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دراسة االحداث التاريخية حول دخول غير املسلمين الى املدينة املنورة واملسجد النبوي خالل 
العهد النبوي وعهد الخليفتين أبو بكر وعمر  �

د.صالح بن عبدالعزيز سالمة

ملخص البحث:
يدرس هذا البحث االحداث التارخيية حول دخول غري املسلمني اىل املدينة املنورة واملسجد النبوي، والفرتة الزمنية 
اليت يسمح هلم هبا للبقاء فيها، وتربز أمهيته يف ضرورة توضيح هذه املسألة من مجيع جوانبها، لشدة احلاجة إليها يف 
وقتنا احلاضر، وعرض ما وقع من األحداث التارخيية يف العهد النبوي وعهد اخلليفتني أبو بكر وعمر �، والكشف 
عن النصوص املتعلقة هبذه املسألة واالستفادة منها لنهتدي هبا يف التعامل مع املسائل املشاهبة، مع اإلشارة ايل عدم 
وجود دراسة تفصيلية يف هذا املوضوع، أما عن منهج عمل الباحث فيه، فهو املنهج الوصفي التوضيحي التحليلي يف 
عرض ودراسة النصوص والشواهد التارخيية املتعلقة هبذه القضية اترخييا وفقهيا مبوضوعية، والوصول إىل نتائج تطبيقية.

Summary:
This research studies the historical debate on non-Muslim's entry to 

Medina and the prophet's mosque, and the time period of their appropriate 
stay, and the importance of clarifying all of these subjects' aspects for it is 
needed in our time. Also, it represents the historical events that occurred 
in the era of the prophet and the reign of both the caliphs Abu-Bakr and 
Omar, and it also reveals the texts that are linked to this issue and ways 
to benefit from them in similar situations. With reference that there is not 
a detailed study on this subject, as for the curriculum of the researcher, 
it used a descriptive method and an illustrative, analytical approach in 
viewing the texts and the historical events that are involved in this case 
historically and to achieve applied results.
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املقدمة:
تقع املدينة املنورة ضمن نطاق اقليم احلجاز، ويطلق مصطلح احلجاز على اجلزء الشمايل الغريب لشبه اجلزيرة 
العربية، ومسي احلجاز حجازا ألنه فصل بني الغور وبني الشام، وبني هتامة وجند)1(، ورغم أن حدوده التارخيية خمتلف 
فيها، إال أن الراجح عند أكثر املؤرخني أنه إقليم مستطيل ممتد على شاطئ البحر االمحر يف اجلهة الغربية من شبه 
اجلزيرة العربية، وحيده من الشمال ابدية الشام ومن الشرق صحراء جند ومن اجلنوب عسري ومن الغرب البحر االمحر، 
ومدنه الرئيسية مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة وينبع والطائف وغريها. وللحجاز أمهية دينية، وثقافية، واقتصادية؛ أما 
دينيا فهو مصدر الرسالة احملمدية، وفيه يقع احلرمني الشريفني الكعبة املشرفة قبلة املسلمني يف صلواهتم اليومية، ومسجد 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقربه، وأما اقتصاداي فإن احلجاز ارتبط حبركة التجارة الدولية القدمية، عرب رحليت الشتاء والصيف. 
واملدينة املنورة مهد العلم ومبعث النور ورمز عظيم للحضارة والثقافة اإلسالمية، وللمدينة منزلة كبرية يف نفوس 
املسلمني عموما، فهي اليت هاجر اليها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأقام فيها هو وأصحابه، ودفن فيها، وفيها املسجد النبوي، وهو 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص عاصمة االسالم االوىل،  اليها، وأصبحت املدينة يف عهد  الثالثة اليت ال تشد الرحال إال  أحد املساجد 
ومنطلق أعماله يف الدعوة واجلهاد، كما انطلق منها شعاع العلم، فمنها شع نور اإلسالم، وعلى تراهبا أتسست الدولة 
اإلسالمية، ولذلك أصبحت مهوى أفئدة املسلمني، وأصبحت أيضا مناط اهتمام العلماء واملؤرخني، حيث حرصوا 

على تدوين اترخيها والتعرف على معاملها.
واملدينة املنورة أحد احلرمني الشريفني، اللذين هلما حرمتهما يف االسالم، ومكانتهما يف قلوب املسلمني كافة، 
وجديٌر أن يبذلوا كل غال ونفيس يف سبيل صيانة حرمة هذين الرمزين املقدسني ومن هذا املنطلق فإن دخول غري 
املسلمني داخل حدود حرم املدينة، هي قضية هتمُّ كل مسلم، وللحاجة املاسة إىل إبراز هذه املسألة يف وقتنا احلاضر، 
وخصوصا عند حضور وفود رمسية من غري البالد االسالمية اليها، أو عند احلاجة إىل االستعانة بغري املسلمني من 
العلماء واملستشارين يف بعض األعمال والوظائف اليت ال يوجد يف املسلمني من يقوم هبا مثل غري املسلم، أو عند 
حضور غري املسلمني للمؤمترات العلمية اليت تقام فيها، فأصبحت احلاجة ملحة إىل دراسة االحداث والواقائع التارخيية 

املتعلقة بدخول غري املسلمني إىل املدينة وتوضح ذلك.

كان سكان املدينة املنورة قبيل اهلجرة النبوية خليطاً من قبائل األوس واخلزرج، وبعض أبناء القبائل احلجازية، 
وقبائل يهودية، ويقدر عددهم ما بني 12 - 15 ألف نسمة، ويف العهد النبوي حدث تغري يف الرتكيبة السكانية فقد 
انتشر اإلسالم فيها، ووفد إليها أعداد كبرية من املسلمني من مكة املكرمة والبادية وجهات أخرى، وُأجلي معظم اليهود 
منها، ويقدر عدد سكاهنا يف هناية هذا العهد بثالثني ألف نسمة، وخالل العهد الراشدي خرجت جمموعات كبرية 
إىل حروب الردة والفتوحات، فنقص عدد السكان عدة آالف، ويف العهد األموي ازداد عدد السكان مث بدأ يف العهد 

العباسي يتناقص تدرجيياً نتيجة اضطراب األحوال األمنية وسوء األحوال االقتصادية )2(.
)1( معجم البلدان، لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت، )د.ت.ن( 28/2.

)2( وفاء الوفا: نور الدين السمهودي، حتقيق حممد حميي الدين، دار الكتب العلمية، 1955م، 156/1-178، واملدينة املنورة اتريخ ومعامل: مركز حبوث 
ودراسات املدينة املنورة، 1434هـ، ص13-12.
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وملا وصل إىل املدينة اخلط احلديدي احلجازي يف الربع األول من القرن الرابع عشر اهلجري، ازدهرت املدينة 
والظروف  األوىل  العاملية  احلرب  قيام  بسبب  احلاد  االخنفاض  إىل  عاد  ولكنه  ألفاً،  مثانني  إىل  ووصل عدد سكاهنا 
السياسية واالقتصادية القائمة آنذاك، وملا انتهت احلرب عاد إليها قسم من سكاهنا، واستقر الباقون يف األماكن اليت 
خرجوا إليها، ومع بداية العهد السعودي احلايل 1344ه/1925م، بدأ عدد سكاهنا يزداد تدرجيياً، ووصل العدد عام 
1391ه/1971م إىل 137 ألف نسمة، ويف العقود الثالثة األخرية شهدت املدينة تطوراً وازدهاراً  كبريين وتضاعف 
عدد سكاهنا عدة أضعاف، فبلغ حسب إحصائيات عام 1413ه/1992م، ستمائة ومثانية آالف نسمة، وارتفع عام 
1420ه/1999م إىل تسعمائة ألف نسمة، وبلغ عام 1433هـ/2012م، )1167350( مليوان ومائة وسبعة وستني 

ألفا وثالمثائة ومخسني نسمة، مبعدل نو سنوي قدره %3 )3(.

أما الرتكيبة السكانية ألهل املدينة يف الوقت احلايل، فيعترب سكان املدينة مزيج خمتلط من أرجاء العامل اإلسالمي 
حبكم املكانة الدينية، وهجرة الكثري هلا للمجاورة وهروابً من الواقع األليم لبالدهم وخاصة يف أوقات احتالل البالد 

اإلسالمية فيما يسمى ابالستعمار، وجممل السكان هم من العناصر التالية:

- العرب: وهم من أهل احلجاز األصليني، أو من أرجاء اجلزيرة العربية، أو من خارجها، وهم الغالبية العظمى.

- اهلنود: ويقصد هبم سكان القارة اهلندية اليت تشمل اهلند وابكستان وبنجالدش، وكثري من هؤالء من األغنياء 
أدوا فريضة احلج رغبة يف اجملاورة، وقد كان هلم نفع واضح  بعد أن  املقدستني  املدينتني  الذين مكثوا يف  والعلماء 

للمنطقة إبنشاء املشروعات التعليمية واألعمال اخلريية.

- األتراك: وقد ساعد على وجودهم احلكم العثماين.

- األفارقة: وجاءوا من بلدان خمتلفة من قارة افريقيا.

- سكان آسيا الوسطى: ويطلق عليهم أهل احلجاز " البخاريني"، وقد قدم أكثرهم بعد احتالل الروس لبالدهم.

- سكان جنوب شرق آسيا: " اجلاوه" من اندونيسيا وغريها.

 - األفغان: وهم أقل من سابقيهم.

وتكمن أمهية هذا املوضوع يف عدة أمور، منها أوال: ضرورة إبراز مجيع جوانب مسألة دخول غري املسلمني إىل 
املدينة املنورة ودراستها دراسة متكاملة، اثنيا: احلاجة إىل دراسة األحداث التارخيية املتعلقة بدخول غري املسلمني اىل 

املدينة املنورة يف العهد النبوي وعهد اخلليفتني أبو بكر وعمر �، وتقدمي صورة تطبيقية هلذه املسألة من فعل النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص وخليفتيه الراشدين �، لتكون نرباسا لنا هنتدي به يف وقتنا احلايل، اثلثا: عدم وجود دراسة اترخيية تفصيلية عن 

املوضوع، رابعا: اعتماد الدراسة على املصادر األولية من فقهية واترخيية.

)3( املدينة املنورة يف عهد امللك عبدالعزيز، حممد البليهشي، ط1، سالم جدة للطباعة، 2011م، ص57-58، واملدينة املنورة: مركز حبوث ودراسات 
املدينة املنورة، 1425هـ، ص10-8.
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وينبغي اإلشارة إىل التعريف مبصطلح الوفد املستخدم يف هذا البحث: يقال: وفد إليه وعليه يِفُد وفداً - بفتح 
فسكون - َقِدَم، وقال األصمعي: وفد فالن إذا خرج إىل ملك أو أمري؛ وفود ابلضم، مجع وافد، ووْفٌد، هو اسم للجمع )4(.

أما خبصوص اإلطار الزمين للبحث هو: العهد النبوي وعهد اخلليفتني أبو بكر وعمر �، فقد وصَّى النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ابالقتداء بسنته وسنة اخللفاء الراشدين من بعده، حيث قال: " عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا 

هبا وعضوا عليها ابلنواجذ " )5(.

إشكالية البحث:
ظهرت مشكلة دخول غري املسلمني إىل جزيرة العرب بعد أن قامت التنظيمات اإلرهابية ابستغالل جهل الناس 
ابلنصوص الشرعية وتفسريها حسب أهواءهم واالستدالل هبا لتربير قتل الناس وخصوصا غري املسلمني ومن أدخلهم 

إىل اجلزيرة العربية.

كما ظهرت احلاجة امللحة يف العصر احلديث إىل االستعانة أبهل اخلربة يف بناء وتطوير كثري من مرافق الدولة وال 
سيما يف املدينتني املقدستني مكة املكرمة واملدينة املنورة ملواكبة العامل املتقدم يف التطور، ولكن واجهت أهل االختصاص 
مشكلة أن أكثر أهل اخلربة يف الكثري من اجملاالت غري مسلمني وابلتايل ال ميكن االستعانة هبم يف ما يتعلق ابملدينتني 
املقدستني لوجود بعض النصوص الشرعية اليت يفهم منها للوهلة األوىل عدم جواز دخول غري املسلمني إىل هاتني 
املدينتني، ومن جهة أخرى يالحظ مع وجود تلك النصوص الشرعية أن هناك الكثري من الوقائع التارخيية اليت تدل صراحة 

على أنه كان يدخل ايل املدينة املنورة الكثري من غري املسلمني يف عصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعصر اخلليفة أبو بكر وعمر �.

املسلمني إىل  اليت تتحدث عن دخول غري  الشرعية  النصوص  أوال: عرض  الدراسة إىل  ولذلك هتدف هذه 
املدينة املنورة ودراستها بعمق وموضوعية للوصول إىل التفسري احلقيقي لتلك النصوص واملراد منها وذلك من خالل 
عرض أقوال الفقهاء والعلماء ورأيهم فيها، اثنيا: عرض النصوص املتعلقة ابإلحداث التارخيية اليت تدل على دخول غري 
املسلمني إىل املدينة ووجودهم فيها زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ويف زمن اخلليفتني أبو بكر وعمر � ودراستها واالستفادة منها، 

اثلثا: الوصول إىل حقيقة هذه املسألة بعد دراستها من مجيع اجلوانب.

أوال: األحاديث الدالة على عدم إمكانية السكن الدائم لغري املسلمني يف املدينة:

رغم هذا التنوع السكاين يف املدينة املنورة، فال إمكان إلقامة غري املسلمني فيها، لتحرمي سكىن غري املسلمني، 
فاتفق كل من العلماء والفقهاء، على أنه ال جيوز أن مُيكَّن غري املسلمني من السكن الدائم يف املدينة املنورة، لعموم 

األدلة الواردة يف ذلك، ونظراً لنوعية األدلة متَّ تقسيما إىل قسمني:

1- االستدالل أبحاديث إخراج املشركني واليهود والنصارى من جزيرة العرب:

)4( اتج العروس من جواهر القاموس، حممد الزبيدي، حتقيق: عبدالستار فراج وآخرون، الكويت، 1971م، )313/9(.
)5( أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجة وغريهم، وصححه األلباين، انظر سنن أيب داود )200/4( رقم 4607.
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هناك أحاديث نبوية كثرية يستدل منها على ضرورة إخراج املشركني واليهود والنصاري من جزيرة العرب منها:

- عن ابن عباس � أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال عند موته: " أوصيكم بثالث: أخرجوا املشركني من جزيرة العرب، وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم"، قال الراوي: "ونسيت الثالثة " )6(. 

- عن عمر بن اخلطاب ملسو هيلع هللا ىلص، أنه مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: " ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حىت 
ال أدع إال مسلما " )7(. 

ورغم أن العلماء اختلفوا يف حتديد حدود جزيرة العرب، إال أنه ال خالف بينهم على أن املدينة املنورة داخلة فيها، 
وتقع جزيرة العرب ما بني اخلليج العريب شرقاً والبحر األمحر غرابً، وحبر العرب جنواب وهناية البحر األمحر عند خليج 
العقبة مشااًل، مبعىن آخر لو خططت خطاً من الكويت إىل خليج العقبة، فإن األراضي اليت تقع جنوب هذا اخلط، 
يطلق عليها شبة جزيرة العرب ألهنا حماطة ابملياه من ثالث جهات؛ ولكن هذا التحديد ليس املراد عند السلف، ومن 
بعدهم من العلماء والفقهاء، بل إن البعض َفِهَم منها مكة واملدينة وما جاورمها، نظراً للواقع التارخيي من فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

وفعل عمر �.

قال ابن قدامه: " قال اإلمام أمحد: جزيرة العرب املدينة وما واالها "، وهذا يعين أنه مينع على املشركني واليهود 
والنصارى سكىن املدينة وما واالها فقط، وهذا قول الشافعي، ألهنم مل جيلوا من تيماء وال من اليمن، فكأن جزيرة 
العرب يف تلك األحاديث أريد هبا احلجاز، كما أهنم ال مينعون أيضا من أطراف احلجاز، مثل تيماء، ألن اخلليفة 

عمر بن اخلطاب � مل مينعهم من ذلك" )8(.

 وقال اإلمام النووي: " وال مُيكَّن مشرك من اإلقامة يف احلجاز، وفسر ذلك اإلمام الشافعي رمحه هللا بقوله: هي 
مكة واملدينة واليمامة وخماليفها؛ وروى ابن عمر �: أن عمر � أجلى اليهود والنصارى من احلجاز، ومل يُنَقْل أن 

أحداً من اخللفاء أجلى من كان ابليمن من أهل الذمة، وإن كانت من جزيرة العرب" )9(.

لِلُشرُنـُْباَليل: ومُينعون من استيطان مكة واملدينة ألهنما من أرض  الوهبانية  وجاء يف الدر املختار: "ويف شرح 
العرب، قال ملسو هيلع هللا ىلص: " ال جيتمع يف أرض العرب دينان" )10(.

وهذا يعين أن املقصود بقاؤهم كطائفة وقوة سياسية هلا حقوق املواطنة، وهلذا جاء يف احلديث اآلخر ) ال جيتمع 
يف جزيرة العرب دينان (. أما بقاء أفراد أو جمموعات بصفة طارئة أو استثنائية فهو حاصل منذ عهد النبوة، وعرب عصور 

اخللفاء الراشدين، ويف عهد بن أمية وبين العباس والعثمانيني إىل اليوم.
)6( متفق عليه، صحيح البخاري: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا وسننه وأايمه، حملمد بن إمساعيل البخاري )ت:256ه(، حتقيق: 
حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، 1422ه )99/4( رقم 3168؛ صحيح مسلم: املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن 
العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ملسلم بن احلجاج القشريي )ت:261ه( حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )1257/3( رقم 1637.

)7( صحيح مسلم )3/ 1388( رقم 1767.
)8( املغين إلبن قدامه املقدسي )ت:620ه( القاهرة، 1388ه/ 1968، )9/ 357(.

)9( اجملموع شرح املهذب، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت:676ه(, بريوت, )428/19(.
)10( الدر املختار مع شرحه رد احملتار، البن عابدين احلنفي، الطبعة الثانية،1412ه، بريوت، )208/4(.
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والفاروق الشديد يف احلق الذي أجلى اليهود قد أذن هلم ابلقدوم إىل املدينة أايماً للبيع والشراء وحنوها، كما 
يف البخاري وغريه. وبقاء الرقيق واخلدم ظل قائماً، حىت إن الذي قتل الفاروق كان غالماً جموسياً! فهل كانت عصور 
التاريخ كلها متنكرًة للشريعة، وهل حنلم حنن أبن حنقق ما مل يتيسر حملمد ملسو هيلع هللا ىلص، وخلفائه الراشدين؟ أن أوامر الشريعة 

كلها مرهونة ابلقدرة واملصلحة الراجحة، وعدم إمكانية االستغناء )11(.

كما يالحظ أن العلماء قد اختلفوا يف حتديد جزيرة العرب، على أقوال: األول: قيل املراد منه جزيرة العرب 
كاملة، الثاين: وهو مذهب الشافعية واحلنابلة، أن املراد أبرض العرب ليس كل ما تشمله جزيرة العرب يف اللغة، بل 
أرض احلجاز خاصة، واستدلوا على ذلك حبديث أيب عبيدة بن اجلراح، قال: آخر ما تكلم به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

أخرجوا يهوَد أهِل احلجاز وأهل جنران من جزيرة العرب)12(.

البالد إال ابحلجاز، وهي مكة واملدينة واليمامة وجند" )13(؛ وقال  الغزايل يف الوجيز: "يقرون يف سائر  وقال 
الرملي: " ليس املراد مجيع جزيرة العرب بل احلجاز منها، ألن عمر � أجالهم منها، وأقرهم ابليمن مع أنه منها " )14(.

2- قياس حرم املدينة على حرم مكة:

استدل العلماء أيضا على هذه املسألة بقياس حرم املدينة املنورة على حرم مكة املكرمة، يف حترمي قرب املشركني 
َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل يـَْقرَبُوا اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم بـَْعَد  واليهود والنصارى من احلرم املكي قوله تعاىل: ﴿ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ

ُ ِمن َفْضِلِه ِإن َشاَء ۚ ِإنَّ اللََّ َعِليٌم َحِكيٌم ﴾ )سورة التوبة/28(.   َذا ۚ َوِإْن ِخْفُتْم َعيـَْلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم اللَّ َعاِمِهْم هَٰ

وذكر املفسرون أن املراد ابآلية: احلرم املكي كله، وليس املسجد احلرام فقط )15(.

أما عن قياس احلرم املدين على احلرم املكي، فإنه جيب أن يطرح هذا التساؤل هل للمدينة حرم كما ملكة حرم، 
وابلتايل يكون احرتامها كاحرتام مكة ؟ ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن للمدينة حرم، 

له حدود وأحكام ختتلف عن سائر البقاع، كما ختتلف عن حرم مكة يف بعض األحكام، واستدلوا أبحاديث منها:

- عن عبدهللا بن زيد بن عاصم �، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: " إن إبراهيم  حّرم مكة ودعا ألهلها، وإين 
حرمت املدينة كما حرم إبراهيم  مكة، وإين دعوت يف صاعها وُمدِّها مبثَلي ما دعا به إبراهيم ألهل مكة " )16(.

- وقال ملسو هيلع هللا ىلص: " املدينة حرم من كذا إىل كذا، ال يقطع شجرها، وال حُيَْدُث فيها حدث، من أحدث حداثً فعليه 
لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني" )17(.

)11( ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان/سلمان العودة، خمتصر األخبار 5373 - األثنني - 23 -08 -1437.
)12( املوسوعة الفقهية الكويتية صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت )طبعت ما بني سنة 1404-1427ه( الكويت، دار السالسل )128/3(.

)13( املرجع نفسه )129/3(.
)14( املرجع السابق )129/3(.

)15( انظر:تفسري الطربي: جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حملمد بن جرير الطربي )ت:310ه( حتقيق: الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، الطبعة 
األوىل، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 1422ه )398/11(.

)16( متفق عليه: البخاري )67/3( رقم 2129؛ مسلم )991/2( رقم 1360.
)17( أخرجه الشيخان من حديث أنس، صحيح البخاري )20/3( رقم 1867؛ صحيح مسلم )994/2( رقم 1366.
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- وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف رواية أخرى: " املدينة حرم ما بني َعرْيٍ إىل ثَوٍر، فمن أحدث فيها حداثً، أو آوى حمداثً، فعليه 
لعنة هللا واملالئكة والناِس أمجعني، ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفاً وال عدال " )18(.

فدلت هذه األحاديث على أن للمدينة حرما جيب احرتامه، كما يفهم منها أن من أحدث حداثً أو آوى حمداثً 
يف غري املدينة، أنه غري متوعد مبثل ما توعد به من فعل ذلك يف املدينة، وذكر ابن القيم أن األحاديث املتعلقة حبرم 

املدينة، رويت عن بضعة وعشرين صحابياً.
وجاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " املدينة املنورة حرم، ما بني َعرٍي إىل َثور، ال حيل صيدها وال يعضد شجرها "، كما ذهب 
إىل ذلك الشافعية واملالكية واحلنابلة، والزهري وغريهم حلديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وخالف يف ذلك احلنفية وسفيان الثوري 
وعبدهللا بن املبارك، فقالوا: ليس للمدينة املنورة حرم، وال مينع أحد من أخذ صيدها وشجرها، وإنا أراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص حبديثه 

املتقدم بقاء زينتها )19(. 
قالوا: ويدل على حل صيدها حديث أنس � قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحسن الناس خلقا، وكان يل أخ يقال 
له: أبو عمري، فكان إذا جاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرآه، قال: " أاب عمري ما فعل النغري" قال: " فكان يلعب به" )20(؛ ونغري ابلغني 

املعجمة طائر صغري كان يلعب به، واستدالهلم واضح أبن الطائر، مت صيده يف حرم املدينة. 
ولعل الراجح ما قاله اجلمهور، أبن للمدينة حرما، نظراً لألحاديث املتقدمة، وقال ابن القيم راّدا على استدالل 
احلنفية هبذا احلديث: "وُرّدت السنة الصحيحة الصرحية احملكمة اليت رواها بضعة وعشرون صحابيا � يف أن املدينة 
حرٌم حيرم صيدها، ودعوى أن ذلك خالف األصول ومعارضتها ابملتشابه من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "اي أاب عمري! ما فعل النُّغري" 
واي هلل العجب، أي األصول اليت خالفتها هذه السنن، وحديث أيب عمري حيتمل عدة أوجه، قد ذهب إىل كل منها 
طائفة: أحدها: أن يكون متقدما على أحاديث حترمي املدينة؛ فيكون منسوخاً، الثاين: أن يكون النغري مما ِصيد خارج 
املدينة مث أدخل املدينة كما هو الغالب من الصيود، الثالث: أن يكون رخصة لذلك الصغري دون غريه، فكيف يصبح 

هذا مقدم على تلك النصوص الكثرية احملكمة الصرحية، اليت ال حتتمل إال وجها واحدا " )21(.
ويستدل من جمموع األدلة السابقة على منع دخول غري املسلمني للمدينة املنورة، كما أن اإلمجاع وقع على منع 
سكىن غري املسلمني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، قال ابن قدامه: "وال جيوز ألحد من الكفار سكىن احلجاز، وهبذا 

قال مالك والشافعي" )22(.
ويالحظ أنه ملا كانت أرض العرب منبت اإلسالم وعرينه، وفيها بيت هللا ومهبط الوحي، فقد اختصت عن سائر 
البالد اإلسالمية أبربعة أحكام أوال: أهنا ال يسكنها غري املسلمني، اثنيا: أنه ال يدفن هبا أحد من غري املسلمني، اثلثا: أنه 

ال يبقى فيها دار عبادة لغري املسلمني، رابعا: أهنا ال يؤخذ من أرضها خراج )23(.

)18( أخرجاه يف الصحيحني من حديث علي �: البخاري )154/8( رقم 6755؛ مسلم )994/2( رقم 1370.
)19( املوسوعة الفقهية الكويتية )130/3(.

)20( متفق عليه: البخاري )45/8( رقم 6203؛ مسلم )1692/3( رقم 2150.
)21( الدرر البهية مع شرحه الروضة الندية، للشيخ حممد صديق حسن خان )ت:1307ه( دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرايض، الطبعة األوىل، 1423ه 

.)82/2(
)22( املغىن إلبن قدامه )356/9(.

)23( املوسوعة الفقهية الكويتية )127/3(.



220

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                                 العدد )72(

اثنيا: دخول غري املسلمني املدينة املنورة بصورة مؤقتة أو املرور منها:

أجاز علماء املسلمني دخول غري املسلمني حرم املدينة املنورة بصورة مؤقتة إذا كانت هناك مصلحة مرجوة، 
كحاجات املسلمني من جتارة أو سفارة أو دعوة لإلسالم، وحنو ذلك مما فيه مصلحة لإلسالم واملسلمني، فقد وقع 
اإلمجاع على هذا من املذاهب األربعة؛ قال ابن قدامه: وجيوز هلم دخول احلجاز للتجارة ألن النصارى كانوا يتاجرون 
إىل املدينة يف زمن عمر �، وال أيذن هلم يف اإلقامة أكثر من ثالثة أايم على ما روي عن عمر �)24(، وقال النووي: 
"وجيوز متكينهم من دخول احلجاز لغري اإلقامة ألن عمر � أذن ملن دخل منهم اتجرا يف مقام ثالثة أايم" )25(، وقال 
القرطيب: "وأما جزيرة العرب... فقال مالك: خيرج من هذه املواضع كل من كان على غري اإلسالم، وال مينعون من الرتدد 
هبا مسافرين" )26(، أما األحناف فهم أخف من اجلميع يف هذه املسألة. فإن املدينة ليست حرما عندهم، مث جيّوزون 
دخول غري املسلمني إىل احلرم املكي فهذا أوىل. كما أن املراد إبخراج املشركني من جزيرة العرب هي اإلقامة الدائمة، 

فِهَم ذلك علماء املسلمني كافة من شراح احلديث وأهل الفقه.

أما مدة البقاء يف املدينة املنورة، فقيل ثالثة أايم أو ما شابه ذلك، كما يف أثر عمر بن اخلطاب �؛ وقيل: 
"وإقامة األايم، كالثالثة ملصاحلهم، قال الصاوي: وليست الثالثة قيداً، بل املدار على اإلقامة للمصاحل، واملمنوع اإلقامة 
لغري مصلحة، والظاهر أن ختصيص الثالثة ابلذكر لكون الثالثة إذ ذاك مظنة لقضاء احلاجة، وإال فلو كانت احلاجة 

تقتضي أكثر لكان ذلك" )27(.

ويدل على جواز دخوهلم بصورة مؤقتة، أحاديث وآاثر وأخبار، يصعب حصرها، إال أنه سيتم ذكر أبرزها وأمهها 
على النحو التايل:

- قال ابن أيب شيبة: حدثنا عبده بن سليمان، عن عبيدهللا، عن انفع، عن ابن عمر � قال: قال عمر �: 
" ال ترتكوا اليهود والنصارى ابملدينة فوق ثالث، قدر ما يبيعوا سلعتهم" وقال: " ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب" )28(.

- قال ابن زجنوية: " أخربان حممد بن عبيد، حدثنا عبيدهللا بن عمر، عن انفع، عن ابن عمر، أن عمر �، 
أخرج اليهود والنصارى واجملوس من املدينة، وضرب ملن قدمها منهم أجال، إقامة ثالث ليال قدر ما يبيعون سلعهم، 

ومل يكن َيدَْع أحداً منهم يقيم بعد ثالث ليال" )29(.

- وحديث كعب بن مالك � الذي يف الصحيحني، وفيه أن نبطاً من أنباط الشام دخل املدينة املنورة للتجارة، 
وذلك بعد غزوة تبوك؛ فعن عبدهللا بن كعب بن مالك قال: مسعت أيب حيدث حديثه حني ختلف عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

)24( املغين 358/9. 
)25( اجملموع: 429/19.

)26( انظر: تفسري القرطيب: 104/8
)27( املوسوعة الفقهية الكويتية )130/3(.

)28( مصنف ابن أيب شيبة لكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، أليب بكر بن أيب شيبة )ت:235ه( حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، 
الرايض، الطبعة األوىل، 1409ه، حديث رقم )428/6( رقم 32992.

الطبعة األوىل،  )29( األموال البن زجنويه )ت:251ه( حتقيق: د/شاكر ذيب فياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية، 
1406ه )275/1( رقم 417.
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تبوك، واحلديث طويل جداً،  إال يف غزوة  أختلف عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة غزاها قط،  قال: مل  تبوك،  يف غزوة 
وخالصته: أنه تكاسل عن اخلروج إىل غزوة تبوك، فلما رجعوا إىل املدينة، قاطعه النيب ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمون كافة، إىل أن ينزل 
فيه وحي من هللا تعاىل، يعذره فيه، وكان مهموماً ال جيالسه أحد، فجاءت رسالة من ملك غسان، يدعوه إىل الشام، 
وكان بينهما قرابة، قال كعب: فبينا أان أمشي يف سوق املدينة، إذا نبطي من نبط أهل الشام)30(، ممن قدم ابلطعام 
يبيعه ابملدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك، قال: فطفق الناس يشريون له إيّل، حىت جاءين فدفع إيل كتاابً من 
ملك غسان، وكنت كاتباً، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ومل جيعلك هللا بدار هوان وال 
مضيعة، فاحلق بنا نواسك، قال فقلت: حني قرأهتا: وهذه أيضا من البالء، فتياممت هبا التنور فسجرهتا هبا " )31(؛ فدل 
هذا احلديث على أن التجار واملزارعني وهم من غري املسلمني من بالد الشام أو غريه، كانوا يدخلون املدينة النبوية لبيع 

أغراضهم وهم كفار وذلك بعد غزوة تبوك.

اثلثا: قدوم وفود من غري املسلمني إىل املدينة املنورة يف العهد النبوي:

فتحت مكة يف السنة الثامنة للهجرة، وعرفت القبائل العربية اليت كانت تدين لقريش ابلزعامة الروحية، أنه ال طاقة 
هلم برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمني، فأخذت وفودهم تصل إىل املدينة تباعاً وخباصة بعد عودة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من غزوة تبوك يف 
السنة التاسعة للهجرة، وقد مُسّي هذا العام بعام الوفود لكثرة من أّم املدينة منهم، وكان لوفودهم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص أسباب 
متنوعة، فبعضهم جاء ليعلن إسالمه، ويسأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أمور دينه ودنياه، وبعضهم جاء للمفاخرة، وبعضهم 
جاء لطلب العون واملساعدة، وبعضهم جاء للسالم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والتشرف بلقائه والتعرف على إخواهنم املسلمني.

وكان املسجد النبوي الشريف مسرحاً هلذه األحداث، حيث شهدت أرضه وأروقته وساحته، استقبال عشرات 
قبل  املنورة  املدينة  دخلوا  الذين  الوفود  على  البحث  سيقتصر  املدينة  إىل  جاءت  اليت  الوفود  لكثرة  ونظرا  الوفود، 

إسالمهم مث أسلموا فيما بعد، دون من دخل املدينة وهو مسلم. 

1- قدوم وفد األزد )32( داخل املدينة. 

قال الطربي: "ويف السنة العاشرة قدم وفد األزد، رأسهم صرد بن عبدهللا، يف بضعة عشر، فأسلم وحسن إسالمه، 
فأمَّره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على من أسلم من قومه، وأَمره أن جياهد مبن أسلم من أهل بيته املشركني من قبائل اليمن" )33(. 
ويدل هذا اخلرب أن صرد بن عبدهللا عندما قدم يف وفد االزد اىل املدينة كان غري مسلم وأنه مل مينعه أحد من دخوهلا.

2- قدوم اجلارود يف وفد عبد القيس)34(.

قال الطربي: "وفيها ) أي السنة العاشرة ( قدم وفد عبدالقيس، مث روى عن ابن إسحاق، قال: قدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

)31( متفق عليه: البخاري )3/6( رقم 4418؛ مسلم )2120/4( رقم 2769.
)32( األزد هم من أعظم قبائل العرب وأشهرها، تننسب إىل األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهالن من القحطانية، وتنقسم إىل أربعة أقسام، منهم: 

أزد شنوءة، كانت منازهلم السراة، انظر كحالة: معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة )16/1(.
)33( انظر: اتريخ الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، حملمد بن جرير الطربي )ت:310ه( دار الرتاث، بريوت، الطبعة الثانية، عام 1387ه )130/3(.

)34( هم بنو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ابن معّد بن عدانن )ينظر: ابن حزم: مجهرة أنساب العرب، ص:483(.



222

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                                 العدد )72(

اجلارود بن عمرو، أخو عبدالقيس يف وفد عبدالقيس وكان نصرانياً، قال: ملا انتهى إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلمه، فعرض عليه 
اإلسالم، ودعاه إليه، ورّغبه فيه، فقال: اي حممد، إين قد كنت على دين، وإين اترك ديين لدينك، فتضمن يل ديين؟ فقال 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: نعم أان ضامن لك أْن قد هداك هللا إىل ما هو خري منه. قال: فأسلم وأسلم معه أصحابه " )35(. ويتضح 

من هذا اخلرب أن اجلارود كان نصرانيا عندما قدم املدينة وأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص دعاه لإلسالم وهو يف املدينة.

3- وفد بين حنيفة مع مسيلمة الكذاب:

عن ابن عباس �، قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل يقول: إن جعل يل حممد األمر 
من بعده تبعته، وقدمها يف بشر كثري من قومه، فأقبل إليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعه اثبت بن قيس بن مشاس، ويف يد رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص قطعة جريد، حىت وقف على مسيلمة يف أصحابه، فقال: " لو سألتين هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر 
هللا فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك هللا، وإين ألراك الذي أُريت فيه ما رأيت، وهذا اثبت جييبك عين" مث انصرف عنه " )36(، 
ومل يسلم مسيلمة حىت رجع. ويف هذا احلديث يالحظ دخول مسيلمة الكذاب املدينة وهو كافر وخروجه منها وهو كافر.

4- قدوم وفد بين عامر بن صعصعة )37(:

قال ابن إسحاق: قدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفد بين عامر، فيهم عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس ابن مالك بن 
جعفر، وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر، وكان هؤالء الثالثة رؤساء القوم وشياطينهم، فقدم عامر بن الطفيل على 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه: اي عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم، فقال وهللا لقد كنت آليت 
أال أنتهي حىت تتبع العرب عقيب، وأان أتبع عقب هذا الفىت من قريش؟ )38(. يتضح من هذا اخلرب ايضا أنه كان يدخل 

املدينة من هو على غري االسالم، بل من هم رأس الكفر وشياطينهم كما ورد يف اخلرب.

5- قدوم زيد اخليل)39( يف وفد طيء:

ذكر الطربي قدوم زيد اخليل يف وفد طيء يف أحداث السنة العاشرة، وقال: "قدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفد طيء، 
فيهم زيد اخليل، وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كّلموه، وعرض عليهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم، فأسلموا فحسن إسالمهم، 
ومسّاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص: زيد اخلري، وقطع له فيدا وأرضني معه، وكتب له بذلك" )40(. وهذا يعين أهنم ملا قدموا املدينة مل يكونوا 

مسلمني بل أسلموا يف املدينة عندما عرض عليهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص االسالم.

6- قدوم رسويل مسيلمة الكذاب املدينة:

)35( املصدر السابق )136/3(.
)36( متفق عليه: البخاري )170/5( رقم 4373، مسلم )1780/4( رقم 2273.

)37( هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن، )ينظر: 
ابن حزم: مجهرة أنساب العرب، ص:272(.

)38( أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة، )319/5(، وسرية بن هشام، )695/2(، واتريخ الطربي )144/3(.
)39( زيد اخليل بن مهلهل بن زيد الطائي، مساه النيب ملسو هيلع هللا ىلص: زيد اخلري، وكان شاعراً خطيباً شجاعاً كرمياً، ُيْكىَن أاب مكنف، وكان جسيماً طوياًل موصوفاً 

حبسن اجلسم. مات عند منصرفه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقيل يف خالفة عمر � )اإلصابة:513/2(.
)40( اتريخ الطربي )145/3(.
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قال الطربي: "ويف هذه السنة ) أي العاشرة ( كتب مسيلمة إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدعي أنه أشرك معه يف النبوة، مث روى 
بسنده عن عبدهللا بن أيب بكر، أن مسيلمة بن حبيب الكذاب كتب إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من مسيلمة رسول هللا إىل حممد 
رسول هللا سالم عليك، فإين قد أشركت يف األمر معك، وإن لنا نصف األرض ولقريش نصف األرض، ولكن قريشا قوم 
يعتدون، فقدم عليه رسوالن هبذا الكتاب)41(. وروى أصحاب احلديث قدوم رسويل مسيلمة إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فعن نعيم بن 
مسعود، قال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول حني جاءه رسوال مسيلمة الكذاب بكتابه، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول هلما: "وأنتما 
تقوالن مبثل ما يقول ؟ " قاال: نعم، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "وهللا لوال أن الرسل ال تُقتل لضربت أعناقكما " )42(، مث كتب إىل 
مسيلمة: بسم هللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول هللا إىل مسيلمة الكذاب، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد، فإن 

األرض هلل، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقني، قال: وكان ذلك يف آخر سنة عشر" )43(.

7- مبعوث طليحة األسدي إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

روى ابن عساكر بسنده عن احلضرمي بن عامر األسدي، قال: وقع بنا اخلرب بوجع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مث بلغنا أن  
مسيلمة قد غلب على اليمامة، وأن األسود قد غلب على اليمن، فلم يلبث إال قليال حىت ادعى طليحة النبوة، 
وعسكر يف مسرياء واتبعه العوام واستكشف أمره، وبعث حباال ابنه إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يدعوه إىل املوادعة، فسأله النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
"ما اسم الذي أييت إىل أبيك ؟ "، فقال: ذو النون الذي ال يكذب وال خيون، وال يكون كما يكون، فقال: " لقد مسى 
ملكاً عظيم الشأن"، مث قال البنه: " قتلك هللا وحرمك الشهادة " ورّده كما جاء" )44(. وهنا يتضح دخول غري املسلم 

اىل املدينة وخروجه منها دون أن مينعه أحد.

8- وفد بين تغلب فيه خليط من املسلمني والنصارى:

قال ابن كثري: ذكر الواقدي " أهنم كانوا ستة عشر رجال، مسلمني ونصارى، عليهم ُصُلب الذهب، فنزلوا دار 
رملة بنت احلارث)45(، فصاحل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص النصارى على أالّ يصبغوا أوالدهم يف النصرانية، وأجاز املسلمني منهم)46(. 

وهنا دليل على دخول النصارى املدينة وقد صاحلهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص بشرط أن ال جيربوا أبناءهم على النصرانية.
قدوم الوفود إىل املدينة يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق �:

- وفد املرتدين إىل اخلليفة يف املرة األوىل والثانية:
)41( املصدر السابق )146/3(.

الطبعة  الرسالة،  الرتكي، مؤسسة  األرنئوط وآخرين إبشراف د.عبدهللا بن عبداحملسن  اإلمام أمحد بن حنبل )ت:241ه( حتقيق: شعيب  )42( مسند 
األوىل، عام1421ه )366/25( حديث رقم 15989؛ سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين )ت:275ه( حتقيق: حممد حميي 
الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بريوت )83/3( حديث رقم 2761؛ املستدرك على الصحيحني، أليب عبدهللا احلاكم )ت:405ه( حتقيق: مصطفى 

عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل عام:1411ه )54/3( حديث رقم 4377.
)43( اتريخ الطربي )146/3(.

)44( اتريخ دمشق، أليب القاسم علي بن احلسن املعروف اببن عساكر )ت:571ه( حتقيق: عمرو بن غرامة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام 
1415ه )154/25(؛ البداية والنهاية )143/10(.

)45( رملة بنت احلارث بن ثعلبة بن احلارث بن زيد األنصارية النجارية، ذكرها ابن حبيب يف املبايعات، وذكر ابن إسحاق أن بين قريظة حبسوا يف دارها، 
وتكرر ذكرها يف السرية، وزوجها معاذ بن احلارث بن رفاعة، انظر )اإلصابة:140/8(.

)46( البداية والنهاية )364/7(.
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كان قدومهم يف بداية خالفة أيب بكر الصديق �، نقل ابن كثري عن القاسم بن حممد، قال: اجتمعت أسد 
وغطفان وطيئ على طليحة األسدي، وبعثوا وفوداً إىل املدينة، فنزلوا على وجوه الناس، فأنزلوهم إال العباس �، 
فحملوا هبم إىل أيب بكر � على أن يقيموا الصالة، وال يؤتوا الزكاة، فعَزَم هللا أليب بكر على احلق، وقال: لو منعوين 
عقاالً جلاهدهتم، فردهم فرجعوا إىل عشائرهم، فأخربوهم بقلة أهل املدينة، وطّمعوهم فيها، فجعل أبو بكر احلرَس على 
أنقاب املدينة، وألزم أهل املدينة حبضور املسجد، وقال: إن األرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم ِقّلًة، وإنكم ال تدرون 
ليالً تؤَتون أم هناراً، وأدانهم منكم على بريد" )47(. وهنا يرحظ أن أبو بكر الصديق � والصحابة رضوان هللا عليهم 

مل مينعوا وفود املرتدين من دخول املدينة.

ويف املرة الثانية كان قدومهم بعد أن هزمهم خالد بن الوليد، واضطروا أن يقدموا على أيب بكر �؛ ذكر ابن 
كثري عن طارق بن شهاب قال: ملا َقِدم وفد بزاخة: أسد وغطفان على أيب بكر يسألونه الصلح )48(.

قدوم الوفود إىل املدينة يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب �:

أ- قدوم اهلرمزان على اخلليفة: 

ذكر الطربي: أن أاب سربة )49( أوفد وفداً إىل اخلليفة، فيهم أنس بن مالك � واألحنف بن قيس �، وأرسل 
اهلرمزان معهم، وهو على دين قومه، فقدموا املدينة، وعندما قابل عمر أسلم فأنزله عمر املدينة )50(.

واملالحظ هنا أن اهلرمزان صحبه اثنان من كبار الصحابة، وأدخاله املدينة، وهو يف حال كفره، كما أن املشاهدين 
من املسلمني، واخلليفة، مل يقل شيئاً يف جواز دخوله، أو كيف أدخلتموه وهو مشرك ؟

ب- وفد أهل اجلزيرة الفراتية إىل اخلليفة:

ملا فتح هللا اجلزيرة الفراتية، على أيدي املسلمني خرج منهم وفد من نصارى العرب، إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب 
قال ابن كثري: وبُعث إىل عمر برؤوس النصارى، من عرب أهل اجلزيرة، فقال هلم عمر: أدوا اجلزية، فقالوا: أبلغنا مأمننا، 
فو هللا لئن وضعت علينا اجلزية لندخلّن أرض الروم، وهللا لتفضحنا من بني العرب، فقال هلم: أنتم فضحتم أنفسكم، 
وخالفتم أمتكم، و وهللا لتؤدّن اجلزية وأنتم َصَغرٌَة، ولئن هربتم إىل الروم ألكتنّب فيكم، مث ألسبيّنكم، قالوا: فخذ منا 

ِه جزية. فقال: أما حنن فنسميه جزية، وأما أنتم فسموه ما شئتم" )51(. شيئاً وال ُتَسمِّ

ج- قدوم شيخ نصراين من بين تغلب إىل املدينة املنورة:

َوَرَد هذا اخلرب عند ابن أيب شيبة، والبيهقي، وأيب يوسف، وكل واحد مكمل لآلخر؛ قال ابن أيب شيبة: حدثنا
)47( البداية والنهاية )441/9(. 
)48( املصدر السابق )445/9(. 

)47( أبو سربة بن أيب رهم بن عبدالعزى القرشي، أحد السابقني إىل اإلسالم، وهاجر إىل احلبشة يف اهلجرة الثانية، شهد بدر؛ وأمه برّة بنت عبداملطلب 
عمة رسول اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أخو أيب سلمة بن عبداألسد � ألمه، ومات يف خالفة  عثمان بن عفان �، انظر )اإلصابة:141/7(.

)50( انظر اتريخ الطربي )89-86/4(.
)51( البداية والنهاية )38/10(؛ وانظر أيضا اتريخ الطربي )56/4(.
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وكيع، عن سفيان، عن غالب بن أيب اهلذيل، عن إبراهيم، قال: جاء نصراين إىل عمر، فقال: إن عاملك عّشر ) يعين 
أخذ العشر ( يف السنة مرتني، فقال: " من أنت ؟ " فقال: أان الشيخ النصراين، فقال له عمر: "وأان الشيخ احلنيف"، 

فكتب إىل عامله أاّل تعّشر يف السنة إال مرة واحدة " )52(.

وقال البيهقي: " أخربان أبو سعيد بن أيب عمرو، حدثنا أبو العباس األصم، حدثنا احلسن بن علي بن عفان، 
حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أيب حصني، عن زايد بن ُحَدْير)53(، قال: كنت أعشر بين تغلب، 
كلما أقبلوا وأدبروا، فانطلق شيخ منهم إىل عمر � فقال: إن زايدا يعّشران كلما أقبلنا أو أدبران، مث أاته الشيخ بعد 
ذلك وعمر � يف مجاعة فقال: اي أمري املؤمنني أان الشيخ النصراين، فقال عمر �: وأان الشيخ احلنيف قد كفيت. 
قال: وكتب إيّل أاّل تعشرهم يف السنة إال مرة " )54(. وأورد هذا اخلرب القاضي أبو يوسف وزاد فيه: أن الرجل ملا رأي 
تعامل اخلليفة قال: "وإين أشهد هللا أين بريء من النصرانية، وإين على دين الرجل الذي كتب إليك هذا الكتاب" )55(. 

ألن اخلليفة عمر، كتب إىل زايد بن ُحدير، أاّل يعّشر يف السنة إال مرة واحدة.

يتضح من خالل األدلة السابقة أنه جيوز دخول غري املسلمني داخل املدينة املنورة، حيث مسح به النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأبو 
بكر وعمر � من بعده؛ وقد يقال: إن يف قدوم هؤالء مصلحة مرجوة، كاحلرص على إسالمهم أو التخفيف على 
اجملاهدين أو ما شابه ذلك، ولذلك سبق التوضيح يف البداية، أنه ال مُيّكن من دخول غري املسلمني، يف املدينة املنورة، 

إال ملصلحة املسلمني خاصة.

دخول غري املسلمني املسجد النبوي: 

اختلف العلماء يف حكم دخول غري املسلمني املسجد النبوي، كاختالفهم يف حكم دخول املساجد عموماً، 
فبعض الناس ينكر جواز دخوهلم املسجد النبوي حبال من األحوال، فكره مالك دخول أحد من غري املسلمني يف شيء 
َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل يـَْقرَبُوا اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم بـَْعَد َعاِمِهْم  من املساجد، فقال: قال هللا تعاىل: ﴿ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ
َذۚا ﴾ واحتج أتباع مالك ملذهبه ابلتعليل املذكور يف اآلية ) النجس (، فأجروه على سائر املساجد، فقال القرطيب: " قال  هَٰ
أهل املدينة: اآلية عامة يف سائر املشركني وسائر املساجد، ألن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، واحلرمة موجودة يف 
املسجد، وقال الشافعي رمحه هللا: اآلية عامة يف سائر املشركني، خاصة يف املسجد احلرام، وال مينعون من دخول غريه. 
قال ابن العريب: وهذا مجود منه على الظاهر، ألن اآلية تنبيه على العلة ابلشرك والنجاسة، فإن قيل: فقد ربط النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
مثامة � يف املسجد وهو مشرك، قيل له: أجاب علماؤان عن هذا احلديث أبجوبة: أحدها: أنه كان متقدما على 
نزول اآلية )56(، أما املذاهب الثالثة، فهم على جواز إدخال غري املسلمني املسجد النبوي ومجيع املساجد، ملصلحة أو 

حكمة تقتضي ذلك. 
)52( مصنف ابن أيب شيبة )417/2( رقم 10589 .

)53( زايد بن حدير- ابلّتصغري- األسدي، نزيل الكوفة. له إدراك، وكان كاتبا لعمر على العشور، ولزايد رواية عن بعض الّصحابة، وله قّصة مع ابن 
مسعود يف البخارّي، انظر )اإلصابة:528/2(.

)54( السنن الكربي للبيهقي )355/9( رقم 18774.
)55( اخلراج, للقاضي أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم )ت:182ه( حتقيق: طه عبدالرءوف سعد وآخرون، املكتبة األزهرية للرتاث، ص 149.

)56( تفسري القرطيب )104/8(.
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وقول اجلمهور هو الراجح، حيث يدل عليه أحاديث وآاثر كثرية، منها:

1- ربط مثامة بن أاثل ابملسجد النبوي وهو مشرك.

عن أيب هريرة �، قال: بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خيالً ِقَبَل جنٍد، فجاءت برجل من بين حنيفة، يقال له: مثامة بن 
أاثل، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: "ماذا عندك اي مثامة ؟ " 
فقال: عندي اي حممد خري، إن تـَْقتْل تقتْل ذا دٍم، وإن تنعْم تنعْم على شاكر، وإن كنَت تريُد املال َفَسْل تُعَط منه ما 

شئَت، فرتكه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت كان من الغد، فقال: "ما عندك اي مثامة ؟ " قال: ما قلت لك، ... احلديث" )57(.

2- قدوم وفد جنران وإقامتهم ابملسجد النبوي.

عن حذيفة بن اليمان، قال: جاء العاقب والسيد، صاحبا جنران، إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يريدان أن يالعناه، قال: 
فقال أحدمها لصاحبه: ال تفعل، فو هللا لئن كان نبيا فالعنا ال نفلح حنن، وال عقبنا من بعدان، ... احلديث" )58(.

وذكر ابن إسحاق هذه القصة بتفاصيل أكثر، فيه التصريح أبن إقامتهم كانت يف مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 
وقدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفد نصارى جنران، ستون راكباً، فيهم أربعَة عشر رجال من أشرافهم، منهم ثالثُة نفر إليهم 
يؤول أمرهم، قال: وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري، قال: ملا قدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، فدخلوا عليه مسجده 
حني صلى العصر، عليهم ثياُب احلربات، جبب وأردية، يف مجال رجال بين احلارث بن كعب، قال: يقول بعض من 
رآهم من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ: ما رأينا وفداً مثَلهم، وقد حانت صالهتم، فقاموا يف مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصلون، 
فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: دعوهم، فصلوا إىل املشرق" )59(. وهذا احلديث يوضح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل مينع غري املسلمني من 

دخول املسجد، ال وبل أتدية شعائرهم الدينية فيه.

3- قدوم وفد ثقيف إىل املدينة ومبيتهم يف املسجد النبوي قبل إسالمهم.

ذكر ابن كثري أن قدوم وفد ثقيف كان يف رمضان السنة التاسعة من اهلجرة، قال ابن إسحاق: ملا قدم وفدهم 
دخل أبو بكر � على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربه بقدومهم عليه، فضرب هلم قبة يف انحية مسجده، فلما أسلموا وكتب 
هلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتاهبم، أمر عليهم عثمان بن أيب العاص، وكان من أحدثهم سناً، وذلك أنه كان أحرصهم على 
التفقه يف اإلسالم، وتعلم القرآن، وعن بعض الوفد، قال: كان بالل أيتينا حني أسلمنا وصمنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما 

بقي من رمضان، بفطران وسحوران من عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فيأتينا ابلسحور)60(. 

4- وفد بين متيم وجلوسهم يف املسجد النبوي.
قدم وفد بين متيم يف السنة التاسعة من اهلجرة، قال الطربي: "ويف السنة التاسعة قدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفد

)57( متفق عليه: البخاري )170/5( رقم 4372؛ مسلم )1386/3( رقم 1764.
)58( أخرجه الشيخان: البخاري )171/5( رقم 4380؛ مسلم )1882/4( رقم 2420.

)59( السرية النبوية، لعبدامللك بن هشام )ت:213ه( حتقيق: مصطفى السقا وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة 
الثانية، 1375ه )574/2(؛ وانظر أيضا: الطبقات الكربى ألبن سعد )358-357/1(.

)61( انظر: اتريخ الطربي )117-115/3(.
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بين متيم، وكان من أمرهم أنه قدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عدد من أشراف بين متيم، منهم: عطارد بن حاجب، واألقرع بن 
حابس، والزبرقان بن بدر، واحلتات وغريهم، فلما دخلوا املسجد، اندوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من وراء احلجرات: أن أخرج إلينا 
اي حممد، فآذى ذلك من صياحهم رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونزلت اآلية، فلما خرج إليهم، قالوا: اي حممد، جئناك لنفاخرك، فأَذن 
لشاعران وخطيبنا، فأذن هلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبا طلبوا، مث أجاهبم خطيب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اثبت بن قيس، وشاعره حسان بن 
اثبت، فاعرتفوا ابألفضلية، وقال األقرع بن حابس: وأيب إن هذا الرجل ملؤتى له، خلطيبة أخطب من خطيبنا، ولشاعره 
أشعر من شاعران، وأصواهتم أعلى من أصواتنا، فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأحسن جوائزهم" )61(؛ 

والظاهر من هذا احلديث، أن أعضاء هذا الوفد، مل يسلموا إال بعد املفاخرة يف املسجد.

5- قصة ضمام بن ثعلبة ودخوله املسجد النبوي قبل إسالمه.

قدم ضمام بن ثعلبة يف السنة التاسعة من اهلجرة، فعن أنس بن مالك �، يقول: بينما حنن جلوس مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
يف املسجد، دخل رجل على مجل، فأانخه يف املسجد مث عقله، مث قال هلم: أيكم حممد ؟ والنيب ملسو هيلع هللا ىلص متكئ بني ظهرانيهم، 
فقلنا: هذا الرجل األبيض املتكئ، فقال له الرجل: اي بن عبداملطلب، فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " قد أجبتك". فقال الرجل للنيب 
ملسو هيلع هللا ىلص: إين سائلك فمشّدد عليك يف املسألة، فال جتد علي يف نفسك ؟ فقال: "سل عما بدا لك" فقال: أسألك بربك 
ورب من قبلك، آهللُ أرسلك إىل الناس كلهم ؟ فقال: " اللهم نعم"، قال: أنشدك ابهلل، آهلل أمرك أن نصلي الصلوات 
اخلمس يف اليوم والليلة ؟ قال: " اللهم نعم"، قال: أنشدك ابهلل، آهلل أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال: " اللهم 
نعم"، قال: أنشدك ابهلل، آهلل أمرك أن أتخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " اللهم 
نعم"، فقال الرجل: آمنت مبا جئت به، وأان رسول من ورائي من قومي، وأان ضمام بن ثعلبة أخو بين سعد بن بكر" )62(.

يتضح من هذه األحداث التارخيية أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل مينع دخول غري املسلمني اىل املسجد النبوي، وذلك 
للحاجة واملصلحة، حيث قال جبوازه مجهور العلماء والفقهاء، وخالفت ذلك املالكية، وقالت: أبن هذه األحداث 
واألخبار كانت قبل نزول التحرمي، الذي يف آية التوبة، وتشمل املسجد النبوي وسائر املساجد، كما تشمل املسجد 
احلرام، وأجاب ابن القيم وغريه عن شبهاهتم، وقال يف الرد عليهم: "وقد صحَّ عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه أنزل وفد نصارى جنران 
َا اْلُمْشرُِكوَن  يف مسجده، وحانت صالهتم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعاىل: ﴿ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ
ُ ِمن َفْضِلِه ِإن َشاَءۚ  ِإنَّ اللََّ َعِليٌم  َذاۚ  َوِإْن ِخْفُتْم َعيـَْلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم اللَّ جَنٌَس َفاَل يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم بـَْعَد َعاِمِهْم هَٰ

َحِكيٌم ﴾ )التوبة/28(، فلم تتناول اآلية حرم المدينة وال مسجدها " )63(.

ثم ما يدل على أن استداللهم خالف الصواب، أن هذا العمل )قدوم الوفود( سار باستمرار، ولم يتغير بنزول 
اآلية، واآلية خاصة بالمسجد الحرام وال يتعدى ذلك، كما قال به جمهور العلماء، والقول بالنسخ غير صحيح، 

ألن النسخ ال يقال إال بدليل ثابت، كما قرره أهل التفسير وعلماء علوم القرآن، وليس هنا ما يدل على ذلك.

)62( صحيح البخاري )23/1( رقم 63.
)63( أحكام أهل الذمة )1/ 397(.
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وقال الشيخ ابن باز رحمه هللا، مبيناً أنه ال يقاس في هذا المسجد النبوي على المسجد الحرام: " أما المسجد 
َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل  الحرام فال يجوز دخوله لجميع الكفرة، ألن هللا سبحانه وتعالى يقول: ﴿ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ
ُ ِمن َفْضِلِه ِإن َشاَء ۚ ِإنَّ اللََّ َعِليٌم َحِكيٌم ﴾  َذا ۚ َوِإْن ِخْفُتْم َعيـَْلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم اللَّ يـَْقرَبُوا اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم بـَْعَد َعاِمِهْم هَٰ
)التوبة/28(، فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام، وأما بقية المساجد فال بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة، 
ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة لها خصوصية، لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد، ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
ربط فيها الكافر، وأقّر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد، قبل أن يسلموا, وهكذا وفد النصارى، دخلوا مسجده عليه 
الصالة والسالم، فدّل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك، وهكذا بقية المساجد من باب أولى، 
إذا كان لحاجة، أو لسماع درس ليستفيد، أو ليعلن إسالمه، أو ما شابه ذلك، والحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان 
هناك مصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فال حاجة إلى دخوله المسجد، أو أن يخشى من دخوله العبث في 

أثاث المسجد، أو النجاسة فيمنع" )64(.

)64( فتاوى نور على الدرب، للشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز )ت:1420ه( طبع ابعتناء: عبدهللا بن حممد بن أمحد الطيار )ص: 381(.
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