بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً")
جواب سؤال
من هم أهل الفترة؟
Adel Abu Ahmad
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ...شٌخنا وأمٌرنا الغالً حفظكم هللا من كل شر ومكن لكم فً األرض،
ٌوجد لدٌنا فهم أن أهل الفترة ناجون من عذاب هللا ٌوم القٌامة ...وهم الذٌن لم ٌرسل إلٌهم رسول لقوله تعالى:
﴿وما كنا معذبٌن حتى نبعث رس ً
ول﴾ ،ولكن توجد أحادٌث شرٌفة تفٌد أن العرب فً الجاهلٌة وقبل بعثة دمحم  بأنهم
كفار وأنهم فً النار ...ففً صحٌح مسلم( :أن رجال سأل الرسول  :أٌن أبً؟ فقال :أبوك فً النار .فحزن الرجل.
فقال له  :أبً وأبوك فً النار) .وٌوجد أكثر من شاهد على هذا األمر...
والسؤال :كٌف ٌمكن التوفٌق بٌن األمرٌن؟ وجزاكم هللا خٌرا
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته
 -1سؤالك هو عما ورد فً الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث تحت عنوان "ل حكم قبل ورود الشرع":
(...األشٌاء واألفعال ال ٌجوز أن تعطى حكما إال إذا كان هناك دلٌل شرعً على هذا الحكم ،إذ ال حكم لألشٌاء
وألفعال العقالء قبل ورود الشرع ،وذلك لقوله تعالى﴿ :وما كنا معذبٌن حتى نبعث رس ً
ول﴾ ولقوله سبحانه﴿ :لئّل
الرسل﴾ وألن الحكم ال ٌثبت إال بأحد اثنٌن :إما الشرع ،وإما العقل .أما العقل فال محل
ٌكون للناس على ّللا حجة بعد ُّ
له هنا؛ ألن القضٌة قضٌة إٌجاب وتحرٌم ،والعقل ال ٌمكن أن ٌوجب أو ٌحرم ،ولٌس ذلك منوطا به ،وإنما هو منوط
بالشرع؛ فتوقف الحكم على الشرع ...وال معنى لذلك إال نفً الحكم نفٌا باتا عن الناس قبل أن ٌبعث هللا لهم رسوال،
ومن هنا كان أهل الفترة ناجٌن ،وهم الذٌن عاشوا بٌن ضٌاع رسالة وبعث رسالة ،وٌكون حكمهم حكم الذٌن لم تبلغهم
رسالة ،وذلك كمن عاشوا قبل بعثة الرسول دمحم  )...انتهى.
وهذا ٌعنً أن الناس الذٌن كانوا بٌن بعثة الرسول علٌه الصالة والسالم وبٌن بعثة من قبله من األنبٌاء (أي أهل
الفترة) ناجون ألنهم لم ٌبلَّغوا رسالة ،هذا إذا كانوا مشركٌن أو لم ٌتبعوا رسالة .أما أهل الكتاب فقد اتبعوا رسالة ثم
حرفوها ،فهم قد اتبعوا رسوال فبلغوا رسالة ،ثم حرفوها ،ولذلك فهم ال ٌعتبرون من أهل الفترة ،ألن أهل الفترة هم
الذٌن لم ٌتبعوا رسالة رسول ...وعلٌه فأهل الكتاب ال ٌعتبرون من أهل الفترة ...وكذلك فإن كفار الغرب ال ٌعتبرون
من أهل الفترة فقد بلغهم اإلسالم ،فكٌف بالكفار الذٌن ٌعٌشون بٌن المسلمٌن؟ فأهل الفترة هم الذٌن لم تبلغهم الدعوة،
وما عداهم فلٌسوا من أهل الفترة.
 -2أما ما ورد من أحادٌث تدل على أن عرب الجاهلٌة الذٌن ماتوا قبل بعثة الرسول ٌ عذَّبون ...ومن ثم
ٌتناقض هذا مع مدلول اآلٌة الكرٌمة بأن أهل الفترة ناجون ...فإن هذه األحادٌث تدرس حسب األصول ،فإن أمكن
الجمع فهو المعتمد ،وإال عمد إلى الترجٌح أو ر َّد الحدٌث دراٌة ...وبناء علٌه نستعرض هذه األحادٌث على النحو
التالً:
أ -أخرج مسلم فً صحٌحه حدَّثنا أبو ب ْكر ْبن أبً شٌْبة حدَّثنا عفَّان حدَّثنا ح َّماد بْن سلمة ع ْن ثابت ع ْن أنس «أن
رج ًّل قالٌ :ا رسول ّللا أٌن أبً؟ قال :فً النار .فلما قفى دعاه فقال :إن أبً وأباك فً النار».
ب -وأخرج ابن ماجه فً سننه ع ْن ُّ
الز ْهري ع ْن سالم ع ْن أبٌه "أي عبد هللا بن عمر" قال« :جاء أعرابً إلى
النبً  فقال ٌا رسول ّللا إن أبً كان ٌصل الرحم وكان وكان فأٌن هو؟ قال :فً النار .قال :فكأنه وجد من ذلك.

فقالٌ :ا رسول ّللا ،فأٌن أبوك؟ قال رسول ّللا  :حٌثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار» قال البوصٌري :هذا
إسناد صحٌح رجاله ثقات .وفً الزوائد إسناد هذا الحدٌث صحٌح.
وجاء فً حاشٌة السندي على سنن ابن ماجه  477 ،476 /1عن حدٌث ابن ماجه أعاله ما ٌلً:
ً وإنَّما ذكرها "أي إ َّن أبً وأباك فً النَّار فً حدٌث مسلم" ،ذكرها حماد بن مسلمة عن ثابت وقد
(قال السٌُّوط ُّ
خالفه معمر عن ثابت فلم ٌذكره ولكن قال :إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار ،وال داللة فً هذا اللَّ ْفظ على حال ْالوالد
ي وال
وهو أثْبت فإ َّن م ْعمرا أثْبت م ْن ح َّماد فإ َّن ح َّمادا تكلم فً ح ْفظه ووقع فً أحادٌثه مناكٌر ول ْم ٌخرجْ له ْالبخار ُّ
خ َّرج له مسْلم فً ْاألصول إ َّال م ْن رواٌته ع ْن ثابت وأ َّما م ْعمر فل ْم ٌتكلَّ ْم فً ح ْفظه وال اسْت ْنكر ش ًْء م ْن حدٌثه واتَّفق
على الت َّ ْخرٌج له ال َّ
شٌْخان فكان ل ْفظه أثْبت .ثم وجدنا الحدٌث ورد من حدٌث سعد بن أبً وقاص بمثل لفظ معمر عن
ً وكذا من حدٌث ابن عمر رواه ابن ماجه فتعٌن العتماد على هذا
ً والبٌهق ُّ
ثابت عن أنس أخرجه البزار والطبران ُّ
الرواة ب ْالم ْعنى على حسب ف ْهمه ...وق ْد أ ْ
طبق أئ َّمتنا ال َّ
شافعٌَّة
اللفظ وت ْقدٌمه على غٌْره فعلم أ َّن رواٌة مسْلم م ْن تص ُّرف ُّ
و ْاأل ْشعرٌَّة على أ َّن م ْن ل ْم تبْل ْغه ال َّدعْوة ال ٌعذَّب وٌدْخل ْالجنَّة لق ْوله تعالى ﴿وما كنا معذبٌن﴾ [اإلسراءْ ]15 :اآلٌة...
ّللا أعْلم ).انتهى
و َّ
ج -أخرج الطبرانً فً المعجم الكبٌر عن ُّ
الز ْهري ،ع ْن عامر بن س ْعد ،ع ْن أبٌه "أي سعد بن أبً وقاص" ،قال:
«جاء أعرابً إلى النبً  ،فقال :إن أبً كان ٌصل الرحم ،وكان وكان ،فأٌن هو؟ قال :فً النار ،فكأن األعرابً
وجد من ذلك ،فقالٌ :ا رسول ّللا ،فأٌن أبوك؟ ،قال :حٌث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» قال الهٌثمً رجاله
رجال الصحٌح.
 -3وبالجمع بٌن هذه األدلة ٌتبٌن ما ٌلً:
 اآلٌة تفٌد أن أهل الفترة ناجون ل ٌعذبون ...ولذلك فّل ٌعتمد أي حدٌث ٌناقضها إن لم ٌمكن الجمع بٌنهما... وٌمكن الجمع بٌنهما بما قاله السٌوطً عن حدٌث مسلم كما جاء فً حاشٌة السندي على سنن ابن ماجه بأنالرسول  على األرجح لم ٌجب السائل «إن أبً وأباك فً النار» بل أجابه «إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار»
وٌرجح ذلك ما جاء فً حدٌث الطبرانً عن سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه ،وحدٌث ابن ماجه عن ابن عمر
رضً هللا عنهما.
 -4والخّلصة أن الجواب عن الحكم فً أهل الفترة هو أنهم ناجون ...والذي أرجحه من باب الجمع بٌن األدلة
ي سنن ابْن ماج ْه م ْن محاسن ْاألجْ وبة أنَّه لما وجد
ً فً حاشٌة ْالكتاب هذا أ ْ
هو ما قاله السٌوطً( :قال السٌُّوط ُّ
ض إلى ْالجواب ع ْن والد الرسول 
ً  وعدل إلى جواب عام فً كل م ْشرك ول ْم ٌتع َّر ْ
ً فً ن ْفسه الطفه النَّب ُّ
ْاألعْراب َّ
بنفً وال إثْبات) ...وذلك كما جاء فً حدٌث الطبرانً «حٌث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» وحدٌث ابن ماجه
«حٌثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار» وهما حدٌثان صحٌحان .هذا ما أراه فً الجمع بٌن األدلة مع التأكٌد على
أن أي تعارض بٌن اآلٌة والحدٌث إذا تعذر الجمع فإن الحكم هو أن ٌرد الحدٌث دراٌة وتعتمد اآلٌة كما هو معروف
فً األصول .وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 18رمضان 1439هـ
الموافق 2018/06/03م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741
type=3&theater؟828.122848424578904/822052104658529/
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p
osts/AQSXwpFDTZT
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