بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سإال

أهل الفترة والٌهود والنصارى
إلى الشٌخ عاصم الجعبري
السإال:
بعد بعث سٌدنا محمد علٌه الصالة والسالم هل ٌعد من بقً على الدٌانة الٌهودٌة أو النصرانٌة من أهل
الجنة؟ وما مصٌر من لم تصلهم الرسالة المحمدٌة وٌعبدون األوثان أو المخلوقات األخرى؟ لو ٌتم
توضٌحه فً اإلجابة على االختالفات المذكورة.
أفٌدونا بارك هللا فٌك
الجواب:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
كأنك تسأل عن أهل الفترة ...وإلٌك ما ٌلً:
 -1فً البداٌة ال بد من التأكٌد على أن الٌهود والنصارى كفار وكذلك عبدة األوثان وكل من ٌعبد شٌئا
غٌر هللا فكلهم كفار ،فالمسلم هو من ٌدٌن بدٌن اإلسالم الذي جاء به رسول هللا محمد ﷺ،والكافر هو من
للا اإلِ ْسالم﴾ ،وقال
ٌدٌن غٌر دٌن اإلسالم وهو غٌر مؤمن ،وغٌر مسلم ...قال تعالى﴿ :إِن الدٌِّن عِند ّ ِ
سبحانه﴿ :ومن ٌ ْبت ِغ غ ٌْر ا ِإل ْسال ِم دٌِنا فلن ٌ ْقبل ِم ْنه﴾ فغٌر المسلم كافر،وإذا مات خلد بالنارٌ،ستوي فً
ذلك الوثنً والٌهودي والبوذي والنصرانً والشٌوعً ،فكلهم كفار وكلهم غٌر مسلمٌن غٌر مؤمنٌن،
وٌخلدون فً النار ٌوم القٌامة .فقد كفَّرت آٌات القرآن كل من لم ٌَدِن باإلسالم واعتبرت غٌر المسلمٌن
كفارا دون أي فارق بٌن كافر وآخر ،فقال تعالى عن النصارى﴿ :لقدْ كفر الذٌِن قآلواْ إِن ّ
للا هو ا ْلمسِ ٌح
ا ْبن م ْرٌم)،وقال﴿ :لقدْ كفر الذٌِن قالواْ إِن ّ
للا ثالِث ثالثة﴾ وقال عن أهل الكتاب وهم الٌهود والنصارى:
ب لِم ت ْكفرون ِبآٌا ِ
﴿ٌا أهْل ا ْلكِتا ِ
للا﴾ وقال فً الكفر بٌن المشركٌن وأهل الكتاب سوٌا﴿ :ما ٌود الذٌِن
ت ِّ
ب ول ا ْلم ْ
كفرو ْا مِنْ أهْ ِل ا ْلكِتا ِ
ش ِركٌِن أن ٌنزل عل ٌْكم ِّمنْ خ ٌْر ِّمن ر ِّبك ْم﴾ وقال﴿ :ل ْم ٌك ِن الذٌِن كفروا م ِْن
ب وا ْلم ْ
ب وا ْلم ْ
هْل ا ْلكِتا ِ
هْل ا ْلكِتا ِ
ش ِركٌِن
ش ِركٌِن منف ِّكٌن حتى تؤْتٌِهم ا ْلب ٌِّنة﴾ وقال﴿ :إِن الذٌِن كفروا مِنْ أ ِ
أ ِ
ار جهنم﴾ وحٌنما أجْ لى الرسول علٌه الصالة والسالم ٌهود بنً النضٌر نزل قوله تعالى﴿ :هو الذِي
فًِ ن ِ
ار ِه ْم ِِلو ِل ا ْلح ْ
أ ْخرج الذٌِن كفروا مِنْ أهْ ِل ا ْلكِتا ِ
ش ِر﴾ ،فدلت هذه النصوص وغٌرها على أن
ب مِن دٌِ ِ
الٌهودي كافر والنصرانً كافر والمشرك كافر وأنهم جمٌعا غٌر مؤمنٌن وأنهم فً النار.
 -2سبق أن أجبنا فً  11رمضان 1431هـ الموافق 2311/36/33م سؤاال حول أهل الفترة ،ومما
جاء فً الجواب المشار إلٌه ما ٌلً:

[ ...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 فبُلِّغوا رسالة ،ثم حرفوها ،ولذلك فهم 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 ].انتهى.
وواضح من هذا الجواب أن أهل الكتاب من الٌهود والنصارى الذٌن حرفوا دٌن أنبٌائهم ال ٌُعدون من
أهل الفترة ولٌسوا ناجٌن حتى قبل مبعث النبً ﷺ ،فكٌف بعد بعثته ومعرفتهم برسالته؟
 -3بالنسبة للٌهود والنصارى الذي ظلوا على دٌنهم بعد بعثة الرسول ﷺ كما جاء فً السؤال فقد ورد
فً شأنهم نص واضح من حدٌث النبً ﷺ الذي أخرجه مسلم فً صحٌحه عن أبً هرٌرة عن رسول هللا
صرانًِ ثم ٌموت ول ْم ٌ ْإمِنْ
ﷺ قال« :والذِي ن ْفس محمد ِبٌ ِد ِه ل ٌ ْسمع ِبً أحد مِنْ ه ِذ ِه ْاِلم ِة ٌهودِي ول ن ْ
صح ا ِ
ار» ،وواضح من هذا الحدٌث الشرٌف أن من لم ٌتبع محمدا ﷺ
ِبالذِي أ ْرسِ ْلت ِب ِه إِل كان مِنْ أ ْ
ب الن ِ
بعد بعثته من الٌهود والنصارى فلٌس من الناجٌن بل هو من أصحاب النار.
 -4أما ما جاء فً سؤالك عن عبدة األوثان وعبدة المخلوقات األخرى الذٌن لم تصلهم رسالة النبً
محمد ﷺ ،فإننا نستبعد أن ٌكون هناك على األرض من لم تصله رسالة اإلسالم ،فالعالم أصبح متقاربا مثل
قرٌة صغٌرة وما ٌحصل فً مشرقه ٌعلمه أهل المغرب فً لحظات جراء التطور الهائل فً االتصاالت...
واإلسالم حدٌث الناس فً كل مكان ،والدول الكبرى والدول التابعة لها تحارب اإلسالم تحت اسم
"اإلرهاب" وٌذكر قادتها وسٌاسٌوها اإلسالم فً كالمهم ٌومٌا ،كما تبث البرامج حول اإلسالم ونبً
اإلسالم ﷺ ...ثم إن المسلمٌن منتشرون فً الدنٌا كلها وٌحتكون بغٌر المسلمٌن ...فالبوذٌون والهندوس
والسٌخ ٌعرفون اإلسالم وٌعرفون المسلمٌن ...وعبدة األوثان فً أفرٌقٌا ٌعرفون المسلمٌن ...ولذلك فكما
ذكرنا آنفا فإننا نستبعد أن ٌكون هناك على األرض من لم ٌسمع باإلسالم ومن لم تبلغه دعوة اإلسالم...
لكن إن افترضنا وجود من لم تبلغه دعوة اإلسالم فً عصرنا هذا من عبدة األوثان أو عبدة سائر
المخلوقات ممن ال ٌتبعون رسالة نبً من األنبٌاء فإن هؤالء ٌأخذون حكم أهل الفترة وال ٌعذبون بسبب
عدم اتباعهم رسالة محمد ﷺ ألنهم ال ٌعرفونها ولم ٌسمعوا بها وال بالرسول ﷺ ،وذلك لقوله تعالى﴿ :وما
اس على للاِ حجة ب ْعد الرس ِل﴾ ...ولكنً
كنا مع ِّذ ِبٌن حتى ن ْبعث رسول﴾ ولقوله سبحانه﴿ :لِئال ٌكون لِلن ِ
أكرر استبعاد أن ٌكون هناك أحد لم تبلغه دعوة اإلسالم ،ومع ذلك فإن كان على سبٌل االفتراض فهو من
أهل الفترة.
هذا ما أراه فً هذه المسألة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 16شوال 1443هـ
الموافق 2322/35/16م
رابط الجواب من صفحة اِلمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/551348653219175
موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

