بسم اهلل الرحمـن الرحيم

هذا سؤال علمي مفيد ،ونصه:
ما حال الناس الذين مل يدخلوا يف دين اإلسالم؟ هل سيكون مصريهم كلهم إىل اجلحيم ،أم
أن األمر فيه تفصيل؟
اجلواب:
احلمد هلل رب العالَمني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،أما بعد:
الناس يف هذا ينقسمون إىل قسمني:
األول :الذين مل تبلغهم دعوة اإلسالم بشكل واضح ،مثل بعض الذين يف أدغال أفريقيا،
بعيدون عن العلم وعن القرآن ،ورمبا مل يسمعوا باإلسالم مطلقا ،فهؤالء سيبعث اهلل هلم رسوال
يوم القيامة ،فإن أطاع ـ ـ ـ ـوه دخلوا اجلنة وإن عصوه دخلوا النار ،ألن اهلل رحيم ،ال يعذب أحدا
إال بعد قيام احلجة عليه ،قال اهلل تعاىل يف القرآن (وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال).

القسم الثاني هم الذين بلغتهم دعوة اإلسالم واضحة يف هذه الدنيا ورفضوها ،فهؤالء يعتربون
كفارا ،وسيكون مصريهم إىل النار ،عقوبة هلم على أهنم رفضوا الدخول يف دين اهلل (اإلسالم)
الذي افرتض على الناس مجيعا الدخول فيه ،قال اهلل تعاىل (إن الدين عند اهلل اإلسالم) ،وقال
اهلل تعاىل (ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين) ،وقال اهلل
تعاىل (إن اهلل لعن الكافرين وأعد هلم سعريا * خالدين فيها أبدا ال جيدون وليا وال نصريا * يوم
ت ــقلَّب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسوال).
وبناء على هذا فمن بلغته دعوة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم (مثلنا) فيجب عليه أن يؤمن
به ،وينقاد لشريعته اإلسالم ،ألن اهلل افرتض على الناس كلهم يهوديهم ونصرانيهم (مسيحيهم)
أن يؤمنوا مبحمد (صلى اهلل عليه وسلم)  ،وجعل شريعته هي املهيمنة على مجيع الشرائع،
وناسخة هلا ،قال اهلل تعاىل لنبيه (حممد صلى اهلل عليه وسلم)( :قل يا أيها الناس إين رسول اهلل
إليكم مجيعا).
***
وهنا قد يسأل سائل فيقول :ماذا عن الذين عاشوا يف الفرتة اليت سبقت نبوة النيب حممد صلى
اهلل عليه وسلم؟

فاجلواب :الذين ماتوا قبل بعثة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم فهؤالء ينبغي أن يكونوا قد
اتَّبعوا األنبياء الذين بعثوا فيهم ،فبنو إسرائيل (يعقوب) كان ينبغي هلم أن يكونوا متبعني لألنبياء
الذين بعثوا إليهم خاصة ،ابتداء من موسى إىل عيسى ،عليهم الصالة والسالم.
فهؤالء إن كانوا م ــتبعني ألنبيائهم ومل يقعوا يف عبادة غري اهلل ،كعبادة املسيح ومرمي وغري ذلك،
وماتوا على أديان أنبيائهم اليت مل حترف؛ فهؤالء من أتباع األنبياء ،ومن أهل اجلنة.
وأما بعد بعثة النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) للناس كافة فينبغي على مجيع من ِمسع به من
اإلنس واجلن اإلميان به واتباع شريعته ،ألن شريعة اإلسالم للناس كافة ،بين إسرائيل وغريهم.
وهبذا التفصيل تتبني رمحة اهلل سبحانه وتعاىل بعباده بكونه ال يعذب أحدا حىت تقوم احلجة
عليه ،فسبحان من هبر حبكمته العقول.
مت اجلواب حبمد اهلل ،وصلى اهلل وبارك على سيدنا حممد ،وعلى مجيع األنبياء واملرسلني.
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