
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 التحرير حزب أمير الرشتة أبو خليل بن عطاء الجليل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي" أسئلة على

 سؤال جواب

 والنصارى واليهود الفترة أهل

 الجعبري عاصم الشيخ إلى

 :السؤال

 هلأ من ةالنصراني وأ ةاليهودي ةالديان على بقي من يعد هل السالمالصالة و عليه محمد سيدنا بعث بعد

 يتم ول ؟خرىاأل المخلوقات وأ وثاناأل ويعبدون ةالمحمدي ةالرسال صلهمت لم من مصير وما ة؟الجن

 ة.المذكور االختالفات على ةاإلجاب في توضيحه

 فيك هللا بارك فيدوناأ

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 :يلي ما وإليك... ةالفتر أهل عن تسأل كأنك

 شيئا   يعبد من وكل األوثان عبدة وكذلك كفار والنصارى اليهود أن على التأكيد من بد ال البداية في -1

 من هو والكافر ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد هللا رسول به جاء الذي اإلسالم بدين يدين من هو فالمسلم كفار، فكلهم هللا غير

ين   إِن  ﴿: تعالى قال... مسلم غيرو مؤمن، غير وهو اإلسالم دين غير يدين  وقال ،﴾اإِلْسال م   للا ِ  ِعند   الد ِ

ن﴿ :سبحانه م   في يستوي بالنار، خلد مات وإذا كافر، المسلم فغير ﴾ِمْنه   ي ْقب ل   ف ل ن ا  ِدين اإِلْسال مِ  غ ْير   ي ْبت غِ  و 

 مؤمنين، غير مسلمين غير وكلهم كفار مفكله والشيوعي، والنصراني والبوذي واليهودي الوثني ذلك

 المسلمين غير واعتبرت باإلسالم يَِدن لم من كل القرآن آيات كفَّرت فقد .القيامة يوم النار في ويخلدون

ِسيح   ه و   للا    إِن   ق آل واْ  ال ِذين   ك ف ر   ل ق دْ ﴿: النصارى عن تعالى فقال وآخر، كافر بين فارق أي دون ا  كفار  اْلم 

ْري م   اْبن   : والنصارى اليهود وهم الكتاب أهل عن وقال ﴾ث ال ث ة   ث اِلث   للا    إِن   ق ال واْ  ال ِذين   ك ف ر   ل ق دْ ﴿ :وقال ،(م 

ون   ِلم   اْلِكت ابِ  أ ْهل   ي ا﴿ ا﴿: ا  سوي الكتاب وأهل المشركين بين الكفر في وقال ﴾للا ِ  بِآي اتِ  ت ْكف ر  د  ي   م   ال ِذين   و 

واْ  ل   اْلِكت ابِ  أ ْهلِ  ِمنْ  ك ف ر  ْشِرِكين   و  ل   أ ن اْلم  نْ  ع ل ْيك م ي ن ز  ْير   م ِ ن خ  ب ِك مْ  م ِ وا ال ِذين   ي ك نِ  ل مْ ﴿: وقال ﴾ر   ِمنْ  ك ف ر 

ْشِرِكين   اْلِكت ابِ  أ ْهلِ  اْلم  ين   و  نف ك ِ ت ى م  م   ح  وا ال ِذين   ن  إِ ﴿: وقال ﴾اْلب ي ِن ة   ت أْتِي ه  ْشِرِكين   اْلِكت ابِ  أ ْهلِ  ِمنْ  ك ف ر  اْلم   و 

ن م   ن ارِ  فِي ه   ال ِذي ه و  ﴿ :تعالى قوله نزل نضيرال بني يهود والسالم الصالة عليه الرسول أْجلى وحينما ﴾ج 

ج   وا ال ِذين   أ ْخر  لِ  ِدي اِرِهمْ  ِمن اْلِكت ابِ  أ ْهلِ  ِمنْ  ك ف ر  ْشرِ  ِِل و   أن على وغيرها النصوص هذه فدلت ،﴾اْلح 

 .النار في وأنهم مؤمنين غير ا  جميع وأنهم كافر والمشرك كافر والنصراني كافر اليهودي

 ومما الفترة، أهل حول سؤاال   م03/06/2018 الموافق هـ1439 رمضان 18 في أجبنا أن سبق -2

 :يلي ما إليه المشار الجواب في جاء
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 أهل أي) األنبياء من قبله من بعثة وبين والسالم الصالة عليه الرسول بعثة ينب كانوا الذين الناس... ]

 اتبعوا فقد الكتاب أهل أما. رسالة يتبعوا لم أو مشركين كانوا إذا هذا رسالة، يُبلَّغوا لم ألنهم ناجون الفترة(

... الفترة أهل من يعتبرون ال مفه ولذلك حرفوها، ثم رسالة، فبُل ِغوا رسوال   اتبعوا قد فهم حرفوها، ثم رسالة

 بين يعيشون الذين بالكفار فكيف اإلسالم، بلغهم فقد الفترة أهل من يعتبرون ال الغرب كفار فإن وكذلك

 .انتهى [.الفترة أهل من فليسوا عداهم وما الدعوة، تبلغهم لم الذين هم الفترة فأهل المسلمين؟

 من يُعدون ال أنبيائهم دين حرفوا الذين والنصارى هودالي من الكتاب أهل أن الجواب هذا من وواضح

 برسالته؟ ومعرفتهم بعثته بعد فكيف ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي مبعث قبل حتى ناجين وليسوا الفترة أهل

 ورد فقد السؤال في جاء كما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعثة بعد دينهم على ظلوا الذي والنصارى لليهود بالنسبة -3

 هللا رسول عن هريرة أبي عن صحيحه في مسلم أخرجه الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث من واضح نص شأنهم في

ال ِذي»: قال ملسو هيلع هللا ىلص د   ن ْفس   و  م  ح  ع   ل   بِي ِدهِ  م  د   بِي ي ْسم  ةِ  ه ِذهِ  ِمنْ  أ ح  ل   ي ه وِدي   اِْل م  انِي   و  وت   ث م   ن ْصر  ل مْ  ي م   ي ْؤِمنْ  و 

ابِ  ِمنْ  ك ان   إِل   بِهِ  أ ْرِسْلت   بِال ِذي  ملسو هيلع هللا ىلص محمدا   يتبع لم من أن الشريف الحديث هذا من وواضح ،«الن ارِ  أ ْصح 

 .النار أصحاب من هو بل الناجين من فليس والنصارى اليهود من بعثته بعد

 النبي رسالة تصلهم لم الذين األخرى المخلوقات وعبدة األوثان عبدة عن سؤالك في جاء ما أما -4

 مثل متقاربا   أصبح فالعالم اإلسالم، رسالة تصله لم من ألرضا على هناك يكون أن نستبعد فإننا ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد

... االتصاالت في الهائل التطور جراء لحظات في المغرب أهل يعلمه مشرقه في يحصل وما صغيرة قرية

 اسم تحت اإلسالم تحارب لها التابعة والدول الكبرى والدول مكان، كل في الناس حديث واإلسالم

 ونبي اإلسالم حول البرامج تبث كما يوميا ، كالمهم في اإلسالم وسياسيوها قادتها ويذكر "اإلرهاب"

 والهندوس فالبوذيون... المسلمين بغير ويحتكون كلها الدنيا في منتشرون المسلمين إن ثم... ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم

 فكما ولذلك... المسلمين يعرفون فريقياأ في األوثان وعبدة... المسلمين نويعرفو اإلسالم يعرفون والسيخ

 ...اإلسالم دعوة تبلغه لم ومن باإلسالم يسمع لم من األرض على هناك يكون أن نستبعد فإننا آنفا   ذكرنا

 سائر عبدة أو األوثان عبدة من هذا عصرنا في اإلسالم دعوة تبلغه لم من وجود افترضنا إن لكن

 بسبب يعذبون وال الفترة أهل حكم يأخذون هؤالء فإن األنبياء من نبي رسالة يتبعون ال ممن المخلوقات

ا﴿: تعالى لقوله وذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول وال بها يسمعوا ولم يعرفونها ال ألنهم ملسو هيلع هللا ىلص محمد رسالة اتباعهم عدم م   و 

بِين   ك ن ا ع ذ ِ ت ى م  س ول   ن ْبع ث   ح  ة   للا ِ  ع ل ى ِللن اِس  ي ك ون   ِلئ ال  ﴿: سبحانه ولقوله ﴾ر  ج  س لِ  ب ْعد   ح   ولكني. ..﴾الر 

 من فهو االفتراض سبيل على كان فإن ذلك ومع اإلسالم، دعوة تبلغه لم أحد هناك يكون أن استبعاد أكرر

 .الفترة أهل

 .وأحكم أعلم وهللا المسألة هذه في أراه ما هذا

 

 الرشتة أبو خليل بن عطاء أخوكم

 هـ1443 شوال 16

 م16/05/2022 الموافق

 :الفيسبوك على هللا( ه)حفظ اِلمير صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/551348653219175 
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