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  : اكذو�ة تتردد على افواه المسلمین مفادها 
�انوا على ملة الكفر قبل نبوتهم  وماوثان ب�اء لم ��ونوا �عبدون االان �ل االن… !  

  !!!…ماضي في ا( د�انة �فر او وثن�ة ا( ان �ل نبي لم ��ن له 
  

  : مع هذا النص القرآني القاطع… ولنر, مد, متانة هذا الزعم 
َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي َقاَل ٱْلَمُأل ٱلَِّذیَن ٱْسَتْكَبُروْا ِمن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنََّك ٰ�ُشَعْیُب َوٱلَِّذیَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن َقْر6َِتَنآ { 

�ِذ�ًا ِملَِّتَنا َ ِ َّEاِرِهیَن َقِد ٱْفَتَر6َْنا َعَلى ٱ�ُ ِمْنَهاَ�ْعَد  ِإْن ُعْدَنا ِفي ِملَِّتُكمْ َقاَل َأَوَلْو ُ�نَّا َ اَنا ٱ�َّ َوَما  ِإْذ َنجَّ
ْلَنا َرHََّنا ٱْفَتْح َأن نَُّعوَد ِفیَهآ ِإالَّ َأن َ�َشآَء ٱEَُّ َرHَُّنا َوِسَع َرHَُّنا ُ�لَّ َشْيٍء ِعْلمًا َعلَ َ�ُ�وُن َلَنآ  َّ�ِ َتَو َّEى ٱ

  }َبْیَنَنا َوHَْیَن َقْوِمَنا ِ�ٱْلَحNِّ َوَأنَت َخْیُر ٱْلَفاِتِحیَن 
  )88: االعراف ( 
  

  ..الكفر ” ملة ” ان شعیب �ان سا�قًا من .. یتضح من النص جل�ًا 
  .” انا هللا منها اذ نج” الیها �عد ” �عود ” فرفض ان … الیها ” ل�عود ” وان قومه دعوه 

   .مما یثبت ان �ان على ملة الكفر 
المسلمین مع �تابنا فنحن ال نفسر �تب غیرنا بهوانا �ما �فعل ..( هذا ل�س تفسیرنا  ..واالن 

  ) المقدس زوراً 
  :فلنقرأ من �الم احد اساطین علماءهم 

  : ابن ت!م!ة شیخ االسالم�قول 
وله س�حانه قال المأل الذین استكبروا من قومه لنخرجنك �ا شعیب والذین آمنوا معك من “ •

افتر6نا على هللا �ذ�ا إن عدنا فى ملتكم قر6تنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو �نا �ارهین قد 
¾^ße…�î×Â�ØéÖ��å†â^��عد إذ نجانا هللا منها وما ��ون لنا أن نعود فیها إال أن �شاء هللا 

ÜãÚçÎ�í×Ú�î×Â�]çÞ^Ò�äÃÚ�]çßÚa�àè„Ö]æ�^féÃ��á_ ولقول أو لتعودن في ملتنا  لقولهم



�Ù‚Êقد افتر6نا على هللا �ذ�ا ان عدنا في ملتكم 

Ãe‚�هللا أنجاهم منها فدل على أن 

وال یجوز أن ��ون قوله وما ��ون لنا أن نعود فیها إال أن �شاء هللا رHنا 
له وألنه هو المحاور لنخرجنك �ا شعیب 

ومثل هذا فى سورة إبراه�م وقال  �قوله أو لو �نا إلى آخرها وهذا �حب أن یدخل ف�ه المتكلم
ن�م من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إلیهم رHهم لنهلكن 

http://arabic.islamicweb.com/Books/t…ok=381&id=7585  

قد افتر6نا على هللا �ذ�ا ان عدنا في ملتكم  ولقولهنعود فیها ولو �نا �ارهین 
^ãéÊ�]çÞ^Ò�ÜãÞ_�î×Â� فدل على أن  ولقوله �عد إذ جانا هللا منها

قوله وما ��ون لنا أن نعود فیها إال أن �شاء هللا رHنا 
لنخرجنك �ا شعیب الضمیر عائدا على قومه ألنه صرح ف�ه �قوله 

�قوله أو لو �نا إلى آخرها وهذا �حب أن یدخل ف�ه المتكلم
ن�م من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إلیهم رHهم لنهلكن الذین �فروا لرسلهم لنخرج

  .“الظالمین اآل�ة 
  )29، صفحة 15جموع الفتاو,، الجزء 

�تا�ه على هذه الصفحة االسالم�ة: 
http://arabic.islamicweb.com/Books/t…ok=381

نعود فیها ولو �نا �ارهین شعیب 
^ãéÊ�]çÞ^Ò�ÜãÞ_�î×Â

^ãe�pç×jÖ] نا ولHشاء هللا ر�ون لنا أن نعود فیها إال أن �قوله وما �
الضمیر عائدا على قومه ألنه صرح ف�ه �قوله 

�قوله أو لو �نا إلى آخرها وهذا �حب أن یدخل ف�ه المتكلم
الذین �فروا لرسلهم لنخرج

الظالمین اآل�ة 
جموع الفتاو,، الجزء �تاب م(
  
�تا�ه على هذه الصفحة االسالم�ة و�م�ن قراءة 

http://arabic.islamicweb.com/Books/t…ok=381
  

  



�الم احد ��ار مشایخ المسلمین ذلك …  
   !” شیخ االسالم ” الملقب بــ  بن ت�م�ة الحرانيوالمدعو 

و�المه صر6ح �أن النبي شعیب �ان ماض�ه  ..والجماعات السلف�ة برمتها تتخذه قدوة ورأسًا لها 
�افرًا �عبد االوثان على ملة قومه !..  

  :وقوله 
   ! “ظاهره دلیل على أن شعی2ا والذین آمنوا معه .انوا على ملة قومهم ” 
  

  : وقوله
ولقوله وما ��ون لنا  أنجاهم منها 2عد التلوث بهانجانا هللا منها فدل على أن هللا ولقوله �عد إذ ” 

  ! “إال أن �شاء هللا رHنا  أن نعود فیها
  

  !!!بها  فالنبي شعیب .ان .افرًا عابدا لالوثان متلوثاً 



عدة .. ” نعود ” فالنبي شعیب ��رر �لمة  ..بل ان النص القرآني واضح جدًا لكل ذ( عینین 
  ..!  ول�س الصیرورة” العودة ” مما یدل على ان معناها هو  ..مرات 

  ..الى ملة الكفر ” العودة ” ا( 
.. ” نصیر ” : قد استخدم ع�ارة   –الذ( یتحدون العالم �فصاحته  –واال لكان مصنف القرآن 

  !!” نعود ” بدًال من 
  .. وان قالوا انه وضع نفسه مع قومه الذین خرجوا من ملة الكفر 

  :وحینها نذ�رهم �القاعدة التفسیر6ة التي تقول 
  
  ! ”  ان القول على العموم ال یجوز أن !صرف إلى الخصوص 2غیر داللة ”

  !نفسه بل �الم شعیب �شمل .. وال داللة في النص لتعین ذلك 
  ؟ ..و�عد زمن یختاره هللا نب�ًا  … ف�یف �ان النبي شعیب �عبد االصنام واالوثان على ملة قومه 

و�الم شیخ االسالم ابن ت�م�ة وتفسیره واضح �ان شعیب �ان على ملة قومه الوثنیین متلوثًا 
  !…�الع�ادة الصنم�ة 

�ان ماض�ه في ع�ادة ان رب االسالم لم یختر ا( نبي  :اسالم�ة شائعة  وهذا �ضرب اكذو�ة
  !.!…االوثان 

  … هذا النص القراني وتفسیره من قبل شیخ االسالم ابن ت�م�ة  بینما
  !!!…ثم �صح نب�ًا … �أن النبي قد ��ون مشر�ًا �افرًا وثن�ًا  اث�اتًا قاطعاً  یثبت
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�ان ماض�ه في ع�ادة , بل ان دمحم نفسه الذ( �غالون بنعته �افخم االلقاب والتي رفضها بنفسه 
  !!! …االوثان والشرك والصنم�ة 

  :لنقرأ 
ثُِّر ُقْم َفَأْنِذْر َوَرHََّك َفَ�بِّْر َوِثَ�اَ�َك َفَطهِّْر { ْجَز َفاْهُجر َ�اَأیَُّها اْلُمدَّ   )5-1سورة المدثر ( } َوالرُّ



  : لنقرأ التفسیر 
» والّرْجز«: فقرأه �عض قّراء المدینة وعامة قّراء الكوفة, َوالّرْجَز فاْهُجْر اختلفت القّراء في قراءة ذلك“ •

: وقال, فمن ضّم الراء وجهه إلى األوثان, وقرأه �عض الم�یین والمدنیین والّرْجَز �ضم الراء, ��سر الراء
: وقال, ومن �سر الراء وّجهه إلى العذاب, واترك خدمتها, اواألوثان فاهجر ع2ادته: معنى الكالم

  .أ( ما أوجب لك العذاب من األعمال فاهجر, والعذاب فاهجر: معناه
والضّم والكسر في , ف�أیتهما قرأ القار,ء فمصیب, والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان

وٕانما فّرق بین , متقّدمي أهل التأو6ل فّرق بین تأو6ل ذلكولم نجد أحدا من من , ذلك لغتان �معنى واحد
هو : فقال �عضهم, واختلف أهل التأو6ل في معنى الّرْجَز في هذا الموضع .ذلك ف�ما بلغنا الكسائيّ 

  :ذ�ر من قال ذلك. األصنام
َوالّرْجَز : هفي قول, عن ابن ع�اس, عن عليّ , ثني معاو�ة: قال, حدثنا أبو صالح: قال, حدثني عليّ ـ 27330

حدثنا : قال, حدثنا أبو عاصم: قال, ـ حدثني دمحم بن عمرو27331.السخG وهو األصنام: فاْهُجْر �قول
, عن مجاهد, جم�عا عن ابن أبي نج�ح, حدثنا ورقاء: قال, حدثنا الحسن: قال, ع�سى وحدثني الحارث

  .األوثان: َوالّرْجَز فاْهُجْر قال: قوله
عن مجاهد أحس�ه أنا عن جابٍر : عن إسرائیل قال أبو جعفر, حدثنا و��ع: قال, 6بحدثنا أبو ُ�رَ ـ 27332
 عن قتادة, حدثنا سعید: قال, حدثنا یز6د: قال, حدثنا �شر ـ27333.األوثان: َوالّرْجَز فاْهُجْر قالوع�ِرمة 

فأمر هللا , علیهما�انا عند البیت �مسح وجوههما من أتى  وهما صنمان, إساف ونائلة: َوالّرْجَز فاْهُجْر 
 عن الزهر(ّ , عن معمر, حدثنا ابن ثور: قال, حدثنا ابن عبد األعلىـ 27334.نبّ!ُه ملسو هيلع هللا ىلص أن یجتنبهما و!عتزلهما

في , قال ابن ز6د: قال, أخبرنا ابن وهب: قال, ـ حدثني یونس27335.هي األوثان: َوالّرْجَز فاْهُجْر قال
  ”.وال �قرHها, فال �أتیها, آلهتهم التي .انوا !عبدون أمره أن یهجرها :الرجز: فاْهُجْر قالَوالّرْجَز : قوله
 ) سورة المدثر –الطبر(  –جامع الب�ان ( 

  
  .. الى جانب ع�ادته للرجز 

   : من الضالین… �ان دمحم 
  )7: الضحى ( } فهدN  ضاالً الم یجدك ( 
  



   ..!و�ان مجرمًا 
  )25: س�أ } َوَال ُنْسَأُل َعمَّا َتْعَمُلوَن  َعمَّا َأْجَرْمَناُقْل َال ُتْسَأُلوَن  {
  

   !و�ان م�ذ�ًا بیوم الدین 
  ) 7: سورة التین (} �عد في الدین  !.ذ2كفما { 
  

   !و�ان من الغافلین 
   3:یوسف }  اْلَغاِفِلینَ َلِمَن َوإِْن ُ�ْنَت ِمْن َقْبِلِه { 
  

  !!!الكفر اال .. ا( لم ��ن له دینًا وال شرعًا 
  …فهو �ان غافًال 

  ..وقوم دمحم االعار6ب المشر�ون 
  !!! غافلون : وصفهم بذات الوصف الذ( وصفه 

   6:�س }  َغاِفُلونَ َفُهْم ِلُتْنِذَر َقْوًما َما ُأْنِذَر آَ�اُؤُهْم { 
  

  .مما �عني انه �ان مثلهم على الشرك والوثن�ة .. وهو ذات الوصف الذ( وصف �ه دمحم 
  
  

  :الخالصة 
  !!!…من اصل وثني مشرك  ینشؤوااكذو�ة ان االنب�اء ال �م�ن ان  انه�ار 

**************  
  

  .وتعالوا الى النور الحق�قي المس�ح له �ل المجد.. واست�قطوا �ا مسلمین … ف�روا 
 


