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 إميان آباء الرسول

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ََ اسسميَّ  ال   حِّدنا سمكَّوَب يقول: إن  سحِّدنا حمم د )ص( ُوِلَد بعَد وفاِة َيزُعُم املسيحيحووَن نن  الَّ ايي

اوى اجلايِع األزهِر وفَق َفََّالن اصبُة عبِد اهلِل بن عبد املطلب )ع( بأيبِع سنواٍت، وهلذا ُيَشرُِّع السون ُة 

دونا عل  ُمطَِّلِب )ع(؟ ويا هو يل َجَواَز احَلْمِل أليبِع سينوات!! فَمََّ  َيََي  سحِّدنا عبُد اهلِل بُن عبِد ا  

 َين ُيكفُِّر آباَء الر سوِل )ص(؟

 

ُزوشر . وحنُن ُنْلذا كذب وافرتاٌء وهو ِمن ضمنن  التشومويتِِ  الأ ْأَدُللهوهِ ضنُن كتِب التشِري   ا  ه

يف لِّنِ يالُمُتم ننن أهل  البِِّت املعصومنُي )ع( كعلويِّنُي ُنصمييِّنُي نككدُد مِ اُِء نن يِِّّدنِ اصصِِِّّّ  

 ِة.حمنشد )ص( بِلنُّبوشِة والرِّيِلالنشِِّّ ُنُبُِرْكِة الأ أمثُرَ  ظتوُر يِِِّّدنِ ْلِنَصُنِة الوشجرِة ا

َُ الواليِة  وهنِ البدش أن ُنذكهُر يف البداية يمُِِّّدنِ   ُُ  ُنطَِّلِب ْلنبُد اريمو لذي كِن ُيُِِّّد انلِّنِ يمالُم

أنُِد إننُِر البِِّت احلرام ، وبفُر بئُر ُنْطُِع فِّتِ، وكِن صممِِبُب يمِمداُنِة الِعبِة، وهو الذي ْلقريش وا

ُُ بعُد أن ألقع فُِّ ملُر بِكم ُارُهن   ظِلِ  لش ٍم كُزمُزُم الذي كِن مدفوًنِ لسممممنوا َّ بتشع ضممممُِع مُِِن

َ  الأ كِنت يف الِعبِة، ْفُرأى يمِِّّدنِ   َُ الواليِة  اجملوهراِ  واألموا ُُ نلُنطَِّلِب ْلنبُد اريمو يف ِّنِ يالُم

ُُ ُوُاُد البئُر وأهِمُر حبفر ِه، فُحْفُرهِ ِلُوبِدِه وأنُِد اجلواهُر إىل الِعبِة، ونُِد مُِء البئر  من اديدَّ نُِناْل م  أنش

 بتشع الِّوم، وهو الذي مسشِه ِيْقُِيْة احْلجِّ.

كنِ لعنُ اهلل ِح  بوهو الَّذي ْأُنزش البُِّت احلراُم بنُي ردش الِفُِّْلْة وُمِلْك احْلُبوممُمِة ْأبُرُهة بن الصمممش

ُوْأَريمُمُل  ُذِكُر يف قولُ تعِىل: )ْأْلَم ُتُر ْكَُِّف ْفُعُل ُربُّْك ِبْأصمَمُحِِب اْلِفِّل ، ْأْلَم ُيَجُعَل ْكَُِّدُهَم ِف  ُتلمَمِلٍِّل،

ٍَ(، ب ُُ الِفُِّْلةه نيُنْلَِّت َم ْطًَِّرا ْأُبِِبُِّل، ُتَرِمِّت م ِبِحُجُِرةَّ مِّن يممِمجٍِِّّل، ْفُجُعْلُتَم ْكُعصممَمفَّ مشْأكهو  ُلرشَ  ل

 ُِ ُُ ْلنشِ صممُِر أبرهةه إلِّ يمُمجشًدا نندمِ أتع ُمِلكه احْلُبومُمِة ِلُتَدم  الِعبِة، بُِّر ورُد يف اةدايِة الِنى أنش

ُُ: ُمن هذا الرشاُل الُعظُِّمف فقِلوا: يمُمُِِّّد قري َُ ِلُنن ُبوْل ُِ، فقِ ُِ وْكُبُر نلِّ ُُ وُنظهُم يف ُنفسمِم  ُشارتُعُب من

َُ: ايألوُه فِّنِ ُاُِءنِ      وأفلُمُل ُب  هِممُم وأممُرُا الُعُرِب ُنْفسًمِ وُنُسًبِ، وهو صِبُب هذا البِِّت. فقِ

َُ الواليِة ْفُسألوُه فقَِ  ُُ:ُنطَِّلِب ْلنبُد اريو ُُ نلِّنِ يالُم ُُ ُردش مِ أُلُذُه وايُتبُِب  من أمواِلنِ )ِاَئُت أيِله
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َُ وِنُعِننِ(، فتِبشُر أبرُهةه  َُ الواليِة ورفُض فقِ ُُ:ُنطَِّلِب ْلنبُد اريممو  ُنلِّنِ أمواْلنِ فّنش )ُيُردُّ نلِّنِ يممالُم

ُُ منتِ(،   والِرامةه هنِ لِّسَت حلجر  البِِّت بل لصِبِب البِِّت.ةذِه الِعبِة ربًِّ ُيننُع

ِلِفِّْلِة نِ منتِ!ف وأمُر بقَِ أبرهةه: ُردُّوا نلِّتم أمواْلتم بتشع ُننظهُر كُِّف ُربُّ هذه الِعبِة ُينُنُع

 نلع البِِّت فِاُعلهوُه ُيحًِّقِ. ْفُجِنُعت وُبُنلهوا بتِ وقَِ ِلُسُِيِتتِ: امِحلهوا

َُ الواليِة فلنشِ ُاُنُع الِفُِّْلْة وُبُنلهوا بتِ ُدُنِ ُنْلِّتم  ُُ نلِّنِ يممالُنطَِّلِب ْلنبُد اريممو فُوْقفت ومل ُم

ُُ نلع البِِّت فلم ُيدُلل  البُِّت، ومل ُيزالوا من غروِب الوممشن    ُتدُلل  احْلُرُم، وُدُنِ أبرهةه بفٍِّل وُبُنْل

ِ  احْلُرم  وأُمُر بتحطِّم  كلِّ مِ   ُُ أبرهةه إىل لِر َُ احْلُرم  فلم ُتدُلَل، فِتشُج إىل طهلوع  الْفجر  ُيريمدوُن دلو

ُُ أريُل اهلله نلِّتم ْطًيا أبِبُِّل ُترمِّتم حِبجُِرةَّ من ِيجٍِِّّل  ُيع  كلُّ ُبُجٍر   يلقُِه، فلنشِ أيمْفرُ  الصمُّب

ُُ، وكُِنِت احِلجُِرةه حْبجم  الُعُدُيِة   ُِ ْفُِّقُتله ُِ الذي ُيرُمع نلِّ ُِ أي ُمِتوٌب نلُِّ ايُم ُصِبب ُمسُمجشٌل نلِّ

   ُُ ُِ َُ نلع أمِّ رأس  صمِبِبتِ ْفُتوُم ُُِوُتنز  ِ  الزشرع  ا  ُتخُر ُِ، بتشع ُصُِروا بِركنُي ْكُور لذي ُاِعُل من ْأيَمْفِل

ُِ كِلُعصِف اْل ُِ ُبعِل َ .ُنفو  أكو

َ  الواليِة ونلع الرُّغم  من يِِّدِة  ُُ ُنطَِّلِب ْلنبِد اريو ُُ كِن وبًِّدا يفنلِّنِ يالُم موااتِة  إالَّ أنش

ُُ كِن ُي ُُ ُنومممُمديُن قريش ُنْقِِئديًِّ ألنش ُرةه أوالدَّ بِحْلنِّفِّشِة اإلبراهِّنِّشِة، لذلْك ُنُذُر نذًرا ُمفُِدُه: إَن ُوِلُد ْل

ُُ هلِل ممممُمًِرا ُوُبَنًدا نلع و الُدِتت م ُذكوًرا   ُُ ُنِممممِمُرُهم يف ْكعبِة الُبِِّت احْلرام ، وأَن ُيْقرُِّب ُذكهوٍر أن ُيذُب

ألمر  هِبِّل )م( يف التشْقرُِّب إىل اهلِل بِألُنزِّ واألغلع، ومُع اوص ِّ الُنُوُرًة، وهذا يتقُِرُب مع قهربِن  موالنِ 

ُِ تعِىل يف قصشِة إبراهُِّم وإمسِنُِّل  َُ ُيِ ُبُن ش إ نِّ  ْأُرىنلِّنِ يالُمُتنِاإلة ِّ يف قوِل ِف  اْلُنُنِم  ْأنِّ   : )ْقِ

َُ ُيِ ْأُبِت اْفُعَل  ُُ ِمُن الصممشِِبر ْأَذُبُحْك ْفِنظهَر ُمُِذا ُتُرى ْقِ يُن(، وكُِن مقُِم ُمِ ُتَكُمُر يمُمُتِجُدِن  إ ن ممُمِء اللَّ

يممِِّّدنِ ِم  نبِد اهلِل )ع( ْكُنقيممِِّّدنِ ، ومقُِم نلِّنِ يممالُمُتنِإبراهِّم يممِِّّدنِ ُنطَِّلِب كُنقِم  ْلنبِد ايممِِّّدنِ 

 َُ َُ اهلِل )ص(: )أنِ ابُن الذشبِّيِِّّدنِ إمسِنُِّل )ع(، وةذا قِ  ُحني(.ريو

ٍُ ُنِظٍِّم(، بُِّر ااُتُنُعَت قهريُش وقِلت    وكمُِن ممِ كُِن من الِفُداِء يف قولُ تعِىل: )ُوْفُدَيُنُِه ِبِذَب

ِ . فقَِ  ُُ ُنوًرا من النُّو َُ نبُد اهلِل، واَنُحَر نن َُ الواللُ: يِ ُنظُِّننِ وُيُِِّّدنِ ال ُتَذُب ُنطَِّلِب ْلنبُد ايِة ريو

:ُُ َُ فِّتِ يممُِِّّدنِ )ال ْأ نلِّنِ يممالُم يمملِّنِن لنشُِّّ اْفُعُل ذلْك إالَّ بِقُداٍح(، وهو من أنواع  القهرُنِة الأ قِ

ُِْنتِ(، كنِ   احلِِّم )ع(: )القهرُنةه ُتَبِطُل اصهصُمومِِ  وُتْفصُل بنُي األقويِِء، القهَرُنةه ُتْلْقع ُوِمُن الرشبِّ ُب

ُُ ورُد نن اإلمِم اعفر الصشِدِ  ُِ من اواِب القرنِة إذا فهموُِّض األمُر نلِّنِ يالُم قولُ: )أيشةه قلِّشةَّ أصد

ُِِْن ِمَن اْلُنَدُبلِمنُي(، فأبلمُر     ُِ تعِىل: ْفسُمُِهُم ْف َُ الواليِة إىل اهلل ِلْقوِل ُُ ُنطَِّلِب ْلنبُد اريو نلِّنِ يالُم
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ِ  وأْقُِمتِ بُّزاِء  مممِِّّدنِ يُِهُم نلِّتنِ، ْفُخُرُاِت الِقُداُح نلع ممم، وُي)ع( نبِد اهلِليمممِِّّدنِ ُنوًرا من النُّو

ُِ الِقُداُح نلع     )ع( نبِد اهلِل ََ ُيقِِدُح وُيزيُد ُنومًرا، وُيخُر ِِّّدنِ ي، فأضمُِا نلع الُعومر  ُنومًرا، ْفْلم ُيُز

ُِ ْفُخُرُاِت الِقُداُح نلع النُّ)ع( نبِد اهلِل  ِْبشُر وْكبشُرَ  وإىل أن ُتنشَت ِمُئةه نِْقةَّ، ْفسمممُمُِهم نلِّتِ ونلِّ ِ ، ْف

ُِ، وُتْقرشُب هلِل بُتِ.  قهُريُش، ْفُنِحُرِ  النُّو

ُنسمُمُِهُنْة لتِلُف نن تلْك الأ ذكرنِهِ يف مممرح  قولُ تعِىل:  ْلأنش هذِه اإىل وهنِ البدش أن ننوُِّه 

ِهَم ِفسممَمٌا(، ألنش ا ُُ ق ُنذموُم منتِْل)ُوْأن ُتسممَمُتْقسممِمُنوْا ِبِأْلَزاْلم  ُذِل ُِ إىل ُيُتُعلَُّا مبِ كِنت تفعله ريش بِلتشواُّ

ُُ يممِِّّدنِ  َ  الواليِة األصممنِم  والتشقرُِّب إلِّتِ، أمشِ تواُّ ُُ نبد املطَّلِب ريممو ُِن هلِل األُبِد، فِنلِّنِ يممالُم

ُِ للُحاِّ، ألنش يِِّّدنِ    ُُ ُمحُنوًدا ِنسُبًة ِلْقرينِة التشواُّ َُ الواليِةريوهنِ كُِن ايَمِتْقسُمُِم نلِّنِ نبد املطَّلِب  و

 ُُ ُُ إىل نبُِدِة األصمممنِم  ال هُو وال أين من مبِِء النشِِّّيمممالُم  ورُد نن )ص(، بُِّرحمنشد  مِ كُِن ِلُُِّتُواش

  ِ ُُ اإلمِم  الصممشِد َُ لإلمِم  نل  )م(: )مل يِن نبُد احمنشد أنش النشِّش نلِّنِ يممالُم ِلِب يلعُب ُنطَّْل)ص( قِ

َُ النشِِّّ )ص(:   الِقُنُِر، ومل ُيعُبِد األصمنُِم، وكُِن يقوَ: أنِ نلع دين  أب  إبراهِّم(، كنِ ورُد أيًلِ قو

ِ  االبن   ْل)لقد أارى نبُد ا ُنطَِّلِب مخسمْة ُيُنٍن يف اجلِهلِّشِة قد أقرشهِ اهلله يف اإليالم ( وه : رريُم زوا

ُِ، واصهنُ ، ويقُِيةه احل َ  مئةه نِقةَّ، وأمواطه الطَّواِا السشبعِة.من زواِة أبِّ  جِّ، وِديشةه املقتو

َ  الواليِة الأ بِوْلَت النشُِّل من النشِصبِة نلع أكُثر   ويف هذا ُردن ُُ ِلِب ُنطَّْلنبِد اريو نلِّنِ يالُم

ُِ بديًثِ منسوًبِ ْكِذًبِ نن النشِِّّ   يمِِّّدنِ  و )ص( أنشُ نشد حمنبِد اهلِل )ع( بُِّر اَلُتْلُا ُمسمِلُم يف صمحِِّح

َُ اهلِل، أيُن أب ف قَِ: يف النش ُُ: يِ ريممممو ٍَ مل ُيذْكَر بنُي يممممأْل ُدُنُِه  ِر ، فلنشِ ْقْفعقَِ لراٍل جمتو

َُُ: إنش أب  وأبِْك يف النشِر !! كنِ أنش ا َُ نلع تفسمممي  القرمن  واْلفقِ لسمممُّنشِة ُنفُتري ابن كهُثي الذي ُتْطِو

أبُِِّء  واقهُبُنطَِّلِب من أهل  النشِر  حبجشِة أنشتنِ لو ْلنبُد ايممِِّّدنِ نبُد اهلِل ويممِِّّدنِ النشبويشِة ردشُث نن أن 

ِِْنوا ُرْفُلوا!! ُمعُِذ اهلِل.  وُدُنوا إىل اإليالم  ل

ْفلمل  يمِِّّدنِ نبِد اهلِل )ع( مِ ُروُي من أنش أببُِر الوشِم  كِنت ننُدهم ُابشةه صواَّ   فقد كُِن من 

َ  الواليِة بِّلمِء، وكِنت ُممنوُيًة يف دم    ُُ،حيِّع بن زكريِ ريو ُتِبتم: وأنشتم ُوُادوا يف كه نلِّنِ يالُم

(، ْفْقِدموا أبِ املصممممطفع قد ُوِلُد يف تلْك اللِّلِة )إذا رأيتُم اجلهبشْة البِّلممممُِء والدشُم ُيقطهُر منتِ فِنْلُنوا أنش

ُُ اهلله ومل ُيستطِّعوا رقُِّا ُمراِديِِّّدنِ بأمْجِعتم إىل احْلُرم  وأراُدوا أن ُيمتِلوا   هم.نبُد اهلِل )ع(، ْفُعُصُن
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ُِ يف الرُّؤيِ ُمنِدَّ: )يالٌم نلِّْك أيُّتِ ا ُُ كُِن إذا الُ  أنشُنسُتوُدُع نوُر حمنشدَّ(، بتشع ْلوكُِن يأتِّ

ُُ ْلز ُم التشقِّشْة ُوُصُنُت ِبرًصِ     يف موضمٍع يِبٍ  اَللُمرش، وإذا الُ  رُت ممجرةَّ يِبسَّة اَلُلرشَ ، ولِنش

َ  الِعدشِة بظهتور  يِِّّدنِ   حمنشد )ص(.النشِِّّ نلع إكنِ

يف أيشِم   -ُسًبِ وموِضًعِوه  أفلمُل امرأةَّ يف قريش نُ  -ممنة بنت وهب )ع(يمُِِّّدتنِ  وكُِن ُبَنُل 

َ  يمممِِّّدنِ نبِد اهلِل بن نبِد ا وكِنت قد  ُنطَِّلِب )ع(،ْلالتشومممريا  ننُد اجلنرِة الُويمممْطع، وكِنت يف ُمنز

ُينُعَت يف ُمنِِمتِ منِدَّ يقوَ: )إنشِك ُبُنلِت بُسِِِّّد هذِه األمشِة، فّذا وقُع بِألرض  قول : أهنُِّذُه بِلوابِد 

ُِ منتِ ُيريتِ قصوُر بصرى من من ُمرِّ ك ُِ حمنشًدا(، وكِنت تُرى يف الرُّؤيِ نوًرا خير لِّ بِيدَّ، ثمش ُينِِّّ

 أرض  الوشِم .

ٍَ ُمُلَت من ميمِِّّدنِ  )ص( ُمولوًدا من حمنشد النشُِّّ يمِِّّدنِ  ثمش ظتُر  تر  نبِد اهلِل )ع( لتسع  لِِّ

َ  يف نمِم  الفِّل  يوُم السممممشبِت   ِلنُّبوشِة ننُد طهلُوع  الفجر  قبُل أن ُيبُعُر بأربعنُي يممممنةَّ لُِّقوُم بربِّع األوش

 والرِّيِلِة، وُيظت ُر الوشريعْة وُيِقُِّم اإليالُم.

 ُِ ُُ يف ِمَعِب كِِفِل   النشُِس أب  طِلبَّ )ع( يف الدشار  الذي صُِر ُمسِجًدا ُيُصلديِِّّدنِ وْظُتُرَ  والُدُت

.ُِ  فِّ

ُِْلُد اهلِل بُن نبِد اوُملُمع يمِِّّدنِ نب   )ص(   حمنشديِِّّدنِ النشُِّّو ،ُنطَِّلِب )ع( بِملدينِة ننُد ألواِل

ُُ ُمُلع أثنُِء أنشاْلُنقصمُِّرةه  والنشِصمبةه  ابُن مُمترين كنِ ورُد نن يمِِّّدنِ اصصمِِِّّّ )ع( ولُِّ  كنِ ُزُنُنِت    

 وةذا داللٌة ال يعر فهتِ إالَّ العِر فوُن.الوشتر  الثشِن  من احْلنل ، 

 ُُ َُ اممنةه بنُت ُوهبَّ )ع( وهو )ص( ابُن ثالِث يمنني، وُمُلع   يمُِِّّدتنِ  وُملُمَت أمُّ لواليِة ريو

ُُ ُنطَِّلِب ْلنبُد ا ُِ من حمنشد وللنشِِّّ نلِّنِ يممالُم لدجيْة ُدتنِ يممِِّّ)ص( حنُو ُثنِن  يممننُي، وأظتُر الزشوا

ُُ منتِ القِيُم ونبُد اهلِل والطَِّهُر وُزيُنُب وُرقِّشةه  بنت لويلد  )ع( وهو ابُن بلمٍع ونوريُن ينةَّ، فُِِن ْل

 وأم كلثوٍم )وكُِن امُستِ ممنةه( ويِِّّدةه نسِِء العِْلنني فِطنةه الزشهراء )ع(.

 ُ ُِ ثالثْة ُنومُر يُنة، ثمش هِاُر إىل املدينِة ول َّْة بعُد ُمبُعِث سوُن ينًة، وبق  ثالٌث ومخ وُبِقُ  ِبُن

ُُ ثالٌث ويتُّوُن نًِمِ.  بتِ نوُر ِيننُي، ثم غُِب )ص( يوُم االثنني يف متر  ربِّع األوشَ وْل
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