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تكاثروه على العرب

حين نسبـوا محمد صلى 
الله عليه وسلم للترك

وفي رأي كثيٍر من النســـابة والمؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصل بالخليل إبراهيم 
بن آزار عليه السالم، وهو تارخ بن ناحور بن شاروع بن فالغ بن عابر بن سام بن نوح، وأن عابر نفسه هو 

جد العرب العاربة أبناء يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر.

بينما ينحدر نسب الترك من بني ترك بن 
كومر بن يافث، وقيل من بني طبراش بن يافث، 
والتتر،  القبجـــاق،  التـــرك  جنـــس  ويدخل فـــي 
والخـــوز، وهـــم الغز الذيـــن كان منهـــم ملوك 
الســـالجقة، والغور، والشركس، والروس، فكلهم 

الترك. من جنس 

لكـــن العجيـــب أن يعـــود هـــذا المؤرخ 
ويناقض نفســـه، ويقول إن إبراهيم عليه السالم 
ليس من العرق الســـامي، وإنما من سبط يافث 
جد العنصر التركي، متكًئا على أوهام اســـتنبطها 
من تأويل التشابه بين األســـماء، فيزعم أن والد 
إبراهيم عليه الســـالم ليس عابر وإنما تارك وهو 
قريب من األتـــراك؛ وهذا وهم نتـــج عن تحريف 
وتصحيـــف متعمدين لـ(تارخ) وهـــو أبو إبراهيم، 
وعابر هـــو الجد األعلـــى، ويتوهم كذلـــك أن آزر 
قريب آلذر، وهذا أيًضا محـــض وهم، وأن تزييف 
األنســـاب وقلـــب الحقائـــق، جعل هـــذا المؤرخ 
التركي يزعم أن إبراهيـــم الخليل يعود إلى أصل 
تركي، ولذا فـــإن محمًدا صلى الله عليه وســـلم 

الباطلة.  على قاعدته  األصل  تركي 

بحجة تشابه األسماء جعلوا 
أصل النبي تركيًّا روًحا ودًما. 

بدأوا التحريف من والد 
إبراهيم عليه السالم حتى 

ينسجم مع تزييفهم. 

نشـــرت صحيفـــة التاريـــخ التركـــي بحثًا 
إلســـماعيل حقـــي إزميرلـــي األســـتاذ بجامعـــة 
إســـطنبول عن عالقة الترك باإلســـالم، حاول فيه 
االســـتناد على أقوال ووثائق تاريخية مزيفة ليثبت 
أن النسب الشـــريف لنبينا صلى الله عليه وسلم 
يعود لألتراك. إذ يســـوق إزميرلي استدالالته محاوالً 
إثبـــات مـــا يتوهمه مـــن المزاعـــم، فينطلق من 
الحيثيات التاريخية التي تقول بأن النبي صلى الله 
عليه وســـلم ليس من العرب العاربـــة وإنما من 
العرب المســـتعربة التي استوطنت جزيرة العرب، 
وأن جده األعلـــى هو النبي إبراهيم عليه الســـالم، 
الذي هو بدوره ابن عابر الذي ينسبه المؤرخون إلى 

سام بن نوح عليه السالم.

ارتكب الترك جريمة 
أخالقية وإعالمية مسيئة 

للنسب الشريف. 

تجاوز األتراك كل حـــدود العقل والمنطق، وحاولوا قلب األمـــور البديهية التي ال ِجدال فيها، 
كنســـب نبينا محمٍد صلى الله عليه وسلم العربي، والذي ال يساوره الشـــك، غير أنه لمؤرخي الدولة 
العثمانية رأٌي آخر، وهو تتريك النســـب النبوي الشـــريف، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وســـلم 
ا، وأن نسبه الشريف يعود إلى األتراك، ففي هذا التطاول الشنيع والتزييف تجرٌؤ على مقام  ليس عربيًّ

النبوة الطاهر.
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