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Abstract
This article sheds light on those Ahādīth and sayings of companions of Prophet that endorses
the faith of Warqah Ibn Nawfal bin Asad (r.a), the first cousin of Hazrat Khadija (r.a). He is a
mysterious figure who died just after some days the prophet receives revelation. He has been
mentioned in the beginning of the book of revelation in Sahi al-Bukhari. However, his story of
embracing Islam shrouded in mystery and that is why he remained a disputed personality
whether he should be named as Sahabi or not. There is a difference of opinion amongst the
scholars as well. However, there are certain Sahi Ahādīth of the Prophet that endorses his faith.
The lineage of Warqah (r.a) is related to prophet and he is, in fact, the 4th cousin of the
Prophet. He studied languages, he studied Hebrew, learned scriptures. Used to translate Gospel
into Hebrew, studied religion. He was an aesthetic who travelled in search of knowledge and
true religion and was called hanīfī who never worshipped idolatry in his days of ignorance.
After the first revelation, Hazrat Khadija (r.a) took the Prophet to consult the matter with
Warqah (r.a). He endorsed his Prophethood. However, this support does not corroborate
explicitly that he accepts Islam. However, there are some Ahadith, sayings of Sahābah and
Islamic scholars, that confirm his faith. Similarly, many scholars have mentioned life of Hazrat
Waqrah (r.a) in the chapter of lives of companions. In a nutshell, above mentioned arguments
are evident to conclude that Warqah (r.a) was a believer.
Keyword: Faith, Cousin of Khadija, Hebrew, Hanifee, believed, last prophet.

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان أىل، احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني
:  أما بعد. صلى هللا عليه وسلم تسليما كثريا، يوم الدين
 وفق قواعد احملدثني رمحهم هللا من،فهذه دراسة موجزة يف حتقيق الرواايت الدالة على إميان " ورقة بن نوفل " رضي هللا عنه
.  توخيت فيها اإلجيازحسب اإلمكان، حيث القبول والرد
 أعىن،  ورقة بن نوفل عاش أكثر حياته بل ُجلّها ىف الفرتة اجلاهلية: والذي دعاين إىل البحث والتنقب عن املوضوع هوأن
،  ما قبل البعثة احملمدية على صاحبها أفضل الصالة و أزكى التسليم وتويف قبل ما يؤمر الرسولﷺ ابلدعوة إىل اإلسالم:
، وال يوجد نص صريح الذي يدل على إسالم ورقة بن نوفل حسب معرفيت ودليل قاطع يزيح الستار عما حنن ىف صدده
ّإال أن أقوى وأصح ما ورد الذي يُستنبط منه إميان ورقة بن نوفل هي رواية البخاري يف الصحيح يف " بدءالوحي " يف
. وذهاب خدجية رضي هللا عنها ابلنيبﷺ إىل ابن عمها ورقة بن نوفل، قصة معروفة عن ابتداء نزول الوحي
 ألنه أظهر أتييده ونصرته، وبعد الوقوف على رواية البخاري هذه تبني أهنا رواية جمملة غري صرحية يف إميان ورقة بن نوفل
:كما يف احلديث املذكور،  ومل يصرح ابإلميان به، للنيبﷺ
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" ...هذا الناموس الذي ّنزل هللا على موسى  ،ايليتىن فيها جذعا  ،ليتين حيّا إذ ُُيرجك قومك...وإن يُدركين يومك
أنصرك نصرا مؤزرا...احلديث".
وأما الرواايت الدالة على إميان ورقة صراحة فهي ال ختلو عن كالم يف أسانيدها  ،حيث إن منها مراسيل ومقاطيع  ،ومنها
ضعيفة األسانيد ال تقوم مبثلها حجة  .ولذلك اختلف أهل العلم يف إميان ورقة  ،حيث أثبت صحبته وإميانه ابلنيبﷺ
بعض أهل العلم بل هم اجلمهور  ،وأنكر اآلخرون صحبته  ،كما سيأيت ابلتفصيل إن شاءهللا .
وهلذا دعت احلاجة إىل مجع الرواايت يف املوضوع وحتقيقها ودراسة أسانيدها رواية رواية يف ضوء أصول النقد وقواعد اجلرح
والتعديل عنداحملدثني من حيث الصحة والضعف .وبيد هللا تعاىل التوفيق والعصمة من اخلطأ.
وأرى من املناسب أن أقدم تعريفا موجزا عن ورقة بن نوفل :هو" :ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قُصي األسدي
القرشي ،ابن عم خدجية رضي هللا عنها زوج النيب صلى هللا عليه وآله وسلم" .وجيتمع نسبه مع النيبﷺ يف قصي بن
كالب  ،اجلد الرابع للنيبﷺ وعاش ورقة بن نوفل الفرتة اجلاهلية  ،وكان قد اعتزل عبادة األصنام واألواثن وغري ذلك من
أمور اجلاهلية والتزم احلنيفية يعىن بقااي من تعليم دين إبراهيم عليه السالم ،وسافر إىل خارج اجلزيرة للبحث عن الدين
الصحيح والتقى بعلماء النصارى والرهبان واطّلع على كتبهم وتعلّم العربانية وكان يكتب اإلجنيل ابلعربانية  .وأدرك أوائل
4
عصر النبوة ومل يدرك الدعوة ومل تطل حياته بعد نزول الوحي۔
وإليكم األن سرد الرواايت ودراستها.
1۔الرواية األوىل :قال البخاري رمحه هللا:
حدثنا حيي بن بُكري  ،قال :حدثنا الليث  ،عن عُ َقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة أم املؤمنني رضي
ئ به رسول هللاﷺ من الوحي الرؤاي الصاحلة ىف النوم  ،فكان ال يرى رؤاي ّإال جاءت مثل
هللا عنها أهنا قالت" :أول ما بُ ِد َ
ث فيه وهو :التعبد الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله
فلق الصبح مث ُحبّب إليه اخلالء ،وكان ُيلو بغار حراء فيتحنّ ُ
ك فقال :اقرأ ،قال:
 ،ويتزود لذلك  ،مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها  ،حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء  ،فجاءه امللَ ُ
ٍ
يرجف فؤاده  ،فدخل
ما أان بقارئ  ،قال :فأخذين فغطّين حىت بلغ مين اجلَهد  ...،إىل أن قال :فرجع هبا رسول هللاﷺ ُ
ِ
فزملوه حىت ذهب عنه الروعُ  ،فقال خلدجية وأخربها اخلرب :
على خدجية بنت ُخويلد رضي هللا عنها فقالَ :زّملوين َزّملوين ّ
الكل ،وتكسب
لقد خشيت على نفسي فقالت خدجيةّ :
كال  ،وهللا ال ُُيزيك هللا أبدا  ،إنك لتصل الرحمَ وحتمل ّ
ِ
احلق.فانطلقت به خدجية حىت أتت به إىل ورقة بن نوفل بن أسد بن
املعدوم  ،وتَقري َ
الضيف  ،وتُعني على نوائب ِّ
َ
ِ
تنصر يف اجلاهلية  ،وكان يكتب الكتاب العرباينّ  ،فيكتب من اإلجنيل ابلعربانية
عبدالعزى  ،ابن عم خدجية  ،وكان امرأً ّ
عم امسع من ابن أخيك  ،فقال له ورقة :ايبن
عمي ،فقالت له خدجيةُ :ايبن ًّ
ما شاءهللا أن يكتب ،وكان شيخاً كبريا قد َ
أخي ماذا ترى ؟ فأخربه رسول هللاﷺ خرب ما رأى  ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي ّنزل هللا على موسى  ،اي ليتين فيها
قومك  ،فقال رسول هللاﷺ :أ ََو ُُم ِرجي ُهم .قال :نعم  ،مل أيت رجل ُّ
قط مبثل ما
جذعاً  ،ليتين أكون حيّاً إذ ُُيرجك ُ
ٌ
ّ
5
ِ
الوحي".
أنص ُرك نصرا ُم َّ
جئت به ّ
َ
يومك ُ
ودي.وإن يُدركين ُ
غال عُ َ
ؤزراً ،مث مل يَنشب ورقة أن تُ َّ
ويف  ،وفرت ُ
4۔ ألسھیلی ،عبد الرمحن بن عبد هللا،الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام(بريوت:دار إحياء الرتاث العريب۱۴۲۱ ،ھ)

۲۲۸:۲۔

Abu al Qasam Abdul Rehman bin Abdullah, alrawd al’anf fi sharh alsiyrat alnabawiat liaibn hisham
(Beirut: Dar Ihya al turath al Arabi, 1421), 228/2

 5۔ خباری ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح(الرايض:دار السالم۱۴۱۹،ھ)،حديث۳:

Bukhari, Muhammad bin Ismaīl, Al-Jāme Al-Sahī, (Riyadh, Dār Al-Salām Li Nashr Wa Al-Touzī) H:03
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بيان معىن احلديث :أن أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها أتت ابلنيبﷺ إىل ابن عمها ورقة بن نوفل بعد جمىء جربيل
عليه السالم يف غار حراء  .وكان ورقة بن نوفل عاملا بكتب أهل الكتاب  ،وكان يعلم القراءة والكتابة  ،وقد اطّلع من
خالل قراءة كتب أهل الكتاب على نعت النيب صلى هللا عليه وسلم يف كتبهم  ،وأنه خارج من اجلزيرة  ،وهذا وقته ،وأ ّكد
ذلك بعض علماء النصارى الذين لقيهم ورقة بن نوفل  ،ومنهم راهبهم ابملوصل ( العراق)  ،والذي قال له  :ارجع إىل
بلدك فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب يف أرضك يعين اجلزيرة  ،وكان زيد بن عمرو بن نُفيل ( أحد احلنفاء ) ندمي ورقة،
"وكان يستقبل القبلة ويقول :ديين دين إبراهيم  ،وإهلي إله إبراهيم وكان يصلي ويسجد" .6وهكذا كانت حالة ورقة بن
نوفل إذ كان يسقبل القبلة ويقول :إهلي إله زيد وديين دين زيد -7".فقول ورقة املذكور آنفا ( إهلي إله زيد  )...يدل
تنصر )  :أي أنه كان عاملا بكتب أهل
داللة صرحية على أن ورقة بن نوفل مل يدخل يف دين النصارى  ،بل املراد ( أنه ّ
الكتاب كما جاء صراحة يف رواية البخاري  ... " :كان يكتب الكتاب العرباين  ،فيكتب من اإلجنيل ابلعربانية  "..يعين
أنه مل يدخل يف النصرانية ومل يشرك ابهلل ابختاذ عيسى عليه السالم ابنا هلل أو إهلا من دون هللا عياذا ابهلل  ،وأنه كان من
احلنفاء الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السالم دين الرسل مجيعا ونبذ مظاهر الشرك والوثنية .
قواي جلدا أايم الدعوة  .هل املراد منه  :إميان
إذن  ،ماملراد من قول ورقة  " :ايليتين فيها جذعا " أي ليتين أكون شااب ّ
ورقة بن نوفل ؟ األمر حمتمل وليس بصريح .
مؤزراً " .وجاء يف كتاب التفسري عند البخاري يف رواية
وهكذا قوله يف الرواية املذكورة  " :إن يُدركين يومك ألنصرك نصرا ّ
مؤزراً"8والذي يظهر من احلديث املذكور وهللا أعلم  :أن ورقة
احلديث املذكور  " :إن يُدركين يومك حيّا ألنصرك نصرا ّ
بن نوفل متىن من صميم قلبه أن لو يكون شااب قواي يف أايم الدعوة و يوم أن ُيرجه قومه من بلده ليقوم بتأييده ونصرته .
وهو غري صريح يف اإلميان برسالته عليه السالم  ،بل قد يكون املراد الدفاع عنه واملنافحة عن ابن أخيه مع قيامه على دين
قومه كأيب طالب بن عبد املطلب .وهللا أعلم.
ومن أهل العلم َمن استنبط من رواية البخاري اليت تقدم ذكره يف بداية البحث  :أن يف احلديث تلميح إلميان ورقة بن
نوفل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم .ومنهم :
احلافظ ابن حجر  :فإنه ملا أورد قول ورقة بن نوفل  " :هذا الناموس الذي أُنزل على موسى ،اي ليتين فيها جذعا  ،ليتين
أقر بنبوته ولكنه مات
أكون حيا حني ُيرجك قومك  "...ضمن ترمجته يف اإلصابة  ،عقب بقوله  " :هذا ظاهره أنه ّ
9
قبل أن يدعو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس إىل اإلسالم فيكون مثل " ُُبَريا".
وقال يف الفتح:ضمن شرح احلديث:
" ...فيه دليل على جواز متين املستحيل إذا كان يف فعل خري  ،ألن ورقة متىن أن يعود شااب  ،وهو مستحيل عادة .
ويظهر يل أن التمىن ليس مقصودا على اببه  ،بل املراد من هذا التنبيه على صحة ما أخرببه  ،والتنويه بقوة تصديقه فيما
10
جييء به ".
 6۔ نور الدين علي بن أيب بكر،كشف األستار عن زوائد البزار(بريوت:مؤسسة الرسالة۱۳۹۹،ھ)۲۸۱:۳،۔
Noor ul Din Ali bin Abu Bakar, kashf al’astar ean zawayid albazaar, (Beirut: Moussisat ul Al-Risala,
1399), 281/3
Ibid, 282/3
 7۔ ايضاً۲۸۲:۳،

 8۔ البخاري،اجلامع الصحيح،حديث۴۹۵۳ :۔

Bukhari,Al-Jāme Al-Sahīh, Ḥ: 4953

 9۔ ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد" ،اإلصابة يف متييز الصحابة" (بريوت:دار الكتب العلمية۱۴۱۵،ھ) ۳۲۹:۱۱۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Al-Asābah fi Tamyīz al Sahābah, (Beirut: Dar al Kutub al Eilmia, 1415) 329/11
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احلافظ العراقي شيخ ابن حجر استظهر من الرواية املذكورة أن ورقة بن نوفل آمن به وص ّدقه إذ قال ":ينبغي أن يقال أن
ّأول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل ملا ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة رضي هللا عنها يف قصة بدء الوحي
ونزول " إقرأ ابسم ربك الذي خلق ...أخل " مث ذكر بقية احلديث  ...إىل أن قال العراقي:
ففي هذا أن الوحي تتابع يف حياة ورقة وأنه آمن به وص ّدقه" 11
مث ذكر بعض القرائن على إميانه.
وترضى على ورقة بن نوفل بقوله:
احلافظ ابن كثري :قال معلقا على احلديث املذكور أعاله حني أورده يف البداية والنهاية ّ
12
"فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق مبا ُوجد‘ وإميان مبا حصل من الوحي ،ونية صاحلة للمستقبل" ...
قلت  :هذه بعض النقول واألقوال املستنبطة من احلديث املذكور لبعض فحول العلماء رمحهم هللا تعاىل  .وهذا يدل داللة
واضح ة أن احلديث املذكور جممل غري صريح يف الداللة على إميان ورقة بن نوفل  ،إذ لو كان صرحيا ملا كان ألحد أن
يديل بدلوه  ،ألنه ال كالم ألحد مهما كان مع كالم رسول هللاﷺ .وإمتاما للفائدة أسوق إليكم الرواايت اليت تدل صراحة
على إميان ورقة ّإال أن يف إسنادها مقاال أو أهنا املراسيل واملقطوعات  ،وهي وإن كانت مبفردها ال تنهض لالحتجاج هبا
لكنها من حيث اجملموع تدل على إميان ورقة بن نوفل وتفسر ما أُمجل يف رواية البخاري  .وابهلل تعاىل استمد العون وهو
نعم املعني.
ُ
الرواية الثانية :مرسل أيب ميسرة عمروبن شرحبيل  :قال ابن إسحق صاحب السرية :
حدثنا أمحد  ،قال ثنا يونس  ،عن يونس بن عمرو عن أيب ميسرة عمروبن شرحبيل أن رسول هللاﷺ قال خلدجية رضي
هللا عنها " :إين إذا خلوت وحدي أمسع نداءً  ،وقد وهللا خشيت أن يكون هذا ألمر فقالت :معاذ هللا  ،ما كان هللا
لتؤدى األمانة وتصل الرحم وتصدق احلديث"  ...احلديث .فانطلقت به خدجية إىل ابن
يفعل ذلك بك  ،فو هللا إنك ّ
ابن مرمي ،
عمها ورقة بن نوفل ،وسأله ورقة ،وأخربه اخلرب ،فقال له ورقة" :أبشر مث أبشر  ،فأان أشهد أنك الذي ّ
بشر بك ُ
نيب مرسل ،وأنك سوف تُؤمر ابجلهاد بعد يومك هذا  ،ولئن أدركين ذلك
وأنك على مثل انموس موسى  ،وأنك ٌّ
س يف اجلنة عليه ثياب احلرير  ،ألنه آمن يب وص ّدقين،
ألجاهد ّن معك .فلما تويف ورقة  ،قال رسول هللاﷺ :لقد رأيت ال َق َّ
13
يعين ورقة".
رجال السند:
يروي أمحد بن عبداجلبار العُطاردي ،أبو عمرو الكويف عن حفص بن غياث ويونس بن بُكري وأيب بكر بن عياش وغريهم.
وروى عنه أبوعلي الص ّفار واحملاملي وأبوعوانة وغريهم  .ضعيف يف احلديث عنداألكثر  ،ومساعه للسرية صحيح.

 10۔ ابن حجر" ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري" ۳۶:۱ ،۔
ibnE Hajar, Fatah al Bari Sharh Sahih al Bukhari, 36/1

 11۔ عبدالرحيم بن احلسني العراقي ،التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح (بريوت:دار البشائر اإلسالمية1432،ھ)،
۹۲۴:۲۔

Abdul Rahim bin al Hussain al Irāqi, Al taqyīd wa Al’Īdāh lamma ’Atlaq wa’Aghlaq min Kitaab ibn al
Salah, (Beirut: Dar al Bashair, 1432), 924/2

 12۔ ابن کثري ،امسٰعيل بن عمر،البداية والنهاية(بريوت :مکتبۃ املعارف۱۴۰۹،ھ) ۹:۳۔

Abu al Fida Ismail bin Umar, Al Bidayah wa al Nihayah, (Beirut: Maktabat al Maearif, 1409) 9/3

 13۔ حممد بن إسحق بن يسار،سرية ابن إسحاق(الرابط :وزارة الشؤون الدينية ابملغرب،س ن)۱۱۳۔

Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Seerat e ibn e Ishaq (Ribat: Wizarat al Shuwuwn al Diyniah bil
Maghrib, n.d.) p. .113
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وقال الدارقطين :ال أبس به  ،أثىن عليه أبوُكريب .تويف سنة اثنتني وسبعني ومائتني من اهلجرة.14
احلمال الكويف .
يونس بن بُكري بن واصل الشيباين  ،أبوبكر ّ
روى عن خالد بن دينار السعيدي وأسباط بن نصر وهشام بن عروة وابن إسحق وغريهم  .وروى عنه  :حيي بن معني
وأبوخيثمة زهريبن حرب وأمحد بن عبداجلبار العُطاردي وغريهم .وثقه ابن معني وابن ُُنري  ،وكتب عنه اإلمام أمحد وأخرج
له مس لم متابعة والبخاري مستشهدا.وقال الذهيب  :حسن احلديث  .وقال ابن حجر  :صدوق ُيطئ.تويف سنة تسع
وتسعني ومائة اهلجرية.15
يونس بن عمرو أيب إسحق السبيعي  ،أبو إسرائيل الكويف.
روى عن" :أبيه أيب إسحق وأنس وأيب بردة وأيب بكر ابين أيب موسى األشعري والشعيب وغريهم" .وروى عنه :ابنه عيسى
وسفيان الثوري وابن املبارك وعبدالرمحن بن مهدي وغريهم  .وثقه ابن معني  ،وقال أبوحامت  :كان صدوقا إال أنه كان ال
ُحيتج به  ،وقال النسائي  :ليس به أبس  .ووثقه غريه .وقال ابن حجر  :صدوق يهم قليال  .تويف سنةاثنتني ومخسني
ومائة على الصحيح.16

أبو إسحق السبيعي  :هو عمرو بن عبدهللا اهلمداين الكويف .
ثقة مكثر عابد إالّ أنه اختلط أبخرة .روى عن زيد بن أرقم والرباء بن عازب وجابرهم بن مسرة وعن أيب ميسرةعمرو بن
شرحبيل وغريهم .وروى عنه  :ابنه يونس بن عمرو وقتادة وسليمان التيمي وخلق كثري .تويف سنة تسع وعشرين ومائة
اهلجرية.17
أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل اهلمداين الكويف .
روى عن " :عمر وعلي وعبدهللا بن مسعود وغريهم رضي هللا عنهم  .وروى عنه  :أبو إسحق السبيعي وأبوعمار اهلمداين
الزهاد  ،وكانت ركبته كركبة البعري لكثرة
ومسروق وغريهم  .وثقه ابن معني  ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وكان من العُبّاد ُّ
الصالة  .وقال ابن حجر  :ثقة عابد ُمضرم  .مات سنة ثالث وستني من اهلجرة".18

حكمه:
مرسل  .ألن أاب ميسرة اتبعي  .وإسناده حسن .
القس يف اجلنة عليه ثياب احلرير ...اخل" كما يف رواية ابن إسحق  .ووعند ابن أيب شيبة
وأما قوله يف الرواية  " :لقد رأيت ّ
ضر". 19
القس يف اجلنة عليه ثياب ُخ ٌ
بلفظ  " :رأيت ّ
 14۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب(بريوت:دارالكتب العلمية۱۴۱۵،ھ)۱:۴۷ ،۔
Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdhib al Tahdhib (Beirut: Dar al Kutub al Ilmia, 1415) 47/1

 15۔ ايضاً (سوراي:دار الرشيد۱۴۰۶،ھ) ص۱۰۹۸:۔
 16۔ ابيضاً۱۰۹۷،۔

ibid (Syria: Dar al Rashid, 1406) p. 1098

 17۔ ايضاً۵۳:۸ ،۔
 18۔ ايضاً۷۳۷ ،۔
 19۔ أبو بكر بن أيب شيبة،املصنف ابن أيب شيبة(رايض:مكتبة الرشد۱۴۰۹،ھ)،حديث۳۶۵۵۵ :۔

Ibid, p.1097
ibid, 53/8
ibid, p.737

Abu Bakar ibn e Abi Shaybah, Al Musannaf ibn e Abi Shaybah, (Riyadh: Maktaba al Rushd, 1409),
Ḥadīth: 36555
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وحسن
الساقة احلُ ّذاق  .وال ُقساس  :الدليل العارف ابلطريق ُ
س  :العقالء و ّ
وال ُق ّ
س يف اللغة  :تتبّع الشئ وتطلّبه  .وال ُق ُس ُ
طلبه ،واتباعه له الذي ال يغفل  ،ال ّدائم التل ّفت." 20
ولعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إُنا مسّى ورقة بن نوفل يف هذا احلديث " قُ ّساً " من ابب املدح برجاحة العقل
وضل الناس عنها  ،وكونه ترك عبادة األصنام
ُ
وحسن التنبّه ولتتبّعه أخبار امللة احلنيفية يف الوقت الذي اندرست معاملها ّ
ِ
واألواثن اليت ابتلي الناس كثريا بعبادهتا يف زمانه  .وليس تسمية له ابسم رئيس النصارى أبدا .ألن الق ّسيس عند النصارى
ابلقسيس يف هذا
الذي يتبع النصرانية مع حذقه هلا  .وال عالقة لتسمية رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ورقة بن نوفل ّ
احلديث مبا اشتهر عندالنصارى من لفظ " ٍ
الق ّسيس " ال ّدال على منصب ديين عندهم  .وهللا أعلم .

الرواية الثالثة  :مرسل عروة بن الزبري  .ما رواه الزبري بن ب ّكار قال:
بالل
عمي مصعب بن عبدهللا عن الضحاك بن عثمان عن عبدالرمحن بن أيب الزاند عن عروة بن الزبري قال :كان ٌ
حدثىن ّ
أح ٌد .
أح ٌد َ
جلارية من بين ُمجَ ٍح بن عمرو  ،وكانوا يعذبونه برمضاء مكة  ،يُلصقون ظهره ابلرمضار ليشرك ابهلل  ،فيقول َ :
أح ٌد اي بالل  ،وهللا لئن قتلتموه ألختذنّه حناانً  .كأنه يقول :
أح ٌد َ
فيمر عليه ورقة بن نوفل وهو على ذلك  ،فيقول َ :
ّ
21
حن به".
ألمتس ّ
ّ

دراسة السند :
العوام األسدي املدين .روى عن  :سفيان بن
الزبري بن ب ّكارهو :ابن عبدهللا بن مصعب بن اثبت بن عبدهللا بن الزبري بن ّ
عمه مصعب الزبريي وغريهم  .وروى عنه  :ابن ماجه وأبوحامت الرازي والبغوي وغريهم  .وثقه
عيينة والنضر بن مشيل وعن ّ
الدارقطين واخلطيب وأبوالقاسم البغوي وغريهم  .وقال ابن حجر  :ثقة  ،أخطأ السليماين يف تضعيفه  ،مات سنة ست
ومخسني ومائتني من اهلجرة .22
العوام األسدي  ،أبوعبد هللا الزبريي .روى عن مالك
مصعب بن عبدهللا بن مصعب بن اثبت بن عبدهللا بن الزبري بن ّ
والضحاك بن عثمان وغريمها .وروى عنه ابن ماجه ومسلم خارج الصحيح وابن أخيه الزبري بن بكار وابن معني وغريهم.
وثقه ابن معني والدارقطين وغريمها .وقال ابن حجر" :صدوق عامل ابلنسب  ،مات سنة ست وثالثني ومائتني من
اهلجرة".23
الضحاك بن عثمان بن الضحاك احلزامي .روى عن جده الضحاك بن عثمان وعن مالك بن أنس وغريمها  .وروى عنه :
عالمة قريش ابملدينة
ابنه حممد بن الضحاك وإبراهيم بن املنذر وغريهم  .وثقه مصعب الزبريي  .وقال اخلطيب  :كان ّ
عالمة أخباراي صدوقا  ،مات ابملدينة على رأس
أبخبار العرب و ّأايمها وأشعارها وأحاديث الناس  .وقال ابن حجر  :كان ّ
24
املائتني اهلجرية.
 20۔ ابن منظور افريقی ،حممد بن مكرم ،لسان العرب(بريوت :دار صادر۱۴۱۴،ھ) ۱۷۳:۶۔
ibn e Manzoor Afriqi, Muhammad bin Mukarram, Lisān ul Arab (Beirut: Dar e Sadar, 1414) 173/6

21۔ زبري بن بكار،مجهرة نسب قريش وأخبارها(دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر۱۴۱۹،ھ)۴۱۶:۱ ،۔

Zubair bin Bakkar, Jamharat Nsab Quraysh wa’akhbāriha, (Dār Al-Yamamah lil Bahs wa al-Tarjama
wa al Nashar, 1381) 416/1

22۔ ابن حجر،هتذيب التهذيب۲۷۸:۳،۔
23۔ ايضاً۱۴۹:۱۰،۔
24۔ ايضاً ۴۱۳:۴،۔

Ibne Hajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 278/3
Ibid, 149/10
Ibid, 413/4
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عبدالرمحن بن أيب الزاند عبدهللا بن ذكوان املدين القرشي .
روى عن أبيه أيب الزاند عبدهللا بن ذكوان وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وغريهم .وروى عنه" :ابن ُجريج وزهري بن
معاوية وأبوداؤد الطيالسي وغريهم"  .أثبت الناس يف هشام بن عروة  ،قاله ابن معني  .وضعفه يف احلديث أمحد وعلي بن
املديين وغريهم  .ما ح ّدث ابملدينة فهو صحيح  ،وما ح ّدث ببغداد فمختلط فيه  .ووثقه الرتمذي والعجلي  .وقال ابن
25
حجر" :صدوق ،وتغري حفظه ملا قدم بغداد  ،وكان فقيها  .مات سنة أربع وسبعني ومائة اهلجرية".
عروة بن الزبري بن العوام بن ُخويلد األسدي  ،أبوعبدهللا املدين  ،ثقة فقيه مشهور  ،مات سنة أربع وتسعني من اهلجرة
على الصحيح .روى له اجلماعة  ،يعين أصحاب الكتب الستة.26

احلكم على الرواية :هو مرسل وإسناده صحيح.
تعليق :جاء يف حديث عائشة رضي هللا عنها يف قصة بدء الوحي بعد قول ورقة له " وإن يُدركين يومك أنصرك نصرا
مؤزًرأ  ،مث مل ينشب ورقة أن تويف ..اخل" كما رواه البخاري  ،وقد تقدم يف بداية البحث .املقصود أن ورقة بن نوفل تويف
ّ
قبل األمر ابلدعوة إىل اإلسالم  .وجاء يف الرواية املذكورة " أن ورقة كان مير ببالل وهو يعذب بسبب اإلسالم " وهذا
يدل أن وفاة ورقة بن نوفل أتخر إىل زمن الدعوة .فقال ابن حجر" :اجلمع بني بني هذا وبني حديث عائشة رضي هللا
عنها ،أن ُحيمل قوله .. :ومل ينشب ورقة أىل أن تويف أي  :قبل أن يشتهر اإلسالم ويُؤمر النيبﷺ ابجلهاد .وأصل
النشوب :التعلق أي مل يتعلق بشيء من األمور حىت مات  .وهذا خبالف ما يف السرية البن إسحق :أن ورقة كان مير
ببالل وهو يُع ّذب  ،وذلك يقتضي أنه أتخر إىل زمن الدعوة ،وإىل أن دخل بعض الناس يف اإلسالم  .فإن متسكنا
ابلرتجيح فما يف الصحيح أصح ،وإن حلظنا اجلمع أمكن أن يقال :الواو يف قوله :وفرت الوحي ليست للرتتيب ،فلعل
الراوي مل حيفظ لورقة ذكرا بعد ذلك يف أمر من األمور ،فجعل هذه القصة انتهاء أمره ابلنسبة إىل علمه ال إىل ما هو
الواقع" 27.انتهى كالم ابن حجر.

الرواية الرابعة  :رواية الطربي يف التفسري :قال ابن جرير:
يل
حدثنا ابن أيب الشوارب ،قال :ثنا عبدالواحد ،قال  :ثنا سليمان الشيباين قال :ثنا عبدهللا بن شداد قال" :أتى جرب ُ
فضمه مث قال :اي حممد اقرأ ،قال :ما اقرأ ؟ قال:
حممدا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي حممد اقرأ .فقال  :ما أقرأ؟ قالّ :
(ابسم ربك الذي خلق) حىت بلغ( :علّم اإلنسان ما مل يعلم) .قال :فجاء إىل خدجية فقال :اي خدجية ما أراه ّإال قد
أتيت فاحشة قط .قال :فأتت خدجيةُ ورقة ،فأخربته
عُرض يل قالتّ :
كال ،وهللا  ،ما كان ربك يفعل ذلك بك  ،وما َ
28
اخلرب ،قال  :لئن ِ
كنت صادقة ،إ ّن زوج ِ
ألومنن به".
ليلقني من ّأمته ش ّدةً  ،ولئن أدركته
لنيب  ،و َّ
ك ٌّ
َ
ّ
دراسة السند :
ابن أيب الشوارب هو  :حممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب األموي القرشي  ،أبوعبدهللا البصري .

25۔ ابن حجر،هتذيب التهذيب۱۵۷:۶،۔
Ibne Hajr, Tahdhīb Al-Tahdhīb, 157/6

26۔ ابن حجر،تقريب التهذيب۶۷۴،۔
27۔ ابن حجر،فتح الباري بشرح صحيح البخاري۳۶:۱،۔

Ibne Hajar, Taqrīb al Tahdhīb, 674

Ahmad bin Ali bin Hajar, Fatah al Bari Sharh Sahih al Bukhari, 36:1

28۔ طربی ،حممد بن جرير،جامع البيان يف أتويل القرآن(بريوت:مؤسسة الرسالة۱۴۲۰،ھ) ۵۲۱:۲۴۔

Ibin Jarīr Al-Tabrī, Jāmie al Bayān fī Tāwil al Qurān, (Beirut: Moussisat ul Al-Risalah,1420), 521/24
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روى عن كثري بن سليم املدائين ويوسف املاجشون وعبدالواحد بن زايد وغريهم  .وروى عنه  :اإلمام مسلم يف الصحيح
والتمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير الطربي وغريهم .وثقه النسائي ومسلمة بن القاسم وغريهم  .وقال ابن حجر:
29
"صدوق مات سنة أربع وأربعني ومائتني اهلجرية".
عبدالواحد بن زايد العبدي موالهم البصري  ،ثقة يف حديثه  ،ويف روايته عن أعمش وحده مقال  .روى عن أيب إسحاق
الشيباين وعاصم األحول واألعمش وغريهم .وروى عنه  :عبدالرمحن بن مهدي وعفان بن مسلم وغريهم  .وثقه حممد بن
30
سعد وابن معني وأبوزرعة وأبوحامت وغريهم  .مات سنة ست وسبعني ومائة اهلجرية .
سليمان  :هو ابن أيب سليمان فريوز  ،أبوإسحاق الشيباين الكويف .روى عن  :عبدهللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه  .وعن
زربن حبيش وعبدهللا بن شداد وغريهم  .وروى عنه  :أبوإسحاق السبيعي وعاصم األحول والثوري وشعبة وعبدالواحد بن
31
زايد وغريهم .وثقه ابن معني وأبوحامت والنسائي وغريهم  .مات يف حدود األربعني ومائة اهلجرية .
عبدهللا بن شداد بن اهلاد الليثي ،أبوالوليد املدين ُ ،ولد على عهد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .ذكره العجلي يف من
كبار التابعني الثقات  ،وكان معدودا يف الفقهاء.
روى عن أبيه شداد بن اهلاد وعمرو يعلى بن عبيد وطلحة ومعاذ والعباس بن عبداملطلب رضي هللا عنهم .وروى عنه سعد
بن إبراهيم وأبوإسحاق الشيباين وربعي بن حراش وغريهم  .وهو ُمضرم ألنه ولد يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل
يلقه ووثقه أبوحامت وأبوزرعة وغريهم .مات ابلكوفة مقتوال سنة إحدى ومثانني اهلجرة.وقيل  :بعدها .32
احلكم على السند :هو مرسل وسنده صحيح .

الرواية اخلامسة :رواية ابن سعد يف الطبقات  :قال حممد بن سعد :
عمار .قال حيي بن عبّاد:
عمار بن أيب ّ
أخربان حيي بن عبّاد وعفان بن مسلم قاال" :أخربان محاد بن سلمة ،قال :أخربان ّ
قال محّاد بن سلمة  :أحسبه عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :اي خدجية إين أمسع صوات وأرى ضوءً ،وإين
يف ُجنُ ٌن ،فقالت :مل يكن هللا ليفعل بك ذلك ايبن عبدهللا  .مث أتت به ورقة بن نوفل فذكرت له ذلك فقال :
أخشى أن ّ
فسأعزره وأنصره وأومن به".33
حي
إن يك صادقاً فهذا انموس مثل انموس موسى ،فإنه يُبعث وأان ٌّ
ّ

تراجم الرواة:
حيي بن عبّاد الضُّبَعي" :بضم املعجمة وفتح املوحدة بعدها مهملة أبو عبّاد البصري ،نزيل بغداد .روى عن يونس بن أيب
إسحاق السبيعي ومالك بن أنس ومحّ َادين وإبراهيم بن سعد وغريهم .وروى عنه أمحد بن حنبل وحممد بن حامت بن
ميمون وحممد بن سعد الكاتب وغريهم" .قال حيي بن معني :صدوق .وقال أبوحامت  :ليس به أبس  .وقال الدارقطين:
تج به  .وذكره ابن حبان يف الثقات.
ُحي ّ
29۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۲۷۲:۹،۔
30۔ ايضاً ۳۸۰:۶،۔

Ibne Hajar, Tahdhib al Tahdhib, 272:9

31۔ ايضاً ۱۷۷:۴،۔
32۔ ايضاً۲۲۴:۵،۔
33۔ أبو عبد هللا حممد بن سعد،الطبقات الكربى(بريوت:دار الكتب اليلمية۱۴۱۰،ھ)۱۵۳:۱،۔

Ibid, 380/6
Ibid, 177/4
Ibid, 224/5

Abu Abdullah Muhammad bin Saad, Al Tabaqāt ul Kubrā, (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiah, 1410), 153/1
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وقال ابن حجر  :صدوق  ،مات سنة مثان وتسعني ومائة اهلجرية .34
شك يف حرف من
ع ّفان بن مسلم بن عبدهللا الباهلي" :أبوعثمان الص ّفار البصري ،ثقة ثبت" .قال ابن املديين" :كان أذا ّ
احلديث تركه .ورمبا وهم" .وقال ابن معني" :أنكرانه يف صفر سنة تسع عشرة ،ومات بعدها بيسري من كبار الطبقة
احلمادين وغريهم .وروى عنه البخاري وحجاج الشاعر
العاشرة .روى عن داؤد بن الفرات وشعبة ووهيب بن خالد و ّ
وأمحدبن حنبل وغريهم ،مات سنة عشرين ومائتني اهلجرية".35
ومحيد الطويل وعمروبن دينار وغريهم .وروى عنه  :ابن
محّاد بن سلمة بن دينار البصري.روى عن اثبت البناين وقتاده ُ
ُجريج والثوري وشعبة وغريهم  .ثقة عابد  ،أثبت الناس يف اثبت ّ ،إال أنه تغري حفظه يف أخرة  .مات سنة سبع وستني
ومائة اهلجرية.36
عمار موىل بين هاشم ،أبوعبدهللا املكي  .روى عن ابن عباس وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وغريهم من
عمار بن أيب ّ
ّ
الصحابة رض ي هللا عنهم  .وروى عنه عطاء بن أيب رابح وانفع وشعبة وغريهم .وثقه أمحد وأبوحامت وأبوداؤد  ،وقال
37
النسائي  :ليس به أبس .وقال ابن حجر  :صدوق  ،رمبا أخطأ .مات بعد العشرين ومائة اهلجرية.
ابن عباس" :عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف  ،ابن عم الرسول صلى هللا عليه وسلم ُ ،ولد قبل
اهلجرة بثالث سنني  ،ودعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلفهم يف القرآن  ،وكان يسمى البحر واحلِرب ِ
لس َعة علمه ،
وقال عمر رضي هللا عنه :لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أح ٌد.مات سنة مثان وستني من اهلجرة ابلطائف .وهو
أحد املكثرين من الصحابة  ،وأحد العبادلة من فقهاء السبعة  ،وهو تُرمجان القرآن ،ومناقبه مجة" .يراجع لالستزاده
اإلصابة البن حجر.38

احلكم على السند :إسناده متصل صحيح إىل ابن عباس رضي هللا عنه  .علما أن ابن سعد روى هذه الرواية إبسنادين،
أحدمها مرسل  ،واآلخر متصل إىل ابن عباس .وعلى فرض أنه مرسل ومن كالم التابعي عمار بن أيب عمار  ،فاإلسناد إليه
أمحد كما يف املسند (  304/4حتقيق شاكر) لكن
صحيح  .ال حمالة أنه مسع من أحداألصحاب .وأعلّه ابإلرسال اإلمام ُ
ابن عباس وغريه من الصحابة .وعلى هذا فاإلسناد إىل ابن
يف التهذيب البن حجر (  341/7ترمجة عمار)  :أنه مسع َ
عباس صحيح متصل  ،ولذلك صححه أمحد شاكر  ،وهو الذي يظهر يل .وهللا أعلم.
الرواية السادسة :عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها.
قال اإلمام أمحد :ثنا حسن بن موسى  ،ثنا ابن هليعة عن أيب األسود ( حممد بن عبدالرمحن بن نوفل) عن عروة بن الزبري
عن عائشة رضي هللا عنها قالت" :إن خدجية رضي هللا عنها سألت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عن ورقة بن

34۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۲۰۴:۱۱،۔
35۔ ايضاً ۱۹۹:۷،۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdhib al Tahdhib, 204/11
Ibid, 199/7

36۔ ايضاً ۱۳:۳،۔

Ibid, 13/3

37۔ ايضاً ۳۴۱:۷،۔
38۔ ابن حجر ،أمحد بن علي ،اإلصابة يف متييز الصحابة۲۴۶:۶،۔

Ibid, 341/7

Ibne Hajr, Ahmad bin Ali, Al’iisabah fi Tamyiz al Sahabah, 246/6
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بيض  ،فأحسبه لو كان من أهل النار مل يكن
نوفل؟ فقال عليه الصالة والسالم :لقد رأيته يف املنام  ،فرأيت عليه ثياب ٌ
39
بياض".
عليه ٌ

تراجم الرواة:
احلم َادين وشعبة وسفيان وابن
حسن بن موسى األشيب مبعجمة مث حتتانية أبوعلي البغدادي  ،قاضي املوصل  .روى عن ّ
هليعة والليث وغريهم  .ورى عنه اإلمام أمحد وحجاج الشاعر وأبوخيثمة وغريهم .وثقه ابن معني وأبوحامت وابن املديين
وغريهم  .مات سنة تسع أو عشر ومائتني اهلجرية .40
عبد هللا بن هليعة بفتح الالم وكسر اهلاء ابن عقبة احلضرمي ،أبوعبدالرمحن املصري القاضي .روى عن :األعرج عبدالرمحن
بن اهلرمز وعطاء بن أيب رابح وحممد بن عبدالرمحن بن نوفل يتيم عروة وغريهم .وروى عنه :سفيان الثوري وشعبة والليث
بن سعد واألوزاعي وخلق كثري  .وهو صحيح الرواية إذا حدث من كتابه  ،واحرتق كتبه سنة تسع وستني ومائة  .وكان
يتحدث من حفظه فكان ُيطئ.وكان أبواألسود ( حممد بن عبدالرمحن بن نوفل ) راوية عنه .ورواية العبادلة ( ابن املبارك
وابن وهب وابن مقرئ) عنه أعدل من غريهم  ،وله يف مسلم بعض شيء مقرون  .وقال ابن حجر  :صدوق  ،خلط بعد
41
احرتاق كتبه ورواية العبادلة أعدل من غريها .تويف سنة أربع وسبعني ومائة.
أبواألسود  :حممد بن عبدالرمحن بن نوفل األسدي  ،يتيم عروة ،املدين .روى عن عروة بن الزبري وعلي بن احلسني زين
العابدين وعامربن عبدهللا بن الزبري وغريهم .وروى عنه :الزهري وحممد بن إسحاق بن يسار ومالك بن أنس وغريهم .وثقه
42
أبوحامت والنسائي وابن سعد وابن حجر وغريهم .تويف سنة بضع وثالثني ومائة اهلجرية .
العوام بن ُخويلد األسدي  ،أبوعبدهللا املدين  ،ثقة فقيه مشهور .مات قبل املائة سنة أربع وتسعني من
عروة بن الزبريبن ّ
اهلجرة.43
احلكم على السند :
هو مرفوع وإسناده حسن ألجل الكالم يف ابن هليعة .والباقون كلهم ثقات وأئمة.وحسنه احلافظ ابن كثري يف البداية
والنهاية ( 9 /3ط داراملعارف).وللرواية شاهد من مرسل عروة رواه الزبري بن ب ّكار يف" نسب قريش"  :فقال حدثنا :الزبري
قال  :حدثين عبدهللا بن معاذ الصنعاين عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري قال" :سئل رسول هللاﷺ عن ورقة بن
يض  ،فقد أظن أن لو كان من أهل النار مل أر عليه البياض".44
ثياب بِ ٌ
نوفل كما بلغنا فقال :قد رأيته يف املنام عليه ٌ
رجال السند:

39۔ أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،املسند (بريوت:مؤسسة الرسالة۱۴۲۱،ھ)،حديث۲۴۳۶۷ :۔
Abū ʿAbdillāh Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ash-Shaybānī, Al-Musnad Ahmad ibn Hanbal,
(Beirut, Lebanon: Moussisat ul Al-Risala, 1421), Ḥadīth # 24367

40۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۲۹۲:۲،۔
41۔ ايضاً ۳۳۵:۵،۔
42۔ ايضاً ۲۶۵:۹،۔
43۔ ابن حجر،تقريب التهذيب۶۷۴،۔
44۔ زبري بن بكّار،مجهرة نسب قريش۴۱۴:۱،۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 292:2
Ibid, 335/5
Ibid, 265/9

Ahmad bin Ali bin Hajar, Taqrib al Tahdhib, p.674
Zubair bin Bakkar, Jamharat Nsab, 414/1
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45

الزبري بن ب ّكار ثقة  ،وثقه الدارقطين واخلطيب والبغوي وابن حجر وغريهم.
وأما عبدهللا بن معاذ الصنعاين فثقة أيضا.46.وأما معمر بن راشد فثقة ثبت إمام.47وأما الزهري ( حممد بن مسلم بن
عبيدهللا بن شهاب ) فجبل احلفظ واإلتقان .وكذا عروة بن الزبري ثقة ثبت أيضا كما يف كتب الرجال.
فاخلالصة أن هذا املرسل شاهد قوي للرواية السابقة " رواية عائشة رضي هللا عنها".
وروي هذا احلديث مرفوعا كما عند الرتمذي يف سننه بسياق مغاير .فقال الرتمذي  :حدثنا أبوموسى األنصاري  ،حدثنا
يونس بن بكري  ،حدثين عثمان بن عبدالرمحن الوقاصي عن الزهري عن عروة عن عائشةؓ قالتُ :سئل رسول اللہﷺ
عن ورقة بن نوفل ،فقالت له خدجية  :إنه كان ص ّدقك ولكنه مات قبل أن تظهر  ،فقال رسول هللاﷺ  :أُريته يف املنام
وعليه ثياب بياض ،ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غري ذلك  48".لكنه حديث ضعيف جدا  ،يف سنده عثمان
بن عبدالرمحن الوقاصي مرتوك احلديث كما يف كتب الرجال . 49وضعفه الرتمذي أيضأ .وذكرته هنا لعالقته ابملوضوع.

الرواية السابعة :رواية أيب يعلى املوصلي:عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه.
قال أبويعلى املوصلي" :حدثنا ُسَريج بن يونس قال :حدثنا إمساعيل ،عن جمالد عن الشعيب عن جابر قالُ :سئل رسول
50
ندس".
هللاﷺ عن ورقة بن نوفل فقال :أبصرتُه يف بُطنان اجلنة عليه ُس ٌ

تراجم الرواة:
ُسريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي  ،أبواحلارث العابد .روى عن ُهشيم و وكيع وسفيان بن عيينة وغريهم .وروى عنه:
مسلم وروى البخاري والنسائي بواسطة صاعقة ،وأبوزرعة وأبوحامت وعدة .وثقه ابن معني وأبوداؤد وابن سعد وغريهم.
51
مات سنة مخس وثالثني ومائتني من اهلجرة .
إمساعيل بن جمالد بن سعيداهلمداين ،أبو عمر الكويف ،نزيل بغداد .روى عن أبيه جمالد بن سعيد و مساك بن حرب وأيب
إسحاق السبيعي وغريهم  .وروى عنه  :ابنه عمر و ُسريج وابن معني وغريهم .قال ابن معني  :ليس به أبس  ،ويف رواية :
ثقة وقال البخاري  :صدوق  .وقال أمحد  :ما أراه ّإال صدوقا .وتكلم فيه بعض النقاد يف بعض أحاديثه.
وقال ابن حجر :صدوق ُيطئ .من الطبقة الثامنة.52
45۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۲۷۸:۳،۔
46۔ ايضاً۳۵:۶،۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdhib al Tahdhib, 278/3
Ibid, 35/6

47۔ ايضاً ۲۱۹:۱۰،۔

Ibid, 219/10

48۔ حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي أبو عيسى،سنن الرتمذي(الرايض:دار السالم۱۴۲۰،ھ)،حديث۲۲۸۸:۔

Tirmidī, Muhammad bin Essa bin Sūrah Al-Jāmiʿ (Riyadh, Saudi Arabs: Dār Al Salām for publication
and distribution, 1420), Ḥadīth:2288

49۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۱۱۸:۷،۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdhib al Tahdhib, 118/7

50۔ أبو يعلي أمحد بن علي،مسند أيب يعلى(دمشق:دار املأمون للرتاث۱۴۰۴،ھ)،حديث۲۰۴۷ :۔

Abu Yālā Ahmad bin Ali, Musnad abi Yālā, (Dimashq: Dar al Maamoon lil Turaas, 1404) Ḥ: 2047

51۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۳۹۹:۳،۔
52۔ ايضاً۲۹۴:۱،۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdhib al Tahdhib, 399/3

Ibid, 294/1
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جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين  ،أبو عمرو الكويف  .روى عن الشعيب وقيس بن أيب حازم وزايد بن عالقة وغريهم.
وروى عنه  :ابنه إمساعيل وجرير بن حازم وشعبة والسفياانن وغريهم .ضعفه حيي القطان وبدالرمحن بن مهدي وأمحد وابن
معني وأكثر النقاد.واحتله البعض اآلخرون .وق ال يعقوب الفسوي  :تكلم الناس فيه وهو صدوق  .وقال العجلي :جائز
53
احلديث .وقال ابن حجر" :ليس ابلقوي ،وقد تغري يف آخر عمره .مات سنة أربع وأربعني ومائة اهلجرية".
الشعيب " :عامر بن شراحيل ،أبو عمرو ،ثقة مشهور فقيه فاضل .قال مكحول :ما رأيت أفقه منه .مات بعد املائة من
54
اهلجرة".
جابر بن عبدهللا بن عمرو بن حزم األنصاري  .صحايب  ،ابن صحايب  .غزا تسع عشرة غزوة  .ومات ابملدينة بعد
55
السبعني.
احلكم على السند :
56
اهليثمي يف جممع الزوائد.
إسناده ضعيف ألجل جمالد بن سعيد  ،لكن ال أبس به يف الشواهد  .وبه أعلّه
ّ

الرواية الثامنة :رواية البزار عن جابررضي هللا عنه.
قال البزار  :حدثنا سعيد بن حيي بن سعيد األموي  ،حدثين أيب  ،ثنا جمالد ،عن الشعيب عن جابر قال" :سألنا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عن زيد بن عمروبن نفيل  ،فقلنا ايرسول هللا  ،إنه كان يستقبل القبلة ويقول :ديين دين إبراهيم ،
وإهلي إله إبراهيم ،وكان يصلي ويسجد .قال :ذاك أ ُّمةٌ وحدهُ ،حيشر بيين وبني عيسى عليه السالم" .وسألت عن ورقة بن
نوفل ،وقيل اي رسول هللا " :كان يستقبل القبلة ويقول :إهلي إله زيد ،وديين دين زيد .فقال عليه السالم :رأيته ميشي يف
57
بُطنان اجلنة ،عليه ُحلّةٌ من ُسندس".

تراجم الرواة:
سعيد بن حيي بن سعيد بن أابن األموي .أبوعثمان البغدادي  .روى عن أبيه و عمه وعيسى بن يونس ووكيع واملبارك
وغريهم .وروى عنه البخاري ومسلم وغريهم من األئمة .وثقه النسائي  .وقال أبو حامت :صدوق ,وقال ابن حجر :صدوق
رمبا أخطأ .تويف سنة تسع وأربعني ومائتني اهلجرية .58
حيي بن سعيد بن أابن األموي  ،أبو أيوب الكويف نزيل بغداد" .روى عن أبيه وحيي بن سعيد األنصاري وهشام بن عروة
وسريج بن يونس وغريهم".
وغريهم .روى عنه ابنه سعيد وأمحد بن إسحاق ُ
53۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۳۷:۱۰،۔
Ibid, 37:10

54۔ أمحد بن علي بن حجر،تقريب التهذيب۴۷۵،۔
55۔ أمحد بن علي بن حجر،تقريب التهذيب۱۹۲،۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Taqrib al Tahdhib, 475

56۔ أبو احلسن نور الدين اهليثمي،جممع الزوائد ومنبع الفوائد(قاهرة:مكتبة القدسي۱۴۲۲،ھ)،حديث۱۶۱۷۷ :۔

Ibid, 192

Abu al Hasan Noor ul Deen al Hathmi, Majmae al Zawayid wa Manbae al Fawayid, (Qahira: Maktaba al
Qudsi, 1422), Ḥadīth # 16177

57۔ أبو احلسن نور الدين اهليثمي،كشف األستار عن زوائد البزار(بريوت:مؤسسة الرسالة۔۱۳۹۹ھ)،حديث۲۷۵۲:۔

Abu al Hasan Noor ul Deen al Hathmi, Kashaf al Astar an Zawaid al Bazar, (Beirut: Moussisat ul AlRisala, 1399), Ḥadīth # 2752

 58۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۸۷:۴،۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdhib al Tahdhib, 87:4
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غرب .تويف سنة أربع وتسعني
قال أمحد" :ليس به أبس .ووثقه ابن معني وأبوداؤد وغريهم" .وقال ابن حجر :صدوق يُ ّ
59
ومائة اهلجرية .
جمالد بن سعيد  .ضعيف عنداجلمهور .تقدم.
الشعيب هو  :عامر بن شراحيل  ،اتبعي ثقة مشهور.تقدم غري مرة.
احلكم على السند :إسناده ضعيف ألجل جمالد بن سعيد  .وبه أعلّه اهليثمي يف اجملمع  ،لكنه قال " :رواه البزار ،
ورجاله رجال الصحيح غري جمالد وقد ُوثّق ،وهذا من جيّد حديثه 60".قلت  :جمالد ضعيف عند اجلمهور ،وحيتمل حديثه
لالستشهاد واالعتبار ،فريتقي هذاحلديث اىل احلسن لغريه إن شاءهللا .ولذك قواه احلافظ البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة
 61نظرا لشواهده  .وهو احلديث األيت ذكره.

الرواية التاسعة :رواية البزار عن عائشة رضي هللا عنها.
قال البزار " :حدثنا عبدهللا بن سعيد  ،ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال
62
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تسبّوا ورقة ،فإين رأيت له جنةً أو جنتني".

تراجم الرواة:
عبدهللا بن سعيد بن حصني الكندي  ،أبوسعيد األشج الكويف  .روى عن إمساعيل بن علية وحفص بن غياث وطبقتهم.
وروى عنه البزار أمحد بن عمرو بن عبداخلالق وأبوزرعة وأبوحامت الرازاين وغريهم .قال أبو حامت  :ثقة صدوق.
63
وقال ابن معني  :ليس به أبس  .ووثقه غريهم .تويف سنة سبع ومخسني ومائتني اهلجرية.
أبومعاوية  :حممد بن خازم التميمي السعدي موالهم .أبومعاوية الضرير الكويف  .روى عن عاصم األحول وحيي بن سعيد
األنصاري واألعمش و هشام بن عروة وغريهم .وروى عنه عبدهللا بن سعيد األشج وابن جريج وحيي القطان وغريهم .
أثبت الناس حلديث أعمش .وثقه النسائي وابن سعد وابن حبان وغريهم  .مات سنة مخس وتسعني ومائة اهلجرية .64
هشام بن عروة بن الزبري كالمها ثقتان مشهوران فقيهان  ،ومن رجال التهذيب  .تقدما مرارا.
احلكم على السند :إسناده صحيح رواته كلهم ثقات أئمة  .وصححه العالمة البوصريي يف " أحتاف اخلرية املهرة (
 282/9رقم )7767والعالمة األلباين يف الصحيحة (رقم .)405

59۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۱۸۸:۱۱،۔
60۔ أبو احلسن نور الدين اهليثمي،جممع الزوائد ومنبع الفوائد۵۱۳:۹،۔

Ibid, 188/11

Abu al Hasan Noor ul Deen al Hathmi, Majmae al Zawayid, 513/9

61۔

أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي،أحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة(الرايض:دارالوطن

للنشر۱۴۲۰،ھ)حديث۷۷۶۷:۔
Abu al Abbas Shahab ul Deen Ahmad al Bosiri, Ithaf al Khirah al Mahrah bi Zawaid al Masaneed al
Asharah, (Riyadh: Dar al Watan lil Nashar, 1420), Ḥadīth # 7767

62۔ أبو احلسن نور الدين اهليثمي،كشف األستار عن زوائد البزار،حديث۲۷۵۰:۔

Abu al Hasan Noor ul Deen al Hathmi, Kashaf al Astar, Ḥadīth # 2750

63۔ أمحد بن علي بن حجر،هتذيب التهذيب۲۱۱:۵،۔
64۔ ايضاً ۱۱۶:۹،۔

Ahmad bin Ali bin Hajar, Tahdhib al Tahdhib, 211/5
Ibid, 116/9
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قلت :قد روى البزاريف مسنده بعد الرواية املرفوعة اليت تقدمت آنفا،سبب ورود احلديث إبسناده إىل عروة بن الزبري قال :
كان بني أخي ورقة بن نوفل وبني رجل كالم  ،فوقع الرجل يف ورقة ليغضبه  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":
سب ورقة.65".
َ
أشعرت أين رأيت لورقة جنة أو جنتني  ،وهنى عن ِّ
عمي مصعب بن
وللرواية املذكورة شاهد قوي رواه الزبري بن بكار يف " نسب قريش" :فقال :حدثنا الزبري  ،قال وحدثين ّ
عبدهللا  ،قال حدثين عثمان بن الضحاك عن عبدالرمحن بن أيب الزاند عن هشام بن عروة أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال ألخي ورقة بن نوفل  ،عدي بن نوفل أو البن أخيه" :أشعرت أين قد رأيت لورقة جنة أو جنتني يشك هشام
66
سب ورقة".
قال عروة  :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ّ
وهو مرسل وإسناده إىل عروة صحيح  .ورواته كلهم ثقات  .وتراجم هؤالء كلهم تقدمت يف الرواية الثالثة يف بداية
البحث ،فأغىن عن إعادته ههنا.
عمي
ول لرواية شاهد آخر أيضا رواه الزبري بن بكار بسنده إىل خدجية رضي هللا عنها .قال الزبري بن بكار" :حدثنا ّ
مصعب بن عبدهللا  ،قال حدثين الضحاك بن عثمان عن عبدالرمحن بن أيب الزاندعن هشام بن عروة عن أبيه أن خدجية
رضي هللا عنها كانت أتيت ورقة بن نوفل مبا ُُيربها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه أيتيه ،فيقول ورقة  :وهللا لئن كان ما
ألبلني
حي َّ
أهل الكتاب ّإال بثمن .ولئن نطق وأان ٌّ
يقول ح ًقا  :إنه أيتيه الناموس األكرب انموس عيسى  ،الذي ما ُُيربه ُ
هللاُ فيه بالء حسناً" 67.وهو إسناد صحيح رجاله ثقات ،تقدم يف الرواية الثالثةّ .إال أنه منقطع ألن عروة بن الزبري مل
يلتق أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها .غري أنه يؤيد ما جاء يف الرواايت السابقة.
نتائج البحث:
فهذه الرواايت اليت وقفت عليها يف املوضوع  ،وهي وإن كان يف بعضها مقال ّإال أهنا تؤيد بعضها بعضا يف
اجلملة.فنستخلص مما تقدم ما يلي :
رواية البخاري يف بدءالوحي هي أصح ما ورد يف املوضوع ّإال أهنا غري صرحية يف إميان ورقة بن نوفل .
وابقي الرواايت اليت تدل صراحة على إميانه وهي مراسيل واملوقوفات ّإال أهنا تدل مجلة على املقصود  .وتفسر رواية
البخاري اجململة.
ومم ا يقوي إميانه أن ورقة بن نوفل نبذ عبادةاألواثن واألصنام ورفض الشرك أبنواعه قبل البعثة.وخرج من اجلزيرة ُبثا عن
ذعأ...اخل.
احلنيفية السمحة وظل معتنقا هبا  .أنه حضر املبعث وأظهر أتييده األكيد للنيبﷺ بقوله ":ايليتين فيها َج ً
أن الرسولﷺ شهد له ابجلنة بقوله ":أبصرته يف بُطنان اجلنة عليه ُسندس".كما جاء يف رواية أيب ميسرة حتت رقم " "2و
رواية جابر عند أيب يعلى رقم 8ورواية البزار حتت رقم .9
أن الرسولﷺ رآه يف املنام يف حال حسنة ،استظهر منها أن ورقة ليس من أهل النار  ،وذلك قوله عليه السالم ":رأيته يف
بياض" .وهي الرواية السادسة يف الرتتيب املروية يف
بيض  ،فأحسبه لو كان من أهل النار مل يكن عليه ٌ
املنام عليه ثياب ٌ
املسند ألمحد إبسناد صحيح.
65۔ أبو احلسن نور الدين اهليثمي،كشف األستار عن زوائد البزار.۲۸۱:۱۳،
66۔ زبري بن بكار،مجهرة نسب قريش۴۱۸:۲،۔
67۔ زبري بن بكار،مجهرة نسب قريش۴۱۹:۲،۔

Abu al Hasan Noor ul Deen al Hathmi, Kashaf al Astar, 218:13
Zubair bin Bakkar, Jamharat Nsab, 418:2
Ibid, 419:2
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تسبُّوا ورقة  ،فإين رأيت له جنةً أو جنتني ".وهي رواية
أن الرسولﷺ هنى عن ِّ
سب ورقة بن نوفل بقوله عليه السالم ":ال ُ
التاسعة  ،وصححها مجع من األئمة.
إضافة إىل ما تقدم  :أن علماء اإلسالم الذين ألّفوا كتبا يف أمساء الصحابة  ،ذكروا ورقة بن نوفل يف مؤلفاهتم .كاحلافظ
ابن حجر يف اإلصابة ( ) 328/11حيث ذكره يف القسم األول من الصابة وأورد اآلاثر الدالة على إميانه .كما ذكر أن
الطرباين والبغوي وابن قانع وابن السكن وغريهم من العلماء ذكروه يف الصحابة .وذكره يف الصحابة النووي يف " هتذيب
األمساء واللغات( )6/2وقال احلافظ العراقي يف " طرح التثريب  :)144/4قال ابن منده " :اختلفوا يف إسالم ورقة ،وهذا
احلديث الذي ذكرته ظاهر يف إسالمه واتباعه وتصديقه" يعين حديث عائشة رضي هللا عنها يف بدء الوحي عند البخاري.
قال احلافظ أبوزرعة العراقي  :ورقة قد ثبت إميانه مبحمدﷺ ...إىل أن قال :قال والدي رمحه هللا يف " نكت ابن الصالح
( التقييد واإليضاح  :)923،924 /2ينبغي أن يقال :إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل هلذا احلديث  ،فإن فيه
أن الوحي نزل يف حياة ورقة  ،وأنه آمن به وص ّدقه..وما تقدم من األحاديث يدل على إسالمه (".طرح التثريب/4
.)197
وممن أثبت إميان ورقة بن نوفل  :العالمة السهيلي يف الروض األنف ( )267/2وابن القيم اجلوزية يف زاد املعاد()21/3
وابن كثري يف البداية والنهاية(  )9/3والقسطالين يف إرشاد الساري ( )67/1والزرقاين يف شرح املواهب(  )224/1وابن
حجر يف فتح الباري( )21/1وغريهم
بل وقد ألّف العالمة برهان إبراهيم البقاعي املتويف 885هـ يف إميان ورقة بن نوفل برسول هللاﷺ ومساه " :بذل النصح
والشفق ة للتعريف بصحبة السيد ورقة " ذكر ذلك العالمة عبدالقادر بن عمر البغدادي يف " خزانة األدب "  .وكتاب
البقاعي هذا ُمطوط يف املكتبة الظاهرية بدمشق  ،كما يف " فهرس ُمطوطات الظاهرية للعالمة االلباين ( ص 322رقم
 .) 1139هكذا يضح أن أهل العلم جممعون على القول إبميان ورقة بن نوفل برسول هللاﷺ وع ّده يف الصحابة رضي هللا
عنهم.
توصيات:
1۔ ينبغي بذل اجلهد يف املواضيع اجلديدة اليت مل تعىن كما ينبغي.
2۔ ورقة بن نوفل بريء من هتمة النصرانية.
3۔ ينبغي االستفادة يف ابب التحقيق من املصادر األصلية القدمية يف كل فن.
4۔ جيب ان تراعى األمانة العلمية والتجرد عن امليول الشخصية يف البحوث العلمية .وهللا اعلم.
وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
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