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 ورقة بن نوفلمقام 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟قاِمِهوعن َم هناك َمن ُيَشكُِّك بعالقِة النَّيب حممَّد )ص( ِبَورَقة بن َنوَفل، فهْل من َمعلوماٍت عنه

 

رخ ُ  قالضُ   اآل زعم أِفها شخصيِة   قهيِة   هناَك جدٌل حوَل شخصيخِة و قر   بن فو ف  الضُ     

 اعترَبها شصيِةً  حقةقِةً ، قمنهم َمن حاقَل استصَداَمها لإلساءةو لسةِّدفا حمِيد رخامِت األفضةاءو )ص(.

ففس هم يبِّ األك ُِم )ص( هم الِنيارى أ يوِين حاقَل استغالَل هذهو الِشصيِة و الُظةي و لإلساءةو للِن

ُ   ال: )ن ِ  ِو )ار ُقق ( حة  قتضس ي كا  حمِيًدا اإلسالِم رسخولَ  كيا قرَد عن يوحِنا الدِّمشخق    كتابو

طَع عندما افق سخخخةِّدفا حمِيد )ص( افتحاِر الق ُآِ (، قَرِقَج لفك ُةو حماقل و لكتاب و فو ف بن قر   كالَم

 فو ف. بن قر   ق اةو عنِ بَُد الوح 

ُو اْلاحلشخخوِي و ي سخخوةنوَ  نم مقاِ و ق د اسخختنَد اْل قاليت   ُقِي و   صخخحةا الضصار َي  األحادي

 الوح  (!!! َقَ ت  َُ ت و َِّ  أ  قر ُ  ينَشْب مل ت ُكِّز  على عضارةو: )ثم

ِيحةا كجُف ُ الُامل    كتابِ )ال ،بإفكاِر هذه الشِخصيِة و اْلي قيخِّ َُةو  َقَردًّا على هذا  اَم بُ   

ُأسطورِي    أق   حقةقِة شصيِة   كوِ  قر   بن فو ف   بالشِخ ِّ  من سخةةو الِنيبِّ األعظم(، قالذ  اعف َ 

 هناك   ُاب   ِ حسخخخب تُضِةهو!! قَلَ  ةِج و أِ  الزيبةيَِّه هم َمن اصخخْخَطَنُوا هذه األرخضاَر، باعتضاِر أ

ائشخخَ  أسخخد، قباعتضاِر أِ  ع بن رخويلد بن الُوام بن قعضد اهلل بن الزبة أسخخد، بن فو ف بن به قر  

َُ  توِر الوح  ه  رخالُ  عضدو اهللو بن الزيبة قع ُقة بن الزيبة الذ  اسخخختَج َُه   ُاقي م اليت رقَ  حدي

   ي زعيواأ)م(، قكافت غايت ه م   صةاغ و ال ُِّقايا و  ماِم عل اإلؤمنه ي أمة اْل    ضةحً  أرخضاًرا لوَةَضَع

َْ اإلسخخالِم، افضُاثو   حاسخخٌم دقٌر للزيبةيَِّه ِ أ ِ ،( ص)الِنيبي  َلَقَتَف لوِهم ن  مل األ فِّ على قأ ففسخَخ

ِو فضِوَة يكتشَف أ  َيسَتطوْع  !ففسو

كاَ  فهج نا  َف واخَلَو يَن ُتدِّاْلي قيخِّ َُةو قاْلي  احلشخخوِي و قتشخخكة و اسختغالِل الِنيخخارى قنسخخاءةو  قبَه 

هو عمي الِسةدةو  الُِزى دوعض بن أسَد ي َيفِّ  األرخضاَر لوة َؤكَِّد حقةقَ  أِ  قر َ  بن فو ف بنالنيية ي الُلو ي 

قمُ ُقٌ   .يكتَب أ  شاَء اهلُل ما بالُربافِة و اإلجنةِف من يكتب  قكاَ  يِخ َُ، َنَت  د رخدجي ، قكاَ  رجاًل
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ِ  كا   آرخ ُِ اآلتِ    الِنيبِّ صوَفا و يُ ُ   قكا  َحْض ًُا، َعالوًيا قكا  كلَّها الكتَب   ُأ  د عرَب ال ُِّقايا و أِف

 تكو     ُيَش نم بام ُأٍة ج أِ  رخامَت الِنضةَِّه َيَتَزِقبن فو ف  قر َ    األث ُِ عنَدمذكوًرا  قكخا   الِزمخاِ ، 

َُاضود ه  اعود ه خت َس ،َةتوهاخعش قأمةَة  وموها ةِّدَةخخس ِوخ  س قت ْنفوق  َقت   بوَيكََّ  لةَس أِفِ قر ُ  َُلوَمَ  ماَلها، ضةلو

ًِ أكث َُ ِو ابنُ  تكوَ  أ  قر ُ  َ  ََُجا رخدجي ، من ما  سخخوَ  رخدجيُ  يا را: يقول قكا  رخدجيُ ، أرخة

ِو يكو  ب ُجٍف َهلتِتي  .اآلرخ ُةو قفُةم  الديفةا ش ُ    ة

 قر َ  َتْتأ حِتى رخدجيُ سةَِّدت نا  بِ افطلَقْت )ص( اهلل رسوِلسخةِّدفا  على  الوح   فزَل قعندما

 َرخرَبه   َت َُى؟ ماَا أرخ ، يا ابَن: قر ُ  لِ  قاَل. أرخةَ  ابن من امَسْع يا عِياه،: لِ  قالت فو َف بنا

  ةها نو َلةَت يا موسى، على اهلُل فِزَل الذ  الِناموس  هذا: قر ُ  لِ رأى  قال ما رَخَض َُ اهللو )ص( رسخول  

َّ ِب جوْنَت ما مبثِف  طُّ رجٌف يَ و مل: أيضخخًخا  الق . وم َ  ي ص ُِج َ  نَ َحةًّا أكو  َلةَتنو  جذًعا،  ن

 .مؤِزًرا في ًُا أفي  ُ َك يوم َ  ي دِرْكين قن  ع ودوَ ،

ِو من يومه أق يوٍم بن فو ف  ضى بَُد لكِن قر    اَ  بقاؤه كق ال ُِّسال و،ب )ص( اهللو رسوَل نبالغو

ِو عن مقاِم النيضِوةو، بف على سخخخضةِف الِتب ِ يتُلَّق األم ُِ  بهذا )ص( اهللو رسخخخوَل ضلَِّغَةل ُلةِم ُلوِّ درجتو

  ٌٌ ِو نم أِفِ ِ يوجد  افقطا بَه ال ُِّسخخخخاِ و السخخخِخياقِي و، قأِ  اإلواَ  مل يوجد  قط بَُد   ءو  قالِتنضةخ

ِ  تُام: )َقَمن  اْلي قيِّ َُُة قاْلي تشةُِّوَ  اخَلَوَفُ  احلشوِيُ  قالشِّةُُ  السخيِن ُ الشِخ ُيُ و امِيدِي و كيا يفهم     وَل

ِ  ي ْقَضَف َ َلن دويًنا اإِلسخْخاَلِم َغْة َُ َيْضَتِغ وا    ائٌم منذ قجودو اْلَصاسخخو ُِيَن(، بف اإل موَن اآلرخو َُةو  و  َقه َو موْن

ِو كفي األفضةاءو مهيا الِنيبِّ سخخخةِّدفا  آدَم )ٌ( على هذه األرض، قأِ  اإلسخخخالَم هو دين  اهللو الذ  َدَعا نلة

ُ هم،  هناَك مناٌ  من    الِنيبِّ حمِيد )ص(  الذيَن مِهدقا لوُقد قِم سخخخخةِّدفا  ال ُيسخخخخِفارختلفَخْت شخخخخ ُائو

 ص(،) بنضِوةو سخخخخةِّدفا حمِيد اإلواِ  ، قالواجب  الِت ُكةز  علةِ أِ  قر   بن فو ف ماَ  علىاجلاهلِة و

ِو   صخخادً ا قكا  ِو )ص(  على عزمو  ٍف،فو  بَن قر َ  َتسخخضيوا )ِ: )ص( اهلل رسخخول  ال قرذا فيخخ ُتو

 .َجنً ( لِ رأيت  إفِّ  

 

 فكتف  لُدم اإلقال  قاهلل أعلم

 الضاحُ الديين الُلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


