

كعب األحبار بيـن االهتاا واإلنصاف
حممود حممود حسن أمحد نصار
املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد األولني واآلخرين ،سيدنا حممد النبي األمي،
وعىل آله وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد.
كثيا من الوجوه الكبية ،التي كانت تنتمي إىل
فقد استقبل اإلسالم منذ أن بدأت الدعوة إليه ر
أمرا
طوائف أهل الكتاب وغيهم ،واستمر هذا إىل عرصنا احلايل ،وأحسب أنه بشاهد من االستقراء صار ر
مألو رفا ومعتا ردا متا رما يف تاريخ اإلسالم وحارضه ،وال يتوقع أن يتوقف يف املستقبل ،مادامت احلياة قائمة
وفق قوانينها املعهودة.
ومن مشاهي القادمني من اليهودية إىل رحاب اإلسالم يف صدره األول ،أبو إسحاق كعب بن
ماتع املشهور بكعب األحبار ،أو كعب احلرب ،ذلك اليمني اليهودي الذي عارص النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،إال أن إسالمه تأخر إىل زمن أمي املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فصار يف عداد التابعني،
بعد أن فاته فضل كونه من الصحابة رضوان اهلل عليهم ،واشتهر كعب بكثرة ما نسب إليه من روايات
منقولة عن أهل الكتاب ،خاصة يف تفسي القرآن الكريم ،والتعريف بتاريخ األمم السابقة عىل اإلسالم،
وقد ترك كعب األحبار عالمات يف الثقافة اإلسالمية ال زالت باقية حتى اآلن ،وإن كنا ال نحس جذورها
العميقة املنسوبة إليه بوضوح كاف.
وقد طارت شهرة كعب برواية منقوالت أهل الكتاب وضمها مع آخرين يف هنر املعرفة
اإلسالمية ،حتى صارت هذه املرويات جز رءا من الرتاث املعريف اإلسالمي ،وتزداد أمهية هذا اجلانب حني
نعلم أن تأثيه جتاوز جمرد الرواية إىل التأثي يف فهم بعض آيات القرآن ،واعتبار بعض املرويات الكتابية

ر
فضال عن الوعاظ عىل مرويات كتابية ،تركت
أحاديث نبوية ،واتكاء طوائف من املتكلمني والصوفية،
آثارا غي هينة عىل احلياة العلمية والفكرية اإلسالمية.
ر
وهذه الدراسة حماولة متواضعة لتصحيح مسار البحث يف شخصية كعب ،وذلك بالتعريف به،
وما تناوله املؤرخون حول حياته بام تيرس يف مصادرهم ،ثم الدخول يف شخصية كعب يف ميزان
املعارصين ،وانتها رء باحلديث عن كعب بني االاهتام واإلنصاف.
وقد تناولت يف اجلزء األسايس من هذه الدراسة موقف املعارصين من كعب ،وما ساقوه من
ااهتامات حول الرجل ،وناقشت هذه اآلراء مناقشة موضوعية بعيدة عن امليل واهلوى ،وذلك من خالل
ما ذكر عن كعب من خمتلف املفكرين املعارصين ،بغرض الكشف عن هذه الشخصية التي أثرت يف
ر
سائال املوىل عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا وهيدينا إىل سواء السبيل ،اللهم آمني،
الثقافة اإلسالمية،
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.
التعريف به:
هو كعب بن ماتع( )1بن هيسوع ،ويقال :هلسوع بن ذي هجري بن هيتم بن سعد بن عوف بن
عدي بن مالك بن زيد ،ويقال :كعب بن ماتع بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن
وائل بن عوف بن محي بن قطن بن عوف بن زهي بن أيمن بن محي بن سبأ ،ويقال :كعب بن ماتع ،من
ولد زهي سواودي هجران بن ميتم بن مثرة بن يريم بن ذي رعني األكرب بن سهل بن زيد بن اجلموهر بن
عمرو بن قيس بن معاوية بن حسن(.)2
منسب يف العرب ،وأنه مل يكن إرسائييل النسب من
ويظهر من سالسل النسب املذكورة أن كع ربا َّ
جهة والده ،وهو ما يعني أن اليهودية جاءته من ناحية األمهات ،أو أنه من العرب الذين اهتودوا يف مراحل
تارخيية سابقة.
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"ماتع" :بالتاء املثناة من فوق ،هو والد كعب األحبار ،التابعي املشهور .أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف
النووي ،هتذيب األسامء واللغات ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ج  ،2ص .86
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أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب الكلبي ،نسب معد واليمن الكبري ،حتقيق :ناجي حسن ،مكتبة النهضة العربية،
القاهرة ،ط 1046 ،1هـ 1866/م ،ج  ،2ص  ،004أبو سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي
السمعاين ،األنساب ،تقديم وتعليق :عبد اهلل عمر البارودي ،دار اجلنان ،بيوت ،ط1046 ،1هـ1866/م ،ج ،0
ص  ،024أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي املعروف بابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق،
دراسة وحتقيق :حمب الدين أيب سعيد بن عمر بن غرامة القمري ،دار الفكر ،بيوت ،ط1014 ،1هـ1884/م،
ج ،04ص  ،101النووي ،املصدر السابق ،ج  ،2ص .86

041

وربام يفتح هذا األمر باب احلديث عن هيود اليمن حتديدر ا والذين كان كعب منهم وهل كانوا
عر ربا اهت ّودوا ،أو أن هلم مصاهرة مع اليهود أدخلتهم يف اليهودية؟ وما شابه ذلك من االحتامالت.
مولده:
خيا حمد ردا مليالد كعب ،إال أننا نستطيع من خالل
مل يذكر أحد من املؤرخني عىل وجه التحديد تار ر
الروايات التي حتدثت عن وفاته ،أن نقول :إنه ولد قبل بعثة النبي صىل اهلل عليه وسلم بسبعة ومخسني عا رما
تقري ربا ،فقد تويف وعمره مائة وأربع سنني ،أي :أن مولده كان قبل ميالد النبي صىل اهلل عليه وسلم بحوايل
تسعة عرش عا رما تقري ربا( )3وقبل السنة اهلجرية األوىل باثنتني وسبعني سنة ،وتكون والدته بالتقويم
امليالدي يف سنة 006م(.)4
ر
مرسال .وروى عنه :عمر بن اخلطاب ،وصهيب بن سنان
روى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم،
الرومي  ،وابن عمر ،وابن عباس ،وابن الزبي ،وأبو هريرة ،وخالئق من التابعني منهم :سعيد بن املسيب،
ومالك بن عامر األصبحي ،وعطاء بن أيب رباح ،وابن امرأته تبيع احلميي ،وآخرون(.)5
جسيام يف قوله :إن والد
وقد ذكره أحد الباحثني( )6بقوله" :وقد أخطأ حممد فريد وجدي خطأ
ر
كعب كان من أجالء الصحابة ،وإنه سبق كع ربا بإعالن إسالمه يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه
علام بأنه مل يسند كالمه هذا إىل أي
وسلم"( ،)7ويتابع" :وهذا الكالم مل يقل به أحد ،وهو منه جمازفة ،ر
مصدر أو مرجع ،وإال كيف يكون من أجالء الصحابة ،وهو غي معروف ومل يذكره أحد ،وأغلب ظني أنه
-3

أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد التميمي البستي ،الثقات ،حتقيق :السيد رشف الدين أمحد ،دار الفكر ،بيوت ،ط،1
1980هـ1840/م ،ج  ،0ص  ،999مجال الدين أبو احلجاج يوسف املزي ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،حققه
وضبط نصه وعلقه عليه :بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،ط1019 ،1هـ1882/م ،ج  ،20ص ،189
خي الدين بن حممود بن حممد بن عيل الزركيل ،األعالم ،دار العلم للماليني ،بيوت1868 ،م ،ج  ،04ص .226
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خليل إسامعيل إلياس ،كعب األحبار وأثره يف التفسري ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1026 ،1هـ2444/م ،ص .24
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ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج  ،0ص  ،101النووي ،املصدر السابق ،ج  ،2ص  ،86املزي ،املصدر السابق،
ج ،20ص  ،184-168شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،سري أعالم النبالء ،أرشف عىل حتقيق
وخرج أحاديثه :شعيب األرناؤوط ،حققه :حممد نعيم العرقسويس ومأمون صاغرجي ،مؤسسة الرسالة،
الكتابّ ،
بيوت ،ط 1041 ،1هـ1861/م ،ج  ،9ص  ،084أمحد بن عيل بن حجر شهاب الدين العسقالين ،هتذيب
التهذيب ،اعتناء :إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ،مكتبة حتقيق الرتاث بمؤسسة الرسالة ،بيوت ،ج  ،9ص .041
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خليل إسامعيل إلياس ،املرجع السابق ،ص .28
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حممد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن العرشين ،دار املعرفة ،بيوت ،ط  ،9ج  ،6ص .184

040

توهم بأحد األسامء املوافقة السم أيب كعب ،وهو "ماتع موىل فاختة ،كام هو يف فتح الباري برشح صحيح
البخاري ،وعمدة القاري رشح صحيح البخاري"( ،)8ومما يؤكد عدم إدراك والد كعب لإلسالم ،ر
فضال
عن أن يكون من أجالء الصحابة ،ما حيكيه كعب عن أبيه قال" :إن أيب كتب يل كتا ربا من التوراة ،ودفعه
عيل بحق الوالد عىل ولده ،أن ال أفض اخلاتم ،فلام كان
إ ّيل ،وقال اعمل هبذا ،وختم عىل سائر كتبه ،وأخذ ّ
علام كتمك ،فلو قرأته،
بأسا ،قالت يل نفيس :لعل أباك غ ّيب عنك ر
اآلن ،ورأيت اإلسالم يظهر ،ومل أر ر
مسلام"(.)9
ففضضت اخلاتم ،فقرأته ،فوجدت فيه صفة حممد صىل اهلل عليه وسلم ،وأمته ،فجئت اآلن
ر
نسبه وكنيته:
إن املصادر التي أوردت نسب كعب األحبار كام سبق رسده قليلة ،غي أهنا متفقة عىل أن اسم
أبيه :ماتع ،وأنه يمني ،محيي ،وأنه ينسب لبني متيم ،وهم :بطن من محي ،وبنو محي قبيلة من بني سبأ من
القحطانية ،قال اجلوهري :اسم محي :ال َعرنجح ،وكان حلمي من الولد :اهلميسع ومالك ،ومن محي كانت
ملوك اليمن( ،)10وكان يكنى بأيب إسحاق(.)11
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ر
وحتقيقا،
تصحيحا
أمحد بن عيل بن حجر شهاب الدين العسقالين ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،قرأ أصله
ر
وأرشف عىل مقابلة نسخه املطبوعة واملخطوطة ،عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز ،ر ّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه ،حممد
فؤاد عبدالباقي ،قام بإخ راجه وصححه وأرشف عىل طبعه حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بيوت ،ج ،8
ص ،990بدرالدين أبو حممد حممود بن أمحد العيني ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،ضبطه وصححه:
عبداهلل حممود حممد عمر ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1021 ،1هـ2441/م ،ج  ،24ص .940
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ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ج  ،9ص  ،041ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج  ،0ص .929
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أبو العباس أمحد القلقشندي ،هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب اللبناين،
ط1044 ،2هـ1864/م ،ص .024 ،294

-11

حممد بن سعيد بن منيع الزهري ابن سعد ،الطبقات الكربى ،حتقيق :عيل حممد عمر ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط،1
1021هـ2441/م ،ج  ،8ص  ،008أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة ،املعارف ،حققه وقدم له :ثروت عكاشه،
داراملعارف ،القاهرة ،ط ،0ص ،094أبو برش حممد بن أمحد بن محاد الدواليب ،الكني واألسامء ،حققه وقدم له:
أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب ،دار ابن حزم ،ج ،1ص ،940ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج ،0ص  ،109مجال الدين
أبو الفرج بن اجلوزي ،صفة الصفوة ،حققه وعلق عليه :حممود فاخوري وحممد رواس قلعة جي ،دار املعرفة،
بيوت ،ط1040 ،9هـ1860/م ،ج  ،0ص  ،249حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين ابن األثي،
أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،حتقيق :أيب الفداء عبد اهلل القايض ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1044 ،1هـ/
1864م ،املجلد  ،0ص ،164املزي ،املصدر السابق ،ج  ،20ص  ،168ابن حجر ،املصدر السابق ،ج  ،9ص .041

041

لقبه:
يلقب بكعب األحبار ،واألحبار ،مجع " َحرب" ،واحلرب :بحاء مفتوحة ،وبعدها باء معجمة ،وهو
العامل املحكم لليشء ،ومنه قيل لكعب" :كعب األحبار" ،وكان الفراء يقول" :أكثر ما سمعت العرب
تقول يف واحد "األحبار" "حرب" بكرس احلاء .وكونه حربا قد يؤكد نسبه اإلرسائييل ،ويبعد احتامل أن
يكون من متهودة العرب ،إال أن كونه محي ريا خاصة مع ما ساقه بعض املؤرخني من نسب له موصول إىل
محي بن سبأ قد يقلب اآلية ،وال يبعد أن تكون ديانة موسى عليه السالم عرفت يف هذه األنحاء يف عهد
سليامن بن داود عليهام السالم ،خاصة وأنه قد ثبت بالقرآن الكريم نفسه إسالم ملكة من ملكات سبأ،
وهي املشهورة يف األدبيات التوراتية باسم بلقيس(.)12
إسالمه:
كعب بن ماتع أو كعب األحبار ،ذلك اليمني اليهودي الذي عارص النبي صىل اهلل عليه وسلم،
هو أحد مشاهي أهل الكتاب الذين أسلموا يف زمن مبكر من تاريخ اإلسالم ،وإن كان ذلك قد وقع يف
خالفة عمر ريض اهلل عنه عىل الراجح ،وقد وردت عدة روايات حول إسالمه ،منها ما يتعلق بسبب تأخر
إسالمه ،ومنها ما يتعلق بالتاريخ ،والعهد الذي أسلم فيه.
أما الذي أخر إسالمه ،فلعله كان يتشكك يف صحة الرسالة قبل أن يتحقق منها عن قرب ،فلام
رأى اإلسالم يعرب املحنة تلو املحنة ،مل جيد من العقل أن يتوقف عن الذهاب إىل املدينة ،ليتعرف عىل طبيعة
هذا الدين عن قرب وفيام ييل بعض التفاصيل هلذه القضية.
لقد ذكر املؤرخون أن كعب األحبار عارص النبي صىل اهلل عليه وسلم ،إال أن إسالمه تأخر إىل
زمن أمي املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،فصار يف عداد التابعني بعد أن فاته فضل أن يكون يف
عداد الصحابة ريض اهلل عنهم ،مع أن اإلسالم كان قد ساد ،وانترش يف كثي من أنحاء اليمن يف أواخر
العهد النبوي ،بل تتحدث الروايات الصحيحة عن وفد محي الذي قدم عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم،
بعد عودته من غزوة تبوك يف العام التاسع للهجرة ،وأسلم(.)13
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أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تفسري الطربي املسمى جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،حققه وعلق حواشيه:
وخرج أحاديثه :أمحد حممد شاكر ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ص ،901ابن عساكر،
حممود حممد شاكر ،راجعه ّ
املصدر السابق ،ج  ،04ص  ،108 ،109ابن حجر ،املصدر السابق ،ج  ،0ص .922
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قال ابن حجر وغيه" :وكنت أظن أن قوله :و"أهل اليمن بعد األشعريني" من عطف العام عىل اخلاص ،ثم ظهر
أيضا وأن املراد هبم" :بعض أهل اليمن وهم وفد محي" :فتح الباري برشح صحيح =
يل أن هلذا العام
خصوصا ر
ر

041

وإن قيل :مل مل يشارك كعب يف الوفد اليمني القادم للقاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف
املدينة؟ ولو شارك لكان من املحتمل بقوة أن يسلم كام أسلم وفد بالده ،واإلجابة تكمن يف أن السلطان يف
اليمن هلذا العهد كان للنصارى ،يف حني كان اليهود وأحبارهم أشبه باألقلية الدينية ،ويبدو كذلك أنه
كانت هناك قطيعة يف هذه الفرتة بني فريقي أهل الكتاب ،وهو أمر له خلفية تارخيية تتعلق باضطهاد اليهود
للمسيحيني أيام ذي نواس ،ثم سيطرة احلبش عىل اليمن حلساب الرومان.
إن الرواية التي تفرس تأخر إسالم كعب رويت عن سعيد بن املسيب ،قال :قال العباس لكعب:
ما منعك أن تسلم عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأيب بكر ،حتى أسلمت اآلن عىل عهد عمر؟
عيل
فقال كعب :إن أيب كتب يل كتاب را من التوراة ودفعه إ ّيل وقال :اعمل هبذا ،وختم عىل سائر كتبه ،وأخذ ّ
بأسا قالت يل نفيس:
بحق الوالد عىل ولده أن ال أفض اخلاتم ،فلام كان اآلن ،ورأيت اإلسالم يظهر ،ومل أر ر
علام كتمك ،فلو قرأته! ففضضت اخلاتم فقرأته ،فوجدت فيه صفة حممد وأمته،
لعل أباك غ َّيب عنك ر
فجئت اآلن مسل رام ،فواىل العباس(.)14
والرواية مع ما حيوم حوهلا من شك ،وما قد يبدو عليها من تكلف ،فإن السبب الذي أوردته يف
تأخر إسالم كعب ،هو سبب معقول يف بيئة توارثت الغية عىل تراثها الديني من أن جيتاحه الدين القادم
من بيئة غي عربانية ،مع كثرة ما أصاب اليهود من نكبات ،نتجت عن التمدد السيايس لدولة بعد دولة يف

ر
وحتقيقا وأرشف عىل مقابلة نسخة املطبوعة واملخطوطة :عبدالعزيز بن عبد اهلل بن
تصحيحا
البخاري ،قرأ أصله
ر
باز ،ر ّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدالباقي ،قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه :حمب الدين
اخلطيب ،دار املعرفة ،بيوت ،ج  ،6ص  ،84شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد اهلل امللك القسطالين،
املواهب اللدنية باملنح املحمدية ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،ج  ،1ص .062
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ابن سعد ،املصدر السابق ،ج  ،8ص  ،008ورواه الفاكهي يف أخبار مكة :حدثنا حممد بن إسامعيل قال :ثنا عفان،
قال :ثنا محاد بن سلمة ،قال :أنا عيل بن زيد عن سعيد بن املسيب جاء يف اجلرح والتعديل ،قال :حييى بن معني:
إيل
"عيل بن زيد بن جدعان ليس بحجة" ،وقال فيه أبو حاتم" :ليس بقوى يكتب حديثه وال حيتج به ،وهو أحب ّ
وي".
من يزيد بن أيب زياد"  ،وقال ابن أيب حاتم ،سألت أبا زرعة عن عيل بن زيد بن جدعان فقال" :ليس ب َق ّ
أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن العباس الفاكهي ،أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه ،حتقيق :عبد امللك عبد اهلل
دهيش ،دار خرض ،بيوت ،ج  ،2ص  ،94أبو عبدالرمحن بن اإلمام الكبي أيب حاتم حممد بن إدريس بن املنذر
التميمي احلنظيل الرازي ،اجلرح والتعديل ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن ،اهلند،
1942هـ1802/م ،ج  ،9ص .164

044

منطقة الشام ،التي آوت العربانيني يف القرون التالية عىل اخلروج من مرص ،ويزيد من فرص قبول الرواية
أهنا يف مسألة تارخيية ال رشعية ،وأن الراوي املتهم فيها متهم يف حفظه ،وليس يف أمانته.
وهناك رواية أخرى إلسالم كعب حتكى قصة اعتناقه لإلسالم دون أن تبني سبب تأخره يف
هذا ،فقد سمع تال ريا يتلو اآلية الكريمة :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ( )15وهذه اآلية ختاطب أهل الكتاب ،فآمن عىل أثرها(.)16
ومع أن الروايات التي حتكى عن توبة أحد العصاة ،أو إيامن أحد الكفار لدى سامعه آية من
ر
ر
وإقباال نفس ريا منه ،هي من الشيوع والكثرة بحيث ال حتتاج إىل تنبيه ،مع
معقوال عنده،
القرآن صادفت شي رئا
هذا فإن ضعف الرواية املذكورة عن كعب ،ال تعني صعوبة نسبة هذا إليه ضمن سياق تارخيي كان
اإلسالم يتقدم فيه بقوة ويتغلب عىل مجيع العراقيل التي توضع يف طريقه ،سواء يف زمن النبوة أو خالل
فرتة الردة والفتوح العظيمة أليب بكر وعمر ريض اهلل عنهام(.)17
ويف خضم معاجلتنا لتلك الروايات مجلة ،ال ينبغي أن ننسى أن الرجل حرب وعامل من علامء أهل
منسجام متا رما مع منصبه الديني والعلمي يف قومه ،وقد
الكتاب وأن السبب الذي أتى به إىل اإلسالم كان
ر
ظهر علمه هذا بجالء بعد إسالمه ،فإظهاره قبل إسالمه بصورة اجلاهل بحقيقة اإلسالم ونبيه عليه
الصالة والسالم مسألة حمل نظر.
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ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج  ،0ص  ،182-181حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن
الكريم ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي وحممد رضوان عرقسويس وماهر ح ّبوش ،مؤسسة الرسالة،
بيوت ،ط1024 ،1هـ2448/م ،ج  ،8ص  ،040أبو القاسم حممد أمحد بن جزي الكلبي ،التسهيل لعلوم
وخرج أحاديثه :حممد سامل هاشم ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1010 ،1هـ/
التنزيل ،ضبطه وصححه
ّ
1880م ،ج  ،1ص ،180-189أبو حفص عمر بن عيل بن عادل الدمشقي ،اللباب يف علوم الكتاب ،حتقيق
وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبداجلواد والشيخ عيل حممد معوض ،حممد سعد رمضان حسن ،حممد متويل الدسوقي
حرب ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1018 ،1هـ1886/م ،ج  ،8ص  ،012جالل الدين السيوطي،
الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،حتقيق :عبد اهلل بن عبداملحسن الرتكي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث
والدراسات العربية واإلسالمية ،القاهرة ،ط1020 ،1هـ2449/م ،ج  ،8ص  ،810أبو السعود حممد بن حممد
العامدي ،تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت،
ج  ،2ص .168
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ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج  ،04ص .182

041

روايات املؤرخني حول تاريخ إسالم كعب:
لقد ذكر أحد الباحثني كع ربا بقوله" :والراجح أن إسالمه كان يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم
عىل يد عيل ريض اهلل عنه ثم قدم املدينة يف خالفة عمر ،فظن قوم أنه أسلم يف خالفة عمر ،ملا خفى عليهم
من أمر إسالمه ،فذكروا ما شاهدوه ،وأما من علم بأمره ،فقد حدّ ث هو اآلخر بام قد علم ،فمنهم من قال
يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ومنهم من قال يف خالفة الصديق ريض اهلل عنه وإذا قيل هذا فأين
تذهب بقول كعب للعباس؟ فيقال يف جوابه :وهل خفيت هذه الرواية عن الذهبي وأمثاله من احلفاظ
واملؤرخني حتى قالوا بإسالمه يف خالفة الصديق أو عىل يد عيل ريض اهلل عنه؟ ومع ذلك فهي رواية
ضعيفة لوجود عيل بن زيد بن جدعان فيها ،ومن حفظ حجة عىل من مل حيفظ"(.)18
ويقوي هذا املعنى كالم ابن قتيبة يف املعارف حيث قال" :أسلم يف اليمن ،ثم قدم املدينة يف
خالفة عمر ريض اهلل عنه"( )19وبنحو هذا املعنى ،أشار الذهبي يف التذكرة فقال" :أسلم يف زمن أيب بكر،
وقدم من اليمن يف دولة أمي املؤمنني عمر"( .)20وهذا يف احلقيقة هو مجع بني األقوال وإعامل هلا ،بخالف
ما إذا قلنا إنه أسلم يف خالفة عمر؛ ألننا هبذا هنمل أقوال مجهرة من العلامء ال بأس هبم وبأدلتهم،
وكام قالوا :إعامل الكالم أوىل من إمهاله.
ثم يتابع الباحث بسط رأيه بقوله" :وحتى الذين قالوا برتجيح إسالمه يف خالفة عمر ريض اهلل
عنه نراهم يرتددون يف موضع ،ويرجحون يف موضع آخر ،ومن أبرز هؤالء القائلني ،ابن

حجر"()21

فقد نقل القول بإسالمه يف خالفة الصديق ،ثم نقل بصيغة التضعيف القول بإسالمه يف خالفة عمر
ريض اهلل عنهام قال" :وأسلم يف أيام أيب بكر ،وقيل أيام عمر".
ولكني أميل إىل أن إسالمه كان يف خالفة عمر ريض اهلل عنه ،خاصة أن ابن حجر(:)22
قد رجح إسالم كعب يف خالفة عمر ،وذلك الرتجيح لألسباب التالية:
ً
أول:

أن الدكتور خليل إسامعيل إلياس استند يف ترجيحه إلسالم كعب يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم
عىل يد عيل ريض اهلل عنه عىل أنه أسلم زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وملا قدم املدينة يف خالفة
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خليل إسامعيل إلياس ،املرجع السابق ،ص .92-91
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املعارف ،ص .094
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تذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص .02
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هتذيب التهذيب ،ج  ،9ص .041
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اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج  ،0ص .922

041

عمر ظن قوم أنه أسلم يف خالفة عمر ،ملا خفي عليهم من أمر إسالمه ،فذكروا ما شاهدوه ،وأما من
علم بأمره ،فقد حدَّ ث هو اآلخر بام علم .أقول :إن إسالم رجل بمكانة كعب األحبار ال يمكن أن
يقوم عىل ظن القوم بالوقت الذي أعلن فيه إسالمه ،خاصة أن الصحابة والتابعني من بعدهم كانوا
حريصني عىل ذكر كل ما يتعلق بأحوال وأخبار العلامء من مسلمة أهل الكتاب أمثال كعب ،إضافة
إىل أننا مل نقرأ ألحد من املؤرخني ذكر دور را لكعب قبل خالفة عمر.
ثان ًيا:

أنه استند إىل رواية ابن قتيبة التي ذكر فيها أنه أسلم يف اليمن ،ثم قدم املدينة يف دولة أمي
علام بأن هذه الرواية التي استند إليها مل حيدد فيها ابن قتيبة الزمن الذي أسلم فيه
املؤمنني عمر ،ر
كعب قبل قدومه املدينة يف عهد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وهبذا يمكن أن نقول إنه أعلن
إسالمه يف اليمن يف عهد عمر ،ثم قدم املدينة يف نفس العهد.

ثال ًثا:

أنه اعتمد كذلك يف ترجيحه هذا عىل إشارة الذهبي يف التذكرة :أن كع ربا أسلم يف زمن أيب بكر
الصديق ،وقدم من اليمن يف دولة أمي املؤمنني عمر ،وهذه ليست قرينة قاطعة ،ألن الذهبي
ذكر كذلك يف سري أعالم النبالء :أن كع ربا أسلم بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وقدم من
أيضا يف تاريخ اإلسالم أن كعبا أسلم يف خالفة أيب بكر ،أو أول
اليمن يف أيام عمر( .)23وذكر ر
خالفة عمر(.)24

راب ًعا:

ر
إمهاال ألقوال أخرى ترى
أننا إذا قلنا إن كعب األحبار أسلم يف خالفة عمر ،فذلك ال يعني
خالف ذلك ،ألن روايات العلامء واملؤرخني حول أي حدث يؤخذ منها ويرد ،فأحيا رنا تكون
الرواية جمافية للحقيقة ،وأحيا رنا تكون متجاوزة للحدث ،وأحيا رنا ثالثة تكون مبال رغا فيها إلخ...
فدور املؤرخ هو التفاعل مع كل الروايات بالنقد والتحليل املوضوعي الذي يقوم عىل األدلة
واألسانيد ،وترجيح رواية عىل أخرى ليس من باب اإلمهال أو االهتامم ،وإنام تتأثر قيمة الرواية
بمدى مصداقيتها ،بحيث تكون يف الصدارة من االهتامم والرتجيح عىل ما سواها من الروايات
حني تكون صحيحة متفقة مع منطق األحداث وطبيعة احلدث التارخيي عمو رما.

خامسا :وبنا رء عىل ما سبق فإن كعب األحبار لو أنه أسلم يف اليمن ،ويف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم
ً
حرصا عىل أن يذهب إىل املدينة لينال رشف
عىل يد عيل ريض اهلل عنه لسارع وكان أكثر الناس
ر
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الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،9ص .068
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الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج  ،9ص .984

041

ر
وبدال من أن يروى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم
رؤية النبي صىل اهلل عليه وسلم وصحبته،
ر
مرسال ،يروى عنه مشاهدة ،خاصة أن كع ربا كان من علامء اليهود ووجهائهم.
سادسا :أن أغلب املؤرخني ذكروا أنه أسلم يف خالفة عمر بن اخلطاب.
ً
وقيل :إنه أسلم يف زمن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ،أو أول خالفة عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه( )25واخلطب يسي يف شأن هذا االختالف.
والراجح أنه أسلم يف خالفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه( ،)26فقد روى سيف بن عمر
التميمي ،عن أيب حارثة ،وأيب عثامن ،والربيع بن النعامن البرصي قالوا" :ووقع الطاعون بعد بالشام
ومرص والعراق ،واستعز (واستقر) بالشام ،ومات فيه الناس الذين هم الناس يف املحرم وصفر ،وارتفع
عن الناس ،وكتبوا بذلك إىل عمر ،ما خال الشام ،فخرج حتى إذا كان منها قري ربا ،بلغه أنه أشد ما كان،
فقال وقال الصحابة :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إذا كان بأرض فال تدخلوها ،وإذا وقع بأرض
وأنتم هبا فال عليكم" ،فرجع حتى ارتفع عنها ،وكتبوا إليه بذلك وبام يف أيدهيم من املواريث ،فجمع
الناس يف سنة سبع عرشة يف مجادى األوىل فاستشارهم يف البلدان ،فقال :إين قد بدا يل أن أطوف عىل
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ابن األثي ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق أيب الفداء عبد اهلل القايض ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1044 ،1هـ/
1864م ،ج  ،2ص  ،042ابن األثي ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ج  ،0ص  ،164املزي ،املصدر السابق،
ج ،20ص  ،168الذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق :عمر عبدالسالم تدمري ،دار الكتاب
العريب ،بيوت ،ط1014 ،2هـ1884/م ،ج  ،9ص  ،984الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،دراسة وحتقيق :زكريا
عميات ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1018 ،1هـ1886/م ،ج  ،1ص  ،02الذهبي ،الكاشف يف معرفة من
له رواية يف الكتب الستة وحاشيته لإلمام برهان الدين أيب الوفاء إبراهيم بن حممد سبط بن العجمي احللبي ،قابلها
خرج نصوصهام :أمحد حممد نمر اخلطيب ،مؤسسة علوم
بأصل مؤلفيها وقدم هلام وعلق عليها :حممد ّ
عوامةّ ،
القرآن ،جده ،ط1019 ،1هـ1882/م ،ج  ،2ص  ،106صالح الدين خليل بن أيبك الصفدى ،الوايف بالوفيات،
حتقيق واعتناء :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،ط1024 ،1هـ2444/م ،ج
 ،20ص  ،284شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبيل الدمشقي ،شذرات الذهب يف
وخرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،حققه وع ّلق عليه :حممود األرناؤوط،
أخبار من ذهب ،أرشف عىل حتقيقه ّ
دار ابن كثي ،بيوت ،ط1048 ،1هـ1868/م ،ج  ،1ص  ،241الزركيل ،املرجع السابق ،ج  ،0ص .226
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ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج  ،04ص  ،181ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،عمرو يونس ،دار الكتب
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عيل ،وكعب األحبار يف القوم ،ويف تلك السنة أسلم يف
املسلمني يف بلداهنم ،وألنظر يف آثارهم ،فأشيوا ّ
إمارة عمر(.)27
وإن صحت الرواية فهي قاطعة بإسالمه يف خالفة عمر ،غي أن االختالف اآلخر يف كونه أسلم
يف خالفة أيب بكر أو عمر هو أمر يسي ،لقرص خالفة أيب بكر وتتايل عهده وعهد عمر ريض اهلل عنهام،
فلع َّله بدأ رحلة اإلسالم يف خالفة الصديق ،ثم أعلن التحاقه باإلسالم متا رما يف خالفة الفاروق.
كعب بعد إسالمه:
وبعد إسالمه ،قدم كعب عىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،وسكن املدينة ،وصحب عمر
وروى عنه ،واستأذنه بعد ذلك يف اخلروج إىل الشام لغزو الروم ،فأذن له باملشاركة يف ذلك ،فخرج وسكن
محص ،فقد ذكرت الروايات أنه" :خرج َبعث الصائفة ،فاكتتب فيه كعب ،قال :فخرج البعث وهو
أحب
أحب إ ّيل من أن أموت بدمشق ،ولئن أموت ’بدومة‘(ّ )29
بحرستا‘(ّ )28
مريض ،فقال :ألن أموت ’ َ
إيل من أن أموت َبحرستا هكذا قدما يف سبيل اهلل ،قال :فمىض ،فلام كان ’بفخ‘()30
ر
معلوال ،قلت:
ّ

أخربين ،قال :شغلتني نفيس حتى إذا كان بحمص تويف هبا فدفنّاه هنالك بني زيتونات أرض محص ،ومىض
البعث ،فلم يقفل حتى قتل عثامن"(.)31
واملواطن التي أحب كعب أن يموت فيها دون غيها هي أقرب إىل العدو ،وإن صحت فهي
تشي وتؤكد عىل حب الرجل للجهاد يف سبيل اهلل وسعيه إليه ،وهو طاعن يف السن كام سيأيت.
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ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج  ،04ص .106 -104
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" َح َرستَا" بالتحريك وسكون السني وتاء فوقها نقطتان :قرية كبية ،عامرة ،وسط بساتني دمشق عىل طريق محص.
شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيوت1984 ،هـ1844/م ،ج  ،2ص ،201الصفدي،
املصدر السابق ،ج  ،2ص  ،104مجال الدين أبو املحاسن ،النجوم الزاهرة يف حماسن مرص والقاهرة ،قدم له وعلق
عليه :حممد حسني شمس الدين ،دار الكتب العلمية بيوت ،ط1019 ،1هـ1882/م ،ج ،2ص.180
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"د َوم َة" بالضم :من قرى غوطة دمشق غي دومة اجلندل .ياقوت ،املصدر السابق ،ج  ،2ص .068
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معرب وليس بعريب ،واسمه بالعربيةَ .ط َر ٌق ،وهو
"فخ" :بفتح أوله ،وتشديد ثانيه ،والفخ :الذي يصاد به الطيّ ،
واد بمكة .ياقوت ،املصدر السابق ،ج  ،0ص .294

-31

املزى ،املصدر السابق ،ج  ،20ص .182-181

041

إال أن الرواية تبدو مضطربة ،فالرجل الذي جاوزت حياته املائة عام يصعب أن تكون له
مشاركة يف اجلهاد أواخر عمره ،خاصة أنه مل يعرف عن أحبار اليهود خربة حربية خاصة ،كام أنه مل ينقل
ر
مقاتال له صوالته وجوالته يف ساحات احلرب.
إلينا أنه كان يف شبابه
مريضا ،وأنه مل يلبث أن مات بالشام ،وهذا يعني أنه
كام أن الرواية تفيد بأن كع ربا حني خرج كان
ر
مل يكن يف املدينة عند مقتل عمر ريض اهلل عنه ،وهذا خالف للروايات الواردة يف هذه املسألة وخالف
كذلك للرواية السابقة التي تفيد أنه ولد قبل النبي صىل اهلل عليه وسلم بتسع عرشة سنة ،أو أنه مات عن
مائة عام وثالثة أعوام؛ أي بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم بعرشين سنة (سنة 91هـ)؛ أي بعد وفاة
سيدنا عمر بحوايل ثامنية أعوام.
ومع هذا ،فوجود كعب يف الشام كان مؤكدر ا ،حيث كان جيلس يف جمالس أميها معاوية بن
أيب سفيان ،وكان معاوية يعجب بروايته ،وإن كان خيطئه يف بعض ما يروى كام سيأيت.
ويظهر من األخبار أن كع ربا كانت له صلة خاصة بالعباس بن عبداملطلب ،ريض اهلل عنه ،وهي
صلة مواالة ،غي أن صلته بأمي املؤمنني عمر بن اخلطاب ،ريض اهلل عنه ،أشهر وأقوى ،ويبدو أن هذه
عمر قبل وفاته بقليل ،أنه سيموت بعد ثالث
الشهرة مستقاة من الروايات املنترشة حول إخبار كعب َ
ليال ،وهي الروايات التي أدت إىل خوض كثي من املعارصين يف كعب ،وااهتامه باملشاركة يف املؤامرة التي
أودت بحياة اخلليفة الراشد الثاين ،وهذا سنوضحه يف الصفحات التالية من هذا البحث ،عند احلديث عن
هذه التهمة ومدى صحتها.
كثيا بثه بني املسلمني ،فسمع منه من سمع
وهذه املرحلة من حياة كعب هي التي روى فيها ر
علام ر
من الصحابة والتابعني ،وصار الرجل بعدها أحد املنافذ التي ترسبت منها آثار الثقافة اليهودية إىل تفاسي
القرآن وكتب التاريخ وما شاهبها.
وفاته:
وردت عدة روايات حول تاريخ وفاة كعب األحبار أمهها ما ييل:
منها :أنه توىف سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه(.)32
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ومنها :أنه مات سنة ثالث وثالثني للهجرة(.)33
ومنها :أنه مات لست بقني من خالفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه( .)34وهو تصحيف
والصواب لسنة بقيت.
ومنها :أنه مات سنة أربع وثالثني قبل هناية خالفة عثامن بن عفان بعام(.)35
ومنها :أنه مات سنة مخس وثالثني للهجرة ،وهو قول شاذ انفرد به ابن العامد( ،)36قال ابن
عساكر :الصواب سنة ثالث وثالثني(.)37
كعب األحبار "بني الهتام واإلنصاف":
أشار بعض مشاهي كتّاب العرص احلارض إىل كعب إشارات سلبية تنتقصه ،وترميه بالنفاق،
وأنه أظهر اإلسالم وأبطن خالف ذلك ،وتآمر عىل اإلسالم واملسلمني ،ودار جدل حول هذه القضية التي
لفتت الباحثني عن جانب خطي يف هذه الشخصية التارخيية املهمة ،وهي قيمته الفكرية والعلمية يف
التاريخ املعريف للمسلمني.
واحلقيقة أن هذا يفتح الباب ملناقشة مجلة املؤاخذات التي أخذها املعارصون عىل كعب،
أيضا أن توجيه
والالفت للنظر أن التآمر لقتل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه هو أخطرها ،والالفت للنظر ر
التهم لكعب جاء عىل ألسنة كثي من املفكرين والعلامء املسلمني خالل العرص احلارض ،ومنهم :الشيخ
حممد رشيد رضا ،واألستاذ عباس حممود العقاد ،واألستاذ أمحد أمني ،والشيخ حممد الغزايل ،والدكتور
سهيل زكار ،واألستاذ خالد حممد خالد وغيهم.
ومع إجاللنا هلذه القامات الفكرية والعلمية واعرتافنا بفضلهم عىل ثقافتنا احلديثة ،فإن هذا
ال يمنع من مناقشة اآلراء واألفكار التي طرحوها ،خاصة ما يكون فيه فرصة إلنصاف شخصية عىل قدر
كعب األحبار.
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أبو املحاسن ،املصدر السابق ،ج  ،1ص .118
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ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،املجلد الثالث ،القسم الثاين ،ص .181
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ابن حبان ،الثقات ،ج  ،0ص  ،999ابن األثي ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،9ص  ،00الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،9
ص  ،020الذهبي ،العرب يف خرب من غرب ،حققه وضبطه :أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول ،دار الكتب
العلمية ،بيوت ،ج  ،1ص .28
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ابن العامد ،املصدر السابق ،املجلد األول ،ص .240
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املصدر السابق ،ج  ،04ص .109
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أما األستاذ رشيد رضا فقد قال عن كعب ووهب بن منبه" :إن قدماء اجلرح والتعديل اغرتوا
هبام وعدلومها"( ،)38وهو كالم خطي ،ال يقف عند حد ااهتام كعب ووهب ،ولكن يتجاوزمها إىل ااهتام
علامء اجلرح والتعديل بأهنم مجي رعا قد انخدعوا بشخصية كعب األحبار ،ووهب بن منبه ،وأهنام مل يكونا
يس تحقان تلك الثقة التي أولومها ،ونتيجة ذلك معروفة ،وهي أن من اغرت بكعب ووهب ،فمن املمكن أن
فجرح أهل العدالة ،وعدّ ل املجروحني.
يكون قد اغرت بغيمهاّ ،
وال شك أن األستاذ رشيد رضا مل يقصد إىل يشء من ذلك ،لكنه كاف للذب عن كعب ووهب،
وإلثبات أن علامء اجلرح والتعديل مل يكونوا هبذه الغرارة بحيث ختدعهم مجي رعا تلك املظاهر التي يبدهيا
بعض الناس ،خاصة أن اجلرح والتعديل عندهم ال بد أن يقوما عىل بينات وعالمات واضحة ظاهرة،
وإال كان الراوي جمهوال تر ُّد روايته.
ويبدو أن األستاذ خالد حممد خالد وإن مل يقصد إىل هذا متا رما يوجه اللوم إىل الصحابة رضوان اهلل
عليهم وعىل رأسهم أبو هريرة ،وكأهنم انخدعوا بكعب األحبار ،ونقلوا عنه دون متحيص وتفنيد وتثبت،
كام تأثر به بعضهم فتوسع يف الرواية.
وأما الشيخ حممد الغزايل ،فقد كرر التهم نفسها ،فقال بعد أن ذكر كع ربا وحديثه مع عمر ريض
اهلل عنه قبل مقتله" :املجوس واليهود تظاهروا عىل ارتكاب جريمتهم يف جو الرباءة السائد بني
املسلمني"(.)39
وقال يف موضع آخر" :والغريب أن الفرس والروم واليهود ،كانوا حييون داخل جزيرة العرب
حياة عادية ،ومن اليسي حتت رداء اإلسالم أن خيفوا عداواهتم للدين الذي قىض عليهم ،وللدولة التي
قامت باسمه ...حتى إذا بيت أحدهم رشا أطفأ النار قبل اندالعها ...أليس من املضحك املبكى أن يقول
"كعب األحبار" لعمر :إين أجد مقتلك يف التوراة؟!"( .)40وعن قيمة مروياته قال الغزايل" :وكعب
األحبار ناقل خلرافات قومه ،وال وزن له"(.)41
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حممد رشيد رضا ،مقدمة تفسري املنار ،دار املنار ،القاهرة ،ط 1988 ،2هـ1804/م ،ج  ،1ص .8
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حممد الغزايل ،علل وأدوية ،دار الرشوق ،ص .229
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حممد الغزايل ،احلق املر ،مكتبة هنضة مرص ،ط 2440 ،0م ،ج  ،0ص .188
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حممد الغزايل ،تراثنا الفكري يف ميزان العقل والرشع ،دار هنضة مرص ،القاهرة ،ط  ،1ص.198
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وع ّلق العالمة املحدث الشيخ أمحد حممد شاكر عىل إحدى مرويات ابن جرير الطربي يف تفسريه
ر
قائال " :هذا اإلسناد صحيح ،وسواء صح أم ضعف فال قيمة له ،إذ منتهاه إىل كعب األحبار ،وما كان
كالم كعب حجة قط يف التفسي وغيه.)42("....
وقال يف موضع آخر تعلي رقا عىل رواية رواها إبراهيم بن يزيد النخعي عن كعب األحبار" :وهذا
إسناد واه جدر ا ،والعجب من السيد رشيد رضا يف تعليقه عىل تفسري ابن كثري ،ج  ،0ص  094حيث
ر
وعقال ثم يعتدّ ون بدينه وعلمه
يقول" :من الغريب ،أن تبلغ اجلرأة بكعب ،إىل هذا احلد الباطل ،رش رعا
ويردون ،والغريب هو حتامله عىل كعب قبل التثبت من إسناد اخلرب ،وما ذنب كعب إذا ابتاله بذلك مثل
"أيب محزة األعور"؟ ولكن هذا ديدن الشيخ ،إذا جاء ذكر كعب األحبار يتهمه بال بينة"(.)43
ومن خالل هاتني الروايتني للشيخ شاكر نالحظ أنه يف األوىل :نفى متا رما أن يكون كعب حجة
يف التفسي وغيه ،مع إقراره بأن اإلسناد صحيح .أما يف الثانية فيظهر منها :أنه يدافع عن كعب ،بل
ويتعجب ويستغرب من السيد رشيد رضا ،وحتامله عىل كعب ،واحلكم عىل مروياته قبل التثبت من إسناد
اخلرب ،ومل يكتف بذلك ،وإنام يقرر يف رصاحة واضحة أن هذا هو موقف السيد رشيد رضا وطريقته مع
كعب إذا جاء ذكره؛ يتهمه بال بينة.
وأما األستاذ العقاد ،فقد قال يف عبقرية عمر ،حني حتدث عن استشهاد أمي املؤمنني عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه قال " :وقد شاركهم يف هذه املؤامرة هيودي مغلوب ،تظاهر باإلسالم ،وهو املسمى
بكعب األحبار"! وتابع" :ولعله أراد أن يكسب سمعة العلم باألرسار من علمه باملؤامرة ،فذهب إىل عمر
قبل ثالثة أيام من مقتله ،ينذره أن خيتار ويل عهده ألنه ميت يف ثالثة أيام.)44("...
ويف موضع آخر قال العقاد عنه وعن وهب بن منبه" :وكالمها كثي الرواية والنقل عن الكتب
كثيا مما روياه"(.)45
اإلرسائيلية ،ويظن هبام أهنام وضعا ر
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وخرج أحاديثه :أمحد حممد
تفسري الطربي ،مقدمة التفسي ،حققه وع ّلق حواشيه :حممود حممد شاكر ،راجعه
ّ
شاكر ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،املجلد األول ،هامش ص .194
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تفسري الطربي املجلد السادس عرش ،ص ،060هبامشها.
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عباس حممود العقاد ،عبقرية عمر( ،ضمن املجموعة الكاملة ملؤلفات األستاذ عباس حممود العقاد) ،دار الكتاب
اللبناين ،ط1981 ،1هـ1841/م ،ج  ،2ص .028
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فالعقاد يرمى كع ربا يف نصيه هنا بالتآمر ضمن جمموعة شخصيات أعدت وجهزت لقتل عمر،
كثيا من الروايات الباطلة ،وسنرى قري ربا قيمة املرويات التي وردت يف هذا
وبأنه وضاع أدخل يف الدين ر
الصدد.
كثيا
ويمكن أن نفهم من عبارة العقاد األخية عن كعب ووهب" :يظن هبام أهنام وضعا ر
مما روياه" ،أنه استقى احلكم فيها من مقارنة جزئية بني بعض مرويات الرجلني وبني ما طالعه هو يف العهد
القديم ،إال أننا ال ينبغي أن ننسى أن مصادر اإلرسائيليات ليست حمصورة يف العهد القديم ،بل تشمل كل
كتب القوم ،إضافة إىل مرويااهتم الشفهية.
وأما األستاذ خالد حممد خالد ،فقد ذكر يف معرض حديثه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قوله:
"إن هناك سب ربا ها رما كان له دور كبي يف إثارة املتاعب حول أيب هريرة ،لكثرة حتدثه وحديثه ،ذلك أنه كان
هناك يومئذ حمدث حيدث عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،ويكثر ويرسف ،ومل يكن املسلمون
كثيا ألحاديثه ،ذلك هو "كعب األحبار" الذي كان هيود ريا وأسلم"(.)46
األصحاب يطمئنون ر
وع ّلق األستاذ شعيب األرناؤوط عىل ترمجة الذهبي لكعب األحبار بقوله" :وقع لكعب رواية
خرج له البخاري ومسلم ،فإهنام مل يسندا من
يف سنن أيب داود ،والرتمذي ،والنسائي ،وأخطأ من زعم أنه ّ
طريقه شي رئا من احلديث ،وإنام جرى ذكره يف الصحيحني عرضا ،وليس يؤثر عن أحد من املتقدمني توثيق
كعب ،إال أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم"(.)47
تعرض حلملة من أقالم هلا وزهنا يف فكرنا املعارص ،وأن التهم األساسية
وظاهر أن الرجل ّ
املوجهة إليه تتلخص فيام ييل:
ً
أول:

املشاركة يف املؤامرة التي أدت إىل اغتيال اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.

ثان ًيا:

وضع األخبار.

أ ً
ول:

اهتامه باملشاركة يف قتل عمر:
وهي مروية عند الطربي()48يف تارخيه" :عن سلم بن جنادة قال :حدثنا سليامن بن عبد العزيز

بن أيب ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الواحد بن عوف قال :حدثنا أيب عن عبد اهلل بن جعفر عن
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أبيه ،عن املسور بن خمرمة ...وفيها :أن كعب األحبار جاء عمر بعد أن توعده أبو لؤلؤة ،فقال له" :يا أمي
املؤمنني ،اعهد فإنك ميت يف ثالثة أيام ،قال :وما يدريك؟ قال :أجده يف كتاب اهلل عز وجل التوراة .قال
عمر :آهلل إنك لتجد عمر بن اخلطاب يف التوراة؟! قال :اللهم ال ،ولكني أجد صفتك وحليتك ،وأنه قد
فني أجلك.
ر
رجاال ،فإذا استوت جاء هو
فلام كان الصبح ،خرج عمر إىل الصالة ،وكان يوكل بالصفوف
فكرب .قال :ودخل أبو لؤلؤة يف الناس يف يده خنجر له رأسان ،نصابه يف وسطه ،فرضب عمر ست
رضبات ،إحداهن حتت رسته ،وهي التي قتلته ...وقتل معه كليب بن أيب البكي الليثي ،وكان خلفه ،فلام
وجد عمر حر السالح سقط ،وقال :أىف الناس عبد الرمحن بن عوف قالوا :نعم يا أمي املؤمنني ،هو ذا.
قال :تقدم فصل بالناس ،قال :فصىل عبد الرمحن بن عوف ،وعمر طريح ،ثم احتمل ،فأدخل داره ،فدعا
عيل قبلت
عبد الرمحن بن عوف فقال :إين أريد أن أعهد إليك ،فقال :يا أمي املؤمنني ،نعم ،إن أرشت ّ
منك ،قال :وما تريد أنشدك اهلل ،أتشي عىل بذلك ،قال :اللهم ال ،قال :واهلل ال أدخل فيه أبدر ا ،قال :فهب
يل صمتا حتى أعهد إىل النفر الذي توىف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو عنهم راض ،ادع يل عل ريا
وعثامن والزبي وسعدر ا ،قال :وانتظروا أخاكم طلحة ثال رثا ،فإن جاء ،وإال فاقضوا أمركم .أنشدك اهلل
يا عيل ،إن وليت من أمور الناس شي رئا أن حتمل بني هاشم عىل رقاب الناس ،أنشدك اهلل يا عثامن ،إن
وليت من أمور الناس شي رئا أن حتمل أقاربك عىل رقاب الناس ...وأوىص اخلليفة من بعدي بذمة رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أن يوىف هلم بعهدهم ،اللهم هل بلغت ،تركت اخلليفة من بعدي عىل أنقى من
الراحة يا عبد اهلل بن عمر ،اخرج فانظر من قتلنى ،فقال :يا أمي املؤمنني قتلك أبو لؤلؤة غالم املغية بن
شعبة ،قال :احلمد هلل الذي مل جيعل منيتي بيد رجل سجد اهلل سجدة واحدة ،يا عبد اهلل بن عمر ،اذهب إىل
عائشة ،فسلها أن تأذن يل ،أن أدفن مع النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وأيب بكر ،يا عبد اهلل بن عمر ،إن
اختلف القوم ،فكن مع األكثر ،وإن كانوا ثالثة ،وثالثة ،فاتبع احلزب الذي فيه عبدالرمحن ،يا عبد اهلل:
ائذن للناس ،قال :فجعل يدخل عليه املهاجرون واألنصار ،فيسلمون عليه ،ويقول هلم أعن مأل منكم
كان هذا ،فيقولون معاذ اهلل ،قال :ودخل يف الناس كعب ،فلام نظر إليه عمر أنشأ يقول:
فأو َعـدَ ين كعب ثال رثـا أعـــدُّ ها

َ
القول ما قال يل كعب
وال شك أن

وما يب حذار املوت إين مليت

ولكن حذار الذنب يت َب َعه الذنب
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وأمام هذه الرواية التي رويت عن كعب ،ورواها ابن جرير الطربي ،والتي استدل هبا عىل
وقوف كعب عىل مكيدة قتل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بل عىل اشرتاكه فيها ،ثم وضعها هو يف
الصيغة اإلرسائيلية ،ليدفع عن نفسه التهمة ولينال ثقة املسلمني فيام خيربهم به عن التوراة وغيها.
واحلق أن هذه الرواية باطلة ل تصح ألسباب:
منها :أن النقد الداخيل واخلارجي ال يبقيان للرواية منفذا لالحتجاج هبا ،فأما من جهة النقد
الداخيل ،فإن عبد العزيز بن أيب ثابت مرتوك الرواية( ،)49وأما النقد اخلارجي ،فام كان عمر ريض اهلل عنه
خاصا عىل عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه جد الراوي الذي ترد
هبذه الغرارة ،كام احتوت الرواية ثناء ر
فيه الشبهة.
ومنها :ما رواه أحد( )50الباحثني بقوله" :إن أول ما يواجه الباحث هنا هو موقف عبيد اهلل بن
عمر ،الذي مل يكد يسمع بام حدث ألبيه حتى حيمل سيفه ،وهييج كالسبع ،ويقتل اهلرمزان وجفينة وابنة
صغية أليب لؤلؤة ،أفرتى عبيد اهلل هذا يرتك كعب األحبار والشبهة حتوم حوله ،ويقتل ابنة أيب لؤلؤة
الصغية؟!
ويضاف إىل ذلك أن مجهور املؤرخني مل يذكروا القصة ،بل مل يشيوا إليها ،فابن سعد يف
ر
تفصيال دقي رقا ،مل يرش قط إىل تلك احلادثة ،بل كل ما ذكره
فصل حادث اغتيال أمي املؤمنني
الطبقات ،قد ّ
عن كعب األحبار يف سياقها هو أنه كان واق رفا بباب عمر يبكى ويقول" :واهلل لو أن أمي املؤمنني يقسم عىل
اهلل أن يؤخره ألخره" ،وأنه دخل عىل عمر بعد أن أخربه الطبيب بدنو أجله فقال" :أمل أقل لك :إنك
ال متوت إال شهيدر ا ،وأنت تقول :من أين وأنا يف جزيرة العرب"( ،)51ويأيت بعد ابن سعد ابن عبد الرب يف
الستيعاب فال يذكر شي رئا قط عن قصة كعب األحبار ،وأما ابن كثي فيقول :إن وعيد أيب لؤلؤة كان عشية
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قال الذهبي يف الكاشف" :عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر ،بن عبد الرمحن بن عوف ،وهو عبدالعزيز
بن أيب ثابت املدين األعرج ...تركوه ،توىف سنة 184هـ" ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،
وحاشيته لإلمام برهان الدين أيب الوفاء إلبراهيم بن حممد سبط بن العجمي احللبي .قابلها بأصل مؤلفيها وقدم
خرج نصوصهام أمحد حممد نمر اخلطيب ،مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،الطبعة األوىل
هلام ،وعلق عليهام حممد َّ
عوامةّ ،
1019هـ1882/م ،ج  ،1ص .804
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املصدر السابق ،ج  ،9ص .990

يوم الثالثاء ،وإنه طعنه صبيحة يوم األربعاء ألربع بقني من ذي احلجة ،مل يكن إذن بني التهديد والتنفيذ
سوى ساعات معدودات ،فكيف ذهب كعب األحبار إىل عمر؟ وقال له ما قال :اعهد فإنك ميت يف ثالثة
أيام ،ثم يقول :مىض يوم ،وبقى يومان ،ثم مىض يومان ،وبقى يوم وليلة ،من أين لكعب هذه الثالثة إذا
كان التهديد يف الليل والتنفيذ صبيحة اليوم التايل؟!
ويف رواية :أنه استأذن عمر ريض اهلل عنه ،للجهاد يف بالد الشام( )52تعني :أن كع ربا كان يف بالد
الشام عند مقتل اخلليفة الراشد الثاين ،ما يزيد يف ضعف الروايات التي ترميه باملشاركة يف املؤامرة.
ويتواىل املؤرخون فيأيت السيوطي يف تاريخ اخللفاء والعصامى يف سمط النجوم العوايل وحسن
إبراهيم حسن يف تاريخ اإلسالم السيايس وغيهم ،فال نجد واحدر ا منهم يذكر القصة من قريب أو بعيد،
أليس هذا ر
دليال عىل أن القصة مل تثبت بصورة جتعل املحقق يطمئن إىل ذكرها ،هذا إذا مل تكن منتحلة
مصنوعة كاد هبا بعض الناس لكعب ،لين ّفروا منه املسلمني ،وهذا ما تطمئن إليه النفس ويميل إليه القلب،
وخاصة بعد ما عرفوا أن كع ربا كان حسن اإلسالم ،وكان حمل ثقة كثي من الصحابة حتى رووا عنه حديث
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(.)53
واالدعاء كذلك بأنه وضعها يف هذه الصيغة اإلرسائيلية ليدفع عن نفسه التهمة ،ولينال ثقة
املسلمني فيام خيربهم به عن التوراة وغيها ،كل ذلك مردود عليه بأن ابن جرير وغيه من املؤرخني
مل يلتزموا الصحة فيام ينقلون وحيكون ،ولذا جتد يف كتبهم الضعيف واملوضوع ،والباحث املنصف إذا نقل
ربا من هذه الكتب ينبغي أن يمحصه سندر ا ومتنرا ،وال يأخذه قضية مسلمة.
خ ر
ونحن إذا نظرنا يف هذه القصة ال نشك يف أهنا تشهد عىل نفسها بالكذب واالختالق وذلك
ألسباب:
-1

أهنا لو كانت يف التوراة ملا اختص بعلمها كعب وحده ،ولكن كان يشاركه العلم هبا أمثال
عبد اهلل بن سالم ممن هلم علم بالتوراة.

-2

أهنا لو صحت لكان املنتظر من عمر حينئذ كام هو املعهود عنه أال يكتفي بقول كعب ،ولكن
جيمع طائفة ممن أسلم من أهل الكتاب ،وهلم إحاطة بالتوراة ،ويسأهلم عن هذه القصة ،ولو
فعل الفتضح أمر كعب ،وظهر للناس كذبه ،ولتبني لعمر أنه رشيك يف مؤامرة دبرت لقتله ،أو
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سبق ذكرها يف هذا البحث.
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أنه عىل علم هبا ،وحينئذ يعمل عمر عىل الكشف عنها بشتى الوسائل ،وينكل بمدبرهيا ومنهم
ر
فضال عن عمر املعروف بكامل
كعب ،هذا املنتظر من أي حاكم عادي يقال له مثل ذلك،
الفطنة ،وحدة الذهن ،ومتحيص األخبار ،لكن شي رئا من ذلك مل حيدث ،فكان ذلك ر
دليال عىل
اختالقها.
-9

لو أن هذه القصة صحت لكان معناها أن كع ربا له يد يف املؤامرة ،وأنه يكشف عن نفسه بنفسه،
وذلك باطل ملخالفته طباع الناس ،إذ املعروف أن من اشرتك يف مؤامرة يبالغ يف كتامهنا بعد
وقوعها ،تفاد ريا من حتمل تبعتها ،ويشتد حرصه ،وتزداد مبالغته يف الكتامن قبل وقوعها ،حر رصا
عىل نجاحها ،فالكشف عن املؤامرة قبل وقوعها ال يكون إال من مغفل أبله ،وهذا خالف
ما كان عليه كعب ،من حدة الذهن ،ووفرة الذكاء.

-0

نورا وهدى
ثم ما للتوراة وحتديد أعامر الناس وتاريخ وفيااهتم؟ إن اهلل تعاىل إنام أنزل الكتب ر
للناس ،ال ملثل هذه األخبار التي ال تعدو أصحاهبا(.)54
ومن ذلك كله ،يتبني لنا أن هذه القصة مفرتاة ،بدون أدنى شك ،وأن رمى كعب بالكيد

لإلسالم يف شخص عمر ،والكذب يف النقل عن التوراة ااهتام باطل ال يستند إىل دليل أو برهان.
ثان ًيا:

وضع األخبار:
أما التهمة الثانية التي أحلقت بكعب ،وهي وضع األخبار ،فهي مما مل يتثبت القائلون هبا يف

شأهنا ،وذلك ألسباب:
منها :أن إسالم كعب كان فوق التهمة والكذب ،وقد رفع إىل درجة أهل العلم املوثوق
هبم(.)55
ومنها :أن هناك من الشواهد الكثية ،ما يشهد لكعب بصدق إسالمه ،وقوة إيامنه ،فقد أسلم
عىل الراجح يف خالفة عمر ريض اهلل عنه وسكن املدينة ،وصحب عمر وروى عنه ،وروى عن النبي
ر
مرسال؛ ألنه مل يلق النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وروى عنه من الصحابة:
صىل اهلل عليه وسلم ،ولكن
معاوية ،وأبو هريرة ،وابن عباس ،وبقية العبادلة ،وشارك يف غزو الروم يف خالفة عمر ،وعمر قد كان
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ملهام ،فال يصدِّ ق عاقل أن يساكن كعبا يف املدينة ويصاحبه ويكتبه يف جيش املسلمني لغزو الروم،
عبقر ريا ر
وهو خمدوع يف إسالمه ،خمدوع يف صدقه ،وصحة روايته.
ومنها :أن معاوية ريض اهلل عنه أثنى عىل نفر من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم والتابعني،
منهم كعب األحبار ،فقال" :أال إن أبا الدرداء أحد احلكامء ،أال إن كع ربا أحد العلامء ،إن كان عنده لعلم
كالبحار ،وإن كنا فيه ملفرطني"( )56ووصفه أبو نعيم األصفهاين بقوله" :احلرب ،صاحب الكتب
خبيا بكتب اليهود له
واألسفار ،املثي للمكتوم واألرسار ،واملشي إىل املشاهد واآلثار" )57("...وكان
ر
ذوق يف معرفة صحيحها من باطلها يف اجلملة"(.)58
ومنها :أنه كان عىل مبلغ عظيم من العلم ،وكان له بالثقافة اليهودية واإلسالمية معرفة واسعة،
ولغزارة علمه ،وكثرة معارفه ،هلج بعض أعالم الصحابة بالثناء عليه ،فقال عنه أبو الدرداء ريض اهلل عنه:
كثيا"(.)59
"إن عند ابن احلميية لعلام ر
ذكرا يف كتب الضعفاء
ومنها :أن مجهور العلامء متفقون عىل توثيق كعب ،ولذا فإننا ال نجد له ر
واملرتوكني ،وما حيق ملنصف أن خيدش عدالته ،أو يشك يف كونه ثقة ،بعد ما ثبت من رواية أعالم الصحابة
عنه أو غيهم ممن رووا عنه أهنم مل يكونوا سذ رجا ،وال خمدوعني فيه ،وإنام أيقنوا أنه صدوق فيام يروى،
فرووا عنه ،لذلك قال عنه ابن حجر يف التقريب" :ثقة خمرضم"( .)60وأورده ابن سعد( )61وغيه يف
الطبقة األوىل من تابعي أهل الشام ،وكذلك إذا كان مسلم بن احلجاج قد أخرج له يف صحيحه ،وأخرج له
أبو داود ،والرتمذي ،والنسائي وغيهم( ،)62فهذا دليل عىل أن كع ربا كان ثقة غي متهم عند هؤالء مجي رعا.
-56

ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج  ،0ص .929

-57

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط،1
1048هـ1866/م ،ج  ،0ص .980

-58

الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،9ص .929

-59

ابن سعد ،املصدر السابق ،ج  ،8ص  ،008ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج  ،04ص  ،100النووي ،املصدر
السابق ،ج  ،2ص  ،88-86ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ج  ،9ص .041
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املصدر السابق ،ج  ،8ص  ،008ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج  ،04ص  ،100املزي ،املصدر السابق ،ج ،20
ص ،184أبو املحاسن ،املصدر السابق ،ج  ،1ص .118
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ويذكر الدكتور حممد حممد أبو شهبة كع ربا بقوله" :إن بعض اإلرسائيليات قد يصح السند
إليها" ،ويتابع" :ولعل ر
قائال يقول :أما احتامل أن تكون هذه الروايات اإلرسائيلية خمتلقة ،موضوعة عىل
وضاع ،أو متهم
بعض الصحابة والتابعني ،فهو إنام يتجه يف الروايات التي يف سندها ضعيف أو جمهول ،أو ّ
بالكذب ،أو سيئ احلفظ ،خيلط بني املرويات ،وال يميز ،أو نحو ذلك ،ولكن بعض هذه الروايات حكم
عليها بعض حفاظ احلديث بأهنا صحيحة السند ،أو حسنة السند ،أو إسنادها جيد ،أو ثابت ونحو ذلك،
فامذا تقول فيها؟!
واجلواب :أنه ال منافاة بني كوهنا صحيحة السند ،أو حسنة السند ،أو ثابتة السند ،وبني كوهنا
من إرسائيليات بني إرسائيل ،وخرافااهتم ،وأكاذيبهم ،فهي صحيحة السند إىل ابن عباس ،أو عبد اهلل بن
عمرو بن العاص ،أو إىل جماهد ،أو عكرمة ،أو سعيد بن جبي وغيهم ،ولكنها ليست متلقاة عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم ال بالذات ،وال بالواسطة ،ولكنها متلقاة عن أهل الكتاب الذين أسلموا ،فثبواهتا إىل
من رويت عنه يشء ،وكوهنا مكذوبة يف نفسها أو باطلة ،أو خرافة يشء آخر ،ومثل ذلك :اآلراء واملذاهب
الفاسدة اليوم ،فهي ثابتة عن أصحاهبا ،ومن آرائهم ،وال شك ،ولكنها يف نفسها باطلة أو مذهب فاسد"،
ثم يتابع أيض را بقوله" :إن رواية الكذب ليس معناه أنه هو الذي اختلقه :وأحب أن أنبه هنا إىل حقيقة،
وهي :أنه ليس معنى أن هذه اإلرسائيليات املكذوبات والباطالت مروية عن كعب األحبار ،ووهب بن
منبه ،وعبد اهلل بن سالم ،وأمثاهلم أهنا من وضعهم واختالقهم ،كام زعم ذلك بعض الناس اليوم ،وإنام
معنى ذلك :أهنم هم الذين رووها ،ونقلوها لبعض الصحابة والتابعني ،من كتب أهل الكتاب ومعارفهم،
وليسوا هم الذين اختلقوها ،وإنام اختلقها ،وافتجرها أسالفهم القدماء ،ومل يقل أحد من أئمة اجلرح
والتعديل عىل حصافتهم ،وبعد نظرهم إن كع ربا ،ووه ربا ،وعبد اهلل بن سالم ،ومتيم الداري ،وأمثاهلم كانوا
وضاعني ،يتعمدون الكذب واالختالق من عند أنفسهم ،وإنام الذي قالوه عنهم :إهنم كانوا هم الواسطة
ّ
يف محل ونقل معارف أهل الكتاب إىل املسلمني ،وأن البعض رواها عنهم ،فليس الذنب ذنبهم ،وإنام
الذنب ذنب من نقلها ورواها عنهم ،من غي بيان لكذهبا وبطالهنا"(.)63
ومنها :أن أصحاب الرأي الذي يتهم كع ربا بوضع األخبار استدلوا بقول معاوية ريض اهلل عنه
عن كعب" :إن كان من أصدق هؤالء املحدثني عن أهل الكتاب ،وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب"،
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وأن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه كان ينهاه عن التحديث ،ويقول" :لترتكن احلديث عن األول ،أو
ألحلقنك بأرض القردة"(.)64
أما عن ذكر معاوية لكعب ،وقوله عنه" :إن كان من أصدق هؤالء املحدثني الذين حيدثون عن
أهل الكتاب ،وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب" ،فظاهر هذا الكالم من معاوية ريض اهلل عنه خيدش
وضا رعا.
كع ربا يف بعض مروياته ،ولكنه ال يدل عىل ما ذهب إليه املتهمون لكعب من أنه كان َّ
رشاح قول معاوية ريض اهلل عنه لوجدناهم مجي رعا يرشحونه بام يبعد هذه
ونحن لو رجعنا إىل َّ
الوصمة الشنيعة عن كعب األحبار ،وهذه أقواهلم.
قال ابن حجر يف الفتح :وقوله" :عليه الكذب" أي :يقع بعض ما خيربنا عنه بخالف ما خيربنا
به ،قال ابن التني :وهذا نحو قول ابن عباس يف حق كعب املذكور" :بدل من قبله فوقع يف الكذب" ،قال:
واملراد باملحدثني يف قوله" :إن كان من أصدق هؤالء املحدثني الذين حيدثون عن أهل الكتاب" أنداد
كعب ممن كان من أهل الكتاب ،وأسلم ،فكان حيدث عنهم ،وكذا من نظر يف كتبهم فحدث عام فيها ،قال:
ولعلهم كانوا مثل كعب ،إال أن كعبرا كان أشد منهم بصية ،وأعرف بام يتوقاه.
وقال ابن ح ّبان يف كتاب الثقات :أراد معاوية أن خيطئه أحيا رنا فيام خيرب به ،ومل يرد أنه كان كذا ربا،
وقال غيه :الضمي يف قوله" :لنبلو عليه" للكتاب ال لكعب ،وإنام يقع يف كتاهبم الكذب لكوهنم بدّ لوه
وحرفوه .وقال عياض :يصح عوده عىل الكتاب ،ويصح عوده عىل كعب ،وعىل حديثه ،وإن مل يقصد
ّ
الكذب ويتعمده ،إذ ال يشرتط يف مسمى الكذب التعمد ،بل هو اإلخبار عن اليشء بخالف ما هو عليه،
وليس فيه جتريح لكعب بالكذب.
وقال ابن اجلوزي :املعنى :أن بعض الذي خيرب به كعب عن أهل الكتاب يكون كذا ربا ،ال أنه
يتعمد الكذب ،وإال فقد كان كعب من أخيار الناس(.)65

-64

ابن عساكر ،املصدر السابق ،ج  ،04ص  ،142 ،188عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثي ،البداية والنهاية،
حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر ،ط،1
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ونضيف إىل ما سبق :أن معاوية الذي قال هذا القول هو نفسه الذي قال" :أال إن كعب األحبار
أحد العلامء ،وإن كان عنده علم كالثامر ،وإن كنا ملفرطني" فمعاوية ريض اهلل عنه قد شهد له بالعلم وغزارته،
وحكم عىل نفسه بأنه ّفرط يف علم كعب ،فهل يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟! وهل
يعقل أن يتحرس ويندم عىل ما فاته من علم رجل يدلس يف كتب اهلل ،وحيرف يف وحي السامء؟!()66

ِّ

أما عن قول عمر ريض اهلل عنه له" :لترتكن احلديث عن األول ألحلقنك بأرض القردة" ،فقد
اجتمعت األخبار عىل أن عمر ريض اهلل عنه كان يتشدد يف الرواية ،وأنه كان ينهى املحدثني عن كثرة
التحديث ،وقد كان لذلك عدة أسباب:
-1

اخلوف عىل السنة التي كانت تنقل مشافهة من أن يترسب إليها خطأ ،أو حتريف غي مقصود عن
طريق النسيان ،أو خطأ السامع أو الفهم ،أو عدم الدقة يف النقل.

-2

اخلوف من أن يترسب الكذب والتدليس املتعمدان إىل السنة إذا أبيح اإلكثار من روايتها بني
الناس بدون قيود ،وعمر مل يتهم مجهور الصحابة ،ولكن من قال :إن أي جمتمع قد خال من
املنافق والفاجر الذي يسعى إىل أغراض فردية ،ولو عن طريق الكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم؟ أو مل حيذر الرسول صىل اهلل عليه وسلم نفسه من تعمد الكذب عليه ،واهتدد
الكذابني بالنار؟! ،لذا كان احلرص عىل السنة من دخول اخلطأ أو الكذب عليها من األسباب
القوية التي دعت عمر إىل توجيه املسلمني لإلقالل من روايتها ،والتشدد يف ذلك.

-9

احلرص عىل أال يستكثر الناس من رواية األحاديث فينترش ذلك يف جمالسهم ،فيشتغلوا به عن
العكوف عىل آيات القرآن الكريم ،وهذا السبب نفسه هو الذي دعا عمر ومن قبله الرسول
صىل اهلل عليه وسلم وأبا بكر إىل عدم تدوين السنة(.)67
هلذه األسباب ،كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ينهى املحدثني عامة عن كثرة التحديث،

حرصا منه ،وحفا رظا عىل الدين ،وليس اهتمة ألحد.
وكان ذلك
ر
لذا فإن ما روى من أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه هنى كعب األحبار عن التحديث ،مل يكن
خاصا من عمر مع كعب الاهتامه ،وإنام كان خمافة التشويش عىل عقائد العامة وأفكارهم ،لعدم
موق رفا
ر
متييزهم بني احلق والباطل ،مما حيدث به من أخبار األول.
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حممد بلتاجي ،منهج عمر بن اخلطاب يف الترشيع ،دار السالم ،القاهرة ،ط1020 ،2هـ2449/م ،ص .86-80
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ويشي الدكتور حممد حسني الذهبي إىل هذا بقوله" :ولعل رس هنيه يقصد عمر لكعب عن
احلديث عن األول ،وهنيه أليب هريرة عن احلديث ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أن أبا هريرة كان
حيدث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بام سمعه منه ،وعن كعب بام حيدثه به ،فخاف أن خيلط الناس
بني حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم وحديث كعب ،فقد روى بكي بن األشج قال :قال لنا برش بن
سعيد" :اتقوا اهلل ،وحتفظوا من احلديث ،فواهلل ،لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة ،فيحدث عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،وحيدثنا عن كعب ،ثم يقوم ،فأسمع بعض من كان معنا جيعل حديث رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم عن كعب ،وحديث كعب عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم"(.)68
كثيا من اإلرسائيليات دخلت يف اإلسالم عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا،
ومنها :أن ر
وأهنم نقلوها بحسن نية ،وكذلك ال ينكر أحد أثرها السيئ يف كتب العلوم وأفكار العوام من املسلمني،
وما جرته عىل اإلسالم من طعون أعدائه ،ظنا منهم أهنا منه واإلسالم منها براء ،ولكن الذي ال يس ِّلم به
الباحث أن يكون كعب األحبار وأرضابه ممن أسلموا ،وحسن إسالمهم ،كان غرضهم الدس واالختالق
واإلفساد يف الدين ،وأن الذي نطمئن إليه أن ما كان يرويه كعب وغيه من مسلمى أهل الكتاب من
اإلرسائيليات مل يسندوه إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ومل يكذبوا فيه عىل أحد من املسلمني ،وإنام
كانوا يروونه عىل أنه من اإلرسائيليات املوجودة يف كتبهم ،ولسنا مكلفني بتصديق يشء من ذلك ،وال
مطالبني باإليامن به بعد ما قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ال تصدقوا أهل الكتاب ،وال
تكذبوهم"( ،)69وعليه :فإن كانت قد وقعت يف بعض مرويات كعب إرسائيليات مكذوبة ،أو خرافات،
وحرفوا ،وإىل بعض الكتب
فذلك إنام يرجع إىل من نقل عنهم من أهل الكتاب السابقني الذين بدّ لوا َّ
القديمة التي ملئت باخلرافات واإلرسائيليات(.)70
رواية الثقات عن كعب:
من أقوى وجوه الدفاع عن كعب اعتامد علامء احلديث له راو ريا صدو رقا مقبول الرواية ،فقد نقل
النووي عن كعب ،وترجم له يف رشحه عىل مسلم عند رشح حديث "لكل نبي دعوة"(.)71
-68
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النووي ،صحيح مسلم برشح النووي ،كتاب اإليامن ،باب اختباء النبي صىل اهلل عليه وسلم ،دعوة الشفاعة ألمته،
املطبعة املرصية ،القاهرة ،ط1904 ،1هـ1828/م ،ج  ،9ص .40
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وقال" :هو من فضالء ال ّتابعني ،وقد روى عنه مجاعة من الصحابة ريض اهلل عنهم( ،)72كام نقل
أيضا يف املجموع يف موضعني(.)73
عنه النووي ر
وروى اإلمام ابن قتيبة رمحه اهلل رواية كعب يف غريب احلديث حتت عنوان" :أحاديث التابعني
ومن بعدهم"( )74وروى عنه :أبو هريرة وغيه ،بل إن املزي مجع الذين رووا عنه فتعدى عددهم ثالثني
راو ريا(.)75
وروى عنه البيهقي يف السنن الكربى يف باب :من شك يف صالته فلم يدرأ ثال رثا صىل أم أرب رعا
قال" :أخربنا عبداهلل بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي حدثنا مالك عن عفيف بن
عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال :سألت عبداهلل بن عمرو العاص وكعب األحبار عن الذي
يشك يف صلواته ،فال يدري أثال رثا صىل أم أرب رعا؟ فكالمها قال :فليقم فليصل ركعة أخرى ،وليسجد
سجدتني إذا صىل"(.)76
وكذلك مالك بن أنس( )77وروى عنه الرتمذي( )78يف كتاب القراءات باب سورة الكهف.
وهنا أشي إىل نقطتني هامتني يبدو يل أهنام ألقيا بظالهلام يف التحامل املعارص عىل كعب األحبار
وااهتامه سواء بالتآمر أو وضع األخبار ،ومها.
األوىل :أ ن التأثي السيايس يف عالقة اليهود باملسلمني عىل مر العصور ربام يكون قد ألقى بظالله
عىل كتابات العلامء واملفكرين املعارصين نتيجة ملواقف اليهود يف كيدهم املتواصل لإلسالم ،يف الوقت
دورا يف كل فتنة وحدث يرض باملسلمني ،وإن مل يكن هذا احلدث من صنعهم
الذي ال ينكر أحد أن لليهود ر
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النووي ،صحيح مسلم برشح النووي ،ج  ،9ص .48
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النووي ،املجموع رشح املهذب ،دار الفكر ،بيوت ،ج  ،0ص  ،008ج  ،4ص .992-991

-74

ابن قتيبة ،غريب احلديث ،حتقيق :عبد اهلل اجلبوري ،مطبعة العاش ،بغداد ،ط1984 ،1هـ ،ج  ،2ص .088
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املزي ،املصدر السابق ،ج  ،20ص .184-168
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أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ،السنن الكربى ،مطبعة دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن ،اهلند،
ط1908 ،1هـ ،ج  ،2ص .999

-77

هو مالك بن أنس بن عامر بن عمر بن احلارث ،موطأ مالك ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد بن
سلطان آل هنيان ،أبو ظبي اإلمارات ،ط1020 ،1هـ2440/م ،ج  ،2ص .192
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أبو عيسى حممد بن عيسى سورة الرتمذي ،اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي) ،حتقيق وتعليق :إبراهيم عطوه
عوض ،مطبعة مصطفى احللبي ،القاهرة ،ط 1980 ،2هـ1840/م ،ج  ،0ص .166

014

ابتدا رء لكنهم يوقدونه ،ولو بعد حني ،وهذا ما جعل بعض الك ّتاب والباحثني يذهبون إىل أن اليهود هم
وراء كل الفتن واألحداث ،والدس والتفريق بني املسلمني ،وحماولة إفساد عقيداهتم وأخالقهم ،فالعامل
السيايس يؤثر أحيان را عىل أقالم بعض الكتاب واملفكرين ،وهذا ما الحظته يف كتابات وآراء من حتاملوا عىل
كعب األحبار ،وااهتموه باملشاركة يف مقتل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ووضع األخبار واالختالق.
الثانية :أنه مع تقديري البالغ للعلامء واملفكرين املذكورين وإسهامااهتم يف الفكر املعارص ،إال أنه
يبدو أن السبب الرئييس يف موقف كثي من هؤالء من كعب وحتاملهم عليه ،أهنم ربام يرجع إىل عدم
ختصصهم يف علوم التفسي واحلديث هو ما دفعهم إىل ذلك ،خاصة أننا وجدنا ،ومن خالل هذه الدراسة،
بعضا من مفكري علامء التفسي واحلديث املتخصصني قد أنصفوا كعبا ،وأبعدوا عنه هذه التهم ،وذلك
أن ر
من خالل كتابااهتم التي اعتمدوا فيها عىل أقوال ،وآراء املتقدمني ،واملتأخرين من علامء اجلرح والتعديل.
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