الباحثة نبيلة القوصي

كعب األحبار

كعب األحبار :أبو إسحاق بن مانع الحميري اليماني
توفي سنة23ھ (تابعي ثقة)
الباحثة نبيلة القوصي
دخل نفر من أهل دمشق عليه وهو مريض يعاين من سكرة املوت ،فقالوا :كيف جتدك يا أبا
إسحاق؟
قال( :أجدين جسدا مرهتنا بعملي ،فإذا بعثين اهلل من مرقدي بعثين ال ذنب يل ،وإن قبضين،
قبضين ال ذنب يل ،إن شاء ربه عذبه وإن شاء رمحه ،وإذا بعثه ،بعثه خلقا جديدا ال ذنب له).
وقال(َ :لن أبكي خشيَ اهلل أحب إيل من أن أتصدق بوزين ذهبا) .روى له أبو داود والرتمذي
والنسائي.
وهناك روايَ تقول :إنه خرج مع جيش املسلمني غازيا ومات يف الطريق ،ودفن يف محص...
فمن هو كعب الحبار؟ وما معىن الحبار؟
إخويت قراء زاويَ (معامل وأعيان) ،فلننطلق معا يف رحلَ معرفيَ تارخييَ حتقق الفائدة واملتعَ الروحيَ،
متأملني يف سري هؤالء الذين كان حبهم وتصديقهم لرسول اهلل بالعمل الصاحل والقول النافع ،فآمنوا
وصدقوا وعملوا مبا حيب ويرضى اهلل ورسوله...
فهيا ننهل من بني السطور العربة والعظَ...
إذا حبثت وتبصرت جتد أقواال كثرية للعلماء من عهدهم القريب يف كعب الحبار ،فيقول اإلمام
الذهيب رمحه اهلل:
(هو كعب بن مانع احلمريي اليماين العلمَ ،احلَرب ،الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النيب صلى
اهلل عليه وسلم ،قدم املدينَ من اليمن أيام عمر رضي اهلل عنه فجالس الصحابَ وكان حيدثهم عن
الكتب اإلسرائيليَ ،وحيفظ عجائب ،ويأخذ السنن عنهم ،وكان حسن اإلسلم ،متني الديانَ،
وثقَ).
وقال ابن حجر العسقلين:
(كعب الحبار تابعي ثقَ ،كان من علماء اليهود وعنده علم غزير ،وله إطلع تام على كتب بين
إسرائيل ،وحيدث بأشياء كثرية عنها).
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وقال ابن عساكر يف (تاريخ دمشق) ،يف باب من حلها من أماثل الربيَ أو اجتاز هبا أو بأعماهلا
من ذوي الفضل:
(هو كعب بن مانع بن هيسوع ،ويقال هلسوع ،من آل ذي عني ،ويقال من ذي الكلع ،مث من
بين ميتم املعروف بكعب الحبار ،من مسلِ َمَ أهل الكتاب.
النيب وأسلم يف خلفَ أيب بكر ،ويقال يف خلفَ عمر.
أدرك ي
روى عن عمر رضي اهلل عنه الحاديث ،وروى عنه ابن عباس ،وعبد اهلل بن عمر ،وابن الزبري،
وأبو هريرة ،وسعيد بن املسيب ،وغريهم.
وعندما كان يروي عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم...(( :إن أخوف ما
أخاف عليكم أئمَ مضلني)) ،كان يقول :واهلل ما أخاف على هذه المَ غريهم.
وقال ابن عساكر :يقال له (احلَرب) ،ويقال (الحبار) ،ويكىن بأيب إسحاق.
قيل أنه تويف سنَ ،23والصواب 23ھ).
ذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال احلافظ يف التقريب :كان خبريا بكتب اليهود وله معرفَ يف
صحيحها وباطلها.
واتفق مجهور العلماء املفسرين على أنه روى اإلسرائيليات على أهنا مما يف كتبهم ،وليس أهنا من
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم.
و(الحبار) مجع حرب ،بالكسر والفتح ،أي صاحب العلم الواسع والغزير ،كما كان يقال البن
عباس احلرب والبحر لعلمه.
وأجاب أبو الدرداء عندما سئل عن كعب فقال( :إن عند ابن احلمرييَ لعلما كثريا) ،ويف قول
آخر( :إنه أحد احلكماء).
إن املتأمل املتبصر لسريته يف كتب الرتاجم جيد نقله لإلسرائيليات بدقَ وحسن نيَ ،والهم أنه مل
ينسبها للنيب الكرمي ،بل حدثها كقصص وحكايات مما حفظ من التوراة ،لذا سيت
(اإلسرائيليات)...
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ومن كتب التفسري املشهورة بكثرة الروايات اإلسرائيليَ يف تفسري بعض القصص القرآنيَ ،تفسري ابن
كثري ،الذي حتدث هو بنفسه عن ذلك يف املقدمَ قائل( :لسنا نذكر من اإلسرائيليات إال ما أذن
الشارع يف نقله مما ال خيالف كتاب اهلل وسنَ رسوله صلى اهلل عله وسلم ،وهو من القسم الذي ال
يص يدق وال يك يذب ،فيجوز روايتها للعتبار ...وهذا الذي نستعمله يف كتابنا هذا).
وقد دخل كثري منها يف كتب التفسري اإلسلميَ عن طريق بعض الذين أسلموا ،أمثال كعب
الحبار ،ووهب بن املنبه ،وعبد اهلل بن سلم ،مث بعد فرتة أصبح بعض علماء التفسري يرجعون إىل
الكتب الدينيَ املقدسَ لتفسري بعض قصص القرآن الكرمي ،للعربة والعظَ فقط.
إذا فهناك ثلثَ أقسام من اإلسرائيليات:
الول:
جاء تصديقه من القرآن والسنَ ،فهذا يصدق وال يكذب.
الثاين:
ما ال يوافق وال خيالف ،فهذا ال يصدق وال يكذب لقول املصطفى( :ال تصدقوا وال تكذبوا،
وقولوا آمنا مبا أنزل إلينا وما أنزل إليكم ،)...حنكيه فقط للعربة والعظَ وال نؤمن بصدقه أو كذبه،
امتثاال لمر النيب صلى اهلل عليه وسلم.
الثالث:
مرفوض لتناقضه مع شريعتنا أو ملاخالفته للعقل ،وال يصح تصديقه.
واستمع البن خلدون يعلق على ذلك يف مقدمته" :إن أسباب االستكثار من املرويات اإلسرائيليَ
أن كتبها املتقدمون ومنقوال منهم تشمل الغث والسمني ،واملقبول واملردود ،والسبب يف ذلك أن
العرب مل يكونوا أهل كتاب وعلم ،إمنا غلبت عليهم البداوة والميَ ،وتشوقوا إىل معرفَ مما سبقوهم،
وكل نفس بشريَ تتشوق إىل ذلك ،ومعظم من نقل عنهم من أهل الباديَ من ِ
(مح َري)".
جتمع كتب الرتاجم على أن كعب الحبار مات غازيا مع جيش املسلمني يف الشام .كما تروي أن
مجعا غفريا قد زاره يف مرض يعودونه ،فسألوه كيف حالك يا أبا إسحاق؟ فتأملوا يف معاين رده وهو
يعاين من مرض سكرة املوت:
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"أطمع برمحَ ريب يل ،وهو إذا شاء عذبين أو يرمحين ،وأرجو أن ألقاه وليس عندي ذنب ،وأن
أبعث ال ذنب يل."...
يف اخلتام يا إخويت ،ال بد لنا من عربة وعظَ تسري إىل نفوسنا من بعد أن قرأنا سرية كعب الذي
امتأل قلبه حبا وتصديقا هلل ورسوله  ...فقد أمجعت املصادر أنه سأل عمر بن اخلطاب :أي البلد
أسكن؟ ،فذكر له الشام ،فهاجر وسكن الشام وروى الحاديث الشريفَ عن الصحابَ الكرام ،وكله
أمل أن ينال بركَ حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :عليكم بالشام..(( ))...فيها صفوة اهلل من
خلقه)).
فأي قلب صادق مؤمن محل ليكرمه املوىل عز وجل بسكىن الشام وعمارهتا بالطيب من القوال
والفعال ،ومن مث ميوت غازيا مع املسلمني يف جيشهم فينال أجر النيَ يف خروجه يف سبيل اهلل؟!
رمحك اهلل يا كعب الحبار ،وجعلنا اهلل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

املصادر:
سري العلم/للذهيب
تاريخ دمشق/البن عساكر
اإلصابَ/البن حجر العسقلين
البدايَ والنهايَ/البن كثري
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