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 االطروحة او الرسالة عنوان

 ه ( دراسة تاريخية 46-ه ق  05م/456-م 555كعب ألاحبار  )
 ملخص الرسالة أو األطروحة  

 ( دراسة اترخيية      ه 46-ق ه  05م /456-م 555كعب الأحبار)
 قبٌلة من ٌهودي دٌن رجل وهو األحبار كعب شخصٌة الدراسة هذه تتناول         

 الخلٌفة زمن اإلسالمً الدٌن  الى دخل والذي, الٌمن فً المتواجدة الٌمانٌة مٌرح  
 ومن عمر الخلٌفة من المقربٌن ضمن من ٌكون ان واستطاع , الخطاب بن عمر
 التً الحقٌقة للتوراة امتالكه من ٌدعٌه كان ما بفضل عفان بن عثمان الخلٌفة بعده

 وقد,  السابقة األمم علوم وكذلك السالم علٌه موسى النبً ىعل تعالى هللا انزلها
 القاضٌة الخلفاء سٌاسة عن الناجم الفكري الفراغ لسد ناجح كبدٌل السلطة الٌه لجأت
 اخذ  إذ الفراغ هذا ملء فً كعب اجاد  حٌث النبوي الحدٌث وتدوٌن نشر  بمنع
 الخلٌفتٌن اتخذه كما,  راةالتو فً ٌجدها  كان التً الٌهودٌة واآلداب القصص ٌنشر
 بدأت وحٌن  األحٌان بعض فً والمالً السٌاسً المستشار بمثابة وعثمان عمر
 لٌكون الشام الى ٌرتحل ان كعب قرر عفان بن عثمان الخلٌفة ضد الثورة بوادر
 الشام ارض كانت ولما اكبر بصورة قربة والذي سفٌان ابً بن معاوٌة من بالقرب
 على والٌا   كان سفٌان ابً بن معاوٌة لكون وكذلك للٌهود وفكرٌا   دٌنا   تراثا    تمثل
 من كبٌر عدد رواٌة و وضع  فً الرجلٌن مصلحة التقت لذلك الفترة تلك فً الشام

 . واهله بالشام تمجد التً الرواٌات
     
 التمهٌد تضمن,  وخاتمة فصول وثالث وتمهٌد مقدمة من الدراسة هذه وتتكون    

 والٌمن كالحجاز العربٌة الجزٌرة مناطق ابرز فً الٌهودي للتواجد ٌخٌا  تار مدخال  
 الٌهود بها عرف التً المسمٌات اهم عن فضال   التواجد هذا تذكر التً اآلراء وابرز
 باعتبارها  ومكوناتها التوراة عن مبسطا   شرحا   وكذلك الطوٌل تارٌخهم خالل

 موجزا   شرحا   كذلك  به المعرفة ًوٌدع كعب الٌه ٌرجع كان الذي الرئٌس المرجع
 . الٌهودٌة الفرق ألهم

 العلمٌة ومكانته وإسالمه الشخصٌة األحبار كعب حٌاة فشمل األول الفصل اما       
 ووالدته كنٌته و ولقبه كعب اسم األول المبحث شمل مباحث ثالث على وحوى
 الثانً المبحث ماا,  وتالمذته وشٌوخه واقاربه اسرته وكذلك,  دفنه ومكان وفاته



 

 المبحث ضم حٌن فً,  اإلسالم اعتناق فً  ودوافعه  كعب اسالم رواٌات فضم
 المواقف وابرز واإلسالمً الٌهودي الدٌن فً العلمٌة االحبار كعب مكانة الثالث

 مواقف وكذلك والتابعٌن الصحابة قبل من األحبار كعب من الرسمٌة وغٌر الرسمٌة
   . المتأخرٌن الباحثٌن بعض

  
, مباحث ثالث اٌضا وضم بالسلطة األحبار كعب عالقة فٌتناول الثانً الفصل اما    

 الكتاب بأهل وسلم واله علٌه هللا صلى محمد النبً عالقة األول المبحث تناول
 اصبح وما النبً علٌه ماكان على للوقوف مهم وهو  علومهم من األخذ من وموقفه
 األحبار كعب عالقة فتناول الثانً المبحث اما,  بعده من والسالطٌن الخلفاء علٌه

 كعب مشورة بٌن انقسمت والتً العالقة تلك مالمح واهم الخطاب بن عمر بالخلٌفة
 و والفتٌا بالقصص لكعب عمر الخلٌقة سماح وكذلك عمر الخلٌفة على السٌاسٌة
 ةالخلٌف بمقتل كعب عالقة وكذلك األحبار كعب منظور وفق عمر الخلٌفة شخصٌة

 عفان بن عثمان بالخلٌفة األحبار كعب عالقة فتضمن الثانً المبحث اما, عمر
 المواقف وابرز الصدقات وتوزٌع المالٌة األمور فً لكعب عثمان الخلٌفة واستشارة
 كعب عالقة الثالث المبحث شمل حٌن فً,  االمور تلك فً كعب لتدخل المعارضة
 الى كعب لجوء اسباب ضم وقد لشامل وارتحاله سفٌان ابً بن بمعاوٌة األحبار
 رواٌات من كعب ٌروٌه كان ما على تلك واثرها العالقة تلك ظهور ومالمح معاوٌة

 . الشام تفضٌل  فً
  

 حٌث اإلسالمً الفكر فً واثرها االحبار كعب مروٌات  فتناول الثالث الفصل اما   
 كعب عند التارٌخٌة الرواٌة األول المبحث شمل مباحث ثالث الى الفصل هذا انقسم

 اما, السابقة  واألمم األنبٌاء وتارٌخ الخلٌقة بدء فً كعب رواٌات مثل األحبار
  ثالث الى وانقسمت األحبار كعب منظور وفق العقدٌة الرواٌة فتناول الثانً المبحث
 الرواٌات تلك اتسمت حٌث كعب رواٌات فً التوحٌد األول القسم شمل  اقسام

 برواٌات االنبٌاء عصمة فشمل الثانً القسم اما. بمخلوقاته وتشبٌهه تعالى هللا بتجسٌم
 وهو والمعاصً الذنوب ارتكاب تعالى هللا انبٌاء الى الرواٌات تلك نسبت حٌث كعب
 تناول وكذلك األنبٌاء تجاه التوراة فً الموجودة الٌهودٌة النظرة  من كثٌرا   ٌقرب ما
 الثالث المبحث اما,  األحبار كعب ٌاتبروا المعاد الثالث قسمه فً المبحث هذا

  الدجال المسٌح و المهدي فً الزمان نهاٌة فً كعب عند اإلستشرافٌة الرواٌة  فتناول
 الٌهودي الفكر فً العالمً المنقذ او الخالص عقٌد الى المبحث  هذا تطرق إذ

 الٌهود  الدٌن رجال احد باعتباره كعب ٌروٌها كان التً الرواٌات وكذلك واإلسالمً
 . اسالمه بعد الٌهودي المخلص بذلك كعب ارتباط ومدى  اسلموا الذٌن

  
 الدراسة هذه الٌها توصلت التً النتائج ابرز  من جملة فشملت الخاتمة اما       
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    This study investigates the figure of Ka'b El-Ahbar who  is a 
jewish cleric from Humair Yemeni tribe. He converted into 
Islam during Omar ibn Al- Khattab. He managed to be one of 
those near to Omar and Othman ibn Effan due to his 
knowledge in Torah.which was inspired by God to Moses. 
Authorities consulted him as an alternative to fill the ideological 
gap out of the prevention of spreading the prophet's Hadith. So 
he was a filler for that gap. He was narrating the jewish morals 
and stories of Torah. Omar and Othman considered him as 
their political and financial advisor. When people began to 
revolt against Othman, Ka'b decided to to move to Al Sham 
ruled by Mu'awiyya bin Abi Sufyan who was its governor. 
Because Al Sham was regarded as an ideological and religious 
heritage for jews, Mu'awiyya and Ka'b had the same objective 
to insert and tell alot of narrations glorifying Al Sham .                 

  
     This study consisted of an introduction, preliminaries, three 
chapters and conclusions.In the preliminaries, there was a 



 

historical approach to the jewish existence in the most 
important places in Al Jazeerah Al Arabiyyah such as Hijaz and 
Yemen. Furthermore , it deals with the basic opinions of this 
existence and the titles of the jews during their history. The 
Torah was also explained because it was the major reference of 
Ka'b and a short explanation of the important jewish sects .        

    

          The first chapter deals with the life of Ka'b: the personal, 
his islam, his scientific position. It consisted of three sections. 
The first section deals with his name, surname, nickname, his 
birth, death and his burial place. It also talks about his family, 
relatives, tutors and his pupils. The second one contains the 
narrations given by Ka'b and  his rationale of being Muslim. The 
third section shows his scientific position in the jewish and 
Islamic religions and the formal and informal attitudes of Ka'b 
by the followers and the opinions of the recent researchers.        

 
        The second chapter explains Ka'b's relations with the 
authority. It consisted of three sections. The first section deals 
with the relation of the prophet Mohammed (peace upon him) 
 with the Christians and the jews and his attiude from their 
knowledge. It also shows the position of the prophet and the 
Caliphs and Sultans after him. The second section deals with 
Ka'b ' relation with the Caliph Omar and its basic features: his 
political consultation, his narrating of stories and Fatwas. It also 
deals with Omar's position from Ka'b 's perspective and Ka'b 
relation with Omar's murder. The second one shows Ka'b 
relation with Othman and the consultations with him in the 
financial matters and alms giving distributions. In addition, it 
touches upon the oppositions towards these interferences. The 
third section deals with Ka'bs's relation with Mu'awiyyah and 
his departure to Al Sham with the reasons of Ka'b's going to 
Mu'awiyyah and the feaures of that relation with its effects on 
the narrations of Ka'b in Al Sham.                                                       

 



 

       The third chapter deals with Ka'b's narrations and its effects 
on Islam. It is divided into three sections. The first section deals 
with the historic narration in Ka'b such as the beginning of 
creation, prophets ' history and past nations. The second one 
shows the dogma narration according to Ka'b. It has three 
parts: the first one deals with monotheism in Ka'b's narrations 
which were characterized with anthropomorphism. The second 
part includes the prophets' impeccability in Ka'b's narrations 
and sins committed by prophets.This is close to what jews said 
in Torah. In addition, this section deals with doomsday in Ka'b's 
narration. The third section studies the forthcoming narration 
in Ka'b at the end of the world in Al Mahdi, the Christ and the 
quack. This section sheds light on the salvation case or the 
universal savior in the jewish and Islamic ideology and the 
narrations of Ka'b as a jew in this regard after his conversion 
into Islam .                                                                                                

 
    The conclusion contains the most important results arrived at 

in this study.                                                                                         

 

                                                  

                      


