
 (241اليهودية ) :  مادة

 ثالث محاضرات

 األهداف:

تعريف الطالب بتاريخ بني إسرائيل وعقائدهم، وأخالقهم من خالال   -1

 القرآن والسنة.

وقوف الطالب على موقف يهود من البعثة المحمدية وعدائهم الالدائم  -2

 لها قديماً وحديثاً.

 تصوير معتقدات يهود من خال  كتالبهم ومصالادرهم المعتمالدة لالديهم -3

 توطئة لتقرير الرد القرآني عليهم إلزاماً لهم وإقامة للحجة عليهم.

وإعالداد   تحقيق الحصانة للدارس المسلم من كيالد اععالداا الحقيقيالين -4

ورهم بوقوفه على فساد مالا عنالدهم وتعرفاله علالى لرد سهامهم في نح

كونهالالا للقءالالاا علالالى دينالاله وعقيدتالاله مالالن خططهالالم وحبالالائلهم التالالي يحي

 نظماتهم الحديثة.خال  أهم فرقهم وم

 مفردات المنهج:

 مقدمة:-أ

 دراسة تاريخ بني إسرائيل وأنبيائهم من خال  القرآن والسنة. -1

 عقائد بني إسرائيل كما يصورها القرآن والسنة. -2

 صفاتهم وأخالقهم من خال  القرآن الكريم. -3

 موقفهم من البعثة المحمدية وعداؤهم القديم لألمة اإلسالمية. -4

 اليهود واليهودية.حكم اإلسالم في  -5

 المصادر اليهودية المقدسة:-ب

 أوالً: اعسفار العلنية:



 اعسفار الخمسة وبيان أنها ليست هي التوراة المنزلة. -1

 بقية اعسفار اليهودية من العقد القديم. -2

 ثانياً: اعسفار اليهودية الخفية:

 أسفار التلمود. -1

 البروتوكوالت. -2

ما فيها من تناقض وتحريف وعقائد نماذج من النصوص اليهودية وبيان  -ج

 مخالفة لدين اعنبياا وتفنيدها:

 في العقيدة. -1

 في الشريعة. -2

 في اعخبار. -3

 الفرق اليهودية وأهم المنظمات الحديثة: -د

 الفرق القديمة. -1

 الماسونية. -2

 أندية الروتاري. -3

 أثر الفكر الديني في مطالبة اليهود بفلسطين. -4

 اإلسالم والمسلمين وطرق مواجهته. علىبيان الخطر اليهودي الدائم  -هـ

 المراجع:

 الفصل في الملل واعهواا والنحل البن حزم. -1

 الملل والنحل للشهرستاني. -2

 اقتءاا الصراط المستقيم، ابن تيمية. -3

 هداية الحيارى البن القيم. -4

 إظهار الحق لرحمة هللا الهندي. -5



 اليهودية، د. أحمد شلبي. -6

 ريم، د. صالح الخالدي.الشخصية اليهودية في القرآن الك -7

 ( عبد الرحمن الدوسري.4، 2صفوة اآلثار والمفاهيم )ج -8

 اعسفار المقدسة، د. علي عبد الواحد وافي. -9

 الروتاري في قفص االتهام، أبو إسالم أحمد عبد هللا. -11

 الماسونية عقدة المولد وعار النهاية، محمود ثابت الشاذلي. -11

 اععظمي.اليهودية والمسيحية، محمد ضياا الرحمن  -12

 اليهود في القرآن الكريم، د. محمد أديب الصالح. -13



 


