مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

أ.م.د وليد عبد الحميد خلف فرج هللا االسدي
مقارنة األديان ( اليهودية )

بيان حقيقة الديانة اليهودية وحقيقة النسخة التوراتية التي بين أيدينا.

إبراهيم الخليل ( ع ) ( عصره  ،وشخصيته  ،ونبوته  ،ودوره )
التعريف بالمصطلحات ذات الملول الديني ـ التاريخي :
أ ـ العبرانيون .
ب ـ بنو إسرائيل .
ت ـ اليهود .
ث ـ الموسويون .
تاريخ الديانة اليهودية :
التعريف بالديانة اليهودية
الكتب المقدسة في الديانة اليهودية
الكتب المقدسة في الديانة اليهودية :
التوراة
التلمود
القبااله .
الزوهار

 1ـ أحمد شلبي  /موسوعة مقارنة األديان ـ اليهودية .
 2ـ د  .عبد الوهاب المسيري  /موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .
 3ـ د  .رشاد الشامي  /اليهود واليهودية في العصور القديمة .
 4ـ د  .فرج هللا عبد الباري  /اليهودية بين الوحي اإللهي واالنحراف البشري .
 5ـ د.مصطفى حلمي  /اإلسالم واألديان  ..دراسة مقارنة .
 6ـ د.محمد ضياء الرحمن األعظمي  /دراسات في اليهودية والمسيحية .
 7ـ إسرائيل شاحاك  /الديانة اليهودية وتاريخ اليهود .
 8ـ أحمد سوسة  /مفصل العرب واليهود في التاريخ .
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ديانة األنبياء األوائل ( ع ) وهدي النبوة
إبراهيم الخليل ( ع ) (عصره  ،وشخصيته  ،ونبوته  ،ودوره )
إسحاق ( ع ) ( عصره  ،وشخصيته  ،ونبوته  ،ودوره ) .
يعقوب ( ع ) ( عصره  ،وشخصيته  ،ونبوته  ،ودوره ) .
يوسف ( ع ) ( عصره  ،وشخصيته  ،ونبوته  ،ودوره ) .
التعريف بالمصطلحات ذات الملول الديني ـ التاريخي :
أ ـ العبرانيون .
ب ـ بنو إسرائيل .
ت ـ اليهود .
ث ـ الموسويون .
تاريخ الديانة اليهودية :
 1ـ التعريف بالديانة اليهودية .
 2ـ موسى ( ع ) ( عصره  ،وشخصيته  ،ونبوته  ،ودوره ) .
 3ـ هارون ( ع ) ( عصره  ،وشخصيته  ،ونبوته  ،ودوره ) .
 4ـ تاريخ بين إسرائيل في مصر وحتى عصر الخروج .
 5ـ تاريخ بني إسرائيل من الخروج وحتى السبي البابلي .
 6ـ تاريخ بني إسرائيل بعد السبي البابلي .
الكتب المقدسة في الديانة اليهودية :
 1ـ التوراة .
أ ـ تعريف التوراة .
ب ـ تاريخ التوراة وتدوينها .
ت ـ أسفار التوراة ومضامينها .
ث ـ أهمية التوراة ومكانتها عند اليهود .
جـ ـ نقد التوراة .
 2ـ التلمود .
أ ـ تعريف التلمود وأقسامه .
ب ـ تاريخ التلمود وتدوينه .
ت ـ أسفار التلمود ومضامينها .
ث ـ أهمية التلمود ومكانته عند اليهود .
جـ ـ نقد التلمود .
 3ـ القبااله .
 4ـ الزوهار .
عقائد الديانة اليهودية :
 1ـ األلوهية ( اإلله  ،أسماؤه  ،صفاته ) في الديانة اليهودية .
مراجعة
عطلة نصف السنة
 2ـ النبوة واألنبياء في الديانة اليهودية .
 3ـ اليوم اآلخر والفكر األخروي في الديانة اليهودية .
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توقيع االستاذ :

 4ـ عقيدة العهد والميثاق في الديانة اليهودية .
 5ـ عقيدة الشعب المختار في الديانة اليهودية .
 6ـ الماشيح في الديانة اليهودية .
التشريع في الديانة اليهودية :
 1الطهارة في الديانة اليهودية .
 2ـ الصالة في الديانة اليهودية .
 3ـ الصيام في الديانة اليهودية .
 4ـ الزكاة في الديانة اليهودية .
 5ـ الحج في الديانة اليهودية .
 6ـ السبت وأحكامه في الديانة اليهودية .
 7ـ الحالل والحرام في الديانة اليهودية .
 8ـ النظام األسري وأحكامه في الديانة اليهودية .
 9ـ النظام اإلجتماعي وأحكامه في الديانة اليهودية .
 12ـ أحكام الغوييم في الديانة اليهودية .
 11ـ الحرب والقتال وأحكامها في الديانة اليهودية .
 12ـ األعياد واالحتفاالت الدينية في اليهودية .
الفرق اليهودية :
 1ـ الفريسيون .
 2ـ الصدوقيون .
 3ـ المتعصبون .
 4ـ القراؤون .
 5ـ السامريون .
الحاخامات ودورههم في اليهودية
مراجعة
توقيع العميد :
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Course Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator
Course Objective
Course Description

Waleed Abdul Hameed Faraj allah Khalaf al-asady
Comparative religion (Judaism)
Statement of fact the Jewish religion and the fact that the
Biblical version in our hands.
Abraham (p) (of his time, and his character, and his prophecy, and his
role)
Definition of the historical religious Malloul terms:
A Hebrews.
B children of Israel.
T. Jews.
W Amoosolln.
The history of the Jewish religion:
Definition of Judaism
Scriptures in Judaism
Scriptures in Judaism:
Torah
Talmud
Kabbalah.
Alsohar

Textbook
References

Course Assessment
General Notes

1- Ahmed shelby / Encyclopedia compared Jewish religions.
2- Dr. Abdul Wahab Meseiri / Jews, Judaism and Zionism
Encyclopedia.
3- Dr. Rashad al-Shami / Jews and Judaism in antiquity.
4- Dr. Faraj Allah Abdul Bari / Jewish between divine revelation and
human deviation.
5- Mustafa Helmi / Islam and religions .. comparative study.
6- Dr. Mohammad Dhiya Rahman Al-adhami / Studies in Judaism and
Christianity.
7- Israel Shahak / Religion Judaism and Jewish history.
8- Ahmed Sousse / Arabs and Jews in the detailed history.

Term Tests Laboratory
20%
----

Quizzes
5%

Project
----

Final Exam
50%
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The religion of the early
prophets (AS) and Prophetic
guidance
Abraham (p) (of his time,
and his character, and his
prophecy, and his role)
Isaac (p) (of his time, and his
character, and his prophecy,
and his role).
Jacob (p) (of his time, and his
character, and his prophecy,
and his role).
Yousef (AS) (of his time, and
his character, and his
prophecy, and his role).
Definition of the historical
religious Malloul terms:
A- Hebrews.
B- children of Israel.
C- Jews.
D- Amoosolln.
The history of the Jewish
religion:
1- Identification of the
Jewish religion.
2- Moses (p) (of his time, and
his character, and his
prophecy, and his role).
3- Aaron (p) (of his time, and
his character, and his
prophecy, and his role).
4- date between Israel and
Egypt in the era of even out.
5- Date of the children of
Israel out of even the
Babylonian captivity.
6- the date of the Children of
Israel after the Babylonian
captivity.

Lab. Experiment
Assignments

Notes
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Scriptures in Judaism:
1- Torah.
A- definition of the
Torah.
B- date of the Torah and
recorded.
C- books of the Torah and its
implications.
D- The importance of the
Torah and its Jews.
E- critique of the Torah.
2 Talmud.
A- definition of the
Talmud and its divisions.
B- history of the Talmud
and its codification.
C- books of the Talmud and
its implications.
D- The importance of the
Talmud and its place among
the Jews.
E- A critique of the Talmud.
3- Kabbalah.
4- Alsohar.
Beliefs of Judaism:
1- deity (god, names,
attributes) in Judaism.
Review

Half-year Break
2- Prophecy and Prophets in
the Jewish religion.
3- the other day and thought
eschatological in Judaism.
4- doctrine Covenant
Charter in Judaism.
5- doctrine of the chosen
people in the Jewish religion.
6- Messiah in Judaism.
Legislation in Judaism:
1- Purity in Judaism.
2- prayer in Judaism.
3- fasting in Judaism.
4- Zakat in Judaism.
5- pilgrimage in Judaism.
6- Saturday and provisions
in the Jewish religion.
7- Halal and Haram in
Judaism.
8- family system and its
provisions in Judaism.
9- social order and its
provisions in Judaism.
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10- provisions of the goyim in
Judaism.
Dean Signature:

