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 רעיונות מרכזיים בתקופות הג'אהליה והאסלאם הקדום :שם הקורס בעברית

 שם הקורס באנגלית:

 Central Ideas in the Periods of Jahiliyya and Early Islam: Classical Arabic Texts 

 ףתש" :שנה"ל

 פרופ' יוחנן פרידמן :שם המרצה

 האסלאם המזרח התיכון והתכנית ללימודי  :שם תוכנית הלימודים

 ש"ס.   2סמסטר ב', : הקורסמשך והיקף 
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ב, "סוגות אסלאמיות קלאסיות" -"מבוא לאסלאם", "ערבית ספרותית אינטנסיבית" א ו : דרישות קדם
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 מטרת הקורס 

-להדריך את התלמידים בקריאת טקסטים ערביים קלאסיים המתארים את התקופה הטרום

 ל הזמן. אסלאמית, את תולדות האסלאם הקדום ואת מערכת האמונות ש

 

 תיאור הקורס

ערב ותאריכהם" בעריכת מאיר יעקב קיסטר -קטעי הקריאה יילקחו מהמבחר "אלמג'תנא מן אדב אל

נבחר מבחינת הלשון ומבחינת התוכן.  להכין לכל שיעור טקסטואחמד אדריס. התלמידים יתבקשו 

הטקסטים להכנת עבודת ההכנה תהיה רבה מאוד ולכן תינתן קריאה מצומצמת של מאמרים. 

, ואת כגון מילון ערבי עברי מאת מילסון ישתמשו התלמידים במילונים המתאימים לספרות הקלאסית

. השיעור יוקדש כגון האנציקלופדיה של האסלאם העניינים המופיעים בטקסטים יבדקו בספרות עזר

 לניתוח הטקסטים מבחינת הלשון והתוכן כאחד.

 

 



  והרכב הציון בקורס חובות הקורס

להיות מוכן לקרוא בצורה מדויקת את הקטע נדרש התלמיד  – שיעוריםומוכנות להשתתפות פעילה 

  20%שנקבע לאותו שיעור ולהסביר את תוכנו: 

כל תלמיד יקבל במשך הקורס קטע קלאסי בהיקף של כשני עמודים. יהיה  – במהלך הסמסטר העבוד

 30%ב חיבור קצר על תוכנו: עליו לתרגם את הקטע, לנקד ניקוד מלא חלק ממנו ולכתו

בחינה שתכלול קטע אחד שנקרא בשיעורים וקטע אחד שלא נקרא. העבודה על הקטע  – מבחן סיום

 50%השני תהיה בעזרת מילון: 

 60: בקורס ציון עובר

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.

 

 נושאי השיעורים

 

 .אסלאמית-הטרוםעבודת האלים הרבים בתקופה  :1שיעור   

 .9-7אלמג'תנא, עמ'  קריאת חובה:

Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, pp. 154-157.  

 

  .אמונות דתיות, אידיאלים חברתיים וההתנגשות ביניהם :2שיעור  

 , בלי קטעי השירה( 10 – 9)קטעים    15-13אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

 

  .סלאמיא-אידיאל הנדיבות הטרום :3שיעור  

 (44,  17)קטעים    48-47, 22-21אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

 

 בג'אהליה  האידיאלים החברתיים  :4שיעור  

 (15)קטע    20 -  19אלמג'תנא, עמ'  קריאת חובה: 

 

 המעבר מן הג'אהליה לאסלאם: קבוצת  ה"ֻחנַפא."   :5שיעור  

 (52, 51 )קטעים  60-59אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

 

  .תחילת ההתגלות האלוהית לנביא מחמד : 6שיעור  

 .66-65אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

M.J. Kister, "God Will Never Disgrace Thee," pp. 27-32. Also at Kister.huji.ac.il: 

http://www.kister.huji.ac.il/content/god-will-never-disgrace-theethe-interpretation-

early-%E1%B8%A5ad%C4%ABth 

http://www.kister.huji.ac.il/content/god-will-never-disgrace-theethe-interpretation-early-%E1%B8%A5ad%C4%ABth
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  .הנביא מנסה להפיץ את האסלאם מחוץ למכה :7שיעור  

 (58)קטע   71-69אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

 

  .: הניסיון לבלום את פעילותו של הנביא מחמד8 שיעור

 (57,  56)קטעים    69 - 67 אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

 

 . דרשה האחרונה של הנביא מחמד ומותו:   ה9שיעור  

 (77, 76)קטעים  88-85אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

 

  .דית'חקריאת קטעי  :10שיעור 

 .122-117' אלמג'תנא, עמקריאת חובה: 

 

  .טברי-שלטונו של אבו בכר כמתואר אצל ההיסטוריון אל :11שיעור 

 (82)קטע   130-129אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

 

  .ח'טאב-שלטונו של עמר אבן אל :12שיעור 

 (85, 84)קטעים  132-131אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 

 

  .'מאן אבן עפאןעתושלטונו של  ח'טאב -הרצח של עמר אבן אל :13שיעור  

 (97, 96)קטעים   144-140אלמג'תנא, עמ' קריאת חובה: 
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אלמג'תנא: אנתולוגיה ספרותית היסטורית ממבחר מאיר יעקב קיסטר ואחמד אדריס, עורכים, 
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M.J. Kister, "God Will Never Disgrace Thee: The Interpretation of an Early Hadith," 

Journal of the Royal Asiatic Society 1(2) (1965), pp. 27-32.   Also at Kister.huji.ac.il: 

http://www.kister.huji.ac.il/content/god-will-never-disgrace-theethe-interpretation-

early-%E1%B8%A5ad%C4%ABth 

 

Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, (Oxford: Clarendon Press, 1953), pp. 154-

157.  

 ספרות עזר

 האנציקלופדיה של האסלאם

 רי עב-מילסון, מילון ערבימנחם 

arabdictionary.huji.ac.il 
 

Edward William Lane, Arabic English Lexicon. London 1863. 
http://www.tyndalearchive.com/TABS/Lane/index.htm 
 

J.G. Hava, Arabic - English Dictionary. Beirut: Catholic Press, 1951 and many other 

editions. 
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