
 1 

  
  

 

 

 1040302-00:  מספר הקורס

 : קראן, חדית' ופקהI: סוגות אסלאמיות קלאסיות שם הקורס בעברית

 Classical Islamic Genres I: Qur’ān, Ḥadīth and Fiqh: שם הקורס באנגלית

 ףתש": שנה"ל

 פרופ' יוחנן פרידמן: שם המרצה

 אסלאםהתיכון והמזרח התוכנית ללימודי ה: שם תוכנית הלימודים

 ס "ש 4סמסטר ב', : משך והיקף הקורס
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 נ"ז  4   :נקודות זכות אקדמיות
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 .0545254565: נייד טלפון; yohananf@shalem.ac.il: ל"דוא: פרטי קשר של המרצה

 

 מטרת הקורס 

התלמידים יתבקשו לקרוא קטעים . לסקור ולנתח את המקורות הראשיים של המסורת המוסלמית

הנוגעים לסוגות  ולהתוודע למחקרים( בתרגום, ובמידת האפשר במקור) משמעותיים מכל סוגה

בנושאים מתאימים ניתן יהיה להראות את הרלוונטיות של המסורת לזרמים הדתיים הרווחים . האלה

 . בקרב המוסלמים בימינו

 

 תיאור הקורס

 לקרוא את המאמרים  או פרקים מתוך ספרים לקראת השיעור.  לאורך הסמסטר הסטודנטים יידרשו

כגילוי אלוהי מילולי על פי המסורת המוסלמית והמשמעות בפרק על הקוראן נידונים טיבו של הספר 

הדוגמה שלפיה הקוראן הוא ספר שאינו , היחס אל הקוראן כמקור ראשי לאמונה. הדתית של הרעיון

הקורס עוסק בתוכני הקוראן . ניתן לחיקוי והמחלוקת בשאלת תרגומו ללשונות אחרות יידונו בהרחבה

תשומת לב מיוחדת . לעמוד על משמעות ההבדלים האלהבתקופות השונות של התהוותו ומנסה 

מוקדשת לתכנים ההלכתיים של הקוראן ובמיוחד לחמש המצוות ולחמש העבירות הנזכרות בו יחד 

 . מוסלמים-עם העונשים המוטלים עליהן. כמו כן יידון יחסו של הקוראן ללא

המוסלמית  רת החדית'בביקו, יתמקד הלימוד באופייה של ספרות זאת בחלק שעניינו החדית'

בשיעורים נעסוק . במחקר המודרני המסורתית ובהשוואתה לאופן שבו משתמשים בספרות החדית'

ונשתדל לקרוא לא  הלכתיות והיסטוריות הנידונות בספרות הזאת,, במספר ניכר של סוגיות מוסריות

 (.870מת בשנת ) בח'ארי-של מוחמד אבן אסמאעיל אל מעט בתרגום האנגלי של ה"צחיח"

בפרק על ההלכה נחזור ונטפל בתכנים ההלכתיים של הקוראן, ובמיוחד באותם עניינים הלכתיים 

  שבהם ההלכה התפתחה בכיוונים שאין להם ביסוס של ממש בקוראן.
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 חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 נדרשת השתתפות פעילה ומוכנות לדיונים על סמך קריאת החובה.

 50%  :מילים( 3000-6000 -)בהיקף של כ שא שיתואם עם המרצהעל נו :עבודת אמצע קורס

 50%: בחינה סופית

  60ציון עובר בקורס: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.

 

 

 פירוט השיעורים:

 

 קריאת חובההקריאה הנם  חומרישימו לב: כל 

 ׁשעור 1 

 הרצאת פתיחה

  

 ׁשעור 2 

 המונח "אסלאם."

*30־9, עמ' 1951* תירגם: י.י. ריבלין* מוסד ביאליק, תשי"א הרצאות על האיסלאםהר, י.י. גולדצי  

D.Z.H. Baneth, “What did Muḥammad mean when he called his religion ‘Islam’? The 
original meaning of aslama and its derivatives.” Israel Oriental Studies 1 (1971), pp. 
183-190. 

 ׁשעור 3 

 חייו של מוחמד

Walid A. Saleh, “The Arabian context of Muḥammad’s life.” In Jonathan E. Brockopp, 
The Cambridge Companion to Muḥammad. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010, pp. 21-38. 

ר ומאיר חטינה, האסלאם, ׁשניצר, מוחמד: דמותו וציוני דרך בתולדות חייו. מאיר בר אׁשעליזה 
.56־30, עמ' 2017לים: האוניברסיטה העברית ׁשהיסטוריה דת ותרבות. ירו  

 

 

 

 

 

 

 שיעורים 5-4 

  הקוראן: צורה ותוכן. ׁשאלות מרכזיות בחקר הקוראן
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ר ומאיר חטינה, עורכים, האסלאם, היסטוריה, דת, ׁשמאיר בר א“. הקוראן ומחקרו“יוסף ויצטום, 
. 167־135, עמ' 2017: האוניברסיטה העברית ליםׁשתרבות. ירו  

22־19:53* הקוראן  

Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī, Taʾrīkh al-rusul wa al-mulūk. Volume VI, Muḥammad 
at Mecca. Translated and annotated by W. Montgomery Watt and M.V. McDonald. 
State University of New York Press, pp. 106-112. 

 

 שיעור 6 

 מוחמד כנביא ֻאמי וׁשאלת תרגום הקוראן

.5־4:25; 2:62; 158־157: 7; 79־78:2קוראן   

Sebastian Günther, “Muḥammad, the illiterate prophet: an Islamic creed in the 
Qurʾān and in Qurʾānic exegesis”, Journal of Qurʾānic Studies 4 (2002), pp. 1-26. 

אשר, "'עשינו אותו קוראן ערבי למען תשכילו להבין': השקפות מוסלמיות בשאלת תרגום -ר מ' ברמאי
הקוראן." יוחנן פרידמן, עורך: על תרגום הקוראן: יום עיון לכבוד פרסום תרגומו העברי של אורי רובין 

.1-40לקוראן. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשע"ו, עמ'   

 שיעור 7 

 תכנים חברתיים בקוראן

.41:8; 152-151:6; 215:2 ,127-130, 36־34, 4־1:4קוראן   

Encyclopaedia of the Qurʾān: 1) Almsgiving, 2) Orphans, 3) Widows, 4) Family, 5) 
Marriage and divorce.  

  ׁשעורים 8, 9, 10 

  מצוות היסוד באסלאם

Yohanan Friedmann, “Conditions of conversion in early Islam” in Destro, A. and 
Pesce, M., eds. Ritual and ethics: Patterns of repentance. Atlanta 2003, pp. 63-83.  

.29־5עמ'   6אורי רובין, "כיוון התפילה באסלאם." היסטוריה   

S.D Goitein, Studies in Islamic History and Institutions: "The Origin and Nature of the 
Muslim Friday Worship." Leiden: Brill, 1966, pp. 111-125. 

Suliman Bashear, "On the Origins and Development of the Meaning of zakāt in Early 
Islam." Arabica 40 (1993), pp. 84-113. 

 

 

 

 

 

 

 ׂשעורים 11, 12

 האסלאם ודתות אחרות  – בקוראן, בחדית' ובפקה

*29* 9; 82* 51 :5; 114-110* 3; 17 :22; 62-60: 2; 109קוראן   
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Sachedina, Abdulaziz, “The Qurʾān and other religions.” In Jane Dammen McAuliffe, 
The Cambridge Companion to the Qurʾān. Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 291-309. 

Yohanan Friedmann, Tolerance and coercion in Islam: interfaith relations in the 
Islamic tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 54-86. 

 

 ׁשעור 13 

 הנבואה באסלאם

 

 ׁשעור 14

 האחמדיה: פרׁשנות מוסלמית מודרנית לתורת הנבואה באסלאם

יוחנן פרידמן, "הנבואה במחשבת התנועה האחמדית באיסלאם." דברי האקדמיה הלאומית 
.(37־13* עמ' 1985)תשמ"ה  2הישראלית למדעים, כרך שביעי, חוברת   

 

 שיעורים 15 ו 16 

 הג'האד

. 29:9; 6־5:9; 193־2:091; 61־60:8; 40־39:22; 125:16; 49*15;6*106קוראן   

Ella Landau-Tasseron, “Jihād”, in Encyclopadia of the Qurʾān, s.v. 

לים: ׁשר ומאיר חטינה, האסלאם, היסטוריה, דת, תרבות. ירוׁשדניאל לב, ג'האד. מאיר בר א
. 302־281, עמ' 2017האוניברסיטה העברית   

קדומות." מ.י. קיסטר, מחקרים בהתהוות  מ"י קיסטר, "הקניין הקרקעי והג'האד: דיון בכמה מסורות
.153־132נ"ט* עמ' ׁשלים תׁשהאסלאם. ירו  

 

 ׁשעורים 17, 18, ו 19  

  החדית'.

ירושלים:  .איר בר אשר ומאיר חטינה, האסלאם: היסטוריה, דת תרבותמדאו־טסרון, החדית'. נאלה ל
.191-291, עמ'  2017האוניברסיטה העברית   

פי החדית', מתוך אוסף המסורות -הנביא מוחמד: חברה ודת' על עמנואל קופלביץ', עולמו של
*46-31, עמ' 2001בוח'ארי. ירושלים: כרמל, תשע"א -צחיח" של אל-"אל  

The Translations of the Meanings of Ṣahīḥ al-Bukhārī by Dr. Muḥammad Muḥsin 
Khān, Beirut 1985, vol 1, pp. 1-6, 211-214, vol. 4, pp. 34-45. 

Jonathan A. C. Brown, Ḥadīth: Muḥammad’s legacy in the medieval and modern 
world. Oxford: Oneworld Publications, 2011, pp. 67-103. 

 

 

 ׁשעור 20 

 אחרית הימים והרעיון המׁשיחי בקוראן ובחדית'
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 שיעורים 21 ו 22 

 התכנים ההלכתיים בקוראן והתהוות ההלכה המוסלמית

.230־228:2; 52־50:33; 4־2:24; 23־22:4; 4־2:4; 34־33:5; 39־38:5 קוראן  

Wael B. Hallaq, The origins and evolution of Islamic law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005, pp. 8-28. 

ים: לׁשר ומאיר חטינה, האסלאם, היסטוריה, דת, תרבות. ירוׁשנורית צפריר, ההלכה. מאיר בר א
.249־220, עמ'  2017האוניברסיטה העברית   

 

 ׁשעור 23 

 סוגיות הלכתיות א':נׂשואים מעורבים

  Yohanan Friedmann, Tolerance and coercion in Islam: interfaith relations in the 
Islamic tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 160-193. 

 

 24 עורׁש

 גיות הלכתיות ב:  דיני השמד  בקוראן, בחדית' ובפקהסו

 

Yohanan Friedmann, Tolerance and coercion in Islam: interfaith relations in the 
Islamic tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 121-159. 

 

 26,  25שיעורים  

למות ודיון כללׁשה
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