אוניברסיטת המלך סעוד
הפקולטה לשפות ולתרגום
החוג לשפה העברית
הרמה הששית

הבחינה החודשית ב' 1428 \ 1427
מספר המקצוע  331 :עבר
מספר החוג 10101 :
המקצוע  :תרגום בתחום האיסלאם

תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
התפילה בציבור בימי שישי ובחגים נערכת במסגד המרכזי לשכונה ,בדרך כלל
במעמד המתפללים המהווים מניין ..היא נבדלת מן התפילה היומית בכך שיש בה
שתי "רכעות" ודרשה  ,שנישאת בימי ו' לפני התפילה ובחגים אחריה  -על-ידי
הדרשן  .הדרשה כוללת הטפה בעניינים דתיים ולפעמים גם בענייני דיומא..
התפילה הזאת היא אמצעי ללכד את השורה המוסלמית .התפילה בציבור ביום ו'
היא תפילת חובה ,כמו התפילה היומית ,בניגוד לשאר התפילות בציבור  -כמו
תפילות החגים  -שנשארו בגדר תפילת רשות רצויה.
האסלאם  :הוא אחת הדתות המונותאיסטיות הגדולות ,שמאמיניה מונים למעלה
ממיליארד נפש .ראשית האסלאם בחצי האי ערב במאה ה 7-לספירה ,בימי הנביא
מוחמד עליו התפילה והשלום  .עיקרו  -האמונה באללה אחד שמוחמד עליו
התפילה והשלום הוא נביאו העיקרי .אללה הוא כול-יכול  ,אחד ויחיד ,טוב ורחום .
האסלאם כולל אמונה בבריאת העולם ,במציאות מלאכים ,בגן עדן וגיהנום וביום
הדין .עיקר חשוב הוא האמונה בהימצאותם של נביאים ,מאדם הראשון ואילך,
המביאים את דברי אללה לאדם .מוחמד הוא "חותם הנביאים"  -האחרון בהם.
ֶליוֹן  ,אולם רואים בקוראן את
וה ֶאוַנְ ג ְ
המוסלמים מכירים בקדושתם של ספרי התורה ָ
ההתגלות המושלמת .הקוראן קובע את ה"שריעה"  -הדרך ,שאותה מפרשים עפ"י
ה"סונה" .כל המוסלמים הם אומה אחת ,כפופה לשלטונו של ח'ליף  -יורשו של
הנביא כמנהיג האומה )כנביא אין לו תחליף(.

תרגם את הטקסט הבא לעברית :

ﺒﻌﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل 

ﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ  ،ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺘﻴﻥ

ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻭﺝ ﻋﻅﻤﺘﻬﻤﺎ  ،ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻏﺭﺒﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺸﺭﻗﹰﺎ  .ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘﻭﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ  .ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﻰ

ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻘﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل 

ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ  .ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ

ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴل  .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻰ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻﹰ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  .ﻟﻘﺩ ﺍﻟﺘﻘﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺼﺎﺭﻋﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﺒﻔﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ .

 תרגם לעברית או לערבית : חזר בתשובה יראת אללה מועצה דתית מצוות אל תעשה -מקורבי הנביא עליו השלום

ﺠﻬﺎﺩ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ

ﻴﺼﻠﻰ ﻓﻰ ﺨﺸﻭﻉ 
 -ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ

ﻤﺠﺎﻫﺩ 
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ 

עם מיטב האיחולים ובהצלחה
ד"ר פואד עבדאלווחד

