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 :  תיאור הקורס

.  הנסקרת  לתקופה  שרלוונטיים  כלליים  בנושאים  התמקדות  עם  היסטורית  סקירה  משלב   הקורס
 לבני   האסלאם  יחס,  היסטוריוגרפיה,  אתרי אמנות,  צופים,  תיאולוגיה  כגון:  נושאיםבאמצעות למידת  

  ותרבותיים   היסטוריים  מהלכים   יודגם כיצד,  וכו׳  לערבית  מיוונית   התרגומים  תנועת,  אחרות  דתות
  אחרות   גישות  כנגד  המזה״ת  של  להיסטוריה  דטרמיניסטיות  ייבחנו גישות,  כן  כמו.  באלו  אלו  קשורים

  (.לדוגמא, צנטריות-טכנו)

קורס זה עוסק בתקופה הקלאסית של ההיסטוריה האסלאמית, מראשיתה ועד כיבוש המונגולים  
והרצאות    –קונטקסט"  "   – . הקורס מחולק לשני סוגים של מפגשים: הרצאות תוכן  1258-את בגדד ב

וקריאה   הדיון.    –דיון  שיעור  לקראת  חומרים  לקרוא  יתבקשו  הסטודנטים  שבוע  מדי  "טקסט". 
לעיתים בשיעורי הדיון נתרכז בחומר קריאת החובה בלבד, אותה הסטודנטים התבקשו לקרוא, 

 ולעיתים נוסיף לכך גם טקסט ממקור ראשוני )בערבית או בתרגום(.  

 : מטרות הקורס

  ועד   מעלייתו,  האסלאם  של  ההיסטוריה  בנושא  מעמיק  ידע  לסטודנטים  להקנות  נועד  זה  קורס
  לניתוח   כלים  לסטודנטים  יוענקו,  יבש  עובדתי  לידע  בנוסף.  נ" לסה  13- ה  במאה  המונגולי  הכיבוש
לגישות .מהתקופה  ראשוניים   מקורות ייחשפו    על   ויעמדו ,  שונות  היסטוריוגרפיות   הסטודנטים 

 . ת" במזה עכשוויות התפתחויות להבנת הנושא של חשיבותו

  חובות הקורס והרכב הציון בקורס: 

  10%מוכנות לשיעור: סיכומי קריאה במהלך הסמסטר ו  שלושהכתיבת 

   20%:  מילים 1000בהיקף של הגשת מטלה אמצע 

בדמות,  המטלה   או  מתורגם  היסטורי  טקסט  בניתוח  או  במוסד,  במתמקדת  תופעה באירוע 
 היסטורית הקשורה לתולדות האסלאם בימי הביניים 

 70%: מילים 6000-4500של בהיקף צריכה להיות  עבודת סיום 



 

 

2 

או  על אירוע מכונן התלמיד יידרש לכתוב עבודה המשלבת בין סקירה מקיפה לניתוח מעמיק 
רשימת הנושאים של . 13-בתולדות עולם האסלאם עד המאה המגמה היסטורית מעצבת 

 העבודות עם ההנחיות המפורטות תפורסמנה עם תחילת הסמסטר.  

 

  60ציון עובר בקורס: 

 לקראת כל שיעור רלוונטייש לקרוא את קריאת החובה 

 

 פירוט השיעורים והקריאה הנדרשת: 

 

 אוריינטליזם, הגריזם והאסכולה המזרחנית הגרמנית: . 1

השיעור הראשון של הקורס יעמוד על מגמות ואסכולות בחקר האסלאם והמזרח התיכון  
 הגרמנית וכל בביקורת של האוריינטליזם. -החל מהאסכולה המזרחנית המודרני

 ה: קריאת חוב

Bernard Lewis, “The Question of Orientalism,” New York Review of Books (June 
24, 1982). 
https://www.amherst.edu/media/view/307584/original/The+Question+of+O

ork+Review+of+Books.prientalism+by+Bernard+Lewis+%7C+The+New+Y
df 

P. Crone and M. Cook, Hagarism (Cambridge, 1977), pp. vii-ix, 3-9. 

 ; 11-32, עמ' , מבוא(תש"ס , תל אביב)  אוריינטליזםאדוורד סעיד, 

 או הגרסה האנגלית: 

E. Said, Orientalism (New York, 1978), pp. 1-28. 

 

 

 האסלאם: . חצי האי ערב ערב הופעת 2

ערב ערב  -שיעור זה מיועד לסקור את המציאות הפוליטית, החברתית והדתית בחצי האי
 וכיצד מציאות זו מסבירה את הופעת האסלאם.   הופעת האסלאם

 קריאת חובה: 

I. Goldziher, "What Is Meant by al-Jahiliyya?" in Muslim Studies 2 (London, 
1967), pp. 201-208. 

אשר ומאיר -בתוך מאיר בר ,טסרון, "הערבים והמזרח התיכון לפני הופעת האסלאם" -לאנדואלה 
ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,  ) האסלאם: היסטוריה, דת, תרבותחטינה )עורכים(, 

 .  29-3 עמ' (,2017

 

 

 . הנביא מוחמד: דת חדשה ללא חידוש! 3

 . לספירה הנוצרית במכה של המאה השביעיתשיעור זה ינסה להסביר מדוע צמח האסלאם 

 קריאת חובה: 

   . 57-80 עמ'(, 2001ירושלים: מוסד ביאלק, ) מוחמדמייקל קוק, 

https://www.amherst.edu/media/view/307584/original/The+Question+of+Orientalism+by+Bernard+Lewis+%7C+The+New+York+Review+of+Books.pdf
https://www.amherst.edu/media/view/307584/original/The+Question+of+Orientalism+by+Bernard+Lewis+%7C+The+New+York+Review+of+Books.pdf
https://www.amherst.edu/media/view/307584/original/The+Question+of+Orientalism+by+Bernard+Lewis+%7C+The+New+York+Review+of+Books.pdf
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 . 146-159 )תשי"ב(, עמ' תרביץ  ,מי היו רבונותיו המובהקים של מוחמד" " ש.ד. גויטיין, 

אשר ומאיר חטינה -בתוך מאיר בר ,ע' שניצר, "מוחמד: דמותו וציוני דרך בתולדות חייו" 
,  (2017ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ) האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות)עורכים(, 

   .56-30 עמ'

W.M. Watt, , Muhammad at Mecca (Oxford, 1953), ch. 1, pp. 1-23.   

 : קריאה מומלצת

, פרק  (2012ירושלים: מוסד ביאליק,  ) היסטוריה ואידיאולוגיה בראשית האסלאםבועז שושן, 
 .  51-25ראשון, עמ' 

 

 

 . שלב הכינון של המדינה המוסלמית: 4

הדיון  הדרך. -שיעור זה ידון בהתוותה של המדינה המוסלמית ובמפעלם של הח'ליפים ישרי
 בפתנה הראשונה הוא כורח ההקשר. 

 קריאת חובה: 

ירושלים:  ) האחת עשרה-המוסלמי במאות השישיתמחמד והח'ליפות: המזרח התיכון היו קנדי, 
     .74-46 , עמ', פרק שלישי(1998מוסד ביאליק, 

פרק    (,1995אביב: דביר, - תל) האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאניתקלוד כאהן, 
 .  50-35, עמ' 3

 

 . המדינה האומיית: אסלאם נוסח סוריה, שושלתיות, שבטיות ומואלי: 5

שיעור זה ידון במודל השלטוני של השושלת האומיית וינסה לעמוד על משבר הלגיטימציה  
 שליווה את המדינה האומיית מאז יומה הראשון.  

 קריאת חובה: 

(, עמ'  2004/)תשס"ד 44 המזרח החדש ,עמיקם אלעד, "מעמדה של ירושלים בתקופה האומיית" 
68-17  . 

ירושלים:  ) האחת עשרה-התיכון המוסלמי במאות השישיתמחמד והח'ליפות: המזרח היו קנדי, 
   . 94-75, עמ'  (1998מוסד ביאליק, 

G.R. Hawting, The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750 
(London and New York: Routledge, 2000), ch. 2, pp. 21-32.  

 : קריאה מומלצת

ספר   ,מרים רוזן אלון, "האמנות והבנייה בתקופה המוסלמית הקדומה" בתוך י. פראוור )עורך(
 .   314-336)ירושלים, תשמ"ז(, עמ'  ירושלים, התקופה המוסלמית הקדמה

 

 . הפתנה השנייה: 6

השיעור השישי בא לדון בדינאמיקה ההיסטורית אשר הולידה את הפתנה השנייה 
 ובהשלכות ההיסטוריות של אירוע זה על עיצוב פניו של האסלאם כפוליטיקה וכמדינה. 

 : קריאת חובה

G.R. Hawting, The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750 
(London and New York: Routledge, 2000), pp. 46-71.  
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(,  1998) 4 חידושים בחקר ירושלים ",מלכ את כיפת הסלע-מדוע בנה עבד אל" עמיקם אלעד, 
 .  97-81עמ' 

 

 תנועת המחאה ההיסטורית של האסלאם. . השיעה:  7

השיעור השביעי בא לדון במקורותיה, תולדותיה ומקורות השראתה של השיעה כתנועה  
 ממסדית באסלאם הקדום. -אנטידתית 

 קריאת חובה:  

Heinz Halm, The Shiites: A Short History (Princeton: Markus Wiener Publishers, 
2007), pp. 8-24, 41-85. 

Moojan Momen, An Introduction to Shi’i Islam: The History and Doctrines of 
Twelver Shi'ism (New-Haven, 1985), pp. 172-183.  

 .  23-16(, עמ' 1982) 8 זמנים ,איתן קולברג, "השיעה: סיעתו של עלי" 

 

 . המהפכה העבאסית: 8

שיעור זה ידון בשורשיה ההיסטוריים, הפוליטיים והחברתיים של המהפכה העבאסית, תוך 
 התמודדות עם השאלה המתבקשת כאן: באיזה מובנים זו הייתה מהפכה? 

 : קריאת חובה

, פרק  (1995אביב: דביר, - תל) האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאניתקלוד כאהן, 
 .  88-76, עמ' 5

Robert Marin-Guzman, "The Abbasid Revolution and the Central Asia and 
Khurasan," Islamic Studies 33:2-3 (1994), pp. 227- 252. 

Moshe Sharon, Black Banners from the East (Brill: Lieden, 1983), pp. 101- 152. 

 : קריאה מומלצת

Amir Arjomand, "Abd Allah Ibn al-Muqaffa and the Abbasid Revolution," Iranian 
Studies 27:1-4 (1994), pp. 9-36. 

  

 אמין: -מאמון לאל-המאבק בין אלו של האימפריה העבאסית  הזהב תור. 9

שיעור זה יוקדש לניסיון לבאר את הנסיבות ההיסטוריות שהביאו לפרוץ הפתנה הרביעית  
בין האלמנט הערבי הדועך לבין האלמנט  מלחמה ולהתמודד עם השאלה האם אכן הייתה זו 

 הפרסי העולה?  

 קריאת חובה: 

Andrew Marsham, Rituals of Islamic Monarchy (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2009), pp. 216-229.  

Tayeb El-Hibri, "The Regicide of the Caliph al-Amin and the Challenge of the 
Medieval Historiography," Arabica 42:3 (1995), pp. 334-364.  

ירושלים:  ) האחת עשרה-מחמד והח'ליפות: המזרח התיכון המוסלמי במאות השישיתהיו קנדי, 
 . 123-143עמ'   (2001 ,ביאליקמוסד 

 :  קריאה מומלצת

Tayeb El-Hibri, "Harun al-Rashid and the Mecca Protocol of 802," IJMES 4:3 
(1992), pp. 461-480.     
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 מהשיא להתפוררות:  . האימפריה העבאסית:10

שיעור זה בא לדון במגמות ההתפוררות שידעה האימפריה העבאסית, בעיקר מאז המחצית  
השנייה של המאה התשיעית, תוך ניסיון לעמוד על המכניזם ההיסטורי והגיאוגרפי שמסביר  

 מגמה זו. 

 קריאת חובה: 

ירושלים:  ) האחת עשרה-מחמד והח'ליפות: המזרח התיכון המוסלמי במאות השישיתהיו קנדי, 
 .  144-155, עמ'  (2001, מוסד ביאליק

 

Luke Treadwell, "The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia," in 
Early Islamic Iran, ed. Edmund Herzig and Sarah Stewart (London: I.B. Tauris, 
2012), pp. 3-15.  

Mathieu Tillier, "The Qadis of Fustat: Misr under the Tulunids and Ikhshidids," 
Journal of American Oriental Society 131:2 (2011), pp. 207- 222.  

 : קריאה מומלצת

Ghazzal Dabiri, "The Shahnama: Between the Samanids and Ghaznavids," 
Iranian Studies 43:1 (2010), pp. 13-28. 

 

 המוסלמית בימי הביניים:. מוסדותיה של המדינה 11

שיעור זה ינסה למפות את ההתפתחות המוסדית של המדינה המוסלמית מאז תקיפתם של 
 הדרך, תהליך שהגיע לכדי שיא והתגבשות בתקופה העבאסית. - הח'ליפים ישרי

 קריאת חובה: 

 

Patricia Crone, God's Rule: Government and Islam (New York: Columbia 
University Press, 2004), pp. 286-314.  

H.A.R. Gibb, "The Evolution of Government in Early Islam," Studia Islamica 4 
(1995), pp. 5-17.  

  (,1995אביב: דביר, - תל) מאניתהאסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'קלוד כאהן, 
 . 168-129, עמ' 9-8פרקים  

 :ה מומלצתקריא

Amira Bennison, The Great Caliphs: The Golden Age of the Abbasid Empire 
(New-Haven: Yale University Press, 2009).  

 

 . דעיכת הערבים ועליית האלמנט התורכי: 12

התורכית אשר הצליחה  - שיעור זה ינסה להסביר את עלייתה המהירה של האליטה הצבאית
 ט הערבי ולהפוך לאליטה השלטת של עולם האסלאם. בפרק זמן קצר לדחוק את האלמנ

 קריאת חובה: 

Hugh Kennedy, The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early 
Islamic State (London: Routledge, 2001), pp. 118-147.  
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A.C.S. Peacock, The Early Seljuk: A New Interpretation (London: Routledge, 
2010), pp. 16-46; 128-164.  

עמ'  (, 1995אביב: דביר, - תל( האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאניתקלוד כאהן, 
347- 364 . 

 : קריאה מומלצת

Hugh Kennedy, "The Decline and Fall of the First Muslim Empire," Der Islam 81 
(2004), pp. 3-30.  

 

 . המאה העשירית בעולם האסלאם: המאה השיעית: 13

שיעור זה ינסה למקם את התופעה של עלייתן של שושלות שיעיות במאה העשירית 
 במסגרת הרחבה של ההיסטוריה המוסלמית.  

 קריאת חובה: 

Joel Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival 
during the Buyid Age (Brill: Leiden, 1992), pp. 52-72.  

(, עמ'  1995אביב: דביר, - )תל האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאניתקלוד כאהן, 
288-276 . 

 

   . התפתחות ההלכה באסלאם:14

שיעור זה ידון בהתפתחותה של ההלכה המוסלמית על ציר הזמן, תוך ניסיון לבחון את  
התפתחותו של המשפט המוסלמי לאור מה שניתן לכנותו המאבק בין זרם אנשי המסורת  

 לבין הזרם של שיקול הדעת. 

 קריאת חובה: 

Wael Hallaq, "Was al-Shaf'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?" 
IJMES 25 (1993), pp. 587- 605.  

Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford, 1964), pp. 37-48.  

 

 . 13-46(, עמ' 2011)ירושלים: כרמל,  עולמו של הנביא מחמדעמנואל קופלוביץ, 

 

 . המעתזלה: 15

מאז המאה השביעית ועד המאה שיעור זה ידון בהתפתחותה של התיאולוגיה באסלאם 
האחת עשרה, תוך התייחסות להתכתבות בין התפתחות התיאולוגיה לבין המציאות  

 הפוליטית של עולם האסלאם. 

 קריאת חובה: 

יה,  האסלאם: היסטוראשר ומאיר חטינה )עורכים(, -מאיר בר ", בתוךהולצמן,"תאולוגיהליבנת 
 .  244-844עמ'  (,2017ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ) דת, תרבות

, כרך  המזרח החדש ,הורביץ, "המחנה וסוגיית דת ומדינה בתקופה העבאסית המוקדמת" נמרוד 
 .  24-17(, עמ'  2001) 42

Oliver Leaman & Sajjad Rizvi, "The Developed Kalam Tradition," Tim Winter, ed., 
Classical Islamic Theology (Cambridge University Press, 2008), pp. 77-96.  
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 . המיסטיקה באסלאם: מתנועת הזהד ועד להופעת הטריקות: 16

ה השביעית  מאז המאשיעור זה יתחקה אחר התפתחותה של המיסטיקה בעולם האסלאם 
עשרה, תוך דיון מעמיק במקורות ההשראה הפילוסופיים  -ועד התמסדותה במאה השתיים

והרוחניים של המיסטיקה באסלאם. בנוסף, השיעור יעמוד על טיבו ומהותו של האסלאם  
 הצופי. 

 קריאת חובה: 

אבי  בתוך ,ויצירה" סבירי, "בשולי טקסטים צופיים: הרהורים על ספרות, דמיון, מיסטיקה  שרה 
האוניברסיטה  -ירושלים: הוצאת מאגנס ) ופואטיקה מיסטיקה ,קבלהאלקיים ושלומי מועלם, 

 . 60-41עמ'  ,(2015העברית, 

אשר ומאיר חטינה )עורכים(,  -מאיר בר בתוך ,קדסי, "עלייתן של האחוות הצופיות" -סלאמהערין 
496-עמ'  (,2017ם ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים: הוצאת ספרי) האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות

516  . 

 .  100-137, עמ'  (1951ירושלים: מוסד ביאליק, ) הרצאות על האסלאםגולדציהר, יצחק 

 

 :  . המדרסה ומפעל החייאת הסונה 17

המדרסה הייתה ללא ספק המוסד החינוכי וההשכלתי החשוב ביותר של עולם האסלאם בימי  
הביניים. שיעור זה ינסה להסביר היסטורית את הופעתה של המדרסה, הפונקציות  

 התרבותיות שלה והשפעתה על מעמד העלמא ויחסיהם עם השליטים.  

 קריאת חובה: 

George Makdisi, “The Sunni Revival,” in George Makdisi, ed., History and Politics 
in Eleventh-Century Baghdad (Varioum, 1990), pp. 155-168.  

דפנה אפרת, "האומנם בישרה הופעת המדרסה תפנית בתולדות החינוך המוסלמי?" בתוך 
  חינוך והיסטוריה: הקשרים תרבותיים ופוליטיים )עורכים(,  רבקה פלדחי ועמנואל אטקס

 .  101-112, עמ' (תשנ"ט מרכז זלמן שזר, ירושלים: )

 

 . עלמא ושליטים: 18

כי האסלאם משחר לידתו הוא דת ומדינה.  שיעור זה ינסה להתמודד עם הטיעון הרווח
 השיעור ידון ביחסים בין חכמי ההלכה לבין השליטים לאור קביעה זו.  

 קריאת חובה: 

האסלאם:  אשר ומאיר חטינה )עורכים(, -בתוך מאיר בר ,נמרוד הורביץ, "יחסי דת ומדינה" 
 .  405-421, עמ' (2017ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ) היסטוריה, דת, תרבות

 . 114-103עמ'  (, 1986אביב, -תל) קני האסלאםעמנואל סיון, 

I.M. Lapidus, "The Separation of State and Religion in the Development of Early 
Islamic Society," IJMES 6 (1975), pp. 363-385.  

 

 אם והמרת דת:  . התפשטות האסל19

שיעור זה ינסה לשרטט את הדפוסים השונים של התפשטות האסלאם במסגרת הטריטוריות  
שנכבשו על ידי המוסלמים ומעבר להן. בנוסף, השיעור ידון בסוכנים המרכזיים של 

 התאסלמות בעולם האסלאם.

 קריאת חובה: 

 .  8-15)תש"ן(, עמ'  42  פעמים, "המרות דת והתאסלמות בימי הביניים" לבציוןנחמיה 
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N. Levzion, ed., Conversion to Islam (New-York, 1979), pp. 247-265.  

Yohanan Friedman, "Conditions of Conversion in Early Islam," in Adriana Destro 
and Mauro Peace, eds., Rituals and Ethics (Paris and Louvain, 2004), pp. 95- 
106.  

 : קריאה מומלצת

M.C. Ricklefs, "Six Centuries of Islamization in Java," in N. Levtzion, ed., 
Conversion to Islam (New-York, 1979), pp. 100- 128 

  

 שנים: מוסלמים תחת שלטון האסלאם: סיכום של שש מאות  -נתינים לא.  20

- שיעור זה ידון במסמכים ובמוסדות אשר מעצבים את מעמדם המשפטי של הנתינים הלא
מוסלמים תחת שלטונה של המדינה המוסלמית וינסה לבחון מדוע חל שינוי דרסטי ממגמה 

 של פתיחות וסבלנות למגמה של החמרה והקשחה. 

 קריאת חובה: 

 ,ר בהקשריו התרבותיים והחברתיים" חוזה עמ  − סימונסון, "בין היפרדות להיטמעותאוראל 
 . 31-64(, עמ' 2015)  35 היסטוריה

  64 זמנים ,ברקת, "ראש היהודים במצרים תחת שלטון הפאטמים: בדיקה מחודשת"אלינער 
 .  34-43(, עמ'  1998)

Bernard Lewis, The Jews of Islam (Princeton University Press, 2014), pp. 3-66. 

 

 הצלב בעיני המוסלמים: . מסעות 21

בתגובתו של העולם המוסלמי למסעות הצלב אשר היוו אולי העימות  שיעור זה מיועד לדון 
 המשמעותי ביותר בין עולם האסלאם לעולם הנוצרי בימי הביניים. 

 קריאת חובה: 

(,  2001) 100 קתדרה  ,פרידמן, "מסעי הצלב והממלכה הצלבנית: סימני דרך וכיווני מחקר" איוון  
 .  286-259עמ' 

שמאי -יהושע פראוור וחגי בן בתוך ,עמנואל סיון, "קדושת ירושלים בתקופת מסעי הצלה" 
צבי,  -ירושלים: יד יצחק בן) 1099-1250, ספר ירושלים: התקופה הצלבנית והאיובית )עורכים(,

 .  303 -287, עמ' (1991

 . 49-64(, עמ' 1999) 92 קתדרה ,אם" ש-דפנה אפרת ומצטפא כבהא, "מוסלמים ופרנקים באל

 :  קריאה מומלצת

  טללי אורות ,דין והמלחמה בצלבנים: היסטוריה, מיתוס וסמליות" -ניסן, "צלאח אלמרדכי 
 . 236-229(, עמ'  1994)

 

 . הציוויליזציה המוסלמית: סיכום של שש מאות שנים:  22

שיעור זה ידון באסכולות האינטלקטואליות השונות אשר עיצבו את הנוף הציוויליזטורי של  
  עשרה. -סלאם מאז המאה השמינית ועד המאה השלוש עום הא 

 קריאת חובה: 

Joel Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam (Leiden: Brill, 1986), pp. 1-
26.  
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John M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization (Cambridge 
University Press, 2004), pp. 1-26.  

 :  קריאה מומלצת

Howard R. Turner, Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction 
(University of Texas Press, 1997), pp. 26-35, 43-58. 

Scott Montgomery, "Mobilities of Science: The Era of Translation into Arabic," Isis 
109:2 (2018), pp. 313-319.   

 

 . ספרד המוסלמית:23

שיעור זה יעמוד על המשמעות ההיסטורית של ספרד המוסלמית בין המיתוס לבין המציאות  
 ההיסטורית.  

 קריאת חובה: 

פרק רביעי, עמ'  , כרך ב,  (1966ירושלים: ) קורות היהודים בספרד המוסלמיתאליהו אשתור, 
322-199  . 

 .  156-166י"א, עמ' , פרק  (2017ירושלים: כרמל, ) תולדות ספרד האסלאמיתמונטגומרי ואט, 

, עמ'  (1995אביב: דביר, - תל) האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאניתקלוד כאהן, 
283- 288 . 

 :  קריאה מומלצת

Nelson, Lynn, "Christian-Muslim Relations in Eleventh Century Spain," Military 
Affairs 43:4 (1979), pp. 195-198.  

Hugh Kennedy, Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus 
(London: Routledge, 1996), ch. iv.  

 

 

 

 . האמנות בעולם האסלאם של ימי הביניים: 24

אמנות האסלאם הינה עולם ומלואו. שיעור זה ינסה לעמוד על התפתחות עולם האמנות של 
 אסלאם ועל מימדי ההתכתבות עם התרבויות עמן נפגש האסלאם. ה

 קריאת חובה: 

אשר ומאיר -בתוך מאיר בר ,אמנות חזותית בארצות האסלאם" " רחל מילשטין ותאופיק דעאדלה, 
ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,  ) האסלאם: היסטוריה, דת, תרבותחטינה )עורכים(, 

 .  552 -517, עמ' (2017

  (,2016רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, )  מבוא לאמנות בארצות האסלאם ,שרף-דוידוביץדפנה 
 . 51-44,  19-13, עמ' 5-ו 2פרקים  

 

 : ונפילת האימפריה העבאסית  . המונגולים25

שיעור זה מיועד לדון במפעלי הכיבושים שהובילו השבטים המונגולים בעולם האסלאם, תוך  
 ניסיון מושכל לבחון את הפער, במידה ויש, בין המיתוס למציאות. 

 קריאת חובה: 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_M._Hobson
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ל ת) האסלאם בהיסטוריהבתוך  ,ברנרד לואיס, "התורכים, המונגולים והמדינה המוסלמית" 
 .  181-165עמ' , (ביתן, תשמ"ד -זמורה אביב:

David Morgan, The Mongols (Oxford, 1986), pp. 40-44, 167-170.  

Michal Biran, "The Mongol Empire in the World History: The State of the Field," 
History Compass 11:11 (2013), pp. 1021-1033.  

 

 . סיכום: מהו אסלאם?  26

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ספרות כללית להעשרה ולהרחבת הדעת:  

 . (1995אביב: דביר, -תל) הערבים בהיסטוריהברנרד לואיס, 

   (.1951ירושלים: מוסד ביאליק, ) הרצאות על האסלאםגולדציהר, יצחק 

ירושלים:  ) האחת עשרה-התיכון המוסלמי במאות השישיתמחמד והח'ליפות: המזרח היו קנדי, 
   .(1998מוסד ביאליק, 

ירושלים: הוצאת ) האסלאם: היסטוריה, דת, תרבותאשר ומאיר חטינה )עורכים(, -מאיר בר
   (.2017ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 . (1995אביב: דביר, - תל) האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאניתקלוד כאהן, 

 

Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphs (London, 2004). 

J. Lindsay, Daily Life in the Medieval Islamic World (Westport, 2005). 

 

 

 

 


