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 :רות הקורסמט

 ועד מעלייתו, האסלאם של ההיסטוריה בנושא מעמיק ידע לסטודנטים להקנות נועד זה קורס

 לניתוח כלים לסטודנטים יוענקו, עובדתי לידע בנוסף. נ"לסה 13-ה במאה המונגולי הכיבוש

 על ויעמדו, שונות היסטוריוגרפיות הסטודנטים ייחשפו לגישות .מהתקופה ראשוניים מקורות

 .ת"במזה עכשוויות התפתחויות להבנת הנושא של חשיבותו

 : תיאור הקורס

. הנסקרת לתקופה שרלוונטיים כלליים בנושאים התמקדות עם היסטורית סקירה משלב הקורס

 לבני האסלאם יחס, היסטוריוגרפיה, אתרי אמנות, צופים, ג׳יהאד כגון: נושאיםבאמצעות למידת 

 ותרבותיים היסטוריים מהלכים יודגם כיצד, וכו׳ לערבית ווניתמי התרגומים תנועת, אחרות דתות

 גישות כנגד המזה״ת של להיסטוריה דטרמיניסטיות ייבחנו גישות, כן כמו. באלו אלו קשורים

  (.לדוגמא, צנטריות-טכנו) אחרות

קורס זה עוסק בתקופה הקלאסית של ההיסטוריה האסלאמית, מראשיתה ועד כיבוש המונגולים 

 –קונטקסט" " –. הקורס מחולק לשני סוגים של מפגשים: הרצאות תוכן 1258-ב את בגדד

"טקסט". מדי שבוע הסטודנטים יתבקשו לקרוא חומרים לקראת שיעור  –והרצאות דיון וקריאה 

הדיון. לעיתים בשיעורי הדיון נתרכז בחומר קריאת החובה בלבד, אותה הסטודנטים התבקשו 

 ם טקסט ממקור ראשוני )בערבית או בתרגום(. לקרוא, ולעיתים נוסיף לכך ג
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  והרכב הציון בקורס: חובות הקורס

  10%עור: תפות פעילה בדיונים ומוכנות לשיהשת

 :13-על אירוע מכונן בתולדות עולם האסלאם עד המאה ה, עמודים 15בהיקף של  :סיום עבודת

90% 

 

  60ציון עובר בקורס: 

 שיעור רלוונטייש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל 

 

 פירוט השיעורים והקריאה הנדרשת:

 

 אוריינטליזם, הגריזם והאסכולה המזרחנית הגרמנית:. 1

 קריאת חובה:

 (צבי, תשמח-ירושלים: יד יצחק בן) עלי היסטוריהברנרד לואיס, 

https://www.amherst.edu/media/view/307584/original/The+Question+of+Orientali

sm+by+Bernard+Lewis+%7C+The+New+York+Review+of+Books.pdf 

 . 32 -11עמ'  ,, תל אביב תש"ס, מבואאוריינטליזםאדוורד סעיד, 

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

-Tom Holland documentary: https://www.youtube.com/watch?v=LNihITTZ5HE 

-  

 . חצי האי ערב ערב הופעת האסלאם:2

 קריאת חובה:

I. Goldziher, "What is meant by al-Jahiliyya?," in Muslim Studies, London, 1967, 

vol. 2, pp. 201-208. 

אשר ומאיר -טסרון, "הערבים והמזרח התיכון לפני הופעת האסלאם" בתוך: מאיר בר -אלה לאנדו

חטינה )עורכים(, האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 . 29 -3עמ'  ,2017

 

 . הנביא מוחמד: דת חדשה ללא חידוש!3

 קריאת חובה:

 . 80-57עמ'  ,2001ק, ימייקל קוק, מוחמד, ירושלים: מוסד ביאל

 .146-159ש.ד. גויטיין, ,מי היו רבונותיו המובהקים של מוחמד" תרביץ )תשי"ב(, עמ' 

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.youtube.com/watch?v=LNihITTZ5HE
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אשר ומאיר חטינה -בר ע' שניצר, "מוחמד: דמותו וציוני דרך בתולדות חייו" בתוך: מאיר

, 2017)עורכים(, האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 . 30-56עמ' 

, פרק 2012בועז שושן, היסטוריה ואידיאולוגיה בראשית האסלאם. ירושלים: מוסד ביאליק, 

 . 51 -25עמ'  ,ראשון

W.M. Watt, Muhammad, Muhammad at Mecca (Oxford, 1953), Chapter One, pp. 

30-59.  

 

 . שלב הכינון של המדינה המוסלמית:4

 קריאת חובה:

האחת עשרה. ירושלים: -היו קנדי, מחמד והח'ליפות: המזרח התיכון המוסלמי במאות השישית

 . 46-74, עמ' , פרק שלישי1998מוסד ביאליק, 

פרק  ,1995אביב: דביר, -ת'מאנית. תלקלוד כאהן, האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העו

  . 35-50, עמ' 3

 

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

 קריאת חובה:

(, 2004 -)תשס"ד 44עמיקם אלעד, "מעמדה של ירושלים בתקופה האומיית" המזרח החדש, 

 . 68-17עמ' 

סלמית הקדומה" בתוך: י. פראוור )עורך(. ספר לון, "האמנות והבנייה בתקופה המויימרים רוזן א

 .  336-314ירושלים, התקופה המוסלמית הקדמה. ירושלים, תשמ"ז,  

האחת עשרה. ירושלים: -היו קנדי, מחמד והח'ליפות: המזרח התיכון המוסלמי במאות השישית

 . 94 -75, עמ' 1998מוסד ביאליק, 

 ת רשות:איקר

G.R. Hawting, The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750. 

London and New York: Routledge, 2000, Chapter 2, pp. 21-32.   

 

 . הפתנה השנייה:6

 :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.  

(, עמ' 1998) 4מלכ את כיפת הסלע, חידושים בחקר ירושלים, -עמיקם אלעד, מדוע בנה עבד אל

97- 81 . 
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 . השיעה: 7

 קריאת חובה: 

Heinz Halm, The Shiites: A Short History. Princeton: Markus Wiener Publishers, 

2007, pp. 8-24, 41- 85. 

M. Momen, An Introduction to Shia Islam. New-Hven, 1985, pp. 172-183.  

 

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

 

 . המהפכה העבאסית:8

 :קריאת חובה

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

 קריאת רשות:

Amir Arjomand, "Abd Allah Ibn al-Muqaffa and the Abbasid Revolution" Iranian 

Studies, Vol. 27, 1/4 (1994), pp. 9-36. 

 

Robert Marin- Guzman, "The Abbasid Revolution and the Central Asia and  

 

 מהשיא להתפוררות : . האימפריה העבאסית:9

 קריאת חובה:

, 1995אביב: דביר, -האימפריה העות'מאנית. תל קלוד כאהן, האסלאם: מלידתו עד תחילת

 . 169-179, עמ' 143 -129, עמ' 8-10פרקים 

Treadwell, Luke, "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.  

Ghazzal Dabiri, "The Shahnama: Between the Samanids and Ghaznavids" 

Iranian Studies, Vol. 43/1 (2010), pp. 13-28.  

Mathieu Tillier, "The Qadis of Fustat: Misr under the Tulunids and Ikhshidids" 

Journal of American Oriental Society, Vol. 131, No. 2 (2011), pp. 207- 222.  
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 . מוסדותיה של המדינה המוסלמית בימי הביניים:10

 קריאת חובה:

Patricia Crone, God's Rule: Government and Islam (New York: Columbia 

University Press, 2004), pp. 286- 314.  

, פרק 1995אביב: דביר, -קלוד כאהן, האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאנית. תל

  . 129-151, עמ' 8

 

 אמין:-מאמון לאל-. המאבק בין אל11

 קריאת חובה:

 

Tayeb El-Hibri, "Harun al-Rashid and the Mecca Protocol of 802" IJMES, Vol. 4, 

No. 3 (1992), pp. 461-480.  

Tayeb El-Hibri, "The Regicide of the Caliph al-Amin and the Challenge of the 

Medieval Historiograpgy" Arabica, Vol. 42/3 (1995), pp. 334-364.  

האחת עשרה. ירושלים: -היו קנדי, מחמד והח'ליפות: המזרח התיכון המוסלמי במאות השישית

 . 135-143, עמ' מוסד ביאליק

 

 . דעיכת הערבים ועליית האלמנט התורכי:12

 קריאת חובה:

Hugh Kennedy, "The Decline and Fall of the First Muslim Empire". Der Islam, 81 

(2004), pp. 3-30.  

A.C.S. Peacock, The Early Seljuk: A New Interpretation. London: Routledge, 

2010, pp. 16- 46; 128- 164.  

. עמ' 1995אביב: דביר, -קלוד כאהן, האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאנית. תל

347- 364. 

 ות:קריאת רש

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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 . המאה העשירית בעולם האסלאם: המאה השיעית:13

 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, -קלוד כאהן, האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאנית )תל

276- 288. 

 

  . התפתחות ההלכה באסלאם:14

 קריאת חובה:

Wael Hallaq, "Was al-Shaf'i the master architect of Islamic Jurisprudence?" 

IJMES, 25 (1993), PP. 587- 605.  

 

J. Schacht, A Introduction to Islamic Law (Oxford, 1964), pp. 37- 48.  

 

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

 

 . המעתזלה: 15

 קריאת חובה:

אשר ומאיר חטינה )עורכים(, האסלאם: היסטוריה, דת, -ר"תאולוגיה. מאיר ב הולצמן, ליבנת.

 . 448 -442. עמ' 2017תרבות. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

הורביץ, נמרוד. "המחנה וסוגיית דת ומדינה בתקופה העבאסית המוקדמת" המזרח החדש, כרך 

 . 17-24(, עמ' 2001) 42

Oliver Leaman & Sajjad Rizvi, "The Developed Kalam Tradition" in: Tim Winter 

(Ed.), Classical Islamic Theology (Cambridge University Press, 2008), pp. 77-96.  

 

 . המיסטיקה באסלאם: מתנועת הזהד ועד להופעת הטריקות:16

 קריאת חובה:

אבי  ירה" בתוך:סבירי, שרה, "בשולי טקסטים צופיים: הרהורים על ספרות, דמיון, מיסטיקה ויצ

האוניברסיטה  -ופואטיקה ירושלים: הוצאת מאגנס  מיסטיקה ,אלקיים ושלומי מועלם, קבלה

 .60-41, עמ' 2015העברית, 

)עורכים(,  אשר ומאיר חטינה-קדסי, ערין. "עלייתן של האחוות הצופיות" בתוך: מאיר בר -סלאמה

-496, עמ' 2017"ש י"ל מאגנס, האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות. ירושלים: הוצאת ספרים ע

516 . 

 . 100-137, עמ' 1951גולדציהר, יצחק. הרצאות על האסלאם. ירושלים: מוסד ביאליק, 
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 . המדרסה ומפעל החייאת הסונה: 17

 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: 

רבקה פלדחי ועמנואל אטקס. חינוך והיסטוריה: הקשרים תרבותיים ופוליטיים. ירושלים: תשנ"ט, 

 . 101-112עמ' 

 

 . עלמא ושליטים: 18

 קריאת חובה:

אשר ומאיר חטינה )עורכים(, האסלאם: -יץ, "יחסי דת ומדינה" בתוך: בתוך: מאיר ברנמרוד הורב

 . 421 -405, עמ' 2017היסטוריה, דת, תרבות. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 

 .103-114, עמ' 1986אביב, -עמנואל סיון, קני האסלאם. תל

I.M. Lapidus, "The Separation of State and Religion in the Development of Early 

Islamic Society" IJMES, 6 (1975), pp. 363- 385.  

 

 . התפשטות האסלאם והמרת דת: 19

 קריאת חובה:

 . 15-8)תש"ן(, עמ'  42לבציון, נחמיה, "המרות דת והתאסלמות בימי הביניים" פעמים, 

N. Levzion (ed.), Conversion to Islam. New-York, 1979, pp. 247-265.  

M.C. Ricklefs, "Six Centuries of Islamization in Java" in: N. Levtzion (ed.), 

Conversion to Islam. New-York, 1979, pp. 100-128. 

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.   

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

 קריאת חובה:

חוזה עמר בהקשריו התרבותיים והחברתיים"  -סימונסון, אוראל. "בין היפרדות להיטמעות

 31-64(, עמ' 2015) 35היסטוריה, 

 64יהודים במצרים תחת שלטון הפאטמים: בדיקה מחודשת" זמנים, ברקת, אלינער. "ראש ה

 . 34-43(, עמ' 1998)

Bernard Lewis, The Jews of Islam (Princeton University Press, 2014), pp. 3-66. 
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 . מסעות הצלב בעיני המוסלמים:21

 קריאת חובה:

(, 2001) 100יווני מחקר" קתדרה, פרידמן, איוון. "מסעי הצלב והממלכה הצלבנית: סימני דרך וכ

 . 259-286עמ' 

 

עמנואל סיון, "קדושת ירושלים בתקופת מסעי הצלה" בתוך: ספר ירושלים: התקופה הצלבנית 

 . 303 -287, עמ' 1991צבי, -והאיובית. ירושלים: יד יצחק בן

 

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

 

דין והמלחמה בצלבנים: היסטוריה, מיתוס וסמליות" טללי אורות -ניסן, מרדכי. "צלאח אל

 .229-236(, עמ' 1994)

 

 . הציוויליזציה המוסלמית: סיכום של שש מאות שנים:  22

 קריאת חובה:

Kraemer, Joel. Humanism in the Renaissance of Islam. Leiden: Brill, 1986, pp. 1-
26.  
Hobson, John M. (2004). The Eastern Origins of Western Civilisation. Cambridge 
University Press, pp. 1-26.  
Turner, Howard R. (1997). Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction. 
University of Texas Press, chapters 3 and 5, pp. 26-35, 43-58.  

 

 . ספרד המוסלמית:23

 קריאת חובה:

 . 30-58עמ' , כרך ב, 1966אליהו אשתור, קורות היהודים בספרד המוסלמית, ירושלים: 

מ' , ע1995אביב: דביר, -קלוד כאהן, האסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאנית. תל

283- 288. 

Nelson, Lynn, "Christian- Muslim Relations in Eleventh Century Spain" Military 

Affairs, Vol. 43/4 (1979), pp. 195-198.  

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_M._Hobson
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 . האמנות בעולם האסלאם של ימי הביניים:24

 קריאת חובה:

אשר ומאיר -רחל מילשטין ותאופיק דעאדלה, אמנות חזותית בארצות האסלאם" בתוך: מאיר בר

חטינה )עורכים(, האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 . 552 -517, עמ' 2017

. 2016שרף, דפנה. מבוא לאמנות בארצות האסלאם. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  -דוידוביץ

 . 44-50, 13-18עמ' 

 

 . המונגולים:25

 קריאת חובה:

ורכים, המונגולים והמדינה המוסלמית" בתוך: האסלאם בהיסטוריה. ת"א: ברנרד לואיס, "הת

 . 181 -165ביתן, תשמ"ד, עמ'  -זמורה
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