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 ת הקורסומטר א.
מציג את ההיסטוריה של העמים המוסלמים בכלל ושל המזרח התיכון בפרט מהמאה זה קורס 
ספרדי של -לערך )הכיבוש הנוצרי 1500, עד שנת ערב-ראשית הקריירה של מחמד בחצי האיהשישית, 

של המזרח התיכון(. הקורס בנוי משני חלקים. המחצית  העוסמאניגרנדה מידי המוסלמים והכיבוש 
מאה מהמסגרת כרונולוגית של התהליכים הפוליטיים העיקריים  מציגהסטר הראשונה של הסמ
לשאלות חברתיות ותרבותיות,  מוקדשתהמחצית השנייה של הסמסטר לערך.  1500השביעית ועד שנת 

ובהן מהי מדינה מוסלמית, מהי זהות מוסלמית, ומהם המוסדות החברתיים של קהילה מוסלמית. 
ליטית היו הערבים גורם פוליטי חשוב במיוחד, אך החל מהמאה מבחינה פונוכל לראות, כיצד 

תורכים. מבחינה תרבותית הגורמים עמים התשיעית עלתה חשיבותם הפוליטית והצבאית של 
השפות אך לצידם פעלו מחוללי זהות נוספים, למשל החשובים היו דת האסלאם והשפה הערבית, 

הוא תחרות ומתיחות לצד השלמה בין רעיונות, מוטיב שחוזר על עצמו בקורס  הפרסית והתורכית.
 זרמים, אינטרסים.

 אבני, לפיה תאריכים, שמות ומלחמות אינם בהכרח התפיסהת תכני הקורס וארגונו משקפים א
 ,מין, וכן, גם אוכל ושתיה, מערכות יחסים, משפחות, משחקים"זוטות" כגון היסוד ללימוד היסטוריה. 

לכן הקורס מדגיש את האופנים שבהם ניתן להבין את מלאים בהווה. כפי שהם ממילאו תפקידי מפתח 
הפעולה האנושית, בין אם המדובר בשליט גדול או בפלאח עני. לשם כך נתייחס למרכיבים רבים של 

  משברי אקלים, ועוד ועד. מגיפות והמציאות ההיסטורית: פוליטיקה, דת, תרבות, מסחר, מלחמות, 
 

 מטלות הקורס. ב
 מפגשיםנוכחות ב. 

  את תמצאו בו אתר הקורס "במודל" הוא חלק נפרד מהקורס.  .באתר הקורסשוטפת התעדכנות
ואת ההפניות לחומרי  ליין-שאינם זמינים און הקריאה יחומראת , את ההרצאותהמצגות שמלוות 

, הלמחשב או להדפיסהרלוונטית  המצגתכדאי להוריד את  לקראת כל שיעור .ירטואלייםוהעזר הו
לגבי מטלות הקורס מפורטות באתר הקורס ניתן למצוא הנחיות הרצאה. הבנת הל יא מסייעתהכי 

קבוצת הדיון: אתם מוזמנים כלי חשוב נוסף הוא כיצד להתמודד איתן בהצלחה.  טיפיםוכן 
 הקורס מאפייניבגלל מהמרצה. קורס ולקבל תגובות מעמיתים לקורס ולשרשר שאלות הנוגעות ל

אנחנו יכולים להתייחס רק לשאלות ספורות. אתם מוזמנים להעלות יעור במהלך הש, כ"הרצאה"
   כל שאלה והערה שעולות במהלך השיעור או לאחריו ואתייחס בהרחבה בפורום לטובת כולם. 

 חומר הקריאה משלים את חומר בהתאם לסדר ההרצאות. המצוינים  קריאה של פריטי החובה
הנחיות לקריאה נמצאות חפיפה מסוימת. במכוון  תההרצאות ואינו מחליף אותו, אם כי קיימ

 השאלות המנחות מופיעות באתר הקורס .פריט, ובנוסף הוכנו שאלות מנחות לכל באתר הקורס
קריאת שימו לב: . חיותכם השאלות גם מרוכזות בקובץ נפרדלנוומחולקות לנושאים ולפריטים. 

 !מהמבחן הסופי 20%-כחלק ממטלות הביניים ו הווהמ החובה

  למספר ימיםכל תרגיל יהיה זמין . אתר הקורסדרך  תרגילים במהלך הסמסטר שלושההגשת. 
משתנה בהתאם לכמות החומר ולמורכבותו. על הסטודנטים ומשקלו בציון הסופי משך התרגיל 

לרשום לעצמם ביומן כבר בתחילת הסמסטר את מועדי התרגילים ואת משכם כדי להתארגן מבעוד 
 הנחיות לתרגילים מופיעות באתר הקורס. בצע את המטלות בזמן.מועד ולא לשכוח ל

 
 29 (; השלישי10%בנובמבר ) 22 – 17(; התרגיל השני: 5%באוקטובר ) 31 – 27 הראשון:התרגיל 

 לתרגילים אין מועדי ב'.(. 15%בינואר ) 3 –בדצמבר 

  15-ביתקיים  'מועד ב; 1300-ב ,2018, בפברואר 27-ביתקיים  מועד א' :הקורסמבחן בסיום 
מהווה ציון המבחן  חומר הקריאה.כל ההרצאות ואת  כל  המבחן יכלול את. 1600-ב ,2018, באפריל

הכרחי להשלמת הקורס; ציון נכשל במבחן  תנאי ציון חיובי במבחן הוא קורס.מהציון הסופי ב %07
נחיות למבחן מצויות . הממוצע עם תרגילי אמצע הסמסטרהייחשב כציון הסופי בקורס ללא חישוב 

 באתר הקורס.
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 וחומר הקריאה נושאי המפגשים. ג
 

 1500 - 600של עולם האסלאם,  חלק א': המסגרת הכרונולוגית .1
 
 חמדומוהאי ערב  חצי ?סלמיתומ-ערביתקהילה דוע וכיצד נוצרה מ: 2 - 1ים מפגש  
 

Hoyland, Robert G. In God's Path. The Arab Conquests and the Creation of an Islamic 

Empire. New York: Columbia University Press, 2015. "Introduction," 1-7, Chp. 1 

"The Setting," 8-30.   באתר הקורס יםסרוק יםהפרק 

צבי -צבי לחקר קהילות במזרח, יד בן-. ירושלים: מכון בןמוחמד והיהודיםלקר, מיכאל. 
הפרק סרוק . 52 – 29ד. "ַמדינה ֶערב האסלאם," עמודים והאוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"

 באתר
 

 תוהחליפות האומייראשדון תקופת ה? מדינה ערביתכיצד קמה  :4 - 3 יםמפגש  
 

. האחת עשרה –ֻמחמד והח'ליפות: המזרח התיכון המוסלמי במאות השישית . קנדי, היו
וכיבושים בימי הַח'ליפים  פרק שלישי, "פילוגים .1998ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ט / 

הספר קיים כעותק . 113 – 75; פרק רביעי, "הַח'ליפות הֻאַמיית," עמודים 74 – 46הצדיקים," עמודים 
 אלקטרוני באתר "כותר" ושמור ב"ספריה הלימודית" במספר עותקים

 

 1258 – 750החליפות העבאסית, ? בגדאד שלטה בעולםהאם  :6 - 5 יםמפגש  
 

 הקישורים באתר הקורס –ניסיוניים  (MOOCשיעורי מּוק )
 

 מי שולט במזרח התיכון? "המפנה התורכי" :8 - 7שים מפג  
 

Lapidus, Ira M. Islamic Societies to the Nineteenth Century: A Global History. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 225-63 ("The Post-'Abbasid Middle 

Eastern State System").  הפרק סרוק באתר 
האימפריה העות'מאנית: שובל, טל. "ימי בראשית: משבטים נודדים לאימפריה עולמית" בתוך 

  הפרק סרוק באתר .32 – 11. 2015. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, היסטוריה וסוגיות נבחרות
 

 מונגוליות-הבתרשושלות מה היו ההשלכות של המונגולים? ה: 9 מפגש  
 

Biran, Michal. Chinggis Khan. Makers of the Muslim World. Oxford: One World, 2007. 

Ch. 4 "The Chinggisid Legacy in the Muslim World," 74-107. הפרק סרוק באתר  
 

 עולם האסלאם בימי הבינייםזהויות אישיות וקהילתיות בחלק ב':  .2

 

  מהי סביבה מוסלמית?: 10מפגש 
 

Avni, Gideon. "'From Polis to Madina' Revisited – Urban Change in Byzantine and Early 

Islamic Palestine," Journal of the Royal Asiatic Society, series 3, 21 (2011), 301-329. 
באתר מצוי המאמר   

 

  מיהו מוסלמי? כיתות באסלאם; היווצרות השיעים: 11מפגש 
 

ה באסלאם כמחאה ומהפ: מרטין קרמר. עורך. בתוךיעה: סיעתו של עלי," קולברג, איתן. "הש
 סרוק באתר הפרק. 30 – 11. 1987. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, השיעי
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  מיהו מוסלמי? זהויות דתיות :12מפגש 
 

חוזה עמר בהקשריו התרבותיים והחברתיים,"  –סימונסון, אוריאל. "בין היפרדות להיטמעות 
 המאמר סרוק באתר . 64 – 31(, 2015) 35, היסטוריה

Wood, Philip. "Christians in the Middle East, 600 – 1000: Conquest, Competition and 

Conversion," in A.C.S. Peacock, Bruno de Nicola and Sara Nur Yıldız, eds. Islam and 

Christianity in Medieval Anatolia. Burlington, VT: Ashgate, 2015. 23-50. מצוי הפרק 
  באתר

 
  מיהו מוסלמי? ריבוי זהויות תרבותיות: 13מפגש 

 

Stroumsa, Sarah. "Between Acculturation and Conversion in Islamic Spain," 

Mediterranea. International Journal for the Transfer of Knowledge, 1 (2016), 9-36.  
אתרב מצויהמאמר   

 
 
 
 


