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 ש"ס 2סמסטר א', : משך והיקף הקורס
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 נ"ז 2   :ותנקודות זכות אקדמי

  I  +IIמבוא לאסלאם; תולדות המזרח התיכון :  דרישות קדם

 18:00-17:00יום ד', : מועד שעות הקבלה

 0545496790 :פרטי קשר של המרצה
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 מטרות הקורס:

התפתחות האסלאם השיעי מאז המאה קורס זה יציג בפני התלמידים סקירה היסטורית של 
השביעית לספירה הנוצרית ועוד לימינו. הקורס ינסה לעמוד על הדיאלקטיקה של פוליטיקה 

 ודוקטרינה באסלאם, כפי שהדבר משתקף בתולדות השיעה על ציר הזמן. 
 

 תיאור הקורס:

ועוד  632לסקור את תולדות השיעה באסלאם מאז מותו של הנביא מחמד בשנת  נועדקורס זה 
שיעי ונעסוק בסוגיות -ימינו. במהלך הקורס, נעמוד על המקורות ההיסטוריים של הפילוג הסוני

מפתח בהתפתחותה של התיאולוגיה הפוליטית והדתית של השיעה. בנוסף, נדון באירועים, 
המיתוסים והרעיונות המכוננים בתולדות השיעה. בהקשר זה, ניתן לציין את האירוע המכונן של 

לאא, הע'יבה, סוגיית התקליד, המהפכה הצפוית, הפילוגים בתוך האסלאם השיעי, המהפכה כרב
 של ח'ומיני, השיעה והמדינה הטריטוריאלית במזרח התיכון ועוד. 

 

    חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

  20%: בדיונים ומוכנות לשיעורהשתתפות פעילה 

 20% :חמישה עמודים ולא פחות משלושה( מקסימאלי שלבהיקף ) במהלך הסמסטר עבודה 

כל תלמיד יידרש לבחור מושג הקשור להוויה התרבותית, ההיסטורית, התיאולוגית או הפוליטית -

 של השיעה לדורותיה ולכתוב עליו חיבור תוך שימוש במקור ראשוני.
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 ותרת , לא כולל עמ' כ12עמודים ברווח של שורה וחצי, פונט  15 -)בהיקף של כ עבודת סיום

  60%:  וביבליוגרפיה(

  :60ציון עובר בקורס 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 
 

 השיעורים: פירוט 
 

 : ראשית האסלאם והמאבק על הח'ליפות1מספר  שיעור
  :קריאת חובה

 . 16-23(, עמ' 1982) 8איתן קולברג, "השיעה: סיעתו של עלי" זמנים, 
האחת עשרה. ירושלים: -יפות: המזרח התיכון המוסלמי במאות השישיתהיו קנדי, מחמד והח'ל

 . 82-64, עמ' 1998מוסד ביאליק, 
 

 
  התגלגלותו של מיתוס -: כרבלאא2מספר  שיעור

  :קריאת חובה
Heinz Halm, The Shiites: A Short History. Princeton: Markus Wiener Publishers, 
2007, pp. 8-24, 41- 85. 
 
Hamid Dabashi, Shi'ism: A Religion of Protest. Cambridge, MA: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2011, pp. 73-100.  

 
 היעדר כמקור אמונה -: המהדי3מספר שיעור 

  :קריאת חובה
Said Amir Arjomand, " The Consolation of Theology: Absence of the Imam and 
Transition from Chiliasm to Law in Shi'ism" The Journal of Religion, Vol. 76, No. 
4 (1996), pp. 548-571.  
 
Said Amir Arjomand, "The Crisis of the Imamate and the Institution of Occultation 
in Twelver Shi'ism: A Sociohistorical Perspective" IJMES, Vol. 28, No. 4 (1996), 
pp. 491-515.  
 

 : הקוראן של השיעה 4מספר שיעור 
  :קריאת חובה

Meir M. Bar-Asher, "Variant Readings and Additions of the Imami-Si'a to the 
Quran" Israel Oriental Studies, Vol. X111 (1993), pp. 39-75.  
  

  הסכסוך, הכרעתו ומשמעויותיו -אריהואח'ב : אצוליה5מספר שיעור 
  :קריאת חובה

Andrew Newman, "The Nature of the Akhbari-Usuli Dispute in late Safawid Iran, 
Part I" Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 55, No. 1 
(1992), pp. 22-51.  

 
 : רשותקריאת 

Andrew Newman, "The Nature of the Akhbari-Usuli Dispute in Late Safawid Iran, 
Part II" Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 55, No. 2 
(1992), pp. 250-261.  
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  המאה השיעית -: המאה העשירית6מספר שיעור 
 :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.  

 
 קריאת רשות:

Andrew Newman, Twelver Shiism: Unity and Diversity in the Life of Islam 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013) ,pp. 78-100 

 
 שיעי -: הפולמוס הסוני7מספר שיעור 

  :קריאת חובה
שיעי באסלאם הסוני הרדיקלי" בתוך: -מאיר ליטבק, "גרועים מהיהודים": סוגיות בפולמוס האנטי

אביב: מרכז משה דיין, -תמר יגנס )עורכת(, בין סונה לשיעה: יחסי הכוחות המשתנים  )תל
 . 43-57(, עמ' 2008

 
Etan Kohlberg, "Some Imami Shi'i Views on the Sahaba" JSAI, 5 (1984), pp. 143-
175. 

 קריאת רשות:
ח'ליל דהאבשה, "עימות והתקרבות ביחסי הסונים והשיעים: סקירת ספרות" ג'מאעה כרך י"ח 

 . 203 -193)תש"ע(, עמ' 
 

 
  הכיתות ההטרודוקסיותהזיידיה: תשייע חסן לעומת : 8 מספרשיעור 

  :קריאת חובה
Heinz Halm, Shiism. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991. pp. 206-211. 
Etan Kohlberg, "Some Zaydi Views of the Companions of the Prophet" Bulletin of 
School of Oriental and African Studies, Vol. 39, No. 1 (1976), pp. 91-98.  

 
 .181 -172, עמ' 1951יצחק גולדציהר, הרצאות על האסלאם. ירושלים: מוסד ביאליק, 

 
  קריאת רשות: 

David Bryer, “The Origins of the Druze Religion,” Der Islam 52 (1975), 47-84, 
239-262; 53 (1976), pp. 5-27. 
 
Ferhard Daftary (Ed.), A Modern History of the Ismailis. London: I.B. Tauris, 
2011, the introduction. 
 
Yaron Friedman and Yaron frieman, "al-Husayn ibn Hamdan al-Khasibi: A 
Historical Biography of the Founder of the Nusayri-Alawite Sect" Studia Islamica, 
No. 93 (2001), pp. 91-112.  
 
Yvette Talhamy, "The Fatwas and the Nusayria" Middle Eastern Studies, Vol. 46, 
No. 2 (2010), pp. 175-194.  
  
 

  דת ומדינה -: המהפכה הצפוית9מספר שיעור  
:קריאת חובה  

Roger Savory, "The Safavid State and Polity" Iranian Studies, Vol. 7, No. 1/2 
(1974), pp. 179-212. 
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Rudi Matthee, "Was Safavid Iran an Empire?" Journal of the Economic and 
Social History of the Orient. Vol. 53, No. 1/2 (2010), pp. 233-265. 
 
 

 קריאת רשות: 
Andrew Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire. London: I.B. Tauris, 
2006, pp. 1-40. 
Rula Jurdi Abisaab, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid 
Empire. London: I.B. Tauris, 2004. 
 

 
 תיאולוגיה פוליטית חדשה -פקיה-: וילאית אל10 מספרשיעור 

  :קריאת חובה
אסלאמיים את העתיד. ת"א: ידיעות -ולי נסר, התחייה השיעית: כיצד יעצבו המאבקים הפנים

 .114 -93' , עמ2006אחרונות, 
Heinz Halm, The Shiites: A Short History. Princeton: Markus Wiener Publishers, 
2007, pp. 135-154.  

אלישבע מכליס, "השיעה בעולם המודרני: בין זהות כיתתית לאידיאל של אסלאם אוניברסאלי 
 . 29-59)תשע"ב(, עמ'  22ונאור" היסטוריה, מספר 

 
 את רשות:יקר

Nikki Keddie, Iran and the Muslim World: Resistance and Revolution. London: 
Macmillan, 1995, pp. 154- 173.  

 
 

  המפרץ הפרסי ובמונרכיות של : השיעים בעיראק11 מספרשיעור 
 :קריאת חובה
(, עמ' 2006)אור יהודה: הוצאת דביר,  השיעים בעולם המודרני –בדרך אל הכוח יצחק נקש, 

125-98. 

T.M. Aziz, "The Role of Muhammad Baqir al-Sadr in Shi'i Political Activism in Iraq 
from 1958 to 1980" IJMES, Vol. 25, No. 2 (1993), pp. 207-222.  

 :קריאת רשות
Graham Fuller and Rend Rahim Francke, The Arab Shia: The Forgotten Muslims 

(London: Palgrave, 1999), pp. 119-201.  

 
 

 : חזבאללה: אתוס מהפכני ואילוצי המציאות12 מספרשיעור 

  :קריאת חובה

(, 2006)תל אביב: עם עובד,  צדר והשיעה של לבנון-מוסא אל –האימאם הנעלם פואד עג'מי, 

 .94-29עמ' 

(, עמ' 2006)אור יהודה: הוצאת דביר,  השיעים בעולם המודרני –בדרך אל הכוח יצחק נקש, 

156-126. 

 קריאת רשות: 

Ahmad Nizar Hamzeh, In the Path of Hizbullah. New York: Syracuse University 

Press, 2004. pp. 27-43.  
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 : השיעה והיהודים13 מספרשיעור 

  :קריאת חובה
אשר, "על מקום היהדות והיהודים בספרות הדתית של השיעה הקדומה" פעמים, -מאיר בר

 . 16-36(, עמ' 1995) 61מספר 
Vera Moreen, "A Shi'i-Jewish Debate (Munazarah), in the Eighteenth Century" 
Journal of the American Oriental Society, Vol. 119, No. 4 (1999), pp. 570-589. 

 
  :קריאת רשות

. ص 2014الرياض: مكتبة العبيكان, عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن, أثر الفكر اليهودي على غالة الشيعة. 
185-207 .  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : כללית להרחבת הדעת קריאת רשות

Press,  (Madison: University of WisconsinDebating Muslims Michael Fischer, 
2003), ch. 6. 

 
(London: Oneworld Publications, The Mantle of the Prophet Roy Mottahedeh, 

2008), chs. 1-2. 
 

Expectations of the Seyyed Hossein Nasr, Hamid Dabashi, and Vali Nasr, eds., 
ork Press, 1989).(Albany: State University of New Y Millenium: Shi’ism in History 

 
Shi’ism: Doctrines, Seyyed Hossein Nasr, Hamid Dabashi, Vali Nasr (editors), 

(Albany: State University of New York Press, 1988). Thought, Spritiuality 
 


