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 : תיאולוגיה, פילוסופיה, צופיותII סוגות אסלאמיות קלאסיות :בעברית שם הקורס

 Classical Islamic Genres II: Theology, Philosophy and Mysticism :שם הקורס באנגלית

 ב תשפ" :שנה"ל

 מיכל לויד"ר  :שם המרצה

 ללימודי המזרח התיכון והאסלאם  התכנית :שם תכנית הלימודים

 שיעור   :סיווג הקורס

 ש"ס 2 ;סמסטר א': משך והיקף הקורס 

 נ"ז  2 :אקדמיות נקודות זכות

   I קלאסיות סוגות אסלאמיות ב;-ו ערבית אינטנסיבית א :דרישות קדם

 .  11.00-10.00; יום חמישי, 11.00-10.00; יום רביעי,  11.00-10.00יום שני, : ת הקבלהומועד שע 

 michall@shalem.ac.il: פרטי קשר של המרצה 

 

   :תיאור הקורס

. היא בסוגיית ראיית האדם את האל בעולם הבא. סוגיה זו מופיעה ומתבארת במגוון של חיבורים הקורס יעסוק  

  , בחיבורים פילוסופים ובכתביהם של צופים. )הספרות התיאולוגית(  לאםמקום של כבוד בספרות הּכ  תופסת

המובעות את העמדות השונות    הללו וננתחבמהלך הקורס נקרא מתוך חיבורים הנמנים על הסוגות הספרותיות  

העומדות בבסיס השקפותיהם של הוגי דעות מאסכולות תיאולוגיות שונות, תפיסות  על ה  נעמוד  בדיונינו בהן.  

   .ובני ימינו קדומים מיסטיקנים של  ו בולטים פילוסופיםשל 

וננתח אותם.  שפת ההוראה בקורס תהיה ערבית   במקורות המשניים הדיון  בעת שנקרא מקורות ראשוניים 

 יתנהל בעברית.  

 

 : מטרות הקורס

 הסטודנטים יתוודעו אל ספרות הּכלאם ואל זרמים תיאולוגיים מרכזיים באסלאם.  .א

 הסטודנטים יכירו הוגי דעות, פילוסופים ומיסטיקנים מוסלמים בולטים.  .ב

 הסטודנטים יעמיקו את יכולתם לקרוא מקורות ראשוניים קריאה ביקורתית.   .ג

וקדקת של הטקסטים, תרגומם  הסטודנטים יעמיקו את ידיעותיהם בשפה הערבית דרך קריאה מד .ד

 ונקודם.  
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הסטודנטים יתוודעו לספרי עזר שונים העשויים לשמש אותם בקריאת טקסטים קלאסיים בערבית  .ה

 וניתוחם. 

 

 חובות הקורס והרכב הציון בקורס 

 15%  - חומר הקריאהמאמרים מתוך  ארבעהבקיאות על אמצע סמסטר: בוחן 

 %85מבחן מסכם: 

 60ציון עובר בקורס: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

 שיעור: בכל   והמומלצתחובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ההשיעוריםפירוט 

 

  משכנוחלק א: רצף האירועים העתידים להתרחש מרגע מותו של האדם עד הגיעו אל  - : מבוא1שיעור מס' 

 האחרון.  

 :קריאת חובה

 . 40-50)األعراف(  7القرآن الكريم، سورة 

  9عن سورة ]  24، ص. 1990، : دار الكتب العلميةبيروت  ، 16ب، ج. فخر الدين الرازي، مفاتيح الغي
   .[ 29(  لتوبةا)

 האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות עורכים(, ) מאיר בר אשר ומאיר חטינהבתוך  "תאולוגיה", ליבנת הולצמן, 

 .   429-422, עמ' ( ירושלים: מאגנס: תשע"ח)

 מומלצת:  הקריא 

Christian Lange, Paradise and Hell in Islamic Traditions (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2016), pp. 37-48. 

J.I. Smith and Y.Y. Haddad, The Islamic Understanding of Death and Resurrection (Albany, 

1981), pp. 31-46.    

 

 . חלק ב: תענוגות גן עדן-מבוא: 2שיעור מס' 

 :קריאת חובה
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  47 عن سورة ]  49، ص. 1990بيروت: دار الكتب العلمية،  ، 28ب، ج. فخر الدين الرازي، مفاتيح الغي
 [ 15)محمد( 

  مصر، 3ج.  بسيوني،  إبراهيم  عليه   وعلق   وحققه له قدم اإلشارات، لطائف القشيري، الكريم  عبد   القاسم  أبو 
   [ 5 ( اإلنسان )76 عن سورة]  661، ص. 2000

 האסלאם: היסטוריה, דת, תרבותעורכים(,  ) מאיר בר אשר ומאיר חטינהבתוך  "תאולוגיה", ליבנת הולצמן, 

 .   439-430עמ' , ( ירושלים: מאגנס: תשע"ח)

 

 מומלצת: הקריא

  האסלאם: היסטוריה, דת, תרבותעורכים(,  ) מאיר בר אשר ומאיר חטינהאיתן קולברג, "הח'וארג'", בתוך 

 . 317-315, 310-309 , עמ'( ירושלים: מאגנס: תשע"ח)

J.I. Smith and Y.Y. Haddad, The Islamic Understanding of Death and Resurrection (Albany, 

1981), pp. 46-61.      

 

 . המעתזלה והאשעריהתיאולוגיה: : 3שיעור מס' 

 :קריאת חובה

 . 262-261، ص.1906، بيروت، 4عبد الوهاب بن علي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج، 

 .  271، ص.  1997/1417 مكان، بدون  الكالم، بحر   النسفي،  محمد  بن  ميمون المعين  أبو 

 האסלאם: היסטוריה, דת, תרבותעורכים(,  ) מאיר בר אשר ומאיר חטינהבתוך  "תאולוגיה", ליבנת הולצמן, 

   . 448-439 עמ', ( ירושלים: מאגנס: תשע"ח)

 

 מומלצת: הקריא

Racha el-Omari, "The Mu‛tazilite Movement: The Origion of the Mu‛tazila," in Sabine 

Schmidtke (ed.), The Oxford Handbook of Islamic Theology (Oxford: Oxford University 

Press, 2016), pp. 130-141.  

Alexander Treiger, "Origins of Kalam," in Sabine Schmidtke (ed.), The Oxford Handbook of 

Islamic Theology (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 27-41.  

 

 האם היא תתקיים בעולם הבא? ?מבחינה לוגיתאו נמנעת אפשרית  :: ראיית האדם את האל 4שיעור מס' 

 :קריאת חובה
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  ، بيروت،1ج،  شاهين، السالم عبد   محمد  تحقيق  اإللهي،  العلم  من  العالية  المطالب  فخر الدين الرازي،
   .55، ص. 1999/1420

  عبد   بن  سعود  وتحقيق  دراسة األشرار،  القدرية  المعتزلة على الرد  في  االنتصار العمراني، الخير ابي بن   يحيى
 . 483ص.  1998/1419 الرياض،  الخلف، العزيز

מפעלו של מנהיג: עיונים במשנתו ההגותית  חגי בן שמאי, "הכלאם בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים", 

 .  39-52, עמ'  (ירושלים: מוסד ביאליק) והפרשנית של רס"ג

 

 קריאה מומלצת:

Khaled el-Rouayheb "Theology and Logic," in Sabine Schmidtke (ed.), The Oxford 

Handbook of Islamic Theology (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 408-411.  

 

 .צופיות: מהותה של ראיית האדם את האל:  5שיעור מס' 

   :קריאת חובה

،  2016بغداد: منشورات الجمل، -، بيروت آنثولوجيا: الصوفية في اإلسالم (تقديم وتعليق  ،)جمع سارة سويري
 [ الحكيم الترميذي، بدو شأن ]  501ص. 

עמ'   ,(2008תל אביב: אוניברסיטת תל אביב,  ) הסופים: אנתולוגיהשרה סבירי )תרגום, הערות ומבואות( 

57-19  . 

 צופיות: מהותה של ראיית האדם את האל )המשך( : 6שיעור מס' 

  :קריאת חובה

،  2016بغداد: منشورات الجمل، -آنثولوجيا، بيروت : الصوفية في اإلسالم (تقديم وتعليق،  )جمع سارة سويري
 [ الجيالني، الفتح الرباني ]  501-500ص. 

האסלאם: (, עורך)אהרון ליש בתוך קשירי", -אליהו שטרן, "על הראייה המיסטית וההגנה מחטא בכתבי אל

 . 461-531, עמ' (2012, הקיבוץ המאוחד, )ירושלים: ון ליר  המרת דת, צופיות, תחייה ורפורמה

 

 

 (. חלקיקיםעולם ה –عالم الذر הנביא מוחמד וראיית האל )  :7שיעור מס' 

 קריאת חובה:  

  علق عليه ووضع حواشيه محمد باسل عيون السود، ،  تستريتفسير ال ،  سهل بن محمد التستريمحمد أبو 

 . ]172(األعراف) 7عن سورة  [  68-69، ص.2002العلمية،  بيروت: دار الكتب 

  האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות עורכים(,)מאיר בר אשר ומאיר חטינה בתוך , "מיסטיקה", שרה סבירי
 .  495-473, עמ' ( )ירושלים: מאגנס: תשע"ח
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 ,  37, עמ' (ביאליק, תש"ס ירושלים: מוסד ) תרבותי- המוסיקה בעולם האסלאם: מבט חברתיאמנון שילוח, 

62-59  . 

 

 :ה מומלצתקריא

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

 .  496-505, עמ' (ירושלים: מאגנס, תשע"ח) היסטוריה, דת תרבות

 .38-58 , עמ' (ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ס ) תרבותי- חברתיהמוסיקה בעולם האסלאם: מבט אמנון שילוח, 

 

 

  .העלייה לשמים של הנביא מוחמד( -المعراجהנביא מוחמד וראיית האל ) : 8שיעור מס' 

 קריאת חובה:

، بيروت: دار الكتب العلمية،  1، تحقيق سيد عمران، ج. تفسير السلميمحمد بن الحسين األزدي السلمي، 
   . [( 1)بني إسرائيل( 17عن سورة ]  381، ص. 2001

  مصر، 3ج.  بسيوني،  إبراهيم  عليه   وعلق   وحققه له قدم اإلشارات، لطائف القشيري، الكريم  عبد   القاسم  أبو 
   . [14)النجم(  53عن سورة ]  483، ص. 2000

האסלאם: (, עורך)אהרון ליש בתוך קשירי", -אליהו שטרן, "על הראייה המיסטית וההגנה מחטא בכתבי אל

 . 441-461, עמ' (2012, הקיבוץ המאוחד, )ירושלים: ון ליר  המרת דת, צופיות, תחייה ורפורמה

A.K.Tuft, "The ru’y  ā Controversy and the Interpretation of Qur ā’ n Verse VII (al-A‛rāf):143",  

Hamdard Islamicus 6:3 (1983), pp. 22- 14  

 קריאה מומלצת: 

s.v. "SIDRAT AL-MUNTAHĀ" (A. Rippin) EI² 

 

 אבן סינא פילוסופיה:  :   9שיעור מס' 

 :קריאת חובה

- 187، ص. 1952/1371 القاهرة، ،األهواني فؤاد  أحمد  تحقيق   النفس، أحوال سينا، بن  الحسين  علي أبو  
188  . 

  האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות , עורכים()מאיר בר אשר ומאיר חטינה בתוך אילה אליהו, "פילוסופיה",  

  .461-459, 452-449 עמ' ,( )ירושלים: מאגנס: תשע"ח
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אנתולוגיה לכתבי  שמואל הרוי )עורך(,  שנתו והשפעתו של אבן סינא", בתוךשמואל  הרוי, "הקדמת העורך: מ

 . 39-45,  עמ' (2009תל אביב: אוניברסיטת תל אביב , ) תרגמה אביבה שוסמןאבן סינא, 

S. Stroumsa, "'True Felicity': Paradise in the Thought of Avicenna and Maimonides," 

Medieval Encounters 4 (1998), pp. 51-56. 

 

 :קריאת רשות מומלצת

 . 31-49, עמ' 2021, ירושלים: מאגנס, תיכוני- הרמב"ם בעולמו: דיוקנו של הוגה יםשרה סטרומזה, 

 

S. Stroumsa, "'True Felicity': Paradise in the Thought of Avicenna and Maimonides", 

Medieval Encounters 4 (1998), pp. 57-77. 

 

 פילוסופיה: אבן רשד.  :10שיעור מס' 

 :קריאת חובה

 . 128، ص.  ، بدون تأريخمصربن رشد، الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة، محمد 

תל אביב: אוניברסיטת תל ), תרגם מערבית יאיר שיפמן אבן רשד: מבחר מכתביו בנושאי דת ופילוסופיה

 .  193-178 , 12  -7 , עמ' (2018אביב, 

 

 פילוסופיה ומיסטיקה: אבן טופיל. :  11שיעור מס' 

 :קריאת חובה

 .  214، ص. 2007ابن طفيل، حي بن يقظان، قدم له وحققه د. فاروق سعد، بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 

תל אביב: אוניברסיטת תל ) , הקדים והוסיף הערות יאיר שיפמן, תרגם מערביתחי אבן יקט'אןאבן טפיל, 

   .87- 53  עמ' ,(2009אביב, 

   

 קריאה מומלצת: 

תל אביב: אוניברסיטת תל ) , הקדים והוסיף הערות יאיר שיפמן, תרגם מערביתחי אבן יקט'אןאבן טפיל, 

   145-87  עמ' ,(2009אביב, 

 

 פילוסופיה ומיסטיקה: אבן טופיל :  21שיעור מס' 
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 :קריאת חובה

 .  226، ص. 2007طفيل، حي بن يقظان، قدم له وحققه د. فاروق سعد، بيروت: دار اآلفاق الجديدة، ابن 

תל אביב: אוניברסיטת תל ) , הקדים והוסיף הערות יאיר שיפמן, תרגם מערביתחי אבן יקט'אןאבן טפיל, 

   .165-146  עמ' ,(2009אביב, 

 

 קריאה מומלצת:

 : אדרא, תרגם מערבית לעברית, העיר והקדים מבואות יאיר שיפמן, תל אביבהנהגת המתבודדאבן באג'ה, 

 .  26-13,  10-9, עמ' 2021

 

 

 . :  הפילוסופיה פוגשת מיסטיקה: אבו חאמד אלגזאלי13שיעור מס' 

 :קריאת חובה

  هللا  عبد  أحاديثه  وتخريج  كلماته  وضبط  وتنقيحه بتحقيقه  إعتنى الدين،  علوم  إحياء الغزالي، محمد  حامد  أبو 
   .682، ص. 1419/1998 بيروت،  ،4ج.  الخالدي،

  האסלאם: היסטוריה, דת, תרבותעורכים(, )מאיר בר אשר ומאיר חטינה בתוך   אילה אליהו, "פילוסופיה",

 462-461, עמ' ( )ירושלים: מאגנס: תשע"ח

, תרגמה, הקדימה העוז והמלכותהפודה מן התעייה והטעות והמוביל אל בעל אבו חאמד מחמד אלגזאלי, 

 .  60-55; 17-9, עמ' (תל אביב: דביר) יפה-מבוא והעירה הערות חוה לצרוס

 

 מומלצת: הקריא

, עמ' (ירושלים: מאגנס) גום, מבואות וביאורים אבי אלקיים, תרגומחת האורותע'זאלי, -אבו חאמד מוחמד אל

17-9  ;125-108   . 

Frank Griffel, Al-Ghazali's Philosophical Theology (Oxford: Oxford University Press, 2009), 

pp. 97-105. 

 

 קריאה להעשרה: 

, תרגום, מבוא והערות אלה אלמגור, ירושלים: מוסד  ענק היונה: על אהבה ואוהביםאבן חזם אלאנדלוסי, 

 .  82-81ביאליק,  עמ' 
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 . 2006, הוצאת ענבר אירוח כפרי, אור על גבי אור: מסע בעקבות הסופיםזאב בן אריה וע'סאן מנאסרה, 

 .  2018, חד קרן, סוד הסודותג'ילאני, -קאדר אל-עבד אל

 .  131-137,  ירושלים: כרמל, עמ'  האסלאמיתתולדות ספרד ו. מונטגומרי ואט ופייר קאקיה, 

 . 21-46, עמ'  2012, רסלינג, על אי בודד: תולדותיו של מוטיב במחשבה היהודיתאברהם מלמד, 

, מערבית: לאה גלזמן, תל אביב: עולם חדש,  לזומיאת: התחייבויות וחובות מופריםאבו אלעלאא אלמעארי, 

2019  . 

דנקוביץ, על דמותו והגותו של המיסטיקן חאתם אלאצם: אנקדוטות צופיות במקורות יהודיים, -סולניקאלומה 

 .  97-75ספונות כג )תשס"ג(, עמ' 

 .  (2002לוס אנג'לס ) המראה והדיבור: עיון בטבעה של חוויית ההתגלות במסתורין היהודיחביבה פדיה, 

)תל אביב: האוניברסיטה  , כרך בהאסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (,עורכים)נחמיה לב ציון ואחרים 

 ( ר' אברהם בן הרמב"ם -צופיות יהודית" " ) . 194-191 , עמ'  (1998הפתוחה, 

, תרגום מפרסית: אלכסנדר פייגין, תל אביב: חד קרן,  הדיוואן: מאוסף שירי שמשי טבריזדין רומי, -ג'לאל א
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