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 4040241 מספר הקורס:

   IIמבריאת העולם ועד להבנה עצמית גואלת  -חיבורי יסוד בתרבות הודו הקלאסית : שם הקורס

World Creation to Liberating –Essential Texts of Classical India  שם הקורס באנגלית:

Self-understanding II 

 ב "תשפ שנה"ל:

 ד"ר נעמה שלום: שם המרצה

 התכנית ללימודים הומניסטיים : תכנית הלימודיםשם 

 שיעור וסמינר )שו"ס( :  הקורס סיווג

 נ"ז  2 :נקודות זכות אקדמיות

 ש"ס 2, 'בסמסטר : משך והיקף הקורס 

: משחר  I, מבוא למקרא, מבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון  Iספרות המערב  :  דרישות קדם

 האוניברסיטאותהאנושות ועד לעליית 

מבריאת העולם ועד להבנה   -את הקורס חיבורי יסוד בתרבות הודו הקלאסית    שלא למדותלמידים  

הניתן בסמס' א', תשפ"א, ידרשו להשלים קריאה בסיסית וחיונית שתימסר להם   Iעצמית גואלת  

 ע"י המרצה לפני תחילת הקורס, על מנת להשתתף בו. 

 16:00-15:00יום ב' : מועד שעת הקבלה

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

 
 תיאור הקורס 

כי  נדמה  וכ"אחר האולטימטיבי".  המוחלט"  כ"זר  נחשבת התרבות ההודית  רבים במערב  בעיני 
ההודי   .ותהחל בתפיסת האלוהות ופנתאון האלים  –המרחק הגאוגרפי נושא עמו גם מרחק מנטאלי  

וכלה בתפיסת העצמי. לאחרּות זו יש משום יכולת הפרייה   ,המפואר, דרך אידיאל החיים הראויים 
דופן כוח  יוצאת  האוניברסאליים  שלמסריה  בשעה  הפרטי  האדם  מצב  על  אור  לשפוך  ומכוחה   ,

  כבידה ייחודי.
הקורס בנוי מחטיבות לימוד המאורגנות לרוב על פי סדר הופעתן הכרונולוגי. כל חטיבה תילמד  

אודות נושא החקירה באמצעות   ואינפורמטיביבשני חלקים. החלק הראשון יוקדש למבוא תיאורטי  
 עיון בספרות משנית. החלק השני יוקדש לקריאה קרובה של טקסטים מתורגמים מן המקור.  

יינתן   וחלקו השני  א'  יינתן בסמסטר  ניתן לקחת באופן עצמאי(  )אותו  חלקו הראשון של הקורס 
 בסמסטר ב'.  

 
 מטרות הקורס 

הקלאסית בעזרת חיבורי המופת שיצרה. מטרת הקורס לפענח חלק מהמסתורין הגלום בהודו  
לספרות,   לתרבות,  נתוודע  מרכזיות  טקסטואליות  במסורות  מעמיק  ועיון  קרובה  לקריאה  מבעד 

 .להיסטוריה, לפילוסופיה, למסורות הדתיות ולאופקי המחשבה של הציוויליזציה ההודית
נדון במושגים מרכזיים בתרבות הודו, נכיר גיבורים, אלות ואלים חשובים, ונתוודע לתורות השחרור  

בריאה בֵודֹות; נדון    המנונותההודיות השואפות לגאולה מן הסבל האנושי. נערוך קריאה צמודה ב
ה בספרות  גואלת  ובידיעה  )ָאְטָמן(,  העצמי  תורת האּוָפִניָשדֹותבגילוי  את  נכיר  ומסורת   ְדָההּבּו; 
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 ַגְנְדִהי  ַמַהאְטָמהִגיָטא; ולכתבי  -האל" בְּבַהָגׇוד- הקלאסית; ל"שירת   יֹוָגההבודהיזם; נתוודע לתורת ה
 .שיח מעניין עם המסורות העתיקות הללו-מקיים דו שבעת המודרנית 

וההגותי    הספרותי  ,הבסיס התרבותיוהיטב את מושגי היסוד,  עם סיום הקורס הסטודנטים יכירו  
 ומחקריות מגוונות.  ת וינטלקטואליא, מחשבתיות יות והציוויליזציה ההודית, וירכשו מיומנשל 

 
 הקורס  חובות

  : עמודים( 8והיקפה עד  המטלה מורכבת משאלה אחת העוסקת בחומרי הקורס,) עבודה מסכמת
100% 

 
 60ציון עובר בקורס: 

 פירוט השיעורים והנושאים הנלמדים:
  

 בודהיזם 
לפנה"ס, לערך(. נדון בסיפור חייו    5מאה    ּבּוְדָהה,חטיבה תעסוק בעולם המחשבה הבודהיסטי )ה ה

ה ובדו  ּבּוְדָההשל  הבודהיסטית  בתורה  מרכזיות  בתימות  נדון  הידועות.  מדרשותיו  שיח  -ובכמה 
העולם   עם  מקיימת  בארבע האמיתות  הֵוִדי  שהיא  נעסוק  זה,  בכלל  והקודם.  תבנית בהנאצלות 

הִניְרָואָנה החמלה הבודהיסטית,    ( והריקות, מושג ָאְטָמן-ַאנְ אני )-הרפואה הבודהיסטית, מושג האין
ו הסבל(,  מן  הבודהיזם  ב)השחרור  של  המרכזיות  ההסתעפויות  )"המרכבה  הִהיָנָיאָנה    -שתי 

 )"המרכבה הגדולה"(. ָמָהאָיאָנה הקטנה"( וה
 

   ְדָההּבּוסיפור חיי ה – 1שיעור 
,  2006, הוצאת מפה ואוניברסיטת תל אביב,  בודהיזם: מבוא קצרובל אידו טל,  י  קריאת חובה:

 .  16-56עמ' 
 

 תבנית הרפואה הבודהיסטית   – 2שיעור 
תחולק    –"  סּוְטָרה- ְפָרָוְרָטָנה-ַצ'ְקָרה-ְדַהְרָמה)"   הדרשה בדבר הנעת גלגל הדהרמה:  קריאת חובה

 לתלמידים/במקראה(. 
 . 15-91, עמ' 1993, דביר, בודהיזםלידיה ארן,  קריאה מומלצת:

 
 (  1פיצולים והתפתחויות בבודהיזם )  – 3שיעור 

חובה שונות  קריאת  בודהיסטיות  דרשות  לתלמידים :  טל,    ;במקראה(  /  )יחולקו  אידו  יובל 
 . 84-116, עמ'  5, פרק 2006, הוצאת מפה ואוניברסיטת תל אביב, בודהיזם: מבוא קצר

 
 ( 2פיצולים והתפתחויות בבודהיזם )  – 4שיעור 

 במקראה(. / )יחולקו לתלמידים: דרשות בודהיסטיות שונות  קריאת חובה
 :קריאה מומלצת

A. L. Basham, The Wonder that was India, Pan Macmillan, 2004, “Buddhism”, pp. 
259-289. 

 
 יֹוָגה תורת ה 

מאה  )  ָפָטְנַג’ִלישל    סּוְטָרה-יֹוָגה ההקלאסית. נקרא את    יֹוָגהחטיבה תעסוק בתורת השחרור של הה
. נדון בעיקרי  יֹוָגה, שהינם אבני יסוד בתורת הְוָיאַסה, לערך( ואת החיבור הפרשני אודותיו מאת  4
. נדון במושגים מרכזיים כגון  יֹוָגהההמקושרת עם    ַסאְנְקְהָיהתורת השל  מטפיזיקה הדואליסטית  ה

ְפַרְקְרִטי  ופּורּוָשה  ת,  יֹוִגי(, תבנית הרפואה הַטָפס(, סגפנות )יֹוָגה)שמונת איברי ה  יֹוָגה-ָאְשָטאְנָגה 
 או בדידות הסובייקט(.  , יֹוִגי)השחרור הַקאְיָוְלָיה )הסובייקט והאובייקט(, ו

 
הקלאסית והמטפיזיקה הדואליסטית של    יֹוָגהעיקרי תורת ה  –   (1)   יֹוָגהתורת ה  –  5שיעור  

   ַסאְנְקְהָיהה
, ההוצאה לאור של משרד הביטחון,  הקלאסית  יֹוָגהדממה וחירות ביוחנן גרינשפון,    :קריאת חובה

 במקראה.   -  125-128, עמ' פרק ראשון ," ִלי' ָפָטְנגשל  סּוְטָרה-יֹוָגהה, נספח: "תרגום 2002
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גרינשפון,  :  מומלצתקריאה   ביוחנן  וחירות  משרד הקלאסית  יֹוָגהדממה  של  לאור  ההוצאה   ,
 .9-25, עמ'  2002הביטחון,  

 
  יֹוָגה-ָאְשָטאְנָגהמרשם ה –( 2) יֹוָגהתורת ה – 6שיעור 

, ההוצאה לאור של משרד הביטחון,  דממה וחירות ביֹוָגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון,    קריאת חובה:
 במקראה.   -128-131, עמ' פרק שני, " ִלי' סּוְטָרה של ָפָטְנגַ -יֹוָגהה, נספח: "תרגום 2002

מומלצת גרינשפון,  :  קריאה  ביוחנן  וחירות  משרד   הקלאסית,  יֹוָגהדממה  של  לאור  ההוצאה 
 . 26-33, עמ'  2002הביטחון,  

 
 
 

   יֹוִגיהעולם הפלאי והמאגי של ה –( 3) יֹוָגהתורת ה – 7שיעור 
, ההוצאה לאור של משרד הביטחון,  דממה וחירות ביֹוָגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון,    קריאת חובה:

 במקראה.  -  132-135, עמ' פרק שלישי, " ִלי' סּוְטָרה של ָפָטְנגַ -יֹוָגהה, נספח: "תרגום 2002
מומלצת גרינשפון,:  קריאה  ב  יוחנן  וחירות  משרד הקלאסית  יֹוָגהדממה  של  לאור  ההוצאה   ,

 . 50-77, עמ'  2002הביטחון,  
 

 יֹוִגי מצב הבדידות המבורך ודממת השחרור ה –( 4) יֹוָגהתורת ה – 8שיעור 
, ההוצאה לאור של משרד הביטחון,  דממה וחירות ביֹוָגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון,  :  קריאת חובה

 במקראה. -  135-137, עמ' פרק רביעי, " ִלי' סּוְטָרה של ָפָטְנג-יֹוָגהה, נספח: "תרגום 2002
מומלצת גרינשפון:  קריאה  ב,  יוחנן  וחירות  משרד   ,הקלאסית  יֹוָגהדממה  של  לאור  ההוצאה 

 . 78-104, עמ'  2002הביטחון,  
 
 

 האל"- "שירת -ִגיָטא -ְּבַהָגׇודה
-ְּבַהָגׇוד, הָמָהאְּבָהאָרָטהמופת של התרבות ההודית הלקוח מתוך אפוס החטיבה תעסוק בחיבור  ה

ראשונות  )  ִגיָטא האקזיסטנציאלי  לפנה"ס(מאות  במשבר  נדון  ההינדואיזם".  כ"תמצית  הנחשב   ,
והמשיכה   ָמָהאְּבָהאָרָטה, גיבור היצירה, ערב המלחמה הקולוסאלית של הַאְרג’ּוָנההעמוק שחווה  

ונעסוק   ִגיָטאהשמציעה    )ַמְדְהָיה(התמוהה שלו אל אמצע שדה הקרב. נתחקה אחר "דרך האמצע"  
ו'מ 'אמצע'  מושגי  של  לבתמטיקה  המוצעות  השחרור  דרכי  בחינת  דרך  האל   בידי   ּוָנה'ַאְרגרכז' 

 (. יֹוָגה-ְנָיאַנה'גְ ( ודרך הידיעה )יֹוָגה-ַקְרָמה(, דרך הפעולה )יֹוָגה-ְּבַהְקִטידרך הדבקות ) – ְקִריְשָנה
 

 על הקשר בין משבר, חמלה ואמצע –( 1) ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד – 9שיעור 
,  2002, הוצ' כרמל,  הבהגווד גיטאאיתמר תיאודור )תרגום(,  ,  1פרק  ,  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד:  קריאת חובה 

   במקראה. - 33-39עמ' 
מומלצת גרינשפון,  :  קריאה  ביוחנן  וחירות  משרד הקלאסית  יֹוָגהדממה  של  לאור  ההוצאה   ,

 .   105-110", עמ' ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד, אלוהות וחכמה על פי היֹוָגה, פרק יא': " 2002הביטחון,  
 

 דרך הידיעה  –( 2)  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד –10שיעור 
חובה הידיעה(    יֹוָגה  ְנָיאַנה'גְ ,  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד:  קריאת  איתמר  ,  4-2פרקים  ,  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד  -)דרך 

 במקראה. - 40-75, עמ' 2002, הוצ' כרמל,  הבהגווד גיטאתיאודור )תרגום(, 
 קריאה מומלצת:

Gavin Flood, An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press, 1996, pp. 
124-127. 

 דרך הפעולה –( 3)  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד –11שיעור 
חובה הפעולה(    יֹוָגה  ַקְרָמה,  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד:  קריאת  איתמר ,  6-5פרקים  ,  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד  -)דרך 

 במקראה. - 76-92, עמ' 2002, הוצ' כרמל,  הבהגווד גיטאתיאודור )תרגום(, 
מומלצת גרינשפון,    :קריאה  קצריוחנן  מבוא  אביב, הינדואיזם;  תל  ואוניברסיטת  מפה  הוצאת   ,

 .  68-72", עמ' ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד, פרק ח': "ה2005
 

 דרך הדבקות  –( 4)  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד –12שיעור 
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איתמר  ,  11-10פרקים  ,  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד  -)דרך הדבקות(    יֹוָגה  ְּבַהְקִטי,  ִגיָטא-ְּבַהָגׇוד:  קריאת חובה
 במקראה.  - 116-131עמ'  2002, הוצ' כרמל,  הבהגווד גיטאתיאודור )תרגום(, 

 : קריאה מומלצת
T. J. Hopkins, The Hindu Religious Tradition, Duxbury Press, 1971, pp. 90-95.  
 

 
 הינדואיזם )ההינדואיזם החדש( -ניאו

- מאה הבחטיבה תעסוק בהמשגות המודרניות של אחד מההוגים החשובים ביותר שפעלו בהודו  ה
נבחן כיצד התורות הפילוסופיות, המיתוסים וההבנה העצמית ההודית שנדונו   .ַמַהאְטָמה ַגְנְדִהי,  20

כאחד מהדוברים המרכזיים של ההינדואיזם    ַגְנְדִהיבמהלך הקורס משתקפים מבעד לכתביו של  
החדש. נבחן כיצד כל אלה מזינים את אופקי מחשבתו במסגרת שאיפת הודו לעצמאות ולהגדרה 

 עצמית מחודשת.  
 

 ַגְנְדִהי עצמיות ועצמאות בחייו ומשנתו של , 13שיעור 
, ההוצאה ַגְנְדִהי  ַמַהאְטָמה אלימות: חייו ומשנתו של  -על כוח ואייוחנן גרינשפון,    :קריאת חובה

אלימות ועל אהבה" )תרגום: -הרהורים על אי  –  ַגְנְדִהיַמַהאְטָמה    , " 2005לאור של משרד הביטחון,  
 במקראה.   - 192-209נספח, עמ'  –נעמה שלום( 

, ההוצאה  ַגְנְדִהי  ַמַהאְטָמה אלימות: חייו ומשנתו של  -על כוח ואייוחנן גרינשפון,  :  קריאה מומלצת
 . 9-42, עמ' 2005לאור של משרד הביטחון,  

גרינשפון,   קצריוחנן  מבוא  אביב,  הינדואיזם;  תל  ואוניברסיטת  מפה  הוצאת  יג':  2005,  פרק   ,
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