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 :הקורסמטרות 

 זרמים תיאולוגיים מרכזיים באסלאם. לאם ואל ּכההסטודנטים יתוודעו אל ספרות  .א

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

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

הסטודנטים יעמיקו את ידיעותיהם בשפה הערבית דרך קריאה מדוקדקת של הטקסטים,  .ד

 תרגומם ונקודם. 

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

 בערבית וניתוחם.

  :תיאור הקורס

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

, בחיבורים פילוסופים )הספרות התיאולוגית( לאםמקום של כבוד בספרות הּכ . היא תופסתחיבורים

הללו במהלך הקורס נקרא מתוך חיבורים הנמנים על הסוגות הספרותיות  ובכתביהם של צופים. 

העומדות בבסיס תפיסות על ה נעמוד בדיונינוהמובעות בהן. את העמדות השונות  וננתח

מיסטיקנים של ו בולטים פילוסופיםשל השקפותיהם של הוגי דעות מאסכולות תיאולוגיות שונות, 

  .ובני ימינו קדומים

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

 יתנהל בעברית.  המשניים 
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 חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 20%השתתפות פעילה בשיעורים והכנת טקסטים משיעור לשיעור: 

 80%מבחן מסכם: 

 60ציון עובר בקורס: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

 

 שיעור:והרשות בכל חובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

 

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

 האחרון.  משכנואל 

  :נדרשת קריאת חובה

   .24، ص. 16ج.   - 29)التوبة(  9فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب، عن سورة 

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

Resurrection, Albany, 1981,p.31-46.   

 קריאת רשות מומלצת: 

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

University Press, 2016, p. 37-48. 

 

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

 קריאת חובה נדרשת: 

 .49، ص. 28ج.  – 15محمد( ) 47 فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، عن سورة

 

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

Resurrection, Albany, 1981p. 46-61.     

 קריאת רשות מומלצת:

אשר, מסעות הנפש: גן עדן במחשבה ובדמיון בספרות הקבלה בימי הביניים, -אבישי בר

 . 126-111, עמ' 2019ירושלים: מאגנס, 

 

 . המעתזלה והאשעריהתיאולוגיה: : 3שיעור מס' 

  : נדרשת קריאת חובה

  .6ص. ، 1958بدوت مكان، رسالة اآلداب في علم آداب البحث والمناظرة، ، حمد محيي الدين عبد الحميدم
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 عبد بن سعود وتحقيق دراسة األشرار، القدرية المعتزلة على الرد في االنتصار العمراني، الخير ابي بن يحيى

 .483ص. 1419/1999 الرياض، الخلف، العزيز

 
 

ליבנת הולצמן, "תאולוגיה", האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות )מאיר בר אשר ומאיר חטינה 

  . 448-422 עמ' : תשע"ח, ירושלים: מאגנסעורכים(, 

 

 קריאת רשות מומלצת:

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, p. 130-141.  

 

 

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

The Oxford Handbook of Islamic Theology, Oxford: Oxford University Press, 

2016, p. 27-41.  

 

  ?מבחינה לוגיתאו נמנעת אפשרית  :: ראיית האדם את האל 4שיעור מס' 

 קריאת חובה נדרשת:

  .106. ص. 13ج.  – 103)األنعام(  6الرازي، مفاتيح الغيب عن سورة فخر الدين 

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

The Oxford Handbook of Islamic Theology, Oxford: Oxford University Press, 

2016, p. 408-411.  

 

 : האם ראיית האדם את האל תתקיים בעולם הבא?  5שיעור מס' 

 קריאת חובה נדרשת: 

 . 144-137، ص. 1997/1417 مكان، بدون الكالم، بحر النسفي، محمد بن ميمون المعين أبو

 

 ותשובתו של האל לבקשה זו. לחזות באלבקשתו של משה  –:"הראיני ואחזה בך "  6שיעור מס' 

 קריאת חובה נדרשת:

 .  272- 270، ص. 1997/1418 بيروت، ، 4ج.  القرآن، تقسير في البيان مجمع الطبرسي، الحسن بن الفضل

 

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

A‛rāf): 143",  Hamdard Islamicus 6 (1983), pp. 3-41.  
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 של הנביא מוחמד(: הנביא וראיית האל אלמעראג' )העלייה לשמים: 7שיעור מס' 

 קריאת חובה נדרשת: 

 بيروت،، 1ج،  شاهين، السالم عبد محمد تحقيق اإللهي، العلم من العالية المطالب ،فخر الدين الرازي

  .55، ص. 1999/1420

، 2000 مصر، 3ج.  بسيوني، إبراهيم عليه وعلق وحققه له قدم اإلشارات، لطائف القشيري، الكريم عبد القاسم أبو

   .483ص. 

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

 

 אבן סינא פילוסופיה: :  8שיעור מס' 

   :קריאת חובה נדרשת

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

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

 .461- 449עמ'  עורכים(, ירושלים: מאגנס: תשע"ח,

 

שמואל  הרוי, "הקדמת העורך: משנתו והשפעתו של אבן סינא", בתוך: שמואל הרוי )עורך(, 

 , 2009אנתולוגיה לכתבי אבן סינא, תרגמה אביבה שוסמן, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב , 

 .34- 11עמ' 

 

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

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

 

 :קריאת רשות מומלצת

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

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

 

 פילוסופיה: אבן רשד. :9שיעור מס' 

 קריאת חובה נדרשת:

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

 . 193-178, עמ' 2018אוניברסיטת תל אביב, 

 

 אבן טופיל.: ומיסטיקה פילוסופיה:  10שיעור מס' 

   :נדרשתקריאת חובה 

אבן טפיל, חי אבן יקט'אן, תרגם מערבית, הקדים והוסיף הערות יאיר שיפמן, תל אביב: 

 . 2009אוניברסיטת תל אביב, 
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  מהותה של ראיית האדם את האלצופיות:  : 11שיעור מס' 

  :נדרשת קריאת חובה

  .19أبو عبد هللا محمد الحكيم الترمذي، بدو الشأن، ص. 

 الدين، شمس أحمد عليه وعلق ضبطه التصوف، أهل لمذهب التعرف كتاب الكالباذي، إسحاق بن محمد بكر أبو

  .46، ص. 1413/1993 بيروت،

، باب المراقبة، 2017 ،: جدة المملكة العربية السعودية ،الرسالة في علم التصوف القشيري، الكريم عبد القاسم أبو

  . 87ص. 

 

הסופים: אנתולוגיה, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב,  שרה סבירי )תרגום, הערות ומבואות(,

 .2-493 49, 490- 489, 487-486, עמ' 2008

 

 קריאת רשות מומלצת: 

 . 2006זאב בן אריה, וע'סאן מנאסרה, אור על גבי אור: מסע בעקבות הסופים, ל"מ, 

 

חביבה פדיה, המראה והדיבור: עיון בטבעה של חוויית ההתגלות במסתורין היהודי, לוס אנג'לס 

2002 . 

 
קשירי", האסלאם: המרת דת, -אליהו שטרן, "על הראייה המיסטית וההגנה מחטא בכתבי אל

 .153-134צופיות, תחייה ורפורמה )אהרון ליש עורך כללי(, ירושלים: מכון ון ליר, עמ' 

 

 
 : אבו חאמד אלגזאלי הפילוסופיה פוגשת מיסטיקה:  21מס'  שיעור

 קריאת חובה נדרשת:

 الخالدي، هللا عبد أحاديثه وتخريج كلماته وضبط وتنقيحه بتحقيقه إعتنى الدين، علوم إحياء الغزالي، محمد حامد أبو

  .682، ص. 1419/1998 بيروت، ، 4ج. 

 

אבו חאמד מחמד אלגזאלי, הפודה מן התעייה והטעות והמוביל אל בעל העוז והמלכות, תרגמה, 

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

 

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

 .462-461ס: תשע"ח, עמ' עורכים(, ירושלים: מאגנ
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 )המשך(: אבו חאמד אלגזאלי הפילוסופיה פוגשת מיסטיקה:  13שיעור מס' 

 קריאת חובה נדרשת:

ע'זאלי, גומחת האורות, תרגום, מבואות וביאורים אבי אלקיים, ירושלים: -אבו חאמד מוחמד אל

 .  125-108; 17-9מאגנס, עמ' 

 

 קריאת רשות מומלצת:

Frank Griffel, Al-Ghazali's Philosophical Theology, Oxford: Oxford University 

Press,2009, p. 97-105. 

 
 
 

 

 

 


