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  מבוא מתודולוגי .1

  

 הקדמה 1.1

יהדות , במחקרי זה הריני דן באחד הרעיונות המרכזיים ביותר בדתות המונותיאיסטיות

מבקש אני , זו אף זו. )Imitatio Dei( הוא הרעיון של ההידמות לאל, נצרות ואסלאם

וביתר דיוק אצל חכמי  ;)ختلقوا بأخالق اهللا( אסלאםדת הל בלהתמקד ברעיון ההידמות לא

   1.)פיותהצּו, להלן( פיותהצּו/ אלַּתַצֻּוף /التصوف

. פיותהצּוחכמי  אצל לאל רעיון ההידמותעל  מקיף מחקר נכתב לא עדייןכי  ,זאת לדעת

ל "זנדונה בהרחבה באתיקה היהודית בספרות המקרא וחההידמות לאל ש בעודכי אני סבור 

 הרי )Imitatio Christi( ישועל ידמותתפיסה של ההברית החדשה בבבנצרות וכמו כן 

 ֻמַחַּמדנביא ההידמות ל ברעיוןרק המוסלמיים  םהחזיקו התיאולוגיתחילת האסלאם שב

)Imitatio Muhammadi (–  ורק בשלבים  – ופעולותיו ֻמַחַּמד הנביא מעשי חיקויבמובן של

תוכנית אתיקה דתית וכההידמות לאל  כרעיון עולה  אסלאמיתהיה בתיאולוגיותר מאוחרים 

  .לחינוך האדם

اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل רעיון ההידמות לאל במשנתו של אני דן בבמחקרי זה 

 יורבחיבו ,)אלגזאלי ,להלן( יסטּואל יאלִ זַ אלַג ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד ַחאִמד אּבּו האמאם /الطوسي

 ַׁשְרח פי אלַאְסַנא אלַמְקַצד/ يف شرح معاين أمساء اهللا احلسىن املقصد األسىن בחיבורו ובעיקר הרבים

 יפיםה האל שמות משמעויות בפירוש עלההנ התכלית /אְלֻחְסַנא ַאּלָּלהִ  ’ַאְסַמאאִ  ַמַעאִני

 ,לימעלה אלגזא ֻמַחַּמדלצד רעיון ההידמות לנביא כי ציע את התיזה מו )אלַמְקַצד ,להלן(

את רעיון ההידמות לאל דרך הכרת  ,אסלאמיתכנראה לראשונה בתולדות התיאולוגיה ה

  . שמותיו הקדושים

  

  

                                                 
ו ראועוד , )1961( אנוותי וגארדת; )2007( יטיק'צ: וראעל המרכזיים שביניהם  .רביםנכתבו מחקרים  על תולדות הצופיות 1

  ).1960(לואיסון ; )1973( טרימינגהם ים ראוהצופי על המסדריםהקדמה מקיפה  .)1996(  שימל
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   2של חיי אלגזאליקצרה ביוגרפיה אינטלקטואלית  1.2

הוא השתייך תחילה . 12-הוא אחד ההוגים הצופיים החשובים בן המאה ה אלגזאליהאמאם 

נתפס לספקנות ולבסוף מצא מפלט , רי ההלכהאך התקומם נגד מו, לאסלאם האורתודוכסי

  . בעיסוק בדרכי הצופיות

 حجةפועלו של אלגזאלי וכתביו השפיעו השפעה רבה על האסלאם וזיכו אותו בכנויים 

השפעתו היתה . מחייה האמונה/ ي العقيدةيحم; מחדש הדת/ جمدد الدين ;מופת האסלאם/ اإلسالم

סלמית והן על הפילוסופיה מוצופיות הגדולה הן על האסלאם האורתודוכסי ועל ה

   3.אלגזאליועד הנצרות של ימי הביניים הגיעה השפעתו של , והמיסטיקה היהודית

 تاف השיטתית והחריפה ביותר נגד הפילוסופים באה בחיבורו, העניינית ההתקפה

כיח את בו הוא מו, )תאפֻ הַ ּתַ , להלן( הפלת הפילוסופים /הפַ אסִ לַ ת אלפַ אפֻ הַ ּתַ  /الفالسفة

כפירתם של הפילוסופים משום שהם מאמינים בקדמות העולם וכופרים בידיעת האל את 

  4.העולם ובתחיית המתים

במשך נדודיו . ברח מהעיר בגדאד וחי חיי נודדים, כאות למשבר אמצע החיים, אלגזאלי

החייאת  /יןם אלּדִ לּועֻ  'אאיַ חְ אִ  /إحياء علوم الدينהמפורסם מביניהם הוא . חיבר חיבורים רבים

 אשר בו טען שהצופיות אינה כפירה מבחינת ההלכה 5)'אחיאא ,להלן(מדעי הדת 

בספר זה הסביר את דרכו ואמונתו החדשים  :אלא היא תואמת את דת האסלאם, המוסלמית

רגשית -שנבנו על מסורת העבר והוכחות שכליות אך נרכשו בדרך של חוויה אישית

   . עמוקה

את המאמין בנתיבות  המדע  המדריך –ה לַ אמַ עַ ם אלמֻ לְ עִ / ملةعلم املعاהוא  'אחיאאה

העשייה הדתית והעוסק בתכונות המגונות שבלב ובדרכים לעקרן כמו גם בהכרת התכונות 

נחלק לשתי חטיבות  'אחיאאחיבור ה. הדרכים לרכישתם והאמצעים לחזק אותן, הרצויות

  . עשרה ספריםרבע כולל  וכלכך מתקבלים ארבעה רבעים , וכל אחת נחלקה לשניים

                                                 
 . )2005( מוסא ;)1975( יפה –לצרוס; )1993( אלַׁשאִמי; 63' עמ ,)1972( אלַגַזאִלי 2
  ).2008( אורמסבי, לאחרונה יצאה ביוגרפיה חדשה אודותיו. )1953(גויטייןהשוו . 47' עמ, )ז"תשמ( מימוני 3
  .)1997( מרמורה 4
 רק . הקרַאן אחר המוסלמים בקרב ביותר הנקראים הספרים אחד והוא ,באסלאם רבה השפעה בעל לחיבור הפך זה ספר 5

לא יצאה מהדורה היום הזה  עדאך  . 2005, אלַחִּכים, אודותיו ולגד ספרהוציאה  אלַחִּכים ֻסַעאד הלבנונית החוקרתלאחרונה 
  .אחיאאמדעית ל

  



- 8  - 
 

  

]I [ מחולקת לשני רבעיםחטיבה ראשונה:  

/ כתאב אלעלם/ كتاب العلم : האחד מבוא לאחיאא כולו –ובו שני מבואות  – רבע הראשון

ספר / אִעד אלַעַקאִאד'ַקוַ  אּבתַ ּכִ / كتاب قواعد العقائدהראשונה חטיבה והשני ל , ספר המדע

 /العباداتברבע זה עוסקים בדרכים הקיום של  עוד שמונה ספרים. יסודות האמונות

  . המצוות/אתאדַ ּבַ עִ אל

היחסים / אתאדַ עַ  אל /العاداتכולל עשרה ספרים אשר עניינם המצוות בתחום  – רבע השני

  . בין אדם לאדם

  

]II [ מחולקת לשני רבעיםחטיבה השנייה :  

 ּבאאִ 'גַ ח עַ רְ שַ  אּבִּכתַ  /كتاب شرح عجائب القلبכולה  חטיבהמבוא לובו  – רבע שלישי

 /ספְ ת אלּנַ 'צַ איַ ִּכַתאּב רִ  /كتاب رياضة النفسוהמבוא השני  ,הלבנפלאות ספר פירוש   /ּבלְ אלקַ 

הגדרת התכונות  ,שמונה ספרים ברבע זה עוסקים בתיקון המידות עוד. נפשספר חינוך ה

  . המובילות לכיליוןהמידות / אתּכַ לִ הְ מֻ / كاتلهمהמגונות 

  .המובילות לישועההמידות / אתיַ 'ִגנְ מֻ /  نجياتم עוסק בתכונות המשובחות – ירביערבע 

    

תלמידי 'הוא בא לחנך את ציבור : פונקציה חינוכית אחיאאשל ה 'המרובע'למבנה 

מתכונת זו של עריכה מעוררת רושם כי . שכל מעייניהם נתונים לעיסוק בהלכה 'החכמים

 'אחיאאלקריאת ה 'תלמידי חכמים'ה למשוך אותם ואמור, מדובר בחיבור הילכתי ביסודו

בו ימצאו במחצית הראשונה דיונים הלכתיים מפורטים אולם החטיבה השנייה מעבירה 

אשר מקדמת אותם בהדרגה בשלבי תיקון , רוחני-מוסרי, הילכתי- אותם לתחום שהוא על

  . 'מדעי הדת חייאתה'להמידות שבהם רואה אלגזאלי האמצעי העיקרי 

הן ת ידויהמחשבה ההיתה השפעה כה רבה על ה 'אחיאאסבור כי ל אלקיים

  : כותבהוא וכך בימי הביניים מיסטית - הפילוסופית והן הקבלית



- 9  - 
 

התרבות  של הספרים בארון היסוד מספרי הוא 'הדת מדעי החייאת'כי  אם אומר אפריז לא
 האסלאם י דתמדע את רק לא זה בספר מחדש עיצב אליזאלג ,אחר לשון .הערבית – היהודית

  6.בארצות האסלאם בעיקר ,היהודית והרוחניות היהודית הדת את גם אלא
  

אל לַ 'ן אלּצַ מִ ' דקִ נְ אלמֻ  /املنقذ من الضالل واملوصل إىل ذي العزة واجلاللחיבורו אוטוביוגרפי 

ה מן התעיה והטעות והמוביל אל בעל העוז הפודֶ / אללַ 'ה ואלגַ ּזַ אלעִ  י'דִ  אלַ ל אִ צִ ואלמּו

במבוא  איָ נְ דֻ  7.שופך אור על מהלך חייו המרתקים של אלגזאלי )'דקִ נְ אלמֻ  ,להלן( כותהמל

. התקופה שקדמה לספקנותו ב. א: מחלק חיי אלגזאלי לשלש תקופות תאפֻ הַ ּתַ  של החיבור

והשנייה כאשר עזב את , הראשונה כאשר הגיע  לבגרות: תקופת הספקנות על שני  חלקיה

  8 .תקופת הרגיעה והשלווה. ה גאמי'הלימוד במדרסה אלנט

את לימודיו המוקדמים התחיל בעיר  9.סטּו בעיר נולד אלגזאלי 1058/450 בשנת

ר צְ נַ  ּוּבַא' אן ללמוד אצל השיח'גַ רְ 'לאחר מכן עבר לעיר גֻ  י אנִ ּכַ 'אדַ אלּרַ ' י השיח"ע, הולדתו

   .יילִ אעִ מַ סְ אלאִ 

إمام  10)1085-1028/478-419( ַוְיִני'אלגֻ ולמד אצל  אבורשעבר לעיר ני 1080/473 בשנת

שם . ממנו רכש השכלתו ההלכתית והתיאולוגית, )הגדולים(המסגדים  )שני(אם מַ אִ / احلرمني

אלגזאלי  11.)935-873/324-260( ירִ עַ ׁשְ אלַאהתוודע לאסכולות הּכלאם ותמך באסכולה של 

א לחצר של הוזיר אז הוא יצ .1085/478 בשנת ַוְיִני'אלגֻ עד מותו של  אבורשנינשאר ב

 חכמי הדת/ 'אאמַ לַ עֻ /علماءהתווכח עם , אבורשליד העיר ני, ּךלְ אם אלמֻ 'טַ נִ  וקי'הסלג

, תיו המדעיותוהוזיר העריך את אלגזאלי ויכול. וניצח אותם ּךלְ אם אלמֻ 'טַ נִ במושבו של 

 המדרש הגבוה אז בבגדאד בשנת בית, הּיַ אמִ 'טַ קידם אותו ומינה אותו במדרסה אלנִ 

בעיקר , במקביל לעיסוקו בהוראה עסק אלגזאלי גם בחקר ולימוד הפילוסופיה .1091/484

  .  יאּבִ ארַ אלפַ וחיבוריו הפילוסופיים של  אינַ ן סִ ּבְ אִ פלטוניים של א- על פי כתביו הניאו

היה אלגזאלי  12.הּיַ נִ אטִ ּבַ מכת אל מתנקשי "ע ּךלְ אם אלמֻ 'טַ נִ נרצח  1092/485 בשנת

 /املستظهريאלגזאלי ספרו  חיברולפי בקשתו  13,רהִ 'טְ תַ סְ אלמֻ י ליף העבאס'מקורב לח

                                                 
   .188' עמ, )ט"תשס( אלקיים 6
 ) 1980(י 'מקארת ;)1953(ואט  ראו, יש לציין שהחיבור הזה זכה לתרגום לאנגלית מספר פעמים. )ה"תשכ( ראו אלגזאלי 7

     ). 2008(פילד ו  )2000(' ומקארת
  .63' עמ ,)1972(אלגזאלי  8
 .ןאצפון מזרח איר 9

  ). 1960(ברוקלמן  10
  ).ב 1960( ואטראו  11
  .פלג באסמאעיליה השיעית 12
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וככל 14.הּיַ ימִ לִ עְ ּתַ אלאשר הקדישו נגד תנועת  ,רהִ 'טְ תַ סְ החיבור המוקדש למֻ  /ירִ הִ 'טְ תַ סְ אלמֻ 

במיוחד  הבין שאינו רצוי שם ,אלגזאלי אשר התערב בחיים הפוליטיים של בגדאד ,הנראה

  . ּךלְ אם אלמֻ 'טַ נִ אחרי הירצחו של 

כפי , נקלע אלגזאלי למבוכה רוחנית אשר נמשכה שישה חודשים, 1095/488 בשנת

שלב זה של בלבול נגמר כאשר עבר לדמשק ונשאר בה . 'דקִ נְ אלמֻ שהוא מספר בחיבורו 

ביקר בחברון בקבר אברהם ', כיפת הסלע'משם עבר לירושלים והתבודד במסגד , שנתיים

  . ם מצוות העלייה לרגל חזר לבגדאדולאחר קיו. ומשם יצא למכה ולמדינה

 בשנת. אבורשבעיר ניה ּיַ אמִ 'טַ במדרסה אלנִ חזר אלגזאלי ללמד , 1006/499 בשנתרק 

   .סטּונפטר אלגזאלי בעיר הולדתו   1111/505

  

   מטרת העבודה ותרומתה הצפויה למחקר 1.3

בספרו  עיוןתוך  םבדת האסלא )قوا بأخالق اهللاختلّ( לאל ההידמותשאלת מבקש אני לחקור את 

 מהי תפיסת ההידמות לאל לפי: ביסוד מחקרי תעמוד השאלה .אלַמְקַצד של אלגזאלי

נבחן את הגותו של אלגזאלי בסוגיה זו לעומת קודמיו על פני ציר של , זו אף זו? אלגזאלי

אם ה, רוצה לומר? מה אלגזאלי קיבל מקודמיו ומהם חידושיו שלו בסוגייה זו: רצף ותמורה

  ?אסלאמיתבמחשבה ה רעיון ההידמות לאלהראשון שמתייחס ל הילי האלגזא

בתוך  –כיצד  כגון, הלכתיות-תתיאולוגיו- תופילוסופינדון גם בשאלות , יתר על כן

איך אפשר או ? ניתן להידמות לו – טרנסצנדנטי אל אחדמונותיאיסטית של תפישת עולם 

  ? מידות/ אקלַ 'חְ ַא/ أخالق המילה  את לייחס לאלוה

כיצד אלגזאלי בפירוש : במרכז עיונייעמוד חינוך ואתיקה , גם הקשר בין תיאולוגיה

מנסה לעצב  ,'ִאְחַיאאבבמיוחד  ,אחריםה וובחיבורי אלַמְקַצדבשמותיו הקדושים של האל 

בדרך ההולכים  /אלַּסאִלּכּון /الكونالس דרכם של או לפחות את, את ההתנהגות האנושית

   .ּופיתצה

                                                                                                                                            
   . 1118–1094/ 511–487 אשר משל בבגדאד משנת ,יתעבאסהשושלת הליף העשרים ושמונה של 'הח 13
לצרוס   .26' עמ, )1953( ואט ראו, יםׂשפחהמהכת של /  'The classes of seekers':ואט מתרגם מונח זה כך :ה ּיַ ימִ לִ עְ ּתַ  14

 .45' עמ, )ה"תשכ( אלַגַזאִליראו , . 'פלג באסמאעיליה השיעית –בעלי ההוראה הסמכותית ' :יפה מביאה את ההערה הזאת 
 /69' עמ, )1967( אלַגַזאִליראו , املعصوم اإلمام من باالقتباس واملخصوصون التعليم أصحاب أنـهم يزعمونוכך אלגזאלי מתאר אותם 

, )1967( אלַגַזאִליראו עוד  .29' עמ) ה"תשכ( אלַגַזאִלי מאם שאינו שוגהטוענים שהם בלבד זוכים באור האמת שמקורו באִ 
   .31-30' עמ
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תתרום לתולדות הדיון על ההידמות לאל בתיאולוגיה , ני מקווהכך א, עבודה זו

בשרטוט תמונה הוא עיקר תרומתי . האסלאמית בכלל ובתולדות האתיקה הצופית בפרט

החל בקראן וכלה בהגותו של  ,של התפתחות רעיון ההידמות לאלועדינה ת מורכב

  .אלגזאלי

 

 שיטת המחקר 1.4

פנומנולוגית ההרמנויטית , אל בשיטה הפילולוגיתזו נחקור את רעיון ההידמות לעבודה ב

חקר רעיון ההידמות לאל ידון תוך כדי השוואה היסטורית וגם פנומנולוגית  .וההשוואתית

, ל"ספרות חז, המקראבעיקר בספרות , רוצה לומר. לרעיון זה בדת היהודית ובדת הנוצרית

  ,הברית החדשהשל ימי הביניים ו כתבי הפילוסופיה היהודית

תוך כדי עיון  אלַמְקַצדשל אלגזאלי  וחיבוראת מרכז הדיון אני חוקר באופן פילולוגי ב

סוגיית ההידמות כדי לעמוד על ייחוד  'ִאְחַיאאההשוואתי עם חיבוריו האחרים ובעיקר 

  .לעומת חיבוריו האחרים אלַמְקַצדבחיבור  לאל

 .ולוגיה האסלאמיתעל פני ציר רצף ותמורה בתיא אלַמְקַצדנחקור את , יתר על כן

חיבורי פרשנות , הקראן: רבים ומגווניםמקורות לבמהלך מחקר זה נדרשתי לשם כך 

חיבורי , ספרות היסטורית, פית קלאסיתּוצספרות , 'ַחדיתספרות , ּופיתצהקראן הסונית וה

   .נמנים במלואם ברשימת המקורות הנלווית לעבודתיכל אלו . דוקטרינה

  

  התיארוךעל דרכי הציטוט  ו: הערה

   ציטוטים מן הקראן וממקורות מוסלמיים אחרים

. בריתרבית ואחריו בעבציטוטים מן הקראן הובא דרך קבע כל הפסוק הקראני הנידון בע

ההפניה לפסוקים גם היא . אורי רוביןבסיס לתרגומי לפסוקי הקראן שימש תרגומו של 

   .רוביןלפי 

רשמתי את השם באותיות ו המצוטטים בעבודה זאחרים ביחס למקורות ערביים 

תרגום עברי שלתוכו שובצו משפטים כ תעתוק לאותיות עבריות ובסוף "אח, ערביות

  .עיקריים ומלות מפתח רלבנטיות בלבד מתוך המקור הערבי

  תיארוך

  .רי ולאחריו הובא התיארוך לפי הספירה הנוצרית'התיארוך צוין תחילה לפי הלוח ההג
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  נצרותמחשבת הלהיהדות שבת מחבין  -  הידמות לאלה       .2

  15 הקלאסית ת ישראלמחשבזרמים עיקריים בבהידמות לאל ה    2.1

  

   מקראה תמחשבבהידמות לאל סקירה קצרה על ה 2.1.1

הדוקטרינה של הידמות לאל קשורה  )26בראשית א ( ִהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּוֹוַוּיאֶמר ֱאל

בדמיון בין האדם לבין  השמכיר, ת האדם בצלמו של אלוהיםלהשקפה המקראית של בריא

: ולא להידמות לו מעשי האלעל האדם לחקות כי מודגש , למשל, גן העדןר ופיסב 16.בוראו
  ). 5 בראשית  ג( ְדֵעי טֹוב ָוָרעוִּכי יֵדַע ֱאלִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכאלִהים י

לפי גישה זו אין האדם  17.בספר ויקרא נדון רעיון ההידמות לאל מסגרת רעיון הקדושה

  : לשאוף אליהמצווה את מדרגת הקדושה האלוהית אלא בחייו יכול להשיג 
ִני ּו ִּכי ָקדֹוׁש אֲ ִּתְהיִׁשים ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקד: ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמר

   .)2 -  1 ויקרא יט( : ֵהיֶכםְיהָוה ֱאל
  

 האל ללכת בדרכיאו המצווה הדרישה אפוא ביסוד האתיקה היהודית המקראית מוצבת 

  : מופיעה מספר פעמים במקראוהיא 
ְּדָרָכיו -ֹוֶהיָך ָלֶלֶכת ְּבָכלְיהָוה ֱאל-ְלִיְרָאה ֶאת-ִּכי ִאם  ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמךְ  .א

   .)12 דברים י( ַנְפֶׁשךָ -ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְיהָוה ֱאלֹוֶהיָך ְּבָכל-ּוְלַאֲהָבה אֹותֹו ְוַלֲעבֹוד ֶאת
ה ַלֲעׂשָתּה ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהוָ  ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם .ב

 .)22 דברים יא(ֵהיֶכם ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלָדְבָקה בֹו ֹולאֱ 
יו ָּקיו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפטָ ֶאת ְיהָוה ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר חֻ  .ג

 .)17 דברים כו(ְוִלְׁשמַֹע ְּבקלֹו
 ו ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיׁש ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלְך ִּכי ִתְׁשמר ֶאת ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֶהיךָ ְיִקיְמָך ְיהָוה לֹו ְלַעם ָקדֹו .ד

 .)9 דברים כח(
 

   על האדם להידמות לאל באהבת הזולת
  

ץ ִייֶתם ְּבֶארֶ ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים הֱ : עֶׂשה ִמְׁשַּפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְואֵֹהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה
  ). 19 -18 דברים י: (ִמְצָרִים

  
   :במנוחת השבתאו 

  
ְבֶהְמֶּתָך ִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך לא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּו

 ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ְיהָוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאתִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה : ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 
    18.)11 -10 כ שמות: (ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָֹוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו

  
                                                 

 ח"תשכ : ירושלים) תרגום אריה סימון( תיאיטיטוסבייחוד מדבריו בספר , שאול מדבריו של אפלטוןהידמות לאל הביטוי  15
b176 .קלנר , )1978(שפירו , )1992(  קרייסל, )1977( הרוי, )2007( סיגל: ן ההידמות לאל ביהדות ראועל עניי
 ). ג"תשמ( רוזנברגו) ג"תשל( רות הפולמוס בין רות לבין רוזנברג במאמריהם גם ראו) 1991(

   ).ד"תשס( לוברבויםראו בהקשר זה  16
 ). ח"תשנ( דןעל רעיון הקדושה ראו  17
  .ר ויקרא כהספבהקשר זה  ורא 18
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ראי הרעיון המק. אלוהיםלהפוך ללאל במעשיו אך לא דמות האדם להיעל , כללו של דבר

להשיג האלָהה או התמזגות  פגנייםמהניסיונות השל ההידמות לאל שונה בתכלית השינוי 

   19.או התאחדות בתוך האלוהות

  

   ל"מחשבת חזב הידמות לאלסקירה קצרה על ה 2.1.2

וכך נאמר . תנא אבא שאולדברי הבמיוחד ב, ל"מובע בברור בספרות חז הידמות לאלרעיון 

   : מכילתאב
אבא שאול אומר נדמה לו מה הוא רחום ) 2 שמות טו(ָאִבי ַוֲארֹוְמֶמְנהּו  ֱאלֹוֵהי ,ְנֵוהּוֶזה ֵאִלי ְוַא

   20.וחנון אף אתה רחום וחנון
  

  : ואומר מוסיף הוא
  

לומר אם מקדישים אתם עצמכם מעלה ) 2 ויקרא יט(ֲאִני ְיהָוה ֱאלֹוֵהיֶכם , ִּכי ָקדֹוׁש :ְקדֹוִׁשים ִּתְהיּו
ידשתם אותי ואם אין אתם מקדישים עצמכם מעלה אני עליכם כאילו לא אני עליכם כאילו ק

או אינו אומר אלא אם מקדישים אתם אותי הריני מקודש ואם לאו איני מקודש . קידשתם אותי
אבא שאול . תלמוד לומר כי קדוש אני בקדושתי אני בין מקדשים אותי ובין אין מקדשים אותי

  ). ב:ספרא יט( .חקה למלךאומר פמליא למלך ומה עליה להיות מ
  

רבי חמא ברבי חנינא נמצא בדברי  ל"חזאל בספרות ההידמות לשל רעיון לקלאסי דיון 

  )5דברים יג ( ֵהיֶכם ֵּתֵלכּוֹוַאֲחֵרי ְיהָוה ֱאל פסוקאת ה דרשש
אלהיך אש אוכלה הוא אלא להלך ' וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר כי ה

אלהים לאדם ולאשתו ' הקדוש ברוך הוא מה הוא מלביש ערומים דכתיב ויעש ה אחר מדותיו של
' כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים הקדוש ברוך הוא ביקר חולים דכתיב וירא אליו ה

באלוני ממרא אף אתה בקר חולים הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים דכתיב ויהי אחרי מות אברהם 
ף אתה נחם אבלים הקדוש ברוך הוא קבר מתים דכתיב ויקבר אותו ויברך אלהים את יצחק בנו א

  ).א/סוטה דף יד, בבלי( בגיא אף אתה קבור מתים
  

מפתחים ומרחיבים את הפרשנות האתית לרעיון ההידמות לאל בכך שהם , ממשיכים ל"חז

הם לא . הנדיבות והסבלנות האלוהיים, תכונות החמלההידמות לישראל לבני  אתעודדים מ

דרכי האל . המחמירצדק הכגון כעס או , נות מידת הדין שלוהידמות לאל בתכולעצים מיי

   .דתית ראויה לשמה-אנושית של התנהגותדגם כ ל"חז משמשים את

  

  

  
                                                 

  .)1978(, שפירו :ראו 19
 .פרשה ג ,פרשת השירה ,מכילתא 20
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  בכתבי פילוןהידמות לאל  2.1.3

, של הפילוסופים היוונים בין תפיסתםהידמות לאל והשל ל "ת חזבין תפיס ה קירבהישנ

י הפילוסוף בכתב 21.'להידמות לאלוה במדה האפשרית'ממליץ  אשר ,אפלטוןבמיוחד 

להידמות 'הדוקטרינה של הידמות לאל ברעיון האפלטוני  כרוכה פילון הלניסטי-היהודי

  :'לאלוה

, שעליו ללכת בדרכו של האל עד כמה שאפשר, ובעיקר הוא מלמד לקח יאה ונאה למין התבונתי
-מכיוון שקיבלת כוח מן הכול, ובכן. שבהישג ידו בלי להזניח שום דבר שיביאו לאותה הידמות

כדי שתלך בדרכו של האל , שתף אחרים בכוח ועשה עמם מה שנעשה עמך, הוא אומר, יכול
   22.בגמילות חסדים כחסדיו

  

  :אומרו פילוןמוסיף  ועוד
, שממעשהו זה, אדם לבני' להורות חכמה'שנתכוון בו , תפירה צנוע זה יאה לו לאלוהים שמעשה
במועט ראויות יותר -ילמדו לדעת שעבודה מועילה והסתפקות, ה לבוש צנוע אך מועיל כזהשעש

  23.לכבוד מחיים של מותרות ובזבוז

  

   מחשבה הפילוסופית היהודית בימי הבינייםב הידמות לאלסקירה קצרה על ה 2.1.4

, ושיסבור כי ישנו קשר בין מושג התכלית האנושית לבין מושג האל כדגם לחיקוי אנ קלנר

   :כך הוא כותבו
הוא הדגם , הנמצא השלם ביותר , המסורות הדתיות והפילוסופיות בימי הביניים הסכימו כי האל

    24 .התכליתי לחיקוי אנושי
  

 ם"הרמב. ם"שדנו בסוגיה זו נתמקד ברמב מבין הפילוסופים היהודים של ימי הביניים

  :ספר המצוותב משלל וכך הוא כותב. אלההידמות לבמושג  מרכזיתעסק בצורה 
 המצווה השמינית 

  : והוא אמרו, כפי יכלתנו' הציווי שנצטווינו להדמות לו ית
  ). 9דברים כח (ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו 

  )22שם יא (ְּדָרָכיו - ָלֶלֶכת ְּבָכל: וכבר כפל ציווי זה ואמר
  : ובא בפירוש עניין זה

  ; אף אתה היה רחום - ה נקרא רחום "מה הקב
  ; אף אתה היה חנון - רא חנון ה נק"הקב
  ; אף אתה היה צדיק - ה נקרא צדיק "הקב
  . זהו לשון ספרי -אף אתה היה חסיד  -ה נקרא חסיד "הקב

  )5שם יג ( ֵהיֶכם ֵּתֵלכּוֹוַאֲחֵרי ְיהָוה ֱאל: וכבר כפל צווי זה בלשון אחר ואמר
                                                 

  .14הערה  ראה 21
 . 221' עמ, 3, )2000(, פילון ראו 22
  .241 – 240' במיוחד עמ) 1968( אלטמן השוו .174' עמ ,א, )ל"תש( וולפסון ראו 23
  ). 1991(ראו קלנר  24
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  וגם בפירושו בא

  שעניינו להתדמות למעשים הטובים ולמידות הנכבדות 

  .יתעלה על הכל עילוי רב - שבהם מתואר יתעלה על דרך המשל 

הוא בעשיית המעשים הראויים מצדו של , ם"הרמבמסביר , הידמות לאלהשל ה טיב

י כך מתקרב "ע. רק מתוך האמת שבעשיית מעשה זה, ללא כל התפעלות ושינוי, המנהיג

  . ללא התפעלות חיצונית, המנהיג לדמות של עושה אמת ויושר

האדם פועל על פי מידות אלו כתוצאה מהתפעלות כלשהי , ן רגיל במציאותבאופ

נעשה אצלו כתגובה לאירוע אליו , כל מעשה מעניין הרחמנות והחמלה :התוקפת אותו

, אין פעולה מפעולותיו הנעשית מתוך עניין נוסף על עצמו כלל, לא כך הוא האל. נחשף

דיאלי המשיג את דרכי האל בהנהגתו את צריך לנהוג המנהיג האי, ם"אומר הרמב, ולא כך

כאשר  משה רבנו. אל במידותיוחקות העליו ל, בבואו להנהיג חברה של אנשים. העולם

הוא מחפש את השלמות העצמית שלו הוא צריך לדעת את האל והדרכים אליו כדי להוביל 

  . את העם אליו

ם אנו בדרכי האל והולכי, כאשר מגיעים אנו לשלמות ההגיונית העליונה, לעומת זאת

מתבטל פה האני העצמי , למעשה. אין מקום לנגיעה האישית במעשינו, מידותיוחקים את ומ

והחלטותינו נעשות רק מתוך ראיית כלל , של האדם ומתחבר הוא אל השכל הפועל

  .הנהגה זו חוט של חסד משוך עליה. המציאות והנהגתה הראויה

ניתן לומר כי הוא , מורה הנבוכיםיו בבסוף דבר ם"הרמבשיוצר , בהפרדה חותכת זו

בגיבושה של התכלית אליה צריך לשאוף , משלים למעשה את בניין תורתו הפילוסופית

קורא לכל אחד מבני האדם המוכשר  מורה הנבוכיםשל בפרקים . האדם בחייו עלי אדמות

, וויבכל צי, בכל דבר. וללכת בדרכי האל, את צלם האלוהים שבו, לכך לממש את עצמיותו

  :למדוד את ערכו על פי מידת הקירוב או הריחוק שהוא גורם לנו ביחס לתכלית זויש 
לה אדראכה תעאלי חסב טאקתה וערף  הו מן חצל הً̄ר חקיקכֹ י בה יפתכמאל אלאנסאן אלדֹ 

לך ץ בעד דֹ לך אלשכֹ דֹ ה ̄כיף הו וכאנת מיד .אדהא ותדבירהאלוקאתה פי איגֹ ענאיתה במכֹ 
  . באפעאלה תעאלי האًחסד צדקה ומשפט תשבّ אימאًיקצד בהא ד ,אלאדרכ

  
מי שהגיע להׂשיג את האל יתעלה כפי ) מדרגתו של(שלמות האדם שבה יתפאר באמת היא 

לאחר . ויודע כיצד היא השגחתו בברואיו בהביאו אותם לידי מציאות ובהנהיגו אותם יכולתו
צדקה מתוך הידמות אל מעׂשיו אותו אדם יתכוון בהתנהגותו תמיד לחסד משפט ו, אותה הׂשגה

   25.יתעלה
  

                                                 
  .178-180' ובמיוחד עמ, )1994( השוו קרייסל. 675' עמ, ב,  )ג"תשס(ם "ראו רמב 25
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ם גם את שאלת "מבטא אצל הרמב 'חסד ומשפט וצדקה'בעשיית  הידמות לאלהדיון ב

מורה הפרק האחרון מ הרטמןכפי שציין . המוסריות אל השלמות האנושית העליונה

על המקום שתופסת המוסריות בתהליך של  אליתסקפרדונראה כמביע השקפה  נבוכים

ם מתאר מצד אחד את המוסריות כנחותה מן השלמות "הרמב 26.לכלל שלמות הבאת האדם

אלוהים -נראית המוסריות כתכליתה של דעת 'חסד ומשפט וצדקה'השכלית ואילו בדיון על 

  . או בלשון אחר כשלמות העליונה

שמוסריות זו שיסודה בהכרת אלוהים נבדלת הבדל 'בכך  סהפרדוכפותר את  גוטמן

 ,המוסר שהיה כפוף קודם לכן להכרה, רוצה לומר 27.'הקודמת להכרה גמור מן המוסריות

  . התוך הסופי ולמטרה הסופית של הכרת אלוהים הידמות לאלם על "נעשה בדיון של הרמב

חולק על כך וטוען כי חשיבותה של המוסריות היא בתורת מכשיר להשגת  הרטמן

היא  הידמות לאלהמוסריות כ, רוצה לומר. אהבת אלוהים תיאוצנטרית –המטרה העליונה 

דעת אלוהים , לשון אחר. מוסריות ששורשיה נטועים בתפישה שכלית של אלוהים

המבוססת על לימוד הטבע וחוקיו מגלה כי החסד הצדקה והמשפט הם תכונות מהותיות של 

דרך משל התמדתו של החסד האלוהי בהוויה ממריצה את האדם השלם לנהוג . המציאות

  28.אדם אף כי לכאורה אינו מחוייב להם כך גם ביחס לבני

המדעית עד שרואה  ייב בצורה כה עמוקה את הפעילותוהמח, המאמין סבור כי ישפה

 חסד'פעולות = [עשייה חברתית ובהנהגה מדינית בהדמות לו לחייב  הידמות לאלבה 

  ]'משפט וצדקהו
וא חוויה דתית ורוחנית ה, אחרי ההשגה, קיום המצוות] ...[כל יהודי חייב לקיים את המצוות 

   29.ם ואין הוא דומה לציות גרידא בלא הבנה והשגה"לשיטת הרמב, שיש לשאוף אליה
  

  התיאוסופית קבלהב הידמות לאלסקירה קצרה על ה 2.1.5

  :שלוםוכך כותב . העולם האלוהי מצוייר בדמות אדםקבלה התיאוסופית ב
ונה בדמות אדם קדמון המקבילה לזו של אלא בראש וראש ',דמות אילן'הספירות מוצגות לא רק ב

הוא  האדם[...]  ספר הבהירהמוזכרות לראשונה ב 'הצורות הקדושות'הספירות הן . האדם הארצי
נה הכוללת כל והתמ'או  'הצורה הכלולה מכל הצורות'הדמות המושלמת  ספר הזוהרבעיני 

על אותו מוטיב מקראי כמו  הזוהר חוזר ומסתמך ]...[ דבצא המתקיים על ידה בלמוכל נ 'התמונות
  30.ספרות שיעור קומה

  

                                                 
  .165-168' עמ,)1979( הרטמן 26
  .164' עמ, )ג"תשי( גוטמן 27
    . 439 – 426' עמ', ג, )ה"תשס( ישפהראו  28
  . 440 – 426: ראו גם את הדיון הנרחב בעמודים. 432' עמ, שם 29
  .178-179' עמ, )א"תשמ(שלום  30
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כך שהאדם הופך  ,נשקפות ברוחו ובגופו של האדם ,שהן סוד הצורה העליונה, הספירות

על בסיס רעיון כוננה ספרות המוסר , יתר על כן .אלהותלמרכבה בעולם הזה לשמש 

הבעה הכי ה. הקבלית והחסידית שבמרכזה רעיון ההידמות לאל במבנה של עשר ספירות

הכותב  ,)ק"הרמ, להלן( משה קורדובירו 'רא בספרו של ומצניתן לבהירה של רעיון זה 

   :כך תומר דבורהבספרו 

   
שאלו ידומה בגופו ולא  ,צלם ודמות, האדם ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בסוד הצורה העליונה

שהרי עיקר הצלם . 'יםצורה נאה ומעשים כעור': הרי הוא מכזיב הצורה ויאמרו עליו, בפעולות
ובפעולות , דמות תבנית אבריו, ומה יועיל לו היותו כצורה העליונה, פעולותיו  –והדמות העליון 
שהן שלוש עשרה מדות של רחמים , לפיכך ראוי שיתדמה אל פעולות הכתר. לא יתדמה לקונו

   31.עליונות
  

ספר עצמו ובמשך ה , הדרך לתיקון המידות דרך הדבקות במידותיו של האלה מתוו ק"הרמ

ומסביר אלו פעולות מוסריות על האדם לנקוט כדי ליצור , מפרט את מידות האלהוא 

, סובלנות, כך למשל הוא מתאר מידות כמו ענווה. השתוות בין מידותיו למידות האל

לימוד , כיבוש היצר, אהבת הכל, תיקון עצמי, התנהגות לפנים משורת הדין, הצדקת הזולת

הידמות , לשון אחר .ביסוס המוסר באמצעים חומריים וקיום מערכת זוגית, תורה ומוסר

  .לאל פירושה הידמות לכוחות האלוהיים הנכללים בעשר הספירות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
על / On The Doctrine of Imitateo Die:ותרת האנגליתסמאן בחר בכמעניין שהמהדיר ניסן וואק. ג' עמ, )1960( ק"רמה 31

  .הדוקטרינה של ההידמות לאל
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   32תובנצרהידמות לאל סקירה קצרה על ה     2.2

הוא מתקשה להשלים עם . האדם המאמין אינו יכול להסתפק בתפיסה מופשטת של האל

, הוא מבקש לחוש בקרבתו של אלוהים; הפעורה בינו ובין מושא כמיהתו התהום העצומה

האל אינו רעיון , עבורו. להתחמם בזיוֹו לשאוב ממנו נחמה ותעצומות נפש, לדבר עמו

  :יימס'גכותב וכך . שניתן להרגיש בה, תיאורטי כי אם נוכחות חיה ופועלת
) את מספרם לא נוכל לקבוע( בנוגע לתחום החוויות הדתיות המובהקות רבים הם האנשים

, ששכלם מקבלם כאמיתיים, התופסים את האובייקטים של אמונתם לא בצורת מושגים גרידא
ובמידה שהרגשת נוכחותם , הנתפסות תפיסה ישירה, אלא יותר בצורת ממשויות כמעט־מוחשיות

ין נתו ומיטלטלת בבה במידה מתנודדת אמו, הממשית של אובייקטים אלו נתונה לתמורות
  33 .חמימות וקרירות

  

, האמונה הדתית היא בראש ובראשונה חוויה: מעלה נקודה בעלת חשיבות מהותית יימס'ג

. שאינה סובלת את הריחוק האינסופי ממּושאה הטמיר, תחושה מסוג מסוים, התנסות

חוויתי שפירושו מחויבות המאמין הנוצרי /הידמות לאל בנצרות הינו מושג תיאולוגי

מזמין את הִּפיִלִּפִּיים  פאולוס. חיקוי סבלו, עהכרת ישו: באופן שלם עישולהידמות ל

  :ישועל הידמותל
ֵפל ֲאֶׁשר ַיֲחִליף ֶאת ּגּוֵפנּו ַהּׁשָ : ָלַדַעת אֹותֹו ְוֶאת־ְּגבּוַרת ְּתִחָּיתֹו ְוֶחְבַרת ִעּנּוָייו ּוְלִהַּדּמֹות ְלמֹותֹו

   34.ַּלת ְיָכְלּתֹו ִלְכּבׁש ַהּכל ַּתְחָּתיוִלְהיֹותֹו דֹוֶמה ְלגּוף ְּכבֹודֹו ְּכִפי ְפעֻ 
  

 'עשו אתם מה שעשה האל' ;ההידמות לאלרעיון עומד הבסיס לנצרות  סבור כי ביסוד רות

 הספרחיבר את ש 36)1471-1380( יסמּפִ קֶ  תומאס ַאמצטט את  הוא 35.מבקשת הנצרות

  :רבעה חלקיםמחלק את ספרו לא יסמּפִ קֶ  De Imitatione Christi37).( עחיקוי ישו

 .מחשבות מועילות לחיי הנשמה .1

 .החיים הפנימיים .2

 נחמה פנימית .3

 .האיחוד הקדוש .4

וכך הוא כותב בתחילת הפרק  .מעשיוחייו ו, ישועשל חיקוי הבהיר את משמעות מ יסמּפִ קֶ 

  :הראשון

                                                 
 . ואילך 87' ובמיוחד עמ ,)1950(מקאסלנד  וגם המאמר המקיף בנושא, )1997(ראו פאוור , על עניין ההידמות לאל בנצרות 32

    .121-50 'עמ ,)1984( כיכפר; )2002(קלי ; )1999(קיבס  ;)1998(ראו גם גורני 
  .45-44 'עמ, )1949( יימס'גראו  33
 .21 ,10 האגרת אל הִּפיִלִּפִּיים גראו  34
  .25-24 'עמ, )ג"תשל( רותראו  35
  .8-5' עמ, )2002( קמפיס :על חייו ועל הספר ראו בהקדמת יותם ראובני לספר 36
  .)2002( קמפיס: ראויותם ראובני י "ספר זה תורגם לעברית ע 37
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ל ישוע הם דברים אלה ש. אומר האדון) 12ח , יוחנן( ֶׁשךְ ֹוִאיׁש ַההֹוֵלְך ַאֲחַרי לא ִיְתַהֵּלְך ַּבח
אם אנחנו מבקשים להגיע להארה אמיתית , בבחינת המלצה שנחקה את חייו  ואת הרגליו

המאמץ העיקרי שלנו יהיה איפוא מכוון לכך שנתעמק בחייו . ולהשתחרר מכל סימאון של הלב
    38.של ישוע הנוצרי

  

, ישועהנצרות מושתתת על האמונה כי השמימי והארצי התלכדו בהופעתו הנסית של 

, יכולתו דמות שהיא כל'אך גם , 'אדם כמונו בחלל ובזמן', קרל בארתבלשונו של , שהיה

 39.'ועל כן המתווך האותנטי בין אלוהים לכל יתר בני האדם, חסדו ואמתו של אלוהים

  :כוללת גם אימוץ בשורת האהבה שלו ישועהידמות להבאופן אידיאלי 
ר ֶאת ָהַאֶחֶרת׃ ַוֲאׁשֶ  ע ְוַהַּמֶּכה אֹוְתָך ַעל ַהְּלִחי ַהְיָמִנית ַהֵּטה לֹו ַּגםַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ַאל ִּתְתקֹוֲממּו ָלָרׁשָ 

יל ֵלְך ְתָך ָלֶלֶכת ִעּמֹו ֶּדֶרְך מִ ץ ָלִריב ִעְּמָך ְוָלַקַחת ֶאת ֻּכָּתְנֶּתָך ֵּתן לֹו ַּגם ֶאת ַהְּמִעיל׃ ְוָהאֵֹנס אֹוֹוַיְחּפ
ָך ר ְוָאַהְבָּת ְלֵרעֲ ֹות ִמְּמָך ַאל ָּתֵׁשב ָּפָניו׃ ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ֶנֱאמַ וֵּתן לֹו ְוַהָּבא ִללְ ִאּתֹו ְׁשָנִים׃ ַהׁשֵאל ֵמִאְּתָך 

] ֵאיֶכםָּבֲרכּו ֶאת ְמַקְלֵליֶכם ֵהיִטיבּו ְלׂשנְ [ְוָׂשֵנאָת ֶאת אֹוְיֶבָך׃ ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶאֱהבּו ֶאת אֹוְיֵביֶכם 
ֶׁשר הּוא ַמְזִריַח רֹוְדֵפיֶכם׃ ְלַמַען ִּתְהיּו ָבִנים ַלֲאִביֶכם ֶׁשַּבָׁשָמִים אֲ ] ם וְ ַמְכִאיֵביכֶ [ְוִהְתַּפֲללּו ְּבַעד 

ה ם ְּתֵאֲהבּו ֶאת אֹוֲהֵביֶכם מַ ִׁשְמׁשֹו ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים ּוַמְמִטיר ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַגם ַעל ָהְרָׁשִעים׃ ִּכי אִ 
ֲחֶכם ֲהלא ַגם זאת׃ ְוִאם ִּתְׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ֲאֵחיֶכם ִּבְלָבד ַמה ִׁשבְ ְּׂשַכְרֶכם ֲהלא ַּגם ַהּמֹוְכִסים ַיֲעׂשֹו 

   40.ּואהמֹוְכִסים ַיֲעׂשֹו זאת׃ ָלֵכן ֱהיּו ְׁשֵלִמים ַּכֲאֶׁשר ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָׁשַמִים ָׁשֵלם ה
  

 ישועהתאחדות עם  – והוא עובר הרכבה, מקבל שפע הרוח בזמן הטבילה המאמין הנוצרי

  : ישועפן אשר מסמל את כמו ענף הג
ן רֹוב ִּכי ִבְלָעַדי לא תּוְכלּוָאנֹוִכי הּוא ַהֶּגֶפן ְוַאֶּתם ַהָּׂשִריִגים ָהעֹוֵמד ִּבי ַוֲאִני בֹו הּוא ַיֲעֶׂשה ְּפִרי לָ 

  41.ֲעׂשֹות ָּדָבר
  

ָכל ֵאָבֵרי ֵּבה וְ ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהּגּוף ֶאָחד ּובֹו ֵאָבִרים ַהרְ : ישועוהוא הופך לחלק מגופו הסודי של 

אבל ההתאחדות הזאת חייבת להיות  42.ַהּגּוף ַאף ִּכי ַרִּבים ֵהם ֻּכָּלם ּגּוף ֶאָחד ֵּכן ַּגם ַהָּמִׁשיחַ 

תהליך אשר מנתב תמיד את התנהגות המאמין ; ישועבתהליך מתפתח של הידמות ל

ולפי  43,ָּמִׁשיַח ֵיׁשּועַ ִּכי ְיִהי ְלַבְבֶכם ִּכְלַבב הַ : ישועובסוף השגת ההגיון של  ישועלהידמות ב

  44.ִּכי ִאם ִלְבׁשּו ֶאת ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיחַ : ֹולֹוסאּפדבריו של 

, האיש והאגדה, ישועמאז ראשית הנצרות ניסו המאמינים להידמות ככל האפשר ל

כלומר בלי שהם יהיו ההתגלמות הארצית של , וזאת לצערם ללא היתרון הקטן שלו

                                                 
  . 11' עמ,)2002( יסמּפִ קֶ  38
  .114 'ועמ 111' עמ) 2004( בארת 39
  .48–39 ה ,מתי –הברית החדשה  40
  .5טו , יוחנן –הברית החדשה  41
השוו , "ֶּמּנּו ֵאָבר ַלֲחֵברֹוֵּכן ֲאַנְחנּו ָהַרִּבים ּגּוף ֶאָחד ַּבָּמִׁשיַח ְוָכל־ֶאָחד ְוֶאָחד מִ " עיין גם, 12האיגרת הראׁשונה אל הּקֹוִרְנִּתִּיים יב  42

  .  221-220' עמ ,)2002( יסמּפִ קֶ , בעניין הזה יסמּפִ קֶ את קביעתו של 
  .5 האיגרת אל הִּפיִלִּפִּיים ב 43
  .27 האיגרת אל ַהָּגָלִטִּיים ג: ראו גם. 14 האיגרת אל הרֹוִמִּיים יג 44
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אלא , לא ההזדהות המוחלטת עם האל: עמים רבות משמעותיוזה מה שפ. אלוהים

  : ההתקרבות ההדרגתית אליו
 ד ְלָכבֹודְך ְלֶעֶצם ְּדמּות ַהִהיא ִמָּכבֹוַוֲאַנְחנּו ֻכָּלנּו רֹוִאים ַּבַּמְרָאה ֶאת ְּכבֹוד ָהָאדֹון ּוָפֵנינּו ְמֻגִּלים ְוִנְתַהּפֵ 

    45.ְּכִמי ֶׁשִּמְתַחֵּלף ֵמֵאת ֲאדֹון ָהרּוחַ 
  

   :קרא לתלמידיו להידמות לו וללכת בעקבותיו ישוע

   46.ֶכת ְּבִעְּקבֹוָתיוִּכי ָלזאת ִנְקֵראֶתם ִּכי ַגם ַהָּמִׁשיַח ֻעָּנה ַבַעְדֶכם ְוִהְׁשִאיר ָלֶכם מֹוֵפת ָללֶ 

  

  : וכך ללכת כמו שהלך כאשר היה עלי אדמות

   47.א ֵּכן ִיְתַהָּלךְ ֵמד ּבֹו ַּכֲאֶׁשר ִהְתַהֵּלְך הּוֹוָהאֹוֵמר ֶׁשהּוא ע

  

הסבל מביא את המאמין עד שתתממש בו ; ההידמות לאל בנצרות כרוכה בסבל

י יּוַצר ָּבֶכם ָּבַני ֲאֶׁשר ֲאִני ָנתּון ֵׁשִנית ְּבֶחְבֵלי ֵלָדה ַעד ּכִ : באופן שלם ישועצלם /דמות

פי דבריו של ול, יושעמשמעותו ללכת אחריו ולחקות אותו בכל מ ישועחיקוי  48.ַהָּמִׁשיחַ 

 ישועוזה מה שהתכוון אליו  49,ְלכּו ְּבִעְּקבֹוָתי ַּכֲאֶׁשר ַּגם ֲאִני הֹוֵלְך ְּבִעְּקבֹות ַהָּמִׁשיחַ  :ֹולֹוסאּפ

אסיים ו 50.ַגם ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ָלֶכם ַתִּתי ָלֶכם ְלַמַען ַּתֲעׁשֹוִּכי מֹוֵפת נָ  :לתלמידו ואמרב

  :הוצא להורגלפני שמאנטיוכיה למאמינים  51)110-35( וסאגנאטיאמירתו המפורסמת של ב
נטחן תחת מטחנות שונאיי כדי , אני החיטה של אלוהים; הרשו לי לחקות את סבלו של אלוהי

המשיח כאשר העולם לא  ישועאז אהפוך תלמידו האמיתי של  ]...[שאהיה לחם טהור למשיח 
  52.יראה את גופי

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .18 האיגרת השנית אל הּקֹוִרְנִּתִּיים ג 45
  .21 ִאֶּגֶרת ֶפְטרֹוס הראשונה ב 46
  .6 ִאֶּגֶרת יֹוָחָנן הראשונה ב 47
  וראו גם , )2001(וראו גם לינן  .126-120 'עמ, )2000(ועוד על הנושא הזה ראו הלטרן . 19האיגרת אל ַהָּגָלִטִּיים ד  48

      .229-228' עמ, )2002(יס מּפִ קֶ 
   ).2003( קיםמאמרו המקיף של  נושא לחקות את ישו באגרת זו ראוהעל  .1 האיגרת הראשונה אל הּקֹוִרְנִּתִּיים יא 49
  .יג, יוחנן –הברית החדשה  50
ראו . מכונה ביוונית תיאופורוס. 117או  98-50הבישוף השלישי של אנטיוכיה וקדוש מעונה  Ignatiusס בלטינית יּוטִ נָ יְגאִ  51

  . 51' עמ, )2005(בורשטיין 
  .24-1' עמ, )1933(דלהי  ראו ,עחיקוי ישו על הקשר בין המארטיריזם לבין. 3 יאאיגרת אגנאטיוס אל הרומים  52
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   הקדום אםסלבאההידמות לאל        3

َـّق פועלההסמנטיקה של   3.1 ـَخـل   ַּלקַ 'ַתחַ  /َت

َـّق המילה מפרש את ) 1311-1233/711-630(  ּור’ַמְנט ִאְּבן ـَخـل  הידוע נובמלו ַּלקַ 'ַתחַ / ت

 הנביאעל אופיו של  53ַעאִאַשהמפי  'חדיתה תבין היתר אמביא ו, ּברַ עַ אלְ  אןסַ לִ / بعرللسان ا

   :כך הוא כותבו .היה הקראן )ֻמַחַּמדהנביא של (אופיו / قرآنكان خلقه ال: ֻמַחַּמד

َـّق ـَخـل مثل تجمل أَي أَظهر  ختلّق أَن يكون خملوقاً يف فطْرته، وقوله استعمله من غري: خبلُق كذا ت
ـّق بغري خلقه أي يتكلفه .وتصنع وتحسن، إِنما تأْوِيلُه اِإلظْهار جماالً   54.وفالن يتخل

 ;קשטהת כמו ַּלקַ 'ַתחַ ודברו   .בלי שהיתה טבועה בטבע בריאתומסיגל אותה : למידה כךהידמה 
 ,'פלוני מתחזה בזולת אופיו' .הרי משמעתו החצנה .תקשטם והֶהֱעִמיד ְּפֵני ,יופיהראה את הכלומר 

  .כלומר מעמיד פנים
  

 :ושל ןבלקסיקוכותב  ליין

ـّق بغري خلقه that was not his own.  And [or nature] خلق means He affected ختل ـّ بكذا  قختل  he 
feigned such a thing, it not being in his nature, or not being created in him. And 'ـّق  ختل

'للناس مبا ليس من نفسه  according in a tradition, [He affected, to men, a nature.55 that did not 
belong to him; or] he pretended [to men] that there was in his nature (ـِه  that (يف خـلُق
which was contrary to his real intention; or that which was contrary to what he had in 
his heart: the verb is similar to ـّع ـّق به .جتمل and تصن ـّقت به and ; ختل  He was, or ;  ختل
became, rubbed over, or perfumed; and she was, or became, so…56 
 

ـّق بغري خلقه ـّق بكذاו . אשר לא היה לו )אופיאו ( قـُلـُخ ףזיממשמעו הוא  ختل , בדברהוא העמיד פנים  ختل
ـّق للناس مبا ليس من نفسه' ו. או לא נברא איתו, אשר לא מאופיו דבר ים בשנאבפני  תחזהה/ 'חדיתלפי ה' ختل

ـِه(שיש באופיו  )לאיש(הוא העמיד פנים  )או(; אשר לא שייך לו אשר בניגוד לתכליתו   )يف خـلُق
ـّعהפועל דומה ל ; או אשר בניגוד למה יש בלבו; האמיתית ـّق به. )ִהְתַיָּפה(= جتملו )  התחזה(= تصن ו  ختل
ـّقت به   ; כך, פכה להיותאו ה, והיא היתה; ִמְתַּבֵּׁשם, מרח בנאו , הוא היה; ختل
  
ـَتخמתרגמים את הפועל איילון שנער  במילון ـّ    :שתי משמעויותב بِ قل

  . ִסֵּגל ְלַעְצמֹו ְּתכּונֹות לא לֹו. א

                                                 
   .)1960(ואט ראו , )678/58(אשתו השלישית של הנביא ֻמַחַּמד  53
   . 92 –84' עמ, 10 ,)1994( ּור'ִאְּבן ַמְנט 54
   ליף השני 'הח, ָּטאב'ן אלחַ ּבְ אִ ֻעַמר ומופיע כציטוט של מפי הנביא ֻמַחַּמד  'ה חדיתז. 86' עמ, 10 ,)1994( ּור'ִאְּבן ַמְנט 55

  .87' עמ, שם: ראו, באגרת לאחד המושלים, באסלאם
 .800' עמ, 1, )1968( ליין 56
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  57.ָאְפיֹו ֶׁשל /ִחָּקה ֶאת ִמְנָהָגיו .ב

 
َـّق משמעות הפועלכי לפי המילונים מתברר , כללו של דבר ـَخـل או (לסגל מידה : היא ت

מסורת שבה גינוי למי מצטטים אותה ליין ו ּור’ִאְּבן ַמְנט .נה באופי הטבעישאי) מידות

  .אופי שאינו טבוע בו ֵּגלשמתחזה או מס
 

  58ראןבקֻ נביא ֻמַחַּמד הידמות ל 3.2

נביא הידמות ל: כשהעיקרי בחיים אלו הוא, על מאמיניו אורח חיים מוסרי מצווההאסלאם 

ומחויבות לדרכו  ֻמַחַּמד אהבת הנביא ור משמעותאש Imitatio Muhammadi(,59( ֻמַחַּמד

   .כהישג רוחני

נשלח אשר ראן שמצביעים על תפקידו הייחודי של הנביא ֻמַחַּמד קֻ בישנם פסוקים 

לא שלחנוך כי אם להביא רחמים על ' / 60﴾لِّلْعالَمني ومآ أَرسلْناك إِالَّ رحمةً﴿ כחמלה לכל העולם

قُلْ إِن ﴿: ללכת בעקבות הנביאו להיש לציית לאלכי צהיר מן תמיד ראהקֻ . 'שוכני העולם

, לכו אחרי, אם אוהבים אתם את אלוהים, אמור' / 61﴾يحبِبكُم ٱللَّه كُنتم تحبونَ ٱللَّه فَٱتبِعونِي

  . 'ואלוהים יאהבכם

وأَطيعواْ  آمنواْ أَطيعواْ ٱللَّه يا أَيها ٱلَّذين﴿ נביא ֻמַחַּמדראן מחייב את המוסלמים לציית להקֻ 

ובמקרה של חילוקי . 'הוי המאמינים שמעו בקול אלוהים ושמעו בקול השליח' / 62﴾ٱلرسولَ

ואם ' / 63﴾وه إِلَى ٱللَّه وٱلرسولشيٍء فَرد فَإِن تنازعتم في﴿דעות יש לחזור אל האל ואל השליח 

עניין הציות . 'ביאוהו בפני אלוהים ובפני השליחהָ , מה-דבר תיפול ביניכם מחלוקת על

 נביא ֻמַחַּמדבאחד מהם הקראן מציין כי הציות ל:מוזכר בכמה פסוקים בקראן נביא ֻמַחַּמדל

                                                 
  .98' עמ, )ח"תשמ( איילון ושנער 57
  .ערך עצמאי באינציקלופדיה של האסלאםעדיין לא נכתב הידמות לאל באסלאם על המונח  58
 מות למחמד משמעותה מלחמה כי ההידהסבור וון 'ו רותרא. 199' עמ, )1998(קורנל , וראו גם. 31' עמ, )1985( שימלראו  59

  . 447' במיוחד עמ . 458-440 'עמ, ) 2000(רובין  :עוד על עניין זה ראו .48-28 'עמ, )2000( וון'רות,  בכופרים
  . 107, 21אלאנביאא  תסור 60
  .31, 3אל עמראן  תסור 61
ראוי  .נשמע לאלוהים, כל הנשמע לשליח /﴾ٱلرسولَ فَقَد أَطَاع ٱللَّه طعِمن ي﴿בסורה הזו  80בפסוק ראו גם . 59, 4אלנסאא  תסור 62

طاعتنا، فمن تقرب منه تقرب  اآلية تشري إىل اجلَمع حلال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقال سبحانه طاعته هذه: י לפסוק זהרִ יְ שַ אלקֻ  פירוש לציין
: ואמר ישתבח, תפילת אל וברכתו עליו לשלום, של שליח האל) מצב מיסטי(אל הפסוק הזה מראה אל איחוד החַ ./ منا

 אלֻקַשְיִריראו  .)האל( מתקרב אלינו) רוחנית(ומי שמתקרב אליו , )של האל(שמיעה בקולנו ) של ֻמַחַּמד(השמיעה בקולו 
  .40' עמ, ב/1, )1419(

  .59פסוק , שם 63
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 65.'תישירו לכת, אם תישמעו לו' / 64﴾وإِن تطيعوه تهتدوا﴿הוא סיבה ללכת בדרך הישר 

فَلْيحذَرِ ٱلَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه ﴿: ֻמַחַּמדו את פיו של הנביא הקראן מזהיר את המוסלמים בל ימר

, נא המפרים את דברו פן יועמדו בנסיון קשה-ייזהרו' / 66﴾تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم أَن

   .'או יפגע בהם עונש כבד

كن رسولَ الكُم ولَـرج أَحد منا كَانَ محمد أَبما ﴿: את עצמו לעולםהאל מגלה  ובשליחת נביא

  . 'אלוהיםכי אם שליח , אינו אב לאיש מכםֻמַחַּמד '/  67﴾ٱِهللا

דרך החיים שלו הפכה להיות החוק  כך גללוב, י אלוהיםל ידכך ֻמַחַּמד נבדל מאחרים ע

  .דוגמה לחיקויהתקף בצורה מיוחדת לכל המוסלמים כי הוא 

 /أُسوةٌ حسنةٌחל שינוי מהותי כאשר הקראן קורא לו  נביא ֻמַחַּמדראנית לתייחסות הקֻ בה

שליח האל הוא הדוגמה והמופת '/ '68﴾حسنةٌ لَّقَد كَانَ لَكُم في رسولِ ٱللَّه أُسوةٌ﴿: ֻאְסַוה ַחַסַנה

במה , ַוה ַחַסַנהֻאסְ למונח הקוראני  ֻמַחַּמדעל הנביא  ספרההתייחסה ב שימל 69.'לכם

   Imitatio Muhammadi(.70( ֻמַחַּמדהידמות ל שכינתה

 שֻמַחַּמד היהבכך  ,הנוצרי ישועל בין הנביא ֻמַחַּמד לבין יהבדסבורה כי אפשר ל שימל

ـٰهكُم قُلْ إِنمآ أَناْ بشر مثْلُكُم يوحٰى﴿ הֻקראניהפסוק היא למדה זאת מ. אדם ـٰه واحد إِلَي أَنمآ إِلَ  71﴾إِلَ

ובכך הוא טוען  .'לוה אחד הואאֱ , גלה לי כי אלוהיכםנִ ; ר ודם כמותכםבׂשאני רק , ֱאמור'/ 

  . טבעיות –לו תכונות על איןש

 פנומנולוגיתמבחינה באסלאם מקביל ראן הקֻ ו של עמדמטוענת כי היא מוסיפה ו

מילת  והקראן הוא 72,'םהמלה הקדושה של אלוהי'הוא  ישוע: בנצרות ישועשל  ועמדמל

יתקיים במלואו  ונךָ ר ריּבדבַ ' / 73﴾مبدلِ لكَلماته وتمت كَلمت ربك صدقاً وعدالً الَّ﴿: אלוהים

                                                 
   54, 24ר ּוסורה אלּנ 64
  .'ַקיימו את התפילה ותנו ַזָּכאת והישמעו לשליח' /﴾وأَطيعواْ ٱلرسول وأَقيمواْ ٱلصـالَةَ وآتواْ ٱلزكَـاةَ﴿:  56 באותה סורה פסוק ראו 65
 .63, 24ר ּואלּנ תסור 66
  .40, 33סורת אלַאְחַזאּב  67
  21, 33 אלַאְחַזאּב תסור 68
  . 24' עמ ,)ז"תשמ(  בניגוד לדעה אצל גולדצהיר.  341' עמ, הקוראן 69
   .90' עמ, )1994(שימל  ראו גם. שם ,)1985( שימל 70
  6 ,41ת לַ ּצִ פֻ   תסור 71
   עובמקום אחר הקראן מכנה את ישו. 45 ,3אן רַ מְ ל עִ ַא תראו סור, מילה מאת אלוהים كَلمة منُهהוא  עהקראן מצהיר כי ישו 72

﴿كَلو ُسولُ ٱللَّهر ميرُن مى ٱبيسِسيُح عُتُهٱلْم171, 4ראו סורת אלִנַסאא , ישוע המשיח בן מרים אינו אלא שליח אלוהים ומילה מאתו/﴾م.  
 .115, 6סורת אלַאְנַעאם  73
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, 'מלת הקודש'לכן אם נשווה את שני הפרושים של . 'נות את דבריוואין לשַ , ובצדק באמת

   74.ישועל, פנומנולוגיתולא  לא תיאולוגית, ֻמַחַּמדאת השוות ל לא ניתן

שהזכות , איש, שהוא רק בשר ודם, כפי שתמיד הקוראן מזכיר לו, הנביא ֻמַחַּמד ידע

    :המיוחדת שלו הייתה שהוא הוענק ניסיון גילוי רצון האל

איני , אמור/  75﴾إِالَّ ما يوحى إِلَي لَك إِنْ أَتبِعوۤال أَعلَم ٱلْغيب وال أَقُولُ لَكُم إِني م قُل ال أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اهللا﴿
ואיני טוען בפניכם כי מלאך , ולא כי יודע אני את הנסתר, טוען בפניכם כי בידי אוצרות אלוהים

   .דבק אני רק באשר נגלה לי. אני
  

גיע לו השלא , ניתן להסבירו שלאֻמַחַּמד הרגיש שכל מה שקרה לו היה חסד הנביא וכך 

  : בשליחת נביאו אלוהים מגלה את עצמו לעולם. והוא נבחר ככלי שלו

﴿ولُ ٱللَّهسي رإِن اسا ٱلنهقُلْ ٰيأَي ـٰه إِالَّ هو يحيِـي ويميت فَآمنواْ  إِلَيكُم جميعاً ٱلَّذي لَه ملْك ٱلسمٰوٰت وٱَألرضِ ۤال إِلَ
ٱلن هولسرو بِٱللَّهبِي لَّكُملَع وهبِعٱتو هاتمكَلو بِٱللَّه نمؤي يٱلَّذ يونَ ٱُألمدتهהנני שליח , הוי האנשים, אמור/  76﴾ت

והוא מחיה , אין אלוה מבלעדיו. אשר לו מלכות השמים והארץ, אלוהים אליכם אל כולכם
. המאמין באלוהים ובדבריו, ות העולםבנביא איש אומ, על כן האמינו באלוהים ובשליחו. וממית

  .לכו עמו למען תישרו לכת
  

وإِنك لَعلَٰى خلُقٍ ﴿: הוא בעל המידות הטובות . האלידי -ֻמַחַּמד מאחרים עלהנביא  נבדל כך

ובשל כך , הנבחר /אלֻמְצַטַפא/ املصطفى ֻמַחַּמדהנביא . 'גבותׂשבסגולות נ יחנתָ ונֵ '/  77﴾عظيمٍ

כל המוסלמים נהפכה להיות החוק התקף בצורה מיוחדת ל, דרך החיים שלו, שלו 'הסונה'

כל שהשליח נותן ' / 78﴾ومآ آتاكُم ٱلرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَٱنتهوا﴿: כי הוא הדוגמה הטובה

הוא  ֻמַחַּמדראן מראה כי הנביא הקֻ . ממנו תימנעו –ר ימנע מכם חוא, אותו תיקחו –לכם 

  : 'יבהיר אותו החדיתדבר ש, מורה

ٱلْكتاب وٱلْحكْمةَ وإِن كَانواْ من قَبلُ لَفي  منهم يتلُواْ علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم هو ٱلَّذي بعثَ في ٱُألميني رسوالً﴿
למען יקרא בפניהם את , ם שליח מקרבםהוא אשר שלח אל בני אומות העול/  79﴾ضالَلٍ مبِني

  .שהרי לפנים היו בתעייה גמורה, אותותיו ויַזּכרם וילמדם את הספר והחוכמה
  

                                                 
  . 32' עמ, )1985(שימל  74
 50 :6אם עַ נְ אלַא תסור 75
  .158: 7ת אלַאְעַראף סור 76
 4, 68ם לַ אלקַ  תסור 77
   7, 59ר שְ אלחַ  תסור 78
    2, 62ה עַ מֻ 'אלֻג תסור 79
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אינו דתי  מימוסלכל אדם  ,זהעד זמננו . ֻמַחַּמדנביא יצר בסיס להערצה מיוחדת להקראן  כך

: גוןכ, כבוד כינויֻמַחַּמד או כל דבר הקשור אליו בלי הוספת הנביא מזכיר את שמו של 

  . נשגב 'חדתי /יףרִ ׁשַ ' יתדִ חַ  /حديث شريف ;כבוד הנביא /יּבִ אלּנַ  תרַ 'צְ חַ / حضرة النيب

  

  

  'בספרות החדית נביא ֻמַחַּמדההידמות ל 3.3

, אדיר חפצם של המוסלמים הוא לחקות בקפדנות מדוקדקת את מעשיו של הנביא ֻמַחַּמד

תחילתו של חיקוי זה  80.ו ככליל השלמותוספרות הסירה עיטרה אות' אשר ספרות החדית

אלא לאופני קיומן של המצוות המעשיות ולנוהגי  , אינו מכוון לבחינות מוסריות דווקא

כמו שראיתם  התפללו/  81'.رأيتموين أصليصلوا كما ' :ים נאמר'באחד החדית. חיים חיצוניים

= ' בחג(סדרי טקסיכם קחו ממני את  / 82'.خذوا عين مناسككم': אחר 'חדיתבו ,אותי מתפלל

  ) . עלייה לרגל

כי כמו  ,מהימן /צחיח /صحيح יהיההמוצהר ' חשוב מאוד לוודא שהחדית, לכן

מקרבת את  ֻמַחַּמדשל ' כך ההקשבה לחדית, ראן היא מען הקשבה לאלשההקשבה לקֻ 

רוב המוסלמים בחרו . כאילו שהוא רואה אותו ומקשיב לו, ֻמַחַּמדלמגע עם  מיֻמסלאדם הה

   .עשה או אמר ֻמַחַּמדלכת בעקבות כל מה של

שנראה תמיד כגון דמות , ֻמַחַּמדהנביא גישה כזו הייתה הבסיס לאהבה והערצה של 

   :הזה' ועל כך מורה החדית, אבהית

'كُملِّمأُع دالالْو زِلَةنبِم ا لَكُما أَنمהרי אני עבורכם בדרגת האב מחנך אותכם/  83'.إِن.   

אבא או זקן מכובד במשפחה שפונים אליו באמון דומה לנגישות לֻמַחַּמד נביא ת להנגישו

ואת הפתרון לכל , מלא בגלל שיודעים בבטחה שהוא יודע את התשובה הנכונה לכל שאלה

אפילו  ,ֻמַחַּמד הנביאמסורת / הֻסַּנה/ سنة אך זה גם יכול להוביל לגישה קשורה ל. בעיה

אשר , אבּטָ 'אלחַ ן ּבְ אִ ר מַ פי שרואים אצל עבד אללה בנו של עֻ כ. זערוריתבחיצוניות הכי 

                                                 
  ).1960(ן יראו ריפ, דּמַ חַ שמה של ספרות הביוגרפיה של הנביא מֻ  80
 .   384' עמ, 3, )1992(ונסינק  81
  .432' עמ, 6, )1992(ונסינק  82
   .54 'עמ ,1, )’ִאְחַיאא( אלַגַזאִליראו . 317' עמ, 7, )1992(ונסינק  83
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ונחשב למחקה המקפיד ביותר של מעשיו של  84,חיקוי הנביא בכל דבר הטיל על עצמו

  :אמרלמענו התפלל איש וו, הנביא ֻמַחַּמד

'ما عمر بن اهللا عبد قِـْأب اللهم األمر على اًأحد أعلم ال ينإف ،أقتدي به ينأبقيت יםְׁשִאיר ַּבַחּיִ תַ אלוהים '/  85.'غريه لاألو 
דבק לעניין הראשון כי אינני מכיר אדם , ה אותוקלמען אח יםחיבר כל עוד אני מַ עֻ  ןּבְ אִ  ַאּלָּלהד ּבְ את עַ 
   86.'רמַ ן עֻ ּבְ אִ  הוכמו

  

  

  87תבספרות המוסר הפילוסופי נביא ֻמַחַּמדההידמות ל 3.4

מקדיש את  88,מחכמי דת האסלאם בספרד )1064-994/456-384(  םזְ ן חַ ּבְ עלי אִ  ֻמַחַּמדאבו 

המידות  /סּופאלּנֻ  אּת'אוַ דַ י מֻ ר פִ ּיַ אק ואלסִ לַ 'חְ אלַא /فوسداواة النري يف ماألخالق والس ,חיבורו

  : ואומר ֻמַחַּמדהידמות לנביא ל, החיים למרפא הנפשות-ואורח

على حماسن األخالق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد  من أراد خري اآلخرة وحكمة الدنيا وعدل السرية واالحتواء
 / 89.وليستعمل أخالقه وسريه ما أمكنه أعاننا اهللا على اإلتساء به مبنه آمني –صلى اهللا عليه وسلم  – مبحمد رسول اهللا

ולקנות את כלל כל , הרוצה לזכות בזיו העולם הבא ובחכמת העולם הזה ובדרכי צדקה בחייו
שליח  ֻמַחַּמדהריהו צריך ללכת בדרכי , ובות כולן ולהיות ראוי לכל המעלות במלואןהמידות הט

יעזרנו , ולנהוג על פי מידותיו והליכותיו ככל אשר יוכל –יברכהו אללה וישם לו שלום– אללה
  90.אמן, אללה ברוב חסדו במאמצינו להידמות לו

  

 ,תיקון המידות/ אקלַ 'חְ אלַא יּב'דִ הְ ּתַ / ذيب األخالقבספרו  )1030-932/421-320( היְ 'וַ ּכַ סְ מַ 

דוגל כי  ,החכם/ םיּכִ אלחַ / احلكيم בשם מכנההוא אותו , אריסטומ מושפע במידה רבה

   :וכך כותב, ואף מובילים אותם להתקרבות לאלמועילים להם נוער בשביל בני הנימוסים 

    

/  91.وجماورة املالئكة ،من التقرب إىل اهللا عز وجل ]...[وتسوقهم إىل مرتبة الفلسفة العالية وترقيهم إىل معايل األمور
אל מדרגת הפילוסופיה העליונה ועולה בהם אל מעלות  ) בני הנוער(מובילים אותם ) הנימוסים(ו

  .  וההידמות למלאכים, מההתקרבות לאל ]...[העניינים 
  

סבור כי , רביתלע הניקומאכית אתיקההרגם את ספר אריסטו יאשר לדבריו ת, ְיה'ַמְסַּכוַ 

  מעשי האדם למעשים אלוהייםאת האחרונה במדרגות המידות זה להפוך 

                                                 
 . 135' עמ, 4 ,)2001( ִאְּבן ַסְעד 84
  .שם, )2001( ִאְּבן ַסְעד 85
  .  דּמַ חַ הנביא מֻ של  הכוונה בעניין הראשון הֻסַּנה 86
     ).1953(דונלדסון  ;)1960( ראו ולזר באסלאם על ספרות המוסר 87
  . )1960( על חייו ועל ספריו ועל מחשבתו ראו ארנלדז 88
 .21' עמ,)1908(ם זְ ן חַ ּבְ אִ  89
  .219' עמ, )ז"תשמ(גולדצהיר ציטטתי את התרגום של הקטע  90
   62' עמ, )1966( ְיה'וַ ַמְסּכַ  91
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وهكذا سبيل اإلنسان إذا بلغ إىل الغاية القصوى  ]...[ إهليةوآخر املراتب يف الفضيلة أن تكون أفعال اإلنسان كلها أفعال 
שמעשי האדם כולם יהפכו רונה במדרגות המידות ואח/  92.يف اإلمكان من اإلقتداء بالباري عز وجل

וכך דרכו של האדם כאשר מגיע אל התכלית העליונה ביכולת ההידמות  ]...[למעשים אלוהיים 
  . לבורא יתגדל ויתרומם

  
  

  הקלאסית פיתבספרות הצּו ֻמַחַּמדנביא ההידמות ל 3.5

היתה אמצעי חשוב  נביא ֻמַחַּמדההידמות לסברו כי הטמעת חכמי הצופים הקודמים 

  : קלופדיה של האסלאםיבאנצ ַּתַצֻּוףבערך  לואיסוןוכך כותב . ים רוחנייםלהישג

Already for the oldest �ūfīs, the Prophet’s life (sīra) and sayings and doings 
(sunna) were the example. The �ūfī should not only follow him with body 
and soul (the Imitatio Muhammadi) but also exert himself to keep Mu�ammad 
himself always present in thoughts and feelings. This representation could be 
intensified to such an extent that �ūfīs thought they had Mu�ammad in 
person before their eyes, who communicated with them by words and advice, 
for they were and are convinced that Mu�ammad after his death lives on in a 
transformed existence.In later times the term “Mu�ammad’s path” (�arī�a 
mu�ammadiyya) was used in this context. 93 

פי חייב לא רק ללכת הצּו. ו הדוגמההי) הּנַ סֻ (דבריו ומעשיו , )סירה(חיי הנביא , כבר לצופים הקדומים
עצמו  ֻמַחַּמד את לשמורכדי בעצמו  ִהְתַאֵּמץלגם אלא , )ֻמַחַּמדהידמות ל(ורוחני  יגופנבאופן בעקבותיו 

 ֻמַחַּמדשפים חשבו היצוג הזה יכול להיות שהועצם לכזה היקף שהצּו. תמיד נוכח במחשבותיו ורגשותיו
אחרי מותו  ֻמַחַּמדהיו משוכנעים כי  הם. תקשר איתם במילים או בעצותהאשר  ,לפניהם ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו

  .לקונטקסט הזה ֻמַחַּמדדרך /הּיָ ֻמַחַּמדִ ה  יקָ רִ טַ בזמן האחרון משתמשים במונח . עדיין חי במציאות הפוכה

تفسري ב כותב , מפרשני הֻקראן הצּופיים הקדומים ביותר 94,)283/896( ירִ תַ סְ סהל אלּתֻ 

ومآ آتاكُم ﴿פסוק ל פירושב, הגדול הֻקראןפירוש  /ים'טִ ן אלעַ אַארְ יר אלקֻ סִ פְ תַ / آن العظيمالقر

 –ר ימנע מכםשוא, אותו תיקחו –כל שהשליח נותן לכם/ 95﴾ٱلرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَٱنتهوا

  : נעוממנו תימָ 

  األخالق واألفعال، وإخالص النية يف مجيع ول صلى اهللا عليه وسلم يفأكل احلالل، واالقتداء بالرس: أصول مذهبنا ثالث
תפילת האל –שליח האל הידמות לו, )ַּכֵׁשר( אכילת המותר: ם שלושהינה דרכנועיקרי /  96.األعمال

  .וטיהור הכוונה בכל המעשים, במידות ובמעשים –לשלום וברכתו עליו 
                                                 

  . 90 –ו 88' עמ, שם 92
 .316' עמ, )1960( ראו לואיסון 93
  אלֻּתְסַתִרי ראו, אפשר למצוא תורתו בפירושו לקראן. מורה צופי קדום בעל השפעה רבה על עיצוב הצופיות הקדומה 94

  ).1970(טנק ; )1960(בוורנג  ראו. )1980( וראו אלֻּתְסַתִרי, )1980( בוורנג: השוו. )1911(
    .7, 59ר שְ אלחַ  תסור 95
 .101' עמ, )1911( אלֻּתְסַתִרי 96
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  97:אחרלפסוק  ומר בפירושואהוא 

واقتدائهم به، ومن مل يقتد به فليس من  صلى اهللا عليه وسلم، نسبوا إليه التباعهم إياه اًالذين صدقوا حممداألميون هم 
מייחסים  –תפילת האל וברכתו עליו לשלום–הם אשר האמינו לנביא ֻמַחַּמד  99אּוִּמיּון/  98.أمته

  .שייך לאומתו מי שלא מחקה אותו אינו, אותם לו בשל כך שהם הולכים בעקבותיו ומחקים אותו
  

 /100﴾وإِنك لَعلَٰى خلُقٍ عظيمٍ﴿  לפי הפסוק, בעל אופי נשגב ֻמַחַּמדמציין כי הנביא  ירִ תַ סְ ל אלּתֻ הְ סַ 

 :כךוכותב , גבותׂשבסגולות נ יחנתָ ונֵ 

الضعف يف  كنإن الغضب واحلدة من سكون العبد إىل قوته، فإذا خرج من سكونه إىل قوته س: مث قال...  تأدبت بأدب القرآن
ختلق : أوحى اهللا تعاىل إىل داود عليه السالم فقال وقد. نفسه، فتتولد منه الرمحة واللطف، وهو التخلق بأخالق الرب جل جالله

הכעס והרוגז מהתמסרות : כ אמר"ואח... לפי מוסר הקראן ) ֻמַחַּמד(הלכָת /  101.بأخالقي فإين أنا الصبور
, ויצאו ממנו החמלה והעדינות, לכוחו החולשה תשכון בנפשו כאשר ייצא מהתמסרותו, האדם לכוחו

ָדוד ֱהֵיה מַסּגל : וכבר התגלה האל לָדוד עליו השלום ואמר. והוא חיקוי מידות הריבון תתגדל מלכותו
   .כי אני ארך אפיים; לך את מידותיי

  

 عن اجلنيد ئلس: ת ההידמות לאלגם הוא מתייחס לסוגיי 102)910/298( ַנְיד’אלגֻ ם אסִ אלקַ  ּוּבַא

, נשאל אודות האהבה ַנְיד’אלֻג/  103احملب صفات من البدل على احملبوب صفات دخول: فقال احملبة،

 حمبةאפשר ללמוד מציטוט זה כי . היכנסות תארי האהוב במקום תארי האוהב: ואמר

נתפרשו הן אצל  ַנְיד’אלגֻ דברי . אלהידמות לפים זהה לאצל הצּו 104אהבת האל/הּבַ חַ מַ /

בספרו  'ַמַחַּבה'עוסק בבפרק ש 105)378/988(' אגּרַ ַאלּסִ  .אלֻקשיריוהן אצל  'ַּראגַאלּסִ 

  : כה כתבו, ַנְיד’אלגֻ דן באמרתו של  106ַאּלֻלַמע

 حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش" 107:فهذا على معىن قوله
; כשאני אוהבו הריני שמיעתו אשר בה הוא שומעו, ווהבא ניעד שא :וזה לפי דברו/  "108ا

  .ידו אשר בה הוא הודף; ראייתו אשר בה הוא רואה

                                                 
 . 2, 62סורת אלֻגֻמַעה  97
    .103' עמ, )1911( אלֻּתְסַתִרי 98
  .45' עמ, ראו הערתו של רובין בתרגום הקוראן אּוִּמיּון /األميونעל תרגום המילה  99

 .4, 68ם לַ סורה אלקַ  100
   .107' עמ, )1911( אלֻּתְסַתִרי 101
  והשוו ארברי, )2007( אלַחִּכיםהגותו והקובץ השלם של איגרותיו ראו , על חייו, הדמות המרכזית בצופיות בכל הדורות 102

  ).1962( ראדִ ד אלקַ ּבְ עַ  ;)1960(
  .98' עמ ,)2007( אלַחִּכים 103
  ).1960( ראו ארקון 104
  . 55-53 'עמ, )2001( 'אגּרַ אלּסַ  וראו, ) 1960(לורי  ראו 105
   .5-3 'עמ, שםראו על חשיבות הספר בהגות הצופית האסלאמית  .55' עמ. )2001( 'אגּרַ ּסַ אל 106
  ). 1960(רובסון  ראו, דברי אלוהים שלא נכללו בקראן ומעמדם איננו כפסוקי הקראן: ֻקְדִסי' חדית 107
  אלַחִּכים; 529' עמ, 6 ,)1992( ונסינקזה ראו ' על חדית. זה פופולארי בכל הדורות והזרמים של הצּופיות האסלאמית' חדית 108

וכן אצל  ;62' עמ ,)1964( אלַגַזאִלי ;157 'עמ, )1959( אלֻקַשְיִרי ;136, 123' עמ, )2004( י'ַּכַלאַּבאדִ  .249' עמ, )2007(
  .101-100' עמ, )1970(ניקולסון 
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     :פירשה כך )1074/465( ירִ ּיְ אלֻקשַ  םאסִ אלקַ  ּוּבַאואילו 

  
بالكلية عن صفات احملبوب والتغافل ذكر أشار ذا إىل استيالء ذكر احملبوب حىت ال يكون الغالب على قلب احملب إالَّ 

יגבר על האוהב תהצביע בזה על השתלטות זכירת האהוב עד ש/  109.هاـصفات نفسه واإلحساس ب
  .הדעת בכלל ממידות נפשו והרגשתםויסיח  זכירת האהוב

  
 /ףּוֻ צַ י אלּתַ ע פִ מַ אלּלֻ  אּבתַ ּכִ  /كتاب اللمع يف التصوف פרק שלם בספרוגם ייחד  110'אגּרַ ַאלּסִ 

تاب األسوة واالقتداء ك: ֻמַחַּמדנביא ההידמות ללעניין  )עמַ אלּלֻ  ,להלן( פיותספר הניצוצות בצּו

 .שליח האלההידמות לספר המופת ו/ ַאּלָּלהל סּורַ אא ּבִ דַ תִ ואלאקְ ֻאְסַוה אל אּבתַ ּכִ / برسول اهللا

, ֻמַחַּמדהוא מזכיר את הפסוקים הקוראניים אשר מחייבים ללכת בעקבות הנביא  זה פרקב

הוא מביא מסורות מהימנות אודות מידותיו של  .ֻאְסַוה ַחַסַנהאותו כע יהטמלחקות אותו ול

 נביאואיך התייחסו ל ,ים הצופיים'ובסוף מזכיר את השיח  .ומצביו, מעשיו, ֻמַחַּמדהנביא 

למעשה רק כי ' זה על אלַּסַּראגבהקשר , כתב קורנל. כמודל רוחני לאנושות כולה ֻמַחַּמד

כי הם ממשיכי , ּופים לעמוד מול האל ולטעוןציוכלו ה ה ַחַסַנהֻאְסוַ באמצעות הדבקות ב

, עמַ אלּלֻ  חיבורבהמוזכרים , מרבית מהמוטיבים הללו 111.ואנשיו דרכיהם של הנביא

הוא ניסה ליצור מחויבות דומה בקרב . בחיבוריו של אלגזאלי ,כפי שנראה להלן, נמצאים

באמצעות רגשות האהבה לנביא , סריתהמו, הרוחנית, ֻמַחַּמד המאמינים לדרכו של הנביא

   .המשמשים ביטוי לקרבה רוחנית לנביא

יוצא דופן מכל המיסטיקנים הצּופיים  112)970-840/295-226( ירִ ּון אלּנּיְ סַ אלחֻ  ּוּבַא

הצּופיות כחיקוי למידות  ככל הנראה היה הראשון אשר הגדיר אתשסקרנו עד כה והוא 

או ידע שמשיגים אותו דרך , ן שמוצג כלפי חוץקָ יוֹ שם הוא שולל כי הצופיות היא ּדְ . האל

  : הצופיות הינה מוסר של הידמות למידות האל. הלימוד

وال علما، ولكنه خلق، ألنه لو كان رمسا حلصل بااهدة، ولو كان علما حلصل بالتعليم، ولكنه  113 ليس التصوف رمسا
, הצּופיות אינה דיוקן ולא ידע /114.هلية بعلم أو رسمختلق بأخالق اهللا، ولن تستطيع أن تقبل على األخالق اإل

ואם היתה ידע היו משיגים דרך , )בנפש(אם היתה דיוקן היו משיגים דרך המאבק , אלא מוסר
  .ולא תוכל לפנות את המוסר האלוהי דרך ידע או דיוקן, אלא היא הידמות למידות האל, הלימוד

  
                                                 

  .159' עמ ,)1959( אלֻקַשְיִרי 109
  אםקַ מַ פרק בשם מייחד ) 1995/1415(ד האשם אלבגדאדי מירושלים ֻמַחּמַ ' השיח .99-83 'עמ, )2001( 'אגּרַ אלּסַ  110

  .  345-343' עמ, 1 ,)1987( אלבגדאדי ראו. נביא ֻמַחַּמדדמות ליההת ַמְדֵרָג –אא דַ תִ אלאקְ 
  .199' עמ, )1998(קורנל  ראו111
  ).1960(שימל  ראו, ַנְיד’הצופי מבגדאד והמקורב לחוגו של אלֻג 112
  .631' ו, 273' עמ, )2008( סביריראו  ,תדמיתו דמות, דיוקןלרסם מונח תרגם מציעה לסבירי  113
 .42' עמ ,)1991( אלסאאח ואלמנאעיוגם   . 38' עמ ,)1955( אלַגַזאִליוגם . 426-425' עמ תּיַ 'צִ קַ , ַמְחמּוד 114
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  115ת הקלאסיתהאסלאמי בספרות הפילוסופיתאל ההידמות ל 3.6

 .המוסלמיתהפילוסופית ספרות ב תופסת מקום חשוברם ביותר כאידיאל הההידמות לאל 

מגדיר כך  )260/870( ידִ נְ ב אלּכִ קּועְ ף יַ סֻ יּו ּוּבַאהפילוסוף המפורסם בן המאה התשיעית 

   :הפילוסופיהאת 

ופיה היא ההידמות למעשי האל הפילוס/  116.اهللا تعاىل بقدر طاقة اإلنسانأفعال إنَّ الفلسفة هي التشبه ب
   .יתעלה לפי יכולת האדם

  

. ועשיית הטובהיא ההידמות לאל בהכרת האמת  פילוסופיהה עשית שלהממשמעות ה

אגרת אודות ההידמות לאל ב 117האחים הטהורים /'ַואן אלַצַפא'ִאחְ למשמעות הזו קולעים 

   :כך שם הם כותביםו

وية كالمها أمران إهليان يتفقان يف الغرض املقصود منهما الذي هو األصل وخيتلفان مث اعلم أن العلوم احلكمية والشريعة النب
דע כי מדעי /   118.حبسب طاقة البشر يف الفروع وذلك أن الغرض األقصى من الفلسفة هو ما قيل إا التشبه باإلله

אשר החוכמה וההלכה הנבואית שניהם דברים אלוהיים שעולים בקנה אחד בתכלית הרצויה מהם 
היא השורש ונחלקים בענפים וזה בגלל שהתכלית הקיצונית של הפילוסופיה מה שנאמר כי היא 

  . ההידמות לאלוה במידת יכולת האדם
  

היה מגדולי ההוגים ש 119)925-856/313-251( יארִ ּכַ ן זַ ּבְ אִ  ֻמַחַּמדר ּכְ ּבַ  ּוּבַא, יאזִ אלּרַ 

אורח החיים / הּיַ פִ סַ לְ ה אלפַ ירַ אלּסִ / ةفلسفيالسرية ال בחיבורו מגדיר והרופאים בתולדות האסלאם

  : וכך כותב, הפילוסופי את הפילוסופיה

  יתגדל הפילוסופיה היא ההידמות לאל  / 120.طاقة اإلنسانما يف بقدر  وجلّ باهللا عز هالفلسفة هي التشب إنّ
  .לפי יכולת האדםרומם יתו

  

הוא מבהיר . היא ההידמות לאל יתמטרת החוכמה וסוף השלמות האנוש יאזִ אלּרַ  בכן לפיו

לא תיאורטי ולא , הוא סבור כי אין במעשיו .את השקפתו האתית אשר החזיק בסוף חייו

  : מה שישלול ממנו את התואר פילוסוף, מעשי

 نّأ وذلك. فيلسوفاً التسمية عن ا خنرج أن نستحق –ومعونته اهللا بتوفيق – هذا يومنا إىل بسرية نسر مل أنا ونذكر
قن عنه الفلسفة اسم حملو املستحر مأو يعلمه أن للفيلسوف ما جبهل –والعمل العلم أعين  – مجيعاً الفلسفة يَءجز يف قص 

                                                 
  ).1961( ראו ברמן 115
  . 117' עמ, )1974( על נוסח זה ומקורותיו ראה אצל עברי. 174' עמ, )1950( אלִּכנדי 116
  ).1960(מרקט  ראו 117
  . 330-329' עמ, )1888( 'ַואן אלַצַפא'ִאחְ  118
  ).1960( גודמן 119
 .108' עמ ,)1939( ראו אלראזי 120
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ומציינים אנו כי /  121.ذلك من راُءبـُف ،وإرشاده وتوفيقه ومنه اهللا حبمد ،وحنن.  به يسري أن للفيلسوف ليس مبا سار
שנהיה ראּויים לשלילת  - הצלחת האל ועזרתו אמצעות ב –נו זה עד יומ )חיים(לא נהגנו באורח 
 שֶנֱחַׁשל ְּבשני חלקי הפילוסופיה יחדוזה כי הראוי לשלילת התואר פילוסוף מי . התואר פילוסוף

חייב לדעת או נהג באורח חיים אסור  הפילוסוףמה שבבורותו כלפי  –מתכוון לידע ולמעשה  –
     .   מזה פיםח, ההצלחה וההדרכה מאיתו התודה לאל החסד, אנו. לפילוסוף

  

 יםוצופיסימנטיים , תייםהלכ, םמונחים פילוסופיל ֶלְקִסיקֹוןב, )1413/816( יאנִ 'גַ רְ 'אלגֻ 

וכך הוא , מובילה אל האושר הנצחי הפילוסופיהסבור כי  ,ההגדרות/ אתיפַ רִ עְ אלּתַ / التعريفات

  :כותב

: قوله يف وسلم، عليه اهللا صلى 122الصادق، أمر كما األبدية، السعادة لتحصيل يةالبشر الطاقة حبسب باإلله التشبهالفلسفة 
   124.اجلسمانيات عن والتجرد باملعلومات اإلحاطة يف به تشبهوا أي 123،'اهللا بأخالق قوالّخت'

, האמיןכמו שצווה , להשגת האושר הנצחי, הפילוסופיה הינה הידמות לאל לפי היכולת האנושית
 המדעים שגתכלומר הידמו לו בה, הידמו למידות האל: בדברו , עליו לשלום תפילת האל וברכתו

   .דברים החומרייםועזיבת ה
  

אידאל מוסרי זה מטרתו להוביל . וסרית של האדם היא להידמות לאלמשאת נפשו המ

  . של האדם והוא צומח מתוך ההכרה הפנימית של האדם מתוך הכרת אלוהיואושר הנצחי ל

אם כי עדיין , פילוסופיהבמובן , הידמות לאלהמורה ל' חדיתפילו מצטט א יאנִ 'גַ רְ 'אלגֻ 

 האדם הפעולה המוסרית של האל אם כן מטרתה לשמש עבור. שמור בה טעם שכלי מובהק

  . דיוקן מוסרי עליון להתנהגות האנושית

                                                 
  .שם, )1939( אלראזי 121
  .ֻמַחַּמדכינוי לנביא  122
  .2' עמ, )1904( אלַגַזאִליראו , אך אלגזאלי מצטט אותו. ים המהימנים'זה אינו נמצא בקובצי החדית' חדית 123
  . 176' עמ,)1985(אִני 'ְרגַ 'אלֻג 124
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  לפי אלגזאלי הידמות לאל  4
  אלַמְקַצדההידמות לאל בספר  4.1

   

   ?מי חיבר את הספר

הנימוקים לשיוכו של הספר . הוא אלגזאליאלַמְקַצד שאין ספק כי מחבר הספר  כמעט

  : לאלגזאלי הם כדלקמן

האופי של הסגנון והכתיבה דומה מאוד לסגנונו של אלגזאלי עד כי ניתן לומר כי . א

  .המחבר הוא אחד

ן כמו כ 125.שלשה מקומותב ’ִאְחַיאאחיבורו הראשי ל אלַמְקַצדפנה בתוך אלגזאלי מ. ב

 גומחת האורות /ארוַ נְ ַאאלְ  אּתֻ ּכַ ׁשְ מִ  /مشكاة األنوار :גם בחיבוריו אלַמְקַצד הוא מזכיר

/ יןאלאְרַּבִעין ִפי ֻאצּול אלּדִ  / يف أصول الديننياألربع 127,'דקִ נְ מֻ אל 126,)אתּכַ ִמׁשְ , להלן(

אם 'ַגלְ אִ  /العوام عن علم الكالم إجلام 128,)אלאְרַּבִעין ,להלן(הארבעים בשורשי הדת 

  129).אם'גַ לְ אִ  ,להלן( ריסון ההמון ממדע התיאולוגיה /אםלַ לם אלּכַ ן עִ אם עַ וַ אלעַ 

 
  ? אלַמְקַצדאת  מתי והיכן חיבר אלגזאלי

סבור  מאסניון 130.אלגזאליחיי חובר בששת השנים האחרונות ל אלַמְקַצדדאי שוקרוב לו

 ברם 131.)1111-1101/505-495( סבעיר הולדתו טּוהשנים האחרונות עשר בהספר חובר כי 

בתקופת ההתבודדות אלַמְקַצד עולה כי אלגזאלי חיבר את  גיבוי מחקרו של לפי

לפני חזרתו ללימוד ) נ"לסה 1095-1006( 488-499בין השנים  ,רוצה לומר 132.והסגפנות

באופן מסודר  ספריואלגזאלי מסדר את  פלאציוסלפי . אמיה  בעיר ניסאבור'במדרסה אלנט

   134:חלקים מחלק חיבורי אלגזאלי לארבעה ואט 133.והגיוני ומסודר

                                                 
 .161 'ו 127, 115 'עמ, )1971( אלַגַזאִלי 125
 .22' עמ ,)1964( אלַגַזאִלי 126
  /צול'ו/ وصول' ו התאחדות / ִאִּתַחאד /احتاد ,נציהראינק/ ֻחלּול /حلولשם הוא מפנה לדיון אודות  .107' עמ ,)1967( אלַגַזאִלי 127

וסבורים הם , אצַ קְ אלַמְקַצד אלַאשם העורכים מראים כי בכתבי היד מופיע . 169-164' עמ, )1971( יאלַגַזאלִ ראו , דבקות 
  .אלַמְקַצד אלַאְסַנאהכוונה לספר ככל הנראה כי 

 על עניין ההידמות לנביא  (!). אצַ קְ אלַמְקַצד אלַאבשם  27אלמקצד מוזכר בחיבור הזה בעמוד . 99' עמ, )2002( אלַגַזאִלי 128
  .ֻמַחַּמדאלגזאלי סבור כי האל צווה את הבריאה להידמות לנביא . 37' עמ ,ד ראו שםמחמ

 (!). אצַ קְ אלַמְקַצד אלַאבשם שוב שם הוא נוקב  . 337' עמ ,)ַרַסאִאל( אלַגַזאִלי 129
  .)1971( אלַגַזאִלי תבהקדמ לפי שחאדה 130
  .10' עמ ,)1977( י'וִ דַ ּבַ  131
  ).1959( אלארד :ראו 132
 ). 1934( פלציוסראו  133
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כוונות / הפַ אסִ לַ ד אלפַ אצִ קַ מַ / مقاصد الفالسفة: כגון, חיבורים דוגמאטיים מוקדמים .1

   .תאפֻ הַ תַ , הפילוסופים

 .אלַמְקַצדו אלאְרַּבִעין ,'ִאְחַיאאה :כגון, 'ִאְחַיאאחיבור ה תקופת .2

אס טַ סְ אלקִ / قسطاس املستقيمال, אם'ַגלְ אִ  :כגון, חיבורים דוגמאטיים מאוחרים .3

 .מאזני צדק/ יםקִ תַ סְ אלמֻ 

 . אתּכַ ׁשְ ומִ  'ֻמְנִקדאל :כגון 135,טעםה/ק'וְ 'אלּדַ  /الذوقתקופת  .4

 חיבר חוראנילפי  136.השנייהבתקופה חובר אלַמְקַצד מתברר ש ואטשל חלוקתו לפי 

לנישאפור לבין חזרתו של אלגזאלי  'ִאְחַיאאה חיבורבין השלמת  ַמְקַצדאל אלגזאלי את

מונה חמשת הספרים שחוברו התקופה  חוראני 1106.137יולי /499ה דַ עְ אלקַ  ּו'ד בחודש

  : זאתה

  )ְּבֶדֶרְך ָהָּיָׁשר(ַהְדָרָכה ההתחלת / האיַ דַ ת אלהִ אּיַ דַ ּבִ / بداية اهلداية .1

  .יםהאחרמפני המוסתר בלב / הִ לִ הְ ַא רִ ּיְ 'עַ א לַ עַ  הִ ן בִ נּו'צְ אלמַ  /املضنون به على غري أهله .2

 .התכלית הנשגבת/ אלַמְקַצד אלַאְסַנא / املقصد األسىن .3

 .מרגליות הקוראן ופניניו/ ן וֻדַרִרהַארְ ַואִהר אלקֻ 'גַ  /جواهر القرآن ودرره .4

 . הכימיה של האושר/ האדַ עַ אלּסַ ' אאיַ ימְ ּכִ / كيمياء السعادة .5

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                            

  ).1952(ואט  :ראו 134
  .21' עמ, )2008(סבירי ראו  ,טעימה מיסטית והתנסות: לתרגם סבירי מציעה 135
  .44' עמ, )1952(ואט  136
  . 230' עמ, )1959(ראו חוראני  137
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  מבנה הספר        4.2.1

  מבוא הספר

   :ְקַצדאלמַ לי מבואות תאלגזאלי כתב ש

ככל הנראה החיבור הוא : )מטרה, להלן( מטרת הספר /אּבתַ ּכִ אל' רץ'ע /غرض الكتاب .1

. וגם שאלות אחרות אגרת תשובה אשר באה לענות על שאלת אחד המקורבים

פירוש שמות האל : החכם דיון בעניין הזהמאלגזאלי מראה שני גורמים שיימנעו 

שש להתמודד עם ההמון אשר התרגל החסיבה נוספת היא . הוא עניין נשגב וסתום

 .לאמונות ואלגזאלי חש צורך לתקן אותן

אלגזאלי מביא תמצית לספר ומסביר כאן : שער הספר/ אּבתַ ּכִ ר אלדְ צַ  /صدر الكتاب .2

  .חלקים/ فنون /ֻפנון: את שלשת חלקי הספר אשר הוא קורא להם 

 :הספר מחולק לשלושה חלקים ואלו הם

הוא כולל  .ההקדמות /אתמַ ּדִ קַ ק ואלמֻ אּבִ 'וַ אלּסַ  /واملقدمات السوابق נקרא החלק הראשון

   :ארבעה פרקים

/ التسميةלבין  ;מסומן/ אּמַ אלֻמסַ / ىاملسمלבין  ;סימן/ םאלאסְ  /االسمההבדל בין  .א

מציין הוא , אלַמְקַצדשטח גדול בפני שתרע על מהפרק הזה .  איזכור /היַ מִ סְ אלּתַ 

 אּמַ אלֻמסַ  ,םאלאסְ ומחלוקתם בעניין  138,ןמּוּלִ ּכתַ מֻ אלשלו עם הקשה  מחלוקתהאת 

  .היַ מִ סְ אלּתַ 

או , אלא משמעות אחת םשאין לה יםנרדפ םהאם ה, במשמעות יםהשמות הקרוב .ב

 .שיש הבדל בין המשמעויות

 .השם האחד אשר יש לו משמעויות רבות .ג

 . האדם מגיע לשלמות ומשיג את האושר בהדמות לתארי האל במידת האפשר .ד

  

כולל  הוא. המטרות והתכלית /אתאיַ 'ד ואלעַ אצִ קַ אלמַ  /املقاصد والغايات נקראני החלק הש

  :שלשה פרקים

                                                 
  . 181-153' עמ, א) ה"תשס(ישפה , ראו הדיון המאלף של ישפה, על מדע הַּכַלאם 138
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  .ביאור משמעויות התשעים ותשעה שמות האל .א

תארים לפי  תלעצם ושבעמתייחסים איך השמות הרבים הללו : המטרות והתכלית .ב

  . האסכולה האורתודוכסית

  .  אחד לפי המעתזלה והפילוסופיםלעצם מתייחסים ביאור איך השמות הרבים הללו  .ג

  

. הנספחים וההשלמות /אתילַ מִ ּכְ ק ואלּתַ אחִ 'וַ אלּלַ  /اللواحق والتكميالت נקרא החלק השלישי

 : כולל שלשה פרקים הוא

   139 .הגדרהה/ יףקִ 'וְ אלּתַ / التوقيفלפי  תשעים ותשעהאינם רק שמות האל  .א

 .שמות תשעים ותשעהמעות המניין והייחוד במש .ב

והרשות לתאר את האל , לקרוא לאל רק בשם שיש לו שורש הלכתיהמצווה  .ג

 . בתנאי שיהיה אמת ,שורש במסורת אין לויתעלה בכל תיאור אפילו 

  

                                                 
 .הֻסּנַ הון ַארְ הגדרה לפי הקֻ  :التوقيف 139
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  ביקורתית על הספר אלַמְקַצד  הסקיר        4.2.2

מהדורתו  . אלַמְקַצדההדיר באופן ביקורתי את הספר , )שחאדה ,להלן( פדלו שחאדה

 אלַמְקַצדלספר שחאדה בהקדמתו של  .1971דאר אלמשרק בשנת יצאה בבירות בהוצאת 

  :אלַמְקַצד לאור את איהוצערוך וליבות עיקריות לסהוא מונה שתי 

 יש לו חשיבות בדתהיסטורית אלא מבחינה לא רק שהספר מעניין וחשוב  הראשונה

רף לדיונים  בני יכול מבחינה ִאיְנֶטִליֶגְנִטית להצט אלַמְקַצדאלגזאלי בספרו  .היוםהאסלאם 

טבעה של , בהקשר של הפונקציה המעשית לתאולוגיה: ְזַמֵּננּו  אודות הפילוסופיה של הדת

  . יחּוססוגיית הי לאי היכולת להבנת האל עההשלכות ההגיוניות של , התכלית המיסטית

 –לטענתו  –ה מדעית וכולם מהדורהיתה לא זו שאף אחת מהמדורות המודפסות  השנייה

ואם יש כאלה אז שלא , והוא מקווה שמהדורתו יהיה בה מעט טעיות, מון טעויותמכילות ה

  . יהיו טעויות רציניות

בחר להתמקד במבואו הקצר למהדורתו המדעית בשאלות הפילוסופיות הנגזרות המהדיר 

 בין. באסלאםהאל של קדושים השמות ה/ אנַ סְ חֻ אלְ  הִ ּלָ ּלַא 'אאמַ סְ ַא /أمساء اهللا احلسىن מתחום

  :שאלות הפילוסופיות העולות לדעת שחאדה בחיבור זהה

אלגזאלי דן בשמות הקדושים של האל  140.היחס בין תארי האל לבין האל עצמו .1

הסוגייה הזאת נדונה בחיבורו .  תיאולוגי על סוגיית התארים- כחלק מדיון פילוסופי

 ֶאְמָצִעיה/ אדקַ תִ י אלאעְ פִ  אדצַ תִ אלאקְ  /د يف االعتقاداالقتصاומעט בחיבורו  תאפֻ הַ תַ 

 ומה ייחוד? אחדות האלב פוגםאינו  האם ריבוי התארים: השאלה. האמונה בעניין

אלמעתזלה דוחים את לדעת שחאדה  ?פילוסופיםהאלמעתזלה ולעומת של אלגזאלי 

, רוצה לומר. ואת ההפרדה בינם לבין האל מבחינה מטאפיסית מציאות התארים

לעומת  .הלוגיתולוגית אלא רק ברמה האונטנבדלים מהאל ברמה אינם התארים 

אונטולוגי  –למצוא מודל לוגיחותרים  םאורתודוכסיה םאלגזאלי והתיאולוגי ,זאת

אלא גם ימשיך להחזיק באמונה האסלאמית  ישמור על אחדות האלרק שלא 

 ,אתאלַ קַ מַ ו האנַ ּבַ אִ ו יבחיבור ירִ עַ ׁשְ אלַא. שלאל יש ריבוי של תארים המסורתית
                                                 

  ). 2007( גליות; )2000( בוורנג; )1965( אלארד ;  239' ו 196' עמ, )1932( ונסינק; )1995( אברהמובראו  140
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למוטט את כל התארים לתוך האחדות  בניסיוןנלחמו  תאפֻ הַ תַ בורו בחי אלגזאליו

התארים שונים הוא ש אשר אלגזאלי מנסה להציג המודל הלוגי .המהותית של האל

הם אינם שונים מהאל מפני שהם אינם . זהים עם מהותואך בה בעת  מהאל

 .אלא דרכו מיםמתקיי

, רוצה לומר .ם אחד לשניהתארים מתייחסיכיצד : התארים לבין עצמםהיחס בין  .2

כשאני אומר : למשל. זה לזה םהדיון כאן מתייחס למשמעות של התארים ויחס

הדברים אין הכוונה שהאל רואה ראיה פיסית אלא שהוא יודע את ' האל רואה'

. 'ידיעה' –לתוארי היסוד  'ראייה'לתואר  רדוקציהאני עושה , לשון אחר. הנראים

דיון פילוסופי על היכולת שלנו בשעה שאנו  .והיתהידיעה היא חלק מן המהות האל

לשמות מיוחד פירושו המקדים לזאלי אלג .תופסים אותו כאחד ובלתי ניתן לידיעה

כזה דיון  .היַ מִ סְ אלּתַ לבין  אּמַ אלֻמסַ לבין  םאלאסְ ההבדל בין על  הגיוני –סמנטי דיון 

אם  .השית שלהמע נגיעההת והצג תיאולוגיים שמות תהצהראם זו רק לא הכרחי 

ואיך צריך האדם לחיות באור של למה ? למה האל דומה: השאלות היחידות היו

 .של השמותסמנטיקה לדון ב חתירתואצל אלגזאלי  ,לכאורה,המוזר ?האל דומה

יש לו עניינים מסויימים במחשבה בקשר הסיבה לכך שהוא התעמק בנושא היא ש

נידונים באופן הולם להיות  םייכולשהוא מאמין אשר , אלהשל  ותארייו ולשמות

לוגי  –השאלה המרכזית של הדיון הסמנטי .סמנטיותנקודות הבהרת יותר אחרי 

היחס של שני המונחים  את  אלגזאלי מסביר. היַ מִ סְ אלּתַ ם לבין ההבדל בין אלאסְ 

 .'ב) אינו( 'אצורה ב יםצהרהמו

 בר לאלוהים שהואיש כאן הבעיה הפילוסופית של היסוד בו מייחסים כל ד שחאדהלפי 

והוא חתר לפתור אותה , אלגזאלי היה רגיש במיוחד לסוגייה זו. ידועי מוצהר כמיוחד ובלת

כלי אחד כזה היה פילוסופיה מעוצבת בצורה . בכלים ותובנות יותר מתוחכמים יחסית

הקשר הוא איננו יותר בין הסימנטיקה של כינוי בשמות או , כאן. ברורה של השפה הדתית

אלא בין תפיסה של הטבע והתפקוד של שפה דתית והבעיה של , תכונותקשר של 

אפשר עדיין לקרוא לה בעיה של הקשר בין אלוהים לבין . האפשרות והיסוד של הייחוס

, ליתר דיוק. אלא שזוהי עדיין הבעיה של ההיגיון והאפיסטמולוגיה של הייחוס, התכונות

ועל , דבר על אלוהים המיוחד ובלתי ידועאם ניתן לומר איזשהו  הפילוסופיתזוהי הבעיה 

  . איזה בסיס ניתן לעשות אפיונים כאלה
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אלגזאלי דן בבעיה הקודמת כשאלה איך ניתן לומר שאלוהים הוא ידוע  אלַמְקַצדב

הבעיה של היסוד של הייחוס לא נדונה  ?ובאותו זמן הוא בלתי ידוע, )ניתן לדעת אותו(

א הצהרות של קריטריון אפשרי של איזה למרות שאפשר למצו, במפורש וכשלעצמה

 השמות'אלגזאלי דן בשאלה אם , ישישלהפרק ההשלישי של חלקו ב. תכונות אפשר לבחור

. או אולי יספק אותם ההיגיון )תשעים ותשעהל ומוגבלים( המסורתי "פנקבעים ע 'היפים

יגיון אך הה, מסורתי ה"מסופקים ע, כמערכת מיוחדת, עמדתו של אלגזאלי היא שהשמות

מתוך תיאורים .  אותם הא אסרמסורת לאם ה, יכול אולי לתאר את אלוהים בדרכים אחרות

הקריטריון של הסלקציה ). אלוהים( 'אותו'שמות לכנות באילו אנחנו יכולים להסיק , כאלה

מה שאנחנו , להפך; אפילו ברמיזה, אלוהיםגרע מערכו של הוא שמה שאנחנו אומרים לא י

קריטריון זה מציע דרך להשיב על השאלה ). אלוהים( 'אותו'את  אומרים צריך לשבח

חוץ , שהתפקיד של אפיון כזה אלגזאלי גם מציע. הכללית על היסוד האפיסטמי של הייחוס

האדם ציה אנלוגית של האלוהים שעומד קונפהוא להתיר לאדם לעצב , משבח האל

    141.הידמותל

  

  בין תיאולוגיה לבין פרקטיקה דתית 4.2.3

 מפורש או בפרקטיקה דתית תיאולוגיה להשל הרלבנטיות הישירה של וד שנושא בע

הדיון  .בעל מאפיינים ייחודיים ַמְקַצדאלשלו ביחס ה, רבים מחיבורי אלגזאליב זמובמר

אלא במונחים של כל  בהם אלגזאלי דוגלכאן הוא לא פשוט במונחים של תאולוגיה אשר 

, 'האלהשמות היפים של 'ים ידועים במסורת כמו במיוחד פריט, מה שיש בתוך התאולוגיה

  . או אמונתילא מסמך תאולוגי רשימת השמות היא לכן  .והתוכן הדתי של השמות האלו

ר מות תאש, שמות עצם, יםהם רק מונחים דקדוקי שמותה, הגיוני פןואבו, יתאשר

כפי  ,מיתסלמוהן בקשר בין התיאולוגיה דלגזאלי א .קיים עבודת האלאפשר ל םשדרכ

ות התיאולוגיה צריכה להי. בין הפרקטיקה הדתיתל, ייםבכמה עקרונות דתמתבטאת ש

 פירוש שאלגזאלי מציעה/ חרְ אלׁשַ  /رحالشרשימה זו היא  .שמותת רשימעל ידי סופקת מ

למעשה הם . התאולוגיםהמושגים את כולל באופן  יםצגמיישמות ה. ַמְקַצדאל בחיבור

הקשר על התמקד השמות הדיון ביאור אחרי , ניםכל פ על .תאריםאשר המכילים יותר מ

  .תדתילבין פרקטיקה בין תיאולוגיה 

                                                 
 .  51-50' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 141
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, גיסא מחד, השוני בין הדיון על הדוגמות התאולוגיות הכלליות והפרקטיקה הדתית

יכול לשמש כדרך לאפיון , גיסא ובין הפרקטיקה הדתית ושמות משובצים תאולוגית מאידך

להראות איך , ששני החיבורים מתכוונים בין שאר הדבריםבעת . 'ִאְחַיאאו ַמְקַצדאל

עוסק בכלל וביסוד של  'ִאְחַיאאה, התיאולוגיה המוסלמית מובילה לפרקטיקה דתית

 ַמְקַצדאלב. אשר אלגזאלי מקבל ומרחיב, הּיָ רִ עַ שְ ַאלפי ביסודו , התאולוגיה המוסלמית

במונחי  תגי ומפורטיסוד התיאולוהכלל ותמציתית וזהה בתוכן של ההתיאולוגיה 

אחת  .רשימת שמות שדרכם אפשר לקיים עבודת האליש כבר מה גם ש, הפרקטיקה הדתית

יתר על  .ַמְקַצדאלביותר מפורט שהקשר בין התיאולוגיה לבין הפרקטיקה היא ההשלכות 

תיאולוגיה הה של תהעובדה שהשמות מכילים מונחים שלא צריכים להופיע בהצהר ,כן

דיון לנותנת  –מונחים אלו את משמעויות  סמלתיאולוגיה יכלה להש למרות –מוסלמית ה

אשר ייתכן , המפורטגוון ומהמדריך החיים  .יווןט וגוריההדרכה המעשית סיכוי לפעל 

 .הם המשתתףמסוגל לתלוי במרחק ובכיוון ש ,כלליתהתיאולוגיה הוצע על ידי וי

  .שמות רשימה מוגבלת שלהטווח מסודר מראש על ידי  ַמְקַצדאלב

אותם מהמרחב  חילץשבכך הוא הקדושים אלגזאלי לשמות  שליחס במאפיין נוסף 

זה שוב מעיד . התפילה והעניק להם הקשר דתי מיסטי רחב יותר יהמסורתי שלהם בטקס

  . המימד המיסטי עםה שלמ תדתי- אתיתיים ח תזאלי להשקפלגא ולהתחייבות של

בתוך מסגרת השאלה על הקשר בין ישנה עוד בעיה אחת שלא נופלת בצורה הדוקה 

ות בין האדם האם המטרה להיות כמו אלוהים משמעותה זה את השאלהז. אלההמידות לבין 

אלגזאלי מציין את העמדה שהוא מביע גם בחיבורים , בנספח של חלק שני. לאלוהים

/ فناءולא  אלקרבת ה/ ּבֻקרְ / قُرب לא , דהיינו –אתּכַ ׁשְ מִ ולאְרַּבִעין א, 'ִאְחַיאאאחרים כמו 

יכולים להיות לא , ייחוד האל /ידחִ 'ַתוְ / توحيدגם לא הידע המיסטי הנגלה ב  כיליון/ 'אאנַ פַ 

  .וגם לא להוביל לזהות בין האדם לאלוהים
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  אנַ סְ חֻ אלְ  'אאמַ סְ אלַארקע תיאורטי על  4.2.4

פדיה של באנציקלו אנַ סְ אלחֻ  'אאמַ סְ ַאאלערך את ה כתב )גארדת, להלן(לואיס גארדת 

  : בשלשה נושאיםהשמות בתחום דן בערך זה הוא . האסלאם

  .איזכורהלבין  מסומןהבין ל סימןהההבדל בין : השאלה התיאולוגית .1

לפי  התשעים ותשעה השמותשל דן במקור  גארדת: השמות התשעים ותשע .2

לאל '/ 142.'اجلنةمن أحصاها دخل مائة إال امساً،  ،إن هللا سبحانه وتعاىل تسعة وتسعني امسا'' החדית

שינון  .'מי שסופר אותם ייכנס לגן עדן, מאה פחות אחד, שמות ותשע תשעיםיש 

חוזר עליהם תמיד  מיהאדם המוסל, השמות הנאים הפך לטקס פולחני באסלאם

 של) נוצרי(מסתמן שמנהג סורי   .מחרוזת/החַ ּבְ סֻ / سبحةפניני  תשעים ותשעבעזרת 

את השמות הקדושים אשר המניין המוסלמי כדי לספור נכנס לשימוש הֻסּבחה 

ככל  .ןקראשמקורם בשמות השמות אינם רק  .תשעים ותשעהמ יותרשלהם 

 הוא גם 143.נחשב לשם המאה הּלָ ּלַא /اهللاהשם ו 'הנראה ישנם שמות שמקורן בחדית

 שניםאו השמות מ(השמות הראשונים  השלוש עשרון במניין נחשב לשם הראש

של השמות הסידור   144.)'הּלָ ּלַא'ימה מתחילה בכאשר הרש ארבע עשרה ועד

הערבי של מספר השמות מראה המקור . סתירהיש בהם כולל שמות שהקדושים 

יחד בכוונה המוסלמית לדקלום לפעמים פירושים מנוגדים נוכחים בלכן . שוני

מרשימת  לתרגם שםואף בלתי אפשרי לפעמים קשה . החַ ּבשל הסֻ  הוהמדיטצי

 .     פה אירופית במילה אחתלשהשמות הקדושים 

מנסה על שלשת מקורות בהסתמכו  :קדושיםהשמות ה. תשעים ותשעהרשימת ה .3

 'הּלָ ּלַא'בשם  יםמתחילההשמות  תשעים ותשעהלפרש את בחלק הזה גארדת 

 : שלשת המקורות הם .'רּוּבאלּצַ / الصبور'בשם  מיםייתומס

   .אלַמְקַצדב אלגזאלי. א

   145.י'אלִאיגִ . ב 

  146.אִני'ְרגַ 'גֻ אל. ג

                                                 
  . 474' עמ, 1, )1992(ראו ונסינק  142
  . 293' עמ, )2001( לאלין’אלג 143
  .  24-22, 59סורת אלַחְׁשר מניין הֻקראני בלפי ה 144
  ). 1997( י'אלִאיִגראו  145
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לפי שבעת התארים של הקדושים של האל מחלק את השמות  גארדתלמען האמת 

  : האל

  היכולת  /הרַ דְ אלקֻ / القدرة .1

 הרצון  /האדַ רַ אלאִ / اإلرادة .2

  הידיעה /םּלְ אלעִ / العلم .3

  החיים /אהיַ אלחַ / احلياة .4

  השמיעה /עַּסמַ אל/ السمع .5

  הראייה /רצַ ּבַ אל/ البصر .6

  הדיבור /אםלַ ּכַ אל/ الكالم .7

  

 /אללַ 'אלַג/ اجلاللבין תארי , הפעולה לבין תארי השלילהאף מבחין בין תארי  גארדת

  : כיגארדת מסיק . היופי/אלמַ 'אלגַ / اجلمالהמלכות לבין תארי 

תוך נטייה להעניק , אותם לפי תארים מנסים לסווגהשמות הקדושים רבים אודות חיבורים 
אפוא עוד עניין זה אין . פיותּוצב לכךרבות דוגמאות  ןישנ. לסיווג זה חזות של מדיטציה רוחנית

אלא הכוונה היא ליישם את כל חוקי  ,'השמות היפים ביותר' תשעים ותשעתעל פרשנות של 
    147.האלוהי המסתוריןאת  להעציםוהשפה כדי  ּופיותצה

  

-גארדת שונה משחאדה בכך שאינו מתמקד ביסודות הפילוסופיים, כללו של דבר

להעניק לסיווג זה 'שלו שנועד  ּופיצאלא מתרכז בכוון האלַמְקַצד ים של החיבור התיאולוגי

  . 'חזות של מדיטציה רוחנית )של השמות הקדושים(

  

   קדושיםביחס לשמות ה ֻקַשְיִריאללאלגזאלי בין  4.2.5

תשעים שמספרם לפי המסורת הוא  'אאמַ סְ ַאאלהתכלית המוצהרת של אלמקצד היא לפרש 

, אלב יאח/ أخ يف اهللا، عز وجلّ، يتعين يف الدين إجابته :אלגזאלי יאו כדבר, כאורהל דםא. ותשעה

/ شرح معاين أمساء اهللا احلسىنמבקש ממנו ,  דת להשיב לולפי האני חייב ש, יתגדל ויתרומם

                                                                                                                                            
  ).1907( אִני'ְרַג'אלֻגראו  146
ם ת אלאסְ פַ רִ עְ י מַ ד פִ ּרַ 'ד אלֻמַגצְ אלקַ  ;)1971( אלַגַזאִלי; )2001( ןיְ אלַ לַ 'אלַגפרשנות הקראן ובמיוחד : המקורות של גארדת 147

  ). 1960( גארדת ורא, ּירִ דַ נְ ּכַ אללה אלּסַ  'אאטַ ן עַ ד של אּבְ ּרַ ֻמפְ אל
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דחפו , ותושקהתענכונה וה -של האדם הזה- דרישתו , לפרש משמעויות שמות האל היפים

למרות שהמשימה הדחופה של הפירוש היא  .אלַמְקַצדחיבור  מלאכתגשת ל לגזאליא

  . מוסרי – הרי היעד הסופי של הפירוש הוא דתי, תיאולוגית

הקשר בין הפירוש התיאולוגי לבין המטרה הדתית בא , במונחים של סמכות מסורתית

  :ים'ני חדיתשביטוי בידי ל

  .הידמו למידות האל/  ختلقوا بأخالق اهللا :ןהראשו

ישתבח ויתעלה  לאל/ من أحصاها دخل اجلنة ،إن هللا سبحانه وتعاىل تسعة وتسعني امسا: והשני

   .שמונה אותם ייכנס לגן העדןמי , תשעים ותשעה שמות

  :וכך כותב שחאדה
However, in terms of Gazali's own thought the combining of theology and 
religious practice in the way of the Maqsad is one of the many-faceted aspects 
of his reconciliation or synthesis of the mystical and theological strands in 
Islam.  148   

 
 דאחא וה אלַמְקַצדב תדתי פרקטיקהיאולוגיה ובין ת חיבורגזאלי האלבמונחים של  מכל מקום

 .םאבאיסלפיות לבין כיווני התיאולוגיה ּוצה שלו ביןסינתזה ההפיוס או  ניכיוו לשפנים ריבוי מ
  

ת והמיסטי ותהמטר תאחאפוא  אהי לשמותיואו הידמות  אליוהתקרבות , ת האלומיד תהשג

קרוב לוודאי  .'אחיאאבמיוחד בפרק הרביעי של , שאלגזאלי דן בה בחיבוריו האחרים

יר ּבִ חְ אלּתַ / أمساء اهللا احلسىن شرحالتحبري يف التذكري על השמות ו וספר ֻקַשְיִריאלבגלל השפעתו של 

פירוש שמות האל החיבור הנמלץ בהזכרת / ַאּלּלִה אלֻחְסַנא 'ַשְרח ַאְסַמאא ירּכִ 'דְ י אלּתַ פִ 

. של אלגזאלי ומור, ינִ ּיְ 'וַ 'אלגֻ היה ידיד טוב של  ִריֻקַשּיְ אלציין כי חשוב ל. קדטשיםה

ואינו הוא מצומצם  ִריַשּיְ קֻ אל למרות שהתחכום התיאולוגי והפילוסופי של ספרו של

  .חיי המאמין היה ניכר דרכתעל ה שהשפעתוהרי , תאפיין בשיטתיות הדיון של אלגזאלימ

, פירוש השמות הקדושיםחינוכיים בתוך אספקטים להכניס חותר  בספרוַאְלֻקַשְּיִרי 

  :המלך/ ּךַּמלִ אל/ امللكפירוש השם  הוא דן, למשל ,וכך

 وتوجيه إليه التقرب يف له التجرد توجب ملكه حبقيقة املعرفة ألن ملخلوق، يذل أن أنف بامللك  داملتفر تعاىل أنه عرف نم'
  149'.فقط حنوه القصد

כי ידיעת אמת , לנבראלהיות מושפל מַאס ּבְ אז ינפרד במלכות וא ההיתעלה  אלמי שידע שה'
  'ייחוד הכונה אך ורק אליומלכותו מחייבת פרישות לו והתקרבות אליו ו

                                                 
 xxvi' עמ, הקדמת העורך) 1971( ִליאלַגַזא 148
  .14' עמ, )1999( אלֻקַשְיִריראו  149
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או  קדושיםהשמות ההמילולי של לא מתעסק אך ורק בפירוש  ֻקַשְּיִריאלכי בין שר להאפ

אלא הוא מכוון את  ,להגיע אליהן חותרמוסר מסורות שתומכות במשמעויות שהוא 

  . נהוג באופן מוסריל ּךאלִ אלּסַ 

  

המקום האחד : מופיע במקצתו בשני מקומותו מוסרי –דתי  וא אפואה ַמְקַצדאלב הדגש

בפרק הרביעי של החלק המקום השני הוא . אחרי פירוש כל שם אזהרה /ַתְנִּביה/ تنبيهב  הוא

  : כךהיא הכותרת לפרק הזה . הראשון

ر يف تصوـُوالتحلي مبعاين صفاته وأمسائه بقدر ما ي ،ق بأخالق اهللا تعاىلـّكمال العبد وسعادته يف التخل يف بيان أنّ
בִעּטּור ו ,ושרו היא בהידמות במידות האל יתעלהלמות האדם ואכי שבבאור /  150.هـّحق

  . דםלאסביר בכוונותיהם של תאריו ושמותיו במידה שזה 
  

 ִעָּקר /ּבלַ טְ אלמַ  אּבּבַ לֻ  /باب املطلبـُل אלגזאלי קורא לחלק הראשון שאליו שייך הפרק הזה 

  .כלומר עיקר הספר ,ַּבָּקָׁשהה

  : אומר  ַּבִעיןאלארְ  אלגזאלי בחיבורונסיים את הדיון בדברי 

 وسكناته، وحركاته وموارده مصادره مجيع يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول واالقتداء السنة إتباع يف السعادة مفتاح أن اعلم
 ألنه ال وجه إلمهال السنن الواردة فيها بل يف العبادات فقط، آدابه يف ذلك أقول لست. وكالمه ونومه وقيامه أكله هيئة يف حىت

 يحبِبكُم فَاتبِعونِي اللَّه تحبونَ كُنتم إِنْ قُلْ﴿: اهللا سبحانه قال املطلق، اإلتباع حيصل فبذلك .العادات أمور مجيع يفذلك 
151.﴾اللَّه  

, תפילת האל וברכתו עליו לשלום, ל פי הֻסַּנה ובחיקוי שליח האלעדע שהמפתח לאושר טמון בהליכה 
אינני . עמידתו והצורה שבה הוא ישן ומדבר, הצורה שבה הוא אוכל, נוחתותנועותיו ומ –בכל מעשיו 

. הגם שאין כל סיבה להזניח את המסורות הקשורות בהיבטים אלה, מתייחס רק לקיום מצוות דתיות
. שכן רק מילויים יבטיח המשכיות מושלמת, אני מתכוון לכל הסוגיות הנוגעות להרגלים ולנוהגים

   .'ואלוהים יאהבכם, לכו אחרי, אם אוהבים אתם את אלוהים, ראמו' :האל ישתבח אמר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .42 'עמ, )1971( אלַגַזאִלי 150
אלגזאלי . 37' שם עמ ראועל עניין חיקוי הנביא ֻמַחַּמד . 99' עמ, )2002( אלַגַזאִליראו  .31, 3אן רַ מְ ל עִ סורת ַאהפסוק מ 151

  .לחקות את הנביא ֻמַחַּמדצווה סבור כי האל 
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 ? קדושים של האלה יותיאוריה של אלגזאלי בפירוש שמותהאיך משתקפת  4.2.6
  

העולם של שמות האל וסבור שהעיסוק  בתפיסת חינוכי שינוי לחולל אלגזאלי שואף

 הוא מציע לפיכך .מות האדםבהידמות לשמותיו הקדושים של האל הוא הדבר המוביל לשל

מפירוש  עולה כך .ההידמות לשמותיו הקדושים של האל –האמיתית  בתכלית להתמקד

 152.אלַמְקַצדבחיבורו  אְלֻחְסַנא 'אלַאְסַמאא
  

  הרציונל שבו בחרתי את השמות הללו  4.2.6.1

אני מבקש לערוך טקסונומיה של השמות הקדושים לפי האספקטים שהם מציעים ביחס 

אלגזאלי מבקש לעצב את האתיקה הדתית דרך העיון בשמותיו הקדושים  .מות לאללהיד

ניתן לחלק . הוא מקנה לכל שם תכונה אתית שהאדם המאמין יכול להדמות לה. של האל

בין אדם אשר מדגימות את ההתנהגות את תכונותיהם של השמות הקדושים לתכונות 

  . אדם למקום ביןאשר מדגימות את ההתנהגות ולתכונות , לחברו

 חמשה: שמות ולסרטט דרכם קווים מנחים לפירוש אלגזאלי עשרהם בפרק זה אדגי

שמות אשר מדגימים את  חמשהו, שמות אשר מדגימים את ההתנהגות בין אדם לחברו

  . ההתנהגות בין אדם למקום

  

  :השמות המדגימים את היחס שבין אדם למקום  4.2.6.2

   153היםאלו/ ַאּלָּלה/ اهللا 1פר השם מס

  :ואומר כך, אלגזאלי מפרש את השם הזה

هو اسم للموجود احلق، د بالوجود احلقيقيـّة، املتفر ـّة، املنعوت بنعوت الربوبي הוא שם /  154.اجلامع لصفات اإلهلي
 .האמיתי מוהיחיד בִקּיּו ,המתואר בִּכּנּוי ֱאלֹוהּות, הכולל לתארים האלוהיים, לנמצא באמת

  

תחת . ַאּלָּלהגזאלי הוא לשלול את האפשרות שהאדם יכונה בשם המאמץ הראשון של אל

זאת הוא מבקש שאדם ירכוש בפנימיותו תכונה אלוהית שדרכה מחשבתו תהיה שקועה 

  : וכך הוא אומר. באל

                                                 
  .ל"של פסוקי הקראן שבהם מופיעים השמות הנ עבריהתרגום הנעשה על פי השמות  התרגום של 152
 .65-64' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 153
 . 64' עמ ,שם 154
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وال  وأعين به أن يكون مستغرق القلب واهلمة باهللا، عز وجل، ال يرى غريه .ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا االسم التأله
תהיה בו תכונה מנת חלקו של האדם משם זה ש/  155.وال يرجو وال خياف إال إياه ،يلتفت إىل سواه

לא רואה זולתו ולא , יתגדל ויתרומם, שלבו ומחשבתו יהיו שקועים באל) אני(ומתכוון . אלוהית
  . אלא ממנופוחד ולא מקווה ולא , פונה לאחד בלעדיו

  
לסלק כל רגש מן ; היא להתפנות מכל המסיחיםהתכונה האלוהית שעל המאמין לאמץ 

כגון פניה , על האדם להתקרב לאלוהיו בכל הדרכים, הנפש זולת המחשבה על האל

  .  והשתוקקות אליו מכל הלב
  

  
   156 המלך/ ּךאלַמלִ  /امللك 4פר השם מס

  : ואומר, אלגזאלי בתחילת הדיון מגדיר שם זה

بل ال يستغين عنه شيء يف شيء، . وحيتاج إليه كل موجود ،ل موجودامللك هو الذي يستغين يف ذاته وصفاته عن ك
המלך הוא /  157.ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف وجوده وال يف بقائه، بل كل شيء فوجوده منه أو مما هو منه

אין דבר בתוך דבר אלא . ונזקק לו כל נמצא, אשר לא נזקק בעצמו ובתאריו לכל נמצא
אלא כל דבר קיומו ממנו או , בתאריו ולא בקיומו ולא בהשארותולא בעמו ולא , שנזקק לו

  .  ממה שהוא ממנו

כי הוא , סבור כי אל לו לאדם שיהיה מלך באופן מוחלט, בהערה על השם הזה, אלגזאלי

 : אבל לשיטתו של אלגזאלי . אפילו אם לא יזדקק לזולתו יהיה זקוק לאל:  זקוק לכל דבר

وهو مع ذلك ميلك . بل يستغين عن كل شيء سوى اهللا، عز وجل ،ميلكه إال اهللا تعاىل امللك من العباد هو الذي ال
وجنده شهوته وغضبه وهواه، ورعيته  .وإمنا مملكته اخلاصة به قلبه وقالبه. مملكته حبيث يطيعه فيها جنوده ورعاياه

בו זולת האל  המלך בין בני האדם הוא זה אשר לא מחזיק/  158.لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه
והוא עם זאת מחזיק את ממלכתו . יתרומם ויתגדל, ואינו זקוק לדבר זולת האל, יתעלה

וחייליו תאוותו וכעסו . ממלכתו המיוחדת לו לבו ָוֶנֶפׁשו. באופן שמציית בה חייליו ונתיניו
  .ונתיניו לשונו עיניו ידיו ושאר איבריו, ושוגות לבו

לתכונה אתית בין אדם למקום ומציין כי האדם אשר אלגזאלי מפרש את השם הזה כהדגמה 

ישיג דרגת המלך ואם לא יזדקק לכלל האנשים הוא , כעסו ושוגות ליבו, משתלט על יצרו

אלגזאלי משתמש בשתי אנקדוטות כדי לקרב . יהיה המלך עלי אדמות וזהי דרגת הנביאים

לפי האנקדוטה אחת . עבור אנשים امللكאת התכונה האתית אשר הוא מבקש להדגים בשם 

                                                 
  . הלכה ה, פרק י, הלכות תשובה, ספר המדע, ם משנה תורה"והשוו הרמב. 65' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 155
  . 71-70' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 156
 .70' עמ, שם 157
  .שם 158
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, אשר משוחח עם אחד השליטים 159,יודעים/ ןפּוארִ עַ / عارفونהוא מאמת דברו של אחד מה 

  : אומרוכה 

أو تقول يل هذا ويل عبدان مها : "حيث قال ،"سلين حاجتك: "صدق بعض العارفني ملا قال له بعض األمراء[...] 
אחד [...]  / 160".بتهما وغلباك، وملكتهما وملكاكاحلرص واهلوى فقد غل: "قال" ومن مها؟: "فقال" سيداك؟

לי אתה אומר :"ואמר לו , "בקש ממני ֵחפצך: "היודעים צדק כאשר אחד השליטים אמר לו
, הַחְמָּדנּות ושוגות הלב:"אמר" ?מי אלו:"ואמר" ?ויש לי שני עבדים שהם אדוניך, זאת

  ".שלטתי בהם ושלטו בך, גברתי עליהם וגברו עליך

  : שינוי עצמי די להשיגעל האדם לפרוש מן העולם הזה כ הלפיש, השניההאנקדוטה 

وكيف : "قال". كن ملكا يف الدنيا تكن ملكا يف اآلخرة: "فقال له ."أوصين: "وقال بعضهم لبعض الشيوخ[...] 
תן : "ים'אדם אחד אמר לאחד השיח[...] /  161".ازهد يف الدنيا تكن ملكا يف اآلخرة: "فقال" أفعل ذلك؟

איך אני : "אמר". אם תהיה מלך בעולם הזה תהיה מלך בעולם הבא: "ואמר לו". י צוואהל
  ".תפרוש ִמן העולם הזה תהיה מלך בעולם הבא: "ואמר" ?אעשה זאת

  
כתכונה בנפש האדם שדרכה רוכש האדם ' מלך'מפענח את השם הקדוש אלגזאלי  לסיכום

ופרישות מהבלי העולם  ,ובכעס שליטה ביֶצר: התכונות האתיות הבאות דרך שם זה את

    .הזה

  162 המבחין/ אלַּבִציר /البصري 28פר השם מס

וכך , מפירושו של אלגזאלי לשם הזה עולה כי התכונה של השם הזה היא בין אדם למקום

הוא אשר / 163.هو الذي يشاهد ويرى حىت ال يعزب عنه ما حتت الثرى: מפרש אלגזאלי את השם הזה

אלגזאלי מנטרל את היסוד  . א ממנו כל אשר מתחת לפני האדמהחבצופה ורואה עד שלא נ

  : וכה אומר, הגשמי של תואר הראיה

ها وإبصارس وأجفان، حبدقة يكون أن عن مرتّه أيضحدقة يف ينطبع كما ذاته، يف واأللوان الصور انطباع إىل يرجع أن عن ومقد 
ומשובחת מחזרת השתקפות הצורות והצבעים , ועפעפים ןוראייתו ַנֲעַלה מלהיות עם ָּבַבת ָהַעיִ /  164.اإلنسان
  .  האדם ָּבַבת ַעִיןכמו שמשתקפת ב, בעצמו

  : אלגזאלי מונה שתי מטרות לרכישת תכונת השם הזה
                                                 

  ארנלדזראו על מונח ַמְעִרַפה עוד . 101-68' עמ, )1970( ניקולסוןראו , ידע גנוסטי/ מערפה/ معرفةהצּופים אשר השיגו  159
  ).ב 1960(

  .71' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 160
      ספר / ְהדאלזֻ  אּבתַ ּכִ / هدتاب الزكה ייחד פרק שלם וקרא לו ּבַ יְ תַ ן קֻ ּבְ אִ , ְהד מבטא התרחקות מהבלי העולם הזההמונח אלזֻ  161

 .)2001(  מיטלמן השוו ;)1985( קינברג; )1960( מסיניוןראו  . ואילך 270 'עמ, 2, )1996( הּבַ יְ תַ ן קֻ ּבְ אִ ראו , הפרישות
  .97עמ  ,)1971( אלַגַזאִלי 162
  . 6 ,20. ה.ת טסורראו , הגדרה זו דומה ללשון הקראן. שם 163
  .שם ,)1971( אלַגַזאִלי 164
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  : וכה אומר 165,השימוש בעיניים לצורך בחינת הברואים .א

/  166.عربة إال نظرة يكون فال والسموات، امللكوت عجائب وإىل اآليات إىل لينظر البصر له خلق أنه يعلم أن
ואז לא יהיה מבטו , ובנפלאות היקום והשמים, שידע כי האל ֵהִאיר את ֵעיֵניו לצפות באותות

  .אלא ללמוד לקח

. על האדם חלה החובה לבחון את הברואים והיקום כדי לגלות בו את חוכמת הבורא

כונת השם הזה אלגזאלי נעזר באנקדוטה על ישוע כדי להבהיר כי על המשתדל לרכוש ת

  :  וכך מספרת האנקדוטה, להתעסק בבחינת נפלאות הבריאה

 فهو ذكرا، وكالمه فكرة وصمته عربة نظره كان من': فقال' مثلك؟ اخللق من أحد هل': السالم عليه لعيسى، قيل
מי שהיה מבטו ללמוד ': ואמר?' האם ישנו אדם כמוך': עליו השלום, נאמר לישו/  167.'مثلي
  .'הרי הוא כמוני, מחשבה ודיבורו זכירת האל ושתיקתו, לקח

  

הובלת האדם לאמונה כי הוא נמצא תחת השקפת האל המתמדת ואז לא יזלזל בכך  .ב

  : שהאל צופה בו
  

 ال ما اهللا غري عن أخفى ومن. عليه واطالعه إليه بنظره يستهني فال ومبسمع، وجل، عز اهللا، من مبرأى أنه يعلم أن
צופה בו ושומע , יתגדל ויתרומם, שידע כי האל/  168.وجل عز اهللا، بنظر اناسته فقد اهللا، عن خيفيه
הרי הוא , וני שמחביא מזולת האל מה שאינו מחביא מהאל. ולא יזלזל במבטו אליו, אותו

  . יתגדל ויתרומם, מזלזל במבט האל

 /بةاملراقופונה לדיון פרטני יותר על , על ההידמות לשם הזה, אלגזאלי סוטה מהדיון הכללי

  : וכך אומר, וסבור כי אלֻמַראַקַּבה נגזרת מהאמונה בשם הזה169,ההשגחה/ אלֻמַראַקַּבה

 وما أجسره فما  يراه،  وجل، عز اهللا، أن يعلم وهو معصية قارف فمن. الصفة ذه اإلميان مثرات إحدى واملراقبة
פרות של האמונה במידה ההשגחה היא אחת ה/  170.أكفره فما يراه، ال تعاىل اهللا أن ظن ومن  أخسره،
מה פלא הוא תעוזתו ומה , צופה בו, יתגדל ויתרומם, מי שבצע חטא כשהוא יודע שהאל. הזו

  .מה גדולה היא כפירתו, ומי שחושב שהאל יתעלה לא רואה אותו, גדול הוא הפסדו
  

אמונה כי אי אפשר להגיע לשם הזה אלגזאלי בפירוש לשם אלַּבִציר מכוון אותנו ל ,לסיכום

ַמַקאם / مقام املراقبة ,בחינת היקום :אתיות הבאותהתכונות אך אפשר להשיג ממנו ה, אמתב

   .ההשגחה הדדית בין האל לאדם :אלֻמַראַקַּבה
                                                 

  .)1960( בור ;)ב 1960( גארדת ראו עוד. 64, 3ראו בקראן סורה ַאל ִעְמַראן  165
 .97' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 166
 .186' עמ, )2005(אלדי 'והשוו ח, 387' עמ, 4 ,)'ִאְחַיאא( אלַגַזאִליראו . שם 167
 .שם 168
  ).1960(וראו דלדרי . 613' עמ, )2008(ראו סבירי , בין האל לאדםהשגחה הדדית  169
  .97' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 170
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  171האמת/ אלַחּק/احلق  52השם מספר 

כמושג  'אמת'קובע את ה ר כןאח ;ובפירוש בשם זהאת הדיון שלו  פותחאלגזאלי 

חשובה  הערהולבסוף מוסיף  ';אמת'ים שאפשר לקרוא להם מונה מספר דבר ;ַאְּבסֹולּוִטי

הערתו  .האמת/ אלַחּק/احلق ומרכזית לדיון באתיקה הדתית של ההידמות לאל דרך השם 

-ו לפירוש ;ם זהו של שתכונתאת לרכוש בה ניתן דרך ה: כוללת את הנושאים הבאים

לפי סדר חשיבותם  אדםבני מיון לבסוף ו 173'אלַחַלאגשל  172קריאות היפעמות/חטְ ׁשַ /شطح

   :האמת/ אלַחּק/احلق בשם  וכך אלגזאלי מתחיל את הדיון. לאל בעומדם לפני

 האמת היא יחסית לשקר והדברים יובהרו דרך /  174.هو يف مقابلة الباطل واألشياء قد تستبان بأضدادهااحلق
  .ניגודיהם

  
  : אמת/ ַחּק /حقמונה מספר דברים שאפשר לקרוא להם אלגזאלי 

כלומר כל דבר לא  ;וניגודו מוחלטעל דבר  דןאלגזאלי . האבסולוטית היא האל' אמת'ה .א

אלגזאלי משער . האל מזולתו שהוא צריך את הקיום האמיתי קיים בכוחות עצמו כי הוא

או  מוחלטת בצורה שיקריאו שהוא  :כי כל דבר שמסופר עליו הוא בין שתי אפשרויות

 ,טתהאמת הָמְחלֶ שהוא  ,בהרת האמונה באלולצורך ה. מוחלטתבצורה  ישהוא אמת

כל דבר סופו שיאבד חוץ  /175﴾كُلُّ شيٍء هالك إِالَّ وجهه﴿: אלגזאלי מצטט את הפסוק

 מוחלטתהאמת ה /176.املوجود احلقيقي بذاته الذي منه يأخذ كل حق حقيقتهכי  קובעו, מאשר פניו

  .במהותה היא עילת כל אמת

המושכל אשר / אלַמְעקּול/ ملعقولاאלגזאלי אומר כי . 'אמת'השכל יכול להיקרא : ידע .ב

  :השכילו עד שתאם אותו ייקרא אמת השכל

זה /  177 .حقا يسمى عليه هو ما على أدركه الذي العقل إىل إضافته حيث ومن موجودا يسمى ذاته حيث من فهو
   .מבחינת עצמו נקרא נמצא ומבחינת ייחוסו לשכל אשר השכילו בכללו נקרא אמת

  

                                                 
  . 139-137' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 171
 .אדון בהמשך חטְ ׁשַ  כלפי אלַגַזאִלייחסו של  על 172
  .)1960(ראו מסיניון  173
  .137' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 174
 88 ,28סורת אלַקַצץ  175
  .137' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 176
 .138' עמ, שם 177
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הרי במקרה זה השכל , הוא האמת האבסולוטית ורק כאשר השכל משכיל אותואל ה

הראויה ביותר מבין ההכרות ביותר שצריכה להיות אמת היא , לשון אחר . נקרא אמת

 . הכרת האל

האפשרות האחרונה שיכולה . 'אמת'משפטים בשפה הטבעית יכולים להיקרא : הבעה .ג

 : בשפה הטבעית הדיבורים הם 'אמת'תואר את הלקבל 

לכן , יאמר דבר אמת ודבר שקר/  178.اهللا إال إله ال: قولك األقوال فأحق ذلك وعلى باطل، وقول حق قول يقال
  . אין אלוהים מבלעדי האל: האמת בדברים הוא דברך

  

בגלל מהות האל האמיתית ולא בגלל זולתו , מאז ולתמיד /أبدا وأزال היא' אמת'י ללפי אלגזא

 .השקר

ובה הוא מפרט את דרישתו , אזהרה/ ַּתְנִּביה/ تنبيه כל שםעל דיון מביא בסוף אלגזאלי 

  : אלַחּקעל השם  וכך אומר, לרכוש תכונת השם הנדון כיצדמהאדם 

חלק העבד : אזהרה/  179.عز وجل، حقا ،حظ العبد من هذا االسم أن يرى نفسه باطال، وال يرى غري اهللا :تنبيه
   .לא יראה אמת זולת האל יתעלהו, בשם הזה שיראה עצמו כוזב

  
 מבהיר לנו כי האדםאחר כן והשקר האמת ומשמעות שקדם על חוזר ודן בסוגיה אלגזאלי 

אמרתו של בספרו לראשונה במתייחס הוא . מצד מהותו אלא מצד האלהאמתי אינו 

 זהות במשמעות של, הוא יוצא נגדה על פי פשטה. אני האמת/ ַאַנא אלַחּק/ ّأنا احلق 'אלַחַלאג

  :דרכיםשתי פרשּה במציע לו 180 ,כיליון/ 'אאנַ פַ / فناء :טוטלית עם האל

 : האדם באל .1
מתכוון לכך שהוא בתוך האמת /  181 .خيصه ال ذلك وألن عنه، ينىبء ال اللفظ ألن بعيد، التأويل وهذا. باحلق أنه يعين أن
לא ) האדם באל(הוא וכי , הלא מוֶרה לז) ַאַנא אלַחּק(המבע ופירוש זה הוא חלש מאוד כי ). באל(
  . )מבע ַאַנא אלַחּק(תו  דבר הלמד מאה
 

   'אלַחַלאגפירוש זה אינו קולע לדברי , ועל כן. הרי כל דבר מחוץ לאל מקורו באל

חלשה היא לכן פרשנות זו . או מקורו באמת באמתרק נוכח הוא האמת ולא שטען ש

 .ביותר

 : מהות שלוה להאל נוכח באדם כך שהאדם אינו זה :האל באדם .2

                                                 
  .שם 178
  .139' עמ, שם 179
 ).1960(ראו רחמאן  'על המונח ַפַנאא 180
  .שם 181
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שיהיה / 182 .وما أخذ كلية الشيء واستغرقه، فقد يقال إنه هو. أن يكون مستغرقا باحلق حىت ال يكون فيه متسع لغريه
שיאמר עליו ) מותר(, ומי שלקח כלל הדבר ושקע בו, שקוע באמת עד שלא יהיה בו מקום לזולתו

  . שהוא הוא
  

כשהגיע למצב  'אלַחַלאגכלומר , יבלעותלי מוביל אותנו להבנת הפרשנות השניה כהאאלגז

  . אותה אימרהשל ידע וודאי שהוא לא קיים בכלל כי הקיום האמיתי רק לאל אמר 

כדי לחזק את ' אלַחַלאגאלגזאלי לצורך הדיון חש צורך לציטוט אימרה שנייה של 

הוא  .'אני האמת/ ַאַנא אלַחּק/ أنا احلق'עמדתו המעדיפה את האפשרות השנייה של אימרת 

אני אהובי / أنا من أهوى ومن أهوى أنا: 'אלַחַלאגמצטט חלקו הראשון של בית שיר שמיוחס ל

ַאַנא אלַחּק במובן  'אלַחַלאגאלגזאלי מפרש אפוא את אמירתו המפורסמת של  .ואהובי אני

  .דבקות באל/ ַראק'ִאְסִתעְ / استغراقשל 

  :סוגיםאלגזאלי ממיין את בני האדם בעומדם לפני האל לארבעה 

, 'אאנַ של פַ ) מיסטי( מצב/ אלחַ / حالאשר גבר  עליהם : אנשי הצּוִפיּות /أهل التصوف .1

יו משמות על לשונםרגיל  שם זה. האמת /אלַחּק /احلقהתרגלו לבטא את השם הזה  

כי / 183.'ألم يلحظون الذات احلقيقية دون ما هو هالك يف نفسه'  :האל יתעלה האחרים של

אפשר להבחין במשפט הזה  184.בכליוןהאמתית ולא מישהו ש הם רואים את המהות

 . אלחַ ם בזמן ההצּוִפימבעי טון אפולוגטי כלפי 

אשר מזדקקים לטענות שכליות כנגד הלא מאמינים כדי  ,אנשי הַּכַלאם /أهل الكالم .2

  . הבורא/יארִ אלּבַ / البارئהתרגלו לבטא את השם  ,להוכיח אמונתם

י אלגזאלי הם המוני העם אשר מבחינים בכל הדברים לפ. רוב הברואים/ أكثر اخللق .3

أَولَم ينظُرواْ ﴿: כדברי הפסוק. עליהם חובת ההתבוננות ביקום ובברואיםו, זולת האל

ٰوتمٱلس لَكُوتي مٍء فين شم ٱللَّه لَقا خمضِ وٱَألرהאם לא יביטו אל מלכות השמים  /185﴾و

   .והארץ ואל כל אשר ברא אלוהים

                                                 
 .139' עמ, שם 182
 .139' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 183
  .הכוונה לאל 184
 . 185, 7ת אלַאְעַראף סור 185
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 יםִביאמזולתו אז הם  לוםי לא רואים כלהצדיקים אשר לטענתו של אלגזא الصديقون .4

להם הופנה לדברי אלגזאלי . במה שהם רואיםכלומר ְכֵעדּות למציאותו אותו 

האין די בכך שריבונך עד  /186﴾بِربك أَنه علَٰى كُلِّ شيٍء شهِيد لَم يكْف أَو﴿ני ַארְ הפסוק הקֻ 

   .רלכל דב

שולל  הוא. אלַחּקשם הטי הברור מטסכאלגזאלי מפקיע את היסוד הא, סיכומו של דבר

; Union Mystica –הלחוויית את האפשרות כי רכישת התכונה האלוהית של שם זה מביאה 

אני / ַאַנא אלַחּק/ أنا احلق': לומר 'אלַחַלאגזהות טוטלית עם האל שהובילה את לדהיינו 

, תחת זאת. 922/309 הוצאתו להורג בשנתללה להכרזתו ככופר ואמירה שהובי', האמת

בכך ביקש אלגזאלי . דבקות באל/ ַראק'ִאְסִתעְ / استغراقמשמעות של מעניק לשם זה אלגזאלי 

  .שאין סתירה בין הצּוִפיּות להלכה ,בין היתר, בפירוש השם הזה להוכיח

  

  187אל נקמות/אלֻמְנַתִקם/ املنتقم 81' השם מס

  : וכך אומר, תחיל את הפירוש לשם הזה בהגדרת השםאלגזאלי מ
  

وبعد التمكني  ،وذلك بعد اإلعذار واإلنذار ،ويشدد العقاب على الطغاة ،وينكل باجلناة ،هو الذي يقصم ظهور العتاة
ומעניש את , הוא אשר שובר גבות העושקים/ 188.وهو أشد لالنتقام من املعاجلة بالعقوبة، واإلمهال

ונטייתו , על הרודנים וזה אחרי האתראה והאזהרה ואחרי ההושבה והארּכה הפושעים  ומכביד
  .  לנקמה חזקה יותר מעונש מידי

  
נקמה שבאה . לפי הגדרה זו אנו למדים כי לשם הזה תכונת הנקמה השונה מנקמת האדם

  . מיוחדת לעושקים והפושעים, שלפי אלגזאלי, נקמה. אחרי התראות ואזהרות וארכות

, חס לשם הזה תכונה אתית שלפיה האדם המאמין חייה להאבק ביריבי האלאלגזאלי מיי

  :וכך אומר בהערתו לשם זה, והיריב המר ביותר הוא הנפש

ه أن ينتقم منها مهما قارف معصية أو ـّوحق .هوأعدى األعداء نفس ،احملمود من انتقام العبد أن ينتقم من أعداء اهللا تعاىل
וחובתו . והאויב הכי מר נפשו, מת האדם שיתנקם מאויבי האל יתעלהמנק הרצוי/  189.بعبادة لّأخ

  .להתנקם בה לא משנה איזה חטא היא חטאה או איזה מצווה היא הֵפרה

                                                 
 53 , 41סורת ֻפִּצַלת  186
  .151' עמ  ,)1971( אלַגַזאִלי 187
  .שם 188
  .שם 189
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הוא מביא אנקדוטה , שוב אלגזאלי משתמש בקורפוס הצופי הקדום כדי להבהיר תוכניתו

  : אשר התעצלה מקיום מצוות רשות ואיך חינך נפשו, ְסַטאִמיאלּבִ על 

فعاقبتها بأن منعتها املاء  ،تكاسلت نفسي علي يف بعض الليايل عن بعض األوراد' :أنه قال[...]  عن أيب يزيد
באחד הלילות נפשי התעצלה מקיום חלק ': שאמר[...]  )ְסַטאִמיאלּבִ ( ידזִ יַ  ּוּבמפי ַא/  190.'سنة

  .'שנה) במשך(וכעונש לה מנעתי ממנה את המים , )הקבועות(מהתפילות 

 191,המלחמה בנפש/ אַהַדת אלַּנְפס'ֻמגַ / النفس جماهدةובכן ראינו כי אלגזאלי מכוון אותנו ל 

فهكذا ينبغي : וכך הוא מסכם. אשר לפיו הוא הדרך המובילה לרכישת מידת הנקמה הרצויה

מעניין שאלגזאלי לא קורא לאדם . וכך צריך ללכת בדרך הנקמה/ 192.أن يسلك سبيل االنتقام

  .אולי מכיוון שזה שם אשר מכוון ליחס בין אדם למקום, אלֻמְנַתִקםהנאבק בנפשו 

ל להביא את המאמין להתפנות "ראינו שאלגזאלי חותר בפירוש השמות הנ, לסיכום

  .  מאבק בנפש על מנת להגיע לאהבת האל ודבקות בו, מכל המסיחים

  

  השמות המדגימים יחס האדם לחברו 4.2.6.2

   193 מרבה לסלוח/ ארפַ 'אלעַ  /الغفار 15פר השם מס

  :  זאת אחרי פירוש השם, אלגזאלי מדגים בשם הזה תכונה אתית בין אדם לחברו

بإسبال الستر عليها يف الدنيا، والتجاوز عن  ،والذنوب من مجلة القبائح اليت سترها. هو الذي أظهر اجلميل وستر القبيح
והחטאים מכלל . יפה וכיסה את הנפשעהוא אשר גילה את ה/  194.والغفر هو الستر. عقوبتها يف العقىب

ולעבור על עונשם , בהורדת הכיסוי עליה בעולם הזה, הנפשעים אשר כיסה אותם) דברים(ה
  . ְפר הוא הכיסוי'ואלעַ . בעולם הבא

עבור  הסתירמה שחובה להסתרת  ַפאר'אלעַ אלגזאלי סבור כי חלקו של האדם משם 

 :ידמות לשם הזהכדי להבהיר את הה' נעזר בחדיתוהוא , האחרים

                                                 
 .שם 190
  ).1960(טיאן ראו  191
  .שם 192
  .86 – 85 'עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 193
  .25' עמ, 5, )1994( ּור'ִאְּבן ַמְנטראו  194
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המכסה ערוות מאמין גמולו ביום '/  195.'القيامة يوم عورته وجل، عز اهللا، ستره عورته مؤمن على ستر من'
      .'יכסה את ערוותו, יתגדל ויתרומם, התחייה שהאל

אלגזאלי מבהיר כי אם האדם חפץ בהידמות לשם הזה הוא חייב להחביא את הדברים 

ולמען מטרה זו הוא נעזר , ק את דבריהם הטוביםהנפשעים של האנשים ולהפיץ ר

  :ותלמידיו עבאנקדוטה על ישו

' ! اجليفة هذه أننت ما': فقالوا نتنه، غلب قد ميت بكلب احلواريني مع مر أنه عليه، اهللا صلوات عيسى، عن روي
שעבר , תפילות האל עליו, נמסר אודות ישוע/  196.'!أسنانه بياض أحسن ما': السالم عليه عيسى، فقال

ואמר  '!מה גדולה צחנת הפגר הזה': ואמרו, עם תלמידיו על כלב מת שעלתו ממנו ַצֲחָנה
  '!מה יפות שיניו הלבנות': עליו השלום, ישוע

  
אשר טמון , לפי אנקדוטה זו המאמין צריך לראות בכל דבר את הרמז של הידע הוודאי

. הטהרה ואת הידע הסודילפי אנקדוטה זו הלבן של שיני הכלב מסמל את . בתוך קשיים

סבור כי הכוונה בסיפור זה היא התרחקות מביטוי מילים רעות אפילו כלפי פגר  אלדי'ח

  197.כלב

 :שאנו נרכוש מהשם הזה את התכונות האתיות הבאותמבקש אלגזאלי  ,לסיכום

  .והימנעות מביטויים רעים ,הפצת דבריהם הטובים של האנשים ,כיסוי ערוות המאמין

  

   198סהמפרנ /אלַּרַּזאק  /اقالرز  18פר השם מס

  :אלגזאלי מפרש את השם הזה ואומר

הוא אשר ברא את /  .199ا التمتع أسباب هلم وخلق إليهم، وأوصلها واملرتزقة، األرزاق خلق الذي هو
  . וגרם להם שיהנו ממנה, והביא אותה אליהם, הפרנסה והמתפרנסים

והיא המזונות והמאכלים עבור , חיצונית הפרנסה: אלגזאלי מחלק את הפרנסה לשני חלקים

הוא מורה על שתי מטרות מהבנת . הכרות וגילויים עבור הלב, ופרנסה פנימית; הגוף

  : משמעות שם זה

אין לצפות לפרנסה ובשביל האל מיוחד שהוא תואר , האמת של השם הזה תכרה .א

 .בובוטחים אך ורק אלא מאיתו ו
                                                 

 .410 'עמ ,2 )1992( ונסינקזה ראו ' על חדית. 85 'עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 195
  . 136' עמ, )2005(אלדי 'ח: השוו. 86' עמ, שם 196
 .137' עמ, )2005(אלדי 'ח 197
  . 91-90' עמ  ,)1971( אלַגַזאִלי 198
  .שם 199
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ويكون سببا لوصول األرزاق الشريفة إىل צדקה הדרכה ויכולת לתת , הזכייה בידע מנחה .ב

בדות אל ודבריו ומעשיו יהיו סיבה להגעת הפרנסות המכ/ 200.القلوب، بأقواله وأعماله

ם אתִ חַ והפעם על , אלגזאלי מביא אנקדוטה מעולם הצופיות הקדומה. הלבבות

  : וכך לשון האנקדוטה 201,)851/ 237(ם צַ אלַא

 عليك أيلقي: "الرجل فقال". خزانته من: "فقال" تأكل؟ أين من: "رجل له لقا أنه [...] األصم حامت عن روي

".  إنكم تقولون الكالم: "فقال الرجل".  السماء من يلقيه لكان له األرض تكن مل لو: "فقال" السماء؟ من الرزق

ألن الباطل ال يقوى : "لفقا". إين ال أقوى على جمادلتك: "فقال الرجل". ألنه مل يرتل من السماء إال الكالم: "فقال

: אמר '?מאיפה אתה אוכל': י איש"אשר נשאל ע [...] אלַאַצם ַחאִתם עלנמסר /  202".مع احلق

: ואמר '?האם הוא משליך אליך את הפרנסה מהשמים': והאיש אמר. ')של האל(מאוצרו '
) חאתם(ו". אתם רק מדברים: "והאיש אמר '.היה משליכו מהשמים אלאם לא היתה הארץ ל'

". יכול להתפלמס איתך  אני לא: "והאיש אמר". כי לא יורד מהשמים זולת הדיבור: "אמר
  ". כי הכזב לא יכול לאמת: "אמר

ומכוון למה , אלגזאלי מכוון לאמונה באל המפרנסלמדים אנו כי סי זה ומסיפור פולמ

ـّلשנקרא בצופיות  גזאלי מקצה אך אל. וזה תכונה בין אדם למקום 203,ביטחון/ לּכֻ וַ תַ / توك

וסבור כי האדם אשר הופך לכלי שדרכו הפרנסה עוברת , חלק לתכונה בין אדם לאדם

  :דּמָ חַ לאנשים הוא זה אשר הידמה לשם הזה ומצטט מסורת מפי הנביא מֻ 

'המהימן אשר ייתן ) האוצר(שומר '/  204'املتصدقني اخلازن األمني الذي يعطي ما أمر به طيبة به نفسه أحد
  .'אחד מנותני הצדקה) הוא(ליו ורּוחֹו טֹוָבה ָעָליו מה שמצווים ע

   .ותכונת הנתינה ברוח טובה ,לרכוש תכונת הביטחון באל קורא לנואלגזאלי  ,אחרית דבר
  

  
  205החומל /דּוד'אלוַ  /الودود 48פר השם מס

וכך הוא , בין אדם לחברוקשורה ליחס  זההשם י מראה לנו כי רכישת תכונת האלגזאל

  :מפרש

                                                 
  .91' עמ, שם 200
  ).ג"תשס(מרה המקיף של סולניק ראו מא 201
    .91-90' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 202
  ראו ;)2001( אלַגַזאִלי) 'אאיַ חְ באִ  35 -הפרק ה(בוריל לִּכַתאּב אלַּתְוִחיד ואלַתַוֻּכל  ראו תרגום דויד, )ב 1960( לואיסון: ראו 203

   .)1968(רינרט ; ) 1997( סינג: עוד
  .28' עמ, 2 )1992( ראו ונסינק 204
   .133-132 'עמ  ,)1971( אלַגַזאִלי 205
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הוא אשר אוהב את הטוב לכל הנבראים /  206.عليهم ويثين إليهم فيحسن اخللق جلميع اخلري حيب ذيال هو
  .ומטיב איתם ומהלל אותם

  
וכך הוא , 207מתבקש שיאהב את הטוב לזולתו שם זה מבקש לרכוש תכונה אתית מואילו ה

  : אומר

החומל /  208.نفسه على يؤثرهم من ذلك من وأعلى لنفسه، يريده ما كل اهللا خللق يريد من اهللا عباد من الودود
 עדיףמי שמ כךויותר נשגב מ. הוא חפץ לעצמוש פיטובת הנבראים כבמבני האדם מי שחפץ 

  .  אותם עלו עצמו
  

את ההידמות  )625/3( 209ד אשר מדגים בקרב ֻאֻחדּמָ חַ מפי הנביא מֻ ' אלגזאלי מצטט חדית

מו ֶאת ּדָ  וִהִּגירו, ר נשברו שיניוכאשהנביא ֻמַחַּמד ; הטוטאלית לתכונת האל  הרחמנות

אלוהים הנחה '/  210'فإم ال يعلمون ،قوميهد اللهم ا':  ואמר) ֻקַרְיש(והוכה התפלל עבור שבטו 

ואף מציג בפנינו מצב נדיר של עידון , הנביא מחמד מסרב לנקום  .'כי אינם יודעים, שבטי

לא מסתפק במסורת זו אלא  אלגזאלי .חזק של הנקמה דרך תפילה לאל שידריך את שבטו

  : אשר בה מפריז בעשיית הטוב לאויב, 211מצטט גם את צוואתו של הנביא מחמד לעלי

אתה אם חפץ '/  212.'ظلمك عمن واعف حرمك، من وأعط قطعك، من فصل املقربني، تسبق أن أردت إن'
מי וסלח ל, ותן למי שמנע בעדך, חזק את הקשר עם מי שניתק אותו, להקדים את המקורבים

  'אותך חקיפש
  

את הוא מצטט  ִאְחַיאאב. ככל הנראה אלגזאלי דוגל בסובלנות בלי גבולות כלפי היריב

  : לכת בעניין הרחיקהמ, אימרת ישוע בנושא

מי שמתפלל  214בֶאוונֶגליוןכתוב נאמר '/ 213.'وقيل مكتوب يف اإلجنيل من استغفر ملن ظلمه فقد هزم الشيطان'
   .'השטןלמי שקיפח אותו הרי הביס את 

  

מהאדם המשתדל לרכוש תוכנת השם הזה שתהיה בו התכונות  מבקשאלגזאלי , לסיכום

סלידה , טרס האישינהעדפת טובת הזולת על פני האי, אהבת הטוב לזולת: האתיות הבאות

  .מנקמה ואף  הטבה לאויב
                                                 

  .132' עמ, שם 206
 על . לא יהיה אחד מכם מאמין עד שיאהב לאחיו מה שאוהב לעצמו/  207 لنفسه حيبه ما ألخيه حيب حىت أحدكم يؤمن ال' 'ראו החדית 207

 )18ויקרא יט (ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך  :השוו. 407' עמ, 1,)1992( ונסינקזה ראו ' חדית
 . 9 ,59ר ׁשְ אלחַ סורת . והם מבּכרים אותם על עצמם חרף דלּותם/ ﴾خصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو أَنفُِسهِم علَٰى ويؤثرونَ﴿ראו הפסוק  208
   )1960( רובנסון: על קרב זה ראו 209
  .38 'עמ ,2 )1992( ונסינק: על מסורת דומה ראו 210
 . 661/40נרצח ב . אשר זכה להערצתם המיוחדת של השיעים ליף הרביעי באסלאם'החו דּמַ חַ בן דודו וחתנו של הנביא מֻ  211

  )1960( וגלרי :ראו
 .451, 1: ונסינקראו  212
  .)28 ו לוקסהברית החדשה (', ָּבְרכּו ֶאת ְמַקְּלֵליֶכם ְוִהְתַּפְּללּו ְּבַעד ַהּפֹוְגִעים ָּבֶכם'השוו . 174' עמ, 3, )'אחיאא(אלגזאלי  213
  ). 2000(' ראו גריפית, כך מכנה הקראן את מכלול הבשורות של הרית החדשה. יל'ִאְנִג: יון בערביתהֶאוונֶגל 214
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 215המגן/ אלַוִלּי/ وليال 56 'מס השם

וכה , החומל /דּוד'אלוַ  /الودودנו לבין השם ומקשר בי, תחילה אלגזאלי מגדיר את השם הזה
  :אמר

הוא  / 216.أولياءه وينصر الدين أعداء يقمع فإنه ،ظاهر نصرته ومعىن .سبق قد وحمبته وده ومعىن .الناصر احملب هو
כי הוא ידכא אויבי , ופירוש תמיכתו גלוי. ופירוש חמלתו ואהבתו כבר הוזכר. האוהב והתומך

   .  הדת ותומך בידידיו

  : לגזאלי מצטט שלשה פסוקים לצורך פירוש השם הזהא

 .אלוהים הוא מגן המאמינים/ 217للَّه ولي ٱلَّذين آمنوا﴾ا﴿ .א
, זאת כי אלוהים הוא מגן המאמינים/  218وأَنَّ ٱلْكَافرِين الَ مولَٰى لَهم﴾ ﴿ذَلك بِأَنَّ ٱللَّه مولَى ٱلَّذين آمنواْ .ב

  . ולכופרים אין מגן
  .אני ושליַחי, הן אני אגבר ,)בספר הנצחי(אלוהים כתב / 219﴿كَتب ٱللَّه َألغْلبن أَناْ ورسلي﴾ .ג

/ النفسדיכוי באמצעות שם הזה מש תכונה אתית ורכלהמאמין מתאר דרך האדם אלגזאלי 

  :וכה אומר, השטןדיכוי ונפש ה/ אלַּנְפס

 النفس أعدائه ومن .أعداءه ويعادي أولياءه وينصر وينصره أولياءه وحيب ،وجلّ عز ،اهللا حيب من العباد من الويل :تنبيه
המגן : אזהרה/  220.العباد من ويلٌّ فهو أعداءه وعادى اهللا أولياء وواىل تعاىل اهللا أمر ونصر خذهلما فمن ،والشيطان

בידידיו ותומך ) האל(בו  ואוהב את ידידיו ותומך, יתגדל ויתעלה, מהעבדים מי שאהב את האל
ומי שהביס שניהם ותמך בדת האל יתעלה והתיידד עם , בין אויביו הנפש והשטן. ונלחם באויביו

  . ידידי האל ונלחם באויביו הוא הוא הידיד בין העבדים
  

ומוביל את . אלגזאלי מתכוון כאן למלחמה בנפש שהיא משכן התאוות והיצרים הרעים

הידיד /  221.اهللا حيب من العباد من الويلבאומרו  ,מיחס בין האדם למקוםהדיון להגדרת שם זה 

 أولياءه وينصر وينصره أولياءه وحيب: אל יחס בין האדם לאדם, מהעבדים מי שאהב את האל

  . ותומך בידידיו ונלחם באויביו) האל(ואוהב את ידידיו ותומך בו / 222.أعداءه ويعادي

                                                 
   .141-140 'עמ, )1971( אלַגַזאִלי 215
  .140' עמ, )1971( אלַגַזאִלי 216
  .257 ,2סורת אלַּבַקַרה  217
 .11: 47סורת ֻמַחַּמד  218
 .21 ,58אַדַלה 'סורת אלֻמַג 219
 .141 'מע, )1971( אלַגַזאִלי 220
 .141' עמ, שם 221
  .שם 222
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וכה , ידידי האל/ 'ִלַיאא'ַאוְ  223/أولياءמציע הגדרה אחרת למונח , בדיון כאן, אלגזאלי

   :אמר

 הנפש(ומי שהביס שניהם /  224.العباد من ويلٌّ أعداءه فهو وعادى اهللا أولياء وواىل تعاىل اهللا أمر ونصر خذهلما فمن
  .  ותמך בדת האל יתעלה והתיידד עם ידידי האל ונלחם באויביו הוא הוא הידיד בין העבדים) והשטן

  

 ושומר על נאמנות לידידי, מקיים את מצוות התמיכה בדת האלו, מי שנאבק בנפשו ובשטן

/ وليالזה אשר הצליח לרכוש את תכונת השם , לפי אלגזאלי, האל ונלחם ביריביו הוא

  .  המגן/ אלַוִלּי

  225המיטיב/ אלַּבּר/ الرب 79 'השם מס 

בות אלגזאלי שואף בפירוש לשם זה להקנות לנו כלים איך לרכוש משם זה תכונת הנדי

  :וכך הוא מגדיר שם זה. שהיא תכונה אתית בין אדם לאדם

המיטיב באופן מוחלט הוא . הוא הנדיב/   226.ة وإحسانربوالرب املطلق هو الذي منه كل م .هو احملسن
  . אשר ממנו כל הטבה ונדיבות

ם על מנת להגיע להידמות בשם זה על האד. לרכישת תכונת הנדיבות ַמְנָּגנֹוןאלגזאלי מציע 

, אלגזאלי מונה בין האחרים הללו את ההורים. המאמין להשתמש בנדיבות עם אחרים

  : וכה אומר, והמדריכים הרוחניים, המורה

والعبد إنا بقدر ما يتعاطاه من البِما يكون برر، והאדם יהיה מיטיב במידת / 227.ما بوالديه وأستاذه وشيوخهوال سي
  .ים שלו'מו המורה שלו והשיחובמיוחד אביו וא, מה שמשתמש בנדיבות

מובילות את האדם המאמין ה הינם הדרכים ִקְנָאהמהתרחקות כיבוד הורים ולפי אלגזאלי 

  :הוא מבהיר את הנקודה זהו באמצעות אנקדוטה על משה רבנו. לרכישת תכונת הנדיבות

مب بلغ هذا  ،يا رب' :فقال ،نهفتعجب من علو مكا، ملا كلمه ربه رأى رجال قائما عند ساق العرش [...]روي أن موسى
[...]  נמסר כי משה/  228.'وكان بارا بوالديه ،إنه كان ال حيسد عبدا من عبادي على ما آتيته' :فقال '؟العبد هذا احملل

הוי ': אמריו, מגַבּה דרגתו) משה(ויתפעל , כאשר דיבר עם ריבונו ראה איש עומד ליד כס הכבוד

                                                 
  ).1960( רדקה: ידידי האל ראו המאמר המקיף/ 'ִלַיאא'ַאוְ / أولياءעל עניין  223

 .141' עמ,)1971( אלַגַזאִלי 224
זה כבר נהגנו לפנות   /﴾ ٱلرحيم ٱلْبر هو إِنه ندعوه قَبلُ من كُنا إِنا ﴿: וזכר רק פעם אחת בקראןמשם זה ה .150, )1971( אלַגַזאִלי 225

  .28 ,52 רּוסורת אלּט.  'הן הוא המיטיב והרחום. אליו בתפילה
  .150' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 226
 .שם 227
  .שם ,)1971( אלַגַזאִלי 228
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וכיבד , הוא לא קינא במה שנתתי לאף איש'): האל(ויאמר ?' איך הגיע אדם זה לדרגה זו, אדוני
  . 'את הוריו

  
וגם דרך , ים'המורה והשיח, אלגזאלי חותר שכך שנידמה לשם זה על ידי כיבוד ההורים

  . התרחקות מקנאה

המביאות תכונות אתיות  ללוהמות שאנו נרכוש מהשמבקש אלגזאלי  ,לסיכום

יתרונות אשר מעניקות משמעות אחרת , יותלהשתלמות הנפש בהתאם למידות האלוה

כיבוד , התרחקות מקנאה, הפצת דבריהם הטובים של האנשים :לאמונה בשמות הקדושים

  .סלידה מנקמה ואף הטבה לאויב ,נאמנות לידידי האל, ההורים
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  מיסטיקה לאתיקה מ 4.2.7

, התנצלות/אר'דַ תִ עְ אִ  /اعتذار -ב ַמְקַצדשלישי בחלק הבפרק השני חותם את האלגזאלי 

  : שלוש סיבות להערותיו לאחר הדיון בשמות ובתארים ומציין

ختلقوا ((: صلى اهللا عليه وسلم ،اعلم أنه إمنا محلين على ذكر هذه التنبيهات ردف هذه األسامي والصفات قول رسول اهللا
وما  ،))خلقا من ختلق بواحد منها دخل اجلنة تسعة وتسعنيإن هللا (( :الموقوله عليه الصالة و الس ،)) بأخالق اهللا تعاىل

لكن على وجه يوهم عند غري احملصل شيئا من معىن احللول  ،تداولته ألسنة الصوفية من كلمات تشري إىل ما ذكرناه
אותי להעיר  הניעדע כי מה ש/  229.فضال عن املتميزين خبصائص املكاشفات ،وذلك غري مظنون بعاقل .واالحتاد

תפילת האל , דברו של שליח האלהוא לו לתארים הבשמות ולאחר הדיון באת ההערות האלו 
לאל ' :עליו התפילה והשלום, ברוכמו כן ד. 'הידמו למידות האל יתעלה': וברכתו עליו לשלום
לשונותיהם של הצופים כמו כן ו .'דמה לאחד מהם ייכנס לגן העדןתמי שמ, תשעים ותשעה מידות

כאילו צופי  מי שאינושל  וחשדאת באופן שמעורר , מורות למה שהזכרנו ,מילים יםיו מבטאהש
ואולם הצּופים אינם באמת חושבים כך במיוחד אלה . ִהְתַּגְּלמּות והתאחדותשל יש בהן משמעות 

  .שניחנים בסגולות החיזיון
  

. ו של האלהידמות למידותיעיקרון הובכן הסיבה הראשונה והעיקרית להערותיו היא 

הסיבה השלישית היא שאין . הסיבה השנייה היא להידמות לשמותיו הקדושים של האל

  . התאחדות/דִאִּתַחאד/ احتادאו ) ֻחלּול(בשמות הקדושים של האל משמעות של התגלמות 

/ الوصولההליכה לבין  /ּךלּואלּסֻ  /السلوك הבדל ביןאלגזאלי מתחיל את הדיון בפרק זה ב

לפירוש ההידמות לשמותיו הקדושים  ש אפשרויותממציב חורק אז הוא , קותדבה /לצּו'אלוֻ 

  :ואלו הם. האלשל 

 ; חיקוי מידות האל מבלי זהות עמו .1

 ; השגת מידות האל באופן אמיתי .2

 ; החלת תארי האל על האדם .3

 ; רעיון ההתאחדות הטוטאלית .4

 .רעיון האינקרנציה .5

ל ושולל "חמש האפשרויות הנאלגזאלי עורך הקדמה שבה הוא מפרט מהלך הדיון ב

יש כי מעיר כ הוא "אח. ומאשר את האפשרות הראשונה 5 – 2מלכתחילה את  האפשרויות 

הוא מייחד מספר פסקות בדיונו על האפשרות הרביעית . האפשרות הראשונה צורך בביאור

  .   ומנסה להסבירן, הצּופים ַטַחאתלנושא שַ 

  

                                                 
  .162' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 229
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  הה עמוחיקוי מידות האל מבלי להיות ז 4.2.7.1

זה המצב שאליו כיוון , אך האדם לא יהיה זהה לאל, השגת המידות באופן שיתאים לאדם

מורו מפי  230)1082/474( טוסמעיר  י'י אלַפאְרַמדִ לִ עַ  ּוּבַאמורו אלגזאלי כאשר ציטט את 

  :כי 231)1076/468( אִניּכַ רַ ּכֻ ם אלאסִ אלקַ  ּוּבַא
  

תשעים / 232.عبد السالك وهو بعد يف السلوك غري واصلإن األمساء التسعة والتسعني تصري أوصافا لل
   .אשר עדיין לא הגיעו 233,ּופיתצבדרך ה ההולך ,ארי האדםולת יםהופכ השמותותשעה 

  

   :לפי המתודה שקבע ושולל כל אפשרות אחרת אִניּכַ רַ ּכֻ אלאת דברי אלגזאלי מפרש 

ـًا يناسب  ويكون يف اللفظ نوع من . وال يظن به إّال ذلك. ما أوردناه، فهو صحيحوهذا الذي ذكره، إن أراد به شيئ
ل له ـّه حيصـّولكن معناه أن .لغريه ً وصفاته ال تصري صفة ،فإن معاين األمساء هي صفات اهللا تعاىل. ع واالستعارةـّالتوس

ل للتلميذ بل حيصل له مثل وعلم األستاذ ال حيص .ل علم أستاذهـالن حصـُف :كما يقال ،ما يناسب تلك األوصاف
  234.اـًظانّ أن املراد به ليس ما ذكرناه، فهو باطل قطع وإن ظن .علمه

ויהיה במבטא . ולא יחשבו זולת כך. נכון הוא, 235אם כוונתו דבר מתאים מה שהזכרנו, )אִניּכַ רַ ּכֻ אל(, וזה אשר ציין
. ומידותיו אינן הופכות למידת זולתו, האל יתעלהכי פירושי השמות הם מידות . וההשאלה) ַהִּדּבּור(סוג של הרחבת 

המורה יודע לא . פלוני רכש את ידיעות מורו: כמו שנאמר, אבל משמעותו שהוא רוכש לו מה שהולם המידות הללו
  .ואם יחשוב אדם שהכוונה ממנו לא מה שהזכרנו בטל לחלוטין הוא. יהפוך לתלמיד אלא מי שרוכש ידע כשלו

  
  :י כלים כדי להפרש תפיסה זומשתמש בשנ, אלגזאלי

ـّع واالستعارةהכלי האמנותי  .1 תמר ): Metaphor(וההשאלה ) ַהִּדּבּור(הרחבת / التوس

  :וכך היא אומרת, בספרות מגדירה את ההשאלה סוברן

שעניינו שינוי המשמעות [...] סוג של יחסי משמעות . שימוש במלה כדי להצביע על דבר אחר'
בשל דמיון כלשהו בין המסומן הקודם למסומן , ות חדשה לסימן קייםמתן משמע – של אותו סימן

   236.'החדש

מפני שבמובן הרחב ביותר תלויה , פילוסופים[...] המטפורה מעניינת  סוברןלפי 

 השמותכי  – אִניּכַ רַ ּכֻ אלאימרת היחס בין כלומר  237.'כל משמעות השפה במטפורה

                                                 
ראו . 306-304 'עמ,  5 ,)1964( ּכיּבְ אלסֻ  ראו ,יאנִ ּכַ רְ אלּכֻ ' נו של השיחָחתָ ו, המדריך הצופי של אלגזאליהוא ככל הנראה  230

    .  539' עמ, )2008(עוד סבירי 
  .  540 – 539' עמ, )2008(ראו סבירי , י’אלַפאְרַמדִ של ' שיחואבו אלקאסם עבד אללה אבן עלי , יאנִ ּכַ רְ אלּכֻ  231
 . 170-169 'עמ, שםדבקות ראו על הליכה ו. 162' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 232
  . מינוח הצופי הוא האדם ההולך בדרך הצופיתלפי ה: ּכאלִ סַ  233
  . 163-162' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 234
 .הכוונה לפירוש השמות במקצד 235
 .  (Ynet),סוברן: ראו 236
  .שם, סוברן 237
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 ן ההידמותמטפורה לרעיו הוא – ּופיתצבדרך ה ארי האדם ההולךולת יםהופכ

 .במציאות

התלמיד . אלגזאלי מדגים השגת מידות האל דרך משל התלמיד והמורה: ההדגמה .2

 אלַעְּבד/ العبد السالكוכך העניין לגבי . רוכש את ידע מורו במובן ידע כשל מורו

אשר נאמר עליו שהשיג מידות האל במובן ) בדרך הצּופית(האדם ההולך  /אלַּסאִלּך

  .      של האלמידות כ

   

  שלילת השגת מידות האל באופן אמיתי 4.2.7.2

 אמיתיבאופן / على التحقيقהאל מידות אלגזאלי שולל את האפשרות כי האדם ישיג את 

 : נמנע כי/ אלחַ מֻ  /حالمזה הוא מוסיף וטוען כי . יהיה זהה לאלדהיינו ש

وأن يكون  238،ال يعزب عنه ذرة يف األرض وال يف السمواتحىت  ،فإن من مجلته أن يكون له علم حميط جبميع املعلومات
وكيف يتصور هذا لغري اهللا  .حىت يكون هو ا خالق األرض والسموات وما بينهما ،له قدرة واحدة تشمل مجيع املخلوقات

مث إن  ؟فكيف يكون خالق نفسه ،وهو من مجلة ما بينهما ،وكيف يكون العبد خالق السموات واألرض وما بينها ؟تعاىل
وكل ذلك ترهات  . فيكون كل واحد خالق من خلقه ،ثبتت هذه الصفات لعبدين يكون كل واحد منهما خالق صاحبه

אפילו כמשקל , עד שלא ייסתר ממנו דבר, מכלל זה שיהיה לו ידע מקיף בכל המדעים/  239.وحماالت
שיהיה הוא באמצעותה עד , ושתהיה לו יכולת אחת לכלול כל הנבראים, לא בארץ ולא בשמים, גרגיר

ואיך יהיה האדם ? ואיך מתארים זאת לזולת האל יתעלה. בורא הארץ והשמים ומה ביניהם) היכולת(
ואף אם יוכח ? אז מה יהיה על הבורא עצמו, כשהוא מכלל מה שביניהם, בורא השמים והארץ ומה ביניהם

. יהיה כל אחד בורא מי שבראוו, יהיה כל אחד בורא חברו) אז(שהתארים הללו מיוחסים לשני אנשים 
  .וכל זה הבל ונמנע

  
סבור כי האדם יכול אמנם לעשות דרך ארוכה מאד , המייצג זרם מתון בצּופיות, אלגזאלי

ל הוא "בדיון הנ. אולם איש לא יוכל להגיע להזדהות טוטלית עמו, כדי להתקרב אל האל

, טעמו של אלגזאליל, זהכתוצאה מו, מעלה אפשרות שהאדם ישיג מידות האל באופן אמיתי

מסבירות את , ל"ות אלגזאלי הנוקבות אשר העלה בדיון הנשאל. בוראהאדם יהפוך לאל ה

  : מידת אי סובלנותו כלפי האפשרות הזו

כשהוא מכלל מה , איך ייתכן  שהאדם ברא את השמים והארץ ומה ביניהם .א

  ?שביניהם

 ?ומה יהיה עם הבורא עצמו .ב

  
                                                 

  . 3 ,34 ת ַסַּבאוגם סור, 61 ,10 ת יּוֻנססור ראו 238
 .164 –163' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 239
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  240תארי האל לאדם תַהֲעָברָ שלילת  4.2.7.3

מה . כדי לציין את שלילת העברת תארי האל לאדם אלקַ תִ נְ אִ אלגזאלי משתמש במונח 

בחיבורו  אלַּתַהאַנִוי :בספרים הבאיםעיינתי  ?משמעותו של מונח זה ומה הוא בא לציין

רו בחיבו לֻסיּוִטיא; אלַמַואִקףבחיבורו  לִאיִגיא; ַּכַשאף ִאְצִטַלאַחטת אלֻפנּון ואלֻעלּום

   241.אלִאְתַקאן ִפי ֻעלּום אלֻקְרַאן

 ليحتو :نقل' :ּברַ אן אלעַ סַ לִ ב ּור'טנְ ן מַ ּבְ אִ לפי ,  ַהֲעָבָרת דבראל מונח טכני מסמן קַ תִ נְ אִ 

 אלַּתַהאַנִויואילו ֻמַחַּמד ַעִלי . העברת דבר ממקום למקום/  242.'موضع إىل موضع من الشيء

אינדקס / םַּכַשאף ִאְצִטַלאַחטת אלֻפנּון ואלֻעלּו/ وموالعل ت الفنونااصطالح فاكشאומר בחיבורו 

  :יש שלושה שמושים אלקַ תִ נְ אִ כי למונח , למונחי האמנויות  והמדעים

عبارة عن حتويالت ': )האסטרונומיה(מדע הכוכבים / ּום'ִעְלם אלֻנג/ علم النجومלפי  .א

 .התהפוכות בלָבנההוא / 243'.القمر

אחרי שהיה  ָמקֹום/ַחִּיז/حيز בל הינו ִהְתַרֵחׁשות הדבר לפי מדע הַּכַלאם מונח ִאְנִתַקא .ב

 הִמְקרֶ / 'ַעַרץ/ عرض ולגבי ַהֲעָבָרת. עצם/ ַהר'אלַגּו /جوهرַהֲעָבָרת  וזה .אחר "ָמקֹום"ב

 ִמְקֶרה הּוא ַעְצמֹושיתקיים / 244.بعد قيامه مبحل آخر أن يقوم عرض بعينه مبحلהרי הוא 

אלַמַואִקף  אלִאיִגי מצטט מחיבורו שלאלַּתַהאַנִוי . חרבמקום אחרי קיומו במקום א

 245.לא עובר  ִמְקֶרהה / ينتقل ال عرضال: בפרק

الذي غري إىل استدالل  247ينتقل املستدل أن 246:מדע הּפּוְלמּוס/ ַדל'ִעְלם אלַג/علم اجلَدلלפי  .ג

ר להוכחה כשהמוכיח עוב/ 248.لكون اخلصم مل يفهم وجه الداللة من األول ،فيه ذخأكان 

                                                 
 Phase, transfer אלקַ תִ נְ אִ מהדירים בחרן לתרגם את המונח ה āl, Phase, transfer�inti  ַהֲעָבָרה ,ָׁשָלב/ אלקַ תִ נְ אִ  /انتقال 240

   . 276-275' עמ ,1, )1996( ראו ַּתַהאַנִוי ,)ַהֲעָבָרה/ ָפָזה, ַּדְרָּגה, ָׁשָלב (= 
 .ב שהפנה תשומת לבי לחיבורים אלו'תודתי נתונה לחברי המלומד מר טארק אבו רג 241
  .674' עמ, 11, )1994( ּור'טנְ ן מַ ּבְ אִ  242
   . 275' עמ ,1, )1996( ַּתַהאַנִוי 243
 .שם ,)1996( ַּתַהאַנִוי 244
  .492 'עמ ,1). 1997( י'אלִאיִג 245
 ). 1960(וגנר  ראו .אפשר לתרגם ִּדיַאֶלְקִטיָקה 246
 He […] took […] a thing as an indication, evidence, or a proof, of another thing, or as anליין 247

argument in favor of another thing  /למעשה בדבר או כויכוח , הֹוָכָחה לדבר אחר, ֵעדּות, ִאיְנִּדיַקְצָיההוא ציטט דבר כ 
  .901' עמ, 3, )1968(ליין  ראו. אחר

 .שם ,)1996( ַּתַהאַנִוי 248
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) ההוכחה(כיוון שהיריב לא הבין את ִאיְנִּדיַקְצָיה מ, זולת זו אשר התחיל בה) אחרת(

 249.מרודאשר התנהל בין אברהם אבינו לנ חיכוומצטט אלַּתַהאַנִוי כאן . הראשונה

 250.אלֻסיּוִטי מחיבור אלִאְתַקאן ִפי ֻעלּום אלֻקְרַאן שלאלַּתַהאַנִוי הגדרה זו מצטט 

לא ציין  אך 251.בפולמוס אלקַ תִ נְ אִ התחיל לפרט בדקויות המונח ַהאַנִוי אלּתַ לבסוף 

  .      את דברי אלגזאלי באלַמְקַצד

שות האלוהית היתארי מעבר  לפי אלגזאלי הוא אלקַ תִ נְ אִ המונח אני סבור כי משמעותו של 

כי  .נמנעאלגזאלי סבור שהרעיון  .רוצה לומר מהאל לאדם; אחר" מקום"ל ָמקֹום/ַחִּיז/حيز מ

  :וכך אומר. םמן הנמנע שהתארים ייפרדו ממושא

وألن االنتقال يوجب فراغ  ؛بل ال قيام للصفات إال خبصوص املوصوفات ،بل ال يتصور أن ينتقل عني علم زيد إىل عمرو
ا ظاهر يضوذلك أ ،فتعرى عن الربوبية وصفاا ،الربوبية فيوجب أن تعرى الذات اليت عنها انتقال صفات ،املنتقل عنه
ואף אין קיום  .ל פלוני אל אלמוניהידע ששיעבור עצם  בדמיון אי אפשר לעלות/  252.االستحالة

לפיכך  .שמעבירים ממנוממי ריקות  מעבר מחייבה כי .המתואריםבהימצאות  לתארים אלא 
תאריה מהאלוהות  רוקנתהתארים האלוהיים ואז מתשממנו מועברים  253שיופשט העצם מתחייב

  . רדאבסווזה 
  

بل , שולל מכל וכל את האפשרות כי תארי האל ייפרדו ממנו וזה לא רק לגבי האלאלגזאלי 

אותה . ַזְּיד עבר אל ַעְמרּו מדעֶעֶצם ש 254אין לצייר /ينتقل عني علم زيد إىل عمرو ال يتصور أن

ואז מופשט העצם אשר ממנו הועברו התארים , העברה מתחייב ממנה ריקון המועבר ממנו

ואז לא יהיה , אם מדברים על היישות האלוהית אז המשמעות ריקון האל מתאריו וכמובן

  . יותר אל

/ حالم: לא התקבל אצל אלגזאלי אשר הביע עמדתו במילים חותכות אלקַ תִ נְ אִ אלרעיון 

, התארים מן הנמנע שייפרדו ממושאם/ الصفات يستحيل مفارقتها للموصوفات, נמנע/ ֻמַחאל

  .אבסורד ברור/ ظاهر االستحالة :ולבסוף הפסקה אומר

  

  שלילת רעיון ההתאחדות הטוטאלית 4.2.7.4 

                                                 
  .258, 2אותו ויכוח שהקראן מנציח אותו בסורת אלַּבַקַרה  249
  .360 'עמ , 2 ,)1996( יּוִטיאלסֻ  250
 .  276-275' עמ ,1, )1996( ַּתַהאַנִוי 251
  .164' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 252
  .מונח פילוסופי: עצמות 253
   .אין לעלות על הדעת, )'ריציי'(ר ּוָ צַ תַ פועל יַ בערבית מופיע כאן ה 254
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להידמות האדם מוצעת התאחדות כאפשרות /ִאִּתַחאדאל/ االحتادאלגזאלי דוחה את רעיון 

רעיון הוא קובע כי  אלַמְקַצדבסוף הפרק השני של החלק השלישי ב, בתארי האל

 : בטל ִאִּתַחאדאל

صار هو الرب، كالم متناقض يف  إن العبد: و االحتاد، فذلك أيضا أظهر بطالنا، ألن قول القائلوأما القسم الرابع، وه
إن : ونقول قوال مطلقا. اللسان يف حقه بأمثال هذه احملاالت نفسه، بل ينبغي أن يرته الرب، سبحانه وتعاىل، عن أن جيري

الحتاد بني شيئني مطلقا حمال، وهذا جار يف الذات املتماثلة، فا[...] شيئا آخر، حمال على اإلطالق إن شيئا صار: قول القائل
يستحيل أن يصري هذا السواد ذاك السواد، كما يستحيل أن يصري هذا السواد ذلك البياض أو ذلك  فضال عن املختلفة فإنه

ואילו החלק /  255.باطل فأصل االحتاد إذا .والتباين بني العبد والرب أعظم من التباين بني السواد والعلم .العلم
הרי האדם הפך לאל דברים : כי דבר האומר , וזה גם כן שלילתו ברורה, והוא אלִאִּתַחאד, הרביעי

מפני שהלשון תתנהג בשמו , אלא צריך לא לגרוע מערכו של האל יתברך ויתעלה, סותרים עצמם
הפך לדבר כי דבר : אומרים באופן מוחלט שהרי דבר האומר) אנו(ו. בדוגמאות  הנמנעות הללו

, הנמנע) הינו מן(בין שני דברים באופן מוחלט , אם כן, אלִאִּתַחאד....  נמנע באופן מוחלט, אחר
כי מן הנמנע שהשחור הזה יפוך לשחור . השונים) דברים(בנוסף ל , וזה לגבי העצמים הזהים

ן האל והשוני בין האדם לבי. כמו שנמנע שהשחור הזה יהפוך ללבן ההוא או לידע ההוא, ההוא
  .כוזבאם כן  שורש אתחאד. יותר גדול מהשוני בין השחור לידע

  
, )ׁשַטַחאת, להלן(אמירות נפעמות  /ׁשַטַחאת/ الشطحاتתופעת בחיבורו המקיף על  ארנסט

ואילו אני מבקש לדון ביחסו  'אאיַ חְ אִ ספר רק לפי  ׁשַטַחאתניתח את גישתו של אלגזאלי ל

  256 .אלַמְקַצדגם על פי ספרו  ׁשַטַחאתשל אלגזאלי ל

                                                 
  .  165-164' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 255
ـَحהפועל  המילולית שלנציקלופדיה של האסלאם אנו מוצאים דיון במשמעות בא ��a�H�Sכאשר מעיינים בערך  256 ـَط  ش

 The root sh-t-h has the literal meaning of movement, shaking, or agitation, and: וכך   כותב ארנסט
carries the senseof  overflowing or outpouring caused by agitation; thus mis�h�tāh is a place where 

flour is sifted by shaking  / לשורשـَح ـَط ומשא רגש , נענוע, טלטול, משמעות מילולית של תנועה) שטח( ش
ראו . הוא המקום אשר הקמח מסונן באמצעות טלטול" משטח"לכן . ההתמלאות והשתפכות הרגשית הבאה בגלל נענוע

  .)1960( ארנסט
ד ולא מצאתי את ’ואפילו אלֻמנג, אלֻמחיט של אלראזי, ּור’ו לסאן אלערב של אבן מנטחיפשתי במלוני השפה הערבית כמ     

אשר חובר על ידי האקדמיה ללשון הערבית בקהיר ושם מצאתי  ִסיט'ם אלוַ 'אלֻמְעגַ במילון החדש בשם  .ח.ט.שהשורש 
ـَح(: את הבא ـَط ـَّري أو يف القول ) : ش ـْحة( .تباعد واسترسل: يف الس .) : ח.ט.ש(: תרגום له أحوال وشطحات: يقال لفالن الصويف –) الشط

. )1960( ם'אלֻמְעגַ : ראו. יש לו מצבים וׁשַטַחאת: נאמר לאדם הצופי –) ַאלׁשְטַחה. (התרחק והפליג: בהליכה או בדיבור 
  .501' עמ

ـَح: שנער-ואילו במילון של איילון      ـَط ـْحة, )ּכְסָטָזהצופי במצב של א(יצא מּכליו , ִסֵיר, ׁשֹוֵטט :ش ـَط , טיול: شطحات' ר  ش
  .180' עמ, )ח"תשמ(איילון ושנער . דברים שמשמיע הצופי במצב של אּכְסָטָזה. סיור

ـَح'אילו הווא ו      ـَط ـَحا ش ـَط    .365' עמ, )1982(ראו הווא  'To run away, to rove ش
  :  רואומ, חטְ ׁשַ מפרש את המונח   ַאּלֻלַמעבספרו ' ַאלַסַראג     
  : شطَح يشطح إذا حترك، ويقال للبيت الذي حيوزون فيه الدقيق، املشطاح، قال الشاعر: هو احلركة، يقال: الشطح يف لغة العربأن       
      اخليــق مشرعة بشط الفرات ــل قـبيل الطريق باملشطاحِـف  
  ن ديرِ املالحِطْريــــقٍ بِديرِ الغـزالبالطواحـنيِ من حجارة بِ     
  وإذا الح بـاملُـسـناة ظبـي     قد كساه اإلشراق ضوُء الصباحِ     
   فأقرِ ذاك الغزالَ منـي سالماً       كـلما صـاح صـائـح بفالحِ     
: ا يفيض من جانبيه من كثرة ما حيركونه؛ فالشطحمن كثرة ما حيركون به الدقيق فوق ذلك املوضع الذي ينخلونه به؛ ورمب" املشطاح"وإمنا مسي ذلك البيت      

  .321' עמ, )2001( 'אגּרַ אלּסַ : ראו .لفظة مأخوذة من احلركة
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במבוא שני דפים בא לידי ביטוי ב ׁשַטַחאתהדיון על , ארנסטלפי פרשנות , 'אאיַ חְ אִ ב

ם הוא מביע דאגה ש 257.ספר המדע/ םלְ אלעִ  אּבתַ ּכִ / كتاب العلم: 'אאיַ חְ אִ לרבע הראשון של 

  :חטְ הוא מבחין בין שני סוגים של שַ .  חטְ מאפשרות של חוסר הבנת שַ גדולה 

  : הסוג הראשון .א

والوصال املغين عن األعمال الظاهرة حىت ينتهي قوم إىل دعوى االحتاد  ،الدعاوى الطويلة العريضة يف العشق مع اهللا تعاىل
ويتشبهون فيه باحلسني بن  .'قيل لنا كذا وقلنا كذا' :فيقولون ،وارتفاع احلجاب واملشاهدة بالرؤية واملشافهة باخلطاب

הדרישות /  258.‘أنا احلق’قه كلمات من هذا اجلنس، ويستشهدون بقوله الذي صلب ألجل إطال ،منصور احلالج
ם והִאחּוד המאְפֵׁשר וויתור ַעל המעשי, עם האל יתעלה) הלוהטת(הארוכות והראוותניות באהבה 

ושיחה ) אלהשל (ראיה הרמת המסך והתאחדות וון החיצוניים עד שאנשים מגיעים לטע
בחסין אבן ) חטְ שַ (ומדמים בו . 'ו כך ואנו אומרים כךנאמר לנ': ואז יאמרו ).אלהעם (אורלית

  .'אני האמת'ומצטטים אמרתו , אשר נצלב כי הביע מילים מהסוג הזה', מנצור אלחלאג
  
  
משום , הוא מסוכן ביותר להמוני העם חטְ אלגזאלי ממשיך וטוען שסוג כזה של שַ   

נשמה שהם יפסידו את האפשרות שלהם לגאולה בגלל שהם עלולים לחשוב ש

אלגזאלי . י פעולות נרכשות"טהורה משיגה את המצבים הרוחניים שניתנו להם ע

שמבטא דבר ממנו  מי/ من نطق بشيء منه فقتله أفضل يف دين اهللا من إحياء عشرةמסכם כי 

   259.לפי דת האל) נשמות(הריגתו עדיפה מהחייאת עשרה ) חטְ שַ (

  
זה משנה מה נאמר בין אם זה ואין ; הוא בלתי מובן לשומע חטְ הסוג השני של שַ  .ב

שכן בגלל שניתן לפרש אמירות אלו בצורה . שטויות או דברים נושאי משמעיות

. מאולתרת חופשית הרי שאסור להרשות את זה ולפרש דברים כאלו בציבור

                                                                                                                                            
, ואומרים לבית אשר בו מנפים את הקמח, כאשר מתנועע, ׁשַטַח ַיׁשַטחֻ : לאמור, הוא התנועה: אלׁשְטח בשפת הערבים      

  :  אמר המשורר. אְלִמׁשַטאח
  "  ִמׁשַטאח"כשהסוסים       עומדים לפני הדרך ב  עמוד בשפת הּפרת     
  אצל הטחנות העשויות מאבני        נזיר במנזר הצבאים מנזר היפות      
  צבי         אשר כיסתה אותו הזרחת הבוקר" אתֻמַסַנّ"ואם ייראה ב      
  מסור לצבי ההוא שלום ממני        ככל שהקריאה לתפילה מתקיימת        
ולפעמים עולה על גדותיו מרוב , מרוב שמנענעים בו את הקמח מעל למקום אשר מנפים בו" אְלִמׁשַטאח"בית ההוא נקרא וה     

הנאמרים מתוך מצבי אהבה או כמיהה 'שטחאת הם מבעים לדעת סבירי  .ביטוי לקוח מהתנועה: אז אלׁשְטח. שמנענעים אותו
. 261' עמ, )2008(סבירי ראו . 'הֱאֶמת, מזדהה בהם עם האהוב טיקןמועצמים שאינם ניתנים לשליטה ואשר תודעת המיס

 ).1985( ארנסטראו החיבור המקיף  ׁשַטַחאתעוד על 
  .38 – 37' עמ, 1, )’אאיַ חְ אִ ( אלַגַזאִליראו  257
 . 37' עמ, שם 258
 . שם 259
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ַאל  /ال تعلقوا اجلواهر يف أعناق اخلنازير: ישועאלגזאלי מצטט בעניין זה את אמירתו של 

   260.ַהֲחִזיִריםבצווארי ים ִנינִ ּפְ ְּתלּו את הּתִ 

  

לאור זה , פי אלגזאלי האנשים בעלי דרגות הבנה ויכולת שכלית וטבע שונים אחד משניל

כי לכל אחד יכולתו מסוימת בהבנת המדעים . לא יעיל לפתוח כל המדעים לכל האנשים

נכון אם לא יהיה כך אז ישנה סכנה שאנשים לא יבינו את המדעים באופן . המועילים לו

  . ואף ידרדרו לכפירה

למנוע מהמון העם להיות נוכחים  היא, ארנסטלפי , הדאגה העיקרית של אלגזאלי

בדברי הצּופים סכנה אמיתית של הוא רואה , זו אף זו .בשמיעתם של דברים מוזרים

אחרת  דברים הללו יכולים לשאת משמעותכי ההוא רומז , יחד עם זאת. זםאנטינומי

בקרב הצופים התגבשו שלוש עמדות לגבי אמירות נפעמות  261.ריעהשעומדת בהתאמה לש

  : אלה

שיגעון או  ,)רוחנית(או תוצאה של חוסר בגרות  השגויאמירה היו שהסבירו שהן  .א

  .שיכרות

 . היו שהתייחסו אליהן כאל הבעה אותנטית של מצבים רוחניים .ב

  262 .היו שראו בהן ביטוי לחוויה העמוקה ביותר של האמת האלוהית .ג

 

הצליח לתאר את אלׁשְטח כמו נהר צר אשר בו עוברים מים רבים ואז עולה על ' ַראגַאלּסַ 

מצביע על עוצמת אורות האמיתות הרוחניות היורדות על ליבו של  'ַראגַאלּסַ וכאן  .  גדותיו

י לשון האדם בׁשַטַחאת ואז האדם "וכאשר האורות הללו גברו והובעו ע, החסיד הצופי

  .  ולא הבין אותו אלא בעלי הבנת האמיתות וביאורםהרגיל התפלא לשמוע 

تفسري  שקרא לו  'ַראגַאלּסַ של  ַאּלֻלַמעפרק מרתק ואף מיוחד במינו בספר  על כך כתב

: הפרק הזה מחולק לפי נושאים. פירוש האמירות הנפעמות/ ַתְפִסיר ַאלׁשְטִחָיאת/ الشطحيات

פירוש המדעים וביאור מה  )ב. (ווהתגובה למי שגינה אותו לפי דעת: מובן אלׁשְטח) א(

                                                 
ם ֶּפן ִיְרְמסּו אֹותָ , ָלִבים ְוַאל ַּתְׁשִליכּו ְּפִניֵניֶכם ִלְפֵני ַהֲחִזיִריםַאל ִּתְּתנּו ֶאת ַהּקֹוֶדׁש ַלּכְ  ;)22ִמְׁשֵלי יא (ֶנֶזם ָזָהב ְּבַאף ֲחִזיר : השוו 260

  ). 6הברית החדשה מתי ז " (ְּבַרְגֵליֶהם ְוִיְפנּו ְוִיְטְרפּו ֶאְתֶכם
  .שם, )’אאיַ חְ אִ ( אלַגַזאִליוהשוו , 14' עמ, )1985( ארנסט: ראו 261
  .12' עמ,)1971( אלַגַזאִליראו  262
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, אלִּבְסַטאִמימילות  ַאלׁשְטִחָיאת אשר נמסרו מפי ) ג. (שהחכמים מתבלבלים בהבנתו

 .אלִּבְסַטאִמיארבעה פרקים אודות סיפורי ַאלשְטִחָיאת  מפי ) ד. (ַנּיד'וביאר אותם ַאלֻג

וא כותב אלגזאלי עצמו מבין שחובתו להבהיר את עניין האמירות הנפעמות וכך ה 

  : בו הוא אומר 'אלֻמְנִקדבחיבורו 

 ويسمعون ،األنبياء وأرواح  املالئكة يشاهدون يقظتهم يف أنـهم حىت ،واملشاهدات املكاشفات تبتدئ الطريقة أول ومن
 .النطق نطاق عنها يضيق درجات إىل – واألمثال الصور مشاهدة من احلال يترقى مث. فوائد منهم ويقتبسون أصواتاً منهم
 قرب إىل األمر ينتهي :اجلملة وعلى. عنه االحتراز ميكنه ال صريح خطأ على لفظه اشتمل إال عنها يعرب أن معرب حياول فال
  كتاب يف فيه اخلطأ وجه بينا وقد. خطأ ذلك وكل –الوصول وطائفة ،االحتاد وطائفة ،احللول طائفة منه يتخيل يكاد

   : يقول أن على يزيد أن ينبغي ال الةاحل تلك البسته الذي بل ".ىناألس املقصد"
  263!اخلربِ عن تسأل وال خرياً فظن        أذكره لست مما كان ما وكان

עד אשר הם רואים בהקיץ את המלאכים , בראשית הדרך יש להם לצופיים גילויים וחזיונות
זיון אחר זאת עולים הם מחי. שומעים מפיהם קולות ושואבים מהם ידיעות, ורוחות הנביאים

אם ינסה איש לתאר דמותן בעל כורחו . למעלות שאין עוד כוח הדבור לתארן –מראה ומשל 
מגיעים הם למעלה של קירבה שקצתם רואים בה : כללו של דבר. יטעה בלשונו טעות גלויה

וקצתם רואים בה התקשרות האדם עם , וקצתם ההתאחדות האל באדם, התגלמות האל באדם
מי ". התכלית הנעלה"וכבר עמדנו על מהות טעות בספרנו . ות גלויהאך כל זאת הוא טע –האל 

  : איו לו לומר אלא כדברי השיר –שמצבו זה חזוי לו מבשרו ועצמו 
  264!תהי דעתך טובה על כך ואל תשאל לפרטיו   שאינני זוכר עוד  , היה אשר היה מן הדברים

  
    :כותב וכך הוא, אלגזאלי יוצא נגד הביטויים הנאמרים מתוך אקסטזה

  
فإم ألجل حتسني . الصوفية والشعراء ال يكون إال بطريق التوسع والتجوز الالئق بعادة ،هو هو :وحيث يطلق االحتاد ويقال

وذلك مؤول عند . 'أنا من أهوى ومن أهوى أنا': كما يقول الشاعر ؛موقع الكالم من اإلفهام يسلكون سبيل االستعارة
فيعرب عن هذه  ،اهلم بنفسه فإنه مستغرق اهلم به كما يكون هو مستغرق .بل كأنه هو ،هو حتقيقافإنه ال يعين به أنه  ،الشاعر

אין משמעו  ;ֻהַו ֻהוַ  :אומריםִאִּתַחאד ובמונח משתמשים ל ביחסו/  265.احلالة باالحتاد على سبيل التجوز
. רריםההולמת את מנהג  הצּופים והמשו והמטפורה כפשוטו אלא יש לפרשם על דרך ההרחבה 

אני : "כי הם בשל כוונתם לשיפור מקום הדיבור בהבנה הולכים לפי הַהְׁשָאָלה כאמרת המשורר
הוא לא מתכוון בו שהוא הוא  כי יש לפרש את דברי המשורר באופן אלגוריו". אהובי ואהובי אני

ומביע , כי הוא שקוע במחשבה עליו כמו שהוא שקוע במחשבה על עצמו. אלא כאילו הוא, באמת
  .ִאִּתַחאד לפי הַהֲעָבָרה) מונח(הזה ב ) המיסטי(את המצב 

  : אשר אמר, ְסַטאִמיאְלּבִ אלגזאלי מנסה לתת פירוש אלגורי לאמירתו של  

 ִּׁשיר ֶאת עֹורֹורתי נפשי כמו שנחש מַ ּׁשַ הִ / 266.فإذا أنا هو فنظرت ،انسلخت من نفسي كما تنسلخ احلية من جلدها
  . אני הואהנה הסתכלתי ואז ו

                                                 
  .108' עמ, )1967( ִליאלַגַזא 263
 .  59' עמ ,)ה"תשכ( אלַגַזאִלי ראו. יפה-התרגום של הקטע לקוח מתרגומה של חווה לצרוס 264
  .165' עמ,)1971( אלַגַזאִלי 265
 .166' עמ, שם 266
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לא יישאר בו  ומי שפושט את יצרכרומז על  ְסַטאִמיאְלּבִ מפענח את שירו של אלגזאלי 

לא הוא , ְּכִאּלֹו הּוא ִנְדֶמה לוֹ  /267.ال أنه هو حتقيقاًهو،  يصري كأنهזולת האל מה שהוא מרחב ל

  :  ְמִעיַדת ֶרֶגל /مزلة قدمלפעמים יש עם זאת  .באמת

كمال ذاته وقد تزين مبا تألأل فيه من حلية  رمبا مل يتميز له أحدمها عن اآلخر، فينظر إىل ،تفإن من ليس له قدم راسخ يف املعقوال
אולי שלא מבחין אחד , במושכלות 268כי מי שאין לו דרגה גבוהה/  .أنا احلق: احلق، فيظن أنه هو، فيقول

ב כי עצמו ויחשו 269,ויבט אל שלמות עצמו וכבר התקשט במה שִהְבִריק בו מקישוט האמת, ממשנהו
  270.אני האמת: ויאמר, הוא

א יסַ עִ כשאמרו על , טעה כפי שטעו הנוצרים ַאַנא אלַחּקאלגזאלי מציין כי מי שאמר את 

  : ואמרו עליו אלוהים 271,יחסִ אלמַ 

غلط يف وإما أن يكون قد ،  'أنا من أهوى ومن أهوى أنا': فإما أن يكون معناه معىن قول الشاعر، 'أنا احلق': وقول من قال منهم
כי  ייתכן 273ַאַנא אלַחּק ודבר מי שאמר מהם/  272.كما غلط النصارى يف ظنهم احتاد الالهوت بالناسوت ،ذلك

או ייתכן כי  ומי שאוהב אני ,אני מי שאוהב המשוררדברי משמעות של התהיה משמעותו אותה 
  274.איחוד האלוהי באנושי םבבחושטעה בכך כמו טעות הנוצרים 

  

 םַ 'צַ עְ א ַאי מַ אנִ חַ ּבְ סֻ / سبحاين ما أعظم شأين :ְסַטאִמיאְלּבִ את אמירתו של  אלגזאלי מנסה לפרש

  : ומצעי שתי אפשרויות לפירוש דבריו, השבח לי מה עצום כבודי/ ינִ אְ שַ 

يف معرض احلكاية عن اهللا ،ا على لسانهإما أن يكون ذلك جاري، إِۤال ﴿ :يقول كما لو مسع وهو ،وجلّ عز ـٰه ۤال إِلَ
نِي اْأَندبلكان حيمل على احلكاية، 275﴾فَٱع، على ما  ،من صفة القدس هـّا أن يكون قد شاهد كمال حظوإم

 ،فأخرب عن قدس نفسه ،احلظوظ والشهوات ة عنوباهلم ،ي باملعرفة عن املوهومات واحملسوساتـّيف الترق 276ذكرنا
 وهو مع ذلك يعلم أنّ  '! ما أعظم شأين' :فقال ،عموم اخللق عظم شأنه باإلضافة إىل شأن ورأى '! سبحاين' :وقال

ويكون قد جرى  .وعظم شأنه ،ستعاىل وتقد ،وال نسبة له إىل قدس الرب ،اخللق قدسه وعظم شأنه باإلضافة إىل
 ،املومهة فإن الرجوع إىل الصحو واعتدال احلال يوجب حفظ اللسان عن األلفاظ .سكره وغلبات حاله هذا اللفظ يف
כמו , יתרומם ויתגדל, כחיקוי האל, או שזה יבוא אל לשונו/  277.كر رمبا ال حيتمل ذلكوحال الس

                                                 
 .שם 267
268 high rank , 20' עמ, )1982(ראו הווא.He became firmly rooted or grounded or established in since or 

knowledge.     / 1080' עמ, 3, )1968(ראו ליין . באופן מוצק או מבוסס  במדע או בידע ֻמְׁשָרׁשהוא היה.  
 .שם האל, האמת: אלַחּק  269
 .'אגּלַ אלחַ  אותה אימרה המיוחסת ל: אנא אלַחּק 270
  .באסלאם עשמו של ישו 271
  .167' עמ,)1971( אלַגַזאִלי 272
שם הוא דן באמרתו של . 92 –84'עמ ,)2007( אלִׁשיִּביוגם  .269' עמ,)2008( ראו סבירי' אגּלַ אלחַ ככל הנראה הוא  273

 .ופירושה לפי אלגזאלי ואחרים 'אגּלַ אלחַ 
   .'אגּלַ המונחים ַלאהּות וַנאסּות אופיינים ללשונו של אלחַ  274
  .14 ,20 ה.ט סורראו  275
  . 73-72' עמ,)1971( אלַגַזאִליראו . סּוּדכוונה לפירוש השם אלקֻ ה 276
  .168-167' עמ,)1971( לַגַזאִליא 277
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היו מפרשים אותו , 'על כן עבוד אותי, אין אלוה מּבַלעַדי' :המצב אם ישמע כשהוא אומר
לפי מה שהזכרנו בעניין , או שייתכן וצפה שלמות חלקו מתואר הקדושה, דרך החיקוי

ובמחשבה מעל מנות חלקו , ל הדמיוניים והמופשטיםההתקדמות במדרגות ההכרה מע
, וצפה בעוצמת נפשו ובכבודו ביחס לברואים '!השבח לי': ואמר על קדושת נפשו, ותאוותיו

, הוא יודע שקדושתו ועוצמת כבודו ביחס לברואים, ובנוסף לכך! מה עצום כבודי': ואמר
וייתכן כי המבע הזה בא . ודוולעוצמת כב, יתעלה ויתקדש, ולא מייחסים אותו לקדושת האל

הרי החזרה לפיכחון ויציבות המצב . עליו) מיסטי(והשתלטות מצבו ) מיסטי(בשכרון 
וייתכן כי מצב השכרון לא מאפשר , מחייב שמירת הלשון מביטויים הדימויניים) המיסטי(

  .זאת
  

  
  שלילת רעיון האינקרנציה  4.2.7.5

סבור ו ,אינקרנציה/ ֻחלּול /حلولאל מות לההידכי משמעות את האפשרות שולל  אלגזאלי

 הואלעיתים קרובות . נת האל בנבראישכ, משמעותו ְמִזיָגה ֻחלּול המונח. כי זה מן הנמנע

ـّحاد –ל נרדף ביחד עם האשערים מקבלים  278,הדוגלים באטומיזם .התאחדות/ אדחַ ּתִ אִ / ات

, לבין הגוף) נשמה( חּורכי הם מבחינים בין , הנשמה בגוף ינתשכבמשמעות  ֻחלּולהאת 

 ֻחלּולההם דוחים את , ןמּולִ ּכַ תַ וכמו אלמֻ , אבל; אפילו במקרה של מלאכים ושדים

: מונחים כמושמחברים הנוצרים משתמשים באף על פי . בגוף נת האליבמשמעות שכ

ـّس ـّد, / סנֻ ַאּתַ / تأن ـّحادהתגלמות וגם / דסֻ 'ַגּתַ / جتس  הרי שחכמי, התאחדות/ אדחַ ּתִ אִ / ات

לפעמים הם משתמשים . אינקרנציה/ ֻחלּול/ حلولזו קוראים לדוקטרינה הנוצרית לאם האס

או לבטא את הירידה של רוח ,  אל הטבע האנושי" ירד"להגיד את המילה , ּלָ בפועל חַ 

, הּיָ ֻחלּולִ מגנים את הכתות הדוגלות ב, הסונים והשיעים כאחד, חכמי האסלאם. הקודש

בחיבורו  אלגזאליהיה , הּיָ ֻחלּולִ חכמי האסלאם שגינו את בין . באותו מישור כמו הנוצרים

  : שם הוא אומר באופן ברור 279.אלמקצד

 .الرب يف حل العبد أو ،العبد يف حل وتعاىل تبارك ،الرب إن يقال أن يتصور فذلك ،احللول وهو ،اخلامس القسم وأما
 صفات فإن ،الرب بصفات العبد يتصف أن وال ،االحتاد وجب ملا ،صح لو وهذا .الظاملني قول عن األرباب رب تعاىل
 فإن ،احللول معىن فهم بعد إال يفهم ال احللول استحالة ووجه .كان كما للحال صفة تبقى بل ،احمللّ صفة تصري ال احلال
 أن يدري أي فمن احللول معىن يدري ال فمن .إثباا أو نفيها يفهم أن ميكن مل التصور بطريق تدرك مل إذا ،املفردة املعاين
יתברך , וזה מתואר כי יאמרו שהאל, והוא הֻחלּול, ואילו החלק החמישי/  280.حمال أو موجود احللول

. יתרומם ריבון האדונים מעל כל אשר יגידו העושקים. או האדם שכן באל, שכן באדם, ויתעלה
, ארי האלואת האדם להידמות לת) מחייב(ולא , דותאחהת /לא מחייב ִאִּתַחאד, אם יהיה נכון, וזה

                                                 
  .אטומים הם ביקום ביותר הקטנים המרכיבים לפיה עתיקה פילוסופית תיאוריה 278
  .134' עמ, 2, )1932( יטִ יּואלסֻ ראו גם  279
  .168' עמ,)1971( אלַגַזאִלי 280
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והפן של . אלא נשארת תארי השוכן כפי שהיה, ארי המקוםוכי מידות השוכן אינה הופכת לת
אם לא מבינים אותם , כי הביטויים היחידאיים, מניעת הֻחלּול אינו מובן אלא אחרי הבנת הֻחלּול

מי שלא מבין משמעות הֻחלּול איך יבין . ניתן להבין שלילתה או הוכחתה אז לא 281דרך הציור
   .שהֻחלּול נמצא או נמנע

  

הוא מנסה להסביר . יאמִ טַ סְ אלּבִ ו 'אגּלַ אלחַ מסתייג רבות מאמרות קיצוניות של  אלגזאלי

   282.הפירוש האלגורי/ יל'וִ אְ אלּתַ /التأويلאותן דרך 

. אנו עדים לייחודו של אלגזאלי אשר התווה את השכל כאבן הייסוד בדרך לצדיקות

אך יש דברים , לים דברים אשר השכל שולל אותםהוא סבור שבדרך לצדיקות לא מתג

זה , ייתכן שתתגלה לצדיק ידיעת פטירת פלוני למחרת: למשל. אשר השכל לא משיג אותם

אבל השכל שולל את האפשרות . דבר אשר השכל לא משיג אותו אבל לא שולל אותו

   283.שתתגלה לצדיק ידיעה שהאל הולך מחר לברוא דומה לו

  : כילגזאלי מגיע למסקנה בסוף דיון מרתק זה א

מי שלא '/  284.'فليترك وجهله، من مل يفرق بني ما أحاله العقل وبني ما ال يناله العقل فهو أخس من أن خياطب'
יש , מבחין בין מה שהשכל שולל ובין מה שהשכל לא משיג אז הוא פחות מכך שיידברו איתו

  . 'אותו עם בורותולעזוב 
  

לפי  –כי , אך הוא חייב את ההלכה, להשגת הידיעהאלגזאלי מציב את השכל כמקור 

מה חייב האדם , הרי לא ישיג ידיעת פרטיו, השכל ואפילו אם ישיג ידיעת הדבר –אלגזאלי 

אבל מקורות הידיעה למרות שמקור זה עדיף על ? ומה לא )אשר הגיע לגיל קיום המצוות(

  אחר הרי כולם משתפים פעולה 

بالشرع، والشرع مل يتبني إال بالعقل، فالعقل كاألس والشرع كالبناء، ولن يغين أس ما مل يكن اعلم أن العقل لن يهتدي إال 
 ,דע שהשכל לא ילך בדרך הישר אלא באמצעות ההלכה/  285.بناء ولن يثبت بناء ما مل يكن أس

ולא יספיק יסוד , השכל כמו היסוד וההלכה כמו בניין ,תבאר אלא באמצעות השכלתוההלכה לא 
  .ולא יעמוד בניין אם לא יהיה יסוד, יהיה בנייןאם לא 

  

האפשרות  יש צורך בביאורכי מעיר ) 5 – 2(ת ארבעת האפשרויות אאלגזאלי לאחר ששלל 

 /לצּו'אלוֻ / الوصولלבין  בדרך ההליכה /ּךלואלּסֻ  /السلوك דיון על ההבדל ביןעורך ו, הראשונה

אּבו אלקאסם מורו מפי  י'אלַפאְרַמדִ  אבו עלימורו  את על מנת לפרש את אימרת ז, דבקותה

                                                 
 שהמונח תצור מציין נראה ". הׂשגת המהויות כשהן לעצמן"מונח לכביטוי זה משמש . בערבית מופיע כאן הביטוי תצור 281

  . בעיקר את היכולת להׂשיג מושגים הׂשגה מופשטת ולציירם בׂשכל
 .85-84 'עמ וגם,  63-62 'עמ ,)2006( אלֻּצַלאִּביראו  282
  .שם,)1971( אלַגַזאִלי 283
 .171, שם 284
  .64' עמ, )'גארִ עַ מַ ( אלַגַזאִלי 285
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 ּופיתצבדרך ה ההולך ,ארי האדםולת יםהופכיו הקדושים של האל  שמות' כי אִניּכַ רַ ּכֻ אל

  :ּךלואלּסֻ וכך אלגזאלי מגדיר את  .'אשר לא הגיע לדבקות
  
 مشغول ذلك مجيع يف والعبد .والباطن الظاهر بعمارة اشتغال وذلك ،واملعارف واألعمال األخالق ذيب هو السلوك أنّ اعلم
היא חינוך  בדרך ההליכה דע כי/  286.للوصول ليستعد باطنه بتصفية مشتغل هأن إال ،وتعاىل سبحانه ،هرب عن بنفسه

והאדם בכל זאת עסוק . הצד החיצוני והצד הפנימיוזה עיסוק בתיקון , המידות והמעשים וההכרות
   .  לדבקות ןהתכונדי לק בזיכוך צדו הפנימי כאך הוא עסו, מושתברך י, בעצמו ולא בריבונו

  
על שינוי עצמי והתעסקות התיקון המידות אשר  ּך הוא פיתוח אורח חיים המתבססלואלּסֻ 

א ואשר ההצד הפנימי זיכוך / ןאטִ ת אלּבַ יַ פִ צְ תַ  /الباطن تصفية יביאו לתמורה של ממש ואף ל

  : שהוא לפי אלגזאלי לצּו'אלוֻ המדרגה הקודמת ל

جلية له ينكشف أن هو ،الوصول ماوإن له مهة فال تهمهّ إىل نظر وإن ،اهللا إال يعرف فال معرفته إىل نظر فإن ،به مستغرقاً ويصري احلق 
, הכרתו תתמקד אך ורק באל, וישקע בו) האל(בהירות האמת היא שיתגלה לו , ואילו הדבקות/  287.سواه

     .ומחשבתו תתרכז רק בו
  

של האדם  מחשבהאל המדרגה שבה ה, לי הוא ההגעה לסוף הדרךל לפי אלגזאצּו'אלוֻ 

אך ורק כלפי  ןמכווריכוזו ו צפיתו ֻמפנה אל הכרת האל ,מרוקנת מכל עיסוקהיה תהמאמין 

 .עצמו לאלחוד ייהנפש באופן כללי ו/ אלַּנְפס/ النفس פשיטתּך תבוא לואלּסֻ בעקבות ו .האל

/ 288.الوصول هو وذلك [...] له دويتجر ةبالكلي نفسه من ينسلخ أن يةالنها ماإن: וכך מסכם אלגזאלי עיקרון זה

    .וזו היא הדבקות [...] )לאל(הסוף שיתפשט מנפשו בכלל ויקדיש עצמו לו 

  
הוא  אלַמְקַצדפירושו לשמות הקדושים בספרו בהמהפך שחתר אליו אלגזאלי , לסיכום

ـّحادאת האדם לחוויה של השמות הקדושים אינם מביאים . המעבר ממיסטיקה לאתיקה / ات

 אלגזאלי . אינקרנציה/ ֻחלּול /حلول -או ל  Union Mysticaאו כמקובל, התאחדות/ אדחַ ּתִ אִ 

מגמתו של אלגזאלי להפקיע את , רוצה לומר .'אגּלַ י ואלחַ אמִ טַ סְ אלּבִ שולל את דרכם של 

כאן גלומה . לאלאלא להידמות  ֻחלּולאו ל אדחַ ּתִ אִ  השמות הקדושים ככלי מיסטי להגיע ל

מוסרי של השמות -המפכה או השינוי שעושה אלגזאלי כדי להציל את ערכם האתי

  . הקדושים

  

                                                 
  .169' עמ, )1971( אלַגַזאִלי 286
  .169' עמ, שם 287
 .170-169' עמ, שם 288
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  תפיסת ההידמות לאל אצל אלגזאלי 4.2.8

בכוונות ו האמונות בכוונותאלגזאלי נחשב מגדולי חכמי דת האסלאם אשר התעסקו 

ִעְלם  /لم املقاصدع בסיס בנייתבו יםבפירוש האריך אלגזאלי 289.אסלאמיתה השריעה

 בה תחרהה לא אחד אף אשר דרגה אל השריעה כוונותוהביא את  ,מדע הכוונות/אלַמַקאִצד

 היו הלוט את מעליהן להסיר כדי מרצו בהם הפעיל אשר הכוונות מבין. אלו מינוי עד

   :אחיאאב כותבהוא וכך . הקדושים של האל השמות כוונות

ختلقوا : وجل يف الصفات اليت أمر فيها باالقتداء والتخلق بأخالق الربوبية، حىت قيلفالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز 
וזה אשר נזכר הוא קרבת העבד מרבונו יתגדל ויתרומם בתארים אשר ציווה /  290.بأخالق اهللا

  .'הידמו למידות האל': עד שנאמר, לחקות ולהידמות במידות האלוהיות

  

 לַמְקַצדאלפי חיבור בפירוש כוונות השמות  כודראת  היראנסה להבעבודה חלק זה של הב

תארים ב ,שמותהראשון עוסק בהדיון : הדיון הראשון: ואחלק את הדיון לשני חלקים

לפי שבע  הדיון נערך. לַמְקַצדאפירוש כוונותיהם הכבירות כפי שהבהיר זאת בחיבורו בו

  .ון הראשוןמהדיות חוצנמסקנות שבע השני עוסק בהדיון  :ניהדיון הש .סוגיות

  

  הדיון הראשון  4.2.8.1

  

  :הסוגיה הראשונה 

כילים מהאל הקדושים של  יושמותכי  חיבוריואלגזאלי מצהיר במקומות שונים ב

ת אדאב ִּתַלאוַ / آداب تالوة  القرآنחלק מזה נזכר בפרק  .פן החיצוניהזולת משמעויות וסודות 

אלגזאלי הזכיר שהקורא בקוראן לאחר ש אחיאאתוך ב ,נימוסי קריאת הקראן /ןַארְ אלקֻ 

  :מרואוכה , חייב  לבאר מכל פסוק בקוראן מה שנחוץ לו

 ٱلْقُدوس ٱلْملك﴿وكقوله تعاىل  291،﴾ٱلْبصري ٱلسميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس﴿ أما صفات اهللا عز وجل، فكقوله تعاىل
الَمٱلس نمؤٱلْم نميهٱلْم زِيزٱ ٱلْعاربلْج ركَبتفليتأمل معاين هذه األمساء والصفات لينكشف له أسرارها، فتحتها  292﴾ٱلْم

, אין דומה לו': יתעלה וכדברי, תארי האל יתגדל וישתבח/  293.معان مدفونة ال تنكشف إال للموفقني
 ,האדיר, הנאמן, המגונן, המושלם, הקדוש, המלך' ו יתעלהוכדברי , 'והוא השומע והמבחין

                                                 
  .)1996( אלַגַזאִלי; )1960( ראו גליף 289
  . 282' עמ, 4, )’ִאְחַיאא( אלַגַזאִלי 290
  .11 ,42 ת אלשּוַראסור 291
       .23, 59סורת אלַחְשר  292
  . 250' עמ, 1, )’ִאְחַיאא( אלַגַזאִלי 293
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, שיהרהר בפירוש  השמות  האלה  ובתארים על מנת שייחשפו לפניו סודותיהם. 'הנעלה, הגיבור
  .םאשר מאחוריהם  משמעויות טמונות שלא נחשפות אלא למוצלחי

  

 اِهللا رسولُ إيلّ أسر ما'  :ַעִלי ִאְּבן אּבּו ַטאִלּבהאחת מפי : צטט שתי מסורותאלגזאלי מאחר כך 

לא ) אף פעם(שליח האל / 'كتابه يف اـًفهم اعبد وجلّ عز اهللا يؤيت أن إال الناس عن كتمه اـًشيئ [...]

האנשים אלא אם האל יתגדל ויתרומם ישפיע על עבדו  גילה דבר סוד אליי אשר ֶהֱעִלים ִמן

מי / 'القرآن رفليثو واآلخرين األولني علم أراد من': ִאְּבן ַמְסעּודוהאחרת מפי ; )הקראן(הבנת ספרו 

אחר כן  295.את הקראן) הבנת( 294עֹוֵררשחפץ בחכמת הראשונים והמאוחרים עליו ל

  :מרואאלגזאלי 

وأعظم علوم القرآن حتت أمساء اهللا عز وجل وصفاته؛ إذ مل يدرك أكثر اخللق منها إال أمورا الئقة بأفهامهم، ومل يعثروا على 
כך , ה ותאריו יתרומם ויתגדלהכי עצום בחוכמות הקראן  נמצא מאחורי שמות אלל/  296 .أغوارها

שמות ותארי (ולא עלו על סודותיהם , שלא הבינו רוב האנשים רק דברים שמתאימים להבנתם
  .)האל

  

הטקסט הזה . רק לבעלי התבונהמורים רואים בזה שבהבנת משמעויות שמות האל שאנו 

י הסבר אין בו אלא אימות לכך שבשמותיו הקדושים של האל ישנם משמעויות וסודות מבל

  .פרט בסוגייה השנייהאשכפי אלַמְקַצד בבהירות במבוארים או הבהרה והם 

  

    : הסוגיה השנייה

מי שמסתכל על . כוונות השמות והתארים אצל אלגזאלי הוא התקשטות במשמעויותיהם

רמתו ירודה מאוד , או שחשב שאין להם משמעות חוץ מהמראה החיצוני, הפנים החיצונית

למשמעות הזאת כוון אלגזאלי בפרק הרביעי  .ך הישר אטומה בפניוושביל ההדרכה לדר

   : מר בראשית הפרקואוכך   ,אלַמְקַצדב ןהראשושל החלק 

اعلم أن من مل يكن له حظ من معاين أمساء اهللا تعاىل إال بأن يسمع لفظه،  ويفهم يف اللغة تفسريه ووصفه، ويعتقد بالقلب 
מי שלא היה  דע כי/   297.وس احلظ نازل الدرجة، ليس حيسن أن يتبجح مبا نالهوجود معناه يف اهللا تعاىل، فهو مبخ
 םפירוש הבנתו, םהגייתת עימאלא בש, אל יתעלהה יו הקדושים שללו חלק ממשמעויות שמות

הוא בעל חלק אפסי ורמתו ירודה ולא  הרי ,כי הם נמצאים באל יתעלהבלב אמונה ו, םותיאור
    .ראוי להתרברב במה שקיבל

  
                                                 

,    חיפש:  .Searched, or inquired, into it, investigated, scrutinized, or examined, it رثو ליין מציע לתרגם 294
  . 364' עמ, 1, )1968(ליין  .המשמעות חיפש אחרי ידע בקראן או ثور القرآنו . בדק, בחן, בירר, חקר

  ). 1960(ראו ואדט . אחד מחברי הנביא ֻמַחָּמד 295
  .שם,  )’ִאְחַיאא( אלַגַזאִליראו  296
 .42' עמ, )1971( אלַגַזאִלי 297
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ועומד , האלהקדושים של  יואצל אלגזאלי הוא אשר מדקדק במשמעויות שמותחכם ה, ובכן

אדם זה אמונתו נדלקת . להבין את סודותיהם ורזיהםכדי ומפליג במחשבתו , על כוונותיהם

יו שמותבהבנת חלקם ל ניתןו, האנשים האלו אצל אלגזאלי הם המקורבים .כל הזמן ולתמיד

  :ה סוגיםהאל לפי שלוש הקדושים של

הגילוי והצפייה עד  אמצעותידיעת המשמעויות האלה ב: החלק הראשון .1

ומתגלה להם תיאור האל , שמתבהרות להם אמיתות בהוכחה שאין לה עוררין

תכונותיו  דרךבאופן הברור ביותר הדומה לאמונת האדם הוודאית המושגת 

  .אשר מבין אותן בצפייה הנסתרת ולא בהרגשתו החיצונית, ותהנסתר

אופן מלכות האל ב /ַלאל'ַג/ جاللהערצת מה שמתגלה להם מתארי : החלק השני .2

על מנת להתקרב לאל , האל כמו תארישיעורר בהם חשק לחקות תכונות אתיות 

   :וכך אומר, פיזיתולא  רוחניתהתקרבות 

 واجلالل، الكمال لذلك وعشق الصفة، تلك إىل شوق ويتبعه إال واستشرافها صفة باستعظام القلب ميتلئ أن يتصور ولن
 القدر إىل الشوق فينبعث بكماله، يكن مل فإن. بكماله للمستعظم ممكناً ذلك كان إن الوصف، بذلك التحلّي على وحرص
אלא שיבוא  ה מתלהב לותכונה  ולא ייתכן אם הלב מתמלא בהערצת /  298 .حمالة ال منه، املمكن

ההתקשטות ושקדות על , לכות ההיאוחשק לשלמות ולמ, בעקבות כך תשוקה לתכונה ההיא
 הבשלמותתהיה ההתקשטות ואם לא , אפשרי למעריץהדבר אם היה  , השלמותבתכונה ההיא ב

   .הממנ אפשריתבמידה ההתשוקה תהיה להתקשט , וללא מנוס, אז
 

להם ולהדמות  ,אלאפשר מתארי המה שהמאמץ לרכישת : החלק השלישי .3

ויהיה חבר . כלומר קרוב לבוראו 299,יובהם הופך הנברא לַרּבנִ . ולהתקשט בהם

/ ִּבַסאט אלֻקְרּב /براط القُسبِכך שהם נמצאים על , לעולם העליון של המלאכים

מי שהדמה לתכונותיהם הרוויח חלק מקרבתם במידת מה שרכש , שטיח הקרבה

בעניין הזה בהצגת גילוי אחיאא אלגזאלי הזכיר ב.  מתאריהם המקרבות אותם לאל

احملبة בפרק , למה שמותר להזכירו בחיבורים ומה שלא מותר להיכתב דעתו ופירושו

, הכיסופים, האהבה/ א'ק ואלֻאְנס ואלִרצַ 'אלַמַחָּבה ואלַשוְ  /والشوق واألنس والرضا

  :הוא אומר. הרעות ושביעת הרצון

ختلقوا : ق الربوبية حىت قيل فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل يف الصفات اليت أمر فيها باالقتداء والتخلق بأخال
بأخالق اهللا، وذلك يف اكتساب حمامد الصفات اليت هي من صفات اإلهلية؛ من العلم والرب واإلحسان واللطف وإفاضة اخلري 

                                                 
 .43' מע, )1971( אלַגַזאִלי 298
ـٰكن﴿ 79 ,3 ת ַאל ִעְמַראןקראן סורמופיע לראשונה באִני ּבַ המושג רַ  299 " יאנִ ּבָ ר"המלה  .ֱהיו יֵראים את הריבון/  ﴾كُونواْ ربانِيني ولَ

 .חכם הדת ההולך בדרך הישר: המשמעות שלה לפי הפרשנות היא. "ריבון", "אלוה"גזורה מן המלה הערבית ַרּב שפירושה 
  ).2000( ר'גונתוראו עוד ). 2000( לומרראו 
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فكل ذلك . والرمحة على اخللق والنصيحة هلم وإرشادهم إىل احلق ومنعهم من الباطل، إىل غري ذلك من مكارم الشريعة 
מה שנזכר הוא קרבת האדם /  300. سبحانه وتعاىل ال مبعىن طلب القرب باملكان بل بالصفاتيقرب إىل اهللا

דמו יה: מריבונו יתרומם ויתגדל בתארים שציווה לחקות ולהידמות בתארי האלוהות עד שנאמר
, החמלה  , החסד , מהידע , על מנת לרכוש את המידות הנעלות שהן מתוארי  האל, האלבמידות 

ולשאת לאנשים עצה נאמנה , פעת הטוב והרחמנות כלפי הבריאה ללא גבולותהש,העדינות 
כל זה . והדרכתם לאמת ולמנוע אותם מה השווא וההבל ועוד מהמעשים האצילים של השריעה

   .מקרב לאל ישתבח ויתעלה לא קרבה פיזית אלא קרבה רוחנית
  

  : הסוגיה השלישית

הגאווה : כגון ,אפשר לאדם להידמות להםאשר אי יש כאלה האל הקדושים של  יובין שמות

  : מסורת קדושה /ֻקְדִסי' חדיתוהגדולה הנזכרות ב

הגאווה מלבושי והגדולה /  301.الكربياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعين يف واحدة منهما أدخلته نار جهنم
  נאבק איתי על אחד מהם הכנסתי אותו לאש גיהינום שמי , גלימתי

  

  : מרואהזה ו' חדיתמנתח את האלגזאלי 

كما رداء اإلنسان وإزاره خيتص به ال  ؛نبغي ألحد غرييتال وواملعىن أن العظمة والكربياء من الصفات اليت ختتص يب 
يشارك המשמעות של הגאווה והגדולה מהתארים ששייכות לי שלא ניתנות  למישהו /  302.فيه

  .חרכמו שלבוש האדם מיוחד לו ולא משתף בו מישהו א, זולתי
  

  : הסוגייה הרביעית

מוצאים כי שמות האל ותאריו חוזרות על , ברשימת השמות אין שמות או תארים חוזרים

כך . החזרות האלה לא באו באופן סתמי. עד שמגיעות למאות, עצמם בקוראן מספר פעמים

שהכוונה מהזכרתן לא בגלל האותיות או מוצאי הקול שלהן אלא למשמעויותיהן 

חיבורו  תה בהקדמחַ אתִ ת אלפַ רַ אלגזאלי אמר בפירושו לסּולמשל  .ןולקונצפציה שלה

  :ַואִהר'גַ 

ـٰنِ ٱلرحيمِ﴿وقوله  نبأ عن صفة من صفات خاصة، وخاصيتها أا تستدعي سائر الصفات من العلم والقدرة  303﴾ٱلرحم
بهم يف طاعته، ال كوصف الغضب، لو وغريمها، مث تتعلق باخللق، وهم املرحومون، تعلقا يؤنسهم به، ويشوقهم إليه، ويرغ

ـٰنِ ٱلرحيمِ﴿: و قوله ثانيا   ]....[ ذكره بدال عن الرمحة فإن ذلك حيزن وخيوف، ويقبض القلب وال يشرحه  ﴾ٱلرحم
إشارة إىل الصفة مرة أخرى، وال تظـن أنه مكرر، فال تكـرر يف القرآن، إذ حد املكرر ما ال ينطوي على مزيد فائدة، 

ـٰلك يومِ ٱلدينِ﴿ وقبل ذكر 304﴾ٱلْعالَمني﴿لرمحة بعد ذكر وذكر ا ينطوي على فائدتني عظيمتني يف تفصيل  305﴾م
تلتفت إىل خلق رب العاملني، فإنه خلق كل واحد منهم على أكمل أنواعه و أفضلها، وآتاه كل : إحدامها  .جماري الرمحة

                                                 
 . 405' עמ, 4, )’ִאְחַיאא( אלַגַזאִליראו  300
 .  251-250' עמ, 2, )1992( ונסינק ראו 301
  . 156' עמ, )1409( אלַגַזאִלי 302
  .3, 1 החַ אתִ סורת אלפַ  303
  .2 ,1ה חַ אתִ סורת אלפַ  304
 .4 ,1ה חַ אתִ סורת אלפַ  305
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، فيشري إىل الرمحة يف املعاد يوم اجلزاء عند اإلنعام بامللك ﴾ـٰلك يومِ ٱلدينِم﴿تعلقه بقوله : وثانيهما ]...[ ما حيتاج إليه
הודיע על תכונה , 'הרחמן והרחום'): האל(ודברו /  306.املؤبد يف مقابل كلمة وعبادة، وشرح ذلك يطول

אחר כך , והייחודיות שלה תובעת שאר התכונות מהידע והיכולת וזולתם, מתכונות ייחודיות
ומחבב אותם , ונכספים אליו, תלות שקושרת אותם בו, אשר קיבלו את הרחמים, יה בבריותתלו

מפחיד וגורם ,היה זה מעציב , לא כמידת הכעס לו הזכיר אותו במקום הרחמנות , לציית לו
הצבעה לתכונה בפעם  'הרחמן והרחום': שנית] יתעלה[ודברו  ]...[ למועקה בלב ולא רווחה

כך שגבול החזרה מה שלא מכיל תועלת , אין חזרה בקוראן, שיש חזרהואל תחשוב , השנייה
ריבון (ולפני זכר מאלּך יום אלדין ) העולמים(ואילו זכר הרחמנות אחרי זכר אלעאלמין , נוספת

קשורה לבריאת ריבון : הראשונה. יש בו שתי תועלות עצומות בפירוט הלך הרחמנות)  יום הדין
יאתו בצורה השלמה ביותר והטובה ביותר ונתן לו כל מה אשר ברא כל אחד מבר, העולמים 
פה מצביע על , )ריבון יום הדין(קשורה לאמירתו מאלכ יום אלדין  : השנייה... שנחוץ לו

, יום הגמול כאשר אלוהים מטיב במלכות הנצחית תמורת מילה ועבודה, הרחמנות בעולם הבא
  ]...[ והסבר זה מתארך

  

  :וונה בדברוכך אלגזאלי מעיר על הכ ראח

من حيث الظاهر، فانظر يف سوابقه ولواحقه لينكشف لك مزيد  واملقصود أنه ال مكرر يف القرآن، فإن رأيت شيئا مكرراً
אם אתה רואה משהו חוזר על עצמו מבחינה , הכוונה שאין חזרה בקוראן/  307.الفائدة يف إعادته

ה לפניך עוד תועלת בחזרה הסתכל במה שקדם לו ומה שבא אחריו על מנת שתתגל, חיצונית
  .  עליו

  

שמספק את הצרכים בידיעת רזי אופן בהמוסכם ט את הפן וובפירפירושו אלגזאלי הראה ב

. שחוזרים עליהם בקראן ,נראה לעין ,אשרהקדושים של האל  יושמותשל ות וימשמעה

ולעמוד על , תכונה, ן צריך לדקדק בכל שםועיעל העוסק באלגזאלי מציע כי 

  .ותיהם ולהרהר במסרים שלהם ואחר כך יסיק את המסקנמשמעויות

  

  : הסוגייה החמישית

, ראשון ואחרון: דוגמתו :בשמות אין סתירות אצל מי שידע משמעויותיהן ורזי סודותיהן

הוא הוא ראשון ו'/  308﴾وهو بِكُلِّ شيٍء عليم هو ٱَألولُ وٱآلخر وٱلظَّاهر وٱلْباطن﴿: נגלה והנסתר

ן באופן החיצוני של ועימתעסק במי ש .'כל דבר הוא יודע; הוא נגלה והוא נסתר, אחרון

? השמות יבין כי איך זה אפשרי  להיות הראשון והאחרון והם שתי תכונות מנוגדות זו לזו

הרי הראשון לא אותו האחרון והנגלה לא אותו , ואיך יכול להיות שהוא הנגלה והנסתר 

  ?הנסתר

                                                 
   . 41-39' עמ, )1988( אלַגַזאִלי 306
  .  42-41' עמ, שם 307
 .3 ,57יד דִ אלחַ  תסור 308
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כי אין בשמות סתירה ומי שלא עומד על הנסתר בהם ולא טוען יע עיון אחר ואלגזאלי מצ

פרק   ,אחיאאהוא הזכיר בחיבורו  :כוונותיהם נתמודע למשמעויותיהם כמעט ונופל בהב

  : הייחוד והבטחון באל  /לּכֻ וַ יד ואלּתָ חִ וְ אלּתָ   /التوحيد والتوكل

ل على ترتيبه واحد بعد واحد، وهو اآلخر باإلضافة إىل سري السائرين هو األول باإلضافة إىل املوجودات؛ إذ صدر منه الك
إليه، فإم ال يزالون مترقني من مرتل إىل مرتل إىل أن يقع االنتهاء إىل تلك احلضرة، فيكون ذلك آخر السفر، فهو آخر يف 

لطالبني إلدراكه باحلواس اخلمس، تلك املشاهدة، أول يف الوجود، وهو باطن باإلضافة إىل العاكفني يف عامل الشهادة، ا
הוא /  309.ظاهر باإلضافة إىل من يطلبه يف السراج الذي اشتعل يف قلبه بالبصرية الباطنة النافذة يف عامل امللكوت

והא האחרון ביחס , מאיתו מסודר אחד אחר השני נאצלכך שהכל , הראשון ביחס לנמצאים
, וזה יהיה סוף המסע, גיעים לנוכחות ההיאכך שהם עולים ממקום למקום עד שמ, להולכים אליו

, והוא נסתר ביחס לדבקים בעולם הנוכחות, הראשון במציאות, הוא האחרון בצפייה ההיא
בו בל הנדלקאשר נגלה ביחס למי שמבקש אותו במנורה , המבקשים הבנתו בחמשת החושים

  .לעולם  המלכותחודרת ה פנימיתהנכוחה ב
  

  : הסוגייה השישית

יהיו השמות אשר . על משמעות אחת וצביעישני שמות את התפיסה שמקבל  אלגזאלי לא

נאדר /املقتدر ,היכול/القادر ,הנשגב /العظيم ,הכביר/الكبري: למשל, יהיו מבין התשעים ותשעה

כלומר ישנן , אותיות אלא משמעותההכוונה בשם לא כי  .הבורא/البارئ, היוצר/اخلالق ,הכוח

בהבנתם רך וציש השמות האלה לא נרדפים וכי אומר הוא  310.שמותהבדלים אפילו ב

    :באופן אחר

عليه بألف اسم مل يكن  واملعىن إذا دل . فإذا خال عن املعىن مل يبق إال األلفاظ. وإمنا فضيلة هذه األمساء ملا حتتها من املعاين
تكرير األلفاظ على معىن واحد، بل فبعيد أن يكمل هذا العدد احملصور ب .له فضل على املعىن الذي يدل عليه باسم واحد

היתרון של השמות האלה במשמעיות שעומדות /  311.األشبه أن يكون حتت كل لفظ خصوصي معىن
והמשמעות אם מצביע עליה אלף שם אין , אם התרוקן ממשמעות נשארת רק ההגייה. מאחוריהם

הזה אם יכלול ורחוק משלמות המספר המוגבל . לשמות יתרון למשמעות שמצביע עליה שם אחד
  .אלא הראוי שיהיה לכל הגייה ייחודית משמעות, חזרה על הגיות של משמעות אחת

  

הן בגדר שמות יר כל דבר מּכ /اخلبريהיודע עם / العليم, המלך/ امللكהבלתי תלוי עם  /الغين: כגון

כך אלגזאלי מוצא את השמות האלה כנרדפים ו אולם  אלגזאלי לא . קרובים זה לזה

  :ממליץ

צריך להתאמץ בגילוי /  312.اآلخر عليها يدلّ ال داللة على اشتماله ببيان ،اآلخر على اللفظني ألحدمزية  إظهار فـّتكلي نأ
  . השנימבטא לביאור המובן שמכיל ואין אותו בעל השני  מבטאיםה דִיְתרֹון לאח

                                                 
  . 235-233' עמ, 4, )’ִאְחַיאא( אלַגַזאִלי 309
 .36' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 310
 .שם ,)1971( אלַגַזאִלי 311
  .37-36' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 312
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לא ותו המשמע המלך/ امللك בדומה לשם ,לא צריך דברה משמעותו הבלתי תלוי/ الغينהשם 

 הבלתי תלוילמשמעות  ףיסמו המלך/ امللكשם כך שה, נזקק לוכל דבר  ךא, צריך דבר

/ اخلبري. מכיר כל דבר שמשמעותויודע הכל / العليمהדבר בקשר לשם כך גם . ויתרה על זאת

נושאים  ידיעתעל מורה יודע הכל / العليمאילו השם ו ,הידעבמובן של אך ורק היודע 

  .יםיטה זו ראינו שהשמות לא נרדפבאמצעות ש. נסתרים

  

  שמות האל  'חדיתהדיון סביב : הסוגייה השביעית
:  לאל תשעים ותשעה שמות/  313 .اجلنة دخل أحصاها من الوتر، حيب وتر إنه] ...[ واحدا إال مائة: امسا وتسعني تسعة هللا إن

   .לגן העדןמי שידע אותם ייכנס  314,יחיד/ אחדשאוהב את  יחיד/ אחדהוא . מאה חסר אחד
  

בתחילת הסברו למשמעויות שמות האל התשעים  דווקאהזה ניסוח ב 'חדיתאלגזאלי הביא 

املقاصد שקרא לו אלַמְקַצד השני בחיבור  חלקזה היה ב. והבהרת סודותיהם בפירוט, ותשעה

צביע היא לה וזסוגיה בהדיון  תמטר 315.הכוונות והתכליות /אתאיַ גַ ד ואלאצִ קַ אלמַ /والغايات

כוונתי היא . 'ו חדיתאותאשר מופיע ב أحصاهاשרות אחרת של משמעות הביטוי על אפ

 ידיעת סודותל במובן "הנ' בחדית ַאְחַצאַהא/ أحصاهاלאפשרות שיכולה לעלות לביטוי 

  . שמותיו הקדושים של האל ומשמעויות

יש תפקיד חשוב בהבנת רעיון ההידמות לשמותיו הקדושים של  اـأحصاهלביטוי   

  :ות שלו אצל אלגזאלייאנסה לדון במשמע. אלגזאליהאל אצל 

]I [ى הביטוי תרגם את  איילון שנערصַאְחַצא /أَح ]ָמָנה/ ָסַפר : 4בניין , ]يحص: שורש .  

]II[  ى משמעות הביטויصהשיג באופן כולל/ במובן של הכירַאְחַצא ִעְלַמֻה / علمه أَح .  

 
 

  

                                                 
  .127' עמ, 7 ,)1992( ראו ונסינק 313
 Verily God is:זה' חדית לייןכך מתרגם . שם, )1992( ונסינק: וראו, 'آنرالقُ لَا أهيفأوتروا  الوتر حيب رتاهللا وِ إنّ'השוו למסורת  314

one only he loveth the odd number: therefore  perform ye the prayer of an odd number of rek�ahs, O 
people of the Kur�an.   ַראו  . 1917' עמ,  8, )1968( ראו ליין ,אתאלוהים הוא אחד אוהב את מספר הִאי זּוִגי של ַרְּכע

   .)1888( 'ַואן אלַצַפא'ִאחְ , ל המשמעות התיאולוגית של המספריםהאגרת הראשונה ע ,'ַואן אלַצַפא'עוד ִאחְ 
  .63 'עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 315
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לא אוכל /  316.نفسك على أثنيت كما أنت عليك ناءث أحصي ال' מצטט לצורך זה חדיתאלגזאלי 

 أحيط ال إين הואזה ' פירוש חדית סבור כיאלגזאלי . לספור שבחך כפי ששבחת את עצמך

אני לא יכוך להכיל את שבחיך ותארי / وحدك ا احمليط أنت وإمنا إهليتك، وصفات مبحامدك

 اـأحصاهבטוי המפקיע מובכך אלגזאלי  317.אלא אתה לבדך יכול להכיל אותם, אלוהותך

  .ומעניק לביטוי משמעות אחרת, את משמעות הגיית השמות הקדושים או ספירתם

ה אְלֻּכְּבַרא בַאסמאא 'אתַ 'אִלאְסִתעַ  /االستغاثة الكربى بأمساء اهللا احلسىنחיבורו ב יאנִ הַ ּבְ אלנַ 

זה  מחזק גישה זו ומביא לצורך, קדושיםאל הההישועה הגדולה בשמות  /אללה אלחסנא

הקשור בשמותיו הקדושים של  ְסִפיָרה/ ‛אאצַ חְ אִ / إحصاء הביטוי על י'אלַצאוִ מפי ציטוט 

  :וכך אומר, האל

احلفظ واإلحصاء عند أهل الظاهر معرفة ألفاظها ومعانيها، وعند أهل اهللا هو االتصاف ا والظهور حبقائقها، والعثور على 
ידיעת הגייתם ] הפן החיצון[אהר 'הטהשינון והספירה אצל אנשי /  318.مدارج نتائجها

וידיעת האמיתות שלהם ומציאת דרכי , ואילו אצל אנשי האל הוא ההידמות להם, ומשמעויותיהם
  .השפעותיהם

  

  : ואמר, מסכם דרישה זו יאנִ הַ ּבְ אלנַ 

   319.من العمل مبعانيهاوختلق مبا ميكنه  ،من أحصاها حبسن الرعاية هلا: وقيل معناه .وقيل معناه؛ من عرف معانيها وآمن ا
אמר נו. והאמין בהם) השמות הקדושים(מי שידע את משמעויותיהם , )'חדיתה( ונאמר משמעות

  . םיהמשמעויותמי שָמָנה אותם בקפדנות והידמה ככל יכולתו  ב: משמעותו
  

  : אספקטיםנושא שלוש  أحصاهاהביטוי לפי ציטוט זה 

 . הכרה מיסטית            ידע את משמעויותיהם /عرف معانيها .א

 .אמונה             האמין בהם /آمن ا .ב

   .הידמות             םיהבמשמעויות [...] הידמה/ مبعانيها [...]ق ـّختل .ג

לא א, הגייתםאו , ידיעת מספרםלא רק היא  أحصاها ביטויהכוונה בכי מבינים אנו , לבסוף

ולהידמות במידות , ל האפשרככ שמותיו הקדושים של האל ן במשמעויותוועיות ההתעמק

  . אלה
                                                 

 .474, 1 ,)1992( ראו ונסינק 316
  .54' עמ ,)1971( אלַגַזאִלי 317
  . 60' עמ, שם 318
  .59' עמ ,)2003( ַהאִניאלַּנּבְ  ראו 319
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  הדיון השני  4.2.8.2

  :שבע מסקנות נחוצות מהדיון הראשון

  

  : המסקנה הראשונה

שמעויות ורזים אשר המתאמץ ת מהשמות התשעים ותשעה מכילות משמעויות ייחודיו

וזה דבר שקשה להשיגו , מפיק אותם מן השמות וצריכים להיות תואמות לכוונת ההלכה

  : אפשרי ואליו הורה אלגזאלי בדברו וכמעט בלתי

  
/  320.والعسر الغموض غاية يف والشرع والنقل التوحيد مقتضى فيه يتوافق وجه على والصفات األمساء معىن وحتقيق

המסורת וההלכה הינה דבר , השגת משמעות השמות והתארים באופן התואם את כוונת האיחוד
  קשה ונסתר עד מאוד

  

  : המסקנה השנייה

אז האדם , וההידמות למידות שלהם מלאה, יסת משמעויות ותארי האל שלמהככל שתפ

ובעניין הזה  מדרגות האנשים . והכוונה לקרבה הרוחנית ולא הפיזית, מתקרב יותר לאל

ואלגזאלי סבור בסוגיה הזו כי ישנו הבדל עצום . משתנות באופן שאי אפשר למדוד אותו

לבין האדם אשר צפה באותות האל בשמים  לת האהכרבין האדם בעל הידע הכללי בסוגית 

  : ובארץ

 األرواح وخلق واألرض، السموات ملكوت يف آياته عجائب شاهد كمن اجلملة، على قادر عامل تعاىل أنه يعلم من فليس
 لطائف ومستوفيا احلكمة، دقائق ومستقصيا التفصيل، يف ممعنا الصنعة، وغرائب اململكة، بدائع على واطلع واألجساد،

 البعيد البون من بينهما بل. هلا اتصاف نيل الصفات لتلك نائال تعاىل، اهللا من املقربة امللكية الصفات جبميع ومتصفا لتدبري،ا
כמו שצפה באותותיו , יתעלה יודע ויכול באופן כללי] האל[אין מי שיודע ש/  321.حيصى يكاد ال ما

ומופלאות , פלאות הממלכהוראה את נ, בריאת הנשמות והגופים, במלכות השמים והארץ
ומידמה , ממצה את עדינות ההתבוננות, וחוקר דקדוקי התבונה, ומתבונן בפירוט, ומוזרות היצירה

ואף ביניהם . מקבל את המידות הללו קבלת הידמות להן, לכל התארים המקרבים לאל יתעלה
  .הבדל רחוק אשר כמעט ולא משיגים אותו

  

  : המסקנה השלישית

אני מסתמך בזה על מונחים . ּופיםצל 322המקורבים/ֻמַקָּרִּבין/مقربنيבביטוי מתכוון אלגזאלי 

בזה יש רמז . הִּגלּוי/ املكاشفة הצפייה/ املشاهدة גוןכ, ּופיותצשמשתמשים בהם חכמי ה

                                                 
 . 323' עמ, 4 ,)’ִאְחַיאא( אלַגַזאִלי 320

  .35 'עמ ,)1971( אלַגַזאִלי  321
    .השנייהסוגיה ב 322
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, ּופים הם האנשים הכי שוקדים להידמות למשמעויות התארים והשמות הללוצשה

שוקדים להשיג את המסכיהם ו יפתשחלמיומנים ה, מסוגלים לחשוף את סודותיהםה

שאם  אלגזאלי סבור. קבלה עיוורת/ ידלִ קְ ּתַ / تقليدולא השגת מיסטית  הכוונותיהם השג

סברה זו  .וידבק ליראת השם הוא עשוי לקבל גילוי, יילך בדרך החיים האחרים האדם

  : ה אומרוכ, יסודות האמונה /אִעד אלַעַקאִאד'ַקוַ  /العقائد قواعدבפרק  אחיאאב מוזכרת

  
 عن النفس وى التقوى الزم و بالعمل اشتغل حىت التوفيق ساعده و اآلخرة، طريق سالكي من يكون أن أرادوإن 
 يف يقذف إهلي بنور العقيدة هذه حقائق عن تكشف اهلداية، من أبواب له انفتحت وااهدة بالرياضة واشتغل 323،اهلوى
سبلَنا وإِنَّ ٱللَّه لَمع  وٱلَّذين جاهدواْ فينا لَنهدينهم﴿:  قـال إذ جل و عز لوعـده حتقيقا ااهدة، بسبـب قلبه

ِسنِنيحأيب صدر يف وقر الذي بالسر اإلشارة إليه و واملقربني، الصديقني إميان غاية هو الذي النفيس اجلوهر وهو 324.﴾ٱلْم 
 حبسب درجات له األسرار تلك بل السر، ذلك وانكشاف. 326اخللق به فضل حيث عنه اهللا رضي 325،الصديق بكر

 كتفاوت وذلك اليقني، بنور االستضاءة ويف تعاىل، اهللا سوى عما الطهارة و النظافة يف الباطن ودرجات ااهدة، درجات
 .327 لفطنةوا اءـالذك يف الفطرة واختالف االجتهاد باختالف ذلك خيتلف إذ، العلوم وسائر والفقه الطب أسرار يف اخللق

 והצלחתו עזרה לו להתעסק בעבודה והיה צמוד, אם חפץ שיהיה מההולכים בדרך העולם הבא/ 
יפתחו לו דלתות של הדרך ] מלחמה ביצר[והתעסק בתרגול ובמאמץ , ליראה וכבש את יצרו

אשר יגלו אמיתות האמונה הזו באמצעות אור אלוהי שמושלך אל לבו בגלל מלחמת , הישר
ַהדֵרך נדריך אותם אל , הקמים להיאבק למעננו': שר הבטחת האל יתעלה בדברווזה מא, המצווה

זוהי המהות היקרה אשר היא ייעוד אמונת הצדיקים . 'אלוהים הוא עם המיטיבים, נתיבותינו
, מי ייתן והאל ירצהו, שהאמונה ִנְקַּבעה ְּבִלב אבו בּכר הצדיק'ואליה נרמז בחדית . והמקורבים

וגילוי הסוד ההוא ויתר הסודות מחייב השגת מדרגות  . על פני הברואיםכשהאל העדיף אותו 
וההליכה לאור , הנסתר בזיכוך ובטיהור מכל דבר חוץ מהאל] הצד[ומדרגות ] הפנימי[המאבק 
כך שהשונות . ושאר המדעים, וההלכה, וזה שונה אצל האנשים כמו סודות הרפואה,הוודאי 

    . בינהוה חּותנקבעת לפי המאמץ ושונות הטבע הִּפּקְ 
  

  : המסקנה הרביעית

משמעויות וכוונות  ,חלקים במובן של, 'ּוט'ֻחט /حظوظכאשר הוא משתמש בבטויי אלגזאלי 

וסילוק הנזקים הרעים , והיא הבאת התועלות הטובות ביותר, יש בתוכו משמעות כמוסה

ת למטרת והוא שאמונות מונחו ההזחלק זה הולך בקנה אחד עם היסוד הקבוע ב. ביותר

הוכחה שהן  'ּוט'ֻחטב בביטוי  משתמשלגזאלי ביטוי שאגם ב. תועלת בני האדם מכל צד

 ץאלַ כְ אלִּנָּיה ואלאִ / واإلخالص والصدق النيةבפרק  'אחיאאסביר במאלגזאלי . נרדפות בעיניו

                                                 
 .40 ,79סורת אלַּנאִזַעאת ' והכובש את ִיצרו'/﴾ونهى ٱلنفْس عنِ ٱلْهوٰى﴿: זה ציטוט של פסוק קראני אשר לשונו 323
 .69: 29 ת אלַעְנַּכּבּותסור 324
  ). 1960(ראו ריפין , באסלאםליפה הראשון 'לחכינויי  325
 ר לא הועדף על פני האנשים ברוב תפילותיו או ּכְ ּבַ  ּוּבַא'/ 'بكثرة صالة وال بكثرة صيام ولكن بشيء وقر يف صدره ما فضل أبو بكر الناس' 326

  .26 'עמ , 1, )’ִאְחַיאא( אלַגַזאִלי ראו. 'ברוב תעניתו אלא בדבר שנקבע בליבו
  . 87' עמ, 1 ,)’ִאְחַיאא( אלַגַזאִליראו   327
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والقصد علم أن النية واإلرادة ا: כי הביטויים האלה הם אותו דבר ,והאמת הכוונה והיושר/ קדְ ואלּצִ 

   .ביטויים נרדפים למובן אחד )הלב(החפץ וכיוון  ,דע כי הכוונה/  328.عبارات على متوارده معىن واحد

  

  : המסקנה החמישית

 יאז, מביאות את האושר בעולם הזה ובעולם הבאשמות האל כוונות מסקנה הייתה שאם ה

את אם האדם בדק באופן מדוקדק את השמות עד שידע . האושר יהיה בקרבה לאל

ומידותיהן לגלימתו , אלא הפך את המשמעויות למלבושו ,המשמעויות ולא הסתפק בכך

ומי שמתקרב יביט אל האל ביום הדין כדבר . הוא מתקרב לאלוהים רוחנית ולא פיזית

ל מביטות א, יהיו פנים זורחותדין ביום ה' /329﴾ناظرةٌ ربها إِلَٰى  ناضرةٌ يومئذ وجوه﴿: הקראן

ובכך רואים כי הכוונה של השמות והתארים הינה השגת האושר אשר בקרבת  .'ריבונן

אש החסך , והחוטא נכווה בשתי אשים, וכאשר הכוונה היא כך אז איבודה הוא חטא, האל

 إِنهم ثُم  لَّمحجوبونَ يومئذ ربهِم عن إِنهم كَالَّ﴿: ואש המחיצה והסילוק יום הדין, מאושר זה 

   .'ובאש השאול ייצלו, ריבונם יוסתר מהם ביום ההוא! לא ולא'  /330﴾ٱلْجحيمِ لَصالُواْ

  
  :  המסקנה השישית

ולהידמות במידותיהם ולהיות , אם הייתה הכוונה להתקשט במשמעויות שמות האל ותאריו

כמו האל  האם האדם כאשר מידמה להן יהיה, מבחינת התארים כמוהם בפועל ולא בדיבור

 ,قالتخلّ, יםזהיר םלכן אלגזאלי השתמש בביטוי. שתהיה זו הכוונהלא ולא  ?שמתואר בהן

   :אמראלַמְקַצד בפירושו לאחד מפרקי   يالتحلّ

  .331حقه يف يتصور ما بقدر وأمسائه صفاته مبعاين والتحلي تعاىل، اهللا بأخالق التخلق يف وسعادته العبد كمال أن بيان يف
תקשטותו ובהבמידותיו של האל יתעלה ידמות להואושרו היא אדם ות הההבהרה כי שלמ

  .במשמעויותיהם של תאריו ושמותיו במידה האפשרית לגביו
  

   : המסקנה השביעית

 :האל מחולקים לשני סוגיםיו הקדושים של אין ספק בכלל עבור המהרהר כי שמות

סוג בשהתבונן רק  מי. דורש ענישה ואלימות: שניהו .דורש חמלה ועדינות: ראשוןה
                                                 

  . 334' עמ, 4 ,)’ִאְחַיאא( אלַגַזאִליעיין   328
   . 23-22, 75 ת אלִקַיאַמהסור 329 
    .  16-15, 83 ת אלֻמַטִפִפיןסור  330
 . 26 ,ַמְקַצדאל  331
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על שני הסוגים  .332ומי שהתבונן בסוג השני התאפיין בפחד, הראשון התאפיין באהבה

   :האהבה/ محبةـالבפרק  אחיאאהצביע אלגזאלי ב

 ما أوصافه فمن واحلكمة، والرمحة اللطف أوصاف وهي احلب، هيجان فيقتضي يظهر ما تعاىل اهللا أوصاف من أن وكما
  333.احلرمان و والشقاء املكر مقدمات من وذلك واالستغناء، والعزة اجلربية افكأوص السلو فيورث يلوح

יש , והם תארי העדינות והרכות והחמלה והחכמה, כמו שחלק מתארי אללה דורש אהבה נסערת
כמו תוארי העריצות והעוז והאי תלות וזו הקדמה למזימה  334,ַּתְנחּוִמיםחלק מתאריו שמביא 
   . והייסורים והַמְחסֹור

  

אפשר למצוא בדברי חכמי . וסכנת הסוג השני, בעניין הזה מתגלה תועלת הסוג הראשון

שני חזק את הסברה שלנו כי שמות האל מחולקים למה שמשבאו אחרי אלגזאלי ּופיות צה

אלֻפתּוַחאת / الفتوحات املكيةחיבורו ב 335)1240-1165/638-560( יּבִ רַ ן עַ ּבְ אוכך סבור  סוגים

  :ילויים המכאייםהג/ אְלַמִּכַּיה

שמות ההכרת אם תממש / 336.كثرية الرمحة وأمساء قليلة، األخذ أمساء توجد اإلهلية، األمساء معرفة تحقق إذا
  . שמות הענישה מעטים ושמות החמלה רביםכי מצא ת, האלוהיים

  

, יו הקדושים של האלששמותבאופן חד משמעי לחתוך  אני כי לא ניתן סבורזה בסוף דיון 

   :ראוי לצטט כאן את הפסוק. ריקים מטוב ותועלת ,ענישה ונקמהעל  המצביעים

وتذلُّ من تشآُء بِيدك ٱلْخير إِنك  ٱلْملْك من تشآُء وترتِع ٱلْملْك ممن تشآُء وتعز من تشآُء قُلِ ٱللَّهم مالك ٱلْملْك تؤتي﴿
ٍء قَديلَٰى كُلِّ شعבכוחָך לתת את המלוכה לאשר . אדון המלוכה, ֱאלוַהי, ֱאמור' /337﴾ير

תחפוץ וליטול את המלוכה מאשר תחפוץ ולהאדיר את אשר תחפוץ ולהשפיל את 
   .'יכול ואתה הכל, בידָך כל הטוב ,תחפוץאשר 

  
, ל"על ענישה ונקמה כמו בפסוק הנ צביעמאשר האל  יו הקדושים שלהמשפיל משמות/املذلّ

שפיל אותו היה מו יץרעמאת המלוכה  שוללשאם האל : ופירושו. תוכו הרבה ברכהאך ב

בידָך כל /بِيدك ٱلْخير : סיומת הפסוק היתה , לעניות דעתי, ולכן. זה ברכה ולא נחשב לרוע

  . לא מיוחס לו רועהרמז שהברכה בידיו ו, בידָך כל הרוע: ולא היתה ,הטוב

  

                                                 
 . 217' עמ, 4 ,)’ִאְחַיאא( אלַגַזאִלי  332
 . 308 'עמ ,4 ,)’ִאְחַיאא( אלַגַזאִלי 333
  .334' עמ, )1982(הווא . ַּתְנחּוִמים/   consolation:السلو 334
 נולד במורסיה , הגדול ' השיח/אלַאְּכַּבר' אלַׁשְיח/الشيخ األكربחשובים בצּופיות הידוע בכינוי אחד הִאְּבן ַעַרִּבי ֻמְחִיי אלִּדין  335

המוסלמית עד ימינו חיבוריו המפורסמים מחבר שהשאיר את חותמו על תולדות המיסטיקה . בספרד ונפטר ונקבר בדמשק
   ).1960( איטס :ראו המאמר המקיף .םּכַ ץ אלחִ צּופֻ , אלֻפתּוַחאת אְלַמִּכַּיההם 

 .שם הוא דן בהידמות לאל. 153 'עמ ,2 ,)1998( יּבִ רַ ן עַ ּבְ אִ  336
  .26 ,3 ת ַאל ִעְמַראןסור 337
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 סיכום ומסקנות. 5

בעבודה זו . חכמי האסלאם על רעיון ההידמות לאל בקרב מקיף מחקר כתבנ לא עדיין

בראשיתו היה עניין . שרטטתי תמונה התפתחותית של רעיון ההידמות לאל באסלאם

 מנהגיהם חיקויהתווסף  ההידמותלרעיון  כ"אח, ֻמַחַּמד לנביא ההידמותבמובן של  ההידמות

/ اهللا بأخالق قلّتخال עניין התפתח מאוחר ביותררק בשלב ה. ֻמַחַּמד הנביא חברי שלודרכיהם 

  .האל למידות ההידמות /אללה אקלַ 'חְ ַאּבִ  קלֻ 'חַ אלּתַ 

 אלגזאלי היה כנראה הראשון שהגה תוכנית חינוכית על פי עקרון ההידמות לאל

. אומנם רעיון ההידמות לאל אינו חדש בתולדות המחשבה האנושית. דרך השמות הקדושים

; כגון יהדות בנצרות, ו על רעיון ההידמות לאל ועל הסתעפויותיו בדתותעמדנו בעבודה ז

 'ַואן אלַצַפא'ִאחְ ; אלִּכְנִדיכגון , בפילוסופיה האסלאמית; תאפלטוני- בפילוסופיה הניאו

   .ירִ ּיְ אלֻקשַ  ,ְסַתִריּתֻ אלכגון , פיםּוצוחכמי ה; באגרותיהם

ניתן לבנות מידות האל ב מהעיוןאלגזאלי היה הראשון שקבע כי ואולם דומה כי 

אשר תאפשר בבוא בזמן התקדמות בדרך  ,של האדם לשינוי פנימי חינוכיתתוכנית 

הקניית מידות , עומדים עיצוב האופיתוכניתו החינוכית של אלגזאלי במוקד . הצופית

אבל הוא קורא בהם תובנות , םאפלטוניי- לגזאלי משתמש במונחים ניאואף כי א .טובות

כאן החידוש . חדש אשר מוציא אותם ממשמעותם המקורית ותם באורמציג אחדשות ו

  . היצירתי של אלגזאלי

הבאתו לידי , לפי אלגזאלי היא מימוש אנושיותו של האדםהידמות לאל מטרת 

שהוא היכולת להגיע לשלמות מוסרית ולידיעה , הגשמת המייחד אותו משאר הברואים

תיקון המידות מגשים האדם המוכשר לכך את י "בהוצאת היכולת הזו אל הפועל ע. אמיתית

  .  האושר הנצחי בעולם הבא –בעולם הזה וסולל את הדרך להשגת תכליתו האחרונה  ייעודו

, בין האל לבין האדם תהום המפרידהמנסה לצמצם את האלַמְקַצד אלגזאלי בספרו 

הכיר את  ומנסה גם לתקן מידות הנפש אשר מי שהכיר הרי, בין האבסולוטי לבין המוגבל

בתקווה שהאדם  חינוכיתתוכנית להראיה הזו הופכת את שמות האל  ).'חדיתלפי ה(ריבונו 

כתוצאה מכך הוא  .נשמתו ורגשותיו, יהפוך אותה לחוויה רוחנית ויטעם אותה בשכלו

אלגזאלי  . יעבור שינוי עמוק במבנה המחשבתי והנפשי אשר ישתקף בהתנהגותו וחייו

העיון  .תכלית שאין לה ערךבלבד היא ות האל לשם הכרתם תכלית הכרת שמכי רואה 
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המעשי לשאלת המידות מצביע על נסיונו של אלגזאלי לסדר מחדש ולעצב את סוגיות 

  . שאלותיה המהותיות באופן שונה מהרגיל, התודעה הדתית

פילוסופים היהודיים בני בדומה ל, נדמה כי הפילוסופים המוסלמים בימי הביניים

דאג  אלַמְקַצדבחיבורו , לעומת זאת אלגזאלי. ברעיון האפלטוני הידמות לאל דגלו, זמנם

יש הבדל בין רעיון הידמות . לעיצוב תוכנית שלמה לאדם המאמין כדי שיגיע להידמות האל

בין רעיון הידמות ביהדות לבין ברור אך יש דמיון , ביהדות לבין רעיון הידמות בנצרות

  .רעיון הידמות באסלאם

יכול לשאוף להיות אינו אך , לאל במעשיוהידמות ליכול , פי אלגזאליל, האדם

להשיג האלָהה או , תנוצריה דוגמטיקהמהזה מבדיל את הרעיון המקראי עקרון . אלוהים

  .Mystica  Union –בתפיסת האשר השתקף , יםהתמזגות או התאחדות בתוך אלוה

. ל"חז ותהמקרא ובספר כבר בפסוקיהוא קדום ומצוי ביהדות לאל רעיון ההידמות 

 התפתח באופן ברוראינו מופיע בקראן אלא באסלאם לאל רעיון ההידמות זאת לעומת 

 /أسوة حسنةאשר נחשב ל , מרעיון ההידמות לנביא ֻמַחַּמד במאות הראשונות של האסלאם

ֻמַחַּמד ועד שהגיע  הנביאמשם עבר הרעיון להידמות לחברי , דוגמה ומופת/ ֻאְסַוה ַחַסַנה

הידמות הלא היא : יותר של התפתחות תורת המידות באסלאםבגבוהה הבדרגה  לשיאו

  .  אלל

שככל הנראה הכיר את הקורפוס הפילוסופי היווני המתורגם לערבית בימי , אלגזאלי

ת אמין שאפשר להגיע לחוויה הוא .אלהידמות להרעיון האפלטוני של  גםהכיר , הביניים

ולל באדם שינוי פנימי עמוק המאפשר להתקרב לאל דרך לחאף התווה ו, אלהידמות ל

   .על ידי הידמות לשמותיו הקדושים של האל, בהדרגה

בחר לדון בהידמות דווקא דרך השמות  אלגזאלי בעובדה זו הצגתי את התיזה כי

הוא דחה את העקרון המיסטי של . 'אלחלאגו אלֻּבְסַטאִמיהקדושים מתוך ביקורת על 

טציה של השמות הקדושים אינם כלי כדי להגיע יהמד ,לשון אחר. אינקרנציההו התאחדות

אלא רק , אינקרנציה/ ֻחלּול /وللُحאו לידי  Union Mystica עם האללידי חווית התאחדות 

  .  לו להידמות

במונח המוסלמי  ה אפואמקבילביהדות ובנצרות מצאנו  הידמות לאלל, כללו של דבר

לא , המוסלמים. הידמו למידות האל /ַלאק אלַּלה'ָּלקּו ִּבַאחְ 'חַ תַ / اهللا بأخالق قوالّختَהמסורת  של

 מאמינים כי הקשר בין בני האדם משתקף או מעוצב בקשר בין, פחות מהיהודים והנוצרים
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השקפה משותפת זו למאמיני שלשת הדתות שמגיעים לחוויה מוסרית הקשורה . האל לאדם

ה ומשותפת למעשים חברתיים מראה כי לשלשתם אחריות דומ, באופן ישיר לחברה

  . יםקֹוְנְקֶרִטי

י פִ  ּכלּואלמֻ  ּבדַ ַא/ أدب امللوك يف بيان حقائق التصوف, אלמוני שחיברומחיבור אסיים בציטוט 

   :וכה כתב פיותאורח המלכים בהבהרת אמיתות הצּו/ ק אלַּתַצֻּוףאאִ קַ חַ  אןיַ ּבַ 
נמסר . לעצמו את מידות האל יתעלה ּופים כי על האדם לסגלצבדברם על האופי הטוב רומזים ה

ומי שניתנה לו מידה אחת ממידותיו של האל ; במסורת כי לאל יתעלה שלוש מאות ושישים מידות
לפיכך אוהב הוא את , האל רחום': אמר )ֻמַחַּמד(ועוד מוסרים במסורת כי הנביא . ייכנס לגן העדן
האל התגלה  [...]ה אופיו של הנביא וכך באשר לכל מהמידות אשר בזכותן התעל; 'עבדיו הרחומים

ונותן ) ַסּבּור(ממידותיי שאני ארך אפיים ; ָדוד ֱהֵיה מַסּגל לך את מידותיי': לָדוד עליו השלום ואמר
  338 .')ַשּכּור(תודה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .425-424 'עמ, )2008(ראו סבירי  338
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  ביבליוגרפיה. 6

  מקור ספרות  6.1

  
  .2005תל אביב  )תרגום אורי רובין( .הקוראן  הקוראן

  

  .1991ירושלים ) החברה לכתבי הקודש( .רית החדשההב   הברית החדשה

  

  .ז"ירושלים תשל, בעריכת הרב אברהם ליס, מסכת סוטה  ז"תשל, מסכת סוטה

  

, ַלאק ַואלִסַיר ִפי ֻמַדאַואת אלֻנפּוס'ִּכַתאּב אלַאחְ , אּבּו ֻמַחַּמד ַעִלי ִאְּבן ַחְזם 1908, ִאְּבן ַחְזם

  .1908קהיר 

 

  . 1994/1414בירות , ִלַסאן אְלַערּב. ּור'ִאְּבן ַמְנטֻמַּכַּרם ֻמַחַּמד ִאְּבן  1994, ּור'ִאְּבן ַמְנט

 

  .2001/1421קהיר , ארַ ּבאת אלכֻ קַ ּבַ אלטַ . ִאְּבן ַסְעד  2001, ִאְּבן ַסְעד

 

  .1998/1418  בירות, אלֻפתּוַחאת אְלַמִּכַּיה ,ִאְּבן ַעַרִּביֻמְחִיי אלִּדין   1998 ,ִאְּבן ַעַרִּבי

  

  . 1996קהיר , ַּבאר'ֻעיּון אלַאחְ  ,ִאְּבן ֻקַתְיַּבה ֻמְסִלם ד אללה ִאְּבןּבְ עַ  ֻמַחַּמדַאּבּו   1996, ִאְּבן ֻקַתְיַּבה

   

 ,ִפי ִעְלם אלַּכַלאם אִקף'אלַמוַ ִּכַתאּב  ,י'אלִאיגִ ד אלִּדין ַעְּבד אלַּרְחַמאן 'ַעצֻ   1997, י'אלִאיגִ 

  .1997בירות 

  

  . 1888/ 1305 בומביי, 'ַואן אלַצַפא'ִאחְ  ַרַסאִאל', ַואן אלַצַפא'ִאחְ   1888', אַואן אלַצפַ 'ִאחְ 

  

  . ח"ירושלים תשכ ,אריה סימוןתרגום , תיאיטיטוס ,אפלטון   ח"כתש, אפלטון

  

   .1987/1407שכם , האּיַ לַ 'ר אלוִ ּוּתסְ דֻ , ם אלבגדאדיאׁשִ ֻמַחַּמד הַ   1987, אלבגדאדי

  

  .ת.קהיר ל. ֻעּלּום ַאלִּדין 'ִאְחַיאא, ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי 'ִאְחַיאא, אלַגַזאִלי

 

קהיר  ,ספְ ַמְעִרַפת אלנַ ' גארִ דַ י מַ ס פִ דְ אלקֻ ' גארִ עַ מַ , ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי 'גארִ עַ מַ , אלַגַזאִלי

  .ת.ל
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  .ת.קהיר ל ,אלַגַזאִלית ַרַסאִאל אלִאַמאם עַ מּוגְ מַ , ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  ַרַסאִאל, אלַגַזאִלי

  

  .1904/1322 קהיר, ת אלֻעלּוםַפאִתחַ , ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי 1904, אלַגַזאִלי

 

י אלִעַּזה 'ַלאל ואלמּוִצל ִאַלא דִ 'ִמן אלּצַ ' אלֻמְנִקד, ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  1955, אלַגַזאִלי

  .1955 קהיר ,בעריכת ַעְּבד אלַחִלים ַמְחמּוד, ַלאל'לגַ וא

  

, ייפִ פִ א עַ לַ עריכת אּבּו אלעֻ ב ,ִמְׁשַּכאֻּת אְלַאְנַואר, ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  1964, אלַגַזאִלי

    .1964/1382 קהיר

  

ה והטעות והמוביל אל בעל הפודה מן התעיי, ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  ה"תשכ ,אלַגַזאִלי

  .ה"אביב תשכ-תל , יפה- תרגום חוה לצרוס, העוז והמלכות

  

י אלִעַּזה 'ַלאל ואלמּוִצל ִאַלא דִ 'ִמן אלּצַ ' אלֻמְנִקד, ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  1967, אלַגַזאִלי

  .1967בירות , מיל צליבא וכאמל עיאד'ג בעריכת, ַלאל'ואלגַ 

  

 ַמאא אָּלּלהִ אלַמְקַצד אלַאְסַנא ִפי ַׁשְרח ַמַעאִני ַאסְ , ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי 1971, אלַגַזאִלי

  .1971בירות  ,עריכת פדלו שחאדהב ,אלֻחְסַנא

 

קהיר , בעריכת סלימאן דניא, ַּתַהאֻפת אלַפַלאִסַפה, ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  1972, אלַגַזאִלי

1972.  

  

  .1988/1408בירות , ַואִהר אלקראן וֻדַרִרה'גַ , ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  1988 ,לַגַזאִליא

  

  .1989/1409בירות  ,למַ אן אלעַ יזַ מִ , ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי 1989, אלַגַזאִלי

 

בעריכת ַמְחמּוד ֻמְצַטַפא  ,אִּבִדיןאלעַ ' ְנַהאגמִ , ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  1409, אלַגַזאִלי

  .1989/1409בירות , י'ַחַלאוִ 

  

  .1996בירות , אלֻמְסַתְצַפא ִמן ִעְלם אלֻאצּול, ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי  1996, אלַגַזאִלי
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 Al-Ghazali, Faith in Divine Unity and Trust in Divine  2001, אלַגַזאִלי

Providence, Translation by David Burrell, Louisville 2001. 

 

עריכת עבד אללה ב ,אלאְרַּבִעין ִפי ֻאצּול אלִּדין, ֻמַחַּמד ִאְּבן ֻמַחַּמד אלַגַזאִלי 2002, אלַגַזאִלי

  .2002/ 1424דמשק  ,ערואני

  

דמשק , ןּיְ אלַ לַ ’יר אלגַ סִ פְ תַ , יטִ יּוין אלסֻ אל אלּדִ לַ 'י וגַ ּלִ חַ ין אלמַ אל אלּדִ לַ 'ַג  2001, ןּיְ אלַ לַ ’אלַג

2001/1422 .  

  

  .1907קהיר , ףאקִ 'וָ ח אלמָ רְ ׁשַ , אִני'ְרגַ 'אלגֻ   1907, אִני'ְרגַ 'אלגֻ 

  

  .1985בירות  ,ִּכתאּב אלַּתְעִריַפאת, אִני'ְרגַ 'ַעִלי ִאְּבן ֻמַחַּמד אלגֻ  1985, אִני'ְרגַ 'אלגֻ 

  

  .ח"ירושלים תשמ, ערבי עברימילון , שנערופסח איילון דוד   ח"תשמ, איילון ושנער

  

 .J. g. Hava, al-farậ’id arabic–english dictionary, Beirut 1982  1982, הווא

  

 A. J. Wensinck, Concordance et indices de la Tradition  1992, ונסינק

Musulmane , Leiden 1992.  

 

  .2007קהיר , אלבגדאדי ַנְיד’ין אלגֻ פִ ארִ אלעַ ' אגּתַ , ֻסַעאד אלַחִּכים 2007, אלַחִּכים

  

בעריכת ַעְּבד , ַהב ַאְהל אלַּתַצֻּוף'ִּכַתאּב אלַּתַעֻרף ִלַמדְ , י'ַּכַלאַּבאדִ ַאּבּו ַּבְּכר אל  2004, י'ַּכַלאַּבאדִ 

  . 2004/1424קהיר , אלַחִלים ַמְחמּוד וַטאה סרּור

  

  1950קהיר  ,הפַ אסִ לַ ל אלפַ אִ אסַ רַ ,  אּבו יּוֻסף ַיְעקּוב אלִּכְנִדי  1950 ,אלִּכְנִדי

 

 .Edward W. Lane, Arabic – English Lexicon, Beirut 1968  1968, ליין

   

  .ז"ירושלים תשמ, בעריכת יוסף פנטון, מורה בפרישות, דוד מימוני' ר  ז"תשמ, מימוני

  

בעריכת ֻקְסַטְנִטין , ַלאק'יּב אלַאחְ 'ַּתְהדִ , ְיה'ִאְּבן ֻמַחַּמד ַמְסַּכוַ  ַאְחַמדאּבּו ַעִלי   1966,ְיה 'ַמְסַּכוַ 

 . 1966בירות , זריק
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  .1960קהיר , ִסיט’ם אלוַ ’אלֻמְעגַ , הערביתהאקדמיה ללשון  1960, ם’אלֻמְעַג

 

ִה ה אְלֻּכְּבַרא בַאְסַמאא אָּלּל'אִלאְסִתַגאתַ  ,יּוֻסף ִאְּבן ִאְסַמאִעיל אלַּנְּבַהאִני 2003, אלַּנְּבַהאִני

  .2003/ 1424ק דמש ,אלֻחְסַנא

 

  .2008תל אביב  ,הסּופים אנתלוגיה ,שרה סבירי 2008, סבירי

  

  .1964/1383קהיר , ארַ ּבְ ה אלּכֻ ּיַ עִ אפִ את אלׁשַ קַ ּבַ טַ , ּכיּבְ אלסֻ   1964, ּכיּבְ אלסֻ 

  

  .2001/1421בירות  ,ִּכַתאּב אלֻּלַמע ִפי אלַּתַצֻּוף', אגּרַ ר אלּסַ צְ נַ  ּוּבַא 2001, 'אגּרַ אלּסַ 

 

   .1932/1352 קהיר, י'אוִ תַ פַ לְ י לִ 'אוִ אלחַ , יטִ יּוין אלסֻ אל אלּדִ לַ 'ַג  1932, יטִ יּואלסֻ 

  

 ,עריכת ַסִעיד אלַמְנדּוּבב ,אלִאְתַקאן ִפי ֻעלּום אלֻקְרַאן ,ַלאל אלִּדין אלֻסיּוִטי'ַג  1996, אלֻסיּוִטי

  .1996/1416בירות 

  

  .2000ירושלים  ,נטף -סוזן דניאל עריכתב ,כתבים ,פילון  2000, פילון

 

  .2002 תל אביב ,תרגום יותם ראובניב ,חיקוי ישוע ,תומס קמפיס   2002, קמפיס

  

עריכה ֻמַחַּמד כמאל ב, אצטלאחאת אלצופייה, עבד אלרזאק אלקאשאני 1981, אלקאשאני

  .1981קהיר  ,עפר'ג

 

קהיר , אלִּרַסאַלה אלֻקַשְיִרַּיה ,אלֻקַשְיִריַעְּבד אלַּכִרים ם אסִ אלקַ  ּוּבַא 1959, אלֻקַשְיִרי

1959/1379.  

 

קהיר , ַלַטאִאף אלִאַשאַראת, אלֻקַשְיִריַעְּבד אלַּכִרים ם אסִ אלקַ  ּוּבַא  1419,  אלֻקַשְיִרי

1999/1419.  

  

’ ַמאאַשְרח ַאסְ  ִּכיר'אלַּתְחִּביר ִפי אלַּתדְ ,ַאּבּו אלַקאִסם ַעְּבד אלַּכִרים אלֻקַשְיִרי  1999,  אלֻקַשְיִרי

  .1999/1420בירות , ַאּלּלִה אלֻחְסַנא

  

  .1939קהיר , ַרַסאִאל ַפְלַסִפַּיה, אלַּראִזיַזַּכִרַּיא ֻמַחַּמד ִאְּבן ַאּבּו ַּבְּכר   1939, אלַּראִזי
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  . ג"תשסתל אביב  ,תרגום מיכאל שוורץב ,מורה נבוכים ,שה בן מימוןמ' ר   ג"תשס, ם"רמב
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