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תודות
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על הדרכתו הנאותה ועל פתיחת שערי המחקר.
תודה מקרב לבי לכבוד השיח' ַע ְבּד אל ַסּ ַלאם ַמנַא ְס ַרה על תמיכתו בי,
והעמדתו לרשותי חיבורים בספריית "המרכז לתרבות האסלאם" בנצרת.
תודה מיוחדת נתונה לידידי הסופר ַע' ַסּאן ַמנַא ְס ַרה על העצות הנדיבות
שהאירו לי דרכי הצופיות עתיקת יומין.
ואחרונים חביבים אישתי ַס ַמאח ובתנו לוּנַה
על תמיכתם בי לאורך כתיבת העבודה.
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 .1מבוא מתודולוגי
 1.1הקדמה
במחקרי זה הריני דן באחד הרעיונות המרכזיים ביותר בדתות המונותיאיסטיות ,יהדות
נצרות ואסלאם ,הוא הרעיון של ההידמות לאל ) .(Imitatio Deiזו אף זו ,מבקש אני
להתמקד ברעיון ההידמות לאל בדת האסלאם )ﲣﻠﻘﻮﺍ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ(; וביתר דיוק אצל חכמי
ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ /אל ַתּ ַצוֻּף /הצוּפיות )להלן ,הצוּפיות(.

1

זאת לדעת ,כי עדיין לא נכתב מחקר מקיף על רעיון ההידמות לאל אצל חכמי הצוּפיות.
סבור אני כי בעוד שההידמות לאל נדונה בהרחבה באתיקה היהודית בספרות המקרא וחז"ל
וכמו כן בנצרות בברית החדשה בתפיסה של ההידמות לישוע ) (Imitatio Christiהרי
שבתחילת האסלאם החזיקו התיאולוגים המוסלמיים רק ברעיון ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד
) – (Imitatio Muhammadiבמובן של חיקוי מעשי הנביא ֻמ ַחמַּד ופעולותיו – ורק בשלבים
מאוחרים יותר בתיאולוגיה האסלאמית עולה רעיון ההידמות לאל כאתיקה דתית וכתוכנית
לחינוך האדם.
במחקרי זה אני דן ברעיון ההידמות לאל במשנתו של ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ
ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ /האמאם אבּוּ חַאמִד ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַא ִלי אלטוּסי )להלן ,אלגזאלי( ,בחיבוריו
הרבים ובעיקר בחיבורו ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻷﺳﲎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲎ /אל ַמ ְקצַד אלאַ ְסנַא פי ַשׁרְח
ַמעַאנִי אַ ְסמַא ִא’ אַלּ ָלּ ִה א ְל ֻח ְסנַא /התכלית הנעלה בפירוש משמעויות שמות האל היפים
)להלן ,אל ַמ ְקצַד( ומציע את התיזה כי לצד רעיון ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד מעלה אלגזאלי,
כנראה לראשונה בתולדות התיאולוגיה האסלאמית ,את רעיון ההידמות לאל דרך הכרת
שמותיו הקדושים.

1

על תולדות הצופיות נכתבו מחקרים רבים .על המרכזיים שביניהם ראו :צ'יטיק ) ;(2007אנוותי וגארדת ) ,(1961ועוד ראו
שימל ) .(1996הקדמה מקיפה על המסדרים הצופיים ראו טרימינגהם ) ;(1973לואיסון ).(1960
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 1.2ביוגרפיה אינטלקטואלית קצרה של חיי אלגזאלי

2

האמאם אלגזאלי הוא אחד ההוגים הצופיים החשובים בן המאה ה .12-הוא השתייך תחילה
לאסלאם האורתודוכסי ,אך התקומם נגד מורי ההלכה ,נתפס לספקנות ולבסוף מצא מפלט
בעיסוק בדרכי הצופיות.
פועלו של אלגזאלי וכתביו השפיעו השפעה רבה על האסלאם וזיכו אותו בכנויים ﺣﺠﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻡ /מופת האסלאם; ﳎﺪﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ /מחדש הדת; ﳏﻴﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ /מחייה האמונה .השפעתו היתה
גדולה הן על האסלאם האורתודוכסי ועל הצופיות המוסלמית והן על הפילוסופיה
והמיסטיקה היהודית ,ועד הנצרות של ימי הביניים הגיעה השפעתו של אלגזאלי.

3

ההתקפה העניינית ,השיטתית והחריפה ביותר נגד הפילוסופים באה בחיבורו ﺎﻓﺖ
ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔַ /תּ ַהא ֻפת אל ַפ ַלא ִס ַפה /הפלת הפילוסופים )להלןַ ,תּ ַהא ֻפת( ,בו הוא מוכיח את
כפירתם של הפילוסופים משום שהם מאמינים בקדמות העולם וכופרים בידיעת האל את
העולם ובתחיית המתים.

4

אלגזאלי ,כאות למשבר אמצע החיים ,ברח מהעיר בגדאד וחי חיי נודדים .במשך נדודיו
חיבר חיבורים רבים .המפורסם מביניהם הוא ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦִ /א ְחיַאא' ֻעלוּם אל ִדּין /החייאת
מדעי הדת )להלן ,אחיאא'( 5אשר בו טען שהצופיות אינה כפירה מבחינת ההלכה
המוסלמית ,אלא היא תואמת את דת האסלאם :בספר זה הסביר את דרכו ואמונתו החדשים
שנבנו על מסורת העבר והוכחות שכליות אך נרכשו בדרך של חוויה אישית-רגשית
עמוקה.
האחיאא' הוא ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔִ /ע ְלם אל ֻמ ַעא ַמ ַלה – המדע המדריך את המאמין בנתיבות
העשייה הדתית והעוסק בתכונות המגונות שבלב ובדרכים לעקרן כמו גם בהכרת התכונות
הרצויות ,הדרכים לרכישתם והאמצעים לחזק אותן .חיבור האחיאא' נחלק לשתי חטיבות
וכל אחת נחלקה לשניים ,כך מתקבלים ארבעה רבעים וכל רבע כולל עשרה ספרים.
אלשׁאמִי ) ;(1993לצרוס– יפה ) ;(1975מוסא ).(2005
 2אלגַזַאלִי ) ,(1972עמ' ַ ;63
 3מימוני )תשמ"ז( ,עמ'  .47השוו גויטיין) .(1953לאחרונה יצאה ביוגרפיה חדשה אודותיו ,אורמסבי ).(2008
 4מרמורה ).(1997
 5ספר זה הפך לחיבור בעל השפעה רבה באסלאם ,והוא אחד הספרים הנקראים ביותר בקרב המוסלמים אחר הקראַן .רק
לאחרונה החוקרת הלבנונית ֻסעַאד אל ַחכִּים הוציאה ספר גדול אודותיו ,אל ַחכִּים .2005 ,אך עד היום הזה לא יצאה מהדורה
מדעית לאחיאא.

-7-

] [Iחטיבה ראשונה מחולקת לשני רבעים:
רבע הראשון – ובו שני מבואות – האחד מבוא לאחיאא כולו  :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ /כתאב אלעלם/
ספר המדע ,והשני לחטיבה הראשונה ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪִ /כּ ַתאבּ ַקוַ'אעִד אל ַעקַאאִד /ספר
יסודות האמונות .עוד שמונה ספרים ברבע זה עוסקים בדרכים הקיום של ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ/
אל ִע ַבּא ַדאת/המצוות.
רבע השני – כולל עשרה ספרים אשר עניינם המצוות בתחום ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ /אל ַעא ַדאת /היחסים
בין אדם לאדם.
] [IIחטיבה השנייה מחולקת לשני רבעים:
רבע שלישי – ובו מבוא לחטיבה כולה ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺡ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﻠﺐִ /כּ ַתאבּ ַש ְרח ַעַג'א ִאבּ
אל ַק ְלבּ /ספר פירוש נפלאות הלב ,והמבוא השני ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲִ /כּתַאבּ ִריַא ַצ'ת אלנַּ ְפס/
ספר חינוך הנפש .עוד שמונה ספרים ברבע זה עוסקים בתיקון המידות ,הגדרת התכונות
המגונות ﻣ ﻬﻠﻜﺎﺕֻ /מ ְה ִל ַכּאת /המידות המובילות לכיליון.
רבע רביעי – עוסק בתכונות המשובחות ﻣﻨﺠﻴﺎﺕ ֻ /מנְגִ'יַאת /המידות המובילות לישועה.

למבנה 'המרובע' של האחיאא פונקציה חינוכית :הוא בא לחנך את ציבור 'תלמידי
החכמים' שכל מעייניהם נתונים לעיסוק בהלכה .מתכונת זו של עריכה מעוררת רושם כי
מדובר בחיבור הילכתי ביסודו ,ואמורה למשוך אותם 'תלמידי חכמים' לקריאת האחיאא'
בו ימצאו במחצית הראשונה דיונים הלכתיים מפורטים אולם החטיבה השנייה מעבירה
אותם לתחום שהוא על-הילכתי ,מוסרי-רוחני ,אשר מקדמת אותם בהדרגה בשלבי תיקון
המידות שבהם רואה אלגזאלי האמצעי העיקרי ל'החייאת מדעי הדת'.
אלקיים סבור כי לאחיאא' היתה השפעה כה רבה על המחשבה היהודית הן
הפילוסופית והן הקבלית-מיסטית בימי הביניים וכך הוא כותב:
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לא אפריז אם אומר כי 'החייאת מדעי הדת' הוא מספרי היסוד בארון הספרים של התרבות
היהודית – הערבית .לשון אחר ,אלגזאלי עיצב מחדש בספר זה לא רק את מדעי דת האסלאם
6
אלא גם את הדת היהודית והרוחניות היהודית ,בעיקר בארצות האסלאם.

חיבורו אוטוביוגרפי ﺍﳌﻨﻘﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭﺍﳌﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﳉﻼﻝ /אל ֻמנְ ִקד' ִמן אל ַצּ' ַלאל
ואלמוּ ִצל ִא ַלא ִד'י אל ִעזַּה ואלַג' ַלאל /הפו ֶדה מן התעיה והטעות והמוביל אל בעל העוז
המלכות )להלן ,אל ֻמנְ ִקד'( שופך אור על מהלך חייו המרתקים של אלגזאליֻ 7.דנְיָא במבוא
של החיבור ַתּ ַהא ֻפת מחלק חיי אלגזאלי לשלש תקופות :א .התקופה שקדמה לספקנותו ב.
תקופת הספקנות על שני חלקיה :הראשונה כאשר הגיע לבגרות ,והשנייה כאשר עזב את
הלימוד במדרסה אלנט'אמיה ג .תקופת הרגיעה והשלווה.

8

בשנת  1058/450נולד אלגזאלי בעיר טוּס 9.את לימודיו המוקדמים התחיל בעיר
הולדתו ,ע"י השיח' אל ַרּא ַד' ַכּאנִי לאחר מכן עבר לעיר ֻג' ְרַג'אן ללמוד אצל השיח' אַבּוּ נַ ְצר
אל ִא ְס ַמא ִעי ִלי.
בשנת  1080/473עבר לעיר נישאבור ולמד אצל אלֻג'וַיְנִי ) 10(1085-1028/478-419ﺇﻣﺎﻡ
ﺍﳊﺮﻣﲔִ /א ַמאם )שני( המסגדים )הגדולים( ,ממנו רכש השכלתו ההלכתית והתיאולוגית .שם
התוודע לאסכולות הכּלאם ותמך באסכולה של אלאַ ְ
שׁ ַע ִרי ) 11.(935-873/324-260אלגזאלי
נשאר בנישאבור עד מותו של אלֻג'וַיְנִי בשנת  .1085/478אז הוא יצא לחצר של הוזיר
אלמ ְלךּ ,ליד העיר נישאבור ,התווכח עם ﻋﻠﻤﺎﺀֻ /ע ַל ַמאא' /חכמי הדת
ֻ
הסלג'וקי נִ ַט'אם
אלמ ְלךּ וניצח אותם .הוזיר העריך את אלגזאלי ויכולותיו המדעיות,
במושבו של נִ ַט'אם ֻ
קידם אותו ומינה אותו במדרסה אלנִ ַט'א ִמיַּה ,בית המדרש הגבוה אז בבגדאד בשנת
 .1091/484במקביל לעיסוקו בהוראה עסק אלגזאלי גם בחקר ולימוד הפילוסופיה ,בעיקר
על פי כתביו הניאו-אפלטוניים של ִא ְבּן ִסינַא וחיבוריו הפילוסופיים של אל ַפא ַרא ִבּי.
בשנת  1092/485נרצח נִ ַט'אם אל ֻמ ְלךּ ע"י מתנקש מכת אל ַבּא ִטנִיַּה.
מקורב לח'ליף העבאסי אל ֻמ ְס ַת ְט' ִהר,

13

12

אלגזאלי היה

ולפי בקשתו חיבר אלגזאלי ספרו ﺍﳌﺴﺘﻈﻬﺮﻱ/

 6אלקיים )תשס"ט( ,עמ' .188
 7ראו אלגזאלי )תשכ"ה( .יש לציין שהחיבור הזה זכה לתרגום לאנגלית מספר פעמים ,ראו ואט ) ;(1953מקארת'י )(1980
ומקארת' ) (2000ופילד ).(2008
 8אלגזאלי ) ,(1972עמ' .63
 9צפון מזרח איראן.
 10ברוקלמן ).(1960
 11ראו ואט ) 1960ב(.
 12פלג באסמאעיליה השיעית.
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אל ֻמ ְס ַת ְט' ִה ִרי /החיבור המוקדש ל ֻמ ְס ַת ְט' ִהר ,אשר הקדישו נגד תנועת אל ַתּ ְע ִלי ִמיַּה14.וככל
הנראה ,אלגזאלי אשר התערב בחיים הפוליטיים של בגדאד ,הבין שאינו רצוי שם במיוחד
אחרי הירצחו של נִ ַט'אם אל ֻמ ְלךּ.
בשנת  ,1095/488נקלע אלגזאלי למבוכה רוחנית אשר נמשכה שישה חודשים ,כפי
שהוא מספר בחיבורו אל ֻמנְ ִקד' .שלב זה של בלבול נגמר כאשר עבר לדמשק ונשאר בה
שנתיים ,משם עבר לירושלים והתבודד במסגד 'כיפת הסלע' ,ביקר בחברון בקבר אברהם
ומשם יצא למכה ולמדינה .ולאחר קיום מצוות העלייה לרגל חזר לבגדאד.
רק בשנת  ,1006/499חזר אלגזאלי ללמד במדרסה אלנִ ַט'א ִמיַּה בעיר נישאבור .בשנת
 1111/505נפטר אלגזאלי בעיר הולדתו טוּס.
 1.3מטרת העבודה ותרומתה הצפויה למחקר
מבקש אני לחקור את שאלת ההידמות לאל )ﲣﹼﻠﻘﻮﺍ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ( בדת האסלאם תוך עיון בספרו
של אלגזאלי אל ַמ ְקצַד .ביסוד מחקרי תעמוד השאלה :מהי תפיסת ההידמות לאל לפי
אלגזאלי? זו אף זו ,נבחן את הגותו של אלגזאלי בסוגיה זו לעומת קודמיו על פני ציר של
רצף ותמורה :מה אלגזאלי קיבל מקודמיו ומהם חידושיו שלו בסוגייה זו? רוצה לומר ,האם
אלגזאלי היה הראשון שמתייחס לרעיון ההידמות לאל במחשבה האסלאמית?
יתר על כן ,נדון גם בשאלות פילוסופיות-תיאולוגיות-הלכתיות ,כגון כיצד – בתוך
תפישת עולם מונותיאיסטית של אל אחד טרנסצנדנטי – ניתן להידמות לו? או איך אפשר
לייחס לאלוה את המילה ﺃﺧﻼﻕ /אַ ְח' ַלאק /מידות?
גם הקשר בין תיאולוגיה ,חינוך ואתיקה יעמוד במרכז עיוני :כיצד אלגזאלי בפירוש
שמותיו הקדושים של האל באל ַמ ְקצַד ובחיבוריו האחרים ,במיוחד ב ִא ְחיַאא' ,מנסה לעצב
ﺴﺎﻟﻜﻮﻥ /אלסַּאלִכּוּן /ההולכים בדרך
את ההתנהגות האנושית ,או לפחות את דרכם של ﺍﻟ 
הצוּפית.

 13הח'ליף העשרים ושמונה של השושלת העבאסית ,אשר משל בבגדאד משנת .1118–1094 /511–487
ַ 14תּ ְע ִלי ִמיַּה  :ואט מתרגם מונח זה כך /'The classes of seekers' :הכת של המחפשׂים ,ראו ואט ) ,(1953עמ'  .26לצרוס
יפה מביאה את ההערה הזאת  ':בעלי ההוראה הסמכותית – פלג באסמאעיליה השיעית' , .ראו אלגַזַאלִי )תשכ"ה( ,עמ' .45
וכך אלגזאלי מתאר אותם ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧـﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺻﻮﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻌﺼﻮﻡ ,ראו אלגַזַאלִי ) ,(1967עמ' /69
טוענים שהם בלבד זוכים באור האמת שמקורו ב ִאמאם שאינו שוגה אלגַזַאלִי )תשכ"ה( עמ'  .29ראו עוד אלגַזַאלִי ),(1967
עמ' .31-30
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עבודה זו ,כך אני מקווה ,תתרום לתולדות הדיון על ההידמות לאל בתיאולוגיה
האסלאמית בכלל ובתולדות האתיקה הצופית בפרט .עיקר תרומתי הוא בשרטוט תמונה
מורכבת ועדינה של התפתחות רעיון ההידמות לאל ,החל בקראן וכלה בהגותו של
אלגזאלי.
 1.4שיטת המחקר
בעבודה זו נחקור את רעיון ההידמות לאל בשיטה הפילולוגית ,ההרמנויטית פנומנולוגית
וההשוואתית .חקר רעיון ההידמות לאל ידון תוך כדי השוואה היסטורית וגם פנומנולוגית
לרעיון זה בדת היהודית ובדת הנוצרית .רוצה לומר ,בעיקר בספרות המקרא ,ספרות חז"ל,
כתבי הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים והברית החדשה,
במרכז הדיון אני חוקר באופן פילולוגי את חיבורו של אלגזאלי אל ַמ ְקצַד תוך כדי עיון
השוואתי עם חיבוריו האחרים ובעיקר ה ִא ְחיַאא' כדי לעמוד על ייחוד סוגיית ההידמות
לאל בחיבור אל ַמ ְקצַד לעומת חיבוריו האחרים.
יתר על כן ,נחקור את אל ַמ ְקצַד על פני ציר רצף ותמורה בתיאולוגיה האסלאמית.
לשם כך נדרשתי במהלך מחקר זה למקורות רבים ומגוונים :הקראן ,חיבורי פרשנות
הקראן הסונית והצוּפית ,ספרות חַדית' ,ספרות צוּפית קלאסית ,ספרות היסטורית ,חיבורי
דוקטרינה .כל אלו נמנים במלואם ברשימת המקורות הנלווית לעבודתי.
הערה :על דרכי הציטוט והתיארוך
ציטוטים מן הקראן וממקורות מוסלמיים אחרים
בציטוטים מן הקראן הובא דרך קבע כל הפסוק הקראני הנידון בערבית ואחריו בעברית.
בסיס לתרגומי לפסוקי הקראן שימש תרגומו של אורי רובין .ההפניה לפסוקים גם היא
לפי רובין.
ביחס למקורות ערביים אחרים המצוטטים בעבודה זו רשמתי את השם באותיות
ערביות ,אח"כ תעתוק לאותיות עבריות ובסוף תרגום עברי שלתוכו שובצו משפטים
עיקריים ומלות מפתח רלבנטיות בלבד מתוך המקור הערבי.
תיארוך
התיארוך צוין תחילה לפי הלוח ההג'רי ולאחריו הובא התיארוך לפי הספירה הנוצרית.
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ההידמות לאל  -בין מחשבת היהדות למחשבת הנצרות

.2

 2.1ההידמות לאל בזרמים עיקריים במחשבת ישראל הקלאסית

15

 2.1.1סקירה קצרה על ההידמות לאל במחשבת המקרא
ֲשׂה אָדָם ְבּ ַצ ְלמֵנוּ ִכּדְמוּתֵנוּ )בראשית א  (26הדוקטרינה של הידמות לאל קשורה
וַיּא ֶמר אֱלוֹהִים נַע ֶ
להשקפה המקראית של בריאת האדם בצלמו של אלוהים ,שמכירה בדמיון בין האדם לבין
בוראו 16.בסיפור גן העדן ,למשל ,מודגש כי על האדם לחקות מעשי האל ולא להידמות לו:
כִּי י ֵד ַע אֱלהִים כִּי בְּיוֹם ֲא ָכ ְלכֶם ִממֶּנּוּ וְנִ ְפקְחוּ עֵינֵיכֶם וִ ְהיִיתֶם כֵּאלהִים יו ְדעֵי טוֹב וָרָע )בראשית ג .(5

בספר ויקרא נדון רעיון ההידמות לאל מסגרת רעיון הקדושה 17.לפי גישה זו אין האדם
יכול להשיג בחייו את מדרגת הקדושה האלוהית אלא מצווה לשאוף אליה:
ִשׂ ָראֵל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵלהֶם קְד ִשׁים ִתּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ ֲאנִי
משׁה לֵּאמרַ :דּבֵּר אֶל כָּל ֲעדַת ְבּנֵי י ְ
וַיְַדבֵּר יְהוָה אֶל ֶ
יְהוָה אֱלהֵיכֶם) :ויקרא יט .(2 - 1

ביסוד האתיקה היהודית המקראית מוצבת אפוא הדרישה או המצווה ללכת בדרכי האל
והיא מופיעה מספר פעמים במקרא:
א.
ב.
ג.
ד.

ִשׂ ָראֵל מָה יְהוָה אֱלֹהֶי ָך שֹׁאֵל ֵמ ִע ָמּ ְך כִּי אִםְ -ליִרְאָה אֶת-יְהוָה אֱלוֹהֶי ָך ָל ֶלכֶת ְבּכָלְ -דּ ָרכָיו
וְ ַעתָּה י ְ
ְשׁ ָך )דברים י .(12
וּלְאַ ֲהבָה אוֹתוֹ וְַלעֲבוֹד אֶת-יְהוָה אֱלוֹהֶי ָך ְבּכָלְ -ל ָב ְב ָך וּ ְבכָל-נַפ ֶ
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם ַלעֲשׂתָהּ לְאַ ֲהבָה אֶת יְהוָה
ִשׁמְרוּן אֶת כָּל ַה ִמּ ְצוָה הַזֹּאת א ֶ
כִּי אִם ָשׁמֹר תּ ְ
ֱאלוֹהֵיכֶם ָל ֶלכֶת ְבּכָל ְדּ ָרכָיו וּ ְל ָד ְבקָה בוֹ )דברים יא .(22
ִשׁ ָפּ ָטיו
ִשׁמֹר ֻחקָּיו וּ ִמצְוֹתָיו וּמ ְ
אֶת יְהוָה ֶה ֱא ַמ ְר ָתּ הַיּוֹם ִלהְיוֹת ְל ָך לֵאלֹהִים וְָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו וְל ְ
ִשׁמֹ ַע בְּקלוֹ)דברים כו .(17
וְל ְ
ִשׁמר אֶת ִמצְוֹת יְהוָה אֱלהֶי ָך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ִבּ ְד ָרכָיו
ִשׁבַּע ָל ְך כִּי ת ְ
ֲשׁר נ ְ
יְקִי ְמ ָך יְהוָה לוֹ ְלעַם קָדוֹשׁ ַכּא ֶ
)דברים כח .(9

על האדם להידמות לאל באהבת הזולת
ְשׂ ְמלָה :וַ ֲא ַה ְבתֶּם אֶת ַהגֵּר כִּי גֵרִים ֱהיִיתֶם ְבּ ֶא ֶרץ
ִשׁפַּט יָתוֹם וְאַ ְל ָמנָה וְאֹהֵב גֵּר ָלתֶת לוֹ ֶלחֶם ו ִ
עשׂה מ ְ
ֶ
ִמ ְצ ָריִם) :דברים י .(19 -18

או במנוחת השבת:
ֲשׂה כָל ְמלָאכָה אַתָּה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶתּ ָך ַע ְב ְדּ ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך וּ ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך
ַשּׁבִיעִי ַשׁבָּת לַיהוָה אֱלֹהֶי ָך לא ַתע ֶ
וְיוֹם ה ְ
ִשׁ ָערֶי ָך :כִּי ֵשׁ ֶשׁת יָמִים ע ָ
ֲשׁר בּ ְ
וְגֵ ְר ָך א ֶ
ֲשׁר בָּם
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ אֶת ַהיָּם וְאֶת כָּל א ֶ
ָשׂה יְהוָה אֶת ה ָ
18
ְשׁהוּ) :שמות כ .(11 -10
ַשּׁבָּת וַיְ ַקדּ ֵ
ַשּׁבִיעִי עַל כֵּן ֵבּ ַר ְך יְהֹוָה אֶת יוֹם ה ַ
וַיָּנַח בַּיּוֹם ה ְ
 15הביטוי הידמות לאל שאול מדבריו של אפלטון ,בייחוד מדבריו בספר תיאיטיטוס )תרגום אריה סימון( ירושלים :תשכ"ח
 .176bעל עניין ההידמות לאל ביהדות ראו :סיגל ) ,(2007הרוי ) ,(1977קרייסל ) ,(1992שפירו ) ,(1978קלנר
) (1991ראו גם הפולמוס בין רות לבין רוזנברג במאמריהם רות )תשל"ג( ורוזנברג )תשמ"ג(.
 16ראו בהקשר זה לוברבוים )תשס"ד(.
 17על רעיון הקדושה ראו דן )תשנ"ח(.
 18ראו בהקשר זה ספר ויקרא כה.
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כללו של דבר ,על האדם להידמות לאל במעשיו אך לא להפוך לאלוהים .הרעיון המקראי
של ההידמות לאל שונה בתכלית השינוי מהניסיונות הפגניים להשיג האלהָה או התמזגות
או התאחדות בתוך האלוהות.

19

 2.1.2סקירה קצרה על ההידמות לאל במחשבת חז"ל
רעיון הידמות לאל מובע בברור בספרות חז"ל ,במיוחד בדברי התנא אבא שאול .וכך נאמר
במכילתא :
זֶה ֵאלִי וְאַנְוֵהוּ ,אֱלוֹהֵי אָבִי וַאֲרוֹ ְמ ֶמנְהוּ )שמות טו  (2אבא שאול אומר נדמה לו מה הוא רחום
20
וחנון אף אתה רחום וחנון.

הוא מוסיף ואומר:
ְדוֹשׁים ִתּהְיוּ :כִּי קָדוֹשֲׁ ,אנִי יְהוָה אֱלוֹהֵיכֶם )ויקרא יט  (2לומר אם מקדישים אתם עצמכם מעלה
ק ִ
אני עליכם כאילו קידשתם אותי ואם אין אתם מקדישים עצמכם מעלה אני עליכם כאילו לא
קידשתם אותי .או אינו אומר אלא אם מקדישים אתם אותי הריני מקודש ואם לאו איני מקודש
תלמוד לומר כי קדוש אני בקדושתי אני בין מקדשים אותי ובין אין מקדשים אותי .אבא שאול
אומר פמליא למלך ומה עליה להיות מחקה למלך) .ספרא יט:ב(.

דיון קלאסי לרעיון של ההידמות לאל בספרות חז"ל נמצא בדברי רבי חמא ברבי חנינא
שדרש את הפסוק אַ ֲחרֵי יְהוָה אֱלוֹהֵיכֶם ֵתּלֵכוּ )דברים יג (5
וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא להלך
אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא מה הוא מלביש ערומים דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו
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
ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה נחם אבלים הקדוש ברוך הוא קבר מתים דכתיב ויקבר אותו
בגיא אף אתה קבור מתים )בבלי ,סוטה דף יד/א(.

חז"ל ממשיכים ,מפתחים ומרחיבים את הפרשנות האתית לרעיון ההידמות לאל בכך שהם
מעודדים את בני ישראל להידמות לתכונות החמלה ,הנדיבות והסבלנות האלוהיים .הם לא
מייעצים להידמות לאל בתכונות מידת הדין שלו ,כגון כעס או הצדק המחמיר .דרכי האל
משמשים את חז"ל כדגם של התנהגות אנושית-דתית ראויה לשמה.

 19ראו :שפירו.(1978) ,
 20מכילתא ,פרשת השירה ,פרשה ג.
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 2.1.3הידמות לאל בכתבי פילון
ישנה קירבה בין תפיסת חז"ל של ההידמות לאל ובין תפיסתם של הפילוסופים היוונים,
במיוחד אפלטון ,אשר ממליץ 'להידמות לאלוה במדה האפשרית'.

21

בכתבי הפילוסוף

היהודי-הלניסטי פילון כרוכה הדוקטרינה של הידמות לאל ברעיון האפלטוני 'להידמות
לאלוה':
ובעיקר הוא מלמד לקח יאה ונאה למין התבונתי ,שעליו ללכת בדרכו של האל עד כמה שאפשר,
בלי להזניח שום דבר שיביאו לאותה הידמות שבהישג ידו .ובכן ,מכיוון שקיבלת כוח מן הכול-
יכול ,הוא אומר ,שתף אחרים בכוח ועשה עמם מה שנעשה עמך ,כדי שתלך בדרכו של האל
22
בגמילות חסדים כחסדיו.

ועוד מוסיף פילון ואומר:
שמעשה תפירה צנוע זה יאה לו לאלוהים ,שנתכוון בו 'להורות חכמה' לבני אדם ,שממעשהו זה,
שעשה לבוש צנוע אך מועיל כזה ,ילמדו לדעת שעבודה מועילה והסתפקות-במועט ראויות יותר
23
לכבוד מחיים של מותרות ובזבוז.

 2.1.4סקירה קצרה על ההידמות לאל במחשבה הפילוסופית היהודית בימי הביניים
קלנר סבור כי ישנו קשר בין מושג התכלית האנושית לבין מושג האל כדגם לחיקוי אנושי,
וכך הוא כותב:
המסורות הדתיות והפילוסופיות בימי הביניים הסכימו כי האל ,הנמצא השלם ביותר ,הוא הדגם
24
התכליתי לחיקוי אנושי.

מבין הפילוסופים היהודים של ימי הביניים שדנו בסוגיה זו נתמקד ברמב"ם .הרמב"ם
עסק בצורה מרכזית במושג ההידמות לאל .וכך הוא כותב למשל בספר המצוות:
המצווה השמינית
הציווי שנצטווינו להדמות לו ית' כפי יכלתנו ,והוא אמרו:
וְ ָה ַל ְכ ָתּ ִבּ ְד ָרכָיו )דברים כח .(9
וכבר כפל ציווי זה ואמרָ :ל ֶלכֶת ְבּכָלְ -דּ ָרכָיו )שם יא (22
ובא בפירוש עניין זה:
מה הקב"ה נקרא רחום  -אף אתה היה רחום;
הקב"ה נקרא חנון  -אף אתה היה חנון;
הקב"ה נקרא צדיק  -אף אתה היה צדיק;
הקב"ה נקרא חסיד  -אף אתה היה חסיד  -זהו לשון ספרי.
וכבר כפל צווי זה בלשון אחר ואמר :אַ ֲחרֵי יְהוָה אֱלוֹהֵיכֶם ֵתּלֵכוּ )שם יג (5
 21ראה הערה .14
 22ראו פילון ,3 ,(2000) ,עמ' .221
 23ראו וולפסון )תש"ל( ,א ,עמ'  .174השוו אלטמן ) (1968במיוחד עמ' .241 – 240
 24ראו קלנר ).(1991
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וגם בפירושו בא
שעניינו להתדמות למעשים הטובים ולמידות הנכבדות
שבהם מתואר יתעלה על דרך המשל  -יתעלה על הכל עילוי רב.

טיבה של ההידמות לאל ,מסביר הרמב"ם ,הוא בעשיית המעשים הראויים מצדו של
המנהיג ,ללא כל התפעלות ושינוי ,רק מתוך האמת שבעשיית מעשה זה .ע"י כך מתקרב
המנהיג לדמות של עושה אמת ויושר ,ללא התפעלות חיצונית.
באופן רגיל במציאות ,האדם פועל על פי מידות אלו כתוצאה מהתפעלות כלשהי
התוקפת אותו :כל מעשה מעניין הרחמנות והחמלה ,נעשה אצלו כתגובה לאירוע אליו
נחשף .לא כך הוא האל ,אין פעולה מפעולותיו הנעשית מתוך עניין נוסף על עצמו כלל,
ולא כך ,אומר הרמב"ם ,צריך לנהוג המנהיג האידיאלי המשיג את דרכי האל בהנהגתו את
העולם .בבואו להנהיג חברה של אנשים ,עליו לחקות האל במידותיו .משה רבנו כאשר
הוא מחפש את השלמות העצמית שלו הוא צריך לדעת את האל והדרכים אליו כדי להוביל
את העם אליו.
לעומת זאת ,כאשר מגיעים אנו לשלמות ההגיונית העליונה ,והולכים אנו בדרכי האל
ומחקים את מידותיו ,אין מקום לנגיעה האישית במעשינו .למעשה ,מתבטל פה האני העצמי
של האדם ומתחבר הוא אל השכל הפועל ,והחלטותינו נעשות רק מתוך ראיית כלל
המציאות והנהגתה הראויה .הנהגה זו חוט של חסד משוך עליה.
בהפרדה חותכת זו ,שיוצר הרמב"ם בסוף דבריו במורה הנבוכים ,ניתן לומר כי הוא
משלים למעשה את בניין תורתו הפילוסופית ,בגיבושה של התכלית אליה צריך לשאוף
האדם בחייו עלי אדמות .בפרקים של מורה הנבוכים קורא לכל אחד מבני האדם המוכשר
לכך לממש את עצמיותו ,את צלם האלוהים שבו ,וללכת בדרכי האל .בכל דבר ,בכל ציווי,
יש למדוד את ערכו על פי מידת הקירוב או הריחוק שהוא גורם לנו ביחס לתכלית זו:
חקיקהً הו מן חצל לה אדראכה תעאלי חסב טאקתה וערף
̄
כמאל אלאנסאן אל ֹדי בה יפת ֹכר
ענאיתה במ ֹכלוקאתה פי איֹגאדהא ותדבירהא .כיף הו וכאנת מיד̄ה ֹדלך אלש ֹכץ בעד ֹדלך
אלאדרכ ,יקצד בהא דאימאً חסד צדקה ומשפט תשבّהאً באפעאלה תעאלי.
שלמות האדם שבה יתפאר באמת היא )מדרגתו של( מי שהגיע להשׂיג את האל יתעלה כפי
יכולתו ויודע כיצד היא השגחתו בברואיו בהביאו אותם לידי מציאות ובהנהיגו אותם .לאחר
אותה השׂגה ,אותו אדם יתכוון בהתנהגותו תמיד לחסד משפט וצדקה מתוך הידמות אל מעשׂיו
25
יתעלה.

 25ראו רמב"ם )תשס"ג( ,ב ,עמ'  .675השוו קרייסל ) ,(1994ובמיוחד עמ' .178-180
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הדיון בהידמות לאל בעשיית 'חסד ומשפט וצדקה' מבטא אצל הרמב"ם גם את שאלת
המוסריות אל השלמות האנושית העליונה .כפי שציין הרטמן הפרק האחרון ממורה
נבוכים נראה כמביע השקפה פרדוקסאלית על המקום שתופסת המוסריות בתהליך של
הבאת האדם לכלל שלמות 26.הרמב"ם מתאר מצד אחד את המוסריות כנחותה מן השלמות
השכלית ואילו בדיון על 'חסד ומשפט וצדקה' נראית המוסריות כתכליתה של דעת-אלוהים
או בלשון אחר כשלמות העליונה.
גוטמן פותר את הפרדוכס בכך 'שמוסריות זו שיסודה בהכרת אלוהים נבדלת הבדל
גמור מן המוסריות הקודמת להכרה' 27.רוצה לומר ,המוסר שהיה כפוף קודם לכן להכרה,
נעשה בדיון של הרמב"ם על הידמות לאל התוך הסופי ולמטרה הסופית של הכרת אלוהים.
הרטמן חולק על כך וטוען כי חשיבותה של המוסריות היא בתורת מכשיר להשגת
המטרה העליונה – אהבת אלוהים תיאוצנטרית .רוצה לומר ,המוסריות כהידמות לאל היא
מוסריות ששורשיה נטועים בתפישה שכלית של אלוהים .לשון אחר ,דעת אלוהים
המבוססת על לימוד הטבע וחוקיו מגלה כי החסד הצדקה והמשפט הם תכונות מהותיות של
המציאות .דרך משל התמדתו של החסד האלוהי בהוויה ממריצה את האדם השלם לנהוג
כך גם ביחס לבני אדם אף כי לכאורה אינו מחוייב להם.

28

ישפה סבור כי המאמין ,המחוייב בצורה כה עמוקה את הפעילות המדעית עד שרואה
בה הידמות לאל חייב להדמות לו בעשייה חברתית ובהנהגה מדינית ]= פעולות 'חסד
ומשפט וצדקה'[
כל יהודי חייב לקיים את המצוות ] [...קיום המצוות ,אחרי ההשגה ,הוא חוויה דתית ורוחנית
29
שיש לשאוף אליה ,לשיטת הרמב"ם ואין הוא דומה לציות גרידא בלא הבנה והשגה.

 2.1.5סקירה קצרה על ההידמות לאל בקבלה התיאוסופית
בקבלה התיאוסופית העולם האלוהי מצוייר בדמות אדם .וכך כותב שלום:
הספירות מוצגות לא רק ב'דמות אילן' ,אלא בראש וראשונה בדמות אדם קדמון המקבילה לזו של
האדם הארצי .הספירות הן 'הצורות הקדושות' המוזכרות לראשונה בספר הבהיר ] [...האדם הוא
בעיני ספר הזוהר הדמות המושלמת 'הצורה הכלולה מכל הצורות' או 'התמונה הכוללת כל
התמונות' וכל נמצא המתקיים על ידה בלבד ] [...הזוהר חוזר ומסתמך על אותו מוטיב מקראי כמו
30
ספרות שיעור קומה.

 26הרטמן ),(1979עמ' .165-168
 27גוטמן )תשי"ג( ,עמ' .164
 28ראו ישפה )תשס"ה( ,ג' ,עמ' .439 – 426
 29שם ,עמ'  .432ראו גם את הדיון הנרחב בעמודים.440 – 426 :
 30שלום )תשמ"א( ,עמ' .178-179
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הספירות ,שהן סוד הצורה העליונה ,נשקפות ברוחו ובגופו של האדם ,כך שהאדם הופך
לשמש בעולם הזה מרכבה לאלהות .יתר על כן ,על בסיס רעיון כוננה ספרות המוסר
הקבלית והחסידית שבמרכזה רעיון ההידמות לאל במבנה של עשר ספירות .ההבעה הכי
בהירה של רעיון זה ניתן למצוא בספרו של ר' משה קורדובירו )להלן ,הרמ"ק( ,הכותב
בספרו תומר דבורה כך:
האדם ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בסוד הצורה העליונה ,צלם ודמות ,שאלו ידומה בגופו ולא
בפעולות ,הרי הוא מכזיב הצורה ויאמרו עליו' :צורה נאה ומעשים כעורים' .שהרי עיקר הצלם
והדמות העליון – פעולותיו ,ומה יועיל לו היותו כצורה העליונה ,דמות תבנית אבריו ,ובפעולות
לא יתדמה לקונו .לפיכך ראוי שיתדמה אל פעולות הכתר ,שהן שלוש עשרה מדות של רחמים
31
עליונות.

הרמ"ק מתווה הדרך לתיקון המידות דרך הדבקות במידותיו של האל  ,ובמשך הספר עצמו
הוא מפרט את מידות האל ,ומסביר אלו פעולות מוסריות על האדם לנקוט כדי ליצור
השתוות בין מידותיו למידות האל .כך למשל הוא מתאר מידות כמו ענווה ,סובלנות,
הצדקת הזולת ,התנהגות לפנים משורת הדין ,תיקון עצמי ,אהבת הכל ,כיבוש היצר ,לימוד
תורה ומוסר ,ביסוס המוסר באמצעים חומריים וקיום מערכת זוגית .לשון אחר ,הידמות
לאל פירושה הידמות לכוחות האלוהיים הנכללים בעשר הספירות.

 31הרמ"ק ) ,(1960עמ' ג .מעניין שהמהדיר ניסן וואקסמאן בחר בכותרת האנגלית/On The Doctrine of Imitateo Die :על
הדוקטרינה של ההידמות לאל.
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2.2

סקירה קצרה על ההידמות לאל בנצרות

32

האדם המאמין אינו יכול להסתפק בתפיסה מופשטת של האל .הוא מתקשה להשלים עם
התהום העצומה הפעורה בינו ובין מושא כמיהתו; הוא מבקש לחוש בקרבתו של אלוהים,
לדבר עמו ,להתחמם בזיווֹ לשאוב ממנו נחמה ותעצומות נפש .עבורו ,האל אינו רעיון
תיאורטי כי אם נוכחות חיה ופועלת ,שניתן להרגיש בה .וכך כותב ג'יימס:
בנוגע לתחום החוויות הדתיות המובהקות רבים הם האנשים )את מספרם לא נוכל לקבוע(
התופסים את האובייקטים של אמונתם לא בצורת מושגים גרידא ,ששכלם מקבלם כאמיתיים,
אלא יותר בצורת ממשויות כמעט־מוחשיות ,הנתפסות תפיסה ישירה ,ובמידה שהרגשת נוכחותם
הממשית של אובייקטים אלו נתונה לתמורות ,בה במידה מתנודדת אמונתו ומיטלטלת בין
33
חמימות וקרירות.

ג'יימס מעלה נקודה בעלת חשיבות מהותית :האמונה הדתית היא בראש ובראשונה חוויה,
התנסות ,תחושה מסוג מסוים ,שאינה סובלת את הריחוק האינסופי ממוּשאה הטמיר.
הידמות לאל בנצרות הינו מושג תיאולוגי/חוויתי שפירושו מחויבות המאמין הנוצרי
להידמות לישוע באופן שלם :הכרת ישוע ,חיקוי סבלו .פאולוס מזמין את הפִּי ִל ִפּיִּים
להידמות לישוע:
ַשּׁפֵל
ֲשׁר יַ ֲחלִיף אֶת גּוּפֵנוּ ה ָ
ָל ַדעַת אוֹתוֹ וְאֶת־גְּבוּרַת ְתּ ִחיָּתוֹ וְ ֶח ְברַת עִנּוּיָיו וּ ְל ִהדַּמּוֹת לְמוֹתוֹ :א ֶ
34
ִלהְיוֹתוֹ דוֹמֶה לְגוּף כְּבוֹדוֹ ְכּפִי ְפ ֻעלַּת יְָכלְתּוֹ ִלכְבּשׁ הַכּל ַתּ ְחתָּיו.

רות סבור כי ביסוד הבסיס לנצרות עומד רעיון ההידמות לאל; 'עשו אתם מה שעשה האל'
מבקשת הנצרות.

35

הוא מצטט את תומאס אַ ֶקמ ִפּיס )(1471-1380

36

שחיבר את הספר

חיקוי ישוע )ֶ 37.(De Imitatione Christiקמ ִפּיס מחלק את ספרו לארבעה חלקים:
 .1מחשבות מועילות לחיי הנשמה.
 .2החיים הפנימיים.
 .3נחמה פנימית
 .4האיחוד הקדוש.
ֶקמ ִפּיס מבהיר את משמעות החיקוי של ישוע ,חייו ומעשיו .וכך הוא כותב בתחילת הפרק
הראשון:
 32על עניין ההידמות לאל בנצרות ,ראו פאוור ) ,(1997וגם המאמר המקיף בנושא מקאסלנד ) ,(1950ובמיוחד עמ'  87ואילך.
ראו גם גורני ) ;(1998קיבס ) ;(1999קלי ) ;(2002כיכפר ) ,(1984עמ' .121-50
 33ראו ג'יימס ) ,(1949עמ' .45-44
 34ראו האגרת אל הפִּי ִל ִפּיִּים ג .21 ,10
 35ראו רות )תשל"ג( ,עמ' .25-24
 36על חייו ועל הספר ראו בהקדמת יותם ראובני לספר :קמפיס ) ,(2002עמ' .8-5
 37ספר זה תורגם לעברית ע"י יותם ראובני ראו :קמפיס ).(2002
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אִישׁ הַהוֹ ֵל ְך אַ ֲחרַי לא יִ ְת ַה ֵלּ ְך בַּחוֹ ֶשׁ ְך )יוחנן ,ח  (12אומר האדון .דברים אלה של ישוע הם
בבחינת המלצה שנחקה את חייו ואת הרגליו ,אם אנחנו מבקשים להגיע להארה אמיתית
ולהשתחרר מכל סימאון של הלב .המאמץ העיקרי שלנו יהיה איפוא מכוון לכך שנתעמק בחייו
38
של ישוע הנוצרי.

הנצרות מושתתת על האמונה כי השמימי והארצי התלכדו בהופעתו הנסית של ישוע,
שהיה ,בלשונו של קרל בארת' ,אדם כמונו בחלל ובזמן' ,אך גם 'דמות שהיא כל יכולתו,
חסדו ואמתו של אלוהים ,ועל כן המתווך האותנטי בין אלוהים לכל יתר בני האדם'.

39

באופן אידיאלי ההידמות לישוע כוללת גם אימוץ בשורת האהבה שלו:
ֲשׁר
ָשׁע וְ ַה ַמּכֶּה אוֹ ְת ָך עַל ַה ְלּחִי ַהיְ ָמנִית ַהטֵּה לוֹ גַּם אֶת הָאַ ֶחרֶת׃ וַא ֶ
וַ ֲאנִי אוֹמֵר ָלכֶם אַל ִתּתְקוֹמֲמוּ ָלר ָ
יַחְפּוֹץ ָלרִיב ִע ְמּ ָך וְָל ַקחַת אֶת ֻכּ ָתּנְ ֶתּ ָך תֵּן לוֹ גַּם אֶת ַה ְמּעִיל׃ וְהָאֹנֵס אוֹ ְת ָך ָל ֶלכֶת עִמּוֹ ֶדּ ֶר ְך ִמיל ֵל ְך
ָשׁב ָפּנָיו׃ ְשׁ ַמ ְעתֶּם כִּי נֶ ֱא ַמר וְאָ ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע ָך
אִתּוֹ ְשׁנָיִם׃ הַשׁאֵל ֵמ ִא ְתּ ָך תֵּן לוֹ וְ ַהבָּא ִל ְלווֹת ִמ ְמּ ָך אַל תּ ֵ
ְשׂנֵא ָת אֶת אוֹיְֶבךָ׃ וַ ֲאנִי אוֹמֵר ָלכֶם ֶאהֱבוּ אֶת אוֹיְבֵיכֶם ] ָבּרֲכוּ אֶת ְמ ַק ְללֵיכֶם הֵיטִיבוּ לְשׂנְאֵיכֶם[
וָ
ַשׁ ָמיִם ֲא ֶשׁר הוּא ַמזְרִי ַח
וְ ִה ְת ַפּלֲלוּ ְבּעַד ] ַמ ְכאִיבֵי ֶכם וְ[ רוֹ ְדפֵיכֶם׃ ְל ַמעַן ִתּהְיוּ ָבנִים ַל ֲאבִיכֶם ֶשׁבּ ָ
ִשׁמְשׁוֹ ָל ָרעִים וְלַטּוֹבִים וּ ַמ ְמטִיר עַל ַה ַצּדִּיקִים וְגַם עַל ָהר ָ
ְשׁעִים׃ כִּי ִאם ְתּ ֵאהֲבוּ אֶת אוֹ ֲהבֵיכֶם ַמה
ִשׁלוֹם ֲאחֵיכֶם ִבּ ְלבָד מַה ִשׁ ְב ֲחכֶם הֲלא גַם
ִשׁאֲלוּ ל ְ
ְשּׂ ַכ ְרכֶם הֲלא גַּם הַמּוֹ ְכסִים יַעֲשׂוֹ זאת׃ וְאִם תּ ְ
40
ַשׁ ַמיִם ָשׁלֵם הוּא.
ֲשׁר ֲאבִיכֶם ֶשׁבּ ָ
המוֹ ְכסִים יַעֲשׂוֹ זאת׃ ָלכֵן הֱיוּ ְשׁ ֵלמִים ַכּא ֶ

בזמן הטבילה המאמין הנוצרי מקבל שפע הרוח ,והוא עובר הרכבה – התאחדות עם ישוע
כמו ענף הגפן אשר מסמל את ישוע:
ֲשׂה ְפּרִי ָלרוֹב כִּי ִב ְל ָעדַי לא תוּכְלוּן
ַשּׂרִיגִים הָעוֹמֵד בִּי וַ ֲאנִי בוֹ הוּא יַע ֶ
אָנוֹכִי הוּא ַהגֶּפֶן וְאַתֶּם ה ָ
41
עֲשׂוֹת ָדּבָר.

ֲשׁר הַגּוּף ֶאחָד וּבוֹ ֵא ָברִים ַה ְרבֵּה וְכָל ֵא ָברֵי
והוא הופך לחלק מגופו הסודי של ישוע :כִּי ַכּא ֶ
הַגּוּף אַף כִּי ַרבִּים הֵם ֻכּלָּם גּוּף ֶאחָד כֵּן גַּם ַהמּ ִ
ָשׁי ַח 42.אבל ההתאחדות הזאת חייבת להיות
בתהליך מתפתח של הידמות לישוע; תהליך אשר מנתב תמיד את התנהגות המאמין
להידמות בישוע ובסוף השגת ההגיון של ישוע :כִּי יְהִי ְל ַב ְבכֶם ִכּ ְלבַב ַהמּ ִ
ָשׁי ַח יֵשׁוּ ַע 43,ולפי
ָשׁי ַח.
דבריו של פּאוֹלוֹס :כִּי אִם ִלבְשׁוּ אֶת הָאָדוֹן יֵשׁוּ ַע ַהמּ ִ

44

מאז ראשית הנצרות ניסו המאמינים להידמות ככל האפשר לישוע ,האיש והאגדה,
וזאת לצערם ללא היתרון הקטן שלו ,כלומר בלי שהם יהיו ההתגלמות הארצית של
ֶ 38קמ ִפּיס ),(2002עמ' .11
 39בארת ) (2004עמ'  111ועמ' .114
 40הברית החדשה – מתי ,ה .48–39
 41הברית החדשה – יוחנן ,טו .5
ָשׁי ַח וְכָל־ ֶאחָד וְ ֶאחָד ִממֶּנּוּ ֵאבָר ַל ֲחבֵרוֹ" ,השוו
 42האיגרת הראשׁונה אל הקּוֹ ִרנְ ִתּיִּים יב  ,12עיין גם "כֵּן ֲאנַחְנוּ ָה ַרבִּים גּוּף ֶאחָד ַבּמּ ִ
את קביעתו של ֶקמ ִפּיס בעניין הזהֶ ,קמ ִפּיס ) ,(2002עמ' .221-220
 43האיגרת אל הפִּי ִל ִפּיִּים ב .5
 44האיגרת אל הרוֹ ִמיִּים יג  .14ראו גם :האיגרת אל ַהגָּ ָל ִטיִּים ג .27
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אלוהים .וזה מה שפעמים רבות משמעותי :לא ההזדהות המוחלטת עם האל ,אלא
ההתקרבות ההדרגתית אליו:
וַ ֲאנַחְנוּ ֻכלָּנוּ רוֹאִים ַבּ ַמּרְאָה אֶת כְּבוֹד הָאָדוֹן וּ ָפנֵינוּ ְמגֻלִּים וְנִ ְת ַה ֵפּ ְך ְל ֶעצֶם דְּמוּת ַההִיא ִמכָּבוֹד ְלכָבוֹד
45
ְכּמִי ֶשׁ ִמּ ְת ַחלֵּף ֵמאֵת אֲדוֹן הָרוּ ַח.

ישוע קרא לתלמידיו להידמות לו וללכת בעקבותיו:
ִשׁאִיר ָלכֶם מוֹפֵת ָל ֶלכֶת ְבּ ִעקְּבוֹתָיו.
ָשׁי ַח ֻענָּה ַב ַע ְדכֶם וְה ְ
כִּי לָזאת נִ ְקרֵאתֶם כִּי גַם ַהמּ ִ

46

וכך ללכת כמו שהלך כאשר היה עלי אדמות:
ֲשׁר ִה ְת ַה ֵלּ ְך הוּא כֵּן יִ ְת ַה ָלּ ְך.
הָאוֹמֵר ֶשׁהוּא עוֹמֵד בּוֹ ַכּא ֶ

47

ההידמות לאל בנצרות כרוכה בסבל; הסבל מביא את המאמין עד שתתממש בו
ֲשׁר ֲאנִי נָתוּן ֵשׁנִית ְבּ ֶח ְבלֵי ֵלדָה עַד ִכּי יוּצַר ָבּכֶם
דמות/צלם ישוע באופן שלםָ :בּנַי א ֶ
ָשׁי ַח.
ַהמּ ִ

48

חיקוי ישוע משמעותו ללכת אחריו ולחקות אותו בכל מעשיו ,ולפי דבריו של

ֲשׁר גַּם ֲאנִי הוֹ ֵל ְך ְבּ ִעקְּבוֹת ַהמּ ִ
פּאוֹלוֹס :לְכוּ ְבּ ִעקְּבוֹתָי ַכּא ֶ
ָשׁי ַח 49,וזה מה שהתכוון אליו ישוע
ָשׂיתִי ָלכֶם.
ֲשׁר ע ִ
באמרו לתלמידו :כִּי מוֹפֵת נָ ַתתִּי ָלכֶם ְל ַמעַן ַתּעֲשׁוֹ גַם אַתֶּם ַכּא ֶ

50

ואסיים

באמירתו המפורסמת של אגנאטיוס ) 51(110-35מאנטיוכיה למאמינים לפני שהוצא להורג:
הרשו לי לחקות את סבלו של אלוהי; אני החיטה של אלוהים ,נטחן תחת מטחנות שונאיי כדי
שאהיה לחם טהור למשיח ] [...אז אהפוך תלמידו האמיתי של ישוע המשיח כאשר העולם לא
52
יראה את גופי.

 45האיגרת השנית אל הקּוֹ ִרנְ ִתּיִּים ג .18
ִ 46אגֶּרֶת ֶפטְרוֹס הראשונה ב .21
ִ 47אגֶּרֶת יוֹ ָחנָן הראשונה ב .6
 48האיגרת אל ַהגָּ ָל ִטיִּים ד  .19ועוד על הנושא הזה ראו הלטרן ) ,(2000עמ'  .126-120וראו גם לינן ) ,(2001וראו גם
ֶקמ ִפּיס ) ,(2002עמ' .229-228
 49האיגרת הראשונה אל הקּוֹ ִרנְ ִתּיִּים יא  .1על הנושא לחקות את ישו באגרת זו ראו מאמרו המקיף של קים ).(2003
 50הברית החדשה – יוחנן ,יג.
51
ִאיגְנָ ִטיוּס בלטינית  Ignatiusהבישוף השלישי של אנטיוכיה וקדוש מעונה  98-50או  .117מכונה ביוונית תיאופורוס .ראו
בורשטיין ) ,(2005עמ' .51
 52איגרת אגנאטיוס אל הרומים יא  .3על הקשר בין המארטיריזם לבין חיקוי ישוע ,ראו דלהי ) ,(1933עמ' .24-1
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3

ההידמות לאל באסלאם הקדום

ـّﻖַَ /ת ַח' ַלּ ַק
ـﺨـﻠ َ
 3.1הסמנטיקה של הפועל ﺗ َ
ـ ﻖַ /ת ַח' ַלּ ַק במלונו הידוע
ـﺨـﻠ َّ
ִאבְּן ַמנְט’וּר ) (1311-1233/711-630מפרש את המילה ﺗ َ
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏִ /ל ַסאן א ְל ַע ַרבּ ,ומביא בין היתר את החדית' מפי עַאא ַ
ִשה 53על אופיו של הנביא
ֻמ ַחמַּד :ﻛﺎﻥ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ /אופיו )של הנביא ֻמ ַחמַּד( היה הקראן .וכך הוא כותב:
ـ ﻖ ﲞﻠﹸﻖ ﻛﺬﺍ :ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﹶﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﻠﻮﻗﹰﺎ ﰲ ﻓﻄﹾﺮﺗﻪ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﲣﻠﹼﻖ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻤﻞ ﺃﹶﻱ ﺃﹶﻇﻬﺮ
ـﺨـﻠ َّ
ﺗ َ
54
ﺟﻤﺎ ﹰﻻ ﻭﺗﺼﻨﻊ ﻭﺗﺤﺴﻦ ،ﹺﺇﻧﻤﺎ ﺗ ﹾﺄﻭﹺﻳﻠﹸﻪ ﺍ ِﻹﻇﹾﻬﺎﺭ .ﻭﻓﻼﻥ ﻳﺘﺨﻠـّﻖ ﺑﻐﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﺃﻱ ﻳﺘﻜﻠﻔﻪ.
הידמה למידה כך :סיגל אותה מבלי שהיתה טבועה בטבע בריאתו .ודברו ַת ַח' ַלּ ַק כמו התקשט;
כלומר הראה את היופיֶ ,ה ֱעמִיד ְפּנֵים והתקשט .הרי משמעתו החצנה' .פלוני מתחזה בזולת אופיו',
כלומר מעמיד פנים.

ליין כותב בלקסיקון שלו:
ـﻖ ﺑﻜﺬﺍ  [or nature] that was not his own. Andﺧﻠﻖ  means He affectedﲣﻠـّﻖ ﺑﻐﲑ ﺧﻠﻘﻪ
 heﲣﻠ ّ
'ﲣﻠـّﻖ feigned such a thing, it not being in his nature, or not being created in him. And
 according in a tradition, [He affected, to men, a nature.55 that did notﻟﻠﻨﺎﺱ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ'
ـﻪbelong to him; or] he pretended [to men] that there was in his nature (
) thatﰲ ﺧـﻠﹸﻘ ِ
which was contrary to his real intention; or that which was contrary to what he had in
 ; He was, orﲣﻠـّﻘﺖ ﺑﻪ  ; andﲣﻠـّﻖ ﺑﻪ .ﲡﻤﻞ  andﺗﺼﻨـّﻊ his heart: the verb is similar to
became, rubbed over, or perfumed; and she was, or became, so…56

ـﻖ )או אופי( אשר לא היה לו .ו ﲣﻠـّﻖ ﺑﻜﺬﺍ הוא העמיד פנים בדבר,
ـﻠ ُ
ﲣﻠـّﻖ ﺑﻐﲑ ﺧﻠﻘﻪ משמעו הוא מזיף ﺧ ُ
אשר לא מאופיו ,או לא נברא איתו .ו 'ﲣﻠـّﻖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ' לפי החדית' /התחזה בפני אנשים בדבר
ـ ﻪ( אשר בניגוד לתכליתו
אשר לא שייך לו; )או( הוא העמיד פנים )לאיש( שיש באופיו )ﰲ ﺧـﻠﹸﻘ ِ
האמיתית; או אשר בניגוד למה יש בלבו; הפועל דומה ל ﺗﺼﻨـّﻊ )=התחזה( ו ﲡﻤﻞ )= ִה ְתיַפָּה( .ﲣﻠـّﻖ ﺑﻪ ו
ﲣﻠـّﻘﺖ ﺑﻪ; הוא היה ,או נמרח בִ ,מ ְתבּ ֵ
ַשּׁם; והיא היתה ,או הפכה להיות ,כך;

ﺏ בשתי משמעויות:
ـ ﻖ ﹺ
ـ َ
ﺨﻠ ّ
במילון איילון שנער מתרגמים את הפועל ﺗ 
אִ .סגֵּל ְל ַעצְמוֹ תְּכוּנוֹת לא לוֹ.

 53אשתו השלישית של הנביא ֻמ ַחמַּד ) ,(678/58ראו ואט ).(1960
ִ 54אבְּן ַמנְט'וּר ) ,10 ,(1994עמ' . 92 –84
ִ 55אבְּן ַמנְט'וּר ) ,10 ,(1994עמ'  .86זה חדית' מפי הנביא ֻמ ַחמַּד ומופיע כציטוט של ֻעמַר ִא ְבּן אל ַח'טָּאב ,הח'ליף השני
באסלאם ,באגרת לאחד המושלים ,ראו :שם ,עמ' .87
 56ליין ) ,1 ,(1968עמ' .800
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בִ .חקָּה אֶת ִמנְ ָהגָיו /אָפְיוֹ ֶשׁל.

57

ـ ﻖ היא :לסגל מידה )או
ـﺨـﻠ َّ
כללו של דבר ,לפי המילונים מתברר כי משמעות הפועל ﺗ َ
מידות( שאינה באופי הטבעיִ .אבְּן ַמנְט’וּר וליין מצטטים אותה מסורת שבה גינוי למי
שמתחזה או מסגֵּל אופי שאינו טבוע בו.
ַמּד ב ֻקראן
 3.2הידמות לנביא ֻמח ַ

58

האסלאם מצווה על מאמיניו אורח חיים מוסרי ,כשהעיקרי בחיים אלו הוא :הידמות לנביא
ֻמ ַחמַּד ),(Imitatio Muhammadi

59

אשר משמעותו אהבת הנביא ֻמ ַחמַּד ומחויבות לדרכו

כהישג רוחני.
ישנם פסוקים ב ֻקראן שמצביעים על תפקידו הייחודי של הנביא ֻמ ַחמַּד אשר נשלח
כחמלה לכל העולם ﴿ ﻭﻣﺂ ﹶﺃ ﺭ ﺳ ﹾﻠﻨﺎ ﻙ ﹺﺇﻻﱠ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ﱢﻟ ﹾﻠﻌﺎﹶﻟ ﻤ 
ﲔ﴾' / 60לא שלחנוך כי אם להביא רחמים על
שוכני העולם' .ה ֻקראן תמיד מצהיר כי יש לציית לאללה וללכת בעקבות הנביא﴿ :ﹸﻗ ﹾﻞ ﺇﹺﻥ
ﺤﹺﺒﺒﻜﹸﻢ ﭐﻟﱠﻠ ﻪ﴾
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﭐﻟﻠﱠ ﻪ ﻓﹶﭑﺗﹺﺒﻌﻮﻧﹺﻲ ﻳ 
ﻛﹸﻨﺘ ﻢ ﺗ 

61

' /אמור ,אם אוהבים אתם את אלוהים ,לכו אחרי,

ואלוהים יאהבכם'.
ה ֻקראן מחייב את המוסלמים לציית לנביא ֻמ ַחמַּד ﴿ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﭐﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﹾﺍ ﹶﺃﻃﻴﻌﻮﹾﺍ ﭐﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﹶﺃﻃﻴﻌﻮﹾﺍ
ﭐﻟ ﺮﺳﻮ ﹶﻝ﴾' / 62הוי המאמינים שמעו בקול אלוהים ושמעו בקול השליח' .ובמקרה של חילוקי
דעות יש לחזור אל האל ואל השליח ﴿ﹶﻓﺈﹺﻥ ﺗﻨﺎ ﺯ ﻋﺘ ﻢ ﻓﻲ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﺮﺩﻭ ﻩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﭐﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﭐﻟ ﺮﺳﻮﻝ﴾

63

' /ואם

תיפול ביניכם מחלוקת על דבר-מהָ ,הביאוהו בפני אלוהים ובפני השליח' .עניין הציות
לנביא ֻמ ַחמַּד מוזכר בכמה פסוקים בקראן:באחד מהם הקראן מציין כי הציות לנביא ֻמ ַחמַּד

 57איילון ושנער )תשמ"ח( ,עמ' .98
 58על המונח הידמות לאל באסלאם לא נכתב עדיין ערך עצמאי באינציקלופדיה של האסלאם.
 59ראו שימל ) ,(1985עמ'  .31וראו גם ,קורנל ) ,(1998עמ'  .199ראו רות'וון הסבור כי ההידמות למחמד משמעותה מלחמה
בכופרים  ,רות'וון ) ,(2000עמ'  .48-28עוד על עניין זה ראו :רובין ) , (2000עמ'  .458-440במיוחד עמ' .447
 60סורת אלאנביאא .107 ,21
 61סורת אל עמראן .31 ,3
ﻉ ﭐﻟﻠﱠ ﻪ﴾ /כל הנשמע לשליח ,נשמע לאלוהים .ראוי
 62סורת אלנסאא  .59 ,4ראו גם בפסוק  80בסורה הזו ﴿ ﻣ ﻦ ﻳ ﻄ ﹺﻊ ﭐﻟ ﺮﺳﻮ ﹶﻝ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﹶﺃﻃﹶﺎ 
לציין פירוש אל ֻק ַשיְ ִרי לפסוק זה :ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺍ ﹶ
ﺏ
ﺏ ﻣﻨﻪ ﺗﻘ ﺮ 
ﳉﻤﻊ ﳊﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻃﺎﻋﺘﻨﺎ ،ﻓﻤﻦ ﺗﻘ ﺮ 
ﻣﻨﺎ /.הפסוק הזה מראה אל איחוד ה ַחאל )מצב מיסטי( של שליח האל ,תפילת אל וברכתו עליו לשלום ,ואמר ישתבח:
ֻשיְרִי
השמיעה בקולו )של ֻמ ַחמַּד( שמיעה בקולנו )של האל( ,ומי שמתקרב אליו )רוחנית( מתקרב אלינו )האל( .ראו אלק ַ
)/1 ,(1419ב ,עמ' .40
 63שם ,פסוק .59
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הוא סיבה ללכת בדרך הישר ﴿ ﻭﺇﹺﻥ ﺗﻄﻴﻌﻮﻩ ﺗ ﻬﺘﺪﻭﺍ﴾

64

' /אם תישמעו לו ,תישירו לכת'.

65

ﺤ ﹶﺬ ﹺﺭ ﭐﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﹸﻮ ﹶﻥ ﻋ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﹺﺮ ﻩ
הקראן מזהיר את המוסלמים בל ימרו את פיו של הנביא ֻמ ַחמַּד﴿ :ﹶﻓ ﹾﻠﻴ 
ﺃﹶﻥ ﺗﺼﻴﺒ ﻬ ﻢ ﻓﺘﻨ ﹲﺔ ﹶﺃ ﻭ ﻳﺼﻴﺒ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺏ ﹶﺃﻟﻴ ﻢ﴾' / 66ייזהרו-נא המפרים את דברו פן יועמדו בנסיון קשה,
או יפגע בהם עונש כבד'.
ﺤ ﻤ ﺪ ﹶﺃﺑﺎ ﹶﺃ ﺣ ﺪ ﻣﻦ ﺭ ﺟﺎﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻟﹶـﻜﻦ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ
בשליחת נביאו מגלה האל את עצמו לעולם﴿ :ﻣﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ 
ﷲ﴾ֻ ' / 67מ ַחמַּד אינו אב לאיש מכם ,כי אם שליח אלוהים'.
ﭐِ
כך ֻמ ַחמַּד נבדל מאחרים על ידי אלוהים ,ובגלל כך דרך החיים שלו הפכה להיות החוק
התקף בצורה מיוחדת לכל המוסלמים כי הוא דוגמה לחיקוי.
ﺴﻨ ﹲﺔ/
בהתייחסות ה ֻקראנית לנביא ֻמ ַחמַּד חל שינוי מהותי כאשר הקראן קורא לו ﹸﺃ ﺳ ﻮ ﹲﺓ ﺣ 
ֻא ְסוַה ַח ַסנַה﴿ :ﱠﻟ ﹶﻘ ﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻮ ﹺﻝ ﭐﻟﻠﱠ ﻪ ﹸﺃ ﺳ ﻮ ﹲﺓ ﺣ 
ﺴﻨ ﹲﺔ﴾' /'68שליח האל הוא הדוגמה והמופת
לכם'.

69

שימל התייחסה בספרה על הנביא ֻמ ַחמַּד למונח הקוראני ֻא ְסוַה ַח ַסנַה ,במה

שכינתה הידמות ל ֻמח ַ
ַמּד ).(Imitatio Muhammadi

70

שימל סבורה כי אפשר להבדיל בין הנביא ֻמ ַחמַּד לבין ישוע הנוצרי ,בכך ש ֻמ ַחמַּד היה
ـ ﻪ ﻭﺍ ﺣ ﺪ﴾
ـﻬﻜﹸ ﻢ ﹺﺇﹶﻟ ٰ
ﺸ ﺮ ﻣﹾﺜﹸﻠ ﹸﻜ ﻢ ﻳﻮ ﺣ ٰﻰ ﹺﺇﹶﻟ ﻲ ﹶﺃﻧﻤﺂ ﹺﺇﹶﻟ ٰ
אדם .היא למדה זאת מהפסוק הקֻראני ﴿ﹸﻗ ﹾﻞ ﹺﺇﻧﻤﺂ ﹶﺃﻧ ﹾﺎ ﺑ 

71

' /אֱמור ,אני רק בשׂר ודם כמותכם; נִגלה לי כי אלוהיכםֱ ,אלוה אחד הוא' .ובכך הוא טוען
שאין לו תכונות על– טבעיות.
היא מוסיפה וטוענת כי מעמדו של ה ֻקראן באסלאם מקביל מבחינה פנומנולוגית
למעמדו של ישוע בנצרות :ישוע הוא 'המלה הקדושה של אלוהים' 72,והקראן הוא מילת
ﺻﺪﻗﹰﺎ ﻭ ﻋ ﺪ ﹰﻻ ﱠﻻ ﻣﺒ ﺪ ﹺﻝ ﻟ ﹶﻜﻠﻤﺎﺗ ﻪ﴾
ﻚ 
ﺖ ﹶﻛﻠ ﻤﺖ ﺭﺑ 
אלוהים ﴿ :ﻭﺗ ﻤ 

73

' /ד ַבר ריבּונ ָך יתקיים במלואו

 64סורה אלנּוּר 54 ,24
ﻼ ﹶﺓ ﻭﺁﺗﻮﹾﺍ ﭐﻟ ﺰﻛﹶـﺎ ﹶﺓ ﻭﹶﺃﻃﻴﻌﻮﹾﺍ ﭐﻟ ﺮﺳﻮﻝ﴾' /קַיימו את התפילה ותנו זַכָּאת והישמעו לשליח'.
 65ראו באותה סורה פסוק  ﴿ : 56ﻭﹶﺃﻗﻴﻤﻮﹾﺍ ﭐﻟﺼـ ﹶ
 66סורת אלנּוּר .63 ,24
 67סורת אלאַ ְחזַאבּ .40 ,33
 68סורת אלאַ ְחזַאבּ 21 ,33
 69הקוראן ,עמ'  .341בניגוד לדעה אצל גולדצהיר )תשמ"ז( ,עמ' .24
 70שימל ) ,(1985שם .ראו גם שימל ) ,(1994עמ' .90
 71סורת ֻפ ִצּ ַלת 6 ,41
 72הקראן מצהיר כי ישוע הוא ﹶﻛ ﻠ ﻤ ﺔ ﻣ ﻨ ُﻪ מילה מאת אלוהים ,ראו סורת אַל ִע ְמ ַראן  .45 ,3ובמקום אחר הקראן מכנה את ישוע
﴿ﭐﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ُﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﭐﺑ ُﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﭐﻟ ﱠﻠ ﻪ ﻭ ﹶﻛ ﻠ ﻤﺘُﻪُ﴾/ישוע המשיח בן מרים אינו אלא שליח אלוהים ומילה מאתו ,ראו סורת אלנִסַאא .171 ,4
 73סורת אלאַנְעַאם .115 ,6
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לשנות את דבריו' .לכן אם נשווה את שני הפרושים של 'מלת הקודש',
באמת ובצדק ,ואין ַ
לא ניתן להשוות את ֻמ ַחמַּד ,לא תיאולוגית ולא פנומנולוגית ,לישוע.

74

הנביא ֻמ ַחמַּד ידע ,כפי שתמיד הקוראן מזכיר לו ,שהוא רק בשר ודם ,איש ,שהזכות
המיוחדת שלו הייתה שהוא הוענק ניסיון גילוי רצון האל:
ﻚ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺗﹺﺒﻊ ﹺﺇﻻﱠ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ ﹺﺇﻟﹶﻲ﴾ / 75אמור ,איני
ﺐ ﻭﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹺﺇﻧﻲ ﻣﹶﻠ 
﴿ﻗﹸﻞ ﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﺧﺰﺁﺋﻦ ﺍﷲ ﻭ ۤﻻ ﹶﺃ ﻋﹶﻠﻢ ﭐﹾﻟ ﻐﻴ 
טוען בפניכם כי בידי אוצרות אלוהים ,ולא כי יודע אני את הנסתר ,ואיני טוען בפניכם כי מלאך
אני .דבק אני רק באשר נגלה לי.

וכך הנביא ֻמ ַחמַּד הרגיש שכל מה שקרה לו היה חסד שלא ניתן להסבירו ,שלא הגיע לו
והוא נבחר ככלי שלו .בשליחת נביאו אלוהים מגלה את עצמו לעולם:
ﺖ ﻓﹶﺂ ﻣﻨﻮﹾﺍ
ﺤﻴﹺـﻲ ﻭﻳﻤﻴ 
ـ ﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﻫ ﻮ ﻳ 
ﺽ ۤﻻ ﹺﺇﹶﻟ ٰ
ﺕ ﻭﭐ َﻷ ﺭ ﹺ
ﺴ ٰﻤ ٰﻮ 
ﻚ ﭐﻟ 
ﺱ ﹺﺇﻧﻲ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﭐﻟﻠﱠ ﻪ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺟﻤﻴﻌﹰﺎ ﭐﱠﻟﺬﻱ ﹶﻟﻪ ﻣ ﹾﻠ 
﴿ﹸﻗ ﹾﻞ ٰﻳﹶﺄﻳﻬﺎ ﭐﻟﻨﺎ 
76
ﺑﹺﭑﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﻟ ﻪ ﭐﻟﻨﹺﺒ ﻲ ﭐ ُﻷﻣﻲ ﭐﱠﻟﺬﻱ ﻳ ﺆ ﻣﻦ ﺑﹺﭑﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﹶﻛﻠﻤﺎﺗ ﻪ ﻭﭐﺗﹺﺒﻌﻮ ﻩ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ ﻬﺘﺪﻭ ﹶﻥ﴾  /אמור ,הוי האנשים ,הנני שליח
אלוהים אליכם אל כולכם ,אשר לו מלכות השמים והארץ .אין אלוה מבלעדיו ,והוא מחיה
וממית .על כן האמינו באלוהים ובשליחו ,בנביא איש אומות העולם ,המאמין באלוהים ובדבריו.
לכו עמו למען תישרו לכת.

ﻚ ﹶﻟ ﻌﹶﻠ ٰﻰ ﺧﻠﹸ ﹴﻖ
כך נבדל הנביא ֻמ ַחמַּד מאחרים על-ידי האל .הוא בעל המידות הטובות  ﴿ :ﻭﹺﺇﻧ 
ﻋﻈﻴ ﹴﻢ﴾' / 77ונֵיחנ ָת בסגולות נשׂגבות' .הנביא ֻמ ַחמַּד ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ /אל ֻמ ְצ ַטפַא /הנבחר ,ובשל כך
'הסונה' שלו ,דרך החיים שלו ,נהפכה להיות החוק התקף בצורה מיוחדת לכל המוסלמים
ﺨﺬﹸﻭ ﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﺎ ﹸﻛ ﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﹶﭑﻧﺘﻬﻮﺍ﴾' / 78כל שהשליח נותן
כי הוא הדוגמה הטובה ﴿ :ﻭﻣﺂ ﺁﺗﺎ ﹸﻛ ﻢ ﭐﻟ ﺮﺳﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ 
לכם – אותו תיקחו ,ואחר ימנע מכם – ממנו תימנעו .ה ֻקראן מראה כי הנביא ֻמ ַחמַּד הוא
מורה ,דבר שיבהיר אותו החדית':
ﺤ ﹾﻜ ﻤ ﹶﺔ ﻭﺇﹺﻥ ﻛﹶﺎﻧﻮﹾﺍ ﻣﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﹶﻟﻔﻲ
ﺏ ﻭﭐﹾﻟ 
ﲔ ﺭﺳﻮ ﹰﻻ ﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻳﺘﻠﹸﻮﹾﺍ ﻋﹶﻠﻴ ﹺﻬ ﻢ ﺁﻳﺎﺗ ﻪ ﻭﻳ ﺰﻛﱢﻴ ﹺﻬ ﻢ ﻭﻳ ﻌﻠﱢﻤﻬﻢ ﭐﹾﻟ ﻜﺘﺎ 
ﺚ ﻓﻲ ﭐ ُﻷﻣﻴ 
﴿ﻫ ﻮ ﭐﱠﻟﺬﻱ ﺑ ﻌ ﹶ
79

ﻼ ﹴﻝ ﻣﺒﹺﲔ﴾  /הוא אשר שלח אל בני אומות העולם שליח מקרבם ,למען יקרא בפניהם את
ﺿﹶ

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

 74שימל ) ,(1985עמ' .32
 75סורת אלאַנְ ַעאם 50 :6
 76סורת אלאַ ְערַאף .158 :7
 77סורת אל ַק ַלם 4 ,68
 78סורת אל ַח ְשר 7 ,59
 79סורת אלגֻ' ֻמ ַעה 2 ,62
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כך הקראן יצר בסיס להערצה מיוחדת לנביא ֻמ ַחמַּד .עד זמננו זה ,כל אדם מוסלמי דתי אינו
מזכיר את שמו של הנביא ֻמ ַחמַּד או כל דבר הקשור אליו בלי הוספת כינוי כבוד ,כגון:
ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﱯַ /ח ְצ' ַרת אלנַּ ִבּי /כבוד הנביא; ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒַ /ח ִדית' ַשׁ ִריף /חדתי' נשגב.

 3.3ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד בספרות החדית'
אדיר חפצם של המוסלמים הוא לחקות בקפדנות מדוקדקת את מעשיו של הנביא ֻמ ַחמַּד,
אשר ספרות החדית' וספרות הסירה עיטרה אותו ככליל השלמות 80.תחילתו של חיקוי זה
אינו מכוון לבחינות מוסריות דווקא ,אלא לאופני קיומן של המצוות המעשיות ולנוהגי
חיים חיצוניים .באחד החדית'ים נאמר' :ﺻﻠﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﱐ ﺃﺻﻠﻲ / 81'.התפללו כמו שראיתם
אותי מתפלל ,ובחדית' אחר' :ﺧﺬﻭﺍ ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ / 82'.קחו ממני את סדרי טקסיכם )בחג' =
עלייה לרגל( .
לכן ,חשוב מאוד לוודא שהחדית' המוצהר יהיה ﺻﺤﻴﺢ /צחיח /מהימן ,כי כמו
שההקשבה ל ֻקראן היא מען הקשבה לאל ,כך ההקשבה לחדית' של ֻמ ַחמַּד מקרבת את
האדם המֻסלמי למגע עם ֻמ ַחמַּד ,כאילו שהוא רואה אותו ומקשיב לו .רוב המוסלמים בחרו
ללכת בעקבות כל מה ש ֻמ ַחמַּד עשה או אמר.
גישה כזו הייתה הבסיס לאהבה והערצה של הנביא ֻמ ַחמַּד ,שנראה תמיד כגון דמות
אבהית ,ועל כך מורה החדית' הזה:
'ﹺﺇﻧﻤﺎ ﹶﺃﻧﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹺﺑ ﻤﻨ ﹺﺰﹶﻟ ﺔ ﺍﹾﻟﻮﺍﻟ ﺪ ﹸﺃ ﻋﻠﱢ ﻤ ﹸﻜ ﻢ / 83'.הרי אני עבורכם בדרגת האב מחנך אותכם.

הנגישות לנביא ֻמ ַחמַּד דומה לנגישות לאבא או זקן מכובד במשפחה שפונים אליו באמון
מלא בגלל שיודעים בבטחה שהוא יודע את התשובה הנכונה לכל שאלה ,ואת הפתרון לכל
בעיה .אך זה גם יכול להוביל לגישה קשורה ל ﺳﻨﺔ /ה ֻסנַּה /מסורת הנביא ֻמ ַחמַּד ,אפילו
בחיצוניות הכי זערורית .כפי שרואים אצל עבד אללה בנו של ֻע ַמר ִא ְבּן אל ַח' ָטּאב ,אשר

 80שמה של ספרות הביוגרפיה של הנביא ֻמ ַח ַמּד ,ראו ריפין ).(1960
 81ונסינק ) ,3 ,(1992עמ' .384
 82ונסינק ) ,6 ,(1992עמ' .432
 83ונסינק ) ,7 ,(1992עמ'  .317ראו אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,1 ,עמ' .54
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הטיל על עצמו חיקוי הנביא בכל דבר,

84

ונחשב למחקה המקפיד ביותר של מעשיו של

הנביא ֻמ ַחמַּד ,ולמענו התפלל איש ואמר:
ـ ﹺﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺃﺑﻘﻴﺘﲏ ﺃﻗﺘﺪﻱ ﺑﻪ ،ﻓﺈﱐ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷ ﻭﻝ ﻏﲑﻩ'' / 85.אלוהים ַת ְשׁאִיר ַבּ ַחיִּים
'ﺍﻟﻠﻬ ﻢ ﺃﺑ ْ
את ַע ְבּד אַלּלָּה ִא ְבּן ֻע ַמר כל עוד אני בחיים למען אחקה אותו ,כי אינני מכיר אדם דבק לעניין הראשון
86
כמוהו ִא ְבּן ֻע ַמר'.

 3.4ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד בספרות המוסר הפילוסופית

87

אבו ֻמ ַח ַמּד עלי ִא ְבּן ַחזְם ) (1064-994/456-384מחכמי דת האסלאם בספרד 88,מקדיש את
ﺴﲑ ﰲ ﻣﺪﺍﻭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ /אלאַ ְח' ַלאק ואל ִסיַּר ִפי ֻמ ַדאוַ'אתּ אלנֻּפוּס /המידות
חיבורו ,ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟ 
ואורח-החיים למרפא הנפשות ,להידמות לנביא ֻמ ַחמַּד ואומר:
ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺧﲑ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻋﺪﻝ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﻭﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻓﻠﻴﻘﺘﺪ
ﲟﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ – ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻭﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺳﲑﻩ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺃﻋﺎﻧﻨﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﺴﺎﺀ ﺑﻪ ﲟﻨﻪ ﺁﻣﲔ/ 89.
הרוצה לזכות בזיו העולם הבא ובחכמת העולם הזה ובדרכי צדקה בחייו ,ולקנות את כלל כל
המידות הטובות כולן ולהיות ראוי לכל המעלות במלואן ,הריהו צריך ללכת בדרכי ֻמ ַחמַּד שליח
אללה –יברכהו אללה וישם לו שלום– ולנהוג על פי מידותיו והליכותיו ככל אשר יוכל ,יעזרנו
90
אללה ברוב חסדו במאמצינו להידמות לו ,אמן.

ַמ ְס ַכּוַ'יְה ) (1030-932/421-320בספרו ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕַ /תּ ְה ִד'יבּ אלאַ ְח' ַלאק /תיקון המידות,
מושפע במידה רבה מאריסטו ,אותו הוא מכנה בשם ﺍﳊﻜﻴﻢ /אל ַח ִכּים /החכם ,דוגל כי
הנימוסים בשביל בני נוער מועילים להם ואף מובילים אותם להתקרבות לאל ,וכך כותב:
ﻭﺗﺴﻮﻗﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﱄ ﺍﻷﻣﻮﺭ] [...ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﻭﳎﺎﻭﺭﺓ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ/ 91.
ו)הנימוסים( מובילים אותם )בני הנוער( אל מדרגת הפילוסופיה העליונה ועולה בהם אל מעלות
העניינים ] [...מההתקרבות לאל ,וההידמות למלאכים.

ַמ ְס ַכּוַ'יְה ,אשר לדבריו תירגם את ספר אריסטו האתיקה הניקומאכית לערבית ,סבור כי
האחרונה במדרגות המידות זה להפוך את מעשי האדם למעשים אלוהיים
ִ 84אבְּן ַסעְד ) ,4 ,(2001עמ' .135
ִ 85אבְּן ַסעְד ) ,(2001שם.
 86הכוונה בעניין הראשון ה ֻסנַּה של הנביא ֻמ ַח ַמּד.
 87על ספרות המוסר באסלאם ראו ולזר ) ;(1960דונלדסון ).(1953
 88על חייו ועל ספריו ועל מחשבתו ראו ארנלדז ).(1960
ִ 89א ְבּן ַחזְם ),(1908עמ' .21
 90ציטטתי את התרגום של הקטע גולדצהיר )תשמ"ז( ,עמ' .219
ַ 91מ ְס ַכּוַ'יְה ) ,(1966עמ' 62
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ﻭﺁﺧﺮ ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺇﳍﻴﺔ ] [...ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ
ﰲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ / 92.ואחרונה במדרגות המידות שמעשי האדם כולם יהפכו
למעשים אלוהיים ] [...וכך דרכו של האדם כאשר מגיע אל התכלית העליונה ביכולת ההידמות
לבורא יתגדל ויתרומם.

 3.5ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד בספרות הצוּפית הקלאסית
חכמי הצופים הקודמים סברו כי הטמעת ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד היתה אמצעי חשוב
להישגים רוחניים .וכך כותב לואיסון בערך ַתּ ַצוֻּף באנציקלופדיה של האסלאם:
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
כבר לצופים הקדומים ,חיי הנביא )סירה( ,דבריו ומעשיו ) ֻסנַּה( היו הדוגמה .הצוּפי חייב לא רק ללכת
בעקבותיו באופן גופני ורוחני )הידמות ל ֻמ ַח ַמּד( ,אלא גם ל ִהתְאַמֵּץ בעצמו כדי לשמור את ֻמ ַח ַמּד עצמו
ַמּד
תמיד נוכח במחשבותיו ורגשותיו .היצוג הזה יכול להיות שהועצם לכזה היקף שהצוּפים חשבו ש ֻמח ַ
ִבּכְבוֹדוֹ וּ ְב ַעצְמוֹ לפניהם ,אשר התקשר איתם במילים או בעצות .הם היו משוכנעים כי ֻמ ַחמַּד אחרי מותו
עדיין חי במציאות הפוכה .בזמן האחרון משתמשים במונח ַט ִרי ָקה ֻמ ַח ַמּ ִדיָּה/דרך ֻמ ַח ַמּד לקונטקסט הזה.

סהל אל ֻתּ ְס ַת ִרי ),(283/896

94

מפרשני הקֻראן הצוּפיים הקדומים ביותר ,כותב ב ﺗﻔﺴﲑ

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢַ /ת ְפ ִסיר אל ֻק ְראַאן אל ַע ִט'ים /פירוש הקֻראן הגדול ,בפירוש לפסוק ﴿ ﻭﻣﺂ ﺁﺗﺎ ﹸﻛ ﻢ
ﭐﻟ ﺮﺳﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ 
ﺨﺬﹸﻭ ﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﺎ ﹸﻛ ﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﹶﭑﻧﺘﻬﻮﺍ﴾ /95כל שהשליח נותן לכם– אותו תיקחו ,ואשר ימנע מכם–
ממנו תי ָמנעו:
ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺛﻼﺙ :ﺃﻛﻞ ﺍﳊﻼﻝ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﻭﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ
ַשׁר( ,והידמות לשליח האל –תפילת האל
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ / 96.עיקרי דרכנו הינם שלושה :אכילת המותר )כּ ֵ
וברכתו עליו לשלום– במידות ובמעשים ,וטיהור הכוונה בכל המעשים.
 92שם ,עמ'  88ו– .90
 93ראו לואיסון ) ,(1960עמ' .316
 94מורה צופי קדום בעל השפעה רבה על עיצוב הצופיות הקדומה .אפשר למצוא תורתו בפירושו לקראן ,ראו אל ֻתּ ְס ַתרִי
) .(1911השוו :בוורנג ) ,(1980וראו אל ֻתּ ְס ַתרִי ) .(1980ראו בוורנג ) ;(1960טנק ).(1970
 95סורת אל ַח ְשר .7 ,59
 96אל ֻתּ ְס ַתרִי ) ,(1911עמ' .101
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הוא אומר בפירושו לפסוק אחר:

97

ﺍﻷﻣﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮﺍ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻧﺴﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺋﻬﻢ ﺑﻪ ،ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺘﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ
ﺃﻣﺘﻪ / 98.אוּמִּיוּן 99הם אשר האמינו לנביא ֻמ ַחמַּד –תפילת האל וברכתו עליו לשלום– מייחסים
אותם לו בשל כך שהם הולכים בעקבותיו ומחקים אותו ,מי שלא מחקה אותו אינו שייך לאומתו.

ﻚ ﹶﻟ ﻌﹶﻠ ٰﻰ ﺧﻠﹸ ﹴﻖ ﻋﻈﻴ ﹴﻢ﴾/100
ַס ְהל אל ֻתּ ְס ַת ִרי מציין כי הנביא ֻמ ַחמַּד בעל אופי נשגב ,לפי הפסוק ﴿ ﻭﹺﺇﻧ 
ונֵיחנ ָת בסגולות נשׂגבות ,וכותב כך:
ﺖ ﺑﺄﺩﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ...ﰒ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﳊﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﱃ ﻗﻮﺗﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﻜﻮﻧﻪ ﺇﱃ ﻗﻮﺗﻪ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ
ﺗﺄﺩﺑ 
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺘﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﺏ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ .ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺣﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﱃ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ :ﲣﻠﻖ
ﺑﺄﺧﻼﻗﻲ ﻓﺈﱐ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ / 101.הלכ ָת ) ֻמ ַחמַּד( לפי מוסר הקראן  ...ואח"כ אמר :הכעס והרוגז מהתמסרות
האדם לכוחו ,כאשר ייצא מהתמסרותו לכוחו החולשה תשכון בנפשו ,ויצאו ממנו החמלה והעדינות,
והוא חיקוי מידות הריבון תתגדל מלכותו .וכבר התגלה האל לדָוד עליו השלום ואמר :דָוד ֱהיֵה מסַגּל
לך את מידותיי; כי אני ארך אפיים.

אַבּוּ אל ַקא ִסם אלֻג’נַיְד ) 102(910/298גם הוא מתייחס לסוגיית ההידמות לאל :ﺳﺌﻞ ﺍﳉﻨﻴﺪ ﻋﻦ
ﺍﶈﺒﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﺩﺧﻮﻝ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﶈﺒﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﶈﺐ

103

 /אלגֻ’נַיְד נשאל אודות האהבה,

ואמר :היכנסות תארי האהוב במקום תארי האוהב .אפשר ללמוד מציטוט זה כי ﳏﺒﺔ
ַ /מ ַח ַבּה/אהבת האל

104

אצל הצוּפים זהה להידמות לאל .דברי אלֻג’נַיְד נתפרשו הן אצל

אַל ִסּרַּאג' והן אצל אלקֻשירי .אַל ִסּ ַרּאג' )(378/988

105

בפרק שעוסק ב' ַמ ַחבַּה' בספרו

אַלּל ַ
ֻמע 106דן באמרתו של אלֻג’נַיְד ,וכה כתב:
ﻓﻬﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ" 107:ﺣﱴ ﺃﺣﺒﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺣﺒﺒﺘﻪ ﻛﻨﺖ ﲰﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ ،ﻭﺑﺼﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ ،ﻭﻳﺪﻩ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﻄﺶ
ﺎ" / 108וזה לפי דברו :עד שאני אוהבו ,וכשאני אוהבו הריני שמיעתו אשר בה הוא שומע;
ראייתו אשר בה הוא רואה; ידו אשר בה הוא הודף.
 97סורת אלגֻ ֻמעַה .2 ,62
 98אל ֻתּ ְס ַתרִי ) ,(1911עמ' .103
 99על תרגום המילה ﺍﻷﻣﻴﻮﻥ /אוּמִּיוּן ראו הערתו של רובין בתרגום הקוראן ,עמ' .45
 100סורה אל ַק ַלם .4 ,68
 101אל ֻתּ ְס ַתרִי ) ,(1911עמ' .107
 102הדמות המרכזית בצופיות בכל הדורות ,על חייו ,הגותו והקובץ השלם של איגרותיו ראו אל ַחכִּים ) ,(2007והשוו ארברי
)ַ ;(1960ע ְבּד אל ַקא ִדר ).(1962
 103אל ַחכִּים ) ,(2007עמ' .98
 104ראו ארקון ).(1960
 105ראו לורי ) , (1960וראו אל ַסּ ַרּאג' ) ,(2001עמ' .55-53
 106אל ַסּ ַרּאג' ) .(2001עמ'  .55על חשיבות הספר בהגות הצופית האסלאמית ראו שם ,עמ' .5-3
 107חדית' ֻק ְדסִי :דברי אלוהים שלא נכללו בקראן ומעמדם איננו כפסוקי הקראן ,ראו רובסון ).(1960
 108חדית' זה פופולארי בכל הדורות והזרמים של הצוּפיות האסלאמית .על חדית' זה ראו ונסינק ) ,6 ,(1992עמ'  ;529אל ַחכִּים
) ,(2007עמ' ַ .249כּלַאבַּא ִד'י ) ,(2004עמ'  ;136 ,123אלק ַ
ֻשיְרִי ) ,(1959עמ'  ;157אלגַזַאלִי ) ,(1964עמ'  ;62וכן אצל
ניקולסון ) ,(1970עמ' .101-100
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ֻשיְּ ִרי ) (1074/465פירשה כך:
ואילו אַבּוּ אל ַקא ִסם אלק ַ
ﺃﺷﺎﺭ ﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺫﻛﺮ ﺍﶈﺒﻮﺏ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﶈﺐ ﺇ ﱠﻻ ﺫﻛﺮ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﶈﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ
ﺻﻔﺎﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑـﻬﺎ / 109.הצביע בזה על השתלטות זכירת האהוב עד שתיגבר על האוהב
זכירת האהוב ויסיח הדעת בכלל ממידות נפשו והרגשתם.

אַל ִסּ ַרּאג'

110

ייחד גם פרק שלם בספרו ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑִ /כּ ַתאבּ אל ֻלּ ַמע ִפי אל ַתּ ַצוֻּף/

ספר הניצוצות בצוּפיות )להלן ,אל ֻלּ ַמע( לעניין ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺳﻮﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ
ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲִ /כּ ַתאבּ אל ֻא ְסוַה ואלא ְק ִת ַדאא ִבּ ַרסוּל אַלּלָּה /ספר המופת וההידמות לשליח האל.
בפרק זה הוא מזכיר את הפסוקים הקוראניים אשר מחייבים ללכת בעקבות הנביא ֻמ ַחמַּד,
לחקות אותו ולהטמיע אותו כ ֻא ְסוַה ַח ַסנַה .הוא מביא מסורות מהימנות אודות מידותיו של
הנביא ֻמ ַחמַּד ,מעשיו ,ומצביו .ובסוף מזכיר את השיח'ים הצופיים ,ואיך התייחסו לנביא
ֻמ ַחמַּד כמודל רוחני לאנושות כולה .קורנל כתב ,בהקשר זה על אל ַסּרַּאג' כי למעשה רק
באמצעות הדבקות ב ֻא ְסוַה ַח ַסנַה יוכלו הצוּפים לעמוד מול האל ולטעון ,כי הם ממשיכי
דרכיהם של הנביא ואנשיו.

111

מרבית מהמוטיבים הללו ,המוזכרים בחיבור אל ֻלּ ַמע,

נמצאים ,כפי שנראה להלן ,בחיבוריו של אלגזאלי .הוא ניסה ליצור מחויבות דומה בקרב
המאמינים לדרכו של הנביא ֻמ ַחמַּד ,הרוחנית ,המוסרית ,באמצעות רגשות האהבה לנביא
המשמשים ביטוי לקרבה רוחנית לנביא.
אַבּוּ אל ֻח ַסיְּן אלנּוּ ִרי )(970-840/295-226

112

יוצא דופן מכל המיסטיקנים הצוּפיים

שסקרנו עד כה והוא ככל הנראה היה הראשון אשר הגדיר את הצוּפיות כחיקוי למידות
האל .שם הוא שולל כי הצופיות היא ְדּיוֹ ָקן שמוצג כלפי חוץ ,או ידע שמשיגים אותו דרך
הלימוד .הצופיות הינה מוסר של הידמות למידות האל:
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﺭﲰﺎ  113ﻭﻻ ﻋﻠﻤﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺧﻠﻖ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﲰﺎ ﳊﺼﻞ ﺑﺎﺎﻫﺪﺓ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﳊﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﲣﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ ،ﻭﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺭﺳﻢ /114.הצוּפיות אינה דיוקן ולא ידע,
אלא מוסר ,אם היתה דיוקן היו משיגים דרך המאבק )בנפש( ,ואם היתה ידע היו משיגים דרך
הלימוד ,אלא היא הידמות למידות האל ,ולא תוכל לפנות את המוסר האלוהי דרך ידע או דיוקן.
ֻשיְרִי ) ,(1959עמ' .159
 109אלק ַ
 110אל ַסּ ַרּאג' ) ,(2001עמ'  .99-83השיח' ֻמ ַח ַמּד האשם אלבגדאדי מירושלים ) (1995/1415מייחד פרק בשם ַמ ַקאם
אלא ְק ִת ַדאא – ַמ ְד ֵרגָת ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד .ראו אלבגדאדי ) ,1 ,(1987עמ' .345-343
111ראו קורנל ) ,(1998עמ' .199
 112הצופי מבגדאד והמקורב לחוגו של אלגֻ’נַיְד ,ראו שימל ).(1960
 113סבירי מציעה לתרגם מונח רסם לדיוקן ,דמות ותדמית ,ראו סבירי ) ,(2008עמ'  ,273ו' .631
ַ 114מחְמוּדַ ,ק ִצ'יַּת עמ'  .426-425וגם אלגַזַאלִי ) ,(1955עמ'  .38וגם אלסאאח ואלמנאעי ) ,(1991עמ' .42
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 3.6ההידמות לאל בספרות הפילוסופית האסלאמית הקלאסית

115

ההידמות לאל כאידיאל הרם ביותר תופסת מקום חשוב בספרות הפילוסופית המוסלמית.
הפילוסוף המפורסם בן המאה התשיעית אַבּוּ יוּ ֻסף יַ ְעקוּב אל ִכּנְ ִדי ) (260/870מגדיר כך
את הפילוסופיה:
ﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﺪﺭ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
יתעלה לפי יכולת האדם.

116

 /הפילוסופיה היא ההידמות למעשי האל

המשמעות המעשית של הפילוסופיה היא ההידמות לאל בהכרת האמת ועשיית הטוב.
למשמעות הזו קולעים ִא ְח'וַאן אל ַצפַא' /האחים הטהורים 117באגרת אודות ההידמות לאל
ושם הם כותבים כך:
ﰒ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳊﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﺇﳍﻴﺎﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﳜﺘﻠﻔﺎﻥ
ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺇﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻹﻟﻪ ﲝﺴﺐ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ / 118.דע כי מדעי
החוכמה וההלכה הנבואית שניהם דברים אלוהיים שעולים בקנה אחד בתכלית הרצויה מהם אשר
היא השורש ונחלקים בענפים וזה בגלל שהתכלית הקיצונית של הפילוסופיה מה שנאמר כי היא
ההידמות לאלוה במידת יכולת האדם.

אל ַרּאזִי ,אַבּוּ ַבּ ְכּר ֻמ ַחמַּד ִא ְבּן זַ ַכּ ִריא )(925-856/313-251

119

שהיה מגדולי ההוגים

והרופאים בתולדות האסלאם מגדיר בחיבורו ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ /אל ִסּי ַרה אל ַפ ְל ַס ִפיַּה /אורח החיים
הפילוסופי את הפילוסופיה ,וכך כותב:
ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﷲ ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ויתרומם לפי יכולת האדם.

120

 /הפילוסופיה היא ההידמות לאל יתגדל

ובכן לפי אל ַרּאזִי מטרת החוכמה וסוף השלמות האנושית היא ההידמות לאל .הוא מבהיר
את השקפתו האתית אשר החזיק בסוף חייו .הוא סבור כי אין במעשיו ,לא תיאורטי ולא
מעשי ,מה שישלול ממנו את התואר פילוסוף:
ﺝ ﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﹰﺎ .ﻭﺫﻟﻚ ﺃ ﹼﻥ
ﻭﻧﺬﻛﺮ ﺃﻧﺎ ﱂ ﻧﺴ ﺮ ﺑﺴﲑ ﺓ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ – ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﷲ ﻭﻣﻌﻮﻧﺘﻪ– ﻧﺴﺘﺤ ﻖ ﺃﻥ ﳔﺮ 
ﺤ ﻖ ﶈﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﰲ ﺟﺰ َﺀﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﲨﻴﻌﹰﺎ – ﺃﻋﲏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ– ﲜﻬﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ
ﺍﳌﺴﺘ 

 115ראו ברמן ).(1961
 116אלכִּנדי ) ,(1950עמ'  .174על נוסח זה ומקורותיו ראה אצל עברי ) ,(1974עמ' .117
 117ראו מרקט ).(1960
ִ 118א ְח'וַאן אל ַצפַא' ) ,(1888עמ' .330-329
 119גודמן ).(1960
 120ראו אלראזי ) ,(1939עמ' .108
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ـﺒﺮﺍ ُﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ / 121.ומציינים אנו כי
ﺳﺎﺭ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺃﻥ ﻳﺴﲑ ﺑﻪ  .ﻭﳓﻦ ،ﲝﻤﺪ ﺍﷲ ﻭﻣﻨﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻩ ،ﻓ ُ
לא נהגנו באורח )חיים( עד יומנו זה – באמצעות הצלחת האל ועזרתו  -שנהיה ראוּיים לשלילת
ֱשׁל בְּשני חלקי הפילוסופיה יחד
התואר פילוסוף .וזה כי הראוי לשלילת התואר פילוסוף מי שנֶח ַ
– מתכוון לידע ולמעשה – בבורותו כלפי מה שהפילוסוף חייב לדעת או נהג באורח חיים אסור
לפילוסוף .אנו ,התודה לאל החסד ההצלחה וההדרכה מאיתו ,חפים מזה.

אלֻג' ְרַג'אנִי ) ,(1413/816ב ֶל ְקסִיקוֹן למונחים פילוסופים ,הלכתיים ,סימנטיים וצופיים
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ /אל ַתּ ְע ִרי ַפאת /ההגדרות ,סבור כי הפילוסופיה מובילה אל האושר הנצחי ,וכך הוא
כותב:
122

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻹﻟﻪ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ،
'ﲣﹼﻠﻘﻮﺍ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ' 123،ﺃﻱ ﺗﺸﺒﻬﻮﺍ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺎﺕ.
הפילוסופיה הינה הידמות לאל לפי היכולת האנושית ,להשגת האושר הנצחי ,כמו שצווה האמין,
תפילת האל וברכתו עליו לשלום ,בדברו  :הידמו למידות האל ,כלומר הידמו לו בהשגת המדעים
ועזיבת הדברים החומריים.
124

ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:

משאת נפשו המוסרית של האדם היא להידמות לאל .אידאל מוסרי זה מטרתו להוביל
לאושר הנצחי של האדם והוא צומח מתוך ההכרה הפנימית של האדם מתוך הכרת אלוהיו.
אלֻג' ְרַג'אנִי אפילו מצטט חדית' המורה להידמות לאל ,במובן הפילוסופי ,אם כי עדיין
שמור בה טעם שכלי מובהק .הפעולה המוסרית של האל אם כן מטרתה לשמש עבור האדם
דיוקן מוסרי עליון להתנהגות האנושית.

 121אלראזי ) ,(1939שם.
 122כינוי לנביא ֻמ ַחמַּד.
 123חדית' זה אינו נמצא בקובצי החדית'ים המהימנים .אך אלגזאלי מצטט אותו ,ראו אלגַזַאלִי ) ,(1904עמ' .2
 124אלגֻ' ְרַג'אנִי ),(1985עמ' .176
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 4הידמות לאל לפי אלגזאלי
 4.1ההידמות לאל בספר אל ַמ ְקצַד
מי חיבר את הספר?
כמעט שאין ספק כי מחבר הספר אל ַמ ְקצַד הוא אלגזאלי .הנימוקים לשיוכו של הספר
לאלגזאלי הם כדלקמן:
א .האופי של הסגנון והכתיבה דומה מאוד לסגנונו של אלגזאלי עד כי ניתן לומר כי
המחבר הוא אחד.
ב .אלגזאלי מפנה בתוך אל ַמ ְקצַד לחיבורו הראשי ִא ְחיַאא’ בשלשה מקומות 125.כמו כן
הוא מזכיר אל ַמ ְקצַד גם בחיבוריו :ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭִ /מ ְשׁ ַכּא ֻתּ א ְלאַנְוַאר /גומחת האורות
ִשׁ ַכּאת(,
)להלן ,מ ְ

126

אל ֻמנְ ִקד',

127

ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ /אלא ְר ַבּעִין פִי אֻצוּל אל ִדּין/

הארבעים בשורשי הדת )להלן ,אלא ְר ַבּעִין(,

128

ﺇﳉﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡִ /א ְלגַ'אם

אל ַעוַאם ַען ִעלם אל ַכּ ַלאם /ריסון ההמון ממדע התיאולוגיה )להלןִ ,א ְלַג'אם(.

129

מתי והיכן חיבר אלגזאלי את אל ַמ ְקצַד?
קרוב לוודאי שאל ַמ ְקצַד חובר בששת השנים האחרונות לחיי אלגזאלי.

130

מאסניון סבור

כי הספר חובר בעשר השנים האחרונות בעיר הולדתו טוּס ) 131.(1111-1101/505-495ברם
לפי מחקרו של בוייג עולה כי אלגזאלי חיבר את אל ַמ ְקצַד בתקופת ההתבודדות
והסגפנות.

132

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

במדרסה אלנט'אמיה בעיר ניסאבור .לפי פלאציוס אלגזאלי מסדר את ספריו באופן מסודר
והגיוני ומסודר 133.ואט מחלק חיבורי אלגזאלי לארבעה חלקים:

134

 125אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ'  127 ,115ו' .161
 126אלגַזַאלִי ) ,(1964עמ' .22
 127אלגַזַאלִי ) ,(1967עמ'  .107שם הוא מפנה לדיון אודות ﺣﻠﻮﻝ /חֻלוּל /אינקרנציה ,ﺍﲢﺎﺩִ /א ִתּחַאד /התאחדות ו' ﻭﺻﻮﻝ /ו'צול/
דבקות  ,ראו אלגַזַא ִלי ) ,(1971עמ'  .169-164העורכים מראים כי בכתבי היד מופיע שם אל ַמ ְקצַד אלאַ ְק ַצא ,וסבורים הם
כי ככל הנראה הכוונה לספר אל ַמ ְקצַד אלאַ ְסנַא.
 128אלגַזַאלִי ) ,(2002עמ'  .99אלמקצד מוזכר בחיבור הזה בעמוד  27בשם אל ַמ ְקצַד אלאַ ְק ַצא )!( .על עניין ההידמות לנביא
מחמד ראו שם ,עמ'  .37אלגזאלי סבור כי האל צווה את הבריאה להידמות לנביא ֻמ ַחמַּד.
 129אלגַזַאלִי ) ַרסַאאִל( ,עמ'  .337שם הוא נוקב שוב בשם אל ַמ ְקצַד אלאַ ְק ַצא )!(.
 130לפי שחאדה בהקדמת אלגַזַאלִי ).(1971
ַ 131בּ ַדוִ'י ) ,(1977עמ' .10
 132ראו :אלארד ).(1959
 133ראו פלציוס ).(1934
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חיבורים דוגמאטיים מוקדמים ,כגון :ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔַ /מ ַקא ִצד אל ַפ ַלא ִס ַפה /כוונות

.1

הפילוסופיםַ ,ת ַהא ֻפת.
.2

תקופת חיבור ה ִא ְחיַאא' ,כגון :ה ִא ְחיַאא' ,אלא ְר ַבּעִין ואל ַמ ְקצַד.

.3

חיבורים דוגמאטיים מאוחרים ,כגוןִ :א ְלגַ'אם ,ﺍﻟﻘﺴﻄﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ /אל ִק ְס ַטאס
אל ֻמ ְס ַת ִקים /מאזני צדק.

.4

תקופת ﺍﻟﺬﻭﻕ /אל ַדּ'וְ'ק/הטעם 135,כגון :אל ֻמנְקִד' ו ִמ ְשׁ ַכּאת.

לפי חלוקתו של ואט מתברר שאל ַמ ְקצַד חובר בתקופה השנייה.

136

לפי חוראני חיבר

אלגזאלי את אל ַמ ְקצַד בין השלמת חיבור ה ִא ְחיַאא' לבין חזרתו של אלגזאלי לנישאפור
בחודש ד'וּ אל ַק ְע ַדה /499יולי .1106

137

חוראני מונה חמשת הספרים שחוברו התקופה

הזאת:
ָשׁר(
 .1ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔִ /בּ ַדאיַּת אל ִה ַדאיַה /התחלת ה ַה ְד ָרכָה ) ְבּ ֶד ֶר ְך ָהיּ ָ
 .2ﺍﳌﻀﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺃﻫﻠﻪ /אל ַמ ְצ'נוּן ִב ִה ַע ַלא ַע'יְּ ִר אַ ְה ִל ִה /המוסתר בלב מפני האחרים.
 .3ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻷﺳﲎ /אל ַמ ְקצַד אלאַ ְסנַא  /התכלית הנשגבת.
 .4ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺩﺭﺭﻩַ /ג'וַאהִר אל ֻק ְראַן ו ֻד ַררִה /מרגליות הקוראן ופניניו.
 .5ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ִ /כּי ְמיַאא' אל ַסּ ַעא ַדה /הכימיה של האושר.

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

מבנה הספר

מבוא הספר
אלגזאלי כתב שתי מבואות לאל ַמ ְקצַד:
 .1ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ /ע'רץ' אל ִכּ ַתאבּ /מטרת הספר )להלן ,מטרה( :ככל הנראה החיבור הוא
אגרת תשובה אשר באה לענות על שאלת אחד המקורבים וגם שאלות אחרות.
אלגזאלי מראה שני גורמים שיימנעו מהחכם דיון בעניין הזה :פירוש שמות האל
הוא עניין נשגב וסתום .סיבה נוספת היא החשש להתמודד עם ההמון אשר התרגל
לאמונות ואלגזאלי חש צורך לתקן אותן.
 .2ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏַ /צ ְדר אל ִכּ ַתאבּ /שער הספר :אלגזאלי מביא תמצית לספר ומסביר כאן
את שלשת חלקי הספר אשר הוא קורא להם  :פֻנון /ﻓﻨﻮﻥ /חלקים.
הספר מחולק לשלושה חלקים ואלו הם:
החלק הראשון נקרא ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ /אל ַסּוַ'א ִבּק ואל ֻמ ַק ִדּ ַמאת /ההקדמות .הוא כולל
ארבעה פרקים:
א .ההבדל בין ﺍﻻﺳﻢ /אלא ְסם /סימן; לבין ﺍﳌﺴ ﻤﻰ /אל ֻמ ַס ַמּא /מסומן; לבין ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ/
אל ַתּ ְס ִמיַה /איזכור .הפרק הזה משתרע על פני שטח גדול באל ַמ ְקצַד ,הוא מציין
את המחלוקת הקשה שלו עם אל ֻמ ַתכּ ִלּמוּן,

138

ומחלוקתם בעניין אלא ְסם ,אל ֻמ ַס ַמּא

אל ַתּ ְס ִמיַה.
ב .השמות הקרובים במשמעות ,האם הם נרדפים שאין להם אלא משמעות אחת ,או
שיש הבדל בין המשמעויות.
ג .השם האחד אשר יש לו משמעויות רבות.
ד .האדם מגיע לשלמות ומשיג את האושר בהדמות לתארי האל במידת האפשר.
החלק השני נקרא ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ /אל ַמ ַקא ִצד ואל ַע'איַאת /המטרות והתכלית .הוא כולל
שלשה פרקים:
 138על מדע ה ַכּלַאם ,ראו הדיון המאלף של ישפה ,ישפה )תשס"ה( א ,עמ' .181-153

- 34 -

א .ביאור משמעויות התשעים ותשעה שמות האל.
ב .המטרות והתכלית :איך השמות הרבים הללו מתייחסים לעצם ושבעת תארים לפי
האסכולה האורתודוכסית.
ג .ביאור איך השמות הרבים הללו מתייחסים לעצם אחד לפי המעתזלה והפילוסופים.
החלק השלישי נקרא ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻼﺕ /אל ַלּוַ'א ִחק ואל ַתּ ְכּ ִמי ַלאת /הנספחים וההשלמות.
הוא כולל שלשה פרקים:
א .שמות האל אינם רק תשעים ותשעה לפי ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ /אל ַתּוְ' ִקיף /ההגדרה.

139

ב .משמעות המניין והייחוד בתשעים ותשעה שמות.
ג .המצווה לקרוא לאל רק בשם שיש לו שורש הלכתי ,והרשות לתאר את האל
יתעלה בכל תיאור אפילו אין לו שורש במסורת ,בתנאי שיהיה אמת.

 139ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ :הגדרה לפי ה ֻק ְראַן וה ֻסנַּה.
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4.2.2

סקירה ביקורתית על הספר אל ַמ ְקצַד

פדלו שחאדה )להלן ,שחאדה( ,ההדיר באופן ביקורתי את הספר אל ַמ ְקצַד .מהדורתו
יצאה בבירות בהוצאת דאר אלמשרק בשנת  .1971בהקדמתו של שחאדה לספר אל ַמ ְקצַד
הוא מונה שתי סיבות עיקריות לערוך ולהוציא לאור את אל ַמ ְקצַד:
הראשונה שהספר מעניין וחשוב לא רק מבחינה היסטורית אלא יש לו חשיבות בדת
האסלאם היום .אלגזאלי בספרו אל ַמ ְקצַד יכול מבחינה אִינְ ֶטלִיגֶנְטִית להצטרף לדיונים בני
זְ ַמנֵּנוּ אודות הפילוסופיה של הדת :בהקשר של הפונקציה המעשית לתאולוגיה ,טבעה של
התכלית המיסטית ,ההשלכות ההגיוניות של אי היכולת להבנת האל על סוגיית הייחוּס.
השנייה זו שאף אחת מהמדורות המודפסות לא היתה מהדורה מדעית וכולם – לטענתו –
מכילות המון טעויות ,והוא מקווה שמהדורתו יהיה בה מעט טעיות ,ואם יש כאלה אז שלא
יהיו טעויות רציניות.
המהדיר בחר להתמקד במבואו הקצר למהדורתו המדעית בשאלות הפילוסופיות הנגזרות
מתחום ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲎ /אַ ְס ַמאא' אַלּ ָלּ ִה א ְל ֻח ְסנַא /השמות הקדושים של האל באסלאם .בין
השאלות הפילוסופיות העולות לדעת שחאדה בחיבור זה:
 .1היחס בין תארי האל לבין האל עצמו.

140

אלגזאלי דן בשמות הקדושים של האל

כחלק מדיון פילוסופי-תיאולוגי על סוגיית התארים .הסוגייה הזאת נדונה בחיבורו
ַת ַהא ֻפת ומעט בחיבורו ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ /אלא ְק ִת ַצאד ִפי אלא ְע ִת ַקאד /ה ֶא ְמ ָצעִי
בעניין האמונה .השאלה :האם ריבוי התארים אינו פוגם באחדות האל? מה ייחודו
של אלגזאלי לעומת אלמעתזלה והפילוסופים? לדעת שחאדה אלמעתזלה דוחים את
מציאות התארים מבחינה מטאפיסית ואת ההפרדה בינם לבין האל .רוצה לומר,
התארים אינם נבדלים מהאל ברמה האונטולוגית אלא רק ברמה הלוגית .לעומת
זאת ,אלגזאלי והתיאולוגים האורתודוכסים חותרים למצוא מודל לוגי– אונטולוגי
שלא רק ישמור על אחדות האל אלא גם ימשיך להחזיק באמונה האסלאמית
שׁ ַע ִרי בחיבוריו ִא ַבּאנַה ו ַמ ַקא ַלאת,
המסורתית שלאל יש ריבוי של תארים .אלאַ ְ
 140ראו אברהמוב ) ;(1995ונסינק ) ,(1932עמ'  196ו'  ;239אלארד ) ;(1965בוורנג ) ;(2000גליות ).(2007
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ואלגזאלי בחיבורו ַת ַהא ֻפת נלחמו בניסיון למוטט את כל התארים לתוך האחדות
המהותית של האל .המודל הלוגי אשר אלגזאלי מנסה להציג הוא שהתארים שונים
מהאל אך בה בעת זהים עם מהותו .הם אינם שונים מהאל מפני שהם אינם
מתקיימים אלא דרכו.
 .2היחס בין התארים לבין עצמם :כיצד התארים מתייחסים אחד לשני .רוצה לומר,
הדיון כאן מתייחס למשמעות של התארים ויחסם זה לזה .למשל :כשאני אומר
'האל רואה' אין הכוונה שהאל רואה ראיה פיסית אלא שהוא יודע את הדברים
הנראים .לשון אחר ,אני עושה רדוקציה לתואר 'ראייה' לתוארי היסוד – 'ידיעה'.
הידיעה היא חלק מן המהות האלוהית .דיון פילוסופי על היכולת שלנו בשעה שאנו
תופסים אותו כאחד ובלתי ניתן לידיעה .אלגזאלי מקדים לפירושו המיוחד לשמות
דיון סמנטי – הגיוני על ההבדל בין אלא ְסם לבין אל ֻמ ַס ַמּא לבין אל ַתּ ְס ִמיַה .דיון כזה
לא הכרחי אם זו רק הצהרת שמות תיאולוגיים והצגת הנגיעה המעשית שלה .אם
השאלות היחידות היו :למה האל דומה? ואיך צריך האדם לחיות באור של למה
האל דומה? מוזרה,לכאורה ,אצל אלגזאלי חתירתו לדון בסמנטיקה של השמות.
הסיבה לכך שהוא התעמק בנושא היא שיש לו עניינים מסויימים במחשבה בקשר
לשמותיו ותאריו של האל ,אשר הוא מאמין שיכולים להיות נידונים באופן הולם
יותר אחרי הבהרת נקודות סמנטיות .השאלה המרכזית של הדיון הסמנטי– לוגי
ההבדל בין אלא ְסם לבין אל ַתּ ְס ִמיַה .אלגזאלי מסביר את היחס של שני המונחים
המוצהרים בצורה א' )אינו( ב'.
לפי שחאדה יש כאן הבעיה הפילוסופית של היסוד בו מייחסים כל דבר לאלוהים שהוא
מוצהר כמיוחד ובלתי ידוע .אלגזאלי היה רגיש במיוחד לסוגייה זו ,והוא חתר לפתור אותה
בכלים ותובנות יותר מתוחכמים יחסית .כלי אחד כזה היה פילוסופיה מעוצבת בצורה
ברורה של השפה הדתית .כאן ,הקשר הוא איננו יותר בין הסימנטיקה של כינוי בשמות או
קשר של תכונות ,אלא בין תפיסה של הטבע והתפקוד של שפה דתית והבעיה של
האפשרות והיסוד של הייחוס .אפשר עדיין לקרוא לה בעיה של הקשר בין אלוהים לבין
התכונות ,אלא שזוהי עדיין הבעיה של ההיגיון והאפיסטמולוגיה של הייחוס .ליתר דיוק,
זוהי הבעיה הפילוסופית אם ניתן לומר איזשהו דבר על אלוהים המיוחד ובלתי ידוע ,ועל
איזה בסיס ניתן לעשות אפיונים כאלה.
- 37 -

באל ַמ ְקצַד אלגזאלי דן בבעיה הקודמת כשאלה איך ניתן לומר שאלוהים הוא ידוע
)ניתן לדעת אותו( ,ובאותו זמן הוא בלתי ידוע? הבעיה של היסוד של הייחוס לא נדונה
במפורש וכשלעצמה ,למרות שאפשר למצוא הצהרות של קריטריון אפשרי של איזה
תכונות אפשר לבחור .בחלקו השלישי של הפרק השלישי ,אלגזאלי דן בשאלה אם 'השמות
היפים' נקבעים עפ"י המסורת )ומוגבלים לתשעים ותשעה( או אולי יספק אותם ההיגיון.
עמדתו של אלגזאלי היא שהשמות ,כמערכת מיוחדת ,מסופקים ע"י המסורת ,אך ההיגיון
יכול אולי לתאר את אלוהים בדרכים אחרות ,אם המסורת לא אסרה אותם .מתוך תיאורים
כאלה ,אנחנו יכולים להסיק באילו שמות לכנות 'אותו' )אלוהים( .הקריטריון של הסלקציה
הוא שמה שאנחנו אומרים לא יגרע מערכו של אלוהים ,אפילו ברמיזה; להפך ,מה שאנחנו
אומרים צריך לשבח את 'אותו' )אלוהים( .קריטריון זה מציע דרך להשיב על השאלה
הכללית על היסוד האפיסטמי של הייחוס .אלגזאלי גם מציע שהתפקיד של אפיון כזה ,חוץ
משבח האל ,הוא להתיר לאדם לעצב פונקציה אנלוגית של האלוהים שעומד האדם
להידמות.

141

 4.2.3בין תיאולוגיה לבין פרקטיקה דתית
בעוד שנושא של הרלבנטיות הישירה של התיאולוגיה לפרקטיקה דתית במפורש או
במרומז ברבים מחיבורי אלגזאלי ,היחס שלו באל ַמ ְקצַד בעל מאפיינים ייחודיים .הדיון
כאן הוא לא פשוט במונחים של תאולוגיה אשר בהם אלגזאלי דוגל אלא במונחים של כל
מה שיש בתוך התאולוגיה ,במיוחד פריטים ידועים במסורת כמו 'השמות היפים של האל',
והתוכן הדתי של השמות האלו .לכן רשימת השמות היא לא מסמך תאולוגי או אמונתי.
ראשית ,ובאופן הגיוני ,השמות הם רק מונחים דקדוקיים ,שמות עצם ,שמות תאר
שדרכם אפשר לקיים עבודת האל .אלגזאלי דן בקשר בין התיאולוגיה המוסלמית ,כפי
שמתבטאת בכמה עקרונות דתיים ,לבין הפרקטיקה הדתית .התיאולוגיה צריכה להיות
אלשׁ ְרח /הפירוש שאלגזאלי מציע
ﺸﺮﺡַ /
מסופקת על ידי רשימת שמות .רשימה זו היא ﺍﻟ 
בחיבור אל ַמ ְקצַד .השמות מייצגים באופן כולל את המושגים התאולוגים .למעשה הם
מכילים יותר מאשר התארים .על כל פנים ,אחרי ביאור השמות הדיון התמקד על הקשר
בין תיאולוגיה לבין פרקטיקה דתית.
 141אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .51-50
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השוני בין הדיון על הדוגמות התאולוגיות הכלליות והפרקטיקה הדתית ,מחד גיסא,
ובין הפרקטיקה הדתית ושמות משובצים תאולוגית מאידך גיסא ,יכול לשמש כדרך לאפיון
אל ַמ ְקצַד ו ִא ְחיַאא' .בעת ששני החיבורים מתכוונים בין שאר הדברים ,להראות איך
התיאולוגיה המוסלמית מובילה לפרקטיקה דתית ,ה ִא ְחיַאא' עוסק בכלל וביסוד של
התאולוגיה המוסלמית ,ביסודו לפי אַ ְש ַע ִריָּה ,אשר אלגזאלי מקבל ומרחיב .באל ַמ ְקצַד
התיאולוגיה תמציתית וזהה בתוכן של הכלל והיסוד התיאולוגי ומפורטת במונחי
הפרקטיקה הדתית ,מה גם שכבר יש רשימת שמות שדרכם אפשר לקיים עבודת האל .אחת
ההשלכות היא שהקשר בין התיאולוגיה לבין הפרקטיקה יותר מפורט באל ַמ ְקצַד .יתר על
כן ,העובדה שהשמות מכילים מונחים שלא צריכים להופיע בהצהרתה של התיאולוגיה
המוסלמית – למרות שהתיאולוגיה יכלה לסמל את משמעויות מונחים אלו – נותנת לדיון
על ההדרכה המעשית סיכוי לפירוט וגיוון .מדריך החיים המגוון והמפורט ,אשר ייתכן
ויוצע על ידי התיאולוגיה הכללית ,תלוי במרחק ובכיוון שמסוגל להם המשתתף.
באל ַמ ְקצַד הטווח מסודר מראש על ידי רשימה מוגבלת של שמות.
מאפיין נוסף ביחס של אלגזאלי לשמות הקדושים הוא בכך שחילץ אותם מהמרחב
המסורתי שלהם בטקסי התפילה והעניק להם הקשר דתי מיסטי רחב יותר .זה שוב מעיד
להתחייבות שלו אלגזאלי להשקפת חיים אתית-דתית שלמה עם המימד המיסטי.
ישנה עוד בעיה אחת שלא נופלת בצורה הדוקה בתוך מסגרת השאלה על הקשר בין
המידות לבין האל .זאת השאלה האם המטרה להיות כמו אלוהים משמעותה זהות בין האדם
לאלוהים .בנספח של חלק שני ,אלגזאלי מציין את העמדה שהוא מביע גם בחיבורים
שׁ ַכּאת– דהיינו ,לא ﻗﹸﺮﺏֻ /ק ְרבּ /קרבת האל ולא ﻓﻨﺎﺀ/
אחרים כמו ִא ְחיַאא' ,אלא ְר ַבּעִין ו ִמ ְ
ַפנַאא' /כיליון גם לא הידע המיסטי הנגלה ב ﺗﻮﺣﻴﺪַ /תוְ' ִחיד /ייחוד האל ,לא יכולים להיות
וגם לא להוביל לזהות בין האדם לאלוהים.
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 4.2.4רקע תיאורטי על אלאַ ְס ַמאא' א ְל ֻח ְסנַא
לואיס גארדת )להלן ,גארדת( כתב את הערך אלאַ ְס ַמאא' אל ֻח ְסנַא באנציקלופדיה של
האסלאם .בערך זה הוא דן בתחום השמות בשלשה נושאים:
 .1השאלה התיאולוגית :ההבדל בין הסימן לבין המסומן לבין האיזכור.
 .2תשעים ותשעה השמות :גארדת דן במקור של השמות התשעים ותשעה לפי
החדית' 'ﺇﻥ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺍﲰﺎ ،ﻣﺎﺋﺔ ﺇﻻ ﺍﲰﺎﹰ ،ﻣﻦ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ'' /142.לאל
יש תשעים ותשע שמות ,מאה פחות אחד ,מי שסופר אותם ייכנס לגן עדן' .שינון
השמות הנאים הפך לטקס פולחני באסלאם ,האדם המוסלמי חוזר עליהם תמיד
בעזרת תשעים ותשע פניני ﺳﺒﺤﺔֻ /ס ְבּ ַחה/מחרוזת .מסתמן שמנהג סורי )נוצרי( של
הסֻבּחה נכנס לשימוש כדי לספור את השמות הקדושים אשר המניין המוסלמי
שלהם יותר מתשעים ותשעה .השמות אינם רק שמות שמקורם בקראן .ככל
הנראה ישנם שמות שמקורן בחדית' והשם ﺍﷲ /אַלּ ָלּה נחשב לשם המאה 143.הוא גם
נחשב לשם הראשון במניין שלוש עשרה השמות הראשונים )או השמות משנים
ועד ארבע עשרה כאשר הרשימה מתחילה ב'אַלּ ָלּה'(.

144

הסידור של השמות

הקדושים כולל שמות שיש בהם סתירה .המקור הערבי של מספר השמות מראה
שוני .לכן לפעמים פירושים מנוגדים נוכחים ביחד בכוונה המוסלמית לדקלום
והמדיטציה של ה ֻסבּ ַחה .לפעמים קשה ואף בלתי אפשרי לתרגם שם מרשימת
השמות הקדושים לשפה אירופית במילה אחת.
 .3רשימת התשעים ותשעה .השמות הקדושים :בהסתמכו על שלשת מקורות מנסה
גארדת בחלק הזה לפרש את תשעים ותשעה השמות המתחילים בשם 'אַלּ ָלּה'
ומסתיימים בשם 'ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ /אל ַצּבּוּר' .שלשת המקורות הם:
א .אלגזאלי באל ַמ ְקצַד.
ב .אלאִיִג'י.

145
146

ג .אלֻג' ְרַג'אנִי.

 142ראו ונסינק ) ,1 ,(1992עמ' .474
 143אלג’לאלין ) ,(2001עמ' .293
ַשׁר .24-22 ,59
 144לפי המניין הקֻראני בסורת אלח ְ
 145ראו אלאִיגִ'י ).(1997
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למען האמת גארדת מחלק את השמות הקדושים של האל לפי שבעת התארים של
האל:
.1

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ /אל ֻק ְד ַרה /היכולת

.2

ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ /אל ִא ַרא ַדה /הרצון

.3

ﺍﻟﻌﻠﻢ /אל ִע ְלּם /הידיעה

.4

ﺍﳊﻴﺎﺓ /אל ַחיַאה /החיים

.5

ﺍﻟﺴﻤﻊ /אל ַסּ ַמע /השמיעה

.6

ﺍﻟﺒﺼﺮ /אל ַבּ ַצר /הראייה

.7

ﺍﻟﻜﻼﻡ /אל ַכּ ַלאם /הדיבור

גארדת אף מבחין בין תארי הפעולה לבין תארי השלילה ,בין תארי ﺍﳉﻼﻝ /אלגַ' ַלאל/
המלכות לבין תארי ﺍﳉﻤﺎﻝ /אלַג' ַמאל/היופי .גארדת מסיק כי:
חיבורים רבים אודות השמות הקדושים מנסים לסווג אותם לפי תארים ,תוך נטייה להעניק
לסיווג זה חזות של מדיטציה רוחנית .ישנן דוגמאות רבות לכך בצוּפיות .אין זה אפוא עוד עניין
של פרשנות על תשעים ותשעת 'השמות היפים ביותר' ,אלא הכוונה היא ליישם את כל חוקי
147
הצוּפיות והשפה כדי להעצים את המסתורין האלוהי.

כללו של דבר ,גארדת שונה משחאדה בכך שאינו מתמקד ביסודות הפילוסופיים-
התיאולוגיים של החיבור אל ַמ ְקצַד אלא מתרכז בכוון הצוּפי שלו שנועד 'להעניק לסיווג זה
)של השמות הקדושים( חזות של מדיטציה רוחנית'.
ֻשיְרִי ביחס לשמות הקדושים
 4.2.5בין אלגזאלי לאלק ַ
התכלית המוצהרת של אלמקצד היא לפרש אלאַ ְס ַמאא' שמספרם לפי המסורת הוא תשעים
ותשעה .אדם לכאורה ,או כדברי אלגזאלי :ﺃﺥ ﰲ ﺍﷲ ،ﻋ ﺰ ﻭﺟﻞﹼ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ /אחי באל,
יתגדל ויתרומם ,שחייב אני לפי הדת להשיב לו ,מבקש ממנו ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲎ/
 146ראו אלגֻ' ְרגַ'אנִי ).(1907
 147המקורות של גארדת :פרשנות הקראן ובמיוחד אלגַ' ַלא ַליְן ) ;(2001אלגַזַאלִי ) ;(1971אל ַק ְצד אל ֻמגַ' ַרּד ִפי ַמ ְע ִר ַפת אלא ְסם
אל ֻמ ְפ ַרּד של א ְבּן ַע ַטאא' אללה אל ַסּ ַכּנְ ַד ִריּ ,ראו גארדת ).(1960
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לפרש משמעויות שמות האל היפים ,דרישתו -של האדם הזה -הנכונה והתעקשותו ,דחפו
אלמ ְקצַד .למרות שהמשימה הדחופה של הפירוש היא
ַ
אלגזאלי לגשת מלאכת חיבור
תיאולוגית ,הרי היעד הסופי של הפירוש הוא דתי – מוסרי.
במונחים של סמכות מסורתית ,הקשר בין הפירוש התיאולוגי לבין המטרה הדתית בא
לידי ביטוי בשני חדית'ים:
הראשון :ﲣﻠﻘﻮﺍ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ  /הידמו למידות האל.
והשני :ﺇﻥ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺍﲰﺎ ،ﻣﻦ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ /לאל ישתבח ויתעלה
תשעים ותשעה שמות ,מי שמונה אותם ייכנס לגן העדן.
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
מכל מקום במונחים של אלגזאלי החיבור בין תיאולוגיה ופרקטיקה דתית באל ַמ ְקצַד הוא אחד
מריבוי פנים של כיווני הפיוס או הסינתזה שלו בין הצוּפיות לבין כיווני התיאולוגיה באיסלאם.

השגת מידות האל ,התקרבות אליו או הידמות לשמותיו היא אפוא אחת המטרות המיסטיות
שאלגזאלי דן בה בחיבוריו האחרים ,במיוחד בפרק הרביעי של אחיאא' .קרוב לוודאי
בגלל השפעתו של אלק ַ
ֻשיְרִי וספרו על השמות ﺍﻟﺘﺤﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺷﺮﺡ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲎ /אל ַתּ ְח ִבּיר
ִפי אל ַתּ ְד' ִכּיר ַשרְח אַ ְסמַאא' אַלּלּ ִה אל ֻח ְסנַא /החיבור הנמלץ בהזכרת פירוש שמות האל
ֻשיְּרִי היה ידיד טוב של אלֻג'וַ'יְּנִי ,מורו של אלגזאלי.
הקדטשים .חשוב לציין כי אלק ַ
שיְּרִי מצומצם הוא ואינו
למרות שהתחכום התיאולוגי והפילוסופי של ספרו של אל ֻק ַ
מתאפיין בשיטתיות הדיון של אלגזאלי ,הרי שהשפעתו על הדרכת חיי המאמין היה ניכר.
ֻשיְּרִי בספרו חותר להכניס אספקטים חינוכיים בתוך פירוש השמות הקדושים,
אַ ְלק ַ
וכך ,למשל ,הוא דן פירוש השם ﺍﳌﻠﻚ /אל ַמּ ִלךּ /המלך:
'ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﺘﻔﺮﺩ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﺃﻧﻒ ﺃﻥ ﻳﺬﻝ ﳌﺨﻠﻮﻕ ،ﻷﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ
149
ﺍﻟﻘﺼﺪ ﳓﻮﻩ ﻓﻘﻂ'.
'מי שידע שהאל יתעלה הוא הנפרד במלכות אז ימאַס ְבּלהיות מושפל לנברא ,כי ידיעת אמת
מלכותו מחייבת פרישות לו והתקרבות אליו וייחוד הכונה אך ורק אליו'
 148אלגַזַאלִי ) (1971הקדמת העורך ,עמ' xxvi
ֻשיְרִי ) ,(1999עמ' .14
 149ראו אלק ַ
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ֻשיְּרִי לא מתעסק אך ורק בפירוש המילולי של השמות הקדושים או
אפשר להבין כי אלק ַ
מוסר מסורות שתומכות במשמעויות שהוא חותר להגיע אליהן ,אלא הוא מכוון את
אל ַסּא ִלךּ לנהוג באופן מוסרי.
הדגש באל ַמ ְקצַד הוא אפוא דתי – מוסרי ומופיע במקצתו בשני מקומות :המקום האחד
הוא ב ﺗﻨﺒﻴﻪַ /תנְבִּיה /אזהרה אחרי פירוש כל שם .המקום השני הוא בפרק הרביעי של החלק
הראשון .הכותרת לפרק הזה היא כך:
ـﺘﺼ ﻮﺭ ﰲ
ـﻖ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﲟﻌﺎﱐ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﲰﺎﺋﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳ ُ
ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃ ﹼﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻠ ّ
ـﻪ / 150.בבאור כי שלמות האדם ואושרו היא בהידמות במידות האל יתעלה ,ובעִטּוּר
ﺣﻘ ّ
בכוונותיהם של תאריו ושמותיו במידה שזה סביר לאדם.

ـﺒﺎﺏ ﺍﳌﻄﻠﺐֻ /ל ַבּאבּ אל ַמ ְט ַלבִּ /עקָּר
אלגזאלי קורא לחלק הראשון שאליו שייך הפרק הזה ﻟ ُ
ָשׁה ,כלומר עיקר הספר.
ה ַבּקּ ָ
נסיים את הדיון בדברי אלגזאלי בחיבורו אלא ְר ַבּעִין אומר:
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﺳﻜﻨﺎﺗﻪ،
ﺣﱴ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻛﻠﻪ ﻭﻗﻴﺎﻣﻪ ﻭﻧﻮﻣﻪ ﻭﻛﻼﻣﻪ .ﻟﺴﺖ ﺃﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓﻘﻂ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻹﳘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻞ
ﺤﹺﺒﺒﻜﹸﻢ
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻓﹶﺎﺗﹺﺒﻌﻮﻧﹺﻲ ﻳ 
ﺫﻟﻚ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ .ﻓﺒﺬﻟﻚ ﳛﺼﻞ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻄﻠﻖ ،ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ﴿ :ﹸﻗ ﹾﻞ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗ 
151

ﺍﻟﱠﻠ ﻪ﴾.
דע שהמפתח לאושר טמון בהליכה על פי ה ֻסנַּה ובחיקוי שליח האל ,תפילת האל וברכתו עליו לשלום,
בכל מעשיו – תנועותיו ומנוחתו ,הצורה שבה הוא אוכל ,עמידתו והצורה שבה הוא ישן ומדבר .אינני
מתייחס רק לקיום מצוות דתיות ,הגם שאין כל סיבה להזניח את המסורות הקשורות בהיבטים אלה.
אני מתכוון לכל הסוגיות הנוגעות להרגלים ולנוהגים ,שכן רק מילויים יבטיח המשכיות מושלמת.
האל ישתבח אמר' :אמור ,אם אוהבים אתם את אלוהים ,לכו אחרי ,ואלוהים יאהבכם'.

 150אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .42
 151הפסוק מסורת אַל ִע ְמ ַראן  .31 ,3ראו אלגַזַאלִי ) ,(2002עמ'  .99על עניין חיקוי הנביא ֻמ ַחמַּד ראו שם עמ'  .37אלגזאלי
סבור כי האל צווה לחקות את הנביא ֻמ ַחמַּד.
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 4.2.6איך משתקפת התיאוריה של אלגזאלי בפירוש שמותיו הקדושים של האל?
אלגזאלי שואף לחולל שינוי חינוכי בתפיסת העולם של שמות האל וסבור שהעיסוק
בהידמות לשמותיו הקדושים של האל הוא הדבר המוביל לשלמות האדם .לפיכך הוא מציע
להתמקד בתכלית האמיתית – ההידמות לשמותיו הקדושים של האל .כך עולה מפירוש
אלאַ ְסמַאא' א ְל ֻח ְסנַא בחיבורו אל ַמ ְקצַד.

152

 4.2.6.1הרציונל שבו בחרתי את השמות הללו
אני מבקש לערוך טקסונומיה של השמות הקדושים לפי האספקטים שהם מציעים ביחס
להידמות לאל .אלגזאלי מבקש לעצב את האתיקה הדתית דרך העיון בשמותיו הקדושים
של האל .הוא מקנה לכל שם תכונה אתית שהאדם המאמין יכול להדמות לה .ניתן לחלק
את תכונותיהם של השמות הקדושים לתכונות אשר מדגימות את ההתנהגות בין אדם
לחברו ,ולתכונות אשר מדגימות את ההתנהגות בין אדם למקום.
בפרק זה אדגים עשרה שמות ולסרטט דרכם קווים מנחים לפירוש אלגזאלי :חמשה
שמות אשר מדגימים את ההתנהגות בין אדם לחברו ,וחמשה שמות אשר מדגימים את
ההתנהגות בין אדם למקום.
 4.2.6.2השמות המדגימים את היחס שבין אדם למקום:
השם מספר  1ﺍﷲ /אַלּלָּה /אלוהים

153

אלגזאלי מפרש את השם הזה ,ואומר כך:
154

ﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﳊ ﻖ ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﳍﻴـّﺔ ،ﺍﳌﻨﻌﻮﺕ ﺑﻨﻌﻮﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴـّﺔ ،ﺍﳌﺘﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘ ﻲ / .הוא שם
לנמצא באמת ,הכולל לתארים האלוהיים ,המתואר בכִּנּוּי אֱלוֹהוּת ,היחיד בקִיּוּמו האמיתי.

המאמץ הראשון של אלגזאלי הוא לשלול את האפשרות שהאדם יכונה בשם אַלּלָּה .תחת
זאת הוא מבקש שאדם ירכוש בפנימיותו תכונה אלוהית שדרכה מחשבתו תהיה שקועה
באל .וכך הוא אומר:
 152התרגום של השמות נעשה על פי התרגום העברי של פסוקי הקראן שבהם מופיעים השמות הנ"ל.
 153אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .65-64
 154שם ,עמ' .64
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ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻆ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺄﻟﻪ .ﻭﺃﻋﲏ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﳍﻤﺔ ﺑﺎﷲ ،ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﻻ ﻳﺮﻯ ﻏﲑﻩ ﻭﻻ
ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﺳﻮﺍﻩ ،ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻮ ﻭﻻ ﳜﺎﻑ ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ / 155.מנת חלקו של האדם משם זה שתהיה בו תכונה
אלוהית .ומתכוון )אני( שלבו ומחשבתו יהיו שקועים באל ,יתגדל ויתרומם ,לא רואה זולתו ולא
פונה לאחד בלעדיו ,ולא מקווה ולא פוחד אלא ממנו.

התכונה האלוהית שעל המאמין לאמץ היא להתפנות מכל המסיחים; לסלק כל רגש מן
הנפש זולת המחשבה על האל ,על האדם להתקרב לאלוהיו בכל הדרכים ,כגון פניה
והשתוקקות אליו מכל הלב.

אלמ ִלךּ /המלך
השם מספר  4ﺍﳌﻠﻚַ /

156

אלגזאלי בתחילת הדיון מגדיר שם זה ,ואומר:
ﺍﳌﻠﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ .ﺑﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺷﻲﺀ،
ﻻ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻻ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻻ ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻮﺟﻮﺩﻩ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ / 157.המלך הוא
אשר לא נזקק בעצמו ובתאריו לכל נמצא ,ונזקק לו כל נמצא .אין דבר בתוך דבר אלא
שנזקק לו ,לא בעמו ולא בתאריו ולא בקיומו ולא בהשארותו ,אלא כל דבר קיומו ממנו או
ממה שהוא ממנו.

אלגזאלי ,בהערה על השם הזה ,סבור כי אל לו לאדם שיהיה מלך באופן מוחלט ,כי הוא
זקוק לכל דבר :אפילו אם לא יזדקק לזולתו יהיה זקוק לאל .אבל לשיטתו של אלגזאלי :
ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻠﻜﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺳﻮﻯ ﺍﷲ ،ﻋﺰ ﻭﺟﻞ .ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳝﻠﻚ
ﳑﻠﻜﺘﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﻄﻴﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺎﻩ .ﻭﺇﳕﺎ ﳑﻠﻜﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻗﺎﻟﺒﻪ .ﻭﺟﻨﺪﻩ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻏﻀﺒﻪ ﻭﻫﻮﺍﻩ ،ﻭﺭﻋﻴﺘﻪ
ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻋﻴﻨﺎﻩ ﻭﻳﺪﺍﻩ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ / 158.המלך בין בני האדם הוא זה אשר לא מחזיק בו זולת האל
יתעלה ,ואינו זקוק לדבר זולת האל ,יתרומם ויתגדל .והוא עם זאת מחזיק את ממלכתו
באופן שמציית בה חייליו ונתיניו .ממלכתו המיוחדת לו לבו וָנֶפֶשׁו .וחייליו תאוותו וכעסו
ושוגות לבו ,ונתיניו לשונו עיניו ידיו ושאר איבריו.

אלגזאלי מפרש את השם הזה כהדגמה לתכונה אתית בין אדם למקום ומציין כי האדם אשר
משתלט על יצרו ,כעסו ושוגות ליבו ,ישיג דרגת המלך ואם לא יזדקק לכלל האנשים הוא
יהיה המלך עלי אדמות וזהי דרגת הנביאים .אלגזאלי משתמש בשתי אנקדוטות כדי לקרב
את התכונה האתית אשר הוא מבקש להדגים בשם ﺍﳌﻠﻚ עבור אנשים .לפי האנקדוטה אחת
 155אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ'  .65והשוו הרמב"ם משנה תורה ,ספר המדע ,הלכות תשובה ,פרק י ,הלכה ה.
 156אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .71-70
 157שם ,עמ' .70
 158שם.
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הוא מאמת דברו של אחד מה ﻋﺎﺭﻓﻮﻥַ /עא ִרפוּן /יודעים 159,אשר משוחח עם אחד השליטים,
וכה אומר:
] [...ﺻﺪﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﳌﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ" :ﺳﻠﲏ ﺣﺎﺟﺘﻚ" ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻝ ﱄ ﻫﺬﺍ ﻭﱄ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﳘﺎ
ﺳﻴﺪﺍﻙ؟" ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻣﻦ ﳘﺎ؟" ﻗﺎﻝ" :ﺍﳊﺮﺹ ﻭﺍﳍﻮﻯ ﻓﻘﺪ ﻏﻠﺒﺘﻬﻤﺎ ﻭﻏﻠﺒﺎﻙ ،ﻭﻣﻠﻜﺘﻬﻤﺎ ﻭﻣﻠﻜﺎﻙ" [...] / 160.אחד
היודעים צדק כאשר אחד השליטים אמר לו" :בקש ממני חֵפצך" ,ואמר לו ":לי אתה אומר
זאת ,ויש לי שני עבדים שהם אדוניך?" ואמר":מי אלו?" אמר":ה ַח ְמדָּנוּת ושוגות הלב,
גברתי עליהם וגברו עליך ,שלטתי בהם ושלטו בך".

האנקדוטה השניה ,שלפיה על האדם לפרוש מן העולם הזה כדי להשיג שינוי עצמי:
] [...ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ" :ﺃﻭﺻﲏ" .ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ" :ﻛﻦ ﻣﻠﻜﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﻜﺎ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ" .ﻗﺎﻝ" :ﻭﻛﻴﻒ
ﺃﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ؟" ﻓﻘﺎﻝ" :ﺍﺯﻫﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﻜﺎ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ" [...] / 161.אדם אחד אמר לאחד השיח'ים" :תן
לי צוואה" .ואמר לו" :אם תהיה מלך בעולם הזה תהיה מלך בעולם הבא" .אמר" :איך אני
אעשה זאת?" ואמר" :תפרוש מִן העולם הזה תהיה מלך בעולם הבא".

לסיכום אלגזאלי מפענח את השם הקדוש 'מלך' כתכונה בנפש האדם שדרכה רוכש האדם
דרך שם זה את התכונות האתיות הבאות :שליטה ביצֶר ובכעס ,ופרישות מהבלי העולם
הזה.
השם מספר  28ﺍﻟﺒﺼﲑ /אל ַבּצִיר /המבחין

162

מפירושו של אלגזאלי לשם הזה עולה כי התכונה של השם הזה היא בין אדם למקום ,וכך
מפרש אלגזאלי את השם הזה :ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻭﻳﺮﻯ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻌﺰﺏ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﲢﺖ ﺍﻟﺜﺮﻯ /163.הוא אשר
צופה ורואה עד שלא נחבא ממנו כל אשר מתחת לפני האדמה .אלגזאלי מנטרל את היסוד
הגשמי של תואר הראיה ,וכה אומר:
ﻭﺇﺑﺼﺎ ﺭ ﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﱰﹼﻩ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲝﺪﻗﺔ ﻭﺃﺟﻔﺎﻥ ،ﻭﻣﻘﺪﺱ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻊ ﰲ ﺣﺪﻗﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ / 164.וראייתו נַ ֲעלַה מלהיות עם ָבּבַת ָה ַעיִן ועפעפים ,ומשובחת מחזרת השתקפות הצורות והצבעים
בעצמו ,כמו שמשתקפת ב ָבּבַת ַעיִן האדם.

אלגזאלי מונה שתי מטרות לרכישת תכונת השם הזה:
 159הצוּפים אשר השיגו ﻣﻌﺮﻓﺔ /מערפה /ידע גנוסטי ,ראו ניקולסון ) ,(1970עמ'  .101-68עוד על מונח ַמ ְע ִרפַה ראו ארנלדז
) 1960ב(.
 160אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .71
 161המונח אלזֻהְד מבטא התרחקות מהבלי העולם הזהִ ,א ְבּן ֻק ַתיְ ַבּה ייחד פרק שלם וקרא לו ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟ ﺰﻫﺪִ /כּ ַתאבּ אלזֻהְד /ספר
הפרישות ,ראו ִא ְבּן ֻק ַתיְ ַבּה ) ,2 ,(1996עמ'  270ואילך .ראו מסיניון ) ;(1960קינברג ) ;(1985השוו מיטלמן ).(2001
 162אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ .97
 163שם .הגדרה זו דומה ללשון הקראן ,ראו סורת ט.ה.6 ,20 .
 164אלגַזַאלִי ) ,(1971שם.
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א .השימוש בעיניים לצורך בחינת הברואים 165,וכה אומר:
ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺇﱃ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﳌﻠﻜﻮﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﻻ ﻋﱪﺓ/ 166.
שידע כי האל ֵהאִיר את עֵינֵיו לצפות באותות ,ובנפלאות היקום והשמים ,ואז לא יהיה מבטו
אלא ללמוד לקח.

על האדם חלה החובה לבחון את הברואים והיקום כדי לגלות בו את חוכמת הבורא.
אלגזאלי נעזר באנקדוטה על ישוע כדי להבהיר כי על המשתדל לרכוש תכונת השם הזה
להתעסק בבחינת נפלאות הבריאה ,וכך מספרת האנקדוטה:
ﻗﻴﻞ ﻟﻌﻴﺴﻰ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ' :ﻫﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﺜﻠﻚ؟' ﻓﻘﺎﻝ' :ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺮﻩ ﻋﱪﺓ ﻭﺻﻤﺘﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻛﻼﻣﻪ ﺫﻛﺮﺍ ،ﻓﻬﻮ
ﻣﺜﻠﻲ' / 167.נאמר לישו ,עליו השלום' :האם ישנו אדם כמוך?' ואמר' :מי שהיה מבטו ללמוד
לקח ,ושתיקתו מחשבה ודיבורו זכירת האל ,הרי הוא כמוני'.

ב .הובלת האדם לאמונה כי הוא נמצא תחת השקפת האל המתמדת ואז לא יזלזל בכך
שהאל צופה בו:
ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﲟﺮﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﷲ ،ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﻭﲟﺴﻤﻊ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻬﲔ ﺑﻨﻈﺮﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻔﻰ ﻋﻦ ﻏﲑ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻻ
ﳜﻔﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﷲ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻬﺎﻥ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﷲ ،ﻋﺰ ﻭﺟﻞ / 168.שידע כי האל ,יתגדל ויתרומם ,צופה בו ושומע
אותו ,ולא יזלזל במבטו אליו .וני שמחביא מזולת האל מה שאינו מחביא מהאל ,הרי הוא
מזלזל במבט האל ,יתגדל ויתרומם.
אלגזאלי סוטה מהדיון הכללי ,על ההידמות לשם הזה ,ופונה לדיון פרטני יותר על ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ/

אל ֻמרַא ַקבַּה /ההשגחה169,וסבור כי אל ֻמרַא ַקבַּה נגזרת מהאמונה בשם הזה ,וכך אומר:
ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﲦﺮﺍﺕ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ .ﻓﻤﻦ ﻗﺎﺭﻑ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ،ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﻳﺮﺍﻩ ،ﻓﻤﺎ ﺃﺟﺴﺮﻩ ﻭﻣﺎ
ﺃﺧﺴﺮﻩ ،ﻭﻣﻦ ﻇﻦ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﺮﺍﻩ ،ﻓﻤﺎ ﺃﻛﻔﺮﻩ / 170.ההשגחה היא אחת הפרות של האמונה במידה
הזו .מי שבצע חטא כשהוא יודע שהאל ,יתגדל ויתרומם ,צופה בו ,מה פלא הוא תעוזתו ומה
גדול הוא הפסדו ,ומי שחושב שהאל יתעלה לא רואה אותו ,מה גדולה היא כפירתו.

לסיכום ,אלגזאלי בפירוש לשם אל ַבּצִיר מכוון אותנו לאמונה כי אי אפשר להגיע לשם הזה
באמת ,אך אפשר להשיג ממנו התכונות האתיות הבאות :בחינת היקום ,ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔַ /מקַאם
אל ֻמרַא ַקבַּה :ההשגחה הדדית בין האל לאדם.
 165ראו בקראן סורה אַל ִע ְמרַאן  .64, 3ראו עוד גארדת ) 1960ב(; בור ).(1960
 166אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .97
 167שם .ראו אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא'( ,4 ,עמ'  ,387והשוו ח'אלדי ) ,(2005עמ' .186
 168שם.
 169השגחה הדדית בין האל לאדם ,ראו סבירי ) ,(2008עמ'  .613וראו דלדרי ).(1960
 170אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .97
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השם מספר  52ﺍﳊ ﻖ /אלחַקּ /האמת

171

אלגזאלי פותח את הדיון שלו בשם זה בפירושו; אחר כן קובע את ה'אמת' כמושג
אַבְּסוֹלוּטִי; מונה מספר דברים שאפשר לקרוא להם 'אמת'; ולבסוף מוסיף הערה חשובה
ומרכזית לדיון באתיקה הדתית של ההידמות לאל דרך השם ﺍﳊ ﻖ /אלחַקּ /האמת .הערתו
כוללת את הנושאים הבאים :הדרך בה ניתן לרכוש את תכונתו של שם זה; פירושו ל-
ﺷﻄﺢַ /שׁ ְטח/קריאות היפעמות

172

של אל ַחלַאג'

173

ולבסוף מיון בני אדם לפי סדר חשיבותם

בעומדם לפני לאל .וכך אלגזאלי מתחיל את הדיון בשם ﺍﳊ ﻖ /אלחַקּ /האמת:
ﺍﳊ ﻖ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺒﺎﻥ ﺑﺄﺿﺪﺍﺩﻫﺎ / 174.האמת היא יחסית לשקר והדברים יובהרו דרך
ניגודיהם.

אלגזאלי מונה מספר דברים שאפשר לקרוא להם ﺣ ﻖ /חַקּ /אמת:
א .ה'אמת' האבסולוטית היא האל .אלגזאלי דן על דבר מוחלט וניגודו; כלומר כל דבר לא
קיים בכוחות עצמו כי הוא צריך את הקיום האמיתי מזולתו שהוא האל .אלגזאלי משער
כי כל דבר שמסופר עליו הוא בין שתי אפשרויות :או שהוא שיקרי בצורה מוחלטת או
שהוא אמתי בצורה מוחלטת .ולצורך הבהרת האמונה באל ,שהוא האמת ה ָמ ְח ֶלטת,
ﻚ ﹺﺇﻻﱠ ﻭ ﺟ ﻬﻪ /175﴾כל דבר סופו שיאבד חוץ
אלגזאלי מצטט את הפסוק ﴿ :ﹸﻛﻞﱡ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻫﺎﻟ 
מאשר פניו ,וקובע כי ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﺣﻖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ /176.האמת המוחלטת
במהותה היא עילת כל אמת.
ב .ידע :השכל יכול להיקרא 'אמת' .אלגזאלי אומר כי ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ /אל ַמעְקוּל /המושכל אשר
השכל השכילו עד שתאם אותו ייקרא אמת:
ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﻘﺎ.
מבחינת עצמו נקרא נמצא ומבחינת ייחוסו לשכל אשר השכילו בכללו נקרא אמת.

 171אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .139-137
שׁ ְטח אדון בהמשך.
 172על יחסו של אלגַזַאלִי כלפי ַ
 173ראו מסיניון ).(1960
 174אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .137
 175סורת אל ַקצַץ 88 ,28
 176אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .137
 177שם ,עמ' .138
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177

 /זה

האל הוא האמת האבסולוטית ורק כאשר השכל משכיל אותו ,הרי במקרה זה השכל
נקרא אמת .לשון אחר ,הראויה ביותר מבין ההכרות ביותר שצריכה להיות אמת היא
הכרת האל.
ג .הבעה :משפטים בשפה הטבעית יכולים להיקרא 'אמת' .האפשרות האחרונה שיכולה
לקבל את התואר 'אמת' הם הדיבורים בשפה הטבעית:
ﻳﻘﺎﻝ ﻗﻮﻝ ﺣﻖ ﻭﻗﻮﻝ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﺣﻖ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻗﻮﻟﻚ :ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ / 178.יאמר דבר אמת ודבר שקר ,לכן
האמת בדברים הוא דברך :אין אלוהים מבלעדי האל.

לפי אלגזאלי 'אמת' היא ﺃﺑﺪﺍ ﻭﺃﺯﻻ /מאז ולתמיד ,בגלל מהות האל האמיתית ולא בגלל זולתו
השקר.
אלגזאלי מביא בסוף דיון על כל שם ﺗﻨﺒﻴﻪַ /תּנְבִּיה /אזהרה ,ובה הוא מפרט את דרישתו
מהאדם כיצד לרכוש תכונת השם הנדון ,וכך אומר על השם אלחַקּ:
ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﺣﻆ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻃﻼ ،ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﷲ ،ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﺣﻘﺎ.
בשם הזה שיראה עצמו כוזב ,ולא יראה אמת זולת האל יתעלה.

179

 /אזהרה :חלק העבד

אלגזאלי חוזר ודן בסוגיה שקדם על משמעות האמת והשקר ואחר כן מבהיר לנו כי האדם
האמתי אינו מצד מהותו אלא מצד האל .הוא מתייחס בספרו לראשונה באמרתו של
אל ַחלַאג' ﺃﻧﺎ ﺍﳊﻖّ /אַנַא אלחַקּ /אני האמת .הוא יוצא נגדה על פי פשטה ,במשמעות של זהות
טוטלית עם האל :ﻓﻨﺎﺀַ /פנַאא' /כיליון 180 ,ומציע לפרשהּ בשתי דרכים:
 .1האדם באל:
ﺃﻥ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﳊﻖ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﻨﱮﺀ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳜﺼﻪ /181 .מתכוון לכך שהוא בתוך האמת
)באל( .ופירוש זה הוא חלש מאוד כי המבע )אַנַא אלחַקּ( לא מורֶה לזה ,וכי הוא )האדם באל( לא
הדבר הלמד מאתו )מבע אַנַא אלחַקּ(.

הרי כל דבר מחוץ לאל מקורו באל .ועל כן ,פירוש זה אינו קולע לדברי אל ַחלַאג'
שטען שהוא האמת ולא רק נוכח באמת או מקורו באמת .לכן פרשנות זו היא חלשה
ביותר.
 .2האל באדם :האל נוכח באדם כך שהאדם אינו זהה למהות שלו:
 178שם.
 179שם ,עמ' .139
 180על המונח ַפנַאא' ראו רחמאן ).(1960
 181שם.
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ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎ ﺑﺎﳊﻖ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺴﻊ ﻟﻐﲑﻩ .ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﻗﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻫﻮ /182 .שיהיה
שקוע באמת עד שלא יהיה בו מקום לזולתו ,ומי שלקח כלל הדבר ושקע בו) ,מותר( שיאמר עליו
שהוא הוא.

אלגזאלי מוביל אותנו להבנת הפרשנות השניה כהיבלעות ,כלומר אל ַחלַאג' כשהגיע למצב
של ידע וודאי שהוא לא קיים בכלל כי הקיום האמיתי רק לאל אמר אותה אימרה.
אלגזאלי לצורך הדיון חש צורך לציטוט אימרה שנייה של אל ַחלַאג' כדי לחזק את
עמדתו המעדיפה את האפשרות השנייה של אימרת 'ﺃﻧﺎ ﺍﳊ ﻖ /אַנַא אלחַקּ /אני האמת' .הוא
מצטט חלקו הראשון של בית שיר שמיוחס לאל ַחלַאג' :ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻮﻯ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻮﻯ ﺃﻧﺎ /אני אהובי
ואהובי אני .אלגזאלי מפרש אפוא את אמירתו המפורסמת של אל ַחלַאג' אַנַא אלחַקּ במובן
של ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕִ /א ְס ִת ְע'רַאק /דבקות באל.
אלגזאלי ממיין את בני האדם בעומדם לפני האל לארבעה סוגים:
 .1ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ /אנשי הצוּפִיוּת :אשר גבר עליהם ﺣﺎﻝַ /חאל /מצב )מיסטי( של ַפנַאא',
התרגלו לבטא את השם הזה ﺍﳊﻖ /אלחַקּ /האמת .שם זה רגיל על לשונם משמותיו
האחרים של האל יתעלה ' :ﻷﻢ ﻳﻠﺤﻈﻮﻥ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺎﻟﻚ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ' /183.כי
הם רואים את המהות האמתית ולא מישהו שבכליון 184.אפשר להבחין במשפט הזה
טון אפולוגטי כלפי מבעי הצוּפִים בזמן ה ַחאל.
 .2ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ /אנשי ה ַכּלַאם ,אשר מזדקקים לטענות שכליות כנגד הלא מאמינים כדי
להוכיח אמונתם ,התרגלו לבטא את השם ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ /אל ַבּא ִרי/הבורא.
 .3ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳋﻠﻖ /רוב הברואים .לפי אלגזאלי הם המוני העם אשר מבחינים בכל הדברים
זולת האל ,ועליהם חובת ההתבוננות ביקום ובברואים .כדברי הפסוק﴿ :ﹶﺃ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭﹾﺍ
ﺕ ﻭﭐ َﻷ ﺭ ﹺ
ﺴ ﻤ ٰﻮ 
ﺕ ﭐﻟ 
ﻓﻲ ﻣﹶﻠﻜﹸﻮ 
ﺽ ﻭﻣﺎ ﺧﹶﻠ ﻖ ﭐﻟﱠﻠ ﻪ ﻣﻦ ﺷ ﻲ ٍﺀ﴾ /185האם לא יביטו אל מלכות השמים
והארץ ואל כל אשר ברא אלוהים.

 182שם ,עמ' .139
 183אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .139
 184הכוונה לאל.
 185סורת אלאַ ְערַאף .185 ,7
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 .4ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻮﻥ הצדיקים אשר לטענתו של אלגזאלי לא רואים כלום זולתו אז הם מבִיאים
אותו ְכעֵדוּת למציאותו כלומר במה שהם רואים .לדברי אלגזאלי להם הופנה
ﻚ ﹶﺃﻧ ﻪ ﻋﹶﻠ ٰﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﺷﻬﹺﻴ ﺪ﴾ /186האין די בכך שריבונך עד
ﻒ ﹺﺑ ﺮﺑ 
הפסוק ה ֻק ְראַני ﴿ﹶﺃ ﻭ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﻜ 
לכל דבר.
סיכומו של דבר ,אלגזאלי מפקיע את היסוד האכסטטי הברור מהשם אלחַקּ .הוא שולל
את האפשרות כי רכישת התכונה האלוהית של שם זה מביאה לחוויית ה– ;Union Mystica
דהיינו לזהות טוטלית עם האל שהובילה את אל ַחלַאג' לומר' :ﺃﻧﺎ ﺍﳊ ﻖ /אַנַא אלחַקּ /אני
האמת' ,אמירה שהובילה להכרזתו ככופר ולהוצאתו להורג בשנת  .922/309תחת זאת,
אלגזאלי מעניק לשם זה משמעות של ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕִ /א ְס ִת ְע'רַאק /דבקות באל .בכך ביקש אלגזאלי
להוכיח בפירוש השם הזה ,בין היתר ,שאין סתירה בין הצוּפִיוּת להלכה.
השם מס'  81ﺍﳌﻨﺘﻘﻢ /אל ֻמנְ ַתקִם/אל נקמות

187

אלגזאלי מתחיל את הפירוש לשם הזה בהגדרת השם ,וכך אומר:
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﻢ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺘﺎﺓ ،ﻭﻳﻨﻜﻞ ﺑﺎﳉﻨﺎﺓ ،ﻭﻳﺸﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻐﺎﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ ﻭﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ
ﻭﺍﻹﻣﻬﺎﻝ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ /188.הוא אשר שובר גבות העושקים ,ומעניש את
הפושעים ומכביד על הרודנים וזה אחרי האתראה והאזהרה ואחרי ההושבה והארכּה ,ונטייתו
לנקמה חזקה יותר מעונש מידי.

לפי הגדרה זו אנו למדים כי לשם הזה תכונת הנקמה השונה מנקמת האדם .נקמה שבאה
אחרי התראות ואזהרות וארכות .נקמה ,שלפי אלגזאלי ,מיוחדת לעושקים והפושעים.
אלגזאלי מייחס לשם הזה תכונה אתית שלפיה האדם המאמין חייה להאבק ביריבי האל,
והיריב המר ביותר הוא הנפש ,וכך אומר בהערתו לשם זה:
ـﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺎﺭﻑ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ
ﺴ ﻪ .ﻭﺣﻘ ّ
ﺍﶈﻤﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺃﻋﺪﻯ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻧﻔ 
ﺃ ﺧ ﹼﻞ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ / 189.הרצוי מנקמת האדם שיתנקם מאויבי האל יתעלה ,והאויב הכי מר נפשו .וחובתו
להתנקם בה לא משנה איזה חטא היא חטאה או איזה מצווה היא הפֵרה.

 186סורת ֻפ ִצּלַת 53 , 41
 187אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .151
 188שם.
 189שם.
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שוב אלגזאלי משתמש בקורפוס הצופי הקדום כדי להבהיר תוכניתו ,הוא מביא אנקדוטה
על אל ִבּ ְסטַאמִי ,ואיך חינך נפשו אשר התעצלה מקיום מצוות רשות:
ﻋﻦ ﺃﰊ ﻳﺰﻳﺪ ] [...ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ' :ﺗﻜﺎﺳﻠﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺭﺍﺩ ،ﻓﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﺎﺀ
ﺳﻨﺔ' / 190.מפי אַבּוּ יַזִיד )אל ִבּ ְסטַאמִי( ] [...שאמר' :באחד הלילות נפשי התעצלה מקיום חלק
מהתפילות )הקבועות( ,וכעונש לה מנעתי ממנה את המים )במשך( שנה'.

ובכן ראינו כי אלגזאלי מכוון אותנו ל ﳎﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﺲֻ /מַג'א ַהדַת אלנַּפְס /המלחמה בנפש,

191

אשר לפיו הוא הדרך המובילה לרכישת מידת הנקמה הרצויה .וכך הוא מסכם :ﻓﻬﻜﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ.

192

/וכך צריך ללכת בדרך הנקמה .מעניין שאלגזאלי לא קורא לאדם

הנאבק בנפשו אל ֻמנְ ַתקִם ,אולי מכיוון שזה שם אשר מכוון ליחס בין אדם למקום.
לסיכום ,ראינו שאלגזאלי חותר בפירוש השמות הנ"ל להביא את המאמין להתפנות
מכל המסיחים ,מאבק בנפש על מנת להגיע לאהבת האל ודבקות בו.

 4.2.6.2השמות המדגימים יחס האדם לחברו
השם מספר  15ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ /אל ַע' ַפאר /מרבה לסלוח

193

אלגזאלי מדגים בשם הזה תכונה אתית בין אדם לחברו ,זאת אחרי פירוש השם:
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﻭﺳﺘﺮ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ .ﻭﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺮﻫﺎ ،ﺑﺈﺳﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ
ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﱮ .ﻭﺍﻟﻐﻔﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺘﺮ / 194.הוא אשר גילה את היפה וכיסה את הנפשע .והחטאים מכלל
ה)דברים( הנפשעים אשר כיסה אותם ,בהורדת הכיסוי עליה בעולם הזה ,ולעבור על עונשם
בעולם הבא .ואל ַע'פְר הוא הכיסוי.

אלגזאלי סבור כי חלקו של האדם משם אל ַע'פַאר הסתרת מה שחובה להסתיר עבור
האחרים ,והוא נעזר בחדית' כדי להבהיר את ההידמות לשם הזה:

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

אלגזאלי מבהיר כי אם האדם חפץ בהידמות לשם הזה הוא חייב להחביא את הדברים
הנפשעים של האנשים ולהפיץ רק את דבריהם הטובים ,ולמען מטרה זו הוא נעזר
באנקדוטה על ישוע ותלמידיו:
ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻧﻪ ﻣﺮ ﻣﻊ ﺍﳊﻮﺍﺭﻳﲔ ﺑﻜﻠﺐ ﻣﻴﺖ ﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻧﺘﻨﻪ ،ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ' :ﻣﺎ ﺃﻧﱳ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻴﻔﺔ !'
ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ' :ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺑﻴﺎﺽ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ!' / 196.נמסר אודות ישוע ,תפילות האל עליו ,שעבר
עם תלמידיו על כלב מת שעלתו ממנו ַצ ֲחנָה ,ואמרו' :מה גדולה צחנת הפגר הזה!' ואמר
ישוע ,עליו השלום' :מה יפות שיניו הלבנות!'

לפי אנקדוטה זו המאמין צריך לראות בכל דבר את הרמז של הידע הוודאי ,אשר טמון
בתוך קשיים .לפי אנקדוטה זו הלבן של שיני הכלב מסמל את הטהרה ואת הידע הסודי.
ח'אלדי סבור כי הכוונה בסיפור זה היא התרחקות מביטוי מילים רעות אפילו כלפי פגר
כלב.

197

לסיכום ,אלגזאלי מבקש שאנו נרכוש מהשם הזה את התכונות האתיות הבאות:
כיסוי ערוות המאמין ,הפצת דבריהם הטובים של האנשים ,והימנעות מביטויים רעים.

השם מספר  18ﺍﻟﺮ ﺯﺍﻕ /אל ַרּזַּאק /המפרנס

198

אלגזאלי מפרש את השם הזה ואומר:
199

ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ﻭﺍﳌﺮﺗﺰﻗﺔ ،ﻭﺃﻭﺻﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ،ﻭﺧﻠﻖ ﳍﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺎ.
הפרנסה והמתפרנסים ,והביא אותה אליהם ,וגרם להם שיהנו ממנה.

 /הוא אשר ברא את

אלגזאלי מחלק את הפרנסה לשני חלקים :הפרנסה חיצונית ,והיא המזונות והמאכלים עבור
הגוף; ופרנסה פנימית ,הכרות וגילויים עבור הלב .הוא מורה על שתי מטרות מהבנת
משמעות שם זה:
א .הכרת האמת של השם הזה ,שהוא תואר מיוחד בשביל האל ואין לצפות לפרנסה
אלא מאיתו ובוטחים אך ורק בו.
 195אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ'  .85על חדית' זה ראו ונסינק ) ,2 (1992עמ' .410
 196שם ,עמ'  .86השוו :ח'אלדי ) ,(2005עמ' .136
 197ח'אלדי ) ,(2005עמ' .137
 198אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .91-90
 199שם.
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ב .הזכייה בידע מנחה ,הדרכה ויכולת לתת צדקה ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺇﱃ
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ،ﺑﺄﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ.

200

/דבריו ומעשיו יהיו סיבה להגעת הפרנסות המכובדות אל

הלבבות .אלגזאלי מביא אנקדוטה מעולם הצופיות הקדומה ,והפעם על ַחא ִתם
אלאַ ַצם ) 201,(851 /237וכך לשון האנקדוטה:
ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺣﺎﰎ ﺍﻷﺻﻢ ] [...ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ" :ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﺄﻛﻞ؟" ﻓﻘﺎﻝ" :ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻧﺘﻪ" .ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ" :ﺃﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻚ
ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ؟" ﻓﻘﺎﻝ" :ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ" .ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ" :ﺇﻧﻜﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ".
ﻓﻘﺎﻝ" :ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﱰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﺍﻟﻜﻼﻡ" .ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ" :ﺇﱐ ﻻ ﺃﻗﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﺩﻟﺘﻚ" .ﻓﻘﺎﻝ" :ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ
ﻣﻊ ﺍﳊﻖ" / 202.נמסר על חַאתִם אלאַצַם ] [...אשר נשאל ע"י איש' :מאיפה אתה אוכל?' אמר:
'מאוצרו )של האל(' .והאיש אמר' :האם הוא משליך אליך את הפרנסה מהשמים?' ואמר:
'אם לא היתה הארץ לאל היה משליכו מהשמים '.והאיש אמר" :אתם רק מדברים" .ו)חאתם(
אמר" :כי לא יורד מהשמים זולת הדיבור" .והאיש אמר" :אני לא יכול להתפלמס איתך".
אמר" :כי הכזב לא יכול לאמת".

מסיפור פולמוסי זה למדים אנו כי אלגזאלי מכוון לאמונה באל המפרנס ,ומכוון למה
שנקרא בצופיות ﺗﻮﻛـّﻞַ /תוַֻכּל /ביטחון,

203

וזה תכונה בין אדם למקום .אך אלגזאלי מקצה

חלק לתכונה בין אדם לאדם ,וסבור כי האדם אשר הופך לכלי שדרכו הפרנסה עוברת
לאנשים הוא זה אשר הידמה לשם הזה ומצטט מסורת מפי הנביא ֻמ ַח ָמּד:
'ﺍﳋﺎﺯﻥ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺣ ﺪ ﺍﳌﺘﺼﺪﻗﲔ'' / 204שומר )האוצר( המהימן אשר ייתן
מה שמצווים עליו ורוּחוֹ טוֹבָה ָעלָיו )הוא( אחד מנותני הצדקה'.

אחרית דבר ,אלגזאלי קורא לנו לרכוש תכונת הביטחון באל ,ותכונת הנתינה ברוח טובה.
השם מספר  48ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ /אלוַ'דוּד /החומל

205

אלגזאלי מראה לנו כי רכישת תכונת השם הזה קשורה ליחס בין אדם לחברו ,וכך הוא
מפרש:

 200שם ,עמ' .91
 201ראו מאמרה המקיף של סולניק )תשס"ג(.
 202אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .91-90
 203ראו :לואיסון ) 1960ב( ,ראו תרגום דויד בוריל ל ִכּתַאבּ אל ַתּוְחִיד ואל ַתוַכֻּל )הפרק ה 35 -ב ִא ְחיַאא'( אלגַזַאלִי ) ;(2001ראו
עוד :סינג ) ; (1997רינרט ).(1968
 204ראו ונסינק ) ,2 (1992עמ' .28
 205אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .133-132
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ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺐ ﺍﳋﲑ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳋﻠﻖ ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻳﺜﲏ ﻋﻠﻴﻬﻢ / 206.הוא אשר אוהב את הטוב לכל הנבראים
ומטיב איתם ומהלל אותם.

ואילו המבקש לרכוש תכונה אתית משם זה מתבקש שיאהב את הטוב לזולתו  ,207וכך הוא
אומר:
ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﳋﻠﻖ ﺍﷲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺆﺛﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ / 208.החומל
מבני האדם מי שחפץ בטובת הנבראים כפי שהוא חפץ לעצמו .ויותר נשגב מכך מי שמעדיף
אותם עלו עצמו.
209

אלגזאלי מצטט חדית' מפי הנביא ֻמ ַח ָמּד אשר מדגים בקרב ֻאחֻד

) (625/3את ההידמות

הטוטאלית לתכונת האל הרחמנות; הנביא ֻמ ַחמַּד כאשר נשברו שיניו ,ו ִהגִּירו אֶת ָדּמו
והוכה התפלל עבור שבטו ) ֻק ַריְש( ואמר' :ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻫ ﺪ ﻗﻮﻣﻲ ،ﻓﺈﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ'' / 210אלוהים הנחה
שבטי ,כי אינם יודעים' .הנביא מחמד מסרב לנקום ,ואף מציג בפנינו מצב נדיר של עידון
חזק של הנקמה דרך תפילה לאל שידריך את שבטו .אלגזאלי לא מסתפק במסורת זו אלא
מצטט גם את צוואתו של הנביא מחמד לעלי ,211אשר בה מפריז בעשיית הטוב לאויב:
'ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﳌﻘﺮﺑﲔ ،ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ ،ﻭﺃﻋﻂ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﻚ ،ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻤﻦ ﻇﻠﻤﻚ'' / 212.אם חפץ אתה
להקדים את המקורבים ,חזק את הקשר עם מי שניתק אותו ,ותן למי שמנע בעדך ,וסלח למי
שקיפח אותך'

ככל הנראה אלגזאלי דוגל בסובלנות בלי גבולות כלפי היריב .ב ִא ְחיַאא הוא מצטט את
אימרת ישוע בנושא ,המרחיקה לכת בעניין:
'ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﰲ ﺍﻹﳒﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﳌﻦ ﻇﻠﻤﻪ ﻓﻘﺪ ﻫﺰﻡ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ'' /213.נאמר כתוב באֶוונגֶליון
למי שקיפח אותו הרי הביס את השטן'.

214

מי שמתפלל

לסיכום ,אלגזאלי מבקש מהאדם המשתדל לרכוש תוכנת השם הזה שתהיה בו התכונות
האתיות הבאות :אהבת הטוב לזולת ,העדפת טובת הזולת על פני האינטרס האישי ,סלידה
מנקמה ואף הטבה לאויב.
 206שם ,עמ' .132
 /לא יהיה אחד מכם מאמין עד שיאהב לאחיו מה שאוהב לעצמו .על
 207ראו החדית' 'ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﳛﺒﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ
חדית' זה ראו ונסינק ) ,1,(1992עמ'  .407השוו :וְאָ ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע ָך כָּמוֹ ָך )ויקרא יט (18
ﺻ ﹲﺔ﴾ /והם מבכּרים אותם על עצמם חרף דלוּתם .סורת אל ַח ְשׁר .9 ,59
ﺴ ﹺﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹺﺑ ﹺﻬ ﻢ ﺧﺼﺎ 
 208ראו הפסוק ﴿ ﻭﻳ ﺆﺛﺮﻭ ﹶﻥ ﻋﹶﻠ ٰﻰ ﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
 209על קרב זה ראו :רובנסון )(1960
 210על מסורת דומה ראו :ונסינק ) ,2 (1992עמ' .38
 211בן דודו וחתנו של הנביא ֻמ ַח ַמּד והח'ליף הרביעי באסלאם אשר זכה להערצתם המיוחדת של השיעים .נרצח ב .661/40
ראו :וגלרי )(1960
 212ראו ונסינק.451 ,1 :
 213אלגזאלי )אחיאא'( ,3 ,עמ'  .174השוו ' ָבּרְכוּ אֶת ְמ ַק ְלּלֵיכֶם וְ ִה ְת ַפּלְּלוּ ְבּעַד הַפּוֹגְעִים ָבּכֶם') ,הברית החדשה לוקס ו .(28
 214האֶוונגֶליון בערביתִ :אנְגִ'יל .כך מכנה הקראן את מכלול הבשורות של הרית החדשה ,ראו גריפית' ).(2000
207
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השם מס'  56ﺍﻟ ﻮﻟ ﻲ /אלוַלִיּ /המגן

215

תחילה אלגזאלי מגדיר את השם הזה ,ומקשר בינו לבין השם ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ /אלוַ'דוּד /החומל ,וכה
אמר:
ﻫﻮ ﺍﶈﺐ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ .ﻭﻣﻌﲎ ﻭﺩﻩ ﻭﳏﺒﺘﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ .ﻭﻣﻌﲎ ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻤﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻳﻨﺼﺮ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ / 216.הוא
האוהב והתומך .ופירוש חמלתו ואהבתו כבר הוזכר .ופירוש תמיכתו גלוי ,כי הוא ידכא אויבי
הדת ותומך בידידיו.

אלגזאלי מצטט שלשה פסוקים לצורך פירוש השם הזה:
א﴿ .ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﻟ ﻲ ﭐﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﺍ﴾ /217אלוהים הוא מגן המאמינים.

218

ﻚ ﹺﺑﹶﺄﻥﱠ ﭐﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ ﻮﻟﹶﻰ ﭐﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﹾﺍ ﻭﹶﺃﻥﱠ ﭐﹾﻟﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳ ﻦ ﹶﻻ ﻣ ﻮﹶﻟ ٰﻰ ﹶﻟ ﻬﻢ﴾
ב ﴿ .ﹶﺫﻟ 
ולכופרים אין מגן.
ﺐ ﭐﻟﱠﻠ ﻪ َﻷ ﹾﻏﻠﺒ ﻦ ﹶﺃﻧ ﹾﺎ ﻭﺭﺳﻠﻲ﴾ /219אלוהים כתב )בספר הנצחי( ,הן אני אגבר ,אני ושליחַי.
ג ﴿ .ﹶﻛﺘ 

 /זאת כי אלוהים הוא מגן המאמינים,

אלגזאלי מתאר דרך האדם המאמין לרכוש תכונה אתית משם הזה באמצעות דיכוי ﺍﻟﻨﻔﺲ/
אלנַּפְס /הנפש ודיכוי השטן ,וכה אומר:
ﺐ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ ﻭﻳﻨﺼﺮﻩ ﻭﻳﻨﺼﺮ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ ﻭﻳﻌﺎﺩﻱ ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ .ﻭﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﺍﻟﻮﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻦ ﳛﺐ ﺍﷲ ،ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ ،ﻭﳛ 
220
ﻭﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ،ﻓﻤﻦ ﺧﺬﳍﻤﺎ ﻭﻧﺼﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻭﺍﱃ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻋﺎﺩﻯ ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ ﻓﻬﻮ ﻭ ﱞ
ﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ / .אזהרה :המגן
מהעבדים מי שאהב את האל ,יתגדל ויתעלה ,ואוהב את ידידיו ותומך בו )האל( ותומך בידידיו
ונלחם באויביו .בין אויביו הנפש והשטן ,ומי שהביס שניהם ותמך בדת האל יתעלה והתיידד עם
ידידי האל ונלחם באויביו הוא הוא הידיד בין העבדים.

אלגזאלי מתכוון כאן למלחמה בנפש שהיא משכן התאוות והיצרים הרעים .ומוביל את
הדיון להגדרת שם זה מיחס בין האדם למקום ,באומרו ﺍﻟﻮﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻦ ﳛﺐ ﺍﷲ / 221.הידיד
ﺐ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ ﻭﻳﻨﺼﺮﻩ ﻭﻳﻨﺼﺮ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ
מהעבדים מי שאהב את האל ,אל יחס בין האדם לאדם :ﻭﳛ 
ﻭﻳﻌﺎﺩﻱ ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ /222.ואוהב את ידידיו ותומך בו )האל( ותומך בידידיו ונלחם באויביו.

 215אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .141-140
 216אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .140
 217סורת אל ַבּ ַקרַה .257 ,2
 218סורת ֻמ ַחמַּד .11 :47
 219סורת אל ֻמגַ'א ַדלַה .21 ,58
 220אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .141
 221שם ,עמ' .141
 222שם.
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אלגזאלי ,בדיון כאן ,מציע הגדרה אחרת למונח ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ/

223

אַוְ' ִליַאא' /ידידי האל ,וכה

אמר:
ﻓﻤﻦ ﺧﺬﳍﻤﺎ ﻭﻧﺼﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻭﺍﱃ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻋﺎﺩﻯ ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ ﻓﻬﻮ ﻭ ﱞ
ﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ / 224.ומי שהביס שניהם )הנפש
והשטן( ותמך בדת האל יתעלה והתיידד עם ידידי האל ונלחם באויביו הוא הוא הידיד בין העבדים.

מי שנאבק בנפשו ובשטן ,ומקיים את מצוות התמיכה בדת האל ,ושומר על נאמנות לידידי
האל ונלחם ביריביו הוא ,לפי אלגזאלי ,זה אשר הצליח לרכוש את תכונת השם ﺍﻟ ﻮﻟ ﻲ/
אלוַלִיּ /המגן.
ﱪ /אלבַּרּ /המיטיב
השם מס'  79ﺍﻟ 

225

אלגזאלי שואף בפירוש לשם זה להקנות לנו כלים איך לרכוש משם זה תכונת הנדיבות
שהיא תכונה אתית בין אדם לאדם .וכך הוא מגדיר שם זה:
ﻫﻮ ﺍﶈﺴﻦ .ﻭﺍﻟﱪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺒ ﺮﺓ ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ.
אשר ממנו כל הטבה ונדיבות.

226

 /הוא הנדיב .המיטיב באופן מוחלט הוא

אלגזאלי מציע ַמנְגָּנוֹן לרכישת תכונת הנדיבות .על מנת להגיע להידמות בשם זה על האדם
המאמין להשתמש בנדיבות עם אחרים .אלגזאלי מונה בין האחרים הללו את ההורים,
המורה ,והמדריכים הרוחניים ,וכה אומר:
ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑ ﺮﺍ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﹺﺒ ﺮ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﻭﺷﻴﻮﺧﻪ /227.והאדם יהיה מיטיב במידת
מה שמשתמש בנדיבות ,ובמיוחד אביו ואמו המורה שלו והשיח'ים שלו.

לפי אלגזאלי כיבוד הורים והתרחקות מ ִקנְאָה הינם הדרכים המובילות את האדם המאמין
לרכישת תכונת הנדיבות .הוא מבהיר את הנקודה זהו באמצעות אנקדוטה על משה רבנו:
ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ] [...ﳌﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺭﺑﻪ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﺵ ،ﻓﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﻓﻘﺎﻝ' :ﻳﺎ ﺭﺏ ،ﰈ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ؟' ﻓﻘﺎﻝ' :ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﳛﺴﺪ ﻋﺒﺪﺍ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺁﺗﻴﺘﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍ ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻪ' / 228.נמסר כי משה ][...
כאשר דיבר עם ריבונו ראה איש עומד ליד כס הכבוד ,ויתפעל )משה( מגבַהּ דרגתו ,ויאמר' :הוי
 223על עניין ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ /אַוְ' ִליַאא' /ידידי האל ראו המאמר המקיף :רדקה ).(1960
 224אלגַזַאלִי ),(1971עמ' .141
 225אלגַזַאלִי ) .150 ,(1971השם זה מוזכר רק פעם אחת בקראן ﴿ :ﹺﺇﻧﺎ ﹸﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﻧ ﺪﻋﻮ ﻩ ﹺﺇﻧ ﻪ ﻫ ﻮ ﭐﹾﻟﺒ ﺮ ﭐﻟ ﺮﺣﻴ ﻢ ﴾ /זה כבר נהגנו לפנות
אליו בתפילה .הן הוא המיטיב והרחום' .סורת אלטּוּר .28 ,52
 226אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .150
 227שם.
 228אלגַזַאלִי ) ,(1971שם.
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אדוני ,איך הגיע אדם זה לדרגה זו?' ויאמר )האל(' :הוא לא קינא במה שנתתי לאף איש ,וכיבד
את הוריו'.

אלגזאלי חותר שכך שנידמה לשם זה על ידי כיבוד ההורים ,המורה והשיח'ים ,וגם דרך
התרחקות מקנאה.
לסיכום ,אלגזאלי מבקש שאנו נרכוש מהשמות הללו תכונות אתיות המביאות
להשתלמות הנפש בהתאם למידות האלוהיות ,יתרונות אשר מעניקות משמעות אחרת
לאמונה בשמות הקדושים :הפצת דבריהם הטובים של האנשים ,התרחקות מקנאה ,כיבוד
ההורים ,נאמנות לידידי האל ,סלידה מנקמה ואף הטבה לאויב.

- 58 -

 4.2.7ממיסטיקה לאתיקה
אלגזאלי חותם את הפרק השני בחלק השלישי ב ַמ ְקצַד ב -ﺍﻋﺘﺬﺍﺭִ /א ְע ִת ַד'אר/התנצלות,
ומציין שלוש סיבות להערותיו לאחר הדיון בשמות ובתארים:
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﲪﻠﲏ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺭﺩﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ)) :ﲣﻠﻘﻮﺍ
ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ((  ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ)) :ﺇﻥ ﷲ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﲣﻠﻖ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ(( ،ﻭﻣﺎ
ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻪ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﻮﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻏﲑ ﺍﶈﺼﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﻠﻮﻝ
ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ .ﻭﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﺑﻌﺎﻗﻞ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻜﺎﺷﻔﺎﺕ / 229.דע כי מה שהניע אותי להעיר
את ההערות האלו לאחר הדיון בשמות ובתארים הללו הוא דברו של שליח האל ,תפילת האל
וברכתו עליו לשלום' :הידמו למידות האל יתעלה' .כמו כן דברו ,עליו התפילה והשלום' :לאל
תשעים ותשעה מידות ,מי שמתדמה לאחד מהם ייכנס לגן העדן' .וכמו כן לשונותיהם של הצופים
שהיו מבטאים מילים ,מורות למה שהזכרנו ,באופן שמעורר את חשדו של מי שאינו צופי כאילו
יש בהן משמעות של ִה ְתגַּלְּמוּת והתאחדות .ואולם הצוּפים אינם באמת חושבים כך במיוחד אלה
שניחנים בסגולות החיזיון.

ובכן הסיבה הראשונה והעיקרית להערותיו היא עיקרון ההידמות למידותיו של האל.
הסיבה השנייה היא להידמות לשמותיו הקדושים של האל .הסיבה השלישית היא שאין
בשמות הקדושים של האל משמעות של התגלמות )חֻלוּל( או ﺍﲢﺎﺩִ /א ִתּחַאדד/התאחדות.
אלגזאלי מתחיל את הדיון בפרק זה בהבדל בין ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ /אל ֻסּלוּךּ /ההליכה לבין ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ/
אלוֻ'צוּל /הדבקות ,ורק אז הוא מציב חמש אפשרויות לפירוש ההידמות לשמותיו הקדושים
של האל .ואלו הם:
 .1חיקוי מידות האל מבלי זהות עמו;
 .2השגת מידות האל באופן אמיתי;
 .3החלת תארי האל על האדם;
 .4רעיון ההתאחדות הטוטאלית;
 .5רעיון האינקרנציה.
אלגזאלי עורך הקדמה שבה הוא מפרט מהלך הדיון בחמש האפשרויות הנ"ל ושולל
מלכתחילה את האפשרויות  5 – 2ומאשר את האפשרות הראשונה .אח"כ הוא מעיר כי יש
צורך בביאור האפשרות הראשונה .הוא מייחד מספר פסקות בדיונו על האפשרות הרביעית
לנושא ַש ַטחַאת הצוּפים ,ומנסה להסבירן.

 229אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .162
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 4.2.7.1חיקוי מידות האל מבלי להיות זהה עמו
השגת המידות באופן שיתאים לאדם ,אך האדם לא יהיה זהה לאל ,זה המצב שאליו כיוון
אלגזאלי כאשר ציטט את מורו אַבּוּ ַע ִלי אלפַא ְר ַמ ִד'י מעיר טוס )(1082/474

230

מפי מורו

אַבּוּ אל ַקא ִסם אל ֻכּ ַר ַכּאנִי ) 231(1076/468כי:
ﺇﻥ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﲔ ﺗﺼﲑ ﺃﻭﺻﺎﻓﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻏﲑ ﻭﺍﺻﻞ /232.תשעים
ותשעה השמות הופכים לתוארי האדם ,ההולך בדרך הצוּפית 233,ואשר עדיין לא הגיע.

אלגזאלי מפרש את דברי אל ֻכּ ַר ַכּאנִי לפי המתודה שקבע ושולל כל אפשרות אחרת:
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻴﺌـًﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ ،ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ .ﻭﻻ ﻳﻈ ﻦ ﺑﻪ ﺇﹼﻻ ﺫﻟﻚ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ـﻞ ﻟﻪ
ـﻪ ﳛﺼ ّ
ـﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ .ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺼﲑ ﺻﻔﺔ ً ﻟﻐﲑﻩ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧ ّ
ﺍﻟﺘﻮﺳ ّ
ﺼـﻞ ﻋﻠﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ .ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻞ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ
ـﻼﻥ ﺣ 
ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ :ﻓ ُ
234
ـﺎ.
ﻋﻠﻤﻪ .ﻭﺇﻥ ﻇ ﻦ ﻇﺎ ﹼﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻄﻌ ً

וזה אשר ציין) ,אל ֻכּ ַר ַכּאנִי( ,אם כוונתו דבר מתאים מה שהזכרנו ,235נכון הוא .ולא יחשבו זולת כך .ויהיה במבטא
סוג של הרחבת ) ַהדִּבּוּר( וההשאלה .כי פירושי השמות הם מידות האל יתעלה ,ומידותיו אינן הופכות למידת זולתו.
אבל משמעותו שהוא רוכש לו מה שהולם המידות הללו ,כמו שנאמר :פלוני רכש את ידיעות מורו .המורה יודע לא
יהפוך לתלמיד אלא מי שרוכש ידע כשלו .ואם יחשוב אדם שהכוונה ממנו לא מה שהזכרנו בטל לחלוטין הוא.

אלגזאלי ,משתמש בשני כלים כדי להפרש תפיסה זו:
 .1הכלי האמנותי ﺍﻟﺘﻮﺳـّﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ /הרחבת ) ַהדִּבּוּר( וההשאלה ) :(Metaphorתמר
סוברן מגדירה את ההשאלה בספרות ,וכך היא אומרת:
'שימוש במלה כדי להצביע על דבר אחר .סוג של יחסי משמעות ] [...שעניינו שינוי המשמעות
של אותו סימן – מתן משמעות חדשה לסימן קיים ,בשל דמיון כלשהו בין המסומן הקודם למסומן
236
החדש'.

לפי סוברן המטפורה מעניינת ] [...פילוסופים ,מפני שבמובן הרחב ביותר תלויה
כל משמעות השפה במטפורה' 237.כלומר היחס בין אימרת אל ֻכּ ַר ַכּאנִי – כי השמות

 230ככל הנראה הוא המדריך הצופי של אלגזאלי ,ו ָח ָתנו של השיח' אל ֻכּ ְר ַכּאנִי ,ראו אל ֻס ְבּכּי ) , 5 ,(1964עמ'  .306-304ראו
עוד סבירי ) ,(2008עמ' .539
 231אל ֻכּ ְר ַכּאנִי ,אבו אלקאסם עבד אללה אבן עלי שיחו' של אלפַא ְר ַמ ִד’י ,ראו סבירי ) ,(2008עמ' .540 – 539
 232אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ'  .162על הליכה ודבקות ראו שם ,עמ' .170-169
ַ 233סא ִלכּ :לפי המינוח הצופי הוא האדם ההולך בדרך הצופית.
 234אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .163-162
 235הכוונה לפירוש השמות במקצד.
 236ראו :סוברן.(Ynet) ,
 237סוברן ,שם.
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הופכים לתוארי האדם ההולך בדרך הצוּפית – הוא מטפורה לרעיון ההידמות
במציאות.
 .2ההדגמה :אלגזאלי מדגים השגת מידות האל דרך משל התלמיד והמורה .התלמיד
רוכש את ידע מורו במובן ידע כשל מורו .וכך העניין לגבי ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ /אל ַעבְּד
אלסַּאלִךּ /האדם ההולך )בדרך הצוּפית( אשר נאמר עליו שהשיג מידות האל במובן
מידות כשל האל.
 4.2.7.2שלילת השגת מידות האל באופן אמיתי
אלגזאלי שולל את האפשרות כי האדם ישיג את מידות האל ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ /באופן אמיתי
דהיינו שיהיה זהה לאל .הוא מוסיף וטוען כי זה ﻣﺤﺎﻝֻ /מ ַחאל /נמנע כי:
ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﲨﻠﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﳏﻴﻂ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﻌﺰﺏ ﻋﻨﻪ ﺫﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ 238،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ،ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﻟﻐﲑ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻔﺴﻪ؟ ﰒ ﺇﻥ
ﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻌﺒﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ .ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻫﺎﺕ
239
ﻭﳏﺎﻻﺕ / .מכלל זה שיהיה לו ידע מקיף בכל המדעים ,עד שלא ייסתר ממנו דבר ,אפילו כמשקל
גרגיר ,לא בארץ ולא בשמים ,ושתהיה לו יכולת אחת לכלול כל הנבראים ,עד שיהיה הוא באמצעותה
)היכולת( בורא הארץ והשמים ומה ביניהם .ואיך מתארים זאת לזולת האל יתעלה? ואיך יהיה האדם
בורא השמים והארץ ומה ביניהם ,כשהוא מכלל מה שביניהם ,אז מה יהיה על הבורא עצמו? ואף אם יוכח
שהתארים הללו מיוחסים לשני אנשים )אז( יהיה כל אחד בורא חברו ,ויהיה כל אחד בורא מי שבראו.
וכל זה הבל ונמנע.

אלגזאלי ,המייצג זרם מתון בצוּפיות ,סבור כי האדם יכול אמנם לעשות דרך ארוכה מאד
כדי להתקרב אל האל ,אולם איש לא יוכל להגיע להזדהות טוטלית עמו .בדיון הנ"ל הוא
מעלה אפשרות שהאדם ישיג מידות האל באופן אמיתי ,וכתוצאה מזה ,לטעמו של אלגזאלי,
האדם יהפוך לאל הבורא .שאלות אלגזאלי הנוקבות אשר העלה בדיון הנ"ל ,מסבירות את
מידת אי סובלנותו כלפי האפשרות הזו:
א .איך ייתכן

שהאדם ברא את השמים והארץ ומה ביניהם ,כשהוא מכלל מה

שביניהם?
ב .ומה יהיה עם הבורא עצמו?

 238ראו סורת יוּנֻס  ,61 ,10וגם סורת ַסבַּא .3 ,34
 239אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .164 –163
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 4.2.7.3שלילת ַה ֲע ָב ָרת תארי האל לאדם

240

אלגזאלי משתמש במונח ִאנְ ִת ַקאל כדי לציין את שלילת העברת תארי האל לאדם .מה
משמעותו של מונח זה ומה הוא בא לציין? עיינתי בספרים הבאים :אל ַתּהַאנַוִי בחיבורו
כַּ
ַשאף ִא ְצ ִטלַאחַטת אלפֻנוּן ואלעֻלוּם; אלאִיגִי בחיבורו אל ַמוַאקִף; אלסֻיוּטִי בחיבורו
אל ִא ְתקַאן פִי עֻלוּם אל ֻקרְאַן.

241

ִאנְ ִת ַקאל מונח טכני מסמן ַה ֲע ָברָת דבר ,לפי ִא ְבּן ַמנְט'וּר ב ִל ַסאן אל ַע ַרבּ' :ﻧﻘﻞ :ﲢﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻊ'.

242

 /העברת דבר ממקום למקום .ואילו ֻמ ַחמַּד ַעלִי אל ַתּהַאנַוִי

ַשאף ִא ְצ ִטלַאחַטת אלפֻנוּן ואלעֻלוּם /אינדקס
ﺸﺎﻑ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ /כּ ַ
אומר בחיבורו ﻛ 
למונחי האמנויות והמדעים ,כי למונח ִאנְ ִת ַקאל יש שלושה שמושים:
א .לפי ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡִ /עלְם אלנֻג'וּם /מדע הכוכבים )האסטרונומיה(' :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻘﻤﺮ /243'.הוא התהפוכות בלבָנה.
ב .לפי מדע ה ַכּלַאם מונח ִאנְ ִתקַאל הינו ִה ְת ַרחֵשׁות הדבר ב ﺣﻴﺰַ /חיִּז/מָקוֹם אחרי שהיה
ב"מָקוֹם" אחר .וזה ַה ֲע ָברָת ﺟ ﻮﻫﺮ /אלגַוּ'הַר /עצם .ולגבי ַה ֲע ָברָת ﻋﺮﺽַ /ערַץ'ִ /מ ְק ֶרה
הרי הוא ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﺮﺽ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﲟﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲟﺤﻞ ﺁﺧﺮ /244.שיתקיים ִמ ְקרֶה הוּא ַעצְמוֹ
במקום אחרי קיומו במקום אחר .אל ַתּהַאנַוִי מצטט מחיבורו של אלאִיגִי אל ַמוַאקִף
בפרק :ﺍﻟ ﻌﺮﺽ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ /ה ִמ ְקרֶה לא עובר.

245

ﳉﺪﻝִ /עלְם אלגַ'דַל /מדע הפּוּלְמוּס:
ג .לפי ﻋﻠﻢ ﺍ ﹶ

246

ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﳌﺴﺘﺪﻝ

247

ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ

ﻛﺎﻥ ﺃﺧﺬ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳋﺼﻢ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ /248.כשהמוכיח עובר להוכחה
 240ﺍﻧﺘﻘﺎﻝִ /אנְ ִת ַקאלָ /שׁלָבַ ,ה ֲע ָברָה  inti āl, Phase, transferהמהדירים בחרן לתרגם את המונח ִאנְ ִת ַקאל Phase, transfer
)= ָשׁלָבַ ,דּ ְרגָּהָ ,פזָהַ /ה ֲע ָברָה( ,ראו ַתּהַאנַוִי ) ,1 ,(1996עמ' .276-275
 241תודתי נתונה לחברי המלומד מר טארק אבו רג'ב שהפנה תשומת לבי לחיבורים אלו.
ִ 242א ְבּן ַמנְט'וּר ) ,11 ,(1994עמ' .674
ַ 243תּהַאנַוִי ) ,1 ,(1996עמ' .275
ַ 244תּהַאנַוִי ) ,(1996שם.
 245אלאִיגִ'י ) ,1 .(1997עמ' .492
 246אפשר לתרגם דִּיאַ ֶל ְקטִיקָה .ראו וגנר ).(1960
 247ליין He […] took […] a thing as an indication, evidence, or a proof, of another thing, or as an
 /argument in favor of another thingהוא ציטט דבר כאִינְדִּי ַק ְציָה ,עֵדוּת ,הוֹ ָכחָה לדבר אחר ,או כויכוח למעשה בדבר
אחר .ראו ליין ) ,3 ,(1968עמ' .901
ַ 248תּהַאנַוִי ) ,(1996שם.
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)אחרת( זולת זו אשר התחיל בה ,כיוון שהיריב לא הבין את אִינְדִּי ַק ְציָה מ)ההוכחה(

הראשונה .כאן אל ַתּהַאנַוִי מצטט ויכוח אשר התנהל בין אברהם אבינו לנמרוד.

249

הגדרה זו מצטט אל ַתּהַאנַוִי מחיבור אל ִא ְתקַאן פִי עֻלוּם אל ֻקרְאַן של אלסֻיוּטִי.

250

לבסוף אל ַתּהַאנַוִי התחיל לפרט בדקויות המונח ִאנְ ִת ַקאל בפולמוס.

251

אך לא ציין

את דברי אלגזאלי באל ַמ ְקצַד.
אני סבור כי משמעותו של המונח ִאנְ ִת ַקאל לפי אלגזאלי הוא מעבר תארי הישות האלוהית
מ ﺣﻴﺰַ /חיִּז/מָקוֹם ל"מקום" אחר; רוצה לומר מהאל לאדם .אלגזאלי סבור שהרעיון נמנע .כי
מן הנמנע שהתארים ייפרדו ממושאם .וכך אומר:
ﺑﻞ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﲔ ﻋﻠﻢ ﺯﻳﺪ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﻭ ،ﺑﻞ ﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻠﺼﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺎﺕ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﺮﺍﻍ
ﻀﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﺍﳌﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻯ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﺘﻌﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻭﺻﻔﺎﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻳ 
ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ / 252.אי אפשר לעלות בדמיון שיעבור עצם הידע של פלוני אל אלמוני .ואף אין קיום
לתארים אלא בהימצאות המתוארים .כי המעבר מחייב ריקות ממי שמעבירים ממנו .לפיכך
מתחייב שיופשט העצם 253שממנו מועברים התארים האלוהיים ואז מתרוקנת האלוהות מתאריה
וזה אבסורד.

אלגזאלי שולל מכל וכל את האפשרות כי תארי האל ייפרדו ממנו וזה לא רק לגבי האל ,ﺑﻞ
ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﲔ ﻋﻠﻢ ﺯﻳﺪ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﻭ /אין לצייר

254

ש ֶעצֶם מדע זַיְּד עבר אל ַעמְרוּ .אותה

העברה מתחייב ממנה ריקון המועבר ממנו ,ואז מופשט העצם אשר ממנו הועברו התארים
וכמובן אם מדברים על היישות האלוהית אז המשמעות ריקון האל מתאריו ,ואז לא יהיה
יותר אל.
רעיון אל ִאנְ ִת ַקאל לא התקבל אצל אלגזאלי אשר הביע עמדתו במילים חותכות :ﻣﺤﺎﻝ/
ֻמחַאל /נמנע ,ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻓﺎﺕ /התארים מן הנמנע שייפרדו ממושאם,
ולבסוף הפסקה אומר :ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ /אבסורד ברור.

 4.2.7.4שלילת רעיון ההתאחדות הטוטאלית

 249אותו ויכוח שהקראן מנציח אותו בסורת אל ַבּ ַקרַה .258 ,2
 250אל ֻסיוּטִי ) , 2 ,(1996עמ' .360
ַ 251תּהַאנַוִי ) ,1 ,(1996עמ' .276-275
 252אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .164
 253עצמות :מונח פילוסופי.
 254בערבית מופיע כאן הפועל יַ ַת ַצוָּר )'יצייר'( ,אין לעלות על הדעת.
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אלגזאלי דוחה את רעיון ﺍﻻﲢﺎﺩ /אל ִא ִתּחַאד/התאחדות כאפשרות מוצעת להידמות האדם
אלמ ְקצַד הוא קובע כי רעיון
בתארי האל ,בסוף הפרק השני של החלק השלישי ב ַ
אל ִא ִתּחַאד בטל:
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ،ﻓﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻇﻬﺮ ﺑﻄﻼﻧﺎ ،ﻷﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺻﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺏ ،ﻛﻼﻡ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﱰﻩ ﺍﻟﺮﺏ ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ،ﻋﻦ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺑﺄﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻻﺕ .ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻗﻮﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ :ﺇﻥ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ :ﺇﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﺻﺎﺭ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ ،ﳏﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ] [...ﻓﺎﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﳏﺎﻝ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻌﻠﻢ .ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﻟﺮﺏ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ .ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻃﻞ / 255.ואילו החלק
הרביעי ,והוא אל ִא ִתּחַאד ,וזה גם כן שלילתו ברורה ,כי דבר האומר  :הרי האדם הפך לאל דברים
סותרים עצמם ,אלא צריך לא לגרוע מערכו של האל יתברך ויתעלה ,מפני שהלשון תתנהג בשמו
בדוגמאות הנמנעות הללו .ו)אנו( אומרים באופן מוחלט שהרי דבר האומר :כי דבר הפך לדבר
אחר ,נמנע באופן מוחלט ....אל ִא ִתּחַאד ,אם כן ,בין שני דברים באופן מוחלט )הינו מן( הנמנע,
וזה לגבי העצמים הזהים ,בנוסף ל )דברים( השונים .כי מן הנמנע שהשחור הזה יפוך לשחור
ההוא ,כמו שנמנע שהשחור הזה יהפוך ללבן ההוא או לידע ההוא .והשוני בין האדם לבין האל
יותר גדול מהשוני בין השחור לידע .שורש אתחאד אם כן כוזב.

ארנסט בחיבורו המקיף על תופעת ﺍﻟﺸﻄﺤﺎﺕ /שׁ ַטחַאת /אמירות נפעמות )להלן ,שׁ ַטחַאת(,
ניתח את גישתו של אלגזאלי לשׁ ַטחַאת רק לפי ספר ִא ְחיַאא' ואילו אני מבקש לדון ביחסו
של אלגזאלי לשׁ ַטחַאת גם על פי ספרו אל ַמ ְקצַד.
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 255אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .165-164
ـ ﺢ
 S H aבאנציקלופדיה של האסלאם אנו מוצאים דיון במשמעות המילולית של הפועל ﺷـَﻄ َ
 256כאשר מעיינים בערך
וכך כותב ארנסטThe root sh-t-h has the literal meaning of movement, shaking, or agitation, and :
carries the senseof overflowing or outpouring caused by agitation; thus mis h tāh is a place where
ـ ﺢ )שטח( משמעות מילולית של תנועה ,טלטול ,נענוע ,ומשא רגש
 / flour is sifted by shakingלשורש ﺷـَﻄ َ
ההתמלאות והשתפכות הרגשית הבאה בגלל נענוע .לכן "משטח" הוא המקום אשר הקמח מסונן באמצעות טלטול .ראו
ארנסט ).(1960
חיפשתי במלוני השפה הערבית כמו לסאן אלערב של אבן מנט’וּר ,אלמֻחיט של אלראזי ,ואפילו אלמֻנג’ד ולא מצאתי את
השורש ש.ט.ח .במילון החדש בשם אל ֻמ ְעַג'ם אלוַ'סִיט אשר חובר על ידי האקדמיה ללשון הערבית בקהיר ושם מצאתי
ـﺤﺔ( – ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻔﻼﻥ ﺍﻟﺼﻮﰲ :ﻟﻪ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻭﺷﻄﺤﺎﺕ תרגום) :ש.ט.ח: (.
ـ ﺢ(  :ﰲ ﺍﻟﺴـﱠﲑ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ  :ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻞ) .ﺍﻟﺸﻄ ْ
את הבא) :ﺷـَﻄ َ
בהליכה או בדיבור  :התרחק והפליג) .אַלשׁ ְטחַה( – נאמר לאדם הצופי :יש לו מצבים ושׁ ַטחַאת .ראו :אל ֻמ ְעַג'ם ).(1960
עמ' .501
ـﺤﺔ ר' ﺷﻄﺤﺎﺕ :טיול,
ـ ﺢ :שׁוֹטֵטִ ,סיֵר ,יצא מכּליו )צופי במצב של אכּ ְס ָטזָה( ,ﺷـَﻄ ْ
ואילו במילון של איילון-שנער :ﺷـَﻄ َ
סיור .דברים שמשמיע הצופי במצב של אכּ ְס ָטזָה .איילון ושנער )תשמ"ח( ,עמ' .180
ـﺤﺎ  'To run away, to roveראו הווא ) ,(1982עמ' .365
ـ ﺢ ﺷـَﻄ َ
ואילו הווא 'ﺷـَﻄ َ
אַל ַסרַאג' בספרו אַלּ ֻלמַע מפרש את המונח ַשׁ ְטח ,ואומר:
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻄﺢ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ :ﻫﻮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ،ﻳﻘﺎﻝ :ﺷ ﹶﻄ ﺢ ﻳﺸﻄﺢ ﺇﺫﺍ ﲢﺮﻙ ،ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻮﺯﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﺍﳌﺸﻄﺎﺡ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺡ
ﺕ ﻣﺸﺮﻋ ﺔ ﺍﳋﻴـــــﻞ ﻗـﺒﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﳌﺸﻄﺎ ﹺ
ﻒ ﺑﺸﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍ 
ﻗ 
ﺡ
ﲔ ﻣ ﻦ ﺣﺠﺎ ﺭ ﺓ ﹺﺑﻄﹾﺮﻳــــ ﹴﻖ ﹺﺑ ﺪﻳ ﹺﺮ ﺍﻟﻐـﺰﻻ ﻥ ﺩﻳ ﹺﺮ ﺍﳌﻼ ﹺ
ﺑﺎﻟﻄﻮﺍﺣـ ﹺ
ﺡ
ﻕ ﺿﻮ ُﺀ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﹺ
ﻭﺇﺫﺍ ﻻﺡ ﺑـﺎﳌﹸـﺴـﻨﺎ ﺓ ﻇﺒـ ﻲ ﻗﺪ ﻛﺴﺎﻩ ﺍﻹﺷﺮﺍ 
ﺡ
ﺡ ﺻـﺎﺋـ ﺢ ﺑﻔﻼ ﹺ
ﻛـﻠﻤﺎ ﺻـﺎ 
ﻓﺄﻗ ﹺﺮ ﺫﺍ ﻙ ﺍﻟﻐﺰﺍ ﹶﻝ ﻣﻨـﻲ ﺳﻼﻣﹰﺎ
ﻭﺇﳕﺎ ﲰﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺖ "ﺍﳌﺸﻄﺎﺡ" ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺎ ﳛﺮﻛﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺨﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ؛ ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺎ ﳛﺮﻛﻮﻧﻪ؛ ﻓﺎﻟﺸﻄﺢ:
ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ .ראו :אל ַסּ ַרּאג' ) ,(2001עמ' .321
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ב ִא ְחיַאא' ,לפי פרשנות ארנסט ,הדיון על שׁ ַטחַאת בא לידי ביטוי בשני דפים במבוא
לרבע הראשון של ִא ְחיַאא' :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢִ /כּ ַתאבּ אל ִע ְלם /ספר המדע.
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שם הוא מביע דאגה

גדולה מאפשרות של חוסר הבנת ַש ְטח .הוא מבחין בין שני סוגים של ַש ְטח:
א .הסוג הראשון:
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻝ ﺍﳌﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻗﻮﻡ ﺇﱃ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﲢﺎﺩ
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ،ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ' :ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﻛﺬﺍ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﻛﺬﺍ' .ﻭﻳﺘﺸﺒﻬﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳊﺴﲔ ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﳊﻼﺝ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻠﺐ ﻷﺟﻞ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻨﺲ ،ﻭﻳﺴﺘﺸﻬﺪﻭﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ ’ﺃﻧﺎ ﺍﳊﻖ‘ / 258.הדרישות
ְשׁר וויתור עַל המעשים
הארוכות והראוותניות באהבה )הלוהטת( עם האל יתעלה ,והאִחוּד המאפ ֵ
החיצוניים עד שאנשים מגיעים לטעון התאחדות והרמת המסך וראיה )של האל( ושיחה
אורלית)עם האל( .ואז יאמרו' :נאמר לנו כך ואנו אומרים כך' .ומדמים בו ) ַש ְטח( בחסין אבן
מנצור אלחלאג' ,אשר נצלב כי הביע מילים מהסוג הזה ,ומצטטים אמרתו 'אני האמת'.

אלגזאלי ממשיך וטוען שסוג כזה של ַש ְטח הוא מסוכן ביותר להמוני העם ,משום
שהם יפסידו את האפשרות שלהם לגאולה בגלל שהם עלולים לחשוב שנשמה
טהורה משיגה את המצבים הרוחניים שניתנו להם ע"י פעולות נרכשות .אלגזאלי
מסכם כי ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﺸﺮﺓ /מי שמבטא דבר ממנו
) ַש ְטח( הריגתו עדיפה מהחייאת עשרה )נשמות( לפי דת האל.
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ב .הסוג השני של ַש ְטח הוא בלתי מובן לשומע; ואין זה משנה מה נאמר בין אם זה
שטויות או דברים נושאי משמעיות .שכן בגלל שניתן לפרש אמירות אלו בצורה
מאולתרת חופשית הרי שאסור להרשות את זה ולפרש דברים כאלו בציבור.

אלשׁטְח בשפת הערבים  :הוא התנועה ,לאמור :שׁ ַט ַח יַשׁ ַט ֻח ,כאשר מתנועע ,ואומרים לבית אשר בו מנפים את הקמח,
א ְלמִשׁטַאח .אמר המשורר:
עומדים לפני הדרך ב "מִשׁטַאח"
עמוד בשפת הפּרת כשהסוסים
נזיר במנזר הצבאים מנזר היפות
אצל הטחנות העשויות מאבני
אשר כיסתה אותו הזרחת הבוקר
ואם ייראה ב " ֻמ ַסנַّאת" צבי
ככל שהקריאה לתפילה מתקיימת
מסור לצבי ההוא שלום ממני
והבית ההוא נקרא "א ְלמִשׁטַאח" מרוב שמנענעים בו את הקמח מעל למקום אשר מנפים בו ,ולפעמים עולה על גדותיו מרוב
שמנענעים אותו .אז אלשׁטְח :ביטוי לקוח מהתנועה .לדעת סבירי שטחאת הם מבעים 'הנאמרים מתוך מצבי אהבה או כמיהה
מועצמים שאינם ניתנים לשליטה ואשר תודעת המיסטיקן מזדהה בהם עם האהוב ,ה ֱאמֶת' .ראו סבירי ) ,(2008עמ' .261
עוד על שׁ ַטחַאת ראו החיבור המקיף ארנסט ).(1985
 257ראו אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,1 ,עמ' .38 – 37
 258שם ,עמ' .37
 259שם.
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אלגזאלי מצטט בעניין זה את אמירתו של ישוע :ﻻ ﺗﻌﻠﻘﻮﺍ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ /אַל
ִתּתְּלוּ את ה ְפּנִינִים בצווארי ַה ֲחזִירִים.
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לפי אלגזאלי האנשים בעלי דרגות הבנה ויכולת שכלית וטבע שונים אחד משני ,לאור זה
לא יעיל לפתוח כל המדעים לכל האנשים .כי לכל אחד יכולתו מסוימת בהבנת המדעים
המועילים לו .אם לא יהיה כך אז ישנה סכנה שאנשים לא יבינו את המדעים באופן נכון
ואף ידרדרו לכפירה.
הדאגה העיקרית של אלגזאלי ,לפי ארנסט ,היא למנוע מהמון העם להיות נוכחים
בשמיעתם של דברים מוזרים .זו אף זו ,הוא רואה בדברי הצוּפים סכנה אמיתית של
אנטינומיזם .יחד עם זאת ,הוא רומז כי הדברים הללו יכולים לשאת משמעות אחרת
שעומדת בהתאמה לשריעה 261.בקרב הצופים התגבשו שלוש עמדות לגבי אמירות נפעמות
אלה:
א .היו שהסבירו שהן אמירה שגויה או תוצאה של חוסר בגרות )רוחנית( ,שיגעון או
שיכרות.
ב .היו שהתייחסו אליהן כאל הבעה אותנטית של מצבים רוחניים.
ג .היו שראו בהן ביטוי לחוויה העמוקה ביותר של האמת האלוהית.
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אַל ַסּרַאג' הצליח לתאר את אלשׁטְח כמו נהר צר אשר בו עוברים מים רבים ואז עולה על
גדותיו .וכאן אַל ַסּרַאג' מצביע על עוצמת אורות האמיתות הרוחניות היורדות על ליבו של
החסיד הצופי ,וכאשר האורות הללו גברו והובעו ע"י לשון האדם בשׁ ַטחַאת ואז האדם
הרגיל התפלא לשמוע ולא הבין אותו אלא בעלי הבנת האמיתות וביאורם.
על כך כתב פרק מרתק ואף מיוחד במינו בספר אַלּ ֻל ַמע של אַל ַסּרַאג' שקרא לו ﺗﻔﺴﲑ
ﺍﻟﺸﻄﺤﻴﺎﺕַ /ת ְפסִיר אַלשׁ ְט ִחיָאת /פירוש האמירות הנפעמות .הפרק הזה מחולק לפי נושאים:
)א( מובן אלשׁטְח :והתגובה למי שגינה אותו לפי דעתו) .ב( פירוש המדעים וביאור מה

ַשׁלִיכוּ ְפּנִינֵיכֶם ִל ְפנֵי ַה ֲחזִירִים ,פֶּן יִ ְרמְסוּ אוֹ ָתם
ִשׁלֵי יא  ;(22אַל ִתּתְּנוּ אֶת הַקּוֹדֶשׁ ַל ְכּ ָלבִים וְאַל תּ ְ
 260השוו :נֶזֶם זָהָב בְּאַף ֲחזִיר )מ ְ
ְבּ ַרגְלֵיהֶם וְיִפְנוּ וְיִ ְטרְפוּ ֶא ְתכֶם" )הברית החדשה מתי ז .(6
 261ראו :ארנסט ) ,(1985עמ'  ,14והשוו אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,שם.
 262ראו אלגַזַאלִי ),(1971עמ' .12
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ַאמי,
שהחכמים מתבלבלים בהבנתו) .ג( מילות אַלשׁ ְט ִחיָאת אשר נמסרו מפי אל ִבּ ְסט ִ
ַאמי.
וביאר אותם אַלגֻ'נַיּד) .ד( ארבעה פרקים אודות סיפורי אַלש ְט ִחיָאת מפי אל ִבּ ְסט ִ
אלגזאלי עצמו מבין שחובתו להבהיר את עניין האמירות הנפעמות וכך הוא כותב
בחיבורו אל ֻמנְקִד' בו הוא אומר:
ﻭﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﺍﳌﻜﺎﺷﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﺣﱴ ﺃﻧـﻬﻢ ﰲ ﻳﻘﻈﺘﻬﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻥ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﻭﻳﺴﻤﻌﻮﻥ
ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺻﻮﺍﺗﹰﺎ ﻭﻳﻘﺘﺒﺴﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻮﺍﺋﺪ .ﰒ ﻳﺘﺮﻗﻰ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ – ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﻄﻖ.
ﻓﻼ ﳛﺎﻭﻝ ﻣﻌﱪ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﺻﺮﻳﺢ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻨﻪ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ :ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻗﺮﺏ
ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﳊﻠﻮﻝ ،ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ،ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ– ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺄ .ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ
"ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻷﺳﲎ" .ﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺑﺴﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ :
263
ﻓﻈ ﻦ ﺧﲑﹰﺍ ﻭﻻ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﳋ ﹺﱪ!
ﺖ ﺃﺫﻛﺮﻩ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﻟﺴ 
בראשית הדרך יש להם לצופיים גילויים וחזיונות ,עד אשר הם רואים בהקיץ את המלאכים
ורוחות הנביאים ,שומעים מפיהם קולות ושואבים מהם ידיעות .אחר זאת עולים הם מחיזיון
מראה ומשל – למעלות שאין עוד כוח הדבור לתארן .אם ינסה איש לתאר דמותן בעל כורחו
יטעה בלשונו טעות גלויה .כללו של דבר :מגיעים הם למעלה של קירבה שקצתם רואים בה
התגלמות האל באדם ,וקצתם ההתאחדות האל באדם ,וקצתם רואים בה התקשרות האדם עם
האל – אך כל זאת הוא טעות גלויה .וכבר עמדנו על מהות טעות בספרנו "התכלית הנעלה" .מי
שמצבו זה חזוי לו מבשרו ועצמו – איו לו לומר אלא כדברי השיר:
264
היה אשר היה מן הדברים ,שאינני זוכר עוד תהי דעתך טובה על כך ואל תשאל לפרטיו!
אלגזאלי יוצא נגד הביטויים הנאמרים מתוך אקסטזה ,וכך הוא כותב:
ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻳﻘﺎﻝ :ﻫﻮ ﻫﻮ ،ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﻮﺯ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺑﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ .ﻓﺈﻢ ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻳﺴﻠﻜﻮﻥ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ' :ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻮﻯ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻮﻯ ﺃﻧﺎ' .ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺆﻭﻝ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎ ،ﺑﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﻫﻮ .ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﳍﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﳍﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﻮﺯ / 265.וביחס למשתמשים במונח ִא ִתּחַאד ואומריםֻ :הוַ ֻהוַ; אין משמעו
כפשוטו אלא יש לפרשם על דרך ההרחבה והמטפורה ההולמת את מנהג הצוּפים והמשוררים.
ַשׁאָלָה כאמרת המשורר" :אני
כי הם בשל כוונתם לשיפור מקום הדיבור בהבנה הולכים לפי הה ְ
אהובי ואהובי אני" .ויש לפרש את דברי המשורר באופן אלגורי כי הוא לא מתכוון בו שהוא הוא
באמת ,אלא כאילו הוא .כי הוא שקוע במחשבה עליו כמו שהוא שקוע במחשבה על עצמו ,ומביע
את המצב )המיסטי( הזה ב )מונח( ִא ִתּחַאד לפי ה ַה ֲע ָברָה.

אלגזאלי מנסה לתת פירוש אלגורי לאמירתו של א ְל ִבּ ְסטַא ִמי ,אשר אמר:
ﺍﻧﺴﻠﺨﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺴﻠﺦ ﺍﳊﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺪﻫﺎ ،ﻓﻨﻈﺮﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﻫﻮִ /266.ה ַשּׁרתי נפשי כמו שנחש ַמ ִשּׁיר אֶת עוֹרוֹ
ואז הסתכלתי והנה אני הוא.

 263אלגַזַאלִי ) ,(1967עמ' .108
 264התרגום של הקטע לקוח מתרגומה של חווה לצרוס-יפה .ראו אלגַזַאלִי )תשכ"ה( ,עמ' .59
 265אלגַזַאלִי ),(1971עמ' .165
 266שם ,עמ' .166
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אלגזאלי מפענח את שירו של א ְל ִבּ ְסטַא ִמי כרומז על מי שפושט את יצרו לא יישאר בו
מרחב למה שהוא זולת האל ﻳﺼﲑ ﻛﺄﻧﻪ ﻫﻮ ،ﻻ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ /267.נִ ְדמֶה לוֹ ְכּאִלּוֹ הוּא ,לא הוא
באמת .עם זאת לפעמים יש ﻣﺰﻟﺔ ﻗﺪﻡְ /מעִידַת ֶרגֶל:
ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺪﻡ ﺭﺍﺳﺦ ﰲ ﺍﳌﻌﻘﻮﻻﺕ ،ﺭﲟﺎ ﱂ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻟﻪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻛﻤﺎﻝ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻳﻦ ﲟﺎ ﺗﻸﻷ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺔ
ﺍﳊﻖ ،ﻓﻴﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﺃﻧﺎ ﺍﳊﻖ / .כי מי שאין לו דרגה גבוהה 268במושכלות ,אולי שלא מבחין אחד
ממשנהו ,ויבט אל שלמות עצמו וכבר התקשט במה ש ִה ְברִיק בו מקישוט האמת 269,ויחשוב כי עצמו
270
הוא ,ויאמר :אני האמת.

אלגזאלי מציין כי מי שאמר את אַנַא אלחַקּ טעה כפי שטעו הנוצרים ,כשאמרו על ִעי ַסא
אל ַמ ִסיח 271,ואמרו עליו אלוהים:
ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻨﻬﻢ' :ﺃﻧﺎ ﺍﳊﻖ' ،ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ' :ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻮﻯ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻮﻯ ﺃﻧﺎ'  ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻏﻠﻂ ﰲ
ﺫﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻏﻠﻂ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﰲ ﻇﻨﻬﻢ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﻮﺕ / 272.ודבר מי שאמר מהם אַנַא אלחַקּ 273ייתכן כי
תהיה משמעותו אותה המשמעות של דברי המשורר אני מי שאוהב ,ומי שאוהב אני או ייתכן כי
274
טעה בכך כמו טעות הנוצרים בחושבם איחוד האלוהי באנושי.

אלגזאלי מנסה לפרש את אמירתו של א ְל ִבּ ְסטַאמִי :ﺳﺒﺤﺎﱐ ﻣﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﺷﺄﱐֻ /ס ְבּ ַחאנִי ַמא אַ ְע ַצ' ַם
ַש ְאנִי /השבח לי מה עצום כבודי ,ומצעי שתי אפשרויות לפירוש דבריו:
ـ ﻪ ﹺﺇ ۤﻻ
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ،ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﷲ ،ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﲰﻊ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝۤ ﴿ :ﻻ ﹺﺇﹶﻟ ٰ
ـﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﹶﺃﻧ ﹾﺎ ﻓﹶﭑ ﻋﺒ ﺪﻧﹺﻲ﴾ ،275ﻟﻜﺎﻥ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ،ﻭﺇ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺣﻈ ّ
ـﻲ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﻫﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﶈﺴﻮﺳﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﳍ ﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻈﻮﻅ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ،ﻓﺄﺧﱪ ﻋﻦ ﻗﺪﺱ ﻧﻔﺴﻪ،
ﺫﻛﺮﻧﺎ 276ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗ ّ
ﻭﻗﺎﻝ' :ﺳﺒﺤﺎﱐ !' ﻭﺭﺃﻯ ﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺷﺄﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳋﻠﻖ ،ﻓﻘﺎﻝ' :ﻣﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﺷﺄﱐ !' ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻠﻢ ﺃ ﹼﻥ
ﺏ ،ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺗﻘ ﺪﺱ ،ﻭﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ
ﻗﺪﺳﻪ ﻭﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻖ ،ﻭﻻ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺇﱃ ﻗﺪﺱ ﺍﻟﺮ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺳﻜﺮﻩ ﻭﻏﻠﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﻪ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﻮ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﳊﺎﻝ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻮﳘﺔ،
ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺭﲟﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺫﻟﻚ / 277.או שזה יבוא אל לשונו ,כחיקוי האל ,יתרומם ויתגדל ,כמו
 267שם.
 ,high rank 268ראו הווא ) ,(1982עמ' He became firmly rooted or grounded or established in since or .20
ֻשׁרָשׁ באופן מוצק או מבוסס במדע או בידע .ראו ליין ) ,3 ,(1968עמ' .1080
 /knowledge.הוא היה מ ְ
 269אלחַקּ  :האמת ,שם האל.
 270אנא אלחַקּ :אותה אימרה המיוחסת ל אל ַח ַלּאג'.
 271שמו של ישוע באסלאם.
 272אלגַזַאלִי ),(1971עמ' .167
אלשׁיבִּי ) ,(2007עמ' .92 –84שם הוא דן באמרתו של
 273ככל הנראה הוא אל ַח ַלּאג' ראו סבירי ),(2008עמ'  .269וגם ִ
אל ַח ַלּאג' ופירושה לפי אלגזאלי ואחרים.
 274המונחים לַאהוּת ונַאסוּת אופיינים ללשונו של אל ַח ַלּאג'.
 275ראו סור ט.ה .14 ,20
 276הכוונה לפירוש השם אל ֻקדּוּס .ראו אלגַזַאלִי ),(1971עמ' .73-72
 277אלגַזַאלִי ),(1971עמ' .168-167
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המצב אם ישמע כשהוא אומר' :אין אלוה מבַּלעדַי ,על כן עבוד אותי' ,היו מפרשים אותו
דרך החיקוי ,או שייתכן וצפה שלמות חלקו מתואר הקדושה ,לפי מה שהזכרנו בעניין
ההתקדמות במדרגות ההכרה מעל הדמיוניים והמופשטים ,ובמחשבה מעל מנות חלקו
ותאוותיו ,ואמר על קדושת נפשו' :השבח לי!' וצפה בעוצמת נפשו ובכבודו ביחס לברואים,
ואמר' :מה עצום כבודי! ובנוסף לכך ,הוא יודע שקדושתו ועוצמת כבודו ביחס לברואים,
ולא מייחסים אותו לקדושת האל ,יתעלה ויתקדש ,ולעוצמת כבודו .וייתכן כי המבע הזה בא
בשכרון )מיסטי( והשתלטות מצבו )מיסטי( עליו .הרי החזרה לפיכחון ויציבות המצב
)המיסטי( מחייב שמירת הלשון מביטויים הדימויניים ,וייתכן כי מצב השכרון לא מאפשר
זאת.

 4.2.7.5שלילת רעיון האינקרנציה
אלגזאלי שולל את האפשרות כי משמעות ההידמות לאל ﺣﻠﻮﻝ /חֻלוּל /אינקרנציה ,וסבור
כי זה מן הנמנע .המונח חֻלוּל משמעותו ְמזִיגָה ,שכינת האל בנברא .לעיתים קרובות הוא
נרדף ל– ﺍﺗـّﺤﺎﺩִ /א ִתּ ַחאד /התאחדות .הדוגלים באטומיזם,

278

ביחד עם האשערים מקבלים

את החֻלוּל במשמעות שכינת הנשמה בגוף ,כי הם מבחינים בין רוּח )נשמה( לבין הגוף,
אפילו במקרה של מלאכים ושדים; אבל ,וכמו אל ֻמ ַת ַכּ ִלמוּן ,הם דוחים את החֻלוּל
במשמעות שכינת האל בגוף .אף על פי שמחברים הנוצרים משתמשים במונחים כמו:
ﺗﺄﻧـّﺲַ /תּאַנֻס , /ﲡﺴـّﺪַ /תּגַ' ֻסד /התגלמות וגם ﺍﺗـّﺤﺎﺩִ /א ִתּ ַחאד /התאחדות ,הרי שחכמי
האסלאם קוראים לדוקטרינה הנוצרית זו ﺣﻠﻮﻝ /חֻלוּל /אינקרנציה .לפעמים הם משתמשים
בפועל ַח ָלּ ,להגיד את המילה "ירד" אל הטבע האנושי ,או לבטא את הירידה של רוח
הקודש .חכמי האסלאם ,הסונים והשיעים כאחד ,מגנים את הכתות הדוגלות בחֻלוּ ִליָּה,
באותו מישור כמו הנוצרים .בין חכמי האסלאם שגינו את חֻלוּ ִליָּה ,היה אלגזאלי בחיבורו
אלמקצד 279.שם הוא אומר באופן ברור:
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﻣﺲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻠﻮﻝ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺏ ،ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺣﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺣﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺏ.
ﺗﻌﺎﱃ ﺭﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻮ ﺻﺢ ،ﳌﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﻻﲢﺎﺩ ،ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺏ ،ﻓﺈﻥ ﺻﻔﺎﺕ
ﺍﳊﺎﻝ ﻻ ﺗﺼﲑ ﺻﻔﺔ ﺍﶈ ﹼﻞ ،ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ .ﻭﻭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﻠﻮﻝ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ،ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺪﺭﻙ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﱂ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺎ .ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻤﻦ ﺃﻱ ﻳﺪﺭﻱ ﺃﻥ
ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﳏﺎﻝ / 280.ואילו החלק החמישי ,והוא החֻלוּל ,וזה מתואר כי יאמרו שהאל ,יתברך
ויתעלה ,שכן באדם ,או האדם שכן באל .יתרומם ריבון האדונים מעל כל אשר יגידו העושקים.
וזה ,אם יהיה נכון ,לא מחייב ִא ִתּחַאד /התאחדות ,ולא )מחייב( את האדם להידמות לתוארי האל,
 278תיאוריה פילוסופית עתיקה לפיה המרכיבים הקטנים ביותר ביקום הם אטומים.
 279ראו גם אל ֻסיוּ ִטי ) ,2 ,(1932עמ' .134
 280אלגַזַאלִי ),(1971עמ' .168
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כי מידות השוכן אינה הופכת לתוארי המקום ,אלא נשארת תארי השוכן כפי שהיה .והפן של
מניעת החֻלוּל אינו מובן אלא אחרי הבנת החֻלוּל ,כי הביטויים היחידאיים ,אם לא מבינים אותם
דרך הציור 281אז לא ניתן להבין שלילתה או הוכחתה .מי שלא מבין משמעות החֻלוּל איך יבין
שהחֻלוּל נמצא או נמנע.

אלגזאלי מסתייג רבות מאמרות קיצוניות של אל ַח ַלּאג' ואל ִבּ ְס ַטא ִמי .הוא מנסה להסביר
אותן דרך ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ/אל ַתּ ְאוִ'יל /הפירוש האלגורי.

282

אנו עדים לייחודו של אלגזאלי אשר התווה את השכל כאבן הייסוד בדרך לצדיקות.
הוא סבור שבדרך לצדיקות לא מתגלים דברים אשר השכל שולל אותם ,אך יש דברים
אשר השכל לא משיג אותם .למשל :ייתכן שתתגלה לצדיק ידיעת פטירת פלוני למחרת ,זה
דבר אשר השכל לא משיג אותו אבל לא שולל אותו .אבל השכל שולל את האפשרות
שתתגלה לצדיק ידיעה שהאל הולך מחר לברוא דומה לו.

283

בסוף דיון מרתק זה אלגזאלי מגיע למסקנה כי:
284

'ﻣﻦ ﱂ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺃﺣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻬﻮ ﺃﺧﺲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳜﺎﻃﺐ ،ﻓﻠﻴﺘﺮﻙ ﻭﺟﻬﻠﻪ'' / .מי שלא
מבחין בין מה שהשכל שולל ובין מה שהשכל לא משיג אז הוא פחות מכך שיידברו איתו ,יש
לעזוב אותו עם בורותו'.

אלגזאלי מציב את השכל כמקור להשגת הידיעה ,אך הוא חייב את ההלכה ,כי – לפי
אלגזאלי – השכל ואפילו אם ישיג ידיעת הדבר ,הרי לא ישיג ידיעת פרטיו ,מה חייב האדם
)אשר הגיע לגיל קיום המצוות( ומה לא? אבל מקורות הידיעה למרות שמקור זה עדיף על
אחר הרי כולם משתפים פעולה
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻦ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﺘﺒﲔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻷﺱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻟﻦ ﻳﻐﲏ ﺃﺱ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ
285

ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻟﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﺱ.
 /דע שהשכל לא ילך בדרך הישר אלא באמצעות ההלכה,
וההלכה לא תתבאר אלא באמצעות השכל ,השכל כמו היסוד וההלכה כמו בניין ,ולא יספיק יסוד
אם לא יהיה בניין ,ולא יעמוד בניין אם לא יהיה יסוד.

לאחר ששלל אלגזאלי את ארבעת האפשרויות ) (5 – 2מעיר כי יש צורך בביאור האפשרות
הראשונה ,ועורך דיון על ההבדל בין ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ /אל ֻסּלוךּ /ההליכה בדרך לבין ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ /אלוֻ'צוּל/
הדבקות ,זאת על מנת לפרש את אימרת מורו אבו עלי אלפַא ְר ַמ ִד'י מפי מורו אבּו אלקאסם
 281בערבית מופיע כאן הביטוי תצור .ביטוי זה משמש כמונח ל"השׂגת המהויות כשהן לעצמן" .נראה שהמונח תצור מציין
בעיקר את היכולת להשׂיג מושגים השׂגה מופשטת ולציירם בשׂכל.
 282ראו אל ֻצּלַאבִּי ) ,(2006עמ'  , 63-62וגם עמ' .85-84
 283אלגַזַאלִי ),(1971שם.
 284שם.171 ,
 285אלגַזַאלִי ) ַמ ַעא ִרג'( ,עמ' .64
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אל ֻכּ ַר ַכּאנִי כי 'שמותיו הקדושים של האל הופכים לתוארי האדם ,ההולך בדרך הצוּפית
אשר לא הגיע לדבקות' .וכך אלגזאלי מגדיר את אל ֻסּלוךּ:
ﺍﻋﻠﻢ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻫﻮ ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦ .ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺭﺑﻪ ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻟﻴﺴﺘﻌ ﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ / 286.דע כי ההליכה בדרך היא חינוך
המידות והמעשים וההכרות ,וזה עיסוק בתיקון הצד החיצוני והצד הפנימי .והאדם בכל זאת עסוק
בעצמו ולא בריבונו ,יתברך שמו ,אך הוא עסוק בזיכוך צדו הפנימי כדי להתכונן לדבקות.

אל ֻסּלוךּ הוא פיתוח אורח חיים המתבסס על שינוי עצמי והתעסקות התיקון המידות אשר
יביאו לתמורה של ממש ואף ל ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦַ /ת ְצ ִפיַת אל ַבּא ִטן /זיכוך הצד הפנימי אשר הוא
המדרגה הקודמת לאלוֻ'צוּל שהוא לפי אלגזאלי:
ﳘﺘﻪ ﻓﻼ ﳘﺔ ﻟﻪ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﺟﻠﻴﺔ ﺍﳊ ﻖ ﻭﻳﺼﲑ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﹰﺎ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﻭﺇﻥ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﹼ
ﺳﻮﺍﻩ / 287.ואילו הדבקות ,היא שיתגלה לו בהירות האמת )האל( וישקע בו ,הכרתו תתמקד אך ורק באל,
ומחשבתו תתרכז רק בו.

אלוֻ'צוּל לפי אלגזאלי הוא ההגעה לסוף הדרך ,אל המדרגה שבה המחשבה של האדם
המאמין תהיה מרוקנת מכל עיסוק ,צפיתו מֻפנה אל הכרת האל וריכוזו מכוון אך ורק כלפי
האל .ובעקבות אל ֻסּלוךּ תבוא פשיטת ﺍﻟﻨﻔﺲ /אלנַּפְס /הנפש באופן כללי וייחוד עצמו לאל.
וכך מסכם אלגזאלי עיקרון זה :ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻠﺦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻳﺘﺠ ﺮﺩ ﻟﻪ ] [...ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ/288.
הסוף שיתפשט מנפשו בכלל ויקדיש עצמו לו )לאל( ] [...וזו היא הדבקות.

לסיכום ,המהפך שחתר אליו אלגזאלי בפירושו לשמות הקדושים בספרו אל ַמ ְקצַד הוא
המעבר ממיסטיקה לאתיקה .השמות הקדושים אינם מביאים את האדם לחוויה של ﺍﺗـّﺤﺎﺩ/
ִא ִתּ ַחאד /התאחדות ,או כמקובל  Union Mysticaאו ל -ﺣﻠﻮﻝ /חֻלוּל /אינקרנציה .אלגזאלי
אמי ואל ַח ַלּאג' .רוצה לומר ,מגמתו של אלגזאלי להפקיע את
שולל את דרכם של אל ִבּ ְס ַט ִ
השמות הקדושים ככלי מיסטי להגיע ל ִא ִתּ ַחאד או לחֻלוּל אלא להידמות לאל .כאן גלומה
המפכה או השינוי שעושה אלגזאלי כדי להציל את ערכם האתי-מוסרי של השמות
הקדושים.

 286אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .169
 287שם ,עמ' .169
 288שם ,עמ' .170-169
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 4.2.8תפיסת ההידמות לאל אצל אלגזאלי
אלגזאלי נחשב מגדולי חכמי דת האסלאם אשר התעסקו בכוונות האמונות ובכוונות
השריעה האסלאמית.

289

אלגזאלי האריך בפירושים ובבניית בסיס ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪִ /עלְם

אל ַמקַאצִד/מדע הכוונות ,והביא את כוונות השריעה אל דרגה אשר אף אחד לא התחרה בה
עד ימינו אלו .מבין הכוונות אשר הפעיל בהם מרצו כדי להסיר מעליהן את הלוט היו
כוונות השמות הקדושים של האל .וכך הוא כותב באחיאא:
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﻮ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ،ﺣﱴ ﻗﻴﻞ :ﲣﻠﻘﻮﺍ
ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ / 290.וזה אשר נזכר הוא קרבת העבד מרבונו יתגדל ויתרומם בתארים אשר ציווה
לחקות ולהידמות במידות האלוהיות ,עד שנאמר' :הידמו למידות האל'.

בחלק זה של העבודה אנסה להבהיר את דרכו בפירוש כוונות השמות לפי חיבור אל ַמ ְקצַד
ואחלק את הדיון לשני חלקים :הדיון הראשון :הדיון הראשון עוסק בשמות ,בתארים
למ ְקצַד .הדיון נערך לפי שבע
ובפירוש כוונותיהם הכבירות כפי שהבהיר זאת בחיבורו א ַ
סוגיות .הדיון השני :הדיון השני עוסק בשבע מסקנות נחוצות מהדיון הראשון.
 4.2.8.1הדיון הראשון
הסוגיה הראשונה:
אלגזאלי מצהיר במקומות שונים בחיבוריו כי שמותיו הקדושים של האל מכילים
משמעויות וסודות זולת הפן החיצוני .חלק מזה נזכר בפרק ﺁﺩﺍﺏ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ /אדאב ִתּלַאוַת
אל ֻק ְראַן /נימוסי קריאת הקראן ,בתוך אחיאא לאחר שאלגזאלי הזכיר שהקורא בקוראן
חייב לבאר מכל פסוק בקוראן מה שנחוץ לו ,וכה אומר:
ﺱ
ﺼﲑ 291،﴾ﻭﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ﭐﹾﻟ ﻤﻠﻚ ﭐﹾﻟ ﹸﻘﺪﻭ 
ﺴﻤﻴ ﻊ ﭐﹾﻟﺒ 
ﺲ ﹶﻛ ﻤﹾﺜﻠ ﻪ ﺷ ﻲ ٌﺀ ﻭﻫ ﻮ ﭐﻟ 
ﺃﻣﺎ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﻓﻜﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ﹶﻟﻴ 
292
ﺠﺒﺎ ﺭ ﭐﹾﻟﻤﺘ ﹶﻜﺒﺮ ﴾ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻴﻨﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ،ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ
ﻼ ﻡ ﭐﹾﻟﻤ ﺆ ﻣﻦ ﭐﹾﻟﻤ ﻬﻴ ﻤﻦ ﭐﹾﻟ ﻌﺰﹺﻳ ﺰ ﭐﹾﻟ 
ﭐﻟﺴ ﹶ
293
ﻣﻌﺎﻥ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻮﻓﻘﲔ / .תארי האל יתגדל וישתבח ,כדבריו יתעלה' :אין דומה לו,
והוא השומע והמבחין' ,וכדבריו יתעלה 'המלך ,הקדוש ,המושלם ,המגונן ,הנאמן ,האדיר,

 289ראו גליף ) ;(1960אלגַזַאלִי ).(1996
 290אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,4 ,עמ' .282
 291סורת אלשוּרַא .11 ,42
ַשר .23 ,59
 292סורת אלח ְ
 293אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,1 ,עמ' .250
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הגיבור ,הנעלה' .שיהרהר בפירוש השמות האלה ובתארים על מנת שייחשפו לפניו סודותיהם,
אשר מאחוריהם משמעויות טמונות שלא נחשפות אלא למוצלחים.

ﷲ
ﱄ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍ ِ
אחר כך אלגזאלי מצטט שתי מסורות :האחת מפי ַעלִי ִאבְּן אבּוּ טַאלִבּ' :ﻣﺎ ﺃﺳ ﺮ ﺇ ﹼ
ـﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ' /שליח האל )אף פעם( לא
ـﺎ ﻛﺘﻤﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺆﰐ ﺍﷲ ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ ﻋﺒ ﺪﺍ ﻓﻬﻤ ً
] [...ﺷﻴﺌ ً
גילה דבר סוד אליי אשר ֶה ֱעלִים מִן האנשים אלא אם האל יתגדל ויתרומם ישפיע על עבדו
הבנת ספרו )הקראן(; והאחרת מפי ִאבְּן ַמסְעוּד' :ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻠﻴﺜ ﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ' /מי
שחפץ בחכמת הראשונים והמאוחרים עליו לעוֹרֵר

294

)הבנת( את הקראן.

295

אחר כן

אלגזאלי אומר:
ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲢﺖ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ؛ ﺇﺫ ﱂ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﺄﻓﻬﺎﻣﻬﻢ ،ﻭﱂ ﻳﻌﺜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻏﻮﺍﺭﻫﺎ / 296 .הכי עצום בחוכמות הקראן נמצא מאחורי שמות אללה ותאריו יתרומם ויתגדל ,כך
שלא הבינו רוב האנשים רק דברים שמתאימים להבנתם ,ולא עלו על סודותיהם )שמות ותארי
האל(.

אנו רואים בזה שבהבנת משמעויות שמות האל שמורים רק לבעלי התבונה .הטקסט הזה
אין בו אלא אימות לכך שבשמותיו הקדושים של האל ישנם משמעויות וסודות מבלי הסבר
או הבהרה והם מבוארים בבהירות באל ַמ ְקצַד כפי שאפרט בסוגייה השנייה.
הסוגיה השנייה:
כוונות השמות והתארים אצל אלגזאלי הוא התקשטות במשמעויותיהם .מי שמסתכל על
הפנים החיצונית ,או שחשב שאין להם משמעות חוץ מהמראה החיצוני ,רמתו ירודה מאוד
ושביל ההדרכה לדרך הישר אטומה בפניו .למשמעות הזאת כוון אלגזאלי בפרק הרביעי
של החלק הראשון באל ַמ ְקצַד ,וכך אומר בראשית הפרק:
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻔﻈﻪ ،ﻭﻳﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﻭﺻﻔﻪ ،ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺨﻮﺱ ﺍﳊﻆ ﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ،ﻟﻴﺲ ﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺠﺢ ﲟﺎ ﻧﺎﻟﻪ / 297.דע כי מי שלא היה
לו חלק ממשמעויות שמותיו הקדושים של האל יתעלה ,אלא בשמיעת הגייתם ,והבנת פירושם
ותיאורם ,ואמונה בלב כי הם נמצאים באל יתעלה ,הרי הוא בעל חלק אפסי ורמתו ירודה ולא
ראוי להתרברב במה שקיבל.

 294ליין מציע לתרגם ﺛ ﻮﺭ  :Searched, or inquired, into it, investigated, scrutinized, or examined, it.חיפש,
חקר ,בירר ,בחן ,בדק .ו ﺛﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ חיפש אחרי ידע בקראן או המשמעות .ליין ) ,1 ,(1968עמ' .364
 295אחד מחברי הנביא ֻמ ַחמָּד .ראו ואדט ).(1960
 296ראו אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,שם.
 297אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .42
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ובכן ,החכם אצל אלגזאלי הוא אשר מדקדק במשמעויות שמותיו הקדושים של האל ,ועומד
על כוונותיהם ,ומפליג במחשבתו כדי להבין את סודותיהם ורזיהם .אדם זה אמונתו נדלקת
כל הזמן ולתמיד .האנשים האלו אצל אלגזאלי הם המקורבים ,וניתן לחלקם בהבנת שמותיו
הקדושים של האל לפי שלושה סוגים:
 .1החלק הראשון :ידיעת המשמעויות האלה באמצעות הגילוי והצפייה עד
שמתבהרות להם אמיתות בהוכחה שאין לה עוררין ,ומתגלה להם תיאור האל
באופן הברור ביותר הדומה לאמונת האדם הוודאית המושגת דרך תכונותיו
הנסתרות ,אשר מבין אותן בצפייה הנסתרת ולא בהרגשתו החיצונית.
 .2החלק השני :הערצת מה שמתגלה להם מתארי ﺟﻼﻝ /גַ'לַאל /מלכות האל באופן
שיעורר בהם חשק לחקות תכונות אתיות כמו תארי האל ,על מנת להתקרב לאל
התקרבות רוחנית ולא פיזית ,וכך אומר:
ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳝﺘﻠﺊ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻈﺎﻡ ﺻﻔﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﻳﺘﺒﻌﻪ ﺷﻮﻕ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻭﻋﺸﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺍﳉﻼﻝ،
ﻭﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﹼﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﻜﻨﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻈﻢ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ .ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﻴﻨﺒﻌﺚ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺪﺭ
298

ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ،ﻻ ﳏﺎﻟﺔ.
 /ולא ייתכן אם הלב מתמלא בהערצת תכונה ומתלהב לה אלא שיבוא
בעקבות כך תשוקה לתכונה ההיא ,וחשק לשלמות ולמלכות ההיא ,ושקדות על ההתקשטות
בתכונה ההיא בשלמותה ,אם היה הדבר אפשרי למעריץ ,ואם לא תהיה ההתקשטות בשלמותה
אז ,וללא מנוס ,התשוקה תהיה להתקשט במידה האפשרית ממנה.

 .3החלק השלישי :המאמץ לרכישת מה שאפשר מתארי האל ,ולהדמות להם
ולהתקשט בהם .ובהם הופך הנברא לרַבּנִי,

299

כלומר קרוב לבוראו .ויהיה חבר

ﺴﺎﻁ ﺍﻟ ﹸﻘ ﺮﺏִ /בּסַאט אל ֻקרְבּ/
לעולם העליון של המלאכים ,כך שהם נמצאים על ﹺﺑ 
שטיח הקרבה ,מי שהדמה לתכונותיהם הרוויח חלק מקרבתם במידת מה שרכש
מתאריהם המקרבות אותם לאל .אלגזאלי הזכיר באחיאא בעניין הזה בהצגת גילוי
דעתו ופירושו למה שמותר להזכירו בחיבורים ומה שלא מותר להיכתב ,בפרק ﺍﶈﺒﺔ
ואלשוְ'ק ואל ֻאנְס ואל ִר ַצ'א /האהבה ,הכיסופים,
ַ
ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﻷﻧﺲ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ /אל ַמ ַחבָּה
הרעות ושביעת הרצון .הוא אומר:
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﻮ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻗﻴﻞ  :ﲣﻠﻘﻮﺍ
ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﳏﺎﻣﺪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﱪ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺇﻓﺎﺿﺔ ﺍﳋﲑ
 298אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .43
ﲔ﴾ /הֱיו ירֵאים את הריבון .המלה "ר ָבּאנִי"
ـﻜﻦ ﻛﹸﻮﻧﻮﹾﺍ ﺭﺑﺎﹺﻧﻴ 
 299המושג ַר ַבּאנִי מופיע לראשונה בקראן סורת אַל ִע ְמרַאן  ﴿ 79 ,3ﻭﹶﻟ ٰ
גזורה מן המלה הערבית רַבּ שפירושה "אלוה"" ,ריבון" .המשמעות שלה לפי הפרשנות היא :חכם הדת ההולך בדרך הישר.
ראו מרלו ) .(2000וראו עוד גונת'ר ).(2000
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ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﳍﻢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  .ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ
ﻳﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﲟﻌﲎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﳌﻜﺎﻥ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ / 300.מה שנזכר הוא קרבת האדם
מריבונו יתרומם ויתגדל בתארים שציווה לחקות ולהידמות בתארי האלוהות עד שנאמר :הידמו
במידות האל ,על מנת לרכוש את המידות הנעלות שהן מתוארי האל ,מהידע  ,החסד  ,החמלה ,
העדינות ,השפעת הטוב והרחמנות כלפי הבריאה ללא גבולות ,ולשאת לאנשים עצה נאמנה
והדרכתם לאמת ולמנוע אותם מה השווא וההבל ועוד מהמעשים האצילים של השריעה .כל זה
מקרב לאל ישתבח ויתעלה לא קרבה פיזית אלא קרבה רוחנית.

הסוגיה השלישית:
בין שמותיו הקדושים של האל יש כאלה אשר אי אפשר לאדם להידמות להם ,כגון :הגאווה
והגדולה הנזכרות בחדית' ֻק ְדסִי /מסורת קדושה:
ﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ ﺭﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﺇﺯﺍﺭﻱ ،ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺯﻋﲏ ﰲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﺩﺧﻠﺘﻪ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ.
גלימתי ,מי שנאבק איתי על אחד מהם הכנסתי אותו לאש גיהינום

301

 /הגאווה מלבושי והגדולה

אלגזאלי מנתח את החדית' הזה ואומר:
ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﰊ ﻭﻻ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﻏﲑﻱ؛ ﻛﻤﺎ ﺭﺩﺍﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺯﺍﺭﻩ ﳜﺘﺺ ﺑﻪ ﻻ
ﻳﺸﺎﺭ ﻙ ﻓﻴ ﻪ / 302.המשמעות של הגאווה והגדולה מהתארים ששייכות לי שלא ניתנות למישהו
זולתי ,כמו שלבוש האדם מיוחד לו ולא משתף בו מישהו אחר.

הסוגייה הרביעית:
ברשימת השמות אין שמות או תארים חוזרים ,מוצאים כי שמות האל ותאריו חוזרות על
עצמם בקוראן מספר פעמים ,עד שמגיעות למאות .החזרות האלה לא באו באופן סתמי .כך
שהכוונה מהזכרתן לא בגלל האותיות או מוצאי הקול שלהן אלא למשמעויותיהן
ולקונצפציה שלהן .למשל אלגזאלי אמר בפירושו לסוּ ַרת אל ַפא ִת ַחה בהקדמת חיבורו
ַג'וַאהִר:
ـ ﹺﻦ ﭐﻟ ﺮﺣﻴ ﹺﻢ﴾ 303ﻧﺒﺄ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﻴﺘﻬﺎ ﺃﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﴿ﭐﻟ ﺮﺣﻤ ٰ
ﻭﻏﲑﳘﺎ ،ﰒ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﻠﻖ ،ﻭﻫﻢ ﺍﳌﺮﺣﻮﻣﻮﻥ ،ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻳﺆﻧﺴﻬﻢ ﺑﻪ ،ﻭﻳﺸﻮﻗﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻳﺮﻏﺒﻬﻢ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ،ﻻ ﻛﻮﺻﻒ ﺍﻟﻐﻀﺐ ،ﻟﻮ
ـ ﹺﻦ ﭐﻟ ﺮﺣﻴ ﹺﻢ﴾
ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﳛﺰﻥ ﻭﳜﻮﻑ ،ﻭﻳﻘﺒﺾ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﺣﻪ ] [....ﻭ ﻗﻮﻟﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﴿ :ﭐﻟ ﺮﺣﻤ ٰ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻻ ﺗﻈـﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺮﺭ ،ﻓﻼ ﺗﻜـﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺇﺫ ﺣﺪ ﺍﳌﻜﺮﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﺎﺋﺪﺓ،
ﻚ ﻳ ﻮ ﹺﻡ ﭐﻟﺪﻳ ﹺﻦ﴾ 305ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺗﲔ ﻋﻈﻴﻤﺘﲔ ﰲ ﺗﻔﺼﻴﻞ
ـﻠ 
ﲔ﴾ 304ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻛﺮ ﴿ ﻣ ٰ
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﴿ﭐﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ﻤ 
ﳎﺎﺭﻱ ﺍﻟﺮﲪﺔ .ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ  :ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ،ﻭﺁﺗﺎﻩ ﻛﻞ
 300ראו אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,4 ,עמ' .405
 301ראו ונסינק ) ,2 ,(1992עמ' .251-250
 302אלגַזַאלִי ) ,(1409עמ' .156
 303סורת אל ַפא ִת ַחה .3 ,1
 304סורת אל ַפא ִת ַחה .2 ,1
 305סורת אל ַפא ִת ַחה .4 ,1
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ﻚ ﻳ ﻮ ﹺﻡ ﭐﻟﺪﻳ ﹺﻦ﴾ ،ﻓﻴﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﻌﺎﻡ ﺑﺎﳌﻠﻚ
ـﻠ 
ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ] [...ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﴿ ﻣ ٰ
ﺍﳌﺆﺑﺪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﺷﺮﺡ ﺫﻟﻚ ﻳﻄﻮﻝ / 306.ודברו )האל(' :הרחמן והרחום' ,הודיע על תכונה
מתכונות ייחודיות ,והייחודיות שלה תובעת שאר התכונות מהידע והיכולת וזולתם ,אחר כך
תלויה בבריות ,אשר קיבלו את הרחמים ,תלות שקושרת אותם בו ,ונכספים אליו ,ומחבב אותם
לציית לו ,לא כמידת הכעס לו הזכיר אותו במקום הרחמנות  ,היה זה מעציב ,מפחיד וגורם
למועקה בלב ולא רווחה ] [...ודברו ]יתעלה[ שנית' :הרחמן והרחום' הצבעה לתכונה בפעם
השנייה ,ואל תחשוב שיש חזרה ,אין חזרה בקוראן ,כך שגבול החזרה מה שלא מכיל תועלת
נוספת ,ואילו זכר הרחמנות אחרי זכר אלעאלמין )העולמים( ולפני זכר מאלךּ יום אלדין )ריבון
יום הדין( יש בו שתי תועלות עצומות בפירוט הלך הרחמנות .הראשונה :קשורה לבריאת ריבון
העולמים  ,אשר ברא כל אחד מבריאתו בצורה השלמה ביותר והטובה ביותר ונתן לו כל מה
שנחוץ לו ...השנייה :קשורה לאמירתו מאלכ יום אלדין )ריבון יום הדין( ,פה מצביע על
הרחמנות בעולם הבא ,יום הגמול כאשר אלוהים מטיב במלכות הנצחית תמורת מילה ועבודה,
והסבר זה מתארך ][...

אחר כך אלגזאלי מעיר על הכוונה בדברו:
ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻜﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻳﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻜﺮﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻓﺎﻧﻈﺮ ﰲ ﺳﻮﺍﺑﻘﻪ ﻭﻟﻮﺍﺣﻘﻪ ﻟﻴﻨﻜﺸﻒ ﻟﻚ ﻣﺰﻳﺪ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ / 307.הכוונה שאין חזרה בקוראן ,אם אתה רואה משהו חוזר על עצמו מבחינה
חיצונית ,הסתכל במה שקדם לו ומה שבא אחריו על מנת שתתגלה לפניך עוד תועלת בחזרה
עליו.

אלגזאלי הראה בפירושו ובפירוט את הפן המוסכם באופן שמספק את הצרכים בידיעת רזי
המשמעויות של שמותיו הקדושים של האל אשר ,נראה לעין ,שחוזרים עליהם בקראן.
אלגזאלי מציע כי על העוסק בעיון צריך לדקדק בכל שם ,תכונה ,ולעמוד על
משמעויותיהם ולהרהר במסרים שלהם ואחר כך יסיק את המסקנות.
הסוגייה החמישית:
בשמות אין סתירות אצל מי שידע משמעויותיהן ורזי סודותיהן :דוגמתו :ראשון ואחרון,
נגלה והנסתר﴿ :ﻫ ﻮ ﭐ َﻷﻭ ﹸﻝ ﻭﭐﻵ ﺧﺮ ﻭﭐﻟﻈﱠﺎ ﻫﺮ ﻭﭐﹾﻟﺒﺎ ﻃﻦ ﻭﻫ ﻮ ﹺﺑ ﹸﻜﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻋﻠﻴ ﻢ﴾

308

' /הוא ראשון והוא

אחרון ,הוא נגלה והוא נסתר; כל דבר הוא יודע' .מי שמתעסק בעיון באופן החיצוני של
השמות יבין כי איך זה אפשרי להיות הראשון והאחרון והם שתי תכונות מנוגדות זו לזו?
ואיך יכול להיות שהוא הנגלה והנסתר  ,הרי הראשון לא אותו האחרון והנגלה לא אותו
הנסתר?

 306אלגַזַאלִי ) ,(1988עמ' .41-39
 307שם ,עמ' .42-41
 308סורת אל ַח ִדיד .3 ,57
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אלגזאלי מציע עיון אחר וטוען כי אין בשמות סתירה ומי שלא עומד על הנסתר בהם ולא
מודע למשמעויותיהם כמעט ונופל בהבנת כוונותיהם :הוא הזכיר בחיבורו אחיאא ,פרק
ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ /אל ָתּוְ ִחיד ואל ָתּוַֻכּל /הייחוד והבטחון באל:
ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ؛ ﺇﺫ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﲑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ
ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻢ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻣﺘﺮﻗﲔ ﻣﻦ ﻣﱰﻝ ﺇﱃ ﻣﱰﻝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻀﺮﺓ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻓﻬﻮ ﺁﺧﺮ ﰲ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ،ﺃﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻛﻔﲔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻹﺩﺭﺍﻛﻪ ﺑﺎﳊﻮﺍﺱ ﺍﳋﻤﺲ،
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻌﻞ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﺒﺼﲑﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻠﻜﻮﺕ / 309.הוא
הראשון ביחס לנמצאים ,כך שהכל נאצל מאיתו מסודר אחד אחר השני ,והא האחרון ביחס
להולכים אליו ,כך שהם עולים ממקום למקום עד שמגיעים לנוכחות ההיא ,וזה יהיה סוף המסע,
הוא האחרון בצפייה ההיא ,הראשון במציאות ,והוא נסתר ביחס לדבקים בעולם הנוכחות,
המבקשים הבנתו בחמשת החושים ,נגלה ביחס למי שמבקש אותו במנורה אשר נדלקה בלבו
בנכוחה הפנימית החודרת לעולם המלכות.

הסוגייה השישית:
אלגזאלי לא מקבל את התפיסה ששני שמות יצביעו על משמעות אחת .יהיו השמות אשר
יהיו מבין התשעים ותשעה ,למשל :ﺍﻟﻜﺒﲑ/הכביר ,ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ /הנשגב ,ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ/היכול ,ﺍﳌﻘﺘﺪﺭ/נאדר
הכוח ,ﺍﳋﺎﻟﻖ/היוצר ,ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ/הבורא .כי הכוונה בשם לא האותיות אלא משמעות ,כלומר ישנן
הבדלים אפילו בשמות.

310

הוא אומר כי השמות האלה לא נרדפים ויש צורך בהבנתם

באופן אחר:
ﻭﺇﳕﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﳌﺎ ﲢﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ .ﻓﺈﺫﺍ ﺧﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﱂ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ .ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺇﺫﺍ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﺍﺳﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ .ﻓﺒﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﶈﺼﻮﺭ ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺑﻞ
ﺍﻷﺷﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﺖ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻌﲎ / 311.היתרון של השמות האלה במשמעיות שעומדות
מאחוריהם .אם התרוקן ממשמעות נשארת רק ההגייה ,והמשמעות אם מצביע עליה אלף שם אין
לשמות יתרון למשמעות שמצביע עליה שם אחד .ורחוק משלמות המספר המוגבל הזה אם יכלול
חזרה על הגיות של משמעות אחת ,אלא הראוי שיהיה לכל הגייה ייחודית משמעות.

כגון :ﺍﻟﻐﲏ /הבלתי תלוי עם ﺍﳌﻠﻚ /המלך ,ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ /היודע עם ﺍﳋﺒﲑ /מכּיר כל דבר הן בגדר שמות
קרובים זה לזה .אולם אלגזאלי לא מוצא את השמות האלה כנרדפים וכך אלגזאלי
ממליץ:
ـﻒ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﺰﻳﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻻ ﻳﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ / 312.צריך להתאמץ בגילוי
ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠ ّ
יִתְרוֹן לאחד המבטאים על השני בביאור המובן שמכיל ואין אותו למבטא השני.
 309אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,4 ,עמ' .235-233
 310אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .36
 311אלגַזַאלִי ) ,(1971שם.
 312אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .37-36
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השם ﺍﻟﻐﲏ /הבלתי תלוי משמעותו הלא צריך דבר ,בדומה לשם ﺍﳌﻠﻚ /המלך משמעותו הלא
צריך דבר ,אך כל דבר נזקק לו ,כך שהשם ﺍﳌﻠﻚ /המלך מוסיף למשמעות הבלתי תלוי
ויתרה על זאת .כך גם הדבר בקשר לשם ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ /הכל יודע שמשמעותו מכיר כל דבר .ﺍﳋﺒﲑ/
היודע במובן של אך ורק הידע ,ואילו השם ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ /הכל יודע מורה על ידיעת נושאים
נסתרים .באמצעות שיטה זו ראינו שהשמות לא נרדפים.
הסוגייה השביעית :הדיון סביב חדית' שמות האל
ﺇﻥ ﷲ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺍﲰﺎ :ﻣﺎﺋﺔ ﺇﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ] [...ﺇﻧﻪ ﻭﺗﺮ ﳛﺐ ﺍﻟﻮﺗﺮ ،ﻣﻦ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ / 313 .לאל תשעים ותשעה שמות:
מאה חסר אחד .הוא אחד /יחיד שאוהב את אחד /יחיד 314,מי שידע אותם ייכנס לגן העדן.

אלגזאלי הביא חדית' בניסוח הזה דווקא בתחילת הסברו למשמעויות שמות האל התשעים
ותשעה ,והבהרת סודותיהם בפירוט .זה היה בחלק השני בחיבור אל ַמ ְקצַד שקרא לו ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ/אל ַמ ַקא ִצד ואלַגאיַאת /הכוונות והתכליות.

315

מטרת הדיון בסוגיה זו היא להצביע

על אפשרות אחרת של משמעות הביטוי ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ אשר מופיע באותו חדית' .כוונתי היא
לאפשרות שיכולה לעלות לביטוי ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ /אַ ְחצַאהַא בחדית' הנ"ל במובן ידיעת סודות
ומשמעויות שמותיו הקדושים של האל.
לביטוי ﺃﺣﺼﺎﻫـﺎ יש תפקיד חשוב בהבנת רעיון ההידמות לשמותיו הקדושים של
האל אצל אלגזאלי .אנסה לדון במשמעיות שלו אצל אלגזאלי:
] [Iאיילון שנער תרגם את הביטוי ﹶﺃ ﺣﺼﻰ /אַ ְחצַא ]שורש :ﺣﺼﻲ[ ,בניין ָ : 4ספַרָ /מנָה.
] [IIמשמעות הביטוי ﹶﺃ ﺣﺼﻰ ﻋﻠﻤﻪ /אַ ְחצַא ִע ְל ַמ ֻה במובן של הכיר /השיג באופן כולל.

 313ראו ונסינק ) ,7 ,(1992עמ' .127
ﺐ ﺍﻟﻮﺗ ﺮ ﻓﺄﻭﺗﺮﻭﺍ ﻳﺎ ﺃ ﻫ ﹶﻞ ﺍﻟ ﹸﻘ ﺮﺁ ﻥ' ,וראו :ונסינק ) ,(1992שם .כך מתרגם ליין חדית' זהVerily God is :
 314השוו למסורת 'ﺇ ﹼﻥ ﺍﷲ ﹺﻭﺗ ﺮ ﳛ 
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.אלוהים הוא אחד אוהב את מספר האִי זוּגִי של ַר ְכּ ַעאת ,ראו ליין ) , 8 ,(1968עמ'  .1917ראו
עוד ִא ְח'וַאן אל ַצפַא' ,האגרת הראשונה על המשמעות התיאולוגית של המספריםִ ,א ְח'וַאן אל ַצפַא' ).(1888
 315אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .63
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אלגזאלי מצטט לצורך זה חדית' ﻻ ﺃﺣﺼﻲ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ.

316

 /לא אוכל

לספור שבחך כפי ששבחת את עצמך .אלגזאלי סבור כי פירוש חדית' זה הוא ﺇﱐ ﻻ ﺃﺣﻴﻂ
ﲟﺤﺎﻣﺪﻙ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺇﳍﻴﺘﻚ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻧﺖ ﺍﶈﻴﻂ ﺎ ﻭﺣﺪﻙ /אני לא יכוך להכיל את שבחיך ותארי
אלוהותך ,אלא אתה לבדך יכול להכיל אותם.

317

ובכך אלגזאלי מפקיע מהבטוי ﺃﺣﺼﺎﻫـﺎ

את משמעות הגיית השמות הקדושים או ספירתם ,ומעניק לביטוי משמעות אחרת.
אלנַ ְבּ ַהאנִי בחיבורו ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺄﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲎ /אלִא ְס ִת ַע'א ַת'ה א ְל ֻכּ ְבּרַא באַסמאא
אללה אלחסנא /הישועה הגדולה בשמות האל הקדושים ,מחזק גישה זו ומביא לצורך זה
ציטוט מפי אלצַאוִ'י על הביטוי ﺇﺣﺼﺎﺀִ /א ְח ַצאא‛ְ /ספִירָה הקשור בשמותיו הקדושים של
האל ,וכך אומר:
ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻑ ﺎ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﲝﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭﺝ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ / 318.השינון והספירה אצל אנשי הט'אהר ]הפן החיצון[ ידיעת הגייתם
ומשמעויותיהם ,ואילו אצל אנשי האל הוא ההידמות להם ,וידיעת האמיתות שלהם ומציאת דרכי
השפעותיהם.

אלנַ ְבּ ַהאנִי מסכם דרישה זו ,ואמר:
319

ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ؛ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﺁﻣﻦ ﺎ .ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻣﻦ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ ﲝﺴﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﳍﺎ ،ﻭﲣﻠﻖ ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
נאמר משמעותו )החדית'( ,מי שידע את משמעויותיהם )השמות הקדושים( והאמין בהם .ונאמר
משמעותו :מי ש ָמנָה אותם בקפדנות והידמה ככל יכולתו במשמעויותיהם.

לפי ציטוט זה הביטוי ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ נושא שלוש אספקטים:
א .ﻋﺮﻑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ /ידע את משמעויותיהם
ב .ﺁﻣﻦ ﺎ /האמין בהם

הכרה מיסטית.

אמונה.

ـﻖ ] [...ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ /הידמה ] [...במשמעויותיהם
ג .ﲣﻠ ّ

הידמות.

לבסוף ,אנו מבינים כי הכוונה בביטוי ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ היא לא רק ידיעת מספרם ,או הגייתם ,אלא
ההתעמקות ועיון במשמעויות שמותיו הקדושים של האל ככל האפשר ,ולהידמות במידות
האל.
 316ראו ונסינק ).474 ,1 ,(1992
 317אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .54
 318שם ,עמ' .60
 319ראו אלנַּ ְבּהַאנִי ) ,(2003עמ' .59
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 4.2.8.2הדיון השני
שבע מסקנות נחוצות מהדיון הראשון:
המסקנה הראשונה:
השמות התשעים ותשעה מכילות משמעויות ייחודיות משמעויות ורזים אשר המתאמץ
מפיק אותם מן השמות וצריכים להיות תואמות לכוונת ההלכה ,וזה דבר שקשה להשיגו
וכמעט בלתי אפשרי ואליו הורה אלגזאלי בדברו:
ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻟﻌﺴﺮ/ 320.
השגת משמעות השמות והתארים באופן התואם את כוונת האיחוד ,המסורת וההלכה הינה דבר
קשה ונסתר עד מאוד

המסקנה השנייה:
ככל שתפיסת משמעויות ותארי האל שלמה ,וההידמות למידות שלהם מלאה ,אז האדם
מתקרב יותר לאל ,והכוונה לקרבה הרוחנית ולא הפיזית .ובעניין הזה מדרגות האנשים
משתנות באופן שאי אפשר למדוד אותו .ואלגזאלי סבור בסוגיה הזו כי ישנו הבדל עצום
בין האדם בעל הידע הכללי בסוגית הכרת האל לבין האדם אשר צפה באותות האל בשמים
ובארץ:
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺎﱂ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ،ﻛﻤﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ
ﻭﺍﻷﺟﺴﺎﺩ ،ﻭﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻏﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ،ﳑﻌﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﻭﻣﺴﺘﻘﺼﻴﺎ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﳊﻜﻤﺔ ،ﻭﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻄﺎﺋﻒ
ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ،ﻭﻣﺘﺼﻔﺎ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻧﺎﺋﻼ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺍﺗﺼﺎﻑ ﳍﺎ .ﺑﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﳛﺼﻰ / 321.אין מי שיודע ש]האל[ יתעלה יודע ויכול באופן כללי ,כמו שצפה באותותיו
במלכות השמים והארץ ,בריאת הנשמות והגופים ,וראה את נפלאות הממלכה ,ומופלאות
ומוזרות היצירה ,ומתבונן בפירוט ,וחוקר דקדוקי התבונה ,ממצה את עדינות ההתבוננות ,ומידמה
לכל התארים המקרבים לאל יתעלה ,מקבל את המידות הללו קבלת הידמות להן .ואף ביניהם
הבדל רחוק אשר כמעט ולא משיגים אותו.

המסקנה השלישית:
אלגזאלי מתכוון בביטוי ﻣﻘﺮﺑﲔֻ /מ ַק ָרּבִּין/המקורבים

322

לצוּפים .אני מסתמך בזה על מונחים

שמשתמשים בהם חכמי הצוּפיות ,כגון ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ /הצפייה ﺍﳌﻜﺎﺷﻔﺔ /הגִּלוּי .בזה יש רמז

 320אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,4 ,עמ' .323
 321אלגַזַאלִי ) ,(1971עמ' .35
 322בסוגיה השנייה.
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שהצוּפים הם האנשים הכי שוקדים להידמות למשמעויות התארים והשמות הללו,
המסוגלים לחשוף את סודותיהם ,המיומנים לחשיפת מסכיהם והשוקדים להשיג את
כוונותיהם השגה מיסטית ולא השגת ﺗﻘﻠﻴﺪַ /תּ ְק ִליד /קבלה עיוורת .אלגזאלי סבור שאם
האדם יילך בדרך החיים האחרים ,וידבק ליראת השם הוא עשוי לקבל גילוי .סברה זו
מוזכרת באחיאא בפרק ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪַ /קוַ'אעִד אל ַעקַאאִד /יסודות האמונה ,וכה אומר:
ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻜﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﻭ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﱴ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ
ﺍﳍﻮﻯ 323،ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﺎﻫﺪﺓ ﺍﻧﻔﺘﺤﺖ ﻟﻪ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺑﻨﻮﺭ ﺇﳍﻲ ﻳﻘﺬﻑ ﰲ
ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺴﺒـﺐ ﺍﺎﻫﺪﺓ ،ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻮﻋـﺪﻩ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺇﺫ ﻗـﺎﻝ ﴿ :ﻭﭐﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺟﺎ ﻫﺪﻭﹾﺍ ﻓﻴﻨﺎ ﹶﻟﻨ ﻬ ﺪﻳﻨﻬ ﻢ ﺳﺒﹶﻠﻨﺎ ﻭﹺﺇﻥﱠ ﭐﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻟ ﻤ ﻊ
ﲔ﴾ 324.ﻭﻫﻮ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﳝﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﻭﺍﳌﻘﺮﺑﲔ ،ﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﺮ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺃﰊ
ﺴﹺﻨ 
ﺤِ
ﭐﹾﻟﻤ 
326
325
ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ،ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﺍﳋﻠﻖ  .ﻭﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺮ ،ﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﲝﺴﺐ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﺎﻫﺪﺓ ،ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﰲ ﺍﻻﺳﺘﻀﺎﺀﺓ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﻟﻴﻘﲔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺘﻔﺎﻭﺕ
327
ﺍﳋﻠﻖ ﰲ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺇﺫ ﳜﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺬﻛـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻄﻨﺔ.
 /אם חפץ שיהיה מההולכים בדרך העולם הבא ,והצלחתו עזרה לו להתעסק בעבודה והיה צמוד
ליראה וכבש את יצרו ,והתעסק בתרגול ובמאמץ ]מלחמה ביצר[ יפתחו לו דלתות של הדרך
הישר ,אשר יגלו אמיתות האמונה הזו באמצעות אור אלוהי שמושלך אל לבו בגלל מלחמת
המצווה ,וזה מאשר הבטחת האל יתעלה בדברו' :הקמים להיאבק למעננו ,הַדרֵך נדריך אותם אל
נתיבותינו ,אלוהים הוא עם המיטיבים' .זוהי המהות היקרה אשר היא ייעוד אמונת הצדיקים
והמקורבים .ואליה נרמז בחדית 'שהאמונה נִ ְקבַּעה ְבּלִב אבו בכּר הצדיק ,מי ייתן והאל ירצהו,
כשהאל העדיף אותו על פני הברואים .וגילוי הסוד ההוא ויתר הסודות מחייב השגת מדרגות
המאבק ]הפנימי[ ומדרגות ]הצד[ הנסתר בזיכוך ובטיהור מכל דבר חוץ מהאל ,וההליכה לאור
הוודאי ,וזה שונה אצל האנשים כמו סודות הרפואה ,וההלכה ,ושאר המדעים .כך שהשונות
נקבעת לפי המאמץ ושונות הטבע ה ִפּ ְקּחוּת והבינה.

המסקנה הרביעית:
אלגזאלי כאשר הוא משתמש בבטויי ﺣﻈﻮﻅ /חֻט'וּט' ,במובן של חלקים ,משמעויות וכוונות
יש בתוכו משמעות כמוסה ,והיא הבאת התועלות הטובות ביותר ,וסילוק הנזקים הרעים
ביותר .זה הולך בקנה אחד עם היסוד הקבוע בחלק הזה והוא שאמונות מונחות למטרת
תועלת בני האדם מכל צד .גם בביטוי שאלגזאלי משתמש ב בביטוי חֻט'וּט' הוכחה שהן
נרדפות בעיניו .אלגזאלי מסביר באחיאא' בפרק ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ /אלנִּיָּה ואל ִא ְכ ַלאץ

ﻯ﴾'/והכובש את יִצרו' סורת אלנַּאזִעַאת .40 ,79
ﺲ ﻋ ﹺﻦ ﭐﹾﻟ ﻬ ﻮ ٰ
 323זה ציטוט של פסוק קראני אשר לשונו ﴿ :ﻭﻧﻬﻰ ﭐﻟﻨ ﹾﻔ 
 324סורת אל ַענְכַּבּוּת .69 :29
 325כינויי לח'ליפה הראשון באסלאם ,ראו ריפין ).(1960
' 326ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺻﻼﺓ ﻭﻻ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺻﻴﺎﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﻲﺀ ﻭﻗﺮ ﰲ ﺻﺪﺭﻩ'' /אַבּוּ ַבּ ְכּר לא הועדף על פני האנשים ברוב תפילותיו או
ברוב תעניתו אלא בדבר שנקבע בליבו' .ראו אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( , 1 ,עמ' .26
 327ראו אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,1 ,עמ' .87
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ואל ִצּ ְדק /הכוונה והיושר והאמת ,כי הביטויים האלה הם אותו דבר :ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﺩﻩ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ.

328

 /דע כי הכוונה ,החפץ וכיוון )הלב( ביטויים נרדפים למובן אחד.

המסקנה החמישית:
אם המסקנה הייתה שכוונות שמות האל מביאות את האושר בעולם הזה ובעולם הבא ,אזי
האושר יהיה בקרבה לאל .אם האדם בדק באופן מדוקדק את השמות עד שידע את
המשמעויות ולא הסתפק בכך ,אלא הפך את המשמעויות למלבושו ,ומידותיהן לגלימתו
הוא מתקרב לאלוהים רוחנית ולא פיזית .ומי שמתקרב יביט אל האל ביום הדין כדבר
ﺿ ﺮ ﹲﺓ  ﹺﺇﹶﻟ ٰﻰ ﺭﺑﻬﺎ ﻧﺎ ﻇ ﺮ ﹲﺓ﴾' /329ביום הדין יהיו פנים זורחות ,מביטות אל
הקראן ﴿ :ﻭﺟﻮ ﻩ ﻳ ﻮ ﻣﺌ ﺬ ﻧﺎ 
ריבונן' .ובכך רואים כי הכוונה של השמות והתארים הינה השגת האושר אשר בקרבת
האל ,וכאשר הכוונה היא כך אז איבודה הוא חטא ,והחוטא נכווה בשתי אשים ,אש החסך
ﺤﺠﻮﺑﻮ ﹶﻥ  ﹸﺛﻢ ﹺﺇﻧ ﻬ ﻢ
מאושר זה  ,ואש המחיצה והסילוק יום הדין ﴿ :ﹶﻛﻼﱠ ﹺﺇﻧ ﻬ ﻢ ﻋﻦ ﺭﺑ ﹺﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻣﺌ ﺬ ﻟﱠ ﻤ 
ﹶﻟﺼﺎﻟﹸﻮﹾﺍ ﭐﹾﻟ 
ﺠﺤﻴ ﹺﻢ﴾' /330לא ולא! ריבונם יוסתר מהם ביום ההוא ,ובאש השאול ייצלו'.
המסקנה השישית:
אם הייתה הכוונה להתקשט במשמעויות שמות האל ותאריו ,ולהידמות במידותיהם ולהיות
מבחינת התארים כמוהם בפועל ולא בדיבור ,האם האדם כאשר מידמה להן יהיה כמו האל
שמתואר בהן? לא ולא שתהיה זו הכוונה .לכן אלגזאלי השתמש בביטוים זהירים ,ﺍﻟﺘﺨ ﹼﻠﻖ,
ﺍﻟﺘﺤ ﹼﻠﻲ בפירושו לאחד מפרקי אל ַמ ְקצַד אמר:
331

ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﲟﻌﺎﱐ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﲰﺎﺋﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺣﻘﻪ.
ההבהרה כי שלמות האדם ואושרו היא להידמות במידותיו של האל יתעלה ובהתקשטותו
במשמעויותיהם של תאריו ושמותיו במידה האפשרית לגביו.

המסקנה השביעית:
אין ספק בכלל עבור המהרהר כי שמותיו הקדושים של האל מחולקים לשני סוגים:
הראשון :דורש חמלה ועדינות .והשני :דורש ענישה ואלימות .מי שהתבונן רק בסוג
 328עיין אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,4 ,עמ' .334
 329סורת אל ִקיַאמַה .23-22 ,75
 330סורת אל ֻמ ַט ִפפִין .16-15 ,83
 331אל ַמ ְקצַד.26 ,
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332

הראשון התאפיין באהבה ,ומי שהתבונן בסוג השני התאפיין בפחד.

על שני הסוגים

הצביע אלגזאלי באחיאא בפרק ﺍﻟـﻤﺤﺒﺔ /האהבה:
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﳊﺐ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﻣﺎ
333

ﻳﻠﻮﺡ ﻓﻴﻮﺭﺙ ﺍﻟﺴﻠﻮ ﻛﺄﻭﺻﺎﻑ ﺍﳉﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻜﺮ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ.
כמו שחלק מתארי אללה דורש אהבה נסערת ,והם תארי העדינות והרכות והחמלה והחכמה ,יש
חלק מתאריו שמביא ַתּנְחוּמִים 334,כמו תוארי העריצות והעוז והאי תלות וזו הקדמה למזימה
והייסורים וה ַמחְסוֹר.

בעניין הזה מתגלה תועלת הסוג הראשון ,וסכנת הסוג השני .אפשר למצוא בדברי חכמי
הצוּפיות שבאו אחרי אלגזאלי מה שמחזק את הסברה שלנו כי שמות האל מחולקים לשני
סוגים וכך סבור א ְבּן ַע ַר ִבּי )(1240-1165/638-560

335

בחיבורו ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﻜﻴﺔ /אלפֻתוּחַאת

א ְל ַמ ִכּיַּה /הגילויים המכאיים:
ﺇﺫﺍ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻹﳍﻴﺔ ،ﻭﺟﺪﺕ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺧﺬ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻛﺜﲑﺓ /336.אם תממש הכרת השמות
האלוהיים ,תמצא כי שמות הענישה מעטים ושמות החמלה רבים.

בסוף דיון זה סבור אני כי לא ניתן לחתוך באופן חד משמעי ששמותיו הקדושים של האל,
המצביעים על ענישה ונקמה ,ריקים מטוב ותועלת .ראוי לצטט כאן את הפסוק:
ﻚ
ﺨﻴ ﺮ ﹺﺇﻧ 
ﻚ ﻣ ﻤ ﻦ ﺗﺸﺂ ُﺀ ﻭﺗ ﻌ ﺰ ﻣﻦ ﺗﺸﺂ ُﺀ ﻭﺗ ﺬﻝﱡ ﻣﻦ ﺗﺸﺂ ُﺀ ﹺﺑﻴ ﺪ ﻙ ﭐﹾﻟ 
ﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺂ ُﺀ ﻭﺗ ﹺﱰﻉ ﭐﹾﻟ ﻤ ﹾﻠ 
ﻚ ﺗ ﺆﺗﻲ ﭐﹾﻟ ﻤ ﹾﻠ 
ﻚ ﭐﹾﻟ ﻤ ﹾﻠ 
﴿ﻗﹸ ﹺﻞ ﭐﻟﱠﻠ ﻬﻢ ﻣﺎﻟ 

ﻋﹶﻠ ٰﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ﺪﻳ ﺮ﴾' /337אֱמור ,אֱלוהַי ,אדון המלוכה .בכוח ָך לתת את המלוכה לאשר
תחפוץ וליטול את המלוכה מאשר תחפוץ ולהאדיר את אשר תחפוץ ולהשפיל את
אשר תחפוץ ,ביד ָך כל הטוב ,ואתה הכל יכול'.

ﺍﳌﺬ ﹼﻝ/המשפיל משמותיו הקדושים של האל אשר מצביע על ענישה ונקמה כמו בפסוק הנ"ל,
אך בתוכו הרבה ברכה .ופירושו :שאם האל שולל את המלוכה מעריץ ומשפיל אותו היה
זה ברכה ולא נחשב לרוע .ולכן ,לעניות דעתי ,סיומת הפסוק היתה :ﹺﺑﻴ ﺪ ﻙ ﭐﹾﻟ ﺨﻴ ﺮ /ביד ָך כל
הטוב ,ולא היתה :ביד ָך כל הרוע ,רמז שהברכה בידיו והרוע לא מיוחס לו.

 332אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,4 ,עמ' .217
 333אלגַזַאלִי ) ִא ְחיַאא’( ,4 ,עמ' .308
 334ﺍﻟﺴﻠﻮַ / consolation :תּנְחוּמִים .הווא ) ,(1982עמ' .334
אלשׁיְח' אלאַ ְכּבַּר/השיח' הגדול  ,נולד במורסיה
ֻ 335מ ְחיִי אלדִּין ִאבְּן ַע ַרבִּי אחד החשובים בצוּפיות הידוע בכינוי ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻛﱪַ /
בספרד ונפטר ונקבר בדמשק .מחבר שהשאיר את חותמו על תולדות המיסטיקה המוסלמית עד ימינו חיבוריו המפורסמים
הם אלפֻתוּחַאת א ְל ַמ ִכּיַּהֻ ,פצוּץ אל ִח ַכּם .ראו המאמר המקיף :איטס ).(1960
ִ 336א ְבּן ַע ַר ִבּי ) ,2 ,(1998עמ'  .153שם הוא דן בהידמות לאל.
 337סורת אַל ִע ְמרַאן .26 ,3
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 .5סיכום ומסקנות
עדיין לא נכתב מחקר מקיף על רעיון ההידמות לאל בקרב חכמי האסלאם .בעבודה זו
שרטטתי תמונה התפתחותית של רעיון ההידמות לאל באסלאם .בראשיתו היה עניין
ההידמות במובן של ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד ,אח"כ לרעיון ההידמות התווסף חיקוי מנהגיהם
ﺨﹼﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ/
ודרכיהם של חברי הנביא ֻמ ַחמַּד .רק בשלב המאוחר ביותר התפתח עניין ﺍﻟﺘ 
אל ַתּ ַח' ֻלק ִבּאַ ְח' ַלאק אללה /ההידמות למידות האל.
אלגזאלי היה כנראה הראשון שהגה תוכנית חינוכית על פי עקרון ההידמות לאל
דרך השמות הקדושים .אומנם רעיון ההידמות לאל אינו חדש בתולדות המחשבה האנושית.
עמדנו בעבודה זו על רעיון ההידמות לאל ועל הסתעפויותיו בדתות ,כגון יהדות בנצרות;
בפילוסופיה הניאו-אפלטונית; בפילוסופיה האסלאמית ,כגון אל ִכּנְדִי; ִא ְח'וַאן אל ַצפַא'
ֻשיְּ ִרי.
באגרותיהם; וחכמי הצוּפים ,כגון אל ֻתּ ְס ַתרִי ,אלק ַ
ואולם דומה כי אלגזאלי היה הראשון שקבע כי מהעיון במידות האל ניתן לבנות
תוכנית חינוכית לשינוי פנימי של האדם ,אשר תאפשר בבוא בזמן התקדמות בדרך
הצופית .במוקד תוכניתו החינוכית של אלגזאלי עומדים עיצוב האופי ,הקניית מידות
טובות .אף כי אלגזאלי משתמש במונחים ניאו-אפלטוניים ,אבל הוא קורא בהם תובנות
חדשות ומציג אותם באור חדש אשר מוציא אותם ממשמעותם המקורית .כאן החידוש
היצירתי של אלגזאלי.
מטרת הידמות לאל לפי אלגזאלי היא מימוש אנושיותו של האדם ,הבאתו לידי
הגשמת המייחד אותו משאר הברואים ,שהוא היכולת להגיע לשלמות מוסרית ולידיעה
אמיתית .בהוצאת היכולת הזו אל הפועל ע"י תיקון המידות מגשים האדם המוכשר לכך את
ייעודו בעולם הזה וסולל את הדרך להשגת תכליתו האחרונה – האושר הנצחי בעולם הבא.
אלגזאלי בספרו אל ַמ ְקצַד מנסה לצמצם את התהום המפרידה בין האל לבין האדם,
בין האבסולוטי לבין המוגבל ,ומנסה גם לתקן מידות הנפש אשר מי שהכיר הרי הכיר את
ריבונו )לפי החדית'( .הראיה הזו הופכת את שמות האל לתוכנית חינוכית בתקווה שהאדם
יהפוך אותה לחוויה רוחנית ויטעם אותה בשכלו ,נשמתו ורגשותיו .כתוצאה מכך הוא
יעבור שינוי עמוק במבנה המחשבתי והנפשי אשר ישתקף בהתנהגותו וחייו .אלגזאלי
רואה כי תכלית הכרת שמות האל לשם הכרתם בלבד היא תכלית שאין לה ערך .העיון
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המעשי לשאלת המידות מצביע על נסיונו של אלגזאלי לסדר מחדש ולעצב את סוגיות
התודעה הדתית ,שאלותיה המהותיות באופן שונה מהרגיל.
נדמה כי הפילוסופים המוסלמים בימי הביניים ,בדומה לפילוסופים היהודיים בני
זמנם ,דגלו ברעיון האפלטוני הידמות לאל .לעומת זאת אלגזאלי ,בחיבורו אל ַמ ְקצַד דאג
לעיצוב תוכנית שלמה לאדם המאמין כדי שיגיע להידמות האל .יש הבדל בין רעיון הידמות
ביהדות לבין רעיון הידמות בנצרות ,אך יש דמיון ברור בין רעיון הידמות ביהדות לבין
רעיון הידמות באסלאם.
האדם ,לפי אלגזאלי ,יכול להידמות לאל במעשיו ,אך אינו יכול לשאוף להיות
אלוהים .עקרון זה מבדיל את הרעיון המקראי מהדוגמטיקה הנוצרית ,להשיג האלהָה או
התמזגות או התאחדות בתוך אלוהים ,אשר השתקף בתפיסת ה– . Union Mystica
רעיון ההידמות לאל ביהדות הוא קדום ומצוי כבר בפסוקי המקרא ובספרות חז"ל.
לעומת זאת רעיון ההידמות לאל באסלאם אינו מופיע בקראן אלא התפתח באופן ברור
מרעיון ההידמות לנביא ֻמ ַחמַּד במאות הראשונות של האסלאם ,אשר נחשב ל ﺃﺳﻮﺓ ﺣﺴﻨﺔ/
ֻא ְסוַה ַח ַסנַה /דוגמה ומופת ,משם עבר הרעיון להידמות לחברי הנביא ֻמ ַחמַּד ועד שהגיע
לשיאו בדרגה הגבוהה ביותר של התפתחות תורת המידות באסלאם :הלא היא הידמות
לאל.
אלגזאלי ,שככל הנראה הכיר את הקורפוס הפילוסופי היווני המתורגם לערבית בימי
הביניים ,הכיר גם הרעיון האפלטוני של הידמות לאל .הוא האמין שאפשר להגיע לחווית
הידמות לאל ,ואף התווה דרך לחולל באדם שינוי פנימי עמוק המאפשר להתקרב לאל
בהדרגה ,על ידי הידמות לשמותיו הקדושים של האל.
בעובדה זו הצגתי את התיזה כי אלגזאלי בחר לדון בהידמות דווקא דרך השמות
הקדושים מתוך ביקורת על אל ֻבּ ְסטַאמִי ואלחלאג' .הוא דחה את העקרון המיסטי של
התאחדות והאינקרנציה .לשון אחר ,המדיטציה של השמות הקדושים אינם כלי כדי להגיע
לידי חווית התאחדות עם האל  Union Mysticaאו לידי ﺣﹸﻠﻮﻝ /חֻלוּל /אינקרנציה ,אלא רק
להידמות לו.
כללו של דבר ,להידמות לאל ביהדות ובנצרות מצאנו מקבילה אפוא במונח המוסלמי
של המסורת ﹶﲣﹼﻠﻘﻮﺍ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲַ /ת ַח'לָּקוּ בִּאַ ְח'לַאק אללַּה /הידמו למידות האל .המוסלמים ,לא
פחות מהיהודים והנוצרים ,מאמינים כי הקשר בין בני האדם משתקף או מעוצב בקשר בין
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האל לאדם .השקפה משותפת זו למאמיני שלשת הדתות שמגיעים לחוויה מוסרית הקשורה
באופן ישיר לחברה ,מראה כי לשלשתם אחריות דומה ומשותפת למעשים חברתיים
קוֹנְ ְק ֶרטִיים.
אסיים בציטוט מחיבור שחיברו אלמוני ,ﺃﺩﺏ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ /אַ ַדבּ אל ֻמלוּכּ ִפי
ַבּיַאן ַח ַקא ִאק אל ַתּ ַצוֻּף /אורח המלכים בהבהרת אמיתות הצוּפיות וכה כתב:
בדברם על האופי הטוב רומזים הצוּפים כי על האדם לסגל לעצמו את מידות האל יתעלה .נמסר
במסורת כי לאל יתעלה שלוש מאות ושישים מידות; ומי שניתנה לו מידה אחת ממידותיו של האל
ייכנס לגן העדן .ועוד מוסרים במסורת כי הנביא ) ֻמ ַחמַּד( אמר' :האל רחום ,לפיכך אוהב הוא את
עבדיו הרחומים'; וכך באשר לכל מהמידות אשר בזכותן התעלה אופיו של הנביא ] [...האל התגלה
לדָוד עליו השלום ואמר' :דָוד ֱהיֵה מסַגּל לך את מידותיי; ממידותיי שאני ארך אפיים )סַבּוּר( ונותן
338
תודה ) ַשכּוּר('.

 338ראו סבירי ) ,(2008עמ' .425-424
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 .6ביבליוגרפיה
 6.1ספרות מקור
הקוראן

הקוראן) .תרגום אורי רובין( תל אביב .2005

הברית החדשה

הברית החדשה) .החברה לכתבי הקודש( ירושלים .1991

מסכת סוטה ,תשל"ז

מסכת סוטה ,בעריכת הרב אברהם ליס ,ירושלים תשל"ז.

ִאבְּן ַחזְם1908 ,

אבּוּ ֻמ ַחמַּד ַעלִי ִאבְּן ַחזְםִ ,כּתַאבּ אלאַ ְח'לַאק וַאל ִסיַר פִי ֻמדַאוַאת אלנֻפוּס,
קהיר .1908

ִאבְּן ַמנְט'וּר1994 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַכּרַּם ִאבְּן ַמנְט'וּרִ .לסַאן א ְלעַרבּ ,בירות .1994/1414

ִאבְּן ַסעְד2001 ,

ִאבְּן ַסעְד .אל ַט ַבּ ַקאת אל ֻכבּ ַרא ,קהיר .2001/1421

ִאבְּן ַע ַרבִּי1998 ,

ֻמ ְחיִי אלדִּין ִאבְּן ַע ַרבִּי ,אלפֻתוּחַאת א ְל ַמ ִכּיַּה ,בירות .1998/1418

ִאבְּן ֻק ַתיְבַּה1996 ,

אַבּוּ ֻמ ַחמַּד ַע ְבּד אללה ִאבְּן ֻמ ְסלִם ִאבְּן ֻק ַתיְבַּה ,עֻיוּן אלאַ ְח'בַּאר ,קהיר .1996

אלאִיִג'י1997 ,

ַע ֻצ'ד אלדִּין ַעבְּד אל ַרּ ְחמַאן אלאִיִג'יִ ,כּתַאבּ אל ַמוַ'אקִף פִי ִעלְם אל ַכּלַאם,
בירות .1997

ִא ְח'וַאן אל ַצ ַפא'1888 ,

ִא ְח'וַאן אל ַצפַא'ַ ,רסַאאִל ִא ְח'וַאן אל ַצפַא' ,בומביי .1888 /1305

אפלטון ,תשכ"ח

אפלטון ,תיאיטיטוס ,תרגום אריה סימון ,ירושלים תשכ"ח.

אלבגדאדי1987 ,

אשׁם אלבגדאדיֻ ,ד ְסתּוּר אלוִ' ַלאיַּה ,שכם .1987/1407
ֻמ ַחמַּד ַה ִ

אלגַזַאלִיִ ,א ְחיַאא'

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִיִ ,א ְחיַאא' עֻלּוּם אַלדִּין .קהיר ל.ת.

אלגַזַאלִיַ ,מ ַעא ִרג'

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִיַ ,מ ַעא ִרג' אל ֻק ְדס ִפי ַמ ַדא ִרג' ַמ ְע ִרפַת אלנַ ְפס ,קהיר
ל.ת.
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אלגַזַאלִיַ ,רסַאאִל

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִיַ ,מְגמוּ ַעת ַרסַאאִל אל ִאמַאם אלַגזַאלִי ,קהיר ל.ת.

אלגַזַאלִי1904 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִי ,פַא ִת ַחת אלעֻלוּם ,קהיר .1904/1322

אלגַזַאלִי1955 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִי ,אל ֻמנְקִד' מִן אל ַצּ'לַאל ואלמוּצִל ִאלַא ִד'י אל ִעזַּה
ואלַג'לַאל ,בעריכת ַעבְּד אל ַחלִים ַמחְמוּד ,קהיר .1955

אלגַזַאלִי1964 ,

שׁכַּא ֻתּ אלְאַנְוַאר ,בעריכת אבּוּ אל ֻע ַלא ַע ִפי ִפי,
ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִיִ ,מ ְ
קהיר .1964/1382

אלגַזַאלִי ,תשכ"ה

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִי ,הפודה מן התעייה והטעות והמוביל אל בעל
העוז והמלכות ,תרגום חוה לצרוס-יפה ,תל-אביב תשכ"ה.

אלגַזַאלִי1967 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִי ,אל ֻמנְקִד' מִן אל ַצּ'לַאל ואלמוּצִל ִאלַא ִד'י אל ִעזַּה
ואלַג'לַאל ,בעריכת ג'מיל צליבא וכאמל עיאד ,בירות .1967

אלגַזַאלִי1971 ,

שׁרְח ַמעַאנִי אַ ְסמַאא אלָּלּ ִה
ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִי ,אל ַמ ְקצַד אלאַ ְסנַא פִי ַ
אל ֻח ְסנַא ,בעריכת פדלו שחאדה ,בירות .1971

אלגַזַאלִי1972 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִיַ ,תּהַאפֻת אל ַפלַא ִספַה ,בעריכת סלימאן דניא ,קהיר
.1972

אלגַזַאלִי1988 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִיַ ,ג'וַאהִר אלקראן ו ֻד ַררִה ,בירות .1988/1408

אלגַזַאלִי1989 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִיִ ,מיזַאן אל ַע ַמל ,בירות .1989/1409

אלגַזַאלִי1409 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִיִ ,מנְהַאג' אל ַעא ִבּדִין ,בעריכת ַמחְמוּד ֻמ ְצ ַטפַא
ַחלַאוִ'י ,בירות .1989/1409

אלגַזַאלִי1996 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִי ,אל ֻמ ְס ַת ְצפַא מִן ִעלְם אלאֻצוּל ,בירות .1996
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אלגַזַאלִי2001 ,

Al-Ghazali, Faith in Divine Unity and Trust in Divine
Providence, Translation by David Burrell, Louisville 2001.

אלגַזַאלִי2002 ,

ֻמ ַחמַּד ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלגַזַאלִי ,אלא ְר ַבּעִין פִי ֻאצוּל אלדִּין ,בעריכת עבד אללה
ערואני ,דמשק .2002 /1424

אלגַ’ ַלא ַליְּן2001 ,

גַ' ַלאל אל ִדּין אל ַמ ַח ִלּי וַג' ַלאל אל ִדּין אל ֻסיוּ ִטיַ ,ת ְפ ִסיר אלַג’ ַלא ַליְּן ,דמשק
.2001/1422

אלֻג' ְרַג'אנִי1907 ,

שׁ ְרח אל ָמוָ'א ִקף ,קהיר .1907
אלֻג' ְרַג'אנִיַ ,

אלֻג' ְרַג'אנִי1985 ,

ַעלִי ִאבְּן ֻמ ַחמַּד אלֻג' ְרַג'אנִי ,כִּתאבּ אל ַתּ ְערִיפַאת ,בירות .1985

איילון ושנער ,תשמ"ח

דוד איילון ופסח שנער ,מילון ערבי עברי ,ירושלים תשמ"ח.

הווא1982 ,
ונסינק1992 ,

J. g. Hava, al-farậ’id arabic–english dictionary, Beirut 1982.
A. J. Wensinck, Concordance et indices de la Tradition
Musulmane , Leiden 1992.

אל ַחכִּים2007 ,

ֻסעַאד אל ַחכִּיםַ ,תּאג' אל ַעא ִר ִפין אלֻג’נַיְד אלבגדאדי ,קהיר .2007

ַכּלַאבַּא ִד'י2004 ,

אַבּוּ ַבּכְּר אל ַכּלַאבַּא ִד'יִ ,כּתַאבּ אל ַתּ ַערֻף ִל ַמ ְד'הַב אַהְל אל ַתּ ַצוֻּף ,בעריכת ַעבְּד
אל ַחלִים ַמחְמוּד וטַאה סרוּר ,קהיר .2004/1424

אל ִכּנְדִי1950,

אבּו יוּסֻף יַעְקוּב אל ִכּנְדִיַ ,ר ַסא ִאל אל ַפ ַלא ִס ַפה ,קהיר 1950

ליין1968 ,

Edward W. Lane, Arabic – English Lexicon, Beirut 1968.

מימוני ,תשמ"ז

ר' דוד מימוני ,מורה בפרישות ,בעריכת יוסף פנטון ,ירושלים תשמ"ז.

ַמ ְס ַכּוַ'יְה 1966,
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