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 המיסטיקה 
בשירות ההלכה

 התגבשות המסורת הצופית כפי שהיא 
משתקפת בדמותו של אל־ג'ניד*

נגה פיינגלרנט

כמי  ונתפס  הצופי,  הזרם  בהתגבשות  מרכזית  דמות  היה  אל־ֻג'ַנְיד  הצופי  השייח' 
את  בוחן  המאמר  ההלכה.  מגבולות  תחרוג  שלא  מיסטית  דרך  להתוות  שהקפיד 
האופן שבו התעצבה משנתו באסופות הצופיות, שהן נדבך יסודי במסורת המיסטיקה 
בתחומי  הצופיות  את  לעגן  כדי  בדמותו  שנעשה  השימוש  את  וחושף  המוסלמית, 
אל־ג'ניד  של  העצמאיים  כתביו  בין  השוואתית  קריאה  המוסלמית.  האורתודוקסיה 
לבין האסופות ספר הניצוצות לאל־ַּסַּראג', גילוי המכוסה לאל־ֻהְג'ִויִרי ואיגרת על 
הפיכחון,  ובמושג  האל  ייחוד  באידיאל  הדנות  לאל־ֻקַשְיִרי,  הצופיות  ידע  אודות 
שופכת אור על משנתו המורכבת של אל־ג'ניד, המעדיפה את הקרבה לאל על פני 

ההלכה, וגם על האינטרסים שהנחו את עורכי האסופות בבחירותיהם.

לא חלף זמן רב מעת שנבואותיו של הנביא ֻמַחַּמד היו לדת ממוסדת, וכבר החלו להסתובב 

מתוך  שנוצר  החיים  אורח  האל.  קרבת  אחר  שתרו  ומיסטיקנים  סגפנים  ערב  האי  בחצי 

פרישות,  ובהם  ורוחנית  פנימית  עבודה  של  שונים  תרגולים  שכלל   – לאל  הכמיהה 

המוסלמית.1  ההלכה  מגבולות  לעיתים  חרג   – מוסרי  חיים  אורח  על  והקפדה  סיגופים, 

המיסטיקנים  בחיבורי  כבר  נכח  בהווייתו  לחוש  הערגה  לבין  האל  מצוות  קיום  בין  המתח 

الجنيد,  محمد  القاسم  )أبو  ֻמַחַּמד אל־ֻג'ַנְיד  ובהם השייח' אּבו אל־ַקאִסם  העצמאיים הראשונים, 

]הֹיה הָיה, במה צעירה להיסטוריה, גיליון 17 )תשפ"ב(, עמ' 69–88[ 

יוחנן פרידמן בחוג ללימודי מזרח תיכון  המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית מורחבת שהוגשה לפרופ'   *

ואסלאם במרכז האקדמי שלם, בשנת הלימודים תשע"ט.
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830–911/910(. אל־ג'ניד, אחד ההוגים הצּוִפים )מיסטיקנים מוסלמים( הבולטים בבגדאד 

במאה התשיעית, נחשב למי שסייע בשמירה על "שמם הטוב" של הצופים, אף שחקירתו 

את המפגש עם האל הולידה משנה רדיקלית.

 – ללמד  וכשהחל  דופן,  יוצאת  בצורה  למדן  הלכה  כפוסק  אל־ג'ניד  בלט  צעיר  מגיל 

בגיל שלושים בלבד – נקבצו סביבו תלמידים מזרמים שונים: אנשי הַּכלאם )התאולוגיה 

רוחב  מבחינת  בדורו  ליחיד  נחשב  הוא  וצופים.2  פילוסופים  באסלאם(,  השכלתנית 

מלומד  אל־ג'ניד  היה  חייו  בימי  עוד  הצופי.3  החוג  מגבולות  חרג  שלו  והלימוד  ידיעותיו, 

מרכזי בקהילה הצופית, וביתר שאת במסורת שהתפתחה לאחר מותו, כפי שעולה מהמקום 

לו בספרות האסופות הצופיות שהתפתחה בשלהי המאה העשירית. ספרות  המרכזי שזכה 

האסופות היא מוקד מאמר זה: ספרות מיסטית שאוגדה, פורשה ונערכה על ידי מיסטיקנים 

שונים ברחבי העולם המוסלמי. עורכי האסופות קיבצו מגוון אמירות, בתי שיר וביוגרפיות 

של הצופים בני הדורות הקודמים, וכך הניחו את התשתית הרעיונית והפילוסופית לעולם 

הידע  מסדי  יצירת  שכן  הצופית,  בהגות  יסוד  אבן  הן  האסופות  המוסלמית.  המיסטיקה 

הללו היוותה קרקע להתמסדות התנועה. כך, האסופות סייעו בבניית הדימוי של הצופים 

התלמידים  בהוראת  שיסייע  כך  הידע  לארגון  שימשו  בעת  ובה  האלוהי,  הידע  כשומרי 

הצופים בדורות הבאים.

מרכזי  תפקיד  מילא  אל־ג'ניד  סביב  שהתקבץ  המיסטיקנים  הלומדים  חוג  כאמור, 

הייחוד  לתפיסת  מהן  ניכר  חלק  הקדישו  האסופות  ועורכי  הצופית,  המחשבה  בהתפתחות 

ערכו  הם:  כן  כשמם  האסופות,  עורכי  אולם  בכלל.  ולרעיונותיו  בפרט,  אל־ג'ניד  של 

עיצבו  הם  שבעריכתם  סבורה  אני  לאל־ג'ניד,  הנוגע  בכל  לידיהם.4  שהגיעו  התכנים  את 

בכל  הפער  העצמאיים.  בכתביו  משהופיעה  שונה  באופן  האל  ייחוד  תפיסת  את  מחדש 

אל־ַּסּראג'  מאת  הניצוצות  ספר  מרכזיות:  אסופות  בשלוש  ניכר  האל  ייחוד  לרעיון  הנוגע 

)מת 988, החיבור נכתב במחצית השנייה של המאה העשירית לערך(; גילוי המכוסה מאת 

1077/1073, נכתב במאה האחת־עשרה( ואיגרת על אודות ידע הצופיות  אל־ֻהְג'ִויִרי )מת 

מאת אל־ֻקַשְיִרי )מת 1072, נכתב באמצע המאה האחת־עשרה לערך(. שלוש אסופות אלה 

מכנסות פרקי ביוגרפיה ופרקים בנושאים מרכזיים במחשבה הצופית, ובהם כמובן את אלה 

משנתו.  את  להציג  האסופות  עורכי  בחרו  כיצד  לבחון  אבקש  זה  במאמר  אל־ג'ניד.  של 

באסופות  השונים  עיבודיהם  לבין  בינם  והשוואה  אל־ג'ניד  של  העצמאיים  בכתביו  עיון 

וערכו את  עורכי האסופות השתמשו בדמותו  כי  ניכר  הצופיות מדגימים פער משמעותי: 

דבריו באופן אפולוגטי כדי לשוות לצופיות דימוי מתון ואורתודוקסי. דמותו של אל־ג'ניד 

במסורת ובמחקר התעצבה בהתאם לכך, אולם כתביו העצמאיים מעידים על תפיסה דתית 

ומיסטית מורכבת, לעיתים רדיקלית, ומלאת סתירות.

המעודנות  הגרסאות  לבין  אל־ג'ניד  של  העצמאיים  כתביו  בין  הפער  את  להדגים  כדי 
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בהגות  מרכזיים  מושגים  בשני  הדיון  את  אבחן  הצופיות,  באסופות  והאורתודוקסיות 

ייחוד  ייחוד האל, והפיכחון. לשם כך אתמקד באיגרתו של אל־ג'ניד על אודות  הצופית: 

ועוסקים  לעיל  מן האסופות שהוזכרו  וכן בקטעים  ובמיוחד בקטע השביעי מתוכה,  האל, 

בסוגיות הייחוד והפיכחון. הניתוח המשווה בין איגרותיו של אל־ג'ניד לבין כתבי האסופות 

אף  אל־ג'ניד;  של  תפיסתו  על  הניאו־פלטוניים  למקורות  שהייתה  ההשפעה  את  חושף 

בכתביו  יוצק  אל־ג'ניד  מהאסופות.  הושמטו  השפעה  אותה  ניכרת  שבהם  שהחלקים 

רעיונות מוסלמיים למבנה המחשבה הניאו־פלטוני הקורא לשוב למפגש טרום־בריאתי עם 

האל. אולם באסופות הוא מוצג כמי שרואה דווקא בהלכה אמצעי מרכזי להגיע למפגש זה. 

כך, באיגרותיו של אל־ג'ניד הוא דן במצוות כאמצעי שכוחו מוגבל ביותר להגעה לייחוד 

ולמפגש בלתי אמצעי עם האל, שכן המצוות מתבטלות למעשה במצב האידיאלי. לעומת 

קיום המצוות  אודות  על  דבריו ממסגרות את משנתו  הצופיות שערכו את  זאת, האסופות 

כחלק מרכזי בהגעה לייחוד האל, חלק שאינו בטל לעולם. גם בחקירתו את ייחוד האל חרג 

להיווכח  כדי  זרה  מתרבות  השפעות  ושילב  האורתודוקסית  המחשבה  מגבולות  אל־ג'ניד 

בהגותו.  ההלכתי  הפן  את  והדגישו  הללו  החלקים  את  גם  השמיטו  האסופות  עורכי  באל. 

באופן זה הם השתמשו בדמותו כדי לצקת את יסודות הידע הצופי בתוך תחומי ההלכה, כך 

שהדרך המיסטית תתקבל לחיק האורתודוקסיה המוסלמית.

א. ייחוד האל: מניאו־פלטוניות לדרך ההלכה

)ַתְוִחיד(,  אחד ממושגי היסוד בהגותו של אל־ג'ניד ובהגות הצופית בכלל הוא ייחוד האל 

מתבטא  זה  אמונה  עיקר  מונותאיזם.  אחד,  באל  האמונה  היא  הראשונית  שמשמעותו 

באמירת ה"שהאדה" – הצהרת האמונה המוסלמית כי אין אל מלבד אללה. בהגות הצופית 

התפתח המושג והפך לאידיאל מיסטי של חוויית האיחוד עם האל.5 בכתביו של אל־ג'ניד 

ובאיגרות לאנשי סודו נפרסת דוקטרינה סדורה בנושא, ועיקרה הכמיהה להתאיין ולשוב 

וההיגיון.6  השכל  מגבולות  החורג  באופן  האל,  עם  להתאחד  כדי  טרום־בראשיתי  למקור 

אל־ג'ניד שאף להתמזגות של ממש ולהמסת הגבול המפריד בין האדם לאלוהים, התמזגות 

הכרוכה בביטול ממד הזמן ובהשלת האישיות האינדיבידואלית.

אלא שהדוקטרינה הסדורה של אל־ג'ניד נערכה ועברה גלגולים שונים במסורת הצופית 

לאורך הדורות: שלוש אסופות צופיות שהוזכרו לעיל ושנכתבו במהלך המאות העשירית 

בכתביו  האל  ייחוד  למושג  אל־ג'ניד  של  הגדרתו  בין  הפער  את  מגלמות  והאחת־עשרה,7 

אני  בהמשך,  עוד  שאבהיר  כפי  האסופות.  בכתבי  המושג  ועובד  נערך  שבו  האופן  לבין 

סבורה שהסיבה המרכזית לכך היא תפיסת עורכי האסופות כי שאיפת אל־ג'ניד לשוב למצב 
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טרום־בריאתי משמעה ביטול העולם הזה, ולפיכך כפירה בבריאה. כלומר, הרעיון שלמען 

ההתאחדות עם האל יש להתאיין, אומר דרֵשני על העולם שהאל ברא, ואולי רומז שמעשה 

האל הוא בלתי שלם ואף פגום – רעיון שאינו עולה בקנה אחד עם התפיסה האורתודוקסית 

כלומר  ניאו־פלטוניים,  לרעיונות  ברוחה  זוהי תפיסה הקרובה  יתרה מכך,  של האסלאם.א 

הנראה  הובילו ככל  כל אלה  ופגאנית.  פוליתאיסטית  חלק מפילוסופיה שמקורה בתרבות 

הקרובים  חלקים  לאסופות  מחוץ  ולהותיר  אל־ג'ניד  דברי  את  לעדן  האסופות  עורכי  את 

לניאו־פלטוניזם. בד בבד הם בחרו להעצים את מחויבותו להלכה, כך שרעיונותיו יהלמו 

את האורתודוקסיה ולא יתפרשו ככפירה במצוות. 

איגרותיו  את  תחילה  נבחן  באסופות,  אל־ג'ניד  כתבי  שעברו  השינוי  את  להדגים  כדי 

האל  ייחוד  אודות  על  משרטט  שאל־ג'ניד  בדוקטרינה  עריכה.  עברו  שלא  העצמאיות, 

לידי  לבוא  יכולה  אינה  לכן  ואשר  השכל,  מגבולות  החורגת  גבולות  ממיסת  חוויה  ניכרת 

ביטוי מדויק בשפה, שמטבעה כבולה לממד הזמן ולהיגיון. הקושי לתאר מהות חמקמקה זו 

ניכר בדבריו הפיוטיים והחידתיים, ואף סתומים לעיתים, המבקשים לתאר חוויה זו בכלים 

ניסיונו  כן,  פי  על  אלוהית.8 אף  הוא מדבר מתוך השראה  כי  העיד  הוא עצמו  שכלתניים. 

המורכב והמסתורי של אל־ג'ניד לתאר את מצב הייחוד יצר משנה רעיונית ומיסטית לכל 

ייחוד  בדבר  הצופית  התפיסה  את  שעיצבו  המקורות  להבנת  רב  ערך  בעלת  שהיא  דבר, 

האל.

איגרתו של אל־ג'ניד על אודות ייחוד האל מחולקת לשמונה קטעים שכותרתם "שאלה 

את  אל־ג'ניד  מגדיר  שבו  השביעי,  בקטע  אתמקד  במאמרי  הייחוד[".  אודות  ]על  נוספת 

אוכלוסייה  לשכבת  מתאימה  מהן  אחת  שכל  רמות,  לארבע  אותה  ומחלק  הייחוד  חוויית 

ייחוד  ייחוד ההדיוטות,  אחרת. החלוקה היא היררכית, ומתארת רמות שונות של החוויה: 

אנשי האמיתות הבקיאים בידע הגלוי, ושתי רמות בקרב האליטה המובחרת: בעלי הידע 

האזוטרי, כלומר המיסטי, המוסתר ממרבית הציבור וגלוי רק לקבוצת מומחים מצומצמת.

ציבור  עבור  האורתודוקסית.  לתפיסה  דומה  להדיוטות,  המיועדת  הראשונה,  הרמה 

אישור  משמעו  האל  ייחוד  עקרון  מעמיק,  דתי  בלימוד  עוסק  שאינו  הרחב,  המאמינים 

היותו של אללה האל היחיד, וביטול האפשרות לכל ריבון אחר על העולם. עם זאת, קובע 

משיכה  וכן  אללה,  מלבד  אחרים  מאלוהים  היראה  תחושות  בציבור  נותרות  אל־ג'ניד, 

בבסיס התפיסה האורתודוקסית עומד הרעיון שהעולם הוא פרי יצירתו של האל ועל כן אין בו דופי, כפי  א 

שמתואר לדוגמה בקוראן: "אשר לו מלכות השמים והארץ, ולא הקים לו צאצאים, ואין לו שותף במלכות, וברא 
2(. העולם נברא מתוך ציווי האל, ובו מתממשים הציוויים שלו וגזרותיו.   :25 כל דבר ותיּכנֹו היטב" )הקוראן 
אמונת  כדחיית  היא  מתקיימת,  היא  שבו  העולם  דחיית  או  ודחייתה,  האסלאם,  לב  היא  ההלכה  לכך,  בהתאם 

האסלאם. ראו: טברי )1988 ]1408[(, עמ' 180; צפריר )2017(.
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להאמין בהם ולעבוד אותם. אף על פי כן, האישור וההכרה בייחוד אללה כאלוהים נותרים 

בעלי תוקף והם עיקר הרמה הבסיסית של פעולת הייחוד.9 

הרמה הבאה מתבססת על קודמתה, והיא הייחוד בקרב הבקיאים בידע הגלוי.א הכוונה 

היא למוסלמים שלמדו את ההלכה ומצוות הדת, שהן רובד הידע הדתי הנגיש לכל מאמין. 

אקטיבי:  באופן  האל  ייחוד  בדבר  הציווי  את  לקיים  עליהם  אחד,  באל  ההכרה  על  נוסף 

הדת.  ובמצוות  בהלכה  האסור  מכל  הימנעות  באמצעות  האחד  לאל  מחויבותם  את  לאשר 

בדומה להדיוטות, גם אנשי הידע הגלוי פועלים מתוך יראה מהאל לצד משיכה לאלוהים 

המאמין  רגשות  זו  ברמה  כלומר,  לאל.10  וקנאות  אמונה  רגשות  מתוך  גם  אך  אחרים, 

אלה  רגשות  היחיד.  האל  שהוא  לאלוהיו,  קנאי  הבקיא  האדם   – יותר  חזקים  אללה  כלפי 

צריכים להתבטא באמצעות מעשים הנראים לכול, ואפשר להניח שמדובר בקיום מצוות: 

באמצעות השמירה על ההלכה האדם מבטא את התמסרותו לאל האחד, והסובבים לו עדים 

לכך.11 כקבוצה העוסקת בידע האלוהי הנמסר בגלוי, גם ייחוד האל שלה מתקיים בגלוי.

לקבוצת  רלוונטית  היא  קודמתה.  על  מתבססת  האל  ייחוד  של  השלישית  הרמה  גם 

שהוא  האזוטרי,  הידע  בעלי   – המוסלמית  המיסטית  התורה  לומדי  של  הראשונה  האליטה 

אנשי  על  הדת,  מצוות  על  והקפידו  היחיד  כאל  באללה  שהכירו  לאחר  מטבעו.  נסתר 

סילוק הסחות הדעת  וזאת באמצעות  היות האל אחד,  נוספת את  הזו לאשר פעם  האליטה 

הראשונות,  הקבוצות  משתי  להבדיל  הייחוד".  "ציווי  מילוי  ובאמצעות  לכך  המפריעות 

כאחד,  ופנימי  חיצוני  באופן  האל  את  לייחד  החובה  מוטלת  המיסטית  האליטה  אנשי  על 

ההתנגדויות  סילוק  לאל.  להתמסרות  ההתנגדויות  שיוסרו  כך  נפשם  את  ולשנות  לעבוד 

לקריאתו  ו"היענות  עימו,  שנמצאת  אלוהית  בנוכחות  המאמין  הכרת  בעקבות  מתאפשר 

של האל".12 אל־ג'ניד אינו מפרט מהי אותה קריאה וכיצד ייתכן שאלוהים הוא המזמין את 

זקוק  ואינו  נצחי  הוא  אלוהים  לשיטתו  שכן  שאלה,  מעורר  הדבר  הייחוד.  לחוויית  האדם 

לדבר מהדברים החולפים. לאור זאת, האם ייתכן שהאל אינו מושלם וכל יכול, וזקוק לכך 

האלוהות.  של  האורתודוקסית  התפיסה  על  לערער  עלול  כזה  ספק  אותו?  ייחד  שהאדם 

מנותקת  אינה  השלישית  הרמה  וישונה.  ייערך  הטקסט  האסופות,  בכתבי  בהמשך,  ואכן 

לגמרי מההלכה, אך מוצגת בה מערכת יחסים שונה בין המאמין לאלוהים: ברמה זו עליו 

גם אלוהים לוקח חלק  כי  ועוד, מניסוחו עולה  זאת  פנימי לנוכחות האל.  להתמסר באופן 

פעיל במעשה הייחוד, ובנימת ההדדיות הזאת כבר יש משום עדות לחריגה במחשבתו של 

אל־ג'ניד מתחומי האורתודוקסיה.

הייחוד של אנשי האליטה המובחרת, המקורבים ביותר  היא  והאחרונה  הרמה הרביעית 

ההלכתי  לידע  מתייחס  הגלוי"  "הידע  הצופית.  במחשבה  שגורים  מושגים  שני   – הנסתר  וידע  הגלוי  ידע  א 

הנסתר,  לידע  מתייחס  הפנימי"  "הידע  המונח  והסונה.  הקוראן  דוגמת  המאמינים,  קהילת  לכל  הנמסר  והדתי 
הקשור בעולם הפנימי של נפש האדם, ובידע האזוטרי המיסטי שהצופים עוסקים בו. ראו: מסיניון ורדקה )2012(.
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לסוד האלוהי־מיסטי. זוהי רמה יוצאת דופן, כיוון שבניגוד לקודמותיה, היא אינה מתבססת 

ולהתמסר  לחלוטין  עצמו  לבטל  האדם  נדרש  הרביעי  בייחוד  ממנה.  הנמוכות  הרמות  על 

שמשקע  מי  שכן  האל,  בייחוד  מפורשת  בהודאה  צורך  כל  מייתר  זה  חידלון  האל.  לרצון 

אינו  גם המציאות; האדם  נמוגה  ביטול העצמיות  ייחודו ממילא. עם  חווה את  עצמו באל 

יכול לתפוס אותה בחושיו ואף לא בשכלו. לכן אין צורך בידע הגלוי – שהרי ידע כזה הוא 

ישוב למצב קמאי,  הזה האדם  הכיליון  כי מתוך  גורס  רק במציאות. אל־ג'ניד  בעל תוקף 
שבו התוודע לאל באופן הטהור ביותר.13

הראשונות  שתי  רמות.  לארבע  אפוא  מחולקת  האל  ייחוד  על  אל־ג'ניד  של  משנתו 

נצמדות בהגדרתן לתפיסה האורתודוקסית ולקיום ההלכה. הן מתמקדות בהכרה השכלית 

במונותאיזם לצד עבודת האל האחד על פי ההלכה המוסלמית. שתי הרמות הבאות עוסקות, 

נוסף על האמור לעיל, גם במימוש הידע המיסטי, ויש בהן דרישה לטרנספורמציה פנימית. 

איּון  הוא  מציגה  שהיא  האידיאל  שכן  מקודמותיה,  מהותית  שונה  הרביעית  שהרמה  אלא 

מעלים  הוא  כי  עד  האדם  בפנימיות  רדיקלי  כך  כל  שינוי   – באל  התמזגות  לטובת  האדם 

בו מעין קריאה  חורג מתחומי המחשבה האורתודוקסית משום שיש  זה  רעיון  כליל.  אותו 

לביטול המציאות שנבראה על ידי אללה, כמעט ביטול רצון האל. אלא שעל פי אל־ג'ניד, 

הנוכחית,  המציאות  על  הנעלה  ייחודי  תודעה  למצב  המאמין  זוכה  הביטול  באמצעות 

קרובים  אלה  רעיונות  לחלוטין.  נמוגה  האל  לבין  בינו  ההפרדה  שבו  מצב  הרגילה, 

נטיעת  לצד  נצחי,  מקור  עם  להתאחד  הכמיהה  הניאו־פלטונית:  ההגות  ליסודות  ברוחם 

האידיאל שיש לשאוף אליו בעבר קדום, ולא בעתיד, הם רעיונות בולטים הן במשנתו של 

פלוטינוס הן במשנתו של אל־ג'ניד.14 בקרבה הרעיונית הזאת יש כדי לאיים על התפיסה 

האורתודוקסית, וחלקים אלה אכן הושמטו מהאסופות הצופיות, כפי שניווכח כעת.

דברי אל־ג'ניד תופסים חלק מרכזי בהגדרות ייחוד האל באסופות, וכך גם רמות הייחוד 

שהוא הגדיר. בחלק זה אפשר לראות ביתר שאת כיצד עורכי האסופות עיבדו ועיצבו את 

דבריו באופן שעיקר את האפשרות החתרנית והנפיצה ברעיונותיו, ומנעו )לפחות לדידם( 

כל אפשרות שאלו יפורשו כדברי בלע וכפירה ויכתימו את המסורת הצופית. שרה סבירי 

גורסת כי עורכי האסופות בחרו בקפידה אילו חומרים ייכנסו לספריהם על בסיס נטיותיהם 

של  האל  ייחוד  לתיאור  הביאה  העריכה  כי  לראות  אפשר  כך  והאישיות.  האידיאולוגיות 

אל־ג'ניד באופן אפולוגטי, שמא יעורר תרעומת בקרב הקוראים.15 העריכה האידיאולוגית 

והוא  האזוטרי,  הידע  בבעלי  העוסק  אל־ג'ניד,  תשובת  של  הרביעי  בחלקה  בפרט  ניכרת 
מופיע בספר הניצוצות, באיגרת על אודות ידע הצופיות ובגילוי המכוסה, בניסוח זה:א

אל־ג'ניד נשאל על אודות ייחוד העילית. הוא אמר: שיהא האדם מוטל כרוח לפני 

בשלוש האסופות הוא מובא בשינויים מהמקור, ולכך אתייחס בהמשך. א 
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זרמי  הייחוד  ימי  במצולות  בו.  הופכות  האל  פעולות  בעוד  והנשגב,  האדיר  אללה 

הבריות  קריאת  גם  וכלה  בעצמו  כלה  הוא  אותו,  שוטפים  האל[  ]של  כוחו  שלטון 

)الخلق – אל־ח'לק( אליו, והוא חדל מלהיענות לאמיתות של הוויית הייחוד, וקרבת 

האמת לאל מסלקת את חושיו ותנועת איבריו. כך אלוהים )الحق – אל־חק( מקיים בו 
את רצונו, והוא ]האדם[ שב לראשיתו, כפי שהיה לפני שהיה.16

בהבדל  מופיע  הוא  אל־ג'ניד  של  באיגרת  ברם  באסופות.  הקטע  של  ראשיתו  מובאת  כך 

משמעותי. הקטע המצוטט באסופות מציין שכחלק מכיליון האדם בתהליך הייחוד, חדלות 

אולם  הבריות".  קריאת  גם  וכלה  בעצמו  כלה  "הוא   – שסביבו  האדם  בני  קריאות  גם 

שבו  במקום  "האלוהים",א  )אל־חק(,  "الحق"  במילה  אל־ג'ניד  משתמש  המקורית  באיגרת 

מופיעה באסופות המילה "الخلق" )אל־ח'לק( "הבריות". לפיכך, במקור אל־ג'ניד טוען כי 

–במילה  בלבד  צורני  לכאורה  זה,  הבדל  האלוהים".17  קריאת  גם  וכלה  בעצמו  כלה  "הוא 

אל־ח'לק )הבריות( האות ח )ح( הגרונית מוחלפת באות ח' )خ( החכית, ומתווספת האות ל' 

)ل( באמצע – משנה את משמעות המשפט ואת המשמעויות התאולוגיות הנובעות ממנו.

סביבו  המציאות  הן  האדם  שהן  להבין  אפשר  באסופות  המופיע  המעובד  הנוסח  מן 

נתון  נותר  וכשהוא  בעצמו,  השליטה  על  מוותר  האדם  האל.  עם  להתאחד  כדי  מתבטלים 

שבטקסט  אלא  למציאות.  והקשר  שלו  האינדיבידואליות  בטלים  בלבד  האל  לכוחות 

מתכלים,  שלה  הזמניים  והרכיבים  המציאות  רק  לא  אל־ג'ניד,  באיגרת  המובא  המקורי 

גם קריאת האל עצמה. מתוך כך עולה השאלה אם הכוונה היא לכיליון האל עצמו,  אלא 

האמונה  עיקרי  על  כערעור  להיתפס  עלולות  האפשרויות  ושתי  קריאתו,  לחידלון  רק  או 

לחדול  או  מהיות?  יחדל  הנצחי  שהאל  ייתכן  כיצד  פשוטה:  בקריאה  לפחות  המוסלמית, 

מלהיתפס בידי האדם, שהוא ברואו ונתון למרותו? אם קריאתו חדלה, האם יש בכך להעיד 

על כוח הגדול מכוחו ומנוכחותו של האל? אפשר לפרש ולומר כי מאחר שאל־ג'ניד סבור 

כי אחד התנאים לייחוד אנשי האליטה הנבחרת הוא היענות לקריאת האל,18 הרי משהגיע 

האדם לרמה הגבוהה ביותר של הייחוד, נפסקת הקריאה. הוא הגיע לייחוד הנעלה ביותר 

ושרוי עמוק במצב זה, ועל כן מתבטלת קריאת האל. אלא שעורכי האסופות בחרו להחליף 

בין המילים, ולא לפרשן כלשונן. החלטה זאת מחזקת את ההשערה כי הנוסח המקורי נתפס 

כנפיץ מכדי להשאירו כלשונו, אפילו לצד פירוש.

אלא שלא רק כיליון קריאת האל מעורר תמיהה ומערער על האורתודוקסיה המוסלמית, 

השביעי  בקטע  טרום־בריאתי.  לעבר  כשיבה  הייחוד  בדבר  דבריו  של  הסיפא  גם  אלא 

באיגרתו של אל־ג'ניד על אודות ייחוד האל, הוא מפרש פסוק מן הקוראן המתאר את ברית 

האחדות בין האל לאדם: "ריבונך נטל מבני האדם, מתוך גבם, את יוצאי חלציהם והעמידם 

התרגום המילולי של המילה הוא "האמת", וזהו אחד משמותיו של אללה. ב 
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להיות עדים על עצמם – האין אני ריבונכם? ָאמרו, עדים אנו כי כן הדבר".19 הפסוק מתאר 

הוא  כי  העידו  והן  נבראו,  לא  שעוד  הנפשות  כל  את  אדם  בני  מחלצי  האל  הוציא  כיצד 

ריבונן היחיד. כלומר, העולם נברא על בסיס ברית שנכרתה בין האל לנשמות שטרם באו 

ייחודי שבו האל התקיים לבדו, ללא הבריאה  זהו רגע  לעולם, עולם שטרם נברא אפילו. 

שיצר; רגע שבו הייחוד הוא חזות הכול, שכן יש מהות אחת ויחידה – אל ונשמות השלובים 

זה בזה לבלי הפרד. המפגש הבלתי אמצעי בין חלקיקי הנשמות לאל הפך סמל לאידיאל 
הצופי של ייחוד האל.20

אינם  אך  אל־ג'ניד,  באיגרות  מובאים  לו  והפירוש  הפסוק  אידיאל,  מאותו  כחלק 

מופיעים במרבית האסופות הצופיות, מלבד בספר הניצוצות.21 שם מופיע הפסוק כהסבר 

למשפט אחר: "והוא ]האדם[ שב לראשיתו, כפי שהיה לפני שהיה".22 מכאן שפירושו של 

אל־ג'ניד לפסוק 172:7 בקוראן היה ידוע באותה תקופה, והיעדרו מהאיגרת על אודות ידע 

ספר הניצוצות הוא מהאסופות  היא בחירה מכוונת. יתרה מכך,  ומגילוי המכוסה  הצופיות 

הצופיות הראשונות שנערכו. אל־סראג', אל־קשירי ואל־הג'וירי – עורכי שלוש האסופות 

הנידונות במאמר זה – מוצאם באותו האזור ממש, שני הראשונים הם אף בני אותו המחוז.23 

אל־הג'וירי אף מתייחס במפורש לאל־סראג' ולאל־קשירי,24 כלומר יש יסוד סביר להניח 

מופיע  שהוא  כפי  אל־ג'ניד  מתשובת  הקטע  המשך  את  הכירו  ואל־הג'וירי  שאל־קשירי 

בספר הניצוצות, אך בחרו שלא להכניס אותו לאסופה שלהם.

אבקש להציע שתי סיבות אפשריות לעריכה שנעשתה. כזכור, פרשנותו של אל־ג'ניד 

ציון מקום הולדתם של אל־ג'ניד ועורכי האסופות על גבי מפת התקופה
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לפסוק מנסה לתאר באופן המזוקק ביותר את רגע הייחוד עצמו, ולכן הוא שב לרגע הברית 

בעבר,  שהתקיים  כאידיאל  האל  ייחוד  את  מציב  הוא  בכך  העתידיות.  לנפשות  אללה  בין 

המתוקות"  "הרוחות  רק  ההוא  ברגע  האדם.  בריאת  לפני  שהתקיים  מה  אל  שב  הוא  שכן 

זרעי הברואים המוזכרים בפסוק( נענו לקריאת האל. כאשר  )ייתכן שהכוונה היא לאותם 

הוא  לאל,  להיענות  היכולות  היחידות  הן  והטהורות  המתוקות  הרוחות  כי  קובע  אל־ג'ניד 

ולחדול  שלו,  בזהות  מאחיזתו  להרפות  דהיינו   – להן  להידמות  מהאדם  דורש  למעשה 

למצב  שיבה   – בפסוק  המתואר  המצב  אל  להגיע  כדי  אפוא  נדרש  האדם  חידלון  מהיות. 

טרום־בריאתי. 

האל,  ייחוד  לבין  בפסוק  המתוארת  הברית  בין  היא  גם  מקשרת  המסורתית  הפרשנות 

אך עם זאת היא אינה מעלה את האפשרות לשוב למצב הטרום־בריאתי. החידלון ואובדן 

העצמיות אינם אידיאל שיש לשאוף אליו או לממשו, שכן הבריאה היא יצירת האל; העולם 

הזה הוא פרי מלאכת אללה, וכך גם כל הפרטים המצויים בו, ועל כן הוא עשוי ללא רבב.25 

תפיסתו של אל־ג'ניד, ולפיה האדם צריך לאיין את עצמו מפני שהוא נגוע בפגעי העולם 

ועוד,  זאת  פגומה.  היא   – האל  של  יצירתו   – שהבריאה  העמדה  את  בתוכה  מגלמת  הזה, 

הכמיהה לשוב לברית יכולה להיתפס כביקורת על עצם הבריאה. דהיינו שמוטב היה אילו 

לומר  בכך  אין  מאלוהים.  הריחוק  את  שבו  הפרטים  על  הכופה  באופן  העולם,  נברא  לא 

להיראות  יכלו  דבריו  המסורתית  הפרשנות  רקע  שעל  אלא  אל־ג'ניד,  של  כוונתו  שזאת 

חלק  הוא  אל־ג'ניד,  של  בפירוש  המגולם  זה,  שרעיון  לפיכך  ייתכן  בכפירה.  גובלים 

מהסיבה להשמטת הקטע מהאסופות.

הפילוסופיה  לבין  אל־ג'ניד  של  רעיונותיו  בין  הקרבה  היא  נוספת  אפשרית  סיבה 

פלוטינוס,  של  המחשבה  ליסוד  קרוב  הנצחי  המקור  אל  השיבה  רעיון  הניאו־פלטונית. 

הפילוסוף היווני בן המאה השלישית, אך זר, כאמור, למחשבה המוסלמית. ייתכן שעורכי 

האסופות ביקשו לנקות את המחשבה הצופית מהשפעה זו, שנתפסה כזרה. אכן, לאפשרות 

יש תימוכין היסטוריים. החל  שאל־ג'ניד הכיר את כתביו או את רעיונותיו של פלוטינוס 

מהמאה השמינית ועד המאה העשירית התקיים בבגדד, בירת האימפריה העבאסית, מפעל 

תרגום כתבים פילוסופיים ומדעיים מיוונית לערבית. החיבורים הניאו־פלטוניים היו נדבך 

ברוחה  הקרובה  פלוטינוס,  של  השישית  האנאדה  ובהם  שתורגמו,26  הכתבים  של  מרכזי 
לרעיונותיו של אל־ג'ניד.27

טרם  האל  עם  מאוחדות  שהיו  הנפשות  בקדמוניות  הדן  קטע  מופיע  אנאדה  באותה 

בריאתן: "ואכן, בטרם נולדנו היינו כבר 'שם', כבני־אדם אחרים, ואחדים אף כבני אלים, 

ובלתי  נפרדים  בלתי  השכל,  עולם  חלקי  הכולל,  בעצם  מחובר  ושכל  טהורות  נפשות 

מנותקים, אלא שייכים ל'כול'".28 אמירה זאת קרובה מאוד לפרשנות של אל־ג'ניד לפסוק 

המייחד  ייחוד  של  העליונה  האמת  וזאת  שהיה,  לפני  שהיה  מה  יהיה  הוא  "או־אז   :172  :7
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לאחד".29 אל־ג'ניד, כפי שהוסבר קודם לכן, גורס כי הברית בין אלוהים לבין יוצאי חלציו 

קיום  טרם  שהתקיים  למצב  חזרה  הוא  הייחוד  כן  ועל  הבריאה,  לפני  התקיימה  אדם  של 

העולם הזה. ייתכן כי פלוטינוס הוא מקור ההשראה לרעיון זה, שהוא זר ביסודו למחשבה 

המוסלמית המסורתית, שכאמור רואה בבריאה הגשמה של רצון האל ושלמותו.

בידי  שיוחסה  התאולוגיה,  שונים:  כתבים  בשלושה  שרדו  פלוטינוס  של  תרגומיו 

לאל־ַפאַראִּבי,א  המיוחסת  האלוהי,  ידע  אודות  על  איגרת  לאריסטו,  המתרגמים 

אל־ מאת  והכיתות  העדות  בספר  המופיעים  היווני"  ל"חכם  המיוחסים  אחדים  ופרגמנטים 

וכינס את כל הכתבים של פלוטינוס.  ַשהַרְסָתאִני.ב המלומד עבד אל־רחמן אל־בדוי ערך 

 – – נשגב שמו!  "ובכן, הדברים אצל הבורא  בין הקטעים ששרדו נמצא הציטוט שלהלן: 

]הם[  כן  וכמו  נצחיים;  הם  אצלו  זמניים,  לא  או  זמניים  היו  אם  ומושלמים,  שלמים  ]הם[ 

להפרדה  ובשפתה  ברוחה  דומה  זאת  אמירה  באחרית".30  שיהיו  כפי  בראשית  אצלו  היו 

מרמז  פלוטינוס  גם  כמוהו,  הארעיים.  ברואיו  לבין  הנצחי  האל  בין  אל־ג'ניד  שעושה 

האידיאל  כלומר,  לשוב.  עתידים  הם  שאליו  הדבר  אותו  הוא  כולם  הדברים  מקור  כי 

לפסוק  בפרשנות  לעיל,  שהוזכרה  לברית  לשיבה  בדומה  ההתחלה,  לנקודת  לשוב  הוא 

פלוטינוס,  כתבי  את  והכיר  קרא  שאל־ג'ניד  לכך  מובהקת  עדות  אין  אומנם   31.172  :7

ועוד,  זאת  אחר.  אדם  של  בתיווכו  ולו  לרעיונותיו,  התוודע  שהוא  במחקר  סברה  יש  אך 

הכיר  פלוטינוס,  של  התרגום  מפעל  התקיים  שבה  בבגדאד  שחי  שאל־ג'ניד,  נראה 

של  להגות  קרובה  שהגותו  מכיוון  למקור,  ביותר  העדכניים  והתרגומים  העיבודים  את 

וצנזורה  שינוי  ועברו  הקרוב  במזרח  שנפוצו  מאוחרות  לגרסאות  ולא  עצמו  פלוטינוס 

בעולם  שרווחו  הניאו־פלטונית  והתפיסה  המושגים  מערכת  מכך,  יתרה  הנצרות.ג  לאור 

המוסלמי בעת ההיא, העניקו שפה ומערכת רעיונית להמשגה של החוויה המיסטית שעד 

והחוויה  החיפוש  בין  שמיזג  הראשון  היה  אל־ג'ניד  מסודר.  באופן  גובשה  לא  העת  אותה 

כפי  הניאו־פלטונית.  התאורטית  המערכת  לבין  המוסלמי  באקלים  שצמחו  המיסטית 

מתבסס  אל־ג'ניד  הטרום־בריאתי,  למצב  השיבה  את  ההוגים  שני  של  בתיאורם  שבולט 
האנאדות.32 מן  ותיאורים  מונחים  שואל  וגם  פלוטינוס  של  שיטתו  על  גם 

ניאו־פלטוניים אשר  ניכר שתפיסתו של אל־ג'ניד באיגרותיו מבטאת רעיונות  כן,  אם 

ַאּבּו ַנְצר אל־ַפאַראִּבי )מת ב־950( – פילוסוף שחי בבגדאד ובסוף חייו עבר לסוריה. הוא כתב על נושאים  א 

רבים, החל מאתיקה וכלה במטאפיזיקה. הוא ידוע בפרשנותו לכתבי אריסטו, ועל כן זכה בכינוי "המורה השני". 
ראו: אליהו )2017(, עמ' 458.

אדמסון )2001(, עמ' 212. לתרגומים הללו היה אחראי המלומד אבו יּוֻסף ַיְעקּוּב אל־ִּכְנִדי, אולם יש לציין  ב 

כי במחקר קיים ויכוח בנוגע לאחידות המקורות: האם כולם פרי עטו של אותו מתרגם או שחלק תורגמו על ידי 
אל־כנדי עצמו וחלק על ידי תלמידו. להרחבה בנושא ראו: ד'אנקונה )2004(.

כמובן, לא מן הנמנע כי אל־ג'ניד הכיר גם ספרות נוצרית מתורגמת, אך מאמר זה מתמקד בקרבה להגותו  ג 

של פלוטינוס.
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נעדרים מדבריו כפי שהם מובאים באסופות. אל־ג'ניד ביסס את רמת הייחוד הנעלה ביותר 

על הפסוק 7: 172, ואילו עורכי האסופות השמיטו מהן את הפירוש שלו לפסוק, ועימו את 

רעיון השיבה לרגע טרום־בריאתי. זאת, כאמור, מאחר שלשיטתם אידיאל השיבה למקור 

מקפל בתוכו ביקורת ואף מרד בבריאה שהיא יצירת האל. השמטה זו אולי מעידה עוד על 

רצון העורכים להימנע מנוכחותן של השפעות זרות, שמקורן אינו דתי־מונותאיסטי.

מורכבת  תמונה  מציגה  הקטע  מניתוח  עולה  שהיא  כפי  אל־ג'ניד  של  הייחוד  תפיסת 

יותר מזאת המצטיירת באסופות: אל־ג'ניד אינו מאמץ לחלוטין את תורת פלוטינוס, אלא 

על  המתבססת  ייחוד  תפיסת  ליצור  מצליח  הוא  כך  מוסלמית־ניאו־פלטונית.  גרסה  יוצר 

ההכרה המונותאיסטית ומשמרת את השריעה מחד גיסא, אך רואה את הבריאה כהתרחקות 

בסתירה  עומד  הניאו־פלטוני  שהרעיון  מאחר  אך  גיסא.  מאידך  הנצחי  האלוהי  מהמקור 

לתפיסה המסורתית, אפשר להסיק שטעמי אפולוגטיקה הם שהובילו להשמטת הקטע בידי 
עורכי האסופות אשר ביקשו לתאר את העדה הצופית באופן שלא יעורר תרעומת.33

ב. פיכחון והלכה 

האל,  ייחוד  בנושא  הסתכמה  לא  האורתודוקסית  לתפיסה  אל־ג'ניד  של  משנתו  התאמת 

להלכה  אל־ג'ניד  של  יחסו  ובהם  אחרים,  בתחומים  גם  ניכרת  האסופות  עורכי  של  וידם 

כחלק מהדרך הצופית. בשלוש האסופות הנדונות כאן מוצג אל־ג'ניד כמי שרואה בהלכה 

אסכולת  למייסד  רבים  חוקרים  בעיני  נחשב  אף  הוא  האל.34  לייחוד  להגעה  הכרחי  תנאי 

הפיכחון  )ֻסְּכר(.35  ומנוגד למצב השיכרון  מקביל  מיסטי  מצב  – שבמרכזה  )ַצְחו(  הפיכחון 

משמעו תרגול צופי והכרה בנוכחות האל תוך שמירה על צלילות הדעת, המתבטאת, בין 

חוויות  עם  לרוב  המזוהה  השיכרון,  ממצב  להבדיל  זאת  וההלכה.  המצוות  בקיום  היתר, 

מצבים  אלה  אין  אלוהי.36  כוח  לטובת  הדעת  באיבוד  הקשורות  אקסטטיות,  מיסטיות 

את השיכרון  גם  חייו  לחוות במהלך  יכול  אחד  שכל  טוען  לדוגמה,  ואל־קשירי,  קבועים, 
וגם את הפיכחון.37

היא  האל  לייחוד  ההגעה  שהרי  האל,  ייחוד  לאידיאל  במישרין  קשור  הפיכחון  מצב 

כזכור,  ובתפיסתו של אל־ג'ניד בפרט.  הצופית בכלל,  ביותר במחשבה  המטרה הנשגבת 

לפי אל־ג'ניד הרמה הגבוהה ביותר של הייחוד היא חידלון מוחלט, שבו האדם מאבד את 

טוב  בין  ההבחנה  מתבטלת  זה  במצב  הנצחי.38  האל  של  לרצונו  לחלוטין  ונתון  עצמיותו 

המוסרית  להבחנה  משמעות  אין  כבר  טוב,  הוא  מאלוהים  שמגיע  דבר  שכל  מכיוון  לרע: 

לסדר  מכן  לאחר  לשוב  הצופי  על  מקשה  זה  מצב  בלבד.  האדם  לבני  השייכת  הזאת, 

החברתי הרגיל. לכן, תפיסת הפיכחון היא המשך לייחוד האל, ומורה כיצד יש לנהוג בתום 
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הייחוד.39 אל־ג'ניד מזכיר את המונח פיכחון במפורש בקטע הראשון של האיגרת על ייחוד 

האל:

היה אחרי  ]הוא[  היה במקום שהיה, לאחר מכן  ולא  היה,  לא  היה במקום שבו  והוא 

נוכח־ הוא  הוא.  היה  שלא  לאחר  הוא  הוא  ו]נעשה[  שהיה,  במקום  היה  שלא  מה 

בהירות  אל  ההשתלטותא  משיכרון  יצא  שהוא  מפני  נוכח־נעדר,  שהיה  לאחר  נוכח 

הפיכחון, ו]יכולת[ ההיווכחות שבה אליו כדי לראות את הדברים כפי שהם ולהניח 

אותם במקומם על מנת להשיב את תכונותיו, ]זאת[ על ידי הישארות סימניו וחיקוי 
פעולתו, ]זאת[ לאחר הגעתו לשיא תכליתו.40

אותו במה שמתרחש לאחר  ומסיים  הייחוד,  אל־ג'ניד מתחיל את הקטע בהסבר על מקור 

הייחוד, היינו הפיכחון. הוא משרטט דרך עמוסת פרדוקסים, וגם רגע הייחוד עצמו מתואר 

באמצעות מצבים סותרים. בנוסח זה אל־ג'ניד אומר דבר והיפוכו: חרף העובדה שהייחוד 

בד  קיים  ואינו  קיים  האדם  האל  עם  המפגש  בזמן  שכן  האנושיות,  של  ודחייה  איון  הוא 

לעצמי  שב  הוא  כך  מתוך  אך  האל,  במחיצת  שהייתו  בשל  שהיה  מי  את  מאבד  הוא  בבד. 

נוכחות  כן,  על  יתר  לגמרי.  שוב  נוכח  הוא  הזה,  לעולם  חוזר  הוא  וכאשר  שלו;  האמיתי 

זאת, שמוטבעים בה רשמי חוויית הייחוד שעבר, עושה אותו מודל לחיקוי עבור החברה, 
כך יש באפשרותו לסדר את העולם בהשיבו את הדברים למקומם הראוי. 41

הפיכחון מצוי בתווך שבין החידלון לבין העולם הזה. האדם אובד בנצחיות האל ומפסיק 

שיבתו,  לאחר  לעצמו.  השיבה  גם  היא  הייחוד  ממצב  ההיפרדות  וכך,  עצמו.  להיות 

המציאות  של  נכוחה  ראייה  הוא  שהפיכחון  משמעה  לגמרי  כנוכח  לאדם  ההתייחסות 

האנושית, על אף חוויית הייחוד המטלטלת. דהיינו, הפיכחון הוא המצב הקוטבי לשיכרון, 

ייחוד האל; והתודעה  זיכרון החוויה של  אך גם הוא עצמו מורכב משני אלמנטים שונים: 

האנושית בעולם הזה.42 נוסף על כך, לאדם השב מחוויית הייחוד יש תפקיד חברתי, שהרי 

באפשרותו להשיב את הסדר ולהוות מודל לחיקוי.

)ַפַנאא'(.ב  כיליון  הנקרא  האל  ולייחוד  לשיכרון  מקביל  מושג  יש  הצופית  במחשבה 

וביטול כל  הוא אובדן התודעה האנושית לטובת הכרת האלוהים  בדומה לשיכרון, עניינו 

התכונות האנושיות אל מול כוחו ורצונותיו של האל. בדומה לייחוד האל, גם לכיליון יש 

רמות שונות, וזאת החשובה לעניינינו עוסקת בביטול ההלכה והמצוות, שבהיותן מתווכות 

שיכרון ההשתלטות – מצב שבו אהבת האל משתלטת על האדם, והוא כנוע לגמרי בפני האל. א 

המחשבה הצופית משרטטת סולם של מצבים מיסטיים המדורגים על פי מידת הקרבה לאל. סולם זה בנוי  ב 

מזוגות של מצבים מנוגדים, ובהם הפיכחון והשיכרון, ובקצה העליון המצבים מתנקזים לייחוד עם האל. קוטביות 
זאת משקפת את המידות המנוגדות של האל, וכן את תנודות הנפש של המאמין והמתרגל הצופי. ראו: סבירי 

)2008(, עמ' 196.
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מפגש  הוא  הכיליון  במצב  האל  שייחוד  מכיוון  ביניהם.43  חוצצות  גם  הן  לאל  האדם  בין 

יסודי לקיומו, וכך  בלתי אמצעי, הרי כל תיווך – אפילו המצוות – חייב להתבטל כתנאי 

גם במצב השיכרון. לשון אחר, ההלכה היא שלב הכרחי רק למי שאינו מחזיק בידע הנסתר 

ואינו מסוגל להתאיין. עבור ייחוד האל הנעלה, דווקא חידלון המצוות הוא הכרחי.

לחברה  החזרה  לבין  האל  ייחוד  בין  המעבר  שלב  הפיכחון:  מצב  ניצב  מנגד 

מצב  הוא  אין  אך  אל־ג'ניד,  פי  על  אליו,  שואף  שהצופי  אידיאל  זהו  אומנם  האנושית. 

האדם  בני  לחברת  שב  והוא  הצופי,  עבור  טרנספורמטיבית  היא  הייחוד  חוויית  קבוע. 

כיצד  במפורש  מסביר  אינו  אל־ג'ניד  עצמיותו.  את  השיל  בטרם  שהיה  מכפי  שונה 

היה  ניתן  החברה.  עבור  מציב  הפיכח  שהאדם  לחיקוי  מודל  אותו  ומהו  התהליך  נראה 

ולקיום  ההלכה  לשמירת  הקשור  בכל  לחיקוי  מודל  בהיות  כרוך  חברתי  שמופת  להניח 

שלב  רק  ההלכה  בקיום  רואה  אל־ג'ניד  כי  עולה  לעיל  האמור  מכל  אך  האל.  מצוות 

האל. לייחוד  בדרך  זמני 

הפיכחון  בדבר  מסקנות  כמה  עולות  כה  עד  שהובאו  האיגרות  מקטעי  כן,  פי  על  אף 

וחשיבות ההלכה: אומנם הפיכחון מנוגד לשיכרון, אך שני המצבים תלויים זה בזה. כלומר 

אל־ג'ניד אינו מגנה את מצב השיכרון. אדרבא, הוא רואה בו הכרח המלווה את ייחוד האל, 

מופת  ודאי  היא  הפיכחון"  "שליחות  כן,  כמו  בזה.44  זה  קשורים  והשיכרון  שהכיליון  כך 

עבור הסובבים, וייתכן שהיא קשורה בקיום ההלכה באופן אידיאלי טרם ולאחר הייחוד, אך 

הדבר לא מוזכר במפורש באיגרות אל־ג'ניד.

תמונה  מציגה  באסופות,  מופיעה  שהיא  כפי  אל־ג'ניד,  של  הערוכה  שמשנתו  אלא 

אל־הג'וירי דן בשיכרון ובפיכחון כאסכולות רעיוניות מתחרות,  סותרת. בגילוי המכוסה, 

אל־הג'וירי,  של  לדידו  עצמו.  אל־ג'ניד  שהציגן  כפי  בזו,  זו  השלובות  כאסכולות  ולא 

אסכולת  ואילו  עליון,  אידיאל  האדם  על  האל  אהבת  בהשתלטות  רואה  השיכרון  אסכולת 

כשתי  מציבן  הוא  כך  כיסופיה.  אל  הנפש  את  שתוביל  צלולה  בתודעה  תומכת  הפיכחון 

אל־הג'וירי  ועוד,  זאת  בערכם.  שווים  מיסטיים  מצבים  כשני  במקום  מתחרות  אסכולות 

מציג את אל־ג'ניד כסמל לפיכחון, אשר מתייחס לשיכרון כאל מצב רע – מצב של בלבול 
והתרת רסן המוביל לכפירה במצוות.45

כן, אל־הג'וירי מציג את אל־ג'ניד כבר־הפלוגתא של השיכרון, כמי שמגנה אותו  אם 

מעלה  אל־ג'ניד  של  איגרותיו  ניתוח  כאמור,  אולם,  לאלוהים.46  בדרך  מכשול  בו  ורואה 

הכרחי  כמצב  אליו  מתייחס  הוא   – אדרבא  השיכרון.  את  בבירור  מלגנות  נמנע  שהוא 

על  אפוא  התבסס  אל־הג'וירי  לשיכרון.47  הכיליון  בין  קושר  ואף  האל,  ייחוד  את  שמלווה 

הדיון בנושא השיכרון והפיכחון שאל־ג'ניד היה שותף לו, ועליו פיתח תפיסה אידיאולוגית 

במסורת  אל־ג'ניד  של  במרכזיותו  השתמש  אל־הג'וירי  למעשה,  במקור.  הופיעה  שלא 
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הצופית כדי להגדיר מחדש את המושגים ולבסס את הדרך הצופית על חובת קיום ההלכה.א 

לומר  כדי  בכך  אין  לפיכחון,  השיכרון  בין  אל־ג'ניד  באיגרות  הברור  הקשר  למרות 

נדייק אם נאמר שהבחירה להציג  לו בגילוי המכוסה שגויה מיסודה.  שהתפיסה המיוחסת 

רק את אהדתו של אל־ג'ניד לפיכחון קשורה, ככל הנראה, לתפיסה של אל־הג'וירי עצמו.

שאינם  קוטביים  מצבים  הללו  המושגים  בשני  רואים  ואל־קשירי  אל־סראג'  לעומתו, 

סותרים זה את זה. באסופות שערכו, ההגדרה של אופי הפיכחון קרובה באופייה לזאת של 

והידע שלו,  אל־ג'ניד: שניהם מגדירים את הפיכחון כמצב של ראייה נכוחה של אלוהים 

השיבה  לבין  הייחוד  במהלך  האל  עם  אמצעי  בלתי  מפגש  בין  המחבר  לאל־ג'ניד,  בדומה 

חברתי־הלכתי,  כמופת  אל־ג'ניד  של  דמותו  את  מעצבים  הם  ברם  לעולם.48  המפוכחת 

וזאת באמצעות הדגשת חשיבותה של ההלכה בהגותו, ובייחוד בהדגשת תפקידה המרכזי 

באפשרות להגיע לייחוד האל. זאת להבדיל מכתביו של אל־ג'ניד עצמו, ובדומה לעריכה 

הרדיקלית של אל־הג'וירי. 

הצופיות  ידע  אודות  על  באיגרת  המובאת  אל־ג'ניד,  של  הביוגרפיה  היא  לכך  עדות 

לאל־קשירי וכוללת ציטוטים שרבים מהם עוסקים בחשיבות ההלכה.49 לדוגמה אביא את 

אמירתו של אל־ג'ניד כי "הדרך כולה חסומה ]בפני[ הברואים מלבד מי שהולך בדרכו של 

לצופים,  דווקא  ולאו  כולם,  לברואים  מתייחס  אל־ג'ניד  והשלום".50  הברכה  עליו  הנביא 

אך אם אין דרך מלבד דרכו של הנביא, אזי גם הצופים מתחקים אחר עקבותיו בתרגוליהם 

שאינה  אל־ג'ניד  של  נוספת  אמירה  מצטט  אל־קשירי  זה,  משפט  לאחר  ואמונותיהם. 

]הצופים[  שלנו  "הדרך  זאת:  לדרך  הצופים  של  מחויבותם  את  ומבהירה  בכתביו  מופיעה 
כבולה על ידי יסודות הקוראן והסונה".51

שתי המובאות הללו מבטאות את ההקשר ההדוק בין הדרך הצופית לבין מקורות הידע 

האורתודוקסיים באופן כללי. לצידן מובאת גם אמירה המחזקת את הדרישה לאחוז בידע 

מודל  יהיה  לא  חדית'  כותב  ואינו  הקוראן  את  משנן  שאינו  מי  אל־ג'ניד:  "אמר  ההלכתי: 

הקוראן  כך,  אם  ולסונה".52  לקוראן  כבול  שלנו  הזה  שהידע  מכיוון  הזה,  בעניין  לחיקוי 

והחדית' אינם רק מקורות השראה או יסודות לדרך הצופית, כי אם הכרח לכל מי שרוצה 

כי  אל־ג'ניד,  באמצעות  העורך,  מדגיש  זאת  באמירה  ועוד,  זאת  בעקבותיו.  שילכו 

כי  ניכר  אחרים.53  עבור  לחיקוי  מודל  להיות  להפוך  הנדרש  תנאי  היא  בהלכה  הבקיאות 

הדרישה קשורה במישרין לאידיאל שהמתרגלים הצופים שואפים אליו, ובעיקר המורים, 

המבקשים להיות מודל לתלמידיהם.

ציטוטים מפי אל־ג'ניד אשר מבליטים את תפקיד המצוות והפרקטיקות הדתיות בניסיון 

עריכתו של אל־הג'וירי הייתה רבת השפעה, ועיצבה את דמותו של אל־ג'ניד אפילו במחקר המודרני. ראו:  א 

מוג'דדי )2003(, עמ' 9, 13.
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נותר  לא  ולחדית'  לקוראן  היחס  כך,  האסופות.  אורך  לכל  משובצים  לאלוהים  להתקרב 

באמצעות  זה  רעיון  מציג  אל־סראג'  משמעותי.  צופי  לתרגול  הופך  אלא  רעיון,  בגדר 

עדותו של אחד מחבריו של אל־ג'ניד, המעיד על התנהגותו לקראת סוף חייו: 

שמעתי את אבן עלואן, ירחם עליו אללה, שאמר: אל־ג'ניד, ירחם עליו אללה, לא 

אמר:  ]הוא[  כך.  על  לו  ואמרו  נחלש,  והוא  זקנה  עד  שלו  הרשות  תפילות  את  זנח 

המצב שאיתו הגעתי לאללה יתעלה בראשית ]דרכי[ – כיצד אהיה מוכן לזנוח אותו 

בסוף ]ימיי[?54 

בדומה להתבטאויותיו של אל־ג'ניד בנוגע לתפילת הרשות, בגילוי המכוסה מופיע רעיון 

הוא  הצום  ]הצופית[".55  הדרך  מחצית  הוא  הצום  אמר:  "אל־ג'ניד  הצום:  בדבר  דומה 

לפי  הייחוד  אל  הנתיב  סולל אל־הג'וירי את  וכך  היסוד של האסלאם,  אחת מחמש מצוות 
אל־ג'ניד דרך עיקרון בסיסי בהלכה המוסלמית.56

סיגוף,  המצוות  על  האדוקה  בשמירה  רואה  אינו  אל־ג'ניד  כי  עולה  מהאסופות  כן,  אם 

זה מובע  אלא אפיק להתוודעות לאל, ובהלכה – תנאי הכרחי להגעה לייחוד האל. רעיון 

בשלוש האסופות, וביתר שאת באיגרת על אודות ידע הצופיות, שכן אל־קשירי משתמש 

בדמותו של אל־ג'ניד כדי להדגיש שיסודות התורה הצופית נטועים בידע האורתודוקסי, 

ושהיא קשורה בקשר הדוק להלכה. הפרשנות ולפיה הבקיאות בידע המסורתי היא התנאי 

חד־ אמירה  בו  שאין  במקום  חלל  למלא  מבקשת  הצופית  בקהילה  לחיקוי  מודל  לשמש 

משמעית בכתביו המקוריים של אל־ג'ניד.

אלא שלצד זאת מדגישים עורכי האסופות כי ההלכה מקרבת אומנם את האדם אל האל, 

אך רק ברמות הנמוכות, שכן ההגעה אל הייחוד העליון אינה אפשרית. דהיינו, על האדם 

להסתפק בקיום המצוות ולא לשאוף לחדלונן, כפי שעולה מציטוט זה: "סופר על אל־ג'ניד 

אל־ בכר  אבו  של  אמירתו  היא  הייחוד  לגבי  ]שנאמרה[  ביותר  הנעלה  האמירה  שאמר: 

היכולת לדעת  חוסר  הידע שלו, אלא את  למי שלא עשה לברואים דרך אל  צדיק: השבח 

אותו".57 אמירה זאת מובאת בשלוש האסופות. בבסיסה עומדת הטענה כי אי אפשר לדעת 

את האל, כלומר אי אפשר להגיע לייחוד. בגילוי המכוסה מוסיף אל־הג'וירי הסבר ומדגיש 

כי חוסר היכולת להשיג את ידיעת האל אינו מעיד על היעדר הידיעה; ידיעת האל קיימת 

הוא  ייחוד האל  כי  הוא מסכם את דבריו בקביעה  להגיע אליה.  אינו מסוגל  גם אם האדם 

חוכמת אללה המצויה בלבבות המאמינים,58 דהיינו אידיאל רוחני שהאדם לא נועד להשיג. 

במילים אחרות, עורכי האסופות סבורים שההלכה אינה דרך למימוש הייחוד הנשגב. על 

כן, הם מציגים את המצוות כאמצעי עיקרי לעבודת האל ולהכרתו, לצד אמירות המיוחסות 

לאל־ג'ניד אשר מעידות שהייחוד הוא אידיאל שלא ניתן לממשו. זהו מעין "וידוא הריגה" 

ניכר  המוסלמית.  המסורת  עקרונות  על  שתערער  רדיקלית  ייחוד  תפיסת  של  לאפשרות 
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רחבה  תופעה  של  פרטי  מקרה  הוא  ואל־ג'ניד  האסופות,  עריכת  את  ליווה  זה  עיקרון  כי 

יותר.59 בבניית מסדי הידע הצופיים ביקשו העורכים להציג את התורה הצופית כדרך חיים 

ההולמת את הקוראן והמסורת של הנביא.

ג. אחרית דבר

זכו  החיפוש,  אופי  את  שמתווה  והדרך  האל,  קרבת  אחר  בחיפושם  הצופים  של  ייחודם 

לפרשנויות שונות. ייחוד האל נעשה מושג מרכזי ואף מכונן במחשבה הצופית, ולא בכדי 

ודרכה  זה חקרתי את הגותו של אל־ג'ניד,  הוא עומד בלב משנתו של אל־ג'ניד. במאמר 

האל  ייחוד  אודות  על  מאיגרותיו  קטעים  ניתוח  המוסלמית.  ולהלכה  לפיכחון  יחסו  את 

והשוואתם לתפיסתו כפי שהיא מוצגת בשלוש אסופות צופיות שנערכו כמאה שנה לאחר 

וגילוי  לאל־קשירי  הצופיות  ידע  אודות  על  איגרת  לאל־סראג',  הניצוצות  ספר   – מותו 

המקוריים  בכתביו  אל־ג'ניד  של  התבטאויותיו  בין  פער  מציגים   – לאל־הג'וירי  המכוסה 

לבין הצגתם באסופות. בהיותו דמות מרכזית במחשבה הצופית, מחקר זה יכול להעיד על 

האופן שבו עורכי האסופות ביקשו לעצב את יסודות התורה הצופית. יש לציין כי מרבית 

המחקר המודרני מתייחס לאסופות כאל מקורות מהימנים להגותו של אל־ג'ניד. אולם אלה 

הם קבצים ערוכים, ויש לתת על כך את הדעת.

אל־ג'ניד משרטט ארבע רמות של ייחוד האל, על פי היררכיה חברתית. שלוש הרמות 

הראשונות סוללות את הדרך אל הייחוד באמצעות שמירה על ההלכה, ואילו ברמת הייחוד 

הוא  כיליון המצוות.  גם את  הכולל  חידלון מוחלט של העצמי,  נדרש  והנשגבת  הרביעית 

רגע  כי  עולה  וממנו  האחדות,  בברית  העוסק   172  :7 לפסוק  פירושו  סמך  על  זאת  קובע 

הברית הוא מצב טרום־בריאתי אידיאלי. זהו רגע של חזרה אל המקור הנצחי – אל אלוהים 

– שבו מתממש הייחוד במלואו. אם כך, השאיפה היא כיליון העולם הזה, הנגוע בזמניות 

ומרחיק את האדם מהאל, שאליו הוא משתוקק יותר מכול.

אל־ג'ניד אינו כופר ברעיון שהעולם הזה הוא תוצר עמלו של האל, ונברא ברצונו, אלא 

מסביר שכיליונה של היצירה הוא הכרחי: הבריאה לקויה מיסודה, שכן היא מהווה חיץ בין 

הזה,  העולם  ליצירת  שקדם  למצב  לשוב  יש  לפיו  אשר  זה,  רעיון  אלוהים.  לבין  הנפשות 

של  תורתו  בין  הדמיון  ניאו־פלטוניים.  לרעיונות  וקרוב  המוסלמית  למחשבה  מיסודו  זר 

פלוטינוס לזו של אל־ג'ניד מתבטא הן בתפיסת הייחוד כמלאכה של שיבה אל המקור, הן 

לערבית  תורגמו  פלוטינוס  של  מהאנאדות  שחלק  היות  ייחוד.  אותו  את  המתארת  בשפה 

בבגדאד, יש יסוד להניח שדמיון זה אינו מקרי. 

אלא שרעיון השיבה אל המקור נעדר משלוש האסופות שחקרתי, ולא בכדי: ההשפעות 

לתפיסה  מנוגדות  שהן  מפני  מהאסופות  הושמטו  אל־ג'ניד  של  בהגות  הניאו־פלטוניות 
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המוסלמית המסורתית, ואף עלולות להתפרש כדברי כפירה. עניין זה מעיד על האינטרס 

של עורכי האסופות להציג את התורה הצופית באופן שאינו מערער את המסורת.

זה עולה ביתר שאת בהצגה של תפיסת הפיכחון של אל־ג'ניד. בכתביו מתייחס  רעיון 

שלב  האנושית,  לחברה  לחזרתו  האדם  מכיליון  המעבר  שלב  כאל  לפיכחון  אל־ג'ניד 

ועליו לשמש מודל לחיקוי לסביבתו. אל־ג'ניד  נוכח באופן מוחלט בעולם  הוא  שלאחריו 

אינו מסביר כיצד רעיון זה צריך לבוא לידי ביטוי, אך עורכי האסופות משתמשים בדמותו 

ובפרשנות כתביו כדי לתאר את אותו אידיאל כמחויבות להלכה. הציטוטים המובאים מפיו 

מציגים את הקשר ההדוק והמחייב בין התורה הצופית לבין מקורות הידע האורתודוקסיים, 

ובכך ממלאים את החלל שהותיר אל־ג'ניד בנושא, שהרי בכתביו המקוריים אין עדות לכך 

שאכן התכוון לשמירת ההלכה כדרך החיים שלאחר הפיכחון. נוסף על כך, עורכי האסופות 

מחזקים את משמעותה של ההלכה בתפיסת אל־ג'ניד באמצעות הצגתה לא רק כדרך החיים 

לייחוד האל האפשרי  שלאחר הפיכחון, אלא אף כאמצעי מרכזי, אידיאלי אפילו, להגעה 

והמציאותי. למעשה, הם מציגים את הייחוד הנעלה, ברמה הרביעית, כאידיאל שאי אפשר 

לממשו. כלומר הייחוד אינו באמת בהישג ידו של האדם, אך המצוות יכולות לקרב אותו 

לאלוהים עד כמה שניתן, כפי שמתאר אל־ג'ניד עצמו בשלושת שלבי הייחוד הראשונים. 

גם הוא וגם עורכיו גורסים, במידה מסוימת, כי עבור האנשים הפשוטים, שאינם מסוגלים 

עורכי  לכך,  בדומה  לאל.  להתקרב  העיקרי  האמצעי  הן  המצוות  הנעלה,  לייחוד  להגיע 

חלקי,  הוא  המדובר  הייחוד  כי  בקובעם  אל־ג'ניד  של  מחשבתו  את  ממשיכים  האסופות 

בין האדם לאל להיות בלתי אמצעי. אלא שלדידו של  גם המצוות מונעות מהמפגש  שכן 

מדובר  האסופות  עורכי  של  לדידם  ואילו  הרביעי,  לייחוד  לשאוף  וצריך  אפשר  אל־ג'ניד 

בשאיפה מסוכנת כשם שהיא בלתי אפשרית.

 – הצופי  האידיאל  את  לקשור  כדי  אל־ג'ניד  של  בדמותו  משתמשים  האסופות  עורכי 

הייחוד – לשריעה. הם עושים זאת באמצעות עריכה ומסגור הלכתי־אורתודוקסי של דבריו, 

הרעיונות  דוגמת  האורתודוקסית,  המחשבה  עם  מתיישבים  שאינם  רעיונות  השמטת  לצד 

הניאו־פלטוניים שהוזכרו לעיל. אל־ג'ניד נרשם בדפי ההיסטוריה כמי שעיגן את התרגול 

גם לאחר מותו. אולם  ובכך נעשה למליץ היושר של הצופיות  הצופי בהלכה המוסלמית, 

יותר מכול לקרבה לאל,  היה מחויב  הוא  כי למעשה  בחינה מחודשת של המקורות מראה 

זו  ניאו־פלטוניים עם הגות מוסלמית. תפיסה  יצר תפיסה מורכבת האורגת רעיונות  ולכן 

נערכה ורוככה בהמשך הדרך, ודמותו במסורת הצופית התעצבה בהתאם.
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