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 מחשבת ישראל

 17.04.2016תאריך עדכון:                                                          

 

    

  השפה העברית לפי תורת הסוד הקבלית 

 30285/01מס' הקורס: 

 ד"ר אבי אלקייםהמרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    שנת לימודים

 '                   ב: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 

הקורס יתמודד עם השאלה המרכזית כיצד המקובלים תפסו את השפה העברית. השפה 

העברית בעיני המקובלים היא שפתו של אלוהי ישראל. ומכאן המורכבות הדיאלקטית 

של השפה העברית שהיא בו זמנית שפתו של האל ושפתם של בני אדם. מטרת הקורס 

העיקרון הבסיסי הרווח בכתבי  היא לחשוף את סודותיה של השפה העברית ולנתח את

 המקובלים כי השפה העברית מכילה בתוכה אין סוף משמעויות. 

בין המטרות של הקורס הוא לעמוד על המבנים של סדר ומשמעות העומדים ביסוד  

השפה מזה ועל היסודות האנארכיסטים שביסוד תורת הצירופים הקבלית מזה. כמו כן, 

ולמו של האדם ובין עולמו של האל וככלי שבונה נציג את השפה ככלי המגשר בין ע

 את המדיטציה הקבלית. 

  

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

נתמקד בחיבורים מרכזיים בתולדות תורת הסוד העברית שבהם דנו המקובלים הגדולים 

שלנו בסוד השפה העברית. לשם כך נדון ביחס לשפה בספר יצירה ובמדרש אותיות לר' 

העתיקה. בימי הביניים נדון ביחס לשפה העברית אצל שניים מההוגים עקיבא בעת 

הגדולים של ימי הביניים שלהם היתה השפעה גדולה על המקובלים הלא הם ר' יהודה 

הלוי בספרו הכוזרי והרמב"ם בספרו מורה נבוכים. נקרא את יחסו של ספר הזוהר 

פה ומיסטיקה; שפה למסתורין של השפה העברית. בין הנושאים בהם נדון הם: ש

ומיתוס; שפה ומדיטציה; שפה וסמל; הפונקציות הביצועיות של השפה; האין סוף 

 והשפה.
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 :חובות הקורסג. 

 

 מבוא לקבלה דרישות קדם:

 

נוכחות חובה בכל השיעורים. להכין את דפי המקורות  חובות / דרישות / מטלות:

 שהמרצה מחלק לקראת כל שיעור ולקרוא את הספרות המחקרית הרלוונטית.

 

 עבודה רגילה או עבודה סמינריונית.  :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(
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 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

   השפה העברית כשפתו של האל המקראי 1

2 

 בין ריה"ל לרמב"ם:

האם השפה העברית היא שפה אלוהית או 

 שפה אנושית

  

   תפיסת השפה העברית בספר יצירה 3

   השפה העברית באותיות דר' עקיבא 4

   השפה העברית לפי ר' אברהם אבולעפיה 5

   השפה העברית לפי ר' אברהם אבולעפיה 6

   בין ארמית לעברית בספר הזוהר 7

   שפה ומדיטציה 8

   שפה ודממה 9

   ביצועיתשפה  10

   שפה ומיתוס 11

   שפה ומיסטיקה 12

   האין סוף והשפה 13

   על גבולותיה של השפה העברית 14
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