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 אבי אלקייםד"ר המרצה : 

  הרצאה סוג הקורס:

 

 תשע"ח לימודים : השנת 

 א סמסטר : 

 ש"ש  1 :  היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:
 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורס .א
 

המיסטיקה המיסטיקה היהודית ובין שבין בקשרים ל הקורס הוא לדון מטרתו העיקרית ש

: הפרסית, הערבית נדון בקווים המאפיינים את המיסטיקה הצּופית בימי הביניים .הצּופית

והתורכית. דיון זה ישפוך אור על האופן שבו התעצבה המיסטיקה היהודית בעיקר בארצות 

 האסלאם.

 
 ם(נושאירציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 
נקרא טקסטים כדי להבין לעומק את הרעיונות המרכזיים של המיסטיקה הצופית הערבית 

. כמו נדון הסופים אנתולוגיהמרכזיים בתרגומה של פרופ' שרה סבירי מתוך ספרה: 

לאל֗עזאלי או בחיבורים צופיים  מאזני צדקבתרגומים של חיבורים צופיים לעברית, כגון 

 ון שיריו של המיסטיקון הצופי אלחלא֗ג.יהודית, כג-שנשתמרו בערבית

 

נפתח את הדיון שלנו במיסטיקה היהודית הצּופית בספרד המוסלמית, כגון בשירה העברית 

לר'  חובות הלבבותבאנדלוסיה בעיקר רשב"ג, ריה"ל, ראב"ע. כמו כן, נדון בהרחבה בחיבור 

על הקבלה בספרד בחיי אבן פקודה ומקורותיו. נבחן גם את השפעת המיסטיקה הצופית 

נקדיש דיונים ואולם, הנוצרית בעיקר על הקבלה הנבואית מיסודו של ר' אברהם אבולעפיה. 

לר'  המספיק לעובדי השםלחקר הכתבים הצופיים של צאצאי משפחת הרמב"ם: נרחבים 
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כמו כן נדון  לר' דוד המימוני. ומדריך הפשיטות הפרישותמורה אברהם בן הרמב"ם ו

טיקה היהודית הצופית בצפון אפריקה ובתימן. לשם כך נתמקד בעיקר בייחודה של המיס

אנכשאף לר' יוסף בן יהודה אבן עקנין ממרוקו, המכונה בשם: בפרשנות שיר השירים 

 ובפרשנות שיר השירים ]]=התגלות הסודות והופעת המאורות אלאסראר וט'הור אלאנואר

 לר' זכריה בן שלמה הרופא בתימן.

 
 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( מפורטת לכל השיעורים: תכנית הוראה    

 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

מבוא למיסטיקה  1

 הצופית

שרה סבירי, 

 הסופים אנתולוגיה

 

חובות הלבבות לר'  2

 בחיי אבן פקודה

חובות הלבבות 

מהדורת הרב יוסף 

 קאפח

 

חובות הלבבות לר'  3

 בחיי אבן פקודה

ת הלבבות חובו

מהדורת הרב יוסף 

 קאפח

 

חובות הלבבות לר'  4

 בחיי אבן פקודה

חובות הלבבות 

מהדורת הרב יוסף 

 קאפח

 

חובות הלבבות לר'  5

 בחיי אבן פקודה

חובות הלבבות 

מהדורת הרב יוסף 

 קאפח

 

מחובות הלבבות  6

 –לשירת הלבבות 

מוטיבים צופיים 

בשירה העברית 

 בספרד המוסלמית

מחובות  א' מירסקי,

הלבבות לשירת 

הלבבות, ירושלים 

 תשנ"ב

 

מחובות הלבבות  7

 –לשירת הלבבות 

מוטיבים צופיים 

בשירה העברית 

 בספרד המוסלמית

א' מירסקי, מחובות 

הלבבות לשירת 

הלבבות, ירושלים 

 תשנ"ב

 

  קריאה בחיבור  8
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המספיק לעובדי לר' 

 אברהם בן הרמב"ם

קריאה בחיבור  9

ר' המספיק לעובדי ל

 אברהם בן הרמב"ם

  

קריאה בחיבור  10

המספיק לעובדי לר' 

 אברהם בן הרמב"ם

  

קריאה בחיבור  11

המספיק לעובדי לר' 

 אברהם בן הרמב"ם

  

מורה בחיבור קריאה  12

ומדריך  הפרישות

לר' דוד  הפשיטות

 המימוני

  

מורה בחיבור קריאה  13

ומדריך  הפרישות

לר' דוד  הפשיטות

 המימוני

  

מורה בחיבור קריאה  14

ומדריך  הפרישות

לר' דוד  הפשיטות

 המימוני

 

  

 
 

 :חובות הקורסג. 

 
 אין דרישות קדם:    

 
 בסוף שנה.  עבודה :מרכיבי הציון הסופי 

 
   משיעור לשיעור את דפי להכין שיעורים. כל הבמלאה נוכחות  חובות / דרישות / מטלות: 
 מאמרים מרכזיים בתחום.קריאת המקורות שיוחלקו ע"י המרצה.  
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 )רשות( ליוגרפיה:יבבד. 

 .33-28)תשנ"ב(, עמ'  1 מחנייםאידל, מ', 'מיסטיקה יהודית ומיסטיקה מוסלמית',  .1

עמ'      , ירושלים תרצ"ח, ספר מגנסבנט, ד', 'המקורות המשותפים לבחיי אבן פקודה ולגזאלי',  .2

30-23. 

ל ההבחנה בין "חובות האיברים" ו"חובות גולדרייך, ע', 'המקורות הערביים האפשריים ש .3

 .208-179ו )תשמ"ו(, עמ'  תעודההלבבות"', 

מחקרי ______, 'ממשנת חוג העיון: עוד על המקורות הערביים האפשריים של "האחדות השוה"',  .4

 .156-141(, עמ' 1987ו ) ירושלים במחשבת ישראל

עמ'    מח )תשל"ט(,  תרביץ‛, כים'הערה בדבר מקור אפשרי לכותרת 'מורה הנבוʼגלעדי, אבנר,  .5

347-346. 

 .68-47, עמ' 1975, ירושלים ספרות המוסר והדרושדן, יוסף,  .6

כח )תשי"א(, עמ'  סיניהברמן, אברהם מאיר, "לחקר ספר חובות הלבבות ונוסחאותיו העבריות",  .7

 עט.-שכט; כט )תשי"ב(, עמ' נח-שטו

האסלאם ועולמות השזורים ‛, שקש לאלגזאלייחסו של ר' חסדאי קרʼהרוי, זאב, הרוי, שמואל,  .8

 .210-191תשס"ב, עמ'  , בעריכת נחם אילן, ירושליםקובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס יפה בו

 נ"ח.תש , ירושליםקובץ מאמרים –התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב וידר, נפתלי,  .9

מחקרים בחכמת  –לראש יוסף טובי, יוסף, 'הפרק השישי ב'טב אלנפוס' לרב יוסף אבן עקנין',  .11

 .342-331, ירושלים תשנ"ה, עמ' ישראל, תשורת הוקרה לרב יוסף קאפח

 פעמים________, ]ביקורת על: א' מירסקי, מחובות הלבבות לשירת הלבבות, ירושלים תשנ"ב[,  .11

 .145-140)תשנ"ג(, עמ'  56

, כרך א, רעננה הרמב"םפילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרב סעדיה גאון עד ישפה, רפאל,  .12

 .492-441; כרך ג, רעננה תשס"ז, עמ' 445-571תשס"ה, עמ' 

כח  מגדים‛, עם ישראל וארץ ישראל בפירושו של רבי אברהם בן הרמב"ם לתורהʼכהן, כרמיאל,  .13

 .86-73)תשנ"ח(, עמ' 

 ‛,הבדלים עיקריים ומשניים על כמה להלכה באסלאם: ביהדותבין הלכה ʼיפה, חוה, -לצרוס  .14

 .225-207נא,ב )תשמ"ב( עמ'  תרביץ

15.  ,________ʼ.174-171ב )תשמ"א( עמ'  עיון ומעש ‛, יהדות ואסלאם 

16.  ,________ʼהקונגרס העולמי למדעי  ‛,ליהדות היחס למקורות ההלכה באסלאם בהשוואה

 .49-47 , ג )תשמ"ב(, עמ' 8 היהדות

17. ,________ ʼ166-157תשכ"ד(, עמ' לג ) תרביץ‛, יהדות ויהודים בכתבי אלגזאלי. 

18.  ,________ʼ65-53, עמ' 1985אביב -, תלכנס על האסלאם‛, יהדות ואסלאם כשתי דתות של פולחן. 
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19.  ,________ʼ668-665נב, ד )תשמ"ג(, עמ'  תרביץ‛, מקור חדש לתולדות הצופיות היהודית.  

21. ,________ ʼ.47-37כ )תשנ"א(, עמ'  ספונות ‛, על יחס היהודים לקוראן 

ז )תשנ"ט(, עמ' אקדמות ‛, גבולות המפגש בין יהדות רבנית ומיסטיקה מוסלמית, חלק א'ʼמימון, דב,  .21

29-9. 

22. ,________ ʼ'ח )תש"ס(,  אקדמות‛, גבולות המפגש בין יהדות רבנית ומיסטיקה מוסלמית, חלק ב

 . 72-43עמ' 

23. ,________ ʼהם בן הרמב"ם רבי אבר הסכמה במצרים הימי ביניימית:-סובלנות למרות אי

, בעריכת שלמה פישר ואדם ב' סליגמן, ירושלים תשס"ח, ע]ו[ל הסובלנות  ‛, המוסלמיםוהמיסטיקנים 

363-355 . 

 , ירושלים תשנ"ב.הלבבות לשירת הלבבות מחובותמירסקי, אהרון,  .24

עורך , מלחמות השםבתוך: ר' אברהם בן מימון, ‛, תולדות רבנו אברהם בן הרמב"םʼ, ראובן, מרגליות  .25

 .44-11תשי"ג, עמ'  ראובן מרגליות, ירושלים

 רנד.-קיג )תשנ"ד(, עמ' רלא סיני‛, פירושו של ר' אברהם בן הרמב"ם לתורהʼנבו, יהושפט,   .26

תורת הדבקות במשנתו של ר' אברהם בן הרמב"ם: קטעים מתוך החלק האבוד של ʼפנטון, יוסף ינון,   .27

 .119-107, עמ' )תשס"ג( 50-52 דעת‛, 'המספיק לעובדי השם'

28.  ,________ʼתשנ"ז(, עמ'  39 דעת‛, על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית(

22-5. 

29.  ,________ʼ351-364(, עמ' 1999) 15 תעודה‛, יחסים בין יהודים למוסלמים לאור מסמכי הגניזה. 

 .177-107)תשמ"ה(,ע 'מ נה  תרביץ________, 'ר' חננאל בן שמואל הדיין גדול החסידים',  .31

31.  ,________ʼ25-5)תשס"ד(, עמ'  97 פעמים‛, מורשתם הספרותית של צאצאי הרמב"ם. 

32.  ,________ʼ הרמב"ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות‛, המשכיות ושוני –הרמב"ם והראב"ם ,

 .42-17בעריכת אביעזר רביצקי, כרך א', ירושלים תשס"ט, עמ' 

בפולמוס התפילה של ר' אברהם בן הרמב"ם ובני  קת לשם שמים; עיוניםמחלוʼפרידמן, מרדכי עקיבא,   .33

 . 298-245 י )תשנ"ו(, עמ'  תעודה‛, דורו

34.   ,________ʼ276-259כז )תשנ"ה(, עמ' -כו אילן-בר‛, שו"ת הראב"ם ובני דורו שמן הגניזה על. 

35.  ,________ʼועל סמכות  מתימן לר' אברהם בן הרמב"ם על כסף הכתובה משא ומתן בין חכם

 . 192-139יד )תשנ"ח(,עמ' תעודה‛, המסורת

 .53-5אביב תש"ט, עמ' -, תלמבוא לספר חובות הלבבותצפרוני, אברהם,   .36

, מחקרים בספרות העברית של ימי הביניים‛, תורת האלהות של ר' בחיי אבן פקודהʼקויפמן, דוד,   .37

 .77-11תרגום מגרמנית ישראל אלדד, ירושלים תשכ"ה, עמ' 

 .42-17)תשל"ח(, עמ'   1 דעת‛, דרך התשובה של היחיד המטהרʼביד, אליעזר, ש  .38
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בתוך: ד' ‛, המתח בין המוסר המתון למסור הסגפני בפילוסופיה היהודית בימי הבינייםʼדב שוורץ,   .39

 .208-185, רמת גן תשנ"ד, עמ' בין דת למוסרסטטמן וא' שגיא )עורכים(, 

סלמיים לחיבורו של ר' אברהם בן הרמב"ם כתאב כפאיה שאלת המקורות המוʼשוסמן, אביבה,  .41

 . 251-229נ"ה )תשמ"ו(, עמ'  תרביץ‛, אלעאבדין

עמ'      )תשנ"ד(, 2ג 11 קעמ"ישוקק, שמעון, "רציונאליזם וספיריטואליזציה בספר חובות הלבבות",   .41

23-17. 

ה בהערות ע' פליישר[, ]ערך, השלים וליוו תולדות השירה העברית בספרד המוסלמיתשירמן, חיים,   .42

 . 379-373ירושלים תשנ"ו, עמ' 

 .278, 263-257, עמ' 1980אביב -, תלשבע תרבויות ישראלשמואלי, אפרים,   .43

י )תשמ"ב(,  עלי ספרשמע, ישראל, "קיצור ספר 'חובות הלבבות' לר' אשר ב"ר שלמיה מלוניל", -תא .44

 .24-13עמ' 

 

 לועזית
 

1. Abrahamov, Binyamin, ‛Brief Review of: Between Mysticism and Philosophy: Sufi 

Language of Religious Experience in Judah Ha-Levi’s Kuzariʼ, Journal of the American 

Oriental Society 123 (2003), pp. 244-246.  

 

2. IdelMystiquejuiveetpensée.musulmaneʼ, Perspectives 9 (2002), pp. 138-157‛,.Moshe  

3. ArielTheEasternDawnofWisdomThe Problem of the Relation between Islamic –‛,.S.David 

andJewish.Studies in Medieval Judaism II (1985), pp. 149-157,Mysticismʼ 

4. Block, Tom, ‛Moses Maimonides and the Sufis of Islamʼ, Sufi 64 (2004-2005) 26-31 

 

5. Blumenthal'Maimonides‛,.R.D IntellectualistMysticismandtheSuperiorityoftheProphecy

of.Mosesʼ, Approaches to Judaism in Medieval Times I (1984), pp. 27-51 

 

6. ___________., ‛WasThere anEasternTraditionofMaïmonideanScholarship?ʼREJ 138, 1/2 

(1979), pp. 57-68. 

7.  

8. __________, ‛Maimonides, Prayer, Worship and Mysticismʼ, Prière, Mystique et Judaïsme, 

Paris 1987, pp. 89-106. 

 

9. DavidsonShemonahPeraqimandAlfarabi’sFuşulPAAJR XXXI,al-Madaniʼ’Maïmonides‛,.H 

(1963), pp. 31-72. 

 

10. Dan J., ‛Ashkenazi Hasidism and the Maimonidean Controversy ʼ, Maimonidean Studies 3 

(1995), pp. 29-47. 

 

11. Baneth D., ‛The Common Teleological Source of Bahya Ibn Pakuda and Ghazaliʼ, Magnes 

Anniversary Volume, Jérusalem, 1938, pp. 23-30. 

 



 

7 

12.  

13. Elqayam, A., ‛The Horizon of Reason: The Divine Madness of Sabbatai Sevi’, Kabbalah: 

Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 9 (2003), pp. 7-61. 

14. Goodman L. E., ‛Maimonides and the Philosophers of Islam; the Problem of Theophanyʼ, 

Judaism and Islam, Leiden 2000, pp. 279-301. 

 

15. __________, ‛Maimonides' Responses to Saadya Gaon's Theodicy and their Islamic

Backgroundsʼ,.Studies in Islamic and Judaic Traditions II (1989), pp. 3-22 

16. ___________, Jewish and Islamic Philosophy, New Jersey 1999, pp. 68-88. 

 

17. Goitein,ShlomoATreatiseinDefenceofthePietistsbyAbrahamJournal,Maimonidesʼ‛,Dov 

of Jewish Studies 16 (1965), pp. 105-114. 

 

18. _________,AJewishAddictto.JQR 44 (1953-1954), pp. 37-49,Sufismʼ‛  

19. __________, ‛Islamic Mysticism and Jewish Mysticism ʼ, Jews and Arabs, Their Contacts 

Through the Ages, New York 1964. 

20. __________, ‛ATreatiseinDefenseofthePietistsbyAbraham,Maimonidesʼ, JJS XVI (1965) 

pp. 105-114. 

 

21. __________, ‛AbrahamMaimonidesandHisPietistAlexander Altmann (ed.). Jewish,Circleʼ 

Medieval and Renaissance Studies, Cambridge 1967, pp. 145-164. 

 

22. GellmanTheLoveofGodinReligiousSobre la vida y obra,Philosophyʼ'Maimonides‛,.J.Y 

de Maimónides, Cordova, 1991, pp. 219-227. 

 

23. GellmanHumanActioninRambam'sIndividualAutonomyandLoveof,G-dʼ;Thought‛,.J.Y

Jewish Thought 2,1 (1992), pp. 123-144. 

 

24. GrözingerTypesofJewish Mysticism and Their Relation to Theologyand,Philosophyʼ‛,.E.K

Expérience et écriture mystiques, Paris 2000, pp. 15-23. 

 

25. GreenfieldFrom ʼ'lhTheSourceofaDivineJudaism,Epithet ʼ;Rhmnʼ to ʼal-Rahmanʼ‛,.C.J 

and Islam, Leiden 2000, pp. 381-393 

 

26. Halkin, Abraham S., A Jew in a Muslim Environment: The Sufi Outlook of Abraham 

Maimonides, Jerusalem 1977. 

 

27. Harvey,AlghazaliandMaimonidesandTheirBookofJayMHarris,Knowledgeʼ‛,Steven

(ed.), Be'erot Yitzhak: Studies in Memory of Isadore Twersky, Cambridge and London, pp. 99-

117. 

 

28. __________, ‛Why did fourteenth-Century Jews Turn to Al-Ghazali's Account of Natural 

Science?ʼ.Jewish Quarterly Review 91 (2001), pp. 359-376  

 

29. HarveyANew Islamic Source of the ʼGuideoftheMaïmonidean Studies 2,Perplexed‛ʼ‛,.Z.W 

(1992), pp. 31-59. 

 

javascript:open_window(%22http://aleph1.libnet.ac.il:80/F/5T1EBBKGUJ4DP5YQT7BAB5TINKA51EFBF283XTX5QAUX4TA2ND-00294?func=service&doc_number=000425736&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph1.libnet.ac.il:80/F/5T1EBBKGUJ4DP5YQT7BAB5TINKA51EFBF283XTX5QAUX4TA2ND-00294?func=service&doc_number=000425736&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph1.libnet.ac.il:80/F/6PKL3R87DRPX2RDCIUMHH2URAC57GE5SVNMRK7IRPBYEUUVHDS-00486?func=service&doc_number=002811185&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph1.libnet.ac.il:80/F/6PKL3R87DRPX2RDCIUMHH2URAC57GE5SVNMRK7IRPBYEUUVHDS-00486?func=service&doc_number=002811185&line_number=0008&service_type=TAG%22);


 

8 

30. __________,AThird Approach to Maimonides' Cosmogony-ProphetologyHTR 74:3,Puzzleʼ‛ 

(1981), pp. 287-301. 

 

31. Cohen, Gershon, ‛The Soteriology of Rabbi Abraham Maimuniʼ, Studies in the Rabbinic 

Cultures, Philadelphia 1991, pp. 209-242. 

 

32. Cohen,.R.M ‛Correspondence andSocialControl in the JewishCommunities of the Islamic 

World;aLetteroftheNagidJoshua.Jewish History 1,2 (1986), pp. 39-48,Maimonidesʼ 

 

33. __________, ‛Maimonides'-Moses Maimonides and His Time, Washington1989, pp. 21,Egyptʼ

34. 

34.  Lazaroff, Allan., “Bahya’sAsceticismagainstits Rabbinic andIslamicJJS XXI,”Background 

(1970), nos. 1-44, pp. 11-38. 

 

35. Lazarus-Yafeh H., ‛The Transplantation of Islamic Studies from Europe to the Yishuv and

Israëlʼ,.The Jewish Discovery of Islam, Jérusalem 1999, pp. 249-260 

36. ___________, 'Place of the Religious Commandments in the Philosophy of Al-Gazzali', The 

Muslim Word 53 (1961), pp. 173-184. 

37. ___________, Studies in al-Ghazzali, Jerusalem 1975 

 

38. Levin, Israel, ‛Trends of Sufi and Neoplatonic Mysticism in Gabirol’s Poetryʼ, Congreso 

Internacional ‛Encuentro de las Tres Culturasʼ 4 (1988), pp. 63-68 

39. Mansoor, Menahem, ‛Arabic Sources on Ibn Pakuda's Duties of the Heartsʼ, Sixth World 

Congress of Jewish Studies 3 (1973), pp. 81-90.  

 

40. Mimoun, Hervé Dov, Foi, Éthique et Piétisme chez Abraham Maïmonide (1185-1237) : Étude 

Suivie d’une Traduction de son Compendium du Dévot (Grade de Docteur),ParisL’Université:

Paris IV, 2004. 

 

41. McGaha, Michae, The ‛Sefer ha-Bahirʼ and Andalusian Sufismʼ, Medieval Encounters 3,1 

(1997), pp. 20-57. 

42. Fenton, Paul B., ‛Some Judaeo-Arabic Fragments by Rabbi Abraham he-Hasid, the Jewish 

Sufi ʼ,.JJS 26 (1981), pp. 47-72 

43. _________, 'A Meeting with Maimonides', BSOAS 45 (1982), pp. 1-4. 

44. _________,JewishAttitudestoIsraelHeeds,Jerusalem Quarterly 29 (1983),Ishmael ʼ:Islam‛ 

pp. 84-102. 

45. ________,TheLiteraryLegacyofDavidBenLastoftheMaimonideanJQR,Nĕgīdimʼ,Joshua‛ 

75 (1984), pp. 1-56. 

46. _________,TheArabicandHebrewVersionsoftheTheologyofRyan.W,Kraye.J,Aristotleʼ‛

et C. Smitt (eds.), Pseudo-Aristotle in the Middle Ages, London 1985, pp. 241-264. 

47. _________, ‛LeTaqwīm al-adyān deDaniel Ibn al-Māšita ; nouvelle pièce de la controverse 

 

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/P4E2R589GA9IC4Y1MMRPVXPRTCASETA3TQVQC4JPLH14KA82DB-37921?func=service&doc_number=000186968&line_number=0005&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/P4E2R589GA9IC4Y1MMRPVXPRTCASETA3TQVQC4JPLH14KA82DB-37921?func=service&doc_number=000186968&line_number=0005&service_type=TAG%22);


 

9 

maïmonidéenneen.REJ 145:3-4 (1986), pp. 279-294,Orientʼ 

 

48. ________.,LaHitbodedutchezlespremiersQabbalistesd’Orientetchezles,Prière,soufis ʼ‛ 

mystique et judaïsme, Paris 1987, pp. 133-158. 

49. __________, ‛The Hierarchy of the Saints in Jewish and Islamic Mysticism ʼ, Journal of the 

Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society 10 (1991), pp. 12-33. 

50. ___________.,Dana’sEditionofRabbiAbrahamMaimuni'sKifāyat.JQR 132 (1991), pp. 194-206,al-Abidin ʼ‛ 

 

51. __________, A 'Mystical Treatise on Prayer and the Spiritual Quest from the Pietist Circle', JSAI 

16 (1993), pp. 137-175 

52. ___________, ‛A Mystical Treatise on,Perfection Providence and prophecy from the Jewish Sufi Circleʼ, The 

Jews of Medieval Islam, edited by Daniel Frank, Leiden New York 1995, pp. 301-334 

53. ___________, ‛Judaism and Sufismʼ, Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman (eds.), A History of Islamic 

Philosophy, London 1996, pp. 755-768. 

54. _________, ‛Lesymbolismedu ritede lacircumambulationdans le Judaïsmeetdans l'Islam;

étude comparativeʼ,.Revue de l'Histoire des Religions 213,2 (1996), pp. 161-189 

55. ____________,InterfaithRelationsasReflectedintheGenizahIsraeli Academic Center in Cairo 21,Documents ʼ‛ 

(1997), pp. 26-30. 

56. _________, ‛AbrahamMaimonides (1186-1237): Founding aMystical Dynastyʼ,Moshe Idel

and Ostow Mortimer (eds), Jewish Mystical Leaders and Leadership in the 13th Century, 

Northvale 1998, pp. 127-154. 

 

57. _________, 'The Post-Maimonides Schools of Exegesis in the East: Abraham Maimonides the 

Pietist Tanhum ha-Yerushalmi and the Yemenite School', Hebrew Bible Old Testament 1/2, 

Gottinberg 2000, pp. 433-455. 

 

58. __________, ‛Founding a Mystical Dynastyʼ, Moshe Idel and OstowMortimer (eds.), Jewish 

Mystical Leaders and Leadership in the 13th Century, Jérusalem 2000, pp. 127-154. 

59. __________, ‛Les traces d'Al Hallag, martyr mystique de l'Islam, dans la tradition juiveʼ,

Annales Islamologiques 35,1 (2001), pp. 101-127. 

 

60. __________, ‛Jewish-MuslimRelationsintheMedievalMediterraneanThe Cambridge,Areaʼ 

Genizah Collections, Cambridge 2002, pp. 152-159. 

 

61. __________, ‛Judaism and Sufismʼ, The Cambridge Companion to Medieval Jewish 

Philosophy, Cambridge 2003, pp. 201-217. 

 

62. __________, ‛NewLightonAbrahamDoctrineofMysticalDaat,Experienceʼ’Maimonides.R 

50-52 (2003), pp. 107-120. 

 



 

10 

63. Friedman., M.A.,ResponsaofAbrahamMaimonidesfromtheCairoapreliminary;Geniza.R‛

reviewʼ,PAAJR 56 (1990), pp. 29-49 

 

64. _________, ‛Responsa of Abraham Maimonides on a Debtor's Travailsʼ, Joshua Blau and

Stefan C. Reif (eds.), Genizah Research after Ninety Years, papers read at the Third Congress 

of the Society for Judaeo-Arabic Studies, Cambridge 1992, pp. 82-92  

 

65. Kogan,BarryAl-GhazaliandHalevionPhilosophyandtheJohnInglis,(.ed),Philosophersʼ‛,.S
Medieval Philosophy and the Classical Tradition in Islam, Judaism and Christianity, London 

2002, pp. 64-80. 

 

66. KreiselViewofProphecyasTheOverflowingPerfectionofDaat 13,Manʼ'Maimonides‛,.T.H 

(1984), pp. xxi-xxvi. 

 

67. __________, ‛Asceticism in theThoughtofBahya IbnPaqudaandDaat 21,Maimonidesʼ.R 

(1988), pp. v-xxii. 

 

68. Kraemer, Joel L., ‛The Andalusian Mystic Ibn Hud and the Conversion of the Jewsʼ, Israel 

Oriental Studies 12 (1992), pp. 59-73. 

 

69. Rosner, F., Wars of the Lord, Haifa 2000. 

 

70. Russ-Fishbane Elisha, Judaism, Sufism, and the Pietists of Medieval Egypt: A Study of Abraham 

Maimonides and His Times, New York, NY: Oxford University Press 2015. 

 

71. Safran, B., “Bahya ibn Paquda’s Attitude towards the Courtier Class”, in: I. Twersky (ed.), 

Studies in Medieval Jewish History and Literature, Cambridge Mass. and London 1979, pp. 

154-196. 

 

72. Scheindlin, Raymond P., ‛Ibn Gabirol’sReligiousPoetryandSufi,Sefarad 54,1 (1994),Poetryʼ 

pp. 109-142. 

 

73.  Sviri, Sara, “SpiritualTrendsinPre-Kabbalistic Judeo-Spanish Literature: The Cases of Bahya 

IbnPaqudaandJudah.Donaire 6 (Abril 1996), pp. 78-84,”Halevi 

 

74. Stern, M. S., ‛Al-Ghazzālī, Maimonides, and Ibn Paquda on Repentance: A Comparative

Modelʼ,.Journal of the American Academy of Religion 47 (1979), pp. 589-607 

75. Teshima, Isaiah, ‛On Reinhard Neudecker’s The Voice of God on Mount Sinai Rabbinic

Commentaries on Exodus 20:1 in the Light of Sufi and Zen-Buddhist Textsʼ, Annual of the 

Japanese Biblical Institute 28 (2002), pp, 87-94. 

76. Twersky, Izidor, “Religion and Law”, in: S.D. Goitein (ed.), Religion in a Religious Age, 

Cambridge Mass. 1974, pp. 69-82. 

 

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/P4E2R589GA9IC4Y1MMRPVXPRTCASETA3TQVQC4JPLH14KA82DB-34632?func=service&doc_number=000064305&line_number=0005&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/P4E2R589GA9IC4Y1MMRPVXPRTCASETA3TQVQC4JPLH14KA82DB-34633?func=service&doc_number=000064305&line_number=0006&service_type=TAG%22);


 

11 

77. Vajda, George, La théologie ascétique de Bahya ibn Pakuda, Paris 1947. 

 

78. Ze’evi,,Dror ‛The Sufi Connection : Jerusalem Notables in the Seventeenth Centuryʼ, Scripta 

Hierosolymitana 35 (1994), pp. 126-142 

 

 

 :חובה ליוגרפיהיבבד. 

 .166-157לג )תשכ"ד(, עמ'  יץתרב‛, יהדות ויהודים בכתבי אלגזאליʼיפה, חוה, -לצרוס .1

2. ________ ,ʼעמ'    , 1985אביב -, תלכנס על האסלאם‛, יהדות ואסלאם כשתי דתות של פולחן

65-53. 

3.  ,________ʼ668-665נב, ד )תשמ"ג(, עמ'  תרביץ‛, מקור חדש לתולדות הצופיות היהודית . 

4. ,________ ʼ37-47מ' כ )תשנ"א(, ע ספונות ‛, על יחס היהודים לקוראן 

ז )תשנ"ט(, אקדמות ‛, גבולות המפגש בין יהדות רבנית ומיסטיקה מוסלמית, חלק א'ʼמימון, דב,  .5

 .29-9עמ' 

הרמב"ם: שמרנות, מקוריות, ‛, המשכיות ושוני –הרמב"ם והראב"ם ʼ, פנטון, יוסף ינון .6

 .42-17, בעריכת אביעזר רביצקי, כרך א', ירושלים תשס"ט, עמ' מהפכנות

7. Russ-Fishbane Elisha, Judaism, Sufism, and the Pietists of Medieval Egypt: A 

Study of Abraham Maimonides and His Times, New York, NY: Oxford 

University Press 2015. 

 

 

 


