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 :  תיאור הקורס

והשפעות חידוש זה ניכרות היום    ,תנועת החסידות חידשה את פניה של היהדות במזרח אירופה

במרחב היומיום הישראלי ובעומק החיים הרליגיוזיים של היהודים בארץ ובעולם. הקורס יעסוק  

הפיצה החסידות את  באמצעותםבנושאים  מרכזיים של ההגות החסידית תוך שימת לב לכלים 

רעיונות מרכזיים   ובחסידות המאוחרת. נעקוב אחררעיונותיה. הקורס יעסוק בראשית החסידות 

כן  כמו  דוגמת: הבעש"ט, ר' אלימלך מליזנסק, ר' נחמן מברסלב והחסידות המאוחרת. ,ובאישים

ובכלל זה לביקורתם של החסידים כלפי  , החסידית  הגותהלהיבטים התרבותיים של  נתייחס

ובתנועת ההשכלה ותגובת  ,מתנגדיהם ביהדות האורתודוכסית-תנועתם וכלפי חוץ-פנים

  המתנגדים לחסידות באורתודוכסיה היהודית ובין המשכילים.

בעיקר   .שוניםה  החסידיים ההוגים ספרי מתוךיילמדו טקסטים חסידיים  קורסה לאורך מפגש כלב

 חסידיים. ייסקרו גם מאמרים מחקריים מרכזיים אודות החסידות.הסיפורים  בדרשות וב נעסוק

 של התפתחותה אחר ונעקובהחסידיים בטקסטיםנלמד לזהות את הרעיון החסידי הטמון  בקורס

   .ימינו ועד מראשיתה החסידות

   .י ייערך גם סיור לימודסגרת הקורס במ

 : הקורסמטרות 

מטרות הקורס הן הכרת החסידות כתנועה מודרנית והשפעתה על היהדות מבחינה דתית 

ותרבותית. היעד המרכזי של הלמידה בקורס היא הבנת המצב האישי, היהודי ישראלי והיהודי  
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  מפגש עם הטקסטיםהבהקשר התרבותי שהחסידות חידשה. בנוסף, מטרת הקורס היא  ,בכלל

ם על תודעתם העצמית של החסידים ומסריהם לשעתם ולדורות עד  החסידיים וניסיון ללמוד מתוכ

,  עם סיום הקורס הסטודנטים יכירו את המרחב הטקסטואלי החסידי, יתוודעו אל מקורותיו . לימינו

 . הדרוש והסיפור החסידי ספרותאל 

 

 :   חובות הקורס והרכב הציון בקורס

וכן קטעי חובה מתוך  מופיעים בסילבוסאשר  חובהלקרוא את מאמרי ה במהלך הקורס יש

 . המקראה

 עמודים 3-2בהיקף של ע"פ בחירת הסטודנטים  דרשה חסידיתניתוח הגשת  20%

הוגה חסידי לפי בחירת /יכלול הצגת דמות אשרעמודים(  3-2)בהיקף של  הגשת תרגיל 20%

מהגות הדמות  טקסטואלי לימוד וניתוחהסטודנטים. התרגיל יכלול ביוגרפיה של הדמות,

 שנבחרה והבעת עמדה אישית וביקורתית על הטקסט. 

  8-7. בהיקף של אשר תבקש להעמיק ולחקור את אחד מנושאי הקורס עבודה סופית 60%

 עמודים  

 60ציון עובר בקורס: 

 

 שיעור: והרשות בכל חובה הוקריאת  שיעור בכל נלמדים הנושאים  , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

 

 חידושה של החסידות :מבוא והיכרות : 1שיעור מס' 

מהם העקרונות וכן ידושה. במה מתבטאת חבמהלך השיעור נכיר מהי תורת החסידות ו

 המרכזיים עליהם נשענת החסידות. 

 :קריאת חובה

, עמ'  (תשס"ט)עד   ציון, " פסק דינה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית על החסידות" רוסמן, משה 

175-141 . 

 :מומלצתקריאת 

 . 65-105טז )תשי"א( עמ'  ציוןיוסף וייס, "ראשית צמיחתה של הדרך החסידית", 

  חלמיש למעינו מיםבתוך:  ”.םסוד קסמה של החסידות בעיני יהודים מודרני" רון מרגולין, 

 . 359-352 עמ' ,ו(" )תשע

"Hasidism Birthplace," in Hasidism: A New History, ed. David Biale, Princeton 

N.J. 2018, pp.17-42 

: דגל מחנה אפרים עמ קנט, תולדות יעקב יוסף עמ' שיב, שמועות לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 ה-בוצינא קדישא חלקים ד טובות,

 

 : חידתו של הבעש"ט 2עור יש 
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חידתו של הבעל שם טוב כמייסד החסידות מעסיקה חוקרים רבים. מה הקווים לדמותו? בשיעור  

נעקוב אחר הביוגרפיה שלו ונלמד מתורותיו. בניסיון להבין מה היו יסודות הבסיס של צמיחת 

 החסידות

 :קריאת חובה

 . 421-454עמ'  ,(תשנ"ו)ס"א  ציון ," כמיסטיקן ובעל בשורה בעבודת ה'  הבעש"ט" אטקס עמנואל, 

 :קריאת מומלצת

ההיסטורית של הבעש"ט: בין סכין המנתחים של ההיסטוריון למכחולו של דמותו " זאב גריס, 

 .411-446ה )תש"ס(, עמ'  קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית  ,ת" חוקר הספרו

, רמ"ו, קמ"ה, שבחי הבעשט א, ד,איגרת הבעשט טובכתר שם : לדיון בכיתה ראשונייםמקורות 

 עגנון ש"י,סיפורי הבעשט,ירושלים 

 

  : עבודה בגשמיות 3 שיעור

רוחני לגשמי ועל תפישת האחר המתח בין  בשיעור נעקוב מהי תפישת הגשמיות בחסידות? 

   .היצר בחסידות

 :קריאת חובה

, בעריכת דוד אסף ואסתר השלב האחרון: מחקרי החסידות של גרשם שלוםגרשום שלום, 

   . 258-237ירושלים תשס"ט, עמ'  ,ליבס

 :מומלצת הקריא

, רמת גן  בכל דרכיך דעהו, תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידותקויפמן, ציפי 

   .248-236תשס"ט, עמ' 

  אור המאיר א עמ קמח, נעם אלימלך פרשת בראשית, לך ולך,: לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 טז עא –ע"ב -צוואת הריב"ש,דפים טו

 

 בחסידות צדיק  : תפישת ה 4שיעור 

במהלך השיעור  ותפקיד הצדיק.  של החסידות היא ביחס לתפישת האדם שלה מחידושהאחד 

 . ומקומו של צדיק בחסידות  את מקומו של האדם  נבחן 

 :קריאת חובה

צדיק  )עורך(,  , בתוך: אסף דוד " טיפולוגיה של מנהיגות והצדיק החסידי" אברהם יצחק,  גרין

 . 422-454, ירושלים תשס"א, עמ' ועדה

 :מומלצת הקריא

 ., ירושלים תשי"זדרכו  של אדם על פי תורת החסידותמרדכי מרטין בובר, 

ספר תפארת שלמה על התורה, ח"ב, ירושלים תשנ"ב, עמ' קפד, : לדיון בכיתה ראשונייםמקורות 

 נח, שיחות הר"ן, קעהפרשת נעם אלימלך 
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 : הדרשה החסידית 5ים שיעור

ניה. מהו הדרוש החסידי ומה מקומו בתורת ינלמד על הדרשה החסידית ומאפיבשיעור 

 החסידות.  

 :קריאת חובה

 . 321-350עמ'  ,(2016) 81 דעת, "דרשת השפת אמת בראי פעולת הטקסט" , הולצר אלי

 

 )המשך( : הדרשה החסידית 6שיעור 

הבנת נבכי החסידות. נשווה בין דרשות חסידיות  בניתוח הדרשה החסידית ככלי להשיעור יעסוק 

 מתקופות שונות ונעקוב אחר הלך הרוח החסידי המשתף בדרשה החסידית. 

 :קריאת חובה

 . 175-215תשל"ט(, עמ' -)תשל"ח 2-3 דעת ," גלות וגאולה בחסידות גור" יורם יעקובסון, 

מי השילוח, שבת, במה מדליקין, ליקוטי מוהרן רפ"ב, קדושת לוי  : לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 חנוכה 

 

 מעבר בין הנהגה כריזמטית לשושלתית : 7שיעור 

"י דמויות כריזמטיות. מה גרם להנהגה שעוברת בירושה מדור  החסידות בראשיתה הונהגה ע

 לדור?  

   :קריאת חובה

 . 10-40, עמ' 2014, ירושלים  בתולדות החסידותהשושלת: בית צ'רנוביל ומקומו  שגיב,גדי 

 pp. 2017, Princeton, A New History Hasidism:David,  eBial 127-85: מומלצתקריאת 

שנה, ספר  -'. אור תורה, עמ' שנדרבי דוב בער, המגיד ממזריץ: לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

   48זכות ישראל, עמ' 

 

 הסיפור החסידי   :8שיעור 

הסיפור החסידי?  יני ילסיפור החסידי יש השפעה רחבה בתורת החסידות. נבחן בשיעור מה מאפ

 ונלמד כמה סוגים של סיפורים חסידיים. 

 :קריאת חובה

אביב -, תלהבעש"ט ועד מנחם מנדל מקוצקן סופר וסיפור בראשית החסידות: מ ,ספרזאב גריס, 

 . 126-120,  46-39תשנ"ב, עמ' 

 :תמומלצ הקריא 

 , ירושלים תשל"ה. הסיפור החסידייוסף דן, 

,  39-38סיפורי חסידים של ר ישראל מרוזין, עירין קדישין עמ' : לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 19כנסת ישראל, עמ' 
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 : סיפורי מעשיות של ר' נחמן מברסלב 9שיעור 

נמשיך ללמוד מקצת סיפורי מעשיות של ר' נחמן מברסלב תוך הבנת סוגת הסיפור החסידי  

   . ותרומתו לחסידות

 :קריאת חובה

חסידות  מנדל פייקאז', "תפיסת הסיפור בחסידות בכלל ובחסידות ברסלב בפרט", בספרו: 

, מהדורה שנייה מורחבת, ירושלים תשנ"ו, עמ' ברסלב: פרקים בחיי מחוללה בכתביה ובספיחיה

131-100 . 

בשני ציירים של ר' נחמן  מעשהמעשיות ר' נחמן מברסלב,: לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 , מעשה בתבואה המשוגעתמברסלב, מעשה בחוזה בכוכבים

 

 ההתנגדות לחסידות  : 10שיעור 

לימוד תורה הוא ערך יסוד בעולם היהודי. מה מקומו בתורת החסידות לעומת הליטאיות? האם  

 מקומו השתנה?

 :קריאת חובה

 108-84,עמ' ,ירושלים תשנ"חודימוידמות  - הגאון מווילנה : יחיד בדורו אטקס,עמנואל 

 ה, נפש החיים פרק ו  -ד זמיר עריצים : לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 

  ייםחסידמתנגדים ו בין אמונה המושג  : 11שיעור 

נעקוב אחר המתח בין שתי תפישות האמונה. אמונה פשוטה ואמונה מדעת. מה בין האמונה 

 המתנגדים.בחסידות לתפישת האמונה אצל 

 :  קריאת חובה

 . 208-227ירושלים תש"ן, כרך א, עמ'  ,מתנגדים וחסידיםוילנסקי מרדכי, 

 :מומלצת הקריא

", 19-בנימין בראון, "שובה של 'האמונה התמימה': תפיסת האמונה החרדית וצמיחתה במאה ה

ירושלים תשס"ה, עמ'  ,על האמונהבתוך: משה הלברטל, דוד קורצוויל ואבי שגיא )עורכים(, 

403–443 . 

איגרת  ב, מעשה בחכם ותם,  אמרי פנחס, עמ' שנה,ליקוטי מוהרן : לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 102-101חרם וילנא, בתוך )וילנסקי מ'(מתנגדים וחסידים, עמ'  

 

 בין מתנגדים לחסידים תורה לשמה : 12שיעור 

התפילה בחסידות נתפשת כערך יסודי ומרכזי. במהלך השיעור נלמד על התפילה ועל יחס  

 החסידות לתפילה, כמו גם יחס המתנגדים לתפילה החסידית.   

 :קריאת חובה
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 . 197-216, עמ' (1966) ציון ,בן ששון חיים, "אישיותו של הגר"א והשפעתו ההיסטורית" 

 :קריאה מומלצת

ירושלים: מוסד הרב קוק,   ,תורה לשמה : במשנת רבי חיים מוולוז'ין ובמחשבת הדורלאם, נחום 

 . 45-24, עמ' 1972

משנה תורה, הלכות תפילה פרק א הלכה ב, , דגל מחנה אפרים : לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 רט,רטז יב, חיים מוולוז'ין, נפש החיים, -ישראל בעל שם טוב, צוואת הריב"ש, יאלפרשת נח 

 

 : בין ליטאיים)מתנגדים( לחסידים שערים  במאהוירטואלי סיור : 13שיעור 

הציבורי  במרחב  והליטאיות )גברים ונשים( אשר יספרו על החסידותוליטאיים מפגש עם חסידים  

    . היום

 

 מגדר וחסידות : 41שיעור 

 ? החסידותיחס החסידות לנשים, למגדר ולמקומן של נשים בראשית מהו 

 :קריאת חובה

164-א, ירושלים תשס"ט, עמ'  ישן מפני חדש, " לדיוןנשים וחסידות: הערות על " משה רוסמן, 

151 . 

אלברט, "על הנשים בחסידות: ש"א הורדצקי ומסורת הבתולה מלודמיר", בתוך:  -עדה רפפורט

, ירושלים תשס"א,  החסידותצדיק ועדה: היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר (, דוד אסף )עורך

 . 527–496עמ' 

תולדות יעקב יוסף,כי תצא ,קפ"ח ע"ד, לוי יצחק מברדיצב, קדושת  :  לדיון בכיתה  מקורות ראשוניים

 לוי ,חיי שרה דף כא,ע"ב, אמרות משה, עמ' סח

 

 : יחס לסגפנות ומיניות  51שיעור 

יצר המיני של האדם בו ,סגפנותאחד מההבדלים בין ליטאיים לחסידים נוגעת בפרשנות למושג ה

ומה עמדתה של   סגפנות, מיניות וזוגיותבמיוחד ביחסי אישות. מה יחסה של החסידות ל

 הליטאיות?

 :קריאת חובה

Benjamin Brown, “Kedushah: The Sexual Abstinence of Married Men in Gur, 

Slonim, and Toledot Aharon,” Jewish History 27:2-4 (2013), pp. 475-522. 

 :ה מומלצתקריא

ב )תשע"א(,  דברים חדשים עתיקיםהברית ושיח הסגפנות בחסידות צ'רנוביל', תיקון " גד שגיב, 

 . 406-355עמ' 
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ראשוניים בכיתה  מקורות  , :  לדיון  שלום  נתיבות  מה,  עמ'  ראשונה,  משמרת  שלום  נתיבות 

, קרליץ, קובץ איגרת קודש, איגרת א: חיובי בעל  ,פריש, יום החופה לכלה, עמ סב  שובבים,עמ' י

 נח - לאשתו, שך, מכתבים ומאמרים ,הדרכה לבן הישיבה, מכתב סא,עמ' נז

 

 : מנהגים בחסידות 61שיעור 

 .  נלמד על התפתחות מנהגים חסידיים ונתמקד במנהג שובבים כמקרה מבחן

 :קריאת חובה

 Noga Bing, “Tikun Shovavim in the Slonim Hasidut," in Studia Judaica: 

Rethinking Diaspora, edited by Jean Baumgarten, Hasia Diner, and Naomi 

Feuchtwanger-Sarig, Berlin: Walter de Gruyter (2015), pp. 56-77 

ראשוניים  בכיתה  מקורות  עמ'  :  לדיון  יושר,  יסוד  ,  116לקט  ה,  עמ'  לשובבי"ם,  שלום  נתיבות 
 העבודה, חלק ג, פרק ה, אות ח

 
 

 חסידות לאחר השואה  השתקמות ה: 71שיעור 

חסידות לאחר השואה? כיצד היא השתקמה ומהם התמורות שחלו בה ב התרחשה תפנית האם

   החל ממחצית המאה העשרים. 

 :קריאת חובה

   .184-222עמ'   , 2017 שליםירו, מבוא לחברה החרדית, בנימין בראון

 :קריאה מומלצת

- מצאנזהלברשטם תיאל יהודה ר' יקו בארץ ישראל. חסידות ישנה חדשה" , תמיר גרנות

 . 675-707עמ'  ירושלים תשע"ז,, הגדולים , בתוך בנימין בראון )עורך(, " קלוינזנבורג

 אם הבנים שמחה,הקדמה, עמ' סה: יואל משה ז,נח : לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 

 ת לשואה  יחסידתיאולוגיה : 81שיעור 

ה מהתגובות מרבות לשואה ותוצאותיה . נבחן במהלך השיעור כ התייחסההחסידות המאוחרת 

 הבולטות לשואה, כגון זו של האדמו"ר מסאטמר, סלונים והאדמו"ר מקלויזנבורג. 

 :קריאת חובה

 . 75-30, עמ' 1994שביד אליעזר, בין חורבן לישועה, תל אביב 

 :קריאה מומלצת

ושל   - מסאטמר הרבי -הברחת וגם ירשת: תגובותיהם של ר' יואל טייטלבוים " מנחם קרן קרץ, 

כ"ח   דפים לחקר השואה, בתוך " חסידיו לביקורת על התנהלותו בתקופת השואה ולאחריה

 . 106-81, עמ' (תשל"ה)

 .מה-קטו, ההרוגה עליך, עמ' כו-אש קודש, עמ' קיד: לדיון בכיתה מקורות ראשוניים
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 החסידות לציונות יחס : 91שיעור 

החסידות כחלק מהחברה האולטרה אורתודוקסית גבשה יחס מורכב לציונות. נדון בהיבטים של  

 אדמור"ים שונים לציונות.   

 :קריאת חובה

 . 47-82,כרך א , אלון שבות תשע"ג, עמ'  אמונה ואדם לנוכח השואהתמיר גרנות, 

 עמ' קכ"ג, בינת נבונים עמ' קכב  משה יואל: לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 

 במדינת ישראל : תגובות חסידיות למאורעות המאה העשרים 20שיעור 

נבחן קשת תגובות חסידיות למלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור ועוד אירועים חשובים  

 שהתרחשו במדינת ישראל במאה הקודמת. 

 :חובהקריאת 

, בתוך עופר שיף  " נגד הזרם: ההתנגדות להתלהבות החרדית בעקבות ששת הימים" יאיר הלוי, 

 . 221-246שדה בוקר תשע"ז, עמ'  ,המשכיות ומפנהעורכים(, ואביבה חלמיש )

 צפיה בבית בסרט גוויאלד.  

בסרט זה נבדק  , אשר הינו חלק מטרילוגיה על החברה החרדית.  גוויאלדדיון סביב צפייה בסרט 

האחד הוא הרב שמואל   –היחס של החרדים למדינת ישראל, דרך שתי דמויות חרדיות קוטביות 

דה החרדית והשני הוא ח"כ הרב אברהם רביץ פפנהיים, דמות מרכזית בזרם הקיצוני של הע

 . רה)ז"ל(, בעת היותו ח"כ מטעם מפלגת 'יהדות התו

נס מלחמת ששת  מאמרים מיוחדים,ברזובסקי, נתיבות שלום, : לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 הימים

 

 

 החסידות והחרדיות חד הן? : 21שיעור 

החסידות בימינו הינה חלק מתוך מכלול החברה החרדית בישראל. מה מאפינה כיום לעומת  

הליטאיות? במה באים לידי ביטוי חידושיה של החסידות בראשיתה לעומת היום ומיפוי החסידות  

 והחרדיות כיום  

 :קריאת חובה

 . 30-60, עמ'  1988ירושלים  , חברה החרדיתהפרידמן מנחם, 

 :מומלצתה קריא

 . 20-50, עמ' 2020, ירושלים  למודרניותהחברה חרדית על הציר בין שמרנות כהנר לי, 

 (1837צוואת החת"ם סופר ): לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 

 ים  רחינוך וחסידות המאה העש -: חנוך לנער ע"פ דרכו"22שיעור 
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דיון  לשיעור את ה הוגים חסידים במאה העשרים הקדישו נתח רב לתפישות חינוכיות. נקדיש 

 .  בתפישת "חנוך לנער על פי דרכו" בחסידות קרלין, סלונים ופיאסצנה

 :ת חובהאריק

 Noga Bing, “’Chanoch LaNaar Al-Pi Darko (Educate the Child in his Way)’ -  

Studies in the Educational Philosophy of the Slonim Rebbe," Hagut 10 (2014), 

pp. 24-48. 

 :תמומלצ הקריא

 . 241-262, אלון שבות תש"ע , עמ' להבת אש קדש, רון וקס

רוזנפלד,  , חובת התלמידים, עמ' ט, שפירא קלונימוס קלמיש: לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

נתיבות שלום, נתיבי עולם הישיבה, עמ' ברזובסקי, מט, –ארחות אהרון, משנת החינוך, עמ' מח

 .ע

 

  ברסלב אז והיום : 32שיעור 

לימוד על התפתחותה של חסידות ברסלב אז והיום. מקומו של ר' נחמן והתפתחות הנסיעה 

 לאומן כחלק מהופעת חסידות ברסלב במרחב הישראלי.  

 :קריאת חובה

בין צדיק למשיח: קווי מתאר לניתוח השוואתי של חסידות חב"ד ושל " מרק צבי ובילו יורם, 

 . 350-377עמ'  ,(2013) 23 עיונים בתקומת ישראל ," חסידות ברסלב

מקורות ראשוניים לדיון בכיתה: ליקוטי מוהר"ן, תנינא, קיב, נועם שיח: שיחות ושעורים מהרה"ח  
חלק ב, עמ' רו   ר' לוי יצחק בנדר, ירושלים  

 
 

 הרבי מלובביץ :מנהיג חסידי מודרני  : 42שיעור 

   ?חסידימיהו הרבי מלובביץ? ומהי השפעתו על המרחב החסידי ושאינו 

 :קריאת חובה

חב"ד:   אלון דהן, "יחסו של ר' מנחם מנדל שניאורסון לציונות לארץ ישראל ולמדינת ישראל" בתוך

 . 301-322ירושלים תשע"ז, עמ'  ,ערכו יונתן מאיר וגדי שגיב , הגות, דימוי ,היסטוריה

 :מומלצת הקריא

 . 2005ירושלים  ,האדישות והאיום על אמונת ישראל תשערורייהרבי מלך המשיח: דוד ברגר, 

מנחם מנדל שניאורסון, אגרות קודש, כרך י"א, שניאורסון, מנחם  :  לדיון בכיתה  מקורות ראשוניים

תורת מנחם: התוועדויות, שנת תשנ"א חלק ד. כפר חב"ד: ועד הנחות בלה"ק,   שניאורסון,  מנדל

1994 . 

 

 וניו אייג: חסידות 52שיעור 
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משפיעות על לומדי וחוקרי  כמו גם תופעות חסידות עכשויות תורותיו של האדמו"ר מאיזביצא 

 נלמד על חקר החסידויות האזוטריות בימנו. החסידות. 

 יהונתן גארבפרופ' מרצה אורח: 

 

   פאנל חוקרי חסידות.  :תחיית החסידות בימנו: 62שיעור 

במהלך הפאנל נשמע ממיטב חוקרי החסידות בארץ על פירות מחקריים בחקר החסידות. נתוודע  

 שאלה מרכזית לפאנל: מהי השפעתה של החסידות לימנו? למחקרים חדשים, 

 ונסיים בניגון החסידי והשפעותיו על החסידות.  

 :מומלצת הקריא

  ג,-א למן התגלות רבי ישראל בעש"ט... עד היום הניגון והריקוד בחסידות,גשורי, מאיר שמעון 

   .תשי"ט-אביב תשט"ו-תל

  ליקוטי מוהר"ן )מהדורת תנינא( תורה סג. : לדיון בכיתה מקורות ראשוניים

 

 

  . להרחבת הדעת קריאת רקע כללית

 . , תל אביב תש"ךתולדות החסידות ,שמעון דובנוב

 תשס"ב., ירושלים בפרדס החסידותמרטין בובר, 

 , ירושלים תשל"ח. פרקים בתורת החסידות ובתולדותיהאברהם רובינשטיין, 

 

 


