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 תיאור הקורס 

הראשון של הקורס נדון בספרות הקורס יחולק לארבעה חלקים על פי חלוקה היסטורית. בחלקו  

ובמיוחד בדיונים המיסטיים המופעים בתלמודים   המיסטית היהודית מהעת העתיקה המאוחרת 

בספרות ההיכלות ובספר יצירה. בחלקו השני של הקורס נעסוק בחסידות אשכנז ובראשית הקבלה  

קסט מקובלי  קטלוניה,  מקובלי  משל  חיבורים  הבהיר,  ספר  כגון  חיבורים  ומקובלים  יונבחן  ליה 

לשוניים. בחלקו השלישי של הקורס נתייחס לקבלה בתקופה שמקבלת צפת ועד השבתאות, נעיין 

ברקע ההיסטורי להיווצרותן ונלמד מונחי יסוד הנקשרים לכל אחד מהזרמים הקבליים האמורים.  

החסידי  בעולם  התפתחה  שזו  כפי  הקבלית  בספרות  בתחילה  יעסוק  הקורס  של  האחרון  חלקו 

ובהמשך בספרות הקבלית המודרנית כפי שזו מתפתחת במאה  19-וה  18-ליטאי במאות הוה  ,

העשרים בישיבות המקובלים בירושלים ובספרות הפופולארית המשתייכת לתנועות העידן החדש.  

בקורס נעסוק במונחי יסוד המאפיינים כל תקופה ונקרא במקורות מגוונים מתוך ספרות ראשונית 

 ומשנית.

 

 מטרות הקורס 
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נדון  אנו  זה.  קורס  של  במרכזו  יעמדו  הקבלה  ספרות  גם  ובתוכה  המיסטית  היהודית  הספרות 

בחיבורים שונים ובמגמות תיאולוגיות הבאות לידי ביטוי בספרות זו, מכתביה המוקדמים במאות  

 הראשונות לספירה ועד למאה העשרים. לקורס זה שלוש מטרות מרכזיות:  

להכיר את דרך התפתחותה ההיסטורית של הספרות הקבלית בפרט והספרות היהודית המיסטית  .א

 בכלל. 

 לערוך הכרות ראשונית עם חיבורים מרכזיים של ספרות הקבלה.   .ב

לפרוס פריסה תמטית של נושאים עקרוניים ומושגים בסיסיים החוזרים ונידונים בספרות הקבלית  .ג

 . סטיתיהמובספרות היהודית 

 

 ת הקורס חובו

 תנאי מעבר –חובת נוכחות והשתתפות פעילה בשעורים 

   30% –במהלך הסמסטר  מילים 1500בהיקף של עד  הגשת תרגיל קריאה

 70% –בחינת סוף סמסטר 

 60  –ציון עובר 

 

 :תרגיל במהלך הסמסטר

ועל פי לוח המטלות, תרגיל אחד. את התרגיל    האקדמימנהל  הינתן, בתאום עם  יבמהלך הסמסטר  

 , ומשם הוא ישלח בצורה אנונימית אל המרצה. האקדמילמנהל  וניראלקטיש לשלוח בדואר 

 

 שעות(:  3הוא כפול ונמשך מפגש )כל  המפגשיםלוח 

 מבוא היסטורי וטרמינולוגי : 2-1שיעורים  .1

   קריאת חובה:

Tzahi Weiss, 'Kabbalah,’ Encyclopedia of Jewish Folklore and Tradition, Raphael 

Patai and H. Bar Yitzhak, eds. (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2013), vol. i, pp. 287-

291. 
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 1מבוא טרמינולוגי: 3-4שיעורים  .2

 קריאת חובה:  

ותל  -אבריאל ברתרגם  ,  קבלה: היבטים חדשיםמשה אידל,   )ירושלים  אביב: הוצאת שוקן,  לבב 

 . 212-172(, עמ' 1993

  ' תש"ע(, עמ  ,)ירושלים: מוסד ביאליק  מחקר, שיטה, מקורות:  הכישוף היהודי הקדוםיובל הררי,  

90-68 . 

)תשס"ז(,    110  פעמים  ",המסטיפיקציה של הקבלה והמיתוס של המיסטיקה היהודית" בועז הוס,  

 .  30-9עמ' 

 

 המיסטיקה במדרש וספרות ההיכלות  : 6-5שיעורים  .3

 :ת חובהקריא

 . 7-32)תל אביב: משרד הביטחון, תש"ן(, עמ'  המיסטיקה העברית הקדומהיוסף דן, 

 

   2ספר יצירה והמיסטיקה היהודית במעבר לימי הביניים: 7-8שיעורים   .4

 קריאת חובה:

 . 7-30(, עמ' 2001)ירושלים: הוצאת שוקן,  תורת היצירה של ספר יצירהיהודה ליבס, 

Tzahi Weiss, “The Reception of Sefer Yetsirah and Jewish Mysticism in the Early 

Middle Ages,” The Jewish Quarterly Review 103:1 (Winter 2013), pp. 26-46 

 

 חסידות אשכנז וספר הבהיר  : 10-9שיעורים  .5

 קריאת חובה:

דת וחברה במשנתם של    צביה נרדי, בתוך   תרגמה  ",חסידות אשכנז בימי הביניים" גרשם שלום,  

 . 131-164איבן מרקוס )ירושלים: מרכז זלמן שזר תשמ"ז(, עמ'  , ערךחסידי אשכנז

 

 ראשית הקבלה : 12-11שיעורים  .6

 קריאת חובה:

 
ית  / סטודנט כל על. אחדלצורך שיעור זה להתחלק לשתי קבוצות כשכל אחת מהקבוצות תכין סיכום למאמר   ניתן 1

 .  השני המאמר  סיכום  ואתה  /בעצמו אחד מאמר  לקרא
ית  / סטודנט כל על. אחדלצורך שיעור זה להתחלק לשתי קבוצות כשכל אחת מהקבוצות תכין סיכום למאמר   ניתן 2

 .  השני המאמר  סיכום  אתוה  /בעצמו אחד מאמר  לקרא
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)ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן,  לבב -אבריאל בר תרגם , קבלה: היבטים חדשיםמשה אידל, 

 . 52-19(, עמ' 1993

 

   3קבלת הרמב"ן וקבלת ר' אברהם אבולעפיה : 13-14שיעורים  .7

 קריאת חובה:

ויצירתה של מסורתמשה הלברטל,  א.   )ירושלים: מכון שלום הרטמן,   על דרך האמת: הרמב"ן 

 . 333-297תשס"ו(, עמ' 

)ירושלים: הוצאת שוקן, תשנ"ד(, עמ'   אברהם אבולעפיה: לשון, תורה והרמנויטיקהב. משה אידל,  

43-9 . 

 

 הזוהר : 16-15שיעורים  .8

 קריאת חובה:

 . 67-119)תשנ"ד(, עמ'  9 אלפים ",זוהר וארוס" יהודה ליבס, 

 

  4השכינה, הגולם: 17-18שיעורים  .9

 קריאת חובה:

 יוסף בן שלמה   , תרגםפרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה  שלום,  תוךב,  " השכינה" א. גרשם שלום,  

 .  307-259, עמ' (תשמ"א  : מוסד ביאליק,ירושלים)

בהבנת  פרקי יסוד    שלום,  תוךב,  " דמות הגולם בקשריה האדמתיים והמאגיים" ב. גרשם שלום ,  

 .  381-424, עמ' (תשמ"א : מוסד ביאליק,ירושלים) יוסף בן שלמה , תרגםהקבלה וסמליה

 

 קבלת צפת : 20-19שיעורים  .10

 קריאת חובה:

51-עמ' (,  1984: הוצאת משרד הביטחון, אביב-תל)  מקבלת האר"י ועד החסידותיורם יעקבסון,   

17  . 

 

 
ניתן לצורך שיעור זה להתחלק לשתי קבוצות כשכל אחת מהקבוצות תכין סיכום למאמר אחד. על כל סטודנט/ית לקרא מאמר אחד  3

 בעצמו/ה ואת סיכום המאמר השני. 
סטודנט/ית לקרא מאמר אחד ניתן לצורך שיעור זה להתחלק לשתי קבוצות כשכל אחת מהקבוצות תכין סיכום למאמר אחד. על כל  4

 בעצמו/ה ואת סיכום המאמר השני. 
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 התנועה השבתאית : 22-21שיעורים  .11

 :קריאת חובה

 וגלגוליה  מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות  שלום,  גרשם שלום, "מצווה הבאה בעבירה", בתוך

 .67-9)ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ד(, עמ' 

 

 חסידות, התנגדות והשכלה  : 24-23שיעורים  .12

 :קריאת חובה

שלום,    האחרון" גרשם  השלב  נרדיתרגמה  ,  " חסידות:  מחקרי  בתוך    ,צביה  האחרון:  השלב 

דוד אסף ואסתר ליבס )ירושלים: עם עובד ומאגנס תשס"ט(, עמ' ערכו  , החסידות של גרשם שלום

21-1  . 

 

 קבלת המאה העשרים  : 26-25שיעורים  .13

 :קריאת חובה

גארב,   העשריםיהונתן  המאה  בקבלת  עיונים  לעדרים:  יהיו  הסגלות  כרמל,   יחיד  )ירושלים: 

 . 42-26תשס"ה(, עמ' 

 

 ביבליוגרפיה

 קריאת חובה 

(,  1993לבב, מתרגם )ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן,  - משה אידל, קבלה: היבטים חדשים, אבריאל בר

 . 212-172; 52-19עמ' 

 .43-9משה אידל, אברהם אבולעפיה: לשון, תורה והרמנויטיקה )ירושלים: הוצאת שוקן, תשנ"ד(, עמ' 

יהונתן גארב, יחיד הסגלות יהיו לעדרים: עיונים בקבלת המאה העשרים )ירושלים: כרמל, תשס"ה(, עמ'  

42-26 . 

 . 32-7יוסף דן, המיסטיקה העברית הקדומה )תל אביב: משרד הביטחון, תש"ן(, עמ' 

-30עמ'    )תשס"ז(,  110בועז הוס, 'המסטיפיקציה של הקבלה והמיתוס של המיסטיקה היהודית' פעמים  

9  . 

משה הלברטל, על דרך האמת: הרמב"ן ויצירתה של מסורת )ירושלים: מכון שלום הרטמן, תשס"ו(, עמ' 

333-297 . 

 .90-68יובל הררי, הכישוף היהודי הקדום, )ירושלים: מוסד ביאליק תש"ע(, עמ' 
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 .  51-17( עמ' 1984אביב: משרד הבטחון -יורם יעקבסון, מקבלת האר"י ועד החסידות, )תל

 . 119-67)תשנ"ד(, עמ'  9יהודה ליבס, 'זוהר וארוס', אלפים 

 . 30-7(, עמ' 2001יהודה ליבס, תורת היצירה של ספר יצירה )ירושלים: הוצאת שוקן, 

ומקורות לתולדות השבתאות )ירושלים:   גרשם שלום, "מצווה הבאה בעבירה", בתוך מחקרים  וגלגוליה 

 . 67-9מוסד ביאליק, תשל"ד(, עמ' 

שלמה, מתרגם )ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ה(,  -גרשם שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, יוסף בן

 . 424-381; 307-259עמ', 

גרשם שלום, 'חסידות אשכנז בימי הביניים' מתוך זרמים עקריים במיסטיקה היהודית, צביה נרדי: תרגמה,  

וחברה במשנתם ש )עורך(, דת  זלמן שזר בתוך: איבן מרקוס  )ירושלים: מרכז  ל חסידי אשכנז, 

 . 164-131תשמ"ז(, עמ' 

גרשם שלום, 'חסידות: השלב האחרון', צביה נרדי תרגמה, בתוך: השלב האחרון: מחקרי החסידות של 

 .  21-1גרשם שלום, דוד אסף ואסתר ליבס )עורכים(, )ירושלים: עם עובד ומאגנס תשס"ט(, עמ' 

Tzahi Weiss, 'Kabbalah’, Encyclopedia of Jewish Folklore, H. Bar Yitzhak ed., M.E. 

Sharpe: New York 2013, Vol. I, pp. 287-291. 

 

 שני ספרים מומלצים במיוחד:

 גרשם שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, יוסף בן שלמה: תרגם )ירושלים: מוסד ביאליק תשל"ה( 

יהודית, סדריק כהן סקלי תרגם, חביבה פדיה הוסיפה אחרית   גרשם שלום, זרמים ראשיים במיסטיקה 

 אביב: משכל, תשע"ו(. -דבר, )תל

 

 ספרות נוספת מומלצת לקריאה 

 דניאל אברמס, הגוף האלוהי הנשי הנקבי בקבלה )ירושלים: הוצאת מאגנס, תשס"ה(. 

 )ירושלים: שוקן, תש"ע(.און, מתרגם -שרגא בר ,משה אידל, קבלה וארוס

 אביב: ידיעות אחרונות, תשע"ב(.  -משה אידל, שלמויות בולעות: קבלה ופרשנות, תרצה ארזי: מתרגמת )תל 

 אביב, תש"ס(.  -משה אידל, חסידות: בין אקסטזה למאגיה עזן ידין: מתרגם )ירושלים ותל

במיסטיק והיכלות  היכל  ומלאכים,  כוהנים  ומרכבה,  מקדש  אליאור,  )ירושלים:  רחל  הקדומה  העברית  ה 

 הוצאת מאגנס, תשס"ג(. 

 אביב, תשע"ה(. -אביב: אוניברסיטת תל-יהונתן גארב, מקובל בלב הסערה: ר' משה חיים לוצטו, )תל

 יוסף דן, על הקדושה: דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות )ירושלים: הוצאת מאגנס, תשנ"ז(. 
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 תשע"ה(. -יא )ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשס"ח-, כרכים איוסף דן, תולדות תורות הסוד העברית

 אשד, ונהר יוצא מעדן: על שפת החוויה המיסטית בזוהר )תל אביב: עם עובד, תשס"ה(. - מלילה הלנר

מאגנס,  )ירושלים:  המוקדמת  הקבלה  ספרות  של  בעולמה  השכינה  עבודת  בנטיעות:  קיצוץ  וייס,  צחי 

 תשע"ו(. 

 משה חלמיש, מבוא לקבלה )ירושלים: ספריית אלינר, ההסתדרות הציונית, תשנ"א(. 

 אילן, תש"ס(. -גן: אוניברסיטת בר-משה חלמיש, הקבלה בתפילה, בהלכה ובמנהג )רמת 

 יהודה ליבס, סוד האמונה השבתאית )ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ה(.  

 )תל אביב: עם עובד, תשס"ד(. צבי מרק, מיסטיקה ושגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב 

 חביבה פדיה, השם והמקדש במשנת ר' יצחק סגי נהור )ירושלים: הוצאת מאגנס, תשס"א(. 

 זמן מחזורי וטקסט קדוש, )תל אביב: עם עובד תשס"ג(.  -חביבה פדיה, הרמב"ן: התעלות 

ה/ב )תש"ן(, עמ' : רצף מבני ותמורה', ציון נ1772אלברט, 'התנועה החסידית אחרי שנת  -עדה רפפורט

245-183  . 

 גרשם שלום, ראשית הקבלה )ירושלים: הוצאת שוקן, תש"ח(. 

ש"ץ הי"ח  -רבקה  במאה  החסידית  במחשבה  קוויאטיסטיים  יסודות  כמיסטיקה:  החסידות  אופנהיימר, 

 )ירושלים: הוצאת מאגנס, תשכ"ח(. 

Daniel Abrams, Kabbalistic Manuscripts and Textual Theory: Methodologies of Textual 

Scholarship and Editorial Practice in the Study of Jewish Mysticism, (Cherub Press 

and Magness Press: Jerusalem-Los Angeles 2010). 

Tzahi Weiss, Sefer Yeṣirah and its Contexts: Other Jewish Voices, (Penn Press – The 

University of Pennsylvania: Philadelphia 2018) 

Elliot R. Wolfson, Through a Speculum that Shines: Vision and Imagination in Medieval 

Jewish Mysticism (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994). 

Elliot R. Wolfson, Language, Eros, Being: Kabbalistic Hermeneutics and Poetic 

Imagination (New York: Fordham University Press, 2005). 

 

 

 ☺בהצלחה 


