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 1030210 :מספר הקורס 

 חסידות :בעברית שם הקורס

 Hassidism :שם הקורס באנגלית

 ג תשפ"  :שנה"ל

   אלכסנדרה מנדלבום קופייב  :שם המרצה

 התוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית  :כנית הלימודיםושם ת

 שיעור  :סיווג הקורס

 . 10:00-8:30, ימי חמישי  12:00-10:30ימי שלישי , סש"  4; סמסטר א :משך והיקף הקורס 

 נ"ז  4 :אקדמיות נקודות זכות

 מבוא לקבלה :דרישות קדם

 )רצוי לתאם מראש(.  11:00-10:00, ימי חמישי 0031:-12:00 שלישיימי  :מועד שעות הקבלה

 alex.mandelbaum@gmail.com :פרטי קשר של המרצה 

 

 

 : מטרות הקורס

מעמיקה הלומדים/ות  היכרות  שאלות   של  ועם  החסידית  התנועה  של  המכוננים  הטקסטים  עם 

עם הרעיונות    ביקורתי  העומק עמן התמודדו החסידים. פיתוח יכולת ניתוח של טקסט חסידי ושיח

כתנועה מכוננת בהיסטוריה היהודית וכנסיון  של התנועה החסידות    הבנהבו.  ים  המובעהמרכזיים  

 היהדות.   פירוש מחדש של חלק מיסודות

 

 :  תיאור הקורס

במוקד הקורס תעמוד תנועת החסידות והטקסטים אשר כוננו אותה והפכו אותה לאחת מן התנועות 

במהלך הקורס נקרא בכתביהם של הוגים עשרה והעשרים.  -המשפיעות בעם היהודי במאות התשע

חסידיים מדורות שונים ומחצרות חסידיות שונות על מנת להעניק תמונה רחבה ככל הניתן של 

החסידות חסידית.    תופעת  חצר  כל  של  הפנימית  השפה  של  עם  והבנה  מעמיקה  היכרות  דרך 

אשר   הטקסטים המכוננים של התנועה החסידית, נעמוד על החסידות כתופעה חברתית והיסטורית 

הצדיק דמות  את  שלה  במוקד  הגדולות העמידה  השאלות  מהן  להבין  ננסה  הקורס  במסגרת   .

עמדו   וכיצד הם ים שנתנה להם התנועה החסידית  העומדות בבסיס הטקסטים, מהן המענים השונ

מעצבת את דמות האל באופנים כיצד תנועה דתית    או לא עמדו במבחן הזמן. כמו כן, נבקש לראות

בקורס יינתן  מסוימים וכיצד היא מנסה להעניק משמעות מחודשת לדת בעידון של נאורות וחילון.  
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לניתוח   כלים  מתן  על  באודגש  טקסטים  עצמאי  ולפרשנות של  ומשותף    ובזוגותפן  ער  לדיון  וכן 

 במליאה. 

 

 :   חובות הקורס והרכב הציון בקורס

שכוללת מענה על שאלת בחירה באחד  )עבודת בית    קורס  תרגיל אמצע:  עבודת אמצע סמסטר

 30%  –( עמודים 2-, כהנושאים הנלמדים

בכיתה באמצעות הכלים עבודה אשר המוקד שלה הוא ניתוח טקסט חסידי שלא נלמד  :  עבודת סיום

. היקף הטקסט אליו תתייחס  שנלמדו ובאמצעות יכולת כתיבה וניתוח של הרעיון המרכזי בטקסט

 70%  - עמודים 12-8 היקף העבודה מתוך הספר החסידי.העבודה: עמוד אחד 

 

 . 60ציון עובר בקורס: 

  יודפסוהקטעים הרלוונטיים יועלו למודל  ) את קריאת החובה לקראת כל שיעוריש לקרוא 

 (. במקראה

 

 1שיעור מס' 

 הופעתה של מחשבה יהודית רדיקלית.  − החסידותשיעור: נושא ה

של הבעש"ט  לר' גרשון מקיטוב. יעקב יוסף )מפולנאה(, בן   " הנשמה עליית  " קריאת חובה: אגרת  

   תרפט.-עמ' תרפו ירושלים תשע"א, פורת יוסף,

איגרת הקודש לבעש"ט: נוסח הטקסט ותמונת העולם: משיחיות,  " פדיה, חביבה,  :  מומלצתקריאה  

 . 311-354  עמ' (,2005ע, ג ) ציון, " התגלות, אקסטזה ושבתאות

310-(, עמ'  2000  ,ירושלים)  מיסטיקה, מאגיה, הנהגה  -הבעש"ט   :בעל השםאטקס, עמנואל,  

292 . 

 

   2שיעור מס' 

 הבעש"ט לבני דורו.בשורת נושא השיעור: 

-קד, פרשת וישב, עמ'  ("גמירושלים, תש)  תולדות יעקב יוסף )מפולנאה(,יעקב יוסף    קריאת חובה:

 קמא(.-)במהדורת 'יריד החסידות' בעמ' קלא.הק

 , פרקים א, ד, ו, טז.(תש"ה ,תל־אביב) יון מצולהנתן נטע הנובר, 

,  " : רצף מבני ותמורה1772החסידית אחרי שנת  התנועה  " עדה,  אלברט,  -רפפורט:  קריאה מומלצת

 . 210-217, עמ' (תשס"א ,ירושלים))דוד אסף, עורך(  צדיק ועדהבתוך: 

 

   3שיעור מס' 

 של הבעש"ט.  ושמחה בהגותו סיגופים נושא השיעור: 

 קארעץ )תקמא(, פרשת מקץ.    ,, בן פורת יוסף (מפולנאה) יעקב יוסף קריאת חובה: 
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,  379-384עמ'    תשס"א(,  ,ירושלים)  זה למאגיהטבין אקס  -  החסידותאידל, משה,  :  קריאה מומלצת

424-407 . 

 .9-22עמ'  תשמ"ח(,, ירושלים: מאגנס) החסידות כמיסטיקהשץ־אופנהיימר, רבקה, 

 

 4שיעור מס' 

 דמיון ומציאות. − נושא השיעור: כוחו של הסיפור החסידי, דיון בנושא הגיוגרפיה חסידית

 .1-5(, סיפורים  1815 ,קאפוסט) שבחי הבעש"ט, בן שמואל קריאת חובה: דב בער

 . 15-36, עמ' (תש"ף , ירושלים) דמותו המיתולוגית של הבעש"טיונתן מאיר, 

  ציון ,  " לתולדותיו של מקור היסטורי: ספר שבחי הבעש"ט ועריכתו" רוסמן, משה,  :  קריאה מומלצת

 . 214– 175עמ'  (,1993נח, ב )

 

 5שיעור מס' 

 על פי מנחם מנדל מויטעבסק. האלוהות והעולםנושא השיעור: 

פרשת    (,תשס"ז  ,ירושלים  ;תקע"ד  ,קאפוסט)  פרי הארץ,  (מוויטבסק)קריאת חובה: מנחם מנדל  

 כז.-ויצא, עמ' כהא, פרשת -וישב, עמ' ל

מומלצת רחל,  :  קריאה  על  אליאור,  המיסטיים  חירות  מקורותיה  החסידית,  המחשבה  הלוחות: 

195-, 60-83, 12-24עמ'  (,1999תל־אביב: משרד הבטחון ההוצאה לאור, ) ויסודותיה הקבליים

165 ,270-249 . 

 

 6שיעור מס' 

 מנחם מנדל מויטעבסק.נושא השיעור: דמות הצדיק על פי 

פרשת    (,תשס"ז  ,ירושלים  ;תקע"ד  ,קאפוסט)  פרי הארץ,  (מוויטבסק)קריאת חובה: מנחם מנדל  

 טז. -נח, עמ' יד

למהותו של הצדיק בחסידות: עיונים בתורת הצדיק של  " שץ־אופנהיימר, רבקה,  :  קריאה מומלצת

 . 365 -378)תש"ך(,   145-144, יח מולד, " ר' אלימלך מליזנסק 

 

 7שיעור מס' 

 נושא השיעור: רעיון העבודה בגשמיות בחסידות.

חובה:   )ממזריטש(,  קריאת  בער  ליעקב,  דב  דבריו  תקמ"ה,מגיד  ר  קארעץ,  ש"ץ מהדורת   '

 . 334-335 , ס' רט עמ'127-130, ס' ד' עמ' 51, ס' לב עמ' (ירושלים, תשל"ו)אופנהיימר 

 

צדיק  , בתוך:  " דתית בראי הדבקות-החסידות: תנועה חברתית" ,  , מנדלפייקאז':  קריאה מומלצת

   . 445-462, עמ' (תשס"א ,ירושלים))דוד אסף, עורך(  ועדה
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 8שיעור מס' 

 אפרים'.-מחנה -הדבקות בכתביו של ה'דגלרעיון נושא השיעור: 

, הוצאת פאר מקדושים תשע"ד,  דגל מנחה אפרים,  (מסדליקוב)משה חיים אפרים  קריאת חובה:  

 רסט.  -חלק א', פרשת תרומה, עמ' רסז

 

 9שיעור מס' 

 דבקות בכתביה של חסידות טשערנוביל.רעיון הנושא השיעור: 

עמ'    פרשת בהעלתך,, הוצאת פאר מקדושים תשע"ה,  מאור עיניים,  ( מטשערנוביל)נחום  מנחם  

 תמ. -תלה

 

 10שיעור מס' 

 מתנגדים(מבט מן החוץ ) − החסידות נושא השיעור:

 . 144, עמ' (תשי"ג ,אביב-תל) חיי שלמה מימון מימון, שלמה,  קריאת חובה:

 . 36-49(, עמ' מתוך המקראה) 1880, וילנא, ריצים וחרבות צורים זמיר ע, ב-כתבים א

 

 11שיעור מס' 

 משכילים(מבט מן החוץ ) − החסידותנושא השיעור: 

גורל הצדיקים: סאטירה נשכחת  , בתוך: מאיר, יונתן,  " גורל הצדיקים" קריאת חובה: יחיאל מלר,  

 . 283-297עמ'  (,2014) 4, דחק: כתב עת לספרות טובה, על חסידות ברסלב

יד,  -, נדפסים וכתביתולדות החסידות: על יסוד מקורות ראשוניםדובנוב, שמעון,  :  קריאה מומלצת

 . (תש"ד ,תל אביב)

 

 12שיעור מס' 

 .חב"דחסידות התשתית הקבלית בתורת נושא השיעור: 

 ג'. -לקוטי אמרים )תניא(, פרקים א', שניאור זלמן )מליאדי(קריאת חובה: 

  עת לפילוסופיה יהודית וקבלה -דעת: כתב,  " עיונים במחשבת חב"ד" אליאור, רחל,  :  ה מומלצתקריא

   .177-133עמ'  חורף תשמ"ו(,)

 

 31שיעור מס' 

 .ב"דסידות חעל פי ח נפש האדםנושא השיעור: 

 ו'. -לקוטי אמרים )תניא(, פרקים ד', שניאור זלמן )מליאדי( קריאת חובה:

 

 41שיעור מס' 

 . ב"דסידות חעל פי ח העולםנושא השיעור: 
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 מ'.-לקוטי אמרים )תניא(, פרקים ל"ה, שניאור זלמן )מליאדי(קריאת חובה: 

 

 51שיעור מס' 

 .חב"דכתביה המאוחרים של חסידות האדם על פי  תפקידנושא השיעור: 

 . 365  -343, עמ'  תשי"א   , שבט" באתי לגני" מנחם מנדל שניאורסון )מלובביץ'( מאמר  קריאת חובה:  

 

 61שיעור מס' 

ר'   של  בכתביו  קבלית  ופרשנות  משיחיות  השיעור:  ספרין נושא  יחיאל  יהודה  אייזיק    יצחק 

 . (1)מקומארנה( )חלק 

ניו יורק    ,נפלא ועמוק על הזוהר הקדוש  זוהר חי: פירושיצחק אייזק יחיאל ספרין,  קריאת חובה:  

 תשנ"א, בראשית, דף י"ז ע"ב )ימסר תעתיק לכתב עברי(.

 

 17שיעור מס' 

השיעור:   ונושא  ר'  משיחיות  של  בכתביו  קבלית  ספרין פרשנות  יחיאל  יהודה  אייזיק    יצחק 

 (. 2)חלק  )מקומארנה(

ניו יורק    ,נפלא ועמוק על הזוהר הקדוש  שזוהר חי: פירויצחק אייזק יחיאל ספרין,  קריאת חובה:  

 תשנ"א, בראשית, דף י"ז ע"ב )ימסר תעתיק לכתב עברי(.

 

 81שיעור מס' 

 נושא השיעור: תפיסתם העצמית של הצדיקים. 

 (. מתוך המקראהיצחק יהודה יחיאל ספרין, מגילת סתרים ) קריאת חובה:

,  חלום, אנתולוגיית 'כל ספורי ר' נחמן מברסלב' ,  ”זה מתלוצץ ממני וזה משחק ממני“נחמן מברסלב,  

 . 323-325(, עמ' בעריכת צבי מרק )מתוך המקראה

 

 91שיעור מס' 

 ר' נחמן מברסלב. -נושא השיעור: "האש שלי תוקד עד לימות המשיח" 

 חיי מוהר"ן, פרק גדולת נוראות השגתו, רמג. ספר קריאת חובה: 

, בתוך:    רבי נחמן מברסלב : צער העולם וכיסופי משיח : שתי מסותצייטלין, הלל,  :  קריאה מומלצת

 .)תשס"ו ’ירושלים( )שמע -תאנר, גדעון עפרת, ישראל מ. בעריכת אלחנן ריי( יריעות

 

 20שיעור מס' 

 נושא השיעור: "צדיק האמת" בכתביה של חסידות ברסלב. 

 תורה ז'.  ,לקוטי מוהר"ן תנינא .תורה סו ,קמא לקוטי מוהר"ןנחמן מברסלב, קריאת חובה: 
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 21שיעור מס' 

 נושא השיעור: העולם, צמצום ומניעות בכתביה של חסידות ברסלב.

 . , תורה וקמאלקוטי מוהר"ן קריאת חובה: נחמן מברסלב, 

, הוצאת פאר מקדושים תשע"ד, חלק ב', פרשת  דגל מנחה אפרים משה חיים אפרים )מסדליקוב(,  

 שסו.-תזריע, עמ' שסה

, עדה, ' "קטנות", "פשיטות" ו"איני יודע" של ר' נחמן מברסלב', : רפפורט־אלברטקריאה מומלצת

אלאבאמה תשל"ט, חלק עברי, עמ'   )שטיין ור' הלוי  בעריכת י' (  חכמה דעה היסטוריה  - עין חד"ה

 לד. -ז'

 , תורה ו, תורה סד. קמאלקוטי מוהר"ן נחמן מברסלב, 

 

 

 22שיעור מס' 

 הסיפור בחסידות ברסלב. תפיסת  -מעשיה בתוך מעשיהנושא השיעור: 

בעטלירס )משבעת קבצנים(, מעשיה י"ג מספורי מעשיות, בתוך:  שבעה  הקריאת חובה: מעשה מ

, תל־כל סיפורי רבי נחמן מברסלב: המעשיות, הסיפורים הסודיים, החלומות והחזיונותצבי מרק,  

 . 358-362 עמ', אביב תשע"ה

 (, מבוא. 1984 ,אילן-בר( מלך-בתפעמי : אלשטיין, יואב, קריאה מומלצת

 

 23שיעור מס' 

 נושא השיעור: כיסופים ו"מניעות" בחסידות ברסלב. 

, מו. מעשה מאבדת בת מלך )מעשה א' מספורי  קוטי מוהר"ן תנינאלנחמן מברסלב,  קריאת חובה:  

הסודיים, החלומות כל סיפורי רבי נחמן מברסלב: המעשיות, הסיפורים  צבי מרק,  מעשיות(, בתוך:  

 . 207-204עמ'  ,, תל־אביב תשע"הוהחזיונות

- מסע אל הסוד: בעקבות מסעו של רבי נחמן מברסלב לארץ: מלכיאל, אליעזר, קריאה מומלצת

 . 31-68פרק שני, עמ'  (,2007) ישראל

 

 24שיעור מס' 

 נושא השיעור: משיחיות, המשכיות וטקסט בחסידות ברסלב. 

 פרק נז ס' ג, פרק לד ס' א, פרק סא.  נחמן מטשעהרין, פרפראות לחכמהקריאת חובה: 

מומלצת אלכסנדרה,  :  קריאה  של  " מנדלבום,  התיאולוגית  משמעותם  באוויר:  פורחות  אותיות 

-Judaica Petropolitana  ,14  (2020)  ,29,  " שריפת וכתיבת ספרים בתורת רבי נחמן מברסלב

41 . 

 

 25שיעור מס' 
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 נושא השיעור: מלחמת ששת הימים בהגותו של הרבי מסאטמר. 

- , הקדמה, ק, ברוקלין תשס"ו" קונטרס 'על הגאולה ועל התמורה'" קריאת חובה: יואל טייטלבוים,  

 קפז.-קמז, קפו-קא, קמה
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 שאלות שעוד לא נשאלו. ה − החסידותנושא השיעור: 

 :קריאת חובה

 Marginalia Narrative, New the on Reflections Hasidism:, Kauffman Tsippi
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