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 :הקורסמטרות 

תית ת הקורס הן הכרת החסידות כתנועה מודרנית והשפעתה על היהדות מבחינה דומטר

ותרבותית. היעד המרכזי של הלמידה בקורס היא הבנת המצב האישי, היהודי ישראלי והיהודי 

בכלל בהקשר התרבותי שהחסידות חידשה. בנוסף, מטרת הקורס היא מפגש עם הטקסטים 

ועד ימינו.  18-והתודעה וההקשרים של תנועת החסידות ונגזרותיה למן ימיה הראשונים במאה ה

את המרחב הטקסטואלי דמויות ורעיונות מרכזיים בחסידות, סטודנטים יכירו עם סיום הקורס ה

הם ירכשו מיומנות  החסידי, יתוודעו אל מקורותיו ואל הדינאמיקות של הדרוש והסיפור החסידי.

 בקריאת טקסטים חסידיים והבנת תמות מרכזיות ביהדות המודרנית.

 

 :תיאור הקורס

יהדות במזרח אירופה והשפעות חידוש זה ניכרות היום תנועת החסידות חידשה את פניה של ה

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

בתמות מרכזיות של ההגות החסידית תוך שימת לב לכלים שבהם הפיצה החסידות את 

התרבותיים של הגותה ולתנועות רעיונותיה, לפרשנות הייחודית לדוברים החסידיים, להיבטים 
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 –הביקורתיות בקרב המחשבה החסידית ולביקורת הפנים חסידית ולביקורת מחוצה לה 

המתנגדים. בין הנושאים שיידונו: משיחיות וגאולה, האינדיבידואל והכלל, צדיק ומנהיגות, 

סיבי במהלך הקורס יהיה עיסוק אינטנחסידות ומגדר, שמחה והדיאלקטיקה הנפשית, ועוד. 

הדיון בנושאים השונים יכלול  בספרות חסידית וניתוחה דרך לימוד בחברותות ודיון מאסף בכיתה.

יושם לב לרקע וההקשר  .יהסינכרונניתוח התפתחותי דיאכרוני ומיקום הדעות השונות בציר 

תרבותי שבו התפתחה התנועה ולהשלכותיה על הקיום והמחשבה היהודית -ההיסטורי

 המודרנית.

 

 :ת הקורס והרכב הציון בקורסחובו

  במהלך הקורס יש לקרוא את כל המקורות המחקריים המצוינים כקריאת חובה בסילבוס 

 בהם סיכום  :(ים בכל אחדמיל 300-500) סיכום מקור – ארבעה תרגילי כתיבה הגשת

והערת ביקורת עליו )תרגילי הכתיבה יהיו על המקורות המחקריים  מחקרי נבחר מקור

או על מאמר מחקרי מחוץ לרשימה בתיאום עם  לבחירת הסטודנטים,, שברשימה

 המרצה(.

  מיועד לביצוע לקראת המפגש השני ובו יידרשו  "תעודת זהות":תרגיל כתיבה

 הסטודנטים לערוך "תעודת זהות" לדמות חסידית מתוך הספר "שבחי הבעש"ט".

  ניתוח :(אחד ים בכלמיל 300-500) ניתוח טקסטים – חמישה תרגילי כתיבההגשת 

 ל: יכלוטקסטים חסידיים מתוך חוברת המקורות. ניתוח הטקסט החסידי 

 תרגום אם יש צורך(+) פיסוק הקטע .1

 פתיחת ראשי תיבות .2

 לך הפרשני שנעשה בקטעהבהרת המה .3

 ביחס לנושא שהמקור מסווג אליו. רעיון המסוים המובע בקטעהבחנה והסברת ה .4

 )שימוש במחקר( דתיתדית/של הרעיון במסגרת המחשבה היהוהשוואה  .5

 )שימוש במחקר( /היסטורית/חברתיתפילוסופיתביקורת מנקודת מבט דתית/ .6

 .במהלך הקורס תרגילים 10 : סך הכל

: המקורות המחקריים והחסידיים מסווגים לפי נושאים שיידונו בכל זמני הגשת תרגילי הכתיבה

 פני המפגש שיעסוק בנושא.ל עד יומייםמוגשים במייל למרצה מפגש. על התרגילים להיות 

 5: כל סטודנט צריך להציג בפני הכיתה בפני הכיתה ת חמישה תרגיליםהצג 

 (לכל הצגת תרגיל דקות 5-7מהתרגילים שלו )

 כמו הלימוד בכיתה גם התרגילים יבוצעו בחברותא, כלומר, הגשה והצגה בזוגות )קבועים(.

רוס את הבחירה ביחס למשך זמן התרגילים וההצגות על פי בחירת הסטודנטים אך יש לפ

 הקורס. לדוגמא: לא להגיש תרגיל שבוע אחר שבוע.

 מהציון. 80%סך כל התרגילים מהווים  מהציון. 8%כל תרגיל מהווה -

 .מהציון 20%השתתפות פעילה בדיונים ומוכנות לשיעור:  ,הצגת התרגילים-
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  :60ציון עובר בקורס 

 עור רלוונטי.  יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שי 

 

 

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

 

יש לקרוא את המקורות הבאים עד השבוע  - חובהקריאת רקע שימו לב: 

 השלישי בסמסטר: 

)המאמר זמין  ייוו"א , תולדות החסידות, גרסה עברית של ערך באנציקלופדייתדוד אסף-

 במרשתת(

-The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University Press, 2008, 

pp. 659-670. 

  .1985האוניברסיטה המשודרת  ,תל אביב ,, תורתה של החסידותיורם יעקבסון-

 

: קונטקסטואליזציה של חידוש דתי החסידות כתנועה מודרנית –: פתיחה 1שיעור מס' 

 .(1-3)במקראה עמ' 

 קריאת רשות: 

החסידות, ציון עד, תשס"ט, עמ'  על הישראלית ההיסטוריוגרפיה של דינה , פסקרוסמן משה

141-175. 

 

 .)שבחי הבעש"ט( מורותאישים, רעיונות, התנגדות ות –ימי צמיחת החסידות : 2שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 ,נה כרךציון, ותמורה,  מבני רצף :1772 שנת אחרי החסידית התנועה ,אלברט-עדה רפפורט

 .183-245, עמ' 1990ן "ב, תש חוברת

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%95%D7%95%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%95%D7%95%22%D7%90
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 . (4-6)במקראה עמ'  האדם כמרכז –: עבודה בגשמיות 3שיעור מס' 

 קריאת חובה:

ת של גרשם שלום, בעריכת דוד אסף ואסתר ליבס, השלב האחרון: מחקרי החסידו גרשום שלום,

 258-237תשס"ט, עמ' עם עובד ירושלים 

 קריאת רשות:

הוצאת בכל דרכיך דעהו, תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידות, קויפמן ציפי, 

 .248-236רמת גן תשס"ט, עמ' אוניברסיטת בר אילן 

 

 .(7-9)במקראה עמ'  כינון המימד הנפשי –: תפילה 4שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 .267-315תשס"א, עמ' שוקן , החסידות; בין אקסטזה למאגיה, ירושלים משה אידל

 קריאת רשות: 

)תשסד(  סיפורי תפילה חסידיים כמקור לתפיסת עולם ואדם של החסידים, שפע טל , גריס זאב

 )המאמר יסופק במייל על ידי המרצה( .235-219

 

 .(10-11)במקראה עמ'  : צדיק ומנהיגות5שיעור מס' 

 : חובהקריאת 

, טיפולוגיה של מנהיגות והצדיק החסידי, בתוך דוד אסף )עורך(, צדיק ועדה: קגרין אברהם יצח

-422תשס"א, עמ' מרכז זלמן שזר, היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, ירושלים 

444. 

 

 .(12-13)במקראה עמ'  : שמחה והדיאלקטיקה הנפשית6שיעור מס' 

 קריאת חובה: 

. )המאמר יסופק במייל על ידי 30-43ציון תשי"א, עמ' , על השמחה בחסידות, שוחט עזריאל

 המרצה(

 

 

javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/UIMBQKGU4EI9CTHARAQVGY6GHGD44S3GNULAQPBBGXK9ICQS13-07755?func=service&doc_number=000428574&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/UIMBQKGU4EI9CTHARAQVGY6GHGD44S3GNULAQPBBGXK9ICQS13-07755?func=service&doc_number=000428574&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/UIMBQKGU4EI9CTHARAQVGY6GHGD44S3GNULAQPBBGXK9ICQS13-07755?func=service&doc_number=000428574&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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 .(14-15)במקראה עמ'  המומנט הרליגיוזי החסידי –: אמונה 7שיעור מס' 

 קריאת חובה:

רמת גן  הוצאת בר אילן , אמונה רדיקאלית; אוונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב,בר לב רוני

 .13-23, עמ' 2017

 קריאת רשות:

 .87-95. עמ' 1974, מחקרים בחסידות ברסלב, ירושלים יסיוסף וי

 

 .(16-19)במקראה עמ'  חיי הדת החסידיים –מצוות ולימוד תורה : 8שיעור מס' 

 קריאת חובה: 

 .316-346תשס"א, עמ' שוקן , החסידות; בין אקסטזה למאגיה, ירושלים משה אידל

 קריאת רשות:

Maoz Kahana and Ariel Evan Mayse, HASIDIC HALAKHAH: REAPPRAISING 
THE INTERFACE OF SPIRIT AND LAW, AJS Review 41:2 (November 2017), 
375–408 

 

 .(20-21)במקראה עמ'  : חסידות ומגדר9שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 עא-, החסידות והחסידים, תל אביב: דביר, תרפ"ג, ד, עמ' סזש"א הורודצקי

 קריאת רשות:

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

 496–509ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"א, עמ'  ,ד' אסף )עורך(, צדיק ועדה

 

 .(22-27)במקראה עמ'  : משיחיות וגאולה10שיעור מס' 

 קריאת רשות:

 1-45לב )תשכז(  חת החסידות, ציוןהרעיון המשיחי והמגמות המשיחיות בצמי ישעיהו תשבי,

 )המאמר יסופק במייל על ידי המרצה(
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 .(28-30)במקראה עמ'  על מרחביות ומקום –: ארץ ישראל 11שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 .127-138, עמ' 2011, ציון המניעים לעליות החסידים לארץ ישראלאטקס עמנואל, 

  :קריאת רשות

רמת גן הוצאת בר אילן וונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב, , אמונה רדיקאלית; אבר לב רוני

 181-194, עמ' 2017

 

 )ישנה של חיים דתיים )במקראה -דרך חדשה –: הסיפור החסידי 12שיעור מס' 

 קריאת חובה:

Tsippi Kauffman, The Hasidic Story: A Call for Narrative Religiosity, Journal of 

Jewish Thought & Philosophy 22 (2014) 101-126 

  

 

 : סיכום13שיעור מס' 


