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 מחשבת ישראל

 17.04.2016תאריך עדכון:                                                          

 

  ראשית החסידות: עיון בהגותו של המגיד

 30161/01מס' הקורס: 

 ד"ר ציפי קויפמןהמרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    שנת לימודים

 '                   ב: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 

 

ר' דב בער המגיד ממזריטש, תלמיד הבעש"ט, הוא מדמויות היסוד של ההגות 

החסידית. בקורס נעיין בתורותיו במגוון נושאים: ה'יש' וה'אין' כמושגי יסוד, רעיון 

עבודת ה' בגשמיות, הדבקות, השעשוע, התפילה החסידית, היחס למצוות ול

הפרשנות החסידית לקבלה, ועוד. כן נבחן כיצד משתקפת תורתו של המגיד דרך 

 עיניהם של תלמידיו.

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים:

 הרצאה, קריאה וניתוח טקסטים, דיון בכיתה :שיטות הוראה

 
 

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

 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1 
 מבוא

 
 

החסידות אופנהיימר, -רבקה ש"ץ( חובה)קוויאטיזם והמודל  2-3
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: יסודות קוויאטיסטיים כמיסטיקה מאגי-המיסטי

, ירושלים תשמ"ח, עמ' במחשבה החסידית

9-40 

 

, החסידות בין אקסטזה למאגיהדל, משה אי

 עזן ידין, ירושלים ותל אביב תשס"א תרגם
 

יחס לעולם הזה,  4-5

 עבודה בגשמיות

מקדש אדם: ההפנמה רון מרגולין, ( חובה)

הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית 

 215-170, עמ' , ירושלים תשס"ההחסידות

 

בכל דרכיך דעהו: תפיסת ציפי קויפמן, 

האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית 

 , רמת גן תשס"טהחסידות
 

'יש' ו'אין', תענוג  6-7

 ושעשוע

דפוסי יסוד  -רחל אליאור, 'יש ואין ( חובה)

 מוסאורון וע יכלבמחשבה החסידית', מ

ירושלים  ,משואות, )עורכים( גולדרייך

 74-53עמ' תשנ"ד, 

 

ין: תורת השער לאנתנאל לדרברג, 

החסידות בהגותו של רבי דוב בער, המגיד 

 , ירושלים תשע"אממזריץ'
 

 הנהגה וצדיקות 8-9

 -'סביב שולחן המגידארתור גרין, ( חובה)

צדיק, מנהיגות ופופולריזציה בחוגו של רבי 

עח, א )תשע"ג(,  ציוןדוב בער ממזריטש', 

106-73 

תפילה ומחשבות  10

 זרות
 

 יחס ליופי -דבקות 11

לתולדותיה  :של אישה אידל, "יופייה משה

עמנואל אטקס,  של המיסטיקה היהודית",

ואלחנן ריינר  דוד אסף, ישראל ברטל

מחקרים  קובץ :במעגלי חסידים)עורכים(, 

, וילנסקי לזכרו של פרופסור מרדכי

 317-334עמ'  ס,"ירושלים תש
 

המגיד ובנו ר'  12

 אברהם המלאך

טיפולוגיה  -הציפי קויפמן, 'משכמו ומעל

של צדיק בתורותיו של ר' אברהם המלאך', 

 272-239(, עמ' 2015) 33 קבלה

 

 המגיד -סיכום 13

 ותלמידיו
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 :חובות הקורסג. 

 אין דרישות קדם:     

 נוכחות, השתתפות פעילה, מבחן חובות / דרישות / מטלות: 

 מבחן 100% :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר( 

 

 : קריאת החובה והרשות לעיל בטבלה)חובה/רשות( ביבליוגרפיה: ד.

 ( וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד )

  חומר מחייב למבחנים:

 

 

 


