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   ש"ש 1  : היקף שעות

         אתר הקורס באינטרנט:   

 
 א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:

 במאה העשרים.עם ההיסטוריוסופיה היהודית  תוכריה *

 היהודיתההגות  שללזרמים  במאה העשריםההיסטוריוסופיה היהודית של  ההכרת זיקת* 

 .להוהכללית הקודמים 

במאה יהודים הוגים  מאת םלניתוח ספרותי, לשוני ורעיוני של טקסטיהקניית כלים מתודיים  *

 העשרים.

 
 ב. תוכן הקורס: )רציונל, נושאים(

. במאה העשריםהוגים יהודים בפילוסופיה של ההיסטוריה של  מרכזיותזה ייבחנו סוגיות  קורסב

בסוגיות אלו לזרמים מובחנים של המחשבה  ההוגיםכמו כן, תיבדק זיקת רעיונותיהם של 

תפיסת הזמן בישראל מבוא רעיוני ) :שיילמדוין הנושאים ב .והכללית הקודמים להם היהודית

דת נבואית ודת מיסטית; מאפייניו של הרעיון המשיחי היהודי(; מושג הגלות ומשמעותו;  ן;ווביו

הופעתה )אפוקליפטיקה לעומת דרך הגאולה ו אופי מצב הגאולה )אוטופיה לעומת רסטורציה(;

 ת )אקטיביזם מיסטי לעומת אקטיביזם היסטורי(;נטורליזם משיחי(; דחיקת הקץ ופעילות גואל

 .משיחיות ומיסטיקה; ציונות ומשיחיות

 
 מהלך השיעורים:

 בטקסטיםמודרכת  פרונטלית + קריאה הרצאה: שיטות ההוראה
 

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

 מס' 
 השיעור

 ()חובה קריאה נדרשת נושא השיעור

 Friedrich Heiler, Prayer: A Study in the Historyהפילוסופיה של ההיסטוריה: מבוא:  1-2
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 .and Psychology of Religion, trans. and ed מצע תיאורטי

Samuel McComb, New York 1932, pp. 135–

171; Karl Löwith, Meaning in History, Chicago 

1949, pp. 1–19, 191–203; 
הפילוסופיה של ההיסטוריה בהגות  3-4

 תחסידיה
  קטעים נבחרים )מקראה(

הפילוסופיה של ההיסטוריה בהגות  5-6
 הליטאית

 קטעים נבחרים )מקראה(

הפילוסופיה של ההיסטוריה בהגות  7-8
 הציונית הדתית

 קטעים נבחרים )מקראה(

 הפילוסופיה של ההיסטוריה בהגות 9-10
 מזרחית-הספרדית

 ם )מקראה(קטעים נבחרי

 הפילוסופיה של ההיסטוריה בהגות 11-12
 בחו"ל היהודית

 קטעים נבחרים )מקראה(

הפילוסופיה של ההיסטוריה סיכום:  13
 במאה העשרים הגות היהודיתב

 בפרספקטיבה היסטורית ורעיונית

ברק, 'ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת וריאל א
הנבואה הראשונה במורה הנבוכים על תפיסת 

 66–64, דעת תא דגאולה בחוג הראי"ה'אתחל
 .415–361עמ' )תשס"ט(, 

 
 

 חובות הקורס: ג. 
 

 דרישות קדם:   
  
 כהכנה  ת ביבליוגרפיהקריא, מלאה בכל השיעורים נוכחות חובות / דרישות / מטלות:      

  ומבחן מסכם השתתפות פעילהקריאת מקורות, , יםלשיעור       

  יון מספרי / ציון עובר(:מרכיבי הציון הסופי )צ   

 נוכחות והשתתפות פעילה + מבחן בכתב       

 
  ליוגרפיה:יבב ד. 
      
 ( וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד )      

 
 טקסטים נבחרים מכתבי ההוגים יימסרו במקראה בתחילת הקורס.  *       

 
 מחקרים:

ה בר אשר ואחרים )עורכים(, ספר היובל לרב צורך גבוה', בתוך מש 'היסטוריה יוסף, אביב"י
 .771–709מרדכי ברויאר, ב, ירושלים תשנ"ב, עמ' 

משה, 'אברהם אבולעפיה, גרשם שלום ור' דוד כהן )"הנזיר"( על הנבואה', בתוך יהוידע  אידל
(, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יט)ב  ,עמיר )עורך(, דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד

 .834–819, עמ' ים תשס"הירושל
משה, 'רעיונות משיחיים ורעיונות ציוניים', בתוך שמואל נח אייזנשטדט ומשה ליסק  אידל

 .81–73)עורכים(, הציונות והחזרה להיסטוריה: הערכה מחדש, ירושלים תשנ"ט, עמ' 
, ךמוסמ , עבודת'היסטוריה והיסטוריוסופיה במשנתו של ר' שלמה אלישיב' אליעזר, באומגרטן

 .אוניברסיטת בן גוריון, תשס"ו
בלפר אלה, זהות כפולה: על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם היהודי, רמת גן תשס"ד, עמ' 

184–200. 
יוסף, 'היסטוריה ואוטופיה במשנתם של המהר"ל ושל הראי"ה קוק', בתוך מיכאל פ'  שלמה-בן

תשס"ה, (, תל אביב כ ,תעודה)ות מאך ויורם יעקבסון )עורכים(, היסטוריוסופיה ומדעי היהד
 .65–37עמ' 

בתוך רחל אליאור ויהודה ליבס )עורכים(, קבלת  יוסף, 'קבלת האר"י ותורת הרב קוק', שלמה-בן
האר"י: דברי הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום 

 .457–449, עמ' (, ירושלים תשנ"במחקרי ירושלים במחשבת ישראל י)
וריאל, 'האנטישמיות מנקודת מבט תאולוגית: עיון בעולמם הרעיוני של הראי"ה קוק אברק 

 .371–301עמ' וממשיכי דרכו', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כד )תשע"ה(, 
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, 'ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה הראשונה במורה הנבוכים על תפיסת וריאלא ברק
 .415–361עמ' )תשס"ט(,  66–64, דעת י"ה'אתחלתא דגאולה בחוג הרא

ברק אוריאל, 'הרב יעקב משה חרל"פ ופירושיו למאמרי הזוהר', בתוך אבי אלקיים וחביבה פדיה 
ינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' משה יחלמיש למע)עורכים(, 

 .659–623עמ' , ירושלים תשע"ו, חלמיש
בין החוחים": מוטיב השושנה בהגותו של הרב יעקב משה חרל"פ ברק אוריאל, '"כשושנה 

 .262–251עמ' )תשע"ה(,  80–79ומקורותיו הקבליים', דעת 
יהונתן, 'מושג הכוח בחוגו של הראי"ה קוק', בתוך יהוידע עמיר )עורך(, דרך הרוח: ספר  גארב

–753עמ' תשס"ה, (, ירושלים יט ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל)היובל לאליעזר שביד, ב 
770. 

 גארב יהונתן, הקבלה בעת החדשה כתחום מחקר אוטונומי, לוס אנג'לס תשס"ו.
 .'ְיִחיֵדי ַהְסֻגּלֹות ִיְהיּו ַלֲעָדִרים': עיונים בקבלת המאה העשרים, ירושלים תשס"הגארב יהונתן, 

צ' זוהר  גארב יהונתן, '"קבלה מחוץ לחומות": תגובתו של הרב הדאיה להקמת המדינה', בתוך
)עורך(, הרב ֻעזיאל ובני זמנו: פרקי עיון בהגותם של חכמי המזרח בישראל במאה העשרים, 

 .27–13ירושלים תשס"ט, עמ' 
 קוק ב"הפלס", , 'ציונות חילונית, תעודת ישראל ותכלית התורה: מאמרי הרבאליעזר גולדמן

מחקרים ועיונים: הגות יהודית בעבר )עורכים(,  שגיא' סטטמן וא 'דבתוך תרס"ד', –תרס"א
 .182–159עמ'  ובהווה, ירושלים תשנ"ז,

פי הרב אברהם יצחק קוק', עיונים בתקומת -יהודה, 'ציון וירושלים: המדינה היהודית על גלמן
 .514–505)תשנ"ד(, עמ'  4ישראל 

קומוניזם אלטרואיסטי": הקבלה המודרניסטית של הרב אשלג', עיונים בתקומת '" בועז, הוס
 .130–109)תשס"ו(, עמ'  16ישראל 

, עבודת דוקטור, האוניברסיטה 'תורה שבעל פה בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין'עמירה,  ליוור
 .205–149עמ' , העברית בירושלים, תשס"ו

 24', קבלה לוי יצחק קרקובסקי 'ריו הגנוזים של רספ: לתולדות הקבלה באמריקהמאיר יונתן, '
 .208–171עמ' )תשע"א(, 

אביעזר, הקץ המגולה ומדינת היהודים: משיחיות, ציונות ורדיקליזם דתי בישראל, תל  רביצקי
 .אביב תשנ"ג

, נביאים לעמם ולאנושות: נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים, ליעזרא שביד
 .214–190עמ'  ירושלים תשנ"ט,

פרק בתולדותיו של הרעיון  –ההתפתחות של המין האנושי במשנתו של מנדלסון שוורץ דב, '
 .121–109עמ' )תשמ"ט(,  22המשיחי', דעת 

נותיהם של רנ"ק ופ. רוזנצווייג', 'הבעייתיות של ההיסטוריוסופיה היהודית במש ,שהמ שוורץ
 אביב תשכ"ז,-עת החדשה, ירושלים ותלשפה, מיתוס, אמנות: עיונים במחשבה היהודית ב

  .215–195עמ' 
שוח"ט רפאל, 'הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר"א והשפעת רמח"ל עליו ועל בית 

 .152–125עמ' )תשנ"ח(,  40מדרשו', דעת 
שרביט יוסף, 'הנצרות והאסלאם בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי )'מניטו'(: דברי הימים 

ים', בתוך דב שוורץ ואריאל גרוס )עורכים(, על התשובה ועל הגאולה: מנחת שי ואחרית הימ
 .276–257עמ' גן תשס"ח, -לבנימין גרוס, רמת
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