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 סית כהשפעת חסידות חב"ד על ההגות היהודית האורתודו

  20 - במאה ה

  30026/01ס' הקורס : מ

 מרצה : פרופ' ד. שוורץ 

 הרצאה :  סוג הקורס

 

                  טתשע":   לימודיםהשנת 

                       ב:   סמסטר

 ש"ש  1היקף שעות:  

            אתר הקורס באינטרנט:
 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 

  לוגיה החב"דית על ההגות האורתודוקסית של התאוהקורס דן בהשפעות 
    במאה העשרים, כשהוא מתמקד במיוחד ברב אברהם יצחק הכהן קוק וברב  
 יוסף דב סולובייצ'יק 

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 
   הקורס עוסק במושגי יסוד בהגות חב"ד וגלגוליהם בהגות הרב קוק והרב סולובייצ'יק      
 צום" ו"דילוג"(.)למשל "צמ     

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:     
 

 ניתוח טקסטואלי.        
 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:     
 

   עבודה )למי שלוקח את הקורס כהרצאה( ועבודה  חובות / דרישות / מטלות: 
 סמינריונית )למי שלוקח אותו כסמינריון(. 

 
 ציון העבודה )ללוקח אותה כהרצאה( :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 
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 פרט + עבודה )סמינריון(ר וציון 

 

 )חובה/רשות( ליוגרפיה:יבבד. 

      
 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      

 
פר היובל לרב מרדכי ברויאר, אביב"י, י', 'היסטוריה צורך גבוה', בתוך מ' אידל ואחרים )עורכים(, ס

 .771-709ירושלים תשנ"ב, עמ' 

אידל, מ', 'ההתבודדות כ"ריכוז" בפילוסופיה היהודית', בתוך מ' אידל, ז' הרוי וא' שביד )עורכים(, ספר 

 .60-39היובל לשלמה פינס, א, ירושלים תשמ"ח, עמ' 

 .40-25, עמ' )תשנ"ז( 36, 'יהדות, מיסטיקה יהודית ומאגיה', מדעי היהדות --

 אביב תשנ"ב.-, משיחיות ומיסטיקה, תל--

 אביב תש"ן.-איש שלום, ב', הרב קוק בין רציונליזם למיסטיקה, תל

גלמן, י', 'האסתטיקה במשנתו של הרב קוק', בתוך ב' איש שלום וש' רוזנברג )עורכים(, יובל אורות, 

 .168-159ירושלים תשמ"ה, עמ' 

)תשנ"ד(,  4פי הרב אברהם יצחק קוק', עיונים בתקומת ישראל -היהודית על, 'ציון וירושלים: המדינה --

 .514-505עמ' 

 ירון, צ', משנתו של הרב קוק, ירושלים תשל"ד.

 .89-75)תשמ"ב(, עמ'  9לוז, א', 'היסוד הדיאלקטי בכתבי הרב י"ד סולובייצ'יק', דעת 

 .128-111)תש"ם(, עמ'  4?', דעת מיתודה או מהות –פלאי, פ', 'הדרוש בהגות הרב סולובייצ'יק 

 .110-99)תשמ"ד(, עמ'  12, 'מתורת האדם של הרב סולובייצ'יק', דעת --

קפלן, ל', 'דגמים של האדם הדתי האידיאלי בהגות הרב יוסף דוב סולוביצ'יק', מחקרי ירושלים במחשבת 

 .339-327ישראל ד )תשמ"ה(, עמ' 

מב"ם לניאוקאנטיאנים', בתוך ש' ישראלי, נ' לאם וי' רפאל רביצקי, א', 'קניין הדעת בהגותו: בין הר

)עורכים(, ספר יובל לכבוד מורנו הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים וניו יורק תשמ"ד, א, 

 קנא.-עמ' קכה

ורו: עיונים במשנתו של הראי"ה קוק רוזנברג, ש', 'הראי"ה והתנין העיוור', בתוך ח"י חמיאל )עורך(, בא

 .352-317זצ"ל, ירושלים תשמ"ו, עמ' 

, 'מבוא להגותו של הראי"ה', בתוך ב' איש שלום וש' רוזנברג )עורכים(, יובל אורות, ירושלים --

 .105-27תשמ"ה, עמ' 

 .70-39)תשמ"ב(, עמ'  9; 128-109)תשמ"ב(, עמ'  8רוס, ת', 'מושג האלוהות של הרב קוק', דעת 

-3שגיא א', 'בדידותו של איש האמונה במשנתו של י"ד סולובייצ'יק, הדיאלקטיקה של גורל וייעוד', דעת 

 255-251תשל"ט(, עמ' -)תשל"ח 2

 , )עורך(, אמונה בזמנים משתנים: על משנתו של הרב י"ד סולובייצ'יק, ירושלים תשנ"ז.--

 אביב תשנ"ו.-ציונות הדתית, תלשוורץ, ד', אמונה על פרשת דרכים: בין רעיון למעשה ב

 אביב תשנ"ז.-, ארץ הממשות והדמיון: מעמדה של ארץ ישראל בהגות הציונית הדתית, תל--

 ב, רמת גן תשס"ח.-, הגותו הפילוסופית של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, א--

 אביב תשנ"ט.-, הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות, תל--
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