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 04/2018 תאריך עדכון:

 

   בין תיאוסופיה לפילוסופיה: חב"ד 

  30473/01מס' הקורס : 

 שוורץ  .מרצה : פרופ' ד

 סוג הקורס : הרצאה 

 

  טתשע" :  לימודיםהשנת 

  א  : סמסטר

 ש"ש  1:   היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:           
 

כרת ספרות חב"ד; תפיסות ה :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 החוג ההגותי; תולדות הרעיונות הקבליים.

 
בסמסטר הראשון מבוא להשתלשלות טיעונים בספרות  נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 חב"ד. בסמסטר השני פגישות בנוגע לעבודה הסמינריונית.
 

הוראה  :(ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:    
 פרונטלית; ניתוח טקסטים; הדרכה אישית.

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

 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

הרעיונות הבסיסיים   1-5

 של הגות חב"ד

ראה ביבליוגרפיה 

 מצורפת

 

בחינת מוטיב ראשית  6-12

ההתהוות במסורת 

 חשבה החב"דיתהמ

  כנ"ל

פגישות בנוגע  הסוף-13

לעבודות; הדרכה 

 אישית
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 :חובות הקורסג. 
 

 (.03-083-01הקורס מבוא לקבלה ) דרישות קדם:     
 

 עבודה סמינריונית חובות / דרישות / מטלות:  
 

 :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי  

 

 )חובה/רשות( ליוגרפיה:יבבד. 

 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      
  חומר מחייב למבחנים:  

 
 .354-321אטקס, עמנואל, 'דרכו של ר' שניאור זלמן מלאדי כמנהיג של חסידים', ציון נ )תשמ"ה(, עמ' 

 .439-429, 'עלייתו של ר' שניאור זלמן מלאדי לעמדת מנהיגות', תרביץ נד )תשמ"ה(, עמ' --

הקבלה הנבואית לקבלת ר' מנחם מנדל משקלוב', בתוך מ' חלמיש, י' ריבלין ור' שוח"ט  'ביןאידל, משה, 

 .184-173)עורכים(, הגר"א ובית מדרשו, רמת גן תשס"ג, עמ' 

  .ירושלים ותל אביב תשס"א, החסידות בין אקסטזה למאגיה, --

 .186-166אליאור, רחל, 'המחלוקת על מורשת חב"ד', תרביץ מט )תש"ם(, עמ' 

 , חירות על הלוחות: המחשבה החסידית, מקורותיה המיסטיים ויסודותיה הקבליים, תל אביב תש"ס.--

 , תורת אחדות ההפכים: התיאוסופיה המיסטית של חב"ד, ירושלים תשנ"ג.--

 , תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב"ד, ירושלים תשמ"ב.--

 .2005ות והאיום על אמונת ישראל, ירושלים 'הרבי מלך המשיח', שערוריית האדישדוד, ברגר, 

גולדברג, שלי, נשמת הצדיק אחר הסתלקותו: רצף ותמורה בכתבי נשיאי חב"ד, עבודת דוקטור, רמת גן 

 תשס"ג.

הרן, רעיה, מחלוקות אידיאולוגיות פנים חסידיות בשלהי המאה הי"ח וראשית המאה הי"ט: גורמים 

' שניאור זלמן מלאדי, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, למחלוקת בין ר' אברהם מקליסק לבין ר

 ירושלים תשנ"ג.

, 'ר' אברהם מקליסק ור' שניאור זלמן מלאדי: ידידות שנפסקה', בתוך ר' אליאור וי' דן )עורכים(, --

 .428-399אופנהיימר, ב, ירושלים תשנ"ו, עמ' -קולות רבים: ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ

 וייס, יוסף, מחקרים בחסידות ברסלב, ירושלים תשל"ה.

חלמיש, משה, משנתו העיונית של ר' שניאור זלמן מליאדי ויחסה לתורת הקבלה ולראשית החסידות, 

 עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשל"ו.

 .נתיב לתניא, תל אביב תשמ"ח, --

 .181-176ה )תשל"ח(, עמ' , 'על מהדורות הספר "תורה אור', עלי ספר --

 .414-353יעקבסון, יורם, 'אהבת אלוהים בתורתו של ר' שניאור זלמן מלאדי', תעודה ז )תשנ"א(, עמ' 

, 'הנפש הבהמית בתורתו של רבי שניאור זלמן מלאדי', בתוך מ' אורון וע' גולדרייך )עורכים(, --

רו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל, משואות: מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכ

 .242-224ירושלים ותל אביב תשנ"ד, עמ' 

 .327-326, 308עמ' של ר' שניאור זלמן מלאדי', אשל באר שבע א )תשל"ו(, 'תורת הבריאה , --

 , תורתה של החסידות, תל אביב תשמ"ו.--

 .409-359 עמ'   )תשנ"ו(,עיונים בתורת הנפש של ר' שניאור זלמן מלאדי', תעודה י  :'תיקון הלב, --

'בין הפנים לחוץ: על פרשנותו של ר' מנחם מנדל שניאורסון ל"איגרת התשובה"', בתוך שוורץ, דב,  .1

א' ארליך, ח' קרייסל וד' לסקר )עורכים(, על פי הבאר: מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה 

 .634-611מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשס"ח, עמ' 

פנהיימר[, רבקה, 'אנטיספיריטואליזם בחסידות: עיונים בתורת שניאור זלמן מלאדי', מולד כ ש"ץ ]או

 .520-516)תשכ"ג(, עמ' 

 , החסידות כמיסטיקה, ירושלים תש"ם.--

 

Jacobs, Louis, Hasidic Prayer, New York 1973  
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--, Tract on Ecstasy, London 1963 

Foxbrunner, R. A., Habad, the Hasidism of Rabbi Shneur Zalman of Lyady, 

Tuscaloosa, Alabama 1992 

Loewenthal, Naftali, Communicating the Infinite: The Emergence of the Habad 

School, Chicago & London 1990  

--, ‘The Apotheosis of Action in Early Habad’, Da‘at 18 (1987), pp. V-XIX 

--, ‘”The Lower Unity”: Joining Mystic Quest and Reality in the First Century of 

Habad’, BDD: Journal of Torah and Scholarship 16 (2005), pp. 57-73 

--, ‘The Neutralisation of Messianism and the Apocalypse’, in R. Elior & J. Dan 

(eds.), Rivkah Shatz-Uffenheimer Memorial Volume, Jerusalem 1996, II, pp. 59-73 


