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    סוד ספר הבהיר  -קבלה מבוא ל
 

  30116/01מספר הקורס : 
 שם המרצה : ד"ר מיכאל שניידר 

 קורס : הרצאה סוג ה
 

 שנת הלימודים : תשע"ח 
 סמסטר : ב 

 ש"ש   1היקף שעות :  
 

 [subject מומלץ לכתוב 'מבוא' בשורת]  msbeny@hotmail.comמרצה: מיכאל שניידר. כתובת 

 
 דף הקורס באינטרנט:

1 )ttp://lemida.biu.ac.ilh 
2 )http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/mavo.2014.htm   להקפיד על[S  ]גדולה 

 :דף כללי לקורסים שלי
http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider 

 ס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:א. מטרות הקור
להכיר צורות שונות ומגוונות של המיסטיקה היהודית, משלהי תקופת המקרא ועד לראשית העת החדשה.  –מטרת הקורס 

מיסטיקה היוותה ממד חיוני בעולמה הרוחני של היהדות לדורותיה. יצירה קבלית שופעת מקוריות, עתירת דמיון, 
מחשבה מיסטית משרטטת מחדש את גבולות האפשר ואת האופק של המחשבה היהודית ססגונית ופרדוקסלית. הכרת 

 בכללותה.

 )רציונל, נושאים( ב. תוכן הקורס:
דיון במושגי יסוד המשמשים לתיאור והסבר של תופעות המיסטיות; סקירה היסטורית של התפתחות מסורות המיסטיות 

יבות. חטיבה ראשונה תוקדש לשרשים מקראיים של הגות מיסטית בעת העתיקה ובימי הביניים. הקורס יתחלק לארבע חט
ולספרות הבית השני. חטיבה שנייה תעסוק במסורות הסוד בספרות חז"ל, בספרות ההיכלות, בפרקטיקה מיסטית של 

בקבלה, מראשית הופעתה במאה הי"ב על עד לקבלת האר"י במאה  –  'ירידה למרכבה' ובספר יצירה. חטיבה שלישית
 נכיר את האסכולות העיקריות את יצירות המופת של הקבלה הקלאסית.  הט"ז.

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים: 
 –במרכז השיעור תעמוד קריאה מודרכת של המקורות. לפני הקריאה תינתן הרצאת מבוא לטקסט או לקבוצת הטקסים 

מקומו  –ריים. לאחר קריאת הטקסט ודיון ברעיונות העולים מתוכו, תנתן סיכום תיאור הרקע ההיסטורי והנושאים העיק
של המקור בתמונה הכללית של המיסטיקה היהודית. כל המקורות ורוב חומר לקריאת חובה יהיו נגישים דרך אתר הקורס, 

 וכן חלק ניכר מן החומר המומלץ.

 
 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 

 

ספר הבהיר. קבלה ראשית הקבלה ו  .1
 ופילוסופיה.

  

Scholem, Origins of Kabbalah 
 מתוך גרשום שלום, ראשית הקבלה, ירושלים, תש"ו: 

 נהור-פרק ד: ר' יצחק סגי         פרק ג': ראב"ד וסיעתו
 לקריאה בשיעור

 דניאל אברמס, ספר הבהיר הופעת הקבלה בפרובנס  .2
 לקריאה בשיעור

mailto:msbeny@hotmail.com
http://lemida.biu.ac.il/
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http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/BAHIR.pdf
http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/BAHIR.pdf
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 ישעיהו תשבי, פירוש האגדות  קבלה בספרד   .3
 חביבה פדיה, רמב"ן

 שלום, קבלה בגירונה

תפיסות עיקריות של הקבלה הקדומה.    .4
 קבלה ופילוסופיה.

 

 לקריאה קטעים  הופעת הזוהר. חוג הזוהר.  .5

 ישעיהו תשבי, משנת הזוהר    .6
Daniel Matt, Zohar  

 קטעים לקריאה  זוהר  .7

 לקריאה קטעים  אדרא רבא; תיקון ליל שבועות   .8

 מתוך ספר חי העולם הבא( (קטעים לקריאה  אברהם אבולעפיה  .9

 תלמידו של ר"א אבולעפיא מ'שערי צדק' לר' נתן בן סעדיה     .11

 קבלת צפת   .11
 ר' משה קורדובירו

 .239 -203קבלת האר"י, אוסף מאמרים מאת גרשם שלום, מהדורת ד' אברמס, לוס אנג'לס תשס"ח, עמ' 

 ר' יצחק לוריא   .12
 תורת האר"י

  

  תורת האר"י  .13

 ר' חיים ויטל   .14
 ום.סיכ

  

 

 : נוכחות, קריאה, השתתפות ומבחן בסוף השנה.חובות / דרישות / מטלות 
 רובו של החומר הנלמד נמצא באתר הקורס :וספרי עזר נוספים (textbooks) ספרי הלימוד

 
 Scholem, Gershom Gerhard. Major Trends in Jewish Mysticism. New York 1974 

 יקה היהודית, תל אביב תשע״ו שלום, גרשם. זרמים ראשיים במיסט 
  ,מבוא לקבלה, ירושלים תשנ"במשה חלמיש 
 .ח"תש ירושלים, 1150-1250:  הקבלה ראשית  שלום, גרשם 

 .ב״מפרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים תש  שלום, גרשם 

  

בסוף השנה: מבחן אמריקאי על הנושאים הבאים: מושגי יסוד, תקופות, זרמים וחוגים, אישים 
 מיקוד החומר למבחן יופיע באתר הקורס בולטים, חיבורים עיקריים.
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http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/barilan2012/kabbalah/zohar.2.pdf
http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/zohar.shavuot.pdf
http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/barilan2011/ABULAFIA.pdf
http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/barilan2011/from%20shaarei-zedeq-Nathan.pdf

