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   ש"ש  1  : היקף שעות

 קורס באינטרנט:           אתר ה

    

 א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:
 של ר' חיים מוולוז'ין הגותו * היכרות עם סוגיות מרכזיות ב

 לו של המחשבה היהודית הקודמיםלזרמים ה של הגות ר' חיים הכרת זיקת* 

 במאה העשריםעל ההגות היהודית של הגות ר' חיים  השפעתהבחינת * 

 מקובלים מאת לניתוח ספרותי, לשוני ורעיוני של טקסטיםהקניית כלים מתודיים  *

 
 ב. תוכן הקורס: 

ייבחנו רעיונותיה של העמדה ה'מתנגדית' שהתהוותה בקרב יהדות ליטא משלהי המאה קורס זה ב

ה על נס את אידאל הלמדנות ואת ההקפדה על אורח תהעלעמדה זו, שהשמונה עשרה ואילך. 

השראה לצמיחתן של תנועות וזרמים רעיוניים מגוונים יוניות והחלכתי, הייתה מקור הים הההחי

השפעתה על בחקר של ר' חיים מוולוז'ין ומשנתו ההגותית . הקורס יתמקד בבחינת ומרתקים

 ההגות היהודית במאה העשרים.

 
 מהלך השיעורים:

 בטקסטיםמודרכת  פרונטלית + קריאה הרצאה: שיטות ההוראה
 

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

 מס' 
 השיעור

 )חובה( קריאה נדרשת נושא השיעור

דמותו  – ר' חיים מוולוז'ין 1-2
 ההיסטורית

דמות  –עמנואל אטקס, יחיד בדורו: הגאון מווילנה 
 .222–164ודימוי, ירושלים תשנ"ח, עמ' 

 קטעים נבחרים )מקראה( וכןספר נפש החיים: מבנה ות 3-4
שני פירושים , 'רוס ; תמרקטעים נבחרים )מקראה( משנתו המטפיזית –ר' חיים מוולוז'ין  5-6
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לתורת הצימצום: ר' חיים מוולוז'ין ור' שניאור זלמן 
 בא,  ,', מחקרי ירושלים במחשבת ישראלמלאדי

 .169–153)תשמ"ב(, עמ' 
 תלמוד תורה במשנת ר' חיים; יחסו 7-8

 של ר' חיים לחכמות ולמדעים
, תורה לשמה לאם ; נחוםקטעים נבחרים )מקראה(

במשנת רבי חיים מוולוז'ין ובמחשבת הדור, ירושלים 
 .186–77עמ' תשל"ב, 

מאבקו של ר' חיים מוולוז'ין  9-10
 בחסידות

 קטעים נבחרים )מקראה(

השפעת משנת ר' חיים על ההגות  11-12
 היהודית במאה העשרים

, 'קבלת פכטר ; מרדכים נבחרים )מקראה(קטעי
הגר"א כאספקלריה של שתי מסורות', בתוך משה 

חלמיש, יוסף ריבלין ורפאל שוח"ט )עורכים(, הגר"א 
  .136–119עמ' ובית מדרשו, רמת גן תשס"ג, 

ר' חיים מוולוז'ין והשפעתו סיכום:  13
בפרספקטיבה על ההגות היהודית 
 היסטורית ורעיונית

Elijah J. Schochet, ‘The Nature of Lithuanian 

Jewry: the Legacy of the Gaon of Vilna’, in 

Izraelis Lempertas and Larisa Lempertienė 

(eds.), The Gaon of Vilnius and the Annals of 

Jewish Culture: Materials of the International 

Scientific Conference, Vilnius 1998, pp. 206–

222. 
 
 

 חובות הקורס: ג. 
 

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

  ומבחן מסכם השתתפות פעילהקריאת מקורות, , יםלשיעור     

  מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(:

 מבחן בכתבנוכחות והשתתפות פעילה +      

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

 
 * טקסטים נבחרים מכתבי ההוגים יימסרו במקראה בתחילת הקורס.     

 
 מחקרים:

 .222–164מ' דמות ודימוי, ירושלים תשנ"ח, ע –אטקס עמנואל, יחיד בדורו: הגאון מווילנה 
רושלים: העילית הלמדנית בליטא וקהילת הפרושים בירושלים לאור עמנואל, ליטא בי אטקס

 .אגרות וכתבים של ר' שמואל מקלם, ירושלים תשנ"ב
הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין ורבי  –אטקס עמנואל, 'שלושה מנהיגים מתמודדים עם משבר 

לים תשע"ו, ישראל סלנטר', לשם שמים: חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם, ירוש
 .157–139עמ' 

אטקס עמנואל, '"תורה לשמה" במשנת רבי חיים מוולוז'ין', לשם שמים: חסידים, מתנגדים, 
 .413–399משכילים ומה שביניהם, ירושלים תשע"ו, עמ' 

אייזנמן אסתר, 'מבנה ותוכן בספר נפש החיים לר' חיים מוולוז'ין', בתוך משה חלמיש, יוסף 
 . 194–185עמ' עורכים(, הגר"א ובית מדרשו, רמת גן תשס"ג, ריבלין ורפאל שוח"ט )

, מוסמך , עבודת'היסטוריה והיסטוריוסופיה במשנתו של ר' שלמה אלישיב' אליעזר, באומגרטן
 .אוניברסיטת בן גוריון, תשס"ו

באומגרטן אליעזר, 'הקבלה בחוג תלמידי הגר"א: התורה בהגותם של ר' מנחם מנדל משקלוב ור' 
 יזיק חבר', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון, תש"ע.יצחק אי

, 86–39בן ששון חיים הלל, 'אישיותו של הגר"א והשפעתו ההיסטורית', ציון לא )תשכ"ו(, עמ' 
197–216. 
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חינוך  ', בתוךבן ששון יונה, 'עולמם הרוחני ומשנתם החינוכית של מייסדי הישיבה הליטאית
 .רטז–קנהעמ' ירושלים תשל"ח, , שבת היהדות: כינוס שנתי למחהאדם וייעודו

, 'ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה הראשונה במורה הנבוכים על תפיסת וריאלא ברק
 .415–361עמ' )תשס"ט(,  66–64, דעת אתחלתא דגאולה בחוג הראי"ה'

 .86–42גארב יהונתן, הקבלה בעת החדשה כתחום מחקר אוטונומי, לוס אנג'לס תשס"ו, עמ' 
 .'ְיִחיֵדי ַהְסֻגּלֹות ִיְהיּו ַלֲעָדִרים': עיונים בקבלת המאה העשרים, ירושלים תשס"הגארב יהונתן, 

 ,אילן: ספר השנה למדעי היהדות והרוח-ברעולמו של ר' חיים מוולוז'ין', -'על תפיסת גרוס בנימין,
 .160–121כג )תשמ"ח(, עמ' –כב

 ב,–תקע"ה, א–חסידים ומתנגדים: לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"במשה,  וילנסקי
 .ירושלים תש"ל

, האוניברסיטה מוסמך, עבודת 'פרקים במשנתו הקבלית של הרב שלמה אלישיב' רון, וקס
 תשנ"ה. ,ירושליםב העברית

בלין טיקוצינסקי שלמה, 'הגר"א מווילנה והישיבה הליטאית', בתוך ישראל רוזנסון ויוסף רי
עמ' )עורכים(, תלמידי הגר"א בארץ ישראל: היסטוריה, הגות, ריאליה, ירושלים תשע"א, 

165–175. 
למדנות מוסר ואליטיזם: ישיבת סלבודקה מליטא לארץ ישראל, ירושלים  טיקוצינסקי שלמה,

 תשע"ו.
 .93–77עמ' )תשע"ה(,  80–79ליפשיץ יוסף י', 'נפש החיים ומסורתם של חסידי אשכנז', דעת 

תורה  –מורגנשטרן אריה, 'בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר"א ועל האידיאולוגיה 
]נדפס גם בתוך אריה מורגנשטרן, דוחקי  124–83עמ' )תשס"ד(,  53מול ארץ ישראל', דעת 

 [.295–243עמ' הקץ: משיחיות לאחר המשבר השבתאי, ירושלים תשע"ה, 
 יים מוולוז'ין ובמחשבת הדור, ירושלים תשל"ב.לאם נחום, תורה לשמה במשנת רבי ח

פכטר מרדכי, 'קבלת הגר"א כאספקלריה של שתי מסורות', בתוך משה חלמיש, יוסף ריבלין 
 . 136–119עמ' ורפאל שוח"ט )עורכים(, הגר"א ובית מדרשו, רמת גן תשס"ג, 

בתוך מוולוז'ין',  תפיסת האלוהות במשנתו של ר' חיים –פכטר מרדכי, 'בין אקוסמיזם לתיאיזם 
שרה א' הלר וילנסקי ומשה אידל )עורכים(, מחקרים בהגות יהודית, ירושלים תשמ"ט, עמ' 

139–157. 
', מחקרי שני פירושים לתורת הצימצום: ר' חיים מוולוז'ין ור' שניאור זלמן מלאדי, 'רוס תמר

 .169–153)תשמ"ב(, עמ'  בא,  ,ירושלים במחשבת ישראל
ק בין חסידים למתנגדים: מפגש של שלושה עולמות ויחסם לציונות, ירושלים רז ראובן, הרב קו

 .תשע"ו
שוח"ט רפאל, 'יסודות משיחיים ומיסטיים בלימוד התורה בבית מדרשו של הגר"א', בתוך משה 

–155עמ' חלמיש, יוסף ריבלין ורפאל שוח"ט )עורכים(, הגר"א ובית מדרשו, רמת גן תשס"ג, 
172 . 

עולם נסתר בממדי הזמן: תורת הגאולה של הגר"א מווילנה, מקורותיה  שוח"ט רפאל ב',
 והשפעתה לדורות, רמת גן תשס"ח.

הלכה וקבלה במשנתם של הגר"א ור' חיים מוולאז'ין',  –שוח"ט רפאל, 'קווים מקבילים נפגשים 
כב(, –כא תעודה)בתוך רונית מרוז )עורכת(, חידושי זוהר: מחקרים חדשים בספרות הזוהר 

 .486–449עמ' ל אביב תשס"ז, ת
 .ירושלים תשס"המהדורה מורחבת ומתוקנת,  שאול, הישיבה הליטאית בהתהוותה, שטמפפר

 13שפירא ישראל א', 'אסכולות חלוקות בשאלת תורה ומדעים בבית מדרשו של הגר"א', בד"ד 
 .53–5עמ' )תשס"ג(, 
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