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                                         07/03/2017תאריך עדכון : 

                                                                                

  החסידות על ל"מהרה השפעת

 30605/01מס' הקורס : 

 שוורץ  במרצה : פרופ' דה

   סמינריוןסוג הקורס: 

 

        חתשע"שנת הלימודים :  

 סמסטר :  ב 

 ש"ש    1היקף שעות  :  

 אתר הקורס באינטרנט:           
 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 
הקורס עוסק בהשפעתו של מהר"ל מפראג על החסידות. בשלב ראשון נתחקה 

אחר מונחים יסודיים שהחסידות הפנימה על פי פרשנותו של מהר"ל מפראג, 
מת צורה וחומר. בשלב שני נבחן האם וכיצד השפיע מהר"ל על התורות כדוג

 העיוניות של החסידות.
 
 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

 

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים:

מאחר שמדובר בסמינריון הרי שלא יכולה להיות רשימת שיעורים. חלק מן 
 ם פגישות אישיות עם התלמידים וכדומה.השיעורים כוללי

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:    
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
 קריאת ביבליוגרפיה 
 עבודה 

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

 

 )חובה/רשות( ליוגרפיה:יבבד. 
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 ספים:( וספרי עזר נוtextbooksספרי הלימוד )
 

הספרותית בפולין ובארצות אשכנז -אלבוים, יעקב, פתיחות והסתגרות: היצירה הרוחנית
 עשרה, ירושלים תש"ן -בשלהי המאה השש

 בונפיל, ראובן, במראה כסופה: חיי היהודים באיטליה בימי הרינסאנס, ירושלים תשנ"ד
 383-347"על מקובלי פראג והשפעתם לדורות", קבלה יד )תשס"ו(, עמ' גארב, יהונתן, 

סורוצקין, דוד, אורתודוקסיה ומשטר המודרניות: הפקתה של המסורת היהודית באירופה 
 בעת החדשה, תל אביב תשע"ב

 קליינברגר, א"פ, המחשבה הפדגוגית של המהר"ל מפראג, ירושלים תשכ"ב
יות מדעיות בעת החדשה המוקדמת באירופה, תרגם ד' רודרמן, דוד, מחשבה יהודית ותגל

 לוביש, ירושלים תשס"ג.
ריינר, אלחנן )עורך(, מהר"ל: אקדמות, פרקי חיים, משנה, השפעה )להלן אקדמות(, 
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