
 

 

1 

      

      

 מחשבת ישראל

 17.04.2016תאריך עדכון:                                                          

 

  ליקוטי מוהר"ן בין אכסיסטנציאליזם למיסטיקה

 30233/01מס' הקורס: 

 ד"ר ציפי קויפמןהמרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    שנת לימודים

       '             א: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 

 

הקורס יעסוק בתורתו של ר' נחמן מברסלב כפי שהיא משתקפת )בעיקר( 

טקסטואלי בתורות -בתורותיו שבספר ליקוטי מוהר"ן. תוך עיון טקסטואלי ואינטר

במחקר על אודות אלו נעמוד על מספר נושאים מרכזיים בהגותו של ר' נחמן ו

חסידות ברסלב: מעמדו של הצדיק, התפילה וההתבודדות, נסיעת ר' נחמן לארץ 

 ישראל, יחסו של ר' נחמן להשכלה ולשאלות של אמונה וספק, ועוד.

  דמותו של ר' נחמן מברסלב וסוגיות יסוד בהגותו.  היכרות עם (1

 בנוגע לסוגיות מרכזיות.היכרות עם גישות שונות במחקר  (2

 בתורות ר' נחמן.לעיון הרמנויטיים כלים רכישת  (3

 

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

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

 הרצאה, קריאה וניתוח טקסטים, דיון בכיתה :שיטות הוראה
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 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 מבוא 1

, ערך מחקרים בחסידות ברסלב( יוסף וייס, חובה)

)פרק  95-87וההדיר מנדל פייקאז', ירושלים תשל"ה, עמ' 

 חסידות של מיסטיקה וחסידות של אמונה( -6

2-3 
הקושיה בתורת 

 ר" נחמן
 

4-5 
המסע לארץ 

 ישראל

רשת חייו של ר' נחמן בעל היסורים: פאברהם יצחק גרין, 

 95-69, עמ' 1979תרגם ברוך שראל, תל אביב  מברסלב,

 

אלברט, '"קטנות","פשיטות" ו"איני -( עדה רפפורטחובה)

 Siegfried Stein andיודע" של ר' נחמן מברסלב',

Studies in Jewish Raphael Loewe (eds.), 

Religious and Intellectual History, Presented to A. 

, Alabama 1979Altmannלג-, החלק העברי, עמ' ז 

 

, מיסטיקה ושגעון ביצירת ר' נחמן מברסלבצבי מרק, 

"קטנות"  -)פרק י 329-294ירושלים תשס"ג, עמ' 

 ו"גדלות" ושורשיהן בקבלת האר"י(

6-8 
 תורת הצדיק

 

Ada Rapoport-Albert, 'Confession in the circle of 

R. Nahman of Braslav', Bulletin of the Institute of 

Jewish Studies 1 (1973) 65-96  (חובה)  

 

9-10 
תפילה 

 והתבודדות

 -החסידות כמיסטיקהאופנהיימר, -(  רבקה ש"ץחובה)

, יסודות קוויאטיסטיים במחשבה החסידית במאה הי"ח

התפילה כפשוטה  -)פרק ו 110-78ירושלים תשכ"ח, עמ' 

 ילה המתבוננת(התפ -ומקומה בחסידות, פרק ז

 

בעל היסורים: פרשת חייו של ר' נחמן אברהם יצחק גרין, 

-145, עמ' 1979, תרגם ברוך שראל, תל אביב מברסלב

142 
 

, מיסטיקה ושגעון ביצירת ר' נחמן מברסלבצבי מרק, 

 254-235ירושלים תשס"ג, עמ' 

 

11-12 
שכל אמונה 

 וספק

ר מנדל , ערך וההדימחקרים בחסידות ברסלביוסף וייס, 

– 8)פרק  149-109פייקאז', ירושלים תשל"ה, עמ' 

 'הקושיה'(

 



 

 

3 

Shaul Magid, 'Through the Void: The Absence of 

God in R. Nahman of Bratzlav's Likkutei 

MoHaRan', Harvard Theological Review 88 

(1995), pp. 495-519 

 

חמן נ’ מרדכי פכטר, 'לסוגיית האמונה והכפירה במשנת ר

 105-134)תש"ס(, עמ'  45 דעתמברסלב', 

 

( לאה אורנט, 'על המשמעות הפילוסופית של החלל חובה)

 71 דעתהפנוי והספקות הנובעים ממנו ב"ליקוטי מוהר"ן', 

 91-75)תשע"א(, עמ' 

 

  סיכום 13

 

 

 :חובות הקורסג. 

 אין דרישות קדם:     

 עילה, עבודהנוכחות, השתתפות פ  חובות / דרישות / מטלות: 

 עבודה 100% :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר( 

 

 קריאות החובה והרשות לעיל בטבלה )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 ( וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד )

  חומר מחייב למבחנים:

 

 

 


