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 מחשבת ישראל

 17.04.2016תאריך עדכון:                                                          

 

 קבלההחקר על גרשם שלום 

 30283/01מס' הקורס: 

 ד"ר אבי אלקייםהמרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    שנת לימודים

 '                   ב: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורס. א

מטרת הקורס כיצד חוקרים קבלה באקדמיה? זאת מטרת העל של הקורס. רוצה לומר, 

ת בתשתית חקר הקבלה באקדמיה. כדי לבחון והעומד ותמתודולוגיחקר הבדון להיא 

משנתו של גרשם אופן ביקורתי בבבקורס זה סוגיה זו לעומק הריני מבקש להתעמק 

גדול חוקרי הקבלה בדור הקודם. מטרת הקורס היא להתחקות אחר ( 1982-1887)שלום 

יחסו לאנשי חכמה אבני התשתית העומדים ביסוד חקר הקבלה שהציב גרשם שלום, 

לחקר הקבלה בתקופה  מחקריו במדע הדתות של זמנו והשלכות ומקורותיישראל, 

להיפתח סטודנטים לאפשר תקריאה ביקורתית של כתביו של גרשם שלום שלאחריו. 

 יוונים חדשים בחקר הקבלה.במחקרם לכ

 

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

נדון בחיבוריו המרכזיים של גרשם שלום בחקר הקבלה והחסידות, כגון הרהורים על 

, מצווה הבאה חכמת ישראל, זרמים ראשיים במיסטיקה היהודית, מברלין לירושלים

כדי להתחקות אחר התודעה העצמית של  ,נת הקבלה וסמליה, פרקי יסוד בהבבעבירה

וא עצמו בא לשרטט את הכיוונים, המגמות, והמתודולוגיות של חקר הקבלה שהשלום כ

היסטוריים, פנומנולוגיים -פילולוגייםלנכון, כגון כיוונים אותם כפי שהוא ראה 

את המהלך המחקרי באופן שמבינים חוקרים עכשוויים גם כמו כן, נדון  ופסיכולוגיים.

דוד ביאל, משה יהודה ליבס, מתודולוגי של גרשם בחקר הקבלה, כגון אלי שביד, וה

 אידל, יוסף דן. 
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 :חובות הקורסג. 

 

 מבוא לקבלה דרישות קדם:

 

נוכחות חובה בכל השיעורים. להכין את דפי המקורות  חובות / דרישות / מטלות:

 ספרות המחקרית הרלוונטית.שהמרצה מחלק לקראת כל שיעור ולקרוא את ה

 

 עבודה רגילה או עבודה סמינריונית.  :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(

 

 

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

 

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

   גרשם שלום וחכמת ישראל 1

   אוריינטליזםה שאלתגרשם שלום ו 2

   גרשם שלום והרומנטיקה הגרמנית 3

   וולטר בנימין, קפקא וגרשם שלום 4

5 
 איך חוקרים קבלה

 שאלות מתודולוגיות
  

6 
 איך חוקרים קבלה

 שאלות מתודולוגיות
  

7 
 מהי מיסטיקה

 על החוויה המיסטית בדתות
  

8 
 מהי מיסטיקה

 על החוויה המיסטית ביהדות
  

9 
 וסמיתמהו 

 ביהדותעל המיתוס 
  

10 
 מהו סמל

 על הסמל בקבלה
  

11 
 מהי גנוסטיות

 על גנוסטיציזם וקבלה
  

12 
 מהו אנרכיזם

 על מיסטיקה דת ואנרכיזם
  

13 
 מהי משיחיות

 ומשיחיות , קבלהיסטיקהעל מ
  

14 
, מקומה של הקבלה בדת היהודית

 ובזהות הישראלית בציונות
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