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 מחשבת ישראל 

 17.04.2016תאריך עדכון:                                                          

 ספר החזיונות לר' חיים ויטל  

 30406/01מס' הקורס: 

 אבי אלקייםד"ר המרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    לימודיםשנת 

 '                   א: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 

באופן כללי מטרת הקורס היא לעמוד על תופעת החזיונות בעיר המקובלים צפת במאה 

. לנתח את התופעה המופלאה של המקובלים בעלי השראה נבואית החוזים 16ה־

מראות בחלום או מראות בהקיץ. ואולם, במהלך הקורס נתמקד בעיקר בחזיונותיו של 

טט את הביוגרפיה הרוחנית שלו דרך ר' חיים ויטל מגדולי המקובלים בכל הדורות. נשר

החזיונות שלו ונדון בחזיונותיו המשיחיים. אחת המטרות העיקריות של הקורס היא 

להציע את התיזה כי החזיונות האישיים הן הבסיס להבנת האישיות המיסטית של ר' 

 חיים ויטל ודרכם ניתן להעמיק חקר בכתבי התקבלה התיאורטיים שלו. 

 

 רציונל, נושאים() :תוכן הקורסב. 

 / החזיונות ספרלפי המהדורה:  (1620-1542קריאה בספר החזיונות של ר' חיים ויטאל )

, ירושלים יומנו של ר' חיים ויטאל; ההדיר והוסיף מבוא והערות משה מ' פיירשטיין

נתמקד בתולדות כתבי היד של ספר החזיונות ובדפוסים השונים שלו. נעמוד על תשס"ו. 

יבור זה בתולדות הדפוס ועל משמעויותיה. נפרוש את כל יצירותיו הצנזורה של ח

הקבליות של ר' חיים ויטל. עם זאת, נתמקד בקורס באישיותו המיסטית של ר' חיים ויטל 

כפי שבאה לידי ביטוי בחזיונותיו. נשרטט את חלומותיו. כמו כן, נדון בתודעתו העצמית 

 יחיים. כמשיח כפי שבאה לידי ביטוי בחזיונותיו המש

 

 :חובות הקורסג. 

 

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

 שהמרצה מחלק לקראת כל שיעור ולקרוא את הספרות המחקרית הרלוונטית.

 

 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

   16צפת עיר המקובלים במאה ה־ 1

   16-על החיים הרוחניים בצפת במאה ה 2

   ביוגרפיה רוחנית של ר' חיים ויטל 3

   חיים ויטל תלמידו של האר"יר'  4

   כתביו של ר' חיים ויטאל 5

על תולדות הספר חזיונותיו של ר' חיים  6

 ויטל בכתבי יד ובדפוסים

  

צנזורה וביקורת על הספר חזיונותיו של ר'  7

 חיים ויטל

  

 חלום 8

 תפיסת החלום אצל מקובלי צפת

  

 חזיונות 9

 לתולדות החזיונות במחשבה היהודית

  

   על ייחודן של חזיונותיו של ר' חיים ויטל 10

בין אסלאם ליהדות בחזיונותיו של ר' חיים  11

 ויטל

  

   על חזיונותיו המשיחיים של ר' חיים ויטל 12

   על נשים מקובלות בספר החזיונות 13

   לדמותו המיסטית של ר' חיים ויטל 14
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