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  13/03/2017תאריך עדכון : 

 

 קבלת אשלג ל ותמבוא

  30199/01מס' הקורס : 

 אבי אלקייםד"ר המרצה : 

 הרצאה סוג הקורס:

 

 תשע"ח לימודים : השנת 

 ב סמסטר : 

 ש"ש  1 :  היקף שעות

 
 אתר הקורס באינטרנט:

 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 

אחד הזרמים החשובים והמשפיעים ביותר בקבלה במאה העשרים בללמוד ולהעמיק חקר  להכיר

פותח צוהר להבנת  הדיון בקבלת אשלגובראשית המאה העשרים ואחת, הלא היא קבלת אשלג. 

  המגמות החדשות של הקבלה בעידן המודרניסטי והסוציאליסטי. 

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 
 ליב יהודה' ר הוא, 20-ה במאה המקובלים מגדולי אחד לש וכתביו אישיותו על נעמוד זה בקורס

' הסולם בעל' שיצר הגדולה הקבלית הספרייה את נתאר'. הסולם בעל' בשם המכונה אשלג הלוי

 קבלת על' ספירות עשר תלמוד; 'הזוהר ספר על' הסולם' פירוש, כגון הפרשניים מפעליו ואת

 כתביו על נעמוד וכן. וכהנה כהנה ועוד'; חיים עץ' על' מסבירות פנים'; 'מאירות פנים; 'י"האר

 '.תורה מתן' ספר כגון, הפופוליזטוריים

 

 בסיס על. הסולם בעל של והמסובכת המורכבת הקבלית-התיאוסופית תפיסתו בהבנת נעסוק

 בסוגיית נעסוק הסולם בעל לפי השתלשלותם ואופן העולמות מבנה על הקונסטרוקציה חקירת

 של באבולוציה חשוב מרכיב היא העליונים העולמות הכרת. הסולם עלב של במשנתו ונפש גוף

 של המצומצמת במסגרת אליהם מגיע היה לא שלעולם אופקים האדם בפני פותחת היא, החשיבה



 

2 

ייחוד תפיסתו כללי פרשנותו לספר הזוהר ונרחיב על ת. זו אף זו, נעמוד על המדעי המתודה

 אדני הקבלה הלוריאנית. הסוציאליסטית של הרב אשלג המיוסדת על 

 
 

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

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

מהי חכמת הקבלה לפי  1

 הרב אשלג 

  

מהי חכמת הקבלה לפי  2

 הרב אשלג 

  

תלמוד עשר עיונים ב 3

 ספירות 

  

תלמוד עשר עיונים ב 4

 ירות ספ

  

תלמוד עשר עיונים ב 5

 ספירות 

  

עיונים בתלמוד עשר  6

 ספירות 

  

   עיונים בספר מתן תורה  7

   עיונים בספר מתן תורה  8

   פירוש הסולם לזוהר 9

   פירוש הסולם לזוהר 10

   פירוש הסולם לזוהר 11

   פירוש הסולם לזוהר 12

   פירוש הסולם לזוהר 13

   לם לזוהרפירוש הסו 14

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 מבוא לקבלה דרישות קדם:     
 

 בסוף שנה.  עבודה :מרכיבי הציון הסופי 
 

      משיעור לשיעור את דפי להכין שיעורים. כל הבמלאה נוכחות  חובות / דרישות / מטלות: 
 קריאת מאמרים מרכזיים בתחום.המקורות שיוחלקו ע"י המרצה.  
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 )רשות( :ליוגרפיהיבבד. 

 

 ספרות מחקרית על בעל הסולם  .א

 ,בדרכי שלוםבתוך: אחיטוב, יוסף, 'הרב אשלג ולוינס על המחויבות לזולת',  (1

 .469-483, עמ' 2007 ירושלים , בעריכת בנימין איש שלום,עיונים בתרבות יהודית

, ירושלים יחידי הסגולות יהיו לעדרים: עיונים בקבלת המאה העשרים ארב, יהונתן,ג (2

2005. 

, כזוהר הרקיע: פרקים בתולדות התקבלות הזוהר ובהבניית ערכו הסמלי הוס, בועז, (3

 תשס"ח. ,ירושלים

 91 זמנים בתוך:, מודרנית'-וס, בועז 'למות ביום אחר: מדונה והקבלה הפוסטה (4

  . 4-11 ', עמ(2005)

בתוך: הוס, בועז 'קומוניזם אלטרואיסטי: הקבלה המודרניסטית של הרב אשלג',  (5

 .109-130עמ'  )תשס"ו( 16עיונים בתקומת ישראל, 

 , רמת גן תשס"ב.מחשבת הבריאה במשנת ר' יהודה לייב הלוי אשלג לביא, טוני, (6

'מחשבת הבריאה, הקונסטרוקציה והרקונסטרוקציה של הנברא במשנת  לביא, טוני, (7

 .249-334, עמ' (2004) 10קבלה בתוך ר' יהודה לייב הלוי אשלג', 

'עולם האצילות: התפשטותו, שיעור קומתו ותכליתו בקבלת ר' יהודה  לביא, טוני, (8

 .335-368, עמ' (2006) 15קבלה לייב הלוי אשלג', 

 הרמב"ם בנבכי הסודבתוך: 'דבקות באל בדעת ודבקות שמעל לדעת',  לביא, טוני, (9

 .352-359, עמ' 2009, רמת גן אבי אלקיים ודב שוורץבעריכת 

 , תל אביב תשע"ג.ירות: מאלוהות לאנושות ובחזרהמסע עשר הספ לביא, טוני, (10
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איר, יונתן, 'נפתולי סוד: הלל צייטלין, הרי"ל אשלג, והקבלה בא"י', בתוך: מ (11

, חביבה פדיה ואפרים מאירבעריכת  .ספר רבקה ,סוגיות קטעים פנים זהויות ,יהדות

 .585-647, עמ' 2007 גוריון-אוניברסיטת בן

: על ממשיכי הרי"ל אשלג, ההתנגדות להם 'בהסתר איר, יונתן, 'גילוי וגילוימ (12

 .151-258, עמ' (2007) 16קבלה  והפצת ספרות הסוד', 

 ספרות מקור של בעל הסולם .ב

)כ"א כרכים(, ירושלים  ספר הזהר עם פירוש הסולם אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (1

 )ללא ציון שנה(.

 ,כים(, ירושלים)ו' כר ספר תלמוד עשר הספירות אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (2

 תשט"ז.

, ירושלים פנים מאירות פנים מסבירות –עץ חיים  אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (3

 תשכ"ט.

ז"ל עם ביאור אור פשוט  מהארי ספר בית שער הכוונות אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (4

 תשל"ב. ,ונלווה אליו ספר האילן, ירושלים

 תשל"ו. ,, ירושליםספר ההקדמות אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (5

 תשמ"א. ,, ירושליםספר מתן תורה אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (6

מאמרים בנושא דת וקבלה ומחשבת  ספר פרי חכם:]א[אשלג, ר' יהודה ליב הלוי,  (7

 תשמ"ה. ,ברק-בעריכת אברהם יחזקאל אשלג, בני ,ישראל

אגרות קודש בנושאי דת וקבלה  ספר פרי חכם:]ב[ אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (8

 תשמ"ה. ,ברק-בני  בעריכת אברהם יחזקאל אשלג, ,ישראל ומחשבת

 ,, בעריכת הרב ברנדוין, ירושליםספר אבן ספיר אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (9

 תשנ"א.

 תשנ"א. ,, ירושליםספר אור הבהיר אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (10

שיחות קודש בנושאי דת וקבלה  ספר פרי חכם:]ג[ אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (11

 תשנ"ט. ,ברק-בעריכת אברהם יחזקאל אשלג, בני ,ישראל ומחשבת
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פתח בעריכת לייטמן מיכאל,  ,כתבי הדור האחרון אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (12

 .2006תקוה, 

פתח  בעריכת: לייטמן מיכאל, ,כתבי בעל הסולם אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (13

 .2009תקוה, 

בעריכת  ,וביאוריםספר מתן תורה עם הערות  אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (14

 תשס"ח. ,טלזסטון א.מ.גוטליב,

, מאמרים ורשימות בעבודת ה' על דרך ספר פתח השער אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (15

 תשס"ח. ,בעריכת יחזקאל יוסף אשלג, בני ברק ,הפנימיות

לתלמידיו,  ן בע"סאסופת אגרות קודש ב ספר פרי חכם אשלג, ר' יהודה ליב הלוי, (16

 תשס"ט. ,ברק-בעריכת א.מ.גוטליב, בני ,עם הערות וביאורים

 


