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  20/2/2017 תאריך עדכון:                                                                                          

 

 חסידותמקבלה ל

  30190/01מס' הקורס : 

 ד"ר ציפי קויפמןהמרצה :  

  הרצאה  סוג הקורס:

 

       ח"תשע :  שנת לימודים

                              א :  מסטרס

   ש"ש   1  : היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:           
 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 

הקורס יעסוק באופן שבו צומחות ההגות והספרות החסידית מתוך שורשיהן הקבליים. נעיין 
לת בשורשים הקבליים המזינים רעיונות חסידיים מרכזיים ובה בעת בתמורה שמחול

החסידות ובעיבודן של תפיסות קבליות בהגותה. נעסוק בסוגיות כגון: ההפנמה הפסיכולוגית 
של התיאוסופיה הקבלית )עשר הספירות, מצבי קטנות וגדלות וכדומה(, כוונות בתפילה 

וכוונַת התפילה, המיתוס הלוריאני והפרשנות החסידית לו, סימבוליקה קבלית בסיפור 
 החסידי, ועוד.

 
 נושאים(רציונל, ) :כן הקורסתוב. 

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:    
 

 הרצאה, קריאה וניתוח טקסטים, דיון בכיתה :שיטות הוראה
 
 

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

מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור

, תרגם דוד הבעש"ט מחדש החסידותמשה רוסמן,  ואמב 1
 21-40, פרק א, עמ' 1999לוביש, ירושלים 

 
רחל אליאור, "הזיקה שבין קבלה לחסידות: ( חובה)

דברי הקונגרס העולמי התשיעי רציפות ותמורה", 
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, חטיבה ג, ירושלים תשמ"ו, עמ' למדעי היהדות
107-114 

 

אחרון', גרשם שלום, 'החסידות: השלב ה )חובה(

, מחקרי החסידות של גרשם שלום -השלב האחרון

בעריכת דוד אסף ואסתר ליבס, ירושלים תשס"ט, 

 37-1עמ' 

 

מרדכי פכטר, 'לבירור המושגים 'קטנות' ו'גדלות'  תאוסופיה לפסיכולוגיהבין  2
בקבלת האר"י כרקע להבנתם במחשבת החסידות', 

 י )תשנ"ב(, עמ' מחקרי ירושלים במחשבת ישראל
210-171 

: דמותו הרוחנית והנהגתו סוד הדעתנתנאל לדרברג,  הקבלה כתוכן וכחוויה 3

, ירושלים החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב

 50-37, עמ' תשס"ז

גדלות וקטנות בקבלת  4-5
 הארי ובחסידות

, מיסטיקה ושגעון ביצירת ר' נחמן מברסלבצבי מרק, 

  329-294ירושלים תשס"ג, עמ' 

צמצום כפשוטו וצמצום  6-7
 כאלגוריה

 Arthur Green, 'Hasidism: Discovery )חובה(  

The Other and Retreat', P. L. Berger (ed), 

-, Princeton NJ 1981, pp. 104Side of God

130 

 

 Menahem Kallus, 'The Relation of the Baal הלבוכוונת  קבליותכוונות  8-9

Shem Tov to the Practice of Lurianic 

Kavvanot in Light of his Comments on the 

2 (1997), pp.  KabbalahSiddur Rashkov', 

151-167  

טבילה בראשית  -ציפי קויפמן, "'מקוה ישראל ה''

 425-409פ, ג )תשע"ב(, עמ'  תרביץהחסידות", 

הסיפור החסידי כמיתוס  10-11
 קבלי

, 1975 ושלים , ירהסיפור החסידידן,  יוסף )חובה(
 58-34עמ' 

 
, מעשה חושב: עיונים בסיפור החסידייואב אלשטיין, 

 40-5תל אביב תשמ"ד, עמ' 
 

Two Tzaddikim, Two Tsippi Kauffman, "

Women in Labor, and One Salvation: 

Jewish Reading Gender in a Hasidic Story", 

101 (summer 2011), pp.  Quarterly Review

420-438 

פרק  -ציפי קויפמן, "השכינה המתחפשת



 

 

3 

)תשע"ה(,  78 דעתבתיאולוגיה בעש"טנית", 
 170-151עמ' 

 

)תשנ"ד(, עמ'  9 אלפייםיהודה ליבס, 'זוהר וארוס',  ארוס ייחוד ופרישות 12
119-67 

 
, תרגם שרגא קבלה וארוסאידל,  משה )חובה(

 ע"בראון, ירושלים ותל אביב תש

 

-83, תל אביב תש"ס, עמ' חירות על הלוחות ,וראליא תפיסת השפה  13
60 
 

  סיכום 

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 אין  דרישות קדם:     
 

 נוכחות, השתתפות פעילה, עבודה  חובות / דרישות / מטלות: 
  

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

  

 

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

      
 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      
 
  חומר מחייב למבחנים: 

 
 
 


