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                    ב': סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 

 

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

 מאה העשרים עם נושאי יסוד בקבלת ה* היכרות 

 תגריה החדשים שלעם א מקובלי המאה העשריםשל  הכרת דרכי ההתמודדות *

 ההמודרנ

  הקבלה במאה העשריםשל  טוריתוההיס הרעיוניתה התפתחותפרקים בהכרת * 

מקובלי  מאת לניתוח ספרותי, לשוני ורעיוני של טקסטיםהקניית כלים מתודיים  *

 המאה העשרים

 

 

 ב. תוכן הקורס: )רציונל, נושאים(

ובבדיקת זיקתם זרמים עיקריים בקבלת המאה העשרים הקורס יעסוק באפיון 

יה בחתכי רוחב היסטוריים לזרמים של היצירה היהודית הקודמת להם. הדיון יה

ותמטיים. חלקו הראשון יוקדש לסקירה פנורמית של הזרמים הקבליים שהתהוו 

דתיים, מזרחים -ישראל ובחו"ל במאה העשרים )חסידים, ליטאים, ציונים-בארץ

ואחרים( ושל שלוחותיהם. בחלקו השני יוצג דיון רחב ומעמיק יותר בכמה דמויות 

בו משנה סדורה, שהובעה בה התמודדות עם אתגרי יסוד בקבלה של מאה זו שהצי

המודרנה. בין דמויות אלו: ר' שלמה אלישיב )בעל 'לשם שבו ואחלמה'(, הראי"ה 

קוק, ר' יעקב משה חרל"פ, ר' יהודה לייב אשלג, ר' מרדכי עטיה )מראשי ישיבת 

המקובלים 'נהר שלום'(, ר' עובדיה הדיא )ראש ישיבת המקובלים 'בית אל'(, ר' 
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)המכונה  יהודה ליאון אשכנזי יעקב משה הלל )ראש ישיבת 'אהבת שלום'(, ר'

 'מניטו'( ואחרים.

 

 מהלך השיעורים:

 בטקסטיםמודרכת  פרונטלית + קריאה הרצאה :שיטות ההוראה

 

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

 

 

 ובה()ח קריאה נדרשת נושא השיעור השיעור מס' 

1-2 
קבלת מאפייני יסוד של מבוא: 

 מאה העשריםה

Gershom Scholem, Major Trends in Jewish  

Mysticism, New York 1974, pp. 325–350;  

 

': עיונים 'ְיִחיֵדי ַהְסֻגּלֹות ִיְהיּו ַלֲעָדִריםיהונתן גארב, 

–11עמ' , בקבלת המאה העשרים, ירושלים תשס"ה

42. 

 )מקראה( םמקובליהקטעים נבחרים מכתבי  יםזרמים חסידי 3-4

 )מקראה( המקובליםקטעים נבחרים מכתבי  זרמים ליטאיים 5-6

 )מקראה(המקובלים קטעים נבחרים מכתבי  זרמים ציונים דתיים 7-8

 )מקראה(המקובלים קטעים נבחרים מכתבי  מזרחים-ספרדיםזרמים  9-10

 )מקראה(קובלים המקטעים נבחרים מכתבי  זרמים בחו"ל 11-12

13 
 הקבלה במאה העשריםסיכום: 

 בפרספקטיבה היסטורית ורעיונית

יונתן מאיר, רחובות הנהר: קבלה ואקזוטריות 

–1מ' תש"ח(, ירושלים תשע"א, ע–בירושלים )תשנ"ו

17 ; 

Uriel Barak, ‘Kabbalah versus Philosophy: Rabbi 

Avraham Itzhak Kook’s Critique of the Spiritual 

World of Franz Rosenzweig’, Journal of Jewish 

Thought and Philosophy 23 (2015), pp. 27–59 

 

 

 ג. חובות הקורס:

 

  איןדרישות קדם: 

  

 ת ביבליוגרפיהקריא, מלאה בכל השיעורים נוכחות חובות / דרישות / מטלות:

 ומבחן מסכם השתתפות פעילהקריאת מקורות, , יםכהכנה לשיעור
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+ מבחן  והשתתפות פעילה נוכחות מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(:

 (100%) בכתב

 

 (*ד. ביבליוגרפיה: )רשות

 

 ( וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד )
 

* טקסטים נבחרים מכתבי המקובלים במאה העשרים יימסרו במקראה בתחילת 

 הקורס.

 

 מחקרים:
 

לעפיה, גרשם שלום ור' דוד כהן )"הנזיר"( על הנבואה', בתוך יהוידע משה, 'אברהם אבו אידל

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל )ב  ,רך הרוח: ספר היובל לאליעזר שבידעמיר )עורך(, ד

 .834–819, עמ' (, ירושלים תשס"היט

רב בנימין, 'בין הרב קוק לשפינוזה וגיתה: יסודות מודרניים ומסורתיים בהגותו של ה איש שלום

-קוק', בתוך רחל אליאור ויוסף דן )עורכים(, קולות רבים: ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ

 .556–525תשנ"ו, עמ' (, ירושלים מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יג)אופנהיימר, ב 

 .בין רציונליזם למיסטיקה, תל אביב תש"ן: בנימין, הרב קוק איש שלום

, מוסמך , עבודת'ה במשנתו של ר' שלמה אלישיבהיסטוריה והיסטוריוסופי'אליעזר,  באומגרטן

 .אוניברסיטת בן גוריון, תשס"ו

בתוך רחל אליאור ויהודה ליבס )עורכים(, קבלת  , 'קבלת האר"י ותורת הרב קוק',יוסף שלמה-בן

האר"י: דברי הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום 

 .457–449, עמ' (, ירושלים תשנ"ביישראל מחקרי ירושלים במחשבת )

בין קבלה למדע',  –בטלהיים לילך, '"סוד הצמצום" של הרב אליהו מרדכי הלוי ולקובסקי -בר

 . 614–585עמ' מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כג )תשע"א(, 

חרל"פ בהקשריה המיסטיים הרב יעקב משה דמותו של הראי"ה קוק בעיני ברק אוריאל, '

 .250–221עמ' )תשע"ה(,  80–79ים', דעת והאזוטרי

וריאל, 'האנטישמיות מנקודת מבט תאולוגית: עיון בעולמם הרעיוני של הראי"ה קוק אברק 

 .371–301עמ' וממשיכי דרכו', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כד )תשע"ה(, 

תפיסת  'ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה הראשונה במורה הנבוכים על ,וריאלא ברק

 .415–361עמ' )תשס"ט(,  66–64, דעת אתחלתא דגאולה בחוג הראי"ה'
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ברק אוריאל, 'הרב יעקב משה חרל"פ ופירושיו למאמרי הזוהר', בתוך אבי אלקיים וחביבה פדיה 

ינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' משה יחלמיש למע)עורכים(, 

 .659–623עמ' , ירושלים תשע"ו, חלמיש

'השקפתו של הראי"ה קוק על טיב זיקתו של פרנץ רוזנצווייג לקבלה: עיון באיגרת  ,ברק אוריאל

 .116–97עמ' )תש"ע(,  67לא ידועה של הרצי"ה קוק', דעת 

ברק אוריאל, '"כשושנה בין החוחים": מוטיב השושנה בהגותו של הרב יעקב משה חרל"פ 

 .262–251עמ' ה(, )תשע" 80–79ומקורותיו הקבליים', דעת 

'על יחסי הרב יעקב משה חרל"פ וקנאי ירושלים: איגרת לא ידועה מאת ר' מאיר  ,ברק אוריאל

 .295–285עמ' כה )תשע"ה(, –', עלי ספר כדהלר

 .96–69)תשס"ד(, עמ'  54יהונתן, 'הראי"ה קוק: הוגה לאומי או משורר מיסטי?', דעת  גארב

 .ת ִיְהיּו ַלֲעָדִרים': עיונים בקבלת המאה העשרים, ירושלים תשס"ה'ְיִחיֵדי ַהְסֻגּלֹוגארב יהונתן, 

יהונתן, 'מושג הכוח בחוגו של הראי"ה קוק', בתוך יהוידע עמיר )עורך(, דרך הרוח: ספר  גארב

–753עמ' (, ירושלים תשס"ה, יט ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל)היובל לאליעזר שביד, ב 

770. 

צ' זוהר  ל הרב הדאיה להקמת המדינה', בתוך: תגובתו ש"וץ לחומותקבלה מח"גארב יהונתן, '

ם, זיאל ובני זמנו: פרקי עיון בהגותם של חכמי המזרח בישראל במאה העשרי(, הרב עֻ )עורך

 .27–13ירושלים תשס"ט, עמ' 

פי הרב אברהם יצחק קוק', עיונים בתקומת -יהודה, 'ציון וירושלים: המדינה היהודית על גלמן

 .514–505)תשנ"ד(, עמ'  4 ישראל

–94 ,בועז, 'לא לשאול כל שאלות: גרשם שלום וחקר המיסטיקה היהודית בת ימינו', פעמים הוס

 .72–57)תשס"ג(, עמ'  95

'"קומוניזם אלטרואיסטי": הקבלה המודרניסטית של הרב אשלג', עיונים בתקומת  בועז, הוס

 .130–109)תשס"ו(, עמ'  16ישראל 

קיומה של מיסטיקה יהודית: הגנאלוגיה של המיסטיקה היהודית והתיאולוגיות  הוס בועז, שאלת

 של חקר הקבלה, תל אביב תשע"ו.

 17רון, 'טכניקות של דמיון מודרך בהגותו של ר' קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נא', קבלה  וקס

 .249–233)תשס"ח(, עמ' 

-, בתוך אודיה צוריאלי )עורך(, ִהנבא בןרון, 'נבואה וחסידות בתורתו של הרבי מפיאסצ'נא' וקס

 .51–39אדם: על הנבואה כאפשרות ממשית, ירושלים תשס"ז, עמ' 

 .טוני, סוד הבריאה: תורת האלוהות ותכלית האדם בקבלת הרי"ל אשלג, ירושלים תשס"ח לביא
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ת ההתנגדות להם והפצת ספרו –מאיר יונתן, 'גילוי וגילוי בהסתר: על "ממשיכי" הרי"ל אשלג 

 .258–151עמ' )תשס"ז(,  16הסוד', קבלה 

 .368–345עמ' )תשס"ט(,  20מאיר יונתן, 'גילויים חדשים על ר' יהודה ליב אשלג', קבלה 

מאיר יונתן, 'הקבלה האקלקטית של ר' שמעון צבי הורוויץ )הערה ביקורתית על המונח "קבלה 

 .320–311 עמ')תשע"ד(,  31ליטאית"(', קבלה 

 24', קבלה לוי יצחק קרקובסקי 'ספריו הגנוזים של ר: לתולדות הקבלה באמריקהמאיר יונתן, '

 .208–171עמ' )תשע"א(, 

יונתן, 'נפתולי סוד: הלל צייטלין, הרי"ל אשלג והקבלה בארץ ישראל', בתוך חביבה פדיה  מאיר

באר , ]הורביץ[ ספר רבקה –ואפרים מאיר )עורכים(, יהדות: סוגיות, קטעים, פנים, זהויות 

 .647–585 עמ' שבע תשס"ז,

 תש"ח(, ירושלים תשע"א.–מאיר יונתן, רחובות הנהר: קבלה ואקזוטריות בירושלים )תשנ"ו

 .291–257אבינועם, 'מי מפחד מכתבים גנוזים של הרב קוק?', תרביץ סט )תש"ס(, עמ'  רוזנק

רים, לוס אנג'לס רייזר דניאל, המרֶאה כמרָאה: טכניקת הדמיון במיסטיקה היהודית במאה העש

 תשע"ד.

 .אביב תשס"א דב, אתגר ומשבר בחוג הרב קוק, תל שוורץ

דב, 'הדרך למעיין הנבואה: ההכנה לנבואה בעולמו של הרב דוד כהן )הנזיר(', בתוך אודיה  שוורץ

 .77–53אדם: על הנבואה כאפשרות ממשית, ירושלים תשס"ז, עמ' -צוריאלי )עורך(, ִהנבא בן

 .אביב תשנ"ט בין הגיון למשיחיות, תל: ות הדתיתדב, הציונ שוורץ

 .367–356עמ' גן תשע"א, -שוורץ דב, מחשבת חב"ד: מראשית ועד אחרית, רמת

דברים בגו: פרקי מורשה  גרשם, 'הרהורים על אפשרות של מיסטיקה יהודית בימינו', שלום

 .83–71ותחיה, א, תל אביב תשל"ו, עמ' 

החסידות של גרשם שלום, בעריכת דוד אסף ואסתר ליבס,  שלום גרשם, השלב האחרון: מחקרי

 ירושלים תשס"ט.

שרביט יוסף, 'הנצרות והאסלאם בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי )'מניטו'(: דברי הימים 

ואחרית הימים', בתוך דב שוורץ ואריאל גרוס )עורכים(, על התשובה ועל הגאולה: מנחת שי 

 .276–257עמ'  גן תשס"ח,-לבנימין גרוס, רמת

שרביט יוסף, 'זהות ותולדות: מורשתו התרבותית של הרב יהודה לאון אשכנזי )'מניטו'(', פעמים 

 .122–105עמ' )תשס"ב(,  91

 ב."עתשרמת גן  צדיק יסוד עולם: השליחות הסודית והחוויה המיסטית של הרב קוק, ,מדרס שרלו
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