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 קבלה  :מדור

 א. מקורות

 כרכים(.  2) ר' יוסף ג'יקטיליה, שערי אורה, מהד' בן שלמה .1

 

 ספרים -מחקרים  ב.

 .2015, ירושלים שלשלאות קסומות : טכניקות וריטואלים במיסטיקה היהודיתמ' אידל,  .1

א' אפטרמן, דבקות: התקשרות אינטימית בין אדם למקום בהגות היהודית בימי הביניים,  .2

 .()הפרק על הדבקות במשנת מקובלי גירונה והרמב"ן 333-227לוס אנגל'ס תשע"א, עמ' 

 . 2006, ירושלים הרמב"ן ויצירתה של מסורת על דרך האמתרטל, משה הלב .3

 ו.-הביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי, ירושלים תשע"ח, פרקים, א, הר' מרוז,  .4

 .ג' שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים תשל"ו .5

 תשכ"א. המבואות.-י' תשבי ופ' לחובר, משנת הזוהר, ירושלים תשי"ז .6

 

 

  חסידות :ורמד

 מקורותא. 

 שבחי הבעש"ט, מהדורת אברהם רובינשטיין, הוצאת ראובן מס, ירושלים תשנ"ב,  .1

 . סעיפים לז, מה

 כל סיפורי רבי נחמן מברסלב, מהדורת צבי מרק, ירושלים תשע"ד, מעשה מחכם ותם  .2

 .284 – 275עמ' 

 

 ספרים –מחקרים ב. 

שם שלום, זרמים ראשיים במיסטיקה גרשם שלום, "החסידות השלב האחרון", בתוך גר .1

 , פרק תשיעי.2016היהודית, הוצאת ידיעות אחרונות תל אביב, 

 , 2000משה אידל, החסידות בין אקסטזה למאגיה, הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב  .2

 .378 – 347; 315 – 267פרק ד ופרק ו עמודים 

 .1984ודרת, תל אביב יורם יעקבסון, תורתה של החסידות, ספריית האוניברסיטה המש .3

רון מרגולין, "למהות האמונה בחסידות", בתוך משה הלברטל, דוד קורצוייל, אבי שגיא  .4

 .364 – 328)עורכים(, על האמונה, הוצאת כתר, ירושלים, תשס"ה, עמ' 

 .293 – 248, עמ' 2009ציפי קויפמן, בכל דרכיך דעהו, הוצאת בר אילן, רמת גן  .5

 

 

 

 

 

 

 



 דית בעת החדשההמחשבה היהו :מדור
 
 

אליעזר שביד, היהודי הבודד והיהדות, חלק ראשון פרק ראשון )על בדידותו של יהודי  .1

בזמננו(; חלק שני פרקים ראשון ושני. )שפינוזה והיהדות, מנדלסון על היהדות(, הוצאת עם 

 עובד, תל אביב.

שפינוזה וכופרים ירמיהו יובל, 'שפינוזה ובני עמו: היהודי החילוני הראשון?' בתוך יובל,  .2

 .229 – 196אחרים, תל אביב תשמ"ח, עמ' 

 יח. –יב, טו  –ה, י  -שלמה אבינרי, הרעיון הציוני לגוניו, הוצאת עם עובד תל אביב: פרקים א  .3

רון מרגולין, 'תפקידו ומקומו של רגש החמלה בהגותו של שמואל דוד לוצאטו', בתוך: שמואל  .4

ערכו: ראובן בונפיל, יצחק גוטליב וחנה כשר, ירושלים לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו,  דוד 

 קמג. –תשס"ד, עמ' קטו 

משה הלברטל, על מאמינים ואמונה, בתוך הספר על האמונה בעריכת אבי שגיא ומשה  .5

 .38 – 11עמ'  הלברטל,

רבקה הורביץ, 'ההתגלות והמקרא בפילוסופיה היהודית במאה העשרים', בתוך רבקה  .6

 .461 – 435נים, באר שבע תשס"ג, עמ' הורביץ, יהדות רבת פ

  7יובל גובני, חילוניות יהודיות: היבטים פילוסופיים וחינוכיים, עיונים בתקומת ישראל, כרך  .7

 .159-141עמ' , )2014(

 

 מקורות:

 .ג –ברוך שפינוזה, מאמר תיאולוגי מדיני, הקדמה ופרקים א  .1

 : פליאה; 4"ג: פרק אברהם יהושע השל, אלוהים מבקש את האדם, ירושלים תשס .2

)העולם, שאלה שמופנית אלינו, הנחה אונטולוגית ועל משמעותו של אלוהים(,  12 – 9פרקים 

 : בעיית הקוטביות )הלכה ואגדה(, הוצאת מאגנס.33:  ביהוויוריזם דתי; פרק  32פרק 

 שד"ל, מהות היהדות, בתוך: שד"ל כתבים, כרך ראשון, מוסד ביאליק, ספריית דורות,  .3

 .56 – 47 עמ'

 .152 – 109מרטין בובר, דו שיח, בתוך הספר: מרטין בובר, בסוד שיח, ירושלים תשמ"א, עמ'  .4

 . 79 – 70מרטין בובר, 'דתיות יהודית' בתוך ספרו, תעודה ויעוד חלק א, ירושלים תש"ך, עמ' 

י הרב י"ד סולובייצ'יק, איש האמונה, הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים, )הספר כולל את שנ  .5

 המאמרים 'איש האמונה הבודד' ו'קול דודי דופק'(.

א״ד גורדון, האדם והטבע: הגיונות וחלומות של קיצוני, בעריכת יובל גובני ורון מרגולין,  .6

 ., פרק ראשון2020ירושלים: מאגנס, 

 
 


