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הבעש"ט בירושלים – אל עולם החסידות

קורסי ליבה

מסע אל שורשי החסידות
קורס זה ייקח את הסטודנטים על שורשי החסידות בווהלין (כיום באוקראינה) ,ויתקיים בצורה של מסע בן חמישה
ימים ,במהלכו יבקרו הסטודנטים במז'יבוז' ,ברסלב ,אומן ,ברדיצ'ב ועוד ,וילמדו את תורתם של אבות החסידות
(הבעש"ט ,המגיד ממזריטש ,רבי נחמן מברסלב ,רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ועוד) ,במרחבים בהם נוצרו תורות אלה .מסע
אשר ישלב למידה מעמיקה עם חוויה משמעותית ,שירה ונגינה (למסע יצטרף אמן).
מובילי המסע :הרב ד"ר יהודה ביטי וד"ר אביעזר כהן

חסידות כאן ועכשיו
מטרת הקורס להפגיש את הסטודנטים עם עולמה של החסידות בישראל תשע"ט .תנועת החסידות וההגות החסידית
עברו תמורות מרתקות מאז היווסדותה של התנועה ועד היום ,אולם החסידות כיום היא עדיין תנועה משמעותית
ופעילה מאד ,אשר חווה לאחרונה רנסנס מרתק .הקורס יכלול  3סיורים אל מחוזות החסידות בארץ – בירושלים ,בצפת
ובתל-אביב – וכן השתתפות בכנס בנושא עם מיטב המרצים.
מרכזי הקורס :ד"ר איתמר ברנר וד"ר דניאל רייזר
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קורסים נוספים

תורת הבעש"ט
מי היה רבי ישראל הבעל שם טוב ,מיסד תורת החסידות? מה מאפיין ומייחד את משנתו הרוחנית? וכיצד הצליחה
תפיסה זו להפוך לתנועה חברתית ורוחנית רחבת היקף? הלימוד ילווה בקריאה מעמיקה בכתביו של הבעש"ט
ובפרשנותם לאורך הדורות.
מרצה :ד"ר אביעזר כהן
(קורס סמסטריאלי)

חינוך לאמונה לאור תורת החסידות
החינוך לאמונה הוא סוגיה סבוכה ,שמעסיקה והעסיקה אנשי חינוך והוגי דעות לאורך הדורות .מה עמדתה של
החסידות בשאלה זו? עיון מעמיק בכתבי החסידות לזרמיה מעלה מגוון תשובות ,אשר רבות מהן רלוונטיות עד היום.
מרצה :הרב ד"ר תמיר גרנות
(קורס סמסטריאלי)

הפרשנות החסידית למקרא
רבים מבין כתבי החסידות נבנו סביב פרשת השבוע .בקורס נעקוב אחרי הדיון החסידי בפרשת השבוע ,נבחן כיצד
רואים אדמו"רי החסידות את הפרשה ומשתמשים בה כפלטפורמה לרעיונותיהם המקוריים.
מרצה :הרב ד"ר איתמר אלדר
(קורס שנתי)

רבי נחמן מברסלב :בין פרשנות לפרשנות יתר
ספרו של רבי נחמן מברסלב 'ליקוטי מוהר"ן' הוא מהקשים ,המרתקים והמשפיעים שבספרי החסידות .לאורך הספר,
רוקם רבי נחמן את רעיונותיו תוך פרשנות מפתיעה השוזרת מקורות מכל הספרות היהודית שקדמה לו .האם יש לרבי
נחמן שיטה פרשנית? למידה מעמיקה המשלבת בין חשיפה של צפונות כתביו של רבי נחמן ועולמו הרוחני ,לבין
רכישת כלים ללימוד 'ליקוטי מוהר"ן'.
מרצה :ד"ר אביעזר כהן
(קורס סמסטריאלי)
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השיח בין חסידים ומתנגדים
עולמם של החסידים נוצר אל מול עולמה של היהדות הליטאית – עולמם של המתנגדים .הוויכוח בין שני הזרמים הללו
הפרה האחד את השני ,ועיצב את עולמה של יהדות אירופה במאות השנים האחרונות .הקורס עוקב אחרי המתח בין
החסידית והמתנגדים ,ומראה כיצד הופך המאבק לשיח רוחני ,ממנו יוצאים נשכרים שני הצדדים.
מרצה :הרב ד"ר תמיר גרנות
(קורס שנתי)

פשיסחה :מהפכה וחצר
עולמה הרוחני של חסידות פשיסחה והזרם שנובע ממנה ,הוא אחד מהכיוונים הרדיקליים והחתרניים ביותר שנוסדו
בעולמה של החסידות בפרט והיהדות בכלל .עולם המשלב בין חשיבה מקורית ומהפכנית ,לבין בנייה של חצר חסידית
הפונה אל כלל ישראל .כיצד ניתן לשלב בין התכנים המהפכניים לבין הרצון להגיע לציבור רחב ,והאם מהלך כזה בכלל
אפשרי?
מרצה :ד"ר אביעזר כהן
(קורס סמסטריאלי)

