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עמ'.  100 תשפ"א,  ירושלים  היהדות,  למחקר  שוקן  מכון  הבעש"ט,  של  המיתולוגית  דמותו  מאיר,  יונתן 

ההרצאות   .2019 בשנת  היהדות  למדעי  שוקן  במכון  מאיר  יונתן  שנשא  הרצאות  שלוש  של  קובץ 

וראשית  הבעש"ט'  'שבחי  בספר  דנה  הראשונה  ההרצאה  הבעש"ט.  של  דמותו  בעיצוב  עוסקות 

המשכילית;  הסאטירית  בכתיבה  הבעש"ט  של  דמותו  את  בוחנת  השנייה  ההרצאה  החסידות; 

החדשה  השבחים  ספרות  ועל  הבעש"ט  על  המחקר  לראשית  מוקדשת  השלישית  וההרצאה 

ההרצאות. שלוש  את  מסכם  הנעילה  פרק  אודותיו.  על  שנכתבה 

עמ',   272 תשפ"א,  גן  רמת  בר־אילן,  אוניברסיטת  פוליטית,  ביוגרפיה  המר:  זבולון  קמפינסקי,  אהרון 

מפתח. ביבל', 

פועלו  את  כרונולוגי  באופן  סוקר  הספר  המר.  זבולון  המפד"ל  מנהיג  של  פוליטית  ביוגרפיה 

כהונתו  דרך   ,1958 בשנת  אליה  ומהצטרפותו  המפד"ל  מהקמת  החל  המר  של  והציבורי  הפוליטי 

הציבוריות  בתחנותיו  הדיון  בממשלה.  כשר  השונים  בתפקידיו  וכלה   1969 משנת  כנסת  כחבר 

המציאות  לבין  בינן  והקשר  אצלו  שחלו  עמדות  שינויי  בחינת  תוך  נעשה  המר  של  השונות 

השנים. לאורך  ישראל  במדינת  והחברתית  הפוליטית 

מפתח. ביבל',  עמ',   300 תשפ"א,  ירושלים  מאגנס,  השמד,  תולדות  צדיק,  שלום 

בהגות  עיון  תוך   1414–1390 השנים  בין  בספרד  יהודים  של  ההתנצרות  בגל  הדן  מחקר 

של  בעולמם  האידאולוגיה  חשיבות  )א(  פרקים:  שישה  לספר  עצמם.  המומרים  של  ובאידאולוגיה 

בספרד  שהתנצרו  ורבנים  מקובלים  פילוסופים,  חמישה  )ב(  דתם;  את  להמיר  ובהחלטתם  המומרים 

על  שהעלו  ביקורת  )ד(  המומרים;  של  בהגותם  נוצריות  תאולוגיות  סוגיות  )ג(  הנידונה;  בתקופה 

שהתנצרו.  האבן־רושדיים  הפילוסופים  של  זהותם  )ו(  ליהודים;  יחסם  )ה(  התורה;  מצוות 

 332 תשפ"א,  ירושלים  מאגנס,  והבניה,  השפעה   – והבעש"ט  מברסלב  נחמן  ר'  האב:  הולדת  קויפמן,  ציפי 

מפתח. ביבל',  עמ', 

מחיבורים  שעולה  כפי  הבעש"ט  של  דמותו  אחר  להתחקות  מבקש  ז"ל  קויפמן  ציפי  של  ספרה 

שמונה  כולל  הספר  דרכו.  כממשיך  עצמו  שראה  מברסלב,  נחמן  ר'  לנינו  שנקשרו  וממסורות 

רבנו  משה  האומה,  אבות   – לאבותיו  נחמן  ר'  של  התייחסויותיו  את  מציג  הראשון  פרקים. 

נחמן,  ר'  של  בהגותו  שונים  מנושאים  דוגמאות  באמצעות  המחברת,  דנה  ב–ז  בפרקים  והבעש"ט; 

ככוח  הבחירה  במושג  עוסק  ח  פרק  הבעש"ט.  של  לדמותו  ובקשריהן  האישית  ובדמותו  בתורתו 

דמותו.  ובניכוס  השראה  כמקור  בבעש"ט  בבחירה  גם  זאת  ולאור  נחמן,  ר'  אצל  מניע 
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