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 :תקציר

כחלק מן התהליכים , י הירש מזידיטשוב ובממשיכי דרכוצב' במשנתו של ר הקורס יעסוק

היצירתיות על במהלך הקורס נעמוד . ט"וללים בגליציה במאה היהרוחניים והחברתיים המתח

נעמוד על , בנוסף. תהייחודי תםההנהגי ועל דרכי "המחשבתית שלהם בלימוד קבלת האר

 .  במחלוקת האידיאולוגית והחומרית ביניהם ובתוצאותיה, ות בינם לבין משכילי גליציהמתיחה

 

Abstract: 

This course will discuss the teachings of Rabbi Zvi Hirsh Eichenstein of Zhidachov 

and his followers, as a part of the ideological and social movements in the 19th 

century Galicia. Through the course, we will learn how creative commentary of 

Lurianic Kabbalah, and their unique leadership. We will also discuss the 

bitter dispute between them and the Galician Maskilim.     

 

Topics: 

1. Introduction: A History of the Hasidic Traditions of Rabbi Israel Ben Eliezer 

(Besht)  

Rabbi Zvi Hirsh of Zhidachov: Biography, His Teachers, Students and Literary 

Works. 

2. Two Levels of the Intention of Prayer: An Inquiry of P ri Qodesh Hilulim and 

'Beit Yisrael'.  Was Rabbi Zvi Hirsh Hiding his Sabbatean Beliefs?   

3. Rabbi Zvi Hirsh's Commentary of Lurianic Kabbalah and Its Relation to Early 

Hasidic Literature  
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4. Rabbi Zvi Hirsh's Social Theory and His Followers  

5. Zhidachov's Hasidism and the 'Haskalah Movement': Yosef Perl and Rabbi Zvi 

Hirsh's Ideological and Social Debate   

6. Rabbi Zvi Elimelech of Dinov and His Relation to the 'Haskalah Movement'   

7. The Diffusion of Kabbalah in the Hasidism of Zhidachov-Komarno  

8. Criticism, Independence and Conservatism: The Unique Intellectual  Leadership 

of Zhidachov-Komarno's Hasidism 

9. Halalchic Approaches: Zvi Hirsh's Decisions in Jewish Law  

10. Zvi Hirsh's Students and Followers: Rabbi Yehuda Zvi of Razdil, Rabbi Yizhak 

Isaac Eichenstein of Zhidachov   

11. Rabbi Yizhak Isaac Yehuda Yehiel Safrin of Komarno: Readings in His 

Commentary to the Zohar  

12. Yizhak Isaac Safrin's Lurianic Innovations to the Yihudim   

13. Readings in 'Megilat Setarim'-Yizhak Isaac Safrin's Mystical Diary  
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