
 

 ימת פרסומים:, רששפרה אסולין

 פרקים בספרים

 

ספר היובל ", נרטיבים של שיעור קומה -בין הזוהר והאדרות למעשה משבעה קבצנים  " .1

 )התקבל לפרסום(.  למשה אידל

2. “Midrash Hane’elam Bereshit: Between Hebrew and Aramaic,” The Linguistic 

and Literary Context of the Zohar, Ada Rappaport Albert and Willem Smelik, ed. 

(forthcoming in the Brill Studies in Judaica Series with London College).  

הסיפור הזוהרי: ספרות, "דיאלוגים על גלות השכינה: זוהר איכה והדיאלוג אתו ובו",  .3

, יהודה ליבס, מלילה הלנר אשד ויונתן בן הראש, תיאוסופיה ומיסטיקה באפוס הזוהרי

 עורכים )יד בן צבי תשע"ז(.

וזאת ליהודה: קובץ מאמרים המוקדש דרש הנעלם לבראשית בין עברית לארמית", "המ .4

, יהונתן גארב, רונית מרוז לחברנו, פרופ' יהודה ליבס לרגל יום הולדתו השישים וחמישה

 ומארן ניהוף, עורכים )מוסד ביאליק, תשע"ב(.

מעיין עין ת", "ההבניה הכפולה של דמות השכינה במעיין עין יעקב וזיקתה לספרות האדרו .5

גוריון, תשס"ט(, -)מהדורת ברכה זק( )באר שבע: אוניברסיטת בן יעקב לר' משה קורדוברו

 קיא.-עמ' סא

"קומתה של השכינה: מקומו של הפרצוף האלוהי הנקבי בין האדרא רבא לאדרא זוטא",  .6

, אורי ארליך, בועז הוס וחיים סמכות רוחנית, מאבקים על כוח תרבותי בהגות היהודית

 . 183- 103גוריון, תשס"ט(, עמ' -קרייסל, עורכים )באר שבע: אוניברסיטת בן

 

 מאמרים

1.    "R. Yosef Angelet and Torat Hashmitot -  between the zohar and the Nachmanides 

Kabbala", forthcoming in the AJS Review. 

"בין גדלות לקטנות: מחזוריות והתפתחות בתודעה העצמית ובתודעה המשיחית של ר'        .2

)תשע"ז( עמ'  36 קר המיסטיקה היהודיתקבלה: כתב עת לחחיים ויטאל בספר החזיונות", 

31 – 77. 

קבלה: כתב עת לחקר קריאה בזוהר אחרי מות",  –"הפגם ותיקונו: נידה, לבנה ושכינה  .3

 .193-252)תשע"א(, עמ'  22 המיסטיקה היהודית

"המרת דת והבראיזם במאה השבע עשרה באירופה: עיון בדמותו של יוהן קמפר מאופסלה  .4

החלום ושברו, התנועה השבתאית ושלוחותיה: משיחיות, רקוב", הוא משה בן אהרון מק

, רחל אליאור, עורכת )ירושלים: שבתאות ופרנקיזם, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל

 . 470 - 423יז, עמ' -, תשס"א(, כרכים טזהמכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
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 פרסומים נוספים

 פרקים בספרים

לקראת שבת, קריאות אישיות בפרשת "אברהם אבינו בין חסד לדין, בין ברית לביתור",  .1

, הדס אחיטוב ואריאל פיקאר, עורכים )עין צורים: מרכז יעקב הרצוג, תשס"ו(, עמ' השבוע

36 -42. 

 

 מאמרים

משיב הרוח לג, "אישה כותבת שכינה כותבת אישה, על 'תהלים ליום רעש', סיון הר שפי",  .1

 .29-33)א( )חורף תשע"א(, עמ'  נשים

 פח. -ג )תשנ"ה(, עמ' סו אלו ואלו"כמידת אדם: מעשה בראשית במסכת חגיגה",  .2

 

 

 טקסטים לפני פרסום

 ספרים

. ספר המבוסס על הפרשנות המיסטית לשיר השירים בספרות הזוהר –משכני אחריך נרוצה  .1

עבודת הדוקטורט, יוצא בתמיכת קרן הזיכרון לתרבות יהודית, קרן פרי לחקר מקרא, והקרן 

ע"ש פולה ודוד בן גוריון למדעי היהדות מיסודה של משפחת פדרמן, המכון למדעי היהדות 

 ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ומבוא, מהדירים: ש' אסולין, א' באומגרטן, , מהדורה מדעית אוצר החיים לר' יצחק דמן עכו .2

 י' ליבס, א' ספראי )בהכנה(.  ,י' בן הראש, מ' הלנר אשד

דמן עכו, עורכים: ש' אסולין, י' בן הראש, מ'  אסופת מחקרים אודות אוצר חיים לר' יצחק .3

 . )בהכנה(., י' ליבסהלנר אשד

ארבעה פרקים מהספר ראו  .עיונים בתפיסת הארכיטיפ הנשי בקבלה קומתה של השכינה, .4

 אור כמאמרים, הפרקים האחרים כוללים מחקרים חדשים בהכנה(. 

)כתיבה ועריכה משותפת עם סיון  "דימיתיך רעייתי": על הארכיטיפ הנשי בספרות הקבלה .5

הר שפי(. במרכזו של ספר זה מפעל קיבוץ של אנתולוגיה של טקסטים מספרות הקבלה 

יים המעצבים את הארכיטיפ הנשי בספרות הקבלה. לכל העוסקים בסמלי השכינה, בדימו

סמל יוקדש מבוא אקדמי, ולאחריו הטקסטים מתורגמים ומוערים. נשים ישראליות מכל 

גווני קשת הזהות היהודית הוזמנו לשוחח בכתיבה עם הארכיטיפים העתיקים ויצירותיהן 

 יוצבו בצד טקסטים אלו כדיאלוג נשי עכשווי וחי. 



האדרא של השכינה אז ועכשיו: נשים בנות זמנו בדיאלוג עם תפיסות הגוף  –'זאת קומתך'  .6

ספר זה  כתיבה ועריכה משותפת עם סיון הר שפי(., )שם זמנינפש הנשי בספרות הקבלה' 

' כפי שהן באות לידי ביטוי מפגיש את התפיסות הקבליות של הגוף הנשי ומהות ה'נוקבא

בספרות שיעור הקומה הקבלית, עם תפיסות וידע של נשים בנות זמננו אודות גופן וזהותן 

בהובלתי ובהשתתפות חוקרות קבלה ומגדר  סדנת מחקרהמגדרית והמינית. הספר הוא פרי 

מוי נפש הנשי, יוצרות ומטפלות העוסקות ברפואת נשים, בדי-נשים העוסקות בגוף מחד עם 

 העצמי הנשי, במיניות, זוגיות, פוריות וכדו'. 

 

 מאמרים

1. “The Stature of the Shekhinah: Perceptions of the Feminine Body in the Literature 

of the Kabbala” (in preparation). 

של ר' יצחק דמן עכו כראי לעבודתו הרוחנית, עתיד לראות אור  תנסא"ן, שיטתו הפרשני .2
 באסופת מאמרים על ר' יצחק דמן עכו בעריכתי ובעריכת יונתן בן הראש ומלילה אשד הלנר

 )בהכנה(

                                                                                 .                                                                                                                            "הפואטית בספר הזוהר, בין קינה לשירעל מנעדי שפה ותפיסתם  –ארוס ותנטוס בשפה " .3

 (.הכנה)ב      

חטיבות ומגמות בפרושי מעשה בראשית        -מעשה בראשית בין דרשה פרשנית לסיפור " .4

   .(הכנהבזוהר, בין הקדמת הזוהר לפרשת בראשית" )ב

 

: התודעה 'ש'לעולם ירשו ארץ 'צדיקים'משכילים ש'יזהירו כזוהר הרקיע: ל''ין ה"מה ב .5

 העצמית בספרות הזוהר בין מיסטיקה אישית למודעות חברתית" )בהכנה(.

 
 "'הא הכא רזא ד': על דרכי סיכום ועריכה נושאית של סודות בזוהר" )בהכנה(. .6

 


