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 : תשע''ז    שנת לימודים

 '                   א: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

]מומלץ לכתוב 'מבוא' בשורת   msbeny@hotmail.comכתובת : כתובת מייל מרצה

subject] 

 

 דף הקורס באינטרנט:

1 )http://lemida.biu.ac.il 

2 )http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/mavo.2014.htm  להקפיד[

 גדולה[  Sעל 

 :דף כללי לקורסים שלי

http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider 

 

 

 א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:

לבדוק כיצד ידיעתנו על אודות המיסטיקה היהודית הקדומה  –מטרת הקורס 

יכולים לתרום להבנת התהוותה של הנצרות וראשית התפתחותה של הנצרות ומה 

 ניתן על המיסטיקה היהודית הקדומה מתוך מקורות של נצרות

 

 

 )רציונל, נושאים( ב. תוכן הקורס:

http://lemida.biu.ac.il/
http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/mavo.2014.htm
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; גישות לחקר ראשית הנצרות. שאלת הפרדת )סקירה קצרה( מקורות הנצרות

טיקה. מורשת של המיסטיקה היהודית הנצרות והמיסדרכים בין היהדות והנצרות. 

 . בנצרות הקדומה

 

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים:

. לפני )בתרגום העברי( במרכז השיעור תעמוד קריאה מודרכת של המקורות

תיאור הרקע  –הקריאה תינתן הרצאת מבוא לטקסט או לקבוצת הטקסים 

קריים. לאחר קריאת הטקסט ודיון ברעיונות העולים ההיסטורי והנושאים העי

מקומו של המקור בתמונה הכללית של המיסטיקה  –נתן סיכום ימתוכו, ת

היהודית. כל המקורות ורוב חומר לקריאת חובה יהיו נגישים דרך אתר הקורס, וכן 

 חלק ניכר מן החומר המומלץ.

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

 

ות )סקירה מקורות הנצר  1

 קצרה(

 רבקה ניר, הנצרות הקדומה; דוד פלוסר, המקורות היהודיים

זרמים ביהדות בתקופת   2

הבית השני והופעת 

 הנצרות מתוך היהדות

 הנ״ל

3   

משיחיות היהודית    4

 ומשחיות הנוצרית
 

תפיסות שונות על   5

אודות המשיח בראשית 

 הנצרות ומקורותיהם 

  

תורת הלוגוס ביהדות   6

 ההלניסטית ובנצרות

 בויארין, ׳מי שאמר והיה העולם׳; בשורה לפי יוחנן, פתיחה

והמיסטיקה פאולוס   7

 היהודית

 פיליפיים -אל

אדם  עליה לשמים,  8

 הראשון  

 , הורטדו, פרק ד׳1 קורינתיים-אל

 2 קורינתיים-אל ואספקלריה משה   9

 Stroumsa, ‘Form(s) of God; אל אפסיים כנסיה ושיעור קומה   10

מיסטיקה בבשורת לפי   11

 תומס
DeConick, Seek to See Him 

12     

התגלות של יוחנן   13

והאפוקליפטיקה 

 היהודית

 

   סיכום  14
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 : נוכחות, קריאה, השתתפות ומבחן בסוף השנה.חובות / דרישות / מטלות

מצא יינלמד רובו של החומר ה :וספרי עזר נוספים (textbooks) ספרי הלימוד

 ויחולק בכיתה באתר הקורס

 

 תל  (,האוניברסיטה המשודרת )המקורות היהודיים של הנצרות , דוד פלוסר

 1986 אביב

 1986ומסות, ירושלים  מחקרים: הנצרות ומקורות יהדות, פלוסר דוד 

 )האוניברסיטה הנצרות הקדומה : שלוש המאות הראשונות ,רבקה ניר 

 ט"תשס רעננההפתוחה(, 

 באר שבע תשס"ו, ?לאל ישוע הפך כיצד, י הורטדולר 

 על הלוגוס והדחייתו, פרק בהיווצרות : ׳מי שאמר והיה העולם׳, דניאל בויארין

 151-164היגיון ליונה )תשסז( , הדת של חז״ל

  2000ישראל קנוהל, בעקבות המשיח, ירושלים 
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 Quispel, Gilles. ‘Ezekiel 1.26 in Jewish Mysticism’, Vigiliae 

Christianae 324 (1980), pp. 1-13 

 April. D. DeConick, Seek to See Him;  ascent and vision mysticism in 

the Gospel of Thomas, 

 Idel, Moshe. Ben: Sonship and Jewish Mysticism, New York 2007 
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 עבודהבסוף השנה: 


