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 דיוויניזם וביבליומאנטיקה ביהדות : 

 מהאורים ותומים עד גורל הגר"א

 30151/01מס' הקורס : 

  ד"ר י. הרשקוביץשם המרצה : 

 הרצאה  : וג הקורסס

 

 תשע"ט                     :שנת הלימודים 

 סמסטר :  א                         

    ש"ש    1  היקף שעות :

     : אתר הקורס באינטרנט
        

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

 היהודית. במסורת והביבליומאנטיקה הדיוויניאציה מתודות מיפוי – על מטרת .1

 לאל. האלטרנטיבי התקשורת מערוץ התיאולוגיות הנגזרות הבנת – על מטרת .2

 המחשבה בתולדות מרכזיות תקופות ארבע בין ההבדלים בחינת – ספציפית מטרה .3

 ביחס החדשה(, העת על )בדגש אחרונים וראשונים, גאונים חז"ל, מקרא, היהודית:

 דיווינאציה. של לתופעות

 היהדות. של המשפטי ולעולם לשפה הגורל של החדירה עומק הבנת .4

 
 הלמידה: תוצרי

 דית.היהו במסורת דיווינאציה של תופעות מגוון עם מעמיקה הכרות .1
 לביבליומאנטיקה. התיאולוגי הרקע והבנת לדיווינאציה, ביבליומאנטיקה שבין הקשר הבנת .2
 שכלתנית מבחינה הן הדיווינאציה, תופעות מכלול כלפי הבקורת של הרעיוניים שרשיה הבנת .3

 ומיסטית. קבלית מבחינה והן
 בעת ראליתוהיש היהודית לתרבות ביבליומאנטיות מתודות של תרומתן עם מעמיקה הכרות .4

 החדשה.
 

 הקורס: תוכן ב.

 שאינם וידע תוכן לקבלת שמיימיים במקורות הדרישה תולדות את נבחן בקורס :הקורס רציונל
 היהודית, המחשבה ליסודות ביחס הזו הדרישה משמעות את נבחן השכל. בדרך להשגה ניתנים

 על נצביע כן, וכמ הדורות. במהלך השתלשלותה ואת לה, ומחוצה ביהדות התופעה שרשי את
 משפטיים, במחוזות חשיבותה ועל מסויימות, בתקופות הדיווינאציה שעוררה הביקורות
 ואישיים. חברתיים
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 למידה של בתצורה מתקדמות, טכנולוגיות עם בשילוב יועברו השיעורים השיעורים: מהלך
 כמה,הח אוצר ,hebrewbooks) ביהדות מידע מאגרי על דגש שימת מתוך המסך, על פעילה

 הלימוד לתכני בנוסף הסטודנטים, יקבלו בכך אקדמיים. מידע ומאגרי השו"ת( פרוייקט
 משאבים של נכון וניצול במרשתת, זמין מידע ועיבוד ניתוח לאיתור, כלים הפרונטאליים,

 אינטלקטואליים.
 

  השיעורים: לכל מפורטת הוראה תכנית
 

 הערות  נדרשת קריאה השיעור נושא השיעור מס'

 וגורל ותומים אורים 1

 מקראי

Greyאחיטוב ,  

 ומעוף אדם קרבן כבד, 2

 )דיווינאציה הציפור

 המזרח במסורות

 הקדום(

Gaster  

 העברי במשפט הגורל 3

 חז"ל –

  אורבך

 העברי במשפט הגורל 4

 פוסקים –

  שמע-תא

 בישראל אורדל 5

 ובעמים

  

 פסוקך" לי "פסוק 6

 וביבליומאנטיקה

 חז"לית

  קלר

-הימי המקרא פרשנות 7

 והגורל ביניימית

  אידל

 ותומים אורים 8

 להשכלה כמטפורה

 פילוסופי ועיון

  

 ספק במצבי הכרעות 9

 החדשה העת בראשית

  

 ביבליומאנטיקה 10

 אירופאית-מזרח

 ופיאטיזם

  און-בר

 "קדומים" מקורות 11

 הגר"א לגורל

  

  בילו מהחפץ הגר"א: גורל 12
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; ליטא לישיבות חיים

ת קודש לרמ"מ אגרו

 שניאורסון

 ומדינת הגר"א גורל 13

 ישראל

  

 

  :קדם דרישות ג.

 אין.
 

 מטלות: / דרישות / חובות ד.

  נוכחות. 85% – למבחן לגישה קדם דרישת חובה. נוכחות
 הסמסטר. בסוף מבחן – הקורס דרישות

 

 :הסופי הציון מרכיבי ה.

 .100% – מבחן
 

 :ביבליוגרפיה .ו
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