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    04/2018:  תאריך עדכון

 

 ספר הפליאה  -הקבלה בביזנטיון 

 30023/01  מס' הקורס :

 פרופ' ד. אברמסהמרצה : 

 הרצאה סוג הקורס :  

 

 לימודים : תשע"טהשנת 

                      ב   סמסטר : 

 ש"ש  1  : היקף שעות

 באינטרנט:אתר הקורס 
 

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

 .הפליאהזנטיון מתוך לימוד בספר ימטרת הקורס ללמוד את הקבלה במאה הי"ד בב –מטרת הקורס 
  

טיון נזילאחר הלמוד בקורס זה הסטודנט ידע יותר טוב את ההיסטוריה של הקבלה ומה התפתח בב
 וידע יותר טוב איך לקרוא טקסט קבלי. הפליאהרס יכיר היטב את ספר במאה הי"ד. הלומד בקו

  
 ב. תוכן הקורס:

הקורס עוסק באחד הספרים הכי חשובים בקבלה הקדומה. הלימוד בספר זה משמש כמובא חשוב 
 לקבלה בכלל והעיון בספר זה יכשיר את הסטודנט לקריאת ספרות הקבלה.

 
 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

תולדות הקבלה מבוא ל 1

 הקדומה

-  

אידל 'הקבלה באיזור  מבוא לקבלה בבזנטיון 2

 הביזאנטי'

 

  אורון ותא שמע הפליאמבוא לספר ה 3

להמשיך בקריאת  הפליאהמחקר על ספר  4

הנ"ל ומחקרים של 

 פלאי

 

 , ספר הפליאהמהדורות של ספר  5
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 תרמ"דפרעמישלא  הפליאה

, הפליאה ספר ספר הפליאה 6

 תרמ"דפרעמישלא 

 

, ספר הפליאה ספר הפליאה 7

 תרמ"דפרעמישלא 

 

, ספר הפליאה ספר הפליאה 8

 תרמ"דפרעמישלא 

 

, ספר הפליאה ספר הפליאה 9

 תרמ"דפרעמישלא 

 

, ספר הפליאה ספר הפליאה 10

 תרמ"דפרעמישלא 

 

, ספר הפליאה ספר הפליאה 11

 תרמ"דפרעמישלא 

 

, הפליאהספר  ספר הפליאה 12

 תרמ"דפרעמישלא 

 

, ספר הפליאה ספר הפליאה 13

 תרמ"דפרעמישלא 

 

, ספר הפליאה פליאהספר ה 14

 תרמ"דפרעמישלא 

 

 

  ג. דרישות קדם:

 אין

 ד. חובות / דרישות / מטלות:

  עבודה ,% 80 נוכחות, השתתפות

 ה. מרכיבי הציון הסופי:

  עבודה נוכחות, השתתפות,
 

 :ליוגרפיהיו. בב

 http://hebrewbooks.org/22615 http://hebrewbooks.org/22616הקנה, קראקא תרנ"ד ספר 
  rg/6355http://hebrewbooks.oספר הפליאה, פרעמישלא תרמ"ד 

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?102202 
 

. 150-152באומן, סטיבן ברי. 'מי חיבר את ספר הקנה וספר הפליאה?', תרביץ נד,א )תשמ"ה(, עמ' 
http://www.jstor.org/stable/23596094 

 227-197אידל, משה. 'הקבלה באיזור הביזאנטי', קבלה יח )תשס"ח(, עמ' 
 298-297אורון, מיכל. 'מיהו מחבר ספר הפליאה', תרביץ נד )תשמ"ה(, עמ' 

https://www.jstor.org/stable/23596726 
ות הקבלה שבהם, עמדתם הדתית חברתית ודרך עיצובם הספרותית. יסוד - אורון, מיכל. הפליאה והקנה

 ירושלים תש"ם

http://hebrewbooks.org/22615
http://hebrewbooks.org/22616
http://hebrewbooks.org/6355
http://www.jstor.org/stable/23596094
http://www.jstor.org/stable/23596094
https://www.jstor.org/stable/23596726
https://www.jstor.org/stable/23596726
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 .271-295אורון, מיכל. 'הקדמת ספר הפליאה',  קובץ על יד יא )ב( )תשמ"ט(, עמ' 
. 87-93)תשמ"ב(, עמ'  8אורון, מיכל. 'תורת הרע והגאולה בספר "הפליאה" ובספר "הקנה"', דעת 

http://www.jstor.org/stable/24178951 
 187-224 , עמ'ע(")תש 69-68פלאי, חגי. 'דרכי "פסיקת ההלכה" בספרי הקנה והפליאה', דעת 

http://www.jstor.org/stable/24235210 
 271-293 , עמ'ח(""פליאה": פשט וסוד בהלכה', תרביץ עז,ב )תשספלאי, חגי  'ה"קנה" וה

http://www.jstor.org/stable/23606787 
שמע, ישראל. "היכן נתחברו ספרי הפליאה והקנה?", פרקים בתולדות החברה היהודית בימי -תא

ם לפרופ' י' כ"ץ במלאת לו שבעים וחמש שנה, ירושלים תש"ם, הביניים ובעת החדשה, מוקדשי
בתוך "כנסת מחקרים: עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים, כרך ג: איטליה וביזנטיון", עמ' נו־סג; 

 il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99972390http://www.kotar.co. ירושלים תשס"ו.
נתניהו, בנציון. 'לבירור זמן חיבורם של ספרי "הקנה" וה"פליאה"', ספר היובל לכבוד שלום בארון 

 .247-268)תשלה( 
Talya Fishman,  ‘A Kabbalistic Perspective on Gender-Specific Commandments: on the Interplay of 

Symbols and Society’, AJS Review 17 (1992), pp 199-246 DOI: 10.1017/S0364009400003676 

 
  The Kabbalah In Byzantium: Sefer Ha-Peliah :שם הקורס באנגלית ז.

http://www.jstor.org/stable/24178951
http://www.jstor.org/stable/24178951
http://www.jstor.org/stable/24235210
http://www.jstor.org/stable/24235210
http://www.jstor.org/stable/23606787
http://www.jstor.org/stable/23606787
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99972390

