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 :דף כללי לקורסים שלי
http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider 

 א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:
לערוך השוואה בין המסורות המיסטיות ביהדות ובנצרות על רקע תקופת אבות  –מטרת הקורס 

 הכנסייה המקבילה לתקופת חז״ל.

 )רציונל, נושאים( ב. תוכן הקורס:
  ח׳- סקירת ההתפתחות עיקרי האמנה הנוצרית )דוגמות( בתקופת אבות הכנסייה )בערך מאות ב׳

הוגים בולטים. תיאולוגיה מיסטית , ותלספירה(; פולמוסים דוגמטיים, הועדות העולמי
 ופרקטיות מיסטיות. דיון השוואתי.

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים: 
תוך כדי  ותלאחר מספר הרצאות מבוא יוקדשו השיעורים להשוואה בין המסורות המיסטי

 האנגלי.קראו בתרגום העברי או יטקסטים. המקורות הנוצריים יקריאת ה
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

קיצור תולדות הכנסייה באלף הראשון. וויכוחים   .1

 ופילוגים. הוועידות העולמיות )האקומניות(.

 רבקה ניר, הנצרות הקדומה

אבות האפוסטוליים ואפולוגטים יוסטינוס המרטיר,   .2

 אירנאוס מליאון

 דוד רוקח, יוסטינוס המרטיר
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רית בין המקרא לבין הפילוסופיה תיאולוגיה נוצ  .3

 היוונית. השפעת פילון.

 

  אסכולות אלכסנדריה ואנטיוכיה.  .4

הנצרות הלטינית מטרטוליאנוס על לאוגסטינוס.   .5

 הנצרות הסורית

 

  אבות המדבר והנזירות  .6

שירת הקדושה' ו׳התפילה הנוצרית והיהודית. ׳  .7

 .הכרובים׳

 

  אוריגנסקלמנט והטקסטים של  הקריאה מתוך  .8

  מקריוס ה״מצרי״  .9

  אפרים הסורי, יצחק מנינוה  .11

  דיוניסיוס-פסבדו  .11

  כנ״ל  .12

  מקסימוס  .13

 
 בסוף השנה. עבודה: קריאה, השתתפות וחובות / דרישות / מטלות 

 רובו של החומר הנלמד נמצא באתר הקורס :וספרי עזר נוספים (textbooks) ספרי הלימוד
 

 1999(, 800-100ז'ראר ואלה, הנצרות הקדומה: היסטוריה וספרות בתקופת כינונה )
 ()לטקסט המלא ברשת מגיעים דרך ספריית ב״א, ברקט
 

    הכנסייה, תל אביב תשנ״ב-מנחם הירשמן, המקרא ומדרשו : בין חז"ל לאבות
 26-33עמ' ט )תשנ"ד(, -מחניים ז , המדרש בין חז"ל לאבות הכנסייה׳ מנחם הירשמן, ׳

פיגרס, פאו. הנזירות המזרחית הקדומה : לקט מקורות לשעורו של פאו פיגרס: תולדות הנזירות 
  . ט"תשל שבע באר  בארץ ישראל עד סוף התקופה הביזאנטית, תרגם וערך עמי חלפי,

פטריך, יוסף נזירות במדבר יהודה בתקופה הביזאנטית : מפעלם של סבאס ותלמידיו, יד יצחק 
  1995, תשנ"ה, צבי-בן

 ט"תשנ, דינור מרכז:  ירושלים  דוד רוקח, יוסטינוס המרטיר 
   2001אוגוסטינוס, וידויים, תרגם: א׳ קליינברג, תל אביב 

Andrew Louth, Light, Vision, and Religious Experience in Byzantium 

The Presence of Light: Divine Radiance and Religious Experience, ed. A. 

Louth, M. Kapstein, Chicago 2004 

Louth, Andrew. The Origins of the Christian Mystical Tradition: From 

Plato to Denys, (Oxford: Oxford Univ. Press, 1981). Maloney 

George A. Pseudo-Macarius: The Fifty Spiritual Homilies and the Great 

Letter (Classics of Western Spirituality) Paulist Press 1992   

Lodahl, Michael E. Shekhinah Spirit: Divine Presence in Jewish and 

Christian Religion (Studies in Judaism and Christianity) Paulist Press 

1992 

Conway-Jones, Ann. Gregory of Nyssa’s Tabernacle Imagery in Its 

Jewish and Christian Contexts, Oxford 2014  
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Bar-Asher Siegal, Michal. Early Christian Monastic Literature and the 

Babylonian Talmud, Cambridge 2013 

 עבודהבסוף השנה: 
 


