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    מיסטיקה יהודית ונצרות בימי הביניים
 
  30185/01 מס' הקורס :

 ד"ר מיכאל שניידר   שם המרצה :

  סוג הקורס : הרצאה

 

 תשע"ח  שנת הלימודים  : 

 בסמסטר :  

 ש"ש   1  היקף שעות  :

 
 [subject בשורת שם הקורסמומלץ לכתוב ]  otmail.commsbeny@hכתובת 

 
 דף הקורס באינטרנט:

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

 :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 של ימי הביניים. – מטרת הקורס

 )רציונל, נושאים( ב. תוכן הקורס:
ט״ו בערך( עם הדגש על ההיבטים - סקירת ההתפתחות הנצרות בימי הביניים )המאות ט׳

 המיסטיים. דיון השוואתי.

 רחים()שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים או מהלך השיעורים: 
לאחר מספר הרצאות מבוא יוקדשו השיעורים להשוואה בין המסורות המיסטיים על 

 טקסטים. המקורות הנוצריים יקראו בתרגום העברי או האנגלי.
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

  פילוג בין המזרח והמערב  .1

  הנצרות המערבית  .2

  ון סקוטוס אריאוגנהג׳  .3

 ברנאר מקלרבו, פרוש שיר השירים לרבו.מסעי הצלב. ברנאר מק  .4
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  סכולסטיקה בין אפלטון לאריסטו.  .5

  רמון ליול  .6

  פרנציסקנים ויואכים מפיורה  .7

  מייסטר אקהרט וממשיכיו  .8

  כנ״ל  .9

  ניקולאוס מקוזה  .11

  נצרות המזרחית.ה  .11

  שמעון התיאולוג  .12

  גריגוריוס פאלאמאס והסיכזם  .13

  כנ״ל  .14

 
 בסוף השנה. עבודה: קריאה, השתתפות ומטלותחובות / דרישות /  

 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

 
 , בעיית הפנתיאיזם במיסטיקה תיאיסטית: ר' משה קורדובירו ומייסטר אקהרט׳ יוסף בן שלמה, ׳

 .1976אילן, תשל"ו -התגלות, אמונה, תבונה, אוניברסיטת בר
 .יוסף שוורץ, לך דומיה: מייסטר אקהרט קורא במורה נבוכים, תל אביב: עם עובד, תשס"ב

ים היהודיים הביזנטיים במאה שוורץ, דב. רישומיו של הוויכוח ההיזיכסטי במקורות ההגותי
   237-280)תשעד(  31הארבע עשרה. קבלה 

McGinn, Bernard. The Foundations of Mysticism: Origins to the Fifth 

Century (The Presence of God: A History of Western Christian 

Mysticism, Vol. 1), New York 1991 

McGinn, Bernard. The Growth of Mysticism: Gregory the Great through 

the Twelfth Century (The Presence of God: A History of Western 

Christian Mysticism, v. 2), New York 1994  

McGinn, Bernard. The Flowering of Mysticism: Men and Women in the 

New Mysticism (1200-1350), (The Presence of God: A History of 

Western Christian Mysticism, v. 3) New York 1998 

McGinn, Bernard. The Harvest of Mysticism in Medieval Germany 

(1300-1500) (The Presence of God: A History of Western Christian 

Mysticism, v. 4) New York 2005 

 עבודהבסוף השנה: 
 


