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 מחשבת ישראל

 17.04.2016תאריך עדכון:                                                          
 

 דמונולוגיה יהודית: מלאכים שחטאו, שטן ושדים 

 30133/01מס' הקורס: 

 מיכאל שניידרד"ר המרצה: 

 הרצאה מתוקשבת הקורס: סוג

 

 : 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(:

חדש, לעמוד על תפיסות משתנות שכוחות הרוע מן המקרא על לעת הללמוד על 

היחס בין האל לבין כוחות  מיתולוגיזציה של הרוע, על-מגמות המיתולוגיזציה ודה

 בין בני אנוש. בינם להאופל ו

 

 )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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 שטן במקרא. כוחות הרוע בספר הבית השני. מלאכים שחטאו ומוצאם של השדים. 

דים, מזיקים ומלאכי חבלה. בספרות חז״ל: שטן, יצר הרע ומלאך המות. ש

 הדמונולוגיהבימי הביניים ובעת החדשה. אינטראקציה עם יהודית דמונולוגיה 

 הנוצרית והמוסלמית.

 

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

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

תיאור הרקע  –את מבוא לטקסט או לקבוצת הטקסים הקריאה תינתן הרצ

ההיסטורי והנושאים העיקריים. לאחר קריאת הטקסט ודיון ברעיונות העולים 

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

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

 חלק ניכר מן החומר המומלץ.

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

מלאכי חבלה בפמליא של מעלה:   1

  , רשףמשחית, דבר

 אנציקלופדיה מקראית

 האמונה במלאכים ,רופא
  

 א״מ שטן במקרא  2

דה:א  ב ומפרשים, זכריה ג,-א ספר איוב

 כא א
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 , מ׳בראשית ו, ישעיהו יד, יחזקאל כח רמזים למרד המלאכים במקרא  4

 קאסוטו, מאדם עד נח
  

שטן, בליעל ושר המשטמה בספרות   5

 הבית השני

   ספר היובלים, מגילת מלחמה

 .מרד המלאכים ומוצא השדים  6

 ספר חנוך, חזון ברוך

   ימנט מרד המלאכיםד

 הרע ומלאך המות חז״ל על שטן, יצר  7

 עזא ועזאל: מורשת חנוכית
   

   יומא סט, סוכה נב   האגדה על לכידת יצר הרע  8

  גיטין סח האגדה על אשמדאי  9

 של חסידות אשכנז תורת הסוד, יוסף דן דמונולוגיה של חסידי אשכנז  10

184-202  

   מיתוס השטן בספר הבהיר.  11

דמונולוגיה בקבלת קסטיליה  ובספר   12

 הזוהר

 
 

  מעשה ביוסף דלה ריינה  13
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 : נוכחות, קריאה, השתתפות ומבחן בסוף השנה.חובות / דרישות / מטלות

מצא יירובו של החומר הנלמד  :וספרי עזר נוספים (textbooks) ספרי הלימוד

 ויחולק בכיתה באתר הקורס

 

 האוניברסיטה העבריתהשני,  הבית בימי ישראל-בארץ בשדים האמונה , אשל אסתר

  תשנ״ו בירושלים,

 ,דבורה דימנט. מלאכים שחטאו במגילות מדבר יהודה ובספרים החיצוניים הקרובים להן

  תשל״ד האוניברסיטה העברית בירושלים,

 , ירושלים תשכ״חיוסף דן, תורת הסוד של חסידות אשכנז

 רושלים תשל"ה.ב, -אישעיהו תשבי, משנת הזוהר, 

-347( תשעב) ג,פ תרביץ ברוך,  בחזון עיונים:  כיםומלא שדים, מיכאל שניידר, שעירים

361 

 י מגילות . שדים לגירוש נוסחה של וגלגוליה תולדותיה:  לקהיר מקומראן ,בוהק גדעון 

אנרי של סיפורי שדים: נישואים בין גבר ׳העיצוב הז תמר אלכסנדר,   163-179( תשעג)

  291-307( תשנה) יהודיות בחברות נשים של לחייהן אשנב  לשדה.


