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  לנצרות יהדות בין : מפראג ל"מהר

 30202/01מס' הקורס : 

 מרצה : פרופ' ד. שוורץה

 הרצאה סוג הקורס: 

 

        חשנת הלימודים :  תשע"

 סמסטר :  א 

 ש"ש    1היקף שעות  :  

 אתר הקורס באינטרנט:           
 

 :פיות()מטרות על / מטרות ספצי מטרות הקורסא. 
הקורס עוסק בזיקתו של מהר"ל מפראג לנצרות. הוא מציג את עקרונות 

הרפורמציה, ודן בתפיסת התורה של מהר"ל. הקורס עוסק בחיבור "תפארת 
ישראל" של מהר"ל, ומראה כיצד מהר"ל הפנים את עקרונות ודפוסי הרפורמציה, 

 אך מתוך שימור הפולמוס נגד הנצרות.
 
 נושאים(ל, רציונ) :תוכן הקורסב. 

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:

מאחר שמדובר בסמינריון הרי שלא יכולה להיות רשימת שיעורים. חלק מן 
 השיעורים כוללים פגישות אישיות עם התלמידים וכדומה.

 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:    
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
 יבליוגרפיהקריאת ב 
 עבודה 

 
 :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 
 ציון מספרי 

 

 )חובה/רשות( ליוגרפיה:יבבד. 

   



 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      
 

הספרותית בפולין ובארצות אשכנז -פתיחות והסתגרות: היצירה הרוחניתיעקב, אלבוים, 
 ושלים תש"ן עשרה, יר-בשלהי המאה השש

 במראה כסופה: חיי היהודים באיטליה בימי הרינסאנס, ירושלים תשנ"דראובן, בונפיל, 
 383-347"על מקובלי פראג והשפעתם לדורות", קבלה יד )תשס"ו(, עמ' יהונתן, גארב, 

אורתודוקסיה ומשטר המודרניות: הפקתה של המסורת היהודית באירופה דוד, סורוצקין, 
 בעת החדשה, תל אביב תשע"ב

 המהר"ל מפראג, ירושלים תשכ"ב המחשבה הפדגוגית שלא"פ, קליינברגר, 
מחשבה יהודית ותגליות מדעיות בעת החדשה המוקדמת באירופה, תרגם ד' דוד, רודרמן, 

 .לוביש, ירושלים תשס"ג
)עורך(, מהר"ל: אקדמות, פרקי חיים, משנה, השפעה )להלן אקדמות(,  חנן, אלריינר

 ירושלים תשע"ה
 

Davidson, H., "Medieval Jewish Philosophy in the Sixteenth Century", in B. D. 

Cooperman (ed.), Jewish Thought in the Sixteenth Century, Cambridge, MA & 

London 1983, pp. 106-145 

Haydn, H., The Counter-Renaissance, New York 1950 

Levin, L., Seeing with Both Eyes: Ephraim Luntshitz and the Polish-Jewish 

Renaissance, Leiden & Boston 2008 

Seidler, M. (ed.), Rabbinic Theology and Jewish Intellectual History: The Great 

Rabbi Loew of Prague, London & New York 2013 

Sherwin, B. L., Mystical Theology and Social Dissent, Rutherford 1982 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


