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 תיאור הקורס

שדים היו ולהתמודדות עמם.  הקטגוריה הדמונית היא אמצעי פרשני רב עוצמה להבנת קשיי המציאות
האמונה בקיומם והמעשים הנגזרים ממנה . חלק מן הקוסמולוגיה היהודית מאז ראשיתה המוכרת לנו

תורת השדים( )יתמקד בראשיתה של הדמונולוגיה הקורס  מלוים את היהדות המסורתית עד ימינו.
 התפיסות בנוגע למוצא השדים נעמוד עלויבחן את היבטיה העיוניים והמעשיים בעת העתיקה. היהודית 
ההתגוננות האנושיים על אמצעי כן ו ,לדרכי פעולתםו השטן )העומד בראשם( בעולםקומו של למ, למעמדם

המקרא, ספרות בית שני, מגילות ים היכרות עם מגוון רחב של מקורות: מפניהם. נעשה זאת באמצעות 
הגנה מפני לרפואה ולקערות לחש, קמעות  -המלח, ספרות חז"ל וממצאים מאגיים משלהי העת העתיקה 

 שדים וקטעים מספרי מרשמים מאגיים.
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