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 :תיאור הקורס

ת ומעשים מאגיים מאגיה היא חלק מתפיסת העולם ומן התרבות היהודית למן ראשיתה המוכרת לנו. אמונו
מתועדים בהרחבה בכתבים יהודיים מז'אנרים מגוונים החל בתנ"ך וכלה באתרי המרשתת. העדות על המאגיה 

כזו שמתעדת אמונות, מעשים ומטרות מאגיות כפי שהתגבשו בידי בעלי עניין  –נחלקת לשניים: פנימית 
החוץ, משקפת אותה ולעתים אף כזו שעוסקת בתרבות המאגית מן  –בתחום זה ובהפעלתו, וחיצונית 

תחקה אחר התרבות המאגית היהודית ואחר שיח הכישוף שעוררה לאורך י הקורסמתפלמסת עמה. 
, וקללה לחש כתבי: ואחרים מאגיים, מגוונים מקורות של וקריאה עם היכרותההיסטוריה. הלימוד יושתת על 

 המציעים אינטרנטם מאגיים אחרים, אתרי קמיעות וחפצי, כשפים סיפוריכישוף וחיבורים מאגיים,  מרשמי
 הכישוף לתרבות בהרחבה נתוודע כך בתוך. לכישוף המתנגדים פולמוסיים ומקורות, מאגיים ושירותים סחורות
בעולם בכוחם של  לשלוט יהודים ביקשו שבאמצעותם טקסיםל, שביסודה אמונותלמערכת ה – היהודית

ונעמוד על מקומו של שיח הכישוף בתרבות  –יינות פעילות זו לחשים, שמות קדושים וטקסים, ולמטרות המאפ
 היהודית בכללותה.

 
 דרישות אקדמיות והרכב הציון

 חובת נוכחות בשיעורים 

  אחוזים 10 –השתתפות פעילה 

  )אחוזים  20 –הצגת רפרט בסמסטר ב )חובה לתמידי הסמינר 

  אחוזים  70 –עבודה סמינריונית 

 אחוזים 90 –כותבים סמינר )ואינם מעוניינים להציג רפרט(  עבודה מסכמת לתלמידים שאינם 
 

 :פרשיות לימוד

  ?'על מאגיה ודת. –מהו כישוף? למה 'כישוף 

  בין כישוף לנס: מה אפשר? מה מותר? מי אסר? –המקרא  

  מיתוס הראשית: מנין יש כשפים בעולם? מנין יש שדים בעולם?  –ספרות חיצונית 

  מעות, קערות ומרשמים מאגיים משלהי העת העתיקה.ק –הכישוף היהודי הקדום 

  הספרים המאגיים הקדומים. –הכישוף היהודי הקדום 

  בין אישור לאיסור. כוחם של חכמים. חכמים ומכשפות. שדים בבית המדרש.  –ספרות חז"ל 

  חותמות, חזיונות והשבעות. –ספרות ההיכלות והמרכבה 

  נגד הכישוף.  הפולמוס הפילוסופי –רציונאליות וכישוף 

  בין רב האי גאון וגניזת קהיר. –המוקדמים ימי הביניים 

  שדים, מתים וחלומות.קבלה מעשית:  –ימי הביניים שלהי 

  בעלי שם, דיבוקים ומגרשים. –ראשית העת החדשה 

  מאה העשריםבפרשיות כישוף  –מאגיה בארץ הקודש. 

  אתרים וסחורות מאגיים. –מאגיה ברשת 
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