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 מבוא למחשבת ישראל 

 30115/01מס' הקורס: 

 פזי-ד"ר חנוך בןהמרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 ע''ז    : תששנת לימודים

 ב'                   א' +: סמסטר

 ש"ש 2:  היקף שעות

 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורס .א

להפגיש את הלומדים והלומדות עם עולמה של המחשבה מטרת הקורס 

היהודית, בתקופותיה השונות ובמגוון הסוגות הספרותיות והמחשבתיות שלה. 

יכרות עם העולם הרחב של 'מחשבת הקורס מבקש להוות מעין צוהר לה

ישראל', על תחומי הדעת השונים שלה: הפילוסופיים, המיסטיים, 

 התיאולוגיים, הפרשניים והמוסריים.

 

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

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

אל" את ההתפתחות הפילוסופית, במובנו הצר, כולל תחום הדעת של "מחשבת ישר

התיאולוגית והרעיונית של ההגות היהודית, מאז המאה השמינית לספירה. במובנו 

הרחב יותר, כולל תחום הדעת את תולדות המחשבה היהודית שמן המקרא 

והספרות ההלניסטית, מחשבת חז"ל, תולדות ההגות היהודית בימי הביניים, 

ילוסופיה היהודית של העת החדשה, ואף כי הספרות הקבלית והמיסטית, ועד לפ

 בעת הזאת. 

הקורס מבקש לתת בידי הלומדים התמצאות מרחבית וכרונולוגית בקווי 

התפתחותה של המחשבה היהודית, הכרת הדמויות וההוגים המרכזיים שעיצבו 



וכוננו את הפילוסופיה היהודית, את הספרים החשובים והמכוננים של המיסטיקה, 

ידות, והנושאים המרכזיים המייחדים את תחום הדעת של 'מחשבת הקבלה והחס

 ישראל'. 

 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 

 ולנושאים -בחלוקה לתקופות למידה תכנית ההוראה מפורטת 

 

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

והגדרת  –"מחשבת ישראל"   1

 יה היהודית.הפילוסופ

  

הפילוסופיה שבין אתונה  –פילון   2

 וירושלים
  

מחשבת חז"ל כעיצוב מכונן של   3

 המחשבה היהודית.

  

 המיסטיקה היהודית הקדומה  4

 וספרות היכלות
  

וספר "האמונות  –רבי סעדיה גאון   5

 והדעות"

  

6  
 ספר "הכוזרי". -רבי יהודה הלוי 

  

ה בין "משנה תורה" ל"מור –הרמב"ם   7

 הנבוכים"

  

 הקבלה היהודית בימי הביניים  8
  

 ליאון וספר "הזוהר"-רבי משה דה  9
  

 אברהם אבולעפיה –הקבלה הנבואית   10
  

 ורבי חסדאי קרשקש –אור השם   11
  

ברוך שפינוזה ו"המאמר התיאולוגי   12

 מדיני"
  

תקופת הנאורות ו"ירושלים" של משה   13

 מנדלסון

  

יאור זלמן "החסידות": הבעש"ט, ר' שנ  14

 מלאדי, ור' נחמן מברסלב
  

הרמן כהן ו"דת התבונה ממקורות   15

 היהדות"

  

מרטין בובר: "אני אתה" והמחשבה   16

 הדיאלוגית
  



"אורות" ו"אורות הקדש": הרב קוק   17

 ודור התחייה
  

 עמנואל לוינס ו"האתיקה של האחרות"  18

 

  

 

 

 :חובות הקורסג. 

 דרישות קדם:     

 חובות / דרישות / מטלות: 

 מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(: 

 

   )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 "ההקדמות" לספרות המחשבה היהודית  –חוברת מקורות מלווה של הקורס 

 

 ירושלים: מאגנס תשמ"ג אמונות ודעות,  –חז"ל אפרים אלימלך אורבך, 

 1993ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן ם, קבלה: היבטים חדשימשה אידל, 

 1973ירושלים: מוסד ביאליק תולדות הפילוסופיה החדשה, שמואל הוגו ברגמן, 

ירושלים: מוסד הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור ועד בובר, שמואל הוגו ברגמן, 

  1974ביאליק 

 1963ירושלים: מוסד ביאליק הפילוסופיה של היהדות, יצחק יוליוס גוטמן, 

 ירושלים: מוסד ביאליק תשל"זבין מחשבת ישראל למחשבת העמים, שלמה פינס, 

 ,אביעזר רביצקי הגיונות במחשבת ישראל: בעקבות שיעוריו של, אבינועם רוזנק

 ירושלים תשע"ה: זלמן שזר

 תש"י –תל אביב תש"ה המחשבה היהודית בעת החדשה, נתן רוטנשטרייך, 

המאה התשע עשרה,  –דית בעת החדשה תולדות ההגות היהואליעזר שביד, 

  ירושלים תשל"ח

 , תל אביב תש"ן, תולדות ההגות היהודית במאה העשריםאליעזר שביד

תל הפילוסופים הגדולים שלנו: הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, אליעזר שביד, 

 2009אביב: ידיעות אחרונות, 

רמת גן: בר אילן  ם,סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניידב שוורץ, 
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