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 מחשבת ישראל

 17.04.2016 תאריך עדכון:                                                        

 היחס של ברוך שפינוזה לרמב"ם

 30217/01מס' הקורס: 

 קולר יעקבד"ר המרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    שנת לימודים

 '                   ב: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 

 

חקר הקרבה והשוני בפילוסופית הדת של ברוך שפינוזה  :מטרות הקורסא. 

 והרמב''ם

 

הסמינריון בודק את היחס של המחשבה הדתית של ברוך שפינוזה  :תוכן הקורסב. 

לפילוסופית הדת של הרמב''ם )ולא הפוך(. דרך קריאת פרקים נבחרים במאמר 

נושאים שפינוזה מקבל ואיפה הוא המדיני של שפינוזה נשאל באיזה -התאולוגי

ו של הרמביים )בעיקר: במורה נבוכים(. מנסים להגיע גם לסיבות דוחה את תשובת

 הפילוסופיות והדתיות היחסים האלה.

 

מדיני של שפינוזה תוך השוואה עם -קריאה במאמר התאולוגי מהלך השיעורים:

 בספר מורה נבוכים של הרמב''ם. םהקטעים הרלוונטיי

 

אלה הם הנושאים שנדון בהם, בדרך כלל תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 יותר משיעור אחד

 

 

 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור
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  מבוא לקורס 1

-המאמר התאולוגי 2

 –מדיני לשפינוזה 

 מטרתו בזמנו

 

חסידי אומות  3

העולם בעולם 

 הבא?

הלכות מלכים ומלחמות פרק 

 , יאח

הניסים על  4

 )שבתנ''ך(

 ספר מורה נבוכים ב, פרק כט

 ספר מורה נבוכים ג, פרק נא אהבת האל 5

דרגות שלמות  6

 האדם

 ספר מורה נבוכים ב, פרק נ

 ספר מורה נבוכים ב, פרק לג מעמד הר סיני 7

ספר מורה נבוכים ב, פרק לו,  אופי הנבואה 8

 מח

גן עדן: ידע של  9

 טוב ורע

 א, פרק בספר מורה נבוכים 

  סיכום הקורס 10

 

 

 :חובות הקורסג. 

 

 )לא חובה(:  דרישות קדם:

 (30595/01עדיף השתתפות בקורס מבוא לשפינוזה בסמסטר א' ) -

 )מורה נבוכים( ידע בסיסי לפחות בפילוסופית הדת של הרמב''ם -

 

 נוכחות, הכנת הטקסטים לשיעור :חובות / דרישות  

 100%מרכיבי הציון הסופי  

 

 

 )רשות( ביבליוגרפיה:ד. 
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- The Cambridge Companion to Spinoza /edited by Don Garrett 

 

 נדלר, סטיבן מ., שפינוזה :ביוגרפיה       -

 לוי, זאב, שפינוזה ומושג היהדות :תפישה וגלגוליה -

 המעבר מימה"ב לעת החדשה--שביד, אליעזר: תולדות הפילוסופיה היהודית -

 הפילוסופיה של היהדותגוטמן, יוליוס יצחק:  -

 

 :מאמרים

- Shlomo Pines “Spinoza’s Tractatus, Maimonides and Kant”, in: 

Scripta Hieroslymitana XX, 1968, p. 3-50. 

 

קריסל, חיים סמכות נבואית במשנתו של שפינוזה ובפילוסופיה היהודית  -

   207-221בימי הביניים. סמכות רוחנית )תשע( 

סוגיות, קטעים, פנים, זהויות  -יהדות , זאב שפינוזה ומשל דגי הים. הרוי -

  2007  369-375)תשסז( 

 12שפינוזה מול הנביאים בשאלת ביקורת השלטון כיוונים  הרוי, זאב -

 1981  90 - 83)תשמא( 

דת ומדינה בהגות היהודית  בלפר, אלה ברוך שפינוזה וחילונה של היהדות  -

  2005  115-138( 2005ים )במאה העשר

ביקורתו של ברוך  -פרשת תצוה : על ציות ועל חירות יקירה, אלחנן   -

  243-263( 2005הוגים בפרשה ) שפינוזה על התיאוקרטיה המקראית 

2005  

מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה  -ברוך שפינוזה  סידלר, מאיר -

  2004  29-45( )תשסד 54דעת  האירופית 

-11אלוהי הרמב"ם, שפינוזה ואיינשטיין. יהדות חופשית  וולפנזון, אברהם -

12 (1997 )39-44  1997  

 1993  1-20, א )תשנד( 39בית מקרא  שפינוזה ובחירת ישראל  רוקח, דוד  -

 

מחקרי ירושלים במחשבת שפינוזה וביקורת המקרא שלומוביץ, פיטר  -

  1983  232-254ישראל ב, ב )תשמג( 

הקודש מפילון עד שפינוזה. המחשבה -האמתת כתביוולפסון, צבי ה.  -

  1978  38-56היהודית בימי הביניים )תשלח( 


