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  ר' משה קורדובירו בין פילוסופיה וקבלה

 30414/01מס' הקורס: 

 ד"ר אבי אלקייםהמרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    שנת לימודים

 '                   א: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 
 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 

מטרת הקורס היא לעסוק ביחס שבין פילוסופיה וקבלה. אך האם המיזוג הזה הוא 

בכלל אפשרי. אם כן, כיצד ניתן לחבר בין שני הדברים הסותרים הללו. לשם כך נתמקד 

ר' משה קורדובירו )להלן, רמ"ק(.  –בהגותו של אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות 

הצרין את ביותר. מטרת הקורס היא להרמ"ק הותיר אחריו ספריה קבלית עשירה 

הפרדיגמה הפילוסופית המונחת בתשתית דיוניו העמוקים של הרמ"ק המאפשרת לו 

כמו כן ננסה להתחקות לפרש באופן פילוסופי את המיתוסים הקבליים שבספר הזוהר. 

: האם היא פילוסופיה ניאופלטונית או בה החזיקשלוסופיה אחר אופייה של הפי

ה יחסו לפילוסופיה של ר' שלמה אבן גבירול? לפילוסופיה של אריסטוטלית? מ

לשרטט את האופן שבו נבקש  הרמב"ם? האם הכיר פילוסופים נוצריים סכולסטיים?

 התבונה האנושית מנסה לתפוס את החוויה המיסטית. 

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

קריאה כדי לבחון את היחס שבין קבלה ופילוסופיה בהגותו של הרמ"ק נקדיש 

חיבוריו המרכזיים של הרמ"ק ואלו הם: פרדס רימונים, שיעור קומה, אור במדוקדקת 

תפיסת האלוהות, תפיסת חיבורים אלו הם: נדון בהנושאים בהם יקר, אלימה רבתי. 

בעיקר בתפיסת ההכרה האנושית את  -הרצון האלוהי, התהוות העולמות ותפיסת האדם 

 האלוהות וגבולותיה. 
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 :חובות הקורסג. 

 

 מבוא לקבלה דרישות קדם:     

 

נוכחות חובה בכל השיעורים. להכין את דפי המקורות  חובות / דרישות / מטלות: 

 שהמרצה מחלק לקראת כל שיעור ולקרוא את הספרות המחקרית הרלוונטית.

 

 עבודה רגילה או עבודה סמינריונית.  :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר( 

 

 

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

 

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

   16 - צפת במאה ה 1

   16 - בצפת במאה החיי הרוח  2

   הרמ"קביוגרפיה רוחנית של  3

   כתבי הקבלה של הרמ"ק 4

   כתבי הקבלה של הרמ"ק 5

   קבלה, מיתוס ופילוסופיה 6

   בין הרמב"ם ובין הרמ"ק 7

   תורת ההכרה לפי הרמ"ק 8

   האל הטרנסצנדנטי ותאריו 9

   עצמות וכלים 10

   שיעור קומה: בין מיתוס לפילוסופיה 11

   האלוהיהרצון  12

   פאנתיאיזם ופאנאנתיאיזם 13

   מיסטיקה בגבולות התבונה האנושית 14
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