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  13/03/2017  : תאריך עדכון

 

 הכתבים המוקדמים של הרב סולובייצ'יק

 30245/01מס' הקורס :  

 שוורץ  בהמרצה : פרופ' ד

 הרצאהסוג הקורס: 

 

  ח"עתש :  לימודיםהשנת 

                א   : סמסטר

 ש"ש   1:   היקף שעות

 
 :           אתר הקורס באינטרנט

 
 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 

הדת של הרב סולובייצ'יק ובאידאליזם ההכרתי  בפנומנולוגיה שלהקורס יעסוק 
בכתביו משנות הארבעים של המאה העשרים. הדיון יתמקד באופן שבו גייס הרב 

באוניברסיטת סולובייצ'יק את הזרמים הפילוסופיים שהיו רווחים בתקופת לימודיו 
 ברלין לצורך הצדקת האורתודוקסיה.

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

מאחר שמדובר בסמינריון אי אפשר להציג את שיעוריו בסילבוס. סמינריון מורכב 
 מפגישות אישיות, רפרטים וכדומה, ואלה תלוי במספר הסטודנטים וברקע שלהם.

 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:     
 

 ובות / דרישות / מטלות:ח 
 עבודה סמינריונית     

 :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 

 ציון מספרי    
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 )חובה/רשות( ליוגרפיה:יבבד. 

 אוטו, ר', הקדושה, תרגמה מ' רון, ירושלים תשנ"ט.

ל ואחרים )עורכים(, איש שלום, ב', 'השפה כקטגוריה דתית בהגותו של רי"ד סולוביצ'יק', בתוך מ' איד

 .821-799ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, ירושלים תשנ"ב, עמ' 

-237תשס"א(, עמ' -כא )תש"ס-בראון, ב', 'החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה', דיני ישראל כ

123. 

-159אביב תשי"ט, עמ' -'עיקר הראשית בפילוסופיה של הרמן כהן', הוגים ומאמינים, תלברגמן, ש"ה, 

139. 

 .198-187, 'שלמה מימון והרמן כהן', הפילוסופיה של שלמה מימון, ירושלים תשכ"ז, עמ' --

 .136-125)תשנ"ט(, עמ'  42גולדמן, א', 'דת והלכה במשנת הרי"ד סולוביצ'יק', דעת 

, מחקרים ועיונים: הגות יהודית בעבר ובהווה )בעריכת ד' סטטמן וא' שגיא(, ירושלים ועין צורים --

 "ז.תשנ

 .89-75)תשמ"ב(, עמ'  9לוז, א', 'היסוד הדיאלקטי בכתבי הרב י"ד סולובייצ'יק', דעת 

 .128-111)תש"ם(, עמ'  4מיתודה או מהות?', דעת  –פלאי, פ', 'הדרוש בהגות הרב סולובייצ'יק 

 אביב תשל"ב.-קסירר, א', מסה על האדם, בתרגום י' לנדא ור' עמיר, תל

ם הדתי האידיאלי בהגות הרב יוסף דוב סולוביצ'יק', מחקרי ירושלים במחשבת קפלן, ל', 'דגמים של האד

 .339-327ישראל ד )תשמ"ה(, עמ' 

 אביב תשנ"ג.-רביצקי, א', הקץ המגולה ומדינת היהודים, תל

 .1991, על דעת המקום: מחקרים בהגות היהודית ובתולדותיה, ירושלים --

אוקאנטיאנים', בתוך ש' ישראלי, נ' לאם וי' רפאל )עורכים(, , 'קניין הדעת בהגותו: בין הרמב"ם לני--

-יורק תשמ"ד, א, עמ' קכה-ספר יובל לכבוד מורנו הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים וניו

 .קנא

 אביב תשל"ח.-רוטנשטרייך, נ', עיונים במחשבה היהודית בזמן הזה, תל

 אביב תשמ"א.-שביד, א', היהדות והתרבות החילונית, תל

-306, 'יסודות הפילוסופיה הדתית של הרמן כהן', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב )תשמ"ג(, עמ' --

255. 

 שגיא א', )עורך(, אמונה בזמנים משתנים: על משנתו של הרב י"ד סולובייצ'יק, ירושלים תשנ"ז.

 .148-131)תשנ"ב(, עמ'  29'הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ כתיאורטיקנים של ההלכה', דעת , --

-אילן, רמת גן תשס"ח-הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק, הוצאת אוניברסיטת בר , הגותושוורץ, ד'
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 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      
 
  חומר מחייב למבחנים: 
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