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 04/2018 תאריך עדכון:

 

 פילוסופיית הרמב"ם בהגות היהודית המודרנית : 

 להרמן כהןמשפינוזה עד  

  30743/01מס' הקורס : 

 י. קולר ד"רמרצה : 

  סמינריוןסוג הקורס : 

 

 :  תשע"ט  לימודיםהשנת 

  ב:   סמסטר

 ש"ש  1  : היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:           
 

 ותכנו :  ורסמטרות הקא. 
 הכרת הפרשנות ל"מורה הנבוכים" לרמב"ם על ידי הוגים שונים בעת החדשה:  
  מכיוון שהרמב"ם הוערך כמורה לדורות, הפרשנויות לספרו היה בהן משום שיקוף  
  לא רק של הבנתם של ההוגים הללו את ספרו, אלא גם את תפיסות עולמם ביחס  
 לנושאים העולים ב"מורה הנבוכים". 
  תוך כדי כך הסטודנטים יכירו טוב יותר את "מורה הנבוכים", את ההגות היהודית  
 החדשה ואת משמעויותיה מרחיקות הלכת של הפרשנות כשלעצמה.  

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

  משותף הן באופיה  קריאה ב"מורה הנבוכים", בדבריהם של ההוגים, ודיון פרשני 
       של הפרשנות והן בסוגיות העולות.  

 
  

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

 השיעור
 קריאה נדרשת נושא השיעור

  מבוא 1
 הרמב"ם: מו"נ כה על דרך פרשנות המקרא 2

שפינוזה: המאמר התיאולוגי מדיני 
 פרק ז

 ל המוסר ע 3
 )בין מפורסמות למושכלות( 

 הרמב"ם:  מו"נ א ב
מנדלסון: פירוש למילות ההגיון ח, 

 ירושלים

 הרמב"ם: מו"נ ב לג על בשורת ההתגלות  4
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 מנדלסון: ירושלים  )בין מושכלות למקובלות( 
 על נצחיות הנפש  5

 )הישגי האדם(
 הרמב"ם: מו"נ א ע,  ג כז

 שד"ל: כתבים
 )בעקבות הרמב"ם מו"נ ג כז(  על כוונת כלל התורה 6

 רש"ר הירש: אגרות צפון אגרת י"ח 

 )בעקבות הרמב"ם מו"נ ג כז(  על טעמי המצוות 7
ה"צ גרץ: דרכי ההיסטוריה היהודית 

 )ויכוח עם ב. בער(
 )בעקבות הרמב"ם ב לג( על מעמד הר סיני 8

 ה"צ גרץ: דברי ימי ישראל
)על טעמי תפקיד הדת בחברה  9

 המצוות ומשל המלך( 
 הרמב"ם: מו"נ ג כו, כח, נא 

 )+בעקבות מו"נ ג כז(
 אחד העם, שלטון השכל, פרק ב

 מו"נ א נד על תארי הפעולה של האל 10
הרמן כהן: אפיה של תורת המידות 

 לרמב"ם
על המצוות: חלוקתן, טעמיהן  11

 ומצוות הקרבנות
 מו"נ ג לא, לב, לה

ה ממקורות הרמן כהן: דת התבונ
 היהדות פרק טז

   
   סיכום ומסקנות 12

  
  
 חובות הקורס:  ג.
  
 דרישות קדם:  

 .תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, תולדות הפילוסופיה היהודית החדשה
  
 חובות/דרישות/מטלות:  

 נוכחות, עבודה סמינריונית.
  
 מרכיבי הציון הסופי :  

 ציון מספרי.
 

 )חובה( ליוגרפיה:יבבד. 
 חוברת מקורות של הקורס )בהתאם לנדרש במהלך הקורס(     

 
 ה. חומר למבחנים: 

  הקורס הוא סמינר, והתלמידים אמורים להגיש עבודות ולא להיבחן בו.     


