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 מחשבת ישראל

 17.04.2016תאריך עדכון:                                                          
 

  בין החוקים של אפלטון וההלכה של הרמב"ם

 30306/01מס' הקורס: 

 יהודה הלפרד"ר המרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    שנת לימודים

 '                   ב: סמסטר

 ש"ש 1:  ף שעותהיק

 

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

האם חוקים טובים יכולים להביא את העם לחיים הטובים? האם העיסוק בלימוד 

ידיעת האמת? גם אפלטון  להם את החוקים יכול לשפר את המעיינים או להעניק

יהם וגם הרמב"ם מתעסקים בשאלות האלה. בספרים שונים ובהקשרים שונים, שנ

החוקים לא רק  מיועדיםבונים שתי מערכות חוקים וממליצים לקהל שעבורם 

ולהגות בהם יומם ולילה. כך נוצר אצל גם ללמוד את החוקים  אלפעול על פיהם אל

את שני ההוגים הקשר בין החוק, בין הבנת החוק, ובין האמת. בקורס הזה נחקור 

וק והטוב? מה הקשר בין קשות: מה הקשר בין החהקשר הזה ונעיין בשאלות ה

 הדת לטוב? ומה בין הפילוסופיה ובין חקר החוקים או לימוד תורה?

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורס .ב

תורה של הרמב"ם )ובמידה שצריך הנעיין בספר החוקים של אפלטון ובספר משנה 

בשני הספרים בונים המחברים מערכות של חוקים אשר גם בספר מורה נבוכים(. 

גם כן עוסקים במגבלות שני הספרים הם אמור להביא לידיעת האמת. וד בלימ

ספר החוקים החוק וההשתדלות להשיג את האמת אשר היא מעבר לחוק. בנוסף, 

של אפלטון הוא בין ארבעה ספרי אפלטון שיכול היה הרמב"ם לעיין בהם והיחיד 

ן את לכן ניתן לבחו. הרמב"םפאראבי שהשפיע הרבה על -שזכה לפירוש של אל

 מידת ההשפעה של אפלטון על הרמב"ם בעיון בשני הספרים האלה.
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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. :ציון מספרי / ציון עובר(מרכיבי הציון הסופי ) 

 

 

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

 

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

   מבוא 1

2 
בין החוק האלקי 

 וחוק האנושי

 אפלטון, ספר חוקים, ספר א .1

 רמב"ם משנה תורה, הקדמה .2
 

3 
מלחמה, רעות 

 ושליטה עצמית

-625cאפלטון, ספר חוקים, ספר א ) .1

641a) 

רמב"ם משנה תורה, הלכות דעות  .2

 והלכות מלכים, פרק ז'

 

 שיכר ושיכרות 4

-641a)ב -אפלטון, ספר חוקים, ספר א .1

674c) 

רמב"ם, משנה תורה, הלכות לולב, פרק  .2

 ח

 

 חורבן ומבול 5

-676a)אפלטון, ספר חוקים, ספר ג  .1

688d) 

 רמב"ם, משנה תורה, הלכות עכ"ם .2

 

6 
ההשגחה ומבואי 

 החוקים
  (709a-724bאפלטון, ספר החוקים, ספר ד )

7 

הנפש, הבושה 

והעיר השנייה 

 במעלה

  (726a-747eאפלטון, ספר החוקים, ספר ה )

 שופטים ושוטרים 8

-751aאפלטון, ספר החוקים, ספר ו ) .1

771a) 

 ןרמב"ם משנה תורה, הלכות סנהדרי .2

 

  אפלטון, ספר החוקים, ספר ז .1 החינוך 9
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רמב"ם, משנה תורה, הלכות תלמוד  .2

 תורה

 2החינוך  10

 אפלטון, ספר החוקים, ספר ז .1

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תלמוד  .2

 תורה

 

 החגים 11

 אפלטון, ספר החוקים, ספר ח .1

רמב"ם, משנה תורה, הלכות שבתות ויום  .2

 טוב

 

 עונש ומרד 12
 ים, ספר טאפלטון, ספר החוק .1

 רמב"ם, משנה תורה, הלכות ממרים .2
 

 חילול הקודש 13

 אפלטון, ספר החוקים, ספר י .1

רמב"ם, משנה תורה, הלכות יסודות  .2

 התורה

 

14 
החוק והמעלה 

 הטובה

 אפלטון, ספר החוקים, ספר י"ב .1

רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים, פרק  .2

 י"ב

 

 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

      

 את חובה:קרי     

 אפלטון, ספר החוקים, תרגם י. ליבס, כרך ד', הוצאת שוקן. .1

 משה בן מימון, משנה תורה, מהדורת מפעל משנה תורה .2

 

 קריאת רשות:

 פאראבי, ביאור לספר החוקים של אפלטון )דרך מודל(-אל

 רמב"ם, מורה נבוכים, תרגם שמואל אבן תבון
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 מאמרים נוספים יסופקו דרך מודל.


