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 07/03/2017 : תאריך עדכון

 

 של עמנואל קאנט פילוסופיית הדת

  30196/01מס' הקורס : 

 המרצה : ד"ר יעקב קולר 

  הרצאה  סוג הקורס:

                     תשע''ח  : שנת לימודים

 ב  : סמסטר

 ש"ש   1:   היקף שעות

 

 של הדת פילוסופית עם הכירות (:יפיות)מטרות על / מטרות ספצ מטרות הקורס .א
: יהודיות בעיניים" בלבד התבונה בגבולות הדת" בספרו קריאה – קאנט עמנואל

 והשונה המשותף

 
קריאה של פרקים נבחרים של קאנט והשוואתם עם  )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

את גילוי של גילוי של ה"קאנט היהודי" ועם ז –ההגות היהודית בקשר לאותם נושאים 
הסיבה לתופעה של הערצה של קאנט אצל הוגים יהודים מסוימים בעת החדשה )בין הרמן 

 כהן לליבוביץ'(
 
 קריאה בכיתה ודיון מהלך השיעורים:   
 
 בהשוואה  –נדון במשך מספר שיעורים כל נושא תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 להגות היהודית    
 

מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת עורנושא השי

  מבוא לקורס 1

  עמנואל קאנט: ביוגרפיה ופילוסופיה 2

המבוא ל"הדת בגבולות התבונה בלבד":  3
 היחס בין דת לפילוסופיה דתית

 

פרשה שלישית,  קאנט על היהדות: "חוקים סטטואריים" 4
 חלק שני

דּוְקְצָיה של אלוהים: מחוקק ושליט  5 דֶּ
 ברפובליקת המידות

ישית, פרשה של
חלק ראשון, 
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III\IV 

פרשה שלישית,  עבודת האל לפי קאנט 6
  Vחלק ראשון,

פרשה שלישית,  פרשנות המקראה לפי קאנט 7
 VIחלק ראשון,

ָפָרה לפי קאנט 8 פרשה שלישית,  כַּ
 VIIחלק ראשון,

  סיכום הקורס 9

 
 

  :חובות הקורסג. 
 

 ענין בשאלות על הקשר בין דת לפילוסופיה דרישות קדם:     
 

נוכחות, השתתפות בדיון בכיתה, עבודה קצרה בסוף  חובות / דרישות / מטלות: 
 הסמסטר

 
 100%עבודה  :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר( 

 

 )חובה/רשות( ליוגרפיה:יבבד. 

      
 ( textbookספרי הלימוד )     

  2006יצא לאור על ידי מוסד ביאליק , בשנת  ,גבולות התבונה בלבדהדת בעמנואל קאנט, 
 )תרגום: נתן רוטנשטרייך(

 
 נוספים: מאמרים

האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? )השקפת קאנט על היהדות   שביד, אליעזר, -
 )תשנט( 43דעת     וביקורתו של שלמה מימון( 

 Hebrew Union College קאנט והפילוסופיה היהודית   ישוב, אהרן,-שאר -
Annual 66  

הקונגרס העולמי  עמנואל יואל והפילוסופיה הקאנטיאנית.   ישוב, אהרן,-שאר -
 )תשנג( 2,ג, כרך 11למדעי היהדות 

 תבונה, ספר היובל לשלמה פינס ב )תשן(-בין אמת היסטורית לדת  רוטנשטריך, נתן, -
 )תשמט( 23רנית דעת קאנט והאתיקה היהודית המוד     1921-2010לוי, זאב, -
    תפיסת היהדות של לייבוביץ לעומת תפיסת המוסר של קאנט   כשר, נעמי  -

 עיון כו )תשלו(  
  כץ, יעקב  קאנט והיהדות : הקשר ההיסטורי  תרביץ מא )תשלב( -

 
- George Y. Kohler, Reading Maimonides’ Philosophy in 19

th
 Century 

Germany, chapter 8 

- Sidney Axinn, Kant on Judaism, The Jewish Quarterly Review, Vol. 59, No. 

1 (Jul., 1968), pp. 9-23 
 


