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 11/2019 תאריך עדכון:          

ספר "מהות היהדות" של הרב לאו בק : שם ומספר הקורס

 כסיכום של ההגות היהודית המודרנית –

 (01-30014) 

 

 שיעור סוג הקורס:

 

       ש"ש 2:  היקף שעות             'ב : סמסטר                    תש"פ : שנת לימודים

 

 :מטרות הקורס .א
 

האחת הדמויות המרכזיות ביהדות מערב אירופה במאה  הוא (1873-1956בק )הרב לאו 
הוא נקודות שיא של ההגות  1905בכבר פרסום הספר "מהות היהדות" של בק . 20ה

היהודית בעת המודרנית, החיבור הוא מכל הבחינות סיכום צפוף של תקופה שלמה שמייצג 
אתגרים המודרניים לדת היהודית גם את המחשבה של קודמיו ושל הרב בק עצמו בעניין ה

לאור  ביחס לדתות אחרות. בקורס קוראים פרקים נבחרים של הספר ומנתחים אותם
 המשמעות המתמשכת 

 
 :תוכן הקורסב. 

 

 19טקסטים משיחיים מהמאה הדון בקראה וננ יםבשיעור מהלך השיעורים:    
. 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

  

מס' 
 השיעור

 קריאה  נושא השיעור

ולסיפור חייו של הרב לאו  לתקופה )עת החדשה(מבוא  1 
  בק

מבוא לספר )עקיבא א.  
 סימון(

פרק "אחדות   האם יש דוגמות ביהדות?  2
 והתפתחות"

 פרק "האמונה הנבואית" להאמין ולדעת\הכרה ומהות האלוהות 3

התפתחות המונותאיזם, סוגים של דתות, "עם נברר",  4
 יהדות ואנושות

פרק "התגלות ודת 
 עולם"
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 פרק "אמונה באלוהים" מיתוס והשפה הדתית 5

הגדרתה של \משמעות הסבל\אהבת האל ועבודת האל 6
 "אמונה"

 פרק "אמונה באלוהים"

 "עצמנופרק "אמונה ב כפרה-תשובה-חטא\הנשמה\"צלם אלוהים" 7

 פרק "אמונה בעצמנו" ישוע\עולם הבא\מוות וקידוש ה' 8

 פרק "האמונה באדם" צדקה\"זכות האדם"\האחר והזולת 9 

 פרק "האמונה באדם" החוק החברתי\השבת\עבדות\בני נוח\הזר 10

 פרק "האמונה באנושות" היסטוריה אוניבסלית\הנצחי\מלכות המשיח 11

  אחרית דבר 12

  

 

 :חובות הקורסג. 
 

 אין. לא נדרש ידע קודם בתכנות.דרישות קדם:      

 
 

 בסיום הקורס. דהועב, נוכחות  חובות / דרישות / מטלות: 

 
 
 בסיום הקורס. העבודההציון ייקבע על פי ציון  :)ציון מספרי( מרכיבי הציון הסופי 

 

  ביבליוגרפיה:ד. 

 1968: לאו בק "מהות היהדות", ירושלים  ספרי הלימוד    
 

 מאמרים: 
בישראל ובאדם; מבחר מאמרים ", בתוך: היהדות בתפיסת לאו בק: "רוזנבליט, פנחס -

 179-183]מאת[ פנחס רוזנבליט. ירושלים: מכון ליאו בק, תשנג, 
. עורך: אברהם ברקאי. ירושלים: מרכז זלמן שזר 1933-1945מנהיגות והגות,  -ליאו בק  -

 2000, לתולדות ישראל
, ון הארנאקהמחלקת של ליאו בק על "מהות הנצרות" של אדולף פ :ישוב, אהרן-שאר -

 111-120)תשמט(  23דעת; כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה 
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