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 :הקורסמטרות 

מטרת הקורס לערוך היכרות עם דמויות מפתח בהגות היהודית המודרנית מתוך שימת דגש על 

האופן שבו הגות זו מתכתבת ומתווכחת עם הפילוסופיה המערבית הכללית. בקורס נעיין בכמה 

שמאפיינות  העיקריותהסוגיות  את מהדמויות המרכזיות של הפילוסופיה היהודית המודרנית ונלמד

. כמו כן, נבקש בהתבסס על הידע הפילוסופי שהסטודנטים רכשו בהכשרתם עד כה, את הגותם

לפילוסופיה היהודית בימינו, וננסה להשיב עליהן מתוך שאלות עקרוניות הנוגעות להתמודד עם 

 עיון בהוגים אותם נלמד. 

 

  :תיאור הקורס

ההגות היהודית המודרנית. החלק הראשון של  שלמכוננים הבקורס זה נעיין מקרוב בטקסטים 

מדיני של ברוך שפינוזה ובספרו של מנדלסון ירושלים, אותם נקרא -הקורס יתמקד במאמר תיאולוגי

כשתי נקודות פתיחה למודרנה היהודית. בפרט, נבחן את תשובתו של מנדלסון לאתגרים 

י של הקורס יוקדש לעיון בהגותם הפילוסופיים ששפינוזה מנסח עבור היהודי המודרני. החלק השנ

נעקוב . של פרנץ רוזנצווייג )כוכב הגאולה( ועמנואל לוינס )מבחר מתוך הגותו הכללית והיהודית(

אחר האופן בו הוגים אלו מתמודדים עם האתגרים הן הפילוסופיים והן הקיומיים שהמחשבה 

של ההיסטוריה של הגל, מעמידים לפתחם )הפילוסופיה בכלל מערב של הוההיסטוריה המערבית 

 .מות האל הניטשיאני, מחשבת ההיות של היידגר, השואה או הציונות(
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   :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 עמודים( 2-3)בהיקף של   30%מצע קורס: עבודת א

 עמודים( 6-9)בהיקף של  70%עבודת סוף קורס: 

 

  :60ציון עובר בקורס 

  שיעור רלוונטייש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל 

 

 השיעורים:פירוט 

  

. חובות הקריאה והמטלות, הצגה כללית של הקורס והסבר על מבנה הקורס : 1שיעור מס' 

פילוסופיה יהודית מודרנית ו"השאלה היהודית": המודרנה כרגע המפגש שבין 

 התיאולוגי לפוליטי. השאלה היהודית: משפינוזה עד הרצל וסארטר.

 .ראשון, אין קריאת חובהשיעור  קריאת חובה: 

 

בליוגרפי. תורת האל של שפינוזה וביקורת הדת יברוך שפינוזה: רקע ביוגרפי וב  : 2שיעור מס' 

 . אתיקהב

, 2003, המאוחד הקיבוץ :אביב , תל)תרגום ירמיהו יובל( אתיקהשפינוזה,  רוךב קריאת חובה:

 .115-122עמ' 

הפילוסופית של שפינוזה״, מבוא לתרגום האתיקה של , ״המהפכה ירמיהו יובל קריאת רשות:

 ירמיהו יובל )שם.(.

 

פוליטית -השאלה התיאולוגית מטרת הספר,: מדיני-מאמר תיאולוגיהקדמה לה :3שיעור מס' 

    והמתודה הפרשנית של שפינוזה. 

הוצאת : ירושלים, חיים וירשובסקי תרגום, מדיני-מאמר תיאולוגישפינוזה,  רוךב קריאת חובה:

 78-94ועמ'  1-8הקדמה ופרק ז, עמ' , 1961, מאגנס

ירושלים ליאו שטראוס, "איך צריך ללמוד את 'מאמר תיאולוגי מדיני' של שפינוזה",  קריאת רשות:

 240-282' מ, ע2001ירושלים: מוסד ביאליק, , ואתונה

  

מאמר פילוסופית בהמרה . ב של מת״מ-: קריאה בפרק אעל הנבואה ועל הנביאים : 4שיעור מס' 

 .מדיני-תיאולוגי

הוצאת : ירושלים, חיים וירשובסקי תרגום, מדיני-מאמר תיאולוגישפינוזה,  רוךב  קריאת חובה:

 9-32ב, עמ' -פרקים א, 1961, מאגנס
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. המשמעות הפילוסופית של על בחירת העברים: קריאה בפרק ג של מת״מ : 5שיעור מס' 

   .ת״ממהנבחרות. תפקידו של פאולוס בהנבחרות והמשמעות הפוליטית של 

הוצאת : ירושלים, חיים וירשובסקי תרגום, מדיני-מאמר תיאולוגישפינוזה,  רוךב  קריאת חובה:

 .33-43פרק ג, עמ' , 1961, מאגנס

 

ההמרה הפילוסופית של החוק על החוק האלוהי: בין הפוליטי, הטבעי והתבוני.  : 6שיעור מס' 

   .(אוניברסאלי) תבונהלחוק )סינגולרי( מחוק מעשים 

הוצאת : ירושלים, חיים וירשובסקי תרגום, מדיני-מאמר תיאולוגישפינוזה,  רוךב קריאת חובה: 

 .44-53פרק ד, עמ' , 1961, מאגנס

בין מחשבת ם וקאנט", "הרמב, המאמר התיאולוגי מדיני לשפינוזה" שלמה פינס, קריאת רשות:

 306-349' מ, ע1977 ירושלים: מוסד ביאליק, ,ישראל למחשבת העמים

 

פרדיגמה הר סיני כברית פוליטית נוסח שפינוזה: פחד, תקווה וזכות טבעית. מעמד  : 7שיעור מס' 

של הברית הפוליטית. גורלו של היהודי במרחב הפוליטי המודרני: שפינוזה 

 .והשאלה היהודית

הוצאת : ירושלים, חיים וירשובסקי תרגום, מדיני-מאמר תיאולוגישפינוזה,  רוךב  קריאת חובה:

 173-191, פרק י"ז, 162-172פרק ט"ז, עמ' , 1961, מאגנס

 

: התשובה הפונדמנטלית ירושליםבליוגרפי. ימשה מנדלסון: רקע ביוגרפי וב :8שיעור מס' 

    .ירושליםהראשונה לשפינוזה. נקודת הפתיחה האוניברסליסטית של 

, הרברג .שתרגום , יני יהודים ויהדותיירושלים: כתבים קטנים בענ, משה מנדלסון קריאת חובה:

 86-92, עמ׳ תש"ז ,סיני :רמת גן

פנים , ״״׳ירושלים׳ של מנדלסון באספקלריה ביוגרפית חדשה, אלכסנדר אלטמן קריאת רשות:

 98-112, עמ׳ 1983, תל אביב: עם עובד, של יהדות

 

דוקטרינת  דת נגלית.ל חוק נגלה מנדלסון: ביןפוליטית של -החלוקה התיאולוגית : 9שיעור מס' 

   : היפוך הסדר השפינוזיסטי.ירושליםמעמד הר סיני ב .האמיתות

, הרברג .שתרגום , ירושלים: כתבים קטנים בעניני יהודים ויהדות, משה מנדלסון :קריאת חובה

 92-102, עמ׳ תש"ז ,סיני :רמת גן

 

אולוגיה ביקורת הדפוס והגנחזרה לפרדיגמה האפלטונית: הבעל פה והבכתב.  : 10שיעור מס' 

  . התגלות וציווי. ירושליםשל השפה ב

 .שתרגום , ירושלים: כתבים קטנים בעניני יהודים ויהדות, משה מנדלסון  קריאת חובה:

 102-123, עמ׳ תש"ז ,סיני :רמת גן, הרברג
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המודל התיאולוגי פוליטי של שפינוזה במבחן . ״לפוליטי-מעברה״חוקת משה:  : 11שיעור מס' 

   פוליטית.-הגלות כקטגוריה תיאולוגיתחוקת משה של מנדלסון. 

, הרברג .שתרגום , ירושלים: כתבים קטנים בעניני יהודים ויהדות, משה מנדלסון :קריאת חובה

 124-141, עמ׳ תש"ז ,סיני :רמת גן

המפגש הנגדיים -ון: השתלבות שני דפוסיומנדלס"תסמונת שפינוזה  אליעזר שביד, קריאת רשות:

גן: אוניברסיטת -רמת ,50-52 דעתבין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת", 

 317-344' מאילן, תשס"ג, ע-בר

 

   תרגום שם הוויה וגבולות הפילוסופיה היהודית., קט הביאורפרוי : 12שיעור מס' 

-M. Mendelssohn, JubA, Vol. 14, Frommann Verlag 1972, pp. 208 קריאת חובה:

 )אור לנתיבה, מבוא של מנדלסון לנתיבות השלום(  236

 

המכתב לאהרנברג וההחלטה להישאר . ובבליוגרפי ביוגרפי רקע: רוזנצווייג פרנץ : 13שיעור מס' 

   .יהודי

 Cahiers, ששון-תרגום הלל בן, 31.10.1913 מכתב לאהרנברג, רוזנצווייג רנץפ  :קריאת חובה

d’Etudes Levinassiennes no. 5, Verdier, Paris 2006 

, ירושלים: מאגנס, הוגי הדור, "רוזנצווייג וספרו "כוכב הגאולה", שמואל הוגו ברגמן קריאת רשות:

 194-207' מע ,1970

 

 ואחדות, מוות, פילוסופיה. רוזנצווייג מחשבתנקודת הפתיחה הקיומית של  :14שיעור מס' 

    . אל, עולם, אדם: היסודות. ביקורת הפילוסופיה ככוליות: המחשבה

מוסד ביאליק, : ירושלים,, יהושע עמירתרגום ,, כוכב הגאולה, פרנץ רוזנצווייג :קריאת חובה

 45-63עמ׳ , תש"ל

תל אביב:  ,להתגלותממיתוס משה שוורץ, "כוכב הגאולה של פרנץ רוזנצווייג",  קריאת רשות:

 199-316' מ, ע1978הקיבוץ המאחד, 

 

הניתוח הדקדוקי של רוזנצווייג של פרק א׳ של בראשית . עולם-בריאה או היחס אל :15שיעור מס' 

    . בריאת האדם ביום הששי(. הסוגה הספרותית של הסיפור)

מוסד ביאליק, : ירושלים תרגום יהושע עמיר,,, כוכב הגאולה, פרנץ רוזנצווייג  :קריאת חובה

 .185-189; 149-150 עמ׳, תש"ל

תל אביב: עם  ,פרנץ רוזנצוויג עיונים במשנתו של: דעת מאמינהיהוידע עמיר,  קריאת רשות:

 129-134, עמ' 2004עובד, 
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: של מפגש כוריאוגרפיה. המעבר ממוות לאהבה. אדם-התגלות או היחס אל :16שיעור מס' 

 הניתוח הדקדוקי של רוזנצווייג של שיר השירים. ציווי, אהבה, קריאה בשם

    (. הסוגה הספרותית של הדיאלוג)

מוסד ביאליק, : ,ירושלים, תרגום יהושע עמיר,, כוכב הגאולה, פרנץ רוזנצווייג :קריאת חובה

 232-235; 207-219; 190-191עמ׳ , תש"ל

תל אביב: עם  ,פרנץ רוזנצוויג עיונים במשנתו של: דעת מאמינהיהוידע עמיר,  קריאת רשות:

 134-13138, עמ' 2004עובד, 

 

ניתוח דקדוקי של . מאהבת האל לאהבת הזולת. עולם-גאולה או היחס אדם : 17שיעור מס' 

   (.מקהלה-הסוגה הספרותית של השיר)תהלים קט״ו 

ביאליק, מוסד : ירושלים, תרגום יהושע עמיר,, כוכב הגאולה, פרנץ רוזנצווייג :קריאת חובה

 279-281; 244-245; 236-237עמ׳ , תש"ל

תל אביב: עם  ,פרנץ רוזנצוויג עיונים במשנתו של: דעת מאמינהיהוידע עמיר,  קריאת רשות:

 138-145, עמ' 2004עובד, 

 

: לוח השנה היהדות או החיים הנצחיים. דרכים אל האמת שני: הנצרות והיהדות :18שיעור מס' 

    (.שפה)לשון הקודש (, חלל)ארץ הקודש (, זמן)היסטוריה הקדושה . היהודי

מוסד ביאליק, : ,ירושלים, תרגום יהושע עמיר,, כוכב הגאולה, פרנץ רוזנצווייג : קריאת חובה

  323-332עמ׳ , תש"ל

של פרנץ רוזנצווייג  ׳מבוא ל׳איגרות על היהדות והנצרותאלכסנדר אלטמן, ״ : קריאת רשות

, פנים של יהדות, תל אביב: עם עובד, הויסי )תרגום דוד זנגר(-ואויגן רוזנשטוק

 113-130, עמ׳ 1983

 

. היסטוריה נצרית, אמונה נצרית, : לוח השנה הנצריהנצרות או הדרך הנצחית :19שיעור מס' 

    ומעשה נצרי. המעשה היהודי ביחס למעשה הנצרי. צלב וכוכב ובין אב לבן. 

מוסד ביאליק, : ,ירושלים, תרגום יהושע עמיר,, כוכב הגאולה, פרנץ רוזנצווייג  :קריאת חובה

 373 -357עמ׳  ,תש"ל

 

היידגר , שאלת האל אחרי ניטשה. בליוגרפיירקע ביוגרפי וב: עמנואל לוינס : 20שיעור מס' 

: ההגדרה הכפולה של קריאה ב״הפילוסופיה ואידיאת האינסוף״. וסארטר

   הפילוסופיה.

 Cahiers"הפילוסופיה ואידיאת האינסוף", תרגום אלעד לפידות, , עמנואל לוינס :קריאת חובה

d’Etudes Levinassiennes No. 7, Verdier, Paris 2006 )סעיף א( 
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תל אביב: האוניברסיטה , קרוב ורחוק: על משנתו של עמנואל לוינסדניאל אפשטיין,  :קריאת רשות

 2006המשודרת, 

 

, האתאיזם של הפילוסופיה: המשך קריאה ב״הפילוסופיה ואידיאת האינסוף״ : 21שיעור מס' 

 . וההתמודדות עם היידגר

 Cahiersעמנואל לוינס, "הפילוסופיה ואידיאת האינסוף", תרגום אלעד לפידות,    :קריאת חובה

d’Etudes Levinassiennes No. 7, Verdier, Paris 2006 )סעיף ב( 

 

אידיאת האינסוף ופנים: . המשך קריאה ב״הפילוסופיה ואידיאת האינסוף״ : 22שיעור מס' 

של סארטר לפנים  םינוהיג-הזולתבין  .של מושגים פורמליזציה-הפנומנולוגיה כדה

  .של לוינס

 Cahiers"הפילוסופיה ואידיאת האינסוף", תרגום אלעד לפידות, , עמנואל לוינס :קריאת חובה

d’Etudes Levinassiennes No. 7, Verdier, Paris 2006  ד(-)סעיף ג 

-34, עמ׳ 2007אבנר להב, תל אביב: רסלינג, תרגום , המבטז'אן פול סארטר,  

58. 

 

פיזיקה המטהיחס האתי וקדימות . מתוך כוליות ואינסוף, קריאה ב״פנים ואתיקה״ :23שיעור מס' 

המשמעות האתית . זולת ואלהים: הטרנסצנדנטיות של הפנים. על פני האונטולוגיה

   .של האל ושל הסובייקט

, עמ׳ 2009מאגנס,  רמה איילון, ירושלים:תרגמה , כוליות ואינסוףעמנואל לוינס,  : קריאת חובה

162-165 

 Cahiers"הפילוסופיה ואידיאת האינסוף", תרגום אלעד לפידות, , עמנואל לוינס 

d’Etudes Levinassiennes No. 7, Verdier, Paris 2006  ו(-)סעיף ה 

 

הפילוסופיה הכללית לפילוסופיה היהודית של  הקשר בין: פילוסופיה יהודית כתרגום :24שיעור מס' 

   .לוינס

, תרגום עידו בסוק, תל אביב: חירות קשה, ״דת של מבוגרים״, לוינס מנואלע :קריאת חובה

 73-84עמ׳ , 2007רסלינג, 

, תרגום אליזבט גולדווין, מעבר לפסוק"התבוללות ותרבות חדשה", , לוינס מנואלע

  .248-253 , עמ׳2007 תל אביב: שוקן,

 בשאלת מחודש עיוןפילוסופיה יהודית כהרמנויטיקה קיומית: אלי שיינפלד, ״ :קריאת רשות

״, מחקרי ירושלים במחשבת לוינסעמנואל  אצל ויהדות פילוסופיה בין היחס

 373-398ישראל )כ״ד(, ירושלים: תשע״ה, עמ׳ 
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 "פיתוי הפיתוי": קריאה תלמודית. :25שיעור מס' 

קריאות תלמודיות, תרגום דניאל אפשטיין, עמנואל לוינס, ״פיתוי הפיתוי״, תשע  :קריאת חובה

  37-59, עמ׳ 2001תל אביב: שוקן, 

 

   שיעור סיום: על גבולות הפילוסופיה היהודית : 26שיעור מס' 

  אין קריאת חובה –שיעור סיום  : קריאת חובה

 


