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 00-1030215: מספר הקורס

 )אמ"ת( הגות יהודית בימי הביניים – IIIמחשבה יהודית  :שם הקורס בעברית

 Jewish Thought III: Medieval Jewish Philosophy (MEIS) שם הקורס באנגלית:

 ףתש" :שנה"ל

 פרופ' מנחם קלנר :שם המרצה

 התכנית ללימודים הומניסטיים :שם תוכנית הלימודים

 . ש"ס  2סמסטר ב;  : והיקף הקורס משך

 שיעור :  מבנה/סיווג הקורס

 נ"ז 2   :נקודות זכות אקדמיות

  II; מחשבה יהודית  Iיהודית מחשבה : דרישות קדם

 12:00יום ב',  :ת הקבלהומועד שע

 menachemk@shalem.ac.il \  0506689262 :פרטי קשר של המרצה

 
 :הקורסמטרות 

 ימי הביניים בפרטשל זו בכלל ולהקנות לתלמידים היכרות ראשונית עם הפילוסופיה היהודית 
רמב"ם. ובעיקר ריה"ל, רבינו בחיי אבן פקודה, רס"ג,  סקירה בדמויות המרכזיות בתחום:דרך 

שאדם דתי מערבי שעולות בזמן בקורס ייעשה ניסיון להראות שהוגים אלו התמודדו בשאלות 
כמו כן, תיבחן תפיסת הטבע ותפיסת האל של הוגים  בימי הביניים וגם היום. –פוגש את היקום 

 אלה. 
 

  :תיאור הקורס
כתביהם. יוקדשו חשיפה ל באמצעותהתלמידים ילמדו להכיר את הגותם של הוגים הנלמדים 

מה פילוסופיה יהודית?  יפילוסופיה בהקשרה הביניימי? מה ילהקדמות )מה ארבעה מפגשים
על רס"ג, על קצרים ואח"כ, דיונים  ?(,קודם לכןולא  דווקא בימי הביניים הסיבות להתחוללותה

רוב הקורס יוקדש לדמות המרכזית והמשפיעה ביותר בהגות היהודית בחיי, ועל ריה"ל. 
דרך עיון לדורותיה, הרמב"ם. נתמודד ברמב"ם "הרב הפילוסופי" וברמב"ם "הפילוסוף הרבני" 

פילוסופיה היהודית לאחר הרמב"ם, ואפילו גם לסקירה קצרה  תוקדש .כתביובפרקים נבחרים ב
 קריצה לעת החדשה.

 
 : חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 30%: עמודים( 1-2) קצרה עבודת אמצע 

 70%: עמודים( 5-7) עבודה סופית 

  ללא ציון -( כל אחד תרגילים )חצי עמוד 6הגשת 
 

 60עובר בקורס: ציון 
 

מחשבים, טבלטים, ולהימנע משימוש בהתלמידים מתבקשים להגיע לשיעור בזמן,  הערה:
ן על ידי דיקנט שניתרלוונטי התאמות אישור במהלך השיעור )למעט במקרה של טלפונים ו

מיציאה להימנע ככל האפשר  כמו כן, התלמידים מתבקשים .בגין לקות למידה( הסטודנטים
 . תודה.באמצע השיעור
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 השיעורים פירוט 

 
פילוסופיה ביניימית? מבנה היקום  יפילוסופיה יוונית ומה י: מההקדמה לתחום :4-1שיעורים 

 אסכולות פילוסופיות בעולם הקלאסי.  ומקומו של אדם בתוכו.
 חובה: תקריא

 קיצור תולדות היקום )במקראה(
 תערו של אוקהם )מקראה(

 ד )במקראה(-ברמב"ם, הלכות יסודי התורה פרקים 
 Stern, Josef. "What Jewish Philosophy Might Be (If Itמתוך:  235-238עמודים 

Exists): A View from the Middle Ages." Iyyun 66 (2017): 227-57. 
 =שטרן, פילוסופיה )המאמר יישלח לתלמידים(.

בפילוסופיה היהודית בימי הביניים )ירושלים: ההסתדרות הציונית מנחם קלנר, תורת העיקרים 
 )במקראה( 11-17(, עמ' 1991
 רשות: תקריא

 תרגום שורץ. 194-197רמב"ם, מורה נבוכים, חלק א' פרק ע"ב, עמ' 
 שמואל )ריצ'י( לואיס: "קוסמוס מול בריאה: השלכות מוסריות" מתוך ספרו של לואיס,

 (  )במקראה(2013)ירושלים: מאגנס, ולפני כבוד ענווה 
 
 

 הוגה דעות כלאמי רבני –רס"ג  :5שיעור 
 חובה: תקריא

 .ד-אפרקים  רס"ג, אמונות ודעות, הקדמה )בתרגומו של הרב יוסף קאפח(,
2.htm-http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/kapah/hakdama 

  242-239שטרן, פילוסופיה, עמ' 
 רשות: תקריא

 ג.-(, פרקים א2006)ירושלים: מרכז זלמן שזר,  ירחמיאל ברודי, רב סעדיה גאון
 143-182רפאל ישפה, פילוסופיה יהודית בימיה הביניים )האוניברסיטה הפתוחה(, כרך א, עמ' 

[ebook] 
 רמב"ם, מורה נבוכים, חלק א, פרק ע"ג )הנחות היסוד של הכלאם(

 וגם:
 .)בתרגומו של הרב יוסף קאפח( בחיי, חובות הלבבות, הקדמהרבנו 

2.htm-http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/hovot/hakdama 
 .441-466 ישפה, עמ'

 
 ריה"ל: פייטן פילוסופי או פילוסוף פייטני? :7-6שיעורים 

 חובה: תקריא
 גוריון, תשע"ז(,-כוזרי )בתרגומו של מיכאל שורץ, באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן

 מג )במקראה(.-מאמר א, סימנים א
 .כט )במקראה(-דניאל לסקר, מבוא לכוזרי בתרגומו של שורץ, עמ' יא

 רשות: תקריא
 (2012מיכה גודמן, חלומו של הכוזרי )אור יהודה: דביר, 

 יצחק שילת, בין הכוזרי לרמב"ם )ירושלים: שילת, תשע"א(
 (2008יוסף יהלום, שירת חייו של ר' יהודה הלוי )ירושלים: מאגנס, 

Krinis, Ehud. "The Arabic Background of the Kuzari." Journal of Jewish Thought 
& Philosophy 21 (2013): 1-56. 

 
 היהודיתהפילוסופית ורמב"ם, ביוגרפיה, מקומו במסורת  :(48.) 8 שיעור
 חובה: תקריא

 )במקראה(קטעים  -אבן רושד, מאמר ההכרעה 
 זאב הרוי, "אבן רושד והרמב"ם על חובת ההתבוננות הפילוסופית" )במקראה(

http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/kapah/hakdama-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/hovot/hakdama-2.htm
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 )במקראה( למהדורתו החדשה של יוחאי מקבילי למורה נבוכיםמנחם קלנר, מבוא 
 246-251שטרן, פילוסופיה, עמ' 

 רשות: תקריא
 (1-74תשנ"א(, פרק ראשון )עמ' יצחק טברסקי, מבוא למשנה תורה לרמב"ם )ירושלים: מאגנס, 

 (, פרק ראשון )"האיש משה"(2009משה הלברטל, הרמב"ם )ירושלים: מרכז זלמן שזר, 
 

  רמב"ם איש ההלכה הפילוסופי :9 שיעור
 חובה: תקריא

 רמב"ם, הקדמה למשנה תורה )במקראה(
 )במקראה(, + קטע ממו"נ א, פרק עארמב"ם, הלכות יסודי התורה פרק א' 

 הלכות תשובה, פרק י' )במקראה(
 רמב"ם, פירוש המשנה, מסכת חגיגה, פרק ב, משנה א )במקראה(

צבי, תשע"א( -בתרגומו של מיכאל שורץ )ירושלים: מכון בןרמב"ם, מבוא לשמונה פרקים 
 )במקראה(

 רשות: תקריא
 רמב"ם, פירוש המשנה, "פרק חלק"

(http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/rambam/hakdamat-2.htm) 
 הלברטל, הרמב"ם, פרקים ב', ה

ויקום", מתוך משה אבי מנחם קלנר, "האיש משה של הרמב"ם: עיון ביחס בין תורה, היסטוריה 
 (2010הנביאים, בעריכת משה חלמיש ואחרים )

 
 טעמי המצוות– פרשן מקרא פילוסופי :01שיעור 
 חובה: תקריא

 הקדמה,  ,תשס"ג(אביב, -מורה נבוכים בתרגומו של מיכאל שורץ )תל אביב: אוניברסיטת תל
 )במקראה(כז פרק  חלק ג,ב, -חלק א', פרקים א

 רשות: תקריא
 הלברטל, הרמב"ם, פרק ז'

 
 נושאים נבחרים ברמב"ם: תארי האל, חידוש העולם, נבואה: 11שיעור 

 :קריאת חובה
 רמב"מ, מו"נ חלק ב, פרק יג, חלק ב, פרק לב

 קריאת רשות:
Harvey, Warren Z. "A Third Approach to Maimonides' Cosmogony-Prophetology 

Puzzle." Harvard Theological Review 74 (1981): 287-301. 
 
 

 (עיקרי אמונהפילוסופיה יהודית ביניימית אחרי הרמב"ם )רלב"ג, קרשקש,  :12 שיעור
 חובה: תקריא

 רמב"ם, י"ג עיקרים )במקראה(
 )במקראה( ספר מלחמות ה' )קטעים(רלב"ג, הקדמה ל

 , הצעה לספר אור ה' )במקראה(רח"ק
 

 הביניים לעת החדשה מימי: 31שיעור 
 חובה: תקריא

 יחולקו בהמשך –קטעים נבחרים  –משה מנדלסון, "ירושלים" 
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 ספרים בשמורים בספריה:

 משה הלברטל, הרמב"ם
 רמב"ם, מורה נבוכים, תרגום מיכאל שורץ

 
 

 נוספת מומלצת:קריאת רשות 

  ,אוניברסיטה ה) כרבים 2יצחק טברסקי, הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
 הפתוחה, תשנ"ב(.

  ,כרכים  3פילוסופיה יהודית בימי הביניים, מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם, רפאל ישפה
 )האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ה(

 ,אחד בכל דמיונות: הגותם הדיאלקטית של חסידי אשכנז )תל אביב:  יצחק ליפשיץ
 (2015הקובוץ המאוחד, 

  :גן: הוצאת אוניברסיטת -)רמת הנכרי בעיני הרמב"םמנחם קלנר, גם הם קרויים אדם
 (2016אילן, -בר

  ,(2019יואל קרמר, רמב"ם: ביוגרפיה )רזלינג 

  אבינועם רוזנק, הגיונות במחשבת ישראל: בעקבות שיעוריו של אביעזר רביצקי
 (2015)ירושלים: מרכז זלמן שזר, 

 הביניים  )האוניברסיטה -בימיוב שוורץ, אמונה ותבונה: דרכי הוויכוח בהגות היהודית ד
 המשודרת, תשס"א(


