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 מטרת הקורס 

התמודד בעצמם ל מיםדמתקלהקנות לתלמידים כלים  המטרה העיקרית בקורס היא

 .מתאימים ביבליוגרפיםכלים לעומק בטקסטים פילוסופיים ביניימיים קשים וגם להכיר 

 תיאור הקורס

קטעים מתוך כתבי נקרא יחד בכל מפגש . משותפתקריאה  לששעה וחצי מפגשים בני 

 מאמרי מחקר רלבנטיים.התלמידים יופנו ל הרלב"ג וקודמיו בין ההוגים היהודים והמוסלמים.

 ן השאלות שתעלינה: היחס למקרא, עם נבחר, ימות המשיח ועולם הבא.בי

  

  חובות הקורס

 השתתפות פעילה בשיעורים

  45%: כל אחת עמודים 2עבודות בנות  2

 55%: עמודים 10בת  עבודה סופית

 60ציון עובר: 

 

 מהלך הקורס

 

 . מבוא: הגות יהודית אחרי הרמב"ם1

 ם )במקראה(טקסט: חרם הרשב"א על לימוד המדעי

 :)חובה( קריאה

 35-55(, עמ' 1967-68) 1  א"ש הלקין, "החרם על לימוד הפילוסופיה," פרקים

 )במקראה(

 

 . פרשנות פילוסופית למקרא: רס"ג, רמב"ם, רמב"ן2
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ו"נ, הקדמת הרמב"ן לתורה )כולם מטקסטים: הקדמת רס"ג למקרא, הקדמת הרמב"ם ל

 במקראה(

 :)חובה( קריאה

Menachem Kellner, Torah in the Observatory: Gersonides, Maimonides, Song 

of Songs (Boston: Academic Studies Press, 2010), Introduction (pp. 11-27) 

 )במקראה(

 

 , ואיש מדעפילוסוף ,. הרלב"ג כפרשן3

 :)חובה( קריאה

Menachem Kellner, Torah in the Observatory: Gersonides, Maimonides, Song 

of Songs, Introduction (במקראה) 

 

 . הרלב"ג כפרשן המקרא4-5

 הקדמת הרלב"ג לפירוש התורה )במקראה( :יםטקסט

 הקדמת הרלב"ג לאיוב )מהדורת מלכה עמר( )במקראה( 

 :)חובה( קריאה

 )במקראה( 1-24טז, -עמ' יגרלב"ג על סיפורי בראשית, ברסלבי, -קליין

 )תשנ"ג( 4פירוש הרלב"ג על התורה, מחניים  אלי פריימן וברוך ברנר,

(http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/perush.htm )במקראה( 

 

 . שיר השירים בהגות פילוסופית יהודית6-7

 ,נד-רמב"ם, מו"נ חלק ג', פרקים נא ,יםב"ג לפירושו לשיר השירת הרלע: הציםטקסט

 )במקראה( רמב"ם, הלכות תשובה, פרק י'

 :)חובה( קריאה

 9-48קלנר, הקדמתו למהדורתו של רלב"ג על שה"ש, עמ' 

 

 ספר מלחמות ה'. 8-10

מאמר א', הקדמה, פרק א' , הקדמת המחבר )מהדורות קלנר ואליאור( )במקראה( :טקסטים

 )במקראה(  ופרק יד

 : )חובה( קריאה

 Seymour Feldman, Gersonides: Judaism Within the Limits of Reason 

(Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2010). 

 פרק ד'

 

 בא וימות המשיחה. עולם 11-12

 יב )במקראה(-טקסטים: רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ז, הלכות מלכים, פרקים יא

 ליקוטים )במקראה(–רלב"ג, פירוש דניאל 

 :)חובה( קריאה
Menachem Kellner, "Gersonides on Miracles, the Messiah and Resurrection," Da'at 4 

(1980): 5-34. [http://www.jstor.org/stable/24191193] 

 

 . "חיי" הרלב"ג אחרי מותו13

 טקסטים: ליקוטים מפירושי אברבנאל ועראמה למקרא )במקראה(

 קריאה:

Menachem Kellner, "Gersonides and His Cultured Despisers: Arama and 

Abravanel," Journal of Medieval and Renaissance Studies 6 (1976): 269-296. 
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Kellner, "Gersonides' To'aliyot: Sixteenth Century Italy vs. Nineteenth Century 
Poland," in Bentsion Cohen (ed.), As a Perennial Spring: A Festschrift 
Honoring Rabbi Dr. Norman Lamm (New York: Downhill, 2013: 282-304. 
(http://www.asaperennialspring.org/content/gersonides%E2%80%99-
to%E2%80%99aliyyot-sixteenth-century-italy-versus-nineteenth-century-
poland). 

Kellner, “Censoring / "Improving" Gersonides: The Case of the To'alot,” (in press). 

 )כולם במקראה(
 

  ביבליוגרפיה

 מקורות ראשוניים

  ,מנחם קלנר, ההדיר )רמת גן: פירוש ר' לוי בן גרשום לשיר השיריםלוי בן גרשום ,

 (.2001אוניברסיטת בר אילן, 

  ,תקליטו ספר מלחמות השםלוי בן גרשום( ;ר התורניhebrewbooks.org). ד -חלקים א

 (.2018אביב, -במהדורתו החדשה של עפר אליאור )הוצאת אוניברסיטת תל

 ( הפרק על הרלב"ג מאליעזר שביד, הפילוסופים הגדולים שלנו(EBOOK-KOTAR 

  :וגם.il/daat/vl/shveid/shveid13.pdfhttp://www.daat.ac 

 

 מומלצים מקורות משניים

על דעת הקהל: דת אסתי אייזנמן, "עקרונות חברתיים ומדיניים במשנתו של הרלב"ג", בתוך 

, בנימין בראון ואח', עורכים יעזר רביצקיבופוליטיקה בהגות היהודית, ספר יובל לכבוד א

 .347-319(, כרך ב, עמ' 2012)ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

'הפילוסופים מעולם לא האמינו דבר' )ר' יצחק עראמה(: הערות על האשמת חנה כשר, "

, דניאל מחשבת ישראל ואמונת ישראלהפילוסופים בכפירה בהגות היהודית בימי הביניים", 

 .70-57לסקר, עורך )באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון, תשע"ב(, עמ' 

 22 דעתחה נפשית ואסטרונומיה: מלחמתו של הרלב'ג נגד תלמי", הצלגד פרוידנטל, "

 .55-72(, עמ' 1989)

)ירושלים: מאגנס,  פירוש הרלב"ג לסיפורי בריאת האדם ולסיפורי גן עדןברסלבי, -שרה קליין

2015.) 

מרומי בימי הביניים: הרלב"ג לעומת הרמב"ם",  פילוסופית שנאת נשיםמנחם קלנר, "

)ירושלים, חמו"ל,  , אביעזר רביצקי, עורךכרון ליוסף ברוך סרמוניטהלירושלים: ספר זי

 .113-128עמ'  ,ח("תשנ

Ruth Glasner, Gersonides: A Portrait of a Fourteenth-Century Philosopher-

Scientist (Oxford: Oxford University Press, 2015).  

Menachem Kellner, “Bibliographia Gersonideana 1992-2002,” Aleph 3 (2003), 

pp. 343-374. 

Menachem Kellner, Torah in the Observatory: Gersonides, Maimonides, Song 

of Songs (Boston: Academic Studies Press, 2010). 

 י:-יהודה, אותיות א-מילון בן

http://benyehuda.org/~asaf/full_dict.html 

 

http://www.daat.ac.il/daat/vl/shveid/shveid13.pdf

