
 הרמב"ם –מבוא לפילוסופיה של ימי הביניים 

 מרצה: שלום צדיק

: מטרת הקורס הוא להפגיש את הסטודנט עם עולמו של הפילוסוף היהודי החשוב יעדי הלימודים

ביותר: הרמב"ם. אנחנו נעיין בחלק מן הנושאים החשובים בהגותו: היחס בין פילוסופיה לדת, הדת 

 טעמי המצוות, הנבואה, ההשגחה, צדיק ורע לו, מערכת הגמולכמערכת חברתית, מושג הקדושה, 

... בכל אחד מן הנושאים האלו אנו נראה את הדרך בה הרמב"ם הגדיר מחדש את והעולם הבא

פילוסופיה. תוכן המתאים לשל הדת בכלל( כדי לתת להם ים של הדת היהודית )והמושגים הבסיס

יחס בין מורה נבוכים ת לקרוא את מורה נבוכים ובהשונוכחלק מן השיעור אנחנו גם נדון בדרכים 

מרכז הקורס יהיה קריאה בקטעים ממשנה תורה וממורה נבוכים, אך אנחנו גם נעסוק למשנה תורה. 

 בפולמוס סביב הגותו של הרמב"ם בימיו, בשאר ימי הביניים ובהגות היהודית המאוחרת עד ימינו.

 פרשיות הלימודים:

 , מפעלו הספרותי וחייומבוא על הגותו של הרמב"ם .1

. משנה תורה, הלכות יסודי התורה: פרקים תפיסת הטבע של הרמב"ם ומקומו של האל בה .2

 ד..-א

משנה תורה הלכות עבודה זרה פרק א,  –היחס לנוכחים ומקומה של עם ישראל בן העמים  .3

 ט.-הלכות יסודי התורה פרק ח

 א: ב.  מבוא למורה נבוכים ופרק –מהות הפילוסופיה ויחסה לדת  .4

 לה.-מי מתאים ללמוד פילוסופיה וקשיים בלימוד הפילוסופיה. מורה נבוכים א: לא .5

איך אנו יכולים לדעת את האל ומה משמעותה של ידיעה זו על חיינו. מורנה נבוכים פרקים א:  .6

 ס.-נ

 .מ -מהי נבואה. מורה נבוכים ב: לבמי מגיע לנבואה ו .7

 יט. -מהות הרע והשגחת האל. מורה נבוכים ג: יב .8

 לד.-וות. מורה נבוכים. ג: כהטעמי המצ .9

 נד.-סיום מורה נבוכים. ג נא .11

נוכחות חובה. בסוף הקורס יהיה מבחן שהציון יקבע על בסיסו ועל בסיס ההשתתפות במהלך חובות: 

 .מקדימה מדבריו של הרמב"ם קריאהלכל השיעורים יהיה הקורס. 
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