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במהלך הקורס, נעיין בשני חיבורים של פילוסופים יהודים, המשתייכים לזרם האבן רושדי, שפעלו 

פולקר ו"תיקון הדעות" לר' יצחק אלבלג. ההגות היהודית : "עזר הדת" לר' יצחק 14-בתחילת המאה ה

האבן רושדית מסמלת במידה רבה את נקודת הקצה של הפרשנות היהודית הפילוסופית. תפיסותיהם 

של שני ההוגים נטורליסטיות לחלוטין ובנויות במידה רבה על פירוש רדיקלי ביותר של הגותו של 

דות הדתית במשך הדורות כגון: אי קיום של עולם הבא, הם מחזיקים בעמדות נדירות ביה הרמב"ם.

לתו של אל פרסונאלי, קדמות העולם. למרות עמדות אלו הם היו חלק מן המגנים הבולטים של שלי

היהדות הדתית נגד הנצרות מחד ונגד תופעות של ספקנות דתית מאידך. בקורס נדון בשאלה למה 

הקורס יהיה מבוסס על  .. לחייב את קיום המצוות. הוגים שלא האמינו בשום דבר על טבעי המשיכו

קריאה צמודה של שני החיבורים ויתמקד בנושאים הבאים: באשר להגותו של ר' יצחק פולקר נדון 

בוויכוח עם הנצרות ושלילת תוקפם הדתי של הניסים, איחוד הנפשות לאחר המוות והבחירה 

יטת האמת הכפולה וקדמות העולם. נעיין גם החופשית ובנוגע להגותו של ר' יצחק אלבלג, נדון בש

 "בביקורת של שני ההוגים על ההקבלה ובדרך פרשנותם לכתבי הקודש.

 נוכחות: חובה
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