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 אילן-אוניברסיטת בר
  המדינההמחלקה למדע

 
 71-777-01 הגות פוליטית יהודית מודרנית

 .א. מ–) ש" ש2 (קורס בחירה שנתי
 ו"תשס
 

 ר משה הלינגר"ד: מרצה
 

  יפורסמו בהמשך:שעות קבלה
 )מקסיקו (213 בנין 2.48 :חדר משרד' מס

 hellinm1@mail.biu.ac.il :ל"או דוא) נייד(טלפון 
 
 :הקורסיאור ת. א

הקורס נפרש באופן . פוליטית של הוגים יהודים בולטים בעידן המודרני-הקורס עוסק במשנתם החברתית
המאה האתגר שהעמיד  ברוך שפינוזה להגות היהודית ודרך משנתו של  משה מנדלסון בשלהי כרונולוגי מ

, ר הירש"רש, וןמשה מנדלס:ההוגים שבהם עוסק הקורסבין .השמונה עשרה ועד לשלהי המאה העשרים
 זאב ,גורדון. ד.א, ה קוק"הראי, אחד העם, תיאודור הרצל, מרטין בובר, פרנץ רוזנצוייג, הרמן כהן

ישעיהו ין בורוביץ 'יוג, ברהם יהושע השלא,מרדכי קפלן,יצחק ברויער, יק'ד סולוביייצ"הרי, בוטינסקי'ז
 .  ודוד הרטמןליבוביץ
בין . אשר יועבר על ידי משתתפי הקורס בעיקר בסמסטר השנייתקיים דיון קצר במשנות שונות : בנוסף

מיכה יוסף ,בורוכובבר דב : )ניתן גם להציע שמות נוספים.בתיאום עם המרצה( ההוגים שמהם ניתן לבחור
דוד בן , ברל כצנלסון,הרב אלחנן וסרמן, שמעון דובנוב,הרב חיים הירשנזון, יוסף חיים ברנר,בסקי'ברדיצ
הרב  אליעזר , עקיבא ארנסט סימון, יונתן רטוש, אורי צבי גרינברג, טמרא טייטלבוים מסרבי יואל, גוריון

, ב יהושע.א,רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, הרב צבי טאו, הרב צבי יהודה קוק, ך"מנחם מן ש
 .דאליעזר שבי ,עמנואל לווינס, שטיינר' ורג'ג, ליאו שטראוס, אליעזר גולדמן',אליעזר ברקוביץ

 
הקורסמ. ב  :טרות 

בדיאלקטיקה , במפגש שבין יהדות לבין התרבות המערבית, ניתוח וליבון סוגיות מרכזיות בזהות היהודית
הדגש בקורס הוא על ניתוח . החברה המדינה והאנושות ועוד,בדמות היחיד, שבין מסורת לבין מודרנה

 . טקסטים ודיון אקטיבי בין משתתפי הקורס בסגנון בית מדרשי
 
 
 :דרישות הקורס. ג
בחלק ) בזוגות(קצר בכיתההצגת רפרט .2 ).10%(.השתתפות חובה בשיעורים ונטילת חלק פעיל בדיונים.1

הדנה  בנושא מסוים או )  עמודים15 – 10(עבודה קצרה ' מהמפגשים שבעקבותיו תכתב במהלך סמסטר ב
  .)70%(וף השנה מבחן בסיתקיים ,  בנוסף).20%(נקודות בולטות בהגותו של הוגה ב
 ):את החובה תהיה של עמודים מסוימיםקרי(רשימת קריאה.ד

 :מקורות
 ).א"תרפ, הוצאת יודישער פערלעג: ברלין(ד -חלקים א, על פרשת דרכים, אחד העם

 )235136(על   . אחד2Cובספרות   ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
 

 .)ד"תשמ, עם עובד: אביב-תל( אברהם שפירא: עורך.  נתיבות באוטופיה,מרטין, בובר
 )18705(נת   . בוב335.09

 
 ).ך"תש, הספריה הציונית: ירושלים( ה בן שמאי ואחרים.מ: תרגום, תעודה ויעוד, –––––––

 )261033(תע   . בוב19Aובפילוסופיה ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
 

 ).ב"תשמ, וקמוסד הרב ק:ירושלים (יסודות החינוך הלאומי התורתי:מוריה,יצחק, ברויאר
 )21444(צי   . ברו19A בספרית חינוך ובספריה המרכזית -ציוני דרך:בתוך

 
 ).ד"תשי-א"תשי, הספריה הציונית: ירושלים(,גורדון . ד.  אכתבי. ד.א, גורדון

 )18991(כת   . גור933.644
 

-בני(ם וייצמן ר חיי"ד: עברית, עשרה אגרות על היהדות- תשע– אגרות צפון, ר רפאל"רבי שמשון ב, הירש
  .)ז"תשכ, נצח: ברק

 )115204(אג   . היר19Aבספריה המרכזית  
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, המכון להפצת ספרות דתית בישראל: ברק-בני(הרב משה זלמן אהרנזאהן : תרגום, ספר חורב,–––––––
 ).ה"תשכ

 )578457(חר   . היר19Aבמדרשה ובכולל , בספריה לפילוסופיה
 
, הספריה הציונית: ירושלים(ישורון קשת : תרגום, ודיים אחריםרומי וירושלים וכתבים יה, משה, הס

 ).ג"תשמ
 )18259(רומ   . הס933.601

 
 .)ל"תש, כתר: ירושלים(הרעיון הציוני , אברהם, הרצברג
 )117426(רע   . הרצ933.609

 
 .)ג"תשנ, עם עובד: אביב-תל(נעם זהר :  תרגם מאנגלית, מסיני לציון חידושה של ברית,דוד, הרטמן

 )209375(מס   . הרט19Aפילוסופיה    בספריה המרכזית וב
 

 ).ז"תשנ, בבל:אביב-תל(מרים קראוס :  תרגוםאלטנוילנד, תיאודור, הרצל
 ) 345607( אלטנוילנד   612D)   השאלה מוגבלת(בספריה המרכזית 

 
, ניומן. מ:ירושלים(אשר ברש: תרגום. ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים:מדינת היהודים ,–––––––

 ).ך"תש
 )171210(הי   . מדינת612Dבספריה המרכזית   

 
 מיכאל היימן: ביאורים. יוסף ונקרט: שלמה אבינרי עברית: מבוא .ספרי יומן:  ענין היהודים,–––––––

 ).ח"תשנ, מוסד ביאליק והספריה הציונית: ירושלים(
 )365776(הי   . עני612Dבספריה המרכזית    

 
-עזן מאיר:  תרגום.פילוסופיה של היהדות:אלוקים מבקש את האדם, רהם יהושעאב, השל
 ).ג"תשס, מאגנס:ירושלים(,לוי

 )550344(אל   . השל19Aבספריה המרכזית ובפילוסופיה 
 

 .ג"תשל, הספריה הציונית:ירושלים(לבב -דוד בר:  תרגום,ישראל הווה ונצח,––––––––
 )561667(יש   . השל041Eפיה   ובפילוסו) מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
 ).ט"תשי-ז"תש, בוטינסקי'ז. ע:ירושלים(,כתבים, זאב, בוטינסקי'ז

 )110394(כת   .בו' ז643.081D)   מדף פתוח(בספריה המרכזית
 

 ).ב"תשמ, אקדמון: ירושלים (היסטוריה וערכים,  אמונה,ישעיהו, ליבוביץ
 )184261(אמ   . ליב322.1Eילוסופיה   אמ    וגם בספריה לפ.שמור מדעי המדינה לפי ליב

 
 תשל, שוקן: אביב-ירושלים ותל( עם יהודי ומדינת ישראל, יהדות, ישעיהו, ליבוביץ

 )143351(יה   . ליב322.1Eיה  וגם בפילוסופיה   .שמור מדעי המדינה לפי ליב
 

, מסדה: אביב-תל. (הרברג' ש: תרגום, כתבים קטנים בענייני יהודים ויהדות :ירושלים, משה, מנדלסון
 ).ז"תש

 )235488(יר   . מנד19Aפילוסופיה וספרות , בספריה המרכזית
 

 ).ב"תשנ, מוסד הרב קוק: ירושלים (איש האמונה, יוסף דב הלוי, יק'סולובייצ
 )114950(אי   . סול19Aספריה מרכזית וספרות  , פילוסופיה, מדרשהספרית הב
 

 ).ב"תשנ, ההסתדרות הציונית העולמית: ירושלים (תראיש ההלכה גלוי ונס, –––––––
 )108822(אי   . סול19Aבמדרשה ובפילוסופיה  , )מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
 ).ד"תשנ, מוסד הרב קוק: ירושלים(ד -כרכים א, ה"אגרות הראי, אברהם יצחק הכהן, קוק

 )25440(אג   . קוק19A) מדף פתוח(בספריה המרכזית  , בספרית המדרשה
 

 ).ג"תשנ, מוסד הרב קוק: ירושלים (אורות, –––––––
 )106394(או   . קוק19Aבספרית המדרשה ובפילוסופיה 
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מוסד ביאליק : ירושלים(משה שוורץ : מבוא, יהושע אמיר: תרגום והערות,  כוכב הגאולה,פראנץ, רוזנצוויג
 ).ל"תש, והמכון על שם ליאו בק

 )222068(כו   . רוז19Aופיה ובפילוס)  מדף פתוח(בספריה המרכזית 
 

 ).א"תשכ, ביאליק: ירושלים(יהושע אמיר:ברגמן תרגום. ה.ש: מבוא.  מבחר כתבים- נהריים,–––––––
 )115124(נה   .רוז19Aובפילוסופיה ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
 ).ב"שכת, מאגנס:ירושלים( וירשובסקי. ח:  תרגום והערות,מדינימאמר תיאולוגי , ברוך, שפינוזה

 )250653(מא   . שפי199.492ובפילוסופיה ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
 

 :ספרות משנית
: ירושלים, עבודת דוקטור (שורשי גוש אמונים ותרבותו: מציונות דתית לדת ציונית, גדעון, ארן

 ). ז"תשמ, האוניברסיטה העברית
 )117544(מצ   .ר בספרית מדעי החברה בדלפק לפי ארן"עבודת ד

 
 ).ד"תשס, אילן-בר: רמתגן(,על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם היהודי-זהות כפולה ,אלהבלפר 

 )578726(זה   . בלפ933.015
 

מרכז זלמן : ירושלים (1918-1871אורתודוקסיה יהודית ברייך הגרמני  –  עדה ודיוקנה,מרדכי, ברויאר
 ).א"תשנ, ר"שז

 )148890(עד   . ברו682A)  לתמדף פתוח והשאלה מוגב(בספריה המרכזית 
 

 ).ב"תשנ, הספריה הציונית: ירושלים (אחד העם והרוח הלאומי, )עם הלל אגרנט(יחיאל אלפרד , גוטשלק
 )206429)   (גוט( אחד608.1D)  מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
שאול : תרגום, דת ומדע, "לשפינוזה' המסכת התיאולוגית המדינית'ו' למנדלסון' ירושלים' ", יצחק יוליוס, גוטמן

 .217-192' עמ, )ט"תשל, מאגנס: ירושלים(אש 
 )250015(דת   . גוט296.137

 
: ירושלים(דני סטטמן ואבי שגיא : עורכים, הגות יהודית בעבר ובהווה –  מחקרים ועיונים,אליעזר, גולדמן
 )ז"תשנ, מאגנס

 )325087(מח   . גול109Aבספריה המרכזית ובפילוסופיה  
 

 ).1976, עם עובד: אביב-תל (תיאוקרטיה יהודית, גרשון, ויילר
 )134106(תא   .שמור מדעי המדינה לפי ויל

 
 .)ג"תשמ, הספריה הציונית: ירושלים ( לאומיות יהודית,יעקב, כץ

 )133018(לאמ   .שמור מדעי המדינה לפי כץ
 

 .)ד"שלת, ההסתדרות הציונית העולמית: ירושלים (משנתו של הרב קוק ,צבי, ירון
 )225314)   (ירו( קוק19Aובמדרשה  ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
 ).ט"תשנ, מאגנס: ירושלים(מוסר וזהות יהודית , עוצמה: מאבק בנחל יבוק  ,אהוד, לוז

 )397808(מא   .שמור סוציולוגיה לפי לוז
 
-תל (1907-1882יתה דת ולאומיות בתנועה הציונית במזרח אירופה בראש – מקבילים נפגשים, אהוד, לוז

 ).ה"תשמ, עם עובד, ספרית אופקים: אביב
 )37038(מק   .שמור סוציולוגיה לפי לוז

 
 ).ד"תשס,מגנס:ירושלים(,שיח-פילוסופים קיומיים יהודים ברב, אפרים, מאיר

 )575096(פי   . מאי19Aבספריה לפילוסופיה  
 

 ).ו"תשט, מאגנס: ירושלים (ואחד העם האיש פעלו ותורת, יוסף אליהו, אריה והלר, סימון
 )251260)   (סימ( אחד609.2D)  מדף פתוח(בספריה המרכזית 
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עם : אביב-תל (משיחיות ציונות ורדיקליזם דתי בישראל – הקץ המגולה ומדינת היהודים ,אביעזר, רביצקי
 ). ג"תשנ, עובד

 )207736(קץ   .שמור מדעי המדינה לפי רבי
 

 ).ז"תשמ, עם עובד: אביב-תל (היהודית בעת החדשההמחשבה , נתן, רוטנשטרייך
 )232331(מח   . רוט19Aפילוסופיה וספרות  , בספרית המדרשה

 
 ).ן"תש, דביר: אביב-תל(תולדות ההגות היהודית במאה העשרים ,אליעזר, שביד

 )135147(תו   . שבי19Aבספריה המרכזית ובפילוסופיה  
 

 ).ח"תשל, הוצאת כתר והוצאת הקיבוץ המאוחד: ירושלים (חדשהתולדות ההגות היהודית בעת ה, –––––––
 )132566(תו   .שמור מדעי המדינה לפי שבי

 
 ).ג"תשס, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל (,אתגר השיבה אל המסורת, אבי,שגיא 

 )568556(את   . שגי19Aובפילוסופיה  ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
 

 ).ו"תשנ, עם עובד: אביב-תל (בין רעיון למעשה בציונות הדתית – אמונה על פרשת דרכים, דב, שוורץ
 ).א"תשס, מאגנס:ירושלים(,סמדר מילוא:  תרגום.האידיאולוגיה הציונית, גדעון, שמעוני

 )316112(אמ   . שור933.642
 

 )א"תשס, מאגנס:ירושלים(, סמדר מילוא: תרגום. האידיאולוגיה הציונית, גדעון, שמעוני
 )479514   (אי. שמע933.601


