
1 

  71-280-01/מר דוד פויכטונגר
 

  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  מבוא למחשבה מדינית יהודית  71-280-01

  מר דוד פויכטונגר
 13:30 – 12:00יום רביעי 

  
  תיאור הקורס

בתקופת המשנה והתלמוד ועד ,  כפי שמופיעים במקראשורשיו היהודייםברעיון המדיני תוך בחינת הקורס יעסוק 
  . פרשנות ימי הביניים

תוך היכרות עם , היא לבחון את השפה הפוליטית ומושגי היסוד במחשבה הפוליטית היהודיתורס מטרת הק
באמצעות החשיפה למקורות נבחן את תרומתה האפשרית של . המקורות הראשוניים והמשניים הקלאסיים

עבר המחשבה הפוליטית היהודית לסוגיות פוליטיות העומדות על סדר יומה של החברה היהודית והכללית ב
  . ובהווה

 בנוי אינוהקורס . קורס זה חותר להעמיד את המחשבה הפוליטית היהודית כדיסציפלינה מחקרית רלוונטית
אנו נסקור את הדינמיקה וההתפתחות המושגית ברעיון המדיני , כ"אעפ. בצורה כרונולוגית אלא על פי נושאים

  . במהלך התקופות
  . כל שיעור ילווה בדף מקורות

   מערך הקורס
  :בין השאר יידון הקורס

 . על שיש להם השפעה על התפתחות המחשבה הפוליטית היהודית-בעקרונות  .א
הציבור כקהילה , טבע האדם: בהנחות ומושגי היסוד עליהם ניצבת המחשבה הפוליטית בכלל והיהודית בפרט  .ב

 .היחס לחוקים, הסמכות, פוליטית
 .  הודית לדורותיה ואשר מעצבות אותהסוגיות העומדות על סדר יומה של המחשבה הפוליטית הי  .ג

  :חובות הקורס
  נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאה שוטפת של החומר הביבליוגרפי .2
  .מבחן בסוף שנה .3

  )מפגשים לכל אחד מהנושאים יוקדשו מספר (השאלות 
  .המורכבות מראשי פרקים שונים, הקורס בנוי על מערך של ארבע חטיבות לימוד

  .קיםבמהלך השנה ייתכנו בראשי הפר
  מבוא : 'חטיבה א

 .התיאוריה והמחשבה המדינית היהודית .1
 . הבהרת מושגים וחלוקה לתקופות .2

 על ומושגים מרכזיים במחשבה המדינית היהודית-עקרונות: 'חטיבה ב
   . ייחודו ותרומתו לחשיבה הפוליטית היהודית,  מאפייניו–רעיון הברית  .3
 " בין קודש לחול" .4

 יתאדני המחשבה הפוליט: 'חטיבה ג
      היחיד , האדם .5
     הרבים, הציבור .6
   הסמכות והעוצמה .7
   החוקים  .8

 יסוד במחשבה המדינית היהודית-ערכי: 'חטיבה ד
 שאלת המשטר מדיני הראוי  .9

 הצדק והחברה .10
 המון-יחסי אליטה .11
 אמת היחיד מול אמת הקהילה .12
 פוליטיקה-יחסי הלכה .13
 

  רשימה בבליוגרפית נבחרת
  . ונית על פי נושאי ההרצאותהפריטים הביבליוגרפיים הם רשימה ראש

  .הרשימה נתונה לשינויים
  .החלוקה לקריאת חובה וקריאת רשות תיעשה במהלך הקורס

  מבוא : 'חטיבה א
  .לשאלת התיאוריה והמחשבה המדינית היהודית
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Bernard Susser, "On Reconstruction of Jewish Political Theory" in:  Sam N. Lehman-Wilzig and 
Bernard Susser (ed), Public Life in Israel and the Diaspora, Ramat-Gan, 1981. pp. 13 – 22. 
320.01(2) CJP (38583) 
 
Jacob Blidstein “'Ideal' and 'Real' in Classical Jewish Political Theory” in Zvi Gitelman (ed.), The 
Quest for Utopia: Jewish Political Ideas and Institutions through the Ages, New York, 1992. Pp. 41 
– 66. 
320.01(2) GIT (203468) 
 

, עם ועדה, )עורך(דניאל אלעזר : בתוך" רציפות ותמורות בהגות המדינית היהודית"אליעזר דון יחיא וברוך זיסר 
  .134 – 100' עמ. 1991, ירושלים

  )155821(ועד .שמור מדעי המדינה לפי עם
  

' עמ.  2005, ירושלים, פוליטיקה וגבולות ההלכה: בתוך" יסודותיה הטבעיים של הפוליטיקה"מנחם לורברבוים 
29 – 48.  

  )1102909(פו . לור17A) הספריה המרכזית(בספרית יהדות 
  

  הבהרת המושגים וחלוקה לתקופות
  .1973, ירושלים, המשפט העברי, מנחם אלון

  )107179(מש . אלו296.934
  

 .37 – 1'  עמ.1997, ירושלים, עדת בני ישראל, אלעזר וסטיוארט כהן. דניאל י
  )350895(עד .אלעשמור מדעי המדינה לפי 

  
 על במחשבה המדינית היהודית-עקרונות: 'חטיבה ב
   . ייחודה ותרומתה לחשיבה הפוליטית היהודית,  מאפייניה– הברית

  .54 – 26' עמ. עם ועדה" הברית כיסוד המסורת המדינית היהודית"דניאל אלעזר 
  )155821(ועד .שמור מדעי המדינה לפי עם

  
  .98 – 76'  עמ.עם ועדה, "ל"הברית כרעיון המדיני בספרות חז"נורמן פרימן 

  )155821(ועד .שמור מדעי המדינה לפי עם
  
 "בין קודש לחול"

מקומו במחשבה המדינית היהודית והשלכותיו על חקר ההיסטוריה : מושג שלושת הכתרים"סטיוארט כהן 
  .75 – 55'  עמ.עם ועדה, "החוקתית היהודית

  )155821(ועד .מדעי המדינה לפי עםשמור 
  

 אדני המחשבה הפוליטית היהודית: 'חטיבה ג
  היחיד, האדם

  .61 – 9' עמ. 1969, ירושלים, איש האמונה, יק'הרב יוסף דב הלוי סולובייצ
  )114950(אי . סול19A  -ובספרית חינוך) מדף פתוח(בספריה המרכזית 

  
  .פרק ראשון. 1992, אביב- תל, חידושה של ברית–מסיני לציון , דוד הרטמן

  )209375(מס .  הרט19A) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
  

  .23 – 13' עמ. 1984, אביב-תל, על המקרא ועל היהדות, "ערך האדם במקרא"משה גרינברג 
  )27260(על . גרי108.1T  -)מדף פתוח והשאלה מוגבלת(בספריה המרכזית  

      
  הרבים, הציבור

  .41 – 1' עמ, )י"תש( 'ציון טו, "התחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הבינייםהיסודות וה"יצחק בער 
  כתב עת בספריה המרכזית

  
  . 207 – 174' עמ. 1991, עם ועדה, "הקהילה מראשיתה עד סוף העידן המודרני"אלעזר . דניאל י

  )155821(ועד .שמור מדעי המדינה לפי עם 
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  הסמכות והעוצמה
  .144 – 135' עמ, עם ועדה, "ם על מנהיגות מדינית"הרמב"אליעזר ברמן 

  )155821(ועד .שמור מדעי המדינה לפי עם
  

 – 70' עמ. 1982, אביב-תל, מנהיגות רוחנית בישראל, )עורכת(אלה בלפר : בתוך, "החכם כמנהיג רוחני"אלה בלפר 
76.  

  )21548(רו .שמור מדעי המדינה לפי מנה
  

   .221 – 198' עמ. 1998, אביב-תל, אלו ואלו, "המחלוקתחובת הציות ו, סמכות"אבי שגיא 
  )326604(אל . שגי501A –ובספרית פילוסופיה ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 

  
 יסוד במחשבה המדינית היהודית -סוגיות וערכי: 'חטיבה ד

   הראוי והמצוי – המשטר המדיני 
  .239 – 225' עמ). ט"תשכ ('תרביץ לח, "משפט המלך"הלוי . א.א

  כתב  עת בספריה המרכזית
  

  .1977, אביב-תל, תיאוקרטיה יהודית, גרשון ויילר
  )134106(תא .שמור מדעי המדינה לפי ויל

  
David Polish "Rabbinic Views on Kingship – A Study in Jewish Sovereignty", Jewish Political 
Studies Review 3: 1-2 (1991). Pp. 67 – 90. 

  ת מדעי החברה יכתב עת בספר
  

 הצדק והחברה
  .89 – 63' עמ). ד"תשס, קיץ (17תכלת , "על תורת הכלכלה היהודית"יוסף יצחק ליפשיץ 

  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
  

תרומתה האפשרית של המסורת היהודית ההלכתית ליצירת צדק חברתי במדינה יהודית "משה הלינגר 
 צדק חברתי ומדיניות כלכלית במדינה יהודית) עורכים(סנדלר . ש, יחיא-דון. א, לפרב. א: בתוך" דמוקרטית

  .69 – 34' עמ, )ד"תשס(
322.1E583730(חב . צדק(  

  
  אמת היחיד מול אמת הקהילה

  .82 – 68' עמ. ' יא–' פרקים י. 1988, אביב-תל, זכויות אדם במקרא ובתלמוד, חיים כהן
  )70450(זכ . כהן183.234T)  מדף פתוח(פריה המרכזית בס)  70450(זכ . כהן221.832.34

  
 פוליטיקה-יחסי הלכה

  .1998, ירושלים, דת ומדינה במחשבת ישראל, אביעזר רביצקי
  )405016(דת . רבי296.1

  
  .2005, ירושלים, פוליטיקה וגבולות ההלכה, מנחם לורברבוים

  )1102909(פו . לור17A) הספריה המרכזית(בספרית יהדות 
  

  :ות עזר כלליתספר
  .2004, גן-רמת, זהות כפולה, אלה בלפר

  )578726(זה .שמור מדעי המדינה לפי בלפ
  

Michael Waltzer, Menachem Lorberbaum, Noam Zohar, The Jewish Political Tradition, New 
Haven, 2000. (Vol 1 - Authority) 
296.932 JEW  (454447) 


