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 תיאור הקורס: 

אחד ההוגים  של    מרכזיתיצירתו הבבשיטתו ונדון    םכל אחד מהבש  פרקיםחולק לששה  מהקורס  

מסכת של שפינוזה,    אתיקהשל דקארט, ה  על הפילוסופיה הראשונית  הגיונות)ה  הנלמדים בקורס

אותם נלמד, ויושם    הספרים(. הקורס מבוסס על קריאה צמודה של  כו׳של יום, ו  על טבע האדם

משאלות גד ינועו  שידונו  הסוגיות  אלו.  טקסטים  מתוך  נבחרים  קטעים  של  בעיון  קריאה  על  ש 

אמאפיסטמולו ידיעה  )מהי  הטעות?  גיות  מקור  מהו  של    םמעמדמהו  תית?  או  התודעה,  של 

האמת? בחשיפת  ההכרה?מהם    החושים,  מטאפיזיות  וכו׳  גבולות  לסוגיות  עד  ואונטולוגיות  ( 

( והקיום,  מרכזיות  היש  מושג האל בשיטות  עולםבתכלית האדם  שאלת  ומשמעותו של  , מקומו 

 (.  , וכו׳שאלת גוף נפשפילוסופיות שונות, 

 

 מטרות הקורס: 

מטרת הקורס להכיר את הפילוסופיה המודרנית כפי שהתגבשה במאות השבע עשרה והשמונה  

שני   על  שיטעשרה  על  נעמוד  בקורס  ואמפיריציזם.  רציונליזם  העיקריים:  שלושת וזרמיה  ת 

לייבניץ(  וילהלם  וגוטפריד  שפינוזה  ברוך  דקארט,  )רנה  המרכזיים  הרציונליסטים  הפילוסופים 

ושלשת הפילוסופים האמפיריציסטים המרכזיים )ג'ון לוק, ג'ורג' ברקלי ודייוויד יום(. נעסוק במושגי  

מהפילוסופים האלה ונכיר מקרוב את המחלוקות הפילוסופיות בתוך כל זרם וכן    היסוד של כל אחד

בין שני הזרמים. הקורס יקנה לסטודנטים היכרות ראשונית עם הפילוסופים של המאות השבע 

עשרה והשמונה עשרה וכן כלים שיאפשרו להם להתמודד עם טקסטים פילוסופיים מודרניים תוך  
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כן,   כמו  הרחב.  הקשרם  החדשה לההתוודעות  הבנת  בעת  שצמחו  הפילוסופיות  היסוד  סוגיות 

את  ולהכיר  הזה  היום  עצם  עד  המתקיימים  פילוסופיים  בדיונים  להתמצא  לסטודנטים  תאפשר 

 שורשיהם. 

 

 

    חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

 30%:  עמודים( 2-)כ סמסטר אמצעעבודת  •

 70%  מבחן סיום: •

 60ציון עובר בקורס:  •

 

 השיעורים פירוט 

 

על  הצגה כללית של הקורס והסבר על מבנה הקורס, חובות הקריאה והמטלות.   :  1שיעור 

פילוסופיה באופן פילוסופי.  ההיסטוריה של ה תולדות הפילוסופיה בכלל ועל לימוד 

. וביבליוגרפידקארט: רקע ביוגרפי  של הקורס. רנה  המתודולוגיות  הנחות היסוד  

 דקארט. של  מאמר על המתודהעל ה

 אין קריאת חובה – שיעור ראשון   קריאת חובה:

 

אפיזית ט השאלה המהיחס בין  :  הגיונות על הפילוסופיה הראשוניתדקארט וספרו   :  2שיעור 

קריאה של  שאלה האפיסטמולוגית, מחשבה בגוף ראשון ופילוסופיה כמדיטציה.  ל

שתי הרמות של ביקורת החושים,  הראשון: המתודה הספקנית של דקארט,    ההגיון

 ספק היפרבולי ורדיקאלי מול ספקנות.

הראשוניתדקארט,  רנה     קריאת חובה: הפילוסופיה  על  מנור  תרגם,  הגיונות  אביב:   דורי  )תל 

)"הקדמה", "איגרת אל המלומדים   51-43,  36-25עמ'  ,  (2001ידיעות אחרונות,  

 .  של הפקולטה לתיאולוגיה בפריז", והגיון ראשון(

 Geneviève Rodis-Lewis, "Descartes' Life and the : קריאה מומלצת

Development of His Philosophy," in John Cottingham, ed., The 

Cambridge Companion to Descartes (Cambridge University Press, 

Cambridge 1992), pp. 21-57 . 

 

טיעון המשוגע  שלביו הראשונים של הספק בהגיון הראשון.  הגיון ראשון )המשך(:   :  3שיעור 

שאלת ראשוניות המתמטיקה וטיעון האל הרע. בין האל הרע לשד וטיעון החלום.  

טיעון   בין  ההבחנה  מתודולוגית.  מטאפיזיהמתעתע:  יסודות   להיפותזה 

 הפילוסופית של דקארט: חושים, מחשבה, רצון.   האנתרופולוגיה
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דקארט,   קריאת חובה:   הראשוניתרנה  הפילוסופיה  על  מנור  תרגם,  הגיונות  אביב:   דורי  )תל 

 .  )הגיון ראשון( 51-43 עמ' ,(2001עות אחרונות, ידי

מוסד ביאליק,    )ירושלים:  תולדות הפילוסופיה החדשהשמואל הוגו ברגמן,   : קריאה מומלצת

 . 155-147, עמ' (2012

 

הראשון להגיון השני: מן השד המתעתע אל גילוי האני.   שני: הקשר בין ההגיוןהגיון   :  4שיעור 

 "הנני, אני קיים": משמעותו והיקפו של גילוי הקוגיטו. מהות האני כדבר חושב. 

דקארט,   קריאת חובה:   הראשוניתרנה  הפילוסופיה  על  מנורהגיונות  דורי  תרגם  אביב:  ,   )תל 

 . )הגיון שני( 60-52 עמ' ,(2001ידיעות אחרונות, 

מוסד ביאליק,    )ירושלים:  תולדות הפילוסופיה החדשהשמואל הוגו ברגמן,   : קריאה מומלצת

 . 158-155, עמ' (2012

 

קדימות הגיון   :  5שיעור  והתפשטות.  מחשבה  בין  וההבחנה  השעווה  משל  )המשך(:  שני 

 היחס בין גוף לנפש.  שאלת המחשבה על פני ההתפשטות בהגיון השני. 

דקארט,   קריאת חובה:   הראשוניתרנה  הפילוסופיה  על  אביב: הגיונות  )תל  מנור  דורי  תרגם   ,

 . )הגיון שני( 66-61 עמ'(, 2001ידיעות אחרונות, 

 Gary Hatfield, Descartes and the Meditations (London & New : מומלצתקריאה 

York: Routledge, 2003), pp. 71-98 (ch. 3: Withdrawing the Mind from 

the Senses) . 

 

קרון  י, אידיאה פורמלית ואידיאה אובייקטיבית, ע זםהסוליפסי  שאלתהגיון שלישי:   :  6שיעור 

להוכחה ,  המטאפיזית  הסיבתיות כהכנה  השלישי  ההגיון  של  האפיסטמולוגיה 

 . הראשונה לקיום האל

דקארט,   קריאת חובה:   הראשוניתרנה  הפילוסופיה  על  אביב: הגיונות  )תל  מנור  דורי  תרגם   ,

 . )הגיון שלישי( 82-67עמ'  (,2001ידיעות אחרונות, 

)ירושלים: מוסד ביאליק,    הפילוסופיה החדשהתולדות  שמואל הוגו ברגמן,   : קריאה מומלצת

 . 173-158עמ'  (,2012

 

, הבדל בין ההוכחה הראשונה לקיום האל )ההוכחה על פי האפקטים(הוכחה  ה :  7שיעור 

)הגיון חמישי, ההוכחה הישנילהוכחה ההראשונה   , הקדימות של (אונטולוגיתה 

 .  ordo essendi-ל ordo cognosendiהאינסוף על פני הסופי, ההבדל בין 

דקארט,   קריאת חובה:   הראשוניתרנה  הפילוסופיה  על  אביב: הגיונות  )תל  מנור  דורי  תרגם   ,

 . )הגיון שלישי( 91-83 עמ'(, 2001ידיעות אחרונות, 
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דקארט,   : קריאה מומלצת ההשגות   – מטפיזיים  הגיונות  רנה  תרגום  ותשובות,  השגות 

91-עמ'  (,  2015מאגנס,    )ירושלים:  אפלרויט ואלחנן יקירה-והתשובות: ארזה טיר

 . )תשובות המחבר להשגות הראשונות( 106

 Jean-Marie Beyssade, "The idea of God and the Proofs of His 

Existence," in John Cottingham, ed., The Cambridge Companion to 

Descartes (Cambridge University Press, Cambridge 1992), pp. 174-

199 . 

 

עיון  .  מסה על שכל האדםאפי. ספרו של ג'ון לוק  בליוגריג'ון לוק: רקע ביוגרפי וב :  8שיעור 

האמפיריציסטיהפרוי במבוא: הרציונליסטי.    קט  הפרוייקט  הרדיקליזם  על  מול 

 . מסה על שכל האדםביקורת האידיאות הטבועות מלידה ב :בפילוסופיה

,  2020, ירושלים  הוצאת שלם,  עפר קובר, מתרגם:  מסה על שכל האדםג'ון לוק,   קריאת חובה:  

 ב(-)ספר ראשון, פרקים א ו 19-39עמ' 

לוק,   : קריאה מומלצת ג'ון  בתוך:  טבע האדם״,  על  למסה  ״מבוא  הד,  על שכל דוד  מסה 

 סד. -, עמ' ט2020, מתרגם: עפר קובר, הוצאת שלם, ירושלים האדם

 

ב :  9שיעור  הידע  של  האדםהגניאולוגיה  שכל  על  )  :מסה  מושגים (,  reflectionההחזרה 

מורכבים,   ומושגים  ואיכויות  פשוטים  ראשוניות  העצם משניותאיכויות  מושג   ,

 . אצל לוקהחומרי 

,  2020, מתרגם: עפר קובר, הוצאת שלם, ירושלים  מסה על שכל האדםג'ון לוק,   קריאת חובה:  

   .ח(-)ספר שני, פרקים א, ב ו 104-114, 79-94עמ' 

)ירושלים: מוסד ביאליק,    תולדות הפילוסופיה החדשהשמואל הוגו ברגמן,   : קריאה מומלצת

 . 334-297עמ'   (,2012

 

תכלית הפילוסופיה לפי שפינוזה: קריאה רקע ביוגרפי וביבליוגרפי.    :שפינוזהברוך   :  10 שיעור

: אתיקהב  אל כנקודת התחלה של הפילוסופיהמושג ה.  מאמר על תיקון השכלב

ולוק.   דקארט  עם  והשוואה  הצעד  במשמעות  הגיאומטרי  ומושג   אתיקההמודל 

  האמת של שפינוזה.

השכל,  שפינוזה  ברוך קריאת חובה:   תיקון  על  שפיגלמאמר  נתן  תרגם:  מאגנס, )  ,  ירושלים: 

   (.18-1)סעיפים  29-21, עמ' (1972

)ירושלים: מוסד ביאליק,    תולדות הפילוסופיה החדשהשמואל הוגו ברגמן,   : קריאה מומלצת

   . 263-247,  237-231עמ'  (,2012
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מעמדן ותוכנן של ההגדרות והאקסיומות. ההבחנה בין עצם, תואר ואופן. השיטה   :  11שיעור 

 . 13-1ים  קריאה בעיון של משפטהשפינוזיסטית בחלק הראשון של האתיקה. 

(,  2003הקיבוץ המאוחד,  )תל אביב:  , תרגם ירמיהו יובל  אתיקהברוך שפינוזה,   קריאת חובה:  

 )מתוך חלק א( 93-77עמ' ו ,)הגדרות ואקסיומות של חלק א( 77-75עמ' 

שלמה,  יוסף   : קריאה מומלצת שפינוזהבן  ברוך  של  בתורתו  משרד )  פרקים  אביב:  תל 

   .66-53, עמ'  (1983ההוצאה לאור,  -הביטחון 

 

הדתי   :  12שיעור  האל  בין  הדת  לההבחנה  ביקורת  הפילוסופי.  התכליתית אל  והסיבתיות 

 : מהי אתיקה?אתיקהביקורת המוסר ב. אתיקהבנספח של החלק הראשון של ה

(,  2003, תרגם ירמיהו יובל )תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  אתיקהברוך שפינוזה,   קריאת חובה:  

 .)נספח של חלק א( 122-115עמ' 

מוסד ביאליק,  )ירושלים:  , תרגם אפרים שמואלי  איגרותברוך שפינוזה,   : קריאה מומלצת

  .)איגרת ארבעים ושלוש ואיגרת ארבעים וארבע( 200-195עמ' (, 2003

 

שאלת והפרספקטיבה האתית.    המתמטיתהפרספקטיבה  .  אתיקהתורת האדם ב :  13שיעור 

"הנפש היא אידיאה של הגוף". . לפי שפינוזהגוף נפש כפי שהותיר אותה דקארט 

 .  בשיטת שפינוזה פרלליזםעקרון ה

(,  2003, תרגם ירמיהו יובל )תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  אתיקהברוך שפינוזה,   קריאת חובה:  

(; 13-ו  12,  11חלק ב, משפטים  )  142-138עמ'    )הקדמה חלק ה(;  368-365עמ'  

 . (7)משפט  133-132ועמ' 

שלמה,   : קריאה מומלצת בן  שפינוזהיוסף  ברוך  של  בתורתו  משרד   פרקים  אביב:  )תל 

  . 78-73, 38-31עמ'  (, 1983ההוצאה לאור,  -הביטחון 

 

הרגשות:   :  14שיעור  כפעילות.  תורת  וסבילות,  קונטוסההנפש  פעילות  ועקרון  ריגשות   ,

בקיום.   הפסיכולוגיה ושלההתמדה  הנפש.  ופעילות  ההכרה  דרגות  ש 

 השפינוזיסטית. 

(,  2003, תרגם ירמיהו יובל )תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  אתיקהברוך שפינוזה,   קריאת חובה:  

 . ג(-)מתוך חלקים ב ו 173-170,  208-193עמ' 

 :Michael Della Rocca, Spinoza (London and New York : קריאה מומלצת

Routledge, 2008), pp. 137-173 (ch. 4: Psychology: Preservation and 

Self-preservation) . 

 

ה :  15שיעור  בין אתיקהבחירות  שאלת  והיחס  הרגשות  תורת  התבונה.  של  הגואל  כוחה   :

 הכרח וחירות. האידיאל השפינוזיסטי ואהבת האל השכלית. 



6 

 

(,  2003, תרגם ירמיהו יובל )תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  אתיקהברוך שפינוזה,   קריאת חובה:  

 .(אתיקה )קטעים מתוך חלק ה של ה 392-403, 387, 379,  365-373עמ' 

שלמה,   : קריאה מומלצת בן  שפינוזהיוסף  ברוך  של  בתורתו  משרד   פרקים  אביב:  )תל 

 . 99-94עמ'  (, 1983ההוצאה לאור,  -הביטחון 

 

אתגר הפילוסופי של לייבניץ בליוגרפי. הייוגרפי וברקע ב גוטפריד וילהלם לייבניץ: :  16שיעור 

בסעיף    תורת האלשאלת ה"למה?" בפילוסופיה.  .  מטאפיזימאמר  יקט של  והפרו

 רצון האל, כל יכולתו וטובו.  : היחס בין מאמר מטאפיזיהראשון של 

לייבניץ,   קריאת חובה:   וילהלם  מטאפיזיגוטפריד  יקירה  מאמר  אלחנן  תרגם  הוצאת )רעננה:  , 

 . (3-1)סעיפים  48-41עמ' , (מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ט

  , מוסד ביאליק)ירושלים:    תולדות הפילוסופיה החדשהשמואל הוגו ברגמן,   : קריאה מומלצת

 . 411-382עמ' , (2012

 

תשובתו של לייבניץ לשאלה: מהו רציונליזם? היחס בין הנחות לתופעות. מושג  :  17שיעור 

 הטוב מבין העולמות האפשריים.  . , מוסרי(אסתטי)מתמטי,  הסדר

לייבניץ,   קריאת חובה:   וילהלם  מטאפיזיגוטפריד  הוצאת מאמר  )רעננה:  יקירה  אלחנן  תרגם   ,

 . (6-5)סעיפים  55-51עמ' מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ט(, 

לייבניץ,   : קריאה מומלצת וילהלם  גוטפריד  "מבוא למאמר מטאפיזי", בתוך  יקירה,  אלחנן 

מטאפיזי אוניברסיטאיים,  ,  מאמר  מפעלים  הוצאת  )רעננה:  יקירה  אלחנן  תרגם 

 . 32-1עמ' תשמ"ט(, 

 

מושג .  הפרטיהעצם  השלם, או  מושג  ההמונדה, או  האונטולוגיה הלייבניציאנית:   :   18שיעור 

של   של  העצם  העצם  מושג  מול  ושפינוזה.  לייבניץ  הדקארט  ". in-esse" -רעיון 

 ההבדל בין הסבר פיזי לתיקוף מטאפיזי. המונדה כנקודת מבט. 

לייבניץ,   קריאת חובה:   וילהלם  מטאפיזיגוטפריד  הוצאת ,  מאמר  )רעננה:  יקירה  אלחנן  תרגם 

 . (10-8)סעיפים  62-55עמ'  מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ט(,

לייבניץ,   : קריאה מומלצת וילהלם  או  גוטפריד  הפילוסופיה  בתוך המונדולוגיהעקרונות   ,  

המונדות  לייבניץ, תורת  על  אחרים  וכתבים  החדשה  אור  השיטה  יוסף  תרגם   ,

 .נח(-)סעיפים א 66-53, עמ' (מאגנס, תשס"ב  )ירושלים: 

 

הכרחיות :  91שיעור  בין  ההבחנה  החופש,  המספיק  קונטינגנטיות,  ל  שאלת  הטעם  עקרון 

לקיום. תורת הבריאה: המעבר מעולמות אפשריים לטוב מבין  וההבחנה בין מהות  

  העולמות האפשריים.
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לייבניץ,   קריאת חובה:   וילהלם  מטאפיזיגוטפריד  הוצאת מאמר  )רעננה:  יקירה  אלחנן  תרגם   ,

 . (13)סעיף   70-64עמ' מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ט(, 

 ,Nicholas Jolley, Leibniz (London and New York: Routledge : קריאה מומלצת

2005), pp. 125-154 (ch. 5: Human and Divine Freedom) . 

 

ו)חוסר :  20שיעור  לייבניץ.  -ההרמוניה הקבועה מראש  בין העצמים בשיטת  הפתרון (היחס 

 . נפשולשאלת גוף 

לייבניץ,   קריאת חובה:   וילהלם  מטאפיזיגוטפריד  הוצאת מאמר  )רעננה:  יקירה  אלחנן  תרגם   ,

 . (33-ו 14)סעיפים  116-114, 73-70עמ' מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ט(, 

לייבניץ,   : קריאה מומלצת וילהלם  והקשר גוטפריד  העצמים  טבע  בדבר  חדשה  שיטה 

והגוף הנפש  בין  שיש  האיחוד  בדבר  וכן  אור  שביניהם  יוסף  תרגם  )ירושלים: , 

 . 50-23, עמ' (מאגנס, תשס"ב 

 

 אה.   אודיצביסוס המוסר והדת במטפיזיקה של לייבניץ ורעיון הת :  21שיעור 

לייבניץ,   קריאת חובה:   וילהלם  מטאפיזיגוטפריד  הוצאת מאמר  )רעננה:  יקירה  אלחנן  תרגם   ,

 (32-30)סעיפים   114-105עמ' מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ט(, 

 ,Nicholas Jolley, Leibniz (London and New York: Routledge : קריאה מומלצת

2005), pp. 155-175 (ch. 6: The Problem of Evil). 

 

.  עקרוני הדעת של האדם. ספרו של ברקלי  בליוגרפיירקע ביוגרפי וב  : ג'ורג' ברקלי :  22שיעור 

המופשטים.   והמושגים  ההפשטה  כוח  החומרי.  ביקורת  העצם  המושג  -עקרון 

esse is percipi  .וקריסת ההבחנה בין איכויות ראשוניות ואיכויות משניות 

רסלינג,     )תל אביב:  , תרגם גיא אלגתמסה על עקרונות דעת האדםג'ורג' ברקלי,   קריאת חובה:  

 (.17-1סעיפים חלק ראשון )מבוא ו 48-17, עמ' (2006

מוסד ביאליק,  )ירושלים:    תולדות הפילוסופיה החדשהשמואל הוגו ברגמן,   : קריאה מומלצת

 . 360-335עמ' , (2012

 

ה"אני": )מושג( הנפש נשמה, שכל ורצון.    האידיאליזם האמפיריציסטי של ברקלי: :  23שיעור 

)כולל השוואה   מקומו של אלוהים בשיטת ברקלישאלת הסוליפסיזם ושל ברקלי.  

 . עם דקארט(

ברקלי,   קריאת חובה:   לפילונוסג'ורג'  הילאס  בין  דיאלוגים  תרגם  שלושה  שטרנברג ,   משה 

 .(דיאלוג שלישי) 156  -145, עמ' ("ונמאגנס, תש )ירושלים:

אגסי,   : קריאה מומלצת מודרניתיוסף  לפילוסופיה  משרד )  מבוא  משודרת:  אוניברסיטה 

 . 73-67, עמ'  (1996ההוצאה לאור,   –הבטחון 
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הרעיון של  . מסכת על טבע האדםבליוגרפי. יום וספרו י רקע ביוגרפי וב :יוםדייוויד   :  24שיעור 

טבע האדם והמתודה הניסויית. האפיסטמולוגיה של יום: רשמים ומושגים, תפיסות  

 פשוטות תפיסות מורכבות. זיכרון ודמיון והיחסים הפילוסופיים.  

האדםיום,  דייוויד   קריאת חובה:   טבע  על  בריל  מסכת  יפתח  תרגם  שלם, )ירושלים:  ,  הוצאת 

 (ו-, א)מבוא וספר ראשון, חלק א 23-5, עמ' (2013

)ירושלים: מוסד ביאליק,    תולדות הפילוסופיה החדשהשמואל הוגו ברגמן,   : קריאה מומלצת

 . 373-361עמ' (, 2012

 

הסיבתיות   :  25שיעור  האדםבביקורת  טבע  חמסכת  הכרחי.  קשר  של  האידיאה  וקיות, : 

 .   הסתברותה רעיוןחזרתיות ו

יום,   קריאת חובה:   האדםדייוויד  טבע  על  שלם, מסכת  הוצאת  )ירושלים:  בריל  יפתח  תרגם   ,

 . (ו-, א)ספר ראשון, חלק ג 87-67עמ' (, 2013

מסכת על טבע  , בתוך יום,  " 'מסכת על טבע האדם'מבוא ל" מרק שטיינר,   :  קריאה מומלצת

 . כ"ט-עמ' י"א(, 2013תרגם יפתח בריל )ירושלים: הוצאת שלם, , האדם

 

ועל  : 26שיעור  רעיון המדע  המשך ביקורת הסיבתיות. השלכות של ביקורת הסיבתיות על 

בכלל.  ה האישית  במטפיזיקה  הזהות  טבע האדםביקורת  על הספקנות מסכת   .

בפילוסופיה. סיכום הקורס: המחלוקת בין רציונליזם לאמפיריציזם מפרספקטיבה 

 עכשווית.  

יום,  ויו ייד קריאת חובה:   האדםד  טבע  על  שלם, ,  מסכת  הוצאת  )ירושלים:  בריל  יפתח  תרגם 

 . 224-215,  154-139עמ' (, 2013

 Robert R. Fogelin, "Hume's Skepticism," in David Fate Norton : קריאה מומלצת

and Jacqueline Taylor, eds., The Cambridge Companion to Hume 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2009), pp. 209-237 . 

  

 


