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 :מטרות הקורס

ים מהפילוסופים החשובים ביותר של העת עם הגותם של שני סטודנטיםבקורס זה ייפגשו ה

קאנט והגל. עם סיום הקורס יכירו את עיקרי הגותם, את המושגים המרכזיים  – החדשה ובכלל

בהם עשו שימוש, ואת המובנים המכריעים בהם הגותם שינתה את פני הפילוסופיה עד אליהם, 

 ועיצבה את פניה מהם ואילך.

 : תיאור הקורס

ם ביותר של כל אחד מההוגים. הקורס יגיש וינגיש חלק ניכר מן החיבורים המרכזיים והחשובי

אגב ניסיון לפענח ולפצח באמצעות הטקסטים את שיטותיהם המורכבות והמעמיקות, ננסה 

לברר מהן הבעיות אשר שיטתם מבקשת להציע להן פתרון, מהם האופנים השונים שבהם ניתן 

חיים. להבין את הפתרון המוצע, ומהן השלכותיהם של הפתרונות השונים לגבי האדם, הידע וה

נבחן את יחסה של כל אחת מן השיטות למסורת הפילוסופית שקדמה לה, בניסיון להבין האם 

מדובר בנתק או בהמשכיות, בקבלת המסורת או בדחייתה. בתוך כך נשאל על סוג היחס 

 שמקיימות שתי הפילוסופיות זו עם זו.

 

 



 :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

  10: % ומוכנות לשיעורהשתתפות פעילה בדיונים 

 הסטודנטים יצטרכו לבחור נושא אחד מבין מספר בהיקף של כעשרה עמודים עבודת סיום .

נושאים שיוצעו, להציגו ולנתחו על פי החומר הרלוונטי המתייחס אליו מתוך חומר הקריאה של 

הקורס. על הצגת הדברים להתייחס לחומר שנלמד בכיתה, אך היא חייבת להוכיח בקיאות 

 90: % בטקסטים עצמם

  :60ציון עובר בקורס 

   .יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי 

 

 פירוט השיעורים:

 אחריו מבוא להגותו של קאנטול ,מבוא לשני ההוגים   1-2שיעורים 

לאחר מבוא קצר להגותם של שני הפילוסופים, ולמהלך מן האחד )קאנט( לשני )הגל(, נתחיל 

מה הבעיה  :הרקע, המוטיבציה וכמה מושגים מרכזיים של הפילוסופיה של קאנטבבירור 

שמטרידה את קאנט, ושפתרונה הוא לדידו הפילוסופיה הביקורתית שהוא מנסח? מדוע מדובר 

ולמה הכוונה ב'ביקורת'? מהי פילוסופיה טרנסצנדנטלית? מדוע קאנט מציג את  ,ב'ביקורת'

 "מהפכה קופרניקאית"?הביקורת כמהפכה, ומדוע דווקא כ

 :קריאת חובה

, תרגום: שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, ביקורת התבונה הטהורהעמנואל קאנט, 

 .(7-27עמ' ) והשנייהלמהדורה הראשונה  ותהקדמ(; ה1954ירושלים: מוסד ביאליק )

 הצגתו המהפכנית של קאנט את צורות ההסתכלות וצורות המחשבה   3-4שיעורים 

אין ספק בכך. ]...אולם[ אין זאת אומרת, שכולה נובעת מן  –"שכל הכרתנו מתחילה בניסיון 

-קיומם של שיפוטים סינתטייםועל אפשרותן, חשיבותן והיקפן של הכרות אפריורי, על הניסיון". 

פילוסופיה הטרנסצנדנטלית? מטלתה של ההיא קביעת כל ההכרות אפריורי  . מדועאפריוריים

  הופכים החלל והזמן לצורות הסתכלות?וכיצד 

 :קריאת חובה

 .(43-53עמ' האסתטיקה הטרנסצנדנטלית ), (29-41עמ' מבוא )שם; 

 והגבלת שימושן הקטגוריות   5-6שיעורים 

את שניהם: בהכרח הכרה מערבת  כלשני היסודות של כל הכרתנו הם השכל והחושיות, ו

ההשלכות  נעמוד עלתוכן הן ריקות, הסתכלויות ללא מושגים הן סומות". -"מחשבות ללא

תחום חלותם של מושגי השכל וגזירתם, גילויים , אגב הבנת המרחיקות לכת של קביעה זו

 הטהורים.

 :קריאת חובה

  .(82-104, 75-77, 69-72, 62-65 עמ') גיון הטרנסצנדנטליתיתורת ההשם; 

 



 :קריאת רשות

 .4-10עמ'  , תרגום: אברהם יערי, ירושלים: מאגנס )תשל"ב(,הקדמותעמנואל קאנט, 

 

 על האדם ועל הפילוסופיה ההבחנות, החלוקות, והשלכותיהן   7-8 שיעורים

על טיבן של ההבחנות שמייצרת הביקורת של קאנט, והעומדות בבסיס שיטתו כולה: בין נעמוד 

 'ליטיקהאאנ'לנבין כיצד הן מובילות לחלוקה השכל לתבונה, ובין התופעות לדברים כשלעצמם. 

ואת  נשאל על המשמעות של הבחנות אלה לגבי יכולתנו להכיר את העולם', ודיאלקטיקהל'ו

 כלוגיקה של תדמית. הדיאלקטיקהלגבי אפיון ומיצוב , ועצמנו

 :קריאת חובה

, תרגום: שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, ביקורת התבונה הטהורהעמנואל קאנט, 

החלוקה (, 159-168 )עמ' ההבחנה בין פינומנה ונואומנה(; 1954ירושלים: מוסד ביאליק )

-200, 190-198 )עמ' הדיאלקטיקה הטרנסצנדנטלית(, 66-68 )עמ' ליטיקה ודיאלקטיקהאלאנ

205 ,209 ,216-217.) 

 הטהורהשל התבונה  האנטינומיות   9-10 שיעורים

התבונה מתווכחת עם עצמה, מבקרת את עצמה, ומשלימה עם עצמה. קאנט מנסה לשכנע 

משתכנעים שלום זה עולים על חסרונותיו, ואנחנו נתהה אם אנחנו הסדר של  אותנו שהיתרונות

להבין כיצד  מצוינתהאנטינומיות הן גם הזדמנות משתכנע מכך.  ושאינמי  עשוי לטעון מכך, ומה

 קורת מביאה להסדר בין האמפריציזם לרציונליזם, ובין הספקנות לדוגמאטיות. יהב

 :קריאת חובה

 .279-287 ,266 ,246-258, 224-235, 218-219 שם; עמ'

 : חוק, חובה וצו קטגוריהתבונה המעשית   11-12 שיעורים

שעליה השיב בביקורת  – אנו עוברים מן השאלה הראשונה שמציב קאנט: "מה אני יכול לדעת"

פגשנו בשיעור הראשון ואם  ה: "מה עלי לעשות".יאל השאלה השני – התבונה הטהורה

כדי לפנות מקום : "נמצאתי חייב לבטל את הידיעה, באמירתו )בהקדמה למהדורה השנייה(

מותנה -להגיע עד הבלתי –ואף חובה  –הגענו למקום בו לתבונה יש רשות כעת , הרי לאמונה"

 כשלעצמו.-והדבר

 : קריאת חובה

 מאגנסירושלים:  תרגום: מ. שפי, ,יקה של המידותסהנחת יסוד למטפיעמנואל קאנט, 

 .166-170, 103-105, 91-100 ,77-86 ,59-60 עמ' , וכןראשוןופרק  ; הקדמה(תשס"ג)

 : רשותקריאת 

, תרגום: שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, ביקורת התבונה הטהורהעמנואל קאנט, 

 .(392-408 עמ') הטוב העליוןהאחרונה ו התכליתעל  (;1954ירושלים: מוסד ביאליק )

רוטנשטרייך, , תרגום: שמואל הוגו ברגמן ונתן מעשיתביקורת התבונה העמנואל קאנט, 

 .114-138 עמ' (;1973ירושלים: מוסד ביאליק )

 

 



 כוח השיפוטקורת יב   13-14 שיעורים

-המדמה והתכליתיות-כיצד קשורים היפה, הנשגב, הכוח :כוח השיפוט האסתטי והטלאולוגי

התהום "את הגשר מעל זו ביקורת וכיצד מהווה תכלית לפרויקט הביקורתי הכביר? -ללא

שבין התבונה העיונית והמעשית? נבחן  –שאינה ניתנת לצמצום, אליבא דקאנט  –" הפעורה

פיצולים הרבים שכוננה ה לאחות אתם יפילוסופי ניסיונות עלביקורת זו  עהיהשפ כיצד

שהתרחשה בפילוסופיה הסתעפות ונציע דרכים להבין את ה, תאניהפילוסופיה הקאנטי

 .השונות סתעפת מהביקורותמבעקבות קאנט, כ

 : קריאת חובה

, תרגום: שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, ביקורת התבונה הטהורהעמנואל קאנט, 

 (.105-112 )עמ' טיזםאכוח השיפוט והסכמ (;1954ק )ירושלים: מוסד ביאלי

, תרגום: שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, ירושלים: השיפוטכוח ביקורת עמנואל קאנט, 

 .84, 61, 59, 42 ,37 ,35 סעיפים:, והקדמה ומבוא: (;1969מוסד ביאליק )

 : רשותקריאת 

, תרגום: שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, ביקורת התבונה הטהורהעמנואל קאנט, 

-409עמ' )של התבונה הטהורה ותולדותיה  הארכיטקטוניקה (;1954ק )ירושלים: מוסד ביאלי

420). 

 הטרנסצנדנטלי אל האידיאליזם המוחלטיזם מהאידיאל   15-16 שיעורים

השאיפה של קאנט, התבלטה בתגובה לפילוסופיה  צמחוהמגוונות שהרבות ובין העמדות 

/ , ביקורתהתופעכשלעצמו/-ברד חירות,/)טבעפיצולים הרבים שזו כוננה ה )לעיל( לאחות את

קרקעות  , ולהעמיד שיטה אחדותית, הניצבת יציבה על קרקע אחת ולא על שתידוגמטיזם(

השתייך כמו הגל, נתוודע לשאיפה זו בחיבורים קצרים של שלינג, ש .תהום שביניהן פעורה

הפילוסופיה הביקורתית או בדחייתה?  קבלתמדובר ב האם לזרם המכונה "אידיאליזם מוחלט".

 ביקורתית?-ביקורת ה"ביקורת" או נסיגה לפילוסופיה מטאפיסית קדם זוהאם 

 : קריאת חובה

, תרגום: עמית קרביץ, ירושלים: מכתבים פילוסופיים על דוגמטיזם וביקורתיותשלינג, פ.ו.י. 

 (; עשרה מכתבים.2015מאגנס )

 פנומנולוגיה של הרוחה   17-18 שיעורים

משמעות המעבר ממושג התבונה של קאנט למושג הרוח? ומדוע מדובר ב'פנומנולוגיה'  מה

האם הגל מבין חיבור זה כחיבור פילוסופי או כהכנה של הרוח ולא ב'פילוסופיה' של הרוח? 

כמו גם מנסח את עיקרי שיטתו, הגל בה  –לספרו הראשון והחשוב  הקדמהעם הלפילוסופיה? 

  .היכרותנו עם הגותו המורכבת של הגלתחיל ת – את ביקורתו על קאנט ועל שלינג

 : קריאת חובה

 .(תשס"אירמיהו יובל, ירושלים: מאגנס ) , תרגום:הקדמה לפנומנולוגיה של הרוחג.ו.פ הגל, 

 : רשותקריאת 

G.W.F. Hegel, Phenomenology of Spirit, tr. A.V. Miller, NY: Oxford Univ. 

Press (1977); pp. 355-328 . 

 



 הדיאלקטיקה של האדון והעבד   19-20 שיעורים

שאין להכביר בחשיבות השפעתו על ההגות שלאחר הגל )ובראש ובראשונה  –פרק מוכר זה ב

עצמית( המיוחס -ממושג תודעה )או תודעההמכריע צג המעבר ומ –של מארקס(  זועל 

אל מושג תודעה המבוסס על מבנה מורכב של הכרה )המושג הקאנטיאני( לתודעתו של היחיד 

-תשתית והבסיס לקיומן של התודעותהוא ה-הדדית, אשר מכונן מערך חברתי שלם שהוא

 . במציאות האובייקטיבית חירותם, והתנאי ההכרחי למימושה של העצמיות של היחידים

 : קריאת חובה

G.W.F. Hegel, Phenomenology of Spirit, tr. A.V. Miller, NY: Oxford Univ. 

Press (1977); pp. 111-119. 

 זהות דיאלקטית: הסינתזה והתיווך, האחד והאחר, הביטול והשימור   21-22 שיעורים

הדיאלקטיקה מאפיינת כל היבט והיבט בממשות, ואין אף תחום אשר חף מדיאלקטיקה. אך 

כיחסים  )אדון ועבד, למשל( גם אם ניתן, בקלות יחסית, להבין את היחסים בין בני אדם

יחסים מקיימים  באיזה מובן המושגים עצמם ?דיאלקטיים, כיצד יש להבין זאת בנוגע למושגים

  נפרשת התשתית הלוגית של השיטה ההגליאנית בכללה. מדע הלוגיקה? בדיאלקטיים

 : קריאת חובה

G.W.F. Hegel, The Science of Logic, tr. George di Giovanni, NY: Cambridge 

Univ. Press (2010): "Introduction" (pp. 23-38), "With what must the beginning 

of science be made?" (pp. 45-55), "Chapter 1: Being" (pp. 59-82). 

: הטקסט קיים בקישור זה
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 הלוגיקה, הפילוסופיה של הטבע, והפילוסופיה של הרוח   23-24 שיעורים

, אשר מבוארת באנציקלופדיה של המדעים הפילוסופייםבכללה מוצגת והשיטה ההגליאנית 

נסה לפענח . נבין שני האחריםבתורו המבנה המשולש בו כל חלק מתווך  פורשת במלואו את

, עם השלמתו, הוא בהכרח מתוך פנימיותואשר תהליך אשר נובע מתוך עצמו, והאת אותו 

 .שיטה המכילה בתוך עצמה את האמצעים למימושה :מעניק לעצמו ממשות

 : קריאת חובה

G.W.F. Hegel, Encyclopedia of the Philosophical Sciences (various editions); 

§§ 115-116, 187, 247-251, 375-376, 553-577. 

 והרוח המוחלטתהרוח האובייקטיבית     25-26 שיעורים

, אגב הבהרת מקומם ושיבוצם של שני המושגים תחום חלותםו , טיבםמובנם ברר אתנ

במסגרת השיטה הכוללת. נפגוש בדוגמאות אחדות מהתחומים השונים השייכים לרוח 

, שהינו החיבור הנרחב והחשוב ביותר בתחום "הרוח פילוסופיה של המשפטהמוחלטת, ונעיין ב

 האובייקטיבית".

 

 

file:///D:/My%20Documents/Hegel,%20GWF/Hegel,%20G.W.F.%20-%20Science%20of%20Logic%20(Cambridge,%202010).epub
file:///D:/My%20Documents/Hegel,%20GWF/Hegel,%20G.W.F.%20-%20Science%20of%20Logic%20(Cambridge,%202010).epub


 : ריאת חובהק

(; 2011, תרגום: גדי גולדברג, ירושלים: הוצאת שלם )של המשפט סופיהפילוג.ו.פ. הגל, 

התוספת , 209, 199, 196, 189, 182-183, 121-126 סעיפיםוכן  ,ההקדמה והמבוא לספר
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