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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, 

ודנטים את הכרתם את תחום הפילוסופיה  אגב כך יעמיקו הסט  ועיצבה את פניה מהם ואילך.

 ואת מושגיה.

 :  תיאור הקורס

חלק מן החיבורים המרכזיים והחשובים ביותר של כל אחד   את הסטודנטים עם גיש  פהקורס י

מההוגים. אגב ניסיון לפענח באמצעות הטקסטים את שיטותיהם המורכבות והמעמיקות, ננסה  

ציע להן פתרון, מהם האופנים השונים שבהם ת להום מבקשיהתולברר מהן הבעיות אשר שיט

ניתן להבין את הפתרון המוצע, ומהן השלכותיהם של הפתרונות השונים לגבי האדם, הידע  

יחסה של כל אחת מן השיטות למסורת הפילוסופית שקדמה לה, בניסיון   והחיים. נבחן את 

ך כך נשאל על סוג להבין האם מדובר בנתק או בהמשכיות, בקבלת המסורת או בדחייתה. בתו

 היחס שמקיימות שתי הפילוסופיות זו עם זו. 

 



 :   חובות הקורס והרכב הציון בקורס

משימות כתיבה קצרות )עד חצי עמוד( שיתייחסו לחומרי קריאת החובה ויוגשו לפני השיעור   6 •

 20%  . ציון כולל על כלל ההגשות יינתן בסוף הסמסטר.שיעסוק בחומרים אלו

סיום • כ  עבודת  של  מספר  מילה  3000-בהיקף  מבין  אחד  נושא  לבחור  יצטרכו  הסטודנטים   .

הקריאה של הקורס. על   ינושאים שיוצעו, להציגו ולנתחו על פי החומר הרלוונטי מתוך חומר

לה חייבת  היא  אך  בכיתה,  שנלמד  לחומר  להתייחס  הדברים  בטקסטים    פגין הצגת  בקיאות 

 80%: עצמם

 60ציון עובר בקורס:  •

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.    •

 

 פירוט השיעורים: 

 לקאנט והגלמבוא     1שיעור 

האחד    הגותו שלמולאופנים השונים להבין את המהלך    הפילוסופים להגותם של שני  כללי  א  מבו

על הפילוסופיות שקדמו לקאנט ושהיוו רקע    –מבט לאחור    .שני )הגל(הגותו של ה)קאנט( ל

קאנט והגל,   בעקבותפילוסופיה  שינויים העמוקים שחלו בעל ה  –להופעת הגותו, ומבט קדימה  

 לאחר הגל.  אליהם נעהשוהכיוונים השונים 

 

 קאנט  לש הביקורתי רויקטהפ    2שיעור 

 ?הבעיה שמטרידה את קאנט, ושפתרונה הוא לדידו הפילוסופיה הביקורתית שהוא מנסח  מהי

  מה יחסה לפילוסופיות שקדמו לה, ומיהם   ?ולמה הכוונה ב'ביקורת'  ,מדוע מדובר ב'ביקורת'

 ? הפילוסופים )והזרמים הפילוסופיים( העיקריים שעימם היא מתמודדת

 :קריאת חובה

יובל, תרגום:  ביקורת התבונה הטהורהעמנואל קאנט,    הקיבוץ המאוחד:  אביב-תל,  ירמיהו 

 (.93-99)עמ'  למהדורה הראשונה ההקדמ :(2013)

 : מומלצתה קריא

 . 1(, פרק 2006) רסלינג תל אביב: הוצאת ,קאנט , ווד אלן

 

  המהפכה הקופרניקאית    3שיעור 

אופנים שונים    ?מדוע קאנט מציג את הביקורת כמהפכה, ומדוע דווקא כ"מהפכה קופרניקאית" 

 להבין את יחסו של קאנט למטאפיסיקה.

 :קריאת חובה

 . (100-115)עמ'  הקדמה למהדורה השנייה :ביקורת התבונה הטהורה

 :מומלצתקריאה 



,  16-18'  עמ  מאגנס )תשס"ג(,   :ירושלים,  קאנט  עמנואל  של  הפילוסופיה  ברגמן,  הוגושמואל  

25-29 . 

-178'  עמ  (,1996)  האוניברסיטה הפתוחה  :תל אביב,  לקאנט"  בהקדמות"  עיוןוינריב,    אלעזר

183 . 

 (. 3-24' )עמ 1  פרק(, 1987אגנס )מ :, ירושלים ,המטפיסיקה וחידוש  קאנט ,יובל ירמיהו

 . 2  פרק, (2006)  רסלינג :דבי איילון, תל אביב ום: , תרגקאנט אלן ווד, 

 

 סינתטיים אנליטיים ומשפטים משפטים     4שיעור 

מה משמעותה של ההבחנה בין משפטים אנליטיים וסינתטיים, ומדוע הבחנה זו היא העומדת 

 השיטה של קאנט? ביסוד 

 :קריאת חובה

 ( 117-124עמ' מבוא ) :ביקורת התבונה הטהורה

  :קריאה מומלצת

 . 29-35, 15-20' עמ, קאנט עמנואל של הפילוסופיה ברגמן, הוגושמואל 

 

 אפריוריים -משפטים סינתטיים    5שיעור 

מדוע קביעת אפריוריים ומהו החידוש העצום שמחדש קאנט בכך?  -מהם משפטים סינתטיים

קיומן של הכרות    היא מטלתה של הפילוסופיה  ותאפריוריהכל ההכרות   ומדוע  הביקורתית, 

 אפריורי הוא שמאפשר לבסס את המדע?-סינתטיות

 :קריאת חובה

 (132,  125-129עמ' מבוא ): ביקורת התבונה הטהורה

  קריאה מומלצת:

 . 67-81 'עמ, לקאנט" בהקדמות" עיוןוינריב,  אלעזר

 

 צורות ההסתכלות    6שיעור 

, ומה הופכים החלל והזמן לצורות הסתכלות  מדוע  ?מה הן 'צורות הסתכלות'ומה הן 'צורות',  

   משמעות המהפך לגבי אופן הבנת תחום החושיות, ביחס לתפישות שקדמו לקאנט?

 :קריאת חובה

,  (135-141עמ' ) 1-2, סעיפים  האסתטיקה הטרנסצנדנטלית :ביקורת התבונה הטהורה

 .(143-155)עמ'  5-8סעיפים 

  :קריאה מומלצת

 . 20-25' עמ, קאנט עמנואל של הפילוסופיה ברגמן, הוגושמואל 

 . 113-125 'עמ, לקאנט" בהקדמות" עיוןוינריב,  אלעזר



 . 5 פרק  ,קאנט , ווד אלן

 

  צורות המחשבה    7שיעור 

 יההשלכותו  זו,  הגבלה. חשיבותה ומשמעותה של  תחום חלותםהגבלת  ו  מושגי השכל הטהורים

 . המרחיקות לכת

 :קריאת חובה

, ( 160-161,  157-158 )עמ' הטרנסצנדנטלית הלוגיקה :ביקורת התבונה הטהורה

   .(173-175, 167-169הטרנסצנדנטלית ) האנליטיקה

  קריאה מומלצת:

 . 42-48' עמ, קאנט עמנואל של הפילוסופיה ברגמן, הוגושמואל 

 . 203-213 'עמ, לקאנט" בהקדמות" עיוןוינריב,  אלעזר

 . 2 פרק  ,קאנט , ווד אלן

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

 

   ואחדות האפרצפציה קטגוריותה תגזיר    8שיעור 

הטהורים  גזירת השכל  להציג    מושגי  קאנט  את  העצמיתמובילה  התודעה  אחדות  מה את   .

 ? , מדוע היא כה מרכזית, ומדוע מדובר במהפכהשל אחדות זו משמעותה

 :קריאת חובה

ת  הפרכ;  (206-207,  185-197)עמ'    הטרנסצנדנטלית  הדדוקציה  : ביקורת התבונה הטהורה

   .(280-282האידיאליזם )עמ' 

  קריאה מומלצת:

 . 58-60, 48-49' עמ, קאנט עמנואל של הפילוסופיה ברגמן, הוגושמואל 

 . 239-252 'עמ, לקאנט" בהקדמות" עיוןוינריב,  אלעזר

 . 13 פרק ,המטפיסיקה וחידוש  קאנט ,יובל ירמיהו

 . 5 פרק  ,קאנט , ווד אלן

 

 כשלעצמם-דבריםהתופעות וה    9שיעור 

 מה  ה?שיטה עומדת בבסיס    היאמדוע  ו   : מה טיבהבין התופעות לדברים כשלעצמם  הההבחנ

לגבי יכולתנו להכיר   השלכותיהמהן   ?בכלל  משמעותה לגבי הפילוסופיה בפרט והידע האנושי

 ?ואת עצמנו את העולם

 :קריאת חובה

 עמ' )  פינומנה ונואומנהכל המושאים בכלל ל  שלהבחנה  לטעם  העל    :הטהורהביקורת התבונה  

291-292  ,296-302 ,317-319 ) 



  :קריאה מומלצת

 . 35-42' עמ, קאנט עמנואל של הפילוסופיה ברגמן, הוגושמואל 

 דיאלקטיקהה    10שיעור 

, בין השכל לתבונה  להבחנהקשורה באופן הדוק    כשלעצמם-דבריםוהבין התופעות    הההבחנ

הדיאלקטיקה מכאן קצרה הדרך להבנת איפיונה של    .דיאלקטיקהללאנליטיקה ולחלוקה  כמו גם  

  כלוגיקה של תדמית.

 :קריאת חובה

)ביקורת התבונה הטהורה  ולדיאלקטיקה    (, 161-164עמ'  : על חלוקת הלוגיקה לאנליטיקה 

 . (327-328,   321-325 )עמ' הדיאלקטיקה הטרנסצנדנטלית

 :קריאה מומלצת

 . 60-62 'עמ, קאנט עמנואל של הפילוסופיה ברגמן, הוגושמואל 

 

 האידיאות של התבונה      11שיעור 

מה משמעותן של    'אידיאות' בפרויקט ביקורתי שעניינו הצבת גבולות לתבונה?  מה מקומן של

 האידיאות בתחום ההכרה? ומדוע מרגע שמתחיל הדיון באידיאות נכנס לדיון התחום המוסרי? 

 : קריאת חובה 

 (. 329-338 עמ'על המושגים של התבונה הטהורה ) :ביקורת התבונה הטהורה

  :קריאה מומלצת

 . 62-77 'עמ, קאנט עמנואל של הפילוסופיה ברגמן, הוגושמואל 

 

 אדם, עולם ואלוהים      12שיעור 

אחת   )פראלוגיזם,  מכל  שונה  מסוג  דיאלקטי  היסק  מנביעה  התבונה  של  האידיאות  שלוש 

 אנטינומיות ואידיאל(. מהם הסוגים השונים וכיצד הם נקשרים לפרויקט הביקורתי כולו? 

 :קריאת חובה

הפראלוגיזם )עמ' (; 341: שיטת האידיאות הטרנסצנדנטליות )עמ ביקורת התבונה הטהורה

 (.487-492(, האידאל )עמ' 357-359,  345-349

 

 האנטינומיות של התבונה     13שיעור 

הזדמנות מצוינת להביט לאחור על הדברים שנלמדו עד כה, כמו גם להעמיק   האנטינומיות הן

הספקנות   בין  לרציונליזם,  האמפריציזם  בין  להסדר  מביאה  הביקורת  בו  האופן  הבנת  את 

 ות. לדוגמאטי

 :קריאת חובה

,  406-407,  400-401,  395-398  , 389-393)עמ'  האנטינומיות    :ביקורת התבונה הטהורה 

412-413  ,418-419 ,423-429  ,432-433 ,441) . 



 

 סיכום ביקורת התבונה הטהורה     14שיעור 

את המבט  וביל  סיכום הביקורת הראשונה, קאנט מתחיל לה  איתהעם סיכום הדיאלקטיקה, ו 

 . תחום המוסרהמשך הפרויקט הביקורתי ב לא –עתיד לבוא עבר ה לא

 :קריאת חובה

האחרונה של השימוש הטהור בתבונתנו, ועל האידאל   התכליתעל    : ביקורת התבונה הטהורה

 (. 593-606כבסיס לקביעתה )עמ'  הטוב העליוןשל 

  קריאה מומלצת:

 . 81-85 'עמ, קאנט עמנואל של הפילוסופיה ברגמן, הוגושמואל 

 

 להגל קאנט בין    15שיעור 

, התבלטה  ובתגובה לה של קאנט פילוסופיה ה בעקבות צמחוהמגוונות שהרבות ובין העמדות 

ולהעמיד שיטה אחדותית הניצבת על קרקע , פיצולים הרבים שזו כוננהה לאחות אתהשאיפה 

, אליו  'גרמניה אידיאליזם  ה'אפיינה את  שאיפה זו    .שביניהן פעורה תהום  יםאחת ולא על שתי

ביקורת    זוהאם    :הביקורתית או בדחייתה  מחשבהה  קבלתמדובר בהאם  השתייך גם הגל.  

 ביקורתית? -קדם דוגמאטית-ה לפילוסופיה מטאפיסיתחזרה"ביקורת" או 

 :  קריאת חובה

 . 622-623, 613: עמ' ביקורת התבונה הטהורה

 תרגום: ירמיהו יובל, ירושלים: מאגנס )תשס"א(: ,הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח ג.ו.פ הגל,

 . 56-51עמ' 

 :קריאה מומלצת

Frederick C. Beiser (ed.), The Cambridge Companion to Hegel, NY: Cambridge 
Univ. Press (1993), "Hegel and the problem of metaphysics" (Frederick C. 
Beiser); pp. 1-22. 

 
 האמיתי הוא השלם      16 שיעור

הפילוסופיה  , ולאפשרותה של  מדע המוחלטכהפילוסופיה  כיצד טענה מרכזית זו קשורה להצגת  

כך   לידי  יש להבין את שאיפתו של הגל להביא את הפילוסופיה  וכיצד  לדעת את המוחלט? 

הגל מבחין את הגותו מהגותם    הדעת, ותהיה לדעת בפועל"?-"שתוכל לוותר על שמה כאהבת

 ומאפיין את המהלך של הפנומנולוגיה.  ואחרים, שלינג, של קאנט

 :  קריאת חובה

   . 75-60: עמ' לפנומנולוגיה של הרוחהקדמה 

 :קריאה מומלצת

 . 46-41 ,32-29 , עמ'הרוח של לפנומנולוגיה הקדמהללתרגומו  המבוא יובל, ירמיהו

 



 המוחלט הוא סובייקט    17 שיעור

או שהעצם הוא רוח? כיצד יש מוצבת הקביעה שהמוחלט הוא סובייקט,  )או מי(  אל מול מה  

 המשמעות וההשלכות הפילוסופיות שלהן? להבין קביעות אלה ומה 

 :  קריאת חובה

 . 102-85: עמ' הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח

 : קריאה מומלצת

 . 23-16, עמ' הרוח של לפנומנולוגיה הקדמהלתרגומו ל המבוא יובל, ירמיהו

 

 כסולםהפנומנולוגיה      18 שיעור

מדוע מדובר ב'פנומנולוגיה' של הרוח ולא ב'פילוסופיה' של הרוח? האם הגל מבין חיבור זה  

 כפילוסופיה או רק כהכנה )או כדרך( לפילוסופיה?  

 :  קריאת חובה

 .112,  104-109: עמ' הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח

 : קריאה מומלצת
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 . 34-32 ,28-26 , עמ'הרוח של לפנומנולוגיה הקדמהלתרגומו ל המבוא יובל, ירמיהו

 

  התודעהצעדיה הראשונים של     21 שיעור

נתקלת  אך התודעה מבקשת לחוות את העולם באופן המיידי והעשיר ביותר,  ,תחילת מסעהב
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