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  Advanced Ethics (BA course) 
 

פרופ׳ אלי פרידלנדר   
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16:00-18:00בימי חמישי בין השעות  השיעורים יתקיימו  
יללפי תאום מראש במי :שעת קבלה  

      03-6409492: טלפון
        frieli@post.tau.ac.il: ל"דוא

אין :דרישות קדם ודרישות נוספות  
 

.יופיעו באתר הקורס: חומר קריאה  
 

:תיאור הקורס  

נרצה לבחון את הקשרים . שהשיעור זה יוקדש להבנת מקומו של מושג החופש  אצל מספר הוגים מרכזיים בעת החד

חטא , אופי, קהילה, חובה מוסרית, חוק, רצון ופעולה, שבין חופש לבין מושגים מרכזיים אחרים בתחום המוסר כגון טבע

הנחת יסוד למטפיזיקה של נקרא מתוך . הבסיס לפיתוח שאלות אלה יהיה המרחב הנפתח בכתביו של קאנט. וגאולה

בחלקו השני של השיעור נתמקד ביקורתו של הגל  על . הדת בגבולות התבונה בלבדו ביקורת התבונה המעשית, המידות

חלקו ). נקרא בפנומנולוגיה של הרוח ובפילוסופיה של המשפט(קאנט ובהבהרת הקשר שבין חירות לבין החיים האתיים 

מעבר לטוב והמוסר גנאלוגיה של השלישי של השיעור יתמקד בביקורת המוסר ובקשר שבין חירות והתעלות עצמית ב

.של פרידריך ניטשהולרוע   

 

Advanced Ethics 

The course will be devoted to elaborating the concept of freedom in central thinkers of the modern 

age. We shall consider the relationships between freedom and other central concepts in moral 

theory, such as nature, will, duty, community, character, sin and redemption. The basis for 

developing this problematic will be sought in the space opened in Kant’s writings. We shall read 

from Groundwork of the Metaphysics of Morals, The Critique of Practical Reason and Religion 

Within the Bounds of Reason Alone. The second part of the course will be devote to Hegel’s 

critique of Kant and to his elaboration of the internal relation between freedom and ethical life. 
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Our readings will focus on parts of the Phenomenology of Spirit as well as the Philosophy of 

Right. The third part of the course will focus on the critique of morality and the relation between 

freedom and self-overcoming in Nietzsche's Genealogy of Morals  and Beyond Good and Evil.  

 

מבחן סיום, ות בשיעוריםנוכח: דרישות הקורס  
 

מבחן סיום :מרכיבי הציון  
 

:תכנית  השיעורים  
 

' מס

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור תאריך

   הפילוסופיה של קאנטמבוא   1

  קאנט הנחת יסוד חלק א  2
 

  קאנט הנחת יסוד חלק ב  3
 

  קאנט הנחת יסוד חלק ג  4

  הגל פילוסופיה של המשפט הקדמה  5
 

  הגל פילוסופיה של המשפט מבוא   6

  הגל פילוסופיה של המשפט מבוא  7
 

  הגל פילוסופיה של המשפט מבוא  8

  ניטשה גנאלוגיה של המוסר הקדמה  9

  ניטשה גנאלוגיה של המוסר חלק א  10
 

  ניטשה גנאלוגיה של המוסר חלק א  11

  ניטשה גנאלוגיה של המוסר חלק ב׳  12

  סיכום  13

 

 
. סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה: הערה  

 


