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 שיעור המשך –פילוסופית המוסר : סילבוס לקורס

Moral Philosophy – Advanced Class 

 הרצאה: לימוד אופן

 

 דר׳ עמיחי עמית: שם המרצה

 

 ראשון :לתואר     2 :היקף שעות  א':  סמסטר     תשע"ט: שנת לימודים      06182601:  'קורס מס

 

  14:00יום ג' בשעה ב השיעורים יתקיימו

 באימייללפי תאום מראש  :שעת קבלה

 amichaiamit@gmail.com :ל"דוא

 

 :חומר קריאה

 אתיקה ניקומאכית –אריסטו 

 מסכת טבע האדם –יום 

 הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות –קאנט 

 ביקורת התבונה המעשית –קאנט 

 המשפטשל  פילוסופיה –היגל 

 

 תיאור הקורס

שיעור זה יוקדש להבנתם של ארבעה מושגי יסוד באתיקה וליחסי הגומלין בניהם: אושר, חופש, תבונה מעשית ופעולה 

מוסרית. נשאל אם מוסר ואושר הולכים יד ביד או שמא הם מטבעם מצויים במתח זה עם זה; וכן אם כפי שאנו נוטים 

לזהות את הפעילות והחיים המוסריים כחופשיים. נקדיש לזהות את החתירה לאושר כביטוי של החופש שלנו, כך יש גם 

תשומת לב מיוחדת לטענה שעבור בני אדם, חיים מוסריים הם המימוש הגבוה ביותר של התבונה המעשית והחופש. נבחן 

 את הסוגיות הללו דרך קריאה בכתבים האתיים המרכזיים של אריסטו, יום, קאנט והיגל.  
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 הקורס דרישות

 : מבוא לתורת המוסר.דרישות קדם

 דרישות הקורס: קריאת חומרי הקריאה של הקורס ונוכחות.

 .15.3.2019' , מועד ב27.1.2019מועד א' תאריך: ב השיעור יסתיים במבחן כיתה

 

 :מרכיבי ציון הקורס ואופן שקלול הציון הסופי

 100%מבחן כיתה: 

 

 : םתכנית השיעורי

 ' מס

 השיעור

 הערות  נדרשתקריאה  נושא השיעור תאריך

 ארבעה מושגי יסוד –הקדמה  16.10.18 1

תבונה , חופש, אושר: באתיקה

 ופעולה מוסרית, מעשית

  

 .1ספר  ,אתיקה ניקומאכית, אריסטו אושר כתכלית העליונה: אריסטו 23.10.18 2

 :ספרות משנית

Sarah Broadie, “Introduction to the 

Nicomachean Ethics” (excerpts). 

 

חלקים ) 2-5ספרים  ,אתיקה ניקומאכית, אריסטו המידה הטובה וטבע האדם: אריסטו 6.11.18 3

 .(נבחרים

 :ספרות משנית

Sarah Broadie, “Introduction to the 

Nicomachean Ethics” (excerpts). 

 

תבונה מעשית ואחדות : אריסטו 13.11.18 4

 המידה הטובה

חלקים ) 10-ו 6 יםספר, אתיקה ניקומכאית: אריסטו

 .(נבחרים

 :משניתספרות 

Gabriel Lear, “Happiness and the Structure of 

Ends”. 

 

  (. קטעים נבחרים)ספר שני , מסכת על טבע האדם, יום התבונה בשירות התשוקות: יום 20.11.18 5

וביקורת  מוסר סנטימנטאליסטי: יום 27.11.18 6

 הפסיכולוגיזם

 

 (קטעים נבחרים)ספר שלישי , טבע האדםעל מסכת  ,יום

הקדמה וחלק  ,הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות, קאנט

 .ראשון
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 :ספרות משנית

Christine Korsgaard, "Skepticism about 

practical reason." 

 . חלק ראשון, הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות, קאנט ניתוח הרצון הטהור: קאנט 4.12.18 7

 :ספרות משנית

 .עמנואל קאנט, וודאלן 

 

חופש והטוב רציונאליות, : קאנט 11.12.18 8

 . הגבוה ביותר

 .חלק שני. הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות, קאנט

 1פרק , אנליטיקה, ביקורת התבונה המעשית, קאנט

 .וקטעים נבחרים מהדיאלקטיקה

 :ספרות משנית

Allan Wood, “Kant’s Formulations of the Moral 

Law.” 

 

 . 2פרק , אנליטקה, ביקורת התבונה המעשית, קאנט ביקורת הפורמאליזם הקנטיאני 18.12.18 9

Hegel, Natural Law. Pp. 71-75. 

 :ספרות משנית

Korsgaard “Kant’s Formula of Universal Law” 

Allen Wood, Hegel's Ethical Thought. Ch. 8. 

 

הקדמה וחלקים מתוך חלק , המשפט פילוסופיה של, הגל שטהמשפט המופ: הגל 25.12.18 10

 (.המפשט המופשט)ראשון 

 :ספרות משנית

Robert Pippin, “Hegel’s practical philosophy: 

the realization of freedom.”  

 

קטעים מתוך חלק שני , המשפט פילוסופיה של, הגל המוסריות: הגל 1.1.19 11

 .(המוסריות)

 

שלישי  קטעים מתוך חלק, המשפט פילוסופיה של, הגל החיים האתיים: הגל 8.1.19 12

(.החיים האתיים)  

 

 

 

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

 

 ביבליוגרפיה 

 .1985. תרגם יוסף ליבס. ישראל: הוצאת שוקן, אתיקה מהדורת ניקומאכוסאריסטו. 

 

 .2011תרגם גדי גולדברג. ירושלים: הוצאת שלם, פילוסופיה של המשפט. הגל, ג.ו.פ. 
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 .2006תרגמה דבי אילון. ישראל: רסלינג, עמנואל קאנט. ווד, אלן. 

 

 . 2013תרגם יפתח בריל. ירושלים: הוצאת שלם, מסכת על טבע האדם. יום, דיוויד. 

 

 והוסיפו הקדמה ש.ה. ברגמן ונ. רוטנשטרייך, ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ג.קאנט, עמנואל. ביקורת התבונה המעשית, תרגמו 

 

 .1984"ד תשמ ,תרגם מ. שפי. ירושלים: הוצאת מאגנסהנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות.  - - -

 

 

Broadie, Sarah. “introduction to the Nicomachean Ethics” in Rowe, Christopher J., and Sarah Broadie, 

eds. Nicomachean ethics. USA: Oxford University Press, 2002. 

 

Hegel, G. W. F., Natural Law. Translated by T. M. Knox. University of Pennsylvania Press, 1975. 

 

Korsgaard, Christine M. "Skepticism about practical reason." The Journal of Philosophy 83, no. 1 (1986): 5-25. 

 

- - - “Kant’s Formula of Universal Law” in Creating the kingdom of ends. Cambridge University Press, 1996. 

 

Lear, Gabriel Richardson. "Happiness and the Structure of Ends." A Companion to Aristotle. USA: Wiley-Blackwell, 

2009. 385-403. 

 

Pippin, Robert. "Hegel’s practical philosophy: the realization of freedom." In Ameriks, Karl ed. The Cambridge 

Companion to German Idealism. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 180-199. 

 

Wood, Allen. Wood, Allen W. Hegel's Ethical Thought. Cambridge University Press, 1990. 

 

- - - "Kant’s Formulations of the Moral Law" in Bird, Graham, ed. A companion to Kant. USA: John Wiley & Sons, 

2008. 
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 שיעור המשך –פילוסופית המוסר : סילבוס לקורס

Moral Philosophy – Advanced Class 

Name of Lecturer – Dr. Amichai Amit 

Course no.:  06182601   academic year: 2018-19  semester: Winter   number of hours: 2    degree:    

BA 

 

Class will be held on: Tuesday, 14:00 

Reception hours: By appointment  

E-mail address: amichaiamit@gmail.com 

Reading material:  

Aristotle – Nicomachean Ethics  

Hume – Treatise Concerning Human Nature 

Kant – Groundwork for the Metaphysics of Morals 

Kant – Critique of Practical Reason 

Hegel – Philosophy of Right 

 

Course Description 

In this course we will investigate the following four fundamental ethical concepts: Happiness, 

freedom, practical rationality, and moral conduct. We will study these concepts in their 

interconnectedness. Thus, we will ask whether moral conduct and happiness go hand in hand or, 

whether by their very nature, they stand in tension with one another. Furthermore, we will ask 

whether, just as we tend to consider the pursuit of happiness an exercise of our freedom, we 

should also understand moral conduct as free. Special attention will be given to the claim that 

moral life is the highest actualization of human freedom and practical rationality. To explore these 

themes, we will concentrate on ethical works by Aristotle, Hume, Kant, Hegel. 

 

Course Requirements: 

Prerequisite Courses – Introduction to Ethics. 

Course requirements – Readings and attendance.  

The course will end with an exam: 27.1.2019, 15.3.2019 

 

Grade breakdown:  

Exam (100%) 
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Schedule 
Lesson Date Topic Required Reading Comments 

1. 16.10.18 Introduction – four fundamental 
concepts in ethics: Happiness, 
freedom, practical reason and 
moral conduct 

  

2. 23.10.18 Aristotle: Happiness as the highest 
end. 

 .1ספר , אתיקה ניקומאכית, אריסטו
 :ספרות משנית

Sarah Broadie, “Introduction to the 
Nicomachean Ethics” (excerpts). 

 

3. 6.11.18 Aristotle: Virtue and Human 
Nature 

חלקים ) 2-5ספרים , אתיקה ניקומאכית, אריסטו

 .(נבחרים
 :ספרות משנית

Sarah Broadie, “Introduction to the 
Nicomachean Ethics” (excerpts). 

 

4. 13.11.18 Aristotle: Practical reason 
(phronesis) and the unity of the 
virtues 

חלקים ) 10-ו 6ספרים , אתיקה ניקומכאית: אריסטו

 (.נבחרים
 :ספרות משנית

Gabriel Lear, “Happiness and the Structure of 
Ends”. 

 

5. 20.11.18 Hume: Reason as the slave of the 
passions 

  (. קטעים נבחרים)ספר שני , על טבע האדםמסכת , יום

6. 27.11.18 Hume: Sentimentalist ethics and 
Criticism of Humean Psychologism 

 (קטעים נבחרים)ספר שלישי , מסכת על טבע האדם, יום

הקדמה , הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות, קאנט

 .וחלק ראשון

 :ספרות משנית
Christine Korsgaard, "Skepticism about 

practical reason." 

 

7. 4.12.18 Kant: Analysis of pure will חלק ראשון, הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות, קאנט . 
 :ספרות משנית

.עמנואל קאנט, אלן ווד  

 

8. 11.12.18 Kant: Rationality, freedom and the 
highest good 

 .חלק שני. המידותהנחת יסוד למטאפיסיקה של , קאנט
 1פרק , אנליטיקה, ביקורת התבונה המעשית, קאנט

 .וקטעים נבחרים מהדיאלקטיקה
 :ספרות משנית

Allan Wood, “Kant’s Formulations of the 
Moral Law.” 

 

9. 18.12.18 Criticism of Kantian formalism  2פרק , אנליטקה, ביקורת התבונה המעשית, קאנט . 
Hegel, Natural Law. Pp. 71-75. 

 :ספרות משנית
Korsgaard “Kant’s Formula of Universal Law” 
Allen Wood, Hegel's Ethical Thought. Ch. 8. 

 

10. 25.12.18 Hegel: Abstract Right הקדמה וחלקים מתוך חלק , פילוסופיה של המשפט, הגל

 (.המפשט המופשט)ראשון 
 :ספרות משנית

Robert Pippin, “Hegel’s practical philosophy: 
the realization of freedom.”  

 

11. 1.1.19 Hegel: Morality קטעים מתוך חלק שני , פילוסופיה של המשפט, הגל

(.המוסריות)  

 

12. 8.1.19 Hegel: Ethical Life קטעים מתוך חלק שלישי , פילוסופיה של המשפט, הגל

(.החיים האתיים)  

 

 

Note: This schedule is tentative and may change as the course progresses.  

 



 
 

 ע"ש לסטר וסאלי אנטין הפקולטה למדעי הרוח
 

 

  03-6409457/ 6406584: , פקס03-6409998טלפון: . 69978אביב -אביב, תל-, רמת39040קריית האוניברסיטה, ת"ד    
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457 

 

 

Bibliography: 
 .1985. תרגם יוסף ליבס. ישראל: הוצאת שוקן, אתיקה מהדורת ניקומאכוסאריסטו. 

 

 .2011תרגם גדי גולדברג. ירושלים: הוצאת שלם, פילוסופיה של המשפט. הגל, ג.ו.פ. 

 

 .2006תרגמה דבי אילון. ישראל: רסלינג, עמנואל קאנט. ווד, אלן. 

 

 . 2013תרגם יפתח בריל. ירושלים: הוצאת שלם, מסכת על טבע האדם. יום, דיוויד. 

 

 קאנט, עמנואל. ביקורת התבונה המעשית, תרגמו והוסיפו הקדמה ש.ה. ברגמן ונ. רוטנשטרייך, ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ג.

 

 .1984"ד תשמ ,תרגם מ. שפי. ירושלים: הוצאת מאגנסהנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות.  - - -

 

 

Broadie, Sarah. “introduction to the Nicomachean Ethics” in Rowe, Christopher J., and Sarah Broadie, 

eds. Nicomachean ethics. USA: Oxford University Press, 2002. 
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