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כינו אותו "אתאיסט" וחפשו דעותיו של שפינוזה עוררו מחלוקות חריפות, ורבים  תיאור הקורס:
י הוגים כגון הגל, איינשטיין להרחיק את תורתם כמה שיותר מתורתו. מאידך, הוא הוערץ ע"

גוריון. הקורס יאפשר לנו להסיר מעט מהאניגמה הסובבת את הדמות הייחודית הזאת -ובן
רק קיים הוא הש בהיסטוריה  של הפילוסופיה. בקורס נתעמת עם מערכת מטפיזית הקובעת

עצם אינסופי אחד. לכן, נשאל את עצמנו איך עלינו להבין את עצמנו? האם שפינוזה באמת 
אתאיסט? מהן ההשלכות של מערכת זו על בעיית הגוף והנפש, תורת האידאות, חופש 

 ?הבחירה, תורת מוסר, וגאולת הנפש )אם יש כזו(

 

 :דרישות הקורס

  :שעור

 . המופיעה מטהבלה קריאה משבוע לשבוע של טקסטים בהתאם לט .1
 מהציון הסופי. 10%מהווה  —      נוכחות .2
 מהציון הסופי. 15%מהווה  —  על מאמר אחד מספרות המשנהרפרט  .3
 מהציון הסופי. 75%מהווה  —                                    מסכמת עבודה .4

 

, אך החובה להשיג את חומר הקריאה לאתר הקורסחלק מחומר הקריאה יועלה עבורכם   חומר קריאה:
 .מוטלת עליכםהיא בסופו של דבר 
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