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 עם המרצה בתיאום מראשקבלה:  שעות
   

אריסטו אמר, "על הפילוסוף מוטל לעיין בכל. כי אם לא הוא, אז מי?" נקיים את הציווי האריסטוטלי ע"י עיון 
 שנשאלה בעברשהשאלה האולטימטיבית, קובע אריסטו  ננסה להבין מדוע. מטפיזיקהבספרים המרכזיים של ה

 –וביקורת על  -'להיות'?"  אריסטו מנסה לענות עליה תוך פיתוח ותישאל תמיד, הינה "מה זה  ,היוםכמו 
, לפיה מטפיזיקההבספרים המרכזיים של הטענה מהלך אפלטון. תפקידינו, אם כן, הוא להבין את  ו שלתורת

צורה היא מה שהווה באמת, אופן הקיום של צורה הוא פעילות מסוג מסוים, ואב הטיפוס של פעילות כזו הוא 
 טהור המשכיל את עצמו.  שכל -האל 

 

The following is a quote from Aristotle:  “It belongs to the philosopher to contemplate 

all things. For if not him, who…?”  We will take up his task by studying the central 

books of the Metaphysics, where Aristotle says that the ultimate question, which was 

asked in the past, is asked now, and will always be asked, is “What is Being?” He 

answers this question by means of a development – and critical transformation – of the 

teachings of Plato.  Our job is to understand the basic claim laid out in the central books 

of the Metaphysics:  being in the fullest sense is form; form’s mode of being is a kind of 

activity; the paradigm, the highest point, and the first principle of this kind of activity is 

God – pure thinking which thinks itself. 

 
  מבוא לפילוסופיה יוונית א + בסיום בהצלחה של : תנאי סף

 
  חובות:
 (14מתוך  11)  מהמפגשים 80%-לא פחות מב חובהנוכחות 

 100% –ו/או עבודה סמינריוית מסכמת במהלך הסמסטר כתיבת עבודות קצרות 
 

 חומר קריאה:
 

נו שפתבקיימים שכן חלקיים הוהתרגומים  לעברית, ומכיווןמטפיזיקה היות ואין תרגום שלם של ה

 JOE SACHSשל תרגומו נעבוד עם  באנגלית.  בהרצאות התרגומיםברמה גבוה, אנחנו נעבוד מאינם 

 HIPPOCRATES APOSTLE הוא של נוסף .  תרגום טוב (GREEN LION PRESS)בהוצאת 

 אתרגום הסטנדרטי לאנגלית,  שנמצאפשר גם לעבוד מה  (.INDIANA UNIVERSITY)בהוצאת 

.  JONATHAN BARNES, בעריכתו של COMPLETE WORKS OF ARISTOTLE-ב

 הונחו בעבורכם בשמורים בספריית ארן.  BARNESותרגומו של   SACHSעותקים מתרגום 
 

הסמסטר נשקוד על קריאת ספר שהקושי שלו הוא שם דבר של ממש בהיסטוריה של הפילוסופיה.  
רשימה של כולה להבנת הטקסט עצמו. כל ודי לצרה בשעתה, ספרות המשנה בה תחויבו מכוונת היות 

בהחלט היה חובה, אבל ת חלק מספרות המשנההקריאה בספרות המשנה תמסר בתחילת הסמסטר 

באתר  PDFקטעי הספרים או המאמרים הדרושים יונחו במדף השמורים )או בעותקי  לא כולה.
 על –למען הסר כל ספק  ופץ בתחילת הסמסטר. המשנה הסופית תספרות  רשימת .הקורס(

   מוטלת החובה להשיג את כל חומר הקריאה.בלבד  ה/התלמיד
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 )ייתכנו שינויים, בהודעה מראש(:הרצאות לו"ז 
 

  הנושא שיידון   

Jacob Klein, Intro to Aristotle ותחילת דיון בספר   הרצאת מבואA פרקים ,

1+2 
 של "פילוסופיה ראשונית"משימותיה 

1 

Physics, Book II, Chapters 3-1  2 החיפוש אחר "סיבה" – Aספר  

 3 החיפוש אחר "סיבה" –זוטא  Aספר  

 4 ביקורתו של אריסטו על הצורה האפלטונית 

 
 

 Γוספר  Bספר 

ההווה "באשר הוא הווה", חוק הסתירה 
 והתנאים המתחייבים כדי "להיות משהו בכלל"

5 

 6 נחים האריסטוטלימילון המו – Dפר ס 

 
 

 המובנים של ההוויה – Eספר 

 1-2, פרקים Zספר 
7 

( SUBSTRATUMעל "מצע" ) – 3 פרק ,Zספר  

 ובעיית החומר

8 

 ממהות לצורה – 12+  4-6, פרקים Zספר  

 

9 

 

צורה, חומר  – 17+  7-11, פרקים Zספר  

 ואחדות

 

10 

 נושאים אחרונים, Zספר  

  (SUNOLONהתרכובת ) – Hספר 

 
 

11 

 

 Θ, 1-5 :DYNAMISספר  
 
 

12 

 Θ, 6-9 ENERGEIA 13ספר  

De Anima, III: 3-5  ספרΛ, 6-10 : :14  המניע הבלתי מונעהאלוהות 

 
עותק קשיח לתא לכתובת הנזכרות לעיל, בליווי דוא"ל ב]____[ עבודת הגמר תוגש עד יום *  *  * 

 *  *  *המרצה  של
 בזמן!! בעבודות גמר.  יש להגישןבניגוד למבחנים: אין מועדי ב'  –ת לבכם!! לתשומ

 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
(הברית ארצות)  ,מודגש אנגלית  :אחרות לא 


