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 תיאור הקורס

? האם ניתן להוכיח באמצעים פילוסופים או שמא היא אבסורדית מהי אמונה? האם היא רציונלית
שאלוהים קיים או שאינו קיים? בקורס זה נעסוק בתשובות שונות לשאלות אלה החל מימי הביניים 

. נתבונן בטיעונים שונים לקיום האל, כגון בטיעוניו של אנסלמוס ושל תומס 21-ועד המאה ה
הקוהרנטיות של השיח הדתי, ובטיעוני  קיום האל: בטיעונים לחוסר-אקווינס. נתבונן בטיעונים לאי

צדיק ורע לו. כמו כן, נתבונן בפילוסופים ובתאולוגים הדוחים מכל וכל את הניסיון להציג טיעונים 
 פילוסופים התומכים באמיתותה של האמונה הדתית, כגון קירקגור וישעיהו ליבוביץ.

 

 

 הקורס דרישות
 

החומר הביבליוגרפי משבוע לשבוע, בחינה. הציון בקורס זה נוכחות בלפחות שני שלישים מההרצאות, קריאת 

 נקבע בהתאם לציון בבחינה. 
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 : םתכנית  השיעורי
 
 
 

 קריאה נדרשת נושא השיעור ךתארי השיעור' מס
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טלאולוגים לקיום 

 האל

 הדת הטבעית

בעיית צדיק ורע  13.6 11
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