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1) 

 ?הישנות החשיבה תבניות את לשבור שדרשה הקיומית הפילוסופיה אחרי נבוכים למורה חוזרים איך

 .ברור מהלא לאנשים נמאס כי אולי .הנבוכים מורה את הדורשת מנשבת רוח שיש העובדה

 מדבר כשהרמב״ם.קיומי תוכן אליה יוצק הוא ,העתיקה הפילוסופיה בשפת מדבר שהרמב״ם למרות ,בנוסף

 (,הקיומי התוכן) הקוסמית החכמה עם מתאחד חכמתו המרבה שהאדם זה שמשנה מה - הפועל השכל על

 מתבניות יותר נצחי הקיומי היסוד (.החשיבה תבנית) נאמרו הדברים בה המדעית המסגרת משנה ופחות

 .20- ה במאה המדע אנשי ,יץלייבנ, מותכלמין ,דמוקריטס - כדוגמא האטומים) .עצמן על החוזרות החשיבה

 הלכות ,רמב״ם) בלבד ה׳ דעת אלא עולמים ועולמי לעולם העומד דבר אין ( העולם חלוקת הוא הקיומי התוכן

 .משתנים הכלים ,נצחית הדעת (.ומזוזה  תפילין

2) 

 להוכיח צריך כי הנחה נקודת מתוך יוצא הרמב״ם  (.קאפח הרב במהדורת י״ב עמוד) ההקדמה המשך

 מיכולת גדולה מביא שהוא החכמה מדרגת שמא הספר את לכתוב אם שוקל וכן ,חכמים םה שהחכמים

 שהם והקדשות המולך למרות ,הצלמים את לשבור כדאי לא ועבר שם בזמן - קוק הרב .העם של הקיבול

 .סודות לגלות מתי שאלה וזו מסוכנת הפשוטה האמונה שבירת .האדם את מחזיקות הנמוכות היראות .מביאים

 להגיד צריך כי יש שהוא עליו אמורים עדיין אך .גוף םלאלוהי שיש חושבים לא כבר .ניצח הרמב״ם ,בימנו

 נראית היא הראשונה בהופעתה מתקדמת כשהאמונה .עמוקה אמונה מתוך ,מזה משחרר האתאיזם .משהו

 .מספיק מדויקת לא אין שהוא היםואל על האתיאיזם של האמירה גם אמנם .ככפירה

 .לדורות מדבר הרמב״ם כי .יבינו לא אלפים שעשרת למרות ,שמבין אחד לאדם לדבר עדיףמ הרמב״ם  -

3) 

 :הסתירות סיבות

 (תלמוד()ברייתא,משנה) שונים מקורות איסוף -הראשונה -

 (תלמוד)בו חזר המחבר -השניה -

 (נביאים)כפשט משל הבנת -השלישית -

 (נביאים) (בפוטנציאל אוקימתא)ביאור חוסר -הרביעית -
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 מורה()פילוסופיה.)מאוחר מעמיק הסבר כסותר הנראה ,יסוד הנחת של ראשוני שטחי הסבר -החמישית -

 (נבוכים

 ספרי רוב)גלויה סתירה או (להעמיק יש ואז)היסוד בהנחות .המחבר מן שנעלמה אמיתית סתירה-השישית -

 (והגדות מדרשות) (והמפרשים המחברים

 .תקני וזה הנבוכים במורה הרמב״ם עושה כך .עמוק עניין של שונים בזמנים חלקי גילוי -השביעית -

 (נבוכים מורה()והגדות מדרשות?()נביאים)

 

  ?המדרשים לבעלי השישית הסיבה מן סתירה הרמב״ם מייחס כיצד (4

 .סיני מהר שקיבלת כאילו הדברים את ראה לומד וכשאתה - הלכה :מובא התלמוד במבוא .בהגדה מקשין אין

 הלכה אומר עקיבא כשרבי מדוע .הדעת על שעולה מה אלא ממנה קבלת ואל ,הלכה שאינו מה כל - הגדה

 שאין למי נכתב התלמוד מבוא - מניטו ?דעתי לפי מסכים אני אם בודק אני הגדה אומר וכשהוא ,סיני בהר אני

 חכמים .ישתבש שמא דעתו על שעולה מה רק לקבל צריך ולכן ,ההגדות להבנת מפתח לו אין וממילא ,רב לו

 .צרכו כל ששימש תלמיד להבין יוכל דבריהם ואת ,אומרים שהם מה ידעו בהחלט

 ,אחר משהו למסור כדי בדברים משתמשים שהם משום ,סותרות הנחות על לבנות לחכמים מפריע לא ,בנוסף

 בדברים שימוש עשו הם אסטרונומיה דיברו כשחז״ל - במרום באדיר רמח״ל .פילוסופית אמת מעבירים ואינם

 המדעית התאוריה מן ,לעיתים ,יותר מתאים משל היא נכונה הלא המדעית והתאוריה ,תורה סתרי למסור כדי

 .הנכונה

 

 .הראשון אדם וחטא עדן גן -הבא בשיעור

 


