מחשבת פרק ד' – משבר הכפירה והחילון

בס"ד

שמונה סיבות לכפירה – ר' סעדיה גאון
"האם יש רע בשאיפתו המתמדת של האדם לחופש ולחירות? האם יש שלילה כלשהי בהצלחותיו

סיבה 1
ציטוט:

המזהירות של האדם בתחום זה? לא .המלחמה בעבדות ,לכל צורותיה ,היא מטלה שהקב"ה הטיל
על האדם" :ויברך אותם ויאמר אליהם פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה "...אבל בן תרבות
המערב החליט לצעוד צעד נוסף .הוא שואף לחופש מוחלט – חופש מכל דבר כולל שחרור

הסבר במילים שלי:

מהמוסר .הוא רוצה להיות חופשי מערכים ,כיוון שגם הציות לערכים הוא לדעתו סוג של שעבוד.
הוא נטש את הדת כיוון שאינו רוצה להיות משועבד לאלוקים ,הוא מחק את המוסר כיוון שהוא
איננו רוצה להיות כבול בכבלים מוסריים .אך סוף כל סוף אין אדם יכול לחיות בלי ערכים ,אזי

דוגמא מחיי היום יום:

באיזה ערך האדם המערבי בכל זאת דוגל? בחופש! החופש היחיד שהתרבות המערבית מכירה
בו ,זהו החופש מערכים .זוהי סיסמתה וזוהי משנתה הרעיונית".
הרב אלישע אבינר ,אשליה ושמה חופש

 מה דעתך על הקטע? האם את מסכימה עם השקפת הכותב?
 מהו ההבדל בין שאיפת האדם הבסיסית לחופש ,לבין שאיפת בן תרבות המערב לחופש?
 ר' יהודה הלוי כותב" :עבדי זמן – עבדי עבדים הם .עבד ה' הוא לבדו חופשי" .כיצד ניתן להבין את דבריו?

סיבה 3

סיבה 2
ציטוט:

ציטוט:

הסבר במילים שלי:

הסבר במילים שלי:

דוגמא מחיי היום יום:

דוגמא מחיי היום יום:

סיבה 4
ציטוט:
הסבר במילים שלי:

דוגמא מחיי היום יום:

סיבה 5
ציטוט:
הסבר במילים שלי:

דוגמא מחיי היום יום:
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סיבה 6

סיבה 7

ציטוט:

ציטוט:

הסבר במילים שלי:

הסבר במילים שלי:

דוגמא מחיי היום יום:

דוגמא מחיי היום יום:

סיבה 8
ציטוט:
הסבר במילים שלי:

דוגמא מחיי היום יום:

 לדעתך ,אילו מן הסיבות שכותב רס"ג עדיין רלוונטית גם בימינו? הסבירי.

 קראי בחוברת עמ' 161-161
כתבי על כל מבואה – מהו הגורם העיקרי שהביא לחילון.
נסי להתאים לכל מבואה סיבה מאחת מסיבותיו של הרס"ג (ייתכנו מספר תשובות).
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הרב שאול ישראלי ,פרקים במחשבת ישראל.
עמ' 651-651
עמ'  651שורות 6-8
קביעה
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 2דוגמאות לקביעה זו:
 ניטשה (עמ'  651שורות )61-61
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 מרקס (עמ'  651שורות )65-21
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
הסבירי" :הדת היא אופיום להמונים" _____________________________________________________________________
עמ'  651שורות :26-11
שתי הדוגמאות הנ"ל הן דוגמאות קיצוניות אשר באו לידי ביטוי באירופה במשטרים ___________________________________
גם בשאר העמים אנו רואים כי _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
עמ'  651שורה  -18עמ'  658למעלה
האדם רוצה לכפור ולכן מצדיק את טענות הכפירה ואינו בודק ברצינות את הטענות הקימות לטובת האמונה.
הגורמים המביאים את האדם לשכנע את עצמו בטענות הכפירה:
_____________________________________________________________________________________________ .6
_____________________________________________________________________________________________ .2
_____________________________________________________________________________________________ .1
בתקופתנו נוספו שני גורמים נוספים:
_____________________________________________________________________________________________ .6
_____________________________________________________________________________________________ .2

עמ'  658שורות 65-11
בענייני אמונה אין לסמוך:
לא על __________________________________________ מכיוון ש _________________________________________
ולא על ________________________________ מכיוון ש ___________________________________________________
אלא יש לסמוך דווקא על _____________________________________________________________________________

