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 מבחןסיכום ל
 מחשבת ישראל
 אמונה וגאולה

 חיים ללא מטרה.פרק א' 
  . יוני נתניהו הי"ד1

מפקד סיירת מטכ"ל שנרצח בידי מחבלים במבצע אנטבה, חושף בדבריו את אחת השאלות העיקריות בעניין 

 מהי מטרת החיים?!הקיום האנושי: 

ת ולא לעסוק בשאלות פילוסופיות עמוקות מצד אחד נוח לאדם "לזרום" עם החיים, לאכול, לישון, להנו

שעיקרן מהות החיים ותכליתם. מצד שני, אדם מרגיש כי חיים ללא מטרה, ללא משמעות, ללא אידיאלים, 

 פירושם במובן מסוים לחיות "סתם" מכח השגרה וההרגל

ן נובעים הרצון לא לחיות סתם ללא משמעות והצורך לחפש תוכן לחיים ולנצלם מעוררים את השאלה מהיכ

 חיפושים אלו ומהו המקור לחוסר הסיפוק והרצון למצות את החיים.

האמונה איננה "עוד משהו" בחייו, אלא היא התוכן המרכזי שמעניק לחייו את משמעותם. ללא אמונה 

 באידיאל כלשהו החיים הופכים להיות במידה רבה חסרי משמעות.

 .הרב אלימלך בר שאול2

  איש הפנים" ו"איש החוץ"."קיימים שני סוגי אנשים: 

 איש החוץ שקוע בעולם החיצוני ומזניח את עולמו הפנימי 

 פשי ובאמצעותו מתבונן בעולם.נ-איש הפנים שקוע בעולמו הפנימי

 לכן הבנו שכדאי להיות איש פנים כי:

מודעות האדם לכוחות נפשו חושפת אותו לעולם פנימי המורכב מרגשות, מחשבות, מטרות ושאיפות.  (א

 יפה זו מאפשרת התמודדות יעילה יותר עם חיי יומיום.חש

 קיים צורך להקדיש זמן להתבוננות פנימית. (ב

מודעות האדם לכוחות הנפש "פותחת אותו" אל הבריאה, היצירה, תפקידו בעולם וכו'. מתוך כך נוצר  (ג

 קשר וחיפוש אחרי האמונה ומשמעות החיים.

 האדם מחפש תוכן לחייו

 ם מחפש משמעות". ויקטור פרנקל, "האד3

"מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל המשפט המרכזי הוא דברי ניטשה: 

 הענקת משמעות לחיים עוזרת לאדם להתמודד עם משברים. -ולכן איך"

דבריו מלמדים כי חיפוש משמעות החיים הוא נחלת האדם בכלל. בקביעתו של פרנקל כי החיפוש אחרי 

חיים "עלולים לעורר מתיחות פנימית ולא להשרות שיווי משקל פנימי". סיבות המתח הפנימי משמעות וערכים ב

 . עצם החיפוש מעורר אי שקט, 1המלווה חיפוש משמעות 
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 . הבדיקה האם הערך שמצאנו אכן מספק אותנו ומתאים לאישיותנו עשויה לעורר אי שקט2

ם קשיים כתוצאה מחיזוק הרצון העצמי והגברת מציאת משמעות וייעוד לחיי האדם מאפשרת לו להתמודד ע

 המוטיבציה להגשים את השאיפות.

 מדוע אדם מחפש משמעות לחייו?

 . הלל צייטלין, "על גבול שני עולמות"4
המודעות לקיום כח נפשי פנימי )נשמה, יסורי מצפון וכו'( הדורש מהאדם התנהגות מוסרית, ואיננו מניח לו 

י ערכיות ומשמעות. צרכי הנשמה מצריכים חיפוש אתגרים ומשמעות ואינם להסתפק בחיים חומרניים חסר

  מניחים לאדם לזרום עם החיים ללא מחשבה.

  .ו לשקוע בעוונות ומעשים שלילייםאיננה מניחה ל   -נשמת האדם הטהורה  

הצימאון והגעגועים לעולם רוחני, וחוסר הסיפוק מתענוגות העולם, מקורם בנשמת האדם החצובה 

העדר משמעות לחיים )בניגוד למציאת משמעות המביאה לשמחה(, ובעיקר מצב של אי  עולמות עליונים.מ

 מתן סיפוק רוחני לנשמה, עלולים להביא )במקרים מסוימים( למצבי תסכול וחוסר שלימות.

הנשמה האלוקית המצויה בקרב האדם, גורמת לו להרגיש חרטה על דברים לא טובים שעשה, ורצון לתקן 

 והיא המקור להרהורי התשובה המתנוצצים בקרבו. עשים אלו,מ

 יש אנשים שמנסים להשתיק את הקול הפנימי של נשמתם, ומנסים לברוח ע"י שקיעה בחומריות.

 אך הקול הפנימי של נשמתם, ממשיך לגרום להם את רגשות החרטה והרהורי התשובה.

מאוד את מנוחתו, ולא לתת  יכול להטרידוים, באופן שכל אדם מרגיש בחייו געגוע/חשק/צימאון פנימי, לדבר מס

 לו מנוח.

במבט שטחי, עלול האדם ל'תרגם' שאיפה זו, למטרות חומריות בלבד. אך, לאחר שהשיג האדם מטרות 

 חומריות אלו,

 הוא נותר שוב חסר סיפוק ומחפש מטרות ויעדים חדשים.

 הוא לדברים רוחניים ולא לדברים גשמיים/חומריים, התבוננות והקשבה פנימיות, יגלו לאדם שמקור צימאון זה 

 שההנאה מהם חולפת מהר.

 . מהר"ל, תפארת ישראל5

. מימוש מקורה ברצון האדם לממש את הפוטנציאל הרוחני שטמון בו השאיפה הפנימית 

 הפוטנציאל מבדיל את האדם מבעלי החיים.

יע למימושה המלא במסגרת הגוף החומרי, , אינה יכולה להגששורשה בעולמות עליוניםנפש האדם, כיוון 

 ובמקביל שואפת לממש את עצמה באופן מתמיד. מימושה והשלמתה מתאפשרים ע"י האמונה וקיום המצוות.

 תפקיד האדם להוציא את הפוטנציאל הרוחני שטמון בו מהכח אל הפועל

היוצאים מהכח אל  , ממנה נברא האדם, מלמדת על דברים גנוזים )כגון: צמחים, אילנות(אדמהלשון 

ימיותה כוחות נסתרים הזקוקים למימוש. השלימות מה( שאין בפנ-)בה בהמההפועל, בניגוד ל 

 .וףג-העליונה ניתנת למימוש רק אחרי המוות ולא בעולם הזה שבו האדם מחובר אל החומר

 יש לך פוטנציאל )=כח(, אבל אתה לא ממש אותו )= מוציא אותו לפועל(!"" – כח/פועל

 שלמים בפועל. -= מלאכים )רק רוח בלי גוף( ניםעליו

 ין עניין של הוצאה אל הפועל.א -= בעלי חיים )רק חומר בלי רוח(תחתונים 

 לם בכח. צריך לעמול כדי להוציא את השלמות לפועל.ש –. מורכב מחומר ורוח משולבים= האדם 

 א. מעלתו המיוחדת של האדם שיש לו נפש אלוהית.

לחשוב שהנפש האלוהית קיימת כבר בפועל ושהאדם יכול לשבת בלי עמל והיא תפעל ותגן  ב. זה הונאה עצמית

 סקנה: על האדם לעמול בעצמו ולהוציא את מעלתו )נפשו האלוהית( אל הפועל ואל השלמות.מ –בשבילו 

  –על תכונתו המיוחדת  האדםג. שמו של  

 חיים(.)בכך אינו שונה משאר בעלי ה – אדמה* הוא נברא עפר  מה  

 זרע קטן(  -היא להוציא מהכוח )אדמה * כמו שבתכונה המיוחדת של ה  

 .אדםזאת גם תכונתו המיוחדת של ה –עץ גדול(  -לפועל )  
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אך האדם לא יצליח להגיע אל השלמות ע"י שיסתלבט. לשם כך על האדם לעמול קשה. ע"י עמל בתורה ומצוות האדם 

ק לרגע, כי הנשמה לא תוכל להגיע לגמרי לשלמות כל עוד האדם חי ומורכב מוציא לפועל את נשמתו, אך גם אז זה ר

 מגוף ונשמה. כמו במשל "בת המלך שנישאה לעירוני".

ה שיתן לה לא יספק אותה לעומת מה שקיבלה בבית כל מ–ובת המלך)כפרי(  משל עירוני

לה לאכול מעדני מלך היא עדיין  הנשמה היא כמו בת מלך שנישאה לעירוני )אדם פשוט(. כל כמה שייתן אביה...

תתגעגע למלך ולארמון. כך גם התורה והמצוות טעימים לנשמה בעולם הזה, אך היא עדיין מתגעגעת לה' ולחיי נשמה 

 בלי גוף. האדם יוכל להגיע לשלמות מוחלטת רק אחרי מותו.

 מהי משמעות החיים?
 דעות והערת סיום. 4

 ך "ההקדמה למשנה"מתו –. רמב"ם 1

 שכלה הרוחנית* ה

 * אדם ישר וטוב

 יש לה תכלית מסוימת  -יצירה אנושית 

 לא ניתן להבין את תכליתה בשכל האנושי בלבד. ש -יצירה אלוקית 

מטרת בריאת האדם, שכלל הנבראים נוצרו עבורו, היא: "לצייר בנפשו סודות המושכלות ולדעת האמיתות 

 גוד לתענוגות הגשמיים(.כפי מה שהן עליו" דהיינו: ההשכלה הרוחנית )בני

 כלל הנבראים נוצרו לתועלת האדם.

לאילנות ובעלי חיים נועדה פעולה או שניים בלבד, בניגוד לאדם שיש לו פעולות רבות. 

 תכלית האדם היא: הכרת העניינים הרוחניים.

מע יש להדגיש כי הרמב"ם איננו שולל את התענוג הגופני בכלל. המגמה המרכזית בדבריו, כפי שמשת

פרקים(, היא לכוון גם בפעולות הגופניות לעבודת ה'. לדוגמא: כאשר  8מפורשות בהקדמתו למסכת אבות )

אדם יוצא לטיול ותכלית הטיול לתת לו כח ללמוד טוב יותר הרי שהטיול אינו רק ערך לעצמו אלא מכוון לתכלית 

 יותר נעלה.

  :לכל דבר יש תכלית! 

 בת האומן )מה שהיוצר חשב לפניי שהתחיל(.התכלית לפי מחש –מסור , גרזן , מחט  :מעשה האדם 

 :מעשי האל

 תכלית כל בעלי החיים לשרת את האדם. בע"ח

 כלומר פעולות שכל האדם,  .תכלית כל פעולות האדם: לדעת אמיתות ולצייר אותם בשכלו  האדם

 ידיעת אחדות הבורא.: התכלית האחת של כל פעולות השכל של האדם

 :סיכום המאמר

 .אם האדם מבלה את חייו בתענוגות הגוף הוא שווה לבהמה 

 .האדם צריך לעסוק בתיקון הגוף והמידות במידה שיתקיים ויוכל לעסוק בחכמה 

  .)מטרת האדם מחייו: "איש חכם וטוב" )שילוב של חכמה ומעשה 

 . רמח"ל )ר' משה חיים לוצאטו(, 2

 "מסילת ישרים", פרק א'+ פרק יט'
דבקות זו כרוכה  קיום מצוות ודבקות בקב"ה.עות קיומו בעולם הזה היא תכלית האדם ומשמ (1

העולם הזה בניסיונות והתמודדות עם התאוות החומריות המבקשות להסיט את האדם ממטרתו. 

 מהווה הכנה לעולם הבא באמצעות התמודדות האדם עם תאוות חומריות והתגברותו עליהן

בריאת האדם  לקראת עולם הבא.ה' ובסיס עשייה  מטרת העולם הזה להשתמש בו כסיוע לעבודת (2

 לא נועדה למצבו בעולם הזה, אלא למצבו בעולם הבא.
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 להגדיל את שמו וכבודו של הקב"ה בעולםהמטרה המרכזית של האדם בעולם הזה היא  (3

ולשאוף שכל בני האדם יגדילו את שם ה' בעולם. מאידך גיסא, המעטת כבודו של הקב"ה בעולם מביאה 

 ם לצער. לפיכך הגלות והחורבן, הממעטים את גילוי ה' וכבודו בעולם, מצערים את האדם.את האד

 : "מכתב מאליהו", חלק א'. הרב אליהו דסלר,3
המטרה העיקרית והכוונה בבריאת העולם היא רצון ה' לעשות חסד עם ברואיו באמצעות השפע האלוקי 

 ה' רק כאשר גם הם עצמם יעשו חסד. הניתן לעולם ולנבראים. בני האדם יוכלו להכיר בחסד 

כח "הנתינה" הוא  כאחד היסודות המרכזיים בבריאה. חשיבות הנתינה ועשיית החסד עם הזולת

ממידותיו של בורא עולם וכח "הנטילה" מקורו ב"אהבת עצמו" )אגואיזם(. כח הנתינה יוצר אהבה 

 וחיבור בין אנשים.

 : "מוסר אביך". הראי"ה קוק4

. התעמקות ודבקות מוחלטת בעשייה המיוחדת לשם ה'אל הקב"ה היא מתוך  הדרך להתחבר

לדוגמא: העוסק בתפילה יעמיק בתפילתו וישאף להתחבר אל ה' דווקא דרך התפילה כי הקב"ה נמצא עם 

 תפילה, ולא יחפשנו כעת בעיסוק אחר. ה –האדם דווקא בשעת עיסוקו הנוכחי 

ולין לכאורה, ניתן לקדש באמצעותם שם שמיים ולהתחבר כל עיסוק שאדם עוסק בו, כולל עיסוקי ח

באמצעותם אל בורא עולם, בתנאי שהאדם יכוון לעשות זאת בשיא השלמות, ומתוך רצון אמיתי להתחבר אל 

הקב"ה. לדוגמא: אדם שמחליט להיות מפקד בצה"ל, למרות שלכאורה אינו עוסק בלימוד תורה בבית המדרש, 

 ולראות בשירותו הצבאי חלק מעבודת ה' תביא אותו לידיעת ה' והתקרבות אליו. הרי שאיפתו לקדש שם שמיים

באופן דומה יש להתייחס גם למקצועות אחרים כגון: רפואה, חקלאות ומקצועות כפיים המכוונים לשם ה' 

 ונעשים בשלימות.

 פירושו לספר בראשית-. הרב שמשון רפאל הירש 5

 הדות לנצרות יסודי. .  ההבדל בין הילשמור על הנשמה טהורה

"אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא" ותפקיד האדם המאמינה בהנחת היסוד:  היהדותהשקפת 

  לשמור את נשמתו בטהרה,

המבוססת על "החטא הקדמון" ומאמינה כי חטא אדם הראשון בגן עדן טבוע בכל אדם  הנצרותהשקפת 

 האדם, עפ"י הנצרות" את יכולתו להיות טוב. בקביעות ואין בו יכולת לתקן חטא זה. בעקבות החטא איבד

חטא אדם הראשון )"החטא הקדמון"( אינו מונע מהאדם את תפקידו לטהר את עצמו ולהגיע 

, בניגוד לנצרות הסבורה כי חטא אדם הראשון טבוע בנו לעולם והאדם אינו יכול להינצל לשלימות

נך את עצמנו לטהרה והתמודדות עם יצר מצד אחד את משמעות החיים לחמקור זה בא להדגיש  מקללתו.

הרע וחומרנות )על בסיס הניגוד הבסיסי בין אדם לאדמה(, מצד שני לדעת ולהאמין כי כל אדם מסוגל 

 להיות טוב ולשנות את מצבו בניגוד לדתות אחרות הסוברות כי החטא טבוע באדם ואין לו יכולת להיחלץ

 מחטא זה.

 אני מאמין.  -  פרק שני
 ?האם צריך לחקור בשביל להגיע לאמונה

 ספר הכוזרי – ר' יהודה הלוי (1
  הורה ללא חקירה""אמונה טהמדרגה האידיאלית מתבטאת ב

 אולם בעל הנפש הנבוכה והמתלבט בספיקות ראוי לו המחקר והעיון.

 ריה"ל מסביר את הצורך בלימוד יסודות תורת ה' במספר סיבות:

 .פיקותעדיף ללמוד את יסודות האמונה ממקור אמיתי וטהור מאשר לחיות בס .א

 אדם צריך להכשיר עצמו להתמודדות עם "דעות נפסדות" .ב
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 נה חשוב ל"נפש הנבוכה" ולפתרון הספיקות.לימוד האמו .ג

 רק אצל מעטים ניתן למצוא את האמונה הטהורה מוטבעת בהם ללא כל ספיקות. .ד

 ליקוטי מוהר"ן – ר' נחמן מברסלב (2
, מאחר וחקירה אמונית ולימוד בעבודת ה' תמימה, ללא חקירההדגשת שיטת ר' נחמן מברסלב הדוגל 

 האמונה.  "ספרי חכמות" עלולים להוביל לערעור

וחשיפה  הפילוסופיות לחקירות, אלא בעיקר אינו מתנגד להעמקה בלימוד האמונהיש להדגיש כי ר' נחמן 

 ל"חכמות חיצוניות".

  (מתוך ההקדמה לספרו "מסילת ישרים")      רמח"ל (3
דם. כדי לקנותה מאחר וקיימים גורמים רבים המאיימים להרחיקה מהא יראת ה' מחייבת עמל )יגיעה פנימית(

הרמח"ל מדגיש את הצורך בשינון, התבוננות ועבודה עצמית עצמית כדי להגיע אל השלמות האמונית 

לשקוע בשגרה ובהרגל, אלא לעורר את עצמו ולהזכיר לעצמו את  לאלדברי הרמח"ל על האדם  והנפשית.

 שידע ושכח"...

 רב סעדיה גאון )רס"ג( מתוך הקדמתו לספר "אמונות ודעות" (4
ת הסיבות לכתיבת ספרו "אמונות ודעות", ומדגיש כי החקירה השכלית איננה תחליף ללימוד רס"ג מציג א

 פקות ואין צוללן שיוציאם.התורה וספרי הנבואה. ספרו מיועד לאנשים שטבעו בים הס

, בניגוד ל"מאמינים" המבססים את אמונתם אמונה צרופה ובהירה המבוססת על וודאות פנימיתהצורך ליצור 

 וספיקות. דמיוןעל 

 ינים:ייני אמונתנו הוא לשני ענימה שאנחנו חוקרים ומעיינים בענ

  כדי שיתאמת לנו בפועל מה שידענו מפי נביאי ה' בידיעה    האחד

  כדי שנשיב לכל מי שיטען עלינו בענייני אמונתנו    והשני

 רס"ג מציג לפני הקורא סוגי אנשים שונים ודרכם אל האמונה.

 האמת והוא יודעו ושמחמי שכבר הגיע אל  .1

 מי שכבר הגיע אל האמת ויש לו בו ספקות ואינו ברור לו ואינו מחזיק בו .2

 מי שכבר אימת את השקר מתוך דמיון שהוא האמת. והרי הוא מחזיק בשקר ועוזב את הישר והאמת .3

שמצא בה, ועבר לשטה בגלל סתירה אותה ה ג את עצמו בשטה מסוימת זמן מסוים ודחמי שהנהי .4

 והרי הוא נבוך בתהפוכות כל ימיובר מוזר שבה...ים ופירש ממנה בגלל דמן מסואחרת ז

 "חובות הלבבות" רבנו בחיי,  (5
  לחובות האיברים וחובות הלבבות.חלוקת המצוות 

 חכמת התורה מתחלקת לשני חלקים: 

 }מצוות שכליות)=מובנות והגיוניות( ושמעיות)ללא הסבר({,  חובות האברים

 ן היסוד הנפשי בעבודת ה' )יראה, אמונה, דביקות, מצפון(.שה וחובות הלבבות

 לחובות האיברים.  בסיס הןחובות הלבבות 

בה ה רבמיד (פנימי –)בעבודת ה' הכוונה הפנימית חשובה ביותר, ולפיכך מעשה חיצוני, שאין לו בסיס נפשי 

 (.פילה חיצונית בלבד ללא כוונת הלבדוגמא : תהוא חסר ערך.  )ל

צא בשעתו ספר העוסק בחכמת הלבבות. התחומים היחידים בחכמת הנסתר היו: פירושי התנ"ך, רס"ג לא מ

 קיצור המצוות ודרכי התמודדות עם שאלות האפיקורסים ולכן כתב את ספרו.

  החיוב ללמוד את חובות הלבבות ויסודות האמונה מקורו בשכל, בתורה, ובדברי חז"ל.

  עפ"י השכל:. 1

 ף ושניהם מטובות הבורא עלינו: האחד נראה, והשני אינו נראה. האדם מחובר מנפש וגו

 רים, כמו: התפלה והצום והצדקה. חובות האב – הגלויה

היא חובות הלבבות, כגון שניחד האל בלבותינו, ושנאמין בו ובתורתו, ושנקבל עבודתו  -אך העבודה הצפונה

 .ניו ונבוש ממנוונירא אותו ונכנע מפניו ונבוש ממנו, ונאהב אותו ונכנע מפ

  תורה:העפ"י . 2
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ואהבת את יי אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, 

 ואמר: לאהבה את יי אלהיך לשמע בקולו ולדבקה בו...

לרעך, לא ואמר בלאוין שבהן: לא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר 

 אחרי לבבכם ואחרי עיניכם... תקם ולא תטר, לא תשנא את אחיך בלבבך וגומר, ולא תתורו

  ז"ל :חעפ"י . 3

 רחמנא לבא בעי, ואמרו: לבא ועינא תרי סרסורי דחטאה נינהו.

מצוות האברים יש להם מספר ידוע, כמו תרי"ג מצות, אך מצות הלבבות רבות מאוד, עד כי אין לתולדותיהן 

 ענש.נ –אדם שמתעצל להבין בשכלו את חובות הלבבות והמצוות  פר.מס

  משל ה"כסף השחור" :
לאחד מחכמי החוזים שנכנס בחצר אחד מאוהביו והרגיש שיש בה מטמון. חקר עליו, וימצאהו כסף שחור, נשתנית צורתו 

הכסף אל צורתו הנאה ואל הדרו מן החלודה שעלתה עליו. לקח ממנו מעט ומרקו במלח ובחמץ וישטפהו וייפהו עד ששב 

 וזיוו, ואחר כך צוה בעל הבית לעשות בשאר המטמון כן.

של האדם מוסתרים לפעמים כתוצאה מלכלוך שמכסה אותם ומעכב אותם מגילוי או  הכוחות הפנימייםיודגש כי  :הנמשל

 תרעו מידותנסיר מהם את הלכלוך שדבק בהם... פעולה שלימה. נוכל לגלות כוחות אלו אם 

  מאמר "הדור" של הראי"ה קוק (6
 דורש תשובה מאהבה... שמאפיין את הדור והפוטנציאל הגדול האופי המורכב

של דורנו השואף "לשמוע דברים גדולים...שיהיו מסויימים  הפוטנציאל הרוחני הגדולהרב מצביע על 

ות האמונה באמצעות הסברה עמוקה של יסודומבוררים". יכולת מורי הדור להתחבר אל העם תהיה 

 ולא באמצעות הפחדה, אלא דווקא מתוך אהבה ומסרים רוחניים שיתאימו לפוטנציאל הרוחני   והיהדות
 של האדם.  הפנימיבדורנו, דור של משיח, יש לשים לב לעולמו  .א

מקה הפער בין דור ההורים לבנים. חלק מדור ההורים הסתפקו בקיום מצוות ו"אמונה תמימה", דור הבנים דורש הבנה, הע .ב

 וחיבור האמונה לחיים. 

הבהרת ההבדלים בין דרך חינוכית ליראת שמים המבוססת על הפחדה לבין דרך חינוכית המבוססת על הסברה אהבה  .ג

 והתחברות. 

ו, מחפש לשמוע "דברים פיתוח החשיבות של הסברת עקרונות האמונה בשפה בהירה ומובנת כיוון שהציבור, בתקופה ז .ד

 גדולים".

 י משמעות המילה אמונה?מה מהי אמונה?

 מלשון נאמנות, אמון,   )נתיבות עולם(מהר"ל:    (1

שפירושה נאמנות לבורא עולם בכל מהלך חיי, כולל עיסוקי חולין וחיי יומיום. היבט זה חשוב מאד כדי שלימוד 

 .האמונה לא יהיה רק "חומר למבחן" אלא מנווט ומכוון את חיי המעשה

 . שיהיה נאמן )ישר, אמין( בכל עסקיו וענייניו2שיאמין באמונה שלימה. . 1 דברים: 2איש האמונה צריך 

 )ספר העיקרים(ר' יוסף אלבו:  (2

 עד שלא תשער הנפש בסתירתו בשום פנים",  ציור חלק )=ציור מושלם("הצטייר הדבר בנפש 

ום להבהיר את יסודות האמונה ולהעמיק בהם עד כדי כך שלא תהיה שהרי שהגדרה זו מחייבת אותנו 

 . סתירה בין מחשבות האדם ושאיפותיו הפנימיות לבין האמונה

 בספר ה"תניא": ר' שניאור זלמן מלאדי  (3

היא שהאמונה לא  המשמעות המעשית, "כמו אומן המאמן את ידיו". בהיבט זה מלשון הרגלהאמונה להגדרת 

מורגלת ו"משומשת" יכולה להיוותר רק לשעת התפילה או השהייה בבית הכנסת, אלא היא חייבת להיות 

 כוח המניע" בחיי אדםכ")בהיבט החיובי( 
הכוונה היא שהאדם צריך להרגיל את עצמו לחשוב שכל מה שרואה סביבו הם לבושים חיצוניים של המלך ברוך הוא )וכך תמיד יזכור 

 . את פנימיות וחיות הדברים שרואה(.

 "ספר המאמרים"האדמו"ר הרב שלום בער מליובאוויטש,  (4

 ת היוצר מיצירת "יש מאין" מבטלת את קיום היצירה.הסתלקו
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הסתלקות  הוא הימצאות מתמדת של היוצר ביצירת יש מאין. ההבדל בין יצירת "יש מאין" ליצירת "יש מיש" 

 היוצר מיצירת "יש מאין" מבטלת את קיום היצירה.

 הרמב"ם, י"ג עיקרי אמונה
 = יש אלוקים להאמין מציאות הבורא יתברך. 1

 לת מציאות הנמצאים כלם; בו קיום מציאותם וממנו קיומם. ואל יעלה על הלב העדר מציאותוהוא ע

 = ה' אחדיחודו השם יתברך. 2

 חד באחדות, שאין כמותה אחדות א –חד. אבל הוא יתעלה א –כלומר: שנאמין, שזה שהוא סבת הכל  

 אינו גוף ולא כח בגוף -ממנו שלילת הגשמות. 3

 אמין כי זה האחד האמור הוא קדמון בהחלטוהוא שנ – הקדמות .4

 ( ולהודיע גדולתו, ולעשות מצוותיו  )ןלא לאלילים אחרים ,הראוי לעבדו ולגדלושהוא יתברך, הוא . 5

 = אדם יכול להגיע לנבואה הנבואה. 6

 )ההבדל בין משה רבנו לשאר הנביאים( נבואת משה רבנו.7
 בלא אמצעי –משה ודי אמצעי; בו השם יתברך אלא על יכי איזה נביא שהיה לא דבר  – הראשוןהעניין 

 בא אליו הדבור ביוםי –י כל נביא לא תבא לו הנבואה אלא כשהוא ישן, ומשה כ – והענין השני

 גדול מאדחלשו כחותיו ויתקלקל בנינו ויגיע לו מורא י –אף על פי שהיא ב"מראה" ועל ידי מלאך ו –י הנביא כשתבא אליו הנבואה כ – והענין השלישי

 , אלא ברצון השם יתברךכי כל הנביאים לא תנוח עליהם רוח הנבואה ברצונם -והענין הרביעי

 "עמדו ואשמעה מה יצוה יי לכם"ומשה רבנו, עליו השלום, בכל עת שירצה אומר: 

 , התורה מן השמים . היות8

וממנה אין לגרע;  אין להוסיףליה . וע, לא מזולתותורת משה זאת מעתקת מאת הבורא יתברךוהוא: כי  –. ההעתק 9

 לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה

 ואינו מעלים עינו מהם יודע מעשיהם של בני אדם. כי הוא יתעלה 10

 , ויעניש למי שעובר על אזהרותיה;נותן שכר למי שעושה מצוות התורה. כי הוא יתעלה 11

 שיתאחר. אמת שיבוא, ולא יחשובוהוא: להאמין ול – ימות המשיח. 12

 תחית המתים. 13

 אמונה וביטחון
 )הרב אברהם ישעיהו קרליץ מתוך ספרו "אמונה ובטחון"ה"חזון איש" 

. אחד התנאים העיקריים הוא "שעת השקט, חפשי לחקר האמונה והעמקתה התנאיםה"חזון איש" מדגיש את  .1

צת החיים לא יוכל להתרכז באופן מרעבון תאוותני". יש להדגיש כי אדם השקוע בתאוות חומריות, או נתון למרו

 מלא בהעמקת אמונתו. 

)כולל מקרים רעים חלילה(. יש  שכל המתרחש הוא תוצאה של השגחת ה' באמונהבטחון בקב"ה מתבטא  .2

להדגיש היבט זה מאחר ואמירה נפוצה היא להאמין ש"יהיה טוב". החזו"א מדגיש כי המאמין צריך להביע 

 , גם אם חלילה מבחינת האדם כרגע התוצאה לא טובה. בהשגחת ה'בטחונו שהאירועים הם 

 הוא שהאמונה היא נקודת המוצא הכללית של המאמין,  האמונה והביטחוןהיחס בין  .3

. תיתכן מציאות שאדם יגדיר עצמו מאמין, אולם בפועל יהיה של אמונתו המשמעות המעשיתהביטחון הוא ואילו 

 חסר בטחון בזמן משבר. 

 הכל מה'=טוב ורע.חון כי הטוב והרע כולם מהשם ואין מקרה בעולם.האמונה מתבטאת בביט

 י אמונה?מה –טבלת סיכום 
 מהי אמונה? משמעות המילה אמונה המקור

ר' יוסף אלבו, "ספר 

 העיקרים"

פעולה שהיא חזקה יותר מהשכל. היא חריטת דבר בנפש עד שלא ניתן  פעולה של ידיעת האמת

א יכולים בשום דרך לשכנע אותך בניגוד למה לסתור אותו בשום דרך. כמו של

 שראית בעיניך, לדוגמא שהשמש מרובעת.

ר' שניאור זלמן מלאדי, 

 ספר התניא"

מלשון אימון= קביעת 

משהו כהרגל ע"י חזרה 

 עליו

שהאדם ירגיל את עצמו לראות בכל דבר בעולם לבוש חיצוני של ה' יתברך 

 ים בעולם וכך יזכור תמיד את קיום ה' בפנימיות הדבר
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האדמו"ר שלום בער 

מליובאוויטש, "ספר 

 המאמרים"

לעומת אומן בשר ודם שלא יוצר "יש מאין" האומן האלוקי יוצר "יש מאין"  מלשון אומן יוצר

ומקיים במאמר הבריאה בכל רגע ורגע את כל הנבראים המתחדשים בכל רגע 

בגלל  -מה'ורגע )הבריאה כתהליך מתמשך(. המציאות החומרית אינה נפרדת 

שזו יצירה "יש מאין" היא זקוקה ליוצר שמחייה אותה בכל רגע וללא קיום 

 היוצר היא היתה מתבטלת מיד.

מהר"ל מפראג, 

תיב נ -"נתיבות עולם"

 האמונה

פעולה מושלמת של 

ידיעת האמת ללא ספק 

בקיום האל. וגם יושר 

והגינות בעסקיו עם בני 

 אדם

מקיים את שתי משמעויות המילה אמונה ניתן לקרוא 'איש אמונה' רק למי ש

 בלי שום פגם קטן. אדם כזה הוא נדיר.

חוזק להחזיק וכי צריך כח  -ערי גן עדן'פותחין לו ש -'העונה אמן בכל כוחו

 באמונה. ואדם כזה ראוי להיות בגן עדן עם הנטיעות החזקות הנטועות שם.

הרמב"ם, מתוך 

 -ההקדמה לפרק "חלק"

 פרוש המשנה

יסודות שצריכים להכלל באמונתו של מאמין  13הרמב"ם מונה רשימה של  ידיעת האמת פעולה של

מישראל. הרשימה כוללת יסודות לגבי האל והעולם, לגבי התורה ולגבי גמול 

 וגאולה.

החזון אי"ש, מתוך 

 "אמונה וביטחון"

מידה ממידות האדם והיא 

קשורה בקבלת הנהגת ה' 

 את העולם

שים בעלי מידת האמונה )כמו במידות אחרות(. עניין יש מדרגות שונות של אנ

תפיסה  -הביטחון הוא ההבנה שאין מקרה בעולם והכל מאת ה'. האמונה

רש, אך הוא תפיסה ספציפית של בא מאותו שו -כללית בתיאוריה. הביטחון

האדם לגבי מקרה בפועל ולא בתיאוריה. מבחן מידת הביטחון הוא מבחן 

 באמת.התגובה של אדם בעת צרה 

 כיצד מגיעים לאמונה?
     תלמוד בבלי מסכת נידה דף ל'. 1

 האמונה טבועה באדם מראשית היוולדו

"...ונר דלוק לו על ראשו. וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו; ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר 

ך וסוטרו על פיו ומשכחו מאותם הימים. ומלמדים אותו כל התורה כולה. וכיוון שבא לאויר העולם בא מלא

 כל התורה כולה. ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו. 

 מדרש הגדול, בראשית פרק י"ב. 2

  אמונה המבוססת על חיפוש מתמיד

" שחוזרת מספר פעמים במדרש. כמו כן האפשרות שאדם מוצא לעצמו אמונות שווא מצטערהמתבטא במילה "

 מקור האמונה הנכון. כדי להאמין בהם, ולמעשה אינו מאמין ב

הירח שהיא מאירה חזר וראה את  ...השמש. חזר וראה את ..לשמיםאין ראוי להשתחוות אלא  ...לארץאלא 

והיה מצטער ואומר.... כיון שראה אותו בעל הבירה שהוא מצטער על כך אמר לו ...שהן מאירין  ואת הכוכבים

 למה אתה מצטער אני הוא בעל הבירה. 
 ים הבאים :להצביע על ההדגש

 ומשמעותית לחייו האישיים ולעולם.  קיומיתומתאמץ לגלות את הבורא לא כשאלה פילוסופית אלא במשמעות  מצטעראברהם אבינו  .א

 ה' מתגלה  מאמציולגילוי ה'. בזכות  השכליים והנפשייםיש לחדד את תשוקת אברהם למאמציו  .ב

 :דרכים מעשיות להתחבר ולהתחזק באמונה 5

 , חלק ג'מאליהו מכתב, הרב דסלר

 "ברוך ה'", וכמו כן עשיית פעולות גם אם עדיין הכוונה הפנימית אינה שלימה.  החיצונית:הדרך . 1

הן בעולם החיצוני, פלאי הבריאה,  והן בעולמו הפנימי. דרך זו משמעותית בתקופתנו!  ההתבוננותדרך  2

 עצמית ובחינה אישית. את מהלך החיים השוטף ולהקדיש זמן למחשבה  לעצוריש את הצורך 

  הקדושהדרך . 3

בעבודת ה' והצורך להיות מאמין באופן אמיתי ללא הפער בין ההתנהגות החיצונית  האמתא( חשיבות מידת 

שמפריע להתעלות רוחנית וחיבור  שבירת היצרוהאמת הפנימית. דווקא בתקופתנו יש להדגיש את עניין 

 לאמונה.
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ן שלימוד או תפילה הנעשות בדרך שגרתית אינן פועלות על נפש האדם בעבודת ה' כיוו ההתלהבותב(. ערך 

 וממילא לא מביאות אותו לאמונה. 

 התרחקות מתאוות חומריות – שבירת היצרג( 

  .הבלתי מוגבלת בו ביטחון בקב"ה והדביקות. 4

 התעסקות תמידית בה'. – שיויתי ה' לנגדי תמיד. 5

 אמונה ומימוש עצמי
 ן קוק, "בקשת האני העצמי", אורות הקודש.הרב אברהם יצחק הכה

 מודעות האדם ל"אני" שלו ולאישיותו היא הבסיס לאמונה וחינוך.

 חשיבות המודעות לעצמיותו וכוחותיו. עצמיות זו בולטת על רקע שלושה תיאורים:

ששיעבד את רצונו לפיתויו של הנחש בגן עדן )הנחש= גורם חיצוני(, ולא שמע  חטא אדם הראשון (א

 ונותיו הפנימיים. על רקע זה שואל אותו הקב"ה: "אייכה".לרצ

. אולם האדמה חטאה ליעודה ועצמיותה טעם העץ כטעם פריוציווי הקב"ה לאדמה היה שיהיה  (ב

 והעדיפה את ההישג והקריירה )"עשיית הפרי"( על פני המימוש העצמי וקיום רצון ה'.

ני הקב"ה ריבונו של עולם, אפשר לשני . המדרש מספר: "אמרה ירח לפהירח והשמשכנ"ל בעניין  (ג

מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה: לכי ומעטי את עצמך". שני המאורות היו אמורים להיות שווים 

 בגודלם.... 

  .הדגשת ההיבט החיצוני בחינוך במקום להתחבר אל העולם הפנימי של  התלמידהרב מבליט את 

 "אורות התורה", פרק ט', הראי"ה קוק
  צריך לעסוק בתחום הלימודי המתאים לטבע נפשו במסגרת לימוד התורה. כל אדם

אין הכוונה להזניח את התחומים האחרים )לדוגמא: ללמוד רק אגדה ללא הלכה( אלא המינון המתאים בין 

התחומים. חסרון ההתחברות איננו חסרון של לימודי היהדות אלא תוצאת בחירה לא נכונה של התלמיד. 

 ימוש העצמי" בתחום לימוד האמונה מתייחס לתחומי הלימוד.בהקשר זה "המ

 בהקדמה לספרו "שערי יושר".הרב שמעון שקופ 
ה"אני", במשמעותו השטחית, מתייחס רק לגופו של אדם ואילו במשמעותו הרחבה כולל את כל עם 

 ישראל.

מושגי ה"אני" וה"מימוש העצמי" ניתנים לפירוש משמעויות שונות. ניתן לראותם במשמעות האגואיסטית 

)אנוכית( המעמידה את הפרט במרכז, בניתוק מהכלל, וניתן לראותו בהיבט הרחב שלו מתוך אחריות 

 והתחברות אל הכלל. 

 "טי-מאמר שלישי, סעיפים י"חספר "הכוזרי", ר' יהודה הלוי )ריה"ל(, 

 היחיד בעם ישראל הוא חלק בלתי נפרד מהציבור. עובדה זו מטילה עליו אחריות וקשר לכלל ישראל.

כתוצאה מההשלמה ההדדית הקיימת ביניהם )"את אשר לא הספיק  המעורבות עם הכלל מועילה גם ליחיד

וכאשר " כאיבר יחיד בכללות הגוף"האחד לעשות בא האחר ומשלימו"(. הגדרת היחיד בקרב הציבור 

 נגרם לו נזק לאיבר היחיד הוא משפיע על כל הגוף.

"והמתפלל אך ורק בעדו דומה לאדם שבשעת סכנה למדינה יסתפק בתקון ביתו הוא ואינו רוצה להשתתף עם 

ואלו האיש המשתתף עם הצבור  אתו מרבה וסכנתו מתמדת,אדם כזה הוצ -אנשי המדינה בתקון חומותיהם, 

ד בקרב ; כי היחיכי את אשר לא הספיק האחד לעשות בא האחר ומשלימו -בה, הוצאתו מועטת ובטחונו מר

: שכן אלו היתה הזרוע מונעת את דמה בשעה שיש צרך בהקזתו, היה כאבר יחיד בכללות הגוףהצבור הוא 

הגוף כלה והזרוע כלה עמו. אכן ראוי לו ליחיד לסבל אף את מר המות למען הצלת הכלל, אך לפחות צריך 

 מען יתן תמיד חלקו ולא יתעלם ממנו."ל -חשב על חלקו בכלל, היחיד ל

 "בסוד היחיד והיחד"הרב יוסף דב סולוביצ'יק, 
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האמונה בבורא עולם כוללת את ההבנה כי יסוד תיקון היסורים ותכליתם הוא החסד ומסירות הנפש למען כלל 

 ישראל והזדהות עם גורלם.

כך ניגוד להתפתחות האישית של היחיד כיוון שההתפתחות . אין בהחשיבות של התחברות היחיד עם הכלל

הייתה להביאו לתובנה כי הוא נפדה  תכלית יסורי איובהאישית משמעותית דווקא מתוך התחברות אל הכלל. 

"מן המיצר האגואיסטי ונכנס למרחב הסימפטיה עם הציבור... ההתבדלות הופקעה ובמקומה הופיעה 

 וב בהתפללו בעד רעהו".ההתחברות... ה' שב את שבות אי

 "חסרה לך אותה מדת החסד הגדולה בשני מובנים: 

 ; ולא השתתפת בצרתו ויגונו בעול הצבורמעולם לא נשאת א. 

  הסובל. יסורי היחידב. לא הרגשת את 

 אמונה בעם ישראל
כיבים את בעם ישראל הכלל איננו אוסף של פרטים, אלא יצירה מיוחדת שברא הקב"ה, וכל אחד מהפרטים המר

מכאן מובן שההזדקקות של היחיד אל הכלל  .היצירה יונק את חייו הרוחניים כתוצאה מהתחברותו אל עם ישראל

 ושלמותו הנפשית מותנית בעומק חיבורו אל העםגדולה מאוד, 

 ספר "הכוזרי", מאמר ראשוןר' יהודה הלוי, 
כאירוע שהיו שותפים לו כל  יציאת מצריםא יסוד אמונתנו אינו בריאת העולם, כפי שמקובל לחשוב, אלא דווק

  דווקא הציבוריות והפומביות הם שמעניקים לאמונה את אמינותה.עם ישראל. 

 סודות האמונה: נבואה, השגחה פרטית, שכר ועונש, ניסים.י -בסעיף י"א

 וסר השוויון והגזענות לכאורה כלפי הגר: "שווה לא ישווה אלינו". ח-בסעיף כ"ז

 :אין שוויון לגרמים בהם אכן ישנם תחו

 "אין מעמידין מלך מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל" )רמב"ם, מלכים(. (א

 גר אינו נוחל בארץ ישראל )מעשר שני, פרק ה', י"ד(. (ב

 גר אינו יכול לקבל נבואה. (ג

 ור את הקדושה."א: דרגת המציאות המתארת את השוני המהותי של עם ישראל המבטא כציבמ-סעיפים ל"א

 ומהווה מדרגה נוספת בבריאה. דרגה זו היא אלוקית ועל טבעית. דרגת הנבואה יחודית לעם ישראל

ל עם ישראל כציבור המבטא מבטאים את ההשגחה המיוחדת ע מכות מצרים והניסים במדברפ"ו: -סעיפים פ"ג

בת אחת מול היווצרות תיאור היווצרות הדת היהודית בהשוואה לדתות האחרות )ב את האמונה בה'.

  הדרגתית(.

 *מעמד הר סיני 

י ל, שהוא רוחנ-לאחר כל הניסים והמופתים שעבר עם ישראל, עדיין נשאר ספק בליבם: האם יתכן שהא

עם בשר ודם גשמי. והקב"ה רצה להסיר ספק זה מליבם, ולכן ציווה עליהם  יתחבר וידבר -ומרומם מעל העוה"ז

ימים, שלאחריהםנגלה אליהם הקב"ה על הר סיני, בקולות וברקים, ואש  3משה להתקדש ולהיטהר במשך 

 יום לאחר מתן תורה )הזמן שמשה שהה בשמים(. 40שהקיפה את כל ההר, למשך 

 

 רמב"ם, איגרת תימן
 במעמד זה נגלה הקב"ה לכלל עם ישראל ודווקא עם ישראל כעם מקבל את: מרכזיות מעמד הר סיני 

 כי מתן תורה מגלה את מרכזיותו של עם ישראל ואמונתו בקב"ה. התורה. למעשה, ניתן לומר

כותב ליהודי תימן שהיו תחת שלטון מוסלמי שכפה עליהם לוותר על דתם. הרמב"ם מחזק אותם להחזיק 

בתקופה קשה זו ולא לעזוב את דתם. קורא לרבנים להזכיר לכל היהודים את יסודות האמונה היהודית 

שהיה נס גלוי לזיכרון כל הדורות. מזכיר את אזהרת ה' לבל נשכח את הברית  ובמרכזם את מעמד הר סיני

שכרתנו איתו בהר סיני. מחזק את אמונתם ע"י הזכרת העובדה שכל עם ישראל נכח במעמד הר סיני ודיבר עם 

 ה' פנים אל פנים.

 הראי"ה קוק, "מהלך האידיאות בישראל"
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  )עם ישראל( שיבטא בהנהגותיו הלאומיות את דרך ה'.החשיבות להקים עם הרב קוק מדגיש בדבריו את 

תפקיד עם ישראל להראות לעולם כולו כיצד מדינה שלימה ולא רק אנשים בודדים, מאמינה ופועלת לפי חוקי ה' 

 ומביאה את העולם כולו להכרת ה'.

כל העולם היה דקה ומשפט. צ -ראשיתו של עם ישראל ברצון ה' להקים ציבור אנושי שלם שישמור את דרך ה'

טמא בעבודת אלילים. כדי להוציא את האנושות מהחומריות לא מספיקים יחידים קדושים. צריך עם שלם 

שיקדש את עצמו ויוביל את האנושות כולה בדרך "האידאה האלוקית" )דרך המוסר והקדושה(. החידוש של עם 

 והצדק.ישראל: תיקון מדינה שכל חלקי וכל שכבות החברה הולכים בדרל הישר 

 הרב קוק, אגרת תקנ"ה 
 ברכה שואל הרידב''ז את הרב קוק: כיצד אתה מקרב גם את"פושעי ישראל", )שאינם מקיימים תורה ומצוות(,והרי יש 

 , כנגד ה"מינים והמלשינים" ? 18בתפילת  מיוחדת

 ישנם שני יסודות הקיימים בקדושת ישראל:    * עונה הרב קוק:

 , שנמצאת אצל כל יהודי באשר הוא, ולא ניתן למוחקה או לפגוע בה.הקדושה האלוקיתהנשמה –.הסגולה הפנימית 1

 .התורה והמצוות.הבחירה האישית של יהודי, מה לבצע באופן מעשי בתחום 2

 

 *היסוד של הסגולה הוא הרבה יותר משמעותי וגדול מהיסוד של הבחירה.

 באופן מעשי בתורה ובמצוות. אך, כדי שהסגולה תתגלה בפועל, צריך האדם לבחור נכון  

 בדורנו, דור הגאולה, בא לידי ביטוי יותר היסוד של הסגולה.

 בברית האבות, וכך      –לומר: הקב"ה מתבונן בסגולהכ -מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה"ו -"זוכר חסדי אבות 

 את הגאולה,ולא בגלל הבחירה בטוב.מביא   

 נים", חיפש רבן גמליאל אדם נקי מכל שמץ של שנאה שיתקן אותה.*בתיקון ברכת "למינים ולמלשי

 ולכן בחר בשמואל הקטן, שידע לכוון בברכה רק כנגד אלה שאינם בכלל ישראל )שונאים את ישראל ופועלים נגדם(. 

   לים פוע , אך מאיר בהם אור סגולת ישראל, ומכוחה הםתורה ומצוות *בדורנו, קיימים אנשים רבים, שאינם מקיימים

 במסירות למען עם ישראל וארץ ישראל.   

 ישנם שני סוגי אנשים / תלמידי חכמים:

 ( אנשים/ת"ח שאין להם כישרון ויכולת להתבונן פנימה, ולחלק בין הסגולה הנשמתית לבין הבחירה המעשית.1 

 ( ת"ח שיש להם את הכישרון להעמיק ולחלק בין הסגולה לבחירה. 2 

 .עלול ללמוד ממעשיהם השלילייםהוא  –הכישרון הזה, יבוא לקרב "רחוקים" *אם אדם שאין לו את 

 ולכן הקב"ה נוטע בו הרגשה של שנאה וריחוק כלפי אנשים אלו.  

 הנשמתית  הוא מסוגל להתבונן פנימה בסגולה –אך, אם ת"ח ששקוע באהבת השי"ת, יבוא לקרב "רחוקים"   

 והטוב שקיים בהם. הכוח החיובי ע"י שמעודד את שלהם, וכך יקרבם לתורה,  

 * אופן ההשפעה של ת"ח בעלי כשרון העמקה, על אנשים "רחוקים", בא לידי ביטוי בשלוש דרכים עיקריות:

 מתקן את מעשיו, מידותיו, ודעותיו ]חוזר בתשובה בפועל[ בטווח הזמן הקרוב.–( האדם "הרחוק" 1 

 חוזר בתשובה. –, ובשלב מאוחר יותר של חייו קולט אל תוכו גרעין מהאמונה –( האדם "הרחוק" 2 

 סופג אל תוכו גרעין מהאמונה, והדבר בא לידי ביטוי בבניו אחריו, שחוזרים בתשובה. –( האדם "הרחוק" 3 

 " ]=טוב מבפנים, ומקולקל מבחוץ[.: "טוב מלגיו וביש מלברמעיד הזוהר הקדוש -"בדור שלנו, ב"עקבתא דמשיחא

 ו של המשיח לחמור, ואמרו עליו: "עני ורוכב על חמור".* חז"ל המשילו את דור

 שבאה לידי ביטוי , יש לו קדושה פנימית, ומצד שני סימני טומאה 2יש לו מצד אחד  בחמור יש שני דברים סותרים: 

 בפנימיותן.טובות הן נראות מקולקלות כלפי חוץ, אך הן  –"עקבתא דמשיחא" וכך הנשמות ב בקדושת "פטר חמור". 

לק של הסגולה הרבה יותר גדול. בזמן הזה הסגולה הפנימית לא תתגלה בלי מעשה הבחירה של האדם הח

 עצמו )שיוביל לגילוי הסגולה הפנימית(.

קירוב רחוקים היא פעולה מסוכנת ומתאימה רק לגדולים שבטוחים באמונתם. יש יהודים שכ"כ התרחקו והם 

עלמה. יש יהודים שנראים רחוקים מהתורה, אך ע"י גילוי בעצמם מתנקלים ליהודים והסגולה שלהם כמעט נ

 הטוב שבהם ניתן לחשוף את סגולתם הפנימית.

בוחר לקרב רק את אלו שכח הסגולה הפנימית שלהם גדול. אנשי  הואיודע לזהותם, והרב קוק העיד שהוא 

עורר את סגולתם הדור הזה )דור עקבות המשיח( הם נראים רעים מבחוץ, אך הם טובים מבפנים וראוי ל

  הפנימית כיהודים.
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 אמונה, תרבות ויצירה  פרק חמישי

 חשיבות העיסוק באמנות וביצירה

 ו'-פרק ל"א, פסוקים א'ספר שמות, 
ובכל  ובתבונה ובדעתרוח אלוקים בחכמה ואמלא אותו "ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. 

. ובחרושת אבן למלאות ובחרושת עץ לעשות בכל לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. מלאכה

 מלאכה... ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר ציויתיך".

 אורות הקודש, "חדריו"   הראי"ה קוק,  
 נית, היא יוצרת כפי הלך רוחה פנימה. "היצירה הרוחנית חפשית היא אינה מתחשבת עם שום השפעה חיצו

 מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות, אי אפשר לו להיסגר בתלמודו השטחי לבד."

"אי אפשר לשום אדם לכבוש את הכשרונות הטבעיים שלו, מפני איזה מעצור של מצב או של נימוס. ומי שהוא 

ציא את כשרונו מן הכח אל הפועל, אף על פי שמצד מצבו ומקריו הוא סופר ומשורר בטבע, מוכרח הוא להו

 מוכרח לעסוק תדיר בעניינים אחרים, הרחוקים מספרות ושירה..."

 איגרת הראי"ה קוק לבית הספר לאמנות "בצלאל"
 תחיית האמנות מבטאת את תחיית ארץ ישראל ועם ישראל

ל מתנערת". נצני התחיה נשקפים למי שחפץ "הנה זרם מים קרים על העצמות המפוצחות: "ארץ ישרא

להסתכל יפה. אחד מסימני התחיה המובהקים היא "תחיית האמנות והיופי העברי בא"י". מלבב המחזה 

ומרהיב לראות את אחינו רבי הכשרון, גאוני היופי והאמנות, המוצאים מקום הגון בשדרות הרחבות והגבוהות 

 ם להביאם ירושלימה, לעטר את עירנו הקדושה.של החיים הכלליים, ורוח מרום נשא אות

 "משל הבובה" מבטא את ראשית התחייה למרות שאין זו התכלית הסופית.

הילדה הנעימה והאהובה, הבת הנחמדה, שאחרי מחלה ארוכה וממושכת, גם נואשת, מבקשת את הבובה 

עוד תשאל ותשאל. שלה."שושנה הקטנה מבקשת את הבובה", הבובה אמנם היא השאלה הראשונה, אבל 

רוחה וגויתה ילכו הלוך וחזק, תדרוש עוד גם מרפא, גם מרק, גם בשר ולחם, גם שלמה, גם שביסים ושהרונים, 

 גם מורה ועט, גם ספר ועבודה, ועוד, ועוד. 

ירושלים האהובה, שושנת העמקים, בת ציון היקרה, זאת הבת היקרה, חולת מחלת הגלות המרה, הזעומה 

ה שכחוה, רבים נואשו מרפיון לב, מתקוה וחיים עבורה. עתה זרם חיים מרעיד ברעד נעים את והממושכה. בני

הדרישה בעצמה היא אות חיים, אות  היא דורשת יופי, אמנות, מלאכת מחשבת.העצמות המדוכאות והחולות, 

 תקוה לישועה ונחמה.

כי אם יש בו גם כן פרי ותועלת.  ומה נכבד הוא לדעת, שאות חיים זה איננו רק אות ריק מכל תוכן ממשי,

המקצוע החשוב הזה, של האמנות היפה, יוכל באמת להביא ברכה ולפתח שערי פרנסה וכלכלה למשפחות 

רבות מאחינו על אדמת הקודש. ירומם נפשות רבות ומדוכאות לתת להן הסתכלות בהירה ומאירה, על הדרת 

 החיים, הטבע והמלאכה, על כבוד העבודה והחריצות. 

 חופש היצירה וגבולות ההלכה
 הראי"ה קוק, עולת ראיה, עמ' ג' )פירוש לשיר השירים(

הספרות, הציור והחיטוב ראויים לפיתוח ומבטאים עומק רוחני, בתנאי שהם נעשים בהתאם למוסר 

הספרות, הציור והחיטוב עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעמקי הנפש . ולהלכה

ושית, וכל זמן שחסר עוד אף שרטוט אחד הנגלה במעמקי הנפש החושבת והמרגשת שלא יצא אל הפועל האנ

 עוד, יש חובה על מלאכת המחשבת להוציאו.

חז"ל פרשו את שיר השירים כביטוי לאהבה בין הקב"ה לבין כנסת ישראל, לעומתם סופרי ההשכלה 

 לא הבינו את העומק הרוחני של שיר השירים.
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יר השירים אשר קדשים, הוא ש-ון הזה אמנם נמלא לנו בשיר האהבה, אותו השיר שהוא קדש...והחסר

לשלמה! ......איש נבל ולא חכם כזה לא יוכל להכיל את הרעיון, כי אלה הגעגועים הרבים הפרטיים שב"שיר 

נו מרגיש כלל השירים" הם רשמים של האוצר הגנוז בנפש כלל האומה אשר בחר לו ה' לשמו ולזכרו, מפני שאינ

 שום חסרון בהיפקד מקום אלה הרגשות אשר לא ידעם. 

אישיות ר' עקיבא הכילה שלוש סוגי אהבות והתאפיינה באהבת ה'. לעומתו סופרי ההשכלה לא 

 הבינו את משמעותו העמוקה והטהורה של שיר השירים.

הייתי מצטער על מקרא זה אמנם, מי שבעת שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל יכול יוכל להשיב "כל ימי 

ובכל נפשך... מתי יבוא לידי ואקימנו" ולהאריך באותה שעה ב"אחד" עד שיצאה נשמתו, רק הוא יכול לאמר 

-שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו "שיר השירים" לישראל, שכל הכתובים קדש ושיר השירים קדש

 קדשים! 

 הרב יחיאל יעקב וינברג, שו"ת "שרידי אש" 
 הדת היהודית שואפת להקיף את כל תחומי החיים.

הוא ראיית היהדות כבעלת יחס חיובי לחיים ושאיפה להחיל את עקרונות היהדות המסר המרכזי בדבריו 

תקופת הגלות מנעה את מימוש הפוטנציאל הרוחני של העם היהודי במלואו בתחומי  על שטחי החיים השונים.

ויות ליהודים ושחרורם מעול הגטאות והגלות נוצרה הזדמנות חדשה למימוש החיים השונים, ועם מתן שוויון זכ

 הכוחות היצירתיים בחיים.

היהדות שאפה, בהכרח, להקיף את כל תחומי החיים ולהשתלט עליהם שלטון גמור. החקלאות, היחסים 

בועים בחותם כולם צריכים להיות ק –ההדדיים שבחברה וכן כל מעשי היצירה, באמנות, במדע ובפוליטיקה 

הדת ומצוותם בכך . הנביאים, התנאים והאמוראים לא היו נזירים קדושים בלבד, אלא גם אנשים גיבורים 

 בחיים ואנשי מעשה מלאי חדוות חיים ופעולה. 

 רדיפות היהודים וחיי הגטו יצרו את המושג "חיים חילוניים" והביאו להפרדה בין הדת והחיים.

אים חל שינוי כביר פגעו פגיעה קשה לא רק בכוחות החיים אלא גם בכוחו הדתי אולם, בימי מסעי הצלב הנור

 של אדם מישראל, והחלישוהו.וגם היקף הדת הלך ונצתמצם.

המושג "חיים חילוניים", שהוא זר לרוח ישראל, נוצר בחשכת הימים ההם. הרגש הדתי חדל לינוק במישרין 

 נשים החמורים שיבואו אחריו. מרגש החיים, וניזון רק מפחד המוות ואימת העו

 רוח ישראל נתעטפה שחורים ונתלבשה אדרת נזירים וסגפנות הזרות לרוח היהדות. 

אבל יום בא ורוחות חדשות וחזקות נשבו בעולם. חומות הגטו נפלו ושקעו תחתיהן. נחשול של תקוות אור 

הציף את הפינות הנידחות  –גון וחופש, אפשרות של חיים ומעשי יצירה, צבירת הון ורכישת מעמד חברתי ה

 ואת יושביהן משוללי הזכויות היסודיות.

מצד  מחלוקת בין שתי גישות בשאלת "הדת והחיים" ועמדתו של הרב הירש כי הדת היא יסוד החיים.

אחד, עמדו הזקנים שומרי המסורת והגנו בכל כוחם על צורת הדת השוללת את החיים ואת קניניהם; ומצד שני 

משוחררים שיצאו זה עכשיו מכלא הגטו, ושיכורי חופש ואחוזי סחרחורת הרסו ולא חמלו על כל השתוללו ה

 היקר והקדוש בחיים המסורתיים.

  בשעת סכנה זו הופיע הרב שמשון רפאל הירש ז"ל, ועמד בפרץ.

פירוש  הוא עמד והכריז על האמת הישנה של היהדות: דת וחיים הם הינו הך. ופירושו: דת ישראל היא יסוד,

ותנאי מוקדם לחיים. והמצוות באו להאדירה ולהכניס בשמחה זו את טעם הקדושה וההנאה העליונה, את 

 ההנאה הרוחנית שהיא הגדולה בהנאות.

בשיטת החינוך של הרב הירש הונח שוב היסוד לקיום המצוות מתוך אהבה ומתוך שמחה פנימית, זאת אומרת 

 הדתי, שהוא טבעי כל כך לנפש היהודית. מתוך סיפוק לכמיהתו ועריגתו של הרגש

בספריו ובמאמריו דורש הרב הירש דרישה אחת נמרצת:  .המצוות הן הצינור לקבלת השפע האלוקי

להחיות את הרגש הדתי עד שיהא יונק את חיוניותו ותמציתו מעומק החיוניות הנפשית ולא מפחד המוות 

: "יראת הדת, שהיא נקראת בלשונם של חז"לוהעונשים שלאחריו. זו באמת דרישה עתיקה של חכמי 

 הרוממות", שהיא אהבת הרוממות.

 


