שיעור בווידאו בנושא יצירתיות מאת הרב עדין שטינזלץ
מקורות ושאלות לדיון
הערה למנחה:
אורך הסרטון של הרב שטינזלץ הוא  55דקות .ניתן להשתמש במקורות המובאים כאן לעידוד דיון
לאחר צפייה בסרטון .חלק מהמקורות מוזכרים בסרטון ,ומקורות נוספים מומלצים לשילוב לאורך
היחידה .אחרי המקורות מופיעות שאלות לדיון ולהרחבה.
מקורות
מקור  :5בראשית א,לא – ב,ג:
שי.
ש ִ
שה ְו ִהנֵּה טֹוב מְא ֹדַ ,ויְהִי ע ֶֶרב ַויְהִי בֹקֶר יֹום ַה ִ
ַוי ְַרא אלוקים אֶת כָל ֲאשֶר ָע ָ
שה ַ ,וי ִשְ ב ֹת
שבִיעִי ְמלַאכְּתֹו ֲאשֶר ָע ָ
ָָארץ ְוכָל ְצבָָאםַ ,ויְכַל אלוקים בַיֹום ַה ְ
ש ַמי ִם ְוה ֶ
ַויְכֺּלּו ַה ָ
שבִיעִי ִמכָל ְמלַאכְּתֹו ֲאשֶר ָעשָה.
בַיֹום ַה ְ
שבַת ִמכָל ְמלַאכְּתֹו ֲאשֶר ב ָָרא אלוקים
שבִיעִי ַויְקַדֵּ ש א ֹתֹו ,כִי בֹו ָ
ַויְב ֶָרְך אלוקים אֶת יֹום ַה ְ
ַלעֲשֹות.
מקור  :2תהילים ח,ד-ז:
שמֶיָך,
ד כִי-א ְֶראֶה ָ

ַמ ֲעשֵּה אֶ ְצבְע ֹתֶ יָך--

י ֵָּר ַח וְכֹו ָכבִיםֲ ,אשֶר כֹונָנְּתָ ה.
ה מָה-אֱנֹוש כִי-תִ זְכ ְֶרנּו;

ּובֶןָ-אדָ ם ,כִי תִ ְפקְדֶ נּו.

ו וַּתְ ַחס ְֵּרהּו ְמעַטֵּ ,מאלוקים;

ְוכָבֹוד ְוהָדָ ר ּתְ ַעט ְֵּרהּו.

שי י ָדֶ יָך; כ ֹל ,שַּתָ ה תַ חַתַ -רגְלָיו.
שילֵּהּוְ ,ב ַמ ֲע ֵּ
ז ּתַ ְמ ִ
מקור  :3תהילים ח,ד-ז:
ָָארץ ,נָתַ ן ִל ְבנֵּיָ-אדָ ם.
ש ַמי ִםַ ,לה'ְ ,וה ֶ
ש ַמי ִם ָ
ַה ָ
מקור  :4אברהם יהושע השל:
חטא האדם הוא הכישלון לחיות על פי טבעו.
היות והוא אדון הארץ ,האדם שוכח שהוא למעשה עבדו של הקב"ה.

מקור  :5קהלת רבה (וילנא) פרשה ז,יג
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן
ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,תן דעתך
שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.
מקור  :6מדרש תנחומא (בובר) פרשת תזריע סימן ז:
מדרש תנחומא (בובר) פרשת תזריע סימן ז
שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא:
איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו של בשר ודם נאים.
אמר לו טורנוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם? אמר לו ר'
עקיבא לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות ,שאין שולטין בהן ,אלא בדברים
שהן מצויין בבני אדם.
אמר לו למה אתם מולים? אמר לו אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן ,לכך
הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים משל הקדוש ברוך הוא .הביאו לי
שבולים וגלוסקאות ...אמר לו אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם :אין
אלו נאים?
אמר לו טורנוסרופוס הואיל הוא חפץ במילה ,למה אינו יוצא מהול ממעי אמו? אמר לו
ר' עקיבא ולמה שוררו יוצא בו ,לא תחתוך אמו שוררו? ולמה אינו יוצא מהול ,לפי שלא
נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן ,לכך אמר דוד" ,אמרת
אלוק צרופה וגו'" (משלי ל ,ה).

שאלות לדיון
 .5כיצד מעודד עולמו של הקב"ה יצירתיות וקידמה?
 .2הרב שטינזלץ מציין שהעולם נוצר עם מערכת מגבלות .האם יש למגבלות ערך?
 .3מה אופי השותפות שלנו עם הקב"ה? כאשר אנו עושים שימוש בחומרים שיצר הקב"ה ויוצרים
בעזרתם ,כיצד משלימה עשייה זו את היצירה האלוקית? כיצד לדעתכם מקבל הקב"ה את הרוח
היצירתית של בני האדם?
 .4מדוע בחר הקב"ה ליצור עולם שאינו מושלם?
 .5כיצד יכול האדם להציע את תרומתו היצירתית הייחודית לעולם?

