
 

 תכנית לימודים
2015היום העולמי ללימוד יהדות.  

 אהבה: מסירות, תשוקה, והטעייה
 תוכן העניינים

 סקירה
 למשתתפים מבוגרים

 האיזון בין אהבה וצייתנות: סיפור נדב ואביהו .1
נלמד על מות נדב ואביהו, שני בני אהרון, באירוע כיצד אפשר לאזן בין אהבה לצייתנות בעבודת ה'? בשיעור זה 

 מעלה שאלות רבות על המתח בין ביטוי דתי ספונטאני וצייתנות למערכת דתית.חנוכת המשכן. המקרה 

 סיפור של אהבה, שנאה, ופיוס :אבות, בנים, ואחים .2
רה מוביל לשנאת האם עודף אהבה מצד הו העדפת בן אחד על פני האחר בתורה.ביחידה זו נבחן את רעיון 

אחים? האם השלמה אפשרית בין אחים? סיפורי בראשית מספרים פעם אחר פעם על ילד אחד שנבחר על חשבון 
אחיו. יעקב אוהב את בנו יוסף יותר מכל בניו; רבקה מעדיפה את יעקב; ואילו יצחק אוהב את עשיו. האם אפשרי 

 בנים על פני יתר האחים?לשמור על משפחה מאוחדת כאשר ההורים מעדיפים את אחד ה

 חקירת האהבה בספר "שלושה עשר עלי השושנה" ?האם האהבה היא תמיד דבר טוב .3
ביהדות, תכונות אנושיות אינן נחשבות "חיוביות" או "שליליות" כשלעצמן. כיצד רעיון עקרוני זה, שעומד בבסיס 

ספרו של הרב עדין שטינזלץ, דרך קריאה מעמיקה בטקסט מתוך האמונה היהודית, מיושם בנוגע לאהבה? 
"שלושה עשר עלי השושנה", נחקור את הגישה היהודית לתכונות אנושיות, ונגלה את חכמת היהדות בגישתה 

 לתכונות אנושיות.

 אהבה והטעיה: יעקב, רחל ולאה .4
לאחר שיעקב מרמה את אביו על מנת לקבל את ברכת הבכורה, הוא נשלח למקום הולדתה של אימו כדי למצוא 

ישה. שם, הוא מוצא את רחל ומתאהב בה. יחידה זו תבחן את סיפור ההתאהבות של יעקב ורחל, המרמה של א
לבן ולאה, וההגדרה של אהבה אמיתית. האופן שבו מתארת התורה את יעקב, רחל, ולאה, מעוררים למחשבה 

 מעמיקה בנוגע לסוגים שונים של אהבה. 

 מערכות יחסיםאהבה וציפייה: נקודת מבט תלמודית על  .5
לחכמי התלמוד היו דעות נחרצות בנוגע לאהבה רומנטית. נעיין במספר דוגמאות קיצוניות של קשרים בין בני זוג 

בתלמוד. מה הקשר בין אהבה לציפייה? מה אפשר ללמוד מהסיפורים האלה על איזון בין אהבות לדברים 
 מתחרים?

 אהבת ה' ואהבת עצמי .6
מה המשמעות של אהבת ה'? האם מערכת יחסים עם הקב"ה יכולה להביא אותנו לאהבה עצמית? נאמר לנו שעלינו 
לאהוב את ה' בכל לבבנו )דברים ו, ה(. ביחידה זו נשאל אם אהבת ה' עשויה לשמש ככלי לאהבת העצמי, ולהפוך את 

 האדם לשלם יותר. 

 ואהבתם את הגר: מיהו הגר בקרבנו? .7
ב היא חריגה בתורה, ולמרות זאת התורה מצווה לאהוב את הגר. החוויה שלנו כגרים במצרים עוזרת לנו המצווה לאהו

להעריך את החשיבות של מצווה זו, ואת העיקרון המוסרי שעומד בבסיסה. מה המשמעות של המצווה לאהוב קטגוריה 
 מסוימת של אנשים? מיהם אותם גרים?

 ייםלמשתתפים בגילאי יסודי וחטיבת הבינ
 (הביניים חטיבת לתלמידי) בין אהבה לשנאה: סיפור על אחים .8

התורה מספרת שיעקב  האם הייתם מופתעים לגלות שיש הורים בתורה שגילו יחס מועדף כלפי אחד מהילדים שלהם?
אהב את בנו יוסף יותר מכל ילדיו. התורה גם מספרת, מוקדם יותר בספר בראשית, שרבקה אהבה את יעקב, ואילו 

ביחידה זו נבדוק את נושא . בשני המקרים, היחס המועדף של ההורה הוביל לשנאה בין האחים. יצחק אהב את עשו
 היחס המועדף בתורה, ואת הקשר בין אהבה עודפת של אחד ההורים ושנאה בין אחים. 

 יחס מועדף: בין אהבת הורים לשנאת אחים )לתלמידי בית ספר יסודי(  .9
התורה מספרת שיעקב  שגילו יחס מועדף כלפי אחד מהילדים שלהם? האם הייתם מופתעים לגלות שיש הורים בתורה

אהב את בנו יוסף יותר מכל ילדיו. התורה גם מספרת, מוקדם יותר בספר בראשית, שרבקה אהבה את יעקב, ואילו 
ביחידה זו נבדוק את נושא בשני המקרים, היחס המועדף של ההורה הוביל לשנאה בין האחים. יצחק אהב את עשו. 

 . חס המועדף בתורה, ואת הקשר בין אהבה עודפת של אחד ההורים ושנאה בין אחיםהי
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 האיזון בין אהבה וצייתנות

 כתבה: עליזה ספרלינג

דקות, בהתחשב במגבלות הזמן.  90או  60הערה למורה: שיעור זה מתאים ליחידה באורך 
דקות ניתן  90דקות ניתן להשמיט את הפעילות המקדימה. ליחידה בת  60ליחידה באורך 

 לכלול את הפעילות המקדימה ולאפשר זמן נוסף לדיון.

    

סיפור מותם של נדב ואביהוא בחנוכת המשכן מעלה שאלות לגבי המתח בין ביטוי רוחני ספונטני 
מה קרה,  ןר הטראגי והתמוה ביחד, ננסה להבילבין צייתנות למערכת הדתית. נלמד את הסיפו

 ת של הסיפור לגבינו.ונבחן את ההשלכו

 

דקות(      15) פעילות מקדימה

 חד של החדר. כתבו את המילה "עבודת כתבו את המילה "ציות" על פלקט שייתלה בצד א
 לב" על פלקט נוסף, שייתלה בצד השני של החדר.  ה

  ל שהעלו את השאלות הבאות למחשבה, בזמן שהמשתתפים מתלבטים באופן הטוב ביותר
 עבודת ה':

 

 הטובה ביותר או הנעלית ביותר לעבוד את ה' ביהדות?מהי הדרך  .1
האם הדרך הטובה ביותר היא ציות למצוות התורה, אפילו אם המצוות מתנגשות  .2

 ברעיונות או צרכים אישיים? 
ביטוי חופשי של אהבת ה' ללא מגבלות  –האם הדרך הטובה ביותר היא "עבודת הלב"  .3

  או מערכת מוגדרת?
 

  במקום שמיצג לדעתם את האידיאל היהודי )ליד אחד הפלקטים, בקשו מהמשתתפים לעמוד
 או באמצע, או סמוך יותר לאחד הצדדים(.

  ערכו דיון קצר כדי להבין היכן התמקמו המשתתפים, ומדוע )אל תקדישו לדיון יותר מחמש
 דקות!(

 נברר את הדיכוטומיה שהעלינו דרך הסיפור של נדב ואביהוא.

 

יצאו ממצרים, עברו את ים סוף, וקיבלו את התורה. הם הסיפור שלנו מתחיל במדבר. בני ישראל 
 ל בזמן שהעם שוכן במדבר.-נצטוו לבנות משכן, בית עראי לעבודת הא

. אהרון ובניו אהרון, אחיו של משה, הוא הכהן הגדול. אחרי שבעה ימים של הכנה, המשכן נחנך
מביאים קרבנות, ומשה ואהרון מברכים את העם. לאחר כל ההכנות השכינה סוף סוף נכנסת 

 לאהל מועד. 
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 .קראו את הסיפור ביחד 

 :כד-כב, ט ויקרא: 1מקור 

 

 שאלו: 
 מרגיש לדעתכם הקהל?תארו לעצמכם שאתם צופים בחנוכת המשכן. כיצד  .1

 מפתיעים את הקורא.; האירועים הבאים המשיכו בקריאת הסיפור 

 :ב-א, י ויקרא: 2 מקור 

 

  :שאלו 

  
 תארו לעצמכם שאתם צופים באירוע חנוכת המשכן. כיצד אתם מרגישים עכשיו? .1
 מדוע מתים נדב ואביהוא לפי הטקסט? .2

 

חמור עד כדי כך, שסופם היה  שאלה במה היה חטאם של נדב ואביהואמתלבטים בהפרשנים 
למות בשריפה. נעיין בפרושם של הספרא, רבי שמשון רפאל הירש, והרב עדין אבן ישראל 

שטיינזלץ. שלושת הפירושים מתמקדים בעובדה שהקטורת שהביאו נדב ואביהוא הובאה ללא 
אה ציווי אלוקי )כפי שמפורש בפסוק א, "אשר לא צוה אותם". הספרא הוא פירוש מסוף המ

. אחד ההוגים הגדולים של המאה 19-השנייה; הרב הירש היה פרשן והוגה גרמני מן המאה ה
ץ, מוכר בעיקר בזכות פירושו לתלמוד, ועבודתו בתחום המיסטיקה לזנהנוכחית, הרב שטיי

 היהודית.

  5, 4, 3קראו בקול את מקורות. 

 :א פרשה שמיני ספרא: 3 מקור 

 

 :שאלו 
 מה הניע את נדב ואביהוא להביא קטורת לפי הספרא? .1
  למה מתכוון הספרא באמירה, שנדב ואביהוא "עמדו להוסיף אהבה על אהבה"? .2
 מה הבעיה בהוספת "אהבה על אהבה"? .3

 :א פסוק י פרק ויקרא הירש ר"רש: 4 מקור 

 הנדבה קרבנות אפילו. סובייקטיבית לשרירות מקום אין הקרבנות עבודת במסגרת
 מבקשים הקרבן מקריבי כי. להם שנקבעו הצורות במסגרת להיעשות חייבים
. מצוותיו עול וקבלת' ה בקול שמיעה ידי - על אלא תושג לא זו אך; יםקאל קירבת

 האל את לשעבד מבקשת האליליות. לאליליות יהדות בין המבדילה הנקודה זו הנה
 האדם את משעבדים ישראל אשי ואילו; האדם רצון את יעשה למען - בקרבן

3



 

 עשויים הקרבנות כל כך משום. מצוותיו עול את עצמו על יקבל למען -' ה לעבודת
 כך משום. לרגליו נר המצוה את לעשות נודר והמקריב; מצוה של מתכונת פי - על

; ביטוי לה לתת בא שהקרבן, אמת אותה תחת חותרים אדם מלב הבדויים קרבנות
 עול וקבלת' ה בקול השמיעה תחת - שרירותית סובייקטיביות משליטים הם

 של ראשונה חנוכה בשעת מותם; אהרן בני מות את אפוא מבינים הננו. מצוותיו
 המקדש מתחום שרירות כל מוציא הוא; שלעתיד הכהנים לכל אזהרה הוא המקדש

 בהמצאת לא - תתבטא ישראל כהני פעילות! לתורה מקדש אלא איננו עצמו שכל -
 '.ה למצוות תוקף במתן אלא - העבודה בתחום חידושים

 :שאלו 
 מה הבעיה בסובייקטיביות בעבודת ה'? .1
 וע לא?דהאם צייתנות היא האידיאל אליו יש לשאוף בעבודת ה'? מדוע, או מ .2
 לפי הרב הירש, מהו האיזון הנכון בין פעולות סובייקטיביות של אהבה וציות למערכת? .3

גשר אל שטינזלץ: "הרב עדין אבן ישראל  :5מקור 
ג'רוסלם רפורט,  פרשת ויקהל" )אנגלית( –הנצח 

28.02.05 

המשכן ניתן להשוות לבניית חללית. לשם נסיעה בחלל נדרש כלי רכב את בניית 
ארוך ככל  –שיכול להגיע למקומות מרוחקים בחלל החיצון, ועם זאת, המסע 

מוגבל בפרמטרים פיסיים וסופיים. המשכן הוא אתגר עוד יותר גדול:  –שיהיה 
 ל הנצחי והאדם החולף.-מטרתו לגבור על המרחק העצום של ההבדל בין הא

לשם בניית חללית, יש לפתח תכנית, לעצב תרשים, לרכז חומרים, וליצור כל 
מדויק מרכיב. כל מרכיב נבדק ושוב נבדק, על מנת להבטיח שהוא מתאים באופן 

למפרט. כל המרכיבים מחוברים לכדי יחידה מלוכדת. לבסוף, כל חלק נבדק שוב, 
כל מערכת נבחנת באופן נפרד, והמבנה כולו מורכב מחדש. גם המשכן נבנה, 

פורק, והורכב מחדש, כדי להבטיח את תקינותו של כל מרכיב, ולוודא את התאמתו 
 למבנה הכולל.

כד(, -שהיווה את שיאו של התהליך )ויקרא ט, א... ביום האחרון לחנוכת המשכן, 
השכינה הייתה אמורה להיכנס לחלל הפיסי של המשכן. הפעולות שנועדו לאפשר 

תשומת לב מדויקת לפרטים: משה מצווה את אהרון  ואירוע יוצא דופן זה דרש
)הכהן הגדול( להביא קרבנות שונים "כאשר צוה ה'" )ויקרא ט, ז(, ואהרון עושה 

פי שֻצווה, "כמשפט" )ויקרא ט, טז(, "כאשר צוה משה" )ויקרא ט, כא(. רק בדיוק כ
אחרי הקמת המשכן וביצוע כל הפעולות באופן מדויק על ידי אהרון, ורק לאחר 
שמשה ואהרון מברכים את העם, מתחברים אל העם, ומזהים את עצמם כחלק 

ש מלפני ה', רק אז מתגלה הקב"ה: "וירא כבוד ה' אל כל העם, ותצא א –מהעם 
ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם" 

 כד(. -)ויקרא ט, כג

תוצאות הרשלנות מתוארים באופן דרמטי בפסוק הבא: נדב ואביהוא, בני אהרון, 
פרט שלא היה לגביו ציווי... ומיד נאכלים על ידי אש מלפני ה'  –מביאים "אש זרה" 

 ב(.-א )ויקרא י,

  :שאלו 
משל החללית הוא משל עוצמתי. האם לדעתם הוא גם משל מדויק? מדוע, או מדוע  .1

 לא?
דבר שדורש דיוק שדומה למעמד של בניית חללית משפיע האם הדימוי של המשכן כ .2

 על דעתכם על מעשיהם של נדב ואביהוא? כיצד?

4



 

, הביקורת על נדב ואביהוא הייתה שהם לא שמו לב מספיק לפרטים. הוא לדעת הרב שטיינזלץ
ממשיל את בניית המשכן וחנוכתו לבניית חללית: כפי שלשם מסע בחלל נדרשות הנחיות מדויקות 

 לשם הפעלת המשכן נדרש ציות להנחיות ברורות ומוגדרות. מאוד, כך גם 

 מתוך כך, עולה שאלה עקרונית:

 :שאלו 
 אישי ורגשי סותר בטבעו את חובת הציות?האם ביטוי  .1

 

תארו לעצמכם שהייתם בקהל הצופה בחנוכת המשכן, וראיתם את מותם המזעזע של נדב 
ואביהוא. מה תעשו כעת? כיצד הייתם מצפים שמשה, דודם של נדב ואביהוא, ואהרון, אביהם, 

 יגיבו למותם?

 נמשיך את קריאת הסיפור בספר ויקרא, ונראה כיצד הגיבו משה ואהרון למותם של נדב ואביהוא. 

 :ז-ג, י ויקרא: 6 מקור 

 

 :שאלו 
 מדוע לדעתכם אומר משה לאהרון ולבניו להימנע ממנהגי אבלות? .1
האם תגובתו של אהרון ראויה, בהתחשב בעובדה שהוא הכהן הגדול? מדוע, או מדוע  .2

 לא?
נעיין בשני פירושים להנחיה התמוהה של משה לאהרון ובניו. הפירושים נכתבו על ידי רשב"ם, רבי 

, ושל רש"י, סבו של רשב"ם, שהיה פרשן צרפתי 12-שמואל בן מאיר, פרשן צרפתי מן המאה ה
 .11-במאה ה

 :ג, י ויקרא, ם"רשב: 7 מקור 

 
 :שאלו 

  רשב"ם? מדוע אסור לאהרון ולבניו להתאבל לדעת .1
תארו לעצמכם שאתם נמצאים במעמד חנוכת המשכן, ורואים את אהרון ובניו  .2

ממשיכים בעבודות היום בלי שום רמז של אבלות. כיצד הייתם מפרשים את 
 התנהגותם? האם הייתם חשים שהם מקדשים שם שמיים?

האם אתם מאמינים שצייתנות במחיר אישי כבד הוא קידוש ה' ברמה הגבוהה ביותר?  .3
 תוכלו לחשוב על סיפורים מקראיים או אחרים התומכים ברעיון זה? מדוע? האם

סובר שאהרון ובניו קידשו שם שמיים והפגינו את מסירותם לקב"ה  הרשב"ם .4
ולעבודתם במשכן בכך שלא גילו סימני אבלות חיצוניים. האם אפשר להנגיד ניכור זה 
לתחושותיהם עם הניסוח במדרש לפיו נדב ואביהוא מתו משום ש"הוסיפו אהבה על 

 אהבה"?
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גן שלילי של אהבה וביטוי דתי בניגוד לפרשנות שמפרשת את מעשה נדב ואביהוא כמפ
 סובייקטיבי, רש"י מציג נקודת מבט שונה לגמרי.

 :ג, י ויקרא, י"רש: 8 מקור 

 

 :שאלו 
כיצד פירוש רש"י )שמבוסס על המדרש בבראשית רבה( מנוגד לפירושים שמביעים  .1

 מורת רוח מן המעשה הספונטאני של נדב ואביהוא?
מו כ"? מהי גדולתם של אישיויות דתיות מדוע לדברי רש"י נדב ואביהוא הם "גדולים .2

 נדב ואביהוא?
לפי פרשנות זו, משה מאמין שנדב ואביהוא היו גדולים ממשה ואהרון. כלומר, משה  .3

   ידע שמעשה נדב ואביהוא היה קידוש ה'. האם ייתכן שנדב ואביהוא לא חטאו כלל?

נראה כיצד אהרון ובניו הנותרים אלעזר ואיתמר מתנגדים להוראתו של משה בפסוקים הבאים 
לגבי  להמשיך בעבודה כאילו שום דבר לא קרה. אהרון, אלעזר, ואיתמר קיבלו הנחיות מדויקות

אך אהרון מחליט לשנות פרט אחד. למרות שתגובת אהרון למות בניו  –הקרבת הקרבנות במשכן 
 שלו, ומתעקש לפעול באופן הנכון על פי אמונתו. הרון עומד על הייתה "וידם אהרון", הפעם א

  9קראו ביחד את מקור. 

 :כ-טז, י ויקרא: 9 מקור 

 

 :שאלו 
 מתנגד אהרון לציווי של משה להמשיך ולשרת כאילו שום דבר לא קרה?כיצד  .1
 ל?-כיצד מצדיק אהרון את מעשיו? כיצד הוא יודע אם מעשיו הם קיום של רצון הא .2
מבסס אהרון מחדש את העיקרון של עבודת ה' אינטואיטיבית וסובייקטיבית? כיצד  .3

 מדוע הוא מתנגד לצייתנות חסרת רגש?

אהרון מאמין שיש זמן ועת לשירות הקודש באופן ספונטאני, ביחד עם חוש של אחריות ומחויבות. 
א משמיע קול שניהם קיימים בעולם של אהרון. למרות שאהרון הפנים את האבל על מות בניו, הו

 כאשר הוא מאמין שחשוב גם שיבטא את עצמו. 
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ראינו את הסיפור של מות נדב ואביהוא, את המגבלות על אבלות מופגנת של אהרון ובניו, ואת 
 חילוקי הדעות בין משה ואהרון בנוגע לשעיר החטאת.

 :שאלו 
דתית לבין עבודת ה'  מהו לדעתכם המסר של התורה בנוגע לאיזון בין ציות למערכת .1

 ספונטאנית ואינטואיטיבית הנובעת מתוך אהבת ה'?
 מהו האיזון הנכון לדעתכם? .2

מצד אחד, מותם של נדב ואביהוא מזהיר אותנו מפני עבודת ה' באופן ספונטאני ומשוחרר. מצד 
שני, תגובת אהרון בנוגע לשעיר החטאת מעידה שלעיתים לא מצפה התורה מהאדם צייתנות, 

 אלא מחשבה ורגש. 
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 דף מקורות

 :כד-כב, ט ויקרא: 1 מקור

 

 :ב-א, י ויקרא: 2 מקור 

 

 א פרשה שמיני ספרא: 3 מקור

 

 א פסוק י פרק ויקרא הירש ר"רש: 4 מקור

 חייבים הנדבה קרבנות אפילו. סובייקטיבית לשרירות מקום אין הקרבנות עבודת במסגרת
 לא זו אך; אלהים קירבת מבקשים הקרבן מקריבי כי. להם שנקבעו הצורות במסגרת להיעשות

 יהדות בין המבדילה הנקודה זו הנה. מצוותיו עול וקבלת' ה בקול שמיעה ידי - על אלא תושג
 אשי ואילו; האדם רצון את יעשה למען - בקרבן האל את לשעבד מבקשת האליליות. לאליליות

 כל כך משום. מצוותיו עול את עצמו על יקבל למען -' ה לעבודת האדם את משעבדים ישראל
 משום. לרגליו נר המצוה את לעשות נודר והמקריב; מצוה של מתכונת פי - על עשויים הקרבנות

 הם; ביטוי לה לתת בא שהקרבן, אמת אותה תחת חותרים אדם מלב הבדויים קרבנות כך
 מבינים הננו. מצוותיו עול וקבלת' ה בקול השמיעה תחת - שרירותית סובייקטיביות משליטים

 הכהנים לכל אזהרה הוא המקדש של ראשונה חנוכה בשעת מותם; אהרן בני מות את אפוא
 פעילות! לתורה מקדש אלא איננו עצמו שכל - המקדש מתחום שרירות כל מוציא הוא; שלעתיד

 '.ה למצוות תוקף במתן אלא - העבודה בתחום חידושים בהמצאת לא - תתבטא ישראל כהני
 פרשת – הנצח אל גשר: "שטינזלץ ישראל אבן עדין הרב: 5 מקור 

 28.02.05, רפורט רוסלם'ג (אנגלית" )ויקהל

המשכן ניתן להשוות לבניית חללית. לשם נסיעה בחלל נדרש כלי רכב שיכול להגיע את בניית 
מוגבל בפרמטרים  –ארוך ככל שיהיה  –למקומות מרוחקים בחלל החיצון, ועם זאת, המסע 

חק העצום של ההבדל פיסיים וסופיים. המשכן הוא אתגר עוד יותר גדול: מטרתו לגבור על המר
 ל הנצחי והאדם החולף.-בין הא

לשם בניית חללית, יש לפתח תכנית, לעצב תרשים, לרכז חומרים, וליצור כל מרכיב. כל מרכיב 
נבדק ושוב נבדק, על מנת להבטיח שהוא מתאים באופן מדויק למפרט. כל המרכיבים מחוברים 

, והמבנה כולו באופן נפרד ערכת נבחנתלכדי יחידה מלוכדת. לבסוף, כל חלק נבדק שוב, כל מ
, כדי להבטיח את תקינותו של כל מרכיב, מורכב מחדש. גם המשכן נבנה, פורק, והורכב מחדש

 ולוודא את התאמתו למבנה הכולל.

כד(, השכינה הייתה -... ביום האחרון לחנוכת המשכן, שהיווה את שיאו של התהליך )ויקרא ט, א
 והפעולות שנועדו לאפשר אירוע יוצא דופן זה דרשלהיכנס לחלל הפיסי של המשכן. אמורה 
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תשומת לב מדויקת לפרטים: משה מצווה את אהרון )הכהן הגדול( להביא קרבנות שונים "כאשר 
צוה ה'" )ויקרא ט, ז(, ואהרון עושה בדיוק כפי שֻצווה, "כמשפט" )ויקרא ט, טז(, "כאשר צוה משה" 

(. רק אחרי הקמת המשכן וביצוע כל הפעולות באופן מדויק על ידי אהרון, ורק לאחר )ויקרא ט, כא
רק אז  –שמשה ואהרון מברכים את העם, מתחברים אל העם, ומזהים את עצמם כחלק מהעם 

מתגלה הקב"ה: "וירא כבוד ה' אל כל העם, ותצא אש מלפני ה', ותאכל על המזבח את העולה 
 . כד(-ירנו ויפלו על פניהם" )ויקרא ט, כגואת החלבים, וירא כל העם ו

תוצאות הרשלנות מתוארים באופן דרמטי בפסוק הבא: נדב ואביהוא, בני אהרון, מביאים "אש 
 ב(.-פרט שלא היה לגביו ציווי... ומיד נאכלים על ידי אש מלפני ה' )ויקרא י, א –זרה" 

 
 ז-ג, י פרק ויקרא: 6 מקור

 

 

 

 

 ג, י ויקרא, ם"רשב: 7 מקור

 

 

 

 ג, י ויקרא, י"רש: 8 מקור

 

 :כ-טז, י ויקרא: 9 מקור 
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 אבות, בנים, ואחים:
 סיפור של אהבה, שנאה, ופיוס

 כתבה: דבורה כץ
 

   דקות( 5הקדמה )

בתורה נאמר שיעקב אהב את יוסף יותר  נותנים לבן האהוב עליהם יחס מועדף.הורים בתנ"ך 
, כפי שמוקדם יותר בספר בראשית נאמר שרבקה אהבה את יעקב, ואילו יצחק אהב בניומכל 

את עשו. בשני המקרים, העדפת בן אחד על פני אחיו הובילה לשנאה בין האחים, ובסופו של 
 דבר גם ליריבות קשה. 

היום נבחן את נושא העדפת בן אחד על פני השני במקרא, ואת היחס בין אהבה עודפת של 
את אחים. הרמה שאליה הגיעה השנאה בין יוסף לאחיו אמנם מטרידה, אך מעודד הורה לשנ

 לראות שבסופו של דבר, הגיעו האחים לפיוס בבגרותם.

 דקות( 20חלק א: יעקב ויוסף: כאשר אהבה מובילה לשנאה )

של יוסף, שמכעיס את אחיו כאשר הוא משתף אותם בחלומותיו. האחים  וכולנו מכירים את סיפור
כדי כך שהם זורקים אותו  דטוב מהם. אחי יוסף כועסים עליו ע משים עצמו כאילו הואחושבים שיוסף 

בסופו של דבר לבור, ומוכרים אותו לעבדות למצרים.  המקור הראשון אותו נקרא מתאר את ראשית 
 ו.  המתיחות בין יוסף לאחי

  ולענות ביחד על השאלות. לימוד 1בקשו מהמשתתפים לקרוא בחברותא את מקור ,
בחברותא משמעותו לימוד עם אדם נוסף; לימוד בסגנון זה מאפשר לשתף רעיונות ולדון 

 עם אחרים בטקסט הנלמד.  

 ד-: בראשית לז, ב1מקור 

 

 שאלו : 
כל צאצאיו של יעקב? איזה מסר פסוק ב פותח בתיאור תולדות יעקב. האם מוזכרים בפסוק  .1

 מעביר לנו המקרא?
 האם יש לך ילד, חבר, או עמית מועדף? מדוע? אילו השלכות יש לתחושות אלה? .2
 מה מספר לנו המקרא על המפגש בין יוסף לאחיו? האם יוסף חף מאשמה במצב שנוצר?  .3

קב, אלא מתמקד בבן הסיפור נפתח ב"תולדות יעקב", אך המשך הסיפור אינו מתאר כלל את צאצאי יע
אחד בלבד. הסיפור מצביע באופן ברור על העובדה שיעקב מעדיף את יוסף על פני כל בניו. בסיפור 

מתואר שיוסף הוא "בן זקונים", וכי יוסף נולד כאשר יעקב היה מבוגר יחסית. ידוע גם שיוסף הוא בנה של 
דיף את יוסף. עם זאת, נאמר לנו רחל, אשתו האהובה של יעקב. ייתכן שזו הסיבה שבגללה יעקב מע

בנוסף כי יוסף סיפר לאביו דברים רעים אודות אחיו. אין ספק שמעשיו לא סייעו לבניית מערכת יחסים 
 חיובית בין האחים.

 למרבה הצער, אהבתו הגדולה של יעקב ליוסף תורמת לשנאתם של האחים כלפי יוסף.

 ן במתנה של יעקב ליוסף, שסימלה את אהבתו: הרב יונתן זאקס, רבה הראשי לשעבר של בריטניה, ד

10



 

 .עיינו במקור הבא בחברותות ודונו במשמעותו 

: הרב יונתן זאקס, וישב ]תשע"א[, "ברית 2מקור 
 ודיון"

יעקב נתן לבן האהוב עליו סימן נראה לעין, כתונת פסים עשירה ומפוארת שהכין 
במיוחד עבורו. הכתונת היוותה פרובוקציה יומיומית עבור אחיו. בנוסף, יוסף הביא 

 לביו דיווחים רעים על אחיו למחצה, בני השפחות. 

 :שאלו 
 מה הניע את יעקב להעניק ליוסף מתנה כל כך מפוארת? .1
מצביע על כך שהמתנה של יעקב היא סמל "נראה לעין". מה המשמעות של הרב זאקס  .2

 המתנה אותה בחר יעקב?

יעקב בחר לתת ליוסף מתנה בעלת משמעות מסוימת. מעיל הוא בגד שכולם רואים; הכתונת לא הייתה 
מתנה שמטרתה הנאה אישית ופרטית. בנוסף, הכתונת הייתה כתונת פסים, שנועדה לעורר תשומת לב. 

 יעקב נתן ליוסף כתונת פסים מתוך אהבה, אך במעשהו ליבה את שנאת האחים ליוסף. 

 :דיון 
 ייתכן עודף אהבה, או מצב של אהבה מוגזמת? אם כן, מהן ההשלכות האפשריות?האם  .1
 האם אהבה חייבת להוביל לבחירה ולהעדפת אדם אחד על פני האחר?  .2

ישראל שטינזלץ בוחן את היחס בין אהבה, שנאה, ואדישות. הרב שטינזלץ הוא -, הרב עדין אבן3במקור 
ית, וידוע בעיקר בזכות התרגום והפירוש המקיף שכתב אחד מהוגי הדעות המובילים של המאה הנוכח

 לתלמוד כולו, וכתביו בתחום המיסטיקה היהודית. 

  3קראו בקול את מקור : 

ישראל שטינזלץ, "מילים -: הרב עדין אבן3מקור 
 פשוטות" )תורגם מאנגלית(

המרכיב הראשון בכל סוג של אהבה הוא הדאגה לדבר חיצוני לי. אין אהבה 
ין דאגה, או אכפתיות. ההיפך מאהבה אינה שנאה, אלא אדישות. שבבסיסה א

אמנם אהבה ושנאה מושכים לכיוונים שונים: אהבה היא משיכה למושא 
תחושותינו, בעוד שהשנאה מרחיקה. ועם זאת, אהבה ושנאה מקורם בדאגה 
ואכפתיות. התחושה לא צריכה להיות רציפה; היא עשויה להתנודד בין אהבה 

בין אם  –הות התחושה היא דאגה, ומעורבות. רגשות אמתיים לשנאה, אך מ
 יכולים להתפתח רק כאשר יש תחושה של מעורבות. –שליליים ובין אם חיוביים 

 :שאלו 
 לפי דבריו של הרב שטינזלץ, מה ההבדל בין שנאה לאדישות? .1
 האם אחי יוסף שנאו אותו, או היו אדישים כלפיו? מדוע? .2
שנאתם מישהו או משהו. חישבו על תקופה שבה  חשבו על תקופה בחייכם שבה .3

 הייתם אדישים. איזה זיכרון חזק יותר?
נאמר בתורה שאחי יוסף שנאו אותו. הרב שטינזלץ מסביר שאהבה ושנאה נמצאים  .4

כלפי יוסף; נראה מכך שהם אינם  םעל אותו רצף רגשי. לאחים רגשות עוצמתיי
אה באמת עדיפה על האדישות? אדישים כלפיו. האם עובדה זו מעודדת? האם השנ

 כיצד?

שנים ארוכות מאוחר יותר, כאשר האחים נפגשים מחדש עם יוסף, שנאת האחים מוחלפת 
 בתחושות של חרטה, ואולי גם של אהבה. 
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  דקות( 15חלק ב: רבקה ויצחק: מעשה אבות סימן לבנים )

אם נבחן את ילדותו של יעקב, לא נופתע שיש לו בן מועדף, משום שגם הוריו נהגו יחס מיוחד בבן אותו 
אהבו. ייתכן שיעקב למד לנהוג כך מהוריו, יצחק ורבקה. יעקב גדל בבית שבו הייתה העדפה ברורה 

 בקרב ההורים. 

 ם את הערה למורה: אם המשתתף אינו מכיר את הסיפור של עשו ויעקב, שתפו עמ
 התקציר הבא:

ל התגלה אליה וסיפר לה שהיא עתידה ללדת תאומים. בתקופת המקרא -כאשר רבקה הייתה בהריון הא
ל סיפר לרבקה שלא כך יהיה במשפחתה: -הבן הבכור תפס את מעמדו של האב כראש המשפחה. הא

הבן הבכור ישרת את הצעיר. כאשר נולדו התאומים, הבכור נקרא עשו, משום שהיה אדום ושעיר, והאח 
 יר נקרא יעקב, משום שתפס בעקב אחיו עשו בזמן לידתם.  הצע

המקרא ממשיך ומספר, שלאחר שגדלו הנערים, רבקה ויצחק בחרו כל אחד את הבן האהוב עליהם: יצחק 
 אהב את עשו, ואילו רבקה אהבה את יעקב.

הוב עליו. כאשר יצחק זקן ונטה למות, הוא תכנן להעביר את ברכת הבכורה לעשו, שהיה בכורו והבן הא
רבקה החליטה לסייע לבנה האהוב יעקב לרמות את אביו, כדי שברכת הבכורה תעבור אליו ולא לאחיו. 

היא עזרה לו להתחפש לאחיו עשו, כדי שאביו ייתן לו את הברכה והבכורה במקום לעשו. כאשר עשו גילה 
א רצה להרוג את אחיו. שברכת הבכורה נלקחה ממנו, ושאחיו רימה אותו, כעסו היה גדול כל כך, שהו

 רבקה, שחששה לחייו של בנה הצעיר, אמרה ליעקב לברוח לחרן לפני שעשו יוכל לפגוע בו.  

  5 -ו 4קראו בקול את מקורות 

 כח: -: בראשית כה, כז4מקור 

 

המקרא מספר שרבקה אהבה את יעקב, ואילו יצחק אהב את עשו. יעקב התחפש לאחיו ורימה את אביו, 
על מנת לזכות בברכתו. הרמאות בסופו של דבר מובילה לקריסת התא המשפחתי כולו. יעקב נאלץ 

 לברוח מבית הוריו כדי להציל את עצמו מכעסו של עשו. יעקב לעולם לא יראה שוב את אמו. 

 : בראשית כז, מא: 5מקור 

 

  :שאלו 
 מה תכנן עשו עבור יעקב? מדוע מעדיף עשו להמתין עד אחרי מות אביו? .1

המסר של הסיפור מורכב. יעקב שומע לקול אמו )שאוהבת אותו( ומרמה את אביו )שמעדיף את עשו( על 
מנת לגנוב את ברכת עשו. בהתחשב בתוצאה הקטסטרופאלית לדינמיקה המשפחתית, היה אפשר 

לחשוב שיעקב ילמד את סכנות היחס המועדף במשפחה. אך יעקב מתעלם מן הסכנה, ומחליט אף הוא 
 יחס מועדף בבנו האהוב, יוסף. לנהוג 

בסופו של דבר, תוצאות היחס המועדף דומות בשני הסיפורים. עשו חש נבגד על ידי ההתנהגות של אחיו, 
ומתכנן להרוג את יעקב כנקמה על מעשיו. היות שיצחק נוטה למות, עשו מבקש להמתין עד לאחר מותו 
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שהכתונת היא סימן לאהבת יעקב את יוסף, שונאים כדי להוציא לפועל את תכניותיו. אחי יוסף, שיודעים 
 את יוסף, ומתכננים אף הם להרוג אותו. 

  :שאלו 
 מדוע לדעתכם לא למד יעקב את הלקח של חוויות ילדותו? .1
האם הרג אח הוא תגובה קיצונית מדי ליחס מועדף של ההורים? מדוע לדעתכם נוטים עשו  .2

 ואחי יוסף לקיצוניות זו? 

  דקות( 15)חלק ג: פיוס 

אפילו בזמן שהאחים מתכננים להרוג את יוסף, בני יעקב אינם רוצים שאביהם ידע מה עשו לאחיהם. אף 
על פי שיעקב רימה את אחיו ואביו, עשו אינו רוצה שאביו ייאלץ לראות את בנו רוצח את אחיו. כולם רוצים 

דים על ידי אביהם, שאביהם יאהב אותם, ולא ישנא אותם על אבדן האח. אפילו כאשר האחים חשים נבג
 הם עדיין לא רוצים לאכזב אותו, ועדיין כמהים לאהבת אביהם. 

בעבור הזמן והמרחק, הכעס והשנאה שבערו בעשו שוככים, ומוחלפים ברצון להתאחד עם אחיו, יעקב. 
 לאחר שיוסף נמכר לעבדות, אחיו רואים את השפעת האבדן על אביהם. 

 עשו, מתאחדים ומתפייסים. בסופו של דבר, יוסף ואחיו, ויעקב ו

, מצביע על הניסוח המיוחד שבו משתמש המקרא ביחס לבני יעקב 11-רש"י, פרשן צרפתי מן המאה ה
 בעת שהם יורדים למצרים בתקופת הרעב. 

 : בראשית מב, ג:6מקור 

 

הפסוק מתאר את בני יעקב בכינוי "אחי יוסף", ובכך מדגיש את הקשר בין האחים, ואת רצונם של אחי 
 יוסף לנהוג כאחים, למרות מעשיהם בעבר. 

  :שאלו 

. לכולנו תפקידים במסגרת חיי המשפחה שלנו. מהו התפקיד המרכזי שלך בשלב זה? כיצד 1
 התפקיד משתנה עם הזמן?

גישה פרשנית שמשתמשת  –פיטר פיצלה, פסיכולוג ומרצה לספרות אנגלית, הוא ממציא הביבליודרמה 
במשחק תפקידים תוך קריאה טקסטואלית צמודה של המקרא. פיצלה מציע נקודת מבט נוספת לרצון של 

 האחים להתפייס. 

 

: פטר פיצלה, "בארות אבותינו" )תורגם 7מקור 
 מאנגלית(

החלק השני של ספר בראשית בוחן את נושא האחים, ומזמין אותנו לבחון את 
מערכת היחסים בין אחים ואחיות כתהליך של עשיית נפשות. בין הקטבים השונים, 

בין האינטימיות לעוינות, נשים וגברים מתעמתים ביניהם לבין עצמם... ספר 
ר דינאמי העשוי בראשית מתאר את אחוות האחים ככלי קטלני וגם אוהב, כדב
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של משיכה והיבדלות, דחייה  ֶצנְְטִריֶפָטִליו ֶצנְְטִריפּוָגִלימקיצונית ומתחים, ככוח 
וכמיהה, רצון לשליטה ולכפרה... ספר בראשית אינו נותן מקום רק למחלוקת 

ולסכנה שנוצרים על ידי קשר זה, אלא גם חולקת לו כבוד בכמיהה לכפרה שמצויה 
 בלב האחים.

 :שאלו 
האם אתם מסכימים עם טענתו של פיצלה, כי קשר בין אחים הוא תהליך של "עשיית  .1

 נפשות"? נמקו את דעתכם.
אם יש לכם אחים, חישבו על אופי מערכת היחסים שלכם בילדות עם אחיכם או אחיותיכם.  .2

האם היה צורך בפיוס? אם כן, ואתם מוכנים לשתף את יתר הלומדים בחוויה, ספרו עליה 
 האחרים.  למשתתפים

  דקות( 5סיכום )

 יעקב בילדותו זוכה ליחס מועדף מצד אמו, וכאדם מבוגר ואב מעניק יחס מועדף לאחד מבניו.

 :שאלו 
 מדוע לדעתכם יחס מועדף הוא נושא מרכזי שנידון לכל אורך ספר בראשית? .1
 מה אפשר ללמוד משני הסיפורים על יעקב?  .2
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 דף מקורות

  כאשר אהבה מובילה לשנאהחלק א: יעקב ויוסף: 

 ד:-: בראשית לז, ב1מקור 

 

: הרב יונתן זאקס, וישב ]תשע"א[, "ברית ודיון" )תורגם 2מקור 
 מאנגלית(

יעקב נתן לבן האהוב עליו סימן נראה לעין, כתונת פסים עשירה ומפוארת שהכין במיוחד עבורו. 
הכתונת היוותה פרובוקציה יומיומית עבור אחיו. בנוסף, יוסף הביא לביו דיווחים רעים על אחיו 

 למחצה, בני השפחות. 

ישראל שטינזלץ, "מילים פשוטות" -: הרב עדין אבן3מקור 
 ת()תורגם מאנגלי

המרכיב הראשון בכל סוג של אהבה הוא הדאגה לדבר חיצוני לי. אין אהבה שבבסיסה אין דאגה, או 
אכפתיות. ההיפך מאהבה אינה שנאה, אלא אדישות. אמנם אהבה ושנאה מושכים לכיוונים שונים: 

אהבה היא משיכה למושא תחושותינו, בעוד שהשנאה מרחיקה. ועם זאת, אהבה ושנאה מקורם 
ואכפתיות. התחושה לא צריכה להיות רציפה; היא עשויה להתנודד בין אהבה לשנאה, אך בדאגה 

יכולים  –בין אם שליליים ובין אם חיוביים  –מהות התחושה היא דאגה, ומעורבות. רגשת אמתיים 
 להתפתח רק כאשר יש תחושה של מעורבות.

 סימן לבנים חלק ב: רבקה ויצחק: מעשה אבות

 כח:-כה, כז: בראשית 4מקור 

 

 : בראשית כז, מא:5מקור 
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 חלק ג: פיוס

 : רש"י, בראשית מב, ג:6מקור 

 

 : פטר פיצלה, "בארות אבותינו" )תורגם מאנגלית(7מקור 

החלק השני של ספר בראשית בוחן את נושא האחים, ומזמין אותנו לבחון את מערכת היחסים בין 
אחים ואחיות כתהליך של עשיית נפשות. בין הקטבים השונים, בין האינטימיות לעוינות, נשים 

וגברים מתעמתים ביניהם לבין עצמם... ספר בראשית מתאר את אחוות האחים ככלי קטלני וגם 
של משיכה והיבדלות,  ֶצנְְטִריֶפָטִליו ֶצנְְטִריפּוָגִליר דינאמי העשוי מקיצונית ומתחים, ככוח אוהב, כדב

דחייה וכמיהה, רצון לשליטה ולכפרה... ספר בראשית אינו נותן מקום רק למחלוקת ולסכנה 
 שנוצרים על ידי קשר זה, אלא גם חולקת לו כבוד בכמיהה לכפרה שמצויה בלב האחים.
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 האם האהבה היא תמיד דבר טוב?

 חקירת האהבה בספר "שלושה עשר עלי השושנה"

 ור קורצווילתכתב: אר

  

 הקדמה: קבלה, ושלושה עשר עלי השושנה

ישראל שטינזלץ, "שלושה עשר עלי  –היום נלמד קטע מתוך ספרו של הרב עדין אבן 
השושנה". נקרא את הטקסט, שעוסק בקבלה, ונשתדל להבינו, במטרה ליישם את 

 הלקחים המצויים בו בחיינו. בשיעור זה נתמקד בנושא האהבה.  

המילה "קבלה" שורשה קב"ל, בדומה לשימוש במונח זה בפרקי אבות א, א: "משה 
 קבל תורה מסיני". 

 –, שעברה מדור לדור תשמעותו תורת הסוד והמיסטיקה היהודיהמושג "קבלה" מ
והתקבלה על ידי הדורות הבאים. בקבלה כלולה המסורת היהודית העמוקה ביותר 

ביחס לסודות הבריאה. על כן, היא מתמודדת עם שאלות פילוסופיות ותיאולוגית 
 עמוקות, כמו: 

 

 מהי משמעות הקיום? .1
יכול להבין דברים שהם מעבר להשגה כיצד אדם, שהוא בשר ודם וחולף,  .2

 האנושית?
 מי אני? .3
 מנין באתי? .4
 לאן אני הולך? .5

 

התחבטות ברעיונות וסוגיות מעין אלה דורשת חשיבה אינטלקטואלית מעמיקה, ולא 
 תגובה מהירה או שיפוט מידי. 

הקבלה היא תחום לימוד מאתגר, שמוביל לעיתים קרובות לפרדוקסים שדורשים העמקה 
נוספת. הרב שטינזלץ כותב בספרו "שלושה עשר עלי השושנה", "הקבלה היא 

 התיאולוגיה של העם היהודי". 
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 דקות( 5חלק א: הצגת הטקסט )

 

אם ביקרתם פעם בחנות לספרים בתחום הרוחניות, מן הסתם שמתם לב שמרבית 
 המסורות הדתיות מציעות ספרים על נושאים מופשטים כמו אהבה, אמונה, והרמוניה. 

לעומת זאת, חריג יותר למצוא בקרב מאות אלפי הספרים שנכתבו בתחום היהדות 
ספרים היהודי המסורתי שעוסק טקסט רוחני שנכתב על נושא מופשט. אין ספר בארון ה

 בנושא אהבה.

סיבה אחת לתופעה זו היא שהמסורת היהודית מתייחסת לנושאים מופשטים כמו אהבה, או כל 
 רגש אנושי אחר, מנקודת מבט שונה לחלוטין. 

"יושר" באופן חיובי, ומושגים כמו -נדגים את הרעיון כך: במקום להגדיר מושגים כמו "אהבה" ו
"חוסר יושר" באופן שלילי, הגישה היהודית מתייחסת לפוטנציאל החיובי והשלילי -"שנאה" ו

 שטמון בכל אחד מן המושגים. 

 לפעמים המצב זקוק לשנאה.

תא בבית חולים ולומר לה: "סבתא, את נראית לפעמים יושר אינו במקום: אסור לבקר את סב
 גרוע בהרבה ממה שנראית אתמול".

כפי שיודע כל רוקח, תזמון ומינון הם מרכיבים חשובים ביותר. במינון ותזמון שאינם נכונים, 
 תרופה עלולה להפוך לרעל.

 בספר "שלושה עשר עלי השושנה", נותן הרב שטינזלץ ביטוי לרעיונות המופשטים הניצבים
בבסיס האמונה היהודית. שלא כמו מסורות של דתות אחרות, שמבססות את מושג האהבה 

דווקא אין בספר פרק שעוסק באהבה. עם זאת, בפרק "דרכי חיים" דן  –בבסיס הגישה לחיים 
 הרב שטינזלץ בגישה היהודית לאהבה, שנאה, כעס, צחוק, ורגשות נוספים.

ית ברגש האנושי, ואין לאהבה עליונות על השנאה. בשונה ממערכות אתיות, אין היררכיה ערכ
 במסורת היהודית, יש זמן ועת לאהבה כפי שיש זמן ועת לשנאה. 
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 דקות( 40חלק ב: הטקסט )

 

 .קראו את הטקסט בקול 

ישראל שטינזלץ, -: הרב עדין אבן1מקור 
"שלושה עשר עלי השושנה", "דרכי חיים", 

 188-189עמ' 

וכיוצא בהן גאווה ועצבות, ואפילו שנאה, לא תמיד הן מידות רעות. הכלל הוא, שאין 
ובכלל זה ספקנות ואפילו  -מידה שאין בה צד של פגם של נפילה וכישלון, ואין מידה 

-שלא יהא בה צד מסוים של קדושה. מבחינה זו, אין חלוקה של המידות על -כפירה 
אהבה עומדות תמיד בצד הטוב ומידות אחרות  אשר לפיה מידות כגון -פי טוב ורע 

אלא המידות כולן, והדרכים הנפשיות כולן, מצויות בעצם  -עומדות תמיד בצד הרע 
באותה נקודת ראשית. קביעת הטוב והרע לגביהן אינה תלויה בתוכנה ובמהותה של 

 .המידה, אלא בדרך הפעלתה, באופן שבו משתמשים בה בכל מצב, בכל זמן

"תכונות טובות" משתמשים בשפה העברית במונח "מידות טובות".  כדי להגיד
המידה הטובה היא, כמשמעה, אופן נכון של מדידה, של הערכה והתייחסות לדברים 

בדרך הראויה והמתאימה להם. המידה הטובה היא טובה משום שהיא במידה 
 .סת למצב נתון במידה ובגבולות הנכוניםחהנכונה, משום שהיא מתיי

הן כאשר הסטייה נובעת מצד האדם העושה אותו, והן  –אינו במידה הנכונה דבר ש
הוא ממילא, ומתוך עצמו, רע. הרע הוא מה  –עקב אי הבנת הבעיות העומדות בפניו 

שפורץ ויוצא מתוך הגבולות הנכונים, ואין זה משנה אם הוא באופן של צמצום יתר, 
 במקומן.נתינה, או של נדיבות והרחבה שלא -קמצנות, ואי

הגדרה זו של ה"טוב" נכונה, למעשה, לגבי כל אורגניזם חי. לכל יצור חי יש תחומים 
ושל לחות, של תזונה ושל מנוחה שהם אופטימליים לקיומו. כל  השל טמפרטור

היא  –סטייה מן התחומים הללו, בין למעלה בין למטה, היא בלתי נעימה; מעבר לזה 
אף קטלנית. והוא הדין בתבנית הפנימית של כל יצור חי. כל  –מסוכנת, ומעבר לזה 

אחד מן התאים באורגניזם יש לו צורה מסוימת וקצב גידול מסוים; בכל עת שתבניתו 
 הרי זו מחלה. –הנכונה מתכווצת, או פורצת את הגבולות הנכונים 

 .בקשו מהמשתתפים לקרוא שוב בשקט את הטקסט, להפנים אותו ולחשוב עליו 

 ו מהמשתתפים לדון בחברותות בשאלות הבאות. לימוד בחברותא משמעותו בקש
לימוד טקסט עם אדם נוסף. לימוד בסגנון זה מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות, 

 שמקדם את לימוד הטקסט. 

  :שאלו 

  
בשלב ראשון, נסו להבין את הטקסט בלי להתווכח אתו. לומד אחד יסכם את  .1

ד השני יסביר מדוע הוא מסכים עם הסיכום או הנקודות המרכזיות בטקסט. הלומ
 חולק עליו. בשלב שני, עבדו ביחד על סיכום ששניכם מסכימים עליו. 

האם משהו בטקסט מפריע לכם? האם משהו בטקסט אינו ברור? האם יש מילים,  .2
 משפטים, או סתירות בטקסט שהייתם מבקשים להבהיר?
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 נתחיל לנתח את הטקסט ולדון בשאלות שעלו תוך כדי העיון . אחדו מחדש את הקבוצה
 בחברותות. 

  א בקול.1בקשו מאחד המשתתפים לקרוא את מקור 

 :1קטע ראשון מתוך מקור  –א 1מקור 

וכיוצא בהן גאווה ועצבות, ואפילו שנאה, לא תמיד הן מידות רעות. הכלל הוא, שאין 
ובכלל זה ספקנות ואפילו  -ואין מידה מידה שאין בה צד של פגם של נפילה וכישלון, 

 שלא יהא בה צד מסוים של קדושה. -כפירה 

 

 :שאלו 
 כיצד ייתכן שיש קדושה במידות האנושיות של ספקנות, ואפילו כפירה? .1
 כיצד ייתכנו פגם ופגיעה ממידת האהבה? .2

 

תארו לעצמכם שאתם הולכים ברחוב, ורואים אדם רעב שמבקש תרומה. אם תאמרו לעצמכם, 
הוא דואג לכל צרכינו", ייתכן שתימנעו מלעזור לו. לעומת זאת, אם  –"ה' רחמיו על כל מעשיו 

הספקנות עשויה לעודד אותך לסייע לנזקק.  –תאמרו, "ייתכן שהקב"ה לא דואג לכל ברואיו" 
 ובמקרה זה הכפירה מובילה לקדושה.   –ש קדושה במצוות הצדקה י

קל לדמיין מצב של התאהבות שבו אדם אחד מנצל את רעהו. הצעיר המאוהב עשוי לאפשר 
 לעצמו להיות מנוצל או מרומה על ידי מושא אהבתו. האהבה במקרה זה עלולה להיות פוגענית.

 :1ב: קטע שני מתוך מקור 1מקור 

אשר לפיה מידות כגון אהבה  -פי טוב ורע -המידות עלמבחינה זו, אין חלוקה של 
אלא המידות כולן,  -עומדות תמיד בצד הטוב ומידות אחרות עומדות תמיד בצד הרע 

והדרכים הנפשיות כולן, מצויות בעצם באותה נקודת ראשית. קביעת הטוב והרע 
שבו לגביהן אינה תלויה בתוכנה ובמהותה של המידה, אלא בדרך הפעלתה, באופן 

 .משתמשים בה בכל מצב, בכל זמן

 :שאלו 
האם תוכלו לחשוב על דוגמאות של מצבים שבהם תכונה לכאורה רעה יכולה להפוך  .1

 לטובה אם מנצלים אותה כמו שצריך?
אם נקבל את ההשערה שאהבה ושנאה אינם הפכים, האם תוכלו לזהות תכונות  .2

לרעה ולהיפך, כאשר  נוספות שנתפסות בדרך כלל כהפכים, שיוכלו להפוך מטובה
 הדבר תלוי באופן שבו משתמשים באותה תכונה?

 –הכאה של ילד חסר אונים היא וודאי דבר שלילי, אך הכאה של ידו של ילד שמנסה לגעת באש 
 זוהי דוגמא של תכונה רעה שמנוצלת לטובה.

  דוגמאות נוספות לדיון: הורה קשוח לעומת הורה שאינו קשוח; מעסיק קשוח לעומת
 יק שאינו קשוחמעס
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 :1קטע שלישי מתוך מקור  –ג 1מקור 

כדי להגיד "תכונות טובות" משתמשים בשפה העברית במונח "מידות טובות". 
המידה הטובה היא, כמשמעה, אופן נכון של מדידה, של הערכה והתייחסות לדברים 

בדרך הראויה והמתאימה להם. המידה הטובה היא טובה משום שהיא במידה 
 .סת למצב נתון במידה ובגבולות הנכוניםחשום שהיא מתייהנכונה, מ

 :שאלו 
 כיצד מעוותות המידות הבאות כאשר מנצלים אותן שלא כראוי? .1

 הומור 
 דיוק בזמנים 
 יושר 

חישבו על עוד מידות או תכונות שהן חיוביות כשלעצמן, אבל הופכות לשליליות כאשר  .2
 משתמשים בהן במידה לא נכונה.

התלמוד הבבלי בכתובות יז, א, מספר על מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל ביחס למתן מחמאה 
לכלה שאינה יפה. ההלכה מוכרעת בסופו של דבר כבית הלל: חובה לשיר בכל מקרה שהכלה 

נאה וחסודה. הרב שטיינזלץ בפירושו לתלמוד מדגיש את החשיבות של נימוסין במקרה זה, 
 ימוסים אינן האמת לאמיתה, הן חלק חשוב מן המבנה החברתי. וכותב שגם אם מילות נ

דוגמאות להיבטים בחיים שעלולים להפוך לשליליים הם שוקולד, ועוצמה. יותר מדי שוקולד עלול 
להזיק לבריאות. כוח ועוצמה הם כלים שיכולים לשמש אותנו לטוב, אך גם עשויים להשחית. 

 ככלי לעשיית טוב, או ככלי נשק.  דוגמא נוספת היא כסף, שניתן להשתמש בו

 :1קטע רביעי מתוך מקור  –ד 1מקור 

הן כאשר הסטייה נובעת מצד האדם העושה אותו, והן  –דבר שאינו במידה הנכונה 
הוא ממילא, ומתוך עצמו, רע. הרע הוא מה  –עקב אי הבנת הבעיות העומדות בפניו 

אם הוא באופן של צמצום יתר, שפורץ ויוצא מתוך הגבולות הנכונים, ואין זה משנה 
 נתינה, או של נדיבות והרחבה שלא במקומן.-קמצנות, ואי

  :שאלו 
 באילו מצבים עשויה האהבה להיות שלא במידה הנכונה? או מגבילה? .1
או של נדיבות  נתינה,-צמצום יתר, קמצנות, ואילמה מתכוון הרב שטינזלץ במילים " .2

 "?והרחבה שלא במקומן

בריאים. לדוגמא, הורה שמגביל את -סוגים מסוימים של אהבה עלולים להיחשב מוגזמים ולא
ההתפתחות התקינה של ילד בשל אהבה מוגזמת; או אדם שמאוהב באחר ונדבק אליו בניגוד 

 לרצונו. מאידך, ישנה אהבה מצומצמת מדי, כמו אהבה של הורים שמונעים חיבה מילדיהם. 

י חיבה היא דבר נכון ומתאים; לעיתים החיבה מוענקת בנדיבות גדולה לפעמים הימנעות מגילוי
 מדי.
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 :1קטע חמישי מתוך מקור  –ה 1מקור 

הגדרה זו של ה"טוב" נכונה, למעשה, לגבי כל אורגניזם חי. לכל יצור חי יש תחומים 
ושל לחות, של תזונה ושל מנוחה שהם אופטימליים לקיומו. כל  השל טמפרטור

היא  –סטייה מן התחומים הללו, בין למעלה בין למטה, היא בלתי נעימה; מעבר לזה 
אף קטלנית. והוא הדין בתבנית הפנימית של כל יצור חי. כל  –מסוכנת, ומעבר לזה 

מסוים; בכל עת שתבניתו אחד מן התאים באורגניזם יש לו צורה מסוימת וקצב גידול 
 הרי זו מחלה. –הנכונה מתכווצת, או פורצת את הגבולות הנכונים 

 :שאלו 
 באילו תחומי חיים יש צורך מיוחד באיזון? .1
 באילו אופנים האהבה יכולה לפרוץ כמחלה? .2

דוגמאות לתחומי חיים שדורשים תשומת לב מיוחדת באיזון כוללים אכילה, תפילה, ולימוד. חובה 
כדי להזין את הגוף, אבל אכילת יתר היא מסוכנת. אי אפשר לבלות את כל הזמן רק לאכול 

 בתפילה או רק בלימוד, ולהזניח את התחום השני או תחומים אחרים בחיינו.
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  דקות( 10סיכום )

 

 נקודה לדיון:

 מדוע הדיון שנערך כאן הוא "קבלה"? הרי אין כאן סודות?

מקובל עשוי לענות על שאלה מעין זו באופן הבא: יש סודות שחבויים ממש מתחת לאפינו, 
 הם משנים את כל הגישה שלנו לחיים.  –וכאשר הם מתגלים 

הרעיון שלגביו ערכנו דיון היום נטוע בגישה היהודית לחיים. הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק, רב 
 רים, כתב על גישה זו את הדברים הבאים:מלומד והוגה דעות אמריקאי חשוב במאה העש

: הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק, תעתיק של 2מקור 
 )תורגם מאנגלית(:  שיחות אישיות עם דוד הולצר

בנצרות ובפילוסופיות נוספות מאמינים שרגשות מסוימים הם חיוביים ואילו אחרים הם 
הם ניטרליים כשלעצמם. שליליים... היהדות מעולם לא חשבה כך. אצלנו, כל הרגשות 

שיפוט חיובי או שלילי אפשרי רק כאשר לוקחים בחשבון את מושא הרגש. רגש הוא 
 "טוב" כאשר הוא מתאים למצב הנתון, ו"רע" כאשר הוא אינו מתאים

 :בקשו מהמשתתפים לשוב לחברותות ולדון בשאלות הבאות 

 :שאלו 
 האם הדיון בטקסט סייע להבהרתו? .1
 ם שנפתרו בדיון? אילו קשיים נותרו בלתי פתורים?האם היו קשיים מסוימי .2

 פעילות לסיכום

  שניות, ולחשוב על הרעיון עליו למדנו.  60בקשו מהמשתתפים לשבת בשקט במשך

שקלו את הרעיון, ערערו עליו, חפשו את נקודת האמת שבו, וחישבו על דרכים שבהן 

 הגישה היהודית עשויה לתרום לחייכם. 

  .סיימו את השיעור 
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  דף מקורות

 הטקסט

ישראל שטינזלץ, "שלושה -: הרב עדין אבן1מקור 
 188-189עשר עלי השושנה", "דרכי חיים", עמ' 

וכיוצא בהן גאווה ועצבות, ואפילו שנאה, לא תמיד הן מידות רעות. הכלל הוא, שאין מידה שאין 
שלא יהא בה  -ספקנות ואפילו כפירה ובכלל זה  -בה צד של פגם של נפילה וכישלון, ואין מידה 

אשר לפיה מידות כגון  -פי טוב ורע -צד מסוים של קדושה. מבחינה זו, אין חלוקה של המידות על
אלא המידות כולן,  -אהבה עומדות תמיד בצד הטוב ומידות אחרות עומדות תמיד בצד הרע 

הטוב והרע לגביהן אינה והדרכים הנפשיות כולן, מצויות בעצם באותה נקודת ראשית. קביעת 
תלויה בתוכנה ובמהותה של המידה, אלא בדרך הפעלתה, באופן שבו משתמשים בה בכל מצב, 

 .בכל זמן

כדי להגיד "תכונות טובות" משתמשים בשפה העברית במונח "מידות טובות". המידה הטובה 
ה והמתאימה היא, כמשמעה, אופן נכון של מדידה, של הערכה והתייחסות לדברים בדרך הראוי

למצב נתון  תמתייחסלהם. המידה הטובה היא טובה משום שהיא במידה הנכונה, משום שהיא 
 .במידה ובגבולות הנכונים

הן כאשר הסטייה נובעת מצד האדם העושה אותו, והן עקב אי  –דבר שאינו במידה הנכונה 
שפורץ ויוצא מתוך  הוא ממילא, ומתוך עצמו, רע. הרע הוא מה –הבנת הבעיות העומדות בפניו 

נתינה, או של -הגבולות הנכונים, ואין זה משנה אם הוא באופן של צמצום יתר, קמצנות, ואי
 נדיבות והרחבה שלא במקומן.

הגדרה זו של ה"טוב" נכונה, למעשה, לגבי כל אורגניזם חי. לכל יצור חי יש תחומים של 
ושל לחות, של תזונה ושל מנוחה שהם אופטימליים לקיומו. כל סטייה מן התחומים  הטמפרטור

אף  –היא מסוכנת, ומעבר לזה  –הללו, בין למעלה בין למטה, היא בלתי נעימה; מעבר לזה 
קטלנית. והוא הדין בתבנית הפנימית של כל יצור חי. כל אחד מן התאים באורגניזם יש לו צורה 

מסוים; בכל עת שתבניתו הנכונה מתכווצת, או פורצת את הגבולות הנכונים מסוימת וקצב גידול 
 הרי זו מחלה. –

 :1קטע ראשון מתוך מקור  –א 1מקור 

וכיוצא בהן גאווה ועצבות, ואפילו שנאה, לא תמיד הן מידות רעות. הכלל הוא, שאין מידה שאין 
שלא יהא בה  -ספקנות ואפילו כפירה ובכלל זה  -בה צד של פגם של נפילה וכישלון, ואין מידה 

 צד מסוים של קדושה.

 :1קטע שני מתוך מקור  –ב 1מקור 

אשר לפיה מידות כגון אהבה עומדות תמיד  -פי טוב ורע -מבחינה זו, אין חלוקה של המידות על
אלא המידות כולן, והדרכים הנפשיות כולן,  -בצד הטוב ומידות אחרות עומדות תמיד בצד הרע 

וכנה ובמהותה מצויות בעצם באותה נקודת ראשית. קביעת הטוב והרע לגביהן אינה תלויה בת
 .של המידה, אלא בדרך הפעלתה, באופן שבו משתמשים בה בכל מצב, בכל זמן

 :1קטע שלישי מתוך מקור  –ג 1מקור 
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כדי להגיד "תכונות טובות" משתמשים בשפה העברית במונח "מידות טובות". המידה הטובה 
אויה והמתאימה היא, כמשמעה, אופן נכון של מדידה, של הערכה והתייחסות לדברים בדרך הר
סת למצב נתון חלהם. המידה הטובה היא טובה משום שהיא במידה הנכונה, משום שהיא מתיי

 .במידה ובגבולות הנכונים

 :1קטע רביעי מתוך מקור  –ד 1מקור 

הן כאשר הסטייה נובעת מצד האדם העושה אותו, והן עקב אי  –דבר שאינו במידה הנכונה 
הוא ממילא, ומתוך עצמו, רע. הרע הוא מה שפורץ ויוצא מתוך  –הבנת הבעיות העומדות בפניו 

נתינה, או של -הגבולות הנכונים, ואין זה משנה אם הוא באופן של צמצום יתר, קמצנות, ואי
 נדיבות והרחבה שלא במקומן.

 :1קטע חמישי מתוך מקור  –ה 1מקור 

יצור חי יש תחומים של הגדרה זו של ה"טוב" נכונה, למעשה, לגבי כל אורגניזם חי. לכל 
ושל לחות, של תזונה ושל מנוחה שהם אופטימליים לקיומו. כל סטייה מן התחומים  הטמפרטור

אף  –היא מסוכנת, ומעבר לזה  –הללו, בין למעלה בין למטה, היא בלתי נעימה; מעבר לזה 
יש לו צורה קטלנית. והוא הדין בתבנית הפנימית של כל יצור חי. כל אחד מן התאים באורגניזם 

מסוימת וקצב גידול מסוים; בכל עת שתבניתו הנכונה מתכווצת, או פורצת את הגבולות הנכונים 
 הרי זו מחלה. –

 סיכום

: הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק, תעתיק של שיחות 2מקור 
 )תורגם מאנגלית(:  אישיות עם דוד הולצר

בנצרות ובפילוסופיות נוספות מאמינים שרגשות מסוימים הם חיוביים ואילו אחרים הם שליליים... 
היהדות מעולם לא חשבה כך. אצלנו, כל הרגשות הם ניטרליים כשלעצמם. שיפוט חיובי או שלילי 

אפשרי רק כאשר לוקחים בחשבון את מושא הרגש. רגש הוא "טוב" כאשר הוא מתאים למצב 
 רע" כאשר הוא אינו מתאים. הנתון, ו"
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  אהבה והטעיה: יעקב, רחל ולאה

 כתבה: עליזה ספרלינג
 

  דקות( 10הקדמה )

 
היום נבחן את נושא האהבה במקרא. אהבה אמתית משמעותה היענות וראייה 

 אוהב באמת.אמתית של האחר. אוהב שמציב את עצמו במרכז אינו 

הרב שטינזלץ הוא אחד מהוגי הדעות המובילים של המאה הנוכחית, וידוע בעיקר 
בזכות התרגום והפירוש המקיף שכתב לתלמוד כולו, וכתביו בתחום המיסטיקה 

  היהודית. 

  1בקשו מאחד המשתתפים לקרוא בקול את מקור מספר. 
 

ישראל שטינזלץ, מילים -: הרב עדין אבן1מקור  
 :פשוטות )תורגם מאנגלית(

 
"אותך",  –בכל פעם שמישהו אומר, "אני אוהב אותך", בלי קשר למושא האהבה 

תמיד יש "אני" ברור. תמיד יש עצמי שמעורב בתהליך: רגש האהבה אינו יכול 
להתקיים בלי העצמי. גם כאשר האהבה דורשת ביטול עצמי, אותו עצמי ניצב 

במרכז. לא יתכן שהאהבה תהיה ריקה מן העצמי מכיוון שמשהו צריך לשאת את 
 הרגש ולחוש את התחושה.

בה, של אותה תחושה, תלויה באותה מידה בנושא, ובאמת, האיכות של רגש האה
באופי האוהב, ובמושא האהבה. יש אנשים עם אופי של אש: הרגש אצלם צריך 

לגבור ולעלות גבוה. לאחרים אין צורך בסערה; הם אפילו מעדיפים חיים שקטים 
 יותר. 

 :שאלות 
 האם אתם מזדהים עם דבריו של הרב שטינזלץ? .1
 אהבה?כיצד הייתם מתארים את ה .2

 דקות( 12חלק א: סיפור אהבה )

 

 לאור דברי ההגות של הרב שטינזלץ, נקרא את הסיפור המקראי המתאר את אהבת יעקב לרחל.

 :הסבירו למשתתפים את הרקע לסיפור יעקב ורחל 

לאחר שרימה את אביו כדי לזכות בברכת הבכורה של עשו, נשלח יעקב על ידי אמו למקום 
לחפש לו אישה. בדרכו לחרן, חולם יעקב על סולם שראשו בשמים, ומלאכים הולדתה, על מנת 

 עולים ויורדים בו. הקב"ה נגלה אליו ומבטיח לו שילווה אותו בדרכו וישמור עליו.

הרחק ממשפחתו בארץ זרה, יעקב אינו יודע אם יוכל אי פעם לשוב ולראות את משפחתו. הוא 

נתחיל לקרוא בפסוקים המתארים את פגישתם מגיע לחרן, ומתאהב עד מעל לראש ברחל. 

 הראשונה של יעקב ורחל.
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 כא:-: בראשית כט, א2מקור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :שאלו 

האם הייתם מתארים את הסיפור של יעקב ורחל כסיפור אהבה נהדר? נמקו את  .1
 תשובתכם.

עיינו בפסוק י. על אילו מילים חוזר הכתוב יותר מפעם אחת? האם החזרה עוזרת  .2
 לנו להבין טוב יותר את המשיכה של יעקב לרחל?  

יעקב מצליח לגלול את האבן מעל פי הבאר כאשר הוא רואה את רחל. האם  .3
חוויתם מצב שבו האהבה נתנה לכם כוח לעשות דבר שלא חשבתם שאתם 

 מסוגלים לעשות? 
קטע חסרה נקודת המבט של אחת הדמויות. מדוע התורה משמיטה ב  .4

 פרספקטיבה זו?
האם זהו סיפור אהבה, או סיפור של התאהבות? האם התורה מבחינה בין  .5

 השניים? מה ההבדל לדעתכם? 
 

המפגש הראשון בין יעקב ורחל מתואר בפירוט רב, ובאופן דרמטי. כאשר יעקב פוגש את רחל 
טלטלה רגשית גדולה. הוא מנשק אותה, ובוכה. נראה מהתיאור לראשונה, הוא מרגיש 

שההתאהבות של יעקב ברחל קשורה לגעגועים לאמו. בפסוק י' מודגש שרחל היא "בת לבן אחי 
אמו". בנוסף, התיאור של רחל כ"יפת תואר" מזכיר את תיאורה של רבקה בבראשית כד, טז. 

אברהם, שמצא כלה לאביו ליד הבאר בחרן. מן יתרה מכך, יעקב וודאי הכיר את הסיפור על עבד 
 הסתם הוא התרגש לחשוב שאולי ימצא לו כלה באותו המקום שבו השתדכו אביו ואמו. 

לא ברור מכל זה אם התיאור הרומנטי של ההתאהבות של יעקב ברחל הוא תיאור חיובי. לא 
דבר על  ברור אם רגשותיה של רחל מתואמים לתחושותיו של יעקב. למעשה, לא כתוב

מחשבותיה של רחל. ההתאהבות של יעקב גורמת לו לנהוג בצורה לא קונבנציונאלית: הוא 
 מנשק את רחל ובוכה בקול, ושבע שנות עבדות עוברות מבחינתו "כימים אחדים" באהבתו אותה.
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 דקות( 8חלק ב: ההטעיה )
 
 

בסיום שבע שנות העבדות של יעקב ללבן, הוא יכול סוף סוף לשאת את רחל כפי שהובטח לו. 
 נמשיך לקרוא את הסיפור, שמכאן רק הולך ומסתבך: 

 
 ל:-: בראשית כט, כב3מקור 

 
 :שאלו 

 ?מה הפתיע אתכם בסיפור? מה לא הפתיע .1
 

מעניין לציים שרמאות היא נושא שחוזר ועולה בחייו של יעקב. בעזרת אמו, רבקה, מרמה יעקב 
את אביו, ומשים עצמו כאילו הוא עשו אחיו. יעקב מקבל את הברכה שנועדה לעשו, וכתוצאה 

מכך נאלץ לברוח מבית הוריו. בסיפור שלנו, יעקב הוא הקרבן לרמאות של לבן, כאשר לבן נותן 
 , במקום רחל, ביום חתונתו. לו את לאה

 
 :שאלו 

 במה דומים שני הסיפורים? במה הם שונים? .1
איזה תפקיד משחק המרמה באהבה? כיצד אנו מרמים את עצמנו? כיצד אנו  .2

 מרמים אחרים? 
 

 דקות( 15חלק ג: מה מגדיר אהבה אמתית? )
 

רחל במשך שבע הרמאות של לבן מציבה אותנו מול השאלה: כיצד ייתכן שיעקב, שעבד עבור 
 שנים תמימות, לא ידע שהאישה שהוא נושא היא לאה?

 פרשנויות שונות הוצעו לעניין; כאן נביא שתי נקודות מבט. 
. 19-הפירוש הראשון שיובא הוא של רבי שמשון רפאל הירש, רב ופרשן גרמני מן המאה ה

 . 11-הפירוש השני הוא של רבי שלמה יצחקי, פרשן צרפתי מן המאה ה
 

 ו מן המשתתפים לקרוא בחברותות את שני הפירושים, ולענות על השאלות בקש
לימוד בחברותא משמעותו לימוד עם אדם נוסף; לימוד בסגנון זה מאפשר לעיון.  

 .לשתף רעיונות ולדון עם אחרים בטקסט הנלמד
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 :: רש"ר הירש, בראשית כט, ל4מקור 
לה את מעשה אביה, אף לא  ויאהב גם את רחל, הרי שאהב גם את לאה, ולא זכר

 -לא פחות מיעקב  -גמל לה על כך שבמרמה היתה לאשתו. דומה אפוא, שלאה 
היתה קרבן לרמאות אביה; היא נתפתתה להאמין באותם מנהגי המקום שלבן בדה 

מלבו, ושלא מדעתה השתתפה במעשה התרמית. "הוא אהב גם את רחל, )ואהב 
 ."אותה( יותר מאשר את לאה

 
 רש"י, בראשית כט, כה: : 5מקור 

 
 

 
 :שאלו 

האם לדעתכם לאה נשאה באשמה על המרמה של לבן? לחילופין, האם רחל ולאה  .1
 היו שותפות למרמה של לבן, כפי שטוען רש"י?

אהבתו של מי מתוארת בפירוש רש"י? כיצד האהבה המתוארת בפירושו שונה  .2
 מהסיפור על התאהבות יעקב בתחילת הפרק? 

 
הכלולות אירוני להפליא: יעקב, שמאוהב ברחל, אינו שם לב עד הבוקר שהאישה סיפור ליל 

אותה נשא היא לאה. מה אפשר ללמוד מכך על אהבתו של יעקב לרחל? האם יתכן 
שלמרות שיעקב מאוהב ברחל, הוא אינו "רואה" אותה באמת? האם אהבת יעקב לרחל 

 ם?קשורה ברחל עצמה, או שההתאהבות קשורה בגורמים אחרי
האם אפשר לראות בסיפור הרמאות ראיה לכך שהאהבה הגדולה של יעקב היא ביטוי  

 לרצונותיו באופן כללי, ולא לרצון להיות עם רחל? 
האם פירוש רש"י, שמתאר את הסימנים שהעניקה רחל לאחותה, מעיד על אהבה עמוקה 

שבה הדאגה לאחר )במקרה זה לאחות( עשויה להוביל למעשים שנוגדים את  –יותר 
 האינטרס העצמי? 

  .קראו את המשך הסיפור עם הקבוצה 
 

  לה: -: בראשית כט, לא6מקור 
 
 
 
 
 
 

 :שאלו 
כיצד חש יעקב כלפי לאה? בפסוק ל נאמר: "ויאהב יעקב גם את רחל מלאה", ואילו  .1

שנואה לאה". כיצד אפשר להסביר את ההבדל בין בפסוק לא נאמר: "וירא ה' כי 
 הפסוקים?

 כיצד השמות שמעניקה לאה לבניה משקפים את תקוותיה לקשר עם בעלה?  .2
 

לא ברור לגמרי היחס בין אהבה ושנאה בטקסט. מצד אחד, השוואת אהבת יעקב לשתי נשותיו 
רומזת שיעקב אמנם אהב את לאה, אך אהב את רחל יותר. לעומת זאת, בפסוק הבא נקראת 

 לאה "שנואה". 
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 דקות( 10חלק ד: חזות האהבה )

 
של האהבה ושל תחושת הרב יונתן זאקס, הרב הראשי לשעבר של בריטניה, דן במסרים 

 הדחייה של לאה.
  ודונו בחברותות בשאלות לעיון להלן.7קראו את מקור , 

 
: הרב יונתן זאקס, ויצא ]תשנ"ח[, "דמעותיה 7מקור 

 של לאה", מתוך "ברית ודיון" )תורגם מאנגלית(

אחת העובדות הבולטות בסיפור של יעקב היא החזרה על השורש אה"ב. המילה 
אחת בלבד בסיפורי אברהם )בראשית כב, ב(, פעמיים  אהבה מופיעה פעם

במסכת חייו של יצחק )כד, סז; כה, כח; עם זאת, יש התייחסות נוספת לסוגי אוכל 
שאהב יצחק: כז, ד; ט, יד(. לעומת זאת, בסיפורי יעקב מוזכרת המילה לא פחות 

מות אחרת משבע פעמים )כט, יח, כ, לב; לז, ג, ד; מד, כ(. יעקב אוהב יותר מכל ד
 בספר בראשית.

אך חוויותיו הקשות של יעקב מלמדות אותו את האמת אודות האהבה. יש זמנים 
שבהם האהבה לא מאחדת, אלא גורמת למחלוקת ופרידה. כך חווה בילדותו, 

כאשר יצחק אהב את עשו ורבקה את יעקב. כך חווה שוב כאשר נשא לנשים שתי 
מכל בניו את יוסף, בנה של רחל. יעקב  אחיות. וכך חווה פעם שלישית כאשר אהב

שהאהבה אינה מספיקה. צריך להכיל את  –ואנחנו למדים מקריאת הסיפור  –למד 
אלה שמרגישים שאינם אהובים. בלי הכלה זו, האהבה תוביל לקונפליקט 

ולטרגדיה. במקרה של יעקב היה צורך לשמוע את דמעותיה של לאה, ותחושת 
 טוי מפורש בשמות שהעניקה לבניה. הדחייה שלה, שבאה לידי בי

לא רק לשמוע  –... ביהדות, המתנה הרוחנית הגדולה ביותר היא היכולת לשמוע 
בקול ה', אלא גם לשמוע את קול בכיים של בני האדם, את שוועת הדל, החלש, 

הבודד, המוזנח, ולעיתים את מצוקת מי שאהוב פחות, או מי שאינו חש אהוב 
 עויות של הציווי, "שמע ישראל". ישראל הלא הוא יעקב. בכלל. זוהי אחת המשמ

... מי שניחן, כמו יעקב, ביכולת בלתי שגרתית לאהוב, חייב להילחם בסכנות 
הטמונות בה, ולהימנע מחילול האהבה בהתעלמות ממצוקתם של אלה שהם 

אוהבים בעוצמה פחותה. התרופה טמונה ביכולת לשמוע. כך לומד יעקב לאורך 
 העם שנצטווה לשמוע. –כן הוא הופך למודל לחיקוי עבור עם ישראל חייו, ול

 
 :נקודות לדיון בחברותא 

 מה מייחד את אהבת יעקב לרחל? מה מסוכן בסוג כזה של אהבה? .1
הרב זאקס טוען ששמיעת המצוקה של אנשים אחרים היא איזון חשוב לאהבה מלאת  .2

 ללאה? נמקו את דעתכם. תשוקה. האם לדעתכם גילויי חמלה מצד יעקב היו עוזרים
חישבו על מערכת יחסים אוהבת בחייכם )הורים, אחים, בן/בת זוג, חברים(. האם  .3

קשרים אלה מונעים מכם לעיתים הקשבה או התייחסות לאחרים? מה תוכלו לעשות 
 כדי להעלות את המודעות לצרכי האחר בלי לגרוע מן הקשר האוהב? 

 
תכן שאהבתו של יעקב לרחל סנוורה אותו, והוא לא בתשוקה יש מרכיב כמעט אנוכי. האם יי

הצליח לראות דבר מעבר לאהבה זו? האם הוא הותיר את רחל בתחושה שהיא שנואה ובלתי 
 רצויה?
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 דקות( 15סיכום )

 
בסיפור המקראי שלמדנו אפשר לחוש את השפעתה העמוקה של האהבה על שלושת הדמויות 

המרכזיות. את יעקב האהבה מחיה, משלהבת, וממלאת בתשוקה. הוא מתמלא בכוח פיסי 
ומצליח לגלול אבן כבדה מעל פי הבאר. אך בליל הכלולות הוא אפילו אינו מזהה שהאישה שלצדו 

אהובתו של יעקב, אך לא ברור מה תחושותיה כלפיו. המדרש אינה מושא אהבתו. רחל היא 
מתאר את אהבתה הגדולה של רחל לאחותה לאה. היא מבינה את הבושה הנוראה שתיגרם 

ללאה אם תיתפס, ומוסרת לה את הסימנים. הסבל לא נחסך, בסופו של דבר, מלאה, שממשיכה 
 להרגיש שאינה אהובה.  

 
 :נקודות לדיון 

המקראי של יעקב, רחל, ולאה מזמין התעמקות בסוגים שונים של כיצד התיאור  .1
 אהבה? האם הזדהיתם עם רעיון כלשהוא במקורות או בסיפור עצמו?

חישבו על קשר אוהב בחייכם. האם אתם אוהבים באופן אמתי וכנה, או שהקשר  .2
 פשוט ממלא חלל כלשהוא בחייכם?

לנו התורה בסיפור זה על  אהבה וכאב לעיתים קרובות כרוכים זה בזה. מה מגלה .3
 השפעת האהבה על מי שנתון בתוכה, ועל מי שנמצא מחוצה לה? 
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 דף מקורות

 הקדמה

 

ישראל שטינזלץ, -: הרב עדין אבן1מקור 
 מילים פשוטות )תורגם מאנגלית

"אותך", תמיד יש "אני"  –בכל פעם שמישהו אומר, "אני אוהב אותך", בלי קשר למושא האהבה 
ברור. תמיד יש עצמי שמעורב בתהליך: רגש האהבה אינו יכול להתקיים בלי העצמי. גם כאשר 
האהבה דורשת ביטול עצמי, אותו עצמי ניצב במרכז. לא יתכן שהאהבה תהיה ריקה מן העצמי 

 מכיוון שמשהו צריך לשאת את הרגש ולחוש את התחושה.
בה, של אותה תחושה, תלויה באותה מידה בנושא, באופי האוהב, ובאמת, האיכות של רגש האה

ובמושא האהבה. יש אנשים עם אופי של אש: הרגש אצלם צריך לגבור ולעלות גבוה. לאחרים אין 
 צורך בסערה; הם אפילו מעדיפים חיים שקטים יותר. 

 
  חלק א: סיפור אהבה

 
  כא:-: בראשית כט, א2מקור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : ההטעיהבחלק 
 

 ל:-: בראשית כט, כב3מקור 
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 דקות( 15חלק ג: מה מגדיר אהבה אמתית? )
 

 : רש"ר הירש, בראשית כט, ל4מקור 
ויאהב גם את רחל, הרי שאהב גם את לאה, ולא זכר לה את מעשה אביה, אף לא גמל לה על כך 

היתה קרבן לרמאות אביה; היא  -לא פחות מיעקב  -שבמרמה היתה לאשתו. דומה אפוא, שלאה 
נתפתתה להאמין באותם מנהגי המקום שלבן בדה מלבו, ושלא מדעתה השתתפה במעשה 

 ."התרמית. "הוא אהב גם את רחל, )ואהב אותה( יותר מאשר את לאה
 

 : רש"י, בראשית כט, כה: 5מקור 

 
 

 

 לה: -: בראשית כט, לא6מקור 
 
 
 
 
 

 חלק ד: חזות האהבה
 

 

הרב יונתן זאקס, ויצא ]תשנ"ח[, "דמעותיה של לאה",  :7מקור 
 מתוך "ברית ודיון" )תורגם מאנגלית(

אחת העובדות הבולטות בסיפור של יעקב היא החזרה על השורש אה"ב. המילה אהבה מופיעה 
פעם אחת בלבד בסיפורי אברהם )בראשית כב, ב(, פעמיים במסכת חייו של יצחק )כד, סז; כה, 

ש התייחסות נוספת לסוגי אוכל שאהב יצחק: כז, ד; ט, יד(. לעומת זאת, בסיפורי כח; עם זאת, י
יעקב מוזכרת המילה לא פחות משבע פעמים )כט, יח, כ, לב; לז, ג, ד; מד, כ(. יעקב אוהב יותר 

 מכל דמות אחרת בספר בראשית.

הם האהבה אך חוויותיו הקשות של יעקב מלמדות אותו את האמת אודות האהבה. יש זמנים שב
לא מאחדת, אלא גורמת למחלוקת ופרידה. כך חווה בילדותו, כאשר יצחק אהב את עשו ורבקה 
את יעקב. כך חווה שוב כאשר נשא לנשים שתי אחיות. וכך חווה פעם שלישית כאשר אהב מכל 

שהאהבה אינה  –ואנחנו למדים מקריאת הסיפור  –בניו את יוסף, בנה של רחל. יעקב למד 
ריך להכיל את אלה שמרגישים שאינם אהובים. בלי הכלה זו, האהבה תוביל מספיקה. צ

לקונפליקט ולטרגדיה. במקרה של יעקב היה צורך לשמוע את דמעותיה של לאה, ותחושת 
 הדחייה שלה, שבאה לידי ביטוי מפורש בשמות שהעניקה לבניה. 

לא רק לשמוע בקול ה', אלא  –... ביהדות, המתנה הרוחנית הגדולה ביותר היא היכולת לשמוע 
גם לשמוע את קול בכיים של בני האדם, את שוועת הדל, החלש, הבודד, המוזנח, ולעיתים את 
מצוקת מי שאהוב פחות, או מי שאינו חש אהוב בכלל. זוהי אחת המשמעויות של הציווי, "שמע 

 ישראל". ישראל הלא הוא יעקב. 

רתית לאהוב, חייב להילחם בסכנות הטמונות בה, ... מי שניחן, כמו יעקב, ביכולת בלתי שג
ולהימנע מחילול האהבה בהתעלמות ממצוקתם של אלה שהם אוהבים בעוצמה פחותה. 

התרופה טמונה ביכולת לשמוע. כך לומד יעקב לאורך חייו, ולכן הוא הופך למודל לחיקוי עבור 
 העם שנצטווה לשמוע. –עם ישראל 
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 אהבה וציפייה: נקודת מבט תלמודית על מערכות יחסים

 כתבו: יפה אפשטיין וקרן ספונדר

 
 דקות( 10הקדמה )

 
למערכות בשיעור זה נתמקד בנושא האהבה הרומנטית בחז"ל. נבדוק מה אפשר ללמוד על מחשבת חז"ל ביחס 

 יחסים מדוגמאות קיצוניות המובאות בתלמוד.
 

  בקשו מהמשתתפים להציג את עצמם. קראו את שאלת הפתיחה ובקשו מהמשתתפים לשתף את
 מחשבותיהם. כתבו את התשובות כדי שתוכלו לשלב אותן בדיון שייערך בשלבים הבאים.

 :שאלו 
 מה משמעותה של אהבה רומנטית עבורכם? .1

 
כאשר הכל זז  –איך מתארים את תחושת האהבה? יש מי שמתאר את האהבה כתחושה של הפרעה ברצף הזמן 

 מהר ולאט בו זמנית.
, הציע את נקודת המבט הבאה אודות האהבה 20-רולנד ברת'ס, תיאורטיקן צרפתי והוגה דעות מהמאה ה

 וההמתנה:

 מאנגלית(: רולאן בארת, שיח אוהבים: קטעים )תורגם 1טקסט 

 
כן, משום שאני מחכה.  השני לעולם אינו ממתין. לעיתים אני מבקש לשחק את התפקיד  –האם אני מאוהב? 

של זה שאינו ממתין: אשתדל להעסיק את עצמי במקום אחר, או להגיע מאוחר; אבל אני תמיד מפסיד 
זמן, אפילו לפני הזמן. במשחק הזה. בכל דבר שאני עושה, תמיד אני מוצא את עצמי שם, בחוסר מעש, ב

 זהותו הפטלית של האוהב הוא כזה בדיוק: אני הוא זה שמחכה. 
 

 שאלו: 
 מה הקשר בין אהבה והמתנה? .1
 האם נראה לכם נכון שהאוהב הוא תמיד זה שממתין? .2
 האם אתם מסכימים שבכל קשר תמיד יש צד אחד שאוהב יותר? .3
 מערכת יחסים?האם לדעתכם הדינמיקה עשויה להשתנות בתוך מסגרת של  .4

 

ברתס מציג את האהבה כדבר שבאופן מהותי אינו מאוזן. נקרא שני סיפורים בתלמוד שבהם צד אחד ממתין תמיד 
 לשני. 

 שתי השאלות החשובות שעולות מתוך הטקסט הן:

 כיצד אפשר לאזן שתי אהבות שונות, במקרה זה האהבה ללימוד תורה, ואהבת בן/בת הזוג? .1
 האם האהבה האידיאלית דורשת הקרבה עבור האהוב? אם כן, האם יש הקרבה מוגזמת?  .2

שני הסיפורים אותם נלמד מופיעים בתלמוד הבבלי במסכת כתובות, מסכת שעוסקת בהלכות הנוגעות לנישואין. 
יו לקיים עמה בתלמוד נקבע שלבעל יש שלוש חובות כלפי אשתו: עליו לדאוג לה לאוכל, עליו לדאוג לה ללבוש, ועל

יחסים באופן קבוע. התדירות של קיום יחסים נקבעת לפי פרמטרים שונים, כמו השאלה אם הוא מתגורר בתוך 
 הבית או נוסע הרבה, והמקצוע שבו הוא עוסק. 

דיון נפרד מתקיים גם לגבי החיוב של תלמידי חכמים כלפי נשותיהם. המשנה קובעת שתלמיד חכם רשאי לעזוב את 
יום, בלי לקבל ממנה רשות. התלמוד מספר בהקשר זה שבעה סיפורים שבהם חכם  30ללמוד במשך אשתו כדי 

 עזב את אשתו לתקופה ארוכה כדי ללכת ללמוד תורה. 
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  דקות( 15רב רחומי ואשתו ) –חלק א 
 

  ולענות על השאלות לדיון בחברותות.3 -ו 2בקשו מהמשתתפים לקרוא את מקורות , 

  לימוד בחברותא משמעותו לימוד טקסט עם אדם נוסף; לימוד בסגנון זה מאפשר לשתף רעיונות ולדון עם
 אחרים בטקסט הנלמד.  

 
: מבואר : תלמוד בבלי, מסכת כתובות סב, ב2מקור 

 :ישראל שטינזלץ-הרב עדין אבןומתורגם ע"י 

 
 

 ?כיצד מעריך הטקסט את מעשיו של רב רחומי .1

 ? האם אתם מזדהים יותר עם רב רחומי או עם אשתו ?העדיפויות אותם ניסה הרב רחומי לאזןמה היו סדרי  .2

דעתה של אשתו. מה מנסה לומר בכך התלמוד על  תבתלמוד מסופר, שאי הגעתו של רב רחומי גרמה להיחלשו .3

 האהבה?
 

ואגדה, וגם חברת כנסת לשעבר. ד"ר קלדרון בחנה את תפקידה של אשתו  ד"ר רות קלדרון היא חוקרת תלמוד 
 של הרב רחומי, ואת ההקרבה שלה למען לימוד התורה של בעלה. 

 
 :ון: ד"ר רות קלדר3מקור 

  

אם זכה רב רחומי לתהילה פורתא, זכה לה בזכות אשתו, ואם עשה לו שם עולם היה זה שם של גיבור 
ושמו  מילים את שמו יוצא הדופן, היחידאי: רחומי בארמית פירושו אהבה.טרגי. אופיו דורש במשחק 

עשוי להתפרש כ'אוהב' או 'אהוב'. קולמוסים של דיו נשפכו כדי לתאר את מלחמת נפשו של רב רחומי 
שנקרעה בין הבית לבית המדרש. בין השמעתא, היא הסוגיה הנלמדת שנעשית עבור הלומד כמעט 

 ...החיה שמחכה לבואו בבית ישות לעצמה, לבין האישה
אשתו של רב רחומי אהבה אותו. היא היתה המימוש של שמו. היו בה רחמים, שהם כאמור אהבה 

בארמית. דמותה משוללת השם מתוארת היטב במתווים מעטים אך במיומנות של מספר גדול. אהבתה 
 ...מכסה על פשעיו מבלי שתהיה עיוורת להם

 ...איש שלבו ערל ותורתו משככת כאב זהו סיפור על אישה אוהבת ועל
קריאה רומנטית תראה את רב רחומי כאדם שטעה בהעדפותיו. שהעדיף התמסרות לתורה על 

התמסרות לאישה. קריאה מוסרית תאשים אותו בהקרבת טובתה למען טובתו. אני קוראת את דמותו 
היה באהבתה של אשתו. רק כדמות אדם שלא ידע אהבה מהי. המקום היחידי שבו נמלט מן הבינונית 

 .דרך עיניה היה רב רחומי ראוי לשמו. היא נתנה לו לדרוך על נפשה, וכך לטפס ולנגוע בנצח
 

 שאלו: •
 כיצד תרם הניתוח של ד"ר קלדרון להבנת הסיפור? .1
חישבו על הסיפור מנקודת מבטה של אשתו של רב רחומי. האם נקודת המבט שלה  .2

 משנה את דעתכם על התנהגותו?
? איזו ציפייה מוסריתהאם אתם נוטים לקרוא את הסיפור בקריאה רומנטית, או בקריאה  .3

 עולה לדעתכם מן הסיפור התלמודי ביחס לדגש בקשרים הרומנטיים שלנו?
 35



 

משני המקורות עולה ההקרבה הנדרשת עבור האהבה. במקרה של הרב רחומי ואשתו, האישה מקריבה 
 לימוד התורה. הכל כדי לעזור לו להקדיש את עצמו ל

 
 דקות( 25חלק ב: רבי עקיבא ורחל )

 
נפנה כעת לסיפור על רבי עקיבא ורחל. בסיפור מרכיבים חיוביים ושליליים בתיאור מצב של אדם שעוזב את אשתו 

 על מנת ללמוד תורה. 
טקסט זה יהיה הטקסט המרכזי שיילמד ביחדה הנוכחית. ננסה להעמיק ברבדים הרבים של הטקסט, ולברר מה 

 אפשר ללמוד ממנו על האהבה הרומנטית. 
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 :נקודות לדיון 
מה דעתכם על מודל האהבה שמוצג כאן? האם המודל של רבי עקיבא ורחל הוא מודל שצריך לשאוף  .1

 אליו? מדוע, או מדוע לא?
אם יתיב תרי סרי שני אחריני" )" –האם רבי עקיבא מבין נכונה את ההערה של רחל לזקן: "אי דידי ציית  .2

ד"(? מהי משמעותה של העובדה ולומ) שנים אחרותשתים עשרה ( עוד)היה יושב  -לי היה מקשיב 
 שרבי עקיבא פעל על בסיס שיחה של אשתו עם אדם אחר, ולא על בסיס שיחה שקיימו ביניהם?

 שלה הוא"? מה מבין רבי עקיבא? –למה מתכוון רבי עקיבא כאשר הוא אומר, "שלי ושלכם  .3
 שותיה?כיצד נוהגת רחל כאשר היא ניגשת לרבי עקיבא לספר לו על תחו .4
 מה משמעות העובדה שבתו של רבי עקיבא הלכה בדרכה של אמה? .5

 
יום בלי רשות מאשתו, על מנת ללמוד תורה. רבי  30ההלכה קובעת שאדם נשוי רשאי לעזוב את ביתו במשך 

שנה, על בסיס רשות מרומזת מאשתו רחל. לא מתוארת השיחה ביניהם, ולכן לא  12עקיבא עוזב את אשתו במשך 
מה זמן נתנה לו רחל רשות להיעדר; אך רבי עקיבא מבין מההערה של רחל לזקן שאין לה בעיה שיעזוב ידוע לכ

 שוב. 

ייתכן שההערה של רחל מבטאת שמחה אמיתית שרבי עקיבא לומד, משום שהוא מממש את הפוטנציאל שלו, או 
 והיא מגוננת על מצבה בפני אדם זר, אך באמת הייתה רוצה שבעלה ישוב אליה. 

שלה הוא". הוא מבין שכל מה  –כאשר רבי עקיבא חוזר סוף סוף הביתה, הוא מבין סוף סוף וקובע, "שלי ושלכם 
הם בזכות הקרבתה של רחל. זהו רגע של אהבה והערכה, והוא מבין ומודה לרחל על  –שיש לו, וכל מה שהשיג 

 מה שהעניקה לו. 

הזו מגיעה רק כאשר רואה רבי עקיבא כיצד נוהגים תלמידיו הם בזכות אשתו. ההארה  ורבי עקיבא מבין שכל הישגי
על  –ונראה שהתלמוד משבח את רחל על הקרבתה, על סבלנותה  –באשתו. היא הקריבה הכל כדי שיצליח 
 ההמתנה לרבי עקיבא שישוב הביתה.  

ת. רחל יודעת שכל לרבי עקיבא יש הכל: בקיאות גדולה בתורה, תלמידים, אישה אוהבת ותומכ –בסופו של הסיפור 
 השיג בזכותה, ולכן גם לה יש הכרה בהקרבתה.   –מה שהשיג 

 

 :שאלו 
 האם שררה אהבה אמיתית בין רבי עקיבא לאשתו רחל? מדוע, או מדוע לא? .1

 
ישראל שטינזלץ מציע פרוש משלו על הקשר בין רבי עקיבא ורחל, באופן שבו הוא מספר את -הרב עדין אבן

הסיפור. הרב שטינזלץ הוא אחד מהוגי הדעות המובילים של המאה הנוכחית, וידוע בעיקר בזכות התרגום והפירוש 
 המקיף שכתב לתלמוד כולו, וכתביו בתחום המיסטיקה היהודית. 
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)תורגם  .The Strife of the Spirit ישראל שטינזלץ,-: הרב עדין אבן5מקור 

 מאנגלית(

 

היא )רחל( נמשכה, כמו מגנט, לדיר הכבשים שבו נמצא רבי עקיבא. היא מצאה את עצמה צופה בו, 
ולא מצליחה להשתחרר מהדימוי של המלומד שראתה בו. הוא, גבוה וחזק מכל הסובבים אותו, 

צעיר וזריז מבחורים צעירים ממנו, בכלל לא שם לב אליה. למעשה, הוא לא שם לב לאיש, לא 
לנשים, למרות שרועות הצאן שמסביב נמשכו אליו ללא ספק. כמובן שלא רק הכח  לגברים ולא

נבע מתוכו מעין אור מיוחד, שגרם לסובבים אותו להיכנע לו בשמחה. היא  –הפיסי משך את העין 
 תהתה אם מישהו מלבדה שם לב לכך. 

שניתן להגדירה האם הייתה זו משיכה, או אהבה חסרת גבולות? האם הייתה זו וודאות מן הסוג 
מה עבורו, רצון -כתשוקה נשית? לא, היה זה רצון לשלוט או להיות נשלטת, אלא צורך לעשות דבר

 עז להציל אותו מן האבדון שאליו היה עתיד להגיע בשל נסיבות חייו...
השניים נאלצו לחיות במשך שנים ארוכות כעניים חסרי כל בכפר מרוחק ]לאחר שנישאו, אביה נישל 

אך רחל ציפתה שעקיבא יקיים את הבטחתו, וילמד. הוא למד קרוא וכתוב עם בניו. הוא אותה[. 
ראש  –התקדם בקצב בלתי נתפס בלימודיו. יתרה מכך, הוא הפך למנהיג רוחני גדול בישראל 

 הסנהדרין, שם נקבעה ההלכה היהודית ונוסד הגוף הספרותי הגדול ביהדות, שנקרא התלמוד. 
הגדולים של תקופת התלמוד, מכל המלומדים הטהורים, נמצא רבי עקיבא מכל המורים והחכמים 

 הגדול מכולם. אך זהו סיפור ארוך הרבה יותר. 
בעשרים וארבע שנה בלבד  –לא ידוע מה עבר על רחל באותן שנים. שמחתה נבעה מהצלחתו 

גר יחסית, הוא השיג יותר ממה שהייתה יכולה לדמיין. יתרה מכך, היות ורבי עקיבא חי עד גיל מבו
ר , והשפיע אולי יותבכוח אישיותו העשירה והייחודיתהשאיר חותם משמעותי על התלמוד וההלכה 

 , נותן התורה.מכל אדם אחר מזמן משה רבנו
 

 :שאלו 
 מה מושך את רחל לרבי עקיבא בשחזור של הרב שטינזלץ? .1
נשלטת"? למה הוא למה מתכוון הרב שטינזלץ במילים "לא היה זה רצון לשלוט או להיות  .2

 מתכוון כאשר הוא אומר, "שמחתה נבעה מהצלחתו"?
לדעת הרב שטינזלץ, רבי עקיבא נחשב גדול החכמים בכל הדורות, והשפעתו רחבה מאוד.  .3

 האם אמירה זו משנה את דעתכם על רחל ועל הקרבתה למען רבי עקיבא?
 דקות( 10סיכום )

 
 –האהבה היא הנושא המרכזי בשני הסיפורים שלמדנו. בין אם מדובר על אהבת בת הזוג, או על אהבת התורה 

 ברור שאנשים מוכנים להקריב הרבה בשם האהבה. השאלה המתבקשת היא: מתי ההקרבה גדולה מדי?
 

 :נקודות לדיון 
 מה דומה ומה שונה בהקרבה המתוארת בשני הסיפורים? .1
הסיפורים על האופן שבו יש לאזן בין אהבות שונות, אם נתייחס לדוגמא לאהבת מה אפשר ללמוד מן  .2

התורה ואהבת בת הזוג? האם הייתם נוהגים כמו רב רחומי או רבי עקיבא מתוך אהבה למקצוע שלכם, 
 למשל?

בסיפור של רבי עקיבא נראה שהטקסט משבח את רבי עקיבא ורחל על מעשיהם, בעוד שהסיפור של  .3
גיש את הסכנות והמגבלות. אילו תובנות מציע כל אחד מן הסיפורים לרמת ההקרבה רב רחומי מד

  הנכונה?
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 דף מקורות

 הקדמה

 : רולאן בארת, שיח אוהבים: קטעים )תורגם מאנגלית(1טקסט 

 
כן, משום שאני מחכה.  השני לעולם אינו ממתין. לעיתים אני מבקש לשחק את התפקיד של  –האם אני מאוהב? 

זה שאינו ממתין: אשתדל להעסיק את עצמי במקום אחר, או להגיע מאוחר; אבל אני תמיד מפסיד במשחק הזה. 
ו הפטלית של בכל דבר שאני עושה, תמיד אני מוצא את עצמי שם, בחוסר מעש, בזמן, אפילו לפני הזמן. זהות

 האוהב הוא כזה בדיוק: אני הוא זה שמחכה. 
 

 רב רחומי ואשתו –חלק א 
 

מבואר ומתורגם ע"י  : תלמוד בבלי, מסכת כתובות סב, ב:2מקור 

 :ישראל שטינזלץ-הרב עדין אבן

 

 

 

 

 

 

: ד"ר רות קלדרון, 3מקור   

לו שם עולם היה זה שם של גיבור טרגי. אופיו  אם זכה רב רחומי לתהילה פורתא, זכה לה בזכות אשתו, ואם עשה
ושמו עשוי להתפרש כ'אוהב' או  דורש במשחק מילים את שמו יוצא הדופן, היחידאי: רחומי בארמית פירושו אהבה.

'אהוב'. קולמוסים של דיו נשפכו כדי לתאר את מלחמת נפשו של רב רחומי שנקרעה בין הבית לבית המדרש. בין 
הסוגיה הנלמדת שנעשית עבור הלומד כמעט ישות לעצמה, לבין האישה החיה שמחכה לבואו השמעתא, היא 

 ...בבית
אשתו של רב רחומי אהבה אותו. היא היתה המימוש של שמו. היו בה רחמים, שהם כאמור אהבה בארמית. דמותה 

פשעיו מבלי  משוללת השם מתוארת היטב במתווים מעטים אך במיומנות של מספר גדול. אהבתה מכסה על
 ...שתהיה עיוורת להם

 ...זהו סיפור על אישה אוהבת ועל איש שלבו ערל ותורתו משככת כאב
קריאה רומנטית תראה את רב רחומי כאדם שטעה בהעדפותיו. שהעדיף התמסרות לתורה על התמסרות לאישה. 

ת אדם שלא ידע אהבה קריאה מוסרית תאשים אותו בהקרבת טובתה למען טובתו. אני קוראת את דמותו כדמו
מהי. המקום היחידי שבו נמלט מן הבינונית היה באהבתה של אשתו. רק דרך עיניה היה רב רחומי ראוי לשמו. היא 

 .נתנה לו לדרוך על נפשה, וכך לטפס ולנגוע בנצח
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 חלק ב: רבי עקיבא ורחל

 
: מבואר ומתורגם ע"י סג, א –: תלמוד בבלי כתובות סב, ב 4מקור 

 :ישראל שטינזלץ-הרב עדין אבן
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)תורגם  .The Strife of the Spiritישראל שטינזלץ, -: הרב עדין אבן5מקור 
 מאנגלית(

היא )רחל( נמשכה, כמו מגנט, לדיר הכבשים שבו נמצא רבי עקיבא. היא מצאה את עצמה צופה בו, ולא 
מצליחה להשתחרר מהדימוי של המלומד שראתה בו. הוא, גבוה וחזק מכל הסובבים אותו, צעיר וזריז 

לנשים,  מבחורים צעירים ממנו, בכלל לא שם לב אליה. למעשה, הוא לא שם לב לאיש, לא לגברים ולא
נבע  –למרות שרועות הצאן שמסביב נמשכו אליו ללא ספק. כמובן שלא רק הכח הפיסי משך את העין 

מתוכו מעין אור מיוחד, שגרם לסובבים אותו להיכנע לו בשמחה. היא תהתה אם מישהו מלבדה שם לב 
 לכך. 

שניתן להגדירה האם הייתה זו משיכה, או אהבה חסרת גבולות? האם הייתה זו וודאות מן הסוג 
מה עבורו, רצון עז -כתשוקה נשית? לא היה זה רצון לשלוט או להיות נשלטת, אלא צורך לעשות דבר

 להציל אותו מן האבדון שאליו היה עתיד להגיע בשל נסיבות חייו...
השניים נאלצו לחיות במשך שנים ארוכות כעניים חסרי כל בכפר מרוחק ]לאחר שנישאו, אביה נישל 

ך רחל ציפתה שעקיבא יקיים את הבטחתו, וילמד. הוא למד קרוא וכתוב עם בניו. הוא התקדם אותה[. א
ראש הסנהדרין, שם  –בקצב בלתי נתפס בלימודיו. יתרה מכך, הוא הפך למנהיג רוחני גדול בישראל 

 נקבעה ההלכה היהודית ונוסד הגוף הספרותי הגדול ביהדות, שנקרא התלמוד. 
גדולים של תקופת התלמוד, מכל המלומדים הטהורים, נמצא רבי עקיבא הגדול מכל המורים והחכמים ה

 מכולם. אך זהו סיפור ארוך הרבה יותר. 
בעשרים שנה בלבד השיג יותר ממה  –לא ידוע מה עבר על רחל באותן שנים. שמחתה נבעה מהצלחתו 

ת, הוא השאיר חותם שהייתה יכולה לדמיין. יתרה מכך, היות ורבי עקיבא חי עד גיל מבוגר יחסי
, והשפיע אולי יותר מכל אדם אחר אישיותו העשירה והייחודיתמשמעותי על התלמוד וההלכה בכוח 

 מזמן משה רבנו, נותן התורה. 
 
 

 

 

 

42



 

 אהבת ה' ואהבת עצמי

 כתבה: יפה אפשטיין
 דקות( 5הקדמה )

 
יחידה זו תתמקד בשאלות: מה המשמעות של אהבת ה'? וכיצד יכול הקשר עם האלוקים להוביל לאהבה 

 עצמית ושלמות אישית?
הרעיון של אהבת ה' הוא מורכב, וטעון מבחינה רגשית. הקושי במושג אהבת האלוקים משתקף בכל 

 הדורות. חכמי כל הדורות התמודדו עם הבעיה, והציעו שלל פירושים למשמעות המושג אהבת ה'. 
 נצא מתוך נקודת הנחה שאין ליושבים בחדר זה תפיסה משותפת בנוגע למושג אהבת ה', או אפילו ביחס

 לאל עצמו. 

  :בקשו מהנוכחים להציג את עצמם, ולהציע תשובה של משפט אחד לשאלת הפתיחה סבב היכרות
 הבאה. רשמו את התשובות למטרת שילובן בדיון מאוחר יותר. 

 :שאלו 
 מהי משמעות האהבה עבורכם? .1

 
 דקות( 10מציאת האהבה ) –חלק א 

 
של צ'ארלס דיקנס. המוזיקה והמילים נכתבו על ידי ליונל  המחזמר "אוליבר!" מבוסס על הספר "אוליבר טוויסט"

 בארט, מלחין יהודי בריטי. אוליבר הוא יתום צעיר בודד וגלמוד. השיר במחזמר מתאר את תפילתו ומשאלתו לאהבה.

 ( את המוסיקה תוכלו למצוא באתרoliverg/r.oy.theglobaldawww אם תרצו להשמיע את השיר ,)
 באנגלית למשתתפים.

  1בקשו מאחד המשתתפים לקרוא בקול את מקור:  
 

ליונל בארט: "היכן האהבה?" מתוך המחזמר : 1 מקור
 "אוליבר!" )תורגם מאנגלית(:

 היכן יש אהבה?
 האם היא נופלת מן השמים, למעלה?

 האם היא מתחת לעץ הערבה, עליו חלמתי לאחרונה?
 היכן היא נמצאת?

 זו שאני עוצם את עיני כדי לראות?
 האם אשמע אי פעם את ברכת השלום המתוקה שמיועדת רק עבורי?

 מי יכול לומר היכן היא מסתתרת?
 האם עלי לנסוע למרחקים, עד שאהיה לצד מישהו שאני משמעותי עבורו...

 היכן?
 היכן האהבה?

 

 :שאלו 
 כיצד מתאר השיר את האהבה? .1
 אהבה מחפש אוליבר?איזה סוג  .2

 
לפי השיר, אהבה היא דבר שדורש חיפוש או מסע. אוליבר מאניש את האהבה, אותה הוא מתאר בדמות אישה, 

 ושואל "היכן היא?" מכאן אנחנו למדים שהאהבה במהותה קשורה לחיבור וטיפוח מערכת יחסים. 
 אוליבר מחפש אהבה מחוץ לעצמו, כדבר נפרד ממנו.

, כתב פרודיות רבות על נושא האהבה, בהן הוא מבטא נקודת מבט 19-ומשורר אירי במאה ה אוסקר ווילד, סופר
 ייחודית. מעבר להומור, בציטוט הבא יש גם מסר רציני:
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 : אוסקר ווילד, "בעל אידיאלי" )תורגם מאנגלית(:2מקור 
 

 האהבה העצמית היא תחילתה של רומן שנמשך כל החיים.
 

 :שאלו 
 האהבה בציטוט זה?מתוארת כיצד  .3
 מה המשמעות של "רומן שנמשך כל החיים"? .4
 מהי המטרה של האהבה העצמית? כיצד שונה האהבה העצמית מאהבה למישהו אחר? .5
 (?1כיצד שונה התיאור כאן מהתיאור בשיר מתוך המחזמר "אוליבר!" )מקור  .6

 
 עצמנו, נשלול מעצמנו צורך אנושי בסיסי.אהבה עצמית היא נצחית ואינסופית, והיא הבסיס לקיומנו. אם לא נאהב את 

 אם נשווה את שני המקורות, נראה שני רעיונות שונים מאוד על האהבה.
עבור אוליבר, אהבה היא דבר חיצוני לעצמו. הוא מתאר את האהבה באופן כמעט ניסי, שנובע מתוך התקשרות אל 

 אדם אחר. 
 עבור אוסקר ווילד, האהבה היא נצחית ואינסופית. 

 וב להבין את שתי הגישות בהתמודדות עם שאלת אהבת ה'. חש
 

 אהבת ה' –חלק ב 
 

  לימוד בחברותא  בחברותות, ולענות על השאלות הבאות. 3בקשו מהמשתתפים לקרוא את מקור
משמעותו לימוד עם אדם נוסף; לימוד בסגנון זה מאפשר לשתף רעיונות ולדון עם אחרים בטקסט 

 .הנלמד

  אותנו את הדרך לאהבת ה'. עיינו בפסוקים הבאים בספר דברים.ספר דברים מלמד 
 

 :: דברים ו, ה3מקור 

 
פסוק זה פותח את תחילת הפרק הראשון של קריאת שמע, שנאמרת פעמיים ביום. פרשיות קריאת שמע הן התפילות 

 הקדומות והבסיסיות ביותר בליטורגיקה היהודית.
 

 :שאלו 
 מהי משמעותה של אהבת ה'? .1
 נאמר שעלינו לאהוב את ה'? מדוע דווקא באופן הזה, ומה חשיבות התיאור?כיצד  .2
 האם יש לדעתכם בעיה בציווי להרגיש? .3
 מה המשמעות של אהבת אל נצחי, שאינו מוחשי, ויודע כל? .4

 
התורה מצווה עלינו לאהוב את ה' בכל לבבנו, בכל נפשנו, ובכל מאודנו. יש כאן ציפייה גבוהה מאוד. כיצד אפשר 

 ין את משמעותה? נתמקד במושג "כל מאודך". כיצד מדגיש הביטוי את המושג של אהבת ה' בכל ההוויה שלנו?להב
 

. הרב שטינזלץ הוא אחד מהוגי ת העצמי לאהבת אחריםאל שטינזלץ בוחן את היחס בין אהבישר-הרב עדין אבן
המקיף שכתב לתלמוד כולו, וכתביו הדעות המובילים של המאה הנוכחית, וידוע בעיקר בזכות התרגום והפירוש 

 בתחום המיסטיקה היהודית.
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 :: אבני בינה )תורגם מאנגלית(4מקור 
 

אין הבדל מהותי בין אהבת ה', לאהבת אדם. אבל הואיל ואהבת ה' אינה מתוארת באינספור כתבים, 
יותר. נכון הדבר שיש ואינה נמכרת בקיוסקים פינתיים עם איורים וציורים, נראה שהעניין מורכב הרבה 

קושי מובנה באהבת ה'. כדי לאהוב את ה' יש קודם כל צורך להיות מודע לקיומו, לא במובן של מודעות 
לדבר שכתוב בספר זה או אחר, אלא במובן של מודעות אישית. אפשר לאהוב את ה' במידה שבה 

 מודעים אליו, או חשים בנוכחותו.
ן אמתי את הידע אודות מושא האהבה, והדחף הטבעי, אהבת ה' כל מה שנדרש הוא להבין ולחקור באופ

 יתעורר.  –
 

 :שאלו 
האם אתם מזדהים עם האמירה של הרב שטינזלץ, שאין הבדל מהותי בין אהבת ה' ואהבת האדם?  .1

 מדוע, או מדוע לא?
 לדעת הרב שטינזלץ, מדוע קשה לאהוב את ה'? .2
 וב את ה'? האם אתם מסכימים עם דעתו?מה נחוץ לדעתו של הרב שטינזלץ על מנת שנוכל לאה .3

 
לדעת הרב שטינזלץ, אין הבדל בין אהבת ה' לאהבת האדם. הרב שטינזלץ מבין שיש קושי מובנה באהבת ה', משום 
שהוא אינו מוחשי. הדרך לאהבת ה' היא קודם כל מודעות לה'. ההחלטה לחקור ולוודא שאנו מודעים לנוכחותו בחיינו 

היא אינהרנטית ונגישה לכל דורש. לא צריך יותר מרצון ומאמץ להגביר את המודעות. אהבת ה' היא אישית. אהבת ה' 
היא דחף טבעי שמתעורר על ידי בחינה עצמית כנה. כאשר אנחנו מבינים שאנו ראויים לאהבה, אנו פונים באופן טבעי 

בטאים מידה מסוימת של אהבה גם לאהוב את ה'. כאשר אנו מרגישים ראויים לאהבה, כמו אוליבר היתום, אנו מ
 עצמית. 

 

  :שאלו 
 האם אהבה היא עניין של החלטה אישית? האם אנחנו בוחרים לאהוב? .1
 האם אפשר לאהוב את ה' בכל מאודנו, בלי לאהוב את עצמנו? .2

 
לדעת הרב שטינזלץ, אדם צריך לאהוב את עצמו על מנת לפתח קשר עם הקב"ה. הרעיון מתחבר למה שנאמר קודם 

נהרנטי לקשר עם האלוקים ועם הפסוק "ואהבת": באהבת ה' מושגת שלמות של העצמי. חיבור לעצמי הוא אילגבי 
 האחר

 

  5קראו את מקור. 

קורן תלמוד  תלמוד בבלי, מסכת ברכות נד, א:: 5 מקור

 בבלי:

 

 

 

  
45



 

 שאלו: 
 לפי מקור זה, מה המשמעות של את ה' "בכל לבבך"? .1
 מה לדעתכם המשמעות של אהבת ה' "ביצר הרע"? .2

 
הקטע מתמקד במילה "לבבך". לפי מסורת חז"ל, כל אות בתורה מקודשת ומכוונת. הפסוק יכול היה לומר "ואהבת את 

 ", אך התורה בחרה להכניס למילה עוד ב' והתנסח "לבבך". לבךה' אלוקיך בכל 

על הטובה  חכמים לומדים מן האות המיותרת לכאורה שלאדם יש שני לבבות. מהאדם מצופה לברך על כל דבר, גם
וגם על הרעה. ישנה דרישה לקבל את שני ההיבטים, ששניהם נובעים מהקב"ה. לאדם ישנם שני צדדים, וישנה 

 דרישה שיכוון את שניהם לעבודת ה', ולחיזוק הקשר עם הקב"ה. 

 הוא יכול לשמש לטובה אם מנצלים אותו לעבודת ה'.  –היצר הרע אינו בהכרח רק רע 

 

י הרעיון שאהבת ה' אמורה לאפשר לנו להתחבר לעצמנו. הגמרא מפרשת שבאדם יש כוחות גם כאן בא לידי ביטו
 שונים, ואהבת ה' מאפשרת לנו לחבר ולאחד את כל הכוחות שקיימים בנו למטרה משותפת. 

 , מרחיב את הרעיון של אהבת ה' ביצר הטוב וביצר הרע. 12-הרמב"ם, פרשן והוגה דעות מן המאה ה
 

 רמב"ם, פירוש למשנה, ברכות ט, ה:: 6מקור 

 

 שאלו: 
 כיצד מפרש הרמב"ם את מצוות אהבת ה'? .1
 מה משמעותי ביכולת לאהוב את ה' "ביצר הרע", אפילו בדבר עבירה? .2
 מה אפשר ללמוד מכך על האהבה? .3

 

או אולי במיוחד  –הרמב"ם מציע הסבר למשמעות אהבת ה' ביצר הרע. הוא כותב שאפילו ברגעים הקשים ביותר 
אנחנו עדיין מצווים לאהוב את ה', ועדיין מסוגלים לאהוב את ה'. לעיתים קרובות האדם  –ברגעים הקשים ביותר 

מרגיש מרוחק מהקב"ה כאשר הוא נמצא במקום רע מבחינה רגשית. התורה מאפשרת אפילו לאדם המרוחק ביותר 
ל ניתנת ההזדמנות הגדולה ביותר -מרגישים מרוחקים מהאמהקב"ה ליהנות מקשר עם הקב"ה. ייתכן שדווקא כאשר 

 להתקרב אליו. 

מכאן אפשר ללמוד שלאדם יש אפשרות להביא את כל כולו לתוך הקשר עם הקב"ה. יתרה מכך, האדם מצווה לאהוב 
 את ה' אפילו עם הצדדים השליליים ביותר שבו. 

דעהו, והוא יישר אורחותיך". גם בפסוק זה משולבת  שימו לב לפסוק אותו מצטט הרמב"ם ממשלי ג, ו: "בכל דרכיך
 המילה "כל". בכל החיים, ובכל המצבים הנפשיים, יש לנו הזדמנות לדעת את ה'.

נחזור לרעיון של הרב שטינזלץ, לפיו אהבת ה' קשורה לתודעה. אם אני מרשה לעצמי לשים לב להווה, ולהתייחס 
התחבר לתודעה העצמית, ובכך גם להתחבר לקב"ה. כמו הרמב"ם, הרב באופן אמתי למצב שבו אני נמצא, אני יכול ל

 שטינזלץ מבקש שנהיה מודעים לעצמנו, ולנצל מודעות זו על מנת להכניס את הקב"ה לחיינו באופן משמעותי יותר. 
 (.3המקור הבא מציע פירוש נוסף לפסוק שראינו בדברים )מקור 

 
  7קראו בקול את מקור 

 
 קורן תלמוד בבלי בבלי, מסכת יומא פו, א:תלמוד : 7 מקור
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 :שאלו 
 מהי משמעות הציווי לאהוב את ה' בכל הלב לפי מקור זה? .1

 
הגמרא היא חלק מדיון על חילול ה'. בהקשר זה האמורא הבבלי הנודע אביי מסביר שהמשמעות 

 אהבת ה' היא לגרום לאהבת ה' דרך ההתנהגות של האדם בעולם.של 

זהו תיאור שונה לגמרי של אהבת ה'. כאן אין התמקדות בקשר עם הקב"ה, אלא מבט אל מחוץ 
לעצמי, לאחרים. כאן מתוארת הדרך לעודד את אהבת ה' באחרים דרך הקשר שלי עם הקב"ה. 

 , ולייצג את הקשר שלי עם הקב"ה. ההתנהגות שלי בעולם צריכה להוות דוגמא לאחרים

בטקסט לא באה לידי ביטוי תגובה רגשית לקב"ה, אלא תגובה התנהגותית. נדרש מהאדם לא 
לאהוב את ה', אלא להתנהג באופן שיגרום לאחרים להבין את טובו של הקב"ה, ולאהוב אותו 

ל, -את האכתוצאה מכך. אין כאן דרישה להרגשה כלשהיא, אלא להתנהגות באופן שמשקף 
 ומביא את הטוב האלוקי לעולם.

 

  :שאלו 
 האם חייבים לחוש אהבה? .1
 האם אפשר להתנהג לפי האהבה, בלי לחוש אותה? .2
 האם האהבה היא רגש, או התנהגות? .3

 

 כיצד הקב"ה אוהב אותנו? –חלק ג 

 

  8בקשו מאחד המשתתפים לקרוא בקול את מקור: 

האחרונה הברכה  –: ברכת "אהבה רבה" 8מקור 
 :לפני קריאת שמע בתפילת שחרית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ברכה זו מתארת כיצד מרגיש הקב"ה ביחס לעם ישראל. הקב"ה אוהב את עמו ישראל, 
 ובוחר בו.

הברכה נאמרת לפני קריאת שמע עצמה, ולפני פרשיית "ואהבת את ה' אלוקיך". במילים 
אחרות, כאשר חכמים חיברו את התפילה, הם חיברו ברכה שמכריזה על אהבת ה' לעמו, 

 הפרק שבו אנו מצווים לאהוב את ה'.  לפניוהציבו אותה 
כבר הובטח לנו  כאשר אנחנו אומרים בתפילה את המילים "ואהבת את ה' אלוקיך",

מובטח לנו שיש לנו כבר קשר עם הקב"ה. כל מה שאנחנו צריכים שהקב"ה אוהב אותנו. 

 לעשות הוא לבוא ולמסד את הקשר. 

 

47



 

רעיון זה קשור לדיון שקיימנו עד עתה, מכיוון שמשמעות הברכה היא קשר עם הקב"ה שאינו 
שעלינו לעשות הוא לבחור בו תלוי בדבר. הקב"ה בחר בנו, ובחר להיות בקשר אתנו. כל מה 

בחזרה, ולבחור להיות בתוך הקשר. אנחנו יכולים להיות עצמנו באופן מלא ושלם, כאשר 
 אנחנו מצויים בקשר עם הקב"ה.

 

 :שאלו 
כיצד משפיעה העובדה שהקב"ה אוהב אותנו, שבאה לידי ביטוי בברכה זו,  .1

 על המשמעות של "ואהבת את ה' אלוקיך"?
 שאינה תלויה בדבר? מה המשמעות של אהבה .2
אילו עוד מערכות יחסים אתם מכירים שבהם האהבה אינה תלויה בדבר?  .3

 האם אתם אוהבים באופן בלתי תלוי, או אהובים באופן תלוי?
 האם יש קשר בין אהבת ה' לאהבה עצמית? .4

 
 דקות( 5סיכום )

 
אפשר להבין את המצווה של אהבת ה' במספר דרכים. אהבת ה' יכולה להיות קשר לדבר מה 

 שנמצא מחוץ לאדם, או כדבר אינהרנטי לאדם. 
שאיפה לשלמות ולמודעות עצמית גדולה יותר עשויה לקרב את האדם לאהבת ה'. אהבת ה' 

 לאדם שלם יותר. עשויה להיות כלי לאהבת האדם את עצמו, והיא יכולה לסייע לו להפוך 
 

 :שאלו 
כיצד אתם בוחרים להתייחס לקב"ה? האם אתם אוהבים אותו? אם כן, כיצד  .1

 הרגשות באים לידי ביטוי?
ל כלפיכם אינה תלויה בדבר? האם עובדה זו -האם אתם מרגישים שאהבת הא .2

  מעודדת אתכם לאהוב את עצמכם?
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 דף מקורות

 
 דקות( 10מציאת האהבה ) –חלק א 

 
ליונל בארט: "היכן האהבה?" מתוך המחזמר  :1 מקור

 "אוליבר!" )תורגם מאנגלית(:
 היכן יש אהבה?

 האם היא נופלת מן השמים, למעלה?
 האם היא מתחת לעץ הערבה, עליו חלמתי לאחרונה?

 היכן היא נמצאת?
 זו שאני עוצם את עיני כדי לראות?

 עבורי?האם אשמע אי פעם את ברכת השלום המתוקה שמיועדת רק 
 מי יכול לומר היכן היא מסתתרת?

 האם עלי לנסוע למרחקים, עד שאהיה לצד מישהו שאני משמעותי עבורו...
 היכן?

 היכן האהבה?
 

 : אוסקר ווילד, "בעל אידיאלי" )תורגם מאנגלית(:2מקור 
 האהבה העצמית היא תחילתה של רומן שנמשך כל החיים.

 
 אהבת ה' –חלק ב 

 
 דברים ו, ה: :3מקור 

 
 

 :: אבני בינה )תורגם מאנגלית(4מקור 
 

אין הבדל מהותי בין אהבת ה', לאהבת אדם. אבל הואיל ואהבת ה' אינה מתוארת באינספור 
כתבים, ואינה נמכרת בקיוסקים פינתיים עם איורים וציורים, נראה שהעניין מורכב הרבה יותר. 

לאהוב את ה' יש קודם כל צורך להיות מודע לקיומו, נכון הדבר שיש קושי מובנה באהבת ה'. כדי 
לא במובן של מודעות לדבר שכתוב בספר זה או אחר, אלא במובן של מודעות אישית. אפשר 

 לאהוב את ה' במידה שבה מודעים אליו, או חשים בנוכחותו.
, כל מה שנדרש הוא להבין ולחקור באופן אמיתי את הידע אודות מושא האהבה, והדחף הטבעי

 יתעורר.  –אהבת ה' 

 תלמוד בבלי, מסכת ברכות נד, א:: 5מקור 

 

 

    

 
 ברכות ט, ה: על משנה שרמב"ם, פירו: 6 מקור
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 תלמוד בבלי, מסכת יומא פו, א:: 7 מקור
 

  
 
 

 כיצד הקב"ה אוהב אותנו? –חלק ג 
 

הברכה האחרונה לפני  –: ברכת "אהבה רבה" 8מקור 
 :שחריתקריאת שמע בתפילת 
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 ?מיהו הגר בקרבנו: ואהבתם את הגר

 כתב: הרב יצחק בלאו
 דקות( 5הקדמה )

 

 

המצווה לאהוב מישהו היא קצת מוזרה. התורה אינה מצווה אותנו לאהוב את הורינו, או את 
ילדינו. אך התורה מצווה עלינו לאהוב את הגר, את הרע, ואת הקב"ה. לפי המסורת התלמודית 

)בבא מציעא נט, ב( שלושים ושישה מקומות במקרא מלמדים ואתנו מהו היחס הנכון לגר. 
שעלינו לנהוג בגר בהגינות ובאמפתיה, ומצווה אותנו לאהוב את מי  התורה מלמדת אותנו

שהחליט להצטרף לעם היהודי. אין ספק שזוהי מצווה חשובה, אך משמעותה אינה ברורה 
 לחלוטין.  

משמעות המילה "גר" בתורה היא "אדם ממקום זר". חכמי התלמוד פירשו את המושג במשמעות 
העם היהודי. ביחידה זו נבחן את הציווי המקראי לאהוב אדם שהחליט להצטרף אל  –המוכרת 

 את הגר, וננסה להבין מיהם הגרים שבקרבנו, ומדוע עלינו לאהוב אותם. 
 

 הגר במקרא: –חלק א 
 

 למושג גר הגדרות רבות ומגוונות. מיהו גר?
המילה גר במקרא עשויה להתכוון לנוכרי שמתגורר בקרב העם היהודי )הקרוי בפי חכמים "גר 

תושב"( או ליהודי שהיה נוכרי והתגייר באופן מלא )"גר צדק"(. הגר הוא אדם זר שמתגורר בתוך 
הקהילה היהודית. הגר נתון לחוקים של הציבור, וכפוף לכוחו של הרוב היהודי, ולכן הוא פגיע 

 חד. במיו
ישנם אנשים שנתונים לחסדה של החברה יותר מאחרים. גר שהצטרף לעם היהודי מבחוץ 

 ומעתה נחשב חלק מהחברה היהודית הוא דוגמא אחת לכך.
 ישנם, אם כן שני סוגים של גר. התורה אינה מבחינה ביניהם, וקוראת לשניהם באותו הכינוי. 

 ה התורה להעניק לגר יחס מתאים. נתחיל בקריאה של שלוש קטעים מרכזיים שבהם מצוו
שימו לב תוך כדי הקריאה, אילו עוד מיעוטים מזכירה התורה בהקשר של הגר. מה אומר החיבור 

 בין מיעוטים אלה על היחס לאחר בחברה?
 

  ולענות על השאלות הבאות בחברותא.1-2בקשו מהמשתתפים לקרוא את מקורות , 
 סף; לימוד בסגנון זה מאפשר לשתף רעיונות ולדון לימוד בחברותא משמעותו לימוד עם אדם נו

 עם אחרים בטקסט הנלמד.  

 כא:-: שמות כב, כ1 מקור

 

 :שאלו •

האם הפסוק מקשר בין ההיסטוריה שלנו כגרים במצרים, ובין המצווה לנהוג  .1
 בהגינות בגר, יתום ואלמנה? 

בין מדוע מוזכר הגר בכפיפה אחת עם היתום והאלמנה? איזה דמיון יש  .2
 קבוצות אלה, ואיזה שוני?
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 לד: –: ויקרא יט, לב 2מקור 

 

 :שאלו •
 מדוע קושרת התורה בין הגר והזקן? .1
מדוע התורה  שימו לב לפעלים בהם משתמשת התורה בכל אחד מן המקרים: .2

 מצווה להדר פני זקן, ואילו לאהוב את הגר?
 

 הטקסט מוסיף שלושה נספחים:
 אסור להונות את הגר  – 1 

 יש לאהוב את הגר – 2
 "אני ה'" – 3
 
  שאלו: •
 
 מה לדעתכם משמעות הנספחים? מהן ההשלכות על ההתנהגות המצופה מאתנו? .1

  3קראו בקול את מקור: 
 

 :יט –: דברים י, יז 3מקור 

 

  

 

 
 :שאלו •

 מי עוד מוזכר בפסוקים לצד הגר? מה המשמעות של צירוף קבוצות אלה? .1
הקב"ה מתואר כ"עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר". מה הקשר בין משפט  .2

 ואהבה? מה ההבדל ביניהם?
מתוארת אהבת הקב"ה לגר בתיאור "לתת לו לחם ושמלה". מה מדגימה  במקור .3

 לנו התנהגותו של הקב"ה?
 מדוע נכון לאהוב את הגר? מדוע מגיע לו להיות אהוב? .4

 
קבוצות השוליים הפגיעות בחברה.  –בשלושת המקורות נזכר הגר לצד אלמנות, יתומים, וזקנים 

מבחינה פיסית, כלכלית, וחברתית, ולכן הן פגיעות קבוצות אלה הן לעיתים קרובות מוחלשות 
יותר לדיכוי או ניצול. הפסוק קושר את הגר לקבוצות השוליים בחברה; אדם שנכנס לחברה בלי 

 קשרים קודמים עלול להיתקל בחשדנות, ובשל כך גם להפוך לקרבן של דיכוי, וניצול. 
 

 שאלו: •

הגר כגר צדק, ולא גר תושב? האם משמעות הפסוקים תהיה שונה אם נתייחס אל  .1
 אם כן, כיצד?

 

52

http://www.theglobalday.com/


 

T HE G LOBAL D AY OF J EWISH L EARNING                          62                           November 17, 2013      www.theglobalday.com 

 פרשנות על מצוות אהבת הגר –חלק ב 
 

 המצווה לאהוב את הגר משום שהיינו גרים בארץ מצרים יכולה להתפרש למספר כיוונים.
כיהודים אנו מכירים  –בתורה מפורש שחובה לאהוב את הגר. גם אנחנו היינו זרים בארץ נוכרייה 

ולא ראוי שנפגע באחרים באופן שבו אנו עצמנו  –את כאב הדיכוי וההימצאות בשולי החברה 
 נפגענו. 

, מפרש שלא ראוי להזכיר לגר את עברו, משום שגם עם ישראל 11-רש"י, פרשן צרפתי במאה ה
 תחיל את דרכו כגרים בארץ לא להם.ה
 

  4בקשו מאחד המשתתפים לקרוא בקול את מקור. 
 

 : רש"י, שמות כב, כ: 4מקור 

 

  

 שאלו: 
 

מה הערך שאמור לקבל על עצמו העם היהודי בשל העובדה שגם הם היו גרים בארץ  .1
 לא להם בעבר?

ההיסטוריה של העם היהודי מלאה במקרים של דיכוי. כיצד צריכה ההיסטוריה שלנו  .2
 לעצב את מערכת הערכים שלנו? 

 
, מסביר שעם ישראל צריך להיות מודע 13-הרמב"ן, פרשן והוגה דעות ספרדי מן המאה ה

 לעובדה שהקב"ה שונא דיכוי, ומרחם על העשוקים. 
 

  : רמב"ן, שמות כב כ:5מקור 

 

 

 

 

 

 
הקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים לא בזכות מעשיהם, אלא רק בשל העובדה  כלומר,

שהיו עשוקים. לדעת הרמב"ן אנו עשויים לחשוב שאפשר לדכא את הגר, משום שאיש לא 
משום שהקב"ה הציל אותנו כאשר אנחנו  –יציל אותו. עם זאת, עלינו לזכור שאין זה נכון 

 היינו גרים.
 הרמב"ן מוסיף ומזכיר את היתום והאלמנה, שגם את בכיים שומע הקב"ה. הוא ישמע את 

 אנחותיו וזעקותיו של הגר, וירחם עליו, כפי שריחם עלינו כאשר היינו עבדים.
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 :שאלו •
 

ל על הסובלים מדגימים כיצד אנו אמורים לנהוג? האם אלה -כיצד רחמי הא .1
 אהבה? התנהגויות שאנו מקשרים בדרך כלל עם ה

 
אדם שחווה על בשרו צרה מזדהה לעיתים קרובות עם אחרים שנמצאים במצב דומה. אדם 

שמעולם לא חווה מיגרנה עלול להיות חסר מודעות לכאב שחווה האחר. עם ישראל יודע את כאב 
 הרדיפה; לכן נדרשת מאתנו רגישות מיוחדת לאחר שמצוי במצב דומה. 

 

 :שאלו 
האם חוויתם פעם מצב שבו סבל אישי גרם לכם לאמפתיה גדולה יותר כלפי צרה של  .1

 אדם אחר? 
 האם אמפתיה כזו היא אהבה?  .2

 

 דקות( 12זרות הגר ) –חלק ג 

, 12-עד לשלב זה התייחסנו לגר כאל אדם זר ונבדל. הרמב"ם, רופא והוגה דעות חשוב במאה ה
 לגרים.כותב על האופן שבו מתייחסת היהדות 

 הרמב"ם כתב אגרת לגר בשם עובדיה, שמורו קרא לו בכינוי הגנאי "כסיל". 
 אגרת הרמב"ם מבטאת את האהבה והכבוד שרחש לגרים. 

 
 אגרת הרמב"ם לעובדיה הגר: :6מקור 

 

 שאלו: •
 מדוע יש מצווה לאהוב את הגר, במקום מצווה לכבד או להוקיר אותו? .1
 הגישה שהוצגה בטקסטים הקודמים? כיצד שונה גישה זו כלפי הגר מן .2

 

ישראל שטינזלץ כתב על הכבוד שהוא רוחש לגרים. הרב שטינזלץ הוא אחד -גם הרב עדין אבן
מהוגי הדעות המובילים של המאה הנוכחית. הוא מוכר בעיקר בזכות התרגום והפירוש שכתב 

 על התלמוד כולו, ועבודתו בחקר הקבלה היהודית.

 

ישראל שטינזלץ, דמויות מן -: הרב עדין אבן7מקור 
 המקרא )תורגם מאנגלית(

 
במדרש מופיע הדבר בתור משל לאדם שיש לו עדר גדול של צאן. נכנס לו צבי לעדר. 

בעל העדר אומר לרועה שינהג בזהירות מיוחדת בצבי.  הרועה שואל מדוע? הרי לרועה 
לו הרועה: עונה   יש עדר גדול כל כך של כבשים, מה אכפת לו מן הצבי האחד?

 –"לכבשים שלי יש רק את העדר, ואילו הצבי יכול לבחור להיות בכל מקום בעולם 
 ולמרות זאת הוא בחר לשהות בעדר שלי. לכן מתאים שאדאג לו באופן מיוחד". 

54



 

גישה זו מסכמת רבות מן המצוות שדורשות מאתנו לקבל את הגר ולקרבו בידיים פתוחות. לגר 
יש בחירה להשתייך לכל מקום בו יבחר, והוא בוחר למרות זאת להיכנס למסגרת היהדות. לגר 

 מגיע בשל כך יחס מיוחד. 
 

 :שאלו •

 האם אתם מכירים מישהו שעזב את כל מה שמוכר לו ויצא למסע אישי? .1
 מדוע הגר זכאי או זקוק לרמה נוספת של "אהבה"? .2

 

 דקות( 8סיכום )
 

 
למרות שהמצווה לאהוב אינה שגרתית, התורה מצווה אותנו לאהוב את הגר. הניסיון שלנו כגרים 

במצרים מספק לנו מסגרת היסטורית להערכת החשיבות של המצווה, והמחויבות המוסרית 
 להשתדל לקיימה. 

 

 :שאלו •

 

 משמעות האהבה בהקשר של אהבת הגר?מה  .1
האם האהבה היא תחושה פנימית, או ביטוי על ידי מעשים? האם ביטוי מעשי  .2

 מספק לשם קיום המצווה?
האם המצווה לאהוב את הגר משנה את ההתייחסות שלכם לאנשים בשולי  .3

 החברה? אם כן, כיצד?
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 דף מקורות 

 הגר במקרא: –חלק א 
  

 כא:-כ: שמות כב, 1מקור 

 
 לד: –: ויקרא יט, לב 2מקור 

 
 יט: –: דברים י, יז 3מקור 

 
 
 

 פרשנות על מצוות אהבת הגר –חלק ב 

 
 : רש"י, שמות כב, כ: 4מקור 

 
 : רמב"ן, שמות כב כ:5מקור 
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 זרות הגר –חלק ג 
 

 : איגרת הרמב"ם לעובדיה הגר6מקור 

 
דמויות מן  ישראל שטינזלץ,-: הרב עדין אבן7מקור 

 המקרא )תורגם מאנגלית(
במדרש מופיע הדבר בתור משל לאדם שיש לו עדר גדול של צאן. נכנס לו צבי לעדר. בעל העדר 
אומר לרועה שינהג בזהירות מיוחדת בצבי.  הרועה שואל מדוע? הרי לרועה יש עדר גדול כל כך 

ם שלי יש רק את העדר, עונה לו הרועה: "לכבשי  של כבשים, מה אכפת לו מן הצבי האחד?
ולמרות זאת הוא בחר לשהות בעדר שלי. לכן  –ואילו הצבי יכול לבחור להיות בכל מקום בעולם 

 מתאים שאדאג לו באופן מיוחד". 
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 בין אהבה לשנאה: סיפור על אחים

 )לחטיבת הביניים(

 כתבה: דבורה כץ
 דקות( 5הקדמה )

 
 תארו לעצמכם שאתם הילד היחיד במשפחה שקיבל מתנה בחנוכה.

האחים והאחיות, שצופים בכם בזמן איך הייתם מרגישים? איך לדעתכם היו מרגישים יתר 
 שאתם מסירים את העטיפה מן המתנה?

 האם הייתם מופתעים לגלות שיש הורים בתורה שגילו יחס מועדף כלפי אחד מהילדים שלהם? 

התורה מספרת שיעקב אהב את בנו יוסף יותר מכל ילדיו. התורה גם מספרת, מוקדם יותר 
 לו יצחק אהב את עשו. בספר בראשית, שרבקה אהבה את יעקב, ואי

 בשני המקרים, היחס המועדף של ההורה הוביל לשנאה בין האחים. 

 

 ההגדרה המילונית של "יחס מועדף" היא:

 "התייחסות עודפת בלתי הוגנת כלפי אדם או קבוצה, על חשבון האחר".

 

היום נבדוק את נושא היחס המועדף בתורה, ואת הקשר בין אהבה עודפת של אחד ההורים 
 ושנאה בין אחים. 

 דקות( 25יעקב ויוסף: כאשר האהבה מובילה לשנאה ) –חלק א 
 

כולנו מכירים את סיפורו של יוסף, שמכעיס את אחיו כאשר הוא משתף אותם בחלומותיו. האחים 
חושבים שיוסף משים עצמו כאילו הוא טוב מהם. אחי יוסף כועסים עליו עד כדי כך ש בסופו של דבר הם 

ת זורקים אותו לבור, ומוכרים אותו לעבדות למצרים.  המקור הראשון אותו נקרא מתאר את ראשי
 המתיחות בין יוסף לאחיו.  

  ולענות ביחד על השאלות. לימוד 1בקשו מהמשתתפים לקרוא בחברותא את מקור ,
ות ולדון בחברותא משמעותו לימוד עם אדם נוסף; לימוד בסגנון זה מאפשר לשתף רעיונ

 עם אחרים בטקסט הנלמד. 

 
 ד:-: בראשית לז, ב1מקור 

 
 שאלו : 

תולדות יעקב. האם מוזכרים בפסוק כל צאצאיו של פסוק ב פותח בתיאור  .1
 יעקב? איזה מסר מעבירה לנו התורה ביחס למי שכן מוזכר?

 מה נותן יעקב ליוסף? .2
הורים לא אמורים לאהוב ילד אחד יותר מהשני. מדוע יעקב אוהב את יוסף  .3

 יותר מכל בניו?
 מה מספר לנו המקרא על המפגש בין יוסף לאחיו? האם יוסף חף מאשמה .4

 במצב שנוצר? 
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הסיפור נפתח ב"תולדות יעקב", אך המשך הסיפור אינו מתאר כלל את צאצאי יעקב, אלא 
מתמקד בבן אחד בלבד. הסיפור מצביע באופן ברור על העובדה שיעקב מעדיף את יוסף על 

פני כל בניו. בסיפור מתואר שיוסף הוא "בן זקונים", וכי יוסף נולד כאשר יעקב היה מבוגר 
ידוע גם שיוסף הוא בנה של רחל, אשתו האהובה של יעקב. ייתכן שזו הסיבה  יחסית.

שבגללה יעקב מעדיף את יוסף. עם זאת, נאמר לנו בנוסף כי יוסף סיפר לאביו דברים רעים 
 אודות אחיו. אין ספק שמעשיו לא סייעו לבניית מערכת יחסים חיובית בין האחים.

 וסף תורמת לשנאתם של האחים כלפי יוסף.למרבה הצער, אהבתו הגדולה של יעקב לי

הרב יונתן זאקס, רבה הראשי לשעבר של בריטניה, דן במתנה של יעקב ליוסף, שסימלה את 
 אהבתו: 

  בהתאם להרכב הקבוצה, קראו בקול או בחברותות את המקור הבא ודונו
 במשמעותו. 

: הרב יונתן זאקס, וישב ]תשע"א[, 2מקור 
 "ברית ודיון"

יעקב נתן לבן האהוב עליו סימן נראה לעין, כתונת פסים עשירה ומפוארת שהכין 
במיוחד עבורו. הכתונת היוותה פרובוקציה יומיומית עבור אחיו. בנוסף, יוסף 

 הביא לאביו דיווחים רעים על אחיו למחצה, בני השפחות. 

 :שאלו 
 מה הניע את יעקב להעניק ליוסף מתנה כל כך מפוארת? .1
 ו לדעתכם אחי יוסף כאשר ראו את מה שעשה אביו?איך הרגיש .2
 איך הרגיש לדעתכם יוסף? .3
 האם קיבלתם פעם מתנה יקרת ערך? מה קיבלתם? כיצד הרגשתם?  .4

יעקב בחר לתת ליוסף מתנה בעלת משמעות מסוימת. מעיל הוא בגד שכולם רואים; הכתונת לא 
תה כתונת פסים, שנועדה הייתה מתנה שמטרתה הנאה אישית ופרטית. בנוסף, הכתונת היי

לעורר תשומת לב. יעקב נתן ליוסף כתונת פסים מתוך אהבה, אך במעשהו ליבה את שנאת 
 האחים ליוסף. 

ישראל שטינזלץ בוחן את היחס בין אהבה, שנאה, ואדישות. הרב -, הרב עדין אבן3במקור 
בזכות התרגום שטינזלץ הוא אחד מהוגי הדעות המובילים של המאה הנוכחית, וידוע בעיקר 

 והפירוש המקיף שכתב לתלמוד כולו, וכתביו בתחום המיסטיקה היהודית. 

  3קראו בקול את מקור.  

ישראל שטינזלץ, "מילים -הרב עדין אבן - 3מקור 
 פשוטות" )תורגם מאנגלית(

המרכיב הראשון בכל סוג של אהבה הוא הדאגה לדבר החיצוני לי. אין אהבה 
אכפתיות. ההיפך מאהבה אינה שנאה, אלא אדישות. שבבסיסה אין דאגה, או 

אמנם אהבה ושנאה מושכים לכיוונים שונים: אהבה היא משיכה למושא תחושותינו, 
בעוד שהשנאה מרחיקה. ועם זאת, אהבה ושנאה מקורם בדאגה ואכפתיות. 

התחושה לא צריכה להיות רציפה; היא עשויה להתנודד בין אהבה לשנאה, אך 
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בין אם שליליים ובין אם  –יא דאגה, ומעורבות. רגשת אמתיים מהות התחושה ה
 יכולים להתפתח רק כאשר יש תחושה של מעורבות. –חיוביים 

 :שאלו 
אהבה ושנאה הם רגשות חזקים מאוד. חישבו על שני דברים שאתם אוהבים  .1

)לדוגמא, כדורסל וקריאה(, ועל שני דברים שאתם שונאים )לדוגמא, ברוקולי 
 ומבחנים(.

 מה ההבדל בין אהבה לשנאה לפי הרב שטינזלץ? .2
 האם אחי יוסף שנאו אותו, או היו אדישים כלפיו? .3
חישבו על תקופה בחייכם שבה חשתם שנאה כלפי מישהו או משהו. חישבו  .4

 על תקופה שבה הייתם אדישים. מה היה ההבדל בין שתי התחושות? 
 

ן שהאהבה והשנאה נמצאים על אותו נאמר בתורה שאחי יוסף שונאים אותו. הרב שטינזלץ טוע
 רצף רגשי. לאחים יש רגשות עזים כלפי יוסף, בניגוד לאדישות, שבה לא מרגישים כלל.  

שנים רבות מאוחר יותר, כאשר האחים ויוסף מתאחדים מחדש, רגשות השנאה מתחלפים 
 בתחושה של חרטה ואולי אפילו של אהבה. 

 

 דקות( 15סימן לבנים )רבקה ויצחק: מעשה אבות  –חלק ב 
 

 שאלו: 
 מדוע לדעתכם יעקב בוחר בן אהוב ומעניק לו יחס מועדף? .1
האם הרגשתם פעם שאתם הכי אהובים על ידי מישהו? האם פעם הרגשתם  .2

שאינכם הכי אהובים? האם הדבר השפיע על מערכת היחסים שלכם עם 
 הסובבים אתכם?

 
סיפור הילדות של יעקב מבהירה מדוע הוא התייחס בצורה מועדפת לאחד מבניו: הוא למד 

מהוריו, שעשו את אותו הדבר. אולי יעקב למד על אהבה מהוריו, יצחק ורבקה, בבית שבו כל 
 הורה העניק יחס מועדף לילד אותו אהב יותר מכל. 

  5 -ו 4קראו בקול את מקורות 

 ינם מכירים את הסיפור של עשו ויעקב, הסבירו הערה למנחה: אם התלמידים א
 את הרקע הבא לסיפור:

  
ל התגלה אליה וסיפר לה שהיא עתידה ללדת תאומים. בתקופת -כאשר רבקה הייתה בהריון הא

ל סיפר לרבקה שלא כך -המקרא הבן הבכור תפס את מעמדו של האב כראש המשפחה. הא
שר נולדו התאומים, הבכור נקרא עשו, משום יהיה במשפחתה: הבן הבכור ישרת את הצעיר. כא

 שהיה אדום ושעיר, והאח הצעיר נקרא יעקב, משום שתפס בעקב אחיו עשו בזמן לידתם.  

המקרא ממשיך ומספר, שלאחר שגדלו הנערים, רבקה ויצחק בחרו כל אחד את הבן האהוב 
 עליהם: יצחק אהב את עשו, ואילו רבקה אהבה את יעקב.

טה למות, הוא תכנן להעביר את ברכת הבכורה לעשו, שהיה בכורו והבן כאשר יצחק זקן ונ
האהוב עליו. רבקה החליטה לסייע לבנה האהוב יעקב לרמות את אביו, כדי שברכת הבכורה 

תעבור אליו ולא לאחיו. היא עזרה לו להתחפש לאחיו עשו, כדי שאביו ייתן לו את הברכה 
כת הבכורה נלקחה ממנו, ושאחיו רימה אותו, כעסו והבכורה במקום לעשו. כאשר עשו גילה שבר

היה גדול כל כך, שהוא רצה להרוג את אחיו. רבקה, שחששה לחייו של בנה הצעיר, אמרה 
 ליעקב לברוח לחרן לפני שעשו יוכל לפגוע בו.  
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 כח:-בראשית כה, כז - 4מקור 

 

 
המקרא מספר שרבקה אהבה את יעקב, ואילו יצחק אהב את עשו. יעקב התחפש לאחיו ורימה 

את אביו, על מנת לזכות בברכתו. הרמאות בסופו של דבר מובילה לקריסת התא המשפחתי 
כולו. יעקב נאלץ לברוח מבית הוריו כדי להציל את עצמו מכעסו של עשו. יעקב לעולם לא יראה 

 שוב את אמו. 

 
 בראשית כז, מא: - 5מקור 

 

 :שאלו 
 מה תכנן עשו לעשות ליעקב? .1
 מדוע עשו מבקש להמתין עד אחרי מות אביו?  .2

 
המסר של הסיפור מורכב. יעקב שומע לקול אמו )שאוהבת אותו( ומרמה את אביו )שמעדיף את 

עשו( על מנת לגנוב את ברכת עשו. בהתחשב בתוצאה הקטסטרופאלית לדינמיקה המשפחתית, 
היה אפשר לחשוב שיעקב ילמד את סכנות היחס המועדף במשפחה. אך יעקב מתעלם מן 

 יחס מועדף בבנו האהוב, יוסף. הסכנה, ומחליט אף הוא לנהוג 

בסופו של דבר, תוצאות היחס המועדף דומות בשני הסיפורים. עשו חש נבגד על ידי ההתנהגות 
של אחיו, ומתכנן להרוג את יעקב כנקמה על מעשיו. היות שיצחק נוטה למות, עשו מבקש 

שהכתונת היא סימן להמתין עד לאחר מותו כדי להוציא לפועל את תכניותיו. אחי יוסף, שיודעים 
 לאהבת יעקב את יוסף, שונאים את יוסף, ומתכננים אף הם להרוג אותו. 

 המורכבות נובעת משתי השאלות הבאות.

 :דיון 

 האם ייתכן מצב של עודף אהבה? .1

 האם אהבה חייבת להוביל ליחס מועדף? .2

 
מחדש בשל המרחק ובעבור הזמן, הכעס והשנאה של עשו שוככים ומתחלפים ברצון להתאחד 

 עם אחיו, יעקב. בסופו של דבר יעקב ועשו, וכן יוסף ואחיו משלימים ומתאחדים.
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 דקות( 15סיכום: מכתב מחבר )
 

 :דיון 
אילו לקחים אפשר ללמוד מן הסיפור של יעקב ועשו, ומהסיפור של יוסף  .1

 ואחיו? 
 :פעילות 

מייעצים לחבר שמרגיש מה נוכל לעשות במצב שבו אנו מרגישים שנאה או קנאה? מה הייתם 
 כך? האם במצב של קנאה או שנאה אתם עצמכם הייתם מסוגלים להקשיב לעצה שנתתם?

 
תארו לעצמכם שאתם חברי ילדות של יעקב. כתבו ליעקב מכתב לפני שהוא מרמה את אביו 
יצחק, או לפני שהוא נותן לבנו יוסף את כתונת הפסים. הציעו לו עצה ידידותית כדי לעזור לו 

 ומת דרכים חשובה זו בחייו.בצ

  .הנחו את התלמידים לכתוב מכתב ולשתף אותו עם חבריהם לכיתה 
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 דף מקורות
 יעקב ויוסף: כאשר האהבה מובילה לשנאה –חלק א 

 

 ד:-: בראשית לז, ב1מקור 

 
 : הרב יונתן זאקס, וישב ]תשע"א[, "ברית ודיון"2מקור 

יעקב נתן לבן האהוב עליו סימן נראה לעין, כתונת פסים עשירה ומפוארת שהכין במיוחד 
עבורו. הכתונת היוותה פרובוקציה יומיומית עבור אחיו. בנוסף, יוסף הביא לאביו דיווחים 

 רעים על אחיו למחצה, בני השפחות. 

ישראל שטינזלץ, "מילים -: הרב עדין אבן3מקור 
 ית(פשוטות" )תורגם מאנגל

המרכיב הראשון בכל סוג של אהבה הוא הדאגה לדבר חיצוני לי. אין אהבה שבבסיסה אין 
דאגה, או אכפתיות. ההיפך מאהבה אינה שנאה, אלא אדישות. אמנם אהבה ושנאה מושכים 

לכיוונים שונים: אהבה היא משיכה למושא תחושותינו, בעוד שהשנאה מרחיקה. ועם זאת, 
ואכפתיות. התחושה לא צריכה להיות רציפה; היא עשויה  אהבה ושנאה מקורם בדאגה

בין  –להתנודד בין אהבה לשנאה, אך מהות התחושה היא דאגה, ומעורבות. רגשת אמתיים 
 יכולים להתפתח רק כאשר יש תחושה של מעורבות. –אם שליליים ובין אם חיוביים 

 סימן לבנים חלק ב: רבקה ויצחק: מעשה אבות

 כח:-בראשית כה, כז - 4מקור 

 

 בראשית כז, מא: - 5מקור 
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 יחס מועדף: בין אהבת הורים לשנאת אחים

 )לתלמידי בית ספר יסודי(

 כתבה: דבורה כץ

דקות, בהתחשב במגבלות הזמן. ליחידה  75או  60הערה למנחה: יחידה זו מתאימה לשיעור בן 
דקות, אפשר לכלול את  75הפעילות המסכמת. ליחידה בת דקות, אפשר לדלג על  60בת 

 הפעילות המסכמת.
 דקות( 15פעילות מקדימה: מתנה אהובה )

 
 צבעים, לורדים, או עפרונות צבעוניים, ודפים לציור. חומרים:

 :שאלו 
האם יש אדם שאתם אוהבים באופן מיוחד? האם הם יודעים זאת? איך תוכלו  .1

 שהוא אהוב במיוחד?להעביר למישהו את המסר 
האם אתם אוהבים לקבל מתנות? מה המתנה האהובה עליכם ביותר? ממי  .2

 קיבלתם אותה?
 

  .בקשו מהתלמידים לצייר את המתנה האהובה עליכם, ואת האדם שנתן להם מתנה זו 
  ,בסיום הציור, בקשו מהתלמידים לשתף את הקבוצה בציור ובסיפור שמאחוריו

 במשפט אחד או שניים.

 

  :שאלו 
האם המתנה מיוחדת בגלל האדם שנתן לכם אותה, או שהיא מיוחדת בזכות  .1

 עצמה?
תארו לעצמכם שאתם הילד היחיד במשפחה שמקבל מתנה בחנוכה. איך הייתם  .2

מרגישים? איך לדעתכם ירגישו שאר האחים והאחיות, שצופים בכם בזמן שאתם 
 מסירים את העטיפה מן המתנה היחידה?

 
 יפורים על יעקב שבהם הורה מגלה יחס מועדף כלפי אחד מילדיו. בתורה יש שני ס

התורה מספרת שיעקב אהב את בנו יוסף יותר מכל ילדיו. התורה גם מספרת, מוקדם יותר בספר 
 בראשית, שרבקה אהבה את בנה יעקב, ואילו יצחק אהב את בנו עשו. 

 בשני המקרים, היחס המועדף של ההורה הוביל לשנאה ומריבה בין האחים. 

 
היום נבדוק את נושא היחס המועדף בתורה, ואת הקשר בין אהבה עודפת של אחד ההורים 

 ושנאה בין אחים. 
 

 דקות( 25יעקב ויוסף: כאשר האהבה מובילה לשנאה ) –חלק א 

 
כולנו מכירים את סיפורו של יוסף, שמכעיס את אחיו כאשר הוא משתף אותם בחלומותיו. האחים חושבים 

שיוסף משים עצמו כאילו הוא טוב מהם. אחי יוסף כועסים עליו עד כדי כך ש בסופו של דבר הם זורקים 
ת המתיחות בין אותו לבור, ומוכרים אותו לעבדות למצרים.  המקור הראשון אותו נקרא מתאר את ראשי

 יוסף לאחיו.  
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  2 – 1קראו בקול את מקורות. 

 ד:-: בראשית לז, ב1מקור 

 
 :שאלו 

 מה נותן יעקב ליוסף? מדוע נתן יעקב רק ליוסף מתנה כל כך יפה? .1
כיצד הרגישו לדעתכם אחיו של יוסף כאשר ראו מה נתן לו אביו? כיצד הרגיש  .2

 לדעתכם יוסף?
שהייתה יקרה לליבכם. מה קיבלתם? כיצד הרגשתם? חישבו על מתנה שקיבלתם,  .3

 מה קורה כאשר אח אחד מקבל מתנה, והשני אינו מקבל מתנה?
 האם כתונת הפסים היא הדבר היחיד שגרם לאחי יוסף לשנוא אותו? .4
 

יעקב בחר לתת ליוסף מתנה בעלת משמעות מסוימת. מעיל הוא בגד שכולם רואים; הכתונת לא 
אה אישית ופרטית. בנוסף, הכתונת הייתה כתונת פסים, שנועדה הייתה מתנה שמטרתה הנ

לעורר תשומת לב. יעקב נתן ליוסף כתונת פסים מתוך אהבה, אך במעשהו ליבה את שנאת 
 האחים ליוסף. 

נאמר לנו בנוסף כי יוסף סיפר לאביו דברים רעים אודות אחיו. אין ספק שמעשיו לא סייעו 
 האחים. לבניית מערכת יחסים חיובית בין

 למרבה הצער, אהבתו הגדולה של יעקב ליוסף תורמת לשנאתם של האחים כלפי יוסף.

 :שאלו 
אהבה ושנאה הם רגשות חזקים מאוד. חישבו על שני דברים שאתם אוהבים )לדוגמא,  .1

 כדורסל וקריאה(, ועל שני דברים שאתם שונאים )לדוגמא, ברוקולי ומבחנים(.
 אחד על פני האחר. מדוע יעקב נוהג כך?הורים לא אמורים להעדיף ילד  .2

 
 כלומר, יוסף נולד כאשר יעקב היה מבוגר מאוד.  –התורה מספרת לנו שיוסף היה "בן זקונים" 

ידוע לנו גם שיוסף נולד לרחל, שהייתה אשתו האהובה ביותר של יעקב. אולי אפשר להבין לפי זה 
 מדוע יעקב מעדיף את יוסף. 

, מציע סיבה נוספת שבגללה יעקב אהב את יוסף באופן מיוחד. 11-רש"י, פרשן צרפתי מן המאה ה
הוא מצטט לעיתים קרובות בפירושו את בראשית רבה, מדרש אגדה שמכיל סיפורים ואגדות, כדי 

 לעזור לנו להבין את התורה. 

 
 : רש"י, בראשית לז, ב:2מקור 

ף מפני כמה דברים: אחת שכל עצמו של יעקב ומ"א דורש תלה הכ' תולדות יעקב ביוס
לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו, וכל מה שאירע 

ליעקב אירע ליוסף, זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים 
 להרגו, וכן הרבה בבראשית רבה.

. יוסף היה הבן הראשון של רחל, האישה רש"י מציע מספר סיבות מדוע יעקב העדיף את יוסף
האהובה של יעקב. יכול להיות שיעקב גם אהב את יוסף משום שהיה ביניהם דמיון: הם היו דומים 

 בפניהם, ושניהם לא היו אהובים במיוחד על ידי האחים שלהם.
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 :שאלו 
 האם אתם בוחרים חברים על בסיס תכונות משותפות? .1
 האם טוב להתיידד עם אדם שהוא שונה ממך? מדוע?  .2

 

 דקות( 15רבקה ויצחק: מעשה אבות סימן לבנים ) –חלק ב 

 
 האם הייתם מופתעים לגלות שיש הורים בתורה שגילו יחס מועדף כלפי אחד מהילדים שלהם? 

 למעשה, יעקב עצמו היה הבן האהוב לאמו.

 

 :שאלו 
על ידי מישהו? האם פעם הרגשתם שאינכם האם הרגשתם פעם שאתם הכי אהובים  .1

 הכי אהובים? האם הדבר השפיע על מערכת היחסים שלכם עם הסובבים אתכם?
כיצד הייתם מרגישים לגבי מישהו אחר שהיה הכי אהוב על ידי ההורים או המורים  .2

 שלכם?
  

סיפור הילדות של יעקב מבהירה מדוע הוא התייחס בצורה מועדפת לאחד מבניו: הוא למד מהוריו, 
שעשו את אותו הדבר. אולי יעקב למד על אהבה מהוריו, יצחק ורבקה, בבית שבו כל הורה העניק 

 יחס מועדף לילד אותו אהב יותר מכל. 
 

  5 -ו 4קראו בקול את מקורות 

  אינם מכירים את הסיפור של עשו ויעקב, הסבירו את הרקע הערה למנחה: אם התלמידים
 הבא לסיפור:

 

ל התגלה אליה וסיפר לה שהיא עתידה ללדת תאומים. -כאשר רבקה הייתה בהריון הא
בתקופת המקרא הבן הבכור תפס את מעמדו של האב כראש המשפחה. לבכור היה תפקיד 

ל סיפר לרבקה שלא כך -האחרים. האמיוחד עם זכויות מיוחדות: הוא היה אחראי על האחים 
יהיה במשפחתה: הבן הבכור ישרת את הצעיר. כאשר נולדו התאומים, הבכור נקרא עשו, 

משום שהיה אדום ושעיר, והאח הצעיר נקרא יעקב, משום שתפס בעקב אחיו עשו בזמן 
 לידתם.  

בן האהוב המקרא ממשיך ומספר, שלאחר שגדלו הנערים, רבקה ויצחק בחרו כל אחד את ה
 (3עליהם: יצחק אהב את עשו, ואילו רבקה אהבה את יעקב )מקור 

כאשר יצחק זקן ונטה למות, הוא תכנן להעביר את ברכת הבכורה לעשו, שהיה בכורו והבן 
האהוב עליו. רבקה החליטה לסייע לבנה האהוב יעקב לרמות את אביו, כדי שברכת הבכורה 

להתחפש לאחיו עשו, כדי שאביו ייתן לו את הברכה תעבור אליו ולא לאחיו. היא עזרה לו 
והבכורה במקום לעשו. כאשר עשו גילה שברכת הבכורה נלקחה ממנו, ושאחיו רימה אותו, 

 כעסו היה גדול כל כך, שהוא רצה להרוג את אחיו. רבקה, שחששה לחייו של בנה הצעיר, 
 אמרה ליעקב לברוח לחרן לפני שעשו יוכל לפגוע בו.  

 כח:-בראשית כה, כז: 3מקור 
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המקרא מספר שרבקה אהבה את יעקב, ואילו יצחק אהב את עשו. יעקב התחפש לאחיו ורימה את 
 אביו, על מנת לזכות בברכת אחיו, עשו. 

 : בראשית כז, מא:4מקור 

 
 :שאלו 

 מה תכנן עשו לעשות ליעקב? .1
 מדוע עשו מבקש להמתין עד אחרי מות אביו?  .2

המסר של הסיפור מורכב. יעקב שומע לקול אמו )שאוהבת אותו( ומרמה את אביו )שמעדיף את 
עשו( על מנת לגנוב את ברכת עשו. בהתחשב בתוצאה הקטסטרופאלית לדינמיקה המשפחתית, 

היה אפשר לחשוב שיעקב ילמד את סכנות היחס המועדף במשפחה. אך יעקב מתעלם מן הסכנה, 
 יחס מועדף בבנו האהוב, יוסף. ומחליט אף הוא לנהוג 

 דקות( 10סיכום )

 
בסופו של דבר, תוצאות היחס המועדף דומות בשני הסיפורים. עשו חש נבגד על ידי ההתנהגות 

של אחיו, ומתכנן להרוג את יעקב כנקמה על מעשיו. היות שיצחק נוטה למות, עשו מבקש להמתין 
עד לאחר מותו כדי להוציא לפועל את תכניותיו. אחי יוסף, שיודעים שהכתונת היא סימן לאהבת 

 ת יוסף, שונאים את יוסף, ומתכננים אף הם להרוג אותו. יעקב א

 :דיון 
 האם ייתכן מצב של עודף אהבה? .1
הביטו שוב בציורים שציירתם בתחילת השיעור. האם אתם חושבים שיש מי שמקנא  .2

 בכם משום שקיבלתם מתנה יקרת ערך
 

להתאחד מחדש בשל המרחק ובעבור הזמן, הכעס והשנאה של עשו שוככים ומתחלפים ברצון 
 עם אחיו, יעקב. בסופו של דבר יעקב ועשו, וכן יוסף ואחיו משלימים ומתאחדים.

 דקות( 15פעילות סיכום: שיתוף באהבה )

 
 :חומרים

 )גלילי נייר טואלט )אחד לכל שני משתתפים 
 צבעי גואש בצבעים אדום, צהוב, כתום 
 צלחות פלסטיק שתשמש כפלטה לצבעים 
 טושים דקים 
 נייר 

 הוראות:

 קפלו את הגליל כך שתתקבל צורה של לב. .1
 טבלו את הלב בצבע וכסו את הדף בלבבות בצבעים שונים. –השתמשו בלב כחותמת  .2
 בתוך כל לב, רשמו דבר שאתם אוהבים: בן משפחה, חברים, פעילויות, או חפצים.  .3
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 דף מקורות

 יעקב ויוסף: כאשר האהבה מובילה לשנאה –חלק א 

 
 ד:-בראשית לז, ב: 1מקור 

 

 

 

 

 : רש"י, בראשית לז, ב:2מקור 

 

 

 

 סימן לבנים חלק ב: רבקה ויצחק: מעשה אבות

 
 כח:-: בראשית כה, כז3מקור 

 

 
 

 : בראשית כז, מא:4מקור 

ומ"א דורש תלה הכ' תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים: אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא  

ברחל, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו 

 מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו, וכן הרבה בבראשית רבה.
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