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 אדם מחפש את עצמו –מבוא 
 (9-8יוני נתניהו )עמ' 

 עם אילו תחושות מתמודד יוני? מה מביא אותו לחוש תחושות אלו? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 דועהסבירי מ –צטטי משפט שהתחברת אליו 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 האם את יכולה למצוא בדבריו של יוני גם אופטימיות? אם כן צטטי
__________________________________________________________________________ 

 מה גורם לאדם להיות מוטרד משאלות אלו?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 (11-10)עמ'  איש הפנים ואיש החוץ –הרב אלימלך בר שאול 

 הסבירי מי הוא איש הפנים, מה המאפיינים שלו? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 הסבירי מי הוא איש החוץ, מה המאפיינים שלו? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 כתבי יתרונות וחסרונות לכל אחד מן הדמויות

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  -כתבי על מי נאמר, ומדוע 

  הּוא ָרחֹוק ְלִפי ַמָצבֹו ִמִמְפֶנה ֶׁשל ְתׁשּוָבהִאיׁש ֶזה ַוַדאי ֶׁש ________________________________________ 

 ְפִניָמה ִנְכְנָסה ְוֹלא ִנְׁשֲאָרה ַהֶנֶפׁש ןִמְפתַ  ַעל. ְבתֹוָרתֹו ְבָלהטָ  ֹלא ְוַנְפׁשֹו, ְבַנְפׁשֹו ִנְסְפָגה ֹלא תֹוָרתֹו. ְיֵבָׁשה ֶׁשַנְפׁשֹו ִמׁשּּׁום ְיֵבָׁשה תֹוָרתֹו. 

__________________________________________________________________________________________ 

 ּלֹו ָהעֹוָלם ָכל ֶאת רֹוֶאה הּוא ַנְפׁשֹו ְוֶדֶרְך ַנְפׁשֹו ֶׁשִמתֹוְך  _____________________________ .ּוְצָלָליו אֹורֹוָתיו לְבכָ , ְצָבָעיו ִבְׁשַלל כֻּ

__________________________________________________________________________________________ 

 ּוְבאֹוָתם ְפִרימֹות ְבאֹוָתן ִמָּיד ַיְרִגיׁש ְוָלֵכן. הּוא ַנְפׁשֹו ֵאֶצל...ּוַמֲעִשים ֵדעֹות ֶׁשל ְסִטּיֹות ֵמֲחַמת ַנְפׁשֹו ְקרּוֵמי( ִנְפְתחּו)= ִנְפְרמּו ִאם ֲאִפּלּו 

 _____________________________________________________________________________________ ְקָרִעים

 

 ______________________האם איש החוץ עסוק רק בדברים חומריים? _________________________________

 ________________אנוכי? ____________________________________________האם איש הפנים הא 
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 האדם מחפש תוכן לחייו
 

 (12האדם מחפש משמעות )עמ'  –ויקטור פרנקל 
טור פרנקל?  יק תבי בקצרה, מי היה ו  ____________________________________________________________________כ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
כותב פרנקל ריו  תחילת דב  ִמְׁשָקל ְפִניִמי ִחפּוֵשי ָהָאָדם ַאַחר ֵפֶׁשר ַוֲעָרִכים ֲעלּוִלים ְלעֹוֵרר ְמִתיחּות ְפִניִמית ְוֹלא ְלַהְׁשרֹות ִׁשּוּוי: ב

ית ת פנימ תיחו ם עלול לעורר מ כי ער אחר  ע חיפוש  כתבי מדו , ו ט את המשפ רי  סבי  _____________________________________________ ה

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

טוען  ם פרנקל  יי ורר קש ם עלול לע כי ער אחר  ת שחיפוש   _______________________________________________________אך למרו

יטשה שאומר:  את נ ט  ט את מצ ריו   "ֵאיְך ָכל ִכְמַעט ָלֵשאת יּוַכל הּוא, ִיְחֶיה ְּלַמֲענֹוֶׁש  ְלַמה לֹו ֶׁשֵּיׁש ִמי"בדב

רי משפט זה __________________________________________________________________ סבי  __________ה

י היומיום למשפט זה _______________________________________________________________ ת מחי י  דוגמאו יא  הב

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________ ייו שלו?   __________________________________________איזו דוגמא נותן פרנקל מח

______________________________________________________________________________________ 

 
 ?לחייו משמעות אדם מחפש מדוע

 
 (14-13)עמ'  על גבול שני העולמות –הרב צייטלין 

ם עסקנו בעובדה שאד כשיו  עת  עד ע כ ייו.  תר ונשאל נעבור לשלב מעמימחפש משמעות לח דם לחפש משמעות –ק יו   ?מה מביא את הא

ם: וש תופעות בנפש האד ת ליבנו לשל ת תשומ טלין מפנה א יי  הלל צ

1_______________________________________________ ט מן המקור: __ טו  . __________________________ צי

____________________ ת __________  _______________________________________________הסבר ודוגמאו

______________________________________________________________________________________ 

ת ___________________________ יא נובע , אך באמת ה ם יי כולוג סי ם פ רי את התופעה הזו בכל מיני הסב יר  ם להסב ם מנסי ין אנשי יטל  _____על פי צי

________________________________________________ בה? __ טה ותשו ת אלו של חר ם בקרבו קולו רי תעור כאשר מ ם   מה עושה האד

______________________________________________________________________________________ 

 

ט ___________________2 טו  _______________________________________. _______________________ צי

ת אלו? ____________________________________________________________________ ם תחושו ם ע ם אנשי  מה עושי

 

ט ________________________________________________________3 טו  . __________________________ צי

כחות מ י דוגמאות והו יא ם" ________________________________________________הב עי תגעג כל הזמן "מ ך שאנחנו  כ ם יום ל י היו  חי

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ת ___ אך באמ תאוות.  ק עוד ועוד  , רצון לספ ם יי ם חומר רי ם לדב ם אלו ה ראה געגועי ים נ ית  ______________________________________לע

יא ____________________________________________________________________________ כך ה כחה ל  וההו

ְגָדר ְבִטְבעֹו ְוָקרֹוב ְלחּוֵׁשינּו ּוְתִפיָסֵתנּו ָאנ ָקף ּומֻּ הּו מֻּ ּו ִמְתַגְעְגִעים, ִכי ִאם ֶאל ַמה ֶׁשֵאין לֹו ְתִחָּלה ֹלא ֶאל ַמה ֶׁשֵּיׁש לֹו ְתִחָּלה ְוִתְכָלה, ַמׁשֶּׁ

רי  ְוִתְכָלה, ֶׁשִנְמָצא ֵמֵעֶבר ְלָכל ַהְגבּוִלים. סבי  __________________________________________________________ה

______________________________________________________________________________________ 

ום  -לסיכ

ם הן _______ תרחשות בנפש האד  ____________________________________________________________התופעות שמ

נ א ____כל התופעות הללו  והו ר אחד  קו  ____________________________________________________________ובעות ממ

יי ת עמוקה יותר לח חפש משמעו א אותו ל שמבי אינו מסופק וזה מה  ם  ל א לעו ים הו ם וגדול יי ם רוחנ רי עת וחפצה בדב תגעג ם מ של האד כיוון שנשמתו  .מ  ו
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 (16-15תפארת ישראל)עמ' מהר"ל, 

 

 הסבר במילים שלי דברי המהר"ל

ל ַאל י, לֹוַמר ְבַעְצמֹו אֹוָנָאה ְיַקבֵּ  ָהַאֲחרֹוָנה ַמֲעָלתֹו לֹו יֵּׁש כִּ

ְהֶיה ָׁשלֹום: 'ְבַנְפׁשֹו ְוַיְחֹׁשב, ְבֹפַעל י יִּ ם ַאף לִּ י אִּ ב ֲאנִּ ל יֹוׁשֵּ  ָבטֵּ

י ְבלִּ  "ְכָלל לָעמָ  מִּ

 

ים מּוָתם ָהֶעְליֹונִּ יָנם ְבֹפַעל ְׁשלֵּ ים ְואֵּ יכִּ יא ְצרִּ מּוָתם ְלהֹוצִּ  ְׁשלֵּ

ים, ַהֹפַעל ֶאל ין, ָהָאָדם זּוַלת, ְוַהַתְחתֹונִּ ן ַגם ָלֶהם אֵּ יָאה כֵּ  ְיצִּ

י, ַהֹפַעל ֶאל ְבְראּו ַמה כִּ ין ָעָליו, ֶׁשנִּ ְׁשַתנּות אֵּ יָאה הִּ יצִּ  ַלֹפַעל וִּ

א ְבֹכחַ  הּוא ָהָאָדם ַאְך. ָבֶהם  .ַהֹפַעל ֶאל ְויֹוצֵּ

 

ְקָרא חּוד ָהָאָדם ֶׁשיִּ ם ְביִּ ם ַעל ָאָדם ְבׁשֵּ ְבָרא ׁשֵּ ן ֶׁשנִּ  מִּ

י ...ָהֲאָדָמה יא ָהֲאָדָמה כִּ יא ְבֶזה ְמיֶֻחֶדת הִּ  ָבּה ְויֵּׁש ֹכחַ בְ  ֶׁשהִּ

יָאה ים ָכל ֶׁשל ַלֹפַעל ְיצִּ ים ֲאֶׁשר ַהְדָברִּ ֶמָנה יֹוְצאִּ ים מִּ  ְצָמחִּ

יָלנֹות ים ָכל ָארְׁש ּו ְואִּ יא ַהְדָברִּ ְניַ  ְוֶזהּו, ֶזה ְלָכל ְבֹכחַ  ְוהִּ  ןעִּ

א ְבֹכחַ  ֶׁשהּוא ָהָאָדם מּותֹו ְויֹוצֵּ   ַהֹפַעל ֶאל ְׁשלֵּ

 

ָמה את ְוַהְבהֵּ ְקרֵּ ם נִּ ָמה ַבשֵּ י לֹוַמר ָרָצה. ה"מ ה"ב ַעל ְבהֵּ  כִּ

מּות ְבָרא ָדָבר ְׁשלֵּ ְמָצא ָעָליו ֶׁשנִּ ינֹו ַגב ַעל ַאף ָבּה נִּ מּות ֶׁשאֵּ  ְׁשלֵּ

ָכל, ָגמּור ְמָצא ֶזה ָדָבר ָמקֹום מִּ ָמּה נִּ י, ַמה ָבּה ְוֶזהּו עִּ  ְדַבר כִּ

ְמָצא ַמה ָמּה נִּ  .עִּ

 

ְטֶעה ַאל ים תִּ ְדָברִּ ּלּו בִּ ְׁשֹלל אֵּ מּות לִּ י ַהְשלֵּ מִּ י מִּ  לֹו ֶאְפָׁשר ֶׁשאִּ

יא מּותֹו ֶׁשיֹוצִּ יא ֹקֶדם ְלעֹוָלמֹו ָהַלְך ֲאֶׁשר, ַהֹפַעל ֶאל ְׁשלֵּ  ֶׁשהֹוצִּ

מּות ין, ַהֹפַעל ֶאל ֶׁשּלֹו ְׁשלֵּ ים ָאנּו אֵּ ֶמנּו ַהָבא ָהעֹוָלם ׁשֹוְללִּ  מִּ

ם, ְכָלל מּות ֶאל ֲהָכָנה בֹו יֵּׁש אִּ ת ַהְשלֵּ  ֶׁשּלֹא ָהָיה ֶׁשָאנּוס ּומֵּ

יא מּות הֹוצִּ  .ַלֹפַעל ֶׁשּלֹו ְׁשלֵּ

 

י ְבָרא ָהָאָדם כִּ ין, ְלָעָמל נִּ יָתה לֹו ֶׁשאֵּ ם ְכָלל ָלָמהְוַהְׁש  ְׁשבִּ  ְועִּ

א ֶׁשהּוא ְׁשאָ  ַהֹפַעל ֶאל יֹוצֵּ יד עֹוד רנִּ  .ְבֹכחַ  ָתמִּ

 

 

ם ְמֻחָבר ֱהיֹותֹו ְזַמן ָכל ָאָדםהָ  ינֹו ַהֹחֶמר עִּ מּות אֵּ ְׁשלֵּ  ְבֹפַעל בִּ

ְפָרד הּוא ֲאֶׁשר ַעד ן נִּ ְמָצא ְוָאז ַהֹחֶמר מִּ  .ְבֹפַעל נִּ

 

י ָאַמר י ַרבִּ וִּ י ָמָׁשל: לֵּ ירֹונִּ ים ַבת ָנׂשּוי ֶׁשָהָיה ְלעִּ  ַעל ַאף, ְמָלכִּ

י יָלּה פִּ י ָכל ֶׁשַמֲאכִּ ינֹו, ֶמֶלְך ַמַעְדנֵּ א אֵּ יא? ָלָמה. חֹוָבתֹו יֹוצֵּ  ֶׁשהִּ

ים ַבת ְפֹעל ַמה ָכל ָכְך. ְמָלכִּ ם ָהָאָדם ֶׁשיִּ ינֹו ְפׁשֹונַ  עִּ א אֵּ י יֹוצֵּ  ְידֵּ

י? ָלָמה. חֹוָבתֹו יא ְלפִּ ְּלַמְעָלה ֶׁשהִּ  .מִּ

 

 

ר ֶׁשהּוא ָדָבר ְוָכל ק ָחסֵּ ְׁשתֹוקֵּ  ְוַהתֹוָרה, ָלָמהַהְׁש  ֶאל מִּ

ְצָוה ם ְוַהמִּ יל ַהֶנֶפׁש ֶאל ָלָמהַהְׁש  הֵּ ְׁשבִּ ְׁשתֹוֶקֶקת ָכְך ּובִּ  ַהֶנֶפׁש מִּ

ְצֹות ְוֶאל ַהתֹוָרה ֶאל את ַהמִּ ְהיֹות ַהֹפַעל ֶאל ָלצֵּ  .ֻמְׁשָלם ְולִּ
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 (18-17הרש"ר הירש, פירוש לספר בראשית ג', יט )עמ' 

ם? ___________________________________________________________________ רי וצ ון" על פי הנ טא הקדמ  מהו "הח

_______________________________________________________________________________________ 

טוען:  צרות ו הנ יסה זו של   הרש"ר הירש מתנגד לתפ

 ל ָכל ִעָקר.ָגַזר ְקָלָלה ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעל ַהָנָחׁש; ַאְך ֵאין בֹו ֶרֶמז ַלְקָלָלה ֶׁשֶנֶאְמָרה ַעל ָהָאָדם. ָהָאָדם ֹלא ִנְתַקּלֵ  ַהִדין ָהֱאֹלִהי

י __________________________________________________________________________________ יר  הסב

סתו של הרש"ר הירש לגב יא _________________________________________________________________ תפי אדם ה י ה

כך _____________________________________________________________________ ים ב וצר סת הנ תפי יא שונה מ  וה

_______________________ טא ומה לא השתנה? ______ ם בעקבות הח ם כן מה השתנה עבור האד  ________________________א

______________________________________________________________________________________ 

טא? _______________________________________________________________ הח עקבות  אדם ב ידו החדש של ה תפק  מה 

ֲהֵרי ַהַּיֲהדּות מֹוָחה ַעל ָכְך ְמָחָאה  -א "ָטבּוַע" ָבָאָדם, ֶׁשִאֵבד ֶאת ָכְׁשרֹו ִלְהיֹות טֹוב, ֶׁשֶנֱאָלץ ֵמַעָתה ַלְחֹטא ַאְך ִאם ְסבּוִרים ַעל ְיסֹוד ֶזה, ֶׁשַהֵחטְ "

 "ִנְמֶרֶצת.

ם? ע באד א טבו ט ם שהח רי י הסוב  _____________________________________________________________________ מ

את  כך?מהי מח  _______________________________________________________________________________ היהדות על 

 ?' תקרב לה די לה כ אדם לעשות  ריך ה  _________________________________________________________________ מה צ

רי כן אפש ר א כך שהדב ירש ל יא הרש"ר ה כחות מב  _________________________________________________________ אילו הו

)בראשית רבה, נו, ט(. ְבָכל דֹור ּוְבָכל ְתקּוָפה ָיכֹול ְוָכְך הֹורּו ֲחָכֵמינּו: "ֵאין דֹור ֶׁשֵאין בֹו ְכַאְבָרָהם, ֵאין דֹור ֶׁשֵאין בֹו ְכַיֲעֹקב, ְכמֶֹׁשה ִכְׁשמּוֵאל" 

 ת ַהמּוָסר ְוָהרּוַח.ָהָאָדם ַלֲעלֹות ְלִפְסגַ 

י ___________________________________________________________ יר  _______________________הסב

 

 –לסיכום 

צרות  הנ יסת  הרש"ר הירש                תפ י  דות על פ ה י ה יסת   תפ
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 מהי משמעות החיים?
אחר  ם על השאלה ל ע"י מקורות שוני ים. ננסה לענות  טרה בחי ם מ י שתהיה לאד כרח שוב וה כמה ח ם?  –שלמדנו  יי ות הח ע  מהי משמ

ת 5על שאלה זו נענה  שונו  תשובות 

ם .1  הרמב"

ק א2  . הרמח"ל פר

ק יט3   . רמח"ל פר

  . הרב דסלר4

 . הרב קוק5

 

 (20-19הרמב"ם, הקדמה לפירוש המשנה  )עמ'  .1

ם  יי טרת הח לה מהי מ ם עונה לשא . –לפני שהרמב" ה ים הקדמה חשוב ם. הוא מקד ם בעול א האד ם מה נבר  לש

טוען:  יעה ו ֵריק ִנְמְצאּו , ִכי ֹלא ְלָדָבר ֶׁשָכל ָדָבר ִנְמָצא ִיְצָטֵרְך ַעל ָכל ָפִנים ִלְהיֹות לֹו ַתְכִלית )=ַמָטָרה( ֲאֶׁשר ִבְׁשִביָלּה ָהְיָתה ְמִציאּותֹוהוא פותח בקב

 הסבר _____________________________________________________________________________ .ַהִנְמָצִאים

יםכל  י המלאכתו ים  ______________________________________ -)= ________________________(  הדבר _____ 

ֶּיֶרת ְבַנְפׁשֹו. ְוַהָמָׁשל ְבֶזה, ְכמֹו ֶׁשָאַמר: ֶׁשַהַמשֹּׁור ֹלֹ א ֲעָשאֹו ַהַנָפח ֶאָּלא אַ ֶׁשָהאּוָמן ֹלא ַיֲעֶשה ְמָלאָכה ִאם אֵ משום ש  ֲחֵרי ֲאֶׁשר ָחַׁשב ין ַתְכִליָתּה ְמצֻּ

 תֹו ְכֵדי ַלְחֹתְך בֹו.ְבִלבֹו, ֵאיְך יּוַכל ְלַהְפִריד ִדְבֵקי ָהֵעץ? ַעד ֶׁשִנְגָלה ְלִלבֹו צּוַרת ַהַמשֹּׁור, ְוֵהֵחל ַלֲעשֹו

 כלומר ___________________________________________________________________________________

ים ים הברוא ם: – הדבר יי ים לשנ  מתחלק

1. ________________________________________________ 

2 ._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

רא הוא _______________________ כל דבר שנב רת  ט כולת להבין מה מ תקרב לי יד שה  היח

ם  אחת:אומנ טרה  אה יש מ רי כללי לכל הב י באון  עת כ אך עלינו לד רתו  ט ם מה מ עי ר אנחנו יוד כל דב  לא 

 ָהָאָדם ְלַבדֹו ְוָכל ִמיֵני ַהַחּיֹות: ְׁשִביל ֶׁשָכל ַהִנְמָצִאים ֶׁשַתַחת ַגְלַגל ַהָּיֵרַח ִנְמְצאּו בִ 

ָלֵשאת ָעָליו ַמה ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלהֹוִליְך ְבָידֹו;  –ׁש ֵמֶהם ְלתֹוַעְלתֹו ְבזּוַלת ַהַמֲאָכִלים, ְכמֹו ַהֲחמֹור ְלַמֲאָכלֹו, ְכֹצאן ּוָבָקר ְוזּוָלָתם: ְויֵ  –ֵיׁש ֵמֶהם 

ָבֶהם תֹוֶעֶלת ָלָאָדם, ְוֹלא ַיִכיר אֹוָתּה. ִמיִנים ֶׁשֹּלא ֵנַדע ָלֶהם תֹוֶעֶלת ְוֵיׁש  –ְלַהִגיַע ָבֶהם ַמֲהַלְך ֶדֶרְך ְרחֹוָקה ְבָיִמים מּוָעִטים. ּוֵמֶהם  –ְוַהּסּוִסים 

ְלַרְפֹאתֹו ִמַמֲחלֹוָתיו. ְוֵכן ֲעָשִבים ּוְׁשָאר ַהִמיִנים. ְוָכל ַמה ֶׁשִתְמָצא ִמן ַהַחּיֹות ְוַהְצָמִחים ֶׁשֵאין  –ְלַמֲאָכלֹו, ּוֵמֶהם  –ְוֵכן ָהִאיָלנֹות ְוַהְצָמִחים: ֵמֶהם 

ְלַׁשת ִשְכֵלנּו; ְוִאי –ְלִפי ַמְחַׁשְבְתָך  –ין ָבֶהם ָמזֹון ָלֶהם תֹוֶעֶלת ְואֵ   –ֶאְפָׁשר ְלָכל ֵעֶשב ּוְלָכל ְפִרי, ּוְלָכל ִמין ִמַבֲעֵלי ַהַחִּיים  -ַדע ֶׁשַהָדָבר ַההּוא ְלחֻּ

 ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָבֶהם תֹוֶעֶלת ָלָאָדם... –ִמן ַהִפיִלים ַעד ַהתֹוָלִעים 

ם על פי ה רת בע"ח והצמחי ט ם מה מ  ____________________ הדגימי __________________________________________רמב

ם? ___________________________________________________________________ עלת האד ם לתו ם שאינ רי תכן ויש דב  יי
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א ׁש ָלֶהם פַעל ֶאָחד ִבְלַבד, אֹו ְׁשֵני ְפָעִלים: ְכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִאים ַהְדָקִלים, ֶׁשֵאין ָלֶהם פַעל ֶאָּלא ְלהֹוִציֶׁשֲהֵרי ָכל ִמיֵני ַבֲעֵלי ַחִּיים ְוָהִאיָלנֹות יֵ 

ְבֶנה, ְכמֹו ַהְּסנּוִנית )ְוִהיא ִצפֹור ְדרֹור ַהְמַקֶנֶנת ּיִ ַהְתָמִרים, ְוֵכן ְׁשָאר ָהִאיָלנֹות. ְוֵכן ַהַחּיֹות: ִנְמָצא ֵמֶהם ִמי ֶׁשֶּיֱארג ִבְלַבד, ְכמֹו ָהַעָכִביׁש, ּוִמי ֶׁש 

 .ַבָבִתים ִבְזַמן ַהחם(; ּוִמי ֶׁשִּיְטרף ְכַאְרֵיה. ֲאָבל ָהָאָדם ַיֲעֶשה ַמֲעִשים ַרִבים ִמְׁשַתִנים ֶזה ִמֶזה

ם? ם על פי הרמב" ם לאד הצמחי  ________________________________________________________________ מה ההבדל בין בע"ח ו

_______________________________________________________________________________________________ 

תר  ם לשאלה החשובה ביו עי ת אנו מגי כע ת האדם?? –ו י מטר  מה

 –ַהָחְכָמה ְוַהַמֲעֶשה, ְרצֹוִני לֹוַמר: "ַהָחְכָמה"  –ִיְתָבֵרר ָלִאיׁש ֶׁשהּוא ִמִמין ָהָאָדם  ְוטֹוב. ְוַכֲאֶׁשרִכי ַתְכִלית ָהעֹוָלם ְוָכל ֲאֶׁשר בֹו הּוא: ִאיׁש ָחָכם 

יגֹו; ְו"הַ  יג ָכל ַמה ֶׁשֶאְפָׁשר ָלָאָדם ְלַהשִּׁ הּוא ִתקּון ְוִיׁשּּׁור ַהְדָבִרים ַהִטְבִעִּיים,  –ַמֲעֶשה" ְלַצֵּיר ְבִשְכלֹו ֲאִמתּות ַהְדָבִרים ְכִפי ֶׁשֵהם ָעָליו ּוְלַהשִּׁ

ָּלן; ְוַעל ֵכן, ָהִאיׁש ֶׁשִּיְהֶיה ַעל ִעְנָין ֶזה ְוֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָׁשטּוף ַבַתֲענּוִגים, ְוֶׁשֹּלא ִיַקח ֵמֶהם ֶאָּלא ַמה ֶׁשִּיְהֶיה בֹו ִתקּון גּופֹו ְוִתקּון ִמד הּוא  –ֹוָתיו כֻּ

 ְכִלית ְוהּוא ַהֵחֶפץ.ַהַת 

ת ______________________________ אדם להיו טרת ה  מ

____________________ = טוב   _____________________________________ = ם  כ  ______________________ח

רתו  ט יע למ ם שרוצה להג ם אד ם ש –על פי הרמב" תאוות משו תק מן ה ייב להתנ ת שכלו ח תח א ם ולפ כי  - להח

ְרַבן ַהגּוף.ֶׁש  ְרַבן ַהֶנֶפׁש ְבִתקּון ַהגּוף ְוִתקּון ַהֶנֶפׁש ְבחֻּ   חֻּ

__________________________________________________________________ - כלומר ______________  

כמו  כול לנהוג  א י את ____________ ל י כלומר  טו י בי יד קי שבו ל את החלק האלו יא  ם שרוצה להב ין אותה זה רק אד עני מה שמ בהמה ש

תאוות תרחק מן ה כל יש גם לעבוד על המידות ולה את הש תח  כן על מנת לפ ל  ___________________ ו

  

 לסיכום

טרה ם יש מ כל דבר בעול  ל

ם _____________________________________________ יי כות ם המלא רי  הדב

ם _________________________________ אי ם הנבר רי  ____________________________________________הדב

יאה _______________________________________________ כל הבר ית של  כלל טרה ה  ________________________המ

ם ________________________________________________________ ת האד טר  ________________________מ
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 מהי משמעות החיים?
 (21)עמ' . רמח"ל,  מסילת ישרים פרק א' 2

ם או בלשונו ם בעול ת האד טר ה מ נות על השאלה מ ם הרמח"ל מנסה לע   – ג

 ֲאֶׁשר ְבָכל ּוְמַגָמתֹו ַמָבטֹו יםֶׁשָּישִֹ  ָצִריְך ְוָלָמה, ְבעֹוָלמֹו חֹוָבתֹו ַמה ָהָאָדם ֵאֶצל ְוִיְתַאֵמת ֶׁשִּיְתָבֵרר, הּוא ַהְתִמיָמה ָהֲעבֹוָדה ְוׁשֶֹרׁש ַהֲחִסידּות ְיסֹוד

 ____________________________________________________________________________ הסבר .ַחָּייו ְיֵמי ָכל ֵמלעָ  הּוא

ם היא ____________________________________ ם בעול ת האד טר  על פי הרמח"ל מ

א __________ ' הו ם על ה תענגי ם הזה ________וה_______המקום בו מ  _______________________________________עול

 _________________________________________________ הסבר .ַהָבא ָהעֹוָלם ִבְפֵני ִלְפרֹוְזדֹור דֹוֶמה ַהֶזה ָהעֹוָלםכמו שאמרו חז"ל 

את העולם הבא? ם בעולם הזה לקר כונני  ___________________________________________________________________ כיצד מת

כמו  ' תרחק מה ם לנו לה ים שגורמי בדבר ם העולם הזה מלא  כפי שאנו יודעי  __________________________________________________ אך 

ֵלם ָהָאָדם ִיְהֶיה הּוא – ַהְצָדִדין ִמָכל ַהִמְלָחָמה ִויַנַצח ַחִיל ְלֵבן ִיְהֶיה ְוִאם  ַבְטַרְקִלין סנֵ כָ יִ וְ  ַהֶזה ַהְפרֹוְזדֹור ִמן ְוֵיֵצא, ְבבֹוְראֹו  ִלְדֹבק ִיְזֶכה ֲאֶׁשר ַהׁשָּׁ

 _____________________________________________________________________________ הסבר .ַהַחִּיים ְבאֹור אֹורלֵ 

 

יא  לפי הרמחל רת האדם ה  ____________________________________במקור זה מט
 

 (22)עמ' . רמח"ל,  מסילת ישרים פרק י"ט 3

ת ספרו  תחיל כתב ב יחס הרמח"ל למטרה ש , מתי ט ק י א _________________________________ בפר טרה חשובה מאוד שהי כמובן שזוהי מ ואומר ש

כי  טרה ה י אפשר להגיד שזו המ ם שאבל א ________________________________________________ נעלה משו ____________ 

א: תר נעלה הי טרה היו כן המ  על 

יָגּה ְוִהְׁשַתְדלּו ָטְרחּו ֲאֶׁשר ַבֲחִסיִדים ַהְמצּוָיה ָהֲאִמִתית ַהַכּוָָנה ַאְך  הּוא ָברּוְך ָהָאדֹון ֶׁשל ְכבֹודֹו ֲאֶׁשר ְלַמַען ַרק עֹוֵבד ָהָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה הּוא, ְלַהשִּׁ

 .ִמֶמנּו ֶׁשִּיְמַעט ָכל ַעל ּוִמְצַטֵער, ְכבֹודֹו ַהְגָדַלת ֶאל ּוִמְתַאּוֶה חֹוֵמד ְוִיְהֶיה, ִיְתָבַרְך ֵאָליו ְבַאֲהָבה ֶׁשִהְתַגֵבר ַאַחר ִיְהֶיה ְוֶזה, ְוִיְרֶבה ִיְגַדל

 ___________________________________________________________________________________הסבר 

_______________________________________________________________________________________ 

את? ___________________________________________________________________________ יתן לעשות ז  כיצד נ

כזה מלבד  ם  ________________________________________________אד ם _________ ריך ג ' צ ת כבודו של ה דל  שהוא פועל להג

ם ש _______________________________________________________________________________ את משו  וז

ְנסּו ְתִפָּלִתי ֲהִמְפֵני? ְירּוָׁשַלִים ְוַעל ַהָגלּות ַעל ֶׁשֶאְתַפֵּלל, ָספּון, ֲאִני ּוַמה ֲאִני ִמי: ָאָדם יֹאַמר ְוִאם  ?ַהְּיׁשּוָעה ְוִתְצַמח ַהָגלּויֹות ְיכֻּ

_______________________________________________________________________________________________

  –תשובה 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

יא  רת האדם ה  ____________________________________לפי הרמחל במקור זה מט
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  (26-24, מכתב מאליהו )עמ' . הרב אליהו דסלר4

ם: יי כז כוחות מר ם הוא טבע בו שני  ת האד אשר ברא הקב"ה א  כ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָצע ֵאין: ַהְכָלל ֶזה  ַלְמִציאּות ַׁשָּיכּות ִמְבִלי ַנְפׁשֹו ִלְפִניִמּיּות ְבנֹוֵגעַ  ֹלא ִאם – ַמְחָׁשָבה ּוְבָכל, ִדבּור ְבָכל, ַמֲעֶשה ֶׁשְבָכל ִנְמָצא. ְבִהְתַעְנְינּות ְממֻּ

 .ְונֹוֵטל חֹוֵטף אֹו, ְונֹוֵתן ִמְתַחֵּסד ִאם ִהֵנהּו – לֹו ִמחּוָצה

תני  , ו כלל את ה רי  סבי  ____________________________________________________________________________ דוגמאותה

_______________________________________________________________________________________________ 

 

א _ כך הי כחה ל ם יש ________________________________ ההו כל אד כי ל  _____________________________חשוב לזכור 

ם רק __________ תני ם ולכן הם נו טן אצל ם שכח זה ק יש אנשי ם   _______________________________________________אומנ

אי  כח פל תינה הוא   כח הנ

 ֵמֲאֶׁשר ַרק הּוא, לֹו ֶנְחַׁשב ָזר ֲאֶׁשר ֶזה ִכי, ְוָיִבין ַיְבִחין ְוָאז, ָאמּורכָ , ֵאָליו ְוִיְדַבק, בֹו ֵחֶלק לֹו ִיְהֶיה ְוַגם; יֹאַהב, ִיֵתן ַלֲאֶׁשר ִכי, ָהָאָדם ָנא ִיְתבֹוֵנן ַאְך

ָּלם ֲאֶׁשר ַיְרִגיׁש ָאז ִכי, ִיְמָצא ֲאֶׁשר ָכל ֶאת ְלֵהִטיב ָנא ַיְתִחיל ִאם. ִעמֹו ֵהִטיב ֹלא ְועֹוד, לֹו ָנַתן ֶטֶרם ָּלם, ְקרֹוָביו ֵהָמה כֻּ ָּלם ִכי, ֲאהּוָביו כֻּ  לֹו ֵיׁש ְבכֻּ

ָּלם, ֵחֶלק ָטה ּוְבכֻּ  .ַעְצמּותֹו ִהְתַפׁשְּׁ

 __________________________________________________________________________________________ הסבר

______________________________________________________________________________________________ 

עות הפסוק   ואהבת לרעך כמוך ___________________________________________________________________ –וזוהי משמ

 :"ִיָבֶנה ֶחֶסד עֹוָלם" משמעות הפסוק

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

ם בשביל את העול רא   __________________________________________________________________________ כלומר הקב"ה ב

 

טוי? י בי יד  כיצד זה בא ל

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 



ת עצמו –מחשבת פרק א     אדם מחפש א
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 מרמורמיכל 

 

 

 ..המשך. -הרב דסלר 

 שיתן לנו עוד ועוד, על מנת לקבל את החסד של ה' עלינו ______________________אנו, איננו יכולים כל הזמן רק לדרוש מהקב"ה 

 _______________________________________________________________ כלומר ֶחֶסד בֹו ֶׁשֵּיׁש ִמי ֶאָּלא ַהֶחֶסד ַיִכיר ֹלא ִכי

א יוכל _______________ טילה לעולם ל  _____________________________________________________לכן מי ששקוע בנ

__________________________________________  _________________________לדוגמא _______________

 

ָּלּה ַלְבִריָאה ְוַתְכִלית ִתקּון ֶׁשנֹוֵתן הּוא ַהְנִתיָנה ֶׁשכֹחַ  ֲהֵרי  ֶׁשֶחֶסד", ִיָבֶנה ֶחֶסד עֹוָלם" ַבָכתּוב ַכּוָָנה עֹוד ְוֶזה. ַתְכִליתֹו ֶאל אבָ  ַמְעָלה ֶׁשל ֶחֶסד..... .כֻּ

 .ַמְעָלה ֶׁשל ְלֶחֶסד" תלּוחֲ  קֹוםמְ " נֹוֵתן ַהִנְבָרִאים

כולה ריאה  ית הב תכל תינה הוא  כיצד הנ רי  סבי _______________________________________________ ה _______________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

יא ______________ י מקור זה ה ת האדם על פ  _________________________מטר

 

 ( 27.  הרב קוק, מוסר אביך )עמ' 5

 כ. ָבֶהם ִמְתַנֵהג ֶׁשהּוא ַהְדָרִכים ְבתֹוְך ה"הקב ֶאת ְלַבֵקׁש ָצִריְך. ָדֵעהּו ְדָרֶכיָך ָכלבְ 

 __________________________הסבר _________________________________________________________

___________________________________________________________________לדוגמא      _______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 . ַאֵחר ְבָמקֹום ְוֹלא ִיְמָצֶאָנה ּוָבּה ַדְוָקא ַהֲעבֹוָדה ְבזֹו ִמִצדֹו ׁשֹוֶרה ִכְבָיכֹול ה"הקב זֹו ַבֲעבֹוָדה עֹוֵסק ֶׁשהּוא ֵכיָון ִכי

 _______________________________________________________________________הסבר ____________

 

 עֹוֶשה ֶׁשהּוא ַמה ֶאת ַלֲעשֹות ְוֹכחֹוָתיו ִשְכלֹו ְבָכל ְכֶׁשִּיְׁשַתֵדל...'ית ִלְכבֹודֹו ֶׁשֵאינֹו ָבעֹוָלם ָדָבר ֵאין ֶבֱאֶמת ֲהֵרי ֶׁשעֹוֶשה ַהְדָבִרים ְבָכל ְוֵכן

ֵלמּות ְבַתְכִלית ֵלמּות ְצָדֵדי ְבָכל ַהׁשְּׁ  .ַהְדָרִכים ְבָכל ת"השי ֶאת יֹוֵדעַ  ֶׁשהּוא ְוִנְמָצא, ַהׁשְּׁ

 __________________________הסבר _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ייו?  ת ח כך א ם שחי  כולה לחשוב על אד את י ם   ______________________________________________________________הא

 

יא ______________ י מקור זה ה ת האדם על פ  _________________________מטר


