
 אמונה בשעת משבר – מחשבת פרק ד' בס"ד 

 ~ מיכל מרמור ~

 גורל מול יעוד .6

 "קול דודי דופק", איש האמונה. –הרב יוסף דב סלוביצ'יק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  איש הגורל:

 

 

 

 

 
 :דרכי ההתמודדות של איש הגורל

  

עם איזו שאלה אמונית מתמודד הרב סלוביציק במאמר 
 זה?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

___ 

 מהן שני המימדים )הדרכים( להתמודד עם שאלת הסבל?
__________________________________________
__________________________________________ 

 הסבירי מיהו "איש הגורל"? מהו "קיום גורלי"?
___________________________________
___________________________________
___________________________________

_______________________________ 

הסבירי את המשפט: אין האנוכיות והחפציות יכולות לדור בכפיפה 
 __________________________________  אחת"

_____________________________________ 
_____________________________________ 

1 
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 מהם שני שלבי ההתמודדות של "איש הגורל" עם הסבל?
 

 שלב ראשון
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 שלב שני
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________

___________________________________
___________________________________ 
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 לדרך התמודדותו של "איש הגורל": עמדתו על הרב סולוביצ'יק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :איש הייעוד
 
 

 

 

 

 

 

 

 והרוע בעולםהתמודדדות "איש הייעוד עם שאלת הסבל 
  

  

 הסבירי את דעתו של הרב סולוביצ'יק
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

  האם איש הגורל ימצא תשובה לשאלותיו?
_____________________________________ 

 השטיח"הסבירי את "משל 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

 לשם מה מביא הרב סולוביצ'יק משל זה?
____________________________________

____________________________________
____________________________________ 

הסבירי מיהו "איש הייעוד"? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________ 
הסבירי את הרעיון: "תעודתו של האדם בעולמו, על פי היהדות, היא 

 להפוך גורל לייעוד"
____________________________________

____________________________________ 
____________________________________

____________________________________ 

 עוד" עם שאלת הרוע בעולם?כיצד מתמודד "איש הי
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________ 

 הגורל?הסבירי במה דרכו שונה מדרכו של איש 
___________________________________
___________________________________

___________________________________ 
___________________________________

___________________________________ 
___________________________________

_ 
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 מטרת הייסורים
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקשר בין חסדי ה' לבין הייסורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מהי השאלה שצריך לשאול את עצמו איש הייעוד?
_________________________________
_________________________________

 הסבירי במילים שלך ונסי להביא דוגמאות מחיי היום יום
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

מהי מטרת הייסורים על פי הרב סולוביצ'יק? 
_________________________________

_________________________________ 
_________________________________ 

 מה הסבל מחייב  את האדם?
_________________________________
_________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

? הבאים עליומה מחייבים את האדם חסדי ה' 
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

 

כיצד מסביר הרב סלוביצ'יק את המשפט: "חייב אדם לברך על 
 הרעה כשם שמברך על  הטובה"?

__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 

_________________________________ 

 



 אמונה בשעת משבר – מחשבת פרק ד' בס"ד 

 ~ מיכל מרמור ~

 (151-155לסיכום דברי הרב סלוביצ'יק )פרק ד' עמ' 

 שני מימדים להתמודדות עם שאלת הסבל והרוע בעולם:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איש הגורל

 

 

 

 איש הייעוד

 

 

 

 דרכי התמודדות עם משבר

 שלב א':

 שלב ב':

 

 

 

 דרכי התמודדות עם משבר

 

 

 

 __________________________________________ דרך התמודדות עם משבר על פי מקור זה

_______________________________________________________________________________
__________________________ 

 

 

 


