
                    אמונה בשעת משבר –מחשבת, פרק ד' 

 ~ מיכל מרמור~ 

 

 דרכי התמודדות של אדם מאמין עם משבר

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות

 ______________________________________________________________תארי את רגעיו האחרונים של ר' עקיבא? 

_____________________________________________________________________________________ 

 מה שואלים את ר' עקיבא תלמידיו? _________________________________________________________________

 ה להם? __________________________________________________________________________מה הוא עונ

 ________________________________________________________ הסבירי" היה מאריך ב'אחד' עד שיצאה נשמתו"

 ____________________________________________________________________ חשבי, מה מבטאת המילה 'אחד'

 לספר דבריםפירוש המלבים 

 _________________________________________________________ הסבירי את תפיסת עובדי האלילים ביחס לרע בעולם

______________________________________________________________________________________ 

 במה שונה תפיסת היהדות? ______________________________________________________________ על פי המלבי"ם

______________________________________________________________________________________ 

 _____________________כיצד תפיסה זן מסייעת להתמודד עם שאלת הרע בעולם? __________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________' _________________________כל העדר הוא לצורך הויה' –הסבירי 

 

 

 

 תלמוד בבלי מסכת נידה

 _________________________________ הסבירי את הפסוק, ומהו הקושי שהוא מעורר? "אודך ה' כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני" 

_____________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ כיצד מסבירה הגמרא את הפסוק?

______________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ הסבירי על פי הגמרא" "עשה נפלאות גדולות לבדו

_______________________________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________ דרך התמודדות עם משבר על פי מקורות  אלו

________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________מקור  זהתמודדות עם משבר על פי דרך ה

________________________________________________________________________________________________



                    אמונה בשעת משבר –מחשבת, פרק ד' 

 ~ מיכל מרמור~ 

 

 

 מדרש תנחומא

 ___________________________________________________________________ עם איזו שאלה מתמודד המדרש?

 משלים 3על מנת לענות על שאלה זו מביא המדרש 

 ______________________________________________________________משל ראשון ________________

______________________________________________________________________________________ 

 _______נמשל ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ משל שני

______________________________________________________________________________________ 

 נמשל __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________משל שלישי

______________________________________________________________________________________ 

 נמשל __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 כוזרי –ר' יהודה הלוי 

 למען יהיה לו למגן ולמחסה מן הפגעים והצרות המתרחשים בעולם הזה".  צדוק הדין"ואחר כך יישב בלבו את עניין 

, כי הפנמת הרעיון של 'צידוק הדין' תעזור לעובד ה' להתגבר על הקשיים והייסורים הבאים עליו ולהתייחס אליהם החבר )=ריה"ל( מלמד כאן את חברו מלך כוזר

 באופן נכון. 

 ______________________________________________________________________________ צידוק הדין =

_______________________________________________________________________________________ 

 וזרי.כיצד מוכיח הכוזרי את העובדה שבהנהגת ה' את בריותיו הכל מתוכנן ונעשה מתוך חכמה רבה? הביאי לכך שתי דוגמאות המופיעות בתוך דברי הכ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________מקור  זהתמודדות עם משבר על פי דרך ה

________________________________________________________________________________________________



                    אמונה בשעת משבר –מחשבת, פרק ד' 

 ~ מיכל מרמור~ 

 

  ניו על כך מן העול הנעשה לארנבת כאשר היא מאכל לצבוע...""ואם יבוא שטן הסברה להקשות לפ

 _________________________________________________ מהו הספק שעלול להתעורר אצל האדם על פי דברים אלו של הכוזרי?

_______________________________________________________________________________________ 

 לספק זה? _________________________________________________________________________התשובה  מהי

_______________________________________________________________________________________ 

 ____________________ הוא מצדיק עליו את הדין? חשבי, כיצד ההבנה שהקב"ה מנהיג את עולמו בחכמה ובצדק עוזרת לאדם להגיע למדרגה בה

_______________________________________________________________________________________ 

 מהי תפיסתו של נחום איש גמזו ואיך אדם יכול להגיע למדרגה זו? __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 האישיותכיצד מתנחם החסיד )=האדם הצדיק( על צרותיו 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

 )כגון: __________________________________________________________( כיצד מתנחמים מצרות של כלל עמ"י

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

 ___________________________________________________מה יכול לעזור לאדם לא להגיע לייאוש מאורך מגלות וצרותיה? 

______________________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________מקור  זהתמודדות עם משבר על פי דרך ה

________________________________________________________________________________________________



                    אמונה בשעת משבר –מחשבת, פרק ד' 

 ~ מיכל מרמור~ 

 

 

 מורה נבוכים. –רמב"ם 

 _____________________________________________________________________ הטענה הרווחת בקרב 'ההמון'

 דעת הרמב"ם על טענה זו _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 הסיבה שמביאה את האנשים לחוש כי יש בעולם כל כך הרבה רע ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 מהי ההסתכלות הנכונה על פי הרמב"ם? ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 ניתן לחלק לשלוש:ובכל זאת, יש גם רע בעולם, את סוגי הרעות בעולם 

 סוג הרעה הראשון

 סוג הרעה ______________________________________

 דוגמא ________________________________________

 עד כמה הוא נפוץ? _________________________________

 שניסוג הרעה ה

 סוג הרעה ______________________________________

 _______________________________דוגמא _________

 עד כמה הוא נפוץ? _________________________________

 השלישיסוג הרעה 

 סוג הרעה ______________________________________

 דוגמא ________________________________________

 עד כמה הוא נפוץ? _________________________________

 הסבירי  _____________________________________________________ – תסלף דרכו ועל ה' יזעף ליבו" "איוולת אדם

 כיצד מביא אדם על עצמו חוליי גוף? __________________________________________________________________

 ____________________________________. _2. ______________________________ 1כיצד האדם פוגע גם בנפשו? 

 

 

 

 ___________________________________________________________מקור  זהתמודדות עם משבר על פי דרך ה

________________________________________________________________________________________________


