
 

האם מותר לאדם

המאמין לשאול

שאלות?



ֵדה ֱאדוֹם: ַוְיַצו אָֹתם ֵלאמֹר ּכֹה ִעיר ׂשְ ו ָאִחיו ַאְרָצה ׂשֵ ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעׂשָ ׁשְ ִּ ַוי
ה: ַוְיִהי ִלי ׁשוֹר י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ךָ ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ּגַ ו ּכֹה ָאַמר ַעְבּדְ תֹאְמרוּן ַלאדִֹני ְלֵעׂשָ
ְלָאִכים ֶאל בוּ ַהּמַ ָּׁשֻ ֵעיֶניךָ: ַוי יד ַלאדִֹני ִלְמצֹא ֵחן ּבְ ְלָחה ְלַהּגִ ְפָחה ָוֶאׁשְ ַוֲחמוֹר צֹאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ
יָרא ִּ ע ֵמאוֹת ִאיׁש ִעּמוֹ: ַוי ו ְוַגם הֵֹלְך ִלְקָראְתךָ ְוַאְרּבַ אנוּ ֶאל ָאִחיךָ ֶאל ֵעׂשָ ַיֲעקֹב ֵלאמֹר ּבָ
ֵני ים ִלׁשְ ַמּלִ ָקר ְוַהּגְ ר ִאּתוֹ ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהּבָ ַַּחץ ֶאת ָהָעם ֲאׁשֶ ֵֶּצר לוֹ ַוי ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוי
ָאר ִלְפֵליָטה: ׁשְ ֲחֶנה ַהנִּ הוּ ְוָהָיה ַהּמַ ֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהּכָ ו ֶאל ַהּמַ ַמֲחנוֹת: ַויֹּאֶמר ִאם ָיבוֹא ֵעׂשָ

ךָ ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָאִבי ִיְצָחק ה ָהאֵֹמר ֵאַלי ׁשוּב ְלַאְרְצךָ וְּלמוַֹלְדּתְ
י י ְבַמְקִלי ָעַבְרּתִ ךָ ּכִ יָת ֶאת ַעְבּדֶ ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים וִּמּכָ ְך:ָקטְֹנּתִ ְוֵאיִטיָבה ִעּמָ
ֹ י ָיֵרא ָאנִֹכי אֹתו ו ּכִ ַּד ֵעׂשָ ַּד ָאִחי ִמי יֵלִני ָנא ִמי ֵני ַמֲחנוֹת: ַהּצִ ה ָהִייִתי ִלׁשְ ה ְוַעּתָ ן ַהזֶּ ְַּרּדֵ ֶאת ַהי
ָּם חוֹל ַהי י ֶאת ַזְרֲעךָ ּכְ ְמּתִ ְך ְוׂשַ ה ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעּמָ ִנים: ְוַאּתָ ִני ֵאם ַעל ּבָ ן ָיבוֹא ְוִהּכַ ּפֶ

ֵפר ֵמרֹב:   ר לֹא ִיּסָ ֲאׁשֶ



קראו את פירושו של האברבאנל

כיצד ניתן להסביר את פחדו של יעקב אבינו למרות
היותו אדם מאמין??



המכתב של גדי עזרא הי"ד 
לגלית
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למדנו מדברי אברבנאל עיקרון חשוב. הפחד הוא אכן תחושה טבעית של כל אדם נורמלי,
לפיכך לא קיימת דרישה מהמאמין שלא לפחד. הציפייה מאדם מאמין היא שבזכות אמונתו יצליח

להתגבר על מכשולים, יצליח לנצח את פחדיו ויתחזק בביטחונו בבורא עולם.
עיקרון זה נוכל ללמוד גם לעניין נוסף. פעמים רבות בחיינו הפרטיים והלאומיים אנו ניצבים בפני
אירועים המעמידים את אמונתנו וביטחוננו במבחן מעשי. האם מותר לנו לשאול שאלות כגון: "למה

ומדוע", בעקבות מאורעות אלה, או ששאלות מסוג זה תהיינה מוגדרות ככפירה ופקפוק
במעשיו של בורא עולם? אדם אינו נדרש לפעול בניגוד לטבעו ותהיות ובירורים אמוניים הם חלק
מבניין אישיותנו האמונית והשקפתנו הדתית. השאלה העיקרית שעלינו לשאול את עצמנו היא: מהי

מטרת השאלה ומהי תכליתה.
אדם מאמין בבורא עולם, שעיקר מגמתו לברר את מעשי ה' והנהגתו בעולם, השאלות שהוא

שואל נובעות מתוך רצון להעמיק בדרכי ה' ולהבין את פועלו. אדם זה לא ייחשב כופר. שאלותיו
אינן באות ממקום של התרסה וכפירה אלא ממקום של רצון לברר באופן אמיתי את יסודות

האמונה, שאלותיו הן שאלות לגיטימיות של אדם נורמלי שחווה אירוע קשה.


