
אמונה בשעת משבר



בשיעור הקודם צפינו בסרטון
המצמרר של משפחת גרוס. 
איך הרגשתן במהלך הסרט?

 מה השאלות שעלו לכן?
 מה אפשר ללמוד מדרך

ההתמודדות של ההורים? 



נתן אלתרמן

נ˙ן אל˙רמן היה מ˘ורר, פזמונאי, עי˙ונאי,
פובליˆיסט, מחזאי, סופר ומ˙רגם י˘ראלי,
מח˘ובי מ˘וררי ה˘ירה העברי˙ המודרני˙,

˘ה˘פע˙ו עליה היי˙ה ניכר˙. ח˙ן פרס י˘ראל
לספרו˙ ל˘נ˙ 1968

נולד בט׳ באב ˙ר״ע, 14 באוגוסט 1910 בפולין
  נפטר ב˙ל-אביב בכ׳ באדר ב׳ ˙˘״ל, 

28 במארס 1970.
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מיצאו בשיר טענות שמעלה
המשורר כלפי הקב"ה

מיצאו בשיר משפטים המעידים
על אמונתו של המשורר בה'



יחד עם הקושי אותו מציג המשורר כנגד ה:' "אתה בחרתנו מכל הילדים"

מול "להרג מול כסא כבודך," והטענה שההרג של הילדים נעשה תחת השגחת ה'

יודע המשורר כי בסופו של דבר קיימת השגחה ובורא עולם ששמע את זעקות

הילדים הוא שינקום את נקמתם מיד הרוצחים.

 למרות הטענות הקשות כנגד אלוקים , השיר מבטא נקודת מבט אמונית שה' משגיח על

העולם ופועל מתוך צדק ואמת,

 אדם שאינו מאמין אין לו שום שיח עם הקב"ה. 

רק מאמין גדול יכול לכתוב טענות כאלה קשות ואינטימיות כלפי ה'.

 

 



האם מותר לאנשים מאמינים
לשאול שאלות קשות?

מה הם עקרונות החשיבה
האמוניים הקיימים ביהדות
שיעזרו לנו למצוא תשובות

לשאלות האמונה?

.1
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בשיעורים הבאים נשאל שתי שאלות:



בלימוד שלנו נקבל כלים
להתמודדות אמונית.

 
ההמלצה שלי- בואו עם לב

פתוח.



אברהם

אבינו
איובירמיה

נעיין בפסוקים בתנ"ך העוסקים בשאלת "צדיק ורע לו"

לאחר קריאת הפסוקים יש לענות על שאלות 1-4 בעמוד 139



אברהם אבינו, אומר לקב"ה לפני הפיכת סדום ועמורה: "האף
תספה צדיק עם רשע?", "השופט לא יעשה משפט?".

 ירמיה פונה לקב"ה ושואל כיצד יכול להיות שדרכם של הרשעים
מצליחה?

איוב מתמודד עם ייסוריו, ותגובתו: "גם את הטוב נקבל מאת
האלוקים ואת הרע לא נקבל? בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו".

  אנחנו רואות במקרים אלו שניתן לשאול כדי לנסות להבין. אך
מאידך, לא להגיע למצב של חירוף וגידוף חלילה, כלפי הקב"ה.

 


