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עמוד 2

פתח דבר

בימים סוערים של אלימות ורצחנות המופנית כלפינו, עלינו לזכור שעוצמתנו המוסרית היא מקור הכח של החברה הישראלית. 

דווקא בימים של זילות נוראית בערכם של חיי אדם, אנו זוכרים כי ׳חביב אדם שנברא בצלם׳. המחויבות המוסרית והערך של 

קדושת חיי אדם הם הבסיס לחינוך הערכי, היהודי והדמוקרטי שאנו מבקשים להעניק לתלמידינו.

תכנית בארי נרתמה ונענתה לקריאת מנכלי”ת משרד החינוך )חוזר 9.4-13  ציון ימי הלוח - יום הסובלנות הבינלאומי, יום זכויות 

האדם ויום המאבק הבינלאומי בגזענות – כחלק מתכנית "סובלנות למניעת גזענות"(. על-פי החוזר,  מנהלי בתי הספר והמורים 

בפעילות  בטקסים,  החינוך,  שיעורי  במסגרת  שלאחריו,  בשבוע  או  אלו  ימים  בו  שמצוינים  בשבוע  בנושא  לעסוק  מתבקשים 

החברתית ובשיעורים רבים ככל האפשר בתחומי הדעת השונים, בהתאמה לחזון הבית-ספרי ולקהילת בית הספר. 

לשם כך, בחרנו לאגד תחת קורת גג אחת חומרי למידה מתאימים שפותחו בעבר במסגרות שונות. תכנים אלו עברו עריכה והאחדה 

מחודשים והם מופצים לכם בגרסת pdf נוחה ופשוטה להדפסה עצמית. 

כך נאמר בחוזר:

החברה הישראלית מגוונת. יש בה ריבוי של זהויות, קבוצות, לשונות ותרבויות. מצב זה משקף פלורליזם ועושר תרבותי, אך 

בה בעת עשוי לגרום לניכור בין קבוצות בחברה הישראלית. בשנה האחרונה היינו עדים למגמה הולכת וגוברת של אירועים 

ועד אלימות קשה על רקע גזעי המופנית כלפי קבוצות  זכויות  גזענות, תיוג, אפליה, הדרה ושנאה, מקיפוח  המבטאים 

מגוונות, ובהן מיעוטים לאומיים ואתניים. אירועים אלו מערערים ומסכנים את המרקם העדין המשותף שאנו חיים בו ואת 

הדמוקרטיה הישראלית.

מדינת  על הקמת  "...להנחיל את העקרונות שבהכרזה  ובהן המטרה  החינוך,  מנוסחות מטרות  החינוך הממלכתי  בחוק 

ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, 

לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין 

בני אדם ובין עמים" )סעיף 2)2( לחוק(.

כמערכת המחנכת למצוינות ערכית ואזרחית  אנו מחויבים  להנחלת  ערכים לאומיים-חברתיים של התחשבות וכבוד לאחר 

ולשונה ולחיזוקם, וכן לטיפוח התחושה של היחיד שהוא חלק מחברה המורכבת מדומים ומשונים ויש לו זיקה, מחויבות 

ואחריות לקידום חיים בשיתוף עם הדומים לו ועם השונים ממנו.

ימי הלוח - יום הסובלנות הבינלאומי )חל ב-16.11(, יום זכויות האדם )חל ב-10.12( ויום המאבק הבינלאומי בגזענות )חל 

ב-21.3( - הם אחד הצירים שהתכנית "מסובלנות למניעת גזענות" נשענת עליהם. תכנית זו שמה דגש על חינוך שיטתי 

ומעמיק, בכל שכבות הגיל, לערכים של סובלנות, כבוד ושמירה על זכויות האדם כבסיס לחיים בשיתוף ולמניעת גזענות 

בחברה הישראלית.

וחווייתית  הוראה מושכלת  לכם  יאפשרו  וכבוד האדם,  לנכרי  היחס  סובלנות,  לרשותכם, על  אנו מקווים שהחומרים שהעמדנו 

ודיונים מעמיקים וכנים בכיתת הלימוד ובפעילות בית הספר.

בתקווה לימים טובים יותר

צוות בארי

מכון שלום הרטמן
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שיעור 1 
סובלנות ואהבת 
השלום 
מסכת אבות פרק א 
משנה יב
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המשנה  שלפניכם עוסקת בשבח ערכי  האהבה והשלום בין הבריות וקירובם לתורה,   

וממליצה ללכת בדרכו של אהרון הכהן .  כיצד ניתן "לרדוף" אחר השלום? ומהו הקשר 

אלו  בשאלות  התורה?  של  לעולמה  האדם  בני  וקירוב  סובלנות  השלום,  אהבת  שבין 

ואחרות נעסוק במהלך לימוד המשנה הבאה: 

לּו ֵמֶהם.  אי ִקּבְ ּמַ ל ְוׁשַ ִהּלֵ 1 .

ל אֹוֵמר,  ִהּלֵ 2 .

ל ַאֲהֹרן,  ְלִמיָדיו ׁשֶ ֱהֵוי ִמּתַ 3 .

לוֹם,  לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ אֹוֵהב ׁשָ 4 .

ִרּיוֹת ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה. אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ 5 .

הלל ושמאי הזוג החמישי ואחרון הזוגות 

שהנהיגו את הסנהדרין. הלל היה הנשיא, 

ושמאי אב בית הדין. הלל ושמאי פעלו 

בתקופתו של המלך הורדוס )בסוף המאה 

הראשונה לפני הספירה ותחילת המאה 

הראשונה לספירה(. בימיהם נוצר הבסיס 

הרחב לספרות הכתובה של התורה 

שבעל-פה. לפי המסורת, נולד הלל בבבל 

ובבגרותו עלה לארץ ישראל ללמוד תורה. 

הלל ייסד שושלת הנהגה שנמשכה כ-400 

שנה. הלל תיקן תקנות אחדות בהלכה, 

שבולטת בהן המגמה להתאים את ההלכה 

אל המציאות המתחדשת. המסורת 

מתארת את הלל כאדם ענוותן, צנוע, 

סובלן ורודף שלום. לעומתו, מתואר שמאי 

כקפדן בהשקפת עולמו הדתית והמוסרית, 

וכמי שדורש דייקנות בשמירת המצוות, 

חותר לאמת ולהלכתיות חסרת פשרות. 

לאחר מותם של הלל ושמאי התפלג עולם 

החכמים לשתי קבוצות עיקריות – ׳בית 

הלל׳ ו׳בית שמאי׳. לכל אחד מן הבתים 

)האסכולות, הקבוצות( הייתה מסורת 

הלכתית שונה. ברוב המקרים התקבלה 

ההלכה של בית הלל.

שאלות
הסבירו בלשונכם את הביטויים "אֹוֵהב ָׁשלֹום" ו"רֹוֵדף ָׁשלֹום".  1 .

כיצד ניתן לרדוף אחר השלום? 2 .

מהי לדעתכם, הדרך לאהבת הבריות? וכיצד אפשר לקרב אותם לתורה?  3 .

יש הטוענים, כי אהבת הבריות ממילא מקרבת אותם לתורה. הסבירו עמדה זו.  4 .

משימה
בין  ניתן לקרב  בין הבריות. חשבו כיצד  ואיבה  ריחוק  לפניכם מספר תמונות, המייצגות 

הדמויות שבתמונות? כיצד קירבה זו עשויה לתרום לתיקון החברה?

1. ִקּבְלּו ֵמהֶם למדו מזוג החכמים המוזכרים 

במשניות הקודמות, שמעיה ואבטליון.

3. ֱהוֵי ֱהיֵה. ֱהוֵי ִמַּתלְִמידָיו ֶׁשל ַאהֲֹרן לְמד 

ממעשיו של אהרן הכהן, אחיו של משה.

4. אֹוהֵב ָׁשלֹום אהרן היה מחבב את ערך השלום 

ודבק בו. וְרֹוֵדף ָׁשלֹום ומתאמץ שישכון שלום 

בקרב העם.

5. אֹוהֵב ֶאת הַּבְִרּיֹות מחבב את כל בני האדם. 

ּוְמָקְרבָן לַּתֹוָרה מחבב עליהם את התורה 

והמצוות, ופותח בפניהם את שערי היהדות.

אהרן הכהן אהרן הכהן היה בנם הבכור 

של עמרם ויוכבד בני שבט לוי, ואחיהם 

של הנביאים משה ומרים. אהרן היה 

ראשון הכהנים, ולפי המסורת כל הכהנים 

הם צאצאיו. אהרן השתתף בפגישותיו של 

משה עם פרעה )הוא שימש ׳ּפֶה׳ למשה, 

שהיה ּכְבַד ּפֶה וכְבַד לשון(, באותות 

ובמופתים שעשה משה, בהנהגת העם 

במצרים וביציאה ממנה, בקריעת ים סוף. 

במקרא אין זכר למסורת חז"ל שמקורה 

במשנתנו, שלפיה אהרן היה איש שלום. 

ככל הנראה, מקורה של מסורת זו בתיאור 

הכהן שבספר מלאכי "ּבְָׁשלֹום ּובְִמיׁשֹור 

הָלְַך אִּתִי וְַרּבִים הִֵׁשיב מֵעָֹון" )פרק ב, 

פסוק ו(.

2   1
4   3

בסבר פנים יפות 
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ֱהוֵי ִמַּתלְִמידָיו ֶׁשל אֲַהֹרן 
מסורת ידועה מתארת את דרכו של אהרן בהבאת שלום כך:

שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה 

הלך אהרן וישב לו אצל אחד מהם, 

ואמר לו: בני, ראה חברך מהו אומר, 

מטרף את לבו ]מצטער מאוד[ 

וקורע את בגדיו ]מרוב צער[ 

]ו[אומר: "אוי לי היאך ]איך[ אשא את עיני, ואראה את חברי?!

בושתי הימנו ]מתבייש אני ממנו[, 

שאני הוא שסרחתי עליו ]שפגעתי בו[". 

הוא ]אהרן[ יושב אצלו, עד שמסיר קנאה מלבו. 

והולך אהרן ויושב לו אצל האחר 

ואומר לו: בני ראה חברך מהו אומר, 

מטרף את לבו 

וקורע את בגדיו 

ואומר: "אוי לי היאך אשא את עיני, ואראה את חברי?! 

בושתי הימנו, 

שאני הוא שסרחתי עליו". 

הוא יושב אצלו, עד שמסיר קנאה מלבו. 

וכשנפגשו ]שני האנשים המסוכסכים[ זה בזה, גיפפו ]חיבקו[ ונשקו זה לזה. 
אבות דרבי נתן, נוסח א, פרק יב 

שאלות
הסבירו כיצד מדגים סיפור זה את דבקותו של אהרון בתכונות הבאות:  1 .

א. אהבת שלום;  

ב. רדיפת שלום;   

ג. אהבת הבריות;   

האם אהרן קירב את החברים גם לתורה? הסבירו. 2 .

על רגל אחת
בתלמוד הבבלי מובאים סיפורים רבים, שבהם מתוארת דמותו של הלל כאוהב את הבריות 

וכמי שמקרבן לתורה, כמו בסיפור שלפניכם: 

מעשה בָנכרי ]גוי, שאינו יהודי[ אחד, שבא לפני שמאי. 

 אמר לו ]הנכרי לשמאי[: 

יר אותי, הפוך אותי ליהודי[ על מנת ]בתנאי[ שתלמדני כל התורה כולה,  ּיֵ גיירני ]ּגַ

כשאני עומד על רגל אחת. 

 דחפו באמת הבניין ]כלי מדידה של בנאים[ שבידו. 

 .יר ּיְ בא לפני הלל, ּגִ

ְנאּוי עליך לא תעשה לחברך – ׂשַּ אמר לו ]הלל[: מה ׁשֶּ

זוהי כל התורה כולה. 

והשאר פירוש הוא – לך למד.
מתורגם מן התלמוד הבבלי, מסכת שבת, דף לא עמוד א 
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שאלות
מהו ההבדל בין הגישה של הלל לגישתו של שמאי אל הנכרי שבא להתגייר?  1 .1

. 2 במשנה שלמדנו מצוינים שלושה ערכים: אהבת השלום, רדיפת השלום וקירוב 
הבריות לתורה.

א. אילו מבין הערכים המוזכרים במשנה באים לידי ביטוי בסיפור? הסבירו.   

ב. כיצד ערכים אלו משפיעים על יחסו של הלל לנכרי?   

נְאּוי עליך לא תעשה לחבריך – זוהי כל התורה כולה, והשאר פירוש הוא..."  "מה ֶּׁשּׂשַ 3 .
א. הסבירו בלשונכם משפט זה.   

ב. במה דומה עיקרון זה לערכים שבמשנה, ומה הוא מוסיף על הנאמר במשנה?  

מהי סובלנות?

כמו בתקופתו של הלל, גם בימינו חשיבות רבה לגישה הסובלנית. על ערכה וחשיבותה, 

נוכל ללמוד מדבריו של הפילוסוף היהודי מייקל וולצר

הסובלנות, כשהיא מתפרשת כעמדה או כהלוך-רוח, מתארת כמה אפשרויות.

הראשונה מביניהן, ]...[ היא פשוט השלמה בשתיקה עם השוני, למען דרכי שלום. אנשים 

הורגים זה את זה במשך שנים על שנים, עד שלבסוף הם נעשים מותשים, פולטים אנחת 

רווחה, ואנו מכנים זאת סובלנות.

]...[ עמדה אפשרית שנייה היא אדישות סבילה, נינוחה ורוחשת טובה כלפי השוני: "יש 

כל מיני אנשים בעולם".

השלישית נובעת ממין סטואיות ]'שלווה'[ מוסרית: הכרה מתוך עיקרון בכך של"זולת" יש 

זכויות, גם אם הוא מממש אותן בדרכים שאינן נראות לנו. 

הרביעית מביעה פתיחות כלפי הזולת; סקרנות; אולי אפילו יחס של כבוד, ובצדו נכונות 

להקשיב וללמוד. ]...[ ישנה השמחה על השוני: שמחה אסתטית, ]...[ של רוחב היריעה 

ושל הרבגוניות של הבריאה האלוהית.

מייקל וולצר, על הסובלנות, עמ' 23

שאלות
מהן ארבע האפשרויות המתוארות בקטע לגילוי עמדה של סובלנות?  1 .

איזו מבין ארבע האפשרויות עשוי היה הלל לאמץ? הסבירו. 2 .

מייקל וולצר )-1935( פילוסוף יהודי 

אמריקני, חוקר במכון ללימודים מתקדמים 

שבפרינסטון, בעל השפעה רבה בתחום 

מוסר המלחמה. וולצר עוסק במגוון נושאים, 

ביניהם צדק כלכלי, סובלנות ופוליטיקה.
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שיעור 2  
היחס לנכרי ולזר

מבוא

המציאות מעמתת אותנו שוב ושוב עם אנשים שהם אחרים מאתנו - בזהותם, במוצאם 

או בהשתייכותם הדתית או הלאומית. פעמים רבות, היחס המיידי שלנו לאנשים אלה הוא 

יחס של ניכור, חשד, ואף איבה. הם "לא משלנו" - ולכן אנו לא מחויבים כלפיהם.

שמאפשר  עולם  הוא  האם  מתוקן?  עולם  הוא  שכזה  יחס  על  שבנוי  עולם  האם  אולם 

ידידות? או צדק? כיצד עלינו לנהוג, בעולם מתוקן, כלפי מי שאינו מבני עמנו? 

ישראל  בין  מבחינה  ימינו  ועד  חז"ל  בספרות  עבור  המקרא  ימי  למן  היהודית  המסורת 

והעמים. ואולם, בשאלת הפרשנות של הבחנה זו שבין יהודי ללא יהודי קיימת מחלוקת 

עקרונית בין שתי גישות מרכזיות. לפי עמדה אחת, קיימת אבחנה מהותית בין יהודים ללא 

יהודים: "וְַאֵּתן צֹאנִי צֹאן ַמְרִעיִתי ָאדָם ַאֶּתם )יחזקאל לד, לא( - אתם ]עם ישראל[ קרויים אדם 

ואין העובדי כוכבים ]לא יהודים[ קרויין אדם" )בבלי, יבמות סא, עמוד א(. 

הסולידריות  ערך  את  המבליטה  הפוכה  עמדה  היהודית  במסורת  קיימת  זאת,  לעומת 

יָגּור ִאְּתָך ּגֵר ּבְַאְרצְכֶם ֹלא תֹונּו אֹתֹו. ּכְֶאזְָרח  "וְכִי  והאהבה לזר, כדוגמת הציווי המקראי: 

ִמּכֶם יְִהיֶה לָכֶם ַהּגֵר ַהּגָר ִאְּתכֶם וְָאַהבְָּת לֹו ּכָמֹוָך ּכִי גִֵרים ֱהיִיֶתם ּבְֶאֶרץ ִמצְָריִם. )ויקרא פרק 

יט, לג-לד( 

על הציר בין שני הקטבים של ויכוח זה ניתן לזהות, כמובן, גם קולות רבים הנמצאים בין 

לבין ומנסים לנסח סוגים שונים של יחסים לאדם הלא היהודי, וכן קולות המערערים על 

עצם הבחנה זו.

בשיעור זה ננסה להתחקות אחר קולות שונים אלו, על המתחים והויכוחים ביניהם - וננסה 

יותר? ומהו העולם המתוקן  לבחון את השאלה: איזה מהם מקרב אותנו לעולם מתוקן 

בעינינו?



עמוד 8

פעילות פתיחה - מי הכי אחי?

לפניכם תמונות המייצגות אנשים שונים. 

התבוננו בדמויות שבתמונות ומקמו אותן על הציר שלפניכם: הסבירו את קביעתכם. 

אח, קרוב                                                                                   זר, רחוק 
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עמוד 9

חיבת האדם וחיבת ישראל 

לפניכם משנה מתוך מסכת אבות המשקפת את מעמדו של האדם ואת מעמדו של עם 

ישראל לפני האל. 

הוא ]ר׳ עקיבא[ היה אומר: חביב אדם שנברא בצלם. 

ה ֶאת ָהָאָדם״ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ י ּבְ  חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר: ״ּכִ

)בראשית, ט, ו(. 

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום.

חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, 

ם לה׳ ֱאלֵֹהיֶכם״ )דברים יד, א(  ִנים ַאּתֶ שנאמר: ״ּבָ

משנה, מסכת אבות, ג יח

 

שאלות
מדוע חביב האדם? ומדוע חביבין ישראל? 1 .

במה שונה הנימוק לחיבת האדם מהנימוק לחיבת ישראל? א. 

ב.   האם נימוקים אלו מצביעים לדעתכם על הבדל מהותי בין ישראל לשאר 
העמים? הסבירו. 

בתלמוד הבבלי, מופיעה אמרה )שצוטטה גם במבוא לפרק זה( המיוחסת לרבי  2 .
שמעון בר יוחאי ולפיה קיימת אבחנה מהותית בין יהודים ללא יהודים - "אתם 

]ישראל[ קרויים אדם ואין עובדי כוכבים ]הגויים[ קרויין אדם" )מסכת יבמות סא 

עמוד א(.

א.  מהי המחלוקת בין אמירתו של רבי שמעון בר יוחאי ועמדתו של רבי עקיבא 
שבמשנה? 

ב.   נסו לדמיין את מערכת היחסים בין יהודים ללא יהודים בעולם מתוקן על פי כל 
אחת מהעמדות אלו?

רבי עקיבא 
מגדולי התנאים ומגדולי חכמי ישראל בכל 

הדורות. פעל במאות הראשונה והשנייה 

לספירה. לפי המסורת, היה במוצאו 

בן למשפחה של גרים ולפני שהפך 

לתלמיד חכם, עסק ברעיית צאן. הטביע 

את חותמו על הלכות רבות ועל ערכים 

במסורת היהודית ובראשם המסירות 

והאהבה המוחלטים לאל והחשיבות 

הגדולה של לימוד התורה. בין אמרותיו 

המפורסמות: "ואהבת לרעך כמוך - זה 

כלל ]עיקר[ גדול בתורה" ו"חביב אדם 

שנברא בצלם ]אלוהים[" במשנה שלפנינו.

בשל עיסוקו בהפצת התורה ולימודה בזמן 

האיסור שגזרו הרומאים על כך, הוצא 

להורג בעינויים קשים. רבי עקיבא הוא 

אחד מבין ׳עשרה הרוגי מלכות׳ שהוצאו 

להורג בזמן מרד בר כוכבא ומתו על 

קידוש ה׳. 

צלם אלוהים שבאדם
המקור לרעיון צלם אלוהים הוא בספר 

בראשית, שם מתואר האדם כנברא 

בדמותו ובצלמו של האלוהים. בתולדות 

ההגות והמחשבה היהודית ניתנו לרעיון 

זה פירושים רבים ושונים. כמה מחכמי 

התלמוד פירשו את רעיון בריאת האדם 

בצלם אלוהים במובנו המילולי; האדם - כל 

אדם - הוא אייקון )מעין פסל( של האל 

ומכאן שהאל נוכח בו במובן מסוים. לפי 

פרשנים מאוחרים יותר, רעיון הבריאה 

בצלם מבטא את הדמיון הרוחני בין האל 

לאדם; משהו מרוחניותו של האל מוצא 

את ביטויו בקיומו הרוחני של האדם. 

היו שהסבירו שצלם אלוהים שבאדם 

זהה עם היכולת השכלית שבו. התבונה 

האנושית מגלמת באופן חלקי את תבונתו 

האינסופית של האל. הוגים אחרים זיהו 

את צלם אלוהים שבאדם עם היכולת 

היצירתית שהתברך בה האדם והיו שהבינו 

את רעיון הבריאה בצלם כביטוי לכושרו 

המוסרי של האדם להבחין בין טוב לרע. 



עמוד 10

מיהו רעך?

אחד הציוויים המפורסמים ביותר בתנ"ך הוא "וְָאַהבְָּת לְֵרֲעָך ּכָמֹוָך". ידועה גם דרשתו של 

רבי עקיבא על הפסוק: " ׳ ואהבת לרעך כמוך׳ - רבי עקיבה אומר זהו כלל גדול ]עיקר שהכל 

נובע ממנו[ בתורה" )תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט, ד(. לפניכם פירושיהם של הרמב"ם 

ונפתלי הרץ ויזל לציווי זה ובמיוחד לשאלה - מיהו ׳רעך׳ המדובר בפסוק: 

אהבת ישראל

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר: ״ואהבת לרעך כמוך״. 

 לפיכך, צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו ]לשמור, להקפיד על כספו[ כאשר ]כמו ש-[ הוא 

חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו. והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא. 

רמב״ם, משנה תורה הלכות דעות פרק ו הלכה ג

במקור המקראי כתוב: "ֹלא ִתּקֹם וְֹלא ִתּטֹר ֶאת ּבְנֵי ַעֶּמָך וְָאַהבְָּת לְֵרֲעָך ּכָמֹוָך ֲאנִי ה׳. 1 

)ויקרא יט, יח(; מי לדעתכם נכלל ומי לא נכלל בהגדרה "ֵרע" בציווי "ואהבת לרעך 

כמוך"?

כיצד מבין הרמב"ם את המילה ׳רעך׳ בפסוק? מי אינו נחשב לֵרע לפי זה?  2 .

האם הפרשנות שלכם ל"רעך" שבפסוק דומה או שונה מפרשנותו של הרמב"ם?  3 .
הסבירו. 

אדם כמוך 

״ואהבת לרעך״ ]פירושו[ שהוא כמוך - שוה לך ודומה לך, שנברא גם הוא בצלם אלוהים, והרי 

הוא אדם כמוך, וזה כולל לכל בני אדם, שכולם נבראים בצלם. על זה אמר ר׳ עקיבא ... ״ואהבת 

לרעך כמוך ...זה כלל גדול בתורה״. ור׳ עקיבא עצמו שנה כלל זה: )אבות ג יד( ״חביב אדם 

שנברא בצלם״. 

 ר׳ נפתלי הרץ ויזל, בתוך ״הבאור״ 

שאלות
במה שונה פרשנותו של הרב ויזל למילה ׳רעך׳ שבפסוק מזו של הרמב"ם? מי נכלל  1 .

ומי איננו נכלל בהגדרה "ֵרע", לפי ויזל?

כיצד, לפי ויזל, קשורה אמירתו של ר׳ עקיבא כי "ואהבת לרעך כמוך זה הוא כלל  2 .
גדול בתורה", לאמרה "חביב אדם שנברא בצלם"?

עם איזו מבין שתי הפרשנויות: של הרמב"ם וזו של הרב ויזל אתם מזדהים? איזו  3 .
מבין שתי הפרשנויות מקרבת אותנו לדעתכם לעולם מתוקן יותר? הסבירו. 

 נפתלי הרץ וייזל , 

 המבורג-קופנהגן-ברלין

)1725-1805(

 משותפיו של משה מנדלסון למפעל 
"הביאור" - במסגרתו חיבר את הפירוש 

לספר ויקרא והוסיף שיר בשבחו של 

מנדלסון )נדפס בהקדמה לספר שמות(.

התפרסם במיוחד בזכות ספרו "דברי שלום 

ואמת" בו קרא לחולל שינוי כללי בסדרי 

ובתכני הלימוד בחינוך היהודי באירופה. 

ספר זה עורר עליו את קצפם של רבים 

מרבני התקופה בשל הרוח ה"משכילית" 

המנשבת ממנו.



עמוד 11

משימה

א.  לפניכם תיאורים של מספר דמויות - אלו מהן נכללות לדעתכם במסגרת "רעך" על פי 
הרמב"ם?

באלו מקרים תאמצו את עמדתו של הרמב"ם? נמקו את בחירתכם.  ב. 
נס שמידט - יליד בוואריה שבגרמניה, החביא שני ילדים יהודים לאורך כל מלחמת  • ה	

העולם השניה.

•טניה יבטושנקו - עלתה לארץ משום שסבה היה יהודי ומקיימת אורח חיים נוצרי  	
כפי שקוים במשפחת אמה. שני בניה משרתים ביחידות קרביות בצה"ל.

בצפון.  החולים  מבתי  באחד  נמרץ  טיפול  מחלקת  מנהל  רופא,   - יונס  •אחמד  	
השתתף בכוח הישראלי שנשלח לטפל בנפגעי רעש האדמה בהאיטי והציל חיי 

ילדים רבים. 

•אולגה חלפין - יהודיה במוצאה. עלתה מרוסיה לפני מספר שנים. היא משמרת  	
את התרבות הרוסית, דוברת רוסית ומשתדלת למעט בדיבור בעברית.

לעבור  מסרבת  הפלשמורה.  לעדת  בת  לארץ.  מאתיופיה  עלתה   - מששה  •ירוס  	
תהליך גיור בארץ.

מי הוא ברברי?
בשיחה  לגוי.  אבדה  השבת  בשאלת  העוסקת  הירושלמי  התלמוד  מן  סיפור  לפניכם 

המתפתחת בין שמעון בן שטח לתלמידיו עולה שאלת היחס הראוי לאדם לא יהודי:

 שמעון בן שטח - היה עוסק במכירת פשתן למחייתו.

אמרו לו תלמידיו: ״רבי, עזוב סחורה זו ואנו נקנה לך חמור 

ולא תצטרך לטרוח כל כך.״

הלכו וקנו לו חמור מישמעאלי אחד. 

 ומצאו שהייתה תלויה בצוואר החמור מרגלית.

 באו לשמעון בן שטח ואמרו לו: ״מעכשיו לא תצטרך לטרוח יותר.״ 

  שאל אותם ]שמעון בן שטח[: ״למה?״

 אמרו לו תלמידיו: ״קנינו לך חמור מישמעאלי אחד ומצאנו על החמור מרגלית.״

 שאל אותם: ״האם ]כשמכר[ ידע בעל החמור ]שהמרגלית נמצאת על החמור[״? 

 אמרו לו )תלמידיו(: ״לא.״

  אמר להם )שמעון בן שטח(: ״לכו והחזירו ]את המרגלית[.״ 

]שאלו התלמידים את רבם[: ״האם לא כך למדנו , שאמר רב חונא ביבי בנו של גוזלון בשם 

רב התיבון שאמר בפני רבי: אפילו לשיטת מי שאומר שגזילת גוי אסורה, הרי כל העם מודים 

 שאבידת הגוי מותרת! )אם כן מדוע שנחזיר את אבידת הגוי?(״

ענה להם שמעון בן שטח: ״האם אתם חושבים ששמעון בן שטח ברברי הוא? רוצה שמעון בן 

שטח לשמוע שיאמרו ברוך אלוהי היהודים״ 

על-פי תלמוד ירושלמי, מסכת בבא מציעא פרק ב הלכה ה

 

מהי התנהגות ברברית, לפי שמעון בן שטח? מה מאפיין התנהגות שאינה ברברית?  1 .

מה הניע את שמעון בן שטח לחרוג מהמותר לו על פי הלכה? 2 .

כיצד עשויה התנהגותו של שמעון בן שטח לקרב אותנו לעולם מתוקן יותר?  3 .

שמעון בן שטח
מגדולי חכמי ישראל מראשי הסנהדרין 

ומנהיג הפרושים בימי אלכסנדר ינאי 

)אשתו של אלכסנדר ינאי שלומציון היתה 

אחותו של בן שטח( ובתקופת שלטונה 

חיזק בן שטח את שלטון הפרושים 

.שמעון בן שטח תיקן כמה תקנות ביניהן 

תיקן שילדים ילמדו תורה והקים בתי ספר, 

ותיקן את הכתובה לשיפור זכויןת האשה

שמעון בן שטח הקפיד מאד על הדין .

פרט למקרה אחד בו בניגוד לדין התורה 

הרג שמונים מכשפות באשקלון כשהוא 

מסביר זאת בצורך השעה של מלחמה 

בעבודה זרה.

ברברים 
מילה הלקוחה מיוונית עתיקה. ברברי הוא 

מונח מן התקופה הקלאסית, ששימש 

את היוונים להתייחס לכל מי שאינו 

יווני. מאוחר יותר, השתמשו בו הרומים 

על מנת להתייחס לעמים הגרמאניים, 

הקלטיים והסלאביים שהיו במגע עם 

רומא העתיקה. 

מקור המילה בחיקוי לעגני של לשונם 

הזרה והלא-מובנת של בני העם האחר, 

ה"מברברים". במובן רחב יותר )שאינו נפוץ 

בשימוש(, מתייחס המונח לכל נוכרי אשר 

אינו חולק מאפיינים תרבותיים דומים עם 

הדובר. עמים שונים עשו שימוש נרחב 

בכינוי "ברברים" על מנת לפטור בכך 

תרבויות זרות ולא מובנות. לרוב השימוש 

במונח ביטא יחס מזלזל ולעגני כלפי העם 

או הקבוצה האתנית אליה התייחס הדובר. 

כך, המונח כפי שהוא מוכר כיום מתאר 

אדם אלים, פרימיטיבי, טיפש וחסר 

תרבות.
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ירחיק אדם עצמו מן הגזל

הקטע מהמדרש שלפניכם, לקוח מתוך דרשה על הפסוק "ואהבת את ה׳ אלוהיך". לפי 

הדרשה מצווה היהודי להאהיב את ה׳ על אנשים אחרים באמצעות התנהגות ראויה. בתוך 

כך, מונה המדרש נימוק נוסף ליחס הראוי לאדם לא יהודי:

 ואהבת את ה׳ אלהיך )דברים ו, ה(, שאתה מאהב על הביריות שם שמים ]גורם לאנשים לאהוב 

את ה׳[...

לא נתנה תורה על מנת כן אלא לקדש שמו הגדול... 

מיכן אמרו ]מאחר שיהודי שלמד תורה מצווה לקדש את שם ה׳ בעולם[, 

ירחיק אדם עצמו מן הגזל מישראל ומן הגוי, ואפילו מכל אדם שבשוק; 

שהגונב לגוי - לסוף ]בסופו של דבר[ שהוא גונב לישראל;

והגוזל לגוי - לסוף שהוא גוזל לישראל; 

נשבע לגוי - לסוף שהוא נשבע לישראל;

 מכחש ]משקר[ לגוי - לסוף מכחש על ישראל;

 שופך דמים לגוי - לסוף שהוא שופך דמים לישראל;

 ולא נתנה תורה על מנת כן, אלא כדי לקדש שמו הגדול. 

תנא דרבי אליהו פרשה כו 

שאלות
כיצד מבין המדרש את הציווי "ואהבת את ה׳ אלוהיך"?  1 .

מהו המוסר הכפול אותו מוקיע המדרש? מה הסכנות שהוא טומן בחובו? 2 .

האם, לדעתכם, הנימוק ליחס ללא יהודי הם פרגמאטי או מוסרי? הסבירו.  3 .

במה דומה ובמה שונה הנימוק שבמדרש זה לעומת הנימוק שמעלה שמעון בן  4 .
שטח בסרבו ליטול ללא רשות אבדה של גוי? 

מהו עולם מקולקל על פי המדרש? כיצד אפשר להישמר מקלקול זה? 5 .

קידוש ה'
אחת ממצוות התורה החשובות וכדברי 

הרמב"ם: כל בית ישראל מצווין על קדוש 

השם הגדול הזה, שנאמר: ׳ונקדשתי בתוך 

בני ישראל׳, ומוזהרין שלא לחללו, שנאמר: 

׳ולא תחללו את שם קדשי׳ )משנה תורה, 

הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה א( . 

לפי ההלכה, יהודי המתנהג באופן ראוי 

בעולם מקדש את שמו האל בעיני רואיו 

- כך שאנשים הצופים בו בהתנהגותו 

מייחסים התנהגות זו לציווי האלוהי, ובכך 

מכבדים את האל יותר.

ההפך מקידוש ה׳ הוא חילול ה׳. כאשר 

רואים יהודי המתנהג בצורה עלולים לייחס 

התנהגות זו לה׳ ובכך יתבזו התורה ושמו 

של האל. 

קידוש ה׳ הוא גם נכונות למות על מנת 

להימנע מקיום עבירה. התלמוד מציין 

שלוש עבירות שעליהן האדם "ייהרג ועל 

יעבור": גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות 

דמים )תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף 

ע"ד, עמוד א(. עם זאת, התלמוד גם טוען 

כי בשעת השמד )שעה שבה יש גזירות 

של השלטון נגד קיום מצוות התורה( גם 

על עבירות קלות יש להיהרג. בשל כך, 

החל מימי הביניים ואילך קהילות יהודיות 

רבות היו מוכנות למות "על קידוש השם" 

- וזאת למרות שחכמים רבים לאורך 

הדורות הביעו הסתייגות מנכונות גורפת 

שכזו.

אבדת גוי וגזל גוי
התורה מצווה לא לגזול את הרע )ויקרא 

יט יג( ולהשיב "את כל אבידת אחיך" 

)דברים כב ג(. למרות שמופיעה בספרות 

חז"ל העמדה הטוענת כי מותר לגזול מגוי, 

הרי שעמדה זו נדחית ולהלכה נפסק כי 

גזל הגוי אסור, והתוספתא אף אומרת כי 

"חמור גזל הגוי מגזל ישראל" )תוספתא 

בבא קמא י, טו(.

לעומת זאת, חז"ל פוסקים כי אין חובה 

להשיב אבידה לאדם לא יהודי, שכן הוא 

נכלל תחת ההגדרה של "אחיך". השולחן 

ערוך אף כותב כי אדם המחזיר אבידה 

ללא יהודי "הרי זה עובר עבירה, מפני 

שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. ואם 

החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את 

ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה 

משובח". )שולחן ערוך חושן משפט רסו, 

א(. 
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הרי הם כישראל

בספרות התלמודית הלכות רבות הנוגעות ליחסי יהודים ולא יהודים. רבות מהלכות אלו 

ולא אחת מצוות להפלות אותם לרעה  יהודים  ושלילית כלפי לא  גישה עוינת  משקפות 

בדין. בימי הביניים, התקיימו כל העת יחסים כלכליים וחברתיים בין יהודים ללא יהודים 

הגויים למציאות החיים  בין ההלכות העוינות את  לגשר  לא אחת  נדרשו  וחכמי ההלכה 

המורכבת שחייבה התייחסות אחרת אל הלא יהודים שבקרבתם חיו היהודים. אחד מחכמי 

ההלכה הנודעים בימי הביניים - רבי מנחם המאירי - היה מחכמי ההלכה הראשונים שניסח 

עמדה סובלנית עקרונית כלפי לא יהודים. לפניכם שני ציטוטים מתוך דבריו של המאירי 

הנוגעים ליחס ההלכתי הראוי לגויים על-פי הלכה:

וכבר התבאר שדברים הללו ] הלכות שונות המייחסות לגויים תכונות שליליות שיש להן 

השלכות הלכתיות ביחס לגויים[ נאמרו לאותם הזמנים שהיו אותם האומות מעובדי אלילים 

והיו מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם ... אבל שאר אומות שהם גדורים בדרכי הדתות 

]שהן מפותחות יותר מבחינה תרבותית ומוסרית, בעיניו של המאירי, ושהדת שלהן איננה 

נחשבת עבודה זרה[ ושהם נקיים מכיעורים שבמידות הללו, ואדרבא שמענישים עליהם אין 

ספק שאין לדברים הללו מקום להם כלל. 

 בית הבחירה, מסכת עבורה זרה, דף כב עמוד א 

עובדי האלילים ושאינם גדורים בדרכי הדתות אסור לגזלם... ומכל מקום אין אדם חייב לחזר 

]להתאמץ[ אחר אבדתו כדי להחזירה לו ... 

הא ]הרי, אבל[ כל שהוא מעממין )מהאומות( הגדורים בדרכי הדת ועובדי האלוהות על איזה צד 

]בכל דרך שהיא[, אף על פי שאמונתם רחוקה ]שונה מאוד[ מאמונתנו, אינם בכלל זה, אלא הרי 

הם כישראל גמור לדברים אלו, אף באבידה ... ולכל שאר הדברים בלא שום חילוק ]ללא שום 

הבחנה בין יהודי ללא יהודי[.

בית הבחירה, מסכת בבא קמא, דף קיג עמוד ב 

שאלות
מי הן "האומות הגדורות בדרכי הדת"? כיצד מסייעת הגדרה זו לצמצם את העוינות  1 .

ההלכתית כלפי אדם לא יהודי? 

2.  מי נכלל ומי לא נכלל לפי המאירי בציווי השבת אבידה?

בציווי המקראי בנוגע להשבת אבידה כתוב "וְכֵן ַּתֲעֶׂשה לְכָל ֲאבֵַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר ּתֹאבַד  3 .
ִמֶּמּנּו ּוְמצָאָתּה ֹלא תּוכַל לְִהְתַעּלֵם" )דברים כב ג(. כיצד לאור דברי המאירי מתפרשת 

המילה "אחיך" שפסוק?

במה שונה הנימוק של המאירי להשבת אבידה לאדם לא יהודי מהנימוק של שמעון  4 .
בן שטח? עם איזה מבין שני הנימוקים אתם מזדהים יותר? הסבירו. 

5.  כיצד עשויה עמדתו הסובלנית של המאירי לתרום ליצירת עולם מתוקן יותר? 
הסבירו. 

רבי מנחם המאירי )המאירי( 

1315-1249
 מגדולי חכמי פרובנס בזמנו. ספרו הידוע 

ביותר של המאירי הוא "בית הבחירה" 

בו הוא מפרש את הסוגיות התלמודיות 

ופוסק הלכה למעשה. בחיבורו מצויות 

מסורות פרשניות מאשכנז ופרובאנס 

וספרד. על אף היותו של המאירי איש 

תלמוד והלכה מובהק, הוא גילה עניין 

בפילוסופיה ובמדע. המאירי הושפע 

במיוחד ממשנתו של הרמב"ם. בוויכוח 

הגדול שהתפתח בעקבות ספרו של 

הרמב"ם ׳מורה נבוכים׳ לגבי איסור לימוד 

הפילוסופיה, תמך המאירי ללא סייג 

בעמדת המגינים על עמדת הרמב"ם, 

וטען שאין בכך כל פסול. בנוסף ידועה 

במיוחד עמדתו החיובית של המאירי 

ביחסו ללא יהודיים. בפסיקתו הוא עומד 

על כך שהנוצרים והמוסלמים )בלשונו: 

׳האומות הגדורות בדרכי הדתות׳( אינם 

נחשבים לעובדי עבודה זרה, ולכן ההלכות 

המפלות המתייחסות ללא יהודים אינן 

חלות עליהם.
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בית תפילה לכל העמים 

על המתח בין תפיסות עולם מנוגדות כלפי לא יהודים נוכל ללמוד מהסיפור הבא: 

סיפר לי הד״ר מאיר ווייס, כשהיה הרמן כהן בפולין התפלל בליל יום הכיפורים בבית תפילה של 

חסידים. כשהגיעו לפסוקי ]התפילה[ ׳שמע קולנו׳ הייתה התעוררות גדולה. וכשהגיעו לפסוק 

׳כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים׳ )ישעיה נ״ו, ז( אמר שליח ציבור את הפסוק בקול בכייה. 

הרהר הרמן כהן בלבו, כמה חש ומרגיש יהודי פולני זה בחזון הגדול שחזה הנביא על העולם, 

שכל העמים יכירו וידעו כי עם אחד הם וכולם יתפללו כאחד בבית תפילה אחד.

לאחר התפילה בא לו הרמן כהן אצל בעל התפילה ובירכו ואמר לו, מפני מה בכית באותו פסוק 

׳כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים׳? אמר לו, היאך לא אבכה שבית קדשנו ותפארתנו 

יתמלא גויים״.

 ש״י עגנון, תכריך של סיפורים, עמ׳ 173 

שאלות
מה היה יחסו של הרמן כהן ללא יהודים, כפי שמעוצבת דמותו בסיפור? בססו את  1 .

תשובתכם באמצעות ציטוט מתוך הסיפור. 

מה היה יחסו של החזן ללא יהודים? בססו את תשובתכם באמצעות ציטוט מתוך  2 .
הסיפור.

הפסוק מנבואת ישעיה, המופיע בסיפור, מתאר עולם אוטופי. כיצד רואים הרמן  3 .
כהן והחזן את העולם העתידי, כפי שמתאר אותו ישעיה? האם זהו עולם מתוקן?

איזה קונפליקט אידיאולוגי בא לידי ביטוי בשיחה שבין שתי הדמויות?  4 .

עם איזו מבין שתי הגישות המיוצגות בסיפור - זו של הרמן כהן או החזן היהודי -  5 .
אתם מזדהים יותר? הסבירו. 

משימת סיכום - תחרות נאומים 

חברו נאום שכותרתו "׳ואהבת לרעך כמוך׳ - ומשמעותו בימינו".

חצי מתלמידי הכתה יבססו בנאומם את תפיסתו של הרמב"ם וחצי מתלמידי הכתה יבססו 

בנאומם את תפיסתו של נפתלי הרץ ויזל.

על הנאומים להסתמך על ציטוטים או רעיונות מתוך מקורות נוספים בפרק. 

• דקות  התאמנו לנאום את הנאום קצרו את הנאומים כך שאורכם לא יעלה על 2-3	

לנאום.

•ערכו תחרות נאומים בין נאומי התלמידים. 	

ש"י עגנון 1970-1888 
מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה. נולד 

בגליציה בשם שמואל יוסף צ׳צקס. עלה לארץ 

בשנת 1924, וב-1966 היה לראשון הסופרים 

הישראליים שזכה בפרס נובל לספרות. עגנון היה 

בעל סגנון ספרותי ייחודי שמקורותיו במקרא 

ובמדרשי חז"ל. יצירותיו מורכבות ורבות משמעות, 

והן מתאפיינות בשימוש בסמלים וברמזים. 

ביניהן: סיפורי אהבה פסיכולוגיים, סיפורים שהם 

סאטירה חברתית, אגדות על דמויות היסטוריות, 

ועוד. כמה מיצירותיו הומחזו והוצגו בתיאטרון 

ובטלוויזיה. ספריו תורגמו כמעט לכל לשונות 

אירופה. 

הרמן כהן 1842-1918
פילוסוף יהודי גרמני, מתלמידיו של 

עמנואל קאנט וממשיך דרכו.

 במרכז התפיסה הפילוסופית שלו עומדים 

שני נושאים: 

הרצון לפתח שיטה פילוסופית 

אידאליסטית שתיתן דין וחשבון כולל על 

המציאות.

ההתייחסות ליהדות כדת אמת 

אוניברסלית - ומכאן הבנה מחדש של 

היהדות ושל תרומתה לאנושות.
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שיעור 3
כבוד האדם 

מבוא: יום זכויות האדם הבין לאומי

יום זכויות האדם מצוין בעולם ב-10 בדצמבר מדי שנה )בתאריך העברי חל יום זה בדרך-

כלל בין חנוכה לט"ו בשבט(. בתאריך זה בשנת 1948 קיבלה האֵספה הכללית של האומות 

המאוחדות )האו"ם( את "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". הצהרה זו )המכונה 

גם "אמנת זכויות האדם"( הוכרזה בעקבות הפרה גסה של זכויות האדם ברחבי העולם, 

בעיקר בתקופת מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה. 

יום זכויות האדם מציין את זכויות היסוד המגיעות לכל אדם. הבסיס המרכזי  לכל אמונה 

זכויות  מסוימות.  זכויות  לאדם  המניח שלכל   האדם  כבוד  של  הערך  הוא  אדם  בזכויות 

אלו מגיעות לו,   לא מפני שחברה מסוימת בחרה להעניק להם אותן, אלא בשל כבודו 

האנושי. 

מהו כבודו של האדם? מהן הזכויות הבסיסיות להן זכאים כל איש ואשה, ילד וילדה מכוחה 

של החובה לשמור על כבוד האדם? מהי חובתו של כל אחד ואחד מאתנו לשמירה על צלם 

האדם וכבודו? 

בשאלות אלו ואחרות  נעסוק בשיעור  שלפניכם. 
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נשמה אצילה הכותרת שלהלן 

נשמה אצילה
...כשנכנסתי לכתה המורה עוד לא היה, ושֹלשה או ארבעה ילדים ִעּנּו את ְקרֹוִסי המסכן, 

בעל השער האדום, שזרועו האחת משותקת ואמו מוכרת ירקות. הם דקרו אותו בסרגלים, 

זרקו בפניו קליפות ערמונים, וְכִּנּוהּו בעל-מום ומפלצת, מחקים אותו ואת זרועו התלויה 

לצוארו. והוא - לבדו לגמרי בקצה הספסל, ִחּוֵר כמת - ישב והקשיב, מתבונן פעם בזה 

ופעם באחר, ועיניו מתחננות שיניחו לו לנפשו. אבל אלה רק הרבו את לעגם, והוא התחיל 

לרעוד ולהאדים מכעס. פתאום קם ְפָראנְִטי, הפרצוף המגעיל הזה, נעמד על ספסל ושם 

עצמו כנושא שני סלים בזרועותיו, מחקה את אמו של קרוסי כשהיתה באה להמתין לבנה 

]...[ רבים פרצו בצחוק רם. אז אבד קרוסי את עשתונותיו, תפס ֶקֶסת והשליכה  בשער 

בכוח רב בראשו של פראנטי. אלא שהנער הפרוע התכופף מבעוד מועד, והקסת ִהּכְָתה 

בחזה המורה, כשנכנס ממש באותו רגע לכתה. 

הכל ברחו למקומותיהם ונאלמו דום מפחד. ִחּוֵר עלה המורה לדוכנו, ובקול מוזר שאל: 

"מי זה היה?"

איש לא ענה.

המורה חזר וצעק, מרים עוד יותר את קולו:

"מי זה?"

אז קם ּגָארֹונֶה באחת, רחמיו נכמרים על קרוסי המסכן, ואמר בהחלטיות: "אני!"

המורה התבונן בו, התבונן בתלמידים המשתאים, ואז אמר בקול ָׁשלֵו: "זה לא אתה."

וכעבור רגע קל אמר: "האשם לא יענש, יקום!"

קרוסי קם על רגליו, ובקול בוכים אמר: "הם הכו אותי והעליבו אותי; אבדתי את השליטה 

על עצמי, וזרקתי..."

"שב," אמר המורה. "יקומו אלה שהתגרו בו."

ארבעה התרוממו בראש ֻמְרּכָן.

הכיתם  לְֻאְמלָל;  לעגתם  בכם,  התגרה  שלא  חבר  העלבתם  "אתם  המורה;  אמר  "אתם," 

חלש שאינו מסוגל להתגונן. בצעתם את אחד המעשים השפלים ביותר, המחפירים ביותר 

היכולים להכתים יצור אנוש. שפלים!"

ֵּם את דבריו ירד אל בין הספסלים, הניח ידו מתחת לסנטרו של גארונה, שישב בראש  ִמֶּׁשִּסי

מושפל, אלצו להרים אליו את פניו, תלה בו את עיניו ואמר: 

"ולך יש נשמה אצילה." 

  ]...[

מתוך הלֵב, אדמונדו דה אמיציס
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שאלות

בני כיתתו של קרוסי פגעו קשות בגופו ובכבודו. ַּפרטו את הפגיעות שספג, 1 .
ציינו איזו מהן היא החמורה ביותר בעיניכם ונמקו מדוע.  

האם נפגע כבודו של המורה? נמקו את תשובתכם.  2 .

מדוע הפגיעה בחלש חמורה פי כמה? מה גרמה הפגיעה לקרוסי? 3 .
האם נוכל להבין את אי-יכולתו להבליג?  

בשיחה שהתקיימה עם ההורים והמורה נאמר לתלמידים, שגם פגיעה במלך הכיתה 4 .
היא פגיעה בכבוד האדם. הסבירו אמירה זו.   

מדוע פגיעה בכבודו של כל אחד, לא משנה מיהו ומה מעמדו, היא "מעֶׂשה נבָלָה  5 .
שלא יכופר"? בתשובתכם היעזרו במבוא לשעור.



עמוד 18

אדם נשך כלב

"כבוד  או  האדם"  "כבוד  בביטויים  האדם  זכויות  של  הערכים  מובעים  היהודית  במסורת 

הבריות" ]הנבראים[. הפגיעה בכבודו של האדם נחשבת למעשה חמור בהיות האדם צלם 

אלוהים.

הסיפור שלפניכם מתאר מקרה חמור של פגיעה בערך חשוב זה.

ך בדרך וראה אדם אחד שהוא משּוּפע ביותר ]ָלבוש בהידור רב[. מעשה ברבי ינאי שהיה מַהּלֵ

אמר לו ]רבי ינאי[: האם יסכים הרב להתארח בביתי?

אמר לו: כן.

ִהכניסֹו לביתו וכיּבדֹו במאכל ומשקה.

לאחר שאכל ושתה האורח ניסה רבי ינאי ללמוד תורה עם האורח.

ניסה ללמוד ִאתו מקרא - ולא ידע האורח.

ניסה רבי ינאי ללמוד אתו משנה - ולא ידע. 

אגדה - ולא ידע.

תלמוד - ולא ידע.

רכת המזון. אמר לו רבי ינאי: נטֹול את ידיך ּוָבֵרך ּבִ

אמר לו האורח: יברך ינאי שאיני יודע לברך ברכת המזון.

אמר לו ינאי: יכול אתה לומר מה שאני אומר לך?

אמר לו: כן.

אמר לו ]רבי ינאי[: אמור - אכל כלב מסעודתו של ינאי.

עמד האורח ותפסו לרבי ינאי ואמר לו: יש אצלך דבר ששייך לי ואתה לא נותן לי אותו!

אמר לו: מה משלך נמצא אצלי?

אמר לו האורח: פעם אחת עברתי לפני בית ספר ושמעתי קול הילדים שאומרים: "תורה ציווה 

לנו משה מורשה קהילת יעקב". 'מורשה קהילת ינאי' לא נאמר אלא 'קהילת יעקב' ]שהתורה 

שייכת לכל ישראל[.

אמר לו רבי ינאי: למה זכית לאכול על שולחני?

אמר לו האורח: מָיַמי לא שמעתי דברי רכילות על אדם וסיפרתי אותם. ומעולם לא קרה 

שראיתי שניים שָרבים זה עם זה ולא עשיתי שלום ביניהם.

ֶלב! ָך וְקראתיָך ּכֶ אמר לו רבי ינאי: כל כך הרבה דרך ארץ יש ּבְ

על–פי ויקרא רבה פרשה ט

שאלות
כיצד כינה רבי ינאי את האדם שפגש? מדוע?  1 .

מדוע לדעתכם אירח רבי ינאי את האדם שפגש וכיבדו במאכל ומשקה? 2 .2

רבי ינאי חשב שהאורח הוא רב, אולם גילה שאינו אדם מלומד. כיצד הרגיש  3 .
לדעתכם האורח במהלך ניסיונותיו של רבי ינאי לבחון את ידיעותיו בתורה? 

מה היו ציפיותיו של רבי ינאי מהאורח? 4 .

כיצד כינה רבי ינאי את האורח?  5 .

מדוע השפיל רבי ינאי את האורח? האם יש קשר בין ציפיותיו של רבי ינאי  6 .
להתנהגותו?

רבי ינאי )הכהן(
אמורא ארץ-ישראלי במאה ה-3 לספירת 

הנוצרים, תושב הכפר עכברא שבגליל 

העליון. תלמידם של רבי יהודה הנשיא, 

עורך המשנָה, ושל רבי חייא. רבי ינאי היה 

עשיר גדול, ולפי המסופר מימן מהונו 

הפרטי ישיבה בעירו. מחשובי תלמידיו: 

רבי יוחנן וריש לקיש.

נטילת ידיים וברכת המזון
לפי ההלכה יש לרחוץ ]ליטול[ ידיים 

במים לפני אכילת לחם. לאחר נטילת 

הידיים מברכים: "ברוך אתה ה׳ ... אשר 

ִקדָׁשנּו בִמצוֹותיו וציוונו על נטילת ידיים". 

ברכת המזון היא ברכת תודה לאל, אותה 

אומרים לאחר סעודה הכוללת אכילת 

לחם. כלולות בה ארבע ברכות: "ברוך אתה 

ה׳ הזן את הכל"; "ברוך אתה ה׳ על הארץ 

ועל המזון"; "ברוך אתה ה׳ בונה ירושלים"; 

ו-"ברוך אתה ה׳...הטוב והמיטיב". בסיום 

הסעודה )לפני ברכת המזון( נוטלים ידים 

שוב ורחיצה זו קרויה ׳מים אחרונים׳.
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כלל גדול בתורה

"ואהבָת לרעך כמוָך" - רבי עקיבא אומר: זהו כלל גדול ]עיקר שהכל עומד עליו[ בתורה.

ה אֹתֹו["  ְדמּות ֱאֹלִהים ָעׂשָ ֹרא ֱאֹלִהים ָאָדם ּבִ יֹום ּבְ בן עזאי אומר: "ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם ]ּבְ

ה חֵברי  ּזֶ ֵזיתי ]הושפלתי[ יתּבַ )בראשית ה, א( - זהו כלל גדול מזה, שלא תאמר הואיל ונתּבַ
ִעמי, הואיל ונתקללתי יתקלל חֵברי ִעמי.

ה ֹאתו!  ְדמּות ֱאלִֹהים ָעׂשָ ה - ּבִ אמר רבי תנחומא: אם עשית כן, דע למי אתה מַבּזֶ

ספר האגדה דף תקב, עפ"י תלמוד ירושלמי נדרים פרק ט, בראשית רבה פרשה כד

שאלות
. 1 מהו הכלל של רבי עקיבא?

מהו הכלל הגדול ממנו לדעת בן עזאי? 2 .

מדוע ביזוי האדם חמור כל כך בעיני רבי תנחומא? 3 .

מהו לדעתכם הכלל הגדול יותר? זה של רבי עקיבא או זה של בן עזאי? 4 .
נמקו את תשובתכם.  

רבי שמעון בן עזאי 
תנא בסוף המאה ה-1 ותחילת המאה ה-2 

לספירת הנוצרים, תלמידו וחברו של רבי 

עקיבא. 

לפי המסורת מת בטרם עֵת 

בשל עיסוקו בתורת הנסתר. 

לפי מסורת אחרת היה בין 

עשרת הרוגי מלכות, שהוצאו להורג בימי 

מרד בר-כוכבא.

הסיפור עוסק ב ר׳ ינאי הפוגע בכבוד אדם משום שאדם זה לא ענה על צפיותיו.  7 .
כתבו מחדש  את הסיפור  כך שרבי  ינאי לא יפגע בכבודו של האורח למרות 

אכזבתו ממנו?  מהי טענתו של האורח כלפי רבי ינאי?

מהי הביקורת שמותח האורח על רבי ינאי? 8 .

מהן מעלותיו של האורח, שבשלהן "זכה" לאכול על שולחנו של רבי ינאי?  9 .

מהו יחסו של רבי ינאי לאורח בסוף הסיפור? 10 .

האם החרטה של רבי ינאי מצליחה לכפר על הפגיעה באורח? 11 .

הסיפור עוסק ברבי ינאי, הפוגע בכבודו של אדם משום שלא ענה על ציפיותיו.  12 .
ּכִתבו מחדש את הסיפור, כך שרבי ינאי לא יפְגע בכבוד האורח למרות אכזבתו 

ממנו. 
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מדוע נברא האדם יחידי?

לפיכך נברא אדם ]הראשון[ יחידי, ללמֵדך שכל המאבד ]הורג[ נפש אחת מעֶלה עליו הכתוב 

]מחשיבים אותו[ כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים ]המציל[ נפש אחת מעֶלה עליו הכתוב 

כאילו ִקֵיים ]הציל[ עולם מלא. 

ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו: אבא גדול מאביך...

ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא: שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן דומין זה 

לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד 

מהן דומה לחברו. 

משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד, משנה ה

שאלות
המשנה מביאה תשובות שונות לשאלה מדוע נברא אדם יחידי. 1 .

העתיקו את התשובות כלשונן ונסחו אותן בלשונכם.   

היעזרו בטבלה הבאה:  

בלשונכםלשון המשנה

א.

ב.
"מפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחברו אבא 

גדול מאביך"

ג.

מדוע "כל המקיים נפש אחת כאילו ִקּיֵים עולם מלא"? 2 .

. 3 בטקסט נעשית השוואה בין האדם שטובע מטבעות לבין אלוהים הבורא את בני 
האדם.

מה הדמיון בין מעשי האדם למעשה האלוהים ומה השוני?  

מה מוסיף לנו מקור זה לגבי הערך של כבוד האדם? 4 .

לפניכם סעיף ג׳ מתוך ההכרזה לכל באי העולם על זכויות האדם והאזרח: "כל אדם  5 .
יש לו הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי." 

במה דומה תוכן הסעיף ובמה הוא שונה מהנאמר במשנה?  
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מהו אדם?

אדם, כל אדם, הוא ישות מורכבת. כבוד לאדם משמעו כבוד גם למרכיבי ישותו. ולפיכך, 

מהו אדם? נמנה מספר יסודות הקיימים בכל אדם, אם כי ביטויָם ואופן השתלבותם זה 

בזה שונים מאדם לאדם.

לכל אדם רצון, בחירה והחלטה משלו, לכל אדם מינו )איש, אישה(, לכל אדם רגש ויצר 

משלו, לכל אדם חושים משלו, לכל אדם שפות שבהן הוא משתמש, לכל אדם דעת והיגיון 

ויצירה משלו, לכל אדם אמונה וערכים משלו, לכל אדם מעשה  משלו, לכל אדם דמיון 

וענייניו  קשריו  אדם  לכל  ומדינה,  וארץ  עם  שייך,  הוא  אליה  קהילה  ומקצוע, משפחה, 

בעולם הרחב, לכל אדם תחביבים משלו, לכל אדם חזון אישי ושאיפות משלו - מה עוד 

היה רוצה להיות...

היעדר כבוד לאדם הוא סירוב להכיר ביסודות אלה או התעלמות מהם ותיוגו בתווית יחידה: 

למשל, התייחסות לאדם אך ורק באמצעות תווית כ"אישה", "ילד", "דתי", "ערבי" וכיו"ב. 

אלוף הראבן

שאלות
כיצד מבין אלוף הראבן את המושג כבוד? 1 .

פרטו במה שונים האנשים אלו מאלו? אילו מהפרטים חשובים יותר בעיניכם? 2 .

לדעת הכותב - מהי המסקנה שיש להסיק מהערך של כבוד האדם?  3 .

מצאו בעיתון או באינטרנט כתבה/ מאמר על אדם, אשר לא ּכּוּבַד רק בשל היותו: 
אישה, ילד, דתי, ערבי... 

קראו את הכתבה וסכמו אותה לפי הנקודות הבאות:

מיהו הפוגע? � 

מיהו הנפגע? � 

מהי זכות האדם שנפגעה או הופרה במקרה עליו אתם מספרים? � 

האם לדעתכם יש להעניש את הפוגע? � 

כיצד הייתם משכנעים את הפוגע לא לחזור על מעשיו? � 
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למי יש יותר כבוד?

פעם חי לוחם גדול. למרות שהיה זקן למדי, עדיין הצליח להכניע את כל מי שקרא עליו 

תגר. המוניטין שלו יצא למרחוק ותלמידים רבים התקבצו כדי ללמוד ממנו. 

באחד הימים הגיע לכפר לוחם צעיר וידוע לִשמצה. הוא היה נחוש בדעתו להיות האדם 

הראשון שיביס את הַמסֶטר הגדול. בנוסף לכוחו, הייתה לו יכולת על-טבעית לזהות ולנצל 

כל חולשה של היריב. הוא היה מחכה עד שיריבו יעשה את הצעד הראשון ויחשוף חולשה 

כלשהי, ואז מכה ללא רחמים ובמהירות רבה. אף אחד מעולם לא החזיק מעמד מולו.

למרות עצותיהם של תלמידיו המודאגים, המסטר הזקן הסכים בשמחה לאתגר שהציב 

בפניו הלוחם הצעיר. בעוד השניים מתכוננים לקרב, החל הלוחם הצעיר להטיח קללות 

בפני המסטר. הוא השליך עליו עפר וירק בפניו. במשך שעות תקף אותו מילולית בהשמיעו 

כל דבר נאצה והעלבה הידוע לאנושות. 

הלוחם הזקן פשוט עמד שם ללא תנועה, רגוע. לבסוף התיש הלוחם הצעיר את עצמו. 

ביודעו כי הובס, עזב בבושה את המקום. 

מאוכזבים במקצת מכך שלא נלחם בצעיר המעליב, נאספו התלמידים סביב המסטר הזקן 

ושאלו אותו: "איך יכולת לסבול השפלה כזו? איך שכנעת אותו לעזוב?"

שייכת  "למי  המסטר,  ענה  אותה",  מקבל  איני  אך  מתנה,  לי  ומביא  בא  מישהו  "אם 

המתנה?"

מתוך אתר "שעת סיפור". מאנגלית: נמרוד קדם.

שאלות
עמדתו של המסטר הזקן ביחס לכבוד האדם שונה מהגישה המופיעה במקורות 1 .

אחרים. הסבירו את המיוחד בגישתו.  2 .

. 3 גישת המורה מפתיעה אותנו. מדוע?

המורה בוחר לא לקבל את העלבון, הוא בטוח בעצמו וסומך על כוחותיו ועל כבודו  4 .
האם במעשהו הוא מאפשר פגיעה בכבוד תלמידיו?

האם נוכל לאמץ את גישתו של מורה הזן? נמקו את תשובתכם. 5 .

. 6 דמיינו שרבי ינאי היה מארח את המסטר. כיצד היה המסטר מגיב לדבריו?
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משימת סיכום

חוק יסוד: כבוד האדם וֵחירּותֹו
1.  חוק יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק 

יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
2.  אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

אין פוגעים בקניינו של אדם.  .3
כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.  .4

5.  אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה 
או בכל דרך אחרת.

הנמצא  ישראלי  אזרח  כל  )ב(  מישראל.  לצאת  חופשי  אדם  כל  6.  )א( 
בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

7.  )א( כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. )ב( אין נכנסים לרשות היחיד 
של אדם ללא הסכמתו. )ג( אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, 
על גופו, בגופו או בכליו. )ד( אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו 

או ברשומותיו.
8.  אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה 
של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על 

הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

 בואו נהיה משפטנים

1.  לַזְכּות לחופש ולכבוד ָּפנים רבות - אישי, חברתי וכלכלי. כאשר הופכים 

אדם לעבד, ְמלינים את ׂשכרו או מתנכלים לקהילה שבה הוא חי - פוגעים 

בכבודו ובֵחירותו של האדם. לפניכם רשימת אירועים - התייחסו לכל 

אירוע ובִדקו הִאם יש בו עבֵרה על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו; אם 

כן, עפ"י איזה סעיף.

א. השוטר הטיל קנס על החייל שחצה את הכביש באור אדום.  

ב. הרשויות המקומיות לא שילמו שכר לעובדיהן מספר חודשים.  

ג.  המשטרה פרצה את הדלת בביתם של העובדים הזרים. השוטרים   

התנהגו כלפי העובדים בתוקפנות ואף שברו חפצים בביתם, על 

מנת לבדוק אישורי עבודה. לכל העובדים היו אישורי עבודה.

ַסּבָלות  בעבודות  המועסקים  קטנים  ילדים  נמצאו  הארץ  ד.  בדרום   

בשוק תמורת שכר של שישה ₪ לשעה.

בשבת  אותם  השאיר  הוא  שאיחרו:  החיילים  את  העניש  ה.  הקצין   

בבסיס במקום שיֵצאו לחופשה.

כדי  הדרכונים,  את  מהם  לקחו  הסינים  הפועלים  של  ו.  מעסיקיהם   

שלא יברחו מאתר הבנייה בו עבדו.

ז. לְיּוסּוף לא השכירו דירה בעיר בגלל מוצאו הערבי.   
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כדי  לרצונם,  ובניגוד  בכוח  נשים  שהחזיק  זוג  עצרה  ח.  המשטרה   

להעסיקן בזנות.

הספסל  על  שישן  הבית  לחסר  בשמות  וקראו  הציקו  ט.  הנערים   

בשכונה.

2.   בסעיף 1 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מסביר המחוקק את מטרת 

החוק. לפי הכתוב, חוק ההגנה על כבוד האדם וחירותו נועד לעגן בחוק 

את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 

במסגרת  הסבירו  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד:  לחוק  מבוא  מעין    ַחּבְרּו 

והערכים הדמוקרטיים  היהדות  ערכי  בין  זה משלב  חוק  כיצד  המבוא 

של מדינת ישראל. היעזרו במקורות השונים שנלמדו בפרק.


