
ז�הי שאלת השאל�ת, �כל אחד מאתנ� היה שמח לקבל עליה תש�בה בר�ו  מהי השליחות שלי ?
רה �חד משמעית. מאידך גיסא, ז� השאלה שאנ� נ�טים לדח�ק הצידה �המנע מעיס�ק בה, בשל 

טרד�ת השגרה �עיס�קי הי�מי�ם.  מהי המטרה שבעב�רה נשלחתי לע�לם? 

�ייע�די? האם אני  ניחנתי למלא את שליח�תי  האם אני מנצל את המתנ�ת �הכשר�נ�ת שבהם 
וב�חר במה שאני צריך לעש�ת א� במה שנראה נ�ח י�תר? האם אני מקדיש את חיי למיל�י המשי

מה שאליה שלח א�תי אל�קים א� שמא אני צף על פני המים �על�ל חלילה למצ�א את עצמי בי�ם 
מן הימים כאשר תה�ם פע�רה תחת רגלי?... 

המחשבה על הדאגה להי�ם, לכאן �לעכשי� לעיתים מקשה על היכ�לת לתפ�ס את התמ�נה של 
וחיינ� בצ�רה מלאה. לעיתים מחלחלת באדם השאלה : לאן כל זה ה�לך? לאן אנחנ� רצים? הת

ח�שה שיש משה� בקי�ם שלנ� שה�א מעבר לאכילה, שינה �עב�דה אצל חלקנ�- מע�רר שאלה 
מעניינת �אצל אחרים ה�א שאלה קי�מית ממש.

הק�שי �האתגר בחיים ה�א הזדמנ�ת לגל�ת את שליח�ת� של האדם. הבנת היעד �השליח�ת של 
האדם בחיי�, היא מפתח להבנה מה הסיבה להבדלים גד�לים בין בני אדם �בין ק�ר�ת חייהם.

לומדים ביחד
הגעת ליעד- דף מלווה לחונך

רציונאל:

דגשים ללימוד המקורות, ליחידות הפתיחה והסיכום:

	←

מה ח�בת� בע�למ�- הבנה שאדם המע�ניין להרגיש מח�בר לעצמ� �לחיי�- חייב לצע�ד בחיי� ←	
מת�ך מטרה בר�רה.

הע�לם הזה מלא בקשיים ]נסי�נ�ת[. זה� מצב נת�ן. �יצירת גישה נכ�נה לגבי� יכ�לה להקל על ←	
התמ�דד�ת �צמיחה מת�ך הקשיים.

פעם אדם היה מכיר את דרכ� �כ�ח�תי� ע"י הנביאים- אך כי�ם עלי� להתאמץ לגל�ת א�תה ←	
בעצמ� ]ר�ח� ה�א י�דיענ� איך להתנהג – הגר"א[.

האדם נשלח לע�לם הזה כדי "לתקן" את עצמ�. אך כמ�בן "תיק�ן" ה�א שלב שני לאחר שהאדם ←	
"בנה" את עצמ�.]בניין האישי�ת[.

הקשיים �ההזדמנ�י�ת בע�לם הזה הם ארגז הכלים לאדם למלא את תפקיד� �שליח�ת�. �ד�קא ←	
הדברים שלי במי�חד קשה- הם הזדמנ�ת גד�לה להבנת תפקידי בע�לם.

תובנות עיקריות:

← הנ�שא מזמין שאל�ת הרחבה רב�ת בנ�שאי "ע�לם הזה �ע�לם הבא", נב�אה, היחס לקשיים 	
בכלל �להשגחה עלי�נה, �כ�'. חש�ב מצד אחד לתת לשאל�ת מק�ם �מצד שני להתמקד 

בנ�שא כדי לא ללכת לאיב�ד.

← לגבי המק�ר הראש�ן, כדאי לדבר על "עברה" א� "חטא" במשמע�ת כללית של החטאה של 	
היעד �התפקיד שלי בע�לם, �לא� ד�קא במשמע�ת ההלכתית הטכנית.


