
 

 
 

   

    
 

 

 "מדרש נוגע בחיים"

 .למחשבה ודיון משפחתי 

על משמעות ומחיר הוודאות 

  וחוסר הוודאות

 בעבודת ה' ובחיים בכלל
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 רב אבישי מילנרה -ראש הישיבה

 תאריכי התחלה וסיום•  חברה•  תפקיד

 

 -סליחות -אנו כבר בעיצומם של הימים הנוראים, עיצומו של תהליך. אלול

רק שלבים במובנים מסוימים עד הושענא רבה. אין אלו ו -וה"כי-שי"תע-ר"ה

ה, שלבים הם בעבודת האדם מול קונו ומול עצמו, עבודה של כל בלוח השנ

 אחד מאיתנו.

דומני ששיאו של התהליך הוא עם סיום תפילת הנעילה, וקבלת עול מלכות 

תחושת נקיות והתרוממות ממלאת את הלב, ורגש מלא ביטחון שמים. 

 שאכן נשמעה תפילתנו, ונתקבל חפץ התשובה שלנו. 

מהרהר בליבי כל שנה עם סיום תפילת הנעילה, מה היה קורה אם  ואני

ברגע זה כל מתפלל, כל אדם, היה מקבל "פלט מחשב" בו סיכום מצבו 

 הרוחני,  זכויות וחובות, סיכום תקופת הימים הנוראים. 

 האם היינו חפצים במענה כזה? 
נו שמעויות של מענה כזה לכל התנהלותמה יהיו המ  

נו? ו עם עצמינו ועם החברה שסביבשלנ דרך העבודה  

 

 

בירושלמי )כלאיים לג:( עוסק המדרש בגמרא בדיוק בסוגיה זו   
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ר' יוחנן רואה את מערכת 

המצוות כמערכת 

טרנסנדנטית, אלוקית, מחוץ 

שאין לנו למסגרת האנושית. 

 תפיסה והבנה בה כלל.

ר' יאשיה, לעומתו מעביר מסר 

הפוך. אדם המכיר בכך שהוא  

בדרך הישר ומשתדל לשאת הולך 

חן וחסד בעיני אלוקים ואדם, 

כוונותיו ומעשיו חיוביים, לא פושע 

ולא מזיק, צריך לחיות התודעה 

ברורה שגם בעולמות העליונים 

אומר ר' יאשיה יש כך הוא מוערך.

לי ודאות, בהכירי את עצמי, 

יש  שאעמוד במחיצת הצדיקים. 

טוב ויש רע. ואם אדם דבק בטוב, 

ם התוצאה בהירה הרי שג

 וברורה. 

ר' יאשיה טוען שקיימת 

מערכת מוסרית אחידה ,  

שמהווה אינדיקציה ברורה 

 למעמדו הרוחני של האדם.

מדרש זה פותח לפנינו מגוון 

בתחומים  שאלות ומחשבות

: שונים  

 

 

  

עוסק ביום המוות, אדרבא, הוא עוסק באופן  אינונדגיש: המדרש  

 ההתנהלות בחיים. 

ר' יוחנן מייצג עמדה של חוסר ודאות מוחלט. אומנם הוא ראש הישיבה 

ע"פ תפיסתו  שום יכולת הערכה  החשוב ביותר בארץ ישראל, אך אין לו,

למעשה טוען ר' יוחנן: אין לנו למצבו הרוני, וכיצד הוא נתפס בעיני שמיים. 

איני יודע אם .. יכולת להעריך  כיצד מתקבלים  מעשינו בפמליה של מעלה

ולכן למרות שאדם חי  אעמוד בעוה"ב במחיצת הצדיקים או הרשעים.

בתודעה של עשיית טוב, חיפוש חסד וקיום מצוות ככול יכולתו, אינו יודע 

 לה יהיה עמו בעולם האמת. 

 

 

 

  כיצד הייתה משפיעה על חיינו האישיים והחברתיים מציאות בה מעמדנו האישי

 והרוחני היה גלוי לנו? 

  מה תהיינה ההשלכות של ודאות מצבנו? האם היה מדרבן אותנו לעשיה או

 חלילה להפך?

 ?(חשש?  כיצד מתפקד אדם במצבי חוסר ודאות? )לחץ? אדישות? מרגוע 

 בושה מעצמי ומהחברה(לים? כת השיקוהיכן נכנסת הבושה המער( 

 הגמרא בבא בתרא  )י:(מספרת על ר' יוסי שמת מוות קליני וחזר לחיים. והוא 

שראה "עליונים למעלה ותחתונים למטה", כלומר אנשים הנחשבים  מתאר

בעולם הזה חשובים היו למטה בעולם העליון, וכן להיפך, אנשים שבעוה"ז 

 ב. נתפסו כפשוטים זכו למעמד גבוהה בעוה"

האם בהכרח גמרא זו מחזקת את גישת ר' יוחנן או שניתן להבינה גם על פי 

 תפיסת ר' יאשיה? 

 עד כאן הלימוד המשותף לאיגרת זו. 

 ומילה אחרונה, אישית, 

הגעגוע לעשיה החינוכית, לתלמידים , ולצוות חינוכי שפועמת בקרבו 

אהבה עמוקה ותחושת  שליחות  הם שהביאוני חזרה לשטח. 

מחתי, מצאתי את שאהבה נפשי. ולש  

השותפות עם הצוות המיוחד  והמקצועי של הישיבה, יחד עם חדוות 

החיים של התלמידים, סייעו לי בכניסה נעימה וטובה, ובע"ה נעשה 

 ונצליח.

 

 בברכת שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה

 אבישי מילנר

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

   

    
 

 

 
 


