
 

 | עבדות וחירות

 /דפים לכתיבת רצונות – 1נספח /  
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 /דילמה – 1נספח /  

 הכותבת לרבי שהיא משנה את חייה ואת השקפתה בעקבות ,נערה
 היא חשה  את חייה.כך שנוכחה לראות שקיום המצוות מגביל  

 להיות מי שהיא בעצמה.משהיהדות מחניקה אותה ועוצרת בעדה 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | עבדות וחירות

 /היגדים לסרטון – 4-3נספחים /

 

 היגדים לקבוצת רוח:

  לעולם במטרה כלשהיאינני אדון לעצמי, נשלחתי 

 התנהלות ע''פ רגש אינה התנהלות נכונה 

 התנהלות ע''פ כללים וחוקים חיונית לקיום עולם נורמאלי 

 הנאות רגעיות אינן הנאות אמיתיות, הן חולפות כשם שבאו 

 הנאות העוה''ז רק מייצרות רעב לעוד ועוד ולא מספקות באמת 

  הדרך שבה הולכיםאושר אמיתי הוא כאשר חשים רוגע ושלימות עם 

 אושר מזויף הוא אושר שכל הזמן רק רודפים אחריו ולעולם לא משיגים אותו 
 
 

 :גשם היגדים לקבוצת

 

 חיים פעם אחת, צריך לנצל זאת להנאה מקסימאלית 

 חיים תחת כללים נוקשים הם חיי עבדות 

  לעשות זאתרואה לנכון על האדם למלא את רצונותיו האישיים בדרכים שבהם הוא 

 ?אם יש לי האפשרות לנהוג כפי שאני רוצה מדוע עלי להיות כבולה לחוקים כלשהם 

 מה זה משנה מה יהיה אח''כ, העיקר הוא שברגע זה אני נהנית 

 !?..העולם מציע כל כך הרבה הנאות, מדוע לבזבז אותן 

 אני יודעת מה עושה לי טוב ועל כן יש לי הזכות לבחור מה לעשות ואיך להתנהל 
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 /סיפור – 5נספח /  

 

ל יום היה דג דגים, חלק אכל וחלק מכר בשוק. יום היה היה דייג שכ
אחד פגש אותו איש עסקים יושב על שפת הים אוחז בחכה אחת ודג 
ואמר לו:"בשעה שאתה דג עם חכה אחת היית יכול לדוג עם שתיים 
ולתפוס כפול דגים, "ואז מה?" שאל הדייג "ואז היית יכול לשבת עם 
שלוש וארבע או חמש חכות ולדוג הרבה יותר דגים. "ואז מה?" שאל 
הדייג ואז היה לך מספיק כסף כדי לקנות סירה ולצאת אל הים 
לפרוש רשת ולדוג הרבה יותר דגים". "ואז מה?" שאל הדייג "ואז 
היית מתעשר וקונה ספינת דייג ודג הרבה יותר דגים, ואז היית גדל 

ם וקונה עוד אניות ומנהל מפעל שלם, ואז וקונה אנייה ושוכר עובדי
במקום להתאמץ היית יושב במשרד ממוזג ומפקח על העובדים. 
"ואז מה?" שאל הדייג "ואז היה לך פנאי לרדת לים עם חכה אחת 
ולדוג...." "ומה אתה רואה אותי עושה עכשיו?" שאל הדייג והמשיך 

 .לדוג
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | עבדות וחירות

 /הרגלים שליליים/קיצוניים – 6-7 ים נספח/  

  / קיצונייםהרגלים שליליים תחומים העלולים להכילדוגמאות ל/ 6נספח 
 קניות
 אוכל

 מוזיקה
 שינה

 פלאפון
 מחשב

 תרופות
 פטפוטים
 לימודים

 קריאה
 טיולים ובילויים

 עבודה
 ריקוד

 תחומי אחריות שונים
 אומנות

 סדר וניקיון
 

 מניעים אפשריים להרגלים שליליים/ קיצוניים/ 7נספח 
 

 התמכרות
  ביותאובססי
 חברתייםמניעים 

 מניעים סביבתיים
 מניעים משפחתיים

 הדחקה/ הכחשה
 פחד
 לחץ

 וחסר תחושת ריקנות
 שעמום

 הישגיות
 תחרותיות

מעשה, דיבור או התנהגות הנעשים כדי לשכך את כעסו של מישהו, למצוא חן בעיניו או לקבל ממנו  -ריצוי

 .טובת הנאה

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | עבדות וחירות

 /משל המבוסס על מכתב הרבי – 8נספח /  

 

אדם בעל זיקה גדולה למקצוע הרפואה, למד והשקיע הרבה שנים בתואר וכשכל תאריו בידיו הוא אינו 

מוצא שום עבודה בתחום. חיפושיו הרבים לא מניבים תוצאות והוא לא מממש את התורות השלמות 

נת אותו ואינה שלמד ושכה רצה לעסוק בהן. תחת זאת הוא מתעסק בעבודה אחרת שהרבה פחות מעניי

 ממצה כלל את כישוריו. מובן שהוא מתוסכל מאי הבאת כישרונותיו ורצונותיו לידי ביטוי.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | עבדות וחירות

 /הרבי מכתבים של –9נספח /  

 

1) 

 ב"ה ד' תמוז תשל"ה ברוקלין נ.י.

 הנערה מרת ... ברוקלין נ.י. ברכה ושלום

הנני לענות על מכתבך בו את כותבת על שינוי בהשקפה שלך על היהדות ובקיום היהדות משום 

 שנוכחת לדעת שהיא מחניקה, עוצרת בעדך מלהיות מה שאת בעצמך וכו'...

 ?מחניקים ומוסריות אתיקה שכללי הגיוני האם

ם אדם )לא בהכרח יהודי( שיוצא בהצהרה שמכאן ולהבא הוא אפתח בשאלה: מה היית אומרת א

של אתיקה ומוסריות, כפי שסודרו במה שמכונה  המינימאליותרמות ה לעויוותר על נאמנותו בחיים 

 היסודות של החברה האנושית? "שבע המצוות שנתנו לבני נח", שהן

 אותו מחניקה האמורות בנורמות שדבקותבתור סיבה להתכחשות זאת, האיש מציין את העובדה  

 ות מצפון!פם וללא נקיכפי שהוא רואה לנכון, ללא מעצורי ועוצרת בעדו מלעשות

 אדם-כבן האיש של מהותו עצם את מעוותת ית,שה כזו הינה מנוגדת להגינות האנושברור שגי

 באמת שהוא מה להיות לו יעזור לא שזה רק לא. שלו האמיתיות האנושיות התכונות את ומדכאת

 .מזה הפוך לדבר יביא זה. . 

ע המצוות, כל המצוות תור אומה ונתנו להם בנוסף לשבשות בכללה היהודים נבחרו בווך האנבת

 ורה...האחרות של הת

בילה את ה"חופש" שלו שמאחר שנאמנות למצוות אלה מג כל המצפוןהאם יהודי יכול לומר עם 

 נכון, הוא פשוט יתעלם מהן?ואה ללפעול כפי שהוא ר

 התכונות  את ויסתיר יעוות ורק שלו האמיתי האני כלפי אמיתי להיות לו יעזור לא זה, כמובן

 .שלו האמיתיות

 ''?חפשיים'' חשים צ''תומ שומרים שאינם שיהודים ייתכן יךא

ה שיש כמה יהודים אשר מסיבה זאת או אחרת דרה בין מה שנאמר למעלה לעובאין שום סתי

מא כך שאינם שומרי מצוות כשם שבדוגב ריההרגיש למשך זמן מה תחושה של אופועשויים ל

בכך שינטוש את שבע מצוות בני נח של אתיקה ומוסריות אשר הראשונה גוי עשוי להרגיש "חפשי" 

 ההתמסרות שלו להנאות.מגבילות את 

 ?לאמת זו, פועלים בניגוד שלהם' ני'הא של האמת מהי שיודעים שאנשים ייתכן איך

שהיצר פשוט ביצור הוא אחר נמצא בתורתנו ברמות שונות. ההסבר הההסבר לכך כמו לכל דבר ... 

דו שיתעלם מדין מוסרי על מנת לספק אדם הגון ביסולהרע הוא מפתה ערמומי. הוא לא יגיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | עבדות וחירות

משום שכל אדם ישר יבין את השטות שבדבר וישלול את זה מיד במקום. תשוקה לשם עצמה 

 ההתפתחות עבור רע הוא שלו הטבעיות תהתשוקו שדיכוי לאדם יגיד הרע היצר תמורת זאת

 שהיא חיים בדרך מעורב להיות צריך לא הוא ולכן'. וכו שלו האישיות בעד ועוצר, שלו האישית

 '...וכו מגבילה

 תת כי לסייע לך לראוא הנידון, תהיינה מספיקוושהנ"ל, אף שהם מעטו מדי ביחס לנאני מקווה ששורות 

ר למעלה בראש אם רק תתבונני במה שנאמ - את הדברים בפרספקטיבה הנכונה שלהם עם קצת תובנה

 דעות קדומות. פתוח וללא

 ,בברכה

 ( של הרבי קדשו-)חתימת יד

 

 לסיכום.. השלימו בעזרת התרמילון:

 

ליהודי נמשל מינימאליים אדם שבוחר לחיות ללא חוקים מוסריים 

חושב שחיים ללא חוקים אדם כזה ש_____________________________. 

רצונותיו ומהותו אך בעצם  להיות חפשי ולמצות אתיסייעו לו 

_______________________________________________________. 

 הוא אף עשוי לחוש חפשי ומאושר אך ____________________________.

ים מתכחשים לאמת הפנימית שלהם ולא הולכים עמה הסיבה לכך שאנש

 נעוצה בכך ש עד הסוף 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 תרמילון תשובות:

 האושר הזה הינו אושר חולף -

מגבילים את ההתפתחות האישית היצר הרע מפתה לחשוב שחיי תומ''צ  -

  וחונקים את האישיות

 בוחר להתעלם מהתורה והמצוות -

 תאפיל על התכונות האמיתיות שלותעוות את אישיותו וגישה כזו רק  -
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2) 

 הנערה מרת... הוליווד קליפורניה 

 ם ברכה ושלו

 .ני לאשר את קבלת מכתבךיהר

 האישית  המלמצוא את האמת ואת ההגששמחתי לגלות ממנו כי את מחפשת ושואפת 

 ?יהודי עבור הטובים החיים הם צ''תומ שחיי אומר מי

יש לבים של הניגודים ור עברו את כל השים רבים גם בתחום זה יש אנשים שכבכמו בתחומ ...

צא לפיכך כשאדם מושלהם. דו מהניסיון מול "יםונו באימפשפהשת"נשים שהתבוננו באחרים שא

כור מתארת במכתבך הדבר הראשון שצריך לזצמה בפרשת דרכים מן הסוג שאת את עאת עצמו או 

 בדרך החיים את לעבור צורך איןובאמת  הצמו במצב הזהוא: הוא לא הראשון שמוצא את ע

 .אחרים של הניסויים ועל הטעויות על לחזור -הקשה

יא אין כל צורך שהרופא יתחיל מאפס וינסה את ל במחלה כל שהדוגמא פשוטה: כשזה מגיע לטיפו

עשו שנ ל הניסויים והטעויותהתועלת שהופקה מכה שהרי יש לו כל השיטות השונות של הרפוא

ד לטפל צהרפואי על מנת שידע בדיוק כי יחות של המחקרוהמוכומהתוצאות האחרונות  בעבר

 הדבר נכון גם בתחום הרוחני.  .במטופל

ספר האנשים שהתנסו בניסיון כזה יש דרגות שונות באופי הניסיון,מר כשמדברים על ניסיון מצטב

וכן הלאה. במקום שבו  השתתפו בניסיון כזה הרבה אנשים שלמרות הרקע השונה שלהם, כולם 

ועל אחת כמה וכמה  ,גדולה הוודאות שמסקנות אלה הנן נכונות -הגיעו לאותן מסקנות

 לך שנים רבות. הכשהתוצאות היו יכולות להתאמת במ

 וודאות של ביותר המלאה במידה לך למסור לזכותי גם כמו לחובתי זאת מחשיב אני, האמור לאור

 נוסה בחיים והאמיתי הנכון הנתיב, בגילו להתחשב מבלי שהוא כל ביהודי שמדובר שבמידה

 ..חיים תורת שנקראת התורה דרך זאת. שנים אלפי ואולי מאות במשך ונבחן

הוא יגלה שכל ופנימיים צריך רק לשוב לדרך זאת של החיים  ניגודיםמי שמתמודד עם ספיקות וכל 

 ותרו. שלו ההספיקות והניגודים 

 ?בחיים הנכון הנתיב את לבד למצוא לנסות לא מדוע

ניה פנימיים וחיים בעלי ובור אדם שמוצא עצמו עסוק בחיפוש אחר שלווה והרמלפיכך ע...  

מר לקבל על עצמו לגלות את האמת כלו ,אלא שתי דרכים: האחת היא הדרך הקשה ת איןמשמעו

כאן קיים הסיכון שמשך הזמן  יוון אחר.בכיוון אחד ואחר כך בכ וחות עצמו כשהוא הולך תחילהבכ

הנכונה וקיימת  כדי לאפשר לו לגלות לבסוף את הדרךשהוקצב לאותו אדם לא יהיה מספיק 
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הוא  עםר בכל פאשרך זאת לבלות את כל החיים שלו בבלבול וכאב כות שהוא עלול בדהאפשר

  גרוע יותר מכך. ומגיע למבוי סתום. או אפיל

 במציאת וסיימו זה את עברו כבר שכולם אחרים של הניסיון את מיד לקבל היא האחרת הדרך

 . אמת תורת בתורתנו האמיתי הנתיב

 ?יהודי של' עצם'ה ומה

 'המציאותו של האדם עד שנתקלים ב 'שכברצופות של  'שכבות'את מדברת על חיפושים באמצעות 

 'שכבות'למה שאת מכנה תבי רות הקודמות של מכני סבור שתמצאי קשר ישיר בין השוונה אתחתה

 -'עצם'במילה  'שכבה תחתונה'אלא שאני חייב לעשות תיקון קטן ולהחליף את מה שאת מכנה 

 .םל האדשהמציאות האמיתית 

 .שונות שכבות תחת מכוסה להיות עשוי שזה פי על אף ומצוות תורה חיי הוא היהודי של העצם  

יום של האדם כך שיהיו חדורים בתורה ומצוות בכל היבט -הדבר העיקרי הוא לחיות את חיי היום ...

שהגעת אל  ,שלהם אני בטוח שבקרוב את גם תגלי שזה משביע את רצונך מבחינה שכלית ורגשית

אל העצם שלך שהוא העצם של כל יהודי וזה ייתן לך את השלווה הפנימית ותחושה  ,הגרעין הפנימי

 יפוק שאחריה את מחפשת ולה את מקווה. של ס

  ,בברכה

 קדשו של הרבי(–)חתימת יד

 לסיכום.. השלימו בעזרת  התרמילון:

 כדי להחליטמשתמש בידע רפואי שהופק מנסיונות ומחקרים , כשם שרופא

__________________________  גם , כךבאיזו דרך יש לטפל בחולה

_______________________________________________________. 

המתאימה ליהודי יסיונות ובדיקות אלו שנעשו במשך אלפי שנים העלו שהדרך נ

 __. _______________________________  היא 

השנייה היא  אפשרות, הה''ניסוי'' זה וללכת בעקבותימסקנת הנכון הוא לקבל 

  -אך מה שעלול לקרות לבוחר באפשרות זו  ______________________

, _______________________________________________________. האושר

כאשר רק  יכולים להגיע שלווה הפנימיתוה ההגשמה

_______________________________________________________. 

 תרמילון תשובות:

 דרך התורה והמצוות. -

 הפנימי שלנו כיהודים ע''י קיום חיי תורה ומצוות.מבטאים את העצם  -
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 א את האמת לבד.לנסות למצו -

בחיים, יש אנשים שכבר חקרו ובדקו והגיעו למסקנה מהי הדרך הנכונה בחיים, ניתן  -

 ללמוד מניסיונם.

חייו להגיע לידי  ימיעלול לטעות ולהתבלבל במשך זמן רב ואף לא להספיק במשך  -

 מציאת האמת.
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3) 

 

 ב''ה

 .. תשל''ו

 ד''ר..

 קיימברידג', מסצ'וסטס

 שלום וברכה:

 

 לבתך, הגיע אלי באיחור מסויים.מכתבך, בו אתה כותב ביחס 

 

 ?פנימיים ושלווה הרמוניה משיגים איך

... כשמדובר ביהודי, ניתן להשיג הרמוניה ושלווה אמיתיים ופנימיים רק אם סגנון החיים שלו לא 

 מתנהל בניגוד למהות שלו, שהיא דבר שאינו ניתן להחלפה או לשינוי.. 

 

 ?יהודיים לחיים תחליף להוות שיכולים דברים יש האם

. אותנטיים יהודיים חיים הם חייו אם רק עצמו עם בהרמוניה להיות יכול יהודיבמילים אחרות, 

 .לכך תחליף להוות יכול לא גשמי עושר שום

 

 ?יהודיים חיים לקיום יש חיוביות השלכות אילו

אני בוודאי לא צריך להרחיב בפניך ביחס למצב של הדור הצעיר של ימינו אלה, ואני גם לא צריך 

, מיום ליום, וזעזוע שינוי בפני ועמיד, ואיתן בטוח להרגיש מאשר יותר גדולה ברכה שאיןלהדגיש 

ומקיצוניות אחת אל האחרת, דבר שמשפיע על הכל, החל מסטנדרטים בסיסיים של מניעות 

 והתנהגות מוסרית ועד לנושאים היסודיים של היהדות.

אלה הם השיקולים שמניעים אותי כאשר אנשים צעירים מבקשים את עצתי, השאר הוא בידיים 

  ..שלהם.

 

לך הרבה נחת אמיתית מבתך  השם יתברך, שהשגחתו הנדיבה מוענקת לכל אחד ואחד בפרט, ייתן

 נות מזה בנסיבות משמחות. כולת ליהואת הי

 בברכה,

 )חתימת יד קדשו של הרבי(
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 לסיכום.. השלימו בעזרת התרמילון:

 

 _________________________  יהודי יכול להשיג שלווה פנימית רק כאשר

 ואין שום דבר שיכול להוות תחליף לחיים כאלה, גם לא ________________.

חוץ מההרמוניה הפנימית שמשיגים ע''י חיים כאלה, הם מעניקים גם 

____________________________________.___ 

 

 תרמילון תשובות:

 עושר גשמי רב והנאות למיניהן. -

 ביטחון ויציבות בעולם שבו הזעזועים רבים הם. -

 קיום תורה ומצוות -סגנון חייו מתנהל בהתאם למהותו הפנימית -
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4 ) 

 ת..נערה מרה

 מינסוטהמיניאפוליס, 

 ברכה ושלום

אודות חוסר הוודאות שאת חשה באשר -קיבלתי את מכתבך באיחור מסוים. את כותבת בו על

למחויבות כלפי יהדות, מכיוון שאת חושבת שהחיים על פי התורה והמצוות מגבילים את האדם 

מחויבות ביצירתיות אישית, במיוחד בתחום של חשיבה ובחירה עבור עצמו, וכו'; כך שקשה ליישב 

 .כזאת עם הרעיון של חירות אישית

 ?אישיות ונטיות תחושה''פ ע בחיים נתיב לבד למצוא לנסות לא מדוע

האמת היא שיש הרבה דברים בחיי היומיום שאדם מקבל ונוהג על פיהם מבלי להטיל בהם ספק, ... 

קחי דוגמה מתחום  .ובעלי נטייה נפשית לחקור.אפילו אם הוא או היא הם אינטלקטואלים 

הבריאות הגופנית. דבר מוכח מאוד הוא שיש דברים שהם מועילים או מזיקים לבריאותו של האדם. 

אפילו  אדם לא ייגש לנסות לאמת את היעילות של תרופה מסוימת באמצעות עריכת ניסוי אישי.

זקה מאוד לערוך מחקר וניסוי מסוים, הוא בוודאי יבחר תחומים אם יש לאדם תשוקה אישית ח

שלא נחקרו לפני כן. גישה זאת היא בדרך כלל מקובלת, מובנת והגיונית לחלוטין. כי מכיוון 

יהיה  ..שמומחים חקרו במידה מספקת תחומים אלה וקבעו מה טוב ומה מזיק לבריאות הגופנית

זה, במקרה הטוב ביותר, בזבוז זמן לנסות לחזור על כל הניסויים הללו מההתחלה. בנוסף לכך, אין 

שום ודאות שאדם לא ישגה שגיאה מסוימת, ויגיע למסקנות שגויות, בעלות השפעות הרסניות, 

 .כפי שהניסיון הוכיח בכמה מקרים

גם ביחס לבריאות רוחנית, וכיצד הנשמה יכולה מה שנאמר למעלה ביחס לבריאות גופנית, נכון 

 ..להשיג שלימות והגשמה עצמית

 ?שחיי יהדות הם החיים הטובים עבור יהודימי החליט 

כולו, בוודאי יש הכישורים הטובים ביותר לבורא האדם, שהוא גם בורא ומנהיג העולם עכשיו, 

 שאפשר לצפות שיהיו לסמכות כלשהי, לדעת מה טוב עבור האדם ועבור העולם שבו הוא חי.

בטובו, הקב"ה כבר העניק לנו תוצאות מלאות וסופיות, בכך שהודיע לנו כי אם אדם ינהל את חייו 

, וזה יהיה טוב עבורו הן בעולם הזה היומיומיים בצורה מסוימת, תהיה לו נשמה בריאה בגוף בריא
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והן בעולם הבא. הוא גם השאיר כמה תחומים בהם אדם יכול לערוך את הניסוי שלו, בעניינים 

 .אחרים שאינם מתערבים ומפריעים לחוקים שהוא קבע

במילים אחרות, הדבר ברור למדי שאם אדם חי זמן מספיק, ויש לו את היכולת הנחוצה לערוך את 

יסויים, ללא הפרעה והתערבות וללא טעייה, הוא ללא ספק יגיע בדיוק לאותן מסקנות כל סוגי הנ

שאנו כבר מוצאים בתורה שהקב"ה נתן לנו, דהיינו, הצורך לשמור שבת, לאכול מזון כשר, וכו'. אבל 

שואף לחסוך מאתנו את  -..וטבע הטוב להיטיב –סופי -הקב"ה בטובו האיןכפי שהוזכר למעלה, 

לתועלת האדם שיש לו כל הקושי, וכן את האפשרות לטעות, וכבר נתן לנו את התוצאות מראש, 

 התשוקה והיכולת לחקור, וגם לתועלתם של אלה שאין להם זאת

 האין זה עול?  -תורה ומצוות'' עול''

שטבע ן במשמעות זאת הביטוי "עול" ביחס לקבלת התורה והמצוות בחיי היומיום צריך להיות מוב

פי הציוויים. שכן טבע האדם והיצר הרע הם כאלה שהאדם -האדם גורם את הצורך לפעול על

, אבל טבע האדם הוא בסוףפיתוי הוא מתוק בהתחלה, אבל מר  עלול בקלות להיכנע לפיתויים.

אנחנו רואים, לדוגמה,  כזה שאדם עשוי להתעלם מהתוצאות המרות בגלל הסיפוק הראשוני.

שניתן להזהיר ילדים, ולעיתים קרובות מאוד גם מבוגרים, שהתמכרות יתרה על המידה למאכלים 

מה הם לא יוכלו לאכול שום -מסוימים תזיק להם ותגרום להם לחלות לאחר זמן, כך שלמשך זמן

או היצר המידי  זאת, הם עשויים לדחות את כל ההגבלות כדי לספק את התיאבון-דבר בכלל; ובכל

מבין  שלהם. באופן דומה, הקב"ה נתן לנו את "עול" התורה והמצוות, והודיע לנו שבין אם האדם

  אותן ובין אם לא, הוא חייב לבצע את הציוויים של הקב''ה, ויהיה הפיתוי אשר יהיה.

כך, אבל אני מקווה שבשורות האמורות, למרות שהן -הרבה יותר ניתן להיאמר בנושא עמוק כל

 .מוגבלות בכמות, יש תוכן מספיק להאיר את ההיבטים האמיתיים של הנושא.

 , )חתימת יד קדשו של הרבי(בברכה

 :לסיכום.. השלימו בעזרת התרמילון

_____ __________יעילות של תרופה כיון ש ________ אדם לא ייגש לבדוק

ואם יש לו תשוקה לחקור, הוא ייגש לחקור ______  ___________________

.____________________________ 

_______ כך גם לגבי היהדות, כיוון שנבדקה הדרך ע''י רבים וטובים, יהיה זה  

_________________________________________.______________ 
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הקב''ה בטובו העניק לנו הוראות ברורות במקום ש __________________ 

_______________________________________________________ 

כיוון  ,ואין זה נכון להחשיב את התורה והמצוות בתור _________________

עלינו מפיתויים שמור לש_____________________ והתורה והמצוות נועדו 

____________________________  היטיב את חיינו, כפי שמזיקים אלו ול

._______________________________________________________ 

 תרמילון תשובות:

  בזבוז זמן ואנרגיה להתחיל לחקור האם היהדות אכן טובה עבור יהודי.-

 עול מגביל וחונק-

 תחום שטרם נחקר.-

הגבלות בריאותיות על חולה לא נועדו על מנת להקשות עליו אלא אך ורק 

 על מנת לשמור על בריאותו ולהיטיב עימו.

 מומחים רבים כבר בדקו ואימתו את יעילותה-

נכלה את זמננו בניסויים וטעיות עד שנמצא את האמת שעל פיה יש 

 -לחיות

 -הטבע שלנו הוא להיכנע לפיתויים
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