
 

 

 
 

 
יוֹ  ֶאת אוֹ  ָאִחיךָ  ׁשֹור ֶאת ִתְרֶאה לֹא ִחים ש ֵׂ  ִנד ָ

ְמת ָ  ַ ֶהם ְוִהְתַעל  ב מֵׂ ם ָהׁשֵׂ יבֵׂ ׁשִ ן ת ְ  ְלָאִחיָך... ְוכֵׂ
ה ֲעש ֶ ַדת ְלָכל ת ַ ר ָאִחיךָ  ֲאבֵׂ ֹאַבד ֲאׁשֶ ו   ת  נ  ֶ  ִממ 

ם תּוַכל לֹא ו ְמָצאָתה    :ְלִהְתַעּלֵּ

 ג(-)דברים כב, א

מכל  אטָ חָ  אחד שהאיש אף –חטא ישראל 
 מעלה זה את זה שמרו שלא על מקום

 חטאו כולם כאלו הכתוב עליהם

 , יהושע ז, יא(*מצודת דוד)

 

אדם המנסה לחיות למען הזולת תלוי בזולת. הוא טפיל מעצם טבעו והופך לטפילים גם את מי 

שהוא משרת. הקשר ביניהם אינו יוצר דבר פרט לשחיתות הדדית. המצב הקרוב ביותר לתפיסה 

אדם שהופך את עצמו לעבד .. הוא מצבו של העבד. –של האדם החי כדי לשרת אחרים  –זו 

היצור השפל ביותר. הוא משפיל את כבוד האדם ואת מושג האהבה. והרי  מרצונו החופשי, הוא

 .)=דאגה לאחר, ההיפך מאגואיזם. בצורה קיצונית מתבטא בביטול האדם לטובת האחר( זוהי תמצית האלטרואיזם

האדם צריך לשאוף שאחרים יסבלו כדי שיוכל לומר על עצמו שיש לו מעלות רבות. זה ( ...)

האלטרואיזם. היוצר איננו מעוניין במחלות, אלא בחיים. ובכל זאת, עבודת היוצרים טבעו של 

פעם -חיסלה מחלות רבות של הגוף ושל הרוח והביאה מזור לסובלים, יותר מכל מה שהשיג אי

 .אלטרואיסט

 (555–555' עמכמעיין המתגבר, , **איין ראנד)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?לעזור לאדם אחר צריךחשבו, מדוע האדם 

 האם ערבות הדדית אין פירושה להפוך אדם ל"עבד" של הזולת?
 

ר  ַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאׁשֶ ְ טֹוִבים ַהׁש 
ֲעָמָלם: יֵׂשׁ  ָכר טֹוב ב ַ י  ָלֶהם ש ָ כ ִ

רֹו ִאם  ֹלו  ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחבֵׂ ִיפ 
ִני  ין ׁשֵׂ ֹול ְואֵׂ פ  י ִ ְוִאילֹו ָהֶאָחד ׁשֶ

 ַלֲהִקימֹו:

 י(-)קהלת ד, ט

בטחונו של היחיד. האדם מטבע ברייתו  –תכליתה של הקהיליה 
אוהב חירות ושליטה על אחרים. מה מניע אפוא את בני האדם 

חיים על לשים לנפשם את אותו מעצור, אשר רואים אנו שהם 
תכליתם, או כוונתם, לשמור בדרך זו על קיומם  –פיו בקהיליות? 

 ולחיות חיים של יותר קורת רוח...

 (151, לויתן, עמ' ***ס הובסאתומ)

 

זו לזו, אבל  )=מתנגדות(והנה אם בהשקפה ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו הם כצרות 
 עלינו להשתדל להעמיק בזה, למצוא הסגולה המאחדת אותם אחרי כי שניהם דורש ה' מאתנו. 

 שלו. כי בזה יומדד מעלת כל האדם וסגולה זו היא, שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של ה"אני"
 

 ערבות הדדית
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  באילו תחומים מוטלת על האדם
האחריות לאחר לפי הפסוק בדברים, 

 ולפי דברי ה"מצודת דוד"?

  מהן טענותיה של איין ראנד כנגד
 האלטרואיזם?

  מהם הערכים אליהם האדם צריך
 ראנד? לשאוף בחייו לפי

  האם יש מקום לערבות הדדית כפי
שמתוארת בפסוקים הנ"ל, לעזרה 

 לאחר מתוך מחויבות, לדעתה?

 

 שהתחנכו על ברכי האלטרואיזם, על טענותיה של ראנד?מה דעתכם, בתור אנשים 

3 
 בס"ד

פירושו לתנ"ך של  –מצודת דוד 
  רבי דוד אלטשולר )פולין,

(, מגדולי פרשני 1687-1769
 התנ"ך ביהדות פולין.

, נפטרה בארה"ב 1905-)נולדה ברוסיה ב איין ראנד
(, סופרת ופילוסופית אמריקאית יהודייה, 1982-ב

שזכתה לפרסום בזכות ספריה "מרד הנפילים", "אנו 
החיים" ו"כמעיין המתגבר", ובזכות פילוסופיית 

 האובייקטיביזם שלה.

הוגה  (1588-1679)אנגליה,  ס הובסאתומ
תפרסם דעות ופילוסוף פוליטי, אשר ה

בעיקר בזכות ספרו "לויתן" העוסק בשלטון 
 ובסמכות.












 












 



 שמרגיש רו וגופו. למעלה ממנו, מילפי מדרגתו. האיש הגס והשפל, כל "אני" שלו מצומצם רק בחומ
אלית. הישר יש ישראל הוא רק כאבר מגוף האומהש"אני" שלו כולל את כל עם ישראל. שבאמת כל א

ועוד יש בזה מעלות של איש השלם, ראוי להשריש בנפשו, להרגיש שכל העולמות כולם הוא ה"אני" 
ב את כל שלו, והוא בעצמו רק כאבר קטן בתוך הבריאה כולה. ואז גם רגש אהבת עצמו עוזר לו לאהו

 עם ישראל ואת כל הבריאה כולה.

 , שערי יושר, הקדמה(*הרב שמעון שקופ)
 

 

 

 

 
 

, המציגים תשובה (3-1)דף הרחבות, מקורות להרחבה, מומלץ לעיין גם בדברי עמנואל לוינס 
 מעניינת וייחודית על השאלות הללו.

 

 חבירו את הרואה וכן, )ויקרא יט, טז( רעך" דם על תעמוד "לא על עובר הציל ולא להציל היכול כל
 או בעצמו הוא להצילו ויכול עליו באה רעה חיה או עליו באים שודדים(=) ליסטים או בים טובע

 .רעך דם על תעמוד לא על עובר אותם העושה (...) הציל ולא להצילו אחרים שישכור

 )רמב"ם הלכות רוצח א, יד(

 

 

 

  איזו תועלת מוצאים קהלת
והובס בחברה? האם הם 

 רואים בערבות לאחר ערך?

  הרב שקופ מציג פער בין
שני רגשות באדם, כיצד לדבריו ניתן לגשר על 

 איך עושים זאת? הפער?

  מהם הערכים אליהם האדם שואף
 כל מקור?לפי 

  כיצד האחריות לאחר לא מתנגשת
 עם ערכים אלו?

 ?מדוע האדם הוא לא "עבד" של הזולת לפי כל מקור 

 חובת הצלה:

 ל בצורה מדוע יש לחייב אדם לפעו
אקטיבית לעזרת אדם אחר, מדוע לא 

 ראו) ? להסתפק בחוק "השומרוני הטוב"
 (בדף ההרחבות 5-4

  וכאשר האדם במצוקה לא רוצה שיעזרו
 (בדף ההרחבות 7-6ראו )לו? 

 :בסכנה חמורה ומיידית

  האם החובה להושיט עזרה צריכה להיות
דווקא בעת מצוקה גופנית, או גם במצוקה 

 רחבות(הבדף ה 8)ראו כלכלית? 
  האם אתם חשים מחויבות לאדם נזקק

כאשר אתם חולפים על פניו? האם 
 התעלמות ממנו אינה "עמידה על הדם"?

 בדף ההרחבות( 2)ראו 

 יראוהו כמי שהושיט עזרה:

אכן נחשבת עזרה  האם הודעה לרשויות
 מספיקה במצב כזה?

מומלץ לצפות בסרטון על המקרה של 
 )בעיקר פיינגולד יסמין

 חפשו ביוטיוב (,2:30-5:40

 או הדדית", ערבות – "ניסוי

 סרקו את הקוד: 

 עונשין:
)ראו האם נכון להעניש אדם שלא עזר לאחר? 

 בדף ההרחבות( 9
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קֹוּפ ודנה. יצר דרך ייחודית בלמדנות, ראש ישיבת שער התורה בגר ,(1860-1939)ליטא,  הרב שמעון יהודה הכהן שְׁ
 משפטי של העקרונות היסודיים שבהלכה, ופחות בפלפול מקומי.-מתאפיינת בניתוח לוגיה


