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סקירת מקורות תורניים

שישלראות בעבודתי ניתן מתוך המקורות שהבאתי 

מכך שהאיסור לקרוא ספרים נובע פוסקים שסוברים 

זרה וללכתלאדם לנטות אחרי עבודה שלבסוף זה גורם 

ישנם, לעומת זאת. העולם עושיםאחרי מה שאומות 

בחוכמות של  ספרים העוסקים קריאת המתירים פוסקים

כי חלק מהכשרתו  ', האויבדע את 'במסגרת אומות העולם 

.זרההחכמות השונות של עבודה היכרות עם היא של הדיין 

,במחשבה, בדיבוררצתה שנתרחק מעבודה זרה התורה 

.  אינה משפיעה על נפשנוגם אם היא , ובראייהבקריאה 

צריך להתרחקהאדם , של התועלתאם לא קיים הטעם , לכן

זרה מפנישכתבו עובדי עבודה ככל האפשר מטקסטים 

רעות כמואת היצר הרע ומקורם בתפיסות שהם מגרים 

.המיתולוגיה היווניתלראות כאשר סוקרים את שניתן 

סקירת מקורות חברתיים
כחלק מתהליך החקר כתבתי סקר על קריאת ספרים ואיך  

ופרסמתי אותו בקרב , הם משפיעים על הנפש של הקורא

הסקר ניסה להראות את ההשפעה של קריאת  . חברותיי

.  ספרים מסוגים שונים על בנות גילי מהאוכלוסייה הדתית

.בנות8בסקר השתתפו 

מתוך תוצאות הסקר ניתן לראות שרבות מבנות גילי  

קוראות ספרים בשביל השחרור והאפשרות לפתח את  

נוסף על כך ניתן לראות שספרים  . הדמיון ואת הידע

מעטות לא -שונים משפיעים על בנות בצורות שונות

בנות רבות , מושפעות מקריאת ספרים ולעומת זאת

מרגישות שהספרים משפיעים על אמונתן ועל מצבי הרוח 

מהשאלה השלישית ששאלתי ניתן לראות שלא כל  . שלהן

הבנות מודעות לדעת ההלכה בנושא וחושבות שאין בעיה  

עם ספרים שיש בהם מיתולוגיות ועבודה זרה לעומת  

ל אינם מטיבים  "שאר הבנות שמרגישות שהספרים הנ

.לנפש
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פ"תש'יצירה תורנית'תחרות 

עםלהתמודדותהצעה

התורניתהשאלה

לאחר שביררתי ולמדתי לעומק את הדעות ההלכתיות 

קריאת ספרים שיש בהם -בעניין השאלה התורנית שלי

עניין של עבודה זרה ומיתולוגיה יוונית אני ממליצה 

כדי לשמור  להפסיק ולהימנע מקריאה של ספרים אלו 

כדי לא להימשך  , על הלב הנקי והטהור של האדם

ולהיגרר לדברים הנוגדים את היהדות וכדי לא להיות  

.מהעבודה זרהמושפעים 

יש מגוון רחב של ספרים שמתאימים לרוח היהדות 

כיהודים כשרים שעובדים  ויעזרו לנו לחיות 

ובנוסף להתרחק , ושלמהאמיתיתה בשמחה "הקבאת 

.  לא טוביםאותנו למקומות מכל דבר שעלול למשוך 


