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:מקורות תורנייםסקירת 

בתחילת העבודה הצגתי מקורות הלכתיים שמראים כיצד יש  

על פי מקורות אלו נראה כי יש סתירה ביחס . לנהוג עם נפל

התייחסות כמעט חסרת משמעות  , מצד אחד, ההלכתי לנפל

נראה כי ההתייחסות  , בחלק מן המקורות, אל הנפל ומצד  שני

:מהותית וערכית, משמעותית

מאחר שאין מברכים את  , מחד רואים שחשיבות הנפל פחותה

אין נוהגים בדיני  , כל הברכות הרגילות בברית שעורכים לו

האבלות הרגילים ואף ראינו בגמרא שקוברים אותם בנפרד 

מכאן ניתן להסיק כי לכאורה אין לנפל  . במקומות נבדלים מהם

.משמעות וחשיבות כפי שיש לאדם רגיל

נפלים  . אנו רואים שיש לנפל חשיבות ואפילו גדולה, מאידך

אינם נקברים סתם אלא מובאים לקבורה לאחר נתינת שם  

בקהילות מסוימות הנפלים נקברו ליד , בנוסף. וברית מילה

צדיקים כמו שלומדים מרבי יחזקאל בנט שציווה  שיקברו אותו  

.בין קבריהם של הנפלים
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פ"תש'יצירה תורנית'תחרות 

:תובנות ומסקנות שעלו לי
אני אישית לקחתי מעבודה כל כך הרבה לחיים  

אני למדתי ממה שעלה  . בכלל והאישיים שלי בפרט

נעשה בהשגחה , ה עושה"בעבודה שכל מה שהקב

.מאיתנועבור כל אחד ואחד מדוייקת, פרטית

תמיד ידעתי את זה אבל לאחר כתיבת עבודה  )

הרגשתי שאני מתחברת באמת לזה וזה מחזיק  

באופן אישי התחברתי  במיוחד לגישה  (. אותי

השלישית שאומרת שלכל אחד יש איזשהו תפקיד  

לעצמו או לאחרים ואיזשהו תהליך , בעולם לעשות 

כאשר הוא מסיים את תפקיד זה  . שהוא צריך לעבור

בטרם "לכן אין כזה דבר  מוות . הוא נלקח למעלה

מכיוון שכל אחד מסיים את תפקידו בזמן שונה  "  עת

ויש אחד שמילוי תפקידו נעשה בעשרה ימים ואילו  

.  שנה120לאחר האחר תפקידו נעשה 

אני מציעה להתמודד עם התמודדות זו בחקירה 

יותר בהיבטים האמונים שנותנים  , והעמקה בנושא

.כוח ומחזקים 


