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מבוא

 המיועדים המאספים, בסידרת התשיעי זה, ל"מעיינות" קראנו נוראים""ימים
 שייה דבר' ומטרות, קריאה פרקי המבקש ייהודו. ובזה - ולמהנךלמורה

 הוא ~ה. במאסף מבוקשו את ימצא לא - ומסורת מנהגים תיאוריופילוסופיה,
 ט' במעינות השני. הכרך בסוף המופיעה הביבליוגראפית ברשימה להיעזריוכל
 לעזור - דרכו לפי אחד המשתדלים-כל וחינוך, תורה אישי מאת חיבורים38

 הימים עגיינ' את. להסביר וכיצד להורות איך ללמד, מה לדעת המבקשלמורה
 ההדרכה ההשפעה, דרכי על בדיונים עניין ימצא, ומתנכים הורים גםהנוראים.
 הנוראים. היכיס לקראתוהחינוך
 את להגיש העדפנו והכמות ההיקף וגודל גיוונם הנושאים, ריבויבגלל
 פוקי בהוראת הדנים המאמרים נכללו הראשון בכרך כרכים. בשניהמאסף
 נלקהו, שמתוכו בספר לפרקים כהמשך לא הנוראים, בימים הקשוריםהתנ"ך
 לקראת וחינוכית לימודית בתכנית החדש רקעם ועל המיוחר בהקשרםאלא
 או הדשים וערכים רעיונות לילד להקנות מכוונת זאת תכנית הנוראים.הימים
 ה', מלכות תשובה, כמו ללומד, ידועים ובערכים ברעיונות העיון אתלהעמיק
 ואחרים. וכפרה סליחה וחובה, זכות ורחמים, דיו ולישראל, לבריאה ה' ביןהיחס
 הכיפורים ויום השנה "ראש במאמר הראשון הכרך את פותח ל א י מ ה 'ח

 במקרא, והמועדים החגים נושא על למאמרים המשך הוא זה חיבורבתורה".
 פרש- דעות וסביבם נושאים לטי מחולקים הפסוקים הקודמים. בקבציםשבאו
 בספר כא-כב הפרקים לניתוח מוקדש מיוחד מאמר מדריכות. והערותניות

 האימננטית הפרשנות בשיטת הניתוה השנה. בראש בתורה הנקראיםבראשית,
 בעיות לפתור הוא מנסה וכן בהם, הנידון בעניין והאחידות השלימות אתמראה

 הזרוח, על והצבעה הקבלות באמצעות או עצמם בפסוקים עיון תוךטרשניות
 אתרים, ספרותיים וסממנים לשוניים דיוקים הדגשות, מדריכות,מלים

 אך טז. פרק מויקרא לפסוקים גם פרשנות דברי מובאים הראשוןבמאמר
 בתורה אותו קוראים שאנו זה, לפרק - הפסוקים סדר לפי - שלםפירוש

 והעם המקדש טיהור שעיקרה יוהכ"פ, עבודת את המתאר יוה"כ, שלבשחרית
 השאיפה את מדגיש המחבר . ם כ ח ' ע ע"י ניתן - עווז וכפרתמטומאותיו

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



 מבוא.8

 שנלמדה וכפי המקדש, בבית שנעשתה כפי בעבודה שנסתמלה הקורש,אל
 ובפיו- בתפילות שתואר כפי העבודה סדר על הדורות. במשך ונאמרהותוארה
 הקשר את מתאר המחבר אלינר. א' כותב במחזורים הנמצאיםטים

 יוהכ"פ עבודת כי מציי, והוא ווידוי, תפילה קרבן, בין הקיים ה',בעבודת
 הרי ואף-על-פי-כן עמידה. תפילת כנגדם נתקנה שלא הציבור מקרננותהיא
 השותפות להרגשת ביטוי הוא יוהכ"פ של במוסף אומרים שאנו העבודהסדר

 בבית הגדול הכהן של העבודה במעשה מישראל אדם כל שלולהשתתפות
המקדש.
 א' ביום בו שמפטירים שמואל, ספר של הראשון הסדר את מלמד ל י ק 'י
 בבעיות דיון גם וכוללת מקיפה, היא קיל של הפרשנית מסכתו השגה. ראששל

 דעות הנוראים. הימים ולתפילות האזינו לשירת ומקבילות והתוכןהצורה
 ורעיות סגנון ענייני להאיר מובאים התקופות מכל ופרשניםת"ל

 מפטירים שבו ירמיה, בספר ל"א פרק הוראת על כותבת ליב1ביץנהמה
 הנהיות, צרור אלא זה מאמר שאין סבורה המחברת השנה. ראש של ב'ביום

 לביצוע והן בביתו המורה על-ידי השיעור להכנת הן טובות", ו"עצותהצעות
 לטיב כיתתו, לרמת המתאים את המורה לו יבהר שמכיניהן בכיתה,השיעור
 מלבד אך זה. לשיעור בואם עד למדו שלפיה הלימודים ולתכניתתלמידיו
 הפרשנית, ההעמקה ומלבד תנ"ך פרקי בהוראת הכללית הדידאקטיתההדרכה
 של ההדש בהקשרם תנ"ך פסוקי ללימוד מעשית הדרכה גם המעיין בוימצא
 הנוראים, לימיםהכנה

 הנהה )הפטרת יונה ספר של שענפנו במאמרה, מראה פרנקללאה
 מלפני מנוס ושאין התשובה של כוהה גודל את להודיע רק לא הוא יוה"כ(של
-ה'  הקצה מז הספר את המבריה הוא מעשיו" כל על "ורחמיו של הרעיון אלא 
 כ"ז מזמור את ורעיוני-ענייני ספרותי ניתוח מנתח י.ז ק ל ז ' א הקצה.אל

 היסודי הספר בבית המזמור של הוראתו בדרכי דו הוא ובסופובתהלים,
 לפני אמירתו בסיבות ל י ק ' י דן בתהלים, מ"ז למזמור בביאורו1התיכ11.
 של המקראי החלק הפרשניות. ובבעיותיו המזמור של במבנהוהתקיעות,

 ג1לד1סר. פ' ע"י שבתהלים ק"ל תוכנושלמזמור בביאור א'מסתייםכרך
 חז"ל". בדברי הכיפורים ויום השנה "ראש י ז ר א ' א של מאמרו באכאן

 : כגון הנוראים הימים מענייני ונושאים שאלות לכמה הל"ל דעות מביאהמהבר
 רוטשילד י' אבות. וזכות שופר קול ורשע, צדיק הדין, 'ום השגה, ראשהשם
 "אבינו התפילה בניתוח הנוראים הימים של בתפילות הדן ההלק אתפותה

 בידי לסייע הקלאסית, פשטותה בגלל זאת, תפילה עשוייה לדבריומלכנו".
 כך משוב הנוראות. לימית מתאימה שגה תלמידיו צעירי את אף להכיןהמורה
 לרגשותיהם. בלתי-אמצעי ביטוי להיות עשוייה גםהיא
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 ושופרות זכרונות מלכויות וברכות לשבח" "עלינו להוראת ד'ואקטיתהצעה
 ב"עלינו", העיון מז יוצאת שניהם הוראת . ך 1 נ א צ " ח מביא הנוערלבני
 העמקה אל בשיבה ומסיימת מזו"ש בברכות העיוז אל טבעי במעברעוברת
 מציע שאותה המיתדה בהסברת מלווה השיעור מהלך "עלינו". בתפילתנוספת
 נעילה" בתפילת מנחים "רעיונות יעקבסו.ן. י' של במאמרוהמחבר.
 ובמבנה התפילה במקורות הדנה דידאקטית, פרשנית מסה זו א'. כרךמסתיים
 מרשעיות. הערות מכילה והיאהרעיוני

*
 ערכים בהקניית לדיוז המוקדש ב', בכרך נכללים מאמרים וארבעהעשרים
 ופיוטים. תפילות ובניתוחי ההוראה בדרכי הנוראים, הימים של יסודורעיונות

 הכלולים ויוהכ"פ, השנה ראש של המיוחדים בתכנים דו ג1לדשמידטי'
 החינוכי. והמעשה ההוראה של המיוחד שבתחום ובעניינים הרעיוניבתחום
 המשך הוא נוראים" בימים יסוד "רעיונות מלכיאל א' שלמאמרו

 המאמרים שני החגים. על הקודמים "מעינות" במאספי זה נושא עללמאמרים
 שאותם אלה, מיוחדים בימים הגלומים והערכים  הרעיונות אתמדגישים

 מיוהד  הסבר הוסיף ל א י כ ל מ יעילים. רידאקטיים באמצעים להקנותיש
 להרמב"ם  השובה הלכות הוראת על הנוראים. הימים  של העמילהלנעימות
  המתבגר  הנוער לחינוך שיוחרת חשיבות הרואה ד, ארג ' מכותב
 במאמר ניתז ההוראה כיוון יהודית. השקפה לעצב שבכוחם מקורותבלימוד

 בהוראת המורים את המחבר מדריך שני גמאמר מדריכות. שאלות ע"יזה
 ומנהגים.דיגים
 הקשורים הרעיונות ועל ויוה"כ ר"ה המועדים משני אחד שבכל המיוחדעל
 כולה ר"ה תפילת שטינולץ. ע' דן בתפילות, ביטוי לידי שבאובהם,
 עיצומו אח המביאה מוסף לתפילת ומסביב בשופר היום למצוות מסביבבנויה
 הכפרה הוא יוהכ"פ של עיקרו והקדשה. העמקה של יתירה תוספת לידי החגשל

 הסליחות נושאי על המקדש. עבודת וסדר והתשובה הווידוי לוובסמוך
 י' משתתפים ופיוטים סליחות ובניתוחי רוטשילד י' כותבבכללותן

 ל נק ר פ עליון"(,.י. )"מלך י ת פר א א " י עובר"(, קול )"ממרום הבירצ
 )"צדיק ולק 1י' כמעלי"( תדינני אל )"אלהי חמיאל ח' כן"(,)"אמנם

 פ' דן התפילה של הכללי הרעיוני ותכנה בצורחה דרכיו"(. בכלה'
 הש"ז של המיוחדת בעמידתו דנים סמואל וא' טל ש'רוזנבליט.

 מוסף תפילת להוראת הערות לו. המיועדות ב"רשויוח" וביחוד הנוראיםבימים
 דןבמבנה הייגמז י' בר-חמא: ש' במאמרושל אנומוצאים ר"השל

 היום. של משמעו על הדיבור את המייחדות הברכות מזו"ש, שלובתוכן
 המבוסס שאח, של בצורה התשובה, על מסכם שיעור מציע י צביאלב'
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 כניסת "עם הסיפור בהוראת מדריכה רבינ1ב'ץ ה' מקורות. מבחרעל
 )בי"ס ר 1 ר ב ' " ח כותבים בביה"ס הנוראים הימים הוראת על לעגנון'היום"
 אריגור-שפירא וב' )נושאיםלעבודהבכיהה( מלכיאל ו'תיכון(,

 הו הנוראים, הימים לתפילות מלוקט טירוש נותן ר נ י ל א ' א הילדים(.)גן
 הכרך את וליוהכ"פ. לר"ה המיוחדים לקטעים והן הרגילה בתפילהלהוספות

 שונים נושאים על נבחרת בביבליוגרפיה. רוטשילד י' מסייםהשני
 הלימודים תכנית בהכנת לעוור הביבליוגרפיה מטרת הנוראים. בימיםהקשורים
 הנוראים. הימים לקראת החינוכיתוד,ד,דרכה

*
 ימי לקראת והחינוך ההוראה ובדרכי בתכנים לעיון המוקדש ט',מעינות
 של כשתפילות לישראל, ותפארת גדולה של בימים מופיע והרחמים,התשובה
 ולנחמות, לגבורות והנאמן העג בביטויים לבנו מפעימים רביםדורות

 החדשות ובכוונות והפדות הישועה בעידן בהן המתגלה הנפלאהבמשמעות
 מתכנסות ונפוצותינו הגויים מביז מתקבצים ישראל נדחי אליהן.המתלוות
 מתנערת ההפכה, מתוך קמה הקודש עיר ירושלים ; הארץ כנפותמארבע

 בנויה להתעטר וברינה בבכי אליה עולים ישראל בית והמוני שבייהמכבלי
 כשדברי אלה בימים מחמדיה. שרידי וללטף אבניה לנשק בזהרה,ולהתקדש
 רבון עם אנו מתייחדים בפינו, מזדמרים מקדשנו בבית לוויינו ושירינביאינו
 ציון. על שהאיר ההדש באור תפילה בשירהעולמים

 בא כי לחננה עת כי ציון תרחם תקום אתה בידינו נחלתך אלהים קיים.
 וכל ה' שם את גוים וייראו יחוננו. עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו כימועד.

 ה' שם בציון לספר . . . בכבודו נראה ציון ה' בנה כי כבודך. את הארץמלכי
 בירושלים.וההלתו

 : ה' אל עינינו נושאים אנו והרחמים הסליחה בימי הקדושהובהתעלות

 פה ופתחון לדורשיך טובה ותקוה ליראיך תהילה לעמך, ה' כבוד תןובכן
 ועריכת עבדך לדוד קרן וצמיחת לעירך וששון לארצך שמחה - לךלמיחלים

 בהר מעשיך כל על לבדך הי אתה ותמלוך בימינו. במהרה משיחך ישי לבןנר
 קדשך. עיר ובירושלים כבודך משכןציון

*
 שנמשכה ועריכה, איסוף תיכנון, של רבה עבודה הושקעה הקובץבעמודת

 של ובייחוד המהלקה עובדי של פעולה לשיתוף הודות ונתאפשרה אחדותשנים
 בעריכה שהשתתף שמידט, שלמה ומר לעריכה שותף שהיה אלינר אליעזרר'

 הדפוס. לבית המאסף אתוהביא
העורך

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il
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