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 השנה ראש של ב' יום הפטרתהוראת
 י( התיכון בביה"ס אחרונים בנביאים פרק ללימוד והנחיות)עצות

 הוא אין לדוגמא". "שיעור ואינו בנביאים פרק של פרשני ניתוח אינו זהמאמר
 בעיות וכמה בו נתפרשו לא פרקנו מתוך פסוקים וכמה כמה שכן פרשני,ניתוח

 בשיעור צעד כל לא שבז לשיעור, מערך ואינו מהן. עיז העלמנו - שבופרשניות
 בביה"ס זו להפטרה המוקצב הזמן בגבולות לתת משנית, יותר והרבה בו,יש

 הנחיות. צרור אלא זה מאמר ואין בו. ניתז - היותר( לכל)שעתיים-שלוש
 לביצוע והז בביתו, המורה על-ידי השיעור להכנת הן טובות", ו"עצותהצעות
 כיתתו, לרמת המתאים את המורה לו יבחר  בהן( )ולא שמניניהז גכיתה,השיעור
 זה ואין זה. לשיעור בואם ער למרו טלפיה הליתורים ולתוכנית תלמיריולטיב
 פרי אלמד "כיצר : הטואלים לחברים לכתוב  אני שנוהגת המכתבים באחראלא
 ו".פלוני
 הדין )והוא במקרא פרק הוראת לקראת הכנתך תהא לעולם : הוא גדולכלל
 אל כשלעצמו. אותו תלמד תחילה חלקים. שלושה בת נלמד( חומר כללגבי
 ?", לתלמידי טוב "מה של שאלות על ההוראה, דרכי על למחשבה לבךתפנה

 למד אלא החומר, הגשת של ה"איך" על תחשוב אל ז", שיעורי את אבנה"איך
 לבבך", על האלה הדברים "והיו : קודם עצמו. ההומר של ה"מה" את כלקודם
 לבניך". "ושננחם : כך אחרורק

 ושלוש. ושתים אחת קריאה מאשר אחרת דרך איז לעצמר הפרק לימודלשם
 חלקי אל הפרטים, אל הכלל מן תרד כך אחר קריאתר, מתוך כללי רושםהתרשם
 שוב ותחזור - במדרש והסתכלות ! בפירושים עיון אגב - פסוקיו איהפרק,
 כולו. הכללאל

 והוא הכנתך של השני החלק יבוא שלך, כולו והוא לך אותו שקנית לאחררק
 מכל זה בשיעורי אביא מה ז הפעם שיעורי מטרת מהי : הכאיםהשיקולים
 אביא מה לי, שקניתי הרב החומר מכל מתוכו, המשתמע ומכל בפרקהמשוקע
 מתאים שאינו מפני או זמן, חוסר ממני - לוותר עלי מה ועל 1 תלמידיבפני

 לפניו. פתוח ההנ"ך כשספה זה מאמר גא יקרא המעיין*
 נבואת על היפה בפרק "ירמיה" נהר א' של בספרו עיין חדשים עזר ספרי .מתוך1

 בהזצאת'פיוז. בפארים, ב-ם(9! הופיע הספרהנחמה.
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 להסטות אף ועלול השיעור למטרת לעזור עשוי שאינו מפני או כיתתי,לרמת
 ז אחרות בהזדמנויות צרכו כל בו דובר שכבר מפני או אחרים, לענייניםאותנו
 השיעור. הכנת של השלישי ההלק יבוא עתהורק

 הפעילויות על תלמידיך, להפעיל כדי תחבולות על : הביצוע דרכי עלהשוב
 לשעה טוב טכסים כל )לא '. וכד' מתלמידיך אותן שתדרוש שבשיעורהשונות

 לראות, עיניהם את לפקוח עשוי אשר את מהן ובהר זו.( לכיתה זה, לפרקזו,
 לפרקנו. נפנה ומעתה - במקרא. פרק כל הכגת לגבי זה כל להבין. לבםואת

א
 הפטרה. המשמש הראשון הלקו : דיוק )ביתר ל"א הפרק בקריאת איפואנפתה
 אף אולי שנים, ראשי )מכמה אותו מכיר אמנם המורה אתה יט(. עד אמפסוק
 ראשונה, קריאה בו לקרוא נסה אך תלמידים(, של אחדים במחזורים אותולימדת
 קמות כבר קריאה כדי ותוך הקריאה אחרי והנה כחדשים". בעיניך"ויהיו
 תופים עדוית בתולה חרב", "שרידי : שונות מדמויות דמויות לפניךוניצבות
 שבי של גדול קהל דמות לדגל, לעליה הק~ראיס כדמים שומר' במחל,היזצאת
 המתגודד. אפרים דמות באבלה, אמנו רחל דמות וסחופים, דוויים ובהםגולה

 שקולות ותראה שנית קרא שמחה. ושל בכי של הוא שהתרשמתוהרושם
- וקרא ושוב : הבכי קולות על ועולים גובריםהשמחה  שונים בזמנים ותבהיז 
 משת- העלילה מקומות עתיד. הווה, קרוב, עבר רחוק, עבר ומתחלפים,העוברים

 כמשאת המקדש ובית ציון שומרון, כרמי המדבר, : מתחלפת במה כעלנים
 וגנות, וכרמים שדות ישראל, ארצה המוליכה הדרך הרחוקים, האייםנפש,
 המראה מן זו התרשמות-התרוננות אחרי אך ירושלים. בקרבת אשרהרמה

 לקריאה עתה נשזב רוה, גן זשל מים נהלי של הרעננות רגש אחריוהק~לזת,
 פרטים. ולפרטי לפרטים ההבנה לעבודת ומדוקדקת,איטית

 את נפרש ולא הראשון בחלק עבודתנו סדר כל את עתה ניתן לאכאמור
 דעותיהם, ותסווג תעיין לפקיר, פתוחים הממרשים ספרי כולו. הפרקפסוקי
 את לשאול שעליך השונות השאלות על רק אותך נעמיד ותכריע.ותברור
 : העצמית בהכנתך לפתרונן ולחתורעצמך

 הפטרתנו. של הראשונים הפסוקים שני הםקשים

 דבריו את ראה המקרא יעוד גשעות התימיד שי השונות הסעייויות לענין2
 מטעם )שניהם ב'" שמואי שרקי עמוס" "פרקי בספריו אנוד ח"צ שיהמאיפיס
 יעיבוד במבוא וביהוד במבואות, הפדגוגית( המזכירות והתרבות, החינוךמשרד
 'פה ועיין אחרונים. בנביאים היימדד חומר שי מחוחו יגיתוח עיקרייםקוים

 והנדרשות האפשריות הפעילויות ריבוי את המדגים מתודייפ" יעניניםב"מפתה
 אחרונים. נביאיםבלימוד
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.=

 חרב שרידי עם במדבר חן מצאא:

 קדו- זכרון לפנינו האם ז במדבר" חן ש"מצא זה הרב" שרידי "עם הואמי
 רד"ק, קרא, יוסף ר' רש"י, של דעתם )זו מצרים יוצאי לדור והכוונהמים
 )על"כז הקרוב לעתיד דברי_נחמה לפנינו האם או ועוד( מטראגי, ישעיהר'

 ירושלים לגולי או באשור אשר השבטים עשרת לגולי והכוונה עבר(לשון
 ז העולם( אומות מתכמי וכמה ונהר ואהרליך שד"ל דעת )זו בבבלאשר

  לפגינו, מצרים ליציאת זכר : האומרים לרעת זו. לעומת  זו דעותיהםונשקול
 "עם בחרבה הים את ועוברים רמה ביד ממצרים היוצאים את לכנותיקשה
 הם אין ירושלים-הלא או שומרון גולי : האומרים ולדעת ; הרב"שרידי

-במדבר".
 ? מהו זה "מרבר" : והין שנייה בשאלה קשורה ששאלתנו לך, יתברר ומיד.

 מטפורית לשון 11 בו. עברו אשר והנורא" הגדול  "המדבר כמשמעו הואהאם
 ולג- צרות למקום הוא כינוי זה "מדבר" האם לפנינו, מטמורה אם ושוב, ז.היא
 הוא וכר אם או ,(, עמים" "במדבר ביה,קאל "מלא כינויו את קיבל )והואלות

 שם ושומרו זה במדבר המוליכו ה' ובין ישראל בין ההדדית האהבהלמקום
 האסו- תעלה ודאי בירמיהו. אחר ממקום עזרה לנו לחפש נבוא ואם 1 רעמכל

 והיא במדבר" אחרי לכתך נעוריך... חסד לך "זכרתי א פסוק ב פרק שלציאציה
 השג- לעמו, התגלות.ה' מקום הוא המדבר כאן כי האחרונה. לדעה גדולחיזוק
 ו( ב, )ירמיהו במדבר" אותנו "המוליך והנסית הגלויהחתו

-  
 האסוציאציות

 שאין דתיים הסלע, מן מים והוצאת השליו מן הז במדבר להולכההמתלוות
 מעליר"(. בלתה לא )"שמלתך שליטה'עליהם הזמו ולהשפעתלפגעי.הטבע

 ארץ או לישראל הייתי "המדבר פרק באותו זהוא שני כתוב ?בוא מיד ואולם.
 לפגי- הוא סמל "המדבר" כאן כי המנוגדת, הדעה לטובת יעיד והואמאפליה"

 אין אשר 1צמא11 ועקרב שרף "נחש מקום . . . ל"מדבר" זכר והוא רעותעות
 הבנתך. לפי להכריע ועליך סו( ה, )דבריםמים"

 מי ישראל". להרגיש "הלוך : השנייה במתצ'תו ונעיין פסוקנו אלנשובה
 הזמנים" .בכל "ישמש כידוע אשר כאן, המקור של משמעו מה 1הנושא
 בהוראת בא והמקור הפסוק בסוף הכתוב ישראל הוא ההולך האם 1)רד"ק(
 וולף ר' )כדעת טרגועו למקום ישראל בלכת : היא המשפט וכזונתהעבר,

 היהיישראי יאהקוים כי שבניות משי, דרך )"מדבר"(, התיבה. : משה" "הואיל אשכנזי טדסקי משה3
 ~ ). . רקמקוסמדבר. מקופישוב,
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  ואז '. ללועזית המתרגמים רוב וכן ' יש"י ואולי למחזור בפירושוהיידנהיים
 בפועל  ב"הרגיע" רגילים אנו והן ., כינוי עם עומד כפועל  "להרגיעו"יקשה
 הו אך הנה, עד בכתובים הוזכר לא אמנם אשר ה' הוא הנושא האם אויוצא.
 אשר או ההולך כן אם והוא הרב", שרידי "עם חן מצא בעיניו אשר הואהוא
 הילד"(, את "ותראהו : ו ב, שמות דרך )על ז ישראל את - "להרגיעו"הלך

 )על צווי לשון כאן המקור משמש אולי או ו מרגועו למקום ישראל אתלהביא
 שאלך לי "ראוי : שד"ל כדעת עצמו אל ה' דברי ,הם ושמור"( ":כורדרך

 ? המנוחה" אל להביאו המדבר מזלהוציאו
 את לתת יש אהבת'ך" עולם ואהבת לי נראה ה' "מרחוק : הבאבפסוק
 ישראל על שמדובר כאן אנו רואים שהרי 1 המדבר מי : השאלה עלהדעת

 לפנינו שיש ויתברר ב. פס' בסוף )בנוכח( ישראל אל ומדובר א בטס')בנסתר(
 קובלת ישראל כנסת הפסוק בתהילת : להקב"ה ישראל כנסת ביןדו-שיח
 - ' ומני לריחוק כאן שכוונתה יתכן "מרחוק" ומלת ההתרחקות עלבגלות
 שבאה ויתכן ,, מקומי לריחוק כאן שכוונתה ויתזז ה', לי נראה רחוק זמןמלפני
 לה ומשיב - יהד האלה הריחוקים שני את לכלול הוראה במשנה זומלה

 לעתיד. ולא לעבר לא גבולות לה שאין באהבההקב"ה
 בשעת שיקולים לפניך להדגים אלא פסוקים, לך לפרש ברצוני איוכאמור
 קשיים, בם רבו אשר אלה ראשונים פסוקים שני ככלות שלך. העצמיהלימוד
- בהם" קורא ירוץ "אשר פסוקיםיבואו  התמו- אמנם לרוץ. תמהר נא אל אך 
 הניבים רבו הבאים בפסוקים אמנם ; פלסטיות ברורות, לפגיך העולותנות

 ספרד. גירוש שנת = "מזר"ה" - יקבצנו" ישראל "מזרה : פינו עלהשגורים
 ערבית, של שמע קריאת שלאחר הברכה מז מוכר יעקב" את ה' פדה"כי

 דעת מהי ידעת קשה4
 רש-

 יש בגירסא. שינוי יש השנגיס בדפוסים כאשר כאז,
 שבם דפוסיב ויש ,ו, גירסא עי ממתמד זהיידנהיים "בחיכו" נאמר שבהפדפוסים
 ישראי. את יהרגיע המוליד הוא שה' רש"י סבר כן ואס "בהוייכו",נאמר

5rest for sought: Israel Vlhen : Version Standard .ושא!*" 
resthis 10 marched  Israel While : .SkiTlfier 

rest)0 him cause !0 went 1 7 : תטיילamas .KiBg. 

 - ועזוב" "ילדה ה( יד, )ירמיהו כמו עבר במקום מקור "הלוך" : רד"קאבל
 י, )במדבר שנאמר כמו מרגוע, להם והמציא במדבר לפניהם הלך האל :כלומר
-לג(  מנוחה". להם "לתוו 

 תרגיע", לא ההם "ובגויים מה( כח, )דברים : עומד כפועל "הרגיע" מצאנו אמנם6
 יותר עוד וקשה כינוי. שם אין אך - לילית" הרגיעה "שמה יד( לד, )ישעיהוכן

 ל. ע 1 פ ה כינוי עם מקור שלפנינולקבל
 הדרך". לנחותם . . . לפניהם הולך "וה' : בא יג, שמות ובדומה7
 רחוקות". ולעתים רבים 'לימים ה כב, יתזקאל דרך על8
 מנחם". ממני רחק "כי : סו( א, )איכה דרך עלע
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 שזכה דור בפי מושרים לגבולם" בנים "ושבו כרמים", תטעי "עודוהפסוקים
 יקיר "הבן שהטסוק לומר צריר ואיו לארץ, השיבה התגשמות בתחילתלראות
- 1ה כל אך נוראים. 'מים של בניגון בפינו מאליו מתנגןלי"  לכתוב, זו קירבה 

 קשיים נראה לבל להטעותנו, עלולים - בפינו הפסוקים שנשתגרו זושגירות
 מוכר מפסוק ונדלג בקריאה וניסחף בחתחתים. נרגיש ולבל ועניינייםלשוניים
 ידועים. ופחות שגורים הפחות בפסוקים בקשיים אף נרגיש ולא מוכרלפסוק

 דברי בתוך 1( )פס' ופיסה" "עוור של מקומם מה : מהם אחדים על רקנצביע
 בין )ח( כאן ועולה הבוקע הבכי סיבת ומה ז אלה ומנהמים מעודדיםנבואה
 רחל של .הכאב עניין ומה ז 1יא( שלאחריו הרננה וביז )ו( שלפניו הרוןקולות
 אפרים דברי על לתמוה יש וביותר ז יא---יב השמחה פסוקי אתרי )יד(כאן
 של ראשון כשלב תבוא הנחמה-ההרטה והלא - נחמתי" שובי אחרי"כי

 משמ- ריבוי והיא ממנה בגדולה קשורה זו ושאלה אחרון. כשלב ולאהתשובה
 בפרקנו. "שוב" שורש שלעויותיו
 עתה תשוב בפרטיו, ודקדקת .ודייקת הרקעו פסוקי כל על שעברתונניח
 בתוך המלים ובסדר בפרק הפסוקים בסדרי במבנהו, להסתכל כולו, בפרקלעיין

 - ונושא נשוא לפני משפט כל בראש "עוד" ג-ד בפס' : כגוןהפסוקים,
 המשמעות היא ומה ונשוא. נושא אהרי המשפט בסוף "עוד" יט ובפ' יאובפס'
 "ושגו )ט1( אויב", מארץ "ושבו )סו( כגון מלים אותן על ובהזרות זהבשינוי
 ז רבות וכאלה ישיר, בדיבור במובאות ובמטפורות, ובדמויים לגבולם",בנים
 אופייניים לקווים לב שים כולו, הספר במסגרת פרינו את לומד הנךואם
 ונב- "אבנר : שורש מאותו גזורות ותוצאתה פעולה : כגון ירמיהו שללסגנונו
 "וה' : יח( מס' יא, )בפרק לו בדומים נפגשת וכבר ואוסר", "יסרתנינית",

 ותמיד ואמת". "פתיתגי : ז( )כ, וארפא", "רפאני : יד( )י1, ואדעה",הודיעני
 )בפס' בטרקנו תמצא וכן ומושלמת. מידית התוצאה כן על ה', פעולתהפעולה
 יקיר "הבן : ירמיהו על כך כל האהובה הכפולה, הריטורית. השאלה אתיט(

 ז" מאפליה ארץ אם לישראל הייתי "המדבר : לא( )ב, כמו ז ילד... אםלי...
 אם בגלעד אין "הצרי : כב( )ה, ו", הוא בית יליד אם ישראל "העבד : יד()ב,
 ז". נפשך געלה בציון אם יהודה את מאסת "המאוס : יט( )יד, ז", שם איורופא

 מבנה אותו לפי בדיוק אבל יקיר", "הבן : לפסוקנו בתוכנו דיאמטרליובניגוד
 ז". בו חפץ איו כלי אם הזה... האיש נפוץ נבזה "העצב : כה( .)כב,תחבירי
 נאמרה מתי : פרקגו לכל הנוגעת הכללית השאלה עיניך לנגד תעמודועוד
- וונבואה  ב לפרק דמיונות סמך )על ירמיהו של נבואתו ראשית בימי אם 
 ובקשר ז הבית חורבו אחרי או יהויכין, גלות אחר אם יב(, פס' ג,ולפרק
 כנגד האם - דבריו ירמיהו אמר מי כנגד : יותר ההשובה השאלה וולשאלה
 נציגם, .הוא שבפרקנו ואפרים שנה, כ-150 מלפני גלו אשר השבטיםעשרת
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 ייב1ביץנחמה'150
 יהויקים. בימי )בראשונה בבל מלך הגלה אשר בזמנו, עתה הגולים כנגדא,

 אלה נהמה דברי ושמא ז צדקיהו( בימי בשלישית או יהויכין בימיבשניה
 שנאמר וכפי להזור והעתידים גלו אשר הגולים לכל ולאלה, לאלהמתיחסים
 רואים ויש סרקנו, של ראשון כפסוק רשום רבים )שבדפוסים כה פס' לבפרק
 "אהיה : בהפטרתנו( ההפטרות מסדרי כללוחו לא כי אם נבואתנו, פתיחתבו

 ? לעם" לי יהיו והמה ישראל משפהות ל כ ללאלהים
 להרהר לפחות או לפתרן תשתדל אשר הן שאלות אחרות ורבות אלהכל
 הספק. צדדי את ולראותבהו

 הכנת של השני לחלקה נפנה לך, אותו קנית הפרק, את למדת -ועתה
השיעור.

ב
 מועם לעולט זהזא - ז המועט בזמז לניתתך תתן הזה הדב העושר מנעמה

 מרובה. ומלאכתך קצר והיוםומצומצם
 : עקרונית הערה נקדיםוכאן
 דידקטי- בספר הניתן דמיוני לשיעור בכיתה-בניגוד הניתןשיעור
 רבים שיעורים לו שקדמו מבלי ריק, כבחלל עצמו, בפני עומד אינולעולם
 אחרים שיעורים שיבואו ומבלי לקראתו, התלמיד את המכשירים מקצועבאותו
 לקראתם. התלמידים את להדריך המורה על אשראתריו,
 אם מסויים. ולימודי רעיוני הקשר בתוך עומד שיעור כל : אחרתלשון

  וקדמו ירמיהו ספר לימוד כתוך הניתן ל"א ש בירמיהו שיעור יהיה שונה -כן
 בתוך ינתן אם יהיה ואחר ל"א, עד א הפרקים מתוך מנבואותיו וכמה כמהלו

 אם יהיה אחר ושוב "י. שונים נביאים מתוך נתמה" "פרקי לימוד שלמסגרת
 וחי- לימודית הכנה של הקשר בתוך השנה ראש של שני יום של כהפטרהינתן
 זכרו- מלכויות ברכות לימוד זה לשיעור קדם וכבר נוראים, ימים לקראתנוכית
 היחס בדברי להרגיש התלמידים לב את שפתחת אתר וביחוד ושופרות,נות
 יצחק ועקידת אבות וברית אבות וזכרון בפרט, לישראל בכלל, לעולמו ה'שביו

 ירמיהו, בנבואות חוליה ל"א פרק אין עתה זכרונות. בפסוקי בכורוואפרים
 לפחות מקיף )והוא לכתוב נצטווה אשר הנהמות "ספר" מתוך חלק לאאפילו
 בלתי- מעשה כאן עושים אנו ודאי, ולג(. לב את גם ואולי ל-לא פרקיאת

 ריקמה מתוך נתת בחתכנו הקשרם, מתוך ההפטרה פסוקי את בהוציאנואורגני,

 לימוד במקום "נושאים" לימור עי ממליצה שאני איה. דברי מתוך ילכוד ואיןסו
 שפשט מכיון אך יהסבירם, המקום כאן שיא מטעמים ין מתנגדת אני -ספרים,
 כאן. יהזכירו היה צריך כוה, ייסודבאופנה

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



151 השנה יאש שי ב' 'ום הפטרתהוראת

 רבותינו לדעת כאן אנו נשמעים אךשלימה.
 ז""

  כהפטרה אלה פסוקים שקבעו
 י'. השגה ראש שללשני
 פרטי על הראשון החלק בסוך ששאלנו השאלות שכל רואה, אתהומיד
 בירמיהו, אחרות לנבואות פרקנו שבין לקשר שאלות 1כ1 וסגנון, לשוןבעיות
 כזה בשיעור לעסוק לנו שאין שכן ומכל והלאה. ממנו - לשוני או ענייניקשר
 : נאמרו למי בשאלה ולא נאמרו מתי בשאלה לא הנבואה, של ההיסטוריברקע
 בקשר הטסוקים את אנו לומדים כי ירושלים, לגולי או שומרון לגוליאם

 הזה. הזנרון ביום בתפילה עמדנו ולקראת זכרונות, ולפסוקי מוסףלתפילת
 מפני רק ולא כיום, 1 נ ב כמדברים אלה פסוקים ללמד המורה, חובתך,ולכן

 על אנו שמצווים מטני אלא הדידקטית, התביעה מפי גם כך על אנושמצווים
 שעתו צורך מתוך לדורו אמנם מדבר הנביא כי עצמו. הנביא מפי גםכד

 ולדורו שמנו מעבר הם וחלותו כוחו בפיו אשר ה' דבר אך שעה,ולאותה
 ולאותו שעה לאותה רק דברה היה שאילו - כד שאלמלא החד-פעמי.ולמצבו
 )וזו מת. ההוא והדור חלפה ההיא השעה הן ו בנבואתו לנו צורר מה -דור

 לא הוצרכה ושלא נכתבה. לדורות שהוצרכה "נבואה : באמרם ז"לכוונתם
 " . יד(. מגילה -נכתבה"
 להניח יש השנה, של.ראש מוסף תפילת התלמידים.את למדו כברואם
 ושופ- זכרונות מלכויות את המפרש ד( )א, העיקרים בספר הקטע אתשקראו
 ויסודות שורשים לדעתו שהם העיקרים, לשלושת נשגב שירי כביטוירות

 כנגד ~כרונות ה', מציאות עיקר כנגד מלכויות : לה והכרחיים האלקיםלתורת
 מתאימים שיותר לי, נראה אך תורה. מתן כנגד ושופרות e~ls1, ושכרהשגחה
 שלושת את המפרש ;י כהן הרמן דברי לזכרונות בקשר פרקנו ללימודכרקע

 קורין השני( ביום "ימחר" ימים שני שעושים עתה )כלומר יסחר : לא מגילה11
 קבעו שיא ודוק, יקיר". "הבן ומפטיריו אברהם" את נסה"והאלוקים

 וכיברי וי",כרונות". ין אסוציאטיבי קשר אשר הפסוק את רק והזכירו וסוךהתהיה יהפטרתנ~
 ארחמנו וכו' זכור גיח דכתיב קטשופ : הב"ח( הגהת )יפי יקיר הבן ד"ה שםרש"

 .. . בזכרונות".דקמיירי

 שאין משזפ12
~DOn 

 המו- העזים "סדר : יזכר1נות המתייחסים דגריו את נביא מצוי,
 דורש העוים נמיכות במיבתוח( ביטויו שמצא )= D'pl~Nfi מלכות שיסרי
 סופו פיו עי זה. רעיון מיא האלייי המיתוס כמה אנו יודעים ם. י 1 ע ה ט פ שמ

 העוים שיטן אולב 1כיי1נו, הע1.ים אובדן הוא העוים משפטשי
 ברית כבר כרת איוהים . . . העוים כייון שי זה רעיון בהכרח מרחיקאלוהים( )ע-

 השמים. ברקיע הקשת נקבעה הברית ויזכר ויאש מבוי, עוד שיא.יבוא נחעם
 ה":כרונות" זכרון". =י"י,ם היצירה חג השנה-שהוא ראש נעשה כר ומתוך~
 בל סור עד ומביט צופה לסניך_ וידוע גיזי ""כי הבורא. ידיעת אתמתארים.

 . העזים. משפט מעתה נעשה הזכרוןהדורות".
 ,חחבולותיו אדפ 'בחשנית עי גט איא ביבך אדם מעשי עי חי אינוהמשפט
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 מטפט --- וכרתות העולם, ItD~V כנגד מלכמות : עינה באופן מוסףהלקי
 ימות ):: העולם גאולת כנגד ושופרותהעולם,

 הפסוקים יהיו בשיעור הבוגד ינקודות זה, רקע על הפרק את ללמודעלינו המשיח"
 פרט כל עניין, כל : אומר הוה לעמו. אהבתו לעמו, ה' של יהסו אתהמבליטים

 הלב את ולפתוח העיניים את לפקוח העשוי - מדרשי ואף - ופרשניסגגוגי
 הוא חשוב "עוד", שיזכרנו ובזכרון עמו את ה' באהבת ולהרגישלראות

לשעורנו.
 מקומן אשר פרשניות בעיות  והרבה  כשלעצמם, חשובים ענייניםוהרבה
 שני יום הפטרת את בלמדנו במודע מהם נתעלם שבירמיה, ל"א פרקבלימוד
 השנה. ראששל

 ושוב ז איך : הביצוע לשאלת - הכנתנו של השלישי החלק אל נבואועתה
 : עקרונית בהערהנפתה
 סדורה ומשנתי ללמדו, שעלי בחומר אני ששליט עכשיו : המורה אתה, תחשובשמא
 מתוך לי בררתי גס תפשת", לא מרובה "n~Dfi הכלל את אני שיודע ומתורלפני,
 לבוא אלא לי אין עכשיו - תלמידי ולקהי לשעורי היפים עניינים אותםהחומר
 יוסף ר' וכמאמר וביגיעה, בעבודה לי רכשתי אשר הדברים כל את ולומרלפניהם
 מחשבה זו שאין דע, - יקרים" בדמים לי קניתי אשר בחינם להם "ואתן כספיאבן

 למטרה,  אוהך תוביל  אשר  הדרך יו ולאנכונה,
 דרך - כהלכה ובנויה סדורה תהיה אם גם - התלמירים לפני הדברים הרצאתאיז
 ולפתי"ת עיניים לפקיחת הדרך איננה השומעים לאזני דברים השמעת אמיתית.הוראה
 בכתוב. הנאמרים הדברים לקראתהלבבות

 שמיעה, מתוך לומד אדם שאיו לנו, ושיננו והזרו מהנכים גדולי הורוכבר
 אלא ממש לימוד ואין בקנה, דבר לו שמושיטים מתוך סבילות, של מצבמתוך
 והנפש, הרוה כוחות ואימוץ חושים אימוץ מתוך יגיעה, מתוך פעילות,מתוך
 ובלבי בידיעהי יש אשר את להם אומר איך : בהכנתך תשאל על :ולכן
 אשר עו ואדריכם אובילם איך : לפניך תעמיד אשר השאלה זו אלא זלאמרו
 ולהשתמש עקיפה בדרך ללכת עלינו ולכן ? לאמרו יש אשר את הםיאמרו

 את הם בבוהותיהם שיגלו לכך, להביאם מנת על הוראה ובטכסיסיבתחבולות

  עם הברית זכרון מתקשר ועמו בה של  וברונו עויה הנה אבל איש". מעלליויצרי
 והעמוקים הנלבבים הנביא של הזכרון .דבהי באים ולבסוף ויעקב יצתקאברהם,
 נעשה וכך ," , . עולם ברית לך והקימותי , , נעוריך, חסד לך "זכרתיביותר:
 הרבה פעמים אלוהים שכרת הברית, דבר על העולם לזכרון העולם כהרפספתאום
 לשית שותף זה, בעניין צד נעשה העולמות שופט עימהעם
 הארסן של בריתו בעל געשה העולמות שופט האדם.עם

 ויסלבסקי(. תרגום "התפילה". פרק היהדוה, מקורות מתוך התבונה דת כהן,)הרמן
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 עניי- הרבה ועל דחוקה ששעתנו פי על ואף קצר. בזם, להם לומר יכולנואשר
 נוכל לא זו עקיפה לימוד צורת על לוותר, עלינו הלימודי שבת1כ1נים

לוותר.
 : בשיעור הממשיות העשיות לגביועתה
 : ולהחליט ישקול עליך וכאן הפרק. של קריאתו - חדש פרק ביימ~ד ראשוןשיב
 הגעגועיפ והער, החוישה והשמחה, הצער ב"בלטת שבו, המצבים לשינויבהתאם קוי בשינוי הנפש, חיכי בחביטת שיעורך בתהיית הפרק את יפניהם תקראהאפ

 לבם את זנובה רושם, רבת פגישה הפרק עפ nllmw~n פגישתם ~תהיה -וההרגעה
 לפני בביתם הפרק את "יהכין" עייהפ שתטיי או - בשכיפ שיבינוהו יפנ'עוד

 בשמיעה יהפ ~מוזר זר יהיה ~לא בעניינו מה היכרות להם תהיה שכבר כדישיעורך,
 בפירושים מליפ פירוזו וחיפוש הפסוקים קריאת את בית" "כעבודת מהםשתדרוש בכי תסתפק האם : השאלה יפניך תעמד שוב השנייה, בדרך תבחר ואפ זראשונה

 עליהם שתטיל או יעז, בתרגופ בעיון או הרטופ( או מפורש מקרא : )בגוןיפשוטיפ"
 להחתכי גם ראשונה קריאה עפיחד

 תשובה ויחפש מסויימות ראות מנקודות בפסוקים
 בתיבו- וימששו בו, יעסקו גם איא יקראו רק שיא כדי יחם, תעמיד אשרלשאינת

 יאיר ישיעורך יבואו כבר ירביע, רק או ישייש או ימהצה שיבינוהו ובין -תיו
 ז טעמו מקצתשטעמו
 האח- בדרך ייכת איא ינו אין 'ו, הפרק שי ראשון יימוך יהם זה שאפ יינראה
 וכלתי רעננותה בניי ומרשימה יפה הראשונה .הדרך נראית אמנם אם כירונה.

 ציילים ששומע כמי יהיה התימיר כי למסרה, תוליך יא ואת בכי הנה -אמצעיותה
 אינם קלאסית מוסיקה שי ~VD שצייי' כשם משמעויות. כל rDln ואינובלבד
 htrDm זו יצירה גומע כבר כן אם איא הביתי-מקצועי, הרגיי, ישומץ כיופמביעים
 הנביאים' דברי אין כן - העיקריים המוסיביפ יפחות ביבו מתנגניפ ~כברחוזרות
 אוים פסוק. פסוק במקוטע, הן בשימותם, הן ושיוש פעמיים שיקראם עד יןנשמעים
 יא אם לתימיד, מספיקה "הנעה" מהווה ומשוישת חוורת יקריאה הזאת הדרישהאין
 קריאח אמנפ דרושה יפתרונה אשר שאלה, יפנין תועמד יא אם "תפקיד", עייןיוסי
 יפתרו אין אשר שאיות( ,או שאלה ין יהמציא איפוא ועייך ושלישית.שנייה
 או ידרוש צריך אינך וממייא בכתוב. מדוקדק בעיון רק איא ביבי, אחתבקריאה
 עיבד. אהת בקריאה יהסתפק יו ושחלייה ושיוש פעמיים שיקראיבקש
 דרך תוכל הדרמתי אופיו בגלל : פרקנו בלימוד הממשיות לעשיותאשר
 מה אלה, בפסוקים השונים המדברים הם מי למצוא התלמיד על להטילמשל
 מי אל ? והאחרונה( הראשונה המלה )מה בפיהם המושמים הדבריםתחום
 ברציפות : בפרקנו מובאים הם כיצד ? ישיר בדיבור המובאים הדבריםמופנים

 בין הנביא מקשר איך ? בסופו או באמצעיתו  ןי הפרק בתהילת ז לסירוגיןאו
 קשים לא תפקידים באלה-כולם וכיוצא ישירז בדיבור המובאיםהדברים
 בינוני.לתלמיד

 יראשונה נימד כבר ז" פרק שהרי בארץ, י"ב או י"א בכיתה כזה מצב יתכן יא13
 מיעוט עפ בהו"ל אבי בתיכון. בי' או בט' שנית ונימד היסודי ביה"ס של ז'בכתה
 כזה, דבר 'תכן עברי יומ' בבי"ס אפיין אחרונים, נביאיםיישור
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 ליבוביץ נהמה'154

 אלא הנכונות, ת 1 ב 1 ש ת ה ת א י צ מ הזאת העבודה תכלית אין :וזכור
 קריאה מצריך אמנם זה היפוש ובפסוקיה בפרק העיסוק עצם אחריהן,החיפוש
 המקר- המסגרת הישיר הדיבור לפני כאן באה תמיד לא שהרי אהדות,פעמים
 וטז סו שהפסוקים כולם יבינו גוודאי לכו פלוני". "ויאמר של הרגילהאית

 יט שפס' יבינו כולם לא אך ישיר, בדיבור הובאו שלא רחל לדברי הםתשובה
 רק ובוודאי וב-יח. ב-יז אפרים דברי שמיעת אחרי עצמו עם ה' דיבורהוא

- קטן~יעוט  דברי הוא הראשוז חציו ב שבפסוק יבינו - לא זה אף ואולי 
 הקנ"ה. תשובת השני והצין ישראל,כנסת

 שה- הוכחה או המורה של כשלון מצאו, לא שהתלמידים העובדה,ואין
 תראה ואם תכליתנו, היה החיפוש עצם : כאמור כי במקומה, היתה לאדרישה

 אם מאשר אחרת שמיעתו תהיה מצא, לא אשר את חיפושיו י ר ח אלתלמידך
 כלל. חיפש לא אשר את לו ממציאהיית

 בקריאת אם כי בבית, שהוכנה העבודה בבדיקת לא השיעור ייפתחועתה
 המוכרים פסוקים כבר לאזניהם ישמיע עתה אולם ; ההפטרה כל אתהמורה
 במעט.להם

 יתברר עבודתם. מתוצאות המורה לפני התלמידים עתה יביאו הקריאהאמרי
 השליח כי כאן, הנביא ודבר ה' דבר בין תבחין )ואל הנביא דברי עלשנוסף
 ישראל, כגסת של דבריהם בפרקנו מובאים שולחו( בלשון מרובות לעתיםידבר
 ושל רחוקים איים ויושבי "הגויים" של לרגל, לעליה הקוראים "הנוצרים"של

 דבריו. באו שבו ההקשר ומה אחד כל של מקומו מה בשיחה יתברראפריפ.
 .מניי- אמרתי *י. יתלמ'ד זרות בודדות מיים פירושי אנו מנייעים זה מוזבתור
 יומדיו, עי המקרא את להשניא העלול יותר, ותבעית חסר-טעם יימוג אין כיעים"
 מיימ ווי שלמה שולה בהסבית הפרק מיימוד בנפרד הקשות" "השיים יימעדמאשר
 ! באו מה וישם בטקסט תפקידן מה התימיר שירע סביי מיוני באופןזרות

 כלו- מדברים, הם מי ועל מי אל 1 המדברים מי : האלה השאלות בירורבחוך
 פסוקים ייקראו - ז נסתר בגוף מדברים מי ועל בנוכח פונים הם מי אל :מר

 לדעתו הוכחה יביא שגי פסוק, ע"י דבריו ידגים אחד הפרק. מתוךשונים
 פעמים שם גם פה גם בכיתה פרקנו פסוקי נשמעים בינתיים אחר,מפסוק
 ללבם. קרובים הם נעשים בינתיים אך בפיהם, שגורים יהיו לא עדייך ;רבות
 אמצעי אלא אלה שאלות ואין פרקנו. של ממשי לימוד עזך יפיגו זה כלאנף
 בפרק. ומפוזרים בודדים מסוקים שנקראו אחרי בדברים". עמהם להכנס"כדי
 לימוד יתחיל עתה פזוריו, את לכנס כדי כולו הפרק של קריאה שובתבוא

 חין ובנ"ך )בתורה ובכתוגים אחרונים בנביאים הקשות" "המלים הוראת דרכי14
 עסוק יאפיל שלא כדי ומגוונות, רבות תחבולות מצריכות כך( כל כאובההשאלה

 היקפה. במלוא זו בשאלה לעסוק המקום כאן לא אך הכתוב, של זהרו עלזה
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155 השנה ראש של ב' יום המסרתהוראת

 כל לגבי יטה שכוחה עקרונית הערה להקדים שוב יש שאו הפרק, שלשיטתי
 - י במקרא.פרק

 פסוק כל שתלמד הסכנה א( : כסיורו פרק לפרש בבואך להיזהר עליר סכנותמשתי
 הנבואה תיראה לא בודדים בפסוקים עיסוק שמרוב עד מהקשרו, במנותק עצמובפני
 הפסוקים את לפרש שבבואך הסכנה ב( ; הכלל יאבד בפרטים השתקעות ומרובכולה
 היינו ויקלה", עברית של ללשוז מלשונו אותו תהרגם כך יד ועל לפסוק פרפרזהתתן
 קליפה לא הנביא, לדבר לבוש רק איננה שהיא לו, שניתנה מצורתו אותותסרק

 העתק הכתוב. של עינו בבבת נוגע בה והנוגע מהותו, עצם גם היא אלאלגרעין,

 1 ד ש ל ל כפולה או קצרה מלשון  ודימויו, מתמונותיו  מניביו,  חיגותיו, מסדרהממוץ
 עזרה אינו ש, ו ר י פ 1 1 י א אחר מלים למבחר ר, ח א משפט למבנה ת, ר חא

 את מהנכים ובזה קלוש. "תחליף" היא אלא אמיתית, להבנה הפסוק, של טעמולפעימת
 מלים על וחזרה ודמויה פיגורטיבית ללירון וסידורן המלים שמבחר לחשוב,הלומד

 אלה, כל על תהתר ואם נבואה, לרבדי נוי תשמישי אלא אינם וכד' פסוקים עלאו
 16. מזו גדולה טעות לך ואין - דבר הנבואה ממהות ישתנהלא

 שדרש הראשון, לתלמידים-התפקיד גיתן הראשונה הסכנה מן להימנעכדי
 שטחית. הסתכלות כי אם - כולו בפרקהסתכלות
 לראות הדורשת לפניו שאלה שוב נעמיד פסוק, פסוק לפרשו בבואנוועתה

 הולד כיצד או במרקנו לעמו ה' יתם מתואר כיצד : והיא בשלימותו. הפרקאת
 1 ים פסוק עד א מפסוק ומהנתנההוא

 את וירשמו שנשאלה 11 כללית שאלה לאזר בפסוקים שוב יעיינווהתלמידים
 עכשיו כי שיעורנו, לסוף כשאירם אלא בהם, נדבר לא עדייןהתרשמויותיהם.

 הם. קשים כמה ראינו אשר הראשונים, הפסוקים שגי פירושי של שעתםהגיעה

 : בהם מחולקות המפרשים שדעות פסוקים לפרש בבואך לפגיך דרכיםשתי

 אם עצמם, המפרשים בלשון )אם לפניהם השונות הדעות את להביא אתה יכולא.
 בהבדלים, ולשקול לדוו ולהזמינם הכיתה( ברמת תלוי הדבר - דבריהםבמסירת

 ההקשר מבחינת הלשון, דקדוק מבתינת הפירושים של ובחולשותיהםבמעלותיהם
 הלך- מבחינת כולה, החסיכה של הרחב וההקשר הקרובים הפסוקים שלהמצומצם

 נאחזת אחת וכל למחנות מיד מתחלקת והכיתה וכו'. הדברים פני על הנסוךהרוח
 18. הפנימי ההגיון ומן הכתוב מן סמוכיז להביא ומשתדלת הדעות מזבאחת

 רק ולהביא לו נראה הפירושים מן איזה עצמו דעת על להחלים המורה יכולב.
 הפסוק. להבנת האחרות האפשרויות את לתלמידים להראות מבלי לכיתתו זודעה

  להרגיל  הין  הראשוגה הדרך מטרת אהרוו.  למטרה  טובה  הדרכים מן אחת שכלברור
 מדוקדק עיון מתוך דעה אחר לבדוק פרשנית, געייה ללבן לשקול, התלמידיםאת

 9נ-22. כדמותו", "מקרא וים מ. של בספרו תמצא זה בעניין חשובים דברים5ג
 הגבוהות, בכיתות התנ"ך להוראת : במאמרי בפרוטרוט דנתי הראשונה בדרך16

 עמ' תשי"ב, ירושלים בגולה, תורניים ולתרבות לחינוך המח' הוצאת א',מעינות
.44-34. ' 

. 
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 ייבוביץנהמה6ט
 מסרה גם תושג משים גביי אגב ודרך השיבה. ודרכי ייסוד דרכי הקנייתהתימיד, שי דעתו הרחבת אלא העיקרית, המטרה כאן הוא כשיעצמו הפסוק יימוח יאבנתוב.
 התימידים. בעיני הכתובים של קרנפ הרמת והיא - הראשונה מן השובה -אחרת
 אליהם, אהבה ראשית הצמה גם אריי בהם האיגטנייבי העיסוקומתוך

 יקראת הדרך וקיצור בזמן, היסכון עצמו, הפסוק יימוד היא השגייה הדרךמטרת
 בפסוק ממושכת התעסקות מאשר מסויימים במקרים 'ותר אזלי ההשוגיםעניינים
 יה. צריכה שהשעה והמטרה והכיתה הענייו יפ' הכיהנידון.
 שומרון גלות בשאלת נעסוק שלא זה, עיוננו של השני בחלק הזכרנוכבר
 חן מציאת האם לה, הקודמת בשאלה הכרענו לא עדיין אד ירושלים, גוליאו

 נחמה נבואת או ליוצאי-מצרים קדומים זכרון הוא הרב שרידי עם שלבמדבר
 דעות עליך לכוף בזה בדעתי איז בי ואם ז לשבי-גולה לבוא לעתידועידוד

 של דעתם אף על : דעתי כאן אחווה זאת בכל לשיקולך, ניתן והדברפרשניות,
 מטעמי בעיקר לנו- נראה העולם, אומות משל הן משלנו, הן פרשניםכמה

-ההקשר  ליושבי עידוד הבכהה, אל:; לפנינו קדומים זכר לא : האומרים כדעת 
 נוכל לא זאת בכל ואם גלויות(. יושבי לכל )וממילא הנביא של בזמנוגולה

 לשון ידי על לנו הנגרמות מצרים, יציאת של האסוציאציות מןלהתעלם
 אלא מצדנו, אופטית טעות שוו או הוא, "מקרה" שהדבר נאמר לא -הכתוב
 הזרה מעין היא עתידה גאולה שכלנאמר

-  
 ין ומוגברת מורחבת חזרה

-  אך 
 ולכו בלשון, הדמיון ומכאן לכולן, היא אב מצרים ~יציאת היא, חזרה זאתבכל
 על הנביא ידבר מצרים-מדי ליציאת האסוציאציות כן על הלשון,רמזי
 עתידה.גאולה

 משפטיו שלושת על הפסוק את תתרגם אל הסברים, תתן אל : ב פסוקלגבי
 .1PDIP, את המשטיחים מרובים לדיבורים מלים(  שלוש ושל ארבע )שלהקצוים

 מקבילות שורות בשתי הלוח, על המלים עשרה אחת את כתובאלא
 לי נראה ה'מרחוק
- חסד משבתיך כן על -  אהיתיך עולםואהבת  

 את יפסקו ואם כיום. שלנו פיסוק בסימני אותן לפסק התלמידים מןודרוש
 : הבינו הרי פה, כרשוםפסוקך

-
 לי" נראה ה' "מרחוק

 ." . . אהבתיך עולם "~אהבת-
1,

-  ה' חי אם כי מצרים. מארץ ישראי בני את הציה אשר ה' חי עיד יאמר "לא ני 
 שם וגם יד-טו טו, )ירמיה הארשת" ומכי 11DS מארץ ישראי בני את העיהאשר
 מארץ יהוציאם בידם הכזיקי ביום . . . כרתי אשר כברית "יא : ועוד ז-ח(בג,

 OD' )בפרקנו ." . . ההם הימים אירי . . . אכרת אשר הברית ,את כי . . ,מצרים
יא-יב(.
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157- השנה של-ראש ב' יום הפטרתהוראת

 קצת נשתהה אלא הפסוק, את נעזוב לא זו פורמלית הבנה אחריואולם
 עולם "ואהבת : רגשי-קודש גדותיו" כל על "המלא ביטוי באותובהתבוננות
 עולם. ועד מעולם שהיא אהבהאהבתיך",
 ברכות את להם יזכיר הם, תפילה יודעי ותלמידיו למורה, שהות ישואם

 ביטויים ה בי, ההבדל על קצת וישהה וערבית שחרית שלקריאת-שמע
 : 1 פרק רבה אליהו סדרי דברי לו ויועילו עולם" ו"אהבת רבה""אהבה

 אחר שנמשכה ישראל כנסת זוהי חדריו, המלך הביאני - גרזצה אחריךמשכני
 מאד ארכו כבר : ישראל כנסת קובלת - )פירושו לי" נראה ה' "מרחוק שנ'הקב"ה,
 אהבתיר, עולם "ואהבת :( הקב"ה לה וישיב פניו. בהסתר אני ומאז לי, שנראיתהימים
 -ככר רבה ארבה נאמר )אילו נאמד לא רבה" "אהבה חסד"- משכתיר כןעל

 הקב"ה אהבת : תאמר שמא אהבתיך". עולם "אהבת אלא שנפסקה( לחשוביכולת
 עולם "אהבת נאמר לכן ? שנה מאה אהבת או שנים עשר אהבת או שניםשלוש

 בשחרית(. וגם בערבית גם עולם" "אהבת הברכה סוחחת ספרד )ובנוסתאהבתיך".

 קובלנה טענה, : כאנטיתזה ה' דברי ואת ישראל דבר' את מפרשהמדרש
 כדיבורים לא שניהם את למרש יתכן אך ; ה' מצד ונחמה ארגעה ישראל,מצד

 הקב"ה את רואה 'שראל כנסת זה. את זה משלימים כדיבורים אלאמנוגדים,
 ומתקרב מקומי( אלא זמני מרחק אינו "מרחוק" זה פירוש )ולפי ממרחקיםבא
 שד"ל וכדברי לעולמים. ותהיה שהיתה אליהם קירבתו על מכריז זה' לאטלאט
 לשון בגלל ישראל, כנסת ולא הנביא הוא שהמדבר דעתו, את אקבל לא כי)אם
 : "אהבתיך"( שבמלהנקבה

 ובכלי אהבה, דברי א"נ אשר האומה עם מדבר ה' את מצייר ~הנביאלארצם. ישראי יהשיב הגיות מארשת בא ה' את . . . רחוק ממקום בא ה' את רואהאני
 דבריו

 והסתכי .". . אהנתיך. שים נתאהבת : יהאומר
 נרמז כי הציבור. שבתהיית בט"ו

 כאן, הכתוביפ מיבד יא~מה ה' דיבר וחסן אהבה שי אתריס מאמרים כמה כיבה,
 ארצה השבים וישראל ה' אייו שנתקרג אחר הדבריפ, סוף רק שמע לא שהנגשאיא
 רתקה,מאר,

 בלב 'תנגנו למעז אך מרובים, פירושים מצריכים איגע הבאים הפסוקיםשני
 : כזאת בצורה הלוח על כתבם פשוטה. בתחבולה להשתמש טובהתלמידים,

 ישראל בתולת ונבנית אבנך ד 1ע
 משחקים במשל ויצאת תופיך תעדי ד 1ע
 שומרון בהרי כרמים תטעי ד 1ע

 והללו. נוטעיםנטעו

 המשמטים משלושת אחד את מהם אחד כל שיקראו תלמידים שלושהוהזמן
 רק לא למען - הרביעי בחלק תסיים כמקהלה כולה והכיתה ב"עוד",הפותחים
 ישמעוה. ובאזניהם ישמיעוה ובקולם יראוה בעיניהם אלא האנפורה, אתיבינו

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



Σגáזáגג 851 -הלח╨

הúסץלקל  ג¢חוז זץגáקגק ,íהגקזח גםזו זםיזג í╨ ץגáהם ,ףזוá ,גדקזל הל
.זז  םק ה¢זף╨ו

-áק  ה╨ףú úלזקá úם טג╞גלםú "╞זץ"ם הס úםגהáúק ךףקלה םזל "╞זץ"
áהזזה  גלזגí ñג÷זñףה וג ,ךג-ז הו¢╨ כזקו¢הק וזáג ג╨ףם הםזץף ה÷ñף╨ק
╞םúז  ╞זץז ק╞זחú ,╞גúץá זםגוז ג╨קה ╞גץג םץ הםזץף úיקל╨ה כל ¢áץה

áץúג╞.  ¢קץúז ╞זץ
 כץלם סáזג óזñ ÷זñףה זץך╨" íגץךז╨ "זםםחז םיזú וז¢÷ם úíו íג¢á╞á זי:
úץך  כף" úזלג הלחגלá קגוז ¢חו "ז╨םםהג ÷¢ףáז ,חי זם החיזí : áú¢י"

גה  וםז "ז╨םםהú ╞זדג╨יז íג÷זñףם הםו ╞גלץú úו זהגץקג ,ñá ך-ה : ץáק╨"
úטקז¢ג  ז╨גלגí . . . áו כúו úו ט╨ד╞ ╞זץ םיול טגáגזום íוז זúקג ג╨á ¢י╨
áז¢פחú  ¢קו úץדג .זá גי זגףñול זהזםיוג זםםהז úו 'ה זגפá÷לז זהזúקג

.כ,
 "גק╞÷

úז╨ל╞סה  ג¢חוז ז╨םגגךק םץ ג╨ף úזלז÷ל íג╨זק ו¢÷לá כúגד íג╞גלםúם
íג÷זñלם  áזקם סי¢úהםז ,ז╨÷¢ףá ג╞יז םפ╨גהם כל ה╨יñה םק םזפגף הוזá╨ה
ה¢ךףהה  ¢לו╨ íהם : הúץל" ז÷םגח úו íג÷זñףה íגוáה םחה 'ñףל ס ╞ץ óזך

ג,
 íגáúם - úáיá ! והגז) הúץ םי ╞חו áקזג םץ ז¢ףñ ו¢ז÷ז úו ÷¢ףה זםזי

(.הלזל╞ á÷¢הוג 

כוי  ט¢╞á םםי םגךú úו ╞ג÷ףúה םק ú÷זםח ÷¢ףה úםגחáú ,ז╞זלגם טו
áו¢áץú  הלגוúל הקג¢╞ה ú÷זםחם ÷¢ףה ו÷זז╞ ¢חום ז╨¢לדק úו ז╨╨זגץ

ה  íג÷זñףה ,íג╨זקו¢ה גי םץ ג╞ג טי םיזú ,÷ז╞áם íו ז╨גáה טג╞גלםú ÷זñףק

 81 כגוז ק¢ףה ñו ק¢ףú "זגגחז" זקז¢גףי סזקו¢ה םק כ"áל¢ה íג¢á╞á יגי"
áגגגגהí",  דה╨לה í¢י╨ וזáá ,זúוזúá ק ג ח 1 ג í 1ק =) זופג (גזחלá ז╨גגז

זלי áגל¢יí דה╨ל גזחגí י~ הגהá¢ גגגגחí, "ק : כזקגí ו¢ '╨ז÷סחזá"כיז) ץ 
ג╨קה

 זו íו זק¢ףú זקז¢גףי
- 

 ז╨גפלק úז╨áá הםגק כיז זץך╨" íגץךז╨ ,("זגגחז
."כזג╞ףה  גק כ"áל¢ה ,ג"ק¢ז זה~קץגק" כגגזח וזהז

החגקהז  1ץ úםךה ה¢זáץ ה÷זúק ץפלוá ¢זץגקה ה╨¢י הá¢ .הá כזג╞ה חזיזזהז
;  úג╞גלגגה - גגגףו זגהג íג¢ץ íגגחז = íג╨ץג í╨גו íגףúקל úו י ג íג╞גלגúה
כגו  úזףúúקה ל ח פ ג ú הúגיה כףזוá גגץף כזג╞á וגה áפל áזך ╞ול .¢ג╞╨ז íד
-חלה  חúלה גק כזג╞ ף"ץá טקל╨ הץק .הלגק ךוג ךוג íג╨זף íג╞גלגúה ,íג╞╞פג
╞á¢ג  úזáק ,úז╞╞ז╨ ךáלה הקץ╨ ,ההזí áג╞חו ╞זץ íגחחזקל íגá÷זץז ג¢חו
úלגזñל áג הגגץñúגגץ ¢ז¢í úץ םגךúוז הí זקגú. י גחהá¢ ז¢הá 

- 
 ה¢זלה

זגגחúגז  ,úáיá זסי¢úג áזק íגזי כגג╨ץá כז╞ג╨ה גיז íג╞גלגúה זáזקג ףהג¢ףñג
,úזךץל  íגםל

 áúגúי
 íזק¢ג úו ק¢╞╨ה .ףהל גזפ¢ ה╞ז╨ץק זסי וג קז¢╞ú וגו

וגו  גיזגק ה¢זלה óזץלá כגץ ¢ז÷ñג úו ,הקץ╨ה וםקז ÷גñףú úו כזג╞ה
.úז÷╞ ג¢י  01-ג
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159 . השנה ראש שי ב' יום הפטרתהוראת

 חלו- לנמק גם ידעו הבינו, אם שני. לבית ראשון ולא ראשוז, לבית הואאהרון
 ותכלית סוף אינם הטוב והיבול ובמהולות בתופים והשמחה הבניין :קתם

 לרגל. לעליה בקריאה כאן מסומלת  והיא התכלית, היא ה' קרבת אלאגאולתם,
 כרמיהם אל רק ולא ישובו,  ונבנית"( אבנך )"עוד  לבתיהם רק לא :לאמור
 אלהינו". ה' "אל ישובו אלא  כרמים"(  תטעי)"עוד

 ס- ; ו-ח : ,ז לטעות יכולת כמעט ואיו בחלוקה קויי כל אין והלאהומכאן
 הסיום עפ"י חיצוני, סימן עמ"י יכירו הבתים מן כשלושה ; יז-יט ; יד-טז ;יג
 או לעמו ה' בין היחס את המסכם המשפט פ' על הראשון ובבית ה'". "נאוםשל
 " . הבכור. לבן האב יחסאת

 יעצמו. ברכה בניו-קובע העמים כי אשר - ה' של הבכור כבגו ישראיהנושא
 ביימוד עיין שעמדו יתכן ד. פרק שמות גיימוד שים שיעור ין הוקדש שכנריתכן
 לימים ההכנה במסגרת עייו יעמוד ויש - העמיפ", מכל "שויה ברעיון תורהמתן

 "יביוע" עשוי הוא שהרי זה, בנושא נעסוק יא בפרקנו יו. מז מזמור כשנלמדנוראים
 הנבואה. דברי כי ואת שיעורנו, כלאת

 היופי כל את המורה !ראה ה, 1 ק מ נ י 1 חלוקתם את התלמידים שיציעואחרי
 התלמידים צריכים דברים שני על ואולם לארץ. השיבה פגי על הנסוךוהאור

 בתור כאז כר-שיש על המורה יעמידם ,ו מקשים אינםלהקשות,-ואם
 "עוור על בורותם ירגישו לא עדיין ואם דיסהדמוני. משהו הכללי השיחהתיאור
 תפקחנה "אז : ה--ו לה, לישעיה אותם תפנה זה, אור שטוף תיאור בתוךופסח"
 אלם". לשון וחרון פסח כאיל ידלג אן תפתחנה. חרשים ואזני עווריםעיני

 של תפקיד להטיי גלל בדרך יש התרגיל. של הלימודי מערכו מוריד כמובן זה20
 על מעידים חינניים סימנים ז י א ע בפרקים גבו"זת בכיתות תלמידים עיחיזקה
 וסופו. הביתהתחלת

 ישראל שי בכורתו רעינו ועל זה מנמור על המויה ימצא ביותר השובים ודבריםזג
 יתר- המהיקה - החינוך משרד "אמנה", "וגרת התקיעות, פרק וייס. מ' במאמר,

 תשט"ז. ירושלים תורמת,נות
 מעצמו ישאול התימיר שיידע ור, ים י י כ וב המקרא בלימוד חשוב 'ותר22

 פיז ביימה לכי ער שיהא בקושי, שירגיש - יו שניתנה תשובה שישנומאשר
 אם או ה"למידים שואלים אם עייו. ירפרף ויא גכתוג ל ק ת י י ש בכתוב,וחריג

 גחינוך ההוראה, בדרבי רק היוי זה דבר - יתמוה ביי תמוה דבר כי רנ(מקנלים
 את ויהפעיי יתידה מפעילות עצמג המורה'ירס, יודע שבה במידהיערנות,
תלמידיו.

 בכל ראשון כשלב יתמיהה הרויעוררות בקושי. ת ו ל ק ת י ה ה חשיבותעל
 הן בלמידה, שני כשלב המדויקת השאלה  הצגת או קושי ה ישר ואלמירה,
 יתאם: : הבאים בספרים ראה - המבש במרעי הן טכסט, של הפרשניתבעגורה

naturwissenschaftli-des: Wert ם. wesen : Kerschensteiner: thnk. א  How 
ilnterrichts.chen 
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 ייבובי,נחמה160
 כי תדבר, מום בעלי של ם י י 1 פ י ר על לא נבואתנו, היא כך שלא יבינו,ועתה
 ? בכך נהמה ומה החוזרים. קהל בתוך ם א צ מ י ה עלאם

 אנשי ולא הגבורים שלא לכך, לבם תשומת את תפנה זו לשאלהוכתשובה
 סביב "שאי ד( )ס, ישעיה כדברי אלא לשוב, יזכו העם בחירי לא בלבד,החיל
 בדברים הכתוב את הלוח על לכתוב וראוי לך". באו נקבצו ם ל 1 כ וראיעיניך
 : דיומא בענייני וקשורה קלה בית עבודת לתת הזדמנות לפגינו )וכאן ג-ד.ל,

 את מצא כבקשה. מוסף בתפילת נאמר לעתיד, כהבטחה כאן שנאמר"מה
 בתפילה".(המקום

 מתוך העולה הוה הבכי למשמעות השאלה לפני התלמידים יעמדוועכשיו
 צער של בכי וגיל, שמחה של בכי : בכה וזה בכה זה ויענו והרינה השמחהגלי
 גושה של בכי זכו, שלא אלה על בכי ובצרות, בגלות שעברו השנים כלעל

 לתלמידים יתברר הדיון מתוך ז הנכונה התשובה מהי שחטאו, חטא עלוחרטה
 חד-משמעי, באורת מתימטית חידה כפתרוז אדם של לבו חידת לפתורשאין
 מהולות טובה והכרת וכנשה והרטה A1fil", שמחה fi1VQ7 להיות ינקותשהרי
 שגגותיו. על להודות עשוי חסדים על המודה הלב יחד.כולו

 כאן ה"תחנוגים". למשמעות השאלה היא הבכי משמעות מאשר קשהשאלה
 נכ- התהדירי. ניתוחו מתוך הכתוב משמעות פתרון דרכי תלמידיך אתתלמד
 : כזאת בצורה הלוח על בפסוקנו המחוברים המשמטים אתתוב

יבואובבכי
 .. . אל אוליכםאובילםובתחנונים

 - האופן תיאור : m1T הראשונים המשפטים שני של התחביריהמבנה
-נושא  משפט של נושאו שונה. המשפטים בעגי הנושא של זהותו אך נשוא. 
 שאת זה, לפי ונראה המדבר. ה"אני" ז שני משפט של ישראל. ז הוא מיראשון

 - ישראל פעולת של האופן כתיאור - רבים כדעת - לפרש איוה"תחנונים"
 של פירושו את לקבל שיש נראה כ1 ועל ה'. פעולת של האופן כתיאוראלא
 zs. ורחמים חמלה הוא "תחנונים" שענייןרד"ק

 טובה היינן וישעתה, במקומה טובה ארת וכי יפניך דרכים שתי דידקטיתמבהינה
 שעה. באותה ביתה אותה יצרכי בהתאם שיעור יאותו המורה ין שהציבימטרה
 יו P11D למצוא התוכי רד"ק. פירש ובד .כך : יתימידיך יומר אתה יכוי : הןואיו
 את המשקפת בכתיבה היוח עי הכתוב לפניך "הרי : ויומר הסדר את יהפוךאתה זיכוי התחבירי". מנגהו בהבלטת היגח עי הפסוק את יד כותב הריני : הכתובמישון
 מי שי תמנונים ? כאן "התחנונים" עניין מה יהסביר :ה ית' ההזכי "תחבירי.מבנהג

 היות "יביתי כ( 'א, )יהושע כמו ורחמים חמיה ענין : ובחהנונים ד"ה רדיה23
 - להם והדומים אלהינו" ה' מאת תחינה "היתה : ח( ט, )עזרא ; תחינה"להם
 ורחמים. תמלהענין
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 לדבריהם כאישור הפרשנים דברי את לפניהם תביא דעותיהם, שיביעו ולאחר 1הם
 גרולים. לרעת וךכיוובו~כהודאה

 מן תדרוש בודדים לפמוקים הפרק התפוררות ממכנת שוב להילחץוכדי
 ם י ל מ ב ולכלוב ט--יג, ; ו-ח הבתים בשני שקט עיון לעיין עתההתלמידים

 "בהלי- או בארץ". - "בדרך : כאן הרצויה התשובה *2. ביניהם מה ת ו ט עמ
 שגי של בעניינם ההבדל שזהו לכך וכהוכחה לביתם". בשובם - הביתהכתם

 פות- הפסוקים שני הבתים. שני מתוך פסוקים שני בין השוואה תשמשהבתים
 : ולהכרזה להגדה בקריאהחים

 עמך. את ה' הושע ואמרו( הללו )השמיעו : וטס'
 יעקב:  את ה' פרה כי ,( . .  ואמרו . . . באיים )הגידו : יפס'
 נסתיימה לא עוד : צווי בלשון בקשה והיא לה' הפגייה בראשון ? ביניהםמה

  פדה כבר הדבר, בא כבר : עבר ובלשון לעולס היא הפנייה בשניהישועה.
 לא שנשאלה שאלה )והיא לשאול תלמיד ויתעורר "י מזלך יתמזל ואםוגאל.
 אחרת דת מאמיני ע"י התקפה כשאלת נשאלה וביותר חכמינו, ידי עלאחת
 אלא  איגי ההם הטובים בימים יבואו אליו אשר ה, טוב 1,יכ, : קדומים(21בימים

 הסכנה בגלל ביוהר, היא השובה ספורות במלים תינתן כזו  יתסובה הדרישה24
 קטעים שני בין הבדל שיינתן כך, על נעמוד לא אם לעיל. עלי" שעיבדנוהשנייה

 פרפרזה לאותה בעצמנו נגרום בלבד, מלים בשתיים-שלוש נבואות שתי ביןאו
 היא אומרת כביכול אשר קלושה, לפרוזה נהררת שירה של הפיכה לאותהטפלה,
 דבר". "אותו וכלל כלל היא אין דבר של ולאמיתן אחרות, במלים דבר""אותו

 לעניין תיכנס ואל לפניהם תעמידה אל התלמידים, אצל השאלה תתעורר לא אם25
 במכה. מרגיש יראינו למי רפואה שנותן כמי תהיה אל ?ה ובמקרהזה.

 התורה יעודי היו זה "ימה : כבחוקותי לתוכחה בהקדמתו ל א נ ב ר ב א דברי ראה26
 בשלמות יעדה ולא הזה, בברית 'תזכרו גשמיים דברים כולםחוכרה
 האמותת. מצלחתו האדם כל סוף הוא באשר המות אחר  הנתמה  וסבר . .הנפס.
 אתר נפשי שכר לישראל העת וכחשו הזה הכתוב עם האהבים שתו שותרכבר
 ,"המות

 "נעיי : בח17תי פ' יצחק" "עקדת בספרו מה ער יצחק ר' שואי ינהובדומה
 : תורתנו על ישיגו ומכעיסיו רצונו לעושי ה' מאת ועונש בשכר המאמיניםהדתות
 ויעדה ממנו התורה שתקה איך מהתורה, המכוון העיקר הוא הרוחני שהשכראחר
 ו" התוויים במעשים  לאגשים לתכליח  ושמתהו ואבר הכלה הגופייהשכר

 לא אשר ""ספק : לט פרק ד מאמר העיקרים" ב"ספר ו ב ל א ף ם ד י ר'ואתריהם
 הרוחני היעוד בתורה  גוכר לא למה : והוא בו מלספק והאחרונים הראשוניםסרו

 אחר כי : הוא זה בכל קשה והיותר . . . 1 הגשמיים היעודים שנזכרו כמובפירוש,
 הגסמיים היעודים הזכיר למה השכר, עיקר שהם הרוחניים, היעודים הזכירשלא

 ?" השכר עיקרשאינם
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 ותכלית'כל טוף זהו וכי ? ובקר צאן ובני ויצהר ותירוש דגן של ארציטוב
 ז". ולמדות לגאולה הכמהה הנפשמאוויי
 מיני שני את ולהראות ההפטרה ממסגרת כרחנו בעל לחרוג עלינווכאן
 איו לעולם אשר הארצף הטוב הנבואה בתחילת : זו בנבואה המובטחיםהטוב
 הנבואה ובסוף מקום, בכל מברכותיו הן וכרם שדה מתנות בו, מזלזלהמקרא
 את איש עוד ילמדו "ולא : לג( )פסוק והוא הימנו למעלה טוב אין אשרהטוב
 ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי ה', את דעו לאמר אחיו את ואישרעהו

 ,.גדולם".

 הדיבור-וכאז את להרחיב אולי אפשר אינטליגנטית, היא הכיתהואם
 לנו הידועה ערכית חלוקה אותה במקרא שאין תסביר, - ישירות אליהםתדבר
 ארצי, טוב בין לנשמה, גוף ביז ההבחנה אותה מאוחרים, מוסרמספרי
 לא ערך. בעל הוא רק אשר שמימי-רוחני טוב ובין - ובזוי מעוט-ערךגופני,
 בבקעה יוצאים ותהומות ומעינות ויצהר ותירוש דגן כל במקרא..כאן הואכך

 אז כי כמתנת-יה, ה"', "כטוב אותם האדם רואה אם מאד, רב ערכם -ובהר
 יוכלו ואיך - ולקרבתו ה' לברכת ביטוי גם הקונקרטית למציאותם מעברהם

 ז רוח ורעות הבללהיות

 וכסמלו כמשמעו המשמש הזה, היקר המים-הנכס פסוקנו: אלונשוב
 : העולים את כמלווים הקודם הבית בסוף הופיעו חיות, וגוחן מרענן כללהבעת
 הזה החקלאי הטוב : לפנינו המים שפע של הברוכות תוצאותיו במקומנוכאז
 כאז עומד טוב אותו - שמע קריאת מתוך לנו הידוע ויצהר ותירוש דגןשל
 התלונה משתלטת והנה נהר"(. כמו "יאספו : )רש"י אליו והנוהרים השביםמול

 תהיה עצמה כוה,.והיא לטוב הופכת עצמה שהנפש עד כר, כל מולםהעמדת
- רוה""כגן  והארץ כברזל "שמים הבצורת אימי כל את הנוגדת תמונה 

-כנחושה"  ומרווים המחיים המים ברכת כאן רוו. תלמיה כל עצמה הנפש כאן 
 תוכם. בחוד אלא ממולם, ידם. על לצידם, עולאינה

 אלה פסוקים ביז קשר מה הבוכיה. אמנו רחל על המדבר לבית עתהונעבור
 ז והרננה השמחה תיאור לאחר ולבכי לנהי מה ?לקודמיהם
 נפרדת נבואה וזו הפסוקים, בין קשר כל אין שבאמת אומרים ישאמנם
 יוכלו שלא הקובעים שאלה לי, גדמה אך הקודם. הבית המשכו_של כללואינה
 לא לפנינו שאין שוכחים קודמים, פסוקים של כהמשכם לבוא רחל קינתפסוקי
 שלבים-שלבים הערוכה מסה ולא . היסטורי, סיפור ולא ענייני, וחשבוןדין

 כרונולוגי או שיטתי או הגיוני לסדר דרישתם ואין כרונולוגי, או עיוניבסדר
 וההווה העבר של האבל את להחדיר : השירה מירכי זה כי לגיטימית.דרישה
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 ויתכו לשמחה. והיגון לששון האבל יהפך בו אשר המקווה, העתיד תמונתלתוך
 שמהת תיאור לאהד שגלו, בנים על הבכי אל העצב, אל להזרה שהגורם~אד,
 ועצב ששמחה זה, בכי השבים. של לבכיים האסוציאטיבי בקשר הוא -השיבה
 המפרידים פסוקים יש כי אם - ההוא הבכי זכר את שמעלה הוא בו,מהולים
 שגרמו הן הן ין עוד" לדאבה יוסיפו "ולא שהמלים לי נראה ויותרעיניהם.
 הרבה ולהבא, הכאז של הדאבה את שוללות משהן יותר כי הבא, עםלקשר
 שטראוס ל"א לימדנו וכבר עכשיו. עד של הדאבה זכר את מעלות הויותר

 הוא המשולל את מרחיק משהוא שיותר השירי, ה"לא" של בכוהולהרגיש
 מוע- שם )וגס הבאים al~1DDn דדך אף שדרת ודאבה 'נ. בתודעה אותומעלה
 רחל. של קולה לשמיעת עד ויגונם"( "אבלם זכרלים

 שמו איחור ואל עצמו. בפרק להסתכלות לעבור יש הפסוקים שלומקישורם
 תמרורים-רחל בכי נהי נשמע, ברמה "קול בפסוק: והבכי הקול בעלשל

 קול אלא שאינו מתברר זה לאהר קול, נשמע תחילה : ודוק בניה". עלמבכה
 הקול בעיקבות הלכת כאילו או הלוט, הוסר כאילו עתה ורק ונהי, בכישל

 לוה )ודומה בניה על מבכה רחל : עצמו הבוכה מול עמדך עד אליווהתקרבת
 רק בתהילה אשר אחרי התמונה של אטית התבהרות : לא ד וכן כא ג,בירמיהו

 ומשמעותו. הבכי סיבת גם מתבררת הבוכה זהות התברר ואחר יישמע(.הקול
 ולכך הפסוק. להקניית כעזרה חז"ל באגדת השימוש של תורו הגיעוכאן
 :  עקרוניתהערה

 בתכליתם. לפסוק. בזיקתם הספרותית, בצורתם מיה זה מאר שונים חו"למדרשי
 "דרכי בספרו :"י הייגמז וצחק פרופ' שמכנה )מה ומזפיא חדש עולם זה חרבעויט שי דרסיסיס מן וגוגיפ p1DDn שי התחבירי מבנהג את ירסיסים השיברים כאלה"1

 - הנגרמת ההפתעה בכוח גם ונפלאים יפים והב - היוגש"( "שבירתהאגדה"
 אך

 את כיל נוגדים שאינפ ויש ממנו. התרחקו בכוונה אשר הפסוק, ילימוד עזר הפאיו
 את הם נוגדים אך התחבירי, מבנחו ואת תיבותיו סדר את הוימים והם הפסוקישון

 ויפיפ טובים הפ הקשרם. בתוך משתבציפ אינם או ולאחריו יפנין הנאיפהפסוקים
 גס אד ; ראינוהו יא אשר דרש באור מהקשרו והמנותק המבודו הפסיק אתומאיריפ
 ומתיך מסגרתו בתוך פסוק כל יהביז הרוצה המקרא. ליוסד כשר טובים אינםאיה

 שבטוי "עוד" עי יעיל בנאמר ועיין21
 הפסזק.

 כך ידי ועי יהכהישו, מסויים, מושג יהרחיק השלילה באה שירי שאינו "בדיבור28
 מ% המשויל המושג את מעמידה שבשיר השלייה המחוייב. ימושג דרךיפנות
 המשורר ביקש לז . . . ממנו נפדה לא כפיק השיר שי בגופו המחזייךהמושג
 האמנותית בדמותו גם ההגיוני כפשוטו המלים שבתוכן החיובי( )את . .ימסור.

 מרחיקו הוא אין בשלילתו המשויי( )את מיהזכיר ירג1נע עיין היה השיר,שי
 המשויי( )שי זכרו את בנו מעורר הוא אדרבא, שירי, שאינו הדיבור כדרךמדרכו,
 ביאייק, מוסד הספרות", )"בדרכי יחוכה" שיא בדמיוננו הזה הוכר אתומחזק
 74(. ע' תהיים", שרקי ; תשעטירכתיים
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 בריאתם מתהילת אשר מדרשים יש ואולם שלמה. נבואה של אורגאני כחלקהקשרו
 הנאמר את לראות  ולהעמיס  הנבואי, הסיפור הפרווה,  הוראת את  לשרת אלא נאמרולא

 המצומ- הקצרה לשונו את בדמיונו להשלים לקורא לעזור וביתור השיסיק, וביןבשיטיו
 ריטו- מאמצעים ומהנזרת נוי אביזרי לעתים הנעדרת כולה, ומכונסת המופנמתצמת,
 דו-שיח, ע"י משל, ידי על אנקדוטי, קטן סיפור ע"י - השזמע רגנני לעורר רביםריים

 אלה ואגדות לאינטימי. הכללי את למיוחד, הסתמי את למוחשי, המופשם אתהעושים
 מושגית, בהבנה רק לא אתה כשמעוניין בייחוד המקרא, להוראת הטוב האמצעיהן

 רגשית. בהזדהות גםאלא
 היא, הקב"ה-ואשר כלפי הטוענת המתאבלת, אמנו רחל שלהמוטיב
 בצז- הגורה-חז,ר רוע את קזדעת וביגונה באבלה בטענותיה, היאודווקא
 )פתיחה רבה איכה של הפתיחה מן לקחתו אתה יכול במדרשינו. שונותרות
 - האבות מן אתך כל של טענותיו את דרמתית בצורה  המביאה ,;, נסוף(כד
 ועונה דבריה מקבל והקב"ה טענותיה וטענה אמנו רחל שקפצה עד הועילו,ולא
 מפרקנו. סו-טז במסוקיםלה

 המבודד, רחל של קבורתה מקום תכלית על המדרש את לקחת אתהויכול
 יותר מפורטת בלשון או י( )פ"ב, רבה בבראשית המובא המכפלה, במערתשלא

 של בלשונו - ביותר הטוב שהוא לי ונדמה - או )יא( ג פרק רבתיבפסיקתא
 טו- פרקנו בפסוקי שם מסתיימים והם בבואי, ואני ד"ה ז מח, לבראשיתרש"י
טו.

 יבואו לבל וכסיומו, השיעור בסוף תבוא האגדות או האגדה שקריאתרצוי
 רגשות ספונות )אגדות מצר. אשר הרושם את ויטשטשו והסבריםדיבורים
 דידקטי עיוות בכך ואיז "להמיתם"(. עלול הניתוח אשר הטכסטים מן הןכאלה
 את לפתוח עלינו אופז בכל כי הבית, סיום עם שלא שיעורנו את נסייםאם

 החל הזה, הבית של לפחות כולו, הפרק של לא אם - בקריאה הבאהשיעור
 יד.מפס'

 על לעמור עוד יש כי ה', תשובת  סו-טז, הפסוקים חובת יצאנו לאועדייו
 : דעות שלוש והנה שכר. יש שלה -הפעולה" שלמהותה
 על עברו ולץ שמי את שכחו ולא  שנים. כמה הגיות שסביו גניך לפעויה :רתק
בריתי.

 בניה. יל שעשתה והנהי הבכי היא הפעולה :אברגנאל
 וסבלה בניה וגודלה שטיפחה היא הפעויה : אוה"ע( מחכמי רבים )ובזהבורם
 בגים. גירוי צער כיעליהם

 1. פרק ראשוז, "לק ביאייק-רבנ,צקי, שי האגרה מספר קחגו יותר, לך נוח ואםש
 האבות. אבי : 1נעיף
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165 השנה ראש שי ב' 'ופ הפטרתהוראת

 את לך תבחר לא : הקודמות בפעמים שדחינוה זו בדרך ללכת איעצךהפעם
 שיקול מתוך שיבחרו כדי תלמיריר, לפני שלושתם תציע אלא  הפירושיםאהד
 ו מקרא של לפשוטו ביותר הקרוב מהם איזההרעת
 לא והיא - אפשרות בה שיש מפני זו, בדרך ללכת כדאי שכאן לי,נראה
-רחוקה  : ביותר הסבירה לדעה נבון שיקול ידי על להגיע 

 מידת שי והירה בדיקה ע"פ יפירוש נתפשיפ אינפ ביי בדרך תימטיים : לבושיפ
 ו, מ צ ע י ש כ היפה יפירוש ספרטני באופן יהיתפש הם נוטים איא יכתוב,התאמתו

 אבי ז הכתוב כיוון אייו אשר באמת הוא הוא :ה יפה דבר האם עצמם, ישאולמבי'
 קבוצ- "דינמיקה הי~פ שקרוי מה של ידרכיה שייך )והוא פסיכויוגי חוק אינה פיעל

 דעה יכי תמיד תתעורר במשותף, רעיוני שיקול העושה קבוצה בתוך השוררתית"(,
 חוישת את לראות ley~ ראובן שאין ובכי שמעון, מצד התנגדות ראובן ע"יהנאמרת
 בו שבחר הגירוש "וישח את יראות הוא חריק כן ספונטנית, בו שבחרהפירוש
 רשאי המורה ואתה הדבריפ, ויתיגנו וויכוח יקום וביה ומיניה להימך. וכן -שמעון
 השחדי אך יוויכ~ח, יהיכנסכמובן

 הוויכוח קצב ,רד אשר עד יעתד חוות את לדחות
 והענות-נגד טענת עי יחוור התימידים יתחייו כאשר עצמם, יבין התימידיםבין

 בכיתה. הושמעושכבר
 האם תמונת על במהיהות לוותר עלינו רד"ק של פירושו לפי : השיקולוזה
 וכו'. אמונים שמרו אשר בניה אל מרחל המסומל, אל הסמל מן ולקמץהבוכיה

 לאם התייחסות יש עדייז ה', בדברי הבא, בפסוק גם שהרי נראה, זהואיו
 נמגמת, התמונה אין אמנם האחרון הפירוש לפי לבניה. ולא אליהופנייה
 טפחתי "אשר בבחינת בניה המבכה לאם בנים גידול צער :כר ימהואדרבא
 נזכר לא כי הפסוקים, לדברי יפה נצמד זה פירוש אין אך כלם", אויביורביתי
 ומגדלת כמחנכת כאן מופיעה רחל ואין בפסוק, הבנים גידול ענייו נרמזולא
 של פירושו שרק נראה לכו בבכי. וממררת כמתאבלת רק אם כי בניה,את

 הפסוק. בלשון המעוגן הוא ל"פעולתה"אברבנאל
 על להעלות אפשר באמת האם : בכיתה דעה תישמע זה פירוש שנגדיתכן
 השאלה שתישאל )והלוואי ז "פעולה" של ערד להם ייוחס והנהי שהבכיהדעת

 להפ- רוצה איגד ואם - טובה הזדמנות לך תינתז אז ,,. התנגדות(ושתקוט

 שיא "הי~ואי : תקווה מתוך לכיתתו הנכנס : לך יומר אנכי רב-שניס נסיון מתוך30
 פי~נית בעיה תתעורר שלא ושיום "הס : תפייח ומחוך פיונית" שאלהישאיוני

 תתקבי שחסייתו ין מובטח פיונית", טענה מוי יעמיד~ניואל.
 יסייע- השמיים ומן

 המורה ואייו fillp~1. קושיות ובל' שאיות ביי ישרים שנת תיש, עכיתתזע~הו
 א'. דבר שי עיגונו ממני וידרוש אחד יפחות שיקום או שיקומו "היואי :המקווה

- ד'" בעניין דברי נוד טענות ויטען 1', עניין עי המס ~יצעק ב', קושיהויקשה.  
 מן ומהנבעים והטוענים "מקשים יתרבו כיתתו את "נכו ומן שבמשך יומובטח
 ושמחים. מאירים יהיו והשיעורים -כך עי שגשגו וגרויים הכמיס מדעת או מדעתך ויישוביפ הסנרים ינו הב :המורה
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 ליבוביץנתמה1%

 ומה כוחו מה להסביר -- הבא לשיעור תשובתך תדחה הפרק, רציפות אתטיק
 הלא ן הגחם" "שאגה של אי-השלמה, של  הרבנה, על אומה אנף שלעוצמתו

 יש וכן לאחריתה. התקווה את בחובה נושאת זו-כברהיא-אי-השלמה
 בשמ- ורואה זוכה ירושלים על המתאבל "כל ל( )תענית חז"ל דברי אתלהבין
 חצות"(. "תיקון בביאליק היעור עברית, לספרות מורה גם הנך )ואםחתה"
 הגדול הקהל של מבכייה השונה לבכיים שהביא הוא רחל של זה בכי)ואולי
 הנה(. ישובואשר

TD1של כקולה לא ואולם  קול. נשמע שוב האהרון. הבית אל הנן, אל האם 
 רוויות והן מפורשות, . במלים המדבר הקול מלים, ללא קול שהוארחל,

 קשורים ושניהם המוסר, ומז הייסורים מן "יסרתני" במלה ישדו-משמעות.
 ומכאובים צער גרימת יב( א, למלכים )פרט "יסר" במלת איו בזה. זהבה

 על צער גורמת פעולה היא הייסורים. .מקבל טובת וללא תכלית ללאשולת,
 במקרא תמיד כמעט הוא - המייסר - הנושא כן על אשר ולתקן. להיטיבמנת
- DIK1~" "יסרתני הצורה המורה. או האבה',  צורה היא - הזכרתה כבר 

 האם אך שזרם. מאותן גזורות בצידה ותוצאתה פעולה : ירמיהו עלאהובה
 סבילות ומחוד הפעולה מקבל מרצון שלא אוטומטית לתוצאה כאזהכוונה
 של פעולה לשיתוף הכוונה האם או וארפא"( "רפאני )כדוגמת מצידוגמורה
 ז הייסורים את וקיבלתי יסרתני : כלומר ז והנפעלהפועל
 את להגיו יקשה בהם, הצפון למוסר הבנתי : גם כולל הזה הפירוש אםאך
 וקיבלתי הבנתי אם הן ? לומד" לא "עגל של הדימוי מהו : הפטון שלהמשכו
 בין להפריד ניסה כן ועל רש"י בזה הרגיש ז לומד לא עגל איני שובמוסרך,
 לא כעגל ה ל י ח ת ב "והייתי : ופירש בצידו הסמוכה הפעולה וביןהדימוי
 הדימוי את המשאיר רד"ק דברי נראים יותר אבל לך". חטאתי לכולומד,
 אותו לימדו שלא : "כעגל" : ואוסר" "יסרתני של לפעולות האופזכתיאור
 י' . . שילמד עד אותו ומרגיליו אותו  שמכין 9(- למד ולא בעוללמשרד
 "עגי של הדימוי ובין .ואוסר" בין זו סתירה פתר ישיך האואוים

 יימד" לא
 : ביי התקדמות עמה שאין לגמרי, פסיבית כפעויה "ואוסר" מפרש שהואעי-'ד'
 עוד וכל ומקפץ, מסרב שהוא בקרון, וימשוך יחרוש עיין וישימוהו בעול יגמד"יא

 והוא מספר אין פעמים יוכה עד ומתפוצץ, ומקפץ מדיג מתאמץ, עוד אותו,שמכים
 נוצר". שלכר מביןאינו

 עדיין )יז( זה פסוק של הראשונה במחציתו אפרים שהרי פירושו, ליונראה
 מבקש הפסוק של השני בחציו זרק והשכיל, הביז שבן מצב על מדבראיגז
 אתה כי ואשובה "השיבני : לומד" לא "עגל מהיות לחדול כדי נוסף, סיועהוא
 אלוהי".ה'
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ו"1 השנה ראש שי ב' יום הפטרתהוראת

- ששוכההשיבני
 גזורה תוצאתו 'ואחריו אקטיבית בצורה פועל של צורה אותה לפנינושוב
1t1KD.נעשות שהפעולה אוטומטית, התוצאה 'שאין ספק אין כאן ואולם שורש 

 חשיבות בעל שהוא זה, עניין להבין תלמידינו על הצדדים. משניאקטיבית
 לחזור האדם של המוחלטת הברירה ולת יכ הדתית: לתפישתנוגדולה
 1ה1 שיסייע השמיים' מן לעזרה זה עפ זקוק והיותו אחד, מצד מדרכובו
 על להם כתוב הזה: הפרדוקס את שיבינו כדי חזרה. של זו בדרר ר 1 ח בל

 : פסוקים צמדי שניהלוח
 לבבכם". ערלת את "ומלחם ; טז( י.)דברים
 לבבך" את אלקיד ה' ומל ; ו( ל,)דברים

 יחזקאל מתוך הצמדוכן
 ועשו בם פשעתם אשר פשעיכם כל את מעליכם "השליכו : לא()יח,
 חדשה". ורוח חדש לבלכם
 בקרבכם". אתן חדשה ורוח חדש לב לכם "ונתתי : בו()לו,

 הפעולה. לשיתוף ויבינו אלה, בצד אלה יתקיימו שצד להביז התלמידיםועל
 ונפעל פועל כאן שאין עומר, ויש 1 הראשון הצעי איזהו : שישאלווייתכן
 דברי זה לענייז ויפים גמורה. בהדדיות פועלים שניהם אלא ושב, משיבאו

 לפני קראם ה. הל' ז וטרק י4-ב הל' ה פרק השובה בהלכותהרמב"ם
תלמידיך

- 
 : עומדים אנו תשובה לימי בהכנה הלא

 הבחירה את ה בפרק ביותר החריפה n~lsa שם הרמביים שהסביראחרי
 לדרך עצמו להטות רצה "אם : בעולם לאדם שגיתגה המוחלטתהחופשית
 לדרך עצמו להטות רצה ואם בידו, היכולת( )= הרשות - צדיק ולהיותטובה
 עליו ג11ר ולא שיכפרו מי לו ואין . . . . . . בידו הרשות - רשע ולהיותרעה
 לאיזו נוטה ומדעתו מעצמו הוא אלא - הדרכים משגי לאחד שמושכו מיולא
דרך

 לעצמאות בסתירה כעומזיס הנראים הפסוקים את הוא מביא - שירצה-
 לאדם. שניתנה הזוהגמורה
 יורה כן על ה' וישר 'טוב כה( )תהלים דוד שאמר זה "ומהו : ה"ה ו,פרק
 ה' דרכי מודיעים להם נביאים ששלח זה במשפט' ענוים ודרך ; בדרךחטאים

 בכל זו שמדה ולהביו, ללמוד כח בהם שנתן ועוד בתשובה. אותםומחזירים
 החכמה בדרכי נמשך שהוא זמו שכל :אדם

 אותם. ורודף להם מתאוה - והצדי
 : כלומר אותר, מסייעיו לטהר 'בא לח( )יובא : ,"ל רבותינו שאמרו מהוהוא
 ,-... . י,. הדבר" על נעזר עצמוימצא

 המס- בן-זמננו דעות הוגה מדגרי מובאה עוד יה01יי תוגי ומבינה נבונה ובכיתה.31
 הקוים מן אהד זה פעויה" ב"שיתוף מצא אשר בהו, הרמן הפילוסוף שיטת אתביר
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 ליב1ביץנחמה168

 נהמתי" שובי אחרי "כי : הבא בפסוק "שוב" בשורש השימוש הוא יותרקשה
 82. א בחלק הזה הקושי על העמונוךובבד

 כבר הדידקטי ערכה על אשר שתוקה, עבודה של תורה שוב מגיעיבאן
 ממסגרת לחרוג ואף פרקנו על שוב לעבור התלמידים יידרשו לעיל,דיברנו
 השורש מופיע שבהם המקומות כל את  ולהעתיק  בא  פמוטן עד ולעייןההפטרה
 : כזה השונות, בצורותיו"שוב"
 אויב, מארץ 1 ב ש ו :סו
 לגבולם, בנים 1 ב ש 1 :טז

  ואשובהמאתהה'1קהע:השיגבי
 ניתק י ב 1 ש איי כי :ש

 שוביאלייהכ:שוביבתיתישראל
 8ק . , . ה ב ב ו ש  ה הבת :כא

 מושג את יצרה לא החילמית ות המיד ת  "תור  ישראל:  לדתהאמילים
 את  לשחרר  האמצם לה  ואץ הסמבמ לה אל אוז, מכיה ואעההגאולה

 ולהגאל אלוחו מאת סיחה לבקש האדם יכה הדת מבחעת רק החמא. מןהאדם
 מושג . . . ונסלחו נתכפרו ומעשנותיו ה'אנ" לרמת כך ע"י ולהתרומם ידועל

 היא הגאולה ולאל. לאדם מתייחס הוא : )קורלטיבי( מצטרף מושג הואהגאולה
 הפרוטסטנטעת מן כאז גם מתרחק גצן הרמן יחד. גם האל ומעשה האדםמעשה
 תפצה ,מהיתה השנייה, הקיצומת הדעה מן תם בלבד, אל כחסד הסליחה אתהרואה
 שביחזקאל פסוקים שני בלבד. האדם של אוטונומי מעשה ובסליחה בתשובהלראות
 לא יח, בפרק אלוהים. ומעשה אדם מעשה בין הגומליו השפעת את יפהמסבירים
 האדם האדם. פשע את נושא אלהים חדשה". ורוח חדש לב לכם "ונתתי :נאמר
 יכולים אין אבל בזה. יצליח אם יודע הוא ואין פשעו את מעליו לגוללצריך
 האגדה מן רמות  היא )ואת  סיויפרג עבודת בבחינת שיהיה תפקיד האדם עללהטיל
 שמדי עליו נגזר ואולם ההר במעלה עצומה אבן לגולל שנענש מלך :היוונית
 מפרכה, עבודה : לאמור ההר. תחתית אל ותתגולל תשוב לפיסגה, האבן אתהעלותו
 סיוע לאדם ניחן ולכן לנצח(. הצלחה לאי שנידונה להצלחה, סיכוי כל עמהשאין
 בתשו- החזרה שלו, תפקידו עבודתו, בכ"ז היא אשר בעבודה שיצליח השמייםמן

 של הזקונים "ספר : בפרק תרצ"ה, ת"א הדור", "הוגי ברגמן ש"ה )מתוךבה".
 ש~ עמור עיין  3% 229(. ע' כהן",הכמז

 לעיל.
 להם היתה כבר הראשון, חלקו את למדו או  ירמיהו  ספר את התלמידים למדו אם33

 : הבאים שבפסוקים "שוב" בשורש שם ואף ג ק ר פ ב כזה לתרגילהזדמנות
 ואתומתרעטרמםושובאלי...;  עי.." .,.הישובאיהא:
 ו . , . ישמל ה ב ר ש מ nnms אשר המיתו:

  כלאלה:אףתשוביאשבהןו:ואמראחריעשמהאת
 ; יהזה איתה בגתה אי ה ב ש לא מת במ מם :י

 שראל;יב:שובה,משובה
 מ י ב ב ו ש מש ה ב ו ש :ז
 בגולה תורניים ותרבות לחינוך הטח' הוצאת ירמיהו, בספר לעית "גליונות"ועי'
 יםגלית
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169 השנה ראש שי ב' יום הפטרתשואת

 שבהן השוגות המשמעויות הן מה הזאת, הטבלה את הכינם אחריוירשמו
 שבי- לטובים - לתלמידים יתברר : השונים במקומות "שוב" השורשמשמש
 לארץ שיכה לפנינו -שיש ההלשים( גם בפרק עיינו שבינתיים )אלאסיהם
 מלשון מאחריו שיבה ויש תשובה, מלשוו אליו בחזרה שיבה יש ; לה' שיבהויש

 שובי "אתרי : פסוקנו את משה" "הואיל בעל מפרש וכן 4,. ושובבותמשובה
 ,,.מאחריך"
 והוא המדבר הוא ה' : האהרון לפסוק הגענו זה ועם ה' לתשובתהגענו
 אהובה שהיא אמרנו )וכבר כפולה רטורית בשאלה פותה הוא עצמו. עםמדבר
 ישראל מכונה שבהם בכינויים עתה ונסתכל עצמו. על כשמשתומם ירמיהו(על

 ביהם השינוי אל : שיעורנו בראש שהעמדגוה השאלה אל חזרנו ובזהבפרקנו
 "בתולת ואה"ב "עם", בכינוי תחילה שנקרא מי : הנה עד א מפסוק לישראלה'
 "בן : שבכינויים ברך כאן נקרא - "בכורי" ואח"כ "עמו", ואח"כ ציון",בת

 שעשועים". ו"ילדיקיר"
 מה - אזכרנו" זכר בו דברי "מדי : בכתוב לדייק עוד עלינו כאן גםואולם
 רוב כדעת לפרש שאין אלא ז שחוכרנו מבלי במשהו לדבר היתכן זמשמע

 כפירוש אלא אזכרנו", אפרים על לדבר שאתחיל פעם "בכל :הפרשנים
 ואהרן מרים "ותדבר את ]ונזכור לגנאי" הוא בי"ח שאחריו "'דבר' :המלבי"ם
 הם מי נ"א([. )במדבר ובך" בה' דברנו כי "חטאנו וכן יב( )במדברבמשה"
 רוצה הדין מיטת הרהטים. ומידת הדין מידת היא הלא ז זה עם זההנאבקים

 משובה 'רושלים הוה העם שובבה מדוע .שוב. ויא ישוב אם : ד-ח ח, ירמיהן ועי'34
 ישוב. מאנו בתרמית ההזיקונצחת

 גם ואולם עיין. יהתגבר וניסו בקשי הדגישו היהודים שרק נראה המתרגמים סו35
 "אחרי ובין ואשובח" "השיבני שביו הגזרוני הקשר עי שמרו יא ככויפ רובםהפ
 בשתי הפסוקים בשני "שוב" הפעי את כמוהם פירש אשר יבובך פרט ", . ב 1ש

 : בינותם הגורוגי הקשר על שמר זה ועם - מאחרי( סוג אל, )שוב שונותהוראות

 """ Version James .ץ :turned be shall 1 and me thou turn 18 :השוה
repefited.1 turned was 1 aftcr Surely 19: ץ. 

repentirai.me (0 104 ,י revenu 
~tre 

AprGs : 19 ץ. Synodale Version 
Busse.ich !%1 ward, bekehrt ich 1(% 19: ץ. Lwther 

 חמאת התשובה ואיו התשובה, של הראשון כשלב "הנהמה" איו ישישהם כ,,אם
 : עמנו מבגי  המתרגמים זה לעומת הנחמה. פרי - האנושיהמאמד
  אויף יח:נוגלאסמיךווידערקעהרן.  תר"א( וקראטאשיוביאור

 - ב א האססע דיר פאן מיד איך נאכדעמ : יט . . וךדערקעהרע. דיר צו איךדאס
 בערי,עט וואהי עט איר האבע  ט, ?ווענדעג

 :ולעומתו

...תת%"
umkehren ich dass טת" mich lasse Kehren 18.ץ: Buber 

lassen.leidsein ם" ichs habe י 0 וא Abl me~ner nach ד :19 ,%נ. 
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 ליגוביץנחמה0ה

 על עוד, אזכרם זכר : ואומרת הרחמים מידת באה יאולם בגנותה -- 1 בלדבר
 ארחמי. רחם לו מעי המוכז
 דברי את  נזכור "השרוננת". אל דרכנו, ראשית אל הגענז "זכר" במלה-

 שה,  הראשון הארם; עם ה' כהשתתפות "וכרוי"  הממביר  כהןהרמן

 המקרא בפסוקי וגעייז המחזור את עתה ונפתח ברית. עמו וכרת נח הואזכרו
 זכירת.ישראל נח, זכירת : פסוקנו הוא בהם האחרוז אשר בזכרונות,שהובאו
 אלה - התוכחה דברי כל הגשמת אחרי בגולה, אבות ברית זכירתבמצרים,

 ספרי מתוך הזכרונות פסוקי שלושת בתורה. הזכרונות פסוקי שלושתהם
 בזכר מדבר השני אדם, הוא באשר האדם בזכר מדבר הראשון -הכתובים

 עמה ישראל עם כרת אשר הברית בזכר - שלישי ה', יראי מיוחדים, אדםבני
 מקשר השני מצרים, יציאת זכר את מעלה הראשון : הנביאים מדבריוהשלושה

 לרחמים. המביא זכר והוא פסוקנו הוא השלישי לעתיד, עברזכר
*

 רק לא מדי. הוא רב בזה לך הניתן והחומר לדוגמא, שיעור זה איןכאמור
 פרק ללימוד העניינים כל את להכניס כלל נרצה לא אף אלא נוכל.שלא
אחד

-- 
 פרק הוראת גדולים.ונכבדים-בתוך נושאים כאן-וביגיהם שנדונויינים הענ- בכל תדון אם כי מאד. מרובות. n~wm לרשותנו עמדו אילו אפילו

 שנלמד מוטב שומעם. בלב הרצוי הרושם את יעשו. ולא בזה זה ייבלעואחד,
 מז אחד כל ויהא אחרים, פרקים לימוד של בהזדמנויות אלה מענייניםרבים

 ומוטב אחדים, הנ"ל מכל לך בחר אתה לעצמו. ברכה קובעהנושאים
 מהם. ש י ב ר ב בקיצור תדון מאשר בהרחבה, בהםשתדון
 - ובריבוייו בגיוונן - שבהן בכיתה, השונות העשיות לריבוי לב נא שיםאך
 קריאת ; שתוקה וקריאה קולית קריאה : מקצתן ואלה השיעור. הצלחתתלויה
 סוקרת והבטה בודד בפסוק מדוקדק עיון ; בודדים פסוקים וקריאת כולוהפרק

 בבעיה מעמיק ודיון בודד, פסוק לגבי בכיחה פרשני ויכוח ; הרבהבפסוקים
 בתוך פסוקים השוואת ; לפרקנו שמעבר במקרא ולמקומות פרקנו לכלהנוגעת
 ; אחרים ונביאים אחרות נבואות לפסוקי טרקנו מתוך פסוקים והשוואתפרקנו

nlK1lenהלוח על כתיבה ; השוני הכרת לשם והשוואות המשותף ראיית לשם 
 בעיות, לפתרון שתוקה ענודה תור במעברות וכתיבה אופטית הבלטהלשם

 הבנה, העמקת לשם דעות הוגי של נוספים בטכסטים קריאה ; פרקלחלוקת
 מניתי לא לד שמניתי מאלה רבים הלב. פתיחת לשם חז"ל במדרשיוקריאה
 דורש נלמד חומר כל לא האלה, העשיות כל תידרשנה שיעור בכל לאכאז.
 ולסוג לפרקו לשעתו, טוב מהם אחד כל הללו, אמצעי-העזר בכל שימושמצידו
 הקיימות האפשרויות ריבוי את להראותך כדי מהם, רבים כאן הבאנולומדיו.
 לצרכיך. המתאים את לך בחרואתה
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