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הוראת הפטרת יום ב' של ראש השנה
(עצותוהנחיות ללימוד פרקבנביאים אחרונים בביה"סהתיכוןי)

מאמרזהאינוניתוחפרשני של פרקבנביאיםואינו"שיעורלדוגמא".איןהוא
ניתוח פרשני ,שכן כמה וכמהפסוקים מתוך פרקנו לא נתפרשובו וכמהבעיות
פרשניותשבו -העלמנועיזמהן.ואינומערךלשיעור,שבזלאכלצעדבשיעור
יש בו ,והרבהיותרמשנית ,לתת בגבולות הזמן המוקצב להפטרהזו בביה"ס
(שעתיים-שלוש לכל היותר) -ניתזבו .ואין מאמר זה אלא צרורהנחיות.
הצעות ו"עצות טובות" ,הן להכנת השיעורעל-ידי המורהבביתו,והזלביצוע
השיעורגכיתה,שמניניהז(ולאבהן)יבחרלוהמורה אתהמתאיםלרמתכיתתו,
לטיבתלמיריוולתוכניתהליתורים טלפיה למרו ערבואםלשיעורזה.ואיןזה
אלא באחרהמכתביםשנוהגתאנילכתובלחבריםהטואלים":כיצראלמד

פרי

פלוניו".

כללגדול הוא :לעולם תהא הכנתך לקראת הוראת פרק במקרא (והואהדין
לגבי כל חומר נלמד) בת שלושה חלקים .תחילה תלמד אותו כשלעצמו .אל
תפנה לבך למחשבה על דרכי ההוראה ,על שאלות של "מה טובלתלמידי?",
"איך אבנה אתשיעוריז" ,אל תחשובעלה"איך" של הגשת החומר ,אלאלמד
קודםכל את ה"מה" של ההומרעצמו .קודם":והיוהדברים האלהעל לבבך",
ורק אחרכך":ושננחםלבניך".
לשםלימוד הפרק לעצמראיז דרך אחרת מאשר קריאה אחת ושתיםושלוש.
התרשם רושםכללימתוךקריאתר ,אחרכך תרדמןהכלל אלהפרטים,אלחלקי
הפרק ,פסוקיו -אגבעיון בפירושים ! והסתכלות במדרש ותחזור שוב
אל הכללכולו.
רק לאחר שקניתאותולךוהואכולושלך,יבוא החלקהשני של הכנתךוהוא
השיקולים הכאים :מהי מטרת שיעורי הפעםז מה אביא בשיעורי זה מכל
המשוקע בפרק ומכל המשתמע מתוכו ,מכל החומר הרבשקניתילי ,מהאביא
בפניתלמידי  1ועל מהעלי לוותר ממני חוסר זמן ,אומפנישאינו מתאים
* המעיין יקרא גא מאמר זה כשספה ההנ"ך פתוחלפניו.
. 1מתוך ספרי עזר חדשיםעיין בספרו של א' נהר "ירמיה" בפרק היפה על נבואת
הנחמה .הספרהופיע ב-ם) !9בפארים,בהזצאת'פיוז.

אי

www.daat.ac.il

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

נחמה ליב1ביץ
146
לרמתכיתתי ,אומפנישאינועשוילעזור למטרת השיעורועלול אף להסטות
אותנולענייניםאחרים,אומפני שכבר דוברבוכלצרכובהזדמנויות אחרותז
ורקעתהיבוא ההלקהשלישישלהכנתהשיעור.
השוב עלדרכיהביצוע :על תחבולותכדילהפעילתלמידיך,עלהפעילויות
השונות שבשיעור שתדרוש אותןמתלמידיךוכד''( .לא כלטכסים טוב לשעה
זו ,לפרק זה ,לכיתהזו ).ובהר מהן את אשר עשוי לפקוח אתעיניהם לראות,
ואת לבםלהבין .כל זהלגבי הכגת כל פרק במקרא - .ומעתה נפנהלפרקנו.
א
נפתהאיפואבקריאת הפרק ל"א(ביתרדיוק :הלקו הראשון המשמשהפטרה.
מפסוק א עדיט) .אתה המורה אמנםמכיראותו (מכמה ראשישנים,אולי אף
לימדתאותובמחזוריםאחדים שלתלמידים) ,אךנסהלקרואבוקריאהראשונה,
"ויהיו בעיניך כחדשים" .והנה אחרי הקריאה ותוך כדי קריאה כבר קמות
וניצבות לפניך דמויות מדמויות שונות" :שרידי חרב" ,בתולה עדוית תופים
היזצאת במחל,שומר'כדמיםהק~ראיסלעליהלדגל,דמות קהלגדול שלשבי
גולה ובהםדוויים וסחופים ,דמות רחל אמנו באבלה ,דמות אפרים המתגודד.
והרושם שהתרשמת הוא של בכי ושל שמחה .קרא שנית ותראה שקולות
השמחהגוברים ועולים על קולותהבכי :ושוב וקרא -ותבהיזבזמניםשונים
העובריםומתחלפים ,עבררחוק,עברקרוב,הווה,עתיד .מקומותהעלילה משת-
נים כעל במה מתחלפת :המדבר ,כרמי שומרון ,ציון ובית המקדש כמשאת
נפש ,האיים הרחוקים ,הדרך המוליכה ארצה ישראל ,שדות וכרמים וגנות,
הרמה אשר בקרבת ירושלים .אך אחרי התרשמות-התרוננות זו מן המראה
והק~לזת ,אחרי רגש הרעננות של נהלימים זשל גן רוה ,נשזב עתה לקריאה
איטית ומדוקדקת ,לעבודת ההבנה לפרטים ולפרטיפרטים.
כאמור לא ניתן עתה את כל סדר עבודתנו בחלק הראשון ולא נפרש את
פסוקי הפרק כולו .ספרי הממרשים פתוחים לפקיר ,תעיין ותסווג דעותיהם,
ותברור ותכריע .נעמיד אותך רק על השאלות השונות שעליך לשאול את
עצמך ולחתור לפתרונן בהכנתך העצמית:
קשים הםשניהפסוקיםהראשונים של הפטרתנו.
 2לענין הסעייויות השונות התימיד גשעות יעוד המקרא ראה את דבריו
המאיפיס
ב'" (שניהם מטעם
ח"צ אנוד בספריו "פרקי עמוס" שרקי

שי

יך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית) במבואושתמ,וא
שו
משרד החינ
ייהוד במבואיעיבוד
וב
קוים עיקריים יגיתוח מחוחו
חומר היימדד בנביאים אחרונים .ועיין 'פה
יים את ריבוי הפעילויות האפשריות והנדרשות
שג
ב"מפתהיענינים מתודייפ" המד
בלימוד נביאים אחרונים.
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א :מצא חן במדבר עם שרידי חרב
מי הוא "עםשרידי הרב" זה ש"מצא חן במדבר"ז האםלפנינוזכרון קדו-
מים והכוונה לדור יוצאי מצרים (זו דעתם של רש"י ,ר'יוסף קרא ,רד"ק,
ר' ישעיה מטראגי ,ועוד) או האם לפנינו דברי_נחמה לעתיד הקרוב (על"כז
לשון עבר) והכוונה לגולי עשרת השבטים אשר באשור או לגולי ירושלים
אשר בבבל (זו דעת שד"ל ואהרליך ונהר וכמה מתכמי אומות העולם)ז
ונשקולדעותיהםזו לעומתזו .לרעת האומרים :זכרליציאתמצריםלפגינו,
יקשה לכנות את היוצאים ממצרים ביד רמה ועוברים את הים בחרבה "עם
שרידי הרב"; ולדעת האומרים :גולי שומרון או ירושלים-הלא אין הם

-במדבר".

.

ומידיתברר לך ,ששאלתנו קשורה בשאלהשנייהוהין" :מרבר" זה מהו ?

האם הוא כמשמעו "המדברהגדולוהנורא" אשר עברובו 11 .לשוןמטפורית
היאז .ושוב ,אם מטמורהלפנינו ,האם "מדבר"זהכינויהואלמקוםצרותולג-
לות (והואקיבל אתכינויו"מלאביה,קאל "במדברעמים",),או אםוכר הוא
למקום האהבה ההדדיתבין ישראל ובין ה' המוליכו במדבר זה ושומרו שם
מכל רע  1ואם נבוא לחפשלנו עזרה ממקום אחרבירמיהו.ודאי תעלההאסו-
ציאציה של פרקבפסוק א"זכרתילך חסדנעוריך ...לכתךאחרי במדבר"והיא
חיזוקגדול לדעההאחרונה.כי כאן המדבר הוא מקום התגלות.ה' לעמו ,השג-
חתו הגלויה והנסית "המוליך אותנו במדבר" (ירמיהו ב ,ו) האסוציאציות
המתלוות להולכה במדבר הז מן השליו והוצאת מים מן הסלע,-דתיים שאין
לפגעי.הטבע ולהשפעת הזמו שליטה'עליהם ("שמלתך לא בלתה מעליר").
.ואולםמיד?בוא כתובשניזהוא באותו פרק "המדברהייתילישראלאו ארץ
מאפליה" והואיעיד לטובת הדעה המנוגדת,כי כאן "המדבר" סמל הואלפגי-
עות רעות והוא זכר ל"מדבר" ...מקום "נחש שרף ועקרב 1צמא 11אשראין
מים" (דברים ה ,סו)ועליךלהכריעלפיהבנתך.
נשובה אל פסוקנוונעיין במתצ'תו השנייה" :הלוך להרגיש ישראל".מי
הנושא  1מה משמעו של המקור כאן ,אשר כידוע "ישמש .בכל הזמנים"
(רד"ק)  1האם ההולך הוא ישראל הכתוב בסוף הפסוק והמקור בא בהוראת
העבר ,וכזונת המשפט היא :בלכת ישראל למקום טרגועו (כדעת ר' וולף

3

משה טדסקי אשכנזי "הואיל משה" :התיבה"( .מדב
רקמקוסמדבר.ר") ,דרךמשי,שבניותכי
מקופישוב,
הקויםיא

היהיישראי
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היידנהיים בפירושו למחזור ואולייש"י' וכן רוב המתרגמיםללועזית'
 .ואז

 ,והן אנורגילים ב"הרגיע" בפועל
יקשה "להרגיעו" כפועל עומד עםכינוי.
יוצא .או האם הנושא הוא ה' אשר אמנם לאהוזכר בכתובים עדהנה ,אךהו
הוא הוא אשרבעיניו מצא חן "עםשרידי הרב" ,והוא אם כן ההולך או אשר
הלך "להרגיעו"  -את ישראל ז (על דרך שמות ב,ו" :ותראהו את הילד"),
להביא אתישראל למקום מרגועוו אואולי משמש המקור כאן לשוןצווי (על
דרך ":כור ושמור") ,הם דברי ה' אל עצמו כדעת שד"ל" :ראוילי שאלך
להוציאומז המדבר להביאו אל המנוחה" ?
בפסוק הבא" :מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבת'ך" יש לתת את
הדעת על השאלה :מי המדבר  1שהרי רואים אנו כאן שמדובר על ישראל
(בנסתר) בטס' א ומדובר אל ישראל (בנוכח) בסוףפס'ב .ויתבררשישלפנינו
דו-שיח בין כנסת ישראל להקב"ה :בתהילת הפסוק כנסת ישראל קובלת
בגלות על ההתרחקות ומלת "מרחוק" יתכן שכולורניתחהוקכאן לריחוקומני' -
מקומי,,ויתכן שבאה
מלפניזמן רחוק נראהליה',ויתזזשכוונתהכאן
מלה זו במשנה הוראה לכלול את שני הריחוקים האלה יהד  -ומשיב לה
הקב"ה באהבהשאיןלהגבולות לא לעברולאלעתיד.
כאמוראיו ברצוני לפרש לך פסוקים ,אלא להדגים לפניך שיקולים בשעת
הלימוד העצמי שלך .ככלותשני פסוקים ראשונים אלה אשר רבו בם קשיים,
יבואופסוקים "אשרירוץ קורא בהם" -אךאל נא תמהרלרוץ .אמנם התמו-
נות העולות לפגיך ברורות ,פלסטיות; אמנם בפסוקים הבאים רבו הניבים
השגורים עלפינו" :מזרה ישראל יקבצנו" "מזר"ה" שנת גירוש ספרד.
שלאחר קריאת שמע של ערבית,
"כי פדה ה' את יעקב" מוכר מז הברכה
כאז ,כאשר בדפוסים השנגיס יששינוי בגירסא.יש
 4קשהידעת מהי דעת
דפוסים שבהפ נאמר"בחיכו"זהיידנהיים ממתמד גירסא,ו,ויש דפוסיב שבם
רש-
נאמר"בהוייכו" ,ואס כן סבר רש"י שה' הואהמולידיהרגיע אתישראי.
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אבל רד"ק" :הלוך" מקור במקום עבר כמו (ירמיהו יד ,ה) "ילדה ועזוב"
כלומר :האל הלך לפניהם במדבר והמציא להם מרגוע ,כמו שנאמר (במדבר י,
לג) "לתוו להם מנוחה".
 6אמנם-מצאנו "הרגיע" כפועל עומד( :דברים כח ,מה) "ובגויים ההם לא תרגיע",
וכן (ישעיה לד ,יד) "שמה הרגיעה לילית" -אךאין שםכינוי .וקשה עודיותר
לקבלשלפנינו מקור עםכינוי הפ  1על.
 7ובדומה שמותיג ,בא" :וה' הולך לפניהם ...לנחותםהדרך".
 8על דרך יתזקאל כב ,ה'לימים רבים ולעתים רחוקות".
ע על דרך (איכה א ,סו)":כי רחקממני מנחם".
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הוראת .הפטרת יום ב' של ראש השנה
והפסוקים "עוד תטעי כרמים"" ,ושבובנים לגבולם" מושריםבפי דור שזכה
לראות בתחילת התגשמות השיבה לארץ,ואיוצריר לומר שהטסוק "הבןיקיר
לי" מתנגןמאליובפינובניגון של'מיםנוראים .אךכל 1ה -קירבהזולכתוב,
שגירות זו שנשתגרו הפסוקים בפינו -עלולים להטעותנו ,לבל נראהקשיים
לשונייםוענייניים ולבל נרגיש בחתחתים.וניסחף בקריאהונדלג מפסוק מוכר
לפסוק מוכר ולא נרגיש אף בקשיים בפסוקים הפחות שגורים ופחותידועים.
נצביע רק על אחדים מהם :מה מקומם של"עוורופיסה" (פס'  )1בתוךדברי
נבואה מעודדים ומנהמים אלהז ומה סיבת הבכי הבוקע ועולה כאן (ח)בין
קולות הרוןשלפניו (ו)וביז הרננה שלאחריו1יא)ז ומהעניין.הכאב של רחל
כאן (יד) אתרי פסוקי השמחהיא---יבז וביותריש לתמוה על דברי אפרים
"כי אחרי שובי נחמתי"  -והלא הנחמה-ההרטה תבוא כשלב ראשון של
התשובה ולא כשלבאחרון .ושאלהזו קשורה בגדולה ממנהוהיאריבוי משמ-
עויותיו של שורש "שוב" בפרקנו.
ונניח שעברת על כל פסוקי הרקעו.ודייקת ודקדקת בפרטיו ,תשוב עתה
לעיין בפרקכולו ,להסתכל במבנהו,בסדריהפסוקים בפרק ובסדרהמליםבתוך
הפסוקים ,כגון :בפס' ג-ד "עוד" בראש כל משפט לפני נשוא ונושא -
ובפס'יא ובפ'יט "עוד" בסוף המשפטאהרי נושאונשוא .ומההיא המשמעות
בשינויזה ובהזרות על אותןמליםכגון (סו) "ושבו מארץאויב"( ,ט" )1ושגו
בנים לגבולם",ובדמויים ובמטפורות ,במובאות בדיבורישיר ,וכאלה רבותז
ואם הנך לומד אתפרינו במסגרת הספרכולו,שים לב לקוויםאופייניים
לסגנונו שלירמיהוכגון :פעולה ותוצאתה גזורות מאותו שורש" :אבנרונב-
נית"" ,יסרתני ואוסר" ,וכבר נפגשת בדומים לו (בפרק יא ,מס' יח)" :וה'
הודיעני ואדעה"( ,י,1יד)" :רפאני וארפא"( ,כ ,ז)" :פתיתגי ואמת" .ותמיד
הפעולה פעולת ה' ,על כן התוצאהמידית ומושלמת.וכן תמצא בטרקנו (בפס'
יט) את השאלה הריטורית .הכפולה ,האהובה כל כך עלירמיהו" :הבןיקיר
לי ...אםילד...ז כמו (ב ,לא)" :המדברהייתי לישראל אם ארץמאפליה ז"
(ב,יד)" :העבד ישראל אםילידבית הואו"( ,ה ,כב)":הצריאיןבגלעד אם
רופאאיו שםז"(,יד,יט)" :המאוס מאסת אתיהודה אםבציוןגעלה נפשךז".
ובניגודדיאמטרלי בתוכנו לפסוקנו" :הבןיקיר" ,אבל בדיוקלפי אותו מבנה
תחבירי (.כב ,כה)" :העצב נבזה נפוץ האישהזה ...אםכליאיו חפץבוז".
ועוד תעמוד לנגדעיניך השאלה הכללית הנוגעת לכל פרקגו :מתי נאמרה
נבואה וו אםבימי ראשית נבואתו שלירמיהו (על סמךדמיונות לפרק ב
ולפרק ג ,פ-ס' יב) ,אם אחר גלות יהויכין ,או אחרי חורבו הביתז ובקשר
לשאלה וו השאלה ההשובהיותר :כנגדמי אמרירמיהודבריו  -האם כנגד
עשרת השבטים אשר גלו מלפני כ 150-שנה ,ואפרים שבפרקנו .הוא נציגם,
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א ,כנגד הגולים עתה בזמנו ,אשר הגלה מלך בבל (בראשונהבימייהויקים.
בשניה בימייהויכין או בשלישית בימי צדקיהו)ז ושמא דברי נהמה אלה

מתיחסים לאלה ולאלה ,לכל הגולים אשר גלו והעתידים להזורוכפי שנאמר
בפרק ל פס' כה (שבדפוסים רבים רשום כפסוק ראשון של סרקנו,ויש רואים
בו פתיחת נבואתנו ,אםכי לא כללוחו מסדרי ההפטרות בהפטרתנו)" :אהיה
י לעם" ?
לאלהים לכל משפהות ישראל והמהיהיול
כל אלה ורבות אחרות שאלות הן אשר תשתדל לפתרן או לפחות להרהר
בהו ולראות את צדדי הספק.
ועתה  -למדת את הפרק ,קנית אותו לך ,נפנה לחלקה השני של הכנת

השיעור.

ב
מהמנע העושר הדב הזה תתן לניתתךבזמז המועטז -זהזאלעולט מועם
ומצומצםוהיום קצר ומלאכתךמרובה.
וכאן נקדים הערה עקרונית:
ד
ו
שיעור הניתן בכיתה-בניג
ן
ת
י
נ
ה
ר
פ
ס
ב
ר
ו
ע
י
ש
ל
י
נ
ו
י
מ
ד
דידקטי-
לעולם אינו עומד בפני עצמו ,כבחלל ריק ,מבלי שקדמו לו שיעורים רבים
באותו מקצועהמכשירים אתהתלמיד לקראתו,ומבלישיבואושיעוריםאחרים
אתריו ,אשרעל המורהלהדריך אתהתלמידיםלקראתם.
לשון אחרת :כל שיעור עומד בתוך הקשר רעיוני ולימודימסויים .אם
כן -שונהיהיהשיעורבירמיהו ש ל"אהניתן כתוךלימוד ספרירמיהווקדמו
לו כמה וכמה מנבואותיו מתוך הפרקים א עד ל"א ,ואחריהיה אםינתן בתוך
מסגרת של לימוד "פרקי נתמה" מתוך נביאים שונים"י
 .ושוב אחריהיה אם
ינתן כהפטרה שליוםשני של ראש השנה בתוך הקשר של הכנהלימודיתוחי-
נוכית לקראתימיםנוראים,וכבר קדםלשיעורזהלימודברכותמלכויותזכרו-
נות ושופרות ,וביחוד אתר שפתחת את לבהתלמידים להרגיש בדברי היחס
שביוה'לעולמו בכלל,לישראל בפרט,וזכרון אבותוברית אבותועקידתיצחק
ואפרים בכורו בפסוקי זכרונות .עתהאין פרק ל"א חוליה בנבואותירמיהו,
אפילו לא חלק מתוך "ספר" הנהמות אשר נצטווה לכתוב (והוא מקיף לפחות
את פרקי ל-לאואולי גם את לב ולג) .ודאי ,אנו עושים כאן מעשה בלתי-
אורגני,בהוציאנו אתפסוקי ההפטרה מתוך הקשרם ,בחתכנונתת מתוךריקמה
 .שאני ממליצה לימור "נושאים" במקום לימוד
סוואיןילכוד מתוך איה
א כאן המקוםיהסבירם ,אך מכיון שפשט
ספרים- ,אני מתנגדבדרתי מטעמיםשי
יסוד כוה,צריךהיהיהזכירוכאן.
באופנהי

ין

עי
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שלימה .אך נשמעיםאנו כאן לדעתרבותינו
לשני של ראש השגהי'.
ז""
ומיד אתה רואה ,שכל השאלות ששאלנו בסוך החלק הראשון על פרטי
בעיות לשון וסגנון1 ,כ 1שאלות לקשרשבין פרקנו לנבואות אחרותבירמיהו,
קשרענייניאולשוני -ממנווהלאה .ומכל שכןשאיןלנולעסוקבשיעורכזה
ברקעההיסטורי של הנבואה ,לא בשאלהמתינאמרוולא בשאלהלמינאמרו:
אם לגולי שומרון או לגולי ירושלים,כי לומדים אנו את הטסוקים בקשר
לתפילת מוסף ולפסוקי זכרונות ,ולקראת עמדנו בתפילה ביום הזנרון הזה.
ולכן חובתך ,המורה ,ללמד פסוקים אלה כמדברים בנ 1כיום ,ולא רקמפני
שמצווים אנו על כך גםמפי התביעה הדידקטית ,אלאמטנישמצווים אנו על
כד גם מפי הנביא עצמו.כי הנביא מדבר אמנם לדורו מתוך צורך שעתו
ולאותה שעה ,אך דבר ה' אשר בפיו כוחו וחלותו הם מעבר שמנו ולדורו
ולמצבו החד-פעמי .שאלמלאכד -שאילוהיה דברהרק לאותה שעה ולאותו
דור  -מה צורר לנו בנבואתוו הן השעה ההיא חלפה והדור ההואמת( .וזו
כוונתם ז"ל באמרם" :נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה .ושלא הוצרכה לא
"
נכתבה" -מגילהיד).
.
ואם כבר למדו התלמידים.את תפילת מוסף של.ראש השנה ,יש להניח
שקראו את הקטע בספרהעיקרים (א ,ד) המפרש אתמלכויותזכרונות ושופ-
רות כביטוי שירי נשגב לשלושת העיקרים ,שהם לדעתו שורשים ויסודות
לתורת האלקיםוהכרחיים לה :מלכויות כנגד עיקרמציאות ה'~ ,כרונות כנגד
השגחה ושכר  ,e~ls1ושופרות כנגד מתן תורה .אך נראהלי,שיותרמתאימים
כרקע ללימוד פרקנו בקשר לזכרונות דברי הרמן כהן;י המפרש את שלושת
 11מגילה לא:יסחר (כלומר עתה שעושים שני ימים"ימחר" ביום השני) קורין
א קבעו
"והאלוקים נסה את אברהם"ומפטיריו "הבןיקיר" .ודוק,שי
ר~
בנ
ית
כר
הפוט
התהיהוסוךוהזכירו רק אתהפסוק אשר קשראסוציאטיביי
י.
ןוי",כרונות"
י
שקבעופסוקים אלה כהפטרה

י הגהת הב"ח)  :קטשופ דכתיבגיחזכורוכו' ארחמנו
רש" שםבזדכ"רהונהובתן".יקיר(יפ
..
.
דקמיירי
 12משזפשאין
מצוי,נביא אתדגריוהמתייחסיםיזכר1נות" :סדרהעזים המו-
מלכות
 =( D'pl~Nfi~DOnשמצא ביטויו במיבתוח) נמיכות העוים דורש
סרי
י רעיוןזה .פיו סופו
מ שפ ט הע 1ם.יודעים אנו כמה המיתוסהאליי
משפטהעוים הוא אובדן הע.1ים 1כיי1נו ,אולבשיטןהעוים
ת
ןהעוים...איוהים כרת כבר ברי
אלוהים) מרחיק בהכרח רעיון זה כייו
(ע-
עם נח שיא.יבוא עודמבוי ,ויאשויזכר הברית נקבעה הקשת ברקיע השמים.
ה
ר
י
צ
י
ה
~ומתוך כר נעשה ראש השנה-שהוא חג
זכרון" .ה":כרונות"
וידוע לסניך_
 .מתארים את ידיעת הבורא.
צופה ומביט עד סור בל
גיזהי
עזים..
הדורות" .הזכרון נעשה מעתה משפט
מעשי אדםביבך גט 'בחשנית אדפ ,חחבולותיו
המשפט אינו

שי
שי

י

חיעי

מיא

שי

""כי

=י"י,ם

איא עי
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הלקי מוסף באופן עינה :מלכמות כנגד  ItD~Vהעולם ,וכרתות ---מטפט
העולם ,ושופרות כנגד גאולתהעולם (::ימות
חד"בשיעוריהיו הפסוקים
יג
שו
מב
עלינו ללמוד את הפרק על רקע זה,ינקודותהה
המבליטים אתיהסו של ה' לעמו ,אהבתולעמו .הוה אומר :כלעניין ,כל פרט
סגגוגי ופרשני -ואף מדרשי -העשוי לפקוח אתהעיניים ולפתוח את הלב
לראות ולהרגיש באהבת ה' את עמו ובזכרון שיזכרנו "עוד" ,חשוב הוא
לשעורנו.
והרבה עניינים חשובים כשלעצמם ,והרבה בעיות פרשניות אשר מקומן
בלימוד פרק ל"א שבירמיה ,נתעלם מהם במודע בלמדנו את הפטרתיוםשני
של ראש השנה.

ועתה נבוא אל החלק השלישי של הכנתנו לשאלתהביצוע:איךז ושוב
נפתה בהערה עקרונית:
שמא תחשוב אתה ,המורה :עכשיו ששליטאני בחומר שעלי ללמדו ,ומשנתי סדורה
לפני ,ומתור שיודע אני את הכלל " n~Dfiמרובה לא תפשת" ,גס בררתילי מתוך
תלמידי עכשיו אין לי אלא לבוא
החומר אותם עניינים היפים לשעורי
וביגיעה ,וכמאמר ר' יוסףילי בעבודה
ולשקתה
י
לפניהם ולומר את כל הדברים אשר רכ
אבן כספי "ואתן להם בחינם אשר קניתי לי בדמים יקרים" -דע ,שאין זו מחשבה
ו הדרך אשרתוביל אוהך למטרה,
נכונה ,ולאי
איז הרצאת הדברים לפני התלמירים -גם אם תהיה סדורה ובנויה כהלכה -דרך
הוראהאמיתית .השמעתדברים לאזני השומעיםאיננה הדרך לפקיחתעינייםולפתי"ת
הלבבות לקראת הדברים הנאמרים בכתוב.
כבר הורוגדולי מהנכים והזרו ושיננו לנו,שאיו אדם לומד מתוך שמיעה,
מתוך מצב שלסבילות ,מתוךשמושיטיםלו דבר בקנה,ואיןלימוד ממש אלא
מתוך פעילות ,מתוך יגיעה ,מתוך אימוץ חושים ואימוץ כוחות הרוה והנפש,
ולכן :על תשאל בהכנתך :איך אומר להם את אשר יש בידיעהי ובלבי
לאמרוז אלאזו השאלה אשר תעמידלפניך:איך אובילם ואדריכם עו אשר
יאמרו הם את אשר יש לאמרו? ולכן עלינו ללכת בדרך עקיפה ולהשתמש
בתחבולות ובטכסיסי הוראה על מנת להביאם לכך,שיגלו בבוהותיהם הם את
ה וברונו של בה ועמו מתקשר זכרון הברית עם
ויצרי מעללי איש" .אבל הנהעוי
אברהם ,יצתק ויעקב ולבסוף באים .דבהי הזכרון של הנביא הנלבבים והעמוקים
ביותר" :זכרתי לך חסד נעוריך ,, ,והקימותי לך ברית עולם ",,.וכך נעשה
פתאום כהרפס העולם לזכרון העולם על דבר הברית ,שכרת אלוהים פעמים הרבה
עם עימה שופט העולמות נעשה צד בעניין זה ,שותף לשית
עם האדם .שופט העולמות געשה בעל בריתו של הארסן
(הרמן כהן ,דת התבונה מתוך מקורותהיהדוה ,פרק"התפילה" .תרגוםויסלבסקי).
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אשריכולנו לומר להםבזם,קצר.ואףעלפי ששעתנו דחוקהועל הרבהעניי-
נים שבת1כ 1הלימודי עלינו לוותר ,על צורת לימוד עקיפהזו לא נוכל
לוותר.

ועתהלגביהעשיותהממשיותבשיעור:
ד פרק חדש -קריאתו של הפרק .וכאן עליךישקול ולהחליט:
ראשוןביימ~
האפ תקראיפניהם את הפרקבתהיית שיעורך בחביטת
הנפש ,בשינוי
בהתאם לשינוי המצבים שבו ,ב"בלטת הצער והשמחה ,החוישה והער ,הגעגועיפ
וההרגעה ~תהיה פגישתם  nllmw~nעפ הפרק פגישה רבת רושם ,זנובה את לבם
או
עודיפנ' -שיבינוהו בש
עייהפ"יהכין" את הפרק בביתם לפני
כילפהם-היכרשותתטיי
מהבעניינו ~לאיהיה זר ~מוזר בשמיעה
שיעורך ,כדי שכברתהיה
ך השאלה :האם תסתפק
ראשונהז ואפ תבחר בדרך השנייה ,שוב תעמדיפני
שתדרוש מהם "כעבודת בית" את קריאת הפסוקים וחיפוש פירוזו מליפ בפירושים
יפשוטיפ" (בגון :מקרא מפורש או הרטופ) אובעיון בתרגופיעז ,או שתטיל עליהם
בפסוקים מנקודות ראותמסויימותויחפש תשובה
יחד עפ קריאה ראשונה גם
לשאינת אשר תעמידיחם,לכהדח
גם יעסקו בו ,וימששו בתיבו-
יתכי רק יקראו
או רקירביע ,כבר יבואוישיעורך
תיו ובין שיבינוהו ימהצה או
שטעמ-ו מקצת טעמוז
נראה שאפ זה יימוך ראשון הפרק'ו,אין
בדרך האח-

שיב

חיכי

קוי

יהפ

שיא

יי

ישייש

יהם

שי

איא

ינואיאייכת
בניי
שי

בכי

יאיר

אמנם נראית .הדרך הראשונה יפה ומרשימה
רעננותה וכלתי
ראומנצה.עיוכתיהא-םהנה ואת תוליך למסרה,כיהתימיריהיהכמי ששומעציילים
' ~ VDמוסיקה קלאסית אינם
בלבד ואינו rDlnב
יל משמעויות.
ככ
כשםעיש,ציאייי
א אםכן כבר גומעיצירהזו htrDm
מביעיםכיופישומץהרגיי,הביתי-מקצו
ו יפחות המוסיביפ העיקריים כן אין דברי הנביאים'
חוזרות ~כבר מתנגניפביב
ן עד שיקראםפעמייםושיוש הןבשימותם ,הן במ-קוטע ,פסוקפסוק.אוים
נשמעיםי
אין הדרישה הזאתיקריאה חוורתומשוישת מהווה "הנעה" מספיקהלתימיד ,אם
ן "תפקיד" ,אם תועמדיפנין שאלה ,אשריפתרונה דרושה אמנפקריאח
ן שאלה ,או שאיות) אשר אין יפתרו
ישונסיייהעייושלישית .ועייך איפוא יהמציאי
א רק בעיון מדוקדק בכתוב.וממייא אינך צריךידרוש או
בקריאה אחתביבי,א
ישיושושחלייה יהסתפק בקריאה אהתעיבד.
יבקש שיקראפעמייםו
אשר לעשיות הממשיות בלימוד פרקנו :בגלל אופיו הדרמתי תוכל דרך
משל להטיל על התלמיד למצואמי הם המדברים השונים בפסוקים אלה ,מה
תחום הדברים המושמים בפיהם (מה המלה הראשונה והאחרונה) ? אלמי
מופניםהדברים המובאיםבדיבורישיר ?כיצד הםמובאים בפרקנו :ברציפות
אולסירוגיןז בתהילת הפרק באמצעיתואובסופו?איך מקשרהנביאבין
הדברים המובאים בדיבור ישן
ירז וכיוצא באלה-כולם תפקידים לא קשים
י
לתלמידבינוני.
 13יתכן מצב כזה בכיתהי"א אוי"ב בארץ ,שהרי פרק כברנימדיראשונה
ז
" בהו"ל עפ מיעוט
בכתהז' שלביה"סהיסודיונימדשנית בט' אובי'בתיכון.
י
אזב
ה,
ןבבי"סיומ'עברי 'תכן דבר כ
יישורנביאים אחרונים,אפיי

יא

יא

יא

יו

יא
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וזכור :אין תכלית העבודה הזאת מציאת הת ש1ב1ת הנכונות ,אלא
החיפוש אחריהן ,עצםהעיסוק בפרק ובפסוקיההיפושזה אמנםמצריך קריאה
פעמים אהדות,שהרי לא תמיד באה כאןלפניהדיבורהישיר המסגרת המקר-
אית הרגילה של "ויאמרפלוני" .לכו גוודאייבינו כולם שהפסוקים סו וטז
תשובה הםלדברי רחל שלא הובאובדיבורישיר ,אך לאכולםיבינו שפס'יט
הוא דיבור ה' עם עצמו אחרי שמיעת דברי אפריםב-יזוב-יח .ובוודאי רק
~יעוט קטן -ואולי אף זה לא -יבינו שבפסוק ב חציו הראשוז הוא דברי
כנסתישראל,והציןהשני תשובתהקנ"ה.
ואין העובדה ,שהתלמידים לא מצאו ,כשלון של המורה או הוכחה שה-
דרישה לא היתה במקומה,כי כאמור :עצם החיפושהיהתכליתנו ,ואם תראה
לתלמידך א חריחיפושיו את אשר לא מצא ,תהיה שמיעתו אחרת מאשר אם
הייתממציאלו את אשר לאחיפשכלל.
ועתהייפתח השיעור לא בבדיקת העבודה שהוכנה בבית,כי אם בקריאת
המורה את כל ההפטרה; אולם עתה ישמיע לאזניהם כבר פסוקים המוכרים
להםבמעט.
אמריהקריאהיביאו עתההתלמידיםלפני המורהמתוצאותעבודתם.יתברר
שנוסף עלדבריהנביא (ואל תבחיןבין דבר ה' ודברהנביא כאן,כי השליח
ידברלעתיםמרובות בלשוןשולחו)מובאיםבפרקנודבריהםשל כגסתישראל,
של "הנוצרים" הקוראיםלעליהלרגל ,של"הגויים"ויושביאייםרחוקים ושל
אפריפ.יתברר בשיחה מה מקומו של כל אחד ומה ההקשר שבו באודבריו.
י
י
בתור מוז זהמנייעים אנופירושימיים בודדות זרותיתלמ'ד*י .אמרתי.מנ
עים"כיאיןיימוג חסר-טעםותבעית יותר ,העלול להשניא את המקרא יומדיו,
'

מאשריימעד"השיים הקשות" בנפרדמיימוד הפרק בהסבית שולה ע
י מיימ
שלמה!ווי
י שירעהתימיר מה תפקידן בטקסטוישם מה באו
זרות באופןמיוניסבי

בחוךבירור השאלות האלה:מיהמדברים  1אלמיועלמי הםמדברים,כלו-
מר :אלמי הםפונים בנוכח ועלמי מדברים בגוף נסתרז -ייקראופסוקים
שונים מתוך הפרק .אחד ידגים דבריו ע"י פסוק ,שגייביא הוכחה לדעתו
מפסוק אחר ,בינתיים נשמעים פסוקי פרקנו בכיתה גם פה גם שם פעמים
רבות;עדייך לאיהיו שגורים בפיהם ,אךבינתיים נעשים הם קרובים ללבם.
אנף כל זהיפיגו עזך לימוד ממשי של פרקנו.ואין שאלות אלה אלא אמצעי
"כדי להכנס עמהם בדברים" .אחרי שנקראו מסוקים בודדים ומפוזרים בפרק.
תבוא שוב קריאה של הפרק כולו כדי לכנס את פזוריו ,עתה יתחיל לימוד
 14דרכי הוראת "המלים הקשות" בנביאים אחרונים ובכתוגים (בתורה ובנ"ך חין
השאלה כאובה כל כך) מצריכות תחבולות רבות ומגוונות ,כדי שלאיאפיל עסוק
זה על זהרו של הכתוב ,אך לא כאן המקום לעסוק בשאלהזו במלוא היקפה.
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שיטתי של הפרק ,שאויש שוב להקדים הערהעקרונית שכוחהיטהלגבי כל
פרק במקרא.

י

-

משתי סכנותעליר להיזהר בבואך לפרש פרקכסיורו :א) הסכנה שתלמד כל פסוק
בפני עצמו במנותק מהקשרו ,עד שמרוב עיסוק בפסוקים בודדים לא תיראה הנבואה
כולה ומרוב השתקעות בפרטים יאבד הכלל; ב) הסכנה שבבואך לפרש את הפסוקים
תתן פרפרזה לפסוק ועליד כך תהרגם אותו מלשונו ללשוז של עבריתויקלה",היינו
תסרק אותו מצורתו שניתנה לו ,שהיא איננה רק לבוש לדבר הנביא ,לא קליפה
לגרעין ,אלא היא גם עצם מהותו ,והנוגע בה נוגע בבבת עינו של הכתוב .העתק
הממוץ מסדר חיגותיו ,מניביו ,מתמונותיוודימויו ,מלשון קצרה או כפולה ל ל שד1
א חר ת ,למבנה משפט א חר ,למבחר מלים אחר אי 11פירוש ,אינו עזרה
לפעימת טעמו של הפסוק ,להבנה אמיתית ,אלאהיא "תחליף"קלוש .ובזהמהנכים את
הלומד לחשוב ,שמבחר המלים וסידורןללירון פיגורטיבית ודמויה וחזרה על מלים
או על פסוקים וכד' אינם אלא תשמישינוי לרבדי נבואה ,ואם תהתר על כל אלה,
ו .16
לא ישתנה ממהות הנבואה דבר -ואין לך טעות גדולה מז
כדי להימנע מן הסכנה הראשונהגיתן לתלמידים-התפקיד הראשון ,שדרש
הסתכלות בפרק כולו  -אםכי הסתכלותשטחית.
ועתה בבואנו לפרשו פסוק פסוק ,נעמיד שוב שאלה לפניו הדורשת לראות
את הפרק בשלימותו.והיא:כיצד מתואריתם ה' לעמו במרקנואוכיצד הולד

ם1
הוא ומהנתנה מפסוק א עדפסוקי
והתלמידיםיעיינו שובבפסוקים לאזר שאלהכללית 11שנשאלהוירשמו את
התרשמויותיהם.עדיין לא נדבר בהם ,אלא כשאירם לסוףשיעורנו,כיעכשיו
הגיעה שעתם שלפירושישגיהפסוקיםהראשונים ,אשרראינו כמה קשיםהם.
שתידרכיםלפגיך בבואך לפרש פסוקים שדעות המפרשים מחולקות בהם:
א .יכול אתה להביא את הדעות השונות לפניהם (אם בלשון המפרשים עצמם ,אם
במסירת דבריהם -הדבר תלוי ברמת הכיתה) ולהזמינם לדוו ולשקול בהבדלים,
במעלותיהם ובחולשותיהם של הפירושים מבתינת דקדוק הלשון ,מבחינת ההקשר

מבחינת
המצומצם של הפסוקים הקרובים וההקשר הרחב של החסיכה כולה ,אחת הלך-
נאחזת
הרוח הנסוך על פני הדברים וכו' .והכיתה מתחלקת מיד למחנות וכל

באחת מז הדעות ומשתדלת להביא סמוכיז מן הכתוב ומןההגיון הפנימי .18
ב .יכול המורה להחלים על דעת עצמו איזה מן הפירושים נראה לו ולהביא
דעה זו לכיתתו מבלי להראות לתלמידים את האפשרויות האחרות להבנת הפסוק.
ברור שכל אחתמן הדרכים טובה למטרהאהרוו .מטרת הדרך הראשוגההיןלהרגיל
את התלמידים לשקול ,ללבן געייה פרשנית ,לבדוק אחר דעה מתוך עיון מדוקדק

רק

5גדברים חשוביםבעניין זה תמצא בספרו שלמ.וים "מקרא כדמותו"9 ,נ.22-
 16בדרך הראשונה דנתי בפרוטרוט במאמרי :להוראת התנ"ך בכיתות הגבוהות,
מעינות א' ,הוצאת המח' לחינוך ולתרבות תורניים בגולה ,ירושלים תשי"ב ,עמ'
.44-34

.

.

'

www.daat.ac.il

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

נהמה ייבוביץ

6ט
ח הפסוקכשיעצמו הוא כאן המטרההעיקרית ,אלא הרחבת דעתו
בנתוב .יימו
י משים תושג גם מסרה
התימיד ,הקניית דרכיייסוד ודרכי השיבה .ודרך אגבגב
יתובים בעיניהתימידים.
אחרת השובה מן הראשונה -והיא הרמת קרנפ של הכ
י גם הצמה ראשית אהבה אליהם,
ומתוך ה-עיסוקהאיגטנייהבייאבהםאר
יפסוק עצמו ,היסכון בזמן ,וקיצור הדרךיקראת
דה
מטרת הדרך השגייה יימו
'ותר במקרים מסויימים מאשר התעסקות ממושכת בפסוק
עניינים ההשוגים אזלי
ו והכיתה והמטרה שהשעה צריכה
הנידון.
העניי

יא

שי

יה.

הכייפ'

כבר הזכרנו בחלק השני שלעיוננו זה ,שלא נעסוק בשאלת גלות שומרון
אוגוליירושלים ,אדעדיין לא הכרענו בשאלה הקודמת לה ,האם מציאת חן
במדבר של עםשרידי הרב הוא זכרון קדומיםליוצאי-מצרים או נבואת נחמה
ועידוד לעתיד לבוא לשבי-גולהז ואםביאיז בדעתי בזה לכוף עליך דעות
פרשניות ,והדברניתן לשיקולך ,בכל זאת אחווהכאןדעתי:על אף דעתם של
כמה פרשנים הן משלנו ,הן משל אומות העולם ,נראה לנו-בעיקר מטעמי
ההקשר -כדעתהאומרים :לאזכרקדומיםלפנינואל ;:הבכהה,עידודליושבי
גולה בזמנו של הנביא (וממילא לכל יושביגלויות) .ואם בכל זאת לא נוכל
י לשון
להתעלם מן האסוציאציות של יציאת מצרים ,הנגרמות לנו עליד
הכתוב לא נאמר שהדבר "מקרה" הוא ,או שוו טעות אופטית מצדנו ,אלא
שכל גאולה עתידההיאמעין הזרה חזרה מורחבת ומוגברתין -אך
נאמר
בכל זאת חזרההיא~,יציאתמצרים אבהיא-לכולן,ומכאןהדמיון בלשון,ולכו
א
י
ב
נ
ה
על
רמזי הלשון ,על כן האסוציאציות ליציאת מצרים-מדי ידבר
גאולה עתידה.
לגבי פסוק ב :אל תתן הסברים ,אל תתרגם את הפסוק על שלושת משפטיו
.PIDP1,
הקצוים (של ארבעושל שלושמלים)לדיבוריםמרוביםהמשטיחים את
אלא כתוב את אחת עשרה המלים על הלוח ,בשתי שורות מקבילות
מרחוק ה' נראהלי
ואהבת עולםאהיתיך -עלכןמשבתיךחסד
ודרוש מן התלמידים לפסק אותןבסימני פיסוק שלנוכיום .ואם יפסקו את
פסוקך כרשום פה,הריהבינו:
"מרחוק ה' נראהלי""~אהבת עולם אהבתיך"...י אםחי ה'
- 1,ני "לא יאמרעידחי ה' אשרהציה אתבניישראי מארץמצרים.כ
הארשת"(ירמיה טו ,יד-טו וגם שם
מארץ 11DS
אשרהעיה אתבני
כי
 ..ביוםהכזיקי בידםיהוציאם מארץ
מ.
אב
בג ,ז-ח) ועוד :ישרכ
וי
ירית אשר כרת
מצרים ..,כי ,את הברית אשר אכרת...איריהימים ההם.
( "..בפרקנו 'OD

"יא

יא-יב).
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הוראת הפטרת יום ב' של-ראש השנה
ואולם אחרי הבנה פורמלית זו לא נעזוב את הפסוק ,אלא נשתהה קצת
בהתבוננות באותוביטוי "המלא על כל גדותיו" רגשי-קודש" :ואהבת עולם
אהבתיך" ,אהבה שהיא מעולם ועדעולם.
ואם יש שהות למורה ,ותלמידיויודעי תפילה הם,יזכיר להם את ברכות
קריאת-שמע של שחרית וערבית וישהה קצת על ההבדלבי
 ,הביטויים
"אהבה רבה" ו"אהבת עולם"ויועילולודבריסדריאליהו רבה פרק :1
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משכני אחריך גרזצה הביאני המלך חדריו ,זוהי כנסת ישראל שנמשכה אחר
הקב"ה ,שנ' "מרחוק ה'-נראה לי" (פירושו קובלת כנסת ישראל :כבר ארכו מאד
בהסתרפניו.ויש-
יב לה הקב"ה " ):ואהבת עולם אהבתיר,
הימים שנראיתלי ,ומאזאני
"אהבה רבה" לא נאמד (אילו נאמר ארבה רבה -ככר
על כן משכתיר
חסד"-אלא "אהבת עולם אהבתיך" .שמא תאמר :אהבת הקב"ה
יכולת לחשוב שנפסקה)
שלוש שנים או אהבת עשר שנים או אהבת מאה שנה ? לכן נאמר "אהבת עולם
אהבתיך"( .ובנוסת ספרד סוחחת הברכה "אהבת עולם" גם בערבית וגם בשחרית).
המדרש מפרש את דבר' ישראל ואת דברי ה' כאנטיתזה :טענה ,קובלנה
מצד ישראל ,ארגעה ונחמה מצד ה'; אךיתכן למרש את שניהם לאכדיבורים

מנוגדים ,אלא כדיבורים משלימים זה אתזה .כנסת 'שראל רואה את הקב"ה
בא ממרחקים(ולפיפירוש זה "מרחוק"אינו מרחקזמני אלאמקומי) ומתקרב
לאט לאט זה'מכריז על קירבתואליהםשהיתהותהיהלעולמים.וכדברי שד"ל
(אם לא אקבל את דעתו ,שהמדברהואהנביא ולאכנסת ישראל,בגלללשון
כי
נקבה שבמלה "אהבתיך"):

אני רואה את ה' בא ממקום רחוק ...את ה' בא מארשתהגיותיהשיב
לארצם~ .הנביאמצייר את ה' מדבר עם האומה אשרא"נ דברי אהבה,
י
י נרמז
ב.
ור
בט"ו שבתהיית הציבו
אומרי נתאהבתשים אהנתיך."...
כלכ
ד הכתוביפ כאן,
הכ:מה מאמרים אתריס אהבה ווחהססןתכדייבר ה'יא~מהמיב
בה ,כי

שברראיי
ו
יד

שי

ו ה' וישראל השבים ארצה
איא שהנגש לא שמע רק סוףהדבריפ ,אחר שנתקרגאיי

מאר,

רתקה,

שני הפסוקים הבאיםאיגעמצריכיםפירושיםמרובים ,אךלמעז'תנגנו בלב
התלמידים ,טוב להשתמש בתחבולה פשוטה .כתבם על הלוח בצורה כזאת:

ע1ד אבנךונבנית בתולת ישראל
ע1דתעדיתופיךויצאת במשל משחקים
ע1ד תטעי כרמיםבהרי שומרון
נטעונוטעיםוהללו.
והזמן שלושהתלמידים שיקראוכל אחד מהם את אחד משלושת המשמטים
הפותחים ב"עוד",והכיתהכולה כמקהלהתסיים בחלקהרביעי למעןלא רק
יהםישמעוה.יבינו את האנפורה ,אלאבעיניהםיראוה ובקולםישמיעוהובאזנ
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אהרון הואלבית ראשוז,ולא ראשוןלביתשני .אםהבינו,ידעוגם לנמקחלו-
קתם :הבניין והשמחה בתופים ובמהולות והיבול הטוב אינם סוף ותכלית
גאולתם ,אלא קרבת ה'היאהתכלית,והיא מסומלת כאןבקריאהלעליהלרגל.
לאמור :לא רק לבתיהם ("עוד אבנך ונבנית") ישובו ,ולא רק אל כרמיהם
("עודתטעיכרמים") אלאישובו"אלה'אלהינו".
ומכאןוהלאהאיןכלקוייבחלוקהואיו כמעטיכולתלטעות,ז :ו-ח; ס-
יג; יד-טז;יז-יט; כשלושהמןהבתיםיכירועמ"יסימןחיצוני,עפ"יהסיום
של "נאוםה'".ובבית הראשוןעלפ' המשפט המסכם אתהיחסביןה'לעמואו
אתיחס האבלבןהבכור.
".
כבגו הבכור של ה'  -אשר העמים בניו-קובע ברכהיעצמו.
הנושא
ישראי
הוקדש שיעורשיםגיימוד שמות פרקד .יתכן שעמדועייןביימוד
יתכן שכנר
ד
ו
מ
ע
י
,
"
פ
י
מ
ע
ה
ו
י
י
ע
ה
נ
כ
ה
ה
ת
ר
ג
ס
מ
ב
לימים
ויש
מתן תורה ברעיון"שויה מכל
נוראים כשנלמד מזמור מזיו .בפרקנו נ-עסוק בנושאזה,שהרי הואעשוי"יביוע"
את כלשיעורנו ,ואת דברי הנבואה.
אחרישיציעוהתלמידים את חלוקתם1ינ מק1ה! ,ראה המורה אתכלהיופי
והאור הנסוך עלפגי השיבה לארץ .ואולם עלשנידבריםצריכיםהתלמידים
להקשות-,ואם אינם מקשים ,ו יעמידם המורה על כר-שיש כאז בתור
תיאור השיחההכללי משהודיסהדמוני.ואםעדיין לאירגישו בורותםעל"עוור
ופסח" בתוךתיאור שטוףאורזה ,תפנהאותםלישעיהלה,ה--ו" :אז תפקחנה
עיני עוורים ואזני חרשים תפתחנה .אן ידלג כאיל פסח וחרון לשון אלם".
תפקיד של
20זה כמובן מוריד מערכו הלימודי של התרגיל.יש
יי
יי
נט
נה
יזבדסירמךניגםללחיל
םמעידים על
חיזקה תלמידים בכיתותגבו"זת בפרקים ע א
התחלת הבית וסופו.
זג ודברים השובים ביותר ימצאהמויה על מנמור זה ועלרעינו בכורתו ישראל
ה
ק
י
ה
מ
ה
ך
ו
נ
י
ח
ה
משרד
,
"
ה
נ
מ
א
"
פרק
ת
ר
ג
ו
"
,
ת
ו
ע
י
ק
ת
ה
 ,במאמר מ'וייס.
יתר-
נות תורמת ,ירושלים תשט"ז.
' 22ותר חשוב בלימוד המקרא ובכ ים ור ,שיידע התימיר ישאול מעצמו
שירגיש בקושי ,שיהא ער ביימה פיז
מאשר שישנו
תשובה קשנליתגנכהתוגויא ירפרףעייו .אם שואליםהל"כלי
מידים או אם
וחריג בכתוב ,שיית
י רקבדרבי ההוראה,גחינוך
ייתמוה -דבר זה
מקנלים רנ) דבר תמוה
ו
י
ה
י
ב
יערנות ,במידה שבה יודע המורה'ירס,
את
עצמג מפעילות יתידהויהפעיי
תלמידיו.
על חשיבות ה הי ת ק לו ת בקושי .הרויעוררות יתמיהה כשלב ראשון בכל
למירה ,וא ישר ה קושי או הצגת השאלה המדויקת כשלבשני בלמידה ,הן
בעגורה הפרשנית של טכסט ,הןבמרעי המבש ראהבספריםהבאים :יתאם:
-

ין

כי

כי

יא

עי

יי
יו-

שי

כי
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ועתהיבינו ,שלאכךהיאנבואתנו ,לא עלריפ1יים שלבעלי מום תדבר,כי

ימצאם בתוך קהלהחוזרים .ומה נהמה בכך ?
אם על ה
וכתשובה לשאלהזו תפנה את תשומת לבם לכך ,שלא הגבורים ולא אנשי
החיל בלבד ,לאבחירי העםיזכו לשוב ,אלאכדבריישעיה (ס,ד) "שאיסביב
עיניךוראי כ1לם נקבצו באולך".וראוי לכתובעלהלוח את הכתובבדברים
ל ,ג-ד( .וכאןלפגינוהזדמנות לתת עבודתבית קלה וקשורהבעניינידיומא:
"מה שנאמר כאן כהבטחה לעתיד ,נאמר בתפילת מוסף כבקשה .מצא את
המקוםבתפילה").
ועכשיו יעמדו התלמידים לפני השאלה למשמעות הבכי הוה העולה מתוך
גלי השמחהוהרינהויענוזה בכהוזה בכה:בכי של שמחהוגיל,בכי של צער
על כל השנים שעברו בגלות ובצרות,בכי על אלה שלא זכו ,בכי של גושה
וחרטה על חטא שחטאו,מהי התשובה הנכונהז מתוךהדיוןיתבררלתלמידים
שאין לפתור חידת לבו של אדם כפתרוז חידה מתימטית באורת חד-משמעי,
שהרי ינקותלהיות  fi1VQ7שמחה ,"A1filוהרטה וכנשה והכרת טובה מהולות
כולויחד .הלב המודה על חסדיםעשוי להודות עלשגגותיו.
.
"
ם
י
ג
ו
נ
ח
ת
"
ה
כאן
שאלה קשה מאשר משמעותהבכיהיא השאלה למשמעות
תלמד אתתלמידיךדרכי פתרון משמעות הכתוב מתוך ניתוחוהתהדירי.נכ-
תוב אתהמשמטיםהמחוברים בפסוקנועלהלוח בצורה כזאת:
יבואו
בבכי
אוליכם אל...
אובילם
ובתחנונים
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המבנה התחבירי שני
נושא -נשוא .אך זהותו של הנושא בעגי המשפטים שונה .נושאו של משפט
ראשוןמי הואזישראל .של משפטשניז ה"אני" המדבר .ונראהלפי זה ,שאת
ה"תחנונים"איו לפרש  -כדעתרבים -כתיאור האופן של פעולתישראל -
אלא כתיאור האופן של פעולתה' .ועל כ 1נראה שיש לקבל את פירושו של
רד"ק שעניין "תחנונים" הוא חמלה ורחמים.zs
ך ארת טובה במקומהוישעתה,היינן טובה
מבהינה דידקטיתשתי דרכיםיפני

וכי

שעה.
ימטרה שהציבי
ן המורהיאותו שיעור
ו
בהתאםפיירצשרכריד"אק.ותההתובכייתההתלחמבציוראי" .י
ואיו הן:יכוי אתהיומריתימידי
ך.:כך ובד
ח בהבלטת מנגהו
ד את הפסוק היג
מישון הכתוב:הריני כותבי
זיכוי
ע
יהכתוב היוח בכתיבה המשקפת
את
אתהיהפוך את הסדרויומר" :הרי לפניך
עח
' :היהסביר מהעניין "הת
ינונים" כאן תמנונים מי
מבנהג"תחבירי .ית
שי
באותה

P11D

ההזכי

?

י היות
23רדיה ד"ה ובחהנונים :עניןחמיה ורחמים כמו (יהושע 'א ,כ)"יבית
להם תחינה"; (עזרא ט ,ח)" :היתה תחינה מאת ה' אלהינו" והדומים להם -
ענין תמלה ורחמים.
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הוראת הפטרת יום ב' של ראש השנה
הם  1ולאחר שיביעו דעותיהם ,תביא לפניהם את דברי הפרשנים כאישור לדבריהם
~כהודאה וךכיוובו לרעת גרולים.

וכדי להילחץ שוב ממכנת התפוררות הפרק לפמוקים בודדים תדרוש מן
התלמידים עתהלעייןעיון שקטבשניהבתים ו-ח; ט--יג ,ולכלוב ב מלים
מעטות מהביניהם* .2התשובה הרצויה כאן" :בדרך -בארץ" .או"בהלי-
כתם הביתה -בשובםלביתם" .וכהוכחה לכך שזהו ההבדלבעניינם שלשגי
הבתים תשמש השוואהביןשני פסוקים מתוךשניהבתים .שניהפסוקים פות-
חים בקריאה להגדה ולהכרזה:
טס'ו( :השמיעוהללו ואמרו) הושעה' אתעמך.
פס'י( :הגידו באיים...ואמרו),..כי פרה ה' את יעקב:
מה ביניהם ? בראשוןהפגייה לה'והיא בקשה בלשוןצווי :עוד לאנסתיימה
הישועה .בשני הפנייה היא לעולס ובלשון עבר :כבר בא הדבר ,כבר פדה
י ויתעורר תלמיד לשאול (והיא שאלה שנשאלה לא
וגאל .ואם יתמזל מזלך"
אחת עלידי חכמינו ,וביותר נשאלה כשאלת התקפהע"ימאמיני דת אחרת
,
ה
אלא
בימים קדומים),1:21יכ,טוב אשראליויבואובימיםהטובים ההםאיגי
 24הדרישה יתסובה כזו תינתן במלים ספורות השובה היא ביוהר ,בגלל הסכנה
לעיל .אם לא נעמוד על כך,שיינתן הבדלבין שני קטעים
שעיבדנו
אהושנביייןהשתי נבואעולתי"
בשתיים-שלוש מלים בלבד ,נגרום בעצמנו לאותה פרפרזה
טפלה ,לאותה הפיכה של שירה נהררת לפרוזה קלושה ,אשר כביכול אומרתהיא
"אותו דבר" במלים אחרות ,ולאמיתן של דבראיןהיא כלל וכלל "אותו דבר".
 25אם לא תתעורר השאלה אצל התלמידים ,אל תעמידה לפניהם ואל תיכנס לעניין
זה .ובמקרה ?ה אל תהיהכמי שנותן רפואהלמייראינו מרגיש במכה.
 26ראה דברי א בר בנ אל בהקדמתו לתוכחה כבחוקותי":ימה זההיויעודי התורה
חוכרה כולם דברים גשמיים 'תזכרו בברית הזה ,ולא יעדה בשלמות
הנפס ...וסבר הנתמה אחר המות באשר הוא סוף כל האדם מצלחתו האמותת.
רכבר שות שתו האהבים עם הכתוב הזה וכחשו העת לישראל שכר נפשי אתר

המות",

ובדומהינה

ר' יצחק

ער מה בספרו "עקדת יצחק"פ' בח17תי":נעיי

ואי
הדתות המאמינש
בשכר ועונש מאת ה' לעושי רצונו ומכעיסיוישיגו על תורתנו:
ים
אחר שהשכר הרוחני הוא העיקר המכוון מהתורה ,איך שתקה התורה ממנו ויעדה
השכר הגופיי הכלה ואבר ושמתהו לתכליח לאגשים במעשיםהתוויים ו"
ואתריהם ר' דם ף אלבו ב"ספר העיקרים" מאמר ד פרק לט"":ספק אשר לא
ד
סרו הראשונים והאחרונים מלספק בו והוא :למה לא גוכר בתורה היעו הרוחני

י

בפירוש ,כמו שנזכרוהיעודים הגשמיים  ...1והיותר קשה בכל זה הוא:כי אחר
שלא הזכיר היעודים הרוחניים ,שהם עיקר השכר ,למה הזכיר היעודים הגסמיים
שאינם עיקר השכר ?"
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טוב ארצי של דגן ותירוש ויצהרובני צאן ובקר?וכי זהו טוף ותכלית'כל
מאוויי הנפש הכמההלגאולהולמדותז".
וכאן עלינו לחרוג בעל כרחנו ממסגרת ההפטרה ולהראות את שנימיני
הטוב המובטחים בנבואהזו :בתחילת הנבואה הטוב הארצף אשר לעולםאיו
המקרא מזלזל בו ,מתנות שדה וכרם הןמברכותיו בכל מקום ,ובסוף הנבואה
הטוב אשראין טוב למעלההימנו והוא (פסוק לג)" :ולאילמדו עודאיש את
רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה',כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד

.,
גדולם".
ואם הכיתה היא אינטליגנטית ,אפשר אולי להרחיב את הדיבור-וכאז
תדבראליהםישירות -תסביר,שאין במקרא אותה חלוקהערכיתהידועהלנו
מספרי מוסר מאוחרים ,אותה ההבחנה ביז גוף לנשמה ,בין טוב ארצי,
גופני ,מעוט-ערךובזוי -ובין טוב שמימי-רוחני אשר רק הוא בעל ערך .לא
כך הוא במקרא..כאן כל דגן ותירוש ויצהרומעינות ותהומותיוצאים בבקעה

ובהר -ערכם רב מאד ,אם רואה האדם אותם "כטוב ה"' ,כמתנת-יה,כי אז

הם מעבר למציאותם הקונקרטית גםביטוי לברכת ה' ולקרבתו -ואיךיוכלו
להיות הבל ורעות רוחז
ונשוב אל פסוקנו :המים-הנכס היקר הזה ,המשמש כמשמעו וכסמלו
להבעתכל מרענןוגוחןחיות,הופיעו בסוףהבית הקודםכמלווים אתהעולים:
כאז במקומנו תוצאותיו הברוכות של שפע המים לפנינו :הטוב החקלאי הזה
של דגן ותירוש ויצהר הידוע לנו מתוך קריאת שמע -אותו טוב עומד כאז
מולהשביםוהנוהריםאליו (רש"י" :יאספוכמונהר") .והנה משתלטת התלונה
העמדת מולם כל כר ,עד שהנפש עצמה הופכת לטוב כוה.,והיא עצמה תהיה
"כגן רוה" -תמונה הנוגדת את כל אימי הבצורת "שמים כברזל והארץ
כנחושה" -כאן הנפש עצמהכל תלמיהרוו.כאן ברכתהמיםהמחייםומרווים
אינה עוללצידם ,עלידם .ממולם ,אלא בחוד תוכם.

ונעבור עתה לבית המדבר על רחל אמנוהבוכיה .מה קשרביז פסוקים אלה
לקודמיהם ? מהלנהיולבכי לאחר תיאור השמחה והרננהז
אמנם יש אומרים שבאמת אין כל קשר בין הפסוקים ,וזו נבואה נפרדת
ואינה כלל המשכו_של הבית הקודם .אך גדמהלי ,שאלה הקובעים שלאיוכלו
פסוקיקינת רחל לבוא כהמשכם של פסוקים קודמים ,שוכחיםשאיןלפנינו לא
דין וחשבון ענייני ,ולא סיפור היסטורי.,ולא מסה הערוכה שלבים-שלבים
בסדרעיוני אוכרונולוגי,ואין דרישתם לסדרהגיוני אושיטתי אוכרונולוגי
דרישהלגיטימית.כי זהמירכי השירה :להחדיר את האבל של העבר וההווה
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ראש השנה
הוראת הפטרת יום ב'שי
לתוך תמונתהעתידהמקווה ,אשרבויהפך האבל לששוןוהיגוןלשמחה.ויתכו
~אד ,שהגורם להזרה אל העצב,אלהבכיעלבניםשגלו ,לאהדתיאור שמהת
השיבה -הוא בקשרהאסוציאטיבילבכיים שלהשבים.בכיזה ,ששמחהועצב
מהולים בו ,הוא שמעלה את זכר הבכי ההוא -אםכייש פסוקיםהמפרידים
עיניהם .ויותר נראהלי שהמלים "ולאיוסיפו לדאבה עוד"ין הן הן שגרמו
לקשר עם הבא,כייותר משהן שוללות את הדאבה של הכאז ולהבא ,הרבה
יותרהו מעלות את זכר הדאבה של עדעכשיו .וכברלימדנו ל"א שטראוס
להרגיש בכוהו של ה"לא" השירי ,שיותר משהוא מרחיק את המשולל הוא
מעלה אותו בתודעה'נ .ודאבה שדרת אף דדך al~1DDnהבאים(וגס שםמוע-
ליםזכר "אבלםויגונם") עד לשמיעת קולה שלרחל.
ומקישורם של הפסוקיםיש לעבור להסתכלות בפרקעצמו.ואלאיחור שמו
של בעל הקול והבכי בפסוק" :קול ברמה נשמע,נהי בכי תמרורים-רחל
מבכה עלבניה" .ודוק :תחילה נשמע קול ,לאהר זה מתבררשאינו אלא קול
של בכי ונהי ,ורק עתהכאילו הוסר הלוט ,או כאילו הלכת בעיקבות הקול
והתקרבתאליו עד עמדך מול הבוכה עצמו :רחל מבכה עלבניה (ודומה לוה
בירמיהוג ,כאוכן ד לא :התבהרות אטית של התמונהאחרי אשר בתהילה רק
הקוליישמע) .ואחר התברר זהות הבוכה מתבררת גםסיבתהבכי ומשמעותו.
וכאן הגיע תורו של השימוש באגדת חז"ל כעזרה להקניית הפסוק .ולכך
163

הערה עקרונית:
חו"ל שונים מאר זהמיה בצורתם הספרותית ,בזיקתם לפסוק .בתכליתם.
מדרשי
כאלההשיבריםירסיסים את מבנהג התחבירי  p1DDnוגוגיפ מן דרסיסיס
"1
ט חרב זה עולם חדשומזפיא (מה שמכנה פרופ' וצחקהייגמז בספרו "דרכי
עוי
"
יהנגרמת אך
:ה
האגדה" "שבירת היוגש") והב יפים ונפלאים גם בכוח ההפתע
ל-את
איו הפ עזרילימוד הפסוק- ,אשר בכוונה התרחקוממנו.ויש שאינפנוגדיםכי
ם את סדר תיבותיו ואת מבנחו התחבירי ,אך נוגדים הם את
ישון הפסוק והםהוימי
הפסוקים הנאיפיפנין ולאחריו או אינם משתבציפ בתוך הקשרם .הפ טוביםויפיפ
ומאיריפ אתהפסיק המבודו והמנותק מהקשרו באור דרש אשר ראינוהו; אד גס
ז כל פסוק בתוך מסגרתו ומתיך
איה אינם טובים כשרליוסד המקרא .הרוצהיהבי

שי

שי

יא

הפסזק.
21ועיין בנאמריעי
ל "עוד"
ייהרחיק מושגמסויים,יהכהישו ,ידי כך
וה
טל
בי
של
" 28בדיבור שאינושירי באה הש
המחוייב.השלייה שבשיר מעמידה את המושגהמשויל מ%
יפנות דרךימושג
השירכפיק לא נפדה ממנו ...לז ביקש המשורר
המושג המחזייך בגופו
ימסור( ...את החיובי) שבתוכן המלים כפשוטו ההגיוני גם בדמותו האמנותית
) בשלילתואין הוא מרחיקו
השיר ,היהעייןירג1נעמיהזכיר (אתהמשויי
מדרכו ,כדרךהדיבורשאינושירי ,אדרבא ,הואמעוררבנו אתזכרו המשויי)
ידביאייק,
שס
(ו
יחוכה" ("בדרכי הספרות" ,מ
ומחזק את הוכר הזה בדמיוננו
ם תשעט; שרקיתהיים" ,ע' .)74
ירכתיי

עי

שי

ועי

שי

שיא
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הקשרו כחלק אורגאני של נבואה שלמה .ואולםיש מדרשים אשר מתהילת בריאתם
לא נאמרו אלא לשרת את הוראת הפרווה ,הסיפורהנבואי ,ולהעמיס לראות את הנאמר
בשיטיווביןהשיסיק ,וביתורלעזור לקורא להשליםבדמיונו את לשונו הקצרה המצומ-
צמת ,המופנמת ומכונסת כולה ,הנעדרת לעתיםאביזרינוי ומהנזרת מאמצעים ריטו-
ריים רבים לעורר רגנני השזמע -ע"יסיפור קטן אנקדוטי ,עלידי משל,ע"ידו-שיח,
העושים את המופשם למוחשי ,את הסתמי למיוחד ,את הכללילאינטימי .ואגדות אלה
הן האמצעי הטוב להוראת המקרא ,בייחוד כשמעוניין אתה לא רק בהבנה מושגית,
אלא גם בהזדהות רגשית.
המוטיב של רחל אמנו המתאבלת ,הטוענת כלפי הקב"ה-ואשר היא,
ודווקא היא בטענותיה ,באבלה וביגונה קזדעת את רוע הגורה-חז,ר בצז-

רות שונות במדרשינו.יכול אתה לקחתו מן הפתיחה של איכה רבה (פתיחה
כד נסוף)  ,;,המביאה בצורה דרמתית אתטענותיו של כל אתךמן האבות -
ולאהועילו ,עד שקפצהרחלאמנווטענהטענותיה והקב"ה מקבלדבריהועונה
לה במסוקים סו-טז מפרקנו.
ויכול אתה לקחת את המדרש על תכלית מקום קבורתה של רחל המבודד,
שלא במערת המכפלה ,המובא בבראשית רבה (פ"ב,י) אובלשון מפורטתיותר
בפסיקתא רבתי פרקג (יא) או -ונדמהלי שהוא הטובביותר -בלשונו של
רש"י לבראשית מח,ז ד"הואניבבואי,והםמסתיימים שםבפסוקיפרקנו טו-

טו.

רצוי שקריאת האגדה או האגדות תבוא בסוף השיעור וכסיומו ,לבל יבואו
דיבורים והסברים ויטשטשו את הרושם אשר מצר( .אגדות ספונות רגשות
כאלה הןמן הטכסטים אשרהניתוח עלול "להמיתם").ואיז בכךעיוותדידקטי
אם נסיים את שיעורנו שלא עםסיום הבית,כי בכל אופזעלינו לפתוח את
השיעור הבא בקריאה -אם לא של הפרק כולו ,לפחות של הבית הזה ,החל

מפס'יד.

ועדייו לאיצאנו חובת הפסוקים סו-טז ,תשובת ה',כייש עוד לעמור על
מהותה של -הפעולה" שלהיששכר .והנה שלושדעות:
רתק:לפעויהגניךשסביוהגיות כמהשנים .ולא שכחו את שמי ולץ עברו על
בריתי.
אברגנאל :הפעולההיאהבכיוהנהי שעשתהילבניה.
הבורם (ובז רבים מחכמי אוה"ע) :הפעויה היא שטיפחה וגודלה בניה וסבלה
עליהם צער בגים.

כי

גירוי

ביאייק-רבנ,צקי",לק ראשוז ,פרק.1

ש ונאעיםףנ1ו:ח לךיהותארב,ותק.חגו מספר האגרהשי
אבי
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הפעם איעצך ללכת בדרךזו שדחינוה בפעמים הקודמות :לא תבחר לך את
אהדהפירושים אלא תציע שלושתםלפניתלמיריר,כדישיבחרו מתוךשיקול
הרעתאיזה מהםהקרובביותרלפשוטו של מקראו
נראהלי ,שכאן כדאי ללכת בדרך זו ,מפני שיש בה אפשרות -והיא לא
ישיקולנבון לדעההסבירהביותר:
רחוקה להגיעעליד
ושיפ ל-ב:תימטיים בדרך אינפ נתפשיפיפירוש ע"פ בדיקהוהירה מידת
שהיפה כ ש עצ מו,
התאמתויכתוב,איאנוטים הםיהיתפש באופןספרט יפירו
וכיוון הכתובז
באמתניאשראיי
'ישאול עצמם ,האם דבריפה:ה הוא הוא
מבי
י
ב
א
ה
ק
י
מ
נ
י
ד
"
פ
~
י
ה
קבוצ-
עלפיאינה חוקפסיכויוגי (והואשייךידרכיה של מה שקרוי
דעה
צה העושהשיקולרעיוני במשותף ,תתעורר תמיד
תית"),
הנאמרתהעש"ויררראבותבוןךהתקנבגודות מצד שמעון ,שאין ראובן  ~leyלראות אתחוישת
בכ
יראות את"וישח הגירוש שבחר בו
וא
הפירוש שבחר בו ספונטנית ,כן חריק הו
שמעון -וכן להימך.ומיניה וביה יקום וויכוחויתיגנו הדבריפ ,ואתה המורה רשאי

ביי

שי

י

יכי

לדחות את חוותיעתד עד אשר,רד קצבהוויכוח
יהיכנסיוויכ~ח ,אך
והתימידיםיחוור טענת והענות-נגד
בכימןובהןתימידיםיבין עצמם,השחד
ייתחיי
כאשר
שכבר הושמעו בכיתה.
וזה השיקול:לפיפירושו של רד"קעלינו לוותר במהיהות על תמונת האם
הבוכיה ולקמץ מן הסמל אל המסומל ,מרחל אלבניה אשר שמרואמוניםוכו'.
ואיו זה נראה ,שהרי גם בפסוק הבא ,בדברי ה',עדייז יש התייחסות לאם
ופנייה אליה ולא לבניה .לפי הפירוש האחרון אמנם אין התמונה נמגמת,
ואדרבא ימה :כר צער גידול בנים לאם המבכה בניה בבחינת "אשר טפחתי
ורביתיאויבי כלם" ,אךאיןפירוש זה נצמדיפהלדבריהפסוקים,כי לאנזכר
ולא נרמזענייוגידול הבנים בפסוק,ואין רחל מופיעה כאן כמחנכת ומגדלת
את בניה,כי אם רק כמתאבלת וממררת בבכי .לכו נראה שרק פירושו של
אברבנאל ל"פעולתה" הוא המעוגן בלשון הפסוק.
יתכן שנגד פירוש זה תישמע דעה בכיתה :האם באמת אפשר להעלות על
הדעתשהבכיוהנהיייוחס להםערד של "פעולה"ז(והלוואי שתישאל השאלה
ושתקוט התנגדות) .,,אז תינתז לך הזדמנות טובה -ואםאיגד רוצה להפ-

עי

 30מתוךנסיון רב-שניס יומר לך :הנכנס לכיתתו מתוך תקווה":הי~וא שיא
יי~נית
נכיומחוךתפייח" :הסושיום שלא תתעורר בעיהפ
א
ישאיוני
שאלהפיוטנעינתה"פיונית" ,מובטחי
ןשחסייתותתקבי ומןהשמייםיסייע-
ואליעמיד
וiהמlורה
l
.ואfיי
~נתיזמת
ו
ישאיות ובל' קושיות
יש ,שנתישרים
ע~הו עכית
י
ב
המקווה":היואי שיקומו או שיקוםיפחות אחד וידרוש ממניעיגונו דברא'.
י
עניין  ,'1ויטען טענות נוד בעש
ני
ין ד'"
.

.

ויקשה קושיה ב'~ ,יצעק המס
דברי
מובטח שבמשך ומן"נכו את כיתתו יתרבו"מקשים והטוענים ומהנבעים מן
ו הסנרים ויישוביפ מדעתך או מדעת הכמיסוגרויים שגשגו
המורה :הבינ
כך והשיעוריםיהיומאירים ושמחים.
-

יו

עי
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1%

טיק אתרציפות הפרק ,תדחה תשובתךלשיעור הבא--להסביר מהכוחו ומה
עוצמתו של אנף אומה על הרבנה ,שלאי-השלמה ,של "שאגה הגחם"ן הלא
היא-אי-השלמה זו-כבר נושאת בחובה את התקווה לאחריתה .וכן יש
להבין אתדבריחז"ל (תענית ל) "כל המתאבלעלירושליםזוכהורואה בשמ-
חתה" (ואם הנך גם מורה לספרות עברית ,היעור בביאליק "תיקון חצות").
(ואוליבכי זה של רחל הוא שהביא לבכיים השונהמבכייה של הקהל הגדול
אשר ישובו הנה).

 TD1האם אל הנן ,אל הביתהאהרון .שוב נשמעקול .ואולם לא כקולה של
רחל ,שהוא קול ללא מלים ,הקול המדבר במלים .מפורשות ,והן רוויות
דו-משמעות .יש במלה "יסרתני" מןהייסורים ומז המוסר ,ושניהם קשורים
בה זה בזה.איו במלת "יסר" (פרט למלכים א ,יב) גרימת צער ומכאובים
שולת ,ללא תכלית וללא טובת .מקבלהייסורים.היא פעולה גורמת צער על
מנתלהיטיבולתקן .אשרעלכן הנושא -המייסר -הוא כמעטתמיד במקרא
ה' ,האב או המורה .הצורה "יסרתני  - "~DIK1כבר הזכרתה -היא צורה
אהובה על ירמיהו :פעולה ותוצאתה בצידה גזורות מאותן שזרם .אך האם
הכוונה כאז לתוצאה אוטומטית שלא מרצון מקבל הפעולה ומחוד סבילות
גמורה מצידו (כדוגמת "רפאני וארפא") או האם הכוונה לשיתוף פעולה של
הפועל והנפעלז כלומר:יסרתניוקיבלתי אתהייסוריםז
אך אם הפירוש הזה כולל גם :הבנתי למוסר הצפון בהם ,יקשהלהגיו את
המשכו של הפטון :מהוהדימוי של "עגל לא לומד" ?הן אםהבנתיוקיבלתי
מוסרך ,שובאיני עגל לא לומדז הרגיש בזה רש"יועלכןניסהלהפרידבין
הדימויובין הפעולה הסמוכה בצידו ופירש":והייתי בתחילה כעגל לא
לומד ,לכו חטאתי לך" .אבל יותר נראים דברי רד"ק המשאיר את הדימוי
כתיאור האופז לפעולות של "יסרתני ואוסר"" :כעגל" :שלא לימדו אותו
למשרד בעול ולא למד -)9שמכיןאותוומרגיליו אותו עדשילמד..י'
ואוים האישיך פתר סתירה זובין .ואוסר"ובין הדימוי של"עגי לאיימד"
' שהוא מפרש "ואוסר" כפעויה פסיבית לגמרי ,שאין עמה התקדמות
:
עי'-ד

ביי

"יאיגמד בעול וישימוהועיי
ןיחרושוימשוך בקרון ,שהוא מסרב ומקפץ ,וכל עוד
ג ומקפץ ומתפוצץ ,עדיוכה פעמים אין מספר והוא
שמכים אותו ,עוד מתאמץ,מדי
אינו מבין שלכר נוצר".
ונראהליפירושו ,שהריאפרים במחציתו הראשונה של פסוק זה(יז)עדיין
איגז מדבר על מצב שבן הביז והשכיל ,זרק בחציו השני של הפסוק מבקש
הואסיוע נוסף,כדי לחדול מהיות "עגל לא לומד"":השיבני ואשובהכי אתה
ה' אלוהי".
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השיבני ששוכה
שובלפנינו אותה צורה של פועל בצורה אקטיבית'ואחריו תוצאתו גזורה
 1t1KDשורש.ואולם כאןאין ספק'שאין התוצאהאוטומטית ,שהפעולה נעשות
אקטיבית משני הצדדים .על תלמידינו להביןעניין זה ,שהוא בעל חשיבות
גדולה לתפישתנו הדתית :יכ ולת הברירה המוחלטת של האדם לחזור
בו מדרכו מצד אחד ,והיותו זקוק עפ זה לעזרה מן השמיים' שיסייע 1ה1
לבח1ר בדרר זו של חזרה .כדי שיבינו את הפרדוקסהזה :כתוב להם על
הלוחשניצמדיפסוקים:
 .טז); "ומלחם את ערלת לבבכם".
(דבריםי
(דבריםל,ו);ומלה'אלקיד אתלבבך"
וכן הצמד מתוך יחזקאל
(יח ,לא)" :השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו
לכם לב חדש ורוח חדשה".
(לו ,בו)" :ונתתי לכם לב חדשורוח חדשה אתן בקרבכם".
ועלהתלמידיםלהביז שצדיתקיימו אלה בצד אלה,ויבינולשיתוףהפעולה.
הראשון  1ויש עומר ,שאין כאן פועל ונפעל
 :איזהו
ואיויתמכןשישבישושאבל,ו אלא שניההצםעי
פועלים בהדדיות גמורה.ויפיםלענייז זה דברי
הרמב"ם בהלכות השובה פרק ה הל' י-4ב וטרק ז הל' ה .קראם לפני
י תשובהאנועומדים:
תלמידיך הלא בהכנהלימ
סביר הרמביים שם  n~lsaהחריפה ביותר בפרק ה את הבחירהאחרי שה
החופשית המוחלטת שגיתגה לאדם בעולם" :אם רצה להטות עצמו לדרך
טובהולהיותצדיק הרשות(=היכולת)בידו,ואם רצה להטות עצמו לדרך
רעה ולהיות רשע --הרשותבידו......ואין לומי שיכפרו ולא ג11רעליו
ולאמי שמושכו לאחדמשגיהדרכים  -אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטהלאיזו
מביא הוא את הפסוקים הנראים כעומזיס בסתירה לעצמאות
דרך שירצה -
ו-שניתנה לאדם.
הגמורה הז
פרק ו ,ה"ה" :ומהו זה שאמר דוד (תהלים כה) 'טוב וישר ה' על כןיורה
חטאים בדרך; ודרך ענוים במשפט' זה ששלחנביאים להםמודיעיםדרכי ה'
ומחזירים אותם בתשובה .ועוד שנתן בהם כח ללמודולהביו ,שמדה זו בכל
מתאוה להםורודףאותם.החכמה
אדם :שכלזמו שהוא נמשך
והוא מה שאמרורבותינו",לב:דרכ(ייובא לח)ו'הבצאדי
לטהרמסייעיו אותר ,כלומר:
ימצא עצמו נעזר על הדבר"י.,
.
עוד מובאהמדגרי הוגה דעות בן-זמננו המס-
 31ובכיתה.נבונהומבינה
ת
יאשר מצא ב"שיתוףפעויה"זה אהדמןהקוים
ימי
י,
0ו
1ה
הב
ן
גר
וה
ביר את שיטתהפילוסוף
...-,
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קשהיותר הוא השימוש בשורש "שוב" בפסוק הבא":כיאחרישובינהמתי"
ובבד העמונוךעל הקושי הזה בחלק א.82
יבאן מגיע שוב תורה של עבודה שתוקה ,אשר על ערכה הדידקטי כבר
דיברנו לעיל ,יידרשו התלמידים לעבור שוב על פרקנו ואף לחרוג ממסגרת
ההפטרהולעיין עד פמוטן בא ולהעתיק את כל המקומות שבהם מופיע השורש
"שוב" בצורותיו השונות ,כזה:
סו :ו שב 1מארץ אויב,
טז 1 :שב 1בנים לגבולם,
ע:השיגבי ואשובהמאתהה'1קה
ש:כיאיי ש 1בי ניתק

כ:שוביבתיתישראל שוביאלייה

כא :הבת ה שוב בה., .

8ק

האמילים לדת ישראל" :תור ת המיד ות החילמית לא יצרה את מושג
הגאולה ואעה מכיה אוז ,אל לה הסמבמ ואץ לה האמצם לשחרר את
האדם מן החמא .רק מבחעת הדתיכה האדם לבקשסיחה מאת אלוחו ולהגאל
על ידו ולהתרומם ע"י כך לרמת ה'אנ" ומעשנותיו נתכפרו ונסלחו ...מושג
הגאולה הוא מושג מצטרף (קורלטיבי) :הוא מתייחס לאדם ולאל .הגאולה היא
מעשה האדם ומעשה האל גם יחד .הרמן גצן מתרחק גם כאז מן הפרוטסטנטעת
הרואה את הסליחה כחסד אל בלבד ,תם מן הדעה הקיצומתהשנייה,,מהיתה תפצה
לראות בתשובהובסליחה מעשהאוטונומי של האדם בלבד.שניפסוקים שביחזקאל
מסבירים יפה את השפעת הגומליובין מעשה אדם ומעשה אלוהים .בפרקיח ,לא
נאמר" :ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה" .אלהים נושא את פשע האדם .האדם
צריך לגולל מעליו את פשעו ואין הוא יודע אם יצליח בזה .אבל אין יכולים
להטיל על האדם תפקידשיהיה בבחינת עבודתסיויפרג (ואת היא רמות מן האגדה
היוונית :מלך שנענש לגולל אבן עצומה במעלה ההר ואולם נגזר עליו שמדי
העלותו את האבן לפיסגה ,תשוב ותתגולל אל תחתית ההר .לאמור :עבודה מפרכה,
שאין עמה כלסיכוי להצלחה ,שנידונה לאי הצלחה לנצח) .ולכן ניחן לאדם סיוע
מן השמיים שיצליח בעבודה אשר היא בכ"ז עבודתו ,תפקידו שלו ,החזרה בתשו-
בה"( .מתוך ש"ה ברגמן "הוגי הדור" ,ת"א תרצ"ה ,בפרק" :ספר הזקונים של
3%עיין עמור לעיל.
הכמז כהן" ,ע' .)229
ש~לקו הראשון ,כבר היתה להם
 33אם למדו התלמידים את ספרירמיהו או למדו את ח
הזדמנות לתרגיל כזה ב פר ק ג ואף שם בשורש "שוב" שבפסוקים הבאים:

א.,. :הישובאיהעי "..ואתומתרעטרמםושובאלי;...
ו :המית אשר  nnmsמ שר ב ה ישמל., .ו
ו:ואמראחריעשמהאת כלאלה:אףתשוביאשבהן
י :מם במ מת לא ש ב ה
בגתהאיתה יהזה;
יב:שובה,משובה שראל;
ז :שובה מש שו בבי מ
ועי' "גליונות" לעית בספר ירמיהו ,הוצאת הטח' לחינוך ותרבות תורניים בגולה
גלית ים

אי
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שואת הפטרת יום ב'
וירשמו אחרי הכינם את הטבלה הזאת ,מה הן המשמעויות השוגות שבהן
משמש השורש "שוב" במקומות השונים :יתבררלתלמידים לטובים שבי-
ו שיכה לארץסיהם (אלאשבינתייםעיינו בפרק גם ההלשים) -שיש לפנינ
ויש שיבהלה';יששיבה בחזרהאליומלשוו תשובה,ויששיבהמאחריומלשון
משובה ושובבות .,4וכן מפרש בעל "הואיל משה" את פסוקנו" :אתרישובי
מאחריך".,,
הגענו לתשובת ה' ועם זה הגענו לפסוק האהרון :ה' הוא המדבר והוא
מדבר עםעצמו .הוא פותה בשאלהרטוריתכפולה (וכבר אמרנושהיא אהובה
עלירמיהו) כשמשתומםעלעצמו.ונסתכל עתהבכינויים שבהםמכונהישראל
בפרקנו ובזה חזרנו אל השאלה שהעמדגוה בראששיעורנו :אלהשינוי ביהם
ה' לישראל מפסוק א עד הנה:מי שנקראתחילהבכינוי "עם" ,ואה"ב "בתולת
בת ציון" ,ואח"כ "עמו" ,ואח"כ "בכורי" -נקרא כאן ברךשבכינויים" :בן

שי

ראש השנה
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יקיר" ו"ילד שעשועים".

ואולם גם כאןעלינו עודלדייק בכתוב" :מדידבריבו זכר אזכרנו" -מה
משמעז היתכן לדבר במשהו מבלי שחוכרנוז אלא שאין לפרש כדעת רוב
הפרשנים" :בכל פעם שאתחיל לדבר על אפרים אזכרנו" ,אלא כפירוש
המלבי"ם'" :דבר'שאחריו בי"חהואלגנאי" [ונזכור את "ותדברמרים ואהרן
במשה" (במדבר יב) וכן "חטאנוכי דברנו בה' ובך" (במדבר נ"א)].מי הם
הנאבקים זה עם זהז הלא היא מידתהדין ומידת הרהטים .מיטתהדין רוצה

34ועי'ירמיהן ח ,ד-ח :אםישובויא
נצחתההזיקו בתרמית מא ישוב.
 .ואולם גם
שרקנוהיהודים הדגישו בקשיוניסויהתגברעיין
35סו המתרגמים נראה
הפ רובםככויפ שמרו הקשרהגזרונישביו "השיבני ואשובח"ובין"אחרי
ש1ב " ,פרטיבובך אשר פירש כמוהם את
"שוב"בשני הפסוקים בשתי
הוראותשונות (שוב אל ,סוג מאחרי) -ועם זההפעי
שמר על הקשרהגורוגי בינותם:
 .מדוע שובבה העם הוה'רושלים משובה
.שוב

.

יא עי

השוה. 18: turn thou me and 1 shall be turned :ץ Version
. 19: Surely aftcr 1 was turned 1 repefited.ץ
. 19:AprGsץ Version Synodale
revenu 4 1
,(0 me repentirai.י0
. 19: 1(% ich bekehrt ward,ץ Lwther
~tre !%1 ich Busse.
איו "הנהמה" כשלב הראשון של התשובה,ואיו התשובה חמאת
,אם

"""

James

כ,ישישהם

פרי הנחמה .לעומת זה המתרגמיםמבגי עמנו:

המאמד
ביאורהאנושי -
וקראטאשיו תר"א) יח:נוגלאסמיךווידערקעהרן.אויף
א
ב
ר
י
ד
האססע
ן
א
פ
ך
י
א
:
דאס איך צודיר וךדערקעהרע ...יט נאכדעמ מיד
בערי,עט
ג ?ווענדע ט ,האבעאיר עט

וואהי

ולעומתו:

.18:ץ Buber

Kehren
" dass ich umkehrenטת lasse mich
s.e.n.ת
 habe ichsוא %, nach me~ner Abl 0נ . 19:ד
leidsein"%
תl
as
.

"ם

י
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נחמה ליגוביץ

0ה

לדבר ב-- 1בגנותהיאולם באהמידת הרחמים ואומרת :זכר אזכרם עוד ,על
כז המומעילו רחםארחמי.
במלה "זכר" הגענז אל ראשית דרכנו ,אל "השרוננת" .נזכור אתי
ר,
בה
הרמןכהן הממביר"וכרוי" כהשתתפות ה' עם הארם; הראשוןדש
זכרו הוא נח וכרת עמוברית .ונפתח עתה את המחזורוגעייז בפסוקי המקרא
שהובאו בזכרונות ,אשר האחרוז בהם הוא פסוקנו :זכירת נח ,זכירת.ישראל
במצרים ,זכירת ברית אבות בגולה ,אחרי הגשמת כל דברי התוכחה -אלה
הם שלושת פסוקי הזכרונות בתורה .שלושת פסוקי הזכרונות מתוך ספרי
הכתובים -הראשון מדבר בזכר האדם באשר הוא אדם ,השני מדבר בזכר
בני אדםמיוחדים,יראיה',שלישי -בזכרהברית אשר כרת עםישראל עמה
והשלושהמדבריהנביאים :הראשון מעלה את זכריציאתמצרים,השני מקשר
זכר עבר לעתיד,השלישי הוא פסוקנו והוא זכר המביאלרחמים.
*

כאמוראין זה שיעור לדוגמא ,והחומרהניתן לך בזה רב הואמדי .לא רק
שלא נוכל .אלא אף לא נרצה כלל להכניס את כל העניינים ללימוד פרק
אחד אפילואילו עמדולרשותנו n~wmמרובות.מאד.כי אםתדון בכלהענ-
שנדונו כאן-וביגיהם נושאים גדולים.ונכבדים-בתוך הוראת פרק
יינים--
אחד,ייבלעו זה בזה ולא יעשו .את הרושםהרצוי בלב שומעם .מוטב שנלמד

רביםמעניינים אלה בהזדמנויות של לימוד פרקים אחרים ,ויהא כל אחדמז
הנושאים קובע ברכה לעצמו .אתה בחר לך מכל הנ"ל אחדים ,ומוטב
שתדון בהם בהרחבה ,מאשרתדוןבקיצור ברביש מהם.
אךשיםנא לבלריבויהעשיותהשו
מקצתןנ:ותקרביכאיהתה,שבהןוקר-יבאגהיוונןוברי;בוייו -
קולית
תלויה הצלחת השיעור .ואלה
שתוקה קריאת
הפרק כולו וקריאת פסוקיםבודדים;עיון מדוקדק בפסוק בודד והבטה סוקרת
בפסוקים הרבה; ויכוח פרשני בכיחה לגבי פסוק בודד,ודיון מעמיק בבעיה
הנוגעת לכל פרקנו ולמקומות במקרא שמעבר לפרקנו; השוואתפסוקים בתוך
פרקנו והשוואתפסוקים מתוך טרקנולפסוקי נבואות אחרותונביאים אחרים;
 nlK1lenלשםראיית המשותף והשוואות לשם הכרתהשוני; כתיבה על הלוח
לשם הבלטה אופטית וכתיבה במעברות תור ענודה שתוקה לפתרון בעיות,
לחלוקת פרק; קריאה בטכסטים נוספים של הוגי דעות לשם העמקת הבנה,
וקריאה במדרשי חז"ל לשם פתיחת הלב .רבים מאלה שמניתי לד לאמניתי
כאז .לא בכל שיעור תידרשנה כל העשיות האלה ,לא כל חומר נלמד דורש
מצידושימוש בכלאמצעי-העזרהללו,כל אחד מהם טובלשעתו ,לפרקוולסוג
לומדיו .הבאנו כאןרבים מהם,כדי להראותך אתריבוי האפשרויותהקיימות
ואתה בחר לך את המתאיםלצרכיך.
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