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 יחידות לבוגרים

                                  1                               כרוןישמות: משמעות וז
היחסים שלנו ואת האופן בו אנו רואים את העולם, בין אם כלפי שמות הם מילים בהן אנו משתמשים כדי לבטא את האופי של מערכות 

 .תעצמנו ובין אם כלפי אחרים. נבחן מקורות אשר עוסקים באופן בו השמות מחברים אותנו למשמעויות ולזיכרונו

                                  8                                משה: לא איש דברים?
בשל הדברים הרבים שלימד לעם ישראל, אך האם אתם יודעים כי הוא עצמו לא החשיב את עצמו כאיש של מילים? משה זכור לנו 

 נתבונן מקרוב במתח שבין המעשים של משה למילים שלו, ובמה שנוכל ללמוד מכך בנוגע להנהגה.

                                              14                               דממתו של אהרון
גם שתיקה יכולה לשמש כסוג של דיבור, ולפעמים הדברים שלא נאמרו חשובים ממש כאלה שנאמרו. תגובתו של אהרון לטרגדיה שלו 

 במקרא מסתכמת בשתי מילים "וידום אהרון". אילו משמעויות מכילה דממתו?

             20                         להטיח מילים כלפי מעלה: תפילת חנה
התלמוד מציג את חנה בתור הדגם הרצוי לתפילה. על אף שהופעתה במקרא היא לזמן קצר בלבד, היא משאירה רושם כבד משקל. מה 

 ?האלוקנוכל ללמוד מתפילת חנה באשר לשיח שלנו עם 

                                 25                                     מילים פוגעות
נוכל ללמוד מהמקורות היהודיים על הדרכים בהן יכולות מילים לפגוע? ביחידה זו נחקור איך יכולות המילים בהם אנו בוחרים  מה

 להשתמש להשפיע על סביבתנו, בין אם אנו רוצים להשתמש בהן על מנת להעליב ובין אם לאו.

 

 יחידות לילדים

           32                (חטיבת ביניים)השמות בהם אנו קוראים זה לזה 
שמות הם מילים בהן אנו משתמשים על מנת לזהות את עצמנו וזה את זה. כיצד יכולים השמות בהם אנו משתמשים, והכוונות שמאחורי 

 מילותינו, להשפיע על מערכות היחסים שלנו? האם יכולות המילים לפגוע? האם הכוונות שלנו משנות במשהו?

                       39           ית ספר יסודי)(במשה: מילים או מעשים 
, אבל לא היה לו די בטחון עצמי כדי לדבר עם בני אדם. מה ל-האמשה היה מפורסם בגלל שהיה מנהיג דגול שזכה לדבר באופן ישיר עם 

 אנחנו יכולים ללמוד ממשה בנוגע לשימוש במילים ונקיטה במעשים?
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 כרוןישמות: משמעות וז
 .דקות, השמיטו את החלק הרביעי 60דקות. עבור יחידה בת  75: יחידה זו כוללת ארבע חלקים ומועברת בהערה למנחה

 דקות) 5מבוא (
 ברוכים הבאים ליום הלימוד היהודי העולמי! 

ל לקיים תקשורת. אנו משתמשים על מנת לזהות את עצמנו, להבדיל את עצמנו זה מזה באופן מהותי על מנת שנוכ בהןשמות הם מילים 
השמות בהם אנו מתכנים והשמות בהם אנו מכנים אחרים מציגים את מהותן של מערכות הקשרים האלה ואת ההשקפות שלנו לגבי 

העולם. כיום נתבונן בשמותינו כטקסטים ונשווה אותם לדוגמאות של שמות ושימושיהם בארון הספרים היהודי. הבה נתבונן כיצד עובר 
 בדים של זהות, מערכות יחסים וזיכרון.חוט השמות דרך ר

 הבה נתחיל על ידי התבוננות ביסודות הקיימים בשמותינו אנו.

קשו ממשתתפים לכתוב את שמם המלא, ולכתוב כמה דברים שהם יודעים אודות כל אחד משמותיהם, תוך שימוש > ב
 בשאלות המנחות הבאות:

מישהו ספציפי? מה אתה יודע עליו? כיצד אתם קשורים? האם שמך נלקח מי העניק לך את השם הזה? האם כונית על שם  .1
 מהתנ"ך? האם יש לו משמעות בשפה אחרת?

האם המקור של שם המשפחה שלך ידוע לך? האם הוא מגיע ממקום מסוים או תקופה היסטורית מסוימת? האם לשם  .2
 המשפחה שלך יש משמעות נוספת בשפה אחרת?

לאנשים חדשים? האם יש לכם דרכים שונות לעשות זאת עבור סיטואציות שונות? האם אתם כיצד אתם מציגים את עצמכם  .3
 משתמשים בשם המלא שלכם או מקצרים אותו? מדוע או מדוע לא?

 מה הכינויים השונים בהם מכנים אתכם? מי מכנה אתכם בכינויים אלה? .4
 על ידי נישואין או אימוץ?האם ההשכלה או המקצוע שלך זיכו אותך בתואר כלשהו? האם שמך התחלף  .5

השמות שלנו נושאים בתוכם את תולדות המשפחה שלנו ותקוותיה. הם מספרים סיפור אודות מי שאנחנו, מאיפה הגענו או מה השגנו. 
ו כל אחד רוצה שיכירו ויזכרו אותו כפרט, וחשוב לנו להיזכר בשמנו. השמות פונים החוצה ואנו משתמשים בהם על מנת להבחין את עצמנ

 מאחרים או להיות מובחנים על ידי אחרים.

 זכרו שמות ורעיונות אלה בשעה שנחקור את משמעותם וחשיבותם של השמות.

 דקות) 15(שמות כאמצעי זיהוי  –חלק ראשון: להיקרא בשם 
אחד, בו מוזכרים רק  המקרא לא נוטה לספק פרטים מרובים אודות חיי היומיום של הדמויות בו. דורות שלמים יכולים לחלוף במחי פסוק

מספר אנשים המחוברים בשרשרת "הוליד את". ברגע שהמקרא נכנס לפרטים נוספים, אנחנו יודעים שמדובר ברגע משמעותי. במקור 
 הראשון שנבחן פה, לא רק שאנו נחשפים להולדתם של יעקב ועשיו, אלא גם זוכים להצצה על אופן הענקת השמות לילדי יצחק ורבקה.

 .כ"ו-: בראשית פרק כ"ה, פס כ"ד1מקור מס 
ֶרת ֵׂשָע֑  י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ֶז֙ת ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ

ב ֵעָׂש֔  ם׃ַּבֲעֵק֣ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥ ב ְוִיְצָח֛ א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑  ו ַוִּיְקָר֥

 > שאלו:
 איזה הסבר או איזו השראה מספק הטקסט באשר לשמותיהם של כל אחד מהבנים? .1
 מה הדומה ומה השווה בין השמות הניתנים ליעקב ולעשיו? .2

בות הלידה שלהם. מאחר והמקרא לא תמיד מספק לנו את הסיבות לנתינת יעקב ועשיו הם שמות אשר משקפים תובנה בנוגע לנסי
השם, הרי שהמקרים בהם הוא עושה זאת הנם בעלי חשיבות. בשעה שאנו קוראים את סיפורו של יעקב בספר בראשית, אנו יודעים 

 , אנחנו יודעים את כיוון הסיפור.שהוא עתיד להיעשות לאחד מאבות העם היהודי. כשאנו מסתכלים על יעקב מנקודת מבטינו העתידית

גם חכמינו ניסו להתבונן בין החוטים מהם מורכב שמו של יעקב ולחפש שם רמזים אודות ייעודו הדגול עוד מילדותו. רש"י חי בצרפת 
ורנו במאה הי"א. הוא הפרשן החשוב ביותר של המקרא והתלמוד ואחד המלומדים הגדולים בתולדות עם ישראל. עובדיה בן יעקב ספ

 ) היה רב איטלקי.1475-1550(

 .3ו 2מס  המקורות> קראו בקול רם את 

 .: פירוש רש"י על בראשית פרק כ"ה, פס כ"ו2מקור מס 
 בעקב עשו. ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:
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 .: פירוש ספורנו על בראשית פרק כ"ה, פס כ"ו3מקור מס 
 ית' קרא לו כן: ל-האבעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו ז''ל  ויקרא שמו יעקב ישאר

 אלו:> ש
 כיצד מפרש רש"י את חשיבותה של עקב עשיו? האם ספורנו מסכים? מה השווה ומה השונה בין שני הפירושים? .1
 יעקב?מה מספרים לנו פירושיהם של שני החכמים אודות הבנתם את אישיותו וייעודו של  .2
האם אתם נוטים לעבר הקריאה של אחד מהחכמים הללו? עד כמה עשויה הפרשנות שלך על דמותו של יעקב להשתנות על פי  .3

 שאתה קורא? הפרשנות

השמות משקפים את מקומנו בעולם שמחוצה לנו. הצורה בה אנו מכנים אנשים משקפת גם משהו בנוגע לעצמנו, בנוגע ליחס שלנו כלפי 
ויכולה להשפיע גם על האופן בו הם מתייחסים לעצמם. שני הפרשנים שציטטנו קוראים משמעויות נוספות, ייעודים אפילו, נושאי השמות, 

מתוך השמות. בין אם השמות הנם אותות של העתיד לבוא ובין אם לא, הם בהחלט מעניקים לנו הזדמנות נוספת לחשוב על עצמנו, על 
 כלפינו. הזהות שלנו ועל היחס של אנשים אחרים

 דקות) 15(שמות כמפתחות לסיפורים  –חלק שני: שמות ומערכות יחסים 
התלמוד מביא סיפור אודות רב רחומי, רב שנפטר בשעת לימוד תורה, מותיר את אשתו לתהות מדוע לא שב הביתה. הבה נתבונן 

ד"ר רות קלדרון היא חוקרת תלמוד, וחברת  בסיפור ולאחר מכן נקרא פירוש אשר עשוי לשפוך אור על יחסיו של רב רחומי עם אשתו.
 כנסת לשעבר. בספרה "השוק. הבית. הלב.", צוללת ד"ר קלדרון אל תוך אגדות התלמוד על מנת לחבר אותם להבנותינו המודרניות.

 וענו על השאלות בחברותא. 5ו 4מס  המקורות> בקשו מהמשתתפים לקרוא את 
בעודכם קוראים טקסטים יחד  זה או שניים יאפשר לכם לחלוק רעיונות ותובנות זה עםחברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר 

 ומדסקסים בהם.

 .: תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ס"ב ע"ב4מקור מס 

 ).2001: ד"ר רות קלדרון. "רב אהוב". השוק. הבית. הלב (5מקור מס 
לתהילה פורתא, זכה לה בזכות אשתו, ואם עשה לו שם עולם היה זה שם של גיבור טרגי. אופיו נדרש  אם זכה רב רחומי

במשחק מילים את שמו יוצא הדופן, היחידאי: רחומי בארמית פירושו אהבה. ושמו עשוי להתפרש כ'אוהב' או 'אהוב'. 
ין הבית לבית המדרש. בין השמעתא, היא קולמוסים של דיו נשפכו כדי לתאר את מלחמת נפשו של רב רחומי שנקרעה ב

 הסוגיה הנלמדת שנעשית עבור הלומד כמעט ישות לעצמה, לבין האישה החיה שמחכה לבואו בבית...

אשתו של רב רחומי אהבה אותו. היא היתה המימוש של שמו. היו בה רחמים, שהם כאמור אהבה בארמית. דמותה משוללת 
 במיומנות של מספר גדול. אהבתה מכסה על פשעיו מבלי שתהיה עיוורת להם...השם מתוארת היטב במתווים מעטים אך 

 זהו סיפור על אישה אוהבת ועל איש שלבו ערל ותורתו משככת כאב...

כאדם שטעה בהעדפותיו. שהעדיף התמסרות לתורה על התמסרות לאישה. קריאה  קריאה רומנטית תראה את רב רחומי
מוסרית תאשים אותו בהקרבת טובתה למען טובתו. אני קוראת את דמותו כדמות אדם שלא ידע אהבה מהי. המקום היחידי 

ה לו לדרוך על נפשה, וכך שבו נמלט מן הבינוניות היה באהבתה של אשתו. רק דרך עיניה היה רב רחומי ראוי לשמו. היא נתנ
 לטפס ולנגוע בנצח.
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 דונו בחברותא: >
 כיצד מציג התלמוד את רב רחומי ואת מעשיו? כיצד מאופיינת אשתו? .1
התלמוד אומר שאשתו של רב רחומי חשה בצער (חלשה דעתה), אשר נגרם בלי כוונה על ידי העדרו. איך עוד אפשר לתאר  .2

 את רגשותיה?
המשמעות הארמית של שמו של רב רחומי, ומקשרת אותו למערכת היחסים שייתכן והייתה לו עם ד"ר קלדרון מביאה את  .3

 אשתו. מה אתם חושבים על הניתוח הזה? באיזה אופן זה משפיע על אופי הסיפור ועל ההבנה שלכם אותו?
את הטקסט אם תכניסו את  מונחים כגון "אהוב" הם אישיים ותיאוריים יותר מאשר "אישה" או "בעל". כיצד תשתנה קריאתכם .4

 המילה "אהוב" במקום שני המושגים הללו?
 מה חשיבות העובדה כי שמו של רב רחומי קשור ישירות לעלילת הסיפור? .5
א כאשר 2חשבו לרגע על אדם אותו אתם מכנים בשם חיבה, שם המביע מערכת יחסים חמה. כעת קראו מחדש את מקור מס  .6

 יבה. האם זה משנה את קריאתכם בסיפור? כיצד?חושבים על אותו אדם ואותו שם הח

משהו בין שם לתואר, אותו אנו מעניקים למי שאנו חשים שזכאי לו. שימוש בשם כגון  –"אהוב" היא הדרך בה אנו מכנים את מי שיקר לנו 
 "אהוב" או "יקיר", הוא מבחינת פעולה מילולית של הענקת חשיבות לאותו אדם ולתפקידו במערכת היחסים.

ייתכן כי שמו של רחומי הוא מעין דוגמא לאדם "שהופך להיות" השם של עצמו. המשמעות והחשיבות של מערכת היחסים שלו עם אשתו 
מיידעת ומעצבת את האופן בה נזכר. אהבתה אליו היא הסיבה שהפכה את הטרגדיה של מותו לראויה לציון בתלמוד. מעולם לא נדע אם 

וא נודע כרחומי, אהוב, בגלל הסיפור הזה. כך או כך, הרושם של הסיפור הזה מעמיק כאשר אנו מקבלים שמו היה אכן רב רחומי, או שה
את הנופך הנוסף של הייעוד אשר נגזר מהשם, והטרגדיה של האבדן שחווה אשתו גדלה כאשר אנו רואים את תפקידה בפרסומו של 

מזת כי שמו של אדם הוא דבר מה החוזה את חייו או את גורלו של השם הוא סימן, רו – nomen est omenרחומי. הפתגם הלטיני 
 אדם. שמותינו נושאים בתוכם הקשר כלפי האחרים.

 דקות) 15(חלק שלישי: רכישת שם חדש 
לים כאשר אנו נולדים אנו זוכים למספר שמות. לאחר מכן, במהלך חיינו, אנו עשויים לרכוש שמות נוספים, כגון כינויים או תארים. הם יכו

לנבוע ממעשים שעשינו או מתכונות המאפיינות אותנו. השמות אותם אנו רוכשים משקפים פעמים רבות את חוויותינו והופכות לחלק מן 
הזהות שלנו. שמותיהן של הדמויות בתורה מספרים לנו דברים חשובים בנוגע לזהותם וחשיבותם. הבה נחזור לסיפורו של יעקב ונתבונן 

 ש לעצמו שם חדש.בסיפור בו הוא רוכ

 6מס . המקורקראו בקול את  >

 כ"ט.-: בראשית פרק ל"ב, פס כ"ה6מקור מס 
א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַוִּיָּוֵת֥ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙

ה ַהּׁ֑שָ  ִני ּ֥כִי ָע֖לָ אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּי֗  ַחרַׁשְלֵּח֔ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ָּתֽ ַרְכְ ֔� ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֲֵח֔� ּ֖כִי ִאם־־־ּֽבֵ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ ֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ
ים ַוּתּו יָת ִעם־ֱאלֵק◌ׁים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ י־ ָׂשִר֧ ל ּֽכִ ָרֵא֑  ֽכָל׃ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ

 שאלו >
 מי מעניק ליעקב את שמו החדש? מהו שמו החדש ומה משמעו? .1
 כיצד תאפיינו את הגישה והמעשים של יעקב אשר גרמו לו לקבל את השם החדש הזה? .2
חשבו על שינויים שעבר שמכם שמראים איך הגבתם לאתגר או שמשקפים שינויים בחייכם. כיצד השינויים בשמכם עוזרים לכם  .3

 הפסקה אודות שינוי השם של יעקב?להבין את 
ד"ר, רב  –איך יכול שינוי שם להשפיע על אדם ולספק לו השראה לשנות את דרכיו? (לדוגמא, אם תזכו לתואר על יד השם  .4

 האם זה ישפיע על אופן ההתנהגות שלכם?) –וכדו 
זה משפיע על מה שאחרים רואים בנו או למה אנחנו מצפים מאחרים כאשר אנו מודיעים להם שזכינו לתואר נוסף לשמנו? כיצד  .5

 על מה שאנו רואים באחרים הנושאים שם מעין זה?

המלאך, אשר מייצג את בורא עולם, מעניק ליעקב שם חדש. השם מורכב משתי מילים עבריות. כל אימת שאנו הוגים את השם "ישראל", 
בקת", באופן אשר קושר ומחבר את המשמעויות שלהם. פעולותיו אנו קושרים יחדיו את המילה "אל" יחד עם הפועל "שרית", כלומר, "נא

 חקוקות בשמו החדש, ישראל. –כאשר הוא נלחם עם מלאך ה  –של יעקב 

ישראל שטיינזלץ -המקור הבא שנקרא מציע לנו דרך נוספת לחבר בין השורשים העבריים של יעקב וישראל. הערה זו של הרב עדין אבן
ש הלשוני של שינויי ההתנהגות הנמצאים בבסיס שינוי השם של יעקב. הרב שטיינזלץ הוא אחד מגדולי מספקת לנו פרט בנוגע לשור

 המלומדים היהודיים של דורנו, ונודע בעיקר בשל פירושו על המקרא והתלמוד ועל חיבוריו בנושא תורת הסוד.
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 .7מס  המקורקראו בקול את  >

 פרק ל"ב, פס כ"ח. מתוך חומש שטיינזלץ.. הרב שטיינזלץ, הערות על בראשית 7מקור מס 
ל:... לאחר שניצח יעקב בקרב, הודיע לו המלאך כי מעתה והלאה הוא  ָרֵא֑ ֔� ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ לא יהיה זה ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ

צלחת שלו עם המלאך שעוקב, האח המשני שנאלץ לפנות לעורמה ומרמה. שמו החדש, ישראל, מבואר בהקשר לתחרות המו
ועם בני אדם. שם זה מכיל בו גם יושר, ומתאר כיצד אדם עקום, או 'עקוב' הופך לישר. לאחר שהתגבר יעקב על המשוכה של 

 מעמדו המשני, הפך יעקב לבן העיקרי ולפיכך הצליח לאפשר לעצמו להתנהג בצורה ישרה.

 שאלו: >
) ואת השורש המוצע כאן אלוקיםבטקסט של בראשית כ"ה פס כ"ט (שרית והשוו את השורש הלשוני של ישראל כפי שמוצע  .1

 (ישר). כיצד משתנה ההבנה שלך את השם על פי הביאור של שורש המילה.
 כיצד תאפיין את הקשר בין "טבעו" של יעקב, או הציפיות בנוגע להתנהגותו, ובין שמותיו? .2
 "גורלו"? מדוע או מדוע לא? תומך ברעיון ששם האדם מכיל בתוכו את 7האם מקור מס  .3

חוויות מסוימות בחיים משפיעות על הדרך בה אנו מכנים את עצמנו, או על האופן בו השם מתייחס אלינו. אירועים כגון נישואין, רכישת 
שאנו כל אלה עשויים לקבל ביטוי בשמות שלנו, ולהפוך לרישום קבוע של השינוי  –תואר אקדמי או חברתי, שינוי בתחושת הזהות 

 בוחרים להציג כלפי העולם.

שינוי או תוספת לשם יוצרים זהות חדשה להציג לעולם, אך גם יוצרים שינוי בתפיסת האדם את תחומי האחריות שלו. מנקודה זו והלאה 
פת את בחייו של יעקב, ישנם פעמים שהוא עדיין מכונה יעקב, אך בהקשרים שונים הוא כבר נקרא ישראל. הכפילות של השם שלו משק

 הכפילות החדשה בתפקידו, כאדם מחד, וכאבי אומה מאידך.

 דקות) 20( חלק רביעי: לזכור את השם
חלק חשוב מהמסורת היהודית הוא זכר שמות הנפטרים. הבה נפנה אל שיר פרי עטה של זלדה שניאורסון מישקובסקי, או כפי שנודעה, 

 במהלך המאה העשרים ונודעה בשל סגנונה הייחודי בשפה העברית.זלדה, משוררת ילידת רוסיה אשר חייתה בארץ ישראל 

 ., שורה אחר שורה8מס  המקור> בקשו משתתפים שונים להקריא בקול את 

 ).1974. זלדה שניאורסון מישקובסקי. "לכל איש יש שם" (8מקור מס 
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם 

 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים
 ֹוְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמ
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ַהָּׁשָנהֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות 

 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים
 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.
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 אלו:> ש
האם יש לכם שם שניתן לכם על ידי "ההרים" או על ידי "תקופות השנה"? לאילו ממקורות השמות הללו אתם מתחברים  .1

 ביותר? לאילו הכי קשה לכם להתחבר?
 או על ידי הורים דומה ושונה מהשם שניתן על ידי "האריג" או על ידי "תקופות השנה"? אלוקיםיתן על ידי באיזה אופן השם שנ .2
 האם אתם חושבים שהמשוררת התכוונה לכך שלכל איש יש שם אחד עם מקורות רבים, או שיש לו שמות רבים? מדוע? .3
 כיצד משפיע השיר הזה על הבנתכם את השמות של יעקב ושל רב רחומי? .4
 יזה מהשמות השונים שיש לאדם הוא החשוב ביותר עבורכם? מדוע?א .5

לכל אחד מאיתנו יש טווח רחב של שמות, המשקף היבטים שונים של פעולות וזהויות, קשרים עם אנשים ועם מקומות ועם העולם 
ד? האם מי שנתן לנו את השמות סביבנו. אם יש לנו שמות רבים שניתנו לנו על ידי אחרים, האם אנו זכורים בכל אחד מהם או רק באח

 היחודיים הללו זוכרים אותנו בשמות אלה?

ספר ישעיה מראה לנו כי להיזכר בשמנו זו דרך להתקיים מעבר לחיים ולמוות. בפסקה הזו ודאי תזהו את המונח "יד ושם", אשר נלקח 
 משם על מנת לשמש כשמו הרשמי של המרכז הזיכרון לקרבנות השואה.

 

 

 

 .9מס  המקורתף לקרוא בקול את קשו ממשת> ב

 : ישעיה פרק נ"ו, פס ה.9מקור מס 
 ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣ י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ְוָנַתִּת֨  א ִיָּכֵרֽ

 אלו:> ש
 מדוע חשוב לנו כל כך להיזכר בשמנו? באיזה אופנים אתם זוכרים את אהוביכם? באילו דרכים תרצו אתם להיזכר? .1
 אי פעם בהקראת השמות באירוע זיכרון לשואה? כיצד הייתם מתארים את החוויה? האם השתתפתם .2
 באיזו אופן קשור טקס ההקראה של יום הזיכרון לשואה אל מסורת שלנו אודות "שם עולם אשר לא ייכרת" .3

מכונן בטקסים השנתיים שירה של זלדה מסתיים בכך כי השם שאחרון שניתן לאדם ניתן לו על ידי מותו. השיר הפך זה מכבר למרכיב 
של יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הקראת שמות הנרצחים הוא טקס מרכזי ביום השואה. פרט לרציחת היהודים רצו מחוללי השואה 

למחוק את זכרם. אחת המשימות המרכזיות של יד ושם היא לשחזר את זהותו האישית של כל אחד מהקרבנות, החל משמותיהם. נכון 
 כבר למעלה מארבע מיליון שמות.להיום, נרשמו 

 דקות) 5(סיכום 
 אלו:> ש

 כיצד סייע לכם המהלך שעשינו להבין טוב יותר את המשמעויות האפשריות הגלומות בשמות? .1
 איזה מן הטקסטים שלמדנו היום מצאתם כמעניין או מאתגר במיוחד? מדוע? .2

ואת ההישגים שלנו. בין אם אנחנו רוכשים שם בלידה ובין אם הם הם יכולים לסמן את הקשרים  –שמותינו הם יותר מאמצעי זיהוי סתם 
מתווספים לנו מתוך שינויים בחיים, השימושים המגוונים שלנו בהם מציגים את האופנים בהם אנו תופסים איש את רעהו. אנו מוקירים 

 את שמותינו, מאחר והם מכילים את תולדותינו ואת המורשת שאנו רוצים להותיר בעולם.
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 כרוןימות: משמעות וזש
 הקדמה

 

 שמות כאמצעי זיהוי – בשםחלק ראשון: להיקרא 
 .כ"ו-פס כ"ד ,כ"הפרק : בראשית 1מס  מקור

ֶרת ֵׂשעָ֑  י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ו ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ ב ֵעָׂש֔ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ
ב  א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ם׃ַוִּיְקָר֥ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥  ְוִיְצָח֛

 .פס כ"ו ,כ"הפרק פירוש רש"י על בראשית  :2מקור מס 
 בעקב עשו. ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:

 .פס כ"ו ,כ"הפרק פירוש ספורנו על בראשית : 3מקור מס 
 ית קרא לו כן: ל-האויקרא שמו יעקב ישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו זל 

 
 שמות כמפתחות לסיפורים –חלק שני: שמות ומערכות יחסים 

 ."ב ע"בס: תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף 4מקור מס 

  

 ).2001ת. הלב (: ד"ר רות קלדרון. "רב אהוב". השוק. הבי5מקור מס 
אם זכה רב רחומי לתהילה פורתא, זכה לה בזכות אשתו, ואם עשה לו שם עולם היה זה שם של גיבור טרגי. אופיו נדרש במשחק מילים 
את שמו יוצא הדופן, היחידאי: רחומי בארמית פירושו אהבה. ושמו עשוי להתפרש כאוהב או אהוב. קולמוסים של דיו נשפכו כדי לתאר 

לחמת נפשו של רב רחומי שנקרעה בין הבית לבית המדרש. בין השמעתא, היא הסוגיה הנלמדת שנעשית עבור הלומד כמעט את מ
 ישות לעצמה, לבין האישה החיה שמחכה לבואו בבית...

המימוש של שמו. היו בה רחמים, שהם כאמור אהבה בארמית. דמותה משוללת השם  אשתו של רב רחומי אהבה אותו. היא היתה
 מתוארת היטב במתווים מעטים אך במיומנות של מספר גדול. אהבתה מכסה על פשעיו מבלי שתהיה עיוורת להם...

 זהו סיפור על אישה אוהבת ועל איש שלבו ערל ותורתו משככת כאב...

מי כאדם שטעה בהעדפותיו. שהעדיף התמסרות לתורה על התמסרות לאישה. קריאה מוסרית קריאה רומנטית תראה את רב רחו
תאשים אותו בהקרבת טובתה למען טובתו. אני קוראת את דמותו כדמות אדם שלא ידע אהבה מהי. המקום היחידי שבו נמלט מן 

 תנה לו לדרוך על נפשה, וכך לטפס ולנגוע בנצח.הבינוניות היה באהבתה של אשתו. רק דרך עיניה היה רב רחומי ראוי לשמו. היא נ

 
 חלק שלישי: רכישת שם חדש

 .כ"ט-פס כ"ה ,ל"בפרק : בראשית 6מקור מס 
י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  א ּ֣כִ ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ י ּ֖גַע ְּבַכף־ְירֵ ַוִּיָּוֵת֥ ִני ּ֥כִ ֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣ ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ ֑כֹו ַוֵּת֙

אמֶ  ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם־־־ּֽבֵ ֲח֔� ּ֖כִ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ה ַהּׁ֑שָ ֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ ָע֖לָ י־ ר ַיֽעֲ ל ּֽכִ ָרֵא֑ י ִאם־ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ
ים ַוּתּוֽכָל׃ יָת ִעם־ֱאלֵקׁ◌ים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ  ָׂשִר֧
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 פס כ"ח. מתוך חומש שטיינזלץ. ,ל"בפרק . הרב שטיינזלץ, הערות על בראשית 7מקור מס 

ל ָרֵא֑ י ִאם־ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ לאחר שניצח יעקב בקרב, הודיע לו המלאך כי מעתה והלאה הוא לא יהיה זה שעוקב, האח :... ֤לֹא ַיֽעֲ
המשני שנאלץ לפנות לעורמה ומרמה. שמו החדש, ישראל, מבואר בהקשר לתחרות המוצלחת שלו עם המלאך ועם בני אדם. שם זה 

כיל בו גם יושר, ומתאר כיצד אדם עקום, או עקוב הופך לישר. לאחר שהתגבר יעקב על המשוכה של מעמדו המשני, הפך יעקב לבן מ
 העיקרי ולפיכך הצליח לאפשר לעצמו להתנהג בצורה ישרה.

 
 חלק רביעי: לזכור את השם

 .)1974סקי. "לכל איש יש שם" (ב. זלדה שניאורסון מישקו8מקור מס 
 ל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשםְלכָ  

 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים
 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו

 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה
 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים

 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

 
 .פס ה ,נ"ופרק : ישעיה 9מס  מקור

י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ ְוָנַתִּת֨ א ִיָּכֵרֽ ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣  ָוֵׁש֔
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 משה: לא איש דברים אנוכי?
 מבוסס על שיעור וידיאו של הרב דוד וולפא

 .דקות, דלגו על החלק השני 65דקות. עבור מפגש של  85: יחידה זו מוצגת כמפגש של הערה למנחה

 דקות) 10(מבוא: משה, איש המעשה 
 ברוכים הבאים ליום הלימוד היהודי העולמי!

כאשר אנו חושבים על גדולי רבותינו, נראה שאנו זוכרים אותם על פי הדברים שאמרו. משה נודע כגדול המורים של עם ישראל ואפילו 
הישירות שלו עם הקב"ה, על כתיבת ספרי התורה לעם ישראל, מכונה בשל כך "משה רבינו" לעתים תכופות. הוא זכור לנו בשל השיחות 

 על הכתבת ספר דברים, ועל המשפט המפורסם שהטיח בפרעה "שלח את עמי!"

 אולי תופתעו אם כן לגלות כי משה לא חשב על עצמו כאדם מילולי.

אנו יכולים ללמוד אודות תפקיד המילים  היום נתבונן מקרוב בחייו ובמילותיו של משה בתורה, במתח שבין מעשיו לדבריו, ונברר מה
 והמעשים בהנהגה שלו.

איש צעיר שגדל בארמון פרעה, הבה נתחיל מהדוגמא הראשונה בה משה נוקט בפעולות במצב בו אולי המילים יכלו לשמש טוב יותר. כ
לעם של אמו, ובמה שקורה כאשר כאן נראה את סקרנותו המניצה באשר  .המלכותיתסביר להניח שניתן היה לזהות את משה כבן החצר 

 נתקל ביחס האכזרי לו זכו מידי עמו המאמץ.

 .1מס  המקורראו בקול את > ק

 . י"ז-י"א , פסב פרק : שמות1מקור מס 
ם  ְרא ְּבִסְב�ָת֑ יו ַוַּי֖ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ ין  ַוְיִה֣ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ י ַמֶּכ֥ יׁש ִמְצִר֔ ַוַּיְר֙א ִא֣

ים ִעְבִר֖  י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔ י ַוֽ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ַהִּמְצִר֔ אֶמ֙ר ִא֑ ֹ֙ ים ַוּי י ים ִנִּצ֑ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ה ֵרֶעֽ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ ָלֽ
א  י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ ע ַּפְרֹע֙ה ֶאת־ָׂשֽ ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔

ֶׁשב ַהָּדָב֣  ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּי֥ ֶׁשב ְּבֶאֽ ה ַוֵּי֥ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרֹע֔ ה ַוִּיְבַר֤ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ ׁש ַלֲהֹר֣ ה ַוְיַבֵּק֖ אָנה ר ַהֶּז֔ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣ ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ַעֽ
א ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ ם׃ַוִּתְדֶל֗ ְׁשְק ֶאת־צֹאָנֽ ן ַוַּי֖  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤ אּו ָהֹרִע֖ ן׃ ַוָּיֹב֥  ן ֲאִביֶהֽ

 אלו:> ש
 בשלושת המצבים הללו, מה הייתה תגובתו של משה? כיצד נבדלים המצבים זה מזה? .1
 מה דומה ומה שונה באופן התגובה של משה בכל אחד מהמצבים? .2
 את משה לפעול בדרך בה הוא פעל?מה לדעתכם מניע  .3

 

משה מגיב למצבים בהם הוא נתקל על ידי הסתערות לפעולה. הטקסט לא מרמז כי הוא נתבקש לעזור, אלא נראה שהוא בוחר לערב 
צדק, בדיון שלנו היום אנחנו צריכים להעלות נקודה -את עצמו. על אף שמקרים אלה מתוארים לרוב כרצונו להתערב במקרה של חוסר

שובה נוספת: תגובתו הראשונה היא פעולה פיזית, ולא ניסיון להשתמש במילים כדי לפתור את הבעיה. במקרה הראשון הוא הורג את ח
המצרי אשר מכה את האיש העברי, ולא משתמש במעמדו כבן לחצר המלכותית על מנת לצוות לנוגש לחדול מהתנהגותו. במקרה השני, 

א נס ממצרים ולא מנסה להגן על מעשיו בדברים. במקרה השלישי הוא מגונן על בנותיו של כהן כאשר הוא מגלה כי פשעו התגלה הו
מדיין בבאר מבלי אף להציג את עצמו תחילה. אפשר לזהות בתבנית שמתגבשת פה: משה הוא אינו אדם הפותר בעיות במילים. משה 

 פועל.

 כאשר יצווה לדבר?משה מצטייר כאדם הנוקט בפעולות תחת דברים. מה יקרה אם כן, 

 דקות) 25( במעמד הסנה הבוער ל-האחלק ראשון: דיבור עם 
ציפורה. משה הופך לרועה צאן חותנו, יתרו  –לאחר התקרית בבאר אנו למדים כי משה נשא לאישה את אחת הנערות עליהן חש להגן 

הקב"ה מתגלה אליו הוא פוקד על משה לדבר מתגלה אליו בסנה הבוער. כאשר  ל-שהאכהן מדיין, והוא רועה את העדר במדבר בשעה 
 אל פרעה ולהוביל את עם ישראלי ממצרים.
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 .2מס  המקורראו בקול את > ק

 .כ-פס ט"ז ,ג פרק : שמות2מקור מס 
ֵתיֶכ֙ם  ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה' ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ י ִיְׂשָרֵא֗ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ם ֵל֣ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔  ִנְרָא֣

י  ִחִּת֔ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ר ַאֲעֶל֣ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ם ְּבִמְצָרֽ י ְוַהִח ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי ָלֶכ֖ ֱאֹמִר֙י ְוַהְּפִרִּז֔ ת ְוָהֽ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ ִּו֖
ם ֵאָלי֙ו  ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ י ִיְׂשָרֵא֜ � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ְלֹקֶל֑ ב ּוְדָבֽ א ָחָל֖ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ה' ֱא�ֵקי ָהֽ

ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת יָ  ִים ַלֲה�֑ ֶּד֣ ֶל� ִמְצַר֖ ם ֶמ֥ ן ֶאְתֶכ֛ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ ה' ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ה ַלֽ ר ְוִנְזְּבָח֖ י ֶאת־ָיִד֙י ִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ � ְול
ה ְּבִקְר  ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔ י ֶאת־ִמְצַר֔ ם׃ְוִהֵּכיִת֣ ן ְיַׁשַּל֥ח ֶאְתֶכֽ  ּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖

 אלו:> ש
 מה ציווה ה את משה? .1
 מה הנאום שציווה ה לשאת? למי נועד הנאום? .2

 בחברותא.  3כיצד מגיב משה לפקודה זו? הבה נברר מה מתרחש הלאה, על ידי קריאת מקור מס 

רעיונות ותובנות זה עם בעודכם קוראים טקסטים יחד חברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר או שניים יאפשר לכם לחלוק 
 ומדסקסים בהם.

 .בחברותא 3מס  המקורראו את > ק

 .י"ג-י : שמות פרק ד, פס3מס  מקור
י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה'ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃  לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥

חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י� ַוּי י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל
י  אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ ח׃ ה'ֲאֶׁש֥ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ  ְׁשֽ

 > דונו בשאלות הבאות בחברותא:
 דעתו, מתחנן, מתמקח, מתנגד וכדו...) את מביעכיצד תאפיינו את האופן בה משה מדבר לקב"ה (כלומר,  .1
 גורם להתנגדות אצל משה? אילו סיבות תורמות להסתייגותו של משה מנשיאת דברים? ל-האאיזה חלק מדברי  .2
 ? מדוע אתם חושבים שהגיב אחרת?1מה ההבדל בין התגובה הזו של משה לאופן בו הגיב במקור מס  .3
ם הקב"ה ולא לנסות לעמוד במשימה ולדבר אל עם ישראל? מה זה מראה מה הדאיג את משה כל כך שהוא בחר להתווכח ע .4

 לנו על האופן בו משה מתקשר עם אנשים אחרים? מה זה מספר לנו על הקשר של משה לקב"ה?
 האם אתם חושבים שהסתייגותו של משה מדיבור הפכה אותו למנהיג טוב יותר או משכנע יותר? מדוע? .5

 כמה מהחברותות לחלוק את התשובות אליהן הגיעו.> שובו וכנסו את הקבוצה ובקשו 
כאשר ה נגלה למשה בסנה הבוער, תגובתו הראשונה של משה היא לומר "לא איש דברים אנוכי". הקב"ה שולח אותו לדבר הן עם 

עם מילים  הטיעון העיקרי של משה הוא שהוא לא אדם שמסתדרפרעה והן לעם ישראל, ומשה מנסה כמה שיוכל להתחמק משליחות זו. 
ודיבור. משה מתאר את עצמו בתור "כבד פה". כבר ראינו שמשהו נוקט בפעולות במקומות בהם היינו יכולים לצפות ממנו לדבר, וכאן 

 אנחנו שומעים הצהרה ממשה עצמו כי הוא לא חש בנוח להגות מילים ולדבר אל אחרים בקול.

זאת לא תמיד בולטים בכישורי הנאום שלהם. משה מצטייר כאדם אשר מדלג לא לכולם נוח לתקשר בציבור, וגם אלה שמסוגלים לעשות 
והוא טוב בה. לכל אחד מאתנו יש מודעות מסוימת כלפי רמות הנוחות שלנו באשר לדיבור או  –על שלבי התקשורת ומזנק לפעולה 

ם משה, אפילו כאשר הקב"ה מטיל עליו לפעולה, ולפעמים צריך נסיבות חריגות במיוחד על מנת להוציא אותנו מאזורי הנוחות. אול
 פקודה ישירה, פנים אל פנים, עדיין ממשיך להתווכח ולטעון שהוא לא הבחירה המתאימה למשימה. מה פשר עיקשותו של משה?

 דקות) 20(של משה ואת התעקשותו של הקב"ה  סרבנותוחלק שני: להבין את 
י"א, על מנת לראות כיצד שלושה מפרשני המקרא מפרשים את הסתייגותו של משה -יהבה נתבונן שוב בשני הפסוקים של שמות ד: 

 ואת הדין והדברים שלו מול ריבונו של עולם.

הפרשן הראשון שנציג הוא רבי משה בן נחמן, הידוע גם בתור הרמב"ן, שהיה מלומד, רופא, רב ספרדי ומקובל בן המאה הי"ג. הוא מילא 
 בידי הצלבנים. 1099היהודיים בירושלים לאחר חורבנה של העיר בתפקיד חשוב בשיקום החיים 

 .ב4א ו4> בקשו ממשתתפים שונים לקרוא בקול רם את מקורות מס 

 .י א: שמות פרק ד, פס4מס  מקור
י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה'ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃ לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ   ּוְכַב֥
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 .פס י  ,ב: פירוש הרמב"ן לשמות ד4מקור מס 
י מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כ

היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב 
רת לי ללכת, אל חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך שיסיר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדב

  תצוני שאלך, כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים...

 :אלו> ש
 "?וגם מאז דברך היום אל עבדך ...גם מתמול גם משלשוםהכוונה במילים: " מה לדעתכם .1
ו שלה? האם אתם כיצד מאפיין פירוש הרמב"ן את טיעונו של משה. כיצד מציג הרמב"ן את הערכתו של משה כלפי יכולותי .2

 מסכימים עם משה כפי שמצטייר בפירוש הרמב"ן?

משה משתמש במילים רבות על מנת להעביר את ההסתייגות שלו. נראה כי הוא מבטא כי חוסר הנוחות להשתמש במילים היא תכונה 
באשר להיותו "לא איש  שתמיד הייתה חלק נכבד ממנו. בתיאורו של הרמב"ן גם משה של אחרי ההתגלות חש בדיוק את אותו הדבר

שמישהו שלא ניחן בדיבור רהוט ומהוקצע לא יכול להתייצב לפני פרעה ולשאת דברים בשמו של העם.  –דברים" כפי שהרגיש לפניה 
אפילו המפגש עם הקב"ה לא הפך את משה לשגריר מכובד יותר בעיניו, ומשה משתמש בזה כתירוץ להימנע מלעשות את המוטל עליו. 

 באים שנביא ירחיבו את תשובתו של הקב"ה למשה.הפירושים ה

יצחק אברבנאל היה דיפלומט ומלומד בן המאה הט"ו. הוא נולד למשפחה עשירה של בנקאים בחצי האי האיברי, נמלט עם אחיו לאיטליה 
ן ומשורר בן המאה אחרי גירוש ספרד, שם כתב את חיבורי ה"פירוש" שלו על חמישה חומשי תורה. יוסף בן יצחק בכור שור היה פרש

 הי"ב. הוא היה תלמיד של רבינו תם ושל רשב"ם גם יחד ונודע בשל הסבריו המבריקים והביקורתיים למקרא.

 ג:5ב, ו5א, 5מס  המקורות> בקשו ממשתתפים שונים להקריא בקול את 

 .פס י"א ,דפרק א: שמות 5מקור מס 
אָ  ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔  ָד֒ם ֚אֹו ִמֽ

 . פס י ,דפרק ב: פירוש אברבנאל על שמות 5מקור מס 
האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא 

ה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם הי
 האלם בכוונה והשגחה.

 .פס י"א ,ד פרק ג: פירוש בכור שור על שמות5מקור מס 
שאין לו לא פה ולא לשון יעשה מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם 

 שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:

 אלו:> ש
אם, על פי הצעת אברבנאל, ה הוא האחראי על כישורי הדיבור הדלים של משה, האם משה צריך להרגיש שהוא ראוי  .1

 למשימה? מדוע או מדוע לא?
עם בכור שור לגבי הטענה שאם משה יהיה זה שיבצע את המשימה, ולא דובר מוכשר יותר באופן טבעי,  מסכימיםהאם אתם  .2

 יהיה הדבר ל"כבודו" של הקב"ה? מדוע או מדוע לא?

 דקות) 20(חלק שלישי: להכות בסלע או לדבר לסלע 
שהם לא יאמינו לדבריו. השיפוט החברתי לגבי משה עשוי לחשוש ממה שאחרים יחשבו עליו אם הוא ידבר באופן דל, או תוך גמגום, או 
רוצה איש דברים להתעמת עם פרעה, לא  ל-האהאופן בו אנו נראים או נשמעים על ידי אחרים הוא דבר מה עמו כולנו יכולים להזדהות. 

שהוא לא יעמוד איש מלחמה. ההסתייגות של משה בנוגע לשימוש בדברים לא זוכה למשא ומתן או לפשרה, אבל הקב"ה מבטיח למשה 
 לבדו. משה יזכה להדרכתו ודבריו יישמעו היטב. הקב"ה רואה את הגדולה שמשה יגיע אליה, גם אם משה עצמו איננו רואה זאת.

ספר שמות ממשיך כאשר משה מוציא את ישראל ממצרים, דרך חציית ים סוף והמסע אל המדבר, כל הדרך אל הארץ המובטחת. משה 
מטהו, והוא מוביל את עמו ללכת אחריו אל ארץ לא נודעת. אולם, האם מצליח משה אי פעם להתגבר על  יכול לבצע נסים באמצעות

 הרתיעה שלו מדיבור?

אפשר לראות הרבה מהשלבים הבאים בסיפור כחלק מההכשרה ההדרגתית של משה בכל הנוגע לדיבור. בנוסף לפעולות אותן הוא  
בהם  7ו 6ל מנת להנהיג את עמו היטב. הבה נזכור זאת בעודנו קוראים את מקורות מס נוקט, הוא חייב גם ללמד ולהשתמש במילים ע

 הסלע על מנת להוציא ממנו מים. אלמצווה ה את משה לדבר 
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 .7ו 6מס  המקורות> בקשו מהמשתתפים לקרוא לעצמם את 

 .ז-פס א ,י"ז פרק : שמות6מקור מס 
י־ִיְׂשָר  ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨  ֶרב ָהעָ ַו֠ ם׃ ַוָּי֤ ת ָהָעֽ ִים ִלְׁשֹּת֥ ין ַמ֖ ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה' ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ אְמ֔רּו ֵא֧ ֹ֣ ה ַוּי ֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔

י ַמה־ְּתַנּ֖סּון  ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ִים ְוִנְׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ אֶמר ְּתנּו־ָל֥ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ֶלן ָהָע֖ ִים ַוָּי֥ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ ֶאת־ה'׃ ַוִּיְצָמ֨
ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה א׃ ַוִּיְצַע֤ י ַּבָּצָמֽ י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖ ית ֹאִת֛ ִים ְלָהִמ֥ נּו ִמִּמְצַר֔ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ ה ֥עֹוד ְמ ָל֤ ם ַהֶּז֑ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ט ' ֵלאֹמ֔ ַע֖

ר ִהִּכ֤  ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ ה ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣י ָהָע֔ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי י ֹעֵמ֩ד ּוְסָקֻלֽ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ ח ְּבָיְד֖� ְוָהָלֽ ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔
יתָ  ל־ַהּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ ל׃ ַוִּיְקָר֙א ְלָפֶנ֨ י ִיְׂשָרֵאֽ י ִזְקֵנ֥ ה ְלֵעיֵנ֖ ַעׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ם ַוַּי֤ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ה   ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ֵׁש֣

נּו ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖ ם ֶאת־ה' ֵלאֹמ֔ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ י ִיְׂשָרֵא֗ יב ׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣ ִין׃ ּוְמִריָב֑   ִאם־ָאֽ
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ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְק  ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ם ֲאַנְ֖חנּו ַוָּי֥ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ַה֣

נּו׃ ְולָ  ֶפן֙ ּוְבִעיֵרֽ ה ְוֶג֙ ַרע ּוְתֵאָנ֤ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ָמ֤ ִים ַא֖  ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥
 ִּיְּפ֖לּו ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ה ֹמֶׁש֨ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ַעל־ְּפֵניֶה֑

יו ְוהֹוֵצאָת֨ לָ  ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ לַ ְוַהְקֵה֤ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ ה ֶה֥ ע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖
ן ֶאת ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ־ַהָּקָה֖

ה נֹו ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ יַהֹּמִר֔ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה ִצ֥ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ם ַוֵּת֥
ִני לְ  ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ֶרץ ּוְבִעיָרֽ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ֵעיֵנ֖

ם׃  ׁש ָּבֽ ל ֶאת־ה' ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ  ֲאֶׁשר־ָנַת֥

 אלו:> ש
 ציא ממנו מים. מה שווה ומה שונה בין שני המקרים?השווה את שני המקרים הללו, בהם משה מכה סלע על מנת להו .1
בכל אחד מן המקרים הללו, כיצד מדבר משה אל העם? איך מגיב העם למילותיו? מאיזו התנהגות אפשרית של העם חושש  .2

 משה?
 רוצה שמשה יאמר לבין מה שמשה אמר בפועל? ל-שהאבמקרה השני, מה ההבדל בין מה  .3
בבמדבר כ פס י"ב? מה הקשר בין המטרה הזו לבין  ל-האהסלע עליו מצווה  מה המטרה האמיתית של הדיבור עם .4

 מעשיו/דבריו של משה בעבר?
הכה את המצרי. מה שווה ומה שונה בין שני  משה, כאשר 1המילה הנקובה כאן, "יך", היא אותה המילה הנאמרת במקור מס  .5

 מקרים אלה של מכה? מה תפקידה של מילה זו בכל אחד מן הטקסטים הללו?
 מה הקשר שבין נקיטה בפעולה לשימוש במילים? מה חזק יותר? מתי? מדוע? .6
את היכולת הזו לאחר מה מספרים לנו אירועים אלה אודות משה ואודות היכולת שלו להשתמש במילים? האם הוא פיתח בו  .7

 שנטל עליו את תפקיד ההנהגה בסנה הבוער?

בניגוד לפעם הקודמת בה הנחה הקב"ה את משה להכות בסלע, כאן נתבקש משה באופן ספציפי לדבר אל הסלע, אך הכה אותו במקום 
ִני ויַ֚ אומר  ל-האמצווה את משה לעשות יותר מאשר סתם להרוות את הצמא של העם.  ל-האזאת. אולם כאן  ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣
ל י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ , כלומר, אומר כי משה לא באמת עשה את מה שנדרש ממנו. כתוצאה מהמעשה הזה משה לא זוכה להיכנס אל הארץ ְלֵעיֵנ֖

ם, לפיכך הוא כושל ב"נסיון" של המובטחת. במקרה הזה, משה אינו מלמד תורה אלא עושה את מה שהוא חושב שיניח את רוחו של הע
 הדיבור לסלע.

 דקות) 10(סיכום 
 –. האחרון מחמשת ספרי משה ל-האעל אף שמשה לא זכה להיכנס אל הארץ המובטחת הוא עדיין נותר מנהיג העם ומשמש כקולו של 

ים שנשא משה לפני העם, מעין הוא ספר דברים. באופן אירוני כלפי משה, הספר מכונה דברים ומורכב כמעט לגמרי מנאומ –התורה 
, מברך משה את עמו ל-האפרידה מבני ישראל. על ידי כך הוא הופך לאיש של דברים. לאחר שהוא מדבר בעצמו ולאחר מכן בקולו של 

 ונפטר על פסגת הר נבו, בטווח ראייה מן הארץ המובטחת.

מו, ולמלא את שליחותו האמיתית. הקב"ה לא סתם מורה כאדם הנוטה לזנק לפעולה, משה נאבק על מנת להפוך למנהיג שישחרר את ע
גם לא מצווה על משה לחדול מפעולה: הוא צריך להוציא את עמו  ל-האלמשה לנאום נאומים. משה מצווה לדבר ולהנהיג את העם. 

 ממצרים באופן ממשי ולחולל נסים כדי להציג את כוחו של הקב"ה.

 > שאלו:
 , איזה כוח יש למילותיו ואיזה לפעולותיו?בהביטנו על חייו ומילותיו של משה .1
חשבו על ה"מורים" בחייכם, ומה הם לימדו אתכם במילותיהם או בפעולותיהם? כיצד השפיעו גישות שונות אלה על דרך  .2

 הלימוד שלכם?
חשבו על האופן בו אתם משפיעים על אחרים או מלמדים אותם באמצעות המילים והפעולות שלכם. האם אחת מהגישות  .3

 אלה יעילה יותר מהאחרת? מדוע או מדוע לא?ה

מתקיים איזון בין הוראה באמצעות מילים והנהגה על ידי מעשים. עבור מישהו שהוא "כבד פה", הפחד מהכישלון והלחץ הכרוך בהנהגה 
פחדים והמגבלות משפיע באופן מובן על תפיסתו של משה את עצמו ועל ההחלטות אותן הוא מקבל. אולם, בהתייצבותו לאתגר על אף ה

 שלו, הופך משה למנהיג שנבחר להיות.
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 משה: לא איש דברים אנוכי?
 הקדמה

 מבוא: משה, איש המעשה 
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י מַ  יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ יו ַוַּי֖ ְרא ְּבִסְב�ָת֑ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ַוְיִה֣ ין ִא֑ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ ֶּכ֥ה ִאיׁש־ִעְבִר֖
 ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽח  י ַוֽ ָּמה ַתֶּכ֖ה רֵ ַהִּמְצִר֔ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֙ ים ַוּי ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ ֹום ַהֵּׁשִנ֔ ינּו ֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּי֣ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ֶעֽ

ְגָּת ֶאת־ַהִּמצְ  ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ׁש ַלֲהרֹ֣ ַהְלָהְרֵג֙ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ע ַּפְרֹע֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣ ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ י ַוִּייָר֤ ה ִר֑ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑
ן ִמְדָי֖ ן ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ ה ַוֵּיֶׁ֥שב ְּבֶאֽ י ַפְרֹע֔ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣ אן  ַוִּיְבַר֤ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ֶׁש֣

ם׃ ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽ ֹוִׁשָע֔  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּי֣ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤ אּו ָהֹרִע֖ ן׃ ַוָּיֹב֥  ֲאִביֶהֽ
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ם י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ י ִיְׂשָרֵא֗ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ם ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי ֵל֣ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖  ִיְצָח֥
ֱאֹמִר֙י ְוהַ  י ְוָהֽ ִחִּת֔ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ר ַאֲעֶל֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ָלֶכ֖ם ְּבִמְצָרֽ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ְּפִרִּז֔

י ִיְׂשרָ  � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ א ֶּד֣ ְלֹקֶל֑ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ם ֵאָלי֙ו ה ֱא�ֵקי ָהֽ ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ ר ֵא֜ ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔
ֶל� ִמצְ  ן ֶאְתֶכ֛ם ֶמ֥ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ ה ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ה ַלֽ רְוִנְזְּבָח֖ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔ י ֶאת־ִמְצַר֔ י ֶאת־ָיִד֙י ְוִהֵּכיִת֣ ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול  ַר֖

ם׃ ח ֶאְתֶכֽ ן ְיַׁשַּל֥ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖  ֽאֶ

 .י"ג-י : שמות פרק ד, פס3מס  מקור
י  ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה הַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ יו  לֹ֩א ִא֨ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥

חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ ֹ֖ ִמ֣ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ י  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל  האֶמר ִּב֣
ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ  ְׁשֽ

 

 של משה ואת התעקשותו של הקב"ה  סרבנותוחלק שני: להבין את 

 .י פס : שמות פרק ד,א 4מס  מקור
י א ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃ לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ   ּוְכַב֥

 .פס י ,ב: פירוש הרמב"ן לשמות ד4מקור מס 
ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל 

עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא 
ר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא יתכן לאדון התפלל לפניו יתברך שיסי

  הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים...

 .פס י"א ,דפרק א: שמות 5מקור מס 
ם ֣אֹו ֵחרֵ֔  י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖

 . פס י ,דפרק ב: פירוש אברבנאל על שמות 5מקור מס 
האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד 

 י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה והשגחה.מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"

 .פס י"א ,ד פרק ג: פירוש בכור שור על שמות5מקור מס 
מי שם פה לאדם. כלו אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי 

 צי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:וישלים חפ
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 דקות) 20(חלק שלישי: להכות בסלע או לדבר לסלע 
 .ז-פס א ,י"ז פרק : שמות6מקור מס 

ין ַמ֖  ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ י־ִיְׂשָרֵא֧ ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨ ת ַו֠ ִים ִים ִלְׁשֹּת֥ נּו ַמ֖ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ ה ַוּי  ֶרב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔ ם׃ ַוָּי֤ ָהָעֽ
ִים וַ  ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ י ַמה־ְּתַנּ֖סּון ֶאת־ה׃ ַוִּיְצָמ֨ ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעלִ ְוִנְׁשֶּת֑ אֶמר ָל֤ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ִים ָּיֶ֥לן ָהָע֖ נּו ִמִּמְצַר֔ יָת֣

ה ֥ע  ם ַהֶּז֑ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה ֵלאֹמ֔ א׃ ַוִּיְצַע֤ י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖י ַּבָּצָמֽ ית ֹאִת֛ ה ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣י ְלָהִמ֥ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי ט ּוְסָקֻלֽ ֹוד ְמַע֖
י ִיְׂשרָ  ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ ל־הַ ָהָע֔ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ י ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ ח ְּבָיְד֖� ְוָהָלֽ ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ יָת ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ֵא֑ ּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣

י יִ  י ִזְקֵנ֥ ה ְלֵעיֵנ֖ ם ַוַּיַ֤עׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ר הֲ ִמֶּמ֛ ם ֶאת־ה ֵלאֹמ֔ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ יב ׀ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ה ַעל־ִר֣ ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣ ֵיׁ֧ש ְׂשָרֵאֽ
ִין׃  נּו ִאם־ָאֽ  ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖

 .י"ג-פס ג ,כ פרק : במדבר7מקור מס 
ה ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ר ַהּזֶ֑  ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ נּו׃ ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ה ָל֣מּות ָׁש֔

ע ַהּזֶ֑  נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ן ִמְּפֵנ֣י ְוָלָמ֤ ה ְוַאֲהֹר֜ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֙ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל
ה  ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ֵּלאֹמֽ ַהָּקָה֗ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣
ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ אֶ  ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ה ָאִח֔ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ִמִּלְפֵנ֣י ת־ָהֵעָד֖

ם ִׁשְמעּו־ָנא֙  אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה  ה ַּכֲאֶׁש֖ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ַהֹּמִר֔
ַלע ְּבַמֵּט֖   � ֶאת־ַהֶּס֛ ל־ַאֲהֹר֒ן יַ֚ ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ה ְוֶאֽ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ ִני הּו ַּפֲעָמ֑ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣

ה ֶאל־ָהאָ֖  ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ם׃ ְלֵעיֵנ֖ ׁש ָּבֽ ל ֶאת־ה ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ  ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥
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 שתיקתו של אהרון
 מאת עליזה ספרלינג

 דקות ניתן לדלג על החלק השלישי. 60דקות. עבור מפגש בן  75: יחידה זו מוצגת כמפגש בן רות למנחהעה

לעסוק בתפקידה של השתיקה בדיני ומנהגי  נתהזדמנות מענייתגובות אפשריות לטרגדיה, תוכלו למצוא העוסק ב ,היחידה הזובדיון של 
 במישרין באבלות, אבל ניתן להתאים את הכיוון של היחידה על פי צרכי הקהל. תאבלות. יחידה זו אינה עוסק

 מאתערך "לאזן בין אהבה לציות: המקרה המוזר של נדב ואביהו", אף הוא אם ברצונכם להתעמק עוד במקרה של נדב ואביהוא, עיינו במ
 .2015עליזה ספרלינג, בתוכנית הלימודים שלנו משנת 

 דקות) 10( מבוא: אהרון הדובר
 !הלימוד היהודי העולמיברוכים הבאים ליום 

שלא נאמר חשוב ממש כמו מה שנאמר, ובקריאתנו את המקרא אנחנו נתקלים ה שתיקה יכולה לשמש כסוג של דיבור. לעתים מ
 של אהרון. דממתושל השתיקה:  מסוים. היום נתבונן במקרה הנראטיבבשתיקות רבות בתוך 

נו אהרון, אחיו הגדול של משה, היה הכהן הגדול הראשון של העם היהודי. לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים, הם הגיעו אל המדבר שם ב
כהנים גם כן,  שניהםאת המשכן, בית מקדש נייד, מקום שכינתו של הקב"ה בין בני ישראל בהיותם במדבר, ו"אוהל מועד". אהרון ובניו, 

מקרבים "אש זרה" ונשרפים מידי  ,אביהוא, בני אהרון הכהניםובמעמד חנוכת המשכן. אך אסון מפתיע מתרחש כאשר נדב  כמובן נוכחים
 מביאה לנו את תגובתו של אהרון בשתי מילים: "וידום אהרון". אש משמיים. התורה

אך לפני שנבחן את דממתו של אהרון, הבה נתבונן בתפקידו כמי שמזוהה עם דיבור. נתחיל במקום בו הקב"ה שולח את משה, אחי 
 אהרון, לדבר אל פרעה מלך מצרים על בני ישראל.

 .1מס  המקורראו בקול את > ק

 .ט"ז-פס י ,ד פרקמות : ש1מס  מקור
י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה'ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃  לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥

ם ּפֶ  י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ � ְוָאֹנכִ ַוּי ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ י� ֮ה ָלֽ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ֙י ֶאֽ
י  אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ ף  ה'ֲאֶׁש֥ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ ם  ה'ְׁשֽ ר ֑הּוא ְוַג֤ ר ְיַדֵּב֖ י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי ְּבֹמֶׁש֗

יו  ים ְּבִפ֑ יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֔ � ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ א ִלְקָראֶת֔ ְהֶי֤ה עִ ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ י ֶאֽ ם ְוָאֹנִכ֗ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוהֹוֵריִת֣ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ם־ִּפ֙
ְהֶיה־ּ֥לֹו  ה ִּתֽ ה ְוַאָּת֖ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤ ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִדֶּבר־֥הּוא ְל֖� ֶאל־ָהָע֑ ת ֲאֶׁש֥ יםלֵֽ ֵא֖  ׃א�ִהֽ

 אלו:> ש
 אהרון?משה מתאר את עצמו בתור "לא איש דברים". כיצד מתאר המשך הטקסט את  .1
 למה הכוונה באמירה שאהרון יהיה "לפה"? .2

לתו להיות דובר עבור עמו. הטקסט ממשיך ומציג אז ובטקסט הזה משה מכריז על עצמו כי הוא "לא איש דברים" ושהוא לא מאמין ביכ
אהרון לשמש כ"פה" , וממנה את האלוקיאת אהרון, כאשר הקב"ה מציין שיש לו את הכישורים הנדרשים על מנת להציג את המסר 

 למשה שנועד להיות המנהיג. אהרון מוצג על ידי הקב"ה כדובר הטוב יותר. מה אנחנו צריכים להבין ממצב בו "הפה" נותר דומם?

 דקות) 10(חלק ראשון: מותם של בני אהרון 
 .הבה נתבונן מקרוב באותו מקרה ייחודי בו אהרון מגיב בדממה

 .2מס  המקורראו בקול את > ק

 פס ג. ,יפרק  –פס כב  ,טפרק : ויקרא 2מס  רמקו
ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו -ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת 

ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, -ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-ָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל ַעל-ָּכל-', ֶאלה-ָהָעם; ַוֵּיָרא ְכבֹוד-ֶאת
--ִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה', ֵאׁש ָזָרהַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוּיָ -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני-ַוִּיְּפלּו ַעל

ִּדֶּבר ה' ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי -ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה': ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל
 ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.-י ָכלְּפנֵ -ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל
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 אלו:> ש
 מדוע לדעתכם שתק אהרון? האם זה מפתיע אתכם? מדוע ומדוע לא? .1
 מה אתם חושבים על העובדה כי משה הוא הדובר בפסוקים הללו, בשעה שנדמה כי אהרון אינו יכול לדבר? .2
 למילותיו של משה?תפס כתגובה יבאיזה אופן יכולה שתיקתו של אהרון לה .3

 .התורה מביאה את תגובתו של אהרון לאבדן בשתי מילים: וידום אהרון

 דקות) 25( חלק שני: משמעותן של שתי מילים
חכמינו מציעים הסברים רבים לתגובתו של אהרון: "וידום אהרון". הבה נקרא בהם ונשווה בין פירושים המציעים נקודות מבט שונות על 

 דממתו של אהרון.

 ולדון בשאלות המנחות שבעקבותיהם. 7עד מס  3מס  המקורותקשו מן המשתתפים לקרוא את ב> 
חברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר או שניים מאפשר לכם לחלוק רעיונות ותובנות זה עם זה כאשר אתם קוראים טקסטים ודנים 

 בהם ביחד.

הפרשן הראשון שנציג הוא רבי משה בן נחמן, הידוע גם בתור הרמב"ן, שהיה מלומד, רופא, רב ספרדי ומקובל בן המאה הי"ג. הוא מילא 
 בידי הצלבנים.  1099תפקיד חשוב בשיקום החיים היהודיים בירושלים לאחר חורבנה של העיר ב

הרב שטיינזלץ הוא אחד מגדולי המלומדים היהודיים של דורנו, ונודע  ישראל שטיינזלץ.-הטקסט השני הוא פרי עטו של הרב עדין אבן
בעיקר בשל פירושו על המקרא והתלמוד ועל חיבוריו בנושא תורת הסוד. הפירוש השלישי שלנו נכתב על ידי הרשב"ם, רבי שמואל בן 

 מאיר, פרשן תלמוד מן המאה הי"א ונכדו של רש"י.

לומט ומלומד בן המאה הט"ו. הוא נולד למשפחה עשירה של בנקאים בחצי האי האיברי, נמלט הרביעי הוא יצחק אברבנאל, שהיה דיפ
עם אחיו לאיטליה אחרי גירוש ספרד, שם כתב את חיבורי ה"פירוש" שלו על חמישה חומשי תורה. האחרון שנצטט פה הוא רבי אליעזר 

 ספרו "שם עולם", פירוש על ספר ויקרא.תוך , פרשן ומלומד בן המאה הי"ח שהתגורר בפולין, מן ליכטנשטייןאליפמ

 .פס ג ,: פירוש הרמב"ן על ויקרא י3מס  מקור
 שהיה בוכה בקול, ואז שתק. –וטעם "וידום אהרן" 

 .פס ג ,לץ על ויקרא יזישראל שטיינ-: פירוש עדין אבן4מס  מקור
ייתכן שלפני אמירה זו בכה אהרון בהלם על מותם הפתאומי של בניו, אך לאחר ששמע את דברי משה לא טען כנגדו ונשאר 

 .האלוקידומם. אין ספק כי שתיקתו של אהרון לא נבעה מאדישות כי אם מקבלתו את הצו 

 .פס ג ,: פירוש רשב"ם על ויקרא י5מס  מקור
ה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו' מאבלותו ולא בכ –"וידום אהרן" 

 “האנק דום מתים ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. 

 .פס א ,: פירוש אברבנאל על ויקרא י6מס  מקור
א קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נש

 ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.

 .: רבי אליעזר ליפמאן ליכטנשטיין. פירוש שם עולם על ויקרא7מס  מקור
אינו מורה אלא שתיקה לבדה  ושתיקה. שתיקהרדפים דממה ולא אמר וישתוק כי הבדל הוא בלשון הקודש בין הפעלים הנ

נועות החיצונות כמו אחר שאמר 'יחוגו וינועו כשכור' (תהילים ק"ז כ"ז) אומר מדיבור או מבכי או אנחה וכן הפסקה משאר ת
ן העיד אח"כ 'וישמחו כי ישתקו'. אבל דממה מורה גם שקט הלב ומרגוע הנפש בפנימיות כמו שביארו חוקרי הלשון. לכ

של  ומידותיהכתוב על אהרון קדוש ה' שלא שתק לבד אלא וידום שגם לבו שקט ונפשו הרגיעה בפנימיותה כי לא הרהר אחר 
 הקב"ה כלל אלא צדק עליו את הדין.

 



 www.theGlobalDay.org 16  יום הלימוד היהודי העולמי         9201לנובמבר  17פ, ”תש’ט כסלו ה’ביום ראשון, י
 

החברותא 
  רמב"ן שטיינזלץ רשב"ם אברבנאל ליכטנשטיין שלי

מה עשה אהרון       
 תחילה?

מה גרם       
 לדום?לאהרון 

מה הרגיש       
 אהרון בלבו?

מתואר כיצד       
 ?הדבר

 > דונו בחברותא:
 מדוע אתם חושבים שאהרון נדם? .1
 נקודות הדמיון? העזרו בטבלה. ןמה אומר כל אחד מהמפרשים? מה ההבדלים בין הפירושים? מה .2
 מתקשר בה?כיצד עשויה הדממה של אהרון לשמש כתקשורת? מה הוא  .3
אחרים? האם החשבו על פרשנותכם שלכם לדממה של אהרון. האם אתם מזדהים יותר עם גישתו של פרשן אחד על פני  .4

 הללו? מדוע או מדוע לא? ירושיםהבנתכם השתנתה בעקבות הקריאה באחד מהפ
 או מסכימים? חלוקיםעם זו של החברותא שלכם. היכן אתם  הפרשנות שלכםהשוו את  .5
לכל הפחות. האם זה משנה את  זעקהשאר דומם בנסיבות שבדרך כלל מביאות אדם לכדי יצריך לה ,אהרון, אשר תואר כ"פה" .6

 אופיו של אהרון? אתהבנתכם  עלמשמעות הסיפור עבורכם? כיצד זה משפיע 

העדר פרטים נוספים. הטווח הרחב של  בשל דומםדממתו של אהרון: הוא  את המתארות יליםמ שתימציע לנו רק ו, רזההטקסט עצמו 
סיון שלנו לפרוק יהפרשנויות ושל ההבנות השונות על ידי הפרשנים, יחד עם קריאותינו אנו בטקסט, מציג את התהליך המתמשך של הנ

לה כתגובה לאבדן שכזה, ורוצים להגיע להבנה טובה יותר את המשמעות של שתי המילים הללו. הפרשנים רואים אתגר בשתי מילים א
; רבים רואים בה פעולה תקיפה של כי דממתו של אהרון נבעה מאדישות לא מציעהשלהם. הפרשנויות מגוונות, אבל אף לא אחת מהן 

משלה. יותר מהעדר מילים, יש בו "הפה" דומם, דממתו של אהרון מביעה משמעות ש ,כוח רצון. יותר משיש פה היפוך תפקידים פשוט
 פה הימנעות מדיבור.

 דקות) 15(חלק שלישי: תגובותיהם של אחרים 
מציג  8מס  מקורכאשר אנו בוחנים את חוויית האבדן האישית של אהרון, נוכל גם לבדוק את התגובות של עדים אחרים, כגון משה. 

 לפנינו את תגובתו של משה.

 .8מס  קורהמ> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את 

 .ז-פס א ,יפרק : ויקרא 8מס  מקור
ֶרת  יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ י־ַא֠ ם׃ ַוִּיְק֣חּו ְבֵנֽ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ י ה' ֵא֣ בּו ִלְפֵנ֤ ַוַּיְקִר֜

ִמחּוץ, -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֹּדד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת-ה, ֶאלַוִּיְקָרא ֹמׁשֶ 
ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו -ּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאלוַ  ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם, ֶאל ַלַּמֲחֶנה:

ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר -ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ִתְפֹרמּו, ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל ָּכל-ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ָראֵׁשיֶכם ַאל
 ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ה', ֲעֵליֶכם; ַוַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה. -ִּכי--ָּתֻמתּו-מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל ָׂשַרף ה':

 אלו:> ש
 רועים הזו?ימגיב משה בשרשרת הא מתי .1
 מה הן ההנחיות שנותן משה ברגע הטראגי הזה? .2
 אלה תורמות לשתיקתו של אהרון?ההאם אתם חושבים שההנחיות  .3

לנו על תגובותיהם של משה ושל אהרון, המקרא נותר דומם באשר לתגובתה של אלישבע, אמם של נדב ואביהוא בעוד שהטקסט מספר 
(שמות ו פס כ"ג). המדרש ממלא פער זה בהרחבתו על שיר השירים ג פס ו המתאר אישה העולה מן המדבר כתימרות עשן. חכמינו 

 מקשרים אישה זו לאלישבע.
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 ב:9א ו9מס  המקורות> בקשו ממשתתפים שונים להקריא בקול את 

 .פס ו ,גפרק א: שיר השירים 9מס  מקור
 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

 .פס ו ,גפרק ב: שיר השירים רבה 9מס  מקור
ְּביֹום ֶאָחד, ָרֲאָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, ִמי זֹאת ֹעָלה וגו'. ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות 

ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלַהְקִריב, ָיְצאּו ְׂשרּוִפין  ְוָאִחיָה ָנִׂשיא, ּוַבְעָלּה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס
 ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. 

דבר אינו מתנפנף כמו כזו של קטורת על מזבח המקדש. העשן שנראה במ – מסוימתמרות העשן בשיר השירים מזכירים תמונה ית
במדורת מחנה או נערם כבשריפה. מדובר בעמוד יציב של עשן שהרוח לא יכולה לו. ריחו מבושם, כתבלינים היקרים שמשמשים לקטורת 
בטקסי קודש. קטורת שכזו הייתה יכולה לעלות גם מהמשכן אליו קירבו נדב ואביהוא את האש הזרה שלהם. תמונה התימרות או העמוד 

גם דמות של אדם עומד, או את המרחב בו עמד אדם לפני כן. בפירושם על שיר השירים מקשרים חכמינו את התמונה של  מזכירה
 תימרות העשן המשונות לנוכחותה של אלישבע במשכן.

 > שאלו: 
 ?מרות עשן"ילמה לדעתם מתכוון המדרש כאשר הוא אומר כי אלישבע "נעשית כת .1
 ו של אלישבע?מה ההבדל בין דממתו של אהרון לז .2
 מדברת אליכם ביותר? מדוע? ןמשה, אהרון ואלישבע. איזו מההשוו את תיאורי התגובות של  .3

תגובתו המיידית של משה ניצבת בניגוד חד לזו של אחיו. משה תופס פיקוד ומחלק הנחיות במהירות. חכמינו מדמיינים את אלישבע, 
 ברוב אבלה.אותה איננו רואים ואיננו שומעים, מתפוגגת לעשן 

 דקות) 15(" עצמתיתסיכום: "דממה 
מה קורה כאשר מישהו בוחר לשתוק במקום לבטא את עצמו באופן מילולי? אלי ויזל מתאר בראיון המצוטט את כוחה של הדממה, וכיצד 

 ) היה סופר, פילוסוף וניצול שואה.1928-2016. אלי ויזל (עצמתיתעשות צורת תקשורת יהיא יכולה לה

 .1996, יםהישגל: אלי ויזל, ראיון עם האקדמיה האמריקאית 10מס  מקור
עשות דרך של תקשורת. כל כך הרבה יש בדממה. ישנה יאתה יכול להיות עד דומם, ופירוש הדבר שהדממה עצמה יכולה לה

היא  ארכיאולוגיה של דממה. ישנה גיאוגרפיה של דממה. ישנה תיאולוגיה של דממה. ישנה היסטוריה של דממה. הדממה
חובקת כל ואתה יכול לפעול בתוכה, בתוך הפרמטרים שלה וההקשר שלה ולהפוך את הדממה הזו לעדות. איוב נדם לאחר 

דמו נשאיבד את ילדיו ואת הכל, את עושרו ואת בריאותו. איוב נדם שבעה ימים ושבע לילות, ושלושת הרעים שבאו לבקר אותו 
 בוהקת., דממה עצמתיתגם כן. זו הייתה ודאי דממה 

 אלו:> ש
 " או "בוהקת"?עצמתיתדממה היא " ןפעמים בה ןהאם אתם מסכימים עם אלי ויזל כי ישנ .1
 האם אתם חושבים כי דממה יכולה להביע מחשבות ותחושות באותה הדרך בה הן מובעות על ידי מילים? מדוע או מדוע לא? .2
 באילו מצבים בחרתם להשתמש בדממה כדרך להביא מסר? .3
 מה כתגובה למשהו שעשיתם או אמרתם? איך היא השפיעה עליכם?מתי קיבלתם דמ .4
 לגבי הדממה של אהרון כפי שלמדנו עליה היום? ותמילותיו של אלי ויזל כאן תקפ כיצד לדעתכם .5

 

 

  



 www.theGlobalDay.org 18  יום הלימוד היהודי העולמי         9201לנובמבר  17פ, ”תש’ט כסלו ה’ביום ראשון, י
 

 שתיקתו של אהרון
 הקדמה

  מבוא: אהרון הדובר
 .ט"ז-ד, פס י פרקשמות : 1מקור מס 

י  ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה הַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ יו  לֹ֩א ִא֨ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥
י־ָיׂ֣שּום ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ י� ְוהֹוֵרי ִמ֣ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י ִאֵּל֔ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥  הִת֖

ף י ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ א  ה ְׁשֽ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי � ְוָרֲא֖� ְוׂשָ ְּבֹמֶׁש֗ א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ ר ֑הּוא ְוַג֤ ר ְיַדֵּב֖ י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ ח ַאֲהֹר֤ ַמ֥
יהּו ְוהֹו י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ים ְּבִפ֑ יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ָיה ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֔ ם ְוָה֤ ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִדֶּבר־֥הּוא ְל֖� ֶאל־ָהָע֑ ת ֲאֶׁש֥ ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ ֵריִת֣

ְהֶיה־ּ֥לֹו לֵֽ  ה ִּתֽ ה ְוַאָּת֖ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ יםהּו֙א ִיֽ  ׃א�ִהֽ

 חלק ראשון: מותם של בני אהרון 
 פס ג. ,יפרק  –פס כב  ,טפרק : ויקרא 2מקור מס 

ָהָעם; -ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו ֶאת-ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַאֲהֹרן ֶאת ַוִּיָּׂשא 
ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו -ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-לָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל עַ -ָּכל-ה, ֶאל-ַוֵּיָרא ְכבֹוד

ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש --ָרהֵאׁש זָ ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה, -ְבֵני
ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, -ְּפֵני ָכל-ִּדֶּבר ה ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה: ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

 ַאֲהֹרן.

 
  של שתי מילים חלק שני: משמעותן

 .פס ג ,: פירוש הרמב"ן על ויקרא י3מקור מס 
 שהיה בוכה בקול, ואז שתק. –וטעם "וידום אהרן" 

 .פס ג ,לץ על ויקרא יזישראל שטיינ-: פירוש עדין אבן4מקור מס 
א טען כנגדו ונשאר דומם. אין ייתכן שלפני אמירה זו בכה אהרון בהלם על מותם הפתאומי של בניו, אך לאחר ששמע את דברי משה ל

 .האלוקיספק כי שתיקתו של אהרון לא נבעה מאדישות כי אם מקבלתו את הצו 

 .פס ג ,: פירוש רשב"ם על ויקרא י5מקור מס 
מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו האנק דום  –"וידום אהרן" 

 “מתים ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. 

 .פס א ,: פירוש אברבנאל על ויקרא י6מקור מס 
אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי 

 והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.לא נותרה בו נשמה 

 .: רבי אליעזר ליפמאן ליכטנשטיין. פירוש שם עולם על ויקרא7מקור מס 
ולא אמר וישתוק כי הבדל הוא בלשון הקודש בין הפעלים הנרדפים דממה ושתיקה. שתיקה אינו מורה אלא שתיקה לבדה מדיבור או 

סקה משאר תנועות החיצונות כמו אחר שאמר יחוגו וינועו כשכור (תהילים ק"ז כ"ז) אומר אח"כ וישמחו כי ישתקו. מבכי או אנחה וכן הפ
אבל דממה מורה גם שקט הלב ומרגוע הנפש בפנימיות כמו שביארו חוקרי הלשון. לכן העיד הכתוב על אהרון קדוש ה שלא שתק לבד 

 של הקב"ה כלל אלא צדק עליו את הדין. ונימיותה כי לא הרהר אחר מידותיאלא וידום שגם לבו שקט ונפשו הרגיעה בפ
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 חלק שלישי: תגובותיהם של אחרים 
 .ז-פס א ,יפרק : ויקרא 8מקור מס 

ֲהֹרן י־ַא֠ י ה אֵ֣  ַוִּיְק֣חּו ְבֵנֽ בּו ִלְפֵנ֤ ֶרת ַוַּיְקִר֜ יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ם׃ ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה, ָנָד֨ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔
ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה:  ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-ר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאתִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֹּדד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאמֶ -ֶאל

ִתְפֹרמּו, -ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ַאל ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם-ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ְּבֻכֳּתֹנָתם, ֶאל
-ִּכי--ָּתֻמתּו-ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה:  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן-ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל ָּכל

 ַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה. ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ה, ֲעֵליֶכם; וַ 

 .פס ו ,גפרק א: שיר השירים 9מקור מס 
 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

 .פס ו ,גפרק ב: שיר השירים רבה 9מקור מס 
ַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות ְּביֹום ֶאָחד, ָרֲאָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, ְוָאִחיָה ִמי זֹאת ֹעָלה וגו. ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליׁשֶ 

ָיְצאּו ְׂשרּוִפין ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלַהְקִריב, ָנִׂשיא, ּוַבְעָלּה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ׁשֶ 
 ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. 

 " עצמתיתסיכום: "דממה 
 .1996, להישגים: אלי ויזל, ראיון עם האקדמיה האמריקאית 10מקור מס 

ל כך הרבה יש בדממה. ישנה אתה יכול להיות עד דומם, ופירוש הדבר שהדממה עצמה יכולה להיעשות דרך של תקשורת. כ
ארכיאולוגיה של דממה. ישנה גיאוגרפיה של דממה. ישנה תיאולוגיה של דממה. ישנה היסטוריה של דממה. הדממה היא חובקת כל 

ואתה יכול לפעול בתוכה, בתוך הפרמטרים שלה וההקשר שלה ולהפוך את הדממה הזו לעדות. איוב נדם לאחר שאיבד את ילדיו ואת 
עושרו ואת בריאותו. איוב נדם שבעה ימים ושבע לילות, ושלושת הרעים שבאו לבקר אותו נדמו גם כן. זו הייתה ודאי דממה הכל, את 

 עצמתית, דממה בוהקת.

 

 

החברותא 
  רמב"ן שטיינזלץ רשב"ם אברבנאל ליכטנשטיין שלי

מה עשה אהרון       
 תחילה?

מה גרם       
 לאהרון לדום?

מה הרגיש       
 אהרון בלבו?

מתואר כיצד       
 ?הדבר
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 להטיח מילים כלפי שמיא: תפילת חנה
אם המשתתפים שלכם לא מכירים את סיפור חנה ואת מקומו בספר שמואל, השתמשו בפסקה הבאה כהצגה זריזה של  הערות למנחה:

 הסיפור או הציעו להם סיכום משלכם.

 דקות) 5(מבוא 
 נה יכולה להביא ילדיםנאי חנהספר שמואל המקראי מתחיל בסיפור של חנה, אמו של הנביא שמואל. כאשר אנו נתקלים בה לראשונה, 

, אשר הופך שמואללהעניק לה בן. ברבות הימים היא מולידה את  ל-לא, מה שגורם לה לצער עצום. במצוקתה היא מתפללת לעולם
 לאחד המנהיגים והנביאים הדגולים של העם היהודי.

 !ליום הלימוד היהודי העולמיברוכים הבאים 

. אך לפני שנבחן את דרך תפילתה של חנה, הבה האלוקיעם  היום נתבונן באופן השימוש של חנה במילים על מנת להתפלל ולתקשר
 נעסוק בקצרה בהתנסויות שלנו בתחום התפילה.

 :שאלו> 
 אלו מילים או רעיונות צצים בראשיכם כשאתם שומעים את המילה "תפילה"? .1
 איך הייתם מתארים את חוויית התפילה המושלמת? באילו מילים תשתמשו? .2

הגמרא מציגה את דמותה המקראית של חנה כדגם ממנו עלינו ללמוד כיצד להתפלל. על אף שהיא מופיעה במקרא לזמן קצר בלבד, 
מסיק  שאותןכמה מההלכות המנחות  לביןמתירות רושם מתמשך. מה היחס בין הציפיות שלנו מן התפילה  שמואלתפילותיה בספר 

 התלמוד מתוך תפילת חנה?

 .1מס  המקור > קראו בקול את

 : תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א. 1מקור מס 

מרכיבים אותם כדאי לקחת לגישה הכללית שלנו בנוגע לתקשורת האישית עם ריבונו של עולם. מה חכמי התלמוד זיהו בתפילת חנה 
 מיוחד כל כך בתפילת חנה? הבה נתבונן במקור על מנת לגלות.

 ת)דקו 15(חלק ראשון: חנה מתפללת 
בשילה. בעת שהותם  ל-האספר שמואל נפתח בסיפור עלייתם לרגל של אלקנה, יחד עם נשותיו חנה ופנינה ועם ילדיו מפנינה, למשכן 

וסועדים יחדיו, אלא שהחגיגה מזכירה לחנה כי היא עקרה. במצוקתה נכנסת חנה אל המשכן על מנת לדבר  במשכן הם זובחים קרבנות
 עם ה, ומתפללת שם באופן בלתי שגרתי.

 2מס  המקור> קראו בקול את 

 כ.-ט , פס: שמואל א, פרק א2מקור מס 
י ׁשָ  י ָאְכָל֥ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔ ל ַעל־ה' ּוָבכֹ֥ ַוָּת֣ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ ל ה'׃ ְוִה֖ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ ה ֹת֑

א־ִתְׁשּכַ֣  ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ׀ ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣ ר ה' ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה׃ ַוִּתֹּד֨ ים ִתְבֶּכֽ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ ַרע ֲאָנִׁש֑ � ְוָנַתָּת֥ ח ֶאת־ֲאָמֶת֔
ל ִלְפנֵ֣  ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ ה' ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ֶרת ַעל־ּוְנַתִּת֤ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ר ֶאת־ִּפֽ י ֹׁשֵמ֥ י ה' ְוֵעִל֖

י עַ ִלּבָ֔  יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ ַען ּה ַר֚ ִי�׃ ַוַּת֨ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ � ֵמָעָלֽ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ ד־ָמַת֖
ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙  י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ה ַוּתֹ֙ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ּבַ ַחָּנ֤ י ִלְפֵנ֥י ה'׃ ַאל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ר ל ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ ַעל ָאֹנ֔ ת־ְּבִלָּי֑

י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵקי יִ  אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ַען ֵעִל֛ ָּנה׃ ַוַּי֧ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמֹר֥ א ִּכֽ אֶמר ִּתְמָצ֧ ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ ְׂשָרֵא֗
מּו ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣ יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖ ל ּוָפֶנ֥ ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ה' וַ ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ ֶקר ַוִּיֽ ם  ַבֹּב֗ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ָּיֻׁש֛

ַהר ַחָּנ֖ה ים ַוַּת֥ ָה ה'׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ ְזְּכֶר֖  ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ ָתה ַוֵּי֤ י ֵמה'  ָהָרָמ֑ ל ִּכ֥ א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔ ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ַוֵּת֣
יו׃  ְׁשִאְלִּתֽ
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 אלו:> ש
 ע אתכם בתפילת חנה? באילו מילים תשתמשו כדי לתאר את התפילה שלה?מה מפתי .1
 מה הלך הרוח המשתמע של חנה במהלך התפילה? אילו פעולות מבצעת חנה במהלך התפילה? .2
 מדוע עלי הכהן מופתע מאופן התפילה של חנה אפילו לאחר שהסבירה לו את פעולותיה? .3
מה שאלתיו". האם זה מפתיע אתכם בצורה כלשהי? בהתאם להסבר הזה חנה מסבירה כי שמה של בנה נגזר מהמשפט "כי  .4

 שלה, למי היא נותנת את הקרדיט על קיומו של בנה?

הן באופן שבו התפללה והן  –בהתחשב בתגובתו של עלי הכהן לאופן התפילה של חנה, אנו יכולים להבין כי תפילתה הייתה לא שגרתית 
ועל התקשורת שלה עם עלי. היא  ל-האמוטחות בכוחניות, ורגשותיה משפיעות על שיחתה עם  במילים בהן השתמשה. מילותיה של חנה

 ישירות בכעס, בעוד שעלי הכהן מופתע לחלוטין על ידי גישתה ושיטתה. ל-האמביאה את התלונות שלה ומטיחה אותם כלפי 

 דקות) 20(חלק שני: להטיח מילים כלפי מעלה 
תפילה? האם יכול האדם אפילו להעז לכעוס על הקב"ה? איך ייתכן שהגמרא מבקשת ללמד אותנו האם ניתן להעביר רגשות על ידי 

 להתפלל בהסתמך דווקא על אופן התפילה של חנה? הבה נראה מה מפרשים אחרים אמרו על הסוגייה המרתקת הזו.

 צוות הפדרציה היהודית של שיקאגו רבתי.מובאים מהרב יחיאל פופקו, מלומד ב 5ו 4ישיב אותנו לתלמוד. מקורות מס  3מקור מס 

 בחברותא ולדון בשאלות המצורפות. 5ו 3,4 המקורות> בקשו את המשתתפים לקרוא את 

חברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר או שניים מאפשר לכם לחלוק רעיונות ותובנות זה עם זה כאשר אתם קוראים טקסטים ודנים 
 בהם ביחד.

 : תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א ע"ב. 3מס  מקור

 

. ספרי ארתור 48-49: רבי יחיאל אפרים פופקו: "אישיות ותפילה" חנה: חיים בתפילה, עמ 4מקור מס 
 .2017קורצווייל, 

לו על יהודייה אדוקה מטיחה דברים כלפי ריבונו של עולם! רבי אליעזר מבסס את הפירוש ש –"הטיחה!", שערו זאת בנפשכם 
השימוש במילת היחס "על" במקום מילת היחס המצופה "אל". התיאור שלו את חנה המתפללת נתמך על ידי הפועל 

"להתפלל", פועל ששורשו הוא פל"ל. זוהי מילה קשה ומורכבת, שהשימושים וההקשרים השונים שלה עיצבו לה תפקידים 
גום המקובל וכנראה היחיד למושג "תפילה", הרי שהוא חלש הוא התר prayerומשמעויות מיוחדים. בעוד שהמושג האנגלי 

כיווני בלבד, מהמתפלל אל עבר האוחז בכוח... -מניחה דיבור חד prayerופושר, כושל בהעברת מלוא המשמעות... המילה 
 לאדם. תפילה היא מערכת היחסים. ל-האתפילה לעומת זאת מתרחשת בתוך ובעבור מערכת היחסים שבין 

. ספרי ארתור 67רבי יחיאל אפרים פופקו: "מקח, עסקה וקניין" חנה: חיים בתפילה, עמ  :5מקור מס 
 .2017קורצווייל, 

חנה מתעמתת עם בורא עולם. תחילה, אנו יכולים רק לדמיין את דבריה. הטקסט המתאר את אופן התפילה לא מציג בפנינו 
באשר למורת הרוח שלה. רק לאחר שהיא  ל-האישירה עם  את תוכן הדברים. אולי זהו ייאוש בלבד. אנחנו יודעים שהיא

שופכת את מצוקתה לפני בורא עולם היא פונה אליו עם משהו שהוא מעבר לפנייה של השואלת. היא מציגה את בקשתה 
, אלא גם מציעה משהו בתמורה: אם תתן לי, אני אתן לך. ל-האבאופן שאינו שגרתי בתנ"ך. היא לא רק מבקשת משהו מעם 

ילה שכזו מביעה הן שיפוטיות והן שתדלנות. בדרכה לבקש דבר מה מבורא עולם שופטת חנה את הנסיבות, ומכריעה כי תפ
 כמו אצל דמויות אחרות בתנ"ך, מצבה אינו הוגן.

 אלו:> ש
 האם הפירושים שקראתם משפיעים על הפירוש שלכם בנוגע להלך הרוח של חנה? איך או מדוע? .1
יומרני "להטיח מילים" או לשאת ולתת עם ריבונו של עולם במהלך התפילה? האם אתם מופתעים האם אתם מאמינים כי  .2

 שהחכמים לא גינו את חנה על חוצפתה?
מתוך כעס? מה אומרים החכמים במקור  ל-לאאנו קוראים כי חנה "הטיחה דברים כלפי מעלה". מה המשמעות של פניה  .3

 ?בדברים ל-לאשקראנו על האופן בו אנו פונים 
על התייחסותכם כלפי עצם התפילה? אם מדובר במערכת יחסים,  שמשפיעה"מערכת היחסים"  בתורהאם לראות תפילה  .4

 דבר, או משא ומתן עם בורא עולם? מדוע או מדוע לא?-תמורת-האם התפילה יכולה להיות סחר חליפין של דבר
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את מילותיה התלמוד אינו מתעלם מהתפיסה כי התפילה היא דבר מה "בלב" וכי היא מלאת רגש. התלמוד מציין בפנינו כי חנה "מטיחה" 
. הוא מדגיש את הלחץ הרגשי בו חשה ומחבר את הדחף להתפלל אל הצורך לפרוק דברים מהלב. על פי הרב פופקו מדובר ל-האכלפי 

 בלבד. תפילה זו מערכת היחסים הכוללת, לא רק המילים הנאמרות בה. prayerבתמציתה של התפילה. לא ניתן לתרגם תפילה כ

 חנה, ללמד אותנו באשר לתפילה שלנו כיום? מה אם כן, יכולה תפילתה של

 דקות) 20( סיכום
הבה נקרא מתוך שני מאמרים על התפילה מאת פרשנים בני ימינו. המקור הראשון נכתב על ידי הרב אברהם יהושע השל, רב יליד פולין 

ישראל שטיינזלץ. -ו של הרב עדין אבןאשר נודע בארצות הברית כפילוסוף, מחבר, מורה ופעיל זכויות אזרח. המקור השני הוא פרי עט
הרב שטיינזלץ הוא אחד מגדולי המלומדים היהודיים של דורנו, ונודע בעיקר בשל פירושו על המקרא והתלמוד ועל חיבוריו בנושא תורת 

 הסוד.

 .1969: הרב אברהם יהושע השל "על התפילה", 6מקור מס 
שנאה, ם כן היא שואפת למוטט ולהחריב את הפירמידות הבנויות התפילה חסרת משמעות אלא אם כן היא חתרנית, אלא א

שקר, אופורטוניזם ואטימות. על התנועה הטקסית של התפילה להפוך לתנועה מהפכנית, תנועה ששאיפתה היא למגר את 
 הכוחות אשר ממשיכים להשמיד את ההבטחה, התקווה ואת החזון.

 .2010ערכת יחסים אישית עם אלוהים", ישראל שטיינזלץ. "מ-: הרב עדין אבן7מקור מספר 
...בין אם אנו מודים בזאת ובין אם לאו, כל אחד מאיתנו נתון במערכת יחסים אישית עם בורא עולם. מערכת היחסים שלי עמו 

שיעור, יחסו אלי הוא אישי ומתייחס אלי לבדי. זהו תמיד קשר -סוף ואין-הנה תמיד אישית ופרטית; ממש משום שלו עצמו אין
 אחד, גם כשאני נמצא בגפי וגם כשאני נתון בהמון; איכשהו אנחנו תמיד יחדיו לבדנו.-על-של אחד

. זוהי הדרך בה אנו ל-האמשום כך חשובה התפילה, ואין זה משנה איזו צורה היא לובשת. תפילה היא תמיד מבחינת שיח עם 
מביעים את רגשותינו, פחדינו או שאיפותינו, או מבקשים את הבקשות שלנו. יש גם תפילות שנישאות עבור הקהילה של 

לה להיות גם סוג נוסף של שיח: דחף לומר תודה, לומר: כמה טוב הוא הפרט, עבור עמו או עבור העולם כולו. התפילה יכו
 שאתה כאן...

, לבקש ממנו דברים, אך גם ל-האאנו יכולים לערער. לבני אדם ניתנה הזכות (ואולי גם החובה) לשוחח עם  –יותר מזה 
, "למה הילדים האחרים מקבלים להתלונן אליו, לטעון בפניו "אתה לא צודק". זוהי אותה הזכות שיש לילד לבכות ולומר

 יותר?". מותר לבני אדם להתלונן. הקב"ה רוצה שנהיה ישרים עמו. ועדיין בסופו של דבר, איננו יכולים לשפוט אותו.

 אלו:> ש
 מדוע? ?הרב השל אומר כי תפילה היא מעשה חתרני. האם אתם מסכימים אתו או לא .1
 תם חושבים שזה אומר? כיצד זה משפיע על אופן התפילה שלכם?הרב שטיינזלץ אומר שהתפילה היא תמיד שיח. מה א .2

כמו תפילתה של חנה, גם הרב השל והרב שטיינזלץ מאתגרים אותנו להבין את התפילה כרעיון הנבדל מבקשה פשוטה: "אני יכול לקבל 
לה. חנה אינה חוששת להביא שיח ויותר מא-את זה בבקשה?". התפילה היא מהורהרת; היא עבודת הלב , מערכת יחסים, מהפכה, דו

על מנת להראות לו מה בלבבה, ובמילותיה אלה שלה מציגה  ל-האאת מלוא עצמה לפני בורא עולם. היא מוכנה להטיח את דבריה כלפי 
לתפילה יהודית ממש משום שהיא תבעה את מה שנדרש לה  דגםאת אופייה הפעיל של מערכת היחסים שלה עם בורא עולם. חנה היא 

 את כול כולה לתוך חוויה זו, לא למרות זאת.והביא 

 :> דונו בתוך החברותא
"עבודת הלב"? כיצד זה משפיע על הדרך בה אתם חווים תפילת יחיד, תפילה  בתורמה ניתן לקבל כאשר מתבוננים בתפילה  .1

 אישית וספונטנית? כיצד זה יכול להשפיע על הדרך בה תיגשו לתפילות חובה ותפילות בציבור?
מעות של להיות "אמיתיים" בתפילה? מה הקושי בלהביא את עצמנו בשלמותנו לתוך התפילה? מה מעצים בתהליך מה המש .2

 הזה?
האם יש משהו שלמדת מחנה על האופן בו המילים בהן אנחנו משתמשים בתפילה משפיעות על הקשר שלנו עם בורא עולם?  .3

 ?שלכםהאם יש דבר מה מהלימוד של היום שתיקחו אתכם לחוויית התפילה הבאה 
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 להטיח מילים כלפי שמיא: תפילת חנה
 הקדמה

 מבוא
 : תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א. 1מקור מס 

 חלק ראשון: חנה מתפללת 
 כ.-ט , פס: שמואל א, פרק א2מקור מס 

א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיכַ֥  ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ י ָאְכָל֥ ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔ ַרתַוָּת֣ יא ָמ֣ ה׃  ל ה׃ ְוִה֖ ה ִתְבֶּכֽ ל ַעל־ה ּוָבֹכ֥ ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥
א־ִתְׁשַּכ֣ח ֶאת־אֲ  ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ׀ ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣ ר ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה ָּכל־ְיֵמ֣ ַוִּתֹּד֨ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤  ַרע ֲאָנִׁש֑ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ � ְוָנַתָּת֥ י ָמֶת֔

ר ֶאת־ִּפֽ  י ֹׁשֵמ֥ ל ִלְפֵנ֣י ה ְוֵעִל֖ ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ יו ּומֹוָר֖ ּה ַחָּי֔ יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗
י ְלִׁשּכֹ  ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ַען ַחָּנ֤ה ַוּתֹ֙ ל ִי�׃ ַוַּת֨  � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָרֽ י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל

י ִלְפֵנ֥י ה׃ אַ  � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ר ל ַען עֵ ָאֹנ֔ ָּנה׃ ַוַּי֧ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמֹר֥ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ י ל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣ ִל֛
א אֶמר ִּתְמָצ֧ ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵקי ִיְׂשָרֵא֗ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ ל ּוָפֶנ֥יָה  ַוּי ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖

ם ָהָרָמ֑  אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ה ַוָּיֻׁש֛ ֶקר ַוִּיֽ מּו ַבֹּב֗ ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣  ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔ת לֹא־ָהיּו־ָל֖ ָה ה׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ָתה ַוֵּי֤ ְזְּכֶר֖ ֹו ַוּֽיִ
יו׃ י ֵמה ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥ א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔ ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥  ַהָּיִמ֔

 חלק שני: להטיח מילים כלפי מעלה
 : תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א ע"ב. 3מס  מקור

 

. ספרי ארתור 48-49אפרים פופקו: "אישיות ותפילה" חנה: חיים בתפילה, עמ  : רבי יחיאל4מקור מס 
 .2017קורצווייל, 

יהודייה אדוקה מטיחה דברים כלפי ריבונו של עולם! רבי אליעזר מבסס את הפירוש שלו על השימוש  –"הטיחה!", שערו זאת בנפשכם 
במילת היחס "על" במקום מילת היחס המצופה "אל". התיאור שלו את חנה המתפללת נתמך על ידי הפועל "להתפלל", פועל ששורשו 

ם שלה עיצבו לה תפקידים ומשמעויות מיוחדים. בעוד שהמושג הוא פל"ל. זוהי מילה קשה ומורכבת, שהשימושים וההקשרים השוני
הוא התרגום המקובל וכנראה היחיד למושג "תפילה", הרי שהוא חלש ופושר, כושל בהעברת מלוא המשמעות... המילה  prayerהאנגלי 
prayer תוך ובעבור מערכת היחסים כיווני בלבד, מהמתפלל אל עבר האוחז בכוח... תפילה לעומת זאת מתרחשת ב-מניחה דיבור חד

 לאדם. תפילה היא מערכת היחסים. ל-האשבין 

. ספרי ארתור 67: רבי יחיאל אפרים פופקו: "מקח, עסקה וקניין" חנה: חיים בתפילה, עמ 5מקור מס 
 .2017קורצווייל, 

תפילה לא מציג בפנינו את תוכן חנה מתעמתת עם בורא עולם. תחילה, אנו יכולים רק לדמיין את דבריה. הטקסט המתאר את אופן ה
באשר למורת הרוח שלה. רק לאחר שהיא שופכת את מצוקתה לפני  ל-האהדברים. אולי זהו ייאוש בלבד. אנחנו יודעים שהיא ישירה עם 

רק בורא עולם היא פונה אליו עם משהו שהוא מעבר לפנייה של השואלת. היא מציגה את בקשתה באופן שאינו שגרתי בתנ"ך. היא לא 
, אלא גם מציעה משהו בתמורה: אם תתן לי, אני אתן לך. תפילה שכזו מביעה הן שיפוטיות והן שתדלנות. ל-האמבקשת משהו מעם 

 בדרכה לבקש דבר מה מבורא עולם שופטת חנה את הנסיבות, ומכריעה כי כמו אצל דמויות אחרות בתנ"ך, מצבה אינו הוגן.
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 סיכום
 .1969של "על התפילה", : הרב אברהם יהושע ה6מקור מס 

שנאה, שקר, התפילה חסרת משמעות אלא אם כן היא חתרנית, אלא אם כן היא שואפת למוטט ולהחריב את הפירמידות הבנויות 
אופורטוניזם ואטימות. על התנועה הטקסית של התפילה להפוך לתנועה מהפכנית, תנועה ששאיפתה היא למגר את הכוחות אשר 

 בטחה, התקווה ואת החזון.ממשיכים להשמיד את הה

 .2010ישראל שטיינזלץ. "מערכת יחסים אישית עם אלוהים", -: הרב עדין אבן7מקור מספר 
...בין אם אנו מודים בזאת ובין אם לאו, כל אחד מאיתנו נתון במערכת יחסים אישית עם בורא עולם. מערכת היחסים שלי עמו הנה תמיד 

אחד, גם -על-שיעור, יחסו אלי הוא אישי ומתייחס אלי לבדי. זהו תמיד קשר של אחד-סוף ואין-עצמו איןאישית ופרטית; ממש משום שלו 
 כשאני נמצא בגפי וגם כשאני נתון בהמון; איכשהו אנחנו תמיד יחדיו לבדנו.

הדרך בה אנו מביעים  . זוהיל-האמשום כך חשובה התפילה, ואין זה משנה איזו צורה היא לובשת. תפילה היא תמיד מבחינת שיח עם 
את רגשותינו, פחדינו או שאיפותינו, או מבקשים את הבקשות שלנו. יש גם תפילות שנישאות עבור הקהילה של הפרט, עבור עמו או 

 עבור העולם כולו. התפילה יכולה להיות גם סוג נוסף של שיח: דחף לומר תודה, לומר: כמה טוב הוא שאתה כאן...

, לבקש ממנו דברים, אך גם להתלונן אליו, ל-האלערער. לבני אדם ניתנה הזכות (ואולי גם החובה) לשוחח עם  אנו יכולים –יותר מזה 
לטעון בפניו "אתה לא צודק". זוהי אותה הזכות שיש לילד לבכות ולומר, "למה הילדים האחרים מקבלים יותר?". מותר לבני אדם 

 סופו של דבר, איננו יכולים לשפוט אותו.להתלונן. הקב"ה רוצה שנהיה ישרים עמו. ועדיין ב
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 מילים פוגעות
 הרב אלכס ישראלמבוסס על שיעור של 

 מערך זה מוצג כמפגש של שבעים וחמש דקות. בהינתן מפגש של שעה, השמיטו את החלק הראשון. הערה למנחה:

 דקות) 2(מבוא 
 .ברוכים הבאים ליום הלימוד היהודי העולמי

מה יכולים הטקסטים היהודיים ללמד אותנו אודות הדרכים בהן יכולות המילים שלנו לפגוע? היום נעסוק בסיפור ייחודי מהתלמוד על 
 ת לחקור את התפיסות היהודיות בנוגע לדרכים השונות בהן ניתן לפצוע אחרים באמצעות מילים.מנ

 דקות) 10(חלק ראשון: המקורות המקראיים לאונאת דברים 
המצוות והמנהגים באשר למילים פוגעניות נובעים מן המצוות באשר להוגנות בענייני ממון. בספר ויקרא אנו נתקלים בפסוקים העוסקים 

שנת השמיטה השביעית (כאשר שמיטה משמשת כיום השבת במחזור של שבע שנים). בתוך ההוראות הנוגעות  –יום שנת היובל בק
 לחישוב ערך הקרקע במהלך שנת השמיטה, אנחנו מקבלים גם הנחיות פרטניות באשר לגביית מחיר לא הוגן.

 .1ראו בקול את מקור מס > ק

 י"ז. -"גכ"ה, פס יפרק : ויקרא 1מקור מס 
ה ִמּיַ֣   � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז יוִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ר ד ֲעִמיֶת֑ ׃ ְּבִמְסַּפ֤

ב ַהָּׁשנִ֗  י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ יט ָׁשִני֙ם ַאַח֣ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣
ר לָֽ  ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ י ִמְסַּפ֣ אָת מִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ ם׃ מאלקיך �׃ ְול י ה' ֱא�ֵקיֶכֽ י ֲאִנ֥  ִּכ֛

מגיעה  ּתֹו֖נּו" שתרגום שטיינזלץ מפרש לאנגלית בתור "תנצלו" או "תנהגו באי צדק". המילה ּתֹו֖נּופסוקים י"ד וי"ז משתמשים במילה "
 שהו.מ"אונאה" שמשמעותה היא יחס לא הוגן כלפי מי

 אלו:> ש
 פסוק י"ד אומר "אל תונו איש את אחיו", בהתייחס לניצול כלכלי. באילו דרכים יכולה צורה זו של ניצול לפגוע באחרים? .1
 פסוק י"ז אומר "ולא תונו איש את עמיתו", מה עשוי להיות ההבדל בין הציוויים של פסוקים י"ד וי"ז? .2
 " אשר סוגר פסוק זה?מאלקיךמה החשיבות של הביטוי "ויראת  .3

 פסוקים י"ד וי"ז גם יחד אוסרים על ניצול כלכלי, תמחור יתר ושולי רווח בלתי הוגנים: נאסר עלינו לנצל לרעה לקוח תמים. פסוק י"ז עשוי
ש על הקשר כלכלי ומכניס גם יראת שמים בשימוש לרעה שאינם מבוססים בפירולהישמע כחזרה גרידא, אך הוא עוסק גם בניצול או 

לתוך המבנה. חזרה זו מדגישה את חשיבותו של רעיון האונאה ומהווה בסיס להרבה מהמצוות העוסקות בהתנהגות המצופה שלנו כלפי 
 הזולת.

 ביחידה זו נבחן לראות כיצד רעיון האונאה, הניצול או הפגיעה, חל כלפי אופן הדיבור שלנו זה עם זה.

 דקות) 20( י: הצגה של "פגיעה מילולית"חלק שנ
התלמוד מרחיב ומפתח כיוון מסוים מאד של המושג "אונאה", על מנת להראות לנו כיצד ניתן להשתמש בדגם הזה של התנהגות במישור 

 הכלכלי, ולהכילו גם על התקשרויות מילוליות שלנו.

 .3ומס  2מס  המקורותראו בקול את > ק

  תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב.: 2מקור מס 

 

 

http://www.alexisrael.org/
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 .: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב. גמרא3מקור מס 

 אלו:> ש
 מקח וממכר בממון הנם סוג של דיבור העשוי לפגוע באנשים. באיזה אופן הדיבור הזה יכול לפגוע? .1
 כיצד מקשרת המשנה בין נזק כלכלי לפגיעה מילולית? .2
 ל פגיעה יכולה להגרם לגר או לחוזר בתשובה על ידי הזכרת מעשיו הראשונים (עברו)?איזו סוג ש .3

המשנה מותחת קו ישיר בין האיסור על אונאה כלכלית לבין התרעה בנוגע לפגיעה ודיכוי מילוליים. הגמרא ממשיכה ומפרטת סוגים 
מרא ממשיכה ומפרטת גם בנוגע לאנשים הסובלים שונים של פגיעה מילולית. הקטע המצוטט מציין "בעל תשובה" ו"גר", אך הג

ממחלות, אנשים הנתונים בלבה של פעילות כלכלית ואף חמרים (מובילי חמורים). מה שמקשר את כולם יחדיו הוא המעמד החברתי 
 הנמוך יותר שלהם, אשר הופך אותם לפגיעים יותר.

וי להשתמש במילים הפוגעניות האלה לבחון את התנהגותם, ולא מעניין לציין כיצד התלמוד מדגיש כי מדובר באחריותו של מי שעש
 באחריותם של מטרות הזלזול להגן על עצמן. המילים אותן אנו בוחרים הן חשובות, כמו גם המטרות בהם אנו מטיחים מילים אלה.

 :4מס  המקורראו בקול את > ק

 .גמרא: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב. 4מקור מס 

 אלו:> ש
התלמוד מפרט כאן דוגמאות ליחס של אונאה בעלת השלכות כלכליות ושאינן כלכליות. מה הצד השווה ומה הצד השונה  .1

 ביניהן?
חייך, האם אתה מסכים או לא מסכים.  ןהגמרא אומרת פה כי אונאת דברים חמורה יותר מאונאת ממון. בהסתמך על ניסיו .2

 מדוע?
 מהו "דבר המסור ללב"? .3

, אונאת ממון היא דבר שהוא "ניתן להישבון", כלומר, ניתן להשיב חזרה את הכסף שאבד, או לתבוע כסף על מנת 4על פי מקור מס 
להשיב את הנזק אשר נגרם על ידי  לפצות על הנזק הכלכלי שנגרם. במקרים של אונאת דברים, התלמוד אומר כי הכסף אינו יכול

 המילים. מאחר והמילים פוגעות באדם עצמו ולא בכספו או בכליו, אין די בכסף כדי לפצות על נזק זה. למילים שלנו יש משקל.
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 דקות) 15( חלק שלישי: סיפור תלמודי על אונאת דברים
חנן וריש לקיש גיסו. בעודכם קוראים את הסיפור, הקפידו לשים הבה נפנה כעת לסיפור שהגמרא מספרת לנו אודות שני חכמים, רבי יו 

 אם הכוונה שלהם משנה או לא. ביניכםלב לאופן בו הם מדברים זה אל זה, וחשבו 

רבי יוחנן בן נפחא היה אחד החכמים הגדולים של המאות השנייה והשלישית לספירה. רבי יוחנן למד מגדולי המורים בטבריה ומאוחר 
 אש הישיבה בה.יותר הפך לר

רבי שמעון בן לקיש, הקרוי גם ריש לקיש, ניהל חיים מרתקים. כילד הוא גדל בעוני תחת הכיבוש הרומי. הוא היה עני מכדי להמשיך את 
לימוד התורה שלו עד שהתגלגל להיות ראש של כנופיית שודדי דרכים. הוא חידש את לימוד התורה שלו תחת הנחיית חברו רבי יוחנן 

 הורה יחד עמו כעמית.ובהמשך 

 בחברותא ולדסקס את השאלות שיצוצו. 5מס  המקור> הנחו את המשתתפים לקרוא את 
חברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר או שניים יאפשר לכם לחלוק רעיונות ותובנות זה עם בעודכם קוראים טקסטים יחד 

 ומדסקסים בהם.

 .עא, דף פ"ד, ע"ב. גמרא: תלמוד בבלי, מסכת בבא מצי5מקור מס  

 ונו בחברותא:> ד
בטאו אותן בהטעמות שונות, בעוצמה  –נסו דרכים שונות להקריא את השורות של רבי יוחנן וריש לקיש עם החברותא שלכם  .1

 שונה, באינטונציה שונה. כיצד משפיעה צורת האמירה על הערכת הכוונה שלהם?
 מה לדעתכם הייתה הכוונה מאחורי אמירתו של רבי יוחנן: "לסטאה בלסטיותיה ידע"? .2
 וחנן לריש לקיש?הזכרנו מתארת בצורה הטובה ביותר את דברי רבי י אותםאיזה מן הסוגים של אונאת הדברים  .3
 כיצד מגיב ריש לקיש? למה שריש לקיש יהיה רגיש במיוחד למילים אלה? .4
בסיפור הזה, האם משנה מה הייתה כוונתו של רבי יוחנן, במידה והמילים שנאמרו התקבלו כפגיעה? איך עוד ניתן לשגות  .5

 התקבלותם?בהבנת כוונה? מה באשר לעלבון בשוגג? מה משנה יותר בחיים, כוונת הדברים או 

 .ק את תשובותיהםו> שובו וכנסו את הקבוצה, והציעו לכמה מהחברותות לחל
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 דקות) 20(חלק רביעי: כוונה ובחירת מילים 
ידע". איננו יכולים  בסיפורו של רבי יוחנן וריש לקיש קשה לשפוט מה הייתה הכוונה מאחורי העלבון של רבי יוחנן: "לסטאה בלסטיותיה

לדעת למה התכוון רבי יוחנן במלים אלה, שהם כשלעצמן אינן אכזריות יתר על המידה. איננו בטוחים עדיין מדוע הגיב ריש לקיש כפי 
 שהגיב. הסיפור התלמודי ממשיך ומציג לנו את ההשלכות של חילופי הדברים האלו אשר עשויות לעזור לנו להבין את האופן בו נאמרו.

 .6מס  המקורתף או שניים להקריא בקול את תבקשו ממש >

 .: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, ע"ב. גמרא6מקור מס 

 אלו:> ש
כיצד תאפיינו את הדרך בה דיבר רבי יוחנן לאחותו? האם דבריו לאחותו משפיעים על תפיסתך את רבי יוחנן? מדוע או מדוע  .1

 לא?
הטקסט אומר כי רבי יוחנן היה "מצטער בתריה טובא" על אבדן ריש לקיש. האם התגובה שלו משפיעה על תפיסתך את רבי  .2

 יוחנן ואת הצורה בה דיבר? מדוע או מדוע לא?

לאופן הבה נקרא מהשולחן ערוך, הקובץ ההלכתי החשוב מן המאה הט"ז, אשר נכתב על ידי רבי יוסף קארו. השולחן ערוך מציע דוגמא 
 שבו הכוונה עדיין נחשבת בדברינו, בלי שהדבר יהיה תלוי באופן בו המילים נתפסות.

 . 7מס  המקור> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את 

 .כ"ח: הר: שולחן ערוך. חושן משפט 7מקור מס 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

 אל:> ש
מן דברים ניתן להביע באותן המילים עצמן, בהן כוונה שונה של הדובר משנה לחלוטין את משמעות הדברים? האם ניתן  איזה .1

 לשמוע את הכוונה?
גרם לכם  כזהמה הייתם מחשיבים כ"שם רע"? האם אי פעם היה לכם כינוי או שהייתם מכנים אחר בכינוי כזה? איך כינוי  .2

 ריאה בכינוי כזה גרמה להרגיש לאחר?להרגיש? או, איך אתם חושבים שק
 

השולחן ערוך מציין כי "שם רע", כינוי, יכול לפגוע בנקודה כואבת באדם אפילו אם הוא רגיל באותו השם. כאשר משתמשים בכינוי מתוך 
  יכול לגרום סבל לאחר. ציונוכוונה לפגוע, הוא חדל להיות כינוי סתם והופך לדרך להדגיש מאפיין שלילי אשר 

ישראל שטיינזלץ מספק לנו תובנה מרתקת אל ריש לקיש ואל -יוחנן לריש לקיש. הרב עדין אבןהדבר דומה למצב שנוצר בסיפור בין רבי 
 שמו. הרב שטיינזלץ הוא אחד מהמלומדים הגדולים בדורנו, ידוע בעיקר בשל פירושיו למקרא ולתלמוד ובשל חיבוריו על תורת הסוד.

 . 8מס  המקור> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את 
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 זלץ, "ריש לקיש", תמונות תלמודיות. נשטיי : הרב8מקור מס 
ריש לקיש היה כינוי; אך בניגוד לכינוייהם של חכמים אחרים, שהיו לרוב ראשי תיבות וקיצורים של שמותיהם, הייתה לו 

משמעות נוספת. השם רבי שמעון קוצר לראשי התיבות רי"ש, ולקיש היה שם אביו. אבל הכינוי "ריש" (מילה שבארמית 
ה היא ראש או מנהיג) רמזה ללא ספק על תפקידו כראש ומנהיג לחבורה, ולא בהכרח לחבורה של תלמידי חכמים. משמעות

השם הביע את היחס הכללי כלפי ריש לקיש כמורה דגול עם עבר של מנהיג כנופיה. כך, על אף שריש לקיש אכן זכה לכבוד 
יצרה  –עברו המוקדם יותר מחד, ותדמיתו הלמדנית מאידך  –ים ראוי ואישיותו הנחושה עוררה מן היראה, צירוף זה של הקשר

 את התרכיב הייחודי של 'ריש לקיש'

 אלו> ש
השם "ריש לקיש" הוא שם אשר הנכיח את הקשר של רבי שמעון בן לקיש לכנופיית השודדים שלו. כיצד מתקשרת הדוגמא הזו  .1

 5אם הידע הזה מתחבר עם ההבנה שלכם את מקורות מס עם האמירה של השולחן ערוך ביחס לכינויים ("שמות רעים")? ה
 או עומד בסתירה להבנה זו? 6ו

 במידה וריש לקיש הפגין כבר רגישות באשר לעבר שלו כשודד, האם אתם חושבים שתגובתו סבירה יותר? מדוע או מדוע לא? .2
ו של רבי יוחנן להעליב אותו כאשר אמר כאשר אתם יודעים על מקור הכינוי של ריש לקיש, האם אתם חושבים שהייתה זו כוונת .3

 "לסטאה בלסטיותיה ידע"? מדוע או מדוע לא?

כינויו של ריש לקיש ומקומו בחברה הפכו אותו לרגיש יותר כלפי תפיסותיהם של אחרים כלפיו. כאשר רבי יוחנן אמר "לסטאה בלסטיותיה 
זו על המשמעות הכפולה של הכינוי שלו. אפילו כאשר המילים שלנו ידע", הוא כיוון חץ ישיר אל עברו המפוקפק כ"ראש לשודדים" וברומ

נשמעות תמימות, ואפילו כאשר אין מאחוריהן כוונה לפגוע ולהעליב עלינו עדיין לנסות להימנע מלפגוע באחרים על ידים. יותר מזה, גם 
זהירים ולהימנע מלהשתמש במילים על מנת לבייש אחרים פוגעניות באופן אינהרנטי, עלינו להיות  אינןאנו משתמשים  בהןאם המילים 

 בכוונה.

 דקות) 10(סיכום 
 אלו:> ש

 בהסתמך על מה שקראנו היום, כיצד אתם מבינים עכשיו את המושג "אונאת דברים"? .1
 לאחר הדיון היום, האם אתם חושבים שאפשרי בכלל להימנע ממילים פוגעניות? מדוע או מדוע לא? .2
 ע מלפגוע באמצעות מילותינו, מדוע חשוב שננסה להימנע מכך בכל זאת?אם קשה כל כך להימנ .3
 מה אפשר לעשות על מנת להפוך למודע יותר באשר למילים אותן אתם בוחרים? .4

מילים יכולות לגרום לנזק רגשי, פגיעה פסיכולוגית, נזק כלכלי ואף פגיעה פיזית. התלמוד מקשר את דרכי הפגיעה הללו לבחירת המילים 
 שלנו. עלינו להקפיד על בחירת המילים, גם אם איננו מתכוונים לפגוע בהם.
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 מילים פוגעות
 הקדמה

 חלק ראשון: המקורות המקראיים לאונאת דברים
 י"ז. -כ"ה, פס י"גפרק : ויקרא 1מס  מקור

ה ִמּיַ֣   � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז יוִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ר ד ֲעִמיֶת֑ ר ָׁשִני֙ם ַאַח֣ ׃ ְּבִמְסַּפ֤
ים ַּתְרֶּב֙ה מִ  ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ י ִמְסַּפ֣ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣

ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ר לָֽ  אָת מְּתבּוֹא֔ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ ם׃ מאלקיך �׃ ְול י ה ֱא�ֵקיֶכֽ י ֲאִנ֥  ִּכ֛

 
 חלק שני: הצגה של "פגיעה מילולית"

 
: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף 2מקור מס 
  נ"ח, ע"ב.

 

: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף 3מקור מס 
 .נ"ח, ע"ב. גמרא

 
 .מציעא, דף נ"ח, ע"ב. גמרא: תלמוד בבלי, מסכת בבא 4מקור מס 
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 חלק שלישי: סיפור תלמודי על אונאת דברים

: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף 5מקור מס 
 .פ"ד, ע"ב. גמרא

 

: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף 6מקור מס 
 .פ"ד, ע"ב. גמרא

 
 

 

 .כ"ח: הר: שולחן ערוך. חושן משפט 7מקור מס 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

 

 זלץ, "ריש לקיש", תמונות תלמודיות. נ: הרב שטיי8מקור מס 
ריש לקיש היה כינוי; אך בניגוד לכינוייהם של חכמים אחרים, שהיו לרוב ראשי תיבות וקיצורים של שמותיהם, הייתה לו משמעות נוספת. 

השם רבי שמעון קוצר לראשי התיבות רי"ש, ולקיש היה שם אביו. אבל הכינוי "ריש" (מילה שבארמית משמעותה היא ראש או מנהיג) 
ו כראש ומנהיג לחבורה, ולא בהכרח לחבורה של תלמידי חכמים. השם הביע את היחס הכללי כלפי ריש לקיש רמזה ללא ספק על תפקיד

כמורה דגול עם עבר של מנהיג כנופיה. כך, על אף שריש לקיש אכן זכה לכבוד ראוי ואישיותו הנחושה עוררה מן היראה, צירוף זה של 
 יצרה את התרכיב הייחודי של ריש לקיש –ת מאידך עברו המוקדם יותר מחד, ותדמיתו הלמדני –הקשרים 
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 השמות בהם אנו קוראים זה לזה
 םעבור תלמידי חטיבת ביניי

: ניתן להשתמש ביחידה זו על מנת לפתוח בדיון אודות בריונות. היחידה עוסקת בדרכים בהן מילים יכולות לפגוע ומתבוננת הערת המנחה
 בתפקיד הכוונה שמאחורי המילים, אך לא מתייחסת ישירות לבריונות.

 דקות) 8(מבוא 
 ברוכים הבאים ליום העולמי של התרגום היהודי!

וזה את זה. במהלך חיינו אנחנו משתמשים לא רק בשמות בהם נקראנו על אנו משתמשים על מנת לזהות את עצמנו  בהןשמות הם מילים 
אנו זוכים לשמות נוספים על ידי הקשרים שאנו יוצרים עם אחרים. השמות בהם אנו מכונים על ידי אחרים יכולים להגדיר או אף  –ידי הורינו 

ה אנו רואים את עצמנו. לפעמים השמות והמילים בהם אנחנו משתמשים יכולים להשפיע על הגבולות של מערכות לשנות את הדרך ב
 היחסים הללו.

היום נתבונן מקרוב כיצד השמות שלנו, הכינויים שאנו מעניקים זה לזה והכוונות שמאחורי המילים, מתקשרים לקשרים שיש לנו לאנשים 
פיעות על הדברים שאנו אומרים ערכות היחסים? כיצד יכולות המילים לפגוע? האם הכוונות שלנו משסביבנו. מה אומרים השמות על מ

 ? ומה יש למקורות היהודיים לספר לנו בנושא הזה?בפועל

 : מה השם שלי?1פעילות מס 
צמנו מאחרים או להיות הבה נתחיל על ידי התבוננות בשמות שלנו. השמות פונים החוצה, ואנו משתמשים בהם על מנת להבחין את ע

 מובחנים על ידי אחרים.

 .שלהם>חלקו את דף הפעילויות לתלמידים להשלמה. כאשר יסיימו, בקשו מכמה מהתלמידים לחלוק את התשובות 

שמות יכולים להשפיע עלינו, ושמות שונים יכולים לשנות את ההרגשה שלנו בתוך הרגע. המשמעות של השם יכולה גם להיות תלויה במי 
 משתמש בשם הזה.ש

 אלו את הקבוצה:> ש
  מי מכנה אתכם בשם המלא? מתי זה קורה? איך זה גורם לכם להרגיש? .1
 איך אתם קוראים להורים שלכם? למורים שלכם? איך השמות האלה משקפים את מערכת היחסים שלכם כלפיהם? .2
 הכיצד?האם אתם מגיבים באופן שונה כאשר אנשים מכנים אתכם בשמות שונים?  .3
 האם יש לכם כינויים שונים עבור החברים שלכם? מתי אתם מחליפים בין הכינויים? .4

 חשבו על השמות ואת הרעיונות האלה כאשר נתבונן בחשיבות של שמות ומילים במערכות היחסים שלנו.

 דקות) 03(חלק ראשון: סיפור תלמודי על שני החברים הטובים 
בתלמוד, על  ותונה גם ריש לקיש, הם שתיים מהדמויות המרכזיות בתלמוד. שניהם מופיעים פעמים רברבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, המכ

ריש לקיש נשוי לאחותו של רבי יוחנן.  –בני משפחה אפילו פי רוב כאשר הם באמצע ויכוח, אך הם עדיין מוצגים כחברים טובים. למעשה הם 
מחדדים את כישוריו זה של זה על לך הלימוד ולשם שמים, הם חולקים זה על זה ובאווירה טובה, במה מתרחשיםהוויכוחים שלהם תמיד 

טובים יותר. הם בודקים זה את זה כל הזמן, מה שמאלץ אותם להבהיר טוב יותר את כוונתם ולחשוב שנית על  לחכמיםעשות ימנת לה
 מילותיהם.

כיצד נקבעת ההלכה היהודית, ואפילו כדי להראות שלפעמים עדיין  ות לנולהראהתלמוד מביא בפנינו דיונים בין רבי יוחנן לריש לקיש על מנת 
 נפגשו רבי יוחנן וריש לקיש. מן התורה. הבה נקרא מהתלמוד על מנת לגלות כיצד מסוימיםאין הסכמה לגבי פירושם של פסוקים 

 בפסקאות הבאות:הראשיות, השתמשו י הדמויות תשל ש סיפוריהןכדי להביא בקצרה את הערה למנחה: 

רבי יוחנן בר נפחא היה אחד מהחכמים הגדולים של התלמוד. הוא התגורר בטבריה במאות השנייה והשלישית 
יוחנן כאדם נאה ביותר, עם סיפורים רבים בתלמוד המזכירים ומפרטים את יופיו  בילספירה. במהלך חייו התפרסם ר

הישיבה בטבריה עד שהפך להיות לראש הישיבה. למשך תקופה רבי יוחנן למד מהחכמים המובילים של החיצוני הרב. 
, וחכמים רבים מבבל עלו בבבליוחנן הרב החשוב ביותר בעולם היהודי, לא רק בארץ ישראל כי אם גם  יארוכה היה רב

 לארץ ישראל על מנת ללמוד ממנו.

חיים מרתקים. כילד הוא  היו לול. רבי שמעון בן לקיש, הקרוי גם ריש לקיש, היה אחד מגדולי החכמים של ארץ ישרא
גדל בעוני תחת הכיבוש הרומי. הוא היה עני מכדי להמשיך את לימוד התורה שלו ולכן מכר את עצמו לקרקס 

, עד שהתגלגל להיות ראש של כנופיית שודדי דרכים. הוא חידש את לימוד הרבכגלדיאטור, שם זכה לתהילה על כוחו 
של אדיקותו הרבה. הוא ביוחנן ובהמשך הורה יחד עמו כעמית. ריש לקיש נודע  התורה שלו תחת הנחיית חברו רבי

 נשא לאישה את אחותו של רב יוחנן עליה נאמר שהייתה יפה אף מאחיה.
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 1מס  המקורראו בקול את > ק

 .: תלמוד בבלי בבא מציעא, דף פ"ד ע"א1מס  מקור

 

לטעות ברבי יוחנן הידוע ביופיו ולחשוב אותו לאישה. דמיינו את ההפתעה שלו כאשר גילה ריש לקיש, שהיה שודד בתקופה זו, עשוי היה 
 שמדובר ברב.

אימון פיזי בלימוד התורה, ריש לקיש יכול בריש לקיש נודע בשל כוחו הרב. רבי יוחנן אומר לו שאילו היה מיישם את אותו הכוח שהשקיע 
את ריש לקיש ואף מציג את חברו החדש לאחותו. ריש לקיש אכן מיישם את מלוא מאמציו יהיה להפוך לחכם גדול. רבי יוחנן מציע ללמד 

 ללימוד תורה והופך לרב גדול בזכותו הוא.

 אלו:> ש
 ?מדוע אתם חושבים שריש לקיש קפץ לנהר בעקבות רבי יוחנן? למה עשוי היה ריש לקיש להתכוון כאשר אמר לו "יופיך לנשים" .1
 רבי יוחנן הופתע לפגוש שודד מפורסם. למה אתם חושבים שהתכוון כאשר אמר "חילך לאורייתא"? .2
 את האופן בו ריש לקיש ורבי יוחנן מדברים זה עם זה? (לדוגמא: מתגרים, מעליבים, מתבדחים וכדו) הייתם מתאריםכיצד  .3

. אתם יכולים לבחור עבור החלק הבא ספר אפשרויותש מי: בהתאם לזמן הזמין לכם ורמת המעורבות של המשתתפים, הערה למנחה
המשתתפים את הסיפור לכדי הצגה, או לעשות עיבוד משלכם אותו תציג הקבוצה. לחליפין, יעבדו , בה 2לעשות את פעילות מס 

 את המקור עצמו ולדון בו בחברותא. המשתתפים יכולים לקרוא

 : סיפור תלמודי, על הבמה!2פעילות מס 
, חלקו את המשתתפים לקבוצות של כשישה משתתפים, או פשוט לשתי קבוצות. כקבוצה, שיש ברשותכםהזמן למספר המשתתפים ובכפוף 

הם י(בעמוד הבא) ולעבד את הסיפור למחזה קצר של כחמש דקות. המשתתפים צריכים להתחלק בינ 2בקשו מהם לקרוא את מקור מס 
ודיאלוג נוסף שיעזור להם להעביר את הפרשנות שלהם  תעכשוויהם יכולים להוסיף שפה לתפקידים כגון במאים, תסריטאים ושחקנים. 

 לסיפור.

 יש להכין:

 (ראו את דף המקורות בסוף היחידה) הקועותקים של המקור לחל •
 עליהם אפשר להקליד ולהדפיס אותם פנקסים או דפי שורות עליהם אפשר לכתוב את התסריטים, או מחשבים •
 כ"במה" אזור בחדר שיוגדר •
 אזור בחדר שיוגדר כ"קהל" •
 (אפשרי) מרכיבי תחפושת כגון זקנים מזויפים, סדינים לשמש כטוגה או כטלית •
 .(אפשרי) אביזרי במה כגון חרבות או חניתות •

כל תפקיד יכול להיות מיוצג על ידי יותר ממשתתף אחד, ומשתתף יכול לקחת על בקשו מהמשתתפים לבחור לעצמם תפקידים בקבוצות. 
 עצמו יותר מתפקיד אחד.

 תסריטאי •
 במאי •
 מעצב תלבושות/תפאורה •
 קריין •
 רבי יוחנן •
 ריש לקיש •
 תלמידי ישיבה/חכמים נוספים •

 :שלבים
 זה לזה להבין טוב יותר את הסיפור. עזורכקבוצה והשתמשו בשאלות לדיון על מנת ל 2מס  המקורקראו את  .1
, חשבו על 2מס  המקור. כאשר אתם קוראים את 1זכרו במה שחשבתם על רבי יוחנן ועל ריש לקיש אחרי הדיון במקור מס יה .2

 הדרך בה סיפורם המשותף משפיע על הצורה בה הם מדברים איש אל רעהו.
. השתמשו בכמה מהתשובות נכנסו לוויכוח הנל רבי יוחנן וריש לקיש כיצד, המציגה את חזהבמעבדו את הסיפור לסצנה קצרה  .3

 .בסצנהלשאלות הדיון על מנת לעזור לכם לברר מה מתרחש 
 הראו כיצד אתם מבינים את מערכת היחסים ואת הוויכוח ביניהם על ידי הוספת שורות נוספות או פעולות נוספות לשיח שביניהם. .4
מות בקול רם או חלש, באיזה טון יש שורות מסויהאם יש לבטא הוראות בימוי. לגם בעת כתיבת התסריט וביצועו, הקדישו מחשבה  .5

 ?לומר אותן
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 ביצוע המחזה:
אם הזמן מאפשר זאת, הזמינו את הקבוצות לבצע את הסצנות שלהן. אם הזמן מוגבל בקשו מקבוצה אחת או שתיים להתנדב לבצע. בקשו 

ת, הוויכוח והמשבר בין שתי הדמויות את מהמשתתפים היושבים בקהל לשים לב לאופן שבו כל אחת מההצגות מפרשת את הידידו
 ראשיות. כיצד זה שונה מהפרשנויות שלהם?ה

 .: תלמוד בבלי בבא מציעא פ"ד ע"א2מקור מס 
 

 ונו בקבוצה או בחברותא:> ד
 רועים שמובילה למותם של שני החברים?יסכמו את הסיפור בקצרה. מהי שרשרת הא .1
 לקיש? מה היה ההקשר?כיצד תתארו את דברי רבי יוחנן לריש  .2
 מה ההבדל בין מה שנאמר על ידו למה שנשמע על ידי ריש לקיש? .3
 כיצד תתארו את התגובה של ריש לקיש? איך מתקשר לזה הסיפור האישי שלו? .4
 מה לדעתכם המשמעות של "לסטאה בלסטיותיה ידע"? .5
 חושבים שרבי יוחנן התכוון לפגוע ברגשותיו של ריש לקיש?כקבוצה האם אתם  .6
 ויכוח? האם אתם חושבים שמי מהחברים אחראי לכך? מדוע או מדוע לא?ווע חלה ריש לקיש לאחר המד .7

 בכמה מהתגובות.אותה ים או החברותות, כנסו את הכיתה ביחד ושתפו > לאחר ההצגות, הדיונים הקבוצתי
דרך בה רבי יוחנן אומר "לסטאה בלסטיותיה כאשר אתם קוראים את הסיפור לעצמכם, אתם שומעים את קולו של רב יוחנן בצורה מסוימת. ה

 ידע" משפיעה על הצורה בה אנו מפרשים את הכוונות שלו, וההבנה שלנו לתגובה של ריש לקיש.

 דאותובומאחר והדברים התרחשו לפני שנים רבות כל כך, וכל מה שנותר לנו מההתרחשויות זה אותן השורות שקראנו, איננו יכולים לדעת 
מה הייתה כוונתו של רבי יוחנן ומה באמת חשב ריש לקיש. מה שאנחנו יודעים הוא רק שהמילים האלה גרמו לפגיעה. גם אם רבי יוחנן לא 

ריש לקיש עדיין פירש את דבריו  ,גשות חברו, וגם אם רק התלוצץ, או חשב שלריש לקיש לא יהיה אכפת מההתייחסות הזוהתכוון לפגוע בר
לאחר מכן אמר ריש לקיש שמה שרבי יוחנן עשה עבורו לא היה מיוחד מדי, ורבי יוחנן נפגע מכך בתורו. ריש לקיש כרמז לגבי סיפורו האישי. 

 לב.-ת חברו שנעשה חולה ושבורהרגיש רע כל כך על שהעליב א

 אלו:> ש
שיח לבין לשמוע אותו בקול? כיצד משפיעה הנימה על האופן בו אנו מבינים את המשמעות האמיתית של -מה ההבדל בין לקרוא דו .1

 האמירה?
 באילו מצבים יצא לכם להביע מחשבה בכתב, שהייתה עשויה להתפרש לא נכון אם נימה לא ברורה? .2
 בהבנה של מישהו מאחר ולא הבנתם מה הנימה שלו? מה קרה אז? לטעותהאם יצא לכם  .3

אנו יכולים להיות ברורים יותר באשר למשמעות "האמיתית" של מה  בהןכאשר אנחנו מתקשרים דרך כתיבה ובאינטרנט, האם ישנם דרכים 
 שאנו אומרים?

 

 



 www.theGlobalDay.org 35  יום הלימוד היהודי העולמי         9201לנובמבר  17פ, ”תש’ט כסלו ה’ביום ראשון, י
  

 דקות) 20(חלק שני: להשגיח על המילים שלנו 
מילותינו? האם אנחנו יכולים לתקן את הנזק הזה? מה קורה כשאנחנו לא מתכוונים לפגוע? הבה נתבונן מדוע חשוב שלא נפגע זה בזה ב

 .מקרוב על "אונאת דברים" ונראה עד כמה הכוונה משפיעה

 4ומס  3מס  המקורותאת  בקולראו > ק

 .. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב3מקור מס 

 

 .מציעא נ"ח ע"ב. תלמוד בבלי בבא 4 מקור מס

 

כסף (לדוגמא גניבה או קביעת מחירים מופקעים, או הלנת שכר על העבודה).  המערבותדרכים שונות לפגוע באנשים, ובכללן דרכים  ןישנ
להראות כי על אף  הוא אמצעי הכתוב בתורה "מאלקיך"ויראת  כי בין "אונאת ממון" ל"אונאת דברים". המקור אומר מחברתהגמרא 

 לסוגים אלה של נזק, הרי שבאונאת דברים יש גם רובד נוסף של השלכות רוחניות. משפטיותיש השלכות  בריהעשבמשפט 

, אונאת ממון ניתנת להשבה, הווי אומר שאפשר לקבל חזרה כסף או לתבוע כסף כפיצוי על נזק שנגרם. אולם במקרים 3בהתאם למקור מס 
לבטל את הנזק שנגרם על ידי המילים. למילים שלנו יש משקל. המילים בהן אנו  התלמוד אומר כי הכסף לא יכולשל אונאת דברים, 

 משתמשים פוגעות באדם ישירות ולא בכליו או בממונו של האדם, ולא די בממון כדי לפצות על הנזק הזה.

פגוע באחרים בדרך זו. כמו כן, מנע מליאפילו אם המילים נשמעות תמימות והכוונה מאחוריהן היא לא לפגוע או להעליב, עלינו להשתדל לה
  מנע מלהשתמש במילים שיביישו אחרים.יאפילו אם מלכתחילה לא מדובר במילים פוגעניות, עלינו גם להשתדל לה

 :תאלו> ש
מדוע אתם חושבים שנערכת פה השוואה בין ממון לדברים? מה דומה ומה שווה בין נזק שנעשה באמצעים כלכליים לבין נזק  .1

 שנעשה במילים?
 מה אומרת הגמרא באשר להשלכות של אונאת ממון? מה ההשלכות של אונאת דברים? מה דומה ומה שונה בהם? .2
אתם מסכימים או חולקים על כך?  הטקס מציין כי אונאת דברים חמורה מאונאת ממון. בהתבסס על חוויות החיים שלכם, האם .3

 מדוע?

 מאשר אונאת ממון, כיצד זה משפיע על האופן בו עלינו לדבר זה אל זה?יותר כלומר, אם אונאת דברים חמורה 

מקור נוסף, אשר עוסק באופן בו אנו מכניסים משמעויות שונות מאחורי מילות היומיום, ובאופן בו הכוונות שלנו יכולות להפוך הבה נקרא 
נלקח מן השולחן ערוך, קובץ ההלכה החשוב של המאה הט"ז, אשר נכתב על ידי רבי יוסף  5ס רגילות למילים פוגעניות. מקור ממילים 
 קארו.
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 .5מס  המקורקשו ממשתתף להקריא בקול את > ב

 .ה :חכ"ר: שולחן ערוך, חושן משפט 5מקור מס 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

 ו:אל> ש
 המילים באופן בו כוונות שונות משנות לחלוטין את המשמעות? האם ניתן להשמיע כוונה? ןאילו מן דברים אפשר להביע באות .1
 האם יש הבדל בין לומר משהו שמעליב בטעות לביו להתכוון להעליב מישהו? .2
ה בכלל להשתמש ב"שם רע" עד כמה קשה לשפוט את כוונותיו של מישהו כאשר הוא אומר דבר שאפשר לפרש כפוגעני? למ .3

 כאשר לא מתכוונים להביך?
משפיעים על הקריאה שלנו בהתנהגות שלהם? כיצד  5או  3,4חשבו שוב על סיפורם של רבי יוחנן וריש לקיש. האם מקורות מס  .4

 ומדוע?
 איך התובנות האלה יכולות להשפיע על האופן בו אנו מביעים את עצמנו? .5

 דקות) 2( סיכום
כאשר אנו מתבוננים על דוגמאות מהתלמוד, אפילו מבעד למרחק עצום בזמן ניתן לראות את ממשיותן של פגיעות רגשיות. הדיון בנוגע 

פגע כשמזכירים ילא אומר שהוא לא יכול לה מציג כי עלינו לשים לב למילים שאנו בוחרים. רק זה שמישהו חבר –טובות או רעות  –לכוונות 
להיזכר. זה שמישהו נקרא בשם על בסיס קבוע לא אומר שמותר להשתמש בשם הזה כעלבון. זה שאנחנו לא  ןלא מעוניי הואבו שמשהו  ול

 מתכוונים לפגוע במישהו לא אומר שהם לא יכולים להיפגע מזה בכל אופן.
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 השמות בהם אנו קוראים זה לזה
 הקדמה
 חלק ראשון: סיפור תלמודי על שני החברים הטובים

 

 .: תלמוד בבלי בבא מציעא, דף פ"ד ע"א1מקור מס 

 

 .: תלמוד בבלי בבא מציעא פ"ד ע"א2מקור מס 

 

 
 

 חלק שני: להשגיח על המילים שלנו
 .. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב3מקור מס 

 

 .. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב4 מקור מס

 

 

 .ה :חכ"ר: שולחן ערוך, חושן משפט 5מקור מס 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:
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 : מה שמי?1פעילות מס 
 __________________________________________________________________________ הוא: שמי הפרטי

 _____________________________________________________________ על שם: משמעות השם היא/נקראתי

 

 שלי הוא: שם המשפחה

 (למשל, ארץ או שפה אחרת)           השם מגיע מ:

 

 (למשל שם שני)                             :שם נוסףיש לי 

 _____________________________________________________________ משמעות השם היא/נקראתי על שם:

 

 _____________________________________________________________________ ההורים שלי קוראים לי:

 ________________________________________________ כשאני מציג את עצמי לאנשים חדשים, אני קורא לעצמי:

 

 שבהם אנשים קוראים לי: כינויים

1: ___________________________________________________________________________________ 

2: ___________________________________________________________________________________ 

3: ___________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________ בגלל:      שיקראו לי הוא:השם בו אני הכי אוהב 

_____________________________________________________________________________________ 
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 או מעשים משה: מילים
 לבית הספר היסודי

 דקות) 2( מבוא
 !הלימוד היהודי העולמיברוכים הבאים ליום 

כולנו מכירים את סיפורו של משה שאמר לפרעה: "שלח את עמי!". משה התפרסם בגלל שהיה מנהיג דגול שהיה יכול לדבר ישירות עם ה, 
 ועל כך שמסר לנו את עשרת הדיברות.

להשתמש  היה גם כשעדיףדיבור עם אנשים, ושלפעמים הוא השתמש בפעולות ל בכל הנוגעלמשה לא היה בטחון עצמי אולי יפתיע אתכם ש
 במילים.

 על איך אנחנו מבטאים את עצמנו ואיך להתנהג עם אנשים אחרים?מה נוכל ללמוד ממשה 

 דקות) 25(חלק ראשון: לדבר עם אנשים יכול להיות קשה 
וער כדי להגיד לו שהוא נבחר על מנת להוביל את העם היהודי ממצרים. הוא מצווה עליו לאסוף את העם ביחד נגלה אל משה בסנה הב ל-הא

 כנית הזו. ה מצווה על משה לדבר אל מנהיגי העם היהודי ולדבר אל פרעה בשם העם.וולספר להם על הת

להם לעזוב את מצרים על מנת לשחרר את עמו מן  מבקש את משה לדבר בפני זקני ישראל. לאחר מכן משה צריך לומר לפרעה לתתה 
 העבדות. כיצד מגיב משה ברגע החשוב הזה לחדשות על פיהם הוא הולך להיות המנהיג שצריך לשאת את הנאום?

 כדו שיח בין הקב"ה ומשה, עם קריין. 1מס  המקור> בקשו משלושה משתתפים לקרוא את 

 .י"ג-פס י ,דפרק : שמות 1מקור מס 

י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה'ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ אֶמר  לֹ֩א ִא֨ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥
ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ  ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ה' ֵאָל֗ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ ר י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖

י  אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ח׃ ה'ְּתַדֵּבֽ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ  ְׁשֽ

 אלו:> ש
 ?(לדוגמא: מתווכח, מתלונן, מתחנן וכדו) 1שה דיבר אל ה במקור מס כיצד הייתם מתארים את הדרך בה מ .1
 עם איזה חלק בציווי של ה משה מתקשה? .2
למה אתם חושבים שמשה לא רוצה לדבר עם אנשים? אתם חושבים שהוא לא רוצה או שהוא לא יכול? (כלומר, האם יש לו ליקוי  .3

 מצחיק? הוא חושב שאנשים לא יאמינו לא?)דיבור? הוא מדבר בשפה שהיא לא עברית? יש לא מבטא 
 נוח לכם לדבר מול קהל? מדוע או מדוע לא? .4

חושש לדבר אל הקהל הנאסף ולדבר מול פרעה בגלל שהוא חושב שהוא "לא איש דברים". משה אומר לה כי הוא לא האיש הנכון משה 
 במילים.  עבור המשימה לדבר מול אחרים, או בשם כל העם. הוא אומר שקשה לו להשתמש

הביטוי בו משתמש משה הוא "כבד פה וכבד לשון", המונח "כבד" רומז על כך שמשה מרגיש כי קשה לו להזיז את הפה ואת הלשון. יכול 
ור והוא לא מצליח לבטא את המילים כמו שצריך. יכול להיות שהוא דיבר רק מצרית בגלל בלהיות שהכוונה היא כי למשה יש קושי פיזי בדי

 ?ולא יכול היה לדבר עם בני ישראל שדיברו עברית. אולי הוא פשוט חשש שאנשים לא יאמינו לדבריו מון של פרעהשגדל באר

. כמה שאפשר לא משנה מה הייתה הסיבה, אבל כשה שולח אותו לעזור לעם ישראל, אפשר לראות שמשה מנסה להתחמק מהמשימה
 משה טוען שפשוט לא נעים לו לדבר לפני אחרים.

כנס ישר לפעולה. משה חש כל כך לא בנוח עם מילים שהוא ילכולם נעים וקל לדבר לפני אחרים. משה היה מעדיף לדלג על הדיבור ולהלא 
ויכוח של משה עם ומעדיף להתווכח עם ה ישירות! הבה נסתכל על מה שחכמינו, הפרשנים שעוזרים לנו להבין את הכתוב בתנ"ך, חשבו על ה

 ה. 

בחברותא. חברותא היא לימוד משותף. ללמוד עם חבר או שניים יעזור לכם לחלוק זה עם זה רעיונות ותובנות כשאתם  הבה נשאל שאלות
 קוראים ודנים יחד במקורות.

ב. המחבר של הפירוש הוא יצחק 2אותו לפירוש של מקור  השווהא) 2יחד עם החברותא שלך, קראו שוב את המקור מהתורה (מקור מס 
 פלומט וחכם ספרדי שכתב פירושים על חמישה חומשי תורה.אברבנאל, די
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 .ב2א ו2ראו בחברותא את מקורות מס > ק

 .י"א, פסדפרק א: שמות 2מקור 
א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי  ֹנִכ֖

 .ב: פירוש אברבנאל על ספר שמות ד:י2מקור 
 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

 אלו:> ש
 : "מי שם פה לאדם?"מה אתם חושבים שה אומר כשהוא שואל את משה .1
 לדובר טוב יותר?למה אתם חושבים שהקב"ה לא פשוט הופך את משה  .2

 > כנסו את הקבוצה ביחד ובקשו מכמה מצמדי החברותות לשתף בתשובות שלהם.
 עם זה להזדהותשמע מוזר, או שפשוט לא יאמינו לו. כולנו יכולים ימשה פחד ממה אחרים יחשבו עליו אם הוא יתבלבל בדיבור שלו, או י

 .אחרים שלמשה יכול להיות מודאג משיפוטיות ש

 . : כתבו מכתב למשה1פעילות מס 

 יש להכין:

 נייר לקפל ולקשט ככרטיס ברכה •
 , לורדים, עפרונות, חומרים נוספים לקישוט...מרקריםעטים,  •
 לוח וטושים ללוח בשביל סיעור מוחות •
 של כרטיסי ברכה או להשתמש בכרטיסי ברכה ריקים.(אפשרי) לקפל מראש את הנייר לגודל של גלויה, להדפיס תבניות  •

 צעדים:
 .כקבוצה, נסחו כמה משפטי עידוד שיראו נחמד על גלויה .1
 .כתבו את המשפטים על הלוח ותנו למשתתפים לבחור את המשפטים החביבים עליהם כדי לכתוב על כרטיסי הברכה .2
 .וש לדבר ולא להתביישמענו את הגלויות למשה, הוסיפו עוד דברים שיעודדו אותו לא לחש .3
 כנסו את הקבוצה ובקשו מהם לחלוק כמה מהדברים שכתבו. .4

 דקות) 20(חלק שני: להקשיב בתשומת לב 
נסים  לחוללבסופו של דבר משה עושה את מה שה מצווה עליו, וספר שמות ממשיך כאשר משה מוביל את עם ישראל ממצרים. משה יכול 

, ולהביא את העם למדבר בדרך אל הארץ המובטחת. משה הוא המנהיג, ולכן הוא אחראי על היםבמטהו ומשתמש בו על מנת לחצות את 
 כשהדברים מסתבכים. כיצד צריך מנהיג להגיב לדאגות של אנשיו? כיצד משה מסתדר בתפקיד זה?הבטחון של כולם, גם 

למשה לדבר עם סלע  ל-הא. לאחר ארבעים שנים של נדודים במדבר, אומר 3מס  המקורהבה נזכור שאלות אלה בזמן שאנו קוראים את 
 ולהוציא מים.

 .י"ב-ג , פסכ פרק : במדבר3מקור מס 
  וַ  לַוָּי֥ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ם ֲאַנְ֖חנּו  ֶרב ָהָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖

נּו ֶאל־ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ּוְבִעיֵרֽ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ה ְוֶג֙ ַרע ּוְתֵאָנ֤ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ ה ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖
ם׃ ַוְידַ  א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ י ַהָּקָה֗ ן ִמְּפֵנ֣ ל ֶאת־ֵּב֥ ְוַאֲהֹר֜ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥

ִי֙ם ִמ  ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ח ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ן־ַהֶּס֔
ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑  ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ה ֹמֶׁש֛ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי

�  ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ נֹוִצ֥ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ל־ ֶאת־ַהֶּס֛ ה ְוֶאֽ
יאּ֙ו ֶאת־ַהּקָ  א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ם׃ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔  ָה֣

 אלו:> ש
 איך הייתם מתארים את האופן בו העם מדבר אל משה? מה הם מבקשים? .1
 איך הייתם מתארים את הדרך בה משה מדבר אל העם? מה משה חושש שהעם יעשה? איך העם מגיב לדבריו? .2
 ? מה ההבדל?מה הקב"ה מצווה על משה לעשות? מה משה עושה בפועל .3
משה מבצע נס ומוציא מים מהסלע, מה שמרגיע את האנשים. אבל בסופו של הסיפור, הקב"ה לא מרוצה ממשה. למה אתם  .4

 חושבים שזה קרה?
 הם הייתם פעם מתוסכלים מאנשים אחרים? מה עשיתם במצבים האלה?  .5
 מה ההבדל בין להשתמש במילים לבין להשתמש בכוח על מנת להעביר את הנקודה? .6
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הוא הכה בו. משה היה מתוסכל מכדי שיוכל להקשיב להוראות שה נתן לו  זאתה ציווה אל משה במיוחד לדבר אל הסלע, אבל במקום 
ולציית להן. התוצאה היא שמשה לא זכה לראות את הארץ המובטחת, על אף שהוא המנהיג שהוציא את בני ישראל ממצרים. משה לא זכה 

 והוא לא עשה את מה שהקב"ה הורה לו לעשות. כנס לארץ המובטחת מאחרילה

לחשוב באופן צלול  עו רגע. חשוב שנדתיש מקרים בהם אנחנו מרגישים מתוסכלים ממצב מסוים, וחשים בצורך חזק לעשות משהו מהר באו
ולהבין מה הדבר הנכון להגיד או לעשות לפני שממשיכים. לפעמים עדיף לפעול במילים ולא במעשים, לפעמים כדאי להיות זהירים בנוגע 

 לבחירת המילים שלנו במצב מסובך.

 דקות) 13(סיכום 
 כרוןיאבני ז: 2פעילות 

 יש להכין:

 ד לכל משתתףת או חמר אפוי בצורת אבנים, אחחואבנים שטו •
 צבע או עטי צבע, ועוד אמצעי קישוט •

 שלבים:
 עבור דברי עידוד למשה. ותהסתכלו על הלוח מהפעילות הקודמת עליו עשיתם סיעור מוח .1
 כתבו את הביטוי החביב עליכם על האבן וקשטו אותה. .2

זכרו באבן הזו. כמו משה, אולי תרצו להכות יכשהאבן מתייבשת אפשר לקחת אותה הביתה ולהביא לבית הספר. כשאתם מתוסכלים, ה
 בסלע בתסכול. במקום זה, נסו לדבר איתה קודם. אולי תמצאו את המילים הנכונות לומר, להרגיש רגוע יותר או לקבל בטחון. 

 שאלו:> 
 מכל הדברים שלמדנו היום על מילים, מה אתם חושבים שהכי חשוב בשביל ההתנהגות שלכם? .1
  מעשים. האם צורה אחת עדיפה על השנייה? מדוע? או באמצעות מילים  ים באמצעותכיצד אתם מתקשרחשבו  .2
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 משה: מילים או מעשים
 הקדמה

 חלק ראשון: לדבר עם אנשים יכול להיות קשה 
 .י"ג-פס י ,דפרק : שמות 1מקור מס 

י  ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה הַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י  לֹ֩א ִא֨ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥
חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ ֹ֖ ָׂש֣ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ י  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ח־ האֶמר ִּב֣ ַלֽ ְׁשֽ

ח׃  ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ

 .י"א, פסדפרק א: שמות 2מקור 
ָאָד֒ם ֚אֹו  ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔  ִמֽ

 .ב: פירוש אברבנאל על ספר שמות ד:י2מקור 
 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

 
 חלק שני: להקשיב בתשומת לב

 .י"ב-ג , פסכ פרק : במדבר3מקור מס 
ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְק  וַ  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ה ַוָּי֥ נּו׃ ְוָלָמ֤ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ַה֣

ֱעלִ  ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹוןֶהֽ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֙ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ל ֶאל־ יֻת֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ּוַמ֥
 ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵני ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ֶּפ֙ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥ י� ֶה֑ ן ָאִח֔ ְוַאֲהֹר֣

ַלע ְוִהְׁשִקי ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ ר ְוִדַּבְרֶּת֧ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖
ים הֲ  ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ יא ָלכֶ֖ ִצָּוֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔  � ֶאת־ִמן־ַהֶּס֣ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ

ה וְ  אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ִני ְלֵעיֵנ֖י ְּבנֵ֣ ַהֶּס֛ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ן ֶאֽ ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑
ם׃   ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤    ל
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	שמות: משמעות וזיכרון
	מבוא (5 דקות)
	> בקשו ממשתתפים לכתוב את שמם המלא, ולכתוב כמה דברים שהם יודעים אודות כל אחד משמותיהם, תוך שימוש בשאלות המנחות הבאות:
	> בקשו ממשתתפים לכתוב את שמם המלא, ולכתוב כמה דברים שהם יודעים אודות כל אחד משמותיהם, תוך שימוש בשאלות המנחות הבאות:
	> בקשו ממשתתפים לכתוב את שמם המלא, ולכתוב כמה דברים שהם יודעים אודות כל אחד משמותיהם, תוך שימוש בשאלות המנחות הבאות:

	חלק ראשון: להיקרא בשם – שמות כאמצעי זיהוי (15 דקות)
	מקור מס' 1: בראשית פרק כ"ה, פס' כ"ד-כ"ו.
	וַיִּמְלְא֥וּ יָמֶ֖יהָ לָלֶ֑דֶת וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ׃ וַיֵּצֵ֤א הָרִאשׁוֹן֙ אַדְמוֹנִ֔י כֻּלּ֖וֹ כְּאַדֶּ֣רֶת שֵׂעָ֑ר וַיִּקְרְא֥וּ שְׁמ֖וֹ עֵשָֽׂו׃ וְאַֽחֲרֵי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו וְיָד֤וֹ אֹחֶ֙זֶת֙ בַּעֲקֵ֣ב עֵשָׂ֔ו וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יַעֲ...
	וַיִּמְלְא֥וּ יָמֶ֖יהָ לָלֶ֑דֶת וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ׃ וַיֵּצֵ֤א הָרִאשׁוֹן֙ אַדְמוֹנִ֔י כֻּלּ֖וֹ כְּאַדֶּ֣רֶת שֵׂעָ֑ר וַיִּקְרְא֥וּ שְׁמ֖וֹ עֵשָֽׂו׃ וְאַֽחֲרֵי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו וְיָד֤וֹ אֹחֶ֙זֶת֙ בַּעֲקֵ֣ב עֵשָׂ֔ו וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יַעֲ...
	וַיִּמְלְא֥וּ יָמֶ֖יהָ לָלֶ֑דֶת וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ׃ וַיֵּצֵ֤א הָרִאשׁוֹן֙ אַדְמוֹנִ֔י כֻּלּ֖וֹ כְּאַדֶּ֣רֶת שֵׂעָ֑ר וַיִּקְרְא֥וּ שְׁמ֖וֹ עֵשָֽׂו׃ וְאַֽחֲרֵי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו וְיָד֤וֹ אֹחֶ֙זֶת֙ בַּעֲקֵ֣ב עֵשָׂ֔ו וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יַעֲ...
	> שאלו:
	> קראו בקול רם את המקורות מס' 2 ו3.


	מקור מס' 2: פירוש רש"י על בראשית פרק כ"ה, פס' כ"ו.
	בעקב עשו. סִימָן שֶׁאֵין זֶה מַסְפִּיק לִגְמֹר מַלְכוּתוֹ עַד שֶׁזֶּה עוֹמֵד וְנוֹטְלָהּ הֵימֶנּוּ:


	חלק שני: שמות ומערכות יחסים – שמות כמפתחות לסיפורים (15 דקות)
	מקור מס' 5: ד"ר רות קלדרון. "רב אהוב". השוק. הבית. הלב (2001).
	קריאה רומנטית תראה את רב רחומי כאדם שטעה בהעדפותיו. שהעדיף התמסרות לתורה על התמסרות לאישה. קריאה מוסרית תאשים אותו בהקרבת טובתה למען טובתו. אני קוראת את דמותו כדמות אדם שלא ידע אהבה מהי. המקום היחידי שבו נמלט מן הבינוניות היה באהבתה של אשתו. רק דרך עי...
	> דונו בחברותא:



	חלק שלישי: רכישת שם חדש (15 דקות)
	> קראו בקול את המקור מס' .6
	מקור מס' 6: בראשית פרק ל"ב, פס' כ"ה-כ"ט.
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַ יַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף־יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף־יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ...
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַ יַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף־יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף־יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ...
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַ יַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף־יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף־יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ...
	> שאלו
	> קראו בקול את המקור מס' 7.


	מקור מס' 7. הרב שטיינזלץ, הערות על בראשית פרק ל"ב, פס' כ"ח. מתוך חומש שטיינזלץ.
	ל֤אֹ יַעֲֽקבֹ֙ יֵאָֽמֵ֥ר עוֹד֙ שִׁמְְְךָ֔ כִּ֖י אִם־יִשְְְׂרָאֵ֑ל:... לאחר שניצח יעקב בקרב, הודיע לו המלאך כי מעתה והלאה הוא לא יהיה זה שעוקב, האח המשני שנאלץ לפנות לעורמה ומרמה. שמו החדש, ישראל, מבואר בהקשר לתחרות המוצלחת שלו עם המלאך ועם בני אדם. שם...
	ל֤אֹ יַעֲֽקבֹ֙ יֵאָֽמֵ֥ר עוֹד֙ שִׁמְְְךָ֔ כִּ֖י אִם־יִשְְְׂרָאֵ֑ל:... לאחר שניצח יעקב בקרב, הודיע לו המלאך כי מעתה והלאה הוא לא יהיה זה שעוקב, האח המשני שנאלץ לפנות לעורמה ומרמה. שמו החדש, ישראל, מבואר בהקשר לתחרות המוצלחת שלו עם המלאך ועם בני אדם. שם...
	ל֤אֹ יַעֲֽקבֹ֙ יֵאָֽמֵ֥ר עוֹד֙ שִׁמְְְךָ֔ כִּ֖י אִם־יִשְְְׂרָאֵ֑ל:... לאחר שניצח יעקב בקרב, הודיע לו המלאך כי מעתה והלאה הוא לא יהיה זה שעוקב, האח המשני שנאלץ לפנות לעורמה ומרמה. שמו החדש, ישראל, מבואר בהקשר לתחרות המוצלחת שלו עם המלאך ועם בני אדם. שם...
	> שאלו:



	חלק רביעי: לזכור את השם (20 דקות)
	> בקשו משתתפים שונים להקריא בקול את המקור מס' 8, שורה אחר שורה.
	מקור מס' 8. זלדה שניאורסון מישקובסקי. "לכל איש יש שם" (1974).
	> שאלו:
	> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את המקור מס' 9.

	מקור מס' 9: ישעיה פרק נ"ו, פס' ה'.
	וְנָתַתִּ֨י לָהֶ֜ם בְּבֵיתִ֤י וּבְחֽוֹמֹתַי֙ יָ֣ד וָשֵׁ֔ם ט֖וֹב מִבָּנִ֣ים וּמִבָּנ֑וֹת שֵׁ֤ם עוֹלָם֙ אֶתֶּן־ל֔וֹ אֲשֶׁ֖ר לֹ֥א יִכָּרֵֽת׃
	> שאלו:



	סיכום (5 דקות)
	> שאלו:


	שמות: משמעות וזיכרון
	חלק שלישי: רכישת שם חדש
	מקור מס' 7. הרב שטיינזלץ, הערות על בראשית פרק ל"ב, פס' כ"ח. מתוך חומש שטיינזלץ.

	חלק רביעי: לזכור את השם
	מקור מס' 8. זלדה שניאורסון מישקובסקי. "לכל איש יש שם" (1974).
	מקור מס' 9: ישעיה פרק נ"ו, פס' ה'.


	משה: לא איש דברים אנוכי?
	מבוסס על שיעור וידיאו של הרב דוד וולפא
	מבוא: משה, איש המעשה (10 דקות)
	> קראו בקול את המקור מס' 1.
	מקור מס' 1: שמות פרק ב', פס' י"א-י"ז .
	וַיְהִ֣י ׀ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם וַיִּגְדַּ֤ל מֹשֶׁה֙ וַיֵּצֵ֣א אֶל־אֶחָ֔יו וַיַּ֖רְא בְּסִבְלֹתָ֑ם וַיַּרְא֙ אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י מַכֶּ֥ה אִישׁ־עִבְרִ֖י מֵאֶחָֽיו׃ וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ וַיַּךְ֙ אֶת־הַמִּצְרִ֔י וַֽיִּטְמְנֵ֖הוּ ...
	> שאלו:



	חלק ראשון: דיבור עם הא-ל במעמד הסנה הבוער (25 דקות)
	> קראו בקול את המקור מס' 2.
	מקור מס' 2: שמות פרק ג', פס' ט"ז-כ'.
	לֵ֣ךְ וְאָֽסַפְתָּ֞ אֶת־זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְאָמַרְתָּ֤ אֲלֵהֶם֙ ה' אֱלֹקֵי אֲבֹֽתֵיכֶם֙ נִרְאָ֣ה אֵלַ֔י אֱלֹקֵי אַבְרָהָ֛ם יִצְחָ֥ק וְיַעֲקֹ֖ב לֵאמֹ֑ר פָּקֹ֤ד פָּקַ֙דְתִּי֙ אֶתְכֶ֔ם וְאֶת־הֶעָשׂ֥וּי לָכֶ֖ם בְּמִצְרָֽיִם׃ וָאֹמַ֗ר אַעֲלֶ֣ה אֶתְכֶם֮ ...
	לֵ֣ךְ וְאָֽסַפְתָּ֞ אֶת־זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְאָמַרְתָּ֤ אֲלֵהֶם֙ ה' אֱלֹקֵי אֲבֹֽתֵיכֶם֙ נִרְאָ֣ה אֵלַ֔י אֱלֹקֵי אַבְרָהָ֛ם יִצְחָ֥ק וְיַעֲקֹ֖ב לֵאמֹ֑ר פָּקֹ֤ד פָּקַ֙דְתִּי֙ אֶתְכֶ֔ם וְאֶת־הֶעָשׂ֥וּי לָכֶ֖ם בְּמִצְרָֽיִם׃ וָאֹמַ֗ר אַעֲלֶ֣ה אֶתְכֶם֮ ...
	לֵ֣ךְ וְאָֽסַפְתָּ֞ אֶת־זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְאָמַרְתָּ֤ אֲלֵהֶם֙ ה' אֱלֹקֵי אֲבֹֽתֵיכֶם֙ נִרְאָ֣ה אֵלַ֔י אֱלֹקֵי אַבְרָהָ֛ם יִצְחָ֥ק וְיַעֲקֹ֖ב לֵאמֹ֑ר פָּקֹ֤ד פָּקַ֙דְתִּי֙ אֶתְכֶ֔ם וְאֶת־הֶעָשׂ֥וּי לָכֶ֖ם בְּמִצְרָֽיִם׃ וָאֹמַ֗ר אַעֲלֶ֣ה אֶתְכֶם֮ ...
	> שאלו:
	> קראו את המקור מס' 3 בחברותא.


	מקור מס' 3: שמות פרק ד', פס' י-י"ג.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	> דונו בשאלות הבאות בחברותא:
	> שובו וכנסו את הקבוצה ובקשו כמה מהחברותות לחלוק את התשובות אליהן הגיעו.



	חלק שני: להבין את סרבנותו של משה ואת התעקשותו של הקב"ה (20 דקות)
	> בקשו ממשתתפים שונים לקרוא בקול רם את מקורות מס' 4א' ו4ב'.
	מקור מס' 4א': שמות פרק ד', פס' י'.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃

	מקור מס' 4ב': פירוש הרמב"ן לשמות ד', פס' י' .
	ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך...
	ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך...
	ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך...
	> שאלו:
	> בקשו ממשתתפים שונים להקריא בקול את המקורות מס' 5א', 5ב', ו5ג':


	מקור מס' 5א': שמות פרק ד', פס' י"א.
	וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָשׂ֣וּם אִלֵּ֔ם א֣וֹ חֵרֵ֔שׁ א֥וֹ פִקֵּ֖חַ א֣וֹ עִוֵּ֑ר הֲלֹ֥א אָנֹכִ֖י ה'׃

	מקור מס' 5ב': פירוש אברבנאל על שמות פרק ד', פס' י' .
	האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה והשגחה.

	מקור מס' 5ג': פירוש בכור שור על שמות פרק ד', פס' י"א.
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	> שאלו:



	חלק שלישי: להכות בסלע או לדבר לסלע (20 דקות)
	> בקשו מהמשתתפים לקרוא לעצמם את המקורות מס' 6 ו7.
	מקור מס' 6: שמות פרק י"ז, פס' א'-ז'.
	וַ֠יִּסְעוּ כָּל־עֲדַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֧ל מִמִּדְבַּר־סִ֛ין לְמַסְעֵיהֶ֖ם עַל־פִּ֣י ה' וַֽיַּחֲנוּ֙ בִּרְפִידִ֔ים וְאֵ֥ין מַ֖יִם לִשְׁתֹּ֥ת הָעָֽם׃ וַיָּ֤רֶב הָעָם֙ עִם־מֹשֶׁ֔ה וַיֹּ֣אמְר֔וּ תְּנוּ־לָ֥נוּ מַ֖יִם וְנִשְׁתֶּ֑ה וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ מֹשֶׁ֔...

	מקור מס' 7: במדבר פרק כ', פס' ג'-י"ג.
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	> שאלו:



	סיכום (10 דקות)
	> שאלו:


	משה: לא איש דברים אנוכי?
	הקדמה
	מבוא: משה, איש המעשה
	מקור מס' 1: שמות פרק ב', פס' י"א-י"ז .

	חלק ראשון: דיבור עם הא-ל במעמד הסנה הבוער
	מקור מס' 2: שמות פרק ג', פס' ט"ז-כ'.
	מקור מס' 3: שמות פרק ד', פס' י-י"ג.

	חלק שני: להבין את סרבנותו של משה ואת התעקשותו של הקב"ה
	מקור מס' 4א ': שמות פרק ד', פס' י'.
	מקור מס' 4ב': פירוש הרמב"ן לשמות ד', פס' י'.
	מקור מס' 5א': שמות פרק ד', פס' י"א.
	מקור מס' 5ב': פירוש אברבנאל על שמות פרק ד', פס' י' .
	מקור מס' 5ג': פירוש בכור שור על שמות פרק ד', פס' י"א.

	חלק שלישי: להכות בסלע או לדבר לסלע (20 דקות)
	מקור מס' 6: שמות פרק י"ז, פס' א'-ז'.
	מקור מס' 7: במדבר פרק כ', פס' ג'-י"ג.


	שתיקתו של אהרון
	מאת עליזה ספרלינג
	מבוא: אהרון הדובר (10 דקות)
	> קראו בקול את המקור מס' 1.
	מקור מס' 1: שמות פרק ד', פס' י'-ט"ז.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	> שאלו:



	חלק ראשון: מותם של בני אהרון (10 דקות)
	> קראו בקול את המקור מס' 2.
	מקור מס' 2: ויקרא פרק ט', פס' כב' – פרק י', פס' ג'.
	וַיִּשָּׂא אַהֲרֹן אֶת-יָדָו אֶל-הָעָם, וַיְבָרְכֵם; וַיֵּרֶד, מֵעֲשֹׂת הַחַטָּאת וְהָעֹלָה--וְהַשְּׁלָמִים: וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, וַיֵּצְאוּ, וַיְבָרְכוּ אֶת-הָעָם; וַיֵּרָא כְבוֹד-ה', אֶל-כָּל-הָעָם: וַתֵּצֵא אֵשׁ, מִלִּפְנֵי...
	> שאלו:



	חלק שני: משמעותן של שתי מילים (25 דקות)
	> בקשו מן המשתתפים לקרוא את המקורות מס' 3 עד מס' 7 ולדון בשאלות המנחות שבעקבותיהם.
	מקור מס' 3: פירוש הרמב"ן על ויקרא י', פס' ג'.
	וטעם "וידום אהרן" – שהיה בוכה בקול, ואז שתק.

	מקור מס' 4: פירוש עדין אבן-ישראל שטיינזלץ על ויקרא י', פס' ג'.
	ייתכן שלפני אמירה זו בכה אהרון בהלם על מותם הפתאומי של בניו, אך לאחר ששמע את דברי משה לא טען כנגדו ונשאר דומם. אין ספק כי שתיקתו של אהרון לא נבעה מאדישות כי אם מקבלתו את הצו האלוקי.

	מקור מס' 5: פירוש רשב"ם על ויקרא י', פס' ג'.
	"וידום אהרן" – מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו' האנק דום מתים אֵבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. “

	מקור מס' 6: פירוש אברבנאל על ויקרא י', פס' א'.
	אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.
	אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.
	אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.

	מקור מס' 7: רבי אליעזר ליפמאן ליכטנשטיין. פירוש 'שם עולם' על ויקרא.
	ולא אמר וישתוק כי הבדל הוא בלשון הקודש בין הפעלים הנרדפים דממה ושתיקה. שתיקה אינו מורה אלא שתיקה לבדה מדיבור או מבכי או אנחה וכן הפסקה משאר תנועות החיצונות כמו אחר שאמר 'יחוגו וינועו כשכור' (תהילים ק"ז כ"ז) אומר אח"כ 'וישמחו כי ישתקו'. אבל דממה מורה ג...
	> דונו בחברותא:



	חלק שלישי: תגובותיהם של אחרים (15 דקות)
	> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את המקור מס' 8.
	מקור מס' 8: ויקרא פרק י', פס' א'-ז'.
	וַיִּקְח֣וּ בְנֵֽי־אַ֠הֲרֹן נָדָ֨ב וַאֲבִיה֜וּא אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ וַיִּתְּנ֤וּ בָהֵן֙ אֵ֔שׁ וַיָּשִׂ֥ימוּ עָלֶ֖יהָ קְטֹ֑רֶת וַיַּקְרִ֜בוּ לִפְנֵ֤י ה' אֵ֣שׁ זָרָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹ֦א צִוָּ֖ה אֹתָֽם׃ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה, אֶל-מִישָׁאֵל וְאֶל אֶלְצָפָן, בְּנֵי ע...
	וַיִּקְח֣וּ בְנֵֽי־אַ֠הֲרֹן נָדָ֨ב וַאֲבִיה֜וּא אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ וַיִּתְּנ֤וּ בָהֵן֙ אֵ֔שׁ וַיָּשִׂ֥ימוּ עָלֶ֖יהָ קְטֹ֑רֶת וַיַּקְרִ֜בוּ לִפְנֵ֤י ה' אֵ֣שׁ זָרָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹ֦א צִוָּ֖ה אֹתָֽם׃ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה, אֶל-מִישָׁאֵל וְאֶל אֶלְצָפָן, בְּנֵי ע...
	וַיִּקְח֣וּ בְנֵֽי־אַ֠הֲרֹן נָדָ֨ב וַאֲבִיה֜וּא אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ וַיִּתְּנ֤וּ בָהֵן֙ אֵ֔שׁ וַיָּשִׂ֥ימוּ עָלֶ֖יהָ קְטֹ֑רֶת וַיַּקְרִ֜בוּ לִפְנֵ֤י ה' אֵ֣שׁ זָרָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹ֦א צִוָּ֖ה אֹתָֽם׃ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה, אֶל-מִישָׁאֵל וְאֶל אֶלְצָפָן, בְּנֵי ע...
	> שאלו:
	> בקשו ממשתתפים שונים להקריא בקול את המקורות מס' 9א' ו9ב':


	מקור מס' 9א': שיר השירים פרק ג', פס' ו'.
	מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

	מקור מס' 9ב': שיר השירים רבה פרק ג', פס' ו'.
	מִי זֹאת עֹלָה וגו'. מְדַבֵּר בֶּאֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב, אָמְרוּ אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב רָאֲתָה חָמֵשׁ שְׂמָחוֹת בְּיוֹם אֶחָד, רָאֲתָה יְבָמָהּ מֶלֶךְ, וְאָחִיהָ נָשִׂיא, וּבַעְלָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל, וּשְׁנֵי בָנֶיהָ סִגְנֵי כְּהֻנָּה, וּפִ...
	מִי זֹאת עֹלָה וגו'. מְדַבֵּר בֶּאֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב, אָמְרוּ אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב רָאֲתָה חָמֵשׁ שְׂמָחוֹת בְּיוֹם אֶחָד, רָאֲתָה יְבָמָהּ מֶלֶךְ, וְאָחִיהָ נָשִׂיא, וּבַעְלָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל, וּשְׁנֵי בָנֶיהָ סִגְנֵי כְּהֻנָּה, וּפִ...
	מִי זֹאת עֹלָה וגו'. מְדַבֵּר בֶּאֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב, אָמְרוּ אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב רָאֲתָה חָמֵשׁ שְׂמָחוֹת בְּיוֹם אֶחָד, רָאֲתָה יְבָמָהּ מֶלֶךְ, וְאָחִיהָ נָשִׂיא, וּבַעְלָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל, וּשְׁנֵי בָנֶיהָ סִגְנֵי כְּהֻנָּה, וּפִ...
	> שאלו:



	סיכום: "דממה עצמתית" (15 דקות)
	מקור מס' 10: אלי ויזל, ראיון עם האקדמיה האמריקאית להישגים, 1996.
	אתה יכול להיות עד דומם, ופירוש הדבר שהדממה עצמה יכולה להיעשות דרך של תקשורת. כל כך הרבה יש בדממה. ישנה ארכיאולוגיה של דממה. ישנה גיאוגרפיה של דממה. ישנה תיאולוגיה של דממה. ישנה היסטוריה של דממה. הדממה היא חובקת כל ואתה יכול לפעול בתוכה, בתוך הפרמטרים ...
	> שאלו:




	החברותא שלי
	רמב"ן
	שטיינזלץ
	רשב"ם
	אברבנאל
	ליכטנשטיין
	מה עשה אהרון תחילה?
	מה גרם לאהרון לדום?
	מה הרגיש אהרון בלבו?
	כיצד מתואר הדבר?
	שתיקתו של אהרון
	הקדמה
	מבוא: אהרון הדובר
	מקור מס' 1: שמות פרק ד', פס' י'-ט"ז.

	חלק ראשון: מותם של בני אהרון
	מקור מס' 2: ויקרא פרק ט', פס' כב' – פרק י', פס' ג'.

	חלק שני: משמעותן של שתי מילים
	מקור מס' 3: פירוש הרמב"ן על ויקרא י', פס' ג'.
	מקור מס' 4: פירוש עדין אבן-ישראל שטיינזלץ על ויקרא י', פס' ג'.
	מקור מס' 5: פירוש רשב"ם על ויקרא י', פס' ג'.
	מקור מס' 6: פירוש אברבנאל על ויקרא י', פס' א'.
	מקור מס' 7: רבי אליעזר ליפמאן ליכטנשטיין. פירוש 'שם עולם' על ויקרא.

	חלק שלישי: תגובותיהם של אחרים
	מקור מס' 8: ויקרא פרק י', פס' א'-ז'.
	מקור מס' 9א': שיר השירים פרק ג', פס' ו'.
	מקור מס' 9ב': שיר השירים רבה פרק ג', פס' ו'.

	סיכום: "דממה עצמתית"
	מקור מס' 10: אלי ויזל, ראיון עם האקדמיה האמריקאית להישגים, 1996.


	החברותא שלי
	רמב"ן
	שטיינזלץ
	רשב"ם
	אברבנאל
	ליכטנשטיין
	מה עשה אהרון תחילה?
	מה גרם לאהרון לדום?
	מה הרגיש אהרון בלבו?
	כיצד מתואר הדבר?
	להטיח מילים כלפי שמיא: תפילת חנה
	מבוא (5 דקות)
	> שאלו:
	> קראו בקול את המקור מס' 1.
	מקור מס' 1: תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א.

	חלק ראשון: חנה מתפללת (15 דקות)
	> קראו בקול את המקור מס' 2
	מקור מס' 2: שמואל א', פרק א', פס' ט'-כ'.
	וַתָּ֣קָם חַנָּ֔ה אַחֲרֵ֛י אָכְלָ֥ה בְשִׁלֹ֖ה וְאַחֲרֵ֣י שָׁתֹ֑ה וְעֵלִ֣י הַכֹּהֵ֗ן יֹשֵׁב֙ עַל־הַכִּסֵּ֔א עַל־מְזוּזַ֖ת הֵיכַ֥ל ה'׃ וְהִ֖יא מָ֣רַת נָ֑פֶשׁ וַתִּתְפַּלֵּ֥ל עַל־ה' וּבָכֹ֥ה תִבְכֶּֽה׃ וַתִּדֹּ֨ר נֶ֜דֶר וַתֹּאמַ֗ר ה' צְבָא֜וֹת אִם־רָאֹ֥ה...
	וַתָּ֣קָם חַנָּ֔ה אַחֲרֵ֛י אָכְלָ֥ה בְשִׁלֹ֖ה וְאַחֲרֵ֣י שָׁתֹ֑ה וְעֵלִ֣י הַכֹּהֵ֗ן יֹשֵׁב֙ עַל־הַכִּסֵּ֔א עַל־מְזוּזַ֖ת הֵיכַ֥ל ה'׃ וְהִ֖יא מָ֣רַת נָ֑פֶשׁ וַתִּתְפַּלֵּ֥ל עַל־ה' וּבָכֹ֥ה תִבְכֶּֽה׃ וַתִּדֹּ֨ר נֶ֜דֶר וַתֹּאמַ֗ר ה' צְבָא֜וֹת אִם־רָאֹ֥ה...
	וַתָּ֣קָם חַנָּ֔ה אַחֲרֵ֛י אָכְלָ֥ה בְשִׁלֹ֖ה וְאַחֲרֵ֣י שָׁתֹ֑ה וְעֵלִ֣י הַכֹּהֵ֗ן יֹשֵׁב֙ עַל־הַכִּסֵּ֔א עַל־מְזוּזַ֖ת הֵיכַ֥ל ה'׃ וְהִ֖יא מָ֣רַת נָ֑פֶשׁ וַתִּתְפַּלֵּ֥ל עַל־ה' וּבָכֹ֥ה תִבְכֶּֽה׃ וַתִּדֹּ֨ר נֶ֜דֶר וַתֹּאמַ֗ר ה' צְבָא֜וֹת אִם־רָאֹ֥ה...
	> שאלו:



	חלק שני: להטיח מילים כלפי מעלה (20 דקות)
	> בקשו את המשתתפים לקרוא את המקורות 3,4 ו5 בחברותא ולדון בשאלות המצורפות.
	מקור מס' 3: תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א ע"ב.
	מקור מס' 4: רבי יחיאל אפרים פופקו: "אישיות ותפילה" חנה: חיים בתפילה, עמ' 48-49. ספרי ארתור קורצווייל, 2017.
	"הטיחה!", שערו זאת בנפשכם – יהודייה אדוקה מטיחה דברים כלפי ריבונו של עולם! רבי אליעזר מבסס את הפירוש שלו על השימוש במילת היחס "על" במקום מילת היחס המצופה "אל". התיאור שלו את חנה המתפללת נתמך על ידי הפועל "להתפלל", פועל ששורשו הוא פל"ל. זוהי מילה קשה ו...

	מקור מס' 5: רבי יחיאל אפרים פופקו: "מקח, עסקה וקניין" חנה: חיים בתפילה, עמ' 67. ספרי ארתור קורצווייל, 2017.
	חנה מתעמתת עם בורא עולם. תחילה, אנו יכולים רק לדמיין את דבריה. הטקסט המתאר את אופן התפילה לא מציג בפנינו את תוכן הדברים. אולי זהו ייאוש בלבד. אנחנו יודעים שהיא ישירה עם הא-ל באשר למורת הרוח שלה. רק לאחר שהיא שופכת את מצוקתה לפני בורא עולם היא פונה אלי...
	> שאלו:



	סיכום (20 דקות)
	מקור מס' 6: הרב אברהם יהושע השל "על התפילה", 1969.
	התפילה חסרת משמעות אלא אם כן היא חתרנית, אלא אם כן היא שואפת למוטט ולהחריב את הפירמידות הבנויות שנאה, שקר, אופורטוניזם ואטימות. על התנועה הטקסית של התפילה להפוך לתנועה מהפכנית, תנועה ששאיפתה היא למגר את הכוחות אשר ממשיכים להשמיד את ההבטחה, התקווה ואת ...

	מקור מספר 7: הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ. "מערכת יחסים אישית עם אלוהים", 2010.
	...בין אם אנו מודים בזאת ובין אם לאו, כל אחד מאיתנו נתון במערכת יחסים אישית עם בורא עולם. מערכת היחסים שלי עמו הנה תמיד אישית ופרטית; ממש משום שלו עצמו אין-סוף ואין-שיעור, יחסו אלי הוא אישי ומתייחס אלי לבדי. זהו תמיד קשר של אחד-על-אחד, גם כשאני נמצא ב...
	משום כך חשובה התפילה, ואין זה משנה איזו צורה היא לובשת. תפילה היא תמיד מבחינת שיח עם הא-ל. זוהי הדרך בה אנו מביעים את רגשותינו, פחדינו או שאיפותינו, או מבקשים את הבקשות שלנו. יש גם תפילות שנישאות עבור הקהילה של הפרט, עבור עמו או עבור העולם כולו. התפיל...
	יותר מזה – אנו יכולים לערער. לבני אדם ניתנה הזכות (ואולי גם החובה) לשוחח עם הא-ל, לבקש ממנו דברים, אך גם להתלונן אליו, לטעון בפניו "אתה לא צודק". זוהי אותה הזכות שיש לילד לבכות ולומר, "למה הילדים האחרים מקבלים יותר?". מותר לבני אדם להתלונן. הקב"ה רוצה...
	> שאלו:
	> דונו בתוך החברותא:




	להטיח מילים כלפי שמיא: תפילת חנה
	הקדמה
	מבוא
	מקור מס' 1: תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א.

	חלק ראשון: חנה מתפללת
	מקור מס' 2: שמואל א', פרק א', פס' ט'-כ'.

	חלק שני: להטיח מילים כלפי מעלה
	מקור מס' 3: תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א ע"ב.
	מקור מס' 4: רבי יחיאל אפרים פופקו: "אישיות ותפילה" חנה: חיים בתפילה, עמ' 48-49. ספרי ארתור קורצווייל, 2017.
	מקור מס' 5: רבי יחיאל אפרים פופקו: "מקח, עסקה וקניין" חנה: חיים בתפילה, עמ' 67. ספרי ארתור קורצווייל, 2017.

	סיכום
	מקור מס' 6: הרב אברהם יהושע השל "על התפילה", 1969.
	מקור מספר 7: הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ. "מערכת יחסים אישית עם אלוהים", 2010.


	מילים פוגעות
	מבוסס על שיעור של הרב אלכס ישראל
	מבוא (2 דקות)
	חלק ראשון: המקורות המקראיים לאונאת דברים (10 דקות)
	> קראו בקול את מקור מס' 1.
	מקור מס' 1: ויקרא פרק כ"ה, פס' י"ג-י"ז.
	בִּשְׁנַ֥ת הַיּוֹבֵ֖ל הַזֹּ֑את תָּשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ אֶל־אֲחֻזָּתֽוֹ׃ וְכִֽי־תִמְכְּר֤וּ מִמְכָּר֙ לַעֲמִיתֶ֔ךָ א֥וֹ קָנֹ֖ה מִיַּ֣ד עֲמִיתֶ֑ךָ אַל־תּוֹנ֖וּ אִ֥ישׁ אֶת־אָחִֽיו׃ בְּמִסְפַּ֤ר שָׁנִים֙ אַחַ֣ר הַיּוֹבֵ֔ל תִּקְנֶ֖ה מֵאֵ֣ת עֲמִיתֶ֑ךָ בְּמִסְפַּ...
	> שאלו:



	חלק שני: הצגה של "פגיעה מילולית" (20 דקות)
	> קראו בקול את המקורות מס' 2 ומס' 3.
	מקור מס' 2: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב.
	מקור מס' 3: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב. גמרא.
	> שאלו:
	> קראו בקול את המקור מס' 4:

	מקור מס' 4: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב. גמרא.
	> שאלו:


	חלק שלישי: סיפור תלמודי על אונאת דברים (15 דקות)
	> הנחו את המשתתפים לקרוא את המקור מס' 5 בחברותא ולדסקס את השאלות שיצוצו.
	מקור מס' 5: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, ע"ב. גמרא.
	> דונו בחברותא:
	> שובו וכנסו את הקבוצה, והציעו לכמה מהחברותות לחלוק את תשובותיהם.


	חלק רביעי: כוונה ובחירת מילים (20 דקות)
	> בקשו ממשתתף או שניים להקריא בקול את המקור מס' 6.
	מקור מס' 6: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, ע"ב. גמרא.
	> שאלו:
	> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את המקור מס' 7.

	מקור מס' 7: שולחן ערוך. חושן משפט רכ"ח: ה'.
	יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:
	> שאל:
	> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את המקור מס' 8.


	מקור מס' 8: הרב שטיינזלץ, "ריש לקיש", תמונות תלמודיות.
	ריש לקיש היה כינוי; אך בניגוד לכינוייהם של חכמים אחרים, שהיו לרוב ראשי תיבות וקיצורים של שמותיהם, הייתה לו משמעות נוספת. השם רבי שמעון קוצר לראשי התיבות רי"ש, ולקיש היה שם אביו. אבל הכינוי "ריש" (מילה שבארמית משמעותה היא ראש או מנהיג) רמזה ללא ספק על ...
	> שאלו



	סיכום (10 דקות)
	> שאלו:


	מילים פוגעות
	הקדמה
	חלק ראשון: המקורות המקראיים לאונאת דברים
	מקור מס' 1: ויקרא פרק כ"ה, פס' י"ג-י"ז.

	חלק שני: הצגה של "פגיעה מילולית"
	מקור מס' 2: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב.
	מקור מס' 3: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב. גמרא.
	מקור מס' 4: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב. גמרא.

	חלק שלישי: סיפור תלמודי על אונאת דברים
	מקור מס' 5: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, ע"ב. גמרא.
	מקור מס' 6: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, ע"ב. גמרא.
	מקור מס' 7: שולחן ערוך. חושן משפט רכ"ח: ה'.
	מקור מס' 8: הרב שטיינזלץ, "ריש לקיש", תמונות תלמודיות.


	השמות בהם אנו קוראים זה לזה
	עבור תלמידי חטיבת ביניים
	מבוא (8 דקות)
	פעילות מס' 1: מה השם שלי?
	>חלקו את דף הפעילויות לתלמידים להשלמה. כאשר יסיימו, בקשו מכמה מהתלמידים לחלוק את התשובות שלהם.
	> שאלו את הקבוצה:


	חלק ראשון: סיפור תלמודי על שני החברים הטובים (03 דקות)
	> קראו בקול את המקור מס' 1
	מקור מס' 1: תלמוד בבלי בבא מציעא, דף פ"ד ע"א.
	> שאלו:

	פעילות מס' 2: סיפור תלמודי, על הבמה!
	יש להכין:
	שלבים:
	ביצוע המחזה:

	מקור מס' 2: תלמוד בבלי בבא מציעא פ"ד ע"א.
	> דונו בקבוצה או בחברותא:
	> לאחר ההצגות, הדיונים הקבוצתיים או החברותות, כנסו את הכיתה ביחד ושתפו אותה בכמה מהתגובות.
	> שאלו:


	חלק שני: להשגיח על המילים שלנו (20 דקות)
	> קראו בקול את המקורות מס' 3 ומס' 4
	מקור מס' 3. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב.
	מקור מס' 4. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב.
	> שאלות:
	> בקשו ממשתתף להקריא בקול את המקור מס' 5.

	מקור מס' 5: שולחן ערוך, חושן משפט רכ"ח: ה'.
	יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:
	> שאלו:



	סיכום (2 דקות)

	השמות בהם אנו קוראים זה לזה
	הקדמה
	חלק ראשון: סיפור תלמודי על שני החברים הטובים
	מקור מס' 1: תלמוד בבלי בבא מציעא, דף פ"ד ע"א.
	מקור מס' 2: תלמוד בבלי בבא מציעא פ"ד ע"א.

	חלק שני: להשגיח על המילים שלנו
	חלק שני: להשגיח על המילים שלנו
	חלק שני: להשגיח על המילים שלנו
	מקור מס' 3. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב.
	מקור מס' 4. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב.
	מקור מס' 5: שולחן ערוך, חושן משפט רכ"ח: ה'.

	פעילות מס' 1: מה שמי?

	משה: מילים או מעשים
	לבית הספר היסודי
	מבוא (2 דקות)
	חלק ראשון: לדבר עם אנשים יכול להיות קשה (25 דקות)
	> בקשו משלושה משתתפים לקרוא את המקור מס' 1 כדו שיח בין הקב"ה ומשה, עם קריין.
	מקור מס' 1: שמות פרק ד', פס' י-י"ג.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	> שאלו:
	> קראו בחברותא את מקורות מס' 2א' ו2ב'.


	מקור 2א': שמות פרק ד, פס'י"א.
	וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָשׂ֣וּם אִלֵּ֔ם א֣וֹ חֵרֵ֔שׁ א֥וֹ פִקֵּ֖חַ א֣וֹ עִוֵּ֑ר הֲלֹ֥א אָנֹכִ֖י ה'׃

	מקור 2ב': פירוש אברבנאל על ספר שמות ד':י'.
	...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...
	> שאלו:
	> כנסו את הקבוצה ביחד ובקשו מכמה מצמדי החברותות לשתף בתשובות שלהם.


	פעילות מס' 1: כתבו מכתב למשה .
	יש להכין:
	צעדים:


	חלק שני: להקשיב בתשומת לב (20 דקות)
	מקור מס' 3: במדבר פרק כ', פס' ג'-י"ב.
	וַ וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא ...
	> שאלו:



	סיכום (13 דקות)
	פעילות 2: אבני זיכרון
	יש להכין:
	שלבים:
	> שאלו:



	משה: מילים או מעשים
	הקדמה
	חלק ראשון: לדבר עם אנשים יכול להיות קשה
	מקור מס' 1: שמות פרק ד', פס' י-י"ג.
	מקור 2א': שמות פרק ד, פס'י"א.
	מקור 2ב': פירוש אברבנאל על ספר שמות ד':י'.

	חלק שני: להקשיב בתשומת לב
	מקור מס' 3: במדבר פרק כ', פס' ג'-י"ב.
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