שם:

בס"ד מחשבת פרק ד'

על התשובה –
הרב יוסף דב סולוביצ'יק

עמ' 071-071

עמ'  ,071שורות .0-01
מהי השאלה בה פותח הרב סולוביצ'יק את מאמרו? _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
מהן שתי הדרכים האפשריות להתמודד עם שאלה זו? _______________________________________________________
 נסי לחשוב ,מהם היתרונות והחסרונות בכל דרך התמודדות?
דרך ב' ___________________

דרך א' ___________________
יתרונות:

יתרונות:

חסרונות:

חסרונות:

התייחסות הרב סולוביצ'יק לדרך התשובה הראשונה :עמ'  071שורה  – 01עמ'  070שורה .01
הרב סולוביצ'יק מצטט את דברי הרמב"ם (שורה ___________________________________________________________) 12
הנלמד מציטוט זה ________________________________________________________________________________
על פי הרב סולוביצ'יק מה קורה לאנשים שבחרו בדרך תשובה זו? _______________________________________________
מי הדמות אשר הלכה בדרך זאת? ____________________________________________________________________
ציטוט נוסף מדברי הרמב"ם (שורה _____________________________________________________________________ )2
מה מדייק הרב סולוביצ'יק מלשונו של הרמב"ם? ____________________________________________________________
הרב סולוביצ'יק מדגיש ,כי יש פעמים שבהן אין ברירה ,וחייבים לבער את הרע מן השורש ,ואם לא עושים זאת משלמים על כך אח"כ
מחיר יקר מאוד .הדוגמא לכך ________________________________________________________________________
 נסי לחשוב ,האם גם בחיים הפרטיים שלנו יש מקרים בהם אין ברירה ,חייבים למחוק הכל?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
"מידת הדין אינה מסוגלת לתפוס גישה זאת והיא שואלת :איך אפשר למחות דבר שהיה?
אף מידת ההיגיון מתקוממת נגד אפשרות כזאת לעקור חלק מן ההכרה של האדם( "...עמ'  171שורות .)11-11
הסבירי את דברי הרב סולוביצ'יק שלפנייך ,על מה מתקוממות מידת הדין ומידת ההיגיון ומדוע? _________________________
______________________________________________________________________________________________
האם את מסכימה עם התקוממות זאת? _________________________________________________________________
מהי תשובת היהדות לטענות אלה? _____________________________________________________________________
כיצד מגיב הקב"ה לדרך תשובה זו? ____________________________________________________________________

שם:

בס"ד מחשבת פרק ד'

התייחסות הרב סולוביצ'יק לדרך התשובה השניה :עמ'  070שורה  – 00עמ'  070שורה 10
מהי דרך התשובה השניה על פי הרב סולוביצ'יק? __________________________________________________________.
כיצד זה קורה? ___________________________________________________________________________________
מי הדמות ששבה בתשובה בדרך זו? ___________________________________________________________________
"הזוכה לתשובה כזאת המעלה את הרע למדרגה של טוב,
לגביו הקב"ה אינו "עובר על פשע" אלא "נושא עוון ופשע( "...עמ'  171שורות )11-11
הסבירי את דברי הרב סולוביצ'יק שלפנייך ________________________________________________________________
מה היה ייחודו של דוד? _____________________________________________________________________________

דברי סיכום :עמ'  070שורה  – 10עמ' . 070

"גדולה תשובה – שזדונות נעשות לו כשגגות"

"גדולה תשובה – שזדונות נעשות לו כזכיות"

הסבירי במילים שלך ______________________________

הסבירי במילים שלך ______________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

ציטוט זה מתייחס לתשובה מסוג ______________________

ציטוט זה מתייחס לתשובה מסוג ______________________

______________________________________________
_____________________________________________

______________________________________________
_____________________________________________

סוג תשובה זה נקרא תשובה מ ____________________

סוג תשובה זה נקרא תשובה מ ____________________

תשאלו איך ייתכן שבעל תשובה יגיע יותר קרוב ויותר גבוה מן המקום שהיה בו קודם?
 ...רק ה' הוא לבדו ,יודע את המסתורין הזה .ריבונו של עולם ,יוצר הכל ,הוא שיצר האפשרות שמטומאה תולד טהרה
ואפשר שגם רעיון העלאת החטא הוא בכלל זה( .עמ'  171שורות )11-11
הסבירי דברים אלו ________________________________________________________________________________
מהי גדולתה של התשובה על פי דברי סיכום אלו? __________________________________________________________

שם:

בס"ד מחשבת פרק ד'

אותיות פורחות באויר  /אביתר בנאי

אותיות פורחות באויר  /אביתר בנאי

אותיות פורחות באויר  /אביתר בנאי

באמצע הלילה

באמצע הלילה

באמצע הלילה

אני מתעורר

אני מתעורר

אני מתעורר

הלב מלא

הלב מלא

הלב מלא

אני מוזר לכולם

אני מוזר לכולם

אני מוזר לכולם

וזר לעצמי

וזר לעצמי

וזר לעצמי

בלי מקום בעולם

בלי מקום בעולם

בלי מקום בעולם

אולי צריך להיגמר

אולי צריך להיגמר

אולי צריך להיגמר

כדי מחר להתחיל

כדי מחר להתחיל

כדי מחר להתחיל

במקום אחר

במקום אחר

במקום אחר

הגיעה השעה

הגיעה השעה

הגיעה השעה

משליך גפרור בכוונה

משליך גפרור בכוונה

משליך גפרור בכוונה

יומנים נשרפים

יומנים נשרפים

יומנים נשרפים

אותיות פורחות באוויר ...

אותיות פורחות באוויר ...

אותיות פורחות באוויר ...

אנ'לא יודע לאן

אנ'לא יודע לאן

אנ'לא יודע לאן

אני ממשיך מכאן

אני ממשיך מכאן

אני ממשיך מכאן

פשוט מוכרח ללכת

פשוט מוכרח ללכת

פשוט מוכרח ללכת

משאיר זאב בודד

משאיר זאב בודד

משאיר זאב בודד

וערפל כבד

וערפל כבד

וערפל כבד

תמונות על הקירות

תמונות על הקירות

תמונות על הקירות

מדליק את האש

מדליק את האש

מדליק את האש

ומבקש

ומבקש

ומבקש

לא להביט לאחור

לא להביט לאחור

לא להביט לאחור

עזה כמוות אהבה

עזה כמוות אהבה

עזה כמוות אהבה

שלהבתיה

שלהבתיה

שלהבתיה

יומנים נשרפים...

יומנים נשרפים...

יומנים נשרפים...

