
אליעזר ואלוהים  ' ר, קפקא, כשמשה
נפגשים

הידיעה ואי הידיעה  , עיקרון הדעת, על הארוס הפדגוגי
בלמידה והחזרה לרב תחומיות בלמידה ובהוראה



דן פגיס

יָחה שִׂ

י ַהּסּוג. ָהאֶֹרןשֹוֲחחּו ַעל ַאְרָבָעה  יר אֹותֹו ְלפִׂ ְגדִׂ ין וְַהַַּןהַ , ֶאָחד הִׂ ָעַמדֶאָחד . ִּמִׂ

ְגְרעֹוָתיו ַעל  יַתמִׂ יםְבַתֲעשִׂ ירִׂ . ַהְקָרשִׂ ט שִׂ ינֵּי ָשפֹותֳאָרנִׂיםים ַעל ֶאָחד צִׂטֵּ .  ְבָכל מִׂ

ָכה שֶֹרשֶאָחד  ש, הִׂ ְשרֵּ ים וְרִׂ יט ֲענָפִׂ .הֹושִׂ



בין הישרדות פיסית להישרדות  

רוחנית ותרבותית

ללקטים ציידים היה ידע רחב ובתחומים  

.רבים לצורכי מחייתו והישרדותו

לאדם הממוצע יש ידע מזערי כדי היום 

הרבה  הוא או היא נדרשים לדעת . לשרוד

לשאר הדברים  . מאד על תחום קטן מאד

אנחנו נעזרים ומסתמכים באופן עיוור  

.כמעט על מומחים

כחברה יש לנו הרבה יותר ידע מאשר  

אך כפרטים היו יכולים  , ציידים-ללקטים

הקדמונים לקבל במהלך חייהם תארים 

.מתקדמים מאד בתחומים דעת רבים

ציידים היו מיומנויות  -לקטים

ואינסטינקטים ברמה הרבה יותר  

מפותחת מאשר לאדם הממוצע שחי 

.היום



אפלטון-המשתה 
מספר על בני האדם  , (189-193' עמ)במשתה של אפלטון אריסטופנס•

מהירים  , הם היו שלמים וחזקים, הראשונים שהיו בהם שלושה מינים

המין השני היה זכר וזכר והמין  , המין הראשון היה זכר ונקבה. ומוכשרים

ארבע ידיים ופנים  , לכל מין היו ארבע רגליים. השלישי היה נקבה ונקבה

,  שלמותם ועוצמתם הביאה אותם לחטוא בחטא היוהרה. כפולות

.  וזאוס החליט להענישם וגזור אותם לזכר ולנקבה וכן הלאה, ההיבריס

.משתוקק כל אדם לחצי האחר שנגזר ממנו וחסר לו, מאז שנגזרו

השלמות  הזאת להיות שלם ולרדיפה אחרי להשתוקקות , פי מסורת זועל •

-192שם .  )בתרגום לעברית קראו להשתוקקות זו אהבה. קוראים ארוס

193 )

.  מבקש לשוב ולאחדמהותית שארוס באי־שלמותארוס טמון   של הגיונו •



עיקרון הראשוניות והיניקה  

למה נמשלו דברי  ' אילת אהבים ויעלת חן וגו"... 

לומר לך מה אילה רחמה צר  , תורה לאילה

וחביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה  

על לומדיהן כל חביביןראשונה אף דברי תורה 

שעה ושעה כשעה ראשונה ויעלת חן שמעלת  

בכל עת למה נמשלו  ירווךחן על לומדיה דדיה 

דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק  

ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל 

זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם  

(ב"עירובין נד ע..." )באהבתה



The Pleasure of the Text): בספר' בארתפי רולאן עיקרון ההנאה על 



The Pleasure of the Text): בספר)' בארתעונג על פי רולאן 



עיקרון המדרש

:  לדרוש•

,  לחקור•

,  לשאול•

,  לתבוע•

...לחפש•

!!!  להפרות•





הידיעה והדעת-הפיתוי-עיקרון אי הידיעה

חטא עץ הדעת–ציור מאת ויליאם בלייק 



Hylocereus Undatus-רקוויאם לפרח הלילה שלי 

ׁש ָזַרח מֶּׁ ַגם ַהָשָנה הּוא ֹלא ִהִגיעַ , ַהשֶּׁ

ָבָנה ִריָחתֹו ַהלְׁ ָלה פְׁ ִבילֹו ָנַׁשף ַהַליְׁ ִבׁשְׁ ה ׁשֶּׁ זֶּׁ

ָחַדל וְׁ

ַין ה ִענְׁ ה ִמזֶּׁ ַרח ַהָלָבן ֹלא עֹושֶּׁ ַהפֶּׁ

יל מֹותוֹ  יֶּׁה לֵּ ִריָחתֹו ִיהְׁ יל פְׁ לֵּ ,ׁשֶּׁ

ב ּכֹוָכב רֶּׁ ָבָנה, ָבעֶּׁ ֻחָפתֹו ַהלְׁ

ִריָכיו ר  ַתכְׁ ַבֹבקֶּׁ

ָׁשָנה אּוַלי   ָחד בְׁ ָלה אֶּׁ ַרח ַרק ַליְׁ ִתפְׁ ָעה  ׁשֶּׁ לּו ָידְׁ אֵּ

ָתה טֹוַרַחת ָּכל ָּכְך אּוַלי, ֹלא ָהיְׁ

ה ָּכל ָּכְך ַיפֶּׁ ָתה ִמתְׁ אּוַלי  , ֹלא ָהיְׁ

אּוַלי   ַפָתה ָּכל ָּכְך וְׁ ָתה מְׁ ֹלא ָהיְׁ

ָקא ִמשּום ָּכְך ַדוְׁ

ה להגיע   ּכֶּׁ ין אם ִאיׁש ֹלא ִיזְׁ אּוָה ּובֵּ ין ִאם ִירְׁ בֵּ

יֶּׁה ֲחָתָנּה ה ִיהְׁ ָלה ַהזֶּׁ ָבָנה. ַהַליְׁ ָראתֹו לְׁ ִלקְׁ

ַתַחת ַּכָלה יל ֻחָפָתּה, ִהיא ִנפְׁ לֵּ ...זֹוַרַחת בְׁ

https://www.youtube.com/watch?v=POhQsBAqMNc

