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 -ן ן4 ' התורהיי-- הוראת דרכי

 .4' מבואא.'

 התויר.4 להוראת כמיתוריקח הנחיצות1(
 בחדרים - העברי. העם של הספר בבתי החומש נלמד בשנןםמאות
 במתודיקה צורך שום מרגש היה לא האחרון  הום! ועד הורה,ובתלמודי
 של שטתי לבצור ררישה שום נשמעה לא החומש,  להוראתוןיוחרח

 כה. ער  הפדגוגי~שניכש בנסיון להסתפק האין התורה. לימודזרבי

 לחפש צורך עכשיו היי ו החומש בהוראת מהתכיו, מזבי ע"י oPn,?"י
 ז התורה בלימוד חדשותדרכים

 המורים טובי אצל כעת הנהוגה ההוראה דרכי לבקורת להכנסמבלי
 הלימוד בשיטות שחלו הגדולים השנויים על לעמוד מבלי ן התורהלמקצוע

 כי מיה יקבוע אפשר - האחרון  הזמן ועד הפהוק למן.העבר ההורהפנל
 רק ולא האימש. להוראת מיוחדת, . במיתוריקה חיוני צורך יש עכשוהוקא

 של, לטעמה ההומט. הוראת. את גם לסגל .ביום הוא ההברח שמןטשום

 מקצוע, כל . להוראן _ מיותרת מיתורית גישה המחייבת החרשההפדגוגיה

 העיקר. "ה לא  הכלל,  מן  יוצאת . שתהא החומש להוראת לה. אפשרואי
 הגדול, המיוחד התפקיד אותו מתוך בעיקר נובע האמוק החיוניהצורך

 החומש  שלנלימוד תפקידו הדתי. הספר בבית החומש הוראה  על כיום"מוטל
 לימור לשעבה מחפקירו ידח- לאין הוא גדולבהוה

 החומי
 לא לשעבר

 הדתי.  ביתןהספר של החינוכיות המטרות להשגת היחידי האמצעיהיה
 נהוגים הלימווץם,ןשהיו שאל ענן. גם  מושגות האלו הממרות היוב.חדר"
 קל ע"י מקייב, ההוי בל מ"י ובעיקר הגמרא לימור ע"י ביחוד -;ם

 גמרא עכשו; כן שאין מה --נ ובחוז שבבית החייםאורחות

 אי
 כיום מרבים

 _הצעה .הויתרת תחת אב מנחם חוברת תיש ב.סיני. פורסם הוה  המאמדי - ? הזתךם.-ן-וההן! ,אפילו הסטך,ה,ס,ד,!מ.- בבתיללמוד
 4 ' --- , ההומש, הוראת שיימיתוריקה
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  הוראה את לנצל  איפוא 'ש דתי. לחינוך היזבי גורם כיום אינו הואגם

 שנעשה מתה יותר גדולה במידה החינוכיות מטרותיה להשגתהחומש

 ל.נצול" המהאימות "דרכים את לחפש "וא "הכרח 1מ1 בעבר,הדבר
 - החומש בהוראת מיוחדת מיחודית. שיטה לקבוע איפוא ישהזה.

 התורה. בלימוד לעצמו להציב הדתי המורה שעל למטרותבהתאם

 המיהו- שאלת נתבררה לא עדייו כמדומה, שלנו, הפדגוגיתבספרות
 שכתנו המעסיס, הפדגוגים הדתי. הספר בבית החומש הוראת שלדיקה

 שרפשטין, זוטא, טופרנו, )גלם, התנ"ך הוראת של מיתודיקה על ., עכשועד
 על בשאלה ן "רדים בלחי ספר לבתי בעיקר התכוונו גויטיין( ד"רעזריהן,

 טרש"י את גם כי נגעו, לצ כמעט הם המפרשים עם ההומש הוראתדרכי
 aaln בלימוד שם עוסקים אין ובכלל הנ"ל, הספר בבתי מלמדיםאין

 אפשר והמחנכים, המורים לפני עכשו המוגש הזה, במתקר הגבוהות.בכתות

 'ש. שבהן הדרכים, של שיטתי בחפוש הראשון הנסיון את לראותאיפוא

 דתיים, יסודיים ספר בתי של הגבוהות בכתות מפרשים עם חומשלהורות
 ז דתיים. תיכוניים ספר ,בבתיבת"ת

 התורה. של ההייאט דמעי כחפוש המוצא נ-וד.,ת2(
 שהוא, מקצוע איזה להוראת המתאימות הדרכים את למצוא כדי'

 במקום כי לימודו, ע"י להשיגן רוצים שאנו המטרוח, את תחלה לקבוענחוץ

 - י מצויה. בדרכים התעיה שם קבועה, המטרהשאין

 החומש, בלימוד לנו הרצויות המטרות הן מה לעצמנו שנברראירי

 מפרשיו עם החומש את נלמד כן אם אלא תושגנה לא הן כי לדעת,ניוכח
 עלינו'עוד ההוראה דרכי בחירת ולפני המטרות קביעת אחרי אבלד"א.
 ו להם אותו ומקנים התלמידים עם עליו עוברים שאנו החומר את'לחקור

 שונים. מיסודות מרכב הוא : חד-גוני הזה החומר אין להלן, נראהכאשי
 הלימוד. אופן רב-גוניות. להיות ההוראה דרכי גם צריכות לכךובהתאם
 השני. לסוג מתאים בלתי להיות יכול החומר, של אחד לסוג ביחסהמתאים

 מיוחדיו דידקטיים קשיים יוצר אחד למקצוע ומפרשיו החומשחבור
גם
 המקצוע של ההוראה דרכי את לחפש נגש טרם לברר עלינו אותם -

 הזה."המרקב"
 . ת"ש. בשנת פורסםהמאמר

-
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 מלמדים "זה:אנו הלקצוע אח כי לזכור 'עלינו תשוב: אחרוז ואחרון ''.
 כשםיאיןאפשרןלדבר דיואי: האמריקאי הפדגוג' אומר' ' בצלק ' ם. י ד ל יל
 על לדבר כך.א-ךאפשר קונה, יאין מוכר רק' לפנינו .בהיות רה מכי?ל

 בבחירת את,דבריו. קולטים התלמידים רחיז המורא,'ט,טד אם"~ראה,
 הילדום, של בדרגתך"התפתח,ה: להתחשב- איפוא 'ההוראה.עלינלדרכי

 אגלכם: כבר הידיע~ת.ה%ם ובעולם טפרשים, עם ""ומ" ללימוד "נגשים,'
-.

 ,1',. :,.. גן, .., .-.י.............. 1. . .

 .- --' -.. ר!4: החומש": שי:לימור המטרות. :,- ץ. -:--
 המטרוח את לעצמנו להציב עלינו יחי ספר בבית החומשבהוראת

 החומש, של התזכן את-ידיעת לילדים להקנות עלינו כל קורם1(
 הילד כאחד.ולבה החוקי החלק עם התורה של הספורי ההלק ידיעת"יינו
 שהמסורק "אומן להכינם בתורה, קורא שהוא הדברים את ן י ב ה לצריך
 צריך החומש חרוז הכל. עדיין ar אין אבל אותם. ויזכור אותם,מבינה .. ,, .. .י .. . ~(.,,
 בנפשו קעור הילד, של בתודעתו אםלהיות

'] 
 חושב יג..ש.:יא החושלי~כ. אותה'בדברי ,4בןפ ;;~י עד עילקה:"וי" אצלי להולל 1צ4

 ג-: -ryr~t עליה. לדבראו

-'- 

.._ .י'ן.. *.;'
 )לא קמטריאלית המטר" את לילד ידיעות במסירת רואו הדידקטיקה

-. .
 )"מטריא( "חןמה.,את מהדת הידיעות כי ההוראה._ של;מטריאליסטית( -

1המחנר111צא המורה אין ידיעות.גרידא בהקנית אבל '.ג(:',
 ידי עדייי

 ללמד עליו"ובתה
 ולחני

 מסוגלימןץשמוש.עצמאי שיהיו באופז "ולדנם אח
 של השניה המלרה נוספות. ידיעות של עצמאית ולרכישה שדבשובידיעות
 לפתח איפו%להיו~: צריכה. : אחר( טקצוע כל הוראת של )כמו החומש"וראת
י למבודה ולהןגילם הילדים. של הנפשיים. הכחות את החומש ליסוד,ר'י  ע"י צורה(. פורמהך )מלשון ההוראה של הפורמלית זוהי.המטרהעצמית.

 הן =י הכשרון'לה~בוננות את התלמידים אצל לפתח החומש'ישלימוד
ן ,בל4.רגיל('והן לכתיב למשל לב; )לשים ע"י-החושים.להתבוננות
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 דברים שני של הדומים הצדדים תפיסת )היינה: השכל ע"ילהתבוננות
 הילדים לפתת.אצל יש החומש בלימור ביניהם(. ההבדליםשונים-ותפיסת

 -ך של;התופעות שונים צדדים בין קשה -.למצא' ההגיוני הכזשה אתגם
 וכדומה. -ך זה ומניעיו.למעשה האדם של המעשה בין וסבתה המאורעבין

 אלא ;החומש, בלימוד לפתח יש הילד של שכלו את רק לאוכמובז,
 רגשות : הילד - בלב )לעורר צריך החומש. לימוד ושתירוחו. לבו אתגם:

 רגשות והיושר, הצדק יראתשמיםואהבתהבריות,יגש של רגשותנעלים,
 11 בצורה "שורמלית המטרה ישראל. ולארץ ישראל לעם לה',אהרה
 המורה שעל - החינוכית השלישית'= המטרה אל מה במדת כברקשורה
 י . !הזא: 7[ החומש, בהוראת לעצמו להציב,יתק

 המצוות של האלקי מוצאם את להדגיש יש התורה בלימוד3(
 ההורה לימוד ע"י לילדים להקנות יש בכלל היום-יומיים, בחייהםקעם .בי- ; .י..... , י.. ., . .:. - בפרס התלמידים ועל - בכלל העברי העם כל יל אשרוהדינזם,

 רן; טפלו עכשו שעד ולפי היהדות. שן הדתית-מוסרית העולם תפיסתאת
 על המקצועות, שאר בהוראת 1ה1 החומש בהוראת הן זו במטרהמעט
 עליה. הדבור את במקצת כאז. להרחיב .צורר :שןד
 הבסיך ודיעות. מסירת גם מה במידת יש עולם תפיסת בהקנית ק2.

 את ברא שה' "( ידיעות: משתי מרכב היהדות של העולםלתפיסת
 הוא גדול אבל ישראל. לעם תורתו את נתז שהוא ב( מאיז, ישהעולם
 שאר תפיסת-עולםן.1בי1 הבסיס.של "הידיעות".היוצרות'את שביזההבדל
 לגוף חם מגוף עובר החום כגון: הספר, יילדימ,בבית הלמסרותידיעות,

 מאשף קצרים יותר הם הטורפות החיות אצל המעים נפחו, את ומרחיבור
 האנשים ן א"ז ואת את,פרס . כבש מוקדון א~קנדר ;י צמחים אוכלייאצל

 ההבדל במה.הוא וכדומה. ברזל, בכלי אבן-ואה"ב בכלי לפניםהשתמשו

 זה'מזה נבדלים הללו הידועות סוגי ששני לחשוב ~אורה,אפשרין:-
 הן השני מהסוג הידיעות. כל באמתיותזן'ולעומתן הבטחוז בנונוצר האטונלי בדרך ורק אמונה, על מיוסדות הראשון מהסוג הידיעותהמבוגרים. שי וגם הילדים של נלחם: הידיעות נקלטות שבהן השונותנדרכים
 ת מ א ב ל ב א מדעית. בדרך אמתיותן את להוכיח ואפשר ממש" של"ידיעות
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,]-

 מיוסדוהגש המבוגרים רוב וגם.לגבי הילדים לגביהרי
 ,ג אטרם ותצרם אמוגג על רק השני מהסוגהידיעות

 מפרקפקת. המדעית אמתיותן שעצם זה מסוג הידיעות לאותן . ביחסרק

ן, על רק מיוסדת אבן.שהיא, השמוש,.בכלי. על ה.ידיעה" למשל, כמו,מאד
 הידיעות. כל. שהיא,-,ףמו מוקדון אלכסנדר על והידיעה גרידאהשערה

 הטבע. תוק_י על הידיעות את אפילו _הרי דבר, של לאמתו 1ההיסטוריונים יי שי המפורים באמתיוא אמונה על. בעצמה מיוסדת -ההיסטוריות

 בדברי- האמונה -;; האמונה בדרך בעיקר. המבוגרים ורוב הילדיםמקבלים
 הטבע חוקי הילדימן!על. שומעים פי..,רוב על החוקרים. בדברי אוהמורה

 כשהמורה.. הטוב,ניותר, .במקרה  וגם בהם,  ובותבום,אמוו.. המורים.וכספורי.

 .סוף מסוים, סיקקלי חנק של אחדות דוגמאות. נסיונית בדרך לילדיםמראה

 הילדים. .דעת לל מתקבלות .אינן אח"כ המאות וההכללה.סוף..ההפשטה

 דוגמאות. ללד,ם כממראים למשל, כך, שבלב. אמונה באמצעותאלא

 שיאמינו על..הילדים משפיעים .הום, ע"י הגופים התפשטות של,_אחרות
 ן .יי

 האמונהד על מבוספת הנאת הידיעה החום; ע"י. מתפשטים כל.הגופיםכי

 ה'מתאימיט,_ הנסיונות נעשו לא. שבהם הגופים. גם..אותם יתפשטווכמההום

 ההגיוני "תהליך ..נמה על הללו .לידיעות להגיע ט, י ל ו  כ י מנוגלימואם
 .גש הזה התהליך מביא מקרים שבכמה )אע"פ והכללה הפשטהשל

 ע"י כאלה ידיעות קבלת של הפסיכ,לג' הבסיס הנה -לשגיאוה(
התלמידים.

 המורה בדברי האמונה - האמונה בעיקר הוא

"! 
 ה"נסיונות"

 המורה, דברי של הכברה אמצעי רק בעיקר חט תלמידים לעיניהנעשים

 -7 בדבריו התלמידהמ אמונת את לחוק רק היא הפסיכולוגיתופעולתם

 הסטר" בבית הקיימים בתנאים אסשר אי הרי נקמת הרנה לעשותכי
 וגמורה. ברורה הוכחה עולטי אין אחדים( בנסיונות )ואפילו אחדובנסיון

 ,אמונה" הידיעוקע"י קבלת של הפסיכולוגי הכטיס לאלפיכך,

י, זה נבדלים אם - הנ"ל הידיעות סוגי שני ביז המבדיל הוא "מדע"או
ז! האדם. .בחץ יןמעשי הקמני_ .בקרכם?ה
.

 החיים של הטינה באותה מוגבל הוא השני מהסוג הידיעתלרך
 ע"י מהרהבים שהגופים  הידיעה. הגה כך,  שייכות. הז שאליההרוחניים,

 למשל,  ההיןווריה. הבנת לגבי החום. תופעות הבנת לגבי רי חשובההחום,
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 אותה של ערכה, לטרמומטר( )פרט הממשיים בחיים גם ערך. כל לה!איו

 או מהחום  מהפשטים ש"גזפים העובדה. את נדע לא אם מאד. קטן.יריעה

a~_  מעט ממגו-יהיןעליגולשיות נפילים גופים,,שאיגם שישגם נחשוב

 הריו והוא היום-יומיים, היינו באורעות והן שינו העולם בתפיסת הן.מאד
 ביחס הדבר mrD כך לא אבל הזה. מהסוג הידיעות לשאר ביחס..!גם

 משפיע  העדרו או  מציאותו עולם. לתפיסת במיס המשמשותליריעותי
 הללו ה.יריעות" הרוחניים. חייו כל ועל הארס של הנהגתו על כביר באנסן.

 מידה קנה לו fillhll הן החייםן ערכי לכל הארם של יחסו את .?ובעותן
 אחרים. של מעשיהם ומת הוא מעשיו את בו,למור

 אחה או זה לים הטבעית שהשייכות ה"ידיעה" את לרוגמאנקחן
 כשהיא הזאת שהשייכות כך האדם. חיי בכל ביותר המכריע  הגורםהיא

 לטוב לרע, או לטוב הזולת את האחם בעיני יושה לעצמה'
- 

 הזולת אם
 הוא הזולת %ם - ולרע לו, משתייך הוא שגם העם לאותו בן הוא -הזה:

 לעשות שאימה בנו מעוררת הזאת היחידה ה"עובדה" ידיעת אחר. לעם.בן
 קשור זה 'יהיה ולו - ימנו בעד למזעיל חושבים שאנו ,מה14

 היא כזאת )הו האדמה. פני מעל הדרגא נחותי העמים שאר בל.בהש'מדת
 איפוא מטביעה הנ"ל הקצרה ה.ידיעה" לשימצה(, המפורסמת הגזעחורת
 האדם. של הויתו כל על חותמה-את

 - היהדות ביסור המונחות הידיעות את שניה דוגמא בתורנקח
 השמים מז התורה קבלת דבר ועל יחיד א-ל ע"י העולם בריאת דברעל

 בהן, המאמין יהודי, בלב קובעות הללו הידיעות שתי ישראל. עם .ע"ין
 אותם קבע שה' נצחיים. ערכים קיימים בתודעתו ערכים. של מסוימתדרגא

 - התרבותית פעולתם ע"י אותם יצרו שאנשים אנושיים, וערכיםבתורה,
 הזמניים מהערכים הנצחיים הערכים בעיניו גבחו כן מארץ שמים ווכגבהן
 יוצרות, הנ"ל הקצרות הידיעות שתי אנשים. ע"י שנוצרו 1"היחסיים"1

 השקפותיה ולכל האדם של התנהגותו לכל הבסיס את)איפוא,

 לאותן אימוא, דומות, עולם לתפיסת הבסיס את היוצרותהידיעותן
 הבסיס את היוצרות אכסיימות, בשם הנקראות היסודיות, ההנחות או,האמתיות

 הבסיס. את מערערת איננה שהריסתם נוספים, בנינים או היסודיות מההנחותן הגיוניות ס.סקנות או הן הידיעות שאר כל ולעומתו המדע, בניןלכל
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  יוצאים הראשון המוג מלמהידיעות
 את המקשרים )או האדם שללנפשו
 אתת היא התלמידיט גלב האלו הידיעות השרשת מעשיו. ואתהאדם שי הנפאליים  -התהלגכ את - ההכרה לסף מהחת גס אולי -פיהן

 כיסוד המונחות הידיעות, הקנית בכלל. התיגוך של העיקריותהמטרות
 המטרה להיות צ,ה הילדים בלב והשרשתז ;;יהדות, של העולםתפיסת
 קבועה להיות ;1 מטן צריכה ולכן יהודי, דתי-לאומי חינוך שלהעיקרית
מ התומש. "הוראת גם עיניהם נגד ולעמוד והמורים המחנכים שלבלבם

4  ן החומש. כלימוד הפירושיםנחיצות
 מן מפרשים. החומש;ן-עם הוא דנים, אנו הוראתר שעל הלימוד,חומר
 הדתיים הספר וב*י בת"ת בחדרים, עכוזו יד למדו התורה עלהפירושים

 מבחר גם לתלמידים לתת הוא הצורך שמז חושבני רש"י. מירוש אתרק
 ולקבירת הפרושים לנתוה אגש טרם, אולם אחריםי. ממפרשיםפירושים
 לתורה ןויירוש" נחוץ בכלל האם : גשאיה לנגוע עלי השוניםסוג'"ם
 הוא מהומפנ'

 נחו"
 ז

 התורה הן מיותר: הוא לתורה פירוש שכל לחשוב אפשרלכאורה
 פירוש, בלי נדפסת והתורה פירוש אין התורה בספר פירוש! בליניתנה
 וכדומה(, )יונית,,,רומית לועזיות שפות של בטקסטים, והן העברי, בטקסטהן
 מאתנו אחד אדם,י,בל בני של הפשוטה, להבנתם החורה את כנראה מסרה'

- ! הפשוט בשכלו להבינהמסוגל  הנוצרית, הרי16רמה של ההשקפה זוהי 
 השונות, בציותיה היהודית "הריפורמה" לתוך גב, חדרה 11והשקפה

 ההיסטורית- היה4ות המקורית, היהדות להשקפת מנוצדת היא זו השקפהאבל
 המהותי- לשובנו ,ה בשם מתכוון )אני היהודים אנחנוהמ10רתית.
 שהחורה מ~ינים, ולקראים'( לצדוקים בנגוד לפרושים, היינוההיסטורי,
 פה. שבעל התורה - פירושה עם ביחד 'מסיני למשה ניתנהשבכהב

 יתגרה" נ"רושיפ .'יקזס מס( ראובן ובהוצאת פרטיה' זו ליטרה.
 שי נחיצותו עי ;מננו. עד רשעי מאחרי המפרשית,מגדריי

 לילקוט,"ו"י. בהקדמה אני ע,סד בפירושים בהרתי פיהם שעיייס,דוה ועי .המבחר" ,

13
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 פה שבעל התורה שבכתב. לתורה קדמה פה שבעל התורה כן: עליתר
 מקוצרה תמצית רק היא שבכתב והתורה ומהותה, היהדות של תכבההיא
 - זצ"ל הירש רפאל שמשון. ר' שמתבטא כמו או טה, שבעל התורהשל

 אשר מהשעורים, סטינוגרפיות רשימות רק כתוכה מכילה שבכתבהתורה
 .כדי שבכתב, התורה את להבין כדי פה. שבעל בתורה למשה ה'נתן

 השיטה את לדעת איפוא נחוץ הללו, הסטינוגרפיות הרשימות אתלפענח
 ליחס יש משמעות איוו לדעת נחוץ 11; סטיגוגרפיה ביסודהמונחת
 של הזאת השיטה הבנת ואת תג,  ולכל אות לכל מלה, לכל משפט,לכל

 האלוקי ה.פירוש" - פה יבעל התורה לנו נותנת האלוהיתהסטינוגרפיה
 שבכתב!לתורה
 האמציים אחר הזאת, האלוקית, המטינוגרפיה של היסורות ד חא
 )אני האלוקית משמעותן זביו בתורה הכתובות המלים בין הקשרלמציאת
 הבריא. ההגיון הוא - היחירי( היסור  ולא היסוהות אחדמדגיש:
 זו לעובדה הורות משוטם. לפי התורה דברי הבנת את לנוהמאפשר
 בלי גם - ראשונה בסקירה - התורה דברי רוב את להביןאפשר
 אר  מוצגים אינם שהרברים מקרים ישנם אחר מצר אולם מיוחד.פירוש
 ישנם שני מצד "דרשני". א,ומר: והמקרא פשוטם, לפי להבנהקשיכ
 האלוקי מוצאי כי אותנו, להטעות עלול הרגיל האנושי שהשכלמקרים
 יותר והבנה אחרת גישה מחייב אדם,  לבני ניתנה היא כי אם התורה,של

 ומצך לזולתו; וביחסיו היום-יומיים בחייו בה רגיל שהאדם מווגבוהה
 למשמעותם נוסף להיות, והמובנים-יכול הפשוטים בדברים גם -שלישי

 בכלהמקריפהאלה יותר. ועמוקה יותרהפשוטה,עודמשמעותאחרת,רחבה
  התורהט דברי' להבנת המפתח את לנו 1מ01רת המסורת לעזרתנובאה
 ככתבו המלים בין אמיז הגיוני קשר יש הזה במפתת 'גם : להדגישויש
 וא ועם יותר משוכלל שכלנו היה ואילו והרחבה, העמוקה משמפותןובין
 העבריות בשפה גם יותר רהבה ויריעה יותר עמוקה הבנה לנו היחהאילו
 הידיעה... בהא האמיתי הבריא ההגיוז את הוה בקשר רואים היינו-

 הוג מקרה ולא ר.ס"י, הוא התורה של הראשי המסורתיהמפרש
 אס כי החומש, לא היה בדפוס שהופיע הראשון העברי הספראולי,'כי
 עצמר החומש עם התלכד לחומש רש"י פירוש לחומש... רש"ימירוש
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 בחינוך המרכזי המלום את רבים דורות במשך שתפס אהד, לאומילמקצוע
 נחיצות איפוא, 4ש, העברי. העם של העממית ובהשכלה - ישראלילדי

 חג. המסורתי הפירוש פי על התורה את ללמודאורגנית
 רש"י אצל אפשה,למצא המסורת פי על התורה פירוש מלבדאולם

 אותן שדלו שנינים הרבה - הגדולים "תורה מפרשי שאר אצל וגם-
 מציאת ע"י והן מעמילה והתבוננות חוור עיון ע"י הז התורהכעמקי
 המוסר, יסודות ובין הזאת וההתבוננות הוה העיון תוצאות שביןהקשר
 החינוך תפקיד ואש האדם. נפש של היסודיות והתכונות הבריאההגיון

בכלי
 הדורות ע"י שנוצרו התרבות, ערכי את הצעיר לדור למסור הוא
 - חדשים, עהכים ביצירת ולהמשיך בהם להשתמש שיוכל בכדיהקודמים,

 רעיונותיהם אתן,סרי למסור הוא הדו"-הלאומי החינוך של תפקידוהרי
 גם יבינו שהילדים בכדי ההורה את שפירשו ישראל גדולי שלהעמוקים

 כך ישראל, גדולי של  המחשבה דרכי את וגם העמוקים הרעיונותאת
 בדרכים צעדיהט את לכווו כעצמם שח"בהיושלו

 הל'
 להבנה ולהגיע

 גם לילדים איסוא,,להת יש המסורת. בגבולות - התורה דמרי שלעמוקה
 שניתנו במידה המפרשים משאר נבחרים פירושים וגם רש"י פירושאת

4 בנפשם. ונקלטים לתלמידים מובניםלהיות
ד.

ן הפירישיםמיון
 למלק אפשר שונים מפרשים של או אחד מפרש של הפירושיםאת
 .11 ראשיים: יסודות שלשה פי על מיוחדיםלסוגים

 ן אח ליצירת"הפירושים, שגרמו הנמוקים, או הסיבות סי על1(
 עליהז: 'להשיב באים שהפירושים השאלות פי על אחרות,במלים

 על התגים שהפירגים התשובות, טיב פי על היינו תכנם, פי על2(
 לדברי דברן(המפרש של ההגיוני הקישור אוסק פי על 3( הללו;השאלות
1 לחור. חלווה בכל  1תב1נןהתורה.

 ,ן גורמיהם לפי הפירושים  מיוןב :41י
 ודאי לפרשו, לנחוץ ומצא שהוא פסוק אינה על המפרשכשעמד

  לא הרגילים והלודרים שהווסתים וחשב ב.פירוש" צורן-  שםשהרגיש

15,ן
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 : לבוא יכולה הזה הצורך הרגשת בלעדיו. הזה הצורך את לספקיוכלו

 בהבנת מסוים קושי לפני המפרש את המעמידה מסוימת, סיבה בשלא(
 רגילים ואנו התורה, לדברי באור כאן לתת אותו 1"המכריהה"הפסוק
 מטרה בשל ב( בפירושוו והסירו המפרש כאן מצא קושי מה :לשאול
 הפירושים ליצירת הגורמים את באורו. ע"י להשיגה המפרש שרצהמסוימת,
 מטרות. ב( סיבות, א( כך: למיין איפואאפשר

 הן:הסיבות

 סצנה בלי היא המלה אם המלה: של הבנה קושינ
 או מעטים, במקומות או במקרא"( חבר לה ).אין זה בכקום רקובאה
 אהד. מובן רק לה מתאים דנן ובמקרה שונים מובנים לה שישמלה

 )תהבייית( סינטכסית או אתימול,גית צורה דקדוקי: קושי2.
 סדור יתרה, אות או הסרה אות המלה, של נפלה כתיב - רגילהבלת'
 מלים. יתור או 'מלים העדר מתאימה, בלתי בצורה במשפטמלים

 זרות מפני מבנהו, זרות מפני - סתום משפט סגנוני: קושי3.
 .אם )למשל: שבו המלים של מובנן זרות מפני או חלקיו שלהסדור
.. שאת..."(.תיטיב

 פסוק דברי על כחוזר נראה אחד שפסוק יש רעיוני: קושי4.
 המכחישים כתובים )"שני השני את סותר כאלו נראה אחד שפסוק ישאחר,
 בסתירה או לעובדות בנגוד הוא.נמצא כאלו נראה שהפסוק ויש :ה"( אתזה

 ההגיון. מן הנובעות או המוסר ועל המסורת על המבוססותלהשקפות
,. "ן:המסדות

 חבוה ע"י הפסוק דברי קליטת את להגביר ימודית: ל רה מט1.
 מסוים חלק עם - סיבתי קשר ע"י או הנגוד או הדמוי בדרך -תכנו
 .. . האדם. של התודעהמחלקי

 הפסוק, דברי סמך על האדם, בלב לעורר חינוכית: מטרה2.

 כך ע"י עליו ולהשפיע הוא מעשיו ושל אחרים מעשי של מסוימתהערכה
".  . . _. _, המוסרה.למיקו

- 
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 תכנם. לפי הפירושים מיון2.
סוגים: לשלשה הפירושים את לחלק אפשר תכנםמצד
 שוט בליהפסוק של, הפנימית המשמעות את המגלים פירושיםא(

 היה.ממתין - הדבק, את שמר ואביו למשל: אחרים. ענינים עםקשר
 שרה בנים הניקה ; בחנק - יומת מות ואמו אביו ומכה י יבא מתיומצפה

 הפירושים, את אותן' והניקה עמהן בניהן השרות הביאו המשתה ביום-
 חכנו את מנתחים הם כי אנליטיים, בשם לקרא אפשר זהמסוג
ן, . לעצמו. כשהוא הפסוק שלהפנימי

 הפסוקי, של הפנימית להבנתו כלום מוסיפים שאינם פירושיםב( ן[1ן
 או מוסריות. מסקנות ממנו להסיק כדי הפשוט מובנו על מסתמכיםאלא
 להעריך כדי סיבתי%ו בקשר אחרות עובדות עם הפסוק תוכן את לקשרכדי

 "ומשם. : ;,,למשל וכדומה מסוימת, עובדה "1 מסוים מעשה מוסריתהערכה
 למדת הפלגה... דור של או' המבול דור של קשה איזו וכי -הפיצם"
- ה'" בעיני חן מצא, "ונח או )כש"י(. השלום וגדול המחלקתששנואה  
 רק. ההוא שדור היה האדם בני חולדות של שנה מאות ושש אלףכעבור
 קיומם את להמשיך ה' בחר זה ובאהד ה', בעיני חן שמצא ד מ אאדם
 בשם. לקרא אפ.שר זה מסוג לפירושים )הירש( ! האדמה על האדם בנישל

 . אחרים. ענינית עם הפסוק תוכן את ממזגים הם 'כיסינתיטיים,

 'להדגיש גם באים הם מקרא .של פשוטו באור עם אשר פירושים,ג(
 התכלית,. או הסיתה הסברת כמו: הדברים, של לפשוטם מחוץ 'מסוים,ענין

 lenn~_ ,אמצא .אם למשל: וכדומה. הגיונית, .מסקנה מוסרית,הערכה

 העייף הטעימן,"בתוך : בעבורמי המקום לכל ונשאתי העיה בתוךצדיקים
 ה.מלים. של האנליטי הפירוש עזרא(. )אבן. בפרהסיא ה' אח יראיםשהב
 .העיר בתוך ישנם הסליחה:..אם סיבת באור עם גם קשור העיר""בתוך
 מפריעיפ. .העיד אנשי ואין העושימ_מעשיהם.בפרהסיא. צדיקזםחמשים
 יקבל- כ"כ_והםן,יכולים. מקולקלים עוד העיה אנש' שאין הוא סימן -להם

 מסוג. עושים,לעיניהם.'לפירושים הטובים,שהצדיקים המעשים מןהשפעה
 אנליטו.ןסינתיטיים בש לקרא, אפשרזה
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 התויה. לרכרי קישורם אופן לפי הפירושים מיוןנ
 אפשל התורה לדברי המפרש דברי של ההגיוני הקישור אופןלפי

 גם אולם ודרש. פשט פירושים: של ראשיים סוגים שני'להבדיל

 כמדרש הלכה מדרש סוגים: לשני נחלק לעצמו כשהוא:הדרש
נאגדה.

 ,ה - פשט הרי ז"ל ליפשיץ הרא"מ של הימה הגדרתול"י
 תוכן שלאחריוולפי בפסוקים הדברים המשך לפי הפסוק של'משמעותו
 המשד לפי הפסוק של 'משמעותו זהו - דרש שקדשהוןהפסוקים

 של הכללית ורוחה תכנה ולמי פה ושבעל שבכתב בתורההענינים
 המודרנית, להשקפה מתאימה שהיא נמצא, :1, בהגדלה נתעמק אם)התורה.

 להיפך, אם כי בפרטיותו, ממנו חלק כל מהבנת באה השלם הבנתשאיז
 בכללו. השלת מהבנת דוקא המלאה 'משמעותו את מקבל מהשלם הלק.כל

 את לבסס שיש מסקנה, לידי נבוא זו, בהשקעה יותר קצת נתעמק)ואם
 השלם השגת על בעולם, חלקי הזיוו אלא שאינו נוצה וכל נברא כלוהבנת
 לפי בתורה פסוק כל להבין יש לכך בהתאם הבורא...( השגת *ל-

 שקדם מה לפי היינו שבכתב, בתורה אשר השלם פי על -.פשוטו
 בתורה אשר השלם פי על - הדרש ולפי בחורה. אחריו ושבאלו

 בהבנה ,בעה שהמררת מה לפי כלומר בכללה. פה ושבעלוכבכתב
 הזה.שפסוק

 הלגס.מדרש
 פשוטו"(, מידי יוצא מקרא )"אין הפשט את סותר אינו בכללהדרש

 משמעות עליו להוסיף יכיל שהוא אע"פ עליו, ומוסיף מרחיבו אם'כי
 קשר יש לעיל, כאמור כפשוטו. הפסוק של לתפיסתו למעטים.שמתנגדת

 מתבטא הזה והקשר שבכתב, התורה דברי ובין הדרש בין אמיץ)הג'וני
 אבל בהן. נדרשת שהתורה וההגיוניות, המסורתיות המידות ל"ב.באוחז
 נתבונן הפשט. ובין הדרש שבין הזה ההגיוני בקשר שונות דרגותישנן

 עור כאשר : הוא הפשט מכשל", חתן לא עור "ולפני 1( הבאית:בדוגמאות
 תתן לא בדבר לסומא : הוא הדרש דרכו. על אבן תשים אל בדרך,הולך
 נובעת איננה הפסוק של המדרשית המשמעות לו. הוגנת שאינהעצה
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ן,  - הזה הפסוק לרוח מתאימה היא אבל דבריו, מפשטות הכרחיבאופן
 כעל הפסוק נרי על מביט הדרש כולה. התורה מוסר של הכלליתוליוח
 רואה והוא - דבר, בשום אדם להכשיל אין : מפשט לכלל מוחשיתדוגמא
 . - כמוך" "ואהבת4לרעך 2( הכלל. בטוי -'את הזאת המוחשיתבדוגמא

 בבהירת לרע האהבה את מצמצם אינו הזה הדרש יפה. מיתה לוברור
 ו גם לאנשים א"צה של הכלל את מרהיב אם כי בשבילו, יפהמיתה
 לפי מות. לעונש הראוים לאלהביחס

 הדרש.
 "ואהבת אומרן.הפסוק הזה

 ה', פקודת פי על רעך את להרוג מחויב שאתה במקרה גם : ,כשך"לרעך

 לו וברור - לו תתאכזר אל הוא, שרעך תשכח,אל
 מיתי

 מלווה שאיננה
 הוא, הפשק ד~י ובין הדרש בין י נ ו י ג ה ה הק'שר מיותרים.ביסורים
 לכאורה שהם המקר; על גם, בתורה" הזה 'הגדול "הכלל ת ב ה ר האיפוא
 המשמעות - אתו" אחיך דרש עד עמך .והיה 3( הכלל. את כסותריםנראים
 שתבדוק עד הו",- הדרש האבדה. את ידרוש שאחיך עד - היאהפשוטה

 הדרש לפי יא. או הוא רמאי אם - האבדה את לדרוש הבא אחיךאת
 את ואמר שבא למי האבדה את להחזיר יש - ההלכה ולפי -הזה

 כרמית שוע ה4 אם אבל כרמאי. ידוע איננו שהוא במקרה רקסימניה
 לפנינו יש שאן שלה שהיא עדים שיביא עד האבדה את לו מ,הזירים,יז

 במשמעותו pthn. של הפשוטה להשמעותו את סותר כאילו שהדרשדוגמא,
 הוא אותו( אחיך דרוש )עד "אמיך" -הפשוטה

 הגוש"
 המשפט של

 משלים הוא .אחין" - הדרש ולפי - אותו ידרוש שאחיך עד -המלא
 שהדרש הזה, הרעיו,, אהיך. אח שתפרוש יד - המלא במשפט)מושא(
 להחזירא מ14יב האבדה מוצא עצמו, מצד נכון הוא בפסוק,רואהו

 הוא.בעליה אוגה לדרוש שבא זה אם לחקור, כן, על. ועליו,לבעליה,
 הפסוק. דברי 'מתוג נובע הזה. הנכון הרעיון איך רק, היא השאלהבאמת,
 גנתלה" רק . הפסו", מתוך ללל נובע איננו הוא כאילו לנו נדמהלכאורה

 ע"י ,הנאמרים ""דרושים, לבין הו"ל מדרשי בין ההבדל זהו אבלבו.
 רעיונות, הפסוק בדברי "תולים" האחרים אלה אחרים. טוביםאנשים
 לרמוז או להזידם התורה דעת על עלה אלא-שלא נכונים, גם אולישהם
 ומדוקדקת, עמוקה הננה על מיוסדים חז"ל מדרשי ואילו. זה, בפסוקעליהם
 הם נראים הבנתנה וקוצר ידיעתנו .הוסר בשל לנון ורק דברי'התורה.של
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 .ומדוקדקת ומוקה הבנה על : כך כאן ואף בשערה". התלוייםכ.הררים
 "עד חז"ל מדרש אותו גט מיוסד אותו" אחיך דרש .עד הכתוב דברישל

 לפ, אותו" אהיך דרש עד עמך .והיה הפסוק כל כי אהיך", אתשתדרוש
 שהרי להלכה, מהנגד הוא אחד מצד מוקשה: כלו הדיהו הפשוטמובנו
 שיבואו עד בביתו המציאה את להחזיק רק לא מחייב אבדההמוצא
 שמצא להכריז עליו האבדה, בעל את לחפש עליו אלא - אותהלדרוש
 המובן דבר זה הרי - שני ומצד ן לדרשה יבוא האבדה שבעל כדו'מציאה,
 סימניה. את ויגיד ידוונ" טרש לאום ימסרנה לא מציאה שהמוצאמאליו
 ולא אליך אהיר קרוב לא .ואם אלא לכתוב צריכה התורה היתהלא

 : המלים להוסיף איפוא באו מה לו". והשבתו ביתך תוך אל ואספתוידעתו
 כפי הפסוק את להבין איו אם אלא 1 אתו" אהיך דרש עד עמך,.והיה
 השבת בדבר הכרוכות וההגיון הצדק לדרישות בההמם להבינו ישפשוטו
 אותן שתבדוק עד אחיך. את שתדרוש עד כך: הדברים את והבןאבדה,
 חקר מ,תוך רק כי בעליל, לנו מראה זו דוגמא לא. או רמאי הוא,אם

 על להקיש יש וממנה מדרשו, ועלה צף מקרא של בפשוטומעמיק
 של עומק-הגיונו מיצוי אלא הדרש אין 'מקום בכל כי ולקבוע,השאר
 תמיד ,לא -- בנקל למצא בידינו עולה תמיד לא כי עלא, דא ורק ;הפשט
 הדרש בין הזה האמיץ ההגיוני הקשר לתלמודים-את לבאר לנואפשר
 דידקט, קושי יוצר הזה והדבר הפסוק, דברי של הפשוטה המשמעותובין

מיוחד.

 .. אגרה.מדרש

 מושגים. ערבוב בתוכנו רבים אצל שוררת "אגדה" המלהבמשמעות
 אל יחסם גם היה ולכו מוזרה, תפיסה הזאת המלה משמעות את תפסורבים
 האגדה גורל היה ויורשיהם "המשכילים" אצל מוזר.. יחס האגדהעצם
 ול"הבלי" החסידות ל"בערוח" לעגו הראשונים המשכילים החסידות.כגורל

 האגדה. ואת החסידות את מעריצים כיום העברי ברחובהאגדהויורשיהם
 לרחב אגדה המושג גם נעשה מיוחדת, להערצה המושגים,.שזכו כל:וכמו
 התלמודית. במשגשגתו -:היינו ובמשמעותו'היהודית הכלליתבמשמשוחו "אגדהי המושג את לעצמנו לברר איפוא;' עלינו;' למדי. ולמעורפל מיייותר

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ה.לדמיון. ס,נ האגדה בעתיד. שיארע או בעבה כביכול שארע"סוים מאורע .על סחר כל קודם היא הכללית במשמעותה "אגדה".
 צריך, 1 1 י מ ד ה בדמיוננו. תכנה את לנו לצייר פנו צריכים להבינהוכדי

 ביצירתה., גם להשתתףאיפוא,
 שדבה לציין, כשרוציך אגדה". "זוהי : אומריט אחרים עמים אצל-,

 במושג כלול הוה המנבן אין העברי העם אצל במציאות. איננופלוני
 האגדה אם ג, בהסטוריה. במציאות, יסודן חז"ל אגדות רוב.אגדה".
 ההשובה את למציאוה"( להתאיפ יכולה היא איך הדמיון, יצירתהיא
 האגדה. ביצירה הדמיון תפקיד של הנכון הברור ל!1 יחן הזאת השאלהעל

-
 של היחיד~ליצידתן הגורם הוא שהדמיון לתש~ב, היאטעות

 חויות,יה להבעת האדם נפש .של מיוחד כשרון רק הוא הדמיוןהאגדות.
 חלומותיו, 4ת ההוה יוצר ידו שעל המכשיר יק הואהמנימיות;

 השערותיו. את - המדעי החוקר תמונותיו, את או ספ,וריו ,את -.האמו
 - הדמוון ך, השנישיר שאותו אנו.רואים., תכניותיו. את המעשיוהאדם
 המשתמש שהאדם המטרות, לאותן בהתאם שונות, לפעולות לשמשיכול

 להביע כדי מכשן4 לשמש איפוא, יכול, הדמיון לעצמו: מציב זהבמכשיר
 . . [ן י המציאות. מארעות את גם לו המיוחדתבצורה

 באופן מתגשם שבן ספור, ,הו -י הכללית במשמעותה "אגדה".

 זה, יהיה העמו של )מסוים רצון = מציאותי ולא -דמיוני
 מפני'שאין האנושי-הכלליי'ודוקא המוסר של רצוןאו לאומי רצון

 היצו"
 מתגשם הזה

 את בוא ראה שבו_ הדמיוני 'הספור את העם יוצר במציאות,בחיים,
 הקו איפוא, ז~הן! = מהמציאות סטיה בעה"ק. או בעבר הרצוזהתגשמות

 לב יצרי בעיקר מתבטאים העמים באגדות הערים. אגדות שלהאופיוני
 מושתתים עולק. תפיסת מבועה  חז"ל באניות. ; עם נפש ומשאותאנוש
 העולם שאמר~.היה את,מי להכיר "רצונך ה',  ודעה, המויה מומהעיירי
  -מתונם מעשינך, . ספורי :לא.רק הס דאגדתא, מילי אגדה'.. :למד.נ-

 חפתה, 41מיי גט אלא השכל, מוטו: ללמוד, יש ומזום עולם תפיסתמשתקמת

 עולמו[של.היהדות. תפיסת ייקרי גופי-תורה, בעצמם שהם בינה,אמרי

 פילוסופי טומרי,'"ו לרעיון. . סמל משמצג שהכנן האגדות וכלבד מיסרה. .וכללי
 לקחו אם מהדמיון_גריןא,,'כי ספורייאגדות. .חו"ל המציאו לא .-מסייט
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 מסוים. נעלה רעיון התגשם שבהם מהמציאות, מאורעות ה"אגדות"לנושאי
 המודרניות לדעות בנגוד להלכה. האגדה שבין היחס הואומענין

 האגדות מן לומדים שאין התלמוד, קובע מהאגדה, "התפתתה"שההלכה
 )ירושלמי מטהר" ולא מטמא ולא מתיר ולא אוסר לא אינו האגדה7,,שבעל
 היהדות: ביסוד המזנח המיתורי, לעקרון גס מתאים זהדוריות(.
 על ולא ה' מצוות מלוי על מיוסדת להיות צריכה האדםההנהגות
 להביא צריכות והמידות ההשקפות לא - מהשקפותיו הנובעיםנמוקים
 אצל לפתת צריכים המעשים להיפך, אם כי מתשים, לידי האדםאת

 'מכילה הנה המיתודי לעקרון בהתאם מסוימות... והשקפות מידותהאדם
 האדם של אישיותו לגבוש כאמצעים 1מצ11ת חוקים בעיקרהחורה
 עולמו... ותפיסת מידותךוליצירת

 אל לקשר המקרא, את לפרש הבאות האגדות הם אגדה""מדרשי
 פסוקים וישנם הדתית-מוסרית. תפיסת-העולם עיקרי אח המקראדברי
 הפסוק של הפשוטה שמשמעותו מפני אגדה, לדברי בהם .צריכים"שאנו
 קשורה באגדה, המתבטאת הדתית-מוסרית,. וההשקפה אותנו, מספקתאיננה
 ביניהם יש הם אף אגדה פירושי אורגני. בקשר הכתוב דבריעם

 יצחק" ר' ),,אמר סינתיטיים שרה"(, בנים )"הניקהאנליטיים
 אלקים )"וירא ואנליטו-סינתיטיים התורה( של הראשוןלפסוק
 אגדה מדרש שבין ההגיוני הקשר דרגות ויבדל..."( טוב כי האוראת
 .נתלית" גם לפעמים ההלכה. מדרש אצל כמו הן הפסוק דבריוביז

 )"זוהי הלכה בדברי גם זאת מוצאים שאנו כמו הפסוק, בדבריהאגדה
 בעלמא"(. אסמכתא וקרא חכמיםתקנת

ה.
 מפרשים. ע: החומש שכהוראת הריריטייםהקשיים

 פרובלימות והמחנך המורה לפני מציג פירוש עם התורהלימוד
 העיקריות הסכנות הזה. הלמוד בדרך לו האורבות מבנות כמה לרגלימיוחדות

 : אלוהן
 הפירוש דברי מתלכדים תמיד לא המקצוע. הכפלת של הסכנה1(

 תופס לפעמים אחת. שלמה חטיבה יצירת כדי עד הפסוק דבריעם
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-ן  

 שאיננו אחר, מיום - לו והפירוש אחד. מקום הילדים בהכרתהפסוק
 . ש . . . הראשון.. עם אורגנ' בקשרקשש

 ארוך, הוא אם ביחוש הפירוש, לימוד המיצוע. ההלסת של הסכנה2(
 העיקרי "מקצוע את ומלבותיהם התלמידים מעיני להסתיר לפעמיםעלול
 לשמש מתחיל החומלן זוית. לקרן אוחו ולדחות -- עצמו החומש את-
 את כאן הלוצא המטרש למטרת אמצעי כעין לפירוש. הקדמהכעין

 1; .. . . רוחה רעיונות את להביעההזדמנות
 פוסק השמש הילדון וכף החומש היץ.בין יצירת הטכנד.של3(
 הפירוש המירוש. באמצעות. אליו וסנה ישיר באופן הילד אלמלדבר
 .במידה כי לטלור יש כאן אולם ~הילד. הקומש בין מתווך כעיןמשמש
 .שהילר מפני ההומש..,ובין..היל", בין כזה חיץ. המורה גם יוצהמסוימת
 .. - ,ן .. המורה., פירושי באמצעות החומש את להביןלומד

 של ההתסתחותןיעצמאית דרך על. מכשול יצירת של- הסשה4(
 דברי את "הבין 'משתדליט ואינם המפרש. על סומכים התלמידיםהתלמידים.

 מפיהושי גם להם זו.צטויה סכנה 'יי להזכיר, כדאי כאן אף בעצמם.התורה
 ,,ל

ון ., ... ..המורה.
 לפעמים אחד,ישנם לפסוק רב-שים. גם, או דויפ:ים של הטענה5(

 . . ._ן, אחדים. פירושים - המפרש אותו אצל אפילו-
 להביא ,אירא יש פיהושים עם חומש של ההוראה. דרכי.בחפוש

 . . . 4., . האלו. מהסכנות להזהר הצורד אתבחשבוז

 יחומש וליחוך מטישים, עם .הונער .לל'נעד הטמאיםהגיל
 . .. . ,ן. היאשוו.כיו:צ:טר

 אין אבל חומש. ללמוד הוכשה רהוטה, קריאה לקרא הילדמשלמד
 ואפילו - מפרשים עם חומש ללמוד לא,.הוכשר שעדיין לומר,צריה

 בקריאה את.שלד לאחז עדיין יש ראשית, מרובעות. באותיותהנדפסים
 הנדפס את שיבין .ממנו לדרוש ואי-אפשר הנקרא, התוכן .ובהבנתשוטפת
 את להביו כדי שנית, שני. במקום הנדפס s~s אהדבמקום

 ר~

 הפירושים,
 מסוימת וכמות השכל התפתחות של ידיעה מדרגהנחוצה

 ש~
 - ידיעות

"23. 

-
ו;
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 להתחיל איפוא נחוץ א'. כתה את שגמר שנים, 7 בן לילד יוד שאיןמה

 על המסורתיים בבאורים כי )אם מפרשים בלי במקורו החומש לימודאת

 לקונצנטר להקדיש יש שנים כמה : השאלות ומתעוררות רש"י(, פירושפי

 להת"יל ומתי ז הוה בקונצנטר לעבור יש מה ז החומש של הוה'הראשון
 אי- האלו השאלות על ? מפרשים עם החומש בלימוד - השניבקונצנטר
 המוקדש בשבוע, השעות במספר תלוי הדבר מסוימת. תשובה לתתאפשר

 הכתה. של ההתפתחות ובמידת לחומש,מביה-ס
 הבאת : להיות צריכות התורה לימוד של הראשון הקונצנטרמטרות

 הספורים )גם התורה תלקי כל של הכללי התוכו ידיעת לידיהילדים
 ורחשי הרכים בלבבות קדש רגשי טפוח המקור, מתוך הדינים(יגם

 הכשרת גם מה ובמידת ה', מאת לנו הנתונה לתורה הכבוד ויראתהערצה

 התורה. בדברי מעמיקה להבנההשכל
 עסקו - מפרשים בלי בעיקר - החומש לימוד שלבמיתודיקה

 לימון אגב וד"ר.גויטייו עזריהן זוטא, שרפשטין, טשרנו, גלם,הפדגוגים
 גם לקבל; אנו יכולים המיחודיות הוראותיהם כל את לא אולםבו"כ.

 אינן הללו שההוראות משוט ובעיקר פדגוגיים, מטעמים וגם דתייםמטעמים
 אמנם התלמידים. בלב התורה קדושת של הרגש לנטיעתמכוונות

 שיש .קדושה", של רגש ועל התנ"ך "קדושת" על הם גם ידברו דבר_
 לא - בה' שלמה אמונה בלי אבל לתנ"ך, ביחס התלמידים בלבלפתח
 והארץ, השמים אלקי בה' אם כי בשר", לכל הרוחות .אלוקי בה'רק

 ממשי תוכן שום אין סיני, הר על תורתו את לו ונתן ישראל בעםשבחר
 העם אשר המסורתי, התוכן אותו בו אין פנים כל על - .קדושה"במושג

 הראשון בקונצנטר גם הילדים בלב להשריש יש וו אמונה לה מיחסהעבר'

 החומש. הוראתשל
 בקונצנטו הדתי הספר בבית החומש הוראת אופני עלהחקירה

 הדבור הרחבת ודורשת הוה המאמר ממסגרת חורגת מפרשים בליהואשון

 פה גם מלתת פטור עצמי את רואה אינני אבל - מיוחד מאמר בדיעד
 הילדים אצל הקדושה רגש של הפיתוח דרכי על אחדיד רמויםלפחות
 זה. בקונצנטר - לחומש'ביהס
.

 ההרגשה השרשת ע"י לחומש לבבי יחס הילדים אצל ליצור יש א(
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 שלהט, המשהאברת בחומש, אודותם-לסופר שעל האבות, כיוההכרה,
 החומש. ישרתי. עם כל של האבות שלהם, ואמא אבא שלהאבות

 צריר
 אצל לסתת ישפחה"ו,יש "זכרונות הילדים כשביל בתוכו להכילאיפוא
 דבר ה' אשר האלה, לאבות ביחס הכבוד יראת של הרגש אתהילדים
 וממילא ןכעולם. ותורתו שמו נושאי להיות אחריהם בזרעם ובהראחם
 לה'. בי~0 הכבוד יראת של הרגש הילדים גלב להתחזקיסתיד

 אם כל, שאשית מובטחת להזות ייקנה הזאת המטרה השגתב(
 דברי הם קעורה דברי כי וההכרה, ההרגשה חדור יהיה בעצמוהמורה
 הדגשה בלי ממילא, הזאת ההרגשה את להעביר ידע המורה אם ושניתה',

 עד התלמידים. שן.ן לבותיהם לתוך מכפיה, חפשי סוגסטיבי, באופןמיוחדת
 כמה ועד ועמוקות רחבות תהיינה שלו במקצוע המורה שידיעותכמה

 המקצוע, לנוראת המיוחדים המיחודיים "הלהטים" בכל להשתמששישכיל
 פועמת איננה 4 אהבה אם התלמידים, בלב 'למקצוע אהבה לעורר יוכללא

 - דתי חינוך לילדים. לחת מסוגל המורה שאיו וכמה כמה אחת עלבלבה
 מוצאה איון',הרגשת אם - תהיינה כאשר רחבות ביהדות ידיעותיו'ותהיינה

 ומורה נששה כל את וממלאת בלבו מפעמת התורה, שלהאלוקי
 יכול צ.ננו או רוצה איננו והוא זו הרגשה לושחטרה
 וה_ח_ינוה ההוראןז עבודת את לעזוג צריך -להכשה
 ן ישר. אדם הוא אם דתי, ספרבבית

'י

 ובבתי ג', כ'זה בסוף ובת"ת באדרים הראשון: הקינצנטרבסוף
 מרשיי. קטעים ללמוד להתחיל נחוץ - ד, בכתה -"ספר

 דברי את ולגזיו לקרא הילדים הלשרת היא הזה הלימודמטרת
 התלמידיי דו משג מיוהד. כמקצוע - עיקר כאן הוא המפרש למודיש.',
 את להעלות יש דבריו, של הפשוטה המשמעות אוז ולהבין ברש"ילקרא
 רש"י את 45ן הכריח מה להם לבאר יש יותר, גבוהה לדרגההילדים
 בפירושו. לתלצה ובא כאן רש"י הקשה קושיא איזו שפירש, מהיפרש

 הקושיא על בעצמך לעמוד שאפשר במקום -- לעוררם ישאהבנה
 הוקם* ,,לחם להיותןן צריר זה שאין 'מובן, לפירושו. שהביאהו רש"י,יבל
 המטרה תבלי11פרפראותלפרקים,,עיקר בבחינת עלא יום, בכל הילדיםיבל

]
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 אמון להשאר צריכה_ הראשוז .הקונצנטר בסוף מרש"י קטעיםבלימוד
 דבריו. של  הפשוטה משמעותם ובהבנת רש"' בקריאתהילדים

 עם.מפרשיב. התויה של ההוראהדרסי

 לנתח עליו מפגושים, עם בתורה שעור להכנת נגש שהמורהבשעה
. נקודות מכל הניתן, בשעור הנפגשים הפירושים, סוגי אתתהילה
 או המטרה את לעצמו ולברר ד'( )פרק לעיל המפורטותהראות

-- 
 זה. בשעור  להשיג רעה שהוי  הלמרות את - בוויותר

 אף משיג אינו ארנבות, שתי אתרי שרודף "מי אומר: דוסיפתגם
 .. . . ... כאן הזה. הכלל על-סי להתנהג אי-אפשר לחינוך ביחס' אבלאחת".

ל . .., אחדות, מטרות אלא בלבד, אחת מטרה לא לפנינו להציב אנומוכרחים - . - :
- 

.. 
 חלקיות לעבודות וההוראה החינור עבודת את לחלק עלינו לכדובהתאק
 במשך גם קרובות לעתים אלא שונים, בשעורים רק לא - ולעבורשונות
. ברור. הרי אבל לשניה. אחת וממטרה לשנקה אחת  אחר-מצבורהשעור

 בנוגע ב'( )פרק לעיל המנויות המטרות משלש אחת אחרישברדפנו
 המטרות. שאר את זלז"ניח לשכזה אנו עלולים מפרשים, עם חומשלהוראת
 את המקרישים מרים ישנם במציאות. רמים אם לכך מרובותמגמאות

 השכלית להתפתחות לב שמים ואעם הידיעות להקמת רק לבם תשומתכל
 מורים אצלם. מסתמת חפיסת-עולם ולהשרשת הילדים של)הרוחנית
 הרוחניים הכחית לפיתוח האמצעי את רק בהוראה רואים להפך,אחרים,'

 הידיעות. כמות -.את המטליאלית המטרה את לגמרי ומזניחים הילדיםשל
 המןתוד", הערצת של בעטיה : ,1 עןיתר

 תו- מי ל עד בארץ פה המגיע"
 כל את הלמודים מתכנית להוציא האלה המורים דורשיםדומגיא,

 מוריס וישנם המיתודיקה! לכללי בהתאם להורות יכולים אינם הםאשר
 ואינם מסוימת, .עולם תפיפת לפיתוח להטפה, שעוריהם אתהמקדישים

 לפיתות ולא ידם, על לתלמידים המגיעות הידיעות לכמות לא לבשמים
 מחד-צדדייך כי מאליו, טובן והדבר עצמית. עבודה ע"י הרוחנייםכחותיהם

 שלש כל  לעמוד תמיד צריכות חמורה לעיני ולקוי. פגום "חינוך יוצא11
  המטרות  יחר צריבה  בוררת  חינוכית פצולה שבכל אלא כשחת,וממרות
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 - - - - .-ם
 (שי,

 הראשיה.. "מטיה להיות צריכה - המהשבה והרגלי הידיעות הקנית-

 אחת.. להשגת שלהם שעורים לפעמים להקדיש אפשר כי אם ההוראה,של

 מהמטרות להשיגן,אהת שאפשר פעם בכל אבל האחרות. המטרותמשתי

 במידה יעכב לא הדבר אם ההזדמנות, את, להוגיה אין אגב, דרךהאלו
 - מרובה מידה פה היא מה המטריאלית. המטרה השגת אתמרובה

 של הפדגוגי לטקט מסור להיות צריך זה - מסוים באופן להגדירקשה
 מורה. כל על הזג. הפדג'וגי הטקט את אצלו לפחה מחויב מורה וכלהמורה,

 מטעת. הגילית המטרה אחרי מדי להמשך.יוחר עלול הוא כילזכור,

 בנקל לקגוע אפשר התלמידים ע4י הנרכשות הידיעות למות אתפשוט:

 והנפשית. השכלית התפתחותם מידת את אבל וכדומה, בחינות שאלות,ע"י

 המטריאלית. המטקה בהשגת לתפוס. גם קשה ולפעמים - "למדוד"קשה

 'מה - הצלחתו את - לאחרים ולהראות - לראות המורה איפוא,יכול,

 עלול הוא ולפיכך האחרות, המטלות שחי להשגת ביחס לעשות לושקשה

 גם. מיוחדת לב תשומת להקדיש המורה' צריך זאה, בידעו אבללהזניחן.

 האלו שתייהמטרות דוקא כי לדעת, המורה על האחרות: המטרותלשתי

 רוב. פי על עולם-מושגות תפיסת ופיתוח הנפשיים הכחות-פיתוח

 רוחנית",_ "התעמלות למין המקצוע לימוד את להפוך אסור - אגב דרךרק

 הילד. כחות מאדן' ל רחוקות לעתים רק תועלת מביאה ישירהוהטפה

 בדרך וההרגלים הידיעות רכישת ע"י היינה הלימוד, ע"ימתפתחים
 ומעשים,. רעי,נות רגשות, הרגלים, ע"י מתפתחת עולמו ותפיסתהמתאימה,

ןן.' עליה. 'מבוססים בעצםשהם
4ן

 הפירושים. ניתיח  חחרי  לבוא  צריבה  השצור של המטר"קביעת

 בחומה מרובה במידה ח,לויה המטרה בחירת כילסוגיהם.

 הלי~

 השעור. של

 ההונבוננות. כושר .את לפתח מיוחדת אמשרות הנותנים פירושים ישנםהניתז'

י
.

 ן
,, 

 ן
. 

 ן
 ביב. לורזע המסוגלי5 פירושים וישנם שכלם, את ולחדד התלמידיםשל

ןי
ן

 ידיעה .נחוצה .ביחוד מסוימת. עולם תפיסת של הגרעינים אתהתלמידים

 בהתאם, ההוראה דרכי את .לקבוע כדי לסוגייכם, הפירושים שלמפורטת
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 האלה הדרכים בשעור. לעצמו מציב המורה אשר ולמטרה, השעורושהומר

 להלן.'יתבררו

 השיה כהוראת המטריאלית המטרה להשגת הירכיש1.
 כזה באופן ידיעות לתלמידים למכור דורשת המטריאליתהמטרה

 עומדת מפרשים, עם חומש המלמד המורה, 'לפני אותן. ויזכרו יקלטושהם

 שהם עד הפירוש עם החומש דברי את ללכד כיצד - מיוחדת שאלהעוד

 התורה, דברי אל אורגני בקשר קשור יהיה שהסירוש כך אהד דבר'יהוו

 בתוך הפסוק דברי ואת הטסוק דברי בתוך הפירוש את יראוההתלמידים
 במהותו תלויות הזאה, המטרה את להשיג יש שבהן הדרכים,והפירוש.

 מסוגי אחד לכל נתבונן הפסוק. דברי לביז שבינו ובקשר הפירושז2ל
 קליטתם של 11 הראות מנקורת ד', בפרק חלוקתם לפי.הפירושים,
 בזכרון.השמירתם

 סר" )ע' 1 מהמיון כפירושים המטריאלית הממרה היסגתא.
 ד'(

 הקשר ע". בעיקר נקלט רגילה, בלתי מלה היינו קשה, מלהבאור
 לא זו שמלה מכיון המשפט. משמעות ובין הזאת המלה משמעותהנבין
 בתוכם, ולהכניסה חדשים משפטים לחבר המורה צריך בחומש, עודומפגש
 יש: בקיצור: כאלה. משפטים ייצרו שהם התלמידים את לעורר.וגם

 עצמו הפסוק עם בקשר גם מלאכותי באופן רבות פעמים עליהלחזור
 הזאת המטרה את להשיג קשה יותר הרבה אחרים. 'משפטים עם בקשר.וגם
 יכולים אנו אין שפ כי - להבנה הקשים שלמים לפסוקיםוניחס
 חזרה - הוא זה במקרה היחידי האמצעי דומים. משפטים ע"י'להעזר
 בכל תשמט גדולה שבקלות העובדה אבל באורו. ועל הפסוק עלמרובה
 כמה מראה, הילדים, מזכרון האלה הפסוקים של משמעותם כך אחרזאת
 אסוציאטיביים קשרים יצירת בלי המיכנית החזרה של כחה הואשלש
 האדם. של בתודעתוצוחרים

 בעצמו הוא יכול סגנוני, או דקדוקי הוא לפירוש הגורם הקושיאם
 1 אמורים דברים במה אבל הפסוק. דברי עם הפירוש את המקשר חוטלשמש

 המפורטת ההתבוננות תוצאות אם הזה, הקושי את וזוכר מבין התלמידאם
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 תשומת את יעורר המורה שעל מכאן עיניו. לנגד עומדית הפתוקבדברי
 שגרס הנמוק אל ובכליל המפרש לחני שתמד הקושי אל התלמידים .שללבם

 של בזכרונו הלירוש השרשת לשם רק לא נחוץ זה וגו' כמובךלפירוש.
 שיתש. של המלג הבנתו לשם - ובעיקר - גם אם כיהתלמיד,

 הגיוני: לפירור?-הוא הגורם הנמוק בכלל או - שהקושיבמקום
 עובדות ובין הפסיק שבין קשר לעובדות, או אחו. לפסוק)סתירה
 ה ז ה הגורם על לסמיו כל'ל בדרך אין שם ההערכה( (11 התודעה שלאהדות
 במקרה הפסוק. דברי עם וללכדו בזכרון הפירוש את להשריש י ע צ מ אכעל
 לשם הדרוש האמצעי את. עצמו הפירוש גתוכז ולמצוא לבקש 'שזה

 ב.זכרון. וחזוקו הפסוק עםלכודו

 )שם( 2 מהמילו כפירושים המטריאלית הממרה היסגתב.

'1  רוב פי על הואןוותן כי המלה, עם בנקל מתקשר אנליטיפירוש
 כולה הפסוק א"ן.של - המלה של הבאור ע"י הפסוק כל של המשמעותאת

 - אנליטי פירוש sra~11 ונקלט ההורה לדברי מוקשר מוו גדולהבקלוה
 הקשר גם ולפעמים - ההגיוני הקשר .גם לקליטה עוור פהסינתיטי.
 התודעה. אח'ר1ת.של עובדות עם הפסוק את בו מקשר שהפירוש -הרגשי
 לבין שבינו גשר הסי:תיטי. הפיר'וש הוא בזכרון לקליטה ביותרהקשה
 הפשוטה למשמעותו מוסיף שהוא מפני רופו, רוב פי על הוא הפסוקדברי
של

~loDn 
 הנא אם המירו"זבעצמו, אמנם לו. ~hsin העומדים, ענינים עוד

 דברי לבין ~!tata הקשר אבל בזכרוז, היטב להקלט יכול למטרה,קולע
 אל מהפירוש אחגת שעמים לשוב יש כאז מהזכרון, להשמט עלולהתורה
tp1D~"אין אבל מביניהם, הקשר על לחזור כדי 

 להצטמצם,
 בלבד. 1'1 בדרך

 הילדים את ללהגיי ויש לפירוש, כמ,לואים ישארו לא ההורה שדבריכדי
 חזרה הפסוק. בתור וטונחים ככרוכים זה מסוג הפירושים את גםלראות
 כך. לידי ולהבי"ן, לסייע יכולה פירושו עם יתד הפסוק עלמתאימה

ז -'. .  ". וו- 

-
 . )שב( מהמי31,11 בפירושים המטריאלית הממיה השגתג.

 שייך,על הוא !י הדבור, את להרחיב' אין ט ש פ ה בדול הפירושעל
 דובר כבר. - שעדיהם והאנליטו-סינתיטיים האנליטיים לפירושים ' רובפ"
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 בדרך הפירוש גורם בזכרון לקליטה ביחס ביותר הגדול הקושי אתלעיל.
 עד לקרב התאמצות כל קורם נחוצה כאן הלכה. מדרש ובעיקרהדרש,

 האמצעי אל לפנות כאן יש בעיקר אבל השכל, אל הדרש את שאפשרכמה
 לקליטה נוח שאינו לימודי חומר לכל ביחס משתמשים שבו והמנוסה,הבדוק
 כולל שנגז כגון: השונות, צורותיה בכל החזרה אל היינו,בזכרון,
 על התמצית או התוכן מסירת ותצלובות, שאלות בדרך או עצמאיבאפן

 בזכרון, להקלט יותר נות אגדה מדרש וידומה. ובכתב, פה בעל תכניתפי
 ספוריותו הו האגדות אם ותמונות, ציורים, ע"י גם להעזר הזכרון יכולוכאן

 לספורי ביתס רק לא המחשה אמצעי לשמש יכולים והתמונותהציורים
 להשתמש ויש עצמה, התורה לספורי ביחס - ובעיקר - גם אלאהאגדה,
 ההומק. ~1TD של הראשון במחזור ביחודבהם,

 QIQ-11 ולהשרשתן הידיעות להקנית ביותר הטוביםהאמצעים

 והפעלת הידיעות ברכישת התלמידים של העבודה.העצמית : הם -הילדים
 אליהה והערצה הערכה רגשי ביחוד הידיעות, ע"י התלמידים בלבהרגשות
 כל מאד מועילות ההוראה של המטריאלית המטרה להשגת1;לל,
 הפור,מליוח. המטרות השגת לשם ללכת יש שבהן הדרכים,אותן

 שכשה נעבור האלו הדרכיםלבירור

 התורה הוראת של הפורמליות המטרות. להשגת הדרכים2.

 החומש בהוראת לפנינו לעמוד שצריכות העיקריות הסורמליותהמטרות
 פיתוח ג( ההגיון, פיתוח ב( להתבוננות, הכשרון פיתוח א( : הן מפרשים,עם

 , - האלו. מהמטרות אחת כל בקצרה תחלה נבררהרגש.

 שקועים או בשיחה עסוקים אנחנו כאשר ברחוב, בלכתנוא.
 אותם, ת 1 רא ל מבלי ותופעות גופים הרבה על אנו עובריםבמחשבה,

 בתכנו, רב ענין מתוך טפר בקראנו בהם. מתבוננים אנו שאיןמפני
 א,ת גם רואים ואיננו סביבנו המתרחש בכל לפעמים. מרגישים אנואין
 מבוגר ואפילו - ילד בי ידועה, תופעה זו הרי עצמו. בטפר המליםכחיב

 כך אחר למעות זאת ובכל מסוימת מלה לקרוא פעמים הרבה יכול-
 מ- מש ל בעיקר לב. .שם הוא הקריאה שבשעת מפני מדוע? קולה.בכתיב
 - לרכז הכשרון התבונן. לא פרטיה ובשאר המלה, שלעותה
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 רגע באותו ול,תעלמ אחד בפרט הפנימי הקשב את -. זה_לצמצם)וע"י
 ,,ן

 אפשר אי אבל והפעולה.המנשכלת. המהשבה אפשרות את לו נותן הוא"י. כשרונותיו, האדפןמשאר התשוב.לחיי הכשהון אולי הוא - הסרטיםמשאר
 הפרטים.של שגם,ראר לפי. אהד, לפרט רק רב זמן קשורים להשאהינו

 הקשג את דורשים-מאתנו.להעביר והם ינו, השובים והמציאותההיים
 ומתופעה - לגוף מגוף לפרט, ממרטשלנו

 לתומעה..לגבי
 עומדת זו העברה

 במינימום מקיפה :Aulan. קלת! זהיזה, להיות עלוה דרישות: של שלמה,12רה
 של רשמו את שקה יאותה להזניה מבלי פרטים, של מקסימום זמן.ול
 הקשב, מה לזמן יתע4 שעליהם הפרטים, בהירת - והעיקר פרט,כל

 מפרט הקשב הרכו,,של העברת -:,והל התבוננות שיטחית. להיותצריכה
 שמדברים אעפ"י כי לצייה המקום כאן הללו. לדרישות בהתאפלפרט
 במידה לב זעמים אין בהוראה, ההסתכלות עקרון על הרבהאצלנו
 הזה הדבר ואת התלמידים:, אצל וזנות החב ה כשרון לפיתוחהראויה
 ,"י גם אלא מתאימה, בשיטה הטבע מדעי לימוד ע"י רק לא להשיגאפשר
 נ ... . . .., . החומש.לימוד

- 
- 

 להתבוננות, בעיקר נוגע עכשיו עד כאן האמוה כל.;
 ושים. הח ע"י

 גם אלא בלבד, ההושיען עלי לפועל יוצאת אינה זו התבוננות)אמנם,.גם
 אנו ובלוכדו שומעה- השכל רואה, .)"השכל השכלבהשתתפות

 ישנה אבל חשובים. לפרטים לכוון..אותה בעיקר ועליו והרשים"(,שורים
 הדמי17 קוי תפיסת והיא: השכל, הוא שבה העיקרי שהפועל."תבוננ1ת
 ובין החדש בין.גבר ההבדל תפיסת ע"י שונים. עצמים שביןוההבדל
 היא .זו ולשאול:,"מדועז,ןושאלה להתפלא האדם מתחיל הרגילהדבר

 על מיוסדים "תודה פירושי שרוב ומכיון ההגיונית. המחשבה של"התהלה
 חכזהון פיתות משומן בכד יש הרז - "קושיות" על ההבדלים,תפיסת

ן,. .. .. .. . שכלית._להתכוננות
 יש בשאלה. ולהדר - "מדוע" לשאול רק יתכן לא הרי אבל ב. .-.
 הניתנת השאלות, על התשובה ואס עליה, תשובה להפש.ולמצאגס

 והמוסרי ןהגיוני הקשר את לפניהם לגלות עלולה המורים, ע"ילתלמידים
 השכלית הת41חותמ על זה במובן ולהשפיע החיים של שונים צדדיםבין

 התלמ?דנם.בעצמם ע"י הנעשה התשובה,יהמוסרית,.הנה.חיפוש
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 השובים נפשיים כחות אצלם לפחה עלול המורה, ובהדרכת נכונהבשיטה
 להתגלד וכשרוז שאיפה לאמת, שאיפה רגש-וכשרון-לבקורת, עצמאות,מאד:
 אצל ולפתח לעורר אפשר האלה הכשרונות כל ואח ועוד. נעוד קשיים,על

 מתאימה. כשיטה המפרשים מס התורה לימוד ע"יהתלמידים
 המ,תעוררות הש'ונות, השאלות על התש,ובות ותוכן החומש תוכןג,
 המפורטים הרגשות, את הילדים אצל לעורר עלולים החומש, לימוד עםבקשר
 הצדק רגו הבריות, ואהבת שמים יראת של רגשות : 2( סעיף ב )פרקלעיל

 לפתת המורים ועל ישראל, ולארץ ישראל לעם לה', אהבה רגשותוהיושר,
 המפרשים. עם התורה בלימוד שיטתי באופן האלה הרגשותאת

 הפורמליות המטרות להשגת המובילות הדרכים הן מה עכשונדאה
 . . השונים. לסוגיהם הפירושים עט החימש לימוד ע"יהללו

 ז מהאיוו הפירושים, בלימוד הפורמליות המטרות השגתזב
 .;. ד( פרק)עי'

 חסרה. או יתרה )מלה "נימי הגיוני הוא לפירוש שגרם הקושיאם
 הפסוק בין )סתירה חצוני הגיוני או וכדומה( הדקדוק לכלליאי-התאמה

 להשתמש ויש אפשר - לעובדות"( "סתירה" או אחרים פסוקים וביןהזה
 בעצמם שהם התלמידים את לעורר וצריך אפשר היינו, ההויריסטית,בשיטה
 לעורה היש המיחודית: השאלה מתעוררת פה אבל "הקושיא". אתימצאו
 - המפרש בדברי יעיינו בטרש הקושיא את תחילה למצא התלמידיםאת
 הקושיא את למצא פירושו פי ועל במפרש לקרא קודם להם לתת צריךאו

 אין אבל להתחיל, יש השניה שבדרך הדבר נראה לפניוזשעמדה
 בה.להסתפק
 הדרך זוהי - ראשית טעמים. מכמה צריך הווניה בדרך תחיללה
 ; המפרש בלי הקושיא את מוצאים היינו לא אולי אנחנו גם :הטבעית
 כבר אנו מוצאים הממרש בדברי כי ביותר, הקלה הדרך זוהי -שנית
 הבטוי : אגב )דרך הקשה אל 'מהקל ללכת ויש לפניו, שעמד לקושירמו

 .כבד" המושג כי מוצלח, איננו ד" ב כ ה אל .מהקל והמקובלהרגיל
 לעמוד צריכה לפנינו שלישית, בהבנה(. הקושי על ולא המשקל עלחל

 הבנת גם אלא הפירושים, פי יל התורה הבנת רק לא מיוחדתכמטרה
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 תהות לא המפרש לפגי שעמדה הקושיא ידיעת ובלי עצמם,הפירושים
 כד41- אם נפלות, מעורר האחרון הנמוק דוקא אבל שלמה. הפירוש)הבנת

 העיקרי". המ4. - סוף סוף הרי השניה. בדרך הרבהלהשתמש
,ן לקושיות. נהבסיס עצמה. התורה הבנת היא מפרשים עם התורהבלימוד  להתבוננות הי"דים אתל לחנך וצריך בהתבוננות, הוא - זהמסוג
 הקושיות. את בעצלם לשאול ללמדם גם הוא הראוי מן -ולפיכךעצמאית,
 את. לעורר תהן"ה. דבריהם את לקרוא 'מבלי המפרשים לפנישעמדו

 כגון:.איך מדרישת, שאלות ע"י אטשר זה, בכיוון הילדיםהתבוננות
 הדקדוק? לסי לומהכא4 צריך איך כרגילז הזאת המלה את.כותבים

 .אתם". הביעו אית במשפטז המלים על. הפשוט הסדי להיות צריךמה
 אין יותר לנוהה בדרגא וכדומה. - ז הפסוק של הרעיון אתבשטתכם
 את לפניהם לה4: ,רי יש מסיימות: התלמידי".-שאלות לטני'להציג
 והיאלות.צריכות_ התבוננות, לשם או"בתכנו בצורחו הנפלה,'החומר
 אצל לפתח נרקב כר באמת יש עצמם.',כאן התלמידים מצד)לבוא

 אנ) .זו ,התורה!4בדרך לימוד ע"י להתבוננות הכושר את.,התלמידים
 החומש .בין טבז,ל לחיץ הפירוש הפיכת של _הסכנה את גםטונעים
 אחרי גם יותר~מדי שאין'להגרר להזכיר בראוי מן אך הילדים.,ובין

 כהי. - בחומש להשתמש וצריך שאפשר 'אעפ"י הזאת, היפה"מיחודה
 לימוד.התורה אמ להפוך אין אבל הילדים, של הרוחניים הכחות אתלפתח

 המטרום את הסורמל,ת המטרה בשביל לשכוח גם ואין רוחני,ל.ספויט"
 ההוראה לבודת את לחלק מיוחד, פידגוגי טקט נחוץהמטריאלית...

 ומבלי: מהן' 4חת אף להזניח ההוראה,...מבלי מטרות כל השגת. ביןוהחנוך
 ... , ן, ,. ' : ל השנוה! לשם אחת'להקריב

 ביחמ' ההעריסטית בשיטה על,-השמוש לדבר: שאין מאליו,מובז
 או.כשמובנו רגילא; וכלתי_ קשה היא שהמלה., במקריס "קושילמליאת

 שהגורם. 11'ב"4רים' בשיטה, לאחוז. כן-איו וכמו קשה. הוא הפסוקשל
 תפיסת. של גרייז ,מסוימת,או'לורוע "ערכה לע~הר הרצוז הואלפירוש
 :למציאה. לא להשתמען פה אסשר' ההויריסטית. בשיטה מסוימת.עולם

 -:,--) , ,ו . ז הפירוש: תוכן' למציאת אלא לפירוש,.הגורם

 ,שבבתי-הטפף השונות בכתות בשעורי-התורה לבקר שהרבהמי

ן
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 ההויריסטיה בשיטה המשתמשים המורים כי להוכח, היה יכול:הדתיים
 עבודה _ע"י מצאו שהתלמידים בזה רוב פי על מסתפקים החומש-~הוראת
- המפרש, לפגי שעמדה הקושיא אתעצמית  דברי את קריאתם אחרי אם 
 לדבר איו הפיהוש, את קודם הם.קראו שאם מובן כן. לפני או)המפרש
 מצאו שהם במקרים .אבל הבאור. תוכן במציאת עצמית עבודה עלעוד

 כאן אפשרית הרי בפירוש תחילה. לעייז מבלי הקושיא את:בעצמם
 את גם להזניח שלא הוא הראוי 1'מן התירוץ, את גם למצוא:הדרכה
 מקרה בכל התלמידים העצמית..של השמוש,בעבודה של הזה:הצד

 ההויריסטית בשיטה להשתמש וכדאי אפשר ואיך מתי אפשרי. הואשהדבר
 . להלן. יתברר, זהו - הפירושים לתוכן.ביחם

 )שם( 2 מהמיון הפירושים כלימוד הטורמליות המטרות העגת כ..

 בפיהוש שהצורך במקום ביחוד אנליטיים, פירושים של ' יבמקרים -.
 ששת אחרים, פסוקים של דוגמאות להביא אפשר קשות, למלים בנוגעשווא
 יוכלו זה וע"י לתל'מירים, מכבר ידוע או יותר מובן הקשה המלה.הוכן
 יש נחם"... "ולא למשל: שלפניהם. בפסוק המלה מובן את בעצמם.למצא
 לך-, דברתי אשר אל העם את נחה "לך הפסוק' את התלמידים לפנילהביא

 המלה משמעות על בעצמם יעמדו כך ומתוך יותר, להם מובנת.ש'משמעותו
;נחם".
 לפעמים יכולים אנליטיים-הגיוניים פירושים- של במקריםגם'
 הפירוש. תוכן את - מתאימה הדרכה ביורת - בעצמם למצא.התלמידים

 ;ל את בירו להחזיק אליעזר יכול איך - בידו". אדוניו טוב .וכל :'למשל
 את להביא אפשר מתאימות שאלות-הדרכה ע"י אברהם? שלרכושו

 מתנה. שטר ע"י רש"י: של התירוץ למציאתהתלמידים
 אנליטו- או סינתיטיים לביאורים בנוגע גט להשיג אפשר זהדגר.
 היא הן מוזר! הוא הדבר התרפים". רחל.את .ותגנב למשל:'סינתיטיים,

 הבעת אחרי ? אוחם לקהה איפוא, מטרה, לאיו - בהם האמינהלא
 שהוא מסקנה לידי לבא התלמידים יבולים ובדיקתן אחדותששערות
 אישור את ימצאו. הם ואח"ם - ורה 'מעבודה, אבזה את להפריש"תכוונה
 ברש"י. הזאתההשערה
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קן-

ן

 ביחס שלןהתלמידים הזאת "עצמית העבודה בערך לזלולואין
 כח את לפתה אפלל 11 עבודה ע"י דוקא כי הפירושים, תוכןלמציאת
 כל ולבדוק ,~אור של השערות לשער אותם ללמד התלמידים, שלההגיון
 ההגיונית העבודה של הדרך נוהי והרי - העובדות שאר של לאורוהשערה

 והמרובים הגדולים מהקשיים להתעלם אין אבל המעשיים. בחיים הן במדע,הן
 הפירוש נוכחות , הוא הדאגי הטכנ' המכשל למורה. גורמת ווששיטה
 את ,מצא )"רוח מאשר בפירוש, לעיין להם נקל הרי התלמידים.לעיני
 את בעצמם ימלאו ש,ההלמידים ברצותו המורה, יעשה סוגהבאוה.
 אפשרי, במקרה!]שהדבר התלמידים, מעיני הפירוש את יסתיר אםהבאור,
 לפני . הפירוש שנוכשת לשער יש בכך! ירגישו לא שהם באופןאך
 המסר בבית הוזנחה שבשבילה העיקרית, הסיבה היתה התלמידיםעיני

 שאין ודאי ין,אבל תוכן,הבאורים במציאת התלמידים של העצמיתהעבודה
 , היחידה. הסיבהזו

 הרי זה ;בשיטה להשתמש אפשר הפירושים לכל בוחס לאאמנם
ן, את - ההטוריסטית השיטה ע"י ימצאו שהתלמידים לדרוש יוכל לאאיש

 השיטה מוגבלת ההלכה למדרשי ביחם וגם למשל. האגדה,מדרשי
.. 4 .. , 4  

. . 
 הדרש .בין בולט הגיוני קשר יש שבהם המקרים, באותם רקההויריסטית

ן, יחריזו שלא. המוריש מצד רבה זהירות גט נחוצה הכתוב. דבריונין
 כל א?ל.,מרות מצדם. "עצמי" באור של בנסיונות מדאי יותרהתלמידים
 בכל "תלמידיה של הזאת העצמית העבודה על לוותר אין האלה,הקשיים
 יש-יתבל שקם, כלחם תמיד לעם לתתה אין ואץ אפשרית, שהיאמקרה
 נחוץ'להכניס לזם.: מזמן מפרשים. עם המורה לימוד את לומן מומובה
 מ"ר עלול כשוה המטרשים: שתשבות של המעבדה לתוך התלמידיםאת
,ן את להרים שני ומצד התלמידים של המחשבה עצמאות את לפתחאחד  בין גם לפעמים החוצץ - הפירושים לבין התורה דברי שביו"חיץ

 ככשול "רב-פנים"ן,וצרת של סכנה גם אין זו בשיטה והילדימוהחומש
 . ., .השונים "פילוחים התאמת .על התלמידים 'דונו אדרבא,%תלמין'ם.

 . : )ן: הפסוק!לדברי
35
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 מטרשים עם התורה כהוראת החינוכית המטרה להשגתהדוכים3.
 בקיום קבועים הרגלים הילדים אצל ליצור צריך הדתיהחינוך

 - גם אלא בלבד, מלומדה אנשים מצות מתוך לא הרגלים התורה,מצוות
 המצוות. לקיום ליחס הילדים על אשר הגדולה, ההשיבות מתוך -ובעיקר

 לקבל הילדים על לקיומם מעשית והדרכה והדינים המצוות י ט ר פידיעת

 לימוד שעל התפקיד, הדינים. לימוד ידי על אלא התורה, לימוד מתוךלא
 ההשיכות בהדגשת בעיקר הוא הילדים, של הדתי בחינוך למלאהתורה
 פקודות בקיום כמו הטצוות, בקיום לראות הילדים צריכיט אשרהגדולה,

 המטרה ה.שגת לשם בתורה. בטוין את ימצאו העולם בורא מאתשבאו

 אם פרק, כל בסוף )או פרשה כל בסוף לסכם התורה מורי עלשאת
 )או זו בפרשה הכלולות הטצוות את מצוות( הרבה בתוכה כוללתהפרשה
 הנובעים המעשיים(, הדינים את )וביחוד הדינים י ר ק י ע ואת זה(בפרק

 וטוב - חז"ל למדרשי ובהתאם פה שבעל התורה פי על האלומהמצוות
 ידו. על וייערו .החנוך" בספר זו למטרה יעיינו אם המורים,-יעיו

 היא 'מסוימים, למעשים ליחס שעלינו החשיבות, הרגשתאולם
 השיטה ולפי שלמה. עולם מתפיסת אלא אהה, עובדה מקביעת לאתוצאה

ן  צריכה אגדה"(, "מדרש )בפרק לעיל, כאמור היהדות, שלהמיתושית
 להפך ולא nllsa, מקיום דתיים, מ,מעשים להתפתח הדתית העולםתפיסת יי

 בלימוד בעיקר הלברי הדתי החינוך האחרוז הזמן עד טיפל לכך בהתאט-
 לשם הנוספת, המטרה לשם במיוחד פעל ולא המצוות ובקיוםהתווה
 שבהם התנאים אבל הילדים. בלב דתית-יהדותית עולם תפיסתפיתוח
 לשאלה והחינוך ההוראה של ערה לב תשומת דורשים עכשו חייםאנו
 העם של הלק ומאותו לנו הזר מהעולם ומהחברה, מהרחוב - מגל'צד.זה

 אותה של הקולות ילדינו נפשות לתוך מתפרצים - זרה לתרבותשיצא
 דוללו והק,ולות הלב, את וצדים יפים כך כל "ם שפיתיהההרבות.
 מהתורה היוצאים האפקיים הקולות את ילדינו בלבות,מהרישים
 ואת - אצלם להתפתח מספקת איננה הדתית תפיסת-העולם1ממצ11תיה.

 קיום את מניחים הילדים ה'. לתורת זרה תפיסת-עולם יורשת,מקומה
 מיבני. באופן אותן ממלאים הם ביותר הסוג ובמקרה המעשיות,המצוות

 נתונה שנפשם בעוד הרגל, מתוך או ומורים הורים מצד דרישה פיעל
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 מ.שסחתם בני 4ל מצד רואים שהילדים במשפחות בהחלט, דתיות.בטשפהות י,ו וגם תורה, ארבה לומדים שבהם אתיים, ספר ובבתי לגמרי. אחריםלערכים
 הולכים המצוות, בקיום בעצמם ומשתתפים המצוות כל של קפדניקיום

 כל עצמם 4עי והפורקיט מיהדות הרחוקים לצעירים, הילדיםומתפסחים
 האל" "צעירים אצל כי היא לכך הסיבה ומצוה. תורהעול

 - "תפתחה
 השונים קדשים' ערכים ונוצרו אחרת, תפיסת-עולט - מילדותם עוד.אולי

 בנפשות "מלשדי בהקדם ל,יוע איפוא, עלינו, .היהדות. מערכי.לגמרי
 שהגרעינים לג ולדאוג יהדותית תפיסת-עולם של הגרעינים את.לדינו
 . ןן ".' ' ' . טוב. יבול יתנו"אלה

-. 
 עלינו באיטמלורוע, שאנו יבול-טוב-מהשדה בכדי,;לקבלאולם,

 הצמחים ויונת הנרעים לקבלת הקרקע את הדרוש הכל ההילה.יכין
 מהקרקע ולהרחיק וטובים בריאים גרעינים לזרוע מהם, שיתפתחוהרכים
 עלינו .לכל.הדבריםוןהאלה. התבואה... לגידול. להזיק עיכול מהכל

 תפיסת-עולם ש, היטודזת את התלמידים בלב באים'להגיח כשאנןלדאוג.

-

- 

 היא .,הוכחות. חקירות 1"י~ נקנית איננה מסוימת, עולם תפיסת .
 לתוה חדרו, אשה יסודיות, מהגחות.מתפתחת

 תת-ההכרהגשי
 .האנשים

 הקסם באשפעת בנפשם ונקלטו בילדותם; אפילו רוב פי. על:בצעיהותם,
 אר האנשים. לאולם והערצה האהבה רחשי שי בעטים אותה שליוההמיוחד
 עמקיי אל השו ההנחות,היסידוות לחדירתן'של שגרמו המעשיםלאותם
 את לסגל 'נדי הקרקע"; את "להכין כרי איפוא, נחוצים, תנאים שניהנפש.
 אהבה .4גשות ה,הדות: של היסודיות ההנחות. לקבלת הילדיםנפשות
 בלב ורגשות;אהבה-כנערצה ,-י למורים התלמידכם בלבוהערצה
 הדתית תמיסת-הע"מ: של ' היסודות י היהדות! לקדשי'המורים

 באחדו%:בהשג"תד ה', ע"י ,העולט בבריאת האמונה הם:היהדותית
 ההנחות ~יני~את בהר ידו על פה שככתב.ושבעל התניה ובמתוהפרטית
 חמסינים כדכים א:כ,; דרך בלב'"ילדים' לגרון יש האלההיסודיות
 שישילעם-העכרה כיותר והידוש כיתר הי-ר הלאומי מהרכושמאליהם,

 מוגדה IDINa י האלהךלילדים הרשיונות את. למסור כמובז, צורך,אין
 פה,ובכתב ב% האלה הבעת'הרעיונות מהילדים .לירוש, גם ואין]ומופשט,
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 שההנהות נחוץ ופעילה, היה הרגשה בלבבם ירגישום שהילדים רק, , נחוץ

 ערכים של מסוימת דרגא אצלם תקבענה ברוחם, תהיינה האלוהיסודיות
 איננו המבוגרים, אנו, גם חיילים. דרכי כל ועל מעשיהם עלותשפענה
 ואף - הכרתנו בבסיס הקבועות היסודיות, ההנחות כל אתיודעים

 היסודיות שההנחות אפשר, אי כמובן, פעולתן. את שם הן פועלות כן פיעל
 ברור, המורה... בלב רופפות תהיינה אם התלמידים, ללב תכנסנההללו

 אישיותו, בכל לפעפע בלבו, מושרשות להיות הן צריכות כל שקודםאיפוא,

 %ב מלבו תעברנה גם הן ואז פעולותיו, ובכל התנהגותו בכללהתבטא
 המצוות בקיום ובפעולותיהם, בהתנהגותם גם לעינים ותתגלינההתלמידים,
 ביחס רק כי המצוות; לקיום ביחסם - ובעיקר התורה, שלהמעשיות

 הקנית אופן כאמור, אבל, ! התלמידים של העצמאית ההערכה 'מתגליתהנה
 לעשותן מבלי אנס, דרך ורק אך 'להיות צריך היסודיות.האלו"הנחות
 במשעול להעבירן יש הנכש, חיי של כהליכות שפתי:! לשיח"נושאים

 לתוך למישרים וזורם המורה של מלנו השופע הרגש, צנורות דרךהרוח
 ! לכך הזדמנויות הרבה נותן מפרשים עם החומש ולימוד התלמידים.לבות

 ולתזה התלמידים של והמוסריים הדתיים הרגשות את לפתח.
 הפירושים עם בקשר שיחות ע"י אפשה - הדתית ההכרה אתבהם

 הנצי"ב של הערתו את. לדוגמא נקח 1האנליט0-1ינתיטיים,הסינתיטיים
 האלקים" לפני הארץ "'ותשחת י"א פסוק ו' פרק .בבראשית ,לתורהכבאורו

 שבין ב,עברות חמס".- הארץ "ותמלא, למקום אדם שבין בעברות-
 בדברים להשחתה גרמה למקום אדם שבין בדברים ההשחתה ן לחברואדם
 הקשה על לשיחה נושא לשמש יכולה הזאת ההערה לחברו". אדםשבין
 של המדומה המוסר .על המוסר, של הדתי הבסיט על והדת, המוסרשבון
 והרגזני - הזה במקום אלקים .יראת ),,אין בה' אמונה מחוסריאנשים
 שני הם ודת שמוסר בשוק,  השולטת להשקפה בנגוד - אשתי"( דבר, 'על

 הנחשבים האנשים, של המזעיפת דתיותם על בזה, זה תליים בלתי.דברים
 ולמה לך חרה "למה הפסוק ' על וכדומה. מוסריים, ואינםלדתיים
 ראוי אין תקנה איזי לקלקול יש "כאשר הספורנו: מעיר פניך",נפלו

 )השוה לעתיד" תקון להשיג להשתדל ראוי אבל שעבר, מה עללהצטער
 האס ז משגיאותי להתביש לי "למה : החכם" ב.נתן לסינג דברי אתלזה
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 רגע באותו ול,תעלמ אחד בפרט הפנימי הקשב את -. זה_לצמצם)וע"י
 ,,ן

 אפשר אי אבל והפעולה.המנשכלת. המהשבה אפשרות את לו נותן הוא"י. כשרונותיו, האדפןמשאר התשוב.לחיי הכשהון אולי הוא - הסרטיםמשאר
 הפרטים.של שגם,ראר לפי. אהד, לפרט רק רב זמן קשורים להשאהינו

 הקשג את דורשים-מאתנו.להעביר והם ינו, השובים והמציאותההיים
 ומתופעה - לגוף מגוף לפרט, ממרטשלנו

 לתומעה..לגבי
 עומדת זו העברה

 במינימום מקיפה :Aulan. קלת! זהיזה, להיות עלוה דרישות: של שלמה,12רה
 של רשמו את שקה יאותה להזניה מבלי פרטים, של מקסימום זמן.ול
 הקשב, מה לזמן יתע4 שעליהם הפרטים, בהירת - והעיקר פרט,כל

 מפרט הקשב הרכו,,של העברת -:,והל התבוננות שיטחית. להיותצריכה
 שמדברים אעפ"י כי לצייה המקום כאן הללו. לדרישות בהתאפלפרט
 במידה לב זעמים אין בהוראה, ההסתכלות עקרון על הרבהאצלנו
 הזה הדבר ואת התלמידים:, אצל וזנות החב ה כשרון לפיתוחהראויה
 ,"י גם אלא מתאימה, בשיטה הטבע מדעי לימוד ע"י רק לא להשיגאפשר
 נ ... . . .., . החומש.לימוד

- 
- 

 להתבוננות, בעיקר נוגע עכשיו עד כאן האמוה כל.;
 ושים. הח ע"י

 גם אלא בלבד, ההושיען עלי לפועל יוצאת אינה זו התבוננות)אמנם,.גם
 אנו ובלוכדו שומעה- השכל רואה, .)"השכל השכלבהשתתפות

 ישנה אבל חשובים. לפרטים לכוון..אותה בעיקר ועליו והרשים"(,שורים
 הדמי17 קוי תפיסת והיא: השכל, הוא שבה העיקרי שהפועל."תבוננ1ת
 ובין החדש בין.גבר ההבדל תפיסת ע"י שונים. עצמים שביןוההבדל
 היא .זו ולשאול:,"מדועז,ןושאלה להתפלא האדם מתחיל הרגילהדבר

 על מיוסדים "תודה פירושי שרוב ומכיון ההגיונית. המחשבה של"התהלה
 חכזהון פיתות משומן בכד יש הרז - "קושיות" על ההבדלים,תפיסת

ן,. .. .. .. . שכלית._להתכוננות
 יש בשאלה. ולהדר - "מדוע" לשאול רק יתכן לא הרי אבל ב. .-.
 הניתנת השאלות, על התשובה ואס עליה, תשובה להפש.ולמצאגס

 והמוסרי ןהגיוני הקשר את לפניהם לגלות עלולה המורים, ע"ילתלמידים
 השכלית הת41חותמ על זה במובן ולהשפיע החיים של שונים צדדיםבין

 התלמ?דנם.בעצמם ע"י הנעשה התשובה,יהמוסרית,.הנה.חיפוש
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 תהות לא המפרש לפגי שעמדה הקושיא ידיעת ובלי עצמם,הפירושים
 כד41- אם נפלות, מעורר האחרון הנמוק דוקא אבל שלמה. הפירוש)הבנת

 העיקרי". המ4. - סוף סוף הרי השניה. בדרך הרבהלהשתמש
,ן לקושיות. נהבסיס עצמה. התורה הבנת היא מפרשים עם התורהבלימוד  להתבוננות הי"דים אתל לחנך וצריך בהתבוננות, הוא - זהמסוג
 הקושיות. את בעצלם לשאול ללמדם גם הוא הראוי מן -ולפיכךעצמאית,
 את. לעורר תהן"ה. דבריהם את לקרוא 'מבלי המפרשים לפנישעמדו

 כגון:.איך מדרישת, שאלות ע"י אטשר זה, בכיוון הילדיםהתבוננות
 הדקדוק? לסי לומהכא4 צריך איך כרגילז הזאת המלה את.כותבים

 .אתם". הביעו אית במשפטז המלים על. הפשוט הסדי להיות צריךמה
 אין יותר לנוהה בדרגא וכדומה. - ז הפסוק של הרעיון אתבשטתכם
 את לפניהם לה4: ,רי יש מסיימות: התלמידי".-שאלות לטני'להציג
 והיאלות.צריכות_ התבוננות, לשם או"בתכנו בצורחו הנפלה,'החומר
 אצל לפתח נרקב כר באמת יש עצמם.',כאן התלמידים מצד)לבוא

 אנ) .זו ,התורה!4בדרך לימוד ע"י להתבוננות הכושר את.,התלמידים
 החומש .בין טבז,ל לחיץ הפירוש הפיכת של _הסכנה את גםטונעים
 אחרי גם יותר~מדי שאין'להגרר להזכיר בראוי מן אך הילדים.,ובין

 כהי. - בחומש להשתמש וצריך שאפשר 'אעפ"י הזאת, היפה"מיחודה
 לימוד.התורה אמ להפוך אין אבל הילדים, של הרוחניים הכחות אתלפתח
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 ... , ן, ,. ' : ל השנוה! לשם אחת'להקריב

 ביחמ' ההעריסטית בשיטה על,-השמוש לדבר: שאין מאליו,מובז
 או.כשמובנו רגילא; וכלתי_ קשה היא שהמלה., במקריס "קושילמליאת

 שהגורם. 11'ב"4רים' בשיטה, לאחוז. כן-איו וכמו קשה. הוא הפסוקשל
 תפיסת. של גרייז ,מסוימת,או'לורוע "ערכה לע~הר הרצוז הואלפירוש
 :למציאה. לא להשתמען פה אסשר' ההויריסטית. בשיטה מסוימת.עולם

 -:,--) , ,ו . ז הפירוש: תוכן' למציאת אלא לפירוש,.הגורם

 ,שבבתי-הטפף השונות בכתות בשעורי-התורה לבקר שהרבהמי
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 מ.שסחתם בני 4ל מצד רואים שהילדים במשפחות בהחלט, דתיות.בטשפהות י,ו וגם תורה, ארבה לומדים שבהם אתיים, ספר ובבתי לגמרי. אחריםלערכים
 הולכים המצוות, בקיום בעצמם ומשתתפים המצוות כל של קפדניקיום

 כל עצמם 4עי והפורקיט מיהדות הרחוקים לצעירים, הילדיםומתפסחים
 האל" "צעירים אצל כי היא לכך הסיבה ומצוה. תורהעול

 - "תפתחה
 השונים קדשים' ערכים ונוצרו אחרת, תפיסת-עולט - מילדותם עוד.אולי

 בנפשות "מלשדי בהקדם ל,יוע איפוא, עלינו, .היהדות. מערכי.לגמרי
 שהגרעינים לג ולדאוג יהדותית תפיסת-עולם של הגרעינים את.לדינו
 . ןן ".' ' ' . טוב. יבול יתנו"אלה

-. 
 עלינו באיטמלורוע, שאנו יבול-טוב-מהשדה בכדי,;לקבלאולם,

 הצמחים ויונת הנרעים לקבלת הקרקע את הדרוש הכל ההילה.יכין
 מהקרקע ולהרחיק וטובים בריאים גרעינים לזרוע מהם, שיתפתחוהרכים
 עלינו .לכל.הדבריםוןהאלה. התבואה... לגידול. להזיק עיכול מהכל

 תפיסת-עולם ש, היטודזת את התלמידים בלב באים'להגיח כשאנןלדאוג.

-

- 

 היא .,הוכחות. חקירות 1"י~ נקנית איננה מסוימת, עולם תפיסת .
 לתוה חדרו, אשה יסודיות, מהגחות.מתפתחת

 תת-ההכרהגשי
 .האנשים

 הקסם באשפעת בנפשם ונקלטו בילדותם; אפילו רוב פי. על:בצעיהותם,
 אר האנשים. לאולם והערצה האהבה רחשי שי בעטים אותה שליוההמיוחד
 עמקיי אל השו ההנחות,היסידוות לחדירתן'של שגרמו המעשיםלאותם
 את לסגל 'נדי הקרקע"; את "להכין כרי איפוא, נחוצים, תנאים שניהנפש.
 אהבה .4גשות ה,הדות: של היסודיות ההנחות. לקבלת הילדיםנפשות
 בלב ורגשות;אהבה-כנערצה ,-י למורים התלמידכם בלבוהערצה
 הדתית תמיסת-הע"מ: של ' היסודות י היהדות! לקדשי'המורים

 באחדו%:בהשג"תד ה', ע"י ,העולט בבריאת האמונה הם:היהדותית
 ההנחות ~יני~את בהר ידו על פה שככתב.ושבעל התניה ובמתוהפרטית
 חמסינים כדכים א:כ,; דרך בלב'"ילדים' לגרון יש האלההיסודיות
 שישילעם-העכרה כיותר והידוש כיתר הי-ר הלאומי מהרכושמאליהם,

 מוגדה IDINa י האלהךלילדים הרשיונות את. למסור כמובז, צורך,אין
 פה,ובכתב ב% האלה הבעת'הרעיונות מהילדים .לירוש, גם ואין]ומופשט,
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 הודות אדם להשג יכול מה יודע אינני והאם ? .ליגקנן "91 רצון ג,אין
 על י"צהתשובה, לשיחה ,הזדמנות לתת יכולה 11 הערה והז"(לרצץ

 של האדש..הערתו לנפש נותנת שהתשובה המעוף ועל החידבר'"כח
 יכולה למרימה, וירד הרעב מפני א"י את בעובו חטא שאברהם"רמסתן,
 הרעיונות גייני את וידומה. - א"י את לאהוב יש איד לילדיםההראוה
 אותם, נותנים-הפירושיםיילפתח - למחשבה הדחפים את -האלה
 שיהוי עזי והמעשיות  המוסריות המסקנות את מהםלהסיק

 ים מייחרית
 לתה גם,1המקום וכאן התורה. ישעורי מחוץ בעיקר יש -התלמידים
 - המיוה. בהדרכת הללו הרעיונות את לפתוי בעצמםלתלמידים
 דורשים יהר1תית ' דתית תפיסת-עולם פיתוח לשם מיוחדתגישה
 רוב סי על מתיחסים ל,,דרש" מדרשים. על המיוסדיטהפירושיט
 כי הפצימעלהדגיש, כאשר אומרים, דייש" "זהו מלחניה.באירוניה

 או%ר.מיישדוצה - דוש" רק והו "הלא מהפשט.  רחיק הואהסבר,פלוני
  גישה '"פסוק. של "טשוטה למשמעות. הבאור של ההארתו אי אתלהצדיק

 "נתלים: שהם4רק ה,.ררשים"  לאותט ביחס נכונה אולי היא ל.דרש"זו
 מוצדקת איננה הגישה'הזאת אבל להם. התכוון לא ושהכתוב הסטוקבכברי
 המסירת, קושה פה הלכה. למדרש ביחוד חו"ל, למדרשי ביחס וכללכלל

 הגיוני !קשר הדרש קשור פה י קדושה של אומי ויש.לו היהדות, שלהרות ומיי טכלוההיכז הדרש נובע פה ; הדרש לדברי ההכוון באסתשהססזק
 אחריו קדס'לשובא כל-אשר אח בחשבון נקח אם הפסוק, לדבריאמיץ
 הוה "הגיוני הקשר נראה תמיד שלא. אע"פ פה, ושביל שבכתב.בתורה
 המיתדים הפיריש1פ, להוראת ביש רבה זהירות איפא, נחוצה, עינינוילנגד
 כוה; לביסוס דרש:הניתו: כל הגיוני ישילבסס'באופן 1( הדרש:על

 הסמוק "ברי שבין ההגיוני לתלמידים.את.הקשר לבאר שקשה במקרים2(

 )היינו: הדרש,1:11
 כמקו"

 על.ט"ך ה*ש את "פתוק מדברי להסיק שקשה
 מסיני שנ~רה הקדישה המסורת לפי כין להדגיש, יש -1 "הגיוןחוקי

 המוסרי התוכו את לתלמיד:מ להראות :ש 3( זה. ,דרש התורה כאזךתכ11גה
 פלאיכן? ,המוסתך הוכנו על הדרש את לבסס כדי. -.לא. "דרש. דברישל

 ,ש . : "חדות במלים התלמידים) מוסה את , הדרש של תכנו יסוד . עליבסס:
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 לנפשות ולקשרם של_קדושה הרגשה מתוך חז"ל מדרשי את לילדיםלתת
 והמוסר! ההגיון בעבותותהתלמידים
 של כזה יחם הילדים אצל לפתח יש חז"ל לאגדות בנוגעגם
 יש אלא, שלהן, הספורי בצד רק להסתפק אין כמובן, פה, וגםהערצה,
 דוגמאות ע"י אלא מופשט, באופן לא המוסרי, תכנן כל את לפניהםלגלות
 ושהגרעין כפשוטו להבינן לנו שקשה האגדות ואת התלמידים! מחייממשיות

 ואולי מיוהד, באור בלי להשאיר יש לעין, בולט איננו שבהןהמוסרי
 בודאי בהן שיש המורה( של דעהו לפי - נחוצה שהיא )בשעהבהדגשה
 האגדות אבל להסתירו, לנכון העל מצאו מסוימת מסיבה אשר עמוק,רעיון

 התורה. בפירושי מעטות כלל בדרך הן זהממיז
 גרעיני .את התלמידים בלב לברכה ויזרע המורה ילך זובדרך

 בזה אבל אותן. המחזקים רגשות בהם ויטע היהדות של היסודיותההנחות
 בנפשות - טפוחנו שבשדה לכך לדאוג גם נחוץ די! לא עדין~לבד
 הסכנות אל לב לשים עלית רעים, עשבים יעלו לא - הילדים שלהרכות

 : שתים הן והסכנות לשוא. ועמלנו לריק יגיענו כל את לעשותהעלולות
 התורה לדברי בסתירות אחרים למודים אגב להתקל יכולים הילדיםא(

 המתנגדות אחרות יסודיות הנחות בנפשם לקלוט עלולים הם ב(והמסורת,
 הדתיות.להנחות
 הטבע, במדעי למצא התלמידים יכולים התורה לדברי סתירותא(

 הללו "הסתירות" מסוגי אחד בכל נתבונן המקרא, ובבקורתבהסטוריה
 'כהן. לנו הצפויה הרעה פני את לקדם ובמה איךונראה

 ממשית סתירה שיש לחשוב, היא גמורה טעות והדת. הטבע מרעי1.
 סתירה שום להיות יגולה ואינה אין, האמת צד על והדת. הטבע מדעיבין

 את זר סותרות שהן קודמות נחות ה מתוך יוצאים שהם מפניביניהמ,
 יותר וההגיון השכל מופתי 1"י מוכחת להיות יכולה מהן אחת ושאיןזו

 ההנחה, מתוך - לצאת ומוכרחים - יוצאים הטבע מדעיטהשניה,

 מכחישה והדת לנו, הידועים הטבע כחות רק תמיד ופעלו פועליםשבטבע
 .המתירה" ה'. של פעולתו את רק ובהזח בעבר בטבע ורואה  הזאת ההנהגאת

 ביסודות ידיעות לו שיש מורה וכל 'מדומה, מתירה איפוא היאהזאת
 מכתות לתלמידים  הוה הענין את להסביר דרך למצא בנקל יכולהמדע,

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בסים על "ספקות" נתעוררו אצלם אם יסורי, ספר בית שלהגבוהות
 )ן;' .. הטבעמדעי

 המדויק, המדע ובין הרת היו סתירה אין אם והרה. ההיסטוריה2.
 למסקנותיה ה~עה וההסטוריה, הדת בין סתירה שאין וכמה כמה אחתעל
 הכקובים ה~ורים של כאמיתותם "אמונתה" סמך ועל השערות יסוד.על

 בחפירות, ~מצאו הטבלאות על החקוקים או העתיק בזמן הסופריםבספרי
 להעמיד ב מתוי המויה הטבע. מדעי של לאלו הדומות הנחות סמל עלוגם
 ועליו ההיסטוריות, החקירות בכל שישנה אי'.הדיקנות, על התלמידיםאת
 היתנגדות לפסקנות האמן לבלתי עיניהם את להאיר איך לדעתגם

 לדבר-
ן, ולמסקנותיה."תידה

 בקורת היא כתכול, ההיסטוריים, .המדעים" אחד המקרא". "כיורת3,
 ע"ן ה"חוקרים",ן,המושפןים של הכרס סברות המקרא. "מדע" אוהמקרא

 ע"י או הנוצרים, המקרא מבקרי רוב  שבלב ישראל, לעםהשנטה
 - העברים המקרג מבקרי רוב שבלב ישראל לתורתהשנאה
 הזה, השם ,וכן אח. יודעים שאינם אנשים, ע"י רק .מדע" בשםנקראות

 בשמ,ן"פרופיסורימי. ונקראים באוניברסיטאות מרצים לפעמים. הם גםאם
 ההנחה. סחורות, אין הדת ובין הזה ה,,מדע" מסקנות בין גםאבל

 שהיא השמים, מז . איננה שהתורה היא המקרא בקורת שלהיסודית
 סו ב,דדים.טבצאתה אנשים יצירת או העם יצירת אדם, ידימעשה

 זו, ביצירה יועלם חלקים אילו המקרא, בקורת חוקרת ת, הזא"הנחה

 נפלו שגיאות אילו האלה. התלקיט נוצרו ומתי מיע"י
 בנק"

 ואין' ההנ"ך
 - השמים ~ן היא שהתורה נגדית מהנחה יוצאת הדתלתקנן.

 היתה ,אז .בקורת.המקרא,גם ששמו "מדע" אותו "מדויק" היה גם1ל1
 .תורות", )שתי' היהדות: ובין מסקנותיו בין סתירה, אפשריתבלתי

 ילהגיי; למסל11חיהן: ולהתבגש ל,,הפגש" יכולות אינן שונות, מהנחות"יוצאות
 ששמרים-ל~ברימ,.שונים, כמו המקרא, בבקורת עסק כברשהתלמוד

 כתוב פרשיות ויערוב בטויים'כמו בז שנמצאיםספני

 כאזי
 .אין,מוקדם

-
 .~וע". נ,דרשית אמונד.,יהזצאת בבעיה .עיונים שיי ההונדת את ראה

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 להלביש הרוצים אנשים, רק יכולים - וכדומה בתורה",ומאוחר
 נין גדול הבדל יש המציאות. את ולזייף הקדושה בבגדי הטומאהאת
 האנשים .סגנון" לפי התורה דברי סידור לבין בתורה ה' דברימידיר
 לא האחרונה ההזהה ממנה. שונים חלקים כביכול, שיצרו, הדורותאו

 בקורת לכל מוקדמת הנהה ושנוהי התלמוד, חכמי אצל .כנראה"היתה

 לראות יכול' איננו רציני אדם שום הרי חסידיה. גם יכחישוהמקרא-לא
 - אחרות רחוקות אנליגיות על או הסגנון השוואת על הבנויותבהשערות,
 יצירת בתורה לראות האדם שכל אמ להכריח המסוגלותהוכחות,
 במקרה נוספות" .הוכחות לשמש יכולות הן היותר לכל ; שוניםאנשים

 האלו. ל,,הוכחות" הקודמת יסודית. והנהה נתקבלה זושהשקפה
 להלחם עלינו האלו ממסתירות סוג לכל שבנוגע אימוא, יוצא, ..

 הילדים. אצל אחרת או זו בצודה להופיע העלולות נגדיות יסודיותבהנחות
 אפשר הילדים, אצל כבר הנמצאות היסודיות, בהנחות להלחםב(

 לבדו השכל בעזרת המלחמה אך הלג. ודרך השכל דרך דרכים:בשתי
 ההנחות נכנסות ה.שכל דרך לא כי מטרתה, את להשיג יכולהאיננה

 הלב, דרך נכנסות הן בנפשם. ונקלטות התלמידים הכרת לתוךהיסודיות

 הנפש. מתוך ולגרשן בהן להלחם יש הלבודרך
 בהשפעת התלמידים של בלבם היסודיות ההנחות נקלטות לעיל,כאמור

 אותם כלפי הילדים מצד והכבוד האהבה רחשי ומתוך אותו המלוההקסם
 היסודיות. גהנהות איפוא, להלחם, כדי אותן, קבלו שמהםבאנשים,
 באות הן כי הכרה, לידי הילדים את להביא יש לתורה,המתנגדות
 את ורכונו זרים בתוך שהתבוללו מאחים או - מאויביםמזריי,
 הדת הריסת כי ההרגשה, את בלבם לעורר ויש אויבינו, שלהאידיאות
 להתקים יוכל לא הארץ" "בנין ושום העברי, העם הרס זהוהעברית
 : מבפנים ולהרסו מבחוץ הער את לבנות אפשר אי 1 העם בהריסת רבלזמן
 הוא! והרס סתירה - כזהבנין

 - תכנו סילוף 1"י - משתמשים שבו הלאומי, הרגש אותוודוקא
 הראשיים הכחות כאחד לנו לשמש צריך ישראל, בתורת להלחםכדי

 שהרי 1 העברי הנוער בקרב החדרתה למען ישראל, תורת למעןבמלחמתנו
 העם של לקשר הפסיכולוגי הבסיס הוא - העכרי הלאומיהרגש
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י  אבוה "מורת ה',.ע-י בתר באביתינו ה'! ואל התורה אלהעברי
 היגש- בעמון 1מ041 גאבותיו מואס - בה שמואס ,ומי התורה לנונמסרה:
 חזק, וכה אורגני כה בקשר בזו, זה הקשורים .והדת;העברית,הלאימי
 ועבודה_ זרים ע,ים ובהדירת בהתבוללות גמלחמתם לזו זה לעזורצריכים
 . . י2ל,הילדים! נשמתם להיכלזרה

_,- 
 '- '. ..ןן . .

~. _
 לגגך מט?,הוהאתך כל את המורה ישוה רק חם והחומש, ,-לימוד .,
 את-יבות.התלמידים לקשר כבר.לעיל,. כפי.שגאמר צריך, תמיד,"יניו
 כמהזוי עזה  האומה לאבות משפחתיבקשר

 הראשון,
 יש הזה  ואח(הושי

לחוי
 של.הולרים  הלאומי.ביחשם  הרגי י"י.החררת השג?  במחוור

 . ,; ,,. . ישראל.לארז
 ic':tcn  .[ן.-

 ישראל,. מדינת אזרחיו אנחנה שאין היאי ומעציבה מוזרהעובדה
 הלאומיים רגשותינו בעבר. פה אבותינו היי את ם י ש י ג ר מ ילדינו גםואין

 אנו' שקועים וגה. לה ובדאגותינו ד י ת ע על'ה במחשבותינו רקמתבטאים

 הלאומי ממעין לשא51 שנוכל מכדו יותר העתיד ועל ההווה עלבהגיונותינו
 !:העבה לבריאוןהאומה הנחוצים-כל'כךן הרוחניים הכוחות. את ר ב * בש

 בלי' .היינו והזמן, המקום לנבולית~ מופשט'מעבר באופז: בינילנוקיים
 בבואנויאחף א% אל-זיננו זמני ובלי.יחס מקומי:אל'מקומנו;אנו,חס

 מגורינושלפנימי לבית ובכניסתנו מולדתנו,: לעיר ארוכהפרידה
 תוקפים,

 באהבה'בכל.פרט: נזכרים ואנו הימים'שעברו; על געגועים המוואותנו
 לאוחר ןלעבה הקשה את בלבנו -מחזק' זה ' ההם. גימיק תייגו"ירטי
 אלותינה חזו שבהם המקומות, לאבוגינוו גיחםגם - ילוןנו ליצור,אצלנו,.גצל יש וא רגשי קשר אתנו; אז שחיוהאישים

 קשור!"
 זכרונות. עם.

 - הרגשה זדן ילדונו את גם  ולהביא -  יצממךויליגו~להרגיטעליהם
-  בו נמצאים "מקום'שאנו בקרבתכי  גם-בו-ביוםיםמש.- ואולי 

 פה-נתנסה אליתם, "' דבר פה וועקב, יצחק. היו אברהט,אבינההתהלך
 התהלכו לבהם את.המקומו,ל ולרכוש לכבדם ועלינו'לא.רק -בנסיונות,
 ללכוד גם )לינן: עליהם!( )ולהגז אחר?הם;' לבניהם שייכים ושהיואבותינו
 גם בלבד,-אלא הארץ לא'את בגרושה לקבל עלינו הרוחניות!בדרכיהם

 'רכוש שירשהך'-מאבותיך גומה לנו... הנחילו הם אשרכל
 )גיתה(, שלך!"יהיה
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-

 המקומי הקשר של אמצעי-המחשה התלמידים בירי לתתוכדי
 הנותנת שבתורה סדרה לכל לערוך הראוי מז אבותינו, וביןלבינם

 בסדרה הנזכרים המקומות רשומים יהיו שבה מיוהדת, מפה לכךהזדמנות
 לשם ישראל מדינת של השובות אחדות נקודות גם בה להוסיף אפשרזו.

 את לבלבל רק העלולים אחרים, פרטים שום בלי אבלשווריאנטאציה,
 לרשום תלמיד כל צריך 11 מפה ועל - הקשבתם את ולפזר.התלמידים

 מיוהד. ברגש יעשה שהדבר לכל לדאוג המורים על כמובן, מגורז. מקום.את
 העבר הארץ'ע"י'הכנטת ובין בינינו הקשר את ילדינו בלבנפתח

 בינינו הקשר' את כך ע"י בהווה-וההזק היבר החיאת ע"י ההווה,ולתוך
 . .. . ה'!. ובין בינינו האומה, אבות.ובין

', 

א ..,.. ,,,-.. .,:,.. ,;.,-.. ;.:, .. ;. 
 ., .. . _. א.. .._. ._. . רש"יי. החומש.עם הוראתעלל.

__ 
........ 

 הספר בתן ברון רש"י,.המקובלת עם החומש בלימוד העממית .השיטה ,.-
 היאהבתלמודי-התורה

- 
 פסוק .לכל. (e"? של ;פירושו. את להוסיף

 חוכן הבא,אחריו. לפסוק הפירוש,.הוה,.כדי.לפנות תוכנו',של את:ולהסביר
 האסוצייציה,של ידי בעיקה.על בזה מתקשרים.וה ודברי.הפסוקוהפירוש

 שנק על, מוטבות בשינה, שאלות בעיקר. שהן המורה; שאלות.'וושכנוה.נ

 פירנשו,:ועל זה.,את יפסוק. מוסיה, שרע:"י הידועה על בלבו:דברים
 את הכבדתי אני כי פרעה, אל . בא ,משה אל. ה' .ויאמר : למשל הפירוש.שבנת
 בה התרה ביאור.'המורה.: בו". והתרה 'מבאר:-,,בא.אל.,פרעה רש"י.לבו"י'
 המורק שאלות היהודים; ישלה'את לא י?ענשו.אם ועמו שהוא אותו הזהר-

 ;בא.אל הפסוק דברי. על רש"י אומר מה :ן;אחרילהביאור
 פרעהי

 זה מה ?'
 מסביר.המורהןלפעמים.גם הזאת 'אתיהשיטה לעזוב גלי-והתרהיבו"?

 היא;אינה 1ה1.אם מפורשת.ברש-י היא אם הן שלירש-,, הקושיה"ת
 את.זרעך. ושמתי עמה אחטוב היטיב "ואחא-אמרת :' למשל בה.מפורשת,
 כעפת ורעך והיה. אלא אמרכלו. לא והלא ז. כר לג אמר והיכן. ~- הים"שחול.
 שנים, ושבע, שנה ועשרים מאה.שנה שרה' ימי "ווהיו או: וכף. אלא ?והארץ

 ח ח י ;( ' ..rr בשנת א' בממעינות" פזרספ הזה המאמר*
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