
-

 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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ן,
 נדרש אחד לאןשכל לומר -בכל.כלל.וכלל. שנה נכתב לכך רש"י:כפרש
 שואל.., להמביר"1יש-י המורה יכול האלה. המקרים בשנילעצמה
 פירושו את לפסוק המוסיפה הרגילה, השיטה. מן סטיה כא1 אין*בל
 להגיע התלמידים _בשביל' הצוהך ולאלמן מרש?י.' הכא מדבר 'רש"יכול

 הפסוק דברי 'מין האהדות עם כיהד ידועות. מעלות הןאת- לשיטה. .: . ון 'שן ' ' התורה..- דברי להבנתבעצמה
 זהו התוהה: דירי ,של התפיסה תמימות_ נשמרתיגמן רש"י:,פירושו:של

 הזאת.הוא ~יטה של ביותר הגדול היתרון אולם רש"י! לפיפירושם
 הבנת אלא דורשתןממנו, אין-היא: ( המורה בשבילי ביותר הקלה' שהיא1,'
 היא המוהודיקה שמטרתןן 1כי11 ,במקום", רש"י דברי:.. והסברת רש"ידבהי
 כיןשןטהל:זאת.היא את:~בודתה;הרי.יוצא המורה להקל:על =בעיקר

 -.. -",% --.ן ח4 ב, . .המהאימהןביותרןלדרישותיהמיתוד?קח,
 ך-

 : הם ואלה - הזאת הרגילה השיטה מחסרונות להתעלם לנה אין אולם - ,'ך
 הש"4:2ל את:פגש!: התורה, השיטה-הזאת,:המוסיפה-לדביי -ו( ך.:
 אינה הביאור, אח4 מעמיקה מחשבתית עבודה כל ובלי: מוקדמת הכנה,כל

 קל:.מה החורהןןוכמיט נהולאת הצורות,)של-שיטה.התירגום;איא')אחת
 מעמוק ביאוה *י -זה שיטה נגד גם להגיד אפשה התירגום שיטת נגהשנאמר
 התורחי.: וברי, מןלולן תחליף, אלא, :_. תירגום ככל אין:ה"ירוש,-יותהל

 התורא לבריו ביג יותה אמיץ קשר לןצור אינו:משתדל: אם:המורה.,ם,ת-ך2(
 התלמידים, ג,1)התורה4בין חיץ מעזן הפירוש:להיות עלול - הפירושובא

 י4.ךהה "ך י--[ בזכרון.-דה 'ייקלט:יפה לאוהפ?רושיעצמו
 '-ך באלה,-קהמפרש~ןבמקרה:דנ1 םינתיטיים;.היינו 3(.ן'בפירושים ;,.. ף':,שי

 מןסיהלרעיוהדת, אם~ הפסוק;:כי שלל ההוכן'הפשוט את מבאר איננורש"י;
= מוסרי.או:'  .,;יו בקשל בלי-התעיות . הפשוטה-בפירוש, הקריאה. הרי, 

 בי1 ובקשר אחד מצד התורה דברי ובין הזההרעיון
 הרעיוי

 התנהמת ובין
 - הזה עלןירעי11 ומי", שטחי. מושג. ,ןתת עלויה שני,, מצד.התלמידים:

 ,."-( ".:ון-,-- סח בפירושים:אנ%ליטו-סזנתיטיום..ק,-:ף הדיגוהוא
 את;הוראת:החומ'ש מנצלת איננה ידיע,ת~בלבד, הנותנת זה שיטה 4( :ף:

 פיתוח י, , הלנו ההוראהן של,, : והחינוכיות ל והפורמאליות המטרותלהשגת
 ,ויצירת וה~"ר:ים, .. הדתיים .. וכהרגשות ;פןתות והשכל,כושר-ההתבוננות(

 הקודם. מאכרי ראה'
45
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 הפורמאליוונ המטרות כאשר - בעבר ואם דתית-יהדותית. עולםתפיסת
 ידי על החינוכיות והמטרות הגמיא, של מוגבר' לימוד ידי על מושגותהיו

 במטרה החומש בהוראת להצטמצם היה אפשר - והרחוב, הביתהשפעת
 בבית- גמרא של מוגבר לימוד אין כאשר עכשו, הרי בלבד,הלימודית

 בחינוה חיובי גורם יוצרים אינם הבית, גם ולפעמים הרחוב, וכאשרהספר
 הנ"ל. המטרות להשגת.שתי גם החומש הוראת את לנצל יש -הדתי

 החסרונות לעומת הרגילה השיטה של המעלות שתי את עכשיונשקול
שהזכרתי.
 הות התורה דברי של המסורתית התפיסה שתמימות ספק אין1(

 באמצעות לתלמידים זה נכס להקנות בידינו עולה היה 1ל1 גדול. רוחנינכס
 בית-הטפר. את עזבם אחרי בלבם קדושתו על ולשמור הרגילההשיטה

 נשאלה מכבר זה אולם אמרת. שיטה על לחשוב צורך אולי היהלא
 דתי חינוך .או חמימות של דתי חינוך - עדיף חינוך איזההשאלה:
 התלמידיה חיים בה שבסביבה לדעת עלינו 11 בשאלה ובדיוןשבהכרה,

 לשמש יכולה התלמידים של הדתית התמימות אין הספר בית לכותלימחוץ
 על לשמור שנוכל לחשוב, חמימים נהיה אל הרחוב. השפעת בפניתרים

 אותה לנטוע בידנו יעלה גם אם התלמידים, רוב של האמונהתמימות
 בהכרה גם לחיים, בדרכם התלמידים, את לצייד עלינו מה. לזמןבלבם
 היחוב. של והקושיות השאלות בפני לעמוד שהוכל וברורה, חזקהדתית
 ואין הרהוב. בנסיונות לעמוד שיוכל עמוק, דתי רגש גם בהם לפתחועלינו
 היהירה הצורה - רש"י פירוש לפי התורה דברי של התריסהתמימות

 רש"י. עם התורה בלימוד הרגילה והשיטה הדתית, התמימיתשל
 אזכיר זה מאמרי בסוף הדתית. החמומות להקנאת היהידה הדרךאיננה
 ללכדו נדע רק אם זו למטרה בה להגיע שאפשר יותר. יעילה אחרת,דרך
 - .בה.

 וקלה נוחה שהיא הוא, הרגילה השיטה לטובת השני הנימוק2(
 המורה את לשחרל צריכה שהמיתודיקה הסבורים הם רביםבשביל.המורה.

 ממשיות. עצות למורה לתת ועליה לשיעור בהתכוננות עצמית עבודהמעול
 מזרים רק לא המקצוע. הוראת של שיעור בכל לעשות עליו מהומפורסות,
 כל למורה להגיש - היא שמטרתם לימור סלרי ישנם זוז לדעהנתפסים
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ן

 רוב 1 התיכנון ןאת החיפוש את ממנו להסוך כדי לשיעווו, צריך שהואטה
 הבעיות ספרי כגון בחשבוז' הלימודספרי

 והתרגילי~
 משאירים אינם

 הספר על עם.החימ,ידי" לעבור המויהן.עליו של יצמית למחצנהמקום
 המכדרים וישנםן,ספרים, בו. הרשום בסדר והתרגילים הבעיות אתולפתור

 "תפריטים בצורת המורה של עבודתואת
-"fillal 

 - והודש... חודש .לכל
 את.המורה לשחרר המיתודיקה של מתפקידה זה אין -אולם

 בספר תפרג'הארוחה את, המוצא טבח, איננו המורה עצמית;,מעבודה
 המיתודיקז, - הרוגא של הוראותיו אחרי הממלא חובש, הוא ואיזהבישול,
 הוא המורה הלשוד, בספר - בריצפט רשום וכך הואיל להבינן,מבלי
 ולדרישות יגכיתה לצורכי השיעור את להתאים ועליו ומכוונו, השיעוריוצר

 עצמית אותו,ןמעבודה משחררת ,איננה' המית,דיקה הנתון, .ברגעהכקצוע
 ולהדריכו לעבודהן,עצמית לעוררו להיפך, הוא, הפקידה - השיעור,בהכנת
 החומש הרגילה,,בהוראת השיטה של ביותר הגדול המיתורי החסרוןבה.
 מטרה לו החובהו,להציב טן המורה את מתחררת שהיא בזה, הוא רש"יעם

 ה'מטרה להשגת דרכיך לחפש הצורך ומז התורה בשיעור ועצמיתמסויטת
 . .הזאת.

ף --.
 .:ב.

 רש"י. פירוש. וש התורה להוראת אחרת דרך להציע איפוא אנסה -:
 היא - רש"י התורה'נ כשיעור המרכו כי היסודית; ההנחה מן יוצאאני

 התנוון 4ה עיי התורה. להבנת עזר ספר משמש ורש-י עצמה,התורה
 התורה. לימוד לשיש פירושו את וכתב בתורה התבונן הוא - עצמורש"י
 עלינו מוטל לתלמי*ם, ולהסבירו .פירושו את ללמוד באים אנווכאשר
 כיון רש"י: פירש מה ולראות - בתורהלהתבונן

 שהמטרי
 בכל הלימודית

 צריך הנלמדיםן,בשיעוה הפירושים באופי רבה במידה' תלויהומיעור
 ללמד. שעליו בשיקור ברש"י הנפגשים הפירושים, סוגי הם מה לבדוקהמורה
 לפי, במיון ,'-

 או סגנוני דיוקי; קושי של במקרה הפירושים, גורמי
ך הבאות: הדרכיט. משלש באחת ללכת המורה יליעיוני,  :, 

 אא לשאף התלמיגם לעירר:'את היא' גיותר הטובה הירך-1(
 לפני גם הרי רש"י! ישל הפירוש את יראו שהפ לפני רש"י.קישיות"

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 לתת יש זה לשם 1 הפירוש את נתן שהוא לפגי 11, קושיא עמדהוש"י
 ימצאו בעצמם שהם כדי שוניכ במקומות התורה בדברי להתבונןלתלמידים

 את הכבדתי אני כי פרעה אל "בא למשל: רש"י. לפני שעמד הקושיאת
 את המכילים הקודמים הפסוקים את למצוא לתלמידים לתת ישלבו".

 אליו" ודברת פרעה אל בא משה אל ה' "ויאמר פרעה": אל .באהצווי
 דבר "בא כ"1(, )ז, אליו" ואמרת פרעה אל בא משה אל ה' .ויאמר א(.)ט,
 בין ההבדל את ירגישו התלמודים י"א(, )ו, מצרים" כלך פרעהאל

 של הקושיה את להקשות ויתעוררו הנלמד, הפסוק ובין האלההפכוקים
 את גם בעצמם למצוא יצליחו ואולי ז מה לשם - פרעה אל כארש"י:
 בו. והתרההתירוץ:

 לא עומדת זו קושיה כי להדגיש, יש 1ה במקרה אבל - פירושו מתוךן גם רש"י קל הקושיה על לעמור לתלמידים לתת טוב לפעמים2("
 ! ולפניהם לפנינו בעיקר אלא בלבד, רש"ילפני

 הדרך לפי רש"י ביאורי את גם לתלמידים לתת יש לפעמים3(
 טוב 1 הפירוש מתוך או הפירוש לפי הקושיה את לעורר בליהרגילה,
 - כמז, קשים, משפטים בפידזש' או קשות מלים בפירוש' כדלנהוג
 שאת" תטיב אם .הלא 1 יוקם" "שבעתים 1 הרביצם - הגמלים" את"ויברך

 זכדומה.-
 עם דתי-מוסרי רעיוז מקשר רש"י כאשר הסינתיטיים,בפירושים

 לימוד גם כי - לרש"י התורה 'מן השיעור מרכז עובר התורה,דברי
 ומיוהד! חשוב מקצוע לשמש צריך עצמורש"י

 לדעתי אך רש"י, עם חומש בהוראת הרגילה השיטה את שוללאינני
 רש"י, לפני שעמדו הקושיות .את ולנצל בה, השימוש את להגבילצריך
 לעורר וכדי עצמה התורה בדברי התלמידים התבוננות את לעודרכדי
 ילמדו זו התירוץ..בדרך במציאת התלמידים של העצמית המחשבהאת

 . רש"י., בהבנת.דברי להעמיקהתלמידים

 רש"י של פירושו , את לפעמים מנצלים עכשו יד גם אם אולם, '..
 פירושו שי הניצול הוא יותר נדיר הרי "הזכרתי, פורמאליותלמטרות
 האלו המטרות ואת דתית-יהדותית, עולם תפיסת לפיתוח חינוכיות,למטרות
 הרגילה השיטה התוכה לפי הפירזשין למיון לב ישים הוא אם "מורהישיג
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 והדגש_ שמהשבה לאוצרות לב לשים מבלי האלה "פייושיט עלשברת
 לבם, תשומת לכך[,את להפנות דעתו נותן המורה אין ממילא בהם,הטמונים

 של השחוז לפקוק רש"י פירוש לשמים יכול לדוגמה התלמידים.של
 של ~פסיכולוגיה מאמרי ,)ראה ידי. על הזה הפירוש וניתוחהתורה
 אמונה" כבבעיות "עיונים בהוברת האמונה" של והפסיכולוגיההכפירה
 . . 1ן .. לעיל(.,שנזכרה

 :. ה,לימודית בקטרה להצטמצם למורה לו אטור ורש"י חורהבלימוד
 ה'4א.שית.הזאת,. המטרה את יזניח אל לתלמידים. ידיעותבהקנאת
 .לפיתוח. לימודן~תורה, ידי על התלמידים לחינוך גם לדאוג עליואבל
 . ., . [; מוטריח., דתית עולם חפיסת וליציהת והלב,.השכל

 התורה גבהוראת הפירושים ערך על השקפתי את להמחישאנכה
 אפשר- 'האדם ג~1 בהזנת המשתתפים החומרים את מביולוגיה.בדוגמה
 ולויטאמינים, )תססים( לפרמנטים מזון, לתומרי סוגים: לשלשהלהלק
 חומרים. אינם הפרמנט,ם האדם. גוף ובנה שמהם החומרים הם המנון"ומרי,
 ,לעיכולו. "אדם בגוף המזון לתסיסת רק גורמים הם ן זה במובןמזיניך
 מטפיקח מהם קטג כמות גם אולם בכמויות.קטנות, אותם מכיל האדםגוף

 המזוה. תועלת[,מחומרי מפיק.כל הגוף היה לא ובלבדם רב, מזוןלעיכול

 כראוי,. עדיין נחקלו לא העיכול ובתהליך האדם בגוף הויטאמי:יםתפקידי
 ' האדם; שי בגופו מחלות:שונות 'מתפתחות בהעדרם כיאבל'ידוע

 :אפשר בכלימקצוע לילדים. נותנים שאנו הממשיות הידיעותאת
 הרוחניים. החיים מסוימת במידה נבנים מהם הרי כי המזון, לחומרילהשוות

 העצמי,ת. המחשבה גירויי בלי - המיוחדים הפרמנטים בלי אבל האדם.של
 - והרצון היגש ולהפעלת שכלי לעיון מפורטת, להתבוננות הילדיםשל

 על' כייה~פעה בלי מת, כמטען הממשיות.אצלם הידיעותתישארנה

 בחומרי את-גלדים להלעיט בעיקר שאטה הישנה האסכולה ויוחם.נפשם
 התהליכים. " ;תע*רו הילדים שבנפש ;לכך, -דאגה :ולא בידיעות, .-נ,11

 השפעה. שנפש"~קבל כדו הרוחני:הזה; המזון לעיכול הדרושזם'הנפשיים
 על. גס ער,*כש;1 הבירו השקפה:זוכבירה.ע"י.היד;עוורהנ;-ל.;מנקודת

 לב. ;ש'מו הילדיטלזולא בשביל בלבד מזון חומרי כעל לתורההפירושים
 עלולים שהם המחשבון לגרעוני_התסיסה..של. .לפרמנם,ם.הנכללים,בהם
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 בילקוט לתורה הפירושים בבהירת כי להדגיש, עלי התלמידים. בלב.לעורר
 של הזאת הפרמנטאטיבית בתכונה בעיקר התחשבתי שליהמירושים
 ומעמיקה מפורטת להתבוננות הילדים את לעורר ביכולתם.הפירושים,

 היה בעיני בהן. נוגע שהפירוש בשאלות ולהתענינות התורה בדברי'יותר
 אולם, הפירוש. של 'מהתוכן יותר חשוב הפירוש של הזה הצדלפעמים

 גם לציין יש הרי הפירושים, של הפרוצנטים ידועה במיות הוזנחו.אם
 התורה לדברי הערצה - והמ שכהם, נים לויטאמי ביחס גדולהמזנחה

 לערכים מעל ערכה ,העמדת התורה של הקדושה הרגשת ה';כלדברי
 הויטאמיו בלי כי לדעת עלינו אנשים. ידי על שנוצרו ביותר.הגדולים

 ; התלמידים ביהדות התלמידים, בדתיות השחפת מחלת להתפתח עלולה.הזה

 ובפירושיה! כתורה הרבות לידיעות מינוכי ערך כל יהיה לאבלעדיו
 ך ר ד התלמידים בלב להכניס יש ואותו רש"י, בפירוש נמצא הזה.הויטאמין

 נפשו פינות בכל אשר המורה ללכת יוכל זאת בדרך המורה, שללבו
 חדור יהיה לחומש המורה אם השמים.. מן היא התורה כי ההכרהתשלוט
 משה של מקומו ממלא הוא כי ישראל, לילדי ה' שליח הוא כיהרגשה,
 דאל יש ילדי ל התורה בהסברת והאמוראים, התנאים כל ושל,רכנו

 תלמידיו. ללב מלבו התורה קדושת של ההרגשה תעבור ממילא הרי-
 ביעוד הגדול זהבטחוז "תמימה "אמונה התלמידים בלב תיווצר זה ידיעל

 לגאולה אותנו להכשיר בכוחם. אשר העברי, העם של והנצחי.האלוקי
 והשלימה!:"אמיתית

ג
 . המורים אלדבר

 של המטרות לשלש לב לשים מפרשים, עם תורה המלמד המורה,על
 ע"י 2( 1 המקצוע 'מתוכן ידיעות לילדים למסור 1( : והן מקצוע, כל.הוראת
 של כשרונותיהם את. לפתח האלו הידיעות מסירת של מסוימותדרכים

 הרגשי ואת ההגיון את, להתבוננות, הכשרון את בעיקרהתלמידים,
 לחפיסת לחנכם כדי מסיומות להשקפות התלמידים של לבם את לקשור:3(

 .. ,. מסוימת.עולם

 מס. ראובן "וצאת "מהבר, מצת יתזרה", פייושיס י.ייקוס מתיה.ההקדמה.
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