
 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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ן,
 גמטרהיהראשונה להשיג'את הלויים.בעיקר ~שתדלים כללבדרך

  ;ידיעות את -להרקיב .- יו למטרה משמשים המפרשית פירושיוגם
 מוסיף היינו, מסויגת, הסברה התורה לדברי מוסיף פירוש כלהתלמידים.
 שהידיעוה יכך, לדאוג יש 11 למטרה בשאיפה גם הרי אולםידיעות.
 ואין בקשה,'פנימי, החורה לדברי קשורות תהיינההנוספות
 על הפירוש נשל במקומו - המקום לפי שביניהם בקשר ורק אךלהסתפק

 קריאת אחרי הפירוש תוכן קליטת זמן - הזמן לפ, או - הפסוקיד
 היא, התורה דבלי ובין הפירוש היו "פנימי הקש,ר קביעתהפסוק.
 ידיעות סכום א, .להגדיל רק שואפים אנו' יאשר גם הכרחיתאיפוא,

 זו במטרה- המצטגם המורה בשביל גם הוא הכרחי ולכןהתלמידים,
 וב, הטירוש בין הקשר מהות על וחשביו דין לעצמולתת

 התורה, דברי
 לשמש יכולה לעי"ן הנזכרים ' המיונים לפי השונים הטירושיםוחלוקת
 ןן ן. הוה. הקשר בקביעת דרך מזיהלמזרים

.ן;.....
 על מפרשים עי' ההורה הוראת של השגיה המטרה השגתלשם

 התלמידיט גת לעוררהמורה
 למצ"

 ן, ... לעזוף "מורה ש הזה, הקשר את בעצמם
 את והז המפרש לפני שעמדה "הקושיה" את הן בעצמם למצואלתלמידים

 המקום מהשואת נובעת "התירוץ"( )או שהקושיה במקרה פירושו.הוכן
 לתלמידים לתת יש התנ"ך, של אחרים מקומות עם התורה שלהנדוו
 הקושיה את להג מסבירים שאנו בטרם האלה במקומות ולהתבונןלעיין
 שהובאו מ~מים פירושים יד על רשמתי זו לעטרה התירוץ. אתאו

 או .- בששיתו המפרש מסתמך שעליהם בתנ"ך. המקומות אתגילווט
 וההגמון למוסר דריש, על מבוססים והתירוץ שהקושיה ובמקריםבתירוצו.

 המזטריים הנמזגים את הפירוש, הסברת לפני התלמידים, למני ל"ניאיש
- והתירוץ הקושיה. את ' "מנססיםוההגיוניים, '  להלמידים לערירי : כדי - 

 : "באות הדוגאות ע"י הנאה. הדרישה את כאז אמחיש כעצמט. אותםלמצוא
 פירוש,-הרמב"ן,ןנעל-"ט,ריט לתל~ידים'אה שנותניט טרםא(

  )כאן הפרשיו"אאלו שתי את בתורה לקרא לתלמיריט לתת ישלוט,. שע"ה למן ללוק אורחיו את אברהט  הזמין לא מדוע המבאריםוהאבלבנאל
 בעצמם להט: כר( התורעל fiK~ln יל השני "מחזור על כמובן,מרובה'
 ולוט, אברהם האורחים,ע;י בקבלת את'"הבדליםימצאו

 ומתו~השואתשאי
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 היום. בתם אברהם אצל הופיעו  )האורחים האלו הפרשיות בשתיהפרטים
 שהמפרשים  לשאובות ~עצמם לבא התלמירים על ערב( לפנות לוטואצל
נוחרים.
 אר"ל של פרוטו את לתלמידים מסביר שהמורה טרםב(

 להראות עליי ונגבה" וצפנה וירמה ימה  "ופרצת 1  י"ר( כ"ח.)בראשית לפתוי
 וקדמה ונגבה. צפנה נאמר:  שבו  יד( י"ג,  )בראשית הפסוק אתלתלמידים

 בשתי השמית רוחות של הסדר שנוי את יתפסו שהתלמידים כדיויטה,
 את לתלמידים לתת וכדי הזהי השנוי לסיבת וישאלו האלוהפרשיות
  באיזה לברר, להם לתת יש שד"ל. של באורו את בעצמם למעואהאפשרת

 )וילך יציג  הלך כיוון  ולאיזה.  הנגבה( ונסוע  )הלוך אברהם הלךביוון
 קום(. בניארצה

 על המור" .צרור של פירושו את לתלמידים שמסבירים טרםג(
 לעורר יש צחקת", כי .לא צחקתי..." "לא י"ס( י"ח, )בראשיתהפסוק
 - צחקה שהיא העובדה את שרה כחשה כיצד המוסרית, השאלה אתאצלם
 כדי בקרבה", שרה "ותצחק הפסוק את בעיון לקרוא, להם לתתויש

 בין הויכוח כי הנ"ל, לשאלה התשובה את בעצ'מם ימצאושהתלמידים
 היינו - הערכתה על אלא העובדה, עצם על לא היה לשרהאברהם

 הזאת המלה מובן במלא צחוק נקרא .בקרבה", צחוק פנימי, צחוקאם
 לא.או

 החזקוני, הרשב"ם, של ההסברים את לתלמידים שנותנים טרםד(
 משכנתה אשה .ושאלה ב"ב( ג', )שמות לפסוק והקבלה והכתבהאברבנאל

 השאלה את אצלם לעורר  יצג ושמלות" זהב יבלי כסת כלי ביתהומגרת
 וזהב כסף לההדיר, מבלי המצרים, אצל לקחת היה מותר האםהמוסרית,
 כדי להחזיר?. שלא מנת על - לשאול היה מותר והאם -ושמלות

 השאלה את לפניהם להעמיד יש התשובות, את בעצמם ימצאוומהתלמידים
 שדותיהם, ואת בתיהם את - הם רכושם ;ל את לקחת היהודים יכלו.האם
  עבורת" IQr כל במשך עבודתם פרי ואת - דגבדים רהיטיהםאת

 במצרים.
 את לקחו שהיהודים הרעיון, את התלמידים בלב תעירר הזאתהשאלה
 השאירו DnT1 להם שייך. .היה. אשר כל. חלף והשמלות הזהב,הכסף,.
 .. שם. שעבדו .עבודתם חלף .וגם המצרים של. לרשותם.בטצרים,
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 הפסוקים את לקרא לתלמידים לתת יש - ה.השאלה" לשאלת ובנוגע.
 ובחדלים איש(,נזם", לי ותנו שאלה מכם "אשאלה : כסד( )ח.בשופטים

 יוכהו האלה מהפטורים - נחלתך" גויים ואתנה ממני "שאל : ח'()ב',
 בקשת תמיד יא טשמעותן הוישאלו" "שאלה", המלים כי לדעת"תלמידים

 ".. מתנה. בקעת גם לפעמים אלא להחזירו, מנה עלאפץ
 הן - בהדרכת,:המורה - בעצמם ימצאו שהתלמידים אחרירק

 יש - המפרש של תשובתו את 1ה1 המפרש ייני שעמדה הקושיה.את
 השואפת 11, הוראך בשיטת הפירוש. את 1ללמ11: לקרא לתלמידיםלתת
 צריף לעצמית, עבודהם ..ע-י התלמידים שי הנפשיים הכהות אתלפתה
 ט ס ק ט כ לא לשמע - רש"י פירוש כל וכן - זה בילקוט הניתן פירושכל

 כסימום ללא והמוסבר.ע"י,המורה, השיור בשעתהנקרא
 סיכום, התלמידים, של .העצמיתעבודתם

 ימצאו בו אשי
 עבודתם, לתוצאות האישור את העצמית, עבודתם גמר אחריהתלמידים,

 ספר כל 1מלא צריה כזה תפקיד )בעצם, עליהן. החזרה ואת ניבוחןאת

 לימוד - התלמיד.והמוהה של במרכו:עבודתו עומד זו בשיטה ..
 אולם נלימנד""תורה. מולה,דרך רק המשמש המטיש, לימודהתורה,.ולא

 היינו "מפהש, דברי מתוך גם הפירושים את להבין התלמידים את ללמדיש
 המקומלי( השיטה !)שהיא הפוכה גשיטה גם ללכת לפעמיםיש

- '  
 היינו,

. -. התלמידים ולעויה..אע זה המפרש.לפסוק מירוש את הפסוק יד על.לקרא
 התשוגם תוכן ואת המפרש לפני שעמדה. את.הקושיה הפירוש מחודלתפוס ין . -

 שבשיטה,זוגעובר,מרכ1 מהעובדה להתעלם למורה אבל.,אין נותן.שהוא
 -.למפהשןהלימודמהתורה

_.. 
 ;--( גנ4 - . , .._- . :

 סיפוק המוצא~,ולא נקודת לשמש וצריה:- - יכול הפירוש לימור.
 שבקם מיוהדים; .לשעוריםך סיכומי . שימש שהוא אחריך )לפעמיןבלבד(,
 של השלישית המטרה להשיג.את המורהרוצה

 א לדוגמא נקח מסוימת. עולם תפיסתהתלמידים
 ד',.ב,( )בראשית הפסוק לדברי א( . ..

 ."וקין_

 יראת ביי האדמה "עבורת הירש:. רפאל שמשוןר'
 הזה,יכזללתת,דהןפה הרעיוז של.קין:.למדרגהו
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 על ואפילו העם, ויל התקינים לחיים האדמה עבדת של הגדול ערכהעי

 על שני ומצד - והכלל היחיד של הרוחניים ההיים להבראת הרבערכה

 העובדה, לנ~כ" שאת שבהערכהההפרזה
~alyr 

 גס היה היאשין האימה

 האדמה. "עובדי האחרון 'בזמן לעמנו עוללו אשר כל ולנוכח הראשון,הרוצח
 לידי ההלמידים את להביא כך ע"י יש אדמה... עובדי עטים וגם-

 ורוחניים חמריים לחיים רחי הב תנאי היא האדמה עבודת שאםהרעיוז
  ורק למוסר, ערובה שום בה איו כי מספיק(, תנאי היא איןהקינים,

 יכול התורה ושמירת הבורא עבורת av מתלכרת הארמה עבורתכאשר
 קדיש. גזי למדרגת קין של ממדרגתו לעלות הארמה עוברעם

 הארז ותשחת י"א( ו', )בראשית ~p1DD הנצי"ב של הפירושב(

 - oan הארז ותמלא למקום", אדם שבין "ברברים - האלהיםלפני
 זו" להשחתה גרמה הקורמת ההשחתה .כי לחברו". הארם שבין"בדברים

 וקיום בה' האמונה בין היחס על מיוחדת לשיחה נושא לשטש יכול-
 אדם כי המקובלת לדעה בנגוד המוסר. ובין - למקום אום שביןהמצווה

 שהשחיתות הזה הפירוש קובע מוסרי, אדם להיות יכול בה' מאמיןבלתי
 יראת אין רק אמרתי ),,כי בה' אמונה מהעדר תוצאה היתההמוסרית
 בה' המאמין האדם ורק אשתי"( דבר על והרגוני - הזה במקוםאלהים

 אדם שבין אלו והן לחברו אדם שבין אלו הן - מצוותיו כל אתומקיים
- ה' מצוה אותן גם כילמקום,  מחלט. מוסר בעל הוא 

 ח'( ו', )בראשית לפסוק הירש רפאל שמשון ר' של פירושוג(

 אדם בני תולדות של שנה מאות ושש אלף .כעבור : ה' בעיני חן מצאונח

 הזה ובאחד ה', בעיני חז שמצא )ומשפחתו( אחד אדם רק ההוא בדורהיה
 עדור לשמש צריך האדמה", על העם בני של קיומם את להמשיך ה'בחר
 שאיננו הרוב מפני להתבטל שלא במיעוט, הנמצאים דתיים, לאנשיםגם

 עליהם אלא בכם...( ויבחר בכם ה' חשק העמים מכל 'מרבכם )לאדתי
 בלבם ה' שם את בגאוה לשאת ועליהם ה' בחירי הם הם כילהרגיש,

 שפתותיהם.ועל
 את הענן כסה ט"ו( ט', )במדבר לפסוק הרמב"ן של פירושוד(

 העדות אוהל אלא מכסה הענן היה שלא "להגיד העדות: לאהלהמשכן
 .באוהל : זה לפירוש הירש רפאל שמשון ר' של והערתו המשכן" חצרולא
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 רק כי הכתוב"להדגיש. ובא הברית, לוחות ובו העיות, ארון היההעדות
 נושא לשמש יכולו, העברי" הים בתוך השכינה לגלוי גורמתהתורה
 העס4העברי. של לקדושתו ככסיס התורה של ערכה עללשיחה

 גרשם "לא : ויללתם כ"א( ך, )כראשית למלה ספורנו של הערהוה(
 :כולה כעלה" הוסיש כי יחשבו. .כהשתדלותם כר אחר בלבשם פן 'ערומים
 הטבע כחות של מנצחונותיו האדם'הבאה על.גאות לשיחה נושאלשמש

 שפלות כמנו ים( שזה מכלי בהייו, מכניס שהוא החמרייםומהשכלולים
 הגבוהה" "האיבות כעלי העמים לשמש יכוליי לכך היה ודוגמא -מוסרית

 , , , ע :. - - , עמנה.;. שליש בהשמדתשהשתתפו

 .הוה שנאספה.לתו"'הילקוס הפירושים לעילי: אשר.אמרתי הוא;. -
 אלא, בהם, המעייז את "להרגיע" לאצריכים

 להיפך,."לעור"

 לעורר אוהב
 .גורמן את לחפש..בפירוש,,ן המורים ועל ומוסרית, שכלית תטי0הבו

 ., ' ,1 1 --. התלמידים.- ללב להכניסם כדיהתסיסות.האלו

 הדרה .את ולהלחיש לסמן יכולות שהבאתי האלו המעמות הדוגמאות ' -:
 עם התורה ל"4ר התלמירים,,ע"י אגל לפתח כדי המורים ללבת צריכיםבה

 מבלי ההנוננות, וכושר. הרגש ההגיון. ואת היהדות, השקפות אתמפרשים,
 ידיעו~בתורה! לתת.להט העיקרית,- המטרה אתלשכוח,'כמומז,
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