
 שבהם תורה(, קניז )בברייתא חכמים מנו דברים ושמונה ארבעים א.ן, גבוהות בכיתות התנ"ך להוראת / וירושלים( ליבוביץ'נחמה
 ושמונה, ארבעים בין אחד רק' האין", "שמיעת הדא מהם אחד התורה,נקנית
 תורה שדברי לחשוב נוטים עליו. התורה לימוד כל את להעמיד נוהגיםואע4"כ
 ודורש עליו העומד המורה דברי את התלמיד בשמיעת בלבד, בשמיעהנקנים
 נוזלת החכמה היתה אילו היה טוב "מה כך. כל וקל פשוט הדבר ואיןלפנן1.
  נזולים שהם בסמל המים כאותם נוה, זה פוגעים כשהם הריקן אל למלאמן
 ומצאו, דקרו שזנית, גארצזת פידאג~גים עמדו האחרונות השנים בעשרות,ן אחרות. דרכים עוד למצוא יש ולכן כן. אינו אבל אילו! היה טוב מהן, ליפלטון(.  גישתה  סיקריטס )מרברי צמר". של פתיל פי על הריק. אל ,מלאמן

 שמיעה, מתוך הלימוד - דומים, הגילים כל ובזה - הילד על הצעיר, עלשקשה
 משתוקק הוא בלבד, קליטה מתוך תעשה, ואל שב מחוד פאסיגיות,מחוד

 הנלמד החומר עם להיאבקות ישיים, על להתגברות כוחותיו, לאימוץלפשלה,
 כוחותיו את מחלישה שריריו, את מרפה השיעור במשך הפאסיביות,,ן לו. יוכל 4יעד

 קמו שינה. רוח עליו מוסכת לפעולה, הזדמנות להם שאיןהרולגיים
 ושאלות ודיון שיחה המורה, עבודת במקום התלמיד עצמית,של עבודהודרשו

מצ"
 התלמידים, ושתיקת המורה הרצאת במקום התלמידים

 הישן ביה"ס בין ההברל עיקר כל את המעמידים דפידאגוג'ם בין יש,,
- אז התלמידים פאסיביות הניגוד: עללחך,ש  היום. התלמידים פעילות 

 llUYC11 stoffes aes Erarbeitang "Die ס60 על: לדבר הרבווהגהמנים
Sehffler"כל - לי עמדה חכמתי "אף דנא מקדמת כבר- לנו ידוע - ואנו 

 וטרחה יגיעה בלא בקנה, לתלמידיו תלמודו ומושיט המורה בא ואם,ן )מ"ר(. בוקנותי' נתקימה בטורח( )=ביגיעה, באף שלמדתיתורה
 ישתעממו וריזלמידים 'יפלטו. מיד - ייקלטו ואם הדברים. ייקלטו לא הרימצג,
 בדרשו. המורה שהתלהבות שחושב, מי יש ואם לבם. את יקח לאוהלימוד
 תבער אשר התורה ואהבת הקודש ואש תורה, דברי ובבארו בנתחובהסעירו,

 גמרא תבוא - השיעור בשעת מהירדם תלמידת את למנוע יספיקו "םבו.
 סיפורי, טקסט לימוד בחלקו הוא אשר התנ"ך, לימוד השאלו,: נשאלת1, מתנמנם..." העולם ווץה ודורש יושב היה "ר"ע ן פניו על ותטפחמפורשת
 קשה טקסט לימוד ובחלקו מרובה, ביאור 11YU שאינו הלשוני, מצדופשול
 לעבודת מקום בו היכן - וביאורים פירושים הדורש הלשוני, מצדוומסללך
 התשובות, רבות זו שאלה על ז אליהם להגיע הדרך ומה כוחותיו, לאימוץהתלמיד.
 פסוק כל אף ולעתים בתנ"ך, פרק וכל %ר גלוכמ4

-  בלימודו. אחרת דרך 
 ואף - האלה הדרכים אחת ועל בו. גלומה התלמיד לפעילות אחרתהזדמנות
 "בפלפול כאן: ידובר - הנוכרים הדברים ושמונה ארבעיםהיא,,,מתוך
הלשדים..

מתוך: "מעיינות" א, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים 1963
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 בכה אומר זה בפירושם, המפרשים שנחלקו בתנ"ך יש הרבה פסוקיםב.
 זה. לעומת זה שוקלם בדבריהם, קורא לשיעורו המתכונן המורה בכה. אומרוזה
 והוא חברו מדברי פלוני דברן לו ונראים יש אחד. כל של ונימוקו לטעמוחורר
 יבוא ולא מהם, אהד כל כרכרי והסרוגות מעלות ויראה ויש, הכרע, לידיב"א
 הפירוש את לפניהם' היביא ? לתלמידיו הפסוק את יבאר כיצד - הכרעלידי
 תלמידיו על דעתו את ויכפה הסוביקטיבית. האישית, הכרעתו לפי בושבחר

 יעשה ומה ? הפסוק בפירוש המוחלטת האמת היחידה, הדעה היא כאילושיקבלוה
 ? ביניהם לבחור יודע ואין שיסמכו מה על להם יש הפירושים ששניבמקום

 הדעות שת' את יגיד התלמידים: להפעלת הדרך לפנינווהנה
 הדברים. ויתלבנו ויכוח לידי יבואו לנמק, לשקול, לברר, הם ויתחילולתלמידים,

 הזדמנות כשיעורים לתת למורים מיעץ הגרמני, הפידאנוג ג, גאותי גןהו
 ואלה יחייבו שאלה כך ידי על הנלמד. לעניך ביחס בכיתה "4פלגות"ליצירת
 מתברר כך ע"י השקפתם, את לבסס וישתדלו דבריהם את ינמקו ואלה אלה ;יוכו

 הלומד. בזכרון נחקק וגם צדדיו מכלהענייו
 הכי בלאו וכבר כך, ידי על 'טופח והווכחנות המפלגתיות יצר :יאמרו

 ולא ישנו כבר כך שבין מכיון : הנותנת היא אדרבא, להוותנו. בנו הואמושל
- זה, מנוול בתלמידינו, פגע שכבר מכיון הנער, ומלב העולם מן לבערונצליח  
 היא נושנה ישנה פידאגוגית ודרך שם. ונצרפנו נזקקנו המדרש, לביתנמשכנו

 ויכוחים אוהבי מוהל". או טבח או דם מקיז יהא מאדים במזל שנולד "מי :זו
 להתווכח כך ידי על ילמדו תורה, בדברי אף להתווכח להם ניתז -תלמידינו
 להיכנס מבלי חבר דברי בשמיעת הכרס, מסברות בהתרחקות בהנמקה.בטעם,
 הויכוח ידי על הלימוד את עליהם ונחבב ראשון, ראשון על בעני.הלדבריו,
 עליהם.החביב

 יסכנו הפסוקים אותם רק המקומות. כבחירה והירות : העיקרואולם
 הפירושים. שני הדעות, שתי ואשר פנים, לשני הם נשמעים באמת אשר כזה,לדיון
 יחד. גם שניהם טעם של ודברים שיסמכו. מה על להםיש

 במים וייבל המכבי ~יקח ממחרה .ויהי : סו ", ב. מיניפ : א' ה מ ג 1ז

 ההאי וימיך ויפח, פניו ויויסרש
 , חוהאל או ה11 בן ז הנושא מי החתיו..

אנרבנאי
 וכדש גמיס ;יין, אשר השמר ~הוא המכבר, סבי .בן.הו1 :

 סיחה והיא בזה, הק1חח יהרק'ס ~השב הנרי בחום מחיהב שהנה יעי מניו, עיאותו

 ימוח.. ומביר מלפחס הקוהת נכנס אותו ברננן נזך מיהתומנת
 והוא ההוא, "ובר יו עושה היה ייפוא" בי יו אומי )"והאלץ .שיי : ק . 1ר

 ולהסיחו ישנו עושההי"
 באברבנאל התומכת שהמפלגה למדתי הנסיון ומפי הויכוח. מתחילוהנה

 : דעתה לחיזוק טוענת בכיתה הרוב מפלגת והיא ורלב"ג(. רש-י דעת גם)שהיא

 מאחר והלא ממסילתו, אותן לישות כדי הדד,. בן את לרצוח לחזהאל לו"מה

- בו מאמין הלא והוא - הנביא על,זדי המלוכה לו הובטחהשכבר  לחכות יוכל 

 גילם מפאת - ותהומותיה האדם נפש את הכרתם ומחוסר mD1'-. כלבלה



ז
 תמיד ואולם ניצחת. לטענה זו טענתם את ;1 מפלגה בעלי חושבים -הצעיר
 המתנגדת, הדעה על בהגינו - והוא לראות מעמיק שהוא בכיתה שהוא מינמצא
-ד"ק,דעת

-  השלטון תאוות אש כי ראיה, מדבריהם אין כי למתנגדיו, מסביר 
 הבטחת אחרי ודוקא להפך, אלא מטרתה, להשגת בהתקרמה ודועכתאינהןהולכת

 השררה תאונת אש בו נדלקה ארם" על למלך אותך ה' "הראני לח;האלהנביעי
 ימי את ומקרב בשאול מפגוע הנמנע ודוד ,(. לחכות עוד יוכל ולא שאתביתר

 ממפלגת שהוא מי טוען ושוב כמותו. רבו ולא היה צדיק מלך - כך ע"ימלכון11
 "וימלוך הפסוק בסוף נאמר כי הדד, בן הנושא היות תוכיח הלשון כיהאבוננאל,

- אחר הנושא היה הפסוק בתחילת כי משמע תחת.ו.,חזהאל  פעם הנושא בם יתחלף אשר רבים פסוקים יש כי הרד"ק, אנשי כנגדםיטענ, ושוב חוהאל. לא 
- הפסוק בתוך פעמייםאו  והאצבעות דולקות העיניים אלא בכיתה. ישן ואיז נם אין והעיקר:,ן הלאה. וכן הלאה. וכן 

 את להוכיח רוצה אחד כל משלו, נוסך מוסיף אחד כל מתרוממות,המצביעות
 יגעים לד שאין- וכמעט ושמחים'. מאירים "והדברים מכריעות ,[בראיותשלו
 2(. בכיתה מאלהיפים
 מעילו בכנף ויחזק ללכת שמואל "ויסב : בז סו, א', שמואל : כ' ה מ ג ודי

 רפה כי שמואי, שי מעייו כגף שאזי קרע אפ : ויכוח מתעורר ושוב ויקרע..י
 המיזגה יקריעת סמי שישמש ב1י מעייו קרע בעצמו שמגאי או ייך, שיא בו ייפוין
 הסיסוא1יה מתיך יונריהפ ראיה ,ביאו הראשנה בועה והתורנים 1.171(. רש.' )ועי.'
 עובריהם יא.ה יניאו השיה ההציה אחר' ושוסים שאזי. שי רוחן מצב ומחוך גויה'
 המשבר ומירמיהן המיתה, לקריות יאוה שמיתן את הקורע השייוני,,מאחיה'

 העיר. ימאית סמי -הבקבוק
 טפר לבית לדעתי מתאימות ראשונים נביאים מתוך אלה דוגמאותשתי

 עממי בב"מ חזרה. לשם השניה בפעם ראשונים נביאים שנלמדים בשעהתיכסי
 הבנה עוד לתלמידים אין כי אלה. בכנון להמעיט כמובן יש בינוניות תבכית
 זו בדרך להרבות מציעה הייתי ;ה לעומת לרחק. ומה לקרב מהמידהוקנה
 העברית שאיו במקום דהיינו בחו"ל, הנוער ולבני הנוער בעלית התנ"ךדבלים
 מצד : מיוחד מיתורי במצב אנו נמצאים כאן המדוברת. השפה אוהאםשפת
 נביאים ללמוד הרוחנית והתפתחותו גילו מפאת זה נער היה ראוי-אחד
 - תושו שהמסרה הבסודה היזיעה א"ד' ;שקא מסדהד ,קראת התרה מיון א" ;(ןו---
 ב-וו-Ma~be שקספיר ומורא~היו ;ע;1ע'1 יכל מתאר - האום מצו ~השתויות הריצות א בגס

cz'~שקמה, התעמקות שי רגשם יגורי, אחר מסוג רגעים שיש מפי -בסעס-, אמרתי 

- alfi)n' עם ומחי"ר ספרו גב' על הרהוריפ מחוך מתכופף אחן שכי בשיה ימס, לזוןשי  
 מיוכ; קשב שיש - גהת יהרב~ת ואספי - רגעים יש ושוב איה. ירגזים מיוחס יעפי~יש

 איא מהוטים, ואין מתתכהים ואין הכיתה. לפני בדבריו נפשו את השופךי1גרקוהמורה,
 דיך ועי א"1 ?ן עי רק כאן אך כאיה. ברגעים הרוח ההרוממות ויש - י1בריומקשי~יפ

 ל1מו1. "ס1היאחת



 העברית בשפה הדלה ידיעתו אותנו מכריחה אחר מצד כתובים. אואחרונים
 אלה ספרים ללמדם לדעתי יש ולכז ה"קלים". ראשונים נביאים דוקאללמד

 שטחית- בהבנה להסתפק ולא ולהבנתם, להתפתחותם לב בשים רבה,בהעמקה
 ביניהם מהעוררת לעיל המתוארת שבזרך ראיתי נסיוני ומתוך גרידא.לשונית

- כאלה בדיונים יוכלו לא גם ואם רבה.התענינות  להביא - בקיאות. מהעדר 
 "חברים,, יד' על דבריהם ולתמוך מתנגדים או דימים ממקרזלתראיותיהם
 נופלים הם אין "מקומית", להבנה שנוגע במה הנה אחרים, תנ"ך כספרישמצאו

 לנפשות לחדור כוחם יפה פירושים שני על ובויכוח ארצישראליים,מתלמידים
 ולרוחו. הפרק לרעיון אותן, המגיעים לכוחות בפרק,הפועלות

 : התורה מן דוגמאות עוראוסיף
 וטת. אביו זרז ועזב ; כב מי, בהמשיח : ג' ה גסרז

 ?מי

 האב. : וספורנו הרמב"ן( גרסת )ע"פ ראב"ע לפי הבן, : ורמב"ן רש"ילפי
- זה, ואת זה את ולנמק הפירושים שני לדעת לרדת יורךויש  התעוררות וכמה 

 : גורמתבכיתה

 כס-: סו, בראשית על ורמב"ז רש"י מחליקת : ד' גמה וד
 על ויפל אליו וירא גשנה. אביו ישראל לקראת ויעל מרכבתו יוסף"ויאסר

 עוד". צואריו עי ובךצואריו
 ?~ארי על ;!, יא ,a~y אבי צואריו... יל ויל אביו. אי ;ראה יוסף : י " שר
 שמע. את קורא שהה: רבותיו ואמרי ;שקו, ולאיוסף

 או לו שישתהיה אבי אביו צוארי על 'וסף שישי בבא דיך איננו בי 1ע11צ~איו. עי ;פי כאשר שהראו בידוע כי אליו, בוירא מעם ידעתי ויא : ן . ב מר

 שבא או נתקן, קשת כבוים ישיאי עיני. הין גני כי בעיני ושנון יוי1,..שינשק
 )אניד... ;יגד דיה 1,א מצייה מיב' כורך המשפת פיו וע, המשנה במיבבהיוסף
 עי אבין ;5ל ~הכירו נו "הביס אגיו אי ;תראה נאשר כי הכתוב הכיריפיכך
 את המוזת הקן .האב אם מצויה, דמעתו מי הוא, ידוע ודינר עיין... ונכהצוארו

 ז המלך הבחור הבן או והאבל היאוש יאהי חיבנו
 נוטים הקר ההגיון בעלי הדקדוק, בעלי לשנייה. מיד הכיתה מתחלקתכאן

 המסוק, באמצע הנושא את לשנות איז הכרח, אין שאם וטוענים, רש-י אחריכאן

 סופו. ועד הפסוק מתחילת הנושא דצאיוסף
 ובחמימותם. בפשטותם הלבביים הרהב-ן דברי אדרי נוטים הרגש בעליכל
 : הדעות שתי בהבאת התועלת היהר שהבאתי הדוגמאות בכל ופילםג.

 ואולם והתעניינותם, ההלמידים עבודת בכיתוב ההתעוררות עליהן, הויכוחעצם
 זה, מקום לגבי רק הוא ההבדל כי קטן, הוא כולו הפרק להבנת מינה"ה"נפקא

 אחרת. או כך נפרש אם בין שינוי איז כולו הפרקולגבי
 עמוקים הבדלים יתגלו בם אשר אחד, לפסוק במפרשים חלוקים ישנםאך

 פירוש בשינוי משתנה הנידון העניק כל לפעמים גדולים. עניינים תפישתלגבי
 תפישות שתי דעות, שתי אהד פסוק של הצר שטחו על יתנגשו ולפעמיםמלה,



 עד ומעמיקה הולכת הפרשנית והמחלוקת ואלהיו. גויים על ותורתו,'שראלעל
 עולם. בהשקפת דעותחילוקיכדי'
 ראו.. יא .די1 ~מעשי 'ביסו יא ה' פעי .ואת : יג ה, ישעיה : ה' ה מ גדו1

 1taa גי הנוגניס, "כמת -- '1י1 ~מעש" ה'. פן, את יפדה ויש : ק " וי

 כי אוו הארץ, בזי שמד אזיר מה במצמיר שאמר כמן הנורא ,נבוז האזםיגי?
 אי, כביד מספרים השסים ואמר אצנעוהיך, מעשה שמיךאראה

 איה... כיא מי.,' וראו ;יינם מרום שאו הוגיא: ואמר האל בבוז יוע בריאתם סוד עיןן, ד מ 1 ע ה י כ ר"י
 משפטי הסאהס. עי ייטוס יהביא עתיז שגאי ים" ינס יתנו יא : ל . 1.ש

 'במכית שמצאנו נמו יוי~., .מעשה ה.., .פעי נקראים אום בני eltYn~1 יהצילה'

 מעשה את בצי11 וספיה .באובבי
 ומשפס" אמת יריו -ומעשי ו י( ;א, לרמיה ה'-

 וסוף ה(, יב, )תהייה ארנן. יריד ~eyb' במעיך ה' שמחה;' .כ' י ו( קיא,)תהלים
 עו.. עזי יהשמום aeg... גמר רשעיפ .בפרח : העה"ק,
 ההסתכלות מתור ה' גדולת את ללמד יש אם בעצם כאן היא המחלקתןן
 בקורות התבוננות מתוך או רד"ק(, )דעת הפסוק ינון ולהם ובפלאותיובטבע
 שד"ל(. )דעת בם המתגיית ה' ויד וירידותיהם עליזתי"ם ויחידים, ,מיםחי'

 ממצרים". מצאתי לי ה' nmY זה .בעבור ה': יו, שמות 1,:11נמה
 בעבור זה הפוך: ייניותו ראוי היה זה בעבור פי' מריוס ר' אפר :ראב.ע

 איך. כי וכון, מהם אחז אין רעתי ולפי י יוןת1 כמוהו רגיס והניא יי, ה' שעשה,:ן
 מצוה אוניים אצו אין כי מחשגתו. הפך הנסיק וטעם , חים איהיס וברי נהפוךן
 לאיהיס-. יכם להיות מצרש מארו אתכם הוצאת' -אשי : ונתוב 1... 7 ב ע י, רק ממצרים הוציא;ו לא aYen1: ממצרים, שהוציאנו עז אוחוח ה',, ינו עשה ה', ינו nlsv המצוות ת"תת שהיא המץ, יאכ, ולא, ה צ מ ת י י ב א א י ה ש העבודה, זאה נעבור זה. "בעבור פי' רק זה, בעבורן

 )יסכים הזאת העבודה את עובן אני יי, ה' #AWY זה  ,...בעבור : מב.ןי,ן ראב.ע( דעת עם )יסכים יי... ה' עשה מציתיו... שאקחם בע12ר : י . שר
 מריצוי(. ר' זעת עםן

 אם בשאלה אברהם, ר' ושל מרינוס ר' של אלה פירושים בשניוהנה
 מצרים, יציאת קורותינו, כל כי או וחינוכו, ישראל לתיקון אמצעי אלאאינזן, זהמצ~ות התורה אם השאלה גלומה - בעבור" למה או :ה" ל"בעבור היאיבולה
 הגשמת - העליונה למטרה אמצעי אלא אינן לעם והיותו ישראלגאולת
 אלה, דעות שתי ביז יכריעו בדיונם שהתלמידים הכוונה איז והנה -התויה.
 ודברי תורה בדברי סמוכין לה ימצאו אחת, כל שיבינו אלא עדיפונ מהןאיזו,

 נוטה. נופה ילהיכן מהן אחת כל שורשי יבירוחכיתם,
 בהתעוררות רק הפירושים שני שבלימוד הערך שאין לדעתנוכחנו
 הרהבת משום כאן יש אלא וייון, ויכוה לידי אותם מביאים שאנו בזההתלמידים,

 של עולם לתוך אחד פסוק לימוד אגב הכנסתם משום בבלל,אופקם
 ודעוונאמותת



 : האחרון והוא השליפף לסוג נעבור ומכאןד.
 הפרק בתפישת אלא המפרשים נחלקו פסוק או מלה בפירחח לא אשריש

 חלוקי לתלמידים להראות התועלת ורבה פרטיו. ועל העקרית כוונתו עלכולו,
 בעדן. ותדברנה הדוגמאות ~תבאנה כאלה, אשרדעות

 האוב. נולת ;נין : כ.ה סרק א' שמואל ו,:17נמה
 שמואי ר'1.

 הבל תאוב מעשה כי נשהה כיס גאון': תפני בן

 וחס שאול עם שמואי ויבר יא כי אומרים מהפ יש אבל ופתויי.. כזג ו7כר'והתו

 שמואי על4 יאושלום
 סוד כי ברמא~ה, הכל nnmy האשה אבל ונבר, ויא מקברו,

 : ומיש זה וגר ומיאה הבירה ההכמה מזז כי לו יהראות אך 4וא, שאול כי4כיר4

 ז שאזי ואתת רימיתני.למה
 ו-

 מחבואו מתוך שמובר אדם יהביא אוב בעית וגרך

 'היה יסחר כי ועעה נבהל אותו וראתה מאתה יזרוש שאי נא ~נאשם נמש,גישון

 בסף 4יו ישמי וכי ימי4מ4יורא
 ה', בהם שהרג שאח, שעשה מה וידעה נדוי

 שאי. אי שמואי -ויאמר שאמר ומה בפרשה. שאמרים חוברים הסמו בפישמה

 .ולא שאמר ומה אליו. המדבר 4יה שמואל כי חושב, היה בי שאוי, ממשגתעי

 : שמואי ין אמר שוה מאוחה כי ו4, ובר הי4 עוע - בעמיק. אפן חרוןעשית-

 נמשה זוז כ, ישראל, בכי היה ידוע ,11י., .לרעך שאמר ומ4 סלף. מהיות.וימאסך

 V~by ובמך אתה "מ4ר שאמר ומהימלך.
-  

 זן. אמרה סברא סורך

 האשת שתדו וצא רתוק כי אמת ואון: האי ורב סעז'ה רבג.

 שמואי אח ההיה יהביך שמורא אך האוב, בשכמה המת את הש שתניה וכןהעתירת
 נכל ישה יא האשה וחיא עיין, לבא השתעות חקורות כי את ישאול יספרכוי

 - לך. אעיה מי .את האשה אמרה נ17ל..,ואשי בקוי "ppln1 שנא' כסו ונבהלהאיה
 ברז-ק מ21אים 4נאוניס )דברי כמנהוה. ישות 4יה דעתה כי- 4ס, 4תוליסוביי

 שבן. וע' עימס,המשיג-
 ישאול, יבור מסע המן ולא ממנו הועלה ,א תאמת זדך ..:עז : רלב-ג3.

 עמף הימיות-משייה"*כהוהאלףהלכיופעלמפתולות

 שאי .aanכאמרו
 ש4האסת ופה הפעי סו4 דמענו התעוררות עם שנה- בנביאעד,

 כמו ידוו ונהה ממנו nl~abn קרע ית, שה' פהק יו שנתבאר בה-ו, שמואל מוכרייו

 דוו עם ההת היות בחוש יו ונהבאר תמלוך., מיד כי .'זעהי : עין שאנלשאמר

 הנוכרים". הבוים אי4 כי הפצוין מאת הגיעו מפו, סרחיותו

 פעמים כמה הסרק על לעבור התלמידים על הפירפורם, שלשת קריאתאחרי
 אחד. רכל אליבא ופסוקיו הפרק פרטי לפרש ויש מהם. אחד בל לאורולבדקו
 ומעלותיו. פירוש כל של חולשותיו 'תגלוכנק

 : בבדיקתם התלמידים יעלו אשרתה

 תירוץ כי אם שאול.. אל  שמואל "ויאמר הכתוב לשין קשה 3-1 1 פירושלפי
 המתלישת העתיד נבהאת ואת בכל קשה 1 פרוש לפי מספיק. הוא חסני בו שמואלר'

 מתפרשים  אלה ודוקא שמיאל, של שבדבריו והאמית' הרציני הטון וקשהבמיואה
 בפסוק  הרלב"ג לפירוש סיר התלמידים ימציע  ויזר  הרלב"ג. תפישת פי 9ליפה

 עוד זה מצבו בי הלילה". וכל היום כל לחם אכל לא כי בו, ידה לא כת "גם :כ'



העביי
 3 לפירוש סעד ימצאו וכן עליו. הדמיון כוח השפעת את וחיזק רוחו את
 עצם קשה 2 פרוש לפי בעתתהו. אשר הרעה הרוח בתיאורי הקודמיםבפרזלם
 עלול זה דבר והלא האוב, בעלת בבית לשאול להתגלות הקב"ה ראה מה לכיהנס,

 ושקוף, ברור עולמם את לראות האוהבים אלה בכיתה, הגמורים" "הפשטניםן, ובפעולותיה. בה האמונה את ולחזקלהטלות
 - צללים יגהילום וב בוררותם את עננים שיעיבו מכלי בצהרים כשמששטור,,אור
 זה פרק להם נעם לא גאון. חפני בז שמואל ר' של פירושו לקראתשמחים
 מעשה אלא אינו הענית כל הכל, להם נתחוור עכשו להולמו, קשה עניתבתג"4,
 הענין כל היה לדעתו הן הרלב"ג. על קופצים שבכיתה, "הפסיכולוגים"ן, נפשי. עליך ישלום -רמאות

 הדתי הרגש בעלי או שבכיתה, דעות" "הוגי אחדים, כיתה בכל תמיד ישן, בעצמותיהם. נשמן בא ;ה פירוש -"אוטוסוגסטיה"
 האי. ורב סעדיה רב וברי את ובחששנות, בזהירות גם אם המקבלים, והםהעמול,
 "אנשי התקפת שעל מזרחי( למורות המדרש בית של ג' )בכיתה פעם ליוקרחן
 הקב"ה שישתמש "הייתכן סעדיה: רב דעת תומכי על חפנף בן שמואלרב

 ענתה " באוריסו לו לענות יכול היה והן אוב, כבעלת עכורים בכליםלנבואתו
 שלא שאול, של ענשו בזה דוקא היה ואולי וגאולי... ן ראש כובד ,'מתוךאחת
 נושאיהם. את הרג אשר האורים של הטהורה בדרך הנבואה דברי לשמוע ואויהיה

 להתעניינות, להתעוררות, ויכוח, לידי התלמידים את מביאה שהיא מה מלבד;, : זו לימוד לדרך טובות מעלות וכמה ה.ן, האוב". בעלת בבית מזוהם, במקום דוקאונעני
 כמה הפרק על לעכור מכריחתם פירוש כל לאור הפרק  שבדיקת מהומלבד
 הנה - ומהירה שטחית מקריאה ומרחיקתם והתעמקות, לעיון ומרגילתםפעמים
 אזפ'ו, לפ' התלמיד'ס מן אחד כל של ההתקשרות 'ד' על : בה טובה מעלהעוד

 ידי על האחרים, פנ' על וביכורו הפירושים מן לאחד רוחו ומהלךנטיותיו
 פיו על ורק הנכון, הוא "פירושו" רק כי לחבריו להוכיח המרובהההשתדלות
 ומקובל. מתוקו הפרק הוא, "תפישהו" זו, בתפישה ורק צרכו, כל הטרקמת"ר
 כולו הפרס הלומד, ובין הפרק בין אישי יחם נוצר כך ידיעל

 התלמידים לפני שזנות דעות הבאת של  11 דרך להציע יש כיהודן, תלמידינו. על התורה דברי חיבוב - זו מטרה להשגת ערוך ואין1, "שלו". ונעשה הלומד עלמתחרב
 מימי אשר  הנצחיות  השאלות  מאותן בהם שיש  המפורמטים. המסומותבאותה

 פסוקים מהם עליהם, מלשאול פסקו לא בישראל ונביאים תורההיותן,לומדי
 משכנתה....; אשה "ושאלה ג'(, ושמות כגון בהם ישראל את מוגין העולםשאורית
 מהם ; בנים" על אבות עון "פוקד כ'( )שמ' כגון עליהם משיב הרע ,שהיצרמהם
 לכל אותם אלוהיך ה' חלק "אשר יט( ד, )דב' כגזן המלך לתלמי שנזשכבל

 ונכשלים החפשית( הבחירה ושל זה עיקר כסותריו "וצרותן כאלה ומהםהעמיל",
 רעה לעשית האדם על גוזר שהקבה"ו מהן דעתן על ויעלה אדם בני ;,רובבהם

ן
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 אשר לכל להטותו לו מסור אדם של לבו ושאין טובהאו
 ירצה-

 הל' )רמב-ם
 את אלוקיך ה' הקשה "כי וכגון לבו, את אחזק -ואני כא( ד, לחמ' כגון וץ,תאיבה
 יצחק עקדת בעל עליהם שמשל כאלה ומהם ; ל( ג, )דב' בסיהון הנאמררוחו"
 לסיכול" פה לנו ואין לפנינו סכין ווו-י בשר והרי . שלחו "הרי יוחנן ר' דבריאת
 מהו. נדע לא אשר מריבה, במי משה של בחטאוכגון

 ואינה מקשה, ואינה עליתם שואלת שאינה כיתה כל כאלהובמקומות
 סוער ב"היתכןז" הלימוד שטף את מפסיקה ואינה הסבר המורה מזתובעת
 משתי אחת זו שתיקה כי לה. רע סימן - בשתיקה עליהם עוברת אלאונרגש,
 שאלות לפניו לרצון לא אשר המורה מפני חוששת שהכיתה או : סיבתהאלה
 אמונם אבד שכבר - יותר הרבה גרוע וזה - או מובנות, מסיבות ;המסוג

 העוגה תלמיד אותו כמאמר לשאול, כדאי ואין הדעת את מניחה תשובהלקבי
 הדברים הרי לשאול, כאז יש "מה ז התמוה פלוני בדבר שאלת לא למה :לשאלה
 ומבולבלים-. עתיקים כך ובין נךבין

 תשובות ר ח ב מ ב ולהצטייד זה ממין שאלות לעודד המורהעל
 דרך  באותה כאן וללכת ופרשנינו, חכמינו גדולי ע"י שונים בדורותשניחנן
 שראיתי "ולפי : באומרו להם ובדומים כאלה במקרים לרוב האברבנאל בהשהולך
 להרחיב ראיתי ה, ז ב ו ט ט 1 תק ה והאחרונים הראשונים הקדושיםלחכמינו
 ם 1 י ה ד ע בזה ראיתי אשר הדעות מודיעך והנני ומה הספק בהיהדהדבור
 שיאות מה לעצמו יבחר והמעיין והמחברים המפרשיםמחכמי

לדעתו".
 ויתוכח התלמיד יראה מנוגדות ואפילו שונות תשובות בהינתן רקכי
 במלוא נידונה כבר וששאלתו הקושיה, את המגלה הראשון הוא שלאתחילה,
 אתה  -מה : השואל בתלמיד הגערה מז חינוכי פחות דבר לך אין לפניו.היקיפה
  התורה לימור לרוח יזר ישתפל מאמורת מנותק רבר לך יאין ?" יומיותמקשה
 פניו המחציף הזה "הגער על זקנים מורים מפי לפעמים שנשמעת דחנחהמן

 להקשות בלי הכל וקיבלו תורה לומדים היו שאבותינו בשעה קושיותומקשה
 בעלי לפרשנים ועד הקדומים המדרשים למן כי זו, היא גדולה ובורותקושיות-.

 אזתם של כאגם כאב שלא דור קם לא ואחרונים, ראשונים דרש ובעליפשט
 חתר ולא תלמידינו שהזלים שאותם שאלות באותן התלבט ולא קשיםמקומות
- בקש בדחיה מסתפק שאינו השואל והתלמיד פתרון.לקראת  לאותו לא הוא נין 
 השואלים עצמם חכמים לאותם אלא בשאלותיו, התלמוד חכמי את המקנתרמיז

 החיים אור של ואברבנאל, יצחק עקדת בעל של הטוב נכדם והוא ;ומשיבים
 אחר נסיון ולנטות מלהקשות חדלו ולא הרפו לא כולם אשרוהמלבים,
 לתרץ.נסיון

 רשימת את בראזתז - ושאל פניו tsr1 אשר שלנו, המרדניוהתלמיד
 פרשנים של וגאונים, מדרש בעלי של ואמוראים, תנאים של הנכבדיםהשמית
- בשאלתו, אחד כל כולם העוסקים פילוסופיםושל  עצמו העמיד שלא מרגיש 



,ן,
 שעסקו במה עוסק הוא אלא התורה, לומדי נאמני של למחנה מ"זץ שאלתועל-י",

 נביאים הלומד בנוער תמיד המתעוררת שאלה, לדוגמה בזה ואציגה,, '(. התורה בלימוד - ה6גם
 המורה שיתנם מנת על שמצאתי, אלה כל מביז תשובות שלש ואתןראשוצ'ם,

 בעיניו'. ישר איש דרך וכל - יבחר -והבוחר '~למידיולפני
 והינני שאזי ושמע איד -איך שמואל: ויאמר סו אשישמואל
קזן באתי. יה' י!בה ואמרת בידך תקח בקר ינית ה':ו,ויאמר

 את לה~כיה יו היה ית' והאל י והרגתו פו פיעה יפני מלכה ירא שהיה אמר,;יא ע-ה ומשה ן ממו לא כי ה' בהמדי יבטח ין והיה כזאת שמואי "מיואירןאבה,בנאל: י יטו יעיי, האמורים המעמיס מבי הקומווים אהד שי,השאיה,נניס~חו
 ואמרה..." בייד חקה נקר "עגלת : תחבולה ישמואל ונתן יירמיהו שאמר כמו ברזי.,ן ויעמוד מבצר לעיר וותתיך אני, אתך כי , תירא .א, : לו אמר לא ואיד זה, עלשמואל
 : ! מסמיק בית' ובר נאמת היהוהוא

 : תשובות של קטן מבחר והנה,1

 פותו יפוי צוה -אביך ןן )בר. שד' השיום, בדבר ישנות יאדם ר ת י מ-'ן : ע"ב ס-היתמות1.
 שמואל .ויאמר שנאמר ! ה 1 1 מ : אומר 1ת1 ר' ואדי שא אנא ייוסף תאמרוכה
 ישנות(. צוה הקבה.ון, : -י )רש ~אמרת.... גידך תקח בקר nby ה' ויאמר והרגני שאוי Yne1 אלד,איר

 המרוחו אל האיוקים מעבדות יוצא עצמו את "ממית : י פרק הבמהוןשער,ן' הלבבות חובת2.
 שמואל מוצא אתה כן על המזה. סגות אל בהכנסו המויים.( נא -שמעו מיק)ן'מישין
 האלוקים, יי בבסחווו יחסרון ין נחשב ויא !. והרסני שאוי ושמע איד .איר :אומר
 חשובה האיוקים השונת היחםאך

 : לו ואמר משוגהת בזה ,הירומו כי המור"
 ואחיה. ממית .אוי : התשובה איחה בבטחון, קצור !ה היה ואלו תקא..." בקר.יניח

 נמצות בה נפנס שהיה אע-פ הסכנה, מניבט לינה בסבה וצמו והכמס הל, יא, צדקהו תום עם שפואל ואם יאלם...- פה שם -מי : למשה שאמר במו לו, הדומה'או
 מטוה זה שיהיה שכן כי אשייך., 1יך שמן קרנך .מיא : יו שאמר!,בוראו

 ה'. מאח מצווה גלתי א"ר יאדם-ן

 בפרשת לעיון מהגליונות באחדים להביא תסיתי שונים מ~מנימ תשובות אוספיק
 כק וליבמות ; תש"ד ואדא בגליון פרעה" לב את ה' ל"ויחוק דץ ט, )שטות מגווהשבוש

 בגליון העמים" לכל אלוקים חיק י.אשר , תש.ו יתרו בגייון בוים. על אבות-פוקד,ןעון
 בא בגליון משכוחה. אשה .ושאלה ג( )ישמ' הש.ו, בהקת משה שי יהסאו 1 תש.יואתחנן

ועיד.

 ט-



 "יך .איך : אמרת ואתה בהצבע שתלך יך, אסרת' אוי : ין אמיהקבה-ו
 שאזיושמע

 והיוו
-? 

 נקי עולת ותק" בפרהסיא שתיך לה אוסר אוי ה ת ע
 בזנח. לנשי -וקראת : יו שאמר וזהו ימלך. אוחו פשטך בי"ס שלמים וגחילעשות
 ז אותך הנרו מי ונראה בפרהסיא יך : יואמר

 גמורש, כן נם פישר הירך !ה ועי !-
 לו שאמר יפי 1. הוה העם ישי .עבור יו( (Jl~tff יטעה הקנה-ו לו שאמר,מה
 סוקל סי ונראה העם י"מ עבוי : הקבה,ו לו אמר וסקלווי., מעם .ע11 :סשה

 - :אותך.ז
 הערכים בסולם עליון ערך בשלום רואים שיש אז, יתברר ושיקול דיוןתוך

 הדרישה חומרת לשלום. מעל עליון ערך בחיים רואים ויש האמת, לערךמעל
 נראית בודאי 15-14 בגיל בולט. באופל תתברר אהבו" והאמת "והשלום הנב.אשל
 המורה על ולבטחון. לב לאומץ דרישתו בהחלטיות רד"ק של דעתו הכל מןיותר
 רק או -הדעות שלש את יניא אם רוחם ולהלך תלמידיו לגיל בהתאםלכהור
 בה. מאמין שחיא זג בלבד, באחת יסתפק או מהןשתים

 ז לתלמידים הפירושים יינתנו איך טכניות, הערות אלו אי עודונוסיף
 אין וגם קשה עבודה היא בפירוש הקריאה שעצם במקום לפנינו. שינותדרכים
 ולא - לתלמידיו, הפירושים את להגיד המורה על התלמידים, בידיהטפרים
 הפירושים הם קצרים ואם לתלמידיו. המובנת הוא בלשונו ,אלא המפרשיםגלשון
 הפסוק, סימני בתוספת הלוח, על שגי.הפירושים את 'כתוב מסובך,והעניין

-  
- הבנתם את עליהם שמקלמה  'לעיני תדיון זמו כל במשך הפירושים ויהיו 

התלמידים.
 מפרשים בקריאת קושי אין בו בירושלים, מזרחי למורות המדרשבבית

 לנו הנדרשיכ המפרשים הם מה הקודם בשיעור לאמר נוהגת אני ספרים,מתוך
 השיעור את נפתח ולפעמים בבית. .להכינם ויש המסוקים, את ולסמן הכאלשיעור
 מאחר בכיתה, המפרשים דברי את לקרא צורך יאין הפסוק, על בדית מידהבא
 ואח"כ אחד מירוש אחת כל תלמידות שתי שתקראנה ויש בבית. הוכנושכבר
 הדיון.יתחיל

 להעתיק נהגתי כולם, בידי הפירומנים האין שלם פרק שיתברר כותתיואם
 צדדך דבר כל )בהשמטת המפרשים מחוך לעגתני ונוגעים המקומות אתבביתי
 הגליונות את להם ולחלק בכיתה התלמידים ממספר כמחצית אקסמפלריםבמספר
 הקראתו או בע"פ הטיד~ש הגדת על 11 לדרך גדולה מעלה השיעור.בתחילת

 הדיון כל במשך הפירושים נמצאים זו בדרך כי המורה, ידי על הכיתהלפני
 ג'ניהם ולהשוות היורך, בשעת בהם לעית יכולים והם התלמידים כללעיני
 זכרונם. על לסמוך צריכים ואינם בם ולהציץ ולחזור בפעם,כפעם

 : למשיגים תשובה עודולבסוף
 מן בפירוש ובחירתם התלמידים ויכוח דרך זו, -בדרך כי יאמרו אשריש
 עולם גדולי התנ"ך, מפרשי ורבותינו למורינו הראוי ליחס נחנך לאהפירושים,
 כסאות 16 וכני 15 בני שישבו הוא הכבזי מן לא וכי וחבריהם, ורמכ"ןכרש"י
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 רצינית התעמקות של ברוה נבוז, ברוח זה כל ייעשה שאם נראה, לי אדן, אלמוני. דברי וידחו פלוני דברי ויקבלו עליהםלמל"ט
 או בכבודם פגיעה מקרם בזה אין - והפזיזות, השטריות מן ולהרחיקוזעיו, להתעמקות הלומד את להרגיל כוונתה הזאת הדרך וכל - המפרשיםבדה"י
 היה שענותן ורש"י בדבריהם. והתעמקות לימוד - הכמים כבוד ואדרבא,יין, לגפם. ראשהקלא
 יותר יסכימו או עליו, הרשב"ם נכדו דברי את שיבכרו כך לידי לפעמיםיגיע, גם בעיון דבריו לימוד מתור אם ליה, נ.חא ודאי ידעתי", "לא אמירת שדיעד

 גדול חכמים כבוד לך אין הרי - ודאי לי שנדאה מה - עליהם התנ"ךדבר, יתחבבו המפרשים לגבי לתלמידים הניתנת הבחירה" "זכות ידי על ואם,ן עליו. המשיג הרמב"ןלדברי
 להם. הודות התלמידים על, מתאהבים תורה דברימזהן,שיהיו
 וידחו בפירוש יבחרו בה, יחטשו צדדים, מצדי תורה שילמדו : והעיקר,ן
 אהבה. מתוך בתורה שיתעסקו ובלבד -פירוש

 לחלקם שאפשר וקשיים, בעיות עמוסה הדתי המפר בבית התלמוד הוראתן, הדתי הספר בבית התלמוד הוראת / )ירושלים( אורבר א. אפריםד"ק
 ביותר. בו  דלה המודרנית המיחודית הספרות אבייי~צ, ומבחינה מעשית מבחינה דידאקסית מסורת בעל מקצוע הוא התלמוד,ן, המורים. בעית ג( ו המיחודה בעית ב( ; החומר בעית א( : סוגיםלש*ה

 מתוי
 יגו ידים  כך

- מאד רצינילמ"גה   שהיי  הרר(וה, ודרכי שיטות באותן נוקטים רבים מורים 
טובן"

 המורים שלנו הספר לבית אותל ומעבירים המדרש, ובית הישיגה במסגרת
 את לא ואף קודמיהם, זכו שבהן התוצאות את שישיגו בלי רב עמלמשמעים
 ולאופיו למהותו מתאמת היתה ההוראה שיטת לו להשיג, היה שאפשרההשגים

 של מעינותיו כל השיטה. פעלה שלא מה הומן פעל ובישיבה בחדר,ן החיש. הספר שיתשל
 לשוניות. להסברות לב שם לא המורה  זה. יחיד במקצוע מרוכזות ויוהתלמיד
  הלימוד בל  התליורית.  הסוגיא  לנבגה או  ומושגים. מונחים להבהרת ןרקרוויות

 המורה שחיה. כדי תוך אלא לשחות למרים שאין ההנחה, על ,מבוססהיה
 לא המורה לשננו. חייב היה והתלמיד ה"דף., של בביאורו הסתפקלמתלילים

 או המלים, כל של סירושן את ידע לא שהתלמיד לעובדה מיוחדת חשיבות ,ייחס
 האמין המורה אותם. קלט הוא אם דיו יסודיים, מושגים של מובנם אתשלא,השיג

 מהותם את ויביז לאליפות גם יגיע השחיה רוב ועם התלמיד שלשעם,התבגרותו
  המרובה בשינון הסוגיא. של הטכני הצד לנבי גם נקטו 11 בדרך- י"עניינים.של




