יפיכך מוסביהתהי כגר בהשואה  11גמהוור הראשון ,ונוישי
א ,האס ביותר את
מת
ילמיהם ,יש להסתפק נחורות איה רק גהשואה וסיכום ביבר
"קנב,ובהתנשב

ייא

',עמקה .בניי
ז .תורה כיסוד לדברי נביאים
1
,
ם
י
י
פ
ס
ה
כשם שיש יהורביימוי ס'יביי
ם תוגן יתר
עו כמה

עי

שהפ משמשים
 7התורה ולעשותו e'e1
', 110למשנה תורה ,כך יש יקשר אתיימוט ספרי הביאיםליימו
ד געת ובעונה אחת פרשת
עד כמה שאפשר .מה טוב לויכוינו,ימשל ,ילמ
~רקע
ס'שמואי .ומ" רב "חומר :עריסקיס".יוקח האר ,,שובסים ,וקניפ ,יבודה
אלילייך,נייר
 ,נביא ,מלך ,עליה לרגל ,דיני מלחמה ,במיה ,חרם ,מילה וכור

,,מעשה,
המלך,,וראשית

,
ן

והרי השהעפת היסטוריות :בקיקת יפ-סוד -מעבי הירזהו מל"מת מז'ז במרבי -
מוץ בס' שופסיםי  p)~yבתורה  -עמלק בס' שפראי אפשר יהר"י
ב את
.המזלנהבלת"עי ;ושא זה ויצנר הקשר בין תורהי;.ךבניי
 ,וע
יל הגיסת המומנט הזה
בהוינ המקרא ,אך ~ה חויג ממסגית הנושא.
י
י
א וחרד
רק ;~7מאות איתות :כשיניע למיחמת נוענן
;וגיר את דין
י
מ
.
י השורים מעורכי המיחמהי באשר שמשון מסובב אח הכירכפםר-נזכיר את שין
התוי
עלךיד לביתאי
".1
א תקרב ..בנסיעוהי1
בארץ; ,וכיר את פרשת שופסים.
וא
יו
יתשאמ
בפישת -כרם ;כות,-
קי
שו
יפסוק .גרך נב
ים ומיןי; ,ירוש יהיזגר בפסוק:
.אלהיייא ונשיאכהבגעימיך לא תאר1 .איקיםגויל גם"' וגם דיינים) ~ 1כך נרגיעע,

עי

1
,

דנוירן,

חקיי

קיים ומצץת התורה ויויעתן.

,
ן
,

,
י
יוס

מתוך" :מעיינות" א ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים 1963

ולק הדה-יעקב)  /שיעור לדוגמה בתורה (עם מפרשים)
מיתתו של משה (דברים פרק לד)

אין לראות את השייור הזה כשיעור בו ,77שותק מנהר
ב.סיופ.
שיסה ,שיסווה בדרך שהבהינה
" 1או ספר ובריס בלבלם
להויאת התודדנוי
באוץ -הגב' דר .נחמה ליבוביץ .מוריס רבים ,שהצלחתם בלימוד התורה באה להם סכומה,
ל7עח ,שוס תלמי'7דופ ו?עיריס ,בני ביהות ג ,,"4נתפסים ישימה זו .מותר לי
איפוא לומר ,שגם שיעור וה ,שנתחיו במעמד מורים ומורות עממתם ,ניזון מכוח כוחה של
הגליונות לעיון בפרשת השבוע.
מחבר"
 1noolnעלהייסיר ,שבשיתו ולשר עט yvD~nכיה" ד' ,מספר שאיות והערוה ,כדי
שכלןשורה יוכל להתאימו לתלמידיו  -כיחה כיתה לטי רמתה .המורה העממי ידע לצמצם

יפי

נוכת1,

סרק' ה"וסש' .ש יהבינ1

,
ן
,

ממרשינו ,ומנהל החוג של לומדים מבוגרים יפתח את הרעיונות האקסואליי

מובן ,שאפשר לחלק את החימר ל %-2-שיעורים.
-
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בעריכת השיעור סטיתי במקצת מן הדרך המקובלת .אין כאן שאלוח מורה שתשובות
התלמידים בצדן ,כתחתיו ,כאילו ,במחיצת המורה המתכ-גן ,השוקל מראש את תגובתם
המשוערה של תלמידיו ולאורה הוא בוחר שאלותיו ,המנסה לדלוח מתיך הסרק את כל
אפה2דז,זה?ו "'7דאקסיוה ומשארל יחר עט וה לחצין את הפרק כוחידזל לימודית שלימה,
בהכנת השיעור השהמשתי בעיקר בספרים המצויים ביוי כל מורה  -כדי שיוכל למצוא
סעד לדעוונ הנשמעות מפיו או מפי תלמיויו .הקורא ,הרוצה לעייז במקורות נוספים ,יפנה
להערוה שבסוף כל עמוד.
יום,
"תכן שגבר כאן הרצון לתפיסת המרובה .ביקשתי להפוך את השיעור ל ס
המשמש למורה ולתלמידים גם מעין מכחן להשגיהם הלימודיים עד כה וליויע וחי הם
רק מרר זו גד 4אם מלאש
בכוח הצפונות לעהיד יאמון אחרת
"וח את עעיהם עד שיגלו בעצמם את
עק
בפ
העיקרית יטל הוראת התורה לתלמיוימ:חל
המטר"
אח-
האור הגנת כוברי התורה .האח.
-

אנו פותחים את השיעור בקריאה דמומה,
י
קריאה באה לרתק את התלמיד אל האפר ומלמדת 18ה 1לההייקו עם "סדק
ו
יתה מרוכה בשיעור ,הדורש ריכ 1ז ה מ ה שב ה ועיון בפרטים.
שלפניי .ד,שיבו
ביקורת ,נעמיד
י למנוע שהתלמיד יסתפק כקריאה רומסת בלבד11RW ,
הפרק ועוד,עיי"
מד
לפניו מידי פעם בפעם תפקיו מסויים ,כגון חלוקת
נמצא כותרת לפרק בלו  -מיתתו של משה; נחלק אותו לפסקאות

יע

(כמה?)

 )3פס' (ט') יע-ש"ב.
במקרה שלנו תלוקת הפרק פשיטהלמוי .רק פסוק ט' מעמיד אותנו לפני קושי
תורה אחרים עלינו לבוא לעזרת תלמידינו ולציין מראש את
מסותם (ע"ל) .בפרקי
מספר הפסקאות או אף להסתפק בנהיגת השם לכל  YDPשרשמנו למני.כן על הלוח.
נתן שם לכל חלק אם ככותרת ,אם בציון הפסוק המאפייני שבו.
"ויראהו תל את כל הארץ";
 )1ד' מראה למשה את

האיץ -

י

 )2מות משה ואבל ישראל "וימת שם מעוה" .ויבכו בעי את
"ולא קם נביא עוד בישראל כמשה",
 )3גדולת משה -
מיינת כותרת לקטעי סיפור  -אמצעי לימודי נפוץ אצינו ,טוב להשתמש
משה";

בדרךזו גם בהוראת ההורה ,אלא שכאן רצוי להסתפק בהבלטת העיקרי דוקא ולהבליע
בלשון הכחוב.

ועתה לביאור כל חלק וחלק:
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לזב פם' א'-ג' :הסתכלו במפת
דשףץשציירתי על הלוח.ציינו כה:
) את מקים-עמידתו של משה;
11,
 )2את חלקי הארץ הנזכרים כאן.
,,ןנרא 41שנחלותיהם של מספר

,

)1
השלטים הסרים כאן .אילו הםי
אשגיששכר,שמעון,בנימיו;מדועלא
דצותיו1וזכרו :מה מקוםנחלותיהםס

כיוהי1

בתור יתר השבטים

הנעכרים בפסוק.
ונעמוד על כך ,ששמות השפטים
מציליםאיפוא אתגבול1ת הארץ
אימג' לשמאלי) (נחלת דן  -בצפון
או במערב?) בקיצור :משה רואה את
כולות יתעורר ספק :האסשרז
האר
ידרך נס? או שמא ביקש משה
בשעה זו ,על סף המות ,לראותיותר
מזה 4מה רצה לדעת ,אחרי שנהג את
העם,ארבעים שנה במדבר והביאו עד

אילי,ן

גבול,.הארץ1

את עתידם; ר"ל לא ראיה גיאוגרפית בלבד ה 4כאז ,כי אם גם ראיה
נבחנית ,היסטורית ,לעתיד .ננסה איפוא למצוא בשמות של השבטים והמקומות
רמז למאורעות העתידים לקרות.

1

ם געצמם את וברי רש '.ורק
בכיחה ,שלמדה גבר ס' שופטים ,ימצאוהיידי
אח.כ נאשר את הצעותיהם מהוך הקריאה בפירושו .במקומות קשיב נקדים :ה ם
האסרק = הי ם האחרון יכזו'.

,
,

י

י

נרשום על יד השבטים את שמות האישים ,שהשפיעו על מהלך תולדות
ישרול בדורות הבאים ומאורעות חשוגים בכל שבט ושבט.
ברישום השמות האיה ישתמש המורה בצבע א"ר ,כוי יהבהין בע המפה
הפיסיקיית לבץ המרה ההיסטוריה( .וע' בנייר).
פס' ד'," :את הארץ' :אחרי שנתז לו ד' שהות להסתכל בה ובעתידה -
"הראיתיו' בעיניך":
שתלך וכו' (רש.ק .כיצד עלינולהכיזאתמבנההפס'
לפי לש"ע ראת הארץ אשרנשבעתי ...הראיתיד בעיניך לאמר:
לזרעך אהננה"-.
בשאלה זו ";ו בוהניס את הבש הלמעשו סוברי רשעי :יפעמום נתן להם
אף  pnyniאת הפס .ולפסקו (ע' פק' הץ.

ן
ו
ן

1

ן
,
.

ביי

 )1רמב*ן לפ' א' ועתן בציור ,תרגיל זה יפה,
י
על המזדה לדוום חת הלקי הארץ לעיני דעולט"יפ.

רק

-

111

-

לכיתה עלמנה יריע
ל) אבדנטאל,

מה איפמנ קשה לרש"י
"לאמר*

בפסוקנו 1

ועוד?
הקשר נין "הר
תעבר"?ימך-
איתיו נע
ואמנם שמה לא תעבר.
"ושמה לא
פרושו
(מוכל גם לפדחם "לאמר" :זאת וזמצית כל הבטחותיו לאבות) ק

עי

לבץ "ושמה לא תעבר" .מה ,לפי דבריו,

כלשור רש" מהים אם לתת לתלמזים שלות בעצמם את הקושי ואת ישתך
מתוך הטסוק ולחוק את דבריהם רק אח"כ בדברי רש"י ,ויש שאגו דורשים למצוא
את הקושי בפס' נחתוך פירושו של רע"י ולהבין את ההשובה הבאה בדבריו( .כיאה
העתיקים השוה את מקלך השיעור בלימוד הפט' אע--ג'
היתה שימת כל מפרשירש.י
ר ) שאלתנו מס' ה'),
לדרבנו כאןזעי
אולי נתעוררו במשה מחדש תקוות לעבור אל הארץ יחד עם העם
"ושמה
והנה בא אליו דיבור ר' ,המזכיר לו את הגזירה שאין לבטלה - :)5
לא תעבור*!
אחד התלמידים מסיים את הקטע בקריאת הפם' אי--די בקול.
.
ה
ש
מ
אך
כאן אפשר לשלב לתוך השיעור -את המדרש הנפלא על מיתתו של
נראה ,שמוסב להעמידו  -ומדרשים אחרים עמו  -בסוף השיעור ,ששם הוא
לי
לול.להשרות על תלמידינו את.האצירה החגיגית של הסיום.
ע
ב .פם' הע-יץ'ן עיינו ברש"י לפסוק ה'ו העתיקואתשאלתו" :אפ שר
מ שה מתוכ תב=וי מת ש ם מ שה"? רש"י שואלאיפוא:מי כתב את הפסוקים

י

).

האלה? מה הן תשובותיו? - )1שעשע כתבם;  )2משה כתבם בדמע.
כאן יתפתח ודאי ויכוח בין ה"רציונליסיטים" שבכיתה לבין "בעלי
הרגש" .)6על המורה לשמור אך ורק על מסגרתהדיון .לשאלת.התלמידים "מי
צודק=יוכל המזדה לצטט את דברי ה"לכה "סמונה המסוקים האחרונים -יחיד

תודא אותם" ולברר את תשובת הגמרא" :הוגרל ואשתני ,אהנתנה" ,המשאירה את

השאלה פתוחהי).

אין צורך "להכריע" בע הדעות השונות המכתישות  11את וו .יבין בל תלמיד
מוסתו הוא .ואמנם נראה לי ,שלצירך שיעורנו מוטב לתמוך
את דברי הפט' לפי
בדעתו של ר' מאיר ,המוסיפה הרנה להבנת הסיטואציה ,בה נתון משה ברגע וק.
משה מת *על פי ד'"  -בגזירת ד'.
ל"לאמר לזרעך אתגנה".

 )3אוד הח
חשי"י .לבמךבר ,טרק
א זשמ ר
מסוקים ב"ג--וב"ז.
מרק
 )5ספד אשוה ,כרך ראהמרה טפר ראשות.עמ' קל"ד---קליה,

י,

כ"ג 'be ,חב,

ד"ה "עלה על הר העבוים" ; לדברים,

ן על שתי הדעוה ימצא הקורא בפירושו של אברבנאל
ק בבא בחרא ט"ו ,אוייו
עפש זה ובחירש נ בספר אגדה עמ' קל"ה

=_.

פן -

ן
,

בהתאם להעיבי לעיל איונו_מחעבבים כאן על ביטוי זה ומסתפקים גפירושו

של ראב.ע.
("ויקבר אוחו" -מיז מהו נושא הפסוקז ד' ..את ההוכחה נביא מתוך
סמיכז הפט'" :ע-פ ד'  -ויקבר אותז".
א.
ןיהווה שמישהו מן התלמי1יס יפרש. :משה אתעצמו ..רק נ;ןר מתקדם
,.רצה אולי יהוכיר פירוש ;ה ,כוי יעורר מהדש את -בעלי הרמז .שגין הצעירים,
'(,שיראו.
גו המשר לדברי ר' מאיר ,המתאר את משה כשהוא כותב את גורדינו בדמע.
הקשר ביןשני חלקי הפסוק :ויקבר אותה ..מול בית פעור  -ולא
ידע איש את קבורתוז
ובכל זא ת לא ידע איש את קבורתו,כי הרי נתונים כאז כל הפרטים
,ל ?,ם קבורתו .מדוע העלימה התורה את מקום קבעתן של משחז בין
התשובות השונות יתפוס מקום בראש הרעיון' שהתורה רצתה,למנוע את האלהתו
של לער משה .אך אפשר להביא כאז גם את דברי המדרש ,),שהקב"ה חשש
כביכול מפני תפילתו של משה ,העלולה לבטל את גוירת החורבן כאן מגיע
כוחו של תצביא.)1
לכיתה מתקומת :מויש זה משתיב יפה ןס דברי רש-י .1ה -מולביהתעור..
לפסוק הבאיעירו הילדים :פסוק זה  -פגשנוהו כבר ,ויזכירו את דברי
רש"י(ל"לא אוכל לצאת ולבוא"') .כאן ניתנת אפשרות להדגיש קהית את חומר
הגוירת .או שמא נעשה לו חסד ,למשה ,שנלקח מן העולם בעומדועדי' 1במלוא

,,מהו

,
ן

יעד

,

כוחו ,ורעננותוז"י).

"בז מאה ועשרים שנה" :בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד~י).
בבושויחוו
ר (ל הולמו
המורה יעוו
ך אח
הבא .באן ,נעצם
את אהי
יווכויתו .מקומן  nym3החוהיתהשיויבחוסמתיה
 .המורה
,,הישרישעור ,הוא עטייבמי
ם דקו" אח הסת' זיקם. :ויבנו ב-י את משה ב1דגות סיאב שלשים
וי
יהושע בן~-ון משרת משה
1ס.י -וי
משההיעבאוהיר'מתמוותעתמהשה?DT,pגעוגור '1ואתיאהמיררווו'האוי
ן1אמר:
ה. - ; .עברו נקרב המהנה
ן את העם לאמר :הכינו לכם צידה ,כי בעוד
של ש ה ימים תעברו את הירדן-
י
ו בעשיר לחוש הדאותן.-
התלמידיפ יחשב את
,ו"צויהעם עלו סוהייי
ינויד..
ער
,תאריך יום טותו של משה .נשגעה באור מח ובשבעה באו
אבלו של משה ארך 30יום .איפה מצאנו כבר את העם מתאבלים זמן

'

י
,

כה רבו

ןבמיתת אהרן.
מה כתוב שמז "ויבכו את אחרז שלשים-יום כל

ן
,
י

 )12במדבר פרק כ ,פס' כ"ט.
ול
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nsa

ישראל"וו).

וכאן? "ויבכו בני יש ראל את משה בערבות מואב שלשיםייס".
במה ובה אהרן לכבוד יותר גדולז את התשובה נמצא בדברי רש"י:
"אוהב שלום ורודף שלום!"
שאיות גאיו עלויות בט את מבוהו התקין ש ,השייזר ויש
כן
י הוזמה או השווה,
יהשתמש נהל במיוה .אך במקיה שיפוינו ,שיש מקוסיג.לו
ינויה השיאה בעץ 11לגין אתהשיייר לאמ"מ.
נתעכב על מעמדו הקשה של משד ,שמוכרח היה ללחום בעם ולעמוד
על דעתו בלי לזוז ממנה .הילדים יזכירו אולי מעצמם את ההנהגותו של אהרן
בשעת עשיית העגל ולא אחד ישאל 11" :נאמנות וזה שכרהז" לשואל תימצא
תשובה בדברי המדרש למסוק האחרון.

יי

עי

נאו אתשםמאהמסרבורשמפ,יראםחה.של; ו.בכרהין ה11מבדירא.ש ..בפוגשי

11מויס מנורים גדא ,ההניר

כדאי להביא את דעת ראב"ע" :ובאהרן כל בית ישראל בעבור כב 1ד
משה" ולציין את ההבדל העקרוני בין פירושו לבין המדרש :כבוד המת או כבוד
מה מכריעז
הקרובים המתאבלים
ט'~ :אולי נוכל-להביו את.התנהגות ב"י מתוך הפסוק הבא? בני ישראל
ראו שיהושע מלא רוח ד' 1שקם יורש למשה והתנחמו בנה,י)
 .מכאן שפ' ט'
שייך לחלק השני של הפרק,
יימצאו מערערים שיטענו :פ' ט' פותח את החלק האחרון של הפרק:
התורה רוצה לומר ,שאמנם שרתה השכינה על יהושע ,אך "לא קם כמשה נביא
עוד בישראל..

הפרק ,העימיוןרהיהיעעממיודדהגס;לכאוןרךמןזו.הגן.יק במקרה שהניבהיא תריע חדקה,י

של

ושוב נראה מתוך דברי התורה האלוה שהערכת התורה אינה מזדהית עם
הערכת העם.
ובנה ראשית
יאבי משה ואני
תשובה(טיץשאביקחול".שואידייזיע
קריאת הפט' ה'-ה'

אהרן (ע.ש).

ג .הקטע האחרון נותן לנו אפשרות להעריך את הצורה המיוחדת של
נבואת משה .את הביטוי "פנים אל פנים" אנו מסבירים בעקרת דבר' ד' על
נבואת

משה.י).

אפשר לשכיר גם אתדברי הרמב"ן- :אשר גדלו ד' לדבקה בו" ולהסביר
מה הניעו לפרש כך .לא כתוב "אשרידע את ד'" 1כ"א "אשרידעו ד'".
ן נבואת יתר
בייתה מתקדמת פיתן לערוך השיאה בין נבואת משה יני
))3

אור הטיפ לפס' ח' וע' גס ספורו ,שבהר

שוי דפס' "ק-ר'.

בדרך איו להסבי

הקשר שבין

ה:ביאש'!) .בכיתה עממית !סתפק נחזרה על הפט' שבס' גמובר .אס כעבודת
בית  ny~aהחורה (סגלה !) או ,:עזר בשאיה :מיהו הושא של pleDnז המושא ז
מהו הקשר של הפס' האחרונים לפס'י' 1אפשר לקרות! :פנים אל פנים
 1ובמזפתים,-י) ,או- :פנים אל פנים (כאשר נשלף
אותות

"ו

באו

לעשויך

ומה מ"י ,),או" :ולא קם בישראל כמשה עוד נביא אשר ידעו ד'") פנים

אל פנקם".
מ1ם ,לפי דעתכם ,המאורעות
שהתורה רומזת עליהם במלים "אותות
ומופתים"? מה בין שני המהזגים

ין

האלה
בבירוש "היד החזקה והמורא
רבו הדעות_ :רש-י מפרש1
"קבלו,1ןהלוחות" " -נסים וגבורות
שבמדבר הגדול והנורא".
ואזלי תנסו לפרש אחרתז
הוכיחו את דעתכם- 1
על דעת הילדים יתקנל ביותר
הפירוש שמגסם אותו אור החיים:
בשני נקומות דיברה התורה על חזק
האמינה במשה:
א) על הים ,דכתיבז (הילדים
);
יקראו את הפסוק.ן
ב) ובמתן תורה ,דכתיבי ...):או
שיצביע
ו על פירוש רש"י בגלל הסדר
מכרונולוגי שבדבריו ,כהמשך לפס'
י"א 11 ,מדוברעלהנסיםבמצרים.

הגדול,,

,
ן

נצטט את דברי הרמב"ן  :)19אותות-
שעליהם באה קודם ההראה ,כגוןז.,,
מופתים = רבריס שיעשו גשינר התולרות,
כגון ...1הילדים בעצמם לא יוכלו למצוא
הגדרה כזו .המורה מכין לעצמו ,בשעת
הכנת השיעור ,את הרשיטה הבאה:

לפין

י

ן

רש"י

ר"ג.ען

ן
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"יו הכזקה

ן
ן

קגלת הלוחות נ~:ייי5

,

סליאזה הים

ן ויירדד"מןן
ן

ספורנו

יפורא

ה1ו1ל

בקריעת הים

ומורא

סעטדהייים
מתן תודה

רסנ")" ,ן קריעהים סוףן יעתד"יי"מ
ר"ג-ן נ) מיית הזין מ.יה הרחקים

ן

ן

 )15ע"פ רמב-ם :סידוש המשגיות לסנהדרין ,הקדמה ל"חלק* ,יסוד שביעיו הלכות
התורה ,פרק ו',סעיפיפ ב ; ',-,שמונה פרקים ,פרק שביעי ; וע' גס בדברי ספורנו
ע לבמדבר י*ב ,ו'-ח'.
 )16רמב*ם לפס' ".
 )17סטורנו ,שם.
 )13רמב"ן ,שש
9ג) רמב"ן לפס'יא.
. )20ויאמינו בו' ובסשה עבדו( .שסרח ' ,1.לא).
" )21וש .בך יאמינו לעולם" (שם י"ס ,ט).

,

אא"כ יחלים אם להביא פירושים אחדיםאו לבחור באחד מהם .פכל מקום אל ידחה
מירוש ,שאחו הילדים יציעו ,אדרבא!יעודד את המשיב :קלעת לדעתו של ..,מה רבה
השמחה כשתלמיד ימצא את עצמו פתאום בחברתו של מפרש גדול .ולמורה יתגלו מהר
"יסוסיס שומםש ,ת,מעיס ,נשי שקת שוות ( ,.11את העונן ,וישה שבניהם).
י כל ישראל ,עד שאין כל ספק באמיתותםו!).
וכלהנסים האלה נעשולעינ

ועם בל זאת התאבל העם על אהרן יותר מאשר על מוסה .כאן יש לעמור על
דברי רש"י האחרונים ,ד"ה"לעיני כל ישראל" ,המביא את המדרש" :אשר נשאו
לבו לשבר הלוחותלעיניהם".
האם נחטא לאמת אם נאמר שבזה דוקא גדולת משה ,שלא התחשב כלל
וכלל בתגובת העם ,אלא השליך את הלוחות ושיברם לעיני ישראל עד
ה ד' לדעהו?
ש"סכימהיע
חשיבית הרעיון הזה בתקומתנו ,תקופת המנ"יגות "זולה ,הריומת אחרי
סופולאריות ,גדולה מאד ,ובמיוחד לנער המתבגר.

הע ם אמנם נמשך אחרי אה רן האוהב שלום ורודף שלום :ה תו רה
מצדדת בוכות משה" :י"4ר כחך ששברת"3י) ועמידתו האיתנה נגד העם
(ונגד ד') ,היא היא המעלה אותו מעל כל בני דורו .ולא חשש גם מפרשנו הגדול
רש"ילסיים בהם את דברי ביאורו.
והרמז לפדרש נדברי הפ'" :היד החזקה אשר עשה משה".

תם הלימוד ותור האגדה הגיע .יבחר נא המורה מתוך ספר האגדה
לביאליק  -רבניצקי קטעי מדרש וימפרם בע.פ .אינו דומה הדיבור החופשי
של המספר לקריאה מתוך הספר ,הכובלת אתהקורא .ואמנם על המורה להשתדל
ולהלביש את סיפורו בלבוש האגדה ולהשתמש כלשוגה המיוחדת .משום כך
נודעת תשיגות מרובה גם לסיום סיפורו ,עכבתו בלשון המקור מכהם,,.
-

"פסד למשל להפסיק ב"מחה מיחוח ולא קנאה אחת -או ב"יאבד משה ואלף
ג,וזא גו ואל תתק צפרנו של אצו מגבראל.-
בהון של מהקימים אפשר
ב-מדיש פסילת מש""") .סי שאעו יוזע
לספר ימה" ,טיב גם להבא להתכונן לקריאה סוסעמת מתוך הספר.
האגדה המרעצתה של היאבקות משה עם גוירת ד' ,יוסיף המורה
.

ים-ס

ואחרי
את תיאור מיתתו " D~yד'" ושמשר מת אהרז אחיו"ויזכה את שומעיו ושטנים,

שעמלו קהוה בביאור המקרא ,בשעת קורת רוח והרגשת השתתפות בגורל
ענד ה' nw~w ,את הארץ מגגך יושמה לא יבהק"..
שקט ישתלט בכיתה .ובתוך דממת ההקשבה ישמיע עתה המורה שנית
את דברי הפרק האחרון שבתורה וב טע מי ה מ קרא דוקא .בהגיעו אל הפי
משה,

 )22ע /כוזוי ,סאסד ראשון ,סעיף ס"ה ואור החילם.
 (zsשבת פ-ו ,א' (רש"י שם).
 )24מובא בגליון לסכנת השבוע בעריכת הגב' ד-ר נחמה ליבוביץ ,פ' שמות תש"ס.

"ם"

יעמדו התלמידים על רגליהם וישתפו
"ולא
י כל ישראל"!
הייחרה עד"לעינ

,
ן

את קולותיהם בקריאת הפ'

כרייני המורה נם אח הקשר בין לימוד דתויד גניה.םיבין

ן
,

קריאת

הקורא מוסיף סעפ מיוהד לוברי הפסוק.
והתורה בביה"כ.
והענה יבטהוק
י ואמר הפורי ,היושב במיה- ,הבדל יבואני ז' מעל עפו
ו:
ף
ם לויד ושט במפנת ידועת מתווה ואהבתה
,והעשב בארש ומובר גישון העברית..י
וירכה !
',נקר
בילדי 'שראל .ינסה;-א ילכת בדרך השיטה "מוצעת באן -

אי

יהושבע בכרך (מיסד "עליה - .פתח תקוה)  /מעקף אבדת
שיעורית אשר למדוהיידי
פ בשנת במסגרת

"1ת המאמר הזהישיראות כסיכום

למה,11

למספי
(ה--שרה ותוידומ) .דרך
יורלהימועדם וראיתיי
הסדר.
שימתן יפה
שת
או השלישה

"yllen

.פרש
י השני

כמתאימה גם לגית-הספי,

11

רשיייפי

אחרי

אשר ימדו

י לידי הכרה ,כי את
ןבלימוד ,ה אני רוצה יצביא את תימיר
ם היו הגברים כשעתם ,הנה היום הם נראים באור חדש ,מסביר יוחר,
אשתקד ,וגם יפי
מעניין ומוסיף .כי הלא זאת הכונה וזאה החובה בעברנו שנה שנה על התורה  -להתרומם
גלימוינו ויראות בה תמ 1.אופקים הזשיס מאירים ושמהים .ומתוך הכרה ואת ;גיא גס
את תלטידינו אתנו ל אה ב ת תו רה ,אשר יראו כי יש להגות בה ולהעמיק בצפונותיה,
כי 5יר עוד לנו להקש בה ,שהיא תרחיב אתיבנו ביימוד;ה
התורד
,1ומכאן ם ייראת תו כי נתבונןידעת
הנא ,בולו מי?1
שהיכי
להג -נ דחוסת והסיפ~ריס כאהל .אלין יש להיכנס באימה וביראה ,כדברי זה הבדול במפרשי
דתורה היאשונים ,הימב"ן .אשיייסורה נראה כמההלך ביטח גדלותה ונסהריה.ואייו
 Tnb~pnaהוא מתנצל" :כאשר חבטתי קטנה ודעתי קצרה כנגד סתרי תורה  /הצפונים
(תהלים קים ,צו),
הסמכים בחדרה  - - - /לכל הכלה ראית קץ רתכה מצותך מאד-
אח האדם אשר דיברה בו החויה.
תעיית כין השיעור הוא תושא.
לאכות,
ז גקווש אה דמוהם ד;כינד
.וזאת,התורה -אדם ..והמסרה ?ריכה להיותיהבי
יראות,
אשר הורוו מלרג' התורה הנאמניפ ,ואשר
ממכו ,וס1ד1מיאההםד בגדשבירמ'ותו ובגויותו ,כבי
מעשי האבות ,שבהם מאריכה החורה גפרתי היהם ,אים
,הסיפורים
" .יפה שיחתן של עבוי אבות מתורתפ
יעצספ ,כי אם תורה התויכהיימוד
בנים"ן(,ב"י ס) .ועל כן ישיהעפיק
קורותיהם
האבות ,להביס ויראותמ כחותמ~מ-
ורות עפ ישראל בכל דאיותיו. - .מע ש אב 1ת סי מן לבן פ~ ..סובה
יק
יכ
מו
"תורה להתבונן בהליכות ח"הם ,הליכות מלכות בקווש ,אשר הפ הורישו לנו את
ה
א;יל
אמונתם באלקים חיים ומלך עולם ,אלוקי אברהם ואלוק' יצחק ואלוקי יעקב.

ש,

י
יכ"ב.

בתורה

שים

ינו

בגיתה,

ייסוד

כי

סיפוריי

עי

".1י.

בכי

י
שי
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שי

י

שי

