
 " לאמונה והחינוך - שבתורה ההלכי החלקהוראת

 - וצריך - אפשר דתי ספר בבית שבחורה ההלכי החלקבהוראת
 המטרה )א( בכלל: להוראה המטרות'שמציגים שלוש לכללשאוף

 )ב( ן ההורה לימוד עם בקשר בהלכה ידיעות לתלמידים להקנות -אלית המטרי-
 התלמידיט של שכלם את הנה הלימוד ידי על לפתח - הפורמאליתהמטרה
 בלב לעורר - החינוכית המטרה )ג( הרוחניים; כוחותיהם שארואת

 השקפת את אצלם ולפתח התורה ,מצוות את הרצון,לקיים אתהתלמידים
 היהדות. של הדתיתהעולם

- 
'- "  ן י, ,'.: .. . . 

- 
 בקשר המתעוררות הדידאקטיות-מיחודיות הפרונלימות על לעמודכדי
 הצדדיה את תחילה נברר ועל'דרכי-פתרונן האלו המטרות שלווםלהשגת

 ח: י fcfc די -:' ך': י- י"-' י" של!התורה.- זה לחלקהמיוהדים

 השאלות על ביחס'אל,ו לענות יכולים כשאנו לנו עגין:מסוים-מוש'ז::
 משאר הוה הענין. את מבדילה "מה" על:השאלה: התשובה 1"מדוע".-מה".
 הנדון הענין את מקשרת "מרוע" השאלה על והתשובה שבעולם,הענינים

 ארבעה "מרוע" לשאלה יש בפילוסופיה, כידוע והנה, אחרים. עניניםעם
 וביאוה הסבר של סוגים ארבעה גם קיימים לכך ובהתאם שונים,מובנים

 גשם- ירידת במבע-כגון מסוימת תופעה רואים אנו כאשר)א(
 בטבע שנתהוו השינויים הם מה ? הגשם היום. ירד מדוע : לשאול אנויכולים
 ההתהוות. של המדוע הסיבה, "של ה"מדוע זהו לירידתוו-זירמו

 לשאול אנו יכולים <taw ייעד שמחר החזאי, מן אנו כששומעים)ב(
 ז גשם יירד שמחר המסקנה את הסיק מה סמך על י החזאי כך סוברמדוע
 ההכרה: של המדוע התסקנה, בסיס של המדיעזהו

 שיויון האם הזוויות. גם לזו 11 ש11ת צלעות שווה במשולש)ג(
 בזמן תמיד קודמת סיבה כי לא, הזוויותז לשיויון סיבה הואהצלעות

 והופץ הוכן כמנך ותדקיס' השי"ח ו' ב"מעינות" פורסם הזה המאמר*
 . -. ', בניויורי, היהודי דהיגוך ועד ע.י בבריתבאריות
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 האם אחג ה,וויותגבבת ושיויוז הצלעית שיוי.1 כאויבאים ואילולמסובב,
 שריויון מפני לא, 1 הזוויות שיויון על למסקנה בסיס רק הוא הצלעותשיויון
 העובדה-הזאת סמ4 על ולק הזוויות, שיויוו של העובדה את יוצרהצלעות
 בין .הער הן.4יות. שיניו. *ל למסקנה בסיס גס לשמש הצלעות שיויוןיכול
 סיבה אימ.אעשף:*ל אינו במשולש הגוויות שיויוז ובין הצלעותשיויוו
 של!""יות אוויה, של קשור אלא '- גרידא למסקנה בסיס של "שר לאואף
 ליינו מיוחד :מדו4 איפות אוא הזה, עונה:הקשר וה.מדוע",-שעליו וכך"

 הקשי"ביןןיי,ינןיש של המדוע כך", .היות של-המדוע
 אינםיש,י:תוצאות.-של%שיבה',אחת(. "והם אחת בבתהמופיעים

 את עשה אנו,'מדוע שואלים מסוימת, פעולה אדם כשעולה )ד(- .'
 ה5145 5א ההמיה נסקס % המדוע -,א זה כמדוע" אין ז הזאה"פעולתה

 טהורה.",ב(עקה-65%1 המדוע"של'מיבה גם איפו הוע אבל להיו%,5י",5י
 ד54% 4אד%וכא545נ6%(4ל;ם 46צונר'של תוצלה "יצוניו%א5אסיבות 45;4י יהנמןם5 הד61ם התופע(ן:גץ5ע כדוגמת 'תוטעה קא ראיםאנחנוז
 המ5רהך%:ץ55544% הישה לדעת:שה אנ4 וצצים הזאת, הפעולה "תעשה

 [515ל""51%"'"קהי%די5 1;ג54וויגי5;4 (54מהי"'5."פ,ןןל
 הטעם. של "ו%ץןשיי

)ifr~ 

~:rf 
 ,נ' ך ";,המג, .ץ, :,-ת יא

 י:'..-.סם
. 

 .41:%גג?,,,%יש1"ן"%4זוג זלג
 כל קדך'%ע;קר--:ך,לבססרןן'וממ(סו,סן"ז4ללכמו 1 בלבדךאלג" ההקןהוכן

 עונה ,:מיישם % סוג. איזה ויעל ןל-4שאלה:נמדוע" צריך-לתנותב,סוס,'
 תוטי% כייאיז:ה4לכה %'הסיבה, הטד% זה איו של.'ר,הלכה?המיטוס
 ואףצטבע:

 ל"
 לש"יה',ו; 'מק% %'איךשיש ל5% 11 :%1%1.55י מלז;.ושל ה

 ,%ין %55.י55ךיא%1 ז4י:"5'5ו 3ל1; ל1ף'1ד-ר-ד,או61-:יז1;ם: [1ק%יההמצ5:1 הט"מ לל ה5ד, עליה:א(ן:וה שלענות קצרה יינגראבל'
 הם:;1(ל(מ:,ל565 הרי:א;ך -בזי.ראה(ך 555וי:זלכך?גם יה*וב."ה'%קיד

 בהורדת ממ56~6 שאותך.אנו קהינה, 'של היחידי שתיטוסלמיסוס-הילכה:
 'ה%כ' %קה

 ברי ד. הה11%בי1 בין גווני 44 ת'הק45: בקביע שבתורהן'הוא?
 ה4'415זלסיבת שואלים התורה מדברי הלכה בהסקת שבכתב,החורה
 בדביי א,ו.נישזה( מולי':ץ'א-נלללת' -ו%: לטעטה,ןאלי.גך 4לאההלכה
 %תתך!:.הנשיק(%, מ4צףך :אשש4:לה4ין י%,16 באי41התורה!

d"JfiX?-הה 

 י5(

ש
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 אינם מסוימת, הלכה הסקת על בדיונם חז"ל מביאים שאותםוהמוסריים,

 הסקת את ולהסביר לבסס כדי אלא ה, נ כ 1 ת את ולהסביר לבסס כדיבאים

 הוא ההיכה, ביסוס עונה שעליו וה.מדוע" בתורה, הכתוב מזההלכה

 הטרש גבה -ך המסקנה בסיס שלגמוד

 בניסוחה. רק הוא החידוש הידוש. אינ הזאת העובדה קביעת בעצה ,-

 נתקל שבהם הקשיים את הן מיוחד באור להאיר עשויה הזאת העוברהאולם

 הבעיות מחרון דרכי את והן שבתורה, ההלכי ההלק בהוראתהמורה
 . ~ . ח אלה. קשיים עקבהמתעוללות

 :. , העיקריים: הקשתם הם..י.ואיה
 ובדרה הפשט בדרך התורה מדברי חו"ל על-ידי נלמדות ההלכות )א( ..

 שורת עם - שטחית בראייה - תמיד מודהות אינז הדיש דרכיהדרש.
-.

.-. . .,, ,,,... ,- 

 , ,.... -,,.., . .-. ההגיוני הקשה את מרגישים התלמידים אין ואם הפשוט, השכל שלההיגיון

 כל להשגת סכנה נשקפת שבכתב, התורה דברי ובין ההלכה גיזכמוצק

 עם הגיוני בקשר מתקשרת ההלכה אין אם : ההובאה של המטרותשלועו

 לדבר? כפירוש התלמידים של בזכרונם יפה תיקלט לא שבכתב ההורה-דברי
 .., י. ~ן.,, .... ... -.,.

,-...,. האפ- את התלמידים מאת ישלול הזה ההגיוני הקשר הבנת העדר ןהתורה .  - -.. . . , .,.. 
 גם עלול והוא - השכליים כוחותיהם את הלימוד ידי על לפתהשרות

 בלבם. להינטע הצריך ולתורה, להלכה וההערצה הככוך ברגשלפגוע

 לדברי כפירוש ההלכה מופיעה התורה של ההלכי ההלק בהוראת)ב(
 תוכן התלמידים. בהודעת עצמאית עמדה תופסת היא ואין -התורה

 הדגית את שמעמידים כך, ידי על גם זוית לקרן בתודעתם נדחקההלכה
 התורה. דברי ובין בינה הקשר קביעת ע" אלא עצמה, ההיכה עי .א?עיקך

 הוכתה ללימוד - להול קודש ביז להבדיל - nafv הדבר למהמשל
ן

 המשפט מחוכו התלמידים דעת את לפעמים המסית הנדסי משפט שלארוכה .ו ...,
-...

( י. . . ן  
 י ...

ן  

 לקבוע היא הבתורה ההלכי החלק הוראת של הראשונה הטטוה וקדיעצמו.
-- - . .. 

ן
 בתורה-כאילון האמורות ההלכות ואת המצוות את התלמידיםבתודעת י. .

 את ממלאים ופירותיו ענפיו אבל תורה, בדברי נעוצים אמנם שרשיואשר
... . - - 

. 
.., האדם.נפשו,של

-. 
..- .. . 

 לקבוע הוא שבתורה הילכי "הלק ביראת שהעיקר , כיוז )ג(.

 שיכתב התורה דברי ובך ההלכה ביז הקשר את התלמידים של ם ל כ שב
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 ש פ נ את כדישלקשר נלך, כהן החינוך דרכי הם) טה : השאלה נשאלת
 . , 1,. ן1.. '-' . . ההלכה? לתוכןהתלמידים

 הקשיית. על לה"גכר לדי שמידינו האמצעים לבירור נקנה בטרם.-
 )של בכוחם 2אין לציין, עלינו מעוררים, שהם הבעיות את ולפתורהאלה

 המוריג. כל"הנעיות. את .לפתור מלבד והדידאקט,ים המיתודיימהאמצעים
 מעשיות. הנותז'עצוה בישול, ספר מיז כעל מיתורי ספר על להביסרגילים

 מובל מקוים. 'מטוים.-.או'.ששור תבשיל להכין כדי לעשית מהמפורטות,
 בלבד כלליות הנראות,, .במתו להצטמצם יכולה מיתודית הדרכהשאיו
 עצות שום כי לדעת,ן עלינו שומה אבל מעשיות, עצות גם להכילועליה

 המתאימה. ה"ישה למורה תחסר אם יצליחו, .לא מיחודיים ,להטיםמיהזזיוה
 יש בוודא. משל"ת להחזקת' בנוגע גם הרי ולתלמידים. הליסודלחומר
 משמעה,. מקרה,של;הפרת בכל ללשות עליו מה מפורטות, עצות למורהלתת

 בעיקר המשמעתיבכיתה, תלויה טוף סוף. אבל .כנה. על להשיבהכדי
 ורק,בהיות. הלימודים, ולחומר לתלמידים ובגישתו המורה שלבאישיותו

 בכל. הדבר "יא כך אחריהן. שימלא המיחודיות בעצות יצליח לואלה
 הליסודית. לתו פר' את ,לפעול. בא .שהמורה לפני אחה ח'ינוכי או לימודישטח
 פסיכולוגי_מהאים. יקע ההלמידים ואצל עצמו אצל ליצור עליו החינוכית,או

 ) י. .*י-' ל,. ")..4 ' ' .לפעולתוזאת.

4. 
 ליצור הדתי המוקה על ששר המיוחד, הפסיכולוגי הרקע איפוא,מהו,

 ההלכי~שנתורהז החלק להוראת בגסותו ואצל.התלמ,דים עצטואצל

 :ך ההלמידיס.לראוה ועל על.השרהי
 שהם שדידה ולהרגיש'-נ_

 ה'. קול גת עליהם!.לשמוע.בדברי.,ההורה דברי'ה'ן הםלומדימי

 'מצוה אשג.אנכי  הדברים,האלה  ).והיו עכובו אליהםהמדבר.
 שם(:'1.  יעי::,רש"י, =רומרים,ו,  לבבך" עלהיום

-" 
 י -'... ( י , ,):4  '_

-

 הוא ברוך התולה ' 'לנו'ןנותן -מודיע התורה הסיפור"של בתלך אם, י
nlu~1Ra.  ן בחליל היי  מתאימיי.  ולפתח'יבנו,רעיונו,  ליורר גרי ממוימימ,
 -מסוומים;,  מעיים לעשות -ישיר באופו %ותנו. '  מצות הוא ' ההזרה שלההלכי
 ה64ורש.  להצינג בהתאם ולהתנהג. אחרים, מסוימים ממישיםלהימנע

_~1ral  

 צריך' לעשות:4-מהל  .אותתה ומצה?  יגשור אלינו מדבר שה'ההרגשה

 ן. לעשות ןגו' אומר יהודר מי ןל בי ה 'ל העו הרצון התלמידים בלבלהתעורר
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 בתורה דבריו את להבין כדי הקדוש-ברוך-הוא נתן דרכים שתי-
 את להשיג כדי מחורה בדברי להתעמק עליו אשר השכל, דרך אתושבכתב:

 התורה את המסורת, דרך ואת אדם"( בני כלשון חורה )"דיברה.הכנם

 השנייה הדרך שבכתב. בתורה לדבריו ה' פירוש 'את המכילה פה,שבעל
 שצמור .המחבר, של פירושו אוטנטי, פירוש זהו המכרעת,.שהרי.היא

.אבל
 רצונו_

 בקשר קשורה תהא השנייה הדרך כי. של.'ה"הוא,

 אשר לאנשים אפשרי nre כמה עד הראשונה, הדרך עם אמיץ.הגיוני

 מצות של תוכנה תהו !מוגבלים. )והאחרים( הרוחנייםכוהותיהם
 "והגי"

 האמיתי הפירוש את כי התלמידים-לדעת, יומם.ולילה"..עלינו-ועל..בו
 אולם חז"ל, בדברי ולמצוא לחפש צריכים אנחנו שבכתב התורהלדברי
 גם הזה הפירוש את להבין להשתדל עלינו הקב"ה של לרצונו,בהתאם
 את והן ,ההלכה תוכן את הן ולהבין לתפוס עלינו כלומר,בשכלנו,
 . . מזו!(. זו גם )ואחר-כך התורה מדברי ההלכות ת הסק של,הבסיס
 והתלמידים המורה אצל הנ"ל והגישה הפכיכולוגי הרקע שנוצרו אחרי-
 שתי, - שבתורה ההלכי החלק המורה,.--בהוראת לפני לעמוד,צריכות
 וביל ההלכה בין ההגיוני הקשר של השונים הסוגים הם מה )א(ושאלות:
 לעיני לגלות כדי ללכת עלינו. דרכים באילו )ב( . ? שבכתב התורה.ודבהי

 התירה מדברי ההלכות הסקת בסיס את והן ההלכות תוכן את הןהתלמידים
 הנ"ל? ההגיוני הקשר של וסוג סוג-.בכל

 ובין ההלכה בין הגיוני קשר של ראשיים סוגים שני בין להבדיל יש.
 D1~D עיון ידי על המתגלה ההגיוני הקשר שייך אחד לסוג : שבכתב.התורה

 את המ31א 'הגיוני קשר שייך השני לסוג התורה,_ בדברי מעמיק'ודיוק

 מאליו, ומובן נדרשת.- התורה שבהן משלוש-עשרה.המידות באחתוביטויו
 י . המידות. לשלוש-עשרה, בהתאם שוגים לאופנים מתחלק הזהובהסוג

 מספיק הראשו! במקרה מעריס: שני להבדיל אפשר וסוג סוגבכל

 ההלכה בין ההגיוני הקשר את' .לקבוע כדי לבדו, בתורה הנלמדוהמקום

 שני השוואת מתוך הזה הקשה מתגלה השגי דברי:התורהי-ובמקרהובין
nl~lpaט- . - מזה.: זה מרוחקים לפעמים בתורה,,שהם . ., ."-.: 

 --'- .. ;. ן . _- מקרה:י ולכל סוג דוגמאות.לכל להלז(
ן . מקההאי., האשוו,-..)א(.סוג -  :-1 .---'-: 

ee
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 וילדיה ישית.-ntar בנים,או לו וילדה אשה; ;לוי יתן "אם:אלוניו -(
 . ,ף ד(. כא, )שמות לאדוניה"תהיה

 ,:י
_%, 

: 
- 

- 

,.... 
 נובעת 'שקהה,כנענית רק עברי לעבד ;יכולןלתת שהאדון ההלכה,' ..י;

 -;ולפי,ההלכה,אדונם," תהיה וילדיה -:."האשה במקים הבהובמדברי
 ,ן -..,[ן---..,. ך,.., .עבריה-עיבדת,לעולם...(ןי- אמהאין

 ה. .. וכו'".)שם,.ב(.ב--,.. עברן עבד תקנה "כי:
 ._, ,_ _ .ל_

 עברי. של עבד שהוא;עברי.או-ןל' שכד חלועל ,הדין,הוה' האם _-ר
 והסטוק הוה. הפסוי, מתוך:השוואת ו. שליעברי כנעני- עבד ' עלהיינו,
 המסינה, את ל"סיק יש וכו'", העכרי אחיה לך ימכר "כי כב( )טההדברים
 עברה- שהוא על-עבד כאן מדברתשהתורה

_, 
 . ,_. ..וב

 י..-ץ .-'"י 41ן -7 :1 ,.. א: -)כ(יסוג.שני,'מקההך-.
 : !ט(... ה, דקרים יג; ,)שמות.כ, תגנב:.שבןשרת:הדיברות,."לא

 הלאוויו שני עט השווקה סמך על מעניינו", הלמד ;דבר למידה בהתאם'
 הגבה-"גונבואיש. על-סמך תנאף(, לא תרצח, )לא בעניין"סמוכים
 את להסיק יש -ו, טז( בא, )שמות יומת, .מות בידו,-= ונמצאומכהה

 טאז שהתורה.מדברתהמסקנה,
 בגניבת.נפשות.__

- ] 
_". 

 לשמשו יכולות נדרשת.התורו שבהז.' המירות ורוב שוות. גזירת כל ;,
דוגמה

 למקרה.ז".;י
. 

 .ו'- '(-ל ס-':-"" .ר- .1'-
4 1.__ 

ך יז.:=: ו: -יי -":,כב;'ן,", ג ע  , -  4ד 4ץ, א"ת יד-" " "4 
 ההגיהי'בץ אחף'4ת."חליקה'לל.הקיו נגל'עינליץ-.4צד י-נעמידך

 )של את"ד14ייההוראה נביר "אלא חשלי*ט כל -רללאור להשגתזהקשתם לטדהיההוייי,אי את.כל ומצו~שמ שמכתב; התורה דבר"הלכה,בי

 הנ-ל כדיןלהתגבר.עי"הקשים שבהזיעלימ"ללמת בחורה,ההלק.ההלכי
 ?,--ז". -,, י-ון ר,ץ,7--. " א":זלה,מיג,את,המטרות,הרצויוה;:ןזם

 המוך את,דייהמקןלת.מוגלה,של"הימ -גבח1וראשמהי.
 לכ5'פסוק-את.ןירנש-רש,רמליטדלההדף

%1,, יסיך -:--ך מץ4 נ- סח:-" רי ריךקץ" מגרע1ח"לשיטה-הזא%:"צ:כמה ולהסכיר'אתג"פירושףאולי
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 אלין שעמלו'להגיע בלא מ51ן, הפירוש את מקבלים התלמידים)1(
 י 4, - לקריסתו. הכנה וללא עצמם,בכוהות

 כפירוש הפסוק לדברי מתווספת רש"י בסירוש. הכלולה ההלכה)2(
 - . ~ . ! התלמידים. בתודעת עצמאי מקום תופסת ואינהלו

 לפני .מובאת אם-היא הו - לפעמים מביאה שרש"י ההנכחה3(
 כדבר היא גם רוב פי על ניתנת - לאחריו מובאת היא אם והןהפירוש
 עצמם. בכוחות אליה להגיע האפשרות לתלמידים שתינתז בלימוכן,

 הרצאת מאשר יותר גדול מקום ההוכחה תופפת קרובות לעתים)4(
 לקביעת היינו, להוכחתה, ההלכה מתוכו עובר התלמידים וקשב ההלכה,תוגן
 התורה. דברי ובין בינה ההגיוניהקשר

 להוראת הדרכים כאחת בזה -מציע שאני האחרת,השיטה
 בתחילת שקבעתי העובדה על אחד מצד מבוססת שבתורה, ההלכיההלק
 ההלכת הסקת בסיס של המדוע הוא ההלכה ביסוס של ה"מדוע" כימאמרי,

 את האפשר במידת למנוע השאיפה על שני ,ומצד שבכתב התורהמדברי
 המקובלת. שבשיטההמגרעות

 . זו: שיטה של המעשיות וההצעות המעשיות הדרישות הןואלו

 ובהדרכת עצמם בכוחות להגיע יכולים שהתלמידים מקום בכל)1(
 בעצמם למצא להדריכם יש התורה, מדברי הנובעת ההלכה לתוכוהמורה
 ירפא". "ורפא למשל: התורה. לדברי הפירוש שהיא ההלכהאת

 חברו מכה כל האם )א( שאלות: שתי התלמידים בפני להעמידאפשר
 איך )ב(' ידוו על הפצוע את לרפא כדי הרפואה חכמה את ללמודצריך
 התלמידים יבואו מתאימה בהדרכה תברוז את לרפא רופא שאיננו אדםיכול

 הוצאות את לשלם המכה שעל - הוא הפסוק משמעות כי מסקנהלידי
 להראות יש זה למסקנה בעצמם הגיעו שהתלמידים אחרי רקהריפוי.
 זה. לפסוק אונקלום תרגום ואת רש"י פירוש אתלהם

 וברוב למדי, נדירים הם האלה המקומות כי להודות יש אולם"2(
 דברי פי על ההלכות את בעצמם למצוא התלמידים בידי איוהמקרים
 פה שבעל התורה את עישה היתה. כזאת אפשרות שהרי שבכתב,מתורה

 את הכתוב מן התלמידים.להסיק לדרוש.מן אין המקרים ברובלמיותרת!
 להסביה דוגמאטית,,היינו בצורה. ההלכות את ללמדם יש אלא ההלכה.הוכן

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 מבעת התורהשמדברי
י

 בין ההגיוני .הקשר את המורה, בהדרכת למצוא, התפקיד איפוא*ישאר ' *1.
 שאת .ההלכה לפיסקת ההגיוני הבסיס את הקינו: ,התורה, דברי ובין"הלכה
 ; ; . . .; . שבכתב. התורה'מיברי

- 
 , . ,.. וו

 נבדיל "לעיל, שבוכרו הרגיזני, הקשר של השונים לסוגים בהתאם ' .. -
 -;סמי (" ; : "י : הו ואלה המלאידים. יד4 על לגילויו דרכיםינקבע.

 מקדה'א. ההגיוניתהזה, הקשר של הראשון הסוג)א(
 . החורה(. בדברי מעמיק עיון מתוך מחגלה ההגיוני)הקשר

 ה"ה ,1ח1'מתקשדה בתורה, הפסוק את לקרוא "הלמידיםליעץ
 אחרי ההלכה. הסקת על-ידי שיושבו הקשיים על לעמוד ובדריכםשסוימת,

 את מסיקים 1"ז"ל כי ולהגיד ההלכה, את דוגמאטית' בצורה למסור ישזה
 ההגיוני הבסיס את בעצמם למצוא עליהם ועתה הנלמד, הפסוק מן"הלכה

 ן .י
, -  . . ,- 

 השת. ההלכהלהסקת יש ?.י. ח," ?'r~i 1 ,-= ...-.י

 ,ןלא.תותירו_ממגו : פסח על.קרבן הפסוק.המדבר את קוראיםלמשל::
 יתקלתלעהם יב"קנ ,ןמות תשרפי באש עז,בקר טמטץ?יקר,הטתר

 יש זה אחרי מעתרנ.לכאורה. בקר" -עד המלים על שהחזרהימצוא,
 ההלכה החמה, והע הש"ע ,עליית : שני,ו1לבים הבוקר. להחולת, כי:להסביה
 וביחס נותר, ןבק הו4. השחק (!ד.עלוה טיח כקרבז הנשאה. הקשור,"א':ן'(
 הפסוק מן אלאה ההלכה את מסיקים יחו"ל שריפ", חובת חלהאליו

 ההמסיקים י א השא"", את התלמידים בפני נעמיך עבשי עתה. זהשקראנוהו
 מתאימות הירקה, .שאלות  בעזרת "פסוק? מדברן הזאת קהלכה אתזא:ל
 באות מה הון4הו  ןויעלות  החמה --.הגץ אודמת השקר "תקלח.)ארו
להוסיף

 המליי
 אל להגיע ,ןכוןים_"תלמי"ןם בקרן?( -עד הדו,רותן

 הקודמת היתחלה את להוסיף באות בקרך -עד הנוספות המלים כיומסקנה,
 גם.ביתס ינהוג יש כה ההלכה. להסקת הבסקס הוא וזה השחר, עלותעד

 אזה.. "קשק מס"ץ,ז השש":שה:ייהלכה

 את_הקש שמצאו.בעצמם אחרי רק טוב.שיום
 ה.אישוכ את כדי*למצוא,שמ בהש"4לקרוא

 הקשר ההאשון_.של _המוג)ב(
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 מתוך מהגלה שבכתב וברילהתורה ובין בין.ההלכה ההגיוני הקשרי)כאשר
 " - " ' ן : לזה(: זה והשוואתם בתורה פסוקים -בשני מעמיקעיון,

 זאת שעושה כמו השני, הפסוק בהזכרת להסתפק אין זה במקרה ,.

 לקרוא לתלמידים יש.לתת פירושו. את בלמדנו זאת עושים שאנו וכמורש"י
 ועל .שבהם הזהים. הדברים על ולהעמידם במקומם האלה הפסוקים שניאת

 מסיקים שחז"ל ההלכה, את להם נמסור דוגמאטי באופן ביניהם,ההבדלים
 הו"ל מסיקים איך בעצמם, למצוא התלמידיט על מעתה אלה.מעסוקים

 הזאת. ההלכה.4ת
 )שמות יומת" מות ואמו אביו "ומקלללמשל:

 יקראו ין(. כא,.
 את יקלל אשר איש א:ש "כי : בפסוק קדושים בפרשת גם עצמםהתלמידיך

 ועל הזהירי הדברים על ויעמדו ט(, כן )ויקרא יומת" מות אמו ואתאבי!
 ההלכה. את דוגמאטי באופן להם ונמסור האלה, הפסוקים בשניההבדלים

 ח,"4 כי להם, נאמר קט4 על חל אינו אבל אשה על עם חל הזה הדיןכי
 ה י א ונשאל, האלה, הפסוקים שני השוואת מתוך הזאת ההלכה אתמסיקים
 אפשר מתאימות הדרכה שאלות בעזרת הזאת? ההלכה את חז"למסיקים
 למצוא להם ולחת - הזאת המסקנה של הבסיס הבנת לידילהביאם
 ' לכך. האישור אאברש"י

 ובי.1 ההלכה בין ההגיוני הקשר של השני הסוג)ג(
 נדרשת שאתורה המירות אחת - א-ב( התורה-)מקריםיתרי

 ומלן, ' ) . . ל. :בהן.
 כלל בדרך הן שבחורה ההלכי לחלק רש"י בפירוש השכיחותהמידות-

 המתקבלת המידה והיקש. שווה גזירה וחומר, קל : ההיקש מתחוםמידות
 מכול פחות השכל על המתקבלת !המידה וחומר ול היא השכל עלביותר
 סמה על אנאלוגיה. בעצם היא - שווה גזירה שווה. גזירההיא

 גם דומים שהם מסקנה, מסיקים אחד בפרט דברים שני ביןהדמיון
 בין הדמיון כי למציאות, מתאימה תמיד לא ואת מסקנה אחרים.בפרטים
 אולת מועטים. בפרטים או בלבד אחד בפרט להצטמצם יכול דבריםשני
 -] המסורת אלא ההיגיון, לא כי הכלל, ביותר יתבלט וו במידהדווקא

 התורה. מדברי הלכה בהסקת האחרון המוסק היא - פה שבעל התורההיינו
 רק ע"ב(. יט, ונדה ע"א סו, )פסחים מעצמו" שווה גזירה ' דן אדם"אין
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 ! כי ההורה, כוונת ו" היהה:במקרה 11 פה.קובעתלכי התורה'שבעל),צאור
 מלים. ,שתי. רק )או:אמילו, דומים ביטויה שני פסוקים בשניבכתבה

 להלכה ביחס' הגלה הכיטוייט. שיויון-שני .על. לרמוז התכוונה' ן דומות(,.
hallow-  נוכל. או חק! 

 עליצות את, הזהואת:ה4י"! הדמיון מן: לחסיי
 גכ4 לראות אולי אפשר שבתורה ההלכי החלק בתירוש ההיגיון על המסורת'

 הדין,. מן איגעונשין: ע, ע"ב( ;יט, )נדה מעצמו"ז 1הומר' ק4 דן ;אדם ' הרי כי, בייתר:.- ההגיונות והומר'היא.המידה שקל אחעלפי הבאה: העובדהמן
: )והקא. שווה בעוה,שמל,?רה וחומה=,היינו_מהלכה-ה-מוסקת'על.'ידי,קל

 בית-- מיתת אפילו אחריהן הגוררות הלכות מסיקים במסורת!(, לבואצריכה
 י נדישתיהן.איפוא(לא.דלכיאהוגיווי-הכרחיות התורה שכהן המידותדין,
 דרכים, ,הו ושאלא שבכתב החורה. את .פי.שכלו על ללסרש אדל יכול.שבהן
 ידי.התורה-שכעלרפהלמשהתורהישבכהב על ההלכות הסקת אתלעשות

 התלמידים, לשכלם)של לקרב איפוא עלינו שומת והדעת; השכל על:למתקבלת'
: ח(,:ך" זי על';פיהה'4 ההלכות א4'הסקת והד א,,המידותךעצמן.;הן
 jhna~ ""ו

 1 5165"11ב א~'ה5לכוה, ללפף שאי5רת,'לעילן(ש לעקרונות

 -ת .ס.-':1 י הבאה: בצורה התידוה, מו"נ אחת פי על התורהמדברי
 1 שסתמית: י[6סיקזט;-שש,ל1הם' )א(!ןא"ל"4(יים'[ףראים"נתן5ה41תך5ל,"721

.הליראי
 -':יק

 -קי:, *ך-.ד( ס,ץ.(.דה "4, ר, ת-ס( יהדי .-נ-"
 1 דוגמג4 ~'ידי :א,א5 המידו, 4ן'מהה 1יתל1;ד;1 .מסבירים')ב(
אחדותי

 ו --( אCU*-Tr: :4 -, "ץ-טסית .ס יק ה-.דח -ך' י ':
 מל הנלמדת ההג תוכד את דיגמאטי ן.(בידי'ם"באומג בובו4 לג( ' '1

 פלחית; מידה פו על צלצלת שהיא ומדגישים האלה,הפסוקים
 מן הנדונה ההלכהבהסקת ן הזאונ דתלמ?דוט,.איד_קתגשמה.כאוהמידה ,את שואיהן )ד( ר1:

 הפסוקים.,__
." 

_4, 
 , .ן;,-.. עד

 ן .-
 1(.. לא!מהווכה".כשמות,כא, ד ה ?ש'אה.ב ו,7;א מב י י ;כודל.-כלמשל:

-... , 
- 

..--.- .-.- .....-,- .. 
-.....- 

 גן .-.
-.- - 

 עגרידנ אמה 5"1 לתלמידים מודיעים הזהי הפסוק קריאתי אחרי )א( י;י- 1 --
ץ נעקוש-' ול !הגיעה-9ג;ליוצא-ת.לחירות  .-נ ג-'--.?rJt~-(ח -.- 

 ן65.,ן ן1 דאה(.-.- 0פרי:פישה 1'אך 1-ו. )קדושין המדירת. איי; -. העקיב :איד. ""'
ן
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 דוגמאות פי על - והומה הקל מהות את לתלמיוים מסבירים )ב( ..
 הזאת. המיד":אחדזת.על
 רק בתו את למכור יכול שאב ההלכה, את לתלמידים מוסרים)ג(

 לנערותו מגיעה  הבת כאשר fipp1D "זאת ועכזת קטנה. היאכאשד
 וחומר קל ידי על ~nPol הזאת ההלכה כי לתלמידים, אומרים )ד( , . ..

 וחומרז הקל כאן מהו - אותם.ושואליםו
 התלמידים את להביא וצריך אפשר מתאימות הדרכה. שאלותבעזרת

 על להיווכח, להם נותנים כך .ואחר - ברש"י המובא ~חומר הקל'למציאת
 , צדקה שהם ברש"י, קריאה'ידי.

., . .. 
 ואתז שיטה של מעלותיה הן מה_ן

 ?" "מדוע שאלת של המסוים המובן את ברוה באופן מדגישה היא )א(. . . .-ן

 המסקנה. בפיס שי המדוע - :.המתאימהן

 את המורה, בהדרכת בעצמם, למצוא לתלמידים נותנת היא )ב(.ן
 של המטרה.הפורמאלית את כל על-ידי ומשיגה הזאת השאלה על.התשובה
 של השכליים כוחותיהם ושאר ההתבוננות כושר פיתוח .-,ההוראה

 . : ,התלמידים,
. 

. :. 

 עצמאי כדבר התורה מדברי הנובעת את'ההלכה קובעת היא)ג(
 ידי ועל - הפסוק לדברי העודף כסרח וא ולא התלמידים בתודעת'ונפרד
 המאטריאלית, המטרה את יותר טונ באופ? להשיג עשויה היא.כד

 השופט היא פה שבעל התורה רק כי העובדה, את מדגישה היא)ד(

 בתודעת הזאת העובדה קביעת שבכתב. התורה בהבנתהעליוז
 לאמונה. התינוד בשביל חשובההתלמידים

 שאני פי על ואף כאז המוצעת בשיטה הטובות המעלות כל עםאולם
 ומן ההוראה מטרות מכל והעקבית ההגיונית המסקנה את זו בשיטה.רואה

 מלהמליץ אני רחוק - התורה של זה חלק של המיוחדהאופי
 להוראת הדרכים מן אחת אלא היא אין היחידה: השיטה כעלעליה
 ולבעל התורה ההוראה במרכז עומדים בשיטה.וו .התורה. ,2ל הזגהחלק
 רק משמש רש"י ופירוש שביגיהן, ההגיוני והקשר שבכ.תב התורהטה,

 בעבודתם התלמידים הגיעו אליהן אשר התוצאות של ולאישורןלסיכות
 גם יש שבתורה ההלכי החלק בהוראת אולם המורה. ובהדרכת העצמיתן
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 זה במקרת המרכזי,בשעור. הטקום את לתפוס צריך רש"ישפירוש
 מה למצוא הילמידיט על : הייון-ברש"י המרכז-לעבודה'השצמית;היה
 שהסיק.'אין שפירש-ולהסיקןאת.4לכה כאופך לפרש רש-י אתהכריה
 על אלא א"דיטי ביאורו-פסוקיטן' להוכחת מביא שר17"י בכך,להסתפק

 לפסוק 1הש11אתם בה4 העיון במקורם. האלה הפסוקים את לקהוא התל'מידים,
 למצוא אפשר זו )רוגמאות.לשי4 ולהסברתו הפירוש להבנת יביאםהנלמד

 חלקי ולהוראת ג ד' ב"מעינות" רבינוביץ מאיר צבי מי של:במאסרו:
 . . ' ' שבתורה"(.-:ההלכהל

 . (י ,-,ן 1 - -

 כמרכז רש"י פקשוש משמש בהם בשעורים,-אשר גם כי להעיר ייש:
 כאן. שהוצע .המבנה לפי השעור' את-תוצאות לסכם יהיה נכוןההוראה,
 ההלכה את כדברים'עצמג'ים: התלמידים; בתודעת לקבוע צריך,בסיכום
 ההלכה.,ואת גנת ש'מהם בתיו", המקומות את התורה, מדבריהנלמדת
 אט האלה. המקומות ובין ההלכה בין ההגיוניהקשר

 בשיט~

 שימשו המוצעת
 כסיכומו להופיעו רש-י ופזרוש השעור, כמרכז האלה הדבריםשלושת
 עובר4לרש"ןהצריכים כשטוכז:השעור כאגל הרי - השעור שלואישורו
 - -: , % , .ך י ' סיכומילשעוה לשמש. האלה הדברים"ולושת

.. 
'.- 

 הדגש הגהוגה,'שמימלאת בייצה וה1 ז" במתמר המוצעת בשיטה הו .
 המטרה וקל התלמידים של העצמית העבודהעל

 הפורמא*
 הקוראה יל

nintbaהמטרה ורק %ה לשלוט צריכה ושקוף שעור בכל לא שכלם.'אולט 
 יריעות להקניית המאטריאליח; למטרה גם שעורים להקדיש ישהפורמאלית.
 אשר את-גששות ;למצוא-במק"י לתת:להמ %פירזגם-לתלמידים..
 בשום אולט הה4. הסקת שיטות לטי בעצמם למשא היו צריכיםהתל"ידים
 פגשי .הלתמידים; אצל . לעירר .- החינוכית . המטרה את, י להזניח איושעורו
 י- טה;-- ולתורה.שב*ל להלכההערצה

, 
- 

 ; -- . "י4 -,

 אני הי%די.,מסתטקים הספר- 'בבית ההלכי'שב-תירה אחלק בהוראת.
 המקרים, במל אולם רש"י, .כפירוש :- לישות בררך'כלל צריך=-וכן
 את4'רזש;רש"י העלול'לחזק למצוא,הסבר.הגיוני אפשר אחרומבפירוש

 לף,סקת,)הסבר אט לנצלי- יש התלמידים, דעת על ממנו יותר להתקבלאו
 "הגיוני 'ה4י אח התלכידים של "תודעתם לחזק כדי :נ: להרצאתואו
 .-'.'.- " " .' ' "' - התויה'שבכתב.; דברי ובין ההלכה:5י1

" 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



לדוגמה
 אל ותן.איו כי .. לשמר. כלים או רעהה_כסף אל איש יתן "בו .)א( ;,.

 . כב,.1--ט(. )שמות לשמר" בהמה וכל שור,.. אורעהו:המור
 והשנייה נאמרה,בשומר,הינם, הראשונה הפרשה כי מפרש, כש"י 1-..

 בפרשה ואילו הגניבה הראשונה.פטור,על שבפרשה "מפניבשומהן.שכה
 מסיק האלו הפרשיות מן אחת כל של הפירוש את כשנגנבה. חייב"שנויה

 פה שבעל התורה ידיעת כ", מאלפת, דוגמה ,כאן, והרי ההלכה.רש"י.מז;
 הפסוקים שבשני בהבדלים מוצא הרמב"1 שבכתב. התורה להבנתקודמת
 מיוחד טיפול אינה_דוהשת וכלים כסה שמירת ,פירוש.:ה. נוסף נימוקהאלה
 קשורה בהמה. ששמירת בעור בחינם, מידיד אוחה לבקש רגילים בזועל

 מדבהת הראשונה שהפרשה מטתכה כך - משלמים.לרועה זה ולשםבטירחה
 .:: '. י ,ן: . . :. שכר. בשומר - והשנייה הינםבשומה

 זרחה אם דמים; אין'לו ומת והכה הגנב ימצא במחתרת "אם )ב(. 1.
 .-, ן :.-:r,r ,י, , . א-ב(:- שם לו"_)שם, דמיםהשמש:עליו

נ
 לו, דמים - בא.להרוג אינו הגנב כי ברור שאם אומרת, .ההלכה -

 ברור הדבר אם - עליו" השמש זוהה "אם : הדרש על רש"י מבססנאותה
 הגנב הדקת:;כאשר על ופה המתקבל אחר הסבר כאז נותן הראנ"דכשמש.
 להרוג גם .מתגונן הוא ולכו נמצא,בביתה שהאיש בטוה, הוא בלילה,בא
 הוא חושב .ביום, לגנוב בא הגנב כאשר אבל נגדו, האיש יעמודאם

 לרצוח. בא שאינו להניה, ויש בבית .אינו האיש בי:בביטחון
 .עלי11 שופט של מעמד התלמידים של להבנתם לתת למורהאיז
 את בשכלם לקשר עליו אבל מהם, ההלבה ובהסקת התורה דבריבהסברת
 ידי על גם מצווה הוא כך על ן אמיץ הגיוני בקשר התורה דברי עםההלכה
 הדתי. החינוך ידי'דרישות על ובייחוד החינוך, תורת על.ידי וגם -חז"ל

 התלמידים של בשכלם לבסס הדתי המורה שעל בלבד, :1 לאאולם
 לקשר גם עליו -. שבכתב התורה מן ההלכה הסקת את חנק הגווניבקשל
 תמיד ולא הזה התפקיד קשה ואם ההלכה, לתוכן התלמידים של בם .לאת
 "מצוות ה"משפטים",לגבי לגבי לפחות זאת לעשות יש ההי וכדומה, טומאה) דיני קרבנות, כגון: השמעיות, המצוות ה"חוקים", לגבי המורה בידי זאתיעלה

 התלמידים. של המוסר רגש ועם היושה רגש עם לקשר יש אותןהשכליות.
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 כקופטיעליון'.בהסקת של-התלמידים את'שכלם להעמיד כשמי_שאסוי'אבל
 התלמיהים של המלסרי .מצפונט את להעמיד 'אסור כך התורחי מדגיי'ההלכה

 'צהיכה המוסר(ת~ל'ההלכה ההסברה גמוסייות"'ההלכה. על.).11פט'עליו1
 ,ן- ד: י ' הבאה:.-- ההשקפה על מבוססתלהיות,

 :- יע;',.
-..- 
- 

 הלקי אתילל מא,ןךק.שר יש כל.העולם את שברא היהיה -.הבורא "ן'.
 הבוררים א~ההלקים ההופכיך רבים בקשרים רבים) לזה'בהוטים זה;הבריאה
 הכ'ונותיו,האינדיני- פרט;'על-כל, שכל. העובדה, אחיד. לעולם! , שלם,לדבר

 השסר .של 'שסיס את יוצרת בו,, השלם.'וקשור , מן הלק. ', מהווהדיאליות,
 האלה . כלנהקשרים מתזך בהלכה: בתוהה, ביטויו את- ' מצא . אשרהאלקיו'

 שבינו הקשר ביותר לאדם מורגש הבריאה. חלקי פרט'לשארהמקשרים,כל
 ,לינו.'לבין "סו, "לביז' בינג משפחתות לבין' בינג = אדם בני. שאר..לביז.

 האנושי, 'של,.המוסר '"בסיס את יוצרת הזה הקשר הרגשת כולה..האנושות
 המוסרית. ההסברה: המלקיך המוסר מן ק ל ח רק!שהא

 אינה ההלכה' שי
 הללטוהאלקי:"ל הטסר'המקיף העליוה'את המוסר להעמיד'אתרשאית
 ושטחי יוחד מצומצם שהוא האנושי, המוסר של המשפט ' כס לטני :,ההלכה

 ,האדם. של לל15 להיות.;מובן" הה~ה.עלול במירה'שמוסר אולם! ץ.
 את -לתלמידים. .לפתח.כלב לעורר. ההלכה .המוסרית:של ההסברהצריכה

 יש ההלכה.-ל~טרה',1 את,תוכן ללבם לקשרמצטונם,המוסרי;ועל'ידי.כך
 צוהר איו הפרט . על האגדה.~: במדרש, בדרש~.-. , והן , בפשט, ' הןלהשתמש
 זמרורה. כה ל היא ' התויה ' משתטי .רוב נשל ה.מוסריות" ' הדיבור. אתלהרחיב
 .רגש התלמיוים'את בלב: לפתח כדי 'לנצלה יש בהסברתה.. קושי כלשאיו

 את יה!נית~גם אי", ,אבל; :הבריות .אהבה ואת . אהבת.האמתהיושה,את
 ע :'._" :ט ;' - נעלים. . מוסריים צדדים , בהלכה לפעמים המגלה. .הרמש,

_. 
 חמשה לזולם הגנב על כי ההלכה;. על חז"ל מדרש את. לרוגמה' נקח -..

 הזה רואהיבהברל .וכאי בן יוחנן עאז'תחת.השהיר' וארבע השור תחתבקר
 'ין ולאמנחבזה . יגרגליו ההולך ' שור 'הבריוה.. של לכבודן ' התורה יחס 'את
 משלט ftnn1= שנשאו-על ושה משלם,המישה, -7. כחטיו. לשאתו.עלהגנב

 בכבודו'של התורה,מתחשבת בג ונתבזה ,הואילארבעה,
 ומדצישה להגנבי

 אפילו שאינו.2יתק'ל~הי עז- חזקן גה הוא לאדם בין:אדם המוסרישהקשר
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 מאיר ר: הוא. אום שחטא, פי על אף מישראל, אדם מעשי_הטא: ידיעל
 חמישה, ממלאכה= שביטלו שור : למלאכה התורה יחס את הזה בהבילרואה
 ההסברים שני על כמזבן, להביט, .אין ארבעה. - ממלאכה בוטלו שלאשה

 .גם בהם להאות שאין כשם = ההלכה טעמ,י כעל האלההמוסריים

 ה,א_ההלכהן מוסרית כמה וראו, "הביטו כלומר, ההלכה, שלאפולוגיטיקה
 להלכה להסיק התלמידים את להדריך רק באה ההלכה של המוסרית .ההסברה

 לעורר כדי ממנה,. חז"ל הסיקו אשר המוסריות, המסקנות את ה ש ע מ לו
 המורך רשאז כאן שגם מובן, המוסרי. מצפונם את כך ידי עלולפתח

 .או_בשיסת,ההרצאה. התלמידים ידי על, העצמית ההסקה בשיטתלהשתמש
 בין בהפליה לפעמים המורים נתקלים ההלכה של המוסריתבהסברה

 .את כא(, בג, )דברים תשיך" לא ולאחיך תוויך "לנכרי. - לנכריםישראל
 וכדומה, - ג( סו, )שם תשמט-ידך" אחיך את לך יהיה ואשר תגשהנכרי

 במקרים וההגיוניות.המובאות המוסריות ההסברות למורים תועילנהכאן
 בלקיחת אסור הנכרי שאין מאחר : למשל המפרשים. גדולי ידי עלאלה
 כלפי עלינו גם יחול לא הנה שהאיסור .הצדק, דורש הרי מישראל,ריבית
 'תחול ישראל, בני על רק חלה קרקע ששמיטת ומכיון )אברבנאל(,הנכרי

 קצר ילא :רע לא היהודי רק כי אליהם, ביחס רק כספים שמיטת. שלהמצוה
 אפשר אולי שור(. בכור יוסף )ר' חובו את לשלם במה לו ואיזבשביעית

 בעיקר אלא בכלל, אחר עם בן לא כולל .נכרי" המושג כי להדגיש,גם
 אינם אלינו ביחס האלה המושגים שני כי מראה, )והמציאות שונאאויב,
 עזרה בהגשת השם קידוש משום לפעמים שיש וכשם מזה...(, זהרחוקים
 בעמנה נגידה להיות לנכרי העזרה לפעמים עלולה כךלנכרי.

 של ..לבם אל ההלכה תוכן את לקשר שאיפתנו כל עם אולםל
 - העובדה מן להתעלם לנו אין האנוש', המוסר געבותות"תלמידים

 המוסר מזדהה המקרים בכל לא כי - התלמידים מעיני להעלי'מה גםואין

 עלינו כאלה במקרים המקובל. האנושי המוסר עם התורה של"אלקי
 יותר עמוק הוא ההלכה של העלית האלקי. שהמוסר לתלמידים,להסביר
 לנו אפשר שאי וכשם האדם, של השטחי המוסר מאשר 'ותרומקיף
 צדיק בראותנו נעולם. אלקים הנהגת דרכי את ולהבין להשיגלטעמים
 מהרהרים ואיננו בה' מאמינים אנחנו :את ובכל לו, וטוב רשע לו,ורע
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 המצוות. של לחמוק טעמן את להבין לפעמים לנו קשה כך מידותיו,אחר
 - 1- ' ו. . ללא'סייג.. בה"ובהורתועלי:1)להאט?1

 עלינו ולמעשה מלו זו כהגדלות: המצוות נראות אדם' בני .עיני -ך
 מן למעלה הקב"ה,גהוא בשכול אבל זה אחר בזו - ולקיימז -לתססן
 - הבריאה אלקי וכל - התורה מצוות כל מופיעות למקום, ומחוץהזמו
 .היות של 'נקשר בזה זה קשודיס חלקיו שכל. ושלם. אהד כדבר אחת,בבת
 קיים כזה כוקשר - לתלמידים להרגיש ולתת - להרגיש עלינוכד".
 . , .. שצות וביז מלוך" לרעך .,אהבת מצות בין גם - התורה מצוות כלביז
 כזה קשה הששלית. תפיסתנו בתחום הוא שאין פי על אף - אדומהסרה
 שני. שצד ויורה הבריאה ובין אהד,, מצד הבריאה הלקי כל ביןקיים
  אחת כל'  יהיורה, הבריאה כי העובדה, לשמש צריכה וו להרגשהכבסיס
 איפוא ויש ויחוה אחד בורא של ידיו מעשי הן ביחד; ושתיהן לחודטחן
 . ל . , ,י
  לחימי  הזדמגות בכךגם

 התורה. של ההלכי החלק להוראת בקשר בף  לאמ
- לי  על להשיט איי, היהדות, העולס.של להשקפת לאמונה,החינוך.

 ע? על בליקר אם כי טדאעמות, תחבולות ידי על %א גו"דא לד לי,די
 העיקרי. יוצרה הוא שהמורה התלמידים. את האופפת הרוחניתהאווירה
 אמון ע?בידי אלא הטפה, ידי על לא לאמונה מהחנכיםההלמידים
- 4ג?אמונת

 ההלכן החלק בהוראת . התלמידים, ! בלב .להחןוו' הדת?ם על.המויים.
 העלי,ז, המלסר ההלכה.ה,א שמוסר ההכרה, ואת ההרגשה את התורה,של
 בכל אס בלבד,_כי באנשים לא בהתחשבי העילם בירא קבע אותואשר
 גייה.ואת של לכו כל את למלא צריכה הזאת ההרגשה הבריאה.חלקי
 תעבור שמים כדי - התורה של ההלכי החלק הוראת של האווירהכל
י התלמידים. של ללבם = סוגסטיביבאוטו-  בלבד. שבתוקה ההלכי החלק הוראת של עניו איתו לאמונההחינוך

 ואיז לחינותזה, המיוחדת תרומתה את לתרוס צריכה מקצוע כלהוראת
 של "הדיכה בשיחות אולט' i~1't'SISps- לילות! 'יכול לאיונההחינוך
 פריכים הגל", קשיחות מסרת -מלמזין, מקום לחפזם צריך -הואהמחנך
 המלעוררים ה~פקיולי והסרת והבהרחם' האמונה' - עקרונות קביעת ::להיות
 י:ם'י -ן, האמונה. 'לעקרונית 'לדומות לטתי-לית בקשה' התלמידיםכלנ
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 מדוע השאלה: על עלה שבכתב התור" דברי על ההלכה ביסוס)1(
 בסיס של המדוע הוא ה,,מדוע"'ה:ה ? התורה מדברי ההלכה את להסיקי'ש

 ההכרה.' של המדועהמסקנה,
-1 

. : 

 על-ירי נקבע שבכתב התורה דברי ובין ההלכה קשר-שבין )2('
 להגיז אותנו ומדריכה מחייבת פה שבעל התורה אולם פה, שכעל"תורה
 רעיונות שבהבעת הרגיל ההיגיון פי על אם ההיגיוה פי על הזה הקשראת
 שבהן המידות עשרה בשלוש המובעות ההיגיון בירכי או אדם בני ידיפל'

 ו ' ' - ' . נדרשת.התורה

 הסמלות את האדם בהיגיון לואה טה שבעל התורה אין )3( '.
 האדם במוסר רואה איננה שהיא כשם התורה, מן ההלכות להסקתהעליונה

 האדם צריך ואף-על-פי-כן ההלכה, מוסריות להערכת העליונה הסמכותאת
 התורה דברי ובין ההלכה בין ההגיוניים הקשרים את בשכלולקבוע
 לקבלת המוסריים המניעים את האדם בלב לעורר גס שיש כשםשבכתב,
 - ההלכה. של"תוכן'

ל '  

 ש"ל של - אלו דרישות)4(-
. 

 תורת של הדרישות עם מודהות
 התורה דברי לבין ההלכה שבין ההגיוני הקשר קביעת והחינוך.ההוראה
 יבר; עם ולליכודה התלמידים בתודעת ההלכה לקליטת עוורתשבכתב
 התלמידים, של השכליים הכוחות לפיתוח אשוב גורם מהווה והיאהתורה,
 ההלכה של תוכנה באמצעות התלמידים בלב המוסריות הנימיםהרעדת
 על והשפיעה התלמידים אצל המוסריים הרגשות להתפתחות דחיפהנותנת

 . ז -התנהגותם.

 השלבים לפי להתנהל צריכה שבתורה ההלכי החלק הוראת)5(
...-הבאים:
 ... א:דרך

-  נובעת הססוקים_שמהט את.כל לקרוא.בתורה התלמידים על)א(
 שונות. בפרשיות הם מפוגרים אם גם אחת, בסקירה ולסקרם"הלכה

 ההבדליט הקשיים,אויעל התלמידים.על את להעמיד )ב(-צריך 'ג
 -._ י, r~c אחה:כד:ההלכה..-: מוסקת אשר-בהט האלהשבפסוקים
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 שההלכה ולהגיד דוגמאט,ת בצורה ההלכה את להם ללמד יש)ג(
 מ' לטרה שהם הפסוקים מן נובעתהזאת

 יימצא - המורה בהדרית - התלמידים של העצמית בעבודחס)ד(
 הטסוקים? מדב, המסוימת הקלכה נובעת איך השאלה:פתרון

 התשובה את - הדוק בהדרכת - מצאו שהתלמידים אחרי)ה(
 לכך. האישור את ברש"י למצוא להם לתת יש הזאת,לשאלה

נ : ב ך רי  ואת הפסוק לדברי הפירוש את ברש"י לקרוא לתלמידיםלתת
 רש"י את שלבריחו הסיבות, את למצוא ולהדריכם מסיק שרש"יההלכות
 : לקבוע יש השיעור כסיכום אולם האלו. ההלכות את ולהסיק כךלפרש

 החורה. מדברי מסיק שרש"י ההלכה את)א(
 האת. ההללה את רש"י מסיק שמהם התורה דברי את)ב(
1 זה מסקנה להסקת הבסיס את)ג(
 של המוסרי התולן את לתלמידים להסביר שאטשר במקרים)6(
 את ילפתה מוסתיים רגשות התלמידים בל3 לעורר בדי לנצלו ישההלכה
 לסטיות ושסרית הגיונית הסברה לתת המורה ישתדל המוסרי.מצפונם
 ? המקובל. האנושי המוסר מז ההלכה שלהמרומות
 החלק ~הוראת - לתלמידיכ לתת יש לאמונה החינוך את)7(

 הבאות: בדרכים - שבתורהההלכי
 - הזה "חלק בהוראת מיוחד פסיכולוגי רקע יצירת ידי על )א(.
 אנו שומעים התורק שבדברי והתלמידים, המורה בהרגשה היא שמהותורקע
 היום. אלינו המדבר ה' קולאת

 פה, שכעל לתורה הערצה רגש יצירת ידי על)ב(
 אש"

 הטמכית לה
 ההגיזו. 4וקי פי על שבכתב התורה של ההלכי הפירוש את לתתהעליונה
 ידי על נקבע ההלכה שמוסר וההכרה ההרגשה יצירת ידי על)ג(

 ועמוק ,ותה מקיף יותר, רחב והוא הבריאה, בכל בהתחשבו העולםבורא
 האנושק המוסר מאשריותר
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