
 החומש ללימוד אחדות הערות / )תל-אביב( דה-פריסבנימיו

 הפסוק את לומדים זה במחוור הראשות במחזור חומש ליימוו הנועזות עקרוניוה,1בעיק", פנימיות מיתומות בשאינת דורגה יתל מתכתן אני זה נמאמר "מיראות~העשת

 ת 1 ר ביה,ן אגדה מדרש, דרש, פשט,א.,,,ן,ן, רש.ה פירשבלי
 השקפה מחוך הרעת על המהקבל העניין, או הפסוק המלה, של משוט ביאור,פשט,

 יאסשרות וע;-חית. לשתית מנהיה ייוז אחיי ;ס ובמקומו ביינו ויומרראשונג
 שוים. ,4פשסיס;ימת

 מתוך עמיר יורא ואינו ועניינית, לשונית מבחינה מסתכר שאינו מירוש,,דרש.
 המורש. האנוה. כבפרוה ייצב t1WD1 7ונמאות לתוכן. הוכנס איא ראשונההמייס:בהשקפה

 ין תעש .אי,,. : אחדות והרי והחסידות. הקבלההדרוש;,'
 )ב.ר(. טום יו תיש אל - מאומה-

 יפיו ומה סובן מה "כי : וכתיב הבחורים. אלה יגו. .ורוב - ותירוש. דון .ורוב21.
 גה~ריפ..1;:

 .והירוש-
 )נ-ר(. בת1ל1ת. יובב .ותירוש : וכתיב הבתולות, א,1 :

 אפילר - ותורחי" חקותי מצותי משמרתי וישמר בקולי אברהם שסע אשר "עקב!3.
 )ב.ר(. יודע אברהם היה חצרותהיכ1חן,ערובי
 נכל. אביהם את ברך .יה'ש.

 )ב.ר(. ברירו שולס שהיה -
 תקיים יטען עבורי, תנזר וכעת הנאתך למען צד אתה תמיד - ?וו. ,י .וצויה%.
 לבוכה ראוי תהיה אב כבוד מצות בעביר - ציד" "לי ; זה ואם אב כבודמצות

 הירש(* )רש"ר מותי" לפני"ואברכך
 בהול. .ויסמנהו,6.

 בהול  זרעו את .ושמתי : שנאמי ישראל בחוד הסוד סמן -
 ך-ר(. עפ"י סרב יקח ,מדישהים.

 )מכילתא(. יתן" לעמו עוז "ה' ! שנאמר תורה זו "עזי* - יה" וזמרת "עזי,7.

- נפשו" נושא הוא אליי _כי8.  רב פיצו. נפשו גומל כערלו שכיר שכר הכובש כל 
 ,4ל נפשו דאמר מאן נגזל. של נטשו אמר וחד גזלן של נפשו אמר חד : חסדא ירבכהנא
 ריבם יריג ה' .כי : וכתיב בשקר.. עזי תיבא ואל הוא דל כי דל תגזי .אל : ~חיבמיה
 נצע נורע ני ארחות .גן : וכתיב ;;זל, של ;פשו ואמר ומאן ;פש.. קבע,הפ אתוקבע
את

 נס-

 4פ. קיב, )בעט יקח* בעליי
 ראשיה, השקפה מחוך המתקבל הפשק עם תמיד מזדהה אינו זה פירוש )מיינת(.מיוהזיב כילקי ופ.י כלל בודך הלנה, הסקת ישם במקרא שבנה העמק" הלכה.שדרש

 אפילו ולפיסים במקרא, קיימת היכה יתלום אלא ולנאר, לפרש כבהו איז אשר'ן,ש עיון. אחרי בעינו העומד משסטי", "ביאור בבחינת הואאך
 ישיוש יונמאוה והרי .אסמכהא-. בבחעת הוא האהרון במקדה סופיים. מוברי שהיאהלבה

 :האפשרויות
- אפלס" יא עמו בעליו -אם~.  עמו-במלאכתו. 
 ה;11ל. אחיך את ירב1ת 'תירה ו' - אמן. ואת אביך את -כבי?.

-
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 שלא בהמה, ע"ג ירכב שלא גלילן, לעלה שלא שבות - שבתון" "שבת3.

 המים. פני עלישום
 והשלתו ה0'5ור הרהבת הרקע, הבהרת יש0 בנתיב ב106פר העמקה אגדה.מדרש

 מסוייפ וניסוי כמלה או במסוק קושי א"צ יסוד על האגדה נרקמה עפי"ר הדברים.והמחשת
 ההלכה. למדרשיבדומה

 ת ו ר 1 א ס ה את ו הברירה כראשיה והורח השמש על הטרייר 1. :דוגמאות

 הקטןו השער מת המל המאי אתהגדוליה

 י ה*; ת ק ע "הכצ בסדק: ההצה % תישרג
 ; ה" י ח ו ל ש .אחר : משה אשת צחרה של ירתה % מש-רמ

 הצפרדעה "ותעל הצפזעים: סבת בעורג
 האגדי שהמקנט כשעה אטה, ס~רש לטן ירש 2ק תחחהס לקבת קשהלסערם

 בידינו ונמצאת קייט, שאינו או עיקר כל מפדחם זקוקים אנו אין אוסר יזם וקטוף.טפל
 האמוראים בהריגת הארנון יד על שנעשה הנס או העקידה, בשפעת השטן על )כגון האגדהרק

 בין האבחנה את הילד בלב לפתח המורה על שרמה הגבחעת בכיתוה ארנון*(י הנחלים.ואת

 שרש"י במקוסוה אף להוסיף המורה יכול ובעקבותיו הזקן. רה"י כך הורוד כבר לדרש,פשט
 הנכס אח להלמיד להקנות ויש ודרש, אגדה של אוצר הוא רש-י שירוש בהט מבחיןאינו

 מדע לא כי יבש, בלשני וכיאור היסטורי הסבר כל על החינוכי בערכו שעולה הזה,היקר

 התחומים. את לטשטש אסור כן פי על אף ברם, וחרבות. מוסר תורהב אלא לתת חמציםאנו

 האס-הית הביקורת רוח את בחגיך ממתחים אגו והלימודים המקצועות וביתר שבעוד יפגן,לא

 אמונה, אמנם מחתכים קודש ליס-די תורה. ללימוד בהגיענו הז4 הטמעי המעתן את נסתום-

 נארסת תהדנה ומנתה התוה זיעת פשוטות מידי יוצא מקרא "איןאבל

 לו קנה שהילד השכלית וההתפתחות המחשבה דרכי היתעות, של המסגרת בתוך אורגאניבאופן

 צמחה אחרת -- גדולה 'םהיא ובך קטנה 'שהמסכה בק. האולפנא, בית כותלי אתבצאתו

 לאמונה. אףסכנה
 עומדים "נו ועריין הביקורת ל,םלב הגענו טרם ,מבהן הנמוכות, בכיתות הדברקשה

 -- אוב"קטיביה בהינה אין להכחיה קימה אף ,וניהנה את לתת מקום אין הראות.במחזור
 מוצא אתה וכן לדרש, אחרים דורות געיני נח,םב סיט בבחינת מסותמים כדורות שהיהמה

 ובו" בקולי אברהם שמע אשר -עקב הפסוק על ופירש"י חו"ל פירושי )השוהבהיפוכן

 הפסוק: על הפירושים או האבות, אצל המסורת ידיעת על הדישות דעות וקרא ברמב"הדעחן

 -- )רמב"ן באסכולה אף אלא הרבד תלוי כלכד בזמן ולא אוכל-. הוא אשר הלתם אס"כי

 הירע(, --- 'יד"ל , עזראאבז
 בצורתם כפשוטם, הדברים את רואה הנמוכות בכיתוה הילד ? המורה יעשהלה

 הדרש את גם לקבל הוא,מוכל אמום אח-המשט. רואה הוא הטבעי. ובהמשכםהראשונית

 הראשונה: מחשבתו תהיה אשל" "ויטע לפסוק יגיע כאשר בקושיות. יבוא ולא ביקורתללא

 -אשל
 : ופתרינם הם ר"ת אשל שמלת לו לכשתסביר האולם יויטע", כחוב שבן ע", מין

 הד,יה נמקומ", ",יפגע : לפסוק לכשימע ra1 וק. את גם יקבל. - ולינה שהיהאכילה,

 ממש, במקום שהמדובר הראשונה,האסהמאציה

 ו-פגיעה-

 אמנם. הגיע. נגע, פגש, פגע, מלשון

 לך. יאמין - לתסילה הכינה כי לי,משתפרש



 נשעה בה הוה, הלשוני המבעי הרגש את ידכא אנו רשאים אם השאלה, נשאיתאך
 נדבר צ1ד1 און אס אך קזוסס, מסד". ימען מבעי סהשבהי טסיך יהפרש ט~תר, הותי-המוסרי. הערך את יבין נם ואזטיש.,, השי במחז~ד גלומזו כך אחר הייו ייסו הורש אותו שכן הש;', הצי מן מרויחים אנושאין

 .מלך הפשט. לקראת 1;"תור הילו שי המבעית הישונית-המקיאית ההתפתחותנפתהן,את
 צ,1 עוז י11ע הישע ועשו זירותיו, שנתחישו זה ויא ממש שלך עזייז והא צמצריס."וש

 שעליו ליבב, לגדול שמצוה מגאן ובו; תיו. אשר הגבוי ".הנה "pleD אשו ואפילון אביו. ייחק שי יפיו אותומיש,1,ומגיא
 נזידה אתרא הכא כשויו, מייי RS11 מקרא אין בניה החורה 1ב:י נב על אף : קאמרו,חו-ל

 כאן ונאמר ב;הלחב. יקיאו אחיהם שם .על יהיו )נאמר יגמרי ממשטיה ,,אפיקת'השהה
 אשו. שס"על

 המאמד את האגמד רבא, גי;ח הרי ינ"יה(. כאן אף י;",ה להלן מה -
 "בכור .והיה הסיים את יפרש עלינו יאסור בא הוא אין אך י ממש שם ;תיגת אחיו.שם "עי יפרש שאין לנו, יאמר - .שם" מית של הלכה( )מדרש ההלכתי הפירוש עיה;.ל,,יק

 קיום ה' אצי ;השב הולד שיהיה 1.- ; ר 1 פ ס כפי הפסיק אח נפרש ו כפשוטןאשר'ן'תיד-
 מיי יוצא מקרא .אין זכר: שי כיין ,הבשה(. הרמג.1 בפירוש או5ריה,[ורג'ה,

 הסבעי החוש ואת היין שי הסבעית הבתו את והוים הרך, המל כלפי ש נאמר -פשול"

ילש~
 דורש השת כו' עי ;תנגר שלא אימת כי וביחוז כיל בירד וי את ייבא אין המקיא.

 oPDn ההלכה. ימדרש יחסנו בשאלת ;געת כבי ורכנו פי עי ההלכה. מדרש,ןומקוה.
 המדרש אם אבי מפשוטו, p7oDn את מוציא המדרש אס - "מורים ובריס בס"קויסו;אך

 על שהרי המירש, לפי יפרש עיינו מצוה - "לכתרמשפטי, פשט ולו "פשט,הוא
 ;'והר ובן י ההיכה יפי יפרש צריך היאשון. ביום "אך הפסוק שאת איפוא,,ברור לתה. "פצים אנן הסיים ואת חייב אנו הרתכהפי

 מנה חיא לא אב אקז, קילס ,פי רק ~נסרם תקלה תץא שלא משפסיס,בחדשה
 : בשר" ואכלת תזנח נפשך אות כגי .רק : סו יב, יגרים : ימשל יהיכה. מיניה-.נפקא
 אס סתם, תאוה כגשר לדרש כאן מנחר מקום. נכי ויאכלו שיפזו מוס נהם שנפיבקושים

 הינם פה עשים אנשו אשר בכי תעשון .יא : פ." שם ובן "'לדים, עי יהגביי ;4צהלא
 יפי ויפרשו הילד יהב;ת nvP ההלכתי הפירוש וה;יזב. הניר ובר : בעיניו. ,הישראיש
 עבוזה ייבוד ורוצי הוא כהן .אס : יז( כא, )משפסיפ ימות. תקהו מנבחי .מער וכןן, הריב". את סותר שאינו ה . ג " רה

 כוה סותר אתה אין שכן יואב, מעשה כד'נמה דששס יפי לפרש עוד מוטב ימות..הקהנ,
 מוסר בעצמו שרש-י בסקוס .ממון-. - ההינה כפי נפרש עיד חפת .עין אך "~כה.את
 וייימודה יאודה ;יבית התנגדות היתה שבה ההשכלה, nDlpn1 עיד "-ם אנו את אגדות.,ן, עליו. יסמוך רש"י הוא וכיאיה5ש", לפי ;;הנ אגיה. מירש שהוא ובץ היכה מירש שהוא בין המזדין, fiR וש הפשס ית;מ

 שבאנזה. ,אי-הראעי~נאליום ,התנודו כלגז "מקרא מקודדה יפי האוטה ח" את יחשוד~חפתו
 האניה לאגור. הבחוב בין מרסקת ברוי מפרצת שאין כך, על nY'DVn השפה קה.תאד

 ע"א. כד, יבמות9(



 נתרקמה וכבר הילדי בתסיסת יפה עלילה למסכת לפעמים ונארגו בזה, זה שלוביםוהסיטור
 גימא מאידך אך כך, אחר להפריד קשה הראשונה. והכיתה הגן מימי זאת מורכבתעלילה
 שתינוקות המקרה, קרה שתים ולא אחת ולא טפל. והכתוב עיקר האגדה תיעשה שמא סכנה,יש
 פני את לקרפ או לתקן במודה חייב כאן הפסוק, את לא אך האגדה, אח ידעו רבן ביהשל

 הדרך את והחסום כך, אחר הימנה להשתחרר שקשה הדשה, ,תורה" תתהסה פןהרעה,

 : שווה בירכים יתקן אפשר בנתוב. ובקיאות במקיא נשהבפני
 חמיה זה את יהוגיש ~ורך אין אמזג המספרת. האנוה היא ואת גי הולשה, 'וי עי1.

 כגון בולטות מתירות או קושיות לתרץ באמת הנחוצות כאלה, אגרות רק לשלב יש אזאך
 יש האחרות את וכרומה. וכו'" מצטערים אנו הראשונים .על יתרו פרשת שבראשיתזו

 ; 1py' .1:1 בני יושגיה, ובעיניי סייס עי האנוגף בגון אנוה בתוריספר

 של  לואי  תומפת ללא הלשמע, כפי  המיפור ת-בו  חורת "ת שדורשים זה ייי קל2.
 ו הכתוב בלשון שאפשר כמה ועדאגדה,

 האגדה בין כמותי יחס שיהא צריך המידה, על יתר באגדה מרבים שאין בזה3.
 חסרון ממלאות חן, מוסיפות תוכנן מפאת אשר כאלה, אגדות ורק אך להוסיף וישוהכתוב,
 הדתי-מוסרי. עולמו את ומעשירות הילד של דעתו מרחיבות מאלפות,ניכר,

 פירחחיםב.
 לסי מפרשים שאמשר כמה שעד ברור לסירושים, נעבור והדרש הפשט על "ויוןומן
 - ועוד שני. במחזור הילד ילמד ואותו הפסוק את מלווה הוא בעם, המק-בל הואפירש"י,
 ירגב היא המהעקת השווים. המפרשים גין נפוייס הסיים מבאווי ההבוקים אין בי,בורך
  גוקק המורה ואין זה את זה משלימים רבות ופעמים והטעם, הסיבה הקשר, הרקע,בהסבר

 'מצא עציו, ר. י. של הפירושים )בעק~ט המפרשים בין ימ"לוקת הראשון ומהזורביותר

. מספיק(.הומר

 הפירוש ונוקא פירושים, לשני מקום יש בעיה. כפני עומד שמירה מקומות ישאך
 ולהיקלט, התלמיד ידי על להתקבל יוהד ונוח יותר מסתבר - רש"י של זה לא -השף

 סירש"י כי לי נראה מקום מכל המורהי של דעתו לשיקול ניתן והדבר להכריע,קשה
 והרי עבשיו. אותו נסבך מה ולנשם השני, במחוור בו לעסוק התלמיד עתיד שהריעויף,

 אחרים שתתנחל. כדי תגדלם : צפרניה- אח "ועשתה המלים את מפרש רש"י :דוגמאות
= אבלות מסעם ותקוצם הטלם :פירשו  כבר הדעות ושתי יותר, מסתבר האחרון הטעם 

 . ~ הו"ל. כדקינמצרות

 שנים שלוש בת : מפרש ראב"ע שלושה. פירש"י ובו- משלשת עז משלשת,"עגלה
 שלוש כתוב היה אחרת כי לילד, יותר מסתבר וראב"ע ת"י פירוש ובתיק. בת"א ברמב*ן)ועיין

 : גאון סעדיה ר' בשם ראב-ע 1 חורין "וריו קלופים נצרים : פירש"י - חרי" "סליעגלות.

 הרמכ"ז לפי הומיון, כ' פירש"י לפי = "כפרחה", הענין. לפי ימה מסתבר - לבולחם
 ייתה מסהבד הענין לפי שני. : ראב"ע שניס, פי : פירש"י מהנגה" "כםף פורחת,כשהיא
 הראב"ע.פירוש



 אונקלוס בתרגום שימהרג.1ן
 אונקל1ס. בחרטם שימוש על ירבד יש "ראשון במחזור כבר בי הדבר, מחרלכאורה'
 לשאוי אפשר שבכלל אלא בלבי,1ולא

 החורה שפת אוזר העבר,, לילד ההרגום נותן מה :
 התורה, שפת ובין הילי שפת בין רב enla_ יש "רי מקום. 'ש כ' לנו נראה ברם,1,ו יו. זרה והארמית ,ופהוהיא
 ויא ו ובעננותה בהחבירה ולא ובגיסותיו, במליה יא ימד' יו ברורה nssw "אחרונה זוואף

 יותר קרובה - חכמים ישון על ביובה השויה החוש", העברית ושפתני ישעון,,ן'%לא

 גאול יד PNT פירוש, כל מאשר יותר יסעמים יהסגיר יכול אונקלום בהרגוס עיון,,1 יצועים. והדברים - המקראית ישפ" מאשר הארמית לשפה מושייבב-1

 המצתת אתת היא תרג'ם" ואחר טקרא .שזים בתרגום. יעיון התוכי ערך גם יש,,ן בו. יהשתמש שמרבהמרשני
 יתרטם. החיבה את שוב להחיות וכדאן הרגובנו יאוצר ש-ך התרטמ אף ובסלוא.שהזוח

 אית בדרגה שהיא ישפה, רישופה והיכרוה התלמ71 שי לארמית מבוא משום גם בזהיש

ימס"
 התלמיד העמלנות, את ים מגביר בתרים השימוש הקודשי מישון 1

 ולחפש לעתו מתרני
 ואסתייקו -- ויעתק : דוגשעת טוה והרי ב', בכיתה בזהירות בזה להתחיל כבר אפשרבעצמה
 ובשיל - נויו ויש 1 סבי;" - שבלת י והתעכב - ויתמהמה י שנאך מסד - יריךמגן

 - ארחת י בי שקר - בי התל ן אסעמ;י - הלעיסוי 1 תבשילים - 6סעמים 1תבש~א
 תבסלוןו - השבתם י בסלחים - נרפים י סכום - מתכונת י תרוק;ון - וציתם ישירא

זי ע"1,
 אמן. עובו - "יש מעשה י מצוירץ - משוק7יס ו בימיה תרחם יא קסכ;אעל

 שמות ביסר ביח71 הסיטור. הרצאת בחוד משלבות שהן בהודה, נאמרו רבות מצרה,ן, והמצוה. התורהד.11
 ;והנים רבים כירמדין. הרומה, חלה, שבח, תסילין. ;פש, אוכל פסה, דינ' כגון1בפ44'י,
 בז פי על ואף בו. תיויה 1ה6?תה ""יסטורק הרקן הוא הסיפור אים ישעתה. אלא ;יגיהיא כאמי "חלמיד אצל הרופס ומתקבל הסיפור, רהיסת אגג המוכות בכיתות המצוהללייאת
 ההיסטורי, הקשר ביי גם המיום את יקעת עלינו בבד. שירופש צייד והתלמיד היאמוכעסת

 הסיפור. גתוד ההכללה אפרי יתירה הדגשה הבצוה את יהדגיש איפוא המודה עי, מכבר. יו ושרכש לו היועית מיית של הקבילות בתוד כרוב" לציותוהיאייריכה
 את לבין מלנתחייה צריך המצית, הרי"ג את וכוללת חים תירת לו השמורה,,שהתורה

הלימוי
 ~ הסיפור. מאחוות כמאופה בכך שיגרע גיי וו, תפיסה ישק

 התגשמותן את גם יתיאש ?רוד ביבר. מוהליכם כגילאים יהיגיש איו "מיתת את,ן'אר
ב

'1
 ומעשרות, תרימות מתת על שנפי ר מ

 יחשוש שתש כאלה בדידים ותוקא תורה, מיזע הכי שאיז פי עי אף עכשיו, ע11 שנוהגמה עי גם ולגבר להתעכב מהווצב המור"
 בביטוים גם המורה 'שתמש וברים( ס' או שמוח )ס' בשובסים ישהמדוכר',,,וכז ,תלמיזיט. יז~עיםשנצנץ
 כיום. ;והיים מקצהפ בי ההימיר, שיבין כדי רבנים, ואף דיינים בית-1'1. : עכשיוה;י"ג'ס



 ערטילאיק, החלטיות כאן אין כי ירגיש התלמיד במלואן. הקרוב בעתיד שוב וינהגוואפשר
 הקמם. הרתי הריי נצל ובסיס והדין, ההלכה יסוו היא המצוהאלא

 כמה עד הפסוק ללימוד .לימוד(הוינים' אח לקשור חייבי הנמוכות בכיתותהמורה
- וה . ששיעור ברור, אךשאפשר,  ~lwc 

 העיקר פסקנות, של ולא הוא פרושנוה של
 הדינים. לסרטי יורדים ואין הכהוםפירוש

 הממות כותרותה.

 לכך; להתנגד אין לקטעים. מתאימות כותרות למציאת לפעמים מקדישים דגזמן

 געצממ וצז;תלטהים שרצוי מובן, ל13שחק. ייהפך ולא לדבר מדי יותר ומן יבוזבי שלאובלבר

 לתחילת כהניעם כך מקובל. שם של בכותרות יפגע שזה אסור אך הכותרות, אהימצאו

 -יצרית וכן מביא. -זקן השם את 1ם וכיר איא .שופטים- בכותרת נסתפק לא שופסיפפ'
 ולאוטייח"

 "מסית-
 כגון כעצמם, לעוון השם את ימצאו שהתלמידים אועצר אי אם בלבד,

 אף  התלמידים אה ירגילו בלל, בדרך אותו. וישנן השם את המורה יציע ממרא",בענף-"זקן

 "תרומת עבריה", "אמה כנעני*, "עבד כגון תז"ל, בלשון 4מקונלים לכיסיהם היאשוןבמחזור

 ערך יש וכרומה. אטורותז "מאכלוה בחלב", ששר וכר הנס" "שומר הגר", "מלמעשר",

 שבכהב תורה בין החיץ ולהריסת החלמון ללימוד השני, במחזור הלימוד להמשך בזהרב

 ומגגונן. שבעל-פה תורהובין
 כינוייהם עם הפרמתם לשמות גם אלא מרציות ושמהת מקובלות כוהרות לאאך
 למשה מש4 בין י אביי לאברהם אברתם נ.1 44ביל רב ס4 רב. עיך ישהססורתיס

 י הרשע לעודו עשו בין : הצדיק ליוסף יוסף בין 1 הכהן לאהרון אהרון בין ;רבנו
 לשבח. טעם כזה יש חו"ל. תפיסת פי על לבלים  אבותינר היו נד הרשע. לבלעפ בלעסונין

 "מסורחיה" ותם?סהו הנישא עיקר לתוך מיד מכניסנו הוא ללמדנו, בא כינויכל
 את וממצה

 ולצ י הצדיק דוקא אלא המלך טשנה או החלוקות כעל יוסף לא וחשיבהתו. האישיותמהות

 תפיסו? זוהי תטקידו. עיקר הרב, משה אלא החילונית המודרנית התפיטה לטי המנהיגמשה

 מועד. בעוד לכך התלמיד שיתרגל ונחוץ ותשוב האמיתית,היהדות

 תורה משנה - דברים ס,ר.

 עם התלמידים שישי הראוי מן . הורה. מהזנה לשמש דברים ס' צריך זה בלימוד ם-
 או החורה וסיבה תורה במשנה שבחזרה החידוש גם קרובות לעתים יתבלט ואז שלמדו,מה

 אלא הכרון, והידוש העומר ביסוס לשם בלבד  פיראגיגיח דוישה איסזא כ"ן איןהכליתם.

 צדדיו. לכל והסיפור כשלימרתה המצוה - ייראו כך התורה. כהיראה ויסוד עקרוןגם

 הרבר שעיקר טובן השני. למחוור להשאירו ויש מדי, קשה שזה לשעון ישאמנם

 מאסלה אשר אמרח, מטרה עוד ישנה השני במתעור אך השני, במחזור להיעשותצריך

 או שמרצונם רכים, מורים וישנם פירש"י. לימוד - והיא המלררת, יתר כל עללטעמים

 סכל הפרשה את מקיטס ואינפ נלבד, פירש"י בלימוד השני בממזור מסתפקיםמאונס

 לחזרה הנושאים בשיטת משתמשים ואינם - ההלכתי הצד והר הסיפורי הצד הן -צדדיה

 עיקר,כל
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 את ביותר ,האס שיא ונוי הראשון, גמהוור 11 בהשואה כגר יהתהיי מוסביפיכך
 ביבר וסיכום גהשואה רק איה נחורות להסתפק יש מתלמיהם, בניי ,ובהתנשב"קנב
 ',עמקה.ייא

 נביאים לדברי כיסוד תורהז.1
 משמשים שהפ כמה עו הספיים, יתר תוגן עי יביים ס' ביימוי יהור שישכשם

 e'e1 ולעשותו התורה ליימו7 הביאים ספרי יימוט את יקשר יש כך תורה, ,למשנה'110
 פרשת אחת ובעונה געת ילמד ימשל, יכוינו, לו טוב מה שאפשר. כמה עד ,,מעשה,~רקע

 יבודה וקניפ, שובסים, האר,, "יוקח סקיס. ערי : "חומר רב ומ" שמואי. ס'המלך,,וראשית
 - במרבי מז'ז מל"מת ו הירזה מעבי - יפ-סוד בקיקת : היסטוריות השהעפת והרין, וכור מילה חרם, במיה, מלחמה, דיני לרגל, עליה מלך, נביא, נייר,אלילייך,
.מלהל"

 בס' עמלק - בתורה p)~y י שופסים בס' מוץ
 את יהר"יב אפשר י שפראי

 הזה המומנט הגיסת ועל בניי, י;.ך תורה בין הקשר עי ויצנר זה ;ושא עיהזנבת
 וחרד ייא .מי נוענן למיחמת כשיניע : איתות 7~;מאות רק,1 הנושא. ממסגית חויג ~ה אך המקרא,בהוינ

 יכפר-
 דין את ;וגיר

 שמואי שי בנסיעוהי1 תקרב.. יא לביתא יד 1.לךדנוירן, שין את נזכיר הכרם אח מסובב שמשון באשר י המיחמה מעורכי השורים עיהתוי"
 שופסים. פרשת את ;וכיר בארץ,

 ;כות-, -כרםבפישת
 כהגיי

 : בפסוק יהיזגר ;ירוש ומיןי, איוקים נבות .גרך יפסוק

 ע, נרגיע ~כך 1 דיינים( וגם "' גם גויל 1איקים תאר. לא בעמך ונשיא חקיי יא.אלהיי
 ויויעתן. התורה ומצץתקיים

,ן,

יוסי
 מפרשים( )עם בתורה לדוגמה שיעור / הדה-יעקב( ולק

 יהבינ1 'ש ה"וסש. סרק' מנהר שותק בו77, כשיעור הזה השייור את לראות אין, לד( פרק )דברים משה שלמיתתו
 שהבהינה בדרך שיסווה שיסה, יפי בלבלם ובריס ספר 1או נוי" התודד להויאתב.סיופ.
נוכת,1 סכומה, להם באה התורה בלימוד שהצלחתם רבים, מוריס ליבוביץ. נחמה דר. הגב'באוץ-

 לי מותר זו. ישימה נתפסים ג4",, ביהות בני ו?עיריס, תלמי7'דופ שוס ל7עח,
 של כוחה מכוח ניזון עממתם, ומורות מורים במעמד שנתחיו וה, שיעור שגםלומר,איפוא

מחבר"
 yvD~n עט  ולשר  שבשיתו  הייסיר,  על 1nooln,ן, השבוע. בפרשת לעיון הגליונות

 כדי והערוה, שאיות מספר ד', כיה"
 לצמצם ידע העממי המורה רמתה. לטי כיתה כיחה - לתלמידיו להתאימו יוכל ןשורהשכל

 האקסואליי הרעיונות את יפתח מבוגרים לומדים של החוג ומנהלממרשינו,
 שיעורים. ל-2-% החימר את לחלק שאפשרמובן,
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