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 שבתורה-והחינוך ההלכי החלקהוראת
 .לאמונה

 אאשר-וצדזו-לשאוף דתי ספר בכיה שבתורה ההלכי החלקבהוראת
 המטריאלית- המטרה )א( בכלל: להוראה שמציגים המטרות, שלושלכל

 המטרה )ב( , התורה לימוד עם בקשר בהלכה ידיעות לתלמידיםלהקנות
 שאר ואת התלמידים של שכלם את הזה הלימוד ידי עלהפורמאלית-לפתח

 את התלמידים בלב לעורר - החינוכית המטרה )ג( י הרוחנייםכוחותיהם
 הדתית העולם השקפת את אצלם ולפתח התורה מצוות את לקייםהרצון
 היהדות.של

 בקשר המתעוררות הדידאקטיות-מיתודיות הפרובלימות על לעמודכדי
 הצדדים את תחילה נברר פתרונן דרכי ועל האלה המטרות שלושלהשגת
 התורה. של זה לחלקהמיוחדים
 "מה" השאלות על אליו ביחם לענות יכולים כשאנו לנו מובן מסוייםעניין
 העניינים משאר הזה העניין את מבדילה "מה" השאלה על התשובההמדוע".
 עניינים עם הנדון העניין את מקשרת "מדוע" השאלה על והתשובהשבעולם,
 שונים, מובנים ארבעה "מדוע" לשאלה יש בפילוסופיה, כידוע והנה,אחרים.
 וביאור. הסבר של מוגים ארבעה גם קיימים לכךובהתאם
 גשם-יכולים ירידת כגון בטבע- מסויימת תופעה רואים אנו כאשר)א(
 וגרמו בטבע שנתהוו השינויים הם מה ? הגשם היום ירד מדוע : לשאולאנו

 ההתהוות. של המדוע הטיבה, של ה"מדוע" זהולירידתו:ז
 מדוע לשאול, אנו יכולים גשם, יירד שמחר החואי, מן אנו כששומעים)ב(
 המדוע זהו 1 גשם יירד שמחר המסקנה את p'on מה סמך על ? החזאי כךסובר

 ההכרה שלשלביסהמס"ה,המדוע
 הצלעות שעית האם הדתות. גם לץ ע שיה צלעות שוד במשולש)ג(
 ואילו למסובב, גזמן תמיד קודמה סיבה כי לא, הזוויות? לש'n2?D 11'1הוא
 הצלעות שיויון האם אחת. בבת הזוויות ושיויון הצלעות שיויון באיםכאן
 יוצר הצלעות ששיגיון מפני לא, ? הזוויות שירון של למסקנה בסיס רקהוא
 שיויון יכול הזאת העובדה סמך על ורק הזוויות, שיויון של העובדהאת

 ( נזון
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173 שבתורה הה.יכי ההיקהוראת

 שיכון בין שיוי11.הו11יות.""קשר של למסקנה בסיט לשמש'גםהצלעות
 לא ואף סיבה קשר'של אינו'איפוא במשילש הזוויות שיויון וביןהצלעות
 כך"ן "דוות של הוויה, של קשר. גרידא-אלא למסקנה בסיס שלקשר

 מיוהד,במינו- "מדוע" איפוא הוא הזה, הקשר עונה שעליווה"מדוע",
 דבריםהמו- שני בין הקשר כך",המדוע'של "היות שלהמדוע
 אחת(. סיבה של תיצאות שתי אינם )והם אחת בבתפיעים
 הפעולה את עשה אנה.מדוע שואלים מסויימת, פעולה אדם כשעושה)ד(
 "היות של המדוע ולא ההכרה בסיס של המדוע לא - זה "מדוע" איו ?הזאת
 אנחנו האדם בפעולת טהורה. סיבה המדוע'של גט איננו הוא אבלכך",
 סיכות על-ידי הנגרמות bal~n בטבע התופעות כדוגמת תופעה לארואים

 עשה מדוע שואלים אנו וכאשר האדם, מרצונו'של תוצאה אלאחיצוניות,
 מה הנימוק, היה מ" המטרה, היתה מה לדעת, אנו רוצים הזאת, הפעולהאת
 של המדוע הוא "מדוע" של הזה רביעי הסוג זה פעולה של הטעםהיה

 ' ה.טעם. שלהנימוק,

 תוכן את לתת אנו,לא שואפים התורה של ההלכי ההלק בהוראתוהנה
 ביסוס, כמו.כל הזה, והביסוס אלא=וזהו.העיקר-לבססה, בלבד,ההלכה
 הביסים עונה "מדוע" של סוג איזה על ז "מדוי" השאלה על לענותצריך
 לא ואף  כטבע, תופעה ההלכה אין בי הסיבה; של המדוע זה אין ו ההלכהשל

 קצרה ידנו אבל זה לשאלה מקום שיש נראה להלן - כך" "היות שלהמדוע
 לנו ידועים אינם המצוות טעמי הטעם- המדוע'של זה אין 1 עליהמלענות
 בחינוך חשוג תטקיד להלן, נראה כאשר להם, ומיש פי על ואף כלל,בדרך
 היחידי הביסוס ההלכה. לביסוס לשמש יכולים הם אין הרי בהוראה(, גם)ולכן
 בקביעת הוא שבתורה, ההלכי החלק בהוראת מחפשים אנו שאיתו ההלכה,של

 היא היכן : ויק אך אלא לטעמה, ולא ההלכה לסיבת לא חז"ל שואליםהתורה מדברי 'הלכה בהסקת שבכתב. התורה דברי ובין ההלכה בין ההגיוניהקשר
 ז הכתוב מדברי להסיקה אפשר אופן באיזה ? התורה בדברי נרמזת אונכללת

 הסקת על בדיונם חז"ל מביאים שאותם והמוסריים, ההגיונייםהנימוקים
 לבסס כדי אלא ה, ג כ 1 ת את ולהסביר לבסס כדי באים אינם מסויימת,הלכה

 ביסוס עונה שעליו וה"מדוע" בתורה, הכתוב מן ההלכה הסקת אתולהסביר
 התורה. המסקנ.ה-מדברי בסי,ס ה"מדוע-'של הואההלכה,
 אולם בג'סוח, הוא.רק חידוש.'החידוש אין העובדה.הזאת קביעתבעצם
 המודה נהקל שבסס הקשיים את מיהד ליאיר-באה עשויה הזאתהעובדה
 עקב המתעוררות הבעיות פתרון דרכי את והן שבתורה, ההלכי החלקבהוראת
 אלה.קשיים
 . . . ").~ . י -.". העיקריים:ן: הקשיים הםואלה
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 עציון הלוי רפאליצחק

 ובדרך הפשט בדרך התור" מדברי חז"ל על-ידי נלמדות ההלכות)א(
 שורת שטחית-עם תמיד-בראייה מזדהות אינן הדרש דרכיהדרש.
 ההגיוני הקשר את מרגישים התלמידים אין ואם הפשוט, השכל שלההיגית
 כל להשגת סכנה נשקפת שבכתב, התורה דברי ובין ההלכה ביןהמוצק
 עם הגיוני בקשר מתקשרת ההלכה אין אם ההוראה: של המטרותשלוש
 לדברי כפירוש התלמידים של בזכרונם יפה תיקלט לא שבכתב התורהדברי
 האפ. את התלמידים מאת תשלול הוה ההגיוני הקשר הבנת העדר והתורה

 לפגוע גם עלול והוא השכליים- כוחותיהם את הלימור ידי על לפתחשרות
 בלבם. להינטע הצריך ולתורה, להלכה וההערצה הכבודברגש
 לרבכי כפירוש  ההלכה מופיעה התודה של ההלכי החלק בהוראת)ב(
 ההלבה תוכן התלמירים. בחורצת  עצמאית צמרה תופסת היא -ואיוהתורה
 על לא בעיקר הדגש את שמעמידים כך, ידי על גם נוית לקרן בתופעתםנרחק
 למה משל התורה. דברי ובין בינה הקשר קביעת על אלא עצמה,ההלכה
 משפט של ארוכה הוכחה לחול?-ללימוד קודש ביז דומה-להבדילהדבר

 והרי עצמה המשפט מתוכן התלמידים דעת את לפעמים המסיחהנדסי
 בתודעת לקבוע היא שבתורה ההלכי החלק הוראת של הראשונההמטרה

 שרשיו אשר בתורה-כאילז האמורות ההלכות ואת המצוות אתהתלמידים
 האדם. של נפשו את ממלאים ענפי11פייותי1 אגל התורה, בדברי נעוציםאמנם
 ם ל כ ש ב לקבוע הוא שבתורה ההלכי החלק בהוראת שהעיקר כיון)ג(
 נשאלת - שבכתב התורה דברי ובין ההלכה בין. הקשר את התלמידיםשל

 לתוכן התלמידים ש פ נ את לקשר בדי נלך, בהו החינוך דרכי הם מה :השאלה
 1ההלכה
 האלה הקשיים על להתגבר כדי שבידינו האמצעים לבירור נפנהבטרם
 האמצעים של בכוחם שאין ללייז' עלינו מעוררים, שהם הבעיות אתולפתור

 רגילים המורים הבעיות. כל את לפתור נלבד זדיידאקטייםהמיתותיכם
 מפורטות, מעשיות עצות הנותן בישול, ספר מין כעל מיתורי ספר עללהביט
 הדרכה שאין מובן מסויים. שיעור או - מסויים תבשיל להכין כדי לישותמה

 גם להכיל ועליה בלבד, כלליות הלראות במתן להצטמצם יכולהמותיקית
 ולהטים מיחודיות עצות שום כי לדעת, עלינו שומה אבל מעשיות,עצות

 הלימוד לחומר המתאימה הגישה למורה תחסר אם יצליחה לאמיחודיים
 עצות למורה לתת יש בוודאי משמעת להחזקת בנוגע גם הריולתלמידים.
 על להשיבה כדי משמעת "פרה של מקוה בכל לעשנה עלה מ"מפורטות,

 המורה של באישיותו בעיקר בכיתה המשמעת תלויה סוף סוף אבלכנה,
 בעצות יצליח לו אלה בהיות ורק הלימדתם, ולחומר לתלמידיםובגישתו
 אחר, חינוכי או לימודי שטח בכל רורבר הוא כן אחריהן. שימלאהמיחודיות
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175 שבתורה החיכי החיק"וראת

 ליצור עליו החינוכית, או הלימודית את.פעולתו לפעול בא שהמורהלטני
 ואת. לפעולתו מתאים פסיכולוגי רקע התלמודים ואצל, עצמואצל

 אצל ליצור הדתי המורה אשר'על המיוהד, הפסיכולוגי היקע איפוא,מהו,
 1 שבתורה ההלכי ההלק להוראת בגשתו התלמידים ואצלעצמו.
 לומדים. שהם לראות-ולהרגיש-שהתורה התלמידים המורה'ועלעל

 אתם המדבר ה' התיהאתקול בדבףהםדברי,'!עיהםלשמת
 ה לבבך"--דבר" על ום י ה מצי אנכי אשר האלה הדברים )-הע 1 ש כע
 מאורעות הוא ברוך התורה נותן לנו מודיע התורה של השיטורי בחלקאם שם" רש"י ע"ו

 של ההלכי בהלק הרי מתאימים, רעיונות ולפהח,'בנו לעוור כדימסויימים
 להימנע מסויימים, מעשים לעשות ישיר באופן אותנו מצוה הואהתורה

 שה' ההרגשה ומתוך המפורש. לרצונו בהתאם ולהתנהגממעשים'מסויימים
 בלב להתעורר צריך מה, דבר לעשות אותנו ומצוה 1 ש כ ע אתנומדבר

 . לעשות! לנו אומר הוא מה להעיז, העז הרצוןהתלמידים

 : שבכתב בתורה את'דבריו להבין כדי הקדוש-ברוך-הוא נתן דרכיםשתי
 תכנם את להשיג כדי התורה בדברי להתעמק עליו אשר השכל, דרךאת

 פה, שבעל התורה המסורת,'את דרך ואת ארס"( בני כלשון תורה)"דיברה
 הטכרעח, היא השנייה הדרך שככתב. בתורה לדבריו ה' פירוש אתהמכילה
 של רצונו אבל עצמו! "המחבר" של .פירושו אוטנטי, פירוש זהושהרי

 עם אמיץ הגיוני בקשר קשורה תהא השנייה הדרך כיהקדוש-ברוד-הוא,
 הרוחניים לאנשים:אשר.כוחותיהם אפשרי שוה כמה עד הראשונה,הדרך

 עלינו- ולילה". יומם בו "והגית מצות של תוכנה וזהו מוגבלים.)והאהבים(
 שבכתב התורה לדברי האמיתי הטירוש את כי התלמידים-לדעת,ועל

 הקב"ה של לרצונו בהתאם אולם חו"ל, בדברי ולמצוא לחטש צריכיםאנחנו
 לתפוס עלינו כלומר, כשכלנו, גם  הוה הפירוש את להבין להשתדלעלינו
 מדברי ההלכות הסק.ת של הבסיס את והן ההלכה תוכן את הןולהבין
 ' , מזו!(. 11 גם )ואחר-כךהתורה

- 

 והתלמידים, המורה אצל הנ"ל והגישה הפסיכולוג' הרקע שנוצרואחרי
 שא- שתי - שבתורה ההלכי ההלק בהוראת - המורה לפני לעמודצריכות
 דברי ובין ההלכה בין ההגיוני הקשר של השונים הסוגים הם מה )א( :לות

 התלמידים לעיני לגלות כדי ללכת עלינו דרכים באילו )ב( ז שבכתבהתורה
 התורה-בכל מדברי ה"לכות הסקת בסיס את 1ה1 ה"לכות תוכז אתהן
 ז הנ"ל ההגיוני הקשר של וסוגסוג
 התורה ובין ההלכה בין הגיוני קשר של ראשיים סוגים .שני ביז להבדיליש

 הדוק פשוט עיון ידי על המתגלה ההגיוני הקשר שייך אהד לסוג :שבכתב
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 עציון תלוי רפאליצחק

 באחת ביטויו את המדצא הגיוני קשר שייך השני לסוג התורה, בדברימעמיק
 הזה שהסוג מאליה נדרשת-ומובן התורה שבהן המידותמשלוש-עשרה

 המידות. לשלוש-עשרה בהתאם שונים לאופניםמתחלק
 המקום מספיק הראשון במקרה : מקרים שני להבדיל אפשר וסוג סוגבכל
 דברי ובין ההלכה בין ההגיוני הקשר את לקבוע כדי לבדה בתורההנלמד
 מקומוה שני השוואת מתוך הזה הושר מתגלה השני ובמקרה יהתורה
 מזה. זה מרוחקים לפעמים שהםבתורה,
 : מקרה ולכל סוג לכל דוגמאותלהלן
 א מקרה ראשון, סוג)א(

 תהיה וילדיה האשה בנות, או בנים לו וילדה אשה לו יחן אדוניו"אם
 . ד(. כא, )שמותלאדוניה"

' 

 מדברי נובעת כנענית שפחה רק עברי לעבד לתת יכול שהאדוןההלכה,
 אמה אין ההלכה לאדוניה"-ולפי תהיה וילדיה במקום-"האשה.הכתוב
 לעולם. עובדתעבריה
 ב מקרה ראשון, סוג')ב(
 ב(. )שם, וכר" עברי עבד תקנה-כי

 על היינו, עברי, של עבד על או עברי שהוא עבד על חל הזה הדיןהאם.
 כב( )טה בדבריי והפסוק  הוה הפסוק השוואת מתוך ז עברי של כנעניעבד

 כאן מדברת שהתורה המסקנה, את להסיק יש וכו'", העברי אחיך לך ימכר"בי
 יברה שהוא  עברעל
 א מקרה שני,  סוג)ב(

 יט(. ה, דברים ; יג כ, )שמות הדיברות טבישרת תגנב""לא
 הלאוויז שני עם השוואי ממך על מעניינו", הלמד "דבר למירהבהתאם
 ומכרו איש "גונב ההלכה סמך על תנאף(, לא תרצח; )לא בענייוהסמוכים
 שהתורה  המסשה, את להסיק יש - טז( כא, )שמות יומה" מות - ניסוונמצא
 נפשות. בגניבת  צאומרמרת
 ב מקרה שנק סוגי(
 זה. למקרה דממה לשמש יכולות המידות ורוב. ה שן גירהכל

 בת ההגיף הקשר של החלוקה את אחד עעינו--מצד נגדנעמיד
 ואת ההוראה מטרות כל אח שני  ומצד שנכתב, התורה דברי וביןההלכה
 של ההוראה דרכי את וברר האלה הדברים כל להשגתו-ולאורהקשיים
 הנ"ל הקשיים על להתגבר כדי ללכת עלינו שבהן בתורה, ההלכיהחלק
 הרצויות. המטרות אתולהשיג
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לת שבתורה ההשכי החלקהוראת

 רמלס ומאת. הזיראה של ,הימלה המקמלת זביל את בראיתה נבתקנ
 טגרעות כמה .אולם הפירוש, את ולהסביר רש"י פירוש את פסוק לכללהוסיף
 ~- . הואת:'לשיטה
 בכוחות אליו להגיע שעמלו מוכו,ךבלא הפירוש את מקבלים התלמידים)1(
 לקליטתו,- הכנה וללאעצלם,
 לו כפירוש 'הפסוק לדברי מתווספת רש"י- בטירוש' הכלולה הה,לכה)2(
 -- התלמידים. בתודעת עצמאי מקום תופסתואינה
 הטירוש לפני מובאת היא אם לפעמים-הן מביאה שרשיי ההוכחה)3(
 בלי מוכן, כדבר היא גם רוב פי על לאחריו-ניתנת מובאת היא אםוהן

 עצמם; בכוהות אליה האפשלות-להגיע לתלמידיםשתינתז
 תוכן הרצאת מאשר יותר גדול מקום ההוכחה תופסת קרובות לעתים)4(
 לקביעת 'הייננו להוכחתה, ההלכה מתוכן עובד :התלמידים וקשבההלכה,
 -: התורונ דברי ובין בינה ההגיוניהקשר

 ההלכי החלק להוראת גדרט,ם ת כאח בזה מציע שאני האחרת,השיטה
 כי מאמרי, בתחילת שקבעתי העובדה על אחד מצד מכומסתשבתורה:
 מדברי ההלכה הסקת בסים של המדוע הוא ההלכה של;-ביסוםה"מדוע"
 המגרעות את האפשר במידת למניע השאיטה על שני ומצד שבכתב,התורה

 . ' ~ . המשבלת.שבשיטה
 :,  יוי שיטה  של  המפייות  וההצייה המשייון  הרביעוןואלו.הו

 המורך, ובהדרכת עצמם בריחות להגיע יכולים שהתלמירים' מיום בכל)1(
 ההלטה את בעצמם למצוא להדריכם יש התורה, מדברי הנובעת ההלכהלתוכן
 להעמיד אפשר ירטא",ל, "ורפא למשל: התורה. לדבריי הפירוששהיא
11baחכמת את ללמוד צריך חברו ~כה כל האם )א( : שאלות שתי התלמידים 

 לרפא רופא שאיננו אדם יכול איך )ב( י ידו על הפצוע את לרפא כדיהרפואה
 בהדרכ" חברו?את

 הפסוק מומן כי מסקנה לידי "הלמידיט יבואו מתאימך
 הגיעו שהתלמידים אחרי רק הריפוי. הוצאות את, לשלם המכההוא-שעל

 אונקלוס תרגום ואת רש"י פירוש -את' להראות'להט יש זה למסקנהבעצמם
 ~ . ' - י' זה.'לפסוק
 המקרים וברוב למדי, נדירים 'הט האלה המקומות כי להודות יש אולם)2(

 שככתב, התורה דברי פי על ההלכות את בעצמם למצוא התלמידיםאיו'בידי

 ברוב למיותרת! פה שבעל התורה את עושה היתה כזאת אפשרותשהרי
 אלא ההלכה, תוכו את הכתוב מן להסיק "הלטידים מ, לדרוש איןהמקדים

 התורה שמדברי להסביר היינו רוגמאטית, בצויה ההלכות את ללמדםיש
 איפוא יישאר התלמידים של "עצמית לעבירתם טלוניח. הלכהנובעת
 דגךי ובין ההלכה בין ההגיוני הקשר את המורה, בהדרכת למצוא,התפקיד
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 עציון הלוי רפאל'צחק178

 התורה מדברי הזאת  ההלכה להסקת ההגיזני הנסים את היינו:התווה,
שבכתב.
 ונקבע נבדיל לעיל, שנוכרו ההגיוני, הקשר של השונים לסוגיםבמתאם
 : הו ואלה התלמידים. ידי על לגילויודרכים
 )הק- א. מקרה הזה, ההגיוני הקשר של הראשון הסוג)א(
 התורה(. בדברי מעמיק עיון מתוך מתגלה ההגיונישר

 מסויימת, הלכה מתקשרת שבו בתורה, הפסוק את לקרוא לתלמידיםניתן
 יש :ה אחרי ההלכ". הסקת על-ידי שיושנו הקשיים על לעמודונדריכם
 מן ההלכה את מסיקים חז"ל כי ולהגיד ההלכה, את דוגמאטית בצורהלמסור
 להסקת ההגיונ' הבטיס את בעצמם למצוא עליהם ועתה הנלמד,הפסוק
 הזאת.ההלכה
 עד ממנו תותירו "לא : פסח קרבן על המדבר הפסוק את קוראים :למשל
 לתלמידים ניתן י(. יב, )שמות תשר"ק" באש בקר עד ממנו והנותרבקר

 להסביר יש זה אחרי לכאורה. מיותרת בקר" "עד המלים על שהחזרהלמצוא,
 כי היא, ההלכה החמה. והנץ השחר עליית : שלבים שני הבוקר לתחילתכי

 חלה אליו וביחס נותר, כבר הוא השחר עלות עד פסח מקרבן הנשארהבשר
 עתה. זה שקראנוהו הסמוק מן הזאת ההלכה את מסיקים וחו"ל שריפה,חובת
 ההלכה את חז"ל מסיקים יד א השאלה, את התלמידים בפני נעמידעכשו
 הבוקר התחלת )איזו מתאימות הדרכה שאלות בעזרת ? הפסוק מדבריהזאת

 החוזרות המלים להוסיף באות מה השחר? עלות או החמהקודמת-הנץ
 "עד הנוספות המלים כי המסקנה, אל להגיע התלמידים יכולים ?( בקר""עד
 הוא וזה השחר, עלות הקודמת-עד ההתחלה את להוסיף באותבקר"
 מסיקים שחז"ל השנייה להלכה ביחס גם לנהוג יש כך ההלכה. להסקתהבסיס

 בעצמם שמצאו אחרי רק טוב. ביום נותר שריפת איסור הזה-על הפסוקמן
 האישור את שם למצוא כדי ברש"י לקרוא להם לתת יש ההגיוני הקשראת

למסקנתם.
 )כאשר ב. מקרה ההגיוני, הקשר של הראשון הסוג)ב(
 עיון מתוך מתגלה שבכתב התורה דברי ובין ההלכה ביז ההגיוניהקשר
 לזה(. זה 1הש11אתם בתורה פסוקים בשנימעמיק

 וכמו רש-י :את שעושה כמו השני, הפסוק בהזכרת להסתפק איו זהבמקרה
 שני את לקרוא לתלמידים לתת יש פירושו. את בלמדנו זאת עושיםשאגו

 ההבדלים ועל שבהם הזהים הדברים על ולהעמידם במקומם האלההפסוקים
 מפסוקים מסיקים שחז"ל ההלכה, את להם נמסור דוגמאטי באופןביציהם,
 ההלכה את חו"ל מסיקים איך בעצמם, למצוא התלמידים על מעתהאלה,
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9ח שבתגרה דהיכי ההיקהוראת
 י"י

 התלמקים יקראו ח(. כא, )שמות ימת" מות ואמו אביו "ומקלללמשל:
 אמו ואת אביו את יקלל אשר איש "כי : בפסוק קדושים בפרשת גםעצמם
 בשני ההבדלים ועל הזהים הדברים על ויעמדו ט(, כ, )ויקיא יומת"מות

 גם חל הזה הדין כי ההלכה, את דוגמאטי באופן להם ונמסורהמסוקים'האלה
 ההלכה את .מסיקים חז"ל כי להם, נאמר קטן. על הל אינו אבל אשהעל

 את חז"ל מסיקים איך ונשאל, האלה, הפסוקים שני השוואת מתוךהזאת
 הבנת לידי להביאם אפשר מתאימות הדרכה שאלות בעזרת 1 הזאתההלכה
 לכך. האישור את ברש"י למצוא להם ולתת - הזאת המסקנה שלהבסיס
 ובין ההלכה בין ההגיוני הקשר של השני הסוג)ג(

 נהי. נדרשת שהתורה המידות א-ב(.-אחת )מקרים התזרהדברי
 מידות כלל בדרך הן שבתורה ההלכי לחלק רש"י בפירוש השכיחותהמידות
 על ביותר המתקבלת המידה והיקש. שווה גזירה וחומר, קל : ההיקשמתחום
 גזירה היא מכול פחות השכל על המתקבלת והמידה וחומר קל היאהשכל
 שני בין הדמיון סמך על נאל1גיה. א בעצם ש11ה-היא גזירהשווה.
 מסקנה אחרים. בפרטים גם דומים שהם מסקנה, מסיקים אחד בפרטדברים
 להצטמצם יכול דברים שני בין הדמיון כי למציאות, מתאימה תמיד לאזאת
 ביותר מתבלט זו במידה דווקא אולם מדנטים. בפרטים או בלבד אחדבפרט
 הפוסק היא פה- שכעל התורה המסורת-היינו אלא הדרגיך, לא כיהכלל,
 מעצמו" שווה גזירה דן אדם -אין התורה. מדברי הלכה בהסקתהאחרון
 זו כי קובעת, פה שבעל התורה כאשר רק ע"ב(. יט, ונדה ע"א טה)פסחים
 דומים ביטויים שני פסוקים בשני בכתבה כי התורה, כוונת זה במקרההיתה
 הביטויים שני שיויח על לרמוז התכוונה דומות(, מלים שתי רק אפילו)או
 את הזה הדמיון מן להסיק נוכל אז רק - מסויימת להלכה ביחסהאלה
 שבתורה ההלכי החלק בפירוש ההיגיון על המסורת עליונות את !ההלכה
 המידה היא והומר שקל פי על אף הבאה: העובדה מן גב לראות אוליאפשר

 - ע"ב( ים, )נדה מעצמו" וחומר קל דן "אדם הרי ביותר-כיההגיונית
 וחומר-בעור קל ידי על המוסקת מהלכה היינו הדין. מן עונשיןאיו

 הגוררות הל15ת מסיקיט במסורת!(, לבוא צריכה )והיא ש11השמגזירה
 לא איפוא -הן נדרשת התורה שבהן המידות דיו! בית מיתת אפילואחריהן
 . שבכתב התורה את שכלו פי על לפרש אדם יכול שבהן הכרחיות היגיוזדרכי
 מן פה שבעל התורה ידי על ההלכות הסקת את לעשות דרכים . הןאלא

 לקרם איפוא עלינו שומה והדעת. "רכל על למתקבלת שבכתבהתורה
 פיהן. על ההלכות יהדע את והן עצמן המידות את הו התלמידים שללשכלם

 רא"(.. קרשת ספרי : ע-א יז, )קדושין המדרשות אלו - ההקים איה.
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 עציון הלוי רפאליצחק80ג

 התזרה מדברי המיסקות ההלכות, את ללמד יש שלעיל לעקרונותבהתאם
 הבאה: בצורה מי"ג-המידות, פי:אחתעל
 י המידה מסתמכת שעליהם הפסוקים, כל את בתירה קוראים התלמידים)א(
 י אחדות דוגמאות ידי על הזאת המידה מהות את לתלמידים מסבירים)ב(
 הפטר מן. הנלמדמ ההלכה, תוכן את דוגמאטי באופן לתלמידים מוסרים)ג(
 י פלונית מידה פי על נלמדת שהיא ומדגישים האלה, קים.
 בהסקת הזאת המידה כאן מתגשמת איך התלמידים,שואלים'את)ד(

 הפסוקים. מן הנדונהההלכה
 ז4 בו )שות ער" לאמה בתו את איש ימכור "כי."של:

 יוצאת עברית אמה כי לתלמידים מודיעים הזה  הפסוק קריאת אחרי)א(
 - נערית. של לגיל בהגיעהלתירו,
 אחדות דוגמאות פי וחומר--עלקל-)ב(
 הזאת. המידהשל

 כאשר רק בתו את למכור יכול שאב ההלכה, את לתלמידים מוסרים)ג(
 לנערות. מגיעה הבת כאשר פוקעת הזאת והזכות קמנה,היא

 ושוא- וחומר קל ידי על מוסקת הזאת ההלכה כי לתלמידים, אומרים)ד(
 וחומר הקל כאז מהו - אותםלים

 התלמידים את להביא וצריך אפשר מתאימות  הדרכה שאלותבעזרת ~
 יל להיווכח, להם נותנים כך ברש"י-ואחר המובא ותומר היללמציאת
 צדקו. שהם ברש"י, יריאהירי

 1 זאת שיטה של מצלותיה הומה
 ו"  "מדוי  שאלת של הממרים  המובן את ברור  באוטו מדגישה היא)%(

 הממסה.  בסים של המרוי -המתאימה
 התשובה את המורה, בהדרכת בעצמם, למצוא לתלמידים נותנת היא)ב(
 ההוראה- של הפורמאלית המסרה את כך  יל-ידי ומשיגה דואת השאלהעל

 התלמידים. של הסבליים כוחותיהם ושאר ההתבוננות כושרטיתוח
 ונפרר ?צמאי ברבר התורה  מרמרי הנובעת ההלבה %ת יובעת היאוג(

 בך ידי ויל - הפסוק לדברי הצורף כסרח רק ולא המלתיריםבתודעת
 המאטריאלית. המטרה את יותר טוב באופן להשיג עשווההיא

 העליוז השופט היא טה שבעל התורה רק כי העובדה, את מדגישה היא)ד(
 התל- בתודעת הזאת העובדה קביעת שבכתב. "תורהבהבנת
 לאמונה. החינוך ב.שביל חשובה.מידים
 שאני פי על ואף כאן המוצעת בשיטה הטובות המעלות כל עםאולם,.
 ומז ההוראה מטרות מכל והעקבית ההגיונית המסקנה את זו בשיטהרואה
 ומלהמליץ מלראותה אני רחוק - התורה של זה חלק של המיוחדהאופי
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181- ההיכי.שבתורה ההלקהורא_ת

 הדרכים'יהוראח מן אחת אלא היא אין היחידה: השיטה כעלעליה
 שבעל התורה ההוראה במרכז עומדים 11 בשיטה התורה. של הזההחלק
 רק משמש רש"י '.ופורוש וגביניהן, ההגיוני והקשר שבכתב התורהפה,

 בעבודתם התלמידים הגיעו אליהן אשר התוצאות של ולאישורןלסיכומן
 גם יש הד,כיישגתזרה החלק במראת אולם .המזיה. ובהדרכההעצמית

 .היה בשיעור.)במקרה_זה. המרכזי המקום את. לתפוס צריך י " ש ר ש 1 נר פש
 את התלמידים_למצוא'מה'הכריח בהש"י:,על העיון העצמית לעבודההמרכז
 בכך, להסתפק אין _שהסיק, את:ההלכה ולהסיק שפירש באופן לפרש'רש"י
 את לקרוא "תלמידים. על אלא אחרים, פסוקים תיאורו להוכחת .מביאשרש"י
 להגנת לפסוקל,הנלמד-יגיאם והשוואתם בהם במקורם..העי11 האלההפסוקים
 צבי מר של במאמרו למצוא אפשר 11 לשיטה )דוגמאות.. ולהסברתוהפיהוש
 שבתורה"(. ההלכה חלקי ד'-"להוראת ב"מעינות" רבינוביץמאיר
 ההוראה, כמרכז רש"י פירוש משמש בהם אשר .בשיעורים, גם כי להעירגש

נכוי
 צריך בסיכום כאה המבנה,.שהוצע לפי השועור תוצאות את לסכם יהיה
 מדברי הנלמדת ההלכה ,את : עצמאיים כדברים התלמידים, בתודעתלקבוע
 בין ההגיוני הקשר ואת ההלכה נלמדת שמהם בתורה, המקומות אתהתורה,
 הדברים שלושת ,שימשה המוצעת בשיטה אם האלה, המקומות וביןההלכה
 - השיעור של ואישורו ככיכומו הופיע רש"י ופירוש השיעור, כמרכזהאלה
 האלה הדברים שלושת צריכים - לרש"י, עובר השיעור כשמרכז כאן,הרי

 לשיעור, סיכוםלשמש

 .ו!-

-- 
--'.. ' ' 

- 

 על הדגש את שמים הנהוגה, בשימה והן זה במאמר המוצעת בשיטההן
 ההוראה של הפורמאלית המטרה. ועל התלמידים פל' העצמיתהעבודה
 המטרה ווט לשלוט-אד צריכה ושיעור שיעור בכל לא אולם. שכלם.בפיתוח

 .להקניות המאטריאלית, למטרה גם שיעורים להקדיש ישהפורמאלית.
 אשר התשוקות את ברש"י למצוא להם לתת גם אפשר .לתלמידים.ידיעות

 בשום אולם ההלכה. הסקת שיטות לפי בעצמם למצוא היו צריכיםהתלמידים
 רגשי התלמידים אצל החינוכית=-לעורר המטרה אין.להזניח.אתשיעור

 ,- .,' . פה. שבעל ולתורההערצהיהלכה

 אנו-וכן מסתפקים היסדת הספר בבית שבתורה ההלכי החלקבהוראת
 אחר שבפירוש המקרים, בכל אולם רש"י, לעשות-בפירוש כלל בדרךצריך
 יותר להתקבל או רש", פירוש את לחוק העלול הגיוני למצוא.הסבראפשר
 כדי - להרצאתו או ההסבר להסקת אם - לנצלו יש התלמידה, דעת עלממנו

 דברי בזן'ההלכה,וב,ן ההגיוני את,הקשר התלמידים שללחזק_.בתודעתם
 ' . -. " שבכתב.התורה
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 רפאייצחק182
 עציון היון

לדוגמה:
 רעעו אל איש יתן לשמר...כי כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי)א(
 ו-ט(. כב, )שמזה לשמר" בהמה זבל . . . שור אוחמור

 בשומר והשנייה חינם, בשומר נאמרה הראשונה הטרשה כי מפרש,רשע
 חייב השנייה בפרשה ואילו הגניבה על פטור הראשונה שבפרשה מפנישכר,

 ההלכה. מן רש"י מסיק האלו הפרשיות מן אחת כל של הפירוש אתכשנגנבה.
 התורה להבנת קודמת פה שבעל התורה ידיעת כי מאלפת, דוגמה כאןוהרי

 לפירוש נוסף נימוק האלה הפסוקים שבשני בהבדלים מוצא הרמב"ןשבכתב.
 לנקש רגילים כן ועל מיוחד טיפול דורשת אינה וכלים כסף שמירת:ה.

 משלמים זה ולשם בטירחה קשורה בהמה ששמירת בעוד בחינם, מירידאוהה
 שכר,בשומר והשנייה- חינם בשומר מדברת הראשונה שהפרשה מסתברלרועה-כך

 השמש זרחה אם י דמים לו איו ומת והוכה הגנב ימצא במחתרת "אם)ב(
 א-ב(. שם )שם, לו" דמיםעליו

 ואותה לו, להרוג-דמים בא אינו הגנב כי ברור שאם אומרת,ההלכה
 כשמש. ברור הדבר עליו"-אם השמש זרחה "אם : הדרש על רש"ימבסס

 בא הגנב כאשר : הדעת על יפה המתקבל אחר הסבר כאן נותןהראב"ד
 אם להרוג גם מתכונן הוא ולכן בביתו, נמצא שהאיש בטוח, הואבלילה,
 לרצוח. בא שאינו להגית, ויש בביתו אינוהאיש כי גביטחון הוא חושב ביום, לגנוב בא הגנב כאשר אבל כנגדו, האישיעמוד
 בהסברת עליון שופט של מעמד התלמידים של להבנתם לתת למורהאין
 עם ההלכה את בשכלם לקשר עליו אבל מהם, ההלכה ובהסקת התורהדברי
- חז"ל ידי על גם מצווה הוא כך על ן אמיץ הגיוני בקשר התורהדברי  וגם 
 הדתם החינוך דרישות ידי על ובייתור החינוך. תורת ידיעל

 בקשי התלמידים של בשכלם לבסט הדתי המורה שעל בלבד זו לאאולם
 ם ב ל את לקשר גם עליו - שבכתב התורה מן ההלכה הסקת את הזקהגיוני
 המורה בירי יעלה תמיד ולא התפקיד קשה ואם ההלכה, לתוכן התלמידיםשל
 יש אותן השכליות. המצוות לגבי ה"משפטים", לנכי לפחות :את לעשותיש הרי וכדומה. טומאה דיני קרבנות, : כגון השמעיות המצוות ה"הוקים",לגבי
 שאסור כשם אבל התלמידים. של המוסר רגש ועם היושר רגש עםלקשר
 מדברי ההלכה בהמקת עליון כשוטט התלמידים של שכלם אתלהעמיד
 עליוז כשופט התלמידים של המוסרי מצפונם את להעמיד אסור כךהתורה,

 מבוססת להיות צריכה ההלכה של המוסרית ההסברה ההלכה. "מוסריות"על
 הבאה: ההשקפהעל

 הבריאה חלקי כל את קשר מאין, 'ש העולם כל את שברא היחיד,הבורא
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183 שבתורה ההלכי החלקהוראת

 לדבר הבורדים החלקים את ההופכים רבים בקשרים רבים, בחוטים לזהזה
 האינדיבידואליות, תכונותיו כל על פרט, שכל העובדה, אחיד, לעולםשלם,
 אשר האלהי, המוסר של הבסיס את יוצרת בו, וקשור השלם מן חלקמהווה
 פרט כל המקשרים האלה הקשרים כל מתוך בהלכה. בתורה, ביטו'1 אתמצא
 = אדם בני שאד לביז שבינו הקשר ביותר לאדם מורגש הבריאה, חלקילשאר
 הקשר הרגשת כולונ האנושות לבין בינו עמו, לבין בינו משפחתה לביןבינו
 האלהי. המוסר מן ק ל ה רק שהוא האנושי, המוסר של הבסיס את. יוצרתהזה

 את העליות המוסר את להעמיד רשאית אינה ההלכה של המוסריתההצברה
 המטר של המשפט כס לפני - ההלכה של האלהי השלם המקיףהמוסר
 ' יותר. ושטחי יותר מצומצם שהואהאנושי,

 צריכה הארם, של ללבו "מובן" להיות עלול ההלכה שמוסר במידהאולם
 מצפונם את התלמידים בלב ולפתח לעורר ההלכה של המוסרקתההסברה
 להשתמש יש זו למטרה ההלכה. תוכן את ללבם לקשר כך ידי ועלהמוסרי

 את להרהיב צורך אין הפשט על האגדה. בדרש-במדרש והן בפשט,הן
 קושי כל שאין ברורה, כה היא התורה משפטי רוב של ה"מוסריות"הדיבור.

 אהבת את היושר, רגש את התלמידים בלב לפחה כדי לנצלה ישבהסברתה.
 לפעמים המגלה הדרש, את גם להזניה אין אבל הבריות, אהבת ואתהאמת
 נעלים. מוסריים צדדיםבהלכה
 בקר המישה לשלם הגנב על כי ההלכה, על חז"ל מדרש את לדוגמהנקה
 יחס את הזה בהבדל רואה זכאי בן יוחנן ר' השה. תחת צאן וארבע השורתחת

 לשאתו הגנב בו נתבזה ולא ברגליו ההולך שור הבריות. של לכבודןהתורה
 הואיל ארבעה, משלם כתפיו- על שנשאו ושה חמישה, משלם כתפיו-על

 בין המוסרי שהקשר ומרגישה הגנב, של בכבודו מתחשבת התורה בו.ונתבזה
 : חטא מעשי ידי על אפילו לגמרי ניתק שאינו עד הזק, כה הוא לאדםאדם
 יחס את הזה בהבדל רואה מאיר ר' הוא. אדם שהפא, פי על אף מישראל,אדם

 ממלא- ביטלו שלא שה חמישה, - ממלאכה שביטלו שור : למלאכההתורה
 כעל האלה המוסריים ההסברים שני על כמובז, להביט, איןכה-ארבעה.

 ההלכה, של אטולוגיטיקה גם בהם לראות שאין ההלכה-כשםטעמי
 ההלכה של המוסרית ההסברה ההלכה". היא מוסרית כמה וראה "הביטוכלומר,
 המסקנות את ה ש ע מ ל ו להלכה להסיק- תלמידים את להדריך רקבאה

 מצפונם את כך ידי על ולפתה לעורר כדי ממנה, חז"ל הסיקו אשרהמוסריות,
 ה.וצמית ההסקה בשיטת להשתמש המזרה רשאי כאן שגם מובן,המוסוי.

 בשיטת.ההרצאה. או התלמידים ידיעל
 ישראל ם בהפליה לפעמים המורים נתקלים ההלכה של המוסרית.בהסברה

 הנכרי "את כא(, בג,. )דברים תשיך" לא ולאחיך תשיך לנכרים-"לנכרי.
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 עציון היוי רפאייצחק'184

 כאן -,כדומית ג( סו, )שם ידך" תשמט אחיך את לך יהיה ואשרתגש
 על אלה במקרים המובאות הההגיוניות המוסהיות ההסברות למוהיםתועילנה

 ריבית בלקיחת אסור הנכרי שאין מאהד : למשל המפושיה. גדליידי
 הנכרי כלפי עלינו גם יחול לא הזה שהאיסור הצדק, דורש הרימישראל.

 המצוה תחול ישראל, בני על רק חלה קרקע ששמיטת ומכיון)אכרבנאל(,
 בשביעית קצר ולא זרע לא היהודי רק כי אליהם, ביחס רק כספים שמיטתשל
 להדגיש, גם אפסי אולי שור(. בכור יוסף )ר' חובו את במה.לשלם לוואין

 שונא אויד, בעיקר אלא בכלל, אחר עם בן לא כולל -נכרי" המושגכי
 זה רחוקים אינם אלינו ביהם האלה המושגים שני כי מראה,)והמציאות
 כך לנברי, עורה  בהגשת השם קידוש משום לפעמים שיש וכשםמזה...(,
 בטמנה  בגידה  לחייב לנכרי העורה לפעמיםעלולה
 התלמירים של לבם אל ההלכה  תוכו את לישר שאיפתנו כל יםאולם
 להעלימה גם ואין העובדה- מן להתעלם לנו אוז האנושי, המוסרברבותות

 עם התורה של האלהי המוסר מזדהה המקרים בכל לא כי - התלמידיםמעיני
 שהמוסר לתלמידים, להסביר עלינו כאלה במקרים היקובל. האנושיהמוסר

 השטחי המוסר מאשר יותר ומקיף יותר עמוק הוא ההלכה של העליוןהאלהי
 הנהגת דרכי _את ולהביז להשיג. לפעמים לנו אפשר שאי וכשם האדם,של

 אנחנו fiRi ובכל  לה וטונ רשע לה ורע צדיק בדאותנו בעולם,אלהים
 את להבין לפעמים לנו קשה כך מידותיו אחר מהרהרים ואיננו בה'לאמינים
 סייג. ללא ובתורתו בה' להאמין ועלינו המצוות, של. העמוקטעמן

 לתפסן- עלינו ולמעשה מזו זו כנבדלות המצוות נראות אדם בני.לעיני
 ומחוץ הזמן מן למעלה שהוא הקב"ה, בשביל אבל זה אחרולקיימן-בזו

 כדבר אחת, הבריאה=בבת חלקי התורה-.וכל מצוות כל מופיעותלמקום,
 עלינו כך". "היות של בקשר בזה זה קשורים חלקיו שכל ושלם,אחד

  מצוית כל בין קיים כזה קשי לתלמידים-כי להרגישלהרגיש-ולתת
 אף - אדומה פרה מרות ובין כמוך"  לרצך "ואהבת מצית בין גם -התורה
 חלקי כל בין קיים כזה קשר השכלית. תפיסתנו בתחום הוא שאיו פיעל

 צריכה זו להרגשה כבסיס שני. מצד והתורה הבריאה ובון אחד, מצדהבריאה
 הן ביחד, ושתיהן לחוד מהן, אחת כל והתורה; הבריאה כי העובדה,לשמש

 לאמונה לחינוך הזדמנות בכך גם איפוא ויש ויחיד. אחד בורא שלמעשי.ידיו
 התורה. של ההלכי החלק להוראתבקשר

 לימוד ידי על להשיגו אין היהדות, של העולם להשקפה לאמונה,החינוך
 הרו' האווירה ידי על בעיקר אם. כי פדאגוגיות, תחבולות ידי על ולאגרידא

 מתחנ- התלמידים העיקרי. יוצרה הוא שהמורה התלמידים את האופפתחנית
 1 ה נ 1 מ א ב 11 מ א ידי על אלא הטפה, ידי על לא לאמונהכים
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185 שגת1רה ההלכי החלקהוראת

 של ההלכי ההלק בהוראת התלמידים, בלב להחדיר הדתיים המיריםעל
 אשר היליוז, המוסר הוא ההלכה שמוסר ההכרה, ואת ההרגשה אתהתורה,
 חלקי %ל אם כי בלבד, באנשים לא בהתחשבו העולם בורא קבעאותו

 כל ואת המורע של- לבו כל את למלא צריכה הזאת ההרגשההבריאה.
 באופן - תעבור שמשם כדי - התורה של ההלכי החלק הוראת שלהאווירה

 התלמידים שלסוגסטיבי-ללבם
 בלבד. שבתורה ההלכי החלו הוראת של עניין איננו לאמונההחינוך
 ואין זה, לחינוך המיוחדת תרומתה את לתרום צריכה מקצועהוראתיכל
 של ההדרכה בשיחות אולם ומופרש, מיוחד מקצוע להיות יכול לאמונההחינוך
 : להיות צריכה האלה  השיחות מסרת  מרכזי. מקוט לתפוס צריך הואהמהנך
 התל- בלב המתיוררים nl~DOn והמרת  והבהרתן האמונה עקרונותקביית
 האמונה. לעקרונות מדומות לסתירות בקשרמידים

סיכום
 יש מדוע : השאלה על עונה שבכתב התורה 'דברי על ההלכה ביסוס)1(
 בסיט של המרוע הו* הזה ה"מרוע" ז התורה  מדברי ההלכה אחלהסיק
 . . . ההכרה.. של המהוש.המיקנה,

 התורה על-ירי נקבע שבכתב התורה רבה? ובין ההללה שביו הקשר_)ג(
 הקשר את  להבין אותנו ימרריכה מחייבת מה שבעל התורה אולם פהונבעל
 בני ידי על רעיונות ומבהבעת הרגיל ההיגיון פי על אם ההיגיוה פי עלהזה
 נדרשת. התורה שבהן המידות עשרה בשלוש המובעות ההיגיון בדרכי אוארם
 העליונה הסמכות את האדם בהיגיון רואה פה שבעל התורה אין)3(
 הסמכות את האדם במיסר ריאה .איננה שהיא כשם התורה, מז ההלכותלהסקת
 בשכלו האדם שיקשור דרוש כן פי ואף-על הלחכה, מוסריות להערכתהעליונה

 שדרוש כשם שבכתב, התורה דברי וביז ההלכה בין ההג'וגיים הקשריםאת
 ההלכה. של התוכן לקבלת המוסריים המניעים את האדם בלב לעוררהוא

 ההוראה תורת של הדרישות עם חז"ל-מזדהות של אלה- דרישות)4(
 שבכתב התורה דברי לבין ההלכה שכיו ההגיוני הקשר קביעתוהחינוך.
 והיא התורה, דברי עם ולליכודה התלמידים בתודעת ההלכה לקליטתעהרת
 הנימים הרעדת "תלמידים. של השכליים הכוחות לפיתוח גורם-חשובמהווה

 של תוכנה -באמצעות התלמידים בלםהמוסריות
 החיפה נותנת ההלכה,

 התנהגותם. על ומשפיעה התלמידים אצל המוסריים הרגשותלהתפתחות
 : הכאים השלבים לפי להתנהל צריכה שבתורה ההלכי החלק הוראת)5(
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 עציון היוי רפאייצחק186

 א:דרך
 ההלכה נובעת שמהם הפסוקים כל את בתורה לקרוא התלמידיםעל)א(

 שונות. בפרשיות הם מפוזרים אט גם אחת, מסקירהולסקרם
 שבפסוקים ההבדלים על או הקשיים על התלמידים את להעמידצריך)ב(

 ההלכה. כך אחר מוסקת מהם אשרהאלה,
 הזאת שההלכה ולהגיד דוגמאטית בצורה ההלכה את להם ללמדיש)ג(

 למדה שהם הפסוקים מןנובעת
 פתרון יימצא - "מורה בהדרכת - התלמידים של העצמיתבעבודתם)ד(

 ז הפסוקים מדברי המסךימת ההלכה נובעת ך י א :השאלה
 התשובה.לשאלה המורה-את מצאו-בהדרכתאהרי.שהתלמידים)ה(

 לכך. האישור את ברש"י למצוא להם לתת ישהזאת,
 ב:דרך

 ההלכות ואת הפסוק לדברי הפירוש את ברש"י לקרוא לתלמידיםלתת
 לפרש רש"י את שהכריחו הסיבות, את למצוא ולהדריכם מסיקשרש"י

 לקבוע: יש השיעור בסיכום אולם האלה. ההלכות את ולהסיקכך
 התורה. מדברי מסיק שרשף ההלכהאת)א(
 הזאת. ההלכה את רש"י מסיק שמהם התורה דבריאת)ב(
 זו. מסקנה להסקת הבסיסאת)ג(
 ההלכה של המוסרי התוכן את' לתלמידים להסגיר שאפשרבמקרים)6(
 מצפונם את ולפתח מוסריים רגשות התלמידים בלב לעורר כדי לנצלויש

 של המדומות לסטיות ומוסרית הגיונית הסברה לתת המורה ישתדלהמוסרי.
 המקובל. האנושי המוסר מןההלכה
 ההלכי החלק לתלמידים-בהוראת לתת יש לאמונה החינוך את)7(

 : הבאות בדרכים -שבתורה
 הזה-רקע החלק בהוראת מיוחד פסיכולוגי רקע יצירת ידיעל)א(

 אנו שומעים התורה שבדברי והתלמידים, המורה בהרגשת היאשמהותו
 היום. אלינו המדבר ה' קולאת

 הסמכות לה אשר פה, שבעל לתורה הערצה רגש יצירת ידיעל)ב(
 הוקי פי על שבכתב התורה של דרולכי הפירוש את לתתהעליונה

 ההגיוז..
 בורא ידי על נקבע ההלכה שמוסר וההכרה ההרגשה יצירת ידיעל)ג(

 ועמוק יותר מקיר יותר, רחב והוא הבריאה בכל בהתחשבוהעולם
 האנושי. המוסר מאשריותר
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