
  

  ד� מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיי�

  1ד� מספר  – תפילי� וציצית

  ט"ח בניס� תשס"כ, ד"בס

 

  פסוקי � פתיחה ללימוד תפילי� 

  הפרשיות בתורה. א

 :עיינו בפרשיות תפילי� .1

 י�א, ג"שמות י  )א

 טז�יא, ג"שמות י  )ב

 ט�ד', דברי� ו  )ג

 כא�יג, א"דברי� י  )ד

ועל פרשנות מצות עיינו בכל פרשה בפני עצמה ועמדו על המבנה הפנימי שלה  �הצעה לדר� לימוד  .2

 . ובשלב שני הצליבו בי� הפרשיות השונות, כל פרשהתפילי� בתו� 

 :בפרשיות נקודות מומלצות לעיו� .3

 ?כיצד? ואת מה היא מצווה לזכור, מה נושא כל פרשה  )א

כירה ובי� לשו� הפסוק הא� יש קשרי� פנימיי� בי� לשו� התורה המתארת את תוכ� הז  )ב

 .אות וזכרו� בהקשר של יציאת מצרי�, עיניי�, עמדו על יד ?המצווה על תפילי�

 :נקודות לעיו� ביחס בי� הפרשיות .4

 .השוו את לשו� הציווי בפרשיות השונות  )א

 ?הא� יש מוטיבי� חוזרי� בפרשיות השונות –ות יתוכ� הפרש  )ב

  ?הא� נית� לחלק לקבוצות –מדוע יש ארבע פרשיות   )ג

 ?ומה זיקת תפילי� אליה�, אילו מצוות אחרות מצויות בפרשיות תפילי�  )ד

 :בירור מונחי� .5

 .ובמיוחד בספר שמות וספר דברי�, בדקו את הופעת המונח אות בתורה –אות   )א

 .טז, ג"� בפירוש� לשמות י"י ורמב"עיינו בדיו� של רש –טוטפת   )ב

 .ט, ג"ע לשמות י"� וראב"ראו פירושי רשב –מצווה ממשית או מטאפורה  .6

  תפילי� בפרשנות יהודית קדומה. ב

 .עיינו בקוב# של פרשני התורה וראו את התרגומי� .1

 .עיינו בקוב# תפילי� בספרות בית שני וראו את המובא ש� .2
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  הפניה למאמרי  –להרחבה . ג

את פירוש המקראות הוא החלק המסכ� ( 894�883' עמ', ח, הער� תפילי� באנציקלופדיה מקראית .1

 ).890' מעמ

 .143�138' עמ, עשרת הדברות וקריאת שמע, משה וינפלד .2

  עיו� בספרות התנאי –להמש� . ד

  :אני מצר, שלושה קבצי� לתחילת העיו� בתפילי� בספרות התנאי�

 .קוב# של מדרשי הלכה .1

 .תפילי� במשנה .2

 .תפילי� בתוספתא .3

  

  ,שנזכה לאורה של תורה, אני מאחל לכולנו זמ� פורה ומשמעותי

  

  ,אוהבכ�

  

 מאיר


