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יו בנ ו י ירו נו רבותינו ברי
בני  יובי בב יו ר  וניר
 תית ני ו ריב ורי בתית רי

.ר בות יי
ניי נרב ו נו  נית יי  ביונו  
ברי ור ו רב רי בני  ב ת ונתר 

רבותינו.
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ת  ת  יי  תמת ת 
מתקיימת.
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של הראשונה הקומה את נבסס הצעיר בגיל החומש בלימוד
להביא אפשר יהיה מעט וכשיגדלו הפשט, דר על הלימוד
לב תשומת מתו זאת וג השני, הפירוש את ג בפניה
כדי בפסוק נרמז הוא אלא פשוטו, אינו שהדרש להבנה

חשוב עניי ללמד



   



  

           
         
          

    
       

    
     

     

     

         
          
         


          
       
         
          
           
          

  
         
          

        



  



את הילדי בני אולהקושינתאר השעבוד של הדול
על הדיבור את מלהרחיב והאכזריותנימנע שלהרוע

שהובאו הלימוד בערונות דברינו לאור את ריהמ
נמנע לא ה ע יחד השלילה תמות בעניי תיחהב
אל לעורר די ריוהמ רעה של רשעות על מללמד

ה עליה שהביא הבד העונש ע הדהות הילדי
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  ."ÂÂ ÎÂ ÂÈÏÚ È˘‰ ‡ÏÂ
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ÍÂ ˘Â„‰ ÂÏ Â‡ ‰È‰˘ ‰‰ ÏÂ„‰ Û‡‰ È ‰ ÏÚ  Â‡ ÂÈÚÂ
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È‡ ÈÂ"‡ ‰È‰ ˙ÂÏ‰ ‡ Â‡ 

"ÂÈ ˙È È‰

דברי מלהביא עימ או ש אלו הסברי ביא לא
האבו טאיב העוסקי יראשו פירושי או ל מיו
לילדי והסבר ראוי הדברי הב ש והשבטי

מאד. קשה

ÏÈ ‡Ï‡ ,‡ Â ‰ ‰È‰ ‡Ï ‡ È‰  „Â ÈÂ"

˙Â˜Ï ,˙ÂÏ Ï‡È Ï ‡Â‰ Â Â„˜‰ ‡È‰ Ï ,‰‰‡ Ï ÈÂÈÈ

"Â ‰ Ï‡È ˙‡ ˙ÂÏÂ Ï‡È ˙‡

ÏÂ ˙È ‰ ˙Â‡È ˙ ‰È‰È ÈÂ‡ Â „ È‡„ÂÂ È"

 ˜"Ï‰ Ï‡ „‰ ‡ÈÂ‰Ï ‡ È

ע מלעסוק להימע רוי ש ביא לא אלו הסברי 
מאורעו על ובמיוד 'ה של מעשי על בשאלו ילדי
אשר יור ועוד הפר עבוד מו דולי היסטוריי
דורש ה' מעשי שהב יוו מאד קשי המאורעו
לי אי עדיי ולילדי הההש בללי דולה העמקה
מר שב ופי ילדו וב או שאיר ל .להבי

קלו): (עמ' טוהר ערפלי בספרו קוק ‰‡È˜Ï˙,הרב ˙Â‡„ÂÂ‰"

˜ ,˙ÂÈ˙Â„ÏÈ ˙ÂÏÂ ‰ ‰Ï‡ Ï ,‰È˜ ÂÈ‰Â Â˙‰

Â ÈÏ ‰‰ ˙È˙ ˙‡ ÏÏÂ ‡ Â È‡ ‰ Ï‰

"˙Â ‰È„È Ï.



  



           
        



       

       

        
           
           

   

  

          
          
          


        

  
      

   

    

           
          

  
       
        





   



לאמונה אות הביאה המיילות של יהאל יראת ומת
את לייל והלו מרה חה ל התברו ו בה חווב

ובשמחה. בזריזות ישראל בני נשות
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"˙ÂÈÚÏ ˙Â˙ÂÂ ˙Â‡Â
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ÈÙÏ ˙ÂÓÂ‡Â ‰ÏÈÙ˙ ˙Â„ÓÂÚ ˙Â˘ÂÚ ÂÈ‰ ‰ÓÂ ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ Â‡
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במידה ו שתד מד. חשוב הרחמי במידת ויה
חת שו יוו דיהי ת בה הרשיו תחה ו

ביותר. החשובות הטובות מהמידות
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ÂÏ ‰˘ÚÈ"ÏÈ ‰È‰È Â ‰È 

שת על וה י בי החבויה התיבה ת יליל תר
ותריו מתח לווירת יו ורשלהי בגורלו יעלה מה

משה?
על היבור ת רחיב שהבו היב לברי המש

משה. על ה' השגחת
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ול פרעה בת של מלתה לתיור ומ ית,לבה ומ
לו עלות מידות הילדי צל לפת כדי ,ות עציו
למע ובמסירות לב ומב להתמל רצו בה ולעורר

הזולת. הצלת

       
          

          


כתובי יש סי על מלספר עימ ו הר ליל
להלישבתורה, של כדי יותר, בור ליל זת יריומש

.מלהת הרצו ת הילד צל
ספר ל הרבהלפיכ השתרבבה פרעה בת של שידה

כ על ,ריה זל כמיו דברי ת בי ל ו מות,
ת הילד בעיי להליש של כדי הצרעת, מ שתרפה

פרעה. בת של למסירותה ההערכה
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 ‰Ú Â‰ÈÓ˘" Â˙È ÏÚ
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Â˜˘Á Ï„Â‚ ˙„ÂÚÂ Ú ˙˙˘‰ÏÂ Ï‡˘È ˙ÂÏÒ ˙Â‡Ï
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Â È ‰È‰   ÏÚ Â ÈÂ˘Â ‰˘ÍÏÂ‰Â ÂÏ˘

"Ì‰ÈÂÏ Ì‰Ï ˘ÈÈÂ

או ווייתיתו יה וה או  כינו די נתא
 וש ישו איו  ותו שה ש שדותו כה

דיהי 
הנכונות את הכפולהנדגיש וות ג שה שגיה

יוא יו שה וד וג וא הגדוה
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בסוק, ובי אי שבריו י  א ה מרש ביא
מוסי אא מקרא ש שוו א סור הוא שאי משו
בברי מויה שאיה ירו, וב ש ירוש הסיבה א

חשוב. מסר בו ויש המקרא,
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   ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ ‡Ï
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שה שת וה בה ו ו ו 

ה' בותותשובת שה וה ה 'וו
הה תש בה    ב בה בתוה
  ה ש בב  תשב ו שה 

ה תב ו ו ו בבה
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