
תוכן העניינים

מעשה הספר            9

א. מקרא

תורה ומפרשיה                                 13
13 'שבעים פנים לתורה'       

15 הקדמה      

תורה ומפרשיה 15 || עקרונות המפרשים 16 || תפקיד המפרש 20 || פרד"ס 23

ביאורי מילים         26

ייתור לשון      40

55 מדרכי הדרשות     

אל תקרי 55 || גימטריא 63 || נוטריקון 74 || מילים-סיסמאות 76 || מילים 
לועזיות 78 ||  זיהויים "רחוקים" 81 

  87 ראשונים      

לאור  למקרא  רש"י  פירוש   ||  87 מודרניות  בעיניים  לתורה  רש"י  פירוש 
|| ר' יוסף קרא  || פשט ודרש בפירוש רש"י לתורה 104  המחקר המדעי 97 
והערותיו על פירוש רש"י לתורה 110 || פירוש רשב"ם 125 || פירוש ר' אברהם 
יוסף  || פירוש ר'  || פירוש רמב"ן 186  || פירוש רד"ק  176   אבן עזרא 153 

אבן כספי 214 

225 אחרונים        

  ||  241 ויקרא  לספר  וייזל  רנ"ה  פירוש   ||  225 מנדלסון  לר"מ  'הביאור' 
 פירוש 'הכתב והקבלה' לרי"צ מקלנבורג 251 || פירוש שד"ל 267 || פירוש 

רש"ר הירש 292 || פירוש המלבי"ם 311 || פירוש 'העמק דבר' לנצי"ב 330

מבחר ביבליוגרפי     343

345 עיוני מקרא       
בכורך'  עשו  'אנוכי   ||  348 המכפלה  שדה  קניית   ||  345 ואבימלך  אברהם 
 )בראשית כז, יט( 351 || קווים לאישיותו של משה רבנו )במדבר ט-יב( 354 ||



תוכן וצורה בפרשת ציצית 367 || 'ולא ָיֵרא אלוקים' )דברים כה, יח( 372 || 
לפי רוח הפרק )מלכים ב פרק ה( 373 || 'לא בִחפזון' )ישעיה נב, יב(! מאחורי 
והצנע לכת עם  ואהבת חסד  'עשות משפט   ||  376 הקלעים של ההיסטוריה 
ַחת גערה במבין' )משלי יז,  אלוקיך' )מיכה ו, ח( 378 || תהילים קלא 381 ||  'ּתֵ
י( 384 ||  'ושרש רתמים ַלְחָמם' )איוב ל, ד( 386 ||  על הפרשנות למגילת שיר 

השירים 387 || לעזים צרפתיים אצל פרשני המקרא 403

 404 הוראת מקרא        
לתרגיל  הקדמה   ||  404 הדתי   התיכון  הספר  בבית  התנ"ך  הוראת  מטרות 
בניתוח פרשני 405 || מקומה של הפרשנות בהוראת התורה 406 ||  הוראת 
ככלי  התנ"ך  הוראת   ||  411 המקרא  בהוראת  המדרש  מקום   ||  408 התורה 
הערות   - הספר  בבית  התנ"ך  הוראת   ||  416 הדתי  לחינוך  במעלה  ראשון 
חטופות 431 || הוראת המקרא ופרשנותו 434 || האפשרות לחלוק על פרשני 

התורה 437

ב. שונות
 

440 אגדות חז״ל         
אגדה והלכה 440 || אגדות הגותיות 443 || אגדות סיפוריות 451 || עוד על 

אגדה והלכה 455  

463 מועדים            
שבת: המימד הרוחני 463 || שמירת השבת של הרב פרופ' שמחה אסף 467 || 
 שיעור לימי הסליחות: 'הורית דרך תשובה' 468 ||  לקראת יום הכיפורים 473 || 
אומן'  'ויאהב  הפיוט  על  פייטן:  של  במעבדתו   ||  477 הסוכות  בחג  השמחה 
לפורים 481 || אזכורי יציאת מצרים בתורה 489 || שאלות בהלכות ליל הסדר 
בזמן הזה 499 || חגיגת בת-מצווה, יום העצמאות ומה שביניהם 501 || ביכורים 

בשביעית 505 || תשעה באב בימינו 508

513 עולם התפילה      
 להוראת התפילה 513 || ממנהגי בית-הכנסת 'קהל עדת ישורון' בפרנקפורט 518 || 
 הצעות בענייני בית-הכנסת והתפילה 524 || על ברכת 'המכין מצעדי גבר' 526 || 

תשובות בענייני קריאה בתורה 527



530 חינוך יהודי והוראה        
הערות   ||  530 היהודי  העם  ואחדות  ישראל  במדינת  החינוך  יהודי:  חינוך 
לעניין החינוך ליושר 535 || דברים לרגל הופעת הספר 'חינוך יהודי בחברה 
פתוחה: ציוני דרך' 542 || השינויים הנחוצים כיום בהכשרת המורים 548 || 
 ||  559 אוטונומית  אישיות  ועיצוב  יהודי  חינוך   ||  553 מהו?   - יהודי  חינוך 
 מצוות חינוך שהזמן גרמן 561 || משמעותם של לימודי היהדות בבית הספר 

הכללי 565 || ילוד עובר המצוי בגופה של נפטרת: היבטים דידקטיים 567 

בהלכה  בכתב  שיעורים  עריכת  של  והמעשיות  העיוניות  הבעיות  הוראה: 
ובדינים 580 || על דרך אחת ללמד דינים 584 || הוראת דינים בבית הספר 
'סדר  הלימודים  תכנית  )על  בטעמו  ומעולה  למהדרין  כשר   ||  586 בימינו 

נשים'( 589 

592 הערות, תשובות ותגובות       
לשון: כמה צימוקים 'דקדוקיים' 592  || על 'שעטנז' לשוני 595  

חינוך יהודי: מכתב למחבר ספר ללימוד טעמי המקרא 597  || אתגרי החינוך 
 הדתי לנוכח התמורות בחברה הישראלית 598 || תשובות בענייני חינוך 600 || 
על   ||   606 לימודיהן  סיום  עם  לתלמידות  || מכתב    603 היינו...  תלמידות 

הטיפוח 607 

על  הרצאה  בעקבות   ||  609 ביאליק  נחמן  חיים  על  מילים  כמה   שונות: 
)על  תמימות   ||  613 מצוות  שומרי  שאינם  לקרובים  היחס    ||  612 ביאליק 
חקיקת חוקה בישראל( 614 || על השואה 615 || מכתב למחברת הספר 'נֹגה 

באפלה: סיפור הצלתה של תינוקת יהודייה' 616

  

617 זכרונות        
 ||  623 ישראל  לארץ  להגעה  עד  מהילדות  זכרונות   ||  617 זוכר  שסבא  מה 
 ||  666 || לא הכל היה שחור במונטלימר   650 וחינוך  זכרון אמונה  השואה: 

תלמיד 'שלא מן המנין' 671 || בעת צאת ספר היובל 673  

676 על מכרים וקרובים       
|| הרב מרדכי  || הרב ד"ר דוד אוקס 681  ַאְהֶרן )ריכרד ארנד( 676  יששכר 
 ||  696 גודמן  הרי  אהרן    ||  687 ברויאר  מרדכי  פרופ'   ||  684  ברויאר 
 הרב עזריאל דביר 697 || הרב פרופ' אפרים יהודה ויזנברג 699 || יעקב כהן 
)בו קון( 700 || פרופ' נחמה ליבוביץ 703 ||  ד"ר ישראל צבי פיינטוך 706 || 

אהרן רנד 708 ||  פרופ' דב רפל 709 



711 מכתבים שקיבל פרופ' ארנד         
711 בית היתומים בפרנקפורט  דוד ארנד 

מכתבים: ניקוד מילת 'ָלאלפים'  עמוס חכם  
)שמות לד, ז(, טעויות בספרים,     

  712 קטעים ארמיים בתפילה     
715 מכתב ידידות  נחמה ליבוביץ 
717 על הביטוי 'תלמוד ירושלמי'  שאול ליברמן 

הלכות בן ארץ ישראל השוהה  הרב שלמה מן-ההר  
 718 בחוץ לארץ    

720 על פרופ' ארנד        
720 חבִרי משה  משה בר-אשר 
724 מקצת שבחו  אהרן ארנד 

734 מפתח המקורות   
739 מפתח השמות   
742 מפתח כללי   

 


