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 ִהְנִני ַלּתֹוָרה - 
ָמקֹום ָקבּוַע ְלִלּמּוד ּתֹוָרה

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה ד'(: 

ְירּוָׁשַלִים  ִאיׁש  יֹוָחָנן  ֶּבן  ְויֹוֵסי  ְצֵרָדה  ִאיׁש  יֹוֶעֶזר  ֶּבן  "יֹוֵסי 

ֵּביְתָך  ְיִהי  ְצֵרָדה אֹוֵמר:  ִאיׁש  יֹוֶעֶזר  ֶּבן  יֹוֵסי  ֵמֶהם.  ִקְּבלּו 

ֶוֱהֵוי  ַרְגֵליֶהם,  ַּבֲעַפר  ִמְתַאֵּבק  ֶוֱהֵוי  ַלֲחָכִמים,  ַוַעד  ֵּבית 

ׁשֹוֶתה ַּבָּצָמא ֶאת ִּדְבֵריֶהם".

ָׁשלֹום ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים.
לימוד

ֲאַנְחנּו זֹוִכים ִלְלֹמד ּתֹוָרה ַיַחד ִעם ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשעֹוְסִקים ְּבָיִמים 

ֵאּלּו, ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ְּבִלּמּוד ִּפְרֵקי ָאבֹות. "ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ִקְדָמה ַלּתֹוָרה" - ְּבַחג 

ַהָּׁשבּועֹות ִנְזֶּכה ַלְחֹּגג ֶאת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ּוִביֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ֲאַנְחנּו עֹוְסִקים 

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶׁשְּמַלְּמִדים אֹוָתנּו ַהְרֵּבה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ּוִמּדֹות, ֶׁשּקֹוְדִמים ַלּתֹוָרה.

ִּביִחיָדה זֹו ִנְלַמד ַיַחד ַעל ֲחִׁשיבּות ְקִביַעת ָמקֹום ְלִלּמּוד ּתֹוָרה, ּוְנַנֶּסה ְלַהְצִליַח 

ְולֹוַמר 'ִהְנִני ְלִלּמּוד ּתֹוָרה', 'ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ִלּמּוד ּתֹוָרה'.

ָקָרה ָלֶכם ֶׁשְרִציֶתם ִלְלֹמד ִעם ָחֵבר, ֲהַלְכֶּתם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת אֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, 

ְוִחַּפְׂשֶּתם ֵאיֹפה ָלֶׁשֶבת ִלְלֹמד? ָלַקח ָלֶכם ְזַמן ִלְמֹצא? ִלְפָעִמים אּוַלי ִחַּפְׂשֶּתם 

ֶאת ַהֵּסֶפר ְוֹלא ְמָצאֶתם?

ְּכֵדי ְלַהְצִליַח ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה, ָחׁשּוב ֶׁשִּיְהֶיה ָמקֹום ָקבּוַע ֶׁשּבֹו ָּתִמיד ֵנֵׁשב ְוִנְלַמד, 

ָּתִמיד. ַהָּמקֹום ַהֶּזה ָיכֹול ַלֲהֹפְך ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו, ְלֵחֶלק ֵמִאָּתנּו, ְוָכָכה 

ָקבּוַע  ְוָחֵבר  ָקבּוַע  ְזַמן  ָקבּוַע,  ֵסֶפר  ַּגם  ָׁשַמִים.  ּוְבִיְרַאת  ַּבּתֹוָרה  ִלְגֹּדל  נּוַכל 

ִלְלֹמד ִאּתֹו - מֹוִסיִפים ָהמֹון.
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ִּבְנָיִמין ִסֵּים ִלְלֹמד ֻמְקָּדם ֵמַהְּמֻתְכָנן ְוִהִּגיַע ַהַּבְיָתה. הּוא ָרָאה ֶׁשַהַּבִית ֶׁשּלֹו 

ָנעּול, ְוֹלא ָהָיה ָּבטּוַח ִאם ֶאָחד ַההֹוִרים ַיֲחֹזר ְּבָׁשָעה ַהְּקרֹוָבה. הּוא ָיַדע ְלָאן 

ֵיֵלְך - ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְלָמקֹום ּבֹו ָּתִמיד הּוא יֹוֵׁשב ִלְלֹמד ִעם ָחֵבר. 

ְוָחַזר ַעל ָמה ֶׁשָּלַמד ְּבֵבית  ְוָאֵכן, ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש הּוא ָיַׁשב ִּבְמקֹומֹו ַהָּקבּוַע 

ַהֵּסֶפר. ֵּביְנַתִים ַהְּזַמן ָעַבר ְוהּוא ָחַזר ְלִכּוּון ַהַּבִית. ַּבֶּדֶרְך ָּפַגׁש ֶאת ִאּמֹו ֶׁשָחְזָרה 

ֵמָהֲעבֹוָדה, ִסֵּפר ָלּה ָמה ָעָׂשה ִּבְזַמן ֶׁשִחָּכה ָלּה ְוִהיא ָהְיָתה ֵּגָאה ּבֹו ְמאֹוד.

ַנְצִליַח  ובע"ה  ָּבִית,  ַנְרִּגיׁש  ֶׁשּבֹו  ָּכֶזה  ָמקֹום  ָלנּו  ִלְקֹּבַע  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ַּגם 

ְלִהְתַעּלֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

ַרִּבי יֹוֵסי ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשַּגם ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו ָיכֹול ִלְהיֹות ַהָּמקֹום ַהָּקבּוַע ְלִלּמּוד: 

ֹלא  ַּבַּבִית,  ֶאְצֵלנּו  ִלּמּוד  ִלְקֹּבַע  ַּגם  ֶאְפָׁשר  ַלֲחָכִמים".  ַוַעד  ֵּבית  ֵּביְתָך  "ְיִהי 

ַחָּיִבים ְלַחֵּפׂש ָמקֹום ָרחֹוק. 

ַהַּבְיָתה,  ֵאֵלינּו  ַרב  ַמִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  ְּבֵביָתם.  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְלָאֵרַח  ַהּזֹוִכים  ֵיׁש 

ִיָּתֵכן ֶׁשַהַּבִית ִיְתַמֵּלא ְּבָאָבק ֵמַהֶּדֶרְך, ֲאָבל ָאנּו זֹוִכים ִלְלֹמד ִמְּדָרָכיו ְוִלְׁשּתֹות 

ַּבָּצָמא ֶאת ְּדָבָריו ּוְׂשֵמִחים ְּבָכְך, ִּכְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה: "ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵּבק ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם, 

ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ַּבָּצָמא ֶאת ִּדְבֵריֶהם". ַהִאם ְזִכיֶתם ְלָאֵרַח ַרב ְּבֵביְתֶכם?

ֵיׁש ַהְּמַאְרְּגִנים ֲחבּוַרת ִלּמּוד ֶאְצָלם ַּבַּבִית, "ֵּבית ַוַעד ַלֲחָכִמים". ַהִאם ְזִכיֶתם 

ִלְקֹּבַע ִלּמּוד ַּבַּבִית ֶׁשָּלֶכם? 

1
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ִחְּׁשבּו ַעל ָמקֹום ָקבּוַע ֶׁשּתּוְכלּו ָלֶׁשֶבת ְוִלְלֹמד ִעם ָחֵבר )ַּכּמּוָבן ַאֲחֵרי 

ַּבָּקַׁשת ְרׁשּות ֵמַההֹוִרים(. משימה

ִּכְתבּו: ֵהיָכן ֶהְחַלְטֶּתם ִלְלֹמד? 

ִמי ֶהָחֵבר ֶׁשִּתְלְמדּו ִעּמֹו? ָמה ִּתְלְמדּו?   

ִאם ִּתְרצּו ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, 
סרטון

        ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ְוִׁשְמעּו ֶאת ָהַרב ַעִּמיַחי ׁשּוְקרּון:
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ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

ְלַבֵּצַע ְמִׂשיָמה ְּבִעְקבֹות ַהִּלּמּוד - 5 ְנֻקּדֹות 
ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון 5 ְנֻקּדֹות. 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות  ְׁשֵּתי  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַמְמִליִצים  ָאנּו  ְּבנֹוָסף 
ַהּמֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁשבּוַע ּוְלַהִּׂשיג עֹוד 15 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה. 

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!

 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ַהִאם ָאנּו מּוָכִנים ַלֲעֹבד?

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה ג'(:

"ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקֵּבל ִמִּׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 

ַאל ִּתְהיּו ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, 

ֶאָּלא ֱהוּו ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס 

ִויִהי מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם".

ָׁשלֹום ְיָלִדים ֲחמּוִדים, 
לימוד

ַמְלָאִכי ָׂשם ֵלב ִּכי ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבָכל יֹום ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  'ִּבְתִחַּלת  ַמְלָאִכי,  ָקָרא  'ִאָּמא',  זֹו.  ֶאת  זֹו  ֶׁשִּלְכאֹוָרה סֹוְתרֹות 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשֲאִני ָחְפִׁשי  ָאַמְרִּתי: "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֶׁשֹּלא ֲעָׁשִני ָעֶבד", הֹוֵדיִתי ָלה' 

ְוֵאיֶנִּני ֶעֶבד.

ְּבֶהְמֵׁשְך ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ָאַמְרִּתי: "ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, 
"ְוַדְּבֵקנּו  ִהְמַׁשְכִּתי:  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְּבִמְצֹוֶתיָך",  ְוַתְדִּביֵקנּו  ְּבתֹוָרֶתָך  ֶׁשַּתְרִּגיֵלנּו 
אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ָלְך".  ְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ִיְצֵרנּו  ֶאת  ְוכֹוף  טֹוִבים  ּוְבַמֲעִׂשים  ְּבֵיֶצר טֹוב 
ִלְהיֹות  ֶזה טֹוב  ָאז  ֶׁשּלֹו.  ֲעָבִדים  ִלְהיֹות  ָלנּו  ַיֲעֹזר  ְמַבְּקִׁשים שהקב"ה  ֶׁשָאנּו 

ֶעֶבד אֹו ֹלא טֹוב?'

'ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשְּלָך ַמְלָאִכי', ֵהִׁשיָבה ִאָּמא. 'ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ָלה' 
ִהיא ֶאָחד ִמְּׁשֹלֶׁשת ַהְּיסֹודֹות ֶׁשִּבְזכּוָתם ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים'. 

ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד:  ָהעֹוָלם  ְּדָבִרים  ְׁשֹלָׁשה  '"ַעל  ַמְלָאִכי,  ָעָנה  'ֶּבַטח', 
ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים"'. 

ה',  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְזכּות  ָאֵכן  זֹו  ַהָּכבֹוד!  ָּכל  ֶּפה?  ְּבַעל  ַהִּמְׁשָנה  ֶאת  יֹוֵדַע  'ַאָּתה 
ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ִמְצוֹוָתיו, ְלִהְתַּפֵּלל ֵאָליו. זֹו ְזכּות ָּכזֹו ְּגדֹוָלה ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ֶאל 
ה' ֶׁשַּיֲעֹזר ָלנּו ִלְהיֹות ֲעָבִדים ֶׁשּלֹו ְוִלְׁשֹמַע ְּבקֹולֹו! זֹו ְזכּות ֶׁשְּכַדאי ַלֲעׂשֹוָתּה 

ֲאִפּלּו ְּבִלי ׁשּום ְּפָרס'.
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