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)יז( ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ּתֹוָרה, 
ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ִאם ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין 

ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה. ִאם ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ָחְכָמה. ִאם 
ֵאין ִּביָנה, ֵאין ָּדַעת. ִאם ֵאין ַּדַעת, ֵאין ִּביָנה. ִאם ֵאין 
ֶקַמח, ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶקַמח. הּוא ָהָיה 

אֹוֵמר: ֹּכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, ְלָמה הּוא 
דֹוֶמה, ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו ְמֻרִּבין ְוָׁשָרָׁשיו ֻמָעִטין, ְוָהרּוַח 

ָּבָאה ְועֹוְקַרּתּו ְוהֹוְפַכּתּו ַעל ָּפָניו, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה י”ז, 
ו’(: “ְוָהָיה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹוא טֹוב 

ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתֵׁשב”. ֲאָבל 
ֹּכל ֶׁשַּמֲעָׁשיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ְלִאיָלן 

ֶׁשֲעָנָפיו ֻמָעִטין ְוָׁשָרָׁשיו ְמֻרִּבין, ֶׁשֲאִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם ָּבאֹות ְונֹוְׁשבֹות ּבֹו ֵאין ְמִזיִזין אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(: “ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל 

ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו ְוֹלא ִיְרֶאה ִכי ָיֹבא ֹחם, ְוָהָיה ָעֵלהּו 
ַרֲעָנן, וִבְׁשַנת ַּבֹּצֶרת ֹלא ִיְדָאג, ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות 

ֶּפִרי”.
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)יח( ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ִחְסָמא אֹוֵמר: ִקִּנין ּוִפְתֵחי ִנָּדה, 
ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות. ְּתקּופֹות ְוִגַּמְטְרָיאֹות, ַּפְרְּפָראֹות 

ַלָחְכָמה.

5 5 5  
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ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ד' ִמְׁשָנה ו'(:
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהּתֹוָרה - 

ּגּופֹו ְמֻכָּבד ַעל ַהְּבִרּיֹות. 
ְוָכל ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּתֹוָרה - גּופֹו ְמֻחָּלל ַעל ַהְּבִריֹות.

ָׁשלֹום ָלֶכם ְיָלִדים ְיָקִרים.
לימוד

ֶאְפָׁשר  ְלתֹוָרה',  'ִהְנִני  ֲאָבל לֹוַמר  ִלְלֹמד ּתֹוָרה,  ַמְצִליִחים  ָאנּו  ֶרַגע  ְּבָכל  ֹלא 

ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ֹלא לֹוְמִדים ְּבאֹותֹו ֶרַגע. לֹוַמר 'ִהְנִני ְלתֹוָרה' ֶזה ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָאנּו 

ְמַכְּבִדים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה.

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה ִמּתֹוְך ֵסֶפר. ַּגם ַהֵּסֶפר הּוא ָקדֹוׁש, ָלֵכן ֲאַנְחנּו 

ַמְקִּפיִדים ִלְׁשֹמר ָעָליו ֶׁשֹּלא ִיְתַלְכֵלְך ְוֶׁשֹּלא ִיְתַּבֶּזה. ִאם הּוא נֹוֵפל ְּבָטעּות ַעל 

ֵסֶפר  ָעָליו  ַסְפָסל ֶׁשֵּיׁש  ִּכֵּסא אֹו  ֵנֵׁשב ַעל  ּוְנַנֵּׁשק אֹותֹו. ֹלא  ָנִרים  ָהִרְצָּפה - 

ֹקֶדׁש, ֵּכיָון ֶׁשָּכְך ֲאַנְחנּו ְמַבִּזים ֶאת ַהֵּסֶפר ֶׁשּמֹוִפיִעים ּבֹו ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ּופֹוְגִעים 

ַּבֲחִׁשיבּותֹו. ְּבֶדֶרְך זֹו ָאנּו ְמַכְּבִדים ֶאת ַהּתֹוָרה.

ַהִאם ְּפַגְׁשֶּתם ַּפַעם ֶאת ַרב ַהְּׁשכּוָנה ֶׁשָּלֶכם? ֶאת ָהַרב ֶׁשל ַהִּיּׁשּוב אֹו ָהִעיר ָּבּה 

ַאֶּתם ָּגִרים? ַהִאם ְּפַגְׁשֶּתם ַּפַעם ֶאת ַאַחד ָהַרָּבִנים ָהָראִׁשִּיים ְלִיְׂשָרֵאל?

יֹוֵתר.  טֹוב  ִלְהיֹות  לֹו  ְוגֹוֶרֶמת  ָעָליו  ַמְׁשִּפיָעה  ַהּתֹוָרה  ּתֹוָרה,  ֶׁשּלֹוֵמד  ָאָדם 

יֹוֵתר,  ְיהּוִדים טֹוִבים  ִלְהיֹות  זֹוִכים  ֲאַנְחנּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְסִקים 

ְׂשֵמִחים יֹוֵתר. ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶאת ְּדַבר ה' ְוהּוא ַמְׁשִּפיַע ָעֵלינּו.

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים זֹוִכים ֶׁשַהּתֹוָרה ְּכתּוָבה ֹלא ַרק ַּבֵּסֶפר ֶאָּלא ָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי 

ְוִלְלֹמד  ָּבֶהם  ְלִהָּדֵבק  ּוְמַנִּסים  ֶׁשָּלֶהם  ַּבַּמֲעִׂשים  ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם. 

ִמַּמֲעֵׂשיֶהם. ֵהם ָזכּו ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ּתֹוָרה ַעד ֶׁשַהּתֹוָרה ַמָּמׁש ִנְמֵצאת ְּבתֹוָכם, 
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ְוָלֵכן ָאנּו ְמַכְּבִדים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֹלא ָּפחֹות ֵמֲאֶׁשר ְמַכְּבִדים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 

ַעְצמֹו. ָלֵכן ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ּפֹוְגִׁשים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים אֹוָתם: עֹוְמִדים 

ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנְכָנִסים, ָׂשִרים ִלְכבֹוָדם "ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם" אֹו "ָיִמים ַעל ְיֵמי 

ֶמֶלְך ּתֹוִסיף" )ַמִּכיִרים?( ְויֹוְׁשִבים ִלְפֵניֶהם ְּבצּוָרה ְמֻכֶּבֶדת.

"ָּכל  ַהּתֹוָרה:  ֶאת  ְלַכֵּבד  ְמֻיָחד  ֵעֶרְך  ֶׁשֵּיׁש  יֹוֵסי  ַרִּבי  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָנה 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשְּמַכֵּבד  ָאָדם  ַהְּבִרּיֹות".  ַעל  ְמֻכָּבד  ּגּופֹו   - ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַהְּמַכֵּבד 

ְוֶאת לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה - הֹוֵפְך ֶאת ַעְצמֹו ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמַהּתֹוָרה ַהּזֹו, ּוִמֵּמיָלא ַּגם 

ֻמְׁשָּפע ִמֶּמָּנה ְויּוַכל ְלִהְתַעּלֹות ְּבַעְצמֹו.

ְמֻסָּפר ַּבָּתָנ"ְך )ְּבֵסֶפר ְמָלִכים ב' ֶּפֶרק ד'( ַעל ִאָּׁשה ַאַחת, ָהִאָּׁשה ַהּׁשּוַנִּמית 

)ֵמָהִעיר ׁשּוֵנם(, ֶׁשִּכְּבָדה ְמאֹוד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ִהיא ָרֲאָתה ֶׁשַהָּנִביא ֱאִליָׁשע 

ֶלֱאֹכל  ְלֵביָתּה  ְלַהְזִמין אֹותֹו  ְוִהְקִּפיָדה  ָהָעם,  ֶאת  ְלַחֵּזק  ְּכֵדי  ַּפַעם  ָּכל  עֹוֵבר 

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהִּגיַע ָלֵאזֹור. ִהיא ַּגם ִׁשְכְנָעה ֶאת ַּבֲעָלּה ְלָהִכין ֶחֶדר ְמֻיָחד ַּבַּבִית 

ּבֹו ְיָאְרחּו ֶאת ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא. ֵהם ִסְּדרּו לֹו ַּבֶחֶדר ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה 

לֹו ֹנַח. ִּבְזכּות ֶׁשִּכְּבָדּה ָּכל ָּכְך ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים - ָזְכָתה ֶׁשֱאִליָׁשע ֵּבֵרְך אֹוָתּה 

ֶׁשִּיָּוֵלד ָלּה ֵּבן, ַאֲחֵרי ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשָהְיָתה ֲעָקָרה. ְוָאֵכן נֹוַלד ָלּה ֶּבן, ֶׁשַּבֶהְמֵׁשְך 

ַהָּנִביא ִהִּציל אֹותֹו ְּבִמְקֶרה נֹוָסף.

ִאם ֵנַדע ְלַכֵּבד ֶאת לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה, ִלְלֹמד ֵמֶהם ּוְלהֹוִסיף ְקֻדָּׁשה - ֶזה ַיְׁשִּפיַע 

'ִהְנִני  ֹנאַמר  ָּכְך  ְּבַעְצֵמנּו.  ּתֹוָרה  ְוִלְלֹמד  ִמִּמּדֹוֵתיֶהם  ִלְלֹמד  ְלַהְצִליַח  ָעֵלינּו 

ְלִלּמּוד ּתֹוָרה', 'ִהְנִני ְלַכֵּבד ֶאת ַהּתֹוָרה'.

ִּכְתבּו ִמְכָּתב ְלַתְלִמיד ָחָכם ֶׁשַאֶּתם ַמִּכיִרים - ֵמַהְּׁשכּוָנה, ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
אֹו ַרב ֵּבית ַהֵּסֶפר. ַסְּפרּו ּבֹו ַעל ָהְרצֹונֹות ֶׁשָּלֶכם ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים, משימה

ִלְגֹּדל ַּבּתֹוָרה ּוְלַהְצִליַח ַּבִּלּמּוד. ֶאְפָׁשר ַּגם ַלֲחֹׁשב ַעל ְׁשֵאָלה ֶׁשּתּוְכלּו ִלְׁשֹאל 

ֲחָכִמים.  ְלַתְלִמיֵדי  ִלְפנֹות  ָראּוי  ֶׁשּבֹו  ְמֻכָּבד,  ְּבֹאֶפן  ִלְכֹּתב  ִּתְׁשְּכחּו  ַאל  אֹותֹו. 

ִּבְזכּות ַהְּׁשֵאָלה אֹו ַהִּמְכָּתב ַּתְצִליחּו ְלִהָּדֵבק יֹוֵתר ְּבַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ּוְלַכֵּבד 

אֹוָתם. ְּבַהְצָלָחה.
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רֹוִצים ִלְזּכֹות ִלְׁשֹמַע ּוְלִהְתָּבֵרְך ֵמָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְוָהַרב ָהָראִׁשי 
סרטון

ְלִיְׂשָרֵאל ָהַרב ִיְצָחק יֹוֵסף שליט"א - ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון: 

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂ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!
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