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 ִהְנִני ַלּתֹוָרה - 
ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלְׁשָמּה

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ו' ִמְׁשָנה א'(:
זֹוֶכה  ִלְׁשָמּה,  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק  ָּכל  אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ִלְדָבִרים ַהְרֵּבה, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּכַדאי 
אֹוֵהב  ַהָּמקֹום,  ֶאת  אֹוֵהב  ָאהּוב,  ֵרַע,  ִנְקָרא  לו.  הּוא 
ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַהָּמקֹום, ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַהְּבִרּיֹות, 
ְוֶנֱאָמן,  ָיָׁשר  ָחִסיד  ַצִּדיק  ִלְהיֹות  ּוַמְכַׁשְרּתֹו  ְוִיְרָאה,  ֲעָנָוה  ּוַמְלַּבְׁשּתֹו 
ּוְמַרַחְקּתֹו ִמן ַהֵחְטא, ּוְמָקַרְבּתֹו ִליֵדי ְזכּות, ְוֶנֱהִנין ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה 
ִּביָנה ּוְגבּוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ח', י"ד(: "ִלי ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה ֲאִני ִביָנה ִלי 
ְגבּוָרה", ְונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכּות ּוֶמְמָׁשָלה ְוִחּקּור ִּדין, ּוְמַגִּלין לֹו ָרֵזי תֹוָרה, 
ְוַנֲעֶׂשה ְּכַמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר ּוְכָנָהר ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק, ְוֹהֶוה ָצנּוע ְוֶאֶרְך רּוַח, 

ּומֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹונֹו, ּוְמַגַּדְלּתֹו ּוְמרֹוַמְמּתֹו ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים.

ָׁשלֹום ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים. 
לימוד

ַהֶּפֶרק  ָאבֹות.  ִּפְרֵקי  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַהֶּפֶרק  ֶאת  ִלְלֹמד  ַמְתִחיִלים  ֲאַנְחנּו  ַהּיֹום 

ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשָּכל  ַהֶּפֶרק  ֶׁשֶּזה  ִמְּפֵני  אּוַלי  ַּתְלמּוד ּתֹוָרה,  ְּבִעְנְיֵני  ֻּכּלֹו  עֹוֵסק 

לֹוֵמד ַּבָּׁשבּוַע ַהָּסמּוְך ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות.

ָקָרה ָלֶכם ֶׁשָהָיה ִחידֹון אֹו ִמְבָצע ְּבֵבית ַהֵּסֶפר, ֶׁשְּמאֹוד ְמאֹוד ְרִציֶתם ְלַנֵּצַח, 

ּוְלַמְדֶּתם עֹוד ָועֹוד ְּכֵדי ִלְזּכֹות?

ָקָרה ָלֶכם ֶׁשֱהִייֶתם ַחָּיִבים ְלַקֵּבל ִצּיּון טֹוב ְּבִמְבַחן ְוִהְתַחְלֶּתם ִלְלֹמד ַהְרֵּבה 

ְזַמן ֵמֹראׁש ְּכֵדי ְלַהְצִליַח?

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ְּכֵדי ְלַהְצִליַח, ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִּבְפָרס. ֲאָבל ַּבִּמְׁשָנה 

ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ְלִהְתַאֵּמץ  ָצִריְך  ּתֹוָרה  ֶׁשְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ֵמִאיר,  ַרִּבי  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד 

ִלְׁשָמּה. ָמה זֹו ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה?
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נֹוֶסֶפת.  ַמָּטָרה  ִעם  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל  ָהָרִגיל  ַלִּלּמּוד  ַהַּכָּוָנה  ִלְׁשָמּה  ּתֹוָרה 

יֹוֵתר,  טֹוִבים  ְיהּוִדים  ִלְהיֹות  ְוָכְך  ה'  ּתֹוַרת  ֶאת  ְלַהִּכיר  ִלְזּכֹות  ִהיא  ַהַּמָּטָרה 

ְׂשֵמִחים יֹוֵתר, ּוְקרֹוִבים יֹוֵתר ָלה'. ְּכֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה ֲאַנְחנּו זֹוִכים ַלֲעֹסק 

ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוְבָמה ֶׁשִּלְּמדּו אֹוָתנּו חז"ל. ַהִּלּמּוד ַהֶּזה ְמָקֵרב 

אֹוָתנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוִמֵּמיָלא ֲאַנְחנּו ַנֲעִׂשים טֹוִבים ּוְטהֹוִרים יֹוֵתר.

ְׁשֵאָלה: ָהַרב, ַהִאם ֶזה טֹוב ֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּתף ְּבִלּמּוד ְלִחידֹון ְּבֵבית ַהֵּסֶפר? ֲהֵרי 

ֶזה ֹלא ִלּמּוד ִלְׁשָמּה!

ְּתׁשּוָבה: ֵאיזֹו ְׁשֵאָלה ְמתּוָקה. ַּגם ֲאִני ָׁשַאְלִּתי ְׁשֵאָלה ּדֹוָמה ֶאת ָהַרב ֶׁשִּלי 

ַּבְּיִׁשיָבה ַהְּגבֹוָהה, ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ָלנּו ִמְבַחן ָּכל ָׁשבּוַע ְּכֵדי ְלעֹוֵדד אֹוָתנּו ִלְלֹמד 

ְּבֶקֶצב ַּדֵּפי ְּגָמָרא ִּבְבִקיאּות. ָאַמְרִּתי ְלֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשִּלי, ָהַרב ַזְלָמן ְמַלֵּמד 

שליט"א, ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה ֹלא טֹוב ִּכי ֶזה ֹלא ִלּמּוד ִלְׁשָמּה.

ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵהִׁשיב ֶׁשִאם ָאָדם רֹוֶצה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ּוֵמִבין ֶׁשַהּתֹוָרה 

ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה ִהיא ָּדָבר טֹוב ְוִנְפָלא - ֶזה ְּכָבר ִנְקָרא ִלּמּוד ִלְׁשָמּה. ָאָדם ֶׁשּיֹוֵדַע 

ֶׁשֵּיׁש ְּדָבִרים ֶׁשעֹוְזִרים לֹו ִלְלֹמד ְּבֶקֶצב ְוהּוא ּבֹוֵחר ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם ִּכי הּוא 

יֹוֵדַע ֶׁשָּכָכה ִיְלַמד יֹוֵתר טֹוב - ֶזה ַמָּמׁש ִנְפָלא. ַהִּלּמּוד הּוא ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה 

- ִלּמּוד ִלְׁשָמּה, ֲאָבל ֲאִני ּבֹוֵחר ָלֶלֶכת ְלִחידֹון אֹו ְלִמְבחן ִּכי ֶזה ְמַחֵּזק אֹוִתי, 

ְוָכְך ָראּוי ַלֲעׂשֹות.

ִאם ֶיֶלד ְיַוֵּתר ַעל ַהְּפָרִסים, ֶזה ָעׂשּוי ִלְגֹרם ֶׁשַהִּלּמּוד ֶׁשּלֹו ִיְהֶיה ָּפחֹות ְמֻאְרָּגן 

ּוְמֻסָּדר ְוֶזה ַיֲחִליׁש ֶאת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן יֹוֵתר טֹוב ְלִהְצָטֵרף ְלָתְכִנית 

ֶׁשְּמַחֶּזֶקת ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשָּלנּו.

ָלֵכן ָאנּו ַמְמִליִצים ְלֵהָרֵׁשם ְּבִׂשְמָחה ְלָכל ָּתְכִנית ִעם ְּפָרִסים ֶׁשְּתַחֵּזק אֹוָתנּו 

ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ַהִּלּמּוד ֶׁשל חֹוֶבֶרת 'ִהְנִני' ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ָּבּה ָּכֵעת, ּוְבַיַחד 

ִעם ֶזה ִלְזֹּכר ֶׁשֵּיׁש ַלּתֹוָרה ֵעֶרְך ֲאִמִּתי ִּכי ִהיא הֹוֶפֶכת אֹוָתנּו ַלֲאָנִׁשים טֹוִבים 

יֹוֵתר ֶׁשְּמִביִאים טֹוב ְלעֹוָלם.

ְּבֶהְמֵׁשְך ֶּפֶרק ו' ְּבִפְרֵקי ָאבֹות, ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ִקיְסָמא ֶׁשָהַלְך ַּבֶּדֶרְך, 

ּוָפַגׁש ֶּבן ָאָדם ֶׁשָּיַדע ֶׁשהּוא ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה. אֹותֹו ָאָדם ִהִּציַע ְלַרִּבי יֹוֵסי ָלבֹוא 

ָלגּור ָּבִעיר ֶׁשּלֹו ְוהּוא ִיֵּתן לֹו ֶּכֶסף, ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות.

ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי ֶׁשהּוא ַמֲעִדיף ְלִהָּׁשֵאר ִּבְמקֹומֹו ִּכי ֵיׁש ָׁשם ּתֹוָרה, ֵמֲאֶׁשר 
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ָלֶלֶכת ְלָמקֹום ֶׁשָּׁשם ְמַזְלְזִלים ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוהּוא ֹלא יּוַכל ִלְלֹמד ָׁשם ָּכָראּוי, 

ֲאִפּלּו ֶׁשִּיְהֶיה ָעִׁשיר.

ְוֹלא  ַעְצמֹו  ַהִּלּמּוד  הּוא  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ֶׁשָהִעָּקר  ָיַדע  ִקיְסָמא  ֶּבן  יֹוֵסי  ַרִּבי 

ִּבְׁשִביל ְלַקֵּבל ֶּכֶסף ְוָזָהב, ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות.

ַּגם ֲאַנְחנּו, ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה, ִנְתַאֵּמץ ְלַהְכִניס ֶאת ַעְצֵמנּו ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּיְגֹרם 

ָלנּו ִלְלֹמד עֹוד ּתֹוָרה, ְוִנְזֹּכר ֶׁשָאנּו רֹוִצים ַּגם ְלַהְצִליַח ַּבִּמְבָחן אֹו ַּבִחידֹון ְוַגם 

ִלְהיֹות ְיהּוִדים טֹוִבים יֹוֵתר ְוֶׁשַהּתֹוָרה ַּתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו עֹוד ָועֹוד.

 ִּכְּתבּו ְלָפחֹות ְׁשֵני ְּדָבִרים ֶׁשְּלַדְעְּתֶכם ְיכֹוִלים ַלֲעֹזר ָלֶכם ִלְלֹמד ּתֹוָרה 
ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ַלּתֹוָרה.משימה

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

רֹוִצים ִלְלֹמד עֹוד? ִהָּכְנסּו ּוְצפּו ַּבִּסְרטֹון.
סרטון
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ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ָמה ָאִׁשיב ָלה'

ֶנֱאַמר ְּבִפְרֵקי ָאבֹות )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה י"ד(: 
ְיֵתָרה  ִחָּבה  ַלָּמקֹום.  ָּבִנים  ֶׁשִּנְקְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ֲחִביִבין 

נֹוַדַעת ָלֶהם ֶׁשִּנְקְראּו ָּבִנים ַלָּמקֹום,
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים י"ד, א'(: "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם".

ָזִכינּו ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵרא ָלנּו ָּבִנים, ְוָכְך ָאנּו ּפֹוִנים ֵאָליו ִיְתָּבַרְך 
לימוד

ְואֹוְמִרים 'ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים'. ֵּכיַצד ָאנּו ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַהִחָּבה ַהּזֹו? ְּבָמה 

ִהיא ָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי?

ַהְּמָפְרִׁשים ַמְסִּביִרים ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֶקֶׁשר ְמֻיָחד ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִמֵּכיָון ֶׁשָאנּו 

ִנְקָרִאים "ָּבִנים ַלָּמקֹום" )ָמקֹום – ִּכּנּוי ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא(:

הּוא אֹוֵהב אֹוָתנּו ְּכמֹו ָּבִנים, ּוְכמֹו ַאָּבא הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ַרק טֹוב ְוֶׁשַפע . . 11

ְּבָרכֹות. 

רֹוִצים . . 22 ֶׁשָאנּו  ָמַתי  ֵאָליו  ְלִהְתַקֵּׁשר  ָלנּו  ּוְמַאְפֵׁשר  ִּבְתִפָּלֵתנּו  ָׂשֵמַח  ַאָּבא 

ּוְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ַּבְּתִפָּלה. 

הּוא נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהַּתְפִקיִדים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים ָּבעֹוָלם, הּוא סֹוֵמְך ָעֵלינּו ְונֹוֵתן . . 33

ָלנּו ֶאת ַהַּתְפִקיד ְלָהִביא ֶאת ָהאֹור ְוֶאת ְּדַבר ה' ָלעֹוָלם. ְלֵׁשם ָּכְך הּוא ִהְרָּבה 

ָלנּו ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשְּבֶעְזָרָתן ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֲהִכי טֹוִבים ּוְלַהְראֹות ֻּדְגָמא 

ְלָכל ָהעֹוָלם ֵּכיַצד ְלִהְתַנֵהג. 

ְוָאֵכן ְּבִסּיּום ְקִריַאת ִּפְרֵקי ָאבֹות ָאנּו ַמְזִּכיִרים ָּדָבר ָחׁשּוב ֶזה ַהּמֹוִפיַע ְּבָבָרְיָתא: 

ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה  אֹוֵמר:  ֲעַקְׁשָיא  ֶּבן  ֲחַנְנָיא  ַרִּבי 

ְלִפיָכְך ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיַׁשְעָיהּו מ"ב, כ"א(: "ה' ָחֵפץ ְלַמַען 

ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר".

ִנְזֹּכר ִּכי ַהְּבִחיָרה ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ּוְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ָהיּו ַמָּמׁש ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶׁשל  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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