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)יג( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ְנַגד ְׁשָמא, ֲאַבד ְׁשֵמּה. ּוְדָלא 
מֹוִסיף, ָיֵסיף. ּוְדָלא ָיֵליף, ְקָטָלא ַחָּיב. ּוְדִאְׁשַּתֵּמׁש 

ְּבַתָּגא, ֳחָלף.

555

)יד( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ֲאִני ִלי - ִמי ִלי? ּוְכֶׁשֲאִני 
ְלַעְצִמי - ָמה ֲאִני? ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו, ֵאיָמָתי?
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)טו( ַׁשַּמאי אֹוֵמר: ֲעֵׂשה תֹוָרְתָך ֶקַבע. ֱאמֹור ְמַעט 
ַוֲעֵׂשה ַהְרֵּבה, ֶוֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים 

ָיפֹות.

555

)טז( ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ְוִהְסַּתֵּלק 
ִמן ַהָּסֵפק, ְוַאל ַּתְרֶּבה ְלַעֵּׂשר ֳאָמדֹות.
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)יז( ִׁשְמעֹון ְּבנֹו אֹוֵמר: ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵבין ַהֲחָכִמים, 
ְוֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא ְׁשִתיָקה. ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש 

הּוא ָהִעָּקר, ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְדָבִרים, 
ֵמִביא ֵחְטא.
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)יח( ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַעל ְׁשלָׁשה 
ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהִּדין ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל 

ַהָּׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר )זכריה ח’, ט”ז(: “ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט 
ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם”.
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ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

 ִהְנִני ַלּתֹוָרה - 
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ב' ִמְׁשָנה ב'(: 

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר: 

ָיֶפה ַתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשְּיִגיַעת ְׁשֵניֶהם ְמַׁשַּכַחת ָעֹון.

ְוָכל ּתֹוָרה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ְמָלאָכה, סֹוָפּה ְּבֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון. 

ִיְהיּו ֲעֵמִלים ִעָּמֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשְּזכּות  ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם ַהִּצּבּור, 

ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמֲעֶלה  ְוַאֶּתם,  ָלַעד.  ְוִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת  ְמַסַּיְעָּתן  ֲאבֹוָתם 

ָׂשָכר ַהְרֵּבה ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם. 

ָׁשלֹום ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים. 
לימוד

ַהָּׁשבּוַע ִנְלַמד ְיִחידֹות ִלּמּוד ַהְּקׁשּורֹות ְלֶפֶרק ב' ְּבִפְרֵקי ָאבֹות.

ִלְפָעִמים ֵיׁש ָלנּו ֵיֶצר ָהַרע ֶׁשַּמְפִריַע ָלנּו ְלַקֵּים ִמְצוֹות, ּוְמַנֶּסה ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתנּו 

ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות.

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַנֵּצַח אֹותֹו?

ַהְּגָמָרא עֹוָנה )ִקּדּוִׁשין ל' ַעּמּוד ב'(: "ָּכְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאַמר ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל: 

ָּבַני, ָּבָראִתי ֵיֶצר ָהָרע ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין, ְוִאם ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה - 

ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו".

ֵמִאָּתנּו.  ְלִהְתָקֵרב ֶאָּלא ּבֹוֵרַח  ֵמֵעז  ֵיֶצר ָהַרע ֹלא  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, 

ֲאָבל ָמה עֹוִׂשים ִּבְזַמן ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא לֹוְמִדים ּתֹוָרה? ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַנֵּצַח אֹותֹו?

ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר  ֶאֶרץ",  ֶּדֶרְך  ִעם  ַּתְלמּוד ּתֹוָרה  ֶׁש"ָיֶפה  ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו  ַהִּמְׁשָנה 

ֶׁשְּבנֹוָסף ְלִלּמּוד ּתֹוָרה, ִּבְזַמן ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא לֹוְמִדים, ַנֲעֹסק ַּגם ִּבְדָבִרים ֲאֵחִרים 

ֶׁשּתֹוְרִמים ָלעֹוָלם. ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ַהַּכָּוָנה ְּדָבִרים ֶׁשּמֹוִעיִלים ָלָאֶרץ ְוָלעֹוָלם, ְוָכְך ֹלא 

ִנְהֶיה ְּבֵטִלים ְוֹלא ַנִּגיַע ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים ֶׁשַּמִּזיִקים ְלַעְצֵמנּו ּוְלעֹוָלם.
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ְמֻסָּפר ַעל ָאָדם ֶׁשֵּיֶצר ָהַרע ִנָּסה ְלָהִציק לֹו ָּכל ַהְּזַמן. הּוא ָאְמָנם ָקַבע ִעִּתים 

ַלּתֹוָרה ְוָלַמד ְמַעט ָּכל ֹּבֶקר ְוָכל ֶעֶרב, ֲאָבל ֵיֶצר ָהַרע ִנָּסה ִלְתֹּפס אֹותֹו ׁשּוב 

ָוׁשּוב ְוִכְמַעט ֶׁשָּגַרם לֹו ַלְחֹטא. 

ָּכַהְנָמן זצ"ל, ַהְּמֻכֶּנה ָהַרב ִמּפֹונֹוִביץ' )ָהָיה ֹראׁש  ָהַלְך אֹותֹו ָאָדם ֶאל ָהַרב 

ְיִׁשיַבת ּפֹונֹוִביץ'(, ְוָׁשַאל אֹותֹו: 'ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע?' ָעָנה לֹו 

ָּכל  ִלְלֹמד  ְלָך  ֲאָבל ִאם ָקֶׁשה  ִלְלֹמד ּתֹוָרה,  ְּביֹוֵתר הּוא  'ַהָּדָבר ַהּטֹוב  ָהַרב: 

ַהּיֹום - ֵלְך ַּתֲעֹסק ְּבֶחֶסד, ִּבְנִתיָנה, ְוִאם ַּגם ֶזה ָקֶׁשה ְלָך - ֵׁשב ְוִתְקָרא ֵסֶפר'. 

ָהַרב ָיַדע ֶׁשֵּיֶצר ָהַרע ַמִּגיַע ֶאל ָאָדם ֶׁשֹּלא עֹוֶׂשה ְּכלּום, ָאָדם ָּבֵטל, ֲאָבל ִאם 

ֲעסּוִקים ַּבֲעִׂשָּיה - ֵיֶצר ָהַרע ֹלא ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב.

ַּבִּמְׁשָנה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ְמַלֵּמד אֹוָתנּו: "ָיֶפה ַּתְלמּוד 

ֶׁשּיֹוִעילּו  ַּבְּדָבִרים  ַלֲעֹסק  ְוַגם  ִלְלֹמד ּתֹוָרה  ַּגם  ֶאֶרץ". ָחׁשּוב  ֶּדֶרְך  ּתֹוָרה ִעם 

ָלעֹוָלם. ִאם ִנְהֶיה ְּבֵטִלים ְּבִלי ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, ֵיֶצר ָהַרע ָעלּול ִלְתֹּפס אֹוָתנּו 

יֹוֵתר ְּבַקּלּות. ְלֻעַּמת ֹזאת ִאם ַּגם ִּבְׁשעֹות ַהְּפַנאי ֶׁשָּלנּו ַנֲחֹׁשב ֵאּלּו ְּדָבִרים ָאנּו 

ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֶׁשּיֹוִעילּו ָלעֹוָלם ְוֹלא ָיִביאּו אֹוָתנּו ִליֵדי ֵחְטא - נּוַכל ְלִהָּנֵצל 

ֵמֲחָטִאים ַרִּבים, ְוִכְלׁשֹונֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: "ֶׁשְּיִגיַעת ְׁשֵניֶהם ְמַׁשַּכַחת ָעוֹון".

ִחְּׁשבּו: ֵאּלּו ְּדָבִרים טֹוִבים נֹוָסִפים ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשְּמַׁשֲעֵמם ָלנּו, ְּכֵדי 
ַרֲעיֹונֹות משימה ְׁשלֹוָׁשה  ְלָפחֹות  ִּכְתבּו  ֵאֵלינּו?  ְלִהָּכֵנס  ָהַרע  ַלֵּיֶצר  ִנֵּתן  ֶׁשֹּלא 

ְוָנסּו ְלַיֵּׂשם ְלָפחֹות ֶאָחד ֵמֶהם ְּכָבר ַהָּׁשבּוַע.
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רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ֵּכיַצד ִמְתַּגְּבִרים ַעל ֵיֶצר ָהַרע? 

          ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ֶׁשל ָהַרָּבִנית ֲאִביָטל יֹוְמטֹוְבָיאן: סרטון

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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