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יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים,

ּתֹכֶ ן ָה ִענְ יָ נִ ים:

חֹוב ֶרת ַהּלִ ּמּוד נִ ְק ֵראת ִ'הנְ נִ י' ָּומה
ּדּוע ֶ
ׁשֹואלִ ים ֶאת ַע ְצ ְמכֶ ם ַמ ַ
ַא ֶּתם וַ ַּדאי ֲ
יׁשלִ ְיצ ִקי? ָמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ִהנְ נִ י?
יׁשע וִ ְ
ַה ֶּק ֶׁשר לָ ַרב ֱאלִ ָ
ִהנְ נִ י זֹו ֲא ִמ ָירה ֶׁש ִהּנֵ ה ֲאנִ י מּוכָ ן לַ ֲעׂשֹות ָמה ֶׁש ָּצ ִריְךִ .הנְ נִ י מּוכָ ן ְּומזֻ ָּמן לְ ַקּיֵ ם
וְ לַ ֲעׂשֹות ָמה ֶׁשּטֹוב לַ ֲעׂשֹות ּכָ ֵעת.

ּתֹורה
בּוע לְ לִ ּמּוד ָ
ּתֹורה ָ -מקֹום ָק ַ
יְ ִח ָידה ִ - 1הנְ נִ י לַ ָ

12

ָׁש ַ
מּוכנִ ים לַ ֲעבֹד?
בֹודה ַ -ה ִאם ָאנּו ָ
בּוע יְ ִח ָידה ִ - 2הנְ נִ י לָ ֲע ָ

15

ִראׁשֹון

אֹומר
ִהנְ נִ י זֹו ֹלא ְס ָתם ִמּלָ ה ,זֹו ִמּלָ ה ֶׁשל ֲענָ וָ ה ּונְ כֹונּות לִ ְׁשלִ יחּות .זֹו ִמּלָ ה ֶׁש ֵ
אֹותּה ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ִמּדֹות טֹובֹות ֶׁשל ִאכְ ַּפ ִּתּיּות וְ ַה ְק ָׁש ָבה וְ ָרצֹון לַ ֲעׂשֹות טֹוב.
ָ
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּבּה,
ִהנְ נִ י זֹו ִמּלָ ה ֶׁש ַּצ ִּד ִיקים ּכְ מֹו ֲא ֵ
קֹורא לָ ֶהם וְ ֵהם ָר ִצים לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּצּוּוי.
ּכַ ֲא ֶׁשר ה' ֵ
אֹותּה לְ ַא ָּבא ֶׁשּלֹו ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ׁשֹולֵ ַח
אֹומר ָ
יֹוסף ֵ
ִהנְ נִ י זֹו ִמּלָ ה ֶׁש ַּצ ִּדיק ּכְ מֹו ֵ
אֹותֹו לִ ְׁשלִ יחּות ָק ָׁשה לָ לֶ כֶ ת לִ ְראֹות ֶאת ְׁשלֹום ֶא ָחיו ,וְ הּוא ִמזְ ָּד ֵרז לַ ֲעׂשֹות
ֶאת ָמה ֶׁש ַא ָּבא ְמ ַב ֵּקׁש.
יׁשיבֹות ַרּבֹות ּכְ מֹו
יׁשע ָהיָ ה ַרב ָחׁשּוב וְ לִ ֵּמד ִּב ִ
יׁשעָ .ה ַרב ֱאלִ ָ
ּכָ זֶ ה ָהיָ ה ָה ַרב ֱאלִ ָ
ּתֹובב ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות
ּו'מכֹון ֵמ ִאיר' ,ויַ ַחד ִעם זֶ ה ָהיָ ה ִמ ְס ֵ
ֶ'מ ְרּכַ ז ָה ַרב' ָ
ֵהיכָ ן ֶׁש ָּצ ִריְך ִעידּודְּ .ב ַמ ֲע ָׂשיו הּוא ּכְ ִאּלּו ָא ַמר ִ'הנְ נִ י מּוכָ ן ְּומזֻ ָּמן' לַ ֲעזֹר לְ כָ ל
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק,
רֹוצה ֶׁש ֲאנִ י ֶא ֱע ֶׂשה ָּבעֹולָ םּ .וכְ מֹו ֵ
הּודי וְ לַ ֲעׂשֹות ּכָ ל ָמה ֶׂשה' ֶ
יְ ִ
יׁשע ָהלַ ְך לְ כָ ל ָמקֹום ּבֹו הּוא ִה ְרּגִ יׁש ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְראֹות ֶאת ְׁשלֹום ֶא ָחיו.
ָה ַרב ֱאלִ ָ
יׁשּובים,
ִ
ּתֹורנִ ּיִ ים וְ לִ
יסי ַצ ַה"לִ ,הּגִ ַיע לְ גַ ְר ִעינִ ים ָ
יׁשיבֹות וְ לִ ְב ִס ֵ
הּוא ִהּגִ ַיע לִ ִ
לַ ָּדרֹום וְ לַ ָּצפֹון ,לְ ֲח ֻתּנֹות ּולְ ָב ֵּתי ֲא ֵבלִ ים ,לָ ֲאנָ ִׁשים ִעם ּכִ ָּפה וְ לַ ֲאנָ ִׁשים ְּבלִ י
ּכִ ָּפהְּ ,ובכָ ל ָמקֹום הּוא ִחּזֵ ק .לְ ִע ִּתים ִחּזֵ ק ְּבלִ ּמּוד ְמ ֻׁש ָּתף ,לְ ִע ִּתים ִחּזֵ ק ְּב ִדּיּון
ַּוב ֲע ִׂשּיַ ת ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו ,לְ ִע ִּתים ְּב ַה ְק ָׁש ָבה לְ ָצרֹות ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים,
ּולְ ִע ִּתים הּוא ָּפׁשּוט ִהּגִ ַיע וְ ִח ֵּבק .וְ ַה ִחּבּוק ֶׁשּלֹו ָהיָ ה ִחּבּוק ָמלֵ א ְּב ַא ֲה ָבה ָוהיָ ה
יׁשע ּגַ ם
מֹודד ִעם ַה ְּק ָׁשיִ יםָ .ה ַרב ֱאלִ ָ
אֹותָך ִעם ּכֹוחֹות ּגְ דֹולִ ים לְ ִה ְת ֵ
ַמ ְׁש ִאיר ְ
ּתֹורה ַּוב ְּׁשלִ יחּות ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם
אֹותם ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ָא ַהב ְמאֹוד לִ ְפּגֹׁש יְ לָ ִדים ּולְ ַחּזֵ ק ָ
לֹומ ִדים ַּב ִּמ ְב ָצעִּ ,ומ ְת ַּפּלֵ ל
רֹואה ֶא ְתכֶ ם ּכָ ֵעת ְ
לַ ֲעׂשֹות טֹוב ָּבעֹולָ ם .הּוא וַ ַּדאי ֶ
חֹוב ֶרת זֹו
ּתֹורה ַּוב ֲע ִׂשּיַ ת ַהּטֹובְּ .ב ֶעזְ ַרת ֶ
הֹוסיף ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּכ ַֹח לְ ִ
ּתֹורה ,אֹור ֶׁשל ְּת ִפּלָ ה וְ אֹור ֶׁשל
הֹוסיף אֹור ֶׁשל ָ
נִ ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְצעֹד ְּב ַד ְרּכֹו ּולְ ִ
לֹומר ִ'הנְ נִ י' ּולְ ָה ִפיץ ֶאת ָהאֹור ַהּזֶ ה לְ כָ ל ְס ִב ָיב ֵתנּו.
ֶח ֶסד ,וְ נִ ְׁש ַּת ֵּדל ַ
4
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יׁשע ָא ַמר ִ'הנְ נִ י' לְ כָ ל ָּד ָבר ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה,
"ה ַרב ֱאלִ ָ
ָ
ּתֹורה ,לִ ְת ִפּלָ ה וְ לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים".
לַ ָ
לֹומר ִהנְ נִ י.
יצד ַ
חֹוב ֶרת זֹו נִ ְצ ַעד ְּב ַד ְרּכֹו וְ נַ ְרּגִ יל ַע ְצ ֵמנּו ְּב ִׂש ְמ ָחה ּכֵ ַ
ְּב ֶ
יֹומיִ ם לִ ּמּוד.
נִ לְ ַמד  18יְ ִחידֹות לִ ּמּודּ ,כָ ל יְ ִח ָידה ֻמ ְת ֶא ֶמת לְ ַ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ַּד ְרכֵ י לְ ִמ ָידה ְמגֻ ּוָ נֹות .תּוכְ לּו לִ ְצּבֹר נְ ֻקּדֹות ָּב ֳא ָפנִ ים ׁשֹונִ יםּ ,כְ כָ ל ֶׁש ִּת ְרצּו
ְּוב ֶק ֶצב ֶׁש ִּת ְרצּו.
יֹומיִ ם:
יצים ְּבכָ ל ַ
חֹוב ֶרת ָאנּו ַמ ְמלִ ִ
ַעל ְמנַ ת לִ זְ ּכֹות לִ לְ מֹד ֶאת ּכָ ל ַה ֶ
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ( 5נְ ֻקּדֹות),
לְ ַב ֵּצ ַע ֶאת ַה ְּמ ִׂש ָימה ֶׁש ְּבסֹוף ַהּיְ ִח ָידה ( 5נְ ֻקּדֹות),
לִ ְצּפֹות ַּב ִּס ְרטֹון ַהּנִ ְמ ָצא ְּב ִסּיּום ּכָ ל יְ ִח ָידה ( 5נְ ֻקּדֹות),
לִ לְ מֹד ְּב ִעּיּון ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ִעם ְמ ֻבּגָ ר ( 5נְ ֻקּדֹות לְ כָ ל ִמ ְׁשנָ ה),
לְ ַׁשּנֵ ן ִּב ְק ִר ָיאה ְּבקֹול ָרם ( 5נְ ֻקּדֹות לְ כָ ל ִמ ְׁשנָ ה)
ּולְ ִה ָּב ֵחן ַעל ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַעל ֶּפה ( 5נְ ֻקּדֹות ַעל ּכָ ל ִמ ְׁשנָ ה).
בּוע ,וְ כָ ְך לִ זְ ּכֹות
בּוע ֶאת ּכָ ל ַה ֶּפ ֶרק ֶׁשל אֹותֹו ָׁש ַ
ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לְ ַסּיֵ ם ְּבכָ ל ָׁש ַ
לְ ַסּיֵ ם ֶאת ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות יַ ַחד ִעם ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד לְ ַחג ָׁשבּועֹות .נִ ָּתן לִ לְ מֹד
ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות וְ ֶאת ַהּיְ ִחידֹות ּגַ ם ֶׁשֹּלא ַעל ִּפי ַה ֵּס ֶדר ַה ֻּמ ְמלָ ץָ ,ה ִע ָּקר ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה
לִ לְ מֹד ְּב ִׂש ְמ ָחה!

ֲחלֻ ַּקת ַהּנְ ֻקּדֹות:
לִ ּמּוד ַהּיְ ִח ָידה

 5נְ ֻקּדֹות

ְמ ִׂש ָימה ְּב ִסּיּום ַהּלִ ּמּוד

 5נְ ֻקּדֹות

ְצ ִפּיָ ה ְּב ִס ְרטֹון

 5נְ ֻקּדֹות

לִ ּמּוד ִמ ְׁשנָ ה ַּב ֲה ָבנָ ה ִעם ְמ ֻבּגָ ר

 5נְ ֻקּדֹות

ִׁשּנּון ִמ ְׁשנָ ה ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים ְּבקֹול ָרם

 5נְ ֻקּדֹות

לּ-פה ַעל ִמ ְׁשנָ ה
ְּב ִחינָ ה ְּב ַע ֶ

 5נְ ֻקּדֹות

ִמבְ צַ ע הַ ּלִ ּמּוד י ְַת ִחיל ב-כ"ג ּבְ נ ִָיסן
ְוי ְִס ַּתּיֵם ִמּיָד לְ ַא ַחר ַחג ָׁשבּועֹות.
חֹוב ֶרת לְ לִ ּמּוד ּגַ ם ַּב ָּׁשנִ ים ַה ָּבאֹות.
ֻמ ְמלָ ץ ְמאֹוד לִ ְׁשמֹר ֶאת ַה ֶ
ּמּובן יֵ ׁש לְ ַהּנִ ָיחּה ַּבּגְ נִ יזָ ה.
חֹוב ֶרת ּכְ ָבר ִּת ְהיֶ ה ְּבלּויָ ה ּ -כַ ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ֶ

יֹופיעּו ַּב ֲא ַתר ִמנְ ַהל ַה ִחּנּוְך
סּומים ַעל ַה ִּמ ְב ָצע ִ
ּופ ְר ִ
ּׁשּורים ִ
נֹוס ִפיםִ ,ק ִ
ְּפ ָר ִטים ָ
ָּד ִתי ִּבכְ ת ֶֹבתhttps://did.li/hineni82 :
יֹופיעּו  ORלִ ְס ִר ָיקה וְ ַד ְרּכָ ם ּתּוכְ לּו לְ ִהּכָ נֵ ס לָ ֲא ָתר!
חֹוב ֶרת ִ
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ֶ
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דברי פתיחה והקדמה

בס"ד

ברכת ראש מנהל החמ"ד  -הגב' שושנה נגר
ּתֹורה ִמ ִּסינַ י".
מסכת אבות פותחת במילים" :מ ֶֹׁשה ִק ֵּבל ָ
מסכת זו עוסקת במידות ובדרך ארץ ,והיא פותחת בכך שהתורה
שקיבלנו ממשה רבנו היא מאת ה' שנתן אותה למשה בהר סיני.
בהר סיני לא ניתנה רק התורה הכתובה ,אלא ה' לימד את משה את
הפירושים של התורה בעל פה ,ואמר לו להעביר אותה מדור לדור,
וכך דברי המשנה מגיעים אלינו במסורת ממשה ששמע בהר סיני.
התורה כוללת בתוכה את המידות והדרך ארץ בהן עוסקת המסכת.
רבי אלימלך מליז'נסק לימד אותנו לשים לב שמסכת אבות העוסקת
במידות פותחת במשה רבנו ,העניו מכל אדם ,שקיבל את התורה
בהר סיני ,שהוא ההר העניו מכולם ,ללמדנו שהענווה היא בסיס
לכל המידות.
את מידת הענווה ניתן ללמוד במיוחד מהר סיני .חז"ל מספרים
שההרים רבו ביניהם וכל הר רצה שעליו תינתן התורה .רק הר סיני
ישב בשקט ולא התגאה וחשב שהוא הר נמוך ולא מגיע לו שעליו
תינתן התורה ,ודווקא בו בחר ה'.

השנה בחוברת ,מלבד לימוד פרקי אבות נלמד כיצד לומר 'הנני'
בענווה ומתוך רצון להיות שליחים טובים להוביל את עצמנו ואת
סביבתנו .הנני לתורה ,הנני לעבודה שבלב – היא תפילה ,והנני
לגמילות חסדים.
תלמידי החמ"ד היקרים ,נבקש שכתוצאה מהלימוד שלנו בימי
ספירת העומר ,כל תלמיד ותלמידה ינהגו כבוד זה בזה ,הלוואי
שנאמר 'הנני' בענווה ונעזור זה לזה ,ונזכה מתוך כך להגיע לקבלת
תורה בשבועות כשאנו מתוקנים במידותינו וראויים ללמוד תורה.
במעשינו ובמידותינו נהיה ממשיכי דרכו של הרב אלישע
וישליצקי זצ"ל.
בהצלחה רבה ובאהבה,
שושנה נגר,
ראש מינהל החמ"ד

הרב אלישע וישליצקי ,שחוברת זו מוקדשת לעילוי נשמתו ,למרות
שהיה גדול בתורה ולימד תורה  -לא הסכים עד יומו האחרון
להרגיש גדול אלא היה בהכנעה גדולה .בכל שיעור ודרשה שלימד,
ביקש לא לעמוד על במה אלא אמר 'בואו נלמד יחד' והתעקש
לשבת על כיסא פלסטיק פשוט.
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דברי פתיחה והקדמה

בס"ד

ברכת הרב חיים ענזי
המפקח הארצי על רבני בתי הספר בחמ"ד
"ונקראו אלה 'פרקי אבות' ,מפני שנסדרו הנה דברי אבות ראשונים
שקיבלו את התורה זה מזה ,כגון משה ויהושע והזקנים ,זה מזה עד
כנסת הגדולה ושמאי והלל ,רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו .להודיענו
איך היו מעשיהם נכונים ,והיו מזהירים לאנשי דורם ומדריכים אותם
בדרך ישרה ,כן ראוי לכל חכם להזהיר את בני דורו ולהודיעם דרך
ישרה" (רש"י בסיום פירושו למסכת אבות).
ברכת ה' עליכם ושלומכם יִ ְׂשּגֶ ה מאוד לכם ההורים ,התלמידים
החביבים בחמ"ד וכל הצוות החינוכי בכל בית ספר ממלכתי דתי.
הימים שבין חג הפסח וחג השבועות הם ימים מיוחדים ,ימי חול
המועד לקראת מתן תורה ,ימי התכוננות והיטהרות נפשית וציפייה
ליום הגדול ,היום הנכסף – יום מתן תורה (על-פי הרמב"ן בפירושו
על התורה).
לפיכך תיקנו לנו חכמים ללמוד בימים אלו פרקי מסכת אבות שכולה
מוסרים ומידות נכבדות ,מדובר בה איך יכונן האדם דעותיו ומידותיו
והן הן דרך ארץ שקדמה לתורה ,שישרות הדעות והמידות מובילות
מּוסר"
תֹורה אֹור; וְ ֶד ֶרְך ַחּיִ ים ּתֹוכְ חֹות ָ
לשמירת התורהּ" ,כִ י נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ ָ
(משלי ו' ,כ"ג).

לילדים ומכוון לאמירת 'הנני לתורה'' ,הנני לעבודה' ו'הנני לגמילות
חסדים' .אנו פונים לרבני הקהילות וחברי הגרעינים התורניים בכל
מקום ליטול חלק בלימוד בתקופה שבין חג הפסח לחג השבועות
הבאים עלינו לטובה וברכה ,ולקבוע לימוד יומי ,שבועי ובשבתות,
כמנהג ישראל  -לומדים מסכת אבות.
יישר כוח לצוות הכתיבה של החוברת אשר אומרים 'הנני' ונכונים
לכל משימה של דבר שבקדושה ,ומחזקים את תלמידי החמ"ד
בלימוד חוויתי ,על-מנת לגדל דור ישרים מבורך.
תחזקנה ידיכם וחפץ ה' עליכם יצלח ותתברכו במיטב הברכות
ובברכת חג כשר ושמח ,ברכת מועדים וחגים הבאים עלינו לשלום
ולברכה.
בהצלחה רבה
הרב חיים ענזי,
המפקח הארצי בחמ"ד

אנו קוראים לכל תלמידי החמ"ד וציבור ההורים הנכבד ,מחנכים,
מלמדים ורבני בתי ספר ,לומר 'הנני' ולהצטרף כולם יחד ללימוד
חשוב זה של פרקי אבות ,ברצון רב ובהתמדה גדולה .הלימוד מותאם
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הנני לתורה  -יחידה מס' 1

הנני לתורה  -יחידה מס' 1

ּתֹורה -
ִהנְ נִ י לַ ָ
ּתֹורה
בּוע לְ לִ ּמּוד ָ
ָמקֹום ָק ַ
(ּפ ֶרק א' ִמ ְׁשנָ ה ד'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
רּוׁשלַ יִ ם
יֹוחנָ ן ִאיׁש יְ ָ
יֹוסי ֶּבן ָ
יֹועזֶ ר ִאיׁש ְצ ֵר ָדה וְ ֵ
"יֹוסי ֶּבן ֶ
ֵ
אֹומר :יְ ִהי ֵּב ְיתָך
יֹועזֶ ר ִאיׁש ְצ ֵר ָדה ֵ
יֹוסי ֶּבן ֶ
ִק ְּבלּו ֵמ ֶהםֵ .
ֵּבית וַ ַעד לַ ֲח ָכ ִמים ,וֶ ֱהוֵ י ִמ ְת ַא ֵּבק ַּב ֲע ַפר ַרגְ לֵ ֶיהם ,וֶ ֱהוֵ י
ׁשֹותה ַּב ָּצ ָמא ֶאת ִּד ְב ֵר ֶיהם".
ֶ
ָׁשלֹום ַּתלְ ִמ ִידים יְ ָק ִרים.
לימוד

עֹוס ִקים ְּביָ ִמים
ּתֹורה יַ ַחד ִעם ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ְ
ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לִ לְ מֹד ָ
ּתֹורה" ְּ -ב ַחג
ֵאּלּו ,יְ ֵמי ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרְּ ,בלִ ּמּוד ִּפ ְר ֵקי ָאבֹותּ"ֶ .ד ֶרְך ֶא ֶרץ ִק ְד ָמה לַ ָ
עֹוס ִקים
ּתֹורהִּ ,וב ֵימי ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ֲאנַ ְחנּו ְ
ַה ָּׁשבּועֹות נִ זְ ּכֶ ה לַ ְחּגֹג ֶאת ַק ָּבלַ ת ַה ָ
ּתֹורה.
ּקֹוד ִמים לַ ָ
אֹותנּו ַה ְר ֵּבה ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ִּומּדֹותֶׁ ,ש ְ
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶׁש ְּמלַ ְּמ ִדים ָ
ּתֹורהּ ,ונְ נַ ֶּסה לְ ַה ְצלִ ַיח
ִּב ִיח ָידה זֹו נִ לְ ַמד יַ ַחד ַעל ֲח ִׁשיבּות ְק ִב ַיעת ָמקֹום לְ לִ ּמּוד ָ
ּתֹורה'.
ּתֹורה''ִ ,הנְ נִ י מּוכָ ן ְּומזֻ ָּמן לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת לִ ּמּוד ָ
לֹומר ִ'הנְ נִ י לְ לִ ּמּוד ָ
וְ ַ
ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁש ְר ִצ ֶיתם לִ לְ מֹד ִעם ָח ֵברֲ ,הלַ כְ ֶּתם לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת אֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש,
וְ ִח ַּפ ְׂש ֶּתם ֵאיפֹה לָ ֶׁש ֶבת לִ לְ מֹד? לָ ַקח לָ כֶ ם זְ ַמן לִ ְמצֹא? לִ ְפ ָע ִמים אּולַ י ִח ַּפ ְׂש ֶּתם
אתם?
ֶאת ַה ֵּס ֶפר וְ ֹלא ְמ ָצ ֶ

ִּבנְ יָ ִמין ִסּיֵ ם לִ לְ מֹד ֻמ ְק ָּדם ֵמ ַה ְּמ ֻתכְ נָ ן וְ ִהּגִ ַיע ַה ַּביְ ָתה .הּוא ָר ָאה ֶׁש ַה ַּביִ ת ֶׁשּלֹו
רֹובה .הּוא יָ ַדע לְ ָאן
הֹורים יַ ֲחזֹר ְּב ָׁש ָעה ַה ְּק ָ
טּוח ִאם ֶא ָחד ַה ִ
נָ עּול ,וְ ֹלא ָהיָ ה ָּב ַ
יֹוׁשב לִ לְ מֹד ִעם ָח ֵבר.
יֵ לֵ ְך  -לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ,לְ ָמקֹום ּבֹו ָּת ִמיד הּוא ֵ
בּוע וְ ָחזַ ר ַעל ָמה ֶׁשּלָ ַמד ְּב ֵבית
וְ ָאכֵ ןְּ ,ב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש הּוא יָ ַׁשב ִּב ְמקֹומֹו ַה ָּק ַ
ַה ֵּס ֶפרֵּ .בינְ ַתיִ ם ַהּזְ ַמן ָע ַבר וְ הּוא ָחזַ ר לְ כִ ּוּון ַה ַּביִ תַּ .ב ֶּד ֶרְך ָּפגַ ׁש ֶאת ִאּמֹו ֶׁש ָחזְ ָרה
בֹודהִ ,ס ֵּפר לָ ּה ָמה ָע ָׂשה ִּבזְ ַמן ֶׁש ִחּכָ ה לָ ּה וְ ִהיא ָהיְ ָתה ּגֵ ָאה ּבֹו ְמאֹוד.
ֵמ ָה ֲע ָ
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ ְקּב ַֹע לָ נּו ָמקֹום ּכָ זֶ ה ֶׁשּבֹו נַ ְרּגִ יׁש ָּביִ ת ,ובע"ה נַ ְצלִ ַיח
ּתֹורה.
לְ ִה ְת ַעּלֹות ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
בּוע לְ לִ ּמּוד:
אֹותנּו ֶׁשּגַ ם ַה ַּביִ ת ֶׁשּלָ נּו יָ כֹול לִ ְהיֹות ַה ָּמקֹום ַה ָּק ַ
יֹוסי ְמלַ ֵּמד ָ
ַר ִּבי ֵ
"יְ ִהי ֵּב ְיתָך ֵּבית וַ ַעד לַ ֲחכָ ִמים"ֶ .א ְפ ָׁשר ּגַ ם לִ ְקּב ַֹע לִ ּמּוד ֶא ְצלֵ נּו ַּב ַּביִ תֹ ,לא
ַחּיָ ִבים לְ ַח ֵּפׂש ָמקֹום ָרחֹוק.
יֵ ׁש ַהּזֹוכִ ים לְ ָא ֵר ַח ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ְּב ֵב ָיתםּ .כַ ֲא ֶׁשר ַמּגִ ַיע ַרב ֵאלֵ ינּו ַה ַּביְ ָתה,
יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ַה ַּביִ ת יִ ְת ַמּלֵ א ְּב ָא ָבק ֵמ ַה ֶּד ֶרְךֲ ,א ָבל ָאנּו זֹוכִ ים לִ לְ מֹד ִמ ְּד ָרכָ יו וְ לִ ְׁשּתֹות
ּוׂש ֵמ ִחים ְּבכָ ְךּ ,כִ לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְׁשנָ ה" :וֶ ֱהוֵ י ִמ ְת ַא ֵּבק ַּב ֲע ַפר ַרגְ לֵ ֶיהם,
ַּב ָּצ ָמא ֶאת ְּד ָב ָריו ְ
ׁשֹותה ַּב ָּצ ָמא ֶאת ִּד ְב ֵר ֶיהם"ַ .ה ִאם זְ כִ ֶיתם לְ ָא ֵר ַח ַרב ְּב ֵב ְיתכֶ ם?
וֶ ֱהוֵ י ֶ
"ּבית וַ ַעד לַ ֲחכָ ִמים"ַ .ה ִאם זְ כִ ֶיתם
בּורת לִ ּמּוד ֶא ְצלָ ם ַּב ַּביִ תֵ ,
יֵ ׁש ַה ְּמ ַא ְרּגְ נִ ים ֲח ַ
לִ ְקּב ַֹע לִ ּמּוד ַּב ַּביִ ת ֶׁשּלָ כֶ ם?

בּוע ֶׁשּבֹו ָּת ִמיד נֵ ֵׁשב וְ נִ לְ ַמד,
ּתֹורהָ ,חׁשּוב ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָמקֹום ָק ַ
ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַיח ְּבלִ ּמּוד ָ
ָּת ִמידַ .ה ָּמקֹום ַהּזֶ ה יָ כֹול לַ ֲהפְֹך לִ ְהיֹות ּכְ מֹו ַה ַּביִ ת ֶׁשּלָ נּו ,לְ ֵחלֶ ק ֵמ ִא ָּתנּו ,וְ כָ כָ ה
בּוע
בּוע וְ ָח ֵבר ָק ַ
בּוע ,זְ ַמן ָק ַ
ּתֹורה ְּוביִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ םּ .גַ ם ֵס ֶפר ָק ַ
נּוכַ ל לִ גְ ּדֹל ַּב ָ
מֹוס ִיפים ָהמֹון.
לִ לְ מֹד ִאּתֹו ִ -
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ּמּובן ַא ֲח ֵרי
בּוע ֶׁשּתּוכְ לּו לָ ֶׁש ֶבת וְ לִ לְ מֹד ִעם ָח ֵבר (ּכַ ָ
ִח ְּׁשבּו ַעל ָמקֹום ָק ַ
הֹורים).
ַּב ָּק ַׁשת ְרׁשּות ֵמ ַה ִ

בֹודה -
ִהנְ נִ י לַ ֲע ָ
ַה ִאם ָאנּו מּוכָ נִ ים לַ ֲעבֹד?

ּכִ ְתבּוֵ :היכָ ן ֶה ְחלַ ְט ֶּתם לִ לְ מֹד?
		

ִמי ֶה ָח ֵבר ֶׁש ִּתלְ ְמדּו ִעּמֹו? ָמה ִּתלְ ְמדּו?

(ּפ ֶרק א' ִמ ְׁשנָ ה ג'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
אֹומר:
"אנְ ִטיגְ נֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִק ֵּבל ִמ ִּׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק .הּוא ָהיָ ה ֵ
ַ
ַאל ִּת ְהיּו ַּכ ֲע ָב ִדים ַה ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשין ֶאת ָה ַרב ַעל ְמנַ ת לְ ַק ֵּבל ְּפ ָרס,
ֶאּלָ א ֱהוּו ַּכ ֲע ָב ִדים ַה ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשין ֶאת ָה ַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמנַ ת לְ ַק ֵּבל ְּפ ָרס
וִיהי מ ָֹורא ָׁש ַמיִם ֲעלֵ ֶיכם".
ִ

לימוד

ּתֹורה,
ִאם ִּת ְרצּו לִ ְׁשמ ַֹע עֹוד ַעל ַא ֲה ַבת ַה ָ
סרטון

ׁשּוקרּון:
ִהּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון וְ ִׁש ְמעּו ֶאת ָה ַרב ַע ִּמ ַיחי ְ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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מּודים,
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים ֲח ִ

ַמלְ ָאכִ י ָׂשם לֵ ב ּכִ י ְּב ִב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ֶׁש ָאנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּבכָ ל יֹום יֵ ׁש ְׁש ֵּתי ְּב ָרכֹות
סֹותרֹות זֹו ֶאת זֹו'ִ .א ָּמא'ָ ,ק ָרא ַמלְ ָאכִ יּ'ִ ,ב ְת ִחּלַ ת ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר
אֹורה ְ
ֶׁשּלִ כְ ָ
הֹוד ִיתי לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁש ֲאנִ י ָח ְפ ִׁשי
"ּברּוְך ַא ָּתה ה' ֶׁשֹּלא ֲע ָׁשנִ י ָע ֶבד"ֵ ,
ָא ַמ ְר ִּתיָ :
וְ ֵאינֶ ּנִ י ֶע ֶבד.
בֹותינּו,
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ָא ַמ ְר ִּתי" :וִ ִיהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
תֹור ֶתָך וְ ַת ְד ִּב ֵיקנּו ְּב ִמ ְצו ֶֹתיָך"ּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִה ְמ ַׁשכְ ִּתי" :וְ ַד ְּב ֵקנּו
ֶׁש ַּת ְרּגִ ילֵ נּו ְּב ָ
אֹומ ֶרת
טֹובים וְ כֹוף ֶאת יִ ְצ ֵרנּו לְ ִה ְׁש ַּת ְע ֵּבד לָ ְך" .זֹאת ֶ
ְּביֵ ֶצר טֹוב ְּוב ַמ ֲע ִׂשים ִ
ֶׁש ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים שהקב"ה יַ ֲעזֹר לָ נּו לִ ְהיֹות ֲע ָב ִדים ֶׁשּלֹוָ .אז זֶ ה טֹוב לִ ְהיֹות
ֶע ֶבד אֹו ֹלא טֹוב?'
בֹודה ֶׁשּלָ נּו לָ ה'
אֹוה ֶבת ֶאת ַה ְּׁש ֵאלֹות ֶׁשּלְ ָך ַמלְ ָאכִ י'ֵ ,ה ִׁש ָיבה ִא ָּמא'ָ .ה ֲע ָ
ֲ'אנִ י ֶ
כּותם ָהעֹולָ ם ִמ ְת ַקּיֵ ם'.
ֹלׁשת ַהּיְ סֹודֹות ֶׁש ִּבזְ ָ
ִהיא ֶא ָחד ִמ ְּׁש ֶ
ּתֹורה וְ ַעל
עֹומדַ :על ַה ָ
ֹלׁשה ְּד ָב ִרים ָהעֹולָ ם ֵ
'"על ְׁש ָ
ֶ'ּב ַטח'ָ ,ענָ ה ַמלְ ָאכִ יַ ,
בֹודה וְ ַעל ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים"'.
ָה ֲע ָ
יֹוד ַע ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַעל ֶּפה? ּכָ ל ַהּכָ בֹוד! זֹו ָאכֵ ן זְ כּות לַ ֲעבֹד ֶאת ה',
ַ'א ָּתה ֵ
וֹותיו ,לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֵאלָ יו .זֹו זְ כּות ּכָ זֹו ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ָאנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ֶאל
לִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול ִמ ְצ ָ
ׂשֹותּה
ה' ֶׁשּיַ ֲעזֹר לָ נּו לִ ְהיֹות ֲע ָב ִדים ֶׁשּלֹו וְ לִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹולֹו! זֹו זְ כּות ֶׁשּכְ ַדאי לַ ֲע ָ
ֲא ִפּלּו ְּבלִ י ׁשּום ְּפ ָרס'.
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"אּלָ א ֱהוּו
'ּכֵ ן ִא ָּמא ,זֶ ה ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ַהּיֹום ֶׁש ַאנְ ִטיגְ נֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ָא ַמר ֶ
ּכַ ֲע ָב ִדים ַה ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשין ֶאת ָה ַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמנַ ת לְ ַק ֵּבל ְּפ ָרס"'ְּ .ב ֶרגַ ע זֶ ה נִ כְ נְ ָסה
אֹומר
זְ ָה ִבית לַ ֶח ֶדר וְ ָא ְמ ָרה'ִ :א ָּמא ,לָ ַמ ְד ִּתי ְּב ֻח ָּמׁש ְּב ִמ ְד ַּבר ַעל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׂשה' ֵ
ּמֹורה
ָעלָ יו ֶׁשהּוא ֶע ֶבד ֶׁשּלֹוֹ" .לא כֵ ן ַע ְב ִּדי מ ֶֹׁשהְּ ,בכָ ל ֵּב ִיתי נֶ ֱא ָמן הּוא" .וְ ַה ָ
הֹוׁש ַע ֶּבן נּון נִ ְק ָרא ֶע ֶבד ה'ֵ .איזֹו ַמ ֲעלָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת זֹו לְ ָא ָדם ֶׁשהּוא
ָא ְמ ָרה ֶׁשּגַ ם יְ ֻ
נִ ְק ָרא ֶע ֶבד לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך'.

רֹוצים ֶׂשה' יַ ֲעזֹר לָ כֶ ם לְ ִה ְתּגַ ֵּבר
ּכִ ְתבּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ְּת ִפּלָ הַּ :ב ֶּמה ֱהיִ ֶיתם ֲהכִ י ִ
משימה
יֹותר?
טֹובים ֵ
ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ַע ְב ֵדי ה' ִ

ַמלְ ָאכִ י ֹלא וִ ֵּתר וְ ָחזַ ר לַ ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁשּלֹו'ָ :אז ָמה ִהיא ַה ַּמ ְׁש ָמעּות לִ ְהיֹות ֶע ֶבד ֶׁשל
הֹוׁש ָיבה
ה' וְ לָ ָּמה זֶ ה טֹוב ,וְ ִאּלּו לִ ְהיֹות ֶע ֶבד ֶׁשל ְּבנֵ י ָא ָדם זֶ ה ֹלא טֹוב?' ִא ָּמא ִ
ֶאת ַמלְ ָאכִ י ּוזְ ָה ִבית ַעל ַה ַּס ָּפה וְ ָענְ ָתה ִּב ְׁש ֵאלָ ה'ִ :אם ָהיּו ַמ ִּצ ִיעים לָ כֶ ם לִ ְהיֹות
ּכָ ֵעת ֲע ָב ִדים ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוַ ,ה ִאם ֱהיִ ֶיתם ַמ ְסּכִ ִימים?' ְ'ּבוַ ַּדאי'ֵ ,ה ִׁשיבּו ְׁשנֵ י
טֹובים!'
ַהּיְ לָ ִדים'ֵ .איזֹו זְ כּות זֹו לַ ֲעזֹר לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ִ
ׁשּובה'ִ ,ה ְב ִה ָירה ִא ָּמא' :זֹו זְ כּות לִ ְהיֹות ֲע ָב ִדים ֶׁשל ה' יִ ְת ָּב ַרְך,
'זֹוהי ְּב ִדּיּוק ַה ְּת ָ
ִ
הֹוראֹות ִמ ֶּמּנּו ,לִ ְהיֹות ֻׁש ָּת ִפים ַּבּיְ ִצ ָירה ֶׁשּלֹו וְ לַ ֲעׂשֹות
לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות וְ ַה ָ
יֹותר
יֹותר לַ ֲעׂשֹות ֶאת ָה ָרצֹון ֶׁשל ה' ּ -כָ ְך ָאנּו ֵ
טֹוב ָּבעֹולָ םּ .כְ כָ ל ֶׁש ָאנּו זֹוכִ ים ֵ
ְׂש ֵמ ִחים ְּומ ֻא ָּׁש ִריםֲ .אנַ ְחנּו זֹוכִ ים לִ ְהיֹות ּכְ מֹו ַה ְּט ַר ְקטֹור ֶׁשל ַה ַח ְקלָ ִאי ֶׁשעֹוזֵ ר
יסטַ ,אְך ּכָ ְך הּוא עֹוזֵ ר לֹו
טֹור ְ
לֹו לַ ֲעבֹד ַּב ָּׂש ֶדה .הּוא ָא ְמנָ ם ְמ ֻׁש ְע ָּבד לַ ְּט ַר ְק ִ
לַ ֲעׂשֹות ֶאת ְּפ ֻעּלָ תֹו .לְ ֻע ַּמת זֹאת ,לִ ְהיֹות ֶע ֶבד לִ ְבנֵ י ָא ָדם ְרגִ ילִ ים ָ -עלּול
מֹודים
רֹוצים לַ ֲעׂשֹות ,וְ לָ כֵ ן ָאנּו ִ
טֹובים ֶׁש ָאנּו ִ
לְ ַה ְפ ִר ַיע לָ נּו לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ִ
"ׁשֹּלא ֲע ָׁשנִ י ָע ֶבד"'.
ֶ

ֲהיָ ַד ְע ָּת?

ּכָ ל ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ְמ ַח ְּב ִרים לְ ַע ְצ ֵמנּו ָאנּו
הֹוסיף ְּב ְ'ׁש ַמע
יְ כֹולִ ים לְ ִ
קֹולֵ נּו' ִּב ְת ִפּלַ ת ְׁשמֹונֶ ה
ֶע ְׂש ֵרה.

סרטון

נֹוׂשא ַה ִּׁש ְעּבּוד לָ ה'?
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע עֹוד ְּב ֵ
ִ

קֹוביץ:
ִהּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון וְ ִׁש ְמעּו ֶאת ָה ַרב יָ ִאיר ֶה ְר ְׁש ִ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.

ִ'א ָּמאֵ ,ה ַבנְ ִּתי!' ִה ְתלַ ֲה ָבה זְ ָה ִבית'ֲ ,אנִ י ֵאלֵ ְך לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה לַ ֲעבֹד ֶאת ה'
בֹודה לָ ה',
זֹוהי ֲע ָ
ּמֹורה ֶׁשּלָ נּו ָא ְמ ָרה ֶׁש ַה ְּת ִפּלָ ה ִ
ְּב ִׂש ְמ ָחה וְ ֶא ְת ַּפּלֵ ל ְּב ִׂש ְמ ָחהַ .ה ָ
בֹודה ֶׁש ַּבּלֵ ב'.
ֲע ָ

נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

אֹוהב וְ לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשהּוא
יׁשהּו ֶׁש ַא ָּתה ֵ
'ּגַ ם ֲאנִ י ֵה ַבנְ ִּתי ,לִ ְהיֹות ֶע ֶבד ֶׁשל ִמ ֶ
אֹומר לְ ָך לַ ֲעׂשֹות ,זֶ ה טֹובָ .אז ֲאנִ י מּוכָ ן לִ ְהיֹות ֶע ֶבד ֶׁשּלָ ְך ִא ָּמאּ ,כִ י ָּת ִמיד ַא ְּת
ֵ
טֹובים'ָ ,א ַמר ַמלְ ָאכִ י וְ ָרץ לְ ַח ֵּבק ֶאת ִא ָּמא.
אֹומ ֶרת לִ י לַ ֲעׂשֹות ַרק ְּד ָב ִרים ִ
ֶ
ֹאמר ָעלֵ ינּו ֶׁש ָאנּו ֲע ָב ִדים נֶ ֱא ָמנִ ים.
יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה שהקב"ה י ַ
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ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד

צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
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הנני לגמילות חסדים  -יחידה מס' 3

הנני לגמילות חסדים  -יחידה מס' 3

ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים -
ֹלׁשה יְ סֹודֹות
ִקּיּום ָהעֹולָ ם ּבִ זְ כּות ְׁש ָ
(ּפ ֶרק א' ִמ ְׁשנָ ה ב'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
“ׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק ָהיָה ִמ ְּׁש ֵיָרי ְּכנֶ ֶסת ַהּגְ דֹולָ ה .הּוא ָהיָה
ִ
ֹלׁשה ְּד ָב ִרים ָהעֹולָ ם ע ֵֹומדַ ,על ַהּת ָֹורה ַוְעל
א ֵֹומרַ :על ְׁש ָ
ָה ֲעב ָֹודה ַוְעל ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים”.
ֹלׁשת ַה ְּד ָב ִרים ַהּלָ לּו? ִמ ְׁש ָּפט זֶ ה
"עֹומד" ַעל ְׁש ֶ
ֵ
ָמה ַהּכַ ּוָ נָ ה ֶׁש ָהעֹולָ ם
לימוד הּוא ָמ ָׁשל .לְ רֹב ַהּכִ ְּסאֹות יֵ ׁש ַא ְר ַּבע ַרגְ לַ יִ םַ ,אְך ְּב ֶה ְחלֵ ט ֶא ְפ ָׁשר לְ יַ ֵּצר
ּכִ ֵּסא ִעם ָׁשלֹוׁש ַרגְ לַ יִ ם וְ הּוא יִ ְהיֶ ה יַ ִּציב .לְ ֻע ַּמת זֹאת ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲע ִמיד ּכִ ֵּסא
ַעל ְׁש ֵּתי ַרגְ לַ יִ ם ִּבלְ ַבד.
בֹודה וָ ֶח ֶסד
ּתֹורהֲ ,ע ָ
אֹותנּו ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּד ָב ִרים ַהּלָ לּוָ :
ֲחכָ ִמים ָּב ִאים לְ לַ ֵּמד ָ
ׁשּובים ְמאֹוד ָּבעֹולָ ם ִּובלְ ֲע ֵד ֶיהם ָהעֹולָ ם ֹלא ָראּוי לְ ִה ְת ַקּיֵ ם.
 ֵהם ְּד ָב ִרים ֲח ִבֹודת ַה ָּק ְר ָּבנֹות
ּתֹורה וְ גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר יֶ ְׁשנָ ּה ָּבעֹולָ ם ֲע ַ
ּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ָּבעֹולָ ם לִ ּמּוד ָ
בֹודת ַה ְּת ִפּלָ ה ַה ָּב ָאה ִּב ְמקֹום ַה ָּק ְר ָּבנֹות)ֲ ,ע ַדיִ ן ָהעֹולָ ם
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש (אֹו ֲע ַ
עּותי ִאם ֹלא ִּת ְהיֶ ה ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדיםַ ,עד ּכְ ֵדי
יִ ְהיֶ ה ָח ֵסר ַמ ֶּׁשהּו ְמאֹוד ַמ ְׁש ָמ ִ
לֹומר ֶׁש ָהעֹולָ ם ֹלא יָ כֹול לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ּכָ ְךּ .גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ּכֹולֶ לֶ ת ְּבתֹוכָ ּה
ֶׁשּנִ ָּתן ַ
יטיב ִעם ַהּזּולָ ת ּולְ ִה ְת ַח ֵּׁשב ִּב ְצ ָרכָ יו.
ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְצוֹות ַה ְּמ ַחּיְ בֹות ֶאת ָה ָא ָדם לְ ֵה ִ
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה ְּ 36פ ָע ִמים ַעל ַהּיַ ַחס ָה ָראּוי ּכְ לַ ֵּפי ַהּגֵ רַ ,הּיָ תֹום
ֲהיָ ַד ְע ָּת? ַה ָ
לֹומ ִדים ִמּכָ ְך ַעל ֲח ִׁשיבּותֹו ָה ַר ָּבה ֶׁשל ַה ֶח ֶסדַ ,מ ָּמׁש יְ סֹוד
וְ ָה ַאלְ ָמנָ ה! ָאנּו ְ
ָהעֹולָ ם!
ֵהיכָ ן ָר ִאינּו ֶׁש ָהעֹולָ ם ֹלא ִמ ְת ַקּיֵ ם ְּבלִ י ֶח ֶסד? ְּבדֹורֹו ֶׁשל נ ַֹח ַה ַּצ ִּדיקִּ ,ב ְמקֹום
סּוקים ְּבגֶ זֶ ל ְּוב ָח ָמס ,וְ ָח ְׁשבּו ּכֵ ַיצד
לַ ֲעזֹר ֶא ָחד לַ ֵּׁשנִ י וְ לַ ֲעסֹק ְּב ֶח ֶסדָ ,היּו ֲע ִ
"קץ ּכָ ל ָּב ָׂשר ָּבא לְ ָפנַ י ּכִ י
לָ ַק ַחת ֶא ָחד ֵמ ַה ֵּׁשנִ י .ה' ָר ָאה ֶאת ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם וְ ָא ַמר ֵ
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ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס"' ,וְ ַעל ּכֵ ן ֵה ִביא ַמּבּול לָ עֹולָ םַ .רק נ ַֹח ִּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ֶׁשֹּלא ָהיּו
זֹוהי ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ,זֹו
ֻׁש ָּת ִפים לַ ּגֵ זֶ ל וְ לַ ֲח ַמס זָ כּו לְ ִהּנָ ֵצלַ .ה ֶה ֶפְך ֵמ ָח ָמס וְ גֵ זֶ ל ִ
ּנֹוח ָּובנָ יו ָהיּו ַּב ֵּת ָבהֵ ,הם ָע ְסקּו
יׁשהּו ַא ֵחרַּ .ב ָּׁשנָ ה ֶׁש ַ
ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ּכֵ ַיצד לַ ֲעזֹר לְ ִמ ֶ
ּכָ ל ַהּזְ ַמן ְּב ֶח ֶסדִ .עם ִמי ֵהם ּגָ ְמלּו ֶח ֶסד ַּב ֵּת ָבה? ִעם ַה ַחּיֹותֲ ,ה ֵרי ָהיּו ָׁשם ֵמאֹות
ַחּיֹות וְ כָ ל ַחּיָ ה ְצ ִריכָ ה לְ ַק ֵּבל ֶאת ָהאֹכֶ ל ֶׁשּלָ ּה ַּבּזְ ַמן ַה ַּמ ְת ִאים לָ ּה ,וְ כָ ְך יֹום
וָ לַ יְ לָ ה ֵהם ָהלְ כּו ֵמ ַחּיָ ה לְ ַחּיָ ה וְ נָ ְתנּו לָ ּה לֶ ֱאכֹל.
לֹוׁשה סּוגִ ים ֶׁשל ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים:
יֵ ׁש ְׁש ָ
ּ .	.גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ְּב ָממֹונֹוְ :צ ָד ָקהַ ,הלְ וָ ָאה לְ ָא ָדם נִ ְצ ָרְךַ ,ה ְׁש ָאלַ ת ּכֵ לִ ים,
ּדֹומה.
"ט ֵר ְמּפ" וְ כַ ֶ
נְ ִתינַ ת ְ
ּ .	.גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ְּבגּופֹוִּ :בּקּור חֹולִ ים ,לְ וָ יַ ת ַה ֵּמתֶ ,עזְ ָרה לְ ֻמגְ ָּבלִ יםַ ,הכְ נָ ַסת
ּדֹומה.
אֹור ִחים וְ כַ ֶ
ְ
טֹובה ,נִ חּום,
טֹובהֵ ,ע ָצה ָ
ּ .	.גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ְּב ִדּבּורֹוִ :עידּוד ַּומ ָּתן ַה ְרּגָ ָׁשה ָ
ּמּודיםְּ ,ת ִפּלָ ה ַעל
ִחּזּוק ַה ִּב ָּטחֹון ָה ַע ְצ ִמי ֶׁשל ַה ַחּלָ ׁשֶ ,עזְ ָרה לְ ָח ֵבר ַּבּלִ ִ
ּדֹומה.
חֹולִ ים וְ נִ זְ ָק ִקים וְ כַ ֶ
ּתֹורהַ ,ה ְּת ִפּלָ ה
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל זֹוכֶ ה לְ ַקּיֵ ם ֶאת ָהעֹולָ ם ְּומיַ ֵּצג ָּבעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ֶאת ַה ָ
תֹוד ָעה ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ְׁשלִ יחּות לְ ָה ִביא ֶאת ָהאֹור ֶׁשל
וְ ַה ֶח ֶסד ,וְ ַהּכֹל ִמּתֹוְך ֲענָ וָ ה וְ ָ
ּתֹורה לָ עֹולָ ם ּכֻ ּלֹו.
ַה ָ
ּלֹותנּו וְ נִ ּסּו לְ ִהּלָ ֵחם ָּבנּו ַּוב ִּמּדֹות
טֹוריָ ה ַר ִּבים ָקמּו ָעלֵ ינּו לְ כַ ֵ
יס ְ
לְ א ֶֹרְך ַה ִה ְ
“מי ֶׁשּיֵ ׁש
(ּפ ֶרק ה' ִמ ְׁשנָ ה י"ט)ִ :
ַהּטֹובֹות ֶׁשּלָ נּו ,וְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶ
ֹלׁשה ְּד ָב ִרים
ּוׁש ָ
ֹלׁשה ְּד ָב ִרים ַהּלָ לּוִ ,מ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוְ .
ְּביָ דֹו ְׁש ָ
רּוח נְ מּוכָ ה וְ נֶ ֶפׁש ְׁש ָפלָ ה -
טֹובה וְ ַ
ֲא ֵח ִריםִ ,מ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשעַ .עיִ ן ָ
בֹוהה וְ נֶ ֶפׁש ְר ָח ָבה ִ -מ ַּתלְ ִמ ָידיו
רּוח ּגְ ָ
ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוַ .עיִ ן ָר ָעה וְ ַ
עֹומ ִדים
ֶׁשל ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשע"ֹ .לא ַרק ִּבלְ ָעם נִ ָּסה לְ ִהּלָ ֵחם ָּבנּוְּ .בכָ ל ּדֹור וְ דֹור ְ
ּלֹותנּו.
ָעלֵ ינּו לְ כַ ֵ
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ּלֹותנּוֵ .הם
ּׁשֹואהֲ ,א ֶׁשר ְּב ַמ ֲהלָ כָ ּה נִ ּסּו ַהּגֹויִ ים לְ כַ ֵ
ְּביָ ִמים ֵאּלּו ָאנּו זֹוכְ ִרים ֶאת ַה ָ
נֹותן לְ ַהכְ ִרית
ָרצּו לְ ַה ְׁש ִמיד ֶאת ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,אּולָ ם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ֵ
עֹומד:
ֹלׁשת ַהּיְ סֹודֹות ֶׁש ֲעלֵ ֶיהם ָהעֹולָ ם ֵ
ּׁשֹומר ַעל ְׁש ֶ
ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,ה ָעם ֶׁש ֵ
בֹודה ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדיםָ .העֹולָ ם ַחּיָ ב ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ָאנּוַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל
ּתֹורהֲ ,ע ָ
ָ
הּודים ַר ִּבים
ּׁשֹואה ,יְ ִ
 זֹוכִ ים לִ ְׁשמֹר ַעל יְ סֹודֹות ֵאּלּוְּ .בתֹוְך ַה ַּמ ָּצב ַה ָּק ֶׁשהַּ ,ב ָהּודים
ּתֹורהְּ ,ת ִפּלָ ה וְ ֶח ֶסד .יְ ִ
ּיּומם וְ ַעל ִקּיּום ָהעֹולָ ם ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָ
נֶ ֶא ְבקּו ַעל ִק ָ
ּתֹורה וְ ָעׂשּו ֲח ָס ִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ִּב ְתנָ ִאים ָק ִׁשים ָּב ֶהם ָהיּו.
ַר ִּבים ָׁש ְמרּו ֶאת ַה ָ
ֹלא ָּת ִמיד ֵהם יָ כְ לּו לַ ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ְּב ָממֹונָ ם ּכִ י ֹלא נִ ְׁש ַאר לָ ֶהם ָממֹוןֹ .לא ָּת ִמיד
גּופם ּכִ י ֹלא ָהיָ ה לָ ֶהם ּכ ַֹחֹ .לא ָּת ִמיד ֵהם יָ כְ לּו לַ ֲעׂשֹות
יָ כְ לּו לַ ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ְּב ָ
יֹותר ,אּולָ ם ֵהם נִ ּסּו לַ ֲעׂשֹות ּכְ כָ ל יְ כָ לְ ָּתם
ּבּורם ּכִ י ַה ַּמ ָּצב ָהיָ ה ָק ֶׁשה ְּב ֵ
ֶח ֶסד ְּב ִד ָ
וְ ֹלא לְ ַה ְפ ִסיק ֶאת ִקּיּום ָהעֹולָ ם.

סרטון

ּׁשֹואה? ִהּכָ נְ סּו וְ ִׁש ְמעּו
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע עֹוד ַעל ְמ ִסירּות לִ ְת ִפּלָ ה וְ ֶח ֶסד ַּב ָ
ִ
אס ְצנָ ה:
ֶאת ָה ַרב זְ ֵא ִביק ַה ְר ֵאל ַה ְּמ ַס ֵּפר ַעל ָה ַא ְדמֹו"ר ִמ ִּפּיָ ֶ

ִּפ ְתרּו ֶאת ּכְ ַתב ַה ְּס ָת ִריםַ ,הּכָ תּוב בא"ת ב"ש:
משימה

צאפגצ יהפפצ  36וזימי זכ צמסח
__________________________________

צגתפמ כרג מאפי פתכיטצ

הֲ יָדַ ְע ָּת?

___________________________________

ָאסצְ נָה ,הָ ַרב ְקלֹונִימּוס ַקלְ ָמן ַׁש ִּפ ָירא הי"ד.
הָ ַאדְ מֹו"ר ִמ ִּפּי ֶ
ּבִ ְמ ִסירּות נ ֶֶפׁש ֶׁשל ַמ ָּמׁש ִח ֵּזק ֶאת ַּתלְ ִמידָ יו ו ְֶאת ּת ָֹוׁשבֵ י ֵּגטֹו
ו ְַר ָׁשהְ ,ונ ְִרצַ ח ּבַ ּׁש ָֹואה .הָ ַרב ַק ְרלִ יּבָ ְך ִס ֵּפר ּבְ ֵׁשם ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמידָ יו
(הַ ִּגּבֵ ן הַ ָּקדֹוׁש) ֶׁשּבְ ִסּיּום ּכָ ל ּדְ בַ ר ּת ָֹורה הָ יָה א ֵֹומר לָ הֶ ם' :יְלָ דִ ים
ֲחמּודִ ים ,יְלָ דִ ים ְמת ִּוקיםִּ ,ת ְזּכְ רּו ַרק ּדָ בָ ר ֶא ָחד :הַ ּדָ בָ ר הֲ כִ י
ָּגדֹול ,לַ ֲעׂשֹות טֹובָ ה לְ ִמ ֶיׁשהּו ַא ֵחר'.

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
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ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶּפ ֶרק א'
לִ ּמּוד
ִ
ׁש ַבּנּוןע ְ ְּבּב ִ ַחעינָל-ה ֲח ִת ַימת
ִעם
ׁש
ֶ
ְמ ֻבּגָ ר ְּפ ָע ִמים ֶּפה ה ִֹורים
ַּב ֲה ָבנָ ה

22

לִ ּמּוד
ִ
ׁש ַבּנּוןע ְ ְּבּב ִ ַחעינָל-ה ֲח ִת ַימת
ִעם
ׁש
ֶ
ְמ ֻבּגָ ר ְּפ ָע ִמים ֶּפה ה ִֹורים
ַּב ֲה ָבנָ ה

יהֹוׁש ַע
יהֹוׁש ַע ,וִ ֻ
ּתֹורה ִמ ִּסינַ י ְּומ ָס ָרּה לִ ֻ
מׁשה ִק ֵּבל ָ
(א) ֶ
רּוה לְ ַאנְ ֵׁשי
לִ זְ ֵקנִ יםּ ,וזְ ֵקנִ ים לִ נְ ִב ִיאיםּ ,ונְ ִב ִיאים ְמ ָס ָ
לׁשה ְד ָב ִריםֱ :הוּו ְמתּונִ ים
ְכנֶ ֶסת ַהּגְ דֹולָ הֵ .הם ָא ְמרּו ְׁש ָ
ּתֹורה.
ַּב ִּדין ,וְ ַה ֲע ִמידּו ַתלְ ִמ ִידים ַה ְר ֵּבה ,וַ ֲעׂשּו ְסיָ ג לַ ָ

5

5

5

(ב) ִׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק ָהיָ ה ִמ ְּׁשיָ ֵרי ְכנֶ ֶסת ַהּגְ דֹולָ ה .הּוא
עֹומדַ ,על
לׁשה ְד ָב ִרים ָהעֹולָ ם ֵ
אֹומרַ :על ְׁש ָ
ָהיָ ה ֵ
בֹודה וְ ַעל ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים.
ּתֹורה וְ ַעל ָה ֲע ָ
ַה ָ

5

5

5

אֹומרַ :ה ְר ֵחק ִמ ָּׁש ֵכן ָרע ,וְ ַאל
(ז) נִ ַּתאי ָה ַא ְר ֵּבלִ י ֵ
ִּת ְת ַח ֵּבר לָ ָר ָׁשע ,וְ ַאל ִּת ְתיָ ֵאׁש ִמן ַה ֻּפ ְר ָענּות.

(ג) ַאנְ ִטיגְ נֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִק ֵּבל ִמ ִּׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק .הּוא
אֹומרַ :אל ִּת ְהיּו ַכ ֲע ָב ִדים ַה ְמ ַׁש ְּמ ִׁשין ֶאת ָה ַרב ַעל
ָהיָ ה ֵ
ְמנָ ת לְ ַק ֵּבל ְּפ ָרסֶ ,אּלָ א ֱהוּו ַכ ֲע ָב ִדים ַה ְמ ַׁש ְּמ ִׁשין ֶאת
מֹורא ָׁש ַמיִ ם
ָה ַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמנָ ת לְ ַק ֵּבל ְּפ ָרס ,וִ ִיהי ָ
ֲעלֵ ֶיכם.

5

5

5

הּודה ֶּבן ַט ַּבאי וְ ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָׁש ַטח ִק ְּבלּו ֵמ ֶהם.
(ח) יְ ָ
עֹור ֵכי
אֹומרַ :אל ַּת ַעׂש ַע ְצ ְמָך ְּכ ְ
הּודה ֶּבן ַט ַּבאי ֵ
יְ ָ
עֹומ ִדים לְ ָפנֶ יָך ,יִ ְהיּו
ַה ַּדּיָ נִ יןְּ .וכ ֶׁשּיִ ְהיּו ַּב ֲעלֵ י ִדינִ ין ְ
ְב ֵעינֶ יָך ִּכ ְר ָׁש ִעיםְּ .וכ ֶׁשּנִ ְפ ָט ִרים ִמּלְ ָפנֶ יָך ,יִ ְהיּו ְב ֵעינֶ ָך
ְּכזַ ָּכ ִאיןְּ ,כ ֶׁש ִּק ְּבלּו ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַה ִּדין.

יֹוחנָ ן ִאיׁש
יֹוסי ֶּבן ָ
יֹועזֶ ר ִאיׁש ְצ ֵר ָדה וְ ֵ
יֹוסי ֶּבן ֶ
(ד) ֵ
אֹומר:
יֹועזֶ ר ִאיׁש ְצ ֵר ָדה ֵ
יֹוסי ֶבן ֶ
רּוׁשלַ יִ ם ִק ְּבלּו ֵמ ֶהםֵ .
יְ ָ
יְ ִהי ֵב ְיתָך ֵּבית וַ ַעד לַ ֲח ָכ ִמים ,וֶ ֱהוֵ י ִמ ְת ַא ֵּבק ַּב ֲע ַפר
ׁשֹותה ַב ָּצ ָמא ֶאת ִּד ְב ֵר ֶיהם.
ַרגְ לֵ ֶיהם ,וֶ ֱהוֵ י ֶ

5

5

5

אֹומר :יְ ִהי ֵב ְיתָך
רּוׁשלַ יִ ם ֵ
יֹוחנָ ן ִאיׁש יְ ָ
יֹוסי ֶּבן ָ
(ה) ֵ
תּוח לִ ְרוָ ָחה ,וְ יִ ְהיּו ֲענִ ּיִ ים ְּבנֵ י ֵב ֶיתָך ,וְ ַאל ַּת ְר ֶּבה
ָּפ ַ
ִׂש ָיחה ִעם ָה ִא ָּׁשהְּ .ב ִא ְׁשּתֹו ָא ְמרּוַ ,קל וָ ח ֶֹמר ְּב ֵא ֶׁשת
ֲח ֵברֹוִ .מ ָּכאן ָא ְמרּו ֲח ָכ ִמיםָּ ,כל זְ ַמן ֶׁש ָא ָדם ַמ ְר ֶּבה
ּובֹוטל ִמ ִּד ְב ֵרי
ּגֹורם ָר ָעה לְ ַע ְצמֹו ֵ
ִׂש ָיחה ִעם ָה ִא ָּׁשהֵ ,
תֹורה ,וְ סֹופֹו ֵיֹורׁש ּגֵ ִיהּנָ ם.
ָ

5

5

5
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הֹוׁש ַע ֶּבן ְּפ ַר ְחיָ ה וְ נִ ַּתאי ָה ַא ְר ֵּבלִ י ִק ְּבלּו ֵמ ֶהם.
(ו) יְ ֻ
אֹומרֲ :ע ֵׂשה לְ ָך ַרבְּ ,וקנֵ ה לְ ָך ָח ֵבר,
הֹוׁש ַע ֶּבן ְּפ ַר ְחיָ ה ֵ
יְ ֻ
וֶ ֱהוֵ י ָדן ֶאת ָכל ָה ָא ָדם לְ ַכף זְ כּות.

5

5

5

5

5

5

אֹומרֱ :הוֵ י ַמ ְר ֶּבה לַ ֲחקֹור ֶאת
(ט) ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָׁש ַטח ֵ
ּתֹוכם יִ לְ ְמדּו
ָה ֵע ִדים ,וֶ ֱהוֵ י זָ ִהיר ִּב ְד ָב ֶריָךֶׁ ,ש ָּמא ִמ ָ
לְ ַׁש ֵּקר.

5

5

5

5

5

5

אֹומר:
(י) ְׁש ַמ ְעיָ ה וְ ַא ְב ַטלְ יֹון ִק ְּבלּו ֵמ ֶהםְׁ .ש ַמ ְעיָ ה ֵ
ּוׂשנָ א ֶאת ָה ַר ָּבנּות ,וְ ַאל ִּת ְתוַ ַּדע
אכהְ ,
ֱאהֹוב ֶאת ַה ְּמלָ ָ
לָ ָרׁשּות.

5

5

5

אֹומרֲ :ח ָכ ִמים ִהּזָ ֲהרּו ְּב ִד ְב ֵר ֶיכםֶׁ ,ש ָּמא
(יא) ַא ְב ַטלְ יֹון ֵ
חֹובת ּגָ לּות וְ ִתגְ לּו לִ ְמקֹום ַמיִ ם ָה ָר ִעים ,וְ יִ ְׁשּתּו
ָתחֹובּו ַ
ַה ַּתלְ ִמ ִידים ַה ָּב ִאים ַא ֲח ֵר ֶיכם וְ יָ מּותּו ,וְ נִ ְמ ָצא ֵׁשם
ָׁש ַמיִ ם ִמ ְת ַחּלֵ ל.

5

5

5

אֹומרֱ :הוֵ י
(יב) ִהּלֵ ל וְ ַׁש ַּמאי ִק ְּבלּו ֵמ ֶהםִ .הּלֵ ל ֵ
אֹוהב
רֹודף ָׁשלֹוםֵ ,
אֹוהב ָׁשלֹום וְ ֵ
ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַא ֲהרֹןֵ ,
ּתֹורה.
ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות ְּומ ָק ְר ָבן לַ ָ

5

5

5

23

הנני לתורה  -יחידה מס' 4

פרקי אבות

ּתֹורה -
ִהנְ נִ י לַ ָ
ּתֹורה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
ַּתלְ מּוד ָ
לִ ּמּוד
ִ
ׁש ַבּנּוןע ְ ְּבּב ִ ַחעינָל-ה ֲח ִת ַימת
ִעם
ׁש
ֶ
ְמ ֻבּגָ ר ְּפ ָע ִמים ֶּפה ה ִֹורים
ַּב ֲה ָבנָ ה

אֹומר :נְ גַ ד ְׁש ָמאֲ ,א ַבד ְׁש ֵמּהְּ .ודלָ א
(יג) הּוא ָהיָ ה ֵ
מֹוסיף ,יָ ֵסיףְּ .ודלָ א יָ לֵ יףְ ,ק ָטלָ א ַחּיָ בְּ .וד ִא ְׁש ַּת ֵּמׁש
ִ
ְּב ַתּגָ אֳ ,חלָ ף.

5

5

5

אֹומרִ :אם ֵאין ֲאנִ י לִ י ִ -מי לִ י? ְּוכ ֶׁש ֲאנִ י
(יד) הּוא ָהיָ ה ֵ
לְ ַע ְצ ִמי ָ -מה ֲאנִ י? וְ ִאם ֹלא ַע ְכ ָׁשיוֵ ,א ָימ ָתי?

5

5

5

תֹור ְתָך ֶק ַבעֱ .אמֹור ְמ ַעט
אֹומרֲ :ע ֵׂשה ָ
(טו) ַׁש ַּמאי ֵ
וַ ֲע ֵׂשה ַה ְר ֵּבה ,וֶ ֱהוֵ י ְמ ַק ֵּבל ֶאת ָּכל ָה ָא ָדם ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים
יָ פֹות.

5

5

5

אֹומרֲ :ע ֵׂשה לְ ָך ַרב ,וְ ִה ְס ַּתּלֵ ק
(טז) ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ָהיָ ה ֵ
ִמן ַה ָּס ֵפק ,וְ ַאל ַּת ְר ֶּבה לְ ַע ֵּׂשר ֳא ָמדֹות.

5

5

5

אֹומרָּ :כל יָ ַמי ּגָ ַדלְ ִּתי ֵבין ַה ֲח ָכ ִמים,
(יז) ִׁש ְמעֹון ְּבנֹו ֵ
אתי לַ ּגּוף טֹוב ֶאּלָ א ְׁש ִת ָיקה .וְ ֹלא ַה ִּמ ְד ָרׁש
וְ ֹלא ָמ ָצ ִ
הּוא ָה ִע ָּקרֶ ,אּלָ א ַה ַּמ ֲע ֶׂשה .וְ ָכל ַה ַּמ ְר ֶּבה ְד ָב ִרים,
ֵמ ִביא ֵח ְטא.

5

5

5

לׁשה
אֹומרַ :על ְׁש ָ
(יח) ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ֵ
עֹומדַ ,על ַה ִּדין וְ ַעל ָה ֱא ֶמת וְ ַעל
ְד ָב ִרים ָהעֹולָ ם ֵ
“א ֶמת ִּומ ְׁש ַּפט
ַה ָּׁשלֹוםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (זכריה ח’ ,ט”ז)ֱ :
ָׁשלֹום ִׁש ְפטּו ְּב ַׁש ֲע ֵר ֶיכם”.

5

5

5

(ּפ ֶרק ב' ִמ ְׁשנָ ה ב'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
אֹומר:
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ֵ
ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ְּבנֹו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ָ
ּתֹורה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץֶׁ ,שּיְ גִ ַיעת ְׁשנֵ ֶיהם ְמ ַׁש ַּכ ַחת ָעוֹן.
יָ ֶפה ַתלְ מּוד ָ
גֹור ֶרת ָעוֹן.
סֹופּה ְּב ֵטלָ ה וְ ֶ
אכהָ ,
ּתֹורה ֶׁש ֵאין ִע ָּמּה ְמלָ ָ
וְ ָכל ָ
וְ ָכל ָה ֲע ֵמלִ ים ִעם ַה ִּצּבּור ,יִ ְהיּו ֲע ֵמלִ ים ִע ָּמ ֶהם לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ םֶׁ ,שּזְ כּות
עֹומ ֶדת לָ ַעד .וְ ַא ֶּתםַ ,מ ֲעלֶ ה ֲאנִ י ֲעלֵ ֶיכם
בֹותם ְמ ַסּיַ ְע ָּתן וְ ִצ ְד ָק ָתם ֶ
ֲא ָ
ָׂש ָכר ַה ְר ֵּבה ְּכ ִאּלּו ֲע ִׂש ֶיתם.
ָׁשלֹום ַּתלְ ִמ ִידים יְ ָק ִרים.
לימוד

בּוע נִ לְ ַמד יְ ִחידֹות לִ ּמּוד ַה ְּקׁשּורֹות לְ ֶפ ֶרק ב' ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות.
ַה ָּׁש ַ
אֹותנּו
לִ ְפ ָע ִמים יֵ ׁש לָ נּו יֵ ֶצר ָה ַרע ֶׁש ַּמ ְפ ִר ַיע לָ נּו לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹותְּ ,ומנַ ֶּסה לְ ַׁשכְ נֵ ַע ָ
לַ ֲעׂשֹות ֲע ֵברֹות.
ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר לְ נַ ֵּצ ַח אֹותֹו?
ּדּוׁשין ל' ַעּמּוד ב')ּ" :כָ ְך ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָא ַמר לָ ֶהם לְ יִ ְׂש ָר ֵאל:
(ק ִ
ַהּגְ ָמ ָרא עֹונָ ה ִ
ּתֹורה -
עֹוס ִקים ַּב ָ
ּתֹורה ַּת ְבלִ ין ,וְ ִאם ַא ֶּתם ְ
אתי לֹו ָ
אתי יֵ ֶצר ָה ָרע ָּוב ָר ִ
ָּבנַ יָּ ,ב ָר ִ
ֵאין ַא ֶּתם נִ ְמ ָס ִרים ְּביָ דֹו".
ּבֹור ַח ֵמ ִא ָּתנּו.
ּתֹורה ,יֵ ֶצר ָה ַרע ֹלא ֵמ ֵעז לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאּלָ א ֵ
עֹוס ִקים ַּב ָ
ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ּתֹורה? ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר לְ נַ ֵּצ ַח אֹותֹו?
לֹומ ִדים ָ
עֹוׂשים ִּבזְ ַמן ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֹלא ְ
ֲא ָבל ָמה ִ
לֹומר ּכְ ַדאי
ּתֹורה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ"ּ ,כְ ַ
אֹותנּו ֶׁש"יָ ֶפה ַּתלְ מּוד ָ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
לֹומ ִדים ,נַ ֲעסֹק ּגַ ם ִּב ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים
ּתֹורהִּ ,בזְ ַמן ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֹלא ְ
נֹוסף לְ לִ ּמּוד ָ
ֶׁש ְּב ָ
ּמֹועילִ ים לָ ָא ֶרץ וְ לָ עֹולָ ם ,וְ כָ ְך ֹלא
ּתֹור ִמים לָ עֹולָ םֶּ .ד ֶרְך ֶא ֶרץ ַהּכַ ּוָ נָ ה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִ
ֶׁש ְ
נִ ְהיֶ ה ְּב ֵטלִ ים וְ ֹלא נַ ּגִ ַיע לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ֶׁש ַּמּזִ ִיקים לְ ַע ְצ ֵמנּו ּולְ עֹולָ ם.
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ְמ ֻס ָּפר ַעל ָא ָדם ֶׁשּיֵ ֶצר ָה ַרע נִ ָּסה לְ ָה ִציק לֹו ּכָ ל ַהּזְ ַמן .הּוא ָא ְמנָ ם ָק ַבע ִע ִּתים
ּתֹורה וְ לָ ַמד ְמ ַעט ּכָ ל ּב ֶֹקר וְ כָ ל ֶע ֶרבֲ ,א ָבל יֵ ֶצר ָה ַרע נִ ָּסה לִ ְתּפֹס אֹותֹו ׁשּוב
לַ ָ
וָ ׁשּוב וְ כִ ְמ ַעט ֶׁשּגָ ַרם לֹו לַ ְחטֹא.

רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע עֹוד ּכֵ ַיצד ִמ ְתּגַ ְּב ִרים ַעל יֵ ֶצר ָה ַרע?
ִ
סרטון

טֹוביָ אן:
יֹומ ְ
יטל ְ
ִהּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית ֲא ִב ָ

(היָ ה רֹאׁש
ּפֹונֹוביץ' ָ
ִ
ָהלַ ְך אֹותֹו ָא ָדם ֶאל ָה ַרב ּכָ ַהנְ ָמן זצ"לַ ,ה ְּמכֻ ּנֶ ה ָה ַרב ִמ
ּפֹונֹוביץ') ,וְ ָׁש ַאל אֹותֹו'ֵ :איְך ֶא ְפ ָׁשר לְ נַ ֵּצ ַח ֶאת ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע?' ָענָ ה לֹו
ִ
יְ ִׁש ַיבת
ּתֹורהֲ ,א ָבל ִאם ָק ֶׁשה לְ ָך לִ לְ מֹד ּכָ ל
יֹותר הּוא לִ לְ מֹד ָ
ָה ַרב'ַ :ה ָּד ָבר ַהּטֹוב ְּב ֵ
ַהּיֹום  -לֵ ְך ַּת ֲעסֹק ְּב ֶח ֶסדִּ ,בנְ ִתינָ ה ,וְ ִאם ּגַ ם זֶ ה ָק ֶׁשה לְ ָך ֵׁ -שב וְ ִת ְק ָרא ֵס ֶפר'.
עֹוׂשה ּכְ לּוםָ ,א ָדם ָּב ֵטלֲ ,א ָבל ִאם
ָה ַרב יָ ַדע ֶׁשּיֵ ֶצר ָה ַרע ַמּגִ ַיע ֶאל ָא ָדם ֶׁשֹּלא ֶ
סּוקים ַּב ֲע ִׂשּיָ ה  -יֵ ֶצר ָה ַרע ֹלא יָ כֹול לְ ִה ְת ָק ֵרב.
ֲע ִ
אֹותנּו" :יָ ֶפה ַּתלְ מּוד
הּודה ַהּנָ ִׂשיאְ ,מלַ ֵּמד ָ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאלְּ ,בנֹו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ָ
ּיֹועילּו
ּתֹורה וְ גַ ם לַ ֲעסֹק ַּב ְּד ָב ִרים ֶׁש ִ
ּתֹורה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ"ָ .חׁשּוב ּגַ ם לִ לְ מֹד ָ
ָ
אֹותנּו
לָ עֹולָ םִ .אם נִ ְהיֶ ה ְּב ֵטלִ ים ְּבלִ י לַ ֲעׂשֹות ּכְ לּום ,יֵ ֶצר ָה ַרע ָעלּול לִ ְתּפֹס ָ
יֹותר ְּב ַקּלּות .לְ ֻע ַּמת זֹאת ִאם ּגַ ם ִּב ְׁשעֹות ַה ְּפנַ אי ֶׁשּלָ נּו נַ ֲחׁשֹב ֵאּלּו ְּד ָב ִרים ָאנּו
ֵ
אֹותנּו לִ ֵידי ֵח ְטא  -נּוכַ ל לְ ִהּנָ ֵצל
ּיֹועילּו לָ עֹולָ ם וְ ֹלא יָ ִביאּו ָ
יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות ֶׁש ִ
"ׁשּיְ גִ ַיעת ְׁשנֵ ֶיהם ְמ ַׁשּכַ ַחת ָעוֹון".
ֵמ ֲח ָט ִאים ַר ִּבים ,וְ כִ לְ ׁשֹונֹו ֶׁשל ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאלֶ :

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.

נֹוס ִפים ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֶׁש ְּמ ַׁש ֲע ֵמם לָ נּוּ ,כְ ֵדי
טֹובים ָ
ִח ְּׁשבּוֵ :אּלּו ְּד ָב ִרים ִ
לֹוׁשה ַר ֲעיֹונֹות
משימה ֶׁשֹּלא נִ ֵּתן לַ ּיֵ ֶצר ָה ַרע לְ ִהּכָ נֵ ס ֵאלֵ ינּו? ּכִ ְתבּו לְ ָפחֹות ְׁש ָ
בּוע.
וְ נָ סּו לְ יַ ֵּׂשם לְ ָפחֹות ֶא ָחד ֵמ ֶהם ּכְ ָבר ַה ָּׁש ַ

נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
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בֹודה -
ִהנְ נִ י לַ ֲע ָ
ְּת ִפּלָ ה ּבְ ֶעזְ ַרת ְּפ ָת ִקים
(ּפ ֶרק ב' ִמ ְׁשנָ ה ט'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
יזֹוהי ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ֶׁשּיִ ְד ַּבק ָּבּה
ָא ַמר לָ ֶהםְ :צאּו ְּוראּו ֵא ִ
טֹובה.
אֹומרַ :עיִ ן ָ
ָה ָא ָדםַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֵ
אֹומרָ :ח ֵבר טֹוב.
הֹוׁש ַע ֵ
ַר ִּבי יְ ֻ
רֹואה ֶאת ַהּנֹולָ ד.
אֹומרָ :ה ֶ
אֹומרָׁ :ש ֵכן טֹובַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
יֹוסי ֵ
ַר ִּבי ֵ
רֹואה ֲאנִ י ֶאת ִּד ְב ֵרי ֶאלְ ָעזָ ר
אֹומר :לֵ ב טֹובָ .א ַמר לָ ֶהםֶ :
ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
ֶּבן ֲע ָרְך ִמ ִּד ְב ֵר ֶיכםֶׁ ,ש ִּב ְכלָ ל ְּד ָב ָריו ִּד ְב ֵר ֶיכם.
יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים,
לימוד

לִ ְק ַראת יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון לְ ַחלְ לֵ י ַמ ַע ְרכֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ְּופ ֻעּלֹות ָה ֵא ָיבה ,נַ ְק ִּדיׁש ֶאת
ַהּלִ ּמּוד לְ ִעּלּוי נִ ְׁש ָמ ָתם וְ נִ ְצ ַעד ְּב ַד ְרּכָ םִּ .ב ִיח ָידה זֹו נִ לְ ַמד ַעל ִמ ִירי ֲא ִמ ַּתי ה'
ּגּוע ְּבגּוׁש ָק ִטיף.
יִ ּקֹם ָּד ָמּהֶׁ ,שּנֶ ֶה ְרגָ ה ְּב ִפ ַ
יֹותר ֶׁשּיִ ְד ַּבק ָּבּה ָה ָא ָדם ִהיא "לֵ ב
אֹומר ֶׁש ַה ֶּד ֶרְך ַהּיְ ָׁש ָרה ְּב ֵ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
טֹוב"ֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה לֹו לֵ ב טֹוב .יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה ַמ ְׁש ָמעּויֹות לְ לֵ ב טֹובֲ ,א ָבל ַהּיֹום נִ ְתּבֹונֵ ן
עֹוׂשה ְּב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפּלֵ ל:
ָמה ָא ָדם ַּב ַעל לֵ ב טֹוב ֶ
ִמ ִירי ֲא ִמ ִּתי ָהיְ ָתה ִא ָּׁשה ַּב ֲעלַ ת לֵ ב טֹוב ,וְ ָה ַרב ָמ ְר ְּדכַ י ֵאלִ ּיָ הּו זצ"ל ָא ַמר ָעלֶ ָיה:
"ּכָ ְך ִמ ְת ַּפּלֶ לֶ ת ִא ָּׁשה ַצ ִּד ָיקה"ַּ .וב ֶּמה ָהיְ ָתה ְּת ִפּלָ ָתּה ְמיֻ ֶח ֶדת?
ִמ ִירי ָׁש ְמ ָרה ְּבתֹוְך ַה ִּסּדּור ֶׁשּלָ ּה ְּפ ָת ִקים ַר ִּבים ָּוב ֶהם ְּת ִפּלֹות ַעל חֹולִ ים
ֶׁשּיִ ְת ַר ְּפאּוַ ,על ֲע ָקרֹות ֶׁשּיִ ּוָ לְ דּו לָ ֶהן יְ לָ ִדיםַ ,על ּכָ ל ָצ ָרה ֶׁשל ּכָ ל ָא ָדם ֶׁש ִהיא
הּודים
ָּפגְ ָׁשה! ִהיא ּכָ ְת ָבה לְ ַע ְצ ָמּה ְּפ ָת ִקים ַעל ְמנַ ת לִ זְ ּכֹר ָּת ִמיד לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל יְ ִ
ֲא ֵח ִרים וְ ֹלא ַרק ַעל ַע ְצ ָמּה.

יׁשית לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפּלָ ה אֹו
הֹוסיף ְּת ִפּלָ ה ִא ִ
יֶ ְׁשנָ ן ֶא ְפ ָׁשרּויֹות ַרּבֹותֶ .א ְפ ָׁשר לְ ִ
הֹוסיף ְּבכָ ל ְּב ָרכָ ה ֶאת ָמה
לְ ַא ֲח ֶר ָיה ,וְ ֶא ְפ ָׁשר ְּבתֹוְך ְּת ִפּלַ ת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה לְ ִ
נֹוסף יֵ ׁש ְׁשנֵ י
ֶׁש ָּקׁשּור ֵאלֶ ָיה ,לְ ֻדגְ ָמא לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל חֹולִ ים ְּב ִב ְרּכַ ת ְ'ר ָפ ֵאנּו'ְּ .ב ָ
רֹוצים:
ְמקֹומֹות ִּב ְת ִפּלַ ת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה ָּב ֶהם נִ ָּתן לְ ַב ֵּקׁש ּכָ ל ַּב ָּק ָׁשה ֶׁש ִ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה"
ְּ 1 .ב ִב ְרּכַ ת ְ'ׁש ַמע קֹולֵ נּו' לִ ְפנֵ י ַה ִּמּלִ ים "ּכִ י ַא ָּתה ֵ
2 .לִ ְק ַראת ִסּיּום ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה ,לְ ַא ַחר ַה ָּפסּוק "יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי".
(מ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹות ל"א ע"אִּ ,ד ְב ֵרי ַרב ִחּיָ א ַּבר ָא ִׁשי ְּב ֵׁשם ַרב):
ַּבּגְ ָמ ָרא נֶ ֱא ַמר ּכָ ְך ַ
לֹומר ַא ַחר
"ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה"ִ ,אם ָּבא ַ
ׁשֹואל ָא ָדם ְצ ָרכָ יו ְּב ֵ
"אף ַעל ִּפי ֶׁש ָא ְמרּו ֵ
ַ
אֹומר".
ּפּורים ֵ
ְּת ִפּלָ תֹו ֲ -א ִפּלּו ּכַ ֵּס ֶדר ֶׁשל יֹום ַהּכִ ִ
לֹומר
"ׁשֹואל ֶאת ְצ ָרכָ יו" וְ יָ כֹול ַ
ֵ
אֹומ ֶרת ֶׁש ִּב ְׁשנֵ י ְמקֹומֹות ֵאּלּו ָא ָדם
ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
ּמּובן ֹלא ַרק ֶאת
ׁשֹואל ּכַ ָ
לִ ְפנֵ י ה' יִ ְת ָּב ַרְך ּכָ ל ָמה ֶׁש ְּבלִ ּבֹוָ .א ָדם ַּב ַעל לֵ ב טֹוב ֵ
ְצ ָרכָ יו ֶאּלָ א ּגַ ם ֶאת ָצ ְרכֵ ֶיהם ֶׁשל ֲח ֵב ָריו וְ ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֻ ּלֹו.
הֹוס ָיפה ְּפ ָת ִקים ַר ִּבים ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ְּב ַמ ֲהלַ ְך
ּכָ כָ ה נָ ֲהגָ ה ִמ ִירי ֲא ִמ ַּתי ,וְ ִ
ְּת ִפּלָ ָתּהִ .מ ִּמ ִירי נִ לְ ַמד ֶאת ַה ְּמ ִסירּות לַ ֲא ֵח ִרים ַּב ְּת ִפּלָ ה ִּובכְ לָ ל ָּב ֲע ִׂשּיָ ה
יֹומית ֶׁשּלָ ּה לְ ַמ ַען ֲא ֵח ִרים.
ּיֹומ ִ
ַה ְ
ּגּועים
ְּביָ ִמים ֵאּלּו ָאנּו ַמזְ ּכִ ִירים ֶאת ַחלְ לֵ י ַמ ַע ְרכֹות יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כָ ל ֵאּלּו ֶׁשּנֶ ֶה ְרגּו ְּב ִפ ִ
ֶׁש ֻּב ְּצעּו ַעל יְ ֵדי אֹויְ ֵבינּוֲ .אנָ ִׁשים ֵאּלּו יְ כֹולִ ים ְּב ֶה ְחלֵ ט לְ ַׁש ֵּמׁש לָ נּו ֻּדגְ ָמא ֶׁשל
כּותם ָאנּו יְ כֹולִ ים לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְׂשמ ַֹח וְ לַ ֲעׂשֹות
ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש לְ ַמ ַען ֲא ֵח ִריםִּ .בזְ ָ
טֹוב לָ ֲא ֵח ִרים ַּב ְּמ ִדינָ ה ֶׁשּלָ נּו וְ לַ ְחּגֹג ִמּיָ ד לְ ַא ַחר יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ַחּיִ ים
ֶׁשּלָ נּו ִּב ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל.

הֹוסיף ַּב ָּקׁשֹות ַעל ַע ְצ ֵמנּו וְ ַעל ֲא ֵח ִרים?
ֵהיכָ ן ַה ָּמקֹום ַּב ְּת ִפּלָ ה ֶׁשּבֹו נִ ָּתן לְ ִ
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יׁשהּו ַא ֵחרֶׁ ,ש ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים
ּכִ ְתבּו ֶּפ ֶתק ּובֹו ְּת ִפּלָ ה ַעל צ ֶֹרְך ֶׁשל ִמ ֶ
משימה
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יוִׂ .שימּו ֶאת ַה ֶּפ ֶתק ַּב ִּסּדּור ֶׁשּלָ כֶ ם ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ְׁשּכְ חּו
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו.

ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים -
ַהּנְ ִתינָ ה ּבְ יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות
(ּפ ֶרק ב' ִמ ְׁשנָ ה ט'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
יזֹוהי ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ֶׁשּיִ ְד ַּבק ָּבּה
ָא ַמר לָ ֶהםְ :צאּו ְּוראּו ֵא ִ
אֹומרָ :ח ֵבר טֹוב.
הֹוׁש ַע ֵ
טֹובהַ .ר ִּבי יְ ֻ
אֹומרַ :עיִ ן ָ
ָה ָא ָדםַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֵ
רֹואה ֶאת ַהּנֹולָ דַ .ר ִּבי
אֹומרָ :ה ֶ
אֹומרָׁ :ש ֵכן טֹובַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
יֹוסי ֵ
ַר ִּבי ֵ
רֹואה ֲאנִ י ֶאת ִּד ְב ֵרי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן
אֹומר :לֵ ב טֹובָ .א ַמר לָ ֶהםֶ :
ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
ֲע ָרְך ִמ ִּד ְב ֵר ֶיכםֶׁ ,ש ִּב ְכלָ ל ְּד ָב ָריו ִּד ְב ֵר ֶיכם.
ּקֹוד ֶמת ָר ִאינּו ּכֵ ַיצד ִמ ְת ַּב ֵּטא לֵ ב טֹוב ַּב ְּת ִפּלָ ה ַעל ֲא ֵח ִרים,
ַּבּיְ ִח ָידה ַה ֶ
וְ ִה ְׁש ַּת ַּדלְ נּו ּגַ ם ָאנּו לְ ָהכִ ין ֶּפ ֶתק ִעם ְּת ִפּלָ ה ַעל ֲא ֵח ִריםִּ .ב ִיח ָידה זֹו נַ ְמ ִׁשיְך
וְ נִ ְתּבֹונֵ ן ַּב ְּתכּונָ ה ַהּזֹו :לֵ ב טֹוב.
נֹותן ְּבלִ י ִס ָּבה ִּומּכָ ל ַהּלֵ בַ .הּׁש ֶֹרׁש ֶׁשל
ַמהּו לֵ ב טֹוב? ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו לֵ ב טֹוב ֵ
ַה ִּמּלָ ה נְ ִתינָ ה הּוא נ.ת.נ.

רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע עֹוד ַעל ִמ ִירי ֲא ִמ ַּתי?
ִ
סרטון

(הפּוְך).
זֶ הּו ׁש ֶֹרׁש ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְקרֹא ּגַ ם ִמּיָ ִמין לִ ְׂשמֹאל וְ גַ ם ִמ ְּׂשמֹאל לְ יָ ִמין ָ
רֹומז? נִ ָּתן לְ ַה ְס ִּביר ֶׁש ַהּנְ ִתינָ ה ִהיא ּכְ מֹו ּגַ לְ ּגַ ל חֹוזֵ ר ִ -היא חֹוזֶ ֶרת ֶאל
לְ ָמה זֶ ה ֵ
מּודע לְ כָ ְך.
ּנֹותן ִמּכָ ל ּכִ ּוּון ֶא ְפ ָׁש ִריּ ,גַ ם ּכְ ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָ
ַה ֵ

ִהּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון ֶׁשל ָה ַרב יְ הֹונָ ָתן ּבֹונֶ ה:

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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נֹותן לָ נּו ּכָ ל
ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְדּבֹק ִּב ְד ָרכָ יו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲא ֶׁשר ֵמ ִטיב וְ ֵ
נֹותן ּ -גַ ם לָ נּו ּכְ ַדאי לִ ְהיֹות
טֹוביםּ ,כָ ל יֹום וָ יֹוםּ .כְ ִפי ֶׂשה' ֵ
ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ִ
ַּב ֲעלֵ י לֵ ב טֹוב וְ לָ ֵתת ּכָ ל ַהּזְ ַמן.
קּופה ֶׁש ָּק ְד ָמה לַ ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ הַ ,ה ַּמ ָּצב ַה ִּב ְטחֹונִ י ֶׁשּלָ נּו ָהיָ ה ַמ ָּמׁש ֹלא
ַּב ְּת ָ
ּגּועים ַר ִּבים ,וְ ַה ְּמ ִדינֹות ֶׁש ִּמ ְּס ִב ֵיבנּו ִהכְ ִריזּו
ָּפׁשּוטָ .ה ֲע ָר ִבים ִה ְׁשּתֹולְ לּו וְ ָעׂשּו ִּפ ִ
אֹותנּו.
ֶׁש ִאם נָ ִקים ְמ ִדינָ ה ֵ -הן יִ ְפלְ ׁשּו וִ ַיח ְּסלּו ָ
ְּביֹום ָה ַע ְצ ָמאּות ,ב-ה' ְּב ִאּיָ ר תש"חַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָע ָׂשה ִע ָּמנּו ֶח ֶסד
ּכֹוח
ּגּוריֹוןֶ ,את ָהעֹז וְ ַה ַ
קּופהָּ ,דוִ ד ֶּבן ְ
אֹותּה ְּת ָ
ָעצּום וְ נָ ַתן לְ ַמנְ ִהיג ָה ָעם ְּב ָ
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אֹותנּו ֶׁשּזֶ ה ְמ ֻסּכָ ן לָ נּוִּ ,ומּתֹוְך ִּב ָּטחֹון ְּב"צּור
לַ ֲעמֹד מּול ּכָ ל ָה ַאזְ ָהרֹות ֶׁש ִהזְ ִהירּו ָ
מֹוע ֶצת ָה ָעם ְּב ָראׁשּותֹו ֶאת ַה ַה ְחלָ ָטה ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת
יִ ְׂש ָר ֵאל" ִק ְּבלָ ה ֶ
יֹותרִ .עם ְמ ַעט ְמאֹוד נֶ ֶׁשק
יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ַא ַחר ַה ַהכְ ָרזָ ה ָאכֵ ן ַמ ָּצ ֵבנּו ָהיָ ה ָק ֶׁשה ְּב ֵ
וְ ִעם ַה ְר ֵּבה ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁשִ ,ה ְצלַ ְחנּו לַ ֲעמֹד ְמ ַע ִּטים מּול ַר ִּבים וְ זָ כִ ינּו לַ ֲה ָק ַמת
ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאלָ .ק ֶׁשה לְ ָת ֵאר ּכֵ ַיצד ָהיִ ינּו ַחּיִ ים ּכַ ּיֹום לְ ֹלא ַה ֶח ֶסד ַהּגָ דֹול ַהּזֶ ה
ֲא ֶׁשר ה' ָע ָׂשה לָ נּו.
לֹומר ַהּלֵ ל ּולְ הֹודֹות לַ ָּקדֹוׁש
אׁשית לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
ְּביֹום זֶ ה ִּת ְּקנָ ה ָה ַר ָּבנּות ָה ָר ִ
ָּברּוְך הּוא ַעל ַה ֶח ֶסד ֶה ָעצּום ֶׁש ָע ָׂשה ִע ָּמנּוּ .כַ ָּמה ָחׁשּוב ֶׁשּנִ זְ ּכֹר לַ ֲעׂשֹות זֹאת
ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ִה ְתלַ ֲהבּות.

ׁשּובה ַה ַּמ ְת ִא ָימה לָ ּה:
אֹו ִמ ְתחּו ַקו ֵּבין ַה ְּׁש ֵאלָ ה לַ ְּת ָ
ַ .1ה ֵח ֶפץ ּבֹו ִה ְׁש ַּת ְּמ ָׁשה ִר ְב ָקה ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ַה ֶח ֶסד ַעל יַ ד ַה ְּב ֵאר

אֹור ִחים
ַהכְ נָ ַסת ְ
יַ ֲעקֹב

ָׁ .2שם ִה ְת ַר ֵחׁש ַמ ֲע ֵׂשה ַה ֶח ֶסד ָעלָ יו ָא ַמר ַהּנָ ִביא
עּוריִ ְך...לֶ כְ ֵּתְך ַא ֲח ַרי"...
"זָ כַ ְר ִּתי לָ ְך ֶח ֶסד נְ ַ

ּגְ ָמ"ח

ִ .3עיר ֶׁש ֲאנָ ֶׁש ָיה ָעׂשּו ַה ֶה ֶפְך ִמ ַּמ ֲע ֵׂשי ַה ֶח ֶסד

ִמ ְד ָּבר ִסינַ י

ֶ .4א ָחד ֵמ ָה ָאבֹות ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ֶא ֶבן לַ ֲע ִׂשּיַ ת ַמ ֲע ֵׂשה ֶח ֶסד

ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים

ַ .5ה ְּמגִ ּלָ ה ִמ ֵּבין ָח ֵמׁש ַה ְּמגִ ּלֹות ֶׁש ַּמזְ ּכִ ָירה ַה ְר ֵּבה ֶאת ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד

י"ג ִמּדֹות

ֹלׁשת ַה ַּמלְ ָאכִ ים
ַ .6ה ֶח ֶסד ֶׁש ָע ָׂשה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִעם ְׁש ֶ

יֹותר ֶאת ּג ֶֹדל ַהּנֵ ס? ְצפּו ִּב ְׁשנֵ י ַה ִּס ְרטֹונִ ים ֶׁשל ּגְ ֶב ֶרת ַמלְ ּכָ ה ֶאלְ ָּבה:
רֹוצים לְ ָה ִבין ֵ
ִ
עֹוד ֹלא ִה ְת ַּפּלַ לְ ֶּתם ַהּלֵ ל ַהּיֹום? ֻמזְ ָמנִ ים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִא ָּתנּו ֶאת ְּת ִפּלַ ת ַה ַהּלֵ ל:

אׁשי ֵּתבֹות ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים
ָ .7ר ֵ

ּגְ ָמ"ח
בּורה ָּב ָא ֶרץ
ְק ָ

ּיֹוסף ָע ָׂשה ִעּמֹו
יֹוסף ַעל ַה ֶח ֶסד ֶׁש ֵ
טֹובה לְ ֵ
ֹ .8לא ּגָ ָמל ָ

ְמגִ ּלַ ת רּות

ָׁ .9שם ֻמזְ ּכֶ ֶרת ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד ֵא ֶצל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ְסדֹום

.10מ ֲע ֵׂשה ַה ֶח ֶסד אֹותֹו ְמ ַב ֵּקׁש יַ ֲעקֹב ִמ ָּבנָ יו לִ ְפנֵ י מֹותֹו
ַ

ּכַ ד

ִהּכָ נְ סּו לְ ִמ ְׂש ַחק ֶ'ח ֶמ"ד ֶׁשל ֶח ֶסד' וְ ַׂש ֲחקּו .נִ ָּתן לִ ְסרֹק ּולְ ִהּכָ נֵ ס ֵאלָ יו:

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶּפ ֶרק ב'
לִ ּמּוד
ִׁשּנּון ְּב ִחינָ ה
ֲח ִת ַימת
ִעם
ֶׁש ַבע ְּב ַעל-
הֹורים
ִ
ְמ ֻבּגָ ר
ְּפ ָע ִמים ֶּפה
ַּב ֲה ָבנָ ה
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יזֹוהי ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ֶׁשּיָ בֹור לֹו ָה ָא ָדם?
אֹומרֵ :א ִ
(א) ַר ִּבי ֵ
עֹוׂש ָיה וְ ִת ְפ ֶא ֶרת לֹו ִמן ָה ָא ָדם.
ּכֹל ֶׁש ִהיא ִת ְפ ֶא ֶרת לְ ֶ
יֹוד ַע
מּורהֶׁ ,ש ֵאין ַא ָּתה ֵ
וֶ ֱהוֵ י זָ ִהיר ְּב ִמ ְצוָ ה ַקּלָ ה ְּכ ַב ֲח ָ
ַמ ַּתן ְׂש ָכ ָרן ֶׁשל ִמ ְצוֹות .וֶ ֱהוֵ י ְמ ַח ֵּׁשב ֶה ְפ ֵסד ִמ ְצוָ ה
וׂש ַכר ֲע ֵב ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֶה ְפ ֵס ָדּה .וְ ִה ְס ַּת ֵּכל
ְּכנֶ גֶ ד ְׂש ָכ ָרּהְ ,
לׁשה ְד ָב ִרים וְ ִאי ַא ָּתה ָבא לִ ֵידי ֲע ֵב ָרהַּ :דע ַמה
ִּב ְׁש ָ
ׁשֹומ ַעת ,וְ ָכל ַמ ֲע ֶׂשיָך
רֹואה וְ אֹזֶ ן ַ
ּלְ ַמ ְעלָ ה ִמ ָּמְךַ ,עיִ ן ָ
ַּב ֵּס ֶפר נִ ְכ ָּת ִבין.

5

5

5

אֹומר:
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ֵ
(ב) ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ְּבנֹו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ָ
ּתֹורה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץֶׁ ,שּיְ גִ ַיעת ְׁשנֵ ֶיהם
יָ ֶפה ַתלְ מּוד ָ
סֹופּה
אכהָ ,
ּתֹורה ֶׁש ֵאין ִע ָּמּה ְמלָ ָ
ְמ ַׁש ַּכ ַחת ָעוֹן .וְ ָכל ָ
גֹור ֶרת ָעוֹן .וְ ָכל ָה ֲע ֵמלִ ים ִעם ַה ִּצּבּור יִ ְהיּו
ְּב ֵטלָ ה וְ ֶ
בֹותם ְמ ַסּיְ ָע ַתן
ֲע ֵמלִ ים ִע ָּמ ֶהם לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ םֶׁ ,שּזְ כּות ֲא ָ
עֹומ ֶדת לָ ַעד .וְ ַא ֶּתםַ ,מ ֲעלֶ ה ֲאנִ י ֲעלֵ ֶיכם
וְ ִצ ְד ָק ָתם ֶ
ָׂש ָכר ַה ְר ֵּבה ְּכ ִאּלּו ֲע ִׂש ֶיתם.

5

5

5

(ג) ֱהוּו זְ ִה ִירין ָּב ָרׁשּותֶׁ ,ש ֵאין ְמ ָק ְר ִבין לֹו לָ ָא ָדם ֶאּלָ א
אֹוה ִבין ִּב ְׁש ַעת ֲהנָ ָא ָתן ,וְ ֵאין
לְ צ ֶֹרְך ַע ְצ ָמן .נִ ְר ִאין ְּכ ֲ
עֹומ ִדין לֹו לָ ָא ָדם ִּב ְׁש ַעת ָּד ֳחקֹו.
ְ
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לִ ּמּוד
ִׁשּנּון ְּב ִחינָ ה
ֲח ִת ַימת
ִעם
ֶׁש ַבע ְּב ַעל-
הֹורים
ִ
ְמ ֻבּגָ ר
ְּפ ָע ִמים ֶּפה
ַּב ֲה ָבנָ ה

אֹומרֲ :ע ֵׂשה ְרצֹונֹו ִּכ ְרצֹונֶ ָךְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה
(ד) הּוא ָהיָ ה ֵ
ְרצֹונְ ָך ִּכ ְרצֹונֹוַּ .ב ֵּטל ְרצֹונְ ָך ִמ ְּפנֵ י ְרצֹונֹוְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיְ ַב ֵּטל
אֹומרַ :אל ִּת ְפרֹוׁש ִמן
ְרצֹון ֲא ֵח ִרים ִמ ְּפנֵ י ְרצֹונֶ ָךִ .הּלֵ ל ֵ
מֹותְך ,וְ ַאל ָּת ִדין
ַה ִּצּבּור ,וְ ַאל ַּת ֲא ֵמן ְּב ַע ְצ ָמְך ַעד יֹום ָ
ֹאמר ָּד ָבר
ֶאת ֲח ֵב ָרְך ַעד ֶׁש ַּתּגִ ַיע לִ ְמקֹומֹו ,וְ ַאל ּת ַ
ֹאמר
מֹוע ֶׁשּסֹופֹו לְ ִה ָּׁש ַמע .וְ ַאל ּת ַ
ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׁש ַ
לִ ְכ ֶׁש ֶא ָּפנֶ ה ֶא ְׁשנֶ הֶׁ ,ש ָּמא ֹלא ִת ָּפנֶ ה.

5

5

5

אֹומרֵ :אין ּבּור יְ ֵרא ֵח ְטא ,וְ ֹלא ַעם
(ה) הּוא ָהיָ ה ֵ
ָה ָא ֶרץ ָח ִסיד ,וְ ֹלא ַה ַּביְ ָׁשן לָ ֵמד ,וְ ֹלא ַה ַּק ְּפ ָדן ְמלַ ֵּמד,
חֹורה ַמ ְח ִּכיםְּ .וב ָמקֹום ֶׁש ֵאין
וְ ֹלא ָכל ַה ַּמ ְר ֶּבה ִב ְס ָ
ֲאנָ ִׁשיםִ ,ה ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְהיֹות ִאיׁש.

5

5

5

(ו) ַאף הּוא ָר ָאה גֻ לְ ּגֹלֶ ת ַא ַחת ֶׁש ָּצ ָפה ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ ם.
ָא ַמר (לָ ּה)ַ :על ַּד ֲא ֵט ְפ ְּתַ ,א ְטפּוְך ,וְ סֹוף ְמ ַטּיְ ַפיִ ְך -
יְ טּופּון.

5

5

5

אֹומרַ :מ ְר ֶּבה ָב ָׂשר ַמ ְר ֶּבה ִר ָּמהַ .מ ְר ֶּבה
(ז) הּוא ָהיָ ה ֵ
נְ ָכ ִסיםַ ,מ ְר ֶּבה ְד ָאגָ הַ .מ ְר ֶּבה נָ ִׁשיםַ ,מ ְר ֶּבה ְכ ָׁש ִפים.
ַמ ְר ֶּבה ְׁש ָפחֹותַ ,מ ְר ֶּבה זִ ָּמהַ .מ ְר ֶּבה ֲע ָב ִדיםַ ,מ ְר ֶּבה
תֹורהַ ,מ ְר ֶּבה ַחּיִ יםַ .מ ְר ֶּבה יְ ִׁש ָיבהַ ,מ ְר ֶּבה
גָ זֵ לַ .מ ְר ֶּבה ָ
ָח ְכ ָמהַ .מ ְר ֶּבה ֵע ָצהַ ,מ ְר ֶּבה ְתבּונָ הַ .מ ְר ֶּבה ְצ ָד ָקה,
לע ְצמֹוָ .קנָ ה לֹו
ַמ ְר ֶּבה ָׁשלֹוםָ .קנָ ה ֵׁשם טֹובָ ,קנָ ה ַ
תֹורהָ ,קנָ ה לֹו ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבא.
ִד ְב ֵרי ָ

5

5

5
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לִ ּמּוד
ִׁשּנּון ְּב ִחינָ ה
ֲח ִת ַימת
ִעם
ֶׁש ַבע ְּב ַעל-
הֹורים
ִ
ְמ ֻבּגָ ר
ְּפ ָע ִמים ֶּפה
ַּב ֲה ָבנָ ה

לִ ּמּוד
ִׁשּנּון ְּב ִחינָ ה
ֲח ִת ַימת
ִעם
ֶׁש ַבע ְּב ַעל-
הֹורים
ִ
ְמ ֻבּגָ ר
ְּפ ָע ִמים ֶּפה
ַּב ֲה ָבנָ ה

יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ַּכאי ִק ֵּבל ֵמ ִהּלֵ ל ִּומ ַּׁש ַּמאי .הּוא
(ח) ַר ָּבן ָ
ּתֹורה ַה ְר ֵּבהַ ,אל ַּת ֲחזִ יק
אֹומרִ :אם לָ ַמ ְד ָּת ָ
ָהיָ ה ֵ
נֹוצ ְר ָּתֲ .ח ִמ ָּׁשה ַתלְ ִמ ִידים
טֹובה לְ ַע ְצ ָמְךִּ ,כי לְ ָכְך ָ
ָ
יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ַּכאי ,וְ ֵאּלּו ֵהןַ :ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר
ָהיּו לֹו לְ ַר ָּבן ָ
יֹוסי ַהּכ ֵֹהן,
הֹוׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ יָ ה ,וְ ַר ִּבי ֵ
ֶּבן ֻה ְר ְקנֹוס ,וְ ַר ִּבי יְ ֻ
וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן נְ ַתנְ ֵאל ,וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲע ָרְך .הּוא
ָהיָ ה מֹונֶ ה ְׁש ָב ָחןַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶּבן ֻה ְר ְקנֹוס ּ -בֹור
הֹוׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ יָ ה -
סּוד ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַא ֵּבד ִט ָּפהַ .ר ִּבי יְ ֻ
יֹוסי ַהּכ ֵֹהן ָ -ח ִסידַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ַא ְׁש ֵרי יֹולַ ְדּתֹוַ .ר ִּבי ֵ
ֶּבן נְ ַתנְ ֵאל  -יְ ֵרא ֵח ְטא .וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲע ָרְך ַ -מ ְעיָ ן
אֹומרִ :אם יִ ְהיּו ָכל ַח ְכ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל
ַה ִּמ ְתּגַ ֵּבר .הּוא ָהיָ ה ֵ
ְּב ַכף מֹאזְ נַ יִ ם ,וֶ ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶּבן ֻה ְר ְקנֹוס ְּב ַכף ְׁשנִ ּיָ ה -
אֹומר ִמ ְּׁשמֹוִ :אם יִ ְהיּו
ַמ ְכ ִר ַיע ֶאת ֻּכּלָ םַ .א ָּבא ָׁשאּול ֵ
ָכל ַח ְכ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַכף מֹאזְ נַ יִ ם וְ ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶּבן
ֻה ְר ְקנֹוס ַאף ִע ָּמ ֶהם ,וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲע ָרְך ְּב ַכף ְׁשנִ ּיָ ה
ַ -מ ְכ ִר ַיע ֶאת ֻּכּלָ ם.
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יזֹוהי ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ֶׁשּיִ ְד ַּבק
(ט) ָא ַמר לָ ֶהםְ :צאּו ְּוראּו ֵא ִ
הֹוׁש ַע
טֹובהַ .ר ִּבי יְ ֻ
אֹומרַ :עיִ ן ָ
ָּבּה ָה ָא ָדםַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֵ
אֹומרָׁ :ש ֵכן טֹובַ .ר ִּבי
יֹוסי ֵ
אֹומרָ :ח ֵבר טֹובַ .ר ִּבי ֵ
ֵ
אֹומר:
רֹואה ֶאת ַהּנֹולָ דַ .ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
אֹומרָ :ה ֶ
ִׁש ְמעֹון ֵ
רֹואה ֲאנִ י ֶאת ִּד ְב ֵרי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן
לֵ ב טֹובָ .א ַמר לָ ֶהםֶ :
ֲע ָרְך ִמ ִּד ְב ֵר ֶיכםֶׁ ,ש ִּב ְכלַ ל ְּד ָב ָריו ִּד ְב ֵר ֶיכםָ .א ַמר לָ ֶהם:
יזֹוהי ֶד ֶרְך ָר ָעה ֶׁשּיִ ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמּנָ ה ָה ָא ָדם.
ְצאּו ְּוראּו ֵא ִ
אֹומרָ :ח ֵבר
הֹוׁש ַע ֵ
אֹומרַ :עיִ ן ָר ָעהַ .ר ִּבי יְ ֻ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֵ
אֹומרַ :הֹּלוֶ ה
אֹומרָׁ :ש ֵכן ָרעַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
יֹוסי ֵ
ָרעַ .ר ִּבי ֵ
וְ ֵאינֹו ְמ ַׁשּלֵ םֶ .א ָחד ַהֹּלוֶ ה ִמן ָה ָא ָדםְּ ,כֹלוֶ ה ִמן ַה ָּמקֹום
ָּברּוְך הּואֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (תהלים ל”ז ,כ”א)ֹ“ :לוֶ ה ָר ָׁשע
אֹומר :לֵ ב
נֹותן”ַ .ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
וְ ֹלא יְ ַׁשּלֵ ם ,וְ ַצ ִּדיק חֹונֵ ן וְ ֵ
רֹואה ֲאנִ י ֶאת ִּד ְב ֵרי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲע ָרְך
ָרעָ .א ַמר לָ ֶהםֶ :
ִמ ִּד ְב ֵר ֶיכםֶׁ ,ש ִּב ְכלַ ל ְּד ָב ָריו ִּד ְב ֵר ֶיכם.

5

5

5

לׁשה) ְד ָב ִריםַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר
(ׁש ָ
לׁשה ְ
(י) ֵהם ָא ְמרּו ְׁש ָ
אֹומר :יְ ִהי ְכבֹוד ֲח ֵב ָרְך ָח ִביב ָעלֶ יָך ְּכ ֶׁשּלָ ְך ,וְ ַאל
ֵ
נֹוח לִ ְכעֹוס .וְ ׁשּוב יֹום ֶא ָחד לִ ְפנֵ י ִמ ָית ָתְך .וֶ ֱהוֵ י
ְּת ִהי ַ
גַ
גֶ
אּורן ֶׁשל ֲח ָכ ִמים ,וֶ ֱהוֵ י זָ ִהיר ְּב ַחלְ ָּתן
ִמ ְת ַח ֵּמם ְּכנֶ ד ָ
ׁשּועל ,וַ ֲע ִק ָיצ ָתן
ֶׁשֹּלא ִת ָּכוֶ הֶׁ ,שּנְ ִׁש ָיכ ָתן נְ ִׁש ַיכת ָ
יׁשת ָׂש ָרף ,וְ ָכל ִּד ְב ֵר ֶיהם
יׁש ָתן לְ ִח ַ
ֲע ִק ַיצת ַע ְק ָרבּ ,ולְ ִח ָ
ְּכגַ ֲחלֵ י ֵאׁש.

5

5

5

אֹומרַ :עיִ ן ָה ָרע וְ יֵ ֶצר ָה ָרע וְ ִׂשנְ ַאת
הֹוׁש ַע ֵ
(יא) ַר ִּבי יְ ֻ
מֹוצ ִיאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָהעֹולָ ם.
ַה ְּב ִרּיֹותִ ,

5

5

5

אֹומר :יְ ִהי ָממֹון ֲח ֵב ָרְך ָח ִביב ָעלֶ יָך
יֹוסי ֵ
(יב) ַר ִּבי ֵ
ּתֹורהֶׁ ,ש ֵאינָ ּה יְ ֻר ָּׁשה לָ ְך.
ְּכ ֶׁשּלָ ְך ,וְ ַה ְת ֵקן ַע ְצ ָמְך לִ לְ מֹוד ָ
וְ ָכל ַמ ֲע ֶׂשיָך יִ ְהיּו לְ ֵׁשם ָׁש ָמיִ ם.
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לִ ּמּוד
ִׁשּנּון ְּב ִחינָ ה
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ִעם
ֶׁש ַבע ְּב ַעל-
הֹורים
ִ
ְמ ֻבּגָ ר
ְּפ ָע ִמים ֶּפה
ַּב ֲה ָבנָ ה

אֹומרֱ :הוֵ י זָ ִהיר ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע
(יג) ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
ִּוב ְת ִפּלָ הְּ .וכ ֶׁש ַא ָּתה ִמ ְת ַּפּלֵ לַ ,אל ַּת ַעׂש ְּת ִפּלָ ְתָך ֶק ַבע,
ֶאּלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנּונִ ים לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום ָּברּוְך הּוא,
“ּכי ַחּנּון וְ ַרחּום הּוא ֶא ֶרְך
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יואל ב’ ,י”ג)ִ :
ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וְ נִ ָחם ַעל ָה ָר ָעה” .וְ ַאל ְּת ִהי ָר ָׁשע
ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמְך.

5

5

5

ּתֹורה ,וְ ַדע
אֹומרֱ :הוֵ י ָׁשקּוד לִ לְ מֹוד ָ
(יד) ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
ַמה ֶּׁש ָּת ִׁשיב לָ ַא ִּפיקֹורֹוס .וְ ַדע לִ ְפנֵ י ִמי ַא ָּתה ָע ֵמל,
אכ ְּתָך ֶׁשּיְ ַׁשּלֶ ם לָ ְך ְׂש ַכר ְּפ ֻעּלָ ָתְך.
וְ נֶ ֱא ָמן הּוא ַּב ַעל ְמלַ ְ

5

5

5

אכה ְמ ֻר ָּבה,
אֹומרַ :הּיֹום ָק ֵצר וְ ַה ְּמלָ ָ
(טו) ַר ִּבי ַט ְרפֹון ֵ
ּדֹוחק.
ּפֹועלִ ים ֲע ֵצלִ ים ,וְ ַה ָּׂש ָכר ַה ְר ֵּבהַּ ,וב ַעל ַה ַּביִ ת ֵ
וְ ַה ֲ

5

5

5

אכה לִ גְ מֹור ,וְ ֹלא
אֹומרֹ :לא ָעלֶ יָך ַה ְּמלָ ָ
(טז) הּוא ָהיָ ה ֵ
תֹורה ַה ְר ֵּבה,
חֹורין לִ ָּב ֵטל ִמ ֶּמּנָ הִ .אם לָ ַמ ְד ָּת ָ
ַא ָּתה ֶבן ִ
אכ ְּתָך
נֹותנִ ים לָ ְך ָׂש ָכר ַה ְר ֵּבה .וְ נֶ ֱא ָמן הּוא ַּב ַעל ְמלַ ְ
ְ
ֶׁשּיְ ַׁשּלֶ ם לָ ְך ְׂש ַכר ְּפ ֻעּלָ ָתְך .וְ ַדע ַמ ַּתן ְׂש ָכ ָרן ֶׁשל
ַצ ִּד ִיקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא.

5

5

5

צבעו להנאתכם!
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ּתֹורה ֶׁשל ַרּבִ ים
ּתֹורה  -לִ ּמּוד ָ
ִהנְ נִ י לַ ָ
(ּפ ֶרק ג' ִמ ְׁשנָ ה ו'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
אֹומרֲ :ע ָׂש ָרה
ּדֹוסא ִאיׁש ְּכ ַפר ֲחנַ נְ יָ ה ֵ
ַר ִּבי ֲחלַ ְפ ָּתא ֶבן ָ
ּתֹורהְׁ ,ש ִכינָ ה ְׁשרּויָ ה ֵבינֵ ֶיהםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
עֹוס ִקין ַּב ָ
ּיֹוׁש ִבין וְ ְ
ֶׁש ְ
ֹלקים נִ ָּצב ַּב ֲע ַדת ֵאל".
"א ִ
(תהילים פ"ב ,א')ֱ :

לימוד

ְׁשכִ ינָ ה זֹו ֹלא ַה ְּׁשכֵ נָ ה ֶׁשּגָ ָרה לְ יָ ֵדנּוְׁ .שכִ ינָ ה זֶ הּו ּכִ ּנּוי לְ כָ ְך שה' נִ ְמ ָצא
לֹומר הּוא ָׂש ֵמ ַח ְּב ַמ ֲע ֵׂשינּו.
(ׁשֹוכֵ ן) ִע ָּמנּוְׁ .שכִ ינָ תֹו ֶׁשל ה' ִא ָּתנּוּ ,כְ ַ

תֹורה? אּוכַ ל לְ ִה ְצ ָט ֵרף וְ לִ לְ מֹד ִא ְּתָך?"
לֹומ ֶדת לַ ִּמ ְב ָחן ְּב ָ
"א ִחינ ַֹעםָ ,מ ַתי ַא ְּת ֶ
ֲ
ּטֹובה ֶׁשל ֲא ִחינ ַֹעם.
יחה ִׁשירֲ ,ח ֶב ְר ָּתּה ַה ָ
זֶ ה ָהיָ ה ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁשּבֹו ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ִּׂש ָ
לֹומ ִדים ְּביַ ַחד יֵ ׁש
ֲא ִחינ ַֹעם ַמ ָּמׁש ִה ְתלַ ְּב ָטה ָמה לַ ֲענֹות .לִ ְפ ָע ִמים ּכַ ֲא ֶׁשר ְ
ּפּוטים וְ זֶ ה ַמ ְפ ִר ַיע וְ ֹלא ַמ ְס ִּפ ִיקים לִ לְ מֹד ֶאת ּכָ ל ַהח ֶֹמר לַ ִּמ ְב ָחן.
ּופ ְט ִ
ּבּורים ִ
ִּד ִ
"א ָבל ִּב ְתנַ אי ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ְמ ֻרּכָ זֹות
"ּב ֵס ֶדר"ֵ ,ה ִׁש ָיבה ֲא ִחינ ַֹעם לְ ַא ַחר ַמ ְח ָׁש ָבהֲ ,
ְ
יֹותר ִמ ַּדי".
ַּבּלִ ּמּוד וְ ֹלא נְ ַפ ְט ֵּפט ֵ
יח לְ ַה ְס ִּפיק ֶאת ּכָ ל ַהח ֶֹמרֲ ,א ָבל
רֹוצה לְ ַה ְצלִ ַ
"אנִ י ּגַ ם ָ
"ּבוַ ַּדאי"ֵ ,ה ִׁש ָיבה ִׁשירֲ ,
ְ
חֹוׁש ֶבת
יֹותר ּכֵ יף וְ גַ ם נּוכַ ל לִ ְׁשמ ַֹע ָמה ּכָ ל ַא ַחת ֶ
ִאם נִ לְ ַמד יַ ַחד ּגַ ם יִ ְהיֶ ה לָ נּו ֵ
ּמֹורה נָ ְתנָ ה".
ַעל ְׁש ֵאלֹות ַה ֲחזָ ָרה ֶׁש ַה ָ
ּמֹורה לִ ְּמ ָדה וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
"נָ כֹון"ִ ,ה ְסּכִ ָימה ֲא ִחינ ַֹעם" ,לִ ְפ ָע ִמים ַא ַחת ׁשֹוכַ ַחת ָמה ַה ָ
ּפֹורה ַּומ ֲע ִׁשיר".
ַמזְ ּכִ ָירה לָ ּה .זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְמ ֻעּלֶ הְּ .ב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְהיֶ ה לָ נּו לִ ּמּוד ֶ

תֹורםֲ .א ָבל ַה ִאם
ּכַ ֲא ֶׁשר ְׁש ֵּתי ֲח ֵברֹות ַמ ְחלִ יטֹות לִ לְ מֹד יַ ַחד ,זֶ ה ַמ ֲע ִׁשיר וְ ֵ
בּורה ֶׁשל ֲע ָׂש ָרה ֲאנָ ִׁשים יַ ַחד?
ַמ ְת ִאים לִ לְ מֹד ְּב ַח ָ
וַ ַּדאי זֶ ה נִ ְר ֶאה לָ כֶ ם ְמ ֻס ָּבְךַ ,אְך ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁש ָּק ָראנּו ּכָ ֵעתַ ,ר ִּבי ֲחלַ ְפ ָּתא ֶּבן
ּתֹורה ֶׁשל ַר ִּבים.
אֹותנּו ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֲעלָ ה ְּבלִ ּמּוד ָ
ּדֹוסא ִאיׁש ּכְ ַפר ֲחנַ נְ יָ א ְמלַ ֵּמד ָ
ָ
ּתֹורה יַ ַחדַ ,ה ְּׁשכִ ינָ ה ְׁשרּויָ ה ֵּבינֵ ֶיהםַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ַא ְּס ִפים ֲע ָׂש ָרה לִ לְ מֹד ָ
ּתֹורה
ּתֹורה ֶׁשּלָ ֶהםּ .כְ כָ ל ֶׁש ִּמ ְס ַּפר ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
הּוא ָׂש ֵמ ַח ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
יִ גְ ַּדל ּ -כָ ְך ִּתגְ ַּדל ּגַ ם ַמ ֲעלַ ת ַהּלִ ּמּודָ .ה ֶא ָחד יְ ַח ֵּדד ֶאת ַה ֵּׁשנִ יִּ ,תגְ ַּדל ַה ִּׂש ְמ ָחה
בּורה יִ ְהיֶ ה יָ ִעיל ַחּיָ ִבים לִ זְ ּכֹר
ּתֹורה .אּולָ םּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַהּלִ ּמּוד ַּב ֲח ָ
ַּבּלִ ּמּוד וְ כָ ְך נַ גְ ִּדיל ָ
ּׁשֹואל אֹו ַמ ְס ִּביר וְ כָ ְך
לְ כַ ֵּבד ֶאת ַה ִּׂש ַיח ֵּבין ַה ֲח ֵב ִרים ,לְ ַה ְק ִׁשיב לָ ַרב וְ לֶ ָח ֵבר ֶׁש ֵ
בּורה ּולְ ִה ְת ַרּכֵ ז ַּבּלִ ּמּודְּ .בלִ ּמּוד ּכְ זֶ ה ָאנּו זֹוכִ ים ֶׂשה' ַמ ָּמׁש ִא ָּתנּו.
נִ ָּתן לִ לְ מֹד ַּב ֲח ָ
("ׁשם עֹולָ ם"
ּכֹותב ְּב ִס ְפרֹו ֵ
"ח ֵפץ ַחּיִ ים" ֵ
אדיןַ ,ה ְּמכֻ ּנֶ ה ֶה ָ
ַר ִּבי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ִאיר ֵמ ָר ִ
ּדּוע יֵ ׁש יִ ְתרֹון לְ לִ ּמּוד ֶׁשל ַר ִּבים:
ֵחלֶ ק א' ֶּפ ֶרק כ"א) ַא ְר ַּבע ִסּבֹות ַמ ַ
יֹוד ַע ֶׁש ִאם ֹלא יַ ּגִ ַיע יַ ְפ ִסידֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ָ .	.א ָדם ָּפחֹות ְמ ַפ ְס ֵפס ֶאת ַהּלִ ּמּוד ּכִ י ֵ
בּורה ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה ִּתלְ ַמד וְ הּוא יִ ָּׁש ֵאר ֵמ ָאחֹור ְּבלִ י לָ ַד ַעת.
ַה ֲח ָ
ּתֹורה
ּתֹורהַ ,מ ְרוִ ִיחים זְ כּות ֶׁשל לְ לַ ֵּמד ָ
נֹוסף לַ זְ כּות ֶׁשל לִ ּמּוד ָ
.	.לִ ְפ ָע ִמים ְּב ָ
ּתֹורה לַ ֲא ֵח ִריםּ .כֵ ַיצד? ִאם ֶא ָחד
נֹוס ֶפת  -לְ לַ ֵּמד ָ
לַ ֲא ֵח ִרים .זֹו ִמ ְצוָ ה ֶ
לֹומ ִדים וְ גַ ם ְמלַ ְּמ ִדים,
בּורה ֹלא ֵה ִבין וַ ֲא ֵח ִרים ַמ ְס ִּב ִירים לֹו ֵ -הם ּגַ ם ְ
ֵמ ַה ֲח ָ
וְ זֹו זְ כּות ּכְ פּולָ ה.
יטב.
ּיֹוד ַע ֵה ֵ
בּורה ֶׁש ֵ
.	.יֵ ׁש ָּפחֹות ָטעּויֹות ּכִ י ָס ִביר ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֶא ָחד ֵמ ַה ֲח ָ
לֹומ ִדים ,וְ זֹו זְ כּות לִ ְהיֹות ֻׁש ָּתף לְ כָ ְך.
יֹותר ִקּדּוׁש ֵׁשם ה' ִּבזְ כּות ֶׁש ַר ִּבים ְ
.	.יֵ ׁש ֵ

"לִ ּמּוד ַמ ֲע ִׁשיר"ָ ,צ ֲח ָקה ִׁשירֹ" ,לא נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ֲע ִׁש ִירים ְּבכֶ ֶסףֲ ,א ָבל
ּובכָ ל ִמ ְק ֶרה ּגַ ם
ָא ַה ְב ִּתי ֶאת ַה ִּמּלָ הִ ,היא ִמ ְת ָח ֶרזֶ ת ִעם ַה ֵּׁשם ֶׁשּלִ יִׁ ,שירְ .
ּומ ֲע ִׁשיר ְּב ֵדעֹות טֹובֹות
ּפֹורה ַ
ִאם ֹלא נִ ְהיֶ ה ֲע ִׁש ִירים ְּבכֶ ֶסף  -נִ זְ ּכֶ ה לְ לִ ּמּוד ֶ
ּובלִ ּמּוד טֹוב".
ְ
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בּורת לִ ּמּוד? ֵאיזֶ ה נִ ְפלָ א זֶ ה!
ָאז ָק ִד ָימהִ ,מי ְמיַ ֵּסד ֲח ַ
משימה

ִק ְבעּו לִ ּמּוד ְמ ֻׁש ָּתף ֶׁשל ּכְ ַּ 15-דּקֹות ִעם ִמ ְס ַּפר ֲח ֵב ִריםַ .ה ְק ִּפידּו ַעל
ּכְ לָ לֵ י ַה ִּׂש ַיח וְ ִה ְׁש ַּת ְּדלּו לְ ַד ֵּבר ַאְך וְ ַרק ְּבלִ ּמּוד.

ִעם ִמי ָקבַ ְע ִּתי לִ לְ מֹד? _____________________________
ָמה לָ ַמדְ נּו? ___________________________________
ּכַ ָּמה ְז ַמן הִ ְקּדַ ְׁשנּו? ______________________________
הַ ִאם הִ צְ לַ ְחנּו לִ לְ מֹד ּבִ ְרצִ ינּות וְהֶ ֱע ַמ ְקנּו ּבְ לִ ּמּוד?_______________
_________________________________________

בֹודה -
ִהנְ נִ י לַ ֲע ָ
ַהּכֹל ֵמ ֵאת ה' וְ לָ כֵ ן נִ ְת ַּפּלֵ ל ַעל ּכָ ל ָּדבָ ר
(ּפ ֶרק ג' ִמ ְׁשנָ ה ז'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
אֹומרֶּ :תן לֹו ִמ ֶּׁשּלֹוֶׁ ,ש ַא ָּתה
ּתֹותא ֵ
ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִאיׁש ַּב ְר ָ
אֹומר ִ(ּד ְב ִרי ַהּיָ ִמים א' כ"ט ,י"ד):
וְ ֶׁשּלְ ָך ֶׁשּלֹו .וְ ֵכן ְּב ָדוִ ד הּוא ֵ
"ּכי ִמ ְּמָך ַהּכֹל ִּומּיָ ְדָך נָ ַתּנּו לָ ְך".
ִ
לימוד

ַעל ָמה ְמ ַד ֵּבר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר?

טֹובים
ָא ָדם ֶׁשּזֹוכֶ ה וְ יֵ ׁש לֹו ְרכּוׁש אֹו ּכֶ ֶסףַ ,חּיָ ב לַ ֲעׂשֹות ִעם ַהּכֶ ֶסף ַהּזֶ ה ְּד ָב ִרים ִ
חֹוׁש ִבים ֶׁש ִה ַּׂשגְ נּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו,
שה' ִצּוָ הֲ .ה ֵרי ּכָ ל ָמה ֶׁש ָאנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ְ
ֶּב ֱא ֶמת זֶ ה ֹלא ֵמ ַע ְצ ֵמנּו ֶאּלָ א ֵמ ֵאת ה'.
חֹוׁשב ֶׁשהּוא ַמ ֲחלִ יט וְ הּוא ַמ ְרוִ ַיחֲ ,א ָבל ְּב ֶע ֶצם ה' ְמנַ ֵהל ֶאת ַהּכֹל.
ָא ָדם ֵ

סרטון

עֹוב ְדיָ ה
ּתֹורה ֶׁשל ָה ִראׁשֹון לְ ִצּיֹון ָה ַרב ַ
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע עֹוד ַעל ַא ֲה ַבת ָ
ִ
קּורט:
יֹוסי ְ
יֹוסף זצ"ל? ֻמזְ ָמנִ ים לִ ְצּפֹות ַּב ִּס ְרטֹון ִמ ִּפי ָה ַרב ִ
ֵ

יֹותר ַקל לֹו לְ וַ ֵּתר ַעל
ּקֹורה הּוא ֵמ ֵאת ה'ֵ ,
ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֵמ ִבין ֶׁשּכָ ל ָמה ֶׁש ֶ
ָה ְרכּוׁש ֶׁשּלֹו וְ לָ ֵתת ִמ ֶּמּנּו ְצ ָד ָקהּ ,כִ י ֶּב ֱא ֶמת זֶ ה ֹלא ֶׁשּלֹו ֶאּלָ א ֶׁשל ה'.
"ּבא ָא ָדם ֶא ָחד
רּוריָ ה ִא ְׁשּתֹוָ :
ּכַ ֲא ֶׁשר ֵמתּו לְ ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְׁשנֵ י ָּבנִ יםָ ,א ְמ ָרה לֹו ְּב ְ
(מ ְד ָרׁש ִמ ְׁשלֵ י ל"א).
וְ נָ ַתן לִ י ִּפ ָּקדֹון ,וְ ַעכְ ָׁשו ָּבא לִ ּטֹל אֹותֹו .נַ ֲחזִ יר לֹו אֹו ֹלא?" ִ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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ׁשֹואלֶ ת אֹותֹוִ :אם ָא ָדם נָ ַתן לִ י ֵח ֶפץ לִ ְׁשמֹר ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך הּוא
ִהיא ֶ
מּורה לָ ֵתת לֹו? ַעל יְ ֵדי ְׁש ֵאלָ ה זֹו ִהיא
חֹוזֵ ר ְּומ ַב ֵּקׁש ֶאת ַה ֵח ֶפץַ ,ה ִאם ֲאנִ י ֲא ָ
ְמ ַחּזֶ ֶקת ֶאת ַּב ֲעלָ ּה ַר ִּבי ֵמ ִאיר ִּב ְׁש ַעת ָה ָאסֹון ֶׁש ָּק ָרה לָ ֶהם ,וְ עֹוזֶ ֶרת לֹו לְ ָה ִבין
ֶׁש ֲא ִפּלּו ּכַ ֲא ֶׁשר ֵמתּו לָ ֶהם ְׁשנֵ י ָּבנִ ים ,זֶ ה ֵמ ֵאת ה' .הּוא זֶ ה ֶׁשּנָ ַתן ֶאת ַה ָּבנִ ים
וְ כָ ֵעת ֶה ֱחלִ יט לְ ַק ְח ָּתם ַּב ֲחזָ ָרה.
לֹומר  -זֶ ה ֶׁשּלִ יֲ ,אנִ י ָקנִ ִיתי ֶאת זֶ הֲ ,אנִ י ִק ַּבלְ ִּתי ֶאת זֶ ה,
ְמאֹוד ַמ ֵהר ָאנּו ְרגִ ילִ ים ַ
וְ לָ כֵ ן ֹלא לָ ֵתת לָ ֲא ֵח ִרים .אּולָ ם ֶּב ֱא ֶמת ְצ ִריכִ ים לִ זְ ּכֹר ֶׂשה' הּוא ֶׁשּנָ ַתן לָ נּו וְ ַהּכֹל
"ּתן לֹו ִמ ֶּׁשּלֹו"ֲ .אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לַ ֲחׁשֹב ֶׁשּנַ ְצלִ ַיח לַ ֲעׂשֹות
ֶׁשּלֹו ,וְ כִ לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֵ
ירּוסים ְק ַטּנִ ים וְ ֵהם ְמ ַׁש ְּב ִׁשים לָ נּו
ּכָ ל ִמינֵ י ְּד ָב ִריםֲ ,א ָבל ַּבּסֹוף ה' ׁשֹולֵ ַח לָ נּו וִ ִ
גֹור ִמים לָ נּו ַמ ֲחלֹות.
ידּודים וְ ְ
אֹותנּו לְ ִב ִ
יסים ָ
ֶאת ַהּכֹלַ ,מכְ נִ ִ
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אֹומר לָ ֶהם
ְּב ֻח ָּמׁש ְּד ָב ִרים (ח' ,י"א-י"ח) מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְמ ַחּזֵ ק ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .הּוא ֵ
ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר יִ ּכָ נְ סּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ְבנּו ָּב ִּתים וְ יִ ְטעּו ֵע ִצים וְ ִת ְהיֶ ה לָ ֶהם ַּפ ְרנָ ָסה
"ה ָּׁש ֶמר לְ ָך,
אֹומר לָ ֶהםִ :
ְּב ֶׁש ַפעֵ ,הם ֲעלּולִ ים לִ ְׁשּכ ַֹח ֶׁש ַהּכֹל ֵמ ֵאת ה' .לָ כֵ ן מ ֶֹׁשה ֵ
ֹלקיָך ...וְ ָא ַמ ְר ָּת ִּבלְ ָב ֶבָך ּכ ִֹחי וְ ע ֶֹצם יָ ִדי ָע ָׂשה לִ י ֶאת ַה ַחיִ ל
ֶּפן ִּת ְׁשּכַ ח ֶאת ה' ֱא ֶ
ֹלקיָך ּכִ י הּוא ַהּנ ֵֹתן לְ ָך ּכ ַֹח לַ ֲעׂשֹות ָחיִ ל".
ַהּזֶ ה ,וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת ה' ֱא ֶ
ּגַ ם ְּביָ ֵמינּוַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ָחגַ גְ נּו ֶאת יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות וְ ָׂש ַמ ְחנּו ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ְמ ִדינָ ה ִמ ֶּׁשּלָ נּו
ּכֹוח לַ ֲעׂשֹות ַחיִ לָּ .ת ִמיד
ּנֹותן לָ נּו ֶאת ַה ַ
וְ ָצ ָבא ִמ ֶּׁשּלָ נּוָ ,עלֵ ינּו לִ זְ ּכֹר ֶׂשה' הּוא ַה ֵ
ָצ ִריְך לִ ְראֹות ֵאיְך ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ַסּיֵ ַע ַּב ֲע ֵדנּו ּולְ הֹודֹות לֹו ַעל ַהּכֹלָ .אז ָמה
ָאנּו נִ ְד ָר ִׁשים לַ ֲעׂשֹות?

יׁשית.
ִר ְׁשמּו ֲח ִמ ָּׁשה ִמ ְק ִרים ֶׁש ָּקרּו ַּב ְּמ ִדינָ ה אֹו ִּב ְס ִב ַיב ְתכֶ ם אֹו לָ כֶ ם ִא ִ
משימה ִח ְׁשבּו ְּב ָמה ּתּוכְ לּו לִ ְפנֹות ֶאל ה' ְּב ֶה ְק ֵׁשר ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהםֵ .איזֹו ְּת ִפּלָ ה
אֹומ ִרים ְּבכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ִּמ ְק ִרים? נִ ָּתן לִ ְבחֹר ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים
ֱהיִ ֶיתם ְ
יׁשית.
וְ נִ ָּתן לְ ַח ֵּבר ְּת ִפּלָ ה ִא ִ
ִמ ְק ֶרה א'

ִמ ְק ֶרה ג'

ִמ ְק ֶרה ב'

ִמ ְק ֶרה ה'

ִמ ְק ֶרה ד'

ּקֹורה לָ נּו וְ לָ ַד ַעת ֶׁשּזֶ ה ֵמ ֵאת ה' ,לִ ְפנֹות ֵאלָ יו לְ ֶעזְ ָרה
לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ַעל ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ֶ
וְ גַ ם לְ הֹודֹות לֹו.
"חכְ ָמה ִּבינָ ה וְ ַד ַעת"ֶׁ ,שּנָ ִבין וְ נִ זְ ּכֹר ֶאת
ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ִמ ְב ָחן  -נִ ְפנֶ ה ֶאל ה' ּונְ ַב ֵּקׁש ָ
ַהח ֶֹמר ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו.
ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו נְ ִס ָיעה  -נִ ְפנֶ ה ֶאל ה' ּונְ ַב ֵּקׁש ֶׁשּיִ ְׁשמֹר ָעלֵ ינּו ַּב ֶּד ֶרְך.
ִאם ֲאנַ ְחנּו ְמ ַקּנְ ִאים  -נִ ְפנֶ ה ֶאל ה' ּונְ ַב ֵּקׁש ֶׁשּנַ ְצלִ ַיח לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ּולְ וַ ֵּתר.

סרטון

רֹוצים לְ ַה ְרּגִ יׁש עֹוד ֶׁש ַהּכֹל ֵמ ֵאת ה'?
ִ
ִהּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון ַה ְּמ ַס ֵּפר ַעל ָה ַרב זְ ֵאב ָקרֹוב זצ"ל:

ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש ָּבעֹולָ ם ַמּגֵ ַפת קֹורֹונָ ה  -נָ ִבין ֶׂשה' ַמזְ ּכִ יר לָ נּו ֶׁש ָאנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ְּבעֹולָ ם
יֹותר ,וְ ָעלֵ ינּו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֹלא ַרק ַעל ַהּקֹורֹונָ ה ֶאּלָ א ֶׁשּיָ בֹוא ַה ָּמ ִׁש ַיח וְ יִ ָּבנֶ ה
ָקדֹוׁש ֵ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ .כָ ל ַהּכֹוחֹות ֶׁשּלָ נּו ֵהם ֵמ ִאּתֹו יִ ְת ָּב ַרְך ,לָ כֵ ן ָאנּו ְצ ִריכִ ים ֶאת ָה ֶעזְ ָרה ֶׁשּלֹו
ּנֹותן לָ נּו.
וְ גַ ם לְ הֹודֹות לֹו ַעל ָמה ֶׁש ֵ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.

"הנְ נִ י" ִ -הנְ נִ י מּוכָ ן ְּומזֻ ָּמן לְ כָ ל ָּד ָבר ֶׂשה' ְמזַ ֵּמן לִ י .נִ ְת ַּפּלֵ ל ֵאלָ יו
חֹוב ֶרת ִ
ָק ָראנּו לַ ֶ
ּכֹוח.
ּנֹותן לָ נּו ֶאת ַה ַ
ּ -כִ י הּוא ַה ֵ

נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ַ -הּכֹל ֵמ ֵאת ה'
וְ לָ כֵ ן ָעלֵ ינּו לָ ֵתת לַ ֲא ֵח ִרים
(ּפ ֶרק ג' ִמ ְׁשנָ ה ז'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
אֹומרֶּ :תן לֹו ִמ ֶּׁשּלֹוֶׁ ,ש ַא ָּתה
תֹותא ֵ
ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִאיׁש ַּב ְר ַ
אֹומר (דברי הימים א' כ"ט,
וְ ֶׁשּלְ ָך ֶׁשּלֹו .וְ ֵכן ְּב ָדוִ ד הּוא ֵ
"ּכי ִמ ְּמָך ַהּכֹל ִּומּיָ ְדָך נָ ַתּנּו לָ ְך".
י"ד)ִ :

לימוד

ּקֹוד ֶמת?
ֶרגַ ע ,אּולַ י ִה ְת ַּבלְ ַּבלְ נּו? זֹו ֹלא ָהיְ ָתה ַהּיְ ִח ָידה ַה ֶ

ּקֹוד ֶמת ָר ִאינּו ֶׁשּכֵ יוָ ן ֶׁש ַהּכֹל ֵמ ֵאת ה'
אֹותּה ִמ ְׁשנָ הַ ,אְך ַּבּיְ ִח ָידה ַה ֶ
ָא ְמנָ ם זֹו ָ
 ָאנּו ַחּיָ ִבים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ,לִ ְפנֹות ֵאלָ יו ּולְ ַב ֵּקׁש ּכָ ל ָּד ָבר ּולְ הֹודֹות ַעל ּכָ ל ָמהרֹוצים לָ ִׂשים ָּדגֵ ׁש ַעל ַמ ֲע ֵׂשי ַה ֶח ֶסד ֶׁש ִּביכָ לְ ֵּתנּו
ֶׁשּנָ ַתן לָ נּוַּ .בּיְ ִח ָידה ַהּזֹו ָאנּו ִ
לֹומר ִ'הנְ נִ י לִ גְ ִמילּות
רֹוצים לִ לְ מֹד ַ
לַ ֲעׂשֹות ְּב ִע ְקבֹות ַה ַּמ ָּתנֹות ֶׂשה' נָ ַתן לָ נּוָ .אנּו ִ
ֲח ָס ִדים''ִ ,הנְ נִ י מּוכָ ן ְּומזֻ ָּמן לִ גְ מֹל ֶח ֶסד'!
רֹוצה לָ ֵתת
יׁשים 'זֶ ה ֶׁשּלִ יָ ,אז ֲאנִ י ֹלא ֶ
זֶ ה ִּבכְ לָ ל ֹלא ַקלַ .ה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ָאנּו ַמ ְרּגִ ִ
ִמּזֶ ה לְ ַאף ֶא ָחד'.
"ּתן לֹו ִמ ֶּׁשּלֹו"ָ .מה ַהּכַ ּוָ נָ ה?
תֹותא יֵ ׁש ֵע ָצהֵ :
לַ ַּתּנָ א ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִאיׁש ַּב ְר ַ
ִאם ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁשּכָ ל ָמה ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו הּוא ֵמ ֵאת ה'ֶׁ ,שּזֶ ה ְּב ֶע ֶצם ֶׁשּלֹו ֶׁ -של
יֹותר ַקל לָ ֵתת .נֵ ַדע ֶׁש ָּמה ֶׁש ָּקנִ ינּו וְ ָא ַס ְפנּו ֵאינֹו ֶּב ֱא ֶמת
ה' ,וְ ֹלא ֶׁשּלָ נּו ,יִ ְהיֶ ה לָ נּו ֵ
ֶׁשּלָ נּו ֶאּלָ א נִ ָּתן לָ נּו לְ ַמ ָּט ָרה ְמ ֻסּיֶ ֶמת ֵמ ֵאת ה'.
קּוקים לְ ֶעזְ ָר ֵתנּו .ה'
ה' נָ ַתן לָ נּו ֶׁש ַפע ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּנּוכַ ל לָ ֵתת ִמ ֶּמּנּו לַ ֲא ֵח ִרים ַהּזְ ִ
ּכֹוח ַהּנְ ִתינָ ה
ּכֹוח ַהּנְ ִתינָ הֶׁ ,שהּוא ּגַ ם ּכֹוחֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ .
ָּב ָרא ָּבנּו ֶאת ַ
(על ִּפי ָה ַרב ֶּד ְסלֶ ר).
מּורה ַ
ֵּפרּוׁשֹו לַ ֲעׂשֹות טֹוב וְ לָ ֵתת ְּבלִ י לְ ַק ֵּבל ָּד ָבר ִּב ְת ָ
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אֲ בִ ַיׁשיִ :אם הָ יּו א ְֹומ ִרים לְ ָך לָ ֵתת לַ ֲא ֵח ִרים ַמ ָּתנֹות וְהֵ ם ַאף ַּפ ַעם
ֹלא י ֲַח ִזירּו לְ ָך ,הָ י ִָית ַמ ְסּכִ ים?
ּבְ ָניָהֹ :לא נ ְִר ֶאה לִ יָ ,מה ַא ְרו ִַיח ִמּכָ ְך?
אֲ בִ ַיׁשיּ :כְ ֶׂשה' ּבָ ָרא ֶאת הָ עֹולָ ם הּוא נ ַָתן לָ נּו ֶׁש ַפע ֶׁשל ַמ ָּתנֹות ,ו ְָאנּו
לְ עֹולָ ם ֹלא נּוכַ ל לְ הַ ֲח ִזיר לֹו ּכִ י יֵׁש לֹו הַ ּכֹל.
ּבְ ָניָהָ :אז ִאם ה' ָע ָׂשה ּכָ כָ ה ָאז ַּגם ֲאנ ְַחנּו ְיכֹולִ ים?
אֲ בִ ַיׁשיֶ :זה ָק ֶׁשהֲ ,אבָ ל ָאנּו ִמ ְׁש ַּתּדְ לִ ים לִ לְ מֹד ִמ ֶּמּנּו לָ ֵתת לַ ֲא ֵח ִרים
ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּובְ ר ַֹחב לֵ בּ ,בְ לִ י לְ צַ ּפֹות לִ ְתמ ָּורה.
ּבְ ָניָהֲ :אבָ ל ֶר ַגעֶ ...זה ְקצָ ת ּבִ לְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי...
ה' ָע ָׂשה ְוע ֶֹוׂשה ּדְ בָ ִרים ּכָ ֵאּלֶ ה ְּגדֹולִ ים ו ֲַעצ ִּומיםּ ,בְ לִ י לְ ַקּבֵ ל ׁשּום
ְּתמ ָּורה ,ו ֲַאנ ְַחנּו ַרק יְלָ דִ יםֹ ...לא נּוכַ ל לְ הַ ִּג ַיע לִ נ ְִתינָה ֻמ ְׁשלֶ ֶמת
ֶׁשּכָ זֹו לְ עֹולָ םָ .אז אּולַ י ּבִ כְ לָ ל ֹלא ָׁשוֶה לָ ֵתת לַ ֲא ֵח ִרים ּכִ י ֹלא נַצְ לִ ַיח
לְ עֹולָ ם לִ הְ יֹות ּכָ מֹוהּו?
אֲ בִ ַיׁשיֲ :אנִי ֵמבִ ין ֶאת ָמה ֶׁש ַא ָּתה א ֵֹומר .הַ ְרּבֵ ה ֲאנ ִָׁשים ח ְֹוׁשבִ ים
ּכָ ְךַּ ,גם ְמבֻ ָּג ִרים.
ֵמהָ ַרב קּוק לָ ַמדְ נּו ֶׁש ָּמה ֶׂשה' רֹוצֶ ה ֶׁשּנ ֲַע ֶׂשה ֶזה ַמ ֲע ִׂשים טֹובִ ים
ּונ ְִתינָהּ ,בְ צֵ רּוף ּכַ ָּונָה טֹובָ ה.
ּבְ ָניָה :הֵ בַ נ ְִּתי! ָאז הָ ִע ָּקר ֶׁשּנ ִֵּתן ּכַ ָּמה ֶׁש ָאנּו ְיכֹולִ יםַּ ,גם ִאם ֲאנ ְַחנּו
ַרק יְלָ דִ ים!
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ּיֹותר ַמ ָּתנֹות ֶׁש ִּק ַּבלְ ֶּתם ֶמה' ְּ -תכּונֹות טֹובֹות
ּכִ ְתבּו ְר ִׁש ָימה ֶׁשל ּכַ ָּמה ֶׁש ֵ
משימה וְ כִ ְׁשרֹונֹות ֶׁשּיֵ ׁש ָּבכֶ םִ .ח ְׁשבּו ּכֵ ַיצד ּתּוכְ לּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַמ ָּתנֹות ֵאּלּו וְ לָ ֵתת
ֵמ ֵהן ּגַ ם לַ ֲא ֵח ִרים.

ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶּפ ֶרק ג'
לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

רּוׁשלְ ִמי"ָ ,היָ ה ְּדמּות ֻמ ְפלָ ָאה ְּומיֻ ֶח ֶדת
"ה ַּצ ִּדיק ַהּיְ ַ
ַר ִּבי ַא ְריֵ ה לֵ וִ יןַ ,ה ְּמכֻ ּנֶ ה ַ
ּפּורים
מּורהַ .ה ְר ֵּבה ִס ִ
ְּב ִמינָ ּה ,וְ כָ ל ַחּיָ יו ָע ַסק ִּבגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים לְ ֹלא ַק ָּבלַ ת ְּת ָ
נִ ָּתן לְ ַס ֵּפר ָעלָ יוַ ,אְך ִּב ְמקֹום זֶ ה ֵצ ַר ְפנּו לָ כֶ ם ִס ְרטֹוןֻ .מזְ ָמנִ ים לִ ְצּפֹות.

סרטון

ַהּזַ ָּמר ַא ֲהרֹן ַרזְ ֵאל ִח ֵּבר ִׁשיר ַעל ַר ִּבי ַא ְריֵ ה ֻ -מזְ ָמנִ ים לִ ְׁשמ ַֹע:

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

לׁשה
אֹומרִ :ה ְס ַּת ֵּכל ִּב ְׁש ָ
(א) ֲע ַק ְביָ א ֶבן ַמ ֲהלַ לְ ֵאל ֵ
את,
ְד ָב ִרים וְ ֵאין ַא ָּתה ָבא לִ ֵידי ֲע ֵב ָרהַּ .דע ֵמ ַאיִ ן ָּב ָ
ּולְ ָאן ַא ָּתה הֹולֵ ְך ,וְ לִ ְפנֵ י ִמי ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ֵּתן ִּדין
רּוחהּ ,ולְ ָאן ַא ָּתה
את ִ -מ ִּט ָּפה ְס ָ
וְ ֶח ְׁשּבֹוןֵ .מ ַאיִ ן ָּב ָ
הֹולֵ ְך  -לִ ְמקֹום ָע ָפרִ ,ר ָּמה וְ תֹולֵ ָעה .וְ לִ ְפנֵ י ִמי ַא ָּתה
ָע ִתיד לִ ֵּתן ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון  -לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
אֹומרֱ :הוֵ י ִמ ְת ַּפּלֵ ל
(ב) ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְסגַ ן ַהּכ ֲֹהנִ ים ֵ
מֹור ָאּהִ ,איׁש ֶאת
לֹומּה ֶׁשל ַמלְ כּותֶׁ ,ש ִאלְ ָמלֵ א ָ
ִּב ְׁש ָ
אֹומרְׁ :שנַ יִ ם
ֵר ֵעהּו ַחּיִ ים ָּבלָ עּוַ .ר ִּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶּבן ְּת ַר ְדיֹון ֵ
מֹוׁשב
תֹורה ֲ -ה ֵרי זֶ ה ַ
ּיֹוׁש ִבין וְ ֵאין ֵּבינֵ ֶיהן ִּד ְב ֵרי ָ
ֶׁש ְ
מֹוׁשב לֵ ִצים ֹלא
“ּוב ַ
לֵ ִציםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (תהלים א’ ,א’)ְ :
תֹורה
ּיֹוׁש ִבין וְ יֵ ׁש ֵּבינֵ ֶיהם ִּד ְב ֵרי ָ
יָ ָׁשב”ֲ .א ָבל ְׁשנַ יִ ם ֶׁש ְ
 ְׁש ִכינָ ה ְׁשרּויָ ה ֵבינֵ ֶיהםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (מלאכי ג’ ,ט”ז):“אז נִ ְד ְּברּו יִ ְר ֵאי ה’ ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו וַ ּיַ ְק ֵׁשב ה’ וַ ּיִ ְׁש ָמע
ָ
חׁש ֵבי ְׁשמֹו”.
וַ ּיִ ָּכ ֵתב ֵס ֶפר זִ ָּכרֹון לְ ָפנָ יו לְ יִ ְר ֵאי ה’ ּולְ ְ
עֹוסק
ּיֹוׁשב וְ ֵ
ֵאין לִ י ֶאּלָ א ְׁשנָ יִ םִ .מּנַ יִ ן ֶׁש ֲא ִפּלּו ֶא ָחד ֶׁש ֵ
קֹוב ַע לֹו ָׂש ָכר? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ּתֹורהֶׁ ,ש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
ַּב ָ
(איכה ג’ ,כ”ח)“ :יֵ ֵׁשב ָּב ָדד וְ יִ ּדֹם ִּכי נָ ַטל ָעלָ יו”.

5

5

ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

5

5

5

5

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

5

5

חתימת
הורה

_____
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לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

לׁשה ֶׁש ָא ְכלּו ַעל ֻׁשלְ ָחן
אֹומרְׁ :ש ָ
(ג) ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
תֹורה ְּ -כ ִאּלּו ָא ְכלּו
ֶא ָחד וְ ֹלא ָא ְמרּו ָעלָ יו ִּד ְב ֵרי ָ
“ּכי ָּכל
ִמּזִ ְב ֵחי ֵמ ִתיםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (ישעיה כ”ח ,ח’)ִ :
לׁשה
ֻׁשלְ ָחנֹות ְמלְ אּו ִקיא ,צ ָֹאה ְּבלִ י ָמקֹום”ֲ .א ָבל ְׁש ָ
תֹורה -
ֶׁש ָא ְכלּו ַעל ֻׁשלְ ָחן ֶא ָחד וְ ָא ְמרּו ָעלָ יו ִּד ְב ֵרי ָ
ְכ ִאּלּו ָא ְכלּו ִמ ֻּׁשלְ ָחנֹו ֶׁשל ָמקֹום ָּברּוְך הּואֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
(יחזקאל מ”א ,כ”ב)“ :וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלַ י זֶ ה ַה ֻּׁשלְ ָחן ֲא ֶׁשר
לִ ְפנֵ י ה’”.

5

5

5

אֹומרַ :הּנֵ עֹור ַּבּלַ יִ לָ ה
(ד) ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן ֲח ִכינַ אי ֵ
וְ ַה ְמ ַהּלֵ ְך ַּב ֶּד ֶרְך יְ ִח ִידי וְ ַה ְמ ַפּנֶ ה לִ ּבֹו לְ ַב ָּטלָ הֲ ,ה ֵרי זֶ ה
ִמ ְת ַחּיֵ ב ְּבנַ ְפׁשֹו.

5

5

5

אֹומרָּ :כל ַה ְמ ַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל
(ה) ַר ִּבי נְ חּונְ יָ א ֶּבן ַה ָּקנָ ה ֵ
ּתֹורהַ ,מ ֲע ִב ִירין ִמ ֶּמּנּו עֹל ַמלְ כּות וְ עֹל ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ .וְ ָכל
ָ
נֹותנִ ין ָעלָ יו עֹל ַמלְ כּות וְ עֹל
ּתֹורהְ ,
ּפֹורק ִמ ֶּמּנו עֹל ָ
ַה ֵ
ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ.

5

5

5
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ִ

אֹומר:
ּדֹוסא ִאיׁש ְּכ ַפר ֲחנַ נְ יָ ה ֵ
(ו) ַר ִּבי ֲחלַ ְפ ָּתא ֶבן ָ
ּתֹורהְׁ ,ש ִכינָ ה ְׁשרּויָ ה
עֹוס ִקין ַּב ָ
ּיֹוׁש ִבין וְ ְ
ֲע ָׂש ָרה ֶׁש ְ
ֹלקים נִ ָּצב
“א ִ
ֵבינֵ ֶיהםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (תהלים פ”ב ,א’)ֱ :
ַּב ֲע ַדת ֵאל”ִּ .ומּנַ יִ ן ֲא ִפּלּו ֲח ִמ ָּׁשהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (עמוס ט’,
לׁשה,
ו’)“ :וַ ֲאגֻ ָּדתֹו ַעל ֶא ֶרץ יְ ָס ָדּה”ִּ .ומּנַ יִ ן ֲא ִפּלּו ְׁש ָ
ֹלקים יִ ְׁשּפֹט”.
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים פ”ב ,א’)ְּ ,ב ֶק ֶרב ֱא ִ
“אז
ִּומּנַ יִ ן ֲא ִפּלּו ְׁשנַ יִ םֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (מלאכי ג’ ,ט”ז)ָ :
נִ ְד ְּברּו יִ ְר ֵאי ה’ ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו וַ ּיַ ְק ֵׁשב ה’ וַ ּיִ ְׁש ָמע”
“ּב ָכל
וְ גֹו’ִּ .ומּנַ יִ ן ֲא ִפּלּו ֶא ָחדֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (שמות כ’ ,כ’)ְ :
ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ַאזְ ִּכיר ֶאת ְׁש ִמי ָאבֹוא ֵאלֶ יָך ֵּוב ַר ְכ ִּתיָך”.
אֹומרֶּ :תן לֹו ִמ ֶּׁשּלֹו,
ּתּותא ֵ
(ז) ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִאיׁש ַּב ְר ָ
אֹומר (דברי
ֶׁש ַא ָּתה וְ ֶׁשּלָ ְך ֶׁשּלֹו .וְ ֵכן ְּב ָדוִ ד הּוא ֵ
“ּכי ִמ ְּמָך ַהּכֹל ִּומּיָ ְדָך נָ ַתּנּו לָ ְך”.
הימים א’ כ”ט ,י”ד)ִ :
אֹומרַ :ה ְמ ַהּלֵ ְך ַב ֶּד ֶרְך וְ ׁשֹונֶ ה ַּומ ְפ ִסיק
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
"מה ּנָ ֶאה ִאילָ ן זֶ ה ַּומה ּנָ ֶאה נִ יר זֶ ה"
אֹומר ַ
ִמ ִּמ ְׁשנָ תֹו וְ ֵ
 ַמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתּוב ְּכ ִאּלּו ִמ ְת ַחּיֵ ב ְּבנַ ְפׁשֹו.אֹומר:
ּדֹוס ַּתאי ְּב ַר ִּבי יַ ּנַ אי ִמּׁשּום ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
(ח) ַר ִּבי ְ
ּׁשֹוכ ַח ָּד ָבר ֶא ָחד ִמ ִּמ ְׁשנָ תֹוַ ,מ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתּוב
ָּכל ַה ֵ
ְּכ ִאּלּו ִמ ְת ַחּיֵ ב ְּבנַ ְפׁשֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (דברים ד’ ,ט’):
ּוׁשמֹר נַ ְפ ְׁשָך ְמאֹד ֶּפן ִּת ְׁש ַּכח ֶאת
ַ“רק ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ְ
ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָראּו ֵעינֶ יָך” .יָ כֹול ֲא ִפּלּו ָת ְק ָפה ָעלָ יו
“ּופן יָ סּורּו ִמּלְ ָב ְבָך ּכֹל
לֹומר (שם) ֶ
ִמ ְׁשנָ תֹוַּ ,תלְ מּוד ַ
יְ ֵמי ַחּיֶ יָך”ָ .הא ֵאינֹו ִמ ְת ַחּיֵ ב ְּבנַ ְפׁשֹו ַעד ֶׁשּיֵ ֵׁשב וִ ִיס ֵירם
ִמּלִ ּבֹו.
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ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

אֹומרּ :כֹל ֶׁשּיִ ְר ַאת ֶח ְטאֹו
ּדֹוסא ֵ
(ט) ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶבן ָ
קֹוד ֶמת לְ ָח ְכ ָמתֹו ָ -ח ְכ ָמתֹו ִמ ְת ַקּיֶ ֶמת .וְ כֹל ֶׁש ָח ְכ ָמתֹו
ֶ
קֹוד ֶמת לְ יִ ְר ַאת ֶח ְטאֹו ֵ -אין ָח ְכ ָמתֹו ִמ ְת ַקּיֶ ֶמת .הּוא
ֶ
אֹומרּ :כֹל ֶׁש ַּמ ֲע ָׂשיו ְמ ֻר ִּבין ֵמ ָח ְכ ָמתֹוָ ,ח ְכ ָמתֹו
ָהיָ ה ֵ
ִמ ְת ַקּיֶ ֶמת ,וְ כֹל ֶׁש ָח ְכ ָמתֹו ְמ ֻר ָּבה ִמ ַּמ ֲע ָׂשיו ֵ -אין
ָח ְכ ָמתֹו ִמ ְת ַקּיֶ ֶמת.

5

5

5

נֹוחה ֵה ֶימּנּו
רּוח ַה ְּב ִרּיֹות ָ
אֹומרּ :כֹל ֶׁש ַ
(י) הּוא ָהיָ ה ֵ
רּוח ַה ְּב ִרּיֹות
נֹוחה ֵה ֶימּנּו .וְ כֹל ֶׁש ֵאין ַ
רּוח ַה ָּמקֹום ָ
 ַנֹוחה ֵה ֶימּנּוַ .ר ִּבי
רּוח ַה ָּמקֹום ָ
נֹוחה ֵה ֶימּנּו ֵ -אין ַ
ָ
אֹומרֵׁ :שנָ ה ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית ,וְ יַ יִ ן ֶׁשל
דֹוסא ֶבן ַה ְר ִּכינָ ס ֵ
ָ
יׁש ַיבת ָּב ֵּתי ְכנֵ ִסּיֹות ֶׁשל
ָצ ֳה ַריִ ם ,וְ ִׂש ַיחת ַהיְ לָ ִדים ,וְ ִ
מֹוצ ִיאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָהעֹולָ ם.
ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ִ -

5

5

5

אֹומרַ :ה ְמ ַחּלֵ ל ֶאת
ּמֹוד ִעי ֵ
(יא) ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַה ָ
ּמֹועדֹות ,וְ ַה ַּמלְ ִּבין ְּפנֵ י
ַה ֳּק ָד ִׁשים ,וְ ַה ְמ ַבּזֶ ה ֶאת ַה ֲ
ֲח ֵברֹו ָב ַר ִּבים ,וְ ַה ֵּמ ֵפר ְּב ִריתֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יו
ּתֹורה ֶׁשֹּלא ַכ ֲהלָ ָכהַ ,אף
ַה ָּׁשלֹום ,וְ ַה ְמּגַ ּלֶ ה ָפנִ ים ַּב ָ
טֹוביםֵ ,אין לֹו ֵחלֶ ק
תֹורה ַּומ ֲע ִׂשים ִ
ַעל ִּפי ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו ָ
לָ עֹולָ ם ַה ָּבא.

5

5

5

נֹוח
אֹומרֱ :הוֵ י ַקל לָ רֹאׁש וְ ַ
(יב) ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵ
לַ ִּת ְׁשח ֶֹרת ,וֶ ֱהוֵ י ְמ ַק ֵּבל ֶאת ָּכל ָה ָא ָדם ְּב ִׂש ְמ ָחה.

5

5

5

אֹומרְׂ :שחֹוק וְ ַקּלּות רֹאׁש ַמ ְרּגִ ילִ ין
(יג) ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
עׁשר.
ּתֹורהַ .מ ַע ְׂשרֹותְ ,סיָ ג לָ ֶ
ּסֹורתְ ,סיָ ג לַ ָ
לְ ֶע ְרוָ הַ .מ ֶ
נְ ָד ִריםְ ,סיָ ג לַ ְּפ ִריׁשּותְ .סיָ ג לַ ָח ְכ ָמה – ְׁש ִת ָיקה.
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אֹומרָ :ח ִביב ָא ָדם ֶׁשּנִ ְב ָרא ְב ֶצלֶ ם.
(יד) הּוא ָהיָ ה ֵ
נֹוד ַעת לֹו ֶׁשּנִ ְב ָרא ְב ֶצלֶ םֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
ִח ָּבה יְ ֵת ָרה ַ
ֹלקים ָע ָׂשה ֶאת
“ּכי ְּב ֶצלֶ ם ֱא ִ
(בראשית ט’ ,ו’)ִ :
ָה ָא ָדם”ֲ .ח ִב ִיבין יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ְק ְראּו ָבנִ ים לַ ָּמקֹוםִ .ח ָּבה
נֹוד ַעת לָ ֶהם ֶׁשּנִ ְק ְראּו ָבנִ ים לַ ָּמקֹוםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
יְ ֵת ָרה ַ
ֹלק ֶיכם”ֲ .ח ִב ִיבין
“ּבנִ ים ַא ֶּתם לַ ה’ ֱא ֵ
(דברים י”ד ,א’)ָ :
נֹוד ַעת
יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שּנִ ַּתן לָ ֶהם ְּכלִ י ֶח ְמ ָּדהִ .ח ָּבה יְ ֵת ָרה ַ
לָ ֶהם ֶׁשּנִ ַּתן לָ ֶהם ְּכלִ י ֶח ְמ ָּדה ֶׁשּבֹו נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם,
“ּכי לֶ ַקח טֹוב נָ ַת ִּתי לָ ֶכם,
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (משלי ד’ ,ב’)ִ :
ּתֹור ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבּו”.
ָ

5
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5

(טו) ַהּכֹל ָצפּוי ,וְ ָה ְרׁשּות נְ תּונָ הְ ,ובטֹוב ָהעֹולָ ם נִ ּדֹון.
וְ ַהּכֹל לְ ִפי רֹב ַה ַּמ ֲע ֶׂשה.

5

5

5

צּודה
אֹומרַ :הּכֹל נָ תּון ָּב ֵע ָרבֹוןְּ ,ומ ָ
(טז) הּוא ָהיָ ה ֵ
תּוחה ,וְ ַה ֶחנְ וָ נִ י ַמ ִּקיף,
רּוסה ַעל ָּכל ַה ַחּיִ יםַ .ה ֲחנּות ְּפ ָ
ְפ ָ
רֹוצה לִ לְ וֹות יָ בֹוא
ּכֹות ֶבת ,וְ ָכל ָה ֶ
תּוח ,וְ ַהּיָ ד ֶ
וְ ַה ִּפנְ ָקס ָּפ ַ
וְ יִ לְ וֶ ה ,וְ ַהּגַ ָּב ִאים ַמ ֲחזִ ִירים ָּת ִדיר ְּב ָכל יֹום ,וְ נִ ְפ ָר ִעין
ִמן ָה ָא ָדם ִמ ַּד ְעּתֹו וְ ֶׁשֹּלא ִמ ַּד ְעּתֹו ,וְ יֵ ׁש לָ ֶהם ַעל ַמה
עּודה.
ֶּׁשּיִ ְסמֹוכּו ,וְ ַה ִּדין ִּדין ֱא ֶמת ,וְ ַהּכֹל ְמ ֻת ָּקן לַ ְּס ָ

5

5

5
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לֹומ ֶד ָיה
ּתֹורה וְ ְ
ּתֹורה ּ -כְ בֹוד ַה ָ
ִהנְ נִ י לַ ָ
לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

ּתֹורה,
אֹומרִ :אם ֵאין ָ
(יז) ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה ֵ
ּתֹורהִ .אם ֵאין
ֵאין ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץִ .אם ֵאין ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץֵ ,אין ָ
ָח ְכ ָמהֵ ,אין יִ ְר ָאהִ .אם ֵאין יִ ְר ָאהֵ ,אין ָח ְכ ָמהִ .אם
ֵאין ִּבינָ הֵ ,אין ָּד ַעתִ .אם ֵאין ַּד ַעתֵ ,אין ִּבינָ הִ .אם ֵאין
ּתֹורהֵ ,אין ֶק ַמח .הּוא ָהיָ ה
ּתֹורהִ .אם ֵאין ָ
ֶק ַמחֵ ,אין ָ
אֹומרּ :כֹל ֶׁש ָח ְכ ָמתֹו ְמ ֻר ָּבה ִמ ַּמ ֲע ָׂשיו ,לְ ָמה הּוא
ֵ
רּוח
דֹומה ,לְ ִאילָ ן ֶׁש ֲענָ ָפיו ְמ ֻר ִּבין וְ ָׁש ָר ָׁשיו ֻמ ָע ִטין ,וְ ָה ַ
ֶ
הֹופ ַכּתּו ַעל ָּפנָ יוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (ירמיה י”ז,
עֹוק ַרּתּו וְ ְ
ָּב ָאה וְ ְ
ו’)“ :וְ ָהיָ ה ְּכ ַע ְר ָער ָּב ֲע ָר ָבה וְ ֹלא יִ ְר ֶאה ִּכי יָ בֹוא טֹוב
וְ ָׁש ַכן ֲח ֵר ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶא ֶרץ ְמלֵ ָחה וְ ֹלא ֵת ֵׁשב”ֲ .א ָבל
דֹומה ,לְ ִאילָ ן
ּכֹל ֶׁש ַּמ ֲע ָׁשיו ְמ ֻר ִּבין ֵמ ָח ְכ ָמתֹו ,לְ ָמה הּוא ֶ
ֶׁש ֲענָ ָפיו ֻמ ָע ִטין וְ ָׁש ָר ָׁשיו ְמ ֻר ִּביןֶׁ ,ש ֲא ִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות
נֹוׁשבֹות ּבֹו ֵאין ְמזִ יזִ ין אֹותֹו ִמ ְּמקֹומֹו,
ֶׁש ָּבעֹולָ ם ָּבאֹות וְ ְ
יּובל
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם)“ :וְ ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמיִ ם וְ ַעל ַ
יְ ַׁשּלַ ח ָׁש ָר ָׁשיו וְ ֹלא יִ ְר ֶאה ִכי יָ בֹא חֹם ,וְ ָהיָ ה ָעלֵ הּו
ַר ֲענָ ןִ ,וב ְׁשנַ ת ַּבּצ ֶֹרת ֹלא יִ ְד ָאג ,וְ ֹלא יָ ִמיׁש ֵמ ֲעׂשֹות
ֶּפ ִרי”.

5

5

5

אֹומרִ :קּנִ ין ִּופ ְת ֵחי נִ ָּדה,
(יח) ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶּבן ִח ְס ָמא ֵ
ּגּופי ֲהלָ כֹותְּ .תקּופֹות וְ גִ ַּמ ְט ְריָ אֹותַּ ,פ ְר ְּפ ָראֹות
ֵהן ֵהן ֵ
לַ ָח ְכ ָמה.

5

5

5

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

(ּפ ֶרק ד' ִמ ְׁשנָ ה ו'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
ּתֹורה -
אֹומרָּ :כל ַה ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ַה ָ
יֹוסי ֵ
ַר ִּבי ֵ
ּגּופֹו ְמ ֻכ ָּבד ַעל ַה ְּב ִרּיֹות.
ּתֹורה  -גּופֹו ְמ ֻחּלָ ל ַעל ַה ְּב ִריֹות.
וְ ָכל ַה ְמ ַחּלֵ ל ֶאת ַה ָ

לימוד

ָׁשלֹום לָ כֶ ם יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים.

תֹורה'ֶ ,א ְפ ָׁשר
לֹומר ִ'הנְ נִ י לְ ָ
ּתֹורהֲ ,א ָבל ַ
ֹלא ְּבכָ ל ֶרגַ ע ָאנּו ַמ ְצלִ ִיחים לִ לְ מֹד ָ
תֹורה' זֶ ה ּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ָאנּו
לֹומר ִ'הנְ נִ י לְ ָ
לֹומ ִדים ְּבאֹותֹו ֶרגַ עַ .
ּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ָאנּו ֹלא ְ
ּתֹורה.
ּלֹומד ָ
ּתֹורה וְ ֶאת ִמי ֶׁש ֵ
ְמכַ ְּב ִדים ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ִמּתֹוְך ֵס ֶפרּ .גַ ם ַה ֵּס ֶפר הּוא ָקדֹוׁש ,לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו
לֹומ ִדים ָ
ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ֲאנַ ְחנּו ְ
נֹופל ְּב ָטעּות ַעל
ַמ ְק ִּפ ִידים לִ ְׁשמֹר ָעלָ יו ֶׁשֹּלא יִ ְתלַ כְ לֵ ְך וְ ֶׁשֹּלא יִ ְת ַּבּזֶ הִ .אם הּוא ֵ
ָה ִר ְצ ָּפה  -נָ ִרים ּונְ נַ ֵּׁשק אֹותֹוֹ .לא נֵ ֵׁשב ַעל ּכִ ֵּסא אֹו ַס ְפ ָסל ֶׁשּיֵ ׁש ָעלָ יו ֵס ֶפר
ּתֹורה ּופֹוגְ ִעים
ּמֹופ ִיעים ּבֹו ִּד ְב ֵרי ַה ָ
ק ֶֹדׁשּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ְמ ַבּזִ ים ֶאת ַה ֵּס ֶפר ֶׁש ִ
ּתֹורה.
ַּב ֲח ִׁשיבּותֹוְּ .ב ֶד ֶרְך זֹו ָאנּו ְמכַ ְּב ִדים ֶאת ַה ָ
ַה ִאם ְּפגַ ְׁש ֶּתם ַּפ ַעם ֶאת ַרב ַה ְּׁשכּונָ ה ֶׁשּלָ כֶ ם? ֶאת ָה ַרב ֶׁשל ַהּיִ ּׁשּוב אֹו ָה ִעיר ָּבּה
אׁשּיִ ים לְ יִ ְׂש ָר ֵאל?
ַא ֶּתם ּגָ ִרים? ַה ִאם ְּפגַ ְׁש ֶּתם ַּפ ַעם ֶאת ַא ַחד ָה ַר ָּבנִ ים ָה ָר ִ
יֹותר.
גֹור ֶמת לֹו לִ ְהיֹות טֹוב ֵ
ּתֹורה ַמ ְׁש ִּפ ָיעה ָעלָ יו וְ ֶ
ּתֹורהַ ,ה ָ
ּלֹומד ָ
ָא ָדם ֶׁש ֵ
יֹותר,
טֹובים ֵ
הּודים ִ
ּתֹורה ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לִ ְהיֹות יְ ִ
עֹוס ִקים ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
לֹומ ִדים ֶאת ְּד ַבר ה' וְ הּוא ַמ ְׁש ִּפ ַיע ָעלֵ ינּו.
יֹותרֲ .אנַ ְחנּו ְ
ְׂש ֵמ ִחים ֵ
תּובה ֹלא ַרק ַּב ֵּס ֶפר ֶאּלָ א ָּב ָאה לִ ֵידי ִּבּטּוי
ּתֹורה ּכְ ָ
ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים זֹוכִ ים ֶׁש ַה ָ
ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶיהםָ .אנּו ִמ ְתּבֹונְ נִ ים ַּב ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ ֶהם ְּומנַ ִּסים לְ ִה ָּד ֵבק ָּב ֶהם וְ לִ לְ מֹד
ּתֹורה ַמ ָּמׁש נִ ְמ ֵצאת ְּבתֹוכָ ם,
ּתֹורה ַעד ֶׁש ַה ָ
ִמ ַּמ ֲע ֵׂש ֶיהםֵ .הם זָ כּו לִ לְ מֹד ַה ְר ֵּבה ָ
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ּתֹורה
וְ לָ כֵ ן ָאנּו ְמכַ ְּב ִדים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֹלא ָּפחֹות ֵמ ֲא ֶׁשר ְמכַ ְּב ִדים ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
עֹומ ִדים
אֹותםְ :
ַע ְצמֹו .לָ כֵ ן ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ּפֹוגְ ִׁשים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםֲ ,אנַ ְחנּו ְמכַ ְּב ִדים ָ
אׁשיכֶ ם" אֹו "יָ ִמים ַעל יְ ֵמי
"ׂשאּו ְׁש ָע ִרים ָר ֵ
בֹודם ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם נִ כְ נָ ִסיםָׂ ,ש ִרים לִ כְ ָ
צּורה ְמכֻ ֶּב ֶדת.
יֹוׁש ִבים לִ ְפנֵ ֶיהם ְּב ָ
(מּכִ ִירים?) וְ ְ
ּתֹוסיף" ַ
ֶמלֶ ְך ִ
ּתֹורהּ" :כָ ל
יֹוסי ֶׁשּיֵ ׁש ֵע ֶרְך ְמיֻ ָחד לְ כַ ֵּבד ֶאת ַה ָ
אֹותנּו ַר ִּבי ֵ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ְמלַ ֵּמד ָ
ּתֹורה
ּתֹורה ּ -גּופֹו ְמכֻ ָּבד ַעל ַה ְּב ִרּיֹות"ָ .א ָדם ֶׁש ְּמכַ ֵּבד ֶאת ַה ָ
ַה ְּמכַ ֵּבד ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ַהּזֹוִּ ,ומ ֵּמילָ א ּגַ ם
הֹופְך ֶאת ַע ְצמֹו לִ ְהיֹות ֵחלֶ ק ֵמ ַה ָ
ּתֹורה ֵ -
לֹומ ֵדי ַה ָ
וְ ֶאת ְ
ֻמ ְׁש ָּפע ִמ ֶּמּנָ ה וְ יּוכַ ל לְ ִה ְת ַעּלֹות ְּב ַע ְצמֹו.
(ּב ֵס ֶפר ְמלָ כִ ים ב' ֶּפ ֶרק ד') ַעל ִא ָּׁשה ַא ַחתָ ,ה ִא ָּׁשה ַהּׁשּונַ ִּמית
ְמ ֻס ָּפר ַּב ָּתנָ "ְך ְ
יׁשע
(מ ָה ִעיר ׁשּונֵ ם)ֶׁ ,שּכִ ְּב ָדה ְמאֹוד ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםִ .היא ָר ֲא ָתה ֶׁש ַהּנָ ִביא ֱאלִ ָ
ֵ
עֹובר ּכָ ל ַּפ ַעם ּכְ ֵדי לְ ַחּזֵ ק ֶאת ָה ָעם ,וְ ִה ְק ִּפ ָידה לְ ַהזְ ִמין אֹותֹו לְ ֵב ָיתּה לֶ ֱאכֹל
ֵ
ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ִהּגִ ַיע לָ ֵאזֹורִ .היא ּגַ ם ִׁשכְ נְ ָעה ֶאת ַּב ֲעלָ ּה לְ ָהכִ ין ֶח ֶדר ְמיֻ ָחד ַּב ַּביִ ת
יׁשע ַהּנָ ִביאֵ .הם ִס ְּדרּו לֹו ַּב ֶח ֶדר ֶאת ּכָ ל ָמה ֶׁש ָּצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ּבֹו יְ ָא ְרחּו ֶאת ֱאלִ ָ
אֹותּה
יׁשע ֵּב ֵרְך ָ
לֹו נ ַֹחִּ .בזְ כּות ֶׁשּכִ ְּב ָדּה ּכָ ל ּכָ ְך ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים  -זָ כְ ָתה ֶׁש ֱאלִ ָ
ֶׁשּיִ ּוָ לֵ ד לָ ּה ֵּבןַ ,א ֲח ֵרי ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֶׁש ָהיְ ָתה ֲע ָק ָרה .וְ ָאכֵ ן נֹולַ ד לָ ּה ֶּבןֶׁ ,ש ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך
נֹוסף.
ַהּנָ ִביא ִה ִּציל אֹותֹו ְּב ִמ ְק ֶרה ָ

אׁשי
רֹוצים לִ זְ ּכֹות לִ ְׁשמ ַֹע ּולְ ִה ְת ָּב ֵרְך ֵמ ָה ִראׁשֹון לְ ִצּיֹון וְ ָה ַרב ָה ָר ִ
ִ
סרטון

יֹוסף שליט"א ִ -הּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון:
לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָה ַרב יִ ְצ ָחק ֵ

הֹוסיף ְק ֻד ָּׁשה  -זֶ ה יַ ְׁש ִּפ ַיע
ּתֹורה ,לִ לְ מֹד ֵמ ֶהם ּולְ ִ
לֹומ ֵדי ַה ָ
ִאם נֵ ַדע לְ כַ ֵּבד ֶאת ְ
ֹאמר ִ'הנְ נִ י
ּתֹורה ְּב ַע ְצ ֵמנּוּ .כָ ְך נ ַ
ּדֹות ֶיהם וְ לִ לְ מֹד ָ
ָעלֵ ינּו לְ ַה ְצלִ ַיח לִ לְ מֹד ִמ ִּמ ֵ
ּתֹורה'.
ּתֹורה''ִ ,הנְ נִ י לְ כַ ֵּבד ֶאת ַה ָ
לְ לִ ּמּוד ָ
ּכִ ְתבּו ִמכְ ָּתב לְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ֶׁש ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ֵ -מ ַה ְּׁשכּונָ הִ ,מ ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת
טֹובים,
משימה אֹו ַרב ֵּבית ַה ֵּס ֶפרַ .ס ְּפרּו ּבֹו ַעל ָה ְרצֹונֹות ֶׁשּלָ כֶ ם לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ִ
ּתֹורה ּולְ ַה ְצלִ ַיח ַּבּלִ ּמּודֶ .א ְפ ָׁשר ּגַ ם לַ ֲחׁשֹב ַעל ְׁש ֵאלָ ה ֶׁשּתּוכְ לּו לִ ְׁשאֹל
לִ גְ ּדֹל ַּב ָ
אֹותֹוַ .אל ִּת ְׁשּכְ חּו לִ כְ ּתֹב ְּבא ֶֹפן ְמכֻ ָּבדֶׁ ,שּבֹו ָראּוי לִ ְפנֹות לְ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים.
יֹותר ְּב ַתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמים ּולְ כַ ֵּבד
ִּבזְ כּות ַה ְּׁש ֵאלָ ה אֹו ַה ִּמכְ ָּתב ַּת ְצלִ יחּו לְ ִה ָּד ֵבק ֵ
אֹותםְּ .ב ַה ְצלָ ָחה.
ָ
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יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד

צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
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בֹודה ְּ -ת ִפיּלָ ה ֶׁשֹּלא ֶאכְ ַעס
ִהנְ נִ י לַ ֲע ָ
(ּפ ֶרק ד' ִמ ְׁשנָ ה ד')ַ :ר ִּבי לְ וִ ָיטס
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
רּוח.
אֹומרְ :מאֹד ְמאֹד ֱהוֵ י ְׁש ַפל ַ
ִאיׁש יַ ְבנֶ ה ֵ
אֹותנּו ּכַ ָּמה ָחׁשּוב לִ ְהיֹות ְׁש ַפל
יטס ְמלַ ֵּמד ָ
הּוביםַ ,ר ִּבי לְ וִ ָ
ַּתלְ ִמ ֵידינּו ָה ֲא ִ
חֹוׁשב ֶׁש ַהּכֹל
רּוחֹ ,לא לְ ִה ְתּגָ אֹותּ .גַ ַאוְ ָתן הּוא ִמי ֶׁש ַּמ ֲח ִׁשיב ֶאת ַע ְצמֹו וְ ֵ
לימוד ַ
רֹוצה .הּוא ֹלא מּוכָ ן
ַמּגִ ַיע לֹו וְ ַהּכֹל ָצ ִריְך לְ ִה ְס ַּת ֵּדר ְּב ִדּיּוק ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ֶ
כֹועס ַעל ּכָ ל
לְ ַק ֵּבל ֶׁשּיֵ ׁש ֲא ֵח ִרים ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ִה ְת ַח ֵּׁשב ָּב ֶהםָ .א ָדם ּכָ זֶ ה ִמ ְתּגָ ֶאה וְ ֵ
ָּד ָברַּ ,ובּסֹוף הּוא נִ ְׁש ַאר לְ ֹלא ֲח ֵב ִרים .לְ ֻע ַּמת זֶ הִ ,מי ֶׁשּמּוכָ ן לְ ַה ְק ִׁשיב ּגַ ם
יטס
רּוח ,וְ ַר ִּבי לְ וִ ָ
לָ ְרצֹונֹות ֶׁשל ֲח ֵב ָריו זֹוכֶ ה לִ ְהיֹות ָאהּוב .זֶ הּו ָא ָדם ְׁש ַפל ַ
אֹותנּו ֶׁש ָחׁשּוב ְמאֹוד לִ ְהיֹות ַּב ַעל ְּתכּונָ ה ּכָ זֹו.
ְמלַ ֵּמד ָ
ַעל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו נֶ ֱא ַמר" :וְ ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשה ָענָ יו ְמאֹד ִמכֹּל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י
(ּב ִּמ ְד ָּבר י"ב ,ג') .מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ּכָ ל ַהּזְ ַמן ָּפ ַעל לְ ַמ ַען ֲא ֵח ִריםָּ ,ומ ַחל ּגַ ם ִאם
ָה ֲא ָד ָמה" ַ
מיׁשהּו ָא ַמר ָעלָ יו ַמ ֶּׁשהּו ַרע.
ֶ
חֹוב ֶרת זֹו ֻמ ְק ֶּד ֶׁשת לְ ִעּלּוי
יצ ִקי זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ הֶׁ ,ש ֶ
יׁשלִ ְ
יׁשע וִ ְ
ּגַ ם ָה ַרב ֱאלִ ָ
רּוח .הּוא ָהיָ ה ָאהּוב ְמאֹוד ַעל
נִ ְׁש ָמתֹוִ ,ה ְצ ַטּיֵ ן ְּב ִמ ָּדה זֹו ֶׁשל ֲענָ וָ ה וְ ִׁש ְפלּות ַ
ּכָ ל ִמי ֶׁש ָּפגַ ׁש ּוכְ לָ ל ֹלא ֶה ֱח ִׁשיב ֶאת ַע ְצמֹו .הּוא ָהיָ ה ְמ ֻסּגָ ל לִ נְ ס ַֹע לְ ֶמ ְר ַח ִּקים
הּודיםֲ ,א ָבל לַ ְמרֹות ֶׁש ִהּגִ ַיע ִמ ֶּמ ְר ַח ִּקיםּ ,כִ ֵּבד ֶאת ּכָ ל ָה ַר ָּבנִ ים
ּכְ ֵדי לְ ַחּזֵ ק יְ ִ
ָה ֲא ֵח ִרים ֶׁשּיְ ַד ְּברּו לְ ָפנָ יוְּ .פ ָע ִמים ַרּבֹות ִּבכְ לָ ל ֹלא ִּד ֵּבר ֶאּלָ א ַרק ִח ֵּבק ִחּבּוק
ּכֹוח.
ֶׁשּנָ ַתן לְ כֻ ּלָ ם ַ
רֹוצה ַרק לְ נַ ֵּצ ַח:
קֹורה לְ ִמי ֶׁשֹּלא מּוכָ ן לְ ַה ְפ ִסיד וְ ֶ
נִ ְתּבֹונֵ ן ַּב ֶּק ַטע ַה ָּבא ַה ַּמ ְדּגִ ים ָמה ֶ
(קלָ ִפים)ֵ .אלִ ּיָ הּו
יֹום ֶא ָחד ִהּגִ ַיע ֵאלִ ּיָ הּו לְ ַׂש ֵחק ִעם ַׁשי ְּב ִמ ְׂש ַחק ְר ִב ִיעּיֹות ְ
ָר ָצה לְ ַה ְת ִחיל ִראׁשֹוןַ ,אְך ּכְ ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ַּׁשי הֹולֵ ְך לְ ִה ְת ַרּגֵ ז ִ -מּיָ ד וִ ֵּתרַ .ה ִּמ ְׂש ָחק
"ס ְריָ ה" ְ(ר ִב ִיעּיָ ה)
יח לַ ֲעׂשֹות ֶ
ִה ְת ִחיל ,וְ ֹלא ָע ַבר זְ ַּמן ַרב וְ ֵאלִ ּיָ הּו ּכְ ָבר ִה ְצלִ ַ
"א ָּתה ֶּב ַטח ֵה ַצ ְצ ָּת לִ י"ֹ" ,לא ֵפייר".
ִראׁשֹונָ הַׁ .שי ִמּיָ ד ּכָ ַעסֹ" :לא ַמ ְסּכִ ים"ַ ,
"ׁשיֹ ,לא ֵה ַצ ְצ ִּתיָּ .פׁשּוט נִ ַח ְׁש ִּתי נָ כֹון וְ ִה ְצלַ ְח ִּתי.
ֵאלִ ּיָ הּו נִ ָּסה לְ ַה ְס ִּביר ְּבנַ ַחתַ :
הֹוד ַיעֹ" :לא
יח"ַ .אְך ַׁשי זָ ַרק ֶאת ַה ְּקלָ ִפים וְ ִ
ַאל ִּת ְד ַאגּ ,גַ ם ַא ָּתה עֹוד ַּת ְצלִ ַ
הֹוד ַיע לְ ַׁשי ְּבקֹול ָּברּור:
ְמ ַׂש ֵחק!" ֵאלִ ּיָ הּו ֶה ְחלִ יט ֶׁש ַה ַּפ ַעם הּוא ֹלא יְ וַ ֵּתר ,וְ ִ
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רֹוצה לְ ַׂש ֵחק ִעם ּכַ ֲע ָסן ּכָ מֹוָך! ֲאנִ י הֹולֵ ְך! ַח ֵּפׂש
"קח ֶאת ַה ְּקלָ ִפים ֶׁשּלְ ָך! ֵאינֶ ּנִ י ֶ
ַ
לְ ָך ֲח ֵב ִרים ֲא ֵח ִרים!"
ַה ִאם ֲאנַ ְחנּו לִ ְפ ָע ִמים ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ּכְ מֹו ַׁשי ַּומ ְפ ִס ִידים ִמּכָ ְך? ָּברּור ֶׁש ָאנּו ֹלא
רֹוצים לְ ִה ְתּגָ אֹות וְ לָ ִריב ִעם ַה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלָ נּוֲ ,ה ֵרי ּכָ ל יֹום ָאנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים
ִ
ְּומ ַב ְּק ִׁשים" :וְ ַת ְר ִח ֵיקנִ י ִמּיֵ ֶצר ָה ַרע" (נ ַֹסח ְס ָפ ַר ִּדי) אֹו "וְ ַאל יִ ְׁשֹלט ָּבנּו יֵ ֶצר
ָה ַרע" (נ ַֹסח ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ י).
ְּבכָ ל יֹום ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁשּיֵ ֶצר ָה ַרע ֹלא יִ ְׁשֹלט ָּבנּו ,וְ ֶׁשּנַ ְצלִ ַיח
לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמּנּוּ .כֵ ַיצד יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּיֵ ֶצר ָה ַרע ׁשֹולֵ ט ָּבנּו וְ ָאנּו ְצ ִריכִ ים ֶעזְ ָרה
לֹומר ֶׁש ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ַה ִּס ָּבה ִהיא ּכַ ַעסּ .כַ ֲא ֶׁשר
לְ ַה ְר ִחיקֹו ֵמ ָעלֵ ינּו? ֶא ְפ ָׁשר ַ
עֹוׂשה ַמ ֲע ִׂשים ֶׁשהּוא ֹלא ׁשֹולֵ ט ָּב ֶהם וְ ַא ַחר ּכָ ְך הּוא ִמ ְצ ַט ֵער
ּכֹועס הּוא ֶ
ָא ָדם ֵ
אֹותּה
אֹומ ִרים ָ
ֲעלֵ ֶיהם ְמאֹוד .לָ כֵ ן ֲחכָ ִמים ָק ְבעּו ְּת ִפּלָ ה ֶׁשֹּלא נִ כְ ַעס (יֵ ׁש ָה ְ
ְּבסֹוף ְּת ִפּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה):

בֹותיֶׁ ,שֹּלא ַת ֲעלֶ ה ִקנְ ַאת ָא ָדם
אֹלקי ֲא ַ
ֹלקי וֵ ֵ
“יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה’ ֱא ַ
יסָך.
ָעלַ י וְ ֹלא ִקנְ ָא ִתי ַעל ֲא ֵח ִרים .וְ ֶׁשֹּלא ֶאכְ עֹוס ַהּיֹום וְ ֶׁשֹּלא ַאכְ ִע ֶ
וְ ַת ִּצילֵ נִ י ִמּיֵ ֶצר ָה ָרע .וְ ֵתן ְּבלִ ִּבי ַהכְ נָ ָעה וַ ֲענָ וָ ה".
ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ָמה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁשּיַ ֲעזֹר לָ נּו ֹלא לִ כְ עֹסַ .הּכַ ַעס הּוא ְמ ֻסּכָ ן ְמאֹוד,
עֹוׂשים.
גֹורם לָ נּו לְ ִע ִּתים לִ ְפעֹל ְּבלִ י לַ ֲחׁשֹב ַעל ָמה ֶׁש ָאנּו ִ
וְ ֵ
רֹוצים לְ ִה ָּמנַ ע ִמּלְ ִה ְתּגָ אֹות ַעל ֲח ֵב ֵרנּו ּולְ ִה ָּמנַ ע ִמ ְּמ ִריבֹות ַ -חּיָ ִבים
ִאם ָאנּו ִ
ּכֹוע ִסים ָאנּו ַמּגִ ִיעים לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ֶׁש ַא ַחר
לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַהּכַ ַעסּ .כַ ֲא ֶׁשר ֲ
בֹודת ה'
בֹודה''ִ ,הנְ נִ י לַ ֲע ַ
נאמר ִ'הנְ נִ י לַ ֲע ָ
ּכָ ְך ָאנּו ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ֲעלֵ ֶיהםָ .אז ּבֹואּו ַ
ֶׁשל ַמ ֲא ָמץֶׁ ,של ְּת ִפּלָ ה'ָ .אנּו ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל ּכָ ְך ּכָ ל יֹוםׁ'ֶ :שֹּלא ֶאכְ ַעס
יסָך וְ ַת ִּצילֵ נִ י ִמּיֵ ֶצר ָה ַרע וְ ֵתן ְּבלִ ִּבי ַהכְ נָ ָעה וַ ֲענָ וָ ה' .וְ יַ ַחד ִעם
ַהּיֹום וְ ֶׁשֹּלא ַאכְ ִע ְ
ַה ְּת ִפּלָ ה ָאנּו ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְת ַא ֵּמץ לְ ַד ֵּבר ְּבנַ ַחת וְ ֹלא לִ כְ עֹסּ ,כְ ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָּב"ן
(אּגֶ ֶרת ָה ַר ְמ ָּב"ן)ִּ :ת ְתנַ ֵהג ָּת ִמיד לְ ַד ֵּבר ּכָ ל ְּד ָב ֶריָך ְּבנַ ַחת ,לְ כָ ל ָא ָדם ְּובכָ ל ֵעת,
ִ
ַּובּזֶ ה ִּתּנָ ֵצל ִמן ַהּכַ ַעסֶׁ ,ש ִהיא ִמ ָּדה ָר ָעה לְ ַה ְח ִטיא ְּבנֵ י ָא ָדם.
ּכֹועס – ּכָ ל ִמינֵ י ּגֵ ִיהּנֹום ׁשֹולְ ִטים
ּבֹותינּו זַ "ל (נְ ָד ִרים כ"ב ע"א)ּ :כָ ל ַה ֵ
וְ כֵ ן ָא ְמרּו ַר ֵ
ּבֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (ק ֶֹהלֶ ת י"א' י')" :וְ ָה ֵסר ּכַ ַעס ִמּלִ ֶּבָך ,וְ ַה ֲע ֵבר ָר ָעה ִמ ְּב ָׂש ֶרָך".
רֹוצים לִ כְ עֹסִּ ,ת ְס ְּפרּו לִ ְפנֵ י כֵ ן ַעד  10וְ זֶ ה
רֹוצים ִטיּפ ָק ָטן? ּכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ַא ֶּתם ִ
ִ
גּובה ַה ָּק ָׁשה ֶׁש ַא ַחר ּכָ ְך ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ָעלֶ ָיה .נִ ְת ַא ֵּמץ וְ נִ ְת ַּפּלֵ ל
ּכְ ָבר יַ ְפ ִחית ֶאת ַה ְּת ָ
ֶׁשּנַ ְצלִ ַיחָ .א ֵמן.
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ּכִ ְתבּו ְּב ִמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ ם ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ַּת ְצלִ יחּו לְ ִה ְתּגַ ֵּבר וְ ֹלא לִ כְ עֹסִ .ח ְׁשבּוֵ :אּלּו
טֹובים ּתּוכְ לּו לְ ַב ֵּקׁש ַּב ְּת ִפּלָ הֶׂ ,שה' יִ ְת ָּב ַרְך יַ ֲעזֹר לָ כֶ ם
משימה עֹוד ַמ ֲע ִׂשים ִ
"ׁשֹומ ַע
ֵ
הֹוסיף ְּב ִב ְרּכַ ת
לְ ַמ ְּמ ָׁשם? ֶאת ַה ְּת ִפּלָ ה ַהּזֹו ִהּנְ כֶ ם יְ כֹולִ ים לְ ִ
ְּת ִפּלָ ה" ֶׁש ִּב ְת ִפּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה.

ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים -
אֹור ִחים ּבְ ֵסבֶ ר ָּפנִ ים יָ פֹות
ַהכְ נָ ַסת ְ
(מ ֶּס ֶכת ָּב ָבא ָּב ְת ָרא ַּדף ט"ז ע"ב):
ַּבּגְ ָמ ָרא נֶ ֱא ַמר ַ
טֹובה ָהיְ ָתה ְּתלּויָ ה ְּב ַצּוָ ארֹו ֶׁשל
אֹומרֶ :א ֶבן ָ
יֹוחאי ֵ
ַ"ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
רֹואה אֹותֹו ִמּיָ ד ִמ ְת ַר ֵּפא".
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוֶׁ ,ש ָּכל חֹולֶ ה ָה ֶ
אֹותנּו ֶׁש ַא ְב ָר ָהם
יֹוחאיֲ ,א ֶׁשר נִ ְפ ַטר ְּבל"ג ָּבע ֶֹמרְ ,מלַ ֵּמד ָ
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
לימוד ָא ִבינּו ֵמ ִביא אֹור ְמיֻ ָחד לָ עֹולָ ם ,וְ הּוא ְמ ַד ֶּמה ֶאת ַהּטֹוב וְ ָהאֹור ֶׁשל
טֹובה ְּתלּויָ ה ַעל ַצּוָ ארֹוַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ּכְ ִאּלּו יֵ ׁש לֹו ֶא ֶבן ָ
אֹותנּו ַעד ּכַ ָּמה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְמ ַהּוֶ ה אֹור ֲעבּור ּכֻ ּלָ נּו.
ְמלַ ֵּמד ָ
"הוֵ י ְמ ַק ֵּבל ֶאת ּכָ ל ָה ָא ָדם ְּב ֵס ֶבר
(ּפ ֶרק א' ִמ ְׁשנָ ה ט"ו)ֱ :
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
ָּפנִ ים יָ פֹות".

יׁשע ִּב ֶירנְ ָּבאּום ְּב ֶה ְס ֵּבר ְּוב ִׁשיר
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ַהּזַ ָּמר ֱאלִ ָ
ִ
ֶ'ׁשֹּלא ֶאכְ ַעס ַהּיֹום'? ְצפּו ַּב ִּס ְרטֹון:

לֹומר
אֹור ִחים לְ ֵב ֵיתנּוָ ,עלֵ ינּו לִ ְהיֹות ִעם ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹותּ ,כְ ַ
יסים ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ַמכְ נִ ִ
אֹור ַח לְ ַה ְרּגִ יׁש ָרצּוי.
לִ ְהיֹות ִעם ָּפנִ ים ְמ ִאירֹות ֶׁשּיִ גְ ְרמּו לָ ֵ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ

"אל נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְב ֶּדָך"? וַ ַּדאי נִ זְ ּכַ ְר ֶּתם,
אׁשית (י"ח ,ג') ַ
ִמי ָא ַמר ְּב ֻח ָּמׁש ְּב ֵר ִ
אֹור ִחים ֶׁש ִהּגִ יעּו ֵאלָ יו.
ֹלׁשת ָה ְ
אֹומר זֹאת לִ ְׁש ֶ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֵ

חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

אֹור ִחיםָ ,אנּו ַחּיָ ִבים לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ַהכְ נָ ַסת
לֹומ ִדים ַעל ַהכְ נָ ַסת ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָאנּו ְ
טֹובה וְ לִ לְ מֹד ִמ ֶּמּנּוַ .הכְ נָ ַסת
אֹור ִחים ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֲא ֶׁשר ְמ ַׁש ֵּמׁש ּכְ ֶא ֶבן ָ
ָה ְ
חֹוׁשב ַעל
אֹור ִחים ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ִהיא ֹלא ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר נ ַֹח לֹו לְ ָא ֵר ַחַ .א ְב ָר ָהם ֹלא ֵ
ָה ְ
חֹוׁשב ַעל ֲא ֵח ִרים.
אֹור ִחים  -הּוא ֵ
עֹוׂשה ְּב ַהכְ נָ ַסת ָה ְ
ַע ְצמֹו ֶאּלָ א ּכָ ל ָמה ֶׁשהּוא ֶ

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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ׁשּוטים:
ֹלׁשת ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֶׁשּנִ ְדמּו לֹו ּכַ ֲאנָ ִׁשים ְּפ ִ
נְ נַ ֶּסה לַ ֲחׁשֹב יַ ְח ָּדיו ַעל ַהכְ נָ ַסת ְׁש ֶ
אֹור ָחיו ְּב ֵצל ָה ֵע ִצים?
מֹוׁשיב ֶאת ְ
ּדּוע ַא ְב ָר ָהם ִ
ַ .	.מ ַ
אֹומר
עּודה ֲענָ ִקית ֶאּלָ א ַרק ֵ
אֹומר לָ ֶהם ֵמרֹאׁש ֶׁשּיָ כִ ין ְס ָ
ּדּוע הּוא ֹלא ֵ
ַ .	.מ ַ
ֶׁשּיָ ִביא ְמ ַעט ַמיִ ם וְ יָ נּוחּו?
נֹותן לָ ֶהם לִ ְרחֹץ ַרגְ לַ יִ ם?
ּדּוע הּוא ֵ
ַ .	.מ ַ
אֹותם לִ יׁשֹן ֶא ְצלֹו ּכְ מֹו ֶׁש ָע ָׂשה לֹוט?
ּדּוע הּוא ֹלא ַמזְ ִמין ָ
ַ .	.מ ַ

ּכֵ ַיצד נִ ְתיַ ֵחס ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות? ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַענְ נֵ י ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה:
משימה

ְּכ ַדאי לָ ֵתת לְ ָדנִ י עֹוד
ִהזְ ַד ְּמנּות לְ ִה ְׁש ַּתּתף ַב ֲה ָכנַ ת
ַה ְּמ ִס ָיּבה ַאף ְׁש ַּב ַפ ַעם ְׁש ָע ְב ָרה ֹלא
ִּב ֵצע ֶאת ַה ֻמ ָטל ָעלָ יו.

ּפֹועל.
חֹוׁשב ָמה ְצ ִריכִ ים ֲאנָ ִׁשים ְּביֹום ַחם ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּיֹום ּולְ ִפי זֶ ה הּוא ֵ
ַא ְב ָר ָהם ֵ
ֵהם ֹלא ְצ ִריכִ ים לִ יׁשֹןֵ ,הם ְמ ַמ ֲה ִרים ְּב ַד ְרּכָ םֵ .הם ֹלא יִ ְרצּו לְ ִה ְת ַעּכֵ ב ּכִ י ִאם ֵהם
ׁשּובה לְ ַה ְס ִּפיקֵ .הם ּגַ ם
הֹולְ כִ ים ְּביֹום ּכָ זֶ ה ַחםּ ,כַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ְׁשלִ יחּות ֲח ָ
לֹומר ְמ ַעט וְ ִאם
עּודה ּגְ דֹולָ ה .הּוא ַמ ֲע ִדיף ַ
יַ ְרּגִ יׁשּו ֹלא נָ ִעים ִאם יַ ִּצ ַיע לָ ֶהם ְס ָ
יַ ְס ִּפיק יָ כִ ין וְ יָ ִביא עֹוד וָ עֹוד.
רּוח
ֵהם ָּבאּו ְּביֹום ַחם וְ יִ ְׂש ְמחּו לְ ִה ְת ַר ֲענֵ ן ִעם ַמיִ ם וְ לָ ֶׁש ֶבת ְּב ֵצל ָה ֵעץָׁ ,שם יֵ ׁש ַ
יֹותר ַחם ּבֹו ֵמ ֲא ֶׁשר ְּב ֵצל ָה ֵעץ
נְ ִע ָימהָּ .בא ֶֹהל ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ֹלא ָהיּו ַמזְ גָ נִ ים וְ לָ כֵ ן ֵ
אֹור ִחים הּוא ָהיָ ה
חֹוׁשב ָמה נ ַֹח לֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּכַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יעּו ָה ְ
ַּבחּוץַ .א ְב ָר ָהם ֹלא ֵ
חֹוׁשב
נּוח ַּב ִּמ ָּטה ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָע ָׂשה ְּב ִרית ִמילָ ה וְ ָהיָ ה חֹולֶ ה .הּוא ֵ
ָאמּור לִ ְׁשּכַ ב לָ ַ
אֹור ִחים ֶׁשּלֹו.
ּכָ ל ֶרגַ ע ּכֵ ַיצד יִ ְהיֶ ה נָ ִעים לָ ְ

להתּבֹונֶ ן ְּבי ִֹוסי
ֲאנִ י ח ֵֹושׁב ֶׁש ְּכ ַדאי ִ
ּבעיִ ן ט ָֹובה וְ לָ ֵתת לֹו ִהזְ ַד ְּמנּות
ַ
לְ ִה ְׁש ַּתּתף ַּב ִּמ ְׂש ָחק .לַ מרֹות ֶש ֵאין לֹו
נִ ָּסיֹון נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁשהּוא יַ ְפ ִת ַיע לְ ט ָֹובה.

רֹוצים ֶׁשּיָ בֹואּו,
ּנֹוח לָ נּו וְ כַ ֲא ֶׁשר ָאנּו ִ
אֹור ִחים ִּבזְ ַמן ֶׁש ַ
ּכַ ֲא ֶׁשר ַמּגִ ִיעים ֵאלֵ ינּו ְ
יֹותר ַקל לְ ִה ְתיַ ֵחס ֲאלֵ ֶיהם יָ ֶפהָ .א ָדם ֶׁש ָּבא לִ ְקנֹות ַּב ֲחנּות ַמ ֶּׁשהּו
יִ ְהיֶ ה לָ נּו ֵ
ַּוב ַעל ַה ֲחנּות ֹלא יִ ְתיַ ֵחס ֵאלָ יו יָ ֶפה  -יֵ לֵ ְך וְ ֹלא יִ ְקנֶ ה ,וְ לָ כֵ ן וַ ַּדאי ֶׁש ַּב ַעל ַה ֲחנּות
יְ ַק ֵּבל אֹותֹו ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות.
אֹור ַח ָּבא ִּבזְ ַמן ֹלא ַמ ְת ִאים אֹו ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְמ ַח ְּב ִבים
ֲא ָבל יֵ ׁש ַמ ָּצ ִבים ֶׁש ָּב ֶהם ָה ֵ
"הוֵ י ְמ ַק ֵּבל
יׁשים לָ נּו חז"ל – ֱ
אֹותֹו וְ ָק ֶׁשה לְ ַק ְּבלֹו ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹותַ .על ּכֵ ן ַמ ְדּגִ ִ
לֹומר
ֶאת ּכָ ל ָה ָא ָדם"ֹ .לא ְמ ַׁשּנֶ ה ִמי זֶ ה אֹו ָמ ַתי הּוא ַמּגִ ַיע ָ -עלֵ ינּו לְ ִה ְתּגַ ֵּבר וְ ַ
אֹור ִחים' ּולְ ַק ֵּבל אֹותֹו יָ ֶפה.
לְ ַע ְצ ֵמנּו ִ'הנְ נִ י לְ ַהכְ נָ ַסת ְ
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פרקי אבות

ּכִ ְתבּו ֵּתאּור (לְ ָפחֹות ָׁשלֹוׁש ׁשּורֹות) ּכֵ יצַ ד ַא ֶּתם ְמ ַקּבְ לִ ים א ְֹור ִחים לְ בֵ ְיתכֶ ם:

ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶּפ ֶרק ד'
לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

ּלֹומד ִמ ָּכל
אֹומרֵ :איזֶ הּו ָח ָכם? ַה ֵ
זֹומא ֵ
(א) ֶּבן ָ
“מ ָּכל ְמלַ ְּמ ַדי
ָא ָדםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (תהלים קי”ט ,צ”ט)ִ :
ִה ְׂש ַּכלְ ִּתי ִּכי ֵע ְדו ֶֹתיָך ִׂש ָיחה ּלִ י”ֵ .איזֶ הּו גִ ּבֹור?
ּכֹובׁש ֶאת יִ ְצרֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (משלי ט”ז ,ל”ב):
ַה ֵ
ֹּלכד ִעיר”.
ּומׁשל ְּברּוחֹו ִמ ֵ
“טֹוב ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ִמּגִ ּבֹור ֵ
ֵאיזֶ הּו ָע ִׁשיר? ַה ָּׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (תהלים
ֹאכל ַא ְׁש ֶריָך וְ טֹוב לָ ְך”.
קכ”ח ,ב’)“ :יְ גִ ַיע ַּכ ֶּפיָך ִּכי ת ֵ
ַא ְׁש ֶריָךָּ ,בעֹולָ ם ַהּזֶ ה .וטֹוב לָ ְך ,לָ עֹולָ ם ַה ָּבאֵ .איזֶ הּו
ְמ ֻכ ָּבד? ַה ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ַה ְּב ִרּיֹותֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (שמואל א’
“ּכי ְמ ַכ ְּב ַדי ֲא ַכ ֵּבד ּובֹזַ י יֵ ָקלּו”.
ב’ ,ל’)ִ :

אֹור ִחים?
רֹוצים לִ לְ מֹד עֹוד ַעל ַהכְ נָ ַסת ְ
ִ
סרטון

מּורה,
אֹומרֱ :הוֵ י ָרץ לְ ִמ ְצוָ ה ַקּלָ ה ְּכ ַב ֲח ָ
(ב) ֶּבן ַעּזַ אי ֵ
ּגֹור ֶרת ִמ ְצוָ ה ,וַ ֲע ֵב ָרה
ּובֹור ַח ִמן ָה ֲע ֵב ָרהֶׁ .ש ִּמ ְצוָ ה ֶ
ֵ
ּוׂש ַכר ֲע ֵב ָרה
גֹור ֶרת ֲע ֵב ָרהֶׁ .ש ְּׂש ַכר ִמ ְצוָ ה ִ -מ ְצוָ הְ ,
ֶ
ֲ -ע ֵב ָרה.

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

אֹומרַ :אל ְּת ִהי ָבז לְ ָכל ָא ָדם ,וְ ַאל ְּת ִהי
(ג) הּוא ָהיָ ה ֵ
ַמ ְפלִ יג לְ ָכל ָּד ָברֶׁ ,ש ֵאין לְ ָך ָא ָדם ֶׁש ֵאין לֹו ָׁש ָעה וְ ֵאין
לְ ָך ָד ָבר ֶׁש ֵאין לֹו ָמקֹום.
אֹומרְ :מאֹד ְמאֹד ֱהוֵ י
(ד) ַר ִּבי לְ וִ ָיטס ִאיׁש יַ ְבנֶ ה ֵ
רֹוקא
יֹוחנָ ן ֶּבן ְּב ָ
רּוחֶׁ ,ש ִּת ְקוַ ת ֱאנֹוׁש ִר ָּמהַ .ר ִּבי ָ
ְׁש ַפל ַ
אֹומרָּ :כל ַה ְמ ַחּלֵ ל ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ַּב ֵּס ֶתר ,נִ ְפ ָר ִעין ִמ ֶּמּנּו
ֵ
ַבּגָ לּויֶ .א ָחד ׁשֹוגֵ ג וְ ֶא ָחד ֵמזִ יד ְּב ִחּלּול ַה ֵּׁשם.

5

5

5

5

ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

5

5

5

5

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

5

5

5

5

_____
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לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

ּתֹורה ַעל
ּלֹומד ָ
אֹומרַ :ה ֵ
(ּבנֹו) ֵ
(ה) ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְ
ּלֹומד
ְמנָ ת לְ לַ ֵּמדַ ,מ ְס ִּפ ִיקין ְּביָ דֹו לִ לְ מֹוד ּולְ לַ ֵּמד .וְ ַה ֵ
ַעל ְמנָ ת לַ ֲעׂשֹותַ ,מ ְס ִּפ ִיקין ְּביָ דֹו לִ לְ מֹוד ּולְ לַ ֵּמד
אֹומרַ :אל ַּת ֲע ֵׂשם
לִ ְׁשמֹור וְ לַ ֲעׂשֹותַ .ר ִּבי ָצדֹוק ֵ
ֲע ָט ָרה לְ ִה ְתּגַ ֵּדל ָּב ֶהם ,וְ ֹלא ַק ְרּדֹם לַ ְחּפֹור ָּב ֶהם.
אֹומרְּ :וד ִא ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַתּגָ אֳ ,חלָ ף.
וְ ָכְך ָהיָ ה ִהּלֵ ל ֵ
נֹוטל ַחּיָ יו ִמן
תֹורהֵ ,
ָהא לָ ַמ ְד ָּתָּ ,כל ַהּנֶ ֱהנֶ ה ִמ ִּד ְב ֵרי ָ
ָהעֹולָ ם.
ּתֹורהּ ,גּופֹו
אֹומרָּ :כל ַה ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ַה ָ
יֹוסי ֵ
(ו) ַר ִּבי ֵ
ּתֹורה ,גּופֹו
ְמ ֻכ ָּבד ַעל ַה ְּב ִרּיֹות .וְ ָכל ַה ְמ ַחּלֵ ל ֶאת ַה ָ
ְמ ֻחּלָ ל ַעל ַה ְּב ִריֹות.
חֹוׂשְך ַע ְצמֹו ִמן ַה ִּדין,
אֹומרַ :ה ֵ
(ז) ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבנֹו ֵ
בּועת ָׁשוְ א .וְ ַהּגַ ס לִ ּבֹו
ּוׁש ַ
ּפֹורק ִמ ֶּמּנּו ֵא ָיבה וְ גָ זֵ ל ְ
ֵ
רּוח.
ׁשֹוטה ָר ָׁשע וְ גַ ס ַ
הֹור ָאהֶ ,
ְב ָ
אֹומרַ :אל ְּת ִהי ָדן יְ ִח ִידיֶׁ ,ש ֵאין ָּדן
(ח) הּוא ָהיָ ה ֵ
ֹאמר ַק ְּבלּו ַד ְע ִּתיֶׁ ,ש ֵהן
יְ ִח ִידי ֶאּלָ א ֶא ָחד .וְ ַאל ּת ַ
ַר ָּׁש ִאין וְ ֹלא ָא ָּתה.
ּתֹורה ֵמעֹנִ י,
אֹומרָּ :כל ַה ְמ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָ
(ט) ַר ִּבי יֹונָ ָתן ֵ
ּתֹורה
עׁשר .וְ ָכל ַה ְמ ַב ֵּטל ֶאת ַה ָ
סֹופֹו לְ ַקּיְ ָמּה ֵמ ֶ
עׁשר ,סֹופֹו לְ ַב ְּטלָ ּה ֵמעֹנִ י.
ֵמ ֶ
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לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

אֹומרֱ :הוֵ י ְמ ַמ ֵעט ָּב ֵע ֶסק ,וַ ֲעסֹוק
(י) ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
רּוח ִּב ְפנֵ י ָכל ָא ָדם .וְ ִאם ִּב ַּטלְ ָּת
ּתֹורה .וֶ ֱהוֵ י ְׁש ַפל ַ
ַּב ָ
ּתֹורה ,יֶ ׁש לְ ָך ְּב ֵטלִ ים ַה ְר ֵּבה ְּכנֶ גְ ָּדְך .וְ ִאם
ִמן ַה ָ
ּתֹורה ,יֶ ׁש (לֹו) ָׂש ָכר ַה ְר ֵּבה לִ ֶּתן לָ ְך.
ָע ַמלְ ָּת ַב ָ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

אֹומרֱ :הוֵ י זָ ִהיר ְּב ַתלְ מּודֶׁ ,ש ִּׁשגְ גַ ת
הּודה ֵ
(יג) ַר ִּבי יְ ָ
לׁשה
אֹומרְׁ :ש ָ
ַּתלְ מּוד עֹולָ ה זָ דֹוןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
ּתֹורה וְ ֶכ ֶתר ְּכ ֻהּנָ ה וְ ֶכ ֶתר ַמלְ כּות,
ְכ ָת ִרים ֵהםֶּ ,כ ֶתר ָ
וְ ֶכ ֶתר ֵׁשם טֹוב עֹולֶ ה ַעל ּגַ ֵּב ֶיהן.

5

5

5

ּתֹורה ,וְ ַאל
אֹומרֱ :הוֵ י גֹולֶ ה לִ ְמקֹום ָ
הֹוראי ֵ
(יד) ַר ִּבי נְ ַ
מּוה ְביָ ֶדָך.
ֹאמר ֶׁש ִהיא ָתבֹוא ַא ֲח ֶריָךֶׁ ,ש ֲח ֵב ֶריָך יְ ַקּיְ ָ
ּת ַ
וְ ֶאל ִּבינָ ְתָך ַאל ִּת ָּׁש ֵען.
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עֹוׂשה ִמ ִצוָ ה
אֹומרָ :ה ֶ
(יא) ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶּבן יַ ֲעקֹב ֵ
עֹובר ֲע ֵב ָרה ַא ַחת,
ַא ַחת ,קֹונֶ ה לֹו ְפ ַר ְקלִ יט ֶא ָחד .וְ ָה ֵ
טֹובים,
ׁשּובה ַּומ ֲע ִׂשים ִ
קֹונֶ ה לֹו ַק ֵּטיגֹור ֶא ָחדְּ .ת ָ
אֹומר:
יֹוחנָ ן ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ֵ
ִּכ ְת ִריס ִּב ְפנֵ י ַה ֻּפ ְר ָענּותַ .ר ִּבי ָ
סֹופּה לְ ִה ְת ַקּיֵ ם.
ָּכל ְּכנֵ ִסּיָ ה ֶׁש ִהיא לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ םָ ,
סֹופה לְ ִה ְת ַקּיֵ ם.
וְ ֶׁש ֵאינָ ּה לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ םֵ ,אין ָ
אֹומר :יְ ִהי ְכבֹוד ַּתלְ ִמ ְידָך
ּמּוע ֵ
(יב) ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ַׁש ַ
מֹורא ַר ָּבְך,
ָח ִביב ָעלֶ יָך ְּכ ֶׁשּלָ ְךְּ ,וכבֹוד ֲח ֵב ְרָך ְּכ ָ
מֹורא ָׁש ָמיִ ם.
ּומֹורא ַר ָּבְך ְּכ ָ
ָ

ְּב ִחינָ ה
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ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

5

5

5
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לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

אֹומרֵ :אין ְּביָ ֵדינּו ֹלא ִמ ַּׁשלְ וַ ת
(טו) ַר ִּבי יַ ּנַ אי ֵ
ּסּורי ַה ַּצ ִּד ִיקיםַ .ר ִּבי ַמ ְתיָ א ֶבן
ָה ְר ָׁש ִעים וְ ַאף ֹלא ִמּיִ ֵ
אֹומרֱ :הוֵ י ַמ ְק ִּדים ִּב ְׁשלֹום ָּכל ָא ָדם .וֶ ֱהוֵ י זָ נָ ב
ָח ָרׁש ֵ
ּׁשּועלִ ים.
לָ ֲא ָריֹות ,וְ ַאל ְּת ִהי רֹאׁש לַ ָ

68

ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

5

5

5

ּדֹומה לַ ְּפרֹוזְ דֹור
אֹומרָ :העֹולָ ם ַהּזֶ ה ֶ
(טז) ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ֵ
ִּב ְפנֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבאַ .ה ְת ֵקן ַע ְצ ְמָך ַב ְּפרֹוזְ דֹורְּ ,כ ֵדי
ֶׁש ִּת ָּכנֵ ס לַ ְּט ַר ְקלִ ין.

5

5

5

ׁשּובה
אֹומר :יָ ָפה ָׁש ָעה ַא ַחת ִּב ְת ָ
(יז) הּוא ָהיָ ה ֵ
טֹובים ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ הִ ,מ ָּכל ַחּיֵ י ַהעֹולָ ם ַה ָּבא.
ַּומ ֲע ִׂשים ִ
רּוח ָּבעֹולָ ם ַה ָּבאִ ,מ ָּכל
קֹורת ַ
וְ יָ ָפה ָׁש ָעה ַא ַחת ֶׁשל ַ
ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה.

5

5

5

אֹומרַ :אל ְּת ַר ֶּצה ֶאת
(יח) ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
ֲח ֵב ְרָך ִּב ְׁש ַעת ַּכ ֲעסֹו ,וְ ַאל ְתנַ ֲח ֶמּנּו ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵּמתֹו
ֻמ ָּטל לְ ָפנָ יו ,וְ ַאל ִּת ְׁש ַאל לֹו ִּב ְׁש ַעת נִ ְדרֹו ,וְ ַאל
ִּת ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְראֹותֹו ִּב ְׁש ַעת ַקלְ ָקלָ תֹו.

5

5

5

אֹומר (משלי כ”ד ,י”ז-י”ח):
מּואל ַה ָּק ָטן ֵ
(יט) ְׁש ֵ
“ּבנְ פֹל אֹויִ ְביָך ַאל ִּת ְׂש ָמח ִּוב ָּכ ְׁשלֹו ַאל יָ גֵ ל לִ ֶּבָךֶּ ,פן
ִ
יִ ְר ֶאה ה’ וְ ַרע ְּב ֵעינָ יו וְ ֵה ִׁשיב ֵמ ָעלָ יו ַאּפֹו”.

5

5

5

לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

ּלֹומד יֶ לֶ ד לְ ָמה הּוא
אֹומרַ :ה ֵ
יׁשע ֶּבן ֲאבּויָ ה ֵ
(כ) ֱאלִ ָ
ּלֹומד זָ ֵקן לְ ָמה
תּובה ַעל נְ יָ ר ָח ָדׁש .וְ ַה ֵ
דֹומה? לִ ְדיֹו ְכ ָ
ֶ
יֹוסי ַבר
תּובה ַעל נְ יָ ר ָמחּוקַ .ר ִּבי ֵ
דֹומה? לִ ְדיֹו ְכ ָ
הּוא ֶ
ּלֹומד ִמן ַה ְּק ַטּנִ ים
אֹומרַ :ה ֵ
הּודה ִאיׁש ְּכ ַפר ַה ַּב ְבלִ י ֵ
יְ ָ
ׁשֹותה יַ יִ ן
אֹוכל ֲענָ ִבים ֵקהֹות וְ ֶ
דֹומה? לְ ֵ
לְ ָמה הּוא ֶ
אֹוכל
דֹומה? לְ ֵ
ּלֹומד ִמן ַהּזְ ֵקנִ ים לְ ָמה הּוא ֶ
ִמּגִ ּתֹו .וְ ַה ֵ
אֹומרַ :אל
ׁשֹותה יַ יִ ן יָ ָׁשןַ .ר ִּבי ֵ
ֲענָ ִבים ְּבׁשּולֹות וְ ֶ
ִּת ְס ַּת ֵּכל ַּב ַּקנְ ַקןֶ ,אּלָ א ַב ֶּמה ֶׁשּיֶ ׁש ּבֹוִֵ .יׁש ַקנְ ַקן ָח ָדׁש
ָמלֵ א יָ ָׁשן ,וְ יָ ָׁשן ֶׁש ֲא ִפּלּו ָח ָדׁש ֵאין ּבֹו.
אֹומרַ :ה ִּקנְ ָאה וְ ַה ַּת ֲאוָ ה
(כא) ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַה ַּק ָּפר ֵ
מֹוצ ִיאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָהעֹולָ ם.
וְ ַה ָּכבֹוד ִ
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ּלֹודים לָ מּות ,וְ ַה ֵּמ ִתים
אֹומרַ :הּיִ ִ
(כב) הּוא ָהיָ ה ֵ
הֹוד ַיע ּולְ ִהּוָ ַדע ֶׁשהּוא
לְ ֵה ָחיֹות ,וְ ַה ַחּיִ ים לִ ּדֹון .לֵ ַידע לְ ִ
ּבֹורא ,הּוא ַה ֵּמ ִבין ,הּוא ַה ַּדּיָ ן,
ּיֹוצר ,הּוא ַה ֵ
ֵאל ,הּוא ַה ֵ
הּוא ֵעד ,הּוא ַּב ַעל ִּדין ,וְ הּוא ָע ִתיד לָ דּוןָּ .ברּוְך הּוא,
ֶׁש ֵאין לְ ָפנָ יו ֹלא ַעוְ לָ ה וְ ֹלא ִׁש ְכ ָחה וְ ֹלא ַמּׂשֹוא ָפנִ ים
ׁשֹוחדֶׁ ,ש ַהּכֹל ֶׁשּלֹו .וְ ַדע ֶׁש ַהּכֹל לְ ִפי
וְ ֹלא ִמ ַּקח ַ
ַה ֶח ְׁשּבֹון .וְ ַאל יַ ְב ִט ֲיחָך יִ ְצ ֶרָך ֶׁש ַה ְּׁשאֹול ֵּבית ָמנֹוס לָ ְך,
נֹוצר ,וְ ַעל ָּכ ְר ֲחָך ַא ָּתה נֹולָ ד ,וְ ַעל
ֶׁש ַעל ָּכ ְר ֲחָך ַא ָּתה ָ
ָּכ ְר ֲחָך ַא ָּתה ַחי ,וְ ַעל ָכ ְר ֲחָך ַא ָּתה ֵמת ,וְ ַעל ָּכ ְר ֲחָך
ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ֵּתן ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

5

ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

5

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

5

5

5

5

5

5

5

69

הנני לתורה  -יחידה מס' 13

פרקי אבות

ּתֹורה -
ִהנְ נִ י לַ ָ
ּתֹורה
ֲחזָ ָרה וְ ַה ֲע ָמ ָקה ּבְ לִ ּמּוד ַה ָ

צבעו להנאתכם!

(ּפ ֶרק ה' ִמ ְׁשנָ ה כ"ב):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
אֹומרֲ :הפְֹך ָּבּה וַ ֲהפְֹך ָּבּהְּ ,דכֹּלָ א ָבּהָּ .ובּה ֶּת ֱחזֵ י,
ֶּבן ַּבג ַּבג ֵ
טֹובה ֵה ֶימּנָ ה.
זּועֶׁ ,ש ֵאין לְ ָך ִמ ָּדה ָ
וְ ִסיב ְּובלֵ ה ָבּהִּ ,ומּנַ ּה ֹלא ָת ַ

יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים.
לימוד

ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁשּלְ ַמ ְד ֶּתם ַמ ֶּׁשהּו ,וְ יָ ָׁשר ְר ִצ ֶיתם לְ ִה ְת ַק ֵּדם לִ לְ מֹד ַמ ֶּׁשהּו ָח ָדׁש?
ּקֹורה
אתם ֵס ֶפר ְמ ַענְ יֵ ןּ ,וכְ ֶׁש ִּסּיַ ְמ ֶּתם ִמּיָ ד לְ ַק ְח ֶּתם ֵס ֶפר ַא ֵחר? זֶ ה ָמה ֶׁש ֶ
ְק ָר ֶ
הֹוסיף עֹוד ַּבּלִ ּמּוד.
רֹוצים לְ ִ
רֹוצים לְ ִה ְת ַק ֵּדםִ ,
ּלֹומ ִדים ִ
ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ּ -כְ ֶׁש ְ
לֹומ ִדים עֹוד ,וְ ׁשֹוכְ ִחים ֶאת ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּוָ .אז ָמה ֶא ְפ ָׁשר
ֲא ָבל לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ְ
לַ ֲעׂשֹות?
יֹותר הּוא לַ ֲחזֹר ַעל ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ,לְ נַ ּסֹות לִ לְ מֹד ׁשּוב ֶאת ָמה
ַה ָּד ָבר ַהּטֹוב ֵ
יֹותר.
יֹותר ַּומ ְחּכִ ים ֵ
ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו .זֶ ה יִ ְהיֶ ה ּכֵ יף ֵ
אֹותנּוּ :כְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו חֹוזְ ִרים ַעל ַהּלִ ּמּודֲ ,אנַ ְחנּו ּגַ ם זֹוכְ ִרים אֹותֹו
ֶּבן ָּבג ָּבג ְמלַ ֵּמד ָ
יֹותר ,וְ גַ ם יְ כֹולִ ים לְ ָה ִבין ְּד ָב ִרים ֲח ָד ִׁשים ֶׁשֹּלא ֵה ַבּנּו ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה
טֹוב ֵ
יֹותר ,לְ ַח ֵּדד
ֶׁשּלָ ַמ ְדנּוּ .גַ ם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּכְ ָבר לָ ַמ ְדנּו וְ ֵה ַבּנּו  -נּוכַ ל לְ ָה ִבין טֹוב ֵ
אֹותם וְ לִ לְ מֹד ֵמ ֶהם ְּד ָב ִרים ֲח ָד ִׁשים.
ָ
ּקֹור ִאים ,וְ ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר
יֶ ְׁשנָ ם ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא ָׂש ִמים לֵ ב ֲאלֵ ֶיהם ְּב ַפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ְ
חֹוזְ ִרים ְמגַ ּלִ ים ֶׁש ָהיּו ְרמּוזִ ים ְּב ָמה ֶׁש ָּק ָראנּו עֹוד ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִריםּ .כָ כָ ה זֶ ה ֲא ִפּלּו
ּתֹורה ְּפ ָׁשטֶ ,ר ֶמזְּ ,ד ָרׁש וְ סֹוד,
רּוׁשים .יֵ ׁש ַּב ָ
ּתֹורה  -יֵ ׁש ֲהמֹון ֵּפ ִ
ְּב ֵס ֶפר ְק ִר ָיאהַּ .ב ָ
יֹותר ְ -מגַ ּלִ ים עֹוד וָ עֹודִ .עם ַה ְר ֵּבה ֲחזָ רֹות נּוכַ ל
לֹומ ִדים ֵ
ּקֹור ִאים וְ ְ
וְ לָ כֵ ן ּכְ כָ ל ֶׁש ְ
ֲא ִפּלּו לִ זְ ּכֹר ֶאת ַהּלִ ּמּוד ְּב ַעל ֶּפה!
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לְ ִע ִּתים ָק ֶׁשה לָ נּו לַ ְחזֹר ׁשּוב וָ ׁשּוב וְ ָעלֵ ינּו לִ לְ מֹד ִמ ַּתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא:
ַהּגְ ָמ ָרא ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא ֶׁשּלְ ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ָהיָ ה ק ִֹׁשי לְ ָה ִבין ֶאת
מֹורא ְמ ֻפ ְר ָסם ,יָ ַׁשב לִ לְ מֹד ִאּתֹו וְ ִה ְס ִּביר לֹו
ַהּלִ ּמּודַ .ר ִּבי ְפ ֵר ָידא ,לַ ְמרֹות ֶׁש ָהיָ ה ָא ָ
ּכָ ל ָּד ָבר ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְּפ ָע ִמיםַ .רק ַא ֲח ֵרי ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְּפ ָע ִמים ַה ַּתלְ ִמיד ֵה ִבין.
ְּב ֶא ָחד ֵמ ַהּיָ ִמים ָּבא ָא ָדם ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלִ ּמּוד ,וְ ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא ָא ַמר לֹו ֶׁשּיַ ְמ ִּתין ְמ ַעט,
ּגֹומר ֶאת ֵס ֶדר ַהּלִ ּמּודּ .כַ ֲא ֶׁשר ִסּיֵ ם ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא לִ לְ מֹד ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
ּכִ י הּוא ֶּתכֶ ף ֵ
ְּפ ָע ִמים ִעם ַה ַּתלְ ִמידָ ,א ַמר לֹו ַה ַּתלְ ִמיד ּכִ י ֹלא ֵה ִבין ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ הּ .כְ ֶׁש ִה ְת ַּפּלֵ א
ַר ִּבי ְפ ֵר ָידאִ ,ה ְס ִּביר ַה ַּתלְ ִמיד ֶׁש ִּמּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּׁש ַמע ֵמ ַרּבֹו ֶׁשהּוא ֶּתכֶ ף הֹולֵ ְך לַ ֲעזֹר
לְ אֹותֹו ֶא ָחד ֶׁשּנִ כְ נַ סֹ ,לא ָהיְ ָתה ַּד ְעּתֹו ְּפנּויָ ה לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ֶה ְס ֵּבר ֵמרֹב
ְּד ָאגָ הּ .כָ ל ֶרגַ ע וָ ֶרגַ ע הּוא ָח ַׁשׁש ֶׁש ֶּתכֶ ף יִ ְס ַּתּלֵ ק ַרּבֹו ֵמ ַה ָּמקֹום וְ יַ ְפ ִסיק ֶאת
ַהּלִ ּמּוד ַה ְּמ ֻׁש ָּתףּ .כַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע זֹאת ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא הּוא ֹלא ִה ְת ַרּגֵ זֶ ,אּלָ א ָא ַמר:
ַעכְ ָׁשו ַא ְחזֹר ַעל ִּד ְב ֵרי ַה ֶה ְס ֵּבר ׁשּוב ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְּפ ָע ִמיםֵּ ,תן ֶאת ַּד ְע ְּתָך
ּנֹוספֹות -
לִ ְׁשמ ַֹע ּכִ י ֹלא ֶא ְס ַּתּלֵ ק ָּב ֶא ְמ ַצע .לְ ַא ַחר ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ַה ְּפ ָע ִמים ַה ָ
ַה ַּתלְ ִמיד ֵה ִבין.
אֹומ ִרים ּכִ י יָ ְצ ָאה ַּבת קֹול ֵמ ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָא ְמ ָרה ֶׁש ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ְּמיֻ ָחד ַהּזֶ ה
ָחזָ "ל ְ
ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא יָ כֹול לִ זְ ּכֹות לִ ְחיֹות ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה אֹו ֶׁשהּוא וְ כָ ל ְּבנֵ י ּדֹורֹו יִ זְ ּכּו
לְ ַחּיֵ י עֹולָ ם ַה ָּבאַ .ר ִּבי ְפ ֵר ָידא ָּב ַחר ָּב ֶא ְפ ָׁשרּות ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶׁשּכָ ל ְּבנֵ י ּדֹורֹו יִ זְ ּכּו לְ ַחּיֵ י
טֹובה לְ כָ ל
עֹולָ ם ַה ָּבאּ .כַ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֶׁשהּוא ָּב ַחר ָּב ֶא ְפ ָׁשרּות לַ ֲעׂשֹות ָ
ְּבנֵ י ּדֹורֹו וְ ֶה ֱע ִדיף זֹאת ַעל ְּפנֵ י לִ ְחיֹות ַחּיִ ים ֲא ֻרּכִ ים ְּב ַע ְצמֹוּ ,גָ זְ רּו ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לִ ְׁשנֵ י
ַה ְּד ָב ִרים ּגַ ם יַ ַחד.

ַּב ֲחרּו ִמ ְׁשנָ ה ַא ַחת אֹו ּכַ ָּמה ׁשּורֹות ִמּגְ ָמ ָרא ֶׁשּלְ ַמ ְד ֶּתם .לִ ְּמדּו ַּב ֲה ָבנָ ה
(ּב ְמקֹום ֶׁ 400של
טֹובה ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ַה ְת ִחילּו לְ ַׁשּנֵ ן לְ ָפחֹות ַּ 10פ ַעם ִ
משימה ָ
ַר ִּבי ְפ ִר ָידא) .לְ ַא ַחר ַה ֲחזָ ָרה ּכִ ְתבּו ּכָ אן:
ָמה ִה ְרוַ ְח ֶּתם ֵמ ַה ֲחזָ ָרה? ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
ַה ִאם ַא ֶּתם ּכְ ָבר זֹוכְ ִרים ְּב ַעל ֶּפה? _________________________
________________________________________________
________________________________________________
יֹותר? _____________________________
ַה ִאם ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים טֹוב ֵ
________________________________________________
ִאם ִּת ְרצּו ּתּוכְ לּו לְ ַה ְמ ִׁשיְך עֹוד וָ עֹוד!

סרטון

רֹוצים לִ לְ מֹד עֹוד? ִהּכָ נְ סּו ְּוצפּו ַּב ִּס ְרטֹון.
ִ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.

לֹומר ִ'הנְ נִ י לַ ֲחזָ ָרה
ְּב ִע ְקבֹות ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּוב ִע ְקבֹות ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים ַ
ּתֹורה' .נִ זְ ּכֹר וְ נֵ ַדע ֶׁש ִּבזְ כּות ַה ֲחזָ ָרה ַעל ַהּלִ ּמּודֲ ,אנַ ְחנּו ּגַ ם זֹוכְ ִרים
ַעל לִ ּמּוד ַה ָ
יֹותר.
יֹותר וְ גַ ם ְמ ִבינִ ים ְּד ָב ִרים טֹוב ֵ
טֹוב ֵ

נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
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בֹודה -
ִהנְ נִ י לַ ֲע ָ
יח לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ּבַ ְּת ִפּלָ ה?
יצד נַ ְצלִ ַ
ּכֵ ַ
אֹומר:
(ּפ ֶרק א' ִמ ְׁשנָ ה י"ד)" :הּוא ָהיָ ה ֵ
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
ִאם ֵאין ֲאנִ י לִ י ִ -מי לִ יְּ .וכ ֶׁש ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי ָ -מה ֲאנִ י.
וְ ִאם ֹלא ַע ְכ ָׁשיו ֵ -א ָימ ָתי".

קֹור ִאים לְ ָך ּכָ ְך? ָׁש ַאל ַמ ַּתנְ יָ ה.
נַ ְחׁשֹון ,לָ ָּמה ְ
לימוד

הֹורים ֶׁשּלִ י"ֵ ,ה ִׁשיב נַ ְחׁשֹון"ָ ,רצּו ֶׁש ֶא ְהיֶ ה זָ ִריז ּכְ מֹו נַ ְחׁשֹון ֶּבן
"ה ִ
ַ
ַע ִּמינָ ָדב ֶׁש ָּק ַפץ ִראׁשֹון לַ ַּמיִ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ה' ִצּוָ ה לְ ִהּכָ נֵ ס לְ יַ ם סּוף וְ ַהּיָ ם נִ ְב ַקע".
"איזֶ ה ֵׁשם יָ ֶפה! זֶ ה ַמ ְת ִאים לְ ָמה ֶׁשלָ ַמ ְדנּו
ַמ ַּתנְ יָ ה ִה ְתלַ ֵהב ֵמ ַה ֵּׁשם ֶׁשל נַ ְחׁשֹוןֵ :
לֹומר "וְ ִאם ֹלא ַעכְ ָׁשו ֵ -א ָימ ַתי?" ִאם ַעכְ ָׁשו
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁש ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן ָהיָ ה ָרגִ יל ַ
יֹוד ַע ִאם נּוכַ ל ׁשּוב לְ ַב ֵּצ ַע? ָה ַרב ֶׁשּלָ נּו ִה ְס ִּביר ֶׁשּכָ כָ ה
ֹלא נִ ְפ ַעל ִּבזְ ִריזּותִ ,מי ֵ
זֶ ה ֹלא ַרק ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ִמ ְצוֹות ֶאּלָ א ּגַ ם ַּב ְּת ִפּלָ הָ .עלֵ ינּו לְ ִה ְת ַא ֵּמץ לְ נַ ֵּצל ֶאת ָה ֶרגַ ע
"אם ֹלא ַעכְ ָׁשו ֵ -א ָימ ַתי?""
ֶׁשּבֹו ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאים ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּבכַ ּוָ נָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִ
בֹודה ָק ָׁשה".
יח לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ,זֹו ַמ ָּמׁש ֲע ָ
נַ ְחׁשֹוןֹ" :לא ָּת ִמיד ָּפׁשּוט לְ ַה ְצלִ ַ
בֹודה ַּבּלֵ ב וְ כָ ְך ּכָ תּוב ַּבּגְ ָמ ָרא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ ית
יְ לָ ִדים יְ ָק ִריםְּ ,ת ִפּלָ ה ִהיא ֲע ָ
ַ(ּדף ב' ע"א) ַעל ַה ָּפסּוק ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע" :וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמ ַֹע ִּת ְׁש ְמעּו ֶאל
ֹלקיכֶ ם ּולְ ָע ְבדֹו ְּבכָ לִמ ְצוֹ ַֹּתי ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמ ַצּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱא ֵ
לְ ַב ְבכֶ ם ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשכֶ ם".
בֹודה
אֹומר זֹו ְּת ִפּלָ הַ .ה ְּת ִפּלָ ה ִהיא ֲע ָ
בֹודה ֶׁש ִהיא ַּבּלֵ ב? ֱהוֶ י ֵ
ֵאיזֹו ִהיא ֲע ָ
בֹודה.
ּדֹור ֶׁשת ַמ ֲא ָמץ ּכְ מֹו ּכָ ל ֲע ָ
אֹומ ֶרת ֶׁש ִהיא ֶ
בֹודה ֶׁשל ַמ ָּמׁש .זֹאת ֶ
ֶׁש ַּבּלֵ בֲ ,ע ָ
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הֹוציא ֶאת ַה ִּמּלִ ים ֵמ ַה ֶּפהֶ ,אּלָ א לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן
בֹודה ַּב ְּת ִפּלָ ה ִהיא ֹלא ַרק לְ ִ
ָה ֲע ָ
וְ לַ ֲחׁשֹב מּול ִמי ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאים.
יֵ ׁש לָ נּו ִהזְ ַּד ְּמנּות ּכָ ל יֹום לְ ַד ֵּבר ִעם ַה ֶּמלֶ ְךָ .אסּור לָ נּו לְ ַפ ְס ֵפס ֶאת ַה ַּדּקֹות
ָה ֵאּלּו ,וְ לָ כֵ ן ָעלֵ ינּו לְ ַח ֵּפׂש ֵעצֹות ּכֵ ַיצד לְ ַה ְצלִ ַיח לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּולְ נַ ֵּצל ֶאת ָה ֶרגַ ע ֶׁשל
ַה ְּת ִפּלָ הִ .אם ֹלא ַעכְ ָׁשו ֵ -א ָימ ַתי?
יח לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ּולְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ַּב ְּת ִפּלָ ה.
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵּתי ֵעצֹות ֲחׁשּובֹות לְ ַה ְצלִ ַ
(ּב ִס ְפרֹו
"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים" זצ"ל ְ
אדין ַה ְּמכֻ ּנֶ ה ֶ
ָה ֵעצֹות ֵהן ֵמ ַר ִּבי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ִאיר ֵמ ָר ִ
ֵ'ׁשם עֹולָ ם').
"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים" ְּבלִ י לְ ָפ ֵרׁש ֶאת ְּד ָב ָריו,
הֹורה ֶׁשל ֶ
אֹותן ִּבלְ ׁשֹונֹו ַה ְּט ָ
ָאנּו נָ ִביא ָ
וְ נִ ְר ֶאה ִאם ַּת ְצלִ יחּו לְ ָה ִבין!
ֵע ָצה ִראׁשֹונָ ה:
ִ"ראׁשֹון לַ ּכֹלָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ְת ַּפּלֵ ל ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור ,וְ ַעל ּכָ ל ָּפנִ ים ְּת ִפּלַ ת ְׁשמֹונֶ ה
ֶע ְׂש ֵרהִּ .ומּכָ ל ָמקֹום ּגַ ם ָּבזֶ ה ֵאינֶ ּנּו ְמ ֻׁש ָּמר ִמּכֹל וָ כֹל ֵמ ָע ְר ַמת ַהּיֵ ֶצר ַה ַּמ ִּפיל
ִט ְרדֹות ַעל ָה ָא ָדם ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יּוכַ ל לְ כַ ּוֵ ן".
ֵע ָצה ְׁשנִ ּיָ ה:
רֹוצה
"וְ ִהזְ ִמין לִ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְק ָצת ֵע ָצה ְּבזֶ הֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָמה ֶ
ּקֹורא
אֹותּה ְּב ָרכָ ה .וְ ַאל יַ ֲחׁשֹב ַה ֵ
ֹאמר ָ
לְ ַב ֵּקׁש ֶמה' וְ ַעל ָמה יְ ָב ְרכֶ ּנּו ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך י ַ
(=ה ְר ֵּבה זְ ַמן)ֹ .לא כֵ ן ַה ָּד ָברּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָּב ַחנְ ִּתי
ֶׁש ָּד ָבר זֶ ה ָצ ִריְך ִׁשהּוי ּגָ דֹול ַ
תּוח ַה ִּסּדּור נֶ גֶ ד ֵעינָ יו וְ יִ ְתּבֹונֵ ן ַרק ֵאיזֶ ה ְרגָ ִעים ֲא ָח ִדים
וְ נִ ִּס ִיתיֶ ,אּלָ א יִ ְהיֶ ה ָּפ ַ
ֹאמר ַה ְּב ָרכֹות ּכְ ִפי ֶה ְרּגֵ לֹו ְּב ִפיוַ ,רק יִ ְתּבֹונֵ ן ַעל ָמה
ק ֶֹדם ּכֹל ְּב ָרכָ ה ...וְ ֹלא י ַ
ֹאמר ִּבזְ ִריזּות ְּוב ִׂש ְמ ָחה ּכָ ל ְּב ָרכָ הַ ,על ֶׁשּזָ כָ ה לְ ָב ֵרְך לָ ה'
ֶׁשהּוא ְמ ָב ֵרְך לָ ה' ,וְ י ַ
לֹוקי ַה ָּׁש ַמיִ ם".
ֱא ֵ
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אֹותן ּכָ אן ַּב ִּמּלִ ים
"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים" יָ ַעץ לָ נּו ְׁש ֵּתי ֵעצֹות טֹובֹותִ .ר ְׁשמּו ָ
ֶ
יטב וְ תּוכְ לּו לְ יַ ְּׂש ָמן:
אֹותן ֵה ֵ
משימה ֶׁשּלָ כֶ ם ַעל ְמנַ ת ֶׁש ִּתזְ ּכְ רּו ָ

ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים -
ירּוׁשלַ יִ ם
ַא ֲהבַ ת ַהּבְ ִרּיֹות ּבִ ָ
(ּפ ֶרק ה' ִמ ְׁשנָ ה ה')ֲ :ע ָׂש ָרה
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
בֹותינּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:
נִ ִּסים נַ ֲעׂשו לַ ֲא ֵ
ֹלא ִה ִּפילָ ה ִא ָּשׁה ֵמ ֵר ַיח ְּב ַׂשר ַהקֹ ֶּדׁש ,וְ ֹלא ִה ְס ִר ַיח ְּב ַׂשר ַהקֹ ֶּדׁש
ֵמעֹולָ ם ,וְ ֹלא נִ ְר ָאה זְ בּוב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ַּב ַחיִ ם ,וְ ֹלא ֵא ַרע ֶק ִרי לְ כ ֵֹהן
ּפּורים ,וְ ֹלא ִּכּבּו גְ ָׁש ִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ,וְ ֹלא
ּגָ דֹול ְּביֹום ַה ִּכ ִ
רּוח ֶאת ַעּמּוד ֶה ָע ָׁשן ,וְ ֹלא נִ ְמ ָצא ְּפסּול ָּבע ֶֹמר ִּוב ְׁש ֵּתי ַהּלֶ ֶחם
נִ ְּצ ָחה ָה ַ
פּופים ִּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים ,וְ ֹלא ִהּזִ יק נָ ָחׁש
עֹומ ִדים ְצ ִ
ְּובלֶ ֶחם ַה ָּפנִ יםְ .
ירּוׁשלַ יִ ם ֵמעֹולָ ם ,וְ ֹלא ָא ַמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו:
וְ ַע ְק ָרב ִּב ָ
ירּוׁשלַ יִ ם.
ַצר לִ י ַה ָּמקֹום ֶׁש ָאלִ ין ִּב ָ

"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים"
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע ַעל ָה ֵע ָצה ֶׁשל ֶ
ִ
סרטון

ִמ ִּפי ָה ַרב ַחּיִ ים ֱאיָ ל? ִהּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון:

לימוד

רּוׁשלַ יִ ם ַה ִּמ ְת ָק ֵרב,
לִ כְ בֹוד יֹום יְ ָ

נִ לְ ַמד ִּב ִיח ָידה זֹו ִמ ְׁשנָ ה ַה ְּמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .הּיֹום
נִ ְת ַמ ֵּקד ִּב ְׁשנַ יִ ם ִמּתֹוְך ַהּנִ ִּסים ַהּלָ לּו:
פּופים ִּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים"ָ .ה ֲעזָ ָרה ִה ְת ָּפ ְר ָׂשה ַעל ְּפנֵ י ֶׁש ַטח ֹלא
"עֹומ ִדים ְצ ִ
ְ
ּגָ דֹולִּ .ב ְׁשלֹו ֶׁשׁת ָה ְרגָ לִ ים ַחּיָ ב ּכָ ל ִאיׁש ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲעלֹות לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָאכֵ ן
מּוסה
ְּבכָ ל ֶרגֶ ל ִהּגִ יעּו ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ְמאֹוד לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָה ֲעזָ ָרה ָהיְ ָתה ֲע ָ
בֹודת
ּפּורים ִהּגִ ַיע ָק ָהל ַרב לַ ֲחזֹות ַּב ֲע ַ
ֵמ ַעל ֵּומ ֵע ֶבר לִ יכֹלֶ ת ִקּבּולָ ּהּ .גַ ם ְּביֹום ַהּכִ ִ
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול.

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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הנני  -לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

מּודים ֶא ָחד
חּוקים ְּוצ ִ
עּותּה לִ ְהיֹות ְּד ִ
ּכֻ ּלָ נּו ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ִּמּלָ ה ָצפּוףֶׁ ,ש ַּמ ְׁש ָמ ָ
נּורא ֶׁש ֵּפ ֵרׁש ֶׁש ַה ִּמּלָ ה
עֹוב ְדיָ ה ִמ ַּב ְר ְט ָ
לַ ֵּׁשנִ יּ .כְ ַדאי לְ ַהּכִ יר ּגַ ם ֶאת ֵּפרּוׁש ַר ִּבי ַ
"צף" .הּוא ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַה ְּצ ִפיפּות ָהיְ ָתה ּכֹה ּגְ דֹולָ ה ַעד
ָצפּוף ִהיא ִמּלְ ׁשֹון ַה ִּמּלָ ה ָ
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָמקֹום לְ ַהּנִ ַיח ּבֹו ֶאת ּכַ ף ָה ֶרגֶ לּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִפים ֵמ ַעל ַה ַּמיִ םּ ,כָ ְך ֵהם
עֹומ ִדים נִ ָּׂש ִאים ָּב ֲאוִ יר ְּובק ִֹׁשי
ִה ְרּגִ יׁשּו ּכְ ִאּלּו ֶׁש ֵהם ָצ ִפים ֵמ ַעל ִר ְצ ַּפת ָה ֲעזָ ָרהְ ,
נֹוגְ ִעים ָּב ָא ֶרץ.
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עֹומד ָק ָהל ּגָ דֹול ִּב ְמיֻ ָחדּ ,כָ ל ְּתזּוזָ ה ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ֶהםּ ,כָ ל
ִמ ֶּד ֶרְך ָהעֹולָ םּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֵ
ּסֹוב ִבים ,וַ ֲעלּולִ ים לִ ּפֹל זֶ ה ַעל זֶ ה
דֹוח ֶפת ֶאת ּכָ ל ַה ְ
ּדֹוח ֶקת וְ ֶ
ּכְ ִפ ָיפה ַקּלָ ה – ֶ
ּפּורים ָהיּו
ּולְ ַהּגִ ַיע לְ ַסּכָ נָ ה ּגְ דֹולָ ה .אּולָ ם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵא ַרע נֵ ס ּגָ דֹולְּ :ביֹום ַהּכִ ִ
פּופיםַ ,אְך ּכְ לָ ל ְּבלִ י לִ ְדחֹף ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּׁשנִ יֵ .הם ָע ְמדּו ְּב ַא ֲה ָבה ּגְ דֹולָ ה,
עֹומ ִדים ְצ ִ
ְ
ּוכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע זְ ַמן ַהזְ ּכָ ַרת ַה ֵּׁשם ַה ְּמפ ָֹרׁש ַעל יְ ֵדי ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ַּבּוִ ּדּוי ָ -היּו ּכֻ ּלָ ם
אֹורה לִ ְדחֹף ּכְ ֵדי לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות,
יֹוצ ֶרת ַמ ָּצב ֶׁש ַחּיָ ִבים לִ כְ ָ
ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ יםַ .ה ִה ְׁש ַּת ֲחוָ יָ ה ֶ
אֹותּה ַה ָּׁש ָעה ָק ָרה נֵ ס וְ כָ ל ֶא ָחד ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ָרחֹוק ֵמ ַה ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ַה ָּסמּוְך
ֲא ָבל ְּב ָ
נֹוצר ֶרוַ ח ֶׁשל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ֵּבין ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּוּ .כָ ל ָא ָדם ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה
לֹו .לְ ֶפ ַתע ַ
וְ ִה ְתוַ ָּדה לְ ַבּדֹו ְּבֹלא ֶׁשּיִ ּכָ נֵ ס ָה ַא ֵחר לִ ְתחּומֹו.
חֹורי
ּמּועט ֶאת ַה ְּמ ֻר ֶּבהֵ .מ ֲא ֵ
נֵ ס ּגָ לּוי ָהיָ ה ָׁשם! ָהיָ ה זֶ ה ֶא ָחד ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ֶה ֱחזִ יק ַה ָ
ׁשֹומ ִעים ֶאת
ַהּנֵ ס ַה ֻּמ ְפלָ א ָע ְמ ָדה ְׁש ִמ ַירת ּכְ בֹוד ַה ְּב ִרּיֹותּ .כַ ֲא ֶׁשר ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
נֹופלִ ים ַעל ְּפנֵ ֶיהם ִּומ ְתוַ ִּדים ְּבלַ ַחׁשְּ .בנֵ ס
יֹוצא ִמ ִּפי ּכ ֵֹהן ּגָ דֹולָ ,היּו ְ
ַה ֵּׁשם ַה ְּמפ ָֹרׁש ֵ
ִה ְת ַר ֵחק ּכָ ל ֶא ָחד ִמ ְּׁשכֵ נֹו ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לְ יָ דֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ַמע ַהּלָ ה ֶאת ֲח ָט ָאיו
יׁשּיִ ים ֶׁשל ְׁשכֵ נֹו וְ יִ ְת ַּבּזֶ ה ְּב ֵעינָ יו.
ָה ִא ִ
נֹוסף ֵא ַרע
ירּוׁשלַ יִ ם" .נֵ ס ָ
"ֹלא ָא ַמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ַצר לִ י ַה ָּמקֹום ֶׁש ָאלִ ין ִּב ָ
רּוׁשלַ יִ םָ .ה ִעיר ֵהכִ ילָ ה ְּב ִק ְר ָּבּה ְּבר ַֹחב לֵ ב ֶאת ּכָ ל ַה ָּד ִרים ָּבּה
ִּב ְק ִביעּות ָּב ִעיר יְ ָ
ירּוׁשלַ יִ ם ָק ָהל ָעצּום ֲא ֶׁשר
וְ ֶאת ּכָ ל ָהעֹולִ ים ֵאלֶ ָיהְּ .ב ֵעת ָה ֲעלִ ּיָ ה לָ ֶרגֶ ל ִה ְת ַא ֵּסף ִּב ָ
ירּוׁשלַ יִ ם .נַ ֲע ָׂשה נֵ ס ,וְ ָהיָ ה
ִהּגִ ַיע לְ ִע ִּתים לְ ִמלְ יֹונִ יםּ .כֻ ּלָ ם ָהיּו ְצ ִריכִ ים לָ לּון ִּב ָ
לְ כֻ ּלָ ם ָמקֹום לְ ִה ְת ַאכְ ֵסן ּבֹו.

מֹודים ַעל ּכָ ְך
צּומים ְּב ִׁש ָּׁשה יָ ִמיםָ .אנּו ִ
ַעּזָ ה וְ ָר ַמת ַהּגֹולָ ןּ .כָ ל ֵאּלּו נִ כְ ְּבׁשּו ְּבנִ ִּסים ֲע ִ
קֹומה
אׁשיתּ .כְ ֵׁשם ֶׁש ָעלִ ינּו ָ
ִּומ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּת ִפּלַ ת ַהּלֵ ל ֲחגִ יגִ ית ּכְ ַת ָּקנַ ת ָה ַר ָּבנּות ָה ָר ִ
נֹוס ֶפת
קֹומה ֶ
רּוׁשלַ יִ םָ ,אנּו ְמ ַצ ִּפים ַמ ָּמׁש ְּב ָקרֹוב לַ ֲעלֹות ָ
ְּביֹום זֶ ה וְ זָ כִ ינּו לִ כְ ּבֹׁש ֶאת יְ ָ
אֹותם ֲע ָׂש ָרה נִ ִּסים יַ ְחזְ רּו לִ ְהיֹות
ַּבּק ֶֹדׁש וְ לִ זְ ּכֹות לַ ֲעלֹות לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ .מן ַה ְּס ָתם ָ
אֹוה ִבים זֶ ה ֶאת זֶ ה ּכְ מֹו ִּב ֵימי ֶק ֶדםִּ ,ובזְ כּות
ּכְ מֹו ָאזָ .אנּו ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְתּכֹונֵ ן וְ לִ ְהיֹות ֲ
ַא ֲה ַבת ַה ִחּנָ ם ֶׁשּלָ נּו  -נִ זְ ּכֶ ה לִ גְ ֻאּלָ ה ְׁשלֵ ָמה.
ַהזְ ִמינּו ָח ֵבר ֵאלֵ יכֶ ם ַה ַּביְ ָתה וְ נָ סּו לֵ ָא ֵר ַח אֹותֹו ִעם ּכָ ל ַהּלֵ ב ּכְ מֹו ַאנְ ֵׁשי
טֹובה.
אֹור ַח ַה ְרּגָ ָׁשה ָ
רּוׁשלַ יִ םּ .כִ ְתבּו ּכָ אן ֶאת ִמי ֵא ַר ְח ֶּתם וְ ֵאיְך נְ ַת ֶּתם לָ ֵ
משימה יְ ָ
ּלּופין ִאם ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי ּכָ ֵעת לְ ָא ֵר ַח ְּב ֵב ְיתכֶ םּ ,כִ ְתבּו ּכָ אן ָמה ּתּוכְ לּו
לְ ִח ִ
אֹור ִחים ִעם ּכָ ל ַהּלֵ ב.
לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי לְ ָא ֵר ַח ְ

ירּוׁשלַ יִ ם? ִהּכָ נְ סּו ְּוצפּו ַּב ִּס ְרטֹון:
רֹוצים לְ ִה ְת ַח ֵּבר עֹוד לִ ָ
ִ
סרטון

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ

אֹור ִחים.
רּוׁשלַ יִ ם ָהיּו ְראּויִ ים לְ נֵ ס זֶ הֵ .הם ָהיּו נְ ִד ֵיבי לֵ ב ְּומ ַחּזְ ִרים ַא ַחר ְ
ַאנְ ֵׁשי יְ ָ
אֹור ַח ִמ ֵּב ָיתם ,וְ ַה ְּצ ִפיפּות ֹלא ֵה ִע ָיבה ַעל ִׂש ְמ ַחת
ֵמעֹולָ ם ֹלא ִמ ֲהרּו לְ ַׁשּלֵ ַח ֶאת ָה ֵ
אֹור ַח ָהיָ ה ָמקֹום.
ָה ֶרגֶ לָ .ה ַא ֲה ָבה ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ָהיְ ָתה ּכֹה ֲע ֻמ ָּקהַ ,עד ֶׁשּלְ כָ ל ֵ
אֹורחֹוָ .היָ ה זֶ ה נֵ ס ִמ ָּׁש ַמיִ םַ ,אְך ִה ְׁש ַּת ֵּתף
אֹור ַח ָׂש ַמח ִּב ְמ ָא ְרחֹו וְ ַה ְּמ ָא ֵר ַח ָׂש ַמח ְּב ְ
ָה ֵ
אֹור ָחיוַ .ה ָּד ָבר ַמזְ ּכִ יר ֶאת
ְּבכָ ְך לִ ּבֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ַה ְּמ ָא ֵר ַח ֶׁש ִּק ֵּבל ֶאת ַהּכֹל וְ ָׂש ַמח ְּב ְ
ׂשֹור ִרים ֵּבין
ָה ִא ְמ ָרהּ' :כַ ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ָמקֹום ַּבּלֵ ב  -יֵ ׁש ָמקֹום ַּב ַּביִ ת'ּ .כְ ֶׁש ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה ְ
ָּבנָ יו ֶׁשל ַה ָּמקֹום (ּכִ ּנּוי לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא)ָ ,אז "ֹלא ָא ַמר ָא ָדם ַצר לִ י ַה ָּמקֹום".
לִ ְפנֵ י ָׁ 55שנִ ים ,בכ"ח ְּב ִאּיָ ר תשכ"ז ,זָ כִ ינּו לְ ַה ֲחזִ יר ֵאלֵ ינּו ֶאת ְמקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁש יַ ַחד
צּועת
ׁשֹומרֹון ְּור ַ
יהּודהְ ,
ׁשּובים ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֶ :ח ְברֹון וִ ָ
ִעם ֲחלָ ִקים נִ כְ ָּב ִדים וַ ֲח ִ
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חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד

צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
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(א) ַּב ֲע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות נִ ְב ָרא ָהעֹולָ םַּ .ומה ַּתלְ מּוד
לֹומר ,וַ ֲהֹלא ְב ַמ ֲא ָמר ֶא ָחד יָ כֹול לְ ִה ָּב ְראֹות! ֶאּלָ א
ַ
לְ ִה ָּפ ַרע ִמן ָה ְר ָׁש ִעים ֶׁש ְּמ ַא ְּב ִדין ֶאת ָהעֹולָ ם ֶׁשּנִ ְב ָרא
ַּב ֲע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות ,וְ לִ ֵּתן ָׂש ָכר טֹוב לַ ַּצ ִּד ִיקים
ֶׁש ְּמ ַקּיְ ִמין ֶאת ָהעֹולָ ם ֶׁשּנִ ְב ָרא ַּב ֲע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות.

5

5

5

הֹוד ַיע ַּכ ָּמה ֶא ֶרְך
(ב) ֲע ָׂש ָרה דֹורֹות ֵמ ָא ָדם וְ ַעד נ ַֹח ,לְ ִ
ַא ַּפיִ ם לְ ָפנָ יוֶׁ ,ש ָּכל ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמ ְכ ִע ִיסין ָּוב ִאין ַעד
ֶׁש ֵה ִביא ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ֵמי ַה ַּמּבּולֲ .ע ָׂש ָרה דֹורֹות ִמּנ ַֹח
הֹוד ַיע ַּכ ָּמה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם לְ ָפנָ יוֶׁ ,ש ָּכל
וְ ַעד ַא ְב ָר ָהם ,לְ ִ
ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמ ְכ ִע ִיסין ָּוב ִאיןַ ,עד ֶׁש ָּבא ַא ְב ָר ָהם וְ ִק ֵּבל
ָעלָ יו ְׂש ַכר ֻּכּלָ ם.

5

5

5

(ג) ֲע ָׂש ָרה נִ ְסיֹונֹות נִ ְתנַ ָּסה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יו
הֹוד ַיע ַּכ ָּמה ִח ָּבתֹו ֶׁשל
ַה ָּׁשלֹום וְ ָע ַמד ְּב ֻכּלָ ם ,לְ ִ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום.

5

5

5

בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַריִ ם וַ ֲע ָׂש ָרה
(ד) ֲע ָׂש ָרה נִ ִּסים נַ ֲעׂשּו לַ ֲא ֵ
ַעל ַהּיָ םֶ .ע ֶׂשר ַמּכֹות ֵה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל
ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶע ֶׂשר ַעל ַהּיָ םֲ .ע ָׂש ָרה נִ ְסיֹונֹות
בֹותינּו ֶאת ַה ָּמקֹום ָּברּוְך הּוא ַב ִּמ ְד ָּברֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
נִ ּסּו ֲא ֵ
(במדבר י”ד ,כ”ב)“ :וַ יְ נַ ּסּו א ִֹתי זֶ ה ֶע ֶׂשר ְּפ ָע ִמים וְ ֹלא
ָׁש ְמעּו ְּבקֹולִ י”.

5

5

5
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לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

בֹותינּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֹ .לא
(ה) ֲע ָׂש ָרה נִ ִּסים נַ ֲעׂשו לַ ֲא ֵ
ִה ִּפילָ ה ִא ָּׁשה ֵמ ֵר ַיח ְּב ַׂשר ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ֹלא ִה ְס ִר ַיח ְּב ַׂשר
ַהּק ֶֹדׁש ֵמעֹולָ ם ,וְ ֹלא נִ ְר ָאה זְ בּוב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ְּב ַחיִ ם,
ּפּורים ,וְ ֹלא ִכּבּו
וְ ֹלא ֵא ַרע ֶק ִרי לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול ְּביֹום ַה ִּכ ִ
רּוח ֶאת
גְ ָׁש ִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ,וְ ֹלא נָ ְצ ָחה ָה ַ
ַעּמּוד ֶה ָע ָׁשן ,וְ ֹלא נִ ְמ ָצא ְפסּול ָּבע ֶֹמר ִּוב ְׁש ֵּתי ַהּלֶ ֶחם
פּופים ִּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים,
עֹומ ִדים ְצ ִ
ְּובלֶ ֶחם ַה ָּפנִ יםְ ,
ירּוׁשלַ יִ ם ֵמעֹולָ ם ,וְ ֹלא ָא ַמר
וְ ֹלא ִהּזִ יק נָ ָחׁש וְ ַע ְק ָרב ִּב ָ
ירּוׁשלַ יִ ם.
ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ַצר לִ י ַה ָּמקֹום ֶׁש ָאלִ ין ִּב ָ
(ו) ֲע ָׂש ָרה ְד ָב ִרים נִ ְב ְראּו ְב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות,
וְ ֵאּלו ֵהןִּ :פי ָה ָא ֶרץִּ ,ופי ַה ְּב ֵארִּ ,ופי ָה ָאתֹון ,וְ ַה ֶּק ֶׁשת,
וְ ַה ָּמן ,וְ ַה ַּמ ֶּטה ,וְ ַה ָּׁש ִמיר ,וְ ַה ְּכ ָתב ,וְ ַה ִּמ ְכ ָּתב ,וְ ַהּלּוחֹות.
מׁשה ,וְ ֵאילֹו
בּורתֹו ֶׁשל ֶ
אֹומ ִרים ַאף ַה ַּמּזִ ִיקיןְ ,וק ָ
וְ יֵ ׁש ְ
אֹומ ִריםַ ,אף ְצ ָבת ִב ְצ ָבת
ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו .וְ יֵ ׁש ְ
ֲעׂשּויָ ה.
(ז) ִׁש ְב ָעה ְד ָב ִרים ַּבּגֹלֶ ם וְ ִׁש ְב ָעה ֶּב ָח ָכםָ .ח ָכם ֵאינֹו
ְמ ַד ֵּבר ִּב ְפנֵ י ִמי ֶׁשהּוא גָ דֹול ִמ ֶּמּנּו ְּב ָח ְכ ָמה ְּוב ִמנְ יָ ן,
וְ ֵאינֹו נִ ְכנָ ס לְ תֹוְך ִּד ְב ֵרי ֲח ֵברֹו ,וְ ֵאינֹו נִ ְב ָהל לְ ָה ִׁשיב,
אֹומר ַעל ִראׁשֹון
ׁשֹואל ָּכ ִענְ יָ ן ֵּומ ִׁשיב ַּכ ֲהלָ ָכה ,וְ ֵ
ֵ
אֹומר
ִראׁשֹון וְ ַעל ַא ֲחרֹון ַא ֲחרֹון ,וְ ַעל ַמה ֶּׁשֹּלא ָׁש ַמעֵ ,
ּלּופ ֶיהן ַּבּגֹלֶ ם.
ּומֹודה ַעל ָה ֱא ֶמת .וְ ִח ֵ
ֹלא ָׁש ַמ ְע ִּתיֶ ,

5

5

5

ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

5

5

5

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

5

5

5
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(ח) ִׁש ְב ָעה ִמינֵ י ֻפ ְר ָענִ ּיֹות ָּב ִאין לָ עֹולָ ם ַעל ִׁש ְב ָעה
גּופי ֲע ֵב ָרהִ .מ ְק ָצ ָתן ְמ ַע ְּׂש ִרין ִּומ ְק ָצ ָתן ֵאינָ ן ְמ ַע ְּׂש ִרין,
ֵ
ָר ָעב ֶׁשל ַּבּצ ֶֹרת ָּב ָאהִ ,מ ְק ָצ ָתן ְר ֵע ִבים ִּומ ְק ָצ ָתן
הּומה וְ ֶׁשל
ְׂש ֵב ִעיםּ .גָ ְמרּו ֶׁשֹּלא לְ ַע ֵּׂשרָ ,ר ָעב ֶׁשל ְמ ָ
ַּבּצ ֶֹרת ָּב ָאה .וְ ֶׁשֹּלא לִ ּטֹול ֶאת ַה ַחּלָ הָ ,ר ָעב ֶׁשל
ְּכלָ יָ ה ָּב ָאהֶּ .ד ֶבר ָּבא לָ עֹולָ ם ַעל ִמיתֹות ָה ֲאמּורֹות
ּתֹורה ֶׁשֹּלא נִ ְמ ְסרּו לְ ֵבית ִּדין ,וְ ַעל ֵּפרֹות ְׁש ִב ִיעית.
ַּב ָ
ֶח ֶרב ָּב ָאה לָ עֹולָ ם ַעל ִעּנּוי ַה ִּדין ,וְ ַעל ִעּוּות ַה ִּדין ,וְ ַעל
ּתֹורה ֶׁשֹּלא ַכ ֲהלָ ָכה.
ּמֹורים ַּב ָ
ַה ִ

5

5

5

בּועת ָׁשוְ א ,וְ ַעל
(ט) ַחּיָ ה ָר ָעה ָּב ָאה לָ עֹולָ ם ַעל ְׁש ַ
בֹודה
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ִחּלּול ַה ֵּׁשםּ .גָ לּות ָּב ָאה לָ עֹולָ ם ַעל ְ
זָ ָרה ,וְ ַעל גִ ּלּוי ֲע ָריֹות ,וְ ַעל ְׁש ִפיכּות ָּד ִמים ,וְ ַעל
ַה ְׁש ָמ ַטת ָה ָא ֶרץְּ .ב ַא ְר ָּב ָעה ְפ ָר ִקים ַה ֶּד ֶבר ִמ ְת ַר ֶּבה.
מֹוצ ֵאי
מֹוצ ֵאי ְׁש ִב ִיעית ְּוב ָ
ָּב ְר ִב ִיעיתַּ ,וב ְׁש ִב ִיעית ְּוב ָ
ֶה ָחג ֶׁש ְּב ָכל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ הָּ .ב ְר ִב ִיעיתִ ,מ ְּפנֵ י ַמ ְע ַׂשר ָענִ י
יׁשיתַּ .ב ְּׁש ִב ִיעיתִ ,מ ְּפנֵ י ַמ ְע ַׂשר ָענִ י ֶׁש ַּב ִּׁש ִּׁשית.
ֶׁש ַּב ְּׁשלִ ִ
מֹוצ ֵאי
מֹוצ ֵאי ְׁש ִב ִיעיתִ ,מ ְּפנֵ י ֵפרֹות ְׁש ִב ִיעיתְּ .וב ָ
ְּוב ָ
ֶה ָחג ֶׁש ְּב ָכל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ הִ ,מ ְּפנֵ י גֶ זֶ ל ַמ ְּתנֹות ֲענִ ּיִ ים.

5

5

5

אֹומר ֶׁשּלִ י ֶׁשּלִ י וְ ֶׁשּלְ ָך
(י) ַא ְר ַּבע ִמּדֹות ָּב ָא ָדםָ .ה ֵ
אֹומ ִרים ,זֹו ִמ ַּדת ְסדֹום.
ֶׁשּלָ ְך  -זֹו ִמ ָּדה ֵבינֹונִ ית .וְ יֵ ׁש ְ
ֶׁשּלִ י ֶׁשּלָ ְך וְ ֶׁשּלְ ָך ֶׁשּלִ י ַ -עם ָה ָא ֶרץֶׁ .שּלִ י ֶׁשּלָ ְך וְ ֶׁשּלְ ָך
ֶׁשּלָ ְך ָ -ח ִסידֶׁ .שּלִ י ֶׁשּלִ י וְ ֶׁשּלְ ָך ֶׁשּלִ י – ָר ָׁשע.

5

5

5
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נֹוח לִ ְרצֹות
נֹוח לִ ְכעֹוס וְ ַ
(יא) ַא ְר ַּבע ִמּדֹות ַּב ֵּדעֹותַ .
 יָ ָצא ְׂש ָכרֹו ְב ֶה ְפ ֵסדֹוָ ,ק ֶׁשה לִ ְכעֹוס וְ ָק ֶׁשה לִ ְרצֹות,נֹוח לִ ְרצֹות -
יָ ָצא ֶה ְפ ֵסדֹו ִּב ְׂש ָכרֹו ָק ֶׁשה לִ ְכעֹוס וְ ַ
נֹוח לִ ְכעֹוס וְ ָק ֶׁשה לִ ְרצֹות – ָר ָׁשע.
ָח ִסידַ .

5

5

5

מֹוע ַּומ ֵהר
(יב) ַא ְר ַּבע ִמּדֹות ַּב ַּתלְ ִמ ִידיםַ .מ ֵהר לִ ְׁש ַ
מֹוע וְ ָק ֶׁשה
לְ ַא ֵּבד  -יָ ָצא ְׂש ָכרֹו ְב ֶה ְפ ֵסדֹוָ .ק ֶׁשה לִ ְׁש ַ
מֹוע וְ ָק ֶׁשה
לְ ַא ֵּבד ,יָ ָצא ֶה ְפ ֵסדֹו ִב ְׂש ָכרֹוַ .מ ֵהר לִ ְׁש ַ
מֹוע ַּומ ֵהר לְ ַא ֵּבד  -זֶ ה
לְ ַא ֵּבד ָ -ח ָכםָ .ק ֶׁשה לִ ְׁש ַ
ֵחלֶ ק ָרע.

5

5

5

רֹוצה ֶׁשּיִ ֵּתן וְ ֹלא
נֹותנֵ י ְצ ְד ָקהָ .ה ֶ
(יג) ַא ְר ַּבע ִמּדֹות ְּב ְ
יִ ְּתנּו ֲא ֵח ִרים ֵ -עינֹו ָר ָעה ְּב ֶׁשל ֲא ֵח ִרים .יִ ְּתנּו ֲא ֵח ִרים
וְ הּוא ֹלא יִ ֵּתן ֵ -עינֹו ָר ָעה ְב ֶׁשּלֹו .יִ ֵּתן וְ יִ ְּתנּו ֲא ֵח ִרים -
ָח ִסידֹ .לא יִ ֵּתן וְ ֹלא יִ ְּתנּו ֲא ֵח ִרים ָ -ר ָׁשע.

5

5

5

(יד) ַא ְר ַּבע ִמּדֹות ְּבהֹולְ ֵכי לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש .הֹולֵ ְך וְ ֵאינֹו
עֹוׂשה וְ ֵאינֹו הֹולֵ ְך ְׂ -ש ַכר
עֹוׂשה ְׂ -ש ַכר ֲהלִ ָיכה ְביָ דֹוֶ .
ֶ
עֹוׂשה ָ -ח ִסידֹ .לא הֹולֵ ְך וְ ֹלא
ַמ ֲע ֶׂשה ְביָ דֹו .הֹולֵ ְך וְ ֶ
עֹוׂשה – ָר ָׁשע.
ֶ

5

5

5

יֹוׁש ִבים לְ ְפנֵ י ֲח ָכ ִמיםְ .ספֹוג,
(טו) ַא ְר ַּבע ִמּדֹות ְּב ְ
סֹופג ֶאת
ַּומ ְׁש ֵּפְךְ ,מ ַׁש ֶּמ ֶרת ,וְ נָ ָפהְ .ספֹוג ֶׁ -שהּוא ֵ
ּומֹוציא ָבזֹוְ .מ ַׁש ֶּמ ֶרת
ַהּכֹלַ .מ ְׁש ֵּפְךֶׁ ,ש ַּמ ְכנִ יס ָּבזֹו ִ
ּמֹוצ ָיאה ֶאת ַהּיַ יִ ן וְ קֹולֶ ֶטת ֶאת ַה ְּׁש ָמ ִרים .וְ נָ ָפה -
 ֶׁש ִּמֹוצ ָיאה ֶאת ַה ֶּק ַמח וְ קֹולֶ ֶטת ֶאת ַהּסֹלֶ ת.
ֶׁש ִ

5

5

5

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ
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(טז) ָּכל ַא ֲה ָבה ֶׁש ִהיא ְתלּויָ ה ְב ָד ָברָּ ,ב ֵטל ָּד ָבר,
ְּב ֵטלָ ה ַא ֲה ָבה .וְ ֶׁש ֵאינָ ּה ְּתלּויָ ה ְב ָד ָברֵ ,אינָ ּה ְּב ֵטלָ ה
לְ עֹולָ םֵ .איזֹו ִהיא ַא ֲה ָבה ַה ְּתלּויָ ה ְב ָד ָבר  -זֹו ַא ֲה ַבת
ַא ְמנֹון וְ ָת ָמר .וְ ֶׁש ֵאינָ ּה ְּתלּויָ ה ְב ָד ָבר  -זֹו ַא ֲה ַבת ָּדוִ ד
וִ יהֹונָ ָתן.

5

5

5

סֹופּה
לֹוקת ֶׁש ִהיא לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ָ -
(יז) ָּכל ַמ ֲח ֶ
סֹופּה
לְ ִה ְת ַקּיֵ ם .וְ ֶׁש ֵאינָ ּה לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ֵ -אין ָ
לֹוקת ֶׁש ִהיא לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם  -זֹו
לְ ִה ְת ַקּיֵ םֵ .איזֹו ִהיא ַמ ֲח ֶ
לֹוקת ִהּלֵ ל וְ ַׁש ַּמאי .וְ ֶׁש ֵאינָ ּה לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם  -זֹו
ַמ ֲח ֶ
לֹוקת ק ַֹרח וְ ָכל ֲע ָדתֹו.
ַמ ֲח ֶ

5

5

5

(יח) ָּכל ַה ְמזַ ֶּכה ֶאת ָה ַר ִּבים ֵ -אין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָ דֹו.
וְ ָכל ַה ַּמ ֲח ִטיא ֶאת ָה ַר ִּבים ֵ -אין ַמ ְס ִּפ ִיקין ְּביָ דֹו לַ ֲעׂשֹות
מׁשה זָ ָכה וְ זִ ָּכה ֶאת ָה ַר ִּבים ,זְ כּות ָה ַר ִּבים
ׁשּובהֶ .
ְּת ָ
"צ ְד ַקת ה’ ָע ָׂשה
ָּתלּוי ּבֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (דברים ל”ג ,כ”א)ִ :
ִּומ ְׁש ָּפ ָטיו ִעם יִ ְׂש ָר ֵאל” .יָ ָר ְב ָעם ָח ָטא וְ ֶה ֱח ִטיא ֶאת
ָה ַר ִּביםֵ ,ח ְטא ָה ַר ִּבים ָּתלּוי ּבֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (מלכים א’
(ּבן נְ ָבט) ֲא ֶׁשר ָח ָטא
“על ַחּטֹאות יָ ָר ְב ָעם ֶ
ט”ו ,ל’)ַ :
וַ ֲא ֶׁשר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל”.

5

5

5
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לׁשה ְד ָב ִרים ַהּלָ לּו ִ -מ ַּתלְ ִמ ָידיו
(יט) ָּכל ִמי ֶׁשּיֵׁש ְּביָ דֹו ְׁש ָ
לׁשה ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים ִ -מ ַּתלְ ִמ ָידיו
ּוׁש ָ
ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוְ .
ֶׁשל ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשעַ .עיִן ט ָֹובה ,וְ ר ַּוח נְ מ ָּוכה ,וְנֶ ֶפׁש
ְׁש ָפלָ ה ִ -מ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוַ .עיִן ָר ָעה ,וְ ר ַּוח
ּגְ ב ָֹוהה ,וְנֶ ֶפׁש ְר ָח ָבהִ ,מ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשעַ .מה
ֵּבין ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו לְ ַתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ִּבלְ ָעם
ָה ָר ָׁשע? ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו א ְֹוכלִ ין ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
וְ נ ֲֹוחלִ ין ָּבעֹולָ ם ַה ָּבאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (משלי ח’ ,כ”א)“ :לְ ַהנְ ִחיל
א ֲֹה ַבי יֵׁש ,וְ א ְֹצר ֵֹת ֶיהם ֲא ַמּלֵ א”ֲ .א ָבל ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ִּבלְ ָעם
ָה ָר ָׁשע י ְֹור ִׁשין ּגֵ ִיהּנָ ם וְ י ְֹור ִדין לִ ְב ֵאר ַׁש ַחתֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
ֹלקים ּת ִֹור ֵידם לִ ְב ֵאר ַׁש ַחת,
“וְא ָּתה ֱא ִ
(תהלים נ”ה ,כ”ד)ַ :
ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים ִּומ ְר ָמה ֹלא ֱיֶחצּו ֵיְמ ֶיהםֲ ,וַאנִ י ֶא ְב ַטח ָּבְך”.

5
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5

ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

5

אֹומרֱ :הוֵ י ַעז ַּכּנָ ֵמר וְ ַקל ַּכּנֶ ֶׁשר
הּודה ֶבן ֵּת ָימא ֵ
(כ) יְ ָ
וְ ָרץ ַּכ ְּצ ִבי וְ גִ ּבֹור ָּכ ֲא ִרי לַ ֲעׂשֹות ְרצֹון ָא ִביָך ֶׁש ַּב ָּׁש ָמיִ ם.
ובׁשת ָּפנִ ים לְ גַ ן
אֹומרַ :עז ָּפנִ ים לְ גֵ ִיהּנָ םֶ ,
הּוא ָהיָ ה ֵ
ֹלקינּו ֶׁש ִּת ְבנֶ ה ִע ְירָך
ֵע ֶדן .יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה’ ֱא ֵ
תֹור ֶתָך.
ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנּו ְּב ָ

5

5

5

אֹומרֶּ :בן ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים לַ ִּמ ְק ָראֶּ ,בן
(כא) הּוא ָהיָ ה ֵ
ֶע ֶׂשר לַ ִּמ ְׁשנָ הֶּ ,בן ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרה לַ ִּמ ְצוֹתֶּ ,בן ֲח ֵמׁש
ֶע ְׂש ֵרה לַ ַּתלְ מּודֶּ ,בן ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה לַ ֻח ָּפהּ ,בן ֶע ְׂש ִרים
לׁשים לַ ּכ ַֹחֶּ ,בן ַא ְר ָּב ִעים לַ ִּבינָ הֶּ ,בן
לִ ְרּדֹוףֶּ ,בן ְׁש ִ
ֲח ִמ ִּׁשים לָ ֵע ָצהֶּ ,בן ִׁש ִּׁשים לַ זִ ְקנָ הֶּ ,בן ִׁש ְב ִעים לַ ֵּׂש ָיבה,
ׁשּוחֶּ ,בן ֵמ ָאה ְּכ ִאּלּו
בּורהֶּ ,בן ִּת ְׁש ִעים לָ ַ
ֶּבן ְׁשמֹונִ ים לַ ּגְ ָ
ֵמת וְ ָע ַבר ָּוב ֵטל ִמן ָהעֹולָ ם.

5

5

5

(כב) ֶּבן ַּבג ַּבג א ֵֹומרֲ :ה ָפְך ָּבּה ֲוַה ָפְך ָּבּהְּ ,דכֹּלָ א ָבּה.
ָובּה ֶּת ֱחזֵ יִ ,וְסיב ְּובלֵ ה ַבּהִּ ,ומּנַ ּה לָ א ְתז ַּועֶׁ ,ש ֵאין לְ ָך ִמ ָּדה
ט ָֹובה ֵה ֶימּנָ הֶּ .בן ֵהא ֵהא א ֵֹומר :לְ פּום ַצ ֲע ָרא ַאגְ ָרא.

5

5

5
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ּתֹורה -
ִהנְ נִ י לַ ָ
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה
ַמ ֲעלַ ת לִ ּמּוד ַה ָ
(ּפ ֶרק ו' ִמ ְׁשנָ ה א'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
זֹוכה
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּהֶ ,
עֹוסק ַּב ָ
אֹומרָּ :כל ָה ֵ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
לִ ְד ָב ִרים ַה ְר ֵּבה ,וְ ֹלא עֹוד ֶאּלָ א ֶׁש ָּכל ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו ְּכ ַדאי
אֹוהב
אֹוהב ֶאת ַה ָּמקֹוםֵ ,
הּוא לו .נִ ְק ָרא ֵר ַעָ ,אהּובֵ ,
ֶאת ַה ְּב ִרּיֹותְ ,מ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַה ָּמקֹוםְ ,מ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות,
ַּומלְ ַּב ְׁשּתֹו ֲענָ וָ ה וְ יִ ְר ָאהַּ ,ומ ְכ ַׁש ְרּתֹו לִ ְהיֹות ַצ ִּדיק ָח ִסיד יָ ָׁשר וְ נֶ ֱא ָמן,
תּוׁשּיָ ה
ְּומ ַר ַח ְקּתֹו ִמן ַה ֵח ְטאְּ ,ומ ָק ַר ְבּתֹו לִ ֵידי זְ כּות ,וְ נֶ ֱהנִ ין ִמ ֶּמּנּו ֵע ָצה וְ ִ
תּוׁשּיָ ה ֲאנִ י ִבינָ ה לִ י
בּורהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (משלי ח' ,י"ד)" :לִ י ֵע ָצה וְ ִ
ִּבינָ ה ּוגְ ָ
תֹורה,
נֹותנֶ ת לֹו ַמלְ כּות ֶּומ ְמ ָׁשלָ ה וְ ִחּקּור ִּדיןְּ ,ומגַ ּלִ ין לֹו ָרזֵ י ָ
בּורה" ,וְ ֶ
גְ ָ
רּוח,
ּפֹוסק ,וְ הֹוֶ ה ָצנּוע וְ ֶא ֶרְך ַ
וְ נַ ֲע ֶׂשה ְּכ ַמ ְעיָ ן ַה ִּמ ְתּגַ ֵּבר ְּוכנָ ָהר ֶׁש ֵאינֹו ֵ
רֹומ ְמּתֹו ַעל ָּכל ַה ַּמ ֲע ִׂשים.
ּומֹוחל ַעל ֶעלְ ּבֹונֹוְּ ,ומגַ ַּדלְ ּתֹו ְּומ ַ
ֵ

לימוד

ָׁשלֹום ַּתלְ ִמ ִידים יְ ָק ִרים.

ַהּיֹום ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מֹד ֶאת ַה ֶּפ ֶרק ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ִּפ ְר ֵקי ָאבֹותַ .ה ֶּפ ֶרק
ּתֹורה ,אּולַ י ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּזֶ ה ַה ֶּפ ֶרק ֶׁשּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
עֹוסק ּכֻ ּלֹו ְּב ִענְ יְ נֵ י ַּתלְ מּוד ָ
ֵ
בּוע ַה ָּסמּוְך לְ ַחג ַה ָּׁשבּועֹות.
לֹומד ַּב ָּׁש ַ
ֵ

נֹוס ֶפת.
ּתֹורהֲ ,א ָבל ִעם ַמ ָּט ָרה ֶ
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה ַהּכַ ּוָ נָ ה לַ ּלִ ּמּוד ָה ָרגִ יל ֶׁשל ַה ָ
ָ
יֹותר,
טֹובים ֵ
הּודים ִ
ּתֹורת ה' וְ כָ ְך לִ ְהיֹות יְ ִ
ַה ַּמ ָּט ָרה ִהיא לִ זְ ּכֹות לְ ַהּכִ יר ֶאת ַ
ּתֹורה ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לַ ֲעסֹק
לֹומ ִדים ָ
יֹותר לָ ה'ּ .כְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
רֹובים ֵ
יֹותרְּ ,וק ִ
ְׂש ֵמ ִחים ֵ
אֹותנּו חז"לַ .הּלִ ּמּוד ַהּזֶ ה ְמ ָק ֵרב
ִּב ְד ָב ָריו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואְּ ,וב ָמה ֶׁשּלִ ְּמדּו ָ
יֹותר.
הֹורים ֵ
ּוט ִ
טֹובים ְ
אֹותנּו לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּומ ֵּמילָ א ֲאנַ ְחנּו נַ ֲע ִׂשים ִ
ָ
ְׁש ֵאלָ הָ :ה ַרבַ ,ה ִאם זֶ ה טֹוב ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ְּבלִ ּמּוד לְ ִחידֹון ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר? ֲה ֵרי
זֶ ה ֹלא לִ ּמּוד לִ ְׁש ָמּה!
ּדֹומה ֶאת ָה ַרב ֶׁשּלִ י
תּוקהּ .גַ ם ֲאנִ י ָׁש ַאלְ ִּתי ְׁש ֵאלָ ה ָ
ׁשּובהֵ :איזֹו ְׁש ֵאלָ ה ְמ ָ
ְּת ָ
אֹותנּו לִ לְ מֹד
עֹודד ָ
בּוע ּכְ ֵדי לְ ֵ
בֹוההּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה לָ נּו ִמ ְב ַחן ּכָ ל ָׁש ַ
ַּבּיְ ִׁש ָיבה ַהּגְ ָ
ְּב ֶק ֶצב ַּד ֵּפי ּגְ ָמ ָרא ִּב ְב ִקיאּותָ .א ַמ ְר ִּתי לְ רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה ֶׁשּלִ יָ ,ה ַרב זַ לְ ָמן ְמלַ ֵּמד
שליט"אֶׁ ,ש ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשּזֶ ה ֹלא טֹוב ּכִ י זֶ ה ֹלא לִ ּמּוד לִ ְׁש ָמּה.
ּתֹורה
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה ֵּומ ִבין ֶׁש ַה ָ
רֹוצה לִ לְ מֹד ָ
רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה ֵה ִׁשיב ֶׁש ִאם ָא ָדם ֶ
ּיֹוד ַע
ּכְ ֶׁשּלְ ַע ְצ ָמּה ִהיא ָּד ָבר טֹוב וְ נִ ְפלָ א  -זֶ ה ּכְ ָבר נִ ְק ָרא לִ ּמּוד לִ ְׁש ָמּהָ .א ָדם ֶׁש ֵ
ּבֹוחר לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֲאלֵ ֶיהם ּכִ י הּוא
ֶׁשּיֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁשעֹוזְ ִרים לֹו לִ לְ מֹד ְּב ֶק ֶצב וְ הּוא ֵ
ּתֹורה
יֹותר טֹוב  -זֶ ה ַמ ָּמׁש נִ ְפלָ אַ .הּלִ ּמּוד הּוא לִ כְ בֹוד ַה ָ
יֹוד ַע ֶׁשּכָ כָ ה יִ לְ ַמד ֵ
ֵ
אֹותי,
ּבֹוחר לָ לֶ כֶ ת לְ ִחידֹון אֹו לְ ִמ ְבחן ּכִ י זֶ ה ְמ ַחּזֵ ק ִ
 לִ ּמּוד לִ ְׁש ָמּהֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֵוְ כָ ְך ָראּוי לַ ֲעׂשֹות.
ִאם יֶ לֶ ד יְ וַ ֵּתר ַעל ַה ְּפ ָר ִסים ,זֶ ה ָעׂשּוי לִ גְ רֹם ֶׁש ַהּלִ ּמּוד ֶׁשּלֹו יִ ְהיֶ ה ָּפחֹות ְמ ֻא ְרּגָ ן
יֹותר טֹוב לְ ִה ְצ ָט ֵרף לְ ָתכְ נִ ית
ּתֹורה ֶׁשּלֹו ,וְ לָ כֵ ן ֵ
ְּומ ֻס ָּדר וְ זֶ ה יַ ֲחלִ יׁש ֶאת לִ ּמּוד ַה ָ
ֶׁש ְּמ ַחּזֶ ֶקת ֶאת ַהּלִ ּמּוד ֶׁשּלָ נּו.

ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁש ָהיָ ה ִחידֹון אֹו ִמ ְב ָצע ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרֶׁ ,ש ְּמאֹוד ְמאֹוד ְר ִצ ֶיתם לְ נַ ֵּצ ַח,
ּולְ ַמ ְד ֶּתם עֹוד וָ עֹוד ּכְ ֵדי לִ זְ ּכֹות?

אֹותנּו
לָ כֵ ן ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לְ ֵה ָר ֵׁשם ְּב ִׂש ְמ ָחה לְ כָ ל ָּתכְ נִ ית ִעם ְּפ ָר ִסים ֶׁש ְּת ַחּזֵ ק ָ
לֹומ ִדים ָּבּה ּכָ ֵעתְּ ,וביַ ַחד
חֹוב ֶרת ִ'הנְ נִ י' ֶׁש ָאנּו ְ
ּתֹורהּ ,כְ מֹו ַהּלִ ּמּוד ֶׁשל ֶ
ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
טֹובים
אֹותנּו לַ ֲאנָ ִׁשים ִ
הֹופכֶ ת ָ
ּתֹורה ֵע ֶרְך ֲא ִמ ִּתי ּכִ י ִהיא ֶ
ִעם זֶ ה לִ זְ ּכֹר ֶׁשּיֵ ׁש לַ ָ
יֹותר ֶׁש ְּמ ִב ִיאים טֹוב לְ עֹולָ ם.
ֵ

לֹומ ִדים ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַיחּ ,כְ ֵדי לִ זְ ּכֹות ִּב ְפ ָרסֲ .א ָבל ַּב ִּמ ְׁשנָ ה
ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ְ
ּתֹורה
ּתֹורה ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַא ֵּמץ לִ לְ מֹד ָ
ּלֹומ ִדים ָ
אֹותנּו ַר ִּבי ֵמ ִאירֶׁ ,שּכְ ֶׁש ְ
ְמלַ ֵּמד ָ
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה?
לִ ְׁש ָמּהָ .מה זֹו ָ

יס ָמא ֶׁש ָהלַ ְך ַּב ֶּד ֶרְך,
יֹוסי ֶּבן ִק ְ
ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ֶּפ ֶרק ו' ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹותְ ,מ ֻס ָּפר ַעל ַר ִּבי ֵ
יֹוסי לָ בֹוא
ּתֹורה .אֹותֹו ָא ָדם ִה ִּצ ַיע לְ ַר ִּבי ֵ
ָּופגַ ׁש ֶּבן ָא ָדם ֶׁשּיָ ַדע ֶׁשהּוא ּגָ דֹול ַּב ָ
לָ גּור ָּב ִעיר ֶׁשּלֹו וְ הּוא יִ ֵּתן לֹו ּכֶ ֶסףֲ ,א ָבנִ ים טֹובֹות ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹות.

ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁש ֱהיִ ֶיתם ַחּיָ ִבים לְ ַק ֵּבל ִצּיּון טֹוב ְּב ִמ ְב ַחן וְ ִה ְת ַחלְ ֶּתם לִ לְ מֹד ַה ְר ֵּבה
זְ ַמן ֵמרֹאׁש ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַיח?

ּתֹורהֵ ,מ ֲא ֶׁשר
יֹוסי ֶׁשהּוא ַמ ֲע ִדיף לְ ִה ָּׁש ֵאר ִּב ְמקֹומֹו ּכִ י יֵ ׁש ָׁשם ָ
ָא ַמר לֹו ַר ִּבי ֵ
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ּתֹורה וְ הּוא ֹלא יּוכַ ל לִ לְ מֹד ָׁשם ּכָ ָראּוי,
לָ לֶ כֶ ת לְ ָמקֹום ֶׁש ָּׁשם ְמזַ לְ זְ לִ ים ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ֲא ִפּלּו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָע ִׁשיר.
ּתֹורה הּוא ַהּלִ ּמּוד ַע ְצמֹו וְ ֹלא
יס ָמא יָ ַדע ֶׁש ָה ִע ָּקר ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
יֹוסי ֶּבן ִק ְ
ַר ִּבי ֵ
ִּב ְׁש ִביל לְ ַק ֵּבל ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהבֲ ,א ָבנִ ים טֹובֹות ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹות.
ּתֹורה ,נִ ְת ַא ֵּמץ לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ַע ְצ ֵמנּו לְ כָ ל ָּד ָבר ֶׁשּיִ גְ רֹם
ּלֹומ ִדים ָ
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּוּ ,כְ ֶׁש ְ
רֹוצים ּגַ ם לְ ַה ְצלִ ַיח ַּב ִּמ ְב ָחן אֹו ַּב ִחידֹון וְ גַ ם
ּתֹורה ,וְ נִ זְ ּכֹר ֶׁש ָאנּו ִ
לָ נּו לִ לְ מֹד עֹוד ָ
ּתֹורה ַּת ְׁש ִּפ ַיע ָעלֵ ינּו עֹוד וָ עֹוד.
יֹותר וְ ֶׁש ַה ָ
טֹובים ֵ
הּודים ִ
לִ ְהיֹות יְ ִ
ּתֹורה
ּכִ ְּתבּו לְ ָפחֹות ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים ֶׁשּלְ ַד ְע ְּתכֶ ם יְ כֹולִ ים לַ ֲעזֹר לָ כֶ ם לִ לְ מֹד ָ
ּתֹורה.
משימה ִמּתֹוְך ַא ֲה ָבה לַ ָ
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
סרטון

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ

נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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5

5

5

קֹורא לָ נּו ָּבנִ ים ,וְ כָ ְך ָאנּו ּפֹונִ ים ֵאלָ יו יִ ְת ָּב ַרְך
זָ כִ ינּו וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
לימוד
יׁשים ֶאת ַה ִח ָּבה ַהּזֹו? ְּב ָמה
אֹומ ִרים ָ'א ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם'ּ .כֵ ַיצד ָאנּו ַמ ְרּגִ ִ
וְ ְ
ִהיא ָּב ָאה לִ ֵידי ִּבּטּוי?
ַה ְּמ ָפ ְר ִׁשים ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ֶק ֶׁשר ְמיֻ ָחד ִעם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ָאנּו
(מקֹום – ּכִ ּנּוי לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא):
"ּבנִ ים לַ ָּמקֹום" ָ
נִ ְק ָר ִאים ָ
רֹוצה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ַרק טֹוב וְ ֶׁש ַפע
אֹותנּו ּכְ מֹו ָּבנִ יםּ ,וכְ מֹו ַא ָּבא הּוא ֶ
אֹוהב ָ
.	.הּוא ֵ
ְּב ָרכֹות.

נֹותן
סֹומְך ָעלֵ ינּו וְ ֵ
ׁשּובים ָּבעֹולָ ם ,הּוא ֵ
נֹותן לָ נּו ֶאת ַה ַּת ְפ ִק ִידים ֲהכִ י ֲח ִ
.	.הּוא ֵ
לָ נּו ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד לְ ָה ִביא ֶאת ָהאֹור וְ ֶאת ְּד ַבר ה' לָ עֹולָ ם .לְ ֵׁשם ּכָ ְך הּוא ִה ְר ָּבה
טֹובים ּולְ ַה ְראֹות ֻּדגְ ָמא
ּתֹורה ִּומ ְצוֹות ֶׁש ְּב ֶעזְ ָר ָתן ָאנּו יְ כֹולִ ים לִ ְהיֹות ֲהכִ י ִ
לָ נּו ָ
לְ כָ ל ָהעֹולָ ם ּכֵ ַיצד לְ ִה ְתנַ ֵהג.

חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.

לימוד
היחידה

(ּפ ֶרק ג' ִמ ְׁשנָ ה י"ד):
נֶ ֱא ַמר ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶ
ֲח ִב ִיבין יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ְק ְראּו ָּבנִ ים לַ ָּמקֹוםִ .ח ָּבה יְ ֵת ָרה
נֹוד ַעת לָ ֶהם ֶׁשּנִ ְק ְראּו ָּבנִ ים לַ ָּמקֹום,
ַ
ֹלק ֶיכם".
"ּבנִ ים ַא ֶּתם לַ ה' ֱא ֵ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים י"ד ,א')ָ :

רֹוצים
ַ .	.א ָּבא ָׂש ֵמ ַח ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּו ְּומ ַא ְפ ֵׁשר לָ נּו לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר ֵאלָ יו ָמ ַתי ֶׁש ָאנּו ִ
ׂשֹוח ַח ִעּמֹו ַּב ְּת ִפּלָ ה.
ּולְ ֵ

רֹוצים לִ לְ מֹד עֹוד? ִהּכָ נְ סּו ְּוצפּו ַּב ִּס ְרטֹון.
ִ

ביצוע
המשימה

בֹודה ָ -מה ָא ִׁשיב לָ ה'
ִהנְ נִ י לַ ֲע ָ

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____

הנני  -לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

ּמֹופ ַיע ְּב ָב ָריְ ָתא:
וְ ָאכֵ ן ְּב ִסּיּום ְק ִר ַיאת ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות ָאנּו ַמזְ ּכִ ִירים ָּד ָבר ָחׁשּוב זֶ ה ַה ִ
אֹומרָ :ר ָצה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ זַ ּכֹות ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל,
ַר ִּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶּבן ֲע ַק ְׁשיָ א ֵ
ּתֹורה ִּומ ְצוֹתֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (יְ ַׁש ְעיָ הּו מ"ב ,כ"א)" :ה' ָח ֵפץ לְ ַמ ַען
לְ ִפיכָ ְך ִה ְר ָּבה לָ ֶהם ָ
ּתֹורה וְ יַ ְא ִּדיר".
ִצ ְדקֹו יַ גְ ִּדיל ָ
ּתֹורה ָהיּו ַמ ָּמׁש ְּביָ ִמים ֵאּלּו ֶׁשל
נִ זְ ּכֹר ּכִ י ַה ְּב ִח ָירה ָּבנּו ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים ּונְ ִתינַ ת ַה ָ
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(ׁשמֹות י"ט ,ה'):
ח ֶֹדׁש ִסיוָ ןַּ ,ב ָּׁשנָ ה ֶׁשּיָ ָצאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְּ .ביָ ִמים ֵאּלּו ָא ַמר ה' ְ
ֹלׁשת יְ ֵמי ַה ַהגְ ָּבלָ ה וְ ַה ֲהכָ נָ ה
"וִ ְהיִ ֶיתם לִ י ְסגֻ ּלָ ה ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים" וְ ִה ְת ִחילּו ְׁש ֶ
ּתֹורה.
לְ ַמ ַּתן ָ

מֹודים לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך
לֹוׁשה ְמקֹומֹות ָּב ֶהם ֲאנַ ְחנּו ִ
ִמ ְצאּו ַּב ְּת ִפּלָ ה לְ ָפחֹות ְׁש ָ
משימה
עֹוׂשה ִע ָּמנּו.
ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁשהּוא ֶ

רֹואה ֶאת ְּבנֹו
יֹוצא לְ ַה ִּצילֵ נּוּ ,כְ מֹו ַא ָּבא ֲא ֶׁשר ֶ
ַ .	.ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ַע ְצמֹו ֵ
קֹופץ לְ ַה ִּצילֹו ִעם ְּבגָ ָדיו ַהּנִ כְ ָּב ִדים וְ ֹלא ְמ ַחּכֶ ה ֶׁש ָּׁשלִ ַיח יַ ּגִ ַיע וְ יַ ֲע ֶׂשה
צּוקה וְ ֵ
ִּב ְמ ָ
ֶאת ַה ְּמ ִׂש ָימהַּ .ב ִּמ ְד ָרׁש ַהּנֶ ֱא ָמר ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר ּכָ תּוב ֶׁש ִּב ְׁש ַעת יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם:
ּיֹוצ ֵאנּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֹ -לא ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָאְך ,וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי ָׂש ָרף ,וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי
"וַ ִ
ָׁשלִ ַיחֶ ,אּלָ א ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו ְּוב ַע ְצמֹו".
רֹוצים לְ ַה ֲחזִ יר לֹו ַא ֲה ָבהָ .מה ָאנּו
אֹותנּו וַ ֲאנַ ְחנּו ִ
אֹוהב ָ
ַא ָּבא ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכָ ל ּכָ ְך ֵ
עֹוׂשה לָ נּו? ּכְ ִפי ֶׁשּיֶ לֶ ד
ּטֹובה ֶׁשהּוא ֶ
מּורה לְ כָ ל ַה ָ
יְ כֹולִ ים לָ ֵתת לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך ִּב ְת ָ
ּכֹוחּ ,כָ ְך ּגַ ם ָאנּו ֹלא
ָק ָטן ֹלא יָ כֹול לָ ֵתת לְ ָא ִביו ָּד ָברֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין לֹו ּכֶ ֶסף אֹו ַ
מּורה לַ ֶּׁש ַפע ֶׁש ָאנּו ְמ ַק ְּבלִ ים.
ַמ ָּמׁש יְ כֹולִ ים לָ ֵתת ׁשּום ָּד ָבר ִּב ְת ָ
"מה ָא ִׁשיב לְ ָך?"
ׁשֹואל ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ִּב ְת ִהּלִ יםָ :
ְּובכָ ל א ֶֹפן ֵ
רּוחַ .ה ִּׂש ְמ ָחה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל
הֹוריו זֹו נַ ַחת ַ
יֹותר ֶׁשּיָ כֹול ַה ֵּבן לָ ֵתת לְ ָ
ַה ָּד ָבר ַה ָּמתֹוק ְּב ֵ
אׁשי
טֹוביםְּ .ביָ ִמים ֵאּלּוְּ ,ב ָר ֵ
עֹוׂשה ַמ ֲע ִׂשים ִ
ׁשֹומ ַע ְּבקֹולָ ם וְ ֶ
הֹורים ִהיא ֶׁש ְּבנָ ם ֵ
ַה ִ
ׁשּובת ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך:
תּובה ְּת ַ
לֹומר ַהּלֵ לּ ,ובֹו ּכְ ָ
נֹוהגִ ים ַ
ֳח ָד ִׁשים ְּוב ַחג ַה ָּׁשבּועֹותֲ ,

סרטון

מֹודים?
יֹותר ַעל ָמה ָאנּו ִ
רֹוצים לְ ָה ִבין ֵ
ִ

ְצפּו ְּב ֶה ְס ֵּברֹו ֶׁשל ָה ַרב ַע ִּמ ַיחי נַ ְחׁשֹונִ י ַעל ֲא ִמ ַירת
"מה ָא ִׁשיב לָ ה'" ִּב ְת ִפּלַ ת ַה ַהּלֵ ל:
ָ

מּולֹוהי ָעלַ י?" ָמה ֲאנִ י יָ כֹול לְ ָה ִׁשיב לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְךַ ,על ּכָ ל
ִ
"מה ָא ִׁשיב לַ ה' ּכָ ל ַּתגְ
ָ
ׁשּובה לְ כָ ְך
ּגֹומל ִא ִּתי? ֲה ֵרי ֲאנִ י ּכְ מֹו ֶּבן ָק ָטן לְ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ַרְך! ַה ְּת ָ
ַהּטֹוב ֶׁשהּוא ֵ
ִהיאּ" :כֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא ְּוב ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא"ֲ .אנִ י ֶא ְק ָרא ְּב ֵׁשם ה' ְּב ִׂש ְמ ָחה!
ֲא ַמּלֵ א ּכֹוס ְּבכָ ל ַהּיְ ׁשּועֹות ֶׁשּלֹו ,וַ ֲא ַס ֵּפר לְ כֻ ּלָ ם ֵאיְך ה' הּוא זֶ ה ֶׁש ִה ְׁש ִּפ ַיע ָעלַ י
רּוח ֶׁש ָאנּו יְ כֹולִ ים לָ ֵתת לָ ה'.
ֶאת ּכָ ל ַהּטֹובֹות ַהּלָ לּו .זֹו נַ ַחת ָה ַ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ּתֹודה ַעל ּכָ ל ַהּטֹוב ,נְ ַס ֵּפר לְ כֻ ּלָ ם ַעל ּכָ ל
ֹאמר לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך ָ
נַ ֲעצֹר וְ נַ ֲחׁשֹב ,נ ַ
ּתֹורה ַּוב ִּמ ְצוֹות ֶׁשּנָ ַתן לָ נּו,
ַה ֶּׁש ַפע ֶׁשהּוא ַמ ֲענִ יק לָ נּוִּ ,ומּתֹוְך ּכָ ְך ּגַ ם נִ ְׂש ַמח ַּב ָ
ּתֹורה
יֹותרּ ,ונְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוֹות ַה ָ
טֹובים ֵ
אֹותנּו לִ ְהיֹות ִ
הֹופכֹות ָ
ַה ִּמ ְצוֹות ֲא ֶׁשר ְ
ְּב ִׂש ְמ ָחה ,לִ כְ בֹוד ה' יִ ְת ָּב ַרְך.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
91

הנני לגמילות חסדים  -יחידה מס' 18

הנני לגמילות חסדים  -יחידה מס' 18

ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים -
לֹומר ִ'הנְ נִ י'
ּבֹואּו וְ נַ ְמ ִׁשיְך ַ
(ּפ ֶרק ו' ִמ ְׁשנָ ה ט'):
ְּב ַמ ֶּס ֶכת ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
"ּב ְׁש ַעת ְּפ ִט ָירתֹו ֶׁשל ָא ָדם ֵאין ְמלַ וִ ין לֹו לְ ָא ָדם ֹלא
ִ
ֶכ ֶסף וְ ֹלא זָ ָהב וְ ֹלא ֲא ָבנִ ים טֹובֹות ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹותֶ ,אּלָ א
טֹובים ִּבלְ ָבד".
ּתֹורה ַּומ ֲע ִׂשים ִ
ָ
עֹומד:
ֹלׁשה יְ סֹודֹות ֲעלֵ ֶיהם ָהעֹולָ ם ֵ
חֹוב ֶרת זָ כִ ינּו לַ ֲעסֹק ִּב ְׁש ָ
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ֶ
לימוד

בֹודה ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים.
ּתֹורהֲ ,ע ָ
ָ

זָ כִ ינּו לִ לְ מֹד ַעל ַהּזְ כּות ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ָהעֹולָ ם .זָ כִ ינּו לִ לְ מֹד ַעל ַהּזְ כּות
ֹלׁשת ַהּיְ סֹודֹות
ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו לִ ְהיֹות ָּבנִ ים ֶׁשל ה' ַה ְּמ ִב ִיאים ְּב ָרכָ ה לָ עֹולָ ם ִּב ְׁש ֶ
ֹלׁשת ַהּיְ סֹודֹות ָה ֵאּלּו נִ ְמ ָצ ִאים ּגַ ם ְּב ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ַה ִּמ ְת ָק ֵרב ֵאלֵ ינּו:
ַהּלָ לּוְׁ .ש ֶ
ּתֹורה ִּומ ְצוֹות  -זָ כִ ינּו לְ ַק ֵּבל ְּב ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י ֶׁש ָהיָ ה ַּב ַּת ֲא ִריְך ֶׁשל ַחג ָׁשבּועֹות.
ָ
זֹוהי ְּת ִפּלָ הָּ .דוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ֶׁשר נִ ְפ ַטר ְּב ָׁשבּועֹות ֶה ֱע ִמיד ֶאת ַעּמּוד
בֹודה – ִ
ֲע ָ
ַה ְּת ִפּלָ ה וְ ִח ֵּבר לָ נּו ֵס ֶפר ָׁשלֵ ם ֶׁשל ְּת ִפּלֹות ַמ ְד ִהימֹות לְ כָ ל זְ ַמן ֵ -ס ֶפר ְּת ִהּלִ ים.
אֹותנּו ֶּפ ֶרק
ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ְ -מגִ ּלַ ת רּות ֲא ֶׁשר נִ ְק ֵראת ְּב ַחג ָׁשבּועֹות ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
עֹוׂשה
מֹותּה לְ ֶא ֶרץ זָ ָרהְ ,מ ַסּיַ ַעת לָ ּה וְ ָ
ָחׁשּוב ְמאֹוד ְּב ֶח ֶסד .רּות הֹולֶ כֶ ת ִעם ֲח ָ
עֹוׂשה ֶח ֶסד ִעם רּות.
ִע ָּמּה ֶח ֶסדּ ,וב ַֹעז ֶ
חֹוב ֶרתֲ ,הכִ י ָחׁשּוב ֶׁשּכָ ל ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ָּבּה ֹלא יִ ָּׁש ֵאר
ּכַ ֲא ֶׁשר ְמ ַסּיְ ִמים ֶאת ַה ֶ
ֹאמר ִ'הנְ נִ י מּוכָ ן ְּומזֻ ָּמן' לַ ְּׁשלִ יחּות ֶׂשה' נָ ַתן לָ נּו ָּבעֹולָ ם .נַ ּגִ יד
ַרק ֶא ְצלֵ נּו ֶאּלָ א נ ַ
ּתֹורה לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ּולְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ'הנְ נִ י' לִ ְהיֹות ְׁשלִ ִיחים וְ לִ זְ ּכֹות לְ ַה ֲע ִביר ִּד ְב ֵרי ָ
ּכֻ ּלֹו .נַ ּגִ יד ִ'הנְ נִ י' לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּת ִפּלָ ה ּגַ ם ַעל ֲא ֵח ִריםּ ,כְ מֹו ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו .נַ ּגִ יד ִ'הנְ נִ י'
לְ ֶח ֶסד ּונְ ַסּיֵ ַע לַ ֲא ֵח ִריםֶׁ ,ש ֲה ֵרי זֶ הּו ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ֶח ֶסד ֲ -ע ִׂשּיָ ה לְ ַמ ַען ֲא ֵח ִרים.
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ּכְ ֵדי ֶׁשּנִ זְ ּכֹר ֶאת ֲח ִׁשיבּות ַה ַה ֲע ָב ָרה לַ ֲא ֵח ִרים נַ ְחּתֹם ְּב ִסּפּור ָמתֹוק:
עֹוׂשים לֹו ֶח ֶסד יִ ְר ֶצה לַ ֲעׂשֹות ֶח ֶסד
עֹובר ָהלְ ָאהּ .כָ ל ִמי ֶׁש ִ
ֶח ֶסד זֶ ה ָּד ָבר ֶׁש ֵ
יֹותר ,עֹולָ ם
יׁשהּו ַא ֵחר וְ כָ ְך ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לִ ים ָהלְ ָאהָ .העֹולָ ם נִ ְהיָ ה עֹולָ ם טֹוב ֵ
לְ ִמ ֶ
יׁשי וְ כֵ ן ָהלְ ָאה.
יֹותר לִ ְחיֹות ּבֹוּ ,כִ י ֶא ָחד עֹוזֵ ר לַ ֵּׁשנִ י ֶׁשעֹוזֵ ר לַ ְּׁשלִ ִ
ֶׁשּנָ ִעים ֵ
בּורכֶ ם ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּגַ ם ַא ֶּתם ֲע ִׂש ֶיתם
ַה ִאם ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁש ָעׂשּו ֲע ְ
לַ ֲא ֵח ִרים?
תׁ-ש ַבע
ּלּוח ַּוב ֶ
ּמֹורה ּכָ ְת ָבה ַּת ְרּגִ יל ַעל ַה ַ
זֶ ה ָהיָ ה ְּב ֵעת ִׁשעּור ֶח ְׁשּבֹוןַ .ה ָ
נֹורא"ָ ,ח ְׁש ָבה לְ ַע ְצ ָמּה.
צּורה ֹלא נְ כֹונָ הֹ" .לא ָ
ֶה ְע ִּת ָיקה ֶאת ַה ַּת ְרּגִ יל ְּב ָ
"א ְמ ַחק ֶאת ַה ַּת ְרּגִ יל ֵמ ַה ַּמ ְח ֶּב ֶרת וְ ַא ְע ִּתיק ֵמ ָח ָדׁש"ַ .אְך ּכְ ֶׁש ָּפ ְת ָחה ֶאת
ֶ
מֹוצאת ֶאת ַה ַּמ ַחק
"אנִ י ֹלא ֵ
ַה ַּקלְ ָמר ּגִ ּלְ ָתה ֶׁש ַה ַּמ ַחק נִ ְׁש ַאר ַּב ַּביִ תֲ ...
ֶׁשּלִ י"ָ ,ק ְר ָאה ְּבקֹול" .לְ ִמי יֵ ׁש ַמ ַחק לְ ַה ְׁש ִאיל לִ י?" ָׁש ֲאלָ הָׂ .ש ִרית
הֹוצ ָיאה ַמ ַחק ִמ ַּקלְ ָמ ָרּה וְ נָ ְתנָ ה אֹותֹו לְ ַבת ֶׁש ַבעַ .ה ַּמ ַחק ּכָ לּ-כָ ְך ָעזַ ר
ִ
ּתֹוב ָבה ּכָ ל ַהּיֹום ִעם ִחּיּוְך ַעל ַה ָּפנִ ים.
תׁ-ש ַבע ֵּומאֹותֹו ֶרגַ ע ִהיא ִה ְס ְ
לְ ַב ֶ
צּובהַּ .בת ֶׁש ַבע
ְּב ַה ְפ ָס ַקת ָהאֹכֶ ל ַּבת ֶׁש ַבע ָר ֲא ָתה ֶאת ּגַ ּלִ ית ְק ָצת ֲע ָ
ֶׁש ָהיְ ָתה ְׂש ֵמ ָחה ִּבזְ כּות ַה ַּמ ַחק ֶׁש ִּק ְּבלָ ה ָר ְצ ָתה לַ ֲעזֹר לַ ֲא ֵח ִרים ּולְ ַׂש ֵּמ ַח
"ׁשכַ ְח ִּתי ֶאת ַהּכָ ִריְך
"מה ָק ָרה?" ָׁש ֲאלָ ה ֶאת ּגַ ּלִ ית ִּב ְד ָאגָ הָ .
אֹותםָ .
ָ
תׁ-ש ַבע
ַּב ַּביִ ת"ָ ,ענְ ָתה ּגַ ּלִ ית ,נְ בֹוכָ ה" .זֹו ִּבכְ לָ ל ֹלא ְּב ָעיָ ה!" ָק ְר ָאה ַּב ֶ
ְּב ִׂש ְמ ָחהִּ ,ומּיָ ד ָח ְצ ָתה ֶאת ַהּכָ ִריְך ֶׁשּלָ ּה לִ ְׁשנַ יִ ם וְ נָ ְתנָ ה ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַהּגָ דֹול
לְ גָ לִ ית.
ּגַ ּלִ ית ָאכְ לָ ה וְ ָׂש ְב ָעהּ ,כְ ֶׁש ִּסּיְ ָמה יָ ְצ ָאה ְׂש ֵמ ָחה לֶ ָח ֵצר ּכְ ֵדי לְ ַׂש ֵחק ִעם
רֹות ָיה ַּבּכַ ּדּור .לְ ֶפ ַתע רּותַ ,א ַחת ַה ַּתלְ ִמידֹות ִמּכִ ָּתה א' ,נָ ְפלָ ה וְ ָדם
ַח ְב ֶ
ב-רּוח טֹובִּ ,בזְ כּות ַהּכָ ִריְך
ַ
ִה ְת ִחיל לִ זְ רֹם ֵמ ַרגְ לָ ּהּ .גַ ּלִ ית ֶׁש ָהיְ ָתה ְּב ַמ ַּצ
ֶׁשּנָ ְתנָ ה לָ ּה ַּבת ֶׁש ַבעָ ,עזְ ָבה ֶאת ִמ ְׂש ַחק ַהּכַ ּדּורָ ,ר ָצה ֶאל רּותֵ ,ה ִר ָימה
ית-ה ֵּס ֶפרָׁ ,שם יַ ְח ְּבׁשּו
אֹותָך לְ ַמזְ ּכִ ירּות ֵּב ַ
"ּבֹואיֲ ,אלַ ּוֶ ה ְ
ִ
אֹותּה וְ ָא ְמ ָרה:
ָ
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לָ ְך ֶאת ַה ֶּפ ַצע" .וְ כָ ְך ָּת ְמכָ ה ָּבּה ּגַ ּלִ ית ְּב ַד ְרּכָ ן לַ ַּמזְ ּכִ ירּות ,וְ ִחּכְ ָתה ָׁשם ַעד
הֹוד ָתה ְמאֹוד לְ גָ לִ ית ַעל ָה ֶעזְ ָרה.
ֶׁש ַה ַּמזְ ּכִ ָירה ָח ְב ָׁשה לָ ּה ֶאת ַה ֶּב ֶרְך .רּות ְ
אֹותיָ ,עזַ ְר ְּת לִ י ְמאֹוד!"
"ּתֹודה ֶׁש ִה ְסּכַ ְמ ְּת לְ וַ ֵּתר ַעל ַה ִּמ ְׂש ָחק ֶׁשּלְ ָך ּולְ לַ ּוֹות ִ
ָ
"ׁשטּויֹות"ָ ,א ְמ ָרה ּגַ ּלִ יתּ" ,גַ ם לִ י ק ֶֹדם ָעזְ רּוּ .כָ ל ֶא ָחד עֹוזֵ ר ְּב ָמה ֶׁשהּוא יָ כֹול".
ְ

לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ַּב ְּס ִב ָיבה
טֹובה ֶׁש ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות לִ ְׁש ָ
ָ
ִח ְׁשבּו ַעל
רֹובים.
ֹלׁשת ַהּיָ ִמים ַה ְּק ִ
ּטֹובה ְּת ַב ְּצעּו ְּב ַמ ֲהלַ ְך ְׁש ֶ
רֹובה ֶׁשּלָ כֶ םֶ .את ַה ָ
משימה ַה ְּק ָ
ּטֹובה ַ -אל ְּת ַב ְּקׁשּו ּכְ לּום ֲחזָ ָרה ֶאּלָ א ַרק ֶׁשּכָ ל
עֹוׂשים ֶאת ַה ָ
ּכְ ֶׁש ַא ֶּתם ִ
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםּ .כָ ל ֶא ָחד
טֹובה לִ ְׁש ָ
לֹוׁשה יַ ֲע ֶׂשה ּגַ ם הּוא ָ
ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁש ָ
טֹובה וִ ַיב ֵּקׁש ֶאת אֹותֹו ַה ָּד ָבר וְ כֵ ן ָהלְ ָאה.
לֹוׁשה ָה ֲא ֵח ִרים יַ ֲע ֶׂשה ָ
ֵמ ַה ְּׁש ָ

זְ כִ ֶיתם לִ לְ מֹד ּולְ ַהּגִ ַיע ַעד ּכָ אן -
בֹודה
ּתֹורה וְ ָה ֲע ָ
ּכָ ֵעת ְּב ִׂש ְמ ָחה ָה ִפיצּו ֶאת ַה ָ
ּוגְ ִמילּות ַה ֲח ָס ִדים לְ כָ ל ְס ִב ַיב ְתכֶ ם!

סרטון

ּטֹובה ִמ ְתּגַ לְ ּגֶ לֶ ת?
רֹוצים לִ ְראֹות ּכֵ ַיצד ַה ָ
ִ

מֹורּיָ ה" ַּב ֲעפּולָ ה:
ִה ְצ ָט ְרפּו ְּוצפּו ַּב ִּס ְרטֹון ֶׁשל ֵּבית ֵס ֶפר "נ ַֹעם ִ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
95

ְמ ִׂש ַימת ּבֹונּוס
ִע ְרכּו ַּת ֲחרּות ִעם ָחבֵ ר .הַ ְפ ִעילּו ְׁשעֹון ֶעצֶ ר וְכִ ְתבּו ּבְ תֹוְך ְׁש ֵּתי ּדַ ּקֹות
ּכַ ָּמה ֶׁשּי ֵֹותר ַמ ֲע ֵׂשי ֶח ֶסד הַ ְּמצֻ ּי ִָרים ַעל הַ ְּגלֹוּבּוס אֹו לְ ָידֹוּ ,בְ ִמּדָ ה ו ְֵאין ָמקֹום.
הֹוסיף עֹוד טֹוב ָּבעֹולָ ם!
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִח ְׁשבּו ָמה ִמּתֹוכָ ם ּתּוכְ לּו לְ ַב ֵּצ ַע ּולְ ִ
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ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶּפ ֶרק ו'
לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה
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ְּב ִחינָ ה
ִׁשּנּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

זֹוכה
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה ֶ
עֹוסק ַּב ָ
אֹומרָּ :כל ָה ֵ
(א) ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
לִ ְד ָב ִרים ַה ְר ֵּבה ,וְ ֹלא עֹוד ֶאּלָ א ֶׁש ָּכל ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו ְּכ ַדאי
אֹוהב
אֹוהב ֶאת ַה ָּמקֹוםֵ ,
הּוא לֹו .נִ ְק ָרא ֵר ַעָ ,אהּובֵ ,
ֶאת ַה ְּב ִרּיֹותְ ,מ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַה ָּמקֹוםְ ,מ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות,
ַּומלְ ַּב ְׁשּתֹו ֲענָ וָ ה וְ יִ ְר ָאהַּ ,ומ ְכ ַׁש ְרּתֹו לִ ְהיֹות ַצ ִּדיק
ָח ִסיד יָ ָׁשר וְ נֶ ֱא ָמןְּ ,ומ ַר ַח ְקּתֹו ִמן ַה ֵח ְטאְּ ,ומ ָק ַר ְבּתֹו
בּורה,
תּוׁשּיָ ה ִּבינָ ה ּוגְ ָ
לִ ֵידי זְ כּות ,וְ נֶ ֱהנִ ין ִמ ֶּמּנּו ֵע ָצה וְ ִ
תּוׁשּיָ ה ֲאנִ י ִבינָ ה
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (משלי ח’ ,י”ד)“ :לִ י ֵע ָצה וְ ִ
נֹותנֶ ת לֹו ַמלְ כּות ֶּומ ְמ ָׁשלָ ה וְ ִחּקּור ִּדין,
בּורה” .וְ ֶ
לִ י גְ ָ
תֹורה ,וְ נַ ֲע ֶׂשה ְּכ ַמ ְעיָ ן ַה ִּמ ְתּגַ ֵּבר ְּוכנָ ָהר
ְּומגַ ּלִ ין לֹו ָרזֵ י ָ
ּומֹוחל ַעל ֶעלְ ּבֹונֹו,
רּוחֵ ,
ּפֹוסק ,וְ הֹוֶ ה ָצנּוע וְ ֶא ֶרְך ַ
ֶׁש ֵאינֹו ֵ
רֹומ ְמּתֹו ַעל ָּכל ַה ַּמ ֲע ִׂשים.
ְּומגַ ַּדלְ ּתֹו ְּומ ַ

5

5

5

הֹוׁש ַע ֶּבן לֵ וִ יְּ :ב ָכל יֹום וָ יֹום ַּבת קֹול
(ב) ָא ַמר ַר ִּבי יְ ֻ
אֹומ ֶרת “אֹוי לָ ֶהם לַ ְּב ִרּיֹות
חֹורב ַּומ ְכ ֶרזֶ ת וְ ֶ
יֹוצאת ֵמ ַהר ֵ
ֵ
ּתֹורה
עֹוסק ַּב ָ
ּתֹורה”ֶׁ ,ש ָּכל ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ֵמ ֶעלְ ּבֹונָ ּה ֶׁשל ָ
נִ ְק ָרא נָ זּוףֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (משלי י”א ,כ”ב)“ :נֶ זֶ ם זָ ָהב
אֹומר (שמות
ְּב ַאף ֲחזִ יר ִא ָּׁשה יָ ָפה וְ ָס ַרת ָט ַעם” ,וְ ֵ
ֹלקים ֵה ָּמה וְ ַה ִּמ ְכ ָּתב
ל”ב ,ט”ז)“ :וְ ַהּלֻ חֹת ַמ ֲע ֵׂשה ֱא ִ
ֹלקים הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻ חֹת”ַ ,אל ִּת ְק ָרא
ִמ ְכ ַּתב ֱא ִ
עֹוסק
חֹורין ֶאּלָ א ִמי ֶׁש ֵ
ָחרּות ֶאּלָ א ֵחרּותֶׁ ,ש ֵאין לְ ָך ֶּבן ִ
ּתֹורה ֲה ֵרי
עֹוסק ְּב ַתלְ מּוד ָ
ּתֹורה ,וְ ָכל ִמי ֶׁש ֵ
ְּב ַתלְ מּוד ָ
“ּומ ַּמ ָּתנָ ה
זֶ ה ִמ ְת ַעּלֶ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (במדבר כ”א ,י”ט)ִ :
נַ ֲחלִ ֵיאל ִּומּנַ ֲחלִ ֵיאל ָּבמֹות”.

5

5

5
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ֲח ִת ַימת
הֹורים
ִ

לֹומד ֵמ ֲח ֵברֹו ֶּפ ֶרק ֶא ָחד אֹו ֲהלָ ָכה ֶא ָחת אֹו
(ג) ַה ֵ
ָּפסּוק ֶא ָחד אֹו ִדּבּור ֶא ָחד אֹו ֲא ִפילּו אֹות ֶא ָחתָ ,צ ִריְך
לִ נְ ָהג ּבֹו ָּכבֹודֶׁ ,ש ֵּכן ָמ ִצינּו ְּב ָדוִ ד ֶמלֶ ְך יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שֹּלא
יתֹופל ֶאּלָ א ְׁשנֵ י ְד ָב ִרים ִּבלְ ָבדְ ,ק ָראֹו ַרּבֹו
לָ ַמד ֵמ ֲא ִח ֶ
ַאּלּופֹו ְּומיֻ ָּדעֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (תהילים נ”ה ,י”ד)“ :וְ ַא ָּתה
חֹומר,
ּלּופי ְּומיֻ ָּד ִעי” ,וַ ֲהֹלא ְד ָב ִרים ַקל וָ ֶ
ֱאנֹוׁש ְּכ ֶע ְר ִּכי ַא ִ
יתֹופל ֶאּלָ א
ַּומה ָּדוִ ד ֶמלֶ ְך יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשֹּלא לָ ַמד ֵמ ֲא ִח ֶ
ּלֹומד
ְׁשנֵ י ְד ָב ִרים ִּבלְ ָבד ְק ָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ְּומיֻ ָּדעֹוַ ,ה ֵ
ֵמ ֲח ֵברֹו ֶּפ ֶרק ֶא ָחד אֹו ֲהלָ ָכה ֶא ָחת אֹו ָּפסּוק ֶא ָחד אֹו
ִדּבּור ֶא ָחד אֹו ֲא ִפילּו אֹות ֶא ָחת ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה
תֹורהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
ֶׁש ָּצ ִריְך לִ נְ ָהג ּבֹו ָּכבֹוד ,וְ ֵאין ָּכבֹוד ֶאּלָ א ָ
“ּכבֹוד ֲח ָכ ִמים יִ נְ ָחלּו ְּות ִמ ִימים יִ נְ ֲחלּו
(משלי כ”ח ,י’)ָ :
“ּכי
תֹורה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (משלי ד’ ,ב’)ִ :
טֹוב” ,וְ ֵאין טֹוב ֶאּלָ א ָ
ּתֹור ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבּו”.
לֶ ַקח טֹוב נָ ַת ִּתי לָ ֶכם ָ

לִ ּמּוד
ִע5ם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

ְּב ִח5ינָ ה
ִׁשּ5נּון
ְּב ַעל-
ֶׁש ַבע
ֶּפה
ְּפ ָע ִמים

ֹאכל ַּומיִ ם
ּתֹורהַּ ,פת ַּב ֶּמלַ ח ּת ֵ
(ד) ַּכְך ִהיא ַּד ְר ָּכּה ֶׁשל ָ
יׁשן וְ ַחּיֵ י ַצ ַער ִּת ְחיֶ ה
ׂשּורה ִּת ְׁש ֶּתה וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִּת ָ
ַּב ְּמ ָ
ּתֹורה ַא ָּתה ָע ֵמלִ .אם ַא ָּתה ע ֶֹׂשה ֵּכן ַ -א ְׁש ֶריָך וְ טֹוב
ַּוב ָ
לָ ְךַ .א ְׁש ֶריָך ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ טֹוב לָ ְך לָ עֹולָ ם ַה ָּבא.

5

5

5

(ה) ַאל ְּת ַב ֵּקׁש ּגְ ֻדּלָ ה לְ ַע ְצ ְמָך ,וְ ַאל ַּת ְחמֹוד ָּכבֹוד,
ּמּודָך ֲע ֵׂשה ,וְ ַאל ִּת ְת ַאּוֶ ה לְ ֻׁשלְ ָחנָ ם ֶׁשל ָׂש ִרים,
יֹותר ִמּלִ ֶ
ֵ
ֶׁש ֻּׁשלְ ָחנְ ָך ּגָ דֹול ִמ ֻּׁשלְ ָחנָ ם וְ ִכ ְת ְרָך ּגָ דֹול ִמ ִּכ ְת ָרם ,וְ נֶ ֱא ָמן
אכ ְּתָך ֶׁשּיְ ַׁשּלֶ ם לְ ָך ְׂש ַכר ְּפ ֻעּלָ ֶתָך.
הּוא ַּב ַעל ְמלַ ְ

5

5

5
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הֹורים
ִ
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לִ ּמּוד
ִעם
ְמ ֻבּגָ ר
ַּב ֲה ָבנָ ה

יֹותר ִמן ַה ְּכהּוּנָ ה ִּומן ַה ַּמלְ כּות,
ּתֹורה ֵ
(ו) ּגְ דֹולָ ה ָ
ֹלׁשים ַמ ֲעלֹות ,וְ ַה ְּכ ֻהּנָ ה
ֶׁש ַה ַּמלְ כּות נִ ְקנֵ ית ִּב ְׁש ִ
ּוׁשמֹונֶ ה
ּתֹורה נִ ְקנֵ ית ְּב ַא ְר ָּב ִעים ְ
ְּב ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ,וְ ַה ָ
ְד ָב ִרים ,וְ ֵאלּו ֵהןְּ :ב ַתלְ מּודִּ ,ב ְׁש ִמ ַיעת ָהאֹזֶ ןַּ ,ב ֲע ִר ַיכת
ְׂש ָפ ָתיִ םְּ ,ב ִבינַ ת ַהּלֵ בְּ ,ב ֵא ָימהְּ ,ביִ ְר ָאהַּ ,ב ֲענָ וָ ה,
ְּב ִׂש ְמ ָחהְּ ,ב ָט ֳה ָרהְּ ,ב ִׁשּמּוׁש ֲח ָכ ִמיםְּ ,ב ִד ְקּדּוק ֲח ֵב ִרים,
ְּב ִפלְ ּפּול ַה ַּתלְ ִמ ִידיםְּ ,ביִ ּׁשּובְּ ,ב ִמ ְק ָראְּ ,ב ִמ ְׁשנָ ה,
חֹורהְּ ,ב ִמעּוט ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץְּ ,ב ִמעּוט ַּת ֲענּוג,
ְּב ִמעּוט ְס ָ
ְּב ִמעּוט ֵׁשנָ הְּ ,ב ִמעּוט ִׂש ָיחהְּ ,ב ִמעּוט ְׂשחֹוקְּ ,ב ֶא ֶרְך
ּסֹורין,
ַא ַּפיִ םְּ ,בלֵ ב טֹובֶּ ,ב ֱאמּונַ ת ֲח ָכ ִמיםְּ ,ב ַק ָּבלַ ת ַהּיִ ִ
עֹוׂשה ְסיָ ג
ַה ַּמ ִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו ,וְ ַה ָּׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹו ,וְ ָה ֶ
אֹוהב ֶאת
טֹובה לְ ַע ְצמֹוָ ,אהּובֵ ,
לִ ְד ָב ָריו ,וְ ֵאינֹו ַמ ֲחזִ יק ָ
אֹוהב
אֹוהב ֶאת ַה ְּצ ָדקֹותֵ ,
אֹוהב ֶאת ַה ְּב ִרּיֹותֵ ,
ַה ָּמקֹוםֵ ,
ּתֹוכחֹותִּ ,ומ ְת ַר ֵחק ִמן
אֹוהב ֶאת ַה ָ
יׁש ִריםֵ ,
ֶאת ַה ֵּמ ָ
הֹור ָאה,
ַה ָּכבֹוד ,וְ ֹלא ֵמגִ יס לִ ּבֹו ְּב ַתלְ מּודֹו ,וְ ֵאינֹו ָׂש ֵמ ַח ְּב ָ
נֹוׂשא ְבעֹל ִעם ֲח ֵברֹוַּ ,ומ ְכ ִריעֹו לְ ַכף זְ כּותַּ ,ומ ֲע ִמידֹו
ֵ
ַעל ָה ֱא ֶמתַּ ,ומ ֲע ִמידֹו ַעל ַה ָּׁשלֹוםִּ ,ומ ְתיַ ֵּׁשב לִ ּבֹו
ּלֹומד ַעל
ּומֹוסיףַ ,ה ֵ
ׁשֹומ ַע ִ
ׁשֹואל ֵּומ ִׁשיב ֵ
ְּב ַתלְ מּודֹוֵ ,
ּלֹומד ַעל ְמנָ ת לַ ֲעׂשֹותַ ,ה ַּמ ְח ִּכים ֶאת
ְמנָ ת לְ לַ ֵּמד וְ ַה ֵ
אֹומרֹו,
אֹומר ָּד ָבר ְּב ֵׁשם ְ
מּועתֹו ,וְ ָה ֵ
ַרּבֹו ,וְ ַה ְמ ַכּוֵ ן ֶאת ְׁש ָ
אֹומר ָּד ָבר ְּב ֵׁשם
“ּכל ָה ֵ
ָהא לָ ַמ ְד ָּת (מגילה ט”ו ע”א)ָ :
אֹומרֹו ֵמ ִביא גְ ֻאּלָ ה לָ עֹולָ ם”ֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (אסתר ב’,
ְ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר לַ ֶּמלֶ ְך ְּב ֵׁשם ָמ ְר ְּד ָכי”.
כ”ב)“ :וַ ּת ֶ
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נֹותנֶ ת ַחּיִ ים לְ ע ֶֹׂש ָיה ָּבעֹולָ ם
תֹורה ֶׁש ִהיא ֶ
(ז) ּגְ דֹולָ ה ָ
“ּכי ַחּיִ ים
ַהּזֶ ה ָּובעֹולָ ם ַה ָּבאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (משלי ד’ ,כ”ב)ִ :
אֹומר (משלי
מֹוצ ֵא ֶיהם ּולְ ָכל ְּב ָׂשרֹו ַמ ְר ֵּפא” ,וְ ֵ
ֵהם לְ ְ
מֹותיָך”,
ג’ ,ח’)“ִ :ר ְפאּות ְּת ִהי לְ ָׁש ֶרָך וְ ִׁשּקּוי לְ ַע ְצ ֶ
“עץ ַחּיִ ים ִהיא לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה
אֹומר (משלי ג’ ,י”ח)ֵ :
וְ ֵ
“ּכי לִ וְ יַ ת
אֹומר (משלי א’ ,ט’)ִ :
תֹומ ֶכ ָיה ְמ ֻא ָּׁשר” וְ ֵ
וְ ְ
אֹומר (משלי
ֹאׁשָך וַ ֲענָ ִקים לְ גַ ְרּגְ ר ֶֹתיָך” ,וְ ֵ
ֵחן ֵהם לְ ר ֶ
ֹאׁשָך לִ וְ יַ ת ֵחן ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת
“ּת ֵּתן לְ ר ְ
ד’ ,ט’)ִ :
“ּכי ִבי יִ ְרּבּו יָ ֶמיָך
אֹומר (משלי ט’ ,י”א)ִ :
ְּת ַמּגְ נֶ ּךָ” ,וְ ֵ
אֹומר (משלי ג’ ,ט”ז)“ :א ֶֹרְך
יֹוסיפּו לְ ָך ְׁשנֹות ַחּיִ ים ,וְ ֵ
וְ ִ
אֹומר (משלי
יָ ִמים ִּב ִימינָ ּה ִּב ְׂשמֹאֹולָ ּה ע ֶֹׁשר וְ ָכבֹוד” ,וְ ֵ
יֹוסיפּו
ּוׁשנֹות ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום ִ
“ּכי א ֶֹרְך יָ ִמים ְ
ג’ ,ב’)ִ :
נֹועם וְ ָכל
אֹומר (משלי ג’ ,י”ז)ּ“ְ :ד ָר ֶכ ָיה ַּד ְר ֵכי ַ
לָ ְך” ,וְ ֵ
בֹות ָיה ָׁשלֹום”.
נְ ִת ֶ

5

5

5

יֹוח ִאי
הּודה ִמּׁשּום ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
(ח) ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן יְ ָ
עֹוׁשר וְ ַה ָּכבֹוד וְ ַה ָח ְכ ָמה וְ ַהּזִ ְקנָ ה
אֹומרַ :הּנֹוי וְ ַהּכ ַֹח וְ ָה ֶ
ֵ
וְ ַה ֵּׂש ָיבה וְ ַה ָּבנִ ים נָ ֶאה לַ ַּצ ִּד ִיקים וְ נָ ֶאה לָ עֹולָ םֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
“ע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ֵׂש ָיבה ְּב ֶד ֶרְך
(משלי ט”ז ,ל”א)ֲ :
“ע ֶט ֶרת זְ ֵקנִ ים
אֹומר (משלי י”ז ,ו’)ֲ :
ְצ ָד ָקה ִּת ָּמ ֵצא” ,וְ ֵ
אֹומר (משלי כ’,
בֹותם” ,וְ ֵ
ְּבנֵ י ָּבנִ ים וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ָּבנִ ים ֲא ָ
ּכֹוחם וַ ֲה ַדר זְ ֵקנִ ים ֵׂש ָיבה”,
חּורים ָ
“ּת ְפ ֶא ֶרת ַּב ִ
כ”ט)ִ :
ּובֹוׁשה
אֹומר (ישעיהו כ”ד ,כ”ג)“ :וְ ָח ְפ ָרה ַהּלְ ָבנָ ה ָ
וְ ֵ
ירּוׁשלַ יִ ם וְ נֶ גֶ ד
ַה ַח ָּמה ִּכי ָמלַ ְך ה’ ְצ ָב-אֹות ְּב ַהר ִצּיֹון ִּוב ָ
זְ ֵקנָ יו ָּכבֹוד”.

5

5

5
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אֹומרֵ :אּלּו ֶׁש ַבע ִמּדֹות
(ט) ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ְמנַ ְסיָ א ֵ
ֶׁש ָּמנּו ֲח ָכ ִמים לַ ַּצ ִּד ִיקיםֻּ ,כּלָ ם נִ ְת ַקּיְ מּו ְּב ַר ִּבי ְּוב ָבנָ יו.

5

5

5

יֹוסי ֶּבן ִק ְס ָמאַּ :פ ַעם ַא ַחת ָהיִ ִיתי ְמ ַהּלֵ ְך
(י) ָא ַמר ַר ִּבי ֵ
ַּב ֶּד ֶרְך ָּוּפגַ ע ִּבי ָא ָדם ֶא ָחד ,וְ נָ ַתן לִ י ָׁשלֹום ,וְ ֶה ֱחזַ ְר ִּתי לֹו
ָׁשלֹוםָ ,א ַמר לִ יַ :ר ִּבי ֵמ ֵאיזֶ ה ָמקֹום ָא ָּתה? ָא ַמ ְר ִּתי לֹו:
סֹופ ִרים ָאנִ יָ .א ַמר לִ י:
ֵמ ִעיר ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ֲח ָכ ִמים וְ ֶׁשל ְ
קֹומנּו וַ ֲאנִ י ֶא ֵּתן לְ ָך ֶאלֶ ף
ַר ִּבי ְרצֹונְ ָך ֶׁש ָּתדּור ִע ָּמנּו ִּב ְמ ֵ
ֲאלָ ִפים ִּדנְ ֵרי זָ ָהב וַ ֲא ָבנִ ים טֹובֹות ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹות? ָא ַמ ְר ִּתי
נֹותן לִ י ָּכל ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב וַ ֲא ָבנִ ים טֹובֹות
לֹוִ :אם ַא ָּתה ֵ
ּתֹורה.
ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹות ֶׁש ָּבעֹולָ םֵ ,אינִ י ָדר ֶאּלָ א ִּב ְמקֹום ָ
וְ ֵכן ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר ְּת ִהּלִ ים ַעל יְ ֵדי ָדוִ ד ֶמלֶ ְך יִ ְׂש ָר ֵאל
ּתֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב
(תהילים קי”ט ,ע”ב)“ :טֹוב לִ י ַ
וָ ָכ ֶסף” ,וְ ֹלא עֹודֶ ,אּלָ א ֶׁש ִּב ְׁש ַעת ְּפ ִט ָירתֹו ֶׁשל ָא ָדם ֵאין
ְמלַ וִ ין לֹו לְ ָא ָדם ֹלא ֶכ ֶסף וְ ֹלא זָ ָהב וְ ֹלא ֲא ָבנִ ים טֹובֹות
טֹובים ִּבלְ ָבדֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
ּתֹורה ַּומ ֲע ִׂשים ִ
ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹותֶ ,אּלָ א ָ
אֹותְך ְּב ָׁש ְכ ְּבָך
“ּב ִה ְת ַהּלֶ ְכָך ַּתנְ ֶחה ָ
(משלי ו’ ,כ”ב)ְ :
יצֹות ִהיא ְת ִׂש ֶיחָךְּ ,ב ִה ְת ַהּלֶ ְכָך
ִּת ְׁשמֹור ָעלֶ יָך וַ ֲה ִק ָ
ַּתנְ ֶחה א ָֹתְך ָּ -בעֹולָ ם ַהּזֶ הְּ ,ב ָׁש ְכ ְּבָך ִּת ְׁשמֹור ָעלֶ יָך -
אֹומר
יצֹות ִהיא ְת ִׂש ֶיחָך ,לָ עֹולָ ם ַה ָּבא .וְ ֵ
ַּב ָּק ֶבר ,וַ ֲה ִק ָ
(חגי ב’ ,ח’)“ :לִ י ַה ֶּכ ֶסף וְ לִ י ַהּזָ ָהב נְ ֻאם ה’ ְצ ָב-אֹות”.

5

5

5
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(יא) ֲח ִמ ָׁשה ִקנְ יָ נִ ים ָקנָ ה לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ּתֹורה ִקנְ יָ ן ֶא ָחדָׁ ,ש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ִקנְ יָ ן
ָּבעֹולָ מֹו ,וְ ֵאּלּו ֵהןָ :
ֶא ָחדַ ,א ְב ָר ָהם ִקנְ יָ ן ֶא ָחד ,יִ ְׂש ָר ֵאל ִקנְ יָ ן ֶא ָחדֵּ ,בית
ּתֹורה ִמּנַ יִ ןִּ ,ד ְכ ִתיב (משלי ח’,
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִקנְ יָ ן ֶא ָחדָ .
אׁשית ַּד ְרּכֹו ֶק ֶדם ִמ ְפ ָעלָ יו ֵמ ָאז”.
כ”ב)“ :ה’ ָקנָ נִ י ֵר ִ
ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ִמּנַ יִ ן ִּד ְכ ִתיב (ישעיהו ס”ו ,א’)ּ“ :כֹה
ָא ַמר ה’ ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּכ ְס ִאי וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ יֵ .אי זֶ ה ַביִ ת
אֹומר (תהילים
נּוח ִתי ,וְ ֵ
ֲא ֶׁשר ִּת ְבנּו לִ י וְ ֵאי זֶ ה ָמקֹום ְמ ָ
“מה ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך ה’ ֻּכּלָ ם ְּב ָח ְכ ָמה
ק”ד ,כ”ד)ָ :
ָע ִׂש ָית ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך”ַ .א ְב ָר ָהם ִמּנַ יִ ןִּ ,ד ְכ ִתיב
ֹאמר ָּברּוְך ַא ְב ָרם
(בראשית י”ד ,י”ט)“ :וַ יְ ָב ְר ֵכהּו וַ ּי ַ
לְ ֵאל ֶעלְ יֹון קֹונֶ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ” .יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּנַ יִ ןִּ ,ד ְכ ִתיב
“עד יַ ֲעבֹר ַע ְּמָך ה’ ַעד יַ ֲעבֹור ַעם
(שמות ט”ו ,ט”ז)ַ :
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר
אֹומר (תהילים ט”ז ,ג’)“ :לִ ְק ִ
זּו ָקנִ ָית” .וְ ֵ
ָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה וְ ַא ִּד ֵירי ָּכל ֶח ְפ ִצי ָבם”ֵּ .בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִמּנַ יִ ן,
“מכֹון לְ ִׁש ְב ְּתָך ָּפ ַעלְ ָּת ה’
ִּד ְכ ִתיב (שמות ט”ו ,י”ז)ָ :
אֹומר (תהילים ע”ח ,נ”ד):
ִמ ְּק ָדׁש ֲאדֹ-נָ י ּכֹונְ נּו יָ ֶדיָך” ,וְ ֵ
“וַ יְ ִב ֵיאם ֶאל ּגְ בּול ָק ְדׁשֹו ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה יְ ִמינֹו”.
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5

(יב) ָּכל ַמה ֶּׁש ָּב ָרא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבעֹולָ מֹוֹ ,לא
ְב ָראֹו ֶאּלָ א לִ ְכבֹודֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (ישעיהו מ”ג ,ז’)ּ“ :כֹל
אתיו יְ ַצ ְר ִּתיו ַאף ֲע ִׂש ִיתיו”,
בֹודי ְּב ָר ִ
ַהּנִ ְק ָרא ִב ְׁש ִמי וְ לִ ְכ ִ
אֹומר (שמות ט”ו ,י”ח)“ :ה’ יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד”.
וְ ֵ

5

5

5

אֹומרָ :ר ָצה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ַר ִּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶּבן ֲע ַק ְׁשיָ א ֵ
ּתֹורה ִּומ ְצוֹת,
לְ זַ ּכֹות ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ִפ ָיכְך ִה ְר ָּבה לָ ֶהם ָ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ישעיהו מ”ב ,כ”א)“ :ה’ ָח ֵפץ לְ ַמ ַען ִצ ְדקֹו
ּתֹורה וְ יַ ְא ִּדיר”.
יַ גְ ִּדיל ָ

5

5

5
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ִהּנֵ נִ י ּבְ ַד ְרכֵ י ָה ָאבֹות
ִה ְמנֹון ִמ ְב ָצע ִהּנֵ נִ י
קֹוביץ
ּבּוחּבּוטָ ,ה ַרב יָ ִאיר ֶה ְר ְׁש ִ
ִמּלִ יםָ :ה ַרב יַ ֲעקֹב ַא ְ
רֹועי יָ ִדיד
לַ ַחןִׁ ,ש ָירה וְ ִעּבּוד קֹולֹותִ :
נּותיםֶ :אלְ ָּדד ָרצֹון
ִעּבּוד מּוזִ ָיקלִ יְּ ,פ ַסנְ ֵּתר וְ ִתכְ ִ
יֹוסף ַס ֲעדֹו ִהּלֵ ל ָקארֹוְּ ,ד ִביר ַק ְׁש ָטן
ַמ ְק ֵהלַ ת יְ לָ ִדיםַ :הּלֵ ל יָ ִדידֵ ,
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רֹודף ֲח ָס ִדים
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֵ
ּבֹוראֹו וְ ָהיָ ה ָּת ִמים
ִה ְת ַהּלֵ ְך לִ ְפנֵ י ְ
ּכְ ֶׁש ֻּצּוָ ה לַ ֲעקֹד ְּבנֹו יְ ִחידֹו ַעל ַהר
לַ ִּמ ְצוָ ה ִה ְתיַ ֵּצב וְ ִהּנֵ נִ י ָא ַמר

יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ,יְ סֹוד עֹולָ ם ָעלָ יו
ֵ
ֶאת ְׁשלֹום ֶא ָחיו ִּב ֵּקׁש ּכָ ל יָ ָמיו
ּכְ ֶׁש ָא ִביו ְׁשלָ חֹו לִ ְמ ִׂש ָימה ּכֹה ָק ָׁשה,
יחּותָך ָא ַמר וְ ָע ָׂשה
ִהנְ נִ י לִ ְׁשלִ ְ

יַ ֲעקֹב ָא ִבינּוֱ ,א ֶמת לְ ִת ְפ ֶא ֶרת
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ְׁש ָב ִטים ,לֹו ֲע ֶט ֶרת
ַמלְ ַאְך ה' ַּב ֲחלֹום לֹו נִ גְ לָ ה
ִהּנֵ נִ י ָא ַמר ַּב ֲענָ וָ ה ִּובגְ ֻדּלָ ה

מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָאב לַ ּנְ ִב ִיאים
ּתֹורה לְ ַעם ֲח ִב ִיבים
ָמ ַסר ַה ָ
ְּב ִהּגָ לֹות ה' ֵאלָ יו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ְּביִ ְר ָאה ּגְ דֹולָ ה ִהּנֵ נִ י ָא ַמר.

ּתֹורה
ִהּנֵ נִ י לַ ָ
ׁשֹומ ָרּה
לְ ָע ְב ָדּה ּולְ ְ
ִהּנֵ נִ י לִ ְת ִפּלָ ה
לְ ַר ֲח ֵמי ַמ ְעלָ ה
ִהּנֵ נִ י מּוכָ ן לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים
ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲח ֵב ִרים

ּתֹורה
ִהּנֵ נִ י לַ ָ
ׁשֹומ ָרּה
לְ ָע ְב ָדּה ּולְ ְ
ִהּנֵ נִ י לִ ְת ִפּלָ ה
לְ ַר ֲח ֵמי ַמ ְעלָ ה
ִהּנֵ נִ י מּוכָ ן לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים
ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲח ֵב ִרים
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