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ֹּתֶכן ָהִעְנָיִנים:

ָׁשבּוַע 
ִראׁשֹון

12ְיִחיָדה 1 - ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ָמקֹום ָקבּוַע ְלִלּמּוד ּתֹוָרה
15ְיִחיָדה 2 - ִהְנִני ָלֲעבֹוָדה - ַהִאם ָאנּו מּוָכִנים ַלֲעֹבד?

18ְיִחיָדה 3 - ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - ִקּיּום ָהעֹוָלם ִּבְׁשלֹוָׁשה ְיסֹודֹות
22ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק א’

ָׁשבּוַע 
ֵׁשִני

25ְיִחיָדה 4 - ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ
28ְיִחיָדה 5 - ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ְּתִפָּלה ְּבֶעְזַרת ְּפָתִקים

31ְיִחיָדה 6 - ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - ַהְּנִתיָנה ְּביֹום ָהַעְצָמאּות
34ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ב’

ָׁשבּוַע 
ְׁשִליִׁשי

40ְיִחיָדה 7 - ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ִלּמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל ַרִּבים
43ְיִחיָדה 8 - ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ַהֹּכל ֵמֵאת ה’ - ִנְתַּפֵּלל ַעל ָּכל ָּדָבר

46ְיִחיָדה 9 - ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - ַהֹּכל ֵמֵאת ה’ - ִנֵּתן ַלֲאֵחִרים
49ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ג’

ָׁשבּוַע 
ְרִביִעי

55ְיִחיָדה 10 - ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה
58ְיִחיָדה 11 - ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ְּתִפָּלה ֶׁשֹּלא ֶאְכַעס

61ְיִחיָדה 12 - ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות
65ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ד’

ָׁשבּוַע 
ֲחִמיִׁשי

71ְיִחיָדה 13 - ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ֲחָזָרה ְוַהֲעָמָקה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה
74ְיִחיָדה 14 - ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ֵּכיַצד ַנְצִליַח ְלִהְתַּכֵּון ַּבְּתִפָּלה

77ְיִחיָדה 15 - ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - ַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות ִּבירּוָׁשַלִים
80ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ה’

ָׁשבּוַע 
ִׁשִּׁשי

86ְיִחיָדה 16 - ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ַמֲעַלת ִלּמּוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה
89ְיִחיָדה 17 - ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ָמה ָאִׁשיב ָלה’?

92ְיִחיָדה 18 - ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - ַנְמִׁשיְך ְוֹנאַמר ִהְנִני
98ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ו’

ְיָלִדים ְיָקִרים,

ּוָמה  'ִהְנִני'  ִנְקֵראת  ַהִּלּמּוד  ַעְצְמֶכם ַמּדּוַע חֹוֶבֶרת  ַוַּדאי ׁשֹוֲאִלים ֶאת  ַאֶּתם 

ַהֶּקֶׁשר ָלַרב ֱאִליָׁשע ִויְׁשִליְצִקי? ָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ִהְנִני?

ִהְנִני זֹו ֲאִמיָרה ֶׁשִהֵּנה ֲאִני מּוָכן ַלֲעׂשֹות ָמה ֶׁשָּצִריְך. ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים 

ְוַלֲעׂשֹות ָמה ֶׁשּטֹוב ַלֲעׂשֹות ָּכֵעת.

ִהְנִני זֹו ֹלא ְסָתם ִמָּלה, זֹו ִמָּלה ֶׁשל ֲעָנָוה ּוְנכֹונּות ִלְׁשִליחּות. זֹו ִמָּלה ֶׁשאֹוֵמר 

אֹוָתּה ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמּדֹות טֹובֹות ֶׁשל ִאְכַּפִּתּיּות ְוַהְקָׁשָבה ְוָרצֹון ַלֲעׂשֹות טֹוב.

ִהְנִני זֹו ִמָּלה ֶׁשַּצִּדיִקים ְּכמֹו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבּה, 

ַּכֲאֶׁשר ה' קֹוֵרא ָלֶהם ְוֵהם ָרִצים ְלַקֵּים ֶאת ַהִּצּוּוי.

ִהְנִני זֹו ִמָּלה ֶׁשַּצִּדיק ְּכמֹו יֹוֵסף אֹוֵמר אֹוָתּה ְלַאָּבא ֶׁשּלֹו ַּכֲאֶׁשר הּוא ׁשֹוֵלַח 

אֹותֹו ִלְׁשִליחּות ָקָׁשה ָלֶלֶכת ִלְראֹות ֶאת ְׁשלֹום ֶאָחיו, ְוהּוא ִמְזָּדֵרז ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ָמה ֶׁשַאָּבא ְמַבֵּקׁש.

ָּכֶזה ָהָיה ָהַרב ֱאִליָׁשע. ָהַרב ֱאִליָׁשע ָהָיה ַרב ָחׁשּוב ְוִלֵּמד ִּביִׁשיבֹות ַרּבֹות ְּכמֹו 

'ֶמְרַּכז ָהַרב' ּו'ָמכֹון ֵמִאיר', וַיַחד ִעם ֶזה ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ְּבָכל ָהָאֶרץ ְּכֵדי ִלְהיֹות 

ֵהיָכן ֶׁשָּצִריְך ִעידּוד. ְּבַמֲעָׂשיו הּוא ְּכִאּלּו ָאַמר 'ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן' ַלֲעֹזר ְלָכל 

ְיהּוִדי ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ָמה ֶׂשה' רֹוֶצה ֶׁשֲאִני ֶאֱעֶׂשה ָּבעֹוָלם. ּוְכמֹו יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, 

ָהַרב ֱאִליָׁשע ָהַלְך ְלָכל ָמקֹום ּבֹו הּוא ִהְרִּגיׁש ֶׁשָּצִריְך ִלְראֹות ֶאת ְׁשלֹום ֶאָחיו. 

ְוִליׁשּוִבים,  ּתֹוָרִנִּיים  ְלַגְרִעיִנים  ִהִּגיַע  ַצַה"ל,  ְוִלְבִסיֵסי  ִליִׁשיבֹות  ִהִּגיַע  הּוא 

ְּבִלי  ְוַלֲאָנִׁשים  ִּכָּפה  ִעם  ָלֲאָנִׁשים  ֲאֵבִלים,  ּוְלָבֵּתי  ְלֲחֻתּנֹות  ְוַלָּצפֹון,  ַלָּדרֹום 

ִּכָּפה, ּוְבָכל ָמקֹום הּוא ִחֵּזק.  ְלִעִּתים ִחֵּזק ְּבִלּמּוד ְמֻׁשָּתף, ְלִעִּתים ִחֵּזק ְּבִדּיּון 

ֲאָנִׁשים,  ֶׁשל  ְלָצרֹות  ְּבַהְקָׁשָבה  ְלִעִּתים  ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ֵּבין  ָׁשלֹום  ּוַבֲעִׂשַּית 

ּוְלִעִּתים הּוא ָּפׁשּוט ִהִּגיַע ְוִחֵּבק. ְוַהִחּבּוק ֶׁשּלֹו ָהָיה ִחּבּוק ָמֵלא ְּבַאֲהָבה וָהָיה 

ַמְׁשִאיר אֹוְתָך ִעם ּכֹוחֹות ְּגדֹוִלים ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהְּקָׁשִיים. ָהַרב ֱאִליָׁשע ַּגם 

ָאַהב ְמאֹוד ִלְפֹּגׁש ְיָלִדים ּוְלַחֵּזק אֹוָתם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוַבְּׁשִליחּות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 

ַלֲעׂשֹות טֹוב ָּבעֹוָלם. הּוא ַוַּדאי רֹוֶאה ֶאְתֶכם ָּכֵעת לֹוְמִדים ַּבִּמְבָצע, ּוִמְתַּפֵּלל 

ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם ֹּכַח ְלהֹוִסיף ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוַבֲעִׂשַּית ַהּטֹוב. ְּבֶעְזַרת חֹוֶבֶרת זֹו 

ֶׁשל  ְואֹור  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  אֹור  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  אֹור  ּוְלהֹוִסיף  ְּבַדְרּכֹו  ִלְצֹעד  ִנְׁשַּתֵּדל 

ֶחֶסד, ְוִנְׁשַּתֵּדל לֹוַמר 'ִהְנִני' ּוְלָהִפיץ ֶאת ָהאֹור ַהֶּזה ְלָכל ְסִביָבֵתנּו.
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"ָהַרב ֱאִליָׁשע ָאַמר 'ִהְנִני' ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, 

ַלּתֹוָרה, ִלְתִפָּלה ְוִלְגִמילּות ֲחָסִדים".

ְּבחֹוֶבֶרת זֹו ִנְצַעד ְּבַדְרּכֹו ְוַנְרִּגיל ַעְצֵמנּו ְּבִׂשְמָחה ֵּכיַצד לֹוַמר ִהְנִני.

ִנְלַמד 18 ְיִחידֹות ִלּמּוד, ָּכל ְיִחיָדה ֻמְתֶאֶמת ְליֹוַמִים ִלּמּוד.

ִלְפֵניֶכם ַּדְרֵכי ְלִמיָדה ְמֻגָּונֹות. תּוְכלּו ִלְצֹּבר ְנֻקּדֹות ָּבֳאָפִנים ׁשֹוִנים, ְּכָכל ֶׁשִּתְרצּו 

ּוְבֶקֶצב ֶׁשִּתְרצּו. 

ַעל ְמַנת ִלְזּכֹות ִלְלֹמד ֶאת ָּכל ַהחֹוֶבֶרת ָאנּו ַמְמִליִצים ְּבָכל יֹוַמִים:

ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד )5 ְנֻקּדֹות(, 

ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ֶׁשְּבסֹוף ַהְּיִחיָדה )5 ְנֻקּדֹות(, 

ִלְצּפֹות ַּבִּסְרטֹון ַהִּנְמָצא ְּבִסּיּום ָּכל ְיִחיָדה )5 ְנֻקּדֹות(, 

ִלְלֹמד ְּבִעּיּון ְׁשֵּתי ִמְׁשָניֹות ִעם ְמֻבָּגר )5 ְנֻקּדֹות ְלָכל ִמְׁשָנה(, 

ְלַׁשֵּנן ִּבְקִריָאה ְּבקֹול ָרם )5 ְנֻקּדֹות ְלָכל ִמְׁשָנה( 

ּוְלִהָּבֵחן ַעל ַהִּמְׁשָנה ְּבַעל ֶּפה )5 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה(.

ִלְזּכֹות  ְוָכְך  ָׁשבּוַע,  אֹותֹו  ֶׁשל  ַהֶּפֶרק  ָּכל  ֶאת  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ְלַסֵּים  ַמְמִליִצים  ָאנּו 

ְלַסֵּים ֶאת ִּפְרֵקי ָאבֹות ַיַחד ִעם ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעד ְלַחג ָׁשבּועֹות. ִנָּתן ִלְלֹמד 

ֶׁשִּנְזֶּכה  ָהִעָּקר  ַהֻּמְמָלץ,  ַהֵּסֶדר  ִּפי  ַהְּיִחידֹות ַּגם ֶׁשֹּלא ַעל  ְוֶאת  ַהִּמְׁשָניֹות  ֶאת 

ִלְלֹמד ְּבִׂשְמָחה!

ְּפָרִטים נֹוָסִפים, ִקּׁשּוִרים ּוִפְרסּוִמים ַעל ַהִּמְבָצע יֹוִפיעּו ַּבֲאַתר ִמְנַהל ַהִחּנּוְך 

https://did.li/hineni82 :ָּדִתי ִּבְכֹתֶבת

ְּבַמֲהַלְך ַהחֹוֶבֶרת יֹוִפיעּו OR ִלְסִריָקה ְוַדְרָּכם ּתּוְכלּו ְלִהָּכֵנס ָלֲאָתר!

ֲחֻלַּקת ַהְּנֻקּדֹות:

5 ְנֻקּדֹותִלּמּוד ַהְּיִחיָדה

5 ְנֻקּדֹותְמִׂשיָמה ְּבִסּיּום ַהִּלּמּוד

5 ְנֻקּדֹותְצִפָּיה ְּבִסְרטֹון 

5 ְנֻקּדֹותִלּמּוד ִמְׁשָנה ַּבֲהָבָנה ִעם ְמֻבָּגר

5 ְנֻקּדֹותִׁשּנּון ִמְׁשָנה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבקֹול ָרם

5 ְנֻקּדֹותְּבִחיָנה ְּבַעל-ֶּפה ַעל ִמְׁשָנה

ִמְבַצע ַהִּלּמּוד ַיְתִחיל ב-כ"ג ְּבִניָסן 
ְוִיְסַּתֵּים ִמָּיד ְלַאַחר ַחג ָׁשבּועֹות.

ֻמְמָלץ ְמאֹוד ִלְׁשֹמר ֶאת ַהחֹוֶבֶרת ְלִלּמּוד ַּגם ַּבָּׁשִנים ַהָּבאֹות.

ַּכֲאֶׁשר ַהחֹוֶבֶרת ְּכָבר ִּתְהֶיה ְּבלּוָיה - ַּכּמּוָבן ֵיׁש ְלַהִּניָחּה ַּבְּגִניָזה.
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ברכת ראש מנהל החמ"ד - הגב' שושנה נגר

מסכת אבות פותחת במילים: "ֹמֶׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני".

והיא פותחת בכך שהתורה  ובדרך ארץ,  זו עוסקת במידות  מסכת 

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 

בסיס  היא  ללמדנו שהענווה  מכולם,  העניו  ההר  סיני, שהוא  בהר 

לכל המידות.

מספרים  חז"ל  סיני.  מהר  במיוחד  ללמוד  ניתן  הענווה  מידת  את 

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'.

הרב אלישע וישליצקי, שחוברת זו מוקדשת לעילוי נשמתו, למרות 

האחרון  יומו  עד  הסכים  לא   - תורה  ולימד  בתורה  גדול  שהיה 

להרגיש גדול אלא היה בהכנעה גדולה. בכל שיעור ודרשה שלימד, 

והתעקש  יחד'  נלמד  'בואו  אמר  אלא  במה  על  לעמוד  לא  ביקש 

לשבת על כיסא פלסטיק פשוט.

בהצלחה רבה ובאהבה,
 שושנה נגר, 
ראש מינהל החמ"ד

'הנני'  לומר  כיצד  נלמד  אבות  פרקי  לימוד  בחוברת, מלבד  השנה 

בענווה ומתוך רצון להיות שליחים טובים להוביל את עצמנו ואת 

והנני  תפילה,  היא   – שבלב  לעבודה  הנני  לתורה,  הנני  סביבתנו. 

לגמילות חסדים.

בימי  שלנו  מהלימוד  שכתוצאה  נבקש  היקרים,  החמ"ד  תלמידי 

הלוואי  בזה,  זה  כבוד  ינהגו  ותלמידה  תלמיד  כל  העומר,  ספירת 

שנאמר 'הנני' בענווה ונעזור זה לזה, ונזכה מתוך כך להגיע לקבלת 

תורה בשבועות כשאנו מתוקנים במידותינו וראויים ללמוד תורה.

אלישע  הרב  של  דרכו  ממשיכי  נהיה  ובמידותינו  במעשינו 

וישליצקי זצ"ל.
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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(.

התלמידים  ההורים,  לכם  מאוד  ִיְׂשֶּגה  ושלומכם  עליכם  ה'  ברכת 

החביבים בחמ"ד וכל הצוות החינוכי בכל בית ספר ממלכתי דתי. 

חול  ימי  מיוחדים,  ימים  הם  וחג השבועות  הפסח  חג  שבין  הימים 

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 

לשמירת התורה, "ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור; ְוֶדֶרְך ַחִּיים ּתֹוְכחֹות מּוָסר" 

)משלי ו', כ"ג(.

הנכבד, מחנכים,  ההורים  וציבור  לכל תלמידי החמ"ד  קוראים  אנו 

'הנני' ולהצטרף כולם יחד ללימוד  ורבני בתי ספר, לומר  מלמדים 

חשוב זה של פרקי אבות, ברצון רב ובהתמדה גדולה. הלימוד מותאם 

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 

החמ"ד  תלמידי  את  ומחזקים  שבקדושה,  דבר  של  משימה  לכל 

בלימוד חוויתי, על-מנת לגדל דור ישרים מבורך.

הברכות  במיטב  ותתברכו  יצלח  עליכם  ה'  וחפץ  ידיכם  תחזקנה 

ובברכת חג כשר ושמח, ברכת מועדים וחגים הבאים עלינו לשלום 

ולברכה.
בהצלחה רבה 
 הרב חיים ענזי, 
המפקח הארצי בחמ"ד
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 ִהְנִני ַלּתֹוָרה - 
ָמקֹום ָקבּוַע ְלִלּמּוד ּתֹוָרה

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

ְירּוָׁשַלִים  ִאיׁש  יֹוָחָנן  ֶּבן  ְויֹוֵסי  ְצֵרָדה  ִאיׁש  יֹוֶעֶזר  ֶּבן  "יֹוֵסי 

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

ֶוֱהֵוי  ַרְגֵליֶהם,  ַּבֲעַפר  ִמְתַאֵּבק  ֶוֱהֵוי  ַלֲחָכִמים,  ַוַעד  ֵּבית 

ׁשֹוֶתה ַּבָּצָמא ֶאת ִּדְבֵריֶהם".

ָׁשלֹום ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים.
לימוד

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

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

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

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

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

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

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

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

ֶאת ַהֵּסֶפר ְוֹלא ְמָצאֶתם?

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

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

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

ִלְלֹמד ִאּתֹו - מֹוִסיִפים ָהמֹון.

1

ִּבְנָיִמין ִסֵּים ִלְלֹמד ֻמְקָּדם ֵמַהְּמֻתְכָנן ְוִהִּגיַע ַהַּבְיָתה. הּוא ָרָאה ֶׁשַהַּבִית ֶׁשּלֹו 

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

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

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

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

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

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

ְלִהְתַעּלֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

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

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

ַחָּיִבים ְלַחֵּפׂש ָמקֹום ָרחֹוק. 

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

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

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

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

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

ִלְקֹּבַע ִלּמּוד ַּבַּבִית ֶׁשָּלֶכם? 

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

ַּבָּקַׁשת ְרׁשּות ֵמַההֹוִרים(. משימה

ִּכְתבּו: ֵהיָכן ֶהְחַלְטֶּתם ִלְלֹמד? 

ִמי ֶהָחֵבר ֶׁשִּתְלְמדּו ִעּמֹו? ָמה ִּתְלְמדּו?   

ִאם ִּתְרצּו ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, 
סרטון

        ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ְוִׁשְמעּו ֶאת ָהַרב ַעִּמיַחי ׁשּוְקרּון:

1

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!

 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ַהִאם ָאנּו מּוָכִנים ַלֲעֹבד?

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

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

ַאל ִּתְהיּו ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, 

ֶאָּלא ֱהוּו ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס 

ִויִהי מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם".

ָׁשלֹום ְיָלִדים ֲחמּוִדים, 
לימוד

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

ְוֵאיֶנִּני ֶעֶבד.

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

ֶעֶבד אֹו ֹלא טֹוב?'

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

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

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

ֲאִפּלּו ְּבִלי ׁשּום ְּפָרס'.
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הנני - לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

הנני לעבודה - יחידה מס'  הנני לעבודה - יחידה מס' 

1617

'ֵּכן ִאָּמא, ֶזה ֵמַהִּמְׁשָנה ֶׁשָּלַמְדנּו ַהּיֹום ֶׁשַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ָאַמר "ֶאָּלא ֱהוּו 

ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס"'. ְּבֶרַגע ֶזה ִנְכְנָסה 

ְזָהִבית ַלֶחֶדר ְוָאְמָרה: 'ִאָּמא, ָלַמְדִּתי ְּבֻחָּמׁש ְּבִמְדַּבר ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׂשה' אֹוֵמר 

ָעָליו ֶׁשהּוא ֶעֶבד ֶׁשּלֹו. "ֹלא ֵכן ַעְבִּדי ֹמֶׁשה, ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא". ְוַהּמֹוָרה 

ָאְמָרה ֶׁשַּגם ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן נּון ִנְקָרא ֶעֶבד ה'. ֵאיזֹו ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת זֹו ְלָאָדם ֶׁשהּוא 

ִנְקָרא ֶעֶבד ָלה' ִיְתָּבַרְך'. 

ַמְלָאִכי ֹלא ִוֵּתר ְוָחַזר ַלְּׁשֵאָלה ֶׁשּלֹו: 'ָאז ָמה ִהיא ַהַּמְׁשָמעּות ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶׁשל 

ה' ְוָלָּמה ֶזה טֹוב, ְוִאּלּו ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ֶזה ֹלא טֹוב?' ִאָּמא הֹוִׁשיָבה 

ֶאת ַמְלָאִכי ּוְזָהִבית ַעל ַהַּסָּפה ְוָעְנָתה ִּבְׁשֵאָלה: 'ִאם ָהיּו ַמִּציִעים ָלֶכם ִלְהיֹות 

ָּכֵעת ֲעָבִדים ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַהִאם ֱהִייֶתם ַמְסִּכיִמים?' 'ְּבַוַּדאי', ֵהִׁשיבּו ְׁשֵני 

ַהְּיָלִדים. 'ֵאיזֹו ְזכּות זֹו ַלֲעֹזר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים!'

'זֹוִהי ְּבִדּיּוק ַהְּתׁשּוָבה', ִהְבִהיָרה ִאָּמא: 'זֹו ְזכּות ִלְהיֹות ֲעָבִדים ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך, 

ְוַלֲעׂשֹות  ַּבְּיִציָרה ֶׁשּלֹו  ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים  ִמֶּמּנּו,  ְוַההֹוָראֹות  ַהִּמְצוֹות  ְלַקֵּבל ֶאת 

טֹוב ָּבעֹוָלם. ְּכָכל ֶׁשָאנּו זֹוִכים יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהָרצֹון ֶׁשל ה' - ָּכְך ָאנּו יֹוֵתר 

ְׂשֵמִחים ּוְמֻאָּׁשִרים. ֲאַנְחנּו זֹוִכים ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהְּטַרְקטֹור ֶׁשל ַהַחְקָלִאי ֶׁשעֹוֵזר 

ָּכְך הּוא עֹוֵזר לֹו  ַאְך  ַלְּטַרְקטֹוִריְסט,  ְמֻׁשְעָּבד  ָאְמָנם  ַּבָּׂשֶדה. הּוא  ַלֲעֹבד  לֹו 

ָעלּול   - ְרִגיִלים  ָאָדם  ִלְבֵני  ֶעֶבד  ִלְהיֹות  ֹזאת,  ְלֻעַּמת  ְּפֻעָּלתֹו.  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ְלַהְפִריַע ָלנּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשָאנּו רֹוִצים ַלֲעׂשֹות, ְוָלֵכן ָאנּו מֹוִדים 

"ֶׁשֹּלא ֲעָׁשִני ָעֶבד"'. 

'ֲאִני ֵאֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשֶאְזֶּכה ַלֲעֹבד ֶאת ה'  ְזָהִבית,  'ִאָּמא, ֵהַבְנִּתי!' ִהְתַלֲהָבה 

ְּבִׂשְמָחה ְוֶאְתַּפֵּלל ְּבִׂשְמָחה. ַהּמֹוָרה ֶׁשָּלנּו ָאְמָרה ֶׁשַהְּתִפָּלה זֹוִהי ֲעבֹוָדה ָלה', 

ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב'. 

'ַּגם ֲאִני ֵהַבְנִּתי, ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשהּוא 

אֹוֵמר ְלָך ַלֲעׂשֹות, ֶזה טֹוב. ָאז ֲאִני מּוָכן ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶׁשָּלְך ִאָּמא, ִּכי ָּתִמיד ַאְּת 

אֹוֶמֶרת ִלי ַלֲעׂשֹות ַרק ְּדָבִרים טֹוִבים', ָאַמר ַמְלָאִכי ְוָרץ ְלַחֵּבק ֶאת ִאָּמא. 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה שהקב"ה ֹיאַמר ָעֵלינּו ֶׁשָאנּו ֲעָבִדים ֶנֱאָמִנים. 

2

ִּכְתבּו ְלַעְצְמֶכם ְּתִפָּלה: ַּבֶּמה ֱהִייֶתם ֲהִכי רֹוִצים ֶׂשה' ַיֲעֹזר ָלֶכם ְלִהְתַּגֵּבר 
משימה

ְּכֵדי ִלְהיֹות ַעְבֵדי ה' טֹוִבים יֹוֵתר?

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ְּבנֹוֵׂשא ַהִּׁשְעּבּוד ָלה'? 
סרטון

ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ְוִׁשְמעּו ֶאת ָהַרב ָיִאיר ֶהְרְׁשקֹוִביץ:

ֲהָיַדְעָּת?
ָּכל ְּתִפָּלה ֶׁשֲאַנְחנּו 

ְמַחְּבִרים ְלַעְצֵמנּו ָאנּו 
ְיכֹוִלים ְלהֹוִסיף ְּב'ְׁשַמע 
קֹוֵלנּו' ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה 

ֶעְׂשֵרה.

2

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים -                                             
ִקּיּום ָהעֹוָלם ִּבְזכּות ְׁשֹלָׁשה ְיסֹודֹות

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

“ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא ָהָיה 

אֹוֵמר: ַעל ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל 

ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים”.

ֶזה  ִמְׁשָּפט  ַהָּללּו?  ַהְּדָבִרים  ַהַּכָּוָנה ֶׁשָהעֹוָלם "עֹוֵמד" ַעל ְׁשֹלֶׁשת  ָמה 
הּוא ָמָׁשל. ְלֹרב ַהִּכְּסאֹות ֵיׁש ַאְרַּבע ַרְגַלִים, ַאְך ְּבֶהְחֵלט ֶאְפָׁשר ְלַיֵּצר לימוד

ִּכֵּסא ִעם ָׁשלֹוׁש ַרְגַלִים ְוהּוא ִיְהֶיה ַיִּציב. ְלֻעַּמת ֹזאת ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִמיד ִּכֵּסא 

ַעל ְׁשֵּתי ַרְגַלִים ִּבְלַבד.

ֲחָכִמים ָּבִאים ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ַהָּללּו: ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה ָוֶחֶסד 

- ֵהם ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים ְמאֹוד ָּבעֹוָלם ּוִבְלֲעֵדיֶהם ָהעֹוָלם ֹלא ָראּוי ְלִהְתַקֵּים. 

ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָּבעֹוָלם ִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ֶיְׁשָנּה ָּבעֹוָלם ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש )אֹו ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ַהָּבָאה ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבנֹות(, ֲעַדִין ָהעֹוָלם 

ִיְהֶיה ָחֵסר ַמֶּׁשהּו ְמאֹוד ַמְׁשָמעּוִתי ִאם ֹלא ִּתְהֶיה ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ַעד ְּכֵדי 

ֶׁשִּנָּתן לֹוַמר ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַקֵּים ָּכְך. ְּגִמילּות ֲחָסִדים ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה 

ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ַהְּמַחְּיבֹות ֶאת ָהָאָדם ְלֵהיִטיב ִעם ַהּזּוָלת ּוְלִהְתַחֵּׁשב ִּבְצָרָכיו. 

ַהָּיתֹום  ַהֵּגר,  ְּכַלֵּפי  ָהָראּוי  ַהַּיַחס  ַעל  ְּפָעִמים   36 ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה  ֲהָיַדְעָּת? 

ְיסֹוד  ַמָּמׁש  ַהֶחֶסד,  ֶׁשל  ָהַרָּבה  ֲחִׁשיבּותֹו  ַעל  ִמָּכְך  לֹוְמִדים  ָאנּו  ְוָהַאְלָמָנה! 

ָהעֹוָלם!

ֵהיָכן ָרִאינּו ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא ִמְתַקֵּים ְּבִלי ֶחֶסד? ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֹנַח ַהַּצִּדיק, ִּבְמקֹום 

ֵּכיַצד  ְוָחְׁשבּו  ּוְבָחָמס,  ְּבֶגֶזל  ֲעסּוִקים  ָהיּו  ְּבֶחֶסד,  ְוַלֲעֹסק  ַלֵּׁשִני  ֶאָחד  ַלֲעֹזר 

ָלַקַחת ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני. ה' ָרָאה ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ְוָאַמר "ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי 
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ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס"', ְוַעל ֵּכן ֵהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם. ַרק ֹנַח ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשֹּלא ָהיּו 

ֻׁשָּתִפים ַלֵּגֶזל ְוַלֲחַמס ָזכּו ְלִהָּנֵצל. ַהֶהֶפְך ֵמָחָמס ְוֵגֶזל זֹוִהי ְּגִמילּות ֲחָסִדים, זֹו 

ַהַּמֲחָׁשָבה ֵּכיַצד ַלֲעֹזר ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר. ַּבָּׁשָנה ֶׁשּנֹוַח ּוָבָניו ָהיּו ַּבֵּתָבה, ֵהם ָעְסקּו 

ָּכל ַהְּזַמן ְּבֶחֶסד. ִעם ִמי ֵהם ָּגְמלּו ֶחֶסד ַּבֵּתָבה? ִעם ַהַחּיֹות, ֲהֵרי ָהיּו ָׁשם ֵמאֹות 

יֹום  ְוָכְך  ָלּה,  ַהַּמְתִאים  ַּבְּזַמן  ֶׁשָּלּה  ָהֹאֶכל  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְצִריָכה  ַחָּיה  ְוָכל  ַחּיֹות 

ָוַלְיָלה ֵהם ָהְלכּו ֵמַחָּיה ְלַחָּיה ְוָנְתנּו ָלּה ֶלֱאֹכל.

 ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה סּוִגים ֶׁשל ְּגִמילּות ֲחָסִדים:

ֵּכִלים, . . 11 ַהְׁשָאַלת  ִנְצָרְך,  ְלָאָדם  ַהְלָוָאה  ְצָדָקה,  ְּבָממֹונֹו:  ֲחָסִדים  ְּגִמילּות   

ְנִתיַנת "ְטֵרְמּפ" ְוַכּדֹוֶמה.

  ְּגִמילּות ֲחָסִדים ְּבגּופֹו: ִּבּקּור חֹוִלים, ְלָוַית ַהֵּמת, ֶעְזָרה ְלֻמְגָּבִלים, ַהְכָנַסת . . 22

אֹוְרִחים ְוַכּדֹוֶמה.

  ְּגִמילּות ֲחָסִדים ְּבִדּבּורֹו: ִעידּוד ּוַמָּתן ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה, ֵעָצה טֹוָבה, ִנחּום, . . 33

ַעל  ְּתִפָּלה  ַּבִּלּמּוִדים,  ְלָחֵבר  ֶעְזָרה  ַהַחָּלׁש,  ֶׁשל  ָהַעְצִמי  ַהִּבָּטחֹון  ִחּזּוק 

חֹוִלים ְוִנְזָקִקים ְוַכּדֹוֶמה.

ַעם ִיְׂשָרֵאל זֹוֶכה ְלַקֵּים ֶאת ָהעֹוָלם ּוְמַיֵּצג ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַהְּתִפָּלה 

ְוַהֶחֶסד, ְוַהֹּכל ִמּתֹוְך ֲעָנָוה ְותֹוָדָעה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְׁשִליחּות ְלָהִביא ֶאת ָהאֹור ֶׁשל 

ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו.

ּוַבִּמּדֹות  ָּבנּו  ְלִהָּלֵחם  ְוִנּסּו  ְלַכּלֹוֵתנּו  ָעֵלינּו  ָקמּו  ַרִּבים  ַהִהיְסטֹוְרָיה  ְלֹאֶרְך 

ֶׁשֵּיׁש  “ִמי  י"ט(:  ִמְׁשָנה  ה'  )ֶּפֶרק  ָאבֹות  ְּבִפְרֵקי  ֶנֱאַמר  ְוָכְך  ֶׁשָּלנּו,  ַהּטֹובֹות 

ְּדָבִרים  ּוְׁשֹלָׁשה  ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ַהָּללּו,  ְּדָבִרים  ְׁשֹלָׁשה  ְּבָידֹו 

ֲאֵחִרים, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַעִין טֹוָבה ְורּוַח ְנמּוָכה ְוֶנֶפׁש ְׁשָפָלה - 

ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַעִין ָרָעה ְורּוַח ְּגבֹוָהה ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה - ִמַּתְלִמיָדיו 

ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע". ֹלא ַרק ִּבְלָעם ִנָּסה ְלִהָּלֵחם ָּבנּו. ְּבָכל ּדֹור ְודֹור עֹוְמִדים 

ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו.
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ְּבָיִמים ֵאּלּו ָאנּו זֹוְכִרים ֶאת ַהּׁשֹוָאה, ֲאֶׁשר ְּבַמֲהָלָכּה ִנּסּו ַהּגֹוִיים ְלַכּלֹוֵתנּו. ֵהם 

ָרצּו ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, אּוָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא נֹוֵתן ְלַהְכִרית 

ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָהָעם ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיסֹודֹות ֶׁשֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד: 

ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ָהעֹוָלם ַחָּיב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָאנּו, ַעם ִיְׂשָרֵאל 

- זֹוִכים ִלְׁשֹמר ַעל ְיסֹודֹות ֵאּלּו. ְּבתֹוְך ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה, ַּבּׁשֹוָאה, ְיהּוִדים ַרִּבים 

ֶנֶאְבקּו ַעל ִקּיּוָמם ְוַעל ִקּיּום ָהעֹוָלם ְּבֶאְמָצעּות ּתֹוָרה, ְּתִפָּלה ְוֶחֶסד. ְיהּוִדים 

ַרִּבים ָׁשְמרּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָעׂשּו ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ִּבְתָנִאים ָקִׁשים ָּבֶהם ָהיּו. 

ֹלא ָּתִמיד ֵהם ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְּבָממֹוָנם ִּכי ֹלא ִנְׁשַאר ָלֶהם ָממֹון. ֹלא ָּתִמיד 

ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְּבגּוָפם ִּכי ֹלא ָהָיה ָלֶהם ֹּכַח. ֹלא ָּתִמיד ֵהם ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות 

ֶחֶסד ְּבִדּבּוָרם ִּכי ַהַּמָּצב ָהָיה ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר, אּוָלם ֵהם ִנּסּו ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ְיָכְלָּתם 

ְוֹלא ְלַהְפִסיק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם.

ֲהָיַדְעָּת?
ָהַאְדמֹו"ר ִמִּפָּיאֶסְצָנה, ָהַרב ְקלֹוִנימּוס ַקְלָמן ַׁשִּפיָרא הי"ד. 

ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשל ַמָּמׁש ִחֵּזק ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְוֶאת ּתֹוָׁשֵבי ֵּגטֹו 
ַוְרָׁשה, ְוִנְרַצח ַּבּׁשֹוָאה. ָהַרב ַקְרִליָּבְך ִסֵּפר ְּבֵׁשם ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו 
)ַהִּגֵּבן ַהָּקדֹוׁש( ֶׁשְּבִסּיּום ָּכל ְּדַבר ּתֹוָרה ָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם: 'ְיָלִדים 
ֲחמּוִדים, ְיָלִדים ְמתּוִקים, ִּתְזְּכרּו ַרק ָּדָבר ֶאָחד: ַהָּדָבר ֲהִכי 

ָּגדֹול, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר'.

3

ְוִׁשְמעּו  ְוֶחֶסד ַּבּׁשֹוָאה? ִהָּכְנסּו  רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ְמִסירּות ִלְתִפָּלה 
ֶאת ָהַרב ְזֵאִביק ַהְרֵאל ַהְּמַסֵּפר ַעל ָהַאְדמֹו"ר ִמִּפָּיאֶסְצָנה: סרטון

ִּפְתרּו ֶאת ְּכַתב ַהְּסָתִרים, ַהָּכתּוב בא"ת ב"ש:
משימה

צאפגצ יהפפצ 36 וזימי זכ צמסח 

__________________________________

צגתפמ כרג מאפי פתכיטצ

___________________________________

3

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק א'

ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)א( מֶׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע, ִויהֹוֻׁשַע 
ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵׁשי 

ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ֵהם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים: ֱהוּו ְמתּוִנים 
ַּבִּדין, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה.

 555

)ב( ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא 
ָהָיה אֹוֵמר: ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל 

ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים.

555

)ג( ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקֵּבל ִמִּׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. הּוא 
ָהָיה אֹוֵמר: ַאל ִּתְהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ַעל 

ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ֶאָּלא ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת 
ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ִויִהי מֹוָרא ָׁשַמִים 

ֲעֵליֶכם.

555

)ד( יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה ְויֹוֵסי ֶּבן יֹוָחָנן ִאיׁש 
ְירּוָׁשַלִים ִקְּבלּו ֵמֶהם. יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה אֹוֵמר: 

ְיִהי ֵביְתָך ֵּבית ַוַעד ַלֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵּבק ַּבֲעַפר 
ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ַבָּצָמא ֶאת ִּדְבֵריֶהם.

555

)ה( יֹוֵסי ֶּבן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים אֹוֵמר: ְיִהי ֵביְתָך 
ָּפתּוַח ִלְרָוָחה, ְוִיְהיּו ֲעִנִּיים ְּבֵני ֵביֶתָך, ְוַאל ַּתְרֶּבה 

ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה. ְּבִאְׁשּתֹו ָאְמרּו, ַקל ָוֹחֶמר ְּבֵאֶׁשת 
ֲחֵברֹו. ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ַמְרֶּבה 

ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה, ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו ּובֹוֵטל ִמִּדְבֵרי 
תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ֵּגיִהָּנם.

555

)ו( ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה ְוִנַּתאי ָהַאְרֵּבִלי ִקְּבלּו ֵמֶהם. 
ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר, 

ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות.

555

)ז( ִנַּתאי ָהַאְרֵּבִלי אֹוֵמר: ַהְרֵחק ִמָּׁשֵכן ָרע, ְוַאל 
ִּתְתַחֵּבר ָלָרָׁשע, ְוַאל ִּתְתָיֵאׁש ִמן ַהֻּפְרָענּות.

555

)ח( ְיהּוָדה ֶּבן ַטַּבאי ְוִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח ִקְּבלּו ֵמֶהם. 
ְיהּוָדה ֶּבן ַטַּבאי אֹוֵמר: ַאל ַּתַעׂש ַעְצְמָך ְּכעֹוְרֵכי 
ַהַּדָּיִנין. ּוְכֶׁשִּיְהיּו ַּבֲעֵלי ִדיִנין עֹוְמִדים ְלָפֶניָך, ִיְהיּו 

ְבֵעיֶניָך ִּכְרָׁשִעים. ּוְכֶׁשִּנְפָטִרים ִמְּלָפֶניָך, ִיְהיּו ְבֵעיֶנָך 
ְּכַזָּכִאין, ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין.

555

)ט( ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח אֹוֵמר: ֱהֵוי ַמְרֶּבה ַלֲחקֹור ֶאת 
ָהֵעִדים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִּבְדָבֶריָך, ֶׁשָּמא ִמּתֹוָכם ִיְלְמדּו 

ְלַׁשֵּקר.

555

)י( ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ִקְּבלּו ֵמֶהם. ְׁשַמְעָיה אֹוֵמר: 
ֱאהֹוב ֶאת ַהְּמָלאָכה, ּוְׂשָנא ֶאת ָהַרָּבנּות, ְוַאל ִּתְתַוַּדע 

ָלָרׁשּות.

555

)יא( ַאְבַטְליֹון אֹוֵמר: ֲחָכִמים ִהָּזֲהרּו ְּבִדְבֵריֶכם, ֶׁשָּמא 
ָתחֹובּו חֹוַבת ָּגלּות ְוִתְגלּו ִלְמקֹום ַמִים ָהָרִעים, ְוִיְׁשּתּו 

ַהַּתְלִמיִדים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותּו, ְוִנְמָצא ֵׁשם 
ָׁשַמִים ִמְתַחֵּלל.

555

)יב( ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי ִקְּבלּו ֵמֶהם. ִהֵּלל אֹוֵמר: ֱהֵוי 
ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהֹרן, אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום, אֹוֵהב 

ֶאת ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה.

555

ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

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

ְּבַתָּגא, ֳחָלף.

555

)יד( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ֲאִני ִלי - ִמי ִלי? ּוְכֶׁשֲאִני 
ְלַעְצִמי - ָמה ֲאִני? ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו, ֵאיָמָתי?

555

)טו( ַׁשַּמאי אֹוֵמר: ֲעֵׂשה תֹוָרְתָך ֶקַבע. ֱאמֹור ְמַעט 
ַוֲעֵׂשה ַהְרֵּבה, ֶוֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים 

ָיפֹות.

555

)טז( ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ְוִהְסַּתֵּלק 
ִמן ַהָּסֵפק, ְוַאל ַּתְרֶּבה ְלַעֵּׂשר ֳאָמדֹות.

555

)יז( ִׁשְמעֹון ְּבנֹו אֹוֵמר: ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵבין ַהֲחָכִמים, 
ְוֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא ְׁשִתיָקה. ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש 

הּוא ָהִעָּקר, ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְדָבִרים, 
ֵמִביא ֵחְטא.

555

)יח( ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַעל ְׁשלָׁשה 
ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהִּדין ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל 

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

555

ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

 ִהְנִני ַלּתֹוָרה - 
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ

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

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר: 

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

ְוָכל ּתֹוָרה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ְמָלאָכה, סֹוָפּה ְּבֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון. 

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

ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמֲעֶלה  ְוַאֶּתם,  ָלַעד.  ְוִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת  ְמַסַּיְעָּתן  ֲאבֹוָתם 

ָׂשָכר ַהְרֵּבה ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם. 

ָׁשלֹום ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים. 
לימוד

ַהָּׁשבּוַע ִנְלַמד ְיִחידֹות ִלּמּוד ַהְּקׁשּורֹות ְלֶפֶרק ב' ְּבִפְרֵקי ָאבֹות.

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

ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות.

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַנֵּצַח אֹותֹו?

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

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

ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו".

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

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

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

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

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

ִנְהֶיה ְּבֵטִלים ְוֹלא ַנִּגיַע ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים ֶׁשַּמִּזיִקים ְלַעְצֵמנּו ּוְלעֹוָלם.

הנני לתורה - יחידה מס' 4
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ְמֻסָּפר ַעל ָאָדם ֶׁשֵּיֶצר ָהַרע ִנָּסה ְלָהִציק לֹו ָּכל ַהְּזַמן. הּוא ָאְמָנם ָקַבע ִעִּתים 

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

ָוׁשּוב ְוִכְמַעט ֶׁשָּגַרם לֹו ַלְחֹטא. 

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

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

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

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

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

ֲעסּוִקים ַּבֲעִׂשָּיה - ֵיֶצר ָהַרע ֹלא ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב.

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

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

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

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

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

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

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

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

          ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ֶׁשל ָהַרָּבִנית ֲאִביָטל יֹוְמטֹוְבָיאן: סרטון

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ְּתִפָּלה ְּבֶעְזַרת ְּפָתִקים

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ב' ִמְׁשָנה ט'(:
ָּבּה  ֶׁשִּיְדַּבק  ְיָׁשָרה  ֶדֶרְך  ֵאיזֹוִהי  ּוְראּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמר 

ָהָאָדם. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין טֹוָבה. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. 

ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר 

ֶּבן ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם, ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם. 

ְיָלִדים ְיָקִרים, 
לימוד

ֶאת  ַנְקִּדיׁש  ָהֵאיָבה,  ּוְפֻעּלֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַמַעְרכֹות  ְלַחְלֵלי  ַהִּזָּכרֹון  יֹום  ִלְקַראת 

ֲאִמַּתי ה'  ִמיִרי  ִנְלַמד ַעל  זֹו  ִּביִחיָדה  ְּבַדְרָּכם.  ְוִנְצַעד  ִנְׁשָמָתם  ְלִעּלּוי  ַהִּלּמּוד 

ִיֹּקם ָּדָמּה, ֶׁשֶּנֶהְרָגה ְּבִפּגּוַע ְּבגּוׁש ָקִטיף.

ַּבִּמְׁשָנה ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ֶׁשַהֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה ְּביֹוֵתר ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם ִהיא "ֵלב 

טֹוב", ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵלב טֹוב. ֵיׁש ַהְרֵּבה ַמְׁשָמעּויֹות ְלֵלב טֹוב, ֲאָבל ַהּיֹום ִנְתּבֹוֵנן 

ָמה ָאָדם ַּבַעל ֵלב טֹוב עֹוֶׂשה ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל:

ִמיִרי ֲאִמִּתי ָהְיָתה ִאָּׁשה ַּבֲעַלת ֵלב טֹוב, ְוָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו זצ"ל ָאַמר ָעֶליָה: 

"ָּכְך ִמְתַּפֶּלֶלת ִאָּׁשה ַצִּדיָקה". ּוַבֶּמה ָהְיָתה ְּתִפָּלָתּה ְמֻיֶחֶדת? 

חֹוִלים  ַעל  ְּתִפּלֹות  ּוָבֶהם  ַרִּבים  ְּפָתִקים  ֶׁשָּלּה  ַהִּסּדּור  ְּבתֹוְך  ָׁשְמָרה  ִמיִרי 

ֶׁשִּיְתַרְּפאּו, ַעל ֲעָקרֹות ֶׁשִּיָּוְלדּו ָלֶהן ְיָלִדים, ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשל ָּכל ָאָדם ֶׁשִהיא 

ָּפְגָׁשה! ִהיא ָּכְתָבה ְלַעְצָמּה ְּפָתִקים ַעל ְמַנת ִלְזֹּכר ָּתִמיד ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְיהּוִדים 

ֲאֵחִרים ְוֹלא ַרק ַעל ַעְצָמּה.

ֵהיָכן ַהָּמקֹום ַּבְּתִפָּלה ֶׁשּבֹו ִנָּתן ְלהֹוִסיף ַּבָּקׁשֹות ַעל ַעְצֵמנּו ְוַעל ֲאֵחִרים?
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אֹו  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ִאיִׁשית  ְּתִפָּלה  ְלהֹוִסיף  ֶאְפָׁשר  ַרּבֹות.  ֶאְפָׁשרּויֹות  ֶיְׁשָנן 

ָמה  ֶאת  ְּבָרָכה  ְּבָכל  ְלהֹוִסיף  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְּבתֹוְך  ְוֶאְפָׁשר  ְלַאֲחֶריָה, 

ֶׁשָּקׁשּור ֵאֶליָה, ְלֻדְגָמא ְלִהְתַּפֵּלל ַעל חֹוִלים ְּבִבְרַּכת 'ְרָפֵאנּו'. ְּבנֹוָסף ֵיׁש ְׁשֵני 

ְמקֹומֹות ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָּבֶהם ִנָּתן ְלַבֵּקׁש ָּכל ַּבָּקָׁשה ֶׁשרֹוִצים: 

ְּבִבְרַּכת 'ְׁשַמע קֹוֵלנּו' ִלְפֵני ַהִּמִּלים "ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה" . 1

ִלְקַראת ִסּיּום ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְלַאַחר ַהָּפסּוק "ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי".. 2

ַּבְּגָמָרא ֶנֱאַמר ָּכְך )ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ל"א ע"א, ִּדְבֵרי ַרב ִחָּיא ַּבר ָאִׁשי ְּבֵׁשם ַרב(:

"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמרּו ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ְּב"ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה", ִאם ָּבא לֹוַמר ַאַחר 

ְּתִפָּלתֹו - ֲאִפּלּו ַּכֵּסֶדר ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים אֹוֵמר".

לֹוַמר  ְוָיכֹול  ְצָרָכיו"  ֶאת  "ׁשֹוֵאל  ָאָדם  ֵאּלּו  ְמקֹומֹות  ֶׁשִּבְׁשֵני  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא 

ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ָּכל ָמה ֶׁשְּבִלּבֹו. ָאָדם ַּבַעל ֵלב טֹוב ׁשֹוֵאל ַּכּמּוָבן ֹלא ַרק ֶאת 

ְצָרָכיו ֶאָּלא ַּגם ֶאת ָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ֲחֵבָריו ְוֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו. 

ְּבַמֲהַלְך  ׁשֹוִנים  ִּבְמקֹומֹות  ַרִּבים  ְּפָתִקים  ְוהֹוִסיָפה  ֲאִמַּתי,  ִמיִרי  ָנֲהָגה  ָּכָכה 

ָּבֲעִׂשָּיה  ּוִבְכָלל  ַּבְּתִפָּלה  ַלֲאֵחִרים  ַהְּמִסירּות  ֶאת  ִנְלַמד  ִמִּמיִרי  ְּתִפָּלָתּה. 

ַהּיֹוְמיֹוִמית ֶׁשָּלּה ְלַמַען ֲאֵחִרים.

ְּבָיִמים ֵאּלּו ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֵאּלּו ֶׁשֶּנֶהְרגּו ְּבִפּגּוִעים 

ֶׁשֻּבְּצעּו ַעל ְיֵדי אֹוְיֵבינּו. ֲאָנִׁשים ֵאּלּו ְיכֹוִלים ְּבֶהְחֵלט ְלַׁשֵּמׁש ָלנּו ֻּדְגָמא ֶׁשל 

ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׂשֹמַח  ְלַהְמִׁשיְך  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ִּבְזכּוָתם  ֲאֵחִרים.  ְלַמַען  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 

טֹוב ָלֲאֵחִרים ַּבְּמִדיָנה ֶׁשָּלנּו ְוַלְחֹּגג ִמָּיד ְלַאַחר יֹום ַהִּזָּכרֹון ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהַחִּיים 

ֶׁשָּלנּו ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל.
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ְיכֹוִלים  ֶׁשַאֶּתם  ַאֵחר,  ִמיֶׁשהּו  ֶׁשל  ֹצֶרְך  ַעל  ְּתִפָּלה  ּובֹו  ֶּפֶתק  ִּכְתבּו 
משימה

ִּתְׁשְּכחּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֶׁשָּלֶכם  ַּבִּסּדּור  ַהֶּפֶתק  ֶאת  ִׂשימּו  ָעָליו.  ְלִהְתַּפֵּלל 

ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו.

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ִמיִרי ֲאִמַּתי? 
סרטון

          ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ֶׁשל ָהַרב ְיהֹוָנָתן ּבֹוֶנה:

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

5

 ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - 
ַהְּנִתיָנה ְּביֹום ָהַעְצָמאּות

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ב' ִמְׁשָנה ט'(:
ָּבּה  ֶׁשִּיְדַּבק  ְיָׁשָרה  ֶדֶרְך  ֵאיזֹוִהי  ּוְראּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמר 

ָהָאָדם. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין טֹוָבה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. 
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן 

ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם, ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם. 

ֲאֵחִרים,  ַעל  ַּבְּתִפָּלה  טֹוב  ֵלב  ִמְתַּבֵּטא  ֵּכיַצד  ָרִאינּו  ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבְּיִחיָדה 

ַנְמִׁשיְך  זֹו  ִּביִחיָדה  ֲאֵחִרים.  ַעל  ְּתִפָּלה  ִעם  ֶּפֶתק  ְלָהִכין  ָאנּו  ַּגם  ְוִהְׁשַּתַּדְלנּו 

ְוִנְתּבֹוֵנן ַּבְּתכּוָנה ַהּזֹו: ֵלב טֹוב.

ְּבִלי ִסָּבה ּוִמָּכל ַהֵּלב. ַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל  ַמהּו ֵלב טֹוב? ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵלב טֹוב נֹוֵתן 

ַהִּמָּלה ְנִתיָנה הּוא נ.ת.נ.

)ָהפּוְך(.  ְלָיִמין  ִמְּׂשֹמאל  ְוַגם  ִלְׂשֹמאל  ִמָּיִמין  ַּגם  ִלְקֹרא  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֹׁשֶרׁש  ֶזהּו 

ְלָמה ֶזה רֹוֵמז? ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֶׁשַהְּנִתיָנה ִהיא ְּכמֹו ַּגְלַּגל חֹוֵזר - ִהיא חֹוֶזֶרת ֶאל 

ַהּנֹוֵתן ִמָּכל ִּכּוּון ֶאְפָׁשִרי, ַּגם ְּכֶׁשהּוא ֵאינֹו מּוָדע ְלָכְך.

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְדֹּבק ִּבְדָרָכיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲאֶׁשר ֵמִטיב ְונֹוֵתן ָלנּו ָּכל 

ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹוִבים, ָּכל יֹום ָויֹום. ְּכִפי ֶׂשה' נֹוֵתן - ַּגם ָלנּו ְּכַדאי ִלְהיֹות 

ַּבֲעֵלי ֵלב טֹוב ְוָלֵתת ָּכל ַהְּזַמן.

ָהָיה ַמָּמׁש ֹלא  ֶׁשָּלנּו  ַהִּבְטחֹוִני  ַהַּמָּצב  ַהְּמִדיָנה,  ַלֲהָקַמת  ֶׁשָּקְדָמה  ַּבְּתקּוָפה 

ָּפׁשּוט. ָהֲעָרִבים ִהְׁשּתֹוְללּו ְוָעׂשּו ִּפּגּוִעים ַרִּבים, ְוַהְּמִדינֹות ֶׁשִּמְּסִביֵבנּו ִהְכִריזּו 

ֶׁשִאם ָנִקים ְמִדיָנה - ֵהן ִיְפְלׁשּו ִויַחְּסלּו אֹוָתנּו.

ֶחֶסד  ִעָּמנּו  ָעָׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  תש"ח,  ְּבִאָּיר  ב-ה'  ָהַעְצָמאּות,  ְּביֹום 

ְוַהּכֹוַח  ָהֹעז  ֶאת  ּגּוְריֹון,  ֶּבן  ָּדִוד  ְּתקּוָפה,  ְּבאֹוָתּה  ָהָעם  ְלַמְנִהיג  ְוָנַתן  ָעצּום 
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ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!



הנני - לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

הנני לגמילות חסדים - יחידה מס'  הנני לגמילות חסדים - יחידה מס'

3233

ַלֲעֹמד מּול ָּכל ָהַאְזָהרֹות ֶׁשִהְזִהירּו אֹוָתנּו ֶׁשֶּזה ְמֻסָּכן ָלנּו, ּוִמּתֹוְך ִּבָּטחֹון ְּב"צּור 

ְמִדיַנת  ֲהָקַמת  ַעל  ַהַהְחָלָטה  ֶאת  ְּבָראׁשּותֹו  ָהָעם  מֹוֶעֶצת  ִקְּבָלה  ִיְׂשָרֵאל" 

ִיְׂשָרֵאל. ְלַאַחר ַהַהְכָרָזה ָאֵכן ַמָּצֵבנּו ָהָיה ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר. ִעם ְמַעט ְמאֹוד ֶנֶׁשק 

ְוִעם ַהְרֵּבה ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִהְצַלְחנּו ַלֲעֹמד ְמַעִּטים מּול ַרִּבים ְוָזִכינּו ַלֲהָקַמת 

ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. ָקֶׁשה ְלָתֵאר ֵּכיַצד ָהִיינּו ַחִּיים ַּכּיֹום ְלֹלא ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ַהֶּזה 

ֲאֶׁשר ה' ָעָׂשה ָלנּו. 

ַלָּקדֹוׁש  ּוְלהֹודֹות  ַהֵּלל  לֹוַמר  ְלִיְׂשָרֵאל  ָהָראִׁשית  ָהַרָּבנּות  ִּתְּקָנה  ֶזה  ְּביֹום 

ָּברּוְך הּוא ַעל ַהֶחֶסד ֶהָעצּום ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו. ַּכָּמה ָחׁשּוב ֶׁשִּנְזֹּכר ַלֲעׂשֹות ֹזאת 

ְּבִׂשְמָחה ּוְבִהְתַלֲהבּות.

רֹוִצים ְלָהִבין יֹוֵתר ֶאת ּגֶֹדל ַהֵּנס? ְצפּו ִּבְׁשֵני ַהִּסְרטֹוִנים ֶׁשל ְּגֶבֶרת ַמְלָּכה ֶאְלָּבה: 

עֹוד ֹלא ִהְתַּפַּלְלֶּתם ַהֵּלל ַהּיֹום? ֻמְזָמִנים ְלִהְתַּפֵּלל ִאָּתנּו ֶאת ְּתִפַּלת ַהַהֵּלל: 

ִהָּכְנסּו ְלִמְׂשַחק 'ֶחֶמ"ד ֶׁשל ֶחֶסד' ְוַׂשֲחקּו. ִנָּתן ִלְסֹרק ּוְלִהָּכֵנס ֵאָליו: 

6

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ַיֲעֹקב

ְּגָמ"ח

ִמְדָּבר ִסיַני

ַׂשר ַהַּמְׁשִקים

י"ג ִמּדֹות

ְּגָמ"ח

ְקבּוָרה ָּבָאֶרץ

ְמִגַּלת רּות

ְסדֹום

ַּכד

אֹו ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהְּׁשֵאָלה ַלְּתׁשּוָבה ַהַּמְתִאיָמה ָלּה: 

1. ַהֵחֶפץ ּבֹו ִהְׁשַּתְּמָׁשה ִרְבָקה ַּבֲעִׂשַּית ַהֶחֶסד ַעל ַיד ַהְּבֵאר

2. ָׁשם ִהְתַרֵחׁש ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ָעָליו ָאַמר ַהָּנִביא 
    "ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך...ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי..."

3. ִעיר ֶׁשֲאָנֶׁשיָה ָעׂשּו ַהֶהֶפְך ִמַּמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד

4. ֶאָחד ֵמָהָאבֹות ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶאֶבן ַלֲעִׂשַּית ַמֲעֵׂשה ֶחֶסד

5. ַהְּמִגָּלה ִמֵּבין ָחֵמׁש ַהְּמִגּלֹות ֶׁשַּמְזִּכיָרה ַהְרֵּבה ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד

6. ַהֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִעם ְׁשֹלֶׁשת ַהַּמְלָאִכים

7. ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּגִמילּות ֲחָסִדים

8. ֹלא ָּגָמל טֹוָבה ְליֹוֵסף ַעל ַהֶחֶסד ֶׁשּיֹוֵסף ָעָׂשה ִעּמֹו

9. ָׁשם ֻמְזֶּכֶרת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

10.ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד אֹותֹו ְמַבֵּקׁש ַיֲעקֹב ִמָּבָניו ִלְפֵני מֹותֹו

6

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ב'

ִלּמּוד 
 ִעם 
ְמֻבָּגר

 ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)א( ַרִּבי אֹוֵמר: ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשָּיבֹור לֹו ָהָאָדם? 
ֹּכל ֶׁשִהיא ִתְפֶאֶרת ְלעֹוֶׂשיָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם. 
ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבִמְצָוה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, ֶׁשֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע 

ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצוֹות. ֶוֱהֵוי ְמַחֵּׁשב ֶהְפֵסד ִמְצָוה 
ְּכֶנֶגד ְׂשָכָרּה, וְׂשַכר ֲעֵבָרה ְּכֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה. ְוִהְסַּתֵּכל 
ִּבְׁשלָׁשה ְדָבִרים ְוִאי ַאָּתה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה: ַּדע ַמה 
ְּלַמְעָלה ִמָּמְך, ַעִין רֹוָאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת, ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך 

ַּבֵּסֶפר ִנְכָּתִבין.

5 5 5  

)ב( ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר: 
ָיֶפה ַתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשְּיִגיַעת ְׁשֵניֶהם 

ְמַׁשַּכַחת ָעֹון. ְוָכל ּתֹוָרה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ְמָלאָכה, סֹוָפּה 
ְּבֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון. ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם ַהִּצּבּור ִיְהיּו 

ֲעֵמִלים ִעָּמֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשְּזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסְּיָעַתן 
ְוִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד. ְוַאֶּתם, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם 

ָׂשָכר ַהְרֵּבה ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם.

5 5 5  

)ג( ֱהוּו ְזִהיִרין ָּבָרׁשּות, ֶׁשֵאין ְמָקְרִבין לֹו ָלָאָדם ֶאָּלא 
ְלֹצֶרְך ַעְצָמן. ִנְרִאין ְּכאֹוֲהִבין ִּבְׁשַעת ֲהָנָאָתן, ְוֵאין 

עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו.

5 5 5  

)ד( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ְרצֹונֹו ִּכְרצֹוֶנָך, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
ְרצֹוְנָך ִּכְרצֹונֹו. ַּבֵּטל ְרצֹוְנָך ִמְּפֵני ְרצֹונֹו, ְּכֵדי ֶׁשְּיַבֵּטל 

ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמְּפֵני ְרצֹוֶנָך. ִהֵּלל אֹוֵמר: ַאל ִּתְפרֹוׁש ִמן 
ַהִּצּבּור, ְוַאל ַּתֲאֵמן ְּבַעְצָמְך ַעד יֹום מֹוָתְך, ְוַאל ָּתִדין 

ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו, ְוַאל ֹּתאַמר ָּדָבר 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשמֹוַע ֶׁשּסֹופֹו ְלִהָּׁשַמע. ְוַאל ֹּתאַמר 

ִלְכֶׁשֶאָּפֶנה ֶאְׁשֶנה, ֶׁשָּמא ֹלא ִתָּפֶנה.

5 5 5  

)ה( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא, ְוֹלא ַעם 
ָהָאֶרץ ָחִסיד, ְוֹלא ַהַּבְיָׁשן ָלֵמד, ְוֹלא ַהַּקְּפָדן ְמַלֵּמד, 

ְוֹלא ָכל ַהַּמְרֶּבה ִבְסחֹוָרה ַמְחִּכים. ּוְבָמקֹום ֶׁשֵאין 
ֲאָנִׁשים, ִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ִאיׁש.

5 5 5  

)ו( ַאף הּוא ָרָאה ֻגְלֹּגֶלת ַאַחת ֶׁשָּצָפה ַעל ְּפֵני ַהָּמִים. 
ָאַמר )ָלּה(: ַעל ַּדֲאֵטְפְּת, ַאְטפּוְך, ְוסֹוף ְמַטְּיַפִיְך - 

ְיטּופּון.

5 5 5  

)ז( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַמְרֶּבה ָבָׂשר ַמְרֶּבה ִרָּמה. ַמְרֶּבה 
ְנָכִסים, ַמְרֶּבה ְדָאָגה. ַמְרֶּבה ָנִׁשים, ַמְרֶּבה ְכָׁשִפים. 
ַמְרֶּבה ְׁשָפחֹות, ַמְרֶּבה ִזָּמה. ַמְרֶּבה ֲעָבִדים, ַמְרֶּבה 

ָגֵזל. ַמְרֶּבה תֹוָרה, ַמְרֶּבה ַחִּיים. ַמְרֶּבה ְיִׁשיָבה, ַמְרֶּבה 
ָחְכָמה. ַמְרֶּבה ֵעָצה, ַמְרֶּבה ְתבּוָנה. ַמְרֶּבה ְצָדָקה, 
ַמְרֶּבה ָׁשלֹום. ָקָנה ֵׁשם טֹוב, ָקָנה לַעְצמֹו. ָקָנה לֹו 

ִדְבֵרי תֹוָרה, ָקָנה לֹו ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

5 5 5  

ִלּמּוד 
 ִעם 
ְמֻבָּגר

 ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים
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)ח( ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִקֵּבל ֵמִהֵּלל ּוִמַּׁשַּמאי. הּוא 
ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ַהְרֵּבה, ַאל ַּתֲחִזיק 

טֹוָבה ְלַעְצָמְך, ִּכי ְלָכְך נֹוָצְרָּת. ֲחִמָּׁשה ַתְלִמיִדים 
ָהיּו לֹו ְלַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ְוֵאּלּו ֵהן: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 

ֶּבן ֻהְרְקנֹוס, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה, ְוַרִּבי יֹוֵסי ַהֹּכֵהן, 
ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְנַתְנֵאל, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך. הּוא 
ָהָיה מֹוֶנה ְׁשָבָחן. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ֻהְרְקנֹוס - ּבֹור 
סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה - 

ַאְׁשֵרי יֹוַלְדּתֹו. ַרִּבי יֹוֵסי ַהֹּכֵהן - ָחִסיד. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֶּבן ְנַתְנֵאל - ְיֵרא ֵחְטא. ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך - ַמְעָין 

ַהִּמְתַּגֵּבר. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל 
ְּבַכף ֹמאְזַנִים, ֶוֱאִליֶעֶזר ֶּבן ֻהְרְקנֹוס ְּבַכף ְׁשִנָּיה - 

ַמְכִריַע ֶאת ֻּכָּלם. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו: ִאם ִיְהיּו 
ָכל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבַכף ֹמאְזַנִים ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן 

ֻהְרְקנֹוס ַאף ִעָּמֶהם, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ְּבַכף ְׁשִנָּיה 
- ַמְכִריַע ֶאת ֻּכָּלם.

5 5 5  

ִלּמּוד 
 ִעם 
ְמֻבָּגר

 ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)ט( ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק 
ָּבּה ָהָאָדם. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין טֹוָבה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 

אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: 
ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן 

ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם, ֶׁשִּבְכַלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם. ָאַמר ָלֶהם: 
ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ָרָעה ֶׁשִּיְתַרֵחק ִמֶּמָּנה ָהָאָדם. 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין ָרָעה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר 
ָרע. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן ָרע. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַהֹּלֶוה 
ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם. ֶאָחד ַהֹּלֶוה ִמן ָהָאָדם, ְּכֹלֶוה ִמן ַהָּמקֹום 

ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים ל”ז, כ”א(: “ֹלֶוה ָרָׁשע 
ְוֹלא ְיַׁשֵּלם, ְוַצִּדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן”. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֵלב 
ָרע. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך 

ִמִּדְבֵריֶכם, ֶׁשִּבְכַלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם.

5 5 5  

)י( ֵהם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה )ְׁשלָׁשה( ְדָבִרים. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
אֹוֵמר: ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך, ְוַאל 

ְּתִהי נֹוַח ִלְכעֹוס. ְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתְך. ֶוֱהֵוי 
ִמְתַחֵּמם ְּכֶנֶגד אּוָרן ֶׁשל ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן 

ֶׁשֹּלא ִתָּכֶוה, ֶׁשְּנִׁשיָכָתן ְנִׁשיַכת ׁשּוָעל, ַוֲעִקיָצָתן 
ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ּוְלִחיָׁשָתן ְלִחיַׁשת ָׂשָרף, ְוָכל ִּדְבֵריֶהם 

ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש.

5 5 5  

)יא( ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ַעִין ָהָרע ְוֵיֶצר ָהָרע ְוִׂשְנַאת 
ַהְּבִרּיֹות, מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם.

5 5 5  

)יב( ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְיִהי ָממֹון ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך 
ְּכֶׁשָּלְך, ְוַהְתֵקן ַעְצָמְך ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ֶׁשֵאיָנּה ְיֻרָּׁשה ָלְך. 

ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשָמִים.

5 5 5  
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)יג( ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ֱהֵוי ָזִהיר ִּבְקִריַאת ְׁשַמע 
ּוִבְתִפָּלה. ּוְכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵּלל, ַאל ַּתַעׂש ְּתִפָּלְתָך ֶקַבע, 

ֶאָּלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יואל ב’, י”ג(: “ִּכי ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך 
ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה”. ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע 

ִּבְפֵני ַעְצָמְך.

5 5 5  

)יד( ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֱהֵוי ָׁשקּוד ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ְוַדע 
ַמה ֶּׁשָּתִׁשיב ָלַאִּפיקֹורֹוס. ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעֵמל, 

ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך ְׂשַכר ְּפֻעָּלָתְך.

5 5 5  

)טו( ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר: ַהּיֹום ָקֵצר ְוַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה, 
ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים, ְוַהָּׂשָכר ַהְרֵּבה, ּוַבַעל ַהַּבִית ּדֹוֵחק.

5 5 5  

)טז( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור, ְוֹלא 
ַאָּתה ֶבן חֹוִרין ִלָּבֵטל ִמֶּמָּנה. ִאם ָלַמְדָּת תֹוָרה ַהְרֵּבה, 

נֹוְתִנים ָלְך ָׂשָכר ַהְרֵּבה. ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך 
ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך ְׂשַכר ְּפֻעָּלָתְך. ְוַדע ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל 

ַצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

5 5 5  
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ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ִלּמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל ַרִּבים

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ו'(:
ֲעָׂשָרה  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה  ְּכַפר  ִאיׁש  ּדֹוָסא  ֶבן  ֲחַלְפָּתא  ַרִּבי 
ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)תהילים פ"ב, א'(: "ֱאֹלִקים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל". 

ִנְמָצא  ְלָכְך שה'  ִּכּנּוי  ֶזהּו  ְׁשִכיָנה  ְלָיֵדנּו.  ֶׁשָּגָרה  ַהְּׁשֵכָנה  זֹו ֹלא  ְׁשִכיָנה 
)ׁשֹוֵכן( ִעָּמנּו. ְׁשִכיָנתֹו ֶׁשל ה' ִאָּתנּו, ְּכלֹוַמר הּוא ָׂשֵמַח ְּבַמֲעֵׂשינּו. לימוד

ְוִלְלֹמד ִאְּתָך?"  "ֲאִחיֹנַעם, ָמַתי ַאְּת לֹוֶמֶדת ַלִּמְבָחן ְּבתֹוָרה? אּוַכל ְלִהְצָטֵרף 

ֶזה ָהָיה ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשּבֹו ָּפְתָחה ֶאת ַהִּׂשיָחה ִׁשיר, ֲחֶבְרָּתּה ַהּטֹוָבה ֶׁשל ֲאִחיֹנַעם.

ֵיׁש  ְּבַיַחד  לֹוְמִדים  ַּכֲאֶׁשר  ִלְפָעִמים  ַלֲענֹות.  ָמה  ִהְתַלְּבָטה  ַמָּמׁש  ֲאִחיֹנַעם 

ִּדּבּוִרים ּוִפְטּפּוִטים ְוֶזה ַמְפִריַע ְוֹלא ַמְסִּפיִקים ִלְלֹמד ֶאת ָּכל ַהֹחֶמר ַלִּמְבָחן. 

ְמֻרָּכזֹות  ֶׁשִּנְהֶיה  ִּבְתַנאי  "ֲאָבל  ַמְחָׁשָבה,  ְלַאַחר  ֲאִחיֹנַעם  ֵהִׁשיָבה  "ְּבֵסֶדר", 

ַּבִּלּמּוד ְוֹלא ְנַפְטֵּפט יֹוֵתר ִמַּדי". 

"ְּבַוַּדאי", ֵהִׁשיָבה ִׁשיר, "ֲאִני ַּגם רֹוָצה ְלַהְצִליַח ְלַהְסִּפיק ֶאת ָּכל ַהֹחֶמר, ֲאָבל 

ִאם ִנְלַמד ַיַחד ַּגם ִיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ֵּכיף ְוַגם נּוַכל ִלְׁשֹמַע ָמה ָּכל ַאַחת חֹוֶׁשֶבת 

ַעל ְׁשֵאלֹות ַהֲחָזָרה ֶׁשַהּמֹוָרה ָנְתָנה".

"ָנכֹון", ִהְסִּכיָמה ֲאִחיֹנַעם, "ִלְפָעִמים ַאַחת ׁשֹוַכַחת ָמה ַהּמֹוָרה ִלְּמָדה ְוַהְּׁשִנָּיה 

ַמְזִּכיָרה ָלּה. ֶזה ִיְהֶיה ְמֻעֶּלה. ְּבֶעְזַרת ה' ִיְהֶיה ָלנּו ִלּמּוד ּפֹוֶרה ּוַמֲעִׁשיר". 

ֲאָבל  ְּבֶכֶסף,  ֲעִׁשיִרים  ֶׁשִּנְהֶיה  ִלי  ִנְרֶאה  "ֹלא  ִׁשיר,  ָצֲחָקה  ַמֲעִׁשיר",  "ִלּמּוד 

ַּגם  ִמְקֶרה  ּוְבָכל  ִׁשיר.  ֶׁשִּלי,  ַהֵּׁשם  ִעם  ִמְתָחֶרֶזת  ִהיא  ַהִּמָּלה,  ֶאת  ָאַהְבִּתי 

ִאם ֹלא ִנְהֶיה ֲעִׁשיִרים ְּבֶכֶסף - ִנְזֶּכה ְלִלּמּוד ּפֹוֶרה ּוַמֲעִׁשיר ְּבֵדעֹות טֹובֹות 

ּוְבִלּמּוד טֹוב".
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ַהִאם  ֲאָבל  ְותֹוֵרם.  ַמֲעִׁשיר  ֶזה  ַיַחד,  ִלְלֹמד  ַמְחִליטֹות  ֲחֵברֹות  ְׁשֵּתי  ַּכֲאֶׁשר 

ַמְתִאים ִלְלֹמד ְּבַחבּוָרה ֶׁשל ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ַיַחד?

ֶּבן  ֲחַלְפָּתא  ַרִּבי  ָּכֵעת,  ֶׁשָּקָראנּו  ַּבִּמְׁשָנה  ַאְך  ְמֻסָּבְך,  ָלֶכם  ִנְרֶאה  ֶזה  ַוַּדאי 

ַרִּבים.  ֶׁשל  ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה  ַמֲעָלה  ֶׁשֵּיׁש  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ֲחַנְנָיא  ְּכַפר  ִאיׁש  ּדֹוָסא 

ְּכֶׁשִּמְתַאְּסִפים ֲעָׂשָרה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ַיַחד, ַהְּׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶהם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ָׂשֵמַח ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶהם. ְּכָכל ֶׁשִּמְסַּפר ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 

ִיְגַּדל - ָּכְך ִּתְגַּדל ַּגם ַמֲעַלת ַהִּלּמּוד. ָהֶאָחד ְיַחֵּדד ֶאת ַהֵּׁשִני, ִּתְגַּדל ַהִּׂשְמָחה 

ַּבִּלּמּוד ְוָכְך ַנְגִּדיל ּתֹוָרה. אּוָלם, ְּכֵדי ֶׁשַהִּלּמּוד ַּבֲחבּוָרה ִיְהֶיה ָיִעיל ַחָּיִבים ִלְזֹּכר 

ְלַכֵּבד ֶאת ַהִּׂשיַח ֵּבין ַהֲחֵבִרים, ְלַהְקִׁשיב ָלַרב ְוֶלָחֵבר ֶׁשּׁשֹוֵאל אֹו ַמְסִּביר ְוָכְך 

ִנָּתן ִלְלֹמד ַּבֲחבּוָרה ּוְלִהְתַרֵּכז ַּבִּלּמּוד. ְּבִלּמּוד ְּכֶזה ָאנּו זֹוִכים ֶׂשה' ַמָּמׁש ִאָּתנּו.

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ֵמָראִדין, ַהְּמֻכֶּנה ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו )"ֵׁשם עֹוָלם" 

ֵחֶלק א' ֶּפֶרק כ"א( ַאְרַּבע ִסּבֹות ַמּדּוַע ֵיׁש ִיְתרֹון ְלִלּמּוד ֶׁשל ַרִּבים:

ֶׁשֲהֵרי . . 11 ַיְפִסיד,  ַיִּגיַע  ֹלא  ֶׁשִאם  יֹוֵדַע  ִּכי  ַהִּלּמּוד  ֶאת  ְמַפְסֵפס  ָּפחֹות  ָאָדם 

ַהֲחבּוָרה ְּבָכל ִמְקֶרה ִּתְלַמד ְוהּוא ִיָּׁשֵאר ֵמָאחֹור ְּבִלי ָלַדַעת.

ִלְפָעִמים ְּבנֹוָסף ַלְזכּות ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה, ַמְרִויִחים ְזכּות ֶׁשל ְלַלֵּמד ּתֹוָרה . . 22

ֶאָחד  ִאם  ֵּכיַצד?  ַלֲאֵחִרים.  ּתֹוָרה  ְלַלֵּמד   - נֹוֶסֶפת  ִמְצָוה  זֹו  ַלֲאֵחִרים. 

ֵמַהֲחבּוָרה ֹלא ֵהִבין ַוֲאֵחִרים ַמְסִּביִרים לֹו - ֵהם ַּגם לֹוְמִדים ְוַגם ְמַלְּמִדים, 

ְוזֹו ְזכּות ְּכפּוָלה.

ֵיׁש ָּפחֹות ָטעּויֹות ִּכי ָסִביר ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָחד ֵמַהֲחבּוָרה ֶׁשּיֹוֵדַע ֵהיֵטב.. . 33

ֵיׁש יֹוֵתר ִקּדּוׁש ֵׁשם ה' ִּבְזכּות ֶׁשַרִּבים לֹוְמִדים, ְוזֹו ְזכּות ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ְלָכְך. . . 44
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ָאז ָקִדיָמה, ִמי ְמַיֵּסד ֲחבּוַרת ִלּמּוד? ֵאיֶזה ִנְפָלא ֶזה!
משימה

ַעל  ַהְקִּפידּו  ֲחֵבִרים.  ִמְסַּפר  ִעם  ַּדּקֹות  ְּכ-15  ֶׁשל  ְמֻׁשָּתף  ִלּמּוד  ִקְבעּו 

ְּכָלֵלי ַהִּׂשיַח ְוִהְׁשַּתְּדלּו ְלַדֵּבר ַאְך ְוַרק ְּבִלּמּוד.

ִעם ִמי ָקַבְעִּתי ִלְלמֹד? _____________________________

ָמה ָלַמְדנּו? ___________________________________

ַּכָּמה ְזַמן ִהְקַּדְׁשנּו? ______________________________

ַהִאם ִהְצַלְחנּו ִלְלמֹד ִּבְרִצינּות ְוֶהֱעַמְקנּו ְּבִלּמּוד?_______________

_________________________________________

ְלִצּיֹון ָהַרב עֹוַבְדָיה  רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ַאֲהַבת ּתֹוָרה ֶׁשל ָהִראׁשֹון 
סרטון

יֹוֵסף זצ"ל? ֻמְזָמִנים ִלְצּפֹות ַּבִּסְרטֹון ִמִּפי ָהַרב יֹוִסי קּוְרט: 
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 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ַהֹּכל ֵמֵאת ה' ְוָלֵכן ִנְתַּפֵּלל ַעל ָּכל ָּדָבר

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ז'(:
ֶׁשַאָּתה  ִמֶּׁשּלֹו,  לֹו  ֶּתן  אֹוֵמר:  ַּבְרּתֹוָתא  ִאיׁש  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 

ְוֶׁשְּלָך ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )ִּדְבִרי ַהָּיִמים א' כ"ט, י"ד(: 
"ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך".

ַעל ָמה ְמַדֵּבר ַרִּבי ֶאְלָעָזר?
לימוד

ָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ְוֵיׁש לֹו ְרכּוׁש אֹו ֶּכֶסף, ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ִעם ַהֶּכֶסף ַהֶּזה ְּדָבִרים טֹוִבים 

שה' ִצָּוה. ֲהֵרי ָּכל ָמה ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשִהַּׂשְגנּו ְּבַעְצֵמנּו, 

ֶּבֱאֶמת ֶזה ֹלא ֵמַעְצֵמנּו ֶאָּלא ֵמֵאת ה'.

ָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַמֲחִליט ְוהּוא ַמְרִויַח, ֲאָבל ְּבֶעֶצם ה' ְמַנֵהל ֶאת ַהֹּכל.

ַעל  ְלַוֵּתר  לֹו  ַקל  יֹוֵתר  ה',  ֵמֵאת  הּוא  ֶׁשּקֹוֶרה  ָמה  ֶׁשָּכל  ֵמִבין  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 

ָהְרכּוׁש ֶׁשּלֹו ְוָלֵתת ִמֶּמּנּו ְצָדָקה, ִּכי ֶּבֱאֶמת ֶזה ֹלא ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ֶׁשל ה'. 

ַּכֲאֶׁשר ֵמתּו ְלַרִּבי ֵמִאיר ְׁשֵני ָּבִנים, ָאְמָרה לֹו ְּברּוְרָיה ִאְׁשּתֹו: "ָּבא ָאָדם ֶאָחד 

ְוָנַתן ִלי ִּפָּקדֹון, ְוַעְכָׁשו ָּבא ִלֹּטל אֹותֹו. ַנֲחִזיר לֹו אֹו ֹלא?" )ִמְדָרׁש ִמְׁשֵלי ל"א(.

ִהיא ׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו: ִאם ָאָדם ָנַתן ִלי ֵחֶפץ ִלְׁשֹמר ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ְוַאַחר ָּכְך הּוא 

חֹוֵזר ּוְמַבֵּקׁש ֶאת ַהֵחֶפץ, ַהִאם ֲאִני ֲאמּוָרה ָלֵתת לֹו? ַעל ְיֵדי ְׁשֵאָלה זֹו ִהיא 

ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַּבֲעָלּה ַרִּבי ֵמִאיר ִּבְׁשַעת ָהָאסֹון ֶׁשָּקָרה ָלֶהם, ְועֹוֶזֶרת לֹו ְלָהִבין 

ַהָּבִנים  ָּבִנים, ֶזה ֵמֵאת ה'. הּוא ֶזה ֶׁשָּנַתן ֶאת  ְׁשֵני  ֶׁשֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֵמתּו ָלֶהם 

ְוָכֵעת ֶהֱחִליט ְלַקְחָּתם ַּבֲחָזָרה.                                                             

ְמאֹוד ַמֵהר ָאנּו ְרִגיִלים לֹוַמר - ֶזה ֶׁשִּלי, ֲאִני ָקִניִתי ֶאת ֶזה, ֲאִני ִקַּבְלִּתי ֶאת ֶזה, 

ְוָלֵכן ֹלא ָלֵתת ָלֲאֵחִרים. אּוָלם ֶּבֱאֶמת ְצִריִכים ִלְזֹּכר ֶׂשה' הּוא ֶׁשָּנַתן ָלנּו ְוַהֹּכל 

ֶׁשּלֹו, ְוִכְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה "ֵּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו". ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲחֹׁשב ֶׁשַּנְצִליַח ַלֲעׂשֹות 

ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים, ֲאָבל ַּבּסֹוף ה' ׁשֹוֵלַח ָלנּו ִוירּוִסים ְקַטִּנים ְוֵהם ְמַׁשְּבִׁשים ָלנּו 

ֶאת ַהֹּכל, ַמְכִניִסים אֹוָתנּו ְלִבידּוִדים ְוגֹוְרִמים ָלנּו ַמֲחלֹות.
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ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ְּבֻחָּמׁש ְּדָבִרים )ח', י"א-י"ח( ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְמַחֵּזק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. הּוא אֹוֵמר ָלֶהם 

ַּפְרָנָסה  ָלֶהם  ְוִתְהֶיה  ֵעִצים  ְוִיְטעּו  ָּבִּתים  ְוִיְבנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ִיָּכְנסּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

ְּבֶׁשַפע, ֵהם ֲעלּוִלים ִלְׁשֹּכַח ֶׁשַהֹּכל ֵמֵאת ה'. ָלֵכן ֹמֶׁשה אֹוֵמר ָלֶהם: "ִהָּׁשֶמר ְלָך, 

ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל  ְוֹעֶצם  ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך... ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ֹּכִחי 

ַהֶּזה, ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל".

ַּגם ְּבָיֵמינּו, ַאֲחֵרי ֶׁשָחַגְגנּו ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות ְוָׂשַמְחנּו ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְמִדיָנה ִמֶּׁשָּלנּו 

ְוָצָבא ִמֶּׁשָּלנּו, ָעֵלינּו ִלְזֹּכר ֶׂשה' הּוא ַהּנֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ַחִיל. ָּתִמיד 

ָצִריְך ִלְראֹות ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַסֵּיַע ַּבֲעֵדנּו ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ַהֹּכל. ָאז ָמה 

ָאנּו ִנְדָרִׁשים ַלֲעׂשֹות?

ְוָלַדַעת ֶׁשֶּזה ֵמֵאת ה', ִלְפנֹות ֵאָליו ְלֶעְזָרה  ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשּקֹוֶרה ָלנּו 

ְוַגם ְלהֹודֹות לֹו.

ְּכֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִמְבָחן - ִנְפֶנה ֶאל ה' ּוְנַבֵּקׁש "ָחְכָמה ִּביָנה ְוַדַעת", ֶׁשָּנִבין ְוִנְזֹּכר ֶאת 

ַהֹחֶמר ֶׁשָּלַמְדנּו.

ְּכֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְנִסיָעה - ִנְפֶנה ֶאל ה' ּוְנַבֵּקׁש ֶׁשִּיְׁשֹמר ָעֵלינּו ַּבֶּדֶרְך.

ִאם ֲאַנְחנּו ְמַקְּנִאים - ִנְפֶנה ֶאל ה' ּוְנַבֵּקׁש ֶׁשַּנְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלַוֵּתר.

ְּכֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ַמֵּגַפת קֹורֹוָנה - ָנִבין ֶׂשה' ַמְזִּכיר ָלנּו ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּבעֹוָלם 

ָקדֹוׁש יֹוֵתר, ְוָעֵלינּו ְלִהְתַּפֵּלל ֹלא ַרק ַעל ַהּקֹורֹוָנה ֶאָּלא ֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ְוִיָּבֶנה 

ַהִּמְקָּדׁש. ָּכל ַהּכֹוחֹות ֶׁשָּלנּו ֵהם ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך, ָלֵכן ָאנּו ְצִריִכים ֶאת ָהֶעְזָרה ֶׁשּלֹו 

ְוַגם ְלהֹודֹות לֹו ַעל ָמה ֶׁשּנֹוֵתן ָלנּו.

ָקָראנּו ַלחֹוֶבֶרת "ִהְנִני" - ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלָכל ָּדָבר ֶׂשה' ְמַזֵּמן ִלי. ִנְתַּפֵּלל ֵאָליו 

- ִּכי הּוא ַהּנֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּכֹוַח.

8

ִמְקֶרה ה' ִמְקֶרה ד' ִמְקֶרה ג' ִמְקֶרה ב' ִמְקֶרה א'

8

ִאיִׁשית.  ָלֶכם  אֹו  ִּבְסִביַבְתֶכם  אֹו  ַּבְּמִדיָנה  ֶׁשָּקרּו  ִמְקִרים  ֲחִמָּׁשה  ִרְׁשמּו 

ִחְׁשבּו ְּבָמה ּתּוְכלּו ִלְפנֹות ֶאל ה' ְּבֶהְקֵׁשר ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם. ֵאיזֹו ְּתִפָּלה משימה

ֱהִייֶתם אֹוְמִרים ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהִּמְקִרים? ִנָּתן ִלְבֹחר ְּתִפָּלה ֶׁשַאֶּתם ַמִּכיִרים 

ְוִנָּתן ְלַחֵּבר ְּתִפָּלה ִאיִׁשית.

רֹוִצים ְלַהְרִּגיׁש עֹוד ֶׁשַהֹּכל ֵמֵאת ה'? 
סרטון

ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ַהְּמַסֵּפר ַעל ָהַרב ְזֵאב ָקרֹוב זצ"ל: 

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - ַהֹּכל ֵמֵאת ה'                           
ְוָלֵכן ָעֵלינּו ָלֵתת ַלֲאֵחִרים

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ז'(:
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַּבְרתֹוַתא אֹוֵמר: ֶּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו, ֶׁשַאָּתה 
ְוֶׁשְּלָך ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )דברי הימים א' כ"ט, 

י"ד(: "ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך".

ֶרַגע, אּוַלי ִהְתַּבְלַּבְלנּו? זֹו ֹלא ָהְיָתה ַהְּיִחיָדה ַהּקֹוֶדֶמת?
לימוד

ה'  ֵמֵאת  ֶׁשַהֹּכל  ֶׁשֵּכיָון  ָרִאינּו  ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבְּיִחיָדה  ַאְך  ִמְׁשָנה,  אֹוָתּה  זֹו  ָאְמָנם 

ָמה  ָּכל  ַעל  ּוְלהֹודֹות  ָּדָבר  ָּכל  ּוְלַבֵּקׁש  ֵאָליו  ִלְפנֹות  ְלִהְתַּפֵּלל,  ַחָּיִבים  ָאנּו   -

ַּבְּיִחיָדה ַהּזֹו ָאנּו רֹוִצים ָלִׂשים ָּדֵגׁש ַעל ַמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו  ֶׁשָּנַתן ָלנּו. 

ַלֲעׂשֹות ְּבִעְקבֹות ַהַּמָּתנֹות ֶׂשה' ָנַתן ָלנּו. ָאנּו רֹוִצים ִלְלֹמד לֹוַמר 'ִהְנִני ִלְגִמילּות 

ֲחָסִדים', 'ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ִלְגֹמל ֶחֶסד'! 

ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ַקל. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאנּו ַמְרִּגיִׁשים 'ֶזה ֶׁשִּלי, ָאז ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ָלֵתת 

ִמֶּזה ְלַאף ֶאָחד'.

ַלַּתָּנא ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַּבְרתֹוַתא ֵיׁש ֵעָצה: "ֵּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו". ָמה ַהַּכָּוָנה?

ִאם ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו הּוא ֵמֵאת ה', ֶׁשֶּזה ְּבֶעֶצם ֶׁשּלֹו - ֶׁשל 

ה', ְוֹלא ֶׁשָּלנּו, ִיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ַקל ָלֵתת. ֵנַדע ֶׁשָּמה ֶׁשָּקִנינּו ְוָאַסְפנּו ֵאינֹו ֶּבֱאֶמת 

ֶׁשָּלנּו ֶאָּלא ִנָּתן ָלנּו ְלַמָּטָרה ְמֻסֶּיֶמת ֵמֵאת ה'. 

ה' ָנַתן ָלנּו ֶׁשַפע ִּבְׁשִביל ֶׁשּנּוַכל ָלֵתת ִמֶּמּנּו ַלֲאֵחִרים ַהְּזקּוִקים ְלֶעְזָרֵתנּו. ה' 

ָּבָרא ָּבנּו ֶאת ּכֹוַח ַהְּנִתיָנה, ֶׁשהּוא ַּגם ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ּכֹוַח ַהְּנִתיָנה 

ֵּפרּוׁשֹו ַלֲעׂשֹות טֹוב ְוָלֵתת ְּבִלי ְלַקֵּבל ָּדָבר ִּבְתמּוָרה )ַעל ִּפי ָהַרב ֶּדְסֶלר(.
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ֲאִביַׁשי: ִאם ָהיּו אֹוְמִרים ְלָך ָלֵתת ַלֲאֵחִרים ַמָּתנֹות ְוֵהם ַאף ַּפַעם 
ֹלא ַיֲחִזירּו ְלָך, ָהִייָת ַמְסִּכים?

ְּבָנָיה: ֹלא ִנְרֶאה ִלי, ָמה ַאְרִויַח ִמָּכְך?

ֲאִביַׁשי: ְּכֶׂשה' ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם הּוא ָנַתן ָלנּו ֶׁשַפע ֶׁשל ַמָּתנֹות, ְוָאנּו 
ְלעֹוָלם ֹלא נּוַכל ְלַהֲחִזיר לֹו ִּכי ֵיׁש לֹו ַהּכֹל.

ְּבָנָיה: ָאז ִאם ה' ָעָׂשה ָּכָכה ָאז ַּגם ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים?

ֲאִביַׁשי: ֶזה ָקֶׁשה, ֲאָבל ָאנּו ִמְׁשַּתְּדִלים ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו ָלֵתת ַלֲאֵחִרים 
ְּבִׂשְמָחה ּוְבֹרַחב ֵלב, ְּבִלי ְלַצּפֹות ִלְתמּוָרה.

ְּבָנָיה: ֲאָבל ֶרַגע... ֶזה ְקָצת ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי... 

ה' ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים, ְּבִלי ְלַקֵּבל ׁשּום 
ֻמְׁשֶלֶמת  ִלְנִתיָנה  ְלַהִּגיַע  נּוַכל  ֹלא  ְיָלִדים...  ַרק  ַוֲאַנְחנּו  ְּתמּוָרה, 
ֶׁשָּכזֹו ְלעֹוָלם. ָאז אּוַלי ִּבְכָלל ֹלא ָׁשֶוה ָלֵתת ַלֲאֵחִרים ִּכי ֹלא ַנְצִליַח 

ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ָּכמֹוהּו?

ֲאִביַׁשי: ֲאִני ֵמִבין ֶאת ָמה ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבים 
ָּכְך, ַּגם ְמֻבָּגִרים.

טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ֶזה  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  רֹוֶצה  ֶׂשה'  ֶׁשָּמה  ָלַמְדנּו  ֵמָהַרב קּוק 
ּוְנִתיָנה, ְּבֵצרּוף ַּכָּוָנה טֹוָבה. 

ְּבָנָיה: ֵהַבְנִּתי! ָאז ָהִעָּקר ֶׁשִּנֵּתן ַּכָּמה ֶׁשָאנּו ְיכֹוִלים, ַּגם ִאם ֲאַנְחנּו 
ַרק ְיָלִדים!
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ִּכְתבּו ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמָּתנֹות ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֶמה' - ְּתכּונֹות טֹובֹות 
ְוִכְׁשרֹונֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶכם. ִחְׁשבּו ֵּכיַצד ּתּוְכלּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמָּתנֹות ֵאּלּו ְוָלֵתת משימה

ֵמֵהן ַּגם ַלֲאֵחִרים.

ּוְמֻיֶחֶדת  ֻמְפָלָאה  ְּדמּות  ָהָיה  ַהְּירּוַׁשְלִמי",  "ַהַּצִּדיק  ַהְּמֻכֶּנה  ֵלִוין,  ַאְרֵיה  ַרִּבי 

ְּבִמיָנּה, ְוָכל ַחָּייו ָעַסק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים ְלֹלא ַקָּבַלת ְּתמּוָרה. ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים 

ִנָּתן ְלַסֵּפר ָעָליו, ַאְך ִּבְמקֹום ֶזה ֵצַרְפנּו ָלֶכם ִסְרטֹון. ֻמְזָמִנים ִלְצּפֹות.

ַהַּזָּמר ַאֲהֹרן ַרְזֵאל ִחֵּבר ִׁשיר ַעל ַרִּבי ַאְרֵיה - ֻמְזָמִנים ִלְׁשֹמַע: 
סרטון
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ִלּמּוד 
 ִעם 
ְמֻבָּגר

 ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)א( ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשלָׁשה 
ְדָבִרים ְוֵאין ַאָּתה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה. ַּדע ֵמַאִין ָּבאָת, 

ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין 
ְוֶחְׁשּבֹון. ֵמַאִין ָּבאָת - ִמִּטָּפה ְסרּוָחה, ּוְלָאן ַאָּתה 

הֹוֵלְך - ִלְמקֹום ָעָפר, ִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה 
ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון - ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
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)ב( ַרִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמר: ֱהֵוי ִמְתַּפֵּלל 
ִּבְׁשלֹוָמּה ֶׁשל ַמְלכּות, ֶׁשִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה, ִאיׁש ֶאת 

ֵרֵעהּו ַחִּיים ָּבָלעּו. ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ְּתַרְדיֹון אֹוֵמר: ְׁשַנִים 
ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהן ִּדְבֵרי תֹוָרה - ֲהֵרי ֶזה מֹוַׁשב 

ֵלִצים, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים א’, א’(: “ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא 
ָיָׁשב”. ֲאָבל ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵיׁש ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי תֹוָרה 
- ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלאכי ג’, ט”ז(: 
“ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה’ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה’ ַוִּיְׁשָמע 

ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה’ ּוְלחְׁשֵבי ְׁשמֹו”. 
ֵאין ִלי ֶאָּלא ְׁשָנִים. ִמַּנִין ֶׁשֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק 

ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ָׂשָכר? ֶׁשֶּנֱאַמר 
)איכה ג’, כ”ח(: “ֵיֵׁשב ָּבָדד ְוִיֹּדם ִּכי ָנַטל ָעָליו”.

 
5

 
5

 
5

 
5

ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ג'

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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)ג( ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן 
ֶאָחד ְוֹלא ָאְמרּו ָעָליו ִּדְבֵרי תֹוָרה - ְּכִאּלּו ָאְכלּו 

ִמִּזְבֵחי ֵמִתים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה כ”ח, ח’(: “ִּכי ָּכל 
ֻׁשְלָחנֹות ְמְלאּו ִקיא, ֹצָאה ְּבִלי ָמקֹום”. ֲאָבל ְׁשלָׁשה 

ֶׁשָאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן ֶאָחד ְוָאְמרּו ָעָליו ִּדְבֵרי תֹוָרה - 
ְכִאּלּו ָאְכלּו ִמֻּׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָמקֹום ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)יחזקאל מ”א, כ”ב(: “ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר 

ִלְפֵני ה’”.

5 5 5  

)ד( ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר: ַהֵּנעֹור ַּבַּלִיָלה 
ְוַהְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְיִחיִדי ְוַהְמַפֶּנה ִלּבֹו ְלַבָּטָלה, ֲהֵרי ֶזה 

ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו.

5 5 5  

)ה( ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקָנה אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַקֵּבל ָעָליו ֹעל 
ּתֹוָרה, ַמֲעִביִרין ִמֶּמּנּו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ְוָכל 
ַהּפֹוֵרק ִמֶּמּנו ֹעל ּתֹוָרה, נֹוְתִנין ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל 

ֶּדֶרְך ֶאֶרץ.

5 5 5  
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)ו( ַרִּבי ֲחַלְפָּתא ֶבן ּדֹוָסא ִאיׁש ְּכַפר ֲחַנְנָיה אֹוֵמר: 
ֲעָׂשָרה ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה 

ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פ”ב, א’(: “ֱאֹלִקים ִנָּצב 
ַּבֲעַדת ֵאל”. ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ֲחִמָּׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר )עמוס ט’, 

ו’(: “ַוֲאֻגָּדתֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה”. ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ְׁשלָׁשה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פ”ב, א’(, ְּבֶקֶרב ֱאֹלִקים ִיְׁשֹּפט”. 
ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ְׁשַנִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלאכי ג’, ט”ז(: “ָאז 
ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה’ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה’ ַוִּיְׁשָמע” 

ְוגֹו’. ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כ’, כ’(: “ְּבָכל 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך”.

5 5 5  

)ז( ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַּבְרּתּוָתא אֹוֵמר: ֶּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו, 
ֶׁשַאָּתה ְוֶׁשָּלְך ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )דברי 

הימים א’ כ”ט, י”ד(: “ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך”. 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַהְמַהֵּלְך ַבֶּדֶרְך ְוׁשֹוֶנה ּוַמְפִסיק 

ִמִּמְׁשָנתֹו ְואֹוֵמר "ַמה ָּנֶאה ִאיָלן ֶזה ּוַמה ָּנֶאה ִניר ֶזה" 
- ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו.

5 5 5  

)ח( ַרִּבי ּדֹוְסַּתאי ְּבַרִּבי ַיַּנאי ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: 
ָּכל ַהּׁשֹוֵכַח ָּדָבר ֶאָחד ִמִּמְׁשָנתֹו, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב 

ְּכִאּלּו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ד’, ט’(: 
“ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשֹמר ַנְפְׁשָך ְמֹאד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת 

ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך”. ָיכֹול ֲאִפּלּו ָתְקָפה ָעָליו 
ִמְׁשָנתֹו, ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם( “ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ֹּכל 

ְיֵמי ַחֶּייָך”. ָהא ֵאינֹו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו ַעד ֶׁשֵּיֵׁשב ִויִסיֵרם 
ִמִּלּבֹו.

5 5 5  
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)ט( ַרִּבי ֲחִניָנא ֶבן ּדֹוָסא אֹוֵמר: ֹּכל ֶׁשִּיְרַאת ֶחְטאֹו 
קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו - ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. ְוֹכל ֶׁשָחְכָמתֹו 
קֹוֶדֶמת ְלִיְרַאת ֶחְטאֹו - ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. הּוא 

ָהָיה אֹוֵמר: ֹּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו 
ִמְתַקֶּיֶמת, ְוֹכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו - ֵאין 

ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת.

5 5 5  

)י( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֹּכל ֶׁשרּוַח ַהְּבִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו 
- רּוַח ַהָּמקֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו. ְוֹכל ֶׁשֵאין רּוַח ַהְּבִרּיֹות 

נֹוָחה ֵהיֶמּנּו - ֵאין רּוַח ַהָּמקֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו. ַרִּבי 
דֹוָסא ֶבן ַהְרִּכיָנס אֹוֵמר: ֵׁשָנה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ְוַיִין ֶׁשל 
ָצֳהַרִים, ְוִׂשיַחת ַהְיָלִדים, ְויִׁשיַבת ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ֶׁשל 

ַעֵּמי ָהָאֶרץ - מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם.

5 5 5  

)יא( ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי אֹוֵמר: ַהְמַחֵּלל ֶאת 
ַהֳּקָדִׁשים, ְוַהְמַבֶּזה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות, ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני 

ֲחֵברֹו ָבַרִּבים, ְוַהֵּמֵפר ְּבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו 
ַהָּׁשלֹום, ְוַהְמַּגֶּלה ָפִנים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה, ַאף 

ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו תֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֵאין לֹו ֵחֶלק 
ָלעֹוָלם ַהָּבא.

5 5 5  

)יב( ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ֱהֵוי ַקל ָלֹראׁש ְונֹוַח 
ַלִּתְׁשֹחֶרת, ֶוֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבִׂשְמָחה.

5 5 5  

)יג( ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְׂשחֹוק ְוַקּלּות ֹראׁש ַמְרִּגיִלין 
ְלֶעְרָוה. ַמּסֹוֶרת, ְסָיג ַלּתֹוָרה. ַמַעְׂשרֹות, ְסָיג ָלעֶׁשר. 

ְנָדִרים, ְסָיג ַלְּפִריׁשּות. ְסָיג ַלָחְכָמה – ְׁשִתיָקה.

5 5 5  
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)יד( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם. 
ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)בראשית ט’, ו’(: “ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאֹלִקים ָעָׂשה ֶאת 

ָהָאָדם”. ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו ָבִנים ַלָּמקֹום. ִחָּבה 
ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶׁשִּנְקְראּו ָבִנים ַלָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)דברים י”ד, א’(: “ָּבִנים ַאֶּתם ַלה’ ֱאֹלֵקיֶכם”. ֲחִביִבין 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת 

ָלֶהם ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה ֶׁשּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ד’, ב’(: “ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם, 

ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֹזבּו”.

5 5 5  

)טו( ַהֹּכל ָצפּוי, ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה, וְבטֹוב ָהעֹוָלם ִנּדֹון. 
ְוַהֹּכל ְלִפי ֹרב ַהַּמֲעֶׂשה.

5 5 5  

)טז( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַהֹּכל ָנתּון ָּבֵעָרבֹון, ּוְמצּוָדה 
ְפרּוָסה ַעל ָּכל ַהַחִּיים. ַהֲחנּות ְּפתּוָחה, ְוַהֶחְנָוִני ַמִּקיף, 
ְוַהִּפְנָקס ָּפתּוַח, ְוַהָּיד ּכֹוֶתֶבת, ְוָכל ָהרֹוֶצה ִלְלוֹות ָיבֹוא 

ְוִיְלֶוה, ְוַהַּגָּבִאים ַמֲחִזיִרים ָּתִדיר ְּבָכל יֹום, ְוִנְפָרִעין 
ִמן ָהָאָדם ִמַּדְעּתֹו ְוֶׁשֹּלא ִמַּדְעּתֹו, ְוֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה 

ֶּׁשִּיְסמֹוכּו, ְוַהִּדין ִּדין ֱאֶמת, ְוַהֹּכל ְמֻתָּקן ַלְּסעּוָדה.

5 5 5  
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)יז( ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ּתֹוָרה, 
ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ִאם ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין 

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

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

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

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

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

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

ֶּפִרי”.

5 5 5  

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

ַלָחְכָמה.

5 5 5  
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ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה

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

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

ָׁשלֹום ָלֶכם ְיָלִדים ְיָקִרים.
לימוד

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

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

ְמַכְּבִדים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה.

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

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

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

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

ַּבֲחִׁשיבּותֹו. ְּבֶדֶרְך זֹו ָאנּו ְמַכְּבִדים ֶאת ַהּתֹוָרה.

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

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

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

יֹוֵתר,  ְיהּוִדים טֹוִבים  ִלְהיֹות  זֹוִכים  ֲאַנְחנּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְסִקים 

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

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

ְוִלְלֹמד  ָּבֶהם  ְלִהָּדֵבק  ּוְמַנִּסים  ֶׁשָּלֶהם  ַּבַּמֲעִׂשים  ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם. 

ִמַּמֲעֵׂשיֶהם. ֵהם ָזכּו ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ּתֹוָרה ַעד ֶׁשַהּתֹוָרה ַמָּמׁש ִנְמֵצאת ְּבתֹוָכם, 

10
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ְוָלֵכן ָאנּו ְמַכְּבִדים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֹלא ָּפחֹות ֵמֲאֶׁשר ְמַכְּבִדים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 

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

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

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

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

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

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

ֻמְׁשָּפע ִמֶּמָּנה ְויּוַכל ְלִהְתַעּלֹות ְּבַעְצמֹו.

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

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

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

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

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

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

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

ַהָּנִביא ִהִּציל אֹותֹו ְּבִמְקֶרה נֹוָסף.

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

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

ְלִלּמּוד ּתֹוָרה', 'ִהְנִני ְלַכֵּבד ֶאת ַהּתֹוָרה'.

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

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

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

ִּבְזכּות ַהְּׁשֵאָלה אֹו ַהִּמְכָּתב ַּתְצִליחּו ְלִהָּדֵבק יֹוֵתר ְּבַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ּוְלַכֵּבד 

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

ְלִיְׂשָרֵאל ָהַרב ִיְצָחק יֹוֵסף שליט"א - ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון: 

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!



הנני - לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

הנני לעבודה - יחידה מס'  הנני לעבודה - יחידה מס' 
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ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ְּתִפיָּלה ֶׁשֹּלא ֶאְכַעס 

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ד' ִמְׁשָנה ד'(: ַרִּבי ְלִויָטס 
ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר: ְמֹאד ְמֹאד ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח.

ַּתְלִמיֵדינּו ָהֲאהּוִבים, ַרִּבי ְלִויָטס ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַּכָּמה ָחׁשּוב ִלְהיֹות ְׁשַפל 

רּוַח, ֹלא ְלִהְתָּגאֹות. ַּגַאְוָתן הּוא ִמי ֶׁשַּמֲחִׁשיב ֶאת ַעְצמֹו ְוחֹוֵׁשב ֶׁשַהֹּכל לימוד
ַמִּגיַע לֹו ְוַהֹּכל ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּדר ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה. הּוא ֹלא מּוָכן 
ְלַקֵּבל ֶׁשֵּיׁש ֲאֵחִרים ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַחֵּׁשב ָּבֶהם. ָאָדם ָּכֶזה ִמְתָּגֶאה ְוכֹוֵעס ַעל ָּכל 
ַּגם  ְלַהְקִׁשיב  ֶׁשּמּוָכן  ִמי  ֶזה,  ְלֻעַּמת  ֲחֵבִרים.  ְלֹלא  ִנְׁשַאר  הּוא  ּוַבּסֹוף  ָּדָבר, 
ְלִויָטס  ְוַרִּבי  רּוַח,  ְׁשַפל  ָאָדם  ֶזהּו  ָאהּוב.  ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ֲחֵבָריו  ֶׁשל  ָלְרצֹונֹות 

ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָחׁשּוב ְמאֹוד ִלְהיֹות ַּבַעל ְּתכּוָנה ָּכזֹו.

ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמכֹּל  ְמֹאד  ֹמֶׁשה ָעָניו  "ְוָהִאיׁש  ֶנֱאַמר:  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ַעל 
ָהֲאָדָמה" )ַּבִּמְדָּבר י"ב, ג'(. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָּכל ַהְּזַמן ָּפַעל ְלַמַען ֲאֵחִרים, ּוָמַחל ַּגם ִאם 

מיֶׁשהּו ָאַמר ָעָליו ַמֶּׁשהּו ַרע. 

ַּגם ָהַרב ֱאִליָׁשע ִויְׁשִליְצִקי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ֶׁשחֹוֶבֶרת זֹו ֻמְקֶּדֶׁשת ְלִעּלּוי 
ִנְׁשָמתֹו, ִהְצַטֵּין ְּבִמָּדה זֹו ֶׁשל ֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות רּוַח. הּוא ָהָיה ָאהּוב ְמאֹוד ַעל 
ָּכל ִמי ֶׁשָּפַגׁש ּוְכָלל ֹלא ֶהֱחִׁשיב ֶאת ַעְצמֹו. הּוא ָהָיה ְמֻסָּגל ִלְנֹסַע ְלֶמְרַחִּקים 
ָהַרָּבִנים  ָּכל  ֶאת  ִּכֵּבד  ִמֶּמְרַחִּקים,  ֶׁשִהִּגיַע  ַלְמרֹות  ֲאָבל  ְיהּוִדים,  ְלַחֵּזק  ְּכֵדי 
ָהֲאֵחִרים ֶׁשְּיַדְּברּו ְלָפָניו. ְּפָעִמים ַרּבֹות ִּבְכָלל ֹלא ִּדֵּבר ֶאָּלא ַרק ִחֵּבק ִחּבּוק 

ֶׁשָּנַתן ְלֻכָּלם ּכֹוַח.

ִנְתּבֹוֵנן ַּבֶּקַטע ַהָּבא ַהַּמְדִּגים ָמה קֹוֶרה ְלִמי ֶׁשֹּלא מּוָכן ְלַהְפִסיד ְורֹוֶצה ַרק ְלַנֵּצַח:

ֵאִלָּיהּו  )ְקָלִפים(.  ְרִביִעּיֹות  ְּבִמְׂשַחק  ַׁשי  ִעם  ְלַׂשֵחק  ֵאִלָּיהּו  ִהִּגיַע  ֶאָחד  יֹום 
ָרָצה ְלַהְתִחיל ִראׁשֹון, ַאְך ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשַּׁשי הֹוֵלְך ְלִהְתַרֵּגז - ִמָּיד ִוֵּתר. ַהִּמְׂשָחק 
)ְרִביִעָּיה(  "ֶסְרָיה"  ַלֲעׂשֹות  ִהְצִליַח  ְּכָבר  ְוֵאִלָּיהּו  ַרב  ְזַּמן  ָעַבר  ְוֹלא  ִהְתִחיל, 
ֵפייר".  ִלי", "ֹלא  ֵהַצְצָּת  ֶּבַטח  "ַאָּתה  ַמְסִּכים",  ָּכַעס: "ֹלא  ִמָּיד  ַׁשי  ִראׁשֹוָנה. 
ֵאִלָּיהּו ִנָּסה ְלַהְסִּביר ְּבַנַחת: "ַׁשי, ֹלא ֵהַצְצִּתי. ָּפׁשּוט ִנַחְׁשִּתי ָנכֹון ְוִהְצַלְחִּתי. 
"ֹלא  ְוהֹוִדיַע:  ַהְּקָלִפים  ֶאת  ָזַרק  ַׁשי  ַאְך  ַּתְצִליַח".  ַאָּתה עֹוד  ַּגם  ִּתְדַאג,  ַאל 
ָּברּור:  ְּבקֹול  ְלַׁשי  ְוהֹוִדיַע  ְיַוֵּתר,  ֹלא  הּוא  ֶׁשַהַּפַעם  ֶהְחִליט  ֵאִלָּיהּו  ְמַׂשֵחק!" 
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"ַקח ֶאת ַהְּקָלִפים ֶׁשְּלָך! ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ְלַׂשֵחק ִעם ַּכֲעָסן ָּכמֹוָך! ֲאִני הֹוֵלְך! ַחֵּפׂש 
ְלָך ֲחֵבִרים ֲאֵחִרים!"

ֹלא  ֶׁשָאנּו  ָּברּור  ִמָּכְך?  ּוַמְפִסיִדים  ַׁשי  ְּכמֹו  ִמְתַנֲהִגים  ִלְפָעִמים  ֲאַנְחנּו  ַהִאם 
ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  יֹום  ָּכל  ֲהֵרי  ֶׁשָּלנּו,  ַהֲחֵבִרים  ִעם  ְוָלִריב  ְלִהְתָּגאֹות  רֹוִצים 
ֵיֶצר  ָּבנּו  ִיְׁשֹלט  "ְוַאל  אֹו  ְסָפַרִּדי(  )ֹנַסח  ָהַרע"  ִמֵּיֶצר  "ְוַתְרִחיֵקִני  ּוְמַבְּקִׁשים: 

ָהַרע" )ֹנַסח ַאְׁשְּכַנִּזי(. 

ְּבָכל יֹום ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ָלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשֵּיֶצר ָהַרע ֹלא ִיְׁשֹלט ָּבנּו, ְוֶׁשַּנְצִליַח 
ֶעְזָרה  ְצִריִכים  ְוָאנּו  ָּבנּו  ׁשֹוֵלט  ָהַרע  ֶׁשֵּיֶצר  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ִמֶּמּנּו.  ְלִהְתַרֵחק 
ַּכֲאֶׁשר  ַּכַעס.  ִהיא  ַהִּסָּבה  ַרּבֹות  ֶׁשְּפָעִמים  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ֵמָעֵלינּו?  ְלַהְרִחיקֹו 
ָאָדם ּכֹוֵעס הּוא עֹוֶׂשה ַמֲעִׂשים ֶׁשהּוא ֹלא ׁשֹוֵלט ָּבֶהם ְוַאַחר ָּכְך הּוא ִמְצַטֵער 
אֹוָתּה  ָהאֹוְמִרים  )ֵיׁש  ִנְכַעס  ֶׁשֹּלא  ְּתִפָּלה  ָקְבעּו  ֲחָכִמים  ָלֵכן  ְמאֹוד.  ֲעֵליֶהם 

ְּבסֹוף ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה(:

“ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה’ ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי, ֶׁשֹּלא ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם 
ָעַלי ְוֹלא ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים. ְוֶׁשֹּלא ֶאְכעֹוס ַהּיֹום ְוֶׁשֹּלא ַאְכִעיֶסָך. 

ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהָרע. ְוֵתן ְּבִלִּבי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה".

ְמאֹוד,  ְמֻסָּכן  ַהַּכַעס הּוא  ִלְכֹעס.  ָלנּו ֹלא  ֶׁשַּיֲעֹזר  ִיְתָּבַרְך  ָמה'  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ְוגֹוֵרם ָלנּו ְלִעִּתים ִלְפֹעל ְּבִלי ַלֲחֹׁשב ַעל ָמה ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים.

ַחָּיִבים   - ִמְּמִריבֹות  ּוְלִהָּמַנע  ֲחֵבֵרנּו  ַעל  ִמְּלִהְתָּגאֹות  ְלִהָּמַנע  ָאנּו רֹוִצים  ִאם 
ֶׁשַאַחר  ַמֲעִׂשים  ַלֲעׂשֹות  ַמִּגיִעים  ָאנּו  ּכֹוֲעִסים  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּכַעס.  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
ָּכְך ָאנּו ִמְצַטֲעִרים ֲעֵליֶהם. ָאז ּבֹואּו נאַמר 'ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה', 'ִהְנִני ַלֲעבֹוַדת ה' 
ֶׁשל ַמֲאָמץ, ֶׁשל ְּתִפָּלה'. ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכְך ָּכל יֹום: 'ֶׁשֹּלא ֶאְכַעס 
ַהּיֹום ְוֶׁשֹּלא ַאְכִעיְסָך ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהַרע ְוֵתן ְּבִלִּבי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה'. ְוַיַחד ִעם 
ָהַרְמָּב"ן  ְּכִדְבֵרי  ִלְכֹעס,  ְוֹלא  ְּבַנַחת  ְלַדֵּבר  ְלִהְתַאֵּמץ  ְצִריִכים  ָאנּו  ַהְּתִפָּלה 
)ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן(: ִּתְתַנֵהג ָּתִמיד ְלַדֵּבר ָּכל ְּדָבֶריָך ְּבַנַחת, ְלָכל ָאָדם ּוְבָכל ֵעת, 

ּוַבֶּזה ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס, ֶׁשִהיא ִמָּדה ָרָעה ְלַהְחִטיא ְּבֵני ָאָדם.

ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ְנָדִרים כ"ב ע"א(: ָּכל ַהּכֹוֵעס – ָּכל ִמיֵני ֵּגיִהּנֹום ׁשֹוְלִטים 
ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )ֹקֶהֶלת י"א' י'(: "ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּבָך, ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶרָך".

רֹוִצים ִטיּפ ָקָטן? ָּכל ַּפַעם ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ִלְכֹעס, ִּתְסְּפרּו ִלְפֵני ֵכן ַעד 10 ְוֶזה 
ְּכָבר ַיְפִחית ֶאת ַהְּתגּוָבה ַהָּקָׁשה ֶׁשַאַחר ָּכְך ִמְצַטֲעִרים ָעֶליָה. ִנְתַאֵּמץ ְוִנְתַּפֵּלל 

ֶׁשַּנְצִליַח. ָאֵמן.
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ִּכְתבּו ְּבִמִּלים ֶׁשָּלֶכם ְּתִפָּלה ֶׁשַּתְצִליחּו ְלִהְתַּגֵּבר ְוֹלא ִלְכֹעס. ִחְׁשבּו: ֵאּלּו 

ָלֶכם משימה ַיֲעֹזר  ִיְתָּבַרְך  ֶׂשה'  ַּבְּתִפָּלה,  ְלַבֵּקׁש  ּתּוְכלּו  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  עֹוד 

"ׁשֹוֵמַע  ְּבִבְרַּכת  ְלהֹוִסיף  ְיכֹוִלים  ִהְּנֶכם  ַהּזֹו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלַמְּמָׁשם? 

ְּתִפָּלה" ֶׁשִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה. 

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהַּזָּמר ֱאִליָׁשע ִּביֶרְנָּבאּום ְּבֶהְסֵּבר ּוְבִׁשיר 

'ֶׁשֹּלא ֶאְכַעס ַהּיֹום'? ְצפּו ַּבִּסְרטֹון: 

11

ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים -                                         
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות

ַּבְּגָמָרא ֶנֱאַמר )ַמֶּסֶכת ָּבָבא ָּבְתָרא ַּדף ט"ז ע"ב(:
ְּבַצָּוארֹו ֶׁשל  ָהְיָתה ְּתלּוָיה  ֶאֶבן טֹוָבה  יֹוַחאי אֹוֵמר:  ֶּבן  "ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ֶׁשָּכל חֹוֶלה ָהרֹוֶאה אֹותֹו ִמָּיד ִמְתַרֵּפא".

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ֲאֶׁשר ִנְפַטר ְּבל"ג ָּבֹעֶמר, ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשַאְבָרָהם 

ֶׁשל לימוד ְוָהאֹור  ַהּטֹוב  ֶאת  ְמַדֶּמה  ְוהּוא  ָלעֹוָלם,  ְמֻיָחד  אֹור  ֵמִביא  ָאִבינּו 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּכִאּלּו ֵיׁש לֹו ֶאֶבן טֹוָבה ְּתלּוָיה ַעל ַצָּוארֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַעד ַּכָּמה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמַהֶּוה אֹור ֲעבּור ֻּכָּלנּו.

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה ט"ו(: "ֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר 

ָּפִנים ָיפֹות".

ַּכֲאֶׁשר ַמְכִניִסים אֹוְרִחים ְלֵביֵתנּו, ָעֵלינּו ִלְהיֹות ִעם ֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ְּכלֹוַמר 

ִלְהיֹות ִעם ָּפִנים ְמִאירֹות ֶׁשִּיְגְרמּו ָלאֹוֵרַח ְלַהְרִּגיׁש ָרצּוי. 

ִמי ָאַמר ְּבֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית )י"ח, ג'( "ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך"? ַוַּדאי ִנְזַּכְרֶּתם, 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו אֹוֵמר ֹזאת ִלְׁשֹלֶׁשת ָהאֹוְרִחים ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו.

ְּבַהְכָנַסת  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַחָּיִבים  ָאנּו  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ַעל  לֹוְמִדים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 

ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאֶׁשר ְמַׁשֵּמׁש ְּכֶאֶבן טֹוָבה ְוִלְלֹמד ִמֶּמּנּו. ַהְכָנַסת 

ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם ִהיא ֹלא ַרק ַּכֲאֶׁשר ֹנַח לֹו ְלָאֵרַח. ַאְבָרָהם ֹלא חֹוֵׁשב ַעל 

ַעְצמֹו ֶאָּלא ָּכל ָמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּבַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים - הּוא חֹוֵׁשב ַעל ֲאֵחִרים.

12

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ְנַנֶּסה ַלֲחׁשֹב ַיְחָּדיו ַעל ַהְכָנַסת ְׁשֹלֶׁשת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּנְדמּו לֹו ַּכֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים:

ַמּדּוַע ַאְבָרָהם מֹוִׁשיב ֶאת אֹוְרָחיו ְּבֵצל ָהֵעִצים? . . 11

ֶאָּלא ַרק אֹוֵמר . . 22 ֲעָנִקית  ֶׁשָּיִכין ְסעּוָדה  ָלֶהם ֵמֹראׁש  ַמּדּוַע הּוא ֹלא אֹוֵמר 

ֶׁשָּיִביא ְמַעט ַמִים ְוָינּוחּו?

ַמּדּוַע הּוא נֹוֵתן ָלֶהם ִלְרֹחץ ַרְגַלִים? . . 33

ַמּדּוַע הּוא ֹלא ַמְזִמין אֹוָתם ִליֹׁשן ֶאְצלֹו ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה לֹוט? . . 44

ַאְבָרָהם חֹוֵׁשב ָמה ְצִריִכים ֲאָנִׁשים ְּביֹום ַחם ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום ּוְלִפי ֶזה הּוא ּפֹוֵעל. 

ֵהם ֹלא ְצִריִכים ִליֹׁשן, ֵהם ְמַמֲהִרים ְּבַדְרָּכם. ֵהם ֹלא ִיְרצּו ְלִהְתַעֵּכב ִּכי ִאם ֵהם 

הֹוְלִכים ְּביֹום ָּכֶזה ַחם, ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְׁשִליחּות ֲחׁשּוָבה ְלַהְסִּפיק. ֵהם ַּגם 

ַיְרִּגיׁשּו ֹלא ָנִעים ִאם ַיִּציַע ָלֶהם ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה. הּוא ַמֲעִדיף לֹוַמר ְמַעט ְוִאם 

ַיְסִּפיק ָיִכין ְוָיִביא עֹוד ָועֹוד.

ֵהם ָּבאּו ְּביֹום ַחם ְוִיְׂשְמחּו ְלִהְתַרֲעֵנן ִעם ַמִים ְוָלֶׁשֶבת ְּבֵצל ָהֵעץ, ָׁשם ֵיׁש רּוַח 

ְנִעיָמה. ָּבֹאֶהל ֶׁשל ַאְבָרָהם ֹלא ָהיּו ַמְזָגִנים ְוָלֵכן יֹוֵתר ַחם ּבֹו ֵמֲאֶׁשר ְּבֵצל ָהֵעץ 

ַּבחּוץ. ַאְבָרָהם ֹלא חֹוֵׁשב ָמה ֹנַח לֹו, ֶׁשֲהֵרי ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ָהאֹוְרִחים הּוא ָהָיה 

ָאמּור ִלְׁשַּכב ָלנּוַח ַּבִּמָּטה ַאֲחֵרי ֶׁשָעָׂשה ְּבִרית ִמיָלה ְוָהָיה חֹוֶלה. הּוא חֹוֵׁשב 

ָּכל ֶרַגע ֵּכיַצד ִיְהֶיה ָנִעים ָלאֹוְרִחים ֶׁשּלֹו.

ֶׁשָּיבֹואּו,  רֹוִצים  ָאנּו  ְוַכֲאֶׁשר  ָלנּו  ֶׁשּנֹוַח  ִּבְזַמן  אֹוְרִחים  ֵאֵלינּו  ַמִּגיִעים  ַּכֲאֶׁשר 

ַּבֲחנּות ַמֶּׁשהּו  ִלְקנֹות  ָאָדם ֶׁשָּבא  ָיֶפה.  ֲאֵליֶהם  ְלִהְתַיֵחס  יֹוֵתר ַקל  ָלנּו  ִיְהֶיה 

ּוַבַעל ַהֲחנּות ֹלא ִיְתַיֵחס ֵאָליו ָיֶפה - ֵיֵלְך ְוֹלא ִיְקֶנה, ְוָלֵכן ַוַּדאי ֶׁשַּבַעל ַהֲחנּות 

ְיַקֵּבל אֹותֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות.

ְמַחְּבִבים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ַמְתִאים אֹו  ִּבְזַמן ֹלא  ָּבא  ָהאֹוֵרַח  ֶׁשָּבֶהם  ַמָּצִבים  ֵיׁש  ֲאָבל 

אֹותֹו ְוָקֶׁשה ְלַקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות. ַעל ֵּכן ַמְדִּגיִׁשים ָלנּו חז"ל – "ֱהֵוי ְמַקֵּבל 

ֶאת ָּכל ָהָאָדם". ֹלא ְמַׁשֶּנה ִמי ֶזה אֹו ָמַתי הּוא ַמִּגיַע - ָעֵלינּו ְלִהְתַּגֵּבר ְולֹוַמר 

ְלַעְצֵמנּו 'ִהְנִני ְלַהְכָנַסת אֹוְרִחים' ּוְלַקֵּבל אֹותֹו ָיֶפה.

12

ֵּכיַצד ִנְתַיֵחס ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות? ַהְׁשִלימּו ֶאת ַעְנֵני ַהַּמְחָׁשָבה:
משימה

12

ֲאִני חֹוֵשׁב ֶׁשְּכַדאי לִהתּבֹוֶנן ְּביֹוִסי 
ּבַעִין טֹוָבה ְוָלֵתת לֹו ִהְזַדְּמנּות 

ְלִהְׁשַּתּתף ַּבִּמְׂשָחק. ַלמרֹות ֶשֵאין לֹו 
ִנָּסיֹון ִנְרֶאה ִלי ֶׁשהּוא ַיְפִתיַע ְלטֹוָבה.

ְּכַדאי ָלֵתת ְלָדִני עֹוד 
ִהְזַדְּמנּות ְלִהְׁשַּתּתף ַבֲהָכַנת 

ַהְּמִסיָּבה ַאף ְׁשַּבַפַעם ְׁשָעְבָרה ֹלא 
ִּבֵצע ֶאת ַהֻמָטל ָעָליו.



פרקי אבות
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רֹוִצים ִלְלֹמד עֹוד ַעל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים?
סרטון

ִּכְתבּו ֵּתאּור )ְלָפחֹות ָׁשלֹוׁש ׁשּורֹות( ֵּכיַצד ַאֶּתם ְמַקְּבִלים אֹוְרִחים ְלֵביְתֶכם:

12

ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ד'
 

 
ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)א( ֶּבן זֹוָמא אֹוֵמר: ֵאיֶזהּו ָחָכם? ַהּלֹוֵמד ִמָּכל 
ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים קי”ט, צ”ט(: “ִמָּכל ְמַלְּמַדי 

ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִּלי”. ֵאיֶזהּו ִגּבֹור? 
ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ט”ז, ל”ב(: 

“טֹוב ֶאֶרְך ַאַּפִים ִמִּגּבֹור ּומֵׁשל ְּברּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר”. 
ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר? ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים 

קכ”ח, ב’(: “ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך”. 
ַאְׁשֶריָך, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. וטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֵאיֶזהּו 
ְמֻכָּבד? ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל א’ 

ב’, ל’(: “ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי ֵיָקלּו”.

 
5

 
5

 
5

 

)ב( ֶּבן ַעַּזאי אֹוֵמר: ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, 
ּובֹוֵרַח ִמן ָהֲעֵבָרה. ֶׁשִּמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה, ַוֲעֵבָרה 

גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. ֶׁשְּׂשַכר ִמְצָוה - ִמְצָוה, ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה 
- ֲעֵבָרה.

 
5

 
5

 
5

 

)ג( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַאל ְּתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, ְוַאל ְּתִהי 
ַמְפִליג ְלָכל ָּדָבר, ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה ְוֵאין 

ְלָך ָדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום.

 
5

 
5

 
5

 

)ד( ַרִּבי ְלִויָטס ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר: ְמֹאד ְמֹאד ֱהֵוי 
ְׁשַפל רּוַח, ֶׁשִּתְקַות ֱאנֹוׁש ִרָּמה. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקא 
אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר, ִנְפָרִעין ִמֶּמּנּו 

ַבָּגלּוי. ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם.

 
5

 
5

 
5

 

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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)ה( ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל )ְּבנֹו( אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ַעל 
ְמָנת ְלַלֵּמד, ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד. ְוַהּלֹוֵמד 

ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות, ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד 
ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות. ַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר: ַאל ַּתֲעֵׂשם 

ֲעָטָרה ְלִהְתַּגֵּדל ָּבֶהם, ְוֹלא ַקְרֹּדם ַלְחּפֹור ָּבֶהם. 
ְוָכְך ָהָיה ִהֵּלל אֹוֵמר: ּוְדִאְׁשַּתֵּמׁש ְּבַתָּגא, ֳחָלף. 

ָהא ָלַמְדָּת, ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמִּדְבֵרי תֹוָרה, נֹוֵטל ַחָּייו ִמן 
ָהעֹוָלם.

 
5

 
5

 
5

 

)ו( ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהּתֹוָרה, ּגּופֹו 
ְמֻכָּבד ַעל ַהְּבִרּיֹות. ְוָכל ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּתֹוָרה, גּופֹו 

ְמֻחָּלל ַעל ַהְּבִריֹות.

 
5

 
5

 
5

 

)ז( ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו אֹוֵמר: ַהחֹוֵׂשְך ַעְצמֹו ִמן ַהִּדין, 
ּפֹוֵרק ִמֶּמּנּו ֵאיָבה ְוָגֵזל ּוְׁשבּוַעת ָׁשְוא. ְוַהַּגס ִלּבֹו 

ְבהֹוָרָאה, ׁשֹוֶטה ָרָׁשע ְוַגס רּוַח.

 
5

 
5

 
5

 

)ח( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַאל ְּתִהי ָדן ְיִחיִדי, ֶׁשֵאין ָּדן 
ְיִחיִדי ֶאָּלא ֶאָחד. ְוַאל ֹּתאַמר ַקְּבלּו ַדְעִּתי, ֶׁשֵהן 

ַרָּׁשִאין ְוֹלא ָאָּתה.

 
5

 
5

 
5

 

)ט( ַרִּבי יֹוָנָתן אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמֹעִני, 
סֹופֹו ְלַקְּיָמּה ֵמעֶׁשר. ְוָכל ַהְמַבֵּטל ֶאת ַהּתֹוָרה 

ֵמעֶׁשר, סֹופֹו ְלַבְּטָלּה ֵמֹעִני.

 
5

 
5

 
5
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)י( ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֱהֵוי ְמַמֵעט ָּבֵעֶסק, ַוֲעסֹוק 
ַּבּתֹוָרה. ֶוֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָכל ָאָדם. ְוִאם ִּבַּטְלָּת 

ִמן ַהּתֹוָרה, ֶיׁש ְלָך ְּבֵטִלים ַהְרֵּבה ְּכֶנְגָּדְך. ְוִאם 
ָעַמְלָּת ַבּתֹוָרה, ֶיׁש )לֹו( ָׂשָכר ַהְרֵּבה ִלֶּתן ָלְך.

 
5

 
5

 
5

 

)יא( ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר: ָהעֹוֶׂשה ִמִצָוה 
ַאַחת, קֹוֶנה לֹו ְפַרְקִליט ֶאָחד. ְוָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַאַחת, 

קֹוֶנה לֹו ַקֵּטיגֹור ֶאָחד. ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, 
ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָענּות. ַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר אֹוֵמר: 

ָּכל ְּכֵנִסָּיה ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. 
ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֵאין סֹוָפה ְלִהְתַקֵּים.

 
5

 
5

 
5

 

)יב( ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע אֹוֵמר: ְיִהי ְכבֹוד ַּתְלִמיְדָך 
ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך, ּוְכבֹוד ֲחֵבְרָך ְּכמֹוָרא ַרָּבְך, 

ּומֹוָרא ַרָּבְך ְּכמֹוָרא ָׁשָמִים.

 
5

 
5

 
5

 

)יג( ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֱהֵוי ָזִהיר ְּבַתְלמּוד, ֶׁשִּׁשְגַגת 
ַּתְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ְׁשלָׁשה 

ְכָתִרים ֵהם, ֶּכֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ְּכֻהָּנה ְוֶכֶתר ַמְלכּות, 
ְוֶכֶתר ֵׁשם טֹוב עֹוֶלה ַעל ַּגֵּביֶהן.

 
5

 
5

 
5

 

)יד( ַרִּבי ְנהֹוַראי אֹוֵמר: ֱהֵוי גֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה, ְוַאל 
ֹּתאַמר ֶׁשִהיא ָתבֹוא ַאֲחֶריָך, ֶׁשֲחֵבֶריָך ְיַקְּימּוָה ְבָיֶדָך. 

ְוֶאל ִּביָנְתָך ַאל ִּתָּׁשֵען.

 
5

 
5

 
5
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)טו( ַרִּבי ַיַּנאי אֹוֵמר: ֵאין ְּבָיֵדינּו ֹלא ִמַּׁשְלַות 
ָהְרָׁשִעים ְוַאף ֹלא ִמִּיּסּוֵרי ַהַּצִּדיִקים. ַרִּבי ַמְתָיא ֶבן 

ָחָרׁש אֹוֵמר: ֱהֵוי ַמְקִּדים ִּבְׁשלֹום ָּכל ָאָדם. ֶוֱהֵוי ָזָנב 
ָלֲאָריֹות, ְוַאל ְּתִהי ֹראׁש ַלּׁשּוָעִלים.

 
5

 
5

 
5

 

)טז( ַרִּבי ַיֲעֹקב אֹוֵמר: ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ַלְּפרֹוְזדֹור 
ִּבְפֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא. ַהְתֵקן ַעְצְמָך ַבְּפרֹוְזדֹור, ְּכֵדי 

ֶׁשִּתָּכֵנס ַלְּטַרְקִלין.

5 5 5  

)יז( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִמָּכל ַחֵּיי ַהעֹוָלם ַהָּבא. 
ְוָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל קֹוַרת רּוַח ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ִמָּכל 

ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה.

5 5 5  

)יח( ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ַאל ְּתַרֶּצה ֶאת 
ֲחֵבְרָך ִּבְׁשַעת ַּכֲעסֹו, ְוַאל ְתַנֲחֶמּנּו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמתֹו 

ֻמָּטל ְלָפָניו, ְוַאל ִּתְׁשַאל לֹו ִּבְׁשַעת ִנְדרֹו, ְוַאל 
ִּתְׁשַּתֵּדל ִלְראֹותֹו ִּבְׁשַעת ַקְלָקָלתֹו.

5 5 5  

)יט( ְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן אֹוֵמר )משלי כ”ד, י”ז-י”ח(: 
“ִּבְנֹפל אֹוִיְביָך ַאל ִּתְׂשָמח ּוִבָּכְׁשלֹו ַאל ָיֵגל ִלֶּבָך, ֶּפן 

ִיְרֶאה ה’ ְוַרע ְּבֵעיָניו ְוֵהִׁשיב ֵמָעָליו ַאּפֹו”.

5 5 5  
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)כ( ֱאִליָׁשע ֶּבן ֲאבּוָיה אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלָמה הּוא 
דֹוֶמה? ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש. ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן ְלָמה 
הּוא דֹוֶמה? ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק. ַרִּבי יֹוֵסי ַבר 
ְיהּוָדה ִאיׁש ְּכַפר ַהַּבְבִלי אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ִמן ַהְּקַטִּנים 

ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ֵקהֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין 
ִמִּגּתֹו. ְוַהּלֹוֵמד ִמן ַהְּזֵקִנים ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ְלאֹוֵכל 

ֲעָנִבים ְּבׁשּולֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ָיָׁשן. ַרִּבי אֹוֵמר: ַאל 
ׁש ַקְנַקן ָחָדׁש  ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקְנַקן, ֶאָּלא ַבֶּמה ֶׁשֶּיׁש ּבֹו. יִֵ

ָמֵלא ָיָׁשן, ְוָיָׁשן ֶׁשֲאִפּלּו ָחָדׁש ֵאין ּבֹו.

5 5 5  

)כא( ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר אֹוֵמר: ַהִּקְנָאה ְוַהַּתֲאָוה 
ְוַהָּכבֹוד מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם.

5 5 5  

)כב( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַהִּיּלֹוִדים ָלמּות, ְוַהֵּמִתים 
ְלֵהָחיֹות, ְוַהַחִּיים ִלּדֹון. ֵליַדע ְלהֹוִדיַע ּוְלִהָּוַדע ֶׁשהּוא 
ֵאל, הּוא ַהּיֹוֵצר, הּוא ַהּבֹוֵרא, הּוא ַהֵּמִבין, הּוא ַהַּדָּין, 
הּוא ֵעד, הּוא ַּבַעל ִּדין, ְוהּוא ָעִתיד ָלדּון. ָּברּוְך הּוא, 
ֶׁשֵאין ְלָפָניו ֹלא ַעְוָלה ְוֹלא ִׁשְכָחה ְוֹלא ַמּׂשֹוא ָפִנים 

ְוֹלא ִמַּקח ׁשֹוַחד, ֶׁשַהֹּכל ֶׁשּלֹו. ְוַדע ֶׁשַהֹּכל ְלִפי 
ַהֶחְׁשּבֹון. ְוַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצֶרָך ֶׁשַהְּׁשאֹול ֵּבית ָמנֹוס ָלְך, 

ֶׁשַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָצר, ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד, ְוַעל 
ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי, ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה ֵמת, ְוַעל ָּכְרֲחָך 

ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

5 5 5  
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פרקי אבות

 ִהְנִני ַלּתֹוָרה - צבעו להנאתכם!
ֲחָזָרה ְוַהֲעָמָקה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ה' ִמְׁשָנה כ"ב(:
ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר: ֲהֹפְך ָּבּה ַוֲהֹפְך ָּבּה, ְּדֹכָּלא ָבּה. ּוָבּה ֶּתֱחֵזי, 

ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּה, ּוִמַּנּה ֹלא ָתזּוַע, ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה.

ְיָלִדים ְיָקִרים.
לימוד

ָחָדׁש?  ַמֶּׁשהּו  ִלְלֹמד  ְלִהְתַקֵּדם  ְרִציֶתם  ְוָיָׁשר  ַמֶּׁשהּו,  ֶׁשְּלַמְדֶּתם  ָלֶכם  ָקָרה 

ְקָראֶתם ֵסֶפר ְמַעְנֵין, ּוְכֶׁשִּסַּיְמֶּתם ִמָּיד ְלַקְחֶּתם ֵסֶפר ַאֵחר? ֶזה ָמה ֶׁשּקֹוֶרה 

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל - ְּכֶׁשּלֹוְמִדים רֹוִצים ְלִהְתַקֵּדם, רֹוִצים ְלהֹוִסיף עֹוד ַּבִּלּמּוד.

ֲאָבל ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים עֹוד, ְוׁשֹוְכִחים ֶאת ָמה ֶׁשָּלַמְדנּו. ָאז ָמה ֶאְפָׁשר 

ַלֲעׂשֹות? 

ַלֲחֹזר ַעל ָמה ֶׁשָּלַמְדנּו, ְלַנּסֹות ִלְלֹמד ׁשּוב ֶאת ָמה  ַהָּדָבר ַהּטֹוב יֹוֵתר הּוא 

ֶׁשָּלַמְדנּו. ֶזה ִיְהֶיה ֵּכיף יֹוֵתר ּוַמְחִּכים יֹוֵתר.

ֶּבן ָּבג ָּבג ְמַלֵּמד אֹוָתנּו: ְּכֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ַעל ַהִּלּמּוד, ֲאַנְחנּו ַּגם זֹוְכִרים אֹותֹו 

ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ֵהַבּנּו  ֶׁשֹּלא  ֲחָדִׁשים  ְּדָבִרים  ְלָהִבין  ְיכֹוִלים  ְוַגם  יֹוֵתר,  טֹוב 

ֶׁשָּלַמְדנּו. ַּגם ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשְּכָבר ָלַמְדנּו ְוֵהַבּנּו - נּוַכל ְלָהִבין טֹוב יֹוֵתר, ְלַחֵּדד 

אֹוָתם ְוִלְלֹמד ֵמֶהם ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים.

ֶיְׁשָנם ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָׂשִמים ֵלב ֲאֵליֶהם ְּבַפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשּקֹוְרִאים, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר 

חֹוְזִרים ְמַגִּלים ֶׁשָהיּו ְרמּוִזים ְּבָמה ֶׁשָּקָראנּו עֹוד ַהְרֵּבה ְּדָבִרים. ָּכָכה ֶזה ֲאִפּלּו 

ְּבֵסֶפר ְקִריָאה. ַּבּתֹוָרה - ֵיׁש ֲהמֹון ֵּפרּוִׁשים. ֵיׁש ַּבּתֹוָרה ְּפָׁשט, ֶרֶמז, ְּדָרׁש ְוסֹוד, 

ְוָלֵכן ְּכָכל ֶׁשּקֹוְרִאים ְולֹוְמִדים יֹוֵתר - ְמַגִּלים עֹוד ָועֹוד. ִעם ַהְרֵּבה ֲחָזרֹות נּוַכל 

ֲאִפּלּו ִלְזֹּכר ֶאת ַהִּלּמּוד ְּבַעל ֶּפה!
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ְלִעִּתים ָקֶׁשה ָלנּו ַלְחֹזר ׁשּוב ָוׁשּוב ְוָעֵלינּו ִלְלֹמד ִמַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ְפֵריָדא:

ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ַעל ַרִּבי ְפֵריָדא ֶׁשְּלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ָהָיה קִֹׁשי ְלָהִבין ֶאת 

ַהִּלּמּוד. ַרִּבי ְפֵריָדא, ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה ָאמֹוָרא ְמֻפְרָסם, ָיַׁשב ִלְלמֹד ִאּתֹו ְוִהְסִּביר לֹו 

ָּכל ָּדָבר ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמים. ַרק ַאֲחֵרי ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמים ַהַּתְלִמיד ֵהִבין.

ְּבֶאָחד ֵמַהָּיִמים ָּבא ָאָדם ְּבֶאְמַצע ַהִּלּמּוד, ְוַרִּבי ְפֵריָדא ָאַמר לֹו ֶׁשַּיְמִּתין ְמַעט, 

ִּכי הּוא ֶּתֶכף ּגֹוֵמר ֶאת ֵסֶדר ַהִּלּמּוד. ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ַרִּבי ְפֵריָדא ִלְלֹמד ַאְרַּבע ֵמאֹות 

ְּפָעִמים ִעם ַהַּתְלִמיד, ָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד ִּכי ֹלא ֵהִבין ֶאת ַהִּמְׁשָנה. ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלא 

ַרִּבי ְפֵריָדא, ִהְסִּביר ַהַּתְלִמיד ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע ֵמַרּבֹו ֶׁשהּוא ֶּתֶכף הֹוֵלְך ַלֲעֹזר 

ְלאֹותֹו ֶאָחד ֶׁשִּנְכַנס, ֹלא ָהְיָתה ַּדְעּתֹו ְּפנּוָיה ִלְׁשֹמַע ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶהְסֵּבר ֵמֹרב 

ְוַיְפִסיק ֶאת  ִיְסַּתֵּלק ַרּבֹו ֵמַהָּמקֹום  ָוֶרַגע הּוא ָחַׁשׁש ֶׁשֶּתֶכף  ְּדָאָגה. ָּכל ֶרַגע 

ַהִּלּמּוד ַהְּמֻׁשָּתף. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֹזאת ַרִּבי ְפֵריָדא הּוא ֹלא ִהְתַרֵּגז, ֶאָּלא ָאַמר: 

ַּדְעְּתָך  ֶאת  ֵּתן  ְּפָעִמים,  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ׁשּוב  ַהֶהְסֵּבר  ִּדְבֵרי  ַעל  ַאְחֹזר  ַעְכָׁשו 

ִלְׁשֹמַע ִּכי ֹלא ֶאְסַּתֵּלק ָּבֶאְמַצע. ְלַאַחר ַאְרַּבע ֵמאֹות ַהְּפָעִמים ַהּנֹוָספֹות - 

ַהַּתְלִמיד ֵהִבין.

ָחָז"ל אֹוְמִרים ִּכי ָיְצָאה ַּבת קֹול ֵמַהָּׁשַמִים ְוָאְמָרה ֶׁשַעל ַהַּמֲעֶׂשה ַהְּמֻיָחד ַהֶּזה 

ַרִּבי ְפֵריָדא ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְחיֹות ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה אֹו ֶׁשהּוא ְוָכל ְּבֵני ּדֹורֹו ִיְזּכּו 

ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא. ַרִּבי ְפֵריָדא ָּבַחר ָּבֶאְפָׁשרּות ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו ִיְזּכּו ְלַחֵּיי 

עֹוָלם ַהָּבא. ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ַּבָּׁשַמִים ֶׁשהּוא ָּבַחר ָּבֶאְפָׁשרּות ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ְלָכל 

ְּבֵני ּדֹורֹו ְוֶהֱעִדיף ֹזאת ַעל ְּפֵני ִלְחיֹות ַחִּיים ֲאֻרִּכים ְּבַעְצמֹו, ָּגְזרּו ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְׁשֵני 

ַהְּדָבִרים ַּגם ַיַחד. 

ְּבִעְקבֹות ַהִּמְׁשָנה ּוְבִעְקבֹות ַרִּבי ְפֵריָדא ַּגם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים לֹוַמר 'ִהְנִני ַלֲחָזָרה 

ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה'. ִנְזֹּכר ְוֵנַדע ֶׁשִּבְזכּות ַהֲחָזָרה ַעל ַהִּלּמּוד, ֲאַנְחנּו ַּגם זֹוְכִרים 

טֹוב יֹוֵתר ְוַגם ְמִביִנים ְּדָבִרים טֹוב יֹוֵתר.

ַּבֲהָבָנה  ִלְּמדּו  ֶׁשְּלַמְדֶּתם.  ִמְּגָמָרא  ַּכָּמה ׁשּורֹות  ִמְׁשָנה ַאַחת אֹו  ַּבֲחרּו 

טֹוָבה ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַהְתִחילּו ְלַׁשֵּנן ְלָפחֹות 10 ַּפַעם )ִּבְמקֹום 400 ֶׁשל משימה

ַרִּבי ְפִריָדא(. ְלַאַחר ַהֲחָזָרה ִּכְתבּו ָּכאן: 

________________________________ ֵמַהֲחָזָרה?  ִהְרַוְחֶּתם  ָמה 

________________________________________________

________________________________________________

_________________________ ֶּפה?  ְּבַעל  זֹוְכִרים  ְּכָבר  ַאֶּתם  ַהִאם 

________________________________________________

________________________________________________

ַהִאם ַאֶּתם ְמִביִנים טֹוב יֹוֵתר? _____________________________

________________________________________________

ִאם ִּתְרצּו ּתּוְכלּו ְלַהְמִׁשיְך עֹוד ָועֹוד!

רֹוִצים ִלְלֹמד עֹוד? ִהָּכְנסּו ּוְצפּו ַּבִּסְרטֹון.
סרטון
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ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ֵּכיַצד ַנְצִליַח ְלִהְתַּכֵּון ַּבְּתִפָּלה?

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה י"ד(: "הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 
ִאם ֵאין ֲאִני ִלי - ִמי ִלי. ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי - ָמה ֲאִני. 

ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו - ֵאיָמָתי".

ַנְחׁשֹון, ָלָּמה קֹוְרִאים ְלָך ָּכְך? ָׁשַאל ַמַּתְנָיה.
לימוד

ֶּבן  ַנְחׁשֹון  ְּכמֹו  ָזִריז  ֶׁשֶאְהֶיה  "ָרצּו  ַנְחׁשֹון,  ֵהִׁשיב  ֶׁשִּלי",  "ַההֹוִרים 

ַעִּמיָנָדב ֶׁשָּקַפץ ִראׁשֹון ַלַּמִים ַּכֲאֶׁשר ה' ִצָּוה ְלִהָּכֵנס ְלַים סּוף ְוַהָּים ִנְבַקע".

ַמַּתְנָיה ִהְתַלֵהב ֵמַהֵּׁשם ֶׁשל ַנְחׁשֹון: "ֵאיֶזה ֵׁשם ָיֶפה! ֶזה ַמְתִאים ְלָמה ֶׁשָלַמְדנּו 

ַּבִּמְׁשָנה ֶׁשִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר "ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשו - ֵאיָמַתי?" ִאם ַעְכָׁשו 

ֹלא ִנְפַעל ִּבְזִריזּות, ִמי יֹוֵדַע ִאם נּוַכל ׁשּוב ְלַבֵּצַע? ָהַרב ֶׁשָּלנּו ִהְסִּביר ֶׁשָּכָכה 

ֶזה ֹלא ַרק ַּבֲעִׂשַּית ִמְצוֹות ֶאָּלא ַּגם ַּבְּתִפָּלה. ָעֵלינּו ְלִהְתַאֵּמץ ְלַנֵּצל ֶאת ָהֶרַגע 

ֶׁשּבֹו ָאנּו ִנְמָצִאים ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה, ֶׁשֲהֵרי "ִאם ֹלא ַעְכָׁשו - ֵאיָמַתי?""

ַנְחׁשֹון: "ֹלא ָּתִמיד ָּפׁשּוט ְלַהְצִליַח ְלִהְתַּכֵּון, זֹו ַמָּמׁש ֲעבֹוָדה ָקָׁשה". 

ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת  ַּבְּגָמָרא  ְוָכְך ָּכתּוב  ַּבֵּלב  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ְּתִפָּלה  ְיָקִרים,  ְיָלִדים 

ֶאל  ִּתְׁשְמעּו  ָׁשֹמַע  ִאם  "ְוָהָיה  ְׁשַמע:  ִּבְקִריַאת  ַהָּפסּוק  ַעל  ע"א(  ב'  )ַּדף 

ִמְצוֹ ַֹּתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא-ֹלֵקיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל 

ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם".

ֲעבֹוָדה  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ְּתִפָּלה.  זֹו  אֹוֵמר  ֱהֶוי  ַּבֵּלב?  ֶׁשִהיא  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ֵאיזֹו 

ֶׁשַּבֵּלב, ֲעבֹוָדה ֶׁשל ַמָּמׁש. ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשִהיא ּדֹוֶרֶׁשת ַמֲאָמץ ְּכמֹו ָּכל ֲעבֹוָדה. 
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ְלִהְתַּכֵּון  ֶאָּלא  ֵמַהֶּפה,  ַהִּמִּלים  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַרק  ֹלא  ִהיא  ַּבְּתִפָּלה  ָהֲעבֹוָדה 

ְוַלֲחֹׁשב מּול ִמי ָאנּו ִנְמָצִאים. 

ַהַּדּקֹות  ְלַפְסֵפס ֶאת  ָלנּו  ַהֶּמֶלְך. ָאסּור  ְלַדֵּבר ִעם  יֹום  ָּכל  ִהְזַּדְּמנּות  ָלנּו  ֵיׁש 

ָהֵאּלּו, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַחֵּפׂש ֵעצֹות ֵּכיַצד ְלַהְצִליַח ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַנֵּצל ֶאת ָהֶרַגע ֶׁשל 

ַהְּתִפָּלה. ִאם ֹלא ַעְכָׁשו - ֵאיָמַתי?

ַּבְּתִפָּלה.  ּוְלִהְתַּכֵּון  ה'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְלַהְצִליַח  ֲחׁשּובֹות  ֵעצֹות  ְׁשֵּתי  ִלְפֵניֶכם 

ָהֵעצֹות ֵהן ֵמַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ֵמָראִדין ַהְּמֻכֶּנה "ֶהָחֵפץ ַחִּיים" זצ"ל )ְּבִסְפרֹו 

'ֵׁשם עֹוָלם'(.

ְּדָבָריו,  ְּבִלי ְלָפֵרׁש ֶאת  ַחִּיים"  ָנִביא אֹוָתן ִּבְלׁשֹונֹו ַהְּטהֹוָרה ֶׁשל "ֶהָחֵפץ  ָאנּו 

ְוִנְרֶאה ִאם ַּתְצִליחּו ְלָהִבין!

ֵעָצה ִראׁשֹוָנה:

ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ָּפִנים  ָּכל  ְוַעל  ַהִּסּדּור,  ִמּתֹוְך  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ָצִריְך  ַלֹּכל,  "ִראׁשֹון 

ֶעְׂשֵרה. ּוִמָּכל ָמקֹום ַּגם ָּבֶזה ֵאיֶנּנּו ְמֻׁשָּמר ִמֹּכל ָוֹכל ֵמָעְרַמת ַהֵּיֶצר ַהַּמִּפיל 

ִטְרדֹות ַעל ָהָאָדם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַכֵּון". 

ֵעָצה ְׁשִנָּיה:

ְלִהְתּבֹוֵנן ָמה רֹוֶצה  ְּבֶזה, ֶׁשָּצִריְך  ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְקָצת ֵעָצה  "ְוִהְזִמין 

ְלַבֵּקׁש ֶמה' ְוַעל ָמה ְיָבְרֶכּנּו, ְוַאַחר ָּכְך ֹיאַמר אֹוָתּה ְּבָרָכה. ְוַאל ַיֲחֹׁשב ַהּקֹוֵרא 

ָּבַחְנִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּדָבר,  ֵכן  ֹלא  ְזַמן(.  )=ַהְרֵּבה  ָּגדֹול  ִׁשהּוי  ָצִריְך  ֶזה  ֶׁשָּדָבר 

ְוִנִּסיִתי, ֶאָּלא ִיְהֶיה ָּפתּוַח ַהִּסּדּור ֶנֶגד ֵעיָניו ְוִיְתּבֹוֵנן ַרק ֵאיֶזה ְרָגִעים ֲאָחִדים 

ַעל ָמה  ִיְתּבֹוֵנן  ַרק  ְּבִפיו,  ֶהְרֵּגלֹו  ְּכִפי  ַהְּבָרכֹות  ֹיאַמר  ְוֹלא  ְּבָרָכה...  ֹּכל  ֹקֶדם 

ֶׁשהּוא ְמָבֵרְך ָלה', ְוֹיאַמר ִּבְזִריזּות ּוְבִׂשְמָחה ָּכל ְּבָרָכה, ַעל ֶׁשָּזָכה ְלָבֵרְך ָלה' 

ֱאלֹוֵקי ַהָּׁשַמִים".
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ַּבִּמִּלים  ָּכאן  אֹוָתן  ִרְׁשמּו  טֹובֹות.  ֵעצֹות  ְׁשֵּתי  ָלנּו  ָיַעץ  ַחִּיים"  "ֶהָחֵפץ 
ֶׁשָּלֶכם ַעל ְמַנת ֶׁשִּתְזְּכרּו אֹוָתן ֵהיֵטב ְותּוְכלּו ְלַיְּׂשָמן:משימה

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ַעל ָהֵעָצה ֶׁשל "ֶהָחֵפץ ַחִּיים" 
סרטון

ִמִּפי ָהַרב ַחִּיים ֱאָיל? ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון: 
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 ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - 
ַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות ִּבירּוָׁשַלִים 

ֲעָׂשָרה  ה'(:  ִמְׁשָנה  ה'  )ֶּפֶרק  ֶנֱאַמר  ָאבֹות  ְּבִפְרֵקי 
ִנִּסים ַנֲעׂשו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש:

ַהקֶֹּדׁש  ְּבַׂשר  ִהְסִריַח  ְוֹלא  ַהקֶֹּדׁש,  ְּבַׂשר  ֵמֵריַח  ִאָּשׁה  ִהִּפיָלה  ֹלא 
ְלֹכֵהן  ֶקִרי  ֵאַרע  ְוֹלא  ַהִּמְטַּבַחִים,  ְּבֵבית  ְזבּוב  ִנְרָאה  ְוֹלא  ֵמעֹוָלם, 
ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְוֹלא ִּכּבּו ְגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה, ְוֹלא 
ִנְּצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָׁשן, ְוֹלא ִנְמָצא ְּפסּול ָּבֹעֶמר ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם 
ּוְבֶלֶחם ַהָּפִנים. עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים, ְוֹלא ִהִּזיק ָנָחׁש 

ְוַעְקָרב ִּבירּוָׁשַלִים ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: 
ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים.

ִלְכבֹוד יֹום ְירּוָׁשַלִים ַהִּמְתָקֵרב, 
לימוד

ִנְלַמד ִּביִחיָדה זֹו ִמְׁשָנה ַהְּמַדֶּבֶרת ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהּיֹום 

ִנְתַמֵּקד ִּבְׁשַנִים ִמּתֹוְך ַהִּנִּסים ַהָּללּו: 

ְּפֵני ֶׁשַטח ֹלא  ַעל  ִהְתָּפְרָׂשה  ָהֲעָזָרה  ְרָוִחים".  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ְצפּוִפים  "עֹוְמִדים 

ת ָהְרָגִלים ַחָּיב ָּכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָאֵכן  ָּגדֹול. ִּבְׁשלֹוׁׁשֶ

ָהְיָתה ֲעמּוָסה  ְוָהֲעָזָרה  ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש,  ַרִּבים ְמאֹוד  ֲאָנִׁשים  ִהִּגיעּו  ֶרֶגל  ְּבָכל 

ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ִליֹכֶלת ִקּבּוָלּה. ַּגם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִהִּגיַע ָקָהל ַרב ַלֲחזֹות ַּבֲעבֹוַדת 

ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול. 

ֻּכָּלנּו ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּמָּלה ָצפּוף, ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ִלְהיֹות ְּדחּוִקים ּוְצמּוִדים ֶאָחד 

ִמַּבְרְטנּוָרא ֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁשַהִּמָּלה  ַרִּבי עֹוַבְדָיה  ְלַהִּכיר ַּגם ֶאת ֵּפרּוׁש  ְּכַדאי  ַלֵּׁשִני. 

ָצפּוף ִהיא ִמְּלׁשֹון ַהִּמָּלה "ָצף". הּוא ַמְסִּביר ֶׁשַהְּצִפיפּות ָהְיָתה ֹּכה ְּגדֹוָלה ַעד 

ֶׁשֹּלא ָהָיה ָמקֹום ְלַהִּניַח ּבֹו ֶאת ַּכף ָהֶרֶגל, ּוְכמֹו ֶׁשָּצִפים ֵמַעל ַהַּמִים, ָּכְך ֵהם 

ִהְרִּגיׁשּו ְּכִאּלּו ֶׁשֵהם ָצִפים ֵמַעל ִרְצַּפת ָהֲעָזָרה, עֹוְמִדים ִנָּׂשִאים ָּבֲאִויר ּוְבֹקִׁשי 

נֹוְגִעים ָּבָאֶרץ.
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ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ִמֶּדֶרְך ָהעֹוָלם, ַּכֲאֶׁשר עֹוֵמד ָקָהל ָּגדֹול ִּבְמֻיָחד, ָּכל ְּתזּוָזה ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהם, ָּכל 

ֶזה  ַעל  ֶזה  ִלֹּפל  ַוֲעלּוִלים  ַהּסֹוְבִבים,  ָּכל  ֶאת  ְודֹוֶחֶפת  ּדֹוֶחֶקת   – ַקָּלה  ְּכִפיָפה 

ּוְלַהִּגיַע ְלַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. אּוָלם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאַרע ֵנס ָּגדֹול: ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ָהיּו 

עֹוְמִדים ְצפּוִפים, ַאְך ְּכָלל ְּבִלי ִלְדֹחף ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני. ֵהם ָעְמדּו ְּבַאֲהָבה ְּגדֹוָלה, 

ֻּכָּלם  ָהיּו   - ַּבִּוּדּוי  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ְיֵדי  ַעל  ַהְּמֹפָרׁש  ַהֵּׁשם  ַהְזָּכַרת  ְזַמן  ּוְכֶׁשִהִּגיַע 

ִמְׁשַּתֲחִוים. ַהִהְׁשַּתֲחָוָיה יֹוֶצֶרת ַמָּצב ֶׁשַחָּיִבים ִלְכאֹוָרה ִלְדֹחף ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֲחוֹות, 

ֲאָבל ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה ָקָרה ֵנס ְוָכל ֶאָחד ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ָרחֹוק ֵמַהִּמְתַּפֵּלל ַהָּסמּוְך 

ִהְׁשַּתֲחָוה  ָאָדם  ָּכל  ְלֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ֵּבין  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשל  ֶרַוח  נֹוַצר  ְלֶפַתע  לֹו. 

ְוִהְתַוָּדה ְלַבּדֹו ְּבֹלא ֶׁשִּיָּכֵנס ָהַאֵחר ִלְתחּומֹו.

ֵנס ָּגלּוי ָהָיה ָׁשם! ָהָיה ֶזה ֶאָחד ַהְּמקֹומֹות ֶׁשֶהֱחִזיק ַהּמּוָעט ֶאת ַהְּמֻרֶּבה. ֵמֲאחֹוֵרי 

ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְמִעים ֶאת  ָהיּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּבִרּיֹות.  ְּכבֹוד  ְׁשִמיַרת  ָעְמָדה  ַהֻּמְפָלא  ַהֵּנס 

ַהֵּׁשם ַהְּמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֹּכֵהן ָּגדֹול, ָהיּו נֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ּוִמְתַוִּדים ְּבַלַחׁש. ְּבֵנס 

ִהְתַרֵחק ָּכל ֶאָחד ִמְּׁשֵכנֹו ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה ְלָידֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשַמע ַהָּלה ֶאת ֲחָטָאיו 

ָהִאיִׁשִּיים ֶׁשל ְׁשֵכנֹו ְוִיְתַּבֶּזה ְּבֵעיָניו. 

ֵאַרע  נֹוָסף  ֵנס  ִּבירּוָׁשַלִים".  ֶׁשָאִלין  ַהָּמקֹום  ִלי  ַצר  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ָאַמר  "ֹלא 

ִּבְקִביעּות ָּבִעיר ְירּוָׁשַלִים. ָהִעיר ֵהִכיָלה ְּבִקְרָּבּה ְּבֹרַחב ֵלב ֶאת ָּכל ַהָּדִרים ָּבּה 

ְוֶאת ָּכל ָהעֹוִלים ֵאֶליָה. ְּבֵעת ָהֲעִלָּיה ָלֶרֶגל ִהְתַאֵּסף ִּבירּוָׁשַלִים ָקָהל ָעצּום ֲאֶׁשר 

ְוָהָיה  ֵנס,  ַנֲעָׂשה  ִּבירּוָׁשַלִים.  ָללּון  ְצִריִכים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ְלִמְליֹוִנים.  ְלִעִּתים  ִהִּגיַע 

ְלֻכָּלם ָמקֹום ְלִהְתַאְכֵסן ּבֹו.

ַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים ָהיּו ְראּוִיים ְלֵנס ֶזה. ֵהם ָהיּו ְנִדיֵבי ֵלב ּוְמַחְּזִרים ַאַחר אֹוְרִחים. 

ֵמעֹוָלם ֹלא ִמֲהרּו ְלַׁשֵּלַח ֶאת ָהאֹוֵרַח ִמֵּביָתם, ְוַהְּצִפיפּות ֹלא ֵהִעיָבה ַעל ִׂשְמַחת 

ָהֶרֶגל. ָהַאֲהָבה ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ָהְיָתה ֹּכה ֲעֻמָּקה, ַעד ֶׁשְּלָכל אֹוֵרַח ָהָיה ָמקֹום. 

ָהאֹוֵרַח ָׂשַמח ִּבְמָאְרחֹו ְוַהְּמָאֵרַח ָׂשַמח ְּבאֹוְרחֹו. ָהָיה ֶזה ֵנס ִמָּׁשַמִים, ַאְך ִהְׁשַּתֵּתף 

ְּבָכְך ִלּבֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַהְּמָאֵרַח ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהֹּכל ְוָׂשַמח ְּבאֹוְרָחיו. ַהָּדָבר ַמְזִּכיר ֶאת 

ָהִאְמָרה: 'ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָמקֹום ַּבֵּלב - ֵיׁש ָמקֹום ַּבַּבִית'. ְּכֶׁשַאֲהָבה ְוַאְחָוה ׂשֹוְרִרים ֵּבין 

ָּבָניו ֶׁשל ַהָּמקֹום )ִּכּנּוי ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא(, ָאז "ֹלא ָאַמר ָאָדם ַצר ִלי ַהָּמקֹום".

ִלְפֵני 55 ָׁשִנים, בכ"ח ְּבִאָּיר תשכ"ז, ָזִכינּו ְלַהֲחִזיר ֵאֵלינּו ֶאת ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ַיַחד 

ִעם ֲחָלִקים ִנְכָּבִדים ַוֲחׁשּוִבים ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ֶחְברֹון ִויהּוָדה, ׁשֹוְמרֹון ּוְרצּוַעת 
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ַעָּזה ְוָרַמת ַהּגֹוָלן. ָּכל ֵאּלּו ִנְכְּבׁשּו ְּבִנִּסים ֲעצּוִמים ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים. ָאנּו מֹוִדים ַעל ָּכְך 

ּוִמְתַּפְּלִלים ְּתִפַּלת ַהֵּלל ֲחִגיִגית ְּכַתָּקַנת ָהַרָּבנּות ָהָראִׁשית. ְּכֵׁשם ֶׁשָעִלינּו קֹוָמה 

ְּביֹום ֶזה ְוָזִכינּו ִלְכֹּבׁש ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ָאנּו ְמַצִּפים ַמָּמׁש ְּבָקרֹוב ַלֲעלֹות קֹוָמה נֹוֶסֶפת 

ַּבֹּקֶדׁש ְוִלְזּכֹות ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ִמן ַהְּסָתם אֹוָתם ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַיְחְזרּו ִלְהיֹות 

ְּכמֹו ָאז. ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתּכֹוֵנן ְוִלְהיֹות אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה ְּכמֹו ִּביֵמי ֶקֶדם, ּוִבְזכּות 

ַאֲהַבת ַהִחָּנם ֶׁשָּלנּו - ִנְזֶּכה ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה.

ַאְנֵׁשי  ְּכמֹו  ַהֵּלב  ָּכל  ִעם  אֹותֹו  ֵלָאֵרַח  ְוָנסּו  ַהַּבְיָתה  ֵאֵליֶכם  ָחֵבר  ַהְזִמינּו 
ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה. משימה ָלאֹוֵרַח  ְנַתֶּתם  ְוֵאיְך  ֵאַרְחֶּתם  ִמי  ֶאת  ָּכאן  ִּכְתבּו  ְירּוָׁשַלִים. 

ּתּוְכלּו  ָמה  ָּכאן  ִּכְתבּו  ְּבֵביְתֶכם,  ְלָאֵרַח  ָּכֵעת  ֶאְפָׁשִרי  ִּבְלִּתי  ִאם  ְלִחּלּוִפין 

ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלָאֵרַח אֹוְרִחים ִעם ָּכל ַהֵּלב. 

רֹוִצים ְלִהְתַחֵּבר עֹוד ִלירּוָׁשַלִים? ִהָּכְנסּו ּוְצפּו ַּבִּסְרטֹון:
סרטון
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ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון
 ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)א( ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּוַמה ַּתְלמּוד 
לֹוַמר, ַוֲהֹלא ְבַמֲאָמר ֶאָחד ָיכֹול ְלִהָּבְראֹות! ֶאָּלא 

ְלִהָּפַרע ִמן ָהְרָׁשִעים ֶׁשְּמַאְּבִדין ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא 
ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות, ְוִלֵּתן ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים 

ֶׁשְּמַקְּיִמין ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות.

5 5 5  

)ב( ֲעָׂשָרה דֹורֹות ֵמָאָדם ְוַעד ֹנַח, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ֶאֶרְך 
ַאַּפִים ְלָפָניו, ֶׁשָּכל ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין ַעד 

ֶׁשֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול. ֲעָׂשָרה דֹורֹות ִמֹּנַח 
ְוַעד ַאְבָרָהם, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ֶאֶרְך ַאַּפִים ְלָפָניו, ֶׁשָּכל 

ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין, ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ְוִקֵּבל 
ָעָליו ְׂשַכר ֻּכָּלם.

5 5 5  

)ג( ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָּסה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו 
ַהָּׁשלֹום ְוָעַמד ְּבֻכָּלם, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ִחָּבתֹו ֶׁשל 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום.

5 5 5  

)ד( ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים ַוֲעָׂשָרה 
ַעל ַהָּים. ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל 
ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ְוֶעֶׂשר ַעל ַהָּים. ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות 

ִנּסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא ַבִּמְדָּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)במדבר י”ד, כ”ב(: “ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוֹלא 

ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי”.

5 5 5  

ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ה'

)ה( ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ֹלא 
ִהִּפיָלה ִאָּׁשה ֵמֵריַח ְּבַׂשר ַהֹּקֶדׁש, ְוֹלא ִהְסִריַח ְּבַׂשר 
ַהֹּקֶדׁש ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ִנְרָאה ְזבּוב ְּבֵבית ַהִּמְטְּבַחִים, 
ְוֹלא ֵאַרע ֶקִרי ְלֹכֵהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְוֹלא ִכּבּו 

ְגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה, ְוֹלא ָנְצָחה ָהרּוַח ֶאת 
ַעּמּוד ֶהָעָׁשן, ְוֹלא ִנְמָצא ְפסּול ָּבֹעֶמר ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם 
ּוְבֶלֶחם ַהָּפִנים, עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים, 
ְוֹלא ִהִּזיק ָנָחׁש ְוַעְקָרב ִּבירּוָׁשַלִים ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ָאַמר 

ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים.

5 5 5  

)ו( ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, 
ְוֵאּלו ֵהן: ִּפי ָהָאֶרץ, ּוִפי ַהְּבֵאר, ּוִפי ָהָאתֹון, ְוַהֶּקֶׁשת, 

ְוַהָּמן, ְוַהַּמֶּטה, ְוַהָּׁשִמיר, ְוַהְּכָתב, ְוַהִּמְכָּתב, ְוַהּלּוחֹות. 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַאף ַהַּמִּזיִקין, וְקבּוָרתֹו ֶׁשל מֶׁשה, ְוֵאילֹו 

ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַאף ְצָבת ִבְצָבת 
ֲעׂשּוָיה.

5 5 5  

)ז( ִׁשְבָעה ְדָבִרים ַּבֹּגֶלם ְוִׁשְבָעה ֶּבָחָכם. ָחָכם ֵאינֹו 
ְמַדֵּבר ִּבְפֵני ִמי ֶׁשהּוא ָגדֹול ִמֶּמּנּו ְּבָחְכָמה ּוְבִמְנָין, 
ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלתֹוְך ִּדְבֵרי ֲחֵברֹו, ְוֵאינֹו ִנְבָהל ְלָהִׁשיב, 

ׁשֹוֵאל ָּכִעְנָין ּוֵמִׁשיב ַּכֲהָלָכה, ְואֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון 
ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון, ְוַעל ַמה ֶּׁשֹּלא ָׁשַמע, אֹוֵמר 

ֹלא ָׁשַמְעִּתי, ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת. ְוִחּלּוֵפיֶהן ַּבֹּגֶלם.

5 5 5  

ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון
 ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים
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)ח( ִׁשְבָעה ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ָּבִאין ָלעֹוָלם ַעל ִׁשְבָעה 
גּוֵפי ֲעֵבָרה. ִמְקָצָתן ְמַעְּׂשִרין ּוִמְקָצָתן ֵאיָנן ְמַעְּׂשִרין, 

ָרָעב ֶׁשל ַּבֹּצֶרת ָּבָאה, ִמְקָצָתן ְרֵעִבים ּוִמְקָצָתן 
ְׂשֵבִעים. ָּגְמרּו ֶׁשֹּלא ְלַעֵּׂשר, ָרָעב ֶׁשל ְמהּוָמה ְוֶׁשל 

ַּבֹּצֶרת ָּבָאה. ְוֶׁשֹּלא ִלּטֹול ֶאת ַהַחָּלה, ָרָעב ֶׁשל 
ְּכָלָיה ָּבָאה. ֶּדֶבר ָּבא ָלעֹוָלם ַעל ִמיתֹות ָהֲאמּורֹות 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִנְמְסרּו ְלֵבית ִּדין, ְוַעל ֵּפרֹות ְׁשִביִעית. 
ֶחֶרב ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל ִעּנּוי ַהִּדין, ְוַעל ִעּוּות ַהִּדין, ְוַעל 

ַהּמֹוִרים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה.

5 5 5  

)ט( ַחָּיה ָרָעה ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל ְׁשבּוַעת ָׁשְוא, ְוַעל 
ִחּלּול ַהֵּׁשם. ָּגלּות ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה 

ָזָרה, ְוַעל ִגּלּוי ֲעָריֹות, ְוַעל ְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְוַעל 
ַהְׁשָמַטת ָהָאֶרץ. ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים ַהֶּדֶבר ִמְתַרֶּבה. 

ָּבְרִביִעית, ּוַבְׁשִביִעית ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ּוְבמֹוָצֵאי 
ֶהָחג ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָּבְרִביִעית, ִמְּפֵני ַמְעַׂשר ָעִני 

ֶׁשַּבְּׁשִליִׁשית. ַּבְּׁשִביִעית, ִמְּפֵני ַמְעַׂשר ָעִני ֶׁשַּבִּׁשִּׁשית. 
ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, ִמְּפֵני ֵפרֹות ְׁשִביִעית. ּוְבמֹוָצֵאי 
ֶהָחג ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ִמְּפֵני ֶגֶזל ַמְּתנֹות ֲעִנִּיים.

5 5 5  

)י( ַאְרַּבע ִמּדֹות ָּבָאָדם. ָהאֹוֵמר ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּלָך 
ֶׁשָּלְך - זֹו ִמָּדה ֵבינֹוִנית. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, זֹו ִמַּדת ְסדֹום. 
ֶׁשִּלי ֶׁשָּלְך ְוֶׁשְּלָך ֶׁשִּלי - ַעם ָהָאֶרץ. ֶׁשִּלי ֶׁשָּלְך ְוֶׁשְּלָך 

ֶׁשָּלְך - ָחִסיד. ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּלָך ֶׁשִּלי – ָרָׁשע.

5 5 5  

ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון
 ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון
 ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)יא( ַאְרַּבע ִמּדֹות ַּבֵּדעֹות. נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות 
- ָיָצא ְׂשָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו, ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות, 

ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִּבְׂשָכרֹו ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות - 
ָחִסיד. נֹוַח ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות – ָרָׁשע.

5 5 5  

)יב( ַאְרַּבע ִמּדֹות ַּבַּתְלִמיִדים. ַמֵהר ִלְׁשמֹוַע ּוַמֵהר 
ְלַאֵּבד - ָיָצא ְׂשָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו. ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה 

ְלַאֵּבד, ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִבְׂשָכרֹו. ַמֵהר ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה 
ְלַאֵּבד - ָחָכם. ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ּוַמֵהר ְלַאֵּבד - ֶזה 

ֵחֶלק ָרע.

5 5 5  

)יג( ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבנֹוְתֵני ְצְדָקה. ָהרֹוֶצה ֶׁשִּיֵּתן ְוֹלא 
ִיְּתנּו ֲאֵחִרים - ֵעינֹו ָרָעה ְּבֶׁשל ֲאֵחִרים. ִיְּתנּו ֲאֵחִרים 
ְוהּוא ֹלא ִיֵּתן - ֵעינֹו ָרָעה ְבֶׁשּלֹו. ִיֵּתן ְוִיְּתנּו ֲאֵחִרים - 

ָחִסיד. ֹלא ִיֵּתן ְוֹלא ִיְּתנּו ֲאֵחִרים - ָרָׁשע.

5 5 5  

)יד( ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבהֹוְלֵכי ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש. הֹוֵלְך ְוֵאינֹו 
עֹוֶׂשה - ְׂשַכר ֲהִליָכה ְבָידֹו. עֹוֶׂשה ְוֵאינֹו הֹוֵלְך - ְׂשַכר 

ַמֲעֶׂשה ְבָידֹו. הֹוֵלְך ְועֹוֶׂשה - ָחִסיד. ֹלא הֹוֵלְך ְוֹלא 
עֹוֶׂשה – ָרָׁשע.

5 5 5  

)טו( ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּביֹוְׁשִבים ְלְפֵני ֲחָכִמים. ְספֹוג, 
ּוַמְׁשֵּפְך, ְמַׁשֶּמֶרת, ְוָנָפה. ְספֹוג - ֶׁשהּוא סֹוֵפג ֶאת 
ַהֹּכל. ַמְׁשֵּפְך, ֶׁשַּמְכִניס ָּבזֹו ּומֹוִציא ָבזֹו. ְמַׁשֶּמֶרת 

- ֶׁשּמֹוִציָאה ֶאת ַהַּיִין ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהְּׁשָמִרים. ְוָנָפה - 
ֶׁשּמֹוִציָאה ֶאת ַהֶּקַמח ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהֹּסֶלת.

5 5 5  
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)טז( ָּכל ַאֲהָבה ֶׁשִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר, ָּבֵטל ָּדָבר, 
ְּבֵטָלה ַאֲהָבה. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְבָדָבר, ֵאיָנּה ְּבֵטָלה 

ְלעֹוָלם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה ַהְּתלּוָיה ְבָדָבר - זֹו ַאֲהַבת 
ַאְמנֹון ְוָתָמר. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְבָדָבר - זֹו ַאֲהַבת ָּדִוד 

ִויהֹוָנָתן.
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)יז( ָּכל ַמֲחלֹוֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים - סֹוָפּה 
ְלִהְתַקֵּים. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים - ֵאין סֹוָפּה 

ְלִהְתַקֵּים. ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחלֹוֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים - זֹו 
ַמֲחלֹוֶקת ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים - זֹו 

ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו.
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)יח( ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים - ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו. 
ְוָכל ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים - ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות 

ְּתׁשּוָבה. מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות ָהַרִּבים 
ָּתלּוי ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ל”ג, כ”א(: "ִצְדַקת ה’ ָעָׂשה 

ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל”. ָיָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת 
ָהַרִּבים, ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלכים א’ 

ט”ו, ל’(: “ַעל ַחֹּטאות ָיָרְבָעם )ֶּבן ְנָבט( ֲאֶׁשר ָחָטא 
ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל”.
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)יט( ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ַהָּללּו - ִמַּתְלִמיָדיו 
ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ּוְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֲאֵחִרים - ִמַּתְלִמיָדיו 

ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַעִין טֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפׁש 
ְׁשָפָלה - ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַעִין ָרָעה, ְורּוַח 
ְּגבֹוָהה, ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַמה 

ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם 
ָהָרָׁשע? ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו אֹוְכִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְונֹוֲחִלין ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ח’, כ”א(: “ְלַהְנִחיל 
אֲֹהַבי ֵיׁש, ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמֵּלא”. ֲאָבל ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם 

ָהָרָׁשע יֹוְרִׁשין ֵּגיִהָּנם ְויֹוְרִדין ִלְבֵאר ַׁשַחת, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)תהלים נ”ה, כ”ד(: “ְוַאָּתה ֱאֹלִקים ּתֹוִריֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת, 

ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה ֹלא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך”.
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)כ( ְיהּוָדה ֶבן ֵּתיָמא אֹוֵמר: ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר 
ְוָרץ ַּכְּצִבי ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים. 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהָּנם, ובֶׁשת ָּפִנים ְלַגן 
ֵעֶדן. ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה’ ֱאֹלֵקינּו ֶׁשִּתְבֶנה ִעיְרָך 

ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך.
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)כא( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ַלִּמְקָרא, ֶּבן 
ֶעֶׂשר ַלִּמְׁשָנה, ֶּבן ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ַלִּמְצֹות, ֶּבן ֲחֵמׁש 

ֶעְׂשֵרה ַלַּתְלמּוד, ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֻחָּפה, ּבן ֶעְׂשִרים 
ִלְרּדֹוף, ֶּבן ְׁשלִׁשים ַלֹּכַח, ֶּבן ַאְרָּבִעים ַלִּביָנה, ֶּבן 

ֲחִמִּׁשים ָלֵעָצה, ֶּבן ִׁשִּׁשים ַלִזְקָנה, ֶּבן ִׁשְבִעים ַלֵּׂשיָבה, 
ֶּבן ְׁשמֹוִנים ַלְּגבּוָרה, ֶּבן ִּתְׁשִעים ָלׁשּוַח, ֶּבן ֵמָאה ְּכִאּלּו 

ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם.
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)כב( ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר: ֲהָפְך ָּבּה ַוֲהָפְך ָּבּה, ְּדכָֹּלא ָבּה. 
וָבּה ֶּתֱחֵזי, ְוִסיב ּוְבֵלה ַבּה, ּוִמַּנּה ָלא ְתזּוַע, ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה 

טֹוָבה ֵהיֶמָּנה. ֶּבן ֵהא ֵהא אֹוֵמר: ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא.
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 ִהְנִני ַלּתֹוָרה - 
ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלְׁשָמּה

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

ּומֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹונֹו, ּוְמַגַּדְלּתֹו ּוְמרֹוַמְמּתֹו ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים.

ָׁשלֹום ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים. 
לימוד

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

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

לֹוֵמד ַּבָּׁשבּוַע ַהָּסמּוְך ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות.

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

ּוְלַמְדֶּתם עֹוד ָועֹוד ְּכֵדי ִלְזּכֹות?

ָקָרה ָלֶכם ֶׁשֱהִייֶתם ַחָּיִבים ְלַקֵּבל ִצּיּון טֹוב ְּבִמְבַחן ְוִהְתַחְלֶּתם ִלְלֹמד ַהְרֵּבה 

ְזַמן ֵמֹראׁש ְּכֵדי ְלַהְצִליַח?

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

ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ְלִהְתַאֵּמץ  ָצִריְך  ּתֹוָרה  ֶׁשְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ֵמִאיר,  ַרִּבי  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד 

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

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

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

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

אֹוָתנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוִמֵּמיָלא ֲאַנְחנּו ַנֲעִׂשים טֹוִבים ּוְטהֹוִרים יֹוֵתר.

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

ֶזה ֹלא ִלּמּוד ִלְׁשָמּה!

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

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

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

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

ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵהִׁשיב ֶׁשִאם ָאָדם רֹוֶצה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ּוֵמִבין ֶׁשַהּתֹוָרה 

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

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

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

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

ְוָכְך ָראּוי ַלֲעׂשֹות.

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

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

ֶׁשְּמַחֶּזֶקת ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשָּלנּו.

ָלֵכן ָאנּו ַמְמִליִצים ְלֵהָרֵׁשם ְּבִׂשְמָחה ְלָכל ָּתְכִנית ִעם ְּפָרִסים ֶׁשְּתַחֵּזק אֹוָתנּו 

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

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

יֹוֵתר ֶׁשְּמִביִאים טֹוב ְלעֹוָלם.

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

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

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

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

ֲאִפּלּו ֶׁשִּיְהֶיה ָעִׁשיר.

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

ִּבְׁשִביל ְלַקֵּבל ֶּכֶסף ְוָזָהב, ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות.

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

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

ִלְהיֹות ְיהּוִדים טֹוִבים יֹוֵתר ְוֶׁשַהּתֹוָרה ַּתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו עֹוד ָועֹוד.

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

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

רֹוִצים ִלְלֹמד עֹוד? ִהָּכְנסּו ּוְצפּו ַּבִּסְרטֹון.
סרטון

1617

ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ָמה ָאִׁשיב ָלה'

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

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

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

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

ִהיא ָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי?

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

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

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

ְּבָרכֹות. 

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

ּוְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ַּבְּתִפָּלה. 

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

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

ָלנּו ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשְּבֶעְזָרָתן ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֲהִכי טֹוִבים ּוְלַהְראֹות ֻּדְגָמא 

ְלָכל ָהעֹוָלם ֵּכיַצד ְלִהְתַנֵהג. 

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

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

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

ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר".

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

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ְּבָיִמים ֵאּלּו ָאַמר ה' )ְׁשמֹות י"ט, ה'(:  ַּבָּׁשָנה ֶׁשָּיָצאנּו ִמִּמְצַרִים.  ִסיָון,  ֹחֶדׁש 

ְוַהֲהָכָנה  ַהַהְגָּבָלה  ְיֵמי  ְׁשֹלֶׁשת  ְוִהְתִחילּו  ָהַעִּמים"  ִמָּכל  ְסֻגָּלה  ִלי  "ִוְהִייֶתם 

ְלַמַּתן ּתֹוָרה. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַעְצמֹו יֹוֵצא ְלַהִּציֵלנּו, ְּכמֹו ַאָּבא ֲאֶׁשר רֹוֶאה ֶאת ְּבנֹו . . 44

ִּבְמצּוָקה ְוקֹוֵפץ ְלַהִּצילֹו ִעם ְּבָגָדיו ַהִּנְכָּבִדים ְוֹלא ְמַחֶּכה ֶׁשָּׁשִליַח ַיִּגיַע ְוַיֲעֶׂשה 

ֶאת ַהְּמִׂשיָמה. ַּבִּמְדָרׁש ַהֶּנֱאָמר ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָּכתּוב ֶׁשִּבְׁשַעת ְיִציַאת ִמְצַרִים: 

ְיֵדי  ְוֹלא ַעל  ְיֵדי ָׂשָרף,  ְוֹלא ַעל  ַמְלָאְך,  ְיֵדי  ִמִּמְצַרִים - ֹלא ַעל  "ַוּיֹוִצֵאנּו ה' 

ָׁשִליַח, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו".

ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכל ָּכְך אֹוֵהב אֹוָתנּו ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלַהֲחִזיר לֹו ַאֲהָבה. ָמה ָאנּו 

ְיכֹוִלים ָלֵתת ָלה' ִיְתָּבַרְך ִּבְתמּוָרה ְלָכל ַהּטֹוָבה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ָלנּו? ְּכִפי ֶׁשֶּיֶלד 

ָקָטן ֹלא ָיכֹול ָלֵתת ְלָאִביו ָּדָבר, ֶׁשֲהֵרי ֵאין לֹו ֶּכֶסף אֹו ּכֹוַח, ָּכְך ַּגם ָאנּו ֹלא 

ַמָּמׁש ְיכֹוִלים ָלֵתת ׁשּום ָּדָבר ִּבְתמּוָרה ַלֶּׁשַפע ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלים.

ּוְבָכל ֹאֶפן ׁשֹוֵאל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִּבְתִהִּלים: "ָמה ָאִׁשיב ְלָך?"

ַהָּדָבר ַהָּמתֹוק ְּביֹוֵתר ֶׁשָּיכֹול ַהֵּבן ָלֵתת ְלהֹוָריו זֹו ַנַחת רּוַח. ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל 

ַההֹוִרים ִהיא ֶׁשְּבָנם ׁשֹוֵמַע ְּבקֹוָלם ְועֹוֶׂשה ַמֲעִׂשים טֹוִבים. ְּבָיִמים ֵאּלּו, ְּבָראֵׁשי 

ֳחָדִׁשים ּוְבַחג ַהָּׁשבּועֹות, נֹוֲהִגים לֹוַמר ַהֵּלל, ּובֹו ְּכתּוָבה ְּתׁשּוַבת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך: 

"ָמה ָאִׁשיב ַלה' ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעַלי?" ָמה ֲאִני ָיכֹול ְלָהִׁשיב ָלה' ִיְתָּבַרְך, ַעל ָּכל 

ַהּטֹוב ֶׁשהּוא ּגֹוֵמל ִאִּתי? ֲהֵרי ֲאִני ְּכמֹו ֶּבן ָקָטן ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך! ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך 

ְּבִׂשְמָחה!  ְּבֵׁשם ה'  ֶאְקָרא  ֲאִני  ֶאְקָרא".  ּוְבֵׁשם ה'  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ִהיא: "ּכֹוס 

ֲאַמֵּלא ּכֹוס ְּבָכל ַהְּיׁשּועֹות ֶׁשּלֹו, ַוֲאַסֵּפר ְלֻכָּלם ֵאיְך ה' הּוא ֶזה ֶׁשִהְׁשִּפיַע ָעַלי 

ֶאת ָּכל ַהּטֹובֹות ַהָּללּו. זֹו ַנַחת ָהרּוַח ֶׁשָאנּו ְיכֹוִלים ָלֵתת ָלה'. 

ְלֻכָּלם ַעל ָּכל  ְנַסֵּפר  ִיְתָּבַרְך ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַהּטֹוב,  ְוַנֲחֹׁשב, ֹנאַמר ָלה'  ַנֲעֹצר 

ַהֶּׁשַפע ֶׁשהּוא ַמֲעִניק ָלנּו, ּוִמּתֹוְך ָּכְך ַּגם ִנְׂשַמח ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות ֶׁשָּנַתן ָלנּו, 

ַהִּמְצוֹות ֲאֶׁשר הֹוְפכֹות אֹוָתנּו ִלְהיֹות טֹוִבים יֹוֵתר, ּוְנַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה 

ְּבִׂשְמָחה, ִלְכבֹוד ה' ִיְתָּבַרְך.
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ִמְצאּו ַּבְּתִפָּלה ְלָפחֹות ְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות ָּבֶהם ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלה' ִיְתָּבַרְך 
משימה

ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו.

רֹוִצים ְלָהִבין יֹוֵתר ַעל ָמה ָאנּו מֹוִדים? 
סרטון

ְצפּו ְּבֶהְסֵּברֹו ֶׁשל ָהַרב ַעִּמיַחי ַנְחׁשֹוִני ַעל ֲאִמיַרת 

"ָמה ָאִׁשיב ָלה'" ִּבְתִפַּלת ַהַהֵּלל: 

17

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!



הנני - לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

הנני לגמילות חסדים - יחידה מס'  הנני לגמילות חסדים - יחידה מס'
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 ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - 
ּבֹואּו ְוַנְמִׁשיְך לֹוַמר 'ִהְנִני'

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ו' ִמְׁשָנה ט'(:
ֹלא  ְלָאָדם  לֹו  ְמַלִוין  ֵאין  ָאָדם  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  "ִּבְׁשַעת 
ֶאָּלא  ּוַמְרָּגִלּיֹות,  טֹובֹות  ֲאָבִנים  ְוֹלא  ָזָהב  ְוֹלא  ֶכֶסף 

ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלָבד".

ְּבַמֲהַלְך ַהחֹוֶבֶרת ָזִכינּו ַלֲעֹסק ִּבְׁשֹלָׁשה ְיסֹודֹות ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד:

לימוד
ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים.

ָזִכינּו ִלְלֹמד ַעל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְלַקֵּים ֶאת ָהעֹוָלם. ָזִכינּו ִלְלֹמד ַעל ַהְּזכּות 

ַהְּיסֹודֹות  ִּבְׁשֹלֶׁשת  ָלעֹוָלם  ְּבָרָכה  ַהְּמִביִאים  ה'  ֶׁשל  ָּבִנים  ִלְהיֹות  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש 

ַהָּללּו. ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיסֹודֹות ָהֵאּלּו ִנְמָצִאים ַּגם ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהִּמְתָקֵרב ֵאֵלינּו:

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות - ָזִכינּו ְלַקֵּבל ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני ֶׁשָהָיה ַּבַּתֲאִריְך ֶׁשל ַחג ָׁשבּועֹות.

ֶהֱעִמיד ֶאת ַעּמּוד  ִנְפַטר ְּבָׁשבּועֹות  ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר  ָּדִוד  ְּתִפָּלה.  זֹוִהי  ֲעבֹוָדה – 

ַהְּתִפָּלה ְוִחֵּבר ָלנּו ֵסֶפר ָׁשֵלם ֶׁשל ְּתִפּלֹות ַמְדִהימֹות ְלָכל ְזַמן - ֵסֶפר ְּתִהִּלים.

ְּגִמילּות ֲחָסִדים - ְמִגַּלת רּות ֲאֶׁשר ִנְקֵראת ְּבַחג ָׁשבּועֹות ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֶּפֶרק 

ָחׁשּוב ְמאֹוד ְּבֶחֶסד. רּות הֹוֶלֶכת ִעם ֲחמֹוָתּה ְלֶאֶרץ ָזָרה, ְמַסַּיַעת ָלּה ְועֹוָׂשה 

ִעָּמּה ֶחֶסד, ּוֹבַעז עֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעם רּות.

ִיָּׁשֵאר  ֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשָּלַמְדנּו ָּבּה ֹלא  ְמַסְּיִמים ֶאת ַהחֹוֶבֶרת,  ַּכֲאֶׁשר 

ַרק ֶאְצֵלנּו ֶאָּלא ֹנאַמר 'ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן' ַלְּׁשִליחּות ֶׂשה' ָנַתן ָלנּו ָּבעֹוָלם. ַנִּגיד 

'ִהְנִני' ִלְהיֹות ְׁשִליִחים ְוִלְזּכֹות ְלַהֲעִביר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַלִּמְׁשָּפָחה ּוְלַעם ִיְׂשָרֵאל 

'ִהְנִני'  ַנִּגיד  ֶׁשָּלַמְדנּו.  ֲאֵחִרים, ְּכמֹו  ַּגם ַעל  ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל  'ִהְנִני'  ַנִּגיד  ֻּכּלֹו. 

ְלֶחֶסד ּוְנַסֵּיַע ַלֲאֵחִרים, ֶׁשֲהֵרי ֶזהּו ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ֶחֶסד - ֲעִׂשָּיה ְלַמַען ֲאֵחִרים. 
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ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֹּכר ֶאת ֲחִׁשיבּות ַהַהֲעָבָרה ַלֲאֵחִרים ַנְחֹּתם ְּבִסּפּור ָמתֹוק:

ֶחֶסד ֶזה ָּדָבר ֶׁשעֹוֵבר ָהְלָאה. ָּכל ִמי ֶׁשעֹוִׂשים לֹו ֶחֶסד ִיְרֶצה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד 

ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר ְוָכְך ִמְתַּגְלְּגִלים ָהְלָאה. ָהעֹוָלם ִנְהָיה עֹוָלם טֹוב יֹוֵתר, עֹוָלם 

ֶׁשָּנִעים יֹוֵתר ִלְחיֹות ּבֹו, ִּכי ֶאָחד עֹוֵזר ַלֵּׁשִני ֶׁשעֹוֵזר ַלְּׁשִליִׁשי ְוֵכן ָהְלָאה.

ֲעִׂשיֶתם  ַאֶּתם  ַּגם  ָּכְך  ְוַאַחר  טֹוב  ַמֲעֶׂשה  ֲעבּוְרֶכם  ֶׁשָעׂשּו  ָלֶכם  ָקָרה  ַהִאם 

ַלֲאֵחִרים?

ֶזה ָהָיה ְּבֵעת ִׁשעּור ֶחְׁשּבֹון. ַהּמֹוָרה ָּכְתָבה ַּתְרִּגיל ַעל ַהּלּוַח ּוַבת-ֶׁשַבע 

ֶהְעִּתיָקה ֶאת ַהַּתְרִּגיל ְּבצּוָרה ֹלא ְנכֹוָנה. "ֹלא נֹוָרא", ָחְׁשָבה ְלַעְצָמּה. 

"ֶאְמַחק ֶאת ַהַּתְרִּגיל ֵמַהַּמְחֶּבֶרת ְוַאְעִּתיק ֵמָחָדׁש". ַאְך ְּכֶׁשָּפְתָחה ֶאת 

ַהַּמַחק  ֶאת  מֹוֵצאת  ֹלא  "ֲאִני  ַּבַּבִית...  ִנְׁשַאר  ֶׁשַהַּמַחק  ִּגְּלָתה  ַהַּקְלָמר 

ָׂשִרית  ָׁשֲאָלה.  ִלי?"  ְלַהְׁשִאיל  ַמַחק  ֵיׁש  "ְלִמי  ְּבקֹול.  ָקְרָאה  ֶׁשִּלי", 

ָעַזר  ָּכל-ָּכְך  ַהַּמַחק  ֶׁשַבע.  ְלַבת  ְוָנְתָנה אֹותֹו  ִמַּקְלָמָרּה  ַמַחק  הֹוִציָאה 

ְלַבת-ֶׁשַבע ּוֵמאֹותֹו ֶרַגע ִהיא ִהְסּתֹוְבָבה ָּכל ַהּיֹום ִעם ִחּיּוְך ַעל ַהָּפִנים. 

ֶׁשַבע  ַּבת  ֲעצּוָבה.  ְקָצת  ַּגִּלית  ֶאת  ָרֲאָתה  ֶׁשַבע  ַּבת  ָהֹאֶכל  ְּבַהְפָסַקת 

ֶׁשָהְיָתה ְׂשֵמָחה ִּבְזכּות ַהַּמַחק ֶׁשִּקְּבָלה ָרְצָתה ַלֲעֹזר ַלֲאֵחִרים ּוְלַׂשֵּמַח 

ַהָּכִריְך  ֶאת  "ָׁשַכְחִּתי  ִּבְדָאָגה.  ַּגִּלית  ֶאת  ָׁשֲאָלה  ָקָרה?"  "ָמה  אֹוָתם. 

ַּבת-ֶׁשַבע  ָקְרָאה  ְּבָעָיה!"  ֹלא  ִּבְכָלל  "זֹו  ְנבֹוָכה.  ַּגִּלית,  ָעְנָתה  ַּבַּבִית", 

ְּבִׂשְמָחה, ּוִמָּיד ָחְצָתה ֶאת ַהָּכִריְך ֶׁשָּלּה ִלְׁשַנִים ְוָנְתָנה ֶאת ַהֵחֶלק ַהָּגדֹול 

ְלָגִלית.

ִעם  ְלַׂשֵחק  ְּכֵדי  ֶלָחֵצר  ְׂשֵמָחה  ָיְצָאה  ְּכֶׁשִּסְּיָמה  ְוָׂשְבָעה,  ָאְכָלה  ַּגִּלית 

ַחְברֹוֶתיָה ַּבַּכּדּור. ְלֶפַתע רּות, ַאַחת ַהַּתְלִמידֹות ִמִּכָּתה א', ָנְפָלה ְוָדם 

ַהָּכִריְך  ִּבְזכּות  טֹוב,  ְּבַמַּצב-רּוַח  ֶׁשָהְיָתה  ַּגִּלית  ֵמַרְגָלּה.  ִלְזרֹם  ִהְתִחיל 

ֶׁשָּנְתָנה ָלּה ַּבת ֶׁשַבע, ָעְזָבה ֶאת ִמְׂשַחק ַהַּכּדּור, ָרָצה ֶאל רּות, ֵהִריָמה 

אֹוָתּה ְוָאְמָרה: "ּבֹוִאי, ֲאַלֶּוה אֹוְתָך ְלַמְזִּכירּות ֵּבית-ַהֵּסֶפר, ָׁשם ַיְחְּבׁשּו 

18
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ַעד  ָׁשם  ְוִחְּכָתה  ַלַּמְזִּכירּות,  ְּבַדְרָּכן  ַּגִּלית  ָּבּה  ָּתְמָכה  ְוָכְך  ַהֶּפַצע".  ֶאת  ָלְך 

ָהֶעְזָרה.  ְלָגִלית ַעל  ַהֶּבֶרְך. רּות הֹוְדָתה ְמאֹוד  ֶׁשַהַּמְזִּכיָרה ָחְבָׁשה ָלּה ֶאת 

"ּתֹוָדה ֶׁשִהְסַּכְמְּת ְלַוֵּתר ַעל ַהִּמְׂשָחק ֶׁשְּלָך ּוְלַלּוֹות אֹוִתי, ָעַזְרְּת ִלי ְמאֹוד!" 

"ְׁשטּויֹות", ָאְמָרה ַּגִּלית, "ַּגם ִלי ֹקֶדם ָעְזרּו. ָּכל ֶאָחד עֹוֵזר ְּבָמה ֶׁשהּוא ָיכֹול".

ְזִכיֶתם ִלְלֹמד ּוְלַהִּגיַע ַעד ָּכאן - 

ָּכֵעת ְּבִׂשְמָחה ָהִפיצּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה 

ּוְגִמילּות ַהֲחָסִדים ְלָכל ְסִביַבְתֶכם!

18

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

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

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

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!

ַּבְּסִביָבה  ֲאָנִׁשים  ִלְׁשלֹוָׁשה  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ֶׁשַאֶּתם  טֹוָבה  ַעל  ִחְׁשבּו 

ַהְּקרֹוִבים. משימה ַהָּיִמים  ְּבַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת  ְּתַבְּצעּו  ַהְּקרֹוָבה ֶׁשָּלֶכם. ֶאת ַהּטֹוָבה 

ְּכֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת ַהּטֹוָבה - ַאל ְּתַבְּקׁשּו ְּכלּום ֲחָזָרה ֶאָּלא ַרק ֶׁשָּכל 

ֶאָחד  ָּכל  ֲאֵחִרים.  ֲאָנִׁשים  ִלְׁשלֹוָׁשה  ַּגם הּוא טֹוָבה  ַיֲעֶׂשה  ַהְּׁשלֹוָׁשה  ִמן  ֶאָחד 

ֵמַהְּׁשלֹוָׁשה ָהֲאֵחִרים ַיֲעֶׂשה טֹוָבה ִויַבֵּקׁש ֶאת אֹותֹו ַהָּדָבר ְוֵכן ָהְלָאה.

רֹוִצים ִלְראֹות ֵּכיַצד ַהּטֹוָבה ִמְתַּגְלֶּגֶלת?  סרטון

ִהְצָטְרפּו ּוְצפּו ַּבִּסְרטֹון ֶׁשל ֵּבית ֵסֶפר "ֹנַעם מֹוִרָּיה" ַּבֲעפּוָלה: 
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ְמִׂשיַמת ּבֹונּוס

ִעְרכּו ַּתֲחרּות ִעם ָחֵבר. ַהְפִעילּו ְׁשעֹון ֶעֶצר ְוִכְתבּו ְּבתֹוְך ְׁשֵּתי ַּדּקֹות 
ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֲעֵׂשי ֶחֶסד ַהְּמֻצָּיִרים ַעל ַהְּגלֹוּבּוס אֹו ְלָידֹו, ְּבִמָּדה ְוֵאין ָמקֹום.

ְלַאַחר ִמֵּכן ִחְׁשבּו ָמה ִמּתֹוָכם ּתּוְכלּו ְלַבֵּצַע ּוְלהֹוִסיף עֹוד טֹוב ָּבעֹוָלם!
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)א( ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה זֹוֶכה 
ִלְדָבִרים ַהְרֵּבה, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּכַדאי 

הּוא לֹו. ִנְקָרא ֵרַע, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת ַהָּמקֹום, אֹוֵהב 
ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַהָּמקֹום, ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַהְּבִרּיֹות, 

ּוַמְלַּבְׁשּתֹו ֲעָנָוה ְוִיְרָאה, ּוַמְכַׁשְרּתֹו ִלְהיֹות ַצִּדיק 
ָחִסיד ָיָׁשר ְוֶנֱאָמן, ּוְמַרַחְקּתֹו ִמן ַהֵחְטא, ּוְמָקַרְבּתֹו 

ִליֵדי ְזכּות, ְוֶנֱהִנין ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה ִּביָנה ּוְגבּוָרה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ח’, י”ד(: “ִלי ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה ֲאִני ִביָנה 

ִלי ְגבּוָרה”. ְונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכּות ּוֶמְמָׁשָלה ְוִחּקּור ִּדין, 
ּוְמַגִּלין לֹו ָרֵזי תֹוָרה, ְוַנֲעֶׂשה ְּכַמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר ּוְכָנָהר 

ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק, ְוהֶֹוה ָצנּוע ְוֶאֶרְך רּוַח, ּומֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹונֹו, 
ּוְמַגַּדְלּתֹו ּוְמרֹוַמְמּתֹו ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים.

5 5 5  

)ב( ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ְּבָכל יֹום ָויֹום ַּבת קֹול 
יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת “אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות 

ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה”, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 
ִנְקָרא ָנזּוף, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי י”א, כ”ב(: “ֶנֶזם ָזָהב 
ְּבַאף ֲחִזיר ִאָּׁשה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם”, ְואֹוֵמר )שמות 

ל”ב, ט”ז(: “ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִקים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב 
ִמְכַּתב ֱאֹלִקים הּוא ָחרּות ַעל ַהֻּלֹחת”, ַאל ִּתְקָרא 

ָחרּות ֶאָּלא ֵחרּות, ֶׁשֵאין ְלָך ֶּבן חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק 
ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה, ְוָכל ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ֲהֵרי 
ֶזה ִמְתַעֶּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כ”א, י”ט(: “ּוִמַּמָּתָנה 

ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות”.

5 5 5  

ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ו'

)ג( ַהלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶּפֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו 
ָּפסּוק ֶאָחד אֹו ִדּבּור ֶאָחד אֹו ֲאִפילּו אֹות ֶאָחת, ָצִריְך 
ִלְנָהג ּבֹו ָּכבֹוד, ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ְּבָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא 
ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאָּלא ְׁשֵני ְדָבִרים ִּבְלָבד, ְקָראֹו ַרּבֹו 
ַאּלּופֹו ּוְמֻיָּדעֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהילים נ”ה, י”ד(: “ְוַאָּתה 

ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי ַאּלּוִפי ּוְמֻיָּדִעי”, ַוֲהֹלא ְדָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר, 
ּוַמה ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאָּלא 
ְׁשֵני ְדָבִרים ִּבְלָבד ְקָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ּוְמֻיָּדעֹו, ַהּלֹוֵמד 

ֵמֲחֵברֹו ֶּפֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו ָּפסּוק ֶאָחד אֹו 
ִדּבּור ֶאָחד אֹו ֲאִפילּו אֹות ֶאָחת ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה 

ֶׁשָּצִריְך ִלְנָהג ּבֹו ָּכבֹוד, ְוֵאין ָּכבֹוד ֶאָּלא תֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)משלי כ”ח, י’(: “ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו 

טֹוב”, ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא תֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ד’, ב’(: “ִּכי 
ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֹזבּו”.

5 5 5  

)ד( ַּכְך ִהיא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ַּפת ַּבֶּמַלח ֹּתאֵכל ּוַמִים 
ַּבְּמׂשּוָרה ִּתְׁשֶּתה ְוַעל ָהָאֶרץ ִּתיָׁשן ְוַחֵּיי ַצַער ִּתְחֶיה 

ּוַבּתֹוָרה ַאָּתה ָעֵמל. ִאם ַאָּתה ֹעֶׂשה ֵּכן - ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב 
ָלְך. ַאְׁשֶריָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָּבא.

5 5 5  

)ה( ַאל ְּתַבֵּקׁש ְּגֻדָּלה ְלַעְצְמָך, ְוַאל ַּתְחמֹוד ָּכבֹוד, 
יֹוֵתר ִמִּלּמּוֶדָך ֲעֵׂשה, ְוַאל ִּתְתַאֶּוה ְלֻׁשְלָחָנם ֶׁשל ָׂשִרים, 
ֶׁשֻּׁשְלָחְנָך ָּגדֹול ִמֻּׁשְלָחָנם ְוִכְתְרָך ָּגדֹול ִמִּכְתָרם, ְוֶנֱאָמן 

הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֶּלם ְלָך ְׂשַכר ְּפֻעָּלֶתָך.

5 5 5  
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)ו( ְּגדֹוָלה ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמן ַהְּכהּוָּנה ּוִמן ַהַּמְלכּות, 
ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵנית ִּבְׁשֹלִׁשים ַמֲעלֹות, ְוַהְּכֻהָּנה 

ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע, ְוַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ְּבַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה 
ְדָבִרים, ְוֵאלּו ֵהן: ְּבַתְלמּוד, ִּבְׁשִמיַעת ָהֹאֶזן, ַּבֲעִריַכת 

ְׂשָפָתִים, ְּבִביַנת ַהֵּלב, ְּבֵאיָמה, ְּבִיְרָאה, ַּבֲעָנָוה, 
ְּבִׂשְמָחה, ְּבָטֳהָרה, ְּבִׁשּמּוׁש ֲחָכִמים, ְּבִדְקּדּוק ֲחֵבִרים, 

ְּבִפְלּפּול ַהַּתְלִמיִדים, ְּבִיּׁשּוב, ְּבִמְקָרא, ְּבִמְׁשָנה, 
ְּבִמעּוט ְסחֹוָרה, ְּבִמעּוט ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ְּבִמעּוט ַּתֲענּוג, 
ְּבִמעּוט ֵׁשָנה, ְּבִמעּוט ִׂשיָחה, ְּבִמעּוט ְׂשחֹוק, ְּבֶאֶרְך 

ַאַּפִים, ְּבֵלב טֹוב, ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְּבַקָּבַלת ַהִּיּסֹוִרין, 
ַהַּמִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו, ְוַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ְוָהעֹוֶׂשה ְסָיג 

ִלְדָבָריו, ְוֵאינֹו ַמֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצמֹו, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת 
ַהָּמקֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהְּצָדקֹות, אֹוֵהב 

ֶאת ַהֵּמיָׁשִרים, אֹוֵהב ֶאת ַהּתֹוָכחֹות, ּוִמְתַרֵחק ִמן 
ַהָּכבֹוד, ְוֹלא ֵמִגיס ִלּבֹו ְּבַתְלמּודֹו, ְוֵאינֹו ָׂשֵמַח ְּבהֹוָרָאה, 

נֹוֵׂשא ְבֹעל ִעם ֲחֵברֹו, ּוַמְכִריעֹו ְלַכף ְזכּות, ּוַמֲעִמידֹו 
ַעל ָהֱאֶמת, ּוַמֲעִמידֹו ַעל ַהָּׁשלֹום, ּוִמְתַיֵּׁשב ִלּבֹו 

ְּבַתְלמּודֹו, ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ׁשֹוֵמַע ּומֹוִסיף, ַהּלֹוֵמד ַעל 
ְמָנת ְלַלֵּמד ְוַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות, ַהַּמְחִּכים ֶאת 

ַרּבֹו, ְוַהְמַכֵּון ֶאת ְׁשמּוָעתֹו, ְוָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו, 
ָהא ָלַמְדָּת )מגילה ט”ו ע”א(: “ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם 

אֹוְמרֹו ֵמִביא ְגֻאָּלה ָלעֹוָלם”, ֶׁשֶּנֱאַמר )אסתר ב’, 
כ”ב(: “ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶלְך ְּבֵׁשם ָמְרְּדָכי”.
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)ז( ְּגדֹוָלה תֹוָרה ֶׁשִהיא נֹוֶתֶנת ַחִּיים ְלֹעֶׂשיָה ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ד’, כ”ב(: “ִּכי ַחִּיים 

ֵהם ְלמֹוְצֵאיֶהם ּוְלָכל ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא”, ְואֹוֵמר )משלי 
ג’, ח’(: “ִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶרָך ְוִׁשּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיָך”, 

ְואֹוֵמר )משלי ג’, י”ח(: “ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה 
ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר” ְואֹוֵמר )משלי א’, ט’(: “ִּכי ִלְוַית 

ֵחן ֵהם ְלֹראֶׁשָך ַוֲעָנִקים ְלַגְרְּגֹרֶתיָך”, ְואֹוֵמר )משלי 
ד’, ט’(: “ִּתֵּתן ְלֹראְׁשָך ִלְוַית ֵחן ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת 

ְּתַמְּגֶנָּך”, ְואֹוֵמר )משלי ט’, י”א(: “ִּכי ִבי ִיְרּבּו ָיֶמיָך 
ְויֹוִסיפּו ְלָך ְׁשנֹות ַחִּיים, ְואֹוֵמר )משלי ג’, ט”ז(: “ֹאֶרְך 
ָיִמים ִּביִמיָנּה ִּבְׂשֹמאֹוָלּה ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד”, ְואֹוֵמר )משלי 

ג’, ב’(: “ִּכי ֹאֶרְך ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו 
ָלְך”, ְואֹוֵמר )משלי ג’, י”ז(: “ְּדָרֶכיָה ַּדְרֵכי נֹוַעם ְוָכל 

ְנִתבֹוֶתיָה ָׁשלֹום”.
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)ח( ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְיהּוָדה ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי 
אֹוֵמר: ַהּנֹוי ְוַהֹּכַח ְוָהעֹוֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהִּזְקָנה 

ְוַהֵּׂשיָבה ְוַהָּבִנים ָנֶאה ַלַּצִּדיִקים ְוָנֶאה ָלעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)משלי ט”ז, ל”א(: “ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ֵׂשיָבה ְּבֶדֶרְך 

ְצָדָקה ִּתָּמֵצא”, ְואֹוֵמר )משלי י”ז, ו’(: “ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים 
ְּבֵני ָּבִנים ְוִתְפֶאֶרת ָּבִנים ֲאבֹוָתם”, ְואֹוֵמר )משלי כ’, 
כ”ט(: “ִּתְפֶאֶרת ַּבחּוִרים ּכֹוָחם ַוֲהַדר ְזֵקִנים ֵׂשיָבה”, 
ְואֹוֵמר )ישעיהו כ”ד, כ”ג(: “ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה 

ַהַחָּמה ִּכי ָמַלְך ה’ ְצָב-אֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִים ְוֶנֶגד 
ְזֵקָניו ָּכבֹוד”.
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)ט( ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְמַנְסָיא אֹוֵמר: ֵאּלּו ֶׁשַבע ִמּדֹות 
ֶׁשָּמנּו ֲחָכִמים ַלַּצִּדיִקים, ֻּכָּלם ִנְתַקְּימּו ְּבַרִּבי ּוְבָבָניו.
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)י( ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ִקְסָמא: ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵּלְך 
ַּבֶּדֶרְך ּוָּפַגע ִּבי ָאָדם ֶאָחד, ְוָנַתן ִלי ָׁשלֹום, ְוֶהֱחַזְרִּתי לֹו 
ָׁשלֹום, ָאַמר ִלי: ַרִּבי ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ָאָּתה? ָאַמְרִּתי לֹו: 
ֵמִעיר ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֲחָכִמים ְוֶׁשל סֹוְפִרים ָאִני. ָאַמר ִלי: 
ַרִּבי ְרצֹוְנָך ֶׁשָּתדּור ִעָּמנּו ִּבְמקֹוֵמנּו ַוֲאִני ֶאֵּתן ְלָך ֶאֶלף 
ֲאָלִפים ִּדְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות? ָאַמְרִּתי 
לֹו: ִאם ַאָּתה נֹוֵתן ִלי ָּכל ֶּכֶסף ְוָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות 

ּוַמְרָּגִלּיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ֵאיִני ָדר ֶאָּלא ִּבְמקֹום ּתֹוָרה. 
ְוֵכן ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ַעל ְיֵדי ָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל 

)תהילים קי”ט, ע”ב(: “טֹוב ִלי ּתֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב 
ָוָכֶסף”, ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשִּבְׁשַעת ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ָאָדם ֵאין 
ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם ֹלא ֶכֶסף ְוֹלא ָזָהב ְוֹלא ֲאָבִנים טֹובֹות 

ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָּלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלָבד, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)משלי ו’, כ”ב(: “ְּבִהְתַהֶּלְכָך ַּתְנֶחה אֹוָתְך ְּבָׁשְכְּבָך 

ִּתְׁשמֹור ָעֶליָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחָך, ְּבִהְתַהֶּלְכָך 
ַּתְנֶחה ֹאָתְך - ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּבָׁשְכְּבָך ִּתְׁשמֹור ָעֶליָך - 

ַּבָּקֶבר, ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחָך, ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְואֹוֵמר 
)חגי ב’, ח’(: “ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ה’ ְצָב-אֹות”.
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)יא( ֲחִמָׁשה ִקְנָיִנים ָקָנה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ָּבעֹוָלמֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: ּתֹוָרה ִקְנָין ֶאָחד, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִקְנָין 

ֶאָחד, ַאְבָרָהם ִקְנָין ֶאָחד, ִיְׂשָרֵאל ִקְנָין ֶאָחד, ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ִקְנָין ֶאָחד. ּתֹוָרה ִמַּנִין, ִּדְכִתיב )משלי ח’, 
כ”ב(: “ה’ ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז”. 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִמַּנִין ִּדְכִתיב )ישעיהו ס”ו, א’(: “ֹּכה 
ָאַמר ה’ ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי. ֵאי ֶזה ַבִית 
ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי, ְואֹוֵמר )תהילים 

ק”ד, כ”ד(: “ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה’ ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה 
ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך”. ַאְבָרָהם ִמַּנִין, ִּדְכִתיב 
)בראשית י”ד, י”ט(: “ַוְיָבְרֵכהּו ַוֹּיאַמר ָּברּוְך ַאְבָרם 

ְלֵאל ֶעְליֹון קֹוֶנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ”. ִיְׂשָרֵאל ִמַּנִין, ִּדְכִתיב 
)שמות ט”ו, ט”ז(: “ַעד ַיֲעֹבר ַעְּמָך ה’ ַעד ַיֲעבֹור ַעם 
זּו ָקִניָת”. ְואֹוֵמר )תהילים ט”ז, ג’(: “ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר 

ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם”. ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִמַּנִין, 
ִּדְכִתיב )שמות ט”ו, י”ז(: “ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ה’ 

ִמְּקָדׁש ֲאֹד-ָני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך”, ְואֹוֵמר )תהילים ע”ח, נ”ד(: 
“ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו”.
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)יב( ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלמֹו, ֹלא 
ְבָראֹו ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיהו מ”ג, ז’(: “ֹּכל 

ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו”, 
ְואֹוֵמר )שמות ט”ו, י”ח(: “ה’ ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד”.

 5 5 5  

ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר: ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיהו מ”ב, כ”א(: “ה’ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו 
ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר”.

 5 5 5  

ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים



הנני - לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל
104

ַאְבָרָהם ָאִבינּו רֹוֵדף ֲחָסִדים

ִהְתַהֵּלְך ִלְפֵני ּבֹוְראֹו ְוָהָיה ָּתִמים

ְּכֶׁשֻּצָּוה ַלֲעֹקד ְּבנֹו ְיִחידֹו ַעל ַהר

ַלִּמְצָוה ִהְתַיֵּצב ְוִהֵּנִני ָאַמר

ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ֱאֶמת ְלִתְפֶאֶרת 

ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבִטים, לֹו ֲעֶטֶרת 

ַמְלַאְך ה' ַּבֲחלֹום לֹו ִנְגָלה

ִהֵּנִני ָאַמר ַּבֲעָנָוה ּוִבְגֻדָּלה

ִהֵּנִני ַלּתֹוָרה

ְלָעְבָדּה ּוְלׁשֹוְמָרּה

ִהֵּנִני ִלְתִפָּלה

ְלַרֲחֵמי ַמְעָלה

ִהֵּנִני מּוָכן ִלְגִמילּות ֲחָסִדים

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים

יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ְיסֹוד עֹוָלם ָעָליו

ֶאת ְׁשלֹום ֶאָחיו ִּבֵּקׁש ָּכל ָיָמיו

ְּכֶׁשָאִביו ְׁשָלחֹו ִלְמִׂשיָמה ֹּכה ָקָׁשה,

ִהְנִני ִלְׁשִליחּוְתָך ָאַמר ְוָעָׂשה

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאב ַלְּנִביִאים

ָמַסר ַהּתֹוָרה ְלַעם ֲחִביִבים

ְּבִהָּגלֹות ה' ֵאָליו ַּבִּמְדָּבר

ְּבִיְרָאה ְּגדֹוָלה ִהֵּנִני ָאַמר.

ִהֵּנִני ַלּתֹוָרה

ְלָעְבָדּה ּוְלׁשֹוְמָרּה

ִהֵּנִני ִלְתִפָּלה

ְלַרֲחֵמי ַמְעָלה

ִהֵּנִני מּוָכן ִלְגִמילּות ֲחָסִדים

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים

ִהֵּנִני ְּבַדְרֵכי ָהָאבֹות
ִהְמנֹון ִמְבָצע ִהֵּנִני

ִמִּלים: ָהַרב ַיֲעֹקב ַאּבּוְחּבּוט, ָהַרב ָיִאיר ֶהְרְׁשקֹוִביץ
ַלַחן, ִׁשיָרה ְוִעּבּוד קֹולֹות: רֹוִעי ָיִדיד

ִעּבּוד מּוִזיָקִלי, ְּפַסְנֵּתר ְוִתְכנּוִתים: ֶאְלָּדד ָרצֹון
ַמְקֵהַלת ְיָלִדים: ַהֵּלל ָיִדיד, יֹוֵסף ַסֲעדֹו ִהֵּלל ָקארֹו, ְּדִביר ַקְׁשָטן


	18
	_gjdgxs

