
תורת חיים 
חודש ניסן

י של
תלמידים יקרים,

החודש אנו מציינים  את שבוע החמ"ד.  בחודש זה, בחרנו להתעמק בחשיבות
לימוד התורה המשותף בחברותות , בישיבות ובאולפנות. כמה חשוב לקבוע עיתים

לתורה

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

נושא החודש: לומדים תורה ביחד

ניסן  הוא החודש הראשון והשביעי מבריאת האדם. חודש זה תמיד
יוצא באביב. משמעות השם 'ניסן' בשפה הקדומה האכדית משמעותו
ניצן שמתחיל לפרוח באביב ולכן אנחנו מברכים את ברכת האילנות
מר"ח ניסן. בספר שמות מכונה חודש זה בשם "החודש הראשון" וכן
"ראש חדשים". המצווה הראשונה שהקב"ה מצווה את משה ואהרון
במצרים, היא לקדש את חודש ניסן כחודש הראשון "הַחֶֹדׁש הַּזֶה לָכֶם,
ָנָה" (שמות י"ב, ב) בי"ד רֹאׁש ֳחָדׁשִים: ִראׁשוֹן הוּא לָכֶם, לְָחְדׁשֵי הַׁשּ
בניסן אנחנו חוגגים את ליל הסדר ומספרים על יציאת מצרים. לאחר

החג מתחילים את ספירת העומר עד לחג השבועות.
עם יציאת מצרים הקב"ה מצווה את משה ואהרון ללמד את בני ישראל הלכות

מהתורה. איזו מצווה הם מלמדים את העם? ומה כוללת מצווה זו?
 
 

בע"ה



חודש ניסן

 
מאין אפשר ללמוד שבאים להתייעץ איתו? ________________ 

 

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

ַרבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כָּל הָעוֹסֵק בַּּתוָֹרה לִׁשְמָּה, זוֹכֶה לְִדבִָרים הְַרבֵּה, וְלֹא
עוֹד אֶלָּא ׁשֶכָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ כְַּדאי הוּא לוֹ, נְִקָרא ֵרַע, אָהוּב, אוֹהֵב אֶת
ּמֵַח אֶת הַבְִּריּוֹת, ַׂ ּמֵַח אֶת הַּמָקוֹם, מְש ַׂ הַּמָקוֹם, אוֹהֵב אֶת הַבְִּריּוֹת, מְש

ִּיק ָחסִיד יָׁשָר וְנֶאֱמָן, ְרּתוֹ לִהְיוֹת צַד ּתוֹ ֲענָוָה וְיְִראָה, וּמַכְׁשַ וּמַלְבַּׁשְ
יָּה ּ ֵעצָה וְתוּׁשִ וּמְַרַחְקּתוֹ מִן הֵַחטְא, וּמְָקַרבְּתוֹ לִיֵדי זְכוּת, וְנֶהֱנִין מִּמֶנּו
יָּה אֲנִי בִינָה לִי בִּינָה וּגְבוָּרה, ׁשֶנֶּאֱמַר (משלי ח', יד): "לִי ֵעצָה וְתוּׁשִ

ין, וּמְגַלִּין לוֹ ָרזֵי תוָֹרה, ִּ גְבוָּרה", וְנוֶֹתנֶת לוֹ מַלְכוּת וּמֶמְׁשָלָה וְִחקּוּר ד
ֶׂה כְּמְַעיָן הַּמְִתגַּבֵּר וּכְנָהָר ׁשֶאֵינוֹ ּפוֹסֵק, וְהֹוֶה צָנוּע וְאֶֶרךְ רוַּח, וְנֲַעש

ִׂים  ַּלְּתוֹ וּמְרוֹמַמְּתוֹ ַעל כָּל הַּמֲַעש וּמוֵֹחל ַעל ֶעלְבּוֹנוֹ, וּמְגַד
(אבות  ו' ,משנה א).

לפי המשנה, מי שעוסק "בתורה
לשמה" זוכה להרבה דברים,

כיצד הוא נראה בעיני הבריות? 

מה ניתן ללמוד מהביטוי "כמעין המתגבר" ו"כנהר
שאינו פוסק" על לומדי התורה? 



חודש ניסן

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

יש הטוענים כי בדברי חז"ל מופיעה צורת הלימוד בחברותא לשבח, בעוד
שלימוד יחידני מגונה. שני הצדדים מופיעים בתלמוד הבבלי במסכת תענית:

”מה ברזל זה, אחד מחדד את חבירו - אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה
את זה בהלכה... למה נמשלו דברי תורה כאש, לומר לך: מה אש אינו דולק

יחיד - אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי... ” (מסכת תענית ז', עא')
 
 

ֵׂה לְךָ ַרב וְּקנֵה לְךָ ָחבֵר” (אבות א', משנה ו)  ”ֲעש
הפירוש: דאג שיהיה  לך חבר  ללימוד = חברותא 

איך אפשר להבין  מהגמרא שלימוד
תורה משותף הוא הלימוד הנכון?

 
באיזה שני משלים הגמרא מדגימה

לנו את הלומדים?
 
 

נסו לתת דוגמאות נוספות מהלימוד המשותף על חשיבות הלמידה בחברותא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA


חודש ניסן

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

   יום אחד ּפָרץ ויכוח בְּבֵית המדרש: איך מִסַתיֶימת הֲכָנָתו של ּפִגְיון? ַרבִּי יוָֹחנָן אמר שצריך להעביר אֶת הבַּרזל בָּאֵש כדי
לעצב אותו. ֵריש לִָקיש לא הִסכים: "עד שלא הֶעבַרָת אֶת הברזל בַּמים הוא יכול להתעקם," הִֵעיר בְּיַדָענוּת. הוויכוח הִתלַהֵט.

"בָּאֵש" – "בַּמים" – "חייבים לחמֵם כדי לעצב!" – "אבָל אַחר כך מְָקררים" – "מֵאַין אתה יודע?" – "אני? מאין אתה
יודע?" – "אני רואֶה שלא שכחָת אֶת כְּלֵי העבודה של השודדים."

 
המשפט האחרון שּפָלט ַרבִּי יוָֹחנָן הִשתיק אֶת ֵריש לִָקיש, וֶשקט הִשָׂתֵרר בְּבֵית המדרש כולו. ֵריש לִָקיש לא ציפה לְטַענה

כזאת. הוא כבר לא חשב רק על הפגיון, אֶלָא על עצמוֹ, על האֵש שבְּליבּו, על המים שלתוכם קפץ, על ַחיָיו החדשים. "מה
הוַֹעלְָת לי?" שאל אֶת ַרבִּי יוָֹחנָן, "האִם עשׂיתי אֶת כל הֶדרך הזאת כדי לָריב מי צודק וּמי קובע? עולם של ֶעלבּוֹנות וגַסוּת רוח
ָ אני כבר מַכּיר. גם מנהיג כבר הייתי בין השודדים. מה הוַֹעלָת לי?" ַרבִּי יוָֹחנָן לא יָדע מה לענות. "הועלתי לךָ שֵקיַרבתי אותך

לאלוהים," ניסָה ַרבִּי יוָֹחנָן לְפַיְיסוֹ, אבָל ַדעתו של ֵריש לִָקיש כבר הייתה מְבוּלבּלת, וְצַערוֹ היה עמוק מִכֵּדי להתפייס. אִשתו
התחננה אֶל ַרבִּי יוָֹחנָן שיְפַיֵיס אותו, אבָל ַרבִּי יוָֹחנָן סֵירב. אֵש הוויכוח עוד בָּערה בו. הצער הֶחליש אֶת ֵריש לִָקיש, עד ֶשמֵת.

 
לְצַערו של ַרבִּי יוָֹחנָן לא היה גבול. ישבו התלמידים בְּבית המדרש וחשבו איך לנחם אֶת ַרבִּי יוָֹחנָן, שלָמד כֵָּעת לְבַדוֹ. "אֶת מי

נִשלח לִלמוד איתו?" שאל מישהו. "נשלח אֶת ַרבִּי אֶלְָעזָר בֶּן ּפְָדת", ענָה לו אֵחר, "הוא יודע היטב אֶת התורה ויכול לִלמוד
ִעם ראש הישיבה."

ישב ַרבִּי אֶלְָעזָר לפני ַרבִּי יוָֹחנָן. על כל דבר שאמר ַרבִּי יוָֹחנָן, היה ַרבִּי אֶלְָעזָר מסכים איתו ואף מֵביא סִימוּכִין לְִדבָָריו. "יפֶה
ָ אמרָת," היה ַרבִּי אֶלְָעזָר עונֶה לו, "כל גדולֵי החכמים מסכימים ִעם מה שאתה אומר." אבָל ַרבִּי יוָֹחנָן לא היה מרוצֶה. "אֵינך
כמו ֵריש לִָקיש!" הֵטִיַח בו, "כשלמדתי ִעם ֵריש לִָקיש הוא היה תמיד חולק עליי וּמוֹכיח לי שאני טוֶעה, ואז היה חוזר וּמסביר

שאולַי אני בכל זאת צודק, וְכך היה הלימוד מִתַרֵחב. ואתה אומר לי 'יפֶה אמרָת'?! אתה חושב שאני לא יודע שיפֶה אמרתי?"
 

היה לילה. ַרבִּי יוָֹחנָן ישב עצוב לְאור המדורה הדוֶֹעכת. הוא נִזכּר בְֵּריש לִָקיש ֶשאף פעם לא הִסכים איתו, נִזכּר בַּוויכוחים
ָׂרפה אֶת ידידותם, ואז קם והלך לִשׂחות בְּמֵי היְַרֵדן. המעניינים ֶשרק ֵריש לִָקיש ידע לְלַבּוֹת. הוא יָדע שאֵש המְריבה ש

האגדה מעובדת מתוך אתר בית אביחי סנונית - מדרש האגדה לילדים. 
 

 

 או חברותא או מיתותא

 לפי הקטע הראשון, מה הייתה תוצאת  המריבה בין שני החכמים?

 הגמרא מתארת ויכוח בבית המדרש בין רבי יוחנן לריש לקיש. 
קראו את הסיפור וענו על השאלות הבאות:

.1
2. מה ביקשה אשתו של ריש לקיש מרבי יוחנן? והאם בקשתה נענתה?

 3. רבי יוחנן ניסה  ללמוד לבד. האם הצליח בכך?
4.  מדוע בחרו ברבי אלעזר להיות החברותא של רבי יוחנן?

5. תארו את הלימוד עם רבי אלעזר. האם לדעתכם היה זה לימוד מפרה?
 6. רבי יוחנן ללימוד מגיב ללימוד עם רבי אלעזר בכך שהוא מתאר את הלימוד

עם ריש לקיש. הסבירו במילים שלכם כיצד השניים למדו?  
7. מה אתם לוקחים מהלימוד שלהם ללימוד שלכם בכיתה? 

http://agadastories.org.il/node/282


חודש ניסן

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

תלמידים יקרים
בחרו חומש/ פרשה / או תחום לימוד שאתם מעוניינים. התחלקו לקבוצות לימוד קטנות

וחלקו בניכם את הלמידה. לאחר סיום הלמידה שתפו את הכיתה מה למדתם וכיצד היה
הלימוד המשותף. את השלטים גזרו ותלו ע"ג לוח או דלת הכיתה.

 
 

רוצים לעלות קומה?? קבעו חברותא קבועה עם חבר/ה לכיתה או  עם אחד מבני
המשפחה. (אבא, אמא, סבא, סבתא או אחד מהאחים)

 


