
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
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ַ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).

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

לפי המשנה, מי שעוסק "בתורה לשמה"
זוכה להרבה דברים, כיצד הוא נראה

בעיני הבריות?

מאין אפשר ללמוד שבאים להתייעץ איתו?
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בוגרים:
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?

 
 

למה לדעתכם היא בוחרת בכאלה דוגמאות של דברים בעלי עוצמה?
 

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
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   בגמרא במסכת בבא מציעא מסופר לנו על פגישתם של רבי יוחנן וריש לקיש
בירדן

ּ ֲחכָמִים בְּבֵית הַּמְִדָרׁש: ּפַַעם אַַחת נְֶחלְקו
הַּסַיִף וְהַּסַכִּין וְהַּפִגְיוֹן וְהָרֹמַח וּמַגַּל יָד וּמַגַּל ָקצִיר, מֵאֵימַָתי מְַקבְּלִין טֻמְאָה? –

ְַעת גְּמַר מְלַאכְּתָם. וּמֵאֵימַָתי גְּמַר מְלַאכְּתָם? מִׁשּ
יְּצְָרפֵם בְּכִבְׁשָן, ֶ ַר' יוָֹחנָן אָמַר: מִׁשּ

יְּצְַחצְֵחם בַּּמַיִם. ֶ וְֵריׁש לִָקיׁש אָמַר: מִׁשּ
אָמַר לוֹ ַר' יוָֹחנָן לְֵריׁש לִָקיׁש: לִסְטִים בְּלִסְטִיּוּתוֹ יוֵֹדַע.

ּ לִי "ַרבִּי" וְכָאן קוְֹראִים לִי "ַרבִּי". אָמַר ֵריׁש לִָקיׁש: וּמָה הוַֹעלְּתָ לִי? ׁשָם ָקְראו
ְכִינָה. ַרבְּתִיךָ ּתַַחת כַּנְפֵי הַׁשּ י לְךָ, ׁשֶקֵּ אָמַר לוֹ: הוַֹעלְּתִ

ְעּתוֹ ׁשֶל ַר' יוָֹחנָן וְָחלָה ֵריׁש לִָקיׁש. ַּ ָחלְׁשָה ד
ּתוֹ ׁשֶל ֵריׁש לִָקיׁש וּבָכְָתה; בָּאָה אִׁשְ

ֵׂה בִּׁשְבִיל בָּנַי. אָמְָרה לוֹ: ֲעש
ֵׂה בִּׁשְבִיל אַלְמְנוִּתי. אָמַר לָּה: "ָעזְבָה יְתֹמֶיךָ אֲנִי אֲַחיֶּה" (ירמיה מ"ט, יא) – ֲעש

אָמַר לָּה: "וְאַלְמְנֶֹתיךָ ָעלַי ּתִבְטָחוּ" (שם) – וּמֵת ַר' ׁשִמְעוֹן בֶּן לִָקיׁש.
 

הָיָה ַר' יוָֹחנָן מִצְטֵַער אֲַחָריו הְַרבֵּה.
וְלֹא יַָרד לְבֵית הַוַַּעד.

ְעּתוֹ?  ַּ ּ ֲחכָמִים: מִי יֵלֵךְ לְהָנִיַח ד אָמְרו
ָּדוֹת. ְמוּעוָֹתיו מְֻחד ׁשּ יֵלֵךְ ַר' אֶלְָעזָר בֶּן ּפְָדת, ׁשֶ

בָּא וְיָׁשַב לְפָנָיו.
ִּמְסַיְָּעא לָךְ. נְיָא ד כָּל מָה ׁשֶהָיָה ַר' יוָֹחנָן אוֹמֵר – אָמַר לוֹ ַר' אֶלְָעזָר בֶּן ּפְָדת: ּתַ

אָמַר לוֹ ַר' יוָֹחנָן: אַּתָה כְּבֶן לִָקיׁש?
יוֹת וַאֲנִי מְָתֵרץ ְִׂרים וְאְַרבַּע ְקׁשָ ָּבָר – הָיָה מְַקׁשֶה לִי ֶעש בֶּן לִָקיׁש כְּׁשֶהָיִיִתי אוֹמֵר ד

ְמוָּעה נְִתַרוְָּחה מֵאֵלֶיהָ; ְִׂרים וְאְַרבָָּעה ּתֵרוּצִים – וְהַׁשּ לוֹ ֶעש
יָּפֶה אָמְַרּתִי? ִּמְסַיְָּעא לָךְ"? וְכִי אֵינִי יוֵֹדַע ׁשֶ נְיָא ד וְאַּתָה אוֹמֵר "ּתַ

ָעמַד וְָקַרע אֶת בְּגָָדיו וּבָכָה
וְאָמַר: הֵיכָן אַּתָה, בֶּן לִָקיׁש! הֵיכָן אַּתָה, בֶּן לִָקיׁש!

ְעּתוֹ. ַּ הָיָה צוֵֹעק וְהוֹלֵךְ ַעד ׁשֶנִּטְְרפָה ָעלָיו ד
ּ ָעלָיו ֲחכָמִים ַרֲחמִים וָמֵת. ׁשו בִּקְּ

(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, עמוד א) מתוך האתר בית אבחי סנונית ספר האגדה. 
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 או חברותא או מיתותא

http://agadastories.org.il/node/282
http://agadastories.org.il/node/282
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t1149.htm#11
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t1149.htm#11
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l4207_084a.htm
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מדוע נעלב ריש לקיש?
כיצד השפיעה עליו המחלוקת?

הגמרא מספרת לנו על צערו של רבי יוחנן שלא ירד לבית הועד. מה לדעתכם
הכוונה במשפט זה?

מדוע בחרו להביא את רבי אלעזר לרבי יוחנן?
כיצד מתאר רבי יוחנן  את הלימוד עם ריש לקיש? 

מדוע רבי יוחנן לא מסתפק בלימוד עם רבי אלעזר ומרגיש בחסרונו של ריש
לקיש ?

מה אתם לוקחים מהלימוד שלהם ללימוד שלכם בכיתה? 

 
 הגמרא  מתארת  מחלוקת בבית המדרש, כאשר שיא המחלוקת הוא בין שני חכמים  
שחלוקים בסוגייה מתי כלי מתכת מקבלים טומאה. אנו נתמקד בקשר בין הלומדים.

קראו את החלקים המודגשים וענו על השאלות הבאות :
.1
.2
.3

.4

.5

.6

.7
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שנים אוחזין

החברותות שלנו  

במהלך שבוע החמ"ד התחלקו לחברותות כיתתיות . כתבו בטבלה את שמות
הזוגות ומה בחרתם ללמוד.  

לאורך השנההיה מוצלח ?? קבעו זמן למידה


