ב"ה
בגְ מָ ָרא מסֶ כֶת ַׁשבָ ת (קיטָ ,):אמַׁ ר ַׁרב
(ת ִהלִ ים קה,
ְהּודה ָאמַׁ ר ַׁרב ,מַׁ הו שכתּוב ְ
י ָ
טו) ַאל ִתגְעּו בִ ְמ ִשיחָ י ּובִ נְ בִ יַאי ַאל
ָת ֵרעּו? 'ַאל ִתגְ עּו בִ ְמ ִשיחַׁ י' אֵ לּו
ִתינוֹקוֹת ֶשל בֵ ית ַׁרבָ ןּ' ,ובִ נְבִ יַאי ַאל
*********************** ָת ֵרעּו' אֵ לּו ַׁתלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים.

לימוד הורים
וילדים לקראת
חג מתן תורה

הגמרא קוראת לילדים שלומדים תורה 'משיחַ י' .מהו משיח ,ומה הקשר עם ילדים
שלומדים תורה?
___________________________________________________________________________________

ְהּודה נְ ִשיָאה ,אֵ ין הָ ע ֹולָם ִמ ְת ַׁקיֵם אֶ לָא
הגמרא ממשיכה ומספרת ֶשָאמַׁ ר ֵריש ל ִָקיש בשם ַׁרבִ י י ָ
בִ ְשבִ יל הֶ בֶ ל ִ(דבּור של תורה) ִתינוֹק ֹו ת ֶשל בֵ ית ַׁרבָ ןָ .אמַׁ ר לו ַׁרב פָ פָ א לְ אַׁ בַׁ יֵי הַׁ לִ ּמּוד שלִ י וְ שלְ ָך,
חכמים
ִ
למידֵ י
יפּורים...אבל אנחנּוַׁ ,ת ִ
מהּו? [ הרי הילדים מה כבר לומדים? חּומשִ ,משניוֹתִ ,ס ִ
ברים יו ֵֹתר חֲ שּובים :גמרא ,הלכה ,סוֹדוֹת ...האם הלימּוד שלנּו לא יותר חָ שּוב?]
ֹמדים ְד ִ
גְדוֹלִ ים לו ִ
פעמים נוֹפְ לִ ים
ָאמַׁ ר לו אַׁ בַׁ יֵי :אֵ ינ ֹו דוֹמֶ ה הֶ בֶ ל ֶשיֵש ב ֹו חֵ ְטא לְ הֶ בֶ ל ֶשאֵ ין ב ֹו חֵ ְטא[ .הַׁ ְּמבּו ָגרים לִ ִ
ֹמדים תו ָֹרה בטַׁ הֲ ָרה .הֵ ם
תרּכז .אבל הַׁ ְיל ִָדים לו ִ
בְ עֲ ברוֹת .יש להם גַׁם ְדָאגוֹת ,לא ָת ִמיד יְכוֹלִ ים ְִל ִה ָ
יְכוֹלִ ים לְ ִה ְת ָרּכז בְ לִ י ְדָאגוֹת והַׁ לִ ימּוד ֶשלהֵ ם הּוא בְ לִ י חֲ טָ ִאים .זה מַׁ ּמָ ש ְמקיים אֶ ת הָ ע ֹו ָלם!]
איזה יתרון יש ללימוד תורה של ילדים על לימוד תורה של מבוגרים לפי הגמרא?
__________________________________________________________________________
איזה עוד יתרון יש ללימוד של הילדים לפי דעתך?
____________________________________________________________________________
האם אתה מרגיש כשאתה לומד שהלימוד שלך מקיים את העולם?
___________________________________________________________________________________
כולנו מצפים לרגע כבר נזכה לבנות את בית המקדש .כבר אלפיים שנה אנו מחכים .וכשנתחיל כולנו
נשתתף .חוץ מ...

ְהּודה נְ ִשיָאה ,אֵ ין
הגמרא ממשיכה ומספרת ֶשָאמַׁ ר ֵריש ל ִָקיש ִמּׁשּום ַׁרבִ י י ָ
ְמבַׁ ְטלִ ין ִתינוֹקוֹת ֶשל בֵ ית ַׁרבָ ן אֲ פִ ילּו לְ בִ נְ יַׁן בֵ ין הַׁ ִּמ ְק ָדש.
מדוע לדעתך ,הילדים ממשיכים ללמוד במקום להשתתף בבניית המקדש?
___________________________________________________________________________________

ָאמ ֵרי לֵּה מֵ אֲ בו ֶֹתיָךּ ,כָל ִעיר
ְהּודה נְ ִשיָאהָּ ,כְך ְמקֻ בְ לַׁנִ י מֵ אֲ בו ַֹׁתי ,וְ ְ
וְ ָאמַׁ ר ֵריש ל ִָקיש לְ ַׁרבִ י י ָ
ימין או ָֹתּה.
ֶשאֵ ין בָ ּה ִתינוֹקוֹת ֶשל בֵ ית ַׁרבָ ן מַׁ חֲ ִריבִ ין או ָֹתּהַׁ ,רבִ ינָא ָאמַׁ ר מַׁ חֲ ִר ִ
מדוע הגמרא מדברת על עונש חמור בשביל עיר שאין בה ילדים שלומדים תורה?
___________________________________________________________________________________

1

חשיבות לימוד הילדים

רמב"ם הלכות תלמוד תורה  -פרק שלישי
לשה ּכְ ָת ִרים נִ כְ ְתרּו י ְִש ָראֵ לּ .כ ֶֶתר תו ָֹרה וְ כ ֶֶתר ּכְ הֻ נָה וְ כ ֶֶתר מַׁ לְ כּותּ .כ ֶֶתר ּכְ הֻ נָה ָזכָה ב ֹו ַאהֲ רֹן
הלכה א בִ ְש ָ
ֶשנֶאֱ מַׁ ר (במדבר כה-יג) 'וְ הָ י ְָתה ל ֹו ּולְ ז ְַׁרע ֹו ַאחֲ ָריו בְ ִרית ּכְ הֻ נַׁת ע ֹולָם'ּ .כ ֶֶתר מַׁ לְ כּות ָזכָה ב ֹו ָדוִ ד ֶשנֶאֱ מַׁ ר
ַּׁׁשמֶ ש נֶגְ ִדי'ּ .כ ֶֶתר תו ָֹרה הֲ ֵרי מֻ נָח וְ עוֹמֵ ד ּומּוכָן לְ כָל י ְִש ָראֵ ל.
(תהילים פט-לז) 'ז ְַׁרע ֹו לְ ע ֹולָם י ְִהיֶה וְ כִ ְסא ֹו כ ֶ
משה מו ָֹר ָשה ְק ִהלַׁת יַׁעֲ קֹב'ּ .כָל ִמי ֶשי ְִרצֶ ה יָבוֹא וְ יִטלֶ .שּמָ א תֹאמַׁ ר
ֶשנֶאֱ מַׁ ר (דברים לג-ד) 'תו ָֹרה ִצּוָ ה לָנּו ֶ
ֶשאו ָֹתם הַׁ ּכְ ָת ִרים גְ דוֹלִ ים ִמּכ ֶֶתר תו ָֹרה .הֲ ֵרי הּוא אוֹמֵ ר (משלי ח-טו) 'בִ י ְמלָכִ ים י ְִמֹלכּו וְ רוֹזְ נִים ְיח ְֹקקּו צֶ דֶ ק'
(משלי ח-טז) 'בִ י ָש ִרים ָישֹרּו' .הָ א לָמַׁ ְד ָת ֶשּכ ֶֶתר תו ָֹרה גָדוֹל ִמ ְּׁשנֵיהֶ ם:
 )1מה הם שלושת הכתרים? כתר ___________ כתר ___________ כתר ______________
 )2מי זוכה לכתר תורה?____________________________________________________

הלכה ג אֵ ין לְ ָך ִמ ְצוָ ה בְ כָל הַׁ ִּמצְ וֹת ֻּכלָן ֶש ִהיא ְשקּולָה ּכְ ֶנגֶד ַׁתלְ מּוד תו ָֹרה אֶ לָא ַׁתלְ מּוד תו ָֹרה ּכְ ֶנגֶד ָּכל
הַׁ ִּמ ְצוֹת ֻּכלָן ֶשהַׁ ַׁתלְ מּוד מֵ בִ יא לִ ידֵ י מַׁ עֲ ֶשה .לְ פִ יכְָך הַׁ ַׁתלְ מּוד קוֹדֵ ם לְ מַׁ עֲ ֵשה בְ כָל מָ קוֹם:
הלכה ד הָ יָה לְ פָ נָיו עֲ ִשיַׁת ִמ ְצוָ ה וְ ַׁתלְ מּוד תו ָֹרהִ .אם אֶ פְ ָשר ל ִַּׁמ ְצוָ ה לְ הֵ עָ שוֹת עַׁ ל יְדֵ י אֲ חֵ ִרים ֹלא יַׁפְ ִסיק
ַׁתלְ מּודוֹ .וְ ִאם לָאו יַׁעֲ ֶשה הַׁ ִּמ ְצוָ ה וְ יַׁחֲ זֹר לְ ַׁתלְ מּודוֹ:
)3מה הפירוש לכך שמצוות תלמוד תורה שקולה כנגד כל מצוות?
___________________________________________________________________________________
 )4באיזה אופן מותר לאדם להפסיק את לימודו כדי לקיים מצווה אחרת?
___________________________________________________________________________________

רמב"ם הלכות תלמוד תורה
[ילד] ָקטָ ן ָאבִ יו חַׁ יָב לְ ל ְַּׁמד ֹו תו ָֹרה ֶשנֶאֱ מַׁ ר (דברים יא-יט) 'וְ לִ ּמַׁ ְד ֶתם א ָֹתם אֶ ת בְ נֵיכֶם לְ ַׁדבֵ ר בָ ם'...מֵ אֵ ימָ ַׁתי ָאבִ יו
'שמַׁ ע י ְִש ָראֵ ל' ,וְ ַאחַׁ ר
משה' ּו(דברים ו-ד) ְ
חַׁ יָב לְ ל ְַּׁמד ֹו תו ָֹרה? ִמ ֶּׁשי ְַׁת ִחיל לְ ַׁדבֵ ר ְמל ְַּׁמד ֹו (דברים לג-ד) 'תו ָֹרה ִצּוָ ה לָנּו ֶ
סּוקים פְ סּו ִקים עַׁ ד ֶשי ְִהיֶה בֶ ן ֵשש א ֹו בֶ ן ֶשבַׁ ע הַׁ ּכל לְ פִ י ב ְֻריוֹּ .ומוֹלִ יכ ֹו אֵ צֶ ל ְמלַּׁמֵ ד
ּכְָך ְמל ְַּׁמד ֹו ְמעַׁ ט ְמעַׁ ט פְ ִ
הַׁ ִתינוֹקוֹת:
קשר בריא בין ההורים לילדים כדאי שיתפתח בהרבה תחומים .בהדרכה לחיים ,בשיחה ,במשחק ,בטיול ,בשירה.
יש קשר אחד שמסוגל להיות החזק מכולם :לימוד תורה משותף .זהו קשר שמתאים לכל גיל ,לכל מצב .זהו קשר
שהולך ומתרקם דרך השכל וגם דרך הרגש .בונים ביחד מלאכים שמחזקים את הקשר לאורך ימים ושנים .הבנים
של הרב מרדכי אליהו זצ"ל מספרים שנשאר להם רושם חזק מאד מהרגעים שישבו על ברכי אביהם ולמדו איתו
תורה .זו חוויה שמלווה אותם לכל החיים .הילד שזכה ללמוד עם הוריו מהגיל הרך יזכה אחר כך
לערוץ פתוח ,דרך הלימוד ,לדבר על כל נושא ועל כל דבר בעולם .דרך התורה הלבבות מתחברים
חיבור שבס"ד לא יתנתק לעולם" .מִ פִי עֹו ְללִים ו ְיֹנְקִ ים י ִסַ דְ ת ע ֹז" .לימוד התורה של הילדים הוא הבסיס
עליו מושתת העתיד של עם ישראל!

"וְ ַׁזּכֵנּו לְ גַׁדֵ ל בָ נִ ים ּובְ נֵי בָ נִ ים חֲ כ ִָמים ּונְ בוֹנִ ים .אוֹהֲ בֵ י ה',
ּומ ִא ִירים
ֹלהיםַ ,אנְ ֵשי אֱ מֶ ת ,ז ֶַׁרע קֹדֶ ש ,בַׁ ה' ְדבֵ ִקיםְ .
י ְִראֵ י אֱ ִ -
אֶ ת הָ ע ֹולָם בַׁ תו ָֹרה ּובְ ַׁמעֲ ִשים טוֹבִ ים ּובְ כָל ְמלֶאכֶת עֲ ב ֹו ַׁדת הַׁ בו ֵֹרא"
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