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לימוד הורים 

וילדים לקראת 

 חג מתן תורה

 ב"ה                                

ב ב ר רַׁ ָבת )קיט:(, ָאמַׁ ְגָמָרא מֶסֶכת שַׁ
הו שכתּוב  ב, מַׁ ר רַׁ )ְתִהִלים קה, ְיהּוָדה ָאמַׁ

ִבְמִשיָחי ּוִבְנִביַאי ַאל ַאל ִתְגעּו  טו(
י' ֵאלּו  ָתֵרעּו? 'ַאל ִתְגעּו ִבְמִשיחַׁ
ָבן, 'ּוִבְנִביַאי ַאל                        ִתינֹוקֹות ֶשל ֵבית רַׁ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ***********************  ָתֵרעּו' ֵאלּו תַׁ

ילדים  עם קשרההגמרא קוראת לילדים שלומדים תורה 'משיַחי'. מהו משיח, ומה 

 שלומדים תורה?

___________________________________________________________________________________ 

ר ֵריש ָלִקיש הגמרא ממשיכה ומספרת שֶ  ֵים ֶאָלא  בשםָאמַׁ ִבי ְיהּוָדה ְנִשיָאה, ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתקַׁ רַׁ
ִלּמּוד שִלי ְושְלָך, ִבְשִביל ֶהֶבל )ִדבּור של תורה( ִתינֹוקוֹ  ֵיי הַׁ בַׁ ב ָפָפא ְלאַׁ ר לו רַׁ ָבן. ָאמַׁ ת ֶשל ֵבית רַׁ

לִמיֵדי חכִמים ] ?מהּו הרי הילדים מה כבר לומדים? חּומש, ִמשניֹות, ִסיפּוִרים...אבל אנחנּו, תַׁ
 [שלנּו לא יותר ָחשּוב? בִרים יֹוֵתר ֲחשּובים: גמרא, הלכה, סֹודֹות... האם הלימּודְגדֹוִלים לֹומִדים דְ 

ֵיי:  בַׁ ר לו אַׁ רים ִלפעִמים נֹוְפִלים בּוגָ ּמְ הַׁ ]ֵאינֹו דֹוֶמה ֶהֶבל ֶשֵיש בֹו ֵחְטא ְלֶהֶבל ֶשֵאין בֹו ֵחְטא.  ָאמַׁ
ֲהָרה.  ְיָלִדים לֹומִדים תֹוָרה בטַׁ ִהתָרּכז. אבל הַׁ ֵהם ְבֲעברֹות. יש להם גַׁם ְדָאגֹות, לא ָתִמיד ְיכֹוִלים ְלִ

  [ם!לָ עוֹ ת הָ קיים אֶ מְ  שּמָ ים. זה מַׁ אִ טָ י חֲ לִ ם הּוא בְ להֵ ד שֶ ימּולִ ְיכֹוִלים ְלִהְתָרּכז ְבִלי ְדָאגֹות והַׁ 

 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...

רהגמרא ממשיכה ומספרת שֶ  ִבי ְיהּוָדה ְנִשיָאה, ֵאין  ָאמַׁ ֵריש ָלִקיש ִמּׁשּום רַׁ
ְטִלין ִּמְקָדש.  ְמבַׁ ן ֵבין הַׁ ָבן ֲאִפילּו ְלִבְניַׁ  ִתינֹוקֹות ֶשל ֵבית רַׁ

 להשתתף בבניית המקדש?לדעתך, הילדים  ממשיכים ללמוד במקום מדוע 

___________________________________________________________________________________ 

י, ְוָאְמֵרי ֵלּה ֵמֲאבֹוֶתיָך, ָּכל ִעיר  ִני ֵמֲאבֹותַׁ ִבי ְיהּוָדה ְנִשיָאה, ָּכְך ְמֻקְבלַׁ ר ֵריש ָלִקיש ְלרַׁ ְוָאמַׁ
ֲחִריִמין אֹוָתּה.  ר מַׁ ִביָנא ָאמַׁ ֲחִריִבין אֹוָתּה, רַׁ ָבן מַׁ  ֶשֵאין ָבּה ִתינֹוקֹות ֶשל ֵבית רַׁ

 יל עיר שאין בה ילדים שלומדים תורה?בשב חמורמדוע הגמרא מדברת על עונש 

___________________________________________________________________________________ 
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 פרק שלישי -הלכות תלמוד תורה רמב"ם 

ְלכּות. ֶּכֶתר ְּכֻהָנה ָזָכה בֹו ַא הלכה א ֲהֹרן ִבְשלָשה ְּכָתִרים ִנְכְתרּו ִיְשָרֵאל. ֶּכֶתר תֹוָרה ְוֶכֶתר ְּכֻהָנה ְוֶכֶתר מַׁ
ר  ְרעֹו ַאחֲ  יג(-)במדבר כהֶשֶנֱאמַׁ ר  ָריו ְבִרית ְּכֻהנַׁת עֹוָלם'.'ְוָהְיָתה לֹו ּוְלזַׁ ְלכּות ָזָכה בֹו ָדִוד ֶשֶנֱאמַׁ ֶּכֶתר מַׁ

ֶּׁשֶמש ֶנְגִדי'. ֶּכֶתר תֹוָרה ֲהֵרי ֻמָנח ְועֹוֵמד ּומּוָכן ְלָכל ִיְשָרֵאל.  לז(-)תהילים פט ְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו כַׁ 'זַׁ
ר  ר  ד(-)דברים לגֶשֶנֱאמַׁ ֲעֹקב'. ָּכל ִמי ֶשִיְרֶצה ָיבֹוא ְוִיטל. ֶשָּמא ֹתאמַׁ ת יַׁ 'תֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶשה מֹוָרָשה ְקִהלַׁ

ְּכָתִרים ְגדֹוִלים ִמֶּכֶתר תֹוָרה. ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר  'ִבי ְמָלִכים ִיְמֹלכּו ְורֹוְזִנים ְיֹחְקקּו ֶצֶדק'  טו(-)משלי חֶשאֹוָתם הַׁ
ְדָת ֶשֶּכֶתר תֹוָרה ָגדֹול ִמְּׁשֵניֶהם:  טז(-)משלי ח  'ִבי ָשִרים ָיֹשרּו'. ָהא ָלמַׁ

 

 ____________________ כתר _____ ( מה הם שלושת הכתרים? כתר ___________  כתר1

 תורה?____________________________________________________( מי זוכה לכתר 2

ְלמּוד תֹוָרה ְּכֶנֶגד ּכָ   הלכה ג ְלמּוד תֹוָרה ֶאָלא תַׁ ִּמְצֹות ֻּכָלן ֶשִהיא ְשקּוָלה ְּכֶנֶגד תַׁ ל ֵאין ְלָך ִמְצָוה ְבָכל הַׁ
ֲעֶשה. ְלפִ  ְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי מַׁ תַׁ ִּמְצֹות ֻּכָלן ֶשהַׁ ֲעֵשה ְבָכל ָמקֹום: הַׁ ְלמּוד קֹוֵדם ְלמַׁ תַׁ  יָכְך הַׁ

ְפִסיק  הלכה ד ל ְיֵדי ֲאֵחִרים ֹלא יַׁ ִּמְצָוה ְלֵהָעשֹות עַׁ ְלמּוד תֹוָרה. ִאם ֶאְפָשר לַׁ ָהָיה ְלָפָניו ֲעִשיַׁת ִמְצָוה ְותַׁ
ְלמּודֹו:  ֲחֹזר ְלתַׁ ִּמְצָוה ְויַׁ ֲעֶשה הַׁ ְלמּודֹו. ְוִאם ָלאו יַׁ  תַׁ

 לכך שמצוות תלמוד תורה שקולה כנגד כל מצוות?הפירוש מה (3

___________________________________________________________________________________ 

 באיזה אופן מותר לאדם להפסיק את לימודו כדי לקיים מצווה אחרת?( 4

___________________________________________________________________________________ 

 הלכות תלמוד תורה רמב"ם 

ר ]ילד[  ְּמדֹו תֹוָרה ֶשֶנֱאמַׁ ָיב ְללַׁ ְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם'וְ  יט(-)דברים יאָקָטן ָאִביו חַׁ י ָא ִלּמַׁ ֵבר ָבם'...ֵמֵאיָמתַׁ ִביו ְלדַׁ
ְּמדֹו תֹוָרה? ָיב ְללַׁ ְּמדֹו  חַׁ ֵבר ְמלַׁ ְתִחיל ְלדַׁ ר  ד(-)דברים ו'תֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶשה' ּו ד(-)דברים לגִמֶּׁשיַׁ ע ִיְשָרֵאל', ְוַאחַׁ 'ְשמַׁ

ט ְפסּוִקים ְפסּו ט ְמעַׁ ְּמדֹו ְמעַׁ ֵּמד ָּכְך ְמלַׁ ּכל ְלִפי ֻבְריֹו. ּומֹוִליכֹו ֵאֶצל ְמלַׁ ע הַׁ ד ֶשִיְהֶיה ֶבן ֵשש אֹו ֶבן ֶשבַׁ ִקים עַׁ
ִתינֹוקֹות:   הַׁ

בהרבה תחומים. בהדרכה לחיים, בשיחה, במשחק, בטיול, בשירה.  שיתפתחקשר בריא בין ההורים לילדים כדאי 

משותף. זהו קשר שמתאים לכל גיל, לכל מצב. זהו קשר שמסוגל להיות החזק מכולם: לימוד תורה יש קשר אחד 

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 

ה אחר כך מהגיל הרך יזכ הוריואותם לכל החיים. הילד שזכה ללמוד עם  תורה. זו חוויה שמלווה

לערוץ פתוח, דרך הלימוד, לדבר על כל נושא ועל כל דבר בעולם. דרך התורה הלבבות מתחברים 

 ". לימוד התורה של הילדים הוא הבסיסעֹז יִַסְדת   וְיֹנְִקים עֹוְלִלים ִמִפי"חיבור שבס"ד לא יתנתק לעולם. 

  העתיד של עם ישראל! עליו מושתת

ֵדל ָבִנים ּוְבֵני ָבִנים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. אֹוֲהֵבי ה',  ֵּכנּו ְלגַׁ "ְוזַׁ
ה' ְדֵבִקים. ּוְמִאיִרים -ִיְרֵאי אֱ  ע ֹקֶדש, בַׁ ֹלִהים, ַאְנֵשי ֱאֶמת, ֶזרַׁ

ֲעִשים טֹוִבים ּוְבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבוֹ  תֹוָרה ּוְבמַׁ בֹוֵרא"ֶאת ָהעֹוָלם בַׁ ת הַׁ  דַׁ
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