
המטרה בקיץ הזה היא שנצא לעשות. אם כך, למה אנחנו 
ובין  בסניף  הלימוד  בין  הקשר  מה  מדרש?  בית  מקיימים 

העשייה בחוץ?

ישירה  בצורה  אותנו  מוביל  הלימוד  כיצד  להבין  ננסה 
לעשייה שהיא עשייה מלאה ונכונה יותר!

קראו את המקור שלהלן והיעזרו בשאלות המובאות אחריו:

והראיון,  והביכורים,  הפאה,  שיעור:  להם  שאין  דברים  אלו 
וגמילות חסדים, ותלמוד תורה.

אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו 
לעולם הבא: כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין 

אדם לחברו; ותלמוד תורה כנגד כולם.
)משנה, פאה א, א(

מה הכוונה בביטוי “אין להם שיעור”?  

מהי כוונת המשנה באמרה “אוכל פירותיהן בעולם הזה   
והקרן קיימת לו לעולם הבא”?

בלימוד  מיוחד  מה  כולם”?  כנגד  תורה  “תלמוד  מדוע   
תורה דווקא?

יזכה  תורה(  )תלמוד  בת”ת  כי   – כולם  כנגד  תורה  ותלמוד 
האדם בכל זה שהתלמוד מביא לידי מעשה

)פירוש עיקר תוספות יום טוב(.

הביטוי  פירוש  מה  טוב?  יום  התוספות  לנו  מחדש  מה   
“ותלמוד תורה כנגד כולם”?

“שהתלמוד מביא לידי מעשה” – באיזה סוג של מעשה   
מדובר פה לדעתכם? 

בגמרא במסכת שבת מסופר על רבי יהודה, רבי יוסי ורבי 
שמעון בר יוחאי שישבו ודיברו על מלכות רומי. ר’ יהודה 
את  גינה  שמעון  ור’  שתק  יוסי  ר’  מעשיהם,  את  שיבח 
המלכות. הלך יהודה בן גרים, ששמע את השיחה, והלשין 
את  שהילל  יהודה,  שרבי  הוחלט  השיחה  בעקבות  עליהם. 
ורבי  לציפורי  יגלה   – יוסי, ששתק  רבי  יתעלה,   – המלכות 

שמעון, שגינה – ייהרג.

קראו את המשך הסיפור:

ָהְיָתה  יֹום  ל  ָכּ ְדָרׁש.  ַהִמּ ֵבית  ְבּ אּו  ְוִנְתַחְבּ ּוְבנֹו  ְמעֹון  ִשׁ ַר’  ָהַלְך 
ל ַמִים ְוָסֲעדּו. ת ְוַכד ֶשׁ ּתֹו ְמִביָאה ָלֶהם ַפּ ִאְשׁ

א  ָמּ ֶשׁ ֲעֵליֶהן,  ה  ַקָלּ ן  ְעָתּ ים ַדּ ָנִשׁ ִלְבנֹו:  ָאַמר  ֵזָרה  ַהְגּ ְבָרה  ָגּ ֶשׁ ְכּ
ה. ְיַצֲערּוָה ּוְתַגֶלּ

ה ֵנס ְוִנְבָרא ָלֶהם ָחרּוב ּוַמְעָין, ְוָהיּו  ְמָעָרה. ַנֲעָשׂ אּו ִבּ ָהְלכּו ְוִנְתַחְבּ
חֹול. אָרם ַבּ ִבים ַעד ַצָוּ ְגֵדיֶהם ְויֹוְשׁ ִטים ִבּ ּפֹוְשׁ

ִפים  ים ּוִמְתַעְטּ ִשׁ ה ָהיּו ִמְתַלְבּ ִפָלּ ְזַמן ְתּ ּתֹוָרה: ִבּ ל ַהּיֹום ָעְסקּו ַבּ ָכּ
ֵדי  ְכּ ְגֵדיֶהם,  ִבּ ִטים  ּופֹוְשׁ חֹוְזִרים  ָהיּו  ְך  ָכּ ְוַאַחר  ִלים,  ְלּ ּוִמְתַפּ

א ִיְבלּו. לֹּ ֶשׁ
ַתח  ֶפּ ַעל  ְוָעַמד  הּו  ֵאִלָיּ א  ָבּ ָעָרה.  ְמּ ַבּ ָנה  ָשׁ ֵרה  ֶעְשׂ ים  ֵתּ ְשׁ בּו  ָיְשׁ
ֵזָרתֹו? יָסר ּוָבְטָלה ְגּ ת ַהֵקּ ֵמּ ָעָרה, ָאַמר: ִמי יֹוִדיַע ְלֶבן יֹוַחאי ֶשׁ ַהְמּ

ים ְוזֹוְרִעים. ֵהם חֹוְרִשׁ ֶשׁ ֵני ָאָדם ְכּ ָיְצאּו ְוָראּו ְבּ
ּנֹוְתִנים  ֶשׁ ָמקֹום  ל  ָכּ ָעה!  ָשׁ י  ַחֵיּ ְבּ עֹוָלם ְועֹוְסִקין  י  יִחין ַחֵיּ ַמִנּ ָאַמר: 
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ָרף, ד ִנְשׂ ֵעיֵניֶהם ִמָיּ
ִחְזרּו  ְיָצאֶתם?  עֹוָלִמי  ְלַהֲחִריב  ָלֶהם:  קֹול ְוָאְמָרה  ת  ָיְצָאה ַבּ

ִלְמָעַרְתֶכם!
ִעים  ט ְרָשׁ ַפּ ָאְמרּו: ִמְשׁ חֶֹדׁש,  ר  ָעָשׂ ֵנים  ְשׁ בּו  ְוָיְשׁ ְוָהְלכּו  ָחְזרּו 

ר חֶֹדׁש. ֵנים ָעָשׂ ם ְשׁ ֵגיִהנֹּ ְבּ
ַתח  ֶפּ ַעל  בּו  ְוָיְשׁ ָיְצאּו  ָעַרְתֶכם!  ִמְמּ ְצאּו  ְוָאְמָרה:  קֹול  ת  ַבּ ָיְצָאה 

ָעָרה. ַהְמּ
י  ֵתּ ְשׁ ָידֹו  ְבּ אֹוֵחז  הּוא  ֶשׁ ְכּ ֶאָחד  ָזֵקן  ָראּו  ָכה  ֲחֵשׁ ִעם  ת  ָבּ ַשׁ ֶעֶרב 

ָמׁשֹות. ין ַהְשּׁ ל ֲהָדִסים ְוָרץ ֵבּ ֲחִבילֹות ֶשׁ
ה ְלָך? ָאְמרּו לֹו: ֵאּלּו ָלָמּ

ת. ָבּ ָאַמר ָלֶהם: ִלְכבֹוד ַשׁ
ֶאָחד. י ְלָך ְבּ – ִויֵהא ַדּ

מֹור" )דברים ה, יא(. ֶנֶגד "ָשׁ ֶנֶגד "ָזכֹור" )שמות כ, ז( ְוֶאָחד ְכּ – ֶאָחד ְכּ
ָרֵאל. ה ֲחִביבֹות ִמְצוֹות ַעל ִיְשׂ ָמּ ְמעֹון ִלְבנֹו: ְרֵאה, ַכּ ָאַמר לֹו ַר’ ִשׁ

ם ְעָתּ ָבה ַדּ ִנְתַיְשּׁ
)על פי בבלי, שבת, לג ע”ב–לד ע”א(.

ביציאתם  ולבנו  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  קשה  היה  מה   
הראשונה מהמערה? מדוע נשרף כל מה שראו?

השנייה  ביציאה  התרחש  מה  שלכם  במילים  הסבירו   
ובין  השנייה  היציאה  בין  ההבדל  מה  מהמערה.  שלהם 

היציאה הראשונה?

רבי שמעון בר יוחאי ואלעזר בנו היו שקועים בלימוד תורה 
אינם  הם  מהמערה  הראשונה  ביציאתם  מאוד.  ארוך  לזמן 
מלבד  במשהו  העוסקים  אנשים  שיש  ייתכן  כיצד  מבינים 
מה  כל  את  לשרוף  להם  גורם  הזה  ההבנה  וחוסר  התורה, 

שהם רואים.

הם נמצאים בעולמות עליונים, שבהם התורה היא הכול ואין 
מקום למעשה, אך בת הקול היוצאת אומרת להם שהעולם 
ובלעדיו  הכרחי  הוא  המעשה  הזה  בעולם  אחר,  הוא  הזה 

ייחרב העולם. 

ביציאתם השנייה מהמערה היחס של רשב”י ובנו לעולם רך 
גורם  רואים. מה  יותר. הם אינם שורפים את כל מה שהם 
לכך? הם מבינים את המקום של המעשה בעולם. הם מבינים 
שבעולם הזה נדרש שילוב בין עולם התורה לעולם המעשה. 
בלבד  לימודה  ידי  על  לא  לתורה  מחוברים  המעשה  אנשי 
אלא על ידי לימוד תורה שבא לידי ביטוי במציאות היום-

יומית והאנושית.

ִביִעי  ַהְשּׁ ּיֹום  ַבּ ֱאלִֹקים  ְצָבָאם. ַוְיַכל  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ַהָשּׁ “ַוְיֻכּלּו 
ר  ֲאֶשׁ ל ְמַלאְכּתֹו  ִמָכּ ִביִעי  ַהְשּׁ ּיֹום  ַבּ ת  בֹּ ְשׁ ַוִיּ ה  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו 
ַבת  ָשׁ בֹו  י  ִכּ אֹתֹו  ׁש  ַוְיַקֵדּ ִביִעי  ַהְשּׁ יֹום  ֶאת  ֱאלִֹקים  ה. ַוְיָבֶרְך  ָעָשׂ

ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעׂשֹות. ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִמָכּ
)בראשית ב, א–ג(.

הפסוקים הללו מופיעים כסיכום לתיאור בריאת העולם.   
מה אתם לומדים מסיום הפסוקים?

איך השביתה ביום השבת והמלאכה בששת ימים קשורה   
למה שלמדנו על היחס הראוי בין הלימוד למעשה?
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