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ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים -                                             
ִקּיּום ָהעֹוָלם ִּבְזכּות ְׁשֹלָׁשה ְיסֹודֹות

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה ב'(:

“ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא ָהָיה 

אֹוֵמר: ַעל ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל 

ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים”.

ֶזה  ִמְׁשָּפט  ַהָּללּו?  ַהְּדָבִרים  ַהַּכָּוָנה ֶׁשָהעֹוָלם "עֹוֵמד" ַעל ְׁשֹלֶׁשת  ָמה 
הּוא ָמָׁשל. ְלֹרב ַהִּכְּסאֹות ֵיׁש ַאְרַּבע ַרְגַלִים, ַאְך ְּבֶהְחֵלט ֶאְפָׁשר ְלַיֵּצר לימוד

ִּכֵּסא ִעם ָׁשלֹוׁש ַרְגַלִים ְוהּוא ִיְהֶיה ַיִּציב. ְלֻעַּמת ֹזאת ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִמיד ִּכֵּסא 

ַעל ְׁשֵּתי ַרְגַלִים ִּבְלַבד.

ֲחָכִמים ָּבִאים ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ַהָּללּו: ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה ָוֶחֶסד 

- ֵהם ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים ְמאֹוד ָּבעֹוָלם ּוִבְלֲעֵדיֶהם ָהעֹוָלם ֹלא ָראּוי ְלִהְתַקֵּים. 

ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָּבעֹוָלם ִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ֶיְׁשָנּה ָּבעֹוָלם ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש )אֹו ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ַהָּבָאה ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבנֹות(, ֲעַדִין ָהעֹוָלם 

ִיְהֶיה ָחֵסר ַמֶּׁשהּו ְמאֹוד ַמְׁשָמעּוִתי ִאם ֹלא ִּתְהֶיה ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ַעד ְּכֵדי 

ֶׁשִּנָּתן לֹוַמר ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַקֵּים ָּכְך. ְּגִמילּות ֲחָסִדים ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה 

ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ַהְּמַחְּיבֹות ֶאת ָהָאָדם ְלֵהיִטיב ִעם ַהּזּוָלת ּוְלִהְתַחֵּׁשב ִּבְצָרָכיו. 

ַהָּיתֹום  ַהֵּגר,  ְּכַלֵּפי  ָהָראּוי  ַהַּיַחס  ַעל  ְּפָעִמים   36 ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה  ֲהָיַדְעָּת? 

ְיסֹוד  ַמָּמׁש  ַהֶחֶסד,  ֶׁשל  ָהַרָּבה  ֲחִׁשיבּותֹו  ַעל  ִמָּכְך  לֹוְמִדים  ָאנּו  ְוָהַאְלָמָנה! 

ָהעֹוָלם!

ֵהיָכן ָרִאינּו ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא ִמְתַקֵּים ְּבִלי ֶחֶסד? ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֹנַח ַהַּצִּדיק, ִּבְמקֹום 

ֵּכיַצד  ְוָחְׁשבּו  ּוְבָחָמס,  ְּבֶגֶזל  ֲעסּוִקים  ָהיּו  ְּבֶחֶסד,  ְוַלֲעֹסק  ַלֵּׁשִני  ֶאָחד  ַלֲעֹזר 

ָלַקַחת ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני. ה' ָרָאה ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ְוָאַמר "ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי 

33

ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס"', ְוַעל ֵּכן ֵהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם. ַרק ֹנַח ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשֹּלא ָהיּו 

ֻׁשָּתִפים ַלֵּגֶזל ְוַלֲחַמס ָזכּו ְלִהָּנֵצל. ַהֶהֶפְך ֵמָחָמס ְוֵגֶזל זֹוִהי ְּגִמילּות ֲחָסִדים, זֹו 

ַהַּמֲחָׁשָבה ֵּכיַצד ַלֲעֹזר ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר. ַּבָּׁשָנה ֶׁשּנֹוַח ּוָבָניו ָהיּו ַּבֵּתָבה, ֵהם ָעְסקּו 

ָּכל ַהְּזַמן ְּבֶחֶסד. ִעם ִמי ֵהם ָּגְמלּו ֶחֶסד ַּבֵּתָבה? ִעם ַהַחּיֹות, ֲהֵרי ָהיּו ָׁשם ֵמאֹות 

יֹום  ְוָכְך  ָלּה,  ַהַּמְתִאים  ַּבְּזַמן  ֶׁשָּלּה  ָהֹאֶכל  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְצִריָכה  ַחָּיה  ְוָכל  ַחּיֹות 

ָוַלְיָלה ֵהם ָהְלכּו ֵמַחָּיה ְלַחָּיה ְוָנְתנּו ָלּה ֶלֱאֹכל.

 ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה סּוִגים ֶׁשל ְּגִמילּות ֲחָסִדים:

ֵּכִלים, . . 11 ַהְׁשָאַלת  ִנְצָרְך,  ְלָאָדם  ַהְלָוָאה  ְצָדָקה,  ְּבָממֹונֹו:  ֲחָסִדים  ְּגִמילּות   

ְנִתיַנת "ְטֵרְמּפ" ְוַכּדֹוֶמה.

  ְּגִמילּות ֲחָסִדים ְּבגּופֹו: ִּבּקּור חֹוִלים, ְלָוַית ַהֵּמת, ֶעְזָרה ְלֻמְגָּבִלים, ַהְכָנַסת . . 22

אֹוְרִחים ְוַכּדֹוֶמה.

  ְּגִמילּות ֲחָסִדים ְּבִדּבּורֹו: ִעידּוד ּוַמָּתן ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה, ֵעָצה טֹוָבה, ִנחּום, . . 33

ַעל  ְּתִפָּלה  ַּבִּלּמּוִדים,  ְלָחֵבר  ֶעְזָרה  ַהַחָּלׁש,  ֶׁשל  ָהַעְצִמי  ַהִּבָּטחֹון  ִחּזּוק 

חֹוִלים ְוִנְזָקִקים ְוַכּדֹוֶמה.

ַעם ִיְׂשָרֵאל זֹוֶכה ְלַקֵּים ֶאת ָהעֹוָלם ּוְמַיֵּצג ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַהְּתִפָּלה 

ְוַהֶחֶסד, ְוַהֹּכל ִמּתֹוְך ֲעָנָוה ְותֹוָדָעה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְׁשִליחּות ְלָהִביא ֶאת ָהאֹור ֶׁשל 

ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו.

ּוַבִּמּדֹות  ָּבנּו  ְלִהָּלֵחם  ְוִנּסּו  ְלַכּלֹוֵתנּו  ָעֵלינּו  ָקמּו  ַרִּבים  ַהִהיְסטֹוְרָיה  ְלֹאֶרְך 

ֶׁשֵּיׁש  “ִמי  י"ט(:  ִמְׁשָנה  ה'  )ֶּפֶרק  ָאבֹות  ְּבִפְרֵקי  ֶנֱאַמר  ְוָכְך  ֶׁשָּלנּו,  ַהּטֹובֹות 

ְּדָבִרים  ּוְׁשֹלָׁשה  ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ַהָּללּו,  ְּדָבִרים  ְׁשֹלָׁשה  ְּבָידֹו 

ֲאֵחִרים, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַעִין טֹוָבה ְורּוַח ְנמּוָכה ְוֶנֶפׁש ְׁשָפָלה - 

ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַעִין ָרָעה ְורּוַח ְּגבֹוָהה ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה - ִמַּתְלִמיָדיו 

ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע". ֹלא ַרק ִּבְלָעם ִנָּסה ְלִהָּלֵחם ָּבנּו. ְּבָכל ּדֹור ְודֹור עֹוְמִדים 

ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו.
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ְּבָיִמים ֵאּלּו ָאנּו זֹוְכִרים ֶאת ַהּׁשֹוָאה, ֲאֶׁשר ְּבַמֲהָלָכּה ִנּסּו ַהּגֹוִיים ְלַכּלֹוֵתנּו. ֵהם 

ָרצּו ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, אּוָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא נֹוֵתן ְלַהְכִרית 

ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָהָעם ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיסֹודֹות ֶׁשֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד: 

ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ָהעֹוָלם ַחָּיב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָאנּו, ַעם ִיְׂשָרֵאל 

- זֹוִכים ִלְׁשֹמר ַעל ְיסֹודֹות ֵאּלּו. ְּבתֹוְך ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה, ַּבּׁשֹוָאה, ְיהּוִדים ַרִּבים 

ֶנֶאְבקּו ַעל ִקּיּוָמם ְוַעל ִקּיּום ָהעֹוָלם ְּבֶאְמָצעּות ּתֹוָרה, ְּתִפָּלה ְוֶחֶסד. ְיהּוִדים 

ַרִּבים ָׁשְמרּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָעׂשּו ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ִּבְתָנִאים ָקִׁשים ָּבֶהם ָהיּו. 

ֹלא ָּתִמיד ֵהם ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְּבָממֹוָנם ִּכי ֹלא ִנְׁשַאר ָלֶהם ָממֹון. ֹלא ָּתִמיד 

ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְּבגּוָפם ִּכי ֹלא ָהָיה ָלֶהם ֹּכַח. ֹלא ָּתִמיד ֵהם ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות 

ֶחֶסד ְּבִדּבּוָרם ִּכי ַהַּמָּצב ָהָיה ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר, אּוָלם ֵהם ִנּסּו ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ְיָכְלָּתם 

ְוֹלא ְלַהְפִסיק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם.

ֲהָיַדְעָּת?
ָהַאְדמֹו"ר ִמִּפָּיאֶסְצָנה, ָהַרב ְקלֹוִנימּוס ַקְלָמן ַׁשִּפיָרא הי"ד. 

ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשל ַמָּמׁש ִחֵּזק ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְוֶאת ּתֹוָׁשֵבי ֵּגטֹו 
ַוְרָׁשה, ְוִנְרַצח ַּבּׁשֹוָאה. ָהַרב ַקְרִליָּבְך ִסֵּפר ְּבֵׁשם ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו 
)ַהִּגֵּבן ַהָּקדֹוׁש( ֶׁשְּבִסּיּום ָּכל ְּדַבר ּתֹוָרה ָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם: 'ְיָלִדים 
ֲחמּוִדים, ְיָלִדים ְמתּוִקים, ִּתְזְּכרּו ַרק ָּדָבר ֶאָחד: ַהָּדָבר ֲהִכי 

ָּגדֹול, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר'.
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ְוִׁשְמעּו  ְוֶחֶסד ַּבּׁשֹוָאה? ִהָּכְנסּו  רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ְמִסירּות ִלְתִפָּלה 
ֶאת ָהַרב ְזֵאִביק ַהְרֵאל ַהְּמַסֵּפר ַעל ָהַאְדמֹו"ר ִמִּפָּיאֶסְצָנה: סרטון

ִּפְתרּו ֶאת ְּכַתב ַהְּסָתִרים, ַהָּכתּוב בא"ת ב"ש:
משימה

צאפגצ יהפפצ 36 וזימי זכ צמסח 

__________________________________

צגתפמ כרג מאפי פתכיטצ

___________________________________

3

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה
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ביצוע
המשימה 
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צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה
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ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

ְלַבֵּצַע ְמִׂשיָמה ְּבִעְקבֹות ַהִּלּמּוד - 5 ְנֻקּדֹות 
ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון 5 ְנֻקּדֹות. 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות  ְׁשֵּתי  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַמְמִליִצים  ָאנּו  ְּבנֹוָסף 
ַהּמֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁשבּוַע ּוְלַהִּׂשיג עֹוד 15 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה. 

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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