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ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - ַהֹּכל ֵמֵאת ה'                           
ְוָלֵכן ָעֵלינּו ָלֵתת ַלֲאֵחִרים

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ז'(:
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַּבְרתֹוַתא אֹוֵמר: ֶּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו, ֶׁשַאָּתה 
ְוֶׁשְּלָך ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )דברי הימים א' כ"ט, 

י"ד(: "ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך".

ֶרַגע, אּוַלי ִהְתַּבְלַּבְלנּו? זֹו ֹלא ָהְיָתה ַהְּיִחיָדה ַהּקֹוֶדֶמת?
לימוד

ה'  ֵמֵאת  ֶׁשַהֹּכל  ֶׁשֵּכיָון  ָרִאינּו  ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבְּיִחיָדה  ַאְך  ִמְׁשָנה,  אֹוָתּה  זֹו  ָאְמָנם 

ָמה  ָּכל  ַעל  ּוְלהֹודֹות  ָּדָבר  ָּכל  ּוְלַבֵּקׁש  ֵאָליו  ִלְפנֹות  ְלִהְתַּפֵּלל,  ַחָּיִבים  ָאנּו   -

ַּבְּיִחיָדה ַהּזֹו ָאנּו רֹוִצים ָלִׂשים ָּדֵגׁש ַעל ַמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו  ֶׁשָּנַתן ָלנּו. 

ַלֲעׂשֹות ְּבִעְקבֹות ַהַּמָּתנֹות ֶׂשה' ָנַתן ָלנּו. ָאנּו רֹוִצים ִלְלֹמד לֹוַמר 'ִהְנִני ִלְגִמילּות 

ֲחָסִדים', 'ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ִלְגֹמל ֶחֶסד'! 

ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ַקל. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאנּו ַמְרִּגיִׁשים 'ֶזה ֶׁשִּלי, ָאז ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ָלֵתת 

ִמֶּזה ְלַאף ֶאָחד'.

ַלַּתָּנא ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַּבְרתֹוַתא ֵיׁש ֵעָצה: "ֵּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו". ָמה ַהַּכָּוָנה?

ִאם ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו הּוא ֵמֵאת ה', ֶׁשֶּזה ְּבֶעֶצם ֶׁשּלֹו - ֶׁשל 

ה', ְוֹלא ֶׁשָּלנּו, ִיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ַקל ָלֵתת. ֵנַדע ֶׁשָּמה ֶׁשָּקִנינּו ְוָאַסְפנּו ֵאינֹו ֶּבֱאֶמת 

ֶׁשָּלנּו ֶאָּלא ִנָּתן ָלנּו ְלַמָּטָרה ְמֻסֶּיֶמת ֵמֵאת ה'. 

ה' ָנַתן ָלנּו ֶׁשַפע ִּבְׁשִביל ֶׁשּנּוַכל ָלֵתת ִמֶּמּנּו ַלֲאֵחִרים ַהְּזקּוִקים ְלֶעְזָרֵתנּו. ה' 

ָּבָרא ָּבנּו ֶאת ּכֹוַח ַהְּנִתיָנה, ֶׁשהּוא ַּגם ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ּכֹוַח ַהְּנִתיָנה 

ֵּפרּוׁשֹו ַלֲעׂשֹות טֹוב ְוָלֵתת ְּבִלי ְלַקֵּבל ָּדָבר ִּבְתמּוָרה )ַעל ִּפי ָהַרב ֶּדְסֶלר(.
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ֲאִביַׁשי: ִאם ָהיּו אֹוְמִרים ְלָך ָלֵתת ַלֲאֵחִרים ַמָּתנֹות ְוֵהם ַאף ַּפַעם 
ֹלא ַיֲחִזירּו ְלָך, ָהִייָת ַמְסִּכים?

ְּבָנָיה: ֹלא ִנְרֶאה ִלי, ָמה ַאְרִויַח ִמָּכְך?

ֲאִביַׁשי: ְּכֶׂשה' ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם הּוא ָנַתן ָלנּו ֶׁשַפע ֶׁשל ַמָּתנֹות, ְוָאנּו 
ְלעֹוָלם ֹלא נּוַכל ְלַהֲחִזיר לֹו ִּכי ֵיׁש לֹו ַהּכֹל.

ְּבָנָיה: ָאז ִאם ה' ָעָׂשה ָּכָכה ָאז ַּגם ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים?

ֲאִביַׁשי: ֶזה ָקֶׁשה, ֲאָבל ָאנּו ִמְׁשַּתְּדִלים ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו ָלֵתת ַלֲאֵחִרים 
ְּבִׂשְמָחה ּוְבֹרַחב ֵלב, ְּבִלי ְלַצּפֹות ִלְתמּוָרה.

ְּבָנָיה: ֲאָבל ֶרַגע... ֶזה ְקָצת ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי... 

ה' ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים, ְּבִלי ְלַקֵּבל ׁשּום 
ֻמְׁשֶלֶמת  ִלְנִתיָנה  ְלַהִּגיַע  נּוַכל  ֹלא  ְיָלִדים...  ַרק  ַוֲאַנְחנּו  ְּתמּוָרה, 
ֶׁשָּכזֹו ְלעֹוָלם. ָאז אּוַלי ִּבְכָלל ֹלא ָׁשֶוה ָלֵתת ַלֲאֵחִרים ִּכי ֹלא ַנְצִליַח 

ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ָּכמֹוהּו?

ֲאִביַׁשי: ֲאִני ֵמִבין ֶאת ָמה ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבים 
ָּכְך, ַּגם ְמֻבָּגִרים.

טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ֶזה  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  רֹוֶצה  ֶׂשה'  ֶׁשָּמה  ָלַמְדנּו  ֵמָהַרב קּוק 
ּוְנִתיָנה, ְּבֵצרּוף ַּכָּוָנה טֹוָבה. 

ְּבָנָיה: ֵהַבְנִּתי! ָאז ָהִעָּקר ֶׁשִּנֵּתן ַּכָּמה ֶׁשָאנּו ְיכֹוִלים, ַּגם ִאם ֲאַנְחנּו 
ַרק ְיָלִדים!
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ִּכְתבּו ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמָּתנֹות ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֶמה' - ְּתכּונֹות טֹובֹות 
ְוִכְׁשרֹונֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶכם. ִחְׁשבּו ֵּכיַצד ּתּוְכלּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמָּתנֹות ֵאּלּו ְוָלֵתת משימה

ֵמֵהן ַּגם ַלֲאֵחִרים.

ּוְמֻיֶחֶדת  ֻמְפָלָאה  ְּדמּות  ָהָיה  ַהְּירּוַׁשְלִמי",  "ַהַּצִּדיק  ַהְּמֻכֶּנה  ֵלִוין,  ַאְרֵיה  ַרִּבי 

ְּבִמיָנּה, ְוָכל ַחָּייו ָעַסק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים ְלֹלא ַקָּבַלת ְּתמּוָרה. ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים 

ִנָּתן ְלַסֵּפר ָעָליו, ַאְך ִּבְמקֹום ֶזה ֵצַרְפנּו ָלֶכם ִסְרטֹון. ֻמְזָמִנים ִלְצּפֹות.

ַהַּזָּמר ַאֲהֹרן ַרְזֵאל ִחֵּבר ִׁשיר ַעל ַרִּבי ַאְרֵיה - ֻמְזָמִנים ִלְׁשֹמַע: 
סרטון
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ִלּמּוד 
 ִעם 
ְמֻבָּגר

 ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)א( ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשלָׁשה 
ְדָבִרים ְוֵאין ַאָּתה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה. ַּדע ֵמַאִין ָּבאָת, 

ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין 
ְוֶחְׁשּבֹון. ֵמַאִין ָּבאָת - ִמִּטָּפה ְסרּוָחה, ּוְלָאן ַאָּתה 

הֹוֵלְך - ִלְמקֹום ָעָפר, ִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה 
ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון - ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
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)ב( ַרִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמר: ֱהֵוי ִמְתַּפֵּלל 
ִּבְׁשלֹוָמּה ֶׁשל ַמְלכּות, ֶׁשִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה, ִאיׁש ֶאת 

ֵרֵעהּו ַחִּיים ָּבָלעּו. ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ְּתַרְדיֹון אֹוֵמר: ְׁשַנִים 
ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהן ִּדְבֵרי תֹוָרה - ֲהֵרי ֶזה מֹוַׁשב 

ֵלִצים, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים א’, א’(: “ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא 
ָיָׁשב”. ֲאָבל ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵיׁש ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי תֹוָרה 
- ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלאכי ג’, ט”ז(: 
“ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה’ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה’ ַוִּיְׁשָמע 

ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה’ ּוְלחְׁשֵבי ְׁשמֹו”. 
ֵאין ִלי ֶאָּלא ְׁשָנִים. ִמַּנִין ֶׁשֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק 

ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ָׂשָכר? ֶׁשֶּנֱאַמר 
)איכה ג’, כ”ח(: “ֵיֵׁשב ָּבָדד ְוִיֹּדם ִּכי ָנַטל ָעָליו”.
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ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ג'

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂ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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