
 

 



 

 

 

 )צמי"ד(רכים מיוחדים לימוד לחב"ב לכבוד יום מודעות לצ           

 חסד!לימוד שכולו                                     
  

 זהו דף לימוד לחבריא ב' לכבוד יום מודעות לצרכים מיוחדים.
 הלימוד מבוסס ע"פ שיעורים של הרב גדי שלווין והרב ליאור אנגלמן.

 

ונל של לימוד ופעילות זו הוא להעמיק את התפיסה שלנו כלפי חסד ולהבין מושג זה באופן אמיתי. הרצי: רציונל

לנסות לצאת מהתפיסה הרווחת כי החסד שאנו עושים לעני הוא בשבילו ולמענו ולמען תחושת הסיפוק העצמי 

 שלנו. 

קקת לו. ניתן להמשיל זאת לאנשים העני מייצג דמות שתלויה על הציבור ונז -העניות היא מציאות של חוסר בעולם

שיש אנשים שתופסים אותם כנזקקים וכנטל על החברה. הרב קוק מדבר על העוני כמציאות  -עם צרכים מיוחדים

של חוסר בעולם שמובנית מלכתחילה בעולם על מנת לפתח את שאר החברה ולהוציא ממנה את המידות הטובות 

ות הצדקה והחסד מגיעות לעני מצד הדין ולא מתוך חסד וחנינה כפי שבה. כך העולם מתוכנן, וכך בעצם כל פעול

הנושא של יום  -ניתן להסתכל על כך גם בצורה של משפחה שאנו רגילים לחשוב. נעמיק על כך במהלך היחידה.

הצמי"ד השנה. לכל אח יש מקום טבעי וברור במשפחה, הוא תורם ונתרם מהמשפחה, והביחד של המשפחה נותן 

 לכולם.הרבה כח 

 

  :שלבי הלימוד 

 דיון מקדים על מהו חסד ומהו עוני.    הכנה:     

 מדרגה אמונית -רמה רגשית, שכלית, ומדרגה שלישית וגבוהה -שלוש רמות של חסד  : 1חלק     

 עיון בפסקה של עין איה על משנה במסכת פאה, המסבירה את מהות מציאות העוני בעולם   :2חלק     

 סיפור העשרה על החפץ חיים.  : 3חלק     

 חיבור אלינו  : 4חלק     

 

 הכנה:

 המטרה של שאלות אילו לראות היכן נמצא קהל היעד שלנו, ולעורר אותם למחשבה ראשונית על חסד ועוני.

 נפתח בדיון קצר:

 מה זה חסד? -

 -ות, יש רמות שונותמי מוגדר עני? )אדם שיש לו חיסרון כלשהו שהוא נזקק לברי -כלפי מי מופנה החסד -

 הקבלה לצמי"ד(

כיצד מרגישים גומל החסד והמקבל? )לעיתים כנותנים אנחנו עלולים להגיע גאווה עקב הנתינה והחסד  -

שלנו, כמה אנחנו טובים שאנחנו נותנים, אך האם זו הרגשה אמיתית ונכונה?? עלינו להרגיש כפי שהרב 

 לו, לעני(קוק מסביר בהמשך כנותנים לשני את חלקו שמגיע 

 

 



 

 בקצרה את מה שנאמר בדיון. כנראה שיאמרו שחסד זה נתינה, להסתכל על האחר נסכם 

 ולצאת מעצמך, וכי מציאות של עוני מתייחסת לאדם שחסר לו משהו גשמי/רוחני ונזקק לאחרים 

  -וסיף כאן את ההקבלה שבין אדם עני לאדם עם צרכים מיוחדיםאו אדם שאינו שמח בחלקו. נ

 ייתכן כי יציינו שירגישו סיפוק/ גאווה,  -הנתינה הרגשת לגבי זקוקים לחברה ונשענים עליה.שניהם 

 ושהמקבל עלול להרגיש אי נעימות וחסר רצון לקבל.

 

 שלוש מדרגות של חסד: -1חלק 
  הרב קוק חושף אותנו לעולם עם יחס מאוזן ובריא לכל אחד בחברה.

בשביל פיתוח המחשבה שלהם, לפני ולכות ועולות באופן הדרגתי. מדרגות בחסד שה 3נציין לחב"ב כי ישנן 

המדגימות את  סיטואציותמדרגות החסד ננסה לגרום להם לחשוב על כך לבד באמצעות  3שנאמר להם מה הם 

  מהו מקור החסד בסיטואציה שלפניהם. -של חסד ונבקש מהם לנסות לזהות הרמות

לאחר מכן הסיטואציות לכל הקבוצות )הסיטואציות מופיעו בהמשך(.  נחלק סיטואציה אחת לכל קבוצה, או את כל

 המדרגות בחסד: 3נדון יחד בתשובותיהם לגבי הסיטואציות השונות ונסכם בהסבר של הרב קוק על 

הזדהות רגשית עם האחר ומתוך כך לעשות עימו חסד. חסד מתוך רגש של חמלה ורחמים.     -מדרגה רגשית

 מדרגה זו.הרבה אנשים נמצאים ב

 הכרה שכלית שצריכה להיות חמלה בעולם כלפי החלשים, ומתוך כך נגזרות פעולות החסד.   -מדרגה שכלית

הסתכלות בדיעבד על מציאות העוני בשתי המדרגות הראשונות, קיים עוני בעולם, בוא ונראה איך    

 אנחנו מתמודדים איתו.

ויש לה מלכתחילה, מציאות החוסר בעולם מובנת בעולם במדרגה זו, מתחדדת ההבנה כי    -מדרגה אמונית

מטרה מדויקת. נדרשת אמונה בה' שמוביל את העולם דרך מציאות כזאת גם אם אינינו מבינים אותה. על 

  מדרגה זו נרחיב עוד מעט.

 

 סיטואציות:

הזה נכנס  אדם אחד הלך ברחוב וראה ילד קטן מקבץ נדבות יושב על המדרכה מולו, הילד -מדרגה רגשית

לליבו של האדם. הוא הזכיר לו את הבן הקטן שלו, הוא חשב על זה שאין לילד זה מה לאכול, הלך לחנות 

פלאפל הקרובה וקנה לילד מנה מפנקת עם צ'יפס ושתיה. הילד קיבל ממנו את המנה בשמחה ואפילו אמר לו 

ד שהצליח להשתחרר ממראה תודה רפה, וברח מהמקום. האדם נותר לעמוד במקומו עוד מספר שניות ע

 הילד הקטן הרעב.

יוני חזר מהעבודה. בעבודה חבר סיפר לו על מעשה חסד שביצע, ויוני הרהר בכך בדרך חזרה  -מדרגה שכלית

הביתה. הוא חשב על חשיבותו של החסד בעולם, אלמלא מעשי החסד של החברה, אנשים נזקקים היו נותרים 

ם בקשה לעזרה כספית למשפחה במצוקה. עקב מחשבותיו על חשיבות חסרי כל. בדרכו, הוא קיבל הודעה ע

 החסד, החליט לחרוג ממנהגו לדלג על הודעות שכאלו, ותרם למשפחה זו.

לרינה יש שכנה בבניין שהיא אלמנה עם שלושה ילדים קטנים. רינה עוזרת לשכנתה  -מדרגה אמונית

רינה נהנת מהביקורים אצל שכנתה האלמנה.  בבישולים לשמירה על הילדים באופן קבוע פעמיים בשבוע.

לאחר כמה זמן, השכנה האלמנה מצאה עבודה מבוססת, ורצתה להחזיר לרינה כגמולה על עזרתה הרבה, אך 

רינה לא הסכימה בשום פנים אופן לקבל משכנתה כסף, וטענה כי עזרתה נתנה לה עצמה לא פחות משנה נתן 

 .לשכנתה



 

 

 

 ה מעין איה להבנת המדרגה האמוניתמקה בפסקהע: 2חלק                

 

 דף מקורות ללימוד. -נספח בסוף הקובץ

 במסכת פאה, פרק ה' משנה ו':

מי שאינו מניח את העניים ללקט, או שהוא מניח את אחד ואחד לא, או שהוא מסייע את  "...

 אל תסג גבול עולים."(: משלי כבעל זה נאמר )אחד מהן, הרי זה גוזל את העניים. 
 

: מצוות פאה מורה לבעל השדה להשאיר פאה )חלק( בקצה שדהו אותה הוא אינו קוצר ומשאיר לעניים ביאור

לעצמו, או שהוא ם בעל השדה אינו משאיר את הפאה, וקוצר אותה אחסים לכך שיללקט משם. במשנה זו מתי

הוא נקרא כגוזל, שגוזל את חלקם של  -לתת רשות ללקט בשדהו, או שהוא עוזר לאחד מהם מחליט לאלו עניים

 העניים.

 : מדוע הוא נקרא גוזל?? )הרי השדה שלו..( נעמיק בעין איה על משנה זו על מנת להבין את התשובה.שאלה

 

 פסקה ב'. 308עין איה ברכות ב', עמ' 

אינה . להורות שהנתינה לעניים ילקטו כאדם המלקט מתוך שדהוה דוקא לעזוב לפני העניים את הפאה, והם התורה צות

ממש זה שקצבה להם תורה הוא בתור יתרון נדיבות והכמרת רחמים מצד הנותן, כ"א הוא חק ומשפט חיובי, ו

רק רע בעולם, ושאינו אלא חסרון הטעות לחשב שהעניות היא  הרעיון הצפון בזה הוא להוציא מלב בנ"א את  חלקם.

מוחלט שאין עמו טוב, באשר אין העניים פועלים מאומה לטובת החברה והם רק נהנים ממנה, ובאופן כזה אין להם שום 

ומזה הרעיון יוכל ג"כ לצאת משפט מעוקל של התנגדות אבירית לכלל דרך ד', שהוא דרך משפט חיובי כ"א נדיבות יתרה. 

כי הסובר שיש בבריאה חסרון מוחלט, כבר הוא רחוק מהשגת  ע"ז נאמרי "לועג לרש חרף עושהו"., ובכלל משפט וצדקה

ואין לך רעה בעולם שהוכנה כ"א שיצא ממנה תכלית טובה, וציור דרכי השם יתברך העליונים איך שפעלו תמים הוא, 

 מצטרף לטובה.הרעה אינו מושקף כ"א ע"פ השקפה קצרה פרטית, אבל בכללות הזמן והמציאות הכל 

  -הסבר

 ניתן לשאול את הקהל מה הם הבינו מתוך הפסקה עד עכשיו, ולחזור ולסכם בקצרה:

הנתינה של חלק  הפאה לעני אינה מתוך הרגשת חמלה ורחמים של הנותן )המדרגה הרגשית( אלא היא חוק ומשפט. 

ולחשוב שהעני הוא רק נטל על הציבור  הפאה מגיעה לעניים מצד הדין ולא מצד רחמי הנותן. בני אדם עלולים לטעות

ורק נזקק לו, ושאינו פועל כלל לטובת החברה. אך תפיסה זו משקפת חוסר הבנה של הנהגת ה' את העולם, שכן לא 

ייתכן שה' ברא בעולמו מציאות של חסרון מוחלט כמו עוני ללא שום מטרה. אך למציאות העוני יש מטרה שלשמה ה' 

אלה נוספת לדיון שמובילה להמשך הפסקה: האם יש טוב במציאות העוני והחוסר בעולם? נשאל ש ברא אותה בעולם.

 מהי לדעתכן? איזה מידות זה מפתח בנו?

 

 

 

 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%9B%D7%91


 

 

 הטבת המדות האנושיות וריכוך קושי הלב, , וכן הוא במדות העניות, ודאי כמה מדות טובות נמשכות ממנה

 שהם תכונות וההוצאה אל הפועל אהבת הטוב והחסד,ועצם נטיית ההתנדבות והשתתפות בצערו של חבירו, 

 יקרות, שמכתירות את הנפש האנושית לעילוי יקר מאד, בהיותן מצורפות אל עטרת השכל וההשגה האמתית,  

 וכאלה טובות רבות בלתי ידועות לנו, עד שהעניים בעניותם לצאת בפעלם רק ע"י מציאות העניות.  הם באים ו

  כמו כל העובדים כולם.הם ג"כ נוטלים חלק בעבודה האנושית הכללית, להביאו לתכליתו המאושרת 

והמופת היותר ברור הוא על הכרח ע"כ צריך שיהי' למתנתם צורה של משפט, כנוטל את שלו מדין ולא צורה של חסד וחנינה. 

בה. גבול עולם, דבר נהוג באורך זמן בטבע מציאות העוני לשכלול התיקון הכללי, הוא מצד היותו מתמיד, נוהג הר

האנושי א"א שלא יהי' לו מטרה מהכונה של ההשגחה העליונה. ע"כ המראה את ההיפך, שאינו מניח את העניים ללקוט 

אע"פ שנותן להם משלו, מ"מ כבר הוא מקלקל את היסוד שצריך להכיר שאינם מחוננים כ"א הם ג"כ זוכים במשפטם 

"ב המשפט, אפילו להיות מניח את אחד ואחד לא, או לסייע אחד מהם, שכ"ז הי' לו מקום בערך משלהם. ע"כ לא לבעה

  הדעה שתהי' הנתינה לעניים רק חנינית.

אבל השרשת העיקר הוא שאין במעשה ד' חסרון, ומדת העניות והעוני יש לה תכלית במציאות שדוקא העניים  :סיכום

המדות שגוררת הטבת המעשים כדי שננצל אנו בהם מדינה של גיהינם , ע"כ משלימים אותה, והוא ניכר ביותר בהטבת 

 אל תסג גבול עולם
 

  :הסבר וסיכום

הרב קוק מציין כי העניים תורמים לעולם את התפתחות המידות הטובות של החברה: ריכוך הלב, ראיית הזולת, 

ידות אילו לא היו מתפתחות בעולם, ואיך רגישות לסביבה והוצאה של הטוב והחסד שבתוכינו. ללא מציאות העוני מ

 החברה שלנו הייתה נראית?. 

ולא כמתנה או חסד. ובעל השדה אינו יכול לגעת בפאה ולפעול  מגיעה להם מצד הדין ,מתנת העניים -לכן, הפאה

  ון שהיא שייכת לעניים מצד הדין.ובה כרצונו, כי

 

  הסבר המושג גומל חסדים:

  שאלה:

  לגמול?מהי משמעות המילה 

  = תשלום שכר.גמול = להחזיר על משהו שניתן,גומל

 "?מדוע נקרא הביטוי: החזרה של חסד? למי אנחנו מחזירים את  אז מהי משמעות הביטוי "גמילות חסדים

  החסד?

בהמשך למה שראינו בפסקה, מתבהר לנו שהחסד הוא בעצם גמול, אנחנו מחזירים גמול לעני על התפקיד שהוא 

על המידות שהוא מפתח בנו. נתינת הצדקה היא למעשה תשלום חוב של החברה לעניים, שיש להם ממלא בעולם ו

תפקיד קשה בעולם. חיים במציאות העני אינה פשוטה וכרוכה בקשיים רבים, וצריך לשלם להם "שכר תפקיד", 

  שנראת לנו מציאות חסרה. תמעשי החסד. אותו הדבר לגבי כל מציאוונתינת הצדקה  -שהוא

מלשון צדק  -מדת נפש כזאת מעלימה את אי הנוחות של המקבל, הרי הוא זכאי לחסד מדין ולא מרחמים. צדקהע

 המדרגה האמונית. -וזוהי למעשה המדרגה השלישית בחסד ומשפט.

 



 

 

 אך זוהי  חשוב לציין כי זוהי מדרגה גבוהה, ויש שלבים במדרגות החסד כפי שראינו בהתחלה ,     

 אלא זכות לחברה שאינם כטורח,  -ריאה כלפי אנשים בעלי מוגבלויות בחברהגישה מאוזנת וב

 לנו לפתח את החברה ומידותיה! שהם חלק ממנה, ועלינו להודות להם על ההזדמנות שהם נותנים

 

  סיפור להעשרה:: 3חלק                             
 ם באופן כזה שתורם לבעל החסד עצמו!, המדגיש את חשיבותה של מצוות החסד, גחיים סיפור על החפץ

ח בעירו, "אמר לו שיקים גמ פץ חייםכדי שיתן לו עצה לילדים. הח חפץ חייםאדם אחד, מתו לו כל בניו. הוא הלך ל

ח קבוע של הלוואות, עם פנקס של ", ופתח בעירו גמפץ חייםואולי ה' ישמע את תפילתו. האדם שמע בקול הח

שנים נולד  3פו כל אנשי העיר לסעודה שהוא ארגן כדי לחזק מצווה זו. לאחר תקנות. פעם בשלוש שנים התאס

ח, כי הסעודה המתוכננת יצאה ביום ברית המילה "לאותו האדם בן, ומשמים הראו לו אות שזה בזכות מצוות הגמ

ביקש ח זה, ונולדו לו עוד בנים. לאחר כמה שנים, שכח את טובת ה', ו"של הבן החדש. האדם המשיך לנהל גמ

סירב ואמר  פץ חייםח גדל וצרכיו מרובים. הח"ח, שכן הגמ"שימנה נאמן אחר שיעסוק בניהול הגמ פץ חייםמהח

, והפציר בו פץ חייםהחמח ההלוואות טוב כמוהו. האדם המשיך כמה שנים לבקש זאת "שלא יהיה מי שינהל את גמ

בבכי  פץ חייםח. אדם זה הגיע למחרת לח"גמהסכים בעל כורחו ונבחר מנהל אחר ל פץ חייםשימצא לו מחליף. הח

 ח וחזר לניהול שלו כבר למחרת. "ובשבר שבן אחד שלו נחנק למוות. הוא תלה זאת בעזיבתו את ניהול הגמ

שמר גמ"ח ח, ה"ח, בזכות מעשה החסד, וכי יותר משהוא תרם לגמ"סיפור זה מדגיש כי בניו נולדו לו בזכות הגמ

 .יה החפץ חייםעליו ועל בניו. אותו החכם ה

 

  בחזרה אלינו... -דיון ושיח: 4 חלק
ויה שהיינו חושבים שהיא אינה וה' ברא את העולם בצורה כזו שבו כל הוויה תורמת לעולם, ונתרמת ממנו. גם הה

  גם להם ובעיקר להם תרומה גדולה לעולם. -זקקות וחוסרנתורמת כלום עולם, כמו העני, או צמי"ד, שמסמלים 

  כל על זה בצורה של עקומת התפלגות של פעמוןאפשר להסת

שכל, רגש, אמונה,  -הקצוות, ויש את המרכז שמסמל את ה"נורמה". יש עקומות לכל מיני רבדים בחיים 2יש את 

רצון, אהבה , ספורטאיות וכו' וכו', כל אחד מאיתנו נמצא בכל עקומה במקום אחר, פעם באמצע, פעם במצטיינים 

 ופעם בחלשים.

 :המשתתפיםבסבב בין פתח כעת נ

לעולם. נזמין את החבורה להעמיק  וא תורםמהעולם, ודברים אותם ה וא נתרםמאיתנו, יש דברים בהם ה דלכל אח

 (דיחד במחשבה בנושא, ונשאל: )סבב תשובות של כל אח

 ממנו? םלעולם ובמה אני נתר םמה אני תור .1

 ממנו ? םרלעולם ונתם שמימיני/ שמאלי/ שיצא בהגרלה תור מה החבר .2

שלב זה יכול להיות גם כן בסבב פתוח, או רק במחשבה, תלוי בדינמיקה של הקבוצה ורמת הפתיחות 

 נפגע מישהו מהמשתתפים.. שחס וחלילה לא יווצר מצב בו םוההקשבה שלה

 המטרה של שאלה זו היא לפתח את המחשבה על האחר.

. 

נשים עם צרכים מיוחדים נדמים לנו כנתרמים בלבד,  אך כל אחד עני במשהו, ותרם מהעולם, וגם תורם. א -לסיכום

 בלימוד זה ראינו כי הם גם תורמים לא פחות מאשר נתרמים.



 

 

 

 

 לימוד דף
 מסכת פאה, פרק ה' משנה ו':

"... מי שאינו מניח את העניים ללקט, או שהוא מניח את אחד ואחד לא, או שהוא מסייע את אחד מהן, 

 אל תסג גבול עולים."(: משלי כבנאמר )ל זה הרי זה גוזל את העניים. ע

 

 -עין איה

אינה בתור יתרון . להורות שהנתינה לעניים ילקטו כאדם המלקט מתוך שדהוהתורה צותה דוקא לעזוב לפני העניים את הפאה, והם 

  ממש חלקם.וזה שקצבה להם תורה הוא  והכמרת רחמים מצד הנותן, כ"א הוא חק ומשפט חיובי,נדיבות 

הטעות לחשב שהעניות היא רק רע בעולם, ושאינו אלא חסרון מוחלט שאין עמו טוב,  הרעיון הצפון בזה הוא להוציא מלב בנ"א את

באופן כזה אין להם שום משפט חיובי כ"א נדיבות יתרה. באשר אין העניים פועלים מאומה לטובת החברה והם רק נהנים ממנה, ו

, ובכלל ע"ז נאמרי "לועג משפט וצדקהומזה הרעיון יוכל ג"כ לצאת משפט מעוקל של התנגדות אבירית לכלל דרך ד', שהוא דרך 

שפעלו תמים הוא,  כי הסובר שיש בבריאה חסרון מוחלט, כבר הוא רחוק מהשגת דרכי השם יתברך העליונים איך לרש חרף עושהו".

ואין לך רעה בעולם שהוכנה כ"א שיצא ממנה תכלית טובה, וציור הרעה אינו מושקף כ"א ע"פ השקפה קצרה פרטית, אבל בכללות 

  הזמן והמציאות הכל מצטרף לטובה.

 

נטיית ההתנדבות  הטבת המדות האנושיות וריכוך קושי הלב, ועצם, וכן הוא במדות העניות, ודאי כמה מדות טובות נמשכות ממנה

שהם תכונות יקרות, שמכתירות את הנפש האנושית לעילוי יקר  והשתתפות בצערו של חבירו, וההוצאה אל הפועל אהבת הטוב והחסד,

וכאלה טובות רבות הם באים לצאת בפעלם רק ע"י מציאות העניות. מאד, בהיותן מצורפות אל עטרת השכל וההשגה האמתית, ו

כמו כל העובדים שהעניים בעניותם הם ג"כ נוטלים חלק בעבודה האנושית הכללית, להביאו לתכליתו המאושרת בלתי ידועות לנו, עד 

והמופת היותר ברור הוא על הכרח ע"כ צריך שיהי' למתנתם צורה של משפט, כנוטל את שלו מדין ולא צורה של חסד וחנינה.  כולם.

מתמיד, נוהג הרבה. גבול עולם, דבר נהוג באורך זמן בטבע האנושי א"א  מציאות העוני לשכלול התיקון הכללי, הוא מצד היותו

שלא יהי' לו מטרה מהכונה של ההשגחה העליונה. ע"כ המראה את ההיפך, שאינו מניח את העניים ללקוט אע"פ שנותן להם משלו, מ"מ 

ע"כ לא לבעה"ב המשפט, אפילו  הם.במשפטם משלכבר הוא מקלקל את היסוד שצריך להכיר שאינם מחוננים כ"א הם ג"כ זוכים 

ל השרשת להיות מניח את אחד ואחד לא, או לסייע אחד מהם, שכ"ז הי' לו מקום בערך הדעה שתהי' הנתינה לעניים רק חנינית. אב

 העיקר הוא שאין במעשה ד' חסרון, ומדת העניות והעוני יש לה תכלית במציאות שדוקא העניים משלימים אותה, והוא ניכר ביותר

 בהטבת המדות שגוררת הטבת המעשים כדי שננצל אנו בהם מדינה של גיהינם , ע"כ אל תסג גבול עולם
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