ֲע ֵרבִ ים זֶ ה לָ זֶ ה
חינוך לחסד ונתינה כדרך חיים

עלון לימוד ועיון לכבוד שבוע החמ"ד מבית 'לאורו נלך' במסגרת התוכנית החינוכית 'ערבים זה לזה'

בנושא :חייב אדם להיות ערב לעמו
לתלמידי
החינוך
היסודי

ר' אריה לוין ,הצדיק הירושלמי הייתה
דמות מופלאה ומיוחדת במינה .כבן עשרים לרדוף
היה  -צדקה וחסד רדף .כל חייו עסק בגמילות
חסדים ללא שיעור ומידה .את תכלית חייו ראה
בעזרה לזולת ,וידו הייתה תמיד פתוחה לכל
מבקש עזרה או עצה .הכנסת האורחים שלו וטוב
לבו היו לאגדה .יותר מהכול העריך ר' אריה לוין את
התואר "אבי האסירים" .בכל תקופות השנה  -בימי
השלג והקור ,בימי הקיץ הלוהטים ,בימי שלום
ובימי סכנה  -הגיע ר' אריה להתפלל עם אסירי
המחתרות .הוא אהב אותם כבנים ותמיד הייתה לו
מילה טובה בשבילם.
"ירא שמים אמיתי הוא זה שאינו יכול לישון
בלילות מדאגה :מה עשיתי היום כדי להקל סבלו
של יהודי מדוכא בייסורים?" (רבי אריה לוין).
"...עתים הייתי רואה את הרב הולך ,ולא נכנסתי
עמו בדברים ,אלא הפטרתי שלום בשפה רפה ,כי
ידעתי :הוא רץ לברית או רץ ללטף ילד ,להחליק
ידו על ראשו של תינוק ולברך את אמו ,או רץ אל
אסיר לעודדו ,להזכירו כי הכול בידי שמים וישועת
ה' כהרף עין" (הסופר יעקב דוד אברמסקי).
שאלות :
.1מדוע כינו את ר' אריה לוין "אבי האסירים"?
.2תאר  2מעשים של נתינה שעשה ר' אריה לוין.

שלום ילדים ,אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא שקרה לי
עם רבי אריה .הסיפור קרה בזמן מלחמת העולם הראשונה כשהיה
בארץ רעב – מחסור באוכל.
בעלי שמואל היה בחוץ לארץ .הוא אמר לי שישלח לי משם כסף עם
שליח כדי לקנות אוכל ,אבל הכסף לא הגיע אליי .השליח לקח את
הכסף לעצמו ,ואני והילדים נשארנו חסרי כל.
והנה יום הכיפורים מתקרב ואין לי בבית אוכל בשבילי ובשביל ילדיי
לסעודה מפסקת ,סעודה גדולה שאוכלים לפני הצום ,לא ידעתי מאין
יבוא עזרי.
לפתע דפיקה על הדלת .רבי אריה בא לבקר .הוא ישב קצת ומיד הלך לו.
לאן הלך אתם שואלים? את זה הבנתי מאוחר יותר.
רבי אריה ראה שאין בביתי דבר לאכול .הוא מיהר לביתו והוציא ספר
יקר ונדיר מהארון .ספר נדיר זה ספר שאי אפשר למצוא עוד כמותו.
ומה עשה בספר? הלך למנדל שאהב והעריך ספרים נדירים והיה מוכן
לקנות אותם בכסף רב.
שילם מנדל לרבי אריה בעין יפה ,ורבי אריה רץ חזרה לביתי ,הביא לי
את הכסף ,בירך אותי בגמר חתימה טובה והלך.
אתם יודעים ילדים ,רבי אריה נדמה לי כמו מלאך משמים שה' שלח
אליי לעזרה.
מיד יצאתי וקניתי את כל צורכי הסעודה :בשר ודגים ,פירות וירקות.
ורבי אריה  -האם הצטער על הספר שאהב? לא ולא ,רבי אריה היה
מאושר שזכה לקיים מצווה גדולה לפני היום הקדוש ,יום הכיפורים.
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"עץ ַה ַחּיִ ים"ָ .היָ ה ָׁשם מִ נְ ָהג ֶׁשּכָ ל יֶ לֶ ד ֶׁשחֹוגֵ ג ּבַ ר מִ צְ וָ ה מְ ַקּבֵ ל מִ ּכָ ל יַ לְ ֵדי ַהּכִ ָּתה ֵס ֶפר ק ֶֹדׁש ּבְ מַ ָּתנָ ה.
ּתֹורה ֵ
ַרּבִ י ַא ְריֵ ה לִ ּמֵ ד ּבְ ַתלְ מּוד ָ
ּכֹותבִ ים
(ה ְק ָּד ָׁשה  -מִ ּלֹות ּבְ ָרכָ ה ֶׁש ְ
נֹותנִ ים לְ ַרּבִ י ַא ְריֵ ה לֵ וִ ין ֶאת ַה ֵּס ֶפר ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ כְ ּתֹב ַה ְק ָּד ָׁשה ַ
בּועָ ,היּו קֹונִ ים ֵס ֶפר וְ ְ
נֹותן ְסכּום ּכֶ ֶסף ָק ַ
ּכָ ל ַּתלְ מִ יד ָהיָ ה ֵ
ּנֹותן ַהּמַ ָּתנָ ה לִ מְ ַקּבֵ ל ַהּמַ ָּתנָ ה).
ּבְ ֶפ ַתח ַה ֵּס ֶפר מִ ֵ
וְ ִהּנֵ ה ַרּבִ י ַא ְריֵ ה ָׂשם לֵ ב ֶׁשעֹוד מְ ַעט מִ ְת ָק ֵרב ּבַ ר ַהּמִ צְ וָ ה ֶׁשל ַא ַחד ַה ַּתלְ מִ ִידים וַ ֲע ַדיִ ן ֹלא ֵהבִ יאּו לְ ָפנָ יו ֶאת ַה ֵּס ֶפר ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ כְ ּתֹב ַה ְק ָּד ָׁשה.
ּדּוע ֹלא ֵהבִ יאּו ֶאת ַה ֵּס ֶפרֲ ,ה ֵרי עֹוד יֹומַ יִ ם ַהּבַ ר מִ צְ וָ ה?
ָׁש ַאל ַרּבִ י ַא ְריֵ ה מַ ַ
ָענּו לֹו ֶׁשאֹותֹו ַּתלְ מִ יד מֵ עֹולָ ם ֹלא ִׁשּלֵ ם ּכֶ ֶסף ּבַ ֲעבּור מַ ָּתנָ ה לַ ֲחבֵ ָריו ,וְ לָ כֵ ן ַאף ֶא ָחד מֵ ַה ַּתלְ מִ ִידים ֹלא ִה ְסּכִ ים לְ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶסף ּבַ ֲעבּורֹו
ּדּוע ַּתלְ מִ יד זֶ ה ֹלא ִׁשּלֵ ם ּכְ יֶ ֶתר ֲחבֵ ָריו? ַּתלְ מִ יד זֶ ה ָהיָ ה ּבֵ ן לְ מִ ְׁש ָּפ ָחה ֲענִ ּיָ ה מְ אֹוד.
וְ לִ ְקנֹות לֹו מַ ָּתנָ הּ .ומַ ַ
ּתֹורה
יתי וֶ ֱאמֹר לְ ִא ְׁש ִּתי ֶׁש ִּת ֵּתן לְ ָך ֶאת ֲחמִ ָּׁשה ֻחּמְ ֵׁשי ָ
ּכְ ֶׁש ָּׁשמַ ע זֹאת ַרּבִ י ַא ְריֵ ה ָק ָרא לְ ַתלְ מִ ידֹו ְׁשנֵ יאֹור וְ ָאמַ ר לֹו" :לֵ ְך לְ בֵ ִ
ּתֹורה ּבְ יָ דֹו.
מֵ ַהּמַ ָּדף"ָ .חזַ ר ְׁשנֵ יאֹור וַ ֲחמִ ָּׁשה ֻחּמְ ֵׁשי ָ
ּתֹורה ַה ֲח ָד ִׁשים ֶׁש ִקּבֵ ל ּבְ נִ י לְ בַ ר ַהּמִ צְ וָ ה.
יתי וֶ ֱאמֹר לָ ַרּבָ נִ ית לָ ֵתת לִ י ֶאת ֲחמִ ָּׁשה ֻחּמְ ֵׁשי ַה ָ
"חזֹר לְ בֵ ִ
"ֹלא" ,נֶ ֱאנַ ח ַרּבִ י ַא ְריֵ הֲ ,
אֹותם ּכְ מַ ָּתנָ ה לְ בַ ר מִ צְ וָ ה"ָ .חזַ ר ְׁשנֵ יאֹור וְ ֵהבִ יא ֶאת ַה ֻחּמָ ִׁשים
ַה ֻחּמָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה ֶׁשּנָ ַת ָּת לִ י ֵאינָ ם ֲח ָד ִׁשים וְ ֹלא יָ ֶאה לָ ֵתת ָ
ַה ֲח ָד ִׁשים.
ּכָ ַתב ַרּבִ י ַא ְריֵ ה ַה ְק ָּד ָׁשה ּבְ ֵׁשם ּכָ ל ַה ַּתלְ מִ ִידים .וְ כָ ך זָ כָ ה ּגַ ם ַה ַּתלְ מִ יד ֶה ָענִ י לְ מַ ָּתנָ ה ּבִ זְ כּות ַרּבִ י ַא ְריֵ ה.
יֹוד ַע ּכַ ּמָ ה צַ ַער ָהיָ ה מִ צְ ַט ֵער אֹותֹו ַּתלְ מִ יד ּבִ ְראֹותֹו ּכִ י ּבָ ִאים לְ ִׂשמְ ָחתֹו ּבְ יָ ַדיִ ם
ּבִ זְ מַ ן ֶׁשּכָ ַתב ַרּבִ י ַא ְריֵ ה ֶאת ַה ַה ְק ָּד ָׁשה ָאמַ ר :מִ י ֵ
ֵריקֹות .צָ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ַהּכֹל ּכְ ֵדי לִ מְ נ ַֹע צַ ַער מִ ּנַ ַער ֶׁשּבֶ ן ֲענִ ּיִ ים הּוא.

"מִ ְׁש ַ
ֹלח מָ נֹות ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּוּ ,ומַ ָּתנֹות לָ ֶאבְ יֹנִ ים" (אסתר ט' ,כ"ב) –
הנתינה ההדדית מחברת בין האנשים .יוצרת מדרגה נוספת של קרבה בין
החברים ,ומחברת בין מעמדות שונים.
כחלק מזיכרון נס פורים מודגשת החשיבות של הקבוצתיות" :וְ ַהּיָ מִ ים
ָה ֵאּלֶ ה נִ זְ ּכָ ִרים וְ נַ ֲע ִׂשים ּבְ כָ לּ-דֹור וָ דֹור ,מִ ְׁש ָּפ ָחה ּומִ ְׁש ָּפ ָחה ,מְ ִדינָ ה ּומְ ִדינָ ה,
ּפּורים ָה ֵאּלֶ הֹ ,לא יַ ַעבְ רּו מִ ּתֹוְך
וְ ִעיר וָ ִעיר; וִ ימֵ י ַה ִ
הּודים ,וְ זִ כְ ָרםֹ ,לא-יָ סּוף מִ ּזַ ְר ָעם"( .אסתר ,ט' ,כ"ח)
ַהּיְ ִ
שאלה:
באילו מצוות אנו מצווים בימי הפורים הממחישים
את העיקרון של הערבות ההדדית בעם ישראל?

בבראשית כ"ד ,י"ב-י"ד מסופר על מבחן החסד שעורך אליעזר
עבדו של אברהם בחיפושיו אחר כלה נאותה ומתאימה ליצחק ,בן אדונו.
וכך כתוב" :וַ ּיֹאמַ ר :ה' ֱאֹלקי ֲאדֹנִ י ַאבְ ָר ָהםַ ,ה ְק ֵרה נָ א לְ ָפנַ י ַהּיֹום וַ ֲע ֵׂשה
ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ַאבְ ָר ָהםִ .הּנֵ ה ָאנֹכִ י נִ ּצָ ב ַעל ֵעין ַהּמָ יִ ם ּובְ נֹות ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר
יהַ :ה ִּטי נָ א כַ ֵּדְך וְ ֶא ְׁש ֶּתה,
יֹצְ אֹת לִ ְׁשאֹב מָ יִ ם .וְ ָהיָ ה ַהּנַ ֲע ָר ֲא ֶׁשר אֹמַ ר ֵאלֶ ָ
וְ ָאמְ ָרהְׁ :ש ֵתה ,וְ גַ ם ּגְ מַ ּלֶ יָך ַא ְׁש ֶקה  -א ָֹתּה הֹכַ ְח ָּת לְ ַעבְ ְּדָך לְ יִ צְ ָחקּ ,ובָ ּה ֵא ַדע
ית ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י".
ּכִ י ָע ִׂש ָ
יאינִ י נָ א מְ ַעט מַ יִ ם מִ ּכַ ֵּדְך.
אתּה .וַ ּיֹאמֶ רַ :הגְ מִ ִ
וַ ּיָ ָרץ ָה ֶעבֶ ד לִ ְק ָר ָ
וַ ּתֹאמֶ רְׁ :ש ֵתה ֲאדֹנִ י .וַ ְּתמַ ֵהר ,וַ ּת ֶֹרד ּכַ ָּדּה ַעל יָ ָדּה וַ ַּת ְׁש ֵקהּו .וַ ְּתכַ ל לְ ַה ְׁשקֹתֹו.
וַ ּתֹאמֶ רּ :גַ ם לִ גְ מַ ּלֶ יָך ֶא ְׁש ָאבַ ,עד ִאם ּכִ ּלּו לִ ְׁשּתֹת .וַ ְּתמַ ֵהר ,וַ ְּת ַער ּכַ ָּדּה ֶאל
ַהּׁש ֶֹקת ,וַ ָּת ָרץ עֹוד ֶאל ַהּבְ ֵאר לִ ְׁשאֹב .וַ ִּת ְׁש ַאב לְ כָ ל
ּגְ מַ ּלָ יו.
שאלות:
.1מה החסד שעשת רבקה?
.2מהם הפעלים המופיעים בפסוק? כיצד
הפעלים מרמזים על האופן שבו יש לנקוט
כאשר רוצים לעשות מעשה של נתינה וחסד עם

"לאו

"ועתה בני ,שמעה זאת והטה אוזנך ושמע ,אלמדך
להועיל בתורה ובמצוות :דע ,כי האדם נפעל כפי פעולותיו,
ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם,
אם טוב ואם רע.
ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל
היום ,אם יערה רוחו (=אם יש לו רצון) ,וישים השתדלותו
ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות ,ואפילו שלא לשם
שמים ,מיד ינטה אל הטוב ,ומתוך שלא לשמה בא לשמה,
ובכוח מעשיו ימית היצר הרע ,כי אחרי הפעולות נמשכים
הלבבות.
(ספר החינוך מצווה ט"ז)
שאלה:
הסבר" :בעקבות הפעולות
נמשכים הלבבות"  -הבא
דוגמא ממקרה שקרה
אצלך המוכיח עניין זה.

בורא העולם המיטיב והמתחסד עם כל ברואיו ,מי
ש"נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ּבָ ָׂשרּ ,כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו" (תהילים קל"ו ,כ"ה),
ציווה את בניו ללכת בדרכיו שהן דרכי החסד ,הרחמים
והחנינה ,שנאמר" :וְ ַע ָּתה ,יִ ְׂש ָר ֵאל מָ ה ה' ֱאֹלקיָך ׁש ֵֹאל
מֵ ִעּמָ ְך ...לָ לֶ כֶ ת ּבְ כָ ל ְּד ָרכָ יו" (דברים י' ,י"ב) .ואלו דרכי הקב"ה?
שנאמר" :ה' ,ה'ֵ ,אל ַרחּום וְ ַחּנּון" (שמות ל"ד ,ו') .ואיך אפשר
לאדם ללכת בדרכי ה'? אלא מה המקום נקרא רחום וחנון -
אף אתה הווי רחום וחנון ועושה מתנת חינם לכל...
שאלות:
.1מהם מידותיו של הקב"ה שאנו
מצווים ללכת בדרכיו?
.2הביאו דוגמאות לעניינים בהם
משתדל עם ישראל לפעול על פי
מידות אלה.
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