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כ״ד טבת |  שכבה בוגרת

מח שליט על הלב

פתיחה: 

המורה תפתח באיזכור התאריך  כ"ד טבת. יום הסתלקות האדמו"ר הזקן. 

בשנת תקע"ב נאלץ, אדמו"ר הזקן לעזוב את העיר ליאדי, מפני מלחמת נפוליאון, ותמיכתו בצאר הרוסי. מכ"ט 
מנחם אב תקע"ב, ועד לח' טבת תקעג היה רבנו הזקן ומשפחתו, ואתם עשרות חסידים מטולטלים בדרכים, עד 
שבאו לכפר פיענא. בליל מוצאי שבת קודש פרשת שמות כ"ד טבת נסתלק כ"ק אדמו"ר הזקן. לאחר הסתלקותו 

הובילו אותו לעיר האדיטש, ושם על גדות נהר פסל מנוחתו כבוד.

המורה תצמיד ללוח כרטיסייה עם תמונה של אש וכרטיסייה עם תמונה של מים. ותשאל את התלמידות – מה 
ההבדל בין אש למים? איך אש מתנהגת? איך המים מתנהגים? כיצד זה מקביל להתנהגויות שונות שלנו?

פעילות: 

המורה תחלק את הכיתה לזוגות / שלשות. כל זוג / שלישייה יקבל כרטיסיה של קונפליקט מסוים ובפינה סמל 
של אש / מים )נספח 1(. על הזוג לפתור את הקונפליקט בהשראת הסמל המופיע בפינה. )כהמשך לדיון הקודם. 

לדוגמא: תגובה מאופקת מים. תגובה כעוסה אש(

בסיום כל זוג יציג את הקונפליקט ואת הפתרון. המורה תכתוב על הלוח את פתרונות האש בצד אחד ואת פתרונות 
המים בצד השני.

המורה תנהל עם התלמידות דיון:
מה המשותף לכל קבוצת פתרונות? <
באיזו קבוצה מופיעים פתרונות יעילים יותר? <
האם יש פתרונות הרסניים? באיזו קבוצה? <
מהיכן באדם מגיעים הפתרונות של האש? ושל המים? <
כיצי נכון יותר לפעול? האם קל לפעול כך? <

בשלב זה תכוון המורה למסקנה: לעיתים אנחנו פועלים מתוך מחשבה, ולעיתים מתוך הרגש. כאשר השאיפה היא 
כדברי אדמו"ר הזקן בתניא: להשליט את המוח על הלב.את המחשבה על הרגש.

שאלון אישי על מוח ועל לב )נספח 2(. כל תלמידה ממלאת את השאלון האישי, אין צורך להגיש למורה. <
סיפורו של ר' משה מייזליש + שאלות מכוונות בדף עבודה )נספח 3(. המורה תספר את הסיפור, וכל תלמידה  <

תענה על השאלות שלאחריו.
אז איך מגיעים ל"מוח שליט על הלב"? הרי אנחנו מרגישים כל מיני דברים.. אנחנו נפגעים, ממהרים, מתאווים...  <

איך ניתן להשליט את המוח על הלב? המורה תחלק לתלמידות קטע לימוד קצר - המוח שליט על הלב בתולדתו 
וטבע יצירתו )נספח 4(. 

סיכום השאלון: כל תלמידה תבדוק כמה נקודות קיבלה במוח, וכמה בלב.  <

סיום:

המורה תנהל דיון עם התלמידות:
על מה קיבלתן יותר נקודות מוח או לב? <
מה מאפיין את תגובות הלב שלי? <
מה מאפיין את תגובות המוח שלי? <
במה קשה לי להשליט את המוח? <
איך נוכל לצבור יותר נקודות במוח? <
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נספח 1:

היה  לצאת.  התכוננה  תמי 
עליה להספיק את האוטובוס 
דקות,  מספר  בעוד  שיוצא 
את  מוצאת  לא  היא  אבל 
הארנק שלה. היא חיפשה שוב 

ושוב, בכל פינה....

הארנק  את  מצאה  לבסוף, 
בארון של אחותה....

איתי  שתצא  הבטיחה  אמא 
לקנות כמה פריטים שחסרים 
לי. אבל שוב ארע משהו בלתי 

צפוי ולא נוכל לצאת היום.

כמה חיכיתי כבר..!

היה  לצאת.  התכוננה  תמי 
עליה להספיק את האוטובוס 
דקות,  מספר  בעוד  שיוצא 
את  מוצאת  לא  היא  אבל 
הארנק שלה. היא חיפשה שוב 

ושוב, בכל פינה....

הארנק  את  מצאה  לבסוף, 
בארון של אחותה....

המון  נתנה  לחשבון  המורה 
שיעורי בית ומחר יש גם מבחן 

גדול בדקדוק.

איזה חוסר התחשבות!

השולחן  ליד  עברה  חברה 
את  הפילה  ובטעות  שלי 
הקלמר שלי. מכשירי הכתיבה 
פשוט  היא  אבל  התפזרו, 

המשיכה בדרכה.

איתי  שתצא  הבטיחה  אמא 
לקנות כמה פריטים שחסרים 
לי. אבל שוב ארע משהו בלתי 

צפוי ולא נוכל לצאת היום.

כמה חיכיתי כבר..!
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נספח 1:

השולחן  ליד  עברה  חברה 
את  הפילה  ובטעות  שלי 
הקלמר שלי. מכשירי הכתיבה 
פשוט  היא  אבל  התפזרו, 

המשיכה בדרכה.

ומישהי  לאוטובוס  עליתי 
נתקלה בי בעוצמה ונפלתי.

לבין  ביני  התבלבלה  המורה 
שלא  עלי  וכעסה  חברתי 

באשמתי

המון  נתנה  לחשבון  המורה 
שיעורי בית ומחר יש גם מבחן 

גדול בדקדוק.

איזה חוסר התחשבות!

ומישהי  לאוטובוס  עליתי 
נתקלה בי בעוצמה ונפלתי.

לבין  ביני  התבלבלה  המורה 
שלא  עלי  וכעסה  חברתי 

באשמתי.
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נספח 3:נספח 2:

חשבי את סכום הנקודות שצברת:

60-80: אשרייך! את משליטה את מוחך על ליבך! את פועלת במתינות, מתוך התחשבות בזולת ומתוך 
יראת שמים. את מתאמצת להתגבר על התאוות ולפעול בדרך התורה. 

40-60: את בדרך הנכונה! לא תמיד קל לך להשליט את המוח על הלב אבל את לא מוותרת. השתדלי 
להימנע מתגובות ומעשים פזיזים, התבונני וחשבי לפני כל מעשה.

עד 40: את יכולה להשליט את המוח על הלב. יש בך את הכוח להתאפק, לדבר בנחת ולהתחשב בסביבתך. 
כועסת,  )כשאת  מתגבר  כשהרגש  לעצמך  לומר  תוכלי  אותם  משפטים  דף  על  לעצמך  שתכתבי  כדאי 

נסערת, כשמתחשק לך משהו...( כדי להשליט את המוח.

כשאני מתרגזת איני מרימה את הקול

נכון
מאוד

4

נכון

3

נכון
לעיתים

2

לא
נכון
1

אני תמיד מתאמצת להבין את הצד השני במריבה

גם כשאין לי סבלנות לחכות אני מתאפקת 

אני משאילה חפצים לחברותי

אני מדברת בנחת ובשקט

איני טורקת את הדלת

אני חוסכת דמי כיס 

אני מגיעה בזמן 

אני סולחת לחברותי

אני שמחה לעזור

נשארה פרוסה אחרונה מהעוגה של שבת.. אני משאירה אותה לאמא

אני מאוד ממהרת אבל אעצור כדי לעזור לילד הקטן לחצות את הכביש

ממש מתחשק לי לקנות תיק צד כמו של חברתי. אבל אני חוסכת את 
דמי הכיס ולא קונה.

אחותי העליבה אותי מאוד ובאה להתנצל. אסלח לה

מישהי שפכה על השולחן שלי מים. אני לא מתרגזת

המורה ביקשה שארים מהרצפה עטיפת שוקולד שאינה שלי. 
ארים ואזרוק.

התבקשתי להישאר אחרי הלימודים כדי לעזור בארגון התוועדות 
בבית הספר. אעשה זאת בשמחה!

אני מעדיפה ללמוד למבחן בעצמי אבל אסכים ללמוד עם חברה 
שביקשה ללמוד איתי.

חברה בכיתה הכעיסה אותי מאוד! אבל לא אשתמש במילים לא יפות.

ממש מתחשק לי לאכול פיצה. אבל אני בדיאטה אז אוותר על כך.

בדרך
כלל
3

לפעמים

2

תמיד

4

אף
פעם
1
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נספח 3:

המרגל החסידי

בין  בתקופה האחרונה לחייו של אדמו״ר הזקן, פרצה המלחמה הגדולה 
צבא צרפת, בראשות נפולאון שרצה לכבוש ולשלוט על ארצות רבות, לבין 

צבא הצאר הרוסי שעמד בתוקף כנגד הכובש הצרפתי.

מחלוקת גדולה פרצה אז בין גדולי ישראל.

היו הרבה מגדולי ישראל שסברו כי עדיף שנפולאון ינצח במלחמה, למען 
חשבו  הם  במלחמה.  הצלחתו  למען  התפללו  אף  הם  ישראל.  עם  טובת 
בצדק שאם הוא ינצח במלחמה הוא ידאג לעם ישראל וייטיב עם היהודים.

אך למרבה ההפתעה אדמו״ר הזקן היה בדעה שכדאי שצבא הצאר ינצח. 
אדמו״ר הזקן הסביר ואמר כי דוקא תחת השלטון הרוסי של אותה תקופה, 

עם ישראל לא יתבולל בין הגויים, יתאחד וישמור על רוחניותו.

להם  סיע  אף  אלא  הרוסי,  הצבא  להצלחת  התפלל  שהוא  בלבד  זו  לא 
בפועל ממש.

המפורסם שבין חסידי אדמו״ר הזקן, שנשלח על ידו לבצע משימות ריגול 
מייזליש,  משה  רבי  היה  הצרפתי,  הצבא  במפקדות  הרוסי  הצבא  עבור 
חסיד מיוחד ופיקח עצום. באחת הפעמים בהן שהה רבי משה במפקדת 
הצבא הצרפתי, נכנס לשם נפולאון בכבודו ובעצמו. מראהו היהודי חסידי 
גרם לנפולאון לחשוד בו. הוא פנה לעברו במהירות והניח את ידיו על לבו, 

כשהוא קורא: אתה מרגל!

אולם לבו של רבי משה המשיך לפעם כשורה, וחשדותיו של נפולאון סרו. 
ברגשותיך,  לשלוט  הצלחת  כיצד  אותו:  שאלו  משה,  רבי  זאת  כשסיפר 
הרגע הרה גורל זה? השיב רבי משה, אצל אדמו״ר הזקן למדתי כי בכוחו 

של המוח לשלוט על הלב.

1. הדגישי את המילים המבטאות לב באדום ואת המילים המבטאות מוח סכחול.

2. כיצד התבטאה שליטתו של רבי משה מייזליש במוחו על ליבו?

3. כתבי מה לדעתך חשב רבי משה מייזליש ברגע שהניח נפוליון את ידו על ליבו?
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נספח 4:

קטע מידע

"כי המוח שליט על הלב ]כמו שכתוב ברעיא מהימנא פרשת 

פינחס[ בתולדתו וטבע יצירתו, שכך נוצר האדם בתולדתו, 

ברוח  ולמשול  להתאפק  שבמוחו  ברצונו  יכול  אדם  שכל 

תאוותו שבליבו, שלא למלאות משאלות ליבו במעשה דיבור 

ההפך  אל  ליבו  מתאוות  לגמרי  דעתו  ולהסיח  ומחשבה, 

לגמרי. ובפרט אל צד הקדושה" )ליקוטי אמרים פרק י"ב(

אדמו"ר הזקן נותן לנו את הדר להשליט את המוח על הלב:

א. התבוננות לגייס את המוח שיעורר בנו את הרצון להיות 

קשורים לקב"ה  ולהתאפק ולא להתפתות לתאוות הלב.

בכוחנו  כי  התאווה,  על  לחשוב  לא  הדעת  את  להסיח  ב. 

להחליט על מה אנחנו חושבים ובמה אנחנו מתעמקים. 


