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כ״ד טבת |  כתות א-ב

 מטרות: 

התלמידים יכירו את סיפור בריחתו של האדמו"ר הזקן מביתו לפני הסתלקותו. <
התלמידים יפנימו את הערך של ציות לדברי הרבי  בקבלת עול, גם כשלא מבינים. <

 מבנה השיעור: 

פתיחה מסקרנת. <
סיפור. <
חידון על הסיפור. <

 הכנה ואביזרים: 

נעלי בית. <
קופסה. <
סרטים בשלושה צבעים – לכל תלמיד שלושה סרטים, בכל אחד מן הצבעים. <

 מהלך השיעור: 

פתיחה: אפילו לא נעלי בית...

המורה יאמר שיש לו בקופסה משהו שקשור לכ"ד טבת.

על התלמידים יהיה לנחש מה מסתתר בקופסה. הם יוכלו לנענע את הקופסה ולהפנות למורה שאלות של כן/לא.

לאחר שהתלמידים ינסו, בין אם יצליחו ובין אם לא, המורה ַיראה להם את נעלי הבית.

וכאן עולה השאלה: כיצד קשורים נעלי-בית להסתלקותו של האדמו"ר הזקן???

סיפור:

המורה יקריא את הסיפור לתלמידים )נספח 1(.

חידון:

המורה ישאל שאלות על הסיפור )נספח 2(. לכל שאלה שלוש תשובות אפשרויות – אדום, צהוב וכחול.

את  להרים  יהיה  עליהם  המוזכרים.  הצבעים  בשלושת  בריסטול(  רצועות  )או  סרטים  שלושה  יקבלו  התלמידים 
הסרט המתאים לתשובה הנכונה.

בכיתה א – המורה יקריא שאלה והתלמידים ירימו סרט מתאים.

בכיתה ב – בנוסף להנ"ל, יקבלו התלמידים דף עבודה למילוי ויסמנו את התשובות הנכונות בדף.

התלמידים יקיפו את האות הנכונה ויציינו אותה בתחתית הדף.

יתקבלו המילים: כפר פיענא.
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לאחר מכן ניתן, בהתאם לרמת הכיתה, לפתח דיון סביב השאלות:
מה היה קורה אם נפוליאון היה מוצא את נעלי הבית? )הוא היה מצליח לפגוע חלילה באדמו"ר הזקן ובחסידיו...( <
מה הציל את אדמו"ר הזקן וחסידיו מהפגיעה של נפוליאון, רוח הקודש וחכמתו של אדמו"ר הזקן או הציות  <

של החסיד לדברי אדמו"ר הזקן? )להעצים את חלקו של החסיד – כיון שאם לא היה מציית, בגלל שהוא לא 
הבין, אזי נפוליאון היה מצליח לפגוע באדמו"ר הזקן...(

להרחיב על התקשרות לרבי וציות לדבריו גם כשלא מבינים...



ב"ה

3

נספח 1:

נעלי בית?!

אתם בטח רוצים לדעת איך הם קשורים.

ובכן, שימו לב והקשיבו היטב איך קרו הדברים.

היה זה בשנת תקע"ב. בין המדינות צרפת ורוסיה פרצה מלחמה. מלחמה קשה.

מי שעמד בראש צבא צרפת היה נפוליאון. תגידו אחריי: ָנ-ּפֹוְל-יֹון! נכון שהיה לו ֵשם מצחיק?

אבל הוא עצמו לא היה מצחיק בכלל. הוא נלחם ברוסים בכל הכוח.

האדמו"ר הזקן, הרבי שלנו, מאוד לא רצה שנפוליאון ינצח. להיפך, הוא רצה שנפוליאון יפסיד!

למה? כי הוא ידע שלעם ישראל לא ֵיצאו מכך דברים טובים.

ונפוליאון ידע מזה. הוא ידע שיש איזה רב צדיק אחד, שבגלל התפילות שלו הוא לא מצליח במלחמה.

בדיוק לכן הוא רצה לתפוס את הרבי. כן, לתפוס אותו ממש.

אבל הוא לא הצליח. הרבי ברח מהבית, יחד עם שלוש-מאות חסידים.

ממש באמצע הלילה, שכולם בעיר יֵשנים, ארזו הרבי והחסידים את כל החפצים.

"לא שכחתם כלום, כן?", שאלו החסידים אחד את השני. "הרבי אמר לא להשאיר דבר. את כל מה שנשאר 
– צריך... לשרוף".

לשרוף?! כן, לשרוף!

כך אמר הרבי, והחסידים, למרות שלא הבינו בכלל למה ומדוע, ביצעו.

כל הבתים עלו בלהבות ושיירת הרבי יצאה אל הדרך.

אבל רגע, מה בקשר לנעלי הבית?

הנה, כמעט הגענו אליהם...

*

באמצע הדרך הורה פתאום הרבי לאחד החסידים לחזור אל העיר.

למה? מדוע? מה צריך לעשות שם?

הרבי ביקש שיבדקו שלא נשאר אפילו חפץ קטן אחד שקשור לחסידים. אם יימצא חפץ שכזה, אמר הרבי, 
יש לשרוף אותו מייד.

החסיד שנבחר, דהר אל העיר, חיפש בין כל הבתים ומצא...

אתם כבר בטח מנחשים מה הוא מצא.

הוא מצא זוג נעלי-בית ישנות!

נעלי-בית ישנות! מי צריך אותן? למי הן מפריעות? בשבילן היה צריך לחזור את כל הדרך?

אבל החסיד לא שאל שאלות. הוא עשה מעשים. מה הוא עשה איתם? זו בכלל לא שאלה. הרי הרבי אמר 
בדיוק מה לעשות.

לשרוף!

לשרוף?!

כן, לשרוף.

כך אמר הרבי. והחסיד, למרות שלא הבין בכלל למה ומדוע, ביצע.

*
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נספח 1:

מייד כשיצא החסיד מן העיר, נכנס אליה... אתם יודעים מי?

נפוליאון!

נפוליאון הגאוותן שרצה לכבוש את כל העולם ורק האדמו"ר הזקן הפריע לו.

הוא נכנס אל העיר ליאדי וביקש שַיראו לו במהירות איפה גר הרבי.

כשהבין נפוליאון שהרבי וחסידיו כבר אינם כאן בעיר, ביקש שלפחות יביאו לו חפץ; ֵספר או בגד ששייך לרבי.

אתם רוצים לדעת למה? זה קצת מפחיד - - -

נפוליאון לא היה רק מנהיג צרפת ולוחם אמיץ. נפוליאון היה גם... מכשף.

הוא ידע להשתמש בכוחות לא טובים כדי לגרום דברים לא טובים.

כדי לשלוט על מישהו, כדי להפעיל את הכוחות המרושעים שלו, הספיק לנפוליאון רק חפץ אחד של האדם 
עליו רצה לשלוט.

אבל הוא לא מצא!

בכל רחבי העיר ליאדי לא נשארה אפילו חתיכה אחת קטנה שהייתה שייכת לרבי. אפילו לא זוג נעלי-בית! את 
הכול-הכול לקחו החסידים איתם או היו צריכים לשרוף.

לשרוף?!

כן, לשרוף!

ועכשיו גם אתם יודעים בדיוק למה הם שרפו.

בדיוק לכן, שלח הרבי חזרה את החסיד. הרבי ידע מה יחפש נפוליאון כשייכנס אל העיר וברוח הקודש הרגיש 
הרבי שמשהו בכל זאת נשאר.

איזה נס שהחסיד חזר ושרף גם אותן!

תארו לכם מה היה קורה אם נפוליאון הרשע היה מוצא אותן?!

*

אבל משהו עצוב בכל זאת קרה.

ארבעה חודשים אחרי הבריחה הגדולה, בעקבות טלטולי הדרך הקשים, נחלש הרבי מאוד, ובמוצאי שבת 
קודש, כ"ד בטבת, לאחר ההבדלה, יצאה נשמתו בטהרה.
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1. ֵהיָכן ִהְתּגֹוֵרר ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן?

ר – ְּבָאֵמִריָקה

ל – ְּבָצְרַפת

כ – ְּבִליַאִדי

2. ִמי ִנְלַחם ֶנֶגד רּוְסָיה?

ד – ַהֲחִסיִדים

פ – ָנּפֹוְליֹון

י – ָּדִוד ַהֶּמֶלְך

3. ָמה ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַלֲחִסיָדיו 
ַלֲעׂשֹות?

ח – ִלְבֹרַח ֵמָהִעיר ִליַאִדי

ש – ִלְׂשֹרף ֶאת ָּכל ַהֲחָפִצים

ר – ְׁשֵּתי ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות

4. ָמה ָהָיה ָנּפֹוְליֹון?

ל – ַצִּדיק ָּגדֹול

ף פ – ְמַכּׁשֵ

מ – ַהֶּמֶלְך ֶׁשל רּוְסָיה

ֵאלֹות, ּתּוְכלּו ָלַדַעת ֵהיָכן ִהְסַּתֵּלק ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ִאם ֲעִניֶתם ָנכֹון ַעל ַהּׁשְ

_____  _____  _____  ____  _____       ____  ____  ____

נספח 2:

5. ָמה ָרָצה ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן?

י – ֶׁשרּוְסָיה ְּתַנֵּצַח

ת – ֶׁשָּנּפֹוְליֹון ְיַנֵּצַח

ס – ְׁשֵּתי ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות

6. ָמה ָמָצא ֶהָחִסיד ְּכֶׁשָחַזר ְלִליַאִדי?

ק – ֶאת ָנּפֹוְליֹון

ד – ֶאת ֵסֶפר ַהַּתְנָיא

ע – זּוג ַנֲעֵלי-ַּבִית ְיָׁשנֹות

7. ָמה ָעָׂשה ֶהָחִסיד ִעם ָמה ֶׁשָּמָצא?

ח – ָלַקח ִאּתֹו ַלֶּדֶרְך

נ – ָׂשַרף ָּבֵאׁש

א – ָזַרק ַלַּפח ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל 
ִליַאִדי

8. ָמַתי ִהְסַּתֵּלק ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן?

צ – ְּבי"ט ִּכְסֵלו

א – ְבּכ"ד ֵטֵבת

ה – ְּבַח"י ֱאלּול


