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יללכ אבבמ

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

מבוא כללי

ספר התניא והלימוד בו 

ספר התניא, התורה שבכתב של חסידות חב"ד, הוא ספר עמוק במחשבת ישראל, וניתן למצוא בו דרך 
מקיפה ומבוססת בעבודת ה' יחד עם שלל עצות מעשיות לחיים יהודיים-חסידיים מלאי משמעות. 

שלא כשאר ספרי החסידות, ספר התניא בנוי בצורה שיטתית ומספק תמונה מלאה של נפש האדם, 
הנשמה היהודית, משמעות המצוות, תפקידנו בעולם וכלים מעשיים למימוש השליחות שלנו. הספר 
מאפשר לנו להבין בצורה שכלית ומובנית את הרעיונות הרוחניים הנעלים ביותר. על בסיס האמונה 
גם את הרעיונות הגבוהים  ולהפנים  עול, שהם הבסיס ההכרחי לקיום מצוות, חשוב להבין  וקבלת 
ביותר. ההבנה השכלית היא שעוזרת לנו להפנים ולהתחבר. כאשר ישנה הבנה שכלית, אפשר לפעול 

לשינוי אמתי ופנימי בנפש.

פנימיות התורה מגלה את האור שבתורה, את האור שבנשמה, ומספקת לאדם את הכוחות הנצרכים 
להתמודדות עם הקשיים והניסיונות של העולם. בדור האחרון הניסיונות הולכים וגדלים; הצד שכנגד 

הולך ומתחזק, וכדי להתמודד כראוי יש להוסיף גם בצד הקדושה.

כשם שבדורות הקודמים עמלו החסידים בהפצת היהדות והחסידות במסירות נפש וכנגד כל הגֵזרות מבית 
ומחוץ, כך גם כיום נמצאים החסידים האמונים על לימוד תורת החסידות בשּורה הראשונה ומוסרים את 

נפשם ברגעים האחרונים של הגלות.

ספר התניא, שעליו נאמר כי אתו נצעד לקבל פני משיח צדקנו, נותן לנו את הכוחות הנצרכים כל כך 
בימינו. הלימוד המובנה, ההבנה של מהות התורה, מהות המצוות ומהות הנשמה, מעמידים את האדם 

בקרן אורה, ונותנים לו את הכוח להשפיע גם על סביבתו.

בעבר, כאשר הרחוב היה "רחוב יהודי" והילדים ספגו יראת שמים בבית, לא היה צורך שילדים ילמדו 
גם מהספר, בוודאי שלא באופן שיטתי ומסודר. אך כיום, כאשר המצב שונה והחושך הולך ומתגבר, יש 
צורך בלימוד חסידות גם לילדים. גם הם זקוקים לאותה מנת קדושה יֵתרה כדי להתגבר על הניסיונות 

והקשיים שהם נחשפים אליהם כבר בגיל צעיר. 

ובמיוחד לאור מילותיו הקדושות של הרבי, שכבר הגיע הזמן להגשים את נבואתו של רבי שמעון בר 
יוחאי בספר הזוהר, שגם ילדים ילמדו פנימיות התורה )שיחת ל"ג בעומר תשכ"ב(. 

הנחת יסוד לתכנית הלימודים בתניא

"חיים תניא", תכנית הלימודים ללימוד תניא לתלמידי בית הספר היסודי )כיתות ה'-ח'(, נותנת מענה 
לצורך בלימוד חסידות לילדים, ובכלל זה הצורך בלימוד תניא בצורה מובנית ומסודרת. מובן שרמת 
הלימוד והסבר המושגים מותאמים לתלמידי היסודי. )אם כי אין לזלזל ברמתם כיום; המורים עשויים 
השאלות  ומעומק  מחד,  הזה  בגיל  הרוחנית  וההבנה  הבגרות  מרמת  מופתעים  עצמם  את  למצוא 

והספקות שעולים כבר בשלב זה מאידך(.

בשונה מהלימוד המוכר בישיבות ובתיכונים, לימוד המתקיים לפי סדר הפרקים – תכנית הלימודים 
ליסודי חולקה לפי הנושאים והמושגים בספר התניא. המטרה העומדת בבסיס הלימוד היא הקניית 

"כישורי חיים חסידיים" – ערכים ורעיונות חסידיים. 

)השכלה(.  ידיעה  לשם  הלימוד  על  ופחות  )עבודה(  בפועל  היישום  על  בעיקר  הוא  בתכנית  הדגש 
מערכי השיעור בנויים בהתאם ומספקים למורים חומרי לימוד שבעזרתם יוכלו להגיע לכל תלמיד 

ותלמיד, וכן יאפשרו לתלמידים להתחבר לתניא בחיבור פנימי אשר יביא ליישום הנלמד בפועל.

תלמידים רבים יודעים תניא בעל פה ואף משתמשים בחיי היום-יום במושגי יסוד מהתניא, אולם 
החידוש של התכנית הוא בכך שהיא מציעה לתלמידים למידת עומק שתחבר את הידע הקיים 

193 ..................................................................................... יחידה מס' 31 - יש אל מי לפנות
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יחידה מס' 35– קבלת עול ................................................................................................ 215

יחידה מס' 36 – לשוב ....................................................................................................... 223

יחידה מס' 37 - תשובה מתוך שמחה ............................................................................. 230

אלפון מושגים..................................................................................................................... 234

5 4



יללכ אבבמיללכ אבבמ

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

תהווה  כן, התכנית  כמו  וחייהם.  מוחם  בנפשם,  ומובנת  מובנית  חיים"  ל"תורת  ברמה הבסיסית 
בסיס איתן ללמידה מעמיקה של פרקי התניא בבגרותם.

עקרונות התכנית

1. לימוד התניא בבית הספר היסודי יהיה על פי יסוד מארגן של נושאים ולא פרקים. 

הנושאים בנויים סביב שני מעגלים: המעגל הפנימי והמעגל החיצוני.

המהות  נפשות,  לשתי  החלוקה  היהודי,  של  הנפש  מבנה  על  התלמידים  ילמדו  הפנימי  במעגל 
והכוחות של כל אחת מהנפשות, משמעות המצוות וחשיבותן, הייעוד שלנו בעולם והייחודיות שלנו 
ויפנימו את הפירוש  ילמדו התלמידים על הדרגות השונות בעבודת השם  נוסף על כך  כיהודים. 

הפנימי-חסידי למושגים צדיק רשע ובינוני. 

הדגש הוא על הכלים המעשיים שירכשו התלמידים להתמודדות עם העולם המודרני: איך לקיים 
מצוות מתוך שמחה, כיצד לחזק את האמונה, איך לחזק את הציפייה והאמונה בגאולה האמתית 

והשֵלמה.

למעגל החיצוני נבחרו שלוש מצוות מרכזיות בחיי היום-יום של כל אחד מהילדים )וגם של המורים(: 
תשובה, תפילה ואהבת ישראל )ובכלל זה צדקה(. התלמידים ילמדו על משמעותן הפשוטה של 
המצוות הללו וכן על משמעותן הפנימית והעמוקה כפי שמוסבר בספר התניא. הלימוד בחלק זה 

ַיקנה להם כלים מעשיים לקיים מצוות אלו מדי יום ביומו באופן פנימי ומשמעותי. 

2. שנת הלימודים הראשונה של התכנית היא כיתה ה', והיא מעין שנת מבוא ללימוד התניא. כל אחד 
מהנושאים שנעסוק בהם השנה יילמדו באופן ספירלי ובהעמקה גם בשנים הבאות )חיים תניא 1 

יילמד בכיתות ה-ו וחיים תניא 2 בכיתות ז-ח(. 

התכנית מותאמת להוראה במסגרת של שעה שבועית אחת. 

3. ספר התניא נכתב כידוע במענה לשאלות בעבודת ה' של חסידי אדמו"ר הזקן, על כן נקודת המוצא 
בהתאמה  הילדים  את  ומעניינת  המעסיקה  מהותית,  שאלה  תהיה  מהנושאים  אחד  כל  לפיתוח 

לגילם.

4. התכנית מציעה למידה משמעותית, חווייתית ורלוונטית, תוך גיוון באמצעי ההוראה ומתן מענה 
לשונות בין התלמידים.

5. במהלך הלמידה ייחשפו התלמידים ללשון התניא על ידי עיון בקטעים קצרים המתאימים לכל 
שיעור. אפשר להשתמש בציטוטים המופיעים בספר לתלמיד בלבד, ואפשר להרחיב וללמוד מתוך 

ספרי תניא.

הערכה 

הערכה  בדרכי  בעיקר  תֻלווה  התכנית  ולכן  למידה משמעותית,  על  הוא  בתכנית  הדגש  כפי שצוין, 
המאפיינות הערכה חלופית.

הצעות לדרכי הערכה לכיתה לכיתות ה-ו:

לכיתות 	  בע"ה  ויועברו  הלימודים  שנת  במהלך  הרשת  שתנפיק  מסכמים  ארציים  מבחנים  שני 
בתאריכים הבאים: כד' טבת, ג' סיון

התוועדות שבה יציגו המשפיעים שאלות לתלמידים.	 

הכנת אלפון מושגים בידי התלמידים: את משימת הכנת האלפון אפשר לבצע מעת לעת כמבחן 	 
או כהכתבה. אפשרות נוספת היא ליצור את האלפון במשך השנה בד בבד עם התקדמות הלמידה, 

ולהגישו בזמן שהמורה יגדיר.

יכתבו התלמידים סיפורים בסגנון הסיפורים שסופרו 	  תחרות כתיבת סיפורים ארצית, במסגרתה 
התלמידים  הנחיית  לצורך  מקצוע  אנשי  בידי  המורים  יתודרכו  התחרות  לקראת  השנה.  במהלך 
ובתיאום עם הרשת  ניתן לשלב בשיעורי שפה,  והעיבוד. את כתיבת הסיפורים  בתהליך הכתיבה 
אפשר אף להזמין מפגש עם אחת מכותבות הסיפורים ל"מפגש עם סופרת" שתעשיר את תהליך 

הכתיבה של התלמידים מנקודת מבטה.

מבנה התכנית

להלן החלוקה לנושאים ותכנים לכיתות ה-ו 

נושאי 
על

פרקי 
לימוד

חיים תניא 1

הפרקים בתניאנושאים

הקדמה ללימוד 
התניא

הקדמה לספר התניא: עניינו, תוכנו מהותו 
וסגולותיו

לימוד פנימיות התורה: לימוד פנימיות התורה 
מביא את הגאולה

מי
מעגל פני

אמונה

ירושה מאבותינו:
כל יהודי ירש מאברהם אבינו ומהאבות בכלל את 

מתנת האמונה ועליו לשמוח בה.
ל"ג, ב

בן/בת של מלך:
יהודי נוצר מפנימיותו של הקב"ה, ולכן נחשב לבנו 

יחידו של הקב"ה. זוהי זכות שיש בה גם אחריות.

נפשות

הנפש הבהמית: אחד היסודות החשובים בעבודת 
הבורא לפי התניא היא ההכרה כי ליהודי ישנן 

שתי נפשות ולא אחת. הנפש הראשונה היא הנפש 
הבהמית, כוח החיים, שנכנסת ראשונה לגוף, אותה 

חשים בצורה מוחשית יותר והיא זקוקה לעיבוד 
ולתיקון.

א, ב, ט, י"ב, מ"ב

הנפש האלוקית: הנפש האלוקית היא ה"יהלום" 
שבתוכנו, חלק יקר ורוחני, שמקורו בפנימיות 
הקב"ה. בכל יהודי ויהודי ישנה נפש אלוקית 

השואפת להידבק לבורא ולקיים את מצוותיו כמו 
להבת הנר השואפת למעלה. הנפש האלוקית 

מתגלה במצבים מסוימים על אף שלא קל 
לגלותה בכל רגע בחיי היום-יום.

שתי נפשות: בין שתי הנפשות מתחולל מאבק 
תמידי. הנפש הבהמית נשלחה לנסות את הנפש 
האלוקית ולהעצים אותה על ידי עמידה בניסיון.

יתרון האור: במאבק בין הטוב לרע יש יתרון לאור 
בשל מעלתו של אור קטן לגרש חושך גדול.

התקשרות: בכל דור ודור הוריד הקב"ה לעולם 
נשמה מיוחדת של צדיק הדור שבו כלולות 

כל נשמות ישראל וממנו הן מושפעות. על ידי 
ההתקשרות לצדיק אנחנו מתקשרים לבורא. 

נלמד על האופנים להתקשרות וחשיבותה.

צדיק קדוש בגוף ונפש: על דרכי ההתקשרות 
לרבי ומשמעותן בעבודת ה'.
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יללכ אבבמיללכ אבבמ

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

מי
מעגל פני

דרגות

הצדיק האמתי: שם המושאל לעומת שם התואר 
 על הצדיק במובן שאליו מתכוון התניא.

א, י"ב
צדיקים רשעים ובינונים: מדרגת הצדיק היא 

מדרגה גבוהה ומיוחדת, לעומת הרשע, שאיננו 
תואר אלא מצב. 

ספר של בינונים: הנקודה של ספר התניא היא 
השאיפה להיות בינוני; האם וכיצד ניתן להגיע 

למדרגה הזו.

דרכים 
בעבודת 

ה' 

לבושי הנפש: על עבודת ה' בכל שלושת לבושי 
הנפש – מחשבה, דיבור ומעשה, בהתמקדות 

בחשיבותו של לבוש המעשה.

ד, ה, ל"ז, ל"ח, 
ל"ט, כ"ו, כ"ז, י"ח, 

ט"ז

המעשה הוא העיקר: על כוחו של המעשה. 
לקב"ה חשוב כל פרט וכל מעשה קטן.

כוונה ומעשה: למעשה וגם לכוונה יש חשיבות 
ומעלה:

המעשה הוא העיקר, גוף המצווה, והכוונה מעלה 
את המעשה בדרגה, בבחינת הכנפיים.

מחשבה טובה: מחשבה טובה- הקב"ה מצרפה 
למעשה

מעלת לימוד התורה: כאשר לומדים תורה 
מתאחדים עם חכמתו ובינתו של ה' יתברך.

להיות בשמחה: שמחה היא דבר עיקרי, ועלינו 
להיות חדורים בה כיוון שהיא מרוממת את עבודת 

ה' של האדם.

לא להתייאש: ייאוש בעבודת ה' הוא מעצת היצר. 
יהודי צריך לדעת גם בעת הניסיונות שזוהי עבודת 

ה' שלו, ולנצח מתוך שמחה.

התמודדות עם ניסיונות: על קשיים וניסיונות 
ברוח איגרת 'להשכילך בינה'.

מסירות נפש: בכל יהודי יש אהבה מסותרת 
לקב"ה. היא מתגלה כאשר אפילו קל שבקלים 
מסוגל למסור את נפשו ממש על קידוש ה'. גם 

בחיי היום-יום אפשר לגלות את אותה נקודת 
מסירות נפש ולוותר מעצמי למען עבודת ה'.

לגלות את האהבה: כיצד לגלות אהבת ה' 
המסותרת שבלבנו.

התבוננות: ההתבוננות היא יסוד חשוב בעבודת ה' 
והיא מסייעת לאדם להשתנות ולהגיע למצב טוב 
יותר. התבוננות בגדולת ה' מביאה לקיום התכלית.

אתכפיא והתהפכא: ברור מושגי של שני סוגי 
העבודה והתמקדות באתכפיא – עבודתו של 

הבינוני.
מעגל חיצוני

היעוד

יש לי מטרה: חשוב להציב מטרות בחיים ולא רק 
"לזרום".

ל"ו, ל"ז
גאולה ומשיח: הייעוד של כל התורה והמצוות 

הוא ביאת משיח, השלמת הכוונה.

אהבת 
ישראל

אהבת ישראל: הגדרת אהבת ישראל בדגש על 
"כמוך" ועל ראייה חיובית כלפי כל יהודי; ההיבט 

המעשי: עשית טוב וחסד זה לזה.

ל"ב, אגרת 
הקודש ב 
)קטונתי(

לא קל לאהוב: על קשיים באהבת ישראל ודרכי 
התמודדות.

קטונתי: היחס הנכון על פי החסידות כלפי מי 
שפועל נגדך, ובכלל בעת תחושת נצחון או חסד 

מהקב"ה.

צדקה
צדקה: צדקה כמצווה ייחודית שניתנת מהאדם 

כולו, הופכת את האדם שותף לקב"ה ומקרבת את 
הגאולה. על ידי נתינת צדקה אדם מראה כי טובת 

הזולת חשובה בעיניו יותר מגשמיותו שלו.

ל"ז, אגרת הקודש 
י"ז

תפילה

יש אל מי לפנות: על פנייה לקב"ה, כוחה של 
תפילה ופעולתה בשמים.

ל, מ"א, מ"ד, 
קונטרס אחרון ח

תפילה: על התפילות הקבועות וחשיבותן.

הכנה לתפילה: איך להיכנס לתפילה רציניים 
ומוכנים לקראת ה'.

כמים הפנים: התבוננות באהבת ה' אלינו תעורר 
את לבנו באהבה כלפיו.

תשובה

לשוב: חשיבות התשובה, אפשר לתקן ולהתחיל 
ממקום חדש ואף נעלה יותר.

מ"א, אגרת 
התשובה, יא

קבלת עול: עול מלכות שמים, קבלת עול כללית 
בכל המצוות ולא רק תיקון החטא הפרטי.

תשובה מתוך שמחה: על הסיבות לשמחה 
בתהליך התשובה.
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אמנל מ יללכ בבמ  רועמכיללכ אבבמ

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

מבנה יחידות הלימוד
1. בכל יחידת לימוד מובא במדריך למורה סיפור מהחיים המקדם את הבנת נושא היחידה, ובעקבות 
הסיפור הצעה לדיון בכיתה. הסיפורים מובאים במדריך למורה בלבד ואינם מופיעים בספר לתלמיד. 
אנו ממליצים להדפיס את הסיפורים לתלמידים ולתייק אותם בקלסר "חיים תניא". סיפורים אלו יהוו 

בסיס ודגם לתחרות סיפורים ארצית שתיערך לקראת סיום שנת הלימודים.

2. הלמידה בכיתה תֻלווה בספר לתלמיד "חיים תניא 1" ובמחברת/קלסר שבהם ניתן לבצע עבודות 
ומשימות משלימות, לתייק סיפורים ולהתנסות בכתיבת סיפורים אישיים.

יחידות הלימוד בספר לתלמיד מחולקות לפרקים בעלי כותרות קבועות:

 קישור הנלמד לחיים

 משפטי סיכום של התוכן הנלמד ופעילות סוגרת )בכל יחידות הלימוד( 

 לימוד מתוך מקורות נוספים, כגון פסוקים ומאמרי חז"ל

 ציטוט מהתניא ולמידה )פרק זה נמצא בכל שיעור( 

 למידה על הנפש

 קישור הנושא הנלמד לידע עולם

3. במדריך למורה ניתנו תשובות לשאלות ולסוגיות העולות בלימוד, וכן הוצעו הרחבות ופעילויות 
נוספות על אלו שבספר לתלמיד.

4. המדריך למורה מעניק הכוונה מלאה להכנת השיעורים ולהוראתם בכיתה, עם זאת יש מקום לכל 
מורה ומורה לבחור ולשנות מהפעילויות על פי שיקול דעתו ובהתאם לאופי הכיתה ולרמתה. 

על השתלמויות ארציות ומקוונות תינתן הודעה נפרדת.

שיעורי מבוא לספר התניא

מטרות

התלמיד יכיר את מחבר ספר התניא, הזמן והרקע לכתיבת הספר. 	 

התלמיד יכיר את מעלתו של ספר התניא כספר בסיסי בעבודת ה', וכספר היסוד של חסידות 	 
חב"ד.

התלמיד יכיר את סגולותיו ומעלותיו של ספר התניא. 	 

תקציר

כבר בגיל שלוש הילד מלקק דבש מתוך אותיות עמוד השער של ספר התניא. מאוחר יותר לומדים 
הבנים והבנות בעל פה מתוך הספר, וכמובן גם מתחנכים בבית ובמוסדות החינוך לאורו של התניא. 
יערכו התלמידים היכרות ראשונית עם תוכן הספר ומשמעותו. בשלב הראשון של  ביחידות אלו 
המבוא יכוון הלימוד לשתי המטרות הראשונות: הרקע לכתיבת ספר התניא בידי האדמו"ר הזקן, 
ותוכנו הכללי כספר יסוד בעבודת ה'. בחלק השני של המבוא יעסוק הלימוד במטרה השלישית - 

ייחודו וסגולותיו של התניא כספר בעל סגולות רוחניות שמגן על היהודי.

הכנה נדרשת

)מומלץ( מיץ ענבים ו"מזונות" להתוועדות קטנה - "לחיים" - לרגל התחלת לימוד התניא	 

לקראת החלק השני של הלימוד: ספרי תניא, בעיקר כאלה שהודפסו במקומות מיוחדים )לבקש 	 
גם מן התלמידים להביא(

משך היחידה

מומלץ לחלק את הלימוד לשני שיעורים בני 45 דק' כל אחד

מהלך השיעור

פתיחה – סיפור מהחיים + דיון )10 דק'( 

כלל  )בדרך  עצמם  על  שמספרים  אנשים  של  אישיים  סיפורים  הרבה  נשמע  השנה  יפתח:  המורה 
ילדים( ועל ידי הסיפור שלהם נוכל להבין רעיונות מספר התניא. 
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אמנל מ יללכ בבמ  רועמכ

מדריך למורה

אמנל מ יללכ בבמ  רועמכאמנל מ יללכ בבמ  רועמכ

12 13  חיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

סיפור מספר 1 - תניא זה לא רק לימוד בעל פה 

שמי דבורה לאה, אני לומדת בבית ספר חב"ד בצרפת. יש לנו מעט קרובי משפחה 

בצרפת והיתר גרים בארץ הקודש. סבא שלי, ר' משה1, שעליו רציתי לספר לכם, גר 

גם הוא בארץ ישראל. 

שנתיים  או  בשנה  פעם  בערך  שנפטר.  לפני  פעמים  הרבה  אותו  לראות  זכיתי  לא 

כשהגענו לארץ היינו שוהים אצלו כמה ימים, ומהביקורים האלה הכרתי אותו בכל פעם 

קצת יותר. סבא משה היה יהודי חסידי עובד ה' בכל מאודו. ספר תניא קטן היה מונח 

תמיד בכיס החליפה שלו, ועוד אחד היה מונח תמיד על שולחנו. בכל פעם כשהייתי 

נבחנת אצלו על תניא בעל פה, שורה, שתיים, עמוד, בהתאם לגילי, הוא היה משבח 

אותי ונותן לי איזה ממתק. אבל בסוף, תמיד היה אומר לי: "תניא זה לא רק בעל פה". 

ידעתי שסבא שלי יודע המון תניא בעל פה ושמח שגם אני לומדת בעל פה, ולכן לא 

הבנתי מה כוונתו באמירה "תניא זה לא רק בעל פה". יום אחד העזתי לשאול אותו: 

"סבא, למה אתה מתכוון?" ואז הוא סיפר לי סיפור מדהים:

תורה  ללמוד  השלטונות  אסרו  כאשר  וגם  הקומוניסטית,  ברוסיה  כחסיד  "גדלתי 

נשארנו חסידים בלב ובנפש. כשבגרתי עברתי לעיר ָסַמְרַקְנד בבוכרה, שם למדתי תורה 

מפי גדולי החסידים של הדור הקודם. הייתי נוהג לרשום את דברי החסידות שלמדתי, 

פירושים על התניא, ביאורים עמוקים, סיפורים ואמרות של חסידים שקיבלו מאדמו"רי 

חב"ד בדורות הקודמים. 

יום אחד הגיעו אנשי הקג"ב לבית הכנסת בסמרקנד שבו נערכו שיעורי התורה ואסרו 

את הרב הראשי. אחרי כמה ימי חקירות הוא נשלח לסיביר ל-25 שנה. הפחד היה גדול, 

נוסף על הפחד להישלח למאסר  נלקחו למאסר בקצב מפחיד.  יום חסידים  ומאותו 

ושָּכתבתי  ששמעתי  שהתורות  רציתי  הכתבים,  לגורל  גם  חששתי  בסיביר  ממושך 

יישמרו ויתפרסמו גם לאחרים. לקחתי שני בקבוקים רחבים, הכנסתי בהם את הכתבים 

והטמנתי אותם באדמה בחצר הבניין. ידעתי שאם יתפסו אותי – גורלי יהיה רע ומר, 

ובמשך  היטב,  הבור  את  כיסיתי  פה.  בעל  תניא  אמירת  תוך  במהירות,  חפרתי  ולכן 

קיבלנו  ורדיפות  סבל  שנות  עשרים  אחרי  מרחוק.  המקום  על  משגיח  הייתי  השנים 

עדיין  אולם  נדיר בהחלט.  דבר שהיה  יציאה מרוסיה,  היתר  וקיבלנו  הרבי  ברכת  את 

היה אסור באותה התקופה להחזיק כתבים יהודיים. מה עשיתי? הוצאתי מהאדמה את 

הכתבים, הכנסתי אותם לתוך מזרנים שלקחנו אתנו ותפרתי מבחוץ את הבד. בגבול 

עמדו שוטרים רבים ונערכו ביקורות וחיפושים. במשך כל הזמן שיננתי תניא בעל פה 

והתחננתי ללא מילים: רבי, תעזור לי! חשתי בסכנה גדולה. הרבה נסים גלויים הראה לנו 
1 הדמות בסיפור מבוססת על דמותו של הרה"ח ר' משה ניסילביץ' ז"ל, חסיד בעל מסירות נפש.

הקב"ה. כשהחלו לחפש השוטרים בחפצים שלנו, פתאום הם נקראו למשימה דחופה 

יותר וכך הצלחנו לעבור את הגבול בלי בדיקה מדוקדקת והכתבים הללו יצאו אתנו 

מרוסיה לארץ ישראל".

"נכדתי היקרה", סיים סבא משה את סיפורו, "ללמוד תניא בעל פה זה דבר מצוין. 

התניא בעל פה הציל אותי לא פעם ושמר עליי בִעתות סכנה. אך תניא זה לא רק בעל 

פה. תניא צריך ללמוד, וצריך למסור את הנפש על לימוד התניא. אני מסרתי את נפשי 

כדי שאנשים יוכלו ללמוד חסידות ולהבין תניא. תראי, אני כבר אדם מבוגר, ורוב החיים 

שלי כבר מאחוריי. אבל את עדיין צעירה והחיים לפנייך. אני מאחל לך שתמלאי את 

החיים שלך בתניא, שהתניא לא יהיה רק בכיס, או על השולחן, וגם לא רק שגור בעל 

פה על לשונך. אלא שהתניא יהיה אצלך בכל מקום: בראש, בלב ובחיי המעשה". 

זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את סבא. זמן לא רב אחר כך הוא נפטר.
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אמנל מ יללכ בבמ  רועמכאמנל מ יללכ בבמ  רועמכ

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

נקודות לדיון:

מהן המעלות של לימוד תניא בעל פה? מה "מרוויחים"? )תשובות לדוגמה: כך התניא נמצא - 
אתנו בכל מקום, זוהי סגולה להצלה ולעזרה, הלימוד בעל פה מחדד את הזיכרון( 

יותר -  מבינים  ה',  את  לעבוד  איך  )לומדים  ובהבנה?  בעיון  תניא  לימוד  של  המעלה  מהי 
ומתקדמים במדרגות החסידות( 

הסבא בסיפור מסר את נפשו על לימוד תניא. במה התבטאה מסירות הנפש שלו? )מסירות - 
נפש כפשוטה עד מוכנות לאיבוד החיים( 

שני -  בין  ההבדל  מתבטא? מה  זה  התניא. במה  לימוד  על  נפש  למסירות  נדרשים  אנחנו  גם 
אופני מסירות הנפש? )אנחנו נדרשים לוויתור על הרצון, ויתור על זמן ועל הנאות לשם מטרה 

נעלית יותר(

שלב א': במבט אישי - עבודה בחוברת - יחידני )5 דק'(

התלמידים ימלאו שאלון אישי על הקשר שלהם לספר התניא.

- זה בסדר גמור. אנחנו מתחילים השנה את  המורה יבהיר כי גם מי שמכיר פחות את התניא 
לימוד התניא, וחסידים לומדים תניא כל ימי חייהם מילדותם ועד זקנותם. אדמו"ר האמצעי אמר 
בשם אביו, אדמו"ר הזקן, שאילו היה הדבר בכוחו היה מתקן שילמדו את התניא 101 פעמים, וכן 

שישירו ניגון בכל פעם לפני שלומדים בתניא )מפי הרה"ח ר' חיים אברהם דוכמן(.

שלב ב': עמוד השער - יחידני ומליאה )15 דק'(

חסידים  התניא.  ספר  של  השער  עמוד  אותיות  מתוך  דבש  מלקק  הילד  שלוש  בגיל  כבר  כאמור, 
הלומדים את הספר פותחים גם הם בעמוד השער. לכן נתחיל גם אנו את הלימוד בתכנית התניא 

מלמידה בעמוד השער. 

יש לציין בפני התלמידים שהשנה לא נלמד את ספר התניא כולו על הסדר אלא קטעים קצרים וקלים 
מתוך ספר התניא שיהיו מצוטטים גם בספר הלימוד.

בספר לתלמיד מצולם עמוד השער של התניא, דרכו יציג המורה את הספר והתלמידים יאספו ממנו 
מידע.

אחרי שיאספו התלמידים את המידע יחזור על כך המורה במליאה וביתר הרחבה:

שמות נוספים לספר: ליקוטי אמרים, ספר של בינונים. המחבר מרנא ורבנא )בתרגום מארמית: מורנו 
ורבנו( שניאור זלמן נבג"מ )נשמתו בגנזי מרומים(. אדמו"ר הזקן הוא מייסד חסידות חב"ד, דור שלישי 
לבעל שם טוב הקדוש שייסד את תנועת החסידות בכלל. התניא הודפס לראשונה בשנת ה'תקנ"ז 

)1796( - לפני למעלה ממאתיים שנה. 

הספר מבוסס על הפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" )דברים ל', י"ד(; כוונת 
הדברים היא לעבודת ה' - הפסוק מדגיש שהיא דבר אפשרי וקרוב לכל אדם.

בעמוד השער כתוב פעמיים "בדרך ארוכה וקצרה" )פעם אחת בלשונו של האדמו"ר הזקן, ופעם אחת 
שאינה מלשונו(. יש אנשים שחושבים שברגע אחד אפשר להיות "עובד ה'", אבל בסופו של דבר הם 
זאת, מי שלומד תניא, לומד שיטה ארוכה  וזה לא פשוט. לעומת  וירידות  מגלים שיש להם עליות 

לעבוד את ה', אך בסוף הוא מגלה שזו הדרך הקלה, הקצרה והבטוחה ביותר.

שלב ג': כל התשובות לכל השאלות )20 דק'(

בשלב זה נלמד מהי עבודת ה', מה דרוש כדי להיות עובד ה', ומהי עבודת ה' של יהודי ושל ילד יהודי 
בפרט.

המורה יבקש מהתלמידים לדמיין כי הם חברי הנהלה של מפעל גדול לייצור מוצרים )אפשר לפרט 
ייעוד מסוים כמו מפעל לייצור מכוניות או מפעל לייצור חומרי בניין( שמעסיק אלפי עובדים. למפעל 
טובים  עובדים  כמובן  דרושים  יצליח  כדי שהמפעל  החדשה.  השנה  לרגל  נוספים  עובדים  דרושים 
ומסורים. המורה ייתן לכל זוג תלמידים כרטיס ובו מפורט סוג העובד הנדרש )נספח א'( ויבקש מהם 
לנסח לעיתון מודעת דרושים קצרה ובה יפרטו את הנדרש מהעובד. טובת המפעל והצלחתו צריכה 

לעמוד לנגד עיני התלמידים-המנהלים.

כדי להקל על התלמידים, יש להבהיר מראש שלכל מקצוע נדרשות תכונות חשובות המשותפות לכל 
ספציפיות הקשורות לאותו  גם תכונות  זה  ולצד  וידע,  ניסיון  המקצועות כדוגמת חריצות, מסירות, 
מקצוע. למשל, שומר צריך להיות בעל רישיון לנשיאת נשק, ואיש מחשבים צריך להיות בעל תעודה 

טכנולוגית.

זוג שסיים לנסח מודעה יוזמן לכתוב אותה על הלוח.

 * כיוון שהתלמידים אינם בקיאים בשוק העבודה, מומלץ לעבור ביניהם ולכוונם: מה הידע הדרוש 
מהעובד, הכישורים הנדרשים, מה הייתם רוצים שיעשה ובאיזה אופן.

בסופו של התרגיל יהיה הלוח מלא מודעות דרושים מסוגים שונים.

המורה ישאל את התלמידים אם הם מוצאים דברים משותפים בין המודעות השונות, ומה היה חשוב 
להם בעת שניסחו את המודעות. המורה יאתר נקודות חשובות שנכתבו בכמה מודעות שונות כמו 
ניסיון, ידע, חריצות, מסירות וכדומה, ויכוון לכך שעובד טוב בכל תחום שהוא - עליו להיות רציני, 
שיהיה לו הידע המתאים, ההכשרה הנכונה, ניסיון הולם, שיהיה מוצלח, מסור, ועוד תכונות כלליות 

שהעלו התלמידים - תכונות המשותפות לכל עובד טוב.

ומה הקשר בין המודעות לשיעור התניא? גם יהודי הוא עובד - עובד ה'. התניא הוא ספר בעבודת ה' 
ומיועד למי שרוצה להיות עובד ה'. 

המורה יַפנה מקום נוסף על הלוח ויבקש מהתלמידים לנסח בו מודעת "דרוש עובד ה'".

התלמידים יעלו יחד במליאה תכונות ודרישות מאדם המעוניין להיות עובד ה'.

יתברר כי לעובד ה' צריך להיות ידע - מהי עבודת ה', ידע בהלכה, לימוד תורה, וכדומה.

דרושים נתונים מתאימים וכישורים - יהודי, בעל נשמה אלוקית ורצון לעבוד את ה'. 

דרושות תכונות טובות ומתאימות כגון חריצות ורצון להשקיע.

כדי להיות עובד ה' אי אפשר לקום בבוקר סתם כך ולהגיד "אני מתאים - אני עובד ה'". צריך לדעת 
איך לעשות את זה, לרכוש ניסיון ולהתקדם. לשם כך יש לנו ספר התניא, שמדריך אותנו כיצד להיות 

עובד ה' אמתי. מי שרוצה להיות עובד ה' אמתי צריך ללמוד תניא.

כאן אנו מציעים לסיים את השיעור הראשון.

סיכום

כמטלת סיכום ינסחו התלמידים מודעת דרושים המבקשת לאתר ילד/ה חסידי/ת עובד/ת ה': במודעה 
יכתבו מה לדעתם דרוש מילד/ה חסידי/ת כדי להיות עובד ה'.

פתרון פעילות האתגר בספר לתלמיד: דרך צלחה!
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שלב ד': סגולות התניא

כאן מומלץ לפתוח את שיעור המבוא השני. 

על אודות הפצת התניא גם בקרב יהודים נידחים על ידי הדפסתו בכל מקום בעולם:

אם הובאו לכיתה ספרי תניא שהודפסו במקומות שונים בעולם, התלמידים יציגו את הספרים ואת 
מקום הדפסתם. 

על  התניא".  "דפוסי  שנקרא  בחלק  בסופם,  התניא  ספרי  את  לפתוח  מהתלמידים  יבקש  המורה 
התלמידים למצוא תוך מספר דקות מסוים כמה שיותר ארצות ומקומות שונים שבהם הודפס התניא. 
אם יש בכיתה גלובוס, מפת העולם או מפת הארץ, אפשר לסמן במדבקות או בדגלים את המקומות 

הללו ובכך להמחיש את הריבוי.

המורה יסביר כי הרבי הורה, כחלק מהכנת העולם לביאת המשיח, שהתניא יודפס ויילמד בכל מקום 
ברחבי תבל שיש בו יהודים. לכן הודפסו מהדורות של ספר התניא ומתקיימים שיעורים בספר התניא 

באלפי מקומות בעולם.

ומעתה, גם אנחנו מקיימים בכל שבוע מפגש קבוע ובו נלמד נושא מֵספר התניא ונפגוש קטע מתוך 
ספר התניא.

כדי להמחיש את משמעות הימצאות התניא בכל מקום ושייכותו לכל אדם אפשר לספר את הסיפור 
הבא )מעובד מתוך הספר "ורבים השיב מעוון"(:

שמי יואל )שם בדוי(, היום אני אדם חרדי ואב לילדים יראי שמים ברוך ה'. אולם 

לא תמיד המצב היה כזה. נולדתי וגדלתי בחוץ לארץ באווירה שאינה דתית ולמדתי 

באוניברסיטת אוקספורד שבאנגליה. אמנם משפחתי הייתה משפחה יהודית, אך לא 

היה לי שום קשר ליהדות ולא הרגשתי צורך בכך. הכרתי באוניברסיטה בחורה שאינה 

יהודייה, והדבר לא הפריע לי לרצות להתחתן ִאתה. מעט אחר כך טסתי במטוס ולפתע 

שמעתי הכרזה מוזרה במערכת הכריזה של המטוס: "אם יש במטוס יהודי, הוא מתבקש 

לפנות לצוות המטוס". 

הראשי.  לדייל  אותי  הובילה  וזו  הדיילות,  אחת  בפני  עצמי  הצגתי  ממקומי,  קמתי 

הדייל הראשי התנצל בפניי על ההכרזה המוזרה, והסביר שעשה זאת בגלל שהאיש 

שעומד על ידו מנדנד לו כבר שעות ארוכות לעשות זאת. הוא אמר לו שבמטוס נמצא 

איזה יהודי והוא מוכרח לפגוש אותו, ולכן, סיים הדייל הראשי את דבריו, אם אתה מוכן 

לשוחח עמו - הנה האיש.

לא היה אכפת לי לשוחח עם היהודי הדתי ושאלתי אותה במה העניין. אותו אדם 

סיפר לי כי הוא חסיד של הרבי מליובאוויטש שגר בניו יורק, והוא איש עסקים שטס 

הרבה בעולם. בביקור אצל הרבי הוא סיפר לו שהוא מתכונן לטוס להונג קונג וללונדון 

ואז הושיט לו הרבי ספר תניא ואמר לו: לפעמים גם בטיסה פוגשים יהודי, לכן כדאי 

שיהיה לך ספר תניא כדי למסור ליהודי שבו תפגוש. ועכשיו, סיפר האיש, עליתי לטיסה 

יהודי,  ביקשתי מהדייל להכריז שאני מחפש  לכן  כיהודי  ולא מצאתי מישהו שנראה 

כיוון שהרבי ביקש למסור לו ספר תניא, וכך עליי לעשות. תוך כדי שיחה הוציא היהודי 

מתיקו ספר תניא ונתן לי.

במקום  הספר  את  פתחתי  בעברית.  לקרוא  ידעתי  לא  התפלאתי.  בו?  אעשה  ומה 

שהייתה בו סימנייה וביקשתי מהיהודי החסיד שיקרא לי מה שכתוב בעמוד הזה. הוא 

קרא ותרגם לי כמה דברים שלא כל כך הבנתי, אבל קטע אחד הבנתי טוב מאוד. היה 

כתוב שם: ״שאפילו יהודי הגרוע ביותר מוסר את נפשו על קידוש השם״. מאז החלו 

להתרוצץ במוחי מחשבות: האם באמת אני עושה צעד נכון בחתונה עם אישה שאינה 

יהודייה? השורה בתניא והמחשבה הזאת לא נתנו לי מנוח. לקחתי לי זמן שקט לחשוב 

על כל העניין, ובסופו של דבר ביטלתי את החתונה המתוכננת והתחלתי חיים חדשים. 

כיום אני שומר מצוות ומספר את הסיפור הזה לסטודנטים יהודים, שגם הם כמו שהייתי 

התניא  ספר  וכמובן,  ישראל.  מעם  ואבדן  התבוללות  סכנת  בפני  עומדים  בעבר,  אני 

שקיבלתי מהרבי שמור עמי, ואני פותח בו ומקריא להם את השורות ששינו את חיי.
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בעקבות הסיפור:

- מהם לדעתכם הדברים שגרמו ליואל הרהורי תשובה? )המופת, האכפתיות של הרבי, התוכן של מה 
שקרא בתניא, ואולי גם האור שיש בתניא עצמו שמחזק את הנשמה האלוקית(

למילה  האותיות  את  לחבר  מהתלמידים  ויבקש  א  י  נ  ת  המילה:  את  הלוח  על  יכתוב  המורה   -
שמשמעותה חוזק. המילה היא: א י ת ן. התניא מחזק ומעורר את הנפש האלוקית.

2. מלבד סגולת התעוררות הנפש האלוקית על ידי התניא מובאות בספר לתלמיד סגולות ומשמעויות 
רבות נוספות, ועל ידיהן תעלה תמונה כוללת של התניא כספר שיש לו מחד משמעות רוחנית עמוקה 

כספר הדרכה לדורנו, ומאידך סגולות גשמיות כמו הצלחה, רפואה ושמירה.

* כדי לציין את גודל הזכות ללמוד תניא ולזכות בכל הישועות והסגולות, מומלץ לערוך התוועדות 
כיתתית קטנה, ולתבל אותה בהחלטות טובות ובסיפור חסידי.

תניא  שיעורי  ועל  התניא  סגולות  על  להם  המוכרים  סיפורים  לספר  התלמידים  את  יעודד  המורה 
שנערכים בסביבתם, וכן לקבל על עצמם החלטה טובה בנוגע לתניא.

להלן סיפור נוסף ומופלא על אודות התניא וסגולתו בשמירה והצלה: 

סיפר הרב החסיד הרב מרדכי ליפשיץ:

בהיותי בגלות סיביר בשנת תרח״צ )1938( קרה לי נס גדול ונפלא: היינו גרים שם 

באוהל גדול הנקרא ״באראק״, שהוא אוהל גדול קל ודק של קומה אחת בלי חדרים 

בתוכו  הגדולה  והצפיפות  קטן  חלון  ולמעלה  אדמה  מלא  הקירות  ְסביב  ובחוץ  כלל, 

יוצרת חום טבעי מהאנשים הרבים שהכניסום בעל כרחם. היו שם כמאתיים איש שהיו 

ישנים במיטות של כמה קומות זה על זה עד שלא היו צריכים הסקה אפילו במינוס 40 

מעלות!

פעם העבירו אותי מבאראק אחד לבאראק אחר, ולפני שהתרגלתי למקום החדש 

ולדרכים המובילות אליו יצאתי פעם ממקומי בלילה חשוך שירד בו גשם שוטף, ללכת 

למקום לינתי, ואיבדתי את השביל המוביל לשם. התחלתי מהר לרוץ לפה ולשם באימה 

גדולה בכדי למצוא את השביל. פתאום שמעתי שתי יריות זו אחר זו, ואחר כך צעקה 

גדולה מאוד ממגדל השמירה: ״סטוי סטוי״ )עמוד עמוד(, אותו שומר אמר לי ״ברחת 

זאת״.  עושה  ואני  בך  לירות  מיד  חייב  אני  ולכן  כבר את הקו שאסור לעבור,  ועברת 

רק  ברחתי  לא  אני  בי,  תירה  ״אל  לפניו:  ולהתחנן  שליש  בדמעות  לבכות  והתחלתי 

איבדתי את השביל. אני בן יחיד לאמי, אני בן 18 ועוד לא הספקתי לחיות״. השומר 

הגביה עוד יותר את קולו בחמת רצח: ״לא הספקת לחיות? ברגע זה כבר נגמרו החיים 

שלך״. ומיד התחיל לכוון את האקדח מולי בצווחה פראית: ״אני יורה בך כבר, גמרת 

לחיות!״ פתאום נראה אליי הרבי שליט״א, כמו בהבזק של ברק, ואני מרגיש שהרבי 

אומר לי: ״תצעק מיד תניא ותינצל״ – ונעלם מעיניי. באותו רגע התחלתי מהר לצעוק 

מישראל  השנית  ״ונפש  בתניא:  ב׳  פרק  את  כמשוגע ממש  מר  ובקול  גדולה  ברעדה 

היא חלק אֹלקה ממעל ממש״, לא הספקתי להוציא מפי עוד מילים עד שהשומר ירה 

בי, ושמעתי שהכדור עף על יד האוזן ונפלתי על הארץ, וכמעט יצאה נשמתי מהפחד. 

לי?  נס קרה  לי?  כואב  יש עליי דם? מה  חי או לא?  אני  והתחלתי לבדוק את עצמי, 

פתאום שינה הרוצח את טעמו והתחיל לצעוק אליי: ״אם אינך רוצה שאירה בך שוב, 

רוץ מהר מפה ימינה ושמאלה וימינה ותגיע למקומך ואל תשכח שאתה בסיביר״. אחרי 

המאורע הייתי בהלם כמה ימים, ושמעתי על אסירים אחרים שאיבדו את דרכם ונורו 

למוות, אבל אני ברוך ה' ניצלתי בזכות התניא קדישא.
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מ'מלר יבח י פ במילל מעמימלו רול ראמנל מ יללכ בבמ  רועמכ

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

נספח א

דרוש
מנכ"ל )מנהל 
כללי( למפעל

דרוש
איש שיפוצים 
לביצוע תיקונים

דרוש
עובד ניקיון

דרושה 
עובדת ניקיון

דרושה 
מזכירה

דרוש/ה 
איש/אשת 

מכירות ושיווק

דרוש
שומר

דרוש
איש אבטחה

דרוש
נהג להסעת 

עובדים

דרושים 
עובדי אריזה

דרוש
מפעיל מכונות 

חשמליות

דרוש 
מהנדס מכונות 

מורכבות

דרוש
איש מחשבים 

לתפעול 
המחשבים 

במפעל

דרוש
סגן מנהל 

למפעל

דרוש
קבלן להוספת 

מבנה

יחידה מס' 1 - לימוד פנימיות התורה
עמ' 9 בספר לתלמיד

משך היחידה: 45 דק'

מטרות:

- התלמיד יתוודע למושג 'פנימיות התורה' ולמשמעותו.

- התלמיד יתוודע לתוצאה נפלאה של לימוד התורה – הבאת גאולה פרטית וקירוב הגאולה הכללית.

שאלה מהותית: 

מהי המעלה המיוחדת בלימוד של פנימיות התורה? 

תקציר השיעור: 

תורת החסידות, ובכלל זה ספר התניא, משתייכת לפנימיות התורה, שהיא רבדים עמוקים ונסתרים 
של התורה. הבעש"ט גילה את תורת החסידות, ואחריו המשיכו גדולי הדורות הצדיקים להוסיף בה 
'הפצת מעיינות'  כי הגאולה תגיע על-ידי  גילויים. במענה לשאלת הבעש"ט ענה המשיח  ועוד  עוד 
של פנימיות התורה, הפצת הלימוד של תורת החסידות. כך, גם על-פי דברי הזוהר המובאים בתניא, 

ללימוד זה השפעה נפלאה של קירוב הגאולה, לפרט ולכלל.

פנימיות התורה מתחילה מספר יצירה, מהזוהר, מחלק מהמדרשים ומכמה אגדות בש"ס. אח"כ קבלה 
וקבלת האריז"ל, ובתורת החסידות כל אלה נתבארו היטב, ועוד נוספו עליהם הוספות.

מושגים נלמדים: 

פנימיות התורה - תורת החסידות שמגלה את המהות הפנימית הנסתרת בכל דבר.  .1

הפצת המעיינות – לחשוף את תורת החסידות לכלל.   .2

גאולה פרטית- מזור ופתרון להגבלה או לבעיה בכל תחום, כולל בתחום הרוחני;

להתעלות למצב נפשי מיטבי של התגברות הנפש האלוקית על הנפש הבהמית

הכנה נדרשת:

אין

מהלך השיעור:

סיפור +דיון – 10 דק'
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מ'מלר יבח י פ במילל מעמימלו רול ר

מדריך למורה

מ'מלר יבח י פ במילל מעמימלו רול רמ'מלר יבח י פ במילל מעמימלו רול ר

22 23  חיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

סיפור מס' 2 לדעת חסידות

קוראים לי חוה, ואני לומדת בבית ספר חב"ד גדול במרכז הארץ.

בפתיחת השנה, כשהמורה חילקה את המערכת, ראיתי שיש לנו מקצוע חדש, תניא, 

וממש התלהבתי, כי קודם כל אני תלמידה שאוהבת ללמוד, ועוד יותר אוהבת לקבל 

ציונים גבוהים.

אני לא רוצה להתגאות )במיוחד אחרי הסיפור שאשתף אתכם בו(, אך אם תשאלו 

את כל חברותיי לכיתה מי התלמידה הכי חרוצה בכיתה, תקבלו תשובה אחידה: חוה.

אני באמת מצליחה לקבל די בקלות את הציונים הגבוהים בכל מבחן, לשאול את 

השאלות החכמות בשיעור, ולענות את התשובות הנכונות. ההורים שלי עשו לי אבחון, 

וזיהו שאני אכן ילדה מחוננת. כך שאני מאוד נהנית מהמעמד הגבוה שלי בכיתה, ולכן 

כשראיתי שיש עוד מקצוע שבוודאי אצטיין בו, במיוחד שגם יש לי ידע קודם מהבית, 

כי אנחנו משפחה חסידית שורשית, זה גרם לי להתרגש ולצפות לשיעורים.

שיעור.  מכל  ונהניתי  ומעמיקים,  מעניינים  היו  באמת  השיעורים  ללמוד.  התחלנו 

במבחן הראשון קיבלתי כמובן, את הציון המושלם.

אך במחשבה שניה אני לא כ"כ בטוחה שקיבלתי את הציון המושלם בתניא...

שליחי  דרך  ליהדות  התקרבה  שמשפחתה  חדשה  ילדה  השנה,  הצטרפה  לכיתתנו 

חב"ד בעירה, והיא עברה ללמוד בבית הספר שלנו. היא לא כ"כ מוכשרת, וגם חסר לה 

כמובן הרבה ידע בסיסי במקצועות קודש, ובמיוחד בתניא. המורה ביקשה לעזור לה, 

ומטבע הדברים פנתה אליי שאקח על עצמי לעזור לה בשיעורי קודש, ואף הושיבה 

אותה לידי.

זה די הרגיז אותי, כי אני לא ממש חיבבתי אותה, וכבר היו לי מספיק חברות טובות. 

חוץ מזה, היא הייתה כל כך שונה ממני, ובכלל, אני מעדיפה תמיד ללמוד לבד למבחנים, 

כי חבל לי על הזמן. בחרתי להתעלם ממנה, ולהחמיץ פנים כל פעם שהיא ביקשה ממני 

עזרה.

לבקש  וניסתה  בנעימות  אליי  להתייחס  המשיכה  היא  אך  נפגעה,  די  ראיתי שהיא 

צריך  - מה  הייתה מתלהבת ממה שלמדנו  היא  תניא  עזרה מבנות אחרות. בשיעורי 

לעשות, למה ואיך? היא אמרה בכיתה שהתניא עוזר לה להתמודד עם כל מיני קשיים 

כשאני  אך  נמוך,  די  ציון  קיבלה  היא  בכתב  במבחן  אמנם  בחיים.  לה  שמתעוררים 

מתבוננת שוב באופן ההתנהגות שלה, אני חושבת שהיא קיבלה ציון הרבה יותר גבוה 

ממני, כי תניא זה לא רק ידע - זה קודם כול להפנים את מה שלומדים וליישם. כמו 

שהמורה לתניא חוזרת ומדגישה בכל שיעור, שהשיעור נקרא "חיים תניא"...

אני אמנם הצלחתי במבחן הידע של התניא, ידעתי לענות תשובות מלאות לשאלות: 

מה זו נפש אלוקית, ומה זו נפש בהמית, ומה המטרה..., אך היא הצליחה במבחן האמתי 

- לחיות תניא, להתנהג על פי התשובות הנכונות, ולהתגבר על הנפש הבהמית.
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מ'מלר יבח י פ במילל מעמימלו רול רמ'מלר יבח י פ במילל מעמימלו רול ר

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

שאלות מנחות לדיון

- מה ההבדל בין "לדעת תניא" לבין "לחיות תניא"?

- מה הייחודיות של לימוד תניא על לימוד שאר המקצועות?

- מה הייתה ההצלחה של התלמידה החדשה בלימוד התניא?

- מה ההבדל בין לימוד באופן חיצוני לבין לימוד באופן פנימי?

- מי מבין התלמידות הצליחה להתעלות יותר? מי מהן חשה תחושה של גאולה?

יש לסכם את הדיון בהגדרה הברורה שלימוד תניא הוא לימוד פנימיות התורה, ולהדגיש את המעלה 
המיוחדת של לימוד זה, שהוא מביא לגאולה פרטית - להתעלות אישית. )אם אכן, לומדים כראי מתוך 

הבחנה ברורה בין "לדעת" - להרחיב ידיעות לבין "לחיות" - להפנים וליישם את הנלמד.(

שלב א: פתיחה – עבודה יחידנית בחוברת + מליאה – 5 דק'

התלמידים יתוודעו לתיאור המחזה שבין הבעש"ט למשיח; ויפרשו את תוכנו באמצעות ביאור המושג 
'מעיינות' ב'מבט לעולם - מעיינות מרפא' - התפרצות של רובד נסתר ועמוק אל מעל פני השטח, 
ובהקשר של הבעש"ט – התפשטות הרבדים העמוקים שהבעש"ט גילה בתורה, פנימיות התורה על פי 

החסידות, שאותה הוא ייסד.

חשוב להדגיש כי המהות של החסידות היא פנימיות - החסידות גילתה את הפנימיות של כל דבר, 
את העומק הנסתר ואת המהות של העולם- כמעלים על האלוקות המסתתרת בתוכו; של היהודי - 
הנשמה האלוקית - חלק אלוק ממעל ממש, שהיא השורש והייחודיות של כל יהודי, ללא קשר לדרגתו 

הרוחנית; ושל התורה - חלק הסוד של התורה, המדגיש את קדושתה שלתורת ה'.

אפשר להעמיק בדמיון בין מעיינות מרפא למעיינות החסידות מצד ההיבט המרפא והמבריא שבהם, 
ולהשתמש במשלו של האדמו"ר הזקן בעניין התגלות החסידות ופרסומה לתועלתו של עם-ישראל 
ולהצלתו, אפילו באופן של בזבוז האוצרות: משל מבן מלך שהיה חולה מסוכן, וכדי להציל את חייו, 

ציווה המלך לשחוק את האבן היקרה שבכתר המלכות וליתנה לתוך פיו של בן המלך.

שלב ב: פנימיות וגאולה – עבודה יחידנית בחוברת + מליאה – 15 דק'

במבט לתניא המורה יפנה את התלמידים לנסות ולהבין את משמעותם של דברי הזוהר המובאים 
בתניא בארמית:

דחיי  ישראל למטעם מאילנא  "...דעתידין  כ"ו באיגרת הקודש, עמ' קמב:  סימן 

דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמים..." 
משמעותם של דברי הזוהר המובאים בתניא היא שעתידין ישראל לצאת עם ספר הזוהר, עם פנימיות 
התורה, מגלות לגאולה. מדברים אלה לומדים על מעלה נפלאה של פנימיות התורה, ומשמעותו של 

הקשר שבין פנימיות התורה לגאולה – לימוד פנימיות התורה מקרב הן את הגאולה הכללית והן את 
הגאולה הפרטית. 

המורה ידגים את משמעותה של הגאולה הפרטית – מזור ופתרון להגבלה או לבעיה בכל תחום, כולל 
חוו בעקבות  לגאולה פרטית שהם  דוגמאות מחייהם  ויזמין את התלמידים לתת   - הרוחני  בתחום 

פנימיות התורה. 

בפרק "מבט למקורות" מובאות דוגמאות להפצת מעיינותיה של החסידות - פנימיות התורה, חוצה – 
לקהל רב מגוון בכל מקום שהוא. הציטוט המביא את דברי הרשב"י משקף את הפצת מעיינותיה של 

החסידות בעצמה כה רבה עד שאפילו ילדים לומדים רבדים עמוקים מפנימיות התורה! 

שלב ד: זה הזמן – עבודה יחידנית בחוברת + מליאה – 15 דק'

בפרק "מבט לחיים" המורה ידון עם התלמידים בייחודיות של דורנו – הדור האחרון של הגלות והדור 
הראשון של הגאולה – ועל הצורך הנגזר מכך בלימוד פנימיות התורה באופן מעשי.

בסיכום יחידת הלימוד יסכם המורה את הנלמד בשיעור, וייחס את הדברים לפתיחת לימוד שיעורי 
התניא בחוברת "חיים תניא" באמצעות מטלת הסיכום. 
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מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

מ'מלר יבח י ר מ לאר יכללומעל
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יחידה מס' 2 – ירושה מאבותינו
עמ' 14 בספר לתלמיד

מטרות השיעור

התלמיד ִיראה עצמו כחלק משרשרת הדורות של עם ישראל.- 

התלמיד ילמד על הירושה הרוחנית שקיבלנו מאבותינו - אמונה בה' וייחוד ה'.- 

התלמיד יבין כי עליו לשמוח בירושה זו ולהשתמש בה כראוי.- 

 שאלה מהותית: 

במה מתבטא ההבדל המהותי בין יהודי לגוי? 

 מושגים נלמדים:

ירושה-דבר שאדם מקבל ממישהו אחר מבלי לעשות משהועל מנת לקבל אותה. למשל, בן יורש 
תכונות אופי מהוריו ובמותם הם מורישים לו גם רכוש. כל אחד מעם ישראל הוא בן של האבות – 
אברהם יצחק ויעקב, והוא יורש מהם אמונה. האמונה ב-ה' נמצאת בכל יהודי באשר הוא, גם מבלי 

שיעשה משהו כדי להשיג אותה.

אמונה – כוח שמחבר אותנו עם דבר שמעבר למה שאנו יכולים לראות או להבין. כל יהודי מאמין ב-ה' 
בורא העולם, בכך שהוא יחיד, אין סופי, משגיח עלינו, נתן לנו את תורתו, ונותן שכר ועונש.

תקציר

אותה  והנחיל  בקב"ה  האמונה  את  בעצמו  גילה  שהוא  כיוון  הראשון  המאמין  נקרא  אבינו  אברהם 
לעולם. אנו, כבניו, ירשנו ממנו ירושה חשובה: אמונה בייחוד ה' שאין עוד מלבדו. יהודי צריך להיות 

שמח שבפנימיותו קיימת אמונה שקיבל בירושה, ועליו להשתמש בה בתבונה.

הכנה נדרשת:

 אין

משך היחידה:

 45 דק'

מהלך השיעור

באופן אישי - סיפור+דיון )10 דק'(

נפתח את השיעור בסיפור מהחיים:

סיפור מספר 3 - הורים אמיתיים

הפנים,  תווי  הגובה,  השיער,  צבע  שלו:  מההורים  ירש  שהוא  דברים  יש  אחד  לכל 

כישרון מסוים או תכונה. יש דברים שבהם אנחנו דומים רק מעט להורינו והדמיון אינו 

משנה כל כך, ויש דברים שבהם הדמיון הוא ממש חשוב. על אחד מהדברים האלה אני 

רוָצה לספר לכם היום.

ולהורים שלי  גדולות ממני  לי חמש אחיות  יש  ח'.  ואני לומדת בכיתה  שמי נחמה 

גדלתי אצלם רק מגיל שנה. נשמע קצת מוזר, אבל תכף  אני  ורבקה.  קוראים שאול 

תבינו הכול. 

הסיפור שלי נדיר מאוד. לא כל יום קורה שמחליפים תינוקות במחלקת יולדות, אלו 

מקרים נדירים ביותר שקורים פעם בהרבה שנים. אחד מהמקרים האלה קרה לי.

כשנולדתי הייתה לי בעיה בנשימה והייתי זקוקה לטיפול רפואי דחוף. לקחו אותי 

למחלקת תינוקות וטיפלו בי כמה ימים, ורק אז החזירו אותי להוריי. כנראה בעקבות 

מצבי הרפואי הדחוף חל בלבול ושמי הוחלף עם שמה של תינוקת חולה אחרת וכך, 

בלי שההורים שמו לב, הוחלפנו. אני חזרתי לביתה של משפחה אחרת ותינוקת אחרת 

הובאה למשפחתי. אף אחד לא שם לב, וחיינו התקדמו כרגיל. למדתי לאכול, לחייך 

ולזחול. כשהייתי כמעט בת שנה חל סיבוך נוסף במצב הרפואי שלי וההורים שלי לקחו 

אותי לבדיקה רפואית. 

הרופאה הייתה אישה מבוגרת )שאחר כך הסתבר כי היא הסבתא האמתית שלי(. 

היא בדקה אותי היטב, ותוך כדי הבדיקה היא שמה לב לדבר מוזר: על כף היד שלי, בין 

הזרת לקמיצה, היה כתם לידה קטן בצורת תפוח. כתם לידה כזה בדיוק באותו מקום יש 

גם לה, גם לאימא שלי וגם לחמש אחיותיי הגדולות. הרופאה-הסבתא הציצה בתאריך 

ונבהלה מאוד. תאריך הלידה היה זהה לתאריך הלידה  הלידה של התינוקת שלפניה 

של הנכדה הקטנה שלה, שבאופן מפתיע הייתה הבת היחידה במשפחה שנולדה בלי 

כתם לידה כלל. היא שאלה את ההורים היכן נולדתי והם נקבו בשמו של בית הרפואה 

בו. ההורים לא שמו לב שעל סבתא שלי עוברת סערה פנימית.  נולדה  נכדתה  שגם 

היא נתנה להם את התרופות המתאימות, לקחה מהם את מספר הטלפון שלהם ואת 

הכתובת ושלחה אותם לביתם. ברגע שהם יצאו מהמשרד היא התקשרה נסערת למנהל 

בית הרפואה שבו נולדתי וסיפרה לו את מה שראתה. היא התעקשה כי שתי התינוקות 

והוריהם יוזמנו לבדיקה גנטית.

עם  ההורים  שני  הגיעו  אמון,  וחוסר  לחצים, שכנועים  הרבה  וזה מה שקרה. אחרי 

התינוקות  כי  ספק  מכל  למעלה  הסתבר  הבדיקה  מן  הבדיקה.  את  וערכו  התינוקות 
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הוחלפו! אחרי תהליך הסתגלות של שתי המשפחות הוחלפנו, אני והתינוקת השנייה, 

וכל אחת חזרה למשפחתה המקורית.

תארו לעצמכם איזו השגחה! אם ההורים האלה היו הולכים לרופאה אחרת שאינה 

ממשפחתי, לא היו מגלים את זה. ואם לא הייתה במשפחה שלי הירושה הגנטית הזאת, 

כתם לידה בכף היד, לא הייתה שום דרך למצוא את הטעות האיומה הזאת. 

זה מה שאמרתי לכם בתחילה: לפעמים יש דברים חשובים מאוד שירשנו מההורים 

שלנו...

שאלות לדיון

- ספרו על דבר )חיצוני או פנימי( שירשתם מהוריכם ואתם שמחים בו.

לכל  משותפים  דברים  יש  האם  ממש".  אחים  ישראל  "כל  אחת,  משפחה  כמו  הוא  ישראל  עם   -
היהודים? אם כן, מהם?

בהמשך השיעור נדבר על דבר חשוב ועקרוני שקיבלנו כיהודים מאבותינו.

שלב א: מבט למקורות – המאמין הראשון )10 דק'(

בפני התלמידים מובא בקצרה סיפורו של אברהם אבינו, המאמין הראשון, שגילה בעצמו את האמונה 
ועמד בניסיונות ובקשיים בשל אמונתו שנגדה את אמונת כל העולם סביבו )אפשר להרחיב עם סיפור 

שבירת הפסלים, כבשן האש וכו'(.

שלב ב: מבט לתניא - ירושה מאבותינו )10 דק'(

התלמידים ילמדו את קטע התניא מפרק ל"ג:

ה ֶׁשָּנְפָלה לֹו הֹון ָעֵתק ֶׁשֹּלא ָעַמל ּבֹו, ֵּכן ְויֹוֵתר ִמֵּכן  ְּכמֹו ֶׁשָהָאָדם ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ִּביֻרּׁשָ

ֵתנּו ֶׁשִהְנִחיֻלנּו ֲאבֹוֵתינּו הּוא ִיחּוד ה' ָהֲאִמִּתי ֲאֶׁשר  ְלֵאין ֵקץ ֵיׁש ָלנּו ִלְׂשֹמַח ַעל ְיֻרּׁשָ

ֲאִפּלּו ָּבָאֶרץ ִמַּתַחת ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו. 
אברהם עמל על גילוי האמונה, ואילו אנחנו ירשנו את האמונה כדבר טבעי שלא צריך לרכוש לבד 
)אלא לגלות כאשר היא מסותרת(. האדמו"ר הזקן אומר שצריך לחוש שמחה עצומה מכך שירשנו 

אמונה. 

הרחבות הנושא: 

מדוע יש לשמוח בירושה זו? האמונה בה' משמעותה שיהודי קשור אל הקב"ה בכל דרכיו. הקב"ה . 1
הוא בורא העולם, מלך רם ונישא. להיות מקורב אליו, בנו יחידו, זו זכות גדולה ותענוג שאף אחד 
לא היה מוותר עליו. אמנם, להיות בן המלך זה גם דבר שדורש אחריות: לנהוג בכבוד, לקיים מצוות 
וכו', אך יהודי רואה בקשר הקרוב והמחייב עם הקב"ה זכות עצומה ולכן הוא שמח בכל מאודו. 
מה גם שלא מצד זה שאנו ראויים לכך זכינו באמונה, אלא כירושה מאבותינו- מתנת חינם ממש. 

מידע מעניין נוסף: מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מגלים כי קיימת ירושה גנטית-פיזית בקרב . 2
היהודים בעולם. במחקר שערכו חוקרים מהטכניון בחיפה בראשות פרופ' קרל סורצקי נבדקו 
גברים כהנים מעדות שונות בעולם, שלא ידוע להם על קשר משפחתי ביניהם. המחקר הרפואי 
הוכיח שלרוב המוחלט של הכהנים ישנו גן משותף שמקורו באב קדמון משותף שחי לפני כ-3000 

שנה. על פי התורה אותו אב משותף איננו אלא אהרן הכהן. 

שלב ג: חיים באמונה )15 דק'(

בפרק מבט לחיים, ההשוואה בין זכייה בפרס כספי לזכייה באמונה מחדדת את הנקודה שלא נכון 
להתעלם מאוצר כזה. על יהודי להביא את אמונתו לידי גילוי – להתקשר לקב"ה על ידי תורה ומצוות 

ולהפיץ את אמונתו ברבים.

מהפרק מבט לחברה עולה שגם יהודים שלא נראה בחיצוניות שהם עובדי ה', גם הם מאמינים בני 
מאמינים, רק שמסיבות שונות הם לא מביאים את אמונתם לידי גילוי. גם בדורו של אברהם אנשים היו 
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שבויים באמונה הרווחת בחברה שיש לעבוד אלילים ולכן לא פינו את לבם להביט בבריאה ולהאמין. 

אברהם אבינו גילה שיש מנהיג לעולם )ולא רק בורא(, כלומר מישהו שמנהל את העולם בכל יום 
ובכל רגע. כאשר אנו מגלים את האמונה בחיי היום-יום, אנו קושרים את עצמנו ואת סביבתנו לקב"ה.

הרחבה: על פי דברי הרבי, ישנו הבדל מהותי בין מתנה לירושה. בעוד מתנה תלויה בנחת רוח שגורם 
המקבל לנותן, הרי שירושה ניתנת לבן בלי התניה במצבו. 

בפעילות מובאות דוגמאות לגילויי אמונה המתבטאים בִעתות צרה, מלחמה וכדו', גילויים המעידים 
כיוון  קיימת  היא  היום-יום אך לעולם  נסתרת בחיי  יכולה להיות  פנימה  כך שהאמונה הקיימת  על 

שירושה ניתנת לכל ה"ילדים" בשווה.

 )1959 1988-תשי"ט  )התרמ"ט  הלוי הרצוג  יצחק  ומצמרר מספרים על הרב  הרחבה: סיפור מרגש 
שהיה הרב האשכנזי הראשי של ארץ ישראל משנת 1939 ועד לפטירתו.

לאחר השואה האיומה נודע כי ישנם ילדים יהודים רבים שמצאו מסתור בכנסיות, במנזרים ובבתי 
חיי  את  להציל  היחידה  הברירה  שזו  שהבינו  היהודים  הוריהם  בידי  נמסרו  מהילדים  חלק  יתומים. 
ילדיהם, והם קיוו לאסוף אותם לאחר המלחמה. אולם מרבית ההורים לא שבו. משפחות וקהילות 
יהודיות נרצחו ונכחדו והילדים נותרו בהשגחת הכנסייה הנוצרית. חלק מן הילדים היו רכים בשנים 
ולא ידעו על מוצאם. במקומות רבים העדיפו הנוצרים להשאיר את הילדים בחסותם ולא רצו להשיבם 

ליהדות. 

הרב הרצוג קיבל על עצמו משימה הרת גורל, לנסות ולמצוא את אותם ילדים יהודים. הכנסייה דחתה 
בתחילה את בקשתו של הרב, אך בסופו של דבר הוא הגיע להסכם עם ראשי הכנסייה שהוא יכול 
לבוא לסיורים קצרים במנזרים ובבתי היתומים ולחפש ילדים יהודים בעצמו. הכמרים ערבבו בכוונה 

ילדים יהודים ונוצרים כדי להקשות על הזיהוי. 

אחד!"  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  וזעק:  עמד  ילדים  ומאות  עשרות  מול  הרצוג?  הרב  עשה  מה 
והילדים, שנזכרו באמם שהייתה עומדת ליד מיטתם ואומרת אתם קריאת שמע, היו קמים ממקומם 

בעיניים מלאות בדמעות וצועקים: מאמע! אימא! 

הנשמה היהודית התעוררה. כך אסף הרב הרצוג עשרות ילדים והחזירם לחיק היהדות.

אשרי האמהות היהודיות שמנחילות את האמונה היהודית בייחוד ה' מדור לדור. 

הסיפור מוכיח כי נקודת האמונה שקיבלנו בירושה קיימת בכל יהודי ובכל מצב, ולא נעלמת לעולם, 
אף שלעתים היא נסתרת מסיבות כאלה ואחרות.

סיכום

אפשר לשיר עם התלמידים את הניגון: 

"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו" )מתוך התפילה(.

לחלופין אפשר להכין קישוט לכיתה או אביזר אישי הנושא את הכיתוב הנ"ל.

יחידה מס' 3 – בן של מלך, בת של מלך
עמ' 18 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר את המשל שעל פיו ישראל נקראים בנים לקב"ה.- 

התלמיד יעורר בעצמו רגש ויחס כלפי הקב"ה כָאב )אהבה, כבוד ומורא(.- 

 שאלה מהותית: 

במה מיוחדים היהודים? 

 מושגים נלמדים:

אין 

תקציר

אדמו"ר הזקן בספר התניא מביא את המשל כי ִנשמות ישראל נחשבות כבנים לקב"ה. כדי לעורר 
בתלמידים את הרגשת היחודיות של עם ישראל בין הגויים, נתבונן ביחידת לימוד זו ביחסים ההדדיים 
בינינו ובין הקב"ה כָאב ובנים. מהיחידה עולה כי הקשר הבלתי תלוי והאהבה בין אב לבנו הם ייחודיים 
ופנימיים יותר מכל קשר אחר בעולם. האב אוהב את בנו בכל מצב, דואג לו ומתגעגע אליו כשהוא 
רחוק. לגבי הקב"ה כל ישראל שווים והוא אוהב אותנו בכל מצב. עם זאת, בקשר הגלוי שלנו עם 
הקב"ה נדרש מאתנו יחס ראוי כלפי הקב"ה כָאב: מורא, כבוד ואהבה. אם כן, עובדת היותנו יהודים 

היא זכות עצומה שהיא גם מחויבות גדולה.

הכנה נדרשת:

פתקים ובהם המילים: אהבה, דאגה ומסירות, כבוד, ציות, מורא 

משך היחידה:

 45 דק'

מהלך השיעור

פתיחה - סיפור ודיון במליאה )10 דק'( 

את השיעור נפתח בסיפור מהחיים:
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סיפור מספר 4 - הבן של בעל הבית

שמי דן, יש לי שבעה אחים ואחיות ואנחנו גרים ביישוב קטן ליד צפת.

אנחנו גרים בבית דו-משפחתי, כלומר אחד הקירות של הבית שלנו צמוד לבית של 

רבות.  שנים  לפני  ממרוקו  שעלו  מאוד  מבוגרים  אנשים  הם  שלנו  השכנים  השכנים. 

לשכנים האלה, דוד יעקב ודודה זוהרה, אין ילדים, ולכן הם רואים בי ובאחיי מעין ילדים 

שלהם וגם אנחנו מכבדים אותם, למשל, אנחנו קוראים להם דוד ודודה אף על פי שאין 

לדוגמה: אסור  חובות,  יש כמה  כמונו  בדו-משפחתי  למי שגר  בינינו קשר משפחתי. 

להרעיש בין שתיים לארבע בצהריים, אסור לזרוק כדור לחצר של השכנים. מצד שני, יש 

גם זכויות, ואחת מהן היא השכנות הטובה, המתבטאת למשל במה שקורה אצלנו בימי 

שישי. כדי שאימא תוכל לנוח לפני שבת השכנים מזמינים אותי ואת כל אחיי ואחיותיי 

לביתם ביום שישי בצהריים. אנחנו יושבים על הספות בסלון הנקי שלהם. דודה זוהרה 

מכינה לנו מיץ ומגישה לנו עוגת קצפת והם שואלים אותנו כל מיני שאלות על פרשת 

השבוע, ובכלל על השבוע שחלף. בסוף, דוד יעקב, שבמרוקו היה מורה בתלמוד תורה, 

אומר לנו שאם למישהו יש שאלה שהוא רוצה לקבל עליה תשובה – הוא מוזמן לשאול. 

ביום שישי האחרון ָשאלה אחותי טובה: בזמן האחרון אני חושבת לעצמי, מה מיוחד 

ביהודים? אנחנו שונים מעמים אחרים?

"אני  יעקב:  לדוד  אמרה  זוהרה  דודה  ואז  גם,  זוהרה  ודודה  קצת,  חשב  יעקב  דוד 

חושבת שכדאי שתספר להם על אבא שלך במרוקו". דוד יעקב הנהן בהסכמה והחל 

לספר:

כשהייתי בגילכם, משפחתי גרה בכפר גדול בהרי מרוקו. לאבא שלי היה מפעל עצים 

בחשבונות  במכירות,  בניהול,  עבדו  חלק  הכפר.  אנשי  כל  את  כמעט  שהעסיק  ענקי 

ודברים כאלה, וחלק עבדו בעבודות פשוטות כמו כריתת עצים וַסָּבלות. המפעל סיפק 

לאנשים פרנסה רבה ואבא שלי נחשב לאיש עשיר מאוד. היו לו הרבה קרקעות, הוא 

בנה הרבה בתים והשכיר אותם ותרם הרבה לצדקה. אפשר לומר שחצי מכפרי האזור 

היו "שלו", והוא היה אחד האנשים המשפיעים ביותר במחוז. אני הייתי הבן היחיד שלו. 

הבן של משה חזן בעל המפעל. להיות הבן של בעל המפעל זה מעמד מחייב. פעם 

אחת הבחין אבא שלי שזרקתי עטיפה של ממתק בחצר המפעל. הוא עצר מהילוכו 

וציווה באופן חד משמעי: הרם מיד את הנייר! אינך סתם אורח כאן. אמנם המפעל הזה 

הוא שלי, אך כיוון שאתה בני, הוא בעצם גם שלך. ואת הבית – לא מלכלכים!

מה אני אגיד לכם, הייתי ילד רגיל ולא זכיתי בכבוד מיוחד בשל היותי בנו של אבא 

עליו השלום. לא חשבתי שאני טוב או חשוב ממישהו אחר בכפר. במפעל ראיתי אנשים 

חשובים ומכובדים ממני - סוחרים ובעלי תפקידים המרכיבים משקפי זהב ועובדים 

במשרדים גדולים, ואני בסך הכול הייתי ילד קטן.

הפעם הראשונה שבה הרגשתי בעל חשיבות הייתה בשבוע שלפני בר המצווה שלי. 

אבא שלי קרא לי להגיע למפעל בשעת צהריים. כשהגעתי התכנסו כל עובדי המפעל, 

כמה מאות אנשים, באולם הישיבות של המפעל. אבא ישב בראש השולחן וסימן לי 

באצבעו לשבת בכיסא מכובד לצדו. אחד העובדים בירך אותי לרגל בר המצווה והגיש 

לי מתנה בשם כולם. ואז קם אבי מורי ואמר: בני יעקב, אתה בני יחידי, בשר מבשרי, 

ואני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי. ְרֵאה, אם לא תלך בדרכיי, יבוא יום ואתה 

תעזוב את הכפר, והמפעל הגדול הזה לא ימשיך להתקיים. אולם אם תלך בדרכיי, דע 

לך שכל מה ששלי - שלך הוא. 

יש  יהודי הוא הבן היחיד של הקב"ה. ליתר העמים  יעקב ואמר,  חביביי, סיים דוד 

יותר  חשובים  תפקידים  יש  הזה".  "העולם  שנקרא  הגדול  במפעל  תפקידים  מיני  כל 

ותפקידים חשובים פחות. אבל אנחנו, היהודים, אנחנו הבנים של בעל הבית. מאתנו 

הוא מצפה ליותר, ואנחנו השותפים האמתיים שלו בהנהגת העולם ברצינות ובאחריות.

סיימנו לאכול את עוגת הקצפת וחזרנו הביתה. באותה שבת, כשיצאתי לבית הכנסת 

מקולח ומאורגן ולבוש בחולצה לבנה, הרגשתי יותר מתמיד שאני הבן של בעל הבית 

– הקדוש ברוך הוא.
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נקודות להבנה ולדיון

מה הייתה תשובתו של הדוד יעקב לילדה? במה שונים היהודים מיתר העמים? )אנחנו בנים; לבן 	 
ולאביו קשר מיוחד יותר מכל הקשרים האחרים(.

מדוע בנו של אדם קודם אצלו לכל אדם אחר? האם זה בגלל הכישרונות שלו? )זהו קשר טבעי 	 
וקרוב ביותר שאינו תלוי במעלות וכישרונות(.

מה מצפה אב מבנו? מה מצפה הקב"ה מאתנו? )ללכת בדרכיו, להתנהג כראוי, לשמור את התורה 	 
והמצוות וכו'(.

איך מרגיש בנו של האבא הכי חכם, הכי עשיר, הכי מיוחד – אבא כול יכול? כיצד יהודי צריך 	 
להרגיש כבנו של המלך?

האם לדעתכם יש הבדל בין תחושת שמחה ובין תחושת גאווה? )כאן אפשר לדון בכך ששמחה 	 
היא דבר אישי ופנימי, לעומת גאווה שהיא ביחס לאחרים(.

שלב א: מבט לתניא - בני בכורי ישראל )10 דק'(

בכיתה שרמתה מתקדמת אפשר לשאול את התלמידים היכן בתניא אומר אדמו"ר הזקן כי ישראל הם 
בנים והקב"ה הוא אביהם.

המורה יקרא ויסביר עם התלמידים את קטע התניא המצוטט בספר לתלמיד:

ָּכְך ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ָעלּו ְּבַמְחָׁשָבה 

ְּכִדְכִתיב )ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב( ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל, ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם

ֵּפרּוׁש, ְּכמֹו ֶׁשַהֵּבן ִנְמַׁשְך ִמּמֹוַח ָהָאב - ָּכְך ִּכְבָיכֹול ִנְׁשַמת ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשָכה 

ִמַּמְחַׁשְבּתֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבַרְך. )פרק ב'(
באדם,  כבנים.  אצלו  נחשבים  ואנו  אבינו  הוא  הקב"ה  כי  המוכיחים  פסוקים  מביא  הזקן  אדמו"ר 
המחשבה היא פנימית, הדיבור הוא בין החוץ לפנים, ואיברי הגוף כגון הידיים והרגליים הם חיצוניים. 
כך אצל הקב"ה: נשמות ישראל נוצרו מפנימיותו של הקב"ה - ממחשבתו, בעוד יתר העולם ואומות 

העולם נוצרו מדיבורו של הקב"ה, שהוא כאמור בין החוץ לפנים.

נמשכו  שישראל  עולה  ב' שמתוכן  בפרק  שורות  כמה  עוד  לקרוא  אפשר  מתקדמת  ברמה  בכיתה 
ממחשבתו של הקב"ה, ואצל הקב"ה הוא ומחשבתו מאוחדים. מכאן שאנו חלק מהקב"ה ממש.

ְּדִאיהּו ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא ֶאָּלא הּוא ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם

ֶׁשהּוא ַהַּמָּדע ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע כו' ְוָדָבר ֶזה ֵאין ִּביֹכֶלת ָהָאָדם ְלָהִבינֹו ַעל ֻּבְריֹו כו' ְּכִדְכִתיב: 

ַהֵחֶקר ֱאלֹוַה ִּתְמָצא, ּוְכִתיב: ִּכי ֹלא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם

שלב ב: אהבת ה' )20 דק'(

המושג אהבת ה' כולל למעשה יחס דו-כיווני: אהבת ה' אותנו, ואהבתנו את ה'.

בפרק "מבט לחיים" מתבקשים התלמידים לחשוב כיצד חש הקב"ה כלפי כל מיני "בנים" או מצבים 
בחיי הבן. עולה כי כאשר הבן – כלומר היהודי – הולך בדרך ה', יש לקב"ה נחת ושמחה; כאשר הוא 
רחוק הוא חש געגוע; כאשר הוא שבוי בידי יצר הרע, האב חש רחמים ואולי גם כעס; וכאשר הבן 

נכשל, האב יכול לחוש אכזבה, רצון לעזור, רחמים וכדומה.

כל אלה הם היחסים הגלויים עם הקב"ה, אך בפנימיות הוא אוהב את בנו בכל מקום ובכל מצב.

הפרק "מבט לעולם" מציע זווית ראייה על השגחתו של ה' עלינו ואהבתו התמידית.

בשאלה 3 מתבקשים התלמידים לתת דוגמה להשגחה )כללית או פרטית(.

אפשר שתישאל השאלה: הרי לא תמיד רואים את הקב"ה והשגחתו. לשאלה זו אפשר לענות מכמה 

כיוונים. לדוגמה:

לא תמיד אנו מבינים את השגחתו ומעשיו של הקב"ה כיוון שאנו מוגבלים ותפיסתנו צרה.. 1

כאשר הנשר הולך להביא אוכל לגוזליו, הגוזלים צורחים כיוון שאינם מבינים לאן הוא הלך . 2

ואינם יכולים לתפוס שהדבר לטובתם. כך גם אנחנו: לעתים מתרחשים דברים שלעינינו אינם 

טובים, אך כשתבוא הגאולה נוכל לראות ולהבין שהכול נעשה לטובתנו, כמו שאומר הנביא: 

ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי )ישעיה י"ב, א'(.

הפרק "מבט לנפש" עוסק ביחס שלנו כבנים כלפי הקב"ה.

לפני העבודה בחוברת לתלמיד ניתן להגריל פתקים )בכובע או בקופסה(, ועל כל תלמיד להקריא 

את הפתק שעלה בגורלו ולקבוע אם ההתנהגות שכתובה בו מתאימה להתנהגות של אב כלפי בנו, 

להתנהגות של בן כלפי אביו או להתנהגות של שניהם זה כלפי זה.

המילים שבפתקים: אהבה, דאגה ומסירות, כבוד, ציות, מורא. 

אהבה, דאגה ומסירות הם דו-צדדיים; כבוד הוא הדדי במידת מה, האב לא חייב בכבוד הבן אולם הוא 

צריך לנהוג בו בכבוד מסוים כמו בכל אדם; ציות ומורא הם חובות מובהקות של הבן כלפי ההורה 

ולא ההפך.

בפרק זה יציעו התלמידים דוגמאות מקבילות להתנהגויות ראויות של בן כלפי אביו ושל יהודי כלפי 

הקב"ה. לדוגמה: כבוד לאבא: לא לשבת במקומו, לא להתפרץ לדבריו, לא לקרוא בשמו. כבוד לקב"ה: 

לא לשאת את שמו לשווא, לעמוד בפתיחת ההיכל, לא לדבר בעת התפילה.

במבט מסכם: 

התלמידים יבחרו מתנה שירצו לתת היום לקב"ה כאבא. אפשר לעשות זאת כיחידים או ככיתה.

כיוון שהמורה מכיר את הכיתה הוא יוכל לנתב את ה"מתנה" כראות עיניו. אפשר להציע דבר נקודתי 

כמו פרק תהילים או כוונה בתפילה, ואפשר להחליט על מתנה שהכנתה וביצועה דורשים זמן והשקעה 

רבים יותר, למשל סידור בית הכנסת או מדף סידורי התפילה בצורה מכובדת, או לָבנֹות, הכנת ערכות 

נרות שבת וחלוקה ביום שישי הקרוב וכדומה.
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יחידה מס' 4 – הנפש הבהמית 
 עמ' 21 בספר לתלמיד

מטרות השיעור

התלמיד יתוודע לעובדה כי הנשמה היא חלק רוחני השוכן בתוך גופנו.- 

התלמיד ידע כי יש בתוכו שתי נפשות.- 

התלמיד יעמיק את היכרותו עם הנפש הבהמית ותפקידיה.- 

 שאלה מהותית: 

מי אני?

 מושגים נלמדים:

חז"ל  ובלשון  זו אינה מצד הקדושה,  נפש  הגוף.  כוח החיים שבאדם המחיה את   – הנפש הבהמית 
נקראת יצר הרע. בנפש זו נמצאות הנטיות הטבעיות שבכל יהודי, וגם הנטיות הרעות. 

תקציר

בשיעור זה יוסבר באופן כללי מהי נשמה - כוח החיים שנתן הקב"ה באדם. הנשמה היא כוח רוחני 
בלתי נראה המלובש בגוף. לפי התניא, אחד היסודות החשובים בעבודת הבורא הוא העובדה כי ליהודי 
היא  לגוף,  ראשונה  נכנסת  היא  הבהמית;  הנפש  היא  הראשונה  הנפש  אחת.  ולא  נפשות  ישנן שתי 

מורגשת בצורה מוחשית יותר והיא זקוקה לעיבוד ותיקון.

נלמד על פי הסדר המובא בתניא, ועל כן בשיעור זה נרחיב בנושא הנפש הבהמית ומהותה, ובשיעורים 
הבאים נרחיב על הנפש האלוקית והמאבק שבין הנפשות.

הכנה נדרשת: 

אין

משך היחידה: 

45 דק'

מהלך השיעור

באופן אישי - סיפור+דיון )10 דק'(

את השיעור נפתח בסיפור מהחיים:

סיפור מספר 5 - השעון של גברת לוין

יורק.  בניו  ואני מוכרת באחת מחנויות השעונים הגדולות  יהודית  שלום לכם, שמי 

ואחיותיי,  אחיי  יתר  כמו  ואני,  דורות,  כמה  זה  למשפחתי  שייכת  החנות  דיוק,  ליתר 

עובדת בחנות. העבודה בחנות שגרתית למדיי: מוכרים שעוני יד, שעוני כיס, שעונים 

לקיר. יש שעונים גדולים ויש קטנים, יש זולים ויש יקרים. אצלנו בחנות אנו גם מחליפים 

סוללות ומתקנים שעונים ישנים. למען האמת, משתלם יותר למכור שעון חדש מלתקן 

זמן  יכול לארוך  ואילו תיקון  כי ברגע אחד אפשר להרוויח אלפי שקלים,  ישן,  שעון 

רב ומחיר הסוללה הוא שקלים בודדים בלבד. כאשר אנשים מביאים שעונים לתיקון 

מזדמן לי לראות שעונים מעניינים ומיוחדים, ולפעמים אני אף זוכה לשמוע את הסיפור 

שמאחורי השעון. באחד הסיפורים הנפלאים ששמעתי אשתף גם אתכם.

בכל  וטסה  ביהלומים  עוסקת במסחר  היא  היא אשת עסקים מצליחה.  לוין  גברת 

רחבי העולם כדי לבצע עסקאות ענק. גברת לוין לא הייתה שומרת מצוות ולכן כאשר 

הייתה באה מדי פעם לחנות לקנות שעון לאחד הילדים או הנכדים הייתי מציעה לה 

הייתה  היא  תמיד  כמוה.  לקוחות  בשביל  הדלפק  על  תמיד  שהיו  שבת  נרות  לקחת 

מסרבת, ואני כבר התרגלתי לסירובים שלה. גברת לוין הייתה מקפידה מאוד על לבוש 

מהודר, והשעון שלה היה כמובן יקר מאוד, עשוי זהב ומשובץ יהלומים. גם המכונית 

שהמתינה לה בחוץ, עם נהג פרטי כמובן, הייתה יוקרתית ביותר. כיוון שהבחנתי שהיא 

השקיעה כל כך הרבה בדברים חיצוניים, הייתי מקרבת אליה את זוג הנרות ואומרת לה: 

"גברת שרה, אולי השבת תדליקי נרות? זה בשביל הנשמה". אבל היא כהרגלה הייתה 

מסרבת. "הנשמה?" הייתה אומרת בטון שואל, "אני לא מבינה בנשמות".

אותה. שמתי  ראיתי  ארוך שלא  זמן  לחנות אחרי  לוין  גברת  הגיעה  בשבוע שעבר 

לב שמשהו משמעותי השתנה בה: היא נראתה עדינה יותר ועל ראשה כיסוי ראש - 

כובע נוצות מהודר. היא הוציאה מתיקה את שעון היהלומים שלה וביקשה שאחליף 

לו סוללה. "עשר שנים הוא מעולם לא עשה בעיות", התלוננה, "ופתאום - ברגע אחד 

הפסיק לעבוד". קיבלתי מָיָדּה את השעון ופתחתי אותו במיומנות. תוך שאני מחפשת 

סוללה מתאימה הצעתי לה כרגיל נרות שבת. הפעם היא לקחה אותם בשמחה ואמרה: 

"כן, משהו בשביל הנשמה!" הרמתי זוג עיניים מופתעות והיא החלה לספר:

"הייתי בדרכי לבצע עסקת ענק ביפן, עסקת יהלומים גדולה באמת שיש לה השפעה 

על כל עתיד העסק שלי. הטיסה הייתה אמורה לצאת בשעה ארבע לפנות בוקר. חיכיתי 

בשדה התעופה משלוש, והזמן עבר לאט... כיוון שנדמה לי שחלף זמן רב מדי והשעה 

בשעוני הייתה רק שלוש וחצי, הרמתי עיניי משעון היהלומים שלי אל שעון המחוגים 
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וגיליתי לתדהמתי שהשעה האמתית היא חמש. הפסדתי את  הגדול בשדה התעופה 

הטיסה ליפן – וִאתה גם את עסקת חיי! כשהבטתי שוב אל השעון היקר שלי, שמחוגיו 

עצרו ִמֶלֶכת, הבנתי שכל הזהב והילומים שלו לא שווים כלום אם המנגנון שבפנים לא 

פועל. אבל במקום לשקוע בדיכאון הבנתי שהקב"ה שלח לי רמז להבין שגם הגוף שלנו 

הוא בסך הכול חומר, ובלי הנשמה שבפנים - מה הוא כבר שווה..."

גברת לוין סיימה את דבריה ועל פניה חיוך של אדם שגילה משהו חדש בחייו. 

זמן רב אחרי שעזבה את החנות עם השעון המתוקן שלה חשבתי על מה שאמרה. 

שעון בלי סוללה הוא כמו גוף בלא נשמה...

שאלות לדיון

- מהי נשמה? האם רואים אותה? 

- מתי נכנסת הנשמה לתוך הגוף? מתי היא יוצאת ממנו? האם גוף ללא נשמה יכול לפעול?

- האם אתם מרגישים שמעבר לחומר של הגוף שלכם יש בתוככם משהו נוסף, פנימי יותר?

שלב א': כוח החיים - תצפית ומסקנות - קבוצות+מליאה )כ-20 דק'(

אם הפעילות הבאה מתאימה לכיתתכם, אפשר לערוך בה תצפית וסיכום בקבוצות, ולאחר מכן לוותר 
בהתאם על חלק מהנלמד בהמשך היחידה:

מטרת התצפית היא לבדוק אם יש באובייקטים שנבחרו לצפייה כוח חיים, ובמה בא כוח החיים הזה 
לידי ביטוי. יש לחלק את הכיתה למספר קבוצות ולבקש מחברי כל קבוצה לבצע תצפית בת כשבע 
דקות בכיתה או מחוצה לה. כל קבוצה בוחרת לה אובייקט לתצפית: דומם, צומח, בעל חיים או אדם 
)אפשר להביא אובייקטים מראש או לשלוח את התלמידים לחפש(. יש לוודא שהקבוצות כיסו את 

כל הקטגוריות דומם, צומח, חי ואדם.

כל קבוצה תתבקש לרשום בראש הדף את תיאור האובייקט שבחרה לתצפית או את שמו, ולסווגו 
לפי דומם, צומח חי או אדם.

על  מכן  לאחר  דקות.  כשבע  במשך  שבחרה  האובייקט  התנהגות  את  לבדוק  מתבקשת  הקבוצה 
התלמידים לסכם בדף )נספח 1(:

תארו בקצרה את מראהו החיצוני של הדבר שבחרתם בו.. 1

האם לדעתכם יש בתוך הדבר כוח חיים?. 2

אם כן, איך הבחנתם שיש בו כוח חיים? במה זה התבטא?. 3

אם לא, הסבירו איך הגעתם למסקנה זו.

הקבוצות יציגו את מסקנותיהן במליאה. בדקו במיוחד כיצד התייחסו התלמידים אל הדומם והצומח. 
לדומם יש מחד כוח חיים כיוון שהוא קיים, אך מאידך הכוח הזה אינו נראה. בצומח יש כוח חיים 
מסוים כיוון שהוא גדל וצומח, אך כוח החיים של החי בולט ומפותח בהרבה כיוון שהחי זז, מרגיש 

וכדומה.

יסוכם כי כוח החיים של כל אובייקט איננו דבר שאפשר להצביע עליו ולומר: "זה". אי אפשר לטעון כי 
ראינו את כוח החיים, מצאנו אותו או נגענו בו. מצד שני, על ידי תצפית בפעולות, בהתנהגות, בתזוזה 

וכדומה, אפשר לראות אם קיים בדבר כוח חיים. כלומר, לכוח החיים יש ביטוי.

המורה ישאל: מהו כוח החיים שבתוכנו? איך הוא נקרא? איך רואים את ביטויי כוח החיים באדם?

במעשים,  ברגשות,  במחשבות,  ביטוי  לידי  שבאה  נשמה  בתוכנו  שיש  ידעו  שהתלמידים  סביר 
בהתנהגויות וכדומה. אך כדי להגדיר במדויק מה יש בנו יש ללמוד את קטע התניא )"מבט לתניא" 
בחוברת לתלמיד( שבו מסביר האדמו"ר הזקן מהו כוח החיים שבנו, וכן את הקטע המתמקד בנפש 
לתלמידים  להסביר  יש  לתלמיד(.  החוברת  לנפש" שבהמשך  )"מבט  הראשונית  ובמהותה  הבהמית 

שאנו רוצים לדייק את הבנת המושגים מתוך ספר התניא.

מבט אישי - יחידני )5 דק'( 

התלמידים יעבדו בספר לתלמיד בעמוד 21 וימלאו פרטי זהות על עצמם. לאחר מכן מומלץ לקרוא 
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מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

במליאה את המדור "מבט לעולם", הממחיש כי גופנו עשוי מחומר, אך עם זאת לא ייתכן שזהו כל 
האדם.

שלב ב': מבט למקורות - חברותא/מליאה )10 דק'( 

כדי לדעת ממה אנו מורכבים יקראו התלמידים שני פסוקים המתארים את בריאת האדם.

ַוִיַּפּח ְבַּאָפּיו ִנְשַׁמת ַחִיּים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש  "ַוִיּיֶצר ה' ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה 

ַחָיּה". )בראשית ב', ז'(

"ִּכי רּוַח ִמְּלָפַני ַיֲעטֹוף )תיכנע מלפני ה'(, ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִׂשיִתי". )ישעיה נ"ז, ט"ז(
מן הפסוק בספר בראשית עולה כי האדם נברא משני יסודות - עפר מן האדמה, ונשמה מהקב"ה - 
ואדם החי בעולם הזה חייב להתקיים משני היסודות גם יחד. במענה לשאלה 2 יש לומר כי הקב"ה 
רצה שהאדם יהיה חלק מהעולם ויפעל בעולם, ועם זאת שתהיה בו נשמה הקושרת אותו לקב"ה, 

שהוא למעלה מן העולם.

מן הפסוק השני עולה כי רוח האדם מורכבת מ"נשמות" )לשון רבים(. כפי הידוע, בעל התניא מצטט 
הרוחני שבאדם מחולק  גם החלק  כלומר,  נשמות.  יש שתי  כל אדם  להוכיח שבתוך  כדי  זה  פסוק 
לשניים - נפש אחת שהיא כוח החיים שנברא ברצון ה', ונפש אלוקית שהיא חלק מפנימיות הבורא 
ממש. נזכיר גם את מאמר חז"ל )בבלי, מסכת ברכות, ס"א ע"א( על המילה "וייצר" בספר בראשית: 

מילה זו נכתבה בשתי יו"דים כדי לרמוז על כך שבכל אדם יש יצר טוב ויצר רע. 

על הנפש האלוקית יוסבר ביתר הרחבה בשיעורים הבאים.

שלב ג'- מבט לתניא – שתי נפשות )10 דק'(

יסוד היסודות בהבנת הנפש היהודית הוא בהבנה כי לכל יהודי יש שתי נפשות; לא רק נפש אחת 
שפועלים בה שני יצרים, אלא שתי נפשות ממש שלכל אחת מהן יש כוחות - שכל ורגש, ולבושים - 

מחשבה, דיבור ומעשה.

מציטוט התניא שמובא בפני התלמידים עולה כי המקור לחלוקה לשתי נפשות הוא בכתבי רבי חיים 
ויטאל, תלמיד הארי ז"ל, בספרו שער הקדושה. הרעיון מבוסס על דברי הנביא ישעיה.

על פי ספר התניא לכל יהודי יש שתי נפשות, אחת מצד הקדושה ואחת מהסטרא אחרא - מהצד 
ישירות לקדושה. בקטע המצוטט מרחיב האדמו"ר הזקן ומתאר את הנפש  - שאיננו קשור  האחר 
הבהמית )בלי לקרוא לה בשמה( כי היא ששוכנת בדם האדם )הרכיב המרכזי בגופנו הגשמי( והיא 
שְמַחָיה את הגוף. כלומר, התניא מתייחס אל הנפש הבהמית ככוח החיים הטבעי והרגיל; כשם שלחיה 

יש כוח חיים בגופה, כך לאדם בתוך גופו ובשרו יש כוח חיים.

ה ]ובע"ח ַׁשַער נ' פ"ב[  ַאְך ֵּבאּור ָהִעְנָין ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ז"ל ְּבַׁשַער ַהְּקֻדּׁשָ

ֶׁשָּכתּוב(  )ְּכמֹו  ִּדְכִתיב  ְנָׁשמֹות.  ְׁשֵּתי  ֵיׁש  ָרָׁשע,  ְוֶאָחד  ַצִּדיק  ֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ִּדְלָכל 

ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִׂשיִתי. 

ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ְנָפׁשֹות, ֶנֶפׁש ַאַחת ִמַּצד ַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא ַאְחָרא )ַצד ַאֵחר(, ְוִהיא ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת 

ְּבַדם ָהָאָדם ְלַהֲחיֹות ַהּגּוף ּוְכִדְכִתיב )ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב( ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהיא. )תניא, פרק א'( 

מבט לנפש - זוגות ומליאה )10 דק'( 

כאמור, יש לנו שתי נפשות: נפש אלוקית ונפש בהמית.

המורה ישאל את התלמידים: מי לדעתכם הראשונה מבין השתיים? מי נכנסת אלינו לגוף ראשונה?

אמנם הנפש האלוקית חשובה ונעלית יותר, אך למעשה הנפש הבהמית היא הראשונה. בתניא היא 
מוזכרת ראשונה, וגם בחיים, על פי ספרי הקבלה, היא הראשונה שנכנסת לגוף. הנפש האלוקית נכנסת 

בשלבים מהלידה )לבנות( או מהברית )לבנים( וכניסתה מסתיימת בגיל המצוות.

בפעילות זו יפגשו התלמידים כמה פעולות של הגוף הנובעות מרצונה של הנפש. התלמידים יתחלקו 
ומיון.  זיהוי  לפעולת  נדרשים  התלמידים  כאן  קבוצות.  לשתי  הפעולות  את  למיין  ויתבקשו  לזוגות 
ייתכן שהתלמידים ימצאו תבחינים שונים לחלוקה לקבוצות, אך המורה יתמקד בחלוקת הפעולות 
לדברים שליליים מחד ודברים ניטרליים וחיוביים מאידך. לתלמידים מתקשים אפשר להציע מראש 

את התבחינים לחלוקה.

הפעלה: אפשר להפוך את הפעילות להפעלה באופן הזה: המורה יגלה בסוד לתלמיד שנבחר את 
את  הנבחר  לתלמיד  יקריאו  התלמידים  רגילות.  ופעולות  שליליות  פעולות   – לחלוקה  התבחינים 
הפעולות מתוך החוברת לתלמיד והוא יחלק אותם לשני התבחינים. התלמידים יוכלו להוסיף רעיונות 
משלהם והוא ימיין אותם לפי אותה חלוקה. יתר תלמידי הכיתה צריכים לנסות ולגלות לפי מה חילק 

התלמיד את הפעולות של הנפש הבהמית לשתי קבוצות, כלומר מה התבחינים שהנחו אותו. 

פעולות ניטרליות הן פעולות כמו אכילה, שתייה, קריאת ספר.

פעולות שליליות הן פעולות כמו דחיפת חבר או כעס על חבר.

ייתכנו פעולות שאפשר לשייכן לשתי הקבוצות. למשל, דריכה על נמלה היא פעולה שלילית משום 
צער בעלי חיים, אך אם היא עלולה לעקוץ תינוק זו פעולה חיובית שיש בה היגיון.

יצוין כי הנפש הבהמית עלולה אף להגיע לדברים חמורים הרבה יותר מהדברים השליליים שמופיעים 
בספר לתלמיד, למשל גנבה, אלימות קשה וכדומה.

לאחר פעולת המיון יימצא המשותף לכל הפעולות שהנפש הבהמית אחראית עליהן:

התכלית  שליליות.  בפעילויות  הן  רגילות,  או  טובות  בפעולות  הן  לעצמה,  דואגת  הבהמית  הנפש 
של הנפש הבהמית היא לחשוב על עצמה ולדאוג לעצמה. לפעמים זה מתבטא באופן רגיל וחיובי 

ולפעמים באופן שלילי - על חשבון אחרים.

במענה ל"נקודה למחשבה" יסביר המורה כי הנפש הבהמית נקראת כך משום שזהו כוח שאנו חולקים 
למעשה עם הבהמה: כשם שלבהמה יש כוח חיים בגופה, כך גם לאדם בתוך גופו, בשרו, יש כוח חיים. 
כוח החיים הזה כשלעצמו אינו קשור לקדושה, ורק בשיעורים הבאים נלמד כיצד לחבר אותו לקב"ה.

המורה יכול לסיים את נושא הנפש הבהמית בתיאור מקרה קצר. התלמידים יתבקשו לזהות בתיאור 
המקרה: 1. מה הרגישה הנפש הבהמית. 2. האם זה רגש ניטרלי )רגיל, טבעי( או רגש שלילי. 3. כיצד 

פעלו איברי הגוף כתוצאה מההרגשה של הנפש הבהמית.
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מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

תיאור מקרה
הזמן: הפסקה בבית הספר

המקום: מגרש המשחקים

2 בכדורגל. יעקב היה ראש הקבוצה  1 שיחקה עם כיתה ה'  כתה ה' 
כולה  הקבוצה  לפסילת  גורם  מקבוצתו  שיצחק  ראה  הוא   .1 ה'  של 
כיוון שהיה בעל כושר גופני ירוד. יעקב התעצבן וביקש מיצחק ברוגז 
ובתנועות ידיים כועסות לצאת מהמשחק. יצחק יצא מהמשחק ונכנס 

בחזרה לכיתה. 

במבט מסכם

מוחשית  בצורה  אותה  מרגישים  אנו  לגופנו,  שנכנסת  הראשונה  הנפש  היא  הבהמית  שהנפש  כיוון 
וברורה יותר בחיי היום-יום. 

פעילות הסיכום היא שלב יישומי שבו יזהו התלמידים את נוכחות הנפש הבהמית בחייהם. אפשר 
גם להציע לתלמידים  ואפשר  ואת הפעילות השנייה בבית,  לעשות את הפעילות הראשונה בכיתה 

לבחור רק אחת מהפעילויות המסכמות.

נספח 1 - דף תצפית

שמות חברי הקבוצה: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

הדבר שאנו צופים בו:____________________________

שייך לסוג: דומם/צומח/חי/אדם

צפו בדבר שבחרתם בו במשך כשבע דקות.

לאחר הצפייה כתבו את מסקנותיכם:

 תארו בקצרה את מראהו החיצוני של הדבר שבחרתם בו.. 1
 

 האם לדעתכם יש בתוך הדבר כוח חיים?. 2
 

 אם כן, איך הבחנתם שיש בו כוח חיים? במה זה התבטא?. 3
 אם לא, הסבירו איך הגעתם למסקנה זו.
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יחידה מס' 5 – הנפש האלוקית
עמ' 26 בספר לתלמיד

מטרות: 

- התלמיד יכיר כי בכל יהודי ישנה נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש.

- התלמיד יתבונן בתכונות הנפש האלוקית )על-טבעית, נמשכת לקדושה, בטלה לרצון הבורא(.

- התלמיד ידון בדרכים שבהן אנו מביאים את רצונה של הנפש האלוקית לידי ביטוי בחיינו.

 שאלה מהותית: 

מי אני? מהו הקשר שלי אל הקב"ה?

 מושגים נלמדים:

הנפש האלוקית - הנפש הקדושה שיש בכל יהודי, שהיא חלק ממש מהקב"ה. הנפש האלוקית קשורה 
אל הקב"ה בקשר שלא יכול להינתק. היחס בין הקב"ה והנפש האלוקית משול ליחס של אב ובן. 

תקציר

הנשמה האלוקית היא "היהלום" שבתוכנו, חלק יקר, רוחני, שמקורו בפנימיות הקב"ה. בכל יהודי ויהודי 
ישנה נשמה אלוקית השואפת להידבק לבורא ולקיים את מצוותיו כמו להבת הנר השואפת מעלה. לא 

קל לגלות את הנפש האלוקית בכל רגע בחיי היום-יום, אולם היא מתגלה במצבים מסוימים.

הכנה נדרשת:

)מומלץ( נר שעווה וגפרורים.1. 

כרטיסיות בריסטול ריקות ומוארכות לפעילות הסיכום.. 2

משך היחידה: 

45 דק'

מהלך השיעור

פתיחה – סיפור מהחיים+דיון במליאה )10 דק'(

סיפור מספר 6 - היהלום האבוד

שמי צביקה זבולוני, בן 11, ואני גר במושב קטן בדרום הארץ. לאבא שלי קוראים 

עופר, והוא המנהל של אתר האשפה בדרום. אתר האשפה הוא המקום שאליו מביאות 

משאיות הזבל את האשפה שהן אוספות מהבתים בכל אזור הדרום. באתר ממיינים את 

הפסולת, ומטפלים בה לפי עקרונות השמירה על איכות הסביבה. לעתים קרובות אני 

מתלווה אל אבי לעבודתו.

בתוך  עובדים  הפועלים  יתר  אבל  האתר,  בקצה  וממוזג  קטן  במשרד  עובד  אבא 

האשפה ממש. אתם בטח מבינים שזו לא עבודה כל כך נעימה ולכן, כמו שאבא שלי 

אומר, בעבודה הזו עובדים כל מיני "טיפוסים". אחד העובדים האלה הוא חיים, טיפוס 

גס רוח ועצבני. תמיד הוא מתלונן, רוטן וכועס. אליי הוא כמעט לא מתייחס ורק זורק 

לכיווני מדי פעם: "ילד אל תיגע", "ילד, מה אתה עושה כאן", ודברים מהסוג הזה. אבא 

שלי אומר לי לא להתייחס לזה, כי גם ליתר העובדים ואפילו אליו הוא מתנהג בקוצר 

רוח. כבר כמה שנים אני מכיר את החיים הזה, ואף פעם לא הצלחתי לראות בו משהו 

חיובי. מהפעמים היחידות ששמעתי אותו ואת אבא שלי מדברים במשרד הבנתי שעברו 

עליו חיים לא קלים: בגיל עשר הוא הפסיק ללמוד בבית הספר כיוון שהוריו היו עניים 

מרודים והוא עזר להם בגידול עופות. מאז ומתמיד פרנסתו בדוחק רב והחיים הקשים 

שהוא עובר הפכו אותו לאדם קשה ונרגז כלפי עצמו וסביבתו. ולמה אני מספר לכם 

את זה? לא כי אני אדם שמחפש לראות בסביבתו את הרע. להפך. תכף תבינו הכול.

לפני חג הפסח החליט אבא לקנות לאימא טבעת יהלום מיוחדת מאוד. מאז שהם 

התחתנו היא חולמת על טבעת מסוימת ובמשך השנים אבא שלי חסך כדי לקנות לה את 

הטבעת שתשמח אותה. כמה ימים לפני פסח נשארתי בבית לשמור על אחותי הקטנה 

וההורים שלי הלכו לקנות את הטבעת. אני לא כל כך מבין בתכשיטים אבל הטבעת 

בהחלט נראית יפה: היא עשויה מזהב לבן ועליה משובץ יהלום גדול בצבע ורוד-שקוף. 

אימא סיפרה לי שהיא מאוד מאוד יקרה, ושוויה כמו כל התכשיטים שלה ביחד. אימא 

שמחה מאוד בטבעת החדשה והראתה אותה לכל האורחים ובני המשפחה שהתארחו 

אצלנו בחג. בשביעי של פסח לפנות בוקר התעוררה אימא בצעקה: "הטבעת!" מסתבר 

ידיים ושכחה  שבסעודת ערב החג היא הסירה את טבעת היהלום שלה לפני נטילת 

אני  בסלון,  אימא  לחיפושים:  המשפחה  כל  יצאנו  בוקר  לפנות  בחזרה.  אותה  לענוד 

המיטות,  הספות,  בין  נברנו  האשפה.  בפח  למקצועו,  בהתאם   - ואבא  השינה  בחדר 

הכלים המלוכלכים, המצות, קופסאות המזון – ואפילו במקרר, אבל היהלום לא נמצא.

ניסינו להישאר בשמחה עד צאת החג, ומיד אחר כך המשכנו בחיפושים נרחבים יותר. 
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הנחנו שהיא נזרקה בטעות והגיעה לפח האשפה שברחוב, אולם עד שהסתיימה סעודת 

משיח וערכנו הבדלה הפח כבר היה ריק. כנראה שמשאית הזבל הגיעה מיד בצאת החג 

ופינתה הכול. אבא נכנס מיד למכונית כדי לרדוף אחרי המשאית עד לאתר האשפה 

חיים, העובד שעליו סיפרתי  אליו.  ולשמחתי אבא הסכים שאתלווה  עובד,  הוא  שבו 

לכם, התחיל בדיוק אז את משמרת הערב שלו. כשהגענו הוא ראה את פנינו החפויות 

ערב  באותו  לכם?  אגיד  אני  מה  בחיפושים.  לנו  לעזור  התנדב  ומיד  קרה  מה  ושמע 

התגלה חיים כאדם הִאכפתי ביותר: הוא נבר באשפה, סינן, נסע עד לתל אביב להביא 

הוא  שלו  המשמרת  כשהסתיימה  גם  הפסולת.  בתוך  מתכות  שמגלה  מיוחד  מכשיר 

נשאר אתנו להמשיך ולחפש ללא כל תמורה ובלי שביקשנו ממנו. במשך כל הלילה הוא 

הרגיע אותנו: "אל תדאגו, ה' יעזור לנו, אל תפסיקו להאמין..." בטח אתם כבר מחכים 

לסוף. ובכן, בשעה חמש לפנות בוקר התקשרה אימא למשרד והודיעה לנו שהטבעת 

נמצאה בכיס השמלה שלבשה בערב החג. בכך תמו החיפושים וחזרנו הביתה עייפים 

ומרוצים. האמת, יותר מששמחתי על היהלום שנמצא, שמחתי שמצאתי גם ביהודי הזה, 

חיים, את היהלום שבתוכו.

שאלות מנחות לדיון

- מהו היהלום שמצא צביקה בחיים?

- האם בתוך כל אחד מאתנו יש יהלום שכזה?

המורה יסכם: לכל אדם ישנה נפש בהמית: התכונות, הרצונות וההתנהגות הרגילה או השלילית שלו, 
אבל נוסף על כך, בתוך כל יהודי יש יהלום! חלק מהקב"ה ממש שהוא טוב לגמרי, ושום דבר, גם לא 

הלכלוך שבסביבתו, איננו יכול לגעת בטוב הזה. בהמשך השיעור נכיר בהרחבה את אותו יהלום.

שלב א': ניסוי הנר – מליאה + סיכום בחוברת )10 דק'(

)במידה שלא התאפשר למורה להביא לכיתה נר ממש, אפשר לערוך שלב זה על ידי ציור של נר על 
הלוח(.

המורה יקדים כי ניסוי זה יכול לסייע לנו להבין מי אנחנו, ואילו כוחות פועלים בתוכנו.

את  להחשיך  )אפשר  הדולק  בנר  רגעים  כמה  להביט  ויבקש מהתלמידים  שעווה  נר  ידליק  המורה 
הכיתה(. 

המורה ישאל: לאן נמשכת הלהבה? מובן שהלהבה נמשכת כלפי מעלה; זהו טבעה של האש, בניגוד 
לחומרים רבים אחרים שנמשכים כלפי מטה, כמו מים למשל.

המורה יפנה את התלמידים להסתכל בשעווה המטפטפת וישאל: מה קורה בגוף הנר? נוטפת עליו 
שעווה. לאיזה כיוון נוטפת השעוה? לכיוון מטה כמובן.

עתה נשאל: מה קורה לנר? לאיזה כיוון נמשך הנר כולו? למעלה? למטה? לא מוחלט. גם וגם...

המורה יסביר כי הנר הוא משל לכל אחד מאתנו: בתוכנו יש שתי נפשות. כל נפש נמשכת לכיוון אחר 
ומשמעותה אחרת.

ניתן לסכם בטבלה על הלוח:
הנפשהנר

הנפש הבהמיתהשעווה הנוטפתמשיכה למטה )לעולם(

הנפש האלוקיתהלהבהמשיכה למעלה )לקב"ה( 

אם כן, הנפש הבהמית נמשכת כלפי מטה – לעולם, והנפש האלוקית נמשכת כלפי מעלה – לקב"ה.

למשל, אצל חיים בסיפור שסיפרנו ראינו את הגורמים בעולם שהביאו לכך שהיו בו תכונות נמוכות, 
וגם גילינו את המשיכה שלו לדברים טובים וגבוהים – אמונה בה', עזרה לאחר ללא תמורה וכדומה.

כסיכום ישלימו התלמידים את השאלות המדמות את הנר לנשמה בספר לתלמיד בעמוד 26.

התשובה לשאלת האתגר היא: הפתילה, שנמשלה לתורה ומצוות, כיוון שעל ידיהן איברי הגוף הגשמיים 
וכן השכל הטבעי עושים גם הם את רצון ה' ומתחברים אל הבורא.

שלב ב': מבט לתניא - יחידני ומליאה )10 דק'(
זרל ריטנ ריללכ למעמ רובימלמם ימ י לח לועמכ:

ְּבַאָּפיו  "ַוִּיַּפח  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ִמַּמַעל  ֱאֹלַּה  ֵחֶלק  ִהיא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִנית  ַהּׁשֵ ְוֶנֶפׁש 

ִנְׁשַמת ַחִּיים" "ְוַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי" ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָמאן ִּדְנַפח ִמּתֹוֵכיּה ְנַפח )ִמי 

ֶׁשָּנַפח ִמּתֹוכֹו ָנַפח( ֵּפרּוׁש ִמּתֹוִכּיּותֹו ּוִמְּפִניִמּיּותֹו ֶׁשּתֹוִכּיּות ּוְפִניִמּיּות ַהַחּיּות ֶׁשָּבָאָדם 
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מֹוִציא ִּבְנִפיָחתֹו ְּבֹכַח:

ָּכְך ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ָעלּו ְּבַמְחָׁשָבה ְּכִדְכִתיב )ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב(: "ְּבִני ְבֹכִרי 

ִיְׂשָרֵאל" "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱא-ֹלֵהיֶכם".

ִנְמְׁשָכה  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשַמת ָּכל ִאיׁש  ִּכְבָיכֹול  ִנְמַׁשְך ִמּמֹוַח ָהָאב, ָּכְך  ֵּפרּוׁש: ְּכמֹו ֶׁשַהֵּבן 

ִמַּמְחַׁשְבּתֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבַרְך.
יש להסביר את הקטע ולענות על השאלות שבחוברת. 

יסוכם כי הנפש האלוקית היא חלק מהקב"ה ממש ונוצרה מפנימיות הבורא, מהמחשבה שלו, בעוד 
הנפש הבהמית שעליה למדנו בשיעור הקודם נבראה בדיבורו של הקב"ה יחד עם כל הדברים הגשמיים 
שבעולם. הנפש האלוקית היא כמו בן של הקב"ה ועל כן תמיד תהיה קשורה אליו ותהיה חלק ממנו 

בכל זמן ובכל מצב, בלי אפשרות להתנתק.

ומדוע איננו מרגישים קשורים לקב"ה כל הזמן? כיוון שהנפש האלוקית יכולה להיות מכוסה בכל מיני 
דברים שמעיבים עליה כגון הרגלים לא טובים, חינוך לא טוב, מעשים רעים וכדומה. 

מה למדנו על הנפש האלוקית מן העובדות הבאות:

א. האש שואפת תמיד לעלות למעלה. < הנפש האלוקית שואפת להיות קרובה לקב"ה.

ב. הבן נוצר על ידי הוריו, והוא קשור תמיד לאביו. < הנפש האלוקית קשורה תמיד לקב"ה.

ג. גם יהלום שנמצא בבוץ הוא עדיין יהלום. < הנפש האלוקית טהורה תמיד, רק שלפעמים היא מכוסה.

שלב ג': חלק אלוקה - היהלום שבתוכנו - מבט למקורות )10 דק'(

נשמה שנתת בי טהורה היא )מתוך ברכות השחר(
ההוכחה כי מדובר בברכה זו על הנפש האלוקית היא העובדה שמדי יום אנו אומרים שהיא טהורה 

)אינה יכולה להיטמא(.

כדאי לקרוא יחד עם התלמידים את הקטע בעמוד 29 המתאר את הנפש האלוקית שנשארת טהורה, 
ולמרות כל הטעויות והלכלוכים ניתן להתנקות ולהתחדש ולהיות יהודים וחסידים טובים יותר. 

סיפורו של רבי אליעזר ננס, המובא בספר לתלמיד, מחזק גם הוא את נקודת היהדות שבכל אחד. הוא 
מראה כי יהודי שמגלה בעצמו את נקודת הנשמה האלוקית יכול גם להשפיע על הטבע ולהתעלות 
למעלה ממנו, שהרי למדנו כי הנפש האלוקית נוצרה ממחשבתו של הקב"ה, שהיא גבוהה ופנימית 

יותר מטבע העולם.

כדאי לעודד את הילדים למצוא בתוכם את נקודת הנפש האלוקית - דבר שבקדושה שלא יזוזו ממנו 
למרות ההפרעות שעלולות להיות להם בדבר. לדוגמה: לומר "מודה אני" בכוונה למרות חוסר החשק 

לקום בבוקר.

נקווה שיחידה זו תפעל להתעוררות הנפש האלוקית בתלמידינו.

מבט מסכם - הכנת "מד נפש" )5 דק'(

מכרטיסיות הבריסטול )אביזר 2( יכינו התלמידים "מד נפש" – כרטיסייה ובה שני צדדים:

בצד אחד עליהם לכתוב "נפש אלוקית" ובצד השני "נפש בהמית".

ימיינו את התכונות והמאפיינים של הנפש האלוקית והבהמית המצויים בפרק המסכם  התלמידים 
בחוברת, ויעתיקו אותם לצד המתאים במד הנפש. באמצעות המד יוכלו התלמידים לבדוק בכל רגע 

איזו נפש משפיעה עליהם.
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יחידה מס' 6 – שתי נפשות
עמ' 32 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד ידע שבין שתי הנפשות - האלוקית והבהמית - מתרחש מאבק תמידי.	 

התלמיד יבין את מטרת המאבק בין הנפשות – ניצחון הנפש האלוקית והתקרבות לה'.	 

התלמיד ידון בדרכים לנצח במלחמת היצר.	 

 שאלה מהותית: 

מתי אני מרגיש את הנפש האלוקית ומתי את הנפש הבהמית? 

 מושגים נלמדים:

מאבק בין הנפשות - בכל יהודי מתחולל מאבק תמידי בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. הנפש 
האלוקית מעוניינת להתחבר לקב"ה על ידי תורה ומצוות, והנפש הבהמית אינה מעוניינת. המטרה 
של יהודי היא שהנפש האלוקית תתגבר תמיד ותשלוט בשלושת הלבושים - מחשבה, דיבור ומעשה. 
שנגלה  כדי  האלוקית,  הנפש  על  להקשות  הקב"ה  ידי  על  נשלחה  הבהמית  הנפש  העניין,  בעומק 

בעצמנו כוחות עמוקים יותר בנפש האלוקית ועל ידי זה נתעלה מעלה מעלה. 

תקציר

בין שתי הנפשות מתחולל מאבק תמידי. הנפש הבהמית, המורגשת יותר, רוצה לשלוט באדם על ידי 
מילוי רצונותיו ותאוותיו האנוכיים. הנפש הבהמית נשלחה לנסות את הנפש האלוקית ולהעצים אותה 
על ידי עמידה בניסיון וניצחון במלחמת היצר. ביחידה זו יכירו התלמידים את מלחמת הנפשות ואת 
היחסים ביניהן כפי שהדבר מופיע בתניא ובחיי היום-יום, בתקווה שבסיומה של היחידה ירגישו את 

ההנאה והטוב שבניצחון הנפש האלוקית.

הכנה נדרשת:

 אין

משך היחידה 

שיעור בודד או כפול

מהלך השיעור

באופן אישי - סיפור+דיון )10 דק'(

נפתח את השיעור בסיפור מהחיים:

סיפור מספר 7 - להפסיד או לנצח

שלום, קוראים לי נפתלי. אני בן 11 וגר בקריית שמונה. בעצם, השם האמתי שלי הוא 

אנטולי-נפתלי, ועכשיו אתם בטח יודעים שנולדתי ברוסיה, כי אנטולי זה שם רוסי.

כשהייתי קטן קראו לי רק אנטולי, ומאז שעלינו לארץ כולם משתמשים בשם נפתלי, 

שם שמוכר לכולם כאן בארץ.

סיפרתי לכם את כל זה כדי שתבינו את התחביב המשפחתי שלנו. כבר כמה דורות 

יש במשפחה שלנו אלופים במשחק השחמט. שחמט הוא משחק בכלל לא קל. למי 

מלך,  יש  ולבן.  שחור  בצבעים  שחקנים  ועליו  לוח  יש  השחמט  במשחק  מכיר,  שלא 

משחק  ברוסיה  שחקנים.  שני  משחקים  הזה  במשחק  ופרשים.  רצים  חיילים  מלכה, 

השחמט ידוע ומקובל מאוד: מתקיימות תחרויות בבתי הספר, בעיר ובמדינה בכלל.

שחמט הוא משחק של חשיבה המצריך תכנון של כמה מהלכים קדימה. מספרים 

שגם הרבי והרבי הריי"צ היו משחקים בשחמט פעם בשנה. גם אני משחק בשחמט. 

אבא שלי לימד אותי את המשחק בגיל צעיר מאוד ואימא שלי מתאמנת אתי לפעמים; 

פעם היא מנצחת ופעם אני. עם השנים נעשיתי ממש טוב – ואני לא מספר לכם את זה 

כדי להתגאות, אלא רק כדי שתבינו מה קרה לי ולסבא שלי.

סבא שלי היה אלוף השחמט של העיר שלנו וגם של כל המחוז, ולכן גם יהודים וגם 

לא יהודים כיבדו אותו וראו בו אדם חכם. כשעלינו לארץ, סבא שלי נשאר ברוסיה, וכך 

זה היה עד לפני שנה. כשהוא הגיע לארץ הוא היה כבר בן 86, והוא כבר לא היה צעיר 

כמו שזכרתי אותו. גם הראייה שלו נחלשה קצת. בערב הראשון אחרי שהוא הגיע הוא 

כמובן ישן אצלנו. אחרי ארוחת הערב הוא שאל אותי: אנטולי, שחמט אתה יודע?

אבא ואימא חייכו וסיפרו לו שאני מנצח את כל הילדים בני גילי. סבא רמז לאבא בידו 

ואבא מיהר להביא את לוח השחמט שלנו. אני נדרשתי לסדר את החיילים במקומם 

וסבא הכריז בטון של אלופים: תתחיל. התרגשתי לשחק מול סבא כי ידעתי שהוא ממש 

טוב שיכול להתמודד  ולכל האחים שאני שחקן  ואימא  רציתי להראות לאבא  אלוף. 

בכבוד מול שחקן מקצועי כמו סבא שלי. התחלתי את המהלכים הרגילים והטובים שלי 

ואז שמתי לב שלא בכל מהלך סבא מצליח להתחמק מהתרגילים שלי. גם כשאכלתי 

לו חיילים הוא נאנח "אוי" אמתי כזה, כאילו הוא טעה בתכנית שלו. בתחילה חשבתי 

שהוא נותן לי לנצח ומיד הוא יראה לי מה זה, אבל אז ראיתי שאבא ואימא מחליפים 

ביניהם מבטים מודאגים והבנתי שאולי הראש של סבא, כמו שאומרים, כבר לא בדיוק 

מה שהיה כשהוא היה צעיר.

מהרגע שהבנתי את זה החלטתי לנצח – אבל לא כמו שאני רגיל, אלא ניצחון מסוג 
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שונה. שיניתי מהמהלכים הרגילים שלי ועשיתי כמה טעויות בכוונה, עד שסבא ניצח 

אותי לבסוף. סבא נשען לאחור בסיפוק, ואני אמרתי לו: סבא, אתה ממש אלוף!

אף על פי שהוא ניצח ואני הפסדתי במשחק, בכל זאת הרגשתי שלא ממש הפסדתי, 

ושבעצם אני הוא המנצח האמתי. 

נקודות להבנה ולדיון

למה רצה נפתלי לנצח בתחילה?	 

מדוע הוא החליט להפסיד בכוונה?	 

איך הוא הרגיש כשהפסיד במשחק?	 

מה דעתכם על ההתנהגות של נפתלי?	 

* עודדו את התלמידים לספר על מקרה שבו ויתרו על טובתם האישית למען מישהו או משהו, ועל 
הרגשתם בעקבות הוויתור.

שלב א': מבט לתניא – עבודה בחוברת במליאה )10-5 דק'(

המורה יקרא את הקטע המצוטט מהתניא, פרק ט', עמ' י"ד:

ֵני ְמָלִכים ִנְלָחִמים ַעל ִעיר ַאַחת, ֶׁשָּכל ֶאָחד  "ִּכי ַהּגּוף ִנְקָרא ִעיר ְקַטָּנה. ּוְכמֹו ֶׁשּׁשְ

רֹוֶצה ְלָכְבָׁשּה ְוִלְמֹלְך ָעֶליָה - ְּדַהְינּו )ֹזאת אֹוֶמֶרת( ְלַהְנִהיג יֹוְׁשֶביָה ִּכְרצֹונֹו, ְוֶׁשִּיְהיּו 

ָסִרים )ַמְקִׁשיִבים( ְלִמְׁשַמְעּתֹו ְּבָכל ֲאֶׁשר ִיְגֹזר ֲעֵליֶהם, 

ָּכְך ְׁשֵּתי ַהְּנָפׁשֹות, ָהֱאֹלִהית ְוַהִחּיּוִנית ַהְּבֵהִמית ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה, ִנְלָחמֹות זֹו ִעם זֹו ַעל ַהּגּוף 

ְוָכל ֵאָבָריו. ֶׁשָהֱאֹלִהית ֶחְפָצּה ּוְרצֹוָנּה ֶׁשְּתֵהא ִהיא ְלַבָּדּה ַהּמֹוֶׁשֶלת ָעָליו ּוַמְנִהיַגּתּו 

ְוָכל ָהֵאָבִרים ִיְהיּו ָסִרים ְלִמְׁשַמְעָּתּה."
המורה יסביר את הדברים, או שיבקש מן התלמידים לנסות להסבירם.

ונפש בהמית  - נפש אלוקית  אפשר להסביר במילים פשוטות כי בתוך הנפש שלנו יש שני כוחות 
- ושני הכוחות הללו נלחמים על אדם אחד: עליי. אחת אומרת: הוא יקשיב לי, ושנייה אומרת: הוא 
יקשיב לי. )ליתר הרחבה: הנפש הבהמית נקראת בתניא "חיונית" כי אנו מרגשים במידה רבה יותר את 
מה שהיא רוצה בחיים שלנו. כן מצוין בתניא שהיא "מהקליפה" כי היא איננה המטרה עצמה - היא 

מכסה על הפרי, שהוא האמת ורצון ה'(.

התלמידים יענו על השאלות שבעקבות קטע הלימוד בעל פה או במחברת.

שאלה 3 היא בסיס לדיון במליאה. התלמידים יוכלו להציע רעיונות שונים לדברים שבהם לדעתם 
תלוי הניצחון.

המורה יסכם כי המלך שינצח הוא המלך החזק יותר, שאנשים רבים יותר בממלכה ישמעו בקולו. כך 
גם כאשר הנפש האלוקית והבהמית נלחמות זו בזו מי תנהיג את הגוף שלנו ואת החיים שלנו, והשאלה 
היא: למי ניֵתן כוח רב יותר? למי ייָשמעו האיברים שלנו? האם נקשיב לנפש הזאת או לנפש הזאת? 

הניצחון תלוי בנו.

שלב ב': מבט לנפש - עבודה בחוברת במליאה )10-5 דק'(

בחלק זה יוסבר לתלמידים כי הנפש הבהמית מנסה את הנפש האלוקית כדי לחזק ולאמן אותה.

מומלץ לקשר חלק זה לחיי התלמיד באמצעות הצבת השאלה: אילו מהדברים הבאים דורשים אימון 
ועמידה במכשולים כדי שייעשו בסופו של דבר בצורה טובה?

לדעת לשחות טוב, להיות חסיד, לאכול, להתפלל בכוונה, להיות תלמיד טוב
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מהדיון עולה כי כדי להיות טוב ולהשתפר נדרשים עבודה ומאמץ. כך גם כדי שהנפש האלוקית תצליח 
ותירגול, וכאשר אנו מתגברים על הנפש הבהמית אנו מצליחים לחזק את  ותתחזק נדרשים אימון 

הנפש האלוקית ולשכלל אותה. 

את התרשים המוצע בספר לתלמיד אפשר למלא יחד על הלוח או להעתיק למחברות.

הנפש האלוקית קשורה לקב"ה, ואילו הנפש הבהמית קשורה לעולם.

על הנפש האלוקית לנצח את הנפש הבהמית.

התלמידים יוכלו להציע ניסוחים שונים לבלון הדיבור:

כאשר אני מקשיב לנפש האלוקית אני מחזק אותה, אני מתקרב לקב"ה, אני קשור לקב"ה, אני נעשה 
טוב יותר וכדומה.

שלב ג': מבט לחברה - עבודה יחידנית בחוברת )10 דק'(

פי  על  להשלים  יצטרכו  התלמידים  דמויות.  מספר  נתקלות  שבהן  סיטואציות  מתוארות  זה  בחלק 
הלימוד מה טוענת כל נפש, ומה ירוויחו ויפסידו הדמויות אם יקשיבו לקולות השונים.

באופן כללי יש רווח והפסד אישיים הקשורים למידות: אדם יכול לבחור להיות רמאי או ישר, להיות 
אנוכי או לעזור לזולת, אולם בעומק הדברים כל בחירה בחיינו מקרבת אותנו אל הקב"ה או חלילה 

להפך.

ניתן לבקש לפני השיעור משלושה תלמידים להכין קטע הצגה קצר שמתאר את הסיטואציה 	 
ולאחר מכן לדון במליאה על הרווח וההפסד.

מבט לנפש - קטע רשות לפי ההספק ורמת הכיתה )10 דק'(

שלב זה מייצג רמת חשיבה נוספת ביחס שבין שתי הנפשות. 

הנפש הבהמית אינה "רעה" בלבד אלא "טבעית". כל רצון טבעי של האדם שאינו קשור לקב"ה בא 
מן הנפש הבהמית. כאשר הנפש האלוקית מוסיפה לרצון הבהמי קישור אל הקב"ה אזי שתיהן ביחד 
הולכות אל המטרה. בדרך משל, הנפש הבהמית היא סוס והנפש האלוקית היא הרוכב שמכוון אותה 

ורותם אותה למטרה הרצויה.

התלמידים ידונו ברעיון זה, ובעקבותיו יעשו תרגיל בספר הלימוד. אפשר גם להשאיר זאת כשיעורי 
בית.

סיכום: מבט מסכם – עבודה בזוגות 

את משפטי הסיכום כדאי לקרוא בקול ובעקבותיהם לבצע משימה זוגית: להציע משפט או פתגם 
המבטא את שליטת הנפש האלוקית על אחד האיברים.

אם נותר זמן כדאי לשתף את הכיתה כולה במשפטים הללו.

למשל, לבקש לכתוב את הפתגמים על בריסטולים ולתלות בכיתה או פשוט להקריא בקול ולעודד 
את התלמידים.

יחידה מס' 7 יתרון האור מן החושך
עמ' 37 בספר לתלמיד

מטרות:

1. התלמידים יכירו את המושג 'יתרון האור מן החושך'.

2. התלמידים ילמדו כיצד אפשר לנצל את 'יתרון האור מן החושך' במלחמת היצר היומיומית שלנו.

שאלה מהותית: 

כיצד ייתכן שאנחנו נדרשים תמיד לנצח את היצר הרע? הרי דרך העולם היא שבמאבקים לפעמים 
מנצחים ולפעמים מפסידים – כיצד נוכל תמיד לנצח את הרע?

מושגים נלמדים: יתרון האור מן החושך 

האור, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמנו, הוא בעל תכונות סגוליות: יש לו יותר כוח מהחושך, 
ומספיקה קרן אור קטנה כדי לגרש חושך עבה. האור הוא הכוח המהיר ביותר בעולם ויש לו השפעה 
יותר כוח  יש  יתרונותיו הטבעיים של האור הם משל ליתרונותיו הרוחניים: לטוב  והצומח.  על החי 

מלרע, בכוחו של הטוב תמיד לנצח ולגרש את הרע ולהשפיע על העולם. 

תקציר

הבינוני מצליח תמיד לנצח את היצר הרע הבוער בקרבו כאש ולהכריעו. הוא אינו מאפשר לו להוציא 
את התאווה מן הכוח אל הפועל. מהו סוד תבוסתו של הרע? בזכות איזה כוח מצליח הבינוני לנצח 

את יצרו תמיד?

התשובה טמונה בחוק טבע: יתרון האור מן החושך. די בהבזק קטן של אור כדי לגרש חושך רב. 

'כמו  בתניא:  הזקן  אדמו''ר  שמסביר  כפי  היצר.  במלחמת  שמתרחש  מה  את  משקפים  טבע  חוקי 
שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה 
ממנו מאליו וממילא, כך נדחה ממילא סכלות הרבה של הקליפה וסטרא אחרא שבחלל השמאלי ]...[ 

מפני החכמה שבנפש האלוקית שבמוח ...' 

הכנה נדרשת:

מומלץ לנהל את השיעור בחדר שניתן להחשיכו.

משך יחידה: 45 דקות

מהלך השיעור: 

פתיחה )10 דקות(: 

כתיבה  ומכשירי  חוברות  עם  במעגל  לשבת  מהתלמידים  נבקש  הכיתה,  את  להחשיך  הצלחנו  אם 
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ולהתבונן בחושך. כעבור כמה שניות נדליק נר/פנס/גפרור/ מצית – והנה, החדר מואר! אם אי-אפשר 
להחשיך את הכיתה, נערוך את התרגיל בדמיון מודרך, תוך עצימת עיניים:  

נמשיך בסבב קצר שבו כל תלמיד יגיד בתורו משפט ניגודי, המתאר את החושך לעומת האור. לדוגמה, 
'אני אוהב אור ופוחד מחושך'; 'האור נעים והחושך מפחיד' 'בחושך נרדמים ובאור לא' וכולי. 

בתום הסבב יפתרו התלמידים את החידה: 'יתרון האור מן החושך'. 

נערוך כעת דיון כיתתי: 

מהו היתרון המיוחד שיש לאור על פני החושך? במה הוא מתבטא?

מסקנה: לאור יש עוצמה חזקה יותר מהחושך - זה הטבע!!

הסבר: ראינו שכל החדר – רוחבו, אורכו וגובהו - היה מלא בחושך. גפרור קטנטן הצליח להאיר את 
החדר כולו. לאור קטן יש כוח ועוצמה וביכולתו לגרש חושך גדול.

שלב ב – סיפור אישי +דיון )10 דקות(

סיפור מס' 8 הכוח להאיר: 

שלום לכם, שמי יפית. אני גרה בטבריה ולומדת בכיתה ה. אני ילדה שמחה וחברותית, 

אוהבת לצחוק עם חברות, לצאת להרפתקאות ולגלות תגליות .

אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישי שלימד אותי כמה כוח יש לאור ועד כמה לא 

צריך לפחד מהיצר הרע, כי בעצם הוא הרבה יותר חלש מהיצר הטוב. אך בל נקדים 

את המאוחר.

לכיתה.  ונכנסנו  הצלצול  נשמע  ההפסקה  בסיום  רגיל.  חורפי  ביום  התחיל  הכול 

התכוננו לשיעור מדעים כשלפתע נכנסה לכיתה מורה חדשה שטרם הכרנו. היא הייתה 

גבוהה מאוד ובחנה אותנו בעיניה הגדולות, כשעל פניה ניכרת מבוכה.

"שלום," היא אמרה ,"שמי נחמה ואני המורה החדשה שלכם למדעים".

"למה?" פרצה הזעקה מפי כולן. "מה קרה למורה סופי?" 

המורה סופי הייתה מורתנו האהובה. היא הייתה מורה צעירה מאוד, חייכנית וחכמה, 

תמיד הבינה לרוחנו, ריתקה אותנו בשיעורי המדעים ודיברה אתנו בגובה העיניים. 

"מה פתאום החליפו לנו את המורה למדעים?! אנחנו רוצות רק את סופי!"

"אינני יודעת מה קרה למורה סופי," היא השיבה. "המנהל ביקש ממני שאחליף אותה 

עד סוף השנה".

דמעות עלו בעינינו. "עד סוף השנה?!" "סופי לא תחזור?!" 

כל השיעור ישבנו בראש מושפל וחשבנו על המורה סופי שעזבה אותנו כך סתם בלי 

להגיד שלום, ללא התרעה מוקדמת. חשבנו בייאוש על החודשים הארוכים שמצפים לנו 

עם המורה נחמה שהייתה כל כך שונה ממנה – הקול שלה היה גבוה וקשה, היא הייתה 

מעירה לבנות בלי הרף, מפתיעה אותנו בשאלות וממטירה עלינו משימות ומטלות.

אחרי השיעור ישבנו במעגל כל בנות הכיתה וטיכסנו עצה מה לעשות עם שיעור 

המדעים שהפך מהשיעור האהוב עלינו לשיעור האחרון ברשימה.

לפתע קמה שרי: "אתן יודעות מה, אם לא ניתן לנחמה ללמד וממש ממש נפריע 

בשיעורים שלה ולא נשתף פעולה, היא תלך ואז אולי יחזירו לנו את סופי".

"רעיון גאוני!!!" אמרה שירז. "מעולה," צחקה מיכל. גם כל שאר בנות הכיתה הריעו 

לרעיון והתחלנו מיד בתכנית פעולה :

נשתתף; כשתיתן  לא   – לה; כשתשאל שאלות  נענה  לא   – נחמה תדבר  כשהמורה 

,נעביר בינינו  משימה –לא נשתף פעולה; כשתזהיר – לא נתייחס. במקום זה נפטפט 

57 56



מ'מלר יבח י ר רעמא רכבלימו

מדריך למורה

מ'מלר יבח י ר רעמא רכבלימומ'מלר יבח י ר רעמא רכבלימו

58 59  חיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

פתקים, נזמזם.

אודה על האמת, כבר באותו רגע ריחמתי על נחמה. נכון שהיא לא נחמדה ושאני 

מעדיפה את המורה סופי על פניה, אבל גם היא בן אדם. כיצד תרגיש כשכולנו לא 

נשתף פעולה ונפריע לשיעור? רציתי להגיד משהו אבל לא העזתי. כל חברותיי התלהבו 

כל כך מתכנית הפעולה ולא היה לי סיכוי לשכנע אותן. 

כשהגיע שוב שיעור מדעים הייתה המולה בכיתה. כל התלמידות היו נרגשות מאוד 

ורצו לראות אם התכנית תצליח.

המורה נחמה נכנסה לכיתה ופתחה מיד בשיעור. אך אף אחת לא למדה, לא השתתפה 

ולא כתבה... חלק פטפטו, חלק העבירו פתקים. כך לא נראה שיעור...

"יופי," עודדו הבנות זו את זו בהפסקה, אם נמשיך ככה המורה נחמה בטח תתייאש. 

"עוד כמה שיעורים כאלה וסופי תחזור אלינו".

אבל התוצאה המיוחלת לא הגיעה. נחמה המשכה ללמד שיעור אחרי שיעור, אנחנו 

המשכנו להפריע, וסופי לא נראתה באופק.

נדמה היה שהמורה נחמה כבר החלה להתרגל לעובדה שבכיתה ה' 2 לא משתפים 

כי אף  ועונה לעצמה, נמנעת מלתת שיעורי בית  פעולה. היא הייתה שואלת שאלות 

אחת לא הייתה מכינה אותם. האמת, היא נראתה די סובלת.

ושבכיתות  דחופה,  רפואית  בעיה  בגלל  עזבה  שסופי  שמענו  מה  זמן  כעבור  רק 

האחרות המורה נחמה מצליחה מאוד ואוהבים אותה. אבל אצלנו המצב נמשך.

אני שיתפתי פעולה עם חברותיי. ישבתי בשיעור פסיבית לגמרי - לא הפרעתי אך גם 

לא שיתפתי פעולה. אבל בלב פנימה ידעתי שההתנהגות שלי אינה טובה. גם המורה 

היא אדם שצריך לכבד, יש לה לב ורגשות. המצפון החל להציק לי עד שהחלטתי לשתף 

את אבי.

אבא שלי הוא איש מיוחד. הוא ר''מ בישיבה, חכם מאוד ויודע לייעץ בנושאים שונים. 

כל תלמידיו אוהבים אותו ופונים אליו בכל בעיה. הוא נוהג לומר 'כל ימי גדלתי בין 

החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה' – כלומר, שום דבר טוב לא יוצא משתיקה. 

צריך לדבר ולשתף תמיד. לכן החלטתי לשתף את אבא שלי בסיפור.

"ואת משתפת פעולה בעוול הזה?" שאל אבא בתמיהה ובאכזבה לאחר שסיפרתי 

הכול.

"אני לא מפריעה! אני רק יושבת בשקט" מלמלתי בחוסר ביטחון גובר.

"יפית, את חייבת לעצור את זה!" אמר אבא בנימה החלטית.

"אבל אני לא יכולה", מלמלתי. 

"זו לא שאלה של יכולה – את חייבת!" הוא היה נחרץ.

"אבא, אף אחד לא יקשיב לי! אני הכי קטנה בכיתה וגם הכי חלשה וגם ..." 

"יפיתי, מה עושים כשיש חושך בחדר?" שאל אבא,

"מדליקים אור", עניתי בלי להבין את הקשר לנושא. 

"והאור מצליח לגרש את החושך?" 

"בוודאי".

"ואם החושך יותר גדול וחזק מהאור, והאור לא מצליח לגרש את החושך?"

"אין דבר כזה אבא, האור תמיד מצליח!" 

"בדיוק ככה!" אמר אבא בשביעות רצון. "האור תמיד מצליח לגרש את החושך! זה 

משל לטוב שתמיד מצליח לנצח את הרע, זה משל לקדושה שמנצחת את הרוע. צריך 

רק להדליק את האור ומיד החושך ייעלם. את תהיי זו שתדליק את האור לחברותייך 

והחושך ייעלם." 

למחרת החלטתי להכין שיעורי בית. הגעתי לכיתה מוכנה והקשבתי לדברי המורה. 

בשיעור הבא עניתי תשובה לשאלת המורה - אף אחד לא ממש שם לב. ביום השלישי 

כבר השתתפתי בשיעור כמה פעמים ושמתי לב שתלמידות נוספות החלו ללכת אחריי. 

באותו היום, בהפסקה, העזתי לספר לחברותיי את משל האור שאבי סיפר לי.

אפשר  אי  "באמת  זה".  על  אני חשבתי  גם  צודקת,  "את ממש  ראשונה.  קמה  שרי 

להמשיך ככה, מסכנה המורה," הוסיפה פנינה וכולן אחריה. הסתכלתי על עצמי ולא 

האמנתי, איך מעט אור הצליח לדחות כל כך הרבה חושך.

שיעור מדעים הפך מאז להיות שוב שיעור חווייתי ואהוב. חיוך חדש נראה על פניה 

של המורה נחמה.

ואני למדתי שלאור הקטן שלי יש כוח רב ומאז הצלחתי אין ספור פעמים לגרש את 

החושך. .

נסו גם אתם !

                      שלכם, יפית
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נקודות לדיון 

- איך הצליחה הילדה להתגבר על חולשתה ולהשפיע על חברותיה לשנות את התנהגותן? 

- מהי משמעות הפתגם 'יתרון האור מן החושך' לפי הסיפור ? האם לדעתכם כל אחד )גם ילד צעיר( 
יכול להאיר? 

- נבקש מהתלמידים לסווג את ההתנהגויות המתוארות בסיפור להתנהגויות של 'חושך'/ 'אור'.

שלב ג - העמקה ביתרון האור שבנפש האדם )15 דקות(

במבט לתניא נלמד את קטע התניא העוסק ביתרון האור

]=הטיפשות[  הסכלות  מן  לחכמה  יתרון  שיש  'וראיתי  שכתוב[:  ]=כמו  "כדכתיב 

כיתרון האור מן החושך'. פירוש - כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על 

החושך שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך. שנדחה ממנו מאליו וממילא. כך 

נדחה ממילא סכלות הרבה של הקליפה וסטרא אחרא ]=הצד האחר, הוא היצר 

הרע[ שבחלל השמאלי ]...[ מפני החכמה שבנפש האלוקית שבמוח 
)תניא פרק יב( 

התלמידים יעבדו לפי המשימות בחוברת וב'מבט לחיים' יזהו את יתרון האור ויחילו אותו על מקרים 
מהחיים.

לכיתות של בנות רצוי לתת דוגמה נוספת רלוונטית כמו בעיית הצניעות. חלק מהפיתוי ללכת בלבוש 
הלבוש  את  תשני  את  רק  אומר שאם  האור  עקרון  עושות'.  כולן  ש'כך  נובע מהמחשבה  הולם  לא 

למראה חסידי יותר, יהיה 'אור' גדול בכיתה, וכולן תיקחנה דוגמה ממך, ללא מילים. 

להעשרה

סיפור המתאר את עקרון האור הקטן שמגרש חושך גדול:

מספר אליוט לסקי:

נולדתי באמריקה כילד דתי.

 ,24 18, כמו רבים אחרים באותם ימים, עזבתי לחלוטין את הדרך. בהיותי בן  בגיל 

במהלך  מוזיקה.  להקת  עם  במסע  בדרכים  נדדתי  באפלו,  באוניברסיטת  סטודנט 

שיחות שהיו לנו בדרך הרגשתי שאני רוצה לקבל תשובות על היהדות. האם באמת 

אלוקים נמצא ביהדות? היה לי קשר עם השליח בבפאלו. טלפנתי אליו והצגתי לו כמה 

משאלותיי. הוא אמר לי "יש רק אדם אחד שיכול לעזור לך וזהו הרבי מליובאוויטש". 

הוא הדריך אותי שאוכל לנסות לפנות אל הרבי כאשר יצא מרכבו סמוך ל-770. ובכן, 

עמדתי וחיכיתי, נעול מגפיים מעור נחש, לבוש מכנסי ג'ינס ומעיל עור, שערי ארוך עד 

יוצא מהרכב. התקרבתי, עצרתי  גובה הכתפיים. המתנתי עד שראיתי רב נשוא פנים 

סמוך למדרגות 770, ניגשתי אליו ואמרתי ביידיש )שפת אמי(: "סליחה האם אתה הוא 

הרבי מליובאוויטש?" הוא הביט בעיניי, מעולם לא ראיתי עיניים כעיניו של הרבי. הוא 

לא אמר כן או לא, אלא שאל, "מה שמך ומאין אתה?" )ביידיש כמובן(. אמרתי לו את 

שמי, סיפרתי לו מניין אני ומאיפה באו הוריי, ואמרתי."יש לי שאלה". הוא אמר "שאל," 

עיניו מביטות בעיניי, ופתאום הרגשתי כאילו אין מסביבנו דבר, רק הרבי ואני. עבורי 

הייתה זאת חוויה של התרוממות רוחנית. "איפה אלוקים?" שאלתי, והרבי השיב "בכל 

מקום". "אני יודע, אבל איפה?", והרבי שב והשיב ביידיש: "בכל דבר. בכל מקום. בעץ... 

באבן..." חזרתי ואמרתי לרבי -"אני יודע, אבל איפה?"

ואז באה תשובתו המטלטלת של הרבי. הוא אמר "בתוך לבך, אם זאת השאלה שלך".

שאלתי אותו, "הרי אנו אומרים 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' אבל מהההבדל בין 

יהודי, אדם שחור או אינדיאני? האין א-ל אחד לכולם"?

הרבי השיב: "מהותו של אדם שחור היא להיות מה שהוא כאדם שחור. ומהותו של 

לה'  קשורה  יהודי  של  מהותו  אינדיאני.  כאדם  שהוא  מה  להיות  היא  אינדיאני  אדם 

היו אלה מילים עוצמתיות מאוד. כחמש עשרה  יתברך ע"י התורה והמצוות". עבורי 

דקות עמדנו ושוחחנו למרגלות המדרגות ל-770.

הרבי הורה לי לעשות שני דברים: הראשון ללמוד קיצור שולחן ערוך באנגלית, והשני 

להתחיל להניח תפילין.

לא השתניתי ביום אחד, אבל כעבור חודשיים-שלשה התחלתי להניח תפילין, דבר 

שלא עשיתי במשך כמה שנים. מאז ועד היום מעולם לא החסרתי! והתקיים בי מה 

שכתוב: מצווה גוררת מצווה...

ברוך ה', היום יש לי ארבעה ילדים נפלאים, וכולם הולכים בדרך ה'.
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סיכום – 

בספר לתלמיד מתבקשים התלמידים למצוא את האור שבהם. בהמשך לכך אנו מציעים להרחיב את 
מעגל האור גם בכיתה בתרגיל הבא: 

נכתוב את שמות כל התלמידים על פתקים ונערוך הגרלה. כל תלמיד יוציא פתק אחד, ויכתוב במה 
אותו חבר/ה מאיר ואיזה חושך נדחה על ידו.

יחידה מס' 8 - התקשרות 
עמ' 41 בספר לתלמיד

מטרות

- התלמיד יעמוד על מהותו של רבי כראש בני ישראל.

- התלמיד יפנים כי ההתקשרות לרבי היא הכרחית לעבודת ה' באופן הנעלה.

 שאלה מהותית: 

למה חשוב והכרחי להיות מקושר לרבי? 

 מושגים נלמדים:

רבי, התקשרות

תקציר

למדנו )ביחידה 5( שלכל יהודי יש נשמה אלוקית. אך כולנו – כל עם ישראל – נמשלים לגוף אחד 

ולנשמה אחת גדולה המורכבת מאיברים, כדוגמת איברי האדם: יש נשמות שהן בבחינת "רגליים" ויש 

נשמות גבוהות המסמלות את ה"מוח". וזו המהות של רבי, ראש בני ישראל, שבדומה למוח מחיה את 

כל שאר הגוף ודואג לתפקודו התקין בכל פרט ופרט. הרבי מקשר בין נשמת היהודי לקב"ה. לולא 

ההתקשרות לצדיק, האדם לא יכול להגיע לדרגות גבוהות של דבקות בה'. הרבי, שכולו בטל לה', אינו 

מרגיש רצונות אישיים אלא את רצונו של הקב"ה בלבד, ולכן הוא שיכול לקשר אותנו עם ה'. הוא 

מסייע לנו להתעלות מעל מגבלותינו ומעל אנוכיותנו ולהיות בטלים ודבקים בה'.

הכנה נדרשת:

פלסטלינה, שתי כוסות וקנקן מים )לא חובה(

משך היחידה: 

45 דקות

מהלך השיעור

פתיחה - סיפור אישי + דיון )10 דק'(

הערה: מומלץ להדגיש לתלמידים את הפסקה האחרונה בסיפור, שכן בה מתרכז עיקר הדיון.
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סיפור מספר 9 - חשד להעתקה

שמי דינה ואני מסיימת כיתה ו'. אני רוצה לספר לכם על היום השחור בחיי. 

היום ההוא דווקא נפתח בשמש זורחת ְּבשמים תכולים ושיר בלב, מלא תקווה ואמונה 

שזה יהיה בעזרת ה' יום מוצלח, יום שבו אצליח לקצור את פירות ַהשקעתי בשבועות 

האחרונים.

זה היה יום המבחן לכניסה לכיתה ז' בבית ספר תיכון שבו רציתי להמשיך ללמוד 

יחד עם כל חברותיי.

בשבילי, ההמשך לא היה טבעי וברור כל כך כמו שהיה לרוב חברותיי. ההתנהלות 

שלי במהלך השנה האחרונה בתחום הלימודי לא הייתה ראויה לגמרי, בלשון המעטה: 

יותר  ביליתי  לכיתה  הגעתי  וכשכן  לימודים,  ימי  ולהחסיר  לשיעורים  לאחר  הרביתי 

בפרוזדורים ובחצר ופחות בהשתתפות בשיעורים. לא אכנס לסיבות שגרמו לי להתנהג 

כך, אך זה הפך לעובדה. הייתי תלמידה שרשומה ביומן הכיתה – וזהו, לא הייתה לכך 

שום משמעות לגבי ההתנהגות שלי כתלמידה. וההישגים והציונים היו כמובן בהתאם. 

לקראת סוף המחצית השנייה של כיתה ו' ולקראת המעבר לתיכון, אמי היקרה והצוות 

החינוכי בבית הספר החלו להשפיע עליי והחלטתי "לקחת את עצמי בידיים" ולהוכיח 

ושאוכל  טובים,  לציונים  ולהגיע  ללמוד  מסוגלת  אכן  שאני  לעצמי,  ובעיקר  לכולם, 

להתקבל לתיכון כמו כל יתר חברותיי. 

לטובה:  בה  וכעת החלטתי להשתמש  היא העקשנות,  אחת התכונות הטובות שלי 

להתעקש להצליח. לשם כך התחלתי להתכונן ברצינות למבחן הכניסה. הייתי צריכה 

להשלים פער עצום בחומר הלימודים שהפסדתי, הוריי ׂשכרו לי מורה פרטית ואת כל 

שעות אחר הצהריים של החודש האחרון שלפני המבחן הקדשתי ללימודים, להשלמת 

הפער במקצועות שנבחנים עליהם במבחן. הרגשתי כאילו נולדתי מחדש: למדתי במרץ, 

השקעתי, והאמנתי שאצליח. 

וכך קמתי בבוקרו של אותו יום, יום המבחן, עם שיר בלב ואמונה ותקווה שמאמציי 

יישאו פרי. המבחן החל. קיבלתי את דף השאלות והתחלתי לכתוב במרץ את התשובות. 

הרגשתי שה' בעזרי ואכן ידעתי את כל התשובות. כשהרמתי את עיניי להפוגה קצרה 

מהכתיבה המאומצת ראיתי את רחלי חברתי קורצת לי בעינה ו"מבקשת עזרה" באחת 

השאלות. עניתי לה בלחש את התשובה, אך אז שמעתי לפתע את קולה הרועם של 

המורה המשגיחה: "ַאת ָשם, המבחן שלך פסול! את חשודה בהעתקה!" 

ממש כך. היא לקחה לי את הטופס וביקשה ממני לצאת מאולם הבחינה. יצאתי בפחי 

נפש ודמעות בעיניי. ישבתי לבד על ספסל בחצר ולא ידעתי מה לעשות: האם כל מה 

שהשקעתי ירד לטמיון? אולי זה מגיע לי? אחרי שהסתיימה הבחינה ניגשה אליי רחלי 

והתנצלה: "דינה, אני כל כך מצטערת... וממילא לא הצלחתי לשמוע את מה שענית לי 

בלחש, כך שבכלל לא העתקתי!" 

כמה מבנות הכיתה התגודדו סביבי וכל אחת ניסתה לייעץ לי מה לעשות. גם מירי, 

לכל מה  עדה  כיוון שהייתה  לעזור.  ניסתה  בכיתה  טובה  והכי  חרוצה  הכי  התלמידה 

שהתרחש במבחן, היא הציעה שהיא תלך למורה ותעיד שאני אכן התכוננתי למבחן 

כל החודש האחרון ושכלל לא העתקתי, אלא להפך – ביקשו ממני לגלות את התשובה. 

הודיתי למירי, אך סירבתי: "אני יכולה לדבר בעצמי עם המורה. אף על פי שהמורה 

מכירה אותי כתלמידה 'לא מי יודע מה', או יותר נכון, לא כל כך מכירה אותי ולא באמת 

העניין  כל  את  לה  להסביר  אוכל  בוודאי  הרי  ובימים,  בלילות  התכוננתי  כמה  יודעת 

בעצמי". אך מירי התעקשה: "אם אני אדבר עם המורה זה בטח יהיה יעיל יותר, ויש 

סיכוי סביר יותר שהמורה תקבל את דבריי, תבטל את החשד להעתקה, ותסכים לבדוק 

לך את המבחן..."
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נקודות לדיון ולהעמקה

האם מירי צודקת לדעתכם? מדוע?  -

מה היתרון של מירי על דינה?  -

אם המורה תיענה לפנייתה של מירי ולא לפנייתה של דינה – האם יהיה בכך חוסר הגינות    -
)"פרוטקציה"(? )לא, בדומה לעיקרון המובא במשנה: "עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך"(.

האם אתם מכירים אירועים מהחיים היהודיים-החסידיים שבהם אנו נוהגים בדומה לעצה של   -
מירי? )בקשת ברכה מצדיק, השתטחות על ציון של צדיק...(

ישראל  כל  "...אך  קס"ו(:  סימן  חיים,  )אורח  באחת מתשובותיו  סופר  דברי החתם  את  להביא  ניתן 
שותפים וגוף אחד ונפש אחת, וכשאחד מצטער גם חבירו מרגיש ועמו מצער... וכיון ששניהם בצער 

עדיף שיכנס הראש משיכנס הרגל".

שלב א: מבט לתניא - עבודה בחוברת במליאה )20 דק'(

 פעילות פתיחה )רשות(: המורה יחלק פלסטלינה ויבקש מן התלמידים ליצור גוף אדם.

- אילו חלקי גוף יצרתם? )להדגיש את חלקי הגוף המשותפים לכולם: ראש, גפיים(.

- האם כל חלקי הגוף שווים? )לא(.

- במה מתבטא השוני בין חלקי הגוף? )גודל, תפקיד, מראה, חשיבות(.

- מה המשותף לכל האיברים בגוף? )שהם נעשו מאותו חומר; גם בחלק הקטן ביותר כלולים כל רכיבי 
השלם(.

הגוף הוא משל לעם ישראל, כפי שמבאר אדמו"ר הזקן בהמשך פרק ב', שהתחלנו ללמוד ביחידה 5.

המורה יקרא ויבאר את הקטע מהתניא פרק ב': 

ְוַאף ֶׁשֵּיׁש ִרְבבֹות ִמיֵני ִחּלּוֵקי ַמְדֵרגֹות ַּבְּנָׁשמֹות ָּגבֹוַּה ַעל ָּגבֹוַּה ְלֵאין ֵקץ ְּכמֹו ֹּגֶדל 

ַמֲעַלת ִנְׁשמֹות ָהָאבֹות ּוֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ע"ה ַעל ִנְׁשמֹות ּדֹורֹוֵתינּו ֵאֶּלה ְּדִעְקֵבי ְמִׁשיָח']א[ 

ֶׁשֵהם ְּבִחי']ַנת[ ֲעֵקִבִּיים ַמָּמׁש ְלַגֵּבי ַהּמֹוַח ְוָהֹראׁש 

ְוֵכן ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ֵיׁש ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְׁשמֹוֵתיֶהם ֵהם ְּבִחי' ֹראׁש ּומֹוַח ְלַגֵּבי 

ַעֵּמי  ֶׁשל  ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ְוִחּיּו']ת[  ְיִניַקת  ִּכי  ָהָאֶרץ(  )ְוַעֵּמי  וע"ה  ֶהָהמֹון  ִנְׁשמֹות 

ָהָאֶרץ הּוא ִמֶּנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחָכִמים ָראֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבדֹוָרם.
ביאור: עם ישראל הוא גוף אחד, אבל יש הבדלים רבים בדרגות הנשמות. יש צדיקים, כמו האבות, 
ויש המון אנשים פשוטים שהם יתר איברי הגוף ולהם תפקידים אחרים. כך  שנמשלו לראש ומוח, 
גם בדור שלנו ישנם הצדיקים, שהם ראש, וישנן נשמות ההמון. וכמו שהמוח מדריך ומנהיג את כל 

האיברים, כך הצדיקים נותנים את החיות ומנהיגים את כל בני הדור.

התלמידים ישלימו את משימה 1 בספר לתלמיד.

סיכום:

כולנו – כל עם ישראל – נמשלים לגוף אחד ולנשמה אחת גדולה המורכבת מאיברים דוגמת איברי 

האדם. יש נשמות שהן בבחינת "רגליים" ויש נשמות גבוהות המסמלות את ה"מוח". וזו המהות של 
רבי, ראש בני ישראל.

)או  ורבי  ולזהות את ה"דוברים": ראש )האיבר(  2 התלמידים נדרשים לפענח את החידה  במשימה 
ראשי אלפי ישראל(, ולזהות את התפקידים המרכזיים שלהם: 1. אחריות לתפקוד הכללי של כל הגוף 

– עם ישראל. 2. דאגה לכל פרט בהתאם למצבו. 

חשוב להרחיב על מהותו של רבי כראש בני ישראל הדואג ַלְּכָלל )ולא רק לחסידיו(, ואף ליהודים שלא 
פנו אליו מיוזמתם. מומלץ להדגים בעזרת סיפורים הממחישים את הקשר החזק בין הראש-הרבי ובין 

איברי הגוף – כל יהודי בכל מעמד ומצב שבו הוא נמצא. 

אחד הסיפורים הללו הוא סיפורם של משפחת הסופר שחיה באחד מקיבוצי השומר הצעיר לפני 
עשרות שנים:
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יחד עם אשתו לעזוב את הארץ.   מיכאל הסופר, פרופסור לסטטיסטיקה, החליט 

הסמוכה  טסמניה  במדינת  לגור  ועברו  בקיבוץ,  וההתנהגות  מהתרבות  התאכזבו  הם 

לאוסטרליה. במדינה זו חיו באותה תקופה כשלושים משפחות יהודיות שאף אחת מהן 

לא הייתה שומרת מצוות, אך בכל זאת המשפחות שמרו על חיי קהילה ונהגו ללכת 

לבית הכנסת בשבתות ובחגים. זה מה שקישר את אנשי הקהילה יחד. לקהילה כמובן 

לא היה רב, והחזן שידע לקרוא את התפילה בקול ולקרוא בתורה מה שקרא, מילא את 

התפקיד של מנהיג הקהילה. 

לעיסוקיהם  שהתמסרו  מאחר  הקהילה  בחיי  מעורים  היו  לא  ואשתו  מיכאל 

באוניברסיטה. יום אחד ביקשו אנשי הקהילה לשוחח עם מיכאל. אנשי הקהילה הודיעו 

לו שהחזן שהיה להם למנהיג עזב את המקום, ולכן הם החליטו שמיכאל הוא המתאים 

למלא את מקומו כחזן וכקורא בתורה, כיוון שהוא היחיד בכל המדינה שיודע לקרוא 

עברית כראוי... 

מיכאל הופתע מאוד לשמוע בקשה זו, שהרי אין לו שום קשר עם חיים דתיים ועם 

בית כנסת. הוא הסביר לאנשי הקהילה שאף פעם לא ביקר בבית כנסת ושאינו יודע 

מאומה בתחום זה. אבל הם לא ויתרו: הם טענו שמבחינתם כלל לא חשוב אורח החיים 

הם  עתה.  עד  שהיה  כמו  הקהילה  חיי  את  לנהל  להמשיך  להם  שיעזור  העיקר  שלו, 

הפצירו והפצירו, ומיכאל לא היה יכול לסרב. לבסוף סיכמו שכל תפקידו יהיה להיות 

חזן וקורא בתורה. הוא ראה זאת לא כפעילות דתית אלא כעזרה חברתית.

וכך יצא הדבר אל הפועל. הוא התחיל לשמש חזן וקורא, ולאט לאט נכנסו הוא ואשתו 

עוד ועוד אל הנושא. הם התערו בקהילה, ותוך כדי כך החלו לעלות במוחם מחשבות 

בקשר לעתיד הילדים לנוכח סכנת ההתבוללות. הם הגיעו למסקנה שכדי למנוע מהם 

להתבולל כדאי לשמור קצת מצוות, פעולה שתבדיל את הילדים מן הגויים. הם התחילו 

לקיים את המצוות המוכרות בכוחות עצמם: הדלקת נרות שבת, קידוש, שמירת שבת 

במידה מינימלית ושמירת כשרות לפי המידע הדל שהיה בידיהם. 

וכך סיפר מיכאל: "מהר מאוד השמירה המינימלית על המצוות לא סיפקה אותנו. 

רצינו לדעת יותר, להבין יותר את משמעות המצוות ואיך מקיימים אותן, ובכלל – ללמוד 

קצת יותר על יהדות. אולם אז מצאנו עצמנו נבוכים: אנו רוצים ללמוד, גם עבורנו וגם 

בכדי לענות על דרישות שעלו מצד הקהילה, אבל לא היה ממי ללמוד. בכל האזור לא 

היה למי לפנות בנושאים אלה, ומלבד קיצור שולחן ערוך ותהילים לא היו עוד ספרים. 

זו הייתה מצוקה נוראה. רצון חזק ללמוד ולהעמיק, מבלי יכולת לעשות זאת בפועל".

וכך סיפרה גברת הסופר: "יום אחד פשוט התפללתי לה' ואמרתי תהילים מעומק לבי 

ופניתי אל הקב"ה במחשבתי: 'ריבונו של עולם, ברצוננו לשמור את התורה שלך, אבל 

אנו לא יודעים איך. 

אנא תעזור לנו'". 

"כמה ימים אחר כך", סיפר מיכאל, "הופיע בבית הכנסת יהודי עטור בזקן ולבוש כרב. 

ניגשתי אליו בשמחה רבה ושאלתי אותו שאלות רבות וביררתי דברים רבים שרציתי 

לברר. אחר כך גם הזמנתי אותו לביתי, ובבית הוא ענה בסבלנות לכל שאלותינו הרבות 

והדריך אותנו בשמירת המצוות אותן שמרנו. 

הזמן,  עם  במלבורן.  חב"ד  קהילת  של  הרב  גוטניק,  חיים  הרב  קראו  הזה  "ליהודי 

הקשר בינינו 

התהדק. בהמשך עברנו לגור באוסטרליה והכול נעשה קל יותר ופשוט יותר. הפכנו 

להיות חלק מקהילה דתית ממש.

יום אחד אירע  "עד אז לא ידענו כלל מה הביא את הרב גוטניק לבקר בטסמניה. 

שהבנות של שתי 

המשפחות, הבת שלנו והבת של הרב גוטניק, נפגשו ושוחחו ביניהן. בין השאר בתי 

סיפרה לה שקודם לכן גרנו בטסמניה. בתו של הרב גוטניק התפעלה מאוד מזה, ואמרה 

שיש לה סיפור מדהים בקשר לטסמניה.

"היא סיפרה שלפני שנים מספר קיבל אביה מכתב מהרבי מליובאוויטש, בו עורר 

הרבי על כך 

שמרוב עיסוקם של הרבנים עם בני קהילתם, צורכי יהודים בעיירות הקטנות נזנחים, 

והיה מן הראוי שהרבנים ישימו על לבם לעזור גם לקהילות אלה. במכתב לאבי ציין 

הרבי את טסמניה, והעיר שהיה מן הראוי לבקר שם. הרב גוטניק, שהוא חסיד של הרבי, 

מילא מיד אחרי ההוראה ונסע לטסמניה. כך הוא הגיע לבית הכנסת של קהילה קטנה 

ונידחת, ושם פגש משפחה שחיפשה יהדות ובהמשך הדרך חזרה בתשובה". 

כך נודע למשפחת הסופר מה הייתה הסיבה שהרב גוטניק הופיע אצלם יום אחד...
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לסיכום: 

הרבי דואג לכולם ומרגיש את כולם.. 1

על ידי הרבי ובעזרת הרבי, יהודי מתקשר יותר אל הקב"ה.. 2

סיפורים נוספים הממחישים את הרעיונות דלעיל אפשר למצוא בספר "ורבים השיב מעוון" מאת הרב 
אהרן דב הלפרין.

משימה 3 בספר לתלמיד היא משימת רשות וכדאי לתת אותה לתלמידים כשיעורי בית: כתיבת סיפור 
על הרבי, שממחיש את הרעיונות המרכזיים הנ"ל. כתיבת הסיפור תחזק אצל התלמידים את ההכרה 

במהות של רבי כראש הדואג לכלל ולפרט.

שלב ב - מבט לנפש - התקשרות היא התעלות )15 דק'(

בשלב זה יתוודעו התלמידים לעובדה כי ההתקשרות לרבי היא חיונית והכרחית, כי על ידי ההתקשרות 
אפשר להגיע לדרגות גבוהות יותר בעבודת ה' האישית, דרגות שלא היינו מצליחים להגיע אליהן אילו 
היינו עובדים רק בכוחות עצמנו. תפיסה זו תתחדד באמצעות המצבים המתוארים בספר לתלמיד, 
הממחישים את היתרון הברור של הסתייעות באמצעי אחר בלי להסתמך רק על היכולות האישיות 

המוגבלות של כל אחד.

חשוב לסכם כי נכונות לקבל סיוע מלמעלה מאפשרת להגיע לתוצאות טובות ומהירות יותר. אמנם 
יש יתרון לעבודה בכוח עצמי, המביאה להפנמה ולקשר טוב יותר, אך יתרון זה מוגבל לפי היכולת 

האישית. בסיוע מלמעלה ניתן לפרוץ את המגבלות האישיות. 

וזה כוחה של התקשרות, כפי שמביא אדמו"ר הזקן בתניא:

ּוָבֶזה יּוַבן ַמֲאַמר רז"ל ַעל ָּפסּוק ּוְלָדְבָקה בֹו ֶׁשָּכל ַהָּדֵבק ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמֲעֶלה 

ִכיָנה ַמָּמׁש. ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִנְדַּבק ַּבּׁשְ
חשוב להדגיש את ההבדל בפרט אחד בין המשל לנמשל במשל הגוף והראש: לאיברים אין יכולת 
בחירה אם להתקשר לראש או לא, ואילו ליהודי יש בחירה חופשית, ומצד נפשו הבהמית הוא יכול 
לבחור שלא להתקשר לרבי. את היהודים הללו מכנה אדמו"ר הזקן "פושעים ומורדים בת"ח", אך גם 
הם, בדומה למשל הגוף, יקבלו את חיותם והשפעתם רק דרך הראש, בהבדל אחד: ההשפעה תהיה 

"בבחינת אחוריים", השפעה עקיפה ללא רצון וחשק. 

ניתן לחזור לדוגמאות בראש הפרק ולראות שגם כאשר נעזרים באמצעי או באדם אחר, אפשר לעשות 
זאת בבחינת "פנים" – כלומר בשמחה, או לעשות זאת בבחינת "אחוריים" – בחוסר ברירה ובחוסר 

חשק. 

בפרק "מבט לעולם" יעיינו התלמידים בהקבלה בין תפקוד המחשב לתפקוד של עם ישראל כגוף 
אחד. בדומה לגוף, גם למחשב "איברים" – חלקים שונים, אך את השדרים הוא מקבל מהְמַעֵּבד ובכך 
הוא תלוי. כך גם הרבי: מחד, הוא חלק מכלל עם ישראל, אך יש לו גם תפקיד ומעמד נעלה יותר 

ומרכזי בהיותו הנותן את הכוח והחיות לכל נשמות ישראל הקשורות אליו.

אפשר גם לדייק בלשון אדמו"ר הזקן שמתייחס בפרק בנמשל ל"ראשי אלפי ישראל" בלשון רבים, 
כלומר לכל הצדיקים שבכל דור; אך לכל דור יש גם נשיא דור שהוא הנקודה המרכזית, כפי שמסביר 

הרבי בארוכה בשיחות רבות.

בסיפור החסידי שניתן כמשימה לתלמיד מועצמת המעלה של עבד ה' – אדם שכולו בטל לה', בדומה 
למשה רבנו. כן מודגשת בו היכולת של מי שקשור לעבד ה' להידמות לו. ניתן להמחיש זאת בעזרת 

תרשים על הלוח :

הטבע מעל   ----------------------------------- ה' 

הטבע מעל   ------------------------------ ה'  עבד 

הטבע מעל    --------------------- ה'  לעבד  שקשור  מי 

וכוס אחרת ריקה.  יציג שתי כוסות: כוס אחת מלאה עד גדותיה  המורה  הצעה לפעילות העשרה: 
המורה ישאל: איזו כוס הייתם בוחרים כבעלת ערך? התשובה המצופה היא בחירה בכוס המלאה, כי 
היא יכולה להעניק ולתת לנו. אחר כך ינסה המורה למזוג מקנקן לכוסות, וישאל: לאיזה כוס אצליח 

למזוג מהקנקן? כמובן, התשובה היא: לכוס הריקה.

יסוכם: אמנם במבט ראשון נראה שהכוס הריקה היא חסרת ערך, אין לה כלום לתת להשפיע, אך 
דווקא זה היתרון שלה, כי רק בזכות כך היא יכולה לקבל השפעות מלמעלה. ניסוי זה ממחיש את 
הביטוי עבד ה' ו"ביטול". במבט שטחי המושג עבד נתפס כהגדרה נחותה, אדם חסר ערך עצמי. אולם 
דווקא זוהי מעלתו: יכולת הביטול, הציות, הנכונות לקבל – אלו מאפשרים לו לקבל השפעות מלמעלה 

ולפרוץ את המגבלות האישיות שלו.

הוא  הרבי   .1 הנקודות:  לשתי  מתייחסים  לתלמיד  בספר  המובאים  הריי"ץ  אדמו"ר  דברי  לסיכום: 
בבחינת ראש – נשמה בדרגה רוחנית גבוהה מאוד )עבד ה'(, הקשור לשכינה ואף יכול לחולל ניסים. 

2. חסיד המקושר לרבי יכול גם הוא להגיע לדרגות גבוהות.

במבט מסכם

לאחר קריאת משפטי הסיכום יידרשו התלמידים להשלים את תשובתו של יוסי לשאלה מדוע עדיף 
לבקש ברכה מהרבי ולא להסתפק בתפילה אישית. ניתן לקשר לסיפור הפתיחה ולסכם: הרבי הוא 
ראש בני ישראל וממנו אנו מקבלים את ההשפעות הרוחניות והגשמיות, ובעזרת ההתקשרות אליו אנו 

יכולים לפרוץ את המגבלות האישיות שלנו ולקבל יותר. 

ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת. היינו להעמיק דעתו ולתקוע 
כל  הם  ידו  ועל  ממנו  והראש.  הנשיא  הוא  אשר  בזה.  מחשבתו 
ההשפעות בגשמיות וברוחניות, ועל ידי ההתקשרות אליו קשורים, 

ומיוחדים בשורש ושורש-השורש עד למעלה מעלה וכו',
)אג"ק ח"ג, אגרת תרל"ה(
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יחידה מס' 9 - צדיק קדוש בגוף ובנפש 
עמ' 45 בספר לתלמיד

מטרות: 

- התלמידים יעמיקו בסיבות ההתקשרות שלנו לרבי – כדרך התקשרות לקב"ה.

- התלמידים ירחיבו את היכרותם עם אופני התקשרות שונים לרבי ולקב"ה.

- התלמידים יסיקו כי ההשפעה של הצדיק היא גם על ידי פעולות גשמיות ולא רק רוחניות.

תקציר:

בתניא מובא כי ניצוצות מנשמת משה רבנו ע"ה מתלבשים בגופו ובנפשו של הצדיק. מכאן נעמיק 
לא  ושמיעה, חשובים  ראייה  כמו  חיצוניים  לצדיק, שנראים לכאורה  אופני ההתקשרות  כי  להסביר 
פחות מהתקשרות לתורתו ולהוראותיו. נעמיק ונראה שההתקשרות לצדיק מעמיקה את ה'דעת' – את 

התפיסה שלנו באלוקות ומעצימה את עבודת ה' שלנו.

שאלה מהותית: איך מתקשרים לרבי?

משך היחידה: 45 דקות

מהלך השיעור:

חלק א: ייחודיותו של הצדיק 10 דקות

בחלק זה ניחשף לכך שלא רק נפשו של הצדיק היא קדושה ומיוחדת אלא גם גופו אשר הזדכך מנפשו 
האלוקית הוא גוף מיוחד וקדוש, ולכן לעתים פועלת אצל אנשים פעולה רק בזכות הבטה בדמותו של 
הרבי. ניסוי המים החמים )שאלה 3( ממחיש כי החום משפיע גם על החפץ הגשמי החיצוני - הכוס. 

משל גשמי זה עוזר להבין כיצד הצדיק הוא קדוש בנפש )בפנים( וגם בגוף )החוץ(.

בהקשר לנושא זה, ניתן לספר לתלמידים את הסיפור "עיניים יוקדות":

סמואל )שמואל( היה רחוק בתכלית הריחוק מיהדות ומשמירת מצוות. הוא התגורר 
בארצות הברית והתיידד עם חברים גויים ומצא עצמו בחבורה תועה וטועה, שעמה היה 

משוטט ברחבי העולם ללא כל מטרה.

התגבשה  הברית,  בארצות  הימים  באותם  שצצו  המרובות  והקבוצות  התנועות  בין 
קבוצה אשר שמה לה למטרה לחיות ביערות בחיק הטבע. מרוב ריקנות ובאין מטרה 
לחייהם, החלו לאמץ לעצמם פולחנים שונים ומשונים הלקוחים מדרכי הנצרות. משום 

מה החליט סמואל להצטרף דווקא לקבוצה זו.

דרכם המטורפת של הקבוצה לא ידעה גבול. בין שאר שיגעונותיהם קבעו להם חוק 
משונה כי אחרי תקופה מסוימת חייבים כל חברי הקבוצה לעבור טקס מיוחד שנקרא 

'העברה על הדת', בו הם מקבלים על עצמם את דת הנצרות. 

הוא  לאחריו  אשר  תאריך  עבורו  נקבע  ואף  הטקס  את  לעבור  החליט  סמואל  גם 
יצטרף אל הדת הנוצרית.

סמואל היה שרוי בחושך עצום - חושך כפול ומכופל, ואף ניתן לומר במ"ט שערי 
טומאה.

תאריך הטקס הלך והתקרב וסמואל החל להסס. הוא לא חשש מהעברה על הדת 
אלא קינן בו פחד סמוי מעצם הטקס.

והנה הגיע היום המיועד שבו היה סמואל אמור לעבור את טקס השמד של הדת 
הנוצרית ח"ו. במהלך הטקס התמוה היה אמור סמואל להעלות בעצמו אש על 'מזבח' 
מוזר. משום מה העניינים הסתבכו וסמואל לא הצליח להבעיר את האש. פעם אחר פעם 
היא כבתה וכאילו סירבה להידלק. סמואל חיפש ניירות ועיתונים רבים ככל האפשר 
כדי שייתפסו באש ויבעירו אותה כאשר לפתע, מתוך ערימת העיתונים שאסף, בצבצה 
תמונה של רב יהודי עטור זקן שיבה, בעל הדרת פנים נשגבה. העיניים שבתמונה כאילו 
ננעצו בסמואל והחלו לדקור בלבו כמדקרות חרב. לסמואל לא היה מושג מי הוא האיש 

אשר עיניו כה יוקדות וחודרות אל לבו, כאילו היו פונות ומבקשות 'ע-צ-ו-ר !!!'

ולכן הוציא את העיתון  יכול היה להישאר אדיש לנוכח העיניים היוקדות,  הוא לא 
מהערימה ופתח אותו לרוחבו. הייתה זו מודעה של בית חב''ד מקומי והתמונה הייתה 

תמונתו הקדושה של הרבי מליובאוויטש.

מאותו היום החל סמואל לבקר בבית חב''ד דרך קבע, הכיר את שלוחיו של הרבי ושב 
אל צור מחצבתו.

וציציות  ופאות  בזקן  מעוטרות  פניו  אשר  שמואל,  ר'  האברך  את  היום  שמכיר  מי 
ארוכות מבצבצות מתחת לחולצתו, אינם יכולים לתאר לעצמם כי היה זה אותו סמואל 

אשר נשמתו ניצלה ברגע האחרון הודות לאור היוקד מעיניו הקדושות של הרבי. 
)מעובד מתוך הספר רבותינו נשיאנו, הרב יוסף יצחק קמינצקי(
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לאחר הסיפור נבקש מהתלמידים לזהות באיזה 'חושך' היה שרוי סמואל לפני השמד וההעברה אל 
הדת הזרה, ומה הכניס אור לחייו ושינה אותם? 

)האור שנכנס לחייו היה דרך תמונת פני הקודש של הרבי, אפילו לא ראיית פני הצדיק עצמו אלא רק 
תמונתו, שהצליח לדחות את החושך ולהציל את נשמתו של שמואל(.

חלק ב: ניצוצין מנשמת משה – 20 דקות

במבט לתניא נלמד קטע מפרק מ"ב ובו שני נושאים עיקריים:

ניצוצות מנשמת משה רבנו מתלבשים בנפשם ובגופם של צדיקים בכל דור. א. 

הצדיקים מוסיפים לעם דעת בידיעת ה', באהבה וביראת ה'. ב. 

זו מוסיפה אצלנו  לצדיק, שכן התקשרות  היא הבנת חשיבות ההתקשרות  המסקנה מקטע התניא 
חיבור )דעת( לקב"ה. למשל, אדם שמשתתף בהתוועדות או לומד מאמר/שיחה, מקיים את הוראות 

הרבי וכו' - ברור שהוא נקשר לקב"ה מפעולות אלה. 

כאן נביא סיפור מהחיים הקשור לנושא: 

סיפור מספר 10- אני והרבי

שלום, שמי יסכה, אני תלמידה רגילה שלומדת בבית ספר רגיל, והשיעור שבו אני 

מצטיינת הוא שיעור תורה. 

איני מתכוונת שאני מצטיינת בציונים גבוהים במבחנים, אלא משום שבשיעורי תורה 

אני מקשיבה במיוחד ומיישמת את מה שאני לומדת בחיים שלי יותר מכל שיעור אחר. 

למה? כי אבא שלי אומר על דברי התורה 'כי הם חיינו ואורך ימינו', ואני מסכימה אתו. 

בזמן האחרון התחיל לקרות לי משהו קצת מוזר, אני מקווה שתבינו ולא תצחקו עליי 

– שמתי לב שדברים שאני לומדת בשיעור תורה מתחילים לקרות לי ממש במציאות.

אני אתן לכם דוגמה אחת וזה יהיה הסיפור שלי להיום: בספר בראשית למדנו על 

יוסף הצדיק שעבד כמשרת בבית פוטיפר. אשתו של פוטיפר העמידה את יוסף בניסיון 

- היא רצתה שיינשא לה, לאישה גויה, וזה חטא! לדברי הפרשנים, מהשעזר לו להתגבר 

על הניסיון היא שהוא חשב על תמונת פני אביו, יעקב הצדיק, וקיבל כוח להתחזק ולא 

לחטוא. הוא ברח מבית פוטיפר ובעקבות כך נכנס לכלא המצרי, לבור, לשנים ארוכות.

שלמדנו  במה  הרהרתי  חברות,  של  קבוצה  עם  הביתה  הספר  מבית  הולכת  בעודי 

בשיעור, על יוסף הצדיק שראה את דמות אביו בראשו )הרי לו היו אז תמונות מצלמה 

ווידאו( - הוא פשוט חשב עליו. שמחתי כי לי יש תמונות של הרבי וקטעי וידאו שלו 

וקל לי יותר לחשוב על הצדיק. בעוד אני מנסה במחשבתי לצייר את פניו של הרבי, 

יפה...  לא  על חברה אחרת, משהו ממש  שמעתי את חברתי הטובה מתחילה לספר 

אתם יודעים, לשון הרע. אני מתביישת להגיד, אבל בדרך כלל במצבים כאלה גם אני 

משתתפת בשיחה. אבל כעת מבטו של הרבי שציירתי במחשבתי לא הרפה ממני. היה 

לו מבט רציני, הוא לא חייך כלל. הרגשתי שהוא אומר לי: אני מצפה ממך ליותר. 

קטעתי את חברתי ואמרתי לה: את יודעת, זה חטא ואני לא רוצה לשמוע לשון הרע. 

החשתי את צעדיי והתקדמתי קדימה מהחבורה. יש מי שיאמר שברחתי, אבל בעצם 

לא ברחתי ממנה, ברחתי מהעבירה.
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שאלות להבנה ולדיון:

- האם לדעתכם הסיפור הזה יכול להתרחש במציאות?

- כיצד הסיפור מוכיח את דברי התניא כי התקשרות לצדיק מוסיפה דעת בעבודת ה'?

חלק ג: הבטה בפני הצדיק - 10 דקות

בפרק 'מבט לחיים' מובא סיפור אמיתי המבטא התקשרות לצדיק על ידי הבטה במראה פניו, וקשר 
נפשי דו-צדדי. זה סיפור משמעותי שממחיש עד כמה עמוק הקשר בין הרבי לחסיד.

לסיכום, נבקש מהתלמידים לחשוב באילו אופנים הם מתקשרים לרבי )ובאמצעותם לקב"ה כמובן( - 
עלינו לעודד כל דרך התקשרות כלשהי.

יחידה מס' 10 - הצדיק האמתי
עמ' 49 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר את המושגים "שם המושאל" ו"שם התואר והמעלה" וידע להבדיל ביניהם.

התלמיד יפנים את מעלותיו הייחודיות של הצדיק בשם התואר והמעלה.

 שאלה מהותית: 

מיהו צדיק אמתי? לפי מה הוא נמדד?

 מושגים נלמדים:

שם המושאל - כינוי שאינו מדויק ואינו מעיד על המהות של הדבר. שם המושאל פירושו כי הביטוי 
נלקח בהשאלה כדי לתאר משהו דומה, אך הדמיון יכול להיות חלקי בלבד.

ותיאור מדויק המתאר את המהות האמיתית של הדבר בכל הרבדים  כינוי   – שם התואר והמעלה 
החיצוניים והפנימיים. 

צדיק – 

צדיק בשם המושאל –מי שיש לו יותר מצוות מעבירות.

צדיק בשם התואר –מי שאין לו יצר הרע כלל, וממילא - עושה רק מצוות ולא עבירות. 

תקציר 

על אף שאנו מכנים אנשים רבים ומגוונים שמעשיהם טובים בכינוי "צדיקים" – אלו צדיקים רק ב"שם 
המושאל". על פי התניא, שם התואר "צדיק" בשימושו המדויק אינו מתאים לאנשים שמעשיהם טובים, 

אלא מתאר יחידי סגולה שכל מהותם טוב, ואין להם יצר הרע כלל.

הכנה נדרשת:

פלסטלינה, שתי כוסות וקנקן מים )לא חובה(

משך היחידה:

45 דקות

מהלך השיעור

באופן אישי - סיפור + דיון )10 דק'( 

את השיעור נפתח בסיפור מהחיים:
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78 79  חיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

סיפור מספר 11 - אני גאון?

רגיל, לא  לילד  נחשב  אני  ה'. בכיתה  ולומד בכיתה  גר בלוד  אני  יוסף,  שלום, שמי 

ייחודי ולא בולט. אני לא עונה אף פעם את התשובות הכי מבריקות, מעולם לא זכיתי 

ולהתנהג בדרך  במקום ראשון בחידונים, אבל אני משתדל תמיד להיות תלמיד טוב 

ארץ למורים ולחברים. התכונה היחידה שמייחדת אותי היא שאני ערני מאוד למתרחש 

סביבי; כל פרט שאני רואה נחקק בזיכרוני.

אתם בוודאי חושבים לעצמכם: נו טוב, אם זה הדבר היחיד שהוא טוב בו, אז מה כבר 

מיוחד בו? לכן בדיוק אני רוצה לספר לכם את הסיפור הזה: 

זה היה לפני שנה, בחג הסוכות. אבא שלי הודיע חגיגית לכל המשפחה שלמחרת 

ניסע לטיול בירושלים, נבקר במנהרות הכותל ונתפלל בכותל המערבי. כמובן ששמחנו, 

כולנו אוהבים את ירושלים.

לרחבת  כולם  שעלו  האנשים  בהמוני  בהתפעלות  להביט  הפסקתי  לא  כשהגענו 

וכמה קבוצות שרו בקול  סוגים  מיני  מינים מכל  בידיהם ארבעה  רבים אחזו  הכותל. 

שירים שמחים. כשעברנו את הבידוק הביטחוני שמתי לפתע לב לילד קטנטן ולראשו 

כיפה שמצוירת עליה רכבת עם אותיות, ולידו אדם שנראה כמו אבא שלו. בידיו של 

האב היה משהו שמעולם לא ראיתי: לולב ע-נ-ק – בגובה של בן אדם, ואתרוג ענק גם 

הוא, בגודל של כדור. עמדתי נפעם, לא הבנתי איך אפשר לגדל אותם עד לגודל כזה. 

רציתי לגשת ולשאול, אבל התביישתי. הם המשיכו בדרכם ואנו המשכנו ללכת לכיוון 

רחבת הכותל.

התפילה הייתה מיוחדת: כל האבות פרשו את טליתותיהם עד שהכותל נרָאה כמו 

שטיח לבן גדול, וכל הכהנים בירכו יחדיו את הקהל. ההרגשה להתפלל במקום קדוש 

כזה ביחד עם כל כך הרבה אנשים הייתה ממש נפלאה ומרוממת.

כשיצאנו, אחרי שעתיים בערך, ראינו ילד קטן בוכה ומסביבו אנשים רבים. "אוי! הוא 

כנראה נאבד", אמר שמוליק אחי. פתאום שמתי לב שהילד חובש כיפה שמצוירת עליה 

רכבת עם אותיות – ובבת אחת הבנתי. "היי! אני מכיר אותו", צעקתי, "זה הילד שלאבא 

שלו יש ארבעה מינים ענקיים! יהיה קל למצוא אותו..." ואכן, מהר מאוד ראינו מרחוק 

לולב גבוה מבצבץ מבין האנשים. פגשנו את האבא מזיע ולחוץ; אי אפשר לתאר כמה 

הוא שמח לראות את בנו. "איזה גאון אתה", הוא החמיא לי, "איך ידעת שאני אביו? 

שעה שלמה אני מחפש את הילד ודואג לו ולא יודע מה לעשות עם עצמי. ממש הצלת 

אותי". "כן, אתה באמת גאון", שיבחו אותי גם שאר האנשים מסביב, "מתוך כל כך הרבה 

אנשים לזכור מי האבא של הילד, צריך זיכרון גאוני".

חייכתי בביישנות ושתקתי.

מאוחר יותר, לפני שהלכתי לישון, שאלתי את אבא: "איך כולם כינו אותי גאון? הרי 

בלימודים אני רחוק מכך. אולי הם סתם אמרו את זה כדי להחמיא לי?"
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מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

נקודות לדיון:

האם יוסף גאון במובן הרגיל של המילה )חכם(? )לא. אי אפשר לומר זאת על כל האישיות שלו, 	 
אולם בנקודה הזאת של שימת לב לפרטים כן אפשר לומר זאת(.

מדוע אם כן קראו לו האנשים גאון? )מכיוון שבמעשה מסוים הוכיח חכמה ייחודית(.	 

תנו דוגמאות לכינויים נוספים שמכנים אנשים בגלל דבר מסוים, אף שהם לא באמת מעידים על 	 
כל האישיות שלהם. )למשל: ילד זוכה במאה שקלים ואימא אומרת לו: "אתה ממש עשיר"(.

אם הרעיון לא הובהר לתלמידים עד תום, אפשר להמשיך ולקרוא את סיום הסיפור:

"לא", אמר לי אבא, "הם לא אמרו לך את זה סתם, הם התכוונו ברצינות. אמנם כוונתם לא הייתה לגאון 
אמתי בכל תחום, אדם בעל מוח בגודל של אתרוג ענקי... אלא לגאון במקרה הזה - בכך שקישרת בין 
הילד שנאבד לאביו. זה בהחלט רעיון גאוני. הם רצו לשבח אותך על הזיכרון והערנות שלך לסביבה, 
אתה באמת יודע לשים לב לכל פרט. ומי יודע, יוסף, אם תשקיע בלימודי הקודש, אולי בעוד כמה 

שנים תזכה בתואר 'גאון' של ממש".

שלב א - מבט מקדים )7 דק'(: 

א. את היחידה הזאת מלווים שני מושגים מרכזיים: "שם המושאל" ו"שם התואר והמעלה".

באמצעות הסיפור והטבלה שבחוברת לתלמיד ינסו התלמידים להגדיר בעצמם את המושגים הללו, 
ולאחר מכן לסכם במליאה.

שם המושאל הוא ההגדרה שניתנת למישהו או למשהו אף על פי שאינה מדויקת ואינה מעידה 	 
על המכלול כולו. בשם המושאל משתמשים פעמים רבות כדי להדגיש או לחדד פרט מסוים. 

משמעות המושג שם המושאל היא כי הביטוי הושאל כדי לתאר משהו דומה.

שם התואר והמעלה הוא ההגדרה האמתית והמדויקת של המושג, על כל רבדיו. זהו התיאור הנכון 	 
של מעלות האדם, ולכן הוא נקרא כך.

ובקיצור: שם המושאל – כינוי לא מדויק שבא להדגיש פרט מסוים.

שם התואר והמעלה – כינוי שמתאר בדיוק את מעלת האדם.

ובינונים.  רשעים  צדיקים,  דרגות:  לשלוש  מחולק  ישראל  שעם  לתלמידים  להזכיר  המקום  כאן  ב. 
בשיעור הזה נתמקד בצדיק: מיהו הצדיק בשם המושאל ומיהו הצדיק בשם התואר והמעלה.

שלב ב - מבט לתניא )10 דק'(

המורה יקריא את הקטע מהתניא, פרק א': 

ְּמֻקָּבל לֹוַמר ( ... )ֶׁשָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו( ֹרב ְזֻכּיֹות ִמְקֵרי  ְוָהא ְּדָאְמִריָנן ְּבָעְלָמא )=ּוַמה ּׁשֶ

)=ִנְקָרא( ַצִּדיק - הּוא ֵׁשם ַהֻּמְׁשָאל ְלִעְנַין ָׂשָכר ָוֹעֶנׁש...

ֲאָבל ְלִעְנַין ֲאִמַּתת ֵׁשם ַהֹּתַאר ְוַהַּמֲעָלה ֶׁשל ַמֲעַלת ּוַמְדֵרגֹות ֲחֻלּקֹות ַצִּדיִקים ּוֵבינֹוִנים, 

ָאְמרּו רז"ל: ַצִּדיִקים ֵיֶצר טֹוב ׁשֹוְפָטן, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי, ֶׁשֵאין לֹו ֵיֶצר ָהַרע 

ִּכי ֲהָרגֹו ְּבַתֲעִנית

ֲאָבל ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה זֹו ַאף ֶׁשְּזֻכּיֹוָתיו ְמֻרִּבים ַעל ֲעוֹונֹוָתיו ֵאינֹו ְּבַמֲעַלת 

ּוַמְדֵרַגת ַצִּדיק ְּכָלל.
בקטע התניא מוסבר מיהו צדיק בשם המושאל ומיהו צדיק בשם התואר:

צדיק בשם המושאל - מי שרוב מעשיו טובים.

צדיק בשם התואר - מי שכל כולו טוב ואין לו יצר הרע כלל. אין לו אפילו רצון לעשות עברות.

הצדיק בשם המושאל הוא לא צדיק גמור, אלא דומה לצדיק האמתי במעשיו הטובים.

בשם  מתאר  "צדיק"  הכינוי  ָשם  לכן  הכוונות,  לפי  ולא  המעשים  לפי  שופטים  דין  בבית  כי  יוסבר 
המושאל את מי שמעשיו טובים; אך צדיק אמתי בשם התואר כל כולו הוא טוב: כל מחשבותיו, כל 

רצונותיו וכל מעשיו, כי אין לו כלל יצר הרע.

המורה יציף שאלות למחשבה:

מדוע רק מי שאין לו יצר הרע כלל נקרא צדיק?	 

איך יכול להיות שאין יצר הרע?	 

שלב ג - צדיקים הם יחידי סגולה )15 דק'(

בפרק "מבט לחברה" מתבקשים התלמידים לאתר מבין הדוברים את הצדיק האמתי בשם התואר 
והמעלה. ייתכן שהתלמידים יעלו הצעות שונות וידונו בהן, אולם התשובה הנכונה היא שאי אפשר 
להסיק על אף דובר שהוא הצדיק האמתי; כל האמירות יכולות להיות של אדם צדיק בשם המושאל 
שעשה מעשה טוב זה או אחר, ואולי אף זכה למעלות חשובות, אך עדיין איננו יודעים אם כל מהותו 

הפנימית היא טוב.

צדיק אמתי בשם התואר והמעלה הוא יחיד סגולה )כדוגמת הרבי( בעל נשמה מיוחדת של צדיק 
שנשלחה לעולם בשליחות ייחודית, ואין שליחותה להילחם ביצר הרע או להתמודד עם הנפש הבהמית. 

בפרק "מבט לנפש" שאלות לליבון והבנה של הסוגיה.

מומלץ לאסוף את התשובות בדרך הפעלה:

לחלק את ארבע השאלות לארבעה תלמידים בכיתה, ולארבעה תלמידים אחרים לתת כרזות ובהן 
התשובות )נספח 1(. אחד התלמידים שואל את השאלה, ומי שסבור שאצלו התשובה המתאימה – 
ייָתלו על הלוח  עונה. הכיתה צריכה לקבוע אם התשובה אכן מתאימה. אם כן, השאלה והתשובה 

והתלמידים יעתיקו לספרים. 

אפשר להציע לתלמידים להעלות שאלות נוספות ולהפנות אותן לרב בית הספר או לדמות תורנית 
אחרת בסביבתם המתאימה לענות על השאלה.

שלב ד - מבט למקורות - שאלת רשות

התלמידים המתקדמים יוכלו להשליך את הנלמד בשיעור על דבריו של דוד המלך "ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי". 
המסקנה היא ש"חלל" זה אצל דוד המלך הוא תוצאה מכך שהיה צדיק גמור שאין לו יצר הרע.

מבט מסכם 

בספר לתלמיד משפטי סיכום על הנלמד ושאלה פתוחה שבה יכתבו התלמידים שם של אדם שידוע 
להם כי הוא צדיק אמתי בשם התואר והמעלה.

חברים(  שכנים,  משפחה,  )קרובי  אנשים  חמישה  בין  סקר  לערוך  התלמידים  על  בית,  למשימת 
להגדרות  שקיבלו  התשובות  את  למיין  ייָדרשו  התלמידים  "צדיק".  המושג  את  מגדירים  הם  כיצד 
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המתאימות למושג צדיק בשם המושאל ולאלו המתאימות למושג צדיק בשם התואר. מומלץ לדון 
בכיתה בדוגמאות ובמסקנות, ולהעצים את החידוש של האדמו"ר הזקן שההגדרה צדיק בשם התואר 

והמעלה היא הגדרה המתאימה לסוג מיוחד של נשמות.

נספח 1:

1. האם אצל הצדיק יש מלחמה בין 
הנפשות?

3. האם הצדיק נולד כזה או שנעשה 
כך כיוון שעבד על עצמו?

2. האם ייתכן שיש אדם שאין לו נפש 
בהמית?

4. האם גם אנחנו יכולים להיות 
צדיקים?

לא. אצל הצדיק הנפש האלוקית 
ניצחה את הנפש הבהמית ניצחון 

מוחלט, והנפש הבהמית לא מתנגדת 
עוד כיוון שעברה לִצדה של הנפש 

האלוקית.

יש צדיקים שנולדו ללא רע כלל, ויש 
צדיקים שנולדו עם נפש בהמית אך 

הצליחו להפוך לצדיקים.

כן. הצדיק אפילו לא רוצה לחטוא. 
כמו שלנו לעולם לא יתחשק לאכול 
רעל, כך לצדיק לעולם לא יתחשק 

לעשות מעשה אסור.

כולנו צריכים לשאוף להיות כאלה, 
אך לא כל אחד מסוגל להגיע לזה, רק 
אנשים מיוחדים. ייתכן שהקב"ה רוצה 

מאתנו עבודה מסוג אחר.
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יחידה מס' 11 – צדיקים, בינונים ורשעים 
עמ' 53 בספר לתלמיד

מטרות

או 	  עֵברה אחת במעשה, בדיבור  )אפילו(  יכיר את הגדרת התניא לרשע: אדם העובר  התלמיד 
במחשבה נקרא באותו הרגע רשע עד שישוב בתשובה. 

התלמיד יתבונן בכך שהשאיפה היא להיות בינוני, כלומר אדם שאינו נותן לרע שליטה בלבושי 	 
נפשו, ולא להיות רשע, דהיינו אדם הנותן לחטא מקום בנפש ומתוך כך גם חוטא בפועל, בלבושי 

הנפש . 

 שאלה מהותית: 

מי נחשב רשע?

 מושגים נלמדים: 

רשע – כל אדם שהרע גובר בו על הטוב, גם אם לעתים רחוקות, הרי הוא בבחינת רשע עד שישוב 
מעוונו

תקציר

כפי שלמדנו בשיעור הקודם, צדיק הוא אדם שאינו יכול לחטוא כי אין בו רע; בינוני הוא זה שאינו 
מושלם בפנימיותו ובכוחות נפשו, אך הוא מתגבר על נטיותיו ולא חוטא לעולם במחשבה, בדיבור או 
במעשה; הרשע נותן מקום בחייו לחטא ולרע, והוא מוגדר רשע עד שישוב בתשובה )לנושא התשובה 
מוקדשת יחידת לימוד נפרדת- מס' 35(. רשע אינו בהכרח אדם רע, ומצבו אינו מצב תמידי. כל אדם, 
אפילו אדם שנראה בעינינו אדם טוב, יוגדר רשע ברגע שהרשיע, כלומר כאשר חטא. לכן כל אחד 

צריך לשאוף להיות בינוני ולא להניח לרע לגבור עליו.

הכנה נדרשת:

אין

משך היחידה:

45 דק'

מהלך השיעור

פתיחה – סיפור מהחיים +דיון )10 דק'(

סיפור מספר 12 - לא קל לנצח במאבק

שמי גאולה, אני בת עשר וחצי ואני לומדת בכיתה ה' בבית ספר חב"ד.

אבא שלי הוא הרב הראשי של העיר. הוא מכיר הרבה אנשים ועושה המון דברים, אני 

חושבת שהוא אדם חשוב ומוערך בעיר שלנו, ולא רק בעיניי, אלא בעיני כולם.

אנחנו גרים בקומה הראשונה בבניין בן שבע קומות, כך שְּבשבת אין לנו בעיה לרדת 

ולעלות במדרגות. יש לנו בבית חמישה חדרים ואחד מהם משמש המשרד של אבא. 

בחדר הזה הוא לומד, עובד, ולפעמים גם מקבל אנשים. בגלל תפקידיו הרבים יש לאבא 

במשרד מחשב גדול ושחור, ובו הוא מקליד כל מיני דברים הקשורים לעבודתו. לנו, 

הילדים, הוא לא מרשה בכלל להשתמש במחשב – ואפילו לא להתקרב. וזה לא רק 

כי הוא חושש שמשהו יתקלקל; אצל אבא שלי זה דבר עקרוני. הוא מסביר לנו בכל 

הזדמנות שהטלפונים הניידים והמחשבים נועדו רק לצורכי עבודה או לצורכי עבודת 

ואפילו שבבית  וחינוכיים  ואפילו שיש סרטים טובים  או לסרטים.  ולא למשחקים  ה' 

הספר אנחנו רואים – אצלנו בבית זה ממש מחוץ לתחום. אני מבינה את זה, ובאמת, 

חוץ מהסרטים שרואים ביחד בכיתה אני באמת לא מתקרבת למכשירים האלה ויודעת 

שיכולה להיות בהם סכנה רוחנית גם בלי כוונה: אם זה בגלל התכנים שעלולים לצוץ 

במכשירים האלה ואם מכיוון שזה ממכר, שואב את תשומת הלב של האדם ומסיט את 

דעתו מדברים חשובים הרבה יותר.

בקומה מעלינו גרה משפחה שלא שומרת שבת. יש להם טלוויזיה ענקית בסלון ורוב 

הזמן היא פועלת בקול רם כך שמהמרפסת שלנו שומעים רוב הזמן דיבורים, שירים 

ופרסומות. לכל הילדים של אותה משפחה, אפילו לילדה שבגילי, יש טלפונים חכמים 

עם אינטרנט, שירים, משחקים וסרטים מכל הסוגים. אני רואה אותם בגינה מול הבית 

מתעסקים בזה שעות ארוכות. שיהיו בריאים, מה אני אגיד. הם לא מבינים שזה לא טוב 

לנפש, ואני בוודאי לא יכולה לומר להם את זה. אני פשוט חושבת שיש אנשים שמאוד 

רחוקים מלהיות צדיקים, אם נאמר את זה במילים עדינות, ואין לי מושג אם הם יוכלו 

אי פעם להשתנות. אנחנו ברוך ה' ממש לא כאלה.

עד אתמול זה מה שחשבתי. היה לי ברור שאנחנו צדיקים והם לא. אבל אמש קרה 

משהו שגרם לי לשנות תפיסה: אל אבא שלי הגיע לפגישה אדם אחד עם ילדה בת 

את  לה  הראיתי  אני  לדבר.  התחלנו  אנחנו  במשרד  דיברו  ואביה  שאבי  בשעה  גילי. 

אלבום המדבקות שלי והיא הראתה לי את האייפון שלה. זה היה בסך הכול עניין של 

עשר דקות, וממש בלי להרגיש התחלתי להתלהב מהמכשיר החכם הזה עם כל מה 

שיש בו, וגם ניסיתי בעצמי להיכנס לכל מיני דברים: בדיחות, משחקים, שירים ותמונות 
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מעניינות. הרגשתי שזה ממש כיף ומעניין, כאילו שכחתי לגמרי כל מה שהאמנתי בו 

עד אותו רגע.

ואז נפתחה דלת המשרד ואבא יצא. הוא הביט בי ובמכשיר שבידי והבעת פליאה על 

פניו, אך לא אמר דבר. החזרתי בשקט את המכשיר לחברתי החדשה ונכנסתי לחדרי. 

אני בטוחה שהייתי אדומה כמו עגבנייה. 

אצלנו אין עונשים. אבא שלי לא בא אחריי, ולא העיר דבר על האירוע הזה. אני כבר 

ואני עדיין מתביישת. מה שהשתנה אצלי מאותו רגע היא ההבנה  הבנתי הכול לבד. 

שלא נכון לחשוב שילדי השכנים הם רעים ואני טובה. ממש לא. לכל אדם, וגם לי, יש 

יצר הרע, ממש אותו דבר. להיות רשע, לחטוא, הדברים הללו תלויים בשאלה אם אנחנו 

נותנים לזה לקרות, וזה יכול לקרות כל רגע, ממש בלי לשים לב... החטא נמצא בכל 

מקום, גם בסלון שלהם וגם בסלון שלנו, ואם אני לא רוצה לחטוא ולפספס את הדברים 

שאני מאמינה בהם, אני צריכה תמיד, בכל מצב ובכל מקום, להיות ערנית ולעמוד על 

המשמר. ומה שאני לא רוצה לעשות – פשוט לא לעשות!

נקודות להבנה ולדיון 

- האם גאולה צודקת? האם בכל אדם יש רע? )לכולם, חוץ מלצדיק בשם התואר שעליו למדנו(

- למי יכול לקרות מצב של חטא? )למי שבפנימיותו אינו מושלם / כמעט לכל אחד / למי שלא עומד 
על המשמר(

שלב א - מבט לתניא – מיהו רשע? )10 דק'(

בפני התלמידים שתי הגדרות מילוניות לתיאור רשע:

עשה רע, חטא, הלך בדרך הרעה.. 1

יצא חייב בדין.. 2

מענה לשאלות בספר לתלמיד:

אדם שעשה בחייו 70% מצוות ו-30% עברות ייָקרא רשע לפי ההגדרה המילונית הראשונה, כיוון . 1
ייָקרא רשע לפי ההגדרה המילונית השנייה, כי אדם נמדד ונשפט לפי רוב  שעשה רע, אך לא 

מעשיו.

 המורה ילמד עם התלמידים את קטע התניא מפרק א': . 2

ְועֹוד ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֹונֹות ִנְקָרא ָרָׁשע ָּגמּור ]ְוִאם ַאַחר ָּכְך ָעָׂשה 
ְּתׁשּוָבה ִנְקָרא ַצִּדיק ָּגמּור[ ַוֲאִפּלּו ָהעֹוֵבר ַעל ִאּסּור ַקל ֶׁשל ִּדְבֵרי סֹוְפִרים ִמְקֵרי 

 )=ִנְקָרא( ָרָׁשע.
את מי בעל התניא מגדיר "רשע"? כל אחד שברגע אחד עבר עברה, ולכן דבריו מתאימים 

להגדרה המילונית הראשונה.

רשע אינו מצב תמידי )בניגוד לצדיק הגמור בשם התואר(, אלא ברגע שעשה תשובה יכול להיקרא . 3
אפילו צדיק גמור! 

המורה יסכם: כל אחד שיש בו רע ונותן לחטא מקום יכול להיקרא רשע באותו רגע.

לשם השוואה אפשר להגדיר את הרשע ביחס לבינוני: הרשע אינו מושלם בפנימיותו ונותן אפשרות 
לחטא להיכנס לחייו במחשבה, בדיבור או במעשה; הבינוני אינו מושלם בפנימיותו, אך עומד תמיד 

על המשמר שלא לחטוא במחשבה, בדיבור ובמעשה. 

שלב ב' - כן, אני יכול )מליאה/יחידני- 20 דק'(

כדי שלא להפיל את רוחו של התלמיד מכך שברגע שעבר עברה ולו הקטנה ביותר הוא נקרא רשע, 
הבאנו בפרק "מבט למקורות" את סיפורו של רבי אלעזר בן דורדיא בעיבוד, המתאר כיצד רשע גמור 

חזר בתשובה בערוב ימיו ואף נקרא בשמים "רבי" בזכות עומק תשובתו.

לנו  וַאל  ה' ברא אותנו  יצר הרע; כך  יש  כי לכולנו  כדי לגעת בחיי התלמידים, על המורה להדגיש 
להתייאש מזה. עם זאת עלינו לדעת שיחד עם יצר הרע קיבלנו גם כוח גדול ועצום מהקב"ה לומר: 
"כן, אני יכול להתגבר". גיבור אינו נבהל או מתייאש מהאויב, אלא פשוט "מתנפל" עליו כדי להציל את 

עצמו. לכן שתל בנו הקב"ה את יצר הרע – כדי שעבודת ה' שלנו תהיה בהתגברות ובתוקף.

יש למלא את הטבלה  ימלאו התלמידים את הטבלה. בשל מורכבות הדברים  לנפש"  "מבט  בפרק 
בתיווך המורה.
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היחס בין הנפשות 

צדיק
ויש צדיק שהצליח להגיע למצב שבו  נפש אלוקית לכתחילה,  בו רק  יש צדיק שיש 
הנפש האלוקית בשליטה גמורה והנפש הבהמית נהפכה גם היא לקדושה, עד שנשאר 

בו רק טוב – הנפש האלוקית.

יש בו נפש אלוקית ונפש בהמית, אך הוא נותן בלבושי הנפש שליטה רק לנפש האלוקית.בינוני

רשע
יש בו נפש אלוקית ונפש בהמית )כמו לבינוני(. הנפש הבהמית גוברת בו, אך לעתים 

)רבות או מועטות( גוברת בו גם הנפש האלוקית.

הרשע וגם הבינוני לא נולדו "מושלמים"; בפנימיותם יש גם רע.

הרשע נותן מקום ושליטה לרע שבו ומרשיע, כלומר חוטא, ואילו הבינוני נותן מקום ושליטה רק לנפש 
האלוקית.

ְיַתְרְגלּו את המקום העדין בין רשע לבינוני על ידי ניתוח מצבים שבהם הנפש הבהמית  התלמידים 
הרעות  המידות  את  לדחות  דרכים  להציע  עליהם  בתרגיל  רשע(.  )בחינת  הלבושים  על  שולטת 

מהלבושים ולבחור להתנהג כבינוני.

הצעות לדחיית הרע: 

"אני שונא אותו!" – דחיית המחשבה השלילית תוך הכנסת מחשבות של לימוד זכות.	 

"מה את אומרת על הציור שלה? נכון מכוער?" – הימנעות מאמירות פוגעות והוספת דיבורים 	 
טובים ומפרגנים; שימוש בפה לדברי תורה, תפילה וכדומה.

"הוא פגע בי, מגיע לו שאחזיר לו!" – שמירת האיברים שלא יעשו רע חלילה, להתאפק מלהכות 	 
ולמצוא פתרון אחר נכון יותר. ואם כבר קרה – כמובן להצטער ולהתנצל. שימוש באיברים לדברים 
טובים ומועילים, יד נותנת צדקה ורגל הולכת לדבר מצווה )כפי שלמדנו ביחידה 6 – המאבק בין 

הנפשות(.

מבט מסכם

הנלמד. במשימה מתבקשים התלמידים לעצב פתק אזהרה  בנושא  סיכום  בספר לתלמיד משפטי 
לאדם שלא להיות רשע. )הצעות לרעיונות: אל תהי רשע! / סכנה! רע, אל תתקרב אל הלבושים שלי/ 

סכנת נפשות! הכניסה ללבושים מותרת לנפש האלוקית בלבד[.

יחידה מס' 12 - הלוואי בינוני
 עמ' 57 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר את המושג "בינוני" לפי התניא, בהשוואה לדמות הצדיק והרשע, ובהשוואה ל"בינוני" 	 
בשם המושאל.

התלמיד יעורר בעצמו את השאיפה להיות בינוני לפי הגדרת התניא.	 

 שאלה מהותית: 

ְלמה אני צריך לשאוף? מהי מהותה של מדרגת הבינוני? 

 מושגים נלמדים:

על  ולשלוט  הרע  על  להתגבר  בכוחו  אך  ובהמית,  אלוקית  נפשות-  שתי  בתוכו  שיש  אדם  בינוני- 
המחשבה, הדיבור והמעשה שלו, בכל רגע. אנו שואפים להיות בינונים. 

הערה: הסיבה לכינוי "בינוני" היא כיוון שההגדרה היא על שם טבעו של האדם הבינוני, ללא ההתגברות 
הנדרשת ממנו. כמו כן, ביחס לצדיק אדם זה הוא אכן בינוני, כיוון שהוא עשוי לרצות מצד טבעו 
הנדרשת  העיקרית  העבודה  שזוהי  הרי  ה',  בעבודת  להתעלות  מאמציו  מבחינת  זאת,  עם  לחטוא. 
מרוב היהודים, שמצד טבעם אינם צדיקים ועליהם להתגבר על יצרם כדי לעבוד את ה'. כאשר האדם 
מתגבר תמיד על יצרו שלא לחטוא, אזי הוא נקרא בינוני ביחס לרשע, שהרי הרשע אינו מצליח תמיד 

להתגבר על יצרו.

תקציר השיעור

"בינוני" היא מילה המשמשת בדרך כלל לתיאור דבר חסר עומק שאינו מצליח להגיע למיטבו. אולם 
התניא מגדיר "בינוני" דווקא את האדם שמגיע למיצוי יכולותיו בהתאם לכוחות שניתנו לו. 

על פי התניא, לבינוני מצד אחד נפש אלוקית ומצד שני נפש בהמית בעלת נטיות טבעיֹות ושליליֹות. 
הבינוני הוא אדם השולט על המחשבה, המעשה והדיבור שלו שליטה מוחלטת; הוא מגייס את כל 
כוחותיו לעבודת ה' ואינו חוטא כלל, על אף שיש בו עדיין רע בפנימיותו. ביחידת לימוד זו נשאף לתאר 
בהרחבה את מעלתו של הבינוני, עבודה בעלת משמעות חשובה בעיני ה', ובעזרת ה' ְנַפֵתַח בתלמידינו 

שאיפה "הלוואי בינוני". 

הכנה נדרשת:

אין

משך היחידה: 

45 דקות

מהלך השיעור

באופן אישי - סיפור+דיון )10 דק'( 
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סיפור מספר 13 - להיות מדוייק

שלום, שמי אלי ואני גר באלעד. רציתי לספר לכם על תחביב שיש לנו בבית הספר: 

אצלנו  תופסת,  או סתם  אבנים  כדורגל, חמש  אצלכם משחקים  אם  למטרה.  קליעה 

המשחק הכי מקובל ונפוץ הוא קליעה למטרה. יש לנו בחצר בית הספר כמה לוחות 

עגולים גדולים שבמרכזם מסומנת מטרה, והאתגר הוא לקלוע אליהם. למה אני מספר 

לכם את זה? כי אצלי קליעה למטרה זה לא סתם תחביב אלא תחום התמחות שאני 

ממש אלוף בו. לא סתם אלוף, אלא ברמה כזו שאני לעולם לא מחטיא את המטרה. אני 

תמיד קולע בול.

זה לא כישרון מּוָלד; זו מיומנות שרכשתי כתוצאה מאימונים מפרכים וארוכים. אני 

תמיד מתאמץ מאוד כדי לקלוע. אגב, אני חושב שכך זה בכל תחום: אם משקיעים 

הרבה - בסוף מצליחים.

הוא  לי חבר, שמוליק, שגם  יש  היחידי.  אני אלוף במשחק, אבל לא האלוף  אמנם 

תמיד תמיד מצליח לקלוע. פעם הכיתה שלנו עשתה לנו תרגיל: החברים ביקשו משנינו 

לקלוע שוב ושוב עד שאחד מאתנו ייפסל. בהתחלה כולם התלהבו איך זריקה אחר 

זריקה אנחנו מדייקים, אבל אחר כך זה פשוט התחיל לשעמם אותם עד שכולם הלכו. 

אף על פי ששנינו לעולם לא מחטיאים את המטרה, בכל זאת יש בינינו הבדל רב: 

אני צריך להתאמן הרבה כדי להגיע ליכולת הזאת, להתרכז חזק בשעת הזריקה – ורק 

ככה אני מצליח. ואילו שמוליק הוא צלף מלידה, בלי אימונים ובלי מאמץ הוא קולע 

בול למטרה.

אמנם החברים לא מודעים לשוני בינינו ומחשיבים אותנו באותה רמה, אך רק אני 

יודע בתוכי שלולא המאמץ התמידי הזה והמאבק על כל קליעה, לעולם לא הייתי מגיע 

לדרגה כזאת.

****

רץ אליי שמוליק  ל"ג בעומר, בעודנו אוספים קרשים למדורה,  באחד הימים לפני 

וקרא בהתלהבות: "אלי, שמעת? יש במתנ"ס תחרות קליעה בחץ וקשת, בדיוק מתאים 

לנו, אתה חייב לבוא". בהתחלה לא הבנתי: "מה זאת אומרת? מה הקשר בין חץ וקשת 

לל"ג בעומר?"

"אה, זה מנהג ישן לזכר רבי שמעון שכל ימיו לא נראתה הקשת", הוא הסביר. "כדאי 

שתשתתף, זה ממש אותו עיקרון של קליעה למטרה".

"אוקיי, אבל למה שנשתתף שנינו באותה תחרות? הרי שנינו אף פעם לא מפסידים".

"או, זה ממש לא בעיה", השיב לי שמוליק, "יש כמה קבוצות, לכל קבוצה תחרות בפני 

עצמה. כמובן שלא נהיה ביחד. ואגב", הוא הוסיף, "מי שמנצח מקבל סט ספרי קודש, 

ובדיוק לאחרונה קיבלת ספרייה לחדר, כדאי לך". 

התחלתי להתלהב, זה נשמע ממש מצוין, להשתתף בתחרות רצינית במתנ"ס ולא 

סתם בבית הספר. "טוב", הסכמתי, "אני רץ הביתה להתחיל להתאמן". "מצוין", הוא 

ענה. ידעתי ששמוליק בכלל לא צריך להתאמץ, הוא תמיד יקלע.

בליל ל"ג בעומר הגעתי נרגש למתנ"ס. זה היה באמת מחזה מרשים: המוני ילדים 

התקהלו שם, כולם קיבלו סט חץ וקשת מיוחד והחלו להסתדר בקבוצות. בניגוד להרבה 

ילדים אחרים, הרגשתי בטוח, ידעתי שהתאמנתי ולעולם לא אפסיד. אבל לא ידעתי מה 

מצפה לי...

והיינו  אליהם,  רגיל  שאני  מאלה  ארוכים  למרחקים  לקלוע  מאתנו  דרשו  במתנ"ס 

צריכים לקלוע מספר גדול מאוד של קליעות. בשלב מסוים כבר נחלשתי. היה קשה לי 

לעמוד ולהתרכז, וחשבתי שאולי, אולי בסוף אכשל. אבל אז ראה אותי שמוליק מהצד 

וקרא לעברי: "אלי, אל תתייאש, אתה תמיד קולע למטרה, עכשיו אתה לא תפסיד את 

התואר הזה! אם תיכשל אפילו פעם אחת כבר תרד לרמה אחרת לגמרי - לרמה של 

שחקן שלפעמים נפסל. יש לך כוח, תתגבר!" המילים הללו עודדו אותי. אזרתי את כל 

זה קרה. הצלחתי,  ובסוף  ולהיות ממוקד במטרה,  וניסיתי להתרכז כמה שיותר  כוחי 

וחזרתי הביתה עם סט משניות שלם ומפואר בשני ארגזים חומים.

האמת היא שבימים האחרונים אני כבר לא כל כך להוט אחרי הקליעה למטרה, אני 

מרגיש שמיציתי את התחום ועכשיו אני ַמפנה את המטרה שלי לכיוון אחר - לכיוון 

הספרייה שלי שהתמלאה, ברוך ה'. אני רוצה עכשיו שהספרים האלה ימלאו אותי.
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שאלות להבנה ולדיון

מה ההבדל בין שמוליק לאלי? )שמוליק צלף אלוף מטבעו; אלי צריך להתאמץ כדי להצליח(.	 

להתאמץ 	  צריך  אלי  הזאת  העובדה  בגלל  אחד,  )מצד  כלשהי?  הזה משמעות  להבדל  יש  האם 
יתאמץ, אך  יכול להיכשל אם לא  הרבה, שלא כמו שמוליק; מצד שני, אמנם בפוטנציאל אלי 

למעשה אין שום הבדל בתוצאות המשחק שלהם בפועל(.

למה היה חשוב כל כך לאלי שלא להיפסל אפילו פעם אחת? מה היה קורה אילו היה נפסל פעם 	 
אחת? )ברגע שאלי היה נפסל אפילו פעם אחת הוא כבר לא היה נחשב שחקן שתמיד קולע(. 

לו הייתם מנהלי התחרות והיה עליכם לחלק את הפרסים לא רק לפי ההצלחה אלא גם לפי המאמץ 
– מה הייתם נותנים לאלי ומה הייתם נותנים לשמוליק?

שלב א - מיהו הבינוני )15 דק'( 

בספר לתלמיד משימת פתיחה שבה כל תלמיד מציין לאן הוא שואף להגיע מבחינה רוחנית.

לאחר מכן, בפרק "מבט לתניא" המורה ילמד עם התלמידים הקטע המצוטט מהתניא פרק י"ב:

ְוַהֵּבינֹוִני הּוא ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאין ָהַרע ּגֹוֵבר ָּכל ָּכְך ִלְכֹּבׁש ֶאת ָהִעיר ְקַטָּנה 

ֶׁשֵהם  ַהְּבֵהִמית,  ֶנֶפׁש  ְלבּוֵׁשי  ֹלֶׁשת  ֶׁשּׁשְ ְּדַהְינּו  ְלַהְחִטיאֹו  ַּבּגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש  ]ְּכלֹוַמר,[ 

ַמְחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשִּמַּצד ַהְּקִלָּפה, ֵאין ּגֹוְבִרים ּבֹו ַעל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ְלִהְתַלֵּבׁש 

ַּבּגּוף ַּבּמֹוַח ּוַבֶּפה ּוִבְׁשַאר ְרַמ"ח ֵאָבִרים ְלַהְחִטיָאם ּוְלַטְּמָאם ַחס ְוָׁשלֹום.

ַרק ְׁשלֹוָׁשה ְלבּוֵׁשי ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ֵהם ְלַבָּדם ִמְתַלְּבִׁשים ַּבּגּוף ֶׁשֵהם ַמְחָׁשָבה ִּדּבּור 

ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל ַּתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה. 

ְוֹלא ָעַבר ֲעֵבָרה ִמָּיָמיו ְוֹלא ַיֲעֹבר ְלעֹוָלם.
מענה לשאלות 3-1:

)בשם המושאל( דבר  כלל  בינוני המתארת בדרך  בניגוד למילה  בינוני:  מיהו  בקטע התניא מוסבר 
שהוא "בין לבין" - חצי עברות וחצי זכויות, הבינוני לפי התניא הוא אדם שיש לו יצר הרע, אבל הוא 
ובלבושי  בגופו  לרע שליטה  נותן  ואינו  אינו חוטא  הבינוני לעולם  תמיד.  אותו  ומנצח  עליו  מתגבר 
נפשו. בינוני בשם המושאל הוא כינוי המוסב על התנהגות חיצונית בינונית, ואילו בעל התניא מגדיר 
בינוני לפי המהות הפנימית: בפנים, בנפש, יש לאדם זה גם טוב וגם רע, אך בלבושי נפשו ובהתנהגות 

החיצונית הוא איננו חוטא כלל ובכך הוא שונה לחלוטין מן הבינוני בשם המושאל.

ובהמשך למשימת הסיכום בשיעור הקודם: כשם שאדם נורמלי לא יאכל רעל מרצונו )כיוון שאדם 
בניתוק מהקב"ה,  רואה  כיוון שהוא  יעבור עברות,  רוצה למות(, כך ברור שהבינוני לא  אינו  נורמלי 

אפילו לרגע, רעל ומוות רוחני.

מצד המעשים, הבינוני והצדיק שווים, שּכן שניהם לעולם אינם חוטאים; ההבדל ביניהם הוא בנפש: 
לצדיק אין יצר הרע כלל, ואילו לבינוני יש רע, אלא שהוא מתגבר עליו תמיד.

המורה יכול להציף בשלב זה שאלה: האם יש הבדל מהותי בין צדיק לבינוני? האם זה משנה אם אני 
צדיק או בינוני אם ממילא התוצאה במעשה זהה?

שלב ב' - בין צדיק לבינוני )15 דק'(

בפרק מבט לנפש התלמידים נדרש לשלב את ההיגדים בתרשים הבא:

נחת הרוח העצומה שיש  ונדגיש את  נחדד את מעלת הבינוני לעומת הצדיק,  בפרק "מבט לנפש" 
לקב"ה דווקא מעבודת הבינונים.

את הרעיון נדגים באמצעות מאכלים טעימים – חטיף צ'יפס וסוכרייה.

ניתן להביא אריזות של חטיף צ'יפס )טבעי( ושל סוכרייה או להסתפק באיורים שבספר לתלמיד.

התלמידים יפרטו את הרכיבים: תפוח אדמה, מלח, שמן, סוכר, צבע מאכל, תות ועוד, וייווכחו לגלות 
שלצ'יפס יש רכיבים שבפני עצמם כלל אינם טעימים; חלקם מלוחים מאוד, ובמינון גבוה אף אינם 
אכילים, אך אם מרכיבים אותם יחד במינון מדוד ונכון – מתקבל חטיף טעים. לעומת זאת, הממתק 

המתוק מורכב לכתחילה מחומרים טעימים ולכן הוא מתוק. 

את תכונות החטיפים נקביל למעלות הצדיק והבינוני: הצדיק הוא כמו סוכרייה, כולו טוב לכתחילה – 
רכיבי נפשו, המידות, המעשים – ולכן בעולם הוא פועל רק טוב ומוצא חן בעיני אלוקים ואדם. ואילו 
הבינוני, בדומה לצ'יפס, יש בו מרכיבים שאינם דווקא טעימים )בפני עצמם(: יש לו יצר הרע, מידות 
לא מתוקנות, נטייה למעשים לא חיוביים, ובמינון גבוה הוא יכול להיות אפילו רשע... אך אם ייקח 
את המרכיבים האלה וירסן אותם במידה מתאימה ולמקום נכון, אזי הוא יהיה טעים ופיקנטי. דווקא 

מכיוון שיש בו יצר הרע והוא מתגבר עליו, הוא עושה על ידי כך נחת רוח לבוראו.

לסיכום: לה' יש נחת רוח מיוחדת דווקא כאשר מקיימים מצוות מתוך מאמץ והתגברות.

ביטוי גרפי לתכונות הצדיק הבינוני והרשע ניתן לעשות על הלוח. בתרשים זה רואים את התכונות 
המשותפות לצדיק ולבינוני וכן לרשע ובינוני:

אין לו יצר הרע

לכן אינו רוצה 
לחטוא. 

צדיק

אף פעם אינו 
חוטא בפועל.

יש לו יצר הרע

והוא תמיד 
צריך להיאבק 

איתו תמיד.

לא תמיד 
מתגבר על 

הרע, לפעמים 
חוטא.

רשעבינוני

שלב ג - הלוואי בינוני )10 דק'(

1. התלמידים יציינו שוב את שאיפתם, כבתחילת היחידה, ויבדקו אם לאור הנלמד השתנתה השאיפה, 
ואם כן– מדוע.

כעת יגיעו התלמידים למסקנה ברורה שאנחנו שואפים להיות בינונים. מי שמגיע למדרגת בינוני, בכך 
הוא מממש את מלוא הפוטנציאל שלו. הקב"ה כלל אינו דורש מאתנו להיות צדיקים, כי יש לנו יצר 
הרע; אלא הוא דורש מאתנו להיות בינונים, כי הוא רוצה שנתגבר על הרע שבנו. התגברות זו ְמִסָּבה 

לו כביכול נחת רוח. 

2. בפרק "מבט לחיים" משימה שבה התלמידים נדרשים למלא שיח בין הדמויות הקושרות את שמו 
של ספר התניא )שנלמד ביחידות הפתיחה( לעבודת הבינוני.

ספר התניא מכונה כידוע גם "ספר של בינונים", זאת מפני שהוא מכוון ומדריך כיצד להגיע לדרגת 
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הבינוני, ומראה כי לכל אחד מאתנו יש היכולת והנתונים להגיע לשם. כולנו שואפים להיות בינונים, 
מגיעים  לאט  שלאט  אנשים  ישנם  בחיים.  תחום  עוד  כובשים  פעם  בכל  שלב:  שלב  זאת  ועושים 
הרע,  לשון  לחדול מלדבר  היא  אנשים שההתגברות שלהם  וישנם  וכדומה,  כשרות  לשמירת שבת, 
להימנע מלחשוב רע על חבר וכדומה. כללו של דבר, הבינונים מצליחים לדחות את הרע ולא לתת 

לו להשתלט לעולם.

מבט מסכם 

בספר לתלמיד משפטי סיכום, ומשימה שבה על התלמידים לנסות "לכבוש" צעד אחר צעד תחום 
אחד – תחום הברכות. אפשר להקצות לכך זמן – למשל יום או שבוע – ולבדוק עם התלמידים כיצד 

התקדמה המשימה בפרק הזמן שנקבע.

יחידה מס' 13 - לבושי הנפש
עמ' 62 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר את תפקידם של לבושי הנפש כביטוי לנפש עצמה.	 

התלמיד ילמד על אודות חשיבותה של ההתקשרות לקב"ה בכל לבושי הנפש: מחשבה, דיבור 	 
ומעשה.

 שאלה מהותית: 

איך המצוות מקשרות אותי לקב"ה?

 מושגים נלמדים:

לבושי הנפש-הלבוש הוא התגלות. דרכו אנו מביעים את עצמנו ומשדרים לסביבה. במידה מסוימת 
יש שלושה לבושים שדרכם היא מתגלה:  הלבוש משמש ערוץ תקשורת עם העולם. לנפש האדם 

מחשבה, דיבור ומעשה.

תקציר

הלבוש הוא התגלות. דרכו אנו מביעים את עצמנו ומשדרים לסביבה. במידה מסוימת הלבוש משמש 
ערוץ תקשורת עם העולם. 

לנפש  ובהתאמה,  ומעשה.  דיבור  מחשבה,  מתגלה:  היא  שדרכם  לבושים  שלושה  יש  האדם  לנפש 
ה'  בגדולת  להתבוננות  בעיקר  משמשים  והדיבור  המחשבה  אלו;  לבושים  שלושה  ישנם  האלוקית 
ולימוד התורה, והמעשה משמש לקיום מצוות התורה המעשיות, שהן רצון ה' וציוויו. בכך באים לידי 
ביטוי מעִׂשי רגֵשי אהבת ה' ויראת ה' שנולדו בקרבנו כתוצאה מהמחשבה והדיבור. ובאופן מפורט 

יותר: קיום מצוות עשה נעשה מתוך אהבה, וקיום מצוות לא תעשה נעשה מתוך יראה. 

הכנה נדרשת:

פריטי לבוש המתאימים לבעלי מקצועות שונים ולמצבים שונים; כרטיסיות )נספח 1( 

משך היחידה:

 45 דק'

מהלך השיעור

פתיחה - הלבושים ומשמעותם )10-5 דק'(

המורה יציג לתלמידים שתי ערמות: באחת פריטי לבוש ובשנייה כרטיסים הפוכים שעליהם רשומים 
שמות מקצועות ומצבים שונים. בכל פעם יזמין המורה שני תלמידים יחד שירימו פריט אחד מכל 

ערמה ויקבעו אם הבגד מתאים לאיש או לסיטואציה המוצגים בכרטיס. 
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נקודות להבנה ולדיון

מדוע למצבים מסוימים מתאימים דווקא בגדים מסוימים ולא אחרים? )משום שהבגד מסמל, 	 
מייצג, נוח לשימוש מסוים וכדומה(.

האם תמיד לובשים בגדים שמתאימים למצב או למקצוע? )בדרך כלל כן, שיהיה נוח ומתאים. 	 
לרוב, אדם לא יגיע בבגד עבודה לחתונה ולהפך(.

האם יכול להיות מצב שאדם ילבש דווקא בגד שונה ממה שמצופה ממנו? מה המטרה שלו אם 	 
יעשה כך? )אם זה יקרה, זה יהיה בגלל סיבה מסוימת: כשהוא רוצה להסתתר, להתחפש, להביע 

משהו, או כיוון ששכח, התבלבל וכדומה(.

לייצג אותו בהתאם למי 	  )לאפשר לאדם לצאת החוצה,  )הלבושים(?  מהי המטרה של הבגדים 
שהוא ולמקום עבודתו, למשל שיבחינו בין הרופא לשומר(.

איך הלבוש משמש ערוץ תקשורת שלנו עם העולם? )אחרים מתייחסים אלינו לפי לבושינו, כיוון 	 
שאת הלבושים רואים – לעומת תכונות פנימיות שלא רואים(.

שלב א: מבט לתניא ומבט לחיים – עבודה בחוברת במליאה )10 דק'(

המורה יקרא ויסביר יחד עם התלמידים את הקטע מפרק ד' בתניא: 

ְועֹוד ֵיׁש ְלָכל ֶנֶפׁש ֱאֹלִהית ְׁשֹלָׁשה ְלבּוִׁשים, ֶׁשֵהם ַמְחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל ַּתְרָי"ג 

ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם ְמַקֵּים ְּבַמֲעֶׂשה ָּכל ִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות,

ּוַבִּדּבּור הּוא עֹוֵסק ְּבֵפרּוׁש ָּכל ַּתְרָי"ג ִמְצוֹות ְוִהְלכֹוֵתיֶהן,

ְוסֹודֹות  ְּדָרׁשֹות  ִרְמֵזי,  ִּבְפָׁשֵטי,  יג  ְלַהּׂשִ לֹו  ֶאְפָׁשר  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  יג  ַמּׂשִ הּוא  ּוַבַּמְחָׁשָבה 

ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי ְּכָללּות ַּתְרָי"ג ֶאְבֵרי ַנְפׁשֹו ְמֻלָּבִׁשים ְּבַתְרָי"ג ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.
נדגיש כי בדומה לבגדים, שמהווים ערוץ תקשורת שלנו עם הסביבה, כך גם לנפש שלנו יש שלושה 
לבושים שדרכם אנחנו מתבטאים: המחשבות שלנו מגלות לעצמנו מי אנחנו ועל מה אנחנו חושבים; 
הדיבורים מבטאים את מי שאנחנו, ובאמצעותם אנו מתקשרים עם בני אותה שפה; המעשים מראים 
כלפי חוץ מיהו האדם ומה הוא עושה בעולם. גם לנפש האלוקית יש שלושה לבושים, ודרכם יהודי 
מתקשר עם הקב"ה: במחשבה: מחשבות על הקב"ה והתעסקות בגדולת ה' ובלימוד התורה; בדיבור: 
לימוד תורה והתעסקות בפירושי המצוות וההלכות; במעשה: קיום המצוות המעשיות שה' ציווה עלינו 

לקיימן, ועל ידי כך שאנו עושים אותן אנחנו מקיימים את רצונו בעולם.

התלמידים יענו על השאלות שבעקבות קטע הלימוד בעל פה או במחברת.

הפתיחה  תרגיל  על  כחזרה  מתאים  ללבוש  תפקידים  בין  התלמידים  יתאימו  לחיים"  "מבט  בפרק 
בכיתה, ומחיבור האותיות ישלימו את המשפט: מטרת הלבושים היא לאפשר לאדם לצאת החוצה 

ולייצג אותו בעולם

שלב ב - סיפור אישי+דיון )15 ד'(:

סיפור מספר 14 - לנצח בחידון או לנצח בחיים

שלום לכם. שמי דוד, ואני לומד בכיתה ד'. רציתי לספר לכם על מקרה מעניין שקרה 

לי ממש לאחרונה. 

אני תלמיד טוב, אוהב ללמוד, להקשיב, ובעיקר נהנה מתחרויות וחידונים.

לכן, כאשר המורה הכריז על חידון בית ספרי בהלכות כיבוד הורים שמחתי מאוד 

כמו  לחידון  מוכן  להיות  שאספיק  כדי  הלימוד  ואת  הזמן  את  לתכנן  התחלתי  ומיד 

שצריך ולהגיע לשלב הסיום. התכנית שלי הייתה לנצח, או לפחות להיות סגן ראשון.

ישבתי והשקעתי בלימוד בכל זמן פנוי שהיה לי. שיננתי את ההלכות, עיינתי בחומר 

והשתתפתי בשלבים המקדימים של החידון. באותה תקופה מילא החידון את כל עולמי.

ללמוד  לי  לאפשר  והשתדלו  האפשר  ככל  עליי  להקל  ואימא  אבא  ניסו  זה  בזמן 

בשקט. לפעמים, כשלא הייתה ברירה, אימא הייתה מבקשת ממני בקשות קטנות כמו 

ללכת למכולת או לעזור לה לפרוש את המפה. בדרך כלל הסכמתי רק כעבור זמן רב 

לבוא ולעזור לה, אם בכלל, ובכל פעם כזו ראיתי על הפנים של אימא עננה ומבט מאוד 

מסוים שלא הצלחתי להבין בדיוק את משמעותו.

האמת היא שלא היה לי זמן להתרכז במבט של אימא ולהקדיש לו תשומת לב. הייתי 

עסוק. המשכתי הלאה והתקדמ תי בלימוד לקראת החידון. 

בלילה שלפני החידון הלכתי לישון מוקדם והתכוננתי ליום המחרת בציפייה רבה.

יום החידון הגיע וההתרגשות הייתה רבה. הכנתי את כל הסיכומים ועברתי עליהם 

ולזכות באחד  להגיע לשלב הסופי  וכדי  יש כמה שלבים  ידעתי שבחידון  ושוב.  שוב 

המקומות הראשונים עליי להיות ערני ומרוכז בכל השלבים. 

בעידוד  עליי  והסתכלו  בקהל  ישבו  והם  הקטנים,  אחיי  ושני  אבא  הגיעו  לחידון 

ובהערצה רבה. שמחתי מאוד.

בשלב הראשון עניתי על המבחן שחילקו למתמודדים. הוא היה לי ממש קל, ולא 

התפלאתי כששמעתי את שמי ברשימת העולים לשלב ב'. שלב ב' הוא חידון פומבי 

שבו מוצגים לפנינו מקרים ואנו צריכים לדון בהם בכתב. שלב זה היה קצת מבלבל, 

אבל הייתי מרוכז ועניתי היטב, ואכן נמניתי עם הילדים המעטים שזכו לעלות לשלב ג'.

שלב ג' הוא השלב המלחיץ מכולם. בשלב זה מנהל התלמוד תורה בכבודו ובעצמו 

שואל אותנו שאלות ואנו עונים עליהן בעל פה.

הייתי מתוח מאוד.
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ניסיתי להתרכז בשאלה ששאל אותי המנהל, ואני חושב שעניתי די טוב.

ומה נראה לכם, הצלחתי בחידון?

כן, אני ניצחתי! לא הייתי סגן, אלא זכיתי במקום הראשון! זו הייתה התרגשות גדולה 

מאוד. אבא עלה אל הבמה, לחץ את ידי ואת יד המנהל וכולם נשאו אותי על כפיים.

כולם שמחו בשמחתי ובירכו אותי: "שתזכה להצטיין בכיבוד הורים". שמעתי וחייכתי. 

לא כל כך הבנתי מה הם רוצים, הרי כבר הצטיינתי בכיבוד הורים, לא?

כל  יחד  חגגנו  מיוחדת.  עוגה  לי  והכינה  בשמחתי  אימא  שמחה  הביתה  כשהגעתי 

המשפחה.

יחסית.  פנוי  צהריים  אחר  לי  היה  ופתאום  תורה  מהתלמוד  חזרתי  ביום שלמחרת 

ישבתי וקראתי ספר, ולפתע קראה לי אימא וביקשה ממני לשמור על אחי הקטן.

"אימא, זה לא נוח לי עכשיו, אני באמצע קריאה", עניתי לה אוטומטית.

התחילה  והיא  אליה,  ניגשתי  אתך".  לדבר  רוצה  אני   " ואמרה:  בי  הסתכלה  אימא 

לשאול אותי פרטים על החידון ועל כל מה שלמדנו. עניתי לה בחשק. תמיד מעניין 

ונחמד לספר את כל הפרטים על הניצחון; זה גורם לי תחושה נעימה ממש.

אימא הקשיבה לי בעניין, ואז שאלה: "ומה דעתך, אתה מצטיין בכיבוד הורים?"

עניתי בביטחון: "ברור – עובדה שניצחתי בחידון!"

אימא חייכה. "אתה חושב שמספיק רק לנצח בחידון ולדעת את החומר? אתה לא 

חושב שצריך עוד משהו בשביל להצטיין?"

הסתכלתי בה, ופתאום ראיתי את אותו מבט שהיה לה בימים האחרונים, כשלמדתי 

לחידון.

מה  הבנתי  אימא מתכוונת.  ְלמה  הבנתי  הבנתי...  פתאום  ואז  לה,  לענות  התכוננתי 

פירוש המבט. התביישתי קצת ולא ידעתי מה לענות.

"אתה מבין דוד", קטעה אימא את הדממה, "ללמוד את החומר זה נהדר. להיות בקי 

ולדעת לענות על כל השאלות זה נפלא! אבל הדבר הכי חשוב הוא לקיים את זה! לא 

מספיק רק לדעת ולשנן. הכי חשוב זה לדעת איך ליישם. אני סומכת עליך שאתה ילד 

חכם, ואתה בטח תדע איך ליישם את כל מה שלמדת".

אימא הביטה בי והוסיפה: "אני אשמח לתת לך תעודה נוספת, אישית, ממני אליך. 

תעודת הצטיינות משפחתית בכיבוד הורים. אתן לך אותה כאשר אבא ואני נראה שאתה 

מצטיין גם במעשים. אתה מעוניין להתמודד על התפקיד?"

נקודות לדיון והעמקה 
כאן כדאי לשאול את התלמידים שוב: מהם שלושת לבושי הנפש? )מחשבה, דיבור ומעשה(	 

באיזה שלב בסיפור התבטא כיבוד ההורים בכל אחד מן הלבושים: המחשבה )בלימוד( הדיבור 	 
)השינון והבחינה( והמעשה )בבית(.

איזה לבוש לדעתכם מבטא יותר את כיבוד ההורים – המחשבה, הדיבור או המעשה?	 

המורה יסביר: כל אחד מהלבושים מגלה את מי שאני. אם יש ילד שיש בנפשו תכונה של כיבוד הורים, 
כשיבקשו ממנו עזרה בבית הוא יחשוב: יופי, אני זוכה לקיים את המצווה ומגיע להורים שאעזור להם, 
כיוון שהוא הגילוי  וכמובן גם יעשה. בוודאי שלעשייה שמור המקום הנכבד ביותר  הוא יחשוב כך 
השלם בעולם של מי שאני. עם זאת, כל אחד מן הלבושים חשוב בפני עצמו כי כולם יחד מגלים את 

מי שאני בכל האיברים שה' ברא לי: הראש, הפה ואיברי הגוף.

שלב ג: מבט לחברה ומבט לנפש )10 דק'(

במחשבותינו,  ניכר  עצמנו  של  הביטוי  כי  הממחישות  דוגמאות  מובאות  לחברה"  "מבט  בפעילות 
בדיבורנו ובמעשינו. התכונות )המידות( החיוביות והשליליות מתבטאות כלפי חוץ על ידי הלבושים. 

קטע זה אפשר להעשיר בשני אופנים:

מידה  איזו  לזהות  תנסה  והכיתה  תגובות,  או  מצבים  התלמידים  יציגו  שבהן  קטנות  הצגות  הכנת 
משתקפת באמצעות הלבוש.

הקראת כל אחד מן המצבים במליאה והזמנת תלמידים שיעלו כמה נקודות מבט של דמויות שונות 
למצב המתואר. יתברר כי אופי הדמויות מתבטא בשוני התגובות בלבושי הנפש.

הערה: לבוש המחשבה הוא בעיקרו גילוי נפש האדם כלפי עצמו.

בפרק "מבט לנפש" יובהר כי המצוות מחברות אותנו לקב"ה. 

יוסבר לתלמידים בתמציתיות כי אצל הקדוש ברוך הוא החכמה, השכל והמחשבות הם דבר אחד; אין 
הפרדה בינו ובין המחשבות והרצונות שלו. לכן כאשר אנו מקיימים מצוות )בכל אחד מהלבושים( 
אנו מתקשרים ישירות עם הקב"ה. לפיכך נבין כי על ידי ריבוי המצוות ואף על ידי כל מעשה קטן 
אנו יוצרים חיבור ישיר עם הקב"ה. המצוות הן כמו האיברים של הקב"ה כביכול, ולכן הן מביאות 
להתקשרות שלנו עם הקב"ה. רמ"ח האיברים שבגוף האדם מקבילים למצוות העשה, ושס"ה הגידים 

מקבילים למצוות הלא תעשה.

הרחבה למורה

כאמור, המצוות הן כביכול האיברים של הקב"ה. איבר הוא בעצם דבר גשמי, דומם, הממשיך בתוכו 
את האור והחיּות – ה"אנרגיה" של הנפש. וכפי שתורת הקבלה מנסחת זאת: איבר הוא כלי שמכיל 

בתוכו אור.

כמו בגוף האדם, כך אצל הקב"ה יש 248 מצוות עשה המשולות לאיברים, בכך שהן ממשיכות את 
האור האלוקי לעולם. כשאנו מקיימים מצווה, אנו מביאים אור אלוקי לעולם. לפיכך קיום המצווה 

קושר אותנו בקשר ישיר אל הקב"ה.

כשמסתכלים כך על המצוות, אזי לא משנה אם אנחנו מבינים את המצווה או לא, אם אנחנו "מתחברים" 
אליה או לא, שכן עניין המצווה הוא קודם כול חיבור ישיר לקב"ה. 

ומה לגבי מצוות הלא תעשה?

את מצוות העשה השווינו לאיברים כיוון שהן מביאות לעולם חיּות, אור אלוקי. את מצוות הלא תעשה 
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אנו משווים לגידים שדרכם זורם הדם, שבו הנפש, כך שתפקידם הוא לשמור על עצם החיּות. לפיכך, 
למצוות לא תעשה יש יתרון על פני מצוות עשה.

סיכום: מבט מסכם – יחידני

התלמידים יקראו את משפטי הסיכום של היחידה. מומלץ לקרוא בקול ולחדד את הבנת התלמידים.

התלמידים יקיימו מצווה לדוגמה על פי שלושת הלבושים:

מצוות אהבת ישראל: כל תלמיד נדרש לחשוב ולמצוא מעלות טובות בחבר שלצדו )נדגיש כי עליו 
למצוא לפחות שתיים, אך בוודאי יש הרבה יותר( ולומר לו אותן )מחשבה+דיבור(; כמו כן עליו לרשום 
את התכונות בחוברת שלו במקום המתאים. במעשה: עליו לחפש במשך היום אדם הזקוק לעזרה 

ולסייע לו, ולרשום זאת בחוברת במקום המתאים.

כדאי להקדיש בכיתה לוח/פינה לפתקים אלה, וכך יהיה בכיתה 'קיר המעשים הטובים'.

נספח 1

רשימת תיאורים:

מוזמן רופאעורך דין
לחתונה

תיירמטיילמנקה

מורה
עקרת 

בית

תלמיד/ה 
בבית 
הספר

מוכר 
בחנות

ַסָּבל

מלכת 
אנגלייה

הצעה לפרטי לבוש:

כובע 
חייל

כובע 
מצחייה

תלבושת 
בית ספר

כתר

סינר של 
תינוק

סינר של 
תינוק

בגד 
חלוק עניבהמלוכלך

רופא
כובע 
חייל

שמלה
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יחידה מס' 14 – המעשה הוא העיקר
עמוד 67 בספר לתלמיד

מטרות

- התלמיד ילמד על כוחו ועיקריותו של לבוש המעשה בעולם, ועל תפקידו החשוב בקשר עם הקב"ה 
וקיום מצוותיו. 

 שאלה מהותית: 

למה יש כל כך הרבה מצוות? למה חשוב לדקדק בכל מעשה קטן?

תקציר

ידועים דברי חז"ל "ולא המדרש הוא הִעָקר אלא המעשה" )מסכת אבות א', י"ז(, אולם כיוון שרוחניות 
גבוהה מגשמיות נשאל את עצמנו: מדוע אכן המעשה הוא העיקר? בפשטות, ניתן לראות כי אדם שרק 
מתכנן, חושב או לומד ואינו מבצע דבר – חסר את העיקר. האדמו"ר הזקן בתניא מעמיק להסביר כי 
רצונו העיקרי של הקב"ה הוא לפעול ולהאיר את העולם הזה הגשמי. כיוון שהנפש האלוקית אינה 
צריכה זיכוך, הרי שתפקידנו לפעול בגשמיות עצמה ובמעשים גשמיים כדי להאיר את העולם. עלינו 

לפעול בנפש החיונית ובגוף הגשמי, ורק אז נפעלת שלמות הכוונה.

הכנה נדרשת: 

אין

משך היחידה:

45 דק'

מהלך השיעור

סיפור מהחיים + דיון )10 דק'(

סיפור מספר 15 - העיקר הכוונה?!

שלום לכם! שמי אלי, ואני לומד בכיתה ז'. 

בשנה שעברה חוויתי אירוע לא כל כך נעים, ועליו אני רוצה לספר לכם. נולדתי יום 

אחרי תשעה באב. מכיוון שבתאריך זה יוצאים לחופשת בין הזמנים, אין לי הזדמנות 

לציין את יום הולדתי בכיתה, ואנחנו מציינים אותו תמיד בבית, בקרב המשפחה. בשנה 

שעברה חשבתי שיש עניין מיוחד לציין את התאריך גם עם חברים, והחלטתי לארגן 

לכולם  חילקתי  הלימודים  סיום  שלפני  ביום  בביתי.  הכיתה  לחברי  קטנה  התוועדות 

פתקים ובהם תזכורת, וגם הודעתי בעל פה על ההתוועדות שאני מארגן. החברים שמחו 

על ההזדמנות למפגש בבין הזמנים ואמרו שוודאי ישמחו להגיע.

בערב יום ההולדת התקשרתי לחברים והזכרתי להם שוב את ההתוועדות ואת השעה 

המדויקת, ודאגתי לכל ההכנות בביתי.

לי להכין דבר תורה מתאים  וארגון השולחן, אבא עזר  לי עם הכיבוד  אימא עזרה 

לתאריך של יום ההולדת. בקיצור – התכוננתי במרץ. ממש חיכיתי שיבוא הערב ושתגיע 

השעה שבה קבענו את ההתוועדות. 

בדקתי שוב ושוב שהכול מסודר ומוכן. השולחן היה כבר מאורגן, הבאתי כיסאות 

והבטחתי להם כמובן שאחזיר אותם מיד בסיום ההתוועדות. חיכיתי כבר  מהשכנים 

שהחברים יגיעו.

השעה שקבענו הגיעה ועדיין לא באו חברים. זה היה מובן, אפילו לא ציפיתי שיגיעו 

בזמן. ככה זה אצלנו. תיארתי לעצמי שתוך חצי שעה החדר יתמלא. אחרי רבע שעה 

בערך הסתכלתי שוב בשעון וחשבתי לעצמי שקצת מוזר שאף אחד עדיין לא הגיע. 

עברו עוד כמה דקות וכבר התחלתי להיות קצת לחוץ. שאלתי את אימא מה דעתה, 

והיא אמרה שזה באמת קצת מוזר, אבל הציעה לחכות עוד קצת. היא ניסתה להרגיע 

אותי: "בטח הם התעכבו בתפילה ומיד הם יבואו". 

אחרי כמה דקות הצטרפה גם אימא לממתינים, אלא שאף דפיקה לא נשמעה על 

הדלת. עברה שעה ואף אחד לא נכנס... אבא חזר הביתה, וכיוון שאף אחד אחר לא 

הגיע, פשוט התיישבנו להתוועדות משפחתית: אימא, אבא ואני. עד סוף הערב אף חבר 

לא נכנס. 

הלכתי לישון עצוב מאוד. אני חושב שגם בכיתי. הרגשתי מושפל. הרגשתי שבמקום 

לשמוח ביום הולדתי נגרם לי צער גדול מאוד.

ביום שלמחרת פגשתי שניים מהחברים שלי ליד בית הכנסת. הם אמרו שלום כרגיל, 
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ובכלל לא התייחסו לליל אמש. התביישתי לשאול אותם מה קרה והמשכתי הלאה. 

אחר כך הגיע חבר נוסף שאתו אני קצת יותר בקשר, והעזתי לשאול אותו למה הוא לא 

הגיע אתמול. הוא מיד התנצל: "כן, ממש תכננתי להגיע, אבל פשוט לא הסתדר לי. איך 

היה?" התביישתי להגיד לו מה שאירע. ניסית להתחמק, אבל בסוף הוא הצליח להבין 

שכנראה לא הגיעו חברים. הוא שאל את שני החברים אם הם היו ביום ההולדת אתמול, 

והם מיד טפחו על מצחם: "אוי, ממש שכחנו. ממש רצינו להגיע!"

בערב התקשר חבר משכונה רחוקה יותר והתנצל על כך שהוא לא הגיע. הוא אמר 

שהוא התכוון להגיע אך בסוף הוא נאלץ להישאר בבית עם אחיו.

 כבר הבנתי את הרעיון והעדפתי שלא לשמוע את כל התירוצים של החברים. בעצם 

זה לא ממש משנה. אני די בטוח שהסיבות שלהם באמת מוצדקות והגיוניות, אך בסופו 

וזו הייתה  יום הולדתי, אף אחד לא הגיע,  של דבר להתוועדות שאני ארגנתי, לכבוד 

התוצאה שנחקקה אצלי.

כשהחזרתי לשכן את הכיסאות ששאלתי ממנו, הוא שם לב לפניי הנפולות ושאל 

אותי מה קרה. סיפרתי לו בקצרה על ההתוועדות שלא התקיימה, על הכוונות הטובות 

של החברים ועל כך שבסופו של דבר, בפועל, אף אחד לא הגיע.

השכן הקשיב לי בהתעניינות והשתתף בצערי. בחכמתו הרבה הוא אמר: "אלי, אני 

כל כך מבין את ההרגשה הלא נעימה שנגרמה לך ואת זה שאתה מאוכזב מכך שהרצון 

שלך לקיים התוועדות עם החברים לא התקיים. אני מקווה מאוד שבשנה הבאה תהיה 

אפשרות לתקן את מה שקרה אמש, אבל אני חושב שאפשר ללמוד מזה דבר מאוד 

חשוב: גם הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים מצוות, הוא רוצה את המעשים שלנו. הרבה 

פעמים אנחנו מתכוונים לעשות, מתכננים לעשות, רצינו לעשות – וברגע האחרון לא 

עשינו מכל מיני סיבות ותירוצים... הרצון של הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, הוא 

כל  למרות  בפועל,  זאת  מבצעים  לא  אנחנו  אם  בקשתו.  את  שנעשה   – אליו  שנגיע 

הכוונות, הרצון של הקדוש ברוך הוא לא מתקיים! אלי היקר, הפסדת את התוועדות 

יום ההולדת עם חבריך, אבל אני חושב שהרווחת דבר מאוד חשוב: הבנת את כוחם של 

המעשים שלנו. על ידי הפעולות שלנו אנו משמחים את הקדוש ברוך הוא".

הקשבתי לדברי השכן ברצנות רבה ויצאתי מביתו מהורהר. 

והנה, עוד מעט עוברת לה עוד שנה, ויום ההולדת שלי מגיע שוב. מה אתם חושבים? 

ולא. לקיים התוועדות ביום ההולדת זה אחד  שהשנה אני לא אארגן התוועדות? לא 

להתכוון  רק  לא  השנה  יזכרו  שלי  שהחברים  מקווה  אני  ביותר.  החשובים  המנהגים 

ולרצות להגיע, אלא שאראה אותם בבית שלי ממש, שמחים יחד אתי.

נקודות לדיון

מה היה הרצון של אלי?	 

האם החברים לא רצו להגיע? מה קרה בפועל? )החברים כן רצו להגיע, אך הם שכחו או שהיו להם 	 
התחייבויות אחרות. בפועל אף אחד לא הגיע(.

האם העובדה שהחברים רצו להגיע שינתה את התוצאה הסופית שאותה ראה וחווה אלי?	 

מהו הרצון של הקדוש ברוך הוא? )שנקיים מצוות(; כיצד אפשר לקיים רצון זה? )על ידי עשייה 	 
בפועל(; האם כאשר יש רק כוונה בלבד אנו מקיימים את רצון ה'? )הכוונה חשובה, אך היא לבדה 

איננה משמעותית. העיקר הוא המעשה בפועל(.

שלב א - לא המדרש עיקר )10 דק'(

בפרק "מבט למקורות" יעּבדו התלמידים את מאמר חז"ל שהובא לעיל "ולא המדרש הוא הִעָקר אלא 
המעשה". בפני התלמידים מוצגים כמה משפטים של דוברים שהתכוונו ואף תכננו – אך לא ביצעו את 
הדבר. טעותם היא שהם מסתפקים ברצון הלב או בתכנון במוח אך אינם "מורידים" את הדבר לידי 

מעשה.

שלב ב - להוסיף אור )15 דק'(

בפרק "מבט לתניא" יעמיקו התלמידים בכוונת דברי חז"ל על פי דברי בעל התניא בפרקים ל"ז ו-ל"ח:

ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ִמּׁשּום  ַהַּמֲעֶׂשה...  ֶאָּלא  ִעָּקר  ַהִּמְדָרׁש  ֹלא  רז"ל:  ָאְמרּו 

ְלִאַהְּפָכא  ַּדְוָקא,  ַּבַּתְחּתֹוִנים  ִּדיָרה  ִיְתָּבַרְך  לֹו  ִלְהיֹות  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ִויִריָדתֹו  ְּבִריָאתֹו 

ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא ]ַלֲהֹפְך ֹחֶׁשְך ְלאֹור[, ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ַהַּגְׁשִמית ַּדְייָקא 

]ַּדְוָקא[.
)תניא, פרק ל"ז(

ְוַהְינּו ִמּׁשּום ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֵאיָנּה ְצִריָכה ִּתּקּון ְלַעְצָמּה ְּבִמְצֹות,

ַרק ְלַהְמִׁשיְך אֹור ְלַתֵּקן ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ְוַהּגּוף ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ֶׁשַהֶּנֶפׁש ְמַדֶּבֶרת 

ְּבה' ]ַּבֲחֵמֶׁשת[ מֹוְצאֹות ַהֶּפה ְוֵכן ְּבִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ֶׁשַהֶּנֶפׁש עֹוָׂשה ִּבְׁשַאר ֶאְבֵרי ַהּגּוף. 
)תניא, פרק ל"ח(

יוסבר כי הקב"ה ברא עולם גשמי וברצונו להאיר את המקום הגשמי החשוך דווקא. אדם שפועל רק 
עם הנשמה נשאר באור, אולם הקב"ה שלח אותנו להאיר את העולם הגשמי. על ידי קיום המצוות 
בגשמיות העולם )נטילת ידים במים, הנעת השפתיים בברכה על הלחם וכדומה( האדם פועל בעולם 

וממלא את העולם בכבודו של ה'. 

ומהם ה"תחתונים" שצריך לעשות בהם דירה? העולם הגשמי, הנפש הבהמית )מידות רעות, יצר הרע 
וכדומה( והגוף הגשמי. 

מן המקור השני עולה כי גם ללבוש הדיבור יש ממד מעשי בדומה ללבושי המעשה האחרים, כיוון 
שיש לדיבור ביטוי בעולם הגשמי, על ידי חמשת מוצאי הפה.
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שלב ג - לחשוב וגם לבצע )10 דק'(

יבינו את המתח שבין כוונה למעשה בחיי היומיום. דף  אנו מציעים פעילות אישית בה התלמידים 
העבודה הינו אישי. )ראה נספח 1(

לערוך את הפעילות כמשחק במליאה כך: כל התלמידים עומדים בשורה. המורה מקריא את המשפטים, 
ובמידה שהתלמיד מסכים עם המשפט ומכיר בחשיבותו – הוא נדרש להתקדם מרצפת אחת. בסיום 
ההקראה כל תלמיד מסמן לאן הגיע )אפשר להשאיר נעל אחת במקום או לסמן במדבקה על הרצפה( 
וחוזרים שוב לנקודת ההתחלה. המורה מקריא שוב את המשפטים, והפעם כל תלמיד מתקדם מרצפת 
במידה שהוא מבצע את המשפט הזה. בסיום הפעילות יוכלו התלמידים לבחון את הפער בין מידת 

ההבנה במחשבה ובדיבור ובין מידת המעשה, ויפנימו כי המעשה הוא העיקר. 

הערה: מובן שבפעילות בעל פה כל מורה יכול לבחור משפטים נוספים או אחרים המתאימים יותר 
לתלמידי כיתתו על פי היכרותו עמם.

מבט מסכם

ד': "לפיכך צריך כל אדם  ג',  התלמידים נדרשים לעיין ולמצוא את קטע הרמב"ם בהלכות תשובה 
שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב.

ָחָטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה.

עשה מצוה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה".

על פי קטע זה העולם כולו שקול, ובכוחו של מעשה יחיד קטן להכריע את הכף.

התלמידים נדרשים לצייר ציור מתאים בחוברות )מאזניים( ולשלב בציור )בכף המאזניים( מצווה או 
מצוות שהם מתכוונים לקיים בפועל כדי להמחיש את כוחו של המעשה.

נספח 1

56 רהי ה אוה השעמה

לחשוב ולבצע
מבט 
לחיים

בכל אחד מן ההיגדים שלפניכם סמנובטור הימני אם הוא חשוב בעיניכם.

אחר כך סמנובטור השמאלי אם אתם עושים את הדברים הללו ַּבּפֹוַעל.

הפעילות היא אישית, והתוצאות לעיניכם בלבד. השתדלו לענות בכנות ככל האפשר! 

אני עושה זאת בפועלזה חשוב בעיניי

חשוב מאוד להגיד חת"ת בכל יום.

חשוב מאוד להכין נטלה וקערה לנטילת ידיים ליד המיטה 

לפני השינה.

חשוב מאוד להקפיד על דוגמה אישית בדיבור.

יש להקפיד על בגדים מכובדים וצנועים.

צריך להתנהג בכבוד למורים.

כאשר ההורים מבקשים משהו יש למלא את בקשתם 

בכבוד ובסבר פנים יפות.

חשוב מאוד להשתתף בשולחן שבת בניגונים ובדברי תורה.

חשוב מאוד לציין תאריכים חסידיים בהתוועדות 

ובהחלטות טובות.

סך הכול:

סכמו את מספר סימוני ה- בכל אחד מן הטורים.

נקודה למחשבה: באיזה טור עליכם לשפר את התוצאות שהשגתם? 
האם אתם חזקים יותר בתחום המחשבה או בתחום המעשה? מה זה אומר עליכם? !

56 רהי ה אוה השעמה

לחשוב ולבצע
מבט 
לחיים

בכל אחד מן ההיגדים שלפניכם סמנובטור הימני אם הוא חשוב בעיניכם.

אחר כך סמנובטור השמאלי אם אתם עושים את הדברים הללו ַּבּפֹוַעל.

הפעילות היא אישית, והתוצאות לעיניכם בלבד. השתדלו לענות בכנות ככל האפשר! 

אני עושה זאת בפועלזה חשוב בעיניי

חשוב מאוד להגיד חת"ת בכל יום.

חשוב מאוד להכין נטלה וקערה לנטילת ידיים ליד המיטה 

לפני השינה.

חשוב מאוד להקפיד על דוגמה אישית בדיבור.

יש להקפיד על בגדים מכובדים וצנועים.

צריך להתנהג בכבוד למורים.

כאשר ההורים מבקשים משהו יש למלא את בקשתם 

בכבוד ובסבר פנים יפות.

חשוב מאוד להשתתף בשולחן שבת בניגונים ובדברי תורה.

חשוב מאוד לציין תאריכים חסידיים בהתוועדות 

ובהחלטות טובות.

סך הכול:

סכמו את מספר סימוני ה- בכל אחד מן הטורים.

נקודה למחשבה: באיזה טור עליכם לשפר את התוצאות שהשגתם? 
האם אתם חזקים יותר בתחום המחשבה או בתחום המעשה? מה זה אומר עליכם? !

יחידה מס' 15 - כוונה ומעשה 
עמ' 71 בספר לתלמיד

מטרות

ה', ומאידך במעלתה של הכוונה 	  יכיר בחשיבותו של המעשה כבסיס עיקרי בעבודת  התלמיד 
להעלות את המעשה, כבמשל העוף והכנפיים המופיע בתניא.

התלמיד ישאף להוסיף במעשים ולגרום למעשים להיות נעלים יותר - על ידי הַּכוונה. 	 

 שאלה מהותית: 

מה חשוב יותר: כוונה או מעשה? מהי החשיבות שבכל אחד מהם?

 מושגים נלמדים: 

מצוות אנשים מלומדה - קיום מצוות מתוך הרגל, ללא התלהבות והתרגשות.

מתוך שלא לשמה בא לשמה - להתחיל לקיים מצוות בפועל גם כשאין עדיין כוונה שלמה, ובע"ה 
בהמשך לקיים את המצוות עם כוונה. כשמצליחים לקיים מצווה לשמה, גם המצוות שקיימנו לפני כן 

ללא כוונה, מתעלות מעלה מעלה.

תקציר

בשיעור הקודם למדנו על לבושי הנפש ועל כוחו של המעשה שהוא העיקר. שיעור זה יתמקד בשילוב 
שבין כוונה למעשה, ובו נעמוד על הצורך בכל אחד מהם. מחד, המעשה נחשב לעיקר כיוון שדרכו 
נוצר הקשר של האלוקות עם העולם הגשמי. מאידך, קיום המצוות עלול להיעשות כמצוות אנשים 
מלומדה, ללא מחשבה מיוחדת, או אפילו שלא מתוך מטרה לקיום מצווה אלא כהרגל. המעשה ללא 
כוונה נמשל לעוף ללא כנפיים: כשם שכנפי העוף מגביהות אותו מעלה מעלה, כך כוונה נכונה ואמתית 

מעלה את המעשה לקדושה ולרמה גבוהה יותר. 

הכנה נדרשת

שני צילומים של ציור העוף, גזורים לפאזל. 

ציוד מתאים )דפים, חוט( לתליית הציפורים.

משך היחידה: 

שיעור כפול

מהלך השיעור

שלב א - סיפור אישי + דיון )15 דק'(
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סיפור מספר 16 - כוונה ומעשה

ללמוד  והתחלתי  שנתיים,  לפני  מאוקראינה  לארץ  עליתי  אולגה.  שמי  לכם,  שלום 

בכיתה ה' בבית ספר דתי בעיר שבה אני גרה. 

החברות מתייחסות אליי בסך הכול יפה מאוד, המורות עוזרות לי ואני מרגישה נעים 

בבית הספר. אמנם אני לא מספיק מכירה את כל המצוות שאנו לומדים עליהן, אך לאט 

לאט אני לומדת עוד ועוד, ומאוד אוהבת להיות דתייה. אני ממש מתרגשת בכל מצווה 

שאני מקיימת.

אני יושבת בכיתה ליד ָׂשִרי. שרי היא ילדה נמרצת ושובבה, בשיעורים היא מפטפטת 

הרבה ובהפסקות היא מנהלת את כל המשחקים. בדרך כלל השולחן שלנו מבולגן ואני 

לא כל כך מפריעה לה להתעסק בכל הדברים שלה.

יום אחד הזמינה אותי שרי לבית שלה אחר הצהריים. ממש שמחתי והתרגשתי! אני 

עדיין חדשה ואני לא כל כך מכירה את הבתים של החברות שלי ואת המשפחות שלהן.

כשהגענו לביתה, אמה של שרי קיבלה אותנו בחיוך, והציעה לנו לשתות. לקחנו את 

כוסות השתייה, ואני התחלתי לברך מילה במילה, לאט, כמו שלמדתי. חשבתי שגם שרי 

תגיד בקול יחד אתי, אבל עד שסיימתי את הברכה שרי כבר גמרה לשתות את הכוס 

שלה. רציתי ששרי תענה לי אמן בכוונה ובקול, לכן בירכתי עוד יותר לאט ובקול רם. 

אבל לא הצלחתי לשמוע, אולי היא לחשה.

שתיתי לאט והייתי מהורהרת. לא הבנתי מה קרה. מצד אחד קינאתי בשרי על כל מה 

שהיא יודעת ומבינה. הלוואי שהייתי יודעת ומכירה כל כך הרבה מצוות ועושה אותן 

כל כך בקלות ובטבעיות. מצד שני, אני בכלל לא מרגישה ששרי מקיימת מצוות. היא 

עושה אותן כל כך מהר ובדרך אגב )זו מילה חדשה שלמדתי!(.

"אולגה,  בידי.  מושכת  ששרי  הרגשתי  שפתאום  עד  לעצמי  להרהר  המשכתי  וכך 

איפה את? כבר מזמן אני קוראת לך לבוא לחדר והייתי בטוחה שהגעת אחריי. מה את 

חולמת?" 

באמת, אני ילדה די חולמנית. אימא שלי צוחקת עליי שכשאני מתחילה לחשוב אני 

לא מסיימת...

הסמקתי ומיד פניתי ללכת אחרי שרי לחדר שלה.

שרי התחילה לצחוק ושאלה: "מה את חושבת כל כך הרבה? את רוצה להיות פרופסור 

כשתהיי גדולה?"

דיברנו וקצת צחקנו, ושרי פתאום נזכרה שהיא שכחה לקרוא את הפרק האישי שלה 

בתהילים. היא התחילה לרטון: "אוף, הפרק שלי השנה כל כך ארוך". היא לקחה את 

הסידור, מלמלה, וסגרה אותו חת-שתיים. זה היה כל כך מוזר! לא הבנתי: אם הוא ארוך, 

איך ייתכן שהיא כבר גמרה להגיד אותו כל כך מהר?

אחר כך שיחקנו יחד במשחק שנקרא מונופול השבת. במשחק היו הרבה מושגים 

שבכלל לא הכרתי, וזה היה ממש מאכזב. לא זכרתי מה זה "מוקצה" והתבלבלתי שוב 

ושוב. שרי הסתכלה עליי בפליאה: "אולגה, את עדיין לא יודעת מה זה 'מוקצה'?" שרי 

עצובה מאוד מכך שאני  הייתי  אני שקעתי שוב במחשבות.  לי אבל  ניסתה להסביר 

עדיין לא מכירה את המצוות, ואני לומדת אותן כל כך לאט. משמח אותי שה' נתן לנו 

הרבה מצוות, ואני רוצה לקיים את כולן! הלוואי שאדע אותן כמו שרי. 

אבל בעצם, שרי בכלל לא נראית כמו אחת שמתלהבת מהמצוות. היא אמנם יודעת 

הרבה, אבל עושה אותן בעייפות וממהרת לסיים... 

הרגשתי שאני ממש לא מבינה. שרי שאלה אותי שוב ושוב על מה אני חושבת, ובסוף 

התחלתי להסביר את עצמי: "שרי, אני אוהבת לקיים מצוות. אני כל כך מתרגשת כשאני 

שיש  הזכות  על  וחושבת  בראש  מתכוננת  המצווה,  על  חושבת  אני  מצווה!  מקיימת 

לי לקיים את רצון ה'! באמת ככה אני מרגישה, כיוון שכל כך הרבה שנים לא ידעתי 

על המצוות!" שרי קטעה אותי: "אני מבינה מה שאת אומרת. את מתכוונת שכשאת 

מקיימת מצוות יש לך כוונה, נכון? קוראים לזה 'כוונה', אולגה. כשאת לא רק מקיימת 

מצוות אלא גם חושבת עליהן וחושבת על הקשר שלך עם ה' כשאת מקיימת אותן". 

התלהבתי וקראתי: "כן זה בדיוק מה שאני מרגישה! אבל שרי, איך את יודעת מה זו 

כוונה? ֶאממ, לא כל כך נעים לי לשאול, אבל גם את מתכוונת?" שרי הסמיקה והייתה 

אני מתכוונת  כוונה.  לי  "בטח שיש  ואמרה בקול שקט:  בי  היא הביטה  נבוכה.  מאוד 

לקיים מצוות. המצוות חשובות לי. אבל בעצם, את קצת צודקת. אני מבינה למה את 

שואלת... אני לא תמיד זוכרת את זה. כנראה שממש התרגלתי לקיים מצוות. לפעמים 

אני חושבת על מה שאני עושה, אבל הרבה פעמים אני פשוט עושה את מה שאני רגילה 

וזהו. עכשיו כשאני חושבת על זה, נדמה לי שאני ממש מפסידה". 

"אולגה", פנתה אליי שרי, "תוכלי ללמד אותי איך להתרגש מהמצוות? גם אני הייתי 

רוצה להצליח לכוון כמוך!"
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נקודות לדיון והעמקה 

• מי מקיימת מצוות רבות יותר? מי מתלהבת יותר מקיום המצוות?	

• מה היה קשה לאולגה להבין? )איך אפשר לקיים מצוות ללא כוונה( 	

• האם אפשר לקבוע מי נוהגת נכון יותר – אולגה או של שרי?	

מכוונה  או  רע  מרצון  נובעת  לא  שרי  של  התנהגותה  כי  להדגיש  חשוב  לדיון.  פתוחה  )התשובה 
רעה חלילה, אלא מתוך הרגל. היא מקיימת את המצוות "כמצוות אנשים מלומדה" ללא התלהבות 

והעמקה(.

• מה חשוב יותר לדעתכם – הכוונה או המעשה?	

שלב א' – מבט לתניא – עבודה בחוברת במליאה )10 דק'(

המורה יקרא ויסביר יחד עם התלמידים את קטעי התניא:

ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָאְמרּו: ְּתִפָּלה אֹו ְׁשַאר ְּבָרָכה ְּבֹלא ַּכָּוָנה, ֵהן ְּכגּוף ְּבֹלא ְנָׁשָמה. )תניא, 
פרק ל"ח(

ֲאָבל ֲעבֹוָדה ְּבִלי ִהְתעֹוְררּות ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ]ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ַלקב"ה[... ַרק ִהיא ִנְׁשֶאֶרת 

ְמֻסֶּתֶרת ַּבֵּלב ְּכתֹוַלְדָּתּה ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה ֹקֶדם ָהֲעבֹוָדה - ֲהֵרי ֲעבֹוָדה זֹו ִנְׁשֶאֶרת ְלַמָּטה 

ְּבִיחּודֹו  ְוִלָּכֵלל  ַלֲעלֹות  ֹּכַח  ָּבּה  ְוֵאין  ָהעֹוָלמֹות,  ִחיצֹוִנּיּות  ַהִּנְקָרא  ַהֵּפרּוד,  ְּבעֹוַלם 

ִיְתָּבַרְך...

...ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵאין ָאָדם עֹוֶׂשה ָּדָבר ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו ְלַמְלאֹות ְרצֹונֹו, ֶאָּלא ִאם ֵּכן אֹוֲהבֹו 

אֹו ָיֵרא ִמֶּמּנּו, ָּכְך ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִלְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת, ְלַמְלאֹות ְרצֹונֹו ְלַבד, ְּבִלי 

ִזְכרֹון ְוִהְתעֹוְררּות ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו... )תניא, פרק ל"ט(
הסבר הקטעים )ומענה לשאלות 4-1(:

הִּפסקה הראשונה מלמדת על הצורך בכוונה. למרות חשיבותו העצומה של המעשה - דווקא הכוונה 
נמשלה לנשמה. גוף איננו יכול להתקיים ללא נשמה, ולכן לכאורה צריך כוונה, אף על פי שהיא אינה 
על  הקודם  בשיעור  שנלמדו  ההסברים  כל  בשל  ורצוי  לעיקרי  שנחשב  הוא  המצווה  קיום  העיקר. 
חשיבות המעשה; הקיום נחשב ל"גוף". אולם בלי כוונה, הוא נחשב ל"גוף ללא נשמה", לכן הכוונה 

נצרכת )שאלות 2-1(

הִּפסקה השנייה מלמדת לעומק על מהות הכוונה: כאשר מקיימים מצווה ללא כוונה, כלומר ללא 
התעוררות אהבה ויראה לקב"ה, אין למצווה זו היכולת לעלות לעולמות עליונים יותר )שאלה 3(. בעל 
התניא משווה בין מעשה שאדם עושה לשם קיום רצון חברו מתוך אהבה או יראה, ובין המעשים שאנו 

מבצעים לשם קיום רצון הקב"ה, הנובעים אף הם מאהבה ומיראה כלפי הקב"ה )שאלה 4(.

נותרת השאלה: מה חשוב יותר – הכוונה או המעשה? אפשר לטעון לטובת כל אחד מן הצדדים: מצד 
אחד, המעשה חשוב כיוון שלפי המשל הגוף הוא העיקר ואילו הנשמה, כשהיא לעצמה בעולם הזה, 
לא נראית בכלל, וחז"ל אמרו: "לא המדרש עיקר אלא המעשה". מצד שני, גוף בלי נשמה אין לו חיים 
ואין לו רוחניות, לכן לכאורה הכוונה היא העיקר. מכאן שצריכים ְלמעשה את שניהם. עלינו להבין את 

המעלה שבכל אחד מהם ולהשתדל במעשים וגם בכוונות.

כאן כדאי להציג בפני התלמידים את משל העוף והכנפיים שבאמצעותו יעמדו התלמידים על השאלה 

האם יש טעם לקיים מצוות אם אין בהן כוונה.

המורה יחלק את התלמידים לשתי קבוצות, כל קבוצה תקבל את פאזל הציפור ותרכיב אותו. לחלופין 

אפשר לתלות את התמונה ישירות על הלוח. התלמידים יגלו תמונה של ציפור – עוף, אך ללא כנפיים. 

המורה יכוון את התלמידים לזהות מה חסר בעוף. במצב זה, מה יכול העוף לעשות ומה לא? )יש לו 

גוף אך אין לו כנפיים. הוא אינו יכול להמריא למעלה, לעוף(. 

המורה יציג לתלמידים את ההשוואה בין העוף ללא הכנפיים ובין מצוות ללא כוונה: אכן, המעשה הוא 

העיקר, ולכן אנו מקיימים את המצוות, אך הכוונה מוסיפה למצווה ומעלה אותה לדרגה גבוהה יותר, 

וזו המעלה שבקיום מצוות עם כוונה. המעשה נמשל לגוף העוף: כאשר מקיימים מצווה נעשה שינוי 

בעולם ונוסף אור בעולם. אך כאשר המצווה נעשית ללא כוונה, היא כמו גוף ללא כנפיים. הכנפיים 

כוונה, היא  נוספת למצווה  ובהקבלה, כאשר  ולהמריא מעלה,  לו להתרומם  עוזרות  שנוספות לעוף 

יכולה לעלות לעולמות עליונים ולהשפיע אור לעולם בדרגה גבוהה הרבה יותר.

מבט לנפש – הכוונה והמעשה - יחידני )10 דק'( 

התלמיד נדרש לחשוב על מעשה ולבדוק מה היו כוונותיו במעשה זה. בין הכוונות יש כמה סוגים: 

ה'.  רצון  לקיום  ממש  המכוונת  נעלית  בדרגה  וכוונות  בינונית  בדרגה  כוונות  נמוכה,  בדרגה  כוונות 

התלמיד מתנסה ב"דירוג" הכוונה שלו, וחושב כיצד אפשר להעלות את הדרגה שבה התכוון לדרגה 

גבוהה יותר.

חשוב להדגיש לתלמידים כי גם אם כעת קיום המצוות שלהם לא נעשה תמיד מתוך כוונה – מתוך 

שלא לשמה יבואו לשמה! ככל שיקיימו מצוות רבות יותר כך יעמיקו בקיום המצוות ויתווספו להן 

כוונות. כמו כן, כוונות המצווה יעלו למפרע גם את המצוות שקיימו בעבר ללא כוונה.

עם או בלי כוונה? )10 דק'(

בפרק "מבט לחברה" התלמידים קוראים את המקרים ומנתחים מהי המצווה והאם היא נעשתה מתוך 

כוונה, וחושבים כיצד אפשר להוסיף לקיומה כך שתיעשה בכוונה.

בפרק "מבט לעולם" – המבנה העשרוני, פתרון החידה הוא אפס. התלמידים לומדים על ההשוואה בין 

האפסים, המשנים את ערך הספרה, ובין הכוונה, המשנה את ערך המצווה ומעלה אותה לרמה גבוהה 

יותר )אף שהיא כשלעצמה אינה מספיקה(.

איך מתכוונים? מבט לחיים - יחידני+מליאה )10 דק'( 

ויהיה עליהם לבחור משבצת מן הטור הראשון  בין שתי הדמויות,  יקראו את הדו-שיח  התלמידים 

ולהתאים לה שתי משבצות מן הטורים האחרים כך שיקבלו משפט מתאים המלמד איך מתכוונים, על 

ידי כמה דוגמאות. במידה שהזמן אינו מאפשר את ביצוע המשימה בכיתה, ניתן להשאיר פעילות זו 

לשיעורי בית. התשובות שאמורות להתקבל מסומנות בטבלה שלפניכם:
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1. כאשר אתה מתפלל
6. אתה לא עושה זאת רק כי 

אתה נהנה מהנתינה,

6. הסיבה העיקרית היא שממ
צווה זו מקרבת את הגאולה, 

ואתה רוצה לקרב את הגאולה!

2. כאשר את מתלבשת 
בצניעות

1. אתה לא רק ממלמל,
2. אלא חושבת על כך שאת 
ממשמשת דוגמה חסידית ומקד

שת את השם בהופעתך!

3. כאשר אתה לומד 
בשיעורי משנה

2. את לא עושה זאת רק כי זה 
התקנון של בית הספר,

3. אלא זוכר כי בכך אתה 
מקיים מצוות תלמוד תורה!

4. כאשר אתה צם ביום 
כיפור

5. את לא עושה זאת רק כי כך 
התרגלת מגיל קטן,

1. אלא חושב על המילים שאתה 
מוציא מהפה.

5. כאשר את מדליקה 
נרות שבת

3. אתה לא עושה זאת רק כי 
אתה רוצה להצליח במבחן,

5. אלא חושבת על האור שאת 
מוסיפה בעולם!

6. כאשר אתה נותן צדקה
4. אתה לא עושה זאת רק כי 

צריך,
4. אלא זוכר כי בכך אתה 

מקיים את רצון ה'!

סיכום: מבט מסכם – יחידני )30-5 דק', בהתאם לאופי הפעילות(

את משפטי הסיכום כדאי לקרוא בקול, ובעקבותיהם לגשת למשימה האישית: על התלמיד לבחור 
מצווה אחת שחשובה לו ולכתוב אותה על גוף הציפור, ובכנפיים לצרף שתי המלצות לכוונות המעלות 

את המצווה.

את הציפורים ניתן לתלות על לוח מתאים או לשלשל בחוטים מהתקרה.

אפשר להכין את הציפורים בטכניקת קיפולי נייר.

אפשר להיעזר במורה לאומנות/בספרי קיפולי נייר או באתרים מתאימים.

נספח 1 –       נספח 2 -

יחידה מס' 16 - מחשבה טובה – הקב"ה מצרפּה למעשה
עמ' 71 בספר לתלמיד

מטרות

התלמידים יבינו כי הדרישה מהבינוני – מכולנו – היא עצם ההבנה וההסכמה בלב שיש להרגיש 	 
אהבה לה', והנהגה מעשית בהתאם לכך בקיום תורה ומצוות.

שאלה מהותית

מה יעשה בינוני שלא מצליח להוליד בלבו רגש אמיתי של אהבה לה'?

תקציר

עד עתה הוסבר כי הבינוני שולט ב'לבושים' )מחשבה, דיבור ומעשה( אך לא משנה את פנימיותו – 
את הרגשות שבלב – כפי שיכול לעשות הצדיק. לכאורה, משתמע מזה שהבינוני מתעסק ב'לבושים' 
)חיצוניות( בלבד ולא נדרש לעבודה שבלב )פנימיות(; אך אדמו"ר הזקן מסביר בתניא כי הבינוני חייב 
לעסוק גם בהתבוננות פנימית בגדולת ה', כדי להגיע לאהבת ה' וליראת ה' בלבו, ועל ידי כך יוכל 

להשיג שליטה אמיתית על ה'לבושים'. 

אמנם יש בינונים שאינם מצליחים 'להוליד' אהבת ה' באופן גלוי בלבם, אלא רק אהבה מסותרת. אך 
גם הם יכולים להיקרא 'בינונים', מכיוון שהעיקר הוא השליטה במעשה בפועל ולא ההרגשה בלב. הם 
מתבוננים ומתנהגים בפועל כפי שראוי להתנהג לו ההתבוננות הזאת הייתה מייצרת רגשות – במקום 
ההרגשה יש להם הסכמה והחלטה שראוי לדבוק בקב"ה בכל לב ונפש על ידי לימוד תורה וקיום 

מצוות.

במצב זה נחשב להם המעשה כמעלה של רגשות אמיתיים המלובשים במעשה, כיוון שהקב"ה מצרף 
את המחשבה שלהם )ההבנה שצריך לאהוב את ה'( למעשה, כלומר, 'מלביש' את ה'מחשבה טובה' 

בתוך המעשה, כאילו אכן פעלו מתוך הרגש הרצוי.

משך היחידה: 45 דק'

מהלך היחידה:

סיפור פתיחה + דיון )10 דקות(
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סיפור מספר 17 – הרגשה וחוסר הרגשה

שלום לכם, שמי חיהל'ה, ואני רוצה לספר לכם על טיול שהיה לנו לירושלים לפני 

בו  שהיו  המיוחדים  הכלים  על  המקדש,  בית  על  בכיתה  לימוד  בעקבות  ימים.  כמה 

והמבנה שלו – העזרות, הלשכות, ההיכל וקודש הקודשים - נסענו לירושלים. סיירנו 

ברובע היהודי בעיר העתיקה, ביקרנו ב'מכון המקדש' וראינו את כלי המקדש שעליהם 

למדנו בכיתה, ולסיום הלכנו להתפלל מנחה בכותל המערבי. לאחר התפילה נכנסנו 

ל'מנהרות הכותל' - מנהרות שנחפרו מתחת לאדמה, שבהן נחשף הכותל המערבי לכל 

אורכו. בנקודה מסוימת אמרה לנו המדריכה שכעת אנו נמצאים במקום הקרוב ביותר 

לקודש הקודשים, המקום המקודש ביותר בבית המקדש. עצרנו באותו מקום ואמרנו 

כמה פרקי תהלים.

לידי עמדה חברתי הטובה שושי. הסתכלתי עליה מזווית העין וראיתי שהיא שקועה 

וסוער.  פנימי עמוק  רגש  היה שהיא מתפללת מתוך  נראה  לגמרי באמירת התהלים, 

כשיצאנו היא אמרה לי: 'איזה מרגש היה לעמוד מול קודש הקודשים! לחשוב שאנו 

עומדים מול המקום הכי קדוש בעולם, למקום שאליו היה נכנס הכהן הגדול רק פעם 

אחת בשנה... ממש מרגישים את הקדושה במקום הזה!'. הסתכלתי עליה וחשבתי בלבי, 

למה אני לא הצלחתי לחוות התעלות כזאת? גם אני מבינה שזה המקום הקדוש בעולם, 

המקום שדרכו עולות כל התפילות שלנו לקב"ה, מקום שאליו לא נכנסים מלבד הכהן 

לעצמי:  אמרתי  ניסיתי.  ודווקא  להתרגש.  הצלחתי  לא  אבל   - הכיפורים  ביום  הגדול 

'חיהל'ה, את עומדת במקום קדוש, זה אמור להיות מאוד מרגש...', אבל זה לא עזר. 

ולבקש  מילה  כל  על  ולהתכוון  לחשוב  גם  השתדלתי  במילה,  מילה  תהלים  אמרתי 

שהגאולה תגיע, אבל... משהו היה חסר, לא הצלחתי לחוש רגש... אתם מבינים אותי? 

גם אתם מכירים הרגשה כזאת? או יותר נכון, את חוסר ההרגשה...?

נקודות להבנה ודיון:

כיצד אפשר לעורר רגש בלב? ]באמצעות הבנת חשיבות הדבר, יוקרתו, ייחודו וכדומה[	 

האם חייב להתעורר רגש כתוצאה מהתבוננות?	 

האם עשייה המלּווה בהתבוננות אך ללא רגש שווה לעשייה עם רגש?	 

שלב א': הבינוני עוסק גם בעבודה פנימית )10–15 דקות(

בחלק הראשון, 'מבט לנפש' יעבדו התלמידים בזוגות או ביחידות. חלק זה מסתמך על הנלמד ביחידות 
קודמות ומטרתו להביא את התלמידים למסקנה שהבינוני עוסק בעיקר ב'לבושים' החיצוניים.

נשאל במליאה, האם הבינוני עוסק בחיצוניות - במחשבה, בדיבור ובמעשה – בלבד?

בטרם נאסוף את התשובות נדגים לדיון משל:

חלקו החיצוני של העציץ – עלים, פרחים – יפה מאוד; אך מה צריך לעשות כדי שהוא ימשיך לפרוח? 
יש להשקות את שורשיו שאותם איננו רואים!

ה', כדי שהשליטה של הבינוני ב'לבושים' החיצוניים )מחשבה, דיבור ומעשה( תמשיך  גם בעבודת 
באופן תמידי, יש להזין את שורשיו - רגשות של אהבה ויראה כלפי ה'.

שלב ב': בינוני שלא מצליח להוליד רגשות אהבה לה' )10–15 דקות(

נקרא את דברי התניא ונסביר כי מדובר בבינוני שמתבונן בגדולתו של הקב"ה, אבל לא מצליח לעורר 
רגשות של אהבה כלפיו באופן מורגש בלב. יחד עם זאת הוא מבין שכך הוא אמור להרגיש, ובפועל 

הוא אכן מקיים את כל המצוות )בפה, בידיים ובשאר האיברים(.

התניא מעודד בינוני זה בכך שהמחשבה וההתבוננות מצטרפות למעשה המצווה, ונחשבות לו כאילו 
אכן קיים אותה מתוך רגשות יראה ואהבה אמיתיים.

יש להגדיר בשלב זה את המושג 'מחשבה טובה' – ההתבוננות של הבינוני בגדולת ה' בניסיון לעורר 	 
את הרגש, נקראת 'מחשבה )כוונה( טובה'.

נדגים זאת על ידי השוואה לאנשים שונים המחליטים, כל אחד מסיבותיו הוא, לאכול אוכל בריא – יש 
שעושים זאת מחוסר בררה, יש שעושים זאת בהתלהבות ויש שמבינים ומסכימים כי חשוב לאכול 
ויגיעו למסקנה  בין האנשים  יעמדו על ההבדלים  אוכל בריא אך אינם מתלהבים מכך. התלמידים 
שבסופו של דבר, השפעת האוכל הבריא היא זהה על שלושתם. אם כי סביר להניח שההקפדה על 

התזונה הבריאה בכל מצב ובכל תהיה שונה. 

סיכום

כמשימת סיכום נדרשים התלמידים לאייר פרח עם עלי כותרת, בו יכתבו מצווה אחת שהם מקיימים 
ברגשות אהבה  המצווה. מחשבות שמלוות  לקיום  הפנימיים שלהם  והמניעים  הרגשות  על  ויחשבו 
ויראה אמיתיים או בהסכמה והבנה מוחלטת שכך נכון וראוי לעשות קשורים לחוזק של קיום מצוות 

בתמידיות. 
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 יחידה מס' 17 - מעלת לימוד התורה 
עמ' 81 בספר לתלמיד

מטרות

בו  לפנימיותו  ונכנסת  לימוד תורה, אשר מקיפה את האדם  יבין את המעלה של  התלמיד   .1
זמנית.

התלמיד יפנים שלימוד התורה שלו מאחד אותו עם הקב"ה בכל רגע שהוא לומד.  .2

שאלה מהותית

מהי המעלה של לימוד התורה על פני קיום מצוות?

תקציר

נקראות  המצוות  לכן  בטלית.  להתעטפות  בדומה  אותנו,  עוטף  אותנו,  מקיף  הקב"ה  מצוות  בקיום 
'לבושים'.

בלימוד תורה, השכל שלנו מקיף את החומר הנלמד ותופס אותו, ובו זמנית החומר הנלמד מקיף את 
השכל. זוהי המעלה הגדולה של לימוד תורה: התאחדות עם הקב"ה נותן התורה משני הכיוונים – גם 

מוקפים על ידו וגם מקיפים אותו, התאחדות ברמה הגבוהה ביותר.

הכנה נדרשת

רצוי להביא קופסה )לשלב הראשון(.

מהלך השיעור

סיפור פתיחה + דיון )10 דקות(

סיפור מספר 18 – שיעור תורה

במשרד  עובד  שבבקרים  שלי  אבא  על  לכם  לספר  רציתי  יונתן.  שמי  לכם,  שלום 

ובשעות אחר הצהריים מתנדב בארגון חסד בשכונה שלנו, ועוזר למשפחות נזקקות. 

התפקיד של אבי הוא להסיע חבילות של מוצרי מזון למשפחות ברחבי העיר. לפעמים 

הוא לוקח על עצמו תפקידים נוספים - להסיע אדם מבוגר לקבל טיפול רפואי ולהחזירו 

לביתו, לתלות מודעות לקראת ערב התרמה של הארגון ועוד דברים לפי הצורך. בכל 

ערב הוא משתתף בשיעור תורה קבוע שעליו הוא אינו מוותר בשום אופן.

במשרד,  לחץ  שהיה  לאמי  שאמר  ושמעתי  מהעבודה,  בצהרים  אבי  חזר  אחד  יום 

הרבה עבודה. מיד הוא יצא לסיבוב היומי שלו לחלק את חבילות המזון, וחזר הביתה 

מאוחר מהרגיל. כשחזר וישב לנוח מעט ולשתות קפה, אמרתי לו: 'אבא, אולי היום לא 

תלך לשיעור? אתה כל כך עייף!'.

- 'כן, אני באמת עייף', אמר לי אבי. 'היום הזה היה באמת מתיש...אבל על השיעור 

אני לא מוותר, זה הקשר שלי עם הקב"ה!'

- 'אבל אבא, עשית היום כל כך הרבה מצוות!' אמרתי. 'כל משפחה שקיבלה ממך 

חבילת מזון זיכתה אותך כבר במצווה והמצוות הן גם הקשר שלך עם הקב"ה!'.

- 'נכון בני', השיב אבא, 'מצוות הן דבר חשוב מאוד, אבל תורה...תורה זה משהו אחר. 

התורה מחייה אותי, ממש ככה, אני מגיע לשיעור עייף ויוצא ממנו אדם חדש. ועל זה 

אני לא מוותר!'.
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נקודות להבנה ודיון:

ניזכר בשיעורים קודמים שבהם למדנו כיצד המצוות מקשרות אותנו לקב"ה.   	

נשאל, מדוע חשוב ללמוד תורה? )בשלב זה התלמידים אמורים לענות מהידע הקודם שלהם(.  	

שלב א': השכל מוקף בתורה ומקיף אותה )10-15 דקות(

בפתח היחידה, 'מבט למקורות', מובאים שני מקורות המביאים לאותה מסקנה - חשיבותו המיוחדת 
של לימוד התורה.

כעת נבין מהי המעלה המיוחדת של לימוד תורה.

ב'מבט לנפש' מתואר מה מתרחש במוח כאשר לומדים למבחן.

מומלץ להביא לכיתה קופסה שתמחיש לתלמידים את הרעיון - הקופסה היא חומר הלימוד. כאשר 
לומדים אותו – מצד אחד נמצאים כביכול בתוך הקופסה, מוקפים בנושא )כמו הביטוי 'אני שקוע 

בחומר'(, ומצד שני תופסים את הקופסה מבחוץ, מקיפים אותה )כמו הביטוי 'תפסתי את העניין'(.

המורה יסביר: דבר כזה של 'להיות מוקף' וגם 'להיות מקיף' לא יכול להתרחש בו זמנית בדבר גשמי; 
וגם להקיף אותה מבחוץ. אבל בעולם הרוחני הלמידה מתרחשת  להיות בתוך הקופסה  אי אפשר 
בשכל. המעלה המיוחדת של לימוד תורה היא שכאשר לומדים אותה מתאחדים עם הקב"ה, נותן 

התורה, משני כיוונים – גם מוקפים על ידו וגם מקיפים אותו בתוכנו.

יש להדגיש כי לימוד התורה שונה באופן מהותי מכל לימוד אחר, כיוון שבלימוד התורה אנו תופסים 
בשכלנו שכל אלוקי, חוכמה אלוקית נשגבה, כפי שהקב"ה הכניס עצמו בתורה. 

לכיתות מתקדמות ניתן להזכיר את הפירוש של המילה 'אֹנכי' שהיא ראשי תיבות של 'אנא   	
נפשי כתבית יהבית' )אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם(, כלומר, שהקב"ה הכניס את עצמו בתורה.

יש לציין בפני התלמידים שלמצוות יש את מעלתן הייחודית שלהן )שנלמדה בשיעור הקודם(.  	

שלב ב': התורה כמזון )10 דקות(

נקרא את הקטע מהתניא המובא בחוברת, ונסביר את ההשוואה בין התורה למזון גשמי.

התלמידים יעתיקו את הטבלה למחברת וישלימו אותה בעצמם.

'מבט לעולם' מסביר כיצד פועלת מערכת העיכול בגופנו ומקביל זאת לתורה, לפי הפסוק 'ְותֹוָרְתָך 
ְּבתֹוְך ֵמָעי' )תהלים פרק מ, פסוק ט(.

שלב ג': השוויון בין חלקי התורה השונים לעניין תפיסת הקב"ה, וחשיבות לימוד 
תורה לשמה )10 דקות(

בסעיף 'מבט לחיים' מוצגות כמה דמויות הלומדות תורה מכמה סוגים – פסוקים, גמרא, הלכה, משנה. 
נדון עם התלמידים: מי מבין הדמויות קשור יותר לקב"ה בזמן הלימוד? התשובה היא שאין הבדל; 
חוכמתו ורצונו של הקב"ה מלובשים בכל חלקי התורה, וכל מי שלומד חלק כלשהו בתורה, תופס את 

הקב"ה בעצמו.

נדגיש לתלמידים את המעלה בלימוד שלהם, שדרכו הם מתאחדים עם הקב"ה בעצמו.

הציטוט המובא מהתניא מחדד את הרעיון כי גם בלימוד עם פניות]/מטרות שלא לשמה[ ישנה אהבת 
ויראת ה' בדרגה מסוימת, אך אם לומדים תורה לשם מטרות שליליות כמו גאווה, לא מגיעים לחיבור 

האמיתי עם הקב"ה. צריך לשאוף ללמוד תורה לשמה.

לשמה'  בא   – לשמה  לשמה, שמתוך שלא  אפילו שלא  בתורה  אדם  יעסוק  'לעולם  החידה:  פתרון 
)גמרא, סנהדרין דף קה, עמוד ב(.

'לשמה', צריך להמשיך  מטרת המשפט היא להבהיר לתלמידים שגם מי שמתקשה להגיע ללימוד 
ללמוד, כיון שבהמשך הוא יגיע לדרגה גבוה של 'לימוד לשמה'.

לכיתות מתקדמות ניתן להסביר את הפירוש הפנימי: 'מתוך שלא לשמה' – התוך, הפנימיות   	
של הלימוד שלא לשמה, הוא לשמה - כיוון שכל יהודי בפנימיותו מעוניין בחיבור עם הקב"ה.

סיכום 

השאלון האישי והעצות לתלמיד מיועדות ליישום מאמר חז"ל 'לעולם ילמד אדם' ומסייעים לתלמיד 
להגיע ללימוד 'לשמה'.
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יחידה מס' 18 - להיות בשמחה 
עמוד 88 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר בחשיבותה של השמחה במאבק עם יצר הרע.  .1

התלמיד ימצא דרכים להגיע בחייו האישים לשמחה אמתית.  .2

תקציר

בנפשנו מתחולל מאבק תמידי בין יצר הטוב ליצר הרע. אחד הגורמים להכרעת המאבק הוא המצב 
הנפשי שאנו נמצאים בו = "תנועת הנפש". הפתרון שמציע אדמו"ר הזקן להתגבר ולנצח את יצר הרע 
כיוון  יותר להתמודד במאבק,  לנו הרבה  הוא השמחה. כאשר אנו נמצאים בתנועה של שמחה קל 

שהשמחה מרוממת את עבודת ה' של האדם.

ביחידה זו יכירו התלמידים עצות להתרחק מן הדברים המפריעים בעבודת ה' ובד בבד ילמדו להתקרב 
אל המצב הרצוי והאידיאלי – להיות כל הזמן בשמחה. 

הכנה נדרשת: 

)לא חובה:( תחפושות שמייצגות עצב לעומת שמחה, למשל משקפיים שחורים ופאה שחורה לעומת 
משקפיים ורודים ופאה של ליצן 

משך היחידה:

45 דק'

מהלך השיעור:

באופן אישי - סיפור + דיון )10 דק'(

את היחידה נפתח בסיפור מהחיים:

סיפור מספר 19 - תרופה ושמה שמחה

שמי שימי ואני רוצה לספר לכם על מקרה שקרה לי בשבוע שעבר. 

זה היה במרפאה. סבא ואני ִהְמַתנּו בחדר ההמתנה של רופא המשפחה. הייתי עצוב 

מאוד. במקום להיות כעת באוטובוס עם כל החברים בדרך לטיול השנתי בחרמון אני 

תקוע כאן...

לא האמנתי שזה קורה לי דווקא היום. דווקא ביום שנקבע הטיול השנתי של כיתות 

וגרון אדום וכואב. לא עזרו כל תחנוניי על כך שאני  ה' לחרמון קמתי עם חום גבוה 

מוכרח לנסוע לטיול; אימא פשוט פסקה שבמצב כזה אני נשאר בבית ולא יכול לנסוע 

לטיול. אבא ואימא היו חייבים לצאת לעבודה, ולכן הם קראו לסבא שייגש אתי לרופא 

להיבדק.

בתור לרופא הרגשתי נורא ואיום. לא בגלל הגרון והחום, אלא כיוון שהפסדתי את 

הטיול!

סבא שם לב שאני לא במיטבי כלל וכלל, ושאל: "תרצה כוס תה?" 

 "לא תודה", הנדתי את ראשי, "אימא כבר הכינה לי בבית". ואז הסברתי: "לא הגרון 

מפריע לי כעת, מה שמרגיז ומכעיס אותי זו תחושת האכזבה! האכזבה ממלאת את כל 

כולי. אני לא מבין למה זה קרה לי דווקא היום! אוף! זה כל כך מעצבן!"

סבא הקשיב לי ואז אמר: "שימי יקר, אם תחשוב כל הזמן על זה שהפסדת את הטיול 

ושוב תתרגז על כך, רק תרגיש רע יותר ויותר; אבל אם תאמין בלב שלם שהכול מה' 

יתברך, וגם העובדה שאתה נמצא כאן בתור לרופא היא מאתו יתברך – אז הרגשתך 

תשתפר".

סבא הציע שנקרא יחד את פרק התהילים האישי שלי. סירבתי. לא היה לי בכלל 

מצב רוח לומר תהילים. עדיין הייתי מלא בכעס על המצב העגום שבגללו הפסדתי את 

ההנאה הגדולה שבטיול ותקעתי את מבטי ברצפה.

פתאום התחיל סבא לזמזם לעצמו ניגון חסידי שמח.

"סבא", הרמתי אליו את עיניי, "איך אתה תמיד שמח – בכל מצב?"

וסבא ענה: "כי השמחה היא שהצילה את חיי!"

וזכיתי  כן. בזכות השמחה נשארתי בחיים  "כן  והוא הנהן:  נתתי בסבא מבט שואל 

לעלות לארץ הקודש ולהקים משפחה". 
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סבא התרווח בכיסאו והתחיל לספר: 

זה היה במלחמת העולם השנייה – בשואה האיומה. עמדנו בקור מקפיא של מינוס 

ארבעים מעלות בתור לסלקציה. נאצי גרמני יימח שמו סימן בידו מי נשלח לצד ימין 

– לעבודה, ומי נשלח לצד שמאל – למשרפות רחמנא ליצלן. אני, שהאלוקים חנן אותי 

גרמני שעבר ׁשם ׂשם לב  וחייכתי לעצמי. מפקד  עוד מילדותי בחוש הומור, עמדתי 

לחיוך שלי, נעמד לידי ושאל: "יהודון, מה אתה מחייך כאן? באמת, בימים האלו, מי מעז 

לחייך?" 

עניתי לו בתום לב: "לא ידעתי שגם כדי למות אנשים עומדים בתור!"

נרָאה שהתשובה שעניתי מצאה חן בעיניו, ואז בחסדי שמים גדולים, בלי שהספקתי 

לצעוד  במקלו  לי  והורה  התור  מן  הגרמני  המפקד  אותי  שלף  אתי,  קורה  מה  להבין 

לעבר הבקתה הקרובה, שם נתן לי עבודה טובה יחסית שהצילה אותי במשך כל זמן 

המלחמה. וכך נשארתי בחיים...

סבא סיים: "אתה רואה עד כמה גדולה כוחה של השמחה?" ואחר החל לפזם: "מצווה 

גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד..." 

ה'  לשירה. התמלאתי בשמחה שברוך  אליו  והצטרפתי  סבא  נדבקתי בשמחה של 

סבא שלי נשאר בחיים ואני זכיתי בסבא טוב שכזה. ובאמת, אחרי עוד ניגון חסידי כבר 

הרגשתי הרבה יותר טוב. לקחתי את ספר התהילים וקראתי את הפרק שלי בכוונה רבה 

לרפואתי השלמה. משום מה זה עזר לי יותר מכל כוסות התה ששתיתי באותו הבוקר... 

  )מבוסס על סיפור אמתי(

נקודות להבנה ולדיון

מדוע בתחילה סירב שימי לבקשת סבא לקרוא פרק תהילים?   .1

מה גרם לשימי להסכים לבסוף לקרוא תהילים?  .2

נסו לתאר את מצב הרוח של שימי כשיצא מהמרפאה.  .3

אפשרות לפתיחת היחידה

כדי להמחיש לתלמידים מהי היאבקות ניתן להציג תמונה ובה שני אנשים מתאבקים.

לאחר מכן להציג שאלת מחשבה: 

חשבו: מי מן המתאבקים יכול להתגבר ולנצח את יריבו בקלות רבה יותר – זה שקם בבוקר על רגל 
שמאל והוא עייף וחסר כוח וגם לא קיבל משכורת כבר חודשיים, או זה שבדיוק היום נמצא במצב 
רוח טוב ואימא שלו צופה בו מן הקהל ומעודדת אותו ומובטחת לו משכורת גבוהה על ההיאבקות? 

תשובה: כאשר אחד מהמתאבקים יגיע למצב של עייפות, ייאוש וחוסר מוטיבציה, ממילא הוא יהיה 
בתנועה של עצלות וכבדות. את הרגע הזה ינצל המתאבק שמולו, יתגבר עליו ויכריע אותו בקרב )אף 

אם הוא חלש ממנו פיזית(. 

מסקנה דומה עלתה גם מן הסיפור של שימי: מי שנפשו שמחה, גופו יבריא בקלות ובמהירות רבה 
יותר. זוהי תפיסה המובאת במקורות ואף הּוְכָחה מדעית.

שלב א' – מבט לתניא - זריזות ושמחה )10 דקות(

המורה יקרא את קטע התניא:

ְּכמֹו ֶׁשִּנָּצחֹון ְלַנֵּצַח ָּדָבר ַּגְׁשִמי ְּכגֹון ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַהִּמְתַאְּבִקים ֶזה ִעם ֶזה ְלַהִּפיל ֶזה 

ֶאת ֶזה,

ִהֵּנה ִאם ָהֶאָחד הּוא ְּבַעְצלּות ּוְכֵבדּות ְיֻנַּצח ְּבַקל ְוִיֹּפל ַּגם ִאם הּוא ִּגּבֹור יֹוֵתר ֵמֲחֵבירֹו. 

ֵמַעְצבּות  ַהִּנְמָׁשכֹות  ּוְכֵבדּות  ְּבַעְצלּות  ְלַנְּצחֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהֵּיֶצר,  ְּבִנְצחֹון  ַמָּמׁש  ָּכָכה 

ְמָחה ּוְפִתיַחת ַהֵּלב ְוָטֳהָרתֹו ִמָּכל ִנְדנּוד  ְוִטְמטּום ַהֵּלב, ִּכי ִאם ִּבְזִריזּות ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמּׂשִ

)תניא, פרק כ"ו( ְּדָאָגה ְוֶעֶצב ָּבעֹוָלם. 
בקטע זה עורך אדמו"ר הזקן ַהְקבלה בין מאבק פיזי למאבק רוחני: כשם ששני אנשים הנאבקים זה 
עם זה, אם אחד מהם בעצלות ובכבדות הוא ינוצח בידי השני – כך ממש במלחמה עם היצר: אף על 
פי שיצר הטוב איתן ובעל כוח וגם הקב"ה עוזרו, בכל זאת אי אפשר לנצח את יצר הרע כאשר נמצאים 
במצב של עצבות ועצלות. אם כן איך אפשר לנצחו? כאשר לוחמים נגדו בזריזות הנמשכת משמחה 

ובפתיחות הלב ללא דאגות ועצבות כלל.

כדאי למיין את המצבים החיוביים והשליליים בנפש בטבלה על הלוח או במחברות.

שלב ב' – עצב ושמחה - שתי נקודות מבט )25-15 דק'(

א. עצב וייאוש לעומת שמחה וזריזות הן שתי נקודות מבט שאפשר להסתכל דרכן על כל סיטואציה 
בחיים, ובאמצעותן אפשר גם לנצח במלחמת הנפשות, כפי שלמדנו בתניא. בספר לתלמיד בפרק 
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"מבט לנפש" מוסבר עניין זה במילים פשוטות.

ב. פעילות תיאטרלית )לא חובה במהלך היחידה(:

ניתן להציג בפני התלמידים מצבים מחיי היום-יום ולבקש משני תלמידים שיגיבו למקרה כל אחד 
בדרך אחרת: אחד בעצב והשני בשמחה. אפשר להוסיף שחקן שלישי שייצג בכל פעם את הדמות 

המבקשת את הבקשה. מצבים לדוגמה )תוכלו להוסיף דוגמאות לפי ראות עיניכם(:

המורה מבקש לסדר את הכיתה במעגל לקראת שיעור חברה.  .1

גבאי בית הכנסת מבקש לאסוף עטיפות ארטיקים מרצפת בית הכנסת.  .2

אחד מילדי הכיתה מציע לארגן חבורת תהילים בשל המצב הביטחוני.  .3

ג. משימה בספר לתלמיד – חייך, והעולם יחייך אליך:

אחר  ובצבע  ובשמחה  בזריזות  לאירועים  המגיב  ילד  של  התנהגות  אחד  בצבע  יסמנו  התלמידים 
התנהגות של ילד המגיב לאירועים בעצב ובכבדות. המורה יבקש מתלמיד אחד להקריא את קורות 
יומו של אליעזר כאשר הרע היה בהתגברות בעקבות העצבות והכבדות; תלמיד אחר יקריא את קורות 

יומו של אליעזר כאשר הטוב היה בהתגברות בעקבות התנהגות שמחה וזריזה.

בפרק "מבט לעולם" לומדים התלמידים על מקצוע הליצנות הרפואית, ומתוך כך נחשפים לכוחה של 
השמחה בהבראת הגוף והנפש.

מבט מסכם

בספר לתלמיד משפטי סיכום. 

הזקן  ִיישמו את עצתו של אדמו"ר  ביום שבו  במשימה התלמידים מתבקשים לתעד תחום מסוים 
להתנהג בשמחה ובזריזות ולא לדאוג כלל. 

יחידה מס' 19 - לא להתייאש
עמוד 92 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר בכך שהייאוש מקורו בעצת יצר הרע. . 1

התלמיד יכיר את דרכי ההתמודדות הראויות על פי התניא עם מחשבות ייאוש.. 2

התלמיד יסיק כי ניסיונות ואף כישלונות הם אתגרים בעבודת ה' וההתמודדות אתם היא מהות . 3
מדרגת הבינוני.

 שאלה מהותית: 

למה לי להתאמץ אם בין כה וכה אינני צדיק?

תקציר

בכל יהודי )מלבד יהודי שבדרגת צדיק( קיימת נפש בהמית שמנסה להכשיל אותו מדי פעם במעשים 
שליליים ובמחשבות שמזכירות לו את מצבו הירוד ואת מעשיו הרעים. מחשבות ומעשים אלו גורמים 
לייאוש, קל לנפש  היצר. כאשר אדם הגיע  ומביאים את האדם להפסיד במלחמת  וייאוש  לעצבות 

הבהמית לשלוט בו ולהפילו מטה מטה.

התפקיד שלנו בשלב הראשון לזהות את המחשבה השלילית שעולה מהלב למוח ולדעת שמקורה 
ביצר הרע, ושכל רצונה להכשיל אותנו ולגרום לנו ליפול. עלינו לדחות את אותה מחשבה רעה בשתי 

ידיים ולא לאפשר לה לגרום לנו להיכנס לעצבות ולדכדוך פנימי. 

ובכך להראות לנפש הבהמית  בשלב השני עלינו להגביר את העשייה, לעשות עוד מעשים טובים 
שקיים בנו טוב. אמנם אנחנו לא צדיקים, אבל אנחנו שמחים מכך שלמרות הנפש הבהמית והפרעותיה 

אנחנו מצליחים לעשות טוב בעולם ולעבוד את ה' בשמחה. 

המוטיבציה )התמריץ(: כל ניצחון כזה גורם התעלות לאדם ומביא נחת רוח ושמחה גדולה לקב"ה.

הכנה נדרשת: 

1. לצלם דפי פתיחה לשיעור )נספח 2(

1( עליכם לצלם לוחות וכרטיסיות לכל זוג או  2. אם ברצונכם להוסיף לשיעור משחק לוח )נספח 
להכין אותם יחד עם התלמידים בשיעור נפרד.

משך היחידה:

45 דקות

מהלך השיעור

באופן אישי – סיפור + דיון )10 דקות(:
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סיפור מספר 20 - להשאיל ושוב להשאיל

חברים,  לי  יש  טוב,  ילד  אני  ה'  ברוך  ה'.  בכיתה  לומד  ואני  חיים  שמי  לכם,  שלום 

ואוהב לשחק כדורגל,  והציונים שלי בתעודה ממוצעים. אני לא אוהב שיעור חשבון 

בקיצור – ילד רגיל לחלוטין.

בעצם, כזה הייתי עד השנה הזאת, אבל השנה קרה משהו שאני רוצה לספר לכם.

אתחיל מההתחלה: אתם מכירים את הילדים האלה שתמיד חסר להם או אבד להם 

מחק, עיפרון, מחברת או מחדד? אני לא מבין איך זה קורה, אבל זו עובדה - תמיד חסר 

להם איזה מכשיר כתיבה. אני לא כזה, אני ילד מסודר ברוך ה' ובתיק שלי יש תמיד 

מחברות וקלמר, והקלמר תמיד מלא במכשירי כתיבה.

לעתים קרובות חבריי לכיתה מבקשים ממני שאשאיל להם מכשירי כתיבה. בתחילה 

הייתי משאיל בחפץ לב ונותן לכל אחד מה שביקש, עד ששמתי לב שהחברים שוכחים 

להחזיר לי את מה שהשאלתי להם, או גרוע מכך: הם פשוט לקחו שלא על מנת להחזיר. 

כשניסיתי להזכיר להם, הם טענו שאבד להם וזהו. 

יום אחד, לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה ד', פתחתי את הקלמר להוציא ממנו 

עיפרון וגיליתי שמלבד סרגל בודד אחד, הקלמר שלי ריק. כן, מסתבר שנתתי הכול. 

ואז, בהחלטה של רגע, החלטתי שזהו, שוב אני לא נותן ולא משאיל לאף אחד מכשירי 

כתיבה. "אף אחד" זה אומר אף אחד – אפילו לא לחברים טובים. מאז ההחלטה הזאת, 

בגלל שלפעמים לא היה לי נעים, הוספתי ַלסירוב אמירות לא ממש נכונות כמו: "אימא 

שלי לא מרשה לי", "אין לי" וכדומה.

בשבוע הראשון ללימודים בכיתה ה' ניגש אליי איציק בסיום השיעור וביקש לשאול 

ממני זוג מספריים. לא הסכמתי לתת לו וטענתי: "מאיפה אני אדע שאתה תחזיר לי 

אותם? ילד שלוקח ולא מחזיר זה ממש גֵנָבה וגזלה!" איציק שמע את הדברים והתרגז 

מאוד. הוא נעמד באמצע הכיתה והכריז לפני כל הילדים: "חשבתי שהשנה תשתנה, אני 

רואה שנשארת אותו חיים הקמצן!" ואז שמעתי במעורפל כמה ילדים שחוזרים אחריו 

כהד: "באמת חיים קמצן! חיים הק-מ-צ-ן!!" - - - 

הרגשתי שהדם עולה לי לפנים והשפלתי את פניי לשולחן. לא הייתי מסוגל להרים 

את מבטי לעבר הילדים. חיכיתי כבר שהכיתה תתרוקן ושכולם יצאו מהכיתה. כל אותם 

רגעים רק חשבתי לעצמי: אני קמצן? מה פתאום? אני לא קמצן! אני לא משאיל לכם כי 

אתם לא מחזירים לי. אם הייתם מחזירים, הייתי משאיל בשמחה. אבל אז עלה בי קול 

נוסף ואמר: אתה באמת קמצן! החברים צודקים! עובדה שאתה לא מסכים לתת משלך 

למישהו אחר שלא עשה לך כלום. ואתה אפילו נאלץ לשקר לפעמים, שזה ממש אסור.

הצלצול שבישר על סיום ההפסקה – קטע את חוט מחשבותיי הקשות והמציקות.

מאז, כשמישהו בכיתה היה צריך מכשיר כתיבה כלשהו, היו אומרים לו בלעג: "בקש 

מחיים, אולי הקמצן ייתן לך", או "לחיים הקמצן יש". כך הדביקו לי את הכינוי הנוראי 

הזה, שגרם לי להיות עצוב ולהתכנס בתוך עצמי. מילד רגיל ושמח נהפכתי לילד עצוב 

וכועס על כל העולם. בהפסקות לא יצאתי לשחק עם כולם כי פחדתי שיקרה משהו 

כתקופה  לי  זכורה  הזו  התקופה  הקמצן.  חיים  אותי  יכנו  ושוב  בחצר  המשחק  בזמן 

חשוכה ביותר. לא ידעתי איך אני יוצא מהמצב הזה.

לפעמים הייתי מתעורר באמצע הלילה מחלום רע שבו אני רואה מישהו מצביע עליי 

ומכריז: זה חיים הקמצן! הרגשתי מיואש.

וכאן נכנסת אימא לסיפור. אמי שמה לב מיד לשינוי העצום שחל בי – מילד שמח 

ועליז נהפכתי לילד חשדן ומדוכא. היא ניגשה אליי יום אחד וביקשה שאספר לה מה 

הסיבה לשינוי הזה. 

סיפרתי לה בדמעות את השתלשלות המאורעות; אימא הקשיבה ובסוף אמרה: "מה 

שהיה היה. בוא ננסה לפתוח דף חדש".

"אימא, אי אפשר", התנגדתי, "המצב אבוד. אני חיים הקמצן! נקודה!" 

להפתעתי אימא אטמה את אוזניה בשתי ידיה ואמרה: "אני לא מוכנה לשמוע את 

הכינוי הזה, אתה חיים נדיב-לב!"

הנדתי את ראשי. "את כנראה לא מבינה את המצב".

"אני מבינה טוב מאוד!" אימא חייכה. "ויש לי רעיון בשבילך. מה דעתך לפתוח גמ"ח 

מכשירי כתיבה בכיתה? אני אתן לך סכום כסף לרכישת מכשירי כתיבה חדשים, ואתה 

רק תתלה שלט בכיתה שנפתח גמ"ח חדש".

דרש  זה  לביצוע;  קל  היה  לא  גמ"ח,  להקים  לי,  נתנה  לי שהרעיון שאימא  תאמינו 

ממני הרבה אומץ והכרה בכך שאני מסוגל ויכול לשנות את המצב. מדי פעם עלו בי 

שוב מחשבות שהפריעו לי לבצע את המשימה. המחשבות אמרו לי: 'אתה ממילא לא 

תצליח, לא שווה לך אפילו לנסות, ממילא כולם יודעים שאתה קמצן' – ניסיתי להדחיק 

את הקולות ועניתי לעצמי: 'לפחות אנסה. מה כבר אפסיד במצבי הנוכחי'. 

למחרת תליתי על דלת הכיתה שלט צבעוני ויפה שמודיע על פתיחת הגמ"ח החדש 

להשאלת מכשירי כתיבה וזמני פעילות הגמ"ח.

לא תאמינו אבל כבר בהפסקה הראשונה התייצב לו תור ארוך מול שולחני, שנהפך 

בהפסקה למשרד הגמ"ח. רשמתי בצורה מסודרת כל אחד ששאל מכשיר כתיבה: שם 
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השואל, המכשיר שלקח וחתימתו. בעיניים נוצצות הודו לי חבריי לכיתה והחמיאו לי על 

הרעיון: "אשריך, חיים!" "אתה באמת ילד טוב לב שאכפת לו מאחרים". המילים הללו 

עודדו אותו כל כך וגרמו לי שמחה, ובכלל, כל ההתעסקות עם הגמ"ח והפעלתו כל כך 

סיפקה אותי, אין לכם מושג עד כמה... במשך הזמן גדל הגמ"ח שלי והתרחב, והיום הוא 

משמש כבר את כל התלמידים בתלמוד תורה. 

אחרי חג החנוכה, כמה תלמידים מהכיתה שלי, וביניהם אפילו איציק, תרמו לי כסף 

מדמי החנוכה שלהם, צדקה לפעילות הגמ"ח. ראיתם איזה ילדים צדיקים!

)ומי הכי צדקה בסיפור שלי? נחשו לבד(. 

נקודות להבנה ולדיון במליאה

למה הפסיק חיים להשאיל מכשירי כתיבה?	 

מה דעתכם על התנהגותו של חיים כלפי חברו איציק?	 

מדוע כינו החברים את חיים בכינוי גנאי?	 

איך הרגיש חיים עם הכינוי השלילי?	 

מה גרם למהפך טוב בסיפור של חיים?	 

המורה יסכם: אכן, אף אדם לא מושלם, אולם אדם שמאמין לטענות היצר או לטענות החברה שהוא 
לא טוב או לא מוצלח – יהיה בעצבות, ורק דברים לא טובים יצאו מזה. אם כן, מה עלינו לעשות? 
אדם צריך לדחות את המחשבות בנוסח "כמה אני לא טוב ולא מוצלח", ולשנן לעצמו: נכון, אולי אני 
לא מושלם, כי כך נבראתי, אבל אני יכול תמיד להשתנות ולהשתפר – ועל כך אני שמח. כאשר אדם 

שמח, אז יש לו באמת הכוח לשנות ולהתקדם.

לדוגמה: אינך מצליח ללמוד בעל פה, לא זכית בשום פרס. בא היצר וטוען: אתה כישלון! אתה לא 
טוב בזה. עליך לדחות את המחשבות ולהשיב ליצר: כך ברא אותי הקב"ה! אבל אני לא מתייאש מזה, 
להפך! אני שמח. אולי הקב"ה מצפה ממני שאתאמץ ואלמד רק עוד שורה אחת? זו תהיה הדרך שלי 

לעשות נחת רוח אמתית לה' גם בלי שום פרס!

שלב א - מבט לנפש )10 דקות(

בספר לתלמיד ישנו תרשים שממחיש מה קורה בנפש כאשר האדם בייאוש ומה קורה בנפש כאשר 
האדם מלא בתקווה. מובן מהתרשים כי הייאוש מקורו בעצת היצר והתקווה והשמחה מקורן בנפש 
האלוקית. כיוון שחל איסור לכתוב בספר לתלמיד ניתן לערוך את התרשים בלוח או לצלם לתלמידים 

את העמוד.

פתרונות אפשריים לתרשים "מה קורה לי בפנים":

הרגשת ייאוש כנגד הרגשת תקווה

הנפש שמתגברת: הנפש הבהמית, יצר הרע / הנפש האלוקית, יצר הטוב

סיפוק  עליזות, אהבה, אמונה,  הרוח,  / התרוממות  קודר, אשמה  רוח  דיכאון, מצב  נוספים:  רגשות 
ואושר

הרגשות גורמים ל: חוסר רצון לעשייה, התכנסות בתוך עצמי / לפעול, לעשות, לתת מעצמי, לשמח 
אחרים

האם אני מצליח להשתנות ולהתקדם? קשה מאוד להשתנות ולהתקדם במצב כזה / כן, בהחלט יש 
שיפור המעשים והתקדמות חיובית

האם זה מצב רצוי? לא! זה מוביל אותי לדכדוך עמוק יותר ולחוסר עשייה / כן! זה מוביל לעשייה 
ומתוך כך להרגשה טובה.

שלב ב - מבט לתניא - עבודה בחוברת במליאה )10 דקות(

המורה יקרא את הקטע מספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כ"ז:

להלן קטע התניא לתלמיד והסברו: 
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מהלב  העולה  וההרהור  היצר  לכבוש  ועבודתם  הבינונים  מידת  היא  זאת  "הרי 

למוח, ולהסיח דעתו לגמרי ממנו ולדחותו בשתי ידים..." = אדם צריך לדחות את 

ייאוש  ובין מחשבות של  עֵברה  בין מחשבות של  הרע:  יצר  כל המחשבות של 

ועצבות.
"ולכן אל יפול לב אדם עליו" = אל יתייאש האדם.

"ולא ירע לבבו מאד" = ולא ירגיש רע מכך שהוא במצב רוחני ירוד.

"גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו" = כיוון שבינוני כל חייו יהיה במלחמה פנימית בין טוב לרע.

"כי אולי לכך נברא" = כי זוהי עבודת ה' שלו וכך ברא אותו ה'.

"וזאת עבודתו לאכפיא לסטרא אחרא תמיד" = זה לא אומר שצריך לשמוח בעברות ובכישלונות, אלא 
להשתדל לנצח תמיד את הסטרא אחרא )הצד האחר, הנפש הבהמית(.

הסבר קטע התניא ומענה על השאלות בחוברת לתלמיד:

בכל יהודי נתן הקב"ה יצר הרע - ועל כן ממילא חלק מעבודת ה' שלנו היא להתמודד כל חיינו עם 
לכן  לייאוש.  ליפול  עלול   - יצר הרע מתוכו  הרע. אדם שרואה שאינו מצליח לסלק את  יצר  אותו 
אומר אדמו"ר הזקן: בשלב הראשון על האדם לדחות את אותה מחשבה שלילית ומעציבה ולהסיח 
את הדעת ממנה מיד. עליו לדעת שהקב"ה ברא אותו עם יצר הרע ותפקיד האדם להילחם בו. עצם 
המלחמה ביצר גורמת נחת רוח עצומה לקב"ה, ולכן על האדם לשמוח מכך. בשלב השני על האדם 
להתקדם בצד החיובי ולעשות מעשה טוב עם עצמו או עם הזולת ולא לתת ליצר הרע להשתלט עליו. 

מענה לתרשים:

ידיים דוחות - דחיית המחשבה הרעה.

ענן מחשבה - מחשבה מתאימה כגון "לכך נבראתי", "זה חלק מעבודתי כבינוני" וכדומה.

ידיים מקבלות - ועתה אמשיך להילחם ביצר ולעשות דברים טובים.

שלב ג: מבט לחיים - שיר ופעילות במליאה )10 דק'(

ילד התנהג לפי עצותיו של האדמו"ר הזקן  בספר לתלמיד שיר-סיפור בחרוזים המתאר מצב שבו 
בתניא.

כדי שתתקיים קריאה פעילה אנו מציעים שתי אפשרויות להפעלה סביב השיר:

אפשרות א: לחלק את הכיתה לשלוש קבוצות:

מחשבות ייאוש. 1

מחשבות חיוביות. 2

מעשים חיוביים . 3

כל קבוצה צריכה לאתר בשיר את המילים המתאימות לה. המורה יקריא את השיר, ויורה לכל קבוצה 
לומר יחד את המילים המתאימות לה בזמן המתאים.

אפשרות ב: המורה יבקש משניים או שלושה תלמידים )הילד, החבר, המחשבה( להציג בפנטומימה 
את השיח הפנימי של הילד כפי שמתואר בספר לתלמיד. תוך כדי הקראת המורה הם יופיעו מול 

הכיתה.

שלב ד: מבט מסכם )10 דקות(

זו  פעולה  בעצמם.  טובות  נקודות  למצוא  התלמידים  על  שבה  ומשימה  סיכום  משפטי  זה  בפרק 
כשלעצמה מחזקת את הראייה החיובית ואת העשייה החיובית.

נספח 1 - משחק לוח בזוגות

משחק הלוח הוא שלב התרגול והיישום של הרעיון הנלמד בשיעור זה מספר התניא.

יניח את  במקום קובייה, כל תלמיד בתורו יעצום עיניים ויצביע על לוח המספרים. המספר שעליו 
האצבע יהיה מספר הצעדים שעליו להתקדם בלוח "דרך המלך".

במקום שחקנים אפשר להשתמש באביזרים זמינים כגון מחק ומחדד.

מטרת המשחק: לסיים את "דרך המלך" בהצלחה תוך כדי חשיבה על יישום העצות של אדמו"ר הזקן 
- דחיית מחשבות שליליות והגברת העשייה הטובה.

הוראות המשחק: מציבים את החיילים בתחילת המסלול.

כל שחקן בתורו עוצם את עיניו ומצביע על אחד המספרים שבלוח. עליו להתקדם לפי המספר שיצא.

כאשר שחקן נתקל בתמרור עצור עליו לפתור שאלה אחת מרשימת השאלות, לפי העצות של אדמו"ר 
הזקן בספר התניא: לדחות מחשבות רעות, לא להתייאש, ולהמשיך לעשות טוב. לאחר שהשחקן ענה 

בהצלחה עליו לקדם את החייל שלו משבצת נוספת. 

המנצח הוא הראשון שהגיע לסופה של "דרך המלך".

הולכים בדרך המלך

התחל כאן
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לפניכם לוח משחק "דרך המלך" ובו מספרים מ-1 עד 25. 

המטרה: להגיע לריבוע האחרון, המסמל את בית המלך.

הוראות המשחק: הציבו את החיילים שלכם במשבצת הראשונה.

1. כל אחד בתורו מצביע בעצימת עיניים על ריבוע המספרים וצועד בהתאם למספר שהצביע עליו.

אם  בתניא.  הזקן  בהתאם לעצות של אדמו"ר  על שאלה  לענות  עליכם  עצור?  לתמרור  הגעתם   .2
הצלחתם לענות, תוכלו להתקדם משבצת אחת נוספת עם החייל שלכם. 

מאגר שאלות למשחק

מרים הגיעה לכיתה בזמן, התארגנה במקומה והחלה להתפלל עם כולן. בזמן ברכות השחר הרהרה . 1
שלא  אחותה  של  ברכת "רפאנו" לזכותה  את  כיוונה  עמידה  אתמול. בתפילת  בו  שהשתתפה  בטיול 

הרגישה טוב.

איזו מחשבה הייתה מרים צריכה לדחות?

לאחר התפילה הביטה מרים סביבה וחשבה לעצמה: איך יכולתי לחשוב על טיול בזמן התפילה? אני . 2
פשוט לא יודעת להתפלל!

מה הייתם אומרים למרים?

למחרת בבוקר לא היה למרים חשק להתפלל. ממילא לא הייתה בטוחה שתצליח להתרכז בתפילה.. 3

איזו עצה הייתם נותנים לה?

דניאל הוא תלמיד ממוצע. כשהמורה חילק בחזרה את המבחן בנביא התפלא דניאל מן הציון הנמוך . 4
שהתנוסס על המבחן.

איזו מחשבה עלול יצר הרע להעלות למחשבתו של דניאל?

קולות עלו במחשבתו של דניאל: איזה תלמיד לא מוצלח אתה, ממש כישלון! דניאל דחה את המחשבה . 5
ממוחו ואמר לעצמו: לא נורא, בפעם הבאה אבקש מאבא ללמוד אתו ואתפלל שאצליח יותר.

האם נהג דניאל כשורה?

דניאל החליט לקחת את עצמו בידיים ולהשתדל ככל יכולתו להקשיב בשיעורי נביא. . 6

כיצד לדעתכם הוא מרגיש בעקבות החלטתו?

בכל פעם שאימא מבקשת מנעמי עזרה בסידור הבית נעמי נאנחת ועוזרת בחוסר חשק.. 7

מהי הבעיה בהתנהגותה של נעמי?

פעם אחת אמרה אימא לנעמי: "אף פעם אינך עוזרת בשמחה, אינך מצליחה להתגבר על יצר הרע . 8
שלך!" "נכון", השיבה נעמי, "זו מי שאני. אף פעם אין לי חשק לעזור, מה את רוצה שאעשה?"

האם לדעתכם יש לנעמי מה לעשות במצב הזה? אם כן, מה?

יחידה מס' 20 – התמודדות עם ניסיונות
עמ' 96 בספר לתלמיד

מטרות:

- התלמיד יבין את הקשר בין האמונה בקב"ה, בטובו ובהשגחתו לבין רגש השמחה.

- התלמיד יתוודע לדרך שבעזרתה אפשר להתמודד עם ניסיונות, והיא לזכור שכל ניסיון הוא לטובת 
האדם.

שאלה מהותית:     

על-פי שיטת החסידות, כיצד צריך להתמודד עם ניסיונות ועם ייסורים?

תקציר השיעור:

האמונה כי אין מקום פנוי מהקב"ה, כלומר שהקב"ה נמצא בכל מקום ובכל זמן, מביאה את האדם 
לשמחה גדולה - כשם שמי שנמצא ליד מלך בשר ודם, שמח מכך שהוא בקרבת המלך. 

כאשר מתרחשים אירועים שבהם טובו של הקב"ה גלוי ומורגש, קל ופשוט להאמין בו ולשמוח; אך 
כאשר מתרחשים אירועים שבהם הטוב אינו גלוי ומוחשי, באופן טבעי איננו מרגישים את טובו של 

הקב"ה ואת השגחתו עלינו בגלוי, שכן בעינינו אותן התרחשויות הן הפך הטוב, והן בלתי רצויות.

אך דווקא באירועים אלה, שבהם הטוב מוסתר, בהם נבדקת אמונתנו - האם אנו מאמינים בהשגחתו 
של הקב"ה ובדאגתו לנו אף שהן אינן מורגשות? הידיעה כי זוהי שעת מבחן בעבורנו, תסייע בידינו 
למרות  שמחה  לידי  המביאה  אמונה  כדי  עד  עלינו  הקב"ה  של  בהשגחתו  ולהתבונן  כוחות  לגייס 

האירועים הבלתי רצויים להבנתנו.

מושגים נלמדים:

 1. ניסיון - קושי שהקב"ה נתן לאדם, והאדם יכול לבחור כיצד להתמודד אתו. החסידות מלמדת 
ַּבִּנָּסיֹון  אותנו לראות בניסיון מבחן באמונה, ולהאמין כי 'מאת ה' הייתה זאת'. כשמצליחים לעמוד 

)מלשון נס(, מתעלים בדרגה. 

2. רע - טוב נסתר.

משך היחידה: 45 דק'

מהלך השיעור:

שלב א: כאב ושמחה – 15 דק'

בפרק מבט לחיים, בשאלות 1 ו-2 יציג המורה בפני התלמידים כל מיני אירועים ומצבים מחיי היום 
יום, ויבקש מהם לברר עד כמה מתגלה האמונה במציאותו של הקב"ה בכל אחד מהם. התלמידים 
אנו  בו,  ניכר  או מצב שהטוב  אירוע  חווים  אנו  ישתפו את המליאה בתשובותיהם לשאלות. כאשר 
לנו  גורם  הגלוי  הטוב  לטובה.  עלינו  או משפיעים  לטובתנו  הדברים מתנהלים  כיצד  בבירור  רואים 
להרגיש שהקב"ה דואג לנו, משגיח עלינו, מלווה אותנו ומרעיף עלינו מטובו–, וממילא קל לנו להאמין 
במציאותו בכל זמן ובכל מקום. לעומת זאת, כאשר טובו של הקב"ה והשגחתו עלינו אינם גלויים לנו, 
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ואנו חווים התמודדות קשה, ייסורים, סבל וכדומה, ההרגשה של קרבת ה' אינה מתעוררת בנו באופן 
טבעי, ואף קשה לנו להאמין במציאותו של הקב"ה ובטובו, משום שאותו מצב נראה לנו הפך הטוב.

סיפור + דיון

סיפור מס' 21 - מה מרגישים כשכואב 

נראה  היה  השיעור,  בתחילת  המורה  חילק  שאותו  קטנות,  באותיות  המודפס  הדף 

תמים למדיי. 'לוח זמנים כיתתי לחודש מר-חשוון' היה כתוב בכותרת, ואחריה הופיעה 

בית-ספריים, מועדי הרשמה לפעילויות  רשימת תאריכים: תאריכי מבחנים, אירועים 

שונות ועוד. ללא שהיות, ומבלי לייחס לו חשיבות מיוחדת, דחפתי את הדף למעמקי 

הילקוט, ויצאתי לשחק במגרש. רק בשעת ערב מאוחרת, כשסידרתי את הילקוט ליום 

המחר, נתקלתי בו שוב. הפעם קראתי בעיון את התכניות לחודש הקרוב, ולפתע חשכו 

עיניי. קראתי שוב ושוב, מוודא שאכן הבנתי את הדברים כשורה, וכאשר קראתי את 

השורה בפעם העשירית, כבר לא היה לי ספק - היה כתוב בה שחור על גבי לבן: 'ביום 

חמישי, י"ג במר-חשוון ייערך חיסון לתלמידי הכיתה. הודעה מפורטת תגיע בהמשך'.

ובכן, אלה מכם שמגחכים לי, דעו לכם אינני ילד פחדן, אני לא מפחד מחושך או 

כן,  אבל  מדממים.  מפצעים  או  וכבדים  גדולים  מתפקידים  נבהל  לא  חיים,  מבעלי 

בהחלט מפחד מחיסונים ומזריקות! פחד מוות! ולא סתם, כבר קרה לא פעם בעבר 

שהתעלפתי ושאיבדתי את ההכרה מכאב הדקירה. אין לי הסבר לכך, אבל אני מבין 

את אותם בודדים שסובלים מתופעות לוואי רבות בעקבות הזריקות: סחרחורות, חום, 

ועוד מיחושים ממיחושים שונים. אולי עכשיו תוכלו להבין איך הפך  פריחה, הקאות 

הדף התמים שמולי למאיים להחריד.

אולי לא תאמינו לי כשאספר שבמשך שבועיים שלמים נושא החיסון המתקרב לא 

בחלומות  ואפילו  אחר-הצהרים  בהפסקות,  בשיעורים,  שם  היה  הוא  עיניי;  מנגד  סר 

דרך אפשרית  כל  למצוא  ניסיתי  שכן  קבוע,  אורח  היה  הוא  בשיחותיי  גם  מבעיתים. 

להתחמק ממנו, עד שהבנתי באופן חד-משמעי שאין דרך להימנע ממנו.

יום חמישי המיועד הגיע. צעדתי כושל לבית הספר, כשבאוזניי עוד מהדהדים דבריהם 

היא  כך שכל מהותו  ועל  אודות התועלת שבחיסון,  על  בני משפחתי  ושל  הוריי  של 

זוג חוקרים נחמדים. "הם רק יצפו בכם מהצד",  טובתי האישית. בחדר האחות ישבו 

המורה  של  מילותיו  החיסון".  בזמן  הרגשתכם  את  לבחון  רוצים  "הם  המורה,  הסביר 

הצליחו איכשהו לחדור את מסך מחשבותיי.

הגיע תורי. אין מנוס. נכנסתי לחדר האחות, והגשתי את זרועי. "זה יכאב קצת, אבל 

זה לטובתך", ניסתה האחות לעודד נוכח פניי הנפחדות. ידעתי זאת היטב, אך יחד עם 

זאת, הכאב היה חד, וארך שניות רבות שהיו בשבילי קשות מנשוא. כך, כשלבי מחסיר 

בזוג החוקרים שמולי,  עיניי בחזקה, עוד הספקתי להביט  פעימה, בטרם עצמתי את 

תמה האם בזמן כאב כה גדול אפשר להרגיש עוד משהו?
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שאלות מנחות לדיון

- "באוזניי עוד מהדהדים דבריהם של הוריי ושל בני משפחתי על אודות התועלת שבחיסון ועל כך 
שכל מהותו היא טובתי האישית" – האם הדברים נכונים? האם לדעתכם הם מועילים, למספר הסיפור 

הכאוב בזמן החיסון?

- "הם רק יצפו בכם מהצד", הסביר המורה", הם רוצים לבחון את הרגשתכם בזמן החיסון" – האם 
בזמן  התלמידים  של  התנהגותם  על  או  הרגשתם  על  תשפיע  החוקרים  נוכחות  כי  ייתכן  לדעתכם 

החיסון? נמקו את תשובותיכם.

- לו הייתם במקומו של המספר, האם הייתם מסרבים לקבל את החיסון, או מסכימים לקבל אותו? 
מדוע?

- האם לדעתכם בזמן כאב גדול אפשר להרגיש עוד משהו, או לחשוב על דברים אחרים? תנו דוגמאות 
מניסיונכם לסיטואציות שלמרות תועלתן כאבו לכם, או היו לכם קשות. כיצד הרגשתם? האם הצלחתם 

להרגיש עוד משהו נוסף על הקושי ועל הכאב?

המורה יסכם את המתח שבין כאב וקושי לבין היכולת שלנו לראות את הטוב המסתתר.

שלב ב: מבט לתניא – עבודה אישית בחוברת + מליאה – 10 דק'

התלמידים יידרשו לבחור בין משרות שונות, ולנמק את העדפתם. בסיום המשימה ידון המורה עם 
התלמידים בשיקולים להעדפתם, ויתמקד בשיקול של ההעדפה להתקרב למלך. תוך תשומת לב לכך 

שככל שהמצב או התפקיד מחייב קשר רב יותר עם המלך, ההעדפה מתעצמת.

בקריאת הקטע המצוטט מהתניא יעזור המורה לתלמידים להבין מדוע חשוב לבחור להיות בקרבת 
המלך:

סימן י"א באיגרת הקודש, עמ' 232: "...באור פני מלך חיים וע"כ עוז וחדווה במקומו 

הואיל והוא רק טוב כל היום, וע"כ ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה 

ויחיה ממש באמונתו בה' המחיה ומיטיב עמו בכל רגע. ומי שמתעצב ומתאונן, 

מראה בעצמו שיש לו מעט רע וייסורין, וחסר לו איזה טובה, והרי זה ככופר )חסר 

אמונה( חס ושלום. ועל כן הרחיקו מידת העצבות במאוד חכמי האמת."
המורה יבאר כי על-פי התניא, אדם שחי באמונה שהקב"ה, מלך מלכי המלכים, נמצא אתו בכל זמן 
ובכל מקום, הוא אדם שמח; בדומה לאדם שתפקידו או מצבו מאפשרים לו קרבה למלך, המסבה לו 
שמחה. ככל שנמצאים קרוב יותר למלך, השמחה מתעצמת, ולכן תמיד עדיף לנו להיות קרובים אליו.

השמחה בקרבה למלך נובעת מהמעמד המיוחד שהיא יוצרת, מהכבוד, מהרגשת הביטחון, מהתנאים 
המשופרים ועוד. כך, ואף יותר, חש אדם המאמין בקרבתו של הקב"ה בכל זמן ובכל מקום, שכן הוא 
מאמין שהוא תמיד בקרבת הקב"ה, מלך מלכי המלכים, שהוא תכלית הטוב ומשפיע אך טוב למי 

ש'במחיצתו'.

גם פרק ל"ג בתניא עוסק בנושא השמחה הבאה מהתבוננות באלוקות: 

"עוד זאת תהיה שמחת הנפש האמתי, ובפרט כשרואה בנפשו בעתים מזומנים 

שצריך לזככה ולהאירה בשמחת לבב, אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו 

עניין ייחודו ית' האמתי איך הוא ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים ואפי' מלא 

הוא  לבדו  והוא  ממש  חשיב  כלא  קמיה  וכולא  ית'  כבודו  הוא  הלזו  הארץ  כל 

בעליונים ותחתונים ממש כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי בראשית וגם במקום 

הזה שנברא בו עולם הזה השמים והארץ וכל צבאם היה הוא לבדו ממלא המקום 

הזה וגם עתה כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל..."

המורה יסכם כי למרות המעלה והתועלת הצומחות מהאמונה בקרבת הקב"ה בכל זמן ובכל מקום, 
לא תמיד קל להגיע אליה.

שלב ג: הכול לטובה- 15 דק'

ואת הרוגע שהיא  ואת ההכרה שהכול לטובה  ידגיש המורה את האמונה  רבי עקיבא  בסיפורו של 
השרתה על רבי עקיבא – הוא הרגיש שהקב"ה נמצא בכל זמן ובכל מקום, וממילא לא ייתכן שהוא 

ישפיע עליו הפך הטוב –. וזאת, בזמן שהטוב לא היה גלוי כלל, אלא נדמה כרע לגמרי.

ב"מבט לחיים" ידון המורה עם התלמידים בהיבט המעשי של דברי התניא, תוך מתן דוגמאות מחיי 
התלמידים – כיצד אפשר להאמין במציאותו של הקב"ה בכל זמן ובכל מקום, ובכלל זה, גם במצבי 
התמודדות עם ניסיונות קשים? כיצד אפשר להאמין במידה כזו שתגרום לרגש של שמחה למרות 
הרגשות השליליים הנלווים להתמודדויות? בעזרת המשימה בחוברת יחשוף המורה את התלמידים 
לאסטרטגיה שתסייע להם להתמודד עם הקונפליקט. התלמידים יבחינו בין התנהגות האדם בזמנו 
החופשי לבין התנהגותו בשעת מבחן, ויסיקו כי מסגרת המבחן מסייעת להגברת המוטיבציה ולגיוס 
הכוחות להצלחה למרות הקושי. המורה יסכם כי כאשר תופסים את ההתמודדות עם ניסיונות החיים 

כמבחן באמונה קל לנו יותר להאמין בהשגחת הקב"ה בטובו, גם כשהדבר נסתר מן העין.

בפרק 'מבט לעולם – אנטיביוטיקה' נראה כי גם מה ש'קשה לבלוע' הוא לטובת האדם. 

סיכום: 5 דק'

המורה יסביר את אופן יישומה של מטלת הסיכום, להתבונן במאורע בלתי רצוי במשקפיים חסידיים, 
ואת העיקרון העומד מאחוריה – כאשר אנו מצליחים להאמין למרות קושי ההתמודדות עם ניסיון, 

אנו שמחים יותר ועומדים בניסיון. 
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יחידה מס' 21 - מסירות נפש
עמ' 101 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר בקיומה של האהבה המסותרת לה' בכל יהודי, וביטויה – מסירות נפש המתעוררת 	 
בשעות קשות.

התלמיד יבין כי בכל רגע אפשר לעורר את נקודת מסירות הנפש ולהתמסר לקב"ה. 	 

התלמיד יתנסה ביישום צורת ההסתכלות הנלמדת בסיטואציות מחיי היום-יום.	 

 מושגים נלמדים: 

מסירות נפש - התמסרות מוחלטת לקב"ה, תוך ויתור על רצון אישי. מסירות נפש יכולה להיות וויתור 
על החיים ממש וגם וויתור על רצונות קטנים בחיי היום יום.

תקציר

בכל יהודי, אפילו קל שבקלים, קיימת אהבה מסותרת לקב"ה ומצוותיו, שמתבטאת באמונה חזקה 
פירושה  נפש  מוסתר. מסירות  באופן  תמיד  ביהודי  קיימת  זו  אהבה  נפש.  כדי מסירות  עד  בקב"ה 

התמסרות מוחלטת עד כדי ויתור עצמי, גם כאשר ההתמסרות מנוגדת להיגיון. 

אהבה זו מתעוררת פעמים רבות דווקא בשעת הדחק, גזרה או צרה, ובעיקר - כאשר ישנו איום ממשי 
וגלוי על הקשר עם הקב"ה; וכפי שהדבר הוכח במיוחד במקרים של גזרה להמיר את הדת חלילה, או 
בשעת מלחמה נגד קיום מצוות התורה, שדווקא אז התגברה אצל היהודים הנקודה היהודית עד כדי 

מסירות נפש.

האהבה  נקודת  את  לגלות  אפשר  היום-יום  בחיי  שגם  לכך  התלמידים  יתוודעו  השיעור  במהלך 
המסותרת ואת כוח מסירות הנפש על ידי הסתכלות נכונה: כל יהודי קשור לקב"ה ב"חבל הנשמה", 
חבל עבה כביכול בן 613 חבלים דקים כנגד תרי"ג מצוות, וכל עברה שיהודי עובר מנתקת חבל דק 
אחד ב"חבל הנשמה" שלו. לפיכך כל עברה היא למעשה איום על הנשמה וגורמת )מתוך הצורך של 
הנשמה בהגנה מידית על הקשר עם הקב"ה( להתעוררות כוח האהבה המסותרת שבנפש – ומתוך כך 

למסירת הנפש על הקשר עם הקב"ה.

הכנה נדרשת: 

אין 

משך היחידה: 

45 דק'

מהלך השיעור

סיפור פתיחה + דיון )10 דק'(

סיפור מספר 22 - ברגע האמת

הושיב  כשהמורה  רק  מכיר.  שאני  ביותר  והחלש  השקט  המופנם,  הילד  הוא  ברוך 

אותנו זה על יד זה בכיתה שמעתי לראשונה את קולו. בהפסקות הוא נשאר בכיתה, 

קורא ספר ואוכל פרי להנאתו. בשיעורי ספורט הוא בין האחרונים שנבחרים בידי ראשי 

אינו  והוא  לו  כבד  כאילו הכדור  נראה  ובין הראשונים שיוצאים מהמשחק.  הקבוצות 

מסוגל לבעוט בו כלל. תשאלו: מה קורה עם ברוך בזמן הלימודים? הרי לא את כל 

היום מבלים במגרש. ובכן, בשיעורים ברוך לעולם לא מצביע, וכאשר המורה פונה אליו 

בשאלה הוא עונה בקול שקט כזה, שצריך להתאמץ מאוד כדי לשמוע. כזה הוא ברוך. 

ברוך אמיץ הלב.

זו  ובכן,  ופחדן?  וחזק, או שקט  לב  פניכם. אמיץ  רואה את סימני השאלה על  אני 

לוגם  באוטובוס,  יושב  אני  האחרונים.  ברגעים  עצמי  את  שואל  בדיוק השאלה שאני 

מים מהבקבוק הקטן ומנסה להסדיר את נשימותיי המואצות עדיין מהמאמץ ומהפחד. 

מהפחד? אני? ראובן, אלוף הכיתה בכדורגל ושבויים, זה שמצליח לטפס בזריזות לראש 

כל גדר או עץ מזדמן – אני פחדתי? התמונות מהשעה האחרונה רצות לי בראש, ואני 

מודה: כן, זה היה בהחלט מפחיד.

הכול התחיל כשהמורה הכריז על יום סיור לימודי, שבו נבקר במוזאון ובאתר היסטורי 

החוויות  על  ויפה. אדלג  גדולה  בחורשה  ונטייל  ניהנה  ולסיום, הבטיח המורה,  סמוך, 

במוזיאון והסיור המודרך בין מבנים ששרדו מאות בשנים ואקפוץ ישר לחורשה. היינו 

חבורת ילדים שמחים וצוהלים שמקפצים אל-על למראה חורשת הענק שנפרשה מול 

עינינו: מתחם מוצל לישיבה, מתחמי מתקנים, גינות ירק, עצים עבותים ואפילו מזרקה 

גדולה ובריכת ברבורים. המורה התיישב על אחד הספסלים, הודיע על שעה מדויקת 

לחזרה ואנו התפזרנו והלכנו לבלות את הזמן בנעימים. כבר ממרחק קרצו לי ולקבוצת 

שובבים נוספים העצים הנדירים בגובהם. פתחנו בריצה לעברם ועד מהרה התנדנדנו 

בקלילות על הענפים החסונים, צוחקים ומתבדחים להנאתנו. ואז, בדיוק כשגלשנו מטה 

על הגזע המחוספס, מוכנים לרוץ לעבר המתקנים, נשמע קול מצמרת העץ שהייתה 

בגובה עשרה מטרים לפחות: "הצילו! אני לא יכול לרדת! אני תקוע פה למעלה!" נשאנו 

את מבטנו אל עבר הקול. אף שהיה קשה לראות, הבחנו כי חברנו צביקי שם; העלים 

והענפים הרבים הסתירו את כל גופו ופניו היו חיוורות ומבוהלות. צביקי נאחז באחד 

הענפים בשארית כוחותיו וקרא: "אין לי עוד כוח להחזיק! תצילו אותי! אני נופל!" 

– שתקו  ולייעץ  לומר  יש להם מה  דום. כל החבריא החכמים שבכל מצב  נאלמנו 

בדממה. הבהלה ניכרה בעיני כולנו. גם אני, הילד החזק בכיתה, עמדתי נטוע על מקומי 
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בלי יכולת לזוז. היה נראה שבכל רגע צביקי מרפה את אחיזתו בענף שהחל להתכופף 

במהירות  מתקרב  וסמכותי  חזק  קול  לפתע  שמענו  הייאוש,  בשיא  ואז,  מטה.  כלפי 

"צביקי, אל תדאג! אנחנו כבר מורידים אותך!" הקול החזק הנחה את צביקי  וקורא: 

ובטוחים  קטנים  בצעדים  ולהתקדם  סמוך  ענף  על  להתיישב  כיצד  ברורות  בהוראות 

כלפי מטה. במקביל הוא הורה לנו להכין בקבוק מים קרים ופרי מתוק כדי להעלות 

את רמת הסוכר בדם של צביקי, שנראה חיוור כסיד. "אין סיבה לקרוא למורה", הוא 

אמר בהחלטיות, "עד שתגיעו אל המורה ותחזרו בחזרה לכאן זה עלול להיות מאוחר 

מדי". ידענו שהוא צודק ומילאנו אחר הוראותיו בדייקנות. כשצביקי היה כבר די קרוב 

והוא לא רואה כלום. במצב כזה הוא לא  נוראית  אלינו הוא אמר שיש לו סחרחורת 

יוכל לעשות צעדים נוספים. לרגע הייתה דממה נוראה; פחדנו מאוד, אך הקול הגבוה 

לא איבד עשתונות: "אני זורק לך חבל, תקשור אותו לענף שלידך ורד למטה". צביקי 

מילא אחר ההוראות המפורטות שקיבל וסוף סוף הגיע אלינו תשוש וחיוור כסיד. נשמנו 

לרווחה ואצנו לעברו. "כולם לזוז!" רעם הקול. זזנו במהירות. רק אחרי דקות ארוכות של 

התאוששות הורשינו להתקרב שוב לצביקי, ושוב, היה זה בהוראת אותו הקול. 

את  עליו  שקיבל  אמיץ  מנהיג  אותו  מיהו  לראות  נפנינו  לנו,  ִמֶשָרַווח  עכשיו,  רק 

האחריות לשלומו של צביקי; מי הוא הגיבור בעל הקול הסמכותי שנשלח אלינו כמלאך 

משמים. ואז, כשהבטנו בו, ראינו את ברוך עוזב את המקום בשקט ובצניעות – ונעלם 

כאילו מעולם לא היה שם. 

באוטובוס חזרה ניסינו לפנות אל ברוך, להחמיא לו על הגבורה, להתעניין מניין אזר 

את האומץ והכוח, אך הוא משך בכתפיו וחייך בביישנות. הוא רק אמר באותו קול דקיק 

וחלוש שהכרנו מהכיתה, שלא, מעולם לא טיפס על עצים, זה נראה לו קשה ומסובך... 

עכשיו אתם מבינים מדוע אני מתחבט בשאלה אם ברוך הוא אמיץ לב וחזק או חלש 

ופחדן?

נקודות להבנה ולדיון:

מה השאלה הגדולה של ראובן, מספר הסיפור? מדוע הוא מתחבט בה?	 

האם יש לכם רעיון לתשובה?	 

דונו ברעיונות התלמידים והובילו למסקנה: בזמנים מסוימים מתגלים באדם כוחות מיוחדים שבזמן 
אחר אינם ניכרים בו, ולעתים הוא עצמו אף אינו מודע לקיומם.

שלב א: מבט לתניא – עבודה בחוברת במליאה )10 דק'(

המורה יזמין את התלמידים לגלות ולהכיר גם בתוכם כוח נעלם.

המורה יקרא את הקטעים המצוטטים מהתניא: 

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד ְוגֹו' ֶׁשְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ְּבָידֹו ֶׁשל ָאָדם 

ְכָחה ִמִּקְרּבֹו ְוִלְזֹּכר ּוְלעֹוֵרר ַאֲהָבתֹו ְלה' ֶאָחד  ּוִבְרׁשּותֹו הּוא ְלַהֲעִביר רּוַח ְׁשטּות ְוַהּׁשִ

ַהְּמֻסֶּתֶרת ְּבַוַּדאי ִּבְלָבבֹו ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק. )פרק כ"ה, עמ' ל"א(

ת ה' ַעל ָהֹרב ְוסֹוְבִלים  ְוָלֵכן ֲאִפי' ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים ּופֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל מֹוְסִרים ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדּׁשַ

 ִעּנּוִים ָקִׁשים ֶׁשֹּלא ִלְכֹּפר ְּבה' ֶאָחד ְוַאף ִאם ֵהם ּבּוִרים ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ ְוֵאין יֹוְדִעים ְּגֻדַּלת ה'.

)פרק י"ח, עמ' כ"ד(

כוח  באיזה  להבין  בניסיון  המצוטטים,  הקטעים  פירושם של  את  התלמידים  עם  יחד  יחדד  המורה 
וביכולתו  לקב"ה,  מסותרת"  "אהבה  שנקרא  בתוכו  כוח  יש  יהודי  לכל  כללי:  באופן  יסוכם  מדובר. 
לעוררו ולגלותו. כוח זה, כאשר הוא מתגלה, מאפשר ליהודי – אפילו קל שבקלים – למסור את נפשו 

על קדושת ה'.

לנתונים  מציאת התשובות  ידי  על  הכוח,  הזהות" של  "תעודת  במילוי  את התלמידים  ינחה  המורה 
החסרים על פי קטעי התניא. 

תעודת זהות

שם: אהבה לה' המסותרת בלב 

כתובת: )איפה נמצא כוח זה? אצל מי הוא נמצא?( בלבו של כל יהודי

תאריך לידה: )מתי קיים הכוח הזה, מתי הוא יכול לצאת ולהתגלות?( בכל עת ובכל שעה, תמיד

איום  יש  כאשר  כלל  בדרך  מתעורר?(  הוא  מתי  השטח?  פני  על  עולה  הכוח  )מתי  עלייה:  תאריך 
שמכריח את היהודי לכפור בה'

עיסוק: )כיצד מתבטא הכוח בפועל? מה הוא עושה?( מעורר את הקשר עם הקב"ה עד כדי מסירות 
נפש כפשוטה

מומלץ להזמין כמה תלמידים שישתפו בסיפורי מסירות נפש שהם מכירים. המורה ידגיש בכל סיפור 
את מאפייני האהבה המסותרת וביטוייה )מתגלה בכל יהודי, מתגלה בשעת חירום, מתבטאת בוויתור 

עצמי, למעלה מההיגיון(.

המורה ישאל: מצד אחד, מדובר בכוח המתגלה ב"שעת חירום" ובשאר הזמן הוא מסתתר; מצד שני 
האדמו"ר הזקן כותב: "...שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו... ולזכור ולעורר אהבתו לה' אחד 
המסותרת". כיצד זה מסתדר? האם רק לעתים רחוקות או בכל עת ובכל שעה? בסוף השיעור יקבלו 

141 140



מ'מלר יבח יי פ יבמ לו עמאמ'מלר יבח יי פ יבמ לו עמא

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

התלמידים תשובה ברורה לשאלה זו.

שלב ב: מבט לחיים - המושג מסירות נפש - דיון במליאה 

ה'  אהבת  מתוך  הקב"ה  למען  אישי  ויתור  הרצון,  כמסירת  נפש  מסירות  המושג  את  יבסס  המורה 
וההכרה כי עֵברה על רצונו של הקב"ה פירושה ניתוק הקשר חס ושלום.

הרחבה: מסירות נפש פירושה אהבת ה' שגורמת להתמסרות מוחלטת לקב"ה, תוך ויתור על רצון 
אישי )מהרצון הכללי לחיות ועד לרצונות קטנים(. הוויתור הזה נעשה אף במקרים שלמעלה מההיגיון, 
כלומר גם כאשר לא מסתבר לעשות זאת על פי השכל, והוא נעשה למען ההתקשרות עם הקב"ה. 
יהודי, מצד הנשמה שבו, איננו מסוגל להיות מנותק לגמרי מהקב"ה שהרי הם אחד, וכאשר יש איום 
על הקשר, הוא מסוגל לוותר על רצונותיו האישיים ואף למסור את נפשו על קידוש ה'. הבעיה היא 
שרק בזמנים קריטיים מתגלה כי הנשמה כה קשורה לקב"ה, אולם לדברי אדמו"ר הזקן אפשר וצריך 

למסור את הנפש בכל רגע ממש.

פעילות רשות )הפעילות אינה מתחייבת ממהלך השיעור(: המורה יזמין תלמידים לתחרות: המטרה 
היא לנאום במשך דקה וחצי לפני הכיתה ולהכניס בדברים שבע פעמים את המילים מסירות נפש, 

בהקשר המתאים לנלמד בשיעור.

לאחר כל נאום יצטרכו תלמידי הכיתה למצוא מהו הדבר שעליו היה מוכן אותו נואם לוותר עליו, 
למה, ולאיזו מטרה.

יסוכם: אהבת ה' גורמת לאדם לוותר על רצונו האישי למען הקשר עם הקב"ה. 

שלב ג: חבל הנשמה - דיון במליאה + עבודה יחידנית בחוברת )10 דק'(

בפרק "מבט לחברה" בחוברת לתלמיד נעמיק במושג ה"ֶחֶבל" כגורם המקשר בין דברים. יובן כי יש 
סוגים שונים של חבלים בעֹוָבִיים שונים ובדרגות חוזק שונות.

יובן כי הקשר שלנו  בפרק "מבט לנפש" נתבונן במושג "חבל הנשמה". באמצעות המשל והטבלה 
לקב"ה מורכב מ-613 מצוות. כאשר אומרים לאדם לכפור בה' הוא חש כי הוא עלול להתנתק מהקב"ה, 
אולם עלינו לדעת כי גם כל עֵברה קטנה מנתקת אותנו מהקב"ה ולכן עלינו להישמר שלא לעבור 

אפילו עברה אחת. 

המורה יסכם: ככל שהחבל מורכב מחוטים רבים יותר, הוא עבה וחזק יותר וכך יוצר חיבור חזק יותר.

אחרי קריאת "מבט לעולם – כל העולם כולו חבל דק מאוד" ישאל המורה את התלמידים מה לדעתם 
יעשה הלהטוטן אם חבל דק אחד יתנתק בחבל שלו. המורה יוביל למסקנה שמצב כזה הוא סכנה 
יזכיר את השאלה מתחילת  הקיימים. המורה  החירום  מנגנוני  כל  מיד את  בו  להפעיל  ויש  קיומית 
השיעור: אם האהבה המסותרת מתגלה רק בשעת חירום, כיצד אפשר לעורר אותה בכל עת? כעת 
יענה המורה ויסביר כי עלינו לזכור היטב את משל "חבל הנשמה": כל ניתוק של חבל דק מחליש את 
הקשר בינינו ובין הקב"ה עד למצב קריטי ממש. כאשר החיבור שלנו עם הקב"ה יעמוד בסכנה, מיד 
תזהה האהבה המסותרת שבלבנו שזוהי שעת חירום. אזי תתעורר האהבה ותעזור לנו "למסור את 
הנפש": לוותר על עצמנו, על רצונותינו האישיים, להישאר קשורים לה' ולחדול מלעבור עברות. כך 

שבכל עת שנגיע למצב חירום נוכל להעיר את האהבה המסותרת שבלבנו ולהתגבר.

המורה יבקש מהתלמידים לגלם את כוח האהבה המסותרת: התלמידים יתבקשו להניח את ראשיהם 
על השולחנות. המורה יגלם את "כוח המחשבה" ויציג סיטואציות מחיי היום-יום שבהן נדרש מאתנו 
יגלמו  התלמידים  המסותרת.  האהבה  את  לעורר  כדי  וזאת  חירום,  כמצב  המצב  ראיית  של  תרגול 
מצב  את  "מפעיל"  המורה  כאשר  ראשם  את  ולהרים  "להתעורר"  ויידרשו  המסותרת,  האהבה  את 
החירום ומתאר מצב שעלול חלילה לנתק את האדם מהקב"ה. תלמיד שירגיש את מצב החירום צריך 
"להתעורר" ולומר משפט בשם האהבה המסותרת שיעורר את האדם לפעול במסירות נפש )למשל: 

אל תפסיד את המצווה הזאת! וכדומה(. 

סיטואציות לדוגמה: 

אני רוצה לאכול מעדן חלב. כבר חיכיתי כמעט שש שעות מסיום הארוחה הבשרית. לדעתי לא קריטי 
שלא אמתין עוד כמה דקות, הרי את רוב המצווה כבר קיימתי.

אני צריך/ה דחוף דף לרשום בו את שיעורי הבית, ואין לי. אולי אתלוש דף ממחברת של חבר/ה? נכון, 
לא קיבלתי רשות, אבל מי ישים לב לדבר קטן כזה? זה לא נראה לי גנבה, ובטוח שלא גנבה רצינית, 

בסך הכול דף.

קמתי היום באיחור של עשר דקות. מי יודע אם אספיק להגיע להסעה בזמן? טוב, אולי היום לא אֹוַמר 
מודה אני ולא אטול ידיים ליד המיטה, בסך הכול יום אחד, ואף אחד לא ישים לב.

סיכום: מבט מסכם – מליאה

לזכור את הקשר  להם  מוצג ממשי שיעזור  יכינו  או  בכתב  ימלאו את משימת הסיכום  התלמידים 
התמידי עם הקב"ה. 

יוכל יחלק לתלמידים חבל דק וטבעת ברזל להכנת מחזיק מפתחות על מנת  מורה המעוניין בכך 
לתלות במקום בולט לעין. 

ניתן להציע לתלמידים להכין כיתוב למחזיק המפתחות ובו המסר העיקרי של השיעור, או להציע את 
הכיתוב הבא: "אני שומר/ת על חבל הנשמה שלי במסירות נפש' ."
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יחידה מס' 22 - לגלות את האהבה
עמ' 106 בספר לתלמיד

מטרות:

התלמיד יפנים כי הדרך לגלות את האהבה הטבעית לקב"ה היא באמצעות דיבור, המעורר   	
את כוונת הלב.

שאלה מהותית

כיצד נגלה את האהבה לה'?

מושגים נלמדים

אהבה מסותרת – אהבה לקב"ה הנמצאת בלבנו אך אינה גלויה. באמצעות הדיבור על אהבת ה' אנו 
מעוררים גם את הלב ואת המוח.

תקציר

בתוך לבו של כל יהודי קיימים שני סוגי אהבה מסותרת-טבעית כלפי הקב"ה:

"נפשי איוויתיך" – כשם שהאדם אוהב את עצמו ויש בו רצון עז לחיות, כך יש בו רצון עז   .1
להידבק בקב"ה.

"כברא דאשתדל" ]כבן המתמסר להוריו[ – כשם שבן אוהב את הוריו יותר ממה שאוהב את   .2
עצמו ומוכן לעשות בשבילם יותר ממה שעושה עבור עצמו, כך האדם אוהב את הקב"ה כאביו.

אלו דרגות גבוהות מאוד, אך הן נמצאות בתוך לבו של כל יהודי. כדי לגלות זאת עלינו להרגיל את 
עצמנו לומר בפה שהקב"ה הוא אבינו ומקור חיינו. הרגל זה, אף שהוא נראה חיצוני, ואולי אינו אמתי, 

מגלה את ההרגשה הפנימית הטבועה בנו כיהודים, ומביא את האהבה המסותרת לגילוי.

הכנה נדרשת

אין

מהלך היחידה:

שלב ראשון: מבט לחיים - הסבר על שתי אהבות ה' הטבעיות. דיון במליאה )15-20 
דקות(

התלמידים נדרשים למיין סוגי אהבות. יתעורר דיון על האהבה כלפי הורינו וכלפי בני משפחתנו. האם 
אהבה זו פחותה /כמו/ יותר מאשר אהבת עצמי.

- המורה ישמע תשובות מכמה תלמידים )אפשר לשתף את כולם בכך שהמורה יאמר: מי שכתב כמו    
, שירים את ידו.(

התשובות המתבקשות הן שאת עצמנו ואת ההורים שלנו אנו הכי אוהבים באופן טבעי.

המורה יסביר, שאהבה כלפי ההורים יכולה להיות יותר מהאהבה כלפי עצמנו, ושההוכחה לכך היא 

שבזמן משבר אנו דואגים יותר להורים שלנו, אפילו יותר ממה שאנו דואגים לעצמנו. 

כיהודים,  שלנו  מהאישיות  טבעי  חלק  ושהיא  בנו  שטבועה  אהבה  היא  הקב"ה  כלפי  טבעית  אהבה 
ובאהבה זו יש שני סוגים, והם:

אהבה לקב"ה כפי שהאדם אוהב את עצמו – כשם שלאדם יש רצון עז להמשיך לחיות, כך יש   .1
בו רצון עז להידבק בקב"ה.

אהבה לקב"ה יותר מאת עצמנו. )למשל, כפי שהאדם אוהב את הוריו.(  .2

 

שלב שני: הבנת המושג "אהבה מסותרת" ומשמעותו )5 דקות(

המורה ייתן לתלמידים מספר דקות לנסות להסביר בעצמם את המושג, ולאחר מכן יסכם:

הסבר המושג "אהבה מסותרת": אהבה המוסתרת בתוכנו, ובדרך כלל אינה מורגשת בלב בעצמה חזקה.

התלמידים ישערו כיצד אפשר לגלות את האהבה הזאת.

יש לקשר את האהבה המסותרת ליחידת 'מסירות נפש'. במסירות נפש אנו רואים את התגלות האהבה 
המסותרת בעת מצב מצוקה.

שלב שלישי: הקול מעורר את הכוונה – סיפור, מבט לתניא ומבט לעולם )כ-20 דקות(

המורה יספר את הסיפור הבא:

145 144



מ'מלר יבח יי פ ב בלו כו רכרלר

מדריך למורה

מ'מלר יבח יי פ ב בלו כו רכרלר

146 147  חיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

סיפור מס 23 – פחד גבהים

שלום, שמי גבי. מאז שהייתי קטן, תמיד ידעתי שיש לי 'פחד גבהים' – פחד מלהיות 

 - לטייל  מאוד  אוהבים  שלנו  במשפחה  שמתחתיי.  הגובה  את  ולראות  גבוה  במקום 

יוצאים לטיול. לפעמים הולכים לטיולים בטבע -  ובכל הזדמנות אנו  בחופש, בחגים 

מסלולי הליכה או מסלולי מים, ולעתים למקומות סגורים כמו מוזיאון או אפילו לונה 

פארק. בכל פעם שההורים שלי מתכננים יציאה לטיול משפחתי תמיד היו מתכננים 

את הטיול היטב, ומבררים שאין במסלול של הטיול מקום גבוה מדיי. בכל פעם שהיו 

מתקרבים למקום גבוה, כל המשפחה הייתה נלחצת מהמחשבה איך לעזור לי לעבור 

את זה בשלום, וכמובן, שלכולם תמיד היו עצות טובות מה לעשות.

בסוף השנה שעברה יצאנו לטיול שנתי ליומיים. זה היה טיול אטרקטיבי במיוחד: 

מסלול הליכה במים, קייאקים, על האש בלילה. כמובן שבאתי לטיול בשמחה כמו כל 

חבריי, זו חוויה שלא מחמיצים. ביום הראשון של הטיול הגענו למקום שהיה בו גשר 

על  ידעתי מראש  לא  בהליכה.  הגשר  את  לעבור  צריכים  והיינו  צוקים,  שני  בין  תלוי 

המקום הזה. ייתכן שאם הייתי יודע, לא הייתי יורד מהאוטובוס למסלול הזה, אבל כעת 

עמדתי מול מצב שבו מצד אחד, אני חייב לעבור את הגשר הזה, ומצד שני, אני מפחד! 

אני לא יכול לראות את הגובה הזה מתחתיי וללכת מעל! מה אני עושה?

כך  ושאחר  הטיול,  של  ה'תינוק'  להיות  לי  התחשק  לא  כי  עמוקה,  נשימה  לקחתי 

מפחד,  שאתה  יודעים  לא  החברים  "גבי,  לעצמי:  אמרתי  זה...  את  לי  יזכרו  החברים 

ובאמת אין ממה לפחד, כולם עוברים את זה בשלום, גם אני יכול לעבור את זה בשלום", 

כך שכנעתי את עצמי שיהיה בסדר, והתחלתי ללכת. מי שהיה עובר שם באותו רגע, 

היה יכול לחשוב שאני משוגע כיוון שפשוט אמרתי לעצמי: "תהיה חזק, אתה יכול, אתה 

מסוגל. אני בטוח שאתה מסוגל." 

ובכן, חציתי את הגשר, הגשר הכי ארוך שעברתי אי פעם )בהרגשה שלי(, ועברתי 

אותו! עברתי אותו בשלום! ביום השני של הטיול היינו ב'מצפור' – מקום גבוה שצופים 

בו למרחק, כמו ממעוף הציפור.

לאחר ההצלחה שלי אתמול, להתמודד עם הפחד בכוח המילים, שוב אמרתי לעצמי: 

"גבי, אתה יכול להסתכל, לא יקרה לך כלום, אתמול עברת את הגשר!" הרשיתי לעצמי 

ושוב הלא  "גבי, אתה מסוגל"  וסיננתי מבין שיניי  להסתכל, להביט למרחק מהגובה, 

ייאמן קרה, התגברתי על הפחד ואפילו הצלחתי ליהנות מהנוף! ההצלחה הזאת בטיול 

חיזקה אותי מאוד. מאז כבר כמעט שכחתי מהבעיה שהייתה לי.

מתברר שהפחד שלי לא היה מגבהים אלא מההרגל שלי לראות את עצמי כך.

דיון:

מה היה הפחד של גבי?  	

כיצד הוא הצליח להתגבר על הפחד? )הדיבור – המשפטים שאמר לעצמו עזרו לו(  	

תנו דוגמה לכוחות נוספים שיש בנו, ושאנו צריכים להתאמץ כדי לגלות אותם.  	

ב'מבט לתניא' נלמד את הקטע הבא:

ולהוציא אהבה זו המסותרת מההעלם וההסתר אל הגילוי להיות בהתגלות לבו 

ומוחו, לא נפלאת ולא רחוקה היא ]=זה לא כל כך קשה[, אלא קרוב הדבר מאד 

בפיך ובלבבך. דהיינו: להיות רגיל על לשונו וקולו לעורר כוונת לבו ומוחו, )להעמיק 

מחשבתו בחיי החיים א"ס ב"ה כי הוא אבינו ממש האמתי ומקור חיינו ולעורר 

אליו האהבה כאהבת הבן אל האב.( וכשירגיל עצמו כן תמיד - הרי ההרגל נעשה 

טבע. )תניא פרק מ"ד(
העצה שנותן האדמו"ר הזקן בשביל לגלות את האהבה המסותרת שבתוכנו היא לומר לעצמנו   .1

בפה שהקב"ה הוא מקור החיים שלנו ושהוא אבינו.

הפה משפיע על הלב: כאשר אדם אומר את הדברים בפיו, הם משפיעים על לבו.

– כאשר אדם עושה משהו,  נמשכים הלבבות"  "אחרי המעשים  אפשר להזכיר את הביטוי   	
ובמקרה שלנו - אומר משהו )הזזת השפתיים היא סוג של מעשה(, הדבר משפיע על הלב שלו – על 

הכוונה ועל ההרגשה.

אדם צריך להרגיל עצמו בדיבורים שמגלים את האמונה, ואז תתעורר האהבה במוחו ובליבו. 

מבט מסכם

לאחר קריאת משפטי הסיכום התלמידים נדרשים לכתוב שלושה משפטים שאותם הם יוכלו לומר 
לעצמם כדי לגלות את האהבה לה' ולעורר אותה בם.

משפטים לדוגמה: הקב"ה הוא כמו אבא שלי, והוא דואג לי לכל צרכיי; אני לא יכול לחיות בלי הקב"ה; 
אני אוהב את ה' כמו שאני אוהב את עצמי; הקב"ה הוא מקור החיים שלי.

147 146



מ'מלר יבח יי פ רוללעעלומ'מלר יבח יי פ רוללעעלו

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

מ'מלר יבח יי פ רוללעעלו

 149 148

יחידה מס' 23 - התבוננות
עמ' 111 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יבין את ההשפעה הרגשית שיש להתבוננות, ויתוודע לאופן תהליך ההשפעה.	 

התלמיד יכיר בהתבוננות בגדולת ה' ככלי לעבודת ה'.	 

התלמיד יתנסה בהתבוננות בגדולת ה', תוך היחשפות לרעיונות וביטויים להתבוננות זו בחיי היום-	 
יום של החסיד.

 שאלה מהותית: 

איך אפשר להרגיש קרוב אל ה'?

 מושגים נלמדים:

התבוננות – חשיבה מעמיקה המשפיעה על רגשות הלב ומביאה לידי מעשה.

תקציר

של  בחייו  המחשבה  כוח  של  הנכון  ולמימושו  לסגולותיו  רבות  פעמים  מתייחסת  החסידות  תורת 
היהודי. אחת הדרכים לניצול כוח המחשבה ככלי לעבודת ה' היא ההתבוננות בגדולת ה'. התבוננות 
בגדולת ה' היא שימוש בכוח המחשבה לעיון, למחשבה חוקרת ומעמיקה ולהסתכלות פנימית אל 
תוכיותם של הדברים, במטרה למצוא את מציאות ה' הבורא את העולם בכל רגע, ומתוך כך להכיר כי 

הוא החיות הפנימית של העולם. 

ההתבוננות במציאות הבורא ובגדולתו משפיעה על רגשותיו של האדם: ראשית, היא מביאה להכרה 
בחשיבות הרבה של הקשר עם הבורא, הכרה המתבטאת בחשש ובזהירות מפני פגיעה בקשר זה או 
ניתוקו – מידת היראה; שנית, היא יוצרת רצון ושאיפה עזה להתאחד עם הבורא, המתבטאים ברצון 

להתעלות מהעולם החומרי ולהידבק בקיום רצון הבורא – מידת האהבה.

במהלך השיעור יַתרגלו התלמידים התבוננות בגדולת ה' בחיי היום-יום, יזהו את ההשפעה הרגשית 
שלה ויבחינו כיצד התבוננות בגדולת ה' מהווה דרך לקיום התכלית – עבודת ה' בעולם הזה.

הכנה נדרשת: 

הדפסת תמונה של הרב גרשון רוקח )נספח 1(.

משך היחידה: 

שיעור בודד או כפול

מהלך השיעור

סיפור פתיחה + דיון )10 דק'(

סיפור מספר 24 - להתבונן מירושלים ועד צפת

אני שמעון, ולא מזמן התחלתי כיתה ה'. הסיפור שלי מתחיל בעיצומו של חג הסוכות. 

חגגנו יחד סעודה משפחתית בסוכתם המרווחת של דֹודיי האהובים מירושלים, אליהם 

ומתענגים על  נהנים  היה שכולם  ניכר  הייתה טובה,  הגענו מביתנו שבצפת. האווירה 

המפגש המשותף. ואני עליתי על כולם – הרגשתי ממש בעננים! בשבילי לא מדובר 

בעוד מפגש עם משפחת דודים ירושלמים שפוגשים רק לעתים רחוקות. בשבילי זהו 

מפגש מיוחד הרבה יותר, מפגש עם שימי! 

עם שימי, בן דודי, אני מרגיש קרבה מיוחדת, כמו בין אחים תאומים. שנינו קרויים על 

שם אותו סבא, הוא שימי ואני שמעון, לשנינו שיער חום ועיניים ירוקות שובבות, אנחנו 

ממש באותו גובה וכמעט בדיוק באותו גיל, שימי נולד בדיוק תשע דקות לפניי. עכשיו 

אתם מבינים למה כשאנחנו נפגשים, ובמיוחד כשזה קורה לעתים רחוקות, אנחנו לא 

מצליחים להיפרד ומדברים בלי סוף...

על  ומביטים  ירוק  דשא  פיסות  בידינו  לסוכה, ממוללים  יושבים מחוץ  אנחנו  כעת 

העוברים והשבים. ברחוב עובר ילדון צעיר ומנופף לשימי בידו. אני שם לב שיש על 

לי:  ואומר  העין  מן  שייעלם  עד  בחזרה, ממתין  לו  מנופף  שימי  ארוכה.  צלקת  זרועו 

"ראית אותו? ראית את היד שלו? זה בזכות חבר שלי!" "מה?" לא הבנתי, "למה אתה 

מתכוון?" ושימי סיפר:

זה היה ביום קיץ חם. הגענו בהסעה לבית הספר, וכרגיל ירדנו מהאוטובוס בכניסה 

הוא  אבל  הנעול,  את השער  לפתוח  שיבוא  לשומר  חיכינו  הספר.  בית  האחורית של 

והחניון התמלא בהמוני תלמידים חסרי  הגיעו כל שאר ההסעות  בינתיים  התמהמה. 

הספר  בית  למזכירת  להתקשר  ניסה  המורים  אחד  לבוא.  בושש  והשומר  סבלנות, 

שתזעיק את השומר, אך לא היה מענה. עמדנו כך תחת השמש הקופחת דקות ארוכות, 

מדי פעם הרמנו את קולנו בצעקה "ה-שו-מר", אך ללא הועיל.

בינינו ובין בית הספר הפרידה גדר ברזל ישנה, לא גבוהה במיוחד. הדקות הארוכות, 

כאן,  עובר  קודם  ראית  שאותו  הזה,  לילדון  גרמו  הניגרת  והֵזעה  הדואבות  הרגליים 

להחליט החלטה. בלי שמי מאתנו שם לב, הוא התקדם לגדר הברזל ועד מהרה היה 

האוויר:  את  אדירה  זעקה  פילחה  לפתע  בקלילות.  מטפס  המטרה,  אל  הדרך  בחצי 

"אייייי!" הבטנו למעלה, לא, הוא לא נפל. "נתקעתי!" הוא זעק. ברזל חד חדר עמוק 

לזרועו. לא אלאה אותך בפרטים, לי עצמי לקח המון זמן להירגע מהמראה. עד שהגיע 

האמבולנס למקום עברו עשר דקות, עשר דקות שנדמו בעינינו כנצח. הפצוע לא יכול 

היה לזוז, לא להתקדם בטיפוס וגם לא לרדת. הוא לא היה מסוגל להחזיק את עצמו 
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ולהיאחז ביד אחת בלבד וצעק בשארית כוחותיו שהוא נופל. כולנו הבטנו בו בעיניים 

קרועות לרווחה, רועדים ונפחדים, ממתינים לישועה. 

ובתוך כל ההמולה הזאת, חבר כיתתי, גדליה, היה היחיד שלא איבד עשתונות, בלי 

"עמוד  המייבב  לילדון  והורה  ידיו  כפות  שתי  את  פשט  לגדר,  התקרב  ודברים  אומר 

הוא  אך  היטב,  עליו  ניכר  המאמץ  הזיע,  גדליה  לו.  שהוקל  ונראה  עמד  הילד  עליי". 

המשיך לתמוך בילד הפצוע עד שהגיע האמבולנס למקום.

למחרת הגיעו לכיתתנו הורי הילד הפצוע. הם חיפשו את גדליה. שמעתי שהם מודים 

לו בהתרגשות. הם סיפרו לו שלדברי הרופאים, אם היד הייתה זזה עוד מילימטר אחד 

יותר, ולא היו יכולים להציל את היד. "אתה מבין?"  בלבד היה הברזל חודר ליד עוד 

התלהב שימי, "בזכות האחיזה האיתנה של גדליה, היד ניצלה". 

ארוכים  ימים  עוד  המעשה,  "לאחר  והוסיף:  בהתרגשות  הסיפור  את  סיים  דודי  בן 

התגלגלה לה השמועה על התושייה הרבה של גדליה, אפילו לחדר המנהל היא עשתה 

והנבון, לזכות  לוין, האמיץ, המסור  לה כנפיים. כולם הסכימו כי אין מתאים מגדליה 

גדולה כל כך".

שימי  של  פניו  מהסיפור.  נסער  בעודי  הפטרתי  אותו..."  להכיר  רוצה  הייתי  "וואו! 

התעצבו מעט. "אתה צודק", הוא אמר, "גדליה הוא באמת ילד מיוחד שכדאי להכיר 

וללמוד ממנו. אבל לצערי גדליה כבר לא לומד בכיתה שלי, הוא עבר דירה לצפון ואין 

לי קשר אתו. הייתי מאוד שמח אם הייתה לי אפשרות למצוא אותו ולחדש את הקשר 

ביננו".

"לצפון?" שאלתי את שימי, "גדליה לוין? בדיוק השנה הצטרף אלינו תלמיד מירושלים 

בשם זה". נזכרתי בתלמיד החדש, גדליה, היושב בפינת הכיתה. ילד אפור כזה, משעמם. 

מאז שהגיע לא יצא לי לשוחח אתו אפילו פעם אחת. חבריי שניסו לדבר אתו אמרו 

שהוא ממש שתקן ועדיף שלא לנסות לדובב אותו. "זה כנראה לא החבר שלך", הצהרתי. 

שהיה  הפרטים  כל  את  להשוות  החל  הוא  להצהרתי.  לב  שם  לא  הנלהב  שימי  אבל 

באפשרותי לדעת ועד מהרה התברר למעלה מכל ספק שגדליה, חברו הנערץ של שימי 

בן דודי, הוא התלמיד המשעמם ביותר בכיתתי. 

סיימנו את השיחה. שימי דחף לידיי שוקולד לגדליה ואמר: "אני מקווה שתשים לב 

לאצילות המיוחדת של גדליה. לפעמים אנחנו מפספסים דווקא את אנשי ה'אמור מעט 

ועשה הרבה'".

כל הדרך מירושלים לצפת חשבתי על גדליה. ִשְחַזרתי שוב ושוב את הסיפור שסיפר 

בן דודי שימי והרגשתי איך אט אט מתמלא לבי בהערכה: אתם מבינים מה זה להרים 

רותי  אחותי  את  הגב  על  נושא  כשאני  דקות?  עשר  הידיים  כפות  על  ד'  בכיתה  ילד 

הקטנטונת, שלומדת בכיתה א', אני מתעייף אחרי שלוש דקות. אז עשר דקות? להרים 

ילד גדול? אני ממשיך לחשוב על התלמיד ִמְסַּפר אחת, האהוב והנערץ, שפתאום הופך 

לתלמיד האחרון בכיתה. בינינו, אילו רק היה ְמַסֵּפר... הרי בדרך כלל מי שיש לו סיפור 

גדליה,  הוא  כזה  לא  אבל  אותו.  ויעריך  עליו  ידע  מי שסביבו  דואג שכל  מכובד  כזה 

שותק כמו דג. בעיניי זו גדּולה רבה עוד יותר להימנע מלהתגאות במעשה גבורה אמתי 

שעשית.

והחלטתי  לגדליה  להתקרב  רוצה  מאוד  שאני  בלב  הרגשתי  הנסיעה  סוף  לקראת 

שמהיום הדברים ישתנו: דבר ראשון, תכננתי, אני תופס את מקום הישיבה ליד גדליה. 

אחר כך אספר לכולם את מה שסיפר לי שימי בן דודי, שיתחילו כולם להבין איזה אוצר 

מתחבא לנו בכיתה ואנחנו לא ידענו. אחרי כן אזמין אותו אליי הביתה ואולי נקבע גם 

חברותא בין מנחה למעריב ו... הגענו לצפת! מישהו יודע איפה גרה משפחת לוין?
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נקודות להבנה ולדיון

מה חשב בתחילה שמעון על גדליה, התלמיד החדש בכיתתו? כיצד התנהג כלפיו?	 

מה חושב כעת שמעון על גדליה? כיצד הוא מתכנן להתנהג כלפיו?	 

מה גרם לשינוי הגדול?	 

האם קרה גם לכם פעם ששיניתם את דעתכם או את הרגשתכם אחרי "מחשבה שנייה"?	 

המורה יסכם כי מחשבה מעמיקה נקראת "התבוננות". בכוח ההתבוננות אפשר לשנות הבנה, רגשות 
ומעשים.

שלב א: כוחה של התבוננות – מליאה )10 דק'(

המורה יציג על הלוח או יעביר בין התלמידים תמונה של דמות )נספח 1( בלי להציג את פרטיה. בשלב 
ראשון ישאל המורה את התלמידים על מחשבותיהם ותחושותיהם כלפי הדמות שבתמונה: מה היא 

מייצגת בעיניהם? האם ירצו ללמוד ממנה? 

בשלב הבא יחשוף המורה את הדמות ואת פועלה: הרב גרשון רוקח. 

קווים לדמותו:

בימי המנדט הבריטי היו הבריטים עורכים עוצר מעת לעת. בזמן העוצר הייתה תנועת אנשים 	 
ברחובות אסורה. באחת הפעמים מצאו את עצמם שני חסידים ברחוב השומם בזמן עוצר. הרב 

רוקח יצא אליהם והזמינם לביתו. הוא הציע לבחור הצעיר את מיטתו ונשכב על הרצפה.

מדי יום שישי היה הרב רוקח הולך לבתי עניים ואומללים בירושלים, רוחץ אותם, מאכילם ומשקם.	 

המצב 	  היה  העצמאות,  מלחמת  במהלך  שנערכו  קרבות  סדרת  הימים,  עשרת  קרבות  כשפרצו 
ברחבי ירושלים נורא ובחוצות התגלגלו גופות של נפטרים. ר' גרשון, שהיה חבר בחברא קדישא 
בעיר, נקרא לטפל בגופות ההרוגים. אשתו ניסתה להניא אותו מכך וטענה שהוא מסתכן יותר מדי 
ביציאה החוצה בזמן הקרבות, אך הוא טען בפניה כי במצב הנוכחי נגרם למתים ביזיון, ועל כן 
הוא מוכרח להיחלץ לעזרה. כאשר צעדו הרב רוקח ואנשי החברא קדישא בדרכם לבית העלמין, 
פתחו לוחמים ירדנים באש כבדה לעברם. הרב רוקח נפצע קשה מהאש. הוא הועבר לבית רפואה, 

אך כעבור זמן קצר נפטר והוא בשנות הארבעים לחייו. 

בנו, ר' מרדכי ראובן רוקח, מחשובי חסידי חב"ד בבני ברק, מספר כי ראה את אביו אחרי פטירתו 	 
ופניו היו מאירות.

כעת, אחרי הצגת הרב גרשון רוקח והתבוננות בפועלו, ישאל המורה את התלמידים: הייתם רוצים 
לפגוש את הרב גרשון רוקח? מה אתם חושבים עליו? איזה סוג של יהודי חסידי הוא היה? על מה מסר 

את נפשו? מה תרצו ללמוד ממנו? 

לאחר קבלת תשובות התלמידים יסכם המורה ויפנה את תשומת לב התלמידים לחוויה האישית של 
ההתבוננות בגדולתה ובפועלה של דמות. ההתבוננות משפיעה על מחשבותינו ויחסנו כלפי הדמות, 

ובהתאם משפיעה על הרגשתנו כלפיה.

שלב ב: כיצד פועלת ההתבוננות– עבודה יחידנית בחוברת + מליאה )10 דק'(

המורה יזמין את התלמידים להבחין כיצד משפיעה ההתבוננות על המחשבה, הרגש והמעשה, ומהו 
התהליך שמתרחש בעקבות ההתבוננות.

בפרק "מבט לנפש" ישלימו התלמידים את התרשים בעבודה יחידנית. המורה יבדוק את התשובות 
במליאה ויעלה לדיון את הנקודה למחשבה: מעלת המחשבה המעמיקה, ההתבוננות, כשלב מכריע 

וגורם מרכזי בתהליך יצרני בעל תוצאות. המורה יסכם את הסדר והרצף של התהליך, תוך עמידה על 
תיאור נטייתו של האדם לרצות להתקרב ולדבוק בדבר טוב, גדול ומיוחד; אדם שואף למלא את רצונו 

של מישהו יקר ואהוב ונמנע מלעשות דבר בניגוד לרצונו.

שלב ג: מבט לתניא – עבודה בחוברת במליאה )10 דק'(

בספר התניא מלמדנו אדמו"ר הזקן לרתום את כוח המחשבה שבהתבוננות לעבודת ה'.

המורה יקרא ויסביר את הקטע המצוטט מן התניא: 

ְוֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ה' ַלֵּבינֹוִנים: ָהִעָּקר הּוא ִלְמֹׁשל ְוִלְׁשֹלט ַעל ַהֶּטַבע ֶׁשֶּבָחָלל 

ָמאִלי ע"י )=ַעל ְיֵדי( אֹור ה' ַהֵּמִאיר ַלֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ֶׁשְּבמֹוחֹו, ִלְׁשֹלט ַעל ַהֵּלב,  ַהּׂשְ

ְּכֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ְּבמֹוחֹו ִּבְגֻדַּלת א"ס )=ֵאין סֹוף( ב"ה )=ָּברּוְך הּוא( ְלהֹוִליד ִמִּביָנתֹו רּוַח 

ֶׁשל  ַקל  ִאּסּור  ַוֲאִפּלּו  ּוְדַרָּבָנן  ְּדאֹוָרְיָתא  ֵמַרע  סּור  ִלְהיֹות  ְּבמֹוחֹו  ה'  ְוִיְרַאת  ַּדַעת 

ִּדְבֵריֶהם ח"ו )=ָחס ְוָׁשלֹום(, ְוַאֲהַבת ה' ְּבִלּבֹו ֶּבָחָלל ַהְּיָמִני ַּבֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה ְלָדְבָקה 

ּבֹו ְּבִקּיּום ַהִּמְצֹות ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן ְות"ת )=ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה( ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. )תניא, פרק ט"ז(
התלמידים יסבירו בלשונם את התרשים המתאר את תהליך ההתבוננות לפי קטע התניא:

"העיקר הוא למשול ולשלוט על 
הטבע שבחלל השמאלי"

המטרה בעבודת ה' היא להגביר את הנפש 
האלוקית ולשלוט על יצר הרע.

המטרה

האמצעי

מעורר לשינוי ברגשות

רגש 1
)יראת ה'(

"להיות סור מרע דאורייתא 
ודרבנן ואפילו איסור קל של 

דבריהם חס ושלום" 

אז האדם נזהר שלא לעבור עברות.

"בקיום המצות דאורייתא 
ודרבנן ות"ת שכנגד כולן"

 ומקפיד לקיים מצוות וללמוד תורה.

גורם 
לשינוי 
במעשה

גורם 
לשינוי 
נוסף 

במעשה

"כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף 
ברוך הוא"

על ידי שמרבה לחשוב על הקב"ה.

"להוליד מבינתו רוח דעת 
ויראת ה' במוחו"

כאשר אדם חושב על הקב"ה, הוא 
ירא ממנו.

רגש 2
)אהבת 

ה'(

"ואהבת ה' בלבו בחלל הימני 
בחשיקה וחפיצה לדבקה בו"

 והוא מרגיש אהבה כלפי ה' ורצון 
להיות קרוב אליו.
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כאשר אנחנו מתבוננים בגדולת ה', כמה שהוא עצום וגדול ונשגב, אנו מגיעים להרגשה שאי אפשר 
ולא נכון לפעול נגד רצון ה', ואז אנו פועלים בהתאם: מקיימים מצוות ומעשים טובים, שהם רצונו של 

הקב"ה.

הערה: בתרשים, במשבצת "רגש 1"-יראת ה' כותב אדמו"ר הזקן כי יראת ה' היא במוח. בספר פנינים 
וביאורים, המבוסס על שיעורי הרב יואל קאהן מוסבר כי היראה והאהבה שתיהן הן מידות שבלב, אלא 
שמצד טבע הכיווץ והביטול שביראה, היא מתייחסת יותר למוח. והאהבה היא התפשטות והתפעלות, 

ומתייחסת יותר ללב.

ה'  ככלי לעבודת  ה'  בגדולת  לב התלמידים לחשיבותה של ההתבוננות  מומלץ להסב את תשומת 
)המתוארת בלשון התניא "כלל גדול"(, בהתחשב במטרה הנעלית שאליה היא מובילה.

שלב ד: הבחירה להתבונן – עבודה יחידנית בחוברת + מליאה )15 דק'(

אחרי קריאת "מבט לעולם" – משקפי תלת-ֵמַמד, ומבט בתמונת התלת-ממד עם משקפיים ובלעדיהם, 
ידגיש המורה את אפשרות הבחירה הקיימת ביד כל אחד באשר לממד ההתבוננות שלו בעולם, אם 
זו תהיה התבוננות שטחית או עמוקה. המורה יסכם כי כאשר מתאמצים להתבונן בגדולת ה', אפשר 

למצוא אותו חבוי בכל פרט בחיים.

בפרק "מבט לחיים" יזמין המורה את התלמידים להתבונן בגדולת ה' במצבים שונים בחיי היום-יום 
ולשתף את המליאה בתשובותיהם. ניתן להעשיר את תובנות התלמידים בנקודות מבט נוספות.

סיכום: מבט מסכם – עבודה בחוברת במליאה

התלמידים ייחשפו לדרכי התבוננות בגדולת ה' במצב ספציפי מחיי היום-יום – אכילה.

התבוננות בפרטי האכילה והמזון לפני שאנו אוכלים בכוחה לעורר רגש של הודיה )קרבה( ותחושת 
גדלות כלפי הבורא הכול יכול )יראה(. התרגום המעשי אמור להיות קיומן של מצוֹות עשה כגון ברכה 

ראשונה ואחרונה, אכילה במתינות ובכוונה, וכן קיום מצוות לא תעשה, למשל בל תשחית. 

נספח מס' 1:

יחידה מס' 24 - איתכפיא ואתהפכא
עמ' 115 בספר לתלמיד

מטרות:

1. התלמידים יכירו את מושגי היסוד בתורת החסידות: 'אתכפיא' ו'אתהפכא' וידעו להבחין ביניהם.

2. התלמידים יבינו כי 'אתכפיא' היא דרך בעבודת ה' והוראה להתנהגות יומיומית שלנו.

3. התלמידים יקבלו על עצמם החלטות טובות הקשורות בעבודת האתכפיא. 

מושגים נלמדים:

אתכפיא - כפית הרע. עשיית טוב למרות התנגדות הנפש הבהמית.

אתהפכא - הפיכת הרע לטוב. כאשר לנפש הבהמית יש חשק ורצון להצטרף לעשיית הטוב.

תקציר 

'אתכפיא' ו'אתהפכא' הם שני מצבים כלליים של הנפש, שבהם היא מתמודדת מול הרע - ב'אתכפיא' 
הטוב כופה ומכריח את הרע, בניגוד לרצונו, להשתעבד לו; וב'אתהפכא' הרע כבר נכנע לטוב עד כדי 

כך שהוא עצמו הפך לטוב.

'אתכפיא' מציינת אפוא מצב שבו קיים פער בין מחשבתו של האדם לבין מה שהוא רוצה ומרגיש. הוא 
מבין שעליו להתנהג בדרך מסוימת, אבל לבו מנסה לגרור אותו לכיוון אחר. במקרה כזה על האדם 
לכפות על הלב את מסקנות השכל ולהכריח את עצמו לעשות את מה שצריך ולא מה שמתחשק. 
ומרגיש. 'אתהפכא' מציינת מצב שבו כבר קיימת חפיפה בין מה שנכון וצודק לבין מה שהאדם רוצה 

ומרגיש, שכן הוא הביא את לבו ורצונותיו למצב שירצו וירגישו את הדברים הנכונים.

ברם, אף שמבחינת התוצאה הסופית ה'אתהפכא' גדולה מה'אתכפיא', מבחינת עצם העבודה, גדולה 
להגיע  נקודתית  בצורה  אדם  יכול  מסוימים  במקרים  אמנם  ה'אתהפכא'.  על  ה'אתכפיא'  עבודת 
דור  הגדולים שבכל  הצדיקים  והם  כזה,  תמידי  למצב  להתעלות  בודדים מסוגלים  רק  ל'אתהפכא', 
ודור. רוב בני האדם נולדו כדי להיאבק וימשיכו במאבק כל ימי חייהם - הם לא יסיימוהו לעולם. ככל 
שיתעלו כן יעמדו בפניהם ניסיונות מסוגים שונים ולעולם יהיה עליהם להיאבק ולהתמודד. לשם כך 
נבראנו. ייתכן שנצליח להגיע ל'אתהפכא' בתחומים מסוימים, אך עדיין יהיה עלינו להיאבק בשטחים 

אחרים של החיים. 

חסידים אומרים: מטרתנו אינה לנצח; מטרתנו לעשות, להיאבק!

משך היחידה: 45 דקות 
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מהלך השיעור 

פתיחה – 5 דקות

השיעור ייפתח בתרגיל קצר. נבחר שני נציגים לתחרות 'הורדת ידיים'. בסיום התחרות, נזמין מתחרה 
נוסף שיתמודד מול המנצח, אך בטרם נתחיל בסבב השני, נבקש מהמתמודד החדש לא להתנגד ולתת 
לחבר לנצח בקלות. בתום הסבב השני נשאל את 'המנצח' כיצד הרגיש בכל אחד מסבבי התחרות. 

מתי היה לו קשה יותר,מתי הניצחון היה מתוק יותר, ואיזה משחק היה לא טבעי.

הסבר המורה במליאה: 

נסביר לתלמידים שגם במאבק של הטוב ברע, המתנהל בקרבנו יומיום, קיימים שני סוגים: מאבק 
פעיל שבו אנו מתמודדים תמיד מול היצר הבוער והמתאווה; ומאבק קל שבו הרע והיצר כבר נהפכו 
ולכן לא צריך להיאבק בהם בחוזקה. שני סוגי העבודה הללו  ומסייעים בכוחם לטוב שבנו,  לטוב, 
גורמים נחת רוח לה' יתברך. המצב הטבעי אצל הבינוני הוא מאבק תמידי, אם כי גם אצלו יש רגעים 

שבהם הוא מצליח לרתום את הנפש הבהמית לסייע בעבודת ה' ולא להתנגד.

עבודה עצמית/ קבוצתית בחוברת לתלמיד – 10 דקות

שונים  מצבים  וימיינו  ו'התהפכא'  'אתכפיא'  המושגים  את  יחד  יגדירו  התלמידים  לתלמיד  בחוברת 
בהתאם להגדרות הללו.

דיון כיתתי בעקבות העבודה בחוברת 

נקודות לדיון: היזכרו במאבקים מתחילת השיעור וחשבו – איזה סוג עבודה תואם כל אחד מהם? איזו 
עבודה היא טבעית יותר – 'אתכפיא' או 'אתהפכא'? איזו עבודה קשה יותר? איזו עבודה גדולה יותר? 

נותנת סיפוק גדול יותר?

סיפור מהחיים – 10 דקות

המורה יקריא בכיתה את סיפורו של שניאור:

 

סיפור מספר 25 - הזדמנות לעשות נחת רוח

כן,  באילת.  גרים  אנחנו  ג'.  בכתה  ולומד  בן שמונה  אני  שניאור.  לי  קוראים  שלום, 

דווקא  גרים  אנחנו  חב"ד.  בכפר  לא  וגם  בירושלים  לא  ברק,  בבני  לא  טוב!  שמעתם 

באילת כי זה מקום השליחות שלנו. או כמו שאבא שלי אומר, זכינו להימנות בין שלוחי 

הרבי לאילת.

הסיפור שאני עומד לספר לכם קשור לשליחות שלנו. אני יודע ולומד על חשיבות 

ומעלת השליחות, אני בטוח שגם אתם יודעים איזו זכות גדולה יש למי שזוכה להיות 

שליח, לקרב יהודים ולהפיץ את אור החסידות. אבל לא על זה אני רוצה לספר לכם אלא 

דווקא על הניסיונות – ניסיונות רבים מאוד שיש לילד בשליחות. לדוגמה, בכיתה שלי 

אני הילד היחיד שאוכל רק בד''ץ, ולכן, כשחבריי מביאים ממתקים וחטיפים בהכשרים 

למרות  אוכל,  ולא  להעליב  בלי  להתחמק  מנסה  אני  אותי,  ומכבדים  ומשונים  שונים 

שזה ממש מגרה.. אתם בטח חושבים שזה קל, אבל זה ממש קשה , ואגלה לכם בסוד 

שלפעמים אני לא מצליח לעמוד בפיתוי.

אבל אני חושב שזו הבעיה העיקרית שלי. אני ילד שאוהב לא רק ממתקים, אני אוהב 

סרטים, שירים, תמונות, הרפתקאות... בעצם אני אוהב הכול! ומכל דבר הרבה!

יש ילדים שחפיסת השוקולד שוכבת במדף שלהם שבוע שלם והם אוכלים אותה 

לאט לאט. אבל אני, אני חייב לחסל הכול באותו יום. אני נמשך מאוד אחרי התאוות 

שלי. תמיד ידעתי שזו תכונה לא טובה והצטערתי על כך, עד השיחה שלי עם הרב 

בנימין.

אני חושב שזה  בזוקה.  לכיתה מסטיק  לצדי, הביא  היה המעשה: ארז, שיושב  וכך 

המסטיק הכי טעים בעולם, הריח שלו כל כך מגרה... הוא לעס את המסטיק כל השיעור 

בשקט, כדי שהמורה לא ישים לב. אבל אני שמתי לב, במיוחד בגלל הריח. בהפסקה, 

לי,  והושיט  ארז מסטיק מהחפיסה  הוציא  על המסטיק,  השיעור חשבתי  אחרי שכל 

"קח!" הוא אמר בנדיבות. "לא, תודה, אנחנו לא אוכלים את הכשרות הזאת" אמרתי 

כמעט בלחישה, למרות שבדרך כלל אני ממציא תירוצים אחרים. "מה? זה לא כשר?!" 

תמה ארז "זה הרי בסך הכול מסטיק! מה יכול להיות? זה לא בשר". "בסך הכול מסטיק 

! בסך הכול מסטיק!" הדהדו הדברים באוזניי, וכמו מתוך חלום הושטתי יד ולקחתי 

אחד. פתחתי את העטיפה והכנסתי במהירות לפה, לפני שאתחרט. המסטיק היה טעים 

מאוד, אבל אני לא נהניתי מהטעם, הרגשתי נקיפות מצפון. 

באותו רגע ממש ראיתי את המחנך, הרב בנימין עומד לצדי. "הוא בטח ראה הכול" 

אמרתי בלבי "זה מה שחסר לי עכשיו. הוא יספר לאבא שלי ויצער אותו מאוד". הרב 
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 " ."שניאור  ניגש אליי ולחש באוזני שאגש אתו למשרד. השתרכתי בעקבותיו  בנימין 

פנה אלי הרב בנימין ברוך, "זרוק בבקשה את המסטיק". באותו רגע פרצתי בבכי. בדרך 

כלל אני לא ילד בכיין, אבל באותו רגע לא הצלחתי להירגע. המורה חיבק אותי, הביא 

לי טישו וישב בדממה עד שסיימתי לבכות ואז שאל אותי בעדינות, "קשה לך שניאור?", 

"כן", צעקתי "קשה לי, קשה לי מאוד. למה אני ילד שכל דבר מתחשק לו?! אני רואה 

מסטיק - ואני חייב לאכול אותו, אני רואה תמונה - אני חייב להסתכל בה, אני שומע 

שיר - ומיד מזמזם אותו, למה אני ככה?!"

"שניאורק'ה" פנה אליי הרב בנימין בחיבה, "זה דווקא טוב שאתה ככה."

"טוב? מה יכול להיות טוב בזה?" שאלתי בתמיהה.

"זה מצוין!- כך אתה יכול לגרום לה' הרבה נחת רוח", הסביר לי הרב בנימין וכשראה 

שאינני מבין כיצד הרצונות הרבים שלי גורמים נחת לקב"ה, המשיך:

"נחת רוח גדולה מאוד יש לה' מכך שאתה מתגבר על הרצונות שלך, ומצליח להכניע 

את היצר ולא להקשיב לו. לדוגמה, כשאתה רוצה שוקולד שאינו בהכשר מהודר ובכל 

זאת מתגבר ולא אוכל - ההתגברות שלך עושה המון נחת רוח לה'. בארמית קוראים 

לזה 'אתכפייא' – כי אתה כופה את היצר הרע שלך. כל פעם שאתה מצליח להכניע את 

היצר ועושה 'אתכפייא', אתה גורם הרבה מאוד נחת רוח לה' יתברך. זאת העבודה שלנו, 

גם שלי וגם שלך. של כולנו".

"מה, גם לרב יש תאוות?!" תמהתי, "גם לרב מתחשק לפעמים מסטיק בזוקה?!"

"אולי לא מסטיק בזוקה," השיב הרב "אבל הרבה דברים אחרים כן. גם לגדולים יש 

יצר הרע שאומר להם לעשות דברים. וגם אני נלחם ומכניע את היצר הרע שלי. גם אני 

עושה 'אתכפייא' וגם ההתגברות שלי עושה המון נחת רוח בשמים. רק אנשים צדיקים, 

גדולים ממש, משוחררים מהמאבק הזה בתאוות וביצר הרע, כי הם כבר הפכו את כולו 

לטוב. אבל אנחנו, רוב העם, נלחמים עם היצר כל ימינו.

עכשיו, גיבור שלי, תחשוב איזה מזל שמתחשק לך כל כך הרבה דברים - כך יש לך 

המון הזדמנויות להתגבר ולגרום נחת רוח ושמחה למעלה".

כך סיים הרב בנימין וחיבק אותי בחוזקה. 

מאז השיחה התחלתי לחשוב אחרת. בכל פעם שמתחשק לי דבר אסור, אני אומר 

לעצמי: "שניאור, יש לך כעת הזדמנות לעשות נחת רוח לה'. לה' הגדול והקדוש – מה, 

תפספס הזדמנות כזאת בשביל בזוקה?!"

ובאמת, מאז אני כמעט אף פעם לא מפספס!

נסו גם אתם לחשוב כך - ולא תתחרטו.

ועוד משהו – אחרי שכמה פעמים הציעו לי מסטיק בזוקה ועשיתי 'אתכפיא' וסירבתי 

חושבים  אתם  האם  זה.  את  לי  מתחשק  לא  בכלל  שכבר  להרגיש  התחלתי  לקחת, 

שקוראים לזה 'אתהפכא'?
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נקודות לדיון בעקבות הסיפור :

- מה הבעיה של שניאור?

- מדוע שניאור בכה בשיחה עם הרב?

- מדוע היום שניאור כבר לא מצטער שיש לו הרבה תאוות?

- כיצד הרב בנימין עזר לשניאור להתמודד עם היצר הרע?

אתכפיא ואתהפכא במקורות – 10 דקות

במבט לתניא נלמד עם התלמידים את קטע התניא )פרק כז( העוסק במושגים 'אתכפיא' ו'אתהפכא':

"הרי זאת מידת הבינוניים ועבודתם: לכבוש היצר וההרהור העולה מהלב למח, 

ולהסיח דעתו לגמרי ממנו, ולדחותו בשתי ידים ]...[ וכמו שהפליג בזהר פרשת 

תרומה בגודל נחת רוח לפניו יתברך "כד אתכפייא סטרא אחרא לתתא" ]=כשכופים 

את הצד של רע למטה, לצד הקדושה[. 

ושני מיני נחת רוח לפניו יתברך, אחד מביטול הסטרא אחרא לגמרי ואתהפכא 

ממירירו למתקא ומחשכא לנהורא ]=מהפיכת המר למתוק ומחושך לאור[ על ידי 

הצדיקים, והשנית כד אתכפייא סטרא אחרא ]=כשכופים את צד הרע[.

וכמו שבמטעמים גשמיים דרך משל יש שני מיני מעדנים: אחד ממאכלים ערבים 

ומתוקים והשני מדברים חריפים או חמוצים, רק שהם מתובלים ומתוקנים היטב 

עד שנעשו מעדנים ..."
התלמידים יבינו כי עיקר עבודתו של הבינוני היא 'אתכפיא'. 

מעבודת  בעולם  הנמשך  האלוקי  האור  את  המסביר  הזוהר  מאמר  את  יקראו  למקורות'  ב'מבט 
האתכפיא.

סיכום - 5 דקות

השיעור יסתיים בקריאת 'מבט מסכם' וקבלת החלטות טובות שקשורות לעבודת האתכפיא.

יחידה מס' 25 – יש לי מטרה
עמ' 119 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יפנים את החשיבות שבהצבת יעדים ומטרות ויכיר בצורך להיות מֻכַוון מטרה. 	 

התלמיד יתוודע לתפקידו של כל יהודי בעולם על פי התניא: "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים", 	 
וכן למשמעותו של תפקיד זה.

 שאלה מהותית: 

בשביל מה ה' ברא אותי ואת כל העולם?

 מושגים נלמדים:

עולם תחתון – ככל שהעולם עליון יותר, הכוונה היא שבו הקב"ה מורגש יותר, וככל שהעולם תחתון 
יותר, הוא מורגש פחות. העולם שלנו הגשמי, הוא העולם התחתון ביותר בו הקב"ה מורגש ברמה 

הנמוכה ביותר. 

את  ולגלות  החומריות  את  לזכך  להתגלות,  יכול  הבורא  בו  למקום  העולם  את  להפוך  לה'-  דירה 
הרוחניות, את האמת האלוקית בכל פרט בעולם, לגלות את התכלית של כל נברא

תקציר

העולם שאנו חיים בו מוצף במידע עצום ואינספור אפשרויות רבות ומגוונות. לכל אחד ניתנה הזכות 
לבחור ולהחליט מבין היצע האפשרויות ובכך לסלול את דרכו בשבילי החיים. אך כיצד אפשר לדעת 
במה לבחור, כיצד לפעול, במה להתמקד? כדי להקל בהתלבטויות אלו, יש צורך בהגדרת תכלית, 

מטרות ויעדים ברורים, להבין היטב את משמעותם ולהכיר את האופנים והדרכים להשגתם.

"נתאווה  כפי שהיא מתוארת במדרש:  בריאת העולם  יתוודעו התלמידים לתכלית  במהלך השיעור 
הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים". הרצון של הקב"ה הוא שתהיה לו "דירה בתחתונים", כלומר, 

שהוא ידור ויתגלה דווקא ב"עולם התחתון". 

העולם התחתון הוא העולם שאנו חיים בו, זהו העולם התחתון ביותר. יש בו הסתר רב והבורא כמעט 
שאינו מורגש בו כלל. המטרה שהציב הקב"ה ליהודי היא לגלות את הנסתר, להפוך את החושך לאור, 
לגלות את הבורא בעולם התחתון, במקומות שהוא כלל אינו מורגש בהם. על היהודי לדעת ולהפנים 

את המטרה, ולהשתדל לפעול להשגתה.

הכנה נדרשת: 

אין

משך היחידה: 

45 דק'

מהלך השיעור

סיפור פתיחה + דיון )10 דק'(
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סיפור מספר 26 - מה לא בסדר?

"מתחילים את הניקיון לפסח", כתבתי באותיות קידוש לבנה בלוח השנה המשפחתי, 

ניסן. מכיוון שחני אחותי הבכורה התחתנה לא מזמן,  במשבצת הראשונה של חודש 

קיבלתי אני את תפקיד הבת הגדולה והאחראית שמסייעת לאימא במלאכת הניקיון 

לפסח. כעת, עוד לפני חג הפורים, אני משקיעה זמן רב בתכנון עבודות הסדר והניקיון 

שבאחריותי. חני המליצה לי לעשות כך.

חני אחותי הגדולה היא מאוד חכמה ויעילה. תמיד חושבת, מבינה ויודעת בדיוק מה 

צריך לעשות ומה מיותר, מה חשוב ומתי. אני נהנית להתייעץ ִאתה ממש בכל עניין. 

למען האמת, מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד הערכתי את חני ורציתי להיות כמוה: 

ללמוד כמו חני, להתלבש כמו חני, לקרוא כמו חני, לעזור כמו חני. כל כך גדולה הייתה 

ַהֲעָרָצִתי עד שבכל דבר התנדבתי להיות שותפה נאמנה לפועלּה. רק בעבודות הסדר 

והניקיון לפסח תמיד נתקלה התנדבותי בדלת סגורה, בהתחמקות עדינה אך תקיפה. 

חני לא הסכימה שאעזור לה בכך בשום פנים, ואני לא הבנתי מדוע.

לאחרונה הזכירה לי חני סיפור ישן ששפך אור על התעלומה. זה היה כשהייתי בת 

ארבע. חזרתי מהגן שמחה וצוהלת, מפטפטת ללא הרף ומפזמת שירי אביב מרנינים. 

נכנסתי אל החדר ולנגד עיניי נגלה מחזה משובב עין: כל מדפי ארון הקיר הגדול היו 

ריקים ומבריקים, ותכולתם הייתה פזורה בכל מקום אפשרי. ערמות ספרים גדשו את 

השולחן; בגדים היו פזורים באי-סדר על המיטות והכיסאות; מכשירי כתיבה, אלבומים, 

צעצועים ותיקים נראו בכל מקום. חני ישבה על המיטה מעיינת בערמת דפים צבעוניים. 

האווירה בחדר קסמה לי. ניגשתי אל מגירת השולחן שלי והתחלתי לרוקן את תכולתה 

הססגונית בהתלהבות. רק כשאחד הלורדים הצבעוניים שלי "נחת" על חצאיתה של 

פנדה,  בצבעי  גם  אל חלל החדר שכעת התמלא  הביטה  עיניה,  הרימה את  היא  חני, 

בובות ורודות, דפים קמוטים, צמידים חדשים ולורדים ישנים וקראה: "מה את עושה?" 

הייתי עסוקה בניקוי צדפים מחול הים על "שטיחי הבגדים" שמסביב ולא שמעתי את 

קריאתה. "מה את עושה?" הפעם הרימה חני את קולה. זה היה בדיוק כשסיימתי לרוקן 

את המגירה. "אני עושה מה שאת עושה", עניתי בחיוך עליז, "עושה בלגן!" כשהרמתי 

את עיניי וראיתי את ארשת פניה הזועפת של חני, שמטתי את הצמיד הסגול על הרצפה 

ומיהרתי להסתלק מהמקום. "רציתי לעזור לך..." מלמלתי באי-הבנה ונעלמתי.

אני  היום  אולי תסכימו אתם להסביר לחני, אחותי הדואגת, שהשנה אהיה בסדר? 

מבינה מה שלא הבנתי בעבר, ובזכות כך אני יודעת שהכול יהיה בסדר.

נקודות להבנה ולדיון

מה ההבדל בין ה"בלגן" שעשתה חני האחות הגדולה ובין הבלגן שעשתה הילדה הקטנה, מספרת 	 
הסיפור? 

מה גרם לאי-הבנה בין הילדה הקטנה לאחותה הגדולה? האם הייתה להן אותה מטרה?	 

לאור סיפור העבר, האם ניתן לסמוך על מספרת הסיפור שתדע לעזור בעבודות הסדר והניקיון 	 
כעת? מה צריך לשנות בהתנהגותה?

המורה יסכם את ההבדל המהותי בין ידיעת המטרה לאי-ידיעתה ביחס לבחירת הפעולות והמעשים 
שאינם  למעשים  לטעויות,  להוביל  עלולה  שגויה,  מטרה  או  המטרה,  אי-ידיעת  כי  יובהר  הנכונים. 

מתאימים ואפילו למעשים המעכבים את השגת המטרה.

שלב א: מבט לחיים – עבודה יחידנית בחוברת + מליאה )10 דק'(

התלמידים יידרשו לפתור את המבוך בחוברת, בלי לקבל הוראות מהי נקודת המוצא או יעד המסלול. 
המטרה הסמויה במבוך היא למצוא את המסלול היוצא מהנקודה השחורה ומגיע אל הנקודה הצהובה. 
הצלחתם  מידת  את  ויציין  פתרונותיהם  את  יבדוק  התלמידים,  בין  המורה  יעבור  המשימה  בסיום 

בהתאם למטרה הסמויה. 

ידון  יגלה המורה לתלמידים את מטרת המשימה. המורה  יבצעו את המשימה  לאחר שהתלמידים 
בסיבה לכישלון )אי-ידיעת המטרה( ויזמן את התלמידים לבטא את רגשותיהם בעקבות גילויה: "לו 
רק היינו יודעים..." המורה יסכם שכאשר אין מטרה ברורה ּוַודאית, עלולים לבזבז מאמץ ומשאבים 

בכיוון שגוי ולהיכשל.

והצורך בחיפוש  יעדים  ניתן להסיק על החשיבות הרבה שבהצבת   ,GPS  – "מבט לעולם"  מהפרק 
דרכים להשגתם. בתרגיל הבא נבחן מהלכים להשגת מטרה.

שלב ב: מבט לחיים – עבודה יחידנית בחוברת + מליאה )10 דק'(

וגיבוש אסטרטגיות להשגתה. המורה  יזמין את התלמידים לחוות תהליך של הצבת מטרה  המורה 
יכתוב על הלוח את העובדה: "אני לומד/ת בבית הספר". המורה יבקש מהתלמידים לשאול את עצמם 
מהי המטרה שלשמה הם לומדים בבית הספר )שאלות עזר: למה אני עושה את זה? מה יצא לי מזה 
– מה ארוויח? לאן זה מוביל אותי?(. המורה ַיפנה את התלמידים לבדוק אם מעשיהם בבית הספר 
אכן משרתים את מטרתם. לדוגמה, אם תלמיד קבע כי הוא לומד כדי להיות חכם יותר או לדעת 
יותר, עליו לבדוק אם כל צעד שלו בבית הספר אכן משרת את המטרה. כך למשל, אכילת ארוחת 
בוקר מזינה היא צעד המחזק את המטרה, משום שהיא מסייעת לריכוז וללמידה ובכך משפרת את 
תהליך קליטת החומר הנלמד. לעומת זאת, פטפוט בשיעור נוגד את המטרה, משום שהוא מסיח את 
הדעת מהחומר הנלמד ועלול לגרום לחוסר הבנה או להבנה שגויה. המורה יבקש מהתלמידים להציע 

דוגמאות נוספות לצעדים המשרתים או נוגדים את המטרה ויסכם אותם על הלוח.

בחוברת יידרשו התלמידים לנתח מטרה נוספת על ידי תכנון אסטרטגיות להשגתה. המורה יסכם: 
דרך טובה להשגת מטרה היא השקעת מחשבה בכיוון צעדינו להשגת המטרה והימנעות מצעדים 
הנוגדים אותה. המורה ירחיב את התובנה ויתייחס לפעולה העשויה לשרת מטרות שונות, לדוגמה: 
שינה בשעות הצהריים עשויה לשמש למטרת צבירת כוח ללימוד ביתר ריכוז בשעות אחר הצהריים, 
אך גם למטרת בריחה ממטלות היום-יום או לשם תענוג בעלמא. המורה יקרא את הסיפור על בן-ציון 

המשרת, ַיפנה את התלמידים למשימת סימון המטרות וידון בהבחנה התכליתית בין יהודי לגוי.

המורה יסכם: תיתכן פעולה זהה לשם מטרות שונות. הכרת המטרה מעניקה משמעות ותוכן לכל 
פעולה, ולכן כה חשוב להציב ולדעת את המטרות.
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שלב ג: מבט לתניא – עבודה יחידנית בחוברת + מליאה )10 דק'(

המורה יבהיר: הקב"ה, בורא העולם, בוודאי יודע היטב את כל מה שלמדנו עד כה על חשיבותן של 
מטרות, ואין ספק כי לכל דבר שהוא עושה יש מטרה חשובה. נברר יחד מהי מטרת בריאת העולם: 

מדוע ברא הקב"ה את העולם? מה רצונו ושאיפתו המתבטאים בכך? 

למציאת התשובה לשאלות ִיפנה המורה לקריאת קטע התניא:

ְוִהֵּנה מּוַדַעת ֹזאת ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשַּתְכִלית ְּבִריַאת עֹוָלם ַהֶּזה הּוא 

ֶׁשִּנְתַאָּוה הקב"ה ִלְהיֹות לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים. )תניא, פרק ל"ו(
משום  התחתון"  "עולם  נקרא  שלנו  העולם  בתחתונים":  "דירה  המושג  את  המורה  יבאר  ראשית 
שבעולמות העליונים, שבהם יש מעט הסתר על הבורא, הבורא מורגש יותר, ואילו בעולמות התחתונים, 
שבהם יש הסתר רב – הוא מורגש פחות. בעולם שלנו, שהוא העולם התחתון ביותר, הבורא איננו 
מורגש כלל. הוא כל כך בלתי מורגש, עד שישנם כאלה המסוגלים לטעון שאין לעולם צורך בבורא 

כלל ושהעולם קיים מעצמו.

ומכאן להסבר תכלית בריאת העולם, לאור האמור: "נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים". 
"דירה  לו  שתהיה  הוא  הקב"ה  של  רצונו  מהיגיון.  שלמעלה  חזק  רצון  מבטאת  "נתאווה"  המילה 
בתחתונים", כלומר, שקדושתו תדור ותתגלה דווקא בעולם שלנו, "העולם התחתון". דווקא בעולם 
שלנו, שמלכתחילה נברא כעולם תחתון, עולם שבו הקב"ה מוסתר – כאן רוצה הקב"ה להתגלות! נחת 

הרוח שלו היא בכך שהופכים את החושך לאור – כאשר מגלים אותו במקומות הנסתרים ביותר. 

לא לחינם הקב"ה מגלה לנו את המטרה. הוא רוצה שנחתור להשגתה, והוא נותן לנו את האפשרות 
בדרכים  המתאימות.  הדרכים  את  ולבחור  במטרה  לדבוק  עלינו  להשגתה.  ושיטות  דרכים  לבחור 

להשגת המטרה נדון בפירוט ביחידה הבאה.

את  להציג  התלמידים  את  ויזמין  הדרכים  מפת  שרטוט  את  להשלים  התלמידים  את  ינחה  המורה 
תשובותיהם במליאה.

סיכום: מבט מסכם 

בספר לתלמיד משפטים לסיכום תוכן היחידה, וכן שיח בין דמויות המדגים התבוננות בעולם במבט 
תורני-חסידי, הפועל לעשיית דירה לה' בעולם התחתון. 

לסיכום היחידה ניתנה משימה העוסקת ביחס שבין המושגים עולם ודירה לה'.

 על התלמידים לנמק את הבחירות השונות ולדרג את התהליך של תכלית הבריאה.

התשובה: בשלב הראשון, העולם והדירה לה' אינם שווים – הם מושגים מנוגדים. בשלב הבא, העולם 
הופך לדירה על ידי קיום מצוות )החץ(. לבסוף, בגאולה, העולם כולו הוא דירה )סימן שווה(.

יחידה מס' 26 – גאולה ומשיח
עמ' 124 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר בגאולה וביאת המשיח כיעד וכמטרה הסופית של הקב"ה בבריאת העולם.	 

התלמיד יתוודע לאחריות האישית של כל יהודי בהשגת מטרה זו וידון בדרכים לקבלת אחריות 	 
זו על עצמו.

 שאלה מהותית: 

מהי באמת המטרה הסופית של בריאת העולם? האם זה שייך גם אליי?

 מושגים נלמדים:

גאולה- התכלית של הבריאה, העולם יגיע לשלמותו ואור ה' יאיר בגלוי בעולם.

תקציר

"דירה  לו  שתהיה  הקב"ה  של  רצונו  העולם:  בריאת  לתכלית  התלמידים  התוודעו  הקודם  בשיעור 
בתחתונים", כלומר, שהוא יהיה מצוי כביכול ב"עולם התחתון", העולם הזה. בשיעור זה יכירו התלמידים 

את אופן התממשות המטרה הסופית של הבריאה ואת הדרכים המעשיות להשגתה.

"דירה" זו נבנית על ידי כל מצווה שלנו, אך תבוא לשלמותה )דהיינו, התגלותו המלאה של הקב"ה 
בעולם( בזמן הגאולה. הגאולה וביאת המשיח מהווים את שלמות מטרת הבריאה, שכן לעתיד לבוא 
לא תהיינה עוד "קליפות" המסתירות על הבורא, וממילא יאיר בעולם אור האלוקות בתכלית הגילוי. 

המפתח למימוש תכלית נעלית זו נמצא בידי כל יהודי. לכל יהודי יש חלק בעולם שאותו הוא צריך 
להאיר בקדושה. כך, כל עם ישראל יחדיו מגלה ומאיר בקדושה את כל העולם כולו.

ידי קיום מצוות בדברים גשמיים. כאשר מקיימים מצוות  הארת העולם באור הקדושה נעשית על 
בו,  הטמונה  הקדושה  על  להסתיר  מפסיקה  נברא  או  חפץ  אותו  של  הגשמיות  גשמיים,  בדברים 

והקדושה מאירה.

הכנה נדרשת

למשחק )לשלב א' המפורט במדריך למורה(: שלט שעליו כתוב "גאולה", מכוסה בפתקים קטנים . 1
+ אמצעי להדבקה על הלוח

)מומלץ( תיבת חפצים )לשלב ג' המפורט במדריך למורה(; הצעות לחפצים שיהיו בתיבה: פרי, . 2
שטר כסף, כדור, תכשיט, שעון, ספר תניא

משך היחידה :

 45 דק'

מהלך השיעור

 סיפור פתיחה + דיון )10 דק'(
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סיפור מספר 27 - דירה מושלמת: יש דבר כזה בכלל?

קיבלתי מתנה נפלאה: הפכתי לדֹוד! לפתע, ללא כל מאמץ והשקעה, נולד לי תואר 

בימים הראשונים אחרי  דוד.  וכבר  בן שלוש-עשרה  רק  אליהו".  "דוד  וחשוב:  מכובד 

הלידה, כשהגיעה אחותי הגדולה רחלי עם התינוק החדש לביתנו, הייתי מוקסם. הוא 

היה כל כך רך וענוג, פשוט מלאך קטן. אך גם לאחר שפג הקסם וגילתי שהקטנטן הזה 

הוא גם צרחן גדול, עדיין זכרתי את תפקידי הנכבד והזדרזתי להושיט עזרה בכל מה 

שצריך – דוד או לא דוד?! 

ולהתגייס  בפזיזות  לי להתנדב  הרגשה מרוממת שגרמה  אותה  זו  'כנראה שהייתה 

למשימה הבלתי נגמרת', הרהרתי כעת בחרטה בעודי מתיישב באנחה על הכיסא, מביט 

סביבי נואש...

כל הבלגן התחיל כמה ימים אחרי שנולד חיים, אחייני הבכור, שעליו סיפרתי לכם 

כרגע. בעל הדירה של ראובן ורחלי, ההורים הטריים, התקשר להזכיר להם כי תקופת 

השכירות שלהם נגמרה, ועד סוף החודש הנוכחי עליהם למצוא דירה אחרת ולפנות את 

הדירה שהם גרים בה. מסתבר שההתרגשות סביב הלידה השכיחה מאחותי ובעלה את 

נושא מעבר הדירה. וכעת כבר מצא בעל הדירה שוכרים חדשים שצריכים להיכנס לגור 

בבית עוד ימים ספורים! ראובן, בעלה של אחותי, נכנס מיד לקלחת החיפושים, ובתום 

כמה ימים של טלפונים והתרוצצויות נמצאה בחסדי ה' הדירה המתאימה. אך בכל זאת, 

אחותי רחלי, שעדיין לא חשה בטוב, הייתה חסרת מנוחה: כיצד במצבה עם תינוק קטן 

וצרחן היא תוכל לארוז ולעבור דירה ולסדר את הבית החדש במהירות כה רבה?

אחריות  קבלת  של  תכנית  רקמה  היא  רעיון:  ובפיה  איילת  אחותי  אליי  פנתה  ואז 

משותפת, לי ולה, על ארגון הדירה החדשה. "ראובן עסוק מעל לראשו באריזה, הובלה 

וחתימה על מסמכים", טענה בהתלהבות, "רחלי, כל הזמן מטפלת בחיים הקטן. ומן 

הראוי שאנחנו, הדודים הצעירים, ניתן כתף ונסייע ככל יכולתנו". הסכמתי מיד. איילת 

וגם אני יודעים היטב את המלאכה, כיוון שגם אנחנו עברנו דירה בקיץ הקודם, ולכן 

והייתי בטוח שנעשה אותה על הצד הטוב ביותר. ראובן ורחלי נשמו לרווחה כשבישרנו 

צוות  אנו  וכשאני בשטח  וסדר,  בניקיון  ידעו שאיילת אלופה  להם על החלטתנו; הם 

ללא  וכך,  הדירה.  היסוס את מפתחות  ללא  בידי  הניח  ראובן  ועניין.  דבר  לכל  מצוין 

שהיות, החל מבצע הכנת הדירה.

היה לנו זמן מספיק להתארגן, שּכן אחותי תכננה להמשיך לגור אצל ההורים שלנו 

בחודש הקרוב. "הדירה עוד תהיה מושלמת!" הבטחנו זה לזה, עת סובבנו בינות לארגזים 

ולרהיטים הפזורים באי סדר, מתכננים את צעדינו בקפידה.

לא אלאה אתכם בכל מאורעות החודש האחרון, רק אומר בקצרה שהדירה החדשה 

עברה ניקיון יסודי: הכביסה כובסה, יובשה, גוהצה, קופלה וסודרה בארונות; החפצים 

התמלאו  והמקרר  המטבח  ארונות  במקומותיהם;  מופתי  בסדר  וסודרו  הוברקו  נוקו, 

באספקה טרייה. רציתי להכתיר את "מבצע הדירה של אחותי" ַּבתואר "מושלם", אך 

איילת עצרה בעדי וטענה שבכך עוד לא אמרנו די. הקירות סוידו בלבן בוהק, כיסא 

רעוע זכה לשיפוץ וצביעה מחדש ואפילו הנורות והמנורות קיבלו מאתנו טיפול מקצועי. 

אבל הסוף טרם נראה באופק... יש לתקן את המיקסר ולהחליף זגוגית שנשברה, לטפל 

ועוד פריטים, כמו אגרטל לסלון וסלסלה לכביסה.  בשעון שעצר ִמלכת ולקנות עוד 

וכעת, החליטה איילת, ניגשים למשתלה. לדעתה, אם לא נפריח את הדירה היא תיראה 

כמדבר שממה ואינה נחשבת למוכנה.

תאמינו לי, אני מותש. ברור לי שמאמצינו אינם לשווא, אנו מתקרבים למטרה שלנו 

בכל פעולה ובכל שלב, אך האם יהיה לדבר סוף? האם יש דבר כזה "דירה מושלמת" 

בכלל?
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נקודות להבנה ולדיון

כיצד תענו לשאלתו של אליהו "האם יהיה לדבר סוף? האם יש דבר כזה 'דירה מושלמת' בכלל?"	 

כיצד מרגיש אליהו? מהי הבעיה שמפריעה לו? 	 

האם יש בחייכם דברים שאתם עושים ומתאמצים עבורם אבל אינכם יודעים בדיוק לשם מה, ומה 	 
יהיה הסוף? )למשל: מאמץ בלימודים, קיום מצוות(.

 בשיעור הקודם למדנו על מטרת הבריאה, שבכל יום ובכל רגע בכוחנו לגלות קדושה בעולם הזה 	 
על ידי תורה ומצוות. אך האם אנו מבינים בבהירות מהו סוף התהליך? 

תחנה  כל  מסוים.  ליעד  באוטובוס  לנסיעה  להשוות  ניתן  הסופית  והמטרה  הביניים  מטרות  את 
שהאוטובוס עוצר בה היא מטרת ביניים: מצד אחד היא מטרה לעצמה, ומצד שני היא מקדמת את 

הנסיעה לעבר המטרה הסופית – היעד האחרון. 

– הגאולה. אולם לא  – המטרה הסופית של בריאת העולם  זה נתמקד ב"מטרת המטרות"  בשיעור 
נרחיב על כך בשלב זה, אלא אחרי לימוד קטע התניא בספר לתלמיד. 

שלב א: המטרה הסופית – מליאה )20 דק'(

מהי המטרה הסופית? המורה יפנה את התלמידים לקריאת התשובה לשאלה מתוך הקטע המצוטט 
מהתניא בפרק "מבט לתניא":

אֹור  ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא  ַהֵּמִתים  ּוְתִחַּית  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ֶׁשל  ַהֶּזה  ֵלימּות  ַהּׁשְ ַּתְכִלית  ְוִהֵּנה 

א"ס )=ֵאין סֹוף( ב"ה )=ָּברּוְך הּוא( בעוה"ז )=ָּבעֹוָלם ַהֶּזה( ַהַּגְׁשִמי ָּתלּוי ְּבַמֲעֵׂשינּו 

ַוֲעבֹוָדֵתנּו ָּכל ְזַמן ֶמֶׁשְך ַהָּגלּות.
)תניא, פרק ל"ז(

המורה יסביר: מטרתו של היהודי היא להאיר את העולם בתורה ובמצוות, והמטרה הסופית היא הבאת 
הגאולה, וזאת על ידי מעשינו ועבודתנו. 

התלמידים יאתרו בלשון התניא את הפרטים הבאים ולאחר מכן יגדירו את המושג גאולה:

המטרה הסופית: "ימות המשיח ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף בעוה"ז".

הדרך להשגת המטרה: "מעשינו ועבודתנו".

הגדרת המושג גאולה*: ימות המשיח ותחיית המתים. הזמן שבו יתמלא העולם הגשמי באור אין סוף.

*אם המורה יבחר לשחק עם התלמידים את המשחק המוצע להלן, כדאי להגדיר את המושג "גאולה" 
לאחר המשחק.

הצעה למשחק

"מטרה" פירושה יעד קצר טווח המהווה שלב בהתקדמות לקראת התכלית, המטרה הסופית. 

המורה יתלה על הלוח את שלט הגאולה מכוסה בפתקים קטנים, כך שהתלמידים אינם יכולים לראות 
מה כתוב בו. המורה יערוך משחק תחרותי לפי קבוצות או טורים. כל קבוצה שתענה נכון על שאלה 
בענייני גאולה תוכל להוריד פתק קטן מהשלט. המטרה היא לצבור כמה שיותר פתקים, עד שהשלט 

כולו ייחשף ותתגלה המילה "גאולה". 

שאלות לדוגמה: 

המשיח יהיה צאצא של... )דוד המלך(  -

איך נקרא הפרק ברמב"ם העוסק בהלכות בית המקדש? )הלכות בית הבחירה(  -

אילו דברים על-טבעיים יקרו בגאולה? )למשל: הפירות יהיו גדולים(  -

מי יקומו ראשונים בתחיית המתים? )הצדיקים(  -

מה יעשו עם כלי הנשק בגאולה? )יהפכו לכלי עבודה(   -

פתקים(. מה המטרה  )לאסוף  הייתה מטרת התלמידים במשחק?  מה  דיון:  ייערך  הפעילות  בסיום 
מצווה  כל  בעולם:  כאן  מעשינו  של  המחשה  בעצם  הוא  המשחק  השלט(.  את  )לגלות  הסופית? 
"מקלפת" את ההעלם שהעולם מסתיר על האלוקות. ומה קורה בסוף? גילוי אלוקות מושלם ללא 

העלם כלל – וזו הגאולה. 

שלב ב: "מעשינו ועבודתנו" – עבודה יחידנית בחוברת + מליאה )10 דק'(

בפרק זה נתמקד במילותיו של בעל התניא "מעשינו ועבודתנו" – מעשה המצוות. בקטע בהמשך פרק 
ל"ז )המובא אף הוא בספר לתלמיד( מסביר אדמו"ר הזקן כי המצווה ממשיכה אור לעולם החשוך 

שלנו, והגאולה, שהיא שכר המצווה, היא המצווה בעצמה.

התלמידים ִיְסְּפרּו ברמה הטכנית כמה מצוות יוכלו ככיתה לאסוף תוך יממה. פעולה זו תמחיש את 
העוצמה של הריבוי שבכל "מעשינו ועבודתנו", וכיצד הם מגבירים יחד את אור הקדושה בעולם עד 

בוא הגאולה. הפרק "מבט לעולם – עמעם" מבהיר גם הוא באמצעות משל ונמשל רעיון זה.

כפי שראינו במשחק, אם כל אחד לא היה מתאמץ לענות תשובה נכונה ולקלף עוד חלק, לא היינו 
המשחק,  סוף  לפני  ממש  עמדה  הקבוצה  כאשר  וכמובן,  הגאולה.   – הסופי  ליד  להגיע  מצליחים 
התאמצנו עוד יותר כדי להשלים את המשחק. כך גם לקראת הגאולה אנו צריכים להתאמץ ולעשות 

עוד מעשה אחד טוב שיכול להכריע את העולם.

70 בספר לתלמיד, שם השלימו התלמידים את דברי  כדאי להפנות את התלמידים בחזרה לעמוד 
הרמב"ם על חשיבותו של כל מעשה. כעת יתבקשו התלמידים למצוא את הקשר בין דברי הרמב"ם 

לנושא השיעור שלנו.

שלב ג - להאיר את גשמיות העולם )15 דק'( )פעילות רשות(

המורה יסביר כי גילוי הקדושה בעולם הוא תוצאה אוטומטית מהמעשים שלנו. כיצד המצוות והמעשים 
שלנו מגלים את הקדושה? כאשר נעשית מצווה באמצעות דברים גשמיים, הגשמיות של אותו חפץ או 
נברא מזדככת, וכך היא לא מסתירה עוד על הקב"ה אלא מגלה אותו. לדוגמה, מצוות תפילין נעשית 
בדבר גשמי )קלף העשוי מעור בהמה( ומזככת אותו; נטילת ארבעה מינים נעשית במינים מן הצומח, 
ועוד. כך גם במצוות הנעשות על ידי פעולות או כוחות )לדוגמה, עזרה פיזית לחבר, דיבור דברי תורה 
וכדומה(: המצוות מזככות את גופו ואת כוחותיו הגשמיים של האדם. בנוסף לחפצים הגשמיים שבהם 
נעשות המצוות וכוח הנפש הגשמית שבה מקיימים את המצוות, מזדכך ועולה לקדושה גם כל מה 

שיהודי עושה לשם מטרה של קדושה. 

כאן ניתן לעשות פעילות כיתתית בעזרת קופסה ובה חפצים: בכל פעם יבוא תלמיד אחד וישלוף חפץ 
מהקופסה. תוך זמן מוגבל עליו להציע רעיון כיצד אפשר לגלות את אור ה' בעולם באמצעות חפץ זה.

לדוגמה: עיפרון – לכתוב לרבי, לכתוב דברי תורה.

הצעות לחפצים: פרי, שטר כסף, כדור, תכשיט, שעון, ספר תניא.
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התלמידים יוכלו להציע חפצים גשמיים נוספים שאפשר לקיים בהם מצוות ולהאיר את אור ה' בעולם.

במבט מסכם 

בספר לתלמיד משפטי סיכום ומשימת צביעה שבה הם נדרשים לצבוע רק מעשים המקרבים את 
הגאולה; צביעה נכונה תגלה תמונה של שמש מאירה המסמלת את הגאולה בדומה לאיור בפרסום: 

היכונו לביאת המשיח

יחידה מס' 27 - אהבת ישראל
עמ' 127 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר בחשיבות אהבת ישראל.	 

התלמיד יסיק כי הדרך לאהוב את השני "כמוך" היא על ידי הסתכלות פנימית. 	 

התלמיד ידון בביטויים מעשיים לאהבת ישראל.	 

 שאלה מהותית: 

למה אני צריך לאהוב את הזולת? איך אוכל לאהוב אותו "כמוני"? 

 מושגים נלמדים:

אהבת ישראל - מצוות עשה מהתורה לאהוב כל אחד מעם ישראל. נשמות ישראל מאוחדות ביניהן, הן 
מרכיבות יחד גוף אחד שלם, אך הגופים עלולים להיות מפורדים. מטרתנו היא לאהוב כל יהודי מצד 

הנשמה שבתוכו וגם בע"ה להגיע לאחדות וחברות בין הגופים.

תקציר

בכל יהודי יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, וכיוון שמקור כל הנשמות הוא אחד, הרי שכל עם 
ישראל הוא כמשפחה אחת. כאשר מבינים זאת, אפשר לאהוב את הזולת בלי להתייחס להתנהגותו 
החיצונית, שהרי הוא כאח ממש. על אהבה זו להתבטא באופן מעשי: האדם צריך לדאוג לצורכי הזולת 

ולראות את הטוב שבו בדיוק כפי שהוא עושה זאת כלפי עצמו.

בבית  שלהם  הבין-אישיים  הקשרים  על  ולחשוב  מעצמם"  "לצאת  התלמידים  ילמדו  זו  ביחידה 
ובסביבתם הקרובה והרחוקה. 

הכנה נדרשת: 

)לפעילות הרשות( דפים כמספר תלמידי הכיתה

משך היחידה: 

45 דק'

פעילויות  לבחור  המורה  על  בודד.  שיעור  של  לזמן  מעבר  פעילויות  מוצעות  זו  ביחידה  הערה: 
המתאימות למסגרת הזמן.

מהלך השיעור

הקדמה לשיעור - מעגלי החברה - )5 דק'(

המורה יפתח: בשיעור הזה נעסוק במצוות אהבת ישראל, שהיא מצווה בסיסית וחשובה בתורה. היא 
מופיעה בפרק ל"ב בתניא כיוון שהיא ה"לב" של החסידות. המורה ישרטט על הלוח את התרשים הזה:
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אני

המשפחה

הכיתה

השכונה

העם
    

 

מומלץ למלא את התרשים יחד עם התלמידים, תוך התחשבות בשיקול דעתם.

אפשר להרחיב או לצמצם את המעגלים כפי ראות עיני המורה.

המורה יסביר לתלמידים: אנו חיים בחברה הכוללת בתוכה אנשים רבים הקרובים אלינו ברמות שונות. 
ככל שהמעגל קרוב אלינו, הקשר וההיכרות עמו חזקים יותר, וכן להפך.

אפשר לתת דוגמאות לאנשים מהמעגלים השונים כדי לבסס אצל התלמידים את הבנת משמעות 
התרשים.

המורה יקדים: במהלך השיעור ניגע בכל המעגלים וִנראה כי אהבת ישראל אמתית מקיפה את כולם.

בכל חלק  ולהראות לתלמידים  לצורך ההסברים  בו  להיעזר  כל השיעור. מומלץ  ילווה את  המעגל 
בשיעור על איזה מעגל דנים. בסיום המערך ישנה הצעה למשחק עם התרשים. 

באופן אישי - סיפור+דיון - מעגל המשפחה )10 דק'(

את הסיפור נספר היום משתי נקודות מבט. 

סיפור מספר 28 - מריבה משתי נקודות מבט

1. שמי יוסי, וסליחה שאני מתפרץ. אני פשוט לא סובל אותה! תמיד היא עושה לי את 

זה, אבל הפעם היא עברה כל גבול! אתם בטח תוהים על מי אני מדבר ומה היא עשתה 

לי שאני כל כך עצבני. אז ככה: מדובר בחנה אחותי, היא בסך הכול בת שמונה וחצי, אבל 

יודעת להציק כמו שצריך. בדרך כלל אנחנו די מסתדרים, עד שזה מגיע לאוסף הבולים 

תבינו,  שבהם.  היקר  לא  אם  ביותר,  לי  היקרים  הדברים  אחד  הוא  שלי  האוסף  שלי. 

באוסף שלי יש למעלה מארבע מאות בולים שהגיעו משתים-עשרה מדינות בעולם! 

קיבלתי אותו מאבי שהחל לאסוף בולים כשהיה עוד ילד, ומאז אני דואג להוסיף לו 

ולטפח אותו כל הזמן. עכשיו אולי תבינו מדוע התרגזתי כל כך כשנכנסתי היום הביתה 

וראיתי את אלבום הבולים מונח על הרצפה וסביבו מפוזרים בולים שרק אתמול עמלתי 

לסדרם. הכול בגלל שלאחותי היקרה התחשק להראות אותם לחברותיה. כשראיתי את 

אחד הבולים הנדירים שלי קרוע לא יכולתי להתאפק ופרצתי בבכי. אבא ניסה לנחם 

אותי: "בסך הכול מדובר בבול אחד, בעזרת ה' אתה תקבל עוד הרבה", אבל אני לא 

התנחמתי. האוסף שלי מושלם, ומצער אותי לראות שחסר בו אפילו בול אחד! כך, עצוב 

וכועס, עזבתי את הבית, בתקווה שהאוויר הצח בחוץ ירגיע אותי.

כך,  כל  מזה  ייפגע  לא חשבתי שהוא  יוסי. האמת,  חנה, אחותו הקטנה של  אני   .2

הייתי מוכרחה להוכיח  לו האוסף, אך באמת שלא התכוונתי.  יודעת כמה חשוב  אני 

לחברותיי לאה ומרים שלא שיקרתי ובאמת יש לנו באוסף בול מברזיל. יוסי כעס כל כך 

שהוא פשוט יצא מהבית ולא ידעתי מה לעשות. לפתע עלה בראשי רעיון טוב שעשוי 

עשר  שישה   – שלי  הכסף  את  משם  והוצאתי  שלי  למגירה  רצתי  המצב.  את  לשפר 

שקלים ושמונים אגורות. אם אתן את זה ליוסי הוא יוכל לקנות בולים חדשים לאוסף 

שלו. רעיון טוב, לא?

מרוב  אך  הרוגז,  אחי  את  שם  למצוא  בתקווה  למטה  לרדת  מיהרתי  מכן  לאחר 

התלהבות לא שמתי לב ופספסתי מדרגה. הנפילה הייתה בלתי נמנעת....

זה היה כואב, אפילו כואב מאוד. הברך ספגה מכה קשה שהקשתה עליי להתרומם, 

והזרוע נפצעה גם כן. עיניי מלאו דמעות, אפילו לצעוק לא היה לי כוח. הייתי מוטלת 

על הרצפה בחוסר אונים עד שדניאל השכן עבר שם ומיהר להזעיק את אחי מהסביבה.

יוסי הגיע מתנשף כולו. "מה קרה חנה?" הוא שאל בדאגה. סיפרתי לו על הנפילה, 

והוא במסירות עזר לי לעלות במדרגות, הגיש לי כוס מים קרים וחבש לי את הפצע 

במיומנות. לאורך כל הטיפול יוסי עודד והרגיע אותי. ואני לא יכולתי לשמור עוד בבטן 

את השאלה: "יוסי, אתה כבר לא כועס עליי?" 
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מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

נקודות להבנה ולדיון:

מהי לדעתכם תשובתו של יוסי לשאלה? האם הוא שינה את דעתו על המעשה שחנה עשתה? 	 

מה גרם ליוסי לעזור לאחותו אף על פי שהיא הכעיסה אותו?	 

איך הייתם מתנהגים במקרה כזה?	 

מדוע ברור כל כך שלאחים צריך לעזור? מהי חשיבותה של המשפחה בחיים?	 

שלב א: מבט לתניא – עבודה בחוברת במליאה )10 דק'(

כאן מומלץ לבקש מתלמידים הבקיאים בפרק ל"ב למצוא בעצמם בתוך התניא את הציטוט שלפיו 
עם ישראל נחשב כמשפחה.

המורה יקרא את הקטע מהתניא העוסק באהבת ישראל )פרק ל"ב(:

ֶנֶפׁש  ְלָכל  ָּכמֹוָך  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ִמְצַות  ִקּיּום  ִליֵדי  ָלֹבא  ְוַקָּלה  ְיָׁשָרה  ֶּדֶרְך  זֹו  ֲהֵרי    

ִמִּיְׂשָרֵאל ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן... ְוָלֵכן ִנְקְראּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַאִחים ַמָּמׁש ִמַּצד ֹׁשֶרׁש ַנְפָׁשם 

ְּבה' ֶאָחד ַרק ֶׁשַהּגּוִפים ְמֻחָּלִקים... 

ְוַגם ַהְּמֹקָרִבים ֵאָליו ְוהֹוִכיָחם ְוֹלא ָׁשבּו ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשִּמְצָוה ִלְׂשֹנאָתם ִמְצָוה ְלֹאֲהָבם 

ַּגם ֵּכן ּוְׁשֵּתיֶהן ֵהן ֱאֶמת ִׂשְנָאה ִמַּצד ָהַרע ֶׁשָּבֶהם ְוַאֲהָבה ִמַּצד ְּבִחיַנת ַהּטֹוב ַהָּגנּוז 

ֶׁשָּבֶהם ֶׁשהּוא ִניצֹוץ ֱאֹלקּות ֶׁשְּבתֹוָכם ַהְּמַחֶּיה ַנְפָׁשם ָהֱאֹלִקית. 
המורה יסביר כי כל ישראל אחים ממש, כיוון שלכולנו יש נפש אלוקית שבאה ממקור אחד. כאשר 
מסתכלים בצורה כזו על יהודי אחר, קל לנו יותר להתעלם מהמעשים השליליים שלו ומחסרונותיו 
המסתירים את נשמתו האלוקית. אח תמיד נשאר אח גם אם הוא לא מתנהג כראוי. אף אם הוא עשה 

מעשה שלילי, אנו מחויבים להפריד בראייתנו את העושה מהמעשה. 

ובזיקה למעגלי החברה: כשם שטבעי לנו לעזור לבן משפחה, כך צריך להיות טבעי לנו לעזור לכל 
אחד במעגלים הרחוקים יותר, כי כולנו משפחה אחת.

התלמידים יענו על השאלות שבעקבות קטע הלימוד, בעל פה או במחברת.

פתרון שאלה 2: יש לאהוב כל יהודי בגלל הטוב שבו, נשמתו האלוקית, ובלשון התניא "ניצוץ האלוקות" 
הגנוז בו, ולפעמים יש לשנוא את המעשים הרעים, כפי שמובא בתניא "הרע שבו" )לא האדם רע אלא 

הרע שבקרבו(.

המורה יסכם: ישנן שתי דרכים לראות את הזולת: האחת, דרך הגוף, הנפש הבהמית. בצורה כזו אכן 
יהיה קשה לנו לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך", כי לכל אחד יש גוף אחר, תכונות אחרות, דעות 
ומעשים שונים. אולם בהסתכלות פנימית דרך הנשמה אנו מגלים כי כולנו בעצם משפחה אחת )ועוד 

יותר מזה: שורש הנשמות הוא אחד, כך שאנו לא רק כמו אחים אלא ממש דבר אחד(.

הערה: יחידה זו עוסקת באהבת ישראל בצד החיוב. על השאלה כיצד מתייחסים לרע שבזולת נענה 
בעזרת ה' ביחידה הבאה.

שלב ב: מבט לנפש - עבודה בחוברת בזוגות )10-5 דק'(

בחלק זה תוסבר לתלמיד החשיבות שבאחדות ישראל; כיצד כל פרט בעם יוצר את השלמות, וכמה 
חשוב שלא להתנתק מיהודי אחר. לאחר מכן יבצעו התלמידים משימת סיכום על הנושא. 

מבט לחיים: ראיית הטוב - פעילות בחוברת )10 דק'(

המורה יסביר כי אחת הדרכים לגרום לאחדות בין יהודים היא ראיית הטוב. כאשר יהודי רואה בחברו 
את הדברים הטובים, לא רק שהוא עצמו אוהב ומעריך יותר את החבר, גם החבר מרגיש זאת ומחזיר 

לו אהבה "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים" )משלי כ"ז, י"ט(.

או  )הקרובה  בסביבתו  אנשים  עשרה  על  טובים  דברים  לכתוב  יתבקש  התלמיד  בחוברת:  פעילות 
הרחוקה(. הפעילות מעודדת את התלמיד להתחזק באהבת ישראל.

מבט אישי: "ואהבת לרעך כמוך" )מעגל הכיתה, השכונה( שאלון אישי + מסקנות 
במליאה )10 דק'(

כל תלמיד יענה על השאלון האישי בחוברת. בשאלון התלמיד נדרש לחשוב מהי ההתנהגות שמצופה 
מחבר. המסקנה שתעלה ממילוי השאלון היא שאנחנו רוצים תמיד שיוותרו לנו, יקבלו אותנו כמו 
שאנחנו, יסלחו לנו ויאהבו אותנו; כך בדיוק אנחנו צריכים להתנהג כלפי הזולת, כמו שכתוב בתורה 

"ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא י"ט, י"ח(. 

אמתית?  לחברות  הנדרשות  התכונות  מהן  החברות:  נושא  על  דיון  לפתח  אפשר  לשאלון  בהמשך 
תכונות לדוגמה: נאמנות, קבלה, השתתפות בשמחה ובעצב )אמפתיה(, הבלגה, סבלנות.

פעילות רשות )15 דק'( 

כל תלמיד יכתוב את שמו על דף. הדפים יעברו בין התלמידים לפי סדר הישיבה. כל תלמיד יכתוב 
דבר טוב על החבר ששמו מופיע על הדף, ויקפל את הדף. המורה ידגיש כי יש לכתוב דברים טובים 

בלבד.

מסקנה: טוב לנו לראות שחושבים עלינו דברים טובים. הידיעה שמישהו אוהב ומעריך אותנו גורמת 
לנו להחזיר אהבה – וזה מה שיוצר את האחדות.

סיכום: מבט מסכם – משימה לבית )מעגל השכונה, היישוב(

על התלמידים לגלות אהבת ישראל )בחיוך, בתודה וכדומה( כלפי מישהו מהמעגלים הרחוקים בחייהם.

כדאי לשמוע מהתלמידים למחרת היום כיצד ביצעו את המשימה, מה הייתה התגובה וכיצד הרגישו 
בעת המעשה ולאחריו.
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יחידה מס' 28 – לא קל לאהוב 
עמ' 132 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יפנים כי מצוות אהבת ישראל מתייחסת לכל יהודי בלי קשר למצבו הרוחני.  -

התלמיד יעמוד על הקשיים שבקיום מצוות אהבת ישראל.  -

התלמיד יכיר דרכים להתמודדות עם הקשיים ויתאמן ביישומן.  -

 שאלה מהותית: 

איך אפשר לאהוב כל אחד? 

תקציר

כולנו נתקלים במהלך חיינו באנשים שקשה לנו לגלות חיבה כלפיהם. לאור החשיבות הגדולה של 
מצוות אהבת ישראל שעליה הרחבנו ביחידה קודמת, נשאלת השאלה: האם צריך לאהוב גם אנשים 

כאלו? אם כן, איך עושים זאת? 

בפרק ל"ב בתניא אומר אדמו"ר הזקן כי יש ללמוד מאהרן הכהן, שהיה אוהב את הבריות. מן השימוש 
בכינוי "הבריות" מסיק בעל התניא כי אהרן היה אוהב גם אנשים שאין בהם מעלות גלויות, אנשים 

שמעלתם היחידה היא שהקב"ה ברא אותם. 

ביחידה זו ילמדו התלמידים על החיוב לאהוב כל אחד, כפי שמופיע בפרק ל"ב, ויכירו שלושה כלים 
שיעזרו להם בהתמודדות היום-יומית עם הקושי לאהוב אנשים מסוימים:

לימוד זכות: חשיבה חיובית על הזולת וניסיון להבין את המניעים למעשיו הבלתי רצויים.. 1

רחמנות: התבוננות במצבו הירוד של הזולת וגילוי רגש המבטל את רגשות השנאה ומעורר את . 2
האהבה.

יוצר . 3 האחר  כלפי  החיובי  הרגש   – ַלָּפִנים"  ַהָּפִנים  ש"ַּכַּמִים  עד  אהבה  שמולידה  הענקה  נתינה: 
רגשות הדדיים.

שלושת הכלים האלה אינם מתעלמים מחטאיו של האדם, אך באמצעותם אנו מחדדים את ההבדל 
בין הצד הפנימי של היהודי )הטוב, הנשמה האלוקית( ובין הצד החיצוני )הרע הגלוי(, ומאמנים את 

עצמנו להביט גם אל מה שבפנים, מעבר ַלנראה ְלעינינו. 

הכנה נדרשת: 

אין

משך היחידה: 

שיעור בודד או כפול

מהלך השיעור

פתיחה - סיפור + דיון במליאה )15 דק'( 

את השיעור נפתח בסיפור מהחיים:

סיפור מספר 29 - לא קל לאהוב

יותר צעיר מכם, ואני גר במרכז הארץ. אני לא  שלום לכם, שמי איתמר. אני קצת 

לומד ִאתכם באותה כיתה וגם לא באותו בית הספר. הדרך היחידה שלכם להכיר אותי 

היא מהמגרש השכונתי. מדוע אני בטוח כל כך בדבריי?

אז ככה, לפני תשע שנים בדיוק נולד במשפחתי תינוק מתוק בעל עיניים ירוקות ואף 

קטנטן. לאחר הבדיקות השגרתיות שהתינוק עבר בבית הרפואה נאלצו הרופאים לבשר 

לאמי כי בנה הרך סובל משיתוק מוחין. במילים פשוטות זה אומר שהילד שלה כנראה 

לעוד  בנוסף  זאת  חריג,  יהיה  שלו  הדיבור  וגם  עצמו  בכוחות  לעולם  ללכת  יוכל  לא 

כמה בעיות "קטנות" שילוו אותו בחייו. אמי קיבלה את הבשורה בכאב אולם הבטיחה 

לעצמה שאת התינוק הזה היא תאהב בכל ִלבה ותשתדל לקדם אותו ככל האפשר.

התינוק הזה הוא אני. כן, אתם ממש לא צריכים לרחם עליי. אני ילד עליז בעל חוש 

רבות  טובות  בתכונות  אותי  פיצה  שהקב"ה  טוענת  אמי  גבוה.  עצמי  וביטחון  הומור 

שמאפשרות לי להתמודד עם הנכות שלי. זה לא תמיד קל: לפעמים מתחשק לי לזרוק 

לפח את הוולבו שלי, כלומר את כיסא הגלגלים, ולרוץ כמו בן אדם, אבל אז אני מזכיר 

לעצמי שיש הרבה ילדים שיודעים לרוץ היטב אך היו רוצים מאוד דברים אחרים שלי 

יש בשפע כמו חברים, משפחה תומכת, ציונים טובים ועוד.

אחד האתגרים שעומדים בפניי הוא לגרום לאנשים שלא מכירים אותי לקבל אותי 

לאנשים  קשה  הראשון  וברגע  לעין  בולט  שלי  השוני  עצמי.  את  מקבל  שאני  כשם 

להתייחס אליי כילד רגיל. לא פעם מזדמן לי להיתקל בילדים שתוקעים בי מבט במשך 

ניגש אליהם עם  אני  כזה  היצור הזה?" במקרה  זה  "מה  וכאילו תוהים  דקות ארוכות 

חיוך,  היא  סיבוב?" התגובה הטבעית שלהם  "רוצים  ומציע בחביבות:  הגלגלים  כיסא 

וגמרנו – הם עוזבים אותי לנפשי. אולם ַּבמקרה שאספר לכם עליו היום – הדברים לא 

היו פשוטים כלל וכלל.

כמעט כל יום לוקח אותי ָדִוד אחי הגדול ממני בשנתיים למגרש השכונתי. אני אוהב 

זוכה  אני  כדורגל. לפעמים  ובחבריו המשחקים  לצפות באחי  נהנה  אני  ולכן  "אקשן" 

לקבל את תפקיד השופט, אבל בדרך כלל אני המעודד. הזמן הזה הוא ממש חוויה 

בשבילי: אני פוגש חברים, צוחק ונהנה. 

כך היה עד שהגיע "כלומניק". את הכינוי הזה המציא אחי דוד לילד בשם בן מהשכונה 

הסמוכה. אחי טוען שאין לילד הזה שום מעלה מלבד זה שהקב"ה ברא אותו. הוא לא 

על  קיבל  הוא  אותי  אתו.  מסתדרים  לא  החברים  ואפילו  בכיתה,  מפריע  הוא  לומד, 

עצמו משום מה כ"פרויקט אישי": מאז שראה אותי לראשונה לא חדל להציק לי. הוא 
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היה מפזר בדיחות בלי הפסקה עליי ועל כיסא הגלגלים שלי, היה מחקה את דיבורי 

הלא-ברור בצורה משפילה, ולאחי דוד היה קורא "הפרייאר של הנכה". בתחילה ניסיתי 

להתעלם, אולם ההצקות הלכו וגברו עד שהעדפתי להישאר בבית ולהעסיק את עצמי 

בדברים אחרים, ובלבד שלא להיתקל בילד הזה.

ההזמנה למחנה הקיץ הגיעה ממש בזמן הנכון. שבועיים של כיף בלונדון בוודאי יעשו 

לי רק טוב. ַלמחנה אחראי ארגון "קול הלב", שמעניק סיוע למשפחות עם ילדים בעלי 

מוגבלויות שונות. זו השנה השלישית שאני נוסע למחנה, ותמיד אני חוזר עמוס חוויות 

מיוחדות. השנה הבטיחו מארגני המחנה מגוון אטרקציות, ובהן ביקור בארמון מלכת 

אנגליה, פארק שעשועים ענקי ועוד.

הימים הראשונים במחנה עברו עליי כמו חלום. לא היה רגע דל: תפילות, ארוחות, 

טיולים ופעילויות – והכול באווירה משפחתית ובנופים מדהימים. ביום החמישי תוכנן 

יום שיא בפארק השעשועים המפורסם בלונדון. הפארק הזה הוא השני בגודלו בעולם 

עברנו  האישי  המדריך  עם  יחד  מסוגם.  יחידים  ענק  מתקני  של  דונמים  אלפי  וכולל 

ממתקן למתקן וההנאה פרצה גבולות. עד שראיתי אותו מרחוק... ברגע הראשון רציתי 

רק לברוח. אני לא מאמין! איך הוא הגיע עד לכאן? איך הגיע בן דווקא לכאן, כל כך 

אותי.  להרגיע  וניסה  רוחי  סערת  את  ראה  המדריך  שלנו?  השכונתי  מהמגרש  רחוק 

סיפרתי לו בקצרה את העניין, ולאחר שהקשיב לדבריי הציע: "אולי זה הזמן להתפייס?" 

החלטתי לנסות. התקרבתי בחשש לעברו והושטתי יד רועדת: "שלום בן, מה שלומך?" 

הוא הביט בי מבולבל כאילו אינו מבין מה אני רוצה ממנו. לקח לי כמה שניות עד 

שתפסתי שזה בעצם לא הוא, זה לא בן! אמנם במראה החיצוני הוא היה ממש כפיל 

שלו, אבל המבע, הדיבור, הייתה בו מוזרות מסוימת שלא הייתה לבן. אמו שעמדה לצדו 

התעשתה במהירות. "אתה חבר של בן?" היא שאלה. "בערך", היססתי. היא הסבירה: 

"זה יואב. הוא אחיו התאום של בן. ליואב יש לקות נדירה שמצריכה טיפולים מיוחדים 

נמצאים בבית  בני המשפחה  יתר  ואביו שוהים לצדו לסירוגין בעוד  אני  ולכן  בחו"ל, 

בישראל". אחרי רגע הוסיפה: "בן לא סיפר לך על יואב?" זיהיתי עצב עמוק בעיניה 

ובלבי עלתה החלטה נחושה... 

שאלות לדיון

מה דעתכם על התנהגותו של בן? הייתם מאחלים לעצמכם חבר כזה? הייתם מצפים מאיתמר 	 
לאהוב אותו? 

האם יחסכם כלפי בן השתנה במהלך הסיפור? מדוע?	 

יכול 	  )המורה  ההחלטה?  תוצאות  תהיינה  מה  איתמר.  של  בלבו  שעלתה  ההחלטה  מהי  שערו 
להציע לתלמידים לכתוב סוף משלהם לסיפור(.

שאלות אלו, העוסקות בסיפור עצמו, מובילות לשאלה רחבה יותר הפותחת את השיעור:

את מי קשה לנו לאהוב?

ינסח את תחילת התשובה בצורה כוללנית: "קשה לנו  כדי למנוע מצבים רגישים מומלץ שהמורה 
לאהוב אנשים ש..." והתלמידים ישלימו )אנשים שפוגעים בנו, אנשים שהמראה החיצוני שלהם חריג 
או מוזנח, אנשים שלא מסכימים עם דעותינו, אנשים לא חכמים, אנשים שאנחנו מקנאים בהם ועוד(. 

ומכאן לשאלה נוספת:

האם אנחנו צריכים לאהוב גם אנשים שפוגעים בנו או באדם אחר?

את התשובה נלמד מן התניא.

שלב א' - מבט לתניא - אוהב את הבריות- מליאה+יחידני )10 דק'( 

המורה ילמד עם התלמידים את קטע התניא: 

ָאַמר ִהֵּלל ַהָּזֵקן: "ֱהֵוי )=ֱהֵיה( ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהֹרן –

אֹוֵהב ָׁשלֹום ]ְורֹוֵדף ָׁשלֹום[ אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה". 

לֹוַמר ֶׁשַאף ָהְרחֹוִקים ִמּתֹוַרת ה' ַוֲעבֹוָדתֹו ְוָלֵכן ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם ְּבִרּיֹות ְּבָעְלָמא )=ְסָתם( 

ָצִריְך ְלָמְׁשָכן ְּבַחְבֵלי ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה 

ְוֻכֵּלי ַהאי )=ְוַעל ְיֵדי ָּכל ֶזה( ְואּוַלי יּוַכל ְלָקְרָבן ַלּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה' 

ְוֵהן ֹלא )=ְוַגם ִאם ֹלא( ֹלא ִהְפִסיד ְׂשַכר ִמְצַות ַאֲהַבת ֵריִעים.     
)תניא, פרק ל"ב(

המורה יסביר: בקטע זה ציטט אדמו"ר הזקן משנה מפרקי אבות המלמדת על התנהגותו של אהרן. 
)כאן אפשר להרחיב על אודות אישיותו של אהרן הכהן ועל הדרך שבה היה "רודף שלום". ישנם כמה 
מדרשים הממחישים זאת, ראו למשל: אבות דרבי נתן י"ב, ג'(. ממשנה זו למד אדמו"ר הזקן כי גם 
את הרחוקים מתורת ה', אלו שהתנהגותם שלילית, יש למשוך בחבלי עבותות אהבה, כלומר לקרב 
אותם באהבה חזקה מאוד, ואולי בעזרת אהבה זו נצליח לגרום להם לשוב לדרך הטובה. אדמו"ר הזקן 
מדגיש כי גם אם לא הצלחנו בסופו של דבר לקרבם לתורה ולמצוות, הרי שבעצם האהבה שלנו כבר 

קיימנו את מצוות אהבת ישראל, ויש ערך למצוות "אהבת ֵרִעים" – אהבת האדם כשלעצמה.

התלמידים ימלאו את התרשים המסכם )בעבודה אישית או ביחד עם המורה על הלוח( בציטוטים 
מהתניא או במילים שלהם.
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שלב ב' - מבט למקורות - בריות - במליאה או בזוגות )10-5 דק'( 

בחלק זה יעמדו התלמידים על הדיוק שמדייק בעל התניא בלשונו של הלל הזקן: "אוהב את הבריות". 
על אף שהלל הזקן מדבר על אנשים, הוא לא מכנה אותם "אנשים" או "בני אדם" אלא דווקא "בריות". 

מדוע?

בפני התלמידים מובאים כמה פסוקים מן המקורות שבהם מכונים בני האדם בכינויים שונים. הם יבינו 
שלמרות המשמעות המשותפת )בני אדם( יש לכל כינוי משמעות ייחודית. 

אדם: על שם יצירתו מן האדמה.

בני ישראל: כינוי לצאצאי יעקב אבינו, שנקרא גם בשם ישראל.

אנוש: כינוי המדגיש את חולשתו האנושית של האדם )חולשה במידות או במוח כפי שמובא בהיום 
יום, ד' באלול(.

גבר: מדגיש את היכולת להתגבר.

של  דיוקו  את  יסביר  המורה  במשנה?  הזקן  הלל  שנקט  "בריות"  הכינוי  של  המשמעות  אפוא  מהי 
בעל התניא: בריות מלשון בריאה, יצירה, על שם שהקב"ה יצר אותם. כינוי זה מורה על דרגה נמוכה 
באדם, שכן הוא מרמז שאין לאדם זה מעלה נוספת מלבד זאת שהקב"ה ְּבָראֹו. המסקנה שמסיק מכך 

אדמו"ר הזקן היא שגם את האנשים בדרגה הפחותה ביותר יש לאהוב.

הערה: אפשר לקשר את הנאמר כאן עם קטע התניא שנלמד ביחידה הקודמת, שם אומר אדמו"ר 
הזקן כי ִׂשנאה היא מצד הרע שבאחר ואהבה היא מצד הטוב שבו. על פי זה יש לומר כי הקשיים 
באהבת ישראל נובעים מכך שאנו רואים את החיצוניות הנראית לעינינו – החטא, ההתנהגות השלילית. 
כנגד זאת, מצוות אהבת ישראל עניינה ההתגברות על מראה עינינו ואהבת הזולת מצד הטוב שבו. 

בעקבות כך ייתכן שאהבה זו אף תעורר את הטוב הגנוז בפנימיות הזולת.

חלק ג' - ארגז כלים לאהבת חברים - למידה שיתופית )30 דק'(

בחלק זה מומלץ לחלק את הכיתה לשלוש קבוצות )אפשרות אחרת היא חלוקה לשש קבוצות ושכפול 
המשימות(. כל קבוצה תלמד על דרך אחת להתמודד עם קשיים באהבת ישראל. חברי הקבוצה יבצעו 
בספר  המובאות  מנחות  בעזרת שאלות  אותו  ויסכמו  בכלי שהכירו  ידונו  ללימוד,  בהתאם  משימה 

לתלמיד. 

מורה שאינו מעוניין בחלוקה לקבוצות יכול לעבוד עם התלמידים כולם במליאה על כלי אחד ולהשאיר 
את הכלים האחרים כעבודת בית לתלמידים.

בסיום העבודה הקבוצתית יסקור נציג של כל קבוצה את הדרך שעליה למדה קבוצתו, ושאר התלמידים 
ימלאו את העמודה בטבלה )בנספח 1( על פי הסברו.

 הערה: ניתן לבצע חלק זה כתחרות צוברת נקודות: נוסף על המשימה הרגילה בחוברת לתלמיד יוכל 
המורה להציע משימה נוספת וחווייתית שעליה יקבלו התלמידים ניקוד, למשל הצגה בנושא שקיבלו, 
התנהגות  על  נקודות  להעניק  גם  כמובן  ניתן  וכדומה.  סיסמה  או  שיר  חיבור  כרזה,  ציור/קומיקס, 

ושיתוף פעולה. 

כפעילות סיכום המורה יכול לתאר לכיתה מקרים שונים, ובעקבותיהם תציג כל קבוצה את ההתייחסות 
שלה למקרה.

יודגש כי לא תמיד אפשר להשתמש בכל הדרכים לאהבת חברים, לכן צריך להכיר את כולן...

לכיתה ברמה גבוהה יחסית: ניתן לערוך "ויכוח פומבי" ובו כל נציג יצטרך להוכיח כי הדרך שלו היא 
הטובה ביותר לאהוב את החברים. מובן כי יש להקפיד שהוויכוח לא יסתור את כללי אהבת ישראל.

במבט מסכם 

בספר לתלמיד משפטי סיכום ליחידה. במשימה יתבקשו התלמידים לתעד במשך השבוע מקרה של 
התגברות באהבת ישראל ולכתוב מהי הדרך שנקטו וכיצד התגברו בעזרתה על הקושי. 

נספח 1
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יחידה מס' 29 – קטונתי
עמ' 140 בספר לתלמיד

מטרות:

- התלמיד ילמד כיצד יש להרגיש כלפי אדם שפעל נגדנו או שניסה להצר את צעדינו, ושה' עזר לנו 
לגבור עליו.

- התלמיד יתוודע לתחושה הנכונה שיש להרגיש כאשר הקב"ה עוזר לנו בחסדיו.

שאלה מהותית: 

נגדנו? מהי התחושה הנכונה בכלל  ניצחון על מישהו שפעל  כיצד על פי החסידות יש לנהוג בעת 
כשאנו רואים ש"ה' לצדנו" )בעת נס וכדומה(?

תקציר השיעור:

לאחר ניצחון החסידים על ה'מתנגדים' בשחרורו של האדמו"ר הזקן מהמאסר במבצר הנורא בפטרבורג, 
שאליו נלקח בעקבות הלשנת ה'מתנגדים', הורה אדמו"ר הזקן לחסידיו כיצד עליהם להתנהג ולפעול 
לאור הניצחון: לא רק שלא לשמוח לאיד - להתגאות, ללעוג או לבוז ל'מתנגדים', אלא לנטוע בלב 

הרגשה של הכנעה ושפלות. התנהגות זו היא דרך התגובה החסידית לכל הצלחה או ניצחון בחיים. 

הכנה נדרשת:

אין

משך היחידה: 45 דק'

מהלך השיעור: 

הערה: בשיעור זה מומלץ להשתמש בסיפור לסיכום השיעור ולא לפתיחתו. 

שלב א: גאולת אדמו"ר הזקן + מליאה – 15 דק'

את  יזמין  המורה  הזקן.  אדמו"ר  של  והגאולה  המאסר  לסיפור  כללי  באופן  יתוודעו  התלמידים 
התלמידים לשער מה הרגישו תלמידי אדמו"ר הזקן בסוף הסיפור – ניצחון החסידים על ה'מתנגדים', 

וידון ברגשות המתעוררים לאור ניצחון שכזה. 

אפשר לציין כי אדמו"ר הזקן לא שלל רגשות שמחה וחגיגה בעקבות הניצחון ]אפשר להרחיב: וכמו 
בדורנו חגיגות ה'דידן נצח' על משפט הספרים[, אלא שלל גאווה והתנשאות על ה'מתנגדים'.

המורה ידגיש את העיתוי של כתיבת הציטוט מהתניא – איגרת שכתב אדמו"ר הזקן לאחר שחרורו 
מהמאסר – ויצטט מן התניא:

סימן ב' באגרת הקודש, עמ' 602: "ולזאת באתי מן המודיעים )להודיע( מודעה 

רבה לכללות אנשי שלומנו, על ריבוי החסדים אשר הגדיל ה' לעשות עמנו לאחוז 

במידותיו של יעקב ]...[ לבלתי רום לבבם )שלא יתגאה ליבם( מאחיהם כו' ולא 

להרחיב עליהם פה או לשרוק עליהם חס ושלום. הס מלהזכיר באזהרה נוראה, 

רק להשפיל רוחם ולבם."
המורה יסביר את משמעות הציטוט – המסר של אדמו"ר הזקן לחסידים, לאור הניצחון והגאולה הוא 

לא להתנשא, לבוז או ללעוג ל'מתנגדים', אלא לנהוג בהכנעה ובשפלות.

אפשר להרחיב בסיפור על אודות ענוותנותו של יעקב לקראת מפגשו עם עשיו, כפי שנלמד מהפסוק 
"קטונתי", ולהסביר שאדמו"ר הזקן ביקש מחסידיו לנהוג באותה רוח של ענווה.

שלב ב: היחס לשונא ולמתנגד – 10 דק'

"בנפול אויבך אל   - יקביל את הדרכת אדמו"ר הזקן לחסידיו לדברי שלמה המלך במשלי  המורה 
תשמח". שם מפרשי המקרא מבארים שהכוונה למאבק מול יהודי, ולא למלחמה מול אומות העולם. 
ולשיטת אדמו"ר הזקן, לא רק שאין לשמוח לאיד, אלא יש לחוש הכנעה, ואף לנסות לקרב את מי 

שהיה עד עתה מנגד.

בפרק מבט לחיים יזמין המורה את התלמידים להתבונן בסיטואציה של ניצחון על 'מתנגדים' בחיי 
היום-יום וביישום של הדרכת אדמו"ר הזקן במצבים אלה, בדגש על ההתנהגויות שיש להימנע מהן.

ל'מתנגדים'.  ביחס  לאמץ  ושכדאי  שראוי  בהרגשה  התלמידים  עם  המורה  ידון  לנפש  מבט  בפרק 
התלמידים יבחינו בתוצאות החיוביות של רגשות אלה. 

שלב ג: סיפור סיום + דיון וסיכום 15 דק', מליאה
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סיפור מס' 30 - מגיע לי ולא מגיע לי 

אני לומד בכיתה ה', ושמי ברוך, אבל גם אם תקראו בשמי כמה פעמים שוב ושוב, 

פשוט  ב"ה.  מצוין  שומע  אני  שמיעה,  בעיית  לי  אין  ולא,  לכם.  אענה  שלא  כנראה 

התרגלתי. התרגלתי שאף אחד לא קורא בשמי. בעבר עוד הייתי מסובב את הראש 

לשמע הקריאה 'ברוך' בחצר בית-הספר, עד שלאט לאט התרגלתי לעובדה שלעולם 

חבריי  שם.  לאותו  העונים  אחרים  ילדים  אל  אלא  אלי,  מופנית  אינה  הזאת  הקריאה 

לכיתה כלל לא קוראים לי, הם גם מדלגים עליי מבלי משים בקריאת השמות בכיתה, 

במקומו,  עומד  עדיין  ה'עציץ'  אם  לבדוק  כמו  הכיתה,  בפינת  למקומי  מבט  מעיפים 

וממשיכים הלאה.

אני יודע שהתיאור שלי נשמע קשה, מכעיס ולפחות מקומם. גם ההורים שלי כנראה 

חשבו כך, שכן הם ניסו בעזרת מחנך הכיתה לשנות את המצב בכל דרך אפשרית. הם לא 

התייאשו, אך מי שכן התייאש והפסיק להתאמץ די מהר, היה אני. התייאשתי מלשנות 

את מצבי החברתי. נדמה היה לי כי עדיף להשאיר את המצב כפי שהוא, מלספוג דחייה 

וזלזול, שהיו התגובות לניסיונות ההתקרבות שלי אל חבריי; וכך העברתי את רוב שנות 

לימודיי בבית הספר - בבדידות, בדממה ובתחושת ייאוש מהמצב.

אתם בוודאי חושבים שילד במצב כזה חולם על מעבר לבית ספר חדש, לעיר אחרת, 

את  לזנוח  חדש,  דף  לפתוח  לנסות  חדשה,  הזדמנות  על  חולם  אחרת;  לארץ  ואפילו 

העבר ולהתחיל מהתחלה. ודאי גם לא תבינו את התגובה הקשה שלי להודעת הוריי 

כי עקב קבלת תפקיד חדש בחברה שבה אבי עובד, אנו צפויים לעבור לגור ביישוב 

הלימודים.  שנת  באמצע  חדש  ספר  בבית  ללמוד  לעבור  עתיד  ואני  בצפון,  מרוחק 

ההודעה נחתה עליי כרעם ביום בהיר, הרגשתי רע מאוד. עליכם להבין, כל ילד חושש 

באמצע  במעבר  מדובר  כאשר  גדל  החשש  מוכרת.  שאינה  חדשה  למערכת  להיכנס 

ומעל  ומובנית,  מגובשת  לכיתה  להיכנס  לפרוץ למעגל חברתי,  הדורש  השנה, מעבר 

לכול כאשר מדובר בתלמיד כמוני... החשש הוא עצום! היה ברור לי, מעל לכל ספק, 

שמהר מאוד יגלו חבריי לכיתה החדשה איזה 'גולם' הצטרף לכיתה שלהם, היה לי קשה 

לחשוב על תגובותיהם, על הלעג, על הזלזול; חששתי שהמצב יהיה אף גרוע יותר מזה 

שבכיתתי הנוכחית, ולבי לא היה עמי. הלילות עד למעבר הצפוי עברו עלי בחוסר שינה 

התכוננתי  ובלבי  ירד,  תאבוני  להתרכז.  בימים התקשיתי  וגם  בחלומות מבעיתים;  או 

להסתגלות קשה ומפרכת.

ובכן, התבדיתי. כאשר חזרו הוריי מאסיפת ההורים הראשונה בבית הספר החדש, 

הם היו מרוצים כמו שמעולם לא ראיתי אותם. הם קיבלו מהמורה הרבה שבחים על 

התנהגותי ועל הישגיי. המורה אף התפעל באוזניהם מהסתגלותי המהירה והטובה, אם 

כי לטענתו, עם כזאת כמות של חברים ומעריצים ועם מעמד חברתי מוצלח כל כך, הוא 

היה מצפה ממני ליותר ביטחון, אפילו קמצוץ גאווה "הוא יכול להרגיש מלך הכיתה 

שלנו", כך אמר.

ימים   90 חודשים שלמים.  כבר שלושה  החדש  הספר  בבית  לומד  אני  צודק,  והוא 

מלאים, שבהם כל יום לפני השינה אני מודה לה' מעומק הלב על היום שחלף, על כל 

ההפתעות והמתנות הקטנות שאני זוכה לקבל; על "ברוך, אתה בא לשחק כדורגל?" 

שמיועד אליי, אליי ממש; על לימוד בחברותא עם חבר לקראת מבחן; על ביקור של 

חברים אחר-הצהריים ועל פטפוט סתמי בדרך הביתה. 

לפני המעבר לבית הספר חשבתי שיהיה קשה להסתגל, להתרגל, שנכונה לי תקופה 

קשה. היום, אני רואה שאכן קשה לי להתרגל, קשה לי לקבל את הטוב שמורעף עליי 

כמובן מאליו, ולכן איני מפסיק להודות ל-ה'! מדי יום אני מגיע לבית הספר החדש כמי 

שלא מגיע לו כלום, והכול מגיע אליי.
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שאלות מנחות לדיון

- כיצד מרגיש בד"כ ילד במעמד חברתי מוצלח מאוד? כיצד הוא יתייחס למעשה טוב שנעשה כלפיו? 
כיצד הוא יצפה שיגמלו לו על מעשה טוב שלו? 

מוצלח?  רכש מעמד חברתי  לאחר שהוא  גם  עליו  לטוב שמורעף  להתרגל  ברוך מתקשה  - מדוע 
מדוע הוא אינו מרגיש ביטחון או "אפילו קמצוץ גאווה", כדברי המורה? האם הוא מקבל את הדברים 

כמובנים מאליהם? האם הוא מרגיש שהיחס החיובי 'מגיע לו', ש'חייבים לו'?

- אפשר להוסיף שאלה: תארו לעצמכם שתלמיד מהכיתה הקודמת של ברוך, שהתנכל לו במיוחד, 
הגיע כעבור שנתיים גם הוא לכיתה החדשה. איך ברוך יגיב? האם הוא יתנכל לו? יחזיר לו? יתמקד 
וירא  יעשה אדם מאמין  ולא ב'מתנגדים'? מה טבעי לעשות? מה  לו כרגע,  בהודיה על הטוב שיש 

שמיים במצב כזה שהגלגל מתהפך לו פתאום?

המורה יסכם את המסקנות מהסיפור: 

כאשר אדם בטוח שהכול 'מגיע לו' וש'חייבים לו', הוא אינו מודה על הטוב שמושפע עליו, ולעתים הוא 
אף מפתח רגשות גאווה והתנשאות בהצלחותיו. אך כאשר אדם אינו 'מחזיק מעצמו', הטוב המורעף 
וגאווה, אלא רגשות תודה מתוך שפלות והכנעה. הוא מסוגל  יוצר בו תחושת התנשאות  עליו אינו 
לשמוח ולהודות על החסדים, ויחד עם זאת להימנע מגאווה ומהתנשאות על האחר, לשמוח ולהודות 

מבלי לבוז, להקניט או להתרברב על האחר.

ונזמין את התלמידים לנסח משפט מסכם משלהם,  בפרק מבט מסכם נסכם את הנלמד בשיעור, 
ולמלא את הנדרש במטלת הסיכום.

יחידה מס' 30 – צדקה
עמ' 145 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יכיר בייחודיותה של מצוות הצדקה – שאינה נעשית רק באיבר אחד אלא כוללת ומעלה 	 
את כל העיסוקים וכוחות הנפש שהאדם השקיע בהשגת הדבר שהוא מעניק.

התלמיד יבין כי צדקה במשמעותה הרחבה היא הנתינה של האדם מעצמו בכל תחום שהוא, ולא 	 
רק בכסף.

התלמיד יכיר את שכר המצווה, שהוא בבחינת "מידה כנגד מידה".	 

 שאלה מהותית: 

למה לתת צדקה? גם אני צריך לתת צדקה?

 מושגים נלמדים:

צדקה- מצווה שמשמעותה לתת מעצמך לזולת, בכסף או בעזרה

תקציר

חז"ל הפליגו בערכה של מצוות הצדקה. נאמר עליה כי היא שקולה כנגד כל המצוות, מקרבת את 
הגאולה ועוד מעלות רבות. כדי להבין מה באמת מיוחד במצוות הצדקה נקדים תחילה להבין מהי 
תכלית המצוות בכלל. תכלית המצוות היא להוריד אור אלוקי לעולם על ידי שימוש באמצעים גשמיים 
והעלאתם לקדושה. כאשר מקיימים מצווה, מלבד זאת שמקדשים את החפץ הגשמי שהשתמשנו בו, 
מקדשים גם את הכוחות שהשתמשנו בהם לקיום המצווה. לדוגמה: כאשר מניחים תפילין מקדשים 
את כוח המעשה שביד, שאותו השקענו בהנחת התפילין. כעת נבין את מעלתה של מצוות הצדקה 
שבה מתבטא עניין זה ביתר שאת: בקיומה משתתפים כוחות רבים יותר מבשאר המצוות שכן הצדקה 
משקיע  הוא  לפרנסתו  עובד  כשאדם  כפיו;  ביגיע  שהרוויח  כסף  האדם,  של  האישי  מכספו  ניתנת 
בעבודתו כוחות פיזיים ונפשיים, וכשהוא נותן מכסף זה לצדקה הרי הוא מעלה ומאיר את כל הכוחות 
שהושקעו בכסף. אך גם אם קיבל כסף זה במתנה או בירושה ולא עמל עליו, הרי הכסף הוא אמצעי 
לסיפוק צורכי הנפש הבהמית ובעזרתו הוא יכול לרכוש דברים שהם "חיי נפשו", ובכך שנותן אותו 
לצדקה הוא מקדיש חלק משאיפותיו העתידיות לה'. בהמשך היחידה יתוודעו התלמידים שצדקה 

במשמעותה הרחבה היא למעשה כל סוג של נתינה לאחר, כגון נתינת זמן, תשומת לב ועוד.

הכנה נדרשת: 

קופת צדקה, מטבעות נייר )למשימת הסיכום(

משך היחידה: 

שיעור בודד או כפול

מהלך השיעור

פתיחה - סיפור+דיון – מליאה )10 דק'( 

את השיעור נפתח בסיפור מהחיים:
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ספור מספר 31 - לתת הכל מכל הלב

שלום לכם, שמי דינה. אני הבת הבכורה במשפחה, יש לי חמישה אחים, ואנחנו גרים 

בפתח תקווה. בשכונה שלי לא גרה אף אחת מבנות כיתתי וכדי להגיע לחברה אחר 

וזה דבר שהוריי מעדיפים  לנסוע לפחות באוטובוס אחד בעיר,  אני צריכה  הצהריים 

שלא אעשה לבד. לכן אני מבלה את רוב שעות אחר הצהריים בבית: משחקת במשחקי 

חשיבה, קצת מבשלת, קצת עוזרת, ובעיקר – קוראת. אני קוראת הכול: ספרי מתח, 

ספרי קומיקס, עיתוני ילדים ואפילו אנציקלופדיות. בקיצור – תולעת ספרים... 

לפני כחצי שנה יצאה לאור סדרה חדשה של ספרי ילדים מהסוג שאני הכי אוהבת. 

רציתי מאוד לרכוש את הסדרה, אולם הוריי הבהירו לי שמדובר בסכום שהם לא יכולים 

להרשות לעצמם להוציא. "את יודעת מה, דינה?" הציעה אמי, "תתחילי לחסוך". היא 

נתנה לי מטבע של עשרה שקלים בתור התחלה. הרעיון של אמי מצא חן בעיניי והחלטתי 

לקחת אותו ברצינות. קניתי קופת חיסכון, ומאז – כל מטבע או שטר שקיבלתי מצא 

את דרכו לקופה. בזמן שאחיי קנו בדמי החנוכה שלהם ממתקים, אני הכנסתי את כל 

המטבעות שקיבלתי לקופה. כשקיבלתי מסבי סכום כסף כפרס על התעודה הטובה 

שלי, לא התפתיתי לקנות בו דברים )מלבד סרט לשיער( אלא הוספתי אותו לקופת 

החיסכון. כך נהגתי גם כשהרווחתי כסף משמירה על ילדי השכנים או כשהייתי סייעת 

בקייטנת פסח. כל שקל נאגר בהתמדה, ומול עיניי עמדה הציפייה הגדולה לצאת מן 

החנות ובידיי סדרת הספרים שאני מחכה לה כל כך. 

כששיערתי שכבר צברתי סכום כסף נכבד פתחתי את הקופה בהתרגשות והתחלתי 

לספור את הכסף. ובאמת, מסתבר שפרוטה לפרוטה מצטרפת וגיליתי שהצטבר בידיי 

סכום גדול, כזה שיספיק לי לקניית הסדרה שרציתי ואולי גם לדברים נוספים. במוחי 

עלו רעיונות מה לעשות עם שארית הכסף: ללכת לבֵרכה, לקנות ספר נוסף או אולי 

אפילו להמשיך לחסוך... 

ניגשתי לאמי בשמחה כדי לספר לה על הסכום שצברתי וגם כדי להתייעץ ִאתה מה 

לעשות בכסף העודף. אמי הקשיבה לדבריי בחצי אוזן ולא התרגשה אתי כל כך כמו 

שציפיתי. שמתי לב שהיא מוטרדת ממשהו. "אמא, קרה משהו?" שאלתי. "כן דינה", 

הביטה בי אימא, "עד עכשיו לא סיפרנו לך, אבל במוקדם או במאוחר את כבר תדעי 

על כך... הרופאים הודיעו אתמול כי בן דודך מאיר שנפצע בתאונה בשבוע שעבר נזקק 

לטיפול רפואי בחו"ל. כרגע מצבו יציב אולם אם הוא לא יעבור את הטיפול תוך כמה 

שבועות מצבו עלול להחריף עד לסכנת חיים ממש". "נו, אז מה הבעיה?" לא הבנתי, 

"שייסעו מהר לחו"ל!" "הבעיה", נאנחה אימא, "שטיפול כזה עולה הון תועפות, זאת 

מסוגלים  אינם  שרה  ודודה  פינחס  דֹוד  שם.  והשהות  לחו"ל  הנסיעה  עלות  על  נוסף 

לעמוד בסכומי עתק שכאלו. עד כה ָנַתנּו להם כל מה שיכולנו וגם ניסינו להשיג בעבורם 

הלוואות, אולם עדיין חסר סכום משמעותי לכיסוי ההוצאות. לכן אני מוטרדת היום ולא 

כל כך פנויה להקשיב". אימא נאנחה שנית והוסיפה: "ה' יעזור".

קיבלתי את הידיעה העצובה בכאב רב. ריחמתי על מאיר החמוד בן השש, ילד חינני 

ומלא מרץ ששוכב עתה בבית הרפואה; ריחמתי גם על הוריו שנאבקים עכשיו להשיג 

כספים רבים שמי יודע אם יוכלו בכלל להחזיר, וניסיתי לחשוב איך אני, ילדה בכיתה 

ה', יכולה לעזור להם.

אוכל  לא  בלבי  שהתחוללה  המלחמה  את  שלי.  החיסכון  קופת  עיני  את  צדה  ואז 

לתאר...

הרגשתי  בשקית,  כספי  כל  את  צררתי  רועדת  ביד  החלטתי!  אבל  קל,  היה  לא  זה 

שהכנסתי לשם את כולי, את כל המאמצים שלי, את כל התכניות והחלומות שלי, את 

הכול... אבל ידעתי שאני עושה את הדבר הנכון ביותר. ניגשתי לאבי והושטתי לו את 

השקית: "אבא, קח את הכסף ותן אותו לדוד פינחס. אני לא יודעת כמה הוא יעזור, אבל 

זאת התרומה שלי. זה מה שאני יכולה לעשות בשביל מאיר". 

אבי, שידע כמה התאמצתי להשיג כל פרוטה, היסס לרגע ואז הביט בי בגאווה, לקח 

את השקית ונשק בחום על מצחי. "ילדה צדיקה שלי, אין לך מושג כמה גדול המעשה 

רק  נתת  לא  מיליונר שתורם מאות אלפי שקלים. את  לא פחות ממעשהו של  שלך, 

מהארנק שלך, את נתת את עצמך..."
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מ'מלר יבח חי ר דלירמ'מלר יבח חי ר דליר

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

שאלות לדיון ולהבנה 

מה מיוחד בנתינה של דינה? מדוע התחוללה בִלבה מלחמה לפני שהחליטה לתת את הכסף? נסו 	 
לשער מהם הקולות שעלו בִלבה. 

כיצד אתם הייתם נוהגים לו עמדתם בפני התלבטות שכזו?	 

מהו המשותף בין הנתינה של דינה לנתינה של אדם עשיר? האם גם בִלבו של מיליונר שתורם 	 
צדקה מתחוללת מלחמה דומה למלחמה שהתחוללה בִלבה של דינה? נסו לשער את הקולות 

העולים בִלבו של מיליונר כאשר מבקשים ממנו תרומה. 

האם מזדמן לכם או לבני משפחתכם לתת צדקה לפעמים? ספרו על כך.	 

המורה יסכם: אדם שנותן צדקה, נותן לא רק את המטבע הזה כרגע אלא גם את ההשקעה שהשקיע 
עבור סכום כסף זה, וגם את הדבר העתידי שהיה יכול לרכוש בכסף זה. על כן צדקה היא בעצם נתינה 

מעצמך ממש.

שלב א - מבט לתניא - גדולה צדקה - מליאה + עבודה אישית )10 דק'( 

בפרק "מבט לתניא" ילמד המורה עם התלמידים את קטע התניא המצוטט בספר לתלמיד: 

ְוֵאין ְלָך ִמְצָוה ֶׁשֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית )=ַהְּבֵהִמית( ִמְתַלֶּבֶׁשת ָּבּה ָּכל ָּכְך ִּכְבִמְצַות ַהְּצָדָקה.

ֶׁשְּבָכל ַהִּמְצֹות ֵאין ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן ַרק ֹּכַח ֶאָחד ִמֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ִּבְׁשַעת ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצָוה 

ְלַבד,

ַּבֲעִׂשַּית  ְמֻלָּבׁש  ַהִחּיּוִנית  ַנְפׁשֹו  ּכַֹח  ָּכל  ֲהֵרי  ַּכָּפיו  ִמְּיִגיַע  נֹוֵתן  ֶׁשָאָדם  ִּבְצָדָקה  ֲאָבל 

ַנְפׁשֹו  ָּכל  ֲהֵרי  ִלְצָדָקה  ּוְכֶׁשּנֹוְתָנן  ֵאּלּו,  ֶׁשִּנְׂשַּתֵּכר ּבֹו ָמעֹות  ַאֵחר  ֵעֶסק  ְמַלאְכּתֹו אֹו 

ַהִחּיּוִנית עֹוָלה ְלה'...

ּוְבָמעֹות ֵאּלּו ָהָיה ָיכֹול ִלְקנֹות ַחֵּיי ַנְפׁשֹו ַהִחּיּוִנית ֲהֵרי נֹוֵתן ַחֵּיי ַנְפׁשֹו ְלה'.

ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה,

ֹּלא ָהָיה  ְלִפי )=ֵּכיָון( ֶׁשִּבְצָדָקה ַאַחת ַמֲעֶלה )ָהָאָדם( ַהְרֵּבה ִמֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית, ַמה ּׁשֶ

ָיכֹול... ְּבַכָּמה ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ֲאֵחרֹות. )תניא, פרק ל"ז( 
יוסבר כי כאשר מקיימים מצווה, מלבד זאת שמקדשים את החפץ הגשמי שהשתמשנו בו, מקדשים 
גם את הכוחות שהשתמשנו בהם לקיום המצווה. לדוגמה: כאשר מניחים תפילין מקדשים את כוח 
שבה  הצדקה  מצוות  של  מעלתה  את  נבין  כעת  התפילין.  בהנחת  השקענו  שאותו  שביד,  המעשה 
יותר מבשאר המצוות שכן הצדקה  זה ביתר שאת: בקיומה משתתפים כוחות רבים  עניין  מתבטא 
משקיע  הוא  לפרנסתו  עובד  כשאדם  כפיו;  ביגיע  שהרוויח  כסף  האדם,  של  האישי  מכספו  ניתנת 
בעבודתו כוחות פיזיים ונפשיים, וכשהוא נותן מכסף זה לצדקה הרי הוא מעלה ומאיר את כל הכוחות 
שהושקעו בכסף. אך גם אם קיבל כסף זה במתנה או בירושה ולא עמל עליו, הרי הכסף הוא אמצעי 
לסיפוק צורכי הנפש הבהמית ובעזרתו הוא יכול לרכוש דברים שהם "חיי נפשו", ובכך שנותן אותו 

לצדקה הוא מקדיש חלק משאיפותיו העתידיות לה'. 

הערה: כאן אפשר להקשות, הרי לכאורה כל מצווה הדורשת השקעת כסף גם היא נתינה מהכוחות 

שהושקעו בהשגת הממון. ונראה כי התשובה לכך היא שבמצוות אחרות האדם מרגיש את ה"רווח" 
האישי כנגד ההשקעה, למשל, יש בידו אתרוג אישי מהודר וכיו"ב ובכך הוא מקבל את חיי נפשו. אך 
בצדקה בדיוק להפך: האדם נותן למישהו אחר, והוא מוסר את חיי נפשו ואינו מקבל דבר )אף שגם 
כאן יש רווח בעצם המצווה וגודל הזכות וכו'(. ואכן, עובדה היא שקשה מאוד לאדם לתת צדקה, מה 
שאין כן לפזר כסף על הידור מצווה. הרי זה סימן שבצדקה אדם משקיע יותר מחיי נפשו, ולכן קשה 

לו כל כך להיפרד מזה.

התלמידים יענו על השאלות בספר לתלמיד.

במענה לשאלה 3: אכן, כל מצווה מגלה אור רוחני בעולם הגשמי, אך הצדקה מגלה אור רוחני בכוחות 
גשמיים רבים, ולכן דווקא עליה נאמר שהיא מקרבת את הגאולה. 

שלב ב - סוגים שונים של צדקה - מליאה )10 דק'(

בספר לתלמיד בפרק "מבט לחיים" מתואר מקרה של ילד עולה חדש ששלושה ילדים החליטו לעזור 
לו בדרכים שונות: כסף, עזרה בלימודים ודבר מאכל.

התלמידים יבינו כי כל סוגי הנתינה נכללים בגדר צדקה, כיוון שעיקרם נתינה ומילוי החוסר של האחר. 
כלומר, המשותף לכל אלה שכולם באים לספק את צורכי הזולת, וכולם מבטאים נתינה משלי, מעצמי.

יוביל  כזה  לדירוג  ניסיון  השונים.  הצדקה  סוגי  חשיבות  את  לדרג  מהתלמידים  לבקש  אפשר  כאן 
למסקנה שאי אפשר לקבוע דרגות לצדקה כיוון שכל צדקה מוערכת על פי יכולתו של הנותן וצרכיו 
של המקבל. מחד, חיוך ומילה טובה לחבר פגוע שווים הרבה יותר ממתן כסף; מאידך, לאדם רעב לא 

תעזור המילה הטובה אלא הכסף שבו יוכל לקנות מזון לו ולילדיו.

כללו של דבר, חשוב לשים לב לצורכי הזולת ולתת בפועל יחד עם כוונת הלב. 

נקודות לסיכום ביניים:

צדקה אפשר לתת לא רק בכסף; אנחנו יכולים לתרום מכל מה שיש לנו: אוכל, זמן, כישרונות 	 
ועוד. מומלץ להזמין את התלמידים להעלות רעיונות נוספים לתחומים שבהם אפשר לתת.

המשותף לכל נתינה הוא שבמעשה זה אנחנו מראים כי טובת הזולת חשובה לנו יותר מהגשמיות 	 
שלנו )שכן אנו נותנים משלנו(.

לפעמים דווקא נתינה של דבר שאינו כסף עוזרת יותר, כיוון שהאדם שקיבל כסף צריך להתאמץ 	 
וללכת לקנות בו את צרכיו, ואילו אדם המקבל חפצים או אוכל יכול להשתמש בהם מיד.

בכל מקרה כדאי לשאול את עצמנו איזה דבר יעזור לאדם זה, ולא לשאול איזה דבר נוח לי לתת.	 

הערה חשובה: יש להקפיד שהנתינה לא תבייש את המקבל. לפעמים הכבוד של האדם חשוב לו 	 
יותר מצרכים אחרים, ולכן צריך לחשוב איך להעניק לו בלי שירגיש נזקק.

שלב ג - שכר הצדקה - מליאה )20-10 דק'(

א. פעילות אפשרית שאינה מתחייבת ממהלך השיעור:

המורה יציג בפני הכיתה שתי הצעות שותפות דמיוניות מאדם עשיר ומפורסם:
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מ'מלר יבח יי פ מא כב ימ במעלומ'מלר יבח חי ר דליר

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

שלום לך __________,

משתלמת  שותפות  הצעת  לך  להציע  ברצוני 
ביותר:

החלק שלך בשותפות הוא לקחת חסות על קרוב 
משפחתי שמתגורר בסמיכות אליך: עליך לדאוג 
ביגוד  מזון,  הבסיסיים:  צרכיו  לו  יחסרו  שלא  לו 

וכדומה.

בתמורה, אדאג אני לכל מה שתצטרך בכל תחום 
שהוא. קשריי ברחבי העולם יאפשרו לי 

שלום לך __________,

משתלמת  שותפות  הצעת  לך  להציע  ברצוני 
ביותר:

שקלים.   100,000 סך  לך  אשלח  חודש  מדי 
שקלים   10,000 להעביר  עליך  זה  סכום  מתוך 
שאר  אליך.  בסמיכות  הגר  משפחתי  לקרוב 

הכסף יישאר ברשותך

המורה ישאל האם הייתם נענים להצעות שותפות כאלה? מדוע?

הוא  לנו  אותנו, הכסף שיש  וזן  הוא שמפרנס  ה"צדק" שבצדקה: הקב"ה  בהצעה הראשונה מודגש 
בעצם שלו, ולכן מן הראוי שנעשה בו שימוש בהתאם להוראותיו. עלינו להעריך את הזכות שיש לנו 

להיות שותפים של הקב"ה, ולהודות לו על כך שבחר בנו להיות מן הנותנים.

בהצעה השנייה מודגש עניין ה"מידה כנגד מידה": כאשר אנו דואגים לבניו של הקב"ה, הוא מחזיר לנו 
בכפל כפליים. גם פה עלינו להעריך את הזכות שיש לנו להיות שותפים לקב"ה לעזור לבניו.

ב. בספר לתלמיד בפרק "מבט לעולם" לומדים הילדים על פעולת מחזיר אור, ומשווים אותו למעשה 
הצדקה שמעורר את הקב"ה לתת שפע לנותן. בהמשך לכך מובא הציטוט הבא מן התניא, המדגיש 

את פן ה"מידה כנגד מידה" שבמעשה הצדקה:

ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ְּבִלּבֹו  ְמעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם  ִמְּלַמָּטה(  ִהְתעֹוְררּות  ֶיְׁשָנּה  )=ַּכֲאֶׁשר  ִּדְלָתָתא  ִּדְבִאְתָערּוָתא  נֹוָדע 
ָעָליו  ְלעֹוֵרר  ִמְּלַמְעָלה(  ִהְתעֹוְררּות  )=ֶיְׁשָנּה  ִּדְלֵעיָלא  ִאְתָערּוָתא  ְלַרֲחִמים,  ַהְּצִריִכים  ָּכל  ַעל  ְוַרְחָמנּות 
ָכר( ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן )=ָׂשָכר נֹוָסף( ָלעֹוָלם  ַרֲחִמים ַרִּבים ִמְּמקֹור ָהַרֲחִמים ְלַהְׁשִּפיַע לֹו ַהֵּפרֹות )=ַהּׂשָ

ַהָּבא.        

)תניא, אגרת הקודש, סימן י"ז(

להרחבה: בשתי הצעות השותפות שהובאו לעיל ניתן לעורר לדיון את השאלה: מדוע הקב"ה איננו 
מפרנס ישירות את מי שאין לו?

כדאי להזמין את התלמידים לנסות לענות בעצמם. 

התשובה היא: הקב"ה הוא כול יכול, ובוודאי כשם שהוא נותן לנו הוא יכול לתת לכולם. זאת ועוד, גם 
אם אנחנו נסרב להצעת השותפות עמו יהיו לו עוד דרכים רבות לדאוג לבניו. אולם הוא מעניק לנו 

הזדמנות מיוחדות להתחבר עמו בעזרת קיום המצווה ולהאיר את העולם לקראת הגאולה.

הסבר נוסף: הקב"ה רוצה שנהיה מאוחדים. במצוות הצדקה יש לנו הזדמנות לנתינה שמקרבת את 
הלבבות. לפעמים אני נותן לך ולפעמים אתה נותן לי, בניגוד למצב שבו לכל אחד יש כל מה שהוא 

צריך ואין תקשורת ויחסי גומלין בין אדם לחברו.

במבט מסכם

ייתנו  צדקה  איזו  לפרט  יתבקשו התלמידים  ומשימה שבה  ליחידה,  סיכום  בספר לתלמיד משפטי 
במשך השבוע. בהתאם לנלמד, הצדקה יכולה להיות דבר גשמי כמו כסף או דבר מאכל, ויכולה להיות 

סוג אחר של נתינה כמו תשומת לב, עזרה וכדומה.

ניתן לבקש מהתלמידים לכתוב את התחייבותם על פתק בצורת מטבע צדקה ו"לתרום" לקופת צדקה 
גדולה שהוכנה מראש לצורך כך.

ניתן להרחיב משימה זו למבצע שבועי )או פרק זמן אחר( שבו כל תלמיד יוכל להכניס "מטבעות-
פתקים" מסוג זה ועליהם יכתוב סוגי צדקה שונים שהוא מתחייב לתת.

יחידה מס' 31 - יש אל מי לפנות
עמ' 149 בספר לתלמיד

מטרות השיעור

התלמיד יעמיק במשמעותה של התפילה כ"עת רצון בשמים", ויפנים שהקב"ה הוא הכתובת האמתית 
לבקשותינו ופניותינו בכל נושא, גם בדברים שנראים פשוטים או קטנים. 

האלוקית  הנפש  את  לחבר  ועמוקה:  רוחנית  נוספת,  מטרה  ישנה  שבתפילה  בכך  יתבונן  התלמיד 
למקורה.

 שאלה מהותית: 

מהי תפילה? ָלמה ועל מה צריך להתפלל? 

 מושגים נלמדים:

תפילה – פנייה והתקשרות אל הקב"ה באמצעות מילים וכוונה.

תקציר

והיא עוסקת בהגדרה הרחבה לנושא  יחידות בנושא התפילה,  זו היא הראשונה מבין שלוש  יחידה 
התפילה – פנייה, דבקות והתקשרות לקב"ה בכל נושא. ביחידה יודגש כי הְּפנייה לקב"ה מחזקת את 
הקשר של האדם לבוראו, ו"מכניסה" את הקב"ה לחיים שלנו. נוסף על כך, דרך קטע התניא הנלמד 
בלבד.  צרכים  מבקשת  יותר  בה  יש  ובכך  לקב"ה,  וחיבור  אהבה  גילוי  שעת  היא  התפילה  כי  נבין 
היחידה הבאה תעסוק בתפילות הקבועות שניסחו חז"ל ויחידת הלימוד שאחריה תיוחד לנושא ההכנה 

לתפילה וההתבוננות שקודם התפילה.

הכנה נדרשת:

שני פתקים קטנים וריקים לכל תלמיד.

משך היחידה:

45 דק'

מהלך השיעור

פתיחה – להתפלל זה להתחבר )15 דק'(

כל תלמיד יקבל שני פתקים קטנים ריקים.

בפתק אחד יתבקש כל תלמיד לכתוב דבר שהוא רוצה מאוד, ובפתק השני דבר שהוא שמח שיש לו 

)התוכן יכול להישאר אישי ואין צורך לשתף בו אחרים(.

תחילה נתייחס לפתק הראשון – דבר שאנו רוצים – ונדון באילו דרכים נוכל להשיג את הדבר. נוכל 
למשל לעבוד לשם השגתו, לבקש מההורים, לקוות, להתפלל ועוד.

בהקשר זה אפשר לשאול מה אני יכול לעשות, ומי עוד יכול לסייע לי בהשגת הדבר.
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מה  כל  בחיים  להשיג  לא תמיד מצליחים  קטן.  או  גדול  רוצה,  דבר שהוא  יש  לכל אחד  כי  יסוכם 
שרוצים, אבל יש כל מיני דרכים להתקדם לעבר הדבר: לעשות משהו לשם השגתו, להיעזר באחרים, 
להתפלל ולפנות לקב"ה בתפילה. האם הפעולות הללו סותרות זו את זו או שאפשר לעשות גם וגם?

להשיג  יכולים  שאנו  דברים  בין  רוצים,  שאנו  דבר  לכל  תפילה  לצרף  ונכון  שכדאי  היא  התשובה 
"בעצמנו" ובין דברים שנראה לנו כי איננו יכולים להשיג, כיוון שהכול מה' בסופו של דבר: ה' הוא 

הכול והכול זה ה'.

לאחר מכן נתייחס לפתק השני: המורה יבקש מכמה תלמידים שישתפו מי נתן להם את הדבר שכתבו 
)למשל: הם עצמם השיגו אותו, ההורים, חבר, ה'(. המורה ישאל: האם בסופו של דבר אפשר לומר 
שכל הדברים הללו ניתנו לנו מהקב"ה על ידי שליחים, בהשגחה פרטית וכדומה? )כמובן שכן(. יסוכם 
כי מה שיש לנו קיבלנו בשתי רמות: האחת, מי שהגיש את הדבר לידינו ממש )אדם זה או אחר(, 

והשנייה, המתגלה בעזרת ראייה רחבה של אמונה, היא שכל מה שיש לנו ניתן לנו בעצם מהקב"ה.

של  להשתדלות  בנוסף  ַלכול,  והשורש  המקור  הוא  שהקב"ה  ההבנה  בתלמידים  שהתחזקה  אחרי 
האדם, ַיפנה המורה את התלמידים למשימה הבאה: כל תלמיד יתבקש להפוך את הפתקים לצדם 
השני ולחבר בהם תפילה. בפתק הראשון יפנו התלמידים לקב"ה בבקשה שימלא את החיסרון שצוין 
בו, ובפתק השני יפנו אל הקב"ה בהודיה על מה שיש )לדוגמה: תודה ה' שגרמת להורים שלי לקנות 

לי בגד חדש(.

נסכם: תפילה = חיבור לקב"ה. כשאדם מחובר לקב"ה הוא פונה אליו בכל דבר ועניין, בבקשה וגם 
בהודיה, בדברים קטנים וגם בדברים גדולים, וכל זאת נוסף על הפעולה שהאדם עצמו נוקט בעולם.

התלמידים ימלאו בספר לתלמיד את הפרק "מבט לחיים", שהוא יישום של הנלמד עד כה: שילוב 
ההשתדלות והתפילה במצבים מחיי היום-יום.

העשרה

לאחר חטאו של אדם הראשון קיבל הנחש עונש: "ועפר תאכל כל ימי חייך" )בראשית ג', י"ד(. חז"ל 
מסבירים כי העפר נמצא בשפע בכל מקום, ועונשו של הנחש היה שהקב"ה כביכול אמר לו: יש לך 
ֵדי צורכך, אל תפנה אליי! דווקא חוסר התלות עלול לחסום את הקשר עם הבורא. בהתבוננות פשוטה 
על חיי האדם אנו רואים כי האדם הוא היצור הנצרך ביותר בעולם החי. הוא צריך טיפול והשגחה 
בגיל הרך למשך שנים רבות יחסית, הוא סובל מחום ומקור, הוא זקוק לבית, לחברה, לרכוש, למזון, 
לתרופות ועוד ועוד. כמו כן, חייו של האדם מורכבים מניסיונות רבים והתמודדויות אינספור. החסר 
הזה מחייב אותנו לפנות לה' ולהיות קשורים אליו )ע"פ הרב שמחה הכהן, הבית היהודי ב', עמ' 14(. 

בעקבות התבוננות בנקודה זו אפשר לדון בשאלה: כיצד החיסרון הוא דווקא יתרון?

שלב ב - לדעת להתפלל - סיפור + דיון במליאה )15 דק'( 

מסופר על אדמו"ר הזקן שהתלבט בצעירותו לאיזה מקום תורה לנדוד: לעיר ווילנה, שם שהה הגאון 
מווילנה שהרביץ תורה בתלמידיו, או למזריטש, לרב המגיד, שלימד נוסף על תורת הנגלה גם דרך 
בעבודת ה' בתפילה ובחסידות. בסופו של דבר החליט אדמו"ר הזקן לנסוע דווקא למזריטש. "ללמוד 

אני יודע קצת", אמר לעצמו אדמו"ר הזקן, "אבל להתפלל עדיין לא".

שגם  ידוע  הרי  להתפלל?  יודע  איננו  שעדיין  כשאמר  הזקן  אדמו"ר  התכוון  ְלמה  לתלמיד:  שאלה 
בצעירותו הוא היה עילוי, וכי ייתכן שלא ידע מה שכל ילד יודע – להתפלל?

על כך אפשר להשיב שהכלי של התפילה הוא המילים, ואכן ודאי שאדמו"ר הזקן ידע את מילות 
התפילה ואף את ביאור המילים, אבל הוא עדיין לא חש בלב את החיבור לקב"ה ואת האהבה לקב"ה 
שצריכים להתגלות בשעת התפילה – ולכן הלך ללמוד אצל המגיד ממזריטש, שם יוכל על ידי לימוד 
החסידות להבין את משמעות התפילה ולהעמיק את הקשר לקב"ה ובעקבות כך להתחבר אליו יותר 

בעת התפילה. את הדברים הללו כתב אדמו"ר הזקן בתניא, ועל ידי לימוד דברים אלו בתניא נוכל גם 
אנו ללמוד איך להתפלל.

לפני הלימוד מתוך התניא מהי תפילה לפי אדמו"ר הזקן, נספר סיפור מהחיים:
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ספור מספר 32 - מה הכוונה?

נעים מאוד להכיר, אני שי. השעה שבע וחצי בבוקר, והיום אני הולך להתפלל בדבקות, 

וגם לא הכנתי שיעורים לשעה  היום בשעה שלישית,  יש מבחן  אבל ממש בדבקות! 

גם אתכוון  אני  ירגיש.  לא  ה' המורה  ובעזרת  כמו שצריך,  טוב,  אני אתפלל  ראשונה. 

בשמע ישראל, בכל הכוח, ובטח זה יעזור לי לזכור טוב את החומר במבחן. שמעתי 

גם שטוב להתכוון ב"אתה חונן לאדם דעת" להצלחה בלימודים וגם לכתוב על טופס 

המבחן למעלה: "בשם ה' נעשה ונצליח..." תוך כדי שאני חושב את המחשבות האלה, 

אני שומע את אימא: "שי, שי, קדימה, אתה חייב לצאת. אתה מאחר. עוד לא נעלת 

נעליים?" אני רץ לקחת את התיק, ופתאום מגלה שאני עם גרב אחת ונעל אחת. הייתי 

שקוע כל כך במחשבות... 

טוב, נחסוך מכם איך הצלחתי לצאת מהבית ברגע האחרון, העיקר שבסוף הגעתי 

לתפילת שחרית בזמן. תפסתי את מקומי, מתכונן להתפלל על המבחן, ולפתע יד כבדה 

הונחה על כתפי. אני מכיר את ההרגשה הזאת. מזהה את היד עוד לפני שהיא לוחצת. 

הרב ניסים. הנה היא לוחצת. "שי, תהיה חזן היום?" כדברי הגמרא, אני מסרב, מנסה 

להתחמק ובסוף... מתרצה. אוף. התחשק לי להתפלל לבד, לעצמי, להתכוון על המבחן. 

טוב, אז אני חזן, אין מה לעשות, וזה לא מה שיפריע לי. "שמע ישראל, ה' אלוקינו... בכל 

לבבך... שאדע לענות על כל השאלות... והיו הדברים האלה... שלא ישאלו על הנושא 

שלא למדתי... אתה חונן לאדם דעת... להצליח במבחן". איזו כוונה! "אל תירא ִמפחד 

פתאום... ושכולם יצליחו במבחן היום". 

סיימתי את התפילה והתחלתי ללכת למקומי. שוב היד הזאת. מה הפעם? לא זכור לי 

שאני תורן. "יישר כוח, שי. לא סתם ביקשתי ממך. אני נהנה כל כך לראות אותך מדגיש 

את המילים, מתפלל על הגאולה, על עם ישראל ועל המשיח. אח, יישר כוח", כך אמר לי 

הרב בפנים מאירות. הרגשתי קצת לא נעים, כי אתם כבר יודעים באמת על מה חשבתי. 

גם הקב"ה יודע, אבל הוא בטוח מבין. לא נעים לי בעיקר מהרב ניסים. 

"הרב", מלמלתי במבוכה קלה, "האמת היא שהתפללתי בכוונה, מאוד בכוונה, אבל 

לא כל כך חשבתי על הגאולה. חשבתי בעיקר על המבחן שיש לי היום ו..." הרב חייך, 

אחר כך הוא צחק. "שי", הוא אמר, "אתה לא צריך לספר את זה לי. הקב"ה כבר יודע. 

אני לא צריך לדעת מה התכוונת כי גם ככה אני לא יודע לענות לתפילות. רק אומר 

לך דבר אחד בשם אדמו"ר הזקן: מטרת התפילה איננה רק לבקש בקשות. מטרתה 

העיקרית היא לבטא בגלוי את האהבה לקב"ה ואת האמונה הנסתרת עמוק בלב. מי 

יודע, אולי בתפילה האמתית שלך על מה שבאמת מטריד אותך דווקא כיוונת היטב 

למטרה הזאת. הרי בדרך כלל אנו פונים לעזרה אל מי שאוהב אותנו ואנחנו אוהבים 

אותו וסומכים עליו". 

הרב שתק ולרגע הוא נראה מהורהר. אחר כך חייך והלך. האמת היא שדווקא טוב 

דבר  של  בסופו  מעט,  לא  אף שלמדתי  על  כי  במבחן,  להצליח  בתפילה  שהתכוונתי 

בדקו  לא  הראשון  בשיעור  שתדעו,  וסתם  מה'.  תמיד  תמיד  היא  והברכה  ההצלחה 

שיעורים והמבחן עבר מצוין.

197 196



מ'מלר יבח יי פ מא כב ימ במעלומ'מלר יבח יי פ מא כב ימ במעלו

מדריך למורהחיים תניא 1 המשקפיים החסידיים שלי

נקודות לדיון והעמקה

מה דעתכם על תפילתו של שי? האם תפילה היא באמת דבר כה פשוט? 

התפילה היא זמן שבו הנשמה מתקרבת אל הקב"ה, בעיקר על ידי המילים שאנו אומרים והמחשבות 
לכך  מביאים  איך  לקב"ה?  אותנו  מקרב  מה  בתפילה?  לחשוב  וראוי  טוב  מה  על  חושבים.  שאנו 
שהתפילה לקב"ה תהיה מתוך כוונה אמתית, מתוך דבקות? האם מתוך כך שאתפלל בעיקר על צרכיי 
הפרטיים, על מה שמפריע לי ומעסיק אותי אישית כרגע, כגון מבחן או מריבה עם חבר, או אולי על 
ידי הניסיון לכוון לדברים נשגבים הרבה יותר, כגון צורכי עם ישראל, ביאת המשיח, בניין בית המקדש? 

דואג  אני  אם  למשל,  הדברים.  שני  את  לחבר  לתלמידים  להציע  ניתן  הקונפליקט,  את  לפתור  כדי 
למבחן, עליי לדעת שכשיבוא המשיח "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ואז בוודאי אדע 
היטב את כל החומר הנלמד, ועל כן הרצון לדעת את החומר במבחן מחובר לציפייה שלי למשיח. כמו 
כן, אם רבתי עם חבר, אזכור כי כשיבוא המשיח לא תהיה קנאה, שנאה ותחרות. בדרך זו נחבר את 

הרגש הטבעי שלנו למטרות הנשגבות שעליהן אנו מתפללים. 

יסוכם: מטרת התפילה היא התקרבות ודבקות בקב"ה, וישנם סוגים רבים של כוונות המביאות אותנו 
למטרה זו. התלמידים יוכלו לחוות את דעתם על הבקשה של שי. האם היא מכוונת למטרה? האם יש 

מטרות נשגבות ממנה?

שלב ג - מבט לתניא - מגלים את האהבה )10 דק'(

בפרק "מבט לתניא" ילמדו התלמידים קטע מתוך "קונטרס אחרון", עמ' קס"ב )אות ח'(, ובו אדמו"ר 
העיקר  בזמננו  זאת  לעומת  התפילה.  ולא  העיקר  הייתה  התורה  הגמרא,  בזמן  שפעם,  אומר  הזקן 
בעבודת ה' זו התפילה. וממשיך להסביר שם שעל ידי התבוננות בתפילה מצליחים לגלות ולחשוף את 

אהבת ה' הנמצאת בלבו של כל אחד מעם ישראל: 

ְוִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא ִהיא ַהְּתִפָּלה... ֶׁשָראּוי ְוָנכֹון ִלֵּתן ַנְפֵׁשנּו ַמָּמׁש ָעֶליָה, 

ְוִהיא חֹוָבה ֶׁשל ּתֹוָרה ַמָּמׁש ִלְמִביֵני ַמָּדע.

ּתֹוֶעֶלת ַהִהְתּבֹוְננּות ְוֹעֶמק ַהַּדַעת ְקָצת, ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשיעּוָרא ִּדיֵליּה )ְלִפי ַהְּיֹכֶלת 

ְקִריַאת  ֶׁשִּלְפֵני  ְּבָרכֹות  ּוְׁשֵּתי  ְּדִזְמָרה,  ִּבְפסּוֵקי  ְּבִסּדּור ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ב"ה  ֶׁשּלֹו( 

ְׁשַמע - יֹוֵצר ְוַאֲהָבה, ְלעֹוֵרר ָּבֶהן ָהַאֲהָבה ַהְּמֻסֶּתֶרת ְּבֵלב ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָלֹבא ִלְבִחיַנת 

ִּגּלּוי ְּבִהְתַּגּלּות ַהֵּלב ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע ַעְצָמּה...
)תניא, קונטרס אחרון, אות ח'(

מקטע התניא נלמד כי נוסף על הצד הפשוט של התפילה שהוסבר בחלק הראשון )פנייה לקב"ה(, יש 
בתפילה גם צד מורכב יותר המצריך לימוד: על ידי ההתבוננות שאדם מתבונן בשעת התפילה בשבחו 
של הקב"ה וחסדיו, הוא מצליח בשעת קריאת שמע לגלות את האהבה לקב"ה שטמונה בלבו של כל 

יהודי. וזוהי הסיבה שאדמו"ר הזקן הלך למגיד ממזריטש.

נקודה להעמקה

במאמר "חנוך לנער" מבאר אדמו"ר הזקן שהדרך להגיע לאהבת ה' היא ההתבוננות בחסדים שהוא 
עשה ועושה אתנו מיציאת מצרים עד היום. כאן יש מקום לעורר דיון, האם רק מעשים כגון יציאת 
מצרים נחשבים חסד, או שגם דברים קטנים בחיי היום-יום נקראים חסדים ומעוררים בנו את אהבת 

ה'. 

מבט מסכם

בספר לתלמיד מופיעים משפטי סיכום לנושא היחידה וכן משימת התאמה בין קטעי תפילה ובין סוג 
הפנייה לקב"ה – הודיה, בקשה ואהבה – שכולן סוגי התקשרות ודבקות בקב"ה.
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יחידה מס' 32 – תפילה
עמ' 153 בספר לתלמיד

מטרות 

התלמיד יכיר בחשיבותן ובמעלתן של התפילות הקבועות. 	 

התלמיד ישתדל לעורר בעצמו את הרצון להתפלל את התפילות הקבועות.	 

 שאלה מהותית: 

מדוע מתפללים בכל יום תפילות זהות? איך מתגברים על הקשיים הנובעים מכך?

תקציר

יחידה זו היא השנייה משלוש יחידות לימוד בנושא התפילה, והיא עוסקת בתפילות הקבועות. היחידה 
נפתחת בקושי המוכר להתחבר לנוסח תפילה אחיד שנאמר מֵדי יום ובזמנים קבועים. בעקבות הקושי 
נעלה נקודות למחשבה על אודות חשיבות התפילות המדויקות ונלמד כי דווקא הן המפתח המתאים 
ביותר להיכלות העליונים, כיוון שנוסחו ברוח הקודש בידי גדולי חכמי ישראל. ולכן, על אף שאפשר 
לפנות לקב"ה תמיד בשפה חופשית, ישנה מעלה עליונה דווקא לתפילות המנוסחות בסידור. נוסף 
על כך ילמדו התלמידים קטע תניא המדגיש את המאבק הרוחני בעת התפילה, וידונו במאמץ הדרוש 

מצדנו להפוך את התפילה למשמעותית יותר: "עבודת התפילה".

הכנה נדרשת: 

אין

משך היחידה: 

45 דק'

מהלך השיעור

פתיחה - לא קל להתפלל )10 דק'(

ויתארו קושי  יחסם לתפילות הקבועות  ימלאו בספר לתלמיד בפרק "מבט לחיים" את  התלמידים 
שהם חווים באחת מן התפילות. התלמידים יתבקשו לחשוב בעצמם על פתרון לקושי. אפשר להעלות 

כמה מן הקשיים במליאה ולבקש עצות מתלמידים אחרים, בבחינת "ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעֹזרּו".

גילם לרב בעניין הקושי  ילד בן  בהמשך פרק זה בספר לתלמיד יקראו התלמידים שאלה שַמְפֶנה 
להתפלל ואת תשובת הרב, וייווכחו כי ההתמודדות בנושא זה היא דבר שכיח.

שלב א - התפילות הקבועות - באופן אישי - סיפור+דיון )10 דק'(

ספור מספר 33 - בכח התפילה

אני מוָדה על האמת, כבר כמעט שנה שלמה, מאז שעליתי לכיתה ז', קשה לי מאוד 

להתפלל תפילת שחרית. המוָרה שלנו החליטה שכל אחת מתפללת לבדה בזמן שהמורה 

מקציבה ולא כולם יחד כפי שהייתי רגילה בכיתה ו'. כן, אין לנו חזנית, אין שירים, כל 

אחת מתפללת מהסידור שלה עד שמתחיל השיעור הראשון במערכת. בתחילה חשבתי 

שזה רעיון נחמד, כי אני אוהבת להתפלל מהר ואין לי סבלנות לחכות לחזנית. אבל עם 

הזמן שמתי לב שאני ממלמלת את מילות התפילה מהר מדי, ולפעמים מדלגת מפה 

לשם ומשם לפה כמעט בלי לשים לב...

נראה לי שאני לא היחידה שמרגישה ככה, וחוץ מכמה בנות צדיקות שממש מתפללות 

באריכות ובכוונה, רוב הבנות התחילו קצת "לחפף" בתפילה ולסיים לפני הזמן.

מורה  אלינו  הגיעה  ובמקומה  שעבר  בשבוע  לידה  לחופשת  יצאה  שלנו  המחנכת 

חדשה ומאוד נחמדה. לא נעים לי לספר את זה, אבל כיוון שאתם לא מכירים אותה אז 

רק אומר בקצרה שביד שמאל חסרות לה שלוש אצבעות. זה פגם די בולט שלא נעים 

כל כך להסתכל עליו, אבל נראה שהיא מסתדרת עם זה מצוין. כמובן שהיא שמה לב 

שכולם מדי פעם פוזלים לכיוון היד המוזרה שלה, לכן באחד הבקרים לפני התפילה 

היא סיפרה לנו את סיפור חייה.

מסתבר שכשהיא נולדה נשקפה סכנה לחייה. חלק מהאיברים שלה לא היו במקומם 

ובצורתם הנכונה, והרופאים לא נתנו לתינוקת הקטנה סיכוי גבוה לחיות. באותה תקופה, 

שבה התאשפזה ונותחה פעמים רבות, אימא שלה התפללה שלוש פעמים ביום וסיימה 

את ספר התהילים מאה פעמים! כן, מאה פעמים היא אמרה את כל התהילים ִמתחילה 

ועד סוף – ולבסוף ה' שמע את תפילתה והתינוקת גדלה בריאה ושלמה. בעצם – כמעט 

שלמה: רק האצבעות נותרו חסרות. אבל הלב, הריאות וכל האיברים החשובים ביותר 

חזרו לתפקד כסדרם. 

"מאז", סיפרה לנו המורה, "למדתי שהקב"ה שומע את תפילותינו. התפילה היא כמו 

מפתח מתאים שפותח את היכלי המלך – ריבונו של עולם. יש אנשים שמנסים לשנות 

את העולם בכל מיני דרכים. כל אחד מנסה ַמְפֵתַח אחר, יש כאלה שעובדים ויש שלא, 

אולם התפילה שתיקנו חכמינו והתהילים שכתב דוד המלך הם המפתחות המתאימים 

ביותר להגיע אל הקב"ה ולשנות את המציאות". 

"ומה עם היד?" העיזה אחת הבנות לשאול. 

"ובכן", חייכה אלינו המורה, "יש תפילות שהקב"ה מחכה להיענות להן רק בביאת 

המשיח".
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הסיפור של המורה נגע ללבי. באותו היום אחר הצהריים נעזרתי באחותי הגדולה, 

יחד סימניות בצורת מפתח. למחרת, בתיאום עם  והכנו  גרפיקאית במקצועה,  שהיא 

המורה, חילקתי את הסימניות לכל בנות הכיתה, והמורה ביקשה מכל בת להניח את 

סימניית המפתח בעמוד של קריאת שמע. כך, כשנגיע בתפילה להכריז "שמע ישראל 

ה' אלוקינו ה" אחד" נביט במפתח ונזכור שהכול מִאתֹו יתברך, ושהתפילה שלנו בכל 

יום ויום היא המפתח המתאים ביותר לכל דבר ועניין.

נקודות להבנה ולדיון במליאה

מדוע בעת צרה החליטה האם להתחזק דווקא בתפילה ובתהילים?	 

במה שונה תפילה מהלב מנוסח התפילה הקבוע? האם התפילות שפורצות מהלב סותרות את 	 
התפילה הקבועה או נוספות לה?

האם ידוע לכם מי חיבר את נוסח התפילה ומדוע? 	 

את נוסח התפילות הקבועות חיברו אנשי כנסת הגדולה שהיו מנהיגי העם - חכמי ישראל ונביאים 
400 לפנה"ס(. אנשי כנסת  - שחיו בתקופה שבה חזר עם ישראל מהגלות הראשונה )בערך בשנת 
הגדולה חיזקו את יסודות היהדות בארץ ובגולה. כיוון שאנשים רבים לא היו בקיאים בכוונות התפילה 
וחלק מהעם לא ידע עברית היטב, תיקנו אנשי כנסת הגדולה את נוסח התפילה הקבוע. בתחילה 
תיקנו רק תפילת עמידה ומאוחר יותר גם את יתר הברכות )ע"פ רמב"ם, הלכות תפילה א'(. נוסח 
התפילה נכתב מתוך ידע עצום ורוח הקודש, ולכן ביכולתו לפתוח שערי שמים. גם היום כמובן רוב 
בני האדם אינם יודעים לכוון בכוחות עצמם את הכוונות הפנימיות של התפילה ולכן כאשר מתפללים 
בנוסח של חז"ל משתמשים ב"קודים" הנכונים ביותר והמֻכוונים ביותר של התפילה. סביר להניח כי 
אילו היינו מתפללים רק מה שאנחנו רוצים, מהר מאוד היינו מגיעים לבקשות לא מדויקות, אנוכיות 
ואף סותרות. לדוגמה, חקלאים היו משוועים לגשם בעוד עוברי דרכים היו מתפללים שלא ֵיֵרד גשם.

הרחבה: אפשר להזכיר את המשל בחסידות שגם גנב יכול לפנות לקב"ה בתפילה. "ריבון העולמים, 
הצלח נא את דרכה של כנופיית הגנבים שלנו במשימתה הלילה..."

מובן שתפילה כזו, שנועדה לפנות לקב"ה, מנוגדת לרצון ה' הפנימי. בעקבות דוגמה זו ניתן לפתח דיון 
סביב השאלה אם יש "תפילה נכונה".

הצעות לשאלות:

איך נדע מתי התפילה שלנו נכונה ומכוונת לרצון ה'?	 

והחסרונות 	  נושא שעל לבו? מהם היתרונות  יפנה לקב"ה באופן אישי בכל  האם כדאי שיהודי 
שבכך?

יודעים זאת? )מפני שהיא 	  )כן(; איך  האם התפילה שכתובה בסידור מתאימה תמיד לרצון ה'? 
נערכה בידי חז"ל ברוח קודשם(.

שלב ב' - עבודת התפילה )20 דק'(

בפרק "מבט לתניא" ילמדו התלמידים קטע מתוך פרק ל' בתניא העוסק במאמץ הנדרש בעת התפילה, 
ויכירו את המושג "עבודת התפילה". בפרק ל' אדמו"ר הזקן מדריך את החסידים שלא יקפידו על 
אנשים שנראים ברמה רוחנית ירודה; על כל אחד לבדוק קודם בעצמו אם הוא עובד ה', למשל בשעת 

התפילה:

הּוא ְמקֹומֹו ּוַמְדֵרָגתֹו ַּבֲעבֹוַדת ה', ִלְׁשֹקל ְוִלְבֹחן ְּבַעְצמֹו  ָצִריְך ָּכל ָאָדם ְלִפי ַמה ּׁשֶ

ִאם הּוא עֹוֵבד ה' ְּבֵעֶרְך ּוְבִחיַנת ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה ָּכזֹו ְוִנָּסיֹון ָּכֶזה ִּבְבִחיַנת ַוֲעֵׂשה טֹוב, 

ְּכגֹון ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ִלְׁשֹּפְך ַנְפׁשֹו ִלְפֵני ה' ְּבָכל ֹּכחֹו ַמָּמׁש ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש, 

ּוְלִהָּלֵחם ִעם ּגּופֹו ְוֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית ֶׁשּבֹו, ַהּמֹוְנִעים ַהַּכָּוָנה, ְּבִמְלָחָמה ֲעצּוָמה. ּוְלַבְּטָׁשם 

ְוַגם ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה  ְוַעְרִבית ִמֵּדי יֹום ְּביֹום.  ּוְלַכְּתָתם ְּכָעָפר ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה ַׁשֲחִרית 
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ְלַיֵּגַע ַעְצמֹו ִּביִגיַעת ֶנֶפׁש ִויִגיַעת ָּבָׂשר. )תניא, פרק ל'(
בקטע זה מתאר אדמו"ר הזקן את התפילה כזמן שיש להתאמץ בו להתגבר על הנפש הבהמית, כדי 

להגיע למצב שאותו מגדיר אדמו"ר הזקן "לשפוך נפשו לפני ה'".

במענה לשאלות בספר לתלמיד:

מילים וביטויים הקשורים למלחמה ומאמץ: עבודת התפילה, בכל כוחו ממש, ולהילחם, במלחמה . 1
עצומה, ולבטשם ולכתתם, ביגיעת נפש ויגיעת בשר.

לא קל להתפלל; המונעים את האדם הם גופו והנפש הבהמית.. 2

לדחות . 3 ה',  את  לעבוד  להתבונן,  לתפילה,  זמן  להקדיש  למשל:  פנימי,  מאמץ  היא  נפש  יגיעת 
מחשבות זרות, להתחבר לה' בתפילה על ידי מחשבות על הקב"ה, להתכוון במילות התפילה.

יגיעת בשר היא מאמץ הקשור בגוף, למשל: להיות ברגיעה, ללכת לבית הכנסת, לאמץ את מוחנו, 
להרגיש בלבנו רצון להתקרב לה'; לעשות פעולות מתאימות כגון: עצימת עיניים, עמידה, ניגוני תפילה. 

לסיכום:

לראות  רוצה  הקב"ה  קלה;  עבודה  איננה  התפילה  נפש.  ויגיעת  בשר  יגיעת  דורשת  התפילה  שעת 
אדם  ההצלחה.  היא  היא  בתפילה  היגיעה  עצם  אותו.  לעבוד  מתאמצים  אנחנו  התפילה  שבשעת 
שמתפלל בלי שום מאמץ – קורא את המילים בלי להבין ובלי להתאמץ ומסיים בזריזות – יכול אולי 

לסמן "וי" על מצווה זו, אך הוא לא הגיע למצב שדורש אדמו"ר הזקן: "עבודת התפילה".

הרחבה

י"ג(.  י"א,  )דברים  ְלַבְבֶכם"  ְּבָכל  "ּוְלָעְבדֹו  לנו:  המוכר  הפסוק  הוא  התפילה  למצוות  המקור 
ע"א(;  ב'  תענית,  מסכת  )בבלי,  תפילה"  זו  אומר  הוי  בלב,  שהיא  עבודה  היא  "איזו  חז"ל:  ואומרים 
ע"ב(. ק"ז  מציעא,  בבא  מסכת  )בבלי,  ותפילה"  שמע  קריאת  זו   – אלוקיכם  ה'  את   "ועבדתם 
מכך שחז"ל מכנים את התפילה "עבודה שבלב", אנו למדים שכוונת הלב ועבודה פנימית בתפילה 
אינן רק תוספת למילים הנאמרות, אלא זהו שורש התפילה: לעמוד לפני המלך, לבטא לפניו את מה 
שבלבנו, להתייגע במוח ובלב ברצון להתקרב לקב"ה, לחוש כלפיו שבח והודיה, ולבקש ממנו את כל 

הדברים שנפשנו חפצה בהם. עבודת הלב היא יסוד ושורש התפילה.

במבט מסכם

מבוגר  לראיין  נדרשים  הם  ובה  חוץ-כיתתית  משימה  מקבלים  התלמידים  הסיכום  משפטי  לאחר 
בסביבתם בנושא השיעור: התפילה הקבועה, הקושי וההתגברות. 

יחידה מס' 33 – הכנה לתפילה 
עמ' 157 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד יפנים כי הכנה לתפילה תגרום לתפילה עצמה להיות משמעותית יותר, ויישם זאת בחיי 	 
המעשה.

התלמיד יתנסה בהתבוננות באלוקות קודם לתפילה.	 

 שאלה מהותית:

האם יש דרך לגרום לתפילה שלי להיות טובה יותר?

 מושגים נלמדים:

הכנה לתפילה – על מנת שהתפילה תהיה ביתר רצינות וכוונה דרושה הכנה מתאימה לתפילה, ישנם 
סוגי הכנות שונות, כאשר ההכנה המרכזית היא להתבונן קודם התפילה בכך שאנו עומדים לפני המלך. 
עובד- יהודי חסידי שמשקיע את חייו לעבודת השם,  מזכך את גופו על ידי תפילה מתונה על ידי 

תפילה מתוך התבוננות

תקציר

כדי שהתפילה תהיה משמעותית ותורגש בה רצינות, דרושה הכנה מתאימה. התלמידים ידונו בהכנות 
לתפילה, והעיקרית שבהן – ההתבוננות באלוקות, כפי שמובא בדברי האדמו"ר הזקן בתניא. הכרת 

גדולתו של הקב"ה מוסיפה רצינות, כוונה וחיּות בתפילה "כעומד לפני המלך".

הכנה נדרשת:

אין

משך היחידה:

 45 דק'

מהלך השיעור

פתיחה: משל, סיפור +דיון במליאה ) 15 דק'(

מתודה לפתיחה

המורה יכריז בכיתה כי יש אדם מסוים הרוצה להיפגש עם התלמידים. המורה ישאל את התלמידים 
אם הם מוכנים שהוא ייכנס עכשיו לכיתה. האם הם רוצים להתכונן? סביר להניח שלא תהיה התנגדות 

ולא יהיו הכנות מיוחדות.
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המורה ישאל: "ואילו הייתם יודעים שהאדם שמגיע לכאן עכשיו הוא אדם חשוב מאוד )למשל הרבי 
או להבדיל רב גדול, ראש העיר או דמות מוכרת אחרת לתלמידים( – האם הייתם רוצים להתכונן?" 
)סביר להניח שהתלמידים ירצו לסדר את הכיתה, לקשט, להתכונן מראש בבגדים יפים, להציע כיבוד 

וכדומה(.

המורה יסביר כי זהו משל. כאשר אדם איננו יודע מול מי הוא עומד, הוא לא מתכונן לקראתו באופן 
מיוחד. וכך גם בתפילה: אילו היינו מבינים שבתפילה אנחנו עומדים ממש לפני מלך מלכי המלכים – 

סביר להניח שהיינו מתכוננים יותר לקראת התפילה ומגיעים למפגש עם הקב"ה מוכנים יותר.

השיעור היום יעסוק בהכנה לתפילה.

סיפור מספר 34 - טיסה )תפילה( טובה.

שמי רחלי, ואני בשנת הבת מצווה שלי. לקראת הבת מצווה שלי קיבלתי על עצמי 

החלטה טובה להשתדל יותר בנושא התפילה. הבעל שם טוב אומר שמכל דבר אפשר 

ללמוד הוראה בעבודת ה', ולכן רציתי לספר לכם על מקרה שקרה לי השנה שממנו 

למדתי על הכנה לתפילה. כיוון שזו שנת הבת מצווה שלי, כשאבא שלי טס לכינוס 

השלוחים הוא לקח אותי אתו. טסנו בטיסה לא ישירה: מתל אביב ללונדון ומלונדון 

לארצות הברית. כשנחתנו בלונדון היו לנו כמה שעות המתנה עד לטיסה הבאה. אני לא 

הכרתי שם אף אחד, אבל לאבא שלי היו הרבה חברים שגם הם כמונו היו בדרך לרבי. 

בשדה  במניין  מנחה  לתפילת  מהחסידים  כמה  התארגנו  הטיסה  לפני  שעה  כחצי 

התעופה. אני ישבתי על הספסל ושמרתי על המזוודות ואבא פנה להתפלל. הוא הסביר 

לי בחיוך: "לפני שעולים לטיסה אני צריך לטוס עוד טיסה קטנה – לבורא עולם, להתפלל 

מנחה".

הגברים התפללו ואני הסתכלתי סביבי. והנה, הרמקולים הכריזו באנגלית שהטיסה 

באבא.  הבטתי  למטוס.  לעלייה  להתארגן  החלו  ואנשים  קצר  זמן  בעוד  יוצאת  שלנו 

נדמה שהוא לא ראה ולא שמע. כשהוא עומד בתפילה, הוא לגמרי ב"טיסה", מנותק 

מהמציאות. 

החלטתי להביט בינתיים באנשים סביבי, שהחלו להכין את התיקים ואת הדרכונים 

ונעמדו בטור לפני עמדת הבידוק הביטחוני לקראת העלייה למטוס. כל אחד מהעולים 

למטוס היה צריך להציג דרכון, כרטיס טיסה ולהעביר את התיק שלו במכונת שיקוף. 

אם נמצא משהו חשוד בצילום, אותו אדם התבקש לפתוח את התיק. ראיתי שהבודקים 

הסבירו  הם  אותם.  והחרימו  קטנה  ופצירה  ציפורניים  מספרי  התיקים  מאחד  הוציאו 

לאותו אדם שאין להעלות לטיסה חפצים חדים, כיוון שֵאֶלה הנהלים למניעת פיגועי 

טרור. 

הדיילות שעמדו ממש בכניסה למטוס ביקשו מהנוסעים לכבות טלפונים ניידים כדי 

שלא לשבש את קליטת מכשירי המטוס, וגם חילקו שמיכות למי שירצה לנוח בזמן 

הטיסה.

בעוד אני מתבוננת בטור הטסים שהלך והתקצר נעמד אבא לידי ואמר לי: "נו רחלי, 

מה את מסתכלת כל כך הרבה? צריך לעלות לטיסה, אצל הרבי הרבה יותר מעניין".

"גם פה מעניין", עניתי. "אני לומדת איך מתפללים".

"מתפללים?" התפלא אבא , "זה תור לטיסה לא תור לבית הכנסת".
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"נכון", עניתי, "אבל אני רואה כאן שכדי שהטיסה תהיה נעימה ובטוחה יש דברים 

שאסור להכניס ויש דברים שצריך לקחת. כך בדיוק בתפילה: יש דברים שאסור להכניס 

לתפילה ויש דברים שדווקא כדאי להכניס כדי שהטיסה, כלומר התפילה, תהיה טובה 

ונעימה יותר. אני לא צודקת?"

"נהדר!" התפעל אבא. "תודה לה', באיזו בת זכיתי! מכל מלמדיי השכלתי".

נקודות לדיון והעמקה

לטיסה יש להביא דרכון, כרטיס טיסה, כדאי להצטייד בשמיכה, בכרית ובמעט אוכל כדי שהטיסה . 1
ושאינם  גשמיים   – התפילה  אל  אתנו  להביא  וכדאי  צריך  דברים  אילו  ומוצלחת.  נעימה  תהיה 
גשמיים – כדי שהתפילה תהיה נעימה, טובה ומשמעותית? )סידור, כוונת הלב, מחשבה טובה, 

כובד ראש, אהבת ישראל, מקום מתאים ונקי וכדומה(.

לטיסה אסור להכניס דברים מסוכנים או כאלה שעלולים להפריע. אילו דברים לא נכניס לתפילה . 2
– רוחניים וגשמיים? )טלפון נייד, מסטיק, חפצים מסיחי דעת, מחשבות זרות, דיבורים, כעס, לחץ 

ועוד(.

התלמידים ימלאו בספר לתלמיד את הפעילות "מבט לחיים" – מתכוננים לתפילה. לאחר מכן יבחרו 
התלמידים מכל הדברים שעלו בכיתה את שלוש ההכנות החשובות ביותר שיש לעשות לדעתם לפני 

התפילה )למשל: לבדוק שהמקום נקי, לחשוב שאני נפגש עם ה', להשתדל שלא לדבר(.

שלב א - כעומד לפני המלך )20 דק'(

בפרק "מבט לתניא" ילמדו התלמידים קטע מתוך התניא, פרק מ"א:

ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ַלֲעֹבד ְלָפָניו ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַיֲעִמיק ְּבַמְחָׁשָבה זֹו 

ַגת מֹוחֹו ּוַמְחַׁשְבּתֹו ּוְכִפי ַהְּפַנאי ֶׁשּלֹו ִלְפֵני ֵעֶסק ַהּתֹוָרה אֹו  ְוַיֲאִריְך ָּבּה ְּכִפי ְיֹכֶלת ַהּׂשָ

ַהִּמְצָוה ְּכמֹו ִלְפֵני ְלִביַׁשת ַטִּלית ּוְתִפִּלין.
)תניא, פרק מ"א(

אדמו"ר הזקן מסביר כי אדם צריך להרגיש כלפי הקב"ה אימה ויראה )בתחילת פרק מ"א מדבר בעל 
התניא גם על אהבה(. תודעה זו מתחדדת כשמתבוננים בעובדה כי אנו עומדים בפני המלך ומעמיקים 
את הדעת במציאות הקב"ה ובבירור רצונו. כל אדם צריך להעסיק בכך את מחשבתו, בעיקר לפני 
שהוא ניגש לתורה או מצווה )ובמקרה שלנו – תפילה( וכך הוא מצרף ְלמעשה המצווה כוונה והרגשת 

אהבה ויראה כלפי הקב"ה.

כהמשך לקטע התניא מומלץ לעשות הפעלה קצרה שתמחיש את נושא הכוונה:

המורה יכתוב על הלוח בגדול בכל פעם מילה אחת, למשל: טיול / אוכל / חבר. 

את  ישתפו  תלמידים  ושלושה  המילה,  בעקבות  לו  שעולה  אסוציאציה  לעצמו  יכתוב  תלמיד  כל 
המליאה באסוציאציה שעלתה להם. המורה יסכם כי ייתכן שכל אחד יחשוב על משהו אחר אף על 

פי שכולם שמעו את אותה מילה בדיוק.

כך גם בתפילה: כולנו אומרים את אותן מילים; גם אני וגם הצדיק הגדול ביותר אומרים את המילים 
"מודה אני לפניך". אך האם דומה הכוונה שלי לכוונה של מישהו אחר? אדם שמבריא ממחלה קשה 
מודה בלב שלם על החיים שניתנו לו הבוקר, ואדם אחר חושב על ארוחת הבוקר שיאכל מיד. כאשר 
יותר להתכוון במילות  והוא מסוגל  יותר  "רחבה"  ה' אזי דעתו  אדם מתבונן לפני התפילה בגדולת 

התפילה ולחוש כי הוא פונה אל המלך ממש. 

אם כן, במילות התפילה אין הבדל; כולנו אומרים את אותן מילים. אולם בכוונה ובקרבת ה' שבתפילה 
יש הבדל בין מתפלל למתפלל לפי השגתו. כאמור, להעמקת הכוונה אפשר לזכות על ידי התבוננות. 
התלמידים למדו ביחידת הלימוד "התבוננות" כי המחשבה גורמת לרגשות הלב ומביאה לידי מעשה. 
בהתאם לכך, ההתבוננות בגדולת ה' קודם התפילה, כפי שמציע בעל התניא, גורמת לאדם להרגיש את 

גדולת ה' בתפילה ומאפשרת לו להתכוון במילות התפילה. 

בפרק "מבט לחיים" יתבוננו התלמידים בגדולת ה' ויבחינו כי שלא כמידת בשר ודם, אל הקב"ה אפשר 
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לפנות בכל עת אף על פי שהוא מלך מלכי המלכים. חז"ל אף סללו לנו את הדרך הנכונה לפנות אליו 
– סידור התפילה. זאת ועוד, אנו פונים אליו בכינוי לנוכח, "אתה", ולא רק בגוף שלישי כמקובל בפנייה 

לאדם חשוב.

כלפי חסידים המונחים  "עובד", המכוון  "מדרש תמונה" אפשר להרחיב במושג החסידי  באמצעות 
בעבודת התפילה. בעבר היו חסידים שהיו מתפללים שעות ארוכות, כמעט מתפילה לתפילה.

ניתן לתלות כקישוט כיתה )אם יש בכיתה לוח תניא( תמונות או ציורים נוספים של חסידים השקועים 
להציע  היא  נוספת  אפשרות  תפילה.  של  תמונות  בעצמם  לצייר  תלמידים  לעודד  ואף  בתפילתם, 

לתלמידים לחפש בסביבתם דמות של "עובד" המתפלל באריכות ולראיין אותו בנושא.

הרחבה: 

הרבי )ליקוטי שיחות ל"א, עמ' 184; שולחן שבת שמות, עמ' 269( מקביל את עבודת הכהנים במקדש 
לתפילתנו היום: כשם שהכהנים קידשו ידיהם ורגליהם כך גם אנו צריכים להיטהר קודם התפילה. 
הרמב"ם כותב כי לפני תפילת שחרית יש לרחוץ ידיים ורגליים ומוסיף גם את רחיצת הפנים. מסביר 
הרבי כי בזמן המקדש הְּפִנים של הכהנים היה זך ולא היה צורך לטהרו קודם ההקרבה, אולם בזמן 

הגלות, כשפנימיותנו טרודה בענייני העולם, יש צורך לטהר גם את הָּפנים קודם התפילה. 

במבט מסכם

בספר לתלמיד משפטי סיכום ליחידה וכן משימה בקבוצות. מומלץ לחלק את הכיתה לפי מספר ימות 
השבוע, ולקבוע כי כל קבוצה תציג את ההתבוננות שהכינה בכל בוקר לפני התפילה עד שיעור התניא 

הבא. בשיעור התניא הבא מומלץ לשאול את התלמידים אם חשו בשינוי בעקבות הפעילות.

אם יתקשו התלמידים בכיתה לחשוב בעצמם על קטעי תפילה מתאימים, יוכל המורה לבחור קטעים 
מתאימים בעיניו לפי היכרותו עם תלמידיו ולחלק אותם מראש.

יחידה מס' 34 – כמים הפנים לפנים
עמ' 161 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד ילמד על כך שבעת התפילה יש לעורר רגשות אהבה כלפי הקב"ה

התלמיד יתבונן בדרך שמציע התניא להגיע לאהבה זו - התבוננות באהבת ה' אלינו, על פי העיקרון 
"כמים הפנים לפנים".

שאלה מהותית

מהי המחשבה הרצויה בעת התפילה?

מושגים נלמדים

'כמים הפנים לפנים' – כשם שפניו של אדם משתקפות במים, כך גם בלב, כאשר אוהבים מישהו, הוא 
מחזיר אהבה. בעת התפילה כאשר נתבונן באהבת ה' אלינו, נוכל לעורר בלבנו רגשות אהבה חזרה 

אל הקב"ה.

תקציר

ישנה דרך לגלות את אהבת ה' שבנו, אשר שייכת לכל אחד מאתנו. בספר משלי שלמה המלך : "כמים 
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". הפירוש הפשוט הוא שכאשר אדם מסתכל במים, הוא רואה את 
ההשתקפות שלו. כך גם בין בני אדם – האופן שבו אדם מתנהג ומרגיש כלפי אחרים יוצר את התגובה 
שלהם כלפיו, וכן להפך. כך הוא היחס בין שני אנשים באותה רמה, אך בין אנשים בדרגות שונות הדבר 
מקבל ביטוי חזק הרבה יותר, כאשר מישהו בדרגה גבוהה משפיע טובה למי שבדרגה נמוכה ממנו 

)לדוגמה מפקד בצבא מול חייל בפלוגה(, הרגשות שהדבר יעורר יהיו בעצמה גדולה הרבה יותר.

הפירוש העמוק הוא שכך הוא גם ביחסים עם הקב"ה - כפי שאנחנו מתנהגים אליו, כך הוא מתנהג 
אלינו בחזרה, וכפי שהוא מתנהג אלינו, כך גם אנו ננהג כלפיו. כאשר נתבונן בכך שהקב"ה הוא אין-
סוף, ויחד עם זאת הוא הניח הכול בצד, ובחר דווקא בנו, וכאשר היינו במצרים הוא בעצמו הוציא 

אותנו משם וקירב אותנו אליו, הדבר יעורר בנו רגשות של אהבה חוזרת כלפי הקב"ה.

הכנה נדרשת

אין

מהלך היחידה:

סיפור+ דיון )10 דק'(
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סיפור מס 35 - הסופר והקורא

שלום לכם! שמי בני, ואני 'תולעת ספרים'. שמעתם פעם את הביטוי הזה? כל ספר 

ואם  ועד סופו,  יצא ממנו עד שאסיים לקרוא אותו מתחילתו  שיגיע לידיים שלי לא 

הספרים  אשמע.  לא  פשוט  אני  בוכה,  הקטנה  שאחותי  או  לי,  קורא  מישהו  באמצע 

מרתקים אותי מאוד, לוקחים אותי למחוזות רחוקים ומעניינים, ואני פשוט שוקע בהם.

במיוחד אני אוהב ספרים של סופר מסוים. הסיפורים שלו מלאים בתיאורים חיים, 

והסוף תמיד מקורי ומפתיע. אני ממש מעריץ את הסופר  העלילה סוחפת ומרתקת 

הזה! בכל פעם שיוצא ספר חדש שלו לאור, אני הראשון שמשאיל אותו בספרייה שאני 

הוא אדם  בוודאי  ואדבר אתו,  אותו  אני אפגוש  מנוי עליה. תמיד חלמתי שיום אחד 

מעניין מאוד ומיוחד.

ויום אחד זה קרה! כן! באחד הימים כינסו אותנו, כל תלמידי בית הספר למפגש עם 

הסופר! הוא סיפר לנו על עצמו: איך הוא התחיל לכתוב סיפורים, מה הוא מרגיש כאשר 

יוצא עוד ספר לאור, ובכלל איך זה להיות סופר. אני ישבתי מרותק. לפתע פנה אליי 

הסופר, ושאל אותי אם אוכל להביא לו כוס מים. "בוודאי!" קראתי, התרגשתי מאוד 

וביקש דווקא ממני. הלכתי בזריזות, מזגתי כוס מים  מכך שהסופר פנה דווקא אליי 

והגשתי לסופר בהתרגשות. "תודה רבה" אמר הסופר "איך קוראים לך?", "בני", עניתי, 

"תודה בני, בזכותך קל לי יותר להמשיך את ההרצאה".

אמנם  לסופר,  שעזרתי  כזו,  זכות  מן  כזו,  טובה  הרגשה  לי  הייתה  למקומי,  חזרתי 

דווקא ממני.  זאת  ביקש  הוא  אבל  לעשות,  יכול  היה  מישהו אחר  במשהו קטן שגם 

בסיום ההרצאה ניגשתי לסופר, ואמרתי לו שאני אוהב מאוד לקרוא את הספרים שלו. 

ראיתי שהוא נהנה מכך שאמרתי לו זאת. הוא אמר לי: "אם תרצה, אתן לך את הכתובת 

שלי, ותוכל לכתוב לי מכתבים מדי פעם." ודאי שרציתי. התפעלתי מאוד שאדם עסוק 

כמותו מוצא זמן להתייחס לילדים קטנים ופשוטים. מאז אני קורא את הסיפורים שלו 

אעז  אולי פעם  אתו.  אישי  ומרגיש ממש קשר  כמה,  פי  אותו  יותר בשקיקה, מעריץ 

לבקש ממנו ללמד אותי איך כותבים סיפור טוב.

נקודות להבנה ולדיון:

כיצד הרגיש בני כלפי הסופר לפני המפגש?  	

מה נוסף בהרגשה שלו לאחר המפגש?  	

מה גרם לכך?  	

במה 'נתרם' התלמיד מהקשר עם הסופר?  	

מתייחס  אלינו,  פונה  לידו,  'קטנים'  מרגישים  שאנחנו  מאתנו,  ו'נעלה'  'גדול'  מישהו  נסכם, שכאשר 
אלינו יפה ומרומם אותנו, הדבר מעורר בנו כלפיו רגש חיובי של אהבה, של הערכה ושל רצון להיות 
בקרבתו. )בחסידות מובא כי אדם פשוט מרגיש שהוא מקבל את מציאותו מהמלך, ולכן הדבקות בו 
היא גילוי מציאותו האישית של האדם ברמה הגבוהה ביותר, ולא מחיקת זהותו מתוך הערצה עיוורת 

חלילה.(

שלב א': רגשות הדדיים בין שני אנשים באותה דרגה )10ד'(

התלמידים יענו בזוגות על המקרים שב'מבט לנפש'. לסיכום המורה יבחר שניים-שלושה תלמידים 
שיספרו על מקרים נוספים המעוררים בהם אהבה. 

לאחר מכן יקרא המורה את המקור מ'מבט למקורות' ואת הפירוש של מצודת דוד, ויסביר בעל פה 
את ההשוואה בין הבטה במים לרגשות שבין שני בני אדם. התלמידים יכתבו במחברת את המשל 

ואת הנמשל.

כדי לפשט את עיקרון ההשתקפות 'כמים הפנים' אפשר להמחיש אותו באמצעות "משחק   	
המראה": שני תלמידים עומדים זה מול זה. אחד צריך לעשות תנועות, והשני להגיב אליו כמראה. 
)אפשר להתחיל בתרגילי תנועה ולהתחלף, ולאחר מכן לבקש מהתלמידים לעשות ל'מראה' פרצופים 
חיוביים ושליליים. אחר כך אפשר לנתח עם ה"שחקנים" איך הם הרגישו כשעשו להם פרצוף שמבטא 

רגש חיובי, ואיך הם הרגישו כשעשו להם פרצוף שמבטא רגש שלילי.

שלב ב': אהבה בין שני אנשים מרמות שונות )10 - 15 ד'(

לאחר קריאת קטע התניא הראשון יחדד המורה שעד כה דיברנו על יחסים שבין שני אנשים שווים, 
ויעלה שאלה למחשבה: מה קורה בין שני אנשים מרמות שונות? )לדוגמה – הסופר והילד מהסיפור 

שבפתיחה(

המורה יקרא את קטע התניא השני, ויסביר את המשל לפרטיו בעזרת התרשים על הלוח. התלמידים 
ישלימו את התרשים במחברת.

לאחר מכן ידבר המורה על הנמשל – הקשר בינינו לקב"ה )דמויות המשקפיים 'מדברות' על כך(, 
ויתאר את גדולתו האין סופית של הקב"ה: לקב"ה יש אינספור גדודים, מלאכים, עולמות וספירות. 
בשיא  במצרים,  היינו  כאשר  בנו.  דווקא  בחר  הוא  זה,  כל  ועם  יכול,  כל  והוא  קטן,  העולם  בשבילו 
הטומאה והריחוק מקדושה, הוא בעצמו הוציא אותנו משם, ואפשר לנו להתקרב אליו ולהידבק בו על 

ידי כך שנתן לנו במתן תורה את התורה ואת המצוות.

המורה ידגיש שבתפילה, כאשר אנו רוצים לעורר רגשות של אהבה כלפי הקב"ה, נוכל לחשוב על כך.
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סיכום

התלמידים מתבקשים לפתוח בסידור, ולמצוא משפטים המעוררים אהבת ה' על פי העיקרון "כמים 
ה', או כאלה המתארים את  יכולים להיות כאלה העוסקים ישירות באהבת  הפנים". משפטים אלה 
גדולת ה' ומעוררים בנו את האהבה אליו. לדוגמה: "מה רבו מעשיך ה'!", "כולם עומדים ברום עולם... 

ומברכים ומשבחים... את שם הא-ל" וכן הלאה.

יחידה מס' 35– קבלת עול 
עמ' 166 בספר לתלמיד

מטרות השיעור 

התלמיד יבין שקבלת ה' כמלך היא על ידי קבלת עול מלכות שמים – קיום מצוות עשה ולא 	 
תעשה.

התלמיד יבין את החשיבות שבעבודת ה' המבוססת על קבלת עול.	 

התלמיד ידע מהי קבלת עול ביחס לקב"ה, לדרך התורה ולמנהיג )הרבי, הרב(.	 

 שאלה מהותית: 

מדוע עליי לקיים מצווה שאיני מבין או רוצה?

 מושגים נלמדים:

קבלת עול- קבלת עול מלכותו של הקב"ה. קיום מצוות עשה ולא תעשה מתוך החלטה נחושה, גם 
ללא הבנה שכלית או רגש.

תקציר

ו"חייל" של  עבד  להיות  עליו  היהודי מקבל  לקב"ה.  יהודי  בין  בסיסי בקשר  מושג  היא  עול  קבלת 
הקב"ה, ולבצע את כל הנדרש ממנו בהיותו יהודי מתוך הבנת מוגבלותו כאדם ואינסופיותו של הבורא. 
העול שעליו מדובר הוא קיום התורה והמצוות והנכונּות להישמע לדבר ה' בבחינת "נעשה ונשמע". 
בכך שיהודי מקבל עליו עול בקיום מצוות עשה ולא תעשה, ללא הבדל בין מצווה מובנת למצווה 

שאינה מובנת, הוא ממליך את הקב"ה עליו.

קבלת עול מציבה את האדם בדרך הישרה והאִמתית ללא הטיה ימין ושמאל, והיא פעולה חיונית 
להתקשרות איתנה עם הקב"ה.

הכנות נדרשות:

צילום תמונת הבהמות הנושאות בעול )נספח 1(.

משך היחידה: 

45 דקות

מהלך השיעור

פתיחה: הצגת הנושא – עול )15 דק'(

המורה יציג בפני התלמידים תמונות המבטאות עול )כדוגמת בהמות הרתומות לעול( )נספח 1(. 

ניתן לחלק את התמונות לכמה חלקים ולפזר את החלקים בין התלמידים, כך שכל תלמיד יצטרך 
לחפש את בן הזוג שקיבל את החלק המתאים לחלק שקיבל ולהשלים את התמונות.

בין  ישאל: מה המשותף  ומוצגות לתלמידים, המורה  לאחר שכל התמונות של הבהמות מושלמות 
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או אדם שיש  וכדומה,  לעול בתפקידי חרישה, משא  רתומות  מוצגות בהמות  )בתמונות  התמונות? 
עליו עול, למשל ספרים(. המורה יעורר דיון במשמעות המושג עול כשלעצמו )עבודה קשה, אחריות, 

תפקיד ועוד(.

המורה והתלמידים יעיינו יחד בערך המילוני המובא בספר לתלמיד ויראו מה פירוש הערך "עול" ואיזו 
מן ההוראות מתאימה לעול שעל הבהמה. המורה יפנה את תשומת לב התלמידים להוראות הערך 
"עול": "אחריות", "חובה", ובעקבות כך ייחשפו התלמידים אל המושג קבלת עול – אדם המקבל עליו 

אחריות או מחויבות כלשהי. 

המורה יעלה שאלה לדיון: למה שמישהו יקבל על עצמו עול מרצונו? מדוע שירצה לסחוב משא כבד 
או לבצע משימה קשה הדורשת אחריות רבה?

התלמידים יתבקשו למצוא דוגמאות מהחיים לאדם שקיבל עליו עול למען מטרה חיובית ומתוך כך 
יבינו איך הדבר בונה אותו וגם תורם לאחרים. 

בספר לתלמיד בפרק '"מבט לחברה" מובאות כמה דוגמאות למקרים המחייבים נשיאה בעול, ועל 
התלמידים להראות כיצד יש לשאת בעול בכל אחת מהדוגמאות.

כפעילות נוספת, ניתן להזמין תלמידים להמחיז את המקרים ולהדגים נשיאה בעול.

המורה ידון עם התלמידים: האם קבלת עול היא דבר קל? לפעמים כן, אבל פעמים רבות לא. ובכל 
זאת, כאמור, הנשיאה בעול )במעגל האישי, המשפחתי, החברתי והתורני( מרימה תרומה משמעותית 

לאדם ולסביבתו. 

שלב א - סיפור אישי + דיון )10 דק'( 

ספור מספר 36 - להיות חייל

עשר,  בן  כשהייתי  שעברה,  משנה  ה'.  בכיתה  לומד  עשרה,  אחת  בן  שניאור,  אני 

התחלתי להצטרף לאבא שלי ולאחי הגדול הלומד בכיתה ו' למבצעים בבית הרפואה 

שבעיר מגוריי. אבא שלי עושה את השליחות הזו כבר למעלה משלושים שנה. כשהוא 

ביקר אצל הרבי ואמר לו היכן אנו גרים, הרבי אמר לו: כיוון שיש בעירך בית רפואה, 

פעם בשבוע ודאי תוכל ללכת ולחזק את החולים. ומאז, בלי להפסיד אף פעם, אבא 

שלי הולך לשם מדי יום חמישי, מחלק אוכל לשבת, מניח תפילין ועוד. וכמו שסיפרתי, 

אני ואחי מצטרפים אליו.

והוא התלבט אם ללכת  בווירוס,  כנראה חלה  בשבוע שעבר אבא לא הרגיש טוב, 

ירד, אבל הרופא  יותר, החום  למבצעים הקבועים. ביום חמישי הוא כבר הרגיש טוב 

המליץ לו להישאר בבית החם ולא לצאת אל הקור. ובכל זאת ביום חמישי לקראת 

הערב קרא לנו אבא להתארגן ליציאה: "אנחנו חיילים של הרבי", קבע אבא, "אי אפשר 

להתפנק. מה שהרבי אומר צריך לבצע בקבלת עול בלי שאלות. ייתכן שדווקא היום יש 

יהודי שאנחנו ממש צריכים לפגוש שם".

בלבי התעוררה השאלה האם באמת צריך לצאת בכל מצב, אולם לא אמרתי דבר; 

התארגנתי במהירות ויצאנו לדרך.

ברוך ה', המחלקה שאנו נוהגים לבקר בה הייתה שקטה יחסית ולא היו בה אנשים 

רבים. חילקנו עוגות, עלונים לשבת, ערכנו כמה שיחות קצרות וירדנו במעלית לכיוון 

החניה. בדרכנו עצר את אבא בחור אחד שהסתבר כי הוא חייל שנפצע באימון צבאי 

בגולן. אבא נתן לו את תבנית העוגה האחרונה שנשארה לנו ואיחל לו החלמה מהירה. 

"כבוד הרב", פנה הבחור לאבא בהתרגשות, "תודה רבה, זה כל כך משמח אותי. ההורים 

שלי בחו"ל ואני בעצם לבד כאן. זה ממש מחמם את הלב".

"ומה אתה עושה כאן?" התעניין אבא.

"אני?" חייך החייל, "אני צריך קצת יותר קבלת עול". 

שאלות  לשאול  שאוהב  אחד  מטבעי  "אני  וסיפר:  פתח  והוא  בתמיהה  בו  הבטנו 

יודע, בצבא צריך  ולחקור כל דבר. לכן בתחילת הטירונות היה לי קשה מאוד. אתה 

להישמע להוראות המפקד מיידית, אבל אני על כל דבר שאלתי. המפקד מצווה: 'יש 

לכם שלושים שניות לרוץ עד העץ', ואני מקשה: 'אבל המפקד, העץ רחוק מדי'. המפקד 

בקיצור,  להסתער?'  למה  דבר,  שום  רואה  לא  אני  'אבל  שואל:  ואני  'הסתער!'  קורא: 

המפקדים השתגעו ממני. הם ניסו להסביר לי שאני חייב להישמע להוראות גם אם אני 

לא מבין, כי אמנם אנו באימונים, אבל בעת הקרב אם המפקד יתחיל להסביר לכל חייל 
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כל הוראה הקרב יהיה אבוד...

פעם  לא.  ולפעמים  עול  בקבלת  המשימות  את  לבצע  הצלחתי  לפעמים  "בקיצור, 

אפילו נכנסתי לכלא הצבאי בגלל זה, אבל באמת השתדלתי להיות חייל מן המניין: 

להתלבש כמו כולם גם אם הכומתה לא הכי נוחה, לקום בשעה שהמפקדים החליטו 

ולבצע את המשימות בלי יותר מדי שאלות.

"לפני כמה ימים ערכנו תרגיל שכלל שימוש באש חיה. המשימה הייתה לכבוש איזו 

חורבה ששימשה כביכול בית של מחבלים. בקיצור, אני רואה מימיני את החיילים של 

הפלוגה השנייה, וַבקשר המפקד אומר לי: 'רוץ ימינה ותתחפר מאחורי גדר האבנים'. 

לא הבנתי למה הוא אומר לי ימינה, הרי הפלוגה השנייה נמצאת מימין והם כביכול 

והופ, חטפתי כדור   – יותר מדי שאלות רצתי שמאלה  האויבים. בקיצור, בלי לשאול 

לי בראש. הסתבר שלא  בנס, הכדור לא פגע  ובמזל, או כמו שאתם אומרים,  בכתף. 

ידעתי ולא יכולתי לדעת שהפלוגה שמולי קיבלה פקודה לירות שמאלה ואנחנו קיבלנו 

פקודה לרוץ ימינה, ואני חשבתי שאני חכם גדול...'

"ממש נס שאתה כאן", טפח אבא על כתפו הבריאה של החייל, "אתה צריך לברך 

ברכת הגומל". 

"זה בטוח", הסכים החייל. "מה שתגיד. אני מתאמן עכשיו בקבלת עול בלי שאלות 

בכלל".

כשחזרנו הביתה סיפר אבא את כל זה לאימא וסיכם: "הפגישה עם החייל תרמה לי 

יותר משתרמה לו. הבנתי במוחש ממש מהי קבלת עול ומדוע היא כה חשובה".

על  בדיוק  לי  ענה  הוא  הרי  לי.  גם  הזה בעצם תרם  ואני, שניאור, חושב שהמפגש 

השאלה שהייתה לי לפני שיצאנו: מדוע צריך לעשות מה שהרבי ביקש בכל מצב. זוהי 

קבלת עול.

נקודות לדיון ולהבנה

מה הייתה הבעיה של החייל? מה היתרון בלשאול ולחקור כל דבר ומהו החיסרון בכך? )החקירה 	 
מעשירה את הידע, אולם במצבים מסוימים צריך להתבסס על ידע של גדולים וחכמים מאתנו(.

איך לדעתכם חייל צריך להתנהג? )חייל צריך להישמע תמיד למפקד שלו ולסמוך על מי שאחראי 	 
עליו. חייל צריך לבצע את הפקודה בלי לשאול שאלות, ואף אם היא לא מובנת לו באותו רגע או 

בכלל(.

מהי בעצם קבלת עול? האם זה דבר קל?	 

)להוראות 	  להקשיב?  צריכים  ה'  בִצבאות  כחיילים  אנחנו  ולמי  להקשיב?  החיילים  צריכים  למי 
התורה, לרבי, להורים, למורים(.

המורה יקשר את הסיפור לעבודת ה' ויסביר: גם בעבודת ה' יש "עול" – יש חובות, מצוות עשה, ומצוות 
לא תעשה. חלק מהמצוות קלות, ואחרות דורשות מאתנו יותר. חלק מהמצוות מובנות לנו וחלק לא, 
אך בכל מקרה אנחנו צריכים לקבל עלינו את העול: להבין שזה טוב לנו, טוב לסביבה, והעיקר כמובן – 
זה רצונו של הקב"ה. ההבנה הזאת גורמת לנו לרצות לעשות גם דברים לא קלים או לא תמיד מובנים.

כאן המקום להוסיף ולהסביר את מושג קבלת העול לנשיא הדור, הרבי, שהוא ה"רמטכ"ל" של נשמות 
ישראל. הרבי צופה למרחוק ומבין גם את מה שאנו איננו מבינים או רואים, ולכן טובתנו היא להישמע 

להוראותיו. 

שלב ב - מבט לתניא – מקבל עליו מלכותו )10 דק'(

בספר לתלמיד ציטוט מהתניא ושאלות.

המורה יקרא עם התלמידים את קטע התניא: 

"הּוא ְמַקֵּבל ָעָליו ַמְלכּותֹו ִלְהיֹות ֶמֶלְך ָעָליו ּוְלָעְבדֹו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ְּבָכל ִמיֵני ֲעבֹוַדת 

ֶעֶבד " )פרק מ"א(.
המורה ידגיש לתלמידים את משמעותה של קבלת עול על פי התניא, ואת תפקידו של היהודי להיות 
עבדו של הקב"ה. אפשר להרחיב על משמעות עבודת העבד ולהדגיש לתלמידים כי לא מדובר על 
עבד במובן השלילי )כבול, סובל וכו'( אלא על עבד שמסור לאדוניו, קרוב לאדון, מבצע את תפקידו. 
כאן יש להקביל לאמור ביחידה 2: שם מוסברת מעלת היות היהודי בן של מלך, ואילו כאן מוסברת 

מעלת היות היהודי עבד של המלך. אלו שני חלקים משלימים בעבודת ה' של היהודי.

מענה לשאלות בספר לתלמיד:

המילים המסבירות את המושג "קבלת עול": "מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו".. 1

העול שהיהודי נדרש לקבל עליו: קיום התורה והמצוות.. 2

היתרונות של "עבודת עבד" דווקא: העבד עושה עבודה טובה, מכיר את רצון האדון, צמוד לאדון . 3
כל ימיו, מסור, עושה מה שהתבקש. הוא האדם הקרוב ביותר אל האדון, שותף במעשים חשובים 
עבד  היה  לולא  לעשות  היה  יכול  לא  דבר שהעבד  הממלכה,  מבנה  את  מקדם  האדון  )למשל 

המלך( ומוציא אל הפועל את רצון האדון.

ב. המעלה בכך שאדם הוא עבדו של הקב"ה: בכך הוא מקיים את תפקידו בעולם, כך הוא קרוב אל 
הקב"ה ומתמסר אליו.
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מבט לנפש – קבלת עול מלכות שמים )10 דק'(

היהודי   – שלו  והנמשל  לעול,  הרתומה  הבהמה  משל  הבנת  ידי  על  הנלמד  את  יסכמו  התלמידים 
המקבל עליו עול מלכות שמים. להלן התשובות:

א( השלמת המשל והנמשל:

העול של  מידת קבלת  את  לדרג  ויתבקשו  לתלמיד  בספר  המוצגים  במקרים  יעיינו  ב( התלמידים 
הדמות המספרת מהרמה הגבוהה לרמה הנמוכה. התלמידים יציעו דרכים ודוגמאות לשיפור מידת 
קבלת העול. לאחר מכן מוצגת נקודה למחשבה בצורת דו-שיח: כיצד תתרום הוספה בקבלת עול 
לדמות המתוארת? כדאי לדון על כך בכיתה ולמצוא את הנקודות הטובות בקבלת עול: כי זה הופך 
אותי לחייל ממושמע, כי אני עבד של ה', כי כך אני מקיים את מטרתי, כי בעזרת קבלת עול אני מצליח 

לקיים בשמחה ובחשק גם דברים שאינם מובנים לי ודברים קשים לי וכדומה.

)מצוות  ומצוות  תורה  בקיום  עול  קבלת  עול:  קבלת  של  דוגמאות  שלוש  מוצגות  התלמידים  בפני 
כשרות, שאיננה מצווה אינטואיטיבית ועל כן יש לשפרה ולעשותה בשמחה(, קבלת עול בקיום מצוות 

כיבוד הורים, קבלת עול בקיום דברי הרב )והתמודדות בשמחה עם דבריו(.

– בתחומים  ובמעשה  – במחשבה, בדיבור  כיצד מקיימים קבלת עול בפועל  כאן רצוי לדון בכיתה 
שונים בחיינו: בבית, בבית הספר, בקהילה, ובקיום תורה ומצוות.

למשל, הרבי אמר שלימוד משניות ותניא בעל פה מזכך את האוויר. אנו רואים זאת? לאו דווקא. זה 
קל? לאו דווקא. זהו דבר הדורש קבלת עול.

יותר ממני  לא תמיד. הם מבינים  לי?  נראה  זה  ההורים מבקשים שאחזור בשעה מסוימת הביתה. 
ורוצים בטובתי? אכן. לכן עליי לבצע את בקשתם בקבלת עול, ּוַודאי שהדבר יהיה לטובתי גם אם 

כרגע אני מרגיש או חושב אחרת.

אפשר להוסיף ולספר סיפורים על אנשים ששמעו להוראת הרבי בקבלת עול ורק למפרע גילו שהדבר 
היה לטובתם )כך למשל, הרבי ביקש מאריאל שרון שלא יעלה על טיסה מסוימת, ואחר כך התברר 

שהמטוס נחטף בידי מחבלים.(

מבט מסכם )5 דק'( 

בספר לתלמיד משפטי סיכום היחידה.

נוסף על כך מובא פסוק מפרשיית קבלת התורה, שבו מתואר כיצד כל העם ענה "נעשה ונשמע", ללא 
שאלות. נבין את משמעות התשובה: קודם נעשה, ללא שאלות, ללא תהיות, אנו מקבלים עלינו עול 
מלכות שמים ונעשה כל שנידרש לעשות. רק אחר כך מבקשים לשמוע מהם הפרטים שעלינו לקיים. 

זוהי קבלת עול בשלמות.

התלמידים מתבקשים לספר על מצווה שהם מקיימים מתוך "קבלת עול" מוחלטת – נכונּות שלמה, 
גם אם אינם מבינים את המצווה.

נוסף על כך  כדאי לעודד את התלמידים לספר לכל הכיתה על התמודדותם עם קיום קבלת עול. 
אפשר לבקש מהתלמידים לציין בפתק את המצווה שהם מקיימים מתוך קבלת עול, ולהצמיד את כל 
הפתקים ללוח גדול שמסגרתו בצורת כתר – רמז לכתרים שקיבלו בני ישראל על אמירתם "נעשה 

ונשמע" על פי המדרש. ניתן לתלות את הלוח על קיר הכיתה.

יודגש לתלמידים כי בוודאי שמותר להבין, ואם מדובר במצוות שאפשר להבינן – אזי רצוי להבין אותן 
ולהבין את התועלת שבהן ואת משמעותן. אולם עם זאת, זה לא יכול להיות תנאי לקיום או להימנעות 
מקיום המצווה; קיום המצוות נעשה לא מתוך ההבנה אלא מתוך קבלת עול, מתוך היותנו חיילים 

ממושמעים המקיימים את הוראות הבורא – המלך הגדול מכולם. 

אפשר להשוות זאת לבית בן שתי קומות: הקומה הראשונה והבסיסית היא קיום מצוות מתוך קבלת 
עול, ורק מעליה ניתן לבנות קומה שנייה – קיום מצוות מתוך הבנה.
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יחידה מס' 36 – לשוב נספח 1 
עמ' 172 בספר לתלמיד

מטרות

התלמיד ילמד על מהותה הבסיסית של התשובה – החלטה נחושה לשוב אל דרך הישר.	 

מתנה 	  בה  ויראה  יותר,  נעלה  ממקום  חדשה  כהתחלה  התשובה  של  במעלתה  יכיר  התלמיד 
מהקב"ה המעניקה את האפשרות להיטהר מעוונותינו ולהתחיל מחדש.

 שאלה מהותית: 

מהי התועלת בחזרה בתשובה?

 מושגים נלמדים:

תשובה – החלטה נחושה לעזוב את החטא, צער על החטא ומעבר לעשיית טוב. באמצעות עשיית 
תשובה יהודי מקבל הזדמנות חדשה בקשר עם ה', ואף מתקרב אל הקב"ה. (

תקציר

אחד מעיקרי היהדות הוא התשובה – הזכות והיכולת להיטהר מהחטא ולשוב באמת אל דרך הישר. 
התשובה האִמתית מגביהה את האדם למקום גבוה יותר משהיה בו קודם החטא. הקב"ה חפץ תמיד 
בתשובת היהודי, אך אין זה אומר שתשובה היא דבר קל; התשובה צריכה להיעשות בהחלטה נחושה, 

בהרגשת צער וחרטה על החטא, ובעיקר – בשינוי מעשי. 

הערה: שיעור זה מתמקד בהיבט מסוים של התשובה. בספר התניא מבוארות באריכות דרגות רבות 
נוספות בתשובה. 

הכנה נדרשת: 

שני חבלים או שרוכים להדגמת מעלת התשובה )לא חובה; לשלב ג' במד"ל(.

משך היחידה:

 45 דק'

מהלך השיעור

פתיחה – משל מהחיים ולימוד מהתניא – מליאה )15 דק'( 

המורה יפתח את השיעור בשאלה שהיא כעין משל: תלמיד שלא למד למבחן – באשמתו או שלא 
באשמתו – וקיבל ציון נמוך: האם אתם חושבים שכדאי לתת לו הזדמנות למבחן חוזר? )התלמידים 

יביעו את דעתם וינמקו(. 

המורה יסביר: השיעור יעסוק בתשובה, ונלמד בו כי הקב"ה תמיד נותן לנו הזדמנות חוזרת אם חטאנו 
בדבר מה או אם הלכנו בדרך לא נכונה. בכל רגע הקב"ה רוצה ומחכה רק שנבקש הזדמנות חוזרת 

באמת – ומיד הוא נותן לנו אותה. עלינו לדעת כי התשובה היא מתנה מהקב"ה.
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בפרק "מבט לתניא" ילמדו התלמידים את דברי אדמו"ר הזקן בתניא המחזק אותנו בביטחון בנושא 
התשובה:

ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון ִלְהיֹות ָנכֹון ִלּבֹו ָּבטּוַח ַּבה' ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא, ְוַחּנּון ְוַרחּום ְוַרב 

ִלְסֹלַח ֵּתֶכף ּוִמָּיד ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך )ְּכֹרב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפָׁשָעי 

ַּכְּבֵסִני ַטֲהֵרִני ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה וכו'( ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפיָקא )=ְוֶׁשֶמץ ֶׁשל ָסֵפק( 

ָּבעֹוָלם. 
)תניא, אגרת התשובה, פרק י"א(

מענה לשאלות בספר לתלמיד:

בהמשך איגרת התשובה, בקטע שאינו מופיע בספר לתלמיד, מעלה אדמו"ר הזקן את השאלה הבאה, 
המופיעה כשאלה הראשונה בספר לתלמיד: בתפילת עמידה אנו מבקשים "סלח לנו אבינו כי חטאנו" 
ומיד חותמים את הברכה במילים המתארות את הסליחה של הקב"ה: "ברוך אתה ה' חנון המרבה 
זוהי ברכה לבטלה? האם הקב"ה סולח מיד כאשר מבקשים ממנו  לסלוח". נשאלת השאלה: אולי 

סליחה?

מקטע התניא אנו רואים שאדמו"ר הזקן מחזק בנו את הביטחון שאם יהודי מבקש לעשות תשובה 
ומבקש סליחה מהקב"ה – הרי שבאותו רגע "תכף ומיד" הקב"ה סולח לו. ולכן זוהי לעולם לא ברכה 

לבטלה, במאת האחוזים!

לאחר הלימוד בתניא כדאי להעלות את השאלה: אם הקב"ה תמיד נותן הזדמנות שנייה – האם אפשר 
להסיק מכך שחזרה בתשובה היא דבר קל?

אם נחזור למשל המבחן חוזר נבין כי האפשרות לעשות מבחן חוזר היא טובה לתלמיד וחשובה, אך 
אין זה אומר שהמבחן החוזר יהיה קל! ולכן צריך ללמוד ולהעמיק, מהי תשובה ואיך עושים אותה.

שלב ב - סיפור מהחיים + דיון: איך עושים תשובה? – מליאה )10 דק'(

סיפור מספר 37 - הדרך לתשובה

שלום לכם, שמי מאיר ואני לומד בכיתה ח'.

כפי שאתם יודעים, זוהי שנה מכריעה: זו השנה אחרונה בבית הספר, ובמהלכה צריך 

להיבחן ולנסות להתקבל לישיבות קטנות. 

למען האמת, אף פעם לא דאגתי מכך. תמיד ידעתי שאני יכול להשיג את רצונותיי 

בקלות: הייתי תלמיד טוב עם ראש טוב, וידעתי שאוכל להתקבל עם חבריי לישיבה 

טובה שמתאימה לי. אך בחודשים האחרונים אני כבר לא כל כך בטוח בעצמי ומתחיל 

לחשוש... ולא לחינם. 

לפתע  התגלגל  ערוך  השולחן  על  רכון  בעודי  ִשְגָרִתי.  הלכה  בשיעור  התחיל  הכול 

אני לא  "מאיר, צא החוצה דחוף, שבתאי".  פתק על שולחני. קראתי אותו במהירות: 

לתעלולים  להישמע  שלא  ובטח  מהכיתה,  סתם  לצאת  או  בשיעורים  להתכתב  רגיל 

של שבתאי, אך משום מה הסתקרנתי מאוד. בהיסוס הרמתי אצבע וביקשתי לצאת 

לשירותים. המורה הנהן בחיבה, ויצאתי. שבתאי חיכה לי וחיוך זדוני על פניו: "הי, אפילו 

ציחקק.  הוא  חמור..."  די  המצב  כנראה  בשיעורים,  להשתעמם  מתחיל  הלמדן  מאיר 

על  להתחרט  התחלתי  פתאום  דחוף".  משהו  שיש  "אמרת  אותו,  קטעתי  "שבתאי", 

היציאה החפוזה. "דחוף? אהמ, ובכן, די משעמם לי פה בחוץ וחשבתי שתוכל להיות 

לי לעזר... תקשיב, אתה רואה את השקית הזו? אני צריך שתזרוק אותה דחוף לשמעון 

מכיתה ה'. הוא יושב ליד החלון, לכן אני חושב שהדרך הטובה ביותר היא פשוט לזרוק 

אותה דרך החלון, וכיוון שאתה גבוה ממני – זאת לא תהיה בעיה בשבילך... בבקשה!" 

בעודו מדבר העביר לידי שקית מכולת שחורה סגורה. היא הייתה נראת די תמימה, 

קצת כבדה. ניגשתי בזריזות אל מתחת לחלון של כיתה ה', רציתי להיפטר מהשקית 

הזאת ולחזור כבר לכיתה. הנפתי אותה בזהירות, השלכתי אותה מעבר לחלון וברחתי. 

"זרקו עליך שקית  כולך מלא חול",  "הי שמעון,  קולות צחוק רמים נשמעו מהכיתה: 

מלאה חול". ולפתע, כמו בחלום בלהות, הציצו ראשים רבים מהחלון, מנסים לגלות מי 

הפושע. הם הספיקו לראות אותי נמלט. הבנתי שהסתבכתי והייתי מתוסכל. אוף! למה 

עשיתי את זה לעצמי? לא ידעתי מה לעשות, אבל ידעתי שלכיתה אני לא חוזר עכשיו. 

אני לא יכול להיכנס לכיתה כאילו לא קרה כלום. מצאתי לי פינה והתיישבתי בחוסר 

אונים. כמה דקות לאחר תום השיעור ראיתי לפתע את המורה מתקרב לעברי... "מאיר? 

אני לא מאמין!" הוא קרא בשקט, בעיניו היה מבט מאוכזב. "בוא אתי ותספר לי כיצד 

זה קרה". 

למותר לציין שהשיחה עם המורה הייתה ממש לא נעימה. כיוון שלא רציתי לתלות 
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יותר.  עוד  והסתבכתי  עצמי,  על  מהעניין  חלק  לקחתי  שבתאי,  על  האשמה  כל  את 

בסוף השיחה קיבלתי עונש מהמורה, עם הערה שבוודאי לא יחזור הדבר על עצמו. 

'זהו', אמרתי לעצמי, 'עכשיו שום דבר לא יחזור לקדמותו. אחרי מעשה שכזה אני כבר 

לא איחשב "מאיר הטוב", ולא "מאיר הלמדן"'. בשיעורים הבאים התביישתי מהמורה 

ובמשך כל ההפסקות הסתתרתי מהחברים שדיברו על המעשה, כך שכבר לא ממש 

למדתי בשארית היום. גם כשחזרתי הביתה לא היה לי חשק לחזור על הנלמד ולהכין 

שיעורי בית. 

ומכאן התחלתי פשוט להידרדר, כמו כדור שמתגלגל במהירות בירידה תלולה. גם 

המורה וגם אבא לקחו אותי לשיחות; הם ניסו לשכנע אותי שאני יכול לחזור להיות 

תלמיד מהשורה ואף מצטיין, אם רק ארצה בכך. ברוך ה' אני ילד טוב עם תכונות טובות, 

כך אמרו, והם מאמינים בי, אבל אני הרגשתי שאני כבר לא מסוגל להתרכז בשיעורים 

וללמוד תורה כראוי, בטח אחרי זמן רב שלא הקשבתי וחסר לי הרבה חומר. בנקודה 

הזאת כבר התייאשתי לגמרי מלהתקבל לישיבה טובה.

מיד  הפוך".  על  "הפוך  שאומרים:  כמו  מהפך,  עוד  קרה  אתמול  הסוף.  לא  זה  אך 

כשחזרתי הביתה מעוד יום מעייף בכיתה האיץ בי אבא: "מאיר, תתארגן במהירות, אנו 

יוצאים ללונה גל! יש יום לגברים בלבד וגם שמעון ושמואל יהיו שם". "יש!" שמחתי. 

בני הדודים  ובמיוחד עם  ביותר,  טיולים הקשורים למים הם הטיולים האהובים עליי 

שלי. "תודה אבא", קראתי בשמחה. תוך חמש דקות הייתי מוכן עם תיק ויצאנו. חיכיתי 

בחוסר סבלנות להגיע כבר למתקנים האהובים עליי. 

התחלנו לנסוע, והנה, לפתע הסתכלתי בדרך שבה נסע אבא וראיתי שאנחנו בכיוון 

טעות  יודע,  אני  "כן  נוסע?"  אתה  "לאן  לבו,  תשומת  את  הסבתי  אבא",  "הי  ההפוך. 

איומה!" הביט אבא לצדדים, "נכנסתי לכביש הלא נכון". אבא הסתכל סביבו למצוא 

איזה שלט שיסביר בדיוק לאיזה כיוון אנחנו נוסעים. "אז למה לא הסתובבת בחזרה?" 

התפלאתי. "מאיר, טעינו! איך נחזור?" ענה לי אבא תשובה קצת מוזרה, והוסיף: "וגם אם 

עכשיו נסתובב, עדיין נהיה רחוקים מהלונה גל, כבר התרחקנו די הרבה". 

"הנה  ולחזור.  להסתובב  עכשיו  ואפשר  פנוי  הנגדי  שהנתיב  וראיתי  בחלון  הבטתי 

וחייך:  אליי  הביט  אבא  עכשיו!".  תסתובב  פרסה,  סיבוב  כאן  לך  "יש  נזעקתי,  אבא", 

"מאיר, זה מה שאני אומר לך כל הזמן: רק תסתובב, ַתראה את פניך לכיוון הקב"ה. ואף 

על פי שאתה עדיין רחוק, ברגע שהסתובבת אתה כבר בדרך הנכונה!" 

אבא האט את הנסיעה והסתובב בנחת, ומיד התחלנו לנסוע בכיוון הנכון. כל הדרך 

ללונה גל חשבתי על דבריו של אבא. 'הוא צודק', הרהרתי לעצמי, 'אני חייב להסתובב 

בחזרה, גם אם הדרך עדיין תהיה ארוכה עד שאגיע להיכן שאני צריך להיות, אני באמת 

עדיין מעוניין להגיע למטרות שתמיד רציתי, ורק אם אסתובב לכיוון הנכון כבר אתחיל 

לעלות על הדרך... אבל איך עושים זאת?' 

ואז, דווקא כשראשי הסתחרר במתקנים ובמגלשות המים, עלו לי כל מיני רעיונות 

טובים. חזרתי הביתה במצב רוח מרומם ובהרגשה שאני יכול לעשות זאת, אפילו שיהיה 

קשה. אבא הביט בי מרוצה. הוא בטח בי. 

אני מקווה שמעכשיו אגרום לו רק נחת.
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נקודות לדיון ולהבנה

כדי לעלות על הדרך 	  איך עושים תשובה? מהם הצעדים שצריך לעשות  לפי הסיפור:  הסבירו 
הנכונה? )ראשית כול להסתובב לכיוון הנכון, לעזוב את הרע, ואחר כך לעבוד קשה כדי להתקדם 

בדרך הטובה(.

האם לדעתכם קל או קשה לעזוב הרגל לא טוב?	 

מה למדתם ממאיר, גיבור הסיפור?	 

שלב ג - מעלת התשובה )15 דק'(

בפרק "מבט לנפש" יתאימו התלמידים בין שלבי התשובה לכוחות האדם:

ההחלטה לעזוב את החטא היא בשכל.

הצער בעקבות החטא והניתוק מהבורא הם ברגש.

הצעידה בדרך הנכונה נעשית במעשה.

התלמידים יתבקשו לחזור לטבלה בעמ' 103 )יחידת "מסירות נפש", פרק "חבל הנשמה"(: בטבלה 
מתואר שכאשר יהודי חוטא הוא גוזר כביכול את חבל הנשמה ומתנתק חלילה מהקב"ה.

התלמידים מתבקשים להוסיף לטבלה שורה נוספת ובה יתארו בציור ובכתב מה קורה ל"חבל הנשמה" 
כאשר יהודי עושה תשובה. התשובה המצופה היא שהדבר דומה לקשירת החבל שנחתך, חיזוק הקשר 

ואיחוד מחודש עם הקב"ה.

נקודה למחשבה

זוגות  משני  ולבקש  חבלים  או  שרוכים  שני  לכיתה  להציג  הדגמה:  בעזרת  זה  חלק  להעשיר  ניתן 
תלמידים לאחוז את החבלים בשני הקצוות. כעת לגזור חבל אחד ולבקש מהתלמידים לקשור אותו 

בחזרה בקשר חזק ואז להשוות חזותית בין שני החבלים: השלם והקשור. 

התלמידים יבחינו בכך שהחבל הקשור מתקצר ומתחזק. אפשר לחזור ולהכפיל את הקשר ולראות 
כיצד תוצאה זו מודגשת אף יותר.

ידי  על  והחבל  נושא התשובה  את  להבהיר  ניתן  לתלמיד,  ולשאלת החשיבה בספר  לציור  בהמשך 
נקודות לדיון:

-  במה שונה חבל שנחתך ונקשר מחדש מחבל חדש ושלם? )יש בו קשר(. האם קשר כפול ומכופל 
מחזק את החבל? )בוודאי(.

ישר  חבל  יש  )לצדיק  הישר?  בדרך  הלך  מיהודי שתמיד  ועשה תשובה  יהודי שחטא  שונה  במה   -
שמעולם לא נפגם, לעומת זאת לבעל התשובה יש עליות וירידות בקשר עם הקב"ה(.

- מה החיסרון של בעל התשובה על פני הצדיק? )בעל התשובה עשה לעתים חטאים, פגם בקשר עם 
הבורא(. מהו היתרון של בעל תשובה על פני הצדיק? )עכשיו החבל קצר וחזק יותר, כלומר האדם 

קרוב יותר לקב"ה. לתשובה כוח ועוצמה גדולה על פני עבודת הצדיק(.

במבט מסכם

בספר לתלמיד משפטים המסכמים את היחידה ושאלון אישי הבודק את מצבו ועמדתו של התלמיד 
לגבי התשובה האישית שלו.

הרחבה

קטע נוסף מהתניא )אגרת הקודש, פרק ח'( שאפשר ללמד את התלמידים בהקשר לתוכני היחידה:

וכן ממש למטה בנפש האלקית שבאדם שוב אין עונותיכם מבדילים וכמ"ש ונקה 

מנקה הוא לשבים לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצואים הם החיצונים כמ"ש 

בגמ' מלפפתו וכו'. ומאחר שרוח עברה ותטהרם אזי תוכל נפשם לשוב עד הוי' 

ב"ה ממש ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדבקה בו ית' ביחוד נפלא. כמו שהיתה 

מיוחדת בו ית' בתכלית היחוד בטרם שנפחה ברוח פיו ית' לירד למטה ולהתלבש 

פיו בטרם שיוצא הרוח מפיו הוא  )וכמו עד"מ באדם הנופח ברוח  בגוף האדם 

מיוחד בנפשו( וזו היא תשובה שלימה.ב"ה
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יחידה מס' 37 - תשובה מתוך שמחה
עמ' 175 בספר לתלמיד

מטרות:

- התלמידים יבינו את הפלא שבתשובה, והוא - תיקון חטאי העבר.

- התלמידים ירכשו השקפת עולם חסידית האומרת כי תשובה יש לעשות מתוך שמחה.

תקציר: לסיום לימוד התניא, נעסוק בנושא 'תשובה מתוך שמחה'. אחרי שלמדנו שבינוני נאבק ושולט 
ברע, אנו מבינים כי מי שחוטא, עדיין אינו בדרגת בינוני, דבר שיכול חלילה להפיל בייאוש. בא התניא 
ומלמד אותנו שתשובה עושים מתוך שמחה. מתוך שמחה על האפשרות לתקן את העבר, לעלות 
מעומק החטא לקרבה אל הקב"ה, ומתוך תקווה וביטחון שה' חנון ומרבה לסלוח, ומוחל מיד לשבים 

בתשובה.

שאלה מהותית: 

איך צריך להתייחס לתיקון חטאי העבר?

משך השיעור: 45 דק'

מהלך השיעור:

פתיחה: לעשות תשובה - 5 דק' אישי

בפרק במבט אישי יתבקשו התלמידים להיזכר בטעות שהם תיקנו, או בעבירה שהם התחרטו עליה 
ותיקנו אותה. התלמידים ינסו 'לכמת' את השמחה בעת תיקון הטעות. כדאי לשאול את התלמידים 
שאלות אלו: האם נשאר בכם קצת עצב גם אחרי התיקון? האם השמחה הייתה גדולה מאוד? וכן, נכוון 
את התלמידים להסביר מדוע הם שמחו )הטעות תוקנה, הם במקום אחר כעת, אנשים סלחו וכדומה.( 

שלב א: סיפור מהחיים + דיון – 10 דק'

סיפור מספר 38 – על דרך המלך

אני לומד בכיתה ח' בתלמוד תורה חב"ד, ורציתי לספר לכם על דבר שקרה לי לפני 

שנתיים, ורק היום, לפני שאני יוצא ללמוד בישיבה, אני מרגיש שאני יכול לספר עליו.

מאז ילדותי אני נחשב לילד טוב, ולתלמיד - אפילו טוב מאוד. ב"ה אני מקפיד על 

אתם  הספר.  ובבית  בבית  לציון  ראויה  הייתה  התנהגותי  ותמיד  מנהגים,  ועל  הלכות 

יודעים, לפעמים טעות קטנה שעושים עלולה לגרום לנזק בלתי רגיל. וזה מה שקרה לי: 

הכללים אצלנו בתלמוד תורה קובעים כי אין לשחק בכדור בתוך המבנה, אך יום אחד, 

בלי הרבה מחשבה, זרקתי כדור בחלל שבין גרמי המדרגות מהקומה השלישית לכיוון 

פגע  לא חשבתי מספיק... הכדור  ואולי פשוט  יודע מה חשבתי שיקרה,  איני  למטה. 

בילד מכיתה א', ולאחר מכן במורה שנשא מחשב נייד. כנראה העוצמה של כדור שנופל 

מקומה שלישית היא עצומה. המחשב של המורה נפל ונשבר, נזק של אלפי שקלים. 

וגרוע מממון - הילד הקטן נפל ונחבל חבלה חמורה בראשו, והיה מאושפז בבית רפואה 

שבועות ארוכים. הודיתי מיד, והרגשתי הייתה איומה. המחנך, הסגן והמנהל שוחחו אתי 

בחומרה המחנך, והורחקתי מבית הספר לכמה ימים. הוריי התחייבו בפיצוי כספי, וגם 

חברת ביטוח הייתה מעורבת בעניין והכי גרוע - המרפאה שאליה נלקח אותו תלמיד 

עירבה את המשטרה, ונלקחתי לחקירה, ולאחר מכן לכמה פגישות עם שוטר שנקרא 

וכך,  החוק.  כנגד  התנהגות  עבירות  ילדים שביצעו  התנהגות של  נוער' שבודק  'חוקר 

טיפול שכזה  ומהורהר. האם אחרי  כואב  עצוב,  לילד  ואף מצטיין, הפכתי  טוב  מילד 

בבית הספר ובמשטרה יש לי עתיד? האם תהיה ישיבה שתקבל אותי אליה? האם חבריי 

בבית הספר יסתכלו עליי תמיד כעל ילד נוראי? האם הילד שנפגע ומשפחתו יסלחו לי?

כמה שבועות עברו עליי בבלגן, גם בגוף וגם בנפש הרגשתי לא טוב, לא ברור. ואז 

ההורים שלי קראו לי לשיחה אישית. הם לקחו אותי למקום שקט, מול הנוף. ישבנו 

על ספסל. הייתי מכווץ כולי. חשבתי לעצמי: "שוב, עוד שיחה על מה שהיה ועל מה 

שמצפים ממני להבא - להיזהר יותר, להשתדל... אבל הם אמרו לי משהו אחר לגמרי, 

דברים שהיום אני יודע שממש הצילו אותי.

ההורים שלי אמרו לי כך: תדע לך שבאמת אתה ילד ממש טוב, ילד מדהים, צדיק 

וחסיד. יש בך נשמה אלוקית טהורה שלא חטאה, חלק מהבורא ממש. אנחנו מאמינים 

בך שאתה תמשיך להיות כל כך טוב, ולבטא את המהות הפנימית שלך. אמנם קרה 

מה שקרה, ולכל מעשה יש תוצאה ולעתים אף עונש, אבל זה פרט בחיים. העיקר הוא 

השלמות שיש בך, וזה אתה האמתי. 

כשחשבתי על הדברים הבנתי שמה שעשיתי זה לא אני באמת, ושאת העונש כבר 
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קיבלתי. ועם כל הצער מהמצב, אני חייב לצאת מזה. הסחתי את דעתי ממה שקרה, 

וחזרתי להיות הילד שהייתי – טוב, מצטיין, מסייע לזולת ומתנהג כראוי. אתמול הודיעו 

לי שהתקבלתי לישיבה הטובה שרציתי. ב"ה, "עליתי על דרך המלך".

נקודות לדיון ולמחשבה:

- מה הייתה הטעות של המספר? ְלמה היא הובילה )פיסית ונפשית(?

- מה גרם לו לחזור לעצמו?

- מה נוכל ללמוד מכך לחיים שלנו?

שלב ב - הסיבות לשמחה - עבודה בחוברת לתלמיד - 25 דק'

התלמידים יתוודעו בכמה שלבים לסיבות לכך שתשובה יש לעשות מתוך שמחה:

לעולם  מבט  ודרך  פשעיי"  מחה  רחמיך  "כרוב  בפסוק  התלמידים  יתבוננו  למקורות"  "מבט  בפרק 
בנושא כתמים יתחוור להם כי היכולת לתקן את חטאי העבר היא 'מתנה' שקיבלנו מהקב"ה, ושהיא 
מהות התשובה. אדם מתחרט על מעשיו, ומקבל על עצמו לעתיד דרך טובה, אך הקב"ה ברחמיו מוחה 

את העוונות שכבר נעשו.

בפרק "מבט לתניא" מובא קטע תניא מאיגרת התשובה ח', שבו כתב אדמו"ר הזקן על מעלת התשובה. 
הקב"ה "רוחץ" את הנפש ו"מכבס" את לבושי האדם, וכך שבה הנשמה ונדבקת בקב"ה בדרגה גבוהה 

מאוד. עובדה זו, שהקב"ה מעלה מבירא עמיקתא לאיגרא רמה היא סיבה נוספת לשמוח.

ליכולת  גבול  יש  אנושית, שבה  סליחה  בין  ההבדל  את  י"א מסביר  התשובה  מאיגרת  התניא  קטע 
הסליחה, לבין סליחה אלוקית, שבה אין גבול לסליחה. דבר זה מראה לאדם את גדולת ה', ופותח את 
המבט להבין עד כמה ה' רחום. דבר זה כשלעצמו מוסיף שמחה בתהליך התשובה. ביחידת הלימוד 
הקודמת "לשוב" מובאים דברי התניא המבארים כי הקב"ה סולח מיד כשמבקשים ממנו, ואדם צריך 
להיות שמח ובטוח בסליחתו של הקב"ה. ביחידת לימוד זו, סיפורו של הרבי מרוז'ין חוזר על נקודת 

מבט זו.
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אלפון מושגים

א

אהבה מסותרת - אהבה לקב"ה הנמצאת בלבנו אך אינה גלויה. באמצעות הדיבור על אהבת ה' 
אנו מעוררים גם את הלב ואת המוח.         )יחידה 22(

ישראל מאוחדות  ישראל. נשמות  - מצוות עשה מהתורה לאהוב כל אחד מעם  אהבת ישראל 
ביניהן, הן מרכיבות יחד גוף אחד שלם, אך הגופים עלולים להיות מפורדים. מטרתנו היא לאהוב 

כל יהודי מצד הנשמה שבתוכו וגם בע"ה להגיע לאחדות וחברות בין הגופים.       )יחידה 27(

אמונה – כוח שמחבר אותנו עם דבר שמעבר למה שאנו יכולים לראות או להבין. כל יהודי מאמין 
ב-ה' בורא העולם, בכך שהוא יחיד, אין סופי, משגיח עלינו, נתן לנו את תורתו, ונותן שכר ועונש. 
)יחידה 2(  

אתכפיא - כפית הרע. עשיית טוב למרות התנגדות הנפש הבהמית.      )יחידה 24(

אתהפכא - הפיכת הרע לטוב. כאשר לנפש הבהמית יש חשק ורצון להצטרף לעשיית הטוב.

)יחידה 24(

ב

בינוני- אדם שיש בתוכו שתי נפשות- אלוקית ובהמית, אך בכוחו להתגבר על הרע ולשלוט על 
)יחידה 12( המחשבה, הדיבור והמעשה שלו, בכל רגע. אנו שואפים להיות בינונים.  

ג

)יחידה 26( גאולה- התכלית של הבריאה, העולם יגיע לשלמותו ואור ה' יאיר בגלוי בעולם.  

ד

דירה לה'- להפוך את העולם למקום בו הבורא יכול להתגלות, לזכך את החומריות ולגלות את 
)יחידה 25( הרוחניות, את האמת האלוקית בכל פרט בעולם, לגלות את התכלית של כל נברא  

ה

הכנה לתפילה- על מנת שהתפילה תהיה ביתר רצינות וכוונה דרושה הכנה מתאימה לתפילה, 
ישנם סוגי הכנות שונות, כאשר ההכנה המרכזית היא להתבונן קודם התפילה בכך שאנו עומדים 
)יחידה 33( לפני המלך.  

הנפש האלוקית - הנפש הקדושה שיש בכל יהודי, שהיא חלק ממש מהקב"ה. הנפש האלוקית 
קשורה אל הקב"ה בקשר שלא יכול להינתק. היחס בין הקב"ה והנפש האלוקית משול ליחס של 
)יחידה 5( אב ובן.  

הנפש הבהמית – כוח החיים שבאדם המחיה את הגוף. נפש זו אינה מצד הקדושה, ובלשון חז"ל 
)יחידה 4( נקראת יצר הרע. בנפש זו נמצאות הנטיות הטבעיות שבכל יהודי, וגם הנטיות הרעות.  

התבוננות - חשיבה מעמיקה המשפיעה על הרגשות שבלב ומביאה לידי מעשה בפועל.  
)יחידה 23(  

התקשרות- קשר של חסיד לרבי שנובע מהכרת מהותו ותפקידו של הרבי כאדם מיוחד שמחבר 
אותנו לקב"ה, ומאפשר לנו להתעלות ברוחניות וגם בגשמיות. להיות קשור ומחובר לרבי, פרושו 
)יחידה 8( להישמע להוראותיו כמו גוף שנשמע להוראות הראש.  

י

ירושה - דבר שאדם מקבל ממישהו אחר מבלי שיעשה משהו על מנת לקבל אותה. למשל, בן 
יורש תכונות אופי מהוריו ובמותם הם מורישים לו גם רכוש. כל אחד מעם ישראל הוא בן של 
האבות – אברהם יצחק ויעקב, והוא יורש מהם אמונה. האמונה ב-ה' נמצאת בכל יהודי באשר 
)יחידה 2( הוא, גם מבלי שיעשה משהו כדי להשיג אותה.  

יתרון האור מן החושך - האור, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמנו, הוא בעל תכונות סגוליות: 
יש לו יותר כוח מהחושך, ומספיקה קרן אור קטנה כדי לגרש חושך עבה. האור הוא הכוח המהיר 
ביותר בעולם ויש לו השפעה על החי והצומח. יתרונותיו הטבעיים של האור הם משל ליתרונותיו 
הרוחניים: לטוב יש יותר כוח מלרע, בכוחו של הטוב תמיד לנצח ולגרש את הרע ולהשפיע על 

העולם.              )יחידה 7(

ל

במידה  לסביבה.  ומשדרים  עצמנו  את  מביעים  אנו  דרכו  התגלות.  הוא  -הלבוש  הנפש  לבושי 
מסוימת הלבוש משמש ערוץ תקשורת עם העולם. 

)יחידה 13( לנפש האדם יש שלושה לבושים שדרכם היא מתגלה: מחשבה, דיבור ומעשה.  

כ

כמים פנים לפנים - כשם שפניו של אדם משתקפות במים, כך גם בלב, כאשר אוהבים מישהו, הוא 
מחזיר אהבה. בעת התפילה כאשר נתבונן באהבת ה' אלינו, נוכל לעורר בלבנו רגשות אהבה חזרה 

אל הקב"ה.            )יחידה 34(

מ

הבהמית.  לנפש  האלוקית  הנפש  בין  תמידי  מאבק  מתחולל  יהודי  בכל   - הנפשות  בין  מאבק 
הנפש האלוקית מעוניינת להתחבר לקב"ה על ידי תורה ומצוות, והנפש הבהמית לא. המטרה של 
יהודי היא שהנפש האלוקית תתגבר תמיד ותשלוט בשלושת הלבושים - מחשבה, דיבור ומעשה. 
בעומק העניין, הנפש הבהמית נשלחה על ידי הקב"ה להקשות על הנפש האלוקית, כדי שנגלה 
)יחידה 6( בעצמנו כוחות עמוקים יותר בנפש האלוקית ועל ידי זה נתעלה מעלה מעלה.  

מסירות נפש - התמסרות מוחלטת לקב"ה, תוך ויתור על רצון אישי. מסירות נפש יכולה להיות 
)יחידה 21( וויתור על החיים ממש וגם וויתור על רצונות קטנים בחיי היום יום.  
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)יחידה 14( מצוות אנשים מלומדה - קיום מצוות מתוך הרגל, ללא התלהבות והתרגשות  

מתוך שלא לשמה בא לשמה - להתחיל לקיים מצוות בפועל גם כשאין עדיין כוונה שלמה, ובע"ה 
בהמשך לקיים את המצוות עם כוונה. כשמצליחים לקיים מצווה לשמה, גם המצוות שקיימנו לפני 
)יחידה 11( כן ללא כוונה, מתעלות מעלה מעלה.  

נ

כיצד להתמודד אתו. החסידות מלמדת  יכול לבחור  והאדם  נתן לאדם,  קושי שהקב"ה   - נסיון 
אותנו לראות בניסיון מבחן באמונה, ולהאמין כי 'מאת ה' הייתה זאת'. כשמצליחים לעמוד ַּבִּנָּסיֹון 

)מלשון נס(, מתעלים בדרגה.          )יחידה 20(

ע

וככל שהעולם  יותר,  יותר, הכוונה היא שבו הקב"ה מורגש  - ככל שהעולם עליון  עולם תחתון 
תחתון יותר, הוא מורגש פחות. העולם שלנו הגשמי, הוא העולם התחתון ביותר בו הקב"ה מורגש 
)יחידה 25( ברמה הנמוכה ביותר.  

עובד- יהודי חסידי שמשקיע את חייו לעבודת השם,  מזכך את גופו על ידי תפילה מתונה על ידי 
)יחידה 32( תפילה מתוך התבוננות. 

צ

צדיק – 

)יחידה 10( צדיק בשם המושאל –מי שיש לו יותר מצוות מעבירות.  

צדיק בשם התואר –מי שאין לו יצר הרע כלל, ובוודאי שעושה רק מצוות ולא עבירות. )יחידה 10(

צדקה- מצווה שמשמעותה לתת מעצמך לזולת, בכסף או בעזרה      )יחידה 30( 

ק

קבלת עול- קבלת עול מלכותו של הקב"ה. קיום מצוות עשה ולא תעשה מתוך החלטה נחושה, 
)יחידה 36( גם ללא הבנה שכלית או רגש.  

ר

רבי- ראש בני ישראל, המנהיג, דואג ומחיה את כל הגוף-עמ"י, מורה הדרך של עם ישראל בעבודת 
)יחידה 8( ה' ומקשר בינם לבין הקב"ה.  

רע- טוב נסתר.              )יחידה 20(

רשע- כל אדם שהרע גובר בו על הטוב, גם אם לעתים רחוקות, הרי הוא בבחינת רשע עד שישוב 
)יחידה 11( מעוונו.  

ש

כי  ואינו מעיד על המהות של הדבר. שם המושאל פירושו  כינוי שאינו מדויק   - שם המושאל 
)יחידה 10( הביטוי נלקח בהשאלה כדי לתאר משהו דומה.  

שם התואר והמעלה – כינוי ותיאור מדויק המתאר את המהות האמיתית של הדבר בכל הרבדים 
)יחידה 10( החיצוניים והפנימיים.  

ת

)יחידה 32( תפילה- פניה והתקשרות אל הקב"ה שנעשית באמצעות מילים וכוונה.  

תשובה – החלטה נחושה לעזוב את החטא, צער על החטא ומעבר לעשיית טוב. באמצעות עשיית 
)יחידה 35-36( תשובה יהודי מקבל הזדמנות חדשה בקשר עם ה', ואף מתקרב אל הקב"ה.  

237 236


