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מבוא — חיים תניא

"תמה אני איך אפשר להכניס א־ל כה גדול ונורא 
לתוך ספר קטן כל כך" .

כך התבטא רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ע"פ שיחת הרבי מלובאוויטש, כ"ט בטבת תשל"ט

ספר התניא שכתב אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, הוא ספר היסוד של חסידות חב"ד ואחד 

הדרך  מוצגת  שבה  השיטתית  בדרך  הוא  ייחודו  החסידות בכלל.  של תנועת  היסוד  מספרי 

החסידית לעבודת הבורא כדרך חיים, תוך עיסוק במבנה הנפש ובנושאים נוספים ויסודיים 

בחסידות. שיטתו של האדמו"ר הזקן מבוססת על הבנה ורגש גם יחד.

אישיות האדם נקבעת במידה רבה בתקופת גידולו וצמיחתו. החוויות והידע שנרכשים בגיל 

צעיר משפיעים על מערכת הערכים של האדם ועל השתייכותו התרבותית ואמונותיו. אף 

שילדים וילדות הגדלים בחיק החסידות יונקים מן התורה החסידית כבר משחר ילדותם, אחת 

ממטרותינו כרשת חינוך של חב"ד היא לחזק את החיבור האישי של התלמידים, להעמיק את 

ההבנה וההמשגה שלהם בתורת החסידות.

ספר התניא מכונה גם 'התורה שבכתב' של חסידות חב"ד. זהו ספר עמוק במחשבת ישראל 

לא  זה  ספר  יהודיים־חסידיים.  חיים  כישורי  בפיתוח  ויעילים  פרקטיים  כלים  גם  המעניק 

נכתב כמובן לילדים, אך אנו מאמינים כי לקראת גיל ההתבגרות וקבלת עול מצוות, כאשר 

חלה קפיצה בהתפתחות הרגשית והקוגניטיבית של הילדים, יש חשיבות בחשיפתם לתכנים 

ולהדרכות רלוונטיים המובאים בספר התניא, תוך תיווך התאמת התכנים לגילאי היעד.

מטרות כלליות

— פיתוח השקפת עולם וזהות יהודית חסידית 

— היכרות עם התניא והבנת מושגים מרכזיים

— הבנת לשון התניא

דגשים בתכנית 'חיים תניא 2'

ספר הלימוד שלפניכם, חיים תניא 2, הוא ספר דו־שנתי המיועד לתלמידי כיתות ז־ח. הנושאים 

הספר מעובדים באופן ספיראלי — פיתוח והרחבה של הנושאים שנלמדו בספר 'חיים תניא 1'.

הדגש בלימוד הוא על הנחלת אורח חיים חסידי מתוך בגרות, אחריות ומחויבות אישית.
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מבוא — חיים תניא  

עקרונות

הספר משלב למידה מעמיקה ועיונית של תכנים, גירוי אינטלקטואלי יחד עם פיתוח  «

כישורי חיים )אינטליגנציה רגשית־חסידית(.

הספר מציע היכרות עם לשון התניא, מבנה הספר ומראהו הכללי. «

הספר מפתח מיומנויות של למידת חקר, שאילת שאלות ופיתוח חשיבה. «

בספר מודגש הערך המוסף של החסידות על הגישה היהודית הכללית. «

המוטו המרכזי בספר הוא 'בגרות משמעה מחויבות' ולקיחת אחריות — רעיון המתקשר  «

גם לגיל קבלת עול מצוות.

הספר מציע הרחבה והעשרה של המקורות היהודיים שעליהם התבסס האד"ז ומקורות  «

חסידיים מגוונים. 

דרכי הוראה

כל יחידה כוללת פעילות הכנה לפני השיעור בכיתה; שאלות אתגר ברמות שונות; סיפור 

חסידי הממחיש את הרעיון המרכזי; פרויקט 'גלויות מסע' כסיכום יצירתי של הנלמד; אפשרות 

לעבודת חקר בנושא 'חיים חסידיים' כתוצר סופי.

כל יחידה מותאמת לשיעור של 2 ש"ש.

על פי הוראת משרד החינוך, ספר הלימוד תוכנן ללא הוראות כתיבה בתוכו, אלא במחברת 

נפרדת, כדי לאפשר שימוש חוזר בו. 
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מדורים בספר הלימוד
רזי העולם החסידי בדרך  לגלות את  'מסע' המוביל את התלמיד  בנוי בצורת  ספר הלימוד 

מסקרנת וחווייתית. 

כל יחידה כוללת מדורים קבועים, המסייעים לתלמיד במסעו:

הכנה למסע
לפני כל שיעור ניתנת לתלמידים משימה המכינה אותם לקראת הלימוד. למשל: משימת חקר 

קטנה, שאלה אישית, שאלון, סקר, עיון בספרים וכדומה. תלמידים שלא יבצעו את משימת 

ההכנה לא יפגעו בהמשך ההוראה, אך ככל שיבצעו את המשימה תלמידים רבים יותר, וישתפו 

את הכיתה בתוצריהם, כך יועשר הלימוד הכיתתי ויומחש הרעיון המרכזי. 

יוצאים לדרך

בחלק זה יובהר נושא הלימוד ביחידה ויוצגו עליו שאלות חשיבה. יש מקום לעודד בשלב זה 

את התלמידים להוסיף שאלות משלהם.

תמונת מסע
כל פרק מלווה בתמונת מסע הקשורה לנושא הלימוד, והפותחת פתח לדיון כיתתי על הנושא 

הנלמד.

         מסע אל המקורות

זהו החלק המרכזי בכל יחידה, הדורש עיון והעמקה. בכל פרק מובאים מקורות שונים מתורת 

הנגלה, החסידות וכמובן התניא, כדי להבין את הנושא המרכזי.  

סיכום הנושא הנלמד בעיניים חסידיות והדגשת החידוש של החסידות בעניינו.

         מסע עם חסידים

לקח  ומעבירים  יותר  קלילה  בדרך  הנושא  את  הממחישים  שונים,  מדורות  חסידים  סיפורי 

ומסרים חשובים לחיינו. הסיפורים מכוונים אותנו כיצד ליישם את הערכים החסידיים בחיי 

היומיום. הסיפורים מלווים בשאלות הבנה, התבוננות ויישום.
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פרויקט גלויות מסע
הערכה מסכמת־חלופית לתכנית 'חיים תניא 2' — המסע לחיים חסידיים

קצת על גלויות

גלוית דואר, כשמה כן היא, היא מכתב הנשלח בדואר ללא מעטפה שתוכנו גלוי לכול. היא 

עשויה מנייר קרטון מלבני, ומשמשת לרוב כדרישת שלום ממרחקים או להעברת מסר קצר.

מצדה האחד של הגלויה יש מקום לבול, לכתובת הנמען וכתובת השולח, ולכיתוב קצר; מצדה 

האחר אלמנט גרפי מעוצב.

באתרי תיירות במדינות העולם נמכרות גלויות נוף למזכרת, ויש האוספים אותן ממסעות שונים.

לעתים מעוצב הצד הגרפי של הגלויה ככיתוב, ברכה או איחול, או כמסר תרבותי. 

ראו דוגמה בעמוד 9.

גלוית מסע

ילוו אותם  2' בספר התניא,  'חיים תניא  כמזכרת מה'מסעות' שעורכים התלמידים בתכנית 

גלויות מסע שבהן הם יסכמו את הנלמד בדרך יצירתית. בגלויות הם יבטאו את ייחודה של 

תורת החסידות בנושא הנלמד, למשל, מה חידשה תורת החסידות בנושא האמונה, הצדקה, 

אחדות ישראל ועוד.

לערכת הלימוד מצורפות גלויות מסע ריקות ]סקיצה של גלויה ניתן להוריד מאתר הרשת < 

חיים תניא 2[. 

אפשר לתת בכל יחידה לזוג תלמידים לעצב גלויה אחת לאחר השיעור. לחלופין, אפשר לבחור 

נושא אחד בכל שער לימוד ולתת לכל התלמידים לעצב גלויות באותו נושא, שאותן יציגו על 

'קיר גלויות' מתחלף. 

איך מעצבים גלויה?

בצד המעוצב יעצבו התלמידים איור או ידביקו תמונה עם מסר הקשור לנושא הנלמד, ויוסיפו 

לו כיתוב קצר, קולע, או את שם היחידה. 

בצד השני ינסחו התלמידים בקצרה )2–3 משפטים( את החידוש של תורת החסידות בנושא הנלמד.

אם יש בבית הספר שיעורים נוספים היכולים לתרום לעיצוב הגלויה, כמו שיעורי מחשבים או 

שיעורי אמנות, עיצוב גרפי וכדומה, אפשר לשלב גם בהם משימה זו. 
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פרויקו גלויות מסע

לכבוד:
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דוגמה: 

1. בגלויה המסכמת את הנושא יש מאין, אפשר לצייר בצד המעוצב גלקסיות עם הכיתוב 'ראו 

מי ברא כל אלה'. בצד האחר אפשר לכתוב: 'יש מאין: החסידות חידשה כי שלא כאומן בשר ודם 

שברא ועזב את יצירתו, הקב"ה בורא את העולם בכל רגע מחדש והוא זה שמחייה את העולם'. 

'עֵברה  לכתוב  ובצד  וסולם  בור  לצייר  אפשר  ועֵברה  נושא מצווה  את  המסכמת  בגלויה   .2

מפילה, ומצווה מגביהה מעלה מעלה ומקרבת את האדם אל הקב"ה'.

מי הנמען?

א. באפשרותכם להציע לתלמידים לשלוח את הגלויות לאנשים שלא למדו תניא )בני משפחה, 

חברים וכדומה(.

'כיתות תאומות' בבתי ספר שונים בארץ או בעולם,  ב. אפשר ליצור בפורום מורי התניא 

שתלמידיהן ישלחו גלויות זה לזה.

ג. רשת חינוך חב"ד תכריז על נושא והגלויות הקשורות אליו יישלחו לצוות וישמשו אותו 

לתערוכות וכדומה. 

נספח 1 — גלויה לדוגמה שמבהירה את רעיון הגלויה כמשקפת תוכן, מקום או תקופה:
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יחידה 1  התגלות החסידות

מטרות

התלמידים יכירו את הרקע להתגלות החסידות ואת המענה שהיא באה לתת למצבו של  «

העם היהודי באותה תקופה.

תקציר נושא היחידה

זו נלמד את הרקע להתגלות החסידות. לפני כארבע מאות שנה, בתקופה שלאחר  ביחידה 

פרעות ת"ח ות"ט  ביהודי אוקראינה, היה מצבו של עם ישראל קשה מבחינה רוחנית ומבחינה 

גשמית. תנועת החסידות נתנה מענה רוחני וגשמי לאותו הדור ולדורות הבאים אחריו.

כדי לבסס את נושא התגלות החידוש בתורה, נלמד על השתלשלות התורה באופן כללי ונראה 

שהספרות התורנית גם היא נתגלתה בשלבים. מכך נבין שגם בהשתלשלות תורת החסידות, 

אף שהיא נעשתה בהדרגה ובשלבים עד ביאת משיח בע"ה — 'תורה חדשה מאיתי תצא'.

מושגים נלמדים

חסידות

מהלך השיעור

הכנה למסע 

תחילה נציג בפני התלמידים ספרי קודש שונים, ספרי חסידות וספרי תורת הנגלה. בעזרת 

התלמידים נמיין ספרים אלו )בעל פה, על הלוח או במחברת( על פי סדר כרונולוגי, שיסייע 

לנו להסביר את השתלשלות התורה וההלכה. תחילה נתגלתה התורה במעמד הר סיני; אחר 

והכתובים; בהמשך נתגלתה התורה שבעל פה — משנה, תלמוד,  כך נתגלו ספרי הנביאים 

פרשנות, מדרש והלכה. באותו האופן נתגלתה גם תורת החסידות: תחילה גילה הבעש"ט את 

החסידות הכללית; אחריו גילה והפיץ אותה תלמידו המגיד; ולאחר מכן ייסד אדמו"ר הזקן את 

תורת חסידות חב"ד. ספרים שונים נתגלו בזמנים שונים עוד לפני התניא. הספרות התורנית 

אם כן, מתגלית בשלבים. דבר זה אינו ייחודי לחסידות דווקא.
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הנה תרשים השתלשלות תורת החסידות )רשימה חלקית(:

ספרי הבעל שם טוב )ר' ישראל בן אליעזר(

כתר שם טוב  —  

צוואת הריבש  —  

ספרי המגיד ממעזריטש )ר' דב בער(

מגיד דבריו ליעקב   —  

אור התורה   —  

אור האמת   —  

דרכי ישרים  —  

כתבי קודש   —  

שמועה טובה   —  

ליקוטים יקרים   —  

אדמו"ר הזקן )ר' שניאור זלמן מליאדי(

הלכות תלמוד תורה  —  

ברכות הנהנין  —  

תניא ומהדורא קמא  —  

סידור  —  

שולחן ערוך  —  

ביאורי הזהר  —  

תורה אור  —  

לקוטי תורה  —  

בונה ירושלים  —  

מאמרי אדמו"ר הזקן  —  

אגרות קודש  —  

אדמו"ר האמצעי )ר' דובער שניאורי(

אמרי בינה  —  

שער האמונה )ושער הייחוד(  —  

שער התשובה והתפלה  —  

שערי אורה  —  

עטרת ראש  —  
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קונטרס ההתפעלות  —  

פירוש המילות  —  

הוספות לתורה אור  —  

תורת חיים  —  

מאמרי אדמו"ר האמצעי  —  

שני המאורות  —  

גביע הכסף  —  

פוקח עורים  —  

עיון תפלה  —  

ענין ההשתטחות  —  

בד קודש  —  

פסקי דינים — אבן העזר  —  

אגרות קודש  —  

אדמו"ר הצמח צדק )ר' מנחם מנדל שניאורסון(

דרך מצותיך )ספר המצות(  —  

דרך אמונה )ספר החקירה(  —  

אור התורה  —  

תהלים )יהל אור(  —  

אור התורה  —  

שו"ת צמח צדק  —  

קיצורים והערות לספר ליקוטי אמרים — תניא  —  

ביאורי הזהר  —  

ספר הליקוטים  —  

קונטרס מאמרים על מאמרי חז"ל  —  

אגרות קודש  —  

אדמו"ר המהר"ש )ר' שמואל שניאורסון(

תורת שמואל  —  

מים רבים  —  

מאמרים — מאמרי אדמור המהר"ש  —  

דרושי חתונה  —  

אגרות קודש  —  
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אדמו"ר הרש"ב )ר' שלום דובער שניאורסון(

מאמרים   —  

ספר השיחות — תורת שלום  —  

קונטרס התפלה  —  

קונטרס ומעין  —  

קונטרס עץ חיים  —  

קונטרס העבודה  —  

חנוך לנער  —  

הגהות על התניא  —  

הגהות על תורה אור  —  

הגהות על הלקוטי תורה  —  

הגהות על הסידור  —  

אגרות קודש  —  

אדמו"ר הריי"ץ )ר' יוסף יצחק שניאורסון(

מאמרים   —  

קונטרס תורת החסידות  —  

לקוטי דיבורים  —  

ספר השיחות  —  

קונטרס לימוד החסידות  —  

אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה  —  

רשימת המאסר  —  

קיצורים לביאורי הזהר  —  

ספר הקיצורים — שערי אורה  —  

קיצורים לקונטרס התפילה  —  

ספר הזכרונות  —  

מורה שיעור  —  

אגרות קודש  —  

הרבי מליובאוויטש )ר' מנחם מנדל שניאורסון(

לקוטי שיחות  —  

ספר השיחות  —  

תורת מנחם  —  
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ספר המאמרים  —  

אגרות קודש  —  

לוח היום יום  —  

הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים  —  

ענינה של תורת החסידות  —  

תמונת מסע 

בתמונת המסע של הפרק מוצג ארון ספרים ובו ספרי קודש בנגלה ובחסידות.

בשלב זה מומלץ לעודד את התלמידים להמחיז דו־שיח דמיוני בין ספרי הנגלה והחסידות. 

לפני ההמחזה רצוי להדגיש את הנקודות בדו־שיח: כל ספר יטען לחשיבותו, מה מיוחד בו, 

ואם הוא כה חשוב, מדוע התגלה רק עכשיו.

נקודת המוצא של החסידות היא, שכל ספרי הקודש ניתנו מסיני, כדברי רז"ל 'כל מה שתלמיד 

ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני'. החסידות איננה תורה חדשה אלא היא מאירה באור 

חדש את התורה הקיימת, כאדם המדליק אור בחדר חשוך, שלא הוסיף שום פרט אלא האיר 

את הפרטים הקיימים ממילא.

לצורך המחשה, אפשר להזכיר את ההקפדה שלנו, בעת שאנו מניחים ספר על ספר, לבדוק את 

מהות הספרים. כך למשל, לא נניח תהלים על חומש, אף ששניהם ספרי קודש.

פתרון החידה

תניא

התוועדויות

תורה אור

כתר שם טוב

דבר מלכות

]ישראל — רבי ישראל בעל שם טוב[

מסע אל המקורות 

מקור 1 — גמרא מסכת יומא, דף כח, ע"ב

מקור 2 — גמרא מסכת עירובין, דף כ"א, ע"ב

כחידוש    לכאורה  שנראה  שמה  היא,  אלו  מקורות  בשני  המרכזית  הנקודה   :1-3 שאלות 

בתורה, אינו אלא גילוי של מה שהיה בה לכתחילה, ורק עתה הוא מתגלה. שלמה המלך תיקן 

עירובין, אך שנים קודם לכן אברהם )ועמו שאר האבות( כבר קיים מצווה זו.
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אפשר להביא מקורות נוספים המעידים על כך שהאבות קיימו את התורה טרם שהתגלתה 

לעם ישראל. כך למשל, על הפסוק 'עם לבן גרתי' )בראשית לב, ה( — מפרש רש"י: 'ותרי"ג 

מצוות שמרתי'. כלומר, יעקב שמר תרי"ג מצוות עוד לפני מתן תורה. הרמב"ן הקשה, כיצד 

יעקב נשא שתי אחיות, הרי אם אברהם קיים את התורה כולה ודאי גם חינך את בניו לשמור 

'כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו וכו''. מדברי הרמב"ן מובן שגם  תורה, וכפי שנאמר 

השבטים קיימו את כל התורה, וכן הוא מביא מקור )בראשית רבה צב, ד( שלפיו יוסף שמר 

שבת אפילו במצרים. וכן אמרו )בראשית רבה צד, ג( בפסוק 'ויתן להם יוסף ֲעָגלות' )בראשית 

מה, כא(, שפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה שהיה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו, והרמב"ן 

הבין מכך שגם קיימו מצוות ולא רק למדו תורה. מכל מקום, מובן מזה שהאבות קיימו את 

המצוות כפשוטו.

המסקנה מכך היא שכל ספרי הקודש הם למעשה תורה אחת, אלא שהם נתגלו בשלבים. כפי 

שספרות הנגלה נתגלתה בהדרגה, כך גם תורת החסידות: תחילה הבעש"ט והמגיד, ולאחר מכן 

אדמו"רי חב"ד, כל אחד בדורו ובאמצעות ספריו.

3 — מחזור ליום הכיפורים מאלטונא שנת ה'תק"ה )1744(: תפילת 'א־ל מלא רחמים'  מקור 

טוב  שם  הבעל  להתגלות  שקדמה  בתקופה  ישראל  עם  את  שפקדו  האסונות  את  מתארת 

והחסידות, מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית. 

בימי  האבלות  למנהגי  מהטעמים  אחד  רחבה.  התייחסות  הפרעות  קיבלו  התורנית  בספרות 

ספירת העומר לאחר ל"ג בעומר, הוא מכיוון שבחודש אייר אירעו עיקר הפרעות והרציחות 

ביהודי מזרח אירופה. שירו של הרב קפלן במקור 4 מתאר את מצבו הקשה של יהודי המרגיש 

מצוקה חיצונית ופנימית. בהיבט הגשמי )פרנסה בדוחק ודלות(; בהיבט הרוחני )ניתוק בין 

פשוטי העם לתלמידי החכמים(; עייפות, בדידות; קשיים באמונה.

הקשיים הללו גרמו לתחושות של רפיון, חוסר אונים ומצוקה קשה ליהודים ולא היו להם כלים 

וחוסן נפשי רוחני כדי להתמודד עם מצב זה. עד שבא הבעש"ט והעיר את העם מעלפונו, על 

ידי גילוי תורת החסידות שהייתה כתרופה למצוקת הדור.

לא בכדי נשא הבעש"ט את שמו של עם ישראל — כאשר קוראים לאדם בשמו, בכוחו להתעורר 

מעלפונו. גם הבעש"ט פעל לעורר את העולם היהודי — עם ישראל — מעלפונו הרוחני. 

 הרחבה על אודות גזירות ת"ח ות"ו )פרעות חמלניצקי(
בוגדן חמלניצקי, שהיה קוזאק )חייל( בצבא פולין, החליט בשנת ה'ש"ל )1569( לפתוח במרד 

נגד האצילים הפולנים וממשלת פולין, והחל לארגן התקוממות מזויינת. לשם כך הוא גייס 

צבא של קוזאקים. כששמע השלטון הפולני על ההתארגנות החתרנית של חמלניצקי הוא שלח 
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את צבאו לדכא את המרד אך חמלניצקי גבר עליהם — הצבא הפולני הובס והמפקד העליון 

נלקח בשבי. חיילים רבים ערקו למחנהו.

אוקראינית  התקוממות  התעוררה  הקוזאקים,  ניצחונות  על  הידיעות  להתפשט  החלו  כאשר 

נרחבת. האיכרים הממורמרים קמו על האצילים בעלי האחוזות, העלו באש את טירותיהם 

ושדותיהם והתעללו בכל מי שהשיגה ידם. היהודים היו, כמו תמיד, מטרה קלה להתעללות. 

בעלי אדמות הופשטו חיים מעורם, נשרפו, עוורו ונוסרו לשניים. כל בית אחוזה וכל טירה 

מבודדת היו לאפר. יהודים נקצצו לחתיכות ובשרם נמכר על ידי הקצבים. קיימים תיאורים 

שריפות  משונים,  באופנים  יהודים  אלפי  עשרות  של  טביחתם  שכוללים  נוספים  מזעזעים 

ועינויים, ושדידת רכוש בקנה מידה ענק.

היו מקרים שבהם גילו הפורעים 'רחמנות' כלפי היהודים, והסכימו להניח להם בחייהם ובלבד 

שימירו את דתם. רבים גילו גבורה נפשית ולא הסכימו להתנצר, תוך שהם נשרפים חיים 

על קידוש השם.

מקור 5 — תורת מנחם, שנת תש"כ חלק ראשון, עמוד 395.

מקור 6 — אגרות קודש הריי"ץ חלק ג', עמוד עד.

מקורות אלו מתארים כיצד נרתם הבעל שם טוב לעודד את העם ולנחמו, אם באמצעות עזרה 

 גשמית ואם באמצעות הדרכה רוחנית לחיי תורה ומצוות חרף הגזירות האיומות. במקור 4 

העזרה  על  הוא  הדגש   5 במקור  טוב;  שם  הבעל  שהעניק  הרוחנית  העזרה  על  הוא  הדגש 

הגשמית. הוא עודד יהודים לעבור מן הערים הגדולות ליישובים ולכפרים, כיוון שהמסחר היה 

אז בשפל. 

תרופת הפלא של הבעל שם טוב הייתה החסידות. היא הביאה מזור לקהילות השבורות. מלבד 

גם הפשוט  יהודי,  כל  כדי לקרב  נפשו  ובנפשו, מסר הבעש"ט את  בגופו  נדיבותו בממונו, 

ביותר, לתורה ולמצוות, ובכך האיר רובד נוסף ועמוק בפנימיות התורה והוסיף אור לעולם 

שמקדם את ביאת משיח. 

רעיון לדיון כיתתי

חשבו על 'בית חב"ד' כלשהו הקרוב לאזור מגוריכם. כיצד הייתם מגדירים את פעילותו בקרב 

תושבי העיר? האם הוא פועל בהיבט הרוחני, הגשמי, או שניהם יחד? 
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אבינו,  אברהם  לבין  טוב  שם  הבעל  בין  משווה  המקור  ה':  חלק  דיבורים  לקוטי   —  7 מקור 

ששניהם מסרו נפשם למען פשוטי העם. אף שגם לפניהם היו צדיקים שדאגו בממונם, בגופם 

ובנפשם כדי לקרב את הפשוטים, עדיין נהג אברהם אבינו, וגם הבעש"ט, להעניק אירוח פיזי 

גשמי לכל עובר אורח, ויחד עם זאת הרגיל אותו לקרוא בשם ה' )הדרכה רוחנית(. הבעל 

שם טוב חידד את הנקודה שגם אמירת 'אמן' על ידי יהודי פשוט, כמוה כפתיחת חלון הגורם 

לכניסת אור לבית. בכך הוא האיר את מהותו האמיתית של היהודי הפשוט ועודד אותו לקיים 

תורה ומצוות.

דוגמה שמסבירה את הרעיון ש'אמן' זה כמו פתיחת חלון: הגימטרייה של המילה 'אמן' זהה 

לגימטרייה של המילה 'מלאך'. ההסבר הוא, שעל ידי אמירת 'אמן', נברא מלאך. החסידות 

הפשיטות  מעלת  הוא  מהם  ואחד  השנה,  במהלך  נלמד  עליהם  רבים  בנושאים   מחדשת 

והתמימות — שכל מצווה קטנה ואמירה כנה ממשיכה אור אלוקי לעולם ומאירה אותו, כפי 

שאור השמש חודר דרך החלון. 

לסיכומו של דבר, הבעל שם טוב הגיע לעולם בתקופה חשוכה לעם היהודי, מבחינה רוחנית 

וגשמית כאחת. החידוש שלו בא לידי ביטוי בדברים הבאים:

עזרה גשמית   .1  

חיזוק רוחני   .2  

העלאת חשיבותו של היהודי הפשוט והבנת הערך של אמירת אמן על ידי יהודי פשוט  .3  

גילוי עומק נוסף בפנימיות התורה )תורת החסידות(    .4  

בכך הוא נתן מענה לקשיים שהועלו קודם לכן, במקורות 3 ו־4.

מסע עם חסידים

הסיפור שמובא בשם אדמו"ר הצמח צדק מתאר בזעיר אנפין גם את ההתנגדות לחסידות. 

מהסיפור עולה חשיבות לימוד החסידות כאוצרות תורה נפלאים וחדשים שהתגלו.
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יחידה 2  ספר התניא קדישא

מטרות

התלמידים יבינו את הייחודיות של ספר התניא, כספר יסוד בחסידות. «

התלמידים ייחשפו לסיבות שהובילו את אדמו"ר הזקן לכתיבת התניא, ויפנימו שהספר  «

פונה לכל אחד ואחת ועונה לשאלות שמתעוררות גם בימינו.

תקציר נושא היחידה

כהמשך לשיעור הקודם שבו למדנו על החסידות שנתגלתה על ידי הבעל שם טוב, מתמקדת 

יחידה זו בחידוש של אדמו"ר הזקן שייסד את שיטת חב"ד — חוכמה, בינה ודעת. באמצעות 

החסידות  את  הזקן  אדמו"ר  קירב  בעולם,  ומדינה  עיר  בכל  והדפסתו  התניא  ספר  כתיבת 

לכל יהודי, כך שיוכל בעצמו להשיגה. התניא הוא ספר הפונה 'אישית' לכל יהודי )'יחידּות'( 

ומדריך אותו כיצד לעבוד את ה'. לאחר שאדמו"ר הזקן ענה באופן אישי לשאלות של חסידים 

שפנו אליו בהמוניהם, הוא החליט כי הגיעה העת להעלות את הדברים הקדושים על הכתב 

ולהרחיב אותם. אמנם גם אצל המגיד למדו חסידות בעיון עד כדי הבנה שכלית, אבל היו אלו 

קומץ מצומצם של תלמידים שהיו ראויים לכך ולא אנשים פשוטים. 

המסר של יחידת לימוד זו הוא, שה'תרופה' )החסידות( שאדמו"ר הזקן שכלל וקירב לכל יהודי 

בעולם, נותנת כוח לגוף עצמו להתמודד עם המחלה הרוחנית של הדור וכדאי לכל אחד לנצל 

אותה ולהשתמש בה כפי יכולתו. 

מושגים נלמדים

תניא 

מהלך השיעור

ערוך  השולחן  מקדיש  מדוע  התורה —  ספר  כיבוד  בנושא  כיתתי  בדיון  הלימוד  את  נפתח 

הלכות מיוחדות לכך? נמשיך בחיבור בין ספר התורה, התורה שבכתב, לספר התניא, שאותו 

כינה הרבי הריי"צ 'תורה שבכתב של החסידות'. נלמד מה מיוחד בספר התניא וכיצד עלינו 

להתייחס אליו.
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2 יחידה 

תמונת מסע 

תמונת הרבי מליובאוויטש משולבת בעיבוד מדבריו בהתוועדויות על מעלת התניא וחשיבות 

הדפסתו בכל מקום כדי לקרב את המשיח. מפרק זה עולה החשיבות הרוחנית שיש לתניא 

בשלבי ביאת הגאולה.

אפשר להכיר לתלמידים את 'רשימת הדפוסים' המופיעה בסוף ספר התניא, המעידה על עושר 

המקומות בארץ ובעולם שבהם הוא הודפס. אם נמשיך את ההקבלה בין ספר התניא לתנ"ך, 

הרי שהתנ"ך הוא הספר הנפוץ בעולם, שהודפס בכל מקום בעולם במספר עצום של מהדורות. 

מסע אל המקורות 

בשנת תקל"ב ייסד אדמו"ר הזקן את שיטת חסידות חב"ד, ולפיה יש לעבוד את ה' בכל כוחות 

הנפש. החסידים נתקלו בקשיים רבים בעבודת ה' ופנו לאדמו"ר הזקן על מנת לקבל הדרכה 

אישית ביחידּות. 

מאוחר יותר החלו החסידים להעתיק באופן ידני )קונטרסים( את דברי אדמו"ר הזקן. בשל 

טעויות סופר שנוצרו בשוגג וטעויות זדוניות של המתנגדים, החליט אדמו"ר הזקן שהגיעה 

העת להדפיס את התניא בדפוס רשמי שיוגה על ידו היטב, ולאסור על העתקתו במשך חמש 

שנים. בשנת תקנ"ו הודפס התניא הראשון בבית דפוס בסלאוויטא שבאוקראינה. 

קה"ת, וזכות  חב"ד,  חסידות  של  הרשמית  הספרים  הוצאת  נוסדה   )1942( תש"ב  בשנת   —

הריי"צ. בשנת תשל"ח  אדמו"ר  מייסדה,  ידי  על  בלעדי  באופן  אליה  הועברה  ההדפסה 

)1978( הורה הרבי מלובאוויטש להדפיס את ספר התניא בכל מקום שבו דרים יהודים, כדי 

להביא לכל מקום את מעיינות החסידות )ספר התניא( בבחינת 'יפוצו מעיינותיך חוצה'. 

ביחידה מובאים ציטוטים מתוך הקדמת המלקט לתניא, אשר מתמקדים ברעיון המרכזי —   —

מטרת כתיבת התניא ונסיבות הדפסתו.

שאלה 5: הסיבות שמציין אדמו"ר הזקן לכתיבת התניא: השכחה מצויה, הזמן קצר.  

שאלה 6:  

מספר הפרקים בהםחלקי התניא

דף שער, הקדמה ונ"ג )53( פרקיםא. לקוטי אמרים

י"ב )12(ב. שער הייחוד והאמונה

י"ב )12( פרקיםג. אגרת התשובה

32 מכתביםד. אגרת הקודש

ט )9( סימניםה. קונטרס אחרון
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ספר התניא קדישא

שאלה 7: טעות סופר היא שיבוש הנעשה בהעתקה ידנית, אם בשל 'טעות אנוש' ואם בשל   

טעות מכוונת של המתנגדים, שרצו לעוות את דברי הרבי.

שאלה 8: הדפסת ספר התניא פותרת את הבעיה בקביעת הנוסח היחיד והמהימן ביותר של   

דברי הרבי, שיובא בכל מקום ובכל זמן באופן אחיד.

שאלה 9: ספר התניא הובא לדפוס כדי שלא יפלו בו טעויות העלולות להיגרם בהעתקה   

ידנית של הקונטרסים.

שאלה 10: במקור 4 אנו מוצאים דברים נפלאים בדברי הרבי, שמסביר שמי שלומד את   

התניא זוכה בשלשה דברים: א. להיות ממכיריו של אדמו"ר הזקן; ב. אדמו"ר הזקן מאיר לו 

את הדרך ג. הוא זוכה בסופו של דבר למצוא תשובות לקשיים בעבודת ה' האישית שלו.

 העשרה
מסופר שכאשר סיים אדמו"ר הזקן לכתוב את ספר התניא, הוא שלח עותקים ממנו לסלאוויטה, 

לר' זושא מאניפולי ולר' יהודה לייב הכהן, על מנת ששניהם יכתבו הסכמה לספרו. כאשר 

קיבל כל אחד מהם את הספר, הוא ישב ולמד אותו כל הלילה, ומרוב התרגשות רץ לספר 

לחברו. באמצע הדרך נפגשו שניהם ופצחו בריקוד סוער באמצע הלילה. מאוחר יותר התבטא 

ר' זושא מאניפולי ואמר: 'עם ספר התניא יצעדו לקבל את פני משיח צדקנו'. ור' יהודה לייב 

הכהן אמר, שספר התניא הוא סגולה ומרפא לכל המחלות של הדורות דעקבתא דמשיחא. גם 

ר' לוי יצחק מברדיטשוב אמר על הספר: 'תמה אני איך אפשר להכניס אלוקים כה גדול ונורא 

לתוך ספר כל כך קטן'.

 

מסע עם חסידים

הסיפור המובא כאן מבליט את ההקבלה שבין לימוד התניא ללימד התורה שבכתב. מסיפור 

זה עולה שפרשת בראשית מקבילה להקדמה של התניא שאותה קראנו ביחידה זו. התלמידים 

יחזקו את ההקבלה שנעשתה לאורך היחידה בין חומש לתניא, ויתחזקו בלימוד תקנת החת"ת 

)חומש, תניא ותהלים(.
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יחידה 3  יש מאין

מטרות  

התלמידים יכירו את המושגים 'יש מיש' ו'יש מאין'. «

'יש מאין' ולכן הוא נמצא בעולם באופן  « התלמידים יפנימו שהקב"ה ברא את העולם 

תמידי ובורא אותו בכל רגע מחדש.

תקציר נושא היחידה

הקב"ה ברא את העולם כך שגם לאחר הבריאה העולם נוצר בכל רגע מחדש והוא אינו מתקיים 

רק מהכוח הראשוני שנטבע בו בבריאה הראשונה. מאחר והעולם הוא יצירה חדשה השואפת 

ולהוות  'לדחוף'  האלוקי  הכוח  מוכרח   — 'אין'־כלום'(  העצמי  טבעו  )נגד  לקדמותה  לחזור 

את העולם בכל רגע. הכוח האלוקי שמקיים את העולם הוא עשרת המאמרות שבהם נברא 

העולם, ושממשיך להיברא בהם בכל רגע. חילוקי הפרטים שבנבראים הגשמיים נובעים מכך 

שההמשכה האלוקית מותאמת לכל נברא.

מושגים נלמדים:

יש מיש, יש מאין

מהלך השיעור 

הכנה למסע 

יצירה  במקצועם  שיש  שונים  מקצוע  אנשי  לראיין  היחידה  בתחילת  מתבקשים  התלמידים 

כלשהי )סופר סת"ם, נגר, ציירת וכדומה(. נפתח את הלימוד בהצגת הראיונות ונעודד את 

הדיון  נוביל את  לאיש המקצוע בעבודתו.  התלמידים להרחיב בתיאור החומרים המסייעים 

למסקנה שאיש מקצוע אינו יוצר )בורא( חומר, אלא משתמש בחומר קיים כדי ליצור צורה 

אחרת. לעומתו, כשהקב"ה החליט לברוא עולם, הוא לא השתמש בחומר קיים אלא ברא את 

החומר וממנו יצר את העולם. בהמשך היחידה נדון גם בכך שלאחר גמר היצירה, היא ממשיכה 

להתקיים ללא תלות בצייר, ואילו העולם שנברא על ידי הקב"ה, ממשיך להתקיים רק הודות 

לכך שהקב"ה בטובו ממשיך לקיימו. לולא כן, העולם יחזור לקדמותו. 
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יש מאין

תמונת מסע 

תמונת המסע מציגה צייר בעבודתו. הוא משתמש בצבעים, ניירות ומכחול כדי ליצור יש אחר, 

משוכלל יותר — יצירת אמנות. התמונה ממחישה את ההגדרה הראשונית של המושג 'יש מיש'. 

לא תיתכן יצירת אמנות ללא חומרים שקדמו לה.

מסע אל המקורות

מקור 1 — בוויכוח בין רבן גמליאל לפילוסוף כדאי להדגיש כי הפילוסוף אינו כופר בכך שה' 

ברא את העולם, אך לדעתו מעובדה זו לא מתחייב בהכרח שהוא יצר גם את החומר שממנו 

נברא העולם. על כך משיב לו רבן גמליאל שהמילה 'בריאה' בתורה כוללת גם את החומר. 

'בריאה' משמעה 'יש מאין'. שאלה מס' 2 מכוונת לכך שהתלמידים יבינו את הפלא שבבריאת 

העולם, מכיוון שאין בכוחו של אף אדם לברוא יש מאין.

מקור 2 — בשער הייחוד והאמונה מרחיב האדמו"ר הזקן בנושא 'יש מאין'.

שאלה 3: אדמו"ר הזקן אומר שמכיוון שהעולם מבוסס על אין, הרי שהוא קיים רק מכוח   

רצונו של הבורא. המסקנה מכך היא, 'שבהסתלקות כוח הבורא מן הנברא — ישוב הנברא 

לאין'!

בספר לתלמיד מתוארות דוגמאות של כוח הפועל בנפעל. למשל, כוח התנועה שמטיס מטוס. ניתן 

להדגים בפועל דוגמאות כאלה ואחרות )בועות סבון, מטוס נייר, הסעת מכונית צעצוע וכדומה(.

שאלה 4: "שבהסתלקות...תמיד"  

שאלה 5: במטוס כח התנופה יוצר את התנועה, בעולם הכוח האלוקי נותן לעולם מציאות.  

שאלה 6: בהסתלקות הכוח, הדבר שמתרחש בשל אותו הכוח, יפסיק להתקיים.  

 להרחבה 
אדמו"ר הרש"ב נותן דוגמה נוספת לכוח הפועל שבנפעל. מקור זה קשה יותר לקריאה ולהבנה 

והוא אינו מחויב במהלך השיעור. הוסיפו אותו על פי שיקול דעתכם ורמת הכיתה:

מאחר דמציאות היש הוא דבר חדש שלא היה בו קודם א"כ אא"ל ]= אי אפשר 

להיות[ קיומו אלא אם כן כאשר מקורו נמצא בו, ואם מסתלק ח"ו יתבטל מציאותו 

ויהי' אין ואפס והמשל בזה הוא כמו אבן שטבעו הוא לירד למטה הנה כשזורקין 

אותו מלמעלמ"ט ]= מלמעלה למטה[ ילך מעצמו עד אין שיעור כ"ז ]= כל זמן[ 

שלא יהי' דבר המעכב הילוכו כו' משא"כ כשזורקין אותו מלמטלמ"ע ]= מלמטה 

זה שיעלה למעלה  בו חידוש  הזורק פעל  ורק האדם  היפך טבעו  הוא  למעלה[ 
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3 יחידה 

לזאת כל זמן שכח היד הזורק תקיף את האבן הנושאו למעלה ה"ז ]= הרי זה[ 

עולה למעלה ומיד כשנפסק הכח שפועל בו החידוש ה"ה חוזר לטבעו העצמי 

ונופל למטה.

ספר המאמרים תרמ"ג, עמוד מ'

לרדת  הוא  האבן  פי שטבע  על  אף  טבעו.  נגד  בנפעל  הפועל  כוח  את  האבן ממחיש  משל 

למטה בכוח המשיכה של כדור הארץ, כאשר אדם זורק אותה למעלה היא נעה בכיוון ההפוך 

לטבעה. כך בדיוק הוא טבע העולם — הוא נמשך להיות לאין ואליו הוא שואף, ורק כוח הפועל 

שבנפעל, כלומר התערבותו המתמדת של הקב"ה, גורמת לו להמשיך ולהיות יש. 

מקור 3 — אדמו"ר הזקן מביא דוגמה נוספת הממחישה את כוח הפועל — נס קריעת ים סוף 

שבו הקב"ה העמיד את המים כחומה על ידי רוח קדים ויצר דבר חדש — מים עומדים, בניגוד 

לטבעם לזרום. הוא לא שינה את טבעם אלא הרוח היא שמנעה זאת מהם. משפסקה הרוח 

שבו המים למקומם ולטבעם. בדומה לכך ובאופן מפליא יותר הוא מעשה בראשית: ה' מחייה 

את העולם בכל רגע בעשרה מאמרות; אילו יפסיק לרגע את דיבורו, יחזור העולם לקדמותו. 

כך גם מסביר הבעל שם טוב את הפסוק 'לעולם ה' דברך ניצב בשמים' )תהלים קי"ט, ט( — 

דיבורו של ה' 'מחזיק' ומקיים שמים וארץ וכל אשר בהם.

שאלה 8: הרוח החזיקה את המים עומדים בניגוד לטבעם.  

שאלה 9: קיום הבריאה היא פלא גדול מקריעת ים סוף, שכן לא היה כלום, ודברו של ה'   

מקיים את כל הבריאה.

על פי שיקול דעתך אפשר להרחיב את הלימוד במקור נוסף מהתניא: 

ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת 'יהי רקיע בתוך המים' וגו', תיבות ואותיות 

אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים 

לעולם להחיותם, כדכתיב 'ודבר אלוהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד' 

כו'. כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן, היו כל השמים 

אין ואפס ממש )שער הייחוד והאמונה פרק א'(.
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יש מאין

שאלה 10: כדאי לסכם על הלוח ובמחברת את הגדרת המושגים שנלמדו:  

מה הוא יוצר?ממה הוא יוצר?מי היוצר?
מה יקרה אם היוצר יפסיק 

את פעולתו?

מאין, אין חומר הקב"היש מאין
קודם

את העולם 
וכל אשר בו

העולם יחזור לאין, חס ושלום, 
באין דבר שיחזיק אותו

אומן יש מיש
בן אנוש

מחומר גלם 
קיים

חפץ, יצירה 
גשמית

יישאר במתכונתו הנוכחית

מסע עם חסידים 

הסיפור החסידי מחדד את התפיסה החסידית בדבר הימצאותו של הבורא בכל מקום ממש.

מבינים: כבר בילדותו התבלט אדמו"ר המהר"ש כבעל כישרון אמנותי וכישרון שכלי רוחני 

בתפיסת רעיונות מופשטים.

מתבוננים במבט חסידי: ילדים קטנים נוהגים לומר כי ה' נמצא בשמים, או בכל מקום, אך הם 

אינם תופסים לעומק שהכול זה ה' וה' הוא הכול. החסיד התפעל מכך שילד הגיע להבנה זו. 

הזאת,  ההבנה  את  לחיות  יכולים  אנחנו  גם  כי  לתלמידים  לומר  אפשר  ומחויבים:  בוגרים 

בכך  לנו  לסייע  שיכולות  הדרכים  אחת  ודבר.  דבר  בכל  ה'  מציאות  את  לראות  ולהשתדל 

היא ההתכוונות שאמירת המילה 'אחד' בקריאת שמע. נוכל להכין קישוט כיתה שיזכיר לנו 

התבוננות זו בכל יום. משפט נוסף מהתפילה שיכול לסייע לנו להמחיש את רעיון 'יש מאין' 

לקוח מהברכה הראשונה בברכות קריאת שמע, ברכת יוצר האור: 'המחדש בטובו בכל יום 

תמיד מעשה בראשית'.
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מטרות  

התלמידים יבינו שהמציאות האמיתית של העולם זה החיות האלוקית שבו. «

ויאמצו את דרך התגובה הראויה לכל אירוע  « התלמידים יפנימו שה' נמצא בכל דבר, 

בחיים, המייחסת הכול לה'.

תקציר נושא היחידה

לאחר שביחידה הקודמת הבנו שהעולם נברא יש מאין ושהבורא נמצא בכל מקום, נגיע כעת 

למסקנה המתבקשת שהעולם בטל למקורו. במילים אחרות: העולם אינו מציאות כשלעצמה, 

כפי שהוא נראה בעיניים הגשמיות; מציאות העולם היא החיות האלוקית שמהווה ומקיימת 

'להתחפש'  יכולה  היא  שונים.  באופנים  לעינינו  ונגלית  מתלבשת  זו  שמציאות  אלא  אותו, 

למדֵּבר, לחי, לצומח ואפילו לדומם. אחת המסקנות לחיינו היא, על פי בעל התניא, שכאשר 

אדם מפנים את ההבנה שכל רגע וכל דבר הוא מאת הקב"ה, הוא מסוגל לראות גם את הטוב 

וגם את הפחות טוב בחייו כרצונו של הקב"ה ולא להתפעל ממאורעות העולם.

מושגים נלמדים

אחדות ה' 

מהלך השיעור 

הכנה למסע 

כדי להמחיש את הרעיון שלא תמיד מה שאנו רואים בעיניים זו המציאות האמיתית, נבדוק 

כמה דוגמאות של אשליה אופטית )תעתועי ראייה(. כדאי להציג בכיתה דוגמאות לאשליה 

אופטית שהכינו התלמידים. דוגמאות נוספות: מעבר חציה ארוך,  גדר,  קווים עם חצים כלפי 

פנים וחוץ(.

ניתן לראות  המחשה מדהימה להבנת הנושא של "מה שנראה לעינינו" אינו כפי המציאות 

בסרטון המדגים טכניקת ציור מדהימה שנראית כתלת מימד, עד שאנשים הושיטו יד לכוס 

מים מצוירת! ]הסרטון באתר מורי הרשת < חיים תניא 2[
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תמונת מסע 

היוצרים במוחנו את התמונה  עיגולים  וחלקי  קווים  רואים  אנו  בתמונת האשליה האופטית 

דרך  ועיגולים.  משולשים  כלל  אין  אף שבציור  זאת,  משולש.  גבי  על  משולש  השלמה של 

התמונה ננסה להסביר שמה שאנו רואים בעיניים, ומה שמפרש המוח שלנו, הוא לא בהכרח 

המציאות האמיתית. באותו אופן אנו רואים את העולם הגשמי כמציאות, אך למעשה, המציאות 

האמיתית לא תמיד גלויה לנו ודבר ה' הוא שמחייה את העולם. את ההבנה הזאת עלינו לזכור 

בכל יום ובכל רגע, בכל דבר שקורה או שלא קורה, כיוון שאין מציאות מלבד בורא העולם.

מסע אל המקורות

מקור 1 — תניא. שער הייחוד והאמונה פרק ג'. ]אם הכיתה מתקשה בקריאת המקור, אפשר 

לקרוא רק את הפסקה הראשונה[

התניא מסביר שהמציאות היחידה הקיימת היא דבר ה'. הסיבה שאנו רואים מציאות אחרת 

היא מכיוון שאין לנו אפשרות להשיג את הראייה האלוקית. הצמצום של הקב"ה מונע מאתנו 

לראות זאת. כמובן שהעובדה שהקב"ה משגיח על כל הנעשה בעולם לא נוטלת מאתנו את 

זכות הבחירה, ואנו משתדלים כמיטב יכולתנו לעשות את מה שאפשר בדרך הטבע.

מקור 2 — פירוש לפרשת 'ראה' מבה"ח אלול ה'תש"נ 

כמציאות,  לנו  נראה  שלנו,  בעיניים  רואים  שאנו  כפי  שהטבע,  שאף  מסביר  הזקן  אדמו"ר 

למעשה הוא מסתיר את העולם האמיתי. אך האדם יכול, על ידי עבודתו, לראות שהמציאות 

שאיננו רואים את  כיצד הדבר מסתדר עם דברי התניא שאומר  היא רק הקב"ה.  האמיתית 

כוח הפועל שבנפעל? מדברי הרבי אנו מבינים שהעבודה שלנו היא ההתבוננות. אנו צריכים 

להתאמץ כדי לגלות את ה' בעולם, ולראות שהכול בעצם זה אלוקות. 

מקור 3  — שיחת יום ה' פרשת 'וישב', י"ט כסלו ה'תשכ"ח

הרבי מסביר שכמו שאדם נורמלי לא מעז לחשוב שהוא מסוגל לברוא עולם, כך אסור לו 

לחשוב שהצלחותיו באו לו בזכות כישרונו ויכולותיו. עליו לזכור תמיד שהצלחותיו כמו גם 

כישלונותיו באו רק מקב"ה. חשוב להדגיש לתלמידים שכשאדם מייחס לעצמו את ההצלחות, 

הוא לכאורה מחשיב את עצמו לאלוקה, כיוון שהוא כביכול העומד מאחורי ההצלחה שלו ולא 

הקב"ה, המחייה כל פרט בבריאה בכל רגע. 

כדי לחדד ולהמחיש את הרעיון אפשר לעשות הפעלה בכיתה לפי קריאת המקור — להזמין 

את התלמידים לספר על מקרים וחוויות אישיות שניכרת בהם יד ה'. להוביל אותם למסקנה 

שלמרות חובת ההשתדלות של האדם, בסופו של דבר, התוצאה היא מאת ה'. כפי שכתוב 

בספר 'חובת הלבבות', שער הביטחון פרק ד', על האדם להאמין שכל הדברים שקיומו תלוי 
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בהם נגזרו מראש על ידי הבורא ואף אדם אינו יכול לשנותם. עליו להאמין שהדברים שקורים 

לו הם הכי טובים בעבורו. אך על אף אמונתו זו, עליו לפעול מצדו כמיטב יכולתו כדי להגיע 

לדברים אלה בדרך הטבע, ולהימנע מלחשוב שרק בזכות הפעולות שלו הוא השיג את הישגיו, 

אלא שה' הוא שעזר לו דרך הפעולות שהוא עשה.

הערה חשובה: ייתכן שיתפתח בכיתה דיון בנושא הסתכלות על הרע בעולם. יחידה זו אינה   c

נותנת מענה לשאלה זו בשל קוצר היריעה, אך אפשר  להרחיב ולהביא את המקור הבא 

המתייחס לשאלה זו: 

וביאור הענין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית דהיינו שהבריאה יש מאין... 

היא בכל עת ורגע שמתהוים כל הברואים יש מאין מחכמתו ית' המחיה את הכל 

וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הוויתו מאין בכל רגע ורגע ממש 

... הרי האין שהיא חכמתו יתברך הוא מקור  האיך יעלה על דעתו כי רע לו? 

לכן  מושג  מפני שאינו  רק  העדן שלמעלה מעוה"ב  והוא  והעונג  והטוב  החיים 

נדמה לו רע או יסורים אבל באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב רק שאינו 

מושג לגודלו ורב טוב וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם להאמין דלית 

אתר פנוי מיני'... ועל כן ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה 

ומי שמתעצב ומתאונן מראה  ומטיב עמו בכל רגע  ממש באמונתו בה' המחיה 

בעצמו שיש לו מעט רע ויסורין וחסר לו איזה טובה והרי זה ככופר ח"ו"

]תניא, אגרת הקודש פרק י"א[  

* עוה"ב: עולם הבא *לית אתר פנוי מיניה — אין מקום ללא הקב"ה * וע"כ — ועל כן * ח"ו — חס ושלום

הנקודה המרכזית בטקסט זה היא, 'שאין רע יורד מלמעלה והכל טוב'. גם מציאות הנראית 

לכאורה רעה בעיני אדם גשמי, בדברים של 'בניי, חיי ומזוני' — לאמיתו של דבר זה עצמו טוב. 

המציאות היא תמיד טובה! לעתים הטוב יורד מהשורש שלו במישרין ואז זה גלוי גם לעיניים 

גשמיות; ולעתים הטוב מסתתר בתוך עטיפה שיוצרת אשליה כאילו מדובר בדבר רע )למשל 

התוכחות שבתורה, שעל פי החסידות הן ברכות מדרגה גבוהה מאוד(. כשהטוב מוסתר מאתנו, 

יש צורך להתאמץ ולהתחזק בביטחון, להאמין בלב שלם שזה טוב ממש. 

הרחבה נוספת לנושא הטוב והרע בעולם ביחידה 6 - הכל לטובה, גם זו לטובה.
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מענה לשאלות:

שאלה 1: דיבורו של הקב"ה.  

שאלה 2: אילו יכולנו לראות בגופנו הגשמי את האלוקות...  

שאלה 3: לפי התניא איננו יכולים לראות את כוח הפועל כי עיניים גשמיות רואות גשמיות.  

שאלה 4: היינו רואים את האלוקות שמאחורי הדברים.  

שאלה 5: העולם שלנו מעלים על האלוקות שבו.  

שאלה 6: באופן טבעי אדם רואה את העולם הגשמי אך על ידי עבודה יכול להבין בבחינת   

'ראיה' שהכל זה ה'.

שאלה 7: לדברי התניא בעיני בשר אין אנו רואים אלוקות, אך הרבי אומר שעל ידי עבודה   

אנו מסוגלים לרכוש ראיה פנימית שאינה רק גשמית.

זוהי    10: הרבי מכנה בכינוי 'פרא אדם' אדם שמייחס לעצמו את הצלחותיו, שכן  שאלה 

עבירה על איסור 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה' - בבחינת 'אלוקים אחרים'.
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תשבץ מסכם — ניתן לצלם לתלמידים

יש לפתור את ההגדרות ולשבץ אותן בתשבץ השלד

1

7

3

4

2

6

8

5

10

9

פתחו את ראשי התיבות: ח"ו )2, 5(.  .1

ההפך מ־'יש מיש' )2, 4(.  .2

כתב את שער הייחוד והאמונה )5, 4(.  .3

בעיניים של אדם גשמי )5, 3(.  .4

השורה התחתונה של החסיד )3, 3, 5(.  .5

משמים לא יורדים דברים רעים )3, 2, 4, 6(.   .6

פתחו את ראשי התיבות: עוה"ב )4, 3(.  .7

החסיד הסוחר )6, 7(.  .8

חישוב של רווח מול הפסד.  .9

לא מאמין.  .10
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פתרון התשבץ: 

1

7

3

4

2

6

8

5

10

9
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א

עקצלקנימיב

מלדרוערי

מ

רפכ

נז

הלע

מסע עם חסידים — רבי בנימין קלעצקער

הסיפור מדגיש את התפיסה החסידית שבכל מצב קיים, המציאות האמיתית בשורה התחתונה 

היא 'אין עוד מלבדו' ולאור אמונה זו יש לחיות את היומיום.

סיפור זה מופיע גם במכתב הרבי, ובמכתב יש תוספת מעניינת, שבה מודגש עד כמה האמונה 

של החסיד ש'אין עוד מלבדו' הייתה כה טבעית, עד שאפילו לא היה צריך התבוננות מיוחדת 

זו. זה היה ברור וטבעי מבחינתו, שכמו בשעת התפילה אפשר להיות  כדי להגיע למסקנה 

ביריד )בשוק(, כך גם בעת היריד אפשר להשיג אחדות ה' ש'אין עוד מלבדו'. בדיוק כשם 

שהיריד יכול להיכנס לתפילה כך התפילה יכולה לחדור ליריד. 
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מבינים: רבי בנימין היה שילוב של סוחר וחסיד. הוא עשה כמיטב יכולתו להצליח במסחר, 

וערך מאזנים בקביעות על מנת לבדוק את הכנסותיו; אך המסחר לא בא על חשבון חסידותו. 

לכן המאזן שלו היה מורכב אמנם מחשבונות של הכנסות והוצאות, רווח והפסד, כמו כל סוחר; 

אך בשורה התחתונה הוא לא שכח לציין 'אין עוד מלבדו'. 

רבי בנימין מתואר כעובד ה' המאריך בתפילה, חסיד הזוכר גם בעסקיו מי באמת מנהל את 

העולם. כסוחר היה מצליח, מאורגן.

לחם'  לחכמים  לא  וגם  המלחמה  לגבורים  ולא  המרוץ  לקלים  'לא  אומר  הכתוב  מתבוננים: 

)קהלת ט, יא(. דומה כי רבי בנימין הצליח להפנים זאת, וגם כאשר עסקיו שגשגו הוא לא 

שייך זאת לחוכמתו ולכישרונו אלא לרצון ה'. לעתים קשה לנו לייחס לה' הצלחה או הישג 

שעמלנו עליו רבות. טבע האדם הוא לייחס את ההצלחה שלו לחוכמתו ולתחבולותיו, לכוח 

גופו ולהשתדלותו. 

בוגרים ומחויבים: כאן מוצע לתלמידים להכיר בעובדה שהכול מאת ה'. תפיסת עולם כוללת זו 

מסייעת לאדם להתמודד עם הטוב ועם הרע בחייו, מונעת ממנו גאווה כשהוא מצליח, ומונעת 

ממנו ייאוש בעת צרה. מכיוון שאין רע יורד מלמעלה, קל לנו יותר לראות בכל דבר שקורה 

את הטוב שבו.

בפרק מסע אל עצמי מוצע לתלמידים להתבונן בדברים שיש להם, או בדברים שחסרים להם, 

ולהבין שהמאזן אצל חסיד הוא: 'אין עוד מלבדו' — גם כאשר יש יותר, וגם כאשר יש פחות.
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יחידה 5  השגחה פרטית

מטרות

התלמידים יעמיקו בנושא ההשגחה הפרטית על פי שיטת החסידות. «

התלמידים ילמדו לראות בכל מצב ומקרה בחייהם השגחה פרטית ובכך ירכשו תפיסת  «

עולם המקבלת באהבה את המציאות.

התלמידים יסיקו מרעיון ההשגחה הפרטית מסקנות בעבודת ה': יראת שמים, דקדוק  «

במצוות, אמונה שהכול לטובה ועוד.

מושגים נלמדים

השגחה פרטית

תקציר

השגחה פרטית אינה רק מאורע שבו אנו רואים בגלוי את יד ה' בעולמנו. על פי החסידות, כל 

פרט ופרט באדם ובמינים האחרים )דומם, צומח חי( הם בהשגחה פרטית מופלאה המשתלבת 

יחד במלאכת מחשבת. בכל דבר יש חיות אלוקית והוא מושגח ומכוון לתכלית הכללית של 

בריאת העולם. כאשר מתבוננים בהשגחה זו מסיקים על חשיבותה של יראת שמים, ומבינים 

עד כמה חשוב לקיים כל מצווה ומנהג, כדי להתאים לתמונה הגדולה. כשאנו 'חיים' השגחה 

פרטית ויודעים כי הכול מאת ה' בכל רגע, אנו מקיימים את 'בכל דרכיך דעהו', וזאת גם 

במערכות יחסים בינאישיים.

מהלך השיעור

הכנה למסע 

נבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה בסיפורים שבהם ניכרת 'השגחה פרטית' גלויה, וזאת 

כהכנה להעמקה בנושא ההשגחה כפי שמובא בחסידות.

תמונת מסע

התמונה מראה כי הסדר במטבח חשוב לבעלי הבית ולכל דבר יש מקום משלו. משל זה מובא 

בשיחה של הרבי בכ"ח באייר תשמ"ה, והנמשל הוא כמובן 'בעל הבירה' — הקב"ה — שקבע 

את הסדר בעולמו, וייעד לכל פרט מקום ותפקיד.
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מסע אל המקורות 

תמונות הפרח והאייל נועדו להמחיש כי ההשגחה חלה גם על חי, צומח ודומם וגם על מה 

שאינו גלוי לפנינו. גם את צבעי הפרח ואת המבנה המורכב של בעלי החיים יצר הקב"ה בדיוק 

ובכוונה מופלאים, ובמילים שלנו — בהשגחה פרטית.

מקור 1  — הגמרא במסכת חולין היא אחד המקורות של רעיון ההשגחה בחסידות. 

שאלה 3: רבי יוחנן רואה בעוף שטורף דג כשליח המבצע את גזר הדין האלוקי.  

שאלה 4: המסקנה ממקור זה היא שהשגחה פרטית היא גם על כל מאורע שנראה טבעי.  

שאלה 5: הסיבה הפנימית לפי הרבי, לכך שיש השגחה פרטית על כל פרט ופרט היא:  

"אלא עוד זאת דתנועת פרטית של נברא יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה 

]...[ דבצירוף ואיחוד כל הפעולות הפרטיות ]...[ נשלמה כוונה העליונה בסוד 

הבריאה כולה".

משלימה    פרטי  עשב  תנועת  שאם  היא  וכוונתו  האדם...'  'ויתבונן  אומר  הרבי   :6 שאלה 

את כוונת הבריאה, קל וחומר שכך הדבר בבני אדם ובעם היהודי בפרט. אדם צריך להכיר 

בחשיבות כל מעשה קטן שלו ותרומתו לסדר הגדול.

שאלה 7: יהודי חי השגחה פרטית בכך ש: א. הוא יודע שכל מצווה חשובה ומדקדק בה;   

ב. בכל דבר שהוא עוסק הוא רואה השגחה פרטית; ג. הוא מבין שכל פגישה עם יהודי היא 

משמים.

שאלה 8: המפגש עם כל דבר ודבר הוא בהשגחה פרטית שפועלת לשני הכיוונים, כי גם   

אותו דבר / אדם זקוק היה להיתקל בו עצמו למשל אדם שקיבל עבודה היה זקוק לה באופן 

אישי, וגם העניין — העבודה — הייתה זקוקה לאותו אדם דווקא.

שאלה 9: האמונה בהשגחה פרטית משפיעה על יראת השמים, ודקדוק במצוות.  

שאלה 10: כשהאדם מתבונן בהשגחה פרטית הוא מתמלא בפנימיותו ביראת שמים, שכן   

הוא מבין שהקב"ה בוחן כליות ולב והכול מכוון בעולמו.

מסע עם חסידים

הסיפור מדגים גישה חסידית להשגחה פרטית שלפיה, גם מה שנראה שאינו לטובה מכוון 

משמים. התבוננות כזאת ממלאת ביראת שמים ועבודת ה'.

למתרחש  ולהגיב  בחייהם  פרטית  בהשגחה  להתבונן  מהתלמידים  נבקש  הסיפור  בעקבות 

בחייהם מתוך אמונה שהכול לטובה — ועל כך בפרק הבא...

5 יחידה 
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יחידה 6  הכול לטובה, גם זו לטובה

מטרות

התלמידים יעמיקו בגישה החסידית של 'הכול לטובה'. «

התלמידים יפנימו את החשיבות שבאימוץ נקודת מבט חיובית על המתרחש בחיינו, ועל  «

השפעתה של הפרשנות שלנו על יכולת ההתמודדות שלנו עם המציאות הקשה לעתים.

התלמידים יַתרגלו התבוננות במצבים בלתי רצויים ברוח איגרת 'להשכילך בינה'.  «

תקציר נושא היחידה

ביחידה זו נלמד ש'אין רע יורד מלמעלה'. כל מה שנעשה בעולם הוא מאת ה' — והכל לטובה.

החיים מזמנים לנו מצבים בלתי נעימים, קשיים, ולעתים אף ניסיונות קשים וייסורים. אם 

לנו  נדמה  אם  גם  לטובה,  הכול  בפנימיות  ה',  מאת  שהכול  שמכיוון  נבין  להתבונן,  נשכיל 

לפעמים שקורים לנו דברים רעים. הטוב מסתתר וקשה מאוד לראותו, קל וחומר להרגיש 

אותו.  

תורת החסידות מרוממת אותנו להבנה שנקודת המבט של האדם ורמת האמונה שלו מסייעות 

בידו לראות ואף להרגיש אחרת את המציאות. עלינו להתבונן בכל זמן ובכל מצב מתוך אמונה 

שהכול לטובה, ולבחור בחיי הרוח ולא בחיי החומר לבדם. לעתים אנו זוכים לאחר זמן להוכחה 

שאכן הרע והייסורים הם לטובה, כפי שקרה לרבי עקיבא ולנחום איש גמזו )הסיפור מובא 

בהמשך(.

בע"ה בביאת המשיח נזכה כולנו לראות בגלוי את אותו טוב נעלם, וכדברי הרבי במכתבו 

המפורסם למר יצחק בן צבי: 

הגאולה  ציור  בדמיוני  להתרקם  התחיל  לזה,  קודם  ועוד  ל"חדר",  הלכי  'מיום 

העתידה — גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה, שעל ידה 

יהיו מובנים יסורי הגלות, הגזרות והשמדות ]...[ והכל יהיה באופן אשר בלבב 

שלם ובהבנה מלאה — "יאמר ביום ההוא: אודך ה' כי אנפת בי" )ישעיהו יב, א('.

]אגרות קודש חלק י"ב, ע' תי"ד[ 

c  הערה חשובה: התכנים ביחידה זו הם 'נגיעה' בלבד בנושא רחב ועמוק מני ים. 
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6 יחידה 

מושגים נלמדים

להשכילך בינה 

מהלך השיעור

הכנה למסע

מומלץ לשוחח עם תלמידי הכיתה, ולהציע למעוניינים בכך לשתף את חבריהם  בדברים בלתי 

רצויים בחייהם שהם היו רוצים לראותם משתנים לטובה. אפשר לשוחח על אירוע מסוים 

שהוזכר בכיתה, ולשאול אם הוא אכן שלילי, ואם כן, להזמין את התלמידים להציע פתרון 

כיצד להתמודד עם הדבר.  

תמונת מסע

תמונת המסע מציגה אדם המרכיב משקפיים. התמונה מעבירה את המסר שאפשר לשפר את 

גם את הראייה הרוחנית  כי  נראה  הראייה כאשר אנו מרכיבים עדשות מתאימות. בהמשך 

אפשר לשפר על ידי הרכבת 'משקפיים' חסידיים: כשאנו נתקלים בקושי לראות את הטוב 

במתרחש סביבנו, נשתמש בהתבוננות שתלמד אותנו להבין כי הטוב לא תמיד גלוי אך בהכרח 

קיים.

מסע אל המקורות

מקור 1 — משנה מסכת ברכות: המשנה מלמדת אותנו כי האדם חייב להתייחס לטוב ולרע בחייו 

— לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה כי הכול מאת ה'.  

שאלה 1: אדם חייב לברך לה' בכל מצב, על הרעה ועל הטובה.  

שאלה 2: לפי המשנה, 'מאודך' הכוונה היא שיש להודות לה' מאוד, בכל אופן ובכל מידה   

של הקב"ה.

מקור 2  — אור החיים )על דברים פרק כ"ו(: 'אור החיים' מלמד אותנו שלא רק חובה להודות 

לה' על הרעה כשם שמברכים על הטובה, אלא כיצד אפשר להגיע למצב כזה של הודיה גם על 

משהו לכאורה שלילי — להעמיק בתחושת הטוב והיוקר של התורה והחיים הרוחניים.

שאלה 3: אדם יכול לחוש שענייני העולם אינם נחשבים אצלו על ידי הבנה שהתורה כוללת   

את כל הטובות שבעולם.

שאלה 4: אימוץ ההרגשה שענייני העולם אינם נחשבים, מסייע לנו לקבל בהשלמה קושי   

וייסורים, כיוון שאנו מבינים שדברים גשמיים אינם העיקר, ויש טוב מאחורי מה שנראה רע 

)למשל, במצב של עוני גשמי, עדיין יכולה להיות הרחבה רוחנית, וממנה נובעת שמחה(.



37

הכול לוובהג גם זו לוובה

מקור 3 — תניא, אגרת הקודש יא: בעל התניא מלמד אותנו כיצד ניתן להגיע לדרגה גבוהה 

— להרגיש שהכול לטובה, ואין רע יורד מלמעלה. ביחידה מובאים שלושה קטעים מאיגרת 

'להשכילך בינה', הנותנת התבוננות יסודית על הטוב והרע בחיינו, התבוננות שבכוחה להביא 

אף לתחושת הלב שהכול לטובה ואין רע יורד מלמעלה. 

אחד  את  מהם  אחד  לכל  להתאים  מהם  ונבקש  הקטעים  שלושת  את  התלמידים  עם  נקרא 

ממשפטי הסיכום המובאים בחוברת: 

קטע 1 — 'צריך לרצות אלוקות ולא דברים גשמיים, וכך ניתן להשכין את אור ה''.  —

קטע 2 — 'הכול לטובה, הכול מאת ה' מקור הטוב'.  —

קטע 3 — 'ייסורים הם ניסיון לראות אם אדם נמשך אחרי גשמיות או מתעלה אל הרוחניות'  —

שאלה 5:   

יש לבטל רצונות בענייני העולם )למשל: שיהיה לי כסף, שיהיה לי נעים, וכדומה(. א.  

אדם צריך לשאוף בחייו לעסוק במילוי רצונו של ה'.  ב.  

הרע אינו רע באמת משום שהמקור לכל מה שקורה, כולל הייסורים, זה מלמעלה, מאת ה',  ג.  

ומלמעלה לא יורד רע. זה מקור החיים והטוב והעונג.

ציטוט מקטע התניא: 'כי עיקר בריאת האדם בעוה"ז הוא בשביל לנסותו בניסיונות אלו'. ה.  

בבסיס כל ניסיון טמונה התלבטות בין אמונה בקב"ה והחיים האמיתיים, לבין מתן חשיבות  ו.  

לחיי הגוף וענייני העולם הזה.

הקשר בין המילים 'ניסיון' ו'נס' הוא, שהניסיון מגיע ממקום גבוה )נס(. הידיעה שהניסיון  ז.  

מגיע מלמעלה נותנת כוח לעמוד בניסיון. אפשרות נוספת: עמידה בניסיון מגביהה את 

האדם מבחינה רוחנית.

שאלה 6: איגרת 'להשכילך בינה' מלמדת שהכול מאת ה', שהוא מקור הטוב ושאין רע יורד   

מלמעלה.

נקודת מבט נוספת שעשויה לסייע להרגיש פחות את הייסורים היא להסתכל תמיד על היש 

ועל הטוב ולא על החסר והרע )המחצית המלאה של הכוס(.

7: הדבר הטוב שקרה לחסיד הוא הולדת בנו. הדברים הלא טובים )לדעת כותב    שאלה 

המכתב(: בעיות בריאות שלו ושל זוגתו ובניהם, פרנסה, עצבנות וכדומה.

שאלה 8:   

רצויים  דברים שאינם  פירט  ובייאוש,  בקשיים  והתרכז  עצבות  בנימה של  כתב  החסיד  א.  

בגשמיות.

הרבי מוכיח את החסיד על כך שהוא מתעקש לראות בכל מצב את הקושי ומסיח דעתו  ב.  

לגמרי מהטוב שמראים לו ממעל. 

הרבי מבקש מהחסיד לאמץ נקודת מבט חסידית — לחשוב טוב ולהתרכז בטוב. ג.  
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6 יחידה 

 הרחבות
רבי עקיבא ורבו, נחום איש גם־זו

הגמרא )מסכת ברכות דף ס עמוד ב( מספרת על רבי עקיבא שאמר: 'כל דעביד רחמנא לטב 

עביד' ]= כל מה שעושה אלוקים לטובה עושה[. 

זו  'גם  דבר:  כל  לומר על  גם־זו שנהג  איש  נחום  בשני מקומות אחרים בגמרא מסופר על 

לטובה' )מסכת תענית דף כא, עמוד א; מסכת סנהדרין דף קח, עמוד ב(.

מה ההבדל ביניהם? סיפורו של רבי עקיבא מובא בלשון תרגום ואילו של נחום איש גם־זו 

בלשון הקודש. לשון הקודש היא קדושה ומבוררת. כל העניינים בלשון הקודש ברורים. זאת 

אומרת, שרואים בבירור שהכול לטובה. אבל בפתגם בארמית 'כל דעביד רחמנא לטב עביד', 

ראיית הטוב שבו מכוסה במידה כלשהי. 

רבי עקיבא הלך בדרך ולקח עמו נר, חמור ותרנגול. נר — שיוכל ללמוד תורה אפילו בחושך, 

חמור — שיישא את משאותיו, תרנגול — שיעיר אותו בחצות. הקדוש ברוך הוא זימן שלא 

יאפשרו לו להיכנס לעיר והוא נשאר ללון בשדה. לפתע נשבה הרוח וכיבתה את הנר, בא אריה 

וטרף את החמור, בא חתול וטרף את התרנגול. אמר על כך רבי עקיבא 'כל דעביד רחמנא לטב 

עביד'. בבוקר הסתבר בדיעבד שהאירועים הללו, שבִעתם נחשבו למצערים — הצילו את רבי 

עקיבא מחיילים שפשטו על העיר באותו הלילה.

נחום איש גם־זו יצא בשליחות למלך רומי ובידיו אבנים טובות ומרגליות מתנה למלך. בלילה 

נגנבו ממנו האבנים הטובות ובמקומן מילאו את ארגזו בחול. אמר על כך נחום איש גם זו 'גם 

זו לטובה' — אם יהודים הטילו עליו שליחות למלך עליו לעשות אותה והקב"ה יעזור.

לרבי עקיבא אכן היה צער שאיבד את החמור והתרנגול, ישב בחשכה ולן בשדה. אלא שהצער 

היה בשביל טובה, בשביל להינצל מצער גדול עוד יותר. 

נחום איש גם זו לכתחילה לא הרגיש שום היזק. המאורע עצמו של החלפת האבנים הטובות 

בעפר היה בעיניו דבר טוב. אדרבה, אילו היה מביא אבנים טובות, מי יודע אם זה אכן היה 

מתקבל על המלך, שהרי בבית המלך לא חסרות אבנים טובות. אבל העפר שהוא הביא התקבל.

 ]על פי ליקוטי שיחות חלק ב' עמוד 393-394[.

מסע עם חסידים 

משני  והתגלותו  הטוב  כיסוי  את  הממחיש  ללב,  נוגע  מהחיים  סיפור  הוא  המובא  הסיפור 

הצדדים ומפגיש ביניהם. 

מבינים: בשלב כישלון האירוע היה הטוב מכוסה, אולם הגילוי המאוחר, שבזכות פעולתו יהודי 

מסוים התקדם למקום חיובי, הוא זכייה בגילוי של הטוב הנעלם. הטוב האלוקי היה קיים כל 

העת רק שלא ניתן היה לראות אותו בתחילה.
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הכול לוובהג גם זו לוובה

מתבוננים: השליח ראה את תוצאות הפעולה ולכן חש התרוממות רוח.

היהודי — זכה לראות השגחה פרטית, את יד ה' המנחה אותו, ולמרות הייסורים הקשים שלו 

קרבת ה' הפיחה בו רוח חיים חדשה.
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יחידה 7  יסודות הנפש הבהמית

מטרות

התלמידים ילמדו על המושגים 'קדושה' ו'קליפה' ויכירו את דרגות הקליפה על פי משנת  «

החסידות. 

לבין  « בינה  ההבדל  על  ויעמדו  היהודי  הבהמית של  הנפש  מבנה  יכירו את  התלמידים 

הנפש הבהמית של גוי.

התלמידים ילמדו כיצד מבנה הנפש הבהמית משפיע עלינו בחיי המעשה וכיצד ניתן  «

לרתום אותה לעבודת ה'.

מושגים נלמדים

נפש אלוקית, קדושה, קליפה, סטרא אחרא, קליפת נוגה, שלש קליפת טמאות, ארבעה יסודות

תקציר נושא היחידה

ביחידה זו נלמד על מהותה של הנפש הבהמית של היהודי. מקורה של נפש זו הוא מ'קליפת 

נוגה' — מושג בחסידות המתאר דבר שיש בו גם טוב וגם רע ושניתן להפוך אותו לטוב אם 

משתמשים בו לשם שמים. 

באופן טבעי, קיימות בנפש הבהמית של היהודי מידות טובות ואף רעות, הנובעות מארבעת 

היסודות שבכל נפש: אש, מים, רוח ועפר. בכוחו של היהודי לתעל את המידות שלו, גם אם 

הן רעות, למטרות טובות בעבודת ה'. 

מהלך השיעור

הכנה למסע 

כדי להמחיש לתלמידים את קיומם של טוב, רע וסתמי בעולמנו, הם ישחקו במשחק 'חי, צומח, 

דומם' ויגלו כי ניתן לסווג את הערכים השונים על פי היותם טובים, רעים או סתמיים. נערוך 

עם התלמידים דיון קצר בנושא. מושגים אלו יהיו הבסיס להבנת מהותה של הנפש הבהמית 

בהמשך השיעור.
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יסודות הנפש הבהמית

תמונת מסע 

בפרק זה מובאת תמונה של פרי בעל קליפה אשר תמחיש לתלמידים את ההבדל בין קליפת 

הפרי לבין תוכנו. על המורה לעורר את השאלה לאיזו מהקטגוריות המוצגות )קדושה, קליפה, 

קליפת נוגה( שייכת הנפש הבהמית.

מסע אל המקורות

מקור 1 — האדם הוא שיקוף של העולם. נכיר את ארבעת היסודות המרכיבים את העולם כפי 

שמובא ברמב"ם, ומהם נתקדם לדיון על תכונות אנושיות הנובעות מכל יסוד. להלן חלוקת 

התכונות המתקשרות לארבעת היסודות:

התלהבות, הישגיות, שאיפה לכיבוש, כעס, רצון לשליטה חום — אש:     

קלילות, נטייה לרוחניות, פטפוטים חסרי משמעות אוויר — רוח:    

רכות, חיפוש תענוגים, גמישות לחות — מים:    

כבדות, יציבות, עצלות, ייאוש  אדמה — עפר:    

 להרחבה 
כל  היסודות הם לא רק המרכיבים של הדברים; תכונותיהם מהוות את מצבי הצבירה של 

החומרים בעולם. כפי שמסביר הרמב"ם, אי אפשר לתפוס את הצורה שבה היסודות מרכיבים 

את הכול, אלא רק בצורה מגושמת. נראה בעניין זה ציטוט מדברי הרבי:

יש לזכור זאת כשאנו בוחנים את המונח 'יסודות' הנזכר בספר הזוהר, במדרש רבה, בקבלה 

משהו  המונח  של  פירושו  אין  חב"ד.  חסידות  של  אחרים  ובמקורות  בתניא  וכמובן,  וכו', 

או  הבניין'  'אבני  כביכול  הם  אלה  אלא  לשינוי,  או  לפירוק  ניתן  אינו  רגילות  שבנסיבות 

המרכיבים שמהם מורכב כל דבר הקיים בעולם. אציין גם, כי ישנה אסכולה אחרת הרואה את 

ארבעת היסודות הללו לא לפי ההיבט הפיזי שלהם, אלא באופן איכותי, כלומר, 'אש' במובן 

של תכונות החום והיובש, 'מים' במובן של קרירות ולחות, וכן הלאה.  

השיטה האחרונה מבין השתיים היא דברי הרמב"ם בספר היד החזקה בתחילתו.

במכתבו זה מסביר הרבי את כל האמור לעיל, אך מוסיף לכך עוד רעיון מרתק:

'יש הסוברים כי מדובר בארבעת היסודות הבסיסיים הבאים: חיובי, שלילי, אנטי־חומר, חומר'.

מקור 2 — ב"לקוטי אמרים" פרק א' מסביר אדמו"ר הזקן כי  המידות הרעות בנפש הבהמית 

נובעות מארבעת היסודות בהתאם לתכונותיו של כל יסוד. חלק מהתכונות מובאות בפירוש 

במקור, ואת חלקן יבינו התלמידים על פי ההקשר בין היסוד למידות )יש לכוון אותם במציאת 

ההקשר לפי הצורך(:
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 7 יחידה 

שאלה 2:

הקשר בין היסוד למידותהמידות הבאות ממנוהיסוד

טבע האש לעלות למעלה, כך גם גאווה כעס וגאווהאש
וכעס  באים מתחושת עליונות

המים מצמיחים כל מיני סוגי תענוג — כמו תאוות התענוגיםמים
שתייה, טריות במזון )לחות(. במאכל יבש 

וחסר טריות אין תענוג

הוללות, ליצנות רוח
התפארות ודברים 

בטלים

לרוח אין ממשות, כך גם המידות הנובעות 
ממנה חסרות תוכן 

העפר הוא היסוד הכבד ביותר, כך המידות עצלות ועצבותעפר
הנובעות  ממנו מסמלות כבדות וחידלון

ל'קליפה', הנקראת גם בשם  כי הנפש הבהמית אכן שייכת  יסיקו התלמידים  מתוך הנלמד 

'סטרא אחרא' )צד אחר — ההופכי לקדושה(,  ולכן היא כוללת מידות רעות אך יש בה גם טוב. 

מקור 3 — בהמשך הפרק מציג אדמו"ר הזקן את ההבדל בין הנפש הבהמית של היהודי לזו 

של הגוי. אף שהמבנה שלהן דומה, שורשה של הנפש הבהמית של היהודי בא מ'קליפת נוגה' 

שהיא גם רעה וגם טובה, ולכן יש בה מידות רעות וטובות הגורמות ליהודי לעשות חסד גם 

כאשר הוא לא מתכוון לעבוד את ה'. סיפור הלווייתו של החייל הבודד שון כרמלי ממחיש 

זאת, כיוון שרואים בו את תכונת הערבות ההדדית שיש ביהודים רבים בלי קשר למצבם הדתי 

ובלי חשיבה על רווח אישי. 

את המידות שבנפש הבהמית של היהודי ניתן להעלות לקדושה על ידי עבודה. לעומת זאת, 

שורש הנפש של הגוי היא מ'ג קליפות טמאות' שבהן הרע גובר מאוד, ולכן אין בה מידות 

טובות ללא רווח אישי, ולא ניתן להעלותן לקדושה )למעט חסידי אומות העולם(.

שאלה 4: הנפש הבהמית של היהודי מקליפת נוגה ושל הגוי מקליפות הטמאות.

שאלה 5: המידות המתוארות הן מידות טובות שאדם נולד איתן, אך הן כלולות בקליפת נוגה 

מכמה סיבות: הן יכולות להיות מוטות לטוב או לרע, למשל רחמנות על אכזרים. וכן, אלה 

מידות טבעיות שעדיין לא נרתמו לעבודת ה'.

שאלה 6: המקרה מתאר גמילות חסדים ללא תמורה או רווח אישי.

הצעה לפעילות 

ניתן להביא לכיתה שתי קופסאות זהות ולשאול מה ההבדל ביניהן. לאחר מכן לפתוח את 

הקופסאות ולראות שאחת ריקה ואחת מלאה בדבר טוב. כך הם שני הסוגים של הקליפה, 
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האחת מעלימה על הטוב וניתן למצוא אותו, ובשנייה אי אפשר למצוא בה טוב כלל )אין המשל 

מתאים לכל פרטי הנמשל(. 

שאלה 7:

סיכום הגדרת המושגים שנלמדו בלוח/במחברת:

עפררוחמיםאשארבעת היסודות:

סוג הקליפה:

ממה מורכבת 

הקליפה )טוב/רע(:

נפש בהמית של גוי

שלוש קליפות טמאות

רע

נפש בהמית של יהודי

קליפת נגה

טוב             רע

מסע עם חסידים 

הסיפור ממחיש כיצד ניתן לרתום תכונות שליליות של  הנפש הבהמית השייכת לקליפת נוגה, 

לעבודת ה' באופן מהפכני — אפשר לתעל את המידות הרעות שבה לשם שמים. 

נבקש מהתלמידים להדגים זאת מתוך חיי היומיום.

ניתן להוסיף דוגמאות דומות )אך מומלץ לחשוב היטב כיצד להציג זאת(:

חוצפה — עזות דקדושה; מרירות — חזרה בתשובה; קפדנות — דקדוק במצוות.

מסע אל תוך עצמי

בחלק זה יזהו התלמידים את היסוד הבולט באישיותם, ויישמו את הנלמד על ידי ניתוב המידה 

הדומיננטית שלהם )חיובית יותר או חיובית פחות( לעבודת ה'. 

יסודות הנפש הבהמית
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יחידה 8  כוחות הנפש האלוקית

מטרות

התלמידים יתוודעו להגדרת מבנה הנפש האלוקית על פי התניא, המחולקת לכוחות שכל  «

ומידות.

התלמידים ילמדו כי כוחות השכל הם המקור למידות. «

מושגים

נפש אלוקית, עשרת כוחות הנפש, שכל, 'ִאמות', מידות, 'תולדות', 'מוח שליט על הלב'

תקציר נושא היחידה

הנשמה האלוקית כוללת עשר בחינות הנחלקות לשניים: שלושת כוחות השכל )חוכמה, בינה 

ודעת( ושבע מידות )אהבת ה', יראת ה', לפארו וכדומה(. עשר בחינות אלו נשתלשלו מעשר 

הספירות העליונות הנחלקות גם הן לשניים: חוכמה, בינה ודעת + שבע המידות העליונות 

וכשם ששלוש הספירות הראשונות נקראות  וכדומה הנולדות מהן(.  גבורה, תפארת  )חסד, 

'ִאמות', משום שמהן נמשכו ו'נולדו' שבע המידות העליונות — כך גם בנפש האדם, מידות 

הנפש הן 'תולדות' של כוחות השכל — חוכמה בינה ודעת.

מהלך השיעור

הכנה למסע

כפתיח לנושא הנפש האלוקית נבקש מהתלמידים לזהות את קולות הנפש האלוקית והבהמית 

שבתוכם, באמצעות התלבטות שחוו. בכך למעשה 'נעיר' את הנפש האלוקית ללמידה על־

אודותיה.

תמונת מסע

תמונת המסע מציגה התבוננות מדעית במבנה גוף האדם המעוררת שאלות על משמעותו של 

מבנה זה. התמונה מציגה עיקרון יסודי של תורת הסוד, שלפיו האדם, גם גופו וגם הנשמה 

הקדושה שבו, נברא בדמותו של הקב"ה. נלמד כי אצל הקב"ה — ובהשתלשלות גם באדם — 

קיימים כוחות שכל ומידות הנמצאים זה תחת זה, בהתאמה.
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כוחות הנפש האלוקית

מסע אל המקורות 

מקור 1 — תניא: במקור זה נכיר את החלוקה הכללית של כוחות הנפש האלוקית על פי התניא 

— שכל ומידות. נתוודע לאופן שהם באים לידי ביטוי בנפש האלוקית, ונפרש את המהות של 

כל אחד מן הכוחות: חכמה , בינה, דעת, אהבה, יראה וכדומה, כמפורט בספר לתלמיד.

שאלה 1: החלוקה היא לשכל ומידות.  

האלוקית    הנפש  מידות  )ב(  באלוקות;  ובהתבוננות  בתורה  משכיל  האדם  )א(   :2 שאלה 

פונות כלפי הקב"ה.

שאלה 3: "שעה ארוכה למדתי תניא ופתאום הבנתי כמה אני קטן וכמה הקב"ה גדול" —   

בינה הגורמת ליראה.

"בכל שבוע אני לומדת שיחה על הפרשה ואחר כך מיישמת את הדברים בחיים שלי במשך 

כל השבוע שאחר כך" — דעת.

"פירוש רש"י כל כך עמוק ומדויק!" — חוכמה.

מקור 2 — רמב"ם: דרך דברי הרמב"ם נתוודע לטבע בנפש האדם: התבוננות שכלית בגדולת 

ה', בחוכמתו וכדומה מביאה לרגשות כלפיו — אהבה, יראה ועוד. זהו חידוש ביחס לדעה כי 

לא ניתן לצוות על הרגש — ליצור רגשות חדשים.

הצעה: אפשר לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות מחייהם שבהן הם שינו רגשות באמצעות 

ונימוקים  כגון, נרתעו תחילה ממאכל מסוים, אבל בעזרת שכנוע שכלי  עבודה עם השכל, 

הגיוניים למדו לאהוב אותו.

רגשיים —    ולכוחות  ודעת,  בינה  לכוחות שכליים —  4: הרמב"ם מתייחס בדבריו  שאלה 

אהבה ויראה.

שאלה 5: התהליך המתואר בדברי הרמב"ם הוא התבוננות שכלית שמולידה מידות.  

מקור 3 — תניא: אדמו"ר הזקן מרחיב בכך שהחב"ד הם ִאמות למידות. מהם נולדות המידות, 

הרגשות.

שאלה 6: חב"ד נקראות ִאימות כי הן מולידות רגשות.  

שאלה 7: המידות הן התולדות, כי הן נוצרות ממשהו.  

שאלה 8: בעל התשובה קלט משהו, חשב עליו, ונוצרו אצלו מידות.  
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מסע עם חסידים 

הסיפור מציג את העיקרון "מוח שליט על הלב" כתכונה המבדילה את האדם מן החי שכן 

האדם מפעיל את כוחות השכל, מתבונן, ועל ידי כך הוא יכול לגרום שגם מידותיו ורגשותיו 

יהיו ראויים. 

מבינים: חידושה של החסידות הוא הדרישה למידות מבוקרות ומושכלות, 'מוח שליט על הלב', 

בשל טבע הלב להיות נשלט על ידי המוח. היהודי מצא כי מידותיו הטובות אינן 'תולדה' של 

איננו משתמש  הוא  בו באופן טבעי, ללא התבוננות שכלית מקדימה;  קיימות  השכל, אלא 

בשכלו לשלוט על מידותיו; לכן, מידותיו, אף שהן טובות — הן כשל בעלי חיים שבטבעם הם 

בעלי מידות טובות.

מתבוננים: האדם נברא כאשר ראשו לעולם גבוה מלבו. בכך ניכר טבעו — המוח מוגבה —

שולט — על הלב. לעומת זאת, ראשו של הנחש, לדוגמה, הוא בגובה לבו שכן בבעלי חיים לא 

קיים טבע זה.

בוגרים ומחויבים: מוצע לתלמידים לנסות את עקרון ה'מוח שליט על הלב'.

8 יחידה 
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יחידה 9  בין שכל לרגש

מטרות

ולכיוונים  « בתוכם,  הנפשות  בשתי  ושכל  נפש  כוחות  של  לקיומם  יתוודעו  התלמידים 

המנוגדים שלהם.

התלמידים יבינו את מהות תפקידם וחשיבותם של השכל והרגש בעבודת ה'. «

תקציר נושא היחידה

כוחות הנפש הבהמית הם בהקבלה לכוחות הנפש האלוקית: כשם שלנפש האלוקית יש עשרה 

כוחות המתחלקים לשניים — שכל ומידות; כך גם בנפש הבהמית יש שלושה כוחות שכל 

ושבע מידות. למדנו כי מקום משכנה של הנפש האלוקית הוא במוח, ומשם היא מתפשטת לכל 

האיברים. כעת נלמד כי משכן הנפש הבהמית ומידותיה הרעות הוא בחלל השמאלי שבלב, 

ומשם היא מתפשטת לכל האיברים, כולל אל המוח, כדי להרהר ולהתחכם בתאוותיה. 

לפי התניא, בטבע האדם, רצון המוח חזק יותר מהתאווה שבלב ולכן האדם יכול וצריך לשלוט 

כוח מועדף לנפש האלוקית  יש  'מוח שליט על הלב'.  זה מכונה בחסידות  ברגשותיו. טבע 

שבאמצעותו הוא יכול להתגבר על הנפש הבהמית ואף לתעל את כוחותיה לעבודת ה' — 'ורב 

תבואות בכוח שור'.

מושגים נלמדים

שכל )מוחין(, מידות

מהלך השיעור

הכנה למסע 

במשימת ההכנה מתבקשים התלמידים לשוחח עם הוריהם ולשמוע מהם על שיקולים שונים 

שהנחו אותם בהתלבטות מסוימת. נציג בפתח השיעור דוגמאות אחדות מתשובות התלמידים 

שידגימו את שני סוגי הכוחות — שכל ומידות.

תמונת מסע

התמונה מתארת מוצר מסוים שכלפיו יש גם משיכה וגם דחייה רגשית. נגלה כי רגש הדחייה 

או המשיכה מבוסס על הנחות יסוד שכליות שונות — האם זהו דבר טוב או לא.
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9 יחידה 

מסע אל המקורות

האלוקית:  הנפש  לכוחות  בהשוואה  הבהמית  הנפש  כוחות  סקירת  ו:  פרק  תניא   —  1 מקור 

הקבלת הכוחות, הנגדת עוצמת הכוחות, מקומו של השכל בנפש הבהמית ותיאור מעמדו של 

השכל בכל אחת מהן.

מקור 2 — תניא פרק ט: מיקומן של הנפשות בגוף האדם ומהלכן.

לשלל  מעבר   — הנפשות  שתי  בין  במאבק  הכוחות  יחסי  סיכום  י"ב:  פרק  תניא   —  3 מקור 

הכוחות, לנפש האלוקית פוטנציאל טבעי גבוה לניצחון.

מקורות 4–5 — לוח היום יום: חשיבות שיתוף השכל והרגש בעבודת ה'. 

תשובות לשאלות

שאלה 1: הנפש האלוקית מתוארת במילים:  

בשלשה  ומתלבשת  קדושות  ספירות  מעשר  כלולה  הא-לוהית  שנפש  כמו  'כי 

לבושים קדושים'; 

הנפש הבהמית מתוארת במילים: 

מעשר  כלולה  האדם  בדם  המלובשת  נוגה  מקליפות  אחרא  דסטרא  הנפש  'כך 

הנ"ל  רעים  יסודות  מארבע  הבאות  רעות  מדות  שהן שבע  דמסאבותא,  כתרין 

ושכל המולידן הנחלק לשלש שהן — חכמה בינה ודעת מקור המדות, כי המדות 

הן לפי ערך השכל'.

שאלה 2: הנפש הבהמית מכונה 'הנפש דסטרא אחרא', והיא שוכנת בדם ובחלל השמאלי   

שבלב שממנו זורם הדם. יש בה שבע מידות רעות ושכל שנחלק לשלש.

ומידות    שכל  בה  יש  הכוחות:  במבנה  האלוקית  לנפש  דומה  הבהמית  הנפש   :3 שאלה 

)רגשות(. היא הפוכה ממנה בטיב ובאופי הכוחות — כוחות הנפש הבהמית הם כוחות הרע 

והטומאה, ולעומתם כוחות הנפש האלוקית הם כוחות הטוב והקדושה. גם סדר מבנה הכוחות 

הוא הפוך: בנפש הבהמית המידות הן העיקר.

שאלה 4: השערות אפשריות להנחות יסוד: א. מבחן הוא דבר חשוב ב. יהודי צריך לקיים   

מצוות.

שאלה 5: הנפש הבהמית שוכנת בלב )ובדם( כי עיקרה הוא רגש ורצונות גשמיים; הנפש   

האלוקית משכנה במוח שהוא אמיתי ומיושב.

שאלה 6:   

א. התרשים משקף את הנפש הבהמית.  



49

ב. "כל התאות ]...[ הן בלב ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש לחשב   

ולהרהר בהן ולהתחכם'.

שאלה 7:   

נפש בהמיתנפש אלוקית

בלב בחלל השמאליבמוח שבראשהיכן שוכנת?

הלב על המוחהמוח על הלבמי שולט בה?

כיצד מתבטאת 
השליטה?

התבוננות שכלית בגדולת ה' 
וכדומה מולידה מידה רגשית 

-אהבת ה' עזה.

רצון שלילי ותאווה מעסיק את 
המוח כיצד להשיג ולמלא את 

מבוקשו 

שאלה 8: המוח הוא השולט באופן טבעי על הגוף.  

שאלה 9: המסקנה היא שלנפש האלוקית יש יתרון ויכולת שליטה על הנפש הבהמית.  

שאלה 10: בהיעדר רגש, עבודת ה' יכולה חלילה להיות קרה ויבשה.  

שאלה 11: השכל מכוון את הרגש למטרה טובה, והשכל מקבל ביטוי בחיי המעשה.  

שאלה 12:  

עולם רותח ומבוהל

עולם קר ומיושב

רגש מכוון מטרה

מחשבה המביאה 
לעשייה

חיבור העולמות

מסע עם חסידים  

את  שנטש  חסיד  של  בנו  לבין  הזקן  אדמו"ר  בין  דיאלוג  מובא  בסיפור  ומתבוננים:  מבינים 

משובח  סוס  של  יתרונו  את  הזקן  אדמו"ר  בהכוונת  הצעיר  מסביר  בדיאלוג  אבותיו.  דרך 

שמגיע במהירות ליעדו, ואף אם הסוס טועה ומתרחק יש באפשרותו לתקן את הטעות באותה 

גרמה  שבתוכו  הבהמית  הנפש  כי  הוא,  בדבריו  הרבי  לו  שרומז  המסר  והעוצמה.  המהירות 

לו להתרחק מאוד מהדרך המקורית והנכונה, אך אם רק ירגיש בטעותו יוכל לחזור במהרה 

ובתוקף לדרך המלך.

נבקש מהתלמידים לכתוב יומן מנקודת מבטו של בן החסיד, ולהציגו בכתב או בהמחזה.

בוגרים ומחויבים: מטרת חלק זה ביחידה היא להביא את התלמידים להתבוננות בתוך עצמם 

ובאורח חייהם, ולגרום להם לעשות שינוי חיובי בהתאם לנלמד ביחידה.

בין שכל לרגש
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יחידה 10  ישות וביטול

מטרות

התלמידים יכירו את התנאי להשראת שכינת הקב"ה בנבראים — ביטול היש. «

התלמידים ילמדו על המושגים 'ישות' ו'ביטול' בזיקה לאפיון הנפש וילמדו להבחין בין  «

תחומי ישות וביטול המעורבים בתוך האדם.

תקציר נושא היחידה

בספר התניא מובא כי הקב"ה שורה רק בדבר שבטל כלפיו, ואם יש דבר שאינו בטל כלפי 

הקב"ה — הקב"ה לא שורה בו )אלא בבחינת גלות ואחוריים(. 

'ביטול', על פי חסידות, איננו רק קבלת עול מלכות שמים והכנעה בפועל לרצונו של הקב"ה; 

ביטול הוא עבודה הדורשת התמסרות מוחלטת לקב"ה; ויתור על הרצונות האישיים והנפרדים 

שאינם 'כלי' לקדושה. תכונה זו קיימת רק בנפש האלוקית שהיא במקורה מאוחדת עם הקב"ה 

ממש. לכן, לכל יהודי יש רצון פנימי ונעלם להתבטל לקב"ה ולהיות אחד איתו. אך מי שלא 

עובד כלל על מידותיו באופן טבעי מתמלא ישות וגסות הרוח. 

ייתכנו דרגות ביניים רבות בבחינת ה'ביטול', עד כמה אין האדם מרגיש את 'ישות' עצמו. 

אצל יהודי, דרגות אלה נובעות ממידת ההתגברות והשליטה של הנפש האלוקית על הנפש 

הבהמית; ולפי ערך ה'ביטול' כך נמשך ושורה עליו הקב"ה, שורה הקדושה.

מושגים נלמדים

ישות, ביטול

מהלך השיעור

הכנה למסע

מהברכה על ביטול חמץ בערב פסח אנו מבינים שאף על פי שהחמץ קיים פיזית, הוא כביכול 

אינו נחשב לכלום. מכאן אפשר להבין ש'ביטול' אינו חוסר קיום אלא קיום חסר חשיבות, 

וביחס לקב"ה — קיום שאין לו חשיבות כשלעצמו אלא בהיותו חלק מהבורא ממש.

 אופציה להרחבה
נתבונן בהגדרת המושג 'ביטול' בלשון אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, בעניין 'ביטול' חמץ:
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ישות וביוול

שישים בלבו ]...[ כאילו אינו, ואינו חשוב כלום, והרי הוא כעפר וכדבר שאין 

בו צורך כלל.

 )שו"ע אדה"ז, הלכות פסח, סי' תלד ס"ז(

שאלות אפשריות לדיון

איזו מילה במשפט זה חוזרת על עצמה, בהטיות שונות, שלוש פעמים?	 

מה משמעותה? 	 

מה היפוכה?	 

תמונת מסע

יצירת האמנות של הצייר הבלגי רנה מגריט, 'זו אינה מקטרת', מעוררת מחשבות על־אודות 

המציאות — האם המציאות באמת קיימת? אמנם המציאות קיימת מכוח 'בראשית ברא', אולם 

היא מאוחדת עם ה' ואינה נפרדת ממנו. 

תחושת הנפרדות מכונה 'ישות' והיא שייכת לגוף ולנפש הבהמית, בעוד תחושת ה'ביטול' — 

ההתאחדות עם הקב"ה — שייכת לנפש האלוקית, שחשה בכל רגע את המקור ובטלה אליו. 

מסע אל המקורות

מקור 1 — גמרא: כלל לאי־השראת השכינה בנבראים — גסות רוח.

מקור 2 — תניא: התנאי להשראת השכינה בנבראים — ביטול והגדרתו.

תשובות לשאלות

שאלה 1: התכונה שמרחיקה את האדם מהקב"ה ומונעת את השראת השכינה בנבראים היא   

גסות רוח.

שאלה 2: התכונה המרכזית שמקרבת את היהודי לקב"ה, והיא התנאי להשראת השכינה   

בנבראים — ביטול והגדרתו.

לעומת המלאכים שאצלם הביטול הוא תמידי, אצל היהודי הביטול הוא 'בכוח', כלומר, נתון   

לבחירת האדם.

שאלה 3: הביטול בא לידי ביטוי אצל יהודי שעובד את ה' במהותו ובמעשיו, וכל מעשיו   

לשם שמים.

ה'    באחדות  להרהר  יהודי  על  השכינה,  להשראת  'כלי'  ולהרגיש  להתבטל  כדי   :4 שאלה 

ולהרגיש אהבה ויראה.

שאלה 5: מי שמרגיש "דבר נפרד בפני עצמו" מקבל חיות מבחינת אחוריים ובצמצומים   

רבים.



52

במי    דווקא  לאו  האדם,  נשמת  הוא  הביטול  תחושת  את  שחש  בתוכנו  החלק   :7 שאלה 

ש'פועלת' בו המדרגה העליונה של 'נשמה', אלא גם באלה שנשמתם היא בבחינות התחתונות 

יותר של 'רוח' או של 'נפש'.

ועולה    'נמשכת'  היא להבת האש שבנר, שבטבעה  הזקן  8: המשל בדברי אדמו"ר  שאלה 

למעלה כדי להתאחד עם שורשה — 'יסוד האש' שנמצא למעלה. אף שעל ידי התנתקות האש 

היא   — בשורשה   — למעלה  וגם  הלהבה,  תכבה  למעלה  שורשה  עם  והתאחדותה  מהפתילה 

תתבטל ותאבד את מציאותה וקיומה.

הנמשל הוא נשמת האדם, שבטבעה 'נמשכת' ושואפת להתאחד עם שורשה ומקורה —   

כוחות  עם  בגוף  נשמה   — הנוכחי  וקיומה  מהותה  את  תאבד  כך  ידי  שעל  אף  הקב"ה. 

וכדומה.

מסע אל עצמי 

בפרק זה התלמיד מוזמן לזהות מצבים בחיי היומיום כישות או ביטול. הרגשת עצמי קיצונית 

)'אגו'( גורמת להבלטת הישות, ועבודת האדם היא להתקדם במדרגות הביטול כך שירגיש 

פחות ופחות את עצמו ויותר ויותר את הקב"ה בחייו ובהנהגתו היומיומית בכל תחום.

מסע עם חסידים 

הסיפור מתאר כיצד אחד החסידים הוכיח את ר' איצ'ה דער מתמיד, הנחשב לאחד מגדולי 

החסידים, על שביטא הרגשת 'ישות' דקה; וכיצד ר' איצ'ה הפנים וקיבל את דבריו. מסיפור זה 

עולה כי בביטול יש דרגות ודקויות.

מבינים: בחינת ישות מתבטאת לא רק בהנהגה שלילית או בעברה, אלא בכל הנהגה שמבטאת, 

אפילו בדקות, הרגשה של 'יש' מסוים, קיום עצמי נפרד מהקב"ה. החסיד הוכיח את ר' איצ'ה 

על המחשבה כי מתפללים קמו לכבודו, שהתבטאה בסימון בתנועת יד לשבת. אפשר להתייחס 

לכך שלעתים, דווקא קיום מצוות בהידור גורם לתחושת ישות, שהיא הפך רצון ה'!  גם מצוות 

יש לקיים מתוך ענווה, והדוגמה הבולטת לכך הוא משה רבנו, שעם כל מעלותיו וגדולתו היה 

העניו באדם. 

מתבוננים: ניתן לשער, כי אדם בעל ישות היה נפגע מתוכחה כזו שפוגעת בכבודו, מייחס 

למוכיח את התוכחה — ישות וגאווה וכדומה ולא היה מסכים לדברי התוכחה.

בוגרים ומחויבים: נציע לתלמידים להתנסות בהמעטת תחושת ה'ישות' ולהגביר את תחושת 

ה'ביטול', על ידי התמקדות בסבלנות וויתור כלפי הזולת.

10 יחידה 
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יחידה 11
צדיק ורע לו — צדיק וטוב לו

מטרות

התלמידים ילמדו על קיומם של שני סוגי הצדיקים — 'צדיק וטוב לו' ל'צדיק ורע לו',  «

ויעמדו על ההבדלים ביניהם על פי תורת הנגלה ותורת החסידות, תוך הבנת ההבדל 

המהותי בין ההגדרות. 

התלמידים יסיקו כי תורת החסידות מתייחסת למהות הפנימית של דרגות הצדיקים. «

תקציר נושא היחידה

'צדיק ורע  זו נלמד את חידושו של אדמו"ר הזקן בהגדרת שתי הדרגות בצדיקים,  ביחידה 

לו' ו'צדיק וטוב לו'. בשונה מהסבר הגמרא והמהרש"א, ההבדל בדרגות הצדיקים אינו נעוץ 

בנתונים חיצוניים ביניהם כגון ייחוס אבות או טיב מעשיו — אלא בפנימיות, במהות מבנה 

הנפש של הצדיק. 

'צדיק ורע לו' הוא צדיק שאמנם גירש את הרע מקרבו, אך עדיין נותר בו מעט מזער רע. 

אבל רע זה נשלט על ידו ובטל ביחס לטוב, הוא כפוף לטוב ואינו משפיע כלל על הצדיק. 

לעומתו, אצל 'צדיק וטוב לו', לא קיים אף לא מעט מזער רע, מכיוון שהוא הצליח להפוך את 

הרע לטוב, כך שכל מהותו היא טוב מוחלט. מדובר בהבדל פנימי שלא ניתן להבחין בו ולא 

ניתן ללמוד על טיב הצדיקים מחיצוניותם, שכן התנהגותם זהה. על פי החסידות, ההגדרות 

אינן מתייחסות לגורלם של הצדיקים — לא בהכרח טוב להם או רע להם, אלא הן מתייחסות 

למהות שלהם — האם יש להם מעט מזער רע או שיש להם טוב מוחלט.

מושגים נלמדים

צדיק )באופן כללי(, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו

מהלך השיעור

הכנה למסע 

פרק  סיום  לקראת  הצדיקים.  על  התלמידים  של  מעבודותיהם  דוגמאות  כמה  בכיתה  נציג 
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11 יחידה 

המקורות, נוכל לחזור לממצאים ולברר האם פרטי המידע שאספו יכולים לסייע בהבחנה בין 

שני סוגי הצדיקים.

תמונת מסע 

תמונת המסע מציגה שני מוצרים שווים במהותם, בתכונותיהם ובצורתם, כשההבדל ביניהם 

מתבטא בתווית המגדירה רק מוצר אחד כ־'100% טבעי'. וזאת מכיוון שבמוצר השני, הזהה 

לראשון בטעמו, במראהו ובייעודו, יש קורטוב של אבקה המונעת היווצרות גושים. תמונת 

המסע ממחישה את משמעות המושג 'ביטול ברוב' והשלכותיו ומבהירה כי מהותו הכללית של 

כל צדיק זהה גם אם קיים ביניהם הבדל דק ולא מורגש.

 להרחבה
אפשר להמחיש את המושג 'ביטול ברוב' באמצעות ניסוי: נערבב כוס סוכר )או כוס שתייה 

יש  קיים? האם  מורגש? האם המלח  ונטעם — האם המלח  קורטוב של מלח  ממותקת( עם 

בתערובת 100% סוכר/ שתייה ממותקת?

מסקנה: קורטוב המלח 'נבלע', התבטל ברוב, ולכן אינו מורגש. 

נשתמש במסקנות הניסוי כדי להבין את משמעות מבנה הנפש של הצדיק, על פי התניא. 

מסע אל המקורות 

בטרם נתחיל בלימוד כדאי להקדים ולהציג את מטרתו — למצוא את מהות ההבדל שבין שני 

סוגי הצדיקים — 'צדיק וטוב לו' ו'צדיק ורע לו', כפי שהם מוגדרים במקורות שונים. סיכום 

ההגדרות בטבלה שעל הלוח יסייע להבנת ההבדל. הטבלה תתמלא בשלבים — לאחר סיום 

לימוד כל מקור ומקור. 

כדאי להתחיל מהפשט — ולהסביר שמקובל לפרש את הביטויים הללו כטוב לצדיק בחייו או 

רע לו בחייו.

מהות ההבדלמהות הפירוש
רובד ההבדל

)חיצוני/פנימי(
משמעות הביטוי 

'טוב לו'
משמעות הביטוי 

'רע לו'

מקור 1 — )גמרא מסכת ברכות(: ההסבר הראשון שנותנת הגמרא להבדל בין הצדיקים הוא 

הייחוס המשפחתי שלהם: צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע. זהו נתון החיצוני לצדיק ואינו שייך 

למהותו הפנימית ולמעשיו. לפי הגמרא הבדל זה משפיע על מציאות הצדיק בעולם הזה: טוב/

רע, שכר/עונש.
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צדיק ורע לו — צדיק וווב לו

מקור 2 — )המשך הגמרא בברכות ופירוש המהרש"א(: הגמרא מציעה הבדל נוסף שלפי פירוש 

המהרש"א, נעוץ במעשי הצדיק: צדיק גמור — מעשים טובים בלבד; צדיק שאינו גמור — בעל 

מיעוט עוונות. גם הבדל זה הוא חיצוני לצדיק, שכן המעשה שלו אינו חלק מהמהות הפנימית שלו. 

על פי הסבר זה, ההבדל משפיע על מציאות הצדיק בעולם הזה: טוב/רע, שכר/עונש. לצדיק ורע 

לו רע בעולם הזה, כדי שייפרע ממיעוט שבמיעוט הרע שיש לו, ויזכה לחיי עולם הבא.

אפשר להציע אפשרות נוספת, לשלב בין שני הפירושים: מיעוט העוונות של ה'צדיק ורע 

לו' )על פי ההסבר השני( נובעים מהרע שהועבר לו בירושה פנימית מאביו )על פי מקור 1(.  

כעת נפנה לעיין בפירוש אדמו"ר הזקן בספר התניא ונבחין בחידוש המיוחד שבפירוש זה על 

פני הפירושים הקודמים.

צדיק ורע לו: 'שיש בו עדיין מעט מזער רע בחלל השמאלי אלא  3 — בלשון התניא,  מקור 

שכפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו'; צדיק וטוב לו — 'שנהפך הרע שלו לטוב'. 

מהות ההבדל בין 'צדיק וטוב לו' ל'צדיק ורע לו' נעוצה במהותו הפנימית של הצדיק, מהות 

שאיננה באה לידי ביטוי חיצוני ואין אפשרות להבחין בה מבחוץ. מהותו של כל צדיק היא 

שנפשו האלוקית ניצחה והשתלטה על נפשו הבהמית. ההבדל ביניהם הוא ש'צדיק ורע לו', 

שנקרא גם 'צדיק שאינו גמור', אף שגירש את הרע מקרבו, נשאר בו עדיין מעט מזעיר רע 

בחלל השמאלי שבלבו. הרע הזה אינו משפיע עליו משום שהוא כפוף למהותו הטובה ולכן 

נקרא 'צדיק ורע לו'. לעומתו, 'צדיק וטוב לו' הוא מי שהתגבר לחלוטין על הרע והפך את כולו 

לטוב והוא נקרא 'צדיק גמור'. 

טבלת סיכום ההבדלים בין הגדרות 'צדיק וטוב לו' ו'צדיק ורע לו', לפי המקורות השונים: 

רובד ההבדלמהות ההבדל
)חיצוני/פנימי(

משמעות הביטוי 
'טוב לו'

משמעות הביטוי 
'רע לו'

רע לו בעולם הזהטוב לו בעולם הזהחיצוניייחוס משפחתיגמרא

גמרא, על פי 
המהרש"א

טוב לו בעולם הזה חיצונימעשי הצדיק
)וגם בעולם הבא(

רע לו בעולם הזה

הרע שבו הפך לטוב פנימימהות הנפשתניא
— כולו טוב

יש בו רוב מוחלט 
של טוב ומעט 

מזעיר רע שכפוף 
ובטל לטוב

 להרחבה
אם נשאר מעט רע ב'צדיק ורע לו' — כיצד הוא אינו מרגיש אותו? איך ייתכן שהרע אינו 

משפיע עליו והוא נשאר צדיק?
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11 יחידה 

במדור 'שאל את הרב' התקבלה שאלה חדשה. נתבונן בשאלה ובתשובת הרב:

הרב פסק כי התבשיל בשרי ומותר באכילה. האם ניתן להצמיד לתבשיל תווית '100% בשר'?

חשבו 

האם טיפות החלב עדיין קיימות בסיר הבשר?  —  

מה הסיבה שטיפות החלב אינן משפיעות על התבשיל ואינן הופכות אותו לבשרי?  —  

כך גם ההבדל בין 'צדיק וטוב לו' ל'צדיק ורע לו'. אצל 'צדיק ורע לו' נשארה עוד טיפת רע, אבל 

טיפת רע זו בטלה בטוב שבו, ולא יכולה להשפיע על הטוב. אצל 'צדיק וטוב לו', לא רק שהמעט 

רע שנשאר בטל לטוב, אלא שהרע הפך לטוב, ולכן נקרא צדיק גמור. אין אצלו אפילו מעט 

מזעיר רע; וכך הוא מקבל את התואר 'צדיק וטוב לו' — טוב בכל מציאותו. 

* * *

נחזור ל'תמונת המסע' מתחילת השיעור ונשאל, מה אפשר ללמוד מהתוויות 'מלח ים' ו־'מלח 

100% טבעי' על מהות המוצרים? אמנם יש הבדל באיכות ובמרכיבים בין שני המוצרים אך 

במראה עיניים לא ניתן להבחין בכך. נקיש מכך על הגדרות 'צדיק ורע לו' ו'צדיק וטוב לו' 

על פי התניא. כל עוד ה'צדיק ורע לו' לא קיבל תווית, הגדרה, של 'צדיק וטוב לו', סימן שעוד 

לא הצליח להתגבר על כל הרע שבו, כולל המעט מזעיר חסר ההשפעה, והוא שונה במהותו 

מה'צדיק וטוב לו'. למרות זאת, אי אפשר לדעת מי הוא מי ואין רמז לכך.

מסע עם חסידים 

לנקוט בשימוש בתארים בהתאם למשמעותם האמיתית.  הזהירות שיש  מדגים את  הסיפור 

רבים נוהגים לכנות ילדים בתואר 'צדיק', אולם הם עושים זאת בידיעה שזהו רק כינוי מושאל 

ולא הגדרה מהותית, על פי התניא.

בעיצומו של בישול בשר בסיר גדול, נשפכו אליו, בעודו רותח, כמה טיפות חלב. אני  שאלה:  

יודע שאסור לבשל או לאכול בשר עם חלב אך האם כל תכולת הסיר שלי נאסרה 

באכילה?

תשובת הרב: צריך לבדוק את היחס בין כמות הבשר לכמות החלב. אם יש בתבשיל הבשר 

פי שישים ומעלה יותר מהחלב, שיערו חכמים שב'פי שישים' לא מורגש טעם החלב 

אינו  ולכן  הטעם שנפלט מהחלב בטל לעומת הבשר   — ולכן החלב בטל בשישים 

אוסר אותו למאכל. 
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מבינים: ר' יצחק אייזיק היה חסיד של האדמו"ר האמצעי ואח"כ של ממלא מקומו האדמו"ר 

המצבות  אחת  את  לתקן  ציווה  אייזיק  יצחק  ר'  הומיל.  בעיר  ברבנות  ושימש  צדק'  ה'צמח 

ולמחוק מעליה כיתוב שאין אפשרות לדעת את נכונותו, כדי לתקן את נשמת הנפטר ולהפסיק 

צער שנגרם לו בעולם האמת.

מתבוננים: הבעיה בכיתוב שעל המצבה הייתה חוסר תשומת לב למשמעותם האמיתית של 

הביטויים. את התארים על המצבה אין אפשרות לאמת משום שהם מתייחסים למהות פנימית, 

כמו למשל: 'צדיק', לב טהור', 'כל מעשיו לשם שמים' וכדומה. ולכן, כדי לוודא שלא נגרם 

עוול לנשמה, ציווה ר' אייזיק לנתץ אותם.

בוגרים ומחויבים: נציע לתלמידים להפנים את המשמעות האמיתית של התואר 'צדיק' על פי 

החסידות ולהיזהר משימוש לא ראוי בו. בד בבד, נלמד להעריך, לכבד ולהתקשר לצדיקי אמת, 

אלה שמקובל עלינו מדורי דורות שכאלה הם.

צדיק ורע לו — צדיק וווב לו



58

יחידה 12
רשע וטוב לו — רשע ורע לו

מטרות

התלמידים יתוודעו למהלכי הנפש של הרשע ולהבחנה בין 'רשע וטוב לו' ו'רשע ורע  «

לו', על פי תורת החסידות.

התלמידים יתוודעו למהות 'הרהורי התשובה' ומשמעויותיהם.  «

תקציר נושא היחידה

ביחידה זו נלמד את חידושו של אדמו"ר הזקן בהגדרת שתי הדרגות ברשעים, 'רשע וטוב לו' 

ו'רשע ורע לו'. על פי התניא, כמו בדרגות הצדיקים כך גם בדרגות הרשעים — מהות ההבדל 

נעוצה בפנימיותו של האדם, במבנה הנפש של הרשע. 

במאבק הפנימי בין שתי הנפשות — הנפש האלוקית והנפש הבהמית — הנפש האלוקית אמנם 

קיימת אצל הרשע אך היא נחלשת ונעשית כפופה לנפשו הבהמית. אצל ה'רשע וטוב לו' היא 

מתבטאת בחרטות והרהורי תשובה בתכיפות משתנה ובדרגות שונות ואצל ה'רשע ורע לו' 

העוונות אינם מלווים בחרטות כלל.

מושגים נלמדים

רשע )באופן כללי(, רשע ורע לו, רשע וטוב לו

מהלך השיעור

הכנה למסע 

לקראת סיום פרק המקורות, כדאי להציג במליאה כמה תשובות מממצאי התלמידים, ולעמוד 

)הבחנה  תניא  שלמד  למי  חיצונית(  )הבחנה  תניא  למד  שלא  מי  בין  בהבחנות  ההבדל  על 

פנימית, במהלכי הנפשות( ובכך להדגיש את חידושה של החסידות. 

תמונת מסע 

כהקדמה לתמונת המסע מופיע הסבר קצר על כללי משחק הדמקה, להבהרת הרעיון בתמונה.
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רשע וווב לו — רשע ורע לו

תמונת המסע מציגה לוח דמקה. המשחק מייצג את המאבק הפנימי על השליטה בנפש האדם. 

אחד  המשחק  במהלך  אך  ולשלוט,  לנצח  שווה  סיכוי  הצדדים  לשני  יש  המשחק  בפתיחת 

הצדדים נחלש והאחר שולט בו. בתמונה מוצג מצב שבו צד אחד )השחור( חזק יותר — יש לו 

יותר מלכים ועמדות תקיפה טובות יותר, ואילו לצד השני )האדום( יש אמנם מספר חיילים 

זהה אך הוא בעמדת חולשה — אין לו מלכים ועמדות החיילים שלו אינן מוגנות. במצב הנתון, 

השליטה במהלכים והדרך אל הניצחון, שייכות לצד החזק )השחור(. זוהי דוגמה לכך שלעתים 

השליטה נעשית בעקבות הבדל איכותי )חזק/חלש(, גם כשאין  הבדל כמותי. 

התמונה ממחישה גורם שליטה נוסף ביחסי הכוחות בין הנפש הבהמית והנפש האלוקית — כוח 

וחוזק, ולא רק כמות.

מסע אל המקורות 

מקור 1 — העמקה במהות המושג 'רשע' על פי התניא — שליטה של הנפש הבהמית, המתבטאת 

)בחילוקי  לו'  וטוב  'רשע  היא  חלקית  שליטה  לו';  ורע  'רשע  היא  מלאה  שליטה  בעוונות. 

מדרגות רבים(. 

מקור 2 — לימוד ההבחנה בין 'רשע וטוב לו' ו'רשע ורע לו' על פי התניא: חילוקי הדרגות 

ב'רשע וטוב לו' ומהותם של 'הרהורי תשובה'.

תשובות

שאלה 4: בלשון התניא, מצבו של הטוב אצל הרשע וטוב לו הוא 'כפוף ובטל לגבי הרע'.  

שאלה 5: הטוב שברשע מגיע מהנפש האלוקית השוכנת במוח ובחלל הימני שבלב, והרע   

שברשע מגיע מהנפש הבהמית השוכנת בחלל השמאלי שבלב.

שאלה 7: ההבדל בין שני סוגי הרשעים הוא ברמת החולשה של הנפש האלוקית. וכתוצאה   

מכך, יש הבדל בהרהורי התשובה — ל'רשע וטוב לו' עולים לעתים הרהורי תשובה, ול'רשע 

ורע לו' לא.

שאלה 8: מאמר חז"ל מתאים ל־'רשע וטוב לו'. שכן אצל ה'רשע ורע לו' הנפש האלוקית   

בריחוק וחולשה כה גדולים עד כי לא עולים ממנה כלל הרהורי תשובה ורגשות חרטה. 

שאלה 9: ספר התניא עושה הבחנה פנימית שמתייחסת למהות הרע ותוקפו ומסבירה את   

מצבו של האדם בפועל.

הנפש  ידי  על  ונשלטת  חולשה  של  במצב  מצויה  כ'רשע'  המוגדר  של  האלוקית  הנפש  לסיכום, 

הבהמית. רמת חולשתה עשויה להיות במדרגות שונות ומכך נגזרים המושגים 'רשע וטוב לו' 

ו'רשע ורע לו': 'רשע וטוב לו' — כאשר הרע גובר באיכות ובכמות על הטוב, וזה כפוף לו, חלש 
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ונשלט, אך בכל זאת הוא מצליח להעלות באדם הרהורי תשובה שלעתים מזיזים משהו בנפשו 

'רשע ורע לו' — כאשר הרע גובר על הטוב לגמרי עד  ולעתים נותרים בגדר הרהור בלבד. 

שהנפש האלוקית עוברת לבחינת 'מקיף עליו מלמעלה'. בדרגת ה'רשע וטוב לו' יש מדרגות 

רבות, בהתאם לכמות הרע וחוזקה של הנפש הבהמית.

מסע עם חסידים 

הסיפור מלמד את המשמעות החיובית של הרהורי תשובה ורגשות החרטה, דרך התבוננות 

בנפשו של ה'רשע ורע לו'.

מבינים: ר' איצ'ה דער מתמיד משווה את עצמו ל'רשע' בכך שלדבריו, אין לו הרהורי תשובה  

ורגשות חרטה כלל. ר' איצ'ה בחר דווקא ב'רשע ורע לו' משום של'רשע וטוב לו' עדיין עולים 

הרהורי תשובה, לעומת ה'רשע ורע לו' שבו לא עולים כלל הרהורי חרטה.

על פי מה שלמדנו בתניא, הרהורי החרטה עולים מהנפש האלוקית. אצל ה'רשע ורע לו' הנפש 

האלוקית כה חלשה עד שלא עולים ממנה כלל הרהורי תשובה. מדברי ר' איצ'ה עולה כי לימוד 

חסידות יכול היה למנוע מאותו רשע להגיע למצב זה, או להצליח לחלצו ממצבו. 

מתבוננים: לימוד חסידות מחזק את צד הקדושה, את הנפש האלוקית שממנה באים הרהורי 

התשובה. בנוסף, לימוד החסידות מוביל להתבוננות אישית בעבודת ה' ומודעות לצורך לשוב 

בתשובה. 

בוגרים ומחויבים: נציע לתלמידים להפנים את המשמעות המעשית הנלמדת מ'רשע ורע לו', 

באמצעות התבוננות וחשיבה על עבודת ה' האישית כמנוף להתקדמות ועלייה.

12 יחידה 
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יחידה 13  מידת הבינוני

מטרות

התלמידים יתוודעו לגבולות השליטה העצמית של האדם ויסיקו את הדרגה הנדרשת  «

מכל יהודי — עבודת הבינוני, על פי התניא.

תקציר נושא היחידה

ביחידה זו נלמד את חידושו של אדמו"ר הזקן בהגדרת הדרגה בעבודת ה' שאליה כל יהודי 

צריך לשאוף ויכול להגיע — מידת הבינוני.

הבינוני הוא מי שאמנם לא הצליח לבער את הרע מקרבו כמו הצדיק, אך הוא מצליח להתגבר 

עליו ובפועל נמנע מעברות. מהבינוני לא נדרש שינוי מהותי ברגש הלב )השייך לעבודת ה' של 

צדיקים(, אלא שליטה עצמית — לשלוט במחשבה, בדיבור ובמעשה שלא יושפעו מהרע שבלב. 

שליטה כזו היא בהישג ידו של כל אחד ואחת ולכן עבודת ה' של הבינוני שייכת לכל אדם מישראל.

מושגים נלמדים

בינוני

מהלך השיעור

הכנה למסע 

מטרת המשימה היא לעמוד על סוגים שונים של שינויים בחיים ומידת המאמץ הנדרשת להם, 

וכן ההבחנה בין שינויים פנימיים וחיצוניים. לקראת סיום פרק המקורות נציג בכיתה כמה 

דוגמאות מממצאי התלמידים ונדון ברמת הקושי של המשימות. מכאן נגיע להשוואה בין שינוי 

חיצוני לשינוי פנימי ביחס לרמת הקושי, ובהקבלה בין השינויים הנדרשים מבינוני ומצדיק.

תמונת מסע 

תמונת המסע מציגה מפגש בין אנשים בעלי תפיסות עולם שונות בשאלת גבולות היכולת 

של כל יהודי בעבודת ה', הנגזרת משאלת גבולות השליטה העצמית בכלל. באמצעות התמונה 

התלמידים ייחשפו לצורך בבירור גבולות השליטה לשם הצבת יעד בעבודת ה'.
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13 יחידה 

מסע אל המקורות 

מקור 1 — גמרא: על פי הגמרא, לאדם נתונה היכולת לבחור בין האפשרות להיות צדיק, לבין 

האפשרות להיות רשע.

מקור — 2 רמב"ם: גם הרמב"ם סובר כי הבחירה בין צדיק ורשע היא בידי האדם.

נשים לב לשימוש במושגים 'צדיק' ו'רשע' במקורות 1 ו־2 — שאינם זהים למשמעותם בהגדרות   —

התניא בפרק א. כמו כן, נזכור את שלמדנו ביחידות הקודמות, כי על פי התניא, דרגות אלו 

עצמן מתחלקות לדרגות נוספות — 'צדיק וטוב לו', 'צדיק ורע לו', 'רשע וטוב לו' ו'רשע 

ורע לו'.

שאלה 1: השאלה שעליה עונים המקורות היא: האם להיות צדיק או רשע זו גזרה משמים?   

האם לאדם יש יכולת בחירה?

שאלה 2: התשובה המסכמת היא שעבודת ה' היא בידו של כל יהודי ולכן גם באחריותו.  

כעת נפנה לעיין בפירוש אדמו"ר הזקן בספר התניא ל'צדיק וטוב לו' ו'צדיק ורע לו', ונבחין 

בחידוש המיוחד שבפירוש החסידי על פני הפירושים הקודמים.

מקור 3 — תניא: גבולות השליטה על פי התניא הם הבחירה בין האפשרות לשלוט בהרהורי 

הלב הרעים כך של יגיעו לידי ביטוי 'בפועל' — עבודת הבינוני, לבין האפשרות שלא לשלוט 

בהרהורי הלב הרעים ולחטוא.

ולכן    בכלל,  ברע  לשלוט  מצליח  שלא  מי   — לו  ורע  *רשע  למעלה(  )מלמטה   :3 שאלה 

שוב ושוב נכשל בדבר עברה, ואפילו אינו מתחרט ומהרהר בתשובה... *רשע וטוב לו — מי 

שמתקשה לשלוט ב'לבושי נפשו' שלא יושפעו מהרהורים רעים, ולכן לעתים שולט ולעתים 

חוטא. *בינוני — מי שאין לו שליטה על הרהורי הלב, אבל הוא מצליח להדוף אותם ולשלוט 

ב'לבושים' כך שלא יחטא בפועל. * צדיק ורע לו — מי שיש לו מעט מזעיר רע בלב, אך הוא 

שולט בלב כך שהרע לא ניכר בו כלל. * צדיק וטוב לו — מי ששולט בלב לגמרי כך שהצליח 

להפוך את הרע שבו לטוב, אין בו כלל רע.

שאלה 4: 'והנה מדת הבינוני היא מדת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך שכל אדם יכול   

להיות בינוני'.

שאלה 5: 'בינוני' הוא מי שיש עדיין רע בלבו, אך הרע שבו אינו בא לידי ביטוי, משום   

שהבינוני שולט ב'לבושים' ומצליח להימנע מעברות במחשבה, בדיבור ובמעשה.

שאלה 6: אמירת הבינוני היא משפט ב.  

שאלה 7: משמעות ה'רשות':  
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לפי  רעה;  דרך  ידי  על  להיות רשע  לבין  טובה  דרך  ידי  על  להיות צדיק  בין  הרמב"ם:  לפי 

אדמו"ר הזקן: בין לשלוט ברע לבין לא לשלוט ברע ולחטוא.

בדברי הרמב"ם מובאות שתי אפשרויות בחירה — בין להיות צדיק )לא במשמעות התניא( על 

ידי דרך טובה, לבין להיות רשע על ידי דרך רעה. ואילו בדברי אדמו"ר הזקן מובאת האפשרות 

לשלוט ברע ולהיות 'בינוני' — גם אם האדם אינו בדרגת 'צדיק' של תניא, וכמובן כל עוד הוא 

שולט ברע ואינו חוטא. 

במקורות 4 ו־5  מגלה אדמו"ר הזקן עוד מהרהורי לבו והלכי נפשו של הבינוני. בעקבות דבריו 

יתבקשו התלמידים  בשאלה 8 לכתוב דיאלוג דמיוני המתאר את המתחולל בלבו של הבינוני.

ההסבר:  הבינוני בפועל לא עובר עברה ומקיים מצוות, וזאת למרות הרע בלבו, משום שהוא 

מצליח להדוף את ההרהורים הרעים ולשלוט בכך שלא ישפיעו על המחשבה, על הדיבור ועל 

המעשה שלו. 

הצדיק,    לעומתו,  ומעשה;  דיבור  מחשבה,  ה'לבושים':  בשלושת  שולט  הבינוני   :9 שאלה 

שולט גם בלב. 

שאלה 10: לא כל יהודי יכול להיות צדיק, משום שגבולות השליטה שניתנו לכל יהודי אינם   

כוללים שליטה על הלב, שהיא חלק מעבודתו של הצדיק. אלא, להיות צדיק במובן המהותי 

של הדבר היא מתנה הניתנת מידי שמים, ולעתים ניתנת גם לבינוני 'באמצע החיים' )ראה 

תניא ספי"ד(.

מסע עם חסידים 

כך שלא  הלב  הרהורי  על  יכולת השליטה  את  מדגים  מייזליש  ר' משה  החסיד  על  הסיפור 

ישפיעו על המציאות בפועל.

מתבוננים: ר' משה אמנם פחד, אך הוא הצליח לשלוט בפחד ולא לתת לו להתבטא בפועל 

במחשבות, בדיבורים ואפילו לא בביטוי של דפיקות לב מואצות. לצורך כך הוא השתמש 

ב'שיטה' של 'מוח שליט על הלב' — הוא פקד על הלב, באמצעות כוח המחשבה, 'לא לפחד' 

ובכך הצליח להדוף את הפחד.

דוגמאות נוספות לדרכי שליטה: שימוש בכוח הדמיון, תרגול טבע מסוים ועוד.

בוגרים ומחויבים: הרעיון שמודגש ביחידה הוא שניתן לשלוט על לבושי הנפש. הצעד הראשון 

לשלוט  והאפשרות  היכולת  בדבר  לאדם  שיש  המודעות  היא  ה'  בעבודת  ושינוי  לשיפור 

בשלושת ה'לבושים': מחשבה, דיבור ומעשה. התלמידים ינסו לחשוב על שינוי פנימי שהם 

רוצים לעשות ולתכנן מהו הצעד הראשון הנדרש מהם לצורך כך.

מידת הבינוני
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יחידה 14  מצוות ה'

מטרות

התלמידים ילמדו שהמצוות מקשרות את האדם עם הקב"ה. «

התלמידים ירגישו את חשיבות קיום המצוות בחיי היומיום שלהם. «

תקציר נושא היחידה

הדרך היחידה להתחבר עם הקב"ה בגלוי היא על ידי קיום מצוותיו ולימוד תורתו. על פי 

החסידות, ה' 'הלביש' עצמו במצוות כמו אדם שנמצא בתוך לבושיו ומתגלה דרכם. המצוות 

נקראות 'איברי המלך', לרמז על כך שמקיים המצווה בטל לה' כמו איבר הבטל לרצון האדם.

מושגים נלמדים

מצוות

מהלך השיעור

הכנה למסע

ישעיהו נ"ט, ב: 'ִּכי ִאם ֲעוֹ ֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאֹלֵהיֶכם, ְוַחֹּטאוֵתיֶכם 

ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם ִמְּׁשמֹוַע'.

העֵברה יוצרת הבדלה והרחקה מהקב"ה ואילו המצווה יוצרת את ההפך — קירוב וחיבור.

התלמידים יגלו כי למילה 'מצווה' יש שתי משמעויות — לשון ציווי אך גם לשון צוותא, כפי 

שמופיע פעמים רבות בספרי חסידות.

ניצור  זה  ַנֲחָלתֹו'. במסע  ֶחֶבל  ַיֲעֹקב  ַעּמֹו,  ה'  ֵחֶלק  'ִּכי  נאמר:  התורה  בסוף  'האזינו'  בשירת 

ומבדילות  העברות שמנתקות  לבין  ה',  עם  אותנו  )ה'חבל'( שמחברות  המצוות  בין  הקבלה 

אותנו, חלילה, מה'. 

תמונת מסע

תמונת המסע מציגה ציור של אישה המקיימת מצווה ומדליקה נרות שבת — ומיד רואים שהיא 

מקיימת את רצון ה'. התמונה מגלה לנו את מה שנלמד ביחידה זו — שבקיום המצווה האדם 
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מצוות ה'

מתאחד עם ה'. השאלה שבצד התמונה עוזרת לנו להפנים שקיום רצון ה' וההתאחדות אתו 

משותפים לכל המצוות.

מסע אל המקורות 

מקור 1 — פסוק מספר דברים

מקור 2 — ספר היום יום: במקורות אלה נתוודע לשתי המשמעויות של המילה 'מצווה' — ציווי 

וחיבור.

שתי המשמעויות משלימות זו את זו: הציווי של ה' לקיים מצווה מסוימת, גורם לכך שהמקיים 

מצווה זו מתאחד אתו — כפי שנלמד בהמשך היחידה בפירוט.

מקור 3 — המשך ספר היום יום: הרבי מביא משל מהיחס שבין אדם חכם )הנמשל: ה'( לבין איש 

פשוט )הנמשל: יהודי(. בעולמו של החכם נמצאת רק חוכמה ומי שאינו חכם אינו שם; החכם 

אינו מזלזל, חלילה, באיש הפשוט אלא שלרוב חוכמתו האיש הפשוט אינו נחשב. גם האיש 

הפשוט עצמו מרגיש בטל לעומת החכם. אך כאשר החכם מצווה על האיש הפשוט לעשות 

איזו פעולה, נוצרת חשיבות הן של האיש הפשוט בעיני עצמו והן שלו בעיני החכם. וכמו כן, 

נוצרת גם התאחדות ביניהם. 

לסיום מדגיש הרבי, שכל מצווה טובה לצורך חיבור זה, שכן גם המצווה הקלה ביותר היא 

ציווי הקב"ה אל האדם.

כאשר האדם מקיים מצווה שציווה הקב"ה — )א( הוא נעשה חשוב בעיני הקב"ה שציווה אותו; 

)ב( הוא נעשה חשוב בעיני עצמו; )ג( הוא מתחבר ונעשה בצוותא עם הקב"ה.

במקור הבא נלמד כיצד ייתכן חיבור כזה.

מקור 4 — התניא: בטרם נקרא את המקור נזכיר שאפילו בעולם העליון אי־אפשר להתחבר עם 

הקב"ה, אלא רק עם אורו. אפשר להרחיב כאן מעט על משמעות ה'אור' — שאינו הדבר בעצמו 

)ה'מאור'(, אלא מה שמתפשט ממנו.

ניתן להתאחד עם הקב"ה בעצמו, מכיוון שהמצוות מתלבשות  קיום מצוות  ידי  ואולם, על 

בדברים חומריים שאותם קל לנו לתפוס ולהשיג, אך למעשה הן בעצם אחד עם הקב"ה — 

'אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד'.

מקור 5 — המשך התניא: בהמשך מסביר אדמו"ר הזקן שהעובדה שהמצוות הן דברים גשמיים, 

אינה מפריעה להתאחדות זו. הוא מביא משל ממלך הלבוש בלבושים, וכאשר מחבקים אותו 

דרך הלבוש — החיבוק הוא למלך עצמו )או מהמלך עצמו( אף שהוא לבוש.
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14 יחידה 

ה' הלביש את עצמו 'בדברים תחתונים גשמיים'.

הצד השווה בכל המצוות הוא קיום ציווי ה' וההתאחדות עמו. גם אם בפרטים יכולים להיות 

הבדלים.

שאלה 1: לפי הפסוק בספר דברים, משמעות המילה 'מצווה' היא ציווי; ולפי ספר היום יום   

המשמעות היא חיבור.

שאלה 2: שתי המשמעויות יכולות להיות משלימות מכיוון שעל ידי קיום הציווי, האדם   

מתחבר אל המצֶווה — הקב"ה.

שאלות 3-4: על ידי קיום המצווה מתחבר היהודי אל מי שציווה אותה.   

שאלה 5: בנמשל — על ידי המצוות הקב"ה נותן לאדם חשיבות ויכולת השפעה, האדם   

מתעלה מדרגתו הגשמית ומתחבר אל הקב"ה.

שאלה 6: בעולם הזה קיום המצוות ממשיך את אור ה' ולא זיו הארה בלבד כמו בעולם הבא,   

ולכן הוא חשוב יותר.

שאלה 7: הקב"ה הלביש את עצמו בדברים גשמיים ודרך קיום המצוות אנחנו מגיעים אליו.  

8: בכל המקרים — המחבק הוא האדם; המלך הוא הקב"ה; והלבוש הוא המצווה:    שאלה 

שבת, כיבוד הורים, ברכה.

שאלה 9: הצדדים השווים לכל המצוות הם: ההתאחדות עם הקב"ה במעשה המצווה/ וקיום   

ציווי המלך.

מסע אל עצמי

על ידי קיום כל מצווה מתקיים ציווי ה' ונוצר אתו קשר. המשמעות עבורנו היא שכל מצווה 

מעשיהם  את  לראות  לתלמידים  הזדמנות  כאן  יש  לקב"ה.  להתחבר  עבורנו  הזדמנות  היא 

היומיומיים בצורה זו.

מה חידשה החסידות?

כאן מוסברת פעולת המצוות והעברות.

הראש  לסובב את  )להצביע,  רצונם  לפי  זזים  האיברים  כיצד  לחוש  אפשר לתת לתלמידים 

וכדומה( ולשאול אותם כמה זמן חלף מרגע שהם החליטו להזיז איבר מסוים עד הרגע שהוא 

זז. תרגיל זה יעזור להמחיש את הרעיון שהאיברים בטלים לנפש, מכיוון שמיד כאשר עולה 

ברצון הנפש לעשות פעולה כלשהי, האיבר המתאים מבצע אותה.

מזיז  כלי/  ידיו מתוך  על  מים  להם תמונות של: אדם שופך  נראה   / נשאל את התלמידים 

לצדדים לולב, הדסים וכדומה/ נותן אוכל לעני — האם אתם מזהים מה הוא עשה? מיד אנו 

מזהים שהוא קיים מצווה.

לעומת זאת, אדם שעובר על רצון ה' מבטא שהוא בעצם נפרד )בהרגשתו( ח"ו מה' — ה' אומר 
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לעשות משהו והוא רוצה ועושה אחרת. אם איבר לא מבצע את רצון האדם, זה מראה שהוא 

מנותק ל"ע )או משותק, שגם זה סוג של נתק פנימי בין האיבר למוח שבו מתגלית הנפש(.

מסע עם חסידים 

הסיפור מראה את יוקרתו של קיום המצווה כשלעצמה גם ללא ציפייה לשכר גשמי.

מבינים: רבי לוי יצחק שמח שהיהודי בחר במצווה. כוונתו הייתה לתת ליהודי את העולם 

הבא לאחר שיוותר עליו עבור קיום מצווה. בתור הרחבה ניתן לספר על דמותו של רבי לוי 

יצחק מברדיצ'ב, סנגורן של ישראל, שבוודאי רצה 'להראות' לקב"ה כמה היהודים מוקירים 

את מצוותיו.

מתבוננים: ליהודי האורח שכר העולם הבא היה חשוב יותר מעושר ובנים, וקיום המצווה היה 

חשוב לו אף יותר מאשר השכר בעולם הבא.

בוגרים ומחויבים: נעודד את התלמידים להשתדל לבחור בכל יום מצווה אחת שתיעשה מתוך 

כוונה להתחבר לה'.

מצוות ה'
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יחידה 15  עשה ואל תעשה

מטרות

התלמידים ילמדו על המשמעות החמורה של עבודה זרה. «

התלמידים יבינו כיצד כל מצוות 'לא תעשה' כלולות בעבודה זרה. «

תקציר נושא היחידה

ביחידה זו נלמד כי למעשה, כל המצוות שבתורה נובעות משני הדיברות הראשונים שניתנו 

מפי הקב"ה בהר סיני — אנוכי ה' )מצוות 'עשה'( ו'לא יהיה לך' )מצוות 'לא תעשה'(. ביחידות 

3 ו־4 למדנו על אחדות ה' ועל כך שאין דבר נפרד ממנו. נחזור על העקרונות הללו ונגדיר את 

מצוות האמונה בה' ואת היפוכה, עבודה זרה, שהיא הכרה במציאות נפרדת. לאחר שביחידה 

הקודמת למדנו שהמקיים מצווה מתאחד למעשה בגלוי עם הקב"ה ובעצם מבטא את האמונה 

וזוהי בעצם  ה' — כעת נלמד שהעובר עברה מגלה שהוא נפרד מה' בהרגשתו —  באחדות 

הרגשה של 'עבודה זרה'.

מהלך השיעור

הכנה למסע

מהתשובות שהתלמידים יאספו נוכל להתרשם עד כמה יש להיזהר מלעבור עברה מכל סוג 

)ללא קשר לחומרת העברה(.

תמונת מסע

דרך התמונה והפסוקים ננסה לחוש בעצמנו את החוויה בעת שעמדנו יחד עם כל בני ישראל 

במעמד הר סיני וקבלת התורה. נחוש את היראה העצומה שנלוותה למעמד שבו הקב"ה בעצמו 

ציווה את שני הדיברות הראשונים ואת היותנו חלק מהקהל שאמר 'נעשה ונשמע'.

מסע אל המקורות 

מקור 1 — דברי התניא שסביבם סובבת היחידה.

שאלה 1: שני הדיברות הראשונים כוללים את כל מצוות 'עשה' ומצוות 'לא תעשה' שבתורה.  

ניזכר ביחידה 3 ו־4 )אחדות ה'( שבהן למדנו שהאמונה בה' היא אמונה באחדותו המוחלטת 
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עשה ואל תעשה

כן מבטאת  ועל  ה',  'עשה' מאחדת אותנו עם  ובכך שאין דבר מלבדו. מכאן שכל מצוות 

אמונה בו.

ולכן, אם מצווה משמעה  היפוכה של מצווה  היא  כי עברה  2 — המשך התניא מלמד  מקור 

אחדות עם ה', עברה משמעה היפרדות מה' ומרצונו, ולכן היא מבטאת עבודה זרה.

שאלה 2: המצווה היא קיום רצונו וחוכמתו של ה'; העברה היא ניתוק ממנו; המצווה מבטאת   

גילוי פנים של רצון ה'; העברה כלולה בדיבר 'לא יהיה לך'.

סיכום ביניים של הלימוד )על הלוח(:

התאחדות עם ה' = אמונה; היפרדות מה' = עבודה זרה

שאלה 3: לפי התניא, בעת שאדם עובר עברה הוא מתרחק ונפרד מה'.  

שאלה 4: גם עברה וגם עבודה זרה הן הפך רצון ה'.  

כעת נלמד מדוע היפרדות מה' היא עבודה זרה

מקור 3 — רב שימי שואל את רב )שהיה סבו(, מדוע הוא אומר שברוב העולם לא מכירים 

את ה' )לפי ההסבר של רש"י הכוונה היא שהם אינם דבקים בה' אלא בעבודה זרה( — והרי 

הנביא מתאר שבכל העולם ה' ידוע. ועל כך עונה לו רב: הם אמנם מאמינים בה', אך הם 

קוראים לו 'אלוקי האלוקים', כלומר: האל שמעל האלילים שלהם. ולכן, למרות שהם מכירים 

בה' ובגדולתו, הם עדיין מאמינים גם באלילים ונקראים 'עובדי עבודה זרה'. 

שאלה 5: רב שימי תהה — הרי נאמר שכל העולם מכירים בה', כיצד ייתכן שיש אומות   

'אלוקא  בה' אך טוענים שהוא נשגב  מכירים  אמנם  לו שהם  ענה  רב  זרה?  עבודה  שעובדות 

דאלוקיא', ועדיין עובדים כוחות אחרים — שמש, ירח וכדומה. 

שאלה 6: הבעיה באמירת 'אלוקא דאלוקיא' היא שבכך הם נותנים תוקף לכוח נוסף מלבד   

ה', ואילו אנו יודעים שאין עוד מלבדו — הכול מאתו יתברך.

מקור 4 — מלמד אותנו שכאשר אנו מרגישים שדבר מסוים בא לנו בכוחות עצמנו — הרי זו 

עבודה זרה )ברוחניות(.

כדי שהתלמידים יוכלו לענות על שאלה 7, נזכיר להם מהי האמונה בה' על פי החסידות, ומכאן 

הם יבינו שאדם שעובר עברה מפריד )במידה מסוימת( בינו לבין ה' — דבר המנוגד לאמונה 

באחדותו.

שאלה 8: על ידי כל הרגשה של 'כוחי ועוצם ידי' נפרדים מה'.  
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מסע אל עצמי

זרה  'עבודה  היא  למשל,  הצדקה  נותנת  של  האמירה  חיינו?  על  הנלמד  את  נשליך  כיצד 

ברוחניות' מכיוון שהיא חושבת שהכסף בא לה בזכות עבודתה הקשה. וכך גם האמירה של 

מתכנן המסיבה. נבקש מהתלמידים לתרגל רעיון זה ולחשוב מה מקומה של האמונה בחייהם 

הפרטיים.

סיכום מסקנות היחידה במחברת:

מסע עם חסידים 

הסיפור ממחיש מהו ביטול עצמי אמיתי. תלמידו של המגיד הגיע לכזו דרגה של אפסיות מול 

הקב"ה, עד שלא היה מסוגל לומר על עצמו 'אנוכי'.

ר' אהרן  נקש בחלונו של  הוא  ישנים,  בני הבית  כל  לילה מאוחרת, כאשר  מבינים: בשעת 

ששקד על תלמודו. התלמיד היה בטוח שר' אהרן יזהה את קולו, מכיוון ששניהם היו תלמידי 

המגיד והכירו היטב זה את זה.

לה'.  לגמרי  אינו בטל  כדי ללמדו שעדיין  ר' אהרן לא פתח את הדלת לתלמיד  מתבוננים: 

התלמיד הבין זאת וחזר אל רבו כדי ללמוד כיצד להתבטל באמת.

בוגרים ומחויבים: ברור שאנשים כערכנו אינם מסוגלים להגיע לרמה כזאת של ביטול עצמי, 

ויש לראות בה שאיפה. זה המקום לספר לתלמידים על יהודי פשוט ששמע בדרשתו של הרב 

שאסור לומר 'אני'. הוא ניסה ליישם זאת אך התקשה לתקשר עם אנשים. כששאל את הרב 

על כך, נענה: להגיד — מותר. לחשוב — אסור! העיקר הוא ההרגשה שלנו ובה עלינו להתמקד 

— להרגיש יותר את הקב"ה ופחות את עצמנו. המשפט בתפילה שעוזר לנו בזה הוא: 'ונפשי 

כעפר לכול תהיה'. ייתכן שהתלמידים ימצאו פסוקים אחרים שמבטאים רעיון דומה.

15 יחידה 
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יחידה 16
לחיות על 'מסירות־נפש'

מטרות

התלמידים ילמדו מהו כוח ה'מסירות־נפש' ומה מעורר אותו. «

התלמידים ילמדו כיצד להשתמש בכוח זה במלחמת היצר. «

תקציר נושא היחידה

ביחידה הקודמת למדנו שעל ידי כל קיום מצווה אנו מתחברים לה' ועל ידי כל ביצוע עברה 

אנו מתרחקים ממנו. יחידה זו מתמקדת בכוח ה'מסירות־נפש' שטמון בכל יהודי, ולא נותן 

לו להיפרד ולהתרחק מה'. אם נפנים את הרעיון שכל עברה מפרידה אותנו מה', אזי נסכים 

לסבול כל קושי כדי למנוע זאת ונעשה ככל שביכולתנו כדי לקיים מצוות ולהתחבר לה', 

למרות הקשיים.

מושגים נלמדים

מסירות נפש

מהלך השיעור

הכנה למסע

כדי שהתלמידים יגיעו לכיתה מוכנים ומודעים לעוצמה של ה'מסירות־נפש', נבקש מהם לראיין 

נבקש מאחד התלמידים  נפש.  סיפור שמתאר מסירות  או להעתיק  מראש אנשים מבוגרים 

להקריא את הסיפור שהביא.

תמונת מסע

לרוץ  גדול להמשיך לשחק במקום  ניסיון, פיתוי  ילדה העומדת בפני  אנו פוגשים  בתמונה 

לתפילה. האם היא תצליח להתגבר? ביחידה זו נלמד כיצד נוכל להשתמש בכוח 'מסירות־נפש' 

שיש לכל אחד מאתנו, כדי להתגבר על ניסיונות מעין אלה בחיי היומיום.

הפסוק 'כי קרוב אליך הדבר מאוד', מורה לנו שקל מאוד לקיים את המצוות. אך כנראה שלא 

כולם מכירים את הדרך הקלה, ואותה מלמד אותנו כעת אדמו"ר הזקן.
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אם רמת התלמידים מתאימה, ניתן להרחיב ולהצביע על כך שבפסוק כתובה, בנוסף למילה 

'לעשותו', גם המילה 'בלבבך'. כלומר, שהניצחון במלחמת היצר, ה'קרוב אליך', אמור לבוא 

בקלות מצד הרגש הפנימי כלפי הקב"ה, הקיים בתוך ִלבנו.

מסע אל המקורות 

יהודים רבים מסרו את נפשם על קידוש ה', בלי לדעת שהם מצווים על כך. מה הדבר מלמד? 

אנו  מדוע  כך,  אם  הצורך.  ומתעורר מעצמו בעת  בנו,  טבוע  ה'מסירות־נפש'  כנראה שכוח 

צריכים לזכור מצווה זו בכל יום? הרי מדובר במצווה נדירה שלא לכל אחד מזדמן לקיימה, 

ואח"כ  נראה כיצד עונה על כך רבנו בחיי  יחידה בחיים.  זו פעם  וכשהיא מזדמנת — הרי 

אדמו"ר הזקן,

אך אפשר תחילה לתת לתלמידים לנסות לענות על כך בעצמם.

רבנו בחיי מסביר שעל עצם הנכונות למסור את הנפש אנו מקבלים שכר כמו על מסירות נפש 

ממש — למות על קידוש ה'. כך הוא מסביר את הפסוק 'כי עליך הורגנו כל היום', שהקב"ה 

מחשיב לנו כאילו נהרגנו עליו כל היום, משום שאנו מוכנים לכך כל היום.

הדמות המאוירת אינה מוסרת את נפשה, אך היא נכונה לעשות זאת ועל כן, לפי רבנו בחיי, 

יש לה שכר כמו למי שמסר את נפשו בפועל.

אדמו"ר הזקן מסביר כי עבודת השם וקיום התורה והמצוות יצליחו אם האדם ישים לנגד עיניו 

תמיד את מסירות הנפש — האמונה החזקה בה' הבורא ומחייה את הכול, והמוכנות למסור 

את הנפש, מביאות לידי 'מסירות־נפש' בפועל בחיי היומיום, דהיינו, תחושת ביטול תמידית 

ונכונות לעשות למען ה' גם במצבי קושי, וגם כשמדובר כנגד הטבע הראשוני.

הכרזות המצורפות )נספח 1, נספח 2( יכולות לסייע בהבנת שני הרעיונות. בכל רעיון ניתן 

להדגיש בצבע אחד את המחשבה ובצבע שני את התוצאה.

16 יחידה 
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לחיות על 'מסירות־נפש'

שאלה 5: המילים שאותן יעתיקו התלמידים למחברת הן: 'כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו   

לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה'.

שאלה 6: מדברי רבנו בחיי מובן כי על ידי התעוררות כוח ה'מסירות־נפש' אדם זוכה לקיים   

את מצוות 'מסירות־נפש';

ואילו מדברי אדמו"ר הזקן עולה שעל ידי התעוררות ה'מסירות־נפש', האדם זוכה להצליח 

ולקיים מצוות רבות ולהתמודד עם יצרו בכל רגע.

מקור 3 — הציטוט מספר היום יום, מלמד אותנו מהו כוח ה'מסירות־נפש', אשר מתעורר כאשר 

יהודי מרגיש שרוצים להפרידו מה'.

שאלה 7: כפי שלמדנו ביחידה הקודמת: ביצוע עברה מנתק ומרחיק את האדם מה' וקיום   

מצווה מחבר ומקרב אליו.

ה'מסירות־נפש' שבה(,    )כוח  מכיוון שהנשמה שלו  מה'  להיפרד  יכול  לא  8: אדם  שאלה 

אינה נותנת לו. כאן ניתן להרחיב ולהזכיר לתלמידים מסקנה מהיחידה הקודמת — שיהודי לא 

באמת יכול להיפרד מה', כי שום דבר לא נפרד ממנו. אך הוא יכול להרגיש נפרד. וכאן אנו 

רואים שגם את זה כוח ה'מסירות־נפש' לא מאפשר.

מסע אל עצמי

התלמידים יחשבו בינם לבין עצמם איזו מצווה הכי קשה להם לקיים ומאיזו עברה הכי קשה 

להם להימנע, ומדוע. אין צורך לכתוב את התשובות, כי מטרתנו איננה להנציח את הקושי 

אלא  להתמודד עמו ולנצח אותו.

רבנו בחיי

בכל יום עלינו לזכור שאנו מוכנים למסור את נפשנו על קידוש ה',

עצם המחשבה והנכונות נחשבות לנו כאילו מסרנו את הנפש ממש.

אדמו"ר הזקן

בכל יום עלינו לזכור שאנו מוכנים למסור את נפשנו על קידוש ה',

עצם המחשבה והזיכרון נותנים בנו כוח לנצח את היצר הרע בכל ניסיון 
יומיומי של ביצוע מצווה והימנעות מעברה.
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בהתבוננות מעמיקה נגיע למסקנה שמכיוון שכל עברה מפרידה אותנו מה', ממילא אנו אמורים 

למסור את הנפש על כל עברה, ובוודאי שנוכל להתגבר על קשיים אחרים שיעמדו בפנינו. 

אפשר לחדד זאת על ידי הסבר שאדם מסכים לסבול כל קושי כדי להישאר בחיים, ומכאן שכל 

הניסיונות שאנו עומדים בהם ביומיום הם קלים יותר מאשר 'מסירות־נפש' בפועל.

ואם היהודי מסכים לסבול כל קושי, ובלבד שלא להתנתק מה', הרי שקל וחומר הוא שהוא 

יתאמץ ככל שיוכל כדי לחזק את הקשר לה' ולקיים מצוות. הבנה זו תעזור לנו לגייס את כוח 

ה'מסירות־נפש' שלנו, גם כשמדובר בניסיון של קיום מצווה.

סיכום מסקנות היחידה במחברת

כיצד ננצח בקלות במלחמת היצר?

נזכיר לעצמנו שעל ידי כל עברה אנו נפרדים מהקב"ה, ועל ידי כל מצווה אנו מתחברים אליו 

יותר.

וכך, בכל פעם שיהיה לנו קשה לקיים מצווה או להימנע מלעבור עברה, יתעורר כוח המסירות־

נפש שלנו, שלא נותן לנו להיפרד מה'.

מסע עם חסידים 

הסיפור מראה עד כמה מוכן לסבול יהודי שלמד תניא, כדי לא לחלל את השבת.

בדורנו, לרוב איננו נדרשים לעמוד בפני קושי הרואי כמו זה של ר' אליעזר ננס, אך לכל 

אחד מאתנו יש ניסיונות משלו, המיועדים אליו מאת ה'. נכין לעצמנו פנקס ובו נכתוב מעשה 

יום. בכך נעלה את המודעות שלנו לקשיים שאנו מוכנים לעבור כדי  התגברות אחד בכל 

לעשות את רצון ה'.

בנספח מס' 3 דוגמה לפנקס שבועי שאותו אפשר לצלם, לקפל ולהכין לפי ההוראות. 
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לחיות על 'מסירות־נפש'
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נספח 2
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לחיות על 'מסירות־נפש'

נספח 3

פנקס 
ההתגברויות 

שלי

שמי:

היום היה לי קשה מאוד ב...

 והתגברתי!

היום היה לי קשה מאוד ב...

 והתגברתי!

היום היה לי קשה מאוד ב...

 והתגברתי!
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היום היה לי קשה מאוד ב...

 והתגברתי!

היום היה לי קשה מאוד ב...

 והתגברתי!

היום היה לי קשה מאוד ב...

 והתגברתי!

היום היה לי קשה מאוד ב...

 והתגברתי!
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יחידה 17  בין עצבות למרירות

מטרות

התלמידים ילמדו להבחין בין עצבות למרירות. «

התלמידים יבינו את היתרונות שבמרירות ואת התוצאה שהיא מביאה — ניסיון לשיפור  «

המצב.

תקציר נושא היחידה

ביחידה הקודמת למדנו כיצד להשתמש בכוח ה'מסירות־נפש' שלנו במלחמת היצר. ביחידה זו 

נקבל מאדמו"ר הזקן עצה נוספת שתסייע לנו במלחמה זו.

בשונה מהתפיסה המקובלת בימינו לרגש העצבות, התניא מבחין בין שני סוגים של עצבות 

שאינם זהים — 'עצבות' היא מידה שמסייעת ליצר הרע, אשר מנצל את החולשה שהיא מפילה 

על האדם ומשתק אותו בעבודת ה'. ואילו 'מרירות' דווקא עוזרת לנו כנגד היצר הרע מכיוון 

שהיא נותנת תנופה חדשה בעבודת ה'. אדם הנתון במרירות אינו חושב על עצמו אלא על 

המעשה שעליו לעשות כדי להתקדם. העצבות משרה ייאוש והמרירות מפיחה תקווה ומחזירה 

את האדם אל השמחה.

מושגים נלמדים

עצבות, מרירות

מהלך השיעור

הכנה למסע

יש להניח שחלק מתשובות התלמידים על יתרונות העצבות, שייכות בעצם לתכונות המרירות. 

לכן נחזור בהמשך הלימוד לפעילות הפתיחה כדי להפריד בין השתיים.

תמונת מסע

התמונה מראה אדם העומד להפסיד את האוטובוס. כיצד הוא מרגיש? האם הוא מיואש, כועס 

ועצוב ולכן נשאר במקום, או שיש לו עוד תקווה והוא מנסה לרוץ ולהספיק לעלות ברגע 

האחרון? ההתייחסות הנפשית שלו משפיעה על התנהגותו. במהלך היחידה נדון בתחושות 

הפוקדות אותנו לעתים ואינן נעימות — עצבות ומרירות — ונבדיל בין השתיים.
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מסע אל המקורות 

במקור הראשון נראה את יחס האר"י הקדוש לעצבות, ולפיו העצבות מונעת את השגת החוכמה.

הרע  היצר  היצר.  טוב מתייחס למשקל העצבות במלחמת  במקור השני והשלישי הבעל שם 

משתמש בעצבות כדי להכשיל את האדם. הוא מטעה ומשכנע אותו שָחָטא גם אם הדבר אינו 

מדויק, כדי שיהיה עצוב וישבות מעבודת ה'. אך גם אם האדם אכן חטא והעצבות אינה הטעיה 

של היצר הרע — היא מסוכנת כי היא מחלישה את האדם ומשתקת אותו. 

שאלה 2: המילה 'מטעה' כוונתה שיצר הרע בא בטענת שקר לאדם.  

שאלה 3: העצבות מרחיקה את האדם מעבודת ה'.  

שאלה 4: גם אם העצבות מבוססת על חטא אמיתי, היצר מנצל את המצב לטובתו. העצבות   

מרחיקה מעבודת ה'.

שאלה 5 : אמירות כגון: אין לך סיכוי, צדיק כבר לא תהיה, וכדומה.   

מקור 4 — תניא: אדמו"ר הזקן מייעץ להשתמש בסוג מסוים של עצב — מרירות — כנגד היצר 

הרע עצמו. במקום אחר הוא מביא משל מכריתת עצים — הכלי שבו כורתים את העץ )גרזן( 

עשוי בעצמו מעץ בידית! כלומר, יש להילחם בדבר שלילי על ידי אותו סוג חומר, רק מעובד 

צורך  יש  בעולם,  הקשה  החומר  שהוא  יהלום,  לחתוך  כדי  נוסף:  משל  להוסיף  ניתן  יותר. 

באבקת יהלום המודבקת על מסור מתכת )כיום מלטשים יהלומים גם באמצעות קרני לייזר(. 

אדמו"ר הזקן מבהיר שלמעשה לא מדובר בעצבות אלא במרירות. למי ששרוי בעצבות אין 

מרץ )חיות בלבו( והוא דועך. לעומת זאת, המרירות מביאה איתה הרבה מרץ. חסידים היו 

מסבירים: אחרי עצבות — הולכים לישון. אחרי מרירות — יושבים ללמוד.

הסיבה להבדל בין התכונות היא שהעצבות היא מידה אנוכית שגורמת לאדם להיות שקוע 

בעצמו, במר גורלו. ואילו המרירות גורמת לו להתמקד בעשייה ובניסיון לשפר את המצב. 

כדי להבהיר יותר את המושג 'מרירות', כדאי להביא את הדוגמה הבאה:

אדם הנמצא בסכנה כגון שריפה, ברור שאינו שרוי בשמחה אך גם אינו שרוי בעצבות, שכן 

הוא עסוק בעשייה — בניסיון להינצל ולהציל כל מה שאפשר מהסכנה. הוא מלא מרץ. 

שאלה 6: בלשון התניא ההבדל בין עצבות ומרירות הוא: 'עצבות היא — שִלבו מטומטם   

כאבן ואין חיות בִלבו. אבל מרירות ולב נשבר — אדרבה, הרי יש חיות בִלבו'.

שאלה 7: המקרה מתאר תגובה למצב יומיומי מוכר — טבעי שהילדה תחוש קושי וכישלון   

לייאוש   — למטה  לא  עצמנו  את  לכוון  הזקן  אדמו"ר  אותנו  מלמד  כאן  אך  קשה,  בצורה 

ולעצבות, אלא למעלה — למרירות ולהתקדמות. נבקש מהתלמידים לנסח תחושות נפשיות 

של עצבות ומרירות ואת תוצאותיהן — ייאוש או התקדמות. 

 17 יחידה 
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מסע אל עצמי

יעתיקו  ואותם  המרירות  משפטי  הם  ולעשייה  המצב  לשיפור  מסקנה  שבסופם  המשפטים 

התלמידים. המשפטים שמתמקדים ברע ללא ניסיון לתקנו מבטאים עצבות.

שאלה 8: לאחר המרירות, אפשר להגיע לשמחה, כי אדם השרוי במרירות מתמקד בעשייה   

ומתחזק בעבודת ה' ובקיום מצוות הגורמות לשמחה.

מסע עם חסידים 

החסיד בסיפור מדגים במדויק את הרעיון הנלמד ביחידה זו.

מבינים: ר' זלמן היה שרוי בתחושה קשה בשל מצבו. הוא הסכים לוותר על עושרו ולקבל עליו 

את העוני אך הוא לא חשב מה עליו לעשות כדי לבטל את הגזרה.

מהי  לא חשב  הוא  עליו העצבות.  נחה  בקושי שלו לתת,  מרוכז  לומר שמכיוון שהיה  ניתן 

ההוראה עבורו בעבודת ה' ממצבו.

מתבוננים: במקום לבקש מהרבי סיוע, היה עליו להתבונן במרירות על מצבו ולחשוב כיצד 

הוא יכול לשנות את המצב ואת עצמו — דרך תיקון מצבו הרוחני. הוא היה צריך לבקש מהרבי 

תיקון ולא סיוע.

בוגרים ומחויבים: כל אחד מאתנו מגיע לפעמים למצבים של עצבות — המודעּות לכך תעזור 

לנו לתעל מקרים אלו ולחשוב כיצד להיחלץ מהם ולתקן את המצב ולא לשקוע במרה שחורה.
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יחידה 18  אהבה ויראה

מטרות

התלמידים ילמדו להגדיר מהי 'אהבת ה'' ומהי 'יראת ה''. «

התלמידים יבינו שהדרך לאהבה ויראה היא התבוננות. «

התלמידים יכירו דרך להתבוננות. «

מושגים נלמדים

אהבה, יראה, יראת העונש, יראת הרוממות

תקציר נושא היחידה

אהבת ה' ויראתו הן הבסיס ללימוד התורה וקיום המצוות. הן מעלות את התורה והמצוות 

למעלה. כשאומרים 'יראת ה'', לא מתכוונים ליראת העונש, אלא ליראת הרוממות — יראה 

מגדולתו של ה' )תחושת אפסות(. כדי לעורר בלב אהבה ויראה, עלינו להתבונן בגדולתו של 

ה' ועל ידי זה נרצה לדבוק בו )אהבה( ונימנע מלעבור על רצונו )יראה(.

מהלך השיעור

הכנה למסע

ההכנה תחדד את המודעות שלנו למניעים שלנו בעת שאנו עושים מעשה טוב ביוזמתנו או 

מתוך צייתנות לבקשה של מישהו אחר. 

פתיחה

נכתוב על הלוח משפט מספר הזוהר: 'אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא'. נבקש 

מהתלמידים לתרגם את הכתוב — 'תורה בלא יראה ואהבה, לא פורחת למעלה' )אפשר לעזור 

לתלמידים לזהות מילים מוכרות או מילים שמשמעותן העברית דומה(. 

תמונת מסע

פעמים רבות ביום אנו מבטאים את אהבתנו לקב"ה — אנו מנשקים ספרי קודש, מנשקים מזוזה 

וכדומה. לא תמיד אנו מפנימים שהנשיקה היא ביטוי של אהבת ה'. בבית הכנסת נאסר על אדם 
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לנשק את ילדיו הקטנים, וזאת כדי לחזק את ההכרה שאין אהבה חזקה יותר מאהבת ה'.

ואולם, מעשה גשמי אינו יכול לעלות מעצמו לעולמות רוחניים. רק הרגש — שהוא רוחני — 

יכול להעלות את המעשה יחד אתו.

מסע אל המקורות 

1 — מסכת עבודה זרה: הגמרא משווה בין מי שמקיים מצווה כי הוא מחויב, לבין מי  מקור 

שמקיים מצווה מבלי שחויב בכך, ואומרת, בניגוד אולי למה שהיינו מצפים, שהמצּווה ועושה 

נעלה יותר.

שאלה 1ב: על פי פירוש התוספות, מי שמצּווה עובד כנגד יצרו בקבלת עול, ולכן המאמץ   

שלו גדול יותר ממי שמקיים מצווה מאהבה, ואינו נאבק ביצרו. 

מקור 2 — הרמב"ם כותב שהדרך לאהבת ה' ויראתו היא ההתבוננות בגדולתו העצומה של 

שיש  המדהימה  המורכבות  על  לתלמידים  לספר  אפשר  הבריאה.  בפלאי   — למשל  הבורא. 

בכל פרט בבריאה. מרחק השמש מכדור הארץ, לדוגמה, אינו רחוק מדי ואינו קרוב מדי, מה 

שמאפשר טמפרטורה המתאימה בדיוק לחיים עליו; או — האיזון המדויק של החמצן באוויר 

נוצר על ידי הצמחים שמייצרים חמצן בדיוק בכמות הנדרשת )פחות חמצן = חנק, יותר חמצן 

= התפשטות מהירה של כל להבה קטנה( וכדומה.

שאלה 2: ההתבוננות בגדולתו של הקב"ה מעוררת את הלב.  

שאלה 3: המשפט הראשון מתאר אהבה והשני מתאר יראה.  

שאלה 4: מי שרוצה להתקרב אל הקב"ה — משתדל יותר לעשות את רצונו )מצוות עשה(.   

ומי שירא למרוד בו — לא יעבור על רצונו )מצוות לא תעשה(.

 כשאני אוהב מישהו אני משתדל לעשות את רצונו, אך לא נזהר מאוד מלעבור על רצונו   

)הוא יודע שיוכל לתקן(. כשאני מפחד ממישהו אני לא מעז לעבור על רצונו, אך במה שנדרש 

ממני לעשות — איני 'מהדר'.

שאלה 6: היראה היא הבסיס לעבודת ה'.  

שאלה 7: ההתגברות על היצר נובעת בעיקר מיראת ה'.  

מונעת מהאדם לחטוא: חלקם  היא  וכיצד  היראה  ביניהם במהות  חכמינו חלקו 

סבורים שיראת ה' היא היראה מהעונש ואחרים סבורים שיראת ה' צריכה להיות 

זו  זו מעלה, אך אין  מרוממותו. הסמ"ק מסכים עם העובדה שהירא מן העונש 

עיקר מצוות היראה.

יראת הרוממות אינה נובעת מפחד, אלא מתחושת קטנות ואפסות אל מול גדולת ה'. 

 

בין עצבות למרירות
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18 יחידה 

הדוגמה הבאה תעזור לנו להבין את ההבדל בין יראת העונש ליראת הרוממות: אדם נמנע 

מלחצות כביש באור אדום בגלל שוטר שנמצא בקרבת מקום — יראת העונש. אדם אחר 

נמנע מלחצות את הכביש בגלל רב גדול שמסתכל עליו — יראת הרוממות. אפשר לתת 

דוגמאות נוספות שיעזרו בהבנת ההבדל.

שאלה 8: לפי ספר החינוך צריך לפחד מהעונש שמגיע על עֵברות.  

בתורת החסידות )ראו להלן( מוסבר כי יראת העונש נחשבת לדבר המגיע מקליפת נוגה,   

בגלל שהיא מתמקדת באדם עצמו )שלא ייענש(. לעומת יראת הרוממות שמתמקדת בגדולת 

ה'. ככל שהיראה מתמקדת יותר בה', היא פנימית יותר ומבטלת יותר את האדם הירא.

בתניא מובאות כמה דרגות של יראה, כולן מסוג של יראת הרוממות.  

שמתבושש     — מזו  פנימית  יראה  או  הקב"ה.  המלכים  מלכי  במלך  למרוד  "ירא   :9 שאלה 

מגדולתו ַלמרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו".

ביראת    עצמו.  מהרגשת  נובע  שזה  מהעונש,  מפחד  האדם   — העונש  ביראת   :10 שאלה 

הרוממות — הוא מרגיש את ה' וירא מה' בעצמו.

 העשרה
 בהתאם לרמת הכיתה אפשר לתת לתלמידים מקור נוסף מתוך מאמרי אדמו"ר הרש"ב, בו 

מוסבר שלעתים יש להשתמש ביראת העונש. אף על פי שהיא מקליפת נוגה, היא עדיפה על 

פני רע גמור. ולכן, אם כרגע זה מה שיציל אותי מעברה, אני מוכרח להשתמש בה. כמובן 

שמדובר במקרה זמני ועל כל אחד להשתדל לעורר אצלו תמיד את יראת הרוממות.

יראת העונש הוא מק"נ, שחציה טוב וחציה רע ]...[ וצריך האדם לעורר בעצמו 

לפעמים יראת העונש — כשרואה שיצרו מתגבר עליו ח"ו לעשות איסור ]...[ 

ועל-ידי-זה יהיה ניצול מהחטא.

ובזה עם היות ש ]...[יראת העונש הוא מק"נ, מכל-מקום הוא מהטוב שבנוגה. 

יותר טוב  וכלל, מכל-מקום הוא  והטוב שבנוגה גם-כן אינו טוב דקדושה כלל 

מהרע גמור דמעשה האיסור ר"ל. ובמה שיכול להציל את עצמו מהרע גמור — 

צריך להציל את עצמו."

)ספר המאמרים תרנ"ט עמ' יט(

* מק"נ = מקליפת נוגה — קליפה שמעורב בה טוב, * ר"ל — רחמנא ליצלן — ה' יצילנו
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מסע אל עצמי 

יראת הרוממותיראת העונשאהבה

אני הולכת לצבאות ה' 
בשמחה, לקרב את הגאולה!

איני מדבר באמצע התפילה 
כדי לא להגיע לגיהינום.

בבית כנסת לא מקובל 
לשבת בצורה כזו. שב 

בצורה ההולמת את בית ה'!

אני יודע שגם המזוזה הזאת 
כשרה, אך לכבוד הקב"ה 
אשלם יותר עבור מזוזה 

מהודרת.

אם לא תוותרי לחברה, שוב 
יישבר לך המשחק. זה היה 

אות משַמִים.

כשאני חושבת שה' מסתכל 
עליי, אני מרגישה שלא 

נעים לי לריב.

היום בתפילה הרגשתי שאני 
ממש מדבר עם ה'.

מי שעובד בשבת מפסיד 
את כל כספו.

איך אפשר לדבר לשון הרע 
אם זה מכעיס את ה'?!

מסע עם חסידים 

מבינים: הרועה לא רצה שכר עבור עבודת ה' שלו.

אילו היה יודע ללמוד ולהתפלל, הוא היה עושה זאת בכל כוחו ומאודו.

מתבוננים: 1. כישרונות — כוחות. 2. ממון. 3. שכר רוחני.

בוגרים ומחויבים: כדאי להסב את תשומת לב התלמידים לכך שהרועה נתן גם מכישרונותיו 

וגם את שכרו בעולם הבא. המתנה שלהם יכולה להיות גם כן ניצול של כישרון, ויתור מסוים 

וכדומה.

בין עצבות למרירות
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יחידה 19  מביאים את הגאולה

מטרות

ללא  « גלויה,  היא  הקדושה  כמצב שבו   — הגאולה  את משמעותה של  יבינו  התלמידים 

הסתרה של קליפות.

התלמידים יבינו שכדי להגיע למצב של גאולה, עלינו לזכך את העולם ואת עצמנו על  «

ידי קיום מצוות מעשיות.

מושגים נלמדים

גאולה, זיכוך העולם, עבודת הבירורים

תקציר נושא היחידה

וגילוי  ההיעלם  הסרת  היא  הגאולה  הקב"ה;  גילוי  את  ומסתיר  מעלים  שהוא  כפי  העולם 

האלוקות. המצוות הן אלו שפועלות להסרת ההיעלם.

כיצד המצוות והמעשים שלנו מזככים את גשמיות העולם? כאשר נעשית מצווה באמצעות 

מגלה  אלא  הקב"ה,  את  מסתירה  אינה  נברא  או  חפץ  אותו  של  הגשמיות  גשמיים,  דברים 

אותו. כך גם הכוח של הנפש החיונית )הנפש הבהמית( — באמצעותו זז הגוף ומקיים מצווה, 

מזדכך גם הוא ועולה מקליפה לקדושה. גם במצווה כמו לימוד תורה, שנעשית בעזרת הפה, 

פועל זיכוך, שכן הזזת השפתיים בזמן הלימוד נחשבת כמעשה )'עקימת שפתיו הווי מעשה'(. 

למעשה, כל מה שיהודי אוכל ושותה עולה לקדושה, מכיוון שהכוח של הנפש הבהמית מגיע 

מאותה אכילה ושתייה, וכשיש לו כוח לקיים מצוות — האוכל והשתייה שלו ששימשו לעשיית 

המצווה גם הם עולים לקדושה.

לכל יהודי יש בעולם חלק שאותו הוא צריך לזכך. כך מזכך ומעלה לקדושה כל עם ישראל 

יהיה הסתר של  וממילא לא  יותר קליפות  יהיו  זה, לא  כולו. באופן  יחדיו  את כל העולם 

גם  זוהי  מן הארץ'.  רוח הטומאה אעביר  'את  זוהי משמעות הכתוב שלעתיד לבוא  הבורא. 

הסיבה לירידת הנשמה לעולם. הנשמה לא ירדה לעולם לצורך עצמה; היא איננה צריכה תיקון. 

הבהמית  הנפש  את  לזכך   — ומשימתה  שליחותה  את  לממש  כדי  התרחשה  לעולם  ירידתה 

ובאמצעותה את העולם כולו. כך תבוא הגאולה. דורנו הוא דור הגאולה. לאחר כל המעשים 

והמצוות שנעשו במשך כל הדורות, הסתיימה עבודת הבירורים והעולם כבר מוכן לגאולה!
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הכנה למסע

כמשימת הכנה מתבקשים התלמידים לחשוב ולכתוב את כל המרכיבים בפעולה מסוימת שהם 

עושים — פריטים וחפצים, אברי הגוף ואף ההכנות המוקדמות לפעולה. 

מטרת המשימה היא להטרים את ההבנה שבעשיית פעולה אחת משתתפים מרכיבים רבים. 

בהמשך השיעור נבין שכאשר אנו מקיימים מצווה, כל הפריטים והרכיבים המשתתפים בקיומה 

עולים לקדושה.

תמונת מסע

התמונה מתארת מעט מאווירת השבת. לכל אחד יש תפקיד להכין חלק מסוים לקראת השבת. 

מעבר לכך, כל אחד צריך גם להכין את עצמו לקראת השבת, להתקלח, להתלבש וכדומה. 

תמונה זו היא משל להכנת העולם לגאולה )המכונה 'יום שכולו שבת'( — כל אחד צריך להכין 

הן את עצמו והן את חלקו בעולם לקראת הגאולה.

מסע אל המקורות

מקור 1 — פסוק מויקרא ופירוש הרמב"ן

שאלה 1: גאולה פירושה השתחררות מאדון זר, וחזרה לבעלים האמיתיים.  

שאלה 2: בפשט, גאולה היא שחרור מעול הגויים ומעול הגלות. ]במבט חסידי, שיתברר   

במקור הבא, הגאולה שלה אנו מייחלים היא המצב שבו כל העולם מראה בגלוי מיהו הבעלים 

האמיתיים שלו — ה'. בשונה ממצב של גלות שבו העולם מסתיר על האלוקות — בגאולה יראו 

אלוקות בגלוי.[ 

כדאי לעשות עם התלמידים תרגיל אסוציאציות ולרשום על הלוח מילים ומושגים הקשורים 

למילה 'גאולה', כגון: חירות, שחרור מכבלים, גילוי הפנימיות, חזרה למקורות, ועוד.

מקור 2 — תניא

שאלה 3: למעשה, כל עשיית מצווה היא 'גאולה בזעיר אנפין )בקטן(' — בקיום המצווה   

גילוי   — האמיתיים  לבעלים  וחוזרים  נוגה  קליפת  מממשלת  הגשמיים משתחררים  החפצים 

אלוקי.

שאלה 4: מצוות לדוגמה:  

סוכה — הדפנות והסכך עולים לקדושה. 

נר שבת — החלב / השמן. 

סעודת שבת — האוכל. 

ספר תורה — עור הבהמה, הדיו, הבד שעוטף אותו. וכדומה.

נעבור עם התלמידים על הדוגמאות שהם הביאו ונחלק בכל מצווה בין מרכיבים הקשורים 

מביאים את הגאולה
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מרכיבים  לבין  שהושקעו;  הנפש  כוחות  שלו,  האיברים  הגוף,  של  האנרגיה   — באדם עצמו 

הקשורים לחלקו בעולם — האוכל שאכל, החפץ הגשמי. 

בנקודה זו ניתן להרחיב, שבעצם כל דבר גשמי שאנו באים אתו במגע — ייתכן שזהו 'חלקנו 

בעולם' — החלק שאותו עלינו להעלות לקדושה ולהכינו לגאולה, ואם כך, הדבר מחייב אותנו 

לעשות זאת או לפחות לנסות ולהיות מודעים לכך.

שאלה 5: מסקנות מעשיות בקיום מצוות:  

נוגה  מקליפת  מותרים  בדברים  רק  אלא  מצוות,  לקיום  אסורים  בדברים  אין להשתמש  א. 

שיכולים לעלות לקדושה.

כאשר מקיימים מצווה, רצוי לשתף בעשייתה כמה שיותר פריטים, כדי להעלותם לקדושה. ב. 

מסע עם חסידים

מבינים: מהסיפור עולה שגם אברך פשוט, ללא מעלה חסידית מיוחדת )אינו מתפלל באריכות, 

לא למד הרבה חסידות( — וגם כאשר הוא נמצא רחוק מבחינה פיזית ורוחנית — יכול לברר 

את חלקו בעולם ולפעול על סביבתו.

חשוב להדגיש את המסר של הסיפור שההוראה היא לכל אחד ואחת מאתנו; לא רק גדולי 

החסידים פועלים על סביבתם אלא כל אדם.

אותה אשה כלל לא הכירה את הרבי, והיא ידעה שהרבי לא מכיר את מקומה ושאינו איש 

עסקים, ולמרות זאת התייעצה עם הרבי בשאלה היכן למקם את החנות. כלומר, דברי האמת 

של האברך פעלו את פעולתם גם במרחק רוחני וגשמי.

מתבוננים במבט חסידי: אותו אברך הגיע למקום מסוים בהשגחה פרטית ממש )הוא הוכרח 

לעזוב את מקום מגוריו ולנדוד(, ושם עסק בבירור וזיכוך אותו מקום, בקישור יהודים אל 

הרבי נשיא הדור.

בוגרים ומחויבים: התלמידים יעלו רעיונות כיצד לזכך ולהכין את העולם לגאולה. כדאי להדגיש 

דווקא את הדברים הפשוטים והיומיומיים, כמו לחכות בתור בסבלנות, שגם הם חלק מזיכוך 

עצמנו והעולם.

הצעות 

*חנות מכולת — לחכות לתורך בצורה מכובדת )מזכך את מידת הסבלנות, האווירה במכולת, 

השקית שסוחב, השפעה על הסובבים — קידוש ה'(, חלוקת חומרי הסברה בנושאי יהדות / 

העמדת קופת צדקה בדלפק  *כיתה — אהבת ישראל בין התלמידים, כבוד למורים, לימוד 
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פסוקים,  אמירת  צ"ה,  כינוס  עריכת   — שעשועים  *גן  ביושר   מבחן  עשיית  בחיות,  תורה 

סבלנות כלפי ילדים אחרים, ויתור, עזרה לילד שנפל  *בניין מגורים — תליית הלכה / פתגם 

יומי במעלית, שמירה על הניקיון )קידוש ה'( *חדר ילדים — הפיכתו לחדר צ"ה — קופת צדקה 

וספרי קודש, כיבוד הורים.

מביאים את הגאולה
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יחידה 20
להרגיש אהבת ישראל

מטרות 

התלמידים יכירו את מקורה של מצוות 'אהבת ישראל' בפסוק 'ואהבת לרעך כמוך'. «

'כמוך',  « ילמדו ממקורות שונים את המשמעויות השונות של אהבת הזולת  התלמידים 

במעשה וברגש שבלב.

התלמידים יבינו את חשיבות ההסתכלות על הנשמה מעבר לגוף. «

תקציר נושא היחידה

'ואהבת לרעך כמוך'  זו נלמד כיצד אנו אמורים לאהוב את הזולת כמונו. מהפסוק  ביחידה 

אנו מבינים שקיום מצוות אהבת ישראל צריך להיות כמו אהבה עצמית. תחילה נכיר בקושי 

הטבעי לחוש אהבה כלפי מי שאינו בן משפחתנו הקרוב, ובעיקר כלפי מי שנראה כלפי חוץ 

כשונה מאתנו מאוד. נבין כי מהות מצוות 'אהבת ישראל' היא מצד הנשמות, המגיעות כולן 

מאותו מקור, שכן זהו המכנה המשותף לכל יהודי באשר הוא, ועל כן מתבטל הרושם החיצוני. 

עם ישראל, בפנימיותו, הוא כמו אחים הבאים מאותו מקור. נבין כי כאשר הגוף הוא העיקר 

לא תיתכן אהבת ישראל אמיתית, אך כאשר הנשמה היא העיקר, נוכל להגיע לרמה זו של 

אהבה כמו אהבה עצמית.

על פי החסידות, אהבת ישראל היא 'כלל גדול', לא רק מכיוון שיש בה פרטים הרבה, אלא 

מכיוון שזו מצווה הנובעת מהסתכלות פנימית שהיא הרעיון והבסיס של התורה כולה.

נושאים נלמדים

אהבת ישראל

מהלך השיעור 

הכנה למסע

נפתח את היחידה בהצגת הטבלה שהכינו התלמידים — נבקש מהתלמידים לספר על תכונות 

ייחודיות להם ולגלות האם מצאו אנשים אחרים שגם להם תכונות אלה. נדון בשאלה כמה 

משותף יש בינינו לבין סביבתנו ומהם ההבדלים.
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נבין כי בינינו לבין הסובבים אותנו יש הבדלים רבים המפרידים בינינו, אך יש גם דברים 

רבים משותפים.

תמונת מסע 

בתמונת המסע מוצגות שתי דמויות שההבדלים ביניהן ניכרים לעין. התמונה ממחישה בבירור 

או  הקרובה  מסביבתם  התלמידים  מכירים  שאותם  בימינו,  רבים  יהודים  בין  ההבדלים  את 

לכך?  הגורמים  מהם  הדמויות?  בין  שונה  מה   — הללו  ההבדלים  במשמעות  נדון  הרחוקה. 

מנקודת מוצא זו נצא לדיון קצר בשאלה, האם הבדלי החינוך, הרקע, ההשקפה והתרבות הם 

אכן הבדלים אמיתיים המקשים עלינו להתקרב ולאהוב אנשים השונים מאתנו? כיצד אפשר 

בכל זאת להגיע לאהבת ישראל?

 מכאן נוכל להגיע למסקנה שכשמסתכלים על הנשמה של האדם ולא על ההבדלים החיצוניים, 

אז אפשרי לחוש את המאחד בינינו. 

ראינו כי כאשר יש מלחמה או אסון חס וחלילה, מיד מתגלית הערבות ההדדית ורוח ההתנדבות 

בעם, בלי הבדל דת והשקפה. אולי זה אחד הביטויים לכך שהנשמות הן אחיות.  

ידוע לנו שלכל יהודי יש נשמה אלוקית. חשוב להבין כי הנשמה היהודית היא הדבר העיקרי 

שלשמו ירד האדם לעולם, והיא הדבר המשותף והמחבר בין יהודים. בהמשך נגלה מהו כוחה 

של הנשמה ואיך היא משפיעה על הרגשות והתחושות שלנו כלפי הזולת.

הצעה לפתיחה אפשרית לשיעור 

שאלון אסוציאטיבי: נבקש מהתלמידים לענות על השאלות הבאות בתוך שלוש שניות: 

על איזו מצווה נאמר שהיא 'כל התורה כולה'? ]'ואהבת'[ — 

איזו מצווה מקרבת את הגאולה? ]מצוות צדקה[— 

מהו 'כלל גדול בתורה'? ]'ואהבת לרעך'[— 

איזו מצווה לימד הלל הזקן על רגל אחת? ]אהבת ישראל[— 

מה אמר רבי עקיבא על דברי הלל הזקן? ]'זה כלל גדול בתורה'[ — 

מהו הפסוק העשירי מ־12 הפסוקים? ]'ואהבת'[ — 

השלימו את הסיסמה: 'באהבת ישראל ____________' ]נביא את הגואל[— 

השלימו: 'ואהבת לרעך ____________' ]כמוך[ — 

נזכיר כי עוד מהגן כולנו גדלים ומתחנכים על מצוות 'אהבת ישראל'. אך האם אנו באמת — 

מצליחים לקיים אותה? האם כל כך קל ובסיסי להצליח לקיים אותה? נברר זאת במהלך 

הלימוד.

להרגיש אהבת ישראל
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מסע אל המקורות 

1: בדברי הרמב"ם מודגש כי קיום מצוות 'אהבת ישראל' דורש מאתנו יכולת גבוהה  מקור 

מאוד — להתייחס אל הזולת כפי שאנו מתייחסים ודואגים לעצמנו.

בשאלה 2 יכתבו התלמידים את הכלל — להתייחס ולדאוג לזולת כפי שאני מתייחס ודואג 

לעצמי. ההתמקדות היא בפעולות שמבטאות אהבה — ממון, רכוש, כבוד וכדומה.

שאלה 1: המקור בתורה למצוות אהבת ישראל הוא 'ואהבת לרעך כמוך'.  

שאלה 2: הכלל — לאהוב את הזולת כמוני. הפרטים — לדבר בשבחו, לחוס על ממונו ועל כבודו.  

שאלה 3: לפי הרמב"ם, אהבת ישראל מתבטאת במעשים.  

מסע על עצמי 

נבקש מהתלמידים לספר ולפרט על פעולות שהם עושים למען עצמם: דואג לעצמו לכיסא, 

מרים משהו שנופל לו על הרצפה, וכדומה. כעת נבין כי עלינו לקיים פעולות אלה באופן זהה 

גם כלפי הזולת. 

בעזרת הדיאלוג בין הדמויות בספר נבין את הקושי ונכיר בו — מטבענו איננו חשים אהבה 

לזולת כפי שאנו חשים כלפי עצמנו, שכן אנו נפרדים מחברינו. נחזור כעת למשימת ההכנה 

למסע ונשוחח על ההבדלים בין אדם לאדם. הקב"ה ברא את הגופים שלנו שונים ונפרדים זה 

מזה, ומכאן נובעת תחושת האהבה העצמית החזקה שלנו כלפי עצמנו, שעוצמתה גדולה יותר 

מתחושת האהבה שלנו כלפי הזולת, וככל שההבדלים רבים כך תחושת הריחוק מתעצמת.

הדבר נובע מכך שאנו רואים את הגוף שלנו כעיקר. 

בשלב זה כדאי לבצע את משימה 2 כפעילות קבוצתית במליאה: כל תלמיד ירשום על פתק 

בין התלמידים  אותם מחדש  ונחלק  נערבב את הפתקים  עצמו.  למען  פעולה קטנה שעשה 

ונבקש מהם לנסח את המשפטים מחדש כפעולה שנעשתה עבור חבר / שכן / כל אדם אחר 

בסביבה. האתגר הוא להגיע לאנשים ממעגלים הרחוקים ביותר משלנו.

לפני קריאת מקור 2 נציג בפני התלמידים תמונה של אבא ובנו ואדם זר. טבעי בעינינו שהאב 

יחוש אהבה טבעית אל התינוק, ממש לפי הפסוק 'ואהבת לרעך כמוך'. מכאן נבין כי ייתכן 

קשר פנימי בין אנשים גם אם הגופים נפרדים ושונים.

מקור 2: בפרק ל"ב מרחיב האדמו"ר הזקן לגבי מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' וטוען שהיא נובעת 

מהדבר המשותף שיש לכולנו )נחזור לתמונת המסע ונבין כי זוהי הנשמה(.

פעולות המקרבות  נקודת ההבדל בין הרמב"ם לתניא היא, שהרמב"ם מדבר על מאמץ של 

ומבטאות אהבה וקירוב, ואילו בעל התניא מדבר על מאמץ שבהתבוננות, שמוליד רגשות של 

אהבה כלפי הזולת.
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להרגיש אהבת ישראל

בפסקה הראשונה נותן אדמו"ר הזקן משל מהמשפחה להבנת הקשר בין נשמות ישראל. הקשר 

בין יהודים הוא קשר עמוק ופנימי — כמו במשפחה; אהבת ישראל דומה לאהבת אחים. ניתן 

להרחיב לגבי התחושה הטבעית שיש לנו כלפי האחים שלנו, כי יש לנו משהו משותף, יש 

בינינו שייכות, גם אם הגוף נפרד לחלוטין. נבין מדוע תחושה זו קיימת בתוכנו גם כלפי שאר 

היהודים מישראל — מכיוון שיש לנו חלק משותף — הנשמה.

כדאי להסביר באופן מפורט ותיאורי ככל האפשר כי כל נשמות ישראל שוכנות יחד תחת 

כיסא הכבוד, וכאשר הנשמות יורדות לעולם הן מחולקות בגופים השונים! לכן לא ניתן לדעת 

מהי הדרגה של יהודי על פי מראהו החיצוני, ועלינו לחוש את הקשר העמוק המאחד בינינו 

— הנשמה, שהוא חלק אלוקה שבתוכנו. אדמו"ר הזקן נותן לנו חומר להתבוננות, שמפתח 

בתוכנו השקפת עולם: על מה אני בוחר להביט כשאני רואה אדם אחר ושונה ממני.

פסקה ב' מסבירה את ה'טכניקה' לקיום מצוות 'אהבת ישראל', והיא התעלות מעל הגוף וראיית 

הקשר הנשמתי המשותף. השורש לקיום מצוות 'אהבת ישראל' הוא בעצם השורש לקיום כל 

מצוות התורה — העלאת הנפש מעל הגוף. יהודי מחשיב את הנשמה שלו יותר מאשר את גופו. 

העיקר הוא הנשמה, הגוף הוא טפל. זוהי גם המשמעות של יתר מצוות התורה: גבורת הרוח 

על החומר. ניתן להרחיב כאן בעזרת הסיפור על דברי הלל הזקן לאדם שביקש להתגייר: מה 

ששנוא עליך — אל תעשה לחברך, זו כל התורה כולה. כלל זה מתבסס על ואהבת לרעך כמוך.  

למעשה, הבסיס של קיום מצוות 'אהבת ישראל' הוא התמקדות בעיקר, בנשמה, וזה גם הבסיס 

לקיום כל מצוות התורה. רק כאשר הנשמה היא העיקר תיתכן אהבת ישראל אמיתית.

בהמשך פרק ל"ב מוסבר מה ההשפעה של אהבת ישראל. המילים בנוסח התפילה 'ברכנו אבינו 

כולנו כאחד' מוכיחות כי אחדות מביאה לברכת ה' ולהמשכת האור האלוקי בעולם. אור שאינו 

נמצא כאשר יש פירוד בין נשמות ישראל ח"ו )'לא שריא באתר פגים'( — ניתן לפתוח עם 

התלמידים ספרי תניא ולהעמיק בלימוד מעבר לספר זה. 

שאלה 5: העצה של בעל התניא ליהודי שמרגיש כמו דמות א' היא להתעלות מעל הנטיה   

הטבעית לראות את השונה ולהביט אל הנשמה פנימה.

שאלה 6: הצד השווה: בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה... מצד שורש נפשם בה' אחד   

ההבדל: רק שהגופים מחולקים...

שאלה 7: השלימו את התרשים:  

אם נשים דגש על  הגוף, הנפרד, נתקשה להגיע לאהבת ישראל אמיתית.

אם נשים דגש על הנשמה, המשותף,  נגיע לאהבת ישראל אמיתית.

שאלה 8: א. מטרתן של כל מצוות התורה היא להגביה את הנשמה על הגוף.  

ב. מצוות 'אהבת ישראל' היא 'כלל גדול בתורה' כיוון שתכלית התורה והמצוות הם התגברות 

של הנפש והצד הרוחני על הגוף והצד הגשמי.
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מקור 3: מציג קטע ממכתב של הרבי שבו הוא נותן זווית נוספת לאהבת הזולת 'כמוך'. כמו 

שבאהבתנו העצמית אנו מתעלמים מהחסרונות שלנו, מחפים על עצמנו ומצדיקים את עצמנו, 

וממשיכים לאהוב את עצמנו למרות הכול — כך גם ביחס לזולת עלינו לאהוב אותו לא בגלל 

מעלות או חסרונות, שהם הדברים החיצוניים הנבדלים מאדם לאדם מצד הגוף; אלא בפשטות, 

באהבה שאינה תלויה בדבר, רק בגלל הנשמה המשותפת לכולנו )נושא זה מהווה הכנה ליחידה 

הבאה המבדילה בין 'אהבה התלויה בדבר' ל'אהבה שאינה תלויה בדבר'(.

מסע עם חסידים 

והבסיס לקיום  כולה,  הסיפור על הרבי מחדד את המסר העיקרי שהוא הבסיס של התורה 

מצוות 'אהבת ישראל' — הנשמה מעל הגוף; העיקר מעל הטפל. האישה המבוגרת מתקשה 

להבין את התמסרותו של הרבי לאחרים. מתשובתו של הרבי מובן מהי ההתייחסות הנכונה 

ומהי ההתבוננות העמוקה שיש לרחוש כלפי כל יהודי ויהודי. 

לעומק  להסתכל  עלינו  בהתבוננות.  צורך  יש  אחר,  יהודי  פוגשים  כאשר  ומחויבים:  בוגרים 

ולראות אך ורק את הנשמה, ולא את שאר הדברים החיצוניים שמסתירים ויוצרים הרגשת 

פירוד. נציע לתלמידים להכין משקפיים )אפשר לצייר או להכין בעזרת ציוד מתאים — מנקי 

מקטרות ועיגולי בריסטול המתאימים לעדשות המשקפיים(. התלמידים יכתבו תזכורת בעדשות 

המשקפיים על המבט וההתבוננות העמוקה שעליהם לסגל לעצמם כאשר הם מסתכלים על יהודי 

אחר )שהוא אותו בסיס לקיום שאר מצוות התורה( — התמקדות בנשמה, בעיקר, ולא בהבדלים 

 החיצוניים. ניתן גם לצייר יהלומים על עדשות המשקפיים כביטוי לנשמה שיש לכל יהודי.

כדאי לאפשר לתלמידים להעלות דרכים נוספות שבהן אפשר לראות את הנשמה כעיקר — 

בקיום מצוות נוספות מהתורה )לימוד תורה, רצון לקיים את רצון ה' וכו'(.

 רעיונות נוספים
אפשר להציע לתלמידים משימה יומית / שבועית: לבחור אדם מסוים, ולנסות להתבונן עליו 

כעל 'יהודי', במשקפיים של הנשמה, מעבר לאישיות שלו. לאחר מכן לבדוק: מה נוסף, מה 

השתנה? — האם הם מרגישים שינוי בראייה שלהם על היהודים הסובבים אותם? אפשר לבחור 

חבר )ואז הראייה מורכבת יותר( או אדם זר )שקל יותר להתבונן עליו לכתחילה במשקפיים 

של הנשמה ולזכור את הנשמה שבתוכו(.

20 יחידה 
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יחידה 21  אהבה פנימית

מטרות 

התלמידים יבדילו בין 'אהבה התלויה בדבר' לבין 'אהבה שאינה תלויה בדבר' וילמדו  «

את הקשר בין אהבה שאינה תלויה בדבר לאהבת ישראל אמיתית לפי התניא — אהבה 

שאינה מושפעת ממעשים.

מפנימיות  « הנובע  לרגש  חיצוניות  מסיבות  הנובע  רגש  בין  להבחין  ילמדו  התלמידים 

הדברים, ויבחנו את מקומם של שני סוגי רגשות אלה ביחסים בין בני אדם.

תקציר נושא היחידה

ביחידה זו נלמד על הקושי לחוש אהבה אמיתית לכל אדם מישראל ונגלה כי הקושי נובע 

מסיבות חיצוניות. נבדיל בין 'אהבה התלויה בדבר', לאהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר —

אהבה פנימית המתמקדת בשורש המשותף לכולם, נשמת ישראל.

ואולם, יש לעתים מעשים שליליים שכלפיהם אנו חשים ביקורת ואף שנאה — נלמד כיצד 

להפריד בין המעשים לבין מהותו של האדם וניֵתן מקום לרגשות כמו ריחוק ורחמים בגלל 

מעשים שליליים אלו, לצד אהבה פנימית מצד שורש הנשמה המובילה לקירוב לבבות ולקירוב 

לקב"ה כדברי אדמו"ר הזקן.

 

מושגים נלמדים

אהבה התלויה בדבר, אהבה שאינה תלויה בדבר

מהלך השיעור

הכנה למסע

נבחר במליאה כמה דמויות משמעותיות ונבדוק איזה ציון נתנו הילדים למידת האהבה אליהן. 

נבחר דמויות שקיבלו ציון 0 מול דמויות שקיבלו ציון 10  ונחשוב יחד מה גרם לכך. האם לכך 

הכוונה בקיום מצוות 'אהבת ישראל'? האם הצלחנו?...
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תמונת מסע

רגש  כלפיו  ולחוש  מעשיו,  פי  על  אדם  לשפוט  שלנו  הנטייה  את  ממחישה  המסע  תמונת 

)שלילי( בשל התנהגותו. 

פעמים רבות מקורו של רגש האהבה או של רגש הדחייה כלפי אנשים מסוימים נובע מדברים 

נובע ממקור  יחד עם זאת, פעמים אחרות מקור רגש האהבה שלנו כלפי הזולת  חיצוניים. 

פנימי. 

פתיחה אפשרית: מאגר תכונות

נזמין תלמידים להוציא מקופסה קטנה פתקים שעליהם רשומות תכונות שונות, ונבקש מהם 

למיין את התכונות לתכונות שגורמות להם לחוש אהבה כלפי אותו אדם מול תכונות שגורמות 

להם דחייה )לדוגמה: עיניים ירוקות, הצלחה במבחנים, אלופה במשחקי כדור, חכמה, מצחיק, 

שנון, אטית, עייף, מאחרת כרונית, מתפרץ בשיעור וכדומה(.

מסע אל המקורות 

מקור 1 — משנה מסכת אבות: המשנה מבחינה בין שני סוגי אהבה. המדד להבחנה ביניהן הוא 

מפני  היה  ותמר  אמנון  של  האהבה  סיבת  להשתנות.   / להתבטל  יכול  לאהבה  הגורם  האם 

משיכתו ליופייה, וזוהי אהבה שבטלה לאחר מכן, לעומת סיבת האהבה של דוד ויהונתן — 

להשלים רצון קונם, ועל כן היא נשארה עד סוף חייהם.

פעילות אפשרית במליאה: ניקח חוט ונתלה עליו את הסיבות השונות שבחרנו במשימה הקודמת 

הגורמות לנו לחוש אהבה.

כעת נזמין תלמיד שיגזור את הסיבה מהחוט — האם החוט נשאר שלם? מה קרה?

כך נמחיש לתלמידים מה קורה לאהבה שתלויה בדבר — נעמוד על המילה "תלוי" — שמשמעותה 

דבר שאינו יציב, דבר שקשור למשהו אחר. נבין כי אם הגורם מתבטל — אז גם התוצאה 

מתבטלת — האהבה בטלה, הקשר 'נופל'.

מקור 2 — תורת מנחם: לכאורה, תמוה שדוד המלך אמר משפט כה קשה — 'משנאיך ה' אשנא' 

— כיצד הוא יכול לשנוא יהודי? אך המשך הפסוק מסייע להבין כי שנאתו של דוד המלך 

התמקדה במעשיהם של החוטאים ולא באישיותם: 'יתמו חטאים מן הארץ' — לא החוטאים 

אלא החטאים שלהם. הוא אינו ביקש שהשונאים ייעלמו אלא התפלל עליהם שיסורו מהחטאים 

וישובו בתשובה שלמה.

ברכות דף י עמוד א — על ברוריה אשת רבי  ניתן להביא את המקור מהגמרא —  )הרחבה: 

מאיר, שהסתמכה על דברי דוד המלך והעמידה את בעלה על טעותו כי אין להתפלל על מות 

הרשעים חלילה, אלא על איבוד המעשים הרעים וחזרתם בתשובה(.

 21 יחידה 
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אהבה פנימית

נבין כי כמו ששנאת הרשע מכוונת לתכונות ולמעשים אך לא לנשמתו, כך גם אהבת הזולת 

היא בשל התכונות והמעשים שלו, וזה אינו מספיק, כי זו אהבה התלויה בדבר. 

שאלה 4: השנאה של דוד המלך לאנשים מסוימים נבעה מהיותם חוטאים.   

שאלה 5: המילה היא 'חטאים' ולא 'חוטאים'.  

הערכים  מֵספר  מצוטטת  הרבי,  שחילק  ישראל'  'אהבת  בקונטרס  הערכים:  ספר   —  3 מקור 

הדרישה לאהבת ישראל ללא הבדל בין צדיק ורשע, וזאת מצד האהבה העצמית. אף שיש 

פשעים ניכרים, על כל פשעים תכסה האהבה.

נשאל את התלמידים לאור השיעור הקודם, מה המקור לאהבה זו, ונדגיש כי הסיבה היא מצד 

הנשמה — מצד היותו של כל יהודי חלק מעם ישראל, ללא כל קשר למעשיו בעבר, בהווה או 

בעתיד.

הפעלה אפשרית

נכין קופסאות מתנה בגדלים שונים ובניירות עטיפה שונים, ובכל אחת מהן נניח מטבע אחד 

של שקל. נציג את האריזות השונות על השולחן ונקרא לתלמידים לבוא לבחור לעצמם מתנה. 

התלמידים יצטרכו לנמק מדוע בחרו דווקא במתנה שבחרו. לאחר מכן יפתחו התלמידים את 

כל האריזות ויגלו כי בכולן היה תוכן זהה. עכשיו נשאל — באיזו קופסה כל אחד יבחר?

המסקנה ברורה: כאשר מגלים שהמהות הפנימית שווה בכל הקופסאות, אין הבדל ביניהן גם 

אם אריזתן שונה, מושכת או נוצצת. 

סיבה    ללא   — חינם  פשוט  היא  בדבר,  תלויה  שאינה  אהבה  היא  חינם  אהבת   :7 שאלה 

חיצונית. לעומת אהבה התלויה בדבר שיש לה 'תפוגה'.

שאלה 8: אהבת ישראל פנימית היא כלפי כל ישראל, גם מי שמעלותיו אינן גלויות.  

שאלה 9: הסיבה המאפשרת לנו לאהוב כל אחד מישראל ללא הגבלות, היא שאנו מרגישים   

אחדות. כשם שאדם אוהב את עצמו על אף חסרונותיו מצד 'אהבה עצמית', כך עליו לאהוב 

את זולתו גם אם הוא רואה בו 'פשעים'.

ניתן להוסיף ולציין כי לדברי הרבי, ה'חינם' היום אינו רק מצד ביטול סיבת הגלות, אלא אהבה מצד 

ניצוץ משיח שיש בכל אחד ואחת:

"אהבת ישראל כיום, אינה )רק( מצד תיקון סיבת הגלות — שנאת חינם — כפי 

שהיה עד היום, שאנו מוסיפים באהבת חינם כדי להביא את הגאולה, וזאת מפני 

שסיבת הגלות תוקנה כבר )!(. 

משמשת  והיא  יהודי,  בכל  הקיים  משיח  ניצוץ  מצד  היא  כיום  ישראל  אהבת 
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 21 יחידה 

כטעימה מהגאולה האמיתית והשלימה, אז יתאחדו כל היהודים על ידי הניצוץ 

משיח שבכל אחד ואחד". )שיחת מטות-מסעי תנש"א(

מקור 4 — תניא: מדבר על הצורך לחוש בו זמנית אהבה ושנאה — אהבה לכל אחד ושנאה 

ותוכחה למעשים. 

שאלה 11. מילת הוויתור בה השתמש בעל התניא: 'ֶׁשאף'.  

שאלה 12: 'הרחוקים מתורת ה' ועבודתו'. 'ולא שבו מעוונותיהם'.  

שאלה 13: התוצאה של אהבה זו: או קירוב לעבודת ה', או מצוות אהבת רעים.  

 להרחבה
על אף שאהבה צריכה להיות 'חינם' ובלתי תלויה בדבר, בכל זאת ישנה חשיבות להתבוננות 

במעלות הזולת — כלומר כן ישנה התייחסות לסיבות החיצוניות המרכיבות כל אדם!

להלן קטע מדברי הרבי להסבר מעלת האחדות הנוצרת מכל אחד מסוגי האהבות:

"כל יהודי נושא בתוכו שתי מעלות כלליות:

'ואב אחד לכולנה', ויתרה מזו — מצד  מעלות בהם הוא שווה לכל בני ישראל היות  א. 

שורש הנשמות בני ישראל הם דבר אחד.

המעלות הפרטיות, לפי חילוקי המדרגות שישנם בבני ישראל: ראשיכם וגו'...ועד שואב  ב. 

מימיך" שיש בכל אחד ואחד בחינות ומדרגות מה שאין בחברו. וגם סוג זה של מעלות 

מביא לאחדות בין כל בני ישראל, כיון שבשעה שיודעים וחשים שכולם צריכים זה לזה 

ולאף אחד אין שלמות בלי חברו, הרי זה מביא לכך שהוא יתאחד עם יהודי שני, עם 

עוד יהודי, ועל ידי זה האחד משלים את זולתו. וכידוע שכל בני ישראל יחדו יוצרים 

"קומה אחת שלמה". ובכל סוג משתי מעלות אלה יש מעלה שאין בזולתו:

המעלה באופן הראשון היא, שהאחדות נעלית יותר, היות והיא נובעת מכך שכל בני   

ישראל מלכתחילה הינם מציאות אחת ]...[ לאידך, ישנה מעלה באופן האחדות השני 

— מכיוון שאחדות זו מגיעה גם לענייניו הפרטיים של היהודי, בכך שאפילו בפרט שלו 

בו הוא חש את מעלתו שלו, יודע ומרגיש הוא ששגם בזאת הוא אינו שלם ללא היהודי 

השני.

תכלית הכוונה שתהיה התכללות של שתי המעלות..."

)'לקוטי שיחות' חלק כג עמ'  56(
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כאשר אנו פוגשים יהודי, עלינו להביט בו לעומק ולנסות לראות גם את הפנימיות שלו, וגם 

את החיצוניות שלו במבט עמוק. בפנימיות שלו נגלה את שורש הנשמה — המקום בו שנינו 

מהווים דבר אחד; ובחיצוניות שלו נגלה את המעלה המיוחדת שיש לו באישיותו הפרטית.

ניתן לספר לתלמידים את הסיפור הבא:

שבהקפות  נודע  כאשר  החרדי  בעולם  הספים  אמות  רעדו  תשל"ו  בתשרי 

שמחת תורה אצל הרבי באותה שנה התכבד שופט בית המשפט העליון, חיים 

כהן, בהקפה. השופט כהן היה ידוע כמי שלחם בכל הנוגע ליהדות החרדית ורצה 

שישראל תתנהג בליברליות ללא עול תורה ומצוות.

פי  על  שלא  גם  להיות  יכול  שגיור  בשעתו  שחתמו  השופטים  אחד  היה  הוא 

הלכה )במסגרת המאבק ב'חוק מיהו יהודי'( — נושא שלא נתן לרבי מנוח וציער 

אותו עד מאוד.

הגבאים התלבטו אם לתת לו הקפה. אחד הנוכחים שעמד באותן הקפות בסמוך 

לרבי סיפר כי הרבי חש בהתלבטות שלהם ואמר: 'יהודי רוצה לקבל עליו עול 

תורה, התכבד  כהן ספר  קיבל השופט  מיד  לו?!'.  רוצים לתת  לא  ואתם  תורה 

בפסוק 'אתה הראית', ואף נכנס למעגל הריקודים למשך שעה ארוכה.

הרבי החל לנגן את הניגון 'עוצו עצה ותופר', ועודד במשך שלושת רבעי השעה 

ובתוכו  הקהל,  כהן.  מהשופט  מבטו  את  מסיר  אינו  שהוא  תוך  הריקודים,  את 

האורח, כבר התעייף, ורק הרבי המשיך לפזז בעוז.

עד כאן תיאור ההקפות מפי אחד הנוכחים.

לא מכבר, במהלך התוועדות חסידית, גילה ה'חוזר' הרב יואל כהן פרטים נוספים 

מאותו אירוע, דברים שלא היו ידועים עד היום. וכך סיפר הרב כהן )מפי אחד 

הנוכחים בהתוועדות(:

'לשופט חיים כהן היה ידיד נפש במנהטן. בכל פעם שהיה מגיע לארצות הברית 

הרבי,  אצל  להקפות  הגיע  כאשר  שנה,  באותה  אצלו.  ומתארח  לביתו  סר  היה 

התלוו אליו אנשי הקונסוליה הישראלית, אך אותו חבר לא הגיע להקפות.

כעבור שנה פגש חסיד חב"ד מסוים את אותו ידיד נפש של השופט כהן, והזמין 

אותו להקפות אצל הרבי.

אותו אדם סירב בתוקף ואמר כי אינו רוצה להגיע אל הרבי, מכיוון ש'חיים כהן 

שינה הרבה מדעותיו בנושאי יהדות לאחר שהיה אצל הרבי, ראיתי זאת עליו 

במוחש, וגם שמעתי ממנו על הרושם הגדול מההקפות אצל הרבי. ואני', סיים 

אותו אדם, 'אינני רוצה לשנות את דעותיי'.
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הצעה: ניתן להשמיע לתלמידים את השיר: 'אדרבה, תן בלבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו'.

מסע עם חסידים: הסיפור מחדד את הקושי הטבעי לחוש 'אהבת ישראל' אמיתית בשל סיבות 

חיצוניות. הסיבה שהרב שב ודפק על הדלת היא רק מתוך אהבת ישראל, ודאגה ליהודי השני 

ולנשמתו.

מבינים: לאדם שהתגורר בבית היה קשה לחוש אהבת ישראל לאדם שעמד מולו — שכלפי חוץ 

נראה כאסיר נמלט )בגלל הבגדים, בגלל מזג האוויר, בגלל השעה ועוד...(.

מתבוננים: נעמוד על הגורם שהביא את החסיד לדפוק שוב על הדלת — אהבת ישראל בלבד 

)מדובר בחסיד שהגיע כבר לדרגת התבטלות מוחלטת(. 

בוגרים ומחויבים: התלמידים מתבקשים לבחור דמות שקשה להם לחוש כלפיה אהבה אמיתית  

בגלל סיבות חיצוניות. לנסות לנטרל את הסיבות החיצוניות ולחשוב רק על הסיבה האמיתית 

של אהבת ישראל.

 21 יחידה 
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יחידה 22  אחדות ושכינה

מטרות 

התלמידים יבינו את עוצמת כוחה של אחדות ישראל והשלום וחשיבותם ככלי להשראת  «

שכינה ב'תחתונים'. 

תקציר נושא היחידה

היחידות הקודמות עסקו באהבת הזולת מצד הנשמה ובאהבה על אף הקושי. יחידה זו עוסקת 

בתוצאה: השראת שכינה. 

ומרכזית,  יסודית  היא מצווה  איננה מצווה ככל מצוות התורה אלא  נלמד על כך שאחדות 

שבכוחה להשפיע על ההמשכה האלוקית של כלל התורה והמצוות. 

זה אין אפשרות  וקיום מצוות, נמשך אור אלוקי לעולם, אלא שלאור  לימוד תורה  ידי  על 

להיקלט ולהיאחז ללא כלי מתאים שיכיל אותו. אור זה מטבעו הוא רוחני ובלתי מוגבל, ואילו 

העולם שלנו הוא עולם גשמי, מדוד ומוגבל. הטבע הוא שהפכים מנוגדים זה לזה. לכן, כאשר 

אדם משכין שלום בין שני הפכים, הוא בעצם יוצא מטבעו ופועל  ממקום פנימי  ונשמתי, ואז 

הדבר פועל 'כמים הפנים לפנים' — שהקב"ה יוריד שכינתו ב'תחתונים' וייווצר חיבור בין שני 

הפכים — רוחניות וגשמיות.

מהלך השיעור

הכנה למסע

ישראל(,  )עם  בניו  בין  )הקב"ה( כשיש שלום  להורה  הרוח שיש  נחת  המשימה תדגיש את 

ולהפך — את הצער שנגרם לו בעת מריבה.

תמונת מסע

יכולים להכיל את  נוספות לכלים המכילים או שאינם  נזמין את התלמידים לתת דוגמאות 

ייעודם. 

למשל, להוביל פיל בעגלה של תינוק, להעביר מים מסיר גדול לכוס קטנה וכדומה. 



102

מסע אל המקורות

מקורות 1 ו־2 מתורת הנגלה מבטאים את הרעיון כי הקב"ה שורה במקום אחדות. בהמשך, 

נעמיק בתורת החסידות ונראה איך היא מאירה את הנושא ומבארת מדוע כך הוא הדבר.

שאלה 1: הרעיון המשותף לשני המקורות הוא שהקב"ה שורה במקום של אחדות ושלום.  

שאלה 2: 'ויחן' — חנו יחד בלי לריב; 'ה' יברך את עמו ב]מצב של[ שלום'.  

שאלה 3: הניסוח מדגיש שכלים אחרים אינם מתאימים להשראת שכינה — מלבד השלום.  

שאלה 4: אדם שלומד הרבה תורה אך אין לו אהבת ישראל אינו מוסיף אחדות ושכינה   

לעולם. אמירות כגון: 'תורתך תהיה מקובלת אם תהיה לך אהבת ישראל'; 'במקורות מובא 

שהתורה יורדת אלינו אם נהיה בבחינת "ויחן"', וכדומה.

מקור 3 — בתניא, אדמו"ר הזקן מבאר כיצד פועלים לאחדות המביאה ברכה ושכינה לעולם.

שאלה 5: כאשר מגביהים את הנפש על הגוף מצליחים להגיע לאחדות עם הזולת והשכינה   

שורה רק במקום שיש בו אחדות.

 שאלה 6: 'ברכנו אבינו כולנו כאחד'.  

מקור 4 — תורת מנחם: הרבי מסביר בהתוועדות, מדוע דווקא השלום גורם ַלשכינה להתגלֹות 

בעולם.

שאלה 7: שלום הוא חיבור הפכים מנוגדים, לפי הרבי.  

שאלה 8: כאשר הנהגת האדם למטה, בעולמנו, היא של שלום, של איחוד הפכים — זה פועל   

בעליונים וגם למעלה יתאחדו ההפכים והאלוקות תוכל להיכנס לגשמיות.

מסע עם חסידים 

מבינים: שני סוגי האהבה בנפשנו הם אהבת ישראל ואהבת ה'. אהבת ישראל היא השלמות 

באהבת ה', מכיוון שאנו אוהבים את אהוביו של הקב"ה.

מתבוננים: ניתן לשער כי אדמו"ר האמצעי התכוון לעורר את תשומת הלב לכך שלא תהיה 

תורה בלי אהבת ישראל.

בוגרים ומחויבים: נזמין את התלמידים לחשוב על הצעות פרקטיות לשיפור המצב החברתי 

בכיתה ולהגברת השלום והאחדות ביניהם.

22 יחידה 
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יחידה 23  טעמי מצוות הצדקה

מטרות

התלמידים יכירו טעמים שונים למצוות הצדקה, בנגלה ובחסידות. «

התלמידים יבינו כי צדקה אינה חסד אלא צדק, היא חובה ולא זכות.  «

תקציר נושא היחידה

מצוות הצדקה ביהדות היא מחויבות. המילה 'צדקה' באה מהמילה 'צדק', דין. למצוות הצדקה 

טעמים שונים: היא מועילה לנזקקים ויוצרת חברה מתוקנת; היא מרוממת גם את נפשו של 

הנותן. תורת החסידות מאירה כי הצדקה צריכה להיעשות לא כדי להגיע לשלמות אישית 

של הנותן, או כדי לבטא את הרחמנות והחסד שלנו, אלא ב'חסד חינם' — באופן פשוט וללא 

התניות, בכך אנו מידמים לבורא הנוהג עמנו בחסד חינם.

מושגים נלמדים

צדקה, חסד חינם

מהלך השיעור

הכנה למסע

התלמידים יעלו על הכתב רגשות והרהורים על מקבצי הנדבות שפגשו. חשוב כמובן לשמור 

על רגשי כבוד כאשר משוחחים על נושא כזה. לאחר קריאת נושא היחידה במדור 'יוצאים 

לדרך', נבקש מהתלמידים להיכנס לראש של תייר שאינו יהודי מארץ רחוקה, או נראה להם 

תמונה של הומלס בניו יורק, ונבקש מהם לחשוב על העוברים ושבים הזורקים מטבע לכוסו 

— האם הם פועלים ממניעים זהים למניעים שלנו בעת נתינת הצדקה? האם אמורים להיות 

הבדלים בכלל? על נושא זה נעמוד בהמשך היחידה.

תמונת מסע

התמונה מכוונת למשמעות המילה 'צדק'־ה'. המשמעות היא שצדקה היא מצווה, מחויבות מאת 

ה' ולא רק 'רוח התנדבות'.



104

מסע אל המקורות 

מקור 1 — מצוות הצדקה ברמב"ם: הרמב"ם מתאר את חשיבות מצוות הצדקה המוזכרת בתורה 

פעמים רבות. 

שאלה 1: הנהנים ממצוות הצדקה לפי הרמב"ם הם 'המסכנים' — עניים, נזקקים.  

הערבות    ערך   — בנזקקים  תתמוך  היא שהחברה  הצדקה  מטרת  הרמב"ם,  לפי   :2 שאלה 

ההדדית.

יוצרת סולידריות חברתית    3: מצוות הצדקה תורמת לחברה מתוקנת בכך שהיא  שאלה 

ותחושת אחריות של כל אדם כלפי רעהו, ולא רק לעצמו. דוגמאות: גמ"חים מסוגים שונים, 

עזרה לחולים, וכדומה. 

מקור 2 — המהר"ל: המהר"ל מדגיש כי הצדקה מתקנת את נפש הנותן.

שאלה 4: מי שנתרם הוא הנותן שנפשו נהיה טובה יותר.  

שאלה 5: לפי המהר"ל התועלת בנפש היא חובה של עבודת האדם בעולמו.  

מקור 3 — במשנה: ר' אלעזר איש ברתותא מלמד כי החובה לתת צדקה היא בבחינת 'תן לו 

משלו' — ויש לתת בנדיבות כי איננו נותנים משלנו אלא משל הקב"ה.

שאלה 6:

א. 'תן לו' — לקב"ה.  

ב. תהליך הנתינה במעגל סגור: הקב"ה נותן לאדם — האדם נותן לעני — ובכך מחזיר   

לקב"ה 

שתיתן    בשביל  לך  נותן  הקב"ה  חובה!  צדק,  היא  צדקה  נתינת  המשנה,  לפי   :7 שאלה 

לאחרים. הממון אינו שלך ועליך להשתמש בו כראות הנותן, לפי ציווי הקב"ה. 

מקור 4 — גמרא: הסיפור על רבי אלעזר איש בירתא )ברתותא(, שנתן את כל אשר לו לצדקה.

שאלה 8: רבי אלעזר קיים את מצוות הצדקה בהרחבה גדולה — מתוך תחושת הצדק )חובה(   

שהכול של הקב"ה ולכן נתן הכול. 

לזכור  אותם  לעורר  ומבקש  לחסידים  הזקן  אדמו"ר  פונה  הקודש  באיגרת  5 — תניא:  מקור 

שמטרת החיים היא התקשרות לאלוקות ולא העניינים הגשמיים, ולכן, גם כשמתעסקים עם 

פרנסה ועניינים גשמיים יש לקשור אותם לקב"ה. אדמו"ר הזקן אינו מתייחס להנאה שהצדקה 

גשמי אלא  צריכים לעשות חשבון  אנו  אין  אומר שכיהודים  הוא  לנותן.  או  גורמת למקבל 

חשבון אלוקי.

'חשבון גשמי' פירושו — לתת למי שמרחמים עליו, לתת כדי לקבל חזרה, וכדומה.

23 יחידה 
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ועמי מצוות הצדקה

חינם' — נתינה מצד מחויבות התורה 'לשם שמים' )ומצד התורה  'חשבון אלוקי' הוא 'חסד 

משפחתו קודמת לאחרים, ולא מצד אינטרס אישי(. כאשר נותנים 'חסד חינם' נדמים לקב"ה 

עצמו שאף הוא מחייה ומהווה את העולם בכל רגע ורגע. 

שאלה 10: הקב"ה מחייה את כולם ללא הבדל. נכון שיש שוני במידת ההשפעה אך לא   

במידת החיות. כך גם יהודי שנותן צדקה 'מחיה' ומסייע לאדם אחר ללא סיבה חיצונית ותלויה 

אלא 'חינם'.

מסע עם חסידים 

נלמד את הסיפור המוכר על נתינתו של אדמו"ר ה'צמח צדק' לפני התפילה. 

מבינים: גם הסוחר וגם הרבי נתרמו ממצוות הצדקה.

מתבוננים: ההבדל הוא שהמקבל אינו צריך לדאוג, והנותן אינו נותן רק כשנוח לו )דחייה( 

אלא מידית, גם כשקשה באותו רגע להתפנות או לתת — כי זו חובה. 

בוגרים ומחויבים:  נעודד את התלמידים לנתינה מחויבת, מתוך הטעמים שנלמדו ביחידה. 



106

יחידה 24
מעשה הצדקה ועבודת הצדקה

מטרות

התלמידים ילמדו מהמקורות כי צדקה היא דבר טבעי בנפש היהודי. «

התלמידים יבדילו בין צדקה טבעית לצדקה הבאה בעבודה. «

תקציר נושא היחידה

נתקדם  זו  ביחידה  השונים.  במישורים  הצדקה  נתינת  חשיבות  על  למדנו  הקודמת  ביחידה 

ה'יציאה מהטבע' בנתינת הצדקה. התניא מבדיל בין מעשה הצדקה  ונלמד אותות חשיבות 

לבין עבודת הצדקה. מעשה הצדקה הינו ביטוי למידת הרחמנות הטבעית שבישראל ועבודת 

הצדקה היא דבר הדורש 'יגיעה עצומה'.  ביחידה זו נעמיק ונלמד שכאשר אדם יוצא מטבעו 

גם הקב"ה יוצא מהגבלות הטבע ויכול ברצונו להעניק לאדם כפל וכפליים.

מושגים נלמדים

עבודת הצדקה, מעשה הצדקה

מהלך השיעור

הכנה למסע

ולשוחח  התלמידים  שהביאו  הצדקה  סיפורי  לקריאת  זמן  הלימוד  בתחילת  להקדיש  כדאי 

עליהם.

תמונת מסע

פגישת הרבי והנדיב מאפיינת את גישתו של הרבי בנושא הצדקה — עׂשר כדי שתתעׁשר, זוהי 

טובתך האישית וטובת הקב"ה גם יחד. ]ניתן להראות בכיתה את הסרטון שנמצא באתר מורי 

הרשת < חיים תניא 2[
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מסע אל המקורות

המסע אל המקורות מנתח את  איגרת הקודש י"ב של אדמו"ר הזקן. שני המקורות הראשונים 

מתארים את 'מעשה הצדקה' — המידה הטבעית שיש בנפש היהודי לתת צדקה. מקור 3 הוא 

הפסוק מספר ישעיהו, שעליו מבסס אדמו"ר הזקן את האיגרת. ממקור זה עולה כי יש שני 

סוגי צדקה — מעשה ועבודה. מקורות 4,5 הם הרחבת דברי אדמו"ר הזקן על שני סוגי הצדקה 

— 'מעשה הצדקה' הוא המעשה הטבעי הטמון בכל יהודי ו'עבודת הצדקה' היא המאמץ מעל 

הטבע היהודי. מאמץ ששכרו בצדו.

הרחבה למורה

על פי הפסוק 'והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם' )ישעיהו לב, 

יז( מבאר אדמור הזקן, כי שלום הוא שכר על מעשה הצדקה, והשקט ובטח עד עולם הוא שכר 

על עבודת הצדקה. לפי זה, יש הפרש בין 'מעשה הצדקה' ו'עבודת הצדקה', ולכל אחד מהם 

יש שכר אחר. 

תחילה הוא מסביר לפי דברי רז"ל את הפסוק 'עושה שלום במרומיו' )איוב כה, ב(, שבעולם 

הגשמי אין שלום בין אש ומים, אך בעולם העליון הם יכולים לשכון יחד זה עם זה בשלום. 

בפנימיות העניין, מים מסמלים את ספירת החסד )שעניינה השפעה( ואש מסמלת את ספירת 

הגבורה )שעניינה צמצום(. ואף שחסד וגבורה הן מידות הופכיות, כאשר הן 'במרומיו', מול 

האינסוף שלמעלה משתיהן, שתיהן בטלות אליו ויכולות לשכון ביחד. דבר זה מתבטא בספירת 

הרחמים שמושרשת באור אינסוף ולכן בכוחה לשלב את החסד עם הגבורה. 

כדי שהאדם יוכל להגיע למידת הרחמים ובכך לאחד את החסד עם הגבורה )באופן שהחסדים 

יגברו על הגבורות וימתיקו אותן( — הוא צריך לתת צדקה ולהשפיע חיים ורחמים על מי 

שאין לו כלום מעצמו. 

כאשר אדם נותן צדקה מעצם טבעו להיות רחמן ולהשפיע על אחרים — אז הוא עושה שלום 

בין חסד וגבורה. אך לשלום יש מגבלות והוא אינו מאיר בעולם התחתון, רק בשעת התפילה 

כיוון שזהו דבר שכבר עשוי, הוא  'מעשה הצדקה',  זו נקראת  ובעיקר לעתיד לבוא. צדקה 

בטבע היהודי.

לעומת זאת, 'עבודת הצדקה' היא כאשר אדם נותן צדקה באופן שגורם לו להתייגע יתר על 

המידה ולתת יותר מכפי יכולתו, דבר המנוגד לטבע שלו. כאשר יהודי מקיים את 'עבודת 

הצדקה', הוא מתאמץ ומבטל את רצונו וטבעו ולכן הפעולה עמוקה יותר וגם התוצאה חזקה 

יותר — שלום נצחי ולא רק שלום בשעת התפילה — 'השקט ובטח עד עולם'; שלום כזה שהרע 

נפרד מהטוב ויורד למטה גם בעולם וגם בנפש האדם.

ועמי מצוות הצדקה
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שאלה 1: המסקנה הנכונה העולה משני המקורות יחד היא א. מידת הצדקה והחסד היא   

טבעם של יהודים )צאצאי אברהם(.

שאלה 2: שני סוגי הצדקה הם 'מעשה הצדקה' ו'עבודת הצדקה'.  

שאלה 3: על מעשה הצדקה השכר הוא 'שלום', ועל עבודת הצדקה השכר הוא 'השקט ובטח   

עד עולם'.

שאלה 4: א. מעשה- דבר טבעי  עבודה - דבר הדורש מאמץ  

עבודת    ישראל,  בנשמות  הטבעי  הרחמים  מרגש  הנובעת  פעולה  הוא  הצדקה  מעשה  ב. 

הצדקה היא נתינה נגד טבעו מתוך ביטול לרצון ה'.

ג. צדקה היא גם מצד הרחמנות הטבעית וגם מצד העבודה, ושתיהן נדרשות מהיהודי.  

הגדרות

מעשה — דבר עשוי, מוכן, שכבר נעשה — טבעי.

עבודה — דבר הדורש מאמץ, יגיעה, יציאה מהרגילות.

הסבר

'מעשה הצדקה' הוא נתינה טבעית; 'עבודת הצדקה' היא יציאה מהרגילות ונתינה מעבר לטבע 

ואף כנגד הטבע. 

מסקנות

לפי אדמו"ר הזקן יש שני סוגי צדקה — זו הטבעית וזו הדורשת יגיעה ועבודת ה'.

מסע עם חסידים

בספר 'אלה תולדות פרץ' על חייו של החסיד הדגול ר' פרץ חן, מסופר בעמוד 340 על ר' דוד 

הממחיש את המאמץ הנדרש בעת נתינת צדקה.

הרבי  דברי  שכל  שיודע  כחסיד  לו.  שיש  למה  מעבר  לתת  דוד  מר'  ביקש  הרבי  מבינים: 

מדויקים, ושמכיר את עבודת הצדקה, מיהר ר' דוד לעשות כבקשת הרבי. הוא נתן מעל הטבע 

ובהשגחה פרטית הגיע אליו סכום זהה בחזרה. הסיפור מסיים בבקשתו של הרבי להיות שותף 

בעסקיו של ר' דוד. בקשה זו מבטאת את אמונו של הרבי בר' דוד שהגיע לדרגה גבוהה, שכן 

השפע שמקבלים מהשמים הוא לפי דרגתו של האדם, ומי שהרבי מבקש להיות שותף בעסקיו 

זוכה לברכה עצומה.

היוצא  ה',  בעבודת  אדם שנמצא  הוא  ליכולתו  מעבר  צדקה  לתת  אדם שמסוגל  מתבוננים: 

מטבעו ומרגילותו.

24 יחידה 
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יחידה 25  עבודת התפילה

מטרות

התלמידים יפנימו את משמעותה של עבודת התפילה, שמטרתה איננה רק בקשות של  «

האדם מהקב"ה אלא בעיקר התחברות פנימית אליו.

התלמידים ילמדו את המושג 'תפילת הבינוני' — הזמן ביום שבו יכול האדם להתחבר,  «

כמו הצדיק, לקב"ה, ומשם לשאוב כוח להמשך יומו.

התלמידים יישמו תובנות אלה )מעט מזעיר( בהשתדלות לכוון בקטע אחד בתפילה בכל  «

יום.

תקציר נושא היחידה

מרכיב מהותי בעבודת השם של הבינוני )כל אדם(, היא התפילה. בשעת התפילה יכול הבינוני 

להגיע למדרגת 'צדיק' על ידי התבוננות שכלית בגדולת השם שתעורר בלבו יראה ואהבת 

השם כמו הצדיק. ההבדל בינו לבין הצדיק הוא, שלאחר התפילה הבינוני חוזר למצבו הקודם 

והלב נמשך לתאוות העולם. רק ה'רשימו' שנשאר בו מהתפילה מחזיק אותו ונותן לו את הכוח 

שלא לעבור עברה אפילו במחשבה.1 זהו החידוש הגדול של אדמו"ר הזקן — שתפילה איננה 

רק בקשת צרכים אלא היא שעת רצון והזדמנות להתחבר לקב"ה, זמן לעבודה פנימית, לשינוי 

מהותי שיביא את האדם למצב שבו הוא רוצה קדושה ואינו מעוניין עוד בתאוות העולם.

מושגים נלמדים

תפילה, תפילת הבינוני

מהלך השיעור

הכנה למסע

כהכנה מקדימה לשיעור, התלמידים מתבקשים להישאר בבית כנסת בסיום התפילה )מתאים 

עליהם  הציבור.  משאר  יותר  בתפילה  המאריכים  מתפללים  יש  אם  ולבדוק  בשבת(  בעיקר 

לתאר את אופן תפילתם.

1 ראו תניא ספי"ב.



110

יוצאים לדרך

בשלב הזה של השיעור נציף את השאלות מהי תפילה? מה חשיבותה? התלמידים יעלו שאלות 

נוספות בנושא מהות התפילה, ניתן לכתבן על הלוח.

תמונת מסע

הציור המפורסם של הצייר זלמן קליימן.

מומלץ לשאול מה מקור ההשראה של הצייר שצייר את הציור. כדאי לשים לב לילד היושב בצד 

ומתבונן במתפללים, ולהדגיש את אווירת הרגש בתפילה. יש מקום לקשר את הציור למשימת 

ההכנה למסע ולשאול את התלמידים אם גם הם מכירים אנשים שמתפללים באריכות, ומה 

אפשר ללמוד מהם.

מסע לתוך עצמי

נבקש מהתלמידים לערוך 'חשבון נפש' אישי )מבלי לשתף את הכיתה(, ולחשוב כיצד הם 

מדרגים את רמת התפילה שלהם מאחת עד עשר, ולאיזו רמה הם שואפים להגיע.

לשיקול דעת המורה ובהתאם לאופי הכיתה ניתן להקריא תיאור של תפילה חסידית מתוך 

ליקוטי דיבורים חלק א', ליקוט ח' )עמ' 277(:

תפלה, תפלה חסידית, היא מהדברים שאינם ניתנים להימסר במילים ובסיפור. 

המילים והסיפור יהיו רק על האברים החיצונים של התפלה. כל אשר ביכלתנו 

לספר ולדבר בתיאורה של תפלה חסידית לפנים, הרי זה רק על חיצוניותו של 

את  שמע  ולא  ראה  לא  התפלה,  בעבודת  כולו  כל  מסור  שהיה  איך  המתפלל, 

הנעשה סביבו.

אך, כל זה הוא רק החיצוניות של תפלה. תפלה עצמה היא עבודה שבלב, לב הוא 

חיים, תפלה היא חיות, עבודה שבלב היא תפלה, כלומר, חיים חיוניים.

רואים אנו בחיי היום יום הפשוט, כאשר יהודי פשוט מתפלל, הרי זה בחיות, הוא 

מבטא מלות התפלה בעונג תמימותי ובסקרנות כזו, שרואים שכל מלה מעניקה 

ושמחים  חיים  רבא"  יהא שמי'  ה"אמן  ה"אמן",  ה"קדושה",  ה"ברכו",  חיות.  לו 

אצלו. באותו רגע הוא נטול דאגות, הוא שבע בתפלתו ובאמירת התהלים שאחרי 

התפלה.

החרותות  המילים  של  הפשוט  פירוש  היודע  ביותר,  הפשוט  ביהודי  הדבר  כך 

על ה"עמוד" — "דע לפני מי אתה עומד". ישנם אבל יהודים תמימים פשוטים 

יודעים, אלא חזקה בהם  ונעימים כאלה, שגם את פירוש המלים הפשוט אינם 

האמונה בהשי"ת, והם יודעים שענין התפלה הוא שמדברים לפני הבורא היחיד 

25 יחידה 
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עבודת התפילה

יהא שמי'  וב"אמן  חיות במלות התפלה, ב"אמן",  להם  נותנת  זו  ידיעה  יתברך. 

רבא".

ענין התפלה אצל בר הדעת הוא השתפכות הנפש, דבר של "יחידות", כל אחד לפי 

דרכו. בהשתפכות הנפש אין אופן כללי, בכל אחד היא בהתאם למהלך נפשו....

מסע אל המקורות 

שאלה 1: על פי ספר החינוך, התפילה נועדה בשביל: )א( לבקש את צרכינו; )ב( להרגיל   

אותנו באמונה שהקב"ה נותן לנו את צרכינו; )ג( לעורר בנו את האמונה בהשגחת ה' עלינו.

שאלה 2: אשר אנו פונים לה' בתפילה, אנו:  

)א( זוכרים שהכול מאת ה' יתברך; )ב( מודים שאנו צריכים סיוע מהקב"ה; )ג( יודעים   

שהקב"ה שומע ועונה.

המקור מתוך התניא, פרק י"ב חולק למקטעים: 

א. זמן התפילה היא שעת כושר בעליונים ובתחתונים  

ב. אזי אדם יכול להעמיק דעתו באלוקות ולעורר רגשי אהבה  

ג. ואז הנפש האלוקית מגיעה להתפשטות ושליטה על הרע שבחלל השמאלי.   

מענה לשאלות בספר לתלמיד

שאלה 3: התפילה היא שעת כושר להתעמק בגדולתו של הקב"ה ולעורר את רגש האהבה   

אליו.

שאלה 4: ישנם ציטוטים שונים בתפילה המתארים את "הא־ל המלך הגדול והקדוש בשמיים   

ובארץ..." 

'ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני' — הנפש     :5 שאלה 

האלוקית גוברת על הרע שבנפש, אשר 'מתכופף' ומתבטל.

שאלה 6: התניא לא סותר את ספר החינוך, אלא מוסיף עליו שתפילה היא לא רק בקשת   

צרכים שטחית, ואף לא רק כדי לעורר את האמונה, אלא היא נועדה לסייע לנו להתחבר לקב"ה 

)אמנם ניתן להתחבר לקב"ה דרך בקשת צרכינו ממנו, אך אדמו"ר הזקן מוסיף שבתפילה קיים 

גם העניין של ה'התחברות לשמה'(. 

כאן המקום לדבר על משמעות המילה 'תפילה' עצמה אשר מרמזת על מהותה הפנימית של 

התפילה: תפילה — לשון תופל )= מחבר( כלי חרס, כלומר המילה עצמה רומזת על ההתחברות 
לקב"ה המתרחשת בזמן התפילה.2

2 ראו על כך בהרחבה ביחידת לימוד חווייתית של מקורות מתורת החסידות בנושא תפילה, עמ' 13-7, 
באתר משרד החינוך.
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שאלה 7: בזמן התפילה הבינוני מתבונן ומעמיק דעתו בגדולתו של הקב"ה, ומעורר את   

רגש האהבה אליו, ועל ידי זה הטוב שבו גובר על הרע. זה זמן לעבודה פנימית, להגיע למצב 

שהוא רוצה קדושה ולא מעוניין בתאוות העולם.

לאחר העיון במקורות עולה השאלה: אמנם בזמן התפילה הבינוני מגיע לדרגות נעלות מאוד 

בהתחברות לקב"ה, אולם לאחר התפילה ההתחברות נפסקת או נחלשת — אם כן מהי המטרה 

בכך? ומה התועלת? נמשיל זאת לאדם שעושה התעמלות עשרים דקות ביום ובכך משפר את 

הכושר הגופני שלו באופן כללי. כך גם תפילה מתוך כוונה והתחברות לקב"ה משפרת את 

מצבנו הרוחני וגורמת לכך שגם בזמנים אחרים ביום יהיה לנו כוחות להתגבר על היצר הרע.

מסע עם חסידים

מבינים: המשל: סוחר שנוסע ליריד הגדול בלייפציג ובדרך הוא פוגש מישהו שיש לו סחורה 

ימשיך  ולא  יקנה את הסחורה בדרך  ודאי שאותו סוחר  הוא צריך באותו מחיר —  שאותה 

ללייפציג.

הנמשל: חסיד נוסע לרבי כדי שהרבי ייתן לו עצה וסיוע כיצד להתפלל כמו שצריך, ובדרך 

תפילה  ולהתפלל  להמשיך  כדי  ודאי שיתעכב   — בתפילה  טובה  לדרגה  להגיע  הצליח  כבר 

משמעותית של התחברות לקב"ה, ולא ימהר להגיע לרבי על חשבון התפילה.

מתבוננים: תפילה טובה ומשמעותית של התחברות לקב"ה. בזמן התפילה בדרך, בכל השעות 

הארוכות הוא חשב מן הסתם על גדולת ה' )ולא על צרכיו האישיים(. כאן שוב המקום להדגיש 

את האופי של התפילה החסידית — תפילת הבינוני, שתוכנה הוא התחברות לקב"ה.

בוגרים ומחויבים: ניתן להיעזר במקורות שלמדנו — להודות, לבקש, ללמוד פירוש המילות, 

ללמוד חסידות לפני התפילה שמעורר את הדעת וההתקשרות וכדומה.

מומלץ להגיע להחלטה כיתתית לקבל על עצמנו דבר מה בנושא התפילה — כמו: לנגן ניגון 

חסידי לפני התפילה, ללמוד את פירוש המילים של קטעי תפילה משמעותיים, וכדומה.

25 יחידה 
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יחידה 26  הכנה לתפילה

מטרות

צורך  « יש  לקב"ה  אותנו  המחברת  משמעותית  לתפילה  להגיע  שכדי  יבינו  התלמידים 

בהכנה — התבוננות והעמקת המחשבה על הקב"ה וגדולתו האינסופית.

התלמידים יכירו כלים שנותנת החסידות להעמקת ההתבוננות לפני התפילה.  «

מושגים נלמדים

כובד ראש, דעת, התבוננות, הכנה לתפילה

תקציר נושא היחידה

כפי שלמדנו ביחידה הקודמת, תפילה היא הזמן שבו הבינוני מעורר בקרבו רגשות של אהבה 

ויראה לה'. התפילה היא הזמן לבנות את הקשר בינינו לבין הקב"ה, לחשוב קצת מי אנחנו 

ומול מי אנחנו עומדים, מה המקום שהקב"ה תופס בפועל בחיי היומיום שלנו ואיזה מקום אנו  

רוצים שהוא יתפוס.

כדי שהתפילה תהיה משמעותית, ונוכל לחשוב בה כראוי על הקשר בינינו לבין הקב"ה — 

יש צורך להכין את עצמנו לקראתה. ההכנה היא דרך התבוננות — להתנתק מהעולם הרגיל 

ולחשוב על הבורא. פעולה זו של התבוננות מגיעה מכוח ה'דעת'. להעמיק את המחשבה על 

הקב"ה וגדולתו האינסופית.

מהלך השיעור

הכנה למסע

פתגמים  יש  שבהם  מסוימים  תאריכים  יום  היום  בלוח  יבדקו  התלמידים  לשיעור  כהכנה 

המאפיינים את תורת החסידות. בעקבות העיון עליהם לענות על השאלה, מה גורמת תורת 

החסידות לאדם הלומד אותה. תשובות אפשריות הן: להגיע לדרגות גבוהות בידיעת גדולת 

ה', להרגיש אלוקות, להרגיש את קטנותו ושפלותו של האדם, לדעת שהאדם יכול לרומם את 

עצמו, להביא לרגש של אהבת ה' ויראת ה'.

ידיעה שתורת החסידות עוסקת בלימוד  יגיעו לשיעור עם  מטרת ההכנה היא שהתלמידים 

גדולת ה'. בהמשך השיעור, לאחר העיון במקורות, תעלה השאלה: במה נוכל להתבונן כהכנה 
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חסידות  שלימוד  יום,  היום  בפתגמי  המוקדם  העיון  סמך  על  למסקנה  נגיע  ואז  לתפילה? 

והתבוננות במה שלמדנו בשיעור חסידות, הם הכנה מצוינת לתפילה.

נוספים( בנושא של "תורת 	  )גם ממקורות  ניתן להכריז על תחרות עיצוב פתגמים 

החסידות ופעולתה על האדם" לקיר כיתתי בנושא.

יוצאים לדרך

בפתיחת השיעור נקשור את מה שלמדנו בשיעור קודם על ההתחברות עם הקב"ה המתרחשת 

בתפילה, ונציף את השאלה — כיצד יכולה להתרחש ההתחברות לקב"ה? הרי באופן טבעי אנו 

כבני אנוש איננו נמשכים לקדושה )כמובא בתניא פרק י"ז(.

תמונת מסע

ילד שהולך עם אבא לבית הכנסת ומעדיף שבעצם להישאר בחוץ ולשחק עם חברים. התמונה 

מייצגת את המצב הטבעי, את המשיכה שלנו לדברים גשמיים — משחק, אוכל, סרט וכדומה. 

זאת בניגוד לענייני קדושה ולקב"ה שאליהם איננו נמשכים באופן טבעי אלא עלינו להשקיע 

מאמץ מסוים להשגתם. ניתן להמחיש זאת בדוגמה של מי שהולך ליד מאפייה וריח הלחם בא 

אל אפו... המשיכה שלו ללחם היא טבעית ואינה דורשת מאמץ. לעומת זאת, כדי להימשך 

לעניינים רוחניים ולקב"ה עלינו להתרכז ולעשות פעולות שיסייעו לנו בכך. 

כיצד אפשר לשכנע את הילד להיכנס לבית הכנסת? נערוך עם התלמידים דיון קצר בהצעותיהם, 

כגון: לתת ממתק / פרס / נקודה לילד אם ישב יפה בתפילה. לחזק אותו במשפטים כגון: 

'אתה ממש גדול, מתאים לך להתפלל ברצינות בבית הכנסת'. להדגיש את יוקר התפילה בבית 

הכנסת, וכדומה. נדרג את האפשרויות בהתאם לרמת הרוחניות שבכל אחת מהן )כאן נכתבו 

ההצעות מהרמה הנמוכה לגבוהה(.

ניתן ללמד את הניגון 'עסן עסט זיך' שמבטא בדיוק רעיון זה. 

]נמצא באתר מורי הרשת < חיים תניא 2[

על הניגון: זהו ניגון חב"די עתיק, המיוחס לחסיד ר' טוביה בלקין, מזקני החסידים בליובאוויטש. 

נהוג לנגן אותו בהתוועדויות חסידיות. בניגון זה החסידים מצרים על כך שאינם מרגישים 

תענוג בתפילה ובלימוד, כפי שהם מרגישים באכילה, בשתייה ובשינה.

26 יחידה 
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הכנה לתפילה

מסע אל המקורות

המקור הראשון — המשנה במסכת ברכות: המשנה מספרת על 'חסידים ראשונים' שהיו שוהים 

)מתעכבים( שעה אחת בטרם היו מתפללים. על פי המפרשים, מדובר בשעה שלמה שבה היו 

מתבוננים בגדולתו של הקב"ה כדי לכוון את לבם אליו.

רצוי להסביר לתלמידים כי המושג התלמודי 'חסידים הראשונים' אינו מכוון לאנשי 	 

החסידות בת ימינו, אלא לאנשים נעלים בדרגה גבוהה שחיו בתקופת התלמוד ובלטו 

בהליכותיהם )אם כי החסידות של ימינו מלמדת אף היא את האדם כיצד להתנהג 

במידה זו(.

המקור השני — התניא: מסביר את מהותה של ההתבוננות )ה'דעת'( — ההתחברות הפנימית 

לדבר שלומדים אותו, עד שמקושרים אליו כמו שמקושרים לדבר גשמי.

המקור השלישי — שולחן ערוך: מוסיף את הפן ההלכתי, שיש לחשוב לפני התפילה על רוממות 

הקב"ה ושפלות האדם.

המורה  דעת  שיקול  פי  על  השיעור.  למהלך  הכרחי  ואינו  כתוספת  מובא  זה  מקור  הערה: 

ובהתאם לרמת הכיתה אפשר לוותר עליו.

תשובות לשאלות

שאלה 1: הדרך שמתארת המשנה להכין את עצמנו לקראת התפילה היא, להתפלל מתוך   

כובד ראש — רצינות ותשומת לב.

שאלה 2: על פי בעל התוספות־יום־טוב, 'כובד ראש' משמעותו הכנעה. כאשר מכניעים את   

הראש, שהוא עיקר האיברים — זה משפיע על כל האדם שיהיה בהכנעה לפני הקב"ה.

שאלה 3: חסידים ראשונים היו מתבוננים ומתעמקים כהכנה לתפילה בגדולתו של הקב"ה,   

ומכוונים את לבם אליו.

שאלה 4: ההתבוננות בגדולת ה' פועלת על ה'דעת'.  

שאלה 5: כדי להרגיש קשר וקרבה לה' בתפילה יש להתבונן בגדולתו של הקב"ה ובשפלות   

האדם. *כאן ניתן לחזור אל עבודת ההכנה למסע ולשאוב מתוך פתגמי 'היום יום' רעיונות 

להתבוננות. 

שאלה 6: ביטויים המבטאים חוזק הם: להעמיק, לתקוע, בחוזק ואומץ הלב, בקשר אמיץ   

להיות  כדי  שלנו.  הטבע  הפך  הוא  רוחני  שקשר  מכיוון  בהתבוננות  להתאמץ  צריך  וחזק. 

קשורים לרוחניות עלינו להתאמץ.

ומעמיק בו מחשבתו' —    'כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר   :7 שאלה 
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26 יחידה 

ההתבוננות 'בעיני השכל' צריכה לגרום לנו להתחבר לדבר שעליו אנו לומדים באותה רמה 

כמו שאנו נמשכים לדבר גשמי שאנו רואים בעיניים וחושבים עליו.

שאלה 8: עיקר מהות ההתבוננות אינו להוסיף ידע ולהספיק חומר, אלא להתחבר לעומק   

למה שלמדנו.

נשווה בין דברי התניא לפתגם:

פתגםתניא

לימוד אך עיקר הדעת אינה הידיעה לבדה...  =[ למיגרס  מאמרים   30 שלומד  מי 
בסיסי[

אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת ה'... 
בקשר אמיץ וחזק...

בעיון —  פעמים   30 אחד  מאמר  מי שלומד 
המאמר לימד אותו וזו הרי תכלית הלימוד

שאלה 9: על פי שולחן ערוך, לפני התפילה יש לחשוב על גדולתו של הקב"ה ועל קטנותו של   

האדם.

שאלה 10: ממקור זה אנו למדים שזו חובה הלכתית ולא רק 'מנהג חסידים' יוצאי דופן.  

מסע אל עצמי

שעמן  חוויות  כמה  מוצגות  בחוברת  התלמידים.  של  לעולמם  הנלמדים  התכנים  את  נחבר 

ילדים מגיעים בבוקר לבית הספר, והשאלה היא: כיצד אנו יכולים להתנתק ממה שעבר עלינו, 

ולהתחבר לקב"ה בתפילה? נדון באפשרויות המוצגות ונשאל, מה קורה בפועל? מה הרצוי? 

כיצד ההתבוננות מביאה אותנו למוכנות טובה יותר לתפילה?

ניתן להזכיר את ההכנות פיזיות שאנו יכולים לעשות לקראת התפילה כגון — נטילת 	 

ידיים, מתן צדקה, טבילה במקווה )לגברים(. דברים אלה מוזכרים בספר הקודם, חיים 

תניא 1, ואפשר להזכיר אותם, אף ששיעור זה מתמקד יותר בהתבוננות, שהיא הכנה 

רוחנית יותר. 

לאחר שהבנו את חשיבות ההתבוננות בגדולת ה' כהכנה לתפילה, נחשוב כיצד אנו, ילדים 

לפני  למסע'.  ה'הכנה  למשימת  נתחבר  כאן  התפילה.  לפני  להתבונן  יכולים  ז'־ח',  בכיתה 

השיעור קראנו פתגמים על חסידות והבנו שחסידות מדברת על גדולת ה'. אף שבגילנו לרוב 

איננו לומדים עדיין מאמרי חסידות עמוקים, אנו יכולים להבחין בכך שהחסידות מלמדת על 

גדלות ה' וכדאי להקדיש למחשבה זו כמה דקות לפני התפילה.
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מסע עם חסידים

הסיפור על ר' איצ'ה מתמיד מלמד על ההכנות הרבות שלו לפני קריאת שמע, גם כשהיה עייף.

ר' איצ'ה במשך כל אותן  יודעים בדיוק מה עשה  איננו  מתבוננים — כפי שכתוב ביחידה, 

שעות, אך אפשר לשער שהוא היה עסוק בהכנה והתבוננות וריכוז לפני התפילה. אולי חשב 

מילה  כל  על  חשב  היום,  בסוף  נפש  חשבון  עצמו  עם  ערך  או  כלשהו,  חסידות  מאמר  על 

שהוציא מפיו ועוד כהנה וכהנה.

הכנה לתפילה
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יחידה 27  מחשבות זרות בתפילה

מטרות

התלמידים יבינו שהמחשבות הזרות בתפילה הן אתגר שיכול לרומם את תפילתם. «

התלמידים ילמדו שהדרך להתמודד עם מחשבות זרות בתפילה אינה מאבק ישיר בהן  «

אלא הסחת הדעת מהן, באמצעות מחשבה על משהו אחר.

התלמידים ירכשו עצות מעשיות להתמודדות עם מחשבות זרות בתפילה. «

מושגים נלמדים

מחשבות זרות

תקציר נושא היחידה

כאשר מחשבות זרות תוקפות את הבינוני בזמן התפילה בכוונה, הדרך הטובה ביותר להתמודדות 

איתן היא לא להתייחס אליהן כלל. 'המתאבק עם מנוול — מתנוול', ברגע שמתחילים לחשוב, 

ולו לרגע קט על מקורן וסיבתן של מחשבות אלו — כבר נופלים. עצת התניא היא לדחותן 

בשתי ידיים, כלומר — להתעלם מהן לגמרי.

קיומן של מחשבות אלו לא צריך לייאש אותנו, חס וחלילה. אדרבה, עלינו לשמוח מכיוון שזו 

הוכחה לכך שהנפש האלוקית עובדת, ושאנו מתפללים כמו שצריך. עיקר המלחמה בתפילה 

מתרחש בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. הנפש הבהמית יודעת שהתפילה משפיעה על 

כל היום ולכן היא מפעילה את כל כוחותיה כדי להילחם בנפש האלוקית. דווקא בתפילה היא 

מרגישה צורך להתגבר ולהפריע מכיוון שהיא חשה מאוימת. לכן עצם ההפרעה מוכיחה שזו 

תפילה בכוונה.

הכנה למסע

התלמידים ינסו לשחזר מחשבות שעולות בהם בשעת התפילה. 

תמונת מסע

התרגיל 'לא לחשוב על תרנגולים לבנים' יגלה כי זוהי משימה קשה. עצם המחשבה על מה 

לנו  מציע  לכן  ממנו.  להימנע  רוצים  שאנו  לדבר  דווקא  המחשבה  את  מכוונת  לחשוב  לא 

בעל התניא, כי כאשר מגיעות אלינו בתפילה מחשבות זרות שאינן קשורות לתפילה — לא 
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להתעסק בכלל עם המאבק בהן אלא לעבור מיד לחשוב על משהו אחר! 'למלא' את הראש 

במחשבות חיוביות ובהן להתמקד.

מסע אל המקורות

מקור 1 — זוהר:

שאלה 1: הצדדים הנלחמים בתפילה הם הנפש האלוקית מול הנפש הבהמית.  

שאלה 2: הרצון של כל אחד מהם:  

הנפש האלוקית — להתקרב לקב"ה, לחוש קדושה, להיזכר מה מעשינו כאן ומה מטרתנו   

בחיים.

הנפש הבהמית — להפריע לכל הנ"ל, ומכיוון שהיא יודעת שתפילה טובה משפיעה על כל   

היום, והיא רוצה למנוע את השפעתה הטובה. 

יחידות    )ראו  התפילה  לפני  והתבוננות  הכנה  ידי  על  פועלת  האלוקית  הנפש   :3 שאלה 

קודמות(, והתאמצות בכוונה בתפילה.

הנפש הבהמית פועלת על ידי הפרעה לכוונה והבאת מחשבות זרות.  

מקור 2 — תניא:

שאלה 4:  

א־ב. התלמידים יביעו דעתם על מחשבות זרות בתפילה ויבדקו את גישתם לאור גישתו   

של אדמו"ר הזקן.

שאלה 5:  

בכל  כי  לציין  יש  בתפילה.  זרות  לו מחשבות  שנופלות  בעת  עצב  ירגיש  טבעי שאדם  א.  

מקרה, עצבות היא מידה לא טובה ולכן יש להימנע ממנה.

במצב כזה מציע בעל התניא לאדם להרגיש אומץ, תוספת כוח וחדווה. ב.  

הדרך להרגיש הרגשה מנוגדת לטבע היא כאשר האדם יתבונן ויראה שמצבו בעצם טוב,  ג.  

שתפילתו רצויה ולכן קמים לה מתנגדים.

פעמים רבות, דווקא המניעות והעיכובים מוכיחים שיש חשיבות בדבר, ולכן היצר הרע ו'הצד 

האחר' מתערבים ומנסים להפריע. 

שאלה 6: העצה של אדמו"ר הזקן להתמודדות עם מחשבות זרות שמגיעות בזמן התפילה   

היא:

"יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כחו בכוונת התפלה בחדוה ושמחה יתירה" — לא 

להתעסק עם המחשבה הזרה אלא להוסיף ביתר כוונה בתפילה עצמה.

מחשבות זרות בתפילה
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מקור 3־4 אגרות קודש של הרבי

לא    'מה  לחשוב  לא  אחרים.  דברים  על  מחשבה  ידי  על  נעשית  הדעת  הסחת   :7 שאלה 

לחשוב', אלא לחשוב על מה ראוי וכדאי לחשוב.

כדאי להזכיר את 'תמונת המסע' שממנה למדנו שאין טעם להיאבק במחשבה, אלא 	 

להתעלם ממנה.

)ג(    בסידור;  להסתכל  )ב(  אחרות;  באמצעות מחשבות  הדעת  את  להסיח  )א(   :8 שאלה 

לדעת בעל פה עניינים מתורת החסידות; )ד( לתרום צדקה לפני התפילה; )ה( לבדוק את 

התפילין )אם רלוונטי(.

מסע עם חסידים

מה  מחליט  והוא  עצמו,  על  אחראי  היא שהאדם  זאב  ר'  שלימד  ה'  בעבודת  הדרך  מבינים: 

להכניס לתוכו )במחשבה, דיבור ומעשה( ומה לא.

הדרך שבה הוא לימד אותו היא, כאשר הראה לו שהוא 'בעל הבית' על ביתו ועל עצמו. כאשר 

הוא לא רצה — הוא לא הכניס אותו לביתו, ורק כאשר בחר בכך הוא הכניסו לביתו, מבלי 

להיות מושפע מהדפיקות על הדלת.

מתבוננים: בכוחנו להחליט אילו מחשבות להכניס לראשנו ועלינו ללמוד להתעלם מ'דפיקות 

בדלת שלנו' — מחשבות זרות באמצע התפילה.

בוגרים ומחויבים: הדרכים שנלמדו מפורטות בשאלה מס' 8.

ניתן להכריז על מבצע כיתתי לשינון התניא בע"פ )הרי אנו בשיעור 'חיים תניא'( — 	 

בהתאם לעצה השלישית.

ניתן להכין סימניה לסידור שעליה יהיו כתובות דרכי ההתמודדות עם מחשבות זרות.	 

תפילה מתוך הסידור.	 

 להרחבה
קשה לומר לתלמיד, ולכל יהודי, להצליח להתרכז תמיד בכל התפילה. לכן כדאי לבחור משימה 

קצרת מועד למשל, להתמקד בכל יום או במשך תקופה בקטע מסוים בתפילה שבו נשתדל 

להתרכז במיוחד. 

באשר לתפילה, כתוב להלן ב'קונטרס אחרון', שמכיוון שכוונתו ]=בתפילה[ היא לשמים, לכן 

מספיק הדבר שבמשך כל השנה, תצטרף, מכל התפילות של כל השנה, תפילה אחת מתוך 

כוונה )יום אחד הוא התפלל חלק זה בכוונה; יום אחר — חלק אחר, עד שבמשך כל השנה, 

כל  כל התפילות שהתפלל במשך  אז למעלה  עולות  בכוונה(  מצטרפת תפילה אחת שלמה 

השנה. )שיעורים בספר התניא פל"ט(

27 יחידה 
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יחידה 28  שובו אליי

מטרות 

התלמידים יבינו מהי 'חזרה בתשובה' אמיתית על פי החסידות. «

התלמידים יפנימו שהמושג 'חזרה בתשובה' רלוונטי לכל אדם. «

תקציר נושא היחידה

ביחידה זו נלמד על כך שלפי החסידות, חזרה בתשובה אמיתית איננה רק חרטה על עֵברה 

מסוימת ועזיבתה )תיקון נקודתי(, כפי שהיא מובנת על ידי 'תורת הנגלה', אלא היא עקירה 

מהשורש )תיקון כללי( של עצם האפשרות והרצון לחטוא חטא כלשהו בעתיד. 

מושגים נלמדים

תשובה

מהלך השיעור

הכנה למסע

נבקש מהתלמידים להציג את תוצאות הסקר שערכו על בעלי תשובה בקהילתם.

תשובה'  'בעלי  מסוימים  אנשים  הגדרנו  מדוע  לחשוב  ננסה  מסוים,  לאדם  להתייחס  מבלי 

ואחרים לא. על מה הם שבו בתשובה? כיצד 'עושים תשובה'? 

תמונת מסע

וירוס המופיעה על צג המחשב. כיצד יש לטפל בבעיה? נציג  תמונת המסע מציגה הודעת 

טיפול שטחי, נקודתי, לעומת טיפול יסודי וכללי המונע הישנות של הבעיה בעתיד. 

מסע אל המקורות

מקור 1 — פסוקים מהתנ"ך: על פי ההבנה הבסיסית של הפסוקים, על החוטא לחזור בו מעשיית 

הרע ולשמור את כל מצוות ה'. העובר עברה צריך להביע חרטה ולעזוב את החטא — לשמור 

את כל מצוות ה'. שאלות 1 ו־2 אמורות לחדד את התשובה על פי הפשט )תיקון נקודתי על 

ביצוע עברה(, ועל רקע זה יובנו טוב יותר התוספת של הרמב"ם וחידושו של אדמו"ר הזקן. 
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שאלה 1: 'תשובה' היא עזיבת החטא ועשיית רצון ה': 'ושמעת בקולו'; 'ָיׁשּוב ִמָּכל ַחֹּטאָתו';   

'ְושַָׁמר ֶאת ָּכל ֻחקֹוַתי'.

שאלה 2: לכאורה נראה שהרשע הוא זה שצריך לעשות תשובה, אולם מהפסוקים עולה   

שכל אחד שרוצה לעשות את רצון ה' יכול 'לשוב'.

שאלה 3: הגדרות התורה לתשובה מתאימות לדברי אדמו"ר הזקן.  

שאלה 4: על פי פשט התורה, הכוונה היא עזיבת החטא ועשיית הטוב והישר.   

מקור 2 — רמב"ם הלכות תשובה: הרמב"ם מפרט את השלּבים שאדם צריך לעשות כדי שתשובתו 

יותר מחרטה בסיסית על  יגלו התלמידים שהתשובה מורכבת  זה  תהיה שלמה. כבר בשלב 

חטא; לא די למחוק את המעשה בפועל אלא צריך לטפל בלב, לנקות את המחשבה. 

שאלה 5: שלבי התשובה שמונה הרמב"ם הם: )א( וידוי — הודאה; )ב( עזיבת החטא —   

עזיבת הדרך הרעה; )ג( קבלה לעתיד — עלייה על דרך חדשה.

מקור 3 — תניא: כאן יודגש חידושו של אדמו"ר הזקן והחסידות, שעזיבת החטא פירושה קבלת 

עול מלכות שמים במלואה — על כל התורה והמצוות.

שתי דרכי התשובה המתוארות במקורות הן למעשה שתי גישות שונות שאותן נכנה: 'תיקון 

נקודתי' ו'תיקון יסודי'. נתאר לעצמנו אדם שנהג בחוסר זהירות וכתוצאה מכך נחבל ונפצע. 

כמובן שבאופן מיידי יש לטפל בפציעה; ניקוי וחיטוי, דיו, חבישה... בנמשל, זהו אדם שביצע 

עברה והתחרט על כך באופן מידי ומלא. אך תשובה אמיתית היא כזו שעוקרת מהשורש את 

האפשרות והרצון לחטוא בכלל — כמו אדם שלכתחילה נוהג על פי כל כללי הזהירות ובכך 

מונע אפשרות לתאונה. 

נבקש מהתלמידים להציע דוגמאות לתיקון נקודתי לעומת תיקון כללי ולהסביר מדוע אין 

להסתפק בתיקון נקודתי. מתי בתהליך התשובה צריך את שני הדברים הללו יחד.

שאלה 6: הבעיה הכללית בעברה היא לא החטא עצמו אלא חוסר קבלת עול שמים.  

שאלה 7: תשובה כללית היא חיזוק קבלת עול שמים ואמונה בה'.  

כאן ניתן לחזור למשימת ההכנה למסע ולהבין שכל אחד יכול להיות בעל תשובה, מכיוון 

שבעומק, תשובה היא חיזוק האמונה וקרבה לה' המונעת מהאדם לחטוא בכל מצב שהוא.

עזיבת החוא — הרחבה בדברי אדמו"ר הזקן

אדמו"ר הזקן מבאר בעומק ומסביר שעזיבת החטא פירושה קבלת עול מלכות שמים במלואה. 

בפרקים הראשונים של איגרת התשובה מגדיר אדמו"ר הזקן מהי תשובה על פי הפשט, ומהי 

תשובה על פי החסידות. גם את הגדרת התשובה על פי הפשט מבאר אדמו"ר הזקן בעומק 

ומסביר, שעזיבת החטא פירושה קבלת עול מלכות שמים במלואה.

28 יחידה 
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שובו אליי

באיגרת התשובה מבאר אדמו"ר הזקן את עניין התשובה על פי פשט ועל פי הפנימיות. לפי 

הפשט התשובה מתחלקת לשלושה שלבים: וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. לשלמות הכפרה, בזמן 

בית המקדש היו מקריבים גם קורבן ואחרי החורבן היו מתענים. כיום מחליפה הצדקה את 

הקורבן והתענית )ראו ביחידה הבאה(.

אדמו"ר הזקן מסביר שמשמעות המילה 'תשובה' היא מלשון 'לשוב אל ה''. העברה מפרידה 

ומרחיקה את האדם מה', ועל ידי ההחלטה שלא לעבור שוב עברות הוא שב להיות קרוב לה'. 

וזהו עיקר עניין התשובה — עזיבת החטא, ההחלטה שלא למרוד שוב במלך ולא לעבור שום 

עברה כלל.

הבעיה בעברה היא לא רק החטא הספציפי שהאדם ביצע אלא 'פריקת העול' שהאדם נכשל 

בה. מרידה במלך. לכן התיקון אינו מתמקד רק בעברה הספציפית אלא בבעיה הכללית —

פריקת עול מלכות שמים ולכן התיקון הוא קבלת עול מלכות שמים וקבלת התורה והמצוות.

עזיבת החטא, ולא התענית, היא עיקר התשובה. אמנם יש כתובים המקשרים את התשובה עם 

תעניות, אך זאת מכיוון שהתענית עוזרת לאדם להינצל מייסורים וממהרת את כפרת הנפש 

)תיקון הנזק שנעשה לנפש כתוצאה מהחטא(.

מסע עם חסידים

חרטת הסוחר נחשבת חרטה אמיתית משום שהוא מבין שהבעיה החלה לא ברגע שהקרח נשבר, 

אלא הרבה לפני כן, כשביהירותו לא נזהר ולא נמנע מלעבור את הנהר הקפוא. לכתחילה הוא 

היה צריך להימנע מחציית הנהר במצב כזה.

החרטה שלו כה עמוקה מכיוון שהיא על עצם הרעיון הפסול שעלה על דעתו. עצם הרעיון 

ללכת על הקרח. 

ומהי תשובה;  מהי הפקת לקחים אמיתית  יבינו התלמידים  נוספות  ומדוגמאות  זה  מסיפור 

איננה העברה עצמה אלא עצם המחשבה שזה  הנכונה במקרה של חטא  החרטה  כי  ויסיקו 

אפשרי. הפתרון הוא — התרחקות מכל דבר ומצב שיכול להכשיל.
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יחידה 29  לחדש את הקשר

מטרות

התלמידים ילמדו על המעשים הנדרשים ממי שחטא, וזאת מעבר לשלבי החזרה בתשובה  «

שעליהם למדנו ביחידה הקודמת )חרטה, וידוי וקבלה( — מעשים הגורמים לחידוש הקשר 

וִקרבה לקב"ה. 

תקציר נושא היחידה

ביחידה זו נלמד על האפשרות לחדש את הקשר עם הקב"ה לאחר החטא, באמצעות תשובה.

וידוי וחרטה על העבר, וקבלה על העתיד — כדי  אף כי בתשובה מספיקים עזיבת החטא, 

להגיע לתשובה ברמה גבוהה יותר יש צורך במעשים של תיקון רושם החטא וחיבור מחדש 

לקב"ה. בזמן המקדש נהגו להקריב קורבן ואחריו היו עורכים תעניות. בדורנו יש לתת צדקה.

מהלך השיעור

הכנה למסע 

הבירור המוקדם בשאלת ההיתר שלא לצום יתקשר לסיום פרק 'מסע אל המקורות' שבו יבינו 

מצוות  יותר  מתאימה  חלש,  דור  שהוא  בדורנו,  לקב"ה,  מקרבים  שצומות  שאף  התלמידים 

הצדקה כי התעניות מחלישות את האדם ומקשות עליו לעבוד את ה', ואילו נתינת צדקה היא 

נתינה מהותית מרכושו של האדם שהתייגע להשיגו, ולכן היא החלופה המתאימה בדורנו.

הצעה לפתיחה: שאלון 

נכתוב על הלוח את השאלה 'מהי תשובה?' וכמה תשובות עליה:

להתחרט. 1

לבקש סליחה ממש מהקב"ה. 2

לבקש מה' להסיר את העונש. 3

לכתוב חשבון נפש: מה עשיתי רע וכיצד אני מתחייב לתקן. 4

לצום. 5

לתת צדקה. 6

כיום אין דרך לתשובה אמיתית, רק כשייבנה בית המקדש ונוכל להקריב קורבן. 7

אחר:. 8
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נערוך בין התלמידים הצבעה — על איזה סעיף הם מסכימים.

נדון עם התלמידים על הסעיפים השונים.

תמונת מסע

התמונה מתארת חור שנפער בבגד — פגם הדורש תיקון. אפשר לתקן את הבגד ולהחזירו 

לשימוש ראוי תוך השארת סימן; ואפשר להשקיע בתיקון יסודי יותר שבעקבותיו לא יישאר 

זכר לפגם. ביחידה זו נעמיק ונבחן את האפשרות השנייה.

המחשה נוספת

אבל  סליחה...  ביקשתי  ייבשתי,  אותה,  ניקיתי  חבר)ת(י.  של  המחברת  על  חלב  נשפך   —

זו מחדדת את ההבנה שלמרות הניקוי  המחברת כבר לא תחזור להיות כחדשה. דוגמה 

חזר  לא  עדיין  המצב   — העוון  מחיקת  מבחינת  שלמה  תשובה  שהם  הסליחה,  ובקשת 

לקדמותו ויש צורך בפעולות נוספות. 

 להרחבה
במחשבת החסידות פרק ח' — על פי הרב יואל כהן: 

מאבד  שאינו  סוד  )'בור  הרב  תורת  בקבלת  מתמקד  א'  תלמיד  תלמידים.  סוגי  שני  ישנם 

ועוקר  )'סיני  עצמאיים  בכוחות  חידושים  לחדש  כוח  בפיתוח  מתמקד  ב'  ותלמיד  טיפה'( 

הרים'(. עבודת התשובה דומה לתלמיד השני. אמרו חז"ל, ישראל אף על פי שחטא ישראל 

הוא. קדושה פנימית זו שהייתה חבויה עד כה, התעוררה אצלו עתה והיא הגורמת לו לשוב 

בתשובה. עבודת התשובה עיקרה אפוא גילוי הקדושה והנקודה היהודית החבויה באדם עצמו. 

אותה  את  היהודי,  של  העצמית  הקדושה  את  ולגלות  לעורר  התשובה  עבודת  של  תפקידה 

קדושה החבויה ומוסתרת במעמקי נפשו, לפתח ולהביא לידי ביטוי את כוחותיו שלו.   

מסע אל המקורות

תניא, אגרת התשובה: מקור זה המבוסס על דברי הרמב"ם, מגדיר את הפעולות   — 1 מקור 

ההכרחיות לחזרה בתשובה, שאחריהן נסלח לאדם והוא נקי מעוון.

שאלה 1: די בעזיבת החטא ועשיית תשובה — וידוי, חרטה וקבלה לעתיד — כדי שה' ימחל   

ויסלח ועברתו לא תוזכר כלל. 

שאלה 2: בעקבות רקע קודם ישערו התלמידים כי התשובה אינה רק מחילה מלמעלה אלא   

נדרשת גם התקרבות מצד האדם מעבר לפעולות הווידוי, החרטה והקבלה.

לחדש את הקשר



126

מקור 2 — תניא, אגרת התשובה פרק ב: מקור זה מסביר כי לא די בפעולות הבסיסיות של 

התשובה, אלא יש צורך בפעולות נוספות של ריצוי.

שאלה 3: אדם שפגע במלך צריך גם לבקש מחילה וגם לתת דורון כדי שיהיה רצוי לפני   

המלך.

שאלה 4: נתין א שעושה תמיד רצון המלך הוא כמובן המועדף, אך גם נתין ג מקובל, כי   

ניכר ממעשיו שהקשר עם המלך חשוב לו מאוד והוא לא ישוב על חטאו. לעומתו, נתין ב 

אמנם חזר בתשובה אך נראה שהוא עלול לשוב ולחטוא.

שאלה 5: שני השלבים בתהליך התשובה הם תיקון וריצוי מחדש.  

שאלה 6: בתקופת המקדש ריצו על ידי הקרבת קורבן ואחר כך בדרך של תענית.  

הצום החליף את הקורבן כי גם בו יש נתינה ממשית, נתינה של האדם מדמו, מגופו, מתאוותיו.

היא  ושתייה  מאכילה  והימנעות  מגופנו,  חלק  להיות  הופך  המאכל  והשתייה  האכילה  בעת 

מיעוט צורכי הגוף. לכן צום הוא למעשה נתינת הדם ומחליף את הקורבן הממשי.

מקור 3 — תניא אגרת התשובה פרק ג: מקור זה מסביר כי בדורנו לא רצוי להרבות בצומות 

ובתעניות כי הם מחלישים את הגוף ופוגעים בעבודת ה'.

שאלה 7: בדורנו לא רצוי להרבות בתענית כי אנשים חלשים פיזית יותר מהדורות הקודמים.   

ריבוי הצומות מזיק לבריאותם והם מתקשים לעבוד את ה'.

מקור 4 — בהמשך אגרת התשובה אומר אדמו"ר הזקן כי הצדקה היא זו שיכולה לסייע במירוק 

רושם החטאים, וכל ח"י מטבעות יכולים להחליף יום צום. 

שאלה 9: הצדקה היא תחליף התענית בדורנו מכיוון שהיא ממעטת את כספו של האדם   

שיכול להשתמש בו לצורכי עצמו. 

שאלה 10: צדקה היא חיי נפשו של האדם, הוא ממעט מכסף שיכול היה להשתמש עבור   

עצמו ונותן לאחרים ולכן זה נחשב 'מיעוט עצמו', בדומה לקורבן ותענית.

מסע עם החסידים

הסיפור על ר' בנימין מחדד את התובנה כי אפשר לחזור בתשובה בכל עת, גם ברגעי שפל, 

ולחזור למצב שבו חסידים התענגו לשמוע את תפילת החוטא ששב.

כל יהודי ראוי לתשובה. הקב"ה, בהשגחה פרטית, גרם לר' בנימין לראות שאינו רצוי אצל 

הקומוניסטים אלא אצל הקב"ה. 

נכוון את התלמידים להתעמק בתשובה בחייהם הפרטיים, בעזרת שאלות אישיות שיסייעו 

להם לעבור את תהליך התשובה והריצוי הבא בעקבותיה.

29 יחידה 
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יחידה 30  חרטה אמיתית

מטרות:

ובנשמה  « בקב"ה  התמקדות   — לתשובה  ביחס  נוספת  מבט  נקודת  יגלו  התלמידים 

בהתבוננות על החטא והצורך בתשובה. 

התלמידים יבינו שתשובה אמיתית אינה רק אינטרס אישי של האדם אלא היא קיום  «

השליחות שאליה נשלח האדם בבואו לעולם. 

התלמידים יקשרו בין עומק התשובה ליציבותה.  «

התלמידים יסיקו כי הדרך לתשובה אמיתית היא על ידי התעוררות רגש הרחמים. «

מושגים נלמדים

רחמים, ירידה לצורך עלייה, מאיגרא רמה לבירא עמיקתא

תקציר היחידה

ביחידה זו נלמד על מהותה של תשובה אמיתית, תשובה ששמה דגש על המהות ולא מתמקדת 

צורך בחרטה  יש  ויציבה,  באינטרס האישי הצר של החוטא. כדי שהתשובה תהיה אמיתית 

עמוקה המגיעה מהבנה אמיתית של החטא והפגיעה בנשמה ובקב"ה כביכול, על ידו.  

מהלך השיעור

הכנה למסע

על  בתשובתם  דיברו  אנשים  כמה  לכיתה,  עמם  שהביאו  בדפים  לבדוק  מהתלמידים  נבקש 

הקב"ה וכמה על עצמם. למעשה, זהו נושא השיעור — האם אני עושה תשובה כדי למחוק 

את העוון ולכפר על העונש שלי, או כדי למלא את השליחות שלי בעולם, לקיים את רצון ה', 

ולגרום לעלייה אצל הנשמה האלוקית ולא חלילה לירידה.

תמונת מסע

תמונת הבור תחדד ותמחיש את חוויית הנשמה היורדת לגוף האדם — הצער שיש לה. נשאל, 

האם אנו רוצים להוריד את הנשמה למטה ולגרום לה ולקב"ה צער?
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מסע אל המקורות 

מקור 1 — תניא: במקור זה יקבלו התלמידים תשובה לשאלה, מדוע אכן נגרם צער כזה לנשמה. 

ההסבר הוא, שזוהי ירידה לצורך עלייה — הנשמה יורדת כדי להשיג תוצאה טובה יותר, להגיע 

לשלמות הנשמה על ידי בירור וזיכוך חלקה בעולם וזוהי שליחותנו. 

שאלה 2:   

נוצרת  זה  ידי  ועל  וחלקו בעולם,  בירור חלקו  לצורך  והעולם חשוב  הגוף  ירידה לתוך  א.  

שלמות ועלייה.

גם זרע של צמח נרקב )ירידה( ואחר כך נובט מחדש )עלייה, מגיע לשלמותו(. ב.  

על ידי הירידה עצמה מתאפשרת עלייה רבה יותר מכפי שהיה קודם לכן. ג.  

מקור 2 — תניא: מכיוון שהקב"ה נמצא תמיד עם היהודי, כאשר הוא חוטא הוא גורר יחד עמו 

את הקב"ה למטה. האדם החוטא משפיל את המלך! 

שאלה 3: נשמה שלא מקיימת את שליחותה ממשיכה את הירידה כלפי מטה בקו ישר.  

שאלה 4: האדם מעליב את מלכו של עולם.  

מקור 3 — אגרות התשובה: הדרך לצאת מהבור היא לנסות להתבונן במצבנו בעת החטא, לעורר 

את רגש הרחמים כלפי הנשמה ומקורה — הקב"ה. ההתבוננות במצבו ורגש הרחמים שבא 

בעקבותיו עשויים לסייע לחוטא לחזור בתשובה.

שאלה 5: המשפט המתאים ביותר לרגש הרחמים הוא: כיצד הגעתי למצב כזה?? כנראה   

התעלמתי ממה שהנשמה רוצה, ונמשכתי למעשה כל כך נמוך...

שאלה 6: בעת החטא אנו חלילה מורידים את הקב"ה מטה מטה...  

שאלה 7: חטא נגרם כשאדם חושב על עצמו ולא על הקב"ה. בדיעבד, ירידה יכולה להיות   

צורך עלייה ובירור ניצוצות. תשובה אמיתית תביא את האדם למדרגה גבוהה יותר משהיה 

קודם לכן.

מקור 4 — אדמו"ר אמצעי: במקור זה מתבאר לאן לוקחת אותנו התשובה: התשובה מוציאה את 

הנשמה מהבור וגורמת לאדם שמחה אמיתית. המקור משווה בין יציאה מהבור לבין תחיית 

המתים — כשם שבתחיית המתים ָשבה החיות לגוף, כן התשובה משיבה את החיות הרוחנית 

לנשמה. 

שאלה 8: המשל הוא חזרה לחיים.  

שאלה 9: בעל תשובה שמח מכך שיצא מרע ומוות לטוב ולחיים אמיתיים.  

30 יחידה 
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לחדש את הקשר

מסע עם חסידים

הסיפור ממחיש חרטה אמיתית מעומק הלב, שכן את החוזר בתשובה כלל לא העסיקה השאלה 

איזה עונש יקבל; הוא התמקד במצב הנפש שלו, ובחרטה על הבור שאליו היא נקלעה. הסיפור 

מלמד גם על כוחה של תשובה אמיתית לתקן בעיה שנראית לכאורה כבלתי ניתנת לתיקון 

בידי אדם.

מומלץ להפנות את התלמידים לקרוא את הסיפור המלא בספר המאמרים 'קונטרסים לאדמו"ר 

האמצעי', עמ' תס"א. אדמו"ר האמצעי כתב בעקבות סיפור זה קונטרס מיוחד בנושא התשובה 

— 'פוקח עיוורים'. 

מסע אל עצמי

לפי שיקול דעתכם והיכרותכם עם הכיתה, אפשר להעמיק את נושא התשובה האישית בתרגיל 

הבא: נבקש מהתלמידים לתת דוגמה למעשה לא ראוי שעשו, ושאינם רואים דרך לתקנו. 

למשל: ילד בכיתה א' התחצף למורה אבל מאז המורה עבר דירה ואין לו מושג איך הוא יכול 

ניתן אפשרות לתלמידים שמעוניינים לשתף את הכיתה  ולבקש את סליחתו.  להשיג אותו 

בבעיה, ונבקש משאר תלמידי הכיתה להציע פתרון.

 הרחבה והעשרה
חזרה בתשובה היא למעשה תפנית בחיים — החלטה לעזוב דרך קלוקלת וללכת בדרך המלך — 

קבלת מלכות ה' וקיום מצוותיו. אך המניע לתפנית זו צריך להיות לא רק ממקום של אינטרס 

— שכר בעולם הבא,  אלא מתוך חרטה אמיתית ועמוקה על העבר וקבלה על עצמו להשתנות. 

חלק מהשינוי הוא ההבנה שלא האדם הוא במרכז התהליך, אלא הנזק שהוא גרם בעולמות 

העליונים. ולא החיסרון הוא המניע, אלא הרצון לקשר וקרבה עם הבורא. 

התבוננות: כדי להגיע בנפש למקום אמיתי, כדי לחוש לעומק את חומרת החטא, יש להתבונן 

לעומק. להתבונן שוב ושוב בהבנת מהי הנשמה, ועד כמה הורדנו אותה בחטאנו מאיגרא רמה 

)מגג גבוה( לבירא עמיקתא )לבור עמוק(.

מכאן אפשר להבין את המעלה של בעלי התשובה — ככל שהתרחקו יותר ועברו יותר עברות, 

כך הרצון שלהם לחזור בתשובה גדול יותר. אך כמובן שמדובר בבעל תשובה בבחינת 'תינוק 

שנשבה' שכן האומר 'אחטא ואשוב', אין מוחלין בידו.  

לאחר התבוננות זו יש לעורר רחמים על הנשמה ועל הקב"ה, ש'נאלץ' לרדת למקומות הנמוכים 

ביותר בעקבות המעשה שלנו. רחמים אלו יעוררו בנו את רגש המרירות עליו דובר ביחידות 

קודמות.
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30 יחידה 

וחרטה על העבר, אך לא צער המוביל לדיכאון  גדול  'מרירות' פירושה צער  כפי שלמדנו, 

וייאוש אלא כזה המוביל לרצון גדול וחזק לעשות שינוי.

אם המניע לתשובה הוא דאגה ל'אני', התבוננות כזו עלולה חו"ח להביא לידי ייאוש ועצבות; 

אך אם המוקד בתשובה הוא הקב"ה, ההתבוננות מדגישה את הנזק לנשמה )שהיא חלק ממנו(, 

וממילא — על הצורך והחובה להתעורר ולתקן.

משל לדבר, ניתן לקחת מנהר שהתייבש — יש נהרות שמדי כמה שנים מתייבשים. כדי להחזיר 

להם את חיותם, יש לאתר את מקור הנהר, לחפור בעומק האדמה ולעורר שוב את המעיין 

המנביע את המים. כך יוכל הנהר להתמלא מחדש. 

כך גם בנפש: 'ממעמקים קראתיך ה''. ייתכן כי במשך השנה 'התייבשתי' — החסרתי בפרטים 

'חופרים'  של המשכת האור, ובאמת מה שהחסרתי לפי ההיגיון לא אוכל להשלים. אך אם 

ידי כך מגלים אצל  ועל  ידי תשובה אמיתית,  ומגיעים למקור, מגלים את עומק הנפש על 

הקב"ה נקודה פנימית שלמעלה מהפרטים, המקור של כל הפרטים, משם ניתן להמשיך אור 

שימלא גם את כל החסרונות.

לסיכום

הבנה עמוקה של מהות המצוות והעברות מביאה להתבוננות המעוררת את הדרגות העמוקות 

בנפש. על ידי זה ניתן לתקן את הפגמים ולשוב לחיק הבורא, לשנות את הכיוון ולקבל עול 

מלכות שמים.
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מספר 
ביאורמושגיחידה 

חסידות1

החסידות היא דרך בעבודת ה' שנוסדה והתפתחה על ידי הבעל 
האירה  החסידות  נשיאינו.  רבותינו  דרכו,  וממשיכי  טוב  שם 
את העולם היהודי ונתנה מענה לבעיות גשמיות ורוחניות של 

דור זה והדורות הבאים אחריו, עד ימינו אנו.

תניא2
התניא הוא ספר היסוד בחסידות חב"ד שכתב אדמו"ר הזקן, 
ובו דרך בעבודת ה' לכל אדם. התניא הוא 'ספר של יחידּות' 

הנותן מענה אישי לכל חסיד.

3
יש מאין
יש מיש

יש מיש - יצירת דבר חדש מחומר קיים, כמו נגר היוצר שולחן 
מבול עץ. 

יש מאין - יצירת דבר חדש לגמרי.
הקב”ה ברא את העולם ‘יש מאין' ולכן העולם זקוק כל הזמן 

שה' יחיה ויקיים אותו.

אחדות ה'4

ה'  ישראל  'שמע  מהפסוק  הנלמדת  האמונה  מיסודות  מצווה 
אלוקינו ה' אחד'. החסידות מסבירה שהפירוש אינו רק שאין 
עוד אלוקים חלילה, אלא שאין עוד שום מציאות מבלעדי ה'. 

העולם – ואנחנו בכללו - הוא חלק ממנו יתברך.

השגחה פרטית5
ה' משגיח על כל דבר ודבר ועל כל פרט ופרט בעולם כחלק 
מהתכנית הכללית של הבריאה. כל דבר שקורה בעולם הוא 

מכוון ומתאים לרצונו של ה'.

להשכילך בינה 6
פרק יא בחלק 'איגרת הקודש' בתניא פותח במילים 'להשכילך 
והדברים  זה מבאר אדמו"ר הזקן שכל הניסיונות  בינה'. בפרק 
שנראים בעין האנושית המוגבלת כרעים, הם בעצם לטובת האדם. 
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7

נפש בהמית 
קדושה
קליפה

סטרא אחרא
ארבעה יסודות

נפש בהמית היא הנפש המקיימת את היהודי מבחינה פיזית 
)גשמית(. מכיוון שהנפש הזו באה מ'קליפת נוגה' ומעורבים 
בה טוב ורע, לעתים היא נמשכת לרע. מחובת היהודי למשול 

בה ולכוון אותה לטוב ולקדושה, לעבודת ה'.
קדושה היא המקום בו שורה הקדוש ברוך הוא. כל דבר שבטל 

לרצונו יתברך, הוא כלי להשראת קדושתו יתברך.
הפרי,  על  כפי שהקליפה מכסה  הקדושה.  ניגוד  היא  קליפה 
כך הקליפה הרוחנית מכסה ומסתירה על הקדושה - הניצוץ 

האלוקי הקיים בכל דבר.  
סטרא אחרא – 'צד אחר' )בארמית(. כל מה שאינו בטל לרצונו 
יתברך וממילא אינו 'קדוש' או 'קדושה', שייך לצד האחר, לצד 

הקליפה המכסה על הקדושה.
ארבעה יסודות - אש, רוח, מים, עפר – הם ארבעת היסודות 
שמהם מורכב כל נברא, ומהם נובעים תכונותיו )לפי היסוד 

העיקרי ממנו הוא מורכב(. 

8

נפש אלוקית
עשרת כוחות 

הנפש
 שכל )מוחין(, 

‘ִאמות' 
מידות, 
‘תולדות'

‘מוח שליט על 
הלב'

נפש אלוקית היא הנפש הנוספת שקיימת אצל כל יהודי והיא 
חלק אלוקה ממעל ממש - היא מושרשת ודבוקה בקדוש ברוך 

הוא, וממנה נובעים כוחות היהודי לעבודת ה'.
כוחות  עשרה  יש  האלוקית  לנפש   – הנפש  כוחות  עשרת 
שמקורם בעשר הספירות שבעולמות העליונים. מכוחות אלו 
השייכים  האדם  של  ומחשבותיו  דיבוריו  מעשיו,  כל  נובעים 
לצד הקדושה )עשרת הכוחות הם: חוכמה, בינה, דעת, חסד, 

גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות( 
שכל )מוחין(, ִאמות, מידות, תולדות – שלושת הכוחות הראשונים 
של הנפש )חוכמה בינה ודעת( הם כוחות השכל, שבאמצעותם 

האדם משכיל, מבין ויודע דברים )ונקראים בקבלה מוחין(. 
שבעת הכוחות הנותרים של הנפש )חסד, גבורה, תפארת וכו'(, 
כדוגמת  רגשות  חש  האדם  שבאמצעותם  הרגש,  כוחות  הם 

אהבה או יראה ופחד, ונקראים מידות.
הרגשות נוצרים מהשכל לכן כוחות השכל )המוחין( נקראים 
נקראים  ממנו  הנולדים  )המידות(  הרגש  כוחות  ואילו  ִאמות 

תולדות. הרגש נוצר מהשכל כילד הנולד מאמו.
מוח שליט על הלב – ה' ברא את האדם באופן ש'מוח שליט 
על הלב', כלומר, בכוח השכל לשלוט על רגשות הלב, לרסן 
אותם או לפתח אותם. אדמו”ר הזקן מסביר בתניא כיצד לנצל 
טבע זה לעבודת ה' - לרסן את הרצונות והתאוות הלא טובים, 

ולפתח רגשות חיוביים כאהבת ה' ויראת ה'.
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9
שכל )מוחין(, 

מידות
פורטו ביחידה 8

10
ישות
ביטול

)'יש'(  ומציאות  חשיבות  בעל  עצמו  את  החש  נברא   - ישות 
הנפרדת מה', ואיננו מרגיש עצמו כבטל מול הקדוש ברוך הוא.
נפרד  כדבר  קיימת  אינה  שמציאותו  המרגיש  נברא   - ביטול 
את  למלא  בשביל  רק  הוא  קיומו  אלא  הוא,  ברוך  מהקדוש 

רצונו יתברך.

11
צדיק

צדיק ורע לו
צדיק וטוב לו

צדיק )באופן כללי( הוא מי שהתגבר על הנפש הבהמית שבו 
וניצח אותה, עד שהיא חדלה מלהפריע לו בלבושים )מחשבה, 
למה  משיכה  אין  בלבו  גם  )בכוחות(.  ובלב  ומעשה(  דיבור 

שמגיע מהקליפה, אלא הוא נמשך לקדושה בלבד.
צדיק ורע לו – צדיק שנשאר בו עוד קורטוב של רע שאינו 

מורגש, אך הרע נשלט על ידי הטוב ואינו משפיע. 
לטוב,  לחלוטין  התהפך  הרע  כל  שבו  צדיק   – לו  וטוב  צדיק 

וממילא לא נשאר בו רע כלל.

12
רשע

רשע וטוב לו
רשע ורע לו

רשע )באופן כללי( הוא מי שאצלו הרע, הנפש הבהמית, שולט 
בטוב, הנפש האלוקית. גם הרשע יכול להתגבר על הרע שבו, 
לשלוט בלבושים )מחשבה, דיבור ומעשה( ולהישמר מעברות 
- אך הוא אינו עושה זאת באופן מוחלט ואינו מתעלה למדרגת 

ה'בינוני'.
רשע וטוב לו הוא מי שלמרות שהטוב שבו כפוף לרע, יש לו 
לעתים הרהורי חרטה. הטוב שבו מצליח מדי פעם להרים את 

ראשו.
בדרגה הגבוהה: הוא מצליח לשלוט בלבושים רוב הזמן, וגם 

אם נכשל, זה רק בעברות קלות. 
אך  יותר,  גדולות  בעברות  גם  יותר  נכשל  הנמוכה:  בדרגה 

בדרך כלל מתחרט על כך.
כליל  מקרבו  נסתלק  בו  שהיה  שהטוב  מי  הוא  לו  ורע  רשע 
ועומד בבחינת ‘מקיף עליו מלמעלה'. הוא נמצא כבר במצב 
שהרע כל כך השתלט עליו, עד שהוא אינו מגיע כלל להרהורי 

חרטה וחזרה בתשובה. 

בינוני13

בינוני הוא מי שנמצא בתווך בין הצדיק לרשע - יש עדיין רע 
בלבו אך אין לרע כל שליטה על ה'לבושים'. ולכן, גם כשבלב 
נשאר רע )שלא כמו בצדיק(, הוא נמנע מעברות במחשבה, 

בדיבור ובמעשה.
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מצוות 14
מתחבר  הוא  ידן  ועל  ליהודי,  מהקב"ה  ציוויים  הן  המצוות 

לקב"ה )מלשון צוותא וחיבור(. 

15-

מסירות נפש16

מסירות-נפש היא מצווה וכוח נפשי פנימי שיש ביהודי. כאשר 
אדם זוכר שהוא מוכן לתת את נפשו עבור הקב"ה, הדבר נותן 
לו כוח למסור את הרצונות הפרטיים שלו מדי יום – לקיים 

מצוות ולא לעבור עברות. 

17
עצבות
מרירות

עצבות היא מצב נפשי של נמיכות הרוח העלול לגרום לאדם 
לנפילה, ייאוש וירידה בעבודת ה'.

ביניהן  ההבדל  אך  לעצבות,  הדומה  נפשי  מצב  היא  מרירות 
ה'.  בעבודת  ולהתקדם  לפעול  ורצון  חיות  גם  בו  שיש  הוא 

לאחר המרירות מגיעה השמחה.  

18

אהבת ה'
יראת ה'

 יראת העונש 
יראת הרוממות

אהבת ה' ויראת ה' הן שתי מצוות יסודיות הנלמדות מהפסוקים: 
'ואהבת את ה' אלוקיך' ו'את ה' אלוקיך תירא'. אהבת ה' גורמת 
בקדוש  לדבוק  רוצה  הוא  שכן  עשה,  מצוות  לעשות  לאדם 
ברוך הוא. ויראת ה' גורמת לו להימנע מעברות, שכן הוא ירא 

מלהתנתק ולהיפרד מהקדוש ברוך הוא.
נמנע  האדם  ובה  יראה,  של  נמוכה  דרגה  היא  העונש  יראת 

מעברות כיוון שהוא ירא מהעונש שיקבל.
יראת הרוממות היא דרגה גבוהה של יראה, בה האדם ירא מה', 
מתבייש מגדולתו, ולא רוצה להתרחק ממנו. כל זאת כתוצאה 

מהבנתו את גדלותו ורוממותו של הקדוש ברוך הוא.

19

גאולה 
עבודת 

הבירורים 
וזיכוך העולם

בעולם,  האלוקות  גילוי  העולם,  ושלמות  תכלית  היא  גאולה 
כתוצאה מלימוד התורה וקיום המצוות במשך כל זמן הגלות.

טמון  בעולם  דבר  בכל   – העולם  וזיכוך  הבירורים  עבודת 
ניצוץ אלוקי - דבר ה' המחיה אותו. כשאנו מקיימים מצווה 
בדבר גשמי – לדוגמה, מצוות צדקה – אנו ‘בוררים' ומפרידים 
ומעלים  החומרי(,  )הדבר  מהרע  הקדושה(  )ניצוץ  הטוב  את 
ומחברים אותו חזרה עם הקדוש ברוך הוא. כך, בכל מצווה 
ומעשה טוב שאנו מקיימים, העולם הולך ומזדכך ונעשה ראוי 

יותר לגילוי השכינה, בגאולה השלמה. 

אהבת ישראל20

אהבת ישראל מצווה הנלמדת מהפסוק: ‘ואהבת לרעך כמוך'. 
בתניא מבואר שכדי להגיע לאהבת ישראל אמיתית יש להגביה 
את הנפש על הגוף ולהתבונן בכך ששורש נשמתנו כיהודים 

הוא אחד, אנו אחים ממש.
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21

אהבה התלויה 
בדבר 

אהבה שאינה 
תלויה בדבר

אהבה התלויה בדבר היא אהבה הנובעת מגורמים חיצוניים, 
ועל כן יכולה להשתנות.

בגורם  תלויה  שאינה  אהבה  היא  בדבר  תלויה  שאינה  אהבה 
חיצוני אלא ברצון האלוקי. אהבה זו אינה יכולה להתבטל.

22-

צדקה23

כשאנו מקיימים את מצוות הצדקה וגומלים חסד עם הזולת, 
בגופנו או בממוננו, אנו עושים 'צדק' ומיישמים את השליחות 
האלוקית שנפלה בחלקנו להחיות נפשו של אדם אחר. מעבר 
העולם  ואת  עצמנו  את  מזככים  אנו  הצדקה  במצוות  לכך, 

ומקרבים את הגאולה.

24
מעשה הצדקה
עבודת הצדקה

מעשה הצדקה הוא צדקה הנובעת מתכונת גמילות החסדים 
הטבעית בלב היהודי.

עבודת הצדקה היא צדקה הניתנת מעבר לרגילות ולטבע של 
הנותן. היא פועלת שהקב”ה יתגלה בעולם מעבר לדרך הטבע.

25
תפילה

תפילת הבינוני

תפילה - בעת התפילה האדם פונה אל הקב"ה ומתחבר אליו.
תפילת הבינוני – בתניא מוסבר כי  בשעת התפילה, הבינוני 
אמנם  לצדיק.  בדומה  ויראתו  ה'  אהבת  בלבו  לעורר  מסוגל 
שנשאר  הרושם  אולם  זו,  ממדרגה  יורד  הוא  התפילה  אחרי 

מהתפילה מעניק לו כוח רוחני להמשך היום.

26

כובד ראש
דעת

התבוננות
 הכנה לתפילה

כובד ראש - רצינות, המצב הנפשי בו אדם צריך להיכנס אל 
התפילה.

התבוננות, הכנה לתפילה – כדי שהתפילה תהיה משמעותית 
יש להתכונן אליה על ידי התבוננות בגדולת ה', לכן חסידים 

נוהגים להקדים לתפילה לימוד חסידות.
התבוננות  ידי  על  וההתחברות.  ההתקשרות  יכולת   - דעת 
בגדולת ה' קודם התפילה, אדם מתקשר אל האלוקות שלמעלה 

מהעולם ומגיע לתפילה משמעותית שפועלת על היום כולו.

מחשבות זרות27

בזמן  לאדם  שנופלות  חיצוניות  מחשבות  הן  זרות  מחשבות 
התפילה )או בזמנים אחרים(. על פי המבואר בתניא, מחשבות 
אלה באות מהיצר הרע כדי לנסותנו בתפילה. אך על האדם 

לא להרהר בהן כלל, אלא להעמיק דעתו בתוכני התפילה.

תשובה28
תשובה - חרטה על עברה ועזיבת החטא להבא. על פי המבואר 
בתניא, יש לעקור גם את השורש הרוחני שגרם לאדם לעבור 

עברה ולקבל עול מלכות שמים כללי מחדש.

רשימת מושגים וביאורם
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תשובה וריצוי29

מלכות  עול  וקבלת  החטא  לתיקון  בנוסף   - וריצוי  תשובה 
את  ‘לרצות'  גם  אמיתית  תשובה  שעושה  האדם  על  שמים, 
אליו.  קירוב  של  פעולות  נקיטת  ידי  על   – הקב”ה   – המלך 
בעבר היה זה דרך קורבן או צום, ובימינו דרך ריבוי בצדקה.
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תשובה:
רחמים

 מאיגרא רמה 
לבירא עמיקתא
 ירידה לצורך 

עלייה
 

על  לרחם  לחזור בתשובה אמיתית, על האדם  כדי  רחמים - 
נשמתו האלוקית, חלק ממש מהקב"ה שירדה למקום כה נמוך.

הנשמה   - עלייה  צורך  ירידה  עמיקתא,  לבירא  רמה  מאיגרא 
ירדה לעולם ממקום גבוה, ובעולם הזה עליה לעשות עבודה 
משמעותית שתרומם אותה למקום גבוה מכפי שהייתה קודם 
עמידה  ה',  עבודת  ידי  על  נעשה  זה  דבר  לעולם.  שירדה 

בניסיונות וקשיים, ועבודת התשובה.


