
 

 

 

 הפרט בחברה

 תיקון המידות/כוחות ויכולות 1' מס סדנא ד"חב –בינה ודעת , חכמה

 דף מקורות

 1 'סקטע מ

ז יש ענין כללי והוא ההבדלה מעניני "א יש לו ענייניו הפרטיים מה שתובעים מאיתו אך בכ"והנה בוודאי לכאו" 
ל תלמיד ותלמיד בעת הלכו ברחוב צריך להיות ניכר עליו אז ער איזעפעסאנדערש ווי אשר כ, העולם ונפלינו אני ועמך

 (שהוא משהו אחר מהעולם)די וועלט 

 ('כד' י עמ"שיחות תש)

 2' קטע מס

, לא תלמידים לומדים בלבד, שיהיו לא תלמידים סתם נרות להאיראדיר היה חפצם ורצונם אשר התלמידים יהיו "...
 ...."נרות להאיראלא , גרידא לא תלמידים חסידיים

 (484 - 484' ב עמ"ש ח"לקו)

ולאחר , "חלקו בעולם"את הנפש הבהמית הפרטית ואת הגוף ו, להאיר ראשית כל -אמתיים " נרות להאיר"ושתהיו "
של " עולם"ולאחר מכן את ה, הפרטי" עולם קטן"את ה, ראשית כל, שתבססו... בעולם" נרות להאיר"מכן להיות גם 

 ".בכל מקום שהם, ושל כל היהודים, ודיכל יה

 (ב"ק חשוון תשמ"ת מאה"מיחידות לתלמידי תו)

 3' קטע מס

תופינים עשויים מבצק החסידות דורך , תלמידים לומדים יראי אלוקים, דרוש לנו אנשים.. לנו לפעולת האור"
באנשים כאלו הנה בעזרתו משמנה ומסלתה של פנימיות ואפוי בחום של רגש א חסידישע ווארימקייט ו, גיוויגט

 "יתברך אפשר לבוא אל איזה תכלית בחיים אמיתיים לראות אור כי טוב בעולם הזה

 ('מ יח"ב ע"ח, יץ"ק הרי"אג)             

 4 'קטע מס

 .רצון פנימי ורצון חיצוני. החסידות מגדירה שני סוגים של רצון

 .יגהתכלית היעד שאותו רוצים להש, רצון פנימי הכוונה למטרה

הרצון האמיתי איננו הרצון החיצוני אך הוא . למטרות ביניים בדרך להשגת היעד, לאמצעים –רצון חיצוני הכוונה 
 (. רצון אחר)בכל זאת נחשב לרצון כי רוצים בו בשביל מטרה 

הרצון הפנימי הוא החופשה ואילו הרצון החיצוני הן כל ההכנות הנדרשות . אם מישהו מתכנן חופשה: לדוגמא
 .קיומה של חופשה זול

העולם הוא רק הרצון החיצוני שמהווה אמצעי להווייתם של נשמות . הוא נשמות בני ישראל' הרצון הפנימי של ה
 ('פרק ב, מעובד על פי ליקוטי אמרים תניא. )ישראל

 שכבה גבוהה/ שכבה צעירה

 :סדנא לחדר מורים בנושא

 כוחנו בייחודיותנו
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 בייחודיותנו כוחנו

 :סדנא לחדר מורים בנושא

 בוההשכבה ג/ שכבה צעירה

 משוב למורה

 :שמי
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