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ַנצ    חֹון לְּ צ ָּ נ ִּ ֶׁ מֹו ש  יל זֶׁה כ ְּ ִּ ַהפ  ם זֶׁה לְּ ים זֶׁה עִּ קִּ ַאב ְּ תְּ ים ַהמ ִּ ִּ י ֲאנָּש  נ  ְּ גֹון ש  י, כ ְּ מִּ ְּ ש  ר ג ַ בָּ ַח ד ָּ

ֹור   ב  ם הו א ג ִּ ם אִּ ֹל, ג ַ פ  יִּ ַקל וְּ ח ב ְּ ֻנצ ַ דו ת, יְּ ב  לו ת ו כְּ ַעצְּ ד הו א ב ְּ חָּ אֶׁ ם הָּ נ  ה אִּ ת זֶׁה, הִּ אֶׁ

י אֶׁ  ר, אִּ חֹון ַהי  צֶׁ צְּ נִּ ש  ב ְּ ָּ ה ַממ  כָּ ָּ רֹו. כ  ֲחב  ר מ  דו ת  יֹות  ב  לו ת ו כְּ ַעצְּ חֹו ב ְּ ַנצ ְּ ר לְּ ָּ ש  פְּ

ה   חָּ מְּ ִּ ש   ת מִּ כֶׁ ֶׁ ש  מְּ יזו ת ַהנ ִּ רִּ זְּ ם ב ִּ י אִּ ן, כ ִּ בֶׁ אֶׁ ָּ טו ם ַהל  ב כ  מְּ טִּ בו ת וְּ ַעצְּ כֹות מ  ָּ ש  מְּ ַהנ ִּ

עֹולָּם ָּ ב ב  צֶׁ עֶׁ ה וָּ גָּ אָּ נו ד ד ְּ דְּ ל נִּ ָּ כ  תֹו מִּ ֳהרָּ טָּ יַחת ַהל  ב וְּ תִּ  )תניא פרק כו(  .ו פְּ

 ?יותר  רבה  בקלות  יריבו  את  ולנצח  להתגבר  יכול  המתאבקים  מן  מי •

__________________________________ _________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________ ________ 

 )פאה של ליצן, משקפים  שמחה ועצב  ביעותמהחפשי בבית תחפושות    משימה: •

 (ורודים,

   לבחירתך החופשית.  -ובותצרי ב  \ציירי  \הדגימי את משל המתאבקים לאחים בבית

 אם ביצעת את המשימה.       סמני  

ובי,  : מצב חיקבוצות  2המוזכרים ל  את המצבים  מייני  , ועייני בקטע התניא המובא לעיל •

 מצב שלילי. 

 

 

 

 

 

 

 

  -משימה משפחתית -בונוס 

 ולק למספר הסיטואציות(דף לכל מצב, מחדפים צבעונים,    2)שימוש ב

במצב  אחד   -נים שחק  2העמידי    הסיטואציבכל  מהחיים,  תסיטואציו  3העלי 

 י ואחד במצב שלילי, כל אחד מהשחקנים יגיב בהתאם למצבו. חיוב

יים ואחד הילדים שפך את קנקן המים על התיישבתם לארוחת צהר : לדוגמה

 יבו? השולחן, כיצד תג

 מניחה מפיות ומנקה את האיזור.  לא קרה כלום,  ב חיובי:מצ

 . שב בפנים חמוצותכל הארוחה נ מצב שלילי:

 

 

 

 שלילימצב  חיובימצב 



 ב"ה 

 

בלה  עורך  הזקן  ר"אדמו  סיכום:ל   אנשים  שניל  ומביא משל,  רוחני  למאבק  פיזי מאבק  בין  ַהקְּ

  הנמשל  –  השני  בידי  ינוצח  הוא  ובכבדות  בעצלות  מהם  אחד  אם,  זה  עם  זה  הנאבקים

 הטוב  שיצראפילו  )מאבק בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית(  ,  הרע  היצר  עם  מלחמהה

 כאשר  הרע  יצר  את  לנצח  אנחנו לא יכולים  זאת  בכל,  לו  עוזר  ה"הקב  וגם  כוח  ובעל  איתן

 . ועצלות  עצבות  של  במצב  נמצאים

 משמחה  הנמשכת  בזריזות  נגדו  לוחמים  כאשר?  את היצר  לנצח  אפשר  דכיצ  כן  אם

 .כלל  ועצבות  דאגות  ללא  הלב  ובפתיחות

השמחה פורצת את כל הגדרים. היא משפיעה גם על גוף האדם ואף על בריאותו ונותנת לו 

משנה כח, היא מאירה את פניו של האדם, ועל ידה נעשה האדם קל ברגליו וכו'. השמחה 

מגלה באדם את הכחות הנעלמים ואת מצפוני הלב. היא נותנת חיות והתלהבות בעבודת  

כוחה אף לשנות את האדם מן הקצה אל הקצה, עד ה' ומרוממת אותו מעלה מעלה, וב

 .שהיא משנה אף את מידות האדם

 .ריקודי שמחה עם המשפחה  משימה:

 

 -סוללות השמחה שלי

 מה יטעין אותי בשמחה פנימית במהלך היום?

 העתיק על דף.דפיס או לאפשרות לה  *

 

סוללת השמחה 

 שלי:

___________ 

____________ 

____________ 

____________ 


