
 

       ב"ה                                                           

 שבת קודש לרבי

 הצעה לפעילות שבת אחה"צ

 מנצלים את היום, להביא משיח!

לדיון בנושא החשוב ביותר ביום  הם יקדישושאת הזמן הזה  תלמידיםהמורה לסביר יבפתח הפעילות 
לפעול על מנת לשנות את המצב ולהביא גאולה בפועל  צריךך יכיצד מנתבים את כל הכוחות וא –זה 

 .ממש

 

 להסברת המושג 'יכול אך לא רוצה' פתיחה תפעילו

 :מאגלדו .פתק ובו הוראה מסוימתתלמיד ל לכיחלק המורה 

 *מחא כף שלוש פעמים

 פעמים 0111מחא כף *

 על הכיסא עמוד*

 תהיה בן אדם אחר*

 5ן ב ה*תהי

 אלף 55ר בקול עד המספר ו*ספ

 תאכל דבר מאכל שאינך מחבב*

 תגיד את הפסוק 'תורה ציווה'*

 באווירף עו*

בפתק,  ושיכול ברגע זה לקום ולבצע את ההוראה שכתובה ל תלמיד 'כל  :גידי המורה -שלב ראשון
שקיבלו הוראות פשוטות כמו מחיאת  תלמידיםכמובן שיקומו ה -ההוראה שקיבל' אתקריא יוקום, יש

 .לשבת המורהמהם בקש יחמ"כ כף. לא

, אפילו אם ושללבצע את מה שכתוב בפתק וכל ישלעולם לא  תלמיד ש'כל בקש יהמורה  -שלב שני
שקיבלו הוראות  תלמידיםאז יקומו ה -את ההוראה שקיבל'קריא יקום וישכרוך בהפסד רב,  יהזה יה
 ' וכו'.5 ןב'להיות  'נמלה'להפוך לכמו 

שלא קמו לא בפעם הראשונה ולא בפעם השניה  תלמידיםמכל הבקש יהמורה  -שלב שלישי
' 'תאכל לחם 55111בקול עד  ספור' -בקש מהם להקריא את הכתוב להם בפתקהמורה י. להתרומם

 לתל אביב ברגל'  ךעם...' 'ל

 דיון

שלא חשבו  תלמידים םעל הקבוצה השלישית, אות  םא רוצה לדון איתושה תלמידיםלגיד י ורההמ
  אשר ביקשו לבצע מיידית את ההוראה.כ לרגע לקום

מדוע? המסקנה היא שלכאורה במבט ראשון נראה כי אין אפשרות  תלמידיםאת הל שאי המורה
המשימה, זוהי משימה מאד לא שגרתית, מופרכת, מעצבנת וכו' אבל רק לאחמ"כ כאשר  לבצע את
אזי הבינו  ,לא יכוללא יוכלו לבצע את המשימה והגדירו מה זה בדיוק  לעולםש תלמידיםביקשו מ

 !יםרוצ, אך לא יםיכוללקום משום שהם  יםצריככי הם לא  תלמידיםאותם 



 

 

 

 סיפור

שישבו בבית המדרש בליל חורף קפוא תלמידי הבעש"ט את הסיפור על  תלמידיםלספר י ורההמ
כי עגלתו וסוסיו שקעו בבוץ והוא אינו מצליח להוציא אותם.  ופתאום נכנס עגלון פשוט מתנשף וסיפר

אין הם  נענו בשלילה וטענו כי אינם יכולים,הם ניסה לבקש את עזרת החסידים הנוכחים אך  עגלוןה
העגלון המאוכזב נפנה לאחור תוך שהוא מפטיר לעברם  יודעים להתעסק בהוצאת עגלה מבוץ...

 ם, אך לא רוצים!יכולי -'מאדשעש דא נייעט חאטשעש'

טוב הוראה בעבודת ה' מדבריו של הגוי. בל יחשוב אדם כי אין בכוחו -שם-ובהתאם לכך למד הבעל
ללמוד יותר, הוא כבר עייף. יש לדעת שיכולים, שכן הקב"ה נותן כוח לעשות כל דברים טובים. אלא 

  .1םהרע, נדמה שלא יכולי-מכיוון שלא רוצים, משום שנשמעים ליצר

 

 הסבר

שיום ג' תמוז מעורר אצל כל חסיד רגש עמוק וזעזוע פנימי לכך שהמצב  תלמידיםליסביר המורה 
חייב להשתנות. איננו יכולים להמשיך עוד לשאת את הגלות האחרונה. איננו מסכימים עוד לתקופת 

לתנו העלם והסתר ועל כן ביום זה מודגש עוד יותר הצורך, וניתן ביתר שאת כח לפעול ולעשות ככל יכו
הם אלו שיכריעו כי מי יודע, אולי  - דווקא בדברים האלו 'שאיננו רוצים'עלינו לפעול ו ולהביא גאולה.

 תית ושלימה!את הכף לגאולה אמ

ם הם אאף  ,שלו בענייניומופנה לכל אחד ואחת  'עשו כל אשר ביכולתכםש' תלמידיםסביר לי ורההמ
 בעיניו. נראים פעוטים

בי הוציא מאמר לשבת וביום ראשון בבוקר בחור מהישיבה כתב לרבי כי פעם הר: מספר הרב גרונר
   'גרם נחת רוח רב.'הוא למד בע"פ את כל המאמר. הרבי ענה לו: 

רק לפעמים כששליח היה כותב דו"ח על  .שתשובה כזאת הרבי כמעט לא היה עונהמציין הרב גרונר 
 כזה.  פעולה מאד גרנדיוזית ומשמעותית היה הרבי עונה בסגנון

 טן ופתאום מקבל כזה מענה מהרבי, והנה אנו רואים בחור שעשה לכאורה דבר מאד ק
 ההסבר לכך הוא שהבחור הזה עשה מה שהתבקש ממנו במהירות ובחריצות 

 באופן הכי חזק וזה מה שגרם לרבי נחת.  לענייןוהראה במעשהו התמסרות 
 - לעשות מאתנופעולות ענק, אלא בדברים שכן ביקשו  בהכרח  לא נדרש ממנו מאתנוכך כל אחד 

 , ונתמסר אליהם באופן הכי חזק.ביכולתנושאותם נעשה בכל אשר  ,בדברים שביומיום
 
 

 פעילות סיכום

 בשורה אחידה על יד הקיר יםהכיתה עומד ילדיכל 
 קריא מרשימה הנהגות חסידיות שונותיהמורה 

 צעד אחד.  םמתקד –נהג כך ישמתאים שילד חסידי  שחושב תלמידוכל 
באמצעות הנחת חפץ על הרצפה,  –א הגיע ועד לאן ה ן כל תלמידלאחר שנגמרו כל ההיגדים מסמ

 הראשון על יד הקיר. ווחוזר למקומ ,א עומדובמקום בו ה
  ,יגדיםהקריא המורה את אותם היכעת 

 תקדם.יבפועל את הנאמר,  םשמקיי דשכל אח תלמידיםבקש מהיו
 .ההקראה ניתן יהיה לראות את הפער לבין מה ש'צריך' לעשות לבין מה שקורה בפועלבסיום 

 
  לקבלת החלטה טובה בהקשר של אחד ההיגדים שהיה בהם פער. תלמידיםדיון עם היקיים המורה 
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 משיחת ט"ו תמוז תש"כ 



 
 
 

 

 לסיום 

 קריא המורה:ילסיום 

 -יש דברים שאנחנו יכולים ורוצים

 להנות עם חבריםכמו 

 -יש דברים שאנחנו רוצים אבל לא יכולים

 לעוף כציפוריםכמו 

 -יש דברים שאנחנו לא יכולים ולא רוצים

 ריםכמו להפוך לאח

 -ויש דברים שאנחנו יכולים אבל פשוט לא רוצים

 ורק בנו תלויים הדברים

 

 לעשות קצת יותר ,לצאת מעצמנו

 גם כשקשה, לא לוותר

 להוסיף ולהפתיע גם את עצמינו

 נולא לתת לרצון להפריע ליכולת

 

 היום נחליט כולנו כן,

 למסור הרצון  לנשיא

 לתנווכל אשר ביכלעשות 

לפעול משיח להביא!

 


