
ז' מרחשוון - מימוש הפוטנציאל
הצעת פעילות

אושרי בוגלר, נתיבות

מטרות התוכנית:

א. התלמידים ילמדו את המסר מז' מרחשוון, אותו מלמדנו הרבי שמטרתנו בעולם לנצל את 

כשרונותינו לעבודת ה'.

ב. התלמידים יחשפו לכשרונות חבריהם לכיתה, וילמדו להעריך נכון אחד את השני.

מהלך הפעילות:

הפעילות תיערך בכיתה, למשך כחצי שעה על ידי המחנך.

יישום ערכים:

הערכים שייושמו הם שיתוף פעולה ועזרה הדדית להגיע למטרה אחת ]על ידי השלמת הכשרון 

של התלמידים בסיבוב השני[. ערך נוסף הוא הכרות עם כשרונותיך והאמונה בעצמך

הערך החסידי, מטרת שליחותנו בעולם הזה.

התוכנית:

הקדמה ]המורה נדרש להסביר את הנושא קודם הפעילות[:

החודש שבא אחרי חודש תשרי, הוא חודש חשון, או בשמו המלא, מרחשון. שתי סיבות ניתנו 

לתוספת ה"מר" לפני שם החודש: המלה "מר" פירושה "טפת מים", כפי שאנו מוצאים בתפילת 

שחרית "כמר מדלי", כי בחודש זה מתחיל הגשם לרדת; המלה "מר" מבטאת גם מרירות. 

חודש חשון, בבואו אחר חודש תשרי המשופע בחגים - ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני 

עצרת ושמחת תורה - נראה ממבט ראשון )אולם רק ממבט ראשון( עצוב ואפילו מדכא. אין 

אפילו חג אחד ויחיד שיקטע את האפרוריות. והוא נראה כך ביחוד על רקע החודש שקדם לו. 

אלו מאיתנו שבילו את חודש תשרי עם הרבי, חוו התעלות מסוימת, התרוממות הרוח. עבור 

כמה מאיתנו היו אלה ימים כה רוחניים, עד שימי חודש חשון לעומתם נראו כניגוד מאכזב. הנה 

אנו שבות לחיי החולין הרגילים, המשעממים, ללא חגים.

ואם יטען מי שיטען שחודש מנחם-אב אף הוא ריק מחגים, ולא זו בלבד אלא שיש בו גם יום 

צום, תשעה-באב? יש להזכירו את דברי הנביא שצוטטו לעתים קרובות על ידי הרבי, ש"צום 

הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית-יהודה לששון ולשמחה ולמועדים 

טובים" לפי זה, חודש אב כבר כולל את המעמד העתידי הסמוי, ולכן הוא איננו לגמרי עצוב. 

למעשה, בספר "איכה", מתיחס הנביא אל תשעה באב כאל יום חג )"קרא עלי מועד"(. יתר 

על כן, יום ט"ו באב - שהמשנה אומרת עליו ש"לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום 

הכיפורים" - מופיע ימים אחדים אחר תשעה באב. חשון, אפוא, הנו ייחודי בכך שאין בו כל חג 

)גלוי(.

ב"ה



בכל זאת, הרבי אומר כי הרוחניות של חודש תשרי איננה מסתיימת בפתאומיות. הרבי שב ומזכיר 

את העיקרון של מעלין בקודש, שלפיו היהודי חייב תמיד להמשיך ולעלות במעלות הקדושה. 

בחיי היהודי לא יתכן מצב של ירידה. הוא חייב תמיד לטפס מעלה מעלה בעבודת ה'. אם כן, כיצד 

אפשר לומר שהעם כולו חוזר עתה, עם סיום חודש תשרי, לעיסוקי-החול החומריים? 

ישנו מאורע אחד הנראה כקטן - הקשור עם חשון - אשר מרמז על הצפוי מאתנו בעבודת חודש 

חשון. והכוונה היא אמנם לביטוי "מעלין בקודש". בז' לחודש, היו יהודי ארץ ישראל מתחילים 

להתפלל על הגשמים בתפילת "ותן טל ומטר לברכה". בימי קדם, כאשר עולי הרגל לבית המקדש 

בירושלים, היו עושים דרכם חזרה לבתיהם, האחרונים היו מגיעים למקומם בז' חשון. לכן התחילו 

להתפלל על הגשמים מתאריך זה ואילך ולא לפני כן. הנה כי כן, חשון הוא החודש בו אנו שבים 

לחיי החולין, על מנת לעשות את העולם הזה לדירה לו יתברך. עתה חייבים להשקות ולטפח 

בזהירות את הזרעים שנזרעו בעת העליה לרגל הרוחנית, בחודש תשרי, כדי שנוכל לקצור, בעזרת 

ה', יבול רוחני מבורך. 

בכך מרמז חשון על שליחותו של היהודי בעולם: להביא לידי גילוי את החלק הטוב ביותר שבתוכנו 

על ידי עבודה מאומצת, ובכך להפוך את המר למתוק. כדי לגלות ולממש את הפוטנציאל החבוי 

בתוכנו, אנו נתבעים, קודם כל, לשנות גישה.

הפעלה:

כל תלמיד מקבל פתק בצורת טיפה בו הוא כותב במה הוא טוב וכשרוני, מבלי לכתוב את שמו 

הפרטי ]נספח 1[. לאחר מכן, המורה אוסף את כל הפתקים ומספר לתלמידים סיפור:

ר' הנדל היה חסיד ידוע, אשר איבד בשואה את כל משפחתו - אשתו וחמשת ילדיו. עוד ברוסיה 

הסוביטית נתפרסם כצייר-אמן, אך עתה, משחרב עליו עולמו, הוא נפל ברוחו ולא מצא מקום 

לעצמו. אחר המלחמה, כשהצליח להמלט מרוסיה, פנה לקבל חיזוק והדרכה מן הרבי דאז, הרבי 

הריי"צ, באשר להמשך דרכו האמנותית, כי חשש שמא יש בה סתירה להיותו חסיד. הרבי הבין 

בדיוק את צרכיו האמנותיים ואת הפוטנציאל שלו, ולכן הסביר לו שדרכי עבודת ה' הן רבות 

ושונות וכוללות גם את דרכו של הצייר. בעידודו של הרבי הריי"צ, ויותר מאוחר, של הרבי נשיא 

דורנו, גילה ליברמן במעמקי נפשו כוחות רוחניים שלא ידע על קיומם, ופנה ליצור שוב, מתוך 

חזון מחודש והרבה התלהבות. תקופה זו בחייו עשתה אותו לצייר יהודי נודע לתהילה אשר הרבה 

לצייר את העולם היהודי שחרב ברוסיה וכן ציורים בעלי מוטיבים חסידיים מובהקים. הנדל ליברמן 

התנחם מאד בהבנה הרוחנית שהחסידות העניקה לו, ורוחו הטובה שבה אליו. הוא לא התחתן 

בשנית, והתגורר לבדו בקרבת הרבי נשיא דורנו, ברח' פרזידנט, פינת קינגסטון. ביתו היה פתוח 

לאורחים רבים, ואנשים כינוהו הדוד הנדל, בגלל אישיותו החמימה ומלאת החיים. הנה כי כן, הוא 

הפך להיות אדם שונה לחלוטין.

כעת, המורה מחלק את הפתקים בצורה אקראית לתלמידים, שעליהם לכתוב כיצד ניתן לנצל 

כשרון זה לעבודת ה'.

ניתן להכין לוח "כשרונות מנוצלים לעבודת ה'", ולתלות את הטיפות שם.
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