


שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

שיעור 1  כוחות ויכולות
מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

ֱאֶמת?' / ִסּפּור  'ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

ָיִפים  ַוֲהִכי  נֹוְצִצים  ֲהִכי  ֵארּוִעים  ּבָ ֲאִני מֹוִפיַע  ִנים  ׁשָ ר ֲחֻתּנֹות ַמְצִליַח.  ַזּמַ ַוֲאִני  א  ְרּדָ ּבַ ּדֹורֹון  ִלי  קֹוְרִאים 
ה... ְסּגָ י ַלּפִ ְעּתִ ִהּגַ ר לֹוַמר ׁשֶ ֶסף זֹוֵרם, ַוֲאִני ְמֻפְרָסם ְמאֹוד. ֶאְפׁשָ ׁש. ַהּכֶ ּיֵ ׁשֶ

ָעַבר  ה  ַהּזֶ רֹון  ָ ּשׁ ַהּכִ יָרה.  ִ ַהּשׁ רֹון  ׁשְ ּכִ ֶאת  ֶאְצִלי  ִזהּו  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָבר  ּכְ ָקָטן.  ֶיֶלד  ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ִהְתִחיל  ַהּכֹל 
ֶפר  ית ַהּסֵ ַמְקֵהַלת ּבֵ ים. ּבְ ְמקֹומֹות ַרּבִ ְרֵסם ּבִ ָמם ִהְתּפַ ְיָטן ְוַגם ָאִבי. ׁשְ נּו ֵמָאב ְלֵבן. ָסִבי ָהָיה ּפַ ְחּתֵ ּפַ ִמׁשְ ּבְ
ָבה  י ַמְחׁשָ ּתִ ׁשְ ְמקֹומֹות לֹא ְראּוִים. ַאְך ֲאִני לֹא ִהְקּדַ י ְלהֹוִפיַע ּבִ י ִהְתַחְלּתִ ַדְלּתִ ּגָ ְפִקיֵדי סֹולֹו, ּוְכׁשֶ י ּתַ ְלּתִ ִקּבַ
ה. ְרסּום ּוְתִהּלָ ל ּפִ ל ֶרַגע ׁשֶ י. ְוֶנֱהֵניִתי ִמּכָ ּלִ ְצִליָחה ׁשֶ ְרֶיָרה ַהּמַ ִפּתּוַח ַהּקַ קּוַע ּבְ ַמֲעִמיָקה ְלָכל ֶזה. ָהִייִתי ׁשָ

ּנֹות  ְרָמה ִלי ְלׁשַ חּוץ ּגָ ָבה ּבַ ׁשְ ּנָ ִריָרה ׁשֶ ְמֻיָחד. ָהרּוַח ַהּקְ ְיָתה ְלַאַחר הֹוָפָעה ֻמְצַלַחת ּבִ י ַהּבַ ַלְיָלה ֶאָחד, ָחַזְרּתִ
ל  ָלל. "ֵאֵצא ְלַטּיֵ ֶדֶרְך  ּכְ ָתה ִלי ּבְ ִחּכְ פֶֹאֶרת ׁשֶ כֹוִנית ַהּמְ ֵנס ַלּמְ ְמקֹום ְלִהּכָ ֶרֶגל ּבִ י ְוָלֵצאת ִלְצעֹד ּבָ ְעּתִ ֶאת ּדַ
יִתי ַעד אֹותֹו  ְמַעט לֹא ָעׂשִ ּכִ ָבר ׁשֶ ְרחֹוב. ּדָ י ִלְצעֹד ּבָ י. "ֶאְנׁשֹם ֲאִויר ָצלּול". ִהְתַחְלּתִ חּוץ". ֶהְחַלְטּתִ ְמַעט ּבַ
ים ְסִביִבי. ָהָיה ִלי ְזַמן ַלְחׁשֹב ַעל ַעְצִמי  ִלי ָהַרַעׁש ְוָהֲאָנׁשִ ֲאִני ּבְ ַעם ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ְתאֹום ָהִייִתי ְלַבד. ּפַ יֹום. ּפִ

י.  ְוַעל ַחּיַ

ס  ְלַטּפֵ ר  ֶאְפׁשָ עֹוד  ְלָאן  ו"?  ַעְכׁשָ "ּוָמה  ְלַעְצִמי  י  ָאַמְרּתִ ּדֹורֹון".  ָרִציָת  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ יַע  ְלַהּגִ ִהְצַלְחּתָ  ה,  "ִהּנֵ
ָמה  ל  ּכָ ֶזה  "ַהִאם  ְפִנים.  ִמּבִ ָחלּול  ְלֶפַתע  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִלְכּבֹׁש?"  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָאה  ַהּבָ ה  ְסּגָ ַהּפִ ַמִהי  אן?  ִמּכָ
ל ַאְכָזָבה.  י ַטַעם ָחמּוץ ׁשֶ ּתִ ׁשְ ר ְוִסּפּוק"? ְלֶפַתע ִהְרּגַ א אֹוִתי אֹׁשֶ ֱאֶמת ְמַמּלֵ ים? ַהִאם ֶזה ּבֶ ַחּיִ ה ּבַ ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ
ִים, ָהִייִתי ָאבּוד  ּפַ ֶטת ָעַלי. ְללֹא ָקָהל ּוְמִחיאֹות ּכַ ּלֶ ּתַ י ֵריָקנּות ִמׁשְ ּתִ ׁשְ בֹוַתי. ִהְרּגַ ָלה ֶאת ַמְחׁשְ ָהרּוַח ִצּלְ
הֹוִציאּו ָלּה ֶאת  מֹו ְסִפיָנה ׁשֶ י ּכְ ּתִ ׁשְ הּוא ֶנֱעַלם, ָהִייִתי ּבֹוֵדד ְוֵריָקִני. ִהְרּגַ ָהל. ּוְכׁשֶ ּקָ לּוי ּבַ ַוֲחַסר ּתֶֹכן. ָהִייִתי ּתָ

לֹון ֵריק.  מֹו ּבָ ים ְוִהיא צֹוַנַחת ּכְ ְפָרׂשִ ָהרּוַח ֵמַהּמִ

ֱאֶמת'!!! י. ֲאִני ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּוְלַהְחִליט 'ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ ּנּוי! ֵהַבְנּתִ ֲאִני ֻמְכָרח ׁשִ

ם  ְמקֹומֹות ֶשלֹא ָהיּו ְראּוִים(. ַאְך ָהֵריָקנּות ְוַההֹוְללּות ׁשָ ר )ּבִ ַזּמָ ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות  י ׁשֶ ְבּתִ ו ָחׁשַ ַעד ַעְכׁשָ
ל ְמאֹוד.  י ְמֻבְלּבָ ּתִ ׁשְ י. ִהְרּגַ ן??? לֹא ָיַדְעּתִ י. ָאז ָמה ּכֵ ּלִ י ׁשֶ הּו לֹא ָהָרצֹון ָהֲאִמּתִ ּזֶ י ׁשֶ ִנְמֲאָסה ָעַלי ְוֵהַבְנּתִ

ד  ה ִמּצַ ּטָ ּמִ י ּבַ ְלּתִ ְלּגַ ָהִייִתי ָעֵיף ְמאֹוד ְלַאַחר ַההֹוָפָעה, ִהְתּגַ י. ַלְמרֹות ׁשֶ ְמּתִ ְמַעט לֹא ִנְרּדַ אֹותֹו ַלְיָלה ּכִ ּבְ
ים.  ַחּיִ ֱאֶמת ַלֲעׂשֹות ּבַ י ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ ְלַצד ְולֹא ָיַדְעּתִ

ָרִציִתי  ַאְך  רֹון.  ָ ִכּשׁ ּבְ ָחַנן אֹוִתי ְסָתם  ּבֹוֵרא עֹוָלם לֹא  יר.  ָלׁשִ יְך  ְלַהְמׁשִ ְורֹוֶצה  יר  ָלׁשִ ֲאִני אֹוֵהב  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ
ּוּון.  ּנֹות ּכִ ְלׁשַ

ַהְתָחָלה  ּבַ ְצוֹות.  ְוַלּמִ ַלּתֹוָרה  י  ְוִהְתָקַרְבּתִ ים  ַלַחּיִ ָמעּות  ַמׁשְ ׂש  ְלַחּפֵ י  ִהְתַחְלּתִ ַאֵחר.  ָאָדם  י  ַקְמּתִ ּבֶֹקר  ּבַ
י עֹוד ָועֹוד ִמְצוֹות.  ת ּוְלַאט ְלַאט הֹוַסְפּתִ ּבָ מֹר ׁשַ י ִלׁשְ ִהְתַחְלּתִ

ִניִמית  ְלָוה ּפְ י ׁשַ ּתִ ׁשְ ְתאֹום ִהְרּגַ ֲעֵלי ּתֶֹכן רּוָחִני. ּפִ יִרים ּבַ ׁשִ ְפֵני ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות, ּבְ י ְלהֹוִפיַע ּבִ ִהְתַחְלּתִ
י. ּלִ י ׁשֶ עּוד ָהֲאִמּתִ ָצאִתי ֶאת ַהּיִ ּמָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְתרֹוֵקן ִמּתֶֹכן. ִהְרּגַ לֹון ׁשֶ ַאֲחֵרי ַההֹוָפָעה. לֹא עֹוד  ּבָ

ֱאֶמת. ַהּיֹום ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

נספח 2: 



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

שיעור 1  כוחות ויכולות
מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

ף ַהְפָעָלה ֱאֶמת? ּדַ ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

1( ִעּתֹוָנִאים ְצִעיִרים:

ִתיחֹות  ּפְ יו. ֵהָעְזרּו ּבַ ַחּיָ ָעַבר ּבְ מּורֹות ׁשֶ ּפּור, ַעל ַהּתְ ּבֹור ַהּסִ ֵאלֹות ְלדֹורֹון - ּגִ ִלְפֵניֶכם ֵרָאיֹון ְלִעּתֹון ּובֹו ׁשְ
ׁשּובֹות( ַעְצְמֶכם: )ְללֹא ַהּתְ אֹות ְוִכְתבּו ֶאת ָהֵרָאיֹון ּבְ ֵאלֹות ַהּבָ ְ ַלּשׁ

________________________________________________________ ... ֶהְחַלְטּתָ ֵאיְך 

________________________________________________________ ה....   ַאּתָ ַהִאם 

________________________________________________________  ... ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ ָמה 

ַעְצְמֶכם: ֵאלֹות ּבְ הֹוִסיפּו ׁשְ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2( ָהִכינּו ֲעִטיָפה ְלִדיְסק!

ִנְקָרא  יְסק  ַהּדִ ְתׁשּוָבה.  ּבִ ָחַזר  ׁשֶ ְלַאַחר  ּדֹורֹון  הֹוִציא  ׁשֶ ְקִליטֹור  ַלּתַ ה  ֲחָדׁשָ יְסק  ּדִ ֲעִטיַפת  ִלְפֵניֶכם 
טּו ֶאת  ְ רּו ְוַקּשׁ ל ּדֹורֹון. ַאּיְ ה ׁשֶ ְרּכֹו ַהֲחָדׁשָ א ֶאת ּדַ ַבּטֵ ּתְ ְך ׁשֶ ב ֶאת ָהֲעִטיָפה ּכָ 'אֹור ָחָדׁש'. ֲעֵליֶכם ְלַעּצֵ

ים.  יו ַהֲחָדׁשִ ְתִאים ְלַחּיָ אֶֹפן ַהּמַ ָהֲעִטיָפה ּבָ

הֹוָראֹות ֲהָכָנה:

ִני - ֲאחֹוִרי( ֵ ְפֵניֶכם. )ִרּבּוַע ֶאָחד ִיְהֶיה ִקְדִמי ְוַהּשׁ ּלִ ְזרּו ֶאת ָהִרּבּוִעים ׁשֶ ּגִ

טּו  ְ רּו ְוַקּשׁ יקּו. ַאּיְ ְזרּו ְוַהְדּבִ ם. ּגִ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ִני ׁשֶ ֵ ִריְסטֹול ַהּשׁ ּבְ ן ּבַ ֻסּמָ ן ַהּמְ ְלּבֵ יְסק ַעל ַהּמַ ם ַהּדִ ְתבּו ֶאת ׁשֵ ּכִ
ַלְסֶטִליָנה. ֲעִטיָפה ַנְצָנִצים ּוּפְ בּו ּבָ ּלְ ְרצֹוְנֶכם. ׁשַ ּכִ
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