
ב"ה
אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי חב”ד חכמה פותחים

נושא שיעור
מי הם ומה הם אומרים?

לכל יהודי שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. לכל אחת מהנפשות רצונות שונים,
והיא מנסה למשוך את היהודי לכיוון שלה, וכך נוצרת מלחמה בתוכו. כדי להכריע נכונה, 

עלינו לפתח מודעות למלחמה זו ולמרכיביה השונים של הנפש.

א. התלמידים יכירו את הנפש האלוקית והנפש הבהמית.

ב. התלמידים יכירו בשוני שבמרכיבי הנפשות ובמטרותיהן.

ג. התלמידים יתבוננו על השפעתן של הנפשות על התנהלותם במצבים שונים בחיי היומיום.

פתיחה        שני קולות בלב אחד: הכיצד?       10 דקות, מליאה

פעילות 1        נעים מאוד, מי את?                           15 דקות, מליאה

פעילות 2        מלחמת הנפשות                 10 דקות, מליאה

סיום        מגרש המשחקים של הרבי        10 דקות, מליאה

-   הכנת שני כתרים. על אחד יש לכתוב "נפש אלוקית" ועל השני "נפש בהמית".
לבחירה: עניבה / כובע / מיקרופון  -

דפי ממו בשני צבעים, לכל זוג או לכל יחיד  -
משפטי  "מי אני?" )נספח 3(  -

) שלושה עותקים של הריאיון )נספח 1   -
 ) תמונת עיר קטנה ושני כתרים )נספח 4   -

 ) סיפור על הרבי )נספח 5   -
) דפי תעודת הזהות )נספח 2   -
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מהלך שיעור
מי הם ומה הם אומרים?

פתיחה: שני קולות בלב אחד: הכיצד? 

המורה ישאל את התלמידים: מי אוהב שוקולד? המורה יספר לכיתה על רובי ועל אהבתו לשוקולד: רובי שמח כל 
כך כשלוי, בן כתתו הציע לו שוקולד טעים, בדיוק מהסוג שהוא אוהב... לפתע הבחין רובי שעל עטיפת השוקולד 

מופיע הכשר שבביתו לא מתירים. מה חשב לעצמו רובי? מה הייתם חושבים לו הייתם במקומו?
המורה ירשום על הלוח משפטים מדברי התלמידים בשני טורים, לפי חלוקה משוערת של נפש בהמית ונפש 

אלוקית, ללא כותרת בראש הטור. המורה ישאל את התלמידים מהי הכותרת המתאימה לכל רשימה. התלמידים 
יציעו כמה אפשרויות הקשורות לנפש האלוקית או לנפש הבהמית, 

והמורה יסכם )אם התלמידים לא העלו זאת עד כה( כי קיימות בכל אדם שתי נפשות, ולכל אחת מטרה ורצון 
משלה. המורה יכתוב מעל כל רשימה את שם הנפש המתאימה לה. 

מסקנה: לכל יהודי שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. היהודי מצוי תמיד במאבק, שכן בתוכו נשמעים קולות 
של נפשות שונות.

 

פעילות 1: נעים מאוד, מי את?

שלב א’ - 10 דקות

המורה יזמין שלושה תלמידים, אחד מהם יהיה המראיין והשניים האחרים מרואיינים: אחד המרואיינים יגלם את 
הנפש הבהמית, והאחר – את הנפש האלוקית. מומלץ שהמראיין ילבש עניבה ויצטייד במיקרופון ובכובע משעשע. 
התלמידים שמגלמים את הנפש האלוקית והנפש הבהמית יחבשו על ראשם ככתר רצועת בריסטול הנושאת את 

הכיתוב המתאים להם, בעזרת סיכות. כל אחד מהמרואיינים יקבל דף ובו מהלך הריאיון )נספח 1(. תוך כדי הריאיון 

ימלאו שאר תלמידי הכיתה את תעודות הזהות )נספח 2(.

שלב ב’ - 5 דקות

משחק “מי אני?”
המורה יקריא כמה משפטים, והתלמידים ישייכו אותם לנפש הבהמית או לנפש האלוקית )נספח 3(. 

לאחר כל משפט, כל תלמיד יניף דף ממו בצבע המסמן )על פי החלטה מראש( את הנפש שבחר.
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מהלך שיעור
מי הם ומה הם אומרים?

פעילות 2 - מלחמת הנפשות

המורה יציג על הלוח תמונה של עיר ושל שני כתרים בצבעים שונים )נספח 4(. 

המורה יסביר כי העיר הזו נמצאת בכל אחד מאתנו, ויש שתיים שרוצות לשלוט בה. המורה יעורר דיון 

שבמהלכו התלמידים יזהו את המלחמה בין שתי הנפשות.

שאלות לדיון לדוגמה:

<  מי הן שתי המלכות שרוצות לשלוט בעיר?
<  מדוע הן אינן יכולות לשלוט על העיר יחד?

<  מי זוכר מה המטרה של הנפש האלוקית? ומה המטרה של הנפש הבהמית?
<  מדוע ירד האדם לעולם? מה שליחותו?

<  על פי זה, לאיזו מהנפשות חשוב לנו להקשיב?
<  איך ייראה מי שנפשו האלוקית שולטת?

<  מה ירוויח ומה יפסיד מי שנפשו הבהמית שולטת?

 

סיום - מגרש המשחקים של הרבי

המורה יבחר שבעה תלמידים וייתן לכל אחד מהם חלק מהסיפור על הרבי העוסק במלחמת הנפשות 

)נספח 5(. 

התלמידים יקראו לכולם את החלקים שקיבלו במקומותיהם או בקדמת הכיתה. המורה יקרא בקול את 

המשפט הראשון של הסיפור, והתלמידים יקראו את ההמשך.

לאחר קריאת הסיפור ישוחח המורה עם התלמידים על הסיפור: מי מנסים לכבוש את המגרש? מי רוצה 

לתת דוגמה להתלבטות שהייתה לו בין קול של הנפש הבהמית לקול של הנפש האלוקית? מה גרם לו 

לבחור לבסוף בנפש האלוקית, או מה היה עשוי לעזור לו לבחור בה?
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שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 1

ריאיון
מראיין: שלום לכולם. עלה בידינו היום להביא לריאיון את הנפשות המפורסמות ביותר בעולם, הנפש האלוקית 

והנפש הבהמית. שלום לכן.

שלום, שלום. הנפש האלוקית: 

מלחמה, מלחמה. הנפש הבהמית: 

מראיין [פונה אל הנפש הבהמית]: לפי תשובתך אני מבינה שאת הנפש הבהמית. 

הנפש הבהמית: איך ידעת?

מראיין: יש לי כל מיני סימנים שעזרו לי לזהות אותך...
הנפש הבהמית: טוב, זה לא סוד שאני מפורסמת. אני מגיעה לפני הנפש האלוקית, לכן אני גם ותיקה יותר ובקיאה 

יותר בעניינים.

מראיין: מכיוון שאת מגיעה ראשונה, ניתן לך ראשונה את זכות הדיבור. מהיכן את מגיעה? מה המקור שלך?

הנפש הבהמית: כבר בהתחלה את שואלת שאלות רגישות... אני מגיעה ממקום שהוא לא טוב ולא רע, אלא הטוב 
והרע מעורבבים בו יחד.

ומה כלול בך? מראייין 

הנפש הבהמית: אהמ... כל מיני תכונות כמו גאווה, כעס, כל התאוות, עצלות, עצבות, ליצנות... 

מראיין: וואו, זה לא נשמע שילוב טוב כל כך.
הנפש הבהמית: אה, איך שכחתי? המידות הטובות שיש לכל יהודי בטבע, כמו ביישנות ורחמנות, גם הן באות ממני. 

שלא תחשבו שאני שלילית כל כך.

מראיין: ומה המטרה שלך?

הנפש הבהמית: עוד יותר לא נעים: המטרה שלי היא לעזור לאדם לחיות טוב, שיחשוב רק על עצמו. כדי שירצה 
לאכול אני מסייעת לו לחוש כמה האוכל טעים ומגרה, וכמובן אני משכנעת אותו שישמור על הבריאות ושיעשה 

כיף גם על חשבון מישהו אחר. כמו בהמה... 

מראיין: טוב, תודה לך, ונעבור כעת לנפש האלוקית. אני מבינה שאת מגיעה אל היהודי אחרי הנפש הבהמית. 

נכון, והמקור שלי הוא חלק מה' ממש! הנפש האלוקית: 

וואו! זה נשמע מרגש... ומה המטרה שלך? מראיין: 

הנפש האלוקית: אני רוצה כל הזמן לעזור ליהודי במילוי תפקידו להיות קשור לה'.

מראיין: תודה לכן, נפש אלוקית ונפש בהמית, על הפרטים החשובים.



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 3

משפטים למשחק "מי אני?"

"

אני מזכירה ליהודי לקיים מצוות.

אני מגיעה ממקום שטוב ורע מעורבבים בו.

אני חושבת על מה שכיף.

אני חושבת מה ה' רוצה.

בלי קריאת שמע!" רובי אל תרדם 

אני מזכירה ליהודי לאכול ולשתות.

רובי, אתה עייף, תישן ותקרא קריאת שמע בפעם אחרת..." "



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 5

סיפור על הרבי

למורה

סיפר יהודי אמריקאי: הייתי נער לפני בר מצווה כשנכנסתי עם סבי לחדרו של הרבי. לא אשכח כיצד הופתעתי . 1
אז כשהרבי שאלני מהו המשחק האהוב עליי. 

 "כדור בסיס" )בייסבול(, עניתי ללא היסוס. . 2
 "וכיצד משחק אתה, לבד או עם חברים?" הוסיף הרבי להתעניין. 

 "כל ההנאה היא עם חברים!" השבתי. 
 "ומי המנצח במשחק?" הוסיף הרבי ושאל. 

"זה שמשחק טוב יותר", עניתי, תמה על התעניינותו המפתיעה של רב כה מכובד ב... כדור בסיס. 

הרבי המשיך לחקור ושאל אם אני צופה גם במשחקי כדור בסיס של מבוגרים. כשעניתי בחיוב, התעניין מדוע . 3
 איני מסתפק במשחקים עם החברים. 

 "כי זה משחק ילדים, ואילו זה משחק אמיתי", עניתי, משתומם. 
 והרבי, כמו ניחש את מחשבותיי, לא הותיר אותי במבוכה זמן רב. 

"נמצא ברשותך מגרש ובו שתי קבוצות הרוצות לנצח זו את זו: היצר הטוב והיצר הרע. עד היום היה זה 'משחק 
 ילדים', ומבר המצווה יהיה זה 'משחק אמיתי'. אנא הקפד שהיצר הטוב ינצח!" 

לא הבנתי אז את עומק הדברים, והם פרחו לחלוטין מזכרוני, עד ש... 

יום אחד, כעבור כשלוש שנים, נכנסתי הביתה בצהלה: הכיתה יוצאת לטיול! כולם מתרגשים לקראתו... כשראו . 4
הוריי את מועד הטיול חוורו פניהם, והם הודיעו לי בתקיפות שלא אוכל לצאת לטיול. התאריך שנבחר היה יום 

כיפור, אחד הימים המעטים בשנה שבהם נהגנו כיהודים... 

לא הסכמתי לוותר בשום אופן על הטיול, והוריי נכנעו באין ברירה. בלילה שלפני הטיול צפיתי בטלוויזיה . 5
במשחק כדור בסיס מרתק. בתום המשחק נשאל מאמנה של הקבוצה המפסידה על הקבוצה היריבה, ואמר: 

 "אין ספק, הם היו טובים יותר, ולכן ניצחו". 
לא שמעתי את המשך דבריו. הם הלמו בי כפטיש. נזכרתי בדברי הרבי, ומיד גמלה בי ההחלטה: לא אצא לטיול! 

לא אתן ליצר הרע לנצח! 

חלפו עוד כמה שנים, ואהבתי לכדור בסיס גברה. למדתי באוניברסיטה כאשר נפתח מועדון כדור בסיס סמוך . 6
לה. מובן שנרשמתי אליו, והבאתי איתי עוד כמה חברים יהודים. רק לאחר שהיינו כבר חברים ותיקים במועדון, 

התנו מנהלי המקום תנאי. 

היו אלו חברי כת נוצרית מסיונרית, והתנאי להמשך החברות במועדון היה – התנצרות! רק אז הבנו מדוע . 7
הם התעקשו לפנות לסטודנטים יהודיים דווקא. האמת היא שחבריי ואני לא נבהלנו מהתנאי שלהם. היינו 

כבר "שבויים" בשפע הגשמי שהם העניקו לנו. התפנית אירעה כאשר קבוצתנו הפסידה במשחק חשוב. 
בסיום המשחק טפחתי על שכמו של מאמן הקבוצה המנצחת ואמרתי: "כל הכבוד! הייתם טובים יותר ובצדק 

ניצחתם!" 

הדברים שיצאו מפי כמו הלמו בי באחת, ושוב ראיתי את עצמי בעיני רוחי מול הרבי, והוא מזהיר לתת ליצר הטוב . 8
לנצח! מובן שרגליי לא דרכו במועדון שוב. גם חבריי, שהגיעו בעקבותיי למועדון, מיהרו לעזוב כששמעו את 

סיפורי...




