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 עין טובה 

 מטרות היחידה 

היא   -  יבינו שהסתכלות מנקודת מבט חיובית היא לא אשליה, יש לה כח גדול מאוד  החניכים

 מסוגלת לשנות מציאות. 
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 מהלך היחידה 

 הכל תלוי במסתכל  .1

 להראות להן תמונות של תעתועי ראיה

שתי קבוצות, כל קבוצה מקבלת רשימת תכונות שונות )הפוכות( ועליה להציג יום בחייו..    -  משחק

 )מכולת בבוקר, אוטובוס לעבודה, בעבודה, אחה"צ עם הילדים וכו'..(

 : לחוץ, בזבזן באוכל, קמצן בביגוד, מתעקש על כל שטות, סנוב 1רשימה 

 יקן, משקיע באוכל בריא, חסכן בביגוד, משקיע בכל פרט, ביישן : די2רשימה 

 

לשים מול כולם את רשימת התכונות ולראות, כי בעצם ניתן לראות התנהגות של אדם אחד משתי  

נקודות מבט שונות. עצם ההסתכלות שלנו משפיעה, וכן השימוש שאנו בוחרים לעשות במילים  

 מסוימות לתאר את המצב )המדריכים שלי עקשנים/ בעלי עקרונות, שטותניקים/ מלאי מרץ( 

 מנו לבחור דווקא בכיוון הטוב, 'לדון לכף זכות' 'עין טובה'..אנחנו אומרים לעצ

 נדון: 

 מי אמר שבאמת יש שם טוב? אולי אנחנו עובדים על עצמנו?  •

 

לפני שמבינים למה זה טוב ונכון לעבודה בין אישית ולעבודה חינוכית, אנחנו צריכים להבין שזה 

 אמיתי.

 בכל דבר.   -יש טוב מוחלט במציאות, והעבודה היא להאמין בו

הנשמה היא טהורה וקדושה, כל בוקר אנחנו אומרים את זה כדי לחזור ולהדגיש    -'אלוקי נשמה'

 לעצמו את האמת הזאת. עלינו, ועל הסביבה.

 זו מציאות קיימת, רק צריך להסתכל מהזוית הנכונה. -כמו התעתועי ראיה
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 השפעה על המסתכל  .2

 .(1נספח ) אגרת הרמב"ןנקרא את 

לנו מה המציאות, העבודה שלנו היא על נקודת המבט שאני מסגלים לעצמנו. ההרגל לא משנה  

בראש   שמתחיל  שלנו  המידות  לתיקון  הרגל  כל  קודם  הוא  בסיפור,  החיובי  הצד  על  להסתכל 

 ובראשונה בענווה.

 אני צינור, אני שליח וגם האדם שמולי. אז אני רואה את הטוב שבי ואת הטוב שבסביבה. 

מיכים את הסביבה כדי לטפח את האגו שלנו, אלא מנמיכים את עצמנו ורואים את  אנחנו לא מנ

 הטוב בסביבה. 

ודבר נוסף, ראייה מנקודת מבט שלילית לוקחת ממנו הרבה  מאוד אנרגיות. למרות שלכאורה זה 

 יותר תוקע מאשר מקדם..(  נראה הרבה יותר קל.. בסופו של דבר זה לא כך באמת.. )כל היום לקטר

 

 עה על מי שמסתכלים עליו השפ .3

 נשאל: 

 תחשבו, ליד מי הכי טוב לכם להיות? )אנשים ספציפיים( •

 למה דווקא טוב לך להיות לידו?   •

 מישהו שפחות טוב לכם להיות לידו?! למה?  •

 

טוב לנו להיות ליד אנשים שאוהבים אותנו, שמעריכים אותנו, שנותנים לנו בטחון. שמקבלים  

להיות מי שאנחנו    -נו את הטוב, וגורמים יל נו להיות יותר טוביםאותנו כמו שאנחנו, שרואים ב

 באמת.

 .אנשים שלא טוב לנו להיות לידם, אלו אנשים שאנחנו מרגישים לידם שאנחנו לא באמת "אנחנו"

 

 , נק' להדגשה: ( 2נספח ) לומדים רפ"ב בליקוטי מוהר"ן

o  להפוך רע לטוב.לחפש מעט טוב: התמקדות בטוב, דבר ראשון. לא מנסים 

o  :אם אתה מאמין במישהו, הוא לומד להאמין בעצמו. -מעלה אותו לכף זכות 

 

רוזנטל חוק  פיגמליון,  שלנו.   -אפקט  בהסתכלות  מציאות  יוצרים  אנחנו  לפנים.  הפנים  כמים 

בסניף מרגישים גדולים וחכמים ובביה"ס קטנים וטיפשים.. כי זה לפי  של קבוצת נחלים)החבר'ה 

 ותנים להם בסביבה!( ההרגשה שנ

לחברה יש יכולת לקבע ילד בתור "הליצן    -אנשים מאד מושפעים מהצורה שבה מסתכלים עליהם

 של הכיתה" אם מסתכלים עליו ככה יהיה לו מאד קשה לצאת מהמשבצת הזאת...  
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 יישום  .4

 -חמשת השלבים

להתקרב לאדם,  לחפש משהו משותף, מחובר ומחבר. ליצור נק' של זהות. מאפשר לנו   .1

 לרצות לחפש בו טוב.

 להתעלם מהרע, להתמקד בטוב. לחפש נק' טובות בלבד. .2

להגדיל ולטפח את המקום הטוב שמצאנו. להתחיל ממשהו מאוד קטן, ולהגדיל אותו.  .3

ליצור שיח חיובי. ) מדריך מאחר כרוני אבל מאוד יצרתי, פשוט לתת לו תפקידים ולעבוד  

הרגיש חשוב, מוערך. ומנטרלת בעצם גם את החלק הלא  על היצרתיות. את גורמת לו ל

 טוב. בינתיים לא להתמודד בכלל מול הרע.( 

טוב.   .4 יש  אחד  שבכול  בסיס  הנחת  מתוך  הטוב.  את  שם  ולמצוא  הרע..  לחלק  לחזור 

שלאלוקים אין באגים בייצור. לראות את הכוח שבתוך הרע. )מדריך שמתערב בכל עניין  

 אכפת לו מהסניף!!(  -ריך שכל היום מתלונןודוחף את עצמו לכל דבר/ מד

 -לקחת את נק' הטוב שמצאנו, ולכוון אותה למקומות החיוביים. )מדריך מתערב, אכפתי .5

בזמן  בסניף  ריכולים  יהיו  שלא  שתדאג  זה  אתה  אז  לך  חשוב  הסניף  אכפתי,  'אתה 

 ההכנסות..(
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 נספחים

 1נספח  

   אגרת הרמב"ן 

ָך" )משלי א ח(. ַאל ִתטֹּש תֹוַרת ִאמֶּ ִני מּוַסר ָאִביָך, וְׁ ַמע בְׁ  "שְׁ

 

ִהיא ִמָד  ה ִתָנֵצל ִמן ַהַכַעס, שֶּ ָכל ֵעת, ּוַבזֶּ ָכל ָאָדם ּובְׁ ַנַחת, לְׁ יָך בְׁ ָברֶּ ַדֵבר ָכל דְׁ ַנֵהג ָתִמיד לְׁ ִטיא  ִתתְׁ ַהחְׁ ה ָרָעה לְׁ

ֵני ָאָדם.  בְׁ

רּו ַרבֹוֵת  ֵכן ָאמְׁ ֱאַמר )קהלת יא י(:   –ינּו ז"ל )נדרים כב ע"א(: ָכל ַהכֹוֵעס  וְׁ נֶּ ִטים בֹו, שֶּ ָכל ִמיֵני ֵגיִהנֹום שֹולְׁ

ָך". ָשרֶּ ַהֲעֵבר ָרָעה ִמבְׁ ָך, וְׁ ָהֵסר ַכַעס ִמִלבֶּ  "וְׁ

יֹום ָרָעה". ַגם ָרָשע לְׁ ֱאַמר )משלי טז ד(: "וְׁ נֶּ ָלא ֵגיִהנֹום, שֶּ ֵאין "ָרָעה" אֶּ  וְׁ

 

נֶּ וְׁ  ִהיא ִמָדה טֹוָבה ִמָכל ִמדֹות טֹובֹות, שֶּ ָך ִמַדת ָהֲעָנָוה, שֶּ ה ַעל ִלבְׁ ר ִתָנֵצל ִמן ַהַכַעס, ַתֲעלֶּ ֱאַמר )משלי  ַכֲאשֶּ

ַאת ה'". ב ֲעָנָוה, ִירְׁ  כב ד(: "ֵעקֶּ

 

ל ִלבְׁ  ָאה, ִכי ִתֵתן אֶּ ָך ִמַדת ַהִירְׁ ה ַעל ִלבְׁ  ָך ָתִמיד: ּוַבֲעבּור ָהֲעָנָוה, ַתֲעלֶּ

ַאן ַאָתה הֹוֵלְך;   ֵמַאִין ָבאָת, ּולְׁ

מֹוָתְך;  ַאף ִכי בְׁ יָך, וְׁ ַחיֶּ תֹוֵלָעה בְׁ ַאָתה ִרָמה וְׁ שֶּ  וְׁ

בֹון  שְׁ חֶּ ֵני ִמי ַאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין וְׁ ִלפְׁ ֵמי הַ  –וְׁ ֱאַמר )דה"ב ו יח(: "ִהֵנה ַהָשַמִים ּושְׁ נֶּ ְך ַהָכבֹוד, שֶּ לֶּ ֵני מֶּ ָשַמִים  ִלפְׁ

ֵני ָאָדם )ע"פ משלי טו יא(.  לּוָך", ַאף ִכי ִלבֹות בְׁ כְׁ ַכלְׁ  ֹלא יְׁ

ֻאם ה'". ץ ֲאִני ָמֵלא, נְׁ ֵאת ָהָארֶּ ֱאַמר )ירמיהו כג כד(: "ֲהֹלא ֵאת ַהָשַמִים וְׁ נֶּ  וְׁ

 

א. ּוַבִמ  ִתָשֵמר ִמן ַהֵחטְׁ ָך וְׁ אֶּ ה, ִתיָרא ִמבֹורְׁ ת ָכל ֵאלֶּ ר ַתֲחשֹּב אֶּ ַכֲאשֶּ ָך.וְׁ קֶּ לְׁ חֶּ ֵמַח בְׁ ה שָֹּ יֶּ ה ִתהְׁ  דֹות ָהֵאלֶּ

א   ַהֵחטְׁ ּוִמן  נּו  ִממֶּ ַפֵחד  ִהתְׁ ּולְׁ ָאָדם,  ִמָכל  בֹוֵשש  ִהתְׁ לְׁ ָהֲעָנָוה  ִמַדת  בְׁ ַנֵהג  ִתתְׁ ר  ַכֲאשֶּ רּוַח    –וְׁ יָך  ָעלֶּ ה  רֶּ ִתשְׁ ָאז 

ַחֵיי עֹוָלם ַהָבא. בֹוָדּה, וְׁ ִזיו כְׁ ִכיָנה, וְׁ  ...ַהשְׁ

ת ָבּה ָתִמיד: ַעל ֵכן ַא  כֶּ ִמַדת ָהֲעָנָוה, ָללֶּ ַנֵהג בְׁ ָך ֵאיְך ִתתְׁ  ָפֵרש לְׁ

ָך ָכפּוף; רֹּאשְׁ ַנַחת, וְׁ יּו בְׁ יָך ִיהְׁ ָברֶּ  ָכל דְׁ

ַמֲעָלה; ָך לְׁ ִלבְׁ ץ, וְׁ ַמָטה ָלָארֶּ ָך ַיִביטּו לְׁ ֵעינֶּ  וְׁ

ָך ִעמֹו.  רְׁ ַדבֶּ ֵני ָאָדם בְׁ ַאל ַתִביט ִבפְׁ  וְׁ

ה  יֶּ ָכל ָאָדם ִיהְׁ יָך:וְׁ ֵעינֶּ ָך בְׁ  ָגדֹול ִממְׁ

דֹו.  –ִאם ָחָכם אֹו ָעִשיר הּוא   ַכבְׁ יָך לְׁ  ָעלֶּ

נּו  ַאָתה ָעִשיר אֹו ָחָכם ִממֶּ ִאם ָרש הּוא, וְׁ ִאם הּוא חֹוֵטא    –וְׁ ָך. שֶּ הּוא ַזַכאי ִממְׁ נּו, וְׁ ָך ִכי ַאָתה ַחָיב ִממֶּ ִלבְׁ ֲחשֹּב בְׁ

ַאָתה ֵמִזיד.  –  הּוא שֹוֵגג, וְׁ

 

כָ  ָכל ֵעת  בְׁ יָך, ּובְׁ בֹותֶּ שְׁ יָך ּוַמחְׁ יָך ּוַמֲעשֶֹּּ ָברֶּ ֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא,   –ל דְׁ ִאלּו ַאָתה עֹוֵמד ִלפְׁ ִלָבְך כְׁ ֲחשֹוב בְׁ

בֹודֹו ָמֵלא ָהעֹוָלם. יָך, ִכי כְׁ ִכיָנתֹו ָעלֶּ  ּושְׁ

ֵני  ד ִלפְׁ בֶּ עֶּ ָאה, כְׁ ִירְׁ ֵאיָמה ּובְׁ יּו בְׁ יָך ִיהְׁ ָברֶּ  .. "ַרבֹו.ּודְׁ
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 2נספח 

 ליקוטי מוהר"ן רפ"ב 

ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב,    דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, 

זה מעלה אותו  -ידי -שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על 

באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת )תהלים לז י(: "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על  

פי שאתה רואה שהוא רשע גמור,  -על -ינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואףמקומו ואיננו", ה

ואין רשע,  -פי-על -אף ועוד מעט  וזהו  בו מעט טוב ששם אינו רשע  כן צריך אתה לחפש ולבקש למצא 

פי שהוא רשע, איך אפשר  -על -שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע, כי אף

זה שאתה מוצא  -ידי-מעט טוב עדיין, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו, ועל שאין בו 

זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה -ידי-בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על 

וד מעט טוב,  ידי שמוצא בהרשע ע-זה, זהו "ועוד מעט ואין רשע", על -ידי-לכף זכות, עד שישוב בתשובה על 

זה "והתבוננת על מקומו ואיננו", הינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו,  -ידי -ששם אינו רשע, על 

ידי שמוצאין בו עוד מעט טוב, איזה נקדה טובה, ודנין אותו לכף זכות,  -ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על 

 בוננת על מקומו ואיננו כנ"ל, והבן: זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו והת-ידי-על 

 

ולהרחיק   בשמחה תמיד,  להיות  לזהר מאד  ידוע שצריך האדם  זה  כי  בעצמו,  גם  למצא  צריך האדם  וכן 

העצבות מאד מאד )כמבאר אצלנו כמה פעמים(. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום  

- פי-על -זה בעצבות ומרה שחורה, חס ושלום, אף טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי

כן אסור לו לפול מזה, רק צריך לחפש ולמצא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה  

מצוה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין  

שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות   בו מתם, הינו שרואה שגם המצוה והדבר

ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב, כי על כל  

פנים היה איזה נקודה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה, כי צריך האדם לחפש  -כל - פנים איך שהוא, על 

טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה כנ"ל, ועל ידי זה שמחפש  ולבקש למצא בעצמו איזה מעט  

על  טוב.  מעט  עדין  בעצמו  בתשובה,  -ידי-ומוצא  לשוב  ויוכל  זכות  לכף  חובה  מכף  באמת  יוצא  הוא  זה 

בבחינות "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" כנ"ל, הינו כמו שצריכין לדון אחרים לכף זכות 

זה מוציאין אותם באמת מכף חובה לכף זכות,  -ידי - רשעים ולמצא בהם איזה נקודות טובות. ועל אפלו את ה

בבחינת ועוד מעט וכו' והתבוננת וכו' כנ"ל, כמו כן הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות,  

רק אדרבא יחיה  ולמצא בעצמו איזה נקדה טובה עדין, כדי לחזק את עצמו שלא יפול לגמרי, חס ושלום,  

את עצמו, וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו, דהינו מה שזכה לעשות מימיו איזה מצוה או איזה  

- דבר טוב, וכמו כן צריך לחפש עוד, למצא בעצמו עוד איזה דבר טוב, ואף שגם אותו הדבר הטוב הוא גם 

 ה. כן איזה נקודה טוב - כן מעורב בפסולת הרבה, עם כל זה יוציא משם גם

 

זה נעשין נגונים כמבואר במקום אחר )במאמר ויהי מקץ  -ידי -וכן יחפש וילקט עוד הנקודות טובות, ועל 

בסימן נ"ד(, בחינת מנגן בכלי זמר, שהוא בחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכאה עצבות רוח עין שם.  

- ברור הטוב מן הרע, שעל  ידי-]והכלל כי נגינה דקדושה היא גבוה מאד מאד כידוע, ועקר הנגון נעשה, על 

 זה נעשים נגונים וזמירות, עיין שם היטב[.-ידי-ידי שמבררין ומלקטין הנקדות טובות מתוך הרע, על 
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ועל כן, על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו ומחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה  

זה נעשין  -ידי- פסלת שבו וכו' כנ"ל, על נקודות טובות ומלקט ומברר אלו הנקודות טובות, מתוך הרע וה

נגונים כנ"ל, ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה'. כי זה ידוע שכשהאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו  

פי רוב אינו יכול להתפלל כלל -ומעשיו הרעים שרואה שהוא רחוק מאד מאד מן הקדשה באמת, אזי על 

ידי  -ת גדל העצבות והמרה שחורה והכבדות שנופל עליו, על מחמת זה. ואינו יכול לפתח פיו כלל, מחמ

-על -פי העצה הנ"ל. דהיינו שאף-שרואה גדל עצם רחוקו מהשם יתברך. אבל כשהוא מחיה את עצמו על 

- על -פי שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאד, והוא רחוק מאד מאד מהשם יתברך, אף

עדיין איזה נקודות טובות כנ"ל, ומחיה ומשמח את עצמו בזה, כי    כן הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו-פי

בודאי ראוי להאדם, להגדיל שמחתו מאד בכל נקודה ונקודה טובה מקדשת ישראל שמוצא בעצמו עדין,  

וזה בחינת -ידי -ואזי כשמחיה ומשמח את עצמו על  לה',  ולהודות  ולזמר  יכול להתפלל  זה כנ"ל אזי הוא 

ב(: "אזמר ידי בחינת העוד שלי שאני מוצא בעצמי  )תהלים קמו  ה לאלקי בעודי". בעודי דיקא, הינו על 

על  הנקדה,  אותה  ידי  על  כנ"ל,  רשע  ואין  מעט  עוד  וזהו -ידי -בחינת  כנ"ל.  לה'  ולהודות  לזמר  אוכל  זה 

 "אזמרה", אזמרה דייקא, היינו זמירות ונגונים שנעשין על ידי שמלקט הנקודות טובות כנ"ל:

 

נו, זכרונו לברכה, מאד לילך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם  ]והזהיר רב 

בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עקר רחוקם הוא   כי רב  ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום,  יתברך, 

שקלקלו  קלקולם  גודל  בעצמם  שרואים  מחמת  בדעתם,  שנופלים  מחמת  ועצבות,  מרה שחורה  מחמת 

ם כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו, ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובן  מעשיה

מייאשים עצמן לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות  

וא מחמת מעשים  פי שה-על -עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף

זה, הכל  -ידי-רעים שעשה באמת, עם כל זה, הנפילה שבדעתו, והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על 

כן צריכין להתחזק מאד, לילך -הוא רק מעשי בעל דבר, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי, חס ושלום. על 

זה יחייה  -ידי-וכו' כנ"ל. ועל עם התורה הזאת לחפש ולבקש בעצמו כל פעם איזה מעט טוב ונקדות טובות 

וישמח את עצמו, ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לה', בבחינת "אזמרה לאלקי בעודי" 

 זה יזכה לשוב באמת אל ה' כנ"ל[:-ידי -כנ"ל, ועל 

 

אפילו   מישראל,  אחד  בכל  שנמצא  טובות  הנקדות  ללקט  דהינו  הנגונים,  אלו  לעשות  שיכול  ודע, שמי 

פושעי ישראל כנ"ל, הוא יכול להתפלל לפני העמוד, כי המתפלל לפני העמוד, הוא נקרא שליח צבור,  בה

וצריך שיהיה נשלח מכל הצבור, דהינו שצריך שיקבץ כל נקודה טובה שנמצא בכל אחד מהמתפללין, וכל  

וצריך שיהיה בו הנקודות טובות יהיו נכללין בו, והוא יעמד ויתפלל עם כל הטוב הזה, וזהו שליח צבור,  

זה, יהיו כל הנקודות תאבים אליו, ויהיו נכללין בו, ומי שיכול לעשות נגונים  -ידי-בחינה גבוה כזו, שעל 

הנ"ל, דהינו שיכול לדון את כל אדם לכף זכות, אפלו את הקלים והרשעים, כי משתדל לחפש ולבקש למצא  

זה הצדיק שאוחז במדרגה זאת, הוא יכול להיות זה נעשין נגונים כנ"ל,  -ידי-בכולם נקדות טובות כנ"ל, שעל 

צבור ההגון באמת,  -חזן ושליח צבור, דהינו להתפלל לפני העמוד, כי הוא יש בו בחינה זו הצריכה להשליח

שצריך שיהיה בו בחינת שיהיו כל הנקודות טובות תאבים אליו ויהיו נכללין בו כנ"ל, כי הוא יכול לקבץ  

 אחד מישראל אפלו בפושעי ישראל כנ"ל: כל הנקודות טובות שנמצא בכל 
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ודע שיש בכל דור ודור רועה, והוא בחינות משה, שהוא רעיא מהימנא, וזה הרועה הוא עושה משכן. ודע  

שתנוקות של בית רבן מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא מזה המשכן, ועל כן התינוק כשמתחיל לקרות  

)מדרש רבה צו ז(, שהוא אלף זעירא, כי "ויקרא" מדבר  ולהכנס בתורה, הוא מתחיל מן "ויקרא אל משה"  

מגמר הקמת המשכן, שאז קראו השם יתברך והתחיל לדבר עמו מהמשכן, ועל כן משם מתחילין התינוקות, 

 כי משם מקבלין הבל פיהם כנ"ל, ומשם מתחילין לקרות ולהכנס לתוך התורה:

 

כי בכל אחד ואחד יש בו בחינת משה, וכל אחד  ודע שכל הצדיקים שבדור כל אחד ואחד הוא בחינת רועה,  

ואחד לפי בחינתו, הוא עושה בחינת משכן, שמשם מקבלין התינוקות הבל פיהם כנ"ל, וכל אחד לפי בחינתו,  

לפי בחינת המשכן שהוא עושה, כמו כן יש לו תינוקות שהם מקבלין משם, נמצא שיש לכל אחד ואחד  

הבל פיהם ממנו, כל אחד לפי בחינתו כנ"ל, וזה בחינת מה שאמרו  מצדיקי הדור, סך תינוקות שהם מקבלין  

רבותינו זכרונם לברכה )תלמוד בבלי שבת לג ב(: שתינוקות נתפסין על עוון הדור שנאמר )שיר השירים  

א ח(: "ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים", שמתמשכנין על הרועים, וזהו: "על משכנות הרועים", שהם  

 ם מבחינת המשכנות של הרועים, דהינו הצדיקים שבדור, שכל אחד עושה משכן כנ"ל:מקבלין הבל פיה

 

אך לידע כל זאת, דהינו לדעת כל צדיק וצדיק, איזה הם התינוקות השייכים לו, וכמה הם מקבלין ממנו,  

ל  ולידע כל הבחינות שיש בזה, והדור שיבוא מהם עד הסוף. דע, מי שיוכל לעשות נגונים הנ"ל, הוא יכו

לידע כל זה. וזהו סוד מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה במשנה )משנה שבת יא(: 'באמת אמרו החזן רואה  

צבור  -היכן התינוקות קוראים'. החזן, דהינו מי שיכול לעשות הניגונים הנ"ל. שהוא יכול להיות חזן ושליח 

אצל איזה צדיק הם מקבלין הבל   להתפלל לפני העמוד כנ"ל. הוא רואה ויודע היכן התינוקות קורין, הינו

 ידו הם קוראין ונכנסין בהתורה כנ"ל:-פיהם, שעל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


