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ּבְעֶזְַרת מֶלְֶ יָחִיד אֵל חַי הַעֹולָמִים

הכשרת מורי ומפיצי תורת מורנו הבעל שם טוב הקדוש זיע"א 
תכנית לימודים

רבי ישראל בן רבי אליעזר ושרה הבעל שם טוב הקדוש זיע"א
[אוקופ ח"י אלול הת"ן {1690} – מעז'יבוז' ו' סיוון התק"ך {1760}] 

המחזור החמישי מרחשוון-תמוז תשע"ח 
ההכשרה למפיצים ולמפיצות

301 מפגשים

מבנה המפגש

אופן המפגשים:

בחַבְרּותֹות  לימוד  מכן  ולאחר  כשעתים וחצי,  למשך  וממוקד  יסודי  משיעור  בנוי  מפגש  כל 

כשעה.

חומר הלימוד בנוי משלושה מרכיבים עיקריים:

א. תורות מקוריות ממורנו הבעש"ט [בין חמש לעשר בממוצע].

ב. מעשה של מורנו הבעש"ט הק' זיע"א.

משתתפי  אצל  חיים  לתורת  הנלמדות  התורות  את  להפוך  המסייעת  מעשית  עבודה  ג. 

ההכשרה בבחינת "לא בשמים היא".

כל כמה מפגשים יתוסף "נספח" עם תורות נוספות ומקורות בנושא .

1 ייתכנו שינוים נקודתיים ברצף הסילבוס ובמרצים 
אוצר כתבי הבעל שם טוב
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ההכנה לקראת כל מפגש:
שיוכלו  מנת  על  המפגש  לפני  ספורים  ימים  הלימוד  חומר  את  מקבלים  ההכשרה  משתתפי 

ללמוד ולהתכונן אליו ולדעת את החומר היטב. 

שו"ת הכשרה:
למשתתפי ההכשרה יהיה ערוץ "שו"ת הכשרה" פתוח לשלוח שאלות על המפגש מיד לאחריו 
למשך יומיים על מנת לאפשר את קבלת תשובות הרב לפני המפגש הבא בעהשי"ת. במפגש 

עצמו לא תישאלנה שאלות על ידי הלומדים כי אם על ידי הרב ומגישי המפגש.
מושגי יסוד בתורת מורנו הבעש"ט הק' זיע"א יועברו דרך שו"ת ההכשרה לתלמידים. 

לימודי חַבְרּותֹות במסגרת בית המדרש:
בעקבות  עוברים  שהם  העמוקים  הפנימיים  בתהליכים  אותנו  משתפים  מחזורי א' וב'  בוגרי 
ולכלל  לתורה  היחס לעצמו,  ועל  השונים  הנפש  כוחות  על  משפיעה  הלמידה  ההכשרה. 

מציאות עבודת השם. על כן אנו רואים את לימוד החַבְרּותֹות כתנאי הכרחי לתהליך הלמידה.
לימודי החַבְרּותֹות הם חלק בלתי נפרד מההכשרה וממטרותיה. הלימוד בחַבְרּותָא משמעותי 
לשינון והעמקת החומר ולא פחות לדיבוק חברים ששותפים להתפתחות הרוחנית בעקבות 
התורות הנלמדות והעבודה הפנימית המעשית, וכן לצורך תרגול כיצד ללמד ולהעביר הלאה 

את תורת הבעש"ט.
בהכשרה נלמדים תורות עמוקות עם יסודות ועיקרים בעבודת ה' ובנפש האדם, דבר הגורם 
להתפתחות רוחנית של התלמיד, בבחינת "לִלְמֹוד ּולְלַּמֵד לִׁשְמֹור וְלַעֲשֹֹות ּולְַקּיֵם" {משנה אבות 
פ"ד מ"ו תפילת יוצר שחרית}, וכלשון מורנו הבעש"ט הק' בעצמו באיגרת ששלח לארץ ישראל: 

"ּבְנֵָק'ל לִלְמֹו'ד וְלִפְרֹו'ׂש". 

כללים חשובים לקיום ההכשרה: 
בכניסה למפגש יש לכבות את המכשירים הסלולאריים.

אין להקליט או להסריט את המפגש.
אין להגיש פתקים כלשהם לרב ולשאר מגישי ההכשרה לא לפני ולא אחרי המפגש.

אין לדבר עם הרב לפני ואחרי המפגש ואין ללוות אותו בתום המפגש. יש קבלת קהל כל שבוע 
בירושלים וערוץ שו"ת כללי פתוח באתר בית הבעש"ט. הרב שמח לקבל כל יהודי ולהשתדל 
לעזור לו וכן לענות ולייעץ ועושה זאת רבות במשך השבוע, אבל לא מסגרת הכשרת מפיצי 

תורה הבעש"ט. הצוות יעמוד על הפרדה מוחלטת זו בין התחומים. 
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10 הראשונים
מפגשים א – י

עיקרי תורתו וחידושו 

מפגש א – הקדמה מסורת ורקע כללי לתורתו של הבעש"ט
[א.] אגרת הגאולה בכתב יד קודשו לא"י והרקע ההיסטורי. 

[ב.] ספרי היסוד המקוריים של מורנו הבעש"ט ותוכנם. 
[ג.] מה כתב הבעש"ט בכתב ידו ומה התלמידים קבלו וכתבו.

                        בית מדרש [עיון בחַבְרּותֹות ועבודה מעשית]

מפגש ב – בריאה מתמדת ועקרון התחדשות 
                        בית מדרש [כנ"ל]

מפגש ג – אמונת ההשגחה
        בית מדרש

מפגש ד – בחירה חופשית 
          בית מדרש 

מפגש ה – עבודת הנפש שבניגוני הבעש"ט [א.]
מועבר ע"י ר' שניאור גודינגר יחי'

          בית מדרש

מפגש ו –  רחמים על הכל
          בית מדרש

מפגש ז -  חיּות ושמחה
          בית מדרש

מפגש ח – קטנות וגדלות בנפש ובעולם
          בית מדרש 

מפגש ט –  ההשתדלות והאמונה
          בית מדרש 

מפגש י – תיקון הרצון
          בית מדרש
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20 האמצעיים 
מפגשים יא – כ
נשמה ותיקון 

העמקה ביסודות וכללי הבעש"ט בתורת הנפש עבודתה ותיקונה

מפגש יא –  עבודת ההשתוות 

          בית מדרש [עיון בחַבְרּותֹות ועבודה מעשית]

מפגש יב – נשמת האדם [א.] שורש ותפקיד הנשמה
          בית מדרש

מפגש יג – נשמת האדם [ב.] פעולות הנשמה
          בית מדרש

מפגש יד – נשמת האדם [ג.] תפיסת הנשמה ואחיזתה
          בית מדרש

מפגש טו – הסתר וגילוי בנפש
          בית מדרש

מפגש טז – הכנעה הבדלה והמתקה [א.] סדר התיקון בכלל ובפרט
          בית מדרש

מפגש יז – הכנעה הבדלה והמתקה [ב.] בכוחות הנפש
          בית מדרש

מפגש יח – הכנעה הבדלה והמתקה [ג.] בעבודת השם
          בית מדרש

מפגש יט – תורת הבריאות והיחס לתענוג
          בית מדרש

מפגש כ – עבודת הפיוס
          בית מדרש

אוצר כתבי הבעל שם טוב
ת.ד 53433 ירושלים מיקוד 91355

טל: 02-9923155 פקס: 02-9923170
 WWW.BSHEMTOV.COM

 BSHEMTOV.MAIL@GMAIL.COM

~ !  ~4

http://WWW.BSHEMTOV.COM
mailto:BSHEMTOV.MAIL@GMAIL.COM


בעזרת מלך יחיד א'ל חי העולמים                                                                                                                                                                                  יום רביעי ל' סיון תשע"ח 

30 האחרונים
מפגשים כא – ל

חינוך תפילה גאולה והוראה

מפגש כא – עבודת הנפש שבניגוני הבעש"ט [ב.]
"ניגון התעוררות רחמים רבים"

מועבר ע"י ר' שניאור גודינגר יחי' 
           בית מדרש [עיון בחַבְרּותֹות ועבודה מעשית] 

מפגש כב – עבודת החינוך [א.] משנתו החינוכית של מורנו הבעש"ט
סיור במוסדות החינוך המחנכים עפ"י משנת מורנו הבעש"ט

החינוך  מוסדות  בתוך  טוב  שם  הבעל  מורנו  של  תורתו  את  בפועל  מיישמים  כיצד  בשמים היא":  "לא 
יתקיים  מורנו הבעש"ט  של  החינוכית  דרכו  לפי  המתנהלים  התורה  ובתלמודי  בגנים  הסיור  השונים. 

בעהי"ת בשעות הבוקר בגוש עציון. 
נבקר אי"ה בגנים של דרך האבות בישוב אלעזר, ובתלמוד תורה לבנים ובית הספר לבנות בישוב בת עין 
שבגוש עציון המיישמים בעהשי"ת את משנתו החינוכיות של מורנו הבעש"ט בהנחיית בית הבעל שם טוב. 
בסיור נבקר את הילדים ואת צוות המלמדים/ות בפעולה ונקיים שיחת הנחייה ודיון עם מנהלי המוסדות. 

מפגש כג - עבודת החינוך [ב.] משנתו החינוכית של מורנו הבעש"ט
היחס לילד

           בית מדרש 
מפגש כד –  עבודת החינוך [ג.] משנתו החינוכית של מורנו הבעש"ט

חינוך הילדים פועל יוצא מהזוגיות 
           בית מדרש 

מפגש כה – עבודת החינוך [ד.] משנתו החינוכית של מורנו הבעש"ט
יראה ואהבה בהורים ובבית 

           בית מדרש
מפגש כו – תורת המראות

           בית מדרש 
מפגש כז – עמוד התפילה [א.]  עבודה שבלב

"סולם מוצב ארצה ראשו מגיע השמימה"
           בית מדרש

מפגש כח – עמוד התפילה [ב.]  עבודה שבלב
"שלבי הייחוד"

           בית מדרש 
מפגש כט – ארץ ישראל גאולה ומשיח 

           בית מדרש 
מפגש ל - הדרך להוראה סיכום ההכשרה עם הפנים לעתיד 

                         חלוקת התעודות
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רשימת מרצים ומרצות ההכשרה במסגרת "בית הבעל שם טוב":

הרב סטבסקי שליט"א יגיש את רוב מפגשי ההכשרה [לפחות בין 25-26 מתוך כלל ה 30].

העבודה  את  ותגיש  לנשים  המדרש  בבית  האחראית  תהיה  סטבסקי תחי'  אנה  הרבנית 

המעשית לנשים בתום כל מפגש.

ר' שמעון הרוש הי'ו יהיה האחראי בבית המדרש לגברים והמשיב לשאלות החברּותֹות 

בתום כל מפגש.

ר' שניאור שלמה גודינגר הי'ו יעביר את עבודת הנפש שבניגוני הבעש"ט. 

מרצים ומרצות נוספים שיעבירו אי"ה מפגש אחד:

הרב מיכי יוספי

ר' הראל חצרוני

הרבנית אנה סטבסקי

הרבנית נורית בנק

גב' לאה לוין

ר' אלון כהן

בהצלחה מרובה בסייעתא דשמייא
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