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ֶּפַתח ָּדָבר

ֵאֶליָך, ַהַחָּיל ְּב'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם',

ָזִכיָת ְלִהָּמנֹות ַעל ִלְגיֹונֹו ֶׁשל ֶמֶלְך – ַהָּצָבא ֶׁשָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֵהִקים, 

'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם'.

ְּבַוַּדאי ָׁשַאְלָּת ֶאת ַעְצְמָך, אֹו ֶׁשָּׁשֲאלּו אֹוְתָך: ַמה ְּמֻיָחד ְּבָכְך ֶׁשָאנּו ֲחִסיִדים 

ֶׁשל ָהַרִּבי?

ַּכֲחִסיֵדי ַחַּב"ד ְליּוַּבאִוויְטׁש, ָעֵלינּו ִלְלֹמד ַעל ַהִהְתַקְּׁשרּות ֶׁשל ָחִסיד ִעם 

ָהַרִּבי, ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבֶּקֶׁשר ֶׁשָּלנּו ִעם ָהַרִּבי, ּוְלִהְתַמֵּסר ְלהֹוָראֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות.

ִּבְנִׂשיא  ַהֹּצֶרְך  ֶאת  'ַרִּבי',  ֶׁשל  ַמהּותֹו  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ֶזה:  ֵסֶפר  ַמְּטַרת  זֹו 

ַהּדֹור, ֶאת ֱאמּוַנת ַהֲחִסיִדים ָּבַרִּבי ְוֶאת ַהְּדָרִכים ְלִהְתַקֵּׁשר ֵאָליו ְּבֹפַעל 

ַּבֶהָערֹות ְּבׁשּוֵלי  ֶׁשֻּצַּין  ְּכִפי  ְועֹוד,  ֹקֶדׁש  ְוִאְּגרֹות  ִׂשיחֹות  ִּפי  ַעל   – ַמָּמׁש 

ַהִּגָּליֹון.

ַּבֲהָכַנת ַהֵּסֶפר ֶנֱעַזְרנּו ַרּבֹות ְּב'ֹקֶבץ ִהְתַקְּׁשרּות' ְּבהֹוָצַאת ַאָּת"ה ָהעֹוָלִמי 

ֶׁשִּיְחֶיה  ְׁשֹלֹמה  הרה"ח  ֶׁשל  ְמקֹורֹות'  'ִלּקּוֵטי  ְּבֵסֶפר  ְׁשִנָּיה(,  )ַמֲהדּוָרה 

ַמאֶיעְסִקי )ַמֲהדּוָרה ְׁשִנָּיה(, ְועֹוד.

ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִהְתַּגּלּותֹו  ֶאת  ְיָזְרזּו  ּבֹו  ְוַהִּלּמּוד  ֶזה  ֶׁשֵּסֶפר  ְּתִפָּלה,  ָאנּו 

ְוַחָּיֵלי  ַמָּמׁש,  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ְוַהְּׁשֵלָמה  ָהֲאִמִּתית  ַּבְּגֻאָּלה  ֹּכל,  ְלֵעין  ַהָּמִׁשיַח 

'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם' ַיַעְמדּו ַּבּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ְלַקָּבַלת ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

ְּבַהְצָּדָעה!

ְּתנּוַעת ַהֹּנַער 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם' ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש
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ֶּפֶרק 1

 ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו –
ֹלא ַרק ְּבִמְצַרִים
ּובֹו ַנִּכיר ֶאת ֶמעְנִּדי ְוֶאת ָסבֹו, ְוִנְלַמד ַיַחד 
ִאָּתם ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֶׁשְּבָכל ּדֹור, ְוָלָּמה 
ֲהִכי ָׁשֶוה ִלְהיֹות ָחִסיד ֶׁשל ָהַרִּבי.



ֶמעְנִּדי: ָׁשלֹום ַסָּבא, ַמה ְּׁשלֹוְמָך? ָהְיָתה ָלנּו ַהּיֹום ִהְתַוֲעדּות ַּבִּכָּתה. ָּכל 

ֶחְׁשּבֹון  ַעל  ִאָּתנּו,  ִמְתַוֵעד  ַהְמַחֵּנְך   – ָלַרִּבי  ֶׁשָּקׁשּור  ַּתֲאִריְך  ֶׁשֵּיׁש  ַּפַעם 

ְל'ִׁשעּור  אֹוָתנּו  מֹוִציא  ֹלא  הּוא  ַּפַעם  ֶׁשָּכל  ַלְמרֹות  ָהַאֲחרֹון.  ַהִּׁשעּור 

ָחְפִׁשי' ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהִּׁשעּור ַהֶּזה, ִּכי הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּנְלַמד, ֲאָבל ְּכֶׁשֵּיׁש 'יֹום 

טֹוב ֲחִסיִדי', הּוא ֹלא ְמַוֵּתר ַעל ִהְתַוֲעדּות. ָמה, ַסָּבא, ֶזה ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב 

ֶׁשְּיָלִדים ַּבִּגיל ֶׁשִּלי ִמְתַוֲעִדים? ֲאַנְחנּו ֲהֵרי ֲעַדִין ְיָלִדים...

ַסָּבא: ְלַאט ְלַאט, ֶמעְנִּדי. ָּדָבר ִראׁשֹון ֵּתן ִלי ַלֲענֹות ַמה ְּׁשלֹוִמי... ַאָּתה 

ְמַדֵּבר ְּבִלי ַהְפָסָקה... ַהּיֹום ֶזהּו יֹום ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוָחִסיד ַחָּיב ְלִהְתַוֵעד ְּביֹום 

ֶׁשל ָהַרִּבי!

ֶמעְנִּדי: ָלָּמה ָחִסיד ַחָּיב ְלִהְתַוֵעד ְּביֹום ֶׁשל ָהַרִּבי?

ַסָּבא: ָּדָבר ִראׁשֹון ִנְׁשַאל, ַמה ֶּזה ָחִסיד ֶׁשל ָהַרִּבי, אֹו אּוַלי: ַמה ֶּזה ַרִּבי...

ֶמעְנִּדי: ָנכֹון... ָּתִמיד ָחַׁשְבִּתי ַעל ָּכְך ֲאָבל ִהְתַּבַּיְׁשִּתי ִלְׁשֹאל. ַמה ַהֶהְבֵּדל 

ֵּבין ָּכל ַרב ָּגדֹול ְלֵבין ָהַרִּבי?

ְׁשִתָּיה  ָאִביא  ֲאִני  ֶמעְנִּדי,  ֵׁשב,  ְמאֹוד.  ַוֲחׁשּוָבה  ְיסֹוִדית  ְׁשֵאָלה  ַסָּבא: 

ּוֵביְנַתִים ְנַדֵּבר 'ַעל ֶרֶגל ַאַחת'...

ִהְתַּפְּׁשטּותֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְּבָכל ּדֹור

ַסָּבא: ָהַרִּבי ָהִראׁשֹון ַּבִהיְסטֹוְרָיה ַהְּיהּוִדית ָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו – ֶׁשהֹוִציא 

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ִלְפֵני ֶזה ֹלא ָהָיה ֻמָּׂשג ֶׁשל 'ַרִּבי' – ַלְמרֹות 

ּוְבֵניֶהם  ַהְּׁשָבִטים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהָאבֹות  ְּכמֹו  ַצִּדיִקים  ֶׁשָהיּו 

ְוֶנְכֵדיֶהם. ֵמָאז, ִמֹּמֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַעד ּדֹוֵרנּו ָאנּו, ֵיׁש ְּבָכל ּדֹור ֶאת ַה"ֹּמֶׁשה 

ַרֵּבינּו" ֶׁשּלֹו.

6  •  מתקשרים



ּוְבִתְרּגּום  ְוָדָרא",  ָּדָרא  ְּבָכל  ְּדֹמֶׁשה  "ִאְתַּפְּׁשטּוָתא  ֶׁשֵּיׁש  ָּכתּוב,  ַּבֹּזַהר1 

ְלִעְבִרית: ִהְתַּפְּׁשטּות ֶׁשל ֹמֶׁשה ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשל 

ַהּדֹור. ְּבָכל ּדֹור ִמְּתקּוַפת ַהַּתָּנִאים – ָהָיה ַּתָּנא ֶׁשָהָיה 'ֹמֶׁשה' ֶׁשל אֹותֹו 

ּדֹור, ּוְבָכל ּדֹור ִמְּתקּוַפת ָהָאמֹוָרִאים – ָהָיה ָאמֹוָרא ֶׁשָהָיה ַה'ֹּמֶׁשה' ֶׁשל 

אֹותֹו ּדֹור.

ֶמעְנִּדי: ְּבָכל ּדֹור? ֲהֵרי ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהָיה ַרק ַּבּדֹור ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים!

ֶׁש"ְּבָכל  ַהָּזֵקן ּכֹוֵתב  ַאְדמֹו"ר  ַּבַּתְנָיא2, ָׁשם  ְלָכְך ְּכתּוָבה  ַסָּבא: ַהְּתׁשּוָבה 

ּדֹור ָודֹור, יֹוְרִדין ִניצֹוצֹות ִמִּנְׁשַמת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ּוִמְתַלְּבִׁשין 

ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש ֶׁשל ַחְכֵמי ַהּדֹור ֵעיֵני ָהֵעָדה". ְּכלֹוַמר, ֶׁשִּניצֹוצֹות ִמִּנְׁשָמתֹו 

ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֶׁשָהָיה ִּביִציַאת ִמְצַרִים 'ִמְתַלְּבִׁשים' ְּבתֹוְך ַהּגּוף ְוַהְּנָׁשָמה 

ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ְּבָכל ּדֹור ָודֹור.

ַהַּגְׁשִמי  ַלּגּוף  ִמְתַּכְּוִנים  ֶׁשְּבָכל ּדֹור", ֹלא  ַעל "ֹמֶׁשה  ְמַדְּבִרים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 

ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֶאָּלא ִמְתַּכְּוִנים 

ַלְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו, ֶׁשִהיא ָהִעָּקר ְּבַחָּייו ֶׁשל ֹמֶׁשה. ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ִמְתַלֶּבֶׁשת 

ְּבָכל ּדֹור – ְּבגּוף ַאֵחר, ַּבּגּוף ֶׁשל ְנִׂשיא אֹותֹו ּדֹור3.

ֶמעְנִּדי: ָאז ָלָּמה ֹלא קֹוְרִאים לֹו "ִנְׁשַמת ֹמֶׁשה" ֶאָּלא "ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו"?

ַסָּבא: ִאם ַׂשְמָּת ֵלב, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָּכַתב "ּוִמְתַלְּבִׁשין ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש". ֵיׁש ָּכאן 

ֶּפֶלא ְמֻיָחד4: ַהִחּבּור ְוַהִהְתַלְּבׁשּות ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִעם ְנִׂשיא ַהּדֹור ֵאיָנּה 

ַרק רּוָחִנית, ֹלא ְמֻדָּבר ַרק ַעל ִהְתַלְּבׁשּות ֶׁשל ְנָׁשָמה ְּבתֹוְך ְנָׁשָמה, ֶאָּלא 

ַעל ַמֶּׁשהּו ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְמֻיָחד: ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו 

ַהַּגְׁשִמי ֶׁשל ְנִׂשיא אֹותֹו ַהּדֹור!

ִמִּסָּבה זֹו, ְנִׂשיא ַהּדֹור ֶׁשְּבָכל ּדֹור ִנְקָרא ְּבֵׁשם "ֹמֶׁשה ֶׁשַּבּדֹור", ִּכי ֲאִפּלּו 

ִניצֹוצֹות ִמֹּמֶׁשה  ִנְמָצִאים  ַּבְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו –  ַהַּגְׁשִמי ֶׁשּלֹו – ְוֹלא ַרק  ַּבּגּוף 

ַרֵּבינּו ָהִראׁשֹון.

  • ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ל –א ַרק ְּבִמְ ַרִים  •  7



ְּבַאף  ִהְתַלְּבׁשּו  ֹלא  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ֶׁשַהִּניצֹוצֹות  ּדֹור  ֵיׁש  ְוִאם  ֶמעְנִּדי: 

ֶאָחד? ֶזה ָיכֹול ִלְקרֹות?

ְּכֹמֶׁשה".  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ּדֹור  ֶׁש"ֵאין  אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַסָּבא: 

ָהַרִּבי ַמִּסיק ִמָּכְך5 ֶׁשֻּמְכָרח ִלְהיֹות "ֹמֶׁשה" ְּבָכל ּדֹור, ֶׁשּבֹו ְמֻלֶּבֶׁשת ִנְׁשַמת 

ֹמֶׁשה.

ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו – ֹמֶׁשה ֶׁשַּבּדֹור

ַהּדֹור  ֶׁשל  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  ָהַרִּבי הּוא  ְלַבד,  ֵמִבין  ֶּבַטח  ֶׁשַאָּתה  ּוְכמֹו  ַסָּבא: 

ֶׁשָּלנּו. ָהַרִּבי ִמְתַּבֵּטא6 ַעל ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו, ְנִׂשיֵאי ַחַּב"ד ְליּוַּבאִוויְטׁש, 

ֶׁשֵהם ַה"ֹּמֶׁשה ַרֵּבינּו" ֶׁשל ַהּדֹור ּבֹו ֵהם ָהיּו ָהַרִּבי! ּוִמְתַּבֵּטא7 "ַעד ְלדֹוֵרנּו 

ָאנּו, ַהָּנִׂשיא, ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת מֹוִרי-ְוָחִמי ֶׁשהּוא ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו".

ֶמעְנִּדי: ָאז ָהַרִּבי ֹלא אֹוֵמר ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְנִׂשיא ַהּדֹור...

ַסָּבא: ָאְמָנם ָהַרִּבי ֹלא ִמְתַּבֵּטא ַעל ַעְצמֹו ִּבְמֹפָרׁש ִּכְנִׂשיא ַהּדֹור, אּוָלם 

ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלָהִבין ֶׁשְּבדֹוֵרנּו ָאנּו ֵיׁש ְמַמֵּלא ָמקֹום ָלַרִּבי ָהַרַּיי"צ, ְוהּוא 

ָהַרִּבי. חּוץ ִמֶּזה, ָהַרִּבי ְּבַעְצמֹו ִסֵּפר8, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ָרָצה לֹוַמר 

ַמֶּׁשהּו ַעל ַעְצמֹו – הּוא ִסֵּפר ֹזאת ַעל ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב. ִמָּכְך ָאנּו ְיכֹוִלים 

ְלָהִבין, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהַרִּבי רֹוֶצה ְלַדֵּבר ַעל ַעְצמֹו, הּוא אֹוֵמר ֹזאת ַעל ָהַרִּבי 

ָהַרַּיי"צ.

ָהַרִּבי ָאַמר9 ֶׁשהּוא ֹלא רֹוֶצה ְלִהְתַּבֵּטא ַעל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ "ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן" 

ֶאָּלא "ִנְׁשָמתֹו ִּבי"... זֹאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר ְמֹפָרׁשֹות ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֶׁשל 

ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֶׁשָהְיָתה ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ, ָעְבָרה ֵאָליו, ֶאל ָהַרִּבי!

ֵיׁש עֹוד ַּכָּמה ִּבּטּוִיים ּוְרָמִזים10, ָּבֶהם ָהַרִּבי ְמַדֵּבר ַעל "ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו" 

ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ִּכְנִׂשיא ַהּדֹור, ְוֻכָּלנּו ְמִביִנים ֶׁשַהַּכָּוָנה ִהיא ֵאָליו ַמָּמׁש... 

ּוִבְכָלל, ָהַרִּבי ֵמעֹוָלם ֹלא ָאַמר "ֲאִני" ְוַכּדֹוֶמה. ִמּתֹוְך ֲעָנָוה ּוִבּטּול, ֶׁשַּגם 

ִהיא ְּתכּוָנה ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו. ָהַרִּבי ָאַמר ַעל ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁש"ְּנִׂשיא ּדֹוֵרנּו" 

8  •  מתקשרים



ֶׁשַּמֲעִׂשית,  ַלְמרֹות  ֹזאת,  אֹוֵמר  ַאְדמֹו"ר"  ְוָחִמי  מֹוִרי  ְקֻדַּׁשת  "ְּכבֹוד  אֹו 

ֶׁשָהַרִּבי  ֶׁשֱהיֹות  ִהיא,  ְוָהֱאֶמת  ָאַמר אֹוָתם.  ָהַרַּיי"צ ֹלא  ַאְדמֹו"ר  ֵמעֹוָלם 

ָאַמר "ִנְׁשָמתֹו ִּבי", ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשָאֵכן ַאְדמֹו"ר 

ָהַרַּיי"צ ָאַמר ֹזאת ִּכי ִנְׁשָמתֹו ִהְתַלְּבָׁשה ְּבתֹוְך ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו

ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה,  ַהּדֹור  ֶׁשל  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  הּוא  ֶׁשָהַרִּבי  ִמָּכְך  ְּכתֹוָצָאה  ַסָּבא: 

ִמְתַיֲחִסים ְּבֶחְרַדת ֹקֶדׁש ַלִהְתַקְּׁשרּות ֶאל ָהַרִּבי, ּוְלָכל ִמָּלה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמִּפיו 

ֶׁשל ָהַרִּבי. ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּלנּו ָּבַרִּבי ֲחָזָקה ְוֵאיָתָנה ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ָהֱאמּוָנה ֶׁשל 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ְּבָעְמָדם ַעל ְׂשַפת ַהָּים. ַעל ֱאמּוָנה זֹו אֹוֶמֶרת 

ֲחָכֵמינּו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵמִביא11  ָהַרִּבי  ַעְבּדֹו".  ּוְבֹמֶׁשה  ַּבה'  "ַוַּיֲאִמינּו  ַהּתֹוָרה 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשַּמֲאִמין ְּבֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֲהֵרי ֶזה 

ְּכִאּלּו ַמֲאִמין ַּבה'.

ַמֲאִמין ַּבה',  ֲהֵרי הּוא  ַרֵּבינּו ֶׁשַּבּדֹור?  ְּבֹמֶׁשה  ַמֲאִמין  ּוִמי ֶׁשֹּלא  ֶמעְנִּדי: 

לֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמַקֵּים ִמְצוֹות... ַהִאם ֶזה ֹלא ַמְסִּפיק?

ֶׁשֵּיׁש  ַהָּגדֹול  ַהִחָּסרֹון  ַעל  ְּבִהְתַוֲעֻדּיֹות  ֲחִסיִדים  ֵאֶצל  ִּדְּברּו  ָּתִמיד  ַסָּבא: 

ִליהּוִדי ֶׁשֹּלא ָקׁשּור ְּבָגלּוי ְלֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֶׁשל אֹותֹו ַהּדֹור. ָהַרִּבי ְּבַעְצמֹו, 

ֶׁשַעל  ֵליַדע  ְצִריִכים  ִיְׂשָרֵאל  "ָּכל  ָאַמר12:  ְוָכְך  ְּבִהְתַוֲעדּות,  ָּכְך  ַעל  ִּדֵּבר 

ְיֵדי ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ִּבְלַבד, ְלֹלא ִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי, ּוְלֹלא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה 

ֶׁשִּנְתַּגְּלָתה ַעל ְיֵדי ָהַרִּבִּיים, ָאְמָנם ַמִּגיִעים ִלְדָרגֹות ֲהִכי ַנֲעלֹות ִּבְקֻדָּׁשה, 

סֹוף  ֵאין  ּוַמהּות  ַעְצמּות  ִעם  ַהְּנָׁשָמה  ְּדֶעֶצם  ַהִהְתַקְּׁשרּות  ֲחֵסָרה  ֲאָבל 

ָּברּוְך הּוא, ּוְבֶהְכֵרַח ֶׁשִּתְהֶיה ַהִהְתַקְּׁשרּות ֶאל ָהַרִּבי – ֹמֶׁשה ֶׁשַּבּדֹור".

ְוַאְסִּביר: ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ֶאת "ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה", ֶׁשִהיא ַהַּדְרָּגה ֲהִכי ְּגבֹוָהה 

ְמקֹוָרּה,  ִעם  ְקׁשּוָרה  ֹלא  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ַּכֲאֶׁשר  ִנְׁשָמתֹו.  ֶׁשל  ְורּוָחִנית 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ָחֵסר ָלּה ַהְרֵּבה. ְלָׁשם ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע 

ַרק ַעל ְיֵדי ִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי.

  • ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ל –א ַרק ְּבִמְ ַרִים  •  9



ֶמעְנִּדי: ָאז ִמי ֶׁשֹּלא ָקׁשּור ָלַרִּבי, ַמְפִסיד ָהמֹון...

ַסָּבא: ְּכִפי ֶׁשָאַמְרנּו, ָחֵסר לֹו ַּבֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. אּוָלם ָחׁשּוב 

ָלַדַעת, ֶׁשָהַרִּבי, ְּכֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִּבְׁשָעתֹו, הּוא רֹוֶעה ֶנֱאָמן ֶׁשל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ְוָלֵכן הּוא ּדֹוֵאג ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ְלִמי ֶׁשֹּלא ְמֻקָּׁשר ֵאָליו 

ְוַגם ְלִמי ֶׁשִּמְתַנֵּגד לֹו... ָהַרִּבי ִקֵּבל ֶאת ַהַּתְפִקיד ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

– ּוְמַבְּצעֹו ְּבָכל ְמִחיר, ְּכֵדי ֶׁשְּלָכל ְיהּוִדי ִיְהֶיה טֹוב ָּתִמיד. ִאם ֵיׁש ְיהּוִדי 

ָעָליו  ִמְתַּפֵּלל  ָהַרִּבי  ְּברּוָחִנּיּות,  אֹו  ְּבַגְׁשִמּיּות  ַמֶּׁשהּו  לֹו  ָחֵסר  ֶׁשָחִליָלה 

ִּבְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמה ֶּׁשהּוא ָצִריְך13.

ָהַרִּבי נֹוֵתן ֶאת ֹּכחֹוָתיו ָהִאיִׁשִּיים

ֶמעְנִּדי: ָאז ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָחִסיד ֶׁשְּמֻקָּׁשר ָלַרִּבי ְלֵבין ְיהּוִדי ֶׁשֹּלא ִמְתַאֵּמץ 

ְלִהְתַקֵּׁשר ָלַרִּבי? ֲהֵרי ָהַרִּבי הּוא ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו, הּוא רֹוֶעה ֶנֱאָמן ְודֹוֵאג ְלָכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך...

ַסָּבא: ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאָלְתָך ְלֵמִדים ַּגם ֵּכן ֵמַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו... 

ַלְמרֹות ֶׁשהּוא ָהָיה רֹוֶעה ֶׁשל ָּכל ַהְּיהּוִדים ַּבּדֹור ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ָהיּו 

ְׁשָאר  ָּכל  ֶאת  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ִּבְמֻיָחד,  ֵאָליו  ֵקֵרב  ֶׁשהּוא  ְמֻסָּיִמים  ְיהּוִדים 

ַהְּיהּוִדים. ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִקֵּבל ִצּוּוי ֵמה': "ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן ּגֹו' 

ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי" – ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעְצָמם הּוא ֵקֵרב ֵאָליו 

)ַעל ִּפי ִצּוּוי ה'( ֶאת ַאֲהֹרן ּוָבָניו, ֶׁשֵהם ִיְתַעְּסקּו ַּבֲעבֹוַדת ַהִּמְׁשָּכן ֲעבּור 

ָּכל ַהְּיהּוִדים!

ַלְמרֹות  ָהַרִּבי:  ֵאֶצל  ְוַגם  ּדֹור,  ֶׁשְּבָכל  "ֹמֶׁשה"  ָּכל  ֵאֶצל  ֶזה  ַהָּדָבר  אֹותֹו 

ֶׁשָהַרִּבי ַמְׁשִּפיַע ּוַמֲעִביר טֹוב ָוֶחֶסד ְלָכל ְיהּוִדי ְּבָכל ַמה ֶּׁשהּוא ָצִריְך – 

ֵאָליו,  ִּבְמֻיָחד ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהְּקרֹוִבים  ָהַרִּבי ְמָקֵרב ֵאָליו, ּבֹוֵחר ּו'ֵמִרים' 

ֶׁשהֹוְלִכים  ֵאּלּו  ֲעבּור  ִּבְמֻיָחד  ַעְצמֹו"  ֶאת  "נֹוֵתן  הּוא  ִּכי  ַהֲחִסיִדים,  ֶאת 

ַּבְּדָרִכים ֶׁשּלֹו.
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ְוִהְכִניס  ָנַתן ָלֶהם ֶאת ּכֹחֹוָתיו ָהִאיִׁשִּיים  ָהַרִּבי ִמְתַּבֵּטא ַעל ָּכְך14: "הּוא 

ָיִפיצּו ֶאת ּתֹוָרתֹו כּו' ְלָכל ַהְּיהּוִדים".  אֹוָתם ְּב"ֵחיל ַהֵּׁשם", ִּבְכֵדי ֶׁשֵהם 

זֹאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ָחִסיד ֶׁשל ָהַרִּבי – ֹלא ַרק ֶׁשָהַרִּבי ִמְתַּפֵּלל ֲעבּורֹו 

ְּבָכל ַמה ֶּׁשהּוא ָצִריְך, ֶאָּלא הּוא נֹוֵתן לֹו ֹּכחֹות ְמֻיָחִדים, ֹּכחֹות ֶׁשל ָהַרִּבי! 

ְּכֵדי ֶׁשהּוא יּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַּתְפִקידֹו ְּכָחִסיד ִּבְׁשֵלמּות...

ֶמעְנִּדי: ָׁשֶוה ִלְהיֹות ָחִסיד ֶׁשל ָהַרִּבי...

1( תקוני זוהר תס"ט, ועוד. 2( לקוטי אמרים פרק מ"ב בתחילתו. 3( לקוטי שיחות חלק כ"ו שמות א' 
אות ז' 4( שיעורים בספר התניא, פרק מ"ב הערה 5 )הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א(. 5( לקוטי שיחות חלק 
כ"ט שמות א' אות ז'. 6( שיחת ש"פ שלח תשל"ב )בלתי מוגה. נדפס בתרגום ללה"ק ב'קובץ התקשרות' 
עמ' 52 ]הוצאה חדשה[(. 7( שם. 8( שיחות קודש תשי"ב עמ' 137 )הוצאה חדשה(. 9( תורת מנחם 
התוועדויות תשי"א חלק א' עמ' 326. 10( לדוגמא: שיחות קודש תשנ"ב חלק א' עמ' 318. 11( תורת 
מנחם התוועדויות ה'שי"ת עמ' 145. 12( תורת מנחם התוועדויות תשי"א עמ' 273. 13( לקוטי שיחות 

חלק י"ג עמ' 49-50. 14( לקוטי שיחות חלק ו' תצוה א' אות ט' )בתרגום חפשי ללשון הקודש(.

ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ִמִּנְׁשָמתֹו  ְוִניצֹוִצין  ַרֵּבינּו,  ֹמֶׁשה  ַקָּים  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ָלַמְדִּתי 
ַרֵּבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום יֹוְרִדים ּוִמְתַלְּבִׁשים ַּגם ַּבּגּוף ְוַגם ַּבֶּנֶפׁש ֶׁשל ְנִׂשיא 

ַהּדֹור, ְּבָכל ּדֹור ֵמָחָדׁש.

ְנִׂשיֵאי ַחַּב"ד ֵהם ַה"ֹּמֶׁשה ַרֵּבינּו" ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים. ָהַרִּבי ִמְתַּבֵּטא 
ְמַבֵּקׁש  ָהַרִּבי  ֶׁשָּכְך  יֹוְדִעים  ַוֲאַנְחנּו  ָהַרַּיי"צ,  ַאְדמֹו"ר  ְלַגֵּבי  ַּגם  ָּכְך 

ְלִהְתַּבֵּטא ַעל ַעְצמֹו.

ִמי ֶׁשַּמֲאִמין ְּבֹמֶׁשה ַרֵּבינּו, זֹו ֱאמּוָנה ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ַּגם ִמי ֶׁשֹּלא 
ַמֲאִמין ְּבֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ְּבָגלּוי, ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִמְתַּפֵּלל ָעָליו ְודֹוֵאג לֹו ְלָכל 

ְצָרָכיו, ַהַּגְׁשִמִּיים ְוָהרּוָחִנִּיים.

ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ִמי ֶׁשְּמֻקָּׁשר ָלַרִּבי ְלִמי ֶׁשֲעַדִין ֹלא, הּוא ְּבָכְך ֶׁשָהַרִּבי 'ֵהִרים' 
ְוָנַתן ָלֶהם ֶאת  ִּבְדָרָכיו, ֶאת ַהֲחִסיִדים,  ְוֵקֵרב ֵאָליו ֶאת ִמי ֶׁשהֹוְלִכים 
ַּכֲחִסיִדים  ַּתְפִקיָדם  ֶאת  ְלַמֵּלא  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַמָּמׁש!  ָהִאיִׁשִּיים  ֹּכחֹוָתיו 

ִּבְׁשֵלמּות.

   ַמה ָּלַמְדִּתי ַהּיֹום?
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ִּתְפֹזֶרת
א. ֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

ב. ְמָצא ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַּבִּתְפֹזֶרת – ָלֹאֶרְך, ָלֹרַחב ּוַבֲאַלְכסֹון

1. ְנִׂשיא ַהּדֹור הּוא ______ ֶׁשַּבּדֹור

2. "ֹמֶׁשה ֶׁשְּבָכל ּדֹור" ֶזה ַה__________ ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו

3. ִנְׁשַמת ֹמֶׁשה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּב________ ֶׁשל ְנִׂשיא ַהּדֹור

4. "ֵאין ______ ֶׁשֵאין ּבֹו ְּכֹמֶׁשה"

5. ָהַרִּבי: ִנְׁשָמתֹו ______ ְוֹלא "ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן"

6. ְּבִלי ִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי, ָחֵסר ַּבִהְתַקְּׁשרּות ֶׁשל _______ ַהְּנָׁשָמה

נ א ע ב ג

ד ש צ י ו

ו ק מ ח פ

ר ת ז ה ל

מ ש ה כ ס
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ַחֵּבר ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים
ְמַתח ַקו ְלַהְׁשָלַמת ַהִּמְׁשָּפט ַהָּנכֹון:

    

     

     

    

     

    

ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות
ֲעֵנה ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות:

1. ֲעבּור ִמי ָהַרִּבי "נֹוֵתן ֶאת ַעְצמֹו" ִּבְמֻיָחד? ___________________
._______________________________________________

2. ַמּדּוַע ֲאַנְחנּו ִמְתַיֲחִסים ְּבֶחְרַדת ֹקֶדׁש ָלַרִּבי? __________________
._______________________________________________

3. ֵּכיַצד ָנַהג ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ְּכֶׁשָרָצה ְלַדֵּבר ַעל ַעְצמֹו? ____________
._______________________________________________

ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהָיה •

ַה'ִּניצֹוצֹות' ִמֹּמֶׁשה •

ֻמְכָרח ִלְהיֹות •

ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ •

ִמי ֶׁשַּמֲאִמין ְּבֹמֶׁשה •

ֹמֶׁשה ֶׁשַּבּדֹור ִמְתַּפֵּלל •

• ֹמֶׁשה ְּבָכל ּדֹור

• ָעְבָרה ָלַרִּבי

• ַמֲאִמין ַּבה'

• ַעל ָּכל ְיהּוִדי ְּבִלי ֶהְבֵּדל

• ָהַרִּבי ָהִראׁשֹון

• ִמְתַלְּבִׁשים ְּבגּוף ּוְבֶנֶפׁש

ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ַעל  ִסּפּור  ַסֵּפר   – ַהְּקרֹוָבה  ַהַּׁשָּבת  ִּבְסעּוַדת 

ְודֹוֵאג  ַהּדֹור  ְנִׂשיא  ֶׁשהּוא  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ֶׁשְּמַבֵּטא  ַהָּמִׁשיַח, 

ְלָכל ְיהּוִדי

ָמה
ׂשי

ְמ
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