
הרבי 
אוהב חסידיו

ניסן' י–' פנקס משימות הכנה ב

א ניסן  "י–מתנה לרבי 
ח"תשע'ה



ְיָלִדים ְיָקִרים

.ַהַמָתָנה ִתְהֶיה יֹוֵתר ְגֹדָלה, ּוְכֶשֶזה ִמיֶשהּו ֶשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים, יֹום הּוֶלֶדת ֶזה ְזַמן טֹוב ָלֵתת ַמָתָנה

י ל ָהַרִבי"בְּ ת שֶּ דֶּ !ֻכָלנּו רֹוִצים ָלֵתת לֹו ַמָתָנה, א ִניָסן יֹום ַהֻהלֶּ

ְוֵאיֶזה ַמָתנֹות  , ֹבאּו ְוִנְרֶאה ַכָמה ָהַרִבי אֹוֵהב אֹוָתנּו, ִלְפֵני ֶשַנֲחִליט ֵאיֶזה ַמָתָנה ִנֵתן לֹו, ֲאָבל ֶרַגע

.הּוא רֹוֶצה

ַהְמָתָנה ִתְהֶיה , ּוְכֶשֵנַדע ֵאיֶזה ַמָתנֹות הּוא רֹוֶצה,  ְכֶשֵנַדע ֶשָהַרִבי אֹוֵהב אֹוָתנּו ְוֶנֱאָהב אֹותֹו יֹוֵתר

!ַהְרֵבה יֹוֵתר ָשָווה

א ִניָסן אֹו ַאֲחָריו ֶאת ַכְרִטיס ַהַמָתָנה  "ְוִשְלחֹו ְבי, ת ַהֻמְדֶפֶסת אֹו ְבַדף ִנְפָרדַמְלאּו ֶאת ָכל ַהְמִשימֹות ְבִפְנַקס ַהְמִשימֹות ְבֻמֶצגֶ 

.ַהַמָתָנה ִיָשְלחּו ְלֹאֶהל ַהָקדֹושַכְרִטיֵסי MMH@ORMENACHEM.RUְלֵמיילַהְמֹצָרף ָמֵלא 

...ַהַקִיץה ְבַמֲהַלְך ְיֵמי "אֹותֹו ְתַמְלאּו בעז" אֹורֹו ֶשל ָהַרִבי"ְיַקֵבל ֶאת ָהַאְלבֹום ַהְמַרֵתק ַהַכְרִטיס ִמי ֶשִיְשַלח ֶאת 

נותנים מתנה לרבי

mailto:mmh@ormenachem.ru


:מה ידוע לך על המעמדים שנראים בתמונות

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

הרבי  , אני לא מבין
כ עסוק בלימוד "כ

התורה וצורכי עם 
למה הוא , ישראל

מבזבז הרבה זמן על  
חלוקת דולרים 
ומטבעות ועוד 

!?לילדים

זו באמת שאלה 
אף פעם , מצויינת

, לא חשבתי על זה
התרגלנו שהרבי 

מחלק ולא חשבתי 
על הזמן שזה 
לוקח לו ועל 

.המאמץ
.אולי נשאל חני

אנחנו  , מענדי ושמוליק
לא יכולים באמת להבין 
למה הרבי מקדיש לזה  

. כל כך הרבה כוח וזמן
אבל אנחנו בטח יכולים  
ללמוד מזה שהרבי מאד  

אוהב אותנו ודואג מאד
!לנו

:השלימו את הפתגם

היא רוח ___________ "

החיים בעבודת  

חוט , החסידות

המקשר חסידים אחד 

וחוט , עם השני

המקשר רבי עם 

___________חסידים ו

ללא , . ....עם הרבי

והיא  , שום מחיצות

למעלה מהגבלות של  

".וזמןמקום 

(ו שבט"היום יום כ)

היית , מענדי
?היום בדולרים

,  שמוליק, כן
הייתי וגם 
הספקתי 

בבוקר לקבל  
דיים

כמו אבא מסור שדואג  



בזמן שהלך  /מנהגים מיוחדים שנהג בהם הרבי ביום2כתבו 

:לאוהל

__________________. א

____________________.ב

_________________:אל האוהלאיתומה לקח הרבי 

__________________________________________

?לאוהל את כל זהאיתובשביל מה לקח הרבי 

___________________________________________

___________________________________________

:כאשר הרבי היה באוהל הוא התעכב שם בדרך כלל

[הקיפו את הנכון]כמה דקות          / כמה שעות 

, קורא אני את כל המכתבים המתקבלים על שמי: "הרבי העיד
"  וכנהוג מימים ימימה ומדורות. . וגם עונה עליהם בעצמי 

(.א"ו בשבט תשכ"ט)

ח על  "דו, נ"פ. גם היום כותבים לרבי ושולחים לאוהל
.ובקשות בגשמיות וברוחניות, בשורות טובות, מעשינו

:הנוסח הרגיל בו הרבי היה עונה על בקשות לברכה  היה

"על הציון______________________ "

כמו אבא שדואג במסירות לטובת ילדיו



י ַרגְּשּותמֹוישִׁ תְּ לֵא בְּהִׁ ן מָּ ַרבִׁי", ַהקָּטָּ אֹות ֶאת הָּ ָּיו" הֹולְּכִׁים לִׁרְּ ַחי אשֹונָּה בְּ רִׁ .ַבַפַעם הָּ

פִׁלָּה ֶֹּקר ַאֲחֵרי ַהתְּ י, ַשבָּת ַבב ְּשִׁ א לְּיַד מֹוי ַרבִׁי בְֵּצאתֹו, 770עֹוֵמד עִׁם אִׁמָּ אֹות ֶאת הָּ ַחכִׁים לִׁרְּ ז. מְּ ְּאָּ י ַהיֹוֵצא מֶ , ו ַרבִׁ מּותֹו ֶשל הָּ ַתַחת ּודְּ 770ַהֶדלֶת נִׁפְּ

ָּה מּול ֵעינֵיֶהם י. עֹוֶמֶדת ַחי ְּשִׁ המֹוי ְּעִׁירָּ ָּדֹו ַהז ַרבִׁי ֶאת י יט ֶאל הָּ ַרבִׁי ּומֹושִׁ ץ לְֵּעֶבר הָּ א רָּ ָּד ֶשל אִׁמָּ גָּש עֹוזֵב ֶאת ַהי ְֵּהם  , ַהנִׁרְּ ָּדֹו ו יט לֹו ֶאת י ַרבִׁי מֹושִׁ הָּ

ָּד י ָּד בְּ ים י ָּה... צֹוֲעדִׁ י רִׁ פְּ .לְֵּעֶבר ַהסִׁ

יַד בְּמֹוצֵָּאי  ּה מִׁ כְּנִׁיסָּ א ַהנְּבֹוכָּה הִׁ אִׁמָּ צְַּטֶעֶרת ַעל ַמה ֶשעָּשָּה בְּנָּּהק"ַשבָּתהָּ יא מִׁ בָּּה ֶשהִׁ י ָענָה,  ֶפֶתק לַָּרבִׁי ּובֹו כָּתְּ :וְָהַרבִּ

כמו אבא אוהב שמוליך יד ביד

מהן מעלות שיש אצל ילדים ביחס  
פענחו את כתב החידה שלהם אל הרבי 

:ותגלו [שנח–רמז ]

__________________-מגגכזא

_________________-צתיזא

_________________-אנכנזא

________________-בנכאכזא

"והלואי מעין זה בגדולים"

!?: סימן הרבי סימנים אלו" אני מצטערת"על המילים 

גודל הלבביות  אין לשער כי , י זה"ענחת רוח גורם : אדרבאהרי : והוסיף

.והלואי מעין זה בגדולים–והפשטות והחמימות והאמיתיות של ילד 



הוא בין הספרים הבודדים שהרבי  " ספר השלוחים"

ב על שולחנו"ז אדר תשנ"השאיר לאחר כ

: השלוחים וכל משפחתם מוסרים את נפשם כדי 

____________  ____________ולדאוג לצרכי ________________  להפיץ את 

.הדור_____________ של _________________ אלא ב, לא לטובת עצמם

._______________ ____________________: חיבה מיוחדת יש ל

?ואיך? השלוחים הצעירים יכולים להשפיע–האם גם הילדים 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

האלבום המשפחתי של הרבי
"ספר השלוחים"מתוך הפתח דבר ל



ק''ֶמֶאהַ ְלִויִטיןדֹוֶבער'רְמַסֵפר

ַלַזאלַבְכִניָסהְמַחֶכהְוָהִייִתיַהָקָטןַבַזאלַהתֹוָרהִלְקִריַאתַוֲחִמיִשיֵשִניִביֵמיהֹוֵלְךָהִייִתיַהֹחֶדשְבַמֲהַלְך.(ֹמֶשהָהַרב)ָאִביִעםַיַחדִתְשֵריְלֹחֶדשָנַסְעִתיט"תשלִבְשַנת

.ת''ִלְקִריהַ ִנְכַנסֶשָהָיהֵמָהַרִביִלְצָדָקהַמְטֵבעַ ְלַקֵבלְכֵדי

ָהְרחֹובֹותְלִפַנתְבַהִגיֵענּו,ְלַהְסִפיקְכֵדיָאִביִעםָלרּוץִהְזָדַרְזִתיְבקּוִמיּוִמַידְמֹאדְמֻאָחרִהְתעֹוַרְרִתיַהָיִמיםְבַאַחד

ִיָכֵנסְבֶטֶרםַבְכִניָסהַלֲעמֹודְלַהְסִפיקְכֵדי770לֶ ִמַהְרִתיֲאִניְוִאלּוַלִמְקֶווהָאִביָפָנהּוְברּוְקִליןַפאְרְקֵוויִאיְסֶטעְרן

.ְלָיִדיַהְכִבישַעלנֹוֵסעַ ָהַרִביֶשלִרְכבֹוִכיֵלבַשְמִתיְלֶפַתע.ִלְצָדָקהַמְטֵבעַ ֵמָהַרִביַהַפַעםַגםְלַקֵבלֶשֶאְזֶכהְכֵדי,ָהַרִבי

ְבֶקֶצבְלַאטַהְמכֹוִניתָנְסָעהַהֶדֶרְךָכלְלֹאֶרְךֶפֶלאָבאֹוֵרחַ ,ָהַרִביִלְפֵניְלַהִגיעַ ְלַהְסִפיקְמָנתַעלֹכִחיְבָכלָלרּוץִהְתַחְלִתי

ִהְסַפְקִתיָכְךֶשִליָהִריָצה .ָרָחבְבִחיּוְךַמְטֵבעַ ִליָנַתןָהַרִביִנְכַנסְוַכֲאֶשר,ָהַרִביֶשלבֹואֹוִלְפֵניעֹודַהְכִניָסהְבלּוִביַלֲעמֹודׁ ֶ

ֶיֶלדֶשֶזהּו:ִליְוָאַמר,ָרץֶשִבְנָךָהַרִביִליֶהְרָאהֶשָנַסְענּוְבֵעת:לֹוִסֵפרְוָכְךְלָאִביֶשֶאָקֵראּוִבֵקשֲאִניִמיאֹוִתיָשַאלְקַלייןִבְנָיִמין'רַהַמְזִכירַהתֹוָרהְקִריַאתְלַאַחרִמַיד

ַהֶדֶרְךָכלְלֹאֶרְךְבַמָבטֹוַהֶיֶלדֶאתִלָּוהָהַרִבי,ְלַהִגיעַ ַיְסִפיקֶשהּואְמַנתַעלַהֶיֶלדֶשלָהִריָצהְבֶקֶצבֶשֶאַסעָהַרִביִבֵקשְוָלֵכןִלְצָדָקהַמְטֵבעַ ְלַקֵבלְורֹוֶצהֵמָהָאֶרץֶשִהִגיעַ 

.ַהְקדֹושֹותָפָניוַעלָגדֹולְכֶשִחיּוְך

,  שמוליק וחני
שמעתם מה קרה 
הבוקר עם בערלה  
החבר שלי מארץ  

ישראל

כל הילדות  , בטח ששמעתי
איך הרבי שם לב , דיברו על זה

.לכל אחד ואפילו לילד קטן
זה מרגש שהרבי  , ואוו

אלא גם , לא רק שם לב
לו והוא דואג איכפת

והוא חיכה  , לכל אחד
לברלה אפילו שהזמן של 

.הרבי מאד יקר

השלימו את החסר

לבד העניין של התעוררות , הקדושים____________ אצל כבוד קדושת 

עבודה להזכיר בינו לבין עצמו את היתה, על המקושרים_____________ 

,  והתקשרותם כמים הפנים_____________ ולהתבונן בעניין , המקושרים

כפי שאנו  , שזה מעורר את כוחותיו הפנימים של זה שחושבים אודותיו

...                                                             כשמביטים חזק על אחד מוכרח הוא להביט, רואים במוחש

ד שבט"היום יום י

כמו אבא שחושב ודואג תמיד



ה ִכי ְביֹום ְמֻסָים ָשב ָהַרִבי ְלֵביתֹו ַכֲאֶשר דֹוק ֶשל "מּוְשָקא עַ -ִסְפָרה ָהַרָבִנית ַחָיה

:ֵהִשיב ָהַרִבי, ִלְשֵאַלת ָהַרָבִנית. ְרִצינּות ּוְמִרירּות ָנסּוְך ַעל ְפֵני קֹוְדשֹו

ִלְפֵני ַכָמה ָיִמים ִבַקְשִתי ֶשָכל ֶאָחד ִיְכֹתב ַעל ֶפֶתק ַכָמה ִנְגֶלה ְוַכָמה ֲחִסידּות הּוא  "

 ָסַבְרִתי ִכי ֶאְרֶאה תֹוִרים  ֶאֶווְניּוְבעֹוְבֵרי ִבְברּוְקִלין . ָלַמד ַבְתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה

ֲאִני ִמְתָקֵרב  . ֲאֻרִכים ֶשל ֲאָנִשים ֶשָבאּו ִלְמֹסר ְפָתִקים ִעם ַהִדּוּוַח ַעל ַמה ֶשָלְמדּו

ַעד ֶשִנְכַנְסִתי ְלַחְדִרי ְוִקַבְלִתי ָכזֹו . ְושּוב ֵאין תֹור ֶשל ֲאָנִשיםַפאְרְקֵוויְלִאיְסֶטעְרן

ְכֶשֲאִני  : "ָהַרִבי ִהְמִשיְך(". 'ַהְק ָהַרִבי ֶהְדִגים ִבְשֵתי ֶאְצְבעֹוָתיו )ֲחִביָלה ְקַטָנה 

ְועֹוד הֹוִסיף  ". ַהתֹוִרים ְמֵלִאים-אֹו דֹוָלִרים ' כֹוס ֶשל ְבָרָכה'אֹו ֶלעַקאחְמַחֵלק 

: ָהַרִבי ִבְכֵאב

תֹוֵבַע ַמֶשהּו                                                              ְכֶשִהְנִניאּוָלם , ָכל ֶאָחד ָבא-ָלַקַחת "

טֹוָבָתם - הּו לְּ ת זֶּ ֱאמֶּ ִמְתַעְנְיִנים ָבֶזה ַרק ִמְקָצת                                            -ּובֶּ

".ֵמַהֲחִסיִדים

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

ְדָבִרים ֶשָהַרִבי ְמַבֵקש  5ִכְתבּו ְלָפחֹות 
:ְלטֹוָבֵתנּו–ֵמִאָתנּו ַהֲחִסיִדים 

הוא בעצם נותן–כשאבא מבקש 



נֹות י ֵסֵרב לְַּקֵבל ַמתָּ ַרבִׁ הֲאבָּל . בְֶּדֶרְך כְּלָּל הָּ ְּתָּ י נָּה ַאַחת, הָּ לֵא, ַמתָּ ה בִֵׁקש בְֶּפה מָּ :  אֹותָּ

ה !                                                                                            לִׁמּוד תֹורָּ

ים תשל וַוַעדּות פּורִׁ תְּ נָּה, ב"בְּהִׁ בְּעִׁים שָּ נֵי מְֹּלאֹות לַָּרבִׁי שִׁ ֶֹּדש לִׁפְּ י, כְּח ַרבִׁ ַמר הָּ תרגום  ]:אָּ

[פרטי ועריכה קלה

יף" כֹונְּנִׁים לְּיֹום ַהֻהלֶֶדת : כָּאן ַהמָּקֹום לְּהֹוסִׁ תְּ נָּם כֵָּאלּו ֶשמִׁ ָּן ֶשיֶשְּ בִׁים', וכוכֵיו ְּחֹושְּ ַבֶמה  : ו

ַבטאּו ַהֲהכָּנֹות  ִׁתְּ נָּה לֵָּתת-]י ?[ֵאיזֶה ַמתָּ

יר" אִׁ עִׁיר ּולְּהָּ נְּיַן  , ֲאזַי כָּאן ַהמָּקֹום לְּהָּ נָּה בְּעִׁ יכִׁים לִׁקְּשֹּר ֶאת ַהַמתָּ ֹּאש צְּרִׁ ֶשלְּכָּל לְּר

ה ד... ַהתֹורָּ יְך כָּל ֶאחָּ ה צָּרִׁ יֶה ַבתֹורָּ ִׁהְּ ֹּא י ָּן ֶשל נְּי יא פָּשּוט ֶשבְּכָּל עִׁ ָּנָּה הִׁ ֵמֵאלּו  , ַהכַּו

נָּה ָּנִׁים לֵָּתת ַמתָּ ֻענְּי יף בְַּמֶשהּו                                                              , ֶשמְּ לְּהֹוסִׁ

נָּאִׁים ָּיך לְַּהצִׁיב תְּ ֹּא ַשי נָּה בִׁכְּלָּל ל ֹּם נַַחת רּוחַ , ַעל ַמתָּ נָּה בָּאָּה לִׁגְּר ָּון ֶשַמתָּ כֵיו אִׁם  , ֲאבָּל מִׁ

נְּיַין , כֵן נָּה בְּעִׁ י ֶשרֹוֶצה לֶָּתת ַמתָּ קָּה"גַם מִׁ ה" ַהצְּדָּ פָּה בְּלִׁמּוד ַהתֹורָּ ְּצֵָּרף לָּזֶה גַם הֹוסָּ , ֶשי

יּות נִׁימִׁ ְּגַם פְּ נִׁגְּלָּה ו ".גַם בְּ

ואיך הגיב הרבי כשקנו לו מכונית 
[לחצו על התמונה להפעלה של הוידאו]?חדשה

!כשאבא מבקש מתנה

איזה מתנות הרבי רוצה

? __________האם הרבי הסכים לקבל את המכונית החדשה שקנו לו

? ____________________איזו מתנה הרבי מעוניין לקבל

? ________ ________מתנה של לימוד התורה  מה היא גורמת לרבי



לָנּו הּוא   יד שֶׁ ַהַתְפקִּ י ָאַמר שֶׁ ָהַרבִּ

ת ָהעֹולָם לַגְֻאלָה .לְָהכִּין אֶׁ

ַהאִׁם ַהַתפְּקִׁיד ַהזֶה הּוא ַרק ֶשל  

ים"הַ  ֻבגָּרִׁ ֵאל" מְּ רָּ ִׁשְּ ?אֹו גַם קָּשּור לְּיַלְֵּדי י

_____________________________

עֹולָּם לְּטֹוב ְֹּך ֶאת הָּ , ַהאִׁם כְֵּדי לֲַהפ

כִׁין אֹותֹו לַגְֻּאלָּה יְך לֲַעשֹות , ּולְּהָּ צָּרִׁ

ים גְּדֹולִׁים בָּרִׁ ְּקָּא דְּ ?ַדו

____________________________

י ַמֲעֵשה טֹוב ֶשל יֶלֶד  ה חָּשּוב לַָּרבִׁ כַמָּ

ד י ֶאחָּ ְּהּודִׁ ? י

____________________________

אתה , מענדי
נראה מאד 

!מרוגש
קרה משהו

אני בא כעת מהמזכירות , כן
וקיבלתי מענה מהרבי שבאמת  

גורם לי מאד להתרגש

לילד קטן  ? מענה אליך
מה כבר יכולת ? כמוך

ביקשת ברכה  ? לכתוב לרבי
או עצה , שתנצח במשחקים

איפה להתחבא  
??? במחבואים

!ממש לא
נכון תמיד הרבי מבקש  בכל 
התוועדות שנוסיף במעשים 

אז כתבתי לרבי . טובים
שהחלטתי לקום כל בוקר קצת 

יותר מוקדם ולהגיד ברכות 
.השחר יותר בכוונה

על  '  הקהרבי כתב בכתב ידו 
:הפתק שהכנסתי

, החייתני
כמו מים קרים לנפש עייפה

כך את  -הצלחתי לשמח כל
זה באמת מאד מרגש, הרבי

ומה כבר , נוווו
ענה לך הרבי  
על דבר כזה 

?קטנטן

אבל , גם אני פעם חשבתי כך
שמעתי מהמלמד בכיתה 

שהרבי אמר בהתוועדות שכל  
פעולה טובה ואפילו של ילד  
קטן יכולה להכריע את כל 

ובמיוחד אם עושים  , העולם
.אותה  באמת מכל הלב

, אתה באמת צודק
אבל זה חידוש גדול 

הרי הרבי רוצה , בשבילי
שנהפוך את העולם  

וחשבתי שהוא ישמח רק 
אם נעשה דברים גדולים 

שמשפיעים על הרבה  
!אנשים

!החייתני



י ,ַרבִׁ

י ַרבִׁ ַרבִׁי  , ַהיֹום בְּיֹום ַהֻהלֶֶדת ֶשל הָּ ָּלֹו ֶשל הָּ כְֶּשַמז

, גֹוֵבר

ָּיכּות ֶשלִׁי  ְַּהַשי ַקשְּרּות ו תְּ צֹונִׁי לְַּחזֵק ֶאת ַההִׁ בִׁרְּ

ה וֲַחשּובָּה, לַָּרבִׁי ְּקָּרָּ נָּה י ְּלֵָּתת לַָּרבִׁי ַמתָּ .ו

ְֵּדי  ְּנַַחת רּוַח ַעל י ה ו חָּ ֹּם לַָּרבִׁי שִׁמְּ צֹונִׁי לִׁגְּר בִׁרְּ

ה טֹובָּה לָּטָּ .ַקבָּלַת ַהחְּ

צֹונִׁי לְּהֹודֹות לַָּרבִׁי ַעל כָּל ַהּטֹובֹות אֹות, בִׁרְּ ,  ַההֹורָּ

יַע עָּלַי פִׁ ַרבִׁי ַמשְּ כֹות ֶשהָּ ְַּהבְּרָּ ֹּחֹות ו ְֵּדי  . ַהכ ַעל י

י ֶשבִֵׁקש   יף בְּלִׁימּוַדי ּובְַּמֲעַשי ַהּטֹובִׁים כְּפִׁ ֶשאֹוסִׁ

ים ֹּר פְּעָּמִׁ פ י ֵאין סְּ ַרבִׁ .הָּ

י ים , ַרבִּ י לְַהְחלִּיט ְדָברִּ ְפָשרּותִּ ָאְמנָם ֵאין ְבאֶׁ

י לְַהְחלִּיט ֲאָבל , גְדֹולִּים ְפָשרּותִּ הּו ֵכן ְבאֶׁ ַמשֶׁ

גַם -ָקָטן  ת ָכל  שֶׁ יַע אֶׁ הּוא יָכֹול לְַהְכרִּ

ָהעֹולָם לְַכף זְכּות

לרבינותנים מתנה 

ההחלטה הטובה שלי 
של הרביז"הקטח יום ההולדת "תשע'א ניסן ה"לכבוד י

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

'תחי/'שיחי' ___________________________ הת

'תחי___________________________ת מרת /בן

____________________________

______________________: מהעיר

________________________במדינת 

 ההכנה שבפנקסאת כל משימות מילאתי


