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ֶּפַתח ָּדָבר



ֶּפַתח ָּדָבר
ֵאֶליָך ַחָּיל ָיָקר ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם!

ָזִכיָת ַּבְּזכּות ַהִּנְפָלָאה ְלִהָּמנֹות ַעל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם, ַחָּיָליו ַהֶּנֱאָמִנים ֶׁשל 

ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

ֶׁשִּתְלַמד  ּוְכִפי  ְליּוַּבאִוויְטׁש',  'ֲחִסיֵדי  הּוא  ֶׁשָּלנּו,  ָהִעָּקִרִּיים  ַהִּכּנּוִיים  ַאַחד 

ַאַחד  ֶאת  ְמַבֵּטא  ַהֶּזה  ֶׁשַהֵּׁשם  ִמֵּכיָון  ְּבִמְקֶרה,  ֹלא  ְלַגְמֵרי  ֶזה   - ֶזה  ְּבֵסֶפר 

ַהְיסֹודֹות ֲהִכי ִעָּקִרִּיים ֶׁשל ַּדְרֵכי ַהֲחִסידּות - ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל.

ֵּפרּוׁש ַהֵּׁשם 'ְליּוַּבא' ְּברּוִסית הּוא - ַאֲהָבה, ְוָאנּו ִנְקָרִאים ֲחִסיֵדי ְליּוַּבאִוויְטׁש 

- ִּכי ָחִסיד ֲאִמִּתי הּוא ֶאָחד ָּכֶזה ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתית.

ַּבֵּסֶפר ֶׁשְּלָפֶניָך ִּתְלַמד ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִמְצַות ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַהַּיַחס 

ֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו ְלִמְצָוה ֲחׁשּוָבה זֹו, ָּתִבין ַעד ַּכָּמה ַהִּמְצָוה ַהּזֹו עֹוֶזֶרת 

ְלָך ַּבִּמְלָחָמה ֶׁשל ַהָּצָבא ֶׁשָּלנּו, ַוֲאִפּלּו ְּתַקֵּבל ַהְדָרָכה ַמֲעִׂשית ֵאיְך ֶאְפָׁשר 

ַמִּכיר  ֶׁשַאָּתה  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ָּבְרחֹוב,  רֹוֶאה  ֶׁשַאָּתה  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶלֱאֹהב  ְלַהְתִחיל 

אֹותֹו.

ּוְגדֹוֵלי  ְנִׂשיֵאינּו  ַרּבֹוֵתינּו  ַעל  ְמַרְּתִקים  ִסּפּוִרים  ִׁשַּלְבנּו  ַהֵּסֶפר  ְלֹאֶרְך 

ַהֲחִסיִדים, ֶׁשהֹוְפִכים ֶאת ַהְּקִריָאה ְוַהִּלּמּוד ַּבֵּסֶפר ְלָׁשָעה ֶׁשל ֲחָוָיה ֲחִסיִדית 

ַמְחִּכיָמה ּוְמַהָּנה.

•

ָאנּו ְמַאֲחִלים ְלָך ֶׁשַהִּלּמּוד ַּבֵּסֶפר ַיֲעֹזר ְלָך ַלֲהֹפְך ְלָחִסיד ַּבַעל ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 

ּבֹוֶעֶרת, ּוְבטּוִחים ִּכי ַהִהְתַחְּזקּות ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְּתַבֵּטל ֶאת ִסַּבת ַהָּגלּות, 

ָהֲאִמִּתית  ַּבְּגֻאָּלה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּׁשֵלָמה  ַהִהְתַּגּלּות  ֶאת  ּוְתָזֵרז 

ְוַהְּׁשֵלָמה.

 ְּבַהְצָּדָעה

ְּתנּוַעת ַהֹּנַער ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
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ָבָרק 1

ְּבַאֲהָבה ְנַנֵּצַח
ְמֻיּחד ָׁשל  ָּקָׁשר הד ל הד ד ּבֹו עד ִנְלמד
ּ ִיְׂשּרֵאל ֲהבד ּ אד ֵּׁשם' ְלִמְצוד 'ִצְבאֹוּ הד



ַמה ֶּזה ִּבְכָלל 'ָצָבא'?

ִמי ֲאַנְחנּו? ִצְבאֹות ַהֵּׁשם!*

ּוַמה ַּתְפִקיֵדנּו? ְלִהָּלֵחם!

ְׁשֵאָלה  ְּכָבר  ֹזאת   – 'ָצָבא'?  ְּבֵׁשם  ַיַחד  ֶׁשִּנְלָחִמים  ְלַחָּיִלים  קֹוְרִאים  ְוָלָּמה 

טֹוָבה...

ַהֹּכַח  ְוֹיִפי1.  "ִצְביֹון"  ִמְּלׁשֹון  נֹוָסף:  ֵּפרּוׁש  'ָצָבא'  ַלִּמָּלה  ֵיׁש  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְלׁשֹון 

ְוָהָעְצָמה ַהְמֻיָחִדים ֶׁשל ַהָּצָבא ַמִּגיִעים ַּדְוָקא ִמֶּזה ֶׁשַּבָּצָבא ֵיׁש ֲהמֹון סּוִגים 

ֶׁשל ַחָּיִלים, ַוֲהמֹון ְּפֻלּגֹות ִעם ַּתְפִקיִדים ׁשֹוִנים. ְוָכל ְּפֻלָּגה ִעם ַהֻּמְמִחּיּות 

ַהֹּכַח  ֶאת  יֹוְצִרים   – ֶׁשּלֹו  ַהְמֻיָחִדים  ַהּכֹחֹות  ִעם  ַחָּיל  ְוָכל  ֶׁשָּלּה,  ַהְמֻיֶחֶדת 

ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהָּצָבא ְלִהָּלֵחם ּוְלַנֵּצַח.

ְּתַנּסּו ֶרַגע ַלְחֹׁשב ֶמה ָהָיה קֹוֶרה ִאם ַּבָּצָבא ָהיּו ַרק ַחָּיִלים ִעם ַטְנִקים. ַהִאם 

ֵהם ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַנֵּצַח? ַמה ִּפְתאֹום! ִּבְׁשִביל ְלַנֵּצַח ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ַּגם ַצְנָחִנים, 

ִּבְמקֹומֹות  ְוַגם  ָּבנּוי  ֶׁשַטח  ְּבתֹוְך  ַּגם  ְלִהָּלֵחם  ֶׁשּיֹוְדִעים  ַחָּיִלים  ְמטֹוִסים, 

ֶׁשַּטְנִקים ֹלא ְיכֹוִלים ְלִהָּכֵנס ֲאֵליֶהם, ְועֹוד ֲהמֹון סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ְּפֻלּגֹות.

ַּכּמּוָבן, ֶׁשֹּלא ַמְסִּפיק ַרק ֶׁשִּיְהיּו ְּפֻלּגֹות ׁשֹונֹות, ֶאָּלא ָצִריְך ַּגם ֶׁשֻּכָּלם ִיָּלֲחמּו 

ַיַחד, ִיְהיּו ְּבֶקֶׁשר ָרצּוף ְוַיַעְזרּו ֶאָחד ַלֵּׁשִני – ְוַרק ָּכְך ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ֶאת 

ַהִּנָּצחֹון.

ֶּׁשהּוא  ּוַמה  רֹוֶצה  ֶּׁשהּוא  ַמה  ַיֲעֶׂשה  ַּבָּצָבא  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִאם  ֵמִבין  ֶאָחד  ָּכל 

ָעלּול  הּוא  ַהְּׁשִנָּיה,  ַלְּפֻלָּגה  ַיֲעֹזר  ְוֹלא  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבְּפֻלָּגה  ִיְתַחֵּׁשב  ְוֹלא  ֵמִבין 

ִלְגֹרם ְלֶהְפֵסד ּוְלִכָּׁשלֹון ֶׁשל ָּכל ַהַּמֲעָרָכה. הּוא ָעלּול ֲאִפּלּו ַחס ְוָׁשלֹום ִלְפֹּגַע 

ְּבָטעּות ַּבַחָּיִלים ֶׁשֲאמּוִרים ַלֲעֹזר לֹו ִּבְמקֹום ִלְפֹּגַע ָּבאֹוֵיב!

ַיַחד,  ִיָּלֲחמּו  ֶׁשֻּכָּלם  ֶזה  ַּבָּצָבא  ֲחׁשּוִבים  ֲהִכי  ַהְּדָבִרים  ֶׁשַאַחד  ַהִּסָּבה  ֹזאת 

ַיַעְזרּו ְוִיְתְמכּו ֶאָחד ַּבֵּׁשִני. ַרק ָּכָכה ְמִביִאים ֶאת ַהִּנָּצחֹון.

1. ספר המאמרים תש"ל, עמוד 120 )באתי לגני אות ג'(.

* להרחבה נוספת, ראו גם בספר 'צבאות השם' פרק 15 – "אהבה אחדות ולכידות", ובספר '12 הפסוקים' פרק 11 
– "ואהבת".
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ָהַאְחדּות ְוָהַאֲחָוה – ֶזהּו ַהֹּכַח ַהְמֻיָחד ֶׁשל ַהָּצָבא.

ְּבַאֲהָבה ְנַנֵּצַח

ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַּבָּמָׁשל, ָּכָכה ֶזה ַּגם ַּבִּנְמָׁשל: ֲאַנְחנּו ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם', 

ְוַהַּמָּטָרה ֶׁשל ֻּכָּלנּו ִהיא ְלִהָּלֵחם ַּבֵּיֶצר ָהַרע ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ֲאָבל ִּבְׁשִביל 

ְלַנֵּצַח – ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים ְלִהָּלֵחם ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְמֻיֶחֶדת.

ִהֵּלל  ְיהּוִדי, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר  ְיסֹוִדית ֵאֶצל ָּכל  ִמְצָוה  ִיְׂשָרֵאל ִהיא  ַאֲהַבת  ָנכֹון, 

ֵהן ַרק  ַהִּמְצוֹות  ְוָכל ְׁשָאר  ֻּכָּלּה,  ִיְׂשָרֵאל – ִהיא ָּכל ַהּתֹוָרה  ַהָּזֵקן ֶׁשַאֲהַבת 

'ֵּפרּוׁש' ֶׁשל ַהִּמְצָוה ַהּזֹו, ֲאָבל ֵאֶצל ַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם, ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות 

ִּבְׁשִביל  ָחׁשּוב  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ֶאְצֵלנּו  ִמֶּזה,  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה 

ֶׁשַה'ָּצָבא' ֶׁשָּלנּו ְיַנֵּצַח.

ְלִהָּלֵחם  ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשּלֹו  ַהֶּדֶרְך  ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם ֵיׁש ֶאת  ֵמַהַחָּיִלים  ֶאָחד  ְלָכל 

ַהֹּכַח  ֶאת  לֹו  ֶׁשּנֹוֵתן  ַהָּצָבא  ֶׁשל  ַהְמֻיָחד  ַהֹּיִפי  ֲאָבל  ַהְּגֻאָּלה,  ֶאת  ּוְלָהִביא 

ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ַיַחד  ִנְלָחִמים  ַהַחָּיִלים  ֶׁשָּכל  ֶזה   – ֶׁשּלֹו  ַהְמֻיָחִדים  ְוָהָעְצָמה 

ִיְׂשָרֵאל.

ִאם ָחֵסר ָלנּו ַחס ְוָׁשלֹום ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ֲאַנְחנּו ֲעלּוִלים ִלְגֹרם ַחס ְוָׁשלֹום 

ְלֶהְפֵסד, ָּכְך ֶׁשִּבְמקֹום ִלְפֹּגַע ַּבֵּיֶצר ָהַרע ִנְפַּגע ְּבָחֵבר ֶׁשָּלנּו, ֶׁשַּגם הּוא ַחָּיל 

ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ִמֶּזה:  יֹוֵתר  ַהְּגֻאָּלה.  ֶאת  ְלָהִביא  ִאָּתנּו  ִנְלָחם  הּוא  ְוַגם  ַּבָּצָבא 

ּפֹוְגִעים ֶּבָחֵבר ֲאַנְחנּו ְּבֶעֶצם ּפֹוְגִעים ְּבָכל ַהָּצָבא, ּוַמִּציִבים ְלַעְצֵמנּו ִמְכׁשֹול 

ַּבֶּדֶרְך ַלִּנָּצחֹון ַהְמֻיָחל. ֹלא ֲחָבל?!...

ִמ-12  ְּכֶאָחד  ָּכמֹוָך"  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  ֶאת  ָקַבע  ֶׁשָהַרִּבי  ַהִּסָּבה  ַּגם  ֹזאת 

ַהְּפסּוִקים ֶׁשֵהם ַהְּפֻקּדֹות ֶׁשל ָהַרַּמְטָּכ"ל ְלַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים 

ָלַדַעת ֶׁשַהִּמְצָוה ֶׁשל ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ִהיא "ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה", ְוִהיא ַׁשֶּיֶכת 

ִּבְמֻיָחד ֵאֵלינּו ַהַחָּיִלים.

ֹלא ַרק ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶלֱאהֹב ֶאת ְׁשָאר ַהַחָּיִלים ַּבָּצָבא ְוֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים 

ְּכמֹו  ַמָּמׁש  אֹוָתם  ֶלֱאֹהב  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו   – ִמֶּזה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ֶאָּלא  ֻּכָּלם, 
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ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ַעְצֵמנּו. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְדֹאג ַלֵּׁשִני ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ֹאֶפן 

ּוְבאֹוָתּה ַחּיּות ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ְלַעְצֵמנּו2.

ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַה'ְּפֻקָּדה' ַהּזֹו ִהיא ַּכּמּוָבן – ֶׁשַהְּדָאָגה ֶׁשִּלי ִליהּוִדי ֵׁשִני ַּתֲעֹזר לֹו 

ְלַמֵּלא טֹוב יֹוֵתר ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ְּבתֹור ַחָּיל ַּבָּצָבא, ְוָכְך ַּגם הּוא ִיְצָטֵרף 

ַלַּמֲאָמץ ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהִּמְלָחָמה – ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה3.

ַחָּיל – 24 ָׁשעֹות ִּביָמָמה

ִאם ִּתְפְּתחּו ֶאת ַהִּׂשיחֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָהַרִּבי, ּתּוְכלּו ִלְראֹות ֶׁשִּכְמַעט ְּבָכל 

ַאֲהַבת  ִמְצַות  ֶאת  ַמְזִּכיר  ָהַרִּבי  ַהֵּׁשם,  ִצְבאֹות  ְלַחָּיֵלי  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהַרִּבי  ַּפַעם 

ִיְׂשָרֵאל – ָּדָבר ַהַּמְרֶאה ַעל ַהֲחִׁשיבּות ְוַהַּׁשָּיכּות ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ִמְצָוה זֹו ְלַחָּיֵלי 

ִצְבאֹות ַהֵּׁשם.

ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָהַרִּבי ִּבֵּקׁש ֶׁשַּיַעְרכּו ַּתֲהלּוכֹות ַל"ג ָּבֹעֶמר ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ַהְיָלִדים, 

ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ְלַקֵּׁשר ֶאת ַהַּתֲהלּוכֹות ִעם... ִנַחְׁשֶּתם ָנכֹון – ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל!

ֶׁשַהַחָּיִלים  יֹום-יֹוִמית  ְּפֻקָּדה  ִהיא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַאֲהַבת  ְלִהְתַנֵהג  ַההֹוָרָאה 

ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם ְצִריִכים ְלַקֵּים אֹוָתּה ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע.

ַעל ָּכְך ֵיׁש ִסּפּור ְמֻיָחד ֵמַאְדמֹו"ר ַהַּמֲהַר"ׁש:

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַאְדמֹו"ר ָהַרַּׁש"ּב ַלִּגיל ּבֹו הּוא ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתַּגֵּיס ַלָּצָבא ָהרּוִסי, 

ָאַמר לֹו ָאִביו ַאְדמֹו"ר ַהַּמֲהַר"ׁש:

ֵמֶהם  ִלְלֹמד  ֶׁשָּצִריְך  ַוֲחׁשּוִבים  ְנחּוִצים  ִעְנָיִנים  ַּכָּמה  ֵיׁש  ַהָּצָבא,  ַּבֲעבֹוַדת 

ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם.

ַהַחָּיל, הּוא ָּתִמיד ַחָּיל, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵכל – הּוא ַחָּיל, ְּכֶׁשהּוא הֹוֵלְך ָּבְרחֹוב – הּוא 

ַחָּיל, ְּכֶׁשהּוא ְמַדֵּבר – הּוא ַחָּיל, ְּכֶׁשהּוא ָיֵׁשן – הּוא ַחָּיל. הּוא הֹוֵלְך ִליֹׁשן ַחָּיל 
ְוָקם ַחָּיל!4

2. שיחות קודש תשל"ו חלק ב' עמוד 200.
3. התוועדויות תשמ"ג חלק ב' עמוד 1102.

4. לקוטי דיבורים חלק ב' עמוד שנ.
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ֵמַהִּסָּבה ַהֹּזאת, ַחָּיל ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם ָצִריְך ָּתִמיד ְלִהְתַנֵהג ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ִּכי 

הּוא ַחָּיל ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ְּבַחָּייו.

ְּכָבר ִמִּגיל ָצִעיר

ַהַהְנָהָגה ֶׁשָּלנּו ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ְּכַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם, ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּכָבר 

ִמִּגיל ָקָטן, ְּכמֹו ֶׁשָהַרִּבי ְמַסֵּפר ַעל ַאְדמֹו"ר ָהַרַּׁש"ּב5:

ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ַהַחָּיט  ִהִּגיַע  ַאְרַּבע,  ְּבִגיל  ָקָטן  ֶיֶלד  ָהָיה  ָהַרַּׁש"ּב  ַאְדמֹו"ר  ַּכֲאֶׁשר 

ָאִביו, ַאְדמֹו"ר ַהַּמֲהַר"ׁש, ְוֵהִביא ֶאת ַהֶּבֶגד ֶׁשִּסֵּים ִלְתֹּפר.

ְּכמֹו  ָיָצא  הּוא  ְוִאם  ַמְתִאים  הּוא  ִאם  ִלְראֹות  ַהֶּבֶגד  ֶאת  ָמַדד  ֶׁשַהַחָּיט  ַּבְּזַמן 

ֶׁשָּצִריְך – ָרָאה ַאְדמֹו"ר ָהַרַּׁש"ּב ִּפַּסת ַּבד ְמַבְצֶּבֶצת ִמִּכיס ִמְכָנָסיו ֶׁשל ַהַחָּיט, 

ּוִבְתִמימּות - ָמַׁשְך ְוהֹוִציא ֶאת ַהֲחִתיָכה – ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ֵמַהַּבד ֶׁשָּקנּו ַעל ְמָנת 

ִלְתֹּפר ֶאת ַהֶּבֶגד.

ַהַחָּיט ִהְתַּבֵּיׁש ְמאֹוד, ְוֵהֵחל ְלַהְסִּביר ֶׁשהּוא ֹלא ִהְתַּכֵּון ַחס-ְוָׁשלֹום ָלַקַחת ֶאת 

ַהֲחִתיָכה ַהּזֹו ְלַעְצמֹו, ְוהּוא ַרק ָׁשַכח ְלַהְחִזיר אֹוָתּה...

ַּכֲאֶׁשר ָעַזב ַהַחָּיט ֶאת ַהַּבִית, ָּפְנָתה ָהַרָּבִנית ִרְבָקה ֶאל ְּבָנּה ַאְדמֹו"ר ָהַרַּׁש"ּב 

ְוָאְמָרה לֹו: ַּדע ְלָך ֶׁשִּבְגָלְלָך ַהַחָּיט ִהְתַּבֵּיׁש, ְוַאָּתה ִהְלַּבְנָּת ֶאת ָּפָניו.

ַאְדמֹו"ר ָהַרַּׁש"ּב ָׁשַמע ֶאת ְּדָבֶריָה ֶׁשל ִאּמֹו ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות.

ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ָהַרַּׁש"ּב  ַאְדמֹו"ר  ִנְכַנס  ַהָּיִמים  ּוְבַאַחד  ָׁשבּועֹות,  ִמְסַּפר  ָחְלפּו 

ָאִביו, ַאְדמֹו"ר ַהַּמֲהַר"ׁש, ְוָׁשַאל אֹותֹו ֵּכיַצד ִנָּתן ְלַתֵּקן ָעוֹון ֶׁשל ַהְלָּבַנת ָּפִנים. 

ָׁשַאל אֹותֹו ָאִביו: "ּוַמּדּוַע ַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹוִתי ְׁשֵאָלה זֹו?", ַאְך ַאְדמֹו"ר ָהַרַּׁש"ּב 

רֹוֶצה  ַרק  ְוָאַמר ֶׁשהּוא  ַהְּׁשֵאָלה,  ֶאת  ָלָּמה הּוא ׁשֹוֵאל  ְלַסֵּפר  ָהָיה מּוָכן  ֹלא 

ָלַדַעת ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ֶאת ֶהָעוֹון ַהֶּזה...

ַּכֲאֶׁשר ָׁשֲאָלה אֹותֹו ִאּמֹו ָהַרָּבִנית ַמּדּוַע ֹלא ָרָצה ְלַסֵּפר ְלַאָּבא ֶאת ַמה ֶּׁשֵאַרע, 

"ַמְסִּפיק  ַאְרַּבע!...(:  ֶּבן  ַהֹּכל  ְּבַסְך  ָאז  )ֶׁשָהָיה  ָהַרַּׁש"ּב  ַאְדמֹו"ר  ָלּה  ֵהִׁשיב 

ֶׁשִּנְכַׁשְלִּתי ַּבֲעוֹון ַהְלָּבַנת ָּפִנים, ַמּדּוַע ֶׁשֶאָּכֵׁשל ַּגם ִּבְרִכילּות ְוָלׁשֹון ָהַרע?...".

5. שיחת שבת פרשת וירא, כ' מר-חשון ה'תשל"ז.
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ִמִּסּפּור ֶזה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ַמהּו ִחּנּוְך ֲחִסיִדי – ְּכָבר ְּבִגיל ָקָטן ֶיֶלד 

ְיהּוִדי ָצִריְך ָלַדַעת ְלִהָּזֵהר ּוְלִהְתַנֵהג ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ְוַכֲאֶׁשר הּוא ִנְכָׁשל ַחס 

ְוָׁשלֹום – ֶזה ָצִריְך ִלְכֹאב לֹו ְוהּוא ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלַתֵּקן ֶאת ֶזה.

ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהַבת  ַהְמֻיָחד  ָמה  ֲאִמִּתית?  ִיְׂשָרֵאל  ְלַאֲהַבת  ַמִּגיִעים  ֵאיְך 

ֲחִסיִדים?

ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשִּתְלְמדּו ַּבֵּסֶפר ֶׁשַאֶּתם ַמְחִזיִקים ַּבָּיד...

– ִנָּפֵגׁש ַּבְּפָרִקים ַהָּבִאים.

· ַהֵּפרּוׁש ֶׁשל ַהִּמָּלה 'ָצָבא' ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש הּוא ַּגם ִמְּלׁשֹון "ִצְביֹון" – ִּכי 
ַהֹּיִפי ֶׁשל ַהָּצָבא ָּתלּוי ְּבָכְך ֶׁשָּכל ַהְּפֻלּגֹות ְוָכל ַהַחָּיִלים ִנְלָחִמים ַיַחד 

ּוְמַסְּיִעים ֶאָחד ַלֵּׁשִני.

· ְּכמֹו ֶׁשְּבָצָבא ָרִגיל ַהֵּתאּום ֵּבין ַהְּפֻלּגֹות ּוֵבין ַהַחָּיִלים הּוא ֶזה ֶׁשּמֹוִביל 
ַלִּנָּצחֹון, ָּכְך ַּגם ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם – ְמַנְּצִחים ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ּוְמִביִאים ֶאת 

ַהְּגֻאָּלה ַּדְוָקא ְּבֶאְמָצעּות ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל.

· ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ּפֹוְגִעים ַחס ְוָׁשלֹום ְּבָחֵבר – ֲאַנְחנּו ּפֹוְגִעים ְּבַחָּיל ֶׁשָאמּור 
ְלִהָּלֵחם ְלִצֵּדנּו, ּוְבֶעֶצם ֲאַנְחנּו ַמִּציִבים ְלַעְצֵמנּו ִמְכׁשֹול ַּבֶּדֶרְך ַלִּנָּצחֹון!

ַההֹוָרָאה  ִהיא  ַהֵּׁשם,  ִצְבאֹות  ַחָּיֵלי  ֶׁשל  ָהִעָּקִרּיֹות  ַהְּפֻקּדֹות  ַאַחת   ·
"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך", ֶׁשָהַרַּמְטָּכ"ל ָקַבע ִּב-12 ַהְּפסּוִקים.

לֹו  ֶאְדַאג  ֶׁשֲאִני  ָּכְך,  ְּכֵדי  ַעד  ְּגדֹוָלה  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֶלָחֵבר  ָהַאֲהָבה   ·
ַמָּמׁש ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ּדֹוֵאג ְלַעְצִמי, ְּבאֹותֹו ֶמֶרץ ּוְבאֹוָתּה ִהְתַלֲהבּות...

· ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַהְּדָאָגה ְוָהֶעְזָרה ֶלָחֵבר, ִהיא ְּכֵדי ְלַסֵּיַע לֹו ְלַמֵּלא ָּכָראּוי 
ֶאת ַּתְפִקידֹו ְּכַחָּיל ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

· ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַחָּיל ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע 
ְּבַחָּייו.

· ָצִריְך ְלַהְתִחיל ְלִהְתַנֵהג ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְּכָבר ִמִּגיל ָקָטן.

   ְּבֶפֶרק ֶזה ָלַמְדִּתי
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ֶּפֶרק 1

ְּבַחן ֶאת ַעְצְמָך
1. ָמה ַהֶּקֶׁשר ַהְמֻיָחד ֵּבין 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם' ְו'ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל'? _________
________________________________________________

2. ָמה ַהַּמָּטָרה ֶׁשל 'ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל' ֵּבין ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם? _________
________________________________________________

ָּבָכה? __________________________ ָהַרַּׁש"ּב  ַאְדמֹו"ר  ַמּדּוַע   .3
________________________________________________

ֵאיֶזה ֹיִפי!
ַהּיֹום ָלַמְדנּו ַעל ַהֹּיִפי ַהְמֻיָחד ֶׁשֵּיׁש ְּבָכְך ֶׁשַהְרֵּבה ְּגָוִנים ִמְתַאֲחִדים 

ִלְמִציאּות ַאַחת.

ַנּסּו ִלְמֹצא ַמה ְּמֻיָחד ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהֻּמָּׂשִגים ֶׁשִּלְפֵניֶכם:

ַטָּוס - _________________________________________

ַמְקֵהָלה/ִּתְזֹמֶרת - _________________________________

ֶקֶׁשת - ________________________________________

  ַּדֵּפי ֲעבֹוָדה
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עֹוֶלה ְויֹוֵרד
ַּבַּתְׁשֵּבץ ֶׁשִּלְפֵניֶכם ֲעֵליֶכם ִלְפֹּתר ֶאת ַהַהְגָּדרֹות ְּבֵסֶדר עֹוֶלה ְויֹוֵרד. ַּבְּתִחָּלה 
ֲעֵליֶכם ְלהֹוִסיף אֹות ַאַחת ַלִּפָּתרֹון ֶׁשל ַהַהְגָּדָרה ַהּקֹוֶדֶמת )ֹלא ַחָּיב ְּבאֹותֹו 

ַהֵּסֶדר(, ּוֵמֶאְמַצע ַהַּתְׁשֵּבץ ְוֵאיָלְך – ֲעֵליֶכם ְלהֹוִריד אֹות ַאַחת:

1. אֹות ַהִּנָּצחֹון )ְּבַאְנְּגִלית(

2. ֹיִפי

3. ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבָכל יֹום ֶׁשֵעיֵנינּו ִיְראּו ֶׁשַהָּקָּב"ה ָׁשב ְלָׁשם.

4. ַאַחד ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשל ָצָבא הּוא ִמְּלׁשֹון...

5. ַּתְפִקיד ֶׁשל ַחָּיִלים ַּבָּצָבא ֶׁשְּמַרְּגִלים ֵאֶצל ָהאֹוֵיב.

6. ִעיר ֹּכֲהִנים ְידּוָעה ִּביֵמי ָּדִוד.

7. ְקִריַאת ֵזרּוז.

  ַּדֵּפי ֲעבֹוָדה
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