
למה דווקא אני? 

כיצד אוכל להשתמש בהם? 

מי המודל לתפקיד?

מה יתן לי כוח להתגבר על ההפרעות? 

מה התפקיד? 

ממי אני יכולה לשאוב השראה 
וכוח להתגברות? 

מה עלול להפריע לי במילוי התפקיד? 

אילו משאבים קבלתי? 

ב"ה

אחד, שתיים, שלוש, 
ארבע, חמש, שש, שבע

הי! ברוכים הבאים
כאן לדור השביעי

לכל אחד יש תפקיד
את השכינה להוריד
כאן, בית הנבחרים
בו כולנו משפיעים

מוסיפים עוד פעולה
להביא הגאולה

אחד, שתיים, שלוש, 
ארבע, חמש, שש, שבע

מתחילת הבריאה
זו היתה המטרה

עד משה רבינו, השביעי, 
הביא את התורה.
גם הרבי, הנשיא

הנחה אותנו, דור שביעי
את השכינה להביא, זהו "באתי לגני".

המנון

שם:

ברשת חינוך חב״ד 
כולנו "נבחרים"

נבחרנו לתפקיד 
כי השביעין חביבין
יש לנו אחריות, 

ואנחנו דוגמה
נפעל ונתמסר,

נשלים המשימה 

ברשת אהלי יוסף יצחק, 
כאן בעיר

כל ילד וילדה 
הם 'נרות להאיר'
בקיום מצוות 
ואהבת ישראל,

אנו דור שביעי - 
נביא את הגואל!



תפקיד דור השביעי )אות ג(
מעלת השביעי

ִביִעין ֲחִביִבין ְוֹלא ָּכל ַהֲחִביִבין ְׁשִביִעין, מּוָכח ִמֶּזה ֶׁשִעַּקר  ְוִהֵּנה ִמְּלׁשֹון ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה ְוָכל ַהּׁשְ
ַהַּמֲעָלה הּוא ֶזה ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי, ּוִמְּפֵני ֶזה ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ִמַּצד ֶזה הּוא ֲחִביבּותֹו, ַהְינּו ֶׁשֲחִביבּותֹו ֵאינֹו ִמַּצד 
ִעְנָין ַהָּתלּוי ִּבְבִחיָרתֹו ְרצֹונֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, ִּכי ִאם ְּבֶזה ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי, ֶׁשֶּזה ָּבא ִמַּצד ַהּתֹוָלָדה, ּוְבָכל זֹאת ִהֵּנה 

ִביִעין ֲחִביִבין. ְוָלֵכן ָזָכה מֶֹׁשה ֶׁשִּנְּתָנה תֹוָרה ַעל ָידֹו. ָּכל ַהּׁשְ

הקשר של השביעי לראשון

ִביִעין ֲחִביִבין ִנָּכר  ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר )ִּבְתִחַּלת ּבֹואֹו ְלָאֵמִריָקה( ֶׁשַּגם ָּבִעְנָין ְּדַהּׁשְ ְוִהֵּנה ֵּבֵאר ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ַמֲעַלת ָהִראׁשֹון, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ִעְנַין ְׁשִביִעי הּוא ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ָלִראׁשֹון. ּוֵבֵאר ָאז ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָהִראׁשֹון ֶׁשֶּזהּו 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִמְּפֵני ֲעבֹוָדתֹו, ְוֶׁשָהְיָתה ֲעבֹוָדתֹו ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש... 
ְּדַאְבָרָהם ָיַדע ֶׁשִעַּקר ָהֲעבֹוָדה הּוא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ֲהָוָי' ֵאל עֹוָלם, ַאל ִּתְקָרא ַוִּיְקָרא ֶאָּלא 

ַוַּיְקִריא, שגם הזולת יקרא, ְוִאם ִנְצָרְך ָלֶזה ְּבֶדֶרְך ַאַּגב ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ִהֵּנה ַּגם ֶזה ֶיְׁשנֹו. 
ָּזָכה ֶׁשִּנְּתָנה ּתֹוָרה ַעל ָידֹו  ְוָכל ָּכְך ָּגְדָלה ַמֲעַלת ֲעבֹוָדתֹו ְוַהְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ֶׁשּלֹו, ַעד ֲאֶׁשר ַּגם מֶֹׁשה ַמה ּׁשֶ
ִביִעין ֲחִביִבין, ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ָלִראׁשֹון. ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָאַמר לֹו )ְלמֶֹׁשה( ִּבְמקֹום  הּוא ִמַּטַעם ִּכי ַהּׁשְ

ְּגדֹוִלים )ַאְבָרָהם( ַאל ַּתֲעמֹד...

תפקיד השביעי

ִביִעי ְוֵאין ֶזה ָּבא ֹלא ַעל ְיֵדי ְּבִחיָרה ְוֹלא ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה, ִּכי ִאם ִמַּצד  ְוִהֵּנה ַאף ִּכי ָּגְדָלה ֲחִביבּות ַהּׁשְ
ִביִעי הּוא ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ָלִראׁשֹון שהוא יכול לבצע ֲעבֹוַדת ּוְׁשִליחּות ָהִראׁשֹון,  ַהּתֹוָלָדה... ְוָכל ַמֲעַלת ַהּׁשְ
ִכיָנה, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא  ִביִעי ֶׁשהּוא ַהַּמְמִׁשיְך ַהּׁשְ ַוַּיְקִריא. ְוֶזהּו ַהֲחִביבּות ְּדַהּׁשְ ְּדַאל ִּתְקָרא ַוִּיְקָרא ֶאָּלא 

ִכיָנה. ְועֹוד יֹוֵתר ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַּבַּתְחּתֹוִנים. ֶׁשַּמְמִׁשיְך ִעַּקר ַהּׁשְ

דור השביעי – זה התפקיד שלנו

ִביִעין ֲחִביִבין, ְּדִעם ֱהיֹות ֶׁשֶּזה ֶׁשֲאַנְחנּו  ִביִעי, ְּדָכל ַהּׁשְ ְוִהֵּנה ֶזה ּתֹוְבִעים ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו ּדֹור ַהּׁשְ
ִביִעי הּוא ֹלא ַעל ִּפי ְּבִחיָרֵתנּו ְוֹלא ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדֵתנּו, ּוְבַכָּמה ִעְנָיִנים ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ְּכִפי ְרצֹוֵננּו, ִמָּכל  ַּבּדֹור ַהּׁשְ
ִביִעין ֲחִביִבין, ֶׁשִּנְמָצִאים ֲאַנְחנּו ְּבִעְקְבָתא ִדְמִׁשיָחא, ְּבִסּיּוָמא ְדִעְקְבָתא, ְוָהֲעבֹוָדה –  ָמקֹום ִהֵּנה ָּכל ַהּׁשְ

ִכיָנה, ְוֹלא ַרק ְׁשִכיָנה ִּכי ִאם ִעַּקר ְׁשִכיָנה, ּוַבַּתְחּתֹוִנים ַּדְוָקא. ִלְגמֹר ַהְמָׁשַכת ַהּׁשְ

הדרך להוריד שכינה: על ידי אהבת ישראל בגשמיות וברוחנית )אות ו(
ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ּוְכמֹו ֵכן ְׁשָאר ַהְּנִׂשיִאים ִקְּימּו ֶזה  ת מֹוִרי  ְוִהֵּנה ָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּתַבע ֵמִאָּתנּו ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ְּבַעְצָמם, ְוהּוא ַעל ֶּדֶרְך ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה ַעל ַהָּפסּוק ַמִּגיד ְּדָבָריו ְלַיֲעקֹב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
הּוא ְמַצּוֶה ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  הּוא עֹוֶׂשה הּוא אֹוֵמר ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ְוִלְׁשמֹר, ְוֵכן ַמה ּׁשֶ ְלִיְׂשָרֵאל ַמה ּׁשֶ
ִרים ְוַׁשָּיִכים ֲאֵליֶהם ִהֵּנה ֵהם ְּבַעְצָמם  ָּתְבעּו ֵמַהְּמֻקּׁשָ עֹוֶׂשה, ְוַעל ֶּדֶרְך ֶזה הּוא ְּבהֹוָראֹות ְנִׂשיֵאינּו ֶׁשַּמה ּׁשֶ
ִּגּלּו ָלנּו ֶׁשִּקְּימּו ֶזה, הּוא ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ָנֵקל ְלַקְּיָמם. ּוְכמֹו ְּבָהִעְנָין ְּדַאֲהַבת  ִקְּימּו ְוָעׂשּו ֵּכן. ּוַמה ּׁשֶ

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ַּכָּמה ְוַכָּמה ִסּפּוִרים ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהְּנִׂשיִאים. 

אדמו”ר הזקן: סיוע ליולדת

ל ָמָרק ְוֶהֱאִכיל ְּבַעְצמֹו  ת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֶׁשִהְפִסיק ִּבְתִפָּלתֹו ְוָהַלְך ְוָקַצץ ֵעִצים ּוִבּׁשֵ ּוְלֻדְגָמא ִמְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ְליֹוֶלֶדת, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָהיּו ֲאָנִׁשים ָׁשם ַּבַּבִית. 

אדמו”ר האמצעי: אכפתיות ומסירות לזולת

ֶׁשַאְבֵרִכים  ָהִעְנָיִנים  ַעל  ְוִהְתאֹוֵנן  ִליִחידּות  ֶאָחד  ֵאָליו  ֶׁשִּנְכַנס  ֵאיְך  ָהֶאְמָצִעי,  ַאְדמֹו"ר  ת  ִמְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ִמְתאֹוְנִנים ֲעֵליֶהם. ְוִגָּלה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֶאת ְזרֹועֹו ְוָאַמר לֹו ֲהֹלא ִתְרֶאה ֶׁשָּצַפד עֹוִרי ַעל ַעְצִמי ּגֹו' ְוָכל 
ת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי  ֶזה הּוא ֵמַהַחּטֹאות ְנעּוִרים ֶׁשְּלָך. ֲאֶׁשר מּוָבן ַהְפָלַאת ְורֹוְממּות ַמֲעַלת ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ

ֶׁשִּמַּצד  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ִעָּמֶהם  רּות  ַהִהְתַקּׁשְ ָהָיה  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ָּכֵאּלּו,  ְלִעְנָיִנים  ָּיִכים  ֶׁשּׁשַ ֵמֵאּלּו  ּוִבְפָרט  ִּבְכָלל 
ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָהיּו ֶׁשֹּלא ִּכְדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי, ָּפַעל ָעָליו ֲחִליׁשּות ַהְּבִריאּות ְּביֹוֵתר, ַעד ֶׁשָּצַפד עֹורֹו ַעל ַעְצמֹו.

הצמח צדק: עזרה ליהודי כהכנה לתפילה

ת ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק, ֵאיְך ֶׁשָהַלְך קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ַלְלֹות ְּגַמ"ח ְלִאיׁש ָּפׁשּוט ֶׁשָהָיה נֹוֵגַע לֹו  ִמְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ְּבַפְרָנָסתֹו. 

אדמו”ר מהרש: נסע במיוחד להציל יהודי ברוחניות

ת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש, ֶׁשַּפַעם ָנַסע ְּבִיחּוד ִמּקּוַהָראְרט ְלָפִריז ְוִנְפַּגׁש ָׁשם ִעם ַאְבֵרְך ֶאָחד ְוָאַמר  ִמְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
לֹו: יּוְנֶּגעְרַמאן ֵיין ֶנֶסְך ִאיז ְמַטְמֵטם ַהּמֹוַח ְוַהֵּלב, ַזיי ַא ִאיד ]=אברך, יין נסך מטמטם המוח והלב. תהיה 
ת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש, ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְוָיְצָאה  יהודי[. ְוָהַלְך ָהַאְבֵרְך ְלֵביתֹו, ְוֹלא ָׁשַקט ַעד ֶׁשָּבא ִלְכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש ָהָיה ַהְּזַמן ָיָקר ִּבְמאֹד, ַעד  ִמֶּמּנּו ִמְׁשַּפַחת ְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים. ֲאֶׁשר ָידּוַע ֶׁשֵאֶצל ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ִמיִנית ַּבּבֶֹקר ָהָיה ְּכָבר ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה,  ָעה ַהּׁשְ ֶׁשַּגם ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ָהָיה ְּבִקּצּור, ּוִבְזַמִּנים ְידּוִעים ִהֵּנה ַּבּׁשָ

ּוְבָכל זֹאת ָנַסע ְנִסיָעה ְרחֹוָקה ְוָׁשָהה ָׁשם ֶמֶׁשְך ְזַמן ִּבְׁשִביל ַאְבֵרְך כּו'. 

אדמו”ר הרש”ב: פעל לביטול גזירה למעלה מדרך הטבע

ת ַאְדמֹו"ר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ִּבְתִחַּלת ְנִׂשיאּותֹו, ֲאֶׁשר ָּגְזרּו ָאז ְּגֵזָרה ֲחָדָׁשה ְוָהָיה ָצִריְך ִלְנסַֹע ַעל  ִמְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ְּדַבר ֶזה ְלמֹוְסְקָבה. ְוָאַמר לֹו ָאִחיו ַהָּגדֹול ָהַרָז"א ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן, ַהְּזַמן ָיָקר ֶאְצְלָך ְוֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע ֵהיֵטב ְׂשַפת 
ַהְּמִדיָנה ]ָהַרָז"א ָהָיה ְמֻלָּמד ְּבָׂשפֹות[ ְוַגם ַאָּתה ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ֶהֵּכרּות, ְוָלֵכן ֶאַּסע ְּבִעְנָין ֶזה ְּכִפי הֹוָראֹוֶתיָך. 

ת ַאְדמֹו"ר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ֹלא ִהְסִּכים ַעל ֶזה ְוָנַסע ְּבַעְצמֹו ְוִהְצִליַח.  ֲאָבל ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ

הרבי הריי”ץ: הקריב בגשמיות וברוחניות כדי לעשות טובה

ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר אֹודֹות ִהְׁשַּתְּדלּותֹו ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ַוֲאִפּלּו ְלִאיׁש  ְוֵכן ֶיְׁשָנם ַּכָּמה ִסּפּוִרים ִמְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ְּפָרִטי, ְּברּוָחִנּיּות אֹו ְּבַגְׁשִמּיּות. ְוִהִּניַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל ֶזה, ֹלא ַרק ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשּלֹו ִּכי ִאם ַּגם ָהרּוָחִנּיּות ֶׁשּלֹו, ַאף 
ֶׁשֶּזה ֶׁשָהָיה ֵמִטיב ִעּמֹו ִהֵּנה ֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּכָלל ַּבּסּוג ֶׁשל ֲחֵבְרָך ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ֶׁשֹּלא 

ְּבֶעְרּכֹו ְּכָלל.

הכלי שמביא לנצחון: שטות דקדושה )אות ו, ז( 

עצי שיטים מלשון שטות

ִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ִהֵּנה ִעַּקר ַהִּגּלּוי ִמֶּזה ָהָיה ְּבֵבית  ְוִהֵּנה ְּבִסּיּום ַהַּמֲאָמר ְמָבֵאר, ֲאֶׁשר ִלְהיֹות ִּכי ַמה ּׁשֶ
טּות ִּדְלֻעַּמת ֶזה  ַהִּמְקָּדׁש, ִהֵּנה ֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים ַּדְוָקא, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּכּוָָנה הּוא ַלֲהפְֹך ַהּׁשְ
ה, ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה ַאַהְנֵיּה ֵלּה ְׁשטּוֵתּה ְלַסָּבא,  והשטות של ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ִלְׁשטּות ִּדְקֻדּׁשָ

ֲעבֹוָדה ּוִבּטּול ֶׁשְּלַמְעָלה ִמַּטַעם ָוַדַעת. 

אתהפכא: להפוך את השטות ל’שטות דקדושא’

ה ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַמְּלִאים ַּכּוַָנת ַהְּבִריָאה, ֶׁשִהיא ִלְהיֹות לֹו  ְוִהֵּנה ַעל ְיֵדי ִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא ִלְׁשטּות ִּדְקֻדּׁשָ
ְלַגִּני, הּוא  ָּבאִתי  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  ִּדיָרה  ַנֲעֵׂשית  ְוִאְתַהְּפָכא  ִאְתַּכְפָיא  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוֶזה  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  ִּדיָרה  ִיְתָּבֵרְך 

ְּבַמְדֵרָגה יֹוֵתר ַנֲעֵלית ִמּקֶֹדם ַהֵחְטא.
ִביִעין ֲחִביִבין, ַאז ֲהַגם ַאז ְמ'ָהאט  ת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְוָכל ַהּׁשְ ִביִעי ִלְכבֹוד-ְקֻדּׁשַ ְוֶזה ּתֹוְבִעים ֵמִאָּתנּו, ּדֹור ַהּׁשְ
ָּדאס ִניט ַפאְרִּדיְנט אּון ִניט אֹויְסֶּגעָהאֶרעֶוועט ]=שלמרות שלא מגיע לנו ולא עבדנו על זה[, ִמָּכל ָמקֹום 
טּות ְּדֶנֶפׁש  ִכיָנה ְלַמָּטה ַמָּמׁש. ַלֲהפְֹך ַהּׁשְ ִביִעי הּוא ְלַהְמִׁשיְך ַהּׁשְ ִביִעין ֲחִביִבין ְוָהֲעבֹוָדה ְּדדֹור ַהּׁשְ ָּכל ַהּׁשְ
ַהַּבֲהִמית, ֲאֶׁשר ָיַדע ֱאיַנׁש ְּבַנְפֵׁשּה  ַאז ֶער ָהאט ָּדאס, אּון ֶּדעם ָקאְך פּון ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ָוואס ֶער ָהאט ָּדאס 
אּון ֶאְפָׁשר ַאָמאל ָנאְך ִניֶדעִריֶקער, ]=יודע האדם בעצמו שיש בו את השטות הזו ואת החיות של נפש 

ה. הבהמית, לפעמים נמוך מזה[ ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ְוַלֲהפְֹך ֶאת ֶזה ִלְׁשטּות ִּדְקֻדּׁשָ

מאמר באתי לגני, תשי”א


