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 ה"ב



רבים המחפשים   ה"ב
ומבארים מעלות  
וגדולת נשיאי 

ונשיא , ד בכלל"חב
ק  "הוא כ, דורינו

, מ"הכר "אדמו ח"מו
בפרט בעניינים  

 איש: שונים
, גאון, נפש מסירות

, צדיק, בעל מידות
, בעל רוח הקודש

בניסים  מלומד 
 . ועודועוד 

 

 



 ה"ב

על פי ההגדרה , וגדלו ביותר שבחים אלו
מהו , מהו מסירות נפש, בתורת החסידות

 .'גאון וכו

, ונוסף על זה. העיקר חסר כאן –ובכל זה 
חשוב ביותר הוא , שהוא עיקר בעצם

, וביחוד לנו, בייחוד משום שנוגע ביותר
מה שהוא  –וזהו . קהל חסידיו ומקושריו

 .ד"ונשיא חב, הנשיא



 ה"ב



 ה"ב

אלו אשר : והנה כמה סוגים בנשיאים
ואלו אשר , השפעתם בבחינת פנימיות

ובזה גופא . השפעתם בבחינת מקיף
אם השפיעו בתורת הנגלה או : חילוקים

לימדו דרכי  , הנסתר או בשניהם יחדיו
המשיכו השפעות , העבודה והחסידות

 .'וכו' גשמיות וכו

,  ל"בהם כמה מבחינות הנ' שהי, וישנם כאלו
 .או גם כולם



 ה"ב

מאז ועד עתה ענין  ' וזה הי
ק  "מן כ, ד"הנהגת נשיאי חב

  ח"מוק "ר הזקן ועד כ"אדמו
אשר כללו  , ר ועד בכלל"אדמו

:  כל הסוגים והחילוקים
,  השפיעו בפנימיות ובמקיף

,  ח"בתורה עבודה וגמ
 ובמילא, ברוחניות ובגשמיות

התקשרותם עם השייכים   היתה
ג אברי גוף  "אליהם בכל תרי

 .ונפש המקושרים



ועל על אחד ואחת מאתנו  
היינו להעמיק , כולנו לדעת

דעתו ולתקוע מחשבתו  
אשר הוא הוא הנשיא  , בזה

ממנו ועל ידו הם  , והראש
כל ההשפעות בגשמיות 

ועל ידי  , וברוחניות
וכבר )ההתקשרות אליו 

הורה במכתביו איך ובמה 
ומיוחדים  ( מתקשרים

בשורש ושורש השורש עד  
 .  'כולמעלה מעלה 

 ה"ב



 ה"ב

לימוד 
 תורתו

 קיום

 הוראותיו

ציור  
פני 

 קודשו

כתיבה  
 לרבי



לימוד 
 תורתו

באיזו תדירות אתן נוהגות ללמוד שיחה של 
כתבו את  ? (כולל הלימוד בכיתה)הרבי 

של חברות  –פחות או יותר  –הממוצע 
 .הקבוצה

מצאו קטע ביום יום שהנכן מתחברות אליו  
 .והכינו ממנו כרזה



 קיום

 הוראותיו

באיזו תדירות אתן נוהגות לצאת למבצעים  
כתבו  ? ת"חתהאם אתן אומרות ? של הרבי

של חברות  –פחות או יותר  –את הממוצע 
 .הקבוצה

הכינו כרזה על החשיבות של קיום הוראותיו  
 .יציאה למבצעים/של הרבי



ציור  
פני 

 קודשו

באיזו תדירות אתן נוהגות לראות וידאו של 
?  או אפילו סתם להתבונן בתמונתו? הרבי

של –פחות או יותר  –כתבו את הממוצע 
 .חברות הקבוצה

הכינו לה מסגרת  . לפניכן תמונה של הרבי
 .מיוחדת



כתיבה  
 לרבי

? באיזו תדירות אתן נוהגות לכתוב לרבי
של –פחות או יותר  –כתבו את הממוצע 

 .חברות הקבוצה
, חשבו על סיפור הקשור לכתיבה לרבי

וכתבו אותו בצורה מעניינת 
 (קומיקס/ציורים)


