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 מוכרח להיות
הקדמת נעשה לנשמע

שאלות  עשרה  בשתים  שמסיים  ה'  מיום  למכתבו  במענה 
וכותב שיש עוד לשאול, אבל אין לדבר סוף.

הנה לבד זאת שלא במכתב יכולים לענות על שתים עשרה 
שאלות כאלו, העיקר שכאשר ישיבו על אלו השתים עשרה, 
מן  במספרן  גדולות  ועוד  במקומן  אחרות  יציג  היצר  הנה 

הסתם.
והעיקר שלבחור כגילך אין זה ענין לחפש שאלות ולחשוב 
שזה שלא קבלת ע"ע תשובה על כל השאלות, זוהי הסיבה 
מה שחסר בהתמדה ושקידה. ענינו של בן ישיבה בכלל — הוא 
ללמוד תורה ולחפוץ להבין מה שכתוב בה, וכלל וכלל לא 
יכולים לחדש קושיא שאחרים לא  לחתור )גריבלען( אפשר 

עמדו על זה, ולחקור מי יוכל לתרצה.
הרפואה  חכמת  להתלמד  שמתחיל  אחד  כמו  ולדוגמא 
שמוכרחים  למוריו  יודיע  ההתחלה,  אחר  ולמחרת  להבדיל, 
לתרץ לו מדוע כאשר מרפאים ענין זה וזה נותנים כדורים 
מרים, אפשר יכולים להיות הכדורים מתוקים, מדוע צריכים 
זה  על  הבט  ומבלי  וכיו"ב,  וכו'  ניתוח  בלי  ירפאו  לנתוח, 
הנה  בישיבה,  אתה  שלומד  שנים  שתי  שכבר  הנך  שכותב 
רחוק  אפשר  זה  הנה   — הק'  בתורתנו  שישנו  העומק  לגבי 
יותר מאשר הידיעה של המתחיל ללמוד חכמת הרפואה יום 

הראשון, לגבי ידיעת רופא שגמר.
מה  להבין  צריכים  שלא  לאמר,  בזה  כוונתי  שאין  מובן 
שכתוב בתורה, ואדרבה זהו חיוב ללמוד תורה באופן ובדוקא 
להבינה, אבל מוכרח להיות הקדמת נעשה לנשמע, ענין של 
קבלת עול, שאז אין מניחים עצמו לבלבול מהיצר מללמוד 
ישנה איזה קושיא,  ואז אפילו אם  תורה בהתמדה ושקידה, 
זה על ההתמדה והשקידה, ובפרט כאשר תעבור  אין פועל 
עוד הפעם על השתים עשרה קושיות, הנה כמו שכותב אתה 
ישראל  גדולי  שבודאי  דברים  זה  מכתבך,  בתחלת  בעצמך 
ושקידה  בהתמדה  תורה  אנו שלמדו  ויודעים  זה,  על  עמדו 
וקיימו מצות בהידור הכי גדול, שמזה מובן א( שישנו תירוץ 
משביע רצון, ב( ואם יש פרט שלא מובן כולו, בשכל, אין זה 
נוגע לגמרי לההנהגה כמו שיהודי צריך להתנהג ע"פ התורה, 
כביכול,  מבין  שהקב"ה  מה  מבין  לא  שאדם  הפלא  מהו  כי 
אדרבה הפלא הוא בנהפוך, שיש ענינים מחכמתו ורצונו של 
הקב"ה שהיא התורה, שאדם שהוא בעל גבול מבינו בשכלו 

הגבולי.
ולחפש  זיך(  )גריבלען  החתירה  דרך  שתעזוב  רצון  ויהי 
קושיות, שזה לגמרי לא מענינך, ותתן עצמך לקיים מאמר 
המשנה אני נבראתי לשמש את קוני, ובפרט כאשר מתקרבים 
נעשה  הקדמת  ע"י  קבלוה  שכנ"ל  תורתנו  מתן  לזמן  אנו 
לנשמע וכמרז"ל שכן דוקא צריך להיות שאז תומת ישרים 

תנחם, ובאם אחרת ח"ו וכו' )עיין מסכת שבת פ"ח סע"א(.
)ממכתב כ"ז אייר תשי"ז(



העצם  מתגלה  שיהי',  ענין  באיזה  היצר, 
)ראה  האמתי  ורצונו  האמתית  והטבעיות 

רמב"ם הל' גירושין ספ"ב(.
ובזה גם כן המענה לכתבו אשר קשה לו 
השמירה וההקפדה על ההלכות, או שנדמה 
לו שמקיים מתוך פחד וכו', שאין אלו אלא 
ממש,  בהם  שאין  ודמיונות  היצר  פתויי 
שהוא  שאדרבה,  יראה  עליהם  וכשיתגבר 
מתאים  ה'  את  ועובד  מאמין,  בן  מאמין 
ושננתם  גו'  אלקיך  ה'  את  ואהבת  להכתוב 

לבניך גו' וקשרתם לאות על ידך גו'.
מזכירים  שכן  אמו,  ושם  שמו  יכתוב  אם 
מכתבו,  בתוכן  ה'  לברכת  אזכירו  בתפילה, 
כולל ג"כ לעבוד את ה' מתוך מנוחת הנפש 
מתוך   – עלינו  וכמצווה  הגוף,  ומנוחת 

שמחה, וגם מתוך הרחבה כפשוטה.
בכבוד ובברכה.

)ממכתב כ"ז סיון תש"מ(

מוכרח להיות כולו זכאי!
... במ"ש אודות . . שי', שכבר אזלו ותמו 
הסתירה  מובנת  אתו,  לדבר  האותיות  כל 
מזה למה שמסיים אחרי כן שבדבוריו מאז 
הוא עומד. שהרי כיון שאין אמת אלא תורה 
והוראותי', וידועה ג"כ אחת ההוראות שלה 
האמור  לקיים  רוצה  ישראל   איש  שכל 
הרע  שיצרם  כאלו  שישנם  אלא  בתורה 
אנסם )ולכן מועילה כפי', כיון שאינה אלא 
הסרת האונס( וכפי', הרי, לפעמים, בדברים 
ופשיטא  אחר,  באופן  מאשר  ביותר  חזקה 
שהיא נעימה יותר, הרי כל זמן שאין הזזה 
 – מוכחת  ראי'  ה"ז  האמור,  של  בעמדתו 
אליו.  כלומר  עמו  אתו  דברו  לא  שעדיין 
חז"ל  ביארו  תוכיח  הוכח  המצוה של  והרי 
שהיא עד כדי נזיפה עד כדי קללה ועד כדי 
הכאה. והנ"ל הוא ע"פ דין שבתורת הנגלה, 
ועאכו"כ לפנים משורת  הדין וע"פ פנימיות 
התורה. והמפורסמות – אשר, סו"ס, בל ידח 
ממנו נדח. ובפרט שקרב קץ הגלות ומוכרח 
להיות כולו זכאי. וידוע הפירוש בזה שהרע 

נפרד מהטוב לצד א' כולו זכאי כו' — בודאי 
שיש לפעול על הנ"ל. . .

)ממכתב ד' ניסן תשי"ח(

שלווה פנימית
ראשי  כותבת  בם  מכתבי',  לשני  במענה 
פרקים מחיי', מצב רוחה, ומצבה בכלל בזמן 

האחרון, וכולי.
והנה בכלל אין פלא בחוסר שלוה פנימית 
באיש או אשה הישראלית אם אין הנהגתם 
היום-יומית מתאימה לטבע הפנימי והעצמי 
שלהם, זאת אומרת מתאימה למה שנאמר 
מבני  ואחד  אחד  לכל  ביחס  הק'  בתורתנו 
עמנו: בנים אתם לה' אלקיכם. שאם בנוגע 
המתאים  באופן  להתנהג  עליו  סתם  לילד 
ועד לאין קץ  וכמה  להוריו, על אחת כמה 
ישראל,  ובנות  בני  מקום,  של  לבניו  בנוגע 
בחיים  דרכם  הורם  שבשמים  שאביהם 
"תורת  הנקראת  "הוראה"(,  )לשון  בתורתו 
חיים", והלא הוא גם הבורא שבראם באופן 
המתאים לחיים אלו. שלכן הפרעה בהנהגה 
הפנימית  בשלוה  הפרעה  מביאה  האמורה 

וכולי.
העיקרית  העצה  כן  גם  מובנת  מהאמור 
צריכה  לראש  שלכל  והיא  המצב,  לתיקון 
המתאים  באופן  ולהבא  מכאן  להתנהג 
לרצונו של ה' בורא האדם ומנהיגו, כמפורט 

בשלחן ערוך.
מובן שמשער אני שיש מקשים על הנחה 
שאינם  מאלו  שכמה  מהמציאות  האמורה 
אין  כנראה  זה  ובכל  מקיימים את המצוות 
למנוחת  בנוגע  לא  גם  מאומה,  להם  חסר 
פשוט  כן  גם  הקושי'  ותירוץ  וכולי.  הנפש 
הוא: א( בסגנון חכמינו — אין אדם יודע מה 
שבלבו של חברו, ובפרט בשטחים שמכמה 
טעמים מובנים אין חברו רוצה לגלות אותם 
אשר  ר"ל,  הגוף  חולי  בדוגמת  ב(  להזולת. 
זה  אין  הוא  שחולה  מרגיש  החולה  כשאין 
שהחולי  סימן  אדרבה,  אלא  בריאות,  סימן 
כבד עליו. ועל דרך זה ועוד ביתר שאת הוא 

בנוגע למצב בריאות הנפש.

וכולי,  מעשיית  לעצה  בנוגע  לשאלתה 
הנה על פי התיאור במכתבה עלי' להתחיל 
לסדר חיי' באופן שתתרגל לחיים מסודרים 
להיכנס  עלי'  יקל  זה  אשר  ביומו,  יום  מדי 
למסלול חיים קבוע, משמעת עצמית, מוח 

ושכל שליט על הלב והרגש, וכולי.

מובן שאין בהנ"ל שלילת הכתוב בתחילת 
הרי  עצמה  זו  במסגרת  אם  כי  המכתב, 
וכנראה  הטבע,  בדרך  לעשות  האדם  על 
מהגורמים העקריים במצבה הוא הבלי סדר 
שלהם,  החיצוני  בצד  בחיי'  יציבות  ובלתי 
הרגשות  נפשה,  במצב  גם  מזה  וכתוצאה 

וכולי.

בלתי  חיים  של  ארוך  זמן  שלאחרי  כיון 
מסודרים  לחיים  להתרגל  קשה  מסודרים 
האמור  המעבר  להקל  מהדרכים  ויציבים, 
קבלת  כוונתי  מבחוץ,  גורם  ידי  על  הוא 
לה  יש  אשר  שתדע  בזה,  וכיוצא  משרה 
קבועה  בעבודה  אחרים  כלפי  התחייבויות 

ושעות קבועות וכולי.

נראה מבין השיטין שבמכתבה שמעריכה 
נעלמות  סיבות  לה  שיש  שלה  המצב  את 
הנקודה  לדעתי  אבל  וכולי.  ורציניות 
ענינים  שני  הם  העיקרי  והגורם  העיקרית 
בסדר  וחיים  התורה  פי  על  הנהגה  הנ"ל: 
מסודר. וכשתתקן )לאט לאט, לפחות( את 
חשובה,  הכי  במדה  מצבה  ישתפר  האמור 

ואולי גם עד לידי תיקון גמור.

עוד נקודה בהאמור, וגם היא עקרית, היינו 
לבעי'  שגישה  פשוט  אבל  מתאים.  שידוך 
החלטה  וכמה  כמה  אחת  על  זו,  חשובה 
הנפש  מנוחת  מתוך  להיות  צריכה  בזה, 
לסידור  קדימה  שלכן  בילבולים.  ומבלי 
שני הענינים הראשונים, ולאחרי זה לגשת 

ולהתענין בנקודה האחרונה.

יהי'  דרוש  זמן  כמה  מראש  לשער  קשה 
לתיקון האמור, אבל ברור הוא לדעתי אשר 
תלוי זה אך ורק ברצונה והחלטתה תקיפה 
זה  ולאחרי  האמור,  בכיוון  ללכת  שעלי' 
למלאות החלטה זו מבלי היסוסים וספיקות 

וכולי.

ויהי רצון שהשם ית', המשגיח על כל אחד 
בחיים  דרכה  יאיר  פרטית,  בהשגחה  ואחת 

ויצליחה בכל המצטרך לה בגשם וברוח.

הגוף  ובריאות  הנפש  לבריאות  בברכה 
ולבשורות טובות.

)ממכתב כ"ה תמוז תשכ"ו(

בסיון,  ו'  מיום  מכתבו  קבלת  אני  מאשר 
שהגיעני באיחור זמן רב.

מסיומו,  אתחיל  הרגיל,  הסדר  והיפך 
ובלשונו: "אינני דתי מאמין" כו'. ומציין אני 
האמור במירכאות, כדי שלא להכשל בעוון 
מבני  איש  על  רע  שם  מוציא  של  החמור 
עליהם  מעידה  אמת  תורת  אשר  ישראל, 
כמפורש  מאמינים,  בני  מאמינים  שהם 
מזמן  עוד  מתחיל  בתורה,  מקומות  בכמה 
ערוות  בארץ מצרים,  בגלות הקשה  היותם 
הארץ )שבת צז, א הובא בפירוש רש"י על 
מתן  לאחרי  וכמה  כמה  אחת  על  התורה(, 

תורה, אשר הקב"ה בורא עולם ומנהיגו קבע 
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.

אחד  שכל  הקב"ה  שרצה  כיון  אבל 
יעשה  ונבון,  חכם  לעם  ששייך  מישראל, 
הטוב והישר מרצונו הטוב ולא שיהי' מוכרח 
 – חפשית  בחירה  לכאו"א  נתן  לפיכך  בזה, 
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב 
יכול  היהודי  אין  אבל  בחיים.  ובחרת  גו' 
האמתי.  וטבעו  שלו  העצמיות  את  לשנות 
אלא שלפעמים מפני סיבות שונות נשאר זה 
בפנימיותו, וההרגל הנעשה טבע שני מכסה 
על טבעו האמתי, עד שטחו עיניו מלראות 

הענינים לאמתתם. ומשל למה הדבר דומה 
הכתוב  )וכלשון  יפהעינים  שנברא  לאדם 
"עיניך יונים", כיונה זו המכירה ודבקה בבן 
האפשריות  גם  לו  ניתנה  הרי  אבל  זוגה(. 
והרואה  צבעוניות,  עדשות  לתוכן  שיכניס 
בעיני בשר אינו מבחין אם זה צבע עיניו או 
צבע העדשה, וכשהעדשות כעורות הרי גם 
כן רואה את כל העולם כולו באופן מסולף.

וידוע ביאור הרמב"ם, מורה הנבוכים בדורו 
הישראלי  איש  כל  אשר  אלו,  לדורות  ועד 
רוצה באמת לקיים כל המצווה עליו, אלא 
בלבול  וכשמבטלים  אונסו"  "יצרו  לפעמים 

דבר מלכות

אין היהודי יכול לשנות
 את העצמיות שלו
וטבעו האמתי

אם יכתוב שמו ושם אמו, שכן מזכירים 
בתפילה, אזכירו לברכת ה' בתוכן 

מכתבו, כולל גם-כן לעבוד את ה' 
מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף
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חג השבועות, מבצע עשרת הדברות – ומשיח
סעודה  אוכלים  מתי  שאלה: 

חלבית בחג השבועות?

תשובה: לאחר תפילת שחרית 
)כן  נוהגים לאכול מאכלי חלב 
נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א(, וכעבור שעה אוכלים 
בשר  הכוללת  טוב  יום  סעודת 
ויין. יש לפרוס מפה אחרת על 

השולחן לסעודה הבשרית.

למניין  התנאים  מהם  שאלה: 
במבצעים  הדברות  לעשרת 

וכיוצא בזה?

תשובה: בשביל לקרוא בתורה 
גדולים,  עשרה  שיהיו  צריכים 

שיקשיבו לקריאת התורה. מתוכם צריך שיהיו ששה אנשים שלא 
קריאת  ארבעה ששמעו  עוד  ובצירוף  התורה,  קריאת  את  שמעו 
התורה, ניתן להוציא ספר תורה ולקרוא בתורה בברכותיה כסדר.

במידה ואין עשרה, או שאין לפחות ששה שלא שמעו, רשאים 
להוציא ספר תורה ולקרוא בה את עשרת הדברות )או אף את כל 
הקריאה(, אך בלי ברכות לפניה ולאחריה, ובלי לקרוא לחמישה 
קרואים, אלא יקרא אחד את כל הסדרה והשאר ישמעו, וגם רשאים 

לומר ההפטרה בלי ברכה כלל.

מי שמסתפק אם ישמע אחר כך את הקריאה כראוי, יכול לשמוע 
אחר  אותו  יצטרכו  שאם  ולהתנות  שמתפלל,  היכן  הקריאה  את 
כך לשמיעת עשרת הדברות, ויהיה שם קריאה כהלכה, ייצא ידי 

חובתו שם.

שאלה: האם סחיטת פרי מותרת בחג?

תשובה: אסור לסחוט פירות ביום טוב אפילו בשינוי, אם לא על 
גבי דבר מאכל, כמו בשבת.

שאלה: האם מותר לשים דברי מאכל חלביים על פלטה בשרית 
בחג השבועות, כאשר אין שם דברי מאכל בשריים?

תשובה: אסור לשים את המאכל החלבי ישירות על הפלטה, אלא 
רק בהפסק של תבנית אפיה, נייר כסף כפול וכדומה, שאז מותר 

)ויותר טוב לכסות היטב את הפלטה או המאכל בנייר כסף(.

שאלה: עד מתי צריכים להשאר ערים בליל חג השבועות?

תשובה: הזמן שצריך להשאר ערים הוא עד עלות השחר, שלפי 
אדמו"ר הזקן הוא 120 דקות זמניות לפני הנץ החמה )או הזריחה( 

המופיע בלוחות.

שאלה: מי שנשאר ער בליל שבועות, האם עליו לברך בבוקר את 
כל ברכות השחר?

נתקבל  עקרונית,  תשובה: 
להלכה שגם אדם שלא נתחייב 
אותן,  יברך  השחר  בברכות 
מכיוון שתיקנו אותן על סידורו 
ברכות  חמש  אולם  עולם.  של 
נטילת  'על  במחלוקת:  נותרו 
'אלוקי  יצר',  'אשר  ידיים', 
מעיני'  שינה  'המעביר  נשמה', 

וברכות התורה.
הוא  חב"ד  מנהג  למעשה, 
לאחר  הברכות  כל  את  לברך 

עלות השחר.
שאלה: מה הקשר בין הגאולה 

– והאכילה בחג השבועות
שאירע  תורה  מתן  תשובה: 
העולם  בהכנת  משמעותית  התקדמות  הביא  השבועות,  בחג 
בריאת  כל  של  והתכלית  שהמטרה  בחסידות,  מבואר  לגאולה: 
כאן  הוא  ברוך  הקדוש  את  ולהשכין  לגלות  בכדי   – היא  העולם 
בעולם הזה. ובלשון החסידות "נתאווה הקדוש ברוך הוא, להיות 
לו יתברך דירה בתחתונים". מטרה זו תתבצע בשלמותה בהתגלות 
ההתקדמות  אך  השלימה.  בגאולה  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 

המשמעותית ביותר בביצוע משימה זו הייתה בזמן מתן תורה.
מדוע? ובכן, מובא במדרש שלפני מתן תורה הייתה גזירה מלפני 
כשתי  יתקיימו  ותחתונים(  )עליונים  והגשמיות  שהרוחניות  ה' 
תקופה  )למשך  ביניהם  חיבור  או  קשר  שום  ללא  שונות  מדינות 
מסוימת(. ובלשון הפסוק "השמים שמים להשם, והארץ נתן לבני 
אדם" )תהלים קטו, טז(. במתן תורה – לראשונה – התבטלה גזירה 
הדרך  נפרצה  אז  ומני  לעולם(  ירד  הוא  ברוך  הקדוש  )ואכן  זו 
וניתנה האפשרות להשכין את הקדוש ברוך הוא בעולמנו הגשמי 
גשמיים  גם חפצים  ומצוות, ההופכים  ידי פעולות של תורה  על 

לחפץ של קדושה! בגלוי נראה זאת בגאולה השלימה.
על חגים שונים קיימת מחלוקת בין חכמי ישראל האם מצווה 
להרבות בהם באכילה ושתייה. אך לגבי חג השבועות הכול מודים 
)בחג  בעצרת  מודים  "הכול  הגמרא:  ובלשון  כזו.  מצווה  יש  כי 
שתהיה  כלומר,  'לכם'".  גם(  )שצריכים  נמי  דבעינן  השבועות( 
הנאה 'לכם', לגופכם. הסיבה הרוחנית לדבר היא שבחג השבועות 
נוצרה האפשרות לקשור בין רוחניות לגשמיות, ולכן חשוב לקשור 

את החוויות הרוחניות של היום למאכלים גשמיים.
במילים האמורות מהגמרא יש גם רמז לכך שחג השבועות הוא 
עת רצון לבקש את הגאולה. המילה 'בעינן' מתפרש גם במשמעות 
של בקשה, והמילים 'נמי לכם' עולות בגימטרייה 'קץ'. וכך אפוא 
רצון  עת  הוא  השבועות  שחג  מודים  הכול  הדברים:  מתפרשים 

לבקש את הקץ.

הלכה וגאולה
הרב מנחם כהן — רב קהילת חב"ד באר שבע

דעת תחתון
מנחם מענדל אמיתי

קשרת קשרי שי"ן קשריך
״אומרים שמאה אלף יהודים – כן ירבו – הניחו תפילין״ שח הרש"ג 
]גיסו של הרבי – הרב שמריהו גורארי'[ לרבי בסעודת חג השבועות 
תשכ"ז. ״רק מאה אלף?!״ השיב הרבי בתמיהה. הרש״ג תיקן וענה 
״כוונתי הייתה שבנוסף לאלו המניחים תמיד תפילין הניחו  מיד: 

בתקופה זו מאה אלף נוספים!״...
'מבצע  של  פריצתו  לאחר  בלבד  כשבועיים  התרחש  זה  דיאלוג 
תפילין' בסערה, את יהודי הארץ והעולם שטף גל של התעוררות 
רוחנית – גם בעקבות ניסי מלחמת ששת הימים – ומבצע תפילין 

תורים  הוקמו,  דוכנים  בגלובוס.  פינה  בכל  ונגע  חדר 
בכוונה,  נאמרו  פסוקים  נכרכו,  רצועות  התארכו, 

דוחות רבי־עמודים נכתבו, המספרים עלו ועלו 
המשיח  מלך  הרבי  של  לחדרו  התנקז  והכל 

שליט"א וגרם נחת רוח רב.
היום  ועד  ומאז  עברו  שנה  חמישים 
הרצועות ממשיכות להתגלגל על זרועם 
והמספרים  יהודים  מליוני  מליוני  של 
ממשיכים לעלות. מה שהחל כפשיטה 
בתפילין  חמושים  חב"ד  אנשי  של 
המסחר  מרכזי  הצבא,  בסיסי  על 
והשווקים בזמן מלחמת 'ששת הימים', 
והיקף  זרועות  רחב  למבצע  התפתח 
בכל העולם ובכל השנה שמציל אלפים 
מדין 'קרקפתא דלא מנח תפילין' ושינה 

בארץ  היהדות  מפת  את  היכר  ללא 
ובעולם.

התפילין  הן  אילו  חב"ד  חסיד  יישאל  לו 
היסוס:  ללא  יענה  הוא  ביותר,  המהודרות 

"התפילין שהניחו אותן הכי הרבה יהודים"
סביר  בחב"ד,  נתקל  היכן  ממוצע  יהודי  יישאל  לו 

להניח שיענה שהם הציעו לו להניח תפילין בנקשם על דלת 
משרדו או במרכז המסחרי הקרוב.
•

לחשוב  עלול  תפילין,  למבצע  יחשף  כי  דיו  בקיא  שאינו  אדם 
שהחבדניק שלפניו הוא חלק ממערכת משומנת ויעילה שמוציאה 
את החבדניקים אל הרחובות בתזמון מדויק ובפריסה ארצית. אולי 
אפילו משלמים לו לפי ראשים לחבדניק הזה שעומד כל כך הרבה 

שעות בשמש.
בימים  לו תפילין  נזכר שגם חיים מהעבודה מציע  אבל כשהוא 
שהוא עובד; שגם המשגיח של המאפיה ביוספטל מניח לו קבוע 
אגב הכנסת והוצאת מגשי רוגלך לוהטים; ושיש בכלל את השליח 
של השכונה שמידי פעם שואל בעדינות 'מה עם תפילין כל יום', הוא 
מתחיל לחשוב שאולי שום מערכת לא עומדת מאחורי החבדניקים 

האלה. אולי משהו אחר פנימי ועצמתי מניע אותם.
אז מה מוציא אותם לרחובות? מה גורם להם להזיע, להתרוצץ, 
על  ושוב  שוב  לחזור  לשמוע,  לחכות,  לשכנע,  להשקיע,  לחזר, 
הפעולה, על הטקסטים? מה, רק ההערצה לרבי הגדול שלהם? רק 

אהבת היהודים הזורמת בעורקיהם?
עד שיבין אותו אדם שהמבצע הגדול הזה עובד בצורה אחרת. 
לא מערכת ולא מנהלים ומפיקים ויחצנים. הוא בנוי על האנשים 
עצמם. על האחריות האישית שכל אחד מהם נוטל. זה הסוד: 

האחריות. השליחות.
ולכל  לסביבתם  הרבי  להם  שהנחיל  האחריות 
להבאת  עליהם  שהטיל  והאחריות  יהודי 
להקב"ה"  "שותף  שנעשה  ו"עד  הגאולה 
מסייע  רק  אינו  אמיתי  ושותף  בעבודה, 
הפרטים  בכל  שותף  הוא  אלא  וכיו"ב, 
]שמיני  הדבר"  ובאחריות  וענינים 

תנש"א[.
הרגשת  היא  לראש  לכל  אחריות 
תפילין  מבצע   – מעורבות 
חסיד. כל  של  כתפו  על   מונח 
אחריות היא מחויבות לנקיטת פעולה 
– איש לא יעשה במקומך את המוטל 

עליך.

•
"אה, אתם מחב"ד, למה לא אמרת לפני?" 
כרטיס  לידו  שקיבל  מאפיר  יהודי  אמר 
התפילין  רצועות  שיחרור  כדי  תוך  משיח 
שהניח הרגע. הוא הביט בכרטיס והוסיף: "אני 
קיבלתי מהרב הזה דמי חנוכה לפני שנים, חילקו 
לנו בחזית" החבדניק שמולו כמעט התפלץ. רק עכשיו 
הוא קלט שאני חבדניק! מי עוד מניח תפילין ליהודים ברחוב? זה 
לא ברור מאליו?! "כן אנחנו מחב"ד, הרבי שלח" אמר. "לא, פשוט 

יש הרבה מחזירים בתשובה היום אז לא ידעתי" התנצל היהודי.
המסקנה שהכתה בראשו של החבדניק הייתה כואבת ומעודדת 
כאחת. מבצע תפילין כבר לא מזוהה נטו עם חב"ד, כבר יש עוד 
שחקנים על המגרש. אבל כשהוא בא עם משיח – אי אפשר לטעות. 

זה בטוח של 'הרבי מחב"ד', זה, הרב מהדמי חנוכה בחזית.
ונחתום בטבעת המלך. מילים שאמר הרבי מלך המשיח שליט"א 
שהתעוררו  הקושיות  את  שתירץ  לאחר  תשכ״ח  בראשית  בשבת 
על מבצע תפילין: "הקושיא מעיקרא תמוה, לכאורה צריכה להיות 
המלחמה  בעת  תפילין  במבצע  וביותר  שיגעו  מאלו  באה  הקושיא 
ובמילא שאלתם — האפשר עתה לנוח קצת בזה, ובאה דוקא מאלו 

שאז לא פעלו מאומה בזה ולא בשאר התרי״ג מצוות...״.
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ב"אין ערוך" למצבו לפני זה, וזה נעשה דוקא ע"י הירידה 
לעשות דירה לו ית' שעי"ז נמשך "עצמות א"ס ב"ה".

ל"נהר  מגיע  שכשיהודי  ק'  בשיחות  מבאר  שהרבי  וכפי 
ומטר"  טל  "ותן  אומרים  אזי  חשון  בז'  ל"בבל"   – פרת" 
ויורד גשם בירושלים, והיינו שכשיהודי עושה את עבודתו 
מבית  בגשמיות  רחוקה  הכי  בפינה  ית'  לו  דירה  לעשות 

המקדש זה גורם גילוי שכינה ב"בית המקדש"!
הרבי  אצל  נמצא  שה"אש"  תמיד  אמרו  שחסידים  וכפי 
החסידים,  בידי  האש  את  להדליק  הכח   – וה"שלטער" 
וכמבואר במאמר ד"ה ואתה תצוה תשמ"א )שהרבי חילק 
לכאו"א בפורים קטן תשנ"ב( עה"פ: "שש מאות אלף רגלי 
העם אשר אנוכי בקרבו" שה"אנוכי" – עצמות א"ס מתגלה 
"עם  ע"י   – רגלי"  אלף  מאות  ה"שש  ע"י  רבינו"  ב"משה 

ישראל".
ש"העם"  תשמ"ח  ניסן  ב'  בשיחת  באריכות  וכמודגש 
ע"י  במלך  "חיים"  להוסיף  צריכים  "עוממות"(  )מלשון 

ההכרזה "יחי המלך" "יצלח מלכא".
ודווקא  השליחות  בעשיית  השמחה  ע"י  שה"עם"  היינו 
שנראה  לכאורה  ב"זמן"  וכן  העולם  סוף  שהוא  ב"מקום" 
"בכח עצמו"  ו"הסתר" צריך העם לפעול  "העלם"  כאילו 
ובשמחה וב"שטורעם" להוסיף "חיים" במלך היינו לא רק 
להכריז אלא פעולות בפועל ממש לפי ההוראות של הרבי 

במה שנדרש לעשות.
ובענייננו בעבודה של "ספירת העומר" שמבואר בליקוטי 
תורה ש"ספירת העומר" הוא מלשון "אבן ספיר" ש"מאיר" 
וכן לפעול שהמדות יהיו "מתוקנות" ו"מזוככות" ובאגרות-

קודש כותב הרבי מה"מ שליט"א שאחד מעיקרי הסיבות 
והתפקידים של ירידת הנשמה למטה זה "תיקון המדות".

d

עבודת ה"רצון" ועבודת ה"שמחה"
מבואר רבות בשיחות של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עד כמה 
הבעש"ט הק' החשיב את ה"אנשים הפשוטים" שמתכוונים 
"יחידה  שמצד  הנשמה  תמימות  מתוך  ובפנימיות  באמת 

שבנפש" לעבוד את ה'.

מלאו"  דמים  "ידיכם  עה"פ:  הק'  הבעש"ט  אמר  ולכן 
עם  רק  כ"ז  אבל  חסדים,  ועושה  צדקה  נותן  שהאדם 
בשלימות  והרצון  אין השמחה  אבל  – המעשה,  ה"ידיים" 
בתוך זה, אזי הקב"ה אומר: "ובפרישכם כפיכם אעלים עיני 
מכם" שהתפילות לא מתקבלות מפני שהכל נעשה רק עם 

ה"ידיים" – "כח העשי'" וחסר ה"שמחה" וה"רצון" בעשי'.
ומכאן הדגש לא רק "לעבודת הראש" – "לימוד התורה" 
"עבודת   – הלב"  "עבודת  רק  ולא  ו"חסידות"  "נגלה" 
שע"ז  ישראל"  "אהבת  טובות"  "מידות  אלא  התפילה" 
וקדושתו של  מבואר בשיחות הרבי הריי"צ שכל עבודתו 
ישראל",  ב"אהבת  הנפלאה  עבודתו  בזכות  הי'  הבעש"ט 

לקרב אנשים פשוטים.
בבבא-מציעא  הגמרא  את  מצטט  שליט"א  מה"מ  והרבי 
עוזר  יהודי  שאם  היינו  תהי'",  כפי  מזולל  יקר  ש"המציל 
לזולתו להצילו מלהיות "זולל" בתאוות עוה"ז ר"ל, אומר 
מבטל  אני  מה  שלי"[,  הפה  ]="כמו  תהי'"  "כפי  הקב"ה: 

גזירות אף אתה".
ויקהל  בהתוועדות  כמבואר  נועם"  "דרכי  רק  זה  והדרך 
תשנ"ב, ו"אין הקפדן מלמד" כי "קפידא" זה "גסות רוח" 
יכול"  "גם אתה  וכך  ר"ל, שאם אני הצלחתי להתנהג כך 
והרי "אין אדם יודע מה שבליבו של חבירו"! ו"אל תדין את 

חברך עד שתגיע למקומו"! כי לעולם לא תגיע למקומו.
בסיום  נאמר  שזה  תהי'",  לכל  כעפר  "נפשי  ע"י  וזהו 
"שמונה עשרה", הרי זה ה"עסענץ" )העיקר( והסיכום של 
ל"נפשי  להגיע  לתפילה  וההכנות  בתפילה  ה"עבודה"  כל 
כעפר לכל תהי'", "ביטול פנימי לאלקות" להפסיק להרגיש 
את ה"אני", אלא להרגיש את השני ומהיכן הוא מגיע ואיזה 
נסיונות עברו עליו ואיך לעזור לו "מחיל אל חיל" וב"דרכי 
ברוך  הקדוש  נועם" ומתוך סבלנות ו"אהבה", שזה: "אור 
הוא" ואזי מרוממים את הזולת באור אלוקי ו"נעשים גם 
מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה" וממילא הגילוי אלוקי 

הוא ב"כפליים".
לפועל ישנם 49 ימים בספה"ע כפי שה-ז' מידות כלולים 
ידוע  הרי  מדותיו  את  לתקן  רוצה  האדם  ואם  מ"שבע", 
טובה  בהנהגה  להתמיד  ימים   40 שצריך  הק'  בספרים 
לא תפסת"  הרי  ו"תפסת מרובה  מסויימת עד שתשתרש 
מעט  "מעט  של  באופן  כלל  בדרך  זה  ה'  עבודת  ודרך 

ע"פ המבואר בלקוטי תורה לכ"ק אדמו"ר הזקן בפ' צו, 
של  הנפלא  הגילוי  כל  לאחרי  הרי  ה-א,  ימים  ששת  ד"ה 
"נגלה עליהם מלך מלכי המלכים" בליל א' דחג הפסח, עד 
הגילוי  מפני  בגשמיות,  להחמיץ  הבצק  הספיק  לא  שלכן 
הבצק לא  שבגשמיות בפועל ממש  האלוקי הנפלא שפעל 
ב' דחג הפסח מתחילה  החמיץ, הרי מיד לאחרי-כן בליל 
המידות"  "תיקון  שעניינו  העומר"  "ספירת  של  העבודה 

והכנה ל"מתן תורה".

וזהו הטעם שאומרים הלל שלם רק ביום א' דחג הפסח 
בהמשך  הוא  א'  שביום  מפני  וכו'  ב'  ביום  ולא  בארה"ק 
אומרים  ע"כ  עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה"  ל"נגלה 
"הלל" על הגילוי אלקות, משא"כ אח"כ הרי כביאור הרבי 
הרי  "התעוררות"  שכל  קודש  באגרות  שליט"א  מה"מ 
בתחילה יש ריבוי "אור" ואח"כ מוכרח שתסתלק ה"הארה 
היינו  "כלים"  ריבוי  ודוקא  "כלים"  ריבוי  ויהי'  מלמעלה" 
מזה  עצוב  להיות  לא  שח"ו  ומדגיש  בפועל",  "מעשה 

שמסתלק "האור" כיון שעיקר הכוונה זה דירה לו ית' ע"י 
ה"כלים" היינו המעשה בפועל בגשמיות.

דומה הדבר למוצאי שבת קודש שישנה "הבדלה" המבדיל 
בין "שבת קדש" ל"ששת ימי המעשה" ולכן מריחים בשמים 
אבל  יתירה",  ה"נשמה  הסתלקות  על  הנשמה  את  לפייס 
"בשמחה ובטוב לבב" צריך לרדת לעולם העשי' בשליחות 

עצמותו ומהותו ית', לעשות לו ית' דירה.
וכפי שמבאר הרבי מלך המשיח שליט"א בפרשת "לך לך" 
שנצטוה אברהם אבינו לצאת משורשו הראשון שהוא "שכל 
נעלם מכל רעיון" "חכמה דאצילות" ולרדת למטה לבחינת 
ית',  לו  דירה  לעשות  המלכות"  "ספי'  שזה  הקדש"  "ארץ 
ומבאר הרבי מה"מ שליט"א שזה ההוראה בהשגח"פ אחרי 
יוה"כ, סוכות ושמחת תורה. שהיהודי  מועדי תשרי, ר"ה, 
הי' במצב של קדושה והתעלות, ואח"כ מתחילה העבודה 

של "ויעקב הלך לדרכו".
ומדגיש הרבי ש"הלך לדרכו", היינו "הליכה אמיתית" שזה 

בעבודת ה'

 תיקון
 המידות

מתוך שמחה
את  מביאים  ביטול  מתוך  בפעולתם  דוקא  אשר  הכלים,  לריבוי  מביא  האור  ריבוי 
האדם וסביבתו אל השלימות האמיתית, אשר היא מתוך התקשרות אמיתית פועלת 
ימי הספירה בדורנו מאת הגה"ח  | מאמר מיוחד על עבודת  את הגאולה האמיתית 

המשפיע הרב שלמה זלמן לנדא

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לחתן שלך מגיע ליקוטי שיחות מקורי
www.mamesh.org 077-5123-770 :"להזמנת ספרי "ועד להפצת שיחות

ב"ה

8



נקודה  ניקח  א"כ  בכוונה",  מעט  ו"טוב  מפניך",  אגרשנו 
אחת שזה תחילת השו"ע "שויתי הוי' לנגדי תמיד", והעיקר 
לזכור את נקודת ההשגח"פ שהכל מאיתו ית' ו"אף אחד לא 

"אשם" כי הכל מאת "השם".
והיינו שכאשר מאמינים בתורת הבעש"ט שכ"ק אדמו"ר 
שכל  והאמונה"  היחוד  "שער  בתחילת  בתניא  מביא  הזקן 
"יש  אותו  המהוה  אלוקי  מכח  רגע  כל  מתהוה  וענין  דבר 

מאין" ובלי הכח האלוקי, אין לשום דבר קיום כלל וכלל.
א"כ הכל ממנו ית' וכמבואר באגה"ק פ' י"א ש"אין רע יורד 
מלמעלה" הכל טובה "וע"כ ראשית הכל שישמח אדם ויגל 
בכל עת ושעה ויחי' ממש באמונתו בה' המחי' ומטיב עימו 

בכל רגע".
האמונה  עיקר  "וזהו  ולפנ"ז: 
שבשבילה ברא האדם להאמין ד"לית 
אתר פנוי מיני'" ב"אור פני מלך חיים" 
הואיל  במקומו"  וחדוה  "עוד  וע"כ, 

והוא רק טוב כל היום" עכלה"ק.

 d

קבלת עול מתוך שמחה
ועיקרה  העבודה  "ראשית  א"כ 
פרק  בתניא  כמבואר  זה  ושרשה" 
מ"א "קבלת עול מלכות שמים" וזהו 
דוקא כשזה נעשה בשמחה וטוב לבב 
וכפי שהרבי מלך המשיח שיל"ו ענה 
הסעודות  בא'  ששאל  הרש"ג  לגיסו 
איך אפשר ש"קבלת עול" יהי' מתוך 
שמחה? ענה לו הרבי: אין דבר יותר 
שמח מ"קבלת עול" ולכאורה הביאור 
נעלה  הכי  הקשר  שזה  כיון  בזה 
לעצמות א"ס כשאדם לא מערב את 

המציאות שלו כלל.
וע"כ כמו שבסיום היום הנה "ק"ש 
שעל המיטה" מתחיל ב"הריני מוחל" 
לכל מי וכו' מפני האמונה בהשגחה 

פרטית שהכל לטובה.
התשובה,  אגרת  בתניא,  וכמבואר 
פרק י"א בסופו ש"חטאתי נגדי תמיד" 
זו "עצה טובה להנצל מכעס וכל מיני 
אדה"ז  שכ"ק  שכפי  כיון  קפידא", 
כותב בא' ממכתביו הק' שנדפס בקונטרס "מאה שערים" 

שזה "סוד גדול" שאחרי עבירה צריך להיות בשמחה.
ובפשטות ש"עבירה" נועדה בהשגח"פ מצד "נורא עלילה 
על בני אדם" לבטל את ה"ישות" של האדם כתוצאה מתורה 
עשה  לא  והוא  דשמיא  בסייעתא  שהכל  שיראה  ועבודה 

כלום.
וכפי שהרבי מביא במאמר ד"ה החודש הזה לכם תשל"ה 
אלא  נגאלין  ישראל  ש"אין  שאע"פ  קצו-ז(  ע'  ד'  )מלוקט 
אעפ"כ  מלמטה-למעלה,  עבודה  לכאורה  שזהו  בתשובה" 
הרי  הוא  ש"ניסן"  להגאל"  עתידין  שב"ניסן  היא  ההלכה 

עבודה "מלמעלה למטה" שלכן נקרא חודש ה"אביב" א-ב 
עליהם  ו"נגלה  למעלה(,  מלמטה  ת'-ש'  "תשרי"  )משא"כ 
מלך מלכי המלכים וגאלם" ועם ישראל רק קיימו ב' מצוות: 

א( דם פסח, ב( דם מילה.
כאשר  שדוקא  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מבאר  וע"ז 
רק  והאדם  למטה  מלמעלה  של  באופן  נעשית  העבודה 

נדרש "להתבטל" אזי דוקא ישנו גילוי עצמות א"ס.
"מלמטה- האדם"  "עבודת  ע"י  נעשה  כשזה  משא"כ 

למעלה" אזי ישנו מציאות האדם העובד.
ולכן הגילויים שלעת"ל תלויים במעשינו ועבודתינו בזמן 
הגלות דוקא, כי בזמן הבית הי' בעלי' לרגל ראי' באלקות 

וממילא נרגש מציאות של האדם המשיג והרואה.
משא"כ בדרא ד"עקבתא דמשיחא" העבודה היא ה"ביטול" 

לא מצד מציאות האדם רק מצד אלקות.
ולכן זה ש"ישראל עושין תשובה בסוף גלותן" וכאן מדגיש 
הוא  דהגלות  והסתר  ההעלם  שעיקר  גלותן"  "סוף  הרבי: 

בסופו.
והטעם לזה שאז דוקא הוא זמן התשובה, כיון שהתשובה 
זה לא מצד ציור המציאות של האדם העושה תשובה אלא 
מפני שהבטיחה תורה שבסוף הגלות יעשו תשובה, שאין לו 

משל עצמו כלום והכל מלמעלה.
ולכן "מיד הן נגאלין" כי כאשר עשיית התשובה זה מצד 
מציאות האדם יש בזה סדר והדרגה "תשובה תתאה" ואח"כ 
מצד  נעשית  התשובה  כאשר  משא"כ  עילאה",  "תשובה 
עצמות א"ס "הבטיחה תורה" אזי מגיע מיד לעצמות א"ס 
ב"ה שלמעלה מהשתלשלות. ועיי"ש בהמשך המאמר עוד 

עניינים נפלאים.

d

הביטול מביא שלימות
לענייננו מובן עד כמה נוגע ענין ה"ביטול" והעדר הרגשה 
של "אני" בסוף זמן הגלות, כאשר ישנו "סייעתא דשמיא" 
הרבי  של  השליחות  ובכל  השי"ת  בעבודת  רגילה  בלתי 
באופן  בעזהי"ת  בשלימות  המשיח"  לימות  "להביא  עד 

ש"למעלה מדרך הטבע בטבע".
"עצמות א"ס מתגלה ברבי מלך המשיח שליט"א,  שהרי 
כפי שהרבי מלך המשיח הגדיר בשיחה הידועה ש"רבי" זה 
עצמות א"ס מלובש בגוף גשמי, וכל ענינו רק כדי "להביא 
לימות המשיח", לשם גילוי עצמותו ית' בעולם "לעשות לו 
ועד  ש-ד-י",  במלכות  עולם  "לתקן  בתחתונים"  דירה  ית' 
גויים מכירים בגדולתו של הרבי מה"מ, כפי שראינו  שגם 
בעיני בשר גוי – להבדיל – מ"יפן" רוקד "יחי אדוננו" עם 

התמימים ב-770 אחרי שחרית.
ומסופר עליו שהגיע לבית של השליח ושאלו אותו הילדים 
"לא  ענה:  והוא  המשיח  מלך  לרבי  לכתוב  הגיע  הוא  אם 

הייתי במקוה, אזי אני לא כותב"...
א"כ כאשר ישנו גילוי עצמותו ית' כמו ב"קריעת ים סוף" 

נשאר רק להתכלל ב"אור" ולומר: זה קלי ואנוהו".
לחיים ולברכה!

"ראשית העבודה 
ועיקרה ושרשה" זה 
כמבואר בתניא פרק 
מ"א "קבלת עול 
מלכות שמים" וזהו 
דוקא כשזה נעשה 
בשמחה וטוב לבב 
וכפי שהרבי מלך 
המשיח שליט"א 
אמר: אין דבר יותר 
שמח מ"קבלת עול" 
ולכאורה הביאור בזה 
כיון שזה הקשר הכי 
נעלה לעצמות א"ס 
כשאדם לא מערב את 
המציאות שלו כלל.
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ענני מלחמה ומסר 
של תקווה

דאגה  עימו  הביא  התשכ"ז  אייר 
היהודי.  העם  של  בליבו  רבה 
מתיחות בטחונית הלכה והחריפה, 
את  מצריים  יבשה  כוחות  צלחו  החודש  בתחילת 
תעלת סואץ ונכנסו למרחבי סיני. בכך הכניס נשיא 
לימים  שכונה  חירום,  למצב  ישראל  את  מצרים 
לנגוס  שרצו  אויבים  טבעת  ההמתנה".  "תקופת 
נתחי קרקע הלכה והתהדקה מסביב ליהודי אה"ק 

והמורל צנח לעפר. אבל מבית הלבנים האדומות 
מספר 770 בברוקלין, נשמע – אז כמו תמיד – מסר 

של ביטחון והרגעה.

משב רוח של אמונה הפיח 'פאראד' ל"ג בעומר 
באותה שנה. מול כ־20,000 ילדים נשא הרבי מלך 
המשיח שליט"א שיחת קודש בה דיבר על המצב 
הביטחון  את  וחיזק  הקודש  בארץ  השורר  הקשה 
והאמונה בקב"ה ובניצחון עם ישראל על אויביו – 
שיחה שלימים התבררה כנבואה אלוקית הנאמרה 

ברשות הרבים קבל עם ועדה.

המבצע ההמוני הראשון
של חסידות חב"ד
שהחל לאחר הנבואה
הפומבית הראשונה
של כ"ק אדמו"ר מלך

המשיח שליט"א •
המבצע שהולך ומתחזק
ומשתבח עם השנים עד
שהמקטרגים מאמצים
אותו בחום וצריכים
להסביר לאלה שמניחים
אצלם תפילין ש"הם לא
מחב"ד" • סקירה מרתקת
על המבצע שהציל
מאות אלפי קרקפתות
והכין אותם לקבלת פני
משיח צדקנו

ברור הדבר שמבצע תפילין 'יכבוש' את   העולם וזה יביא את המשיח

יובל למבצע תפילין

מאת: מנחם מענדל אמיתי

"מ
לע

ם: 
לו

צי
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בשעה ששוחרר הכותל המערבי, לקח לחיל 
ההנדסה מספר ימים לטהר את אזור הכותל 
לתפילה  נפתח  והוא  בו  שנזרעו  מהמוקשים 
זמן מה לאחר שחרורו  לאחר חג השבועות. 
של הכותל הורה הרבי מלך המשיח שליט"א 
להקים במקום עמדת תפילין קבועה. במברק 
שנשלח ממזכירות כ"ק אד"ש לצא"ח באה"ק 
את  חודוקוב  הרב  פירט  תשכ"ז,  סיון  בכ"א 

ההוראה:
אפשר  רק  שאם  שליט”א  אדמו”ר  "הצעת 
להנחת  תמידית  סוכה  הכותל  אצל  לסדר 
תפילין, וכמובן ברשות המשרדים המתאימים. 
תפילין  ברכות  קטן  בפורמט  להדפיס  וכדאי 
ומוכרח   .  . חינם  ולחלקם  שמע  וקריאת 

שימצאו שם גם כיפות".
למבצע  מושלם  ומקום  עיתוי  היה  לא 
הנצחון  לאחר  המערבי  מהכותל  תפילין 
הניסי. התעוררות רוחנית אדירה שטפה את 
העם ולא היה מי שסירב. תורי ענק השתרכו 
כאשר אלפים רבים זוכים לקיים את המצווה 

מידי יום!
המלחמה  אחר  למסלולם  החיים  כששבו 
לסבול  החל  יומם,  לשגרת  ירושלים  וחסידי 
הדוכן מחסור בכח אדם. הרב ישראל ליבוב 
דאג מיד למשמרות יומיות מזקני כפר חב"ד 
עד שמברק חריף מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א לצא"ח דירושלים זעזע את חסידיה 
והם החלו לסדר משמרות בכל שעות היום. 

נוסח המברק היה קצר ונוקב:
משהו  דירושלים  ואנ”ש  מצא”ח  "הנעשה 
בזה  התעסקו  אנשים  כמה  תפילין?  במבצע 

ה'פאראד'  שלאחר  בשבת  ההתוועדות  במהלך 
)כ"ד אייר( דיבר הרבי מלך המשיח שליט"א על 
האדם  כאשר  ענינה:  את  וביאר  המלחמה  ענין 
ובאבידות.  בצער  בדם,  כרוכה  המלחמה  נלחם, 
יעדי  מושגים  לישראל  נלחם  הקב״ה  כאשר  אך 
הם,  המלחמה  יעדי  אחת.  יריה  ללא  המלחמה 
פירש הרבי: א( נצחון והכרעת האויב. ב( שובם 

בשלום של אנשי המלחמה.

בכחה של מצוות תפילין – הוסיף הרבי – לפעול 
בגלל  רק  לא  הקב״ה,  ע״י  תתבצע  שהמלחמה 
שהיא מצוה כללית ה״שקולה כנגד כל המצוות״ 
אלא גם משום שיש בה שתי סגולות המקבילות 
ליעדי המלחמה: א( אריכות ימים – שובם בשלום 
של אנשי המלחמה. ב( ״ויראו ממך״ ע״י הנחת 
נצחון   – העולם  אומות  על  פחד  מוטל  תפילין 

והכרעת האויב.
לאחר הביאור וההסבר הכריז והודיע הרבי מלך 
)=ולא  קאתינא  לדרשה  ״ולא  שליט"א:  המשיח 
מלשון  התורה,  ענייני  ככל  אלא  באתי(  לדרוש 
ממש:  בפועל  לבוא  צריך  ענין  שכל  הוראה, 
גדול של  ולפעול על מספר הכי  ...יש להשתדל 
יהודים שיניחו תפילין... כיון שבמצוות תפילין יש 
סגולה מיוחדת לצאת בשלום מהקשיים שבמצב 
הנוכחי״ )המתיחות הבטחונית שאיש לא ידע לאן 

תתפתח(.
יחידים אמנם החלו כבר לפעול במישור זה של 
הנחת תפילין שנים קודם ואף בהוראת הרבי, אך 
בזאת קרא נשיא הדור לכל אחד מאנ"ש לפעול 

במישור זה בכל הכח.

תפילין. בפקודה!
מיד בצאת השבת נשלח מברק בהול מהנהלת 
יו”ר  ליבוב,  ישראל  הרב  אל  בניו־יורק  צא"ח 
צעירי חב”ד בארץ־הקודש ולמנהל הפעילות הרב 
י. גאנזבורג ובו כתוב: "בהתוועדות היום הדגיש 
ע”ב שתפילין  ל”ה  דף  אדמו”ר שליט”א, מנחות 
השתדלות  וכו’,  אדום  אלופי  נבהלו  פחד,  פועל 
מזכה  שאחד  ישראל,  לכל  נוגע  תפילין  מבצע 

השני".
שקיבלו  האנדרנלין  זריקת  את  לתאר  קשה 
מיד  החדש,  המבצע  פרסום  עם  באה"ק  אנ"ש 
ביום ראשון כ"ה אייר התארגנו צוותים לפעילות 
ותפילין  הארץ  רחבי  בכל  נפוצו  והחסידים 
בידיהם – בעיקר בבסיסים ומוצבים בהם המתין 
צה"ל בדריכות לבאות וקיבל את המצוה החשובה 

בברכה כטל תחיה.
ענין  מביני  פרצה.  והמלחמה  יום  עבר  לא 
את  הקדים  בעצם  שהרבי  הבינו  שבאנ"ש 
התרופה. ביום שני כ"ו אייר הוזנקו מטוסי חיל 
האויר הישראלי והשמידו, כמעט כליל, את חילות 
נוספת  ניסים  שורת  וסוריה.  מצרים  של  האויר 
מושלם  לניצחון  ישראל  עם  את  הובילה  ארוכה 
במספר חזיתות בו זמנית ותוך ששה ימים בלבד. 
סיני  כליל,  שוחררו  המערבי  והכותל  ירושלים 
נשמו  ארץ־הקודש  ויהודי  נכבשו  הגולן  ורמת 
לרווחה. ללא ספק היה למבצע תפילין משקל רב 

בניצחון־המחץ.

דוכן התפילין העמוס בעולם
כולו  היהודי  העם  את  פקדה  רבה  התרגשות 
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בני  את  להפחיד  ענין  שאינו  אלא  ובהרבה, 
ולעודדם  לעוררם  כי־אם   – שליט״א  ישראל 
טובים  ומעשים  בתשובה  תלוי  הכל  אשר 
שביד כל אחד ואחד – ובפרט מצוה המטלת 

יראה ופחד וכו׳.
צריכה  לכאורה  תמוה,  מעיקרא  הקושיא 
וביותר  שיגעו  מאלו  באה  הקושיא  להיות 
ובמילא  המלחמה  בעת  תפילין  במבצע 
שאלתם – האפשר עתה לנוח קצת בזה, ובאה 
ולא  בזה  מאומה  פעלו  לא  שאז  מאלו  דוקא 

בשאר התרי״ג מצוות...״.
המבצע,  מתחילת  כשנתיים  בהמשך,  גם 
ואתחנן  פר'  בעש"ק  כללי־פרטי  במכתב 
תשכ"ט, שב הרבי והדגיש כי מבצע תפילין 

עדיין חיוני להגנת עם ישראל:
חוות  שאלוני  אשר  באתי,  עתה  של  "...ועל 
גם  האם  תפילין״,  ״מבצע  עם  בקשר  דעתי 

ובכל  התוקף  ובכל  בזה  מיוחדת  השתדלות  להיות  צריכה  עתה 
החוגים, השתדלות – ובכל הדרכים המתאימות – לחזק קיום מצות 
תפילין והפצתה בכל מקום שיד אדם, אתם קרוים אדם, מגעת . . 
דעתי ברורה אשר ההתעוררות והבקשה והדרישה על־דבר 'מבצע 
תפילין', שמדובר בהן זה שנתיים ויותר – בתוקפן עומדות גם עתה. 
ואדרבה, ביתר שאת וביתר עוז, כי המצב בהווה הוא שזקוקים כעת 
לא רק לזה אשר "כל עמי הארץ... יראו ממך" – יראה הבאה על־

ידי מצוות תפילין – אלא גם – לתוכן ההלכה הידועה – כמו שכתב 
הרא"ש )הלכות קטנות – הלכות תפילין סט"ו(: "...מפני קיום מצוות 

תפילין ותיקונן יתקיים באנשי המלחמה וטרוף זרוע אף קדקוד".

רבנים ואישי ציבור מצטרפים למבצע
מלך  הרבי  של  לקריאתו  הצטרפו  החוגים  מכל  ישראל  גדולי 
לצאן מרעיתם להתעסק בהנחת תפילין.  והורו  המשיח שליט"א 
בחודש מנחם אב תשכ"ז הופץ כרוז חתום בידי רבנים ואדמו"רים 
מכל החוגים שנועד לעורר את היהדות החרדית לפעולה במבצע 
תפילין. בראשיתו של הכרוז נכתב באותיות עבות וזועקות: ״עת 

לעשות לד׳!״ ומתחתיהן כתוב לאמר:
״חסדי ה׳ כי לא תמנו ובנסים גדולים שם נפשנו בחיים ויפרקנו 
ורבים מאחב״י נתעוררו  – היל״ת,  מצרינו שבקשו להכחידנו מגוי 

כתוצאה מכך לתשובה ולשמירת תוה״ק ומצותי׳ה.
עידן  זה  היה  לא  שכמוהו  רצון  ועת  הכושר  שעת  את  לנצל  כדי 
שליט״א  מליובאוויטש  הקדוש  הגאון  אדמו״ר  כ״ק  פנה  ועידנים, 
ב״י  אחינו  על  ולהשפיע  גדולה  למערכה  להחלץ  נרגשת  בקריאה 
בכל מקומות פזוריהם להגשים את הרהורי התשובה בקיום מצוות 
 .  . תפילין  להנחת  עולמי  מבצע  על  הכריז  זו  ובמסגרת  מעשיות 
הרינו בזה להצטרף לקריאתו הגדולה של כ״ק אדמור מליובאוויטש 
לפעולה  להחלץ  ה׳  לדבר  החרדים  לכל  בזה  פונים  ואנו  שליט״א 

ולהצטרץ למבצעים האמורים״.
הרבנים  'אגודת  מטעם  מיוחד  מכתב  בחו"ל  גם  פורסם  בנוסף 
דארה״ב וקנדה' הקורא לצאת למבצע והופץ בעיתונות היהודית 
כמה  חתומים  עליו  בנושא  נוסף  מכתב  פורסם  ואף  באמריקה, 

מגדולי רבני הציבור הליטאי דאז.

בשבת פר' וישלח תשכ"ח התייחס הרבי לכרוז זה בקשר לרבנים 
מסוימים שדיברו נגד מבצע תפילין "...הטוענים שרק ליובאוויטש 
מחזיקה ממבצע תפילין, שיסתכלו במודעה על ענין התפילין ויראו 
שחתמו עליה ראשי הרבנים מתנועת המוסר, ראשי ישיבות וגם 
מועצת גדולי התורה שיש להניח תפילין עם יהודים! ואף זה נדפס 
בשני עיתונים וצריך רק להסתכל ולראות. אלא מה מפריע להם, 

ששם ליובאוויטש נקרא על זה!" )שיחו"ק תשכ"ח פר' וישלח(.
תנועת  ונשיא  סופר  עיתונאי,  שהיה  גלמן,  לייב  אריה  לרב 
אוהד  מאמר  בעקבות  ועידוד  תודה  מכתב  הרבי  כתב  המזרחי, 

שפרסם בענין המבצע.
״הנני מאשר בזה, אף כי באיחור זמן מגודל הטרדות, קבלת מכתבו 

וגם קטעי העתון של מאמרו בקשר עם מבצע תפלין. ות״ח ת״ח.
ואם בכל ענין של הפצת היהדות, שלמרבה הצער נתקל בקושיים, 
פרסום  שמקבל  פומבי  עידוד  בפרט  הרי  עידוד,  של  ענין  כל  יקר 
בעתונות שעל ידי כך מגיע לחוג אנשים שאי אפשר להגיע אליהם, 
להביא  אלא  הענין  להפצת  רק  לא  לתקוה  מקום  יש  זה  שבכגון 
למעשה בפועל, זאת אומרת פשוט שעוד יהודי יניח תפלין, ואפילו 
ותבונה  וכוונה  חיות  ביתר  מעתה  יניחם  תפלין  להניח  שרגיל  זה 

וכולי״.
גם לר׳ שלמה זלמן שרגאי, שהיה ראש עירית ירושלים ומראשי 
כתגובה  מכתב  הרבי  כתב  תקופה  באותה  הדתיים  הדעות  הוגי 
למאמרו הנלהב בו צידד במבצע תפילין והתפרסם בכמה עיתונים:

״..הנני לאשר בזה, אף כי באיחור זמן מרבוי הטרדות, קבלת מכתבו 
וגם קטעי העתון של מאמרו בקשר עם מבצע תפלין. ובודאי ידוע 
בעתון  וכמדומה  כאן  זשורנאל״  בה״מארגען  פורסם  לכ׳ שמאמרו 
בודאי שדבריו  נוספת שגם שם  זכות  לו  נותן  יהודי בפאריז, שזה 

פעלו פעולתם...״.
חשיבות רבה יוחסה להנחת התפילין על ידי אנשי צבא וממשל 
ליד הכותל  ידי פרסום תמונותיהם.  נגרמה על  והתעוררות רבה 
נצפו בכירים רבים ביניהם ראש אג"ם באותם ימים מר עזר וייצמן, 
שר הבטחון משה דיין, אלוף אריאל שרון ועוד. תמונתו של אריאל 
בכותל  תפילין  מניח  כשהוא   – מלחמה  לגיבור  שהיה   – שרון 
פורסמה בעיתונים בליווי ידיעת חדשות ועוררה הד. העיתונאים 
תיארו כיצד הרב אהרן רבינוביץ' הציע לאלוף המפורסם להניח 

וכמה שעות הקדישו לזה כולם ביחד? ומטובם להבריק בפרטיות 
ושמות המשתתפים – במכתב דחוף, ופשוט שהגזמה בעניין כזה 

אסורה. וד”ל. מזכירות".
לדו"חות ששלחו צא"ח דירושלים – אז בראשות הרב טוביה בלוי 
– לא הגיב הרבי משך חודשים. רק בסעודת ליל ב' דחג הסוכות 
תשכ"ח שבה נכח גם הרב בלוי, אמר הרבי בהתיחסו אליו: "הוא 

מנהל מבצע תפילין בכותל ושם כבר הניחו רבבות תפילין...".
לפסוק  השייכות  מבואר  תורה  "בלקוטי  ואמר:  המשיך  והרבי 
"ואתא מרבבות קודש" על המעלה שברבבות. יש יחידות, עשרות 
בלשון  ממנו  למעלה  שאין  מספר  הוא  רבבות  והמספר  ומאות, 

הקודש".
איש  מאלף  למעלה  ועוז,  שאת  וביתר  הדוכן  פועל  היום  עד 
בשימוש  תפילין  זוגות  עשרות  רגיל,  יום  מידי  תפילין  מניחים 
קבועות  ומשמרות  שם  נעות  חב"דיות  ידים  מעט  לא  העת,  כל 

מאיישות אותו מנץ החמה ועד שקיעתה.
לחייל שכתב לרבי שהניח תפילין בכותל השיב הרבי בז' שבט 
ה'תשכ"ח: ״...וזכותו הגדול שהניח תפלין על יד כותל המערבי, 
שבודאי לא רק שנשאר אצלו הרושם כמו מכל מעשה טוב, אלא 
כמוך  לרעך  ואהבת  מצות  יקיים  וגם  יום,  בכל  זו  מצוה  יקיים 

להשפיע על חבריו להיות זהירים בהנחת תפלין".

גם נשים פועלות במבצע
נשות  של  חלקן  את  הרבי  ביאר  תשכ"ח  תשרי  ו'  בהתוועדות 

ישראל במבצע תפילין.

אשה הרי זקוקה גם להגנה האלוקית של 'ויראו ממך, ובתפילין 
אותן מניח הקב"ה כביכול, כתוב "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" 
כלומר כשם שהתפילין הגשמיות של יהודי מסמלות את אחדות 
גוי אחד בארץ.  הן בחירתו בעמו.  כך תפיליו של הקב"ה  הא־ל 
וברור הדבר שבתפיליו של הקב"ה כתובים אנשים ונשים בשווה 
לכן שייכות גם הנשים למצוות תפילין וגם למבצע תפילין ועל כן: 
"שתתנדב כל אחת מהנשים )מי שיש ביכולתה – ולכל אחת יש 
ביכולת( זוג תפילין, או סכום עלות תפילין בדוקות וכשרות, ואז 
תהיה שייכותן למצוות תפילין לא רק מצד התפילין שלמעלה, של 

הקב"ה אלא גם פה למטה, על ידי שיהודי יניח בתפילין שלהן".

המלחמה נגמרה, המבצע – לא!
לא לכולם מבצע תפילין עשה טוב על הלב. היו כאלה שציפו 
וחשבו שעם סיומה של המלחמה יקיץ הקץ גם על מבצע תפילין, 
אך הם טעו. במענה לטענותיהם של אותם אנשים שניסו לצנן 
את המבצע עם סיום המלחמה, השיב הרבי במכתב מנומק בט״ו 

טבת ה׳תשכ״ח:

"1( צבא השונאים עומדים על גבולם מכל הרוחות הכן כו׳ היה 
לא תהיה, ורק היראה מעכבת, ודי למבין.

מאז  יותר  גדלה   – לצלן  רחמנא  גו׳  תפתח  דמצפון  הסכנה   )2
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בשמחה,  ונענה  תפילין 
תפילין  זוג  עבורו  בחר 
מהודרות וכרך על זרועו, 
את  אריק  קרא  וכיצד 
בהתרגשות  הפסוקים 

ובחיבה.
בעקבות  יותר,  מאוחר 
האלוף,  של  בנו  פטירת 
אגרת  הרבי  לו  שיגר 
באמונה  רוויה  ניחומים 
את  והפליא  הזכיר  בה 
שגרם  ההתעוררות 
"עוד  התפילין:  בהנחת 
שהביאתני  נקודה 
היא  זה  מכתב  לו  לכתוב 
אשר  הרבה  ההתעוררות 
כמה  בלב  גרם  כבודו 

וכמה מאחינו בנ״י על ידי הנחת־התפילין ליד כותל המערבי, שגם 
זה זכה לפירסום ומצא הד רחב והכי חיובי בשכבות שונות של 

העם ובמקומות קרובים וגם רחוקים".
בהצעה  דירושלים  לצא"ח  חודקוב  הרב  פנה  תשכ"ח  באלול 

בתחום זה:
הכותל  ע"י  תפילין  מהנחת  צילומים  כרטיסי  בנמצא  היה  "לו 
בעלי  אנשים  כאן  שיראו  ובפרט  וכדו',  המכפלה  מערת  המערבי, 
כאן בטח הסכמת  היינו מקבלים  וכו'  כגון שרים, שרי צבא  צורה 
שהגיעו  נערים  אליהם  כשבאים  אשר  ספרים  מוכרי  וכמה  כמה 
למצוות לקנות תפילין, היו נותנים להם בתור מתנה את התמונות 
הנ"ל. ובטח היה זה עושה רושם על הרבה מהם הזקוקים לחיזוק 
מיוחד לקיים עליהם הנחת תפילין בכל יום." ואכן פירסום זה מצד 

אישי הציבור פתח שערים וקירב המונים.

המשך המבצע בתנופה
בהתוועדות י״ט כסלו תשכ״ח נתן הרבי מלך המשיח שליט"א 
משנה תנופה למבצע תפילין. ״כללות גודל מעלת התפילין״ אמר 
הרבי באותה התוועדות ״קשור עם אלישע בעל כנפיים וסיפורו 
יונה  כנפי  הניסי, הגמרא מבארת שאלישע השתמש בכיסוי של 
יונה מסמלים את המצוות.  וכנפי  ליונה  נמשלו  משום שישראל 
וכשם שכנפי היונה מגינות עליה מפני הקור ומפני טורפים כך 

המצוות מגינות על היהודי".
"הזמן המתאים" המשיך הרבי, "לדבר על נס מעין זה הוא בימי 
הניסים של חנוכה, ובפרט שלניסו של אלישע יש קשר לחנוכה 
שכן שניהם קרו בתקופות של גזרות ואיסורים על קיום התורה 
את  הקדמה,  ובתור  החנוכה,  ימי  את  לנצל  יש  ולכן  והמצוות. 
״מבצע  של  הענין  את  ולהגביר  להגדיל  החנוכה,  שלפני  הימים 

תפילין״ – כפי אשר נקרא...
לאביהם  שיתקרבו  יהודים  עם  לדבר  הוא:  כפשוטו  הענין 
שבשמים, לא רק ״בלב״, למרות שגם זה ענין גדול, אלא חייבים 
שזה יתבטא בפועל, בקיום מצוות מעשיות ובפרט במצוות תפילין, 

שהוקשו כל המצוות לתפילין".

בעומר  ל”ג  ב'פאראד' 
שנים  שלוש  ה'תש”ל, 
נשא  המבצע,  מתחילת 
אלפי  בפני  שיחה  הרבי 
שנכחו  והמבוגרים  הילדים 
כיון  ואמר:  בתהלוכה, 
שנוכחנו שמאז ל”ג בעומר 
לפני שלוש שנים, שגם אז 
הקדוש  הבטחת  על  דובר 
“ונתתי  בתורתו  הוא  ברוך 
"וישבתם  בארץ”,  שלום 
והוכרז  בארצכם",  לבטח 
על ההוספה במצוות הנחת 
הציל  זה  דבר  הרי  תפילין, 
מישראל  ורבבות  אלפים 
היום  עד  וקיימים  החיים 
הזה, ויאריכו ימים ושנים".

לצערנו היו גם מספר חוגים ואנשים שעינם היתה צרה בפעילות 
הברוכה, הרבי ראה את ההתנגדות לסימן כי מבצע תפילין הוא 
טוב וקדוש, ואף אמר כי אין דבר טוב שאין לו התנגדות, ואדרבא, 

אם לא הייתה התנגדות היה מודאג מכך.
שונים  ובמקומות  בעיתונות  המבצע  נגד  יצאו  פעמים  מספר 
המבצע  על  להגן  שנחלצו  שונים  לאישים  הודה  הרבי  ומשונים, 
ואף התייחס מספר פעמים למקטרגים בעצמו בשיחות  החשוב 

שונות )וראה בלקוטי־שיחות חלק ו' עמוד 271(.
אך במשך יובל השנים האחרונות פרץ המבצע לכל חלקי העולם 
בכפשוטו, ואף פרץ את גבולות חסידות חב"ד, כאשר ישנם חוגים 
נוספים המתעסקים בזה ב"ה אף שחלקם היו בתחילה מהמנגדים, 
שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  אשר  לראות  יכול  אחד  כל  כאשר 

ודבריו ממשיכים לפעול בעולם ביתר שאת וביתר עוז.

מבצע תפילין ומבצע משיח
את  יביא  וזה  העולם  את  יכבוש  תפילין'  ש'מבצע  הדבר  "ברור 
המשיח  ביאת  שלפני  ובגמרא  במדרש  בזהר,  כמבואר  המשיח, 
יבואו אומות העולם ויגידו: "ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו 
התפילין,  את  מסמלים  הענינים  ששני  כתוב  עבותימו"....בזהר 
ו"עבותימו" הם התפילין של  "מוסרותימו" הם התפילין של ראש 
יד ובמילא לפני ביאת משיח צריכה להיות התחזקות יתירה בענין 
משיח  ביאת   – ציון"  בהר  מושיעים  "ועלו  את  יביא  וזה  התפילין, 

צדקנו בקרוב ממש" )משיחת פר' וישלח תשכ"ח(.
מלך  הרבי  אמר  תשנ"ב,  שרה  חיי   – השלוחים  כינוס  בשיחת 
היחידי  הדבר  הבירורים,  עבודת  נסתיימה  כי  שליט"א  המשיח 
שנותר הוא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש וענין זה – קבלת 
עניני  כל  חדורים  ובו  עולים  ידו  שעל  השער  הוא   – משיח  פני 

השליחות.
מבצע תפילין, איפוא, קיבל גם הוא פנים חדשות מאותה שיחה. 
מאז, אין זו "רק" הנחת תפילין רק לשם הטלת פחד על האויב או 
הצלה מדין 'קרקפתא', אלא גם ובעיקר לשם קבלת פניו של משיח 

צדקנו יבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

כ"ק אדמו"ר מלך  נוהג  בו  זהו הלשון 
ובעל  בכתב  לאחל  שליט"א  המשיח 
פה לקראת חג השבועות. לשון ששאל 

מחמיו – כ"ק אדמו"ר הריי"צ.
נקבל? האם מדובר  אבל איזה תורה 
על תורה חדשה? על עשרת הדברות?

בש"פ בלק תנש"א מבאר הרבי מלך 
וגאולה  לימוד משיח  המשיח שליט"א את הענין של 
נוקט  ואז  הגאולה,  עניני  את  "לחיות"  להתחיל  כדי 
)ישנו  שווער"  אן  קומט  "עס  המפורסמת  בלשון 
סף  על  שעומדים  וההרגשה  ההכרה  להחדיר  קושי( 
ימות המשיח ממש עד שיתחילו לחיות בעניני משיח 

וגאולה.
 – מיד  הרבי  זאת  מסביר  קושי?  יש  באמת  למה 
מכיון שעדיין לא היה ה"אראנו" ע"י הקב"ה ובצורה 
של  והרגש  בהכרה  שיחדור  לפעול  קשה  ע"כ  גלויה, 
האדם. והעצה – לימוד עניני גאולה ומשיח, שעל ידי 
זה "מתעלה למעמד ומצב של גאולה ומתחיל לחיות 

בעניני הגאולה".
זאת אומרת – שהעבודה שלנו כרגע היא "לחיות" את 

עניני הגאולה בפועל ממש.
X

מיודובניק  שי'  עופר  הרב  מהמשפיע  פעם  שמעתי 
בשם ר' מענדל, שפעם חיפש ללמוד עם איזה בחור 
על  המדבר  מאמר   – מסויים  בענין  אצלו  חסר  שהי' 
אותו הענין. ותוך כדי שהם לומדים ור' מענדל מנסה 
הבחור  מזדעק  אצלו,  חסר  אשר  את  שיבין  לו  לרמז 

"וואו, המאמר הזה בדיוק מדבר על בחור פלוני".
לאחרונה יצא לי לדבר עם כמה וכמה חסידים בנושא 
"מיהו משיחיסט". אין זה סוד שההגדרה אינה ברורה. 
עבור אחד משיחיסט זה דגלון עם כובע. אצל השני זה 
הכרזת יחי בפתיחת ארון הקודש ואילו השלישי סובר 

שמשיחיסט הוא אשר צועד ברחוב עם דגל בידו.
לתרבות  "יצא  הימים  משכבר  שחברו  טוען  יענק'ל 
בכיפה  היחי  כיפת  את  שהמיר  היום  מאותו  רעה" 
היה  זה  "פעם  להיפך  טוען  חבירו  ואילו  קטיפה, 

בחיצוניות והיום זה בפנימיות".
לעניות דעתי, בדיוק כפי ש"טנקיסט" הוא זה אשר 
הדבר  אותו  בהם,  וחדור  ה'טנקים'  בעניני  מתעסק 
'משיחיסט' הוא אחד שמשיח חדור וחודר בכל עניניו. 
חסיד אשר מתאמץ, הן על ידי לימוד גאולה ומשיח 
מצב  את  "ולהחיות"  "לחיות"  אחרות  בדרכים  והן 

הגאולה, הוא הוא המשיחיסט.
כאשר מדברים על "מבצע תפילין" הוא יחדיר ליהודי 
וכאשר  משיח,  פני  לקבלת  הכנה  היא  הזו  שהמצוה 
יהיה  שהפאזל  ישתדל  פאזל,  הקטן  לבנו  קונה  הוא 
בענין בית המקדש. כאשר מדברים על הגאולה הוא 
לא מתבייש לדבר אשר המשיח כבר ממש כאן, והוא 
"ונקלותי  המשפט   .770 שבבבל  רבינו  בבית  נמצא 
כאחד הריקים" שאמר דוד המלך אינו זר לו, והוא כמו 

המשיח בעצמו "קרייזי אבאוט משיח".
X

בשמחה  התורה  "קבלת  במשפט  הכוונה  זה  ואולי 
בסיני  רק  לא  שקיבלנו  תורה  אותה  את  ובפנימיות". 
אלא בכל דור ודור, ובדורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א שנתן לו את תורת הגאולה כפי שהיא בפשטות 
עד אשר "נתקיימו דברי הילקוט שמעוני" הוא מחדיר 

בשמחה, באופן פנימי עד שהוא חי בזה בכל עניניו,
שלא  בענין  מתעסק  אותו  למצוא  שייך  שלא  ועד 
מתקשר להתגלות הרבי, ואשר הוא "חבר אני לכל אשר 
יראוך" בכל ענין של גאולה ומשיח, לא כתיאוריה, אלא 
כמשהו שהתחיל ומתממש בכל רגע ממש, בהתגלות 
השלימה של הרבי מלך המשיח שליט"א, ונשמע ממנו 

תורה חדשה, בשמחה ובפנימיות.

בשדה השליחות
הרב יהודה גינזבורג
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בשורת  בפרסום  ממשיכים  ב'ממש' 
הגאולה לכל אנשי הדור, ובימים אלה עלה 
היעד  קהל  אחרי  שעוקב  הפרסום  לאויר 
בצירים המרכזיים, בכל יום ובכל רגע, 24 
הוא  כזה  בשבוע.  ימים   6 ביממה,  שעות 
הרעיון של "מוניות הגאולה" שעלו לכבישי 

ישראל.
והרבה  האוטובוסים  קווי  אחרי  קצת 
הפכו  השירות  מוניות  הרכבות,  לפני 
לאמצעי התחבורה הציבורית השני בגודלו 
בישראל. מוניות השירות מסיעות מידי יום 
למעלה מ־450,000 איש, שבוודאי נחשפים 
עליהם,  המופיעים  הפרסומיים  למסרים 
זאת מלבד מיליוני זוגות העיניים הנתקלות 
פניהם בכביש  בשלט הססגוני החולף על 

וברחוב.
יתרונות  הגאולה"  ב"מוניות  לפרסום 
רבים. זו המדיה היחידה הפעילה בתנועה 
בקצב  והשבוע,  היממה  שעות  כל  במשך 
חשיפה גבוה במיוחד. זו מדיה המאפשרת 
לציבור  ונחשפת  מדויק  אזורים  פילוח 
בצירים מרכזיים וקבועים. זהו שלט הפרוס 

מושך  העיניים,  בגובה  גדול,  שטח  על 
חיה  אטרקציה  ומהווה  רבה  לב  תשומת 

בכבישים ובמרכזי הערים.
אין ספק כי זוהי אחת הדרכים היעילות 
את  רב  בהידור  לקיים  ביותר  והמוצלחות 
שופטים  בש"פ  שליט"א  הרבי  הוראת 
אודות  הדור"  אנשי  לכל  "לפרסם  תנש"א 
זה משיח  ונבואותו העיקרית: הנה  הנביא 
בא, וכן הוראתו הקדושה מש"פ חיי שרה 
תשנ"ב "להכין את העולם כולו לקבלת פני 

משיח צדקנו".
ההמסר הקליט והבהיר שנבחר להתנוסס 
"מוניות  קמפיין  במסגרת  לתפארה 
הגאולה", כבר קנה לו מוניטין רב בעולם 
הפרסומת  הגאולה.  בשורת  של  הפרסום 
הידועה  תמונתו  מופיעה  בה  הכובשת 
של הרבי שליט"א כשידו הקדושה מונפת 
לשלום, לצד הסלוגן הקצר והקולע "משיח 
זו  היא  כאן..."  והוא  קטן  מעשה  עוד   –
המעטרת את דפנותיהם של מאות ממוניות 
למען  בפועל  לעשייה  ומניעה  השירות 
ובאמצעותה  והשלמה,  האמיתית  הגאולה 

לזהות  בהמוניהם  ישראל  אזרחי  ייחשפו 
הגואל ולבשורתו הנבואית.

נפגשות  בו  רגע־קט  אותו  את  לנצל  כדי 
עיניהם של מיליוני זוגות העיניים הנתקלות 
בשלט – להמשך והגברת הקשר לרבי מלך 
ההתקרבות  ולהמשך  שליט"א  המשיח 
לתורה ומצוות – מופיעים בפרסומת שתי 
למצוא  יוכלו  בהם  תקשורת  אפשרויות 

מידע נוסף בנושא:
08-9493-( הטלפון  מספר  הוא  הראשון 
770( של מרכז "נחייג ונשמע" הידוע בשלל 
המרתקים  ושיעוריו  האיכותיים  תכניו 
וגאולה.  משיח  חסידות,  יהדות,  בענייני 
אתר  של  כתובתו  גם  מופיעה  תחתיו 
האינטרנט )www.igrot.com( המאפשר 
ישיר  קשר  ליצור  הוא  באשר  יהודי  לכל 
עם הרבי מלך המשיח שליט"א באמצעות 
כתיבה בכרכי ה'אגרות קודש' בצורה נוחה 

ונגישה.
על כל אחד משלטי הפרסום, מתנוססת 
ומבטאת  המצהירה  הקודש  הכרזת  בגאון 
את קבלת מלכותו של הרבי שליט"א כמלך 

המשיח על ידי עם ישראל. ההכרזה אותה 
בה  הזדמנות  בכל  שליט"א  הרבי  מעודד 
מורנו  אדוננו  יחי  החסידים:  לקהל  יוצא 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
•

הקמפיין יצא ב"ה לדרך כשאנשי 'ממש' 
אדירות,  התחייבויות  על־עצמם  לוקחים 
וכאשר נשאר עוד סכום גדול של עשרות 
אלפי שקלים לכיסוי הקמפיין החשוב הזה. 
והמקושרים  המאמינים  והתמימים  אנ"ש 
שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק 
וליטול  שכם  להטות  הדגל  אל  נקראים 
לכיסוי  נדיבה  ביד  ולתרום  לסייע  חלק, 
הנדרשים  האדירים  הסכומים  הוצאות 

לקמפיין זה – הממלא ומבצע בפועל ממש 
להפצת  כולנו  על  המוטל  התפקיד  את 
המגיע  הפרסום  באמצעי  הבשורה,  אור 
ביותר  והגדולה  המקסימלית  לחשיפה 
בארץ הקודש. להשתתפות ופרטים נוספים 
077-5123- 'ממש'  למשרדי  לפנות  ניתן 

.770

 <<< גל של גאולה
בל"ג בעומר <<<

כמו בכל חג ומועד הכינו 
ההפצה  מרכז   – ב'ממש' 
הנדרש  כל  את  בארה"ק 

לתהלוכות של ל"ג בעומר בסימן 'יחד כל 
צדקנו',  משיח  פני  לקבלת  ישראל  ילדי 
הרבי  של  והידועה  הברורה  הוראתו  כפי 
השלוחים  בכינוס  שליט"א  המשיח  מלך 
ה'תשנ"ב "שהעבודה היחידה שנותרה היא 

לקבל פני משיח צדקנו".
שלטים,  ב'ממש'  מכינים  שנה  כמידי 
כרטיסי  ספרונים,  כובעים,  אפודות, 
אחד  לכל  לתת  על־מנת  ופרסים  הגרלה 
התהלוכות  מארגני  והחסידים  מהשלוחים 
את כל הנצרך והדרוש לתהלוכה מוצלחת 
בעניני  החדור  חסידי  תוכן  עם  וחוויתית 

גאולה.
בלוגו  מלווים  היו  התהלוכה  מוצרי 
עם  הוכן  אשר  ומקצועי  חדשני  מיוחד, 
על־מנת  אנשי מקצוע מהשורה הראשונה 
שיהיה קליט וברור. בנוסף נערך יריד רחב 
הציבור  לתועלת  במיוחד  ושימושי  ידיים 
במשך  ולהתרשם  להגיע  אפשר  נתן  אשר 
של  נופך  להוסיף  בכדי  ימים  שבועיים 

גאולה לתהלוכה בכל מקום ומקום.
הרבים  המוצרים  של  הרחב  המגוון 
שמפיקים ב'ממש', משתכלל במשך השנים 
לשלוחים  המצטרך  ארגון  של  הרבות 
מושם  המיוחד  הדגש  השנה,  כל  במשך 
על חדשנות ותכנים נאותים בכדי להוביל 
באיכות חסידית מנצחת, כמובן שאין הדבר 
גורע מהפרסים הפופולאריים המסובסדים 
במיוחד למארגני תהלוכות הגאולה 
רבים  ילדים  למשוך  בכדי 
ה'  הוראתו  את  לקיים 
המשיח  מלך  הרבי  של 

שליט"א בל"ג בעומר.

הטנקים של המשיח 
ישראל בכבישי  סובבים 

בליבה של מדינת תל־אביב ועד לסמטאות רמלה הצרות, בכבישי הצפון המפותלים 
ועד לאספלט הרותח בכבישי הדרום, קמפיין מוניות הגאולה יצא שוב לדרך ובעזרת 
ה' יגרום לעוד מעשה טוב קטן שיביא את המשיח בפועל לכאן  מבצע ל"ג בעומר 
 גם הפצה המונית נעשית  נערך בתנופה מחודשת חדורה בענייני גאולה ומשיח 
ותחילתו של האביב    לשיחה במיוחדת בתורת הגאולה בקשר עם חג השבועות 
 מהנעשה  'אלבום השליחות'  ממשבישר על תנופה חדשה בהפצת רב־המכר האחרון  והנשמע בחזית העשייה למען הגאולה מבית היוצר של 

חדשות מחזית העשייה למען הגאולה / מגיש: חיים-בער לוין

מהנעשה והנשמע
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חדשים  ורעיונות  כיוונים  לקבל  העת  כל  שמחים  ב'ממש' 
הגאולה  להבאת  העשייה  בחזית  ולעמוד  להמשיך  על־מנת 
 האמיתית והשלמה והפצתה לכל אנשי הדור. לרעיונות והצעות;

info@mamesh.org | 073-2412-770 :פקס

<<< אלבום השליחות הפופולארי 
נכנס לרשתות המובילות <<<

'ממש'  של  החדשה  היצירה  נכנסה  מיוחדת  דשמיא  בסיעתא 
'השליחות'  אלבום  ארצי.  לשיווק  בארץ־הקודש  ההפצה  מרכז   –
כבוד  של  מקום  לו  קנה  ואחת,  אחד  כל  אל  הנצחית  הקריאה   –
ברשימות, חנויות ואתרי הרשתות הגדולות לשיווק ספרים בארץ־
הקודש, סטימצקי, צומת ספרים וכן אל המשווקים הספרותיים, 

קטלוג המבקרים, הספריות הציבוריות ומרכזי התרבות השונים.
ב"ה  וכעת  ניסן,  י"א  ערב  פרטית  בהשגחה  נחתמו  המגעים 
והתקבל  המהלך  הושלם 
ובו  החדש  שהספר  האישור 
קריאתו הנצחית של הרבי מלך 
משווק  יהיה  שליט"א  המשיח 
ונגיש אל כל אחד ואחת מאנשי 

הדור קוראי לשון־הקודש.
הספרים  בשוק  המצוי  כל 
מבין כי אין מדובר כאן ברווח 
בכך  אך  בהיפוכו,  אלא  כספי 
לציבור  ומונגש  נכנס  שספר 
ברשתות אלה ישנו ערך מוסף 
דבריו  והעברת  הפצה  של 
לכל  הדור  נשיא  של  ותורתו 

אנשי הדור.
חודשים  מספר  במשך 
בחסמים  'ממש'  אנשי  נתקלו 
ובירוקרטיות שונות ומשונות אשר הופעלו בסיוע כאלה שעינם 
צרה בפעילות הברוכה של הפצת בשורת הגאולה, ובזכות ברכותיו 
ובסיועו של אחד מאוהדי  הרבי מלך המשיח שליט"א,  הק' של 
האוניברסיטאות  באחת  תרבות'  ל'אושיית  הנחשב  הרבי  וחסידי 
ליום  וכמתנה  ממש  בסמיכות  כאמור,  הענין  נפעל  הנחשבות 

הולדתו של הרבי.
המביאה  ומרעננת,  מקצועית  יצירה  הינו  השליחות  אלבום 
בצורה קולחת ומאירת עינים פתגמים וציטוטים בלשונו של הרבי 
מלך המשיח אודות השליחות ותפקידו של האדם בעולם. האלבום 
מנגיש לקוראים את הסתכלותו הייחודית של הרבי על כל איש, 
אישה וילד בכל מקום שהם ועל האפשרויות שעליהם לנצל כדי 

להאיר את עצמם ואת סביבתם.
כפי הידוע, ארגון 'ממש' הינו המו"ל החב"די הראשון שפרסם 
תשנ"ד  תמוז  ג'  לאחר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  על  ספרים 
ברשתות הגדולות, ובפרט ספרים הקשורים לענייני גאולה ומשיח 

ומביאים את נבואתו של הרבי ש'הנה זה משיח בא'.

פעילות זו הן בהפקת הספרים והן בהפצתם נעשית במשך שנים 
שלוחים,  של  בשותפות  אלא  גרנדיוזיים,  תקציבים  וללא  רבות, 
ידידים וחסידים שאכפת להם מעניני הרבי מלך המשיח שליט"א 
והפצת בשורת הגאולה והם תומכים בקביעות בפעולות הברוכות 
ולציינם  להם  להודות  המקום  וכאן  המישורים,  בכל  'ממש'  של 
לשבח אשר הצליחו בכוחות משותפים להנגיש עוד ספר על הרבי 
והשליחות ובפרט השליחות היחידה והאחרונה לקבל פני משיח 

צדקנו אל ציבור גדול ורחב.

בתקווה וביטחון אשר נדבך זה והפצה זו יוסיפו עוד ועוד מאנשי 
הדור אשר יכינו את עצמם לקבלת פני משיח ונזכה כבר תיכף 

ומיד להתגלות המלאה והמושלמת לעיני כל.

 <<< שבועות של
לימוד גאולה <<<

בארץ־ 'ממש'  ההפצה  מרכז  כאמור, 
הקודש דואג להפצת חומרי הסברה ועזרי 
הפצה לפני כל חג ומועד, וגם לקראת חג 
על  ועלונים  מודעות  הופקו  השבועות 
בנוסף  הגאולה.  בעידן  החג  משמעות 
ספרונים,  כובעים,  תוכן,  לחומרי 
על  להקל  בכדי  עזרי  ועוד  פרסים 
עשרת  לשמיעת  ילדים  הבאת 
הדברות כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א.

מהדורה  הודפסה  בנוסף 
התוכן  עלון  של  מיוחדת 
קודש  שיחת  המביא  'מועדים' 
גאולה  בעניני  מיוחדת 
ועובדה  שנערכה  ומשיח 
אסף  הרה"ח  המשפיע  ע"י 

עשירה  בשפה  פרומר  חנוך 
וקולחת, הנותנת לכל אחד ואחת אפשרות 

ללמוד עניני גאולה ומשיח בעצמו.

לעין,  נעימה  ובגרפיקה  לקריאה  נוח  בפורמט  מוגש  העלון 
ומתאים במיוחד לליל הלימוד בחג השבועות בבתי הכנסת השונים. 
השנה בעקבות תרומה מיוחד ללימוד עניני גאולה ומשיח הופץ 
העלון במאה אלף עותקים בסבסוד משמעותי במיוחד שהקל על 
השלוחים, אנ"ש ונשי חב"ד להפיץ את העלון במקומותיהם ובבתי 

הכנסת הקרובים למגוריהם בקלות ובנוחות.

והפעילים  השלוחים  ע"י  רבה  בהתלהבות  התקבלו  העלונים 
בכל רחבי הארץ, וב'ממש' ממשיכים להפיק מוצרי תוכן וחומרי 
את  עושים  ובמקביל  והשלמה,  האמיתית  הגאולה  על  הסברה 
מירב המאמצים למצוא 'אנשי משה' שאכפת להם מהענין בכדי 
הדרך  זוהי  אשר  הגאולה  תורת  את  ולהפיץ  ולסבסד  להמשיך 

הישרה לפעול את ההתגלות המושלמת תיכף ומיד ממש.

מהנעשה והנשמע

ה'שער' לכל עניני העבודה והיא היא ה'שליחות היחידה' ויסוד כל קיומנו ידוע בשער בת רבים יסודיות ומרכזיות העבודה להבאת המשיח שהיא קריאה של חיבהב"ה
שנים המוסד 'ממש – מרכז ההפצה בארץ הקודש' מוכר לכל אחד ואחת שדברי כחסידים וכמאמינים. הפועל  כמוסד  בליבו,  נוגעים  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כלים ולתאר את ההוצאות הכבירות שלוקח על עצמו המוסד, ללא מקור בר שכולו קודש להכנת העולם לקבל פני משיח צדקנו. ואין צורך להסביר הקדושים נוגעים לליבו לשנס מתניים ולסייע בכל האפשרי למוסד 'ממש' אין די באר גודל הזכות, ההכרח ואף החובה הגמורה לכל מי שדבריו את אש הפעילות בקרב אנ"ש ובציבור הרחב.בדברי דפוס והן בהרצאות, כינוסים והתוועדויות שכולם מכוונים להגביר והסברתה בקרב כל סוגי הציבורים, הן בחומרי הסברה, הן במוצרים, הן על גבי שנים למען מטרה אחת ויחידה הנחלת בשורת הגאולה, הפצתה כ"ק  יהיו  ואחת מאיתנו  בכדי שלכל אחד  וכדו',  'תקציבים'  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!בבני חיי ומזוני, וברוחניות – יתממשו רגע אחד קודם!שליט"א בהתגלות מלכותו לעין כל כאשר כל ייעודי הגאולה בגשמיות, בעיני בשר את התממשות נבואתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ובטוחים אנו כי בזכות שותפות הצדקה להבאת הגאולה נראה תיכף ומיד כתף והיו שותפים של ממש באופן קבוע וחודשי בממונכם למוסד 'ממש' אנו פונים בזאת בקריאה של חיבה לכל אחד ואחת מאנ"ש – אנא הטו מתאימים וראויים לבצע את שליחותנו.קיימא של 

הרב מאיר ווילשאנסקי
ר"מ ומשפיע בישיבת חח"ל צפת

הרב שמעון ויצהנדלר
פרסומי 'ממש'ראש ישיבת תות"ל ראשל"צ ועורך 

הרב מנחם הכהן כהן
רב ק"ק חב"ד באר־שבע

הרב אסף חנוך פרומר
 משפיע בישיבת חח"ל חיפה

ועורך ספרי 'ממש'

הרב מנחם מענדל פרידמן
משפיע ישיבת חב"ד פתח תקוה

הרב משה קורנוויץ
מו"צ ור"מ בישיבת חב"ד נצרת עילית

החותמים על הוראת קבע של 100 ₪

 מתנה – ספר של ממש
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית

החותמים על הוראת קבע של 180 ₪

 מתנה – ספר של ממש
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית
 10 עלונים להפצה לפני כל חג ומועד

 הקדשה בספר של ממש

החותמים על הוראת קבע של 250 ₪

 מתנה – כל ספרי ממש!
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית
 10 עלונים להפצה לפני כל חג ומועד

 הקדשה בספר של ממש
 פרנס היום – יום של פעילות בלוח השנה שיוקדש לזכות/לע"נ

לשותפות של קבע, חייגו: 077-5123-770
info@mamesh.org :וואצאפ  054-2248-770  |  דוא"ל

של ממשכולנו שותפים

בזכות השותפות והסיוע של כל אחד ואחת מכם, תזכו לכל מילי דמיטב בבני חיי ומזוני רויחי – ובכולהו רויחי 
ונזכה כולנו לעמוד לפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהתגלותו המיידית תיכף ומיד ממש ונכריז לפניו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל אחד ואחת שיעשו ככל שביכלתכם 
ויצטרפו לשותפות יקבלו מספר מתנות 

באופן מיידי וגם לאורך השנה אי"ה.

1

2

3

ב"ה

בהתחייבות קבועה להבאת הגאולה
 שותפות יום-יומית של מעשה בפועל

בענייני גאולה ומשיח!
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מאת: א. אברהם

מהסוג אם  חרדי  לאזור  נקלעתם 
לבית  ונכנסתם  הקשה, 
שיתחילו  ועד  למנחה,  כנסת 
מהארון,  אקראי  ספר  שלפתם 
ברוב  כי  קובעת  הסטטיסטיקה 
ספר  זה  יהי'  המקרים  של  רובם 

שיכיל "דרושים נפלאים על התורה והמועדים".
זה, זה הז'אנר שבאמת ייחודי לעם היהודי. אין לו שום דבר 
דומה בספרות העולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות. לנוכרים 
וכו',  וכו'  מעשיות  וסיפורי  ופילוסופיה  ודת  חוק  ספרי  יש 
היה  לא  אצלנו  גם  אצלם.  קיים  לא  הזה  מהסוג  דבר  אבל 
הדבר מתרחש, אלמלא לפני כמה מאות שנים העם היהודי 
נוסח  החליט סוף סוף להתאחד סביב סדר קריאת התורה 
בשנה  שנופלים  דאורייתא,  סדרים  ג"ן  בשנה  ולקרוא  בבל, 
פשוטה בסמיכות למועדים מסויימים, וגם בשנים מעוברות 
יש גבולות גזרה ברורים. השינויים לא יתחילו לפני פרשת 
בין  תמיד  )שתקועה  מסעי  פרשת  אחרי  ימשכו  ולא  ויקהל 

המצרים(. בראשית תהיה תמיד מברכים חודש חשוון. וישב 
תהיה שבת  ואתחנן  חנוכה,  או שבת  ליד  יהיו  תמיד  ומקץ 
ארבע  השנה.  ראש  לפני  תמיד  יקראו  נצבים  ואת  נחמו, 
קדושים  לתזו"מ.  משפטים  בין  נעות  אדר  של  הפרשיות 
תחול תמיד בספירת העומר, וספר במדבר יתחיל תמיד לפני 

שבועות.
לקח קצת זמן להתרגל, אבל הסחף היה ברור; בסוף אפילו 
התימנים יישרו קו עם עלותם ארצה. אבל כשזה תפס, נפרץ 
הסכר: הזהות בין הלוח העברי לפרשות השבוע, נתן אפשרות 
על  כלומר:  ימות השנה,  סדר  על   – לסוג חדש של ספרים 
לא  הרגיל,  במובנם  פירושים  אלה  אין  והמועדים.  התורה 
הלכות, לא פלפולים בגמרא, אלא סוגה בפני עצמה: דרושים 
דומות,  תוצאות  תמיד  יניב  הדפדוף  ולמועדים.  לתורה 
או במידת  כלל הם בכמות החומר,  כאשר ההבדלים בדרך 
ההתייחסות הפרטנית למועדים: האם יש דרוש לחנוכה, או 
לכל יום בחנוכה. דרוש לפורים או גם לארבע פרשיות. דרוש 
לפסח, או גם את כל מה שאמר הצדיק משאיבת מים שלנו, 

בדיקת חמץ, ליל הסדר, שבת חול המועד ואחרון של פסח 
ועד למעמד שריפת הפתילות במוצאי החג )רגע, זה בחנוכה 

בעצם, לא?(.
ספרי דרוש חסידיים יצטיינו בסימני היכר שונים. יהיו שם 
גם ימי יארצייט והילולא של המגזר, שבתות הספירה יצויינו 
לא אחת "שבת אחו"ק, גבורה שבהוד", וכדומה. מה עוד יכול 
להיות? אחרי כיסוי מלא של כל הפרשיות, המועדים ושאר 
יומי דפגרא וזמנין קדישין, נותר לכל היותר להוסיף אי אלו 
דרושים לחתונה, בר מצוה, ברית מילה, ובעדות מסויימות 
מדברים  לא  עליו  אבל  אחד,  משהו  עוד  יש  הבת.  זבד  גם 
בגליון זה, כדברי השדרן ר' עמי מיימון: "אצלנו אין אשכבות, 

רק השכמות".
יותר לאן להתפרס. מיצינו את כל מה שאפשר  וזהו. אין 

להעלות על הדעת.
אז זהו בדיוק. שאצל הרבי יש עוד סוג של ימים 

קדושים. ולא מדובר על המועדים י"ט כסלו 
וי"ב תמוז ודומיהם. זה הרי ברור! כלום 

ייתכן אחרת, הרי אלה נעשו זה מכבר 
נחלת הכלל.

לחלוטין  חדש  לתאריך  הכוונה 
הקדושים.  בספרים  מופיע  שלא 
ותראו  לקוטי־שיחות  תפתחו 
הקיץ.  ימי  להכיר:  ־נא  בעצמכם 
תחת  ביהדות.  חדש  מושג 
החל  מופיעים,  הזאת  הכותרת 
בכל  לקוטי־שיחות,  של  ח'  מכרך 

המכתבים  במדבר,  ספר  של  כרך 
המל"ח,  שליחות  על  והשיחות 

המכתבים לקייטנות ולגן ישראל, עם כל 
מסתפק  לא  הרבי  האופייני.  ה"שטורעם" 

כלל  שבדרך  ולמדריכות"  ל"מסיימות  בשיחות 
בשיחות  לא  וגם  שלח,  פרשת  באזור  קודם  מופיעות 

גן ישראל עצמם המופיעות בדרך  המיוחדות לילדי מחנות 
כלל בכרכים של דברים – אלא מוסיף וקובע באמצע כעניין 

בפני עצמו: ימי הקיץ.
]אגב בלשונו הזהב של הרבי "קייטנות" אינו רק ריבוי של 
"קייטנה", אלא גם צורת הרבים של הילדות בקייטנה: "לכל 

הקייטנים ולכל הקייטנות" )חי"ח עמ' 493([.
איי־איי־איי, די חבצ'קערס פראווען א יו"ט פון די הייליקע 

הויכע זומער טעג. גוואלדיק!
•••

ולהשמר  להזהר  לברוח,  כדי  רק  נכתבו  הדרוש  ספרי  כל 
את  ה־ימים.  אלו   – המשיח  מלך  הרבי  ואצל  הקיץ,  מימי 
רתחת האקלים והיצרים מצנן הרבי עם "מזגן־ישראל". הרבי 
לוקח את הימים הללו, שכל המחנכים חוששים מה יתרחש 

בחורינו  מיטב  את  שמיישרים  לימים  אותם  והופך   – בהם 
וילדינו. דווקא מפני שאין בהם מסגרת קשוחה כמו בשאר 
ימות השנה, לכן ניתן לרקוח מהם תרופה חדשנית לחיזוק 
הלוואי של  וללא תופעות  יותר  יעילה  היידישקייט, תרופה 
מסגרת. את "תכסיס יצר־הרע המשונה שקרא לו בשם ימי 
ויצר מהם תכסיס לטובת הצד  חופש" – חטף הרבי מידיו, 

שלנו!
ובוהה  יום מול הסידור בכתה  תראו את הילד שיושב כל 
וקולו לא ישמע –  בחלל, או בסידור, ורק שפתיו לא נעות 
ותראו אותו בקעמפ עומד על הספסל וצורח את כל התפילה 

מתחילתה ועד סופה, בעמידה על הספסל כמובן.
וההוא לידו, השובב שבכל ימות השנה "אתה הראת" מסמן 
לו את זמן היציאה מבית הכנסת עד לרגע שברור מעל לכל 
והנה   – הקודש  לארון  בחזרה  הוכנס  שספר־התורה  ספק 
מצביע  העליות  ובין  בחומש,  ועוקב  יושב  הוא 
נואשות עד סכנה לפריקת כתף כדי לענות 
על השאלות של המדריך על ה"עליה" 

שקראו זה עתה.
שלא  הילד  מתחבא  ומאחוריהם 
"נכשל"  ציון  פעם  אף  מקבל 
במבחן, משום שהוא מחזיר את 
נתינתו  כברגע  חלק  המבחן  דף 
שינון  באקסטזת  הוא  והנה   –
שלצורך  תניא,  ופרקי  משניות 
לראשונה  למד  גם  הוא  העניין 
מהאופן  כדמוכח  אותם,  לקרוא 
בו הוא משמיע את הדברים לבוחן.

ובעת שכל אלה יילכו בשעה טובה 
ושרוכים  ומעיל  סירטוק  עם  לחופה 
בזכות  מאוד  טוב  יידעו  הוריהם  פתוחים, 

מה הגיעו לכך!!!
הרי  הזה?  הנס  קורה  איך  מהם,  אחד  תשאלו  בטח  אז 
התפילה משעממת אותך, לימודים רק מקפיצים לך בעיות 
איתך  מנהלים  המזון  וברכת  ידיים  נטילת  על  וריכוז,  קשב 
קרבות – ופה אתה מתפלל בצעקות של חסיד קרלין, נוטל 

ידיים עם מגבת, ועושה שטייגן עד זוב פרסי הצטיינות?!
דינים"  "צוויי  כאן  יש  את השאלה,  בכלל  מבין  לא  והילד 
כל כך פשוטים: בתלמוד תורה זה משהו אחד, אבל כאן זה 

קעמפ...
ואתה משתאה ולא מבין – מה הקשר? והילד לא מבין למה 
ברור?  לא  קייטנה.  קיץ,  מחנה  קעמפ,  זה  מבין.  לא  אתה 
ילד  וממתי  יפה,  ולהתנהג  חייבים ללמוד  ימות השנה  בכל 
חופשי להתפלל כאוות  שחייבים; אבל כאן הוא  עושה מה 
ללמוד.  נשימה  ואוויר  מרחב  לו  יש  גרונו,  וצרידות  נפשו 
ב"ימי הקיץ" הקדושים שהרבי המציא, מגיעים פעם ראשונה 
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לכל 
הקייטנים

אחרי כיסוי מלא של כל 
הפרשיות, המועדים ושאר 
יומי דפגרא וזמנין קדישין, 

נותר לכל היותר להוסיף אי 
אלו דרושים לחתונה, בר 

מצוה, ברית מילה, ובעדות 
מסויימות גם זבד הבת. 

מאמר הגות מיוחד למיתוג 
חדש של המושג 'ימי הקיץ'.



נשיא דורנו הודיע והכריז, שכל מי ששייך אליו הרי הוא בגדר של עסקן ציבורי, 
היינו שצריך לפעול בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה". דבר 

זה אינו תלוי ברצונו ובבחירתו, אלא נעשה מצד שייכותו לנשיא דורנו

טאפרו דא פלאחו
הרב מנחם מענדל הראל – שליח ורב בית הכנסת חב"ד שכונות הדרום צפת עיה"ק

אתה שייך לנשיא?! אתה עסקן ציבורי!
אדמו"ר  של  נשיאותו  שנות  בראשית 
 - הקליפה  מלחמת  של  בשיאה  הריי"צ, 
בדמות השלטון הקומוניסטי על שלוחותיו 
והטהור  הקדוש  החינוך  נגד   – וגרורותיו 
וכו'.  ה'חדרים'  בסגירת  ישראל  ילדי  של 
מחסידיו  הריי"צ  הרבי   - הנשיא  תבע 
נפש  למסירות  עד  ויעסקו  הכל  שיניחו 
בלימוד תשב"ר אל"ף-בי"ת וכו', זו היתה 

התביעה העיקרית מכל החסידים.
הרבי  תבע  עת  ההתוועדויות,  באחת 
הרבי  פנה  מהחסידים,  זה  עניין  הריי"צ 
שד"ר  ה',  עובד  הגדול  לחסיד  הריי"צ 
וכו' הרב ר' איצ'ה דער מתמיד ואמר לו 
"איצ'ה דע לך, אם תעסוק בלימוד התורה 
עם תינוקות של בית רבן, אזי אתה שלי 

ואם לאו, אמנם אתה איצ'ה אבל... 
*

ההכנה  בימי  כעת  נזכרתי  זה  בסיפור 
לחג השבועות זמן "מתן תורתנו" ו"קבלת 
התורה", הזמן בו מתבוננים מה יש לעשות 
עם  שנצא  כך  תורתנו  מתן  לזמן  כהכנה 

"משהו" מקבלת התורה.
מכרכי  אחד  את  לידיי  נטלתי 
שליט"א  הרבי  של  ה'התוועדויות' 
והתחלתי ללמוד את שיחתו הקדושה מחג 
הלימוד  כדי  תוך  )ה'תשמ"ח(.  השבועות 
של  חדש  כיוון  מקבל  עצמי  את  מצאתי 
להיות  צריכה  במה  והבנה,  הסתכלות 
ולהיכן  תורה,  למתן  כהכנה  ההתבוננות 
תובנה זו אמורה להוביל כהמשך לקבלת 

התורה.
*

"אודות הכנת בני ישראל לקבלת התורה 
"כל אשר  ישראל אמרו  . מסופר שבני   .
דבר ה' נעשה" . . עיקר ההדגשה היא על 

העשי'ה, נעשה ואח"כ נשמע.
שכבר  שמכיוון  לחשוב  יהודי  יכול   .  .
ונפלאות  גדולות  ופעל  בעבודתו  התייגע 

. . הרי, מכאן ולהבא לא נורא אם ימשיך 
ועל-כל- לאט"  ד"לאט  באופן  בעבודתו 

פנים על-דרך הרגיל, אבל לא באותה מדה 
של "שטורעם" שהיתה בתחילת העבודה.

מהדגשת  ההוראה  באה  זה  על   .  .
צריכה   .  . תורתנו"  מתן  ב"זמן  ה"נעשה 
 . העשי'ה  בעניין  מיחדת  הוספה  להיות 
ביתר  העשי'ה  בענין  ולהגביר  להוסיף   .

שאת וביתר עוז.
*

הודיע  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  "כ"ק 
הוא  הרי  אליו  ששייך  מי  שכל  והכריז, 
שצריך  היינו  ציבורי,  עסקן  של  בגדר 
והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  לפעול 
המעיינות חוצה". דבר זה אינו תלוי ברצונו 
שייכותו  מצד  נעשה  אלא  ובבחירתו, 

לנשיא דורנו"
אמנם, לדאבוננו ישנם כמה וכמה אשר 
עוסקים  אינם  ומשונה  שונה  מסיבה 

בעסקנות ציבורית הנ"ל.
מה  אותו:  שואל  דורנו  נשיא  כאשר   .  .
עשית בפועל ממש בכל הקשור לפעילות 
השנה  במשך  והיהדות  התורה  בהפצת 
האחרונה וכו' – אין לו מה לענות, להיותו 

במצב של שינה . . 
גדול  ציבור  מרוכז  ישראל  בארץ   .  .
של יהודים )כן ירבו(, ובמילא, נקל יותר 
כל  על  והיהדות  התורה  בהפצת  לפעול 
על  ואף   .  . ברחוב  ואחד שפוגשים  אחד 
פי כן מוזנחת לגמרי הפעילות של הפצת 
ישנם  מזה  וכתוצאה  והיהדות,  התורה 
של  זיק  מכל  שמנוערים  רבים  יהודים 
ישראל  ילדי  מאות אלפי   – ויהדות  תורה 

שאינם יודעים אל"ף בית של יהדות.
לדאוג  צריך   – אמיתי  ציבורי  עסקן   .  .
תורני  חינוך  שיינתן  ובראשונה  בראש 
לכל אחד ואחד מישראל, ובפרט בבואנו 
 .  . זה  השבועות  בחג  התורה  מקבלת 

על-ידי-זה ש"בנינו עורבים אותנו" – אזי 
מודגש יותר הצורך וההכרח לתת לילדים 

חינוך על-פי תורה.

. . ובכל אופן, יהי רצון שדיבורים אלו . 
. לא יישארו בגדר "דברים בטלים", אלא 

יפעלו הזזה ושינוי להטבת המצב.

*

אהא . . ההתבוננות כעת בדבר ההכנה 
לזמן מתן תורה, היא מה ַנעָשה עד עתה, 
כשהיא  בפרט  שקיבלנו?!  התורה  עם 
מוארת באור המיוחד של תורת החסידות, 
לכמה יהודים היא הגיעה, על כמה מהם 

היא פעלה?!

שמסתובבים  ואלפים  מאות  אותם 
ישראל  ילדי  ובפרט  יום,  כל  סביבנו 
התורה,  לקבלת  "הערבים"  הטהורים 
אלו שמשום מה לא זכו עדיין לקבל את 
על  הגענו,  מהם  לכמה  הטהור,  החינוך 

כמה מהם פעלנו?!

אלו  ו'עקיצה',  'דקירה'  אלו שאלות  אין 
שאלות המכוונות להתעוררות ועשי'ה.

*

בפעולה  יתבטא  אלו  לשאלות  המענה 
שיותר  לכמה  להגיע  לראות  מעשית, 
אור  את  בהם  ולהאיר  וילדים  יהודים 

התורה והחסידות.

לכל לראש, בחג השבועות עצמו, לפעול 
הכנסת  לבתי  יגיעו  ילדים  שיותר  שכמה 

וישמעו את עשרת הדברות.

)ימי  הקיץ  ימי  מתקרבים  לכך,  בנוסף 
ה'פגרה' משורש... וד"ל(, זה הזמן לעשות 
להגיע  כדי  המתאימות  התוכניות  את 
בקייטנות/קייטניות  ילדים,  שיותר  לכמה 
גדושה  מנה  יקבלו  בהם  מועדוניות  או 
ומצוה  המצוות,  בקיום  וחיות  יהדות  של 
תגרור מצוה . . ואלו יהיו מוכנים לקבלת 

פני משיח, במהרה.

לאותה נקודה בנפש שבכל השנה רודפים אחריה ללא הצלחה: 
מהמוסד  משניות  ואותם  סידור  אותו  בדיוק  זה   – רוצה  הילד 

המאיים והקשוח, אבל משהו בתוך הילד התעורר.
אחר  ומה  הילדים.  גם  כך  פורחים,  העצים  הקיץ  שבימי  כמו 
כך בחורף? תלוי מה הסיווג הבוטני או הביולוגי שלך: בעצים 
חורף.  לשנת  נרדמות  מסויימות  חיות  שלכת,  יש  מסויימים 
והאסקימוסים בונים איגלו. עד הקיץ הבא. "שמש הוי'" שהרבי 
מעוררת  הקייטנות"  וכל  הקייטנים  "כל  עבור  מנרתיקה  מוציא 
שניים־ אחרי  לתפארת.  אותם  ומצמיחה  הרדומים,  התאים  את 
שלושה־ארבעה־חמשה קייצים, עובר הילד מוטציה הגורמת לו 
להתנהג יפה גם בחורף. אם זה לא הספיק, ארבעה־חמשה־ששה 

פעמים שהוא יהיה מדריך בקעמפ יעשו את העבודה.
•••

כל השנה חייבים. חייבים ללכת עם הילדים לבית כנסת. חייבים 
חייבים  לעבודה.  לקום  חייבים  היומיים.  השיעורים  את  לגמור 
וכן, חייבים לעשות מבצעים,  לעזור בבית. חייבים לרוץ לבנק. 

לקבל  חייבים  משיח,  לפרסם  חייבים 
זו  גאולה.  ענייני  ללמוד  חייבים  פניו, 

המסגרת.
וכשחייבים, מפעיל היצר הרע לא את 
התכסיס  את  אלא  המשונה,  התכסיס 
פתאום  ממחוייבות.  להתחמק  הרגיל: 
כשרוצים  באברים  נוקשות  מרגישים 
ממש.  מבית  עלון  למישהו  להושיט 
ההרהור  עליית  עם  מתייבש  הפה 
הראשוני להגיד משהו בענייני גאולה. 
כשיש כינוס פעילים או יום עיון בנושא 
מעייפות  הרוס  אתה  בדיוק  משיח, 
לצאת  מסוגל  לא  ממש  מסוגל,  ולא 
צד  איזה  רק  היא  השאלה  עכשיו. 
אותך:  מלחיץ  יותר  ה"מסגרת"  של 

 – והחברים מאנ"ש, או צידה החיצוני  – הקהילה  צידה הפנימי 
מקורבים צפונבונים למיניהם, חסידי פולין חבושי שטריימל או 

מיזרוחניקים בניחוח אפטר־שייב.
אבל בקיץ – מה חייב, מי חייב? יש חופש מלא ומוחלט לעסוק 
בענייני גאולה ומשיח. לאדוקים שנתקעו איתך במלון־הכל־כלול 
בקרואטיה לא מפריע עכשיו שום דבר; אפשר לשבת בלובי או 
על כסאות נוח במרפסת ולגלגל שיחה קייצית על אירועי קיץ 
"קונטרס  הראש  על  לנו  נחת  החום  בשיא  איך  למשל.  תנש"א 
תורה חדשה מאתי תצא" וכאלו דברים. במניין שמארגנים שם 
בשבת כשכל אחד מסתכל על השני שיגיד דבר תורה – אפשר 

לקום ולתת טעימות מהדבר־מלכות.
וכאשר החופש עולה על גדותיו ופתאום מאן־דהו מעז להוציא 
סופסוף את הלפטופ שלו )שאינו רואה אור שמש או פלורוסנט 
בימים כתיקונם, כידוע ליודעים( – אפשר בקלילות לכוון אותו 
לסרטון בו רואים כיצד הרבי מעודד את שירת "יחי אדוננו" עד 

הכסא.  את  כוחותיו  בכל  ולהחזיק  להתכופף  נאלץ  שהמשב"ק 
י"ט כסלו?  מה יקרה? בגלל זה הוא יפסיק לבוא להתוועדויות 
מקסימום הוא יפסיק לעשות את מה שהוא רצה לעשות קודם 

בלפטופ.

איך  קצת  לשוחח  אפשר  קייצית,  בנעימות  שבת",  ב"עוינג 
ובפעם  הרבי,  של  ראש  בנענוע  שלך  לשידוך  ברכה  קיבלת 
הבאה שנזקקת לישועה – שוב נענוע ראש שנמסר ע"י המזכיר 
"הרבי נותן ברכה", וכך ניצל הילד הראשון שלך. ואח"כ המופת 

ב"איגרות קודש" שהיה עם הילד השלישי.

בצימר  גם  בקרואטיה:  להיות  חייב  לא  זה  להבהיר:  וחשוב 
שסיפסרו לך בגליל, בדירה הקבועה בירושלים איתה אתה מחליף 
בו  בעולם  הנמוך  במקום  או  הקטסקילס  הרי  במרומי  לשבוע, 
מצויה השלולית שנותרה מים המלח. בכל מקום נופש שתשלומו 
אם  קל־וחומר:  דברים  והלא  לפעול.  אפשר  הנאתו  על  מרובה 

כיסך השתחרר מכספו, ברוחניות לא כל שכן?

החנוקה  לנשמה  מעניק  הוא  חירות  כמה   – קייץ  קייץ,  אוהו, 
תדיר וחפצה לפרוץ ממאסרה ולתת דרור לתמצית חיינו ומטרת 
קיומנו: לפעול את התגלות הרבי מלך המשיח בפועל ממש. בלי 
שעוברת  "ערכה"  בלי  מהקהילה,  החבר'ה  של  מאיימות  עיניים 
ממך.  אותה  שיקבל  זה  של  למחסן  אותה  לך  שנתן  מהמחסן 
חסכים  להשלים  מושלם  זמן  קצת,  להשתחרר  אפשר  עכשיו 
בעבודה העיקרית בזמננו. הן בעבודה עם עצמו )כן, לרענן את 
הגע  הזולת.  עם  בעבודה  והן  זמן(  הרבה  השיחות שלא פתחת 
עצמך – אחרי שההוא מילא את הצלחת בפעם החמישית במזנון, 
שמדבר  לחב"דניק  מלהאזין  חוץ  לעשות  מסוגל  כבר  הוא  מה 
בצימאון, ציפייה, והתלהבות – ו"מראה באצבעו ואומר זה הנה 

מנחם משיח צדקנו" )שיחת ר"ח מנ"א תשמ"ט. מוגה(.

מי רצה לקצר את חופשת הקייץ? לא, אל תעשו את זה בשום 
אופן. תנו לקייטנים )קייצנים?( להספיק עוד שיחת־נופש בענייני 

גאולה.

זה לא חייב להיות בקרואטיה: גם בצימר 
שסיפסרו לך בגליל, בדירה הקבועה 
בירושלים איתה אתה מחליף לשבוע, 
במרומי הרי הקטסקילס או במקום 
הנמוך בעולם בו מצויה השלולית 
שנותרה מים המלח. בכל מקום נופש 
שתשלומו מרובה על הנאתו אפשר 
לפעול. והלא דברים קל-וחומר: אם כיסך 
השתחרר מכספו, ברוחניות לא כל שכן?
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חג של התקשרות
ונשמעה  "דבר אתה עמנו  כולו התקשרות:  זועק  חג השבועות 
ואל ידבר עמנו אלוקים", בני ישראל דורשים להתקשר לקב"ה על 

ידי נשיא הדור, ובו ודווקא על ידו להיות קשורים לקב"ה.

בדור השביעי, ההתקשרות לנשיא הדור באה לידי ביטוי במעמד 
דעשרת הדיברות ביתר תוקף, על ידי קיום ההוראה והבקשה של 
והילדות מבן  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "שכל הילדים 
לשמיעת  להוריהם  יתלוו   – יותר  רכים  ואפילו   – ומעלה  חודש 
קריאת־התורה בכלל, ובפרט בשעת קריאת עשרת־הדברות בחג־
השבועות, במקום קדוש, בציבור ובמעמד כמה עשיריות מישראל, 

נתינת  כמעמד  בדיוק   – ואחריה  הקריאה  לפני  ברכה  בהקדמת 
התורה בהר־סיני"1.

בקיום הוראה זו, קושרים את הילדים משחר ינקותם עם חשיבות 
הציות להוראותיו המקודשות של נשיא הדור, ומחדירים בהם את 
והמצוות,  התורה  של  היסודות  עם  יד־ביד  ההתקשרות  יסודות 

בבחינת "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"!

אצל חסיד חב"ד בדור השביעי, מופרך לגשת לעשרת הדיברות 
'ערבים' ראויים, בדיוק כפי שבשעת מתן־ יביא איתו  בלי שהוא 

1 ( לקוטי שיחות, חלק כג, עמ' 250.

תורה לא יכלו המבוגרים לקבל את התורה עד שיביאו ערבים, הרי 
שבכל שנה ושנה חוזר הדבר ונשנה: מוכרחים להשתדל ולהתאמץ 
שלא יישאר ילד יהודי שלא ישמע עשרת הדיברות, היות ש"בדבר 

זה תלוי מתן־תורה וקבלת התורה של כל בני ישראל"2.

יסוד החינוך
הוראות ותקנות רבות השפיע עלינו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שנקבעו  בכך  והתייחדו  זכו  שבהן  המיוחדות  רק  אך  שליט"א, 

במאמר דא"ח, וקיבלו חותמת מוגהת של דברי אלוקים חיים3:
לחג  השייכים  להענינים  בנוגע  מיוחדת  השתדלות  להיות  "צריך 
השבועות עצמו, מתחיל מההשתדלות שכל אחד ואחת מישראל, 
אנשים נשים וטף, יהיו בבית הכנסת בעת קריאת עשרת הדברות, 
ניתנה  השבועות  בחג  שנה  שבכל  דזה  פעמים,  כמה  וכמדובר 
התורה מחדש על־דרך כמו שהיה בפעם הראשונה – מתגלה בעיקר 
'אמר הקב"ה לישראל;  רז"ל:  בהקריאה דעשרת הדברות, כמאמר 
בני, היו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה ואני מעלה עליכם כאילו 
אתם עומדין לפני הר סיני ומקבלין את התורה', שלכן צריך לשמוע 
וזהו  סיני,  הר  לפני  עומדים  כאילו  וכו'  וביראה  באימה  זו  פרשה 
הקטני־ גם  ישראל,  בני  שכל  ההשתדלות  גודל  על  מהטעמים  גם 

קטנים)ות( יהיו בבית הכנסת בעת קריאת עשרת הדברות, כמדובר 
כמה פעמים בארוכה".

אף שהדברים אמורים כלפי כל בני ובנות ישראל, שצריך לדאוג 
עצמו  בזה  הרי  הדברות,  עשרת  בשמיעת  נוכחים  יהיו  שכולם 
עיקר ההדגשה היא על ילדי צבאות־השם, שקשורים במיוחד עם 
מתן־תורה כפי שמובא במדרש הידוע שהקב"ה לא רצה לתת את 
התורה עד שבני־ישראל יביאו ערבים שיקיימו אותה, ולא הסתפק 
לא באבות ולא בנביאים אלא רק ב"בנינו עורבים אותנו", שבזכותם 

2 ( משיחת ש"ק ב' בסיוון תש"מ – הוגה ונדפס בלקוטי שיחות חלק כ"ג עמוד 256.
3 ( מאמר ד"ה 'אנכי הוי' אלוקיך' תשמ"ט, ספר המאמרים מלוקט חלק ג' עמוד קעז.

היה מתן תורה.
ראשיתה של הוראה זו היה בערב ראש חודש סיון תש"מ4, והיא 
מההוראות הראשונות שהורה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
לפעול עם ילדי ישראל במהלך אותה שנה5, שהובילו לייסודו של 

צבאות השם בתחילת השנה שלאחר מכן.
קשר מיוחד יש לה למצווה זו עם ילדי צבאות השם6, היות שכל 
מהותו של הצבא מושתת על היסוד הראשוני של קבלת עול, שזו 

גם מהותו של מתן תורה, שהקדימו ישראל נעשה לנשמע.
החינוך,  ענין  עם  הקשורים  הדיברות  בעשרת  יש  נוסף  רמז 
שהיסוד של החינוך היהודי מתחיל בלימוד אותיות האל"ף־בי"ת, 
וכן עשרת הדיברות שהם היסוד של כל התורה, מתחילים גם הם 

ב"קמץ אל"ף ָא" – "ָאֹנִכי ה' אלוקיך"7.

והשיב לב אבות
ילדים  שיותר  כמה  להביא  להצליח  שבשביל  ופשוט,  כמובן 
מבעוד  לכך  להתכונן  להתחיל  צריך  הדיברות  עשרת  לשמיעת 
מועד. בחלק מהשנים התבטא הרבי שכל ימי ספירת העומר הם 
הכנה למתן תורה, וממילא ההכנה צריכה להתחיל כבר אז8, ומכל 

4 ( באותו יום הכריזה אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה על תענית שעות, והרבי הצטרף 
לקריאה, ובשל כך התקיימה באותו יום תפילת מנחה מוקדם מהרגיל בשעה 13:30, ולאחריה אמר 
הרבי שיחה מיוחדת, בה ניתנה הוראה זו )שיחה זו התייחדה גם בכך שהרבי דיבר חלק מהשיחה 

בשפה הרוסית(.
במניעת  יצטערו  "שיהודים  מכך  נוחה  היתה  לא  אד"ש  כ"ק  של  דעתו  שמלכתחילה  ולהעיר, 
ולו גם בארוחה אחת בלבד פחות...", והעדיף לבטל את הענינים  אכילה ושתייה כפי הרגילות, 
הלא־טובים בעולם באמצעות הוספה באור, אבל לאחר שהרבנים הכריזו על התענית הודיע כי הוא 
עצמו מצטרף לכך בבחינת "חבר אני לכל אשר יראוך". ואולי זה הטעם שביום של התענית פתח 

הרבי במבצע חדש, שיוסיף אור בעולם.
5 ( כינוסי ילדים, תהלוכות ל"ג בעומר, ועידוד הילודה.

6 ( שיחת ל"ג בעומר תשמ"ב התוועדויות ח"ג עמוד 1469.
7 ( שיחת י"ט כסלו תשכ"ד ס"ז.

8 ( התוועדויות תשמ"ו חלק ג' עמוד 354.

מה הקשר המוחשי בין עשרת הדיברות   ◆ מי הם 'אורחי הכבוד' בעשרת הדיברות? 
מה הקשר בין   ◆ איזו הוראה מופיעה במאמר דא"ח?   ◆ להתקשרות לנשיא הדור? 
מלהביא  לחשוש  מה  יש  האם   ◆ השם?  צבאות  לייסוד  הדיברות  עשרת  מבצע 
והמבוגרים  הגבאים  את  'הרגיע'  הרבי  וכיצד   ◆ הכנסת?  לבית  וחלשים  תינוקות 
סקירה קצרה על   ◆ החוששים שהילדים יפריעו להם לשמוע את עשרת הדיברות 

השבועות' בחג  הדיברות  'עשרת  מבצע 

נלקט ונערך על ידי הרה"ת ר' מנחם מענדל שי' דורון

עשרת 
הדיברות

צידה לדרך

של התקשרות !
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מקום, יש להתחיל להתעסק לכל הפחות מראש חודש סיון, כמו 
שמשה רבינו התחיל בראש חודש סיון להתעסק עם בני ישראל 
לאסיפת  "ההכנה  הרב:  ובלשון  התורה,  לקבלת  אותם  ולהכין 
הדברות,  עשרת  לשמיעת  הכנסת  בבית  השבועות  בחג  הילדים 
סיון  חודש  מראש  מתחיל  השבועות,  חג  שלפני  בימים  נעשית 
מראש  כבר  יתכוננו  שהילדים  תחילה",  הכירוהו  ש"הם  ובאופן 
חודש סיוון למעמד ומצב שיהיה בחג השבועות. ועל דרך זה יכינו 
הילדים את הוריהם לעניין זה, וההכנה תהיה באופן כזה שאחר כך 
בשעת קריאת עשרת הדברות בחג השבועות – יהיה ניכר ההכנה 

שלהם מהנהגתם בשעת קריאת עשרת הדברות".
ילדים  כינוסי  לערוך  הרבי  הורה  תשד"מ  בשנת  מזו,  יתירה 
מיוחדים כהכנה למבצע עשרת הדיברות, שבכינוסים אלו יעוררו 
אותם ויסבירו להם את גודל האחריות והחשיבות המוטלת עליהם, 

ושהם ערבים למתן תורה של כל בני ישראל9.
מוטל  עליהם  אלא  הילדים,  את  רק  לא  לכלול  צריכה  ההכנה 
להכין ולפעול גם על ההורים שלהם, שייגשו להוריהם ולזקניהם 
ויאמרו להם: "מכיוון שתורת־אמת אומרת שבזכותנו ניתנה תורה, 
חג  לקבלת  ו'אורחי־הכבוד'  הראשיים'  ה'מחותנים  שהננו  הרי 
השבועות – ולכן אנחנו מזמינים אתכם לחג )שהוא שייך אמנם 
לבוא  אפוא  אתם  מוזמנים  שלנו.  במיוחד(  אבל  היהודים,  לכל 
ולהאזין )כולם כאחד( לעשרת־הדברות, שבהם החל מעמד מתן־
בשעת  ניכרת  תהיה  שההכנה  באופן  יהיה  שזה  וצריך  תורה"10, 

שמיעת עשרת הדיברות.

אפילו תינוקות קטנים
כל  את  כולל  הדברות'  'עשרת  של  המבצע  פועל:  של  ועל 
לקטנים  והן  בגיל  לקטנים  "הן  וטף.  נשים  אנשים  ישראל:  בני 

בידיעות"11, "וכן כל המבוגרים"12.
ובהוראה 'קטני קטנים' נכללים גם עוברים שבמעי אמן13, ואף 
שהם לא שייכים להבנה והשגה – היות שהנשמה שלהם שומעת 
יהיו חקוקים אצלה, והדבר  ומבינה, זה פועל שעשרת הדיברות 

יבוא לידי ביטוי בתקופה מאוחרת יותר14.
בו  פוגע  לא  שזה  רק  שלא  לדעת  יש  קטן,  ילד  כשמביאים 
בבריאות15, אלא אדרבה – כששומע את הברכות ואת קריאת עשרת 
ותוספת  ובריאות,  חוזק  חיות  תוספת  אצלו  פועל  זה  הדיברות, 

ברכה שיצליחו לגדל אותו לתורה לחופה ולמעשים טובים16.
ההשתדלות בהבאת ילדי ישראל לשמיעת עשרת הדברות שייכת 

לכל אחד ואחת, ובמיוחד לנשי ישראל17.
ישמעו את כל קריאת התורה,  אף שלכתחילה כדאי שהילדים 
כולל את פרטי ההכנה למתן־תורה18, הרי שיש להקפיד מכל מקום 

9 ( התוועדויות תשד"מ חלק ג' עמוד 1810.
10 ( בשיחה לילדי צבאות השם, ג' בסיון תש"מ – שיחות קודש חלק ג', עמ' 174 ואילך.

11 ( התוועדויות תשמ"ג חלק ג' עמוד 1520.
12 ( התוועדויות תשמ"ז חלק ג' עמוד 378.

13 ( שיחת ש"פ במדבר תשמ"ו – מוגה.
14 ( התוועדויות תשמ"ד ח"ג עמוד 1833.

15 ( להעיר ממענה כ"ק אד"ש בר"ח סיוון תש"מ, יום לאחר ההכרזה על המבצע, שהעיר על 
הפרסום בלה"ק בו נכתב שיביאו כל ילד מבן חודש ומעלה: "מדוע לא הוסיפו – אם הבריאות 

מרשה לו".
16 ( התוועדויות תשמ"ג חלק ג' עמוד 1488.
17 ( התוועדויות תשמ"ה חלק ד' עמוד 2098.

18 ( התוועדויות תשמ"ו חלק ג' עמוד 324.

שיהיו נוכחים לכל הפחות בעת קריאת עשרת הדיברות עצמם19.
שהקריאה  שעדיף  מובן,  אד"ש  כ"ק  בשיחות  הלשונות  מריבוי 
תהיה דוקא "אנשים נשים וטף", היינו להביא את הילדים לשמיעת 
עשרת הדברות בבית הכנסת יחד עם כל הציבור, שאז ההשפעה 
על הילדים עמוקה יותר וזה דומה יותר למעמד דמתן תורה בהר 
סיני שבו היו כל ישראל אנשים נשים וטף, באופן של 'קהל גדול', 
אך במקום הצורך יש לארגן מנינים מיוחדים לילדים, וגם שם יש 

להקפיד שהקריאה תהיה כהלכתה.
שמיעת  בעת  ההתכנסות  לאופן  גם  נוגעת  כהלכתה  הקריאה 
עשרת הדברות, שיש להקפיד על גדרי הצניעות: "כמובן בפשטות 
שדיבר  מלא  וכמקרא  נשים  בעזרת  ואלו  אנשים  בעזרת  אלה   –
הכתוב: "אתם ניצבים היום כולכם )לאחדים כאחד(... ראשיכם... 
היו  לא  שבוודאי  מימך"  שואב  נשיכם...  טפכם  ישראל  איש  כל 

בעירבוביה"20.

עילוי אחר עילוי
השבועות,  לחג  הסמוכות  ובשיחות  בהתוועדויות,  בכינוסים, 
והחיוב  הזכות  על  לעורר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  הרבה 
להשפיע על כמה שיותר ילדים לשמוע את עשרת הדברות בחג 

השבועות.
מספר פעמים אף הוסיף ו'הרגיע' את הגבאים והמבוגרים שלא 
יחששו מבית כנסת מלא מפה־לפה בילדים ותינוקות, ואף הוסיף 
שהילדים "בוודאי לא יבלבלו את קריאת התורה, ואדרבה – הם 

עוד יחזקו את יראת ה' ויראת התורה"21.
"יבטיחו  שהילדים  הוסיף  אף  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 
למבוגרים שאל להם לחשוש מכך שהם, הילדים, יפריעו להקשיב 
ולהתרכז בשמיעת קריאת התורה. זאת, מכיוון שהילדים מודעים 
בבית־ והנהגתם   – 'ערבים'  היותם  בזכות  ניתנה  שהתורה  לכך 
באימה  מילה,  לכל  "יאזינו  הם  מכובדת.  בצורה  תהיה  הכנסת 
בתורה.  ה'  כרצון  אמיתית  ביראת־שמים  ובזיע,  ברתת  וביראה 
וההקשבה )לעשרת־הדיברות( תהיה באופן שתיחקק בלב, וממנו 
גם בראש, עד אשר אצל כל אחד )הן מהמבוגרים הן מהילדים( 
יהפכו עשרת־הדיברות – כללות כל התורה – חלק מחיי היום־יום 

שלו, עד שכל השנה תהיה שנת תורה ומצוות".
יפריעו  לא  שהילדים  רק  שלא  הוסיף,  אחרת  ובהזדמנות 
למבוגרים, אלא גם יוסיפו בהם, שעל ידי שהגדולים 'מזהירים' את 

הקטנים, נעשה ענין של זוהר ואור גם אצל הגדולים22.
ויהי רצון שההוספה באחדותם של ישראל, ובפרט כשזה נעשה 
סביב הוראתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וסביב הענין 
ה'  "אנכי  בתיבת  הוא  והתחלתם  שראשיתם  הדיברות  דעשרת 
אלוקיך", שהוא התגלות העצמות, "אנכי מי שאנכי", נזכה במהרה 
אנכי  "הנה  נאמר  בה  בגאולה העתידה  גם עלה",  ל"אנכי אעלך 
שולח לכם את אליהו הנביא" בגאולה האמיתית והשלימה על ידי 

משיח צדקנו, ותיכף ומיד ממש!

19 ( שיחת ש"פ במדבר תשמ"ו – מוגה.
20 ( לקוטי שיחות חלק כ"ג, עמוד 250 הערה 56.

21 ( לקוטי שיחות חלק כ"ג, עמוד 251.
22 ( שיחת ש"פ במדבר ה'תשמ"ה, התוועדויות חלק ד', עמוד 2169.
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