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ֶּפַתח ָּדָבר
ַחָּיֵלי ְוַחָּילֹות ִצְבאֹות ַהֵּׁשם,

ְצָבא  ַהֵּׁשם,  ְּבִצְבאֹות  ַחֶּיֶלת  אֹו  ַחָּיל  ִמֶּכם הּוא  ְוַאַחת  ֶאָחד  ָּכל  ְזִכיֶתם! 

ַהְּיָלִדים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ָצָבא ֶׁשָּכל ַמְּטָרתֹו ִהיא ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה 

ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵליָמה, ְוִסיְסָמתֹו ֶׁשִּנְבֲחָרה ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִהיא 

- "ָאנּו רֹוִצים ָמִׁשיַח ַעְכָׁשו".

ּוַבּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה.   – ַהֻחִּקים"  "ֵסֶפר  ַעל  ּוְמֻיָּסד  ֻמְׁשָּתת  ַהֵּׁשם"  "ִצְבאֹות 

ַהְּפסּוִקים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֶׁשֵהם  ֶמְרָּכִזִּיים  ְיסֹודֹות  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֵיׁש  ַעְצָמה, 

ּוַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל ֶׁשִּנְבֲחרּו ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי ִּבְמֻיָחד ֲעבּוְרֶכם, ַהְּיָלִדים.

ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים ָאנּו ַמְכִריִזים ְּבָכל ֶּכֶנס ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ּבֹו ָאנּו 

ִמְׁשַּתְּתִפים, ְמַׁשְּנִנים אֹוָתם ַּבַעל ֶּפה ְוחֹוְזִרים ֲעֵליֶהם ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות.

ַמּדּוַע ָּבַחר ָהַרִּבי ַּדְוָקא ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ְּפסּוִקים ֵאּלּו?

ֶאת  ָהַרִּבי  ּוֵבֵאר  ִהְסִּביר  ֹקֶדׁש,  ְּבִׂשיחֹות  ְּבִעָּקר  ִהְזַּדְּמֻנּיֹות,  ְּבֶעְׂשרֹות 

ַמְׁשָמעּות ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים, ֶאת ַהֹּתֶכן ַהְּפִניִמי ֶׁשָּלֶהם ְוֶאת ַהִּסָּבה 

ְלָכְך ֶׁשַּדְוָקא ָּפסּוק ֶזה ִנְבָחר ִלְהיֹות ֶאָחד ֵמַהְּיסֹודֹות ֶׁשל "ִצְבאֹות ַהֵּׁשם".

ֵמִביא ַעל ָּכל ָּפסּוק  ֶׁשָהַרִּבי  ַהֵּבאּוִרים  ְּבָכל  ָלַגַעת  ִהְׁשַּתַּדְלנּו  ֶזה  ְּבֵסֶפר 

ְוַחָּילֹות  ַחָּיֵלי  ִּבְפֵני  ָהַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ַּבֵּבאּוִרים  ִהְתַמַּקְדנּו  ּוְבִעָּקר  ּוָפסּוק, 

"ִצְבאֹות ַהֵּׁשם", ֶׁשֵהם ִׂשיחֹות ִעָּקִרּיֹות ֶׁשָּכל ַחָּיל ְוַחֶּיֶלת ְצִריִכים ִלְלֹמד 

ְוָלַדַעת אֹוָתם ְּכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָהעֹוָלם ּוְלַהְצִליַח ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע.
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ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִׂשיחֹוָתיו  ַהְּפסּוִקים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַעל  ֵּבאּוִרים  עֹוד  ֶיְׁשָנם 

ּוְבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ִּבְכָלל, ּוְבֶהְתֵאם ַלְּכָלל "ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל" – ֲאַנְחנּו 

ַמֲאִמיִנים ּוְבטּוִחים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִּתְגְּדלּו יֹוֵתר, ִּתְלְמדּו עֹוד ָועֹוד ַעל ְּפסּוִקים 

ֵאּלּו ְוָתִבינּו טֹוב יֹוֵתר ֶאת ַמְׁשָמעּוָתם.

ָאנּו ְּתִפָּלה ֶׁשַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ֶזה ָיִביא ֶאת ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 

ְוֻכָּלנּו - ַחָּיֵלי ְוַחָּילֹות ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ֵמָהעֹוָלם ֻּכּלֹו - ַנֲעֹמד מּולֹו ְּב"ַּפאַראד" 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְוַנְכִריז ְלָפָניו ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים, ּוְבִסּיּוָמם 

ֶאת ַהְכָרַזת ַהֹּקֶדׁש: ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ִמְפָקַדת "ִצְבאֹות ַהֵּׁשם"

ְּתנּוַעת ַהֹּנַער ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש
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ֶּפֶרק 1

ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים
ְּבֶפֶרק ֶזה ִנְלַמד ַעל ַהְּפסּוִקים. ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ִהְכִריז ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַעל ַהְּפסּוִקים? 
ַמִהי ְסֻגָּלָתם ַהְּמֻיֶחֶדת? ּוַמּדּוַע ָעֵלינּו 
ַהְּיָלִדים, ְלַׁשֵּנן אֹוָתם?



ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִהְכִריז ַעל ְׁשַנת תשל"ו ִּכ"ְׁשַנת ַהִחּנּוְך", הֹוִדיַע ַעל 

ִמְבַצע ִחּנּוְך )ְּכֶאָחד ֵמֲעֶׂשֶרת ַהִּמְבָצִעים( ְוִדֵּבר ְּבִׂשיחֹות ַהֹּקֶדׁש ְלֹלא ֶהֶרף 

ַעל נֹוֵׂשא ַהִחּנּוְך, ֲהָקַמת מֹוְסדֹות ִחּנּוְך, ָועֹוד.

ָהַרִּבי  ִקֵּים  תשל"ו  ִניָסן  לכ"ט  ְּבאֹור  ָחְלָפה,  ַהִחּנּוְך'  'ְׁשַנת  ַמֲחִצית 

ִהְתַוֲעדּות ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֹּלא ִמן ַהִּמְנָין ְוִהְכִריז ַעל ָׁשָלב נֹוָסף ּוֶמְרָּכִזי ְּב'ִמְבַצע 

ְוַהּיֹוְנִקים",  ָה"עֹוְלִלים  ֶׁשַּגם  ָחׁשּוב  ַיְצִליַח,  ָאֵכן  ֶׁשַהִּמְבַצע  ְּכֵדי  ִחּנּוְך': 

ְיָלִדים ְקַטִּנים ְמאֹוד )ַאְך ַמְתִחיִלים ְלָהִבין( – ִיְהיּו ֵחֶלק ִמ'ִּמְבַצע ִחּנּוְך'.

ֵאיְך ְּבִדּיּוק?

ְיָלִדים  ְוַכֲאֶׁשר  ְמֹאד,  ֶזה  ֶזה ַעל  ַמְׁשִּפיִעים  ָהַרִּבי,  ָאַמר  ְּבִטְבָעם,  ְיָלִדים 

ֵיְדעּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה – ֵהם ְיַלְּמדּו ֶאת ָּתְכָנם ִליָלִדים נֹוָסִפים1. ָלֵכן, ָּבַחר ָהַרִּבי 

ַּכָּמה ְּפסּוִקים ּוִפְתָּגִמים, ּוִבֵּקׁש ֶׁשָּכל ֶיֶלד ְוַיְלָּדה ִיְלְמדּו אֹוָתם ְּבַעְצָמם, 

ְוַיְׁשִּפיעּו – ַהְּיָלִדים ַעל ַחְבֵריֶהם ְוַהְּיָלדֹות ַעל ֲחֵברֹוֵתיֶהן – ִלְלֹמד אֹוָתם.

ֵׁשֶׁשת ַהְּפסּוִקים ָהִראׁשֹוִנים

ְׁשלֹוָׁשה  ּוִפְתָּגִמים2.  ְּפסּוִקים  ִׁשָּׁשה  ַעל  ָהַרִּבי  ִּדֵּבר  ִהְתַוֲעדּות,  ְּבאֹוָתּה 

ִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ּוְׁשלֹוָׁשה ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל-ֶּפה:

1. "ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב" – ֶסֶפר ְּדָבִרים ֶּפֶרק ל"ג 

ָּפסּוק ד' – ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב.

2. "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהֵּׁשם ֱאלֹוֵקינּו ַהֵּׁשם ֶאָחד" – ֶסֶפר ְּדָבִרים ֶּפֶרק ו' ָּפסּוק 

ד' - ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב.

3. "ְּבָכל ּדֹור ְודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים" 

– ִמְׁשָנה ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ֶּפֶרק י' ִמְׁשָנה ה' - ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל-ֶּפה.

1.  שיחות קודש תשל"ו חלק ב' עמ' 144-145.
2.  שיחות קודש תשל"ו חלק ב' עמ' 
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4. "ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים 

ַמֶּסֶכת  ִמְׁשָנה,   – ְלִהְתָּפֵאר"  ָיַדי  ַמֲעֵׂשי  ַמָּטַעי  ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִיְרׁשּו  ְלעֹוָלם 

ַסְנֶהְדִרין ֶּפֶרק י' ִמְׁשָנה א' – ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל-ֶּפה.

5. "ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹוד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׁשֹותֹו" – ֶסֶפר ְּדָבִרים 

ֶּפֶרק ל' ָּפסּוק י"ד - ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכַתב. ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֵמִביא אֹותֹו ְּב'ַׁשַער' 

ַהַּתְנָיא.

ּובֹוֵחן  ָעָליו  ּוַמִּביט  ְּכבֹודֹו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ּוְמלֹוא  ָעָליו  ִנָּצב  ַהֵּׁשם  "ְוִהֵּנה   .6

ְּכָליֹות ָוֵלב ִאם עֹוְבדֹו ָּכָראּוי" – ַּתְנָיא, ֶּפֶרק מ"א - ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל-ֶּפה.

ָהַרִּבי ִהְסִּביר ַמּדּוַע ָּבַחר ִּבְפסּוִקים ֵאֶּלה ּוַמה ְּמֻיָחד ְּבָתְכָנם, ְּכִפי ֶׁשִּנְלָמד 

ַּבְּפָרִקים ַהָּבִאים.

ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ְוַכֲאֶׁשר  ְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלה  ֵיׁש  ֵאֶּלה  ֶׁשִּלְפסּוִקים  ָאַמר  ָהַרִּבי 

ִיַּסְדָּת  ְויֹוְנִקים  עֹוְלִלים  "ִמִּפי  ַהָּפסּוק  ִּדְבֵרי  ִמְתַקְּיִמים  אֹוָתם,  לֹוְמִדים 

ֹעז ְלַמַען צֹוְרֶריָך, ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם": ַלְּתִפָּלה ְוַלִּלּמּוד ֶׁשל ְיָלִדים, 

ֲאִפּלּו ַהְּקַטִּנים ְּביֹוֵתר, ֵיׁש ֹּכַח ְלַהְׁשִּבית ּוְלַמֵּגר ֶאת ָהאֹוֵיב ַהָּגלּוי )אֹוֵיב( 

ָלַעם  ְלָהַרע  ַהְּמַחְּפִׂשים  צֹוְרִרים  ֶׁשֵהם  )ִמְתַנֵּקם(,  ַהִּנְסָּתר  ָהאֹוֵיב  ְוֶאת 

ִיְׂשָרֵאל3.

ִׁשָּׁשה ְּפסּוִקים נֹוָסִפים!

ִמְנָהגֹו ַּבֹּקֶדׁש ֶׁשל ָהַרִּבי ְלַכֵּבד ֶאת ַה'ַּפאַראד' )ַּתֲהלּוַכת ַל"ג ָּבֹעֶמר ִּב-

770( ְּבנֹוְכחּותֹו ַרק ַּכֲאֶׁשר הּוא ָחל ְּביֹום ִראׁשֹון, ַאְך ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה, ְׁשַנת 

תשל"ו, ִלְכבֹוד "ְׁשַנת ַהִחּנּוְך" ָיָצא ָהַרִּבי ַל'ַּפאַראד' ַלְמרֹות ֶׁשַּל"ג ָּבֹעֶמר 

ָחל ְּביֹום ְׁשִליִׁשי!

ְּפסּוִקים  ְׁשֵני  ֲחַז"ל:  ּוַמֲאָמֵרי  ְּפסּוִקים  ִׁשָּׁשה  ָהַרִּבי4  הֹוִסיף  ַּב'ַּפאַראד' 

ִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְׁשֵּתי ִאְמרֹות ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ּוְׁשֵני ִּפְתָּגִמים ִמַּתְנָיא:

3.  שיחות קודש תשל"ו חלק ב' עמ' 144-145.
4.  שיחות קודש תשל"ו חלק ב' עמ' 199 ואילך.
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7. "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהֶאֶרץ" – ֶסֶפר ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק 

א' ָּפסּוק א' - ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב.

8. "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביְתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַּבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך 

ּוְבקּוֶמָך" – ֶסֶפר ְּדָבִרים ֶּפֶרק ו' ָּפסּוק ז' – ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב.

9. "ָיַגְעִּתי ְוֹלא ָמָצאִתי ַאל ַּתֲאִמין, ֹלא ָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי ַאל ַּתֲאִמין, ָיַגְעִּתי 

ּוָמָצאִתי ַּתֲאִמין" – ְּגָמָרא, ַמֵּסֶכת ְמִגָּלה ַּדף ו' ַעּמּוד ב' – ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל-

ֶּפה.

 – ַּבּתֹוָרה"  ָּגדֹול  ְּכָלל  ֶזה  ֲעִקיָבא אֹוֵמר  ַרִּבי  ָּכמֹוָך,  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת   .10

ֶּפֶרק  ְוִיְקָרא  ֵסֶפר  ַעל  ְמֻבָּסס  ֶׁשְּבַעל-ֶּפה(  ֹּכֲהִנים )ּתֹוָרה  ְּבתֹוַרת  ְמקֹורֹו 

י"ט ָּפסּוק י"ח – ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל-ֶּפה.

ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות,  ָּכל  ּוְבִריַאת  ְּבִריָאתֹו  ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ָּכל  "ְוֶזה   .11

ְוַתְחּתֹוִנים, ִלְהיֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים" – ֶסֶפר ַהַּתְנָיא, ֶּפֶרק ל"ג.

12. "ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו, ֵּפרּוׁש ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו 

ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַחת ַהֵּׁשם ֲאֶׁשר ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ְּבִדיָרתֹו ְּבַתְחּתֹוִנים" – ֶּפֶרק ל"ג 

ְּבֵסֶפר ַהַּתְנָיא, ְמֻבָּסס ַעל ְּתִהִּלים ֶּפֶרק קמ"ט ָּפסּוק ב'.

ַיַחד ִעם ֵׁשֶׁשת ַהְּפסּוִקים ַהּקֹוְדִמים – ִקַּבְלנּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ְּפסּוִקים ְלַיְלֵדי 

ִיְׂשָרֵאל!

ֶאת  ְוַהְּיָלדֹות  ַהְּיָלִדים  ִעם  ִיְלְמדּו  ְוַהְּמַחְּנכֹות  ֶׁשַהְּמַחְּנִכים  ִּבֵּקׁש,  ָהַרִּבי 

ְּבחֹוֶבֶרת  ְוַיְדִּפיסּו אֹוָתם  ֶּפה,  ְּבַעל  ְיַׁשְּננּו אֹוָתם  ַהְּפסּוִקים,  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

פֹוְרַמט ִּכיס ֶׁשָּכל ֶיֶלד יּוַכל ָלֵׂשאת אֹוָתה ִאּתֹו ְלָכל ָמקֹום5.

ְמצֹוא,  ֵעת  ְּבָכל  ְלַׁשְּנָנם  ְמַנת  ַעל   – ֶּפה  ְּבַעל  ַהְּפסּוִקים  ִּביִדיַעת  ַהֹּצֶרְך 

ּוִבְמֻיָחד ַּכֲאֶׁשר הֹוְלִכים ָּבְרחֹוב אֹו ַמְמִּתיִנים ְּבָמקֹום ָּכְלֶׁשהּוא ְוֵאין ַּבָּיד 

ֵסֶפר ּתֹוָרִני, ֲאַזי ָּכל ֶיֶלד ָיֹכל ַלֲחֹזר ְּבַעל ֶּפה ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים6.

5.  שיחות קודש תשל"ו חלק ב' עמ' 345 ואילך.
6.  שיחות קודש תשל"ו חלק ב' עמ' 199.
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ְׁשִמיָרה, ֲהָגָנה ַוֲהָצָלה

ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים ֻּתְּקנּו ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבֹחֶדׁש ִאָּיר תשל"ו. 

ְּבחֶֹדׁש ִסיָון תשל"ו, ְּכֹחֶדׁש ְלַאַחר ִמֵּכן, ָחְטפּו ְמַחְּבִלים ָמטֹוס ֶׁשל ֶחְבַרת 

)ֶׁשְּבַאְפִריָקה(  אּוַגְנָּדה  ִּבְמִדיַנת  ַאְנֶטֶּבה  ָלִעיר  ְפַראְנס'  'ֵאיר  ַהְּתעּוָפה 

ִהְתַּפְּללּו  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ְיהּוִדים  ַחִּיים.  ְּבַסָּכַנת  ָהיּו  ַהְּיהּוִדים  ְוַהּנֹוְסִעים 

ְלַהָּצָלָתם, ּוִבירּוָׁשַלִים ִהְתַקְּיָמה ֲעֶצֶרת ְּתִפָּלה ֶמְרָּכִזית ַעל ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין 

ֶׁשל "ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית" – ִּכּנּוס ִרְבַבת ְיָלִדים, ֲאֵליֶהם נֹוְספּו ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים, 

ָנִׁשים ָוַטף ָּבְרחֹובֹות ַהְּסמּוִכים.

ְׁשַנִים ִמְׁשלּוֵחי ָהַרִּבי ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש – ַּכּיֹום ָהַרָּבִנים ַאְבָרָהם ָּברּוְך ֶּפְבְזֶנר 

ְוָׁשלֹום ּדּוֶּבער ַלְבקֹוְבְסִקי ֶׁשִּיְחיּו - ִהִּגיעּו ְּבבֹוְקרֹו ֶׁשל יֹום ֲחִמיִׁשי - יֹום 

ִיְצַחק  ָהַרב  ַהֲחֵרִדית'  'ָהֵעָדה  ַהִּדין  ֵּבית  ְוָאב  ָּגאֹון  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ָהֲעֶצֶרת, 

ַיֲעֹקב ַוְיס )ַזַּצ"ל(, ּוִבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו לֹוַמר ַּבִּכּנּוס ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים 

ֲאֶׁשר ַמְּטָרָתם - ְּכִפי ֶׁשָהַרִּבי ָאַמר - "ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם", ְוזּו ֲהֵרי 

ַמְטַרת ֲעֶצֶרת ַהְּתִפָּלה.

ָהַרב ַוְיס ִעֵּין ַּבְּפסּוִקים, ִהְתַעְנֵין ִּבְפָרֵטי ַהַּתָּקָנה ְוָׁשַאל ַמהּו ַה'ֶּגֶדר' ֶׁשל 

ֲהַגָּנה  ְׁשִמיָרה,  ֶׁשל  ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה  ֵיׁש  ָּבֶהם  ַּדְוָקא  ַהִאם  ַהְּפסּוִקים:  י"ב 

עֹוְלִלים  "ִמִּפי  ַהֶּנֱאָמִרים  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ְּדַבר  ְּבָכל  ֶׁשָּמא  אֹו   - ַוֲהָצָלה 

ְויֹוְנִקים" ַקֶּיֶמת ְסֻגָּלה זּו ְוָהַרִּבי ָּבַחר ָּבֶהם ִּכי ֵיׁש ָּבֶהם ֹּתֶכן ֶׁשל ֱאמּוָנה, 

ִחּנּוְך ְוַכּדֹוֶמה, ְוִאם ֵּכן ֵאין ֲחִׁשיבּות ַּבֲאִמיַרת ְּפסּוִקים ֵאֶּלה ַּדְוָקא.

ַוֲהָצָלה,  ֲהָגָנה  ִלְׁשִמיָרה,  ְמֻסָּגִלים  ֵאֶּלה  ֶׁשְּפסּוִקים  ָעָנה  ַהְׁשלּוִחים  ֶאָחד 

ֲאָבל  ְמפֹוָרׁשֹות,  ָׁשַמע  ֹלא  הּוא  ַוֲחׁשּוָבה:  ְמַעְנֶיֶנת  ְנֻקָּדה  הֹוִסיף  ֲחֵברֹו 

ָּבֶהם  ֶׁשִּתְהֶיה  ּפֹוֶעֶלת  ַעְצָמה  ִהיא  ֵאֶּלה,  ְּפסּוִקים  ָּבַחר  ֶׁשָהַרִּבי  ָהֻעְבָּדה 

ֲאִמיַרת  ְלַאֲחֵרי  ָּדָבר,  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ֲאֵחִרים.  ּתֹוָרה  ִמְּבִדְבֵרי  יֹוֵתר  ְסֻגָּלה 

ְּתִהִּלים ּוְסִליחֹות ָּבֲעֶצֶרת, ָאַמר ְׁשִליַח ַהִּצּבּור ִעם ַהָּקָהל ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר 

ַהְּפסּוִקים.
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ֵנס ַהַהָּצָלה ֶׁשל ַהֲחטּוִפים ַעל ְיֵדי ַחָּיֵלי ַצַה"ל - ָהָיה ַּבַּׁשָּבת ֹקֶדׁש ִמָּיד 

ְּביֹום  ְלָמֳחָרת,  ַוְיס  ָהַרב  ְלֵבית  ַהְּׁשלּוִחים  ָּבאּו  ְוַכֲאֶׁשר  ָהֲעֶצֶרת,  ְלַאַחר 

ִראׁשֹון, ָהָיה ָהַרב ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוִדֵּבר ִאָּתם ַעל ַהִּסּפּוק ָהַרב ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ֵמֲאִמיַרת ַהְּפסּוִקים. הּוא ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ְלַהֲעִביר ָלַרִּבי ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּׁשַאל 

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי, ְוָכְך ָעׂשּו.

ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֹלא ִאֲחָרה ָלבֹוא... ִּכְׁשבּוַעִים ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבִהְתַוֲעדּות 

ֶאָחד  ָּכל  ֵאיְך  ָהַרִּבי  ִהְסִּביר  ֲאֻרּכֹות,  ִׂשיחֹות  ְּבָׁשֹלׁש  ַּתּמּוז,  י"ג   - י"ב 

ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַעל  ַוֲהָצָלה  ֲהָגָנה  ִלְׁשִמיָרה,  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ְמֻסָּגל  ֵמַהְּפסּוִקים 

ְוַעל ָּכל ְיהּוִדי...

• ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּתֵּקן ֶאת ֲאִמיַרת י"ב ַהְּפסּוִקים ִּב'ְׁשַנת ַהִחּנּוְך', 
ֻׁשָּתִפים  ֲאֵחִרים  ְיָלִדים  ִעם  ְוִלּמּוָדם  ֲאִמיָרָתם  ְיֵדי  ַעל  תשל"ו,  ְׁשַנת 

ַהְּיָלִדים ְּב'ִמְבַצע ִחּנּוְך'.

ְויֹוְנִקים..  עֹוְלִלים  'ִמִּפי  ַלָּפסּוק  ִּבּטּוי  ֵהם  ַהְּפסּוִקים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים   •
ְסֻגָּלה  ְמַהִּוים  ְוִׁשּנּוָנם  ִלּמּוָדם  ֲאִמיָרָתם,  ּוִמְתַנֵּקם'.  אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית 

ִלְׁשִמיַרת, ֲהָגַנת ַוֲהָצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל.

• ְּבאֹור לכ"ט ִאָּיר תשל"ו ִהְכִריז ָהַרִּבי ַעל ִׁשָּׁשה ְּפסּוִקים ִראׁשֹוִנים, 
ּוְבַל"ג ָּבֹעֶמר תשל"ו ַעל ִׁשָּׁשה נֹוָסִפים.

• ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים ִנְלְקחּו ְמֻחָּמׁש, ְּתִהִּלים, ִמְׁשָנה, ְּגָמָרא, ִמְדָרׁש 
ְו'ַתְנָיא'.

• ָהַרִּבי ִּבֵּקׁש ֵמַהְּמַחְּנִכים ְוַהְּמַחְּנכֹות ְלַׁשֵּנן ִעם ַהְּיָלִדים ֶאת ַהְּפסּוִקים 
ּוְלַהְדִּפיָסם ְּבחֹוֶבֶרת פֹוְרַמט-ִּכיס.

ַעל  ַלֲחֹזר  ְוָצִריְך  ֶאְפָׁשר  ִלּמּוד,  ֶסֶפר  ְוֵאין  ָּבְרחֹוב  הֹוְלִכים  ַּכֲאֶׁשר   •
ַהְּפסּוִקים.

   ְּבֶפֶרק ֶזה ָלַמְדִּתי
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ֶּפֶרק 1

ְּבַחן ֶאת ַעְצְמָך:
1. ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה ִהְכִריז ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַעל ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים? ַמּדּוַע 
ַּדְוָקא ְּבָׁשָנה זֹו? _____________________________________
._______________________________________________

2. ֵמֵאּלּו ְמקֹורֹות ָּבַחר ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים? ___
._______________________________________________

3. ָמַתי ָאַמר ָהַרִּבי ֶׁשַהְּפסּוִקים ְמַהִּוים ְסֻגָּלה ִלְׁשִמיָרה, ֲהָגָנה ַוֲהָצָלה?

________________________________________________
._______________________________________________

עֹוִׂשים ֵסֶדר
ִלְפֵניֶכם ַהְּפסּוִקים, ְּכתּוִבים ְּבצּוָרה ְמֻבְלֶּבֶלת.

• ְּכֹתב ְלַיד ָּכל ָּפסּוק ֶאת ִמְסָּפרֹו ַהִּסּדּוִרי ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים.
• ַסֵּמן ִעּגּול ְלַיד ַהָּפסּוק – ִאם ֶנֱאַמר ְּבאֹור לכ"ט ִאָּיר תשל"ו.

• ַסָּמן ְמֻׁשָּלׁש ְלַיד ַהָּפסּוק– ִאם ֶנֱאַמר ְּבִׂשיַחת ָל"ג ָּבֹעֶמר תשל"ו.

< ְוִהֵּנה ַהֵּׁשם ִנָּצב ָעָליו ּוְמֹלא ָּכל ָהֶאֶרץ ְּכבֹודֹו ּוַמִּביט ָעָליו ּובֹוֵחן ְּכָליֹות 
ָוֵלב ִאם ֹעְבדֹו ָּכָראּוי 

< ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו, ֵּפרּוׁש ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו ִלְׂשֹמַח 
ְּבִׂשְמַחת ַהֵּׁשם ֲאֶׁשר ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ְּבִדיָרתֹו ְּבַתְחּתֹוִנים

  ַּדֵּפי ֲעבֹוָדה

96  •  12 ַהְּפסּוִקים



< ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם 
ִיְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשי ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר 

< ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה 

< ְּבָכל ּדֹור ְודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים 

< ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹוד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׁשֹותֹו 

< ְוֶזה ָּכל ָהָאָדם ְוַתְכִלית ְּבִריָאתֹו ּוְבִריַאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, 
ִלְהיֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ְּבַתְחּתֹוִנים 

< ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ 

< ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב 

ּוְבָׁשְכְּבָך  ַּבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביְתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם,  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך  ְוִׁשַּנְנָּתם   >
ּוְבקּוֶמָך 

< ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהֵּׁשם ֱאֹלֵקנּו ַהֵּׁשם ֶאָחד 

ָיַגְעִּתי  ַּתֲאִמין,  ַאל  ּוָמָצאִתי  ָיַגְעִּתי  ֹלא  ַּתֲאִמין,  ַאל  ָמָצאִתי  ְוֹלא  ָיַגְעִּתי   >
ּוָמָצאִתי ַּתֲאִמין

ְּתמּוָנה ּוִפְׁשָרה
ְלָפֶניָך ַּכָּמה ְּתמּונֹות. ְּכֹתב ְלַיד ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ֶאת ַהֶּקֶׁשר ְלָתְכנֹו ֶׁשל ַהֶּפֶרק.

  ַּדֵּפי ֲעבֹוָדה
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