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 ב"ה

  מאחורי הקלעים של מלחמת ששת הימים

 הנבואה

 אליהבתקופת ההמתנה קודם למלחמת ששת הימים עמד העם בישראל בחרדה נוראה. הקואליציה הערבית 

חברו הסורים, המצרים, הירדנים והעירקים. ההתנערות האמריקאית מהמחויבות לסייע לצבא הישראלי. ההזהרות 

כל אלה גרמו לציפיה לגרוע מכל. זאב שיף פרסם טור בעיתון הארץ בו כתב תחת  ן ברית המועצות וצרפת.ומכיו

הכותרת 'סכנת היטלר חוזרת': "נאצר מדבר ברורות, כשם שעשה זאת היטלר ערב מלחמת העולם השניה". 

 ממשלת ארצות הברית הורתה לאזרחיה לעזוב את המזרח התיכון.

 הרבי. המסר של הרבי היה חד משמעי: אין לפחד ואין להפחיד!הקול היחידי שנסך רוגע ושלווה היה קולו של 

, ונשא 770שבוע לפני פרוץ המלחמה, ביום ל"ג בעומר, השתתף הרבי בתהלוכת הילדים הגדולה בחזית של בנין 

 דברים מרגיעים:

דים עתה לימוד מיוחד בקשר למצב הנוכחי של אחינו ואחיותינו הנמצאים בארץ הקודש, ארץ ישראל. הם עומנו שי
 -ייצאו  והם אכן –במצב כזה שהקב"ה מגן עליהם ושולח להם ברכותיו וישועתו במידה מוגדלת כדי שייצאו 

 .ממצבם הנוכחי בהצלחה

על ידי שתלמדו פסוק נוסף בתורה, תקיימו עוד מצווה ועוד מצווה  -חובה וזכות מיוחדת לסייע להם  עליכםמוטלת 
תעסקו במצוות "ואהבת לרעך כמוך", להשפיע על קרובים וידידים ובני  מבלי להזניח שום הזדמנות בזה, וגם

הרי כפי שאמר רשב"י, דבר זה מציל את  -המשפחה, שגם הם ינצלו את כל אפשרויותיהם להפיץ תורה ומצוותיה 
כל איש מישראל בכל מקום בו הוא נמצא מהקשיים שבהם הוא נתקל, והדבר מביא לו את ברכות ה' במידה 

 .ישועה והצלחה מוגדלת,

ויתקיים אז מה שקראנו בפרשה )בחוקותי( אתמול, "וישבתם לבטח בארצכם", שיהודים ישבו בביטחון בארץ 
ישראל, "ונתתי שלום בארץ" שהקב"ה יפעל שישרור שלום בארץ הקדושה. "והייתי לכם לאלקים", שהקב"ה יהיה 

תם תהיו לי לעם", שכל אחד מכם וכולכם וכולנו עם אלוקינו, אלוקי כל בני ישראל בכל מקום בו הם נמצאים. "וא
כל אחינו בני ישראל נהיה עמו של הקב"ה, אשר יוציא אותנו בידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה מכל 

 .הקשיים ויביא לנו שלום וביטחון בכל הדרוש להם

ליך כל יהודי ואת כל ובקרוב ממש יקויים הנאמר בסוף הפרשה שנקראה: "ואוליך אתכם קוממיות", שהקב"ה יו
 .בני ישראל בקומה זקופה, בראש מורם

 )שיחת ל"ג בעומר תשכ"ז(

השיחה של הרבי יצרה הדים רבים והקלטה שלה עשתה את דרכה מיידית לארץ והושמעה בקהילות החבדיות. 

 לשומעים לא היה ספק כי הרבי לא מבטא כאן תפילה או משאלה, אלא שיש כאן הבטחה ברורה.

לגבי המצב, זכו לקבל תשובות באותה תקופה אנשים רבים ששאלו לדעתו של הרבי אם לא די בשיחתו של הרבי, 

 ברורות וחד משמעיות:

 אין דעתי נוחה כלל וכלל מהבהלות “למשפחה בברוקלין שביקשה ברכה בעבור קרוביהם בארץ הקודש השיב: 

אלקיך בה ’ א בכל מקום שהם ובפרט במקום אשר עיני ה”ישמרכם בתוככי כל אחינו בית ישראל שליט’ והגזמות וה

 .”תמיד
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פשוט שאין לפחד ולא “להורים ששאלו אם בנם השוהה בארץ ימהר לשוב לביתו בארצות הברית, ענה הרבי: 

 '".יפחידוהו וגם לא את עצמם ויקוים ונתתי שלום בארץ וגו

, שבא לרבי בשליחות של בת 1האמריקאית בני יורקאחד מהספורים היותר מרגשים סופר על ידי איש השגרירות 

דודה שלו על מנת 'לשכנע' את הרבי שיורה לבנה היחיד שלמד בישיבת חב"ד בארץ שיחזור ארצה. הרבי הגיב על 

ואם הוריתי להם להישאר, זה משום היותי בטוח שלא יקרה להם כלום. , "לי יש בארץ אלפי בנים יחידיםדבריו: 

יא יכולה להיות רגועה לחלוטין. 'לא ינום ולא יישן שומר ישראל'. ה' משגיח על יהודי בכל אמור לבת דודתך שה

  "מקום ובמיוחד בארץ הקודש

"וגם אני איני רגוע. יש לי מידע אמין שארץ ישראל נמצאת בסכנה  - הוא אמר –היא אינה יכולה להיות רגועה" "

 !"גדולה מאוד

"לא נמצאת בסכנה גדולה. היא עומדת לפני ניצחון  -מעוצמת הביטחון שלו הרבי ונדהמתי  ואמר ל -ארץ הקודש" "

 :גדול. החודש יהיה בעזרת השם חודש של חסדים גדולים לעם היהודי. ברשותך יש לי בקשה אישית

אמור נא לאביו של אברהם שאף הוא יכול לעשות משהו למען ארץ ישראל, וגם אתה תעשה זאת ובכך תסייע יותר 

 ון. כוונתי היא להנחת תפילין כל יום!מכל לניצח

ת שהתלמידים מחו"ל ישארו בארץ, זכו להד נרחב ולחשיפה גדולה בתקשורות ודברי העידוד של הרבי וההנחי

 הישראלית.

כאשר גיסו של הרבי הרב שמריהו גוראריה שאל את הרבי על מה הסתמך הרבי כאשר הורה שלא לפחד, השיב 

 כמו שכתוב: "אל ירך לבבכם".הרבי שזהו איסור מן התורה, 

בנוסף לדברי ההרגעה, עסק הרבי הפעולות רוחניות כדי לסייע להגנה הרוחנית של עם ישראל. בשבת שקודם 

מבצע תפילין. הרבי הזכיר את דברי הגמרא על הפסוק: "וראו כל עמי  –המלחמה הכריז הרבי על 'מבצע' חדש 

תפילין שבראש, ואמר שהנחת התפילין של החיילים ושאל שאר בני אלו  –הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" 

 ישראל, תפיל פחד על האויבים שקמים עלינו.

 המשמעות

הרבי ראה בנצחון אות וסימן משמים על האהבה העצומה של הקב"ה לעם ישראל. ביחידות לאחד מעובדי 

 השגרירות הישראלית בניו יורק אמר הרבי:

היהודי. עמינו מלומד בניסים לכל אורך ההסטוריה שלו. כל קיומו מהווה שרשרת של זה זמן גדול וחשוב לעם "

נסים. אך רק באירועים ספורים מראה ה' לעולם כולו, כאילו תוקע בשופר ומכריז על עם הנצח שלו. כך היה 

 . ביציאת מצרים, כך היה בעוד אירועים ספורים וכך היה גם בשבוע שעבר

, נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. לזמן מה, לזמן ארוך מאוד, לקח מאתנו את הארץ ה', בורא עולם ומנהיגו"

ונתנה לאומות העולם. בשבוע שעבר לקחה מהם והשיבה לעם ישראל. וכדי שלא יהיה ספק לאיש שה' הוא שנתן 

ל. היהודים היה הדבר מלווה בניסים גדולים. אויבי ישראל זממו להשמיד את העם היהודי בארץ ישרא -לנו את זה 

כולם חרדו לגורלם וה' הראה ניסים ונפלאות ובזמן קצר ביותר הביס את האויבים ונתן לנו את ארץ ישראל 

 .השלימה עם המקומות הקדושים

במשמעות הרוחנית של המלחמה ( שאחרי המלחמה עסק הרבי באריכות 1976במהלך חודש תשרי ה'תשכ"ח )

. 2קודם שנאמר לאחרי מלחמת העולם השניה, בחודש תשרי תש"גמאמר מיוחד של הרבי הוביאר אותה על פי 

הרבי סיפר שהוא עיין במאמר מצד ענין מסוים, ומצא שניתן למצוא בו ביאור למשמעות של מלחמת ששת הימים 

 שאירעה חודשים ספורים קודם לכן.

                                                           
1
 בספר יש נביא בישראל של הרב רפאל חרותי   

2
 מאמרים על אותו מאמר: בראש השנה, בשבת שובה ובשמח"ת  3במהלך החודש אמר הרבי   
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ישראל, אלא גם  רץלא רק אצל אלה שבא -רה שהמלחמה פעלה אצל כל עם ישראל המציאות הראתה בצורה ברו

זעזוע מאוד גדול כאשר העם בארץ היה במצב של סכנה, והתעוררות גדולה אחרי הניסים  אצל אלו שבחו"ל,

 הגדולים שקרו במלחמה. אפילו השואה הנוראה לא גרמה זעזוע כל כך גדול כמו המלחמה.

כמו שכתוב בזהר: "אסתכל  נשיאי ישראל מבהירים כל דבר מתוך התורה, כי הרי התורה היא המקור של הבריאה,

הקב"ה הסתכל בתורה, וברא את העולם[, ולכן ניתן למצוא בתורה כל מה שיקרה עד -באורייתא וברא עלמא" ]

למצוא במאמר שאמר הרבי הקודם עשרים שנה קודם לכן, ביאור על המאורעות מובן אם כן שניתן היום האחרון. 

 של המלחמה.

 יהיה באחרית הימים לפני הגאולה האמיתית והשלימה.ישנם שתי נבואות שעוסקות בשופר ש

: 3, כמו שכתובלא ברור איך? שופר מטרתו לעורר ולזעזע, גם אם לשם מה נדרש שופר בתהליך ההכנה לגאולה

או כפי שהרמב"ם אומר: "תקיעת שופר בראש השנה... רמז יש בו,  "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו?!".

 כם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם".כלומר, עורו ישינם משנת

ולא רק בני ישראל, יעבור שינוי מהותי, כי הרי אז תקויים הנבואה: "לתקן עולם  –היות שבזמן הגאולה העולם כולו 

שר מדובר על בני ישראל, אי", העולם חייב לעבור תהליך של הכנה לקראת העידן העתידי. בפרט כ-במלכות שד

ידים לחזור כולם ללא יוצא מן הכלל לארץ ישראל. השופר הוא זה שמעורר ומכין את העולם לקראת השינוי שעת

 הגדול.

 של מאורעות מזעזעים שישנו את העולם, המופיעות בשתי נבואות: –אלא שישנם שני סוגי שופרות 

יָמן.ַבּׁשֹוָפר ִיְתָקע, ְוָהַלְך בְ  ה'ַואֹדָני : 4נבואה אחת היא נבואת זכריה   ַסֲערֹות תֵּ

זכריה התנבא של שופר הקשור עם תקופה של סערות ומלחמות בין אומות העולם, שיגרמו מהפכות גדולות בסדר 

 של עולם. אצל בני ישראל המלחמה תגרום לסבל נוראי שיזכיר לעם כולו את יהדותם.

ַנַחל ִמְצָרִים; ְוַאֶתם ְתֻלְקטּו -ְיהָוה ִמִּׁשֹבֶלת ַהָנָהר ַעדְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא, ַיְחֹבט : 5הנבואה השניה היא נבואת ישעיה

ל. ; ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא, ִיָתַקע ְבׁשֹוָפר ָגדֹול, ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְבֶאֶרץ ַאּׁשּור, ְוַהִנָדִחים ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַאַחד ֶאָחד, ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 ַהר ַהֹקֶדׁש, ִבירּוָׁשָלִם.בְ  ה'ְוִהְׁשַתֲחוּו לַ 

ישעיה הנביא התנבא על תקופה יותר מאוחרת, הקרובה יותר לימות המשיח, שאז תהיה תקיעה נוספת בשופר 

ה שיעורר ויזעזע את כל בני ישראל שהתפזרו וגלו לארבע כנפות הארץ, ויקבץ את כולם בחזרה אל תוך עם כז

 ישראל,

אותם בודדים שימצאו בפינות שונות ונדחות של הארץ ובאיי הים, יהיו מאוד הגם שאותם יהודים מועטים, בפרט 
מגושמים ושקועים בעניני העולם, ורחוקים מיהדות בכלל, ולא ירצו לצאת מבתיהם הטובים והמסודרים ולהצטרף 

נו. אל משיח צדקנו לארץ ישראל, הם בכלל לא ירצו לשמוע אודות הגאולה המאושרת מהגלות על ידי משיח צדק
שכן, כאשר תתקרב עת הגאולה, חלק מבני ישראל יתגשם מאוד ויתבולל בין תושבי הארצות בהן ימצאו, בשל 
 סיבות שונות, כמו חברים רעים או מנהיגים רעים, עד שלעיתים ישכחו, או לא ירצו לדעת, את מוצאים היהודי.

 )מאמר והיה ביום ההוא תש"ג(

את האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. ישנם שני סוגים ילו עורר את כולם ואפתשופר אותה תקיעה ב

היא גלות במדינות שבהם יש חופש  ,מלשון אושר ותענוג 'אשור'של גלות, גלות של הרחבה וגלות של מיצר. 

נסיון  – ורווחה, שכתוצאה מהחיים הטובים והשקיעה בתאוות ישנם יהודים כאלה שנאבדים לא עלינו מהיהדות

היא גלות כזו של סבל וצער, כשם שהיה לבני ישראל במצרים, וכתוצאה ממנה יש  ,מלשון מיצר 'מצרים'. העושר

                                                           
3
 עמוס פרק ג' פסוק ו'  

4
 זכריה פרק ט' פסוק י"ד  

5
 ישעיהו פרק כ"ז פסוק י"ג  
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האבודים בארץ אשור,  הן על. הזעזוע הגדול יפעל על כל סוגי היהודים, נסיון העוני – יהודים שנדחים ומתרחקים

 קודש בירושלים.והן על הנדחים בארץ מצרים, עד שיגרום להם לעלות ולהשתחוות לה' בהר ה

 שופר של מלחמה

לתקופת מלחמות העולם הראשונה והשניה, כאשר  תנבואת זכריה אודות שופר של מלחמות וסערות, מתייחס

 העולם כולו רעש וגעש, ובני ישראל סבלו סבל קשה ביותר.

עולם זו הסיבה ששתי מלחמות שטלטלו את העולם פרצו באופן לא הגיוני, אלא באמצעות יד ה'. מלחמת ה

הראשונה פרצה בעקבות רצח של אדם אחד, שהטילה את העולם כולו למערבולת שאף אחד לא שיער מראש. 

המלחמה פרצה בעקבות רצח יורש העצר האוסטרי על ידי מתנקש מסרייבו, כחלק מהמאבק של תושבי סרייבו 

ת, וגרר את כולם הסרבים, להתאחד עם המדינה השכנה סרביה, מה שהפעיל את מערכת הבריתות האירופי

 למלחמה שנמשכה ארבע שנים.

 –גם מלחמת העולם השניה פרצה באופן לא הגיוני, "על ידי אדם שלא היה ראוי לשום דבר, ללא מעלות כלל 

כידוע ההיסטוריה שלו. ואף על פי כן, נפל  –מציאות של העדר, בכל המובנים, ובתחילה אפילו חוצפה לא היתה לו 

פחד על יותר משמונים מליון אנשים באותה מדינה, שקיבלו את מרותו לחלוטין, וכן על העולם בכלל, שאף שידעו 

 בבירור שהוא רוצה ומתכוון לבלוע את כל העולם ה' ישמרנו, התייראו לעצור אותו.

ם ישראל, גם אצל יהודים כאלה שהתרחקו מחיי יהדות על פי שתי המלחמות האלה גרמו לזעזוע רוחני אצל כל ע

 התורה:

כפי שאנו רואים במוחש, שחבלי המשיח זעזעו את כולם, ובמידה מסוימת קירבו ליהדות, ויקרבו עוד יותר. אלא 
 שעם כל זה אלו הם היסורים שך חבלי המשיח.

 )מאמר והיה ביום ההוא תש"ג(

 שופר של האהבה

ביום ההוא יתקע בשופר גדול. "בשופר הגדול הוא קריאת החיבה על כך שנבואת ישעיה הנבואה השניה היא 

מתייחסת למאורעות של מלחמת התקיעה ". 6האהבית של ה' יתברך שתגיע לכל היהודים, גם לאובדים ונדחים

 ששת הימים, שגרמו לזעזוע והתעוררות בעם ישראל.

אל לגאולה על ידי משיח צדקנו, אשר מבלי הבט על כך במאורעות אלו התחילה תקופה חדשה בהכנת בני ישר
שהקב"ה מצידו קרא לכל בני ישראל, קריאה  –, נכנסנו לתקופה חדשה 7שנמצאים עדיין קודם התחלת הגאולה

אלוקית לנשמה האלוקית שיש בכל אחד מישראל, אפילו ה"אובדים והנדחים", והצליח לזעזע אותם על ידי 
נה של בני ישראל על קריאתו, על ידי זה שבני ישראל מצדם ינצלו את ההתעוררות ה'שופר גדול', וממתין למע

 להתמסרות לקב"ה ולהתחזקות בקיום התורה ומצוות.

 )שיחת שבת בראשית ה'תשכ"ח(

 ניצול ההתעוררות

לא להסתפק  נס מופלא שבא כקריאת השכמה אלוקית לעם ישראל, הרבי קראראה בניסי המלחמה  שהרבי מכיוון

כדי להוסיף והאחדות בעם לנצל את ההתעוררות העצומה  רגשי השמחה שהתפרצו אצל עם ישראל, אלארק ב

 בקיום תורה ומצוות.

                                                           
6
 מאמר והיה ביום ההוא תש"ג  

7
באריכות  הרבי הדגיש שוב ושוב בהקשר הזה שחס ושלום לראות בכך התחלת הגאולה, אלא רק הכנה לקראת הגאולה.  

 ואילך, שיחת י"ב תמוז ה'תשכ"ז אות מ"ה ואילך 124במורה לדור נבוך חלק א' עמוד 
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ההתעוררות באותם ימים מופלאים לא היתה התעוררות סתם של רגשות לאומיים, אלא התעוררות שנבעה 

מחה דווקא סביב הכותל של ארץ ישראל. הוכחה לכך ראה הרבי בהתנקזות רגשות הש לקדושהמהחיבור 

 המערבי:

ואם עדיין היה מקום לספיקות האם הכוונה לקדושה של ארץ ישראל, נתברר הדבר כשראו עד כמה פעל וחדר 
 המפגש עם ה'כותל המערבי':

לכאורה מדובר אודות קיר ישן וחרב... ובודאי ישנם בנינים יפים ואסטרטגיים יותר יותר ממנו, ואם כן היה צריך 
הסדר שאלו שמתפללים ילכו ל'כותל המערבי', ואילו אחרים ילכו למצוא בנינים עתיקים שהשאיר להיות 

 ה'גרגשי' שברח לאפריקה...

ולפועל ראו שאצל כולם מתבטאת החשיבות של ארץ ישראל ב'כותל המערבי', שאם לא כן, אין מקום ללכת לשם 
 שלא יניח שיפרידו אותו מ'הכותל המערבי'!ולהתפרץ בבכי, ועל אחת כמה וכמה להכריז בפני כל עם ועד 

 )שיחת יום ב' של שבועות ה'תשכ"ח( 

 היות שהעם כבר התעורר לקדושה, יש לנצל זאת לכיוון אחד ויחיד: קיום מצוות מעשיות בפועל ממש.

ודות "אלו שלא התביישו, וניגשו ליהודי בתל אביב, חדרה או בטיים סקוור, וביקשו ממנו להניח תפילין, לחשוב א

 ."8הקב"ה, להגיד ברכה, לברך אל האתרוג וכדו', הנה רובם המוחלט עשו זאת

שאם בני ישראל היו מנצלים את ההתעוררות, "היה משיח בא מיד, ומוציא את בני ישראל מהגלות.  9הרבי הוסיף

להתחזק אבל לדאבוננו לא זכינו עדיין לכך, ולכן ממתין הקב"ה עתה שברגע זה ינצלו את ההתעוררות כדי 

בשמירת התורה ומצוות, באופן של "ובאו ...להשתחוות לה' בהר הקודש בירושלים", במובן הרוחני וגם כפשוטו, 

 על ידי משיח צדקנו שיוציא אותנו מהגלות ויביא אותנו אל הגאולה השלימה, בקרוב ממש".

לו את העת רצון לפעולות הקריאה של הרבי הופנתה שוב ושוב לאותם גורמים ברי השפעה לארץ, על מנת שינצ

 ממשיות.

 :בו כותב, חודש סיוון-בערב ראש 10אישי מהרבימר שז"ר זכה לקבל מכתב 

ומובן ופשוט שכולל ולכל לראש, ובסגנון הכתוב, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה הוי' במצרים והמסייעים 
ר שבא עליהם", ואז הרי בוודאי ומסר רבים ביד מעטים שהלכו במסירות נפש ל"עזרת ישראל מיד צ ,שלהם

ובוודאי שיהיה כסיום הודאה הידועה )שכל אחד ואחת יוסיף בתורה ומצוותיה ביחד עם ההודאה מקרב לב עמוק 
 .להודות ולהלל לשמך הגדול והקדוש –למקור הנסים( 

 :11במכתב למר אליהו עמיקם כותב הרבי

בהם את המילה העיקרית, הפשוטה,  הימים, אבל לא מצאתי-"קראתי את מאמריך גם במלחמת ששת
המתבקשת... יש לומר בפשטות שיהודים חייבים להיות 'יהודים', כלומר: להניח תפילין, לשמור את השבת, 

המשפחה. הבנות... צריכות להתלבש כפי שהתלבשו סבותיהן... אילו היו היהודים -להיזהר בכשרות ובחיי
 צריך היה לומר עכשיו.ל'יהודים' בימים אלה, מיד היו נגאלים, זאת 

 במכתב למר זלמן שרגאי:

                                                           
8
 י"ט כסלו תשכ"ח  

9
 שבת בראשית תשכ"ח  

10
 501-500'נשיא וחסיד', עמ'   

11
 95שלושים שנות נשיאות', עמ' הרבי,   
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וגם זה למדתי בקיץ זה, במאורעות שבאה"ק ת"ו, אשר לכאורה אין כל ספק ומקום לספק וברור הוא אשר אך ורק 
יד ה' עשתה זאת וכו' ובכל זה לאחרי עבור שעה קלה לפי ערך כבר התחילו לקרר את ההתלהבות ולחזור 

עשה לי את החיל הזה, ועד להדפסת החוברת הידועה מטעם הממשלה. ונראה תיכף  לפירושים של כוחי ועוצם ידי
לעיני כל אשר אף שרק פינה אחת נשארה שלא נגמרה בנצחון הנסיי האמור, כוונתי לזירה הדיפלומטית, הרי 

ות משהתחילו בהביאור דכחי ועוצם ידי התחילו להיעמר ולהתוסף קושיים על גבי קושיים ותקלות על גבי תקל 
 .ועד להמצב כהיום הזה, שעלול ח"ו וכו' וכו'. והנה מצאתי פירוש מאמר האמור במאורעות דימים אלו

 .ויהי רצון שעל כל פנים עתה לא יבושו מפני האמת, אשר כנ"ל אך ורק יד ה' עשתה זאת

 )אגרות קודש חלק כ"ה אגרת ט'שפ"ד(

את ניצול ההתעוררות לא רק להתעוררות כללית,  בשנים הבאות הרבי עוד המשיך לעסוק בכך ולתבוע שוב ושוב

אלא להתעוררות לקיום תורה ומצוות. וכפי שסיכם שמואל אבידור את רשמיו מפגשותיו עם הרבי במהלך חורף 

: "ולא קם בישראל מי שיבהיר כי אין אמונה ערטילאית, אין אמונה בלי מעשים. כל עוד שאין במידנה פחות 12תש"ל

 יחי תפילין, הרי קשה לדבר על התעוררות לאמונה".חילולי שבת ויותר מנ

 הטענות

לא כולם קיבלו את הגישה של הרבי שרואה בניסי המלחמה קריאת התעוררות אלוקית לשמירת תורה ומצוות. 

ם. לטענתם לא יתכן שה' עשה יהטוענים באו משתי קצוות הקשת, ישנם אלה שטענתם התלבשה בטיעונים חרדי

שאינם שומרים תורה ומצוות.הם אף הרחיקו לכת עוד יותר, וטענו שגם ההתעוררות העצומה  ניסים על ידי יהודים

 בעם ישראל, גם היא אינה אמיתית, והראיה שלא כולם נהיו מיד שומרי תורה ומצוות.

הרבי שלל את הטענה קודם כל מצד זה שלא ייתכן לומר שההצלה של שנים וחצי מליון יהודים והצלת ארץ הקודש 

יבואו ממקום שלילי. בפרט כשראו בפועל את ההתעוררות הרוחנית שנגרמה כתוצאה מהנצחון. ומה שלא כולם 

 רצונו. נהיו שומרי תורה ומצוות מיד, זהו מכיון שהקב"ה רוצה שהאדם יבחר בכך מ

"כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל  –הקבוצה השניה טענה שההצלה והנצחון לא באו חלילה מה', אלא מכח הצבא 

אדם שבדרך הטבע לא ניתן לנצח את אף שקודם המלחמה לא היה ספק להזה". הרבי התייחס לכך ואמר 

לחמה הם למעלה מדרך אותם ששה ימים לא היה לאף אחד ספק בכך שהנצחונות במהמלחמה. גם במהלך 

הטבע, ולא יכולים להיות מוסברים בשכל האדם. אלא שאחרי המלחמה פתאום 'נזכרו' אנשים מסוימים לטעון 

 שהכל נעשה בחכמתם ותושייתם. 

 ההוראות

 בשבועות שאחרי המלחמה למד הרבי הוראות שונות בעבודת ה' מהמלחמה.

 אחדות

"לא רק 'עד לרקיע', אלא גם  ,כל מיני מחלוקותבעם ישראל ישנם שבו הכל בסדר שבמצב של שגרה  13הרבי ציין

דווקא מצב שלילי של מצוקה מעורר את המכנה 'עד לתהום', עד שאין אפילו הידברות בין המחנות השונים. 

 המשותף של העם כולו. 

נראתה ישראל שלא  המלחמה יצרה אחדות בארץאת האחדות בין כל עם ישראל ראינו במוחש בזמן המלחמה. 

קמה בארץ ו, "ויחן שם ישראל ...כאיש אחד בלב אחד". זו היתה הפעם הראשונה מאז קום המדינה שהקודם

 ממשלת אחדות לאומית, אליה הצטרפו המפלגות רפ"י וגח"ל.

                                                           
12

 365פנים אל פנים גליון   
13

 שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח  



7 
 

הרבי אמר שהקב"ה מבקש מעם ישראל: ראיתם את התוצאות החיוביות ממצב של מצוקה. במקום 'לאלץ' את 

ישראל כדי להגיע למצב של אחדות, תנצלו אתם את שעת הכושר כדי להגיע לאחדות  הקב"ה ללחוץ על בני

 אמיתית 'נגד ההר'.

 נעשה ונשמע

הוראה בעבודת ה'. התנאי הראשון  14הגיוס למלחמה התבצע בימים שלפני חג השבועות, וגם מכך למד הרבי

באמצע העבודה שלו,  אמצבגיוס למלחמה הוא הקדמת נעשה לנשמע מבלי לשאול מה ולמה. כאשר אדם נ

ופתאום מקבל צו גיוס שבו נאמר שהוא צריך להיות בתוך מספר שעות במקום מסוים, הוא לא מתחיל לשאול 

שאלות מה הסיבה ומה המטרה, וגם לא הולך להתייעץ עם אשתו וילדיו. הוא יודע שברגע שמגיע צו גיוס הוא חייב 

 לציית מיד. 

יש קודם כל להבין על מה מדובר, כשמדובר על קיום המצוות, היצר הרע שבכך יש תשובה לטענה העיקרית של 

להתחבר לכך על ידי השכל, ורק אז לבצע. ראו בפועל שכל אחד מאלה שקיבל את הצו גיוס, ביצע מיד 'נעשה'. כך 

בדיוק נדרש גם לפני חג השבועות על מנת לקבל את התורה, להקדים קודם כל 'נעשה', ורק אחר כך אפשר 

 שוב אודות ה'נשמע'.לח

 כן המפקד

טענה נוספת שנשמעת מהיצר הרע היא שגם בהנחה שיש להקדים 'נעשה' ל'נשמע', אבל צריך לבחון האם נותן 

 הפקודה אכן ראוי שאציית אליו.

וגם לטענה זו ניתנה התשובה: אף אחד לא בירר אודות המפקד שלו האם הוא חכם יותר גדול ממנו, עשיר יותר 

ניסיון חיים יותר ממנו, מבוגר יותר ממנו וכדו'. כל המציאות של צבא מושתת על הציות למפקד מבלי ממנו, רכש 

 לשאול שאלות האם המפקד ראוי לכך או לא.

 אל תתערב בעניני

גיד להתערב בעניני ויכול בכלל להמישהו באיזו זכותלאחת מהטענות הכי חזקות של היצר הרע: גם ומכאן תשובה 

אני אדם בוגר שיודע מה   ,תפילין או להדליק נרות שבת? 'מיינד יור אוון ביזנס...' )תתרכז בעסק שלך(לי להניח 

את הרשות אף אחד ם לעשות או לא היא עסק פרטי שלי שאין לה הארעלי לעשות ומה עלי לא לעשות, והבחי

וקרטיה מחלחל לכל . הטענה הזו שעולה תמיד, מתחזקת יותר בתקופה שלנו בה המושג של דמלהתערב בו

 התחומים.

 וגם לטענה זו ניתנה התשובה במהלך המלחמה:

כל חייל יודע שאם אינו מציית לפקודות הוא מעמיד בסכנה לא רק את עצמו ואת משפחתו, אלא את כל הפלוגה, 

ואם הפלוגה שאחראית על שטח מסוים תפקיר את אותו השטח, בזה היא יכולה להעמיד בסכנה את כל הארץ 

 כל חייל מרגיש בקרב שכל הפלוגה ואפילו כל הארץ כולה תלויה בהתנהגות שלו במלחמה.. כולה

שאם החייל מפחד וירא בקרב הוא עובר על האיסור של "אל ירך  ,וכמו שכתב הרמב"ם בנוגע לחייל בקרב

נהגות של לבבכם", ולא רק זאת אלא "שכל דמי ישראל תלויין בצווארו". מכאן רואים את הערבות ההדדית שההת

 כל אחד משפיעה על הכלל, ולכן ההתנהגות האישית היא גם ענין של הכלל כולו.

תורת מנחם חלקים, ברגע האמת, ספר המאמרים אידיש, בית משיח גליון, אגרות קודש חלק  מקורות:

 , ניצוצי רביכ"ה
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