
 

 

 

 

 בעניןליקוט 

 "עשרת הדברות " מבצע
 

 

 

 

 

 

 
 יוצא לאור ע"י

 " ועד מבצע עשרת הדברות"

 

 



 ב"ה.

פתח דבר
ידועה הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א להשתדל אשר כל אחד ואחת, כולל 

קטנים, יהיו נוכחים בשעת קריאת עשרת הדברות בחג -קטנים וקטני
השבועות.

בשנה זו, מצד המצב השורר בעולם, כרוך הדבר עם קשיים מיוחדים 
ודרוש הכנות רבתיות בעוד מועד.

ק אדמו"ר שליט"א בנדון,  לכן הננו מוציאים לאור בזה ליקוט שיחות כ"
ונחלק לב' שערים:

בשנת תש"מ. -א( יסוד המבצע 

ב( הזכרת הענין במשך השנים.

 כלובודאי יעורר את התמימים ואנ"ש שיחיו בכל מקום שהם, לעשות 
התלוי בהם שכל יהודי ישמע קריאת עשרת הדברות בחג השבועות שנה זו.

כאן ציווה  -המלך קראונהייטס  כדי לעזור לאנ"ש שיחיו הגרים בשכונת  
הוקם אתר מיוחד בו ניתן לחפש ולפרסם מנינים לקריאת  -ה' את הברכה 

www.AseresHadibros.com עשרת הדברות בחג השבועות. כתובת האתר:

ויהי רצון שבזכות קיום הוראה קדושה זו נזכה לשמוע תורה חדשה מפיו 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א תיכף ומיד ממש!

" ועד מבצע עשרת הדברות" 
 ה'תש"פשלשת ימי הגבלה 

 שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ברוקלין, נ.י.

מערכת "מפתח"ע"י והוכן לדפוס נלקט 

http://www.asereshadibros.com/


 

 
 ראשון שער 

 תש"מ –יסוד המבצע 

• 

 
 יום ה' פ' במדבר, ערב ר"ח סיון ה'תש"מ

 משיחת ש"פ במדבר, ב' סיון ה'תש"מ

 

  

https://www.mafteiach.app/all/5740-08-29
https://www.mafteiach.app/all/5740-09-02
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 שער שני 

 משך השנים

• 
 ש"פ במדבר, מבה"ח סיון תשמ"א

 '"ל"צבאות ה  -ר"ח סיון תשמ"א  

 '"ל"צבאות ה  -ג' סיון תשמ"ב  

 ערב חג השבועות תשמ"ב

 ש"פ במדבר, ב' סיון תשמ"ג

 תשמ"ג   ה"שליל ערב ח

 ל"צבאות השם"  -  כ"ז אייר תשד"מ

 ש"פ נשא, ב' סיון תשד"מ

 תשמ"החה"ש  ש"פ במדבר, ערב  

 ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון תשמ"ו 

 ש"פ במדבר, ב' סיון תשמ"ז

 תשמ"ח  חה"שערב    ש"פ במדבר,

 מאמר ד"ה אנכי ה"א גו', תשמ"ט

 ש"פ במדבר, ב' סיון תש"נ

  תנש"אחה"ש  ש"פ במדבר, ערב  

https://www.mafteiach.app/all/5741-08-26
https://www.mafteiach.app/all/5741-09-01
https://www.mafteiach.app/all/5742-09-03
https://www.mafteiach.app/all/5742-09-04
https://www.mafteiach.app/all/5743-09-02
https://www.mafteiach.app/all/5743-09-04
https://www.mafteiach.app/all/5744-08-27
https://www.mafteiach.app/all/5744-09-02
https://www.mafteiach.app/all/5745-09-05
https://www.mafteiach.app/all/5746-08-29
https://www.mafteiach.app/all/5747-09-02
https://www.mafteiach.app/all/5748-09-05
https://www.mafteiach.app/all/5749-09-04
https://www.mafteiach.app/all/5750-09-02
https://www.mafteiach.app/all/5751-09-05
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 משיחת ש"פ במדבר, מבה"ח סיון תשמ"א

 : " צבאות השם " הקשור ל   – עד"ז ישנו ענין נוסף  

, קשור במיוחד עם ילדי ישראל,  " זמן מתן תורתנו " חג השבועות, 
כמבואר במדרש שבשעה שבקש הקב"ה את בנ"י שיתנו לו ערבים על קיום  

 . " בנינו ערבים בעדינו " התומ"צ. אמרו בנ"י:  

זמן מתן  " ועפ"ז מובן גודל השייכות דילדי ישראל, ילדים וילדות, ל 
ע"פ המבואר מעלת נשי ישראל בנוגע למ"ת,   – , ובפרט ילדות " תורתנו 

, ורק  " אלו הנשים " , " כה תאמר לבית יעקב " ב"ה צוה למשה רבינו שהק 
 . " ותגיד לבני ישראל "   – אח"כ  

ביום ראשון   – שבחגה"ש )ובחו"ל  – ולכן, מן הראוי וטוב ונכון 
דחגה"ש( יהיו כל ילדי ישראל נוכחים בשעת קריאת עשה"ד )החל  

)כפי  קריאת עשה"ד( בציבור בביהכנ"ס   – , ובעיקר " בחודש השלישי גו' " מ 
 שדובר גם בשנה שעברה(. 

ויסבירו להילדים, שכעת נפעל מחדש הענין דמ"ת, בדוגמא שהי' בעת  
מ"ת בפעם הראשונה. ומצד התמימות שלהם, הנה כשמציירים לעצמם דבר  
זה, הרי"ז פועל אצלם וכו', משא"כ אצל גדולים. שצ"ל הסברה בזה, ולא  

 וכו'!   " דערהערן " מספיק מה ששומעים בלבד, אלא צריך גם  

נחזור עוה"פ על הנקודות   – כדי שלא יתבלבלו מכל אריכות הדיבור ... 
, שהמדובר  " מפקחין על צרכי ציבור בשבת " בנוגע למעשה בפועל ]מאחר ש 

הוא גם בנוגע לצרכי ציבור השייכים לאחרי יום השבת )כי בנוגע לצרכי  
 מאי קמ"ל([:   – ציבור דיום השבת עצמו  

להתעסק בעצמו,    – ן של בקשה, לכאו"א  בקשה גדולה ונפשית, בכל לשו 
 ולפרסם בכל מקום שידו מגעת, בנוגע לכל הענינים האמורים לעיל: 

השתדלות ברישום ילדי ישראל בהס"ת, באופן כזה שלא ישאר ילד יהודי  
בכל המקומות,    " צבאות השם " א' שלא יהי' לו אות בהס"ת; לארגן כינוסים ד 

החל מר"ח סיון, ולהשתדל שיהיו כל הג' קוין דתורה תפלה וצדקה; ולהביא  
 את ילדי ישראל בחגה"ש לביהכנ"ס, כדי לשמוע את קריאת עשה"ד. 
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להביא את   –  " על מנת לקבל פרס " ושלא יבהלו ויפחדו לעשות זאת 
כי העיקר הוא שיבוא כבר   – הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו 

 בפועל ממש, וביום זה עצמו! 

 בלתי מוגה  –שיחו"ק 

 

 ל"צבאות ה'" - משיחת יום ד', ר"ח סיון תשמ"א

אס דורך  וו אס איז פארבונדן מיט די טעג,  וו נאך אן ענין פון תורה ומצוות  
 דעם וועט דער אויבערשטער מוסיף זיין נאכמער אין זיינע ברכות: 

און בית המדרש, די    ת בחג השבועות וועט מען לייענען, אין א בית הכנס 
טער האט צום  די עשרת הדברות, ווי אזוי דער אויבערש  – תורה. ובמיוחד 

ערשטן מאל, אין דעם ערשטן זמן מתן תורתנו, געגעבן די תורה, דורך דעם  
- צו - אס מ'האט צוגעזאגט אז אידישע קינדער וועלן זיך פירן ווי עס דארף וו 

זיין ]און איר זייט דאס מקיים שוין איצטער, און איר וועט דאס מקיים זיין  
 – אויך דערנאך אלץ מער און מער[  

אס פאר שבועות, אז יעדערער פון אייך  וו זאלט איר צוגרייטן אין די טעג  
און אלע אידישע קינדער זאלן זיין אין א בית הכנסת ובית המדרש, און  

 צוהערן זיך צו קריאת התורה ובמיוחד צו עשרת הדברות. 

און עס זאל זיין די פארזעצונג דערפון, אז עס זאל זיין קבלת התורה  
ות, און אויך די פארזעצונג אויפן גאנצן יאר, אז דער  בשמחה ובפנימי 

 גאנצער יאר זאל זיין א פריילעכער יאר און א פנימיות'דיקער יאר, 

ווארום מ'וועט האבן מיט זיך צוזאמען משיח צדקנו, אין דער גאולה  
 האמיתית והשלימה. 

איז געגעבן   – און די פרייהייט צו בעטן דאס און צו מאנען דאס ... 
ן אין אלע לענדער פון דער וועלט, און זי ווערט פארהיט דורך דער  געוואר 

יונייטעד  " אין דער קאנסטיטוציע פון די  – קאנסטיטוציע פון יעדער לאנד 
, אין דער קאנסטיטוציע  " אמעריקע  וו ניקטע שטאטן( א יי סטייטס )די פארא 

ון  פון דער הייליקער לאנד )ארץ ישראל(, און אויך אין דער קאנסטיטוציע פ 
ס.ס.ר.(, וועלכע גאראנטירט די פרייהייט פון יעדן אידן, ווי אויך  ס. רוסלאנד ) 

אז    – פון יעדן בירגער דארטן, כולל אויך די פרייהייט פון יעדער אידיש קינד  

https://drive.google.com/file/d/1DZiGiVGPVTUw79XyjuQJOnEThd-XWJuy/view
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זיי זאלן זיך פירן מיט דער גאנצער פרייהייט אין לערנען תורה און מקיים זיין  
 מצוות. 

נדן מיט חג השבועות )ווי גערעדט  ובנוגע צו אן ענין מיוחד פארבו 
פריער(: די קאנסטיטוציע אין רוסלאנד )און אין אלע לענדער( גאראנטירט  

אז זיי זאלן זיין דעם חג השבועות   – די פרייהייט פון יעדער אידיש קינד 
 . .. בשעת קריאת התורה, ובמיוחד בעת קריאת עשרת הדיברות 

 בלתי מוגה  –שיחו"ק 

 

 ל"צבאות ה'" -משיחת ג' סיון תשמ"ב 

בחג השבועות יהי' כל אחד מכם נוכח בבית הכנסת בשעת התפלה,  ו 
אשר   "עשרת הדברות", "אנכי ה' אלקיך קריאת  – ובשעת קריאת התורה 

 הוצאתיך מארץ מצרים וגו'". 

וכל אחד מכם ישתדל גם שאחיו ואחיותיו הקטנים יהיו נוכחים בבית  
הכנסת בשעת קריאת "עשרת הדברות", ולהשתדל להשפיע גם על שאר  
הילדים שאתם יכולים להגיע אליהם, וכן להשתדל להשפיע על הוריכם  

ילד יהודי לבית   ומכריכם וכו', שכולם יעשו את כל התלוי בם להביא כל 
הכנסת ובית המדרש, "בית גדול", כדי להיות נוכחים בשעת קריאת "עשרת  

 הדברות" בציבור, "ברוב עם הדרת מלך". 

 בלתי מוגה  –התוועדויות 

 

 תשמ"במשיחת ערב חג השבועות 

בחג השבועות צריכים להשתדל שכל ילד יהודי יהי' נוכח בבית הכנסת  
שעי"ז נפעל החיבור   – )בית התפלה( בשעת קריאת "עשרת הדברות" 

 והאחדות דתפלה ותורה גם יחד. 

 מוגה  בלתי –התוועדויות 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17H1ZqCAn7IsDgvyatE_7c4CNRR5OTBfo/view
https://drive.google.com/file/d/10r1tr4fx85GHHHtkjhnScTh_58HjhKzd/view
https://drive.google.com/file/d/1zO96ou9oiqiZxNGnKLxRkTPlRwR84zI6/view
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 משיחת ש"פ במדבר, ב' סיון תשמ"ג

  – בודאי לא ישכחו גם אודות המבצע הקשור עם "זמן מתן תורתנו" 
הכנסת לשמיעת "עשרת הדברות" ב"זמן  - להביא את כל ילדי ישראל לבתי 

 מתן תורתנו". 

הן לילדים קטנים בשנים, והן לילדים קטנים בידיעות, שבזה   – והכוונה 
"כל בניך לימודי ה'", מכיוון שמתכוונים ללמוד   – נכללים כאו"א מבנ"י 

פנימיות התורה ב"חדר" של משיח צדקנו, כאשר נזכה לקבל את פני משיח  
 צדקנו, במהרה בימינו ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב. 

 בלתי מוגה  –התוועדויות 

 

 משיחת ליל ערב חג השבועות תשמ"ג

 שהזמן גרמא:   – ישנו ענין נוסף  

ע"פ המבואר במדרז"ל שנתינת התורה לבנ"י היתה לאחרי שאמרו  
צריכים להשתדל שבחגה"ש יבואו כל ילדי ישראל    – "בנינו ערבים בעדינו"  

  – הכנסת, ובציבור - )ילדים וילדות( לשמוע את "עשרת הדברות" בבית 
 הדרת מלך". עם  "ברוב  

 בלתי מוגה  –התוועדויות 

 

 ל"צבאות השם" - משיחת כ"ז אייר תשד"מ

צו שבועות זאל אויך זיין א באשלוס, און מ'זאל זיך    אין די צוגרייטונגען 
אז צו קריאה פון עשרת הדברות וואס   – צוגרייטן אין א פאסענדן וועג 

מ'לייענט אין דעם ערשטן טאג שבועות, זאל יעדער קינד און אלע קינדער,  
אפילו גאר קליינע קינדער, אדער גרויסע קינדער, זיין ביי דער קריאת התורה  

 ין א בית הכנסת )אין א "מקדש מעט"(. בציבור א 

ובפרט נאך אז זיי וועלן זיך נאכאמאל דערמאנען אז זיי זיינען די  
"ערבים" אז דער אויבעשטער גיט די עשרת הדברות און די גאנצע תורה  
יעדער איד און אלע אידן אויפן גאנצן יאר פון דאס ניי מיט א באנייטע  

 דערנאך דאס אלץ אין די יארן נאכדעם,   לעבעדיקייט, און אויך אויף ברענגען 

https://drive.google.com/file/d/1Fr5qmvTW3CV-W-yHzazWwYKHmD1leNv4/view
https://drive.google.com/open?id=1PJ4WUesN8j45-PBiBSeL8BhMp6yMCNCj
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איז דאך נאכמער פארשטאנדיק, אז בשעת זיי וועלן זיין בא די קריאה  
וואס א אידישע נשמה פארשטייט דאס )אפילו ווען זי    – פון עשרת הדברות  

געפינט זיך אין א קינד וואס איז ערשט געבארן געווארן, איז דאך די נשמה  
מש"(, און בשעת זי הערט עשרת הדברות  זיינע א "חלק אלוקה ממעל מ 

  – בלייבט דאס דארט איינגעקריצט און דאס ווירקט אויף איר, און דורך איר  
 כל השנה כולה.   – אויפן גוף  

יעדער מוטער און יעדער פאטער, אדער   – וואס דערפאר דארף מען זען 
אז יעדער קינד פון   – אן עלטערער ברודער אדער אן עלטערער שוועסטער 

יעדער אידישע הויז זאל זיין בא די קריאה פון עשרת הדברות בבית הכנסת  
 בקריאה בציבור. 

און דאס זאל נאכמערער צוהיילן און נאכמערער מוסיף זיין אין דער  
נות צו שבועות )נוסף אויף דער הכנה צו דער ברענגען  הצלחה אין אלע הכ 

די קינדער בבית הכנסת(, און זאל אויך צוהיילן אט דאס וואס קבלת התורה  
ברענגט זיך מיט זיך אלע ברכות פון דעם אויבערשטן, ביז "ואולך אתכם  

 קוממיות" בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש". 

 מתוך סרט ההקלטה 

 

 משיחת ש"פ נשא, ב' סיון תשד"מ

שיש להוסיף בכל ההכנות   – ההוראה מכל הדברים שנאמרו לעיל היא 
להשתדל שילדי ישראל בכל מקום    – המתאימות לקראת קבלת התורה, כולל  

הדברות ב"זמן מתן  - הכנסת בעת קריאת עשרת - שהם יהיו נוכחים בבית 
 תורתנו". 

 בלתי מוגה  –התוועדויות 

 

 משיחת ש"פ במדבר, ערב חג השבועות תשמ"ה

 כאן המקום להזכיר ע"ד עניני ה"מבצעים":   – ובהמשך לזה  

בענין שהזמן גרמא: להשתדל שבעת קריאת עשה"ד   – לכל לראש 
שאז נפעל הענין דמ"ת מחדש, כדברי חז"ל: "אמר הקב"ה   – בתורה 

https://ashreinu.app/#/player/parentEvent~4387_event~4388
https://drive.google.com/file/d/1Pv5Su_3NaASMJWxrezyK34XXqxEBs8ye/view
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ואני   לישראל בני היו קורין )ושומע כעונה( את הפרשה הזאת בכל שנה 
יהיו    – ם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלין את התורה"  כ מעלה עלי 

ילדי ישראל, שבזכותם   – הכנסת כל בני ישראל, ובמיוחד - נוכחים בבית 
ניתנה וניתנת התורה לבנ"י, כמסופר במדרשי חז"ל שנתינת התורה הייתה  

 כאשר בנ"י אמרו "בנינו עוברים אותנו". 

"מרעישים" ומפריעים ח"ו  וכאשר יבואו ה"גבאים" בטענות שהילדים 
יסבירו להם את הוראת חז"ל "אמור ואמרת, להזהיר   – לשמיעת עשה"ד 

גדולים על הקטנים", כידוע הפירוש שעי"ז שהגדולים מזהירים את הקטנים  
)זהירות כפשוטה(, אזי נעשה ענין של זוהר ואור אצל הגדולים, באופן  

 ד"מאיר עיני שניהם ה'". 

 בלתי מוגה  –התוועדויות 

 

 משיחת ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון תשמ"ו

הכנסת  - קטנים כו', לבית - שיבואו כולם, גם הקטנים וקטני  – ועאכו"כ 
 הדברות", - )לכל הפחות( בעת קריאת "עשרת 

  – כדי שבעת נתינת התורה בזמן מ"ת זה מחדש, הנה )כבפעם הראשונה  
כמרז"ל "אמר הקב"ה לישראל, בני, היו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה,  

  – ני ומקבלין את התורה"(  ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדין לפני הר סי 
 ". ערביםיהיו נוכחים גם ה" 

 מוגה  – 233חכ"ח ע' לקו"ש 

 

 משיחת ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון תשמ"ו

 בנוגע לחג השבועות:   – כאן המקום להזכיר אודות ענין שהזמן גרמא  

לעורר בכל מקום ומקום ע"ד ההשתדלות להביא את כל ילדי ישראל,    א( 
כמדובר לעיל בארוכה ש"לגיון של מלך"    – גם הקטנים וקטני קטנים ביותר  

 הכנסת )לכל הפחות( בעת  - שיהיו נוכחים בבית   – נמנה מ"בן חודש ומעלה"  

 

https://drive.google.com/file/d/1Lq6sgoZiAYv1elsXEDXCged1FsWPlgDy/view
https://drive.google.com/open?id=1RHsbSJSaQOmK1h5x7qrz_b1u4PP1YTjI
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תורה וקבלת התורה מחדש, עי"ז ש"בנינו יהיו ערבים  - קריאת עשה"ד, מתן 
 שלנו", כנ"ל בארוכה. 

 בלתי מוגה  –התוועדויות 

 

 משיחת ש"פ במדבר, ב' סיון תשמ"ז

כאן המקום להזכיר ולעורר עוד הפעם ע"ד ההשתדלות בכל מקום ומקום  
הכנסת בעת קריאת  - שכל ילדי ישראל, וכן כל המבוגרים, יהיו נוכחים בבית 

 עשרת הדברות ב"זמן מתן תורתנו". 

 בלתי מוגה  –התוועדויות 

 

 תשמ"ח בועותהשג ערב חמשיחת ש"פ במדבר, 

שכל ילדי ישראל, אפילו קטני קטנים, יהיו נוכחים   וגם להזכיר עוה"פ 
 הכנסת )לכל הפחות( בעת קריאת עשרת הדברות. - בבית 

 בלתי מוגה  –התוועדויות 

 

 מאמר ד"ה אנכי ה"א גו', תשמ"ט

להכנות הנ"ל ששייכים להימים שלפני חגה"ש,   בפשטות, דנוסף  ומובן 
מתחיל מר"ח סיון, צריך להיות ובמכ"ש השתדלות מיוחדת בנוגע להענינים  
השייכים לחגה"ש עצמו, מתחיל מההשתדלות שכאו"א מישראל, אנשים  
נשים וטף, יהיו בבית הכנסת בעת קריאת עשרת הדברות, וכמדובר כמה  

ה התורה מחדש ע"ד כמו שהי' בפעם  דזה שבכל שנה בחגה"ש ניתנ  , פעמים 
אמר   הראשונה מתגלה בעיקר בהקריאה דעשרת הדברות, כמאמר רז"ל 

הקב"ה לישראל בני היו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה ואני מעלה עליכם  
כאילו אתם עומדין לפני הר סיני ומקבלין את התורה, שלכן צריך לשמוע  

לפני הר סיני, וזהו גם מהטעמים  פרשה זו באימה וביראה וכו' כאילו עומדים  
על גודל ההשתדלות שכל בני ישראל, גם הקטני קטנים)ות( יהיו בבית  
הכנסת בעת קריאת עשרת הדברות, כמדובר כמה פעמים בארוכה ]ולהוסיף,  

https://drive.google.com/file/d/1wLZ1oYX4lhMvZBncnc9ed8HbdEj-gC0T/view
https://drive.google.com/file/d/1pI-TgWnQgrr4qkrsVgCZveNKI7HW31RF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=17yNYOnEhk3OnYi_g9GOVtMO37lzbvEGf
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שההשתדלות שהטף יהיו בביהכ"נ בעת קריאת עשה"ד שייך גם לההכנה  
עורבים מלשון תערובת  שי"ל שכולל גם הפירוש ד  , דבנינו עורבים אותנו 

שכל ישראל מעורבים זה בזה, ועורבים מלשון עריבות ומתיקות שכל ישראל  
ועד"ז החלטות טובות להוסיף בלימוד התורה,   [. ערבים ומתוקים זה לזה 

נגלה דתורה ופנימיות התורה, ועד שיפוצו מעינותיך חוצה, כולל גם  
מתן תורתנו או   ההשתדלות לארגן כינוסי תורה באסרו חג השבועות זמן 

וכאמור לעיל, שבכל שנה צריך להוסיף בכל ענינים  . בימים הסמוכים לזה 
אלו ביתר שאת וביתר עוז, הן בנוגע לההכנות השייכים להימים שלפני זמן  
מתן תורתנו, והן בנוגע להחלטות טובות )וההשתדלות( בנוגע להענינים  

 .השייכים לזמן מתן תורתנו והימים שלאחריו 

 מוגה  – ע' קעח מלוקט ח"ג -ספר המאמרים 

 

 משיחת ש"פ במדבר, ב' סיון תש"נ

לעיל אודות ההכנה למתן תורה המודגשת ביום השבת    בהמשך להמדובר 
שלפני זמן מתן תורתינו, יש להוסיף ולעורר אודות ענינים שהזמן גרמא, כיון  

 ש"מפקחין על צרכי ציבור בשבת": 

בנוגע לילדי ישראל, שבזכותם ניתנה התורה לישראל,   – לכל לראש 
לעורר בכל מקום ומקום שישתדלו להביא כל ילדי    – "בנינו עורבים אותנו"  

ישראל לבית הכנסת ב"זמן מתן תורתנו" כדי לשמוע עשרת הדברות, כולל  
כיון ש"מזלייהו חזי", ונוסף לזה,   – גם הילדים הקטנים, ועד לקטני קטנים 

ד"ליתן שכר למביאיהם", כפי שמצינו בנוגע ל"הקהל" )ועד"ז  ישנו הענין 
 בעלי' לרגל בכל יו"ט(. 

וכדי להקל על הטירחא להביא לביהכנ"ס כל בני המשפחה בבת אחת,  
יכולים לחלק   – ובפרט כשיש צורך שמישהו מבני המשפחה ישאר בבית 

כנסת שקורין  - ההליכה לביהכנ"ס לשמוע עשה"ד בזמנים שונים, בשני בתי 
כנסת, כנהוג בכמה בתי  - עשה"ד בזמנים שונים, או בשני מנינים באותו בית 

 כנסיות. 

להסביר לילדים גודל הענין דקבלת התורה, והצורך   – ועוד וג"ז עיקר 
להתכונן לקבלת התורה באופן המתאים, שכן, אע"פ שנתינת התורה היא  

https://drive.google.com/open?id=1BY1lhvxlfehZNwgSdvYB_9T4wq5e0SdA
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הי' גם  ע"י הקב"ה, ו"כל הנותן בעין יפה נותן", מ"מ רצונו של הקב"ה שת 
 ההכנה לקבלת התורה מצדם של בנ"י, שעי"ז תהי' קבלת התורה בשלימות. 

 בלתי מוגה  -התוועדויות 

 

 משיחת ש"פ במדבר, ערב חג השבועות תנש"א

כאן המקום לעורר שבשנה זו יהיו בשעת קריאת עשה"ד אנשים נשים  
וטף בביהכנ"ס בריבוי הכי גדול יותר מבשנים שעברו. דאף שגם אז עשו  
בענין זה עולם ומלואו, ה"ז עדיין לא "עולם על מילואו", משא"כ בשנה זו  
שנת הגאולה, שלכן מוסיפים עוד יותר בתקוה ובצפי' ד"אחכה לו בכל יום  

וא", ו"אחכה לו שיבוא בכל יום" )כפירוש השני בזה(, ו"בכל יום"  שיב 
 יש להוסיף בזה כמה וכמה.   – גופא, בכל משך היום  

 בלתי מוגה  -ר"ד 

https://drive.google.com/file/d/1KoB1H3h8wvBFNaa9X1AZ-1lB1o2E9wTS/view
https://drive.google.com/file/d/1qhPmUHxVk11XdhV3R9b_V7EbM2fO_OqC/view


 

 

 

 

 

 לזכות

 אדמו"ר שליט"אכ"ק 

 

 


