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יום ג' בתמוז הינו יום בעל משמעות רבה עבור 
המשמש  יום  זהו  היהודי.  בעם  גדולים  חלקים 
הרבי  של  בדרכו  ההליכה  לחיזוק  כמנוף 
מליובביץ' וקיום הוראותיו, ומעל הכול – חיזוק 
האמונה בדבריו הקדושים על הגאולה הקרובה 

לבוא.

ואחת  אחד  כל  יכולים  זה  וקדוש  גדול  ביום 
וברכות,  כוחות  של  שפע  לקבל  מאיתנו 
באמצעות קבלת החלטות טובות בענייני תורה 
הרבי  'חי'  שבהם  בעניינים  ובעיקר  ומצוות, 

ועוסק כל ימיו.

הקורנת  לדמותו  מופנות  העיניים  זה  ביום 
והמנהיגותית של הרבי. ואכן ניתן כיום לקבוע 
של  בחותמו  חתום  שלנו  הדור  כי  ספק  ללא 
הרבי שהיה חלוץ בתחומים רבים. הדרך שסלל, 
שהייתה בתחילה נחלתם של מעטים, נעשתה 

במשך הזמן נחלתו של כלל ישראל.

דאגה כנה לחיילי צה"ל
בהתייחסותו  אף  ניכרה  הרבי  של  חלוציותו 
היה   הרבי  בו.  המשרתים  ולחיילים  לצה"ל 
מהראשונים, אם לא הראשון ממש, שהשקיע 
וכנה  אמיתית  דאגה  מתוך  רבים  מאמצים 

ללוחמים.

שלח  המדינה,  לקום  הראשונות  בשנים  כבר 
לחג  מצות  לחיילים  לספק  חסידיו  את  הרבי 
הפסח, ארבעת המינים לחג הסוכות  ומשלוחי 

מנות בחג הפורים.

עם הצמרת הצבאית
נפשי  זו היתה קצה קרחון של קשר  מעורבות 
שבא  הצבאית,  המערכת  אל  הרבי  של  עמוק 
לידי ביטוי גם במפגשים המרתקים שקיים הרבי 
עם  אנשי  הצבא, החל  מהמפקדים  שבצמרת    

ועד הלוחמים שבשטח. 

במפגשים אלו מצאו עצמם אלופים ומצביאים  

מרמת  נדהמים  תהילה,  ועטורי  קרבות  למודי 
צה"ל  על  הרבי   שהשמיע  והניתוחים  הידע 
ומלחמותיו. אך לא פחות מכך הדהימה הדאגה 
העמוקה וההתעניינות הכנה של הרבי בחיילים, 
בשבויי צה"ל ומשפחותיהם, וכמובן היחס החם 
'מצוייני  הרבי  כינה  אותם  צה"ל  לנכי  והמיוחד 

צה"ל'.

הרבי  ביטא  העקבית  והדאגה  האכפתיות  את 
גם באין-ספור מכתבים וחילופי מסרים בעל-
והתהדק  הזה  הקשר  הלך  השנים  ועם  פה, 
הדדית,  והוקרה  הערכה  של  לשיא  שהגיע  עד 
בין שלוחי הרבי  כיום  גם  הממשיכה להתקיים 

למערכת הביטחון. 

מצפים באמונה
ברבות השנים העלה הרבי והגביר את הציפייה 
כי הגאולה  כולו  לעולם  ובישר  לביאת המשיח 
מציאות  היא  וכי  דלתנו,  סף  על  עומדת ממש 
התבטא  הרבי  בעולמנו.  המתחוללת  ממשית 
כי דורנו הינו דור הגאולה, ואף הודיע בנבואה 
להיות  אלא  נותר  לא  לנו  בא'.  משיח  'הנה  כי 
הזה, באמצעות  הגדול  לדבר  פעילים  שותפים 

הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות.

'"לא זו בלבד שסוף הגאולה לבוא, אלא שהגאולה כבר עומדת על סף הפתח, 
ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת ויסחוב את הגאולה לתוך 

החדר"                                                             הרבי מליובביץ'
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רבי, מנהיג, מצביא
דאגת הרבי לשלום החיילים ולרווחתם היתה קצה קרחון של קשר נפשי עמוק אל 

המערכת הצבאית

שווה ציטוט

מתברכים ומתחזקים
נוהגים לשגר מכתב אל הרבי  ג' בתמוז  ביום 

ולבקש את ברכתו. ארגון 'אור לחייל' מאפשר 

הברכה  מכתב  את  לשגר  וחיילת  חייל  לכל 

בקלות ובנוחות. כל שיש לעשות הוא לשלוח 

info@orlachayal.org.il למייל  המכתב  את 

והוא יועבר לברכה. ביום זה מומלץ גם לקבל 

מצווה  בקיום  הוספה  כמו  טובה  החלטה 

כלשהי וכדומה.

חודש תמוז ברשת
את  המציג   TV.חסידות היהודי  התוכן  אתר 

המפורסם  ה'משפיע'  של  הרצאותיו  מיטב 

להפתיע   ממשיך  אופן,  יצחק  יוסף  הרב 

במיטב סרטי וידיאו איכותיים, ועתה בנושאים 

הקשורים לחודש תמוז, כמו 'חג הגאולה י"ב 

תמוז' ו'צום שבעה עשר בתמוז'.  באתר קיימת 

טקסטים. בקבצי  וצפייה  הורדות  אופציית 

www.chasidut.tv :כתובת האתר

    מפגשים מרתקים. הרמטכ"ל משה לוי בביקור אצל הרבי 

חג הגאולה י"ב תמוז
י"ב תמוז הינו חג גאולתו של רבי יוסף יצחק, 

הרבי הקודם מליובביץ' מבית הכלא הסובייטי. 

בעוון   )1927( תרפ"ז  בסיון  בט"ו  נאסר  הרבי 

המועצות,  ברית  ברחבי  היהדות  הפצת 

וכאמור בי"ב תמוז הוא יצא לחירות. תאריך 

התורה  בחיי  להתחזקות  סגולה  יום  הינו  זה 

והמצוות. 

לימוד המקדש
לקראת ימי בין המצרים קורא הרבי להוסיף 

ובמיוחד  צדקה,  ובנתינת  תורה  בלימוד 

שבכתב  בתורה  המקדש  ענייני  בלימוד 

ובתורה שבעל-פה. המעוניינים יפנו למשרדי 

מרתק  לימודי  חומר  ויקבלו  לחייל'  'אור 

בנושאים אלו.



 אלוף
 דני מט

מפקד חטיבת הצנחנים

דני מט נולד ב-1927 בקלן 
שבגרמניה. הוא התפרסם לראשונה 

כאשר בפעולת-יחיד נועזת, 
בתקופת מלחמת העצמאות, הציל 

מט את חייהם של כשלוש מאות 
יהודים ממתיישבי ולוחמי גוש עציון. 

ב-1955 מונה למפקד הראשון 
של בית הספר לצניחה ולאחר 

תקופה קיבל את הפיקוד על גדוד 
צנחנים. לאחר מלחמת ששת הימים 

קיבל מט את הפיקוד על חטיבת 
הצנחנים הסדירה ולאחר מלחמת 

יום הכיפורים פיקד על אוגדת שריון 
מילואים, 90.

דני מט, שכיהן בין היתר כמפקד חטיבת הצנחנים, 
פעמים   – הנועזות  ובפעולותיו  ליבו  באומץ  נודע 
חרדית  למשפחה  שנולד  מט,  האויב.  בעורף  רבות 
צנחנים  מח"ט  היותו  בעת  לרבי  כתב  בגרמניה, 

וביקש את ברכתו.

במענהו הביע הרבי שביעות-רצון גדולה מההצהרה 
של מט במכתבו כי דת ישראל היא "הגורם הבלעדי 
המלכד את עם ישראל בכל פזוריו", אך פירש את 
'בכל  "הביטוי  יותר:  רחבה  במשמעות  הדברים 
פזוריו '. . כולל גם את אחינו בני ישראל אשר בארץ 
היא  הדת  בארץ-ישראל  גם  כי  ברומזו  ישראל", 

הבסיס עליו נשען עם ישראל כקולקטיב. 

בהמשך חוקר הרבי בהגדרת הדת היהודית, וקובע 
שהאלמנט הבולט בה הוא קיום המצוות בקבלת-

עול – תכונה מצויה אצל חיילים ואנשי צבא. הרבי 
תוביל  מט  של  מצידו  דתית  התנהגות  כי  צופה  גם 
חייליו, הרואים במפקדם דמות  ולחיקוי של  לציות 

דוגמה לחיקוי. 

ה'תש"ל  חשון  יא  מיום  הרבי  של  מכתבו  הנה 
)1970(: הנני לאשר קבלת מכתבו מיום ל' בתשרי, 

שהגיעני באיחור.

נעם לי במאד לקרוא בו דעתו בנוגע לדת ישראל 
אשר היא "הגורם הבלעדי המלכד את עם ישראל 
בכל פזוריו". ומפרש אני את הבטוי "בכל פזוריו" 
שזה כולל גם את אחינו בני ישראל אשר בארץ 
ישראל  בדת  אשר  במכתבו  וכהמשך  ישראל, 
על  לעמוד  ישראל  עם  של  המוסרי  כוחו  "טמון 

נפשו ולהגן על הארץ"...

חזקה  תקותי  האמורה,  להקדמה  ובהתאם 
שהרגש שלו בנוגע לדת מתורגם למעשה בפועל 
בזה  למר  ומכופלת  כפולה  וזכות  יום-יום,  בחיי 
שהרי בודאי משמש דוגמא לכמה וכמה, ובפרט 
מוסיף  בצה"ל  חטיבה  כמפקד  תפקידו  גם  אשר 
עוצם בזה, שהרי מטבע בני אדם שהוא מושפע 
במיוחד מהעומד על גביו, ומושפע ממנו לא רק 
בשטח זה שהוא מפקד שלו, אלא גם מהנהגתו 

בשאר עניניו ובחייו הפרטיים.

ועוד נקודה בדבר, שהרי מטבע איש צבאי, ובפרט 
במילוי  עול  בקבלת  רגיל  להיות  בצבא,  מפקד 
ואפילו  והסברה,  טעם  לשאול  מבלי  פקודה 
באם יש אצלו איזו קושיה על הפקודה. ובסגנון 

המסורתי – הקדמת נעשה לנשמע. 

ביתו,  בני  וכל  מר  של  שהנהגתו  אומרת,  זאת 
נכפלת  בפועל,  במעשה  ישראל  דת  על  מיוסדת 
ולכן  בזה.  אחריו  שילכו  רבים  ידי  על  כמה  פי 
אפילו אם קשור הדבר ביגיעה והשתדלות, בודאי 

שכדאיות הן כיון שמזכה את הרבים בזה.

להתרשם  שאין  להדגיש  צורך  אין  ובודאי 
בהם.  פוגשים  אפילו  באם  ועיכובים  מקושיים 
ורק להוסיף נקודה על פי תורת הבעל שם טוב, 
האדם  בעבודת  הוראה  ללמוד  יש  דבר  שמכל 
לבוראו וקונו: כי הנה כל ענין הצנחנות מיוסד על 
זה שמנצלים את כוח המעצור של האויר להאיט 
להיות  אותו  מנצלים  ואדרבה  בצנחנות,  הירידה 
כוח מסייע שתהיה הצנחנות בהצלחה. והנמשל 

מובן.

לא תענון
לפסוק  מגיע  מברדיצ'ב  לוי-יצחק  רבי  היה  כאשר 
ואומר:  נאנח  היה  תענון"  לא  ויתום  אלמנה  "כל 
הקדושה  בתורתך  הזהרת  אתה  ריבונו-של-עולם, 
שלא לענות אלמנה ויתום, והרי אנו עצמנו יתומים, 
ככתוב "יתומים היינו ואין אב". למה אתה משאיר 

אותנו בגלות המרה כבר מאות שנים?!

תכלית הסבל
אקבצך".  גדולים  וברחמים  עזבתיך  קטון  "ברגע 
מה"רגע  שנים  הרבה  כל-כך  סובלים  אנחנו  אם 
המעלה  את  לתאר  יוכל  מי  עזבתיך",  קטון 
אקבצך". גדולים  ה"ברחמים  של  הנפלאה 

רבנו הזקן

שכחת הגלות
ישראל   - השכחה  הוא  ותמציתה  הגלות  עיקר 
שוכחים שהם בני מלכים, בנים למלך מלכי המלכים 

הקב"ה.

רבי אהרן מקרלין

הגלות כחלום
הגלות נמשלה לחלום, כפי שנאמר "היינו כחולמים". 
כך  מנוגדים.  דברים  שני  להתחבר  יכולים  בחלום 
 – מנוגדים  דברים  שני  מחבר  האדם  הגלות  בזמן 
ואחרי  ה',  באהבת  מתעורר  הוא  התפילה  בשעת 
התפילה האהבה חולפת ועוברת, והאדם טרוד כל 

היום במקח וממכר, ועושה את צורכי גופו עיקר.

תורה אור 

לקחי צניחה 

גלות וגאולה

כך יתקבצו בני ישראל

הארה של גאולה

מאיר
מפגשים • התכתבויות • שיחות • מסריםפנים

הרבי וצמרת הבטחון

מן האור מעט

ב"ה

420

עמוד הראשון בצד שמאל למטה – מתחת לניצוצי אור בתוך מסגרת{: 

30

שוה ציטוט

ניצוצי אור

150

מאיר פנים

370 כתבה נטו.

 

מעט מן האור 

250

לשים במסגרת בצד

קרן אור

250

590

אורות וצללים

באור הנשמה

330

באור ההלכה

 210

הארה של גאולה

35

הווי יהודי

650

באור הזרקורים 

ישבו  הרכבת  הוצאה  כאשר 
חסידים במחיצתו של רבי ישראל 
על  בהתפעלות  ודיברו  מרוז'ין 
ההמצאה החדשה. אחד החסידים 
לשמש  יוכלו  שהרכבות  התבטא 
לארץ  הגלויות  קיבוץ  לצורך 

ישראל.

כוס שעמדה  נטל  הזדעק הצדיק, 
והעמידה  הרימה  השולחן,  על 
יהיה  'כך  ואמר:  אחר,  במקום 
– כמו שמעבירים  קיבוץ הגלויות 
הרכבת  שני.  לצד  אחד  מצד  כוס 
נועדה בעבור הגויים, שיוכלו לבוא 

ולראות את כבודם של ישראל'.



בימי ישיבתו בכלא הקומניסטי בשנת 1927 

בדלי  על  מליובביץ'  יצחק  יוסף  רבי  רשם 

סיגריות את הבסיס ל'רשימת המאסר', מסמך 

אווירת  את  אחד  מצד  שממחיש  מצמרר, 

האימים בבית הסוהר, ומצד שני מביא לידי 

ביטוי את גבורת רוחו של הרבי.

אור  הלילה,  בחצות  החל  הרבי  של  מאסרו 

לטו סיון. בשעות הקטנות של הלילה התנהלו 

הבוקר  ולקראת  בכלא,  ורישומו  קבלתו  הליכי 

הובל בסולמות הברזל בין הקומות השונות של 

אוירת הפחד  את  הרבי מתאר  הכלא.  מרתפי 

וסוהריו, אך הוא היה מוטרד  שמשרים הכלא 

מדבר אחד – הנחת תפילין. ברשימת המאסר 

מגולל הרבי את מאבקו למען התפילין.

אפל,  מבוא  אל  השער,  לימין  אנחנו  "הולכים 

מואר בנרות קטנים, ומתחיל הנני להתחנן אל 

במלוא  להתחנן  אלא  לבקש,  רק  לא  השומר, 

מובן המילה, כי ירשה לי להניח תפילין, ואגב, 

הנני אומר לו, כי קשה לי ההילוך במהירות. לא, 

עונה השומר, ואם אתעקש יוליכני אל הצינוק.

מינוט  חמישה  לי  תן  להתחנן,  הנני  "מוסיף 

כי  לו  הנני  ומבאר  מינוט.  שלושה  )=רגעים(, 

יהודי דתי הנני, ורק אכרוך התפילין על רגעים 

אחדים. הוא מעשן מקטורת ומספר לי כי יודע 

הוא היטב מה זה תפילין. הוא דר בעיר קטנה, 

לא רחוק מן בית הכנסת, ויודע מה זה תפילה, 

ובכל זאת לא יתן לי משאלתי.

ומכיוון  ואני אחריו.  לפני  הוא  "הולכים אנחנו, 

להניח  החלטתי  ירשני,  לא  אשר  שראיתי 

התפילין בהילוכי. והנחתי התפילה של יד ולא 

וידחפני אל  ויכני  הספקתי להניח השל-ראש, 

ומטה.  הולך  ברזל  סולם  שם  מקום  שמאל, 

ואפול מכל השליבות, ותהילה לא-ל אשר לא 

שברתי ידי ורגלי.

גדול.  כאבי  שליבות.  איזה  עליתי  רב  "בעמל 

מרגיש הנני כי בעת נפילתי נשבר ברזל חגורתי 

כנראה  והברזל  בשנים.  רבות  זה  נושא  שהנני 

קרע את בשר בטני. וליבי מתכווץ מהכאב, עוד 

מעט ואתעלף.

"עוד תראה – צועק אלי השומר – את המנה 

מערכה  ראש  הפקיד,  יכבדך  אשר  היפה 

ועל  רצונותיך  על  תשכח  ואז  השישית, 

ימים  וארבעה  כשלושה  כשתשכב  תפילותיך. 

וטיט,  ברפש  ואפילה,  בחושך  העכברים,  בין 

)=שמו  בשאפלערנע  אשר  להבין  תשכיל  אז 

של בית הסוהר( אי אפשר לעשות תפילה של 

יהודים.

עוד  ועדיין  הרחב  המבוא  אל  אנחנו  "באים 

אבוא  אשר  עדי  סולמות,  שלושה  ללכת  עלי 

ראש  מושב  מקום  השלישית,  האצטבה  אל 

ראש  אותי  ידין  ושם  השישית,  המחלקה 

הוכרחתי  חטאתי.  אשר  החטא  על  המחלקה 

לשבת על אחת השליבות לנוח, כי מעיי כואבים 

לי מעוד, ומרגשי הנני זוב דם מהפצע וחבורה, 

וההילוך כבד לי מאוד".

כאשר מגיע הרבי אל הפקיד הבא, הוא מנסה 

שוב להניח תפילין בלי רשות, וכך הוא מספר: 

שבור,  אחד  כיסא  רק  עמד  ההוא  "בחדר 

ואפנה  בילקוטי.  והפקיד מחפש  וישבתי עליו, 

לא!  להתפלל.  לי  ייתן  כי  תחנון  בבקשת  אליו 

עונה הפקיד בכעס וקצף – ובאשר מושבי היה 

אף  התמהמהתי  לא  בידי,  והתפילין  מאחוריו 

יד ותפלין של  ראש,  רגע והנחתי תפילין של 

שמונה  ברכת  והתחלתי  שמע  קריאת  ואקרא 

עשרה.

החיפוש  מלאכת  מלאכתו,  כילה  ברגע  "בו 

כי הנני מעוטף בתפילין.  וירא  ויפנה  והביקור, 

בעיניים  עלי  ויבט  הפקיד,  השתומם  רגע 

גדולות, בעיני תימהון ובהלה, ובו-ברגע נהפך 

לחיה רעה. כל דמו נכנס בפניו ובשתי ידיו אחז 

בתפילין של ראש בקריאת: פרצוף ז'יד, אושיבך 

בצינוק, ארטש פניך, הוי, שד שכמותך...

אתה  עלינו  'ומלוך  ברכת  סיימתי  "וכאשר 

לחלוץ  הוכרחתי  וברחמים',  בחסד  לבדך  ה' 

התפלין, כי יראתי אשר לא יקרא את הרצועות".

על  הכריז  ובתגובה  מהרבי,  נלקחו  התפלין 

שביתת רעב. בסופו של דבר נכנעו השלטונות 

וכעבור יומיים החזירו לו את התפלין.

 סגן-אלוף )מיל'(
הרב יצחק בן יוסף
רב זרוע היבשה לשעבר

בין פחד לפחד
ימי  של  תחילתם  את  מציינים  אנו  החודש 
בין המצרים, שבהם אנחנו אבלים על חורבן 
במשך  המרה.  הגלות  ועל  בית-המקדש 
על  הכאב  את  עמנו  נשאנו  שנים  אלפיים 
לשוב  אין-קץ  בגעגועים  וציפינו  הגלות, 

לארץ-ישראל ולראותה בנויה ופורחת.

החורבן  על  להתאבל  מוסיפים  אנו  אמנם 
לנגד  נבנית  שהארץ  אף-על-פי  והגלות 
פיזית,  גלות  רק  איננה  הגלות  כי  עינינו, 
בית  נבנה  לא  עוד  כל  רוחנית.  גלות  אלא 
בגלות.  שרויים  אנחנו  השלישי,  המקדש 
רבים מייסורינו ותלאותינו, עד עצם ימינו אנו 
קשים,  אירועים  באותם  ותחילתם  שורשם 
אשר אירעו לעמנו לפני כאלפיים שנה. בית 
היהודי,  העם  של  הרוחני  המרכז  מקדשנו, 

נשרף, ונשלל כל קיום מדיני בארץ ישראל.

על  התלמוד  אגדות  מרוכזות  גיטין  במסכת 
החורבן. הגמרא פותחת  ואומרת: "אמר רבי 
ָּתִמיד  ְמַפֵחד  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  יוחנן, מאי דכתיב: 
ּוַמְקֶׁשה ִלּבֹו ִיּפֹול ְּבָרָעה?", כתשובה מציינת 
הגמרא שורה של אירועים שהביאו לחורבן 

בית המקדש.

שהיהודים  שבכך  אפוא  מסבירה  הגמרא 
שחיו בזמן הבית לא חשבו על ההשלכות של 
"אשרי  בעצמם  קיימו  ולא  הללו,  האירועים 

אדם מפחד תמיד", הם הביאו את החורבן.

שואלים הפרשנים על הפסוק האומר "ַאְׁשֵרי 
הנוגד  פסוק  ישנו  הרי  ָּתִמיד",  ְמַפֵחד  ָאָדם 
תפיסה זו ואומר "ָּפֲחדּו ְבִצּיֹון ַחָּטִאים". הפחד 
הינו דבר שלילי בחיי האדם, ומדוע הפסוק 
והחרדה  המתח  הפחד,  את  מעודד  במשלי 

בחיי האדם?

איננו  כאן  הפחד  כי  הפרשנים  מסבירים 
לחינם. אסור היה לעם ישראל להיות שאננים 
שלמעשים  ולפחד  לחשוש  עליהם  והיה 
כהעלבתו של בר קמצא ופגיעה בבת הקיסר 
העם  של  עתידו  על  קשות  השלכות  יהיו 
אדם  האישי  במישור  רבים.  לדורות  היהודי 
מבטחו  לשים  עליו  אלא  לפחד,  צריך  אינו 
בבורא עולם המנהיג את מהלך חייו. לעומת 
ממעשים  תמיד  לחשוש  צריך  אדם  זאת 

שיכולים להשליך על הקיום הלאומי.

מאבק על תפילין בין כותלי הכלא

גלות וגאולה

"מיום הלכי ל'חדר' ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה... גאולה כזו הארה של גאולה
ובאופן כזה, שעל-ידה יהיו מובנים ייסורי הגלות, הגֵזרות והשמדות"                  )הרבי מליובאוויטש(

גילויי  גבורה בשדה הקרב  וצלליםאורות

קרן אור

ח.                               )הרבי  מליובאוויטש(  



אור
מּודעּות עצמית על-פי תורת הקבלההנשמה

מנהגי ימי בין המצרים

שאלה: מהי תקופת 'בין המצרים' ומהן ההלכות הנובעות ממנה?

תשובה: התקופה שבין י"ז בתמוז ועד לתשעה באב, מכונה בשם 

וחורבן  ירושלים  חורבן  על  מתאבלים  בהם  השבועות"  "שלושת 

בית-המקדש.

חתונות,  עריכת  הבאות:  מהפעולות  נמנעים  זו,  אבל  בתקופת 

חגיגות וכדומה; תספורת מכל סוג שהיא;  האזנה למוסיקה )האזנה 

לשירה ללא כלי נגינה מותרת(; רכישת או לבישת בגד חדש; ברכת 

"שהחיינו" על פרי חדש )ישנם המברכים שהחיינו בשבת(.

בנתינת צדקה  להוסיף  כדי  ימים אלו  לנצל  הרבי מליובביץ' קרא 

ובלימוד תורה, ברוח הפסוק הנבואי: "ציון במשפט תפדה, ושביה 

בצדקה". כמו-כן, קרא להוסיף במיוחד בלימוד ההלכות הקשורות 

לבנין בית-המקדש שיבנה במהרה בימינו.

שאלה: מה עושים בשבעה עשר בתמוז?

ירושלים שנפרצו  ואבל על חומות  צום  יום  "יז בתמוז הוא  תשובה: 

ומאורעות עצובים נוספים שאירעו ביום זה. יום זה מנוצל להוספה 

אלו.  לאירועים  שהביאו  הסיבות  את  לתקן  כדי  טובים,  במעשים 

במהלך הצום – מעלות השחר ועד צאת הכוכבים – לא אוכלים ולא 

שותים. כמו-כן בשעת התפילה מוסיפים קטעים מיוחדים )"סליחות"( 

וכן קוראים בתורה מענין היום.

שאלה: האם מותר לספר צבאי לספר חיילים ב'שלושת השבועות'?

תשעה  בו  שחל  בשבוע  רק  נוהג  תספורת  איסור  הדין  מן  תשובה: 

באב, אך האשכנזים נהגו להחמיר בכל שלושת השבועות. לכן, בשבוע 

שחל בו תשעה באב – חייל העובד כספר בספרה צבאית צריך לדרוש 

)החל  כן  בימים שלפני  יהודים. אמנם  חיילים  ממפקדו שלא לספר 

מי"ז בתמוז( מותר לספר את כל מי שרוצה להסתפר.

מקורות: פסקי הרבנות הצבאית  

האם יש תועלת בעצבות?

ההלכהבאור
מענה לשאלות הלכתיות בתחום הצבאי

שמחה פורצת גבולות
אדם רוקד בחתונת בנו היחיד. הוא רקדן מעולה בחיי היומיום, 
אך הריקוד הזה הוא ריקוד יחיד במינו. כל כשרונותיו, יכולותיו 
מאי-פעם,  יותר  וחריף  חד  מוחו  בשיאן;  כרגע  הם  ואיכויותיו 

רגשותיו לוהטים ביותר.

בקבלה משתמשים במשל זה כדי להמחיש את כוח ה"שמחה":  
שמחה מגלה יכולות חבויות שאף אחד לא ידע קודם לכן שהן 
קיימות, ומביאה יכולות גלויות לרמות שאיש לא האמין שניתן 
והישגים  למקומות  האדם  את  מביאה  השמחה  אליהן.  להגיע 
שהם  הרבה מעבר לאופקים הטבעיים של הנשמה. אם שמחה 
הוא  זאת  לעומת  צער  הנשמה,  של  והתרחבות  התגלות  היא 
הסתרה וכיווץ של הנשמה. בצער הנשמה נסוגה, משקיטה כל 

ביטוי חיצוני, מצטמקת וגורמת לאדם חדלון וחוסר-מעש.

עצבות מועילה
אימרה  העצבות.  את  מחבבת  לא  שהחסידות  אפוא,  פלא,  לא 
חסידית עתיקה אומרת: "עצבות אינה חטא, אך מה שהיא יכולה 
לעשות, החטא הגרוע ביותר לא יכול לעשות". הנשמה נשלחה 
לעולם לא כדי להיות אלא כדי לעשות; לא רק להתקיים אלא גם 

להשיג. לסגת אל תוך העצמי פירושו להפסיק את זרם החיים.

ובכל זאת,  ישנם  זמנים  שאנו  מצווים  להיות  עצובים,  או  ליתר 

דיוק מרירים. הזמן בו אנו קוראים קריאת שמע לפני השינה הוא 
אחד מהזמנים האלה. הדקות האחרונות של היום הן זמן לבחינה 
עצמית, זמן לחוות חרטה וצער על מחדלי היום ועל ההזדמנויות 
שפיספסנו.  בנוסף יש לנו את ימי הצום וימי חשבון נפש. בחודש 
השנה  בלוח  מצערת  הכי  בתקופה  עצמנו  את  מוצאים  אנו  זה 
על  מתאבלים  אנו  שבה  השבועות"  "שלושת  תקופת  היהודי, 

חורבן בית המקדש בירושלים.

לשמור על פורפורציות
מדוע אנו צריכים להגיע לרגעי צער אלו? משום שבלעדי הצער, 
השמחה שלנו תהיה מלאכותית. אם לא נתקן ליקויים קטנים, הם 
עלולים להפוך לליקויים גדולים בהמשך עד שהחיים שלנו יהפכו 
בלתי יציבים. לכן זה כל-כך קריטי לעצור לרגע מחדוות היצירה, 

לחזור אחורה למקור כדי לכוונן את המערכת מחדש.

אם  למערבולת.  תיהפך  שהנסיגה  סכנה,  קיימת  תמיד  כמובן, 
שמחה יכולה להיות דבר מסוכן, הצער הוא מסוכן הרבה יותר.

זהו, אם כן, המפתח: יש לשמור על הפורפורציה – שעה ביום, יום 
בחודש, כעשרים יום בשנה – והצער תחום בתוך הגבולות האלה. 
על החיפוש להיות אקטיבי, ולעולם לא שקיעה פסיבית. תמיד, 
תמיד, לתוך הצער חייבת לחלחל מודעות למטרתו: לשמש ככלי 

לשמחה.



העלון הנוכחי רואה אור לקראת היום הקדוש ג' בתמוז, ובשורות הבאות תובא 
עדותו של ראש המוסד לשעבר, מר אפרים הלוי )1996-2002(, השופכת אור 
על פגישה בעלת השלכות רציניות, שלא לומר גורליות, הנוגעות לשאלות קיום 
קריטיות של יהודים בעולם שקיים עם הרבי. היה זה בשנת תשד"מ )1984(, 
כאשר הלוי עסק בין היתר בפעילות ההצלה של המוסד בקרב יהודי התפוצות. 
שנתיים קודם לכן הסתיימה בלבנון "מלחמת שלום הגליל" שנועדה לחסל את 

קיני המחבלים בלבנון.

הגליית עראפת וסיכון יהודי טוניס
אחת מתוצאותיה של המלחמה הייתה הגליה מוסכמת 
לתוניסיה.  עראפת,  יאסר  ובראשם  אש"ף,  מחבלי  של 
מצב זה עורר חששות מידיים בקרב מקבלי ההחלטות 
הקהילה  על  המעבר  של  להשלכות  באשר  בישראל 
להוציא  באותה-עת  ב'מוסד' שקלו  בתוניסיה.  היהודית 
יהודי תוניסיה ארצה.  אל הפועל מבצע-בזק להעלאת 
בעיני אנשי המוסד, חיסול הקהילה המקומית הוותיקה 
היה מחיר שכדאי היה לשלמו לנוכח הסכנה המתרגשת 
עליהם. אולם בגשתם אל יהודי תוניסיה כדי לקרוא להם 
לעלות ארצה, הם נתקלו בהתנגדות בלתי צפויה: היה זה 

הרבי, שבאמצעות שליחו בתוניסיה הרב ניסן פינסון ז"ל, 
הוביל גישה הפוכה, ותמך בתוקף בהישארותם של יהודי הקהילה התוניסאית 
בארצם. לנוכח העדפתם של האחרונים את דעתו של הרבי על עמדת ישראל, 

פנו  אנשי המוסד אל הרבי ישירות, בניסיון לשכנעו בצדקתם.

כוח התנגדות סמוי
היה  לא  זהו  מתוניס.  לצאת  לא  ליהודים  שאומר  כוח  "זיהינו  הלוי:  מספר 
המתגורר  רב  שזהו  הבנו  קצר  זמן  בתוך  השלטון.  של  כוח  או  מקומי,  כוח 
בתוניס, שמו הרב ניסן פינסון, והוא מאיץ ביהודים לא לעזוב את תוניס. הבנו 
מנהיג  מליובאוויטש,  מהרבי  נובעים  פינסון  הרב  של  והכוח  שהסמכותיות 
חב"ד. הגענו למסקנה שנכון יהיה להגיע אל הרבי מליובאוויטש, לשוחח עמו 
ישירות, לספר  לו במה דברים אמורים, ולהגיע איתו להבנה כדי שיאפשר, 

מבחינתו, ליהודים לצאת".

לדברי הלוי, היכרותו עם חב"ד היא ארוכת שנים. הוא שירת בשגרירות ישראל 
ובמסגרת   ,1970-1974 בשנים  בוושינגטון 
פעמים  כמה  בניו-יורק  ביקר  הזה  השירות 
עם משפחתו. "ביקרנו בחצר של הרבי, והיו 
את  הכרנו  הרבי.  של  בהתוועדות  נוכחים 
הדרכים, את השיטות ואת ההשפעה", דברי 

הלוי.

בתקופה זו גם ביקר בארה"ב מי שהיה נשיא 
מצאצאי  שהיה  שזר,  זלמן  ישראל,  מדינת 
על  ידע  ולוי  חב"ד  חסידי   של  משפחה 
הביקורים שלו בחצר הרבי. מצד שני, הלוי גם 
מגיע ממשפחה רבנית ידועה, משפחה לא-
חסידית במובהק, ומערכת היחסים בינה לבין 

ליובאוויטש היו מורכבים...

מספר הלוי: "כשבאתי לניו-יורק, נפתלי לביא 
לי פגישה  שהיה קונסול ישראל בעיר סידר 

עם הרבי, בלילה אחד, בשעה 2:00 לפנות-בוקר. בחדר הקבלה המתנתי עם 
אנשים נוספים שבאו איש איש לעניינו. 

מאמצי שכנוע לתוך הלילה
מסוים  ובשלב  ערה,  הייתה  התנועה  ואליו,  החדר  מן  ויצאו  נכנסו  "אנשים 
נקראתי פנימה. ישבנו רק שנינו; הרבי ואני, בפגישה שארכה – להערכתי – 
כשעתיים. היא החלה, כצפוי, בדיון בנושא הזה של מצב יהודי תוניסיה, והרבי 
מיד אמר לי שהוא זה שנתן את ההנחיות לא לצאת; שיש 
והוא  שונים  ממקורות  אינפורמציה  איסוף  מערכת  לו 
בדק את הידיעות והסיק שאין נשקפת סכנה כזו ליהודים 
במקום, ועל-כן הוא מורה להם שלא לצאת. אני השבתי 
לרבי מדוע אנו סבורים שהמצב שונה. התוצאה הייתה, 
נמשכה  השיחה  כאמור,  בדעתנו.  חלוקים  שנותרנו 
מבחינתנו  רבה.  בפתיחות  התאפיינה  והיא  כשעתיים 

היא לא הביאה לתוצאות המקוות. 

"הרבי אמר: 'אני לא חושב כך... ולכן אני מחליט שאני 
לא אתן ידי לזה. ולהיפך, אני חושב שצריכים לקיים כל 
קהילה יהודית עד כמה שאפשר בעולם. אני אמנם מכיר 
בצורך של מדינת ישראל, ואני באופן אישי תומך בעליה, 
שוקל  אני  אך  לפעמים,  לעלות  למשפחות  אומר  וגם 
תמיד מי כן ומי לא, מתי ואיך ומדוע, ולא צריך לחסל קהילה'.

"אחרי שסיימנו את החלק הזה בשיחה, עברנו לנושא אחר: מלחמת לבנון. 
היינו אז נתונים בעיצומה של תקופה שבה פעלה כאן ועדת חקירה בראשות 
סוף  לקראת  שקרה  האירוע  את  שחקרה  העליון  בית-המשפט  נשיא 
המלחמה, כשכוחות נוצריים בלבנון נכנסו למחנות הפליטים של הפלסטינים 
שהיה  לישראל,  ההגנה  שצבא  טענה,  הייתה  בהם.  וטבחו  ושתילה,  סברה 
הריבון בשטח, ידע מהמתרחש ולכן יש לו אחריות. הטענה הופנתה גם כלפי 
ועדת החקירה בדקה את חלקה של ההנהגה  ועד שר הביטחון.  הרמטכ"ל 

הישראלית באירוע הזה. המציאות הזו מאוד לא מצאה-חן בעיני הרבי.

מערכת קשרים עניפה
"הרבי ביקש לשמוע ממני בהרחבה, כיצד בנויה מערכת המודיעין של ישראל, 
כיצד היא פועלת ואיך היא אוספת ידיעות, מה חלוקת האחריות בין הגורמים 
ידיעות.  ואיסוף  מודיעין  של  הזה  התחום  בכל  רבה  בקיאות  וגילה  השונים, 
בשלב מסוים הוא אמר לי: 'זה דבר נורא... יש פה 
מצב שגויים הרגו גויים, ומה עושה מדינת ישראל? 
מעמידה לדין יהודים'. לדעתו, הוסיף, יש להפסיק 
'בנושא הזה דנה  את העניין הזה. אמרתי לרבי: 
ועדת חקירה בראשותו של שופט, שמונע על-
ידי הממשלה. זה לא דבר שאני או מישהו יכולים 
מצפה  אתה  מה  במוסד;  משרת  אני  להפסיק. 

ממני שאעשה?'.

לך  אגיד  לא  אני  מהמוסד;  'אתה  ענה:  "הרבי 
איך לעשות דברים...' התרשמתי שהרבי לא רק 
פנה החוצה לעם היהודי, אלא גם מעבר לו; היו 
לו קשרים עם הבית הלבן, עם מזכירות המדינה 
האמריקאית, עם גורמי כוח אחרים בעולם. הרבי 
העולם  איש  אלא  הקטנה,  החצר  איש  היה  לא 

הגדול, עם חזון גדול, אותו לא נטש, ולּו לרגע". 

כשב'מוסד' הבינו שהמפתחות בידי הרבי

שלשלת הזהב
ידי  על  מליובביץ'  יצחק  יוסף  רבי  כשנאסר 
שלא  בנפשו  החליט  הקומוניסטי  השלטון 
שמעיד  סימן  שום  ולסוהריו  לחוקריו  להראות 
השאלות  על  גם  מצידו.  פחד  או  חולשה  על 
חוקריו. את  שהרגיזו  תשובות  השיב  ששאלוהו 
למלא  החל  כשהחוקר  החקירות,  באחת  למשל, 
לנקוב  במקום  לגילו.  שאלו  האישיים,  הפרטים  את 
במספר שנותיו, אמר הרבי 'זו שלשלת זהב שנמשכת 
ודור  דור  בכל  שניה.  וחמישים  ממאה  למעלה  כבר 
או  יותר  חשובה  חוליה   – אחת  חוליה  מיתוספת 
הזהב'...  בשלשלת  חוליה  אבל   – יותר  פשוטה 

  אמרת החודש

הווי
יהודי

מענה לשאלות הלכתיות בתחום הצבאי

    נסיונות שכנוע. מר אפרים הלוי  
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הבית של החיילים בצריפין
בכניסה ל'מחנה צריפין' ניצב לו בית, נמוך קומה, בעל גוון לבנוני. 
בכל כמה רגעים הדלת סובבת על צירה, ומהבית יוצאים חיילים 

כשנינוחות ניכרת על פניהם. זה עתה הם הרוו את צמאונם בשתיה 
קרה או חמה, ואף הטיבו את ליבם במאפה פריך. יש מהם שאף 

בחרו לחלץ את עצמותיהם אגב קריאה בספר מעניין, או להעביר 
את הזמן בשיחת רעים מרגיעה.

זהו בעצם הבית שהחיילים מרגישים בו הכי "בבית", ובשמו המוכר 
יותר בית חם לחייל. 

הבית נוסד לפני כשנתיים על ידי ארגון אור לחייל בשיתוף האגודה 
למען החייל, כחלק מתפיסה הרואה חשיבות רבה בחיבור הלוחמים 

למורשת האומה תוך מתן תמיכה פיזית ומוראלית.

הבית מופעל בידי הרב דוד קם, ועמו צוות נמרץ של פעילים 
העושים רבות לשמחתם ורווחתם של המבקרים - אייל קאופמן, בן 
ציון גגולה ואליהו לוי, אשר בפיהם מסר אחד לחיילים: 'בואו לבקר 

אותנו, להעביר איתנו את הזמן ב'כיף' ולהנות מכיבוד קל וטעים 
)כיבוד קל? כבד כבד....('.

הזרקוריםלאור

ארגון 'אור לחייל' בשיתוף ה'אגודה למען החייל' 
והרבנות הצבאית, מעניק זוג תפילין כשרות 
ומהודרות, לכל חייל שאין ברשותו תפילין.

ניתן לפנות לרב היחידה לצורך תיאום קבלת התפילין

לפרטים: 054-7612468, 052-5934448

ארגון אור לחייל

מפעל 'תפילין לכל חייל'


