
לארבעים שנה חלפו מאז הכריז כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו קרוב 
'מבצע ספר תורה', שתוכנו: שכל אחד  מליובאוויטש על 

ואחת מבני ישראל ירכוש אות בספר התורה הכללי.

כיצד דברי הרבי על מעלת כתיבת ספרי התורה  ניתן לראות במוחש  כיום 
בתקופה בה עם ישראל צריך להתחזק באחדות אמיתית וזקוק לשמירה והצלה 
–  שייכים במלוא תוקפם לימינו אלה. אין מילים קולעות מאלה להגדיר את 
תקופתנו, ואין זמן מתאים יותר לחזק את אחדות בני ישראל וההגנה השמימית 

עליהם, באמצעות רישום כל יהודי ויהודי לספר התורה הכללי.

ביאר  תורה,  ספר  למבצע  הרבי  העניק  מיוחדת  וחשיבות  גדולה  חביבות 
ומסר  זה  כלפי מבצע  ותועלתו, השיב לטענות שנשמעו  עניינו  בהרחבה את 
הוראות והדרכות מפורטות כיצד לפעול. לאור דברי הרבי נכתבו ספרי תורה 
'בית  רשת  תמימים',  'תומכי  ישיבת   - השונים  המוסדות  בידי  רבים  כלליים 
ילדי  עבור  הרבי  הוראת  לפי  שנכתבו  כלליים  תורה  ספרי  לצד  ועוד,  רבקה' 

ישראל וכן לזכות חיילי צה"ל.

בארץ הקודש הוקם הועד לכתיבת ספר התורה הכללי, בראשות הרב משה 
שמואל אוירכמן, שעסק ביוזמת כתיבת ספר תורה כללי, ובסיומו קיבל הוראת 
אחת  אות  תהיה  יהודי  שלכל  עד  תורה  ספרי  בכתיבת  להפסיק  שלא  הרבי 
7 ספרי תורה  ידי הועד  והושלמו על  בספר תורה. כך במהלך השנים נכתבו 
ספר  כתיבת  מלאכת  של  בעיצומה  מצויים  וכעת  ישראל,  לאחדות  כלליים 

התורה השמיני.
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'טענה' 
שהתקבלה 

בשמחה
בהתוועדות ליל ערב ראש השנה תשמ"ב, סיפר הרבי במפתיע:

ילדי  עבור  תורה  ספר  כתיבת  אודות  לעורר  אפשר  כמה  בטענה:  אלי  "באו 
ישראל, "הבל שאין בו חטא"? הלא צריכים לדאוג גם – ואף יותר – עבור 
גם  תורה  ספר  לכתוב  לזה,  והעצה  בו חטא"?!  שיש  ל"הבל  השייכים  אלה 

עבור בני ובנות ישראל שלאחר בר-מצוה ובת-מצוה.

וקשור  זהו דבר טוב  וטוב לבב, שהרי  ובשמחה  זו התקבלה,  'טענה'  "ואכן 
יתחילו  נדר,  בלי  ולכן,  לב".  משמחי  ישרים  "פקודי  נאמר  שעליה  לתורה 
מצוה,  ובת  מצוה  בר  שלאחרי  ישראל  ובנות  בני  עבור  תורה  ספר  בכתיבת 

ובאופן דכל הזריז וכל המקדים הרי זה משובח".

הקריות.  תושב  פשוט  יהודי  של  הצעה  הייתה  'טענה',  אותה  כי  מתברר 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  של  צאצא  רוסיה,  יוצא  יהודי  התגורר  בקרית-ים, 
זצ"ל. הלה נפצע בתאונת דרכים, ונפגע בגזע המוח. "הייתי מבקרו רבות בביתו, 
לומד אתו חסידות ומעודד אותו", מספר הרב אוירכמן. "הוא היה משותק בכל 
גופו, ומלבד ראשו - אף איבר לא תפקד. לפני שנסעתי אל הרבי לחודש תשרי, 

קרא לי אותו יהודי והודיע לי שברצונו לכתוב דרכי מכתב לרבי".

בהמשך הוא פירט את הצעתו: שהרבי ייצא במבצע לכתיבת ספר תורה לכלל 
בשואה.  הנספים  להנצחת  גם  ישמש  והוא  ישראל,  לילדי  שהיה  כמו  ישראל 
התחנן  ממש  הוא  אבל  לרבי,  הצעות  להציע  מהרעיון  אותו  להניא  "ניסיתי 
במכתב,  הכל  כתבתי  ברירה  מחוסר  אמר.  שלי',  הידיים  'אתה  שאכתוב.  לפני 
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יצא  והרבי  לבוא,  איחרה  לא  ההפתעה  למזכירות".  אותו  הכנסתי  וכשהגעתי, 
במבצע אות בספר תורה הכללי, שהשפעתו הדהדה בעולם היהודי כולו.

חגיגת הסיום והכנסת ספר התורה הכללי הראשון, במעמד חברי בית דין רבני חב"ד ורבנים נוספים
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הועד לכתיבת 
ספר תורה הכללי

בארץ הקודש נאספו כמה מעסקני אנ"ש והחליטו להקים את "הועד לכתיבת 
ספר תורה הכללי". מיד לאחר האסיפה, מיהרו לנסוע לירושלים והורו לסופר 
הרב הניג להתחיל בכתיבת ספר התורה הכללי הראשון. מוסדות נוספים החלו 
אף הם בכתיבת ספרי תורה – בקרית מלאכי ובנתיבות, אולם משעלו בקשות 
שיותר  כמה  ְלַאֵחד  היא  הכוונה  כי  הרבי  הבהיר  נוספים,  תורה  ספרי  לכתיבת 
יהודים בספר תורה אחד, ולא להרבות בכתיבת ספרי תורה שונים, והבהיר כי רק 

לאלו שהחלו כבר לכתוב ספרי תורה, ניתנת הרשות להמשיך.

כאשר סיימו את כתיבת ספר התורה 
הרב  הועד  יו"ר  שאל  הראשון,  הכללי 
את  לקיים  היכן  הרבי  את  אוירכמן 
שיש  היה  הרבי  ומענה  הסיום,  חגיגת 
מלך",  הדרת  עם  "ברוב  זאת  לערוך 
בזמן ובמקום שישתתפו בה ריבוי גדול 
הוחלט  זאת,  לאור  יהודים.  של  יותר 
בעומר  בל"ג  הסיום  חגיגת  את  לקבוע 
בחצר הקודש שעל ציון התנא האלוקי 
אלעזר,  רבי  ובנו  יוחאי  בר  רבי שמעון 
זה  מרטיט  במעמד  עלינו.  תגן  זכותם 
עמך  והמוני  הרבנים  גדולי  השתתפו 

בית ישראל.

בתור  אלא  שעה,  הוראת  בבחינת  הייתה  לא  מיסודו  זה  במבצע  הרבי  תקנת 
פעולה נמשכת וקבועה. כבר בתחילת דבריו אודות מבצע זה )י"ג תשרי תשמ"ב(, 
הראשון?  תורה  הספר  כתיבת  את  יסיימו  כאשר  יהיה  מה  ה'דאגה'  את  הזכיר 
בכתיבת  ויעסקו  ימשיכו  הראשון,  תורה  הספר  בכתיבת  שעסקו  "אלו  והשיב: 
ספר התורה השני! וכמדובר כמה פעמים שכאשר כותבים מאה ספרי תורה, אין 

זה ענין של פירוד ח"ו, כי כל ספרי התורה עניינם אחד".

ספר  את  לכתוב  כשסיימנו 
תשמ"ב,  בשנת  הראשון  התורה 
שאלתי את הרבי האם להמשיך 
לכתוב ספר תורה נוסף. התשובה 
שלא  'ובתנאי  הייתה:  הרבי  של 
יפסיק כל זמן שישנו יהודי אחד 

שאין לו אות בספר התורה'
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"כאשר הסתיימה מלאכת כתיבת ספר התורה הראשון, שאלתי את הרבי האם 
לחדול או להמשיך לספר הבא", מספר הרב אוירכמן. "הרבי השיב שאנו רשאים 
שנמשיך  בתנאי  להמשיך, 
לכתוב ספרי תורה כל עוד 
אחד  יהודי  אפילו  ישנו 
בספר  אות  לו  אין  שעדיין 

תורה".

ממשיך  היום,  ועד  מאז 
תורה  ספר  לכתיבת  הועד 
הוראתו  בקיום  הכללי 
הרבי,  של  הישירה 
זכה  השנים  במשך  כאשר 
לצד  והוראות  להדרכות 
דוגמה  מיוחדים.  עידודים 
אוירכמן,  הרב  מציין  אחת 
לאותו  היא  גם  הקשורה 
"מיד  נשכח.  בלתי  סיום 
התקשרתי  הסיום,  אחרי 
מה  על  לדווח  למזכירות 
לספר,  כשהתחלתי  שהיה. 
המזכיר  לפתע  אותי  עצר 
ר' יהודה לייב גרונר וביקש 
שאמתין. אחרי זמן מסוים ביקש ממני להמשיך ולספר, הבנתי שהוא העלה את 
הרבי על הקו...". שבעה ספרי תורה כלליים כבר נכתבו עד כה בידי הועד, וכעת 

מצויים בעיצומה של כתיבת ספר התורה השמיני!

סיום כתיבת ספר התורה השביעי, במעמד אלפי השלוחים בעת 
כנס השלוחים תשע"ו
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 התורה
יוצרת אחדות

בתקופה שלאחר ההכרזה, החל הרבי לבאר בהתוועדויות את הרקע הרעיוני 
לכתיבת ספר התורה הכללי. בתחילה הדגיש את האחדות המיוחדת שנוצרת בין 

בני ישראל באמצעות ספר התורה:

"חוטב  עד  שבטיכם"  מ"ראשיכם  שונים,  לסוגים  מחולקים  הרי  ישראל  בני 
עניין  ידי  על  שרק  מובן  שוות,  דעותיהם  שאין  ומאחר  מימיך".  ושואב  עציך 
שלמעלה מהתחלקות, "תורה אחת", ניתן לאחד את כולם למציאות אחת. והרי 
ידוע שבתורה ישנם שישים ריבוא אותיות, כנגד שישים ריבוא נשמות כלליות 

שבישראל הכוללות את הנשמות הפרטיות עד סוף כל הדורות.

כך באמצעות כתיבת ספר התורה הכללי, יתאחדו מספר קבוע מבני-ישראל 
וכל  כלליות  נשמות  ריבוא  שישים  כל   - ידם  ועל  בגופים,  נשמות  המצויים 

הנשמות הפרטיות דבני ישראל עד סוף כל הדורות )יום ב' דר"ה תשמ"ב(.

בני  של  אחדותם  בגלוי  ניכרת  תורה,  בספר  אחת  אות  קונה  יהודי  כל  כאשר 
להיות  צריכה  אות  וכל  אותיות,  אלפי  מאות  ישנן  תורה  בספר  שכן  ישראל, 
מוקפת גוויל, כלומר שכל אות היא נפרדת לגמרי מחברתה, ובכך תלויה כשרות 
ספר התורה; אך יחד עם זאת, דווקא בצירוף כל פרטי האותיות נעשה ספר תורה 
וכל  בני ישראל מתאחדים בכתיבת ספר תורה,  אחת". כך כאשר  כשר, "תורה 
אחד קונה אות אחד, מודגשת בגלוי אחדותם במציאות של 'תורה אחת', למרות 

שיש בה מאות אלפי אותיות פרטיות )ליל ד' דסוכות תשמ"ב(.

אחדות זו של בני ישראל מודגשת במיוחד בכתיבת ספר תורה משותף לכולם, 
דהיינו שאין מדובר רק בהתאחדות של בני ישראל על ידי לימוד התורה, בין אם 
כולם לומדים ענין אחד בתורה, או בכך שכל עניני התורה הם בעצם "תורה אחת" 
– שהרי אז מתבטאת אחדותם בעניין של דיבור, "מעשה זוטא" בלבד. ואילו כאן, 

יתרה מזו: כל בני ישראל מתאחדים על ידי כתיבת ספר תורה במעשה בפועל.

ולכן כדי שעניין זה יהיה חדור וקשור עם כללות מציאותו של כל אחד ואחת 
מישראל, צריך הוא לקנות את האות בספר התורה בממונו, שכן מבואר בתניא 
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רקע רעיוני

)פרק לז( ש"הואיל ובמעות אלו היה יכול לקנות חיי נפשו, הרי נותן חיי נפשו 
לה'" – כך גם כאשר נותן מממונו עבור קניית אות בספר תורה, שבזה הוא "נותן 
חיי נפשו" כדי להתאחד עם כל היהודים שקנו אותיות בספר תורה זה, הרי זאת 

תכלית האחדות )י"ג תשרי תשמ"ב(.

לעשות כל מאמץ אפשרי
)הושענא  תורה  ספר  במבצע  ההשתדלות  אופן  לגבי  הוראה  הרבי  הפיק  מכך 

רבה תשמ"ב(:

יתאחדו  בני-ישראל  בו שכל  התלוי  כל  את  ולעשות  להשתדל  אחד  כל  "על 
בכתיבת ספרי התורה הנכתבים עתה, באופן שלכל אחד ואחת מבני-ישראל 
יהיה אות אחת בספר תורה. כאשר נוסף עוד יהודי שרוכש אות בספר תורה, 
הרי זה מוסיף שלימות בכללות העניין - כשם שכל אות בספר תורה פועלת 
שלימות בכל הספר תורה כולה, כי שלימות הספר תורה תלויה בסיום כתיבת 

כל האותיות שבס"ת, עד האות האחרונה.

"ההתעסקות בזה צריכה להיות באופן שלא חוסכים שום מאמץ ושום טרחה, 
אלא מדברים על כך שוב ושוב. כאשר ידברו בדברים היוצאים מן הלב, הרי 

בוודאי יכנסו הדברים בלב השומעים ויפעלו פעולתם.

"והמעשה הוא העיקר, להתעסק בכל פעולות אלו בפועל, ולהפסיק לכתוב 
הכוונה  שכן   – כוונתי  הייתה  מה  ולדון  וספקות  שאלות  ולשאול  מכתבים 

"וזאת לתעודה". השר אורי אריאל רוכש אות בספר התורה הכללי



12

כאחד",  "כולנו  בני-ישראל,  כל  את  לאחד  היא  זה  ענין  שבכללות  הפנימית 
באיחוד נצחי ואמיתי, על-ידי "תורת אמת" ותורה נצחית . . ואם היו מנצלים 
הספר  לכתיבת  נוסף  יהודי  לרשום  והספקות  השאלות  כתיבת  של  הזמן  את 
אליו  שהגיעו  המספר  מאשר  יותר  גדול  למספר  כבר  מגיעים  היו  תורה, 

עד עתה!".

'הצעה' לכל עם ישראל

במכתב כללי שכתב הרבי למחרת יום הכפורים )"בשם השם"( תשמ"ב, "אל 
כל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם", הודיע על מבצע ספר תורה ומטרתו:

". . היותנו כולנו כאחד מביא וממשיך ברכנו אבינו באור פניך, ועד אשר יאר 
ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ונושעה  אלינו  פניו  צבאות  אלקים  הוי' 
היא  נפלאת  לא  אשר  הצעה,  נתעוררה  הדבר  חשיבות  ולגודל  צדקנו.  משיח 
גו' כי אם קרובה היא מאד לעשותה - להדגיש אהבה ואחדות זו באופן נצחי 
ודאמת לאמיתו - על ידי קניית אות בספר תורה שנכתב לזכות כולם וכל בני 
ישראל שליט"א, אשר התורה תורת אמת היא ונצחית היא, בספר תורה הכתובה 
כל אחד ואחד לפי דרכו - בכתב האשכנזים, או דהספרדים, או דהאריז"ל וכו'. 

ואלו ואלו דברי אלקים חיים הם, וחבה וריעות נוהגים זה בזה.

"ומזכים לאדם שלא בפניו - לזכות בזה )בקנית אות בספר תורה( לרעך כמוך, 
באם מאיזו סיבה לא עשה זאת בעצמו . . ויהי רצון אשר תתקבל ההצעה אצל 
כל אחד ואחת בסבר פנים יפות ומאירות ותבוא בפועל - וכגודל ענין אחדות 

כל בני ישראל, וכמודגש גם כן במצות סוכה וד' מינים".
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רקע רעיוני

יקרה היא 
מפנינים

כידוע, נהג הרבי להזכיר בקביעות בהתוועדויות את הצורך והחשיבות להתחזק 
בקיום ה'מבצעים'. כמעט בכל פעם, מנה בכללם גם את מבצע ספר-תורה, וכמה 
פעמים אף הזכירו בראשם או שהדגיש שזהו "העניין העיקרי" וכדומה. וביאר 
ש'מבצע' זה של אחדות ישראל ע"י ספרי התורה הכלליים – פועל עילוי והוספה 
בכל שאר המבצעים, מכיוון שכולם שייכים לאחדות ישראל )אחרון של פסח תשמ"ג(.

הרבי אף הבהיר שאין מקום ל"פשט'לאך" ומסקנות מוטעות מכך שאינו מדבר 
בכל התוועדות אודות מבצע כתיבת ספר תורה הכללי )שבת במדבר תשמ"ה(:

"ולהעיר, שאף שלא הוזכר ענין זה )ע"ד ספרי התורה הכלליים( בהתוועדות 
שלפני זה – אין מקום כלל וכלל ל"פשט'לאך" ו"פירושים" כו', שכן לאחרי 
שהוזכר כבר ריבוי פעמים, יותר ממאה ואחד פעמים, שוב אין הכרח לחזור 

ולעורר מדי פעם בפעם!

ויש להוסיף בזה, שגם אלו שכבר רכשו אותיות בספר-תורה הכללי, בודאי 
ואדרבה כו'.  "לא יזיק" אם ירכשו עוד אותיות בשאר ספרי-תורה הכלליים, 
ובמכל שכן וקל וחומר: הרי אפילו אלו שקיימו את המצוה דכתיבת ספר תורה 
ספר-תורה שלם – נוסף אצלם עילוי מיוחד ע"י רכישת אות בספר- בכתבם 

תורה הכללי, ועל אחת כמה וכמה אלו שיש להם רק אות אחת בספר תורה, 
בוודאי שרכישת אות נוספת בס"ת תביא לידי עילוי גדול יותר".

לימים   – אלתר  מנחם  פנחס  רבי  הרה"ג  ביחידות  הרבי  אצל  ביקר  כאשר 
האדמו"ר בעל 'פני מנחם' מגור, בי"ט טבת תשמ"ב, הודה לו הרבי באופן מיוחד 
על השתתפותו במבצע זה: "בהזדמנות זו ברצוני להודות לכם על השתתפותכם 
בסיום כתיבת הספר תורה בירושלים עיה"ק - כפי ששמעתי שהשתתפתם בזה, 
וגם כתבתם אות בספר תורה. לאור מצב העולם - צריכים לחפש דרכים בדרך 
הטבע, ולכן מקשרים זאת עם כתיבת ספר תורה, וכולי האי ואולי כו'...". ולאחר 

מכן המשיכו ושוחחו על מהותו של 'מבצע' זה.

אותם  בירך  ואף  במבצע,  העוסקים  של  בשבחם  הרבי  דיבר  רבות  פעמים 
חלקם  אשרי  תשמ"ג(:  תצוה  )שבת  צדקנו  משיח  פני  לקבלת  בראש  ללכת  שיזכו 
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וגדול זכותם של כל המתעסקים בכל הקשור לכתיבת ספרי תורה הכלליים – הן 
להשתתף  יהודים  בזיכוי  שעוסקים  אלו  והן  התורה,  ספרי  את  שכותב  הסופר 
בכתיבת ספר התורה באמצעות קניית אות בספר תורה, והן אלו שמסייעים לכל 
הפעולות בזה בכל האופנים. וכאשר נזכה בקרוב ממש לצאת לקבלת פני משיח 
צדקנו ביחד עם כל ספרי התורה – ילכו כל המתעסקים בכתיבת ספרי התורה 

הכלליים בראש, מכיוון ש"נוצר תאנה יאכל פריה".
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רקע רעיוני

קיום העולם, 
שמירה והצלה

מעבר למעלת האחדות המיוחדת של כל בני ישראל בספר תורה אחד, הדגיש 
הרבי כמה פעמים כי כתיבת ספר תורה כללי היא פעולה מוכרחת לאור המצב 

הבלתי שגרתי השורר בעולם ולמען שמירת והצלת בני ישראל בפרט:

מתבוננים  כאשר  ביותר  מתעורר  גדולה,  הכי  בזריזות  אלו  בפעולות  הצורך 
ורואים שהעולם כולו נע ומזדעזע, ובאופן מבהיל לחלוטין ובלתי נורמלי לגמרי! 
נמצאים במעמד ומצב ש"החושך יכסה ארץ", ומעמדם ומצבם של בני ישראל 
יישן  ולא  ינום  ש"לא  אלא  זאבים',  'שבעים  בין  הנמצאת  אחת'  כ'כבשה  הוא 
בני ישראל,  'כלי' מתאים לבטחונם של  והקב"ה רוצה שיעשו  שומר ישראל"! 

והוא האחדות הרוחנית שמשפיעה גם על העניינים הגשמיים )י"ג תשרי תשמ"ב(.

וביכולתם של בני ישראל לפעול את קיום העולם כולו באופן מתאים, והדבר 
תלוי בהנהגתם. העולם כולו מצוי במצב שהוא מזדעזע ועלול להתפורר לגמרי 
בני  של  ונצחית  אמיתית  אחדות  ובכוח  מסוימים,  לעניינים  בנוגע  בפרט  ח"ו, 
ישראל להציל את העולם כולו. והדרך לפעול אחדות זו היא על ידי זה שכל אחד 
ואחת מבני ישראל ירכשו אות אחת בספר תורה )ליל ד' דסוכות ושבת לך לך תשמ"ב(.

אגודה של קנים

תורה  ספר  כתיבת  ע"י  ישראל  אחדות  מעלת  על  הרבי  דיבר  כאשר 
ותועלתה לבטחונם ושמירתם, הזכיר את דברי המדרש המפליא את גודל 

כח האחדות )תנחומא דברים פכ"ט, סי' א(:

"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום". ָמה ַהּיֹום ֵמִאיר ְּפָעִמים ּוַמֲאִפיל ְּפָעִמים, ַאף ַאֶּתם ְּכֶׁשַאֵפָלה 
ָלֶכם, ָעִתיד ְלָהִאיר ָלֶכם אֹור עֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהָיה ָלְך ה' ְלאֹור עֹוָלם". ֵאיָמַתי? 
ִּבְּזַמן ֶׁשִּתְהיּו ֻּכְּלֶכם ֲאֻגָּדה ַאַחת, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום". ַּבּנַֹהג ֶׁשְּבעֹוָלם, 
ָרם ְּבַבת ַאַחת? ְוִאּלּו נֹוֵטל ַאַחת  בְּ ִאם נֹוֵטל ָאָדם ֲאֻגָּדה ֶׁשל ָקִנים, ֶׁשָּמא ָיכֹול ְלשַׁ
ְּבָרן. ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין ַעד ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלן  ַאַחת, ֲאִפּלּו ִּתינֹוק ְמשַׁ

ֲאֻגָּדה ַאַחת.
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מעניקה  תורה  בספר  אות  בקניית  ישראל  בני  כל  של  השתתפותם  כן,  כמו 
כלומר  תורה",  זו   – חומה  "אני  רז"ל  ידוע מאמר  והגנה.  חיות, שמירה  תוספת 
בני ישראל מעניינים  שע"י כתיבת הספר תורה נעשה עניין ה'חומה' להגן על 

בלתי רצויים )ליל שמחת תורה תשמ"ב(. 

ספר  של  האחרון  הפרק  בתחילת 
בתקופה  העוסקים  בפסוקים  דניאל, 
"ּוָבֵעת  נאמר:  המשיח,  ביאת  שלפני 
ַהִהיא ַיֲעֹמד ִמיָכֵאל ַהַּשׂר ַהָּגדֹול ָהֹעֵמד 
ַעל ְּבֵני ַעֶּמָך, ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאֶשׁר ֹלא 
ַהִהיא,  ָהֵעת  ַעד  ּגֹוי  ִמְהיֹות  ִנְהְיָתה 
ַהִּנְמָצא  ָּכל  ַעְּמָך  ִיָּמֵלט  ַהִהיא  ּוָבֵעת 
מקרא  של  פשוטו  לפי  ַּבֵּסֶפר".  ָּכתּוב 
)וכן פירש רבינו ישעיה מטראני בעל 
"תוספות רי"ד"(, הכוונה במילים "כל 
הנמצא כתוב בספר" היא לאלה שכתובים בספר התורה. אם כן, כשיש מצב של 
'עת צרה', כאשר העולם מזדעזע, מבטיח הנביא ורומז על הדרך להצלחה ולהגנה 
עבור בני ישראל )בנוסף להגנה של מלאך מיכאל על כל בני ישראל(: כל אלה 

שיש להם אות בספר-התורה, יזכו להימלט מן הצרה! )שבת מקץ תשמ"ב(.

כלי הביטחון לאנשי הצבא

מיוחדת  בקריאה  החסידים  אל  הרבי  פנה  תשמ"ב,  כסלו  י"ט  בהתוועדות 
לאחד  לרשום  להשתדל  והורה  צה"ל,  חיילי  בקרב  הרישום  פעילות  להגברת 
מספרי התורה את כל אלה הנמצאים ב"צבא הגנה לישראל", המגנים על יהודים 
יהיו כלי  נפש. בכדי שלכל אחד מהם  ועד לאופן של מסירות  בגופם כפשוטו, 

כשרואים את המתרחש בעולם 
של  העניין  נחוץ  כמה  עד  מובן 
כתיבת ספר תורה הכללי. דווקא 
יש  ומזדעזע,  נע  העולם  כאשר 
לביטחונם  ההגנה  כלי  לחזק את 
של ישראל – אחדות בספר תורה!

כלי לברכה העליונה

"כל אחד ואחד מישראל יש לו אות בתורה, ואות זה נותן לו כח ועוז לעמוד 
נגד כל מונע ומעכב כו', ואשר לבד זאת כי היא מגינה עליו, עוד זאת היא 
הכלי אשר בה ועל ידה מגיע לו הברכה העליונה בכל הטוב" )מאמר אדמו"ר 

הריי"ץ, שמחת תורה תש"ו(.
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הוראות למעשה

הביטחון הכי חזק – ההתקשרות עם נותן התורה, ע"י אות בספר תורה, שהקב"ה 
נתן לו בתוככי כלל ישראל. וכל זה בזריזות, ויפה רגע אחד קודם, לא רק שעה 

אחת קודם.

וביאר הרבי, שעניין זה פועל גם "אימתה ופחד" על אומות העולם, כי ביודעם 
)ואפילו אם אינם יודעים זאת בפירוש, הרי "מזלייהו חזי" שכך היא המציאות 
האמיתית( שכל חייל ואיש ביטחון יהודי הרי הוא מאוחד עם 304,805 חיילים, 
הרי   – כולם  בכוח  היא  למערכה  ויציאתו  שבספר־תורה,  האותיות  כמספר 
מן המערכה מגודל הפחד, אלא הם עושים את מירב  ָנִסים  זו בלבד שהם  לא 
ההשתדלות שלא לבוא מלכתחילה לידי מלחמה ומערכה... )ליל ב' דחנוכה תשמ"ב(.

את  והזכיר  הרבי  שב  תשמ"ב,  סיון  בחודש  הגליל'  'שלום  מלחמת  פרוץ  עם 
החשיבות שברכישת אות בספר תורה עבור החיילים בייחוד. בחג הגאולה י"ב 
תמוז תשמ"ב, דיבר הרבי בנימה חריפה וכואבת במיוחד על כך שלא הזדרזו כפי 

הצורך ברישום כל חיילי צה"ל לספר התורה:

ענין זה שייך במיוחד לאנשי הצבא בארץ הקודש, כפי שראו בפועל שלמרות 
היותם "צבא הגנה לישראל", הנה כאשר דיברו עמהם אודות קניית אות באחד 
יפות, ועשו זאת  מספרי התורה הכלליים – נתקבל אצלם הדבר בסבר פנים 

בזריזות הכי גדולה.

לגבי  אבל  ורגילותם,  דעתם  לפי   – "בזריזות"  זה  מבצע  מתנהל  היום  עד 
גדולה!  זה בעצלות הכי  הממדים שבהם היה צריך להתנהל המבצע – הרי 
כל חיילי "צבא הגנה לישראל" היו צריכים להיות רשומים בספר תורה מזמן, 
כמה  חוסכים  היו  אז  כי   – זה  לפני  רב  זמן  במשך  זאת  עושים  היו  והלוואי 

וכמה עניינים!

זה כבר כמה שבועות שהחיילים מצדם עומדים הכן להירשם בספר התורה 
אנו  אין  כו'...  הדעת  ויישובי  באספות  רק  עסקו  כמה שבועות  במשך  אך   –
מזדעזע  כולו  שהעולם  רואה  בעצמך  אתה  הלא   – רגילים  בימים  נמצאים 
ומתפורר, בכל יום ממש מתרחשים מאורעות שונים ומשונים, ובפרט בנוגע 

למצב בארץ הקודש – אזי זוז ממקומך, תצא מרגילותך!!

כוונתי לכל אלו שיש בידם לעשות, ועסקו בזה, אבל לא עסקו בזה כדי הצורך, 
ואפילו אם עשו דברים הכי גדולים בעניין זה – הרי העניין שהזמן גרמא הוא: 
להשתדל שלא יישאר אפילו איש־צבא אחד שלא תהיה לו אות באחד מספרי 

התורה הכלליים! – ויפה שעה אחת קודם!
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ספר התורה המופתי

מספר כ"ק אדמו"ר הריי"ץ באגרות קדשו )ח"ו ע' קפב(:

בשנת תקי"ב היה – ל"ע – קטרוג גדול על מעזיבוז, והרבה אנשים נשים 
וטף חלו במחלות שונות, ותהי צעקה גדולה בעיר, כי אין בית אשר אין שם 
חולה. ויבואו אל מורנו הבעש"ט ויבכו במר נפשם על החולים, ויתחננו לו 

להרבות בתפלה עבורם.

הם  ורק  בזה.  אותם  להושיע  יכול  אינו  שהוא  נ"ע  הבעש"ט  מורנו  ויען 
בעצמם יכולים להציל את החולים, להחליש או גם לבטל את רוע הגזירה, 
כי בתפלת שמונה עשרה אנו מתפללים "ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל 
עמך", הפירוש: תמיד עבודת ישראל עמך עושה רצון להחליש את הגזרה 
ולבטלה, ועבודת ישראל היא אותיות שבתורה, שהם בשני אופנים: אמירת 

אותיות שבתורה וספר תהלים וכתיבת ספר תורה שבה ישתתפו הכל.

להשתתף  התחייבו  וכולם  תורה,  ספר  לכתוב  אחד  פה  החליטו  כרגע 
בכתיבתה, מורנו הבעש"ט אמר לסופרו הצדיק ר' צבי נ"ע אשר הוא יכתוב 
שתי יריעות ותיכף התחילו החולים להירפא, ויקראו את הספר תורה בשם 

"די מופת ספר תורה".
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הוראות למעשה

הוראות והדרכות
והורה  תורה,  ספר  במבצע  שונים  צדדים  הרבי  האיר  ובהתוועדויות  בשיחות 

והדריך כיצד יש לעסוק בו, בהתאם למטרתו ועניינו:

חובת ההתעסקות: מוטלת חובה על כל אחד ואחד לעסוק במבצע ספר   •
תורה, עד שכל יהודי ממש ירכוש אות בספר תורה. כשם שכל אות פועלת 
נוסף עוד יהודי שרוכש אות בספר  שלימות בכל הספר תורה, כך כאשר 

תורה, נפעלת שלימות בכל עם ישראל )שבת חיי שרה תשמ"ב(.

כשם שכל אדם עורך תכנית בנוגע לענייניו הגשמיים, כך עליו לערוך תכנית   
בנוגע להתעסקות בספר תורה, ובסוף היום עליו לערוך 'חשבון' ולראות 

מה נוסף במשך יום זה בפעולותיו בנוגע לספר תורה )א' דר"ח חשון תשמ"ב(.

אופן ההתעסקות: ההתעסקות במבצע זה צריכה להיות בזריזות ובהקדם   •
הכי אפשרי, וכל הזריז הרי זה משובח. וכמובן יש לפעול על הזולת בסבר 
פנים יפות ומתוך שמחה וטוב לבב, כי אם ידבר עם הזולת בפנים חמורות 

– הדבר יפגע בסיכויי הצלחת הפעולה )ליל הושענא רבה תשמ"ב(.

יש להשתדל ביגיעה רבה, ובאופן ד'מהדרין מן המהדרין' ובאופן ד'אחישנה'   
באחד  אות  יקנה  גדולם,  ועד  מקטנם  ישראל,  מבני  ואחד  אחד  שכל   –
מספרי־התורה: ילדי ישראל שקודם בר־מצוה ובת־מצוה – בספרי התורה 
הנכתבים במיוחד עבורם, והמבוגרים – בספרי התורה הנכתבים עבורם )ליל 

ב' דחנוכה תשמ"ב(.

אות  לקנות  ניתן  בפניו",  לאדם שלא  מכיוון ש"זכין  רכישה עבור הזולת:   •
בספר תורה גם עבור ידידים שאינם יודעים על עניין זה, או שאינם יכולים 
באה  הזולת  עבור  ברכישה  דווקא  סיבה שהיא.  מכל  בעצמם  זאת  לבצע 
לידי ביטוי אחדות ישראל באופן מיוחד, שנותן עבור חבירו את "חיי נפשו" 

)ליל ערב יום כיפור תשמ"ב(.

יהודים  עבור  גם  תורה  בספר  אותיות  לרכוש  ניתן  נפטרים:  רכישה עבור   •
הנמצאים בעולם האמת, וראוי בייחוד לרכוש אותיות בס"ת עבור היהודים 

שנספו בשואה הי"ד )ליל ד' דחג הסוכות תשמ"ב(.



20

השתתפות כפולה: מי שהשתתף כבר בכתיבת ספר תורה אחד, יכול לחזור   •
נוספת  הדבר  הכפלת  ידי  על  שכן  נוסף,  תורה  ספר  בכתיבת  ולהשתתף 
חשיבות מיוחדת )צום גדליה תשמ"ב(. ועל דרך זה יכולים גם ילדי ישראל 

להשתתף בכתיבת הספר תורה של המבוגרים )ליל הושענא רבה תשמ"ב(.

תורה תיקנה  ואות בספר  אות  יש להשתדל שכל  רכישת אות לכל אחד:   •
ע"י יהודי נוסף, וכך ישתתפו בספר תורה יהודים כמניין אותיותיו )304,805 
יהודים, כמניין האותיות(. אלא שאין לעכב את סיום כתיבת הספר תורה 
וכמה  כמה  אם  גם  תורה  הספר  כתיבת  את  לסיים  הראוי  ומן  כך,  לשם 
אותיות יקנו ע"י אחד, וימשיכו לקנות אותיות בכתיבת ספר תורה שאחריו 

)ליל הושענא רבה תשמ"ב(.

בו  ילדי ישראל, שמחיר האותיות  מחיר האות: בשונה מספר התורה של   •
ישראל אינם שייכים להרוויח כסף; הרי שבספר  ילדי  הוא מינימלי, שכן 
התורה הכללי אין מחיר קבוע לאות, וכל הרוכש אותיות בספר תורה יתן 

תמורתם כפי נדבת לבו הטהור )י"ג תשרי תשמ"ב(.

נשים ובנות: איתא בשו"ע )או"ח סמ"ז ס"י( "נשים מברכות ברכת התורה,   •
שהרי חייבות ללמוד מצות שלהן לידע היאך לעשותן, והיאך ליזהר מכל 
לא-תעשה שהן מוזהרות בהן כאנשים", ומאחר שהנשים חייבות בלימוד 
תורה )בנוגע ללימוד מצוות שלהן( ובברכת התורה – יש לרכוש אות בספר 
תורה גם עבורן, ואף עבור בנות קטנות )בעת ביקור ה'פני מנחם' – י"ט טבת תשמ"ב(.

כל  את  התורה  לספר  לרשום  במיוחד  להשתדל  יש  ובטחון:  צבא  אנשי   •
הנמצאים ב'צבא הגנה לישראל', המגנים על יהודים בגופם כפשוטו ועד 
למסירות נפש )י"ט כסלו תשמ"ב(. ואשרי חלקו וגדול זכותו של כל אחד 
שפועל על איש צבא וביטחון נוסף שיתאחד בכתיבת ספרי התורה הכלליים 

)ליל ב' דחנוכה תשמ"ב(. 

כתיבת ספר תורה אחד בכל זמן: מטרת הכתיבה היא לאחד את בני ישראל,   •
ואין  יהודים באותיותיו של ספר תורה אחד,  יש לאחד כמה שיותר  ולכן 
הכוונה שיכתבו ספרי תורה רבים בעת ובעונה אחת. רק לאחר שמסיימים 
למכור את כל האותיות שבספר תורה, צריכים להתחיל לכתוב ספר תורה 

נוסף )י"ג תשרי תשמ"ב(.

שיתוף פעולה: כדאי לפנות למוסדות וארגונים השייכים למניין גדול של   •
יהודים, בכדי שיסייעו ויפעלו על רבים לרכוש אותיות בספר תורה. ומאחר 
שרכישת האותיות היא על ידי נתינת סכום כסף – יוכלו לנצל את הכסף 
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הוראות למעשה

שיסייעו  והארגונים  המוסדות  וביסוס  קיום  צדקה,  של  למטרות  הנשאר 
בעניין זה )ליל ד' דחג הסוכות תשמ"ב(.

וכו'  אופן הכתיבה: מאחר שישנם חילוקי מנהגים בין אשכנזים וספרדים   •
בנוגע לצורת האותיות, חסר ויתיר כו', והרי "אלו ואלו דברי אלקים חיים", 
וההנהגה צריכה להיות באופן ד"מנהג אבותיהם בידיהם כו'" – לא כדאי 
להתערב ולקבוע באיזה אופן תיכתב הספר תורה. ולכן, מן הראוי שיכתבו 
ואחד  אחד  שכל  באופן  המנהגים,  לחילוקי  בהתאם  תורה  ספרי  כמה 
במסילתו ילך )והרי בלאו הכי צריכים לכתוב כמה ספרי תורה כדי לאחד 

ולכלול את כל בני ישראל ממש( )י"ג תשרי תשמ"ב(.

תורה אחת, מה' אחד, ל"גוי אחד"

צריך  הכללי,  התורה  בספר  השתתפות  אודות  הזולת  עם  הדיבור 
 - בפיו  טובה  ובשורה  בשמחה  אליו  שבא  היינו,  יפות,  פנים  בסבר  להיות 
שבאפשרותו להתאחד עם מאות אלפי בני-ישראל באופן נצחי ואמיתי, עד 
סוף כל הדורות, על-ידי קניית אות אחת בספר תורה: "תורה אחת", שניתנה 
אחד בארץ"! ומשמעות הדברים היא,  מ"ה' אחד", לבני-ישראל שהם "גוי 
"בארץ",  בהיותם  גם  אחד"  "גוי  להיות  הוא  בני-ישראל  של  שתפקידם 
"תורה  התורה,  הוראות  על-פי  מתנהגים  שבני-ישראל  על-ידי-זה  וזאת 
אחת", ובפרטיות ובגילוי יותר - כאשר מתאחדים כולם בכתיבת ספר תורה 

במעשה בפועל.

ליל הושענא רבה תשמ"ב
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כאשר הרבי מבקש ⋅ מעשה שהיה

סיפר הרב נחמיה שמרלינג, שליח הרבי ומנהל בית חב"ד בכפר יונה:

מר יגאל הוא איש קרבות ותיק, לחם בגבורה עילאית במערכות ישראל 
ללבוש  נועד  ילדותו  משחר  כי  היה  נראה  אות-הגבורה.  את  כך  על  וקיבל 
מדים ותפקידו כאלוף משנה הלם אותו ביותר. גם אשתו, גאולה, הצליחה 

מאוד בעבודתה, ונדמה היה כי הזוג חי באושר רב.

באותם הימים יצא הרבי במבצע חדש: להשפיע על כל בני ובנות ישראל 
שירכשו אותיות בספר תורה כללי, שעל ידו יתאחד כל עם ישראל. יצאתי 
בכדי  השונים  במשרדים  עברנו  המטכ"ל,  למחנה  חסידים  קבוצת  עם  יחד 
לקיים את הוראת הרבי. כשהגענו לחדרו של מר יגאל, היה זה בעיצומה של 
הביטו  בכירים, אשר  קצינים  כארבעים  במחיצת  ישב  הוא  סוערת,  ישיבה 

עלינו ברוגזה...

יגאל הציל את המצב  מר  הייתה מביכה מעט, אך  הצוננת  קבלת הפנים 
בחביבותו האופיינית ונתן לנו את רשות הדיבור. הצגנו את בקשתו של הרבי 
גברו  הנוכחים  של  התמיהה  ומבטי  התורה,  בספר  אות  לרכוש  יהודי  מכל 
כאשר אל"מ יגאל קם מיד ממקומו והגיב: "אם הרבי מבקש – אני עושה!".
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חיינו,  רבות  שנים  וסיפר:  פתח  חבריו,  פני  שעל  בתדהמה  הבחין  כאשר 
אשתי ואני, ללא ילדים. ביקרנו אצל טובי הרופאים שקבעו פה אחד כי אין 
באפשרותנו להביא ילדים לעולם. עולמנו חרב עלינו, והדבר כמובן הורגש 
הרב  לחדרי  נכנס  אחד  יום  מהשירות.  פרשתי  וכמעט  בעבודה,  גם  עליי 
שלמה מיידנצ'יק מכפר חב"ד, כשחיוך רחב נסוך על פניו, כדרכו. הוא שאל 

לשלומי והשבתי לו בחצי פה שיכול היה להיות טוב יותר.

סיפרתי  לשמוע.  והתיישב  שלמה  ר'  אמר  ישיחנה",  איש  בלב  "דאגה 
לא  "עדיין  התקווה:  שביב  את  הוא  איבד  לא  ולתדהמתי  בעייתי,  על  לו 
בוודאי  ממנו  הרבי,  אל  לפנות  "עליך  אמר.  כל האפשרויות",  את  מיציתם 
כזה  מופרך  רעיון  על  אף  לשמוע  הסכמתי  בייאושי,  הישועה!".  תצמח 
)במחשבתי באותה עת...(, והתיישבתי לכתוב לרבי, למרות שלא תליתי בכך 

תקוות גדולות.

כעבור שבועיים פרץ לחדרי הרב מיידנצ'יק, מחבקני ומכריז בקול נרגש: 
אך  התרגשותו,  פשר  את  הבנתי  לא  בתחילה  מהרבי!".  תשובה  יש  "חבר, 
כאשר שמעתי שהרבי השיב כי בעייתי תיפתר בתוך חצי שנה, התחלתי אף 

אני להתרגש... 

את  הקצין  סיים  חמד",  ילדי  לשלושה  זכינו  כבר  כיום  לא,  או  "תאמינו 
סיפורו המרגש, "ואני אומר לכם בבטחה, שאם הרבי מלובביץ' רוצה שיקנו 

אות בספר התורה, כדאי לשמוע בקולו!"...
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"יוצא בקריאה"
פרקים  ראשי  מופיעים  יום,  היום  ללוח  שבהקדמה  היחס'  ב'שלשלת 
מתולדות  פרקים  ראשי  נוספו  השנים  וברבות  נשיאינו,  רבותינו  מתולדות 
זו  ברשימה  ולתקן.  להוסיף  אותם,  להגיה  הואיל  הרבי  כאשר  הרבי עצמו, 
נכתבו פרטים הנוגעים למבצע ספר תורה הכללי לאחדות ישראל, בתוספת 

הגהות מיוחדות בכתי"ק )מודגש(:

יתאחדו "באחדות  ונשים,  אנשים  ישראל,  בני  יוצא בקריאה שכל   – תשמ"ב 
אמיתית ונצחית" על ידי קניית אות בספר-תורה כללית שתכתב לזכותם – וכל 
וכו'(.  האריז"ל  תימן,  ספרד,  דאשכנז,  האותיות  צורת  במנהגו(  ואחד  אחד 
מורה להנהלת ישיבת תומכי תמימים להתחיל תיכף ומיד בכתיבת ספר תורה 
עבור תלמידי )ותומכי( ישיבות „תומכי תמימים" ובני ביתם, וכן להנהלת "בית 
רבקה" כתיבת ס"ת עבור תלמידות )ותומכי( בתי ספר "בית רבקה" ובני ביתן.

זה עם  ויש המקשרים  תרי"ג מצות שבתורה  סיום  היא  זו  מעורר אשר מצוה 
סיום וקץ הגלות.

"ויש המקשרים זה עם סיום וקץ הגלות". 
שעוררה  היחס  לשלשלת  הרבי  הגהת 

התרגשות גדולה בקרב החסידים.

באחדות אמתית ונצחית". עלי ההגהה.



ניתן לרשום כל יהודי.
גברים, נשים וילדים

עלות אות: איש כנדבת לבו

גם מי שנרשם באחד מספרי התורה,
יכול לרכוש אות נוספת

אפשר לרכוש אותיות
גם עבור חברים וידידים

ניתן לרכוש אותיות
לעילוי נשמת יהודים שנפטרו

המעשה הוא העיקר
הוראות מעשיות לקיום 'מבצע ספר תורה'




