ב"ה

אות בספר התורה ש ידי ישרא
סגולה לברכה ולישועה
בי"א בניסן תשמ"א הכריז הרבי מליובאוויטש
על מבצע ייחודי :לאחד את כל ילדי ישראל ,בנים
לפני בר-מצווה ובנות לפני בת-מצווה ,בספר תורה
מיוחד שאת אותיותיו יקנו ילדי ישראל מכל קצוות
תבל ,כדי לחזק את הקשר שלהם עם התורה וכדי
לאחד את כל ילדי ישראל סביב תורתנו הקדושה.
האחדות שעל ידי ספר התורה באה לידי ביטוי גם
במקום בו הוא נכתב בהוראת הרבי  -בירושלים עיר
הקודש" ,עיר שחוברה לה יחדיו" ,בעיר העתיקה בין
החומות.
מאז ועד היום נכתבו במסגרת המבצע ארבעה ספרי תורה .חגיגות הסיום של כל אחד
מהספרים בשעתו התקיימו ,ברוב פאר והדר ,במעמדים גדולים ומרשימים ,ליד הכותל
המערבי בהשתתפות רבבות מישראל בראשות גדולי הדור ,אדמו"רים ,רבנים וראשי
ישיבות והוכנסו לבית הכנסת ובית המדרש "צמח-צדק" שבירושלים העתיקה.
קרוב למיליון וחצי ילדים יהודים מכל העולם כבר קנו אות באחד מספרי התורה הללו.
הרישום לספר התורה החמישי נמצא בימים אלה בעיצומו ,וכל ילד וילדה שעדיין לא קנו
אות באחד מספרי התורה הקדושים הללו ,נקראים להירשם ולקנות אות בספר זה.
גדול כוחה של האחדות ע"י אותיות בספר התורה המיוחד ,להביא ישועה ,ברכה והצלחה
בכל מכל כל ,לעורר רחמי שמים מרובים ,ולהחיש ביאת גואל צדק ,במהרה בימינו .אמן!

המצוה שבכוחה לחזק את יציבות העולם
מצב העולם הולך ומתדרדר
בהתוועדות שבת פרשת בחוקותי ,י"ט באייר תשמ"א,
דיבר הרבי מליובאוויטש בחריפות רבה על מצב
העולם "שהולך ומידרדר ,רחמנא ליצלן" ואמר :כיום
מתרחשים בעולם מאורעות שאף אחד לא היה יכול
לשער שיהיה כך ...מדובר אודות אנשים ומנהיגי
מדינות שיש להם 'ציור אדם' וכאילו בדעת ידברו,
ואף-על-פי-כן ,הנהגתם בפועל היא באופן פראי...
ורק בחסדו של הקב"ה ,ש"לב מלכים ושרים ביד ה'",
מתנהלים העניינים למעלה מדרך הטבע!

משוגע אחד עלול ללחוץ
על כפתור...
...משוגע אחד ויחיד שיושב על כסא המלכות
באפריקה או במדינות אחרות ,או אפילו אדם שאינו
יושב על כסא המלכות ,יכול להתגנב למקום שבו
נמצא ה"כפתור" ,וללחוץ על ה"כפתור" ,ועל ידי זה
להרוס ולהחריב לא רק את ביתו ,אלא את כל העולם,
רחמנא ליצלן! ...וזה פשוט נס למעלה מדרך הטבע
לגמרי בכל יום ויום ,בחסדו של הקב"ה ,ששום דבר
לא קורה!

אהבת ישראל – הדרך להביא
שלום לכל העולם
בהמשך הדברים אמר הרבי כי כדי להביא שלום
בעולם ,יש להביא לשלום בין יהודים ולהוסיף באהבת
ואחדות ישראל .וכדי לאחד את כל בני ישראל ,זקוקים
למצוה מיוחדת שכל בני ישראל יקיימו והיא תאחד
אותם .ומצוה זו צריכה להיות בעלת קיום תמידי .שכן,
מצב העולם בהווה הוא כזה שבכל רגע עלול להיות
ההיפך משלום בעולם .לכן זקוקים למצוה שתתקיים

תמיד ותקשר את כל בני ישראל באופן תמידי ,וממילא
תפעל שלום בעולם באופן תמידי.

מצוה שפעולתה נשארת
גם לאחרי עשייתה
וזוהי מצות כתיבת ספר-תורה שקדושתו נצחית
וכאשר כל ישראל משתתפים בכתיבתו ,מתאחדים
כולם בספר-תורה אחד .ומעלה גדולה ומיוחדת
כשמשתתפים בזה ילדים לפני בר-מצוה ובת-מצוה,
"הבל שאין בו חטא"" ,ואין העולם מתקיים אלא
בשביל הבל תינוקות של בית רבן".
לפיכך ,הפציר הרבי בציבור לפעול במשנה מרץ,
בתקופה שבין ל"ג בעומר לחג השבועות באותה שנה,
לרישום ילדי ישראל לספר-התורה המיוחד להם.

כתיבת ספר תורה
תשבית אויב ומתנקם
בהתוועדות שהתקיימה בשבת פרשת נשא ,ד' סיון,
הורה הרבי שלמחרת ,בערב חג השבועות ,תהיה
התמסרות מיוחדת לרישום ילדים לספר-התורה.

במוצאי חג השבועות כולם
הבינו למה התכוון הרבי
ביום ראשון ה' סיוון ,בשעות אחר הצהריים
המאוחרות של ערב חג השבועות ,קיבל הרבי לידיו,
על-פי בקשתו ,את הרשימות המעודכנות של מספרי
הילדים שנרשמו לספר-התורה בכל המדינות.
מאוחר יותר נודע שבשעות אלו ממש הפציץ חיל
האוויר הישראלי את הכור הגרעיני בעיראק בפעולה
שהיתה רצופה ניסים גלויים...

מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא עמהם?
רשימה חלקית של גדולי ישראל שקנו אותיות בספר התורה של ילדי ישראל עבור צאצאיהם
'

כ"ק האדמו"ר בעל ה"לב שמחה" מגור זי"ע

'

הגאון רבי ישראל משה דושינסקי זצ"ל

'

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל

'

הגאון רבי משה הלברשטם זצ"ל

'

כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זי"ע

'

הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

'

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

'

הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל

'

הגאון רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל

'

הגאון רבי שלום משאש זצ"ל

'

כ"ק האדמו"ר מהרמ"מ מלעלוב זי"ע

'

הרה"ק רבי ישראל אבוחצירא זי"ע

'

כ"ק האדמו"ר בעל ה"פני מנחם" מגור זי"ע

ויבלחט"א:

'

כ"ק האדמו"ר מהר"ש מבאבוב זי"ע

'

כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א

'

כ"ק האדמו"ר בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים זי"ע

'

הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א

'

הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל

'

הגאון רבי יוחנן סופר שליט"א

'

הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל

'

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א

'

הגאון רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל

'

כ"ק האדמו"ר מבעלז שליט"א

'

הגאון רבי ישראל יצחק פיעקארסקי זצ"ל

'

כ"ק האדמו"ר מסקוירא שליט"א

'

הגאון רבי מרדכי סאוויצקי זצ"ל

'

כ"ק האדמו"ר מטאהש שליט"א

'

הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל

'

כ"ק האדמו"ר ממונקאטש שליט"א

'

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא זי"ע

'

כ"ק האדמו"ר מבויאן שליט"א

'

כ"ק האדמו"ר מלובלין זי"ע

'

כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א

'

כ"ק האדמו"ר ממודזיץ זי"ע

'

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א

'

הגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל

'

כ"ק האדמו"ר ממחנובקה שליט"א

"ברכתי האישית שוחה כ ילד וידה שיירשמו"
מכתבו של הרה"ק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל:
בס"ד ,ח' אייר תשמ"א
לכל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם ה' עליכם יחיו!
שלום וברכה!
כולנו מחכים ומצפים לגאולה השלימה שתבוא מיד על ידי משיח צדקנו ,ולשם כך עלינו
להתלכד וללכד את כל עם ישראל .כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש פנה בימים
האחרונים ללכד את כל ילדי ישראל ,על ידי כתיבת ספר תורה מיוחד לילדי ישראל.
זכות גדולה לכל אחד ואחת מילדי ישראל לקנות אות אחת בספר תורה זה ,ועל ההורים
לעשות הכל שילדיהם יקנו ויזכו באות אחת בספר תורה .ברכתי האישית שלוחה לכל
ילד וילדה שירשמו לספר התורה של ילדי ישראל .ובוודאי נזכה כולנו מיד לביאת המלך
המשיח ,יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הק' .ע"ה המצפה לגאולה קרובה.

ישראל אבוחצירא

גדולי ישראל בסיומי ספרי התורה של ילדי ישראל

הגאון רבי זלמן שמעון דבורקין זצ"ל,
גאב"ד קראון הייטס ורב ביהכנ"ס וביהמ"ד הגדול
דליובאוויטש ,השליח המיוחד של הרבי למעמד הסיום

הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל,
גאב"ד בני ברק

כ"ק האדמו"ר בעל 'פני מנחם' מגור זי"ע

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא זי"ע

הגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל,
ראש ישיבת 'פורת יוסף'

הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל
הראשון-לציון

כ"ק האדמור מטולנא זי"ע

כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ זי"ע

כ"ק האדמו"ר מזוועהיל זי"ע

הגאון רבי יצחק פלקסר זצ"ל,
ראב"ד 'אגודת ישראל'

הגאון רבי אהרן ברנשטיין זצ"ל,
ראש ישיבת 'חיי-עולם'

הגאון רבי אברהם חיים ברים זצ"ל,
ראש ישיבת 'משכן יוסף'

הגאון רבי יהושע העשיל ברים זצ"ל,
ראש ישיבת 'תפארת ישראל רוזין'

הגאון רבי דב אליעזרוב זצ"ל,
אב"ד קטמון

הגאון רבי אליעזר פלצינסקי זצ"ל,
ראש ישיבת 'בית אריה'

גדולי ישראל בסיומי ספרי התורה של ילדי ישראל

הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל,
ראש ישיבת 'פינסק-קרלין'

הגה"ח רבי מנחם מענדל פוטערפאס זצ"ל,
משפיע ראשי דישיבת 'תומכי תמימים' כפר חב"ד

הגאון רבי אליעזר שמחה ווסרמן זצ"ל,
ראש ישיבת 'אור אלחנן'

הגה"ח רבי משה וובר זצ"ל,
משפיע לחסידי חב"ד בירושלים ת"ו

כ"ק האדמו"ר מסדיגורא שליט"א

כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א

כ"ק האדמו"ר מבויאן שליט"א

כ"ק האדמו"ר ממחנובקה שליט"א

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א

כ"ק האדמו"ר מפינסק-קרלין שליט"א

הגאון רבי דב שוורצמן שליט"א,
ראש ישיבת 'בית התלמוד'

הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א,
חבר ביה"ד הגדול

הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא שליט"א,
רב ואב"ד בני ברק

הגאון רבי שאול אלתר שליט"א,
ראש ישיבת 'שפת אמת'

הגאון רבי משה וולפסון שליט"א

כי ההשתתפות
מי יכול לקנות?

איך קונים?

' רק ילדים יכולים להשתתף במבצע :בנים  -עד גיל  ,13בנות -
עד גיל .12
' אפשר לקנות אות אחת בלבד לכל ילד.
' אפשר לקנות אותיות גם לילדים קטנים ואפילו לתינוקות בני
יום אחד.
' אפשר לקנות אותיות עבור ילדים שאין להם אפשרות לעשות
זאת בעצמם.
' כל אחד זוכה באות מפרשיות התורה ,על פי הגורל.

 .1דואר :מלאו את הפרטים בטופס ,צרפו לטופס סכום השווה
לדולר אחד בעד כל אות ,הכניסו למעטפה ושלחו לפי הכתובת:
ספר התורה של ילדי ישראל ,ת.ד ,8 .כפר חב"ד .60840
אפשר לשלוח שיק ,או לשלם באמצעות כרטיס אשראי .נא לא
לשלוח מזומן.
 .2פקס :מלאו את הפרטים בטופס ההרשמה כולל פרטי כרטיס
אשראי ,ושלחו למס( 03-9550560 .נא לוודא אח"ז שהפקס התקבל
והפרטים ברורים).

נא לכתוב בכתב יד ברור!

מחירה של אות בספר התורה הוא דולר אחד או
סכום השווה לדולר.

ספר התורה של ילדי ישראל ,ת.ד ,8 .כפר חב”ד 60840
טל # 03-9607358 :פקס03-9550560 :
www.kidstorah.org # info@kidstorah.org

המבצע אות בספר תורה לילדים לא נועד למטרת רווח ,אלא
לאחד את ילדי ישראל סביב התורה .הוצאות הטיפול ,כולל הדפסת
ומשלוח התעודה לכל ילד ,גבוהות הרבה יותר.

ב“ה

טופס רישום לספר התורה של ילדי ישראל

ת .ד ,8 .כפר חב“ד  • 60840טל • 03-9607358 :פקסwww.kidstorah.org • info@kidstorah.org • 03-9550560 :
שם הפעיל הרושם _____________________:תאריך_____________:טלפון__________________:

נא לכתוב בכתב יד ברור

מס‘

שם פרטי

שם משפחה

טלפון

שם האם

גיל

מצורף

1
2
3
4
5
שם למשלוח

רחוב

מספר

שכונה  /ת.ד.

יישוב  /עיר

לעוד שמות ניתן להשתמש בטפסים נוספים ,או לרשום את כל הפרטים על דף רגיל.

נא לחייב כרטיס האשראי שלי:
שם בעל הכרטיס:
מספר כרטיס:

ישראכרט
ויזה
תעודת זהות:
בתוקף עד:

אמריקן אקספרס
טלפון:
סכום:

דיינרס
חתימה:

מיקוד

וגם מקבים תעודה יפה!
בקניית אות בספר התורה,
תקבלו לביתכם תעודה נאה
ומרשימה על שם הילד או
הילדה ,עם ציון הפרשה שבה
מופיעה האות שקניתם.

"...ימט עמך כ הנמצא כתוב בספר"
בתחילת הפרק האחרון של ספר דניאל ,בפסוקים העוסקים בתקופה שלפני ביאת המשיח,
נאמר" :ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך ,והיתה עת צרה אשר לא
נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ,ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר".
לפי פשוטו של מקרא (וכן פירש רבינו ישעיה
מטראני בעל "תוספות רי"ד") ,הכוונה במילים
"כל הנמצא כתוב בספר" היא לאלה שכתובים
בספרו של הבורא – ספר-התורה .אם כן,
כשיש מצב של 'עת צרה' ,כאשר העולם

מזדעזע ,מבטיח לנו הנביא ורומז מהי 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!
(משיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש ,שבת פרשת מקץ תשמ"ב)

הוועד לכתיבת ספר התורה של ילדי ישראל ע"י וועד רבני חב"ד באה"ק ת"ו  /מרכז ליהדות בית חב"ד (ע"ר)

לע"נ מרת שרה רחל רות בת אברהם ע"ה
נפטרה כ"ה אלול תשס"ו
ולזכות כל משפחתה וכל יו"ח שיחיו
נא לשמור על קדושת העלון

