
10 דברים שלא ידעת על..
חדר צבאות השם

השבוע לפני 30 שנה, בימים שבין יו"ד שבט וט"ו בשבט תשמ"ז, הוציא הרבי מלך1. 
המשיח מכתב מיוחד ל"ילדי ישראל בכל מקום שהם". במכתב מציע ומבקש הרבי 

מכל ילד וילדה, לעשות מהחדר שלו בית של תורה, תפלה וגמילות חסדים.

ויתנו צדקה. בנוסף, לכל אחד יהיה משלו2.  יום תורה, יתפללו  בחדר ילמדו כל 
סידור תפילה, חומש וקופת צדקה.

קודם3.  ביותר,  קטן  לילד  גם  שייכת  זו  שהוראה  הסביר  הרבי  הקרובה,  בשבת 
שיתחיל לדבר, כיון שיש לו ד' אמות שמיוחדות לו. איך הוא יעשה את זה? על 
תורה  ולומדים  "שיר המעלות"  פסוקי  לידו  תולים  והאחיות  או האחים  ידי שההורים 
עבורו, מתפללים ואומרים ברכות מתוך הסידור שלו ובעבורו, ונותנים צדקה לזכותו 

בקופת הצדקה שלו.

שבועיים אחר כך, בהתוועדות בשבת, הרבי עורר וזירז שוב בבקשה כפולה לקיום4. 
או  בעצמם,  )הילדים  שמם  את  ירשמו  וילדה  ילד  שכל  הוסיף  הרבי  ההוראה. 
ההורים( על הדף שלפני התחלת הסידור או החומש, ואם אפשר- גם על קופת הצדקה, 

וכמנהג ישראל - ירשמו לפני זה "לה' הארץ ומלואה" )או בראשי־תיבות: לה"ו(.

כמה חודשים אחר כך, בחודש תמוז, הטביע הרבי לראשונה את המושג "חדר5. 
צבאות השם": "ועד שפועלים אצל הילדים שגם בביתם יעשו מחדרם הפרטי חדר 
של "צבאות השם", היינו, שהחדר וכל החפצים שבו נעשים מקום שבו שורה השכינה, 

בבחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

בכניסה לחדר צריך להציב שלט "חדר צבאות השם", ככה כשהילד נכנס לחדר,6. 
ובמילא, כשבא  נזכר שהוא שייך ל"צבאות השם",  ומיד  נופל מבטו על השלט 
היצר הרע וטוען לילד, מה לך להשתדל כל כך בלימוד התורה הרי אתה "ילד קטן" שלא 
הגיע עדיין להבנה והשגה, עונה לו הילד: זכיתי להיות ב"צבאות השם" - וחייל בצבא לא 

חשוב אם הוא מבין העיקר זה המעשה בפועל שבזה אין הבדל בין קטן לגדול.

החומש, הסידור והקופה צריכים להיות קבועים בחדר במקום בולט, שזה עצמו7. 
יעורר את הילד להשתמש בהם.

את הקופה צריך לקבוע עם מסמר לקיר וכך החדר כולו הופך להיות "חדר של8. 
צדקה".

החומש, הסידור והקופה הם כלי המלחמה של חייל בצבאות השם. סידור - בו9. 
מתפללים אל הקב"ה. חומש - ממנו לומדים את תורתו של הקב"ה. קופת־צדקה 

- על ידם מקיימים את אחת מהמצוות העיקריות - מצות הצדקה.

חייל שעושה זאת, משפיע על האחים והאחיות, על כל הבית וזה גם פועל על10. 
כל העולם!

 מקורות: מכתב לילדי ישראל יו"ד שבט תשמ"ז.

 ש"פ משפטים תשמ"ז. ש"פ מטו"מ תשמ"ז. ב' דחוה"מ סוכות תש"נ.

ג' דסליחות תשמ"ח. ש"פ בהעלותך תשנ"א.
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