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חג הספרים – דידן נצח – חדר צבאות ה'

מה קרה ב-ה' בטבת? 
בתאריך זה אנו מציינים את הניצחון במשפט הספרים ואת החזרת ספרי הקודש הנדירים לספריית 

חב"ד המרכזית. 

ביום ה' בטבת תשמ"ז )1987( הוחלט על החזרת ספרי יהדות היסטוריים לספריית חב"ד העולמית 
בארה"ב. ספרייה זו אוצרת בתוכה ספרי קודש עתיקים ונדירים ביותר והייתה שייכת לרבי הקודם, רבי 

יוסף יצחק, שעל שמו נקראת רשת חינוך חב"ד בארץ הקודש: 'אהלי יוסף יצחק'. 

הספרים נלקחו מהספרייה על ידי בן משפחתו של הרבי הקודם, שביקש לסחור בספרים בטענה כי 
הוא היורש הטבעי ולכן חלק מספרי חב"ד שייכים לו. במשפט שהתקיים בעניין הוכח כי הרבי לא 
היה אדם פרטי ולכן ספריו שייכים לכלל החסידים. בעת קבלת הבשורה על החזרת הספרים לספרייה 
שמחו החסידים שמחה גדולה וניגנו את הניגון המפורסם על המילים המובאות בגמרא: 'דידן נצח' – 

לנו הניצחון. 

הוראות הרבי ל-ה' בטבת
בעקבות הניצחון במשפט הורה הרבי הורה לחזק את הקשר שלנו אל ספרי הקודש היסודיים של עם 

ישראל בייחוד ביום זה, על ידי קניית ספרים ולימוד בהם. 

בשיחה שבה מעורר הרבי להקמת בתי חב"ד )והוא בית: תורה, תפילה וגמ"ח( בכל מקום ומקום הוא 
אומר כי ההקדמה לכך היא הקמת בית חב"ד אצל כל אחד – אנשים, נשים וטף – בביתו הפרטי. עוד 

פונה הרבי ואומר: 

"בבקשה כפולה אל כל אחד מכם, ילד וילדה, לעשות מן החדר שלכם, המיטה, השולחן וכו', 'בית' של 
תורה, תפילה וגמילות חסדים: ללמוד בו בכל יום תורה, לומר תפילה לה', לתת צדקה בקופת צדקה 
)לבד משבת ויום טוב( וכיוצא בזה. ולכל אחד מכם יהיה סידור )תפילה( משלו, חומש )או ספר אחר 
של התורה( משלו וקופת צדקה משלו )ולרשום על הדף שלפני תחילת הסידור או הספר: 'להשם הארץ 
ומלואה' ]או בראשי תיבות: לה"ו[ ואת השם שלו, כמנהג ישראל. ואם אפשר – גם על קופת-הצדקה(".

ספרי קודש
בקיצוש"ע מובא:

 "מצווה על כל איש לקנות שאר ספרי קודש שלומדים מתוכם כגון מקרא, משנה, גמרא ופוסקים. שילמד 
מתוכן וגם ישאילן לאחרים" )סימן כ"ח סעיף ב'(.

כבר בגיל הצעיר חשוב לשוחח עם הילדים על קדושתם של ספרי הקודש ועל החשיבות והנחיצות 
גם  מכונים  והם  ישראל  מעם  מרכזי  חלק  הם  הילדים  כאלה.  ספרים  הפרִטי  ובחדרנו  בביתנו  שיהיו 
חומש  תהלים,  ספר  צדקה,  קופת  כמו  קדושים,  חפצים  יש  הילדים  בחדר  כאשר  לכן  ה'".  "צבאות 

וכמובן מזוזה – החדר הופך ל"חדר צבאות ה'", לחדר של מצוות ומעשים טובים.
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מטרות חינוכיות/קוגניטיביות/רגשיות:

הילדים ימיינו חפצים ויבחינו בין חפצי קודש ובין חפצים רגילים השייכים לחדר הילדים.. 1

הילדים יכירו בנחיצות של סידור, חומש וקופת צדקה בביתם ובחדרם, כדי שיוכלו לקיים מצוות בכל עת.. 1

הילדים ילמדו על קדושתם של ספרי הקודש ועל חשיבות השמירה עליהם.. 1

הילדים ילמדו על חשיבות העניין שלכל ילדי ישראל יהיה סידור אישי עם הכיתוב: "להשם הארץ ומלואה" . 1
ועם השם פרטי.

מושגים:

חדר צבאות ה'	 

ספרי קודש	 

חומש 	 

סידור 	 

קופת צדקה	 

מזוזה	 

דידן נצח	 

הצעות לפעילות בגן

4-36-5

שיחה:                                    

ילד יהודי הוא קדוש. מדוע הוא קדוש? )יש בו נשמה קדושה, אנו בני מלכים, מקיימים את מצוות ה' 
וכיו"ב(.

בתפילה אנו אומרים: "והיו הדברים אשר אנוכי )ה'( מצווך היום על לבבך", כלומר – בלב שלנו אנו 
אוהבים את ה'. "ושיננתם לבניך" – אלה הילדים, "ודברת בם" – בדברי התורה. "בשבתך בביתך ובלכתך 

בדרך, ובשכבך ובקומך" – אנו מקיימים את מצוות ה' בכל זמן ובכל מקום:

Å ?בשכבך" – איך רואים שאנו ילדים קדושים כאשר אנו הולכים לישון"

Å ?ובקומך" – וכשאנו קמים"

עכשיו נראה איך עושים שהחדר שלנו יתאים לנו ויהיה גם הוא קדוש.

הדמיה: 

הגננת תדמה במרכז המעגל חדר של ילדים.

הגננת תפרוש שמיכה/מזרן ותזמין את אחד הילדים לעשות עצמו ישן )בעיניים עצומות( ב'חדר' הזה. 
בזמן שהילד 'ישן', הגננת תזמין ילדים לסדר חפצים ששייכים לחדר ילדים )יהיו גם חפצי קדושה וגם 
אביזרים מותאמים לחדר שינה. הילדים יניחו ודאי את הכרית ואת השמיכה, אולי גם כמה משחקים(.

הסידור,  מדוע  לחדר?  שייכים  הם  "מדוע  הגננת:  תשאל  הקדושה  תשמישי  את  גם  יניחו  ילדים  אם 
החומש וקופת הצדקה שייכים לחדר הילדים?" 

"אילו מצוות אפשר לקיים בתוך החדר הפרטי שלנו?"

לאחר שיעלו השערות הגננת תמשיך: ה' מצווה אותנו בתורה לקיים מצוות תמיד-תמיד, גם "בשכבך" 

פעילות הצגתית – קדושת היהודי וחדר צבאות ה' 
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לו  ויזכירו  – לפני שפונים למיטה לישון ומיד כשקמים. הילדים יעירו את הילד ה'ישן'  וגם "בקומך" 
להציג 'מודה אני' ונטילה ליד המיטה בפנטומימה.

כעת תבקש הגננת מהילד המציג לעשות בחדר שלו מעשים קדושים:

לתת צדקה	 

להתפלל מהסידור	 

ללמוד תורה 	 

לנשק את המזוזה	 

כאשר בחדר יש חפצי קדושה הילד יכול ללמוד תורה, להתפלל ולתת צדקה. כאשר בחדר שלנו יש 
ספר קדוש, קופת צדקה ומזוזה – החדר נהיה קדוש יותר ואנו יכולים לעשות בו מעשים קדושים. 

ילדי ישראל נקראים "צבאות ה'" – חיילים בצבא של ה'. תשמישי הקדושה הם הכלים שבאמצעותם 
כל חייל בצבא ה' יכול לקיים את המצוות. ילד יהודי שזוכה שבחדרו יש תשמישי קדושה – הוא חייל 

שמקיים את המצוות של ה'. כאן ניתן להציג את סמל צבאות ה'.

4-36-5

המחשה: 

שלהם:  תמונות  או  להם  הדומים  פריטים  הבאים,  הפריטים  את  הילדים  בפני  תציג   הגננת 
 בובה, מכונית צעצוע, צלחת, סידור, דף צביעה, ספר תורה,  ספר תִהלים, קופת צדקה, כרית, שמיכה.

הגננת תיעזר בילדים ותמיין את החפצים לשתי קבוצות:

Å קבוצה 1: קדוש

Å קבוצה 2: לא קדוש

אינטואיטיבית  למיין  שמתקשים  לילדים  וחול(  קודש  הקריטריונים  פי  על  למיין  אפשר   6-5 )בגיֵלי 
אפשר להסביר בפשטות שדבר קדוש זה דבר שקשור למצוות ה'.

לאחר מיון הפריטים לשתי קבוצות אפשר להצביע על עצמים נוספים, או להגיד את שמם של פריטים 
מיטה,  לדוגמה:  )קודש/חול(.  קדוש  קדוש/לא   – המתאימה  לקבוצה  אותם  ישייכו  והילדים  נוספים, 

שמיכה, חלון, דלת, מזוזה.

שיחה – תשמישי קדושה

4-36-5

יודעים מה כתוב  וספרי קודש מגוונים אחרים ותשאל: האם אתם  הגננת תציג בפני הילדים סידור 
בספרים הקדושים?

Å בסידור – תפילה

Å .בספרים האחרים – תורה, פרשת שבוע, סיפורי צדיקים, מצוות ועוד

Å  יש ספרי קודש על צדיקים, על גדולי ישראל ועל חסידים מיוחדים, ועליהם רואים לפעמים את
תמונת האיש שעליו מספר הספר.

Å .ספר תִהלים – פרקי תִהלים שחיבר דוד המלך

לספרי הקודש יש קדושה מיוחדת, וכשיהודי לומד בהם נוספת לו קדושה. חשוב מאוד שיהיה בביתנו 

מה כתוב בספרים הקדושים?
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יש  המצוות.  קיום  על  ללמוד  נוכל  ומהם  לה'  להתפלל  כדי  להשתמש  נוכל  שבהם  קדושים,  ספרים 
לשמור עליהם ולכבד אותם.

כיצד מכבדים את הספרים? נגיש להם שתייה, כמו שמכבדים אורחים? אולי ניתן להם לאכול? ודאי 
שלא! אז מה זה "לכבד ספרי קודש"? הגננת תיתן לילדים לחשוב או לשער מה זה אומר לכבד ספרי 

קודש ותבקש מהם לשתף.

נשמור עליהם שלא ייקרעו; נחזיק אותם בזהירות; אם ח"ו נפל ספר – נרים אותו בזריזות וננשק אותו; 
ניזהר שלא לשתות ליד ספר קודש כדי שלא יירטב.

אפשר לאייר או לכתוב יחד עם הילדים את הלכות השמירה על ספרי הקודש.

4-36-5

סיפור:

ונדירים  ובה ספרי קודש עתיקים  הגננת תספר בהתאם לרמת הילדים: לרבי הייתה ספרייה ענקית 
במיוחד. בכל פעם נוספו ספרי קודש חשובים נוספים לספרייה. הרבי השתמש בספרים ולמד בהם. 
לצערנו, נגנבו הספרים מספרית הרבי. החסידים גילו שמישהו גנב את הספרים יקרי הערך והעתיקים 
ומכר אותם בארצות רחוקות. בסופו של דבר ניצחו החסידים במשפט והספרים הושבו לספרייה – דבר 

ששימח מאוד את הרבי.

וכן את העובדה שכל מה שנמצא  נלמד מהסיפור על החשיבות ועל הקדושה שיש לספרי הקודש, 
בספריית הרבי, בבית מדרשו וכו' – שייך לרבי ולחסידים ולא לאף אחד אחר.

נזכיר כי הרבי הורה שיום ה' בטבת ישמש ללימוד על ספרים, ללימוד בספרים ולקנייה של ספרים. איך 
אנחנו, כחסידים, נוכל לגרום נחת רוח לרבי? נקנה, נלמד, נכבד וכיו"ב.

נדגיש את המסקנות מיום ה' בטבת: 

Å .חשוב לקנות ספרי קודש וללמוד בהם

Å .חשוב שלכל ילד יהודי יהיו סידור, חומש וקופת צדקה בחדרו

מה קרה ב-ה' בטבת? )מותאם לאוכלוסיית אנ"ש( 

4-36-5

הקודש  ספרי  שמירת  הלכות  את  לקרוא  כמובן,  רצוי,  הקודש  ספרי  חשיבות  של  חיה  הדגמה  לשם 
מתוך ספר הלכה.

בקיצוש"ע, הלכות ספר תורה ושאר ספרי קודש, מובא:

"כן מצווה על כל איש לקנות שאר ספרי קודש שלומדים מתוכן, כגון מקרא, משנה, וגמרא ופוסקים, 
שילמד מתוכן, וגם ישאילן לאחרים... אפילו שאר ספרי קודש )שאינם ספר תורה(, אם מונחים על ספסל 
– אסור לישב על ספסל זה, אלא אם הספרים מונחים על איזה דבר שגבוה לכל הפחות טפח. ומכל שכן 

דאסור להניח ספרים על גבי קרקע.

לא יניח אדם ספר על ברכיו ושני אצילי ידיו עליו... אין זורקין כתבי קודש, ואפילו הלכות ואגדות. ואסור 
להפוך אותן על פניהם. ואם מצאן הפוכין – צריך להניחן כראוי".

את כל ההלכות ניתן להדגים בצורה מוחשית. 

בנספחי היחידה יש דפי בחירה ל'ספר ההלכה שלי'.

לימוד הלכה ומנהג – כבודם של ספרי הקודש
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לאמפי מספר: 

אתמול ביקרתי בבית של מנחם )אם הגננת יודעת שיש לילד מסוים תשמישי קדושה בחדר צבאות ה' 
– אפשר לספר את הסיפור עליו. כמובן שאפשר לשנות ְלסיפור על בת( מנחם קיבל אותי במאור פנים 
והזמין אותי להיכנס לחדר שלו. נכנסתי לחדר המסודר של מנחם ופתאום הרגשתי הרגשה מיוחדת – 

הרגשה של קדושה. מדוע הרגשתי כך? )ניתן מקום להשערות ולביטויים(

אולי המיטה של מנחם מיוחדת? – לא. אולי יש למנחם כרית קדושה? – אין כזה דבר כרית קדושה! 
מנחם ביקש ממני להסתכל על הדלת של החדר. על הדלת היה שלט שעליו נכתב: "חדר צבאות ה'". 

חדר  מיוחד,  חדר  הוא  שלי  "החדר  מיד:  הסביר  מנחם  מנחם.  את  שאלתי  ה'?"  צבאות  חדר  זה  "מה 
של ילד יהודי. הרבי ביקש בקשה מיוחדת מכל ילדי ישראל – שיהפכו את החדר שלהם מחדר רגיל, 
מקום,  בכל  מצוות  לקיים  אוהב  אני  מעט.  מקדש  בית  כמו  קדוש  לחדר  בו,  ומשחקים  ישנים  שרק 
תמיד-תמיד. לכן בחדר שלי יש תשמישי קדושה שבעזרתם אני מקיים מצוות. הנה, תראה: סידור – 
בשביל... )להתפלל(; חומש – בשביל... )ללמוד תורה(; קופת צדקה – בשביל... )לקיים מצוות צדקה(; 

ומזוזה ששומרת עליי, ואותה אני מנשק באהבה.

ומה יהיה לאחר שאתפלל הרבה בסידור ואלמד הרבה תורה מהחומש? אבא אמר לי שיקנו לי סידור 
וחומש חדשים, שלא אחשוש מלהשתמש בהם כל הזמן. לכן החדר שלי כל כך מיוחד – זה חדר קדוש 

של ילד יהודי: 'חדר צבאות ה'".

פעילות עם לאמפי – סיפור

4-36-5

וקופת צדקה.  סידור, חומש  על מדף, מונחים  וליד מיטתו,  ישן  ילד  של  לילדים תמונה  תציג  הגננת 
בפתח החדר קבועה מזוזה. הגננת תשאל:

Å ?מה בתמונה

Å ?אילו חפצים יש בתמונה

Å ?אילו מצוות יכול הילד לקיים בחדר שלו

הגננת תבקש מהילדים להשלים את המשפטים:

בזכות המיטה שיש בחדר אפשר ל...	 

בזכות השמיכה שיש בחדר אפשר ל...	 

בזכות קופת הצדקה שיש בחדר אפשר ל...	 

בזכות החומש שיש בחדר אפשר....	 

בזכות הסידור שיש בחדר אפשר ל...	 

האם גם לכם בחדר יש דברים כאלה?	 

כמו:  בחדר,  לקיים  רבות שאפשר  מצוות  עוד  שיש  ולספר  הדיבור  את  עם הבוגרים אפשר להרחיב 
לוותר לאח, ללכת לישון בזמן... – את המצוות האלה לומדים מהתורה הכתובה בחומש, ומההלכה.

מדרש תמונה
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4-36-5

כחלק מקיום ְדבר הרבי חשוב שהגננת תוודא שאכן יהיו לילדים בחדרם תשמישי הקדושה המוזכרים. 
הגננת תסביר להורים את החשיבות ותצטט את דברי הרבי על הזכות להרבות קדושה. הגננת תראה 
לילדים ספרים שעליהם כתוב בצורה מכובדת למי הם שייכים ותכיר להם את הנוסח הידוע שנהוג 

לכתוב על ספרים:

לה"ו )להשם הארץ ומלואה(, בחזקת _________.

כפעילות נחמדה אפשר לערוך מסיבת פיג'מות בגן. הגננת תבקש מראש מההורים להביא פיג'מות, 
וכך יוכלו הילדים לעשות את פעילויות ה'שינה' והמעשים הטובים ביחד ב'חדר'.

אוכלים   – לא  בחדר?  אוכלים  האם  בחדר?  עושים  מה  הילדים:  עם  תחשוב  הגננת  הפעילות  לפני 
במטבח. בחדר ישנים, כמובן, אבל אפשר גם לקיים מצוות: קריאת שמע, תִהלים, לימוד תורה, צדקה, 
מזוזה ותפילה. לשם כך צריך להכין את ה'חדר' שלנו לקיום המצוות: לקבוע מזוזה בפתח וכן לשים 

קופת צדקה, סידור וחומש.

הגננת תוכל לחזק גם אמירת "מודה אני" וקריאת שמע כחלק מהפעילות.

העיקר הוא המעשה

4-36-5

בניית דגם של חדר ילדים )בהפקת הרשת( הכולל: 	 
ארבעה קירות להרכבה על ידי הדבקה, קיר אחד עם דלת, קיר אחד עם חלון. איורים: מיטה, ארון, 

שמיכה, כרית, מדף, חומש, קופת צדקה, סידור ומזוזה.

כרטיסים להדבקה על ספרי הקודש בחדר צבאות ה' שעליהם כתוב לה"ו וכן יש מקום לכתוב בו 	 
את השמות על ידי הילדים )בגיל 3 הגננת תסייע בכתיבת השם(. מופיעים בחלק הנספחים.

שלט "חדר צבאות ה'" לקישוט, מופיע בחלק הנספחים.	 

טכניקות ליצירה

4-36-5

"דידן נצח"

שיר/ניגון

אביזרים ועזרי לימוד 

בדיסק: "דידן נצח"

אביזרים מופקים: 

מדרש תמונה: איור של ילד בחדרו; על המדף – חומש, סידור וקופת צדקה, בפתח קבועה מזוזה.

דגם חדר צבאות ה'.

נספחים:

'ספר ההלכה שלי', שני דפים לבחירה.	 

שלט: 'חדר צבאות ה''.	 

כרטיסים אישיים להדבקה על ספרי קודש.	 
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1 דף הלכה ומנהג - לבחירה
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נספחים

ֲחַדר 
ִצְבאֹות ַהֵּשׁם ֶשׁל: 

________

ב"ה

ֲחַדר 
ִצְבאֹות ַהֵּשׁם ֶשׁל: 

________

ֲחַדר ב"ה
ִצְבאֹות ַהֵּשׁם ֶשׁל: 

________

ב"ה

ֲחַדר 
ִצְבאֹות ַהֵּשׁם ֶשׁל: 

________

ב"ה

ֻחַּמש ְּבֵראִשׁית
ֻחַּמש ְשׁמֹות 
ֻחַּמׁש ַוִּיְקָרא

ֻחַּמש ְּבֵראִשׁית
ֻחַּמש ְשׁמֹות 
ֻחַּמׁש ַוִּיְקָרא

ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ִאם ֻמָּנִחים ַעל ַסְפָסל, ָאסּור ֵליֵׁשב ַעל ַסְפָסל ֶזה, 
ְוָאסּור ְלַהִּניַח ְסָפִרים ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע

ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ִאם ֻמָּנִחים ַעל ַסְפָסל, ָאסּור ֵליֵׁשב ַעל ַסְפָסל ֶזה, 
ְוָאסּור ְלַהִּניַח ְסָפִרים ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע

ב"ה

ב"ה

2 דף הלכה ומנהג - לבחירה
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נספחים

ֲחַדר 
ִצְבאֹות ַהֵּשׁם ֶשׁל: 

________

ב"ה

ֲחַדר 
ִצְבאֹות ַהֵּשׁם ֶשׁל: 

________

ֲחַדר ב"ה
ִצְבאֹות ַהֵּשׁם ֶשׁל: 

________

ב"ה

ֲחַדר 
ִצְבאֹות ַהֵּשׁם ֶשׁל: 

________

ב"ה

3 שלט 'חדר צבאות ה''
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נספחים

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________   

לה"ו ֵסֶפר ַהֹּקֶדׁש 
ַׁשָּיְך ְל...

 ___________ 

4 כרטיסים אישיים להדבקה על ספרי קודש
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