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השנה בשבוע ראש  לפני 
עם  ק.  שלמה  נכנס 
איתם  דיבר  אד"ש  כ"ק  ה'קאלאדש'.  התלמידי 
אחרים,  להחזיר  שיראו  שמתי  התשובה,  בענין 
כתב  גראנער  לייבל  הענין.  אצלם  יתחזק  עי"ז 
הכל. הם החלו לשאול שאלות. נערה אחת שאלה 
נהיה שום התעוררות התשובה, היא  שאצלה לא 
נהית.  לא  התעוררות  שום  אבל  חשבון  עושה 
זה?  על  תשובה  לעשות  צריכה  לא  היא  אולי  
לא  מסוימים  בעניינים  אם  אד"ש,  כ"ק  אמר 
נעשית התעוררות, אין הכוונה שצריך להניח לכל 
העניינים האחרים בהם אפשר לפעול התעוררות. 
לכן  השנה,  במשך  הכנה  שום  עשו  שלא  ובגלל 

חסר כעת ההתעוררות.

הם נכנסו ביום ה' בלילה, וביום ו' כבכל ערב 
שבת הייתי אצל אם כ"ק אד"ש ואמרתי לה על 
אמרה  היא  ה'קאלאדש'.  תלמידי  של  היחידות 
'דער זון פארשטייט זיי זייער גוט, אבער עס איז 
דא א שאלה אויב זיי פארשטייען דעם זון'... [= 
האם  שאלה  יש  אך  מאוד,  טוב  אותם  מבין  בני 
ההתעוררות  האם  שאלה  בני].  את  מבינים  הם 
אצלם הייתה שונה מפה. בכלל כן . . אמרה 'אני 
רוצה לתת לך לקח', ונתנה לי מזונות עם ברכה. 
שאלתיה 'אני רוצה בשביל אימי ואחיותי'. בירכה 
כל  לך  שיהיה  וברוחניות,  בגשמיות  טובה  'שנה 

מה שתרצה, אמן'.

ערב ר"ה יום ו' ערב שבת, בבקר בשעה 6:00 
אמר  זלמנוב  שמואל  ר'  לסליחות.  השכמנו 
הסליחות, בכל יום אמר ר' זלמן דוכמאן שי'. אחר 
הסליחות הלכנו למקווה, אחר המקווה שחרית עם 
כ"ק אד"ש, אד"ש יצא למקווה לפני התפילה. אחר 
גראנער,  ר' מרדכי  זקני החסידים,  באו  התפילה 
אברכים,  וכמה  גורדון,  ישראל  ר'  שי',  דוכמאן 
נדרים. אחר  הנוסח של התרת  וכ"ק אד"ש אמר 
כך אמר: "מכיוון שהשנה הייתה שמיטה, שהשנה 
נאמר גם את הנוסח של שביעית". ואמר לא את 
באידיש:  הלשון  אלא  הזקן,  רבינו  של  הלשון 
קענען  איך  זאל  קום,  איך  וואס  החובות  "כל 

שבת  ערב  כבכל  ו'  ביום 
הייתי אצל אם כ"ק אד"ש . 
. היא אמרה "בני הבין אותם 
שאלה  יש  אך  מאוד,  טוב 

האם הם מבינים את בני"...
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בלשון  ברכה  ונתן  שארצה".  זמן  כל  איינמאנען 
קצר, "איינגעקויפט לכבוד יום טוב".

ה'צעטיל'  נתתי  ההליכה  לפני  לציון.  הלכתי 
אחד  לכל  ונתן  בידים,  אד"ש  לכ"ק  פדיון  עם 
יאהר'. ביקשתי ברכה לבני הבית,  גוט  'א  ברכה 
וכ"ק אד"ש ענה 'אמן' חזק. הרבה אנשים באים, 
בפרט ר' הענדל ה. שי', ור' יצחק גאלדין שי'. בא 
הלילה, מנחה. אחר מנחה תהילים עם כל הלב וגם 
בבכיות. כ"ק אד"ש נכנס ואמר תהילים, התחיל 
מהקאפיטעל הראשון עד ל"ה. הגיע זמן תפילת 

מעריב, והתפללו מעריב. ר' יוחנן גורדון התפלל 
לכ"ק  מתחת  ישבתי  הנכון.  בנוסח  התיבה  לפני 
במתינות  לאט  לאט  התפלל  אד"ש  כ"ק  אד"ש. 
ביותר. ובפרט בקריאת שמע וגם שמונה עשרה. 
לשנה  יו"ט.  גוט  'א  אחד  כל  בירך  מעריב  אחר 
הסעודה.  לאכול  הלכנו  ותחתמו'.  תכתבו  טובה 
לקחתי עמי התלמיד כץ שי' משיקגו בתור אורח. 

אח"כ אמרתי תהילים עד שעה 12:30.
ביום א' ביום (ב' דר"ה), אחר המקוה התחלנו 
הגיע  אד"ש  כ"ק   .10:15 להתפלל שחרית בשעה 
בחבל,  קשורות  בחבילות  לווי  הכנסת  לבית 
(מהרבי  שחור  אחד  שופרות.  ושלוש  מטפחות 
בתפילה  רבות  פעמים  לבנים.  ושתיים  מהר"ש), 

הסתיר את הפנים מתחת לטלית.
יוחנן היה בעל קורא (הוא  גם בשני הימים ר' 
בכה בשעת שני הקריאות). לפני ובשעת אמירת 
ההפטרה של כ"ק אד"ש היה דחיפה גדולה סביב 
רב.  בבכי  היה  והפטורה  הקריאה,  של  השולחן 
עמדתי מצד שמאל של הרבי. כיסה את השופרות 
השופר  שם  צבעים,  בריבוי  שהיה  מטפחת  עם 

אמירת  ובשעת  לפני 
ההפטרה של כ"ק אד"ש היה 
דחיפה גדולה סביב השולחן 
והפטורה  הקריאה,  של 
מצד  עמדתי  רב.  בבכי  היה 

שמאל של הרבי
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השני  והשופר  אחד  מהצד  הלבן  והשופר  השחור 
מעל,  הלבן  המטפחת  את  שם  להפך.  הב'  מהצד 

וקיפל את הקצוות של המטפחות.
(לפני  למנצח  וגם  הפסוקים  שאמר  בשעה 
הפסוקים) מכסה ראשו הגדול בטליתו, שר הניגון 
הפסוקים  את  התחיל  (הברכות).  הפסוקים  של 
'למנצח' וכו' בבכיות ובקול. אחר ברכת 'שהחיינו' 
השופר  עם  וניסה  פניו,  את  אד"ש  כ"ק  גילה 
מענדל  לר'  נתן  מיד  קול.  שום  יצא  ולא  השחור, 
טענענבוים שיתקע. הצביע בסידורו על כל קול. 
הפנים של הרבי שליט"א היו משולהבות חזק. ישב 
על מקומו, ואמר תהילים בזמן שהחזן (ווינבערג) 
אד"ש.  לכ"ק  קרוב  נעמדתי  העני'.  'הנני  אמר 
באמצע שמונה עשרה לייבל גרונער שי' עשה בידו 
לר' מ.מ.ט. הוא תקע אצל הבימה באמצע בהכ"נ. 
כ"ק אד"ש הביט פעמים הרבה על הפרוכת לראות 
אם פתח הדלת והפרוכת בשעה שנצרך או לא. גם 
בשעה  מוסף  תפילת  גמרנו  כסדר.  תהילים  אמר 
3:00. (מנחה היה בשעה 4:15, אחר האכילה אצל 

הרעביצן שת').
אחר מנחה אמר אד"ש ע"י הרב חדקוב שהעולם 
הוה,  כך  ישיגם.  וכ"ק אד"ש  ילך לעשות תשליך 
רק שלושים אנשים חיכו לכ"ק אדמו"ר שליט"א, 
מאוד.  מהר  והלך  הלכו  שכולם  לאחר  יצא  והוא 
איסטערן  על  מסודר  והלכו  דחיפות  היו  ולא 
פארקווי. הרב חדקוב הלך לצד אד"ש והיה קידוש 

השם. אמרנו תשליך אצל היאור, היו הרבה אנשים 
שהסתכלו, ולאחר מכן פתחו בריקוד. ובדרך חזור 
הזדרזו. כל הקהל רץ וגם כ"ק אד"ש רץ בעצמו. 

בירך אנשים בדרך 'א גוט יאהר'.
לפני ברכת המזון התחיל הניגון ד' בבות פעם 
אחת. התחיל מאמר ד"ה 'זה היום תחילת מעשיך' 

ארך 55 דקות. אחר המאמר אמר שיחה קצרה.
שכ"ק  חלות  כמה  הביאו  ההתוועדות  בסיום 
גורס  ניט  דאס  האב  "איך  ואמר:  יחלק.  אד"ש 
געווען פאר א יאהרן" והתחיל לברך ברכת המזון. 
השעה 11:50, התפללנו ערבית. אחר הבדלה אמר 
שמסתתר  מאב  משל  היא  שהבדלה  אד"ש  כ"ק 
כך  אותו.  יחפש  שהבן  בשביל  רואהו  ולא  מבנו 
הקב"ה מסתתר בששת ימי החול  בשביל שיחפשו 
אותו. ועל הימים האלו כתוב "דרשו ה' בהמצאו".
'לשנה  ואמר  לקח  חילק  הכיפורים  יום  בערב 
אד"ש  כ"ק  נכנס  מנחה  לאחר  ומתוקה'.  טובה 
וברך  תהילים,  ואמר  ישב  אותנו.  לברך  לחדרו 
הברכה  אחר  באמצע.  קצת  ובכה  ברכה  אותנו 
ומקוה  אכילה  אחר  תהילים.  לאמר  המשיך 
התלמידים נכנסו אל כ"ק אד"ש ובירך אותם אבל 
על  ברכה  בשעת  קצת  ובכה  פתוח,  סידור  בלא 
הלימוד, ולא הרים את ידיו בברכה. אח"כ נכנסו 
שרוצה  אמר  שליט"א  שהרבי  (שמעתי  האברכים 
נדרי,  כל  תהילים,  משהו).  'עפעס'  להם  להגיד 
מעריב. שמואל זלמנוב לפני התיבה. אחרי מעריב 

אמר כ"ק אד"ש תהילים עד 10:00.
מפטיר  למפטיר.  עלה  חדקוב  הרב  בשחרית 
אמירת  בשעת  בכה  הוא  אד"ש,  כ"ק  עלה  יונה 
התחיל  אחת.  שעה  למנחה  מוסף  בין  ההפטרה. 
הארון  על  הסתכל  שליט"א  הרבי  ב4:30,  מנחה 
מהקהל  מהר  הפיוטים  את  אמר  כשפתחו.  קודש 
והמשיך לאמר תהילים. בשעה 6:45 נגמר נעילה, 
כ"ק אד"ש בשעת ניגון ה"מארש" עשה בידו הק' 
חזק לשמחה. לבש את הכובע, 'א גוט יו"ט', קידוש 

לבנה.
בלילה למדו מאמר, ואח"כ התוועדו התלמידים, 
ושתו הרבה. ר' [שלמה אהרן] קאזארנאווסקי ישב 
טייטלבוים  מיכאל  ר'  דובינסקי.  משה]  [ר'  עם 
הגיע בשטורעם גדול, ודחק את ר' נתן גוראריה. 
גם הוא לקח הרבה משקה עם עזריאל חייקין שי'. 

גם רייטשיק היה פה.

כ"ק  אמר  הבדלה  אחר 
משל  היא  שהבדלה  אד"ש 
ולא  מבנו  שמסתתר  מאב 
יחפש  שהבן  בשביל  רואהו 
מסתתר  הקב"ה  כך  אותו. 
בשביל  החול   ימי  בששת 

שיחפשו אותו.
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לקראת חודש החגים תשנ“ג, התעורר 
יש  האם  חב“ד  מחסידי  וכמה  כמה  בקרב  הספק 
חודשים  במשך  ימימה.  כמימים  הרבי  אל  ליסוע 
ארוכים וקשים לא נגלה הרבי אל קהל החסידים, 
ומכורח זה טענו הם, כי ייתכן וגם בחודש תשרי 

לא ייראה הרבי, והנסיעה תהיה לשווא.

כששטחו את הטענה אצל ר‘ מענדל פוטרפאס, 
הוא ענה מיד. בחסידות מוסבר ש‘כלים ממשיכים 
ברצון   — כלים   — חסידים  יבואו  אם   — אורות‘ 

ישפיע  הרבי  הרי  הרבי,  את  לראות  ובתשוקה 
את  לראות  ויזכו  הגדול,  מאורו  עליהם  וימשיך 

הרבי.

וכן היה.

סיפור זה הוא דוגמא טובה שמשקפת את כללות 
מן  בו  יש  כי  אף  האורחים.  אל  הרבי  של  היחס 
השוני והמיוחדות, ואולי דווקא בגלל כך — ללמד 
על הכלל כולו יצא. הוא ממחיש מזמנו הוא, זמן 
והסתר, על האהבה המיוחדת שרוחש  של העלם 
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שנודעת  יתרה  החיבה  רגש  על  לאורחים.  הרבי 
להם. אפילו על הסדרים שמשתנים לכבודם.

ובזה האחרון, בבירור ראו עינינו ולא זר — כי 
הגדול,  לזאל  האורחים  בוא  עם  עברו  התפילות 
היטיב  יוכלו  למען  אז  נבנתה  המוגבהת  הבימה 
לראות את מלכינו. ואזנינו שמעו ולא אחר — על 
המוקדמות,  הנשיאות  בשנות  התוועדויות  אותם 

שערך הרבי לרגל הגעת האורחים.

וזאת יאמר לך כל בעל'בוס משכונת ’כאן ציוה‘, 

האורחים  כאשר   — בחור‘  סעוונטי  ’סעווען  וכל 
של  פניו  על  אפילו  זאת  לראות  אפשר  מגיעים, 
הרבי שליט“א. הנהרה המשוכה על פניו, השמחה 

היתירה. המלך בשדה.

***

אך גם בין אירועים והנהגות אלו, וקבלת פנים 
זו שבכל שנה בשנה, יש מאורעות יחודיים ויוצאי 

דופן. ובזה — זכור לי במיוחד אלול תנש“א.

ראש השנה חל אז ביום שני, כך ששבת סליחות 

תשנ"א — כ"ז אלול

ימי הסליחות ה'תשע"ט | 9
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בקביעות  משבוע.  ביותר  ממנו  מרוחקת  היתה 
כזו, לא הסכימו הנהלות הישיבות בארץ הקודש 
לאפשר לתמימים ליסוע לשבת סליחות. במוצאי 
השכונה  בתושבי  בעיקר  מלא   770 היה  מנוחה 

ובאורחים מערי השדה.

מארץ  התמימים  התחילו  השבוע  בתחילת 
הקודש להגיע טיפין-טיפין. ולקראת שבת הפך 
מאותו  חיינו‘  ’בית  ביומן  פוסק.  לבלתי  הזרם 
מאות  הגיעו  והיום  ”אתמול  נכתב:  חמישי  יום 
מאה“ק  התמימים)  תלמידי  (בעיקר  אורחים 
החגים.  בזמן  הרבי  אצל  לשהות  ארצות  ומעוד 
וכבר  פה  אל  מפה  מלא  ביהכ“נ  היה  בתפילות 

היה ניתן לחוש את הצפיפות של ’תשרי‘“.

טרם  מהאוהל,  הרבי  כשחזר  יום,  באותו 
שיאמר  הודיע  כבר  וערבית  למנחה  כניסתו 
שיחה. השיחה של אור לז“ך אלול הייתה ארוכה 
 — הרבי  אמר  סופה  ולקראת  ביותר.  ונפלאה 
ובדעת תחתון — מבלי שייכות למדובר לפני כן:

חסידים,  וכמה  כמה  אצל  הרגילות  ”הייתה 
שהחשיבו והסבירו ופירסמו שמתי יום ההולדת 
שלהם? — הפעם הראשונה שבאו לליובאוויטש 

“. .

לאחר השיחה, ישבנו והתוועדנו כמה תמימים, 
’עלטערע בחורים‘. אף שכבר היינו כמה וכמה 
יום-יום שעה-שעה לראות  וזכינו  ב-770,  שנים 
בתמימים  ’קנאה‘  של  סוג  הייתה  הרבי,  את 

האורחים על קבלת הפנים שקיבלו מהרבי.

ה‘ברוכים  בעינינו  הייתה  הזאת  האמירה 
פנים  הקבלת  לאורחים.  מהרבי  הבאים‘ 
לליובאוויטש  שבאו  לאלו  שוחקות‘  ב‘פנים 

שבליובאוויטש.

אולם  יום‘.  ב‘היום  נכתב  אמנם  הזה  המשפט 
עד  שמענו  לא  זאת   — קדשו  מפי  זאת  לשמוע 
אותה העת. וקבלת פנים כזו לאורחים, לא ראינו 

מעולם...

נכתב  לראש  לכל  יום?  בהיום  נכתב  אמנם 
בהיום יום!

פתגם.  של  ולגופו  לעומקו  לצלול  יש  וכאן 
ב‘היום יום‘ ’ל‘ שבט, ר“ח‘.

***

בואם  יום  חשבו  חסידים  וכמה  ”כמה 
לליובאוויטש ליום הולדת שלהם. מורי הרשב“ץ 
בא בפעם הראשונה לליובאוויטש אור ליום ששי 
פ‘ משפטים שנת תר“ח, ובכל שנה ושנה הי‘ ער 
כל אותו הלילה, ומכוון להניח תפילין בה בשעה 

אשר נכנס להצ“צ בפעם הראשונה“.

כך הוא לשונו של הפתגם ב‘היום יום‘.

יום‘ נלקטו ע“י הרבי  כידוע הפתגמים ב‘היום 
ומנין  הריי“צ.  הרבי  של  ומכתבים  שיחות  מתוך 
ציין  אותו  מקום  המראה  מהו  זה?  פתגם  לקוח 

הרבי כמקורו?
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באותיות קטנות, כתב יד קדשו, נרשם: ”לש“ס. 
ה‘ תמוז צ“ה“.

זהו מכתבו של הרבי הריי“צ ”לש“ס“ — היינו 
’לשניאורסאהן‘.

הלא הוא כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח.

היה  הריי“צ  שהרבי  בעת  נכתב  המכתב, 
באטוואצק בחודש תמוז תרצ“ה. ארבעה פתגמים 
ב‘היום יום‘ נלקטו מתוך אותו מכתב. אך במראה 
תאריך  את  רק  הרבי  כתב  חלקם  של  המקום 
שמו   — הנמען  שם  את  גם  הוסיף  וכאן  המכתב, 

הקדוש.

חסידים  וכמה  ”כמה 
בואם  יום  חשבו 
ליום  לליובאוויטש 

הולדת שלהם"
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אדמו“ר   — קודש  ’אגרות  אל  נפנה  כעת 
המלאה,  האגרת  נדפסה  שם,  ג‘.  חלק  מהוריי“צ 

אגרת תשפג.

אדמו“ר  כ“ק   — לחתנו  כותב  הריי“צ  הרבי 
להיזהר  הצורך  אודות   — המשיח  מלך  שליט“א 
בתיאור  מפליג  הרבי  חסידים.  בסיפורי  ולדייק 
הסיפורים ששמע מחסידים קמאיים, כיצד שמרו 
לבל  מסיפוריהם,  יו“ד  של  וקוצו  תג  כל  על  הם 

יגרע ולבל יוסיף.

הרבי  וכותב  מחיל  אלו,  בחסידים  דברו  ומידי 
אודות סדר נסיעתם אל הרבי. היו חסידים שנהגו 
לבוא לחג הסוכות, היו שקבעו זמנם דווקא לחג 
תשרי  לחודש  שהגיעו  אלו   — וכמובן  השבועות, 

המרובה במועדות.

ובקשר לכך כותב הרבי: ”בדרך כלל הנה אצל 
והיו  הולדת,  יום  אצלם  היו  הישנים  החסידים 
באו אל הרבי  בו  היום  הולדתם“ —  יום  רושמים 
בראשונה  הרבי  מביא  לכך,  כדוגמא  לראשונה. 
קטנה  בפיסקה  יום‘.  ב‘היום  שנדפס  הפתגם  את 
במכתב, בת כמה שורות בודדות, מספר על מורו 

הרשב“ץ.

לכך  ומביא  הריי“צ  הרבי  ממשיך  מכן  לאחר 
דוגמא נוספת, מהחסיד ר‘ חנוך הענדיל. אך כאן 
הוא אינו מסתפק בציון העובדות בלבד. בסגנונו 
הידוע והמרתק, מאריך הרבי הריי“צ בתיאור על 
דרכו של ר‘ חנוך הענדל טרם הגעתו לליובאוויטש, 
ועל השמחה הגדול בהגיעו אל העיירה. כיצד עוד 
טרם וראה את פני הרבי, רק מלראות את התכונה 

שסביבו, מתמלא הוא ביראת הרוממות.

הראשון  והמאמר  ליחידות,  היכנסו  יום  על 
ששמע מהרבי. מתוארים שם רגשותיו הסוערים, 
עמודים  משני  למעלה  במשך  והיראה.  השמחה 
כותב הרבי הריי“צ על ר‘ חנוך הענדל, בתיאורים 
הרשב“ץ  על  הקטנה  הפיסקה  נפש.  משובבי 

מחווירה לידם...

בחיבורו  לציין  הרבי  בחר  זו  דוגמא  ודווקא 
הרשב“ץ“  מ“מורי  דווקא  יום‘.  ה‘היום  הראשון, 
כיום  לליובאוויטש  ההגעה  שיום  רבינו  ילמדנו 

הולדת הוא חשוב.

***

ימי  ’דברי  בשער  הראשון,  ’התמים‘  בקובץ 
החסידים‘, נדפסו תולדותיו של ר‘ שמואל בצלאל 

שעפטיל — הלא הוא הרשב“ץ.

רב.  וסבל  בתלאות  רצופים  חייו  קורות 
והרגוהו  ידוע שכמעט  טרגדיה.  היו ממש  נעוריו 
והיו  המתנגדים על התקרבותו לתורת החסידות, 
אלו גם מבני משפחתו שמיררו את חייו על כך. 
ילד יתום, בני משפחתו שונאים אותו, רק לאמו 

הוא קשור.

סוף  כל  סוף  מגיע  הרשב“ץ  כיצד  שם  מתואר 
לליובאוויטש, לאחר מלחמות מרובות שהיו מנת 
חלקו כל השנים. כיצד הוא נקרא אל הרבי לקודש 
פנימה, היראה שנופלת עליו, הרעד שבעצמותיו. 
ויגע  ההתרגשות שלא פוסקת, ”והגם שהיה עיף 
לרסיסים“  שבור  היה  גופו  וכל  הרב,  הדרך  מן 
בכ“ז רגשות הנועם והעריבות מתגברים, ההרגשה 

ש“היום הראשון לנצחון נפשו“.

משום  כמו  געגועים.  אותו  לופתים  ולפתע, 
מאימו.  מביתו,  הזכרונות  בו  ועולים  צפים  מקום 
”אמו אשר היתה יקרה לו מאוד, ואשר היא היתה 
בה,  נזכר  הוא  לפתע  לנפשו“.  הקרובה  היחידה 
במחשבה  ו“בעיונו  בליובאוויטש.  בהיותו  שם, 

הזאת, זלגו עיניו דמעות“...

וברגע אחד, ’הער האט געכאפט‘.

ה‘בהמה‘  הרבי,  אצל  כאן,  שדווקא  קלט  הוא 
מתעוררת, מנסה אותו.

דווקא במקום אליו שאף וייחל כל חייו, דווקא 

קרוביו  כל  ישכח  ”כי 
יהיה  ואדמו“ר  ומשפחתו, 
ועתה  ענינו,  כל  וזה  אביו, 
יהיה בעיניו כאילו היום נולד, 

וזאת משפחתו וקרוביו“...
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בד‘ אמות הקדושות ביותר עליהם נלחם, עליהם 
נפצע.

רוצה  לא  היא  יתקשר,  שהוא  רוצה  לא  היא 
שהוא יתחבר.

יותר  בתוקף  עוד  בקרבו  התעורר  ”תומ“י  ואז 
ליתן ליבו ונפשו ומאודו אל כ“ק אדמו“ר“... 

הנפש  וגם  ומשפחתו,  קרוביו  כל  ישכח  ”וכי 
כל  וזה  אביו,  יהיה  ואדמו“ר  אימו,  היא  היחידה 
ענינו, ועתה יהיה בעיניו כאילו היום נולד, וזאת 

משפחתו וקרוביו“...

בואם  ל“יום  שנבחרה  הדוגמא  זוהי 
לליובאוויטש“. היום הזה בו החליט הרשב“ץ כי 

חוץ מהרבי אין שום דבר עוד בעולם.

ביום זה הוא נולד מחדש.

הרבי הוא אביו, החסידים הם בני משפחתו — 
זהו ”יום בואם לליובאוויטש“.

היא  דוגמא  יום‘.  ב‘היום  הרבי  ציין  זו  דוגמא 
שמגיעים  תמימים  להראות  צריכים  כיצד  לנו, 
אל הרבי, לליובאוויטש. כמו רשב“ץ בדורו, ככך 
עד שהגענו  לשניים,  חיינו מתחלקים  אנחנו.  גם 

לליובאוויטש, ומאז והלאה.

דבר  שום  והלאה,  לליובאוויטש“  בואם  מ“יום 
לא נראה כמו קודם. ההנהגה היום יומית, תחומי 
ווי דער אויבערשטער  והענין. ”אז מער  העיסוק 
און ליובאוויטש, מער ווי דער אויבערשטער און 
און  אויבערשטער  דער  ווי  תורת החסידות, מער 

תורה — איז מער גארניט דא!“

’חורבן  בשנות  כי  סיפר,  הריי“צ  הרבי 
(בין השנים תרמ“ג — תרנ“ד, בהם  ליובאוויטש‘ 
טרם קיבל הרבי הרש“ב את הנשיאות בגלוי, ולא 
קיבל ליחידות חסידים), הביט דרך חור המנעול 
של דלת אביו, וראה כיצד החסיד הישיש הרשב“ץ 

מגיש פ“נ לאביו — הרבי הרש“ב נ“ע.

הרבי נ“ע לקח את הפ“נ מהרשב“ץ, וזרקו על 
השולחן כלאחר יד, מבלי להביט בו. הרשב“ץ יצא 

מחדרו של הרבי, ונפל מתעלף.

אמר  מרובים,  מאמצים  לאחר  כשעוררוהו 
”גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה‘“...

זוהי התקשרות אמיתית. התקשרות עצמית. אם 
הרבי אינו מקבל את הפ“נ שלי — למה לי חיים?

הרבי  בו  היום  לליובאוויטש“,  בואם  ”יום  זהו 
נהיה כל החיים. ואין עוד מלבדו. 

תמימים מגיעים לליובאוויטש שבברוקלין. צילום: חיים טויטו
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ילדי מעלות
בליל כ"ג אייר תשל"ד, חדרה חוליית מחבלים 
המבצעים  לשוטרים  כמתחזים  מעלות.  ליישוב 
לבית  הרוצחים  נכנסו  מחבלים,  אחר  חיפוש 
ורעייתו,  הבית  בעל  את  רצחו  כהן, שם  משפחת 

ובנם הקטן בן הארבע, ופצעו את בתם.

לאחר מכן, יצאו המרצחים אל עבר בית הספר 
הקרוב — בית הספר 'בית מאיר'. שם זממו לארוב 
הבוקר  יאיר  כאשר  להגיע  שעתידים  לתלמידים 

ליום הלימודים.

אך משהגיעו המרצחים, גילו שבניין בית הספר 
מאוכלס בלמעלה ממאה תלמידי בית ספר בצפת, 
שאורגן  טיול  במהלך  במעלות  ללון  שהגיעו 

עבורם.

המחבלים  נכנסו  בוקר  לפנות   4:00 בשעה 
וכינסו אותם  לבית הספר, העירו את התלמידים 
במקום אחד. המחבלים הציגו בפני הממשלה את 
הכלואים  מחבריהם  כמה  לשחרר  דרישותיהם 
התמהמהה  השעות  במשך  בארץ,  הסוהר  בבתי 

הממשלה מלרצות את דרישות המחבלים.

כוחות  צבאי.  במבצע  פתחו  ערב  לקראת 
הביטחון פרצו אל תוך בית הספר ובטעות טראגית 
פספסו את מקום איסוף הילדים והתקדמו לעבר 

הקומה העליונה.

מול  באש  המחבלים  פתחו  רגעים  באותם 
מהחלונות  ברחו  מהתלמידים  חלק  התלמידים. 
את  הבינו  שבינתיים  החיילים  פצועים.  כשהם 
התלמידים  שבויים  היו  בה  לקומה  ירדו  טעותם, 

והרגו את המחבלים.

במהלך פיגוע זה נרצחו עשרים ושבעה יהודים. 
ארבעה  ותלמידות,  תלמידים  ושניים  עשרים 

אזרחים וחייל אחד — הי"ד.

21 מזוזות פסולות...
סיוון,  חודש  מברכים  שבת  בהתוועדות 
המזעזע,  הטבח  לאחר  בלבד  יומיים  שהתקיימה 
ש"מפקחין  שכיוון  בהסבר  שליט"א  הרבי  פתח 
על צרכי ציבור בשבת" הרי גם בשבת קודש על 

יהודי לבדוק את הדרוש תיקון ולתקנו. לאחר מכן 
הוסיף הרבי מדברי הרמב"ם שאף דבר אינו מקרה 
תהיה  בית  שבכל  ולעורר  לדאוג  הרבנים  ועל 

מזוזה כשרה.

בשיחה השנייה הוסיף הרבי שליט"א, שלפעמים 
צריכים עניין של השגחה פרטית, על-מנת להבין 
דיברתי  "בקיץ  ואמר:  מזוזה,  של  החשיבות  את 
מה  בעצמי  ידעתי  ולא  מזוזה  מבצע  על  הרבה 
דוחפים אותי כל כך לענין, ומדוע הזכרתי שזהו 
ועכשיו  וכו',  ישראל"  דלתות  "שומר  של  ענין 

רואים שכל מה שקרה קשור עם מצות מזוזה",

גרים  ששם   — מצפת  אלי  "התקשרו  וסיפר:   
הילדים — כדי להזכיר על הציון, להזכיר בתפילה 
בבית  המזוזות  את  שבדקו  סיפרו,  אחר-כך  וכו'. 
הודיעו  ואז  פסולות,  מזוזות   17 ומצאו  הספר, 
שיש 17 הרוגים, למחרת הודיעו שיש 21 הרוגים, 
פעם,  עוד  שיבדקו  ביקשתי  פלא.  אצלי  היה  וזה 
מזוזות  עוד  היו  ששם  חדרים   4 עוד  מצאו  והנה 

פסולות"...

המבצעים כקסדה לראש החייל
גם בשבת הבאה, ש"פ במדבר ד' סיון המשיך 
בשטורעם  לדבר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 
וההגנה  השמירה  שהם  המבצעים  בעניין  גדול 
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הבלעדית על חייו של יהודי, וע"י המזוזה פועלים 
"ד' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". 

הרבי הדגיש שחלילה לומר שהאירוע במעלות 
פסולות,  היו  שהמזוזות  על-כך  ח"ו  כעונש  היה 
הגנה  ללא  בקרב  המסתובב  חייל  ע"ד  אלא 
לראשו, הוא עלול להיפגע. כך גם המזוזה שומרת 
על היהודי מפני כל נזק אפשרי. וכאשר רח"ל יש 

פסול במזוזה — אזי חסרה ההגנה.

על-כן סיים הרבי שליט"א שצריך לדאוג שבכל 
בית יהודי תהיינה מזוזה כשירה ותפילין בדוקות 

וזו ההכנה האמיתית לקבלת התורה.

תאונה מחרידה
תשל"ד,  סיוון  ח'  בליל 
נסע רכב ובו ששה חסידים: 
גרליק  זלמן  שניאור  הרב 
חב"ד,  כפר  של  רבו   —
יחיאל  ר'  וייס,  ישעיה  ר' 
מרת  הנהג,  גולדברג, 
ויבלחט"א  רוזנברג  נחמה 
הנוסעים  אופן.  יעקב  הרב 
מחתונה  דרכם  את  עשו 
בירושלים  שהתקיימה 
לכיוון מרכז הארץ, במהלך 

הרכב  סטה  כלל,  מוסברת  בלתי  בדרך  הנסיעה 
ממסלולו והתהפך כמה וכמה פעמים ונחת בצידי 

הכביש.

רוב הנוסעים עפו מהרכב, חלקם נפצעו אנושות 
ובהם  מהנוסעים,  שניים  במקום.  נהרגו  וחלקם 

הנהג, נותרו בפנים הרכב ורק בנס נפצעו קל.

ההצלה  כוחות  במקום,  נהרג  גרליק  הרב 
וייס  ישעיה  ר'  את  להציל  ניסו  לאיזור  שהגיעו 
אך ללא הצלחה. ר' יחיאל גולדברג וגיסתו מרת 
נחמה פונו לבית הרפואה, אך בתוך מספר שעות 

קבעו הרופאים את מותם. 

למחרת התקיימה הלוויתם הכואבת, והם נטמנו 
בהר הזיתים זה לצד זה. 

חב"ד  כפר  לתושבי  הרבי  ששיגר  [במכתב 
יום  עם  "בקשר  הרבי:  התבטא  השלושים  ליום 

השלושים להמאורע המר וכו' ל"ע ול"ע — מצורף 
בזה העתק מהמדובר בנידון זה בשבת קודש זה"].

בפתיחת התוועדות דש"ק הסמוכה דיבר הרבי 
מלך המשיח שוב  באריכות אודות עניין המבצעים 

ועל הקשר המיוחד של העניין לזמן זה.

בבכיות  מלווה  רב,  בכאב  הרבי  דיבר  בהמשך 
על המאורעות שאירעו לאחרונה, שאינם מובנים 
בעניין  כאן  ומדובר  אנושי.  בשכל  וכלל  כלל 
ה'"  "והפלה  תבוא  פר'  של  בקללות  המדובר 
עניין  ולאחמ"כ  קללות,  הרבה  אומר  שבתחילה 
שהם  ענינים  עושה  שהקב"ה  מכל  הגרוע  חדש 
שלמעלה  פלא  של  דברים  "והפלא"  בבחינת 

מטעם ודעת...

שיהודי  למרות  ולכן  טובה",  מידה  ו"מרובה 
באריכות,  ולהתפלל  תורה  ללמוד  רוצה  בטבעו 
מכל-מקום הוא יוצא לרחוב ומתחיל לחפש יהודי 
מזוזות  צדקה,  קופת  בביתו  שישים  עליו  לפעול 
וכו', וזה יוריד את ה"והפלה" בצד השני ויזרז את 

ביאת משיח.

שוב ושוב מעורר הרבי שליט"א את החסידים 
על עשייה אינטנסיבית בדבר הפצת המבצעים.

התוועדות פתאומית 
הרבי  שחזר  לאחר  סיוון  ט"ו  רביעי,  ביום 

מהאוהל הודיע למזכיר על התוועדות קצרה.

רצו  מהתמימים  רבים  ובוהו.  לתוהו  היה   770
ההתוועדות  על-דבר  להודיע  על-מנת  לטלפון, 
את  לסדר  רצו  חלקם   .770 בקרבת  שאינם  לאלו 
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השידור וחלקם פנו לסידור בית המדרש.

שכיוון  שליט"א  הרבי  הסביר  השיחות  במשך 
שישנה התעוררות גדולה בעניין המבצעים רוצה 
יותר  בו  לפי ש"מצווה  בעניין  להשתתף  הוא  גם 
עצמו,  הוא  גם  בזה  לדבר  רוצה  לכן  מבשלוחו", 
וכך יגיעו הדברים לא רק לנמצאים ב770 אלא גם 

לכל רחבי העולם.

והמשיך עפ"י המדובר בהתוועדויות שלפני זה, 
שכעת הוא זמן של העלם והסתר, צריכה להיות 
מטעם  למעלה   — "והפלה"  של  באופן  ההנהגה 

ודעת.

הוסיף, שכל המתעסקים במבצעים  מכן  לאחר 
יקבלו — בלי נדר — שקל אחד על ידו, או על-ידי 

שלוחו במטבע של אותה מדינה שבה נמצאים.

כמובן שכבר באותו שבוע, הורגשה התעוררות 
גדולה בקרב התמימים היוצאים למבצעים.

מענה  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  הכניסו  כאשר 
מהמבצעים הואיל לענות: "נת' ות"ח ת"ח: ואשרי 
ויה"ר שיקוים בכל המתעסקים במבצעים  חלקם, 
אלה — האנשים והנשים והטף — שליט"א: מי שיש 
לו מנה רוצה וכו' ארבע מאות וכו' אזכיר עה"צ".

"לכבוש ניו יורק וסביבותיה" — 
ה'טנקים' מתחילים לפעול

אדמו"ר  כ"ק  שעורר  האדירה  הסערה  לאחר 
מהתמימים  כמה  הבינו  המשיח  מלך  שליט"א 
שהמדובר כאן אינו כרגיל, הרבי שליט"א דורש 

ענינים שאינם ע"פ סדר הרגיל. 

אמרו ועשו. התמימים שלום שי' דוכמאן והת' 
יוסף יצחק שי' גופין, שכרו משאית קשטו אותה 
המבצעים  חמשת  אודות  המבשרים  בשלטים 
בתקופה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  דיבר  אליהם 
משולחנות  כמה  גביהן  על  העמיסו  האחרונה, 
'טנק  בשם  זו  משאית  את  וכינו   —  770 וספסלי 

המבצעים'. 

למבצעים  התמימים  תלמידי  להם  יצאו  כך 
לכ"ק  נח"ר  רוב  שיגרום  בתקווה  מנהטן  ברחבי 

אד"ש מה"מ.

בתחילה היו כמה מאנ"ש שעינם צרה בפעולות 
מעין אלו וקטרגו באוזניהם טענות ומענות שונות 
המקור  'מנין  התורה'  מן  אסור  כ'חדש  ומשונות 

לדרכי פעולה מעין אלו?' וכדו'.

אך לאחר זמן מועט, כאשר הכניסו לכ"ק אד"ש 
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מה"מ דו"ח מאסיפת צא"ח שהייתה ביום ראשון, 
וכל  הבאה,  שבת  במוצאי  יהיה  שלה  וההמשך 
יצאה  'מבצע'.  לאותיות  השווה  סכום  נידב  אחד 
על זה תשובה: הרי עד אז יכולת ואפשר למבצעים 
נועם  ובדרכי  וסביבותיה  נ.י.  לכבוש  שליט"א 

ושלום. 

('מבצע  מזוזה'  'מבצע  בסכום  צדקה  וצירף 
מזוזה' — 267$).

מאז הלכו והתרחבו הטנקים למספר גדול יותר, 
ומפעם לפעם בכניסתו וצאתו של כ"ק אד"ש את 

770 הוא מתבונן באריכות ב'טנקים' החונים.

כ"ט  חמישי  ביום  יחידות שהתקיים  ליל  בסוף 
התבטא  מ770  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בצאת  סיון, 
באוזני ר' י.ק. על משאיות הטנקים שהם "טנקים 

נגד התבוללות".

הרבי מעודד את יציאת הטנקים
מתחילת חודש תמוז, הראה הרבי מלך המשיח 
שליט"א את יחסו המיוחד לטנקים, וכמעט מידי 
יום כאשר היה מגיע מביתו לבית חיינו - 770 היה 

מעודד בידו הק' לעברם.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  חזר  כאשר  תמוז,  בג' 
מה'אוהל', עמדו הכן ה'טנקים' ועליהם הבחורים 
שחזרו מהמבצעים ונגנו והרבי מלך המשיח עודד 

לעברם בחוזקה.

תפילין  צייר  שמישהו  שליט"א  הרבי  כשראה 
הציור  את  להדפיס  הרבי  הורה  טנק,  בצורת 

בפורמט גדול ולתלות על גבי המשאית.

התמימים  אחד  ביומני  התקופה  מתוארת  וכך   
יושבי 770: "המבצעים אף הם בעיצומם ובתקפם, 
ללא  ועובדים  פתוחים  [צא"ח]  המטכ"ל  משרדי 
בית  ונכבשת  הולכת  וסביבותיה  נ.י.  העיר  הרף, 
ביומו  יום  מידי  אזור, כאשר  אזור אחר  בית  אחר 
יוצאים הטנקים הידועים לכיוון ולמטרה זו, כמובן 

שהמצב רוח של החיילים הוא הטוב ביותר,

שהרבי  שבשעה  שסודר  וה'  ב'  בימי  "ובפרט 
מגיע בהמכונית ל-770 לקרה"ת ייצאו אז הטנקים. 
ואכן מה נעים מחזה זה, כאשר הרמטכ"ל מופיע 
בשירה  לנוע  מתחילים  והטנקים  מהמכונית  יוצא 
וממריצם  אליהם  פונה  אד"ש  כשכ"ק  עליזה, 

בתנועת ידו הקדושה,

שכל  עד   770 בפתח  דקות  כמה  נעמד  וכך   
עוד  מאחריהם  כאשר  האופק  מן  נעלמו  הטנקים 
חלקנו...  טוב  מה  אשרינו  מהרמקולים  נשמע 

כמופת הייתי לרבים".

כ"ק אדמו"ר הריי"צ קיים את 
חמשת המבצעים במאסר

בהתוועדות י"ב תמוז, שוב מרחיב הרבי לדבר 
בשטורעם אדיר אודות חמשת המבצעים, ומאריך 
בעל   — הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  קיים  כיצד  לבאר 
השמחה והגאולה — בהיותו במאסר את כל חמשת 

המבצעים...

מבצע תורה: כשישב במאסר כתב הרבי הגהות 
למאמר של שבועות, חג מתן תורה; 

שלקח  ברשימתו  כותב  הרבי  ספרים:  מבצע 
איתו למאסר סידור, תהילים ותניא (וגם חומש), 
שזהו מבצע ספרים במקום הכי נמוך (ושם גופא 

התרמיל שלו עבר מחדר לחדר עם הספרים); 
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שהוא  לחוקרים  שאמר  על-ידי  מזוזה:  מבצע 
נמצא במקום שפטור ממזוזה, פעל בשני אופנים: 
א. בדרך שלילה — שחלק מהלכות מזוזה זה שיש 
ב.  ההלכה.  קיום  וזהו  ממנה,  שפטורים  מקומות 
על-ידי שאמר מהלכות מזוזה זהו כמו "כל העוסק 

בתורת עולה" שנקרא "כאילו הקריב עולה"; 

שלו  הרעב  שביתת  כמפורסמת  תפילין:  מבצע 
בקשר לתפילין והמסירות נפש שהיתה לו להניח 

אותם; 

יותר  ועוד  מהרשימות  כידוע  צדקה:  מבצע 
מסיפורים בעל פה - עזרתו בעידוד ליושבי החדר, 
כמו גם שנתן להם מהאכילה ושתיה שהיו שייכים 

לו, שזוהי צדקה גדולה ביותר.

הרבי מסביר ברבים 
את מהותו של טנק

הרבי  מסביר  לראשונה  שלאחריה  בשיחה 
מלחמה.   — טנק  של  מהותו  את  ברבים  שליט"א 
שיכול לחדור גם למקומות בהן לע"ע אין קדושה 

הגנה  רק מלחמת  לא  ולהילחם  בגילוי,  ואלוקות 
מפני ההתבוללות, כי אם, לכבוש את כל העולם 

עד שיהיה "ומלכותו בכל משלה".

אחר כך הרחיב הרבי מלך המשיח שטנק הוא 
ראשי התיבות של סדרי המשניות: טהרות, נזיקין 
וקדשים. ומאריך שזהו בעצם הסדר של הפועלים 
להיות  בעצמו  עליו  ראשית  ב'טנק'.  והמפיצים 
כלשהן;  אישיות  פניות  מפני  לא  וללכת  טהור, 
כך הוא יכול לפעול אצל הזולת בעניין של "סור 
המזיקים;  מכל  אותו  להושיע  זה  ידי  ועל  מרע", 

וכך בעצם יהפכו חייו לקדשים.

"דו ביסט א טנקיסט?"
ל'טנקים',  הרבי  רחש  אותו  הגדול  הכבוד  את 
ניתן להרגיש גם על ידי החלוקה המיוחדת שהחל 
לנוהג  שהפך  דבר  אלול,  ח"י  בהתוועדות  הרבי 
קבוע עד להתוועדויות האחרונות בימות החול — 

בשנת תשמ"ח. 

בסוף ההתוועדות דיבר הרבי  שכל מטרתה של 
ההתוועדות היא החיזוק במבצעים, ואשר-על-כן, 
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רוצה לקשר את ההתוועדות עם המבצעים ולחלק 
צדקה לפועלים בטנקים על-מנת שיחלקום לכל 

הקהל שיוכלו לתת אותם למחרת לצדקה.

ניתוק  כדי  עד  נוראיות,  דחיפות  היו  בתחילה 
כבלי השידור. וכ"ק אד"ש מה"מ דיבר בחריפות 
אחד  דולר  רק  ייקח  מהקהל  אחד  שכל  נוראה 
הכמות.  ולא  האיכות  הוא  כאן  שהעיקר  כיון   —
תהיה  שניים  שייקחו  מכך  היחידה  והתוצאה 

שלחסיד אחר לא יהיה — ואין כאן 'חסידישקייט', 
אלא הנהגה של 'חסיד שוטה'.

כמו-כן, חזר הרבי שוב על הבקשה שיעברו אך 
ורק מי שהוא 'טנקיסט' בפועל. במהלך החלוקה 
כל  האם  ע"ה  רסקין  דוד  ר'  את  הרבי  שאל 
המשיך  בחיוב  משענה  טנקיסטים,  הם  הלוקחים 
הרבי בחלוקה. מיני אז, ריבוי התוועדויות נגמרו 

בחלוקה ייחודית זו — למתעסקים בהפצה.

"ימה וקדמה צפונה ונגבה"

 מהפיכת ייסוד הטנקים בארץ הקודש
להרחבת  רעיון  עלה  תשל"ג,  בשנת  בר 
מהחסידים  כמה  בקרב  הצפון  באיזור  השליחות 
בארץ הקודש, על ידי הקמת ספריה ניידת לספרי 
הקיבוצים  ונוער  ילדי  לשימוש  וחסידות,  יהדות 
שי'  דוד  ר'  הרה"ח  פנה  כך,  לשם  והיישובים. 
ובדק אפשרות של  גדול  למגרש משאיות  נחשון 

קניית משאית לשימוש הספרייה. 

וולפא  שי'  שד"ב  ר'  הגה"ח  קיבל  בבד,  בד 
בקריית  חב"ד  למוסדות  ילדים  להסעת  אוטובוס 
התקבל  וכך  למיותר,  הפך  הזמן  שעם  מה  גת, 
לטובת  האוטובוס  מטרת  את  להסב  הפתרון 

הספרייה הניידת.

לפני הביצוע שיגר ר' דוד לכ"ק אד"ש מה"מ 
מכתב בו הוא פורס את התכנית וביקש "הסכמה 
והתשובה בוששה  וברכה", כאשר חלפו שבועות 

מלבוא — נגוזה התכנית.

יורק  בניו  הטנקים  לפעול  שהחלו  לאחר 
שליט"א  הרבי  עודד  רבה,  בעוצמה  וסביבותיה 
לסייע  לישועה,  זקוקים  שהיו  רבים  חסידים 
ולתמוך בפעילות הטנקים. כמה פעמים התבטא 

הרבי בלשון: "כמה נתן על הטנק?".

השלוחים  קבוצת  נשלחה  תשל"ו,  שבט  בי' 
נקנה  שבועות  באותן  הקודש.  לארץ  המפורסמת 
טנק חדש, כששאלו את הרבי לאיזה צורך ישמש 

 — ענה  עם הטנק,  יחד  לאה"ק  שישלח 
קבוצת השלוחים.
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הטנק הראשון אכן החל לפעול בארץ הקודש, 
בענינים  השלוחים  של  התעסקותם  עקב  אך 
הגיע  לא  הקודש,  ארץ  ברחבי  ופריסתם  אחרים, 
של  בשיאה  מטנק  הנדרשות  למטרות  הטנק 

מלחמה...

לאחר תקופת זמן, פנה ר' זושא וולימובסקי — 
הפרטיזן — בבקשה אל ר' דוד נחשון שייקח על 
עצמו את האחריות לתפעול הטנק ברחבי הארץ.

בעניין  אליו  הרבי  בתשובת  נזכר  דוד  ר' 
התעסק  הזמן  שבאותו  גם  מה  הניידת,  הספרייה 
 — שליט"א  הרבי  בשליחות   — ושס"ה  ברמ"ח 
בארגון 'הפעילים', וענה שלכאורה אין זה רצונו 
הק', אך יכתוב לרבי ובאם יהיה העניין לרצון — 
יעשה בחפץ לב. המכתב הגיע לייעדו, אך שוב לא 
הואיל הרבי לענות תשובה על ההצעה — וכמובן 

שדבר לא השתנה. 

ישתדל להמשיך
של  בואם  לאחר  שבועיים  תשל"ו,  שבט  בכ"ו 
ר' דוד נתבקש  השלוחים לאה"ק, בנו בכורו של 
בלבד.  שנתיים  בן  כשהוא  מעלה,  של  לישיבה 
בעקבות כך, ייעצו ידידיו של ר' דוד — השלוחים 
שיעבור   — קרץ  דוד  ור'  רוזנברג  שי'  שמעון  ר' 
לתעסוקה נוחה יותר, כך יוכל לתת מקום ויישוב 

הדעת לעניניו הפרטיים והגשמיים.

מהרבי  שליחות  שקיבל  בתוקף  טען  דוד  ר' 
זמן  וכל  קודש,  עבודת  שהיא  ב'פעילים'  לעבוד 
שלא שמע הוראה אחרת מפי הקודש — הוא לא 

מתכנן לעזוב אותה. 

המזכירות,  עם  קשר  יצרו  דוד  ר'  של  ידידיו 
והציעו את טענתם באוזני המזכיר: כיון שר' דוד 
עסוק בעבודה קשה, רוצים הם להציע לו עבודה 
משתלמת ונוחה יותר. תגובת הרבי היתה: "זייער 
וועגן  איינער  מ'טראכט  אז  הערן  צו  גישמאק 
צו עם  נאר  איז שייך  עניין  דער  צווייטען אבער 
אליין, און ער ווייס דעם אדערס" [= "תענוג גדול 
לשמוע, שחושבים אחד אודות השני, אך העניין 
הזה שייך אליו עצמו, והוא יודע את הכתובת"]...

מכתב  הרבי  שלח  השבעה,  ימי  בתוך  בנוסף, 
"נ.ב. ישתדל  כללי-פרטי לר' דוד, ובסופו הוסיף 

להמשיך במשרתו אצל הפעילים שיחיו".

הרבי  שדעת  נראה  היה  לא  שבינתיים,  כך 
שליט"א נוחה עם הצעות השינויים השונות.

באופן פון א טנק
בתחילת חודש אדר, נולדה לר' דוד בת, וימים 
ספורים לאחר לידתה — נסע ר' דוד לרבי שליט"א, 
עליו.  שעברו  הקשים  מהמאורעות  שבור  כשהוא 
כאשר נכנס ליחידות, אמר לו הרבי: "איך זע ניט 
בעסערע זאך פון די פעילים" [= אינני רואה דבר 

טוב יותר מאשר הפעילים]...

אך בשביל שהענינים הסתדרו במנוחת הדעת, 
עבודה  שייקח  הרבי  הוסיף  וכו',  משכורת  ועם 
וכאן  הפעילים,  לפעילות  סתירה  תהווה  שלא 
הוסיף: "צי באופן פון א טנק, צי באופן אחר" [= 

אם באופן של טנק, אם באופן אחר]...

לחג  להישאר  שמעוניין  במכתבו  ציין  דוד  ר' 
שתחי'  רעייתו  את  כך  על  ושאל  ב-770,  הפסח 

שהביעה את הסכמתה לעניין. על כך ענה הרבי:

עם  קשור  הבית,  עם  שקשור  עניין  זה  "פסח 
המשפחה, שהקב"ה יזרוק בך את המחשבה הנכונה 
מה להחליט", ומיד הוסיף: "ושיהיה לך פסח כשר 
ושמח היכן שאתה תהיה, היכן שהמשפחה תהיה, 
ישראל".  עם  כלל  בתוככי  תהיה,  שאשתך  והיכן 
שהוא  דוד  ר'  הבין  הרבי,  של  הנוספים  מדבריו 

יכול להשאר ב-770 בחג הפסח. 

ר' דוד יצא מהיחידות, והצעת הרבי בדבר הטנק 
נשכחה ממנו.

מענה בלעדי: להישאר
בתהלוכה של שביעי של פסח באותה שנה, צעד 
ר' דוד לצידו של ר' צבי ברונשטיין, ושח לו את 
שעבר עליו בתקופה האחרונה, החל מפטירת בנו 
וכלה בהוראת הרבי אליו ביחידות "צי באופן פון 

א טנק". 

של  האחרונה  הוראתו  על  צבי  ר'  ששמע  מיד 
והחל  הטנק.  בדבר  התקדם  מה  התעניין  הרבי, 
במלא המרץ לשדל את ר' דוד לפעול בעניין. ר' 
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זה נראה באופק שיוכל להתעסק  דוד ענה שאין 
באיסוף כספים וכדו', כיון שאין לו יד ורגל בתחום 
זו  בקשתו  את  יבצע  כיצד  יודע  ואינו  זה,  סבוך 
אמיד  יהודי  מיד שמכיר  אמר  צבי  ר'  הרבי.  של 
פעילות  את  מאוד  ומוקיר  בבוסטון  המתגורר 
הטנקים בארה"ב, ולכאורה יוכל לתת את הטנק. 

ר' דוד אמר שלא יוכל להיענות לבקשה זו כיון 
שמחר הוא עתיד לנסוע כבר לארץ הקודש, מה 
גם שהשאיר את רעייתו כבר כמה שבועות בבית, 
לא  צבי  ר'  האפשרית.  במהירות  לנסוע  ועליו 

הרפה והציע שיציע בפני הרבי את לבטיו.

עם צאת החג, במהלך חלוקת 'כוס-של-ברכה' 
כתב ר' דוד מכתב לרבי בו הוא שואל האם לנסוע 
מהמזכיר  וביקש  למחרת,  מיד  הקודש  לארץ 
העומס  שעל-אף  מנת  על  שביכולתו  כל  לעשות 
השאלה  על  הרבי  לו  יענה  הרגיל  על-דרך  ולא 

הדחופה.

לאחר  מחדרו  יצא  והרבי  החלוקה  כשנגמרה 
חמש דקות בלבד, הבין ר' דוד שהסיכויים שנעתר 
עד  הופתע  לכן,  אפסיים.  לשאלתו  לענות  הרבי 

תשובה  ובפיו  המזכיר  אליו  ניגש  כאשר  מאוד 
מהרבי: "באם זוגתו תחי' תסכים". כמובן שלאחר 
טלפון קצר לארץ הקודש נשאר ר' דוד לפגישה 
הגביר  עם  ארוך  ודברים  דין  לאחר  המיוחלת. 
ביכולתו  שאין  בטענה  הלה  פטרם  מבוסטון, 
שישמרו  אך  הטנק,  לטובת  גדול  סכום  לתרום 

איתו על קשר אולי בהמשך יצליח.

בינתיים, נסע ר' דוד לארה"ק, והשתדל לשמור 
לגייס  ניסה  בבד  בד  יהודי,  אותו  עם  קשר  על 
כספים ממקורות אחרים, אך עם הזמן נכנס יותר 
ויותר לעסקיו ושליחויותיו האחרות והעניין קצת 

נדחק מחוסר משאבים.

וואס הער זיך מיט די טאנק'ן?
לקראת חודש החגים תשל"ז, הגיע ר' דוד לרבי, 
אך בעת הזו כבר ניתק הגביר מבוסטון את קשריו 
עם ליובאוויטש ולא היה מעוניין יותר ליצור קשר 

עם ר' דוד. 

בסוף החודש טרם חזרתו ארצה נכנס ליחידות 
במכתב  הדרך.  ברכת  לקבל  על-מנת  אשתו,  עם 
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כתב, שהיות וענייני הטנקים לא מתקדמים, חושב 
שאולי עשה כל אשר ביכולתו, ושואל להיכן עליו 
שאל  היחידות  תחילת  עם  ברם,  כעת.  להתקדם 
הרבי: "וואס הערט זיך מיט די טאנק'ן?" [= מה 

נשמע עם הטנקים].
ר' דוד הבין מיד שהרבי מתכוון שימשיך וביתר 
דעם"  אין  "מ'טוט  וענה:  הטנקים,  בעניין  שאת 
[= עוסקים בזה]. הרבי הוסיף ואמר (תוכן): אתה 
הרגיל  שהטבע  יודע  אינך  הרבה,  מסתובב  הרי 
באמריקה הוא שאנשים מבטיחים ואחר-כך חוזרים 

בהם. מה לך להתפעל? זהו הרי חלק מהמקצוע...
הרבי שאל לגבי האישה: "זי וועט בלייבן מיט 
דיר די גאנצע צייט?" [= היא תשאר איתך כאן כל 
הזמן?]. ר' דוד ענה מיד "לא, היא נוסעת מכאן". 

הרבי הוסיף להתעניין: "מתי היא נוסעת?".  
טובה  בשעה  זיין  זאל  פארט  זי  "ווען  מוסיף: 
ומוצלחת, און דיין בלייב'ן דא בשעה טובה ומוצלחת 
און האבן הצלחה רבה ומופלגה בהפצת המעיינות 
מתי   =] לארץ"  ובחוץ  הקודש  בארץ  והיהדות 
וההישארות  שהיא תיסע שיהיה לה בשעטומ"צ, 
שלך כאן שתהיה בשעטומ"צ, ושתהיה לך הצלחה 
בארץ  והיהדות  המעיינות  בהפצת  ומופלגה  רבה 

הקודש ובחוץ לארץ"].
מעוניין  שהוא  הרבי  אמר  היחידות,  בסיום 
הרבי  הקודש.  בארץ  צדקה  ליתן  כסף  לשלוח 
ניגש  דוד  כשר'  לצדקה,  כסף  מהמגירה  הוציא 
כאשר  אתן  "לך  ואמר:  הרבי,  בעדו  עצר  לקחת 

תיסע".
כעת זה היה ברור, הרבי מתכוון שיישאר בניו 

יורק עד שיהיה טנק.

יצליחו בהפלגה
מכאן החלה מסכת חיפושים מאסיבית על מנת 
לגייס את הסכום הנדרש ולממש את רצונו הקדוש 
בארץ  הטנקים  את  לייסד   — שליט"א  הרבי  של 

הקודש.
פעם  ובכל  ומורדות,  עליות  ידעה  התקופה 
ויוצאות  מעודדות  בתשובות  הרבי  אותו  המריץ 
דופן על חשיבות ומעלת העניין. כמו למשל כאשר 
כתב על כך שאין ביכולתו לגייס את הכספים כיון 
מפעילות  להראות  וכיו"ב  תמונות  שום  לו  שאין 

הטנקים — כיון שטרם יצאו לפועל.
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אמר  כך  על   
לו  שאין  מתאונן  הוא  מדוע  (תוכן):  למזכירים 
מה להראות?! הרי הוא עצמו שלח לכאן אלבום 
בחזרה  אליו  זה  את  לשלוח  צריך  מפעילויותיו. 
תמונות  למקבץ  היתה  הכוונה  בזה!  שישתמש 
דוד  ר'  ששלח  עילית  בנ.  בעומר  ל"ג  מתהלוכת 

לרבי, והרבי דאג שעם זה יגייס את הכספים.
כמו כן, כאשר התאונן על קושי באוזני המזכיר 
מכאן  שלהורות  המזכיר  ענה  חודקוב,  הרב 
כאילו  שיפרשו  כיון  יכול,  הוא  אין   — שיתרמו 
שהתורמים  לדאוג  עליו  אך  האחרים.  את  מפלה 
יורו  יתקשרו למזכירות, על מנת להתייעץ, ואזי 

להם כפי שצריך...
שבו  הראשון  ההסברה  פרוספקט  הגיע  כאשר 
במסגרת  העבודה  של  המפורטת  העבודה  תכנית 
הוציא  הרבי  הרבי,  להגהת  אותו  הכניסו  הטנק, 
את זה במהירות, וכתב: "אין הזמ"ג כלל להגיה, 

להחזיר, וה' יצליחו בהפלגה ויבשר טוב".

שהוא יהיה בשמחה
ככל שהתארך הזמן, בדידותה של רעיית הרב 
נעשה לקשה  לבדה,  הילדים  גידול  וקושי  נחשון 
עליה. את רגשותיה פרשה במכתב אותה שיגרה 
ל'בית חיינו' לידי בעלה. במכתבה, פירטה שכבר 
בלו"נ  מסורים  היינו  בטנקים  העיסוק  קודם 
מה  כן,  אם  שליט"א,  הרבי  ושליחות  לענייני 
לנו ולעניין חדש זה? ובפרט שהעניין לא כל-כך 
מתקדם וכו'. אך, חתמה את מכתבה, כי כיון שזהו 
הרצון העליון, ואל לה להרהר אחר השכינה היא 

קוטעת את מכתבה באמצע ומתבטלת...
כשראה הרב נחשון את המכתב, פנה להתייעץ 
ר' משה  משה סלונים ע"ה,  ר'  ידידו הרה"ח  עם 

  -  . .indd   24 9/24/2019   12:20:48 AM



ימי הסליחות ה'תשע"ט | 25

מרגישה  כך  אם  המכתב.  את  לרבי  תכניס  ענה: 
רעייתך, חשוב שהרבי ידע על כך. ר' דוד בתחילה 
הרבי  זאת  שיראה  הכוונה  אין  לא,  ואמר:  סרב 
אנו  ממנו  הדברים.  ממוענים  אליו  לא  שליט"א, 
עול מתוך שמחה  ובקבלת  שומעים הכל בביטול 
דוד  נענה  משה  ר'  של  שכנועיו  לאחר  אך  וכו'. 

והכניס את המכתב לרבי שליט"א מלך המשיח.
"מאמר חז"ל  תשובת הרבי לא אחרה מלבוא: 
אשה בעלה משמחה — שהוא יהיה בשמחה וטוב 
לבב בודאי שישפיע גם עליה. אזכיר עוד הפעם על 

הציון, להחזיר המצו"ב"...

לנסוע בלי ויזה?!
נחשון  דוד  לר'  הציע  שפרינגער  יצחק  ר' 
ר'  ושמו  בדלס-טקסס,  המתגורר  לחסיד  לגשת 
שלום בער אלפרוביץ' שיכול לעזור ולגייס כסף 
עימו קשר  יצר  איצ'ע  ר'  העניין.  לטובת  באזורו 
ודיבר איתו על חשיבות העניין ונחיצותו, וביקשו 
להירתם לעניין. ר' שלום בער אמר שהיה שמח 
לעזור, אילולא ההוראה המיוחדת מהרבי שליט"א 
אליו שלא להתעסק כלל בגיוסי כספים למיניהם.

של  לחתונה  לנסוע  ההצעה  הגיעה  בבד,  בד 
ולנסות  בטורונטו  המתקיימת  פרשן,  בשם  יהודי 
להוציא גם משם משאבים לענייני הטנק. אך גם 
הצעה זו נדחתה, מכיוון שלר' דוד לא היתה ויזה 
לכניסה למדינת קנדה. החליטו השניים, להכניס 
פתק בו יציעו את שתי השאלות הללו בפני הרבי 

שליט"א.

ענה  השאלות  שתי  על  כי  גילו,  להפתעתם 
וחד- נדיר  באופן  ואכן  וברכה".  "הסכמה  הרבי: 
כספים  לגייס  אישור  בער  שלום  ר'  קיבל  פעמי 
לטובת הטנקים, וגם ר' דוד נחשון נסע ללא ויזה 

לטורונטו, ואכן הכל עבר בשלום.

"מעין" עולם הבא...
ייאוש  ניסיונות,  של  ארוכה  תקופה  לאחר 
טלפון  נחשון  הרב  קיבל  מהכסף,  חלק  וגיוס 
מידיד נערותו ר' שלום בער קלמנסון, "סע אליי 
מגרש  לו  שיש  גוי,  אצלי  יש  שלי,  חב"ד'  ל'בית 
לו  הבטחתי  טנק.  בעבר  לי  תרם  הוא  מכוניות, 
שוב... ננסה  טנק.  לי  תרם  והוא  הבא",  "עולם 
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במקרה הפחות טוב, הבטיח הרב קלמנסון, אשלם 
על הטנק מחשבון הבנק של הבית חב"ד".

ר' דוד נסע, אך הפעם טען הגוי שיש לו כבר 
"עולם הבא" אחד, ואין לו צורך בעוד אחד... אך 
הסכים למכור את הטנק במחיר עלות. ולקבל את 

התשלום מהאשראי של הבית חב"ד.

העניין,  על  שליט"א  הרבי  את  ששאלו  לאחר 
את  בדיוק  יחזירו  כיצד  לפרטים  התעניין  הרבי 
ההלוואה לבית חב"ד ובכמה תשלומים וכו', בחר 
את  השונות  האפשרויות  מבין   — בעצמו  הרבי 

האופציה המועדפת — ואישר את הקנייה.

"טאנק'ן"?
נשלמים,  החלו  הטנק  קניית  שתהליכי  לאחר 
ביחידות  אליו  הרבי  בשאלת  נחשון  הרב  נזכר 
הטנקים",  עם  עושים  "מה  תשרי:  חודש  בסוף 
וחשב, הרבי אמר 'טנקים' — לשון רבים, אולי עלי 
ולהשיג כעת טנק  לחכות עם הקנייה של הטנק, 

אחד נוסף לכל הפחות.

והציע  במכתב,  הרבי  בפני  הרהוריו  את  שטח 
הטנק  עם  להמתין  האחת,  אפשרויות,  שתי 
הנוכחי עד שיהיו "טנקים" — שניים לכל הפחות; 
הקודש,  לארץ  הטנק  את  כעת  והשנייה, שישלח 
יראה את הפעילות וכיצד היא מצליחה ועל פי זה 

יידע האם לקנות טנק נוסף.

הרבי בחר באפשרות השניה, וכך נרכש הטנק.

"מסירת המפתח"
את  ופגש  הייטס,  לקראון  הגיע  נחשון  הרב 
ר' משה  דודו  בן  והוא רתם את  דוכמאן,  יוסי  ר' 
חב"ד.  לבית  ה'קרעדיט'  את  שישלמו  רובאשקין 
וכך, לקראת שבת מברכים החודש שבט תשל"ז, 
החלה הרכישה בפועל של טנק המבצעים הראשון 

לארץ הקודש. 

יוסי  ר'  דוד,  ר'  ניגשו  שבט,  י'  בהתוועדות 
דוכמאן ור' משה רבאשקין להגיש לרבי שליט"א 
אחד  לכל  נתן  הרבי  לטנק.  שהכינו  המפתח  את 
השולחן,  על  שהייתה  מהעוגה  חתיכה  מהם 
הביט במפתח, ואמר: "זאל זיך עפענען אידישע 
את  שיפתח   =] ולמצוותיה"  לתורה  הערצער 

הלבבות היהודיים לתורה ולמצוותיה].

במעמד זה הביע ר' משה רובאשקין בפני הרבי 
את רצונו בשנה הבאה לקנות טנק נוסף, כששמע 
אזויפיל?  נאך  יאר  א  "איבער  הגיב:  הרבי  זאת 
שנה   =] אזויפיל"  מאל  עטלעכע  הבאה  לשנה 
הבאה, שוב ככה? שנה הבאה כמה פעמים ככה!], 
ואז הרבי הסתובב ואמר: "אוו איז נחשון" [היכן 

נחשון]?.

לארץ  הטנק  ממשלוח  היקרים  הפנינים  את 
הטנקים  הבאת  הכללית,  הפעילות  הקודש, 
יוצאות  ופעילויות  השונות  השיירות  הנוספים, 
קצרה  אך  להרחיב,  יש   — השנים  במשך  דופן 

היריעה מהכיל, ועוד חזון למועד. 

הראשונים לקבל פני משיח
השיירה לקבלת פני משיח צדקנו 

— חנוכה תשנ"ג
כמצופה מ"טנקיסטים", הפורצים ראשונה בכל 
עיקרי,  "הכי  בעניין  וכמה  כמה  אחת  על  קרב. 
היו  צדקנו,  משיח  פני  קבלת   — גרמא"  שהזמן 
של  הנבואית  בשורתו  בהפצת  ראשונים  הטנקים 

הרבי שליט"א — "הנה זה משיח בא".

בתחילת  הנפלאים  הגילויים  לאחר  כן,  גם  כך 
מלך  שליט"א  אדמו"ר  כשכ"ק  הנפלאות,  שנות 

את  הכלל  מן  יוצא  באופן  לעודד  החל  המשיח 
באצבעו  "מראה  של  בעניין  החסידים  פעולות 
ואומר הנה זה מלך המשיח בא" — זהותו של כ"ק 
אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח ופרסומה לעין כל, 
היו הטנקים אלו שעמדו בחוד החנית של פעולות 
נקרא  עליה  נולדה השיירה המפורסמת  כך  אלו, 

בשורות הבאות:

מכינוס  חזרתו  עם  כסלו,  חודש  מראשית  כבר 
השיירה  רעיון  קינן  ב- 770,  העולמי  השלוחים 
וקמפיין הפרסום במחשבתו של הרב דוד נחשון. 
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בחזית  רבות  פעל  האחרונות  שבשנים  החסיד 
המשיח  מלך  הרבי  של  מלכותו  לגילוי  המערכה 

שליט"א. 

להיות  שזכה   — טאוב  אבי  ר'  ידידו  עם  יחד 
עליהם  שהטיל  הרבות  לשליחויות  עמו  שותף 
עסקנים  עם  יחד  בצוותא  התיישבו  הם  הרבי, 
את  לכבוש  ניתן  כיצד  עצה  ולטקס  לדון  נוספים 
ארץ הקודש ולהאירה בהפצת בשורת הגאולה של 

הרבי ובפרסום זהותו כמלך המשיח. 

בתום הדיונים, העלאת הרעיונות ובחינת דרכי 
הפעולה — נפלה ההחלטה על קיומה של שיירת 
מלך  הבא  'ברוך  בסיסמת  החנוכה  בחג  הטנקים 
תבהיר  אשר  הרבי,  של  תמונתו  לצד  המשיח' 
ותגלה לכל את שמו וזהותו של "המלך מבית דוד" 
— לקראתו נערכת קבלת הפנים הגדולה של העם 

היושב בציון. 

הרבי מאשר ומברך 
את תכנית השיירה 

הרב  הספיק  בינתיים,  שחלפו  הימים  במהלך 
השליחויות  במסגרת  למוסקבה,  להגיע  נחשון 

י"ב  רביעי  ביום  הרבי.  עליו  שהטיל  החשאיות 
כסלו, שולח הרב נחשון מכתב "מהיר" ממוסקבה 

אל המזכיר הרב גרונר, בו הוא כותב: 

אד"ש  לכ"ק  דחוף  מכתב  בזה  מצרף  "הנני 
בימי החנוכה  מה"מ — תכנית לתהלוכת הטנקים 
ארץ  מצפון  צדקנו.  משיח  פני  לקבלת  הבעל"ט 
הקודש לדרומה. אנו חייבים לתת תשובה מיידית 
לקבל  מנת  (על  וכו'  התכנית  לאישור  למשטרה 
גיבוי וליווי וכו') ולכן בקשתי הסכמת וברכת כ"ק 
והנני מבקשך בכל לשון של בקשה  אד"ש מה"מ 
להקריא מכתבי המצורף בזה בדחיפות האפשרית 
ולהודיעני המענה בהקדם הכי אפשרי. בתודה וכל 

טוב סלה". 

אדמו"ר  "כ"ק  אל  הממוען  המצורף  במכתב 
מלך המשיח שליט"א" נכתב כך:  "לאור העניין 
בפועל  צדקנו  משיח  פני  לקבל  שנשאר  היחיד 
ממש, מתכננים אנו לערוך בימי החנוכה (כנראה 
יום ג', ד, ה') תהלוכה של כל הטנקים — "שיירת 
הטנקים לקבלת פני משיח צדקנו" (או שם דומה) 
—  שיתחיל מצפון אה"ק (קרית שמונה ועד לדרום 
אה"ק, יתכן שעד באר-שבע, וכן ירושלים (ואולי 

בירושלים נסיים). 
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והננו  ולנח"ר  לרצון  שכהנ"ל  מקווים  והננו 
לבקש הסכמתו וברכתו הק' לתכנית הנ"ל ובאם 
להצלחה  ברכה  לבקש  הננו  רוח  לנחת  זה  כל 
גדולות  דנפלאות  ובאופן  בעניין  ומופלגה  רבה 
ועיקר העיקרים שיביא תיכף ומיד להתגלות כ"ק 
בשר  כל  לעיני  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר 
 ... זה  ועוד לפני  בפועל ממש למטה מי' טפחים 
הג'  המקדש  בבית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  עם  ביחד 
תיכף ומיד ממש. וכן שנזכה לגרום לו .. בכל הנ"ל 

ובכלל. יחי אדוננו .. " 

תשובת הרבי "הסכמה וברכה" לא איחרה לבוא 
ביומני  גם  המזכיר).  יד  בכתב  בצילום  (כמופיע 
התמימים ב- 770 מהימים שקדמו לשיירה, מסופר 
כי "על בקשתו של יו"ר ניידות חב"ד, הרה"ח דוד 
הטנקים  "תהלוכת  על  וברכה"  ל"הסכמה  נחשון 
הארץ  רחבי  בכל  שתעבור  משיח"  פני  לקבלת 
בימי החנוכה — הנהן הרבי שליט"א בראשו הק' 

לחיוב". 

רבני אנ"ש וחברי אגו"ח 
מצרפים את אישורם 

צאתה  לקראת  מוגבר.  לקצב  נכנסו  ההכנות 
הניידות,  ממשרדי  אור  ראה  השיירה,  של  לדרך 
טנק  "חדשות  העיתון  של  מיוחדת  מהדורה 
לצד  וסיסמתה,  השיירה  על  שבישר  המבצעים" 
של  ומשמעותה  תוכנה  אודות  והסברים  כתבות 

קבלת מלכות הרבי שליט"א כמלך המשיח. 

דעתו  נחה  שלא  מסויים  גורם  פנה  זה,  בשלב 
יהודה  יצחק  הרב  בפני  והתלונן  זו,  מתכנית 
ירוסלבסקי מ'ועד רבני אנ"ש'. בעקבות כך, פנה 
ובסופו   בנושא  נחשון  הרב  אל  ירוסלבסקי  הרב 
חב"ד  רבני  של  אסיפה  על  הוחלט  דבר,  של 
לדון   — באה"ק  אגו"ח  וחברי  העסקנים  עם  יחד 
אודות פרטי התכנית וביצועה. האסיפה התקיימה 
'בית  בקמפוס  חפר  שמואל  הרב  של  במשרדו 

רבקה' בכפר חב"ד ב'.

באסיפה זו פרס הרב נחשון את פרטי התכנית, 
הסיסמא, אופן ודרכי הפרסום וכו'. בסיום האסיפה 
הוחלט ברוב קולות לאשר את התכנית במלואה, 
האישור  נכתב  ספק,  הסר  למען  פרטיה.  כל  על 

על גבי הבלאנק של 'אגודת חסידי חב"ד בארצנו 
הקדושה' ונחתם על ידי הרבנים וחברי אגו"ח. 

וצילומו  (שנוסחו  האישור  במסמך  נכתב  וכך 
כפי  כסלו,  כ"ב  בתאריך  שנכתב  כאן)  מופיע 
הוא  אשר  'וכל  לסדר  "ה'  העמוד  בראש  שצויין 

עושה ה' מצליח בידו'": 

אגו"ח  עם  יחד  אנ"ש'  רבני  'ועד  "באסיפת 
באה"ק תובב"א, בה הציע הרב דוד שיחי' נחשון 
את התוכנית לקבלת פני משיח, שקיבל על זה את 
הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א. הנ"ל ראו 
את המודעות ושמעו בקצרה את התכנית והוחלט 
לאשר את הנ"ל. וחפץ ה' בידו יצליח ונזכה לקבל 
מיד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק   — צדקנו  משיח  פני 

ממש". 

יהודה  יצחק  הרב  הרבנים:  באו  החתום  על 
הרב  אשכנזי,  שמואל  מרדכי  הרב  ירוסלבסקי, 
בשם  חנזין.  דוד  והרב  רלב"ג  הלוי  גדליה  יהוסף 
משה  והרב  חפר  הלוי  שמואל  הרב  חתמו  אגו"ח 

אשכנזי. 

מסיבת עיתונאים 
וסערה תקשורתית 

הרציניים,  גויס אחד ממשרדי הפרסום  לנושא 
בו נקבעה המדיניות והקו ההסברתי של המבצע. 
הופקו  לעיתונות,  הפרסום  מודעת  עוצבה 
הסטיקרים והשלטים של הקמפיין הארצי הנרחב 
שילווה את השיירה, בשלטי חוצות ענקיים ובכל 
הבא'  'ברוך  בסיסמת  השונים  הפרסום  אמצעי 
והצמתים  הערים  מרכזי  את  ותמלא  שתציף 
הבא  "ברוך  את  לראות  החלו  בארץ  הראשיים. 
מלך המשיח� וליד אצטדיון רמת גן, התנשא שלט 

ענק לגובה 60 מטר.

מכתב הטנקיסטים לרבי 
לפני צאתם למסע, באור לכ"ו כסלו נר שני של 
חנוכה, כתבו הטנקיסטים מכתב מיוחד ומרגש בו 
הזמינו את הרבי להשתתף בקבלת פנים הנערכת 
של  מכתבם  נוסח  להלן  הקודש,  בארץ  לכבודו 

הטנקיסטים:
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כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

"הטנקיסטים דאה"ק מתכבדים בזה להזמין את 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לקבלת פנים 
שנערכת עבורו ע"י "שיירת הטנקים לקבלת פני 
כל  עם  יחד  מלך המשיח"  אדמו"ר שליט"א  כ"ק 

אחינו בנ"י באה"ק.

לאור דבריו הברורים של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח ש"הדבר היחיד שנשאר עתה בעבודת 
השליחות הוא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש 
בכדי שהוא יוכל לקיים שליחותו בפועל ולהוציא 
את בני ישראל מהגלות" — בטוחים אנו שלא ישיב 
ממש  בפועל  שישתתף  ונזכה  מלפניו  ריקם  פנינו 

עמנו בקבלת פניו הק'.

רצוננו לראות את מלכנו ביופיו כאן באה"ק יחד 
עם בית המקדש ועם כל אחינו בני ישראל שבכל 
ומתחננים  ומבקשים  מפצירים  והננו  כולו  העולם 
לפני  עוד  ממש  ומיד  תיכף  יהי'  שכ"ז  ותובעים 
עמו  לעלות  נוכל  זה  וע"י  לדרכה.  השיירה  צאת 
חדתא  בצוותא  עמו  ולהיות  ברינה  לציון  יחדיו 
בבית המקדש השלישי וכ"ז מתוך נפלאות גדולות 
ועצומות ושמחה עצומה בהתגלותו לעיני כל בשר 

למטה מי' טפחים תיכף ומיד ממ"ש ממ"ש ממש".

לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  ויחי 
ועד! 

שליט"א  אדמו"ר  "כ"ק  כי  נכתב  הדף  בשולי 
שהרי"ל  לאחר  הק'  בראשו  נענע  המשיח  מלך 
שי' גרונר הקריא מכ' זה. הנ"ל מסר המענה ביום 

ועש"ק מקץ נר ו' דחנוכה". 

השיירה יצאה לדרך
השיירה עצמה יצאה לדרך כמתוכנן ביום שני 
של חנוכה. 11 טנקים, משאית ציוד, שלושה רכבי 
סופגניות,  אלפי  משטרה,  ניידות  שתי  פיקוד, 
סטיקרים, עיתוני �חדשות הטנקים� וכמה ארגזים 
של �משקה� לאמירת �לחיים� עם עמך ישראל. 
שגבול  הטובה  בגדר  הייתה,  היציאה  נקודת 
קריית  לכיוון  השיירה  נעה  משם  כאשר  הלבנון, 

שמונה, חיפה ודרומה. 

קשה לתאר את ההתלהבות האדירה שהטנקים 
המראה  הגיעו.  אליה  ישוב  נקודת  בכל  התקבלו 
הענק  החנוכיות  נושאי  הטנקים  של  הנפלא 
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בגאון  ניצבים  הטנקים  גגות  כשמעל  בנגררות, 
של  המרהיב  השילוט  החשמליות,  החנוכיות 
הכרזות �ברוך הבא מלך המשיח�, יחד עם השירה 
�משיח!  העוצמה:  רבי  מהרמקולים  שבקעה 

.�משיח! משיח!..

ברגע  הטנקיסטים.  אצל  שגור  הפעילות  נוהל 
מנוע,  מדוממים  הפעילות,  בנקודת  שנעצרים 
מהטנק  יוצאים  לנגן,  ממשיכים  הרמקולים 
מציבים  ועליו  שולחן  מעמידים  חומר,  לחלוקת 
מכשיר ווידאו להקרנת הסרטון �ראש חודש כסלו 
מתחילה  כמובן  ואזי   .�המשיח מלך  הרבי  עם 
המלווה  וטף,  נשים  אנשים,  של  התקהלות 
עידודיו  למראה  התפעלות,  בקריאות  כלל  בדרך 
הנלהבים של הרבי לשירת ה'יחי', אליה מצטרפים 

גם הצופים בשמחה.  

מלאו את הארץ — וכבשוה! 
הדוחו"ת  "בין  מסופר:  מ- 770  התקופה  ביומני 
הרבים שהוכנסו בשבועות האחרונים, בלט במיוחד 
הדו"ח אודות תהלוכת הטנקים לקבלת פני משיח 
צדקנו באה"ק, מדן ועד אילת. לפני כג' שבועות, 
הפוליגל  את  המזכיר  הכניס  וארא,  פ'  בשבת 
המיוחד שנתלה בצמתים באה"ק — בו כתוב "ברוך 
הבא מלך המשיח" עם תמונתו של המשיח, והרבי 

הניד בראשו כמה פעמים ואף חייך". 

ראיון לגליון 'כפר חב"ד' שסיקר את השיירה, 
מעיד הרב נחשון: "אין כמעט יהודי, זקן או צעיר, 
ששוחח עם הטנקיסטים ולא קיבל על עצמו מצווה 
זו או אחרת.. כמה משפחות בעקבות השיירה הזו 
התחילו לאכול כשר, כמה משפחות התחילו להניח 
ביהדות  התעניינות  לגלות  החלו  אחרים  תפילין! 

בכלל ובנושא ביאת המשיח בפרט". 

הרב אשכנזי מחזק ומעודד 
בימים שאחרי השיירה וגל ההתעוררות הגדול 
החיוביות  התגובות  לזרום  החלו  בעקבותיה, 
משפיעים  רבנים,  של  והעידוד  התמיכה  ומכתבי 

ושלוחי המלך בארץ הקודש. 
מרדכי  הרב  ששיגר  מיוחד  במכתב  נאמר  כך 
שמואל אשכנזי אל הרב נחשון "ברצוני להעלות 

הטנקים  לשיירת  בקשר  לבבי  רחשי  הכתב  על 
השיירה  אל  נתלויתי  צדקנו.  משיח  פני  לקבלת 
דמעות  כדי  עד  ונתרגשתי  חב"ד  בכפר  בהיותה 
מעצם הרעיון ומביצועו וכו' ע"י המסר של ברוך 
מקומות  משאר  ששמעתי  ומהתגובות  וכו'  הבא 
חיובית  לתעמולה  הביא  הדבר  הקדושה  בארצנו 
אודות הכנת והתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 

המשיח. 
מובן אשר ישנם המקטרגים כמו על כל רעיון 
חדש אשר לוקח זמן עד אשר מעכלים אותו וכפי 
ששאלתי באסיפת הרבנים האם יש מי שהוא אשר 
הסכים בלב ונפש ל'היכונו לביאת המשיח' ואח"כ 
לפסק דין הרבנים של חזקת משיח ופרסומו בכלי 
התקשורת והעולה על כולנה השאגה האדירה של 
וכו' במעמד כ"ק אד"ש אשר הולכת  יחי אדוננו 
פירש  הבא  לברוך  שהגיע  כיון  רק  ומתפרסמת, 
והפך למנגד, אלא מי שמנגד לזה מנגד לכל הקו 
בגלוי או בסתר וד"ל. בברכת חזק ואמץ ובהקדמת 

השו"ע ואל יבוש מהמלעיגים". 

מי יודע אם לא לעת כזאת 
הגענו למלכות?! 

ישראל  הרב  בהרצליה  השליח  של  במכתבו 
ימים, הוא פונה בקריאה נרגשת  באותם  הלפרין 
אל רבני ועסקני חב"ד באה"ק: "גם אם ניתן היה 
הרחב,  לציבור  הענין  פירסום  אופני  על  לחלוק 
נחלת  הינו  זה  ויכוח  עד חנוכה תשנ"ג, הרי כעת 
כל- בראש  הפירסום  מסע  לאחר  שכן  העבר! 
חוצות ע"י הטנקים וכו', בכותרת: ברוך הבא כ"ק 

אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. 
ורואים במוחש כי העם כולו עוסק ומדבר בענין 

ומקבלו באופן של מוסיף והולך, מוסיף ואור...
עמוק,  ולב  מקרב  פנייתי  היקרים,  ידידי  לכן 
ואיני מוציא עצמי חלילה מן הכלל. הבה נדע כולנו 
להתעלות, להניח את הכבוד ושאר ענינים אישיים 
שאינם מסטרא-דקדושה, הצידה. הבה נעבוד יחד 
למען רבינו מלכינו שליט"א, בהתגייסות מלוכדת 
 — ומעשיו  העם  לב  על  האמיתי  לקרב  כולנו  של 
הרי מי יודע אם לא לעת כזאת הגענו למלכות?!" 

למי שיש ספק — שילמד את השיחות!
שלוחי המלך בעיר נהריה — הרב ישראל בוטמן, 
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הרב נפתלי שפרינגר והרב 
את  הביעו  וילהלם  ברוך 
דעתם ותמיכתם בפעילות 
זו  במכתב מיוחד ששיגרו 
השלוחים  חבריהם  אל 
הקודש  ארץ  ברחבי 
תחת  תשנ"ג,  טבת  בכ' 
הכותרת "ברוך הבא מלך 

המשיח" נכתב: 
חב"ד  בית  פעילי  "אנו 
כ"ק  שלוחי  נהריה,   —
המשיח  מלך  אדמו"ר 
בזה  מביעים  שליט"א, 
ברור  באופן  דעתנו  את 
ניסיון  ומתוך  ומוחלט, 
לפרסם  שיש  בשטח, 
בעוז  חוצות  כל  בראש 
המשיח  שמלך  ותעצומות, 
כ"ק  והוא  עימנו  נמצא 

אדמו"ר שליט"א כפשוט, ושיש לומר ולזעוק 'יחי 
ועד',  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו 

ומתוך שירה וזמרה. 
כפי  שליח  של  תפקידו  שזה  ופשוט  וברור 
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  לנו  שהורה 
בשיחתו הידועה בכינוס השלוחים דאשתקד. וברור 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  מחכה  אלו  נשגבים  שלרגעים 
שפשוט  עצתנו   — בדבר  ספק  שיש  ולמי  המשיח, 

ילמד את שיחות כ"ק אד"ש בפנים!" 
ארץ הקודש — מוכנה להתגלות!

לחיזוק  ה"כינוס  בעת  מכן,  לאחר  וחצי  כחודש 
ההתקשרות" שהתקיים ב- 770 בט"ז שבט, התייחס 
ומסקנותיה  בנאומו לאירועי השיירה  נחשון  הרב 
ואמר: "בארץ ישראל יכול הרבי לבוא בצורה הכי 
גלויה! אין שום בעי', וכולם יקבלו את פניו באופן 
שאני  עלי  שאומרים  "ולמרות  ביותר.  הנעלה 
מנהל  על הקרקע",  "רגלים  עם  אני  פנטזיונר — 
וטנקים שעובדים עם 800  מוסד של 80 שלוחים 

ישובים ומאה אלף ילדים. 
וקיימים  נוסדו  המוסדות  וכל  ליובאוויטש  כל 
המשיח,  כמלך  יתגלה  שהרבי  הזה  הרגע  בשביל 
לכ"א  יש  אמנם  ולכן  חיים.  לנו  למה  זה  ובלי 

חשבונות, אבל מה שלכה"פ 
כזה  ברגע  מאתנו  מצפים 
להשליך  נאלץ  שהרבי   —
שנתרומם   — מנגד  חייו 
ונסתכל  מהחומריות  מעט 
בעיניים מפוכחות היכן אנו 
חתם  דבריו  את  נמצאים". 
'יחי  בהכרזת  נחשון  הרב 

אדוננו' משולשת. 

נתלה  הבאים  בשבועות 
גם  הבא'  'ברוך  שלט 
לצד  המלך,  פני  מול  אל 
באותה  ב- 770.  המרפסת 
מידידי  א'  הלחין  תקופה 
החסיד  הטנקים,  ותומכי 
ר' גרשון פרנקל את השיר 
אותו  ומכר  הבא'  'ברוך 
אברהם  ר'  החסידי  לזמר 
את  וכבש  שהלך  השיר  את  לפרסם  שזכה  פריד 
הציבור — כהמשך ישיר לשיירת הטנקים בסיסמה 

זו.

•     •     •

החנית  בחוד  ניצבים  הטנקים  היום,  ועד  מאז 
רכבים  מכמה  שהחלה  הפעילות  הרבי.  צבא  של 
שכורים, וטנק אחד ופשוט שנשלח לארץ, שגשגה 
וגדלה. כיום בארץ הקודש ישנו צי שלם של רכבי 
לאות  וללא  'ניידות חב"ד' שעוסק מבלי הפסקה 

בהפצת יהדות.

כאז גם היום, ניצבים ה'טנקיסטים' הכן, לממש 
צדקנו.  פני משיח  קבלת  העיקרי —  את תפקידם 
חדורה  עוצמתית  ושיירה  שגרתית  פעילות  כל 
בפרסום בשורת הגאולה והגואל. כאז גם היום הם 
האמונה  דגל  את  לשאת  והראשונים  ה'נחשונים' 

בגאון.

עומדים הכן לרגע הנכסף, אז ישירו שוב את אל 
מול פני הקודש.

"חיילי אדוננו, מורנו ורבינו, חיילי משיח, משיח 
צדקנו. הוא יוליכנו בטנק'ן לארצנו, עם המבצעים 
מורנו  אדוננו  "יחי  ויגאלנו"  יבוא  בידינו.  ונש"ק 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!"
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