
הפסק דין הראשון

ביקשו  באסיפה  נחשון:  דוד  הרב  מספר 
ששלושה אנשים יסעו לרבי ויבקשו מהרבי 
מר’  אז  ביקשו  בתחנונים.  ההתגלות  את 

זושא  ור’  פלס  טוביה 
שאסע  ממני  וגם  ריבקין 
אתם לשם בשם הציבור. 
מהמשתתפים  אחד 
עם  לאסיפה  בא  אפילו 
כרטיס טיסה לרבי לבקש 
לארץ...  לבוא  ממנו 
טעם  שום  שאין  אמרתי 
הדבר  לרבי.  כך  לנסוע 
היחידי שבגללו יש טעם 
באם  הוא  ולבקש  לנסוע 
ביד,  משהו  או  פס”ד  יש 
ולהתחנן  לבוא  שנוכל 

ולבקש מהרבי.

טאוב  אבי  ר’  כאחי  ידידי  עם  יחד  יצאתי 
לשליחויות  איתי  יחד  אותו  מינה  )שהרבי 
רבות, הן השליחות של הטנקים וצבאות ה’ 
מספר  במשך  לרוסיה  שליחויות  והן  בארץ, 
הרבי בשנים  ענינים של  כמה  לפעול  שנים, 
לרב  והלכנו  הקומוניזם(  התפוררות  שלפני 

של  המרא-דאתרא  אשכנזי  שמואל  מרדכי 
כפר חב”ד, מיד אחרי האסיפה. 

גם הרב חשב שצריכים לעשות 
את זה, ומיד התיישב והתחיל 
לכתוב, בפרט שלאחר האסיפה 
בכפר  מנחם  בבית  ישבנו  עוד 
למרות  העניין.  על  חב”ד 
נח  קצת  הוא  שעה  שבאותה 
הרי מיד כשהגענו והצענו את 
והתחיל  התיישב,  הוא  העניין 

להכין את פסק הדין. 

מאורעות  סדר  התחיל  כאן 
היו  שלא  שאנשים  מדהימים 
מודעים  לא  התמונה  בתוך 
במוצאי  יושבים  אנחנו  לזה. 
להתקשר  מנסה  והרב  בלילה,  מאוחר  שבת 
שלוש  שתיים,  אחת,  כבר  השעה  לרבנים. 
בוקר, מתקשים להשיג את הרבנים,  לפנות 
ומי שמדברים איתו מפחד, זה היה פס”ד די 
שהרבי  בפס”ד  לקב”ה  שמצווים  מהפכני, 
מלך המשיח חייב להתגלות. אבל הבנו שכאן 
צריך להיות עניינים של אורות דתוהו בכלים 
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דתיקון, וגם הרב אשכנזי ע”ה ראה את הענינים 
הלכה  פוסקים  רבנים  כאשר  שהרי  כזו,  בצורה 
למטה, מקיימים זאת למעלה, וזה מתקבל אצל 

הקב”ה ופועל בעולם.

טלפונים והתייעצויות לכל העולם 

צילצלתי לכמה חברים מכל העולם  לאחר מכן 
שידעתי שהם “המשוגעים לדבר”, מה שנקרא 
מהקומנדו, שמוכנים למסור את הנפש, ודיברנו 
שחייבים לעשות פעולה שתכריח את ההתגלות. 
ועוד  חשאית,  בצורה  להפגש  שצריכים  חשבנו 
לפני ב’ אייר צריכים לגמור את העניין ויהי מה. 
שחתם,  אחד  רב  של  הפס”ד  את  לנו  היה  כבר 
אמנם רב חשוב, הרב של כפר חב”ד, וכבר היה 
רגועים,  היינו  לא  עדיין  אך  לבוא,  מה  בשביל 
בית- כמו  שיהיה  רבנים  שלושה  לפחות  רצינו 

דין.
 

אייר  ב’  בבוקר  שבחמש  יעד  תאריך  קבענו 
בקראון-הייטס,  הניידות  של  במשרד  נפגשים 
לפנות בוקר שאף אחד לא יראה אותנו. אחד היה 
צריך להגיע מאיטליה - ר’ שלום בער פרידמן, 
אחד מברזיל - ר’ לייבל זאיאנץ, ר’ משה סלונים 
גרליק  מענדל  גרשון  שהרב  ודיברנו  יורק,  מניו 

הרב של מילאנו יגיע, ור’ יענקל טילסון.

לנסוע  מוכנים  תמיד  שהיו  בקבוצה  מדובר 
המיוחד  אחד  הזכרתי  הרבי.  של  בשליחויות 
מהם, שבקרוב בתחיית המתים נתראה אתו, ר’ 
שלום בער פרידמן ממילאנו, שהיה פרטיזן משך 
כל שנות המלחמה ביערות רוסיה. שמעתי ממנו 
פעם במשך לילה שלם סיפורים על מה שעבר 
עליו ברוסיה, שפשוט לא שמעתי בחיי סיפורים 
חזקים  הכי  החיילים  אחד  היה  כאלו.  מרתקים 
בעלי מסירות נפש של הרבי מלך המשיח. הוא 

דרך  מרוסיה  בעולים שיצאו  הרבה  וטיפל  פעל 
ואונו  הונו  כל  ואת  באיטליה,  עולים  מחנות 

השקיע לטיפול בהם.

באותו לילה כשדברתי איתו מכפר חב”ד, חשבתי 
נסעתי  מיד.  ואצא  הפס”ד  את  ביד  לי  שיהיה 
לחצי שעה הגעתי הביתה לקחתי את הפספורט 
ר’ אבי  ויצאתי בחזרה לדרך. בדרך עברתי דרך 
טאוב בנתניה ודפקתי אצלו לפנות בוקר בבית, 
רוצה  אתה  אומר,  אתה  מה  אבי,  לו:  אמרתי 
להצטרף? אני הולך לעשות דבר כזה, פס”ד יש 
לנו רק מרב אחד, ואני לא יודע אם אנו חוזרים 
לכאן בכלל, אינני יודע מה יהיה אחרי מה שאנו 
את  שבטוח,  מה  אבל  עכשיו,  לעשות  הולכים 
זה אני הולך לעשות. אבי אמר לי: תראה, אתה 
יודע שאני לא מבין גדול בדברים האלה, באשר 
תלך, אלך... כל השנים אנו הולכים ביחד, הרבי 
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לעשות  תחליט  שאתה  מה  ביחד,  אותנו  שם 
אעשה גם.

רכז  עם  דיברתי  לנצרת-עלית  כשהגעתי 
]=קצין  הקמב”צ  חב”ד,  בניידות  הפעולות 
ביקש  הוא  הראל.  שמריה  ר’  מבצעים[ 
תדע  אבל  בסדר,  לו  אמרתי  לעניין.  להצטרף 
שני  ביום  ואחראית.  גורלית  מאד  נסיעה  שזו 
לרבי  פקס  שלחנו  הנסיעה,  לפני  שעה  בלילה 
את  לפעול  כדי  נוסעים  שאנו  המשיח  מלך 
כמובן  שנצליח.  ברכה  ומבקשים  ההתגלות 
לא חכינו לתשובה, כי כשאומרים עשו כל מה 
ביכולתי או  זה  שביכולתכם, לא שואלים האם 
שמבינים  מה  לעשות  צריך  אלא  ביכולתי,  לא 
ראינו  דתיקון.  בכלים  דתוהו  דאורות  באופן 
שעד שלא נלך בפועל ממש לא יהיה שום דבר. 
יחד עם זאת, כאמור, הרב אשכנזי אמר שהוא 
מעוניין שאם מגישים את זה לרבי, שיהיו שם 

לפחות עוד שני רבנים.

יצאנו לדרך ביום שני בלילה אור ליום שלישי 
בבוקר  בחמש  נפגשנו  שסכמנו  כפי  אייר.  ב’ 
מאות  אחרי  יורק.  בניו  הניידות  של  במשרד 
אבל   - כו’  ובשליחויות  לרבי  שנסענו  פעמים 
הרגשה כזו חשובה ותחושת שליחות כה נעלית 

מעולם לא הרגשנו.

מענה לר’ טובי’ פלס ור’ זושא ריבקין על פתק מיוחד שהכניסו בשם אנ”ש
דאה”ק, בהמשך לשיחת אור לכ”ח ניסן, בצירוף כרטיס-טיסה עבור כ”ק

אדמו”ר שליט”א לבוא לאה”ק עוד ביום ראשון :
כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א סימן את מה שכתבו “מצו”ב כרטיס הטיסה”,

וכתב:

להחזיר, כפשוט
כי לא בזה מדובר כלל וכלל כפשוט עוד יותר

אזכיר עה”צ

מענות קודש

הפסק דין  - חתום ע”י הבד”ץ דקראון הייטס, בתאריך ט”ו 
אייר התשנ”א.


