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אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה!

הגליון השני בסדרת 'קבצי חודש השביעי  ברגשי גיל ושמחה הננו מוציאים לאור את 
בליובאוויטש תשע"ד' הנקרא בשם "להשבית אויב ומתנקם".

בקובץ שלפנינו סקירה היסטורית ראשונית מסוגה, מקיפה ומרתקת, במלאת 40 שנה 
לניסי מלחמת יום הכיפורים ולסדרת הפעולות השמיימיות והנבואיות שניהל כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א בקיץ שקדם לה.

בין פרקי הקובץ ניתן למצוא תשובות לשאלות מעניינות רבות: 

מתי וכיצד ניבא הרבי את הניצחון של עם ישראל על אויביו במלחמה שפרצה בעיצומו 
אנשי  עם  משעה,  למעלה  במשך  תורה  בשמחת  הרבי  דיבר  מה  על  הקדוש?  היום  של 
את  יכבוש  שצה"ל  ושוב  שוב  הרבי  תבע  מדוע  בארצות-הברית?  הישראלית  הקונסוליה 
דמשק ולו לזמן קצר? מה הסיבה שלא מפרסמים את הניסים הגדולים שאירעו במלחמה? 

ועוד ועוד...

התרחשות  סדר  פי  על  כללי  באופן  מוגשת  והיא  ברוק  חיים  ידי  על  נערכה  הסקירה 
את  סוקר  לדוגמא,  הראשון,  )הפרק  מסויימת  זמן  תקופת  כולל  פרק  כשכל  המאורעות, 

התקופה שבין ערב חג השבועות ועד שבת חזון ה'תשל"ג וכן הלאה(. 

בין פרקי הקובץ שולבו תמונות, אך לעיתים הובאו אלו רק כדי להמחיש את הענין ולא 
תמיד הן שייכות לזמן התרחשות המאורעות. במהלך הסקירה שולב יומן מאירועי תשרי 

תשל"ד המתפרסם לראשונה.
• • •

תקוותנו ובטחוננו שקובץ זה יוסיף חיזוק באור וחום האהבה ותוקף ההתקשרות לכ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אצל כאו"א מאנ"ש ותלמידי התמימים, ויחזק את האמונה 
ועוד והוא העיקר שנזכה  זה )משיח( בא",  והציפייה להתממשות נבואתו העיקרית "הנה 
תיכף ומיד לקיום היעוד "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" בגאולה השלימה, ואזי 

נכריז לפניו כולנו בשמחה ומתוך פנימיות נקודת לבבנו את ההכרזה שהיא תמצית חיינו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ועד חיילי בית דוד
770 בית משיח, בית חיינו

 ימֹות המשיח, שלהי ה'תשע"ג,
 שנת הקי"ב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,

ברוקלין נ.י.

 אש"ל – הכנסת אורחים 
מחלקת הוצאה לאור

פתח דבר



תשל"ד – תשע"ד40 שנה



מלחמת יום הכיפורים:

 הרבי זורק
את השטן מבית דין 
של מעלה... 

מי הם הנמענים המפתיעים של המכתב הנדיר 
שכתב הרבי בקיץ תשל"ג? מהי ההוספה בכתי"ק 
של הרבי על המכתב כללי, אותה ביקש להעביר 
לארץ הקודש בדחיפות לפני יום כיפור תשל"ד? 
מתי וכיצד ניבא הרבי את הניצחון של עם ישראל 
על אויביו במלחמה שפרצה בעיצומו של היום 
הקדוש? • חיים ברוק מגיש סקירה היסטורית 
מרתקת, המקיפה לראשונה את הסיפור המלא, 
במלאת 40 שנה לניסי מלחמת יום הכיפורים 
ולסדרת הפעולות השמיימיות שניהל הרבי מלך 
המשיח בקיץ תשל"ג • "להשבית אויב ומתנקם" 

פרולוג
תמוז  י"ב  של  הצהריים  אחר  בשעות 
ה"פרזידנט"  שז"ר,  זלמן  מר  צעד  ה'תשל"ג 
המשתלבות  האבנים  על  ישראל,  'מדינת'  של 
השוכן  המפורסם  האדום  הבנין  שבחצר 
במיקום  'קראון-הייטס',  שכונת  של  בטבורה 

מרכזי בשדרת "איסטערן פארקווי" הסואנת. 

של  למשכנו  שהגיע  שז"ר,  של  התרגשותו 
לב כל ישראל, "נשיא )הדור( זה מלך" המשיח, 
גבולות.  ידעה  לא  ממלכתי-חסידי1,  לביקור 

בחמימות  קיבלו  לכיוונו,  מ-770  יצא  הרבי 
נדירה והכניסו לחדרו. מאוחר יותר קרא לכמה 
והציגם  ב-770  זמן  באותו  ששהו  מהשלוחים 
בפניו. הרב בנימיני מברזיל, שזכה להיכנס אל 
הקודש פנימה, סיפר שהרבי אמר לשז"ר: "כאן 
זה האו"ם האמיתי. הדברים נחתכים לא בבנין 

הזכוכית במנהטן, אלא בחדר הזה"...

שז"ר  שהה  רצופות  שעות   12 במשך 
ישב  בהן  שעות  שש-שבע  מתוכן  הרבי,  עם 

למרות  הרבי,  ליד  בהתוועדות 
ואנשי  עוזריו  של  הפצרותיהם 
למנוחה.  שיפרוש  <<הביטחון 
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פרק א

הקדמת רפואה למכה
ערב חג השבועות – שבת חזון תשל"ג

עניינים שמיימים מבית מדרשו של הרבי

קיץ תשל"ג. תלמידי התמימים שזה לא מכבר זכו להגיע לראשונה ל'בית חיינו' למשך 
שנה תמימה, כדי ללמוד סמוך ונראה למקום בו פועם לבו של העם היהודי, החלו לחוש 
כי משהו לא שגרתי מתרחש. אפילו אלו מבין התמימים שחוש ריחם החסידי טרם הספיק 

להתפתח די הצורך, קלטו כי משהו מיוחד במינו קורה.12

נקודת הציון הבולטת ביותר לכך הייתה ההתוועדות הפתאומית של ערב חג השבועות. 

1( שהי' לביקורו האחרון אצל הרבי, קודם פטירתו של שז"ר בי"ט תשרי תשל"ה.

2( שיחות קודש תשל"ג ח"ב ע' 249 ואילך – בלתי מוגה – בתרגום חופשי ללה"ק.

"להשבית  הענין של  אודות  רבות  באותה התוועדות התבטא הרבי 
אויב ומתנקם", ובין השאר אמר2 )בתרגום חופשי ללה"ק(: 

"הנקודה של מאמר זה )שנאמר בפורים קטן תרפ"ז( היתה . . מפי עוללים ויונקים 
יסדת עז להשבית אויב ומתנקם" והוא מיד מתעכב במאמר על השאלה: להשבית 
אויב ומתנקם . . לכאורה נדרש לכך אנשי צבא, שצבא מתחיל . . מבן עשרים שנה, 
וכאן אומר הפס' שהדרך היחידה "להשבית אויב ומתנקם" – זהו ע"י "מפי עוללים 
והלימוד של עוללים  ויונקים הוא שהדיבור  והפי' הפשוט של עוללים  ויונקים"... 

ויונקים ישבית את האויב ומתנקם, ועל זה הי' בנוי כל המאמר". 

לקחת  שצריך  העיקרי  הענין  מהו   – לחפש  ומיותר   – הוראה  באה  גם  "שמזה 
בעצמו אמר,  והגאולה  בעל השמחה   .  . י"ב-י"ג תמוז?  עם  מהתוועדות שקשורה 
וברבים, שזהו הענין של "מפי עוללים ויונקים יסדת עז" . . ואומרים שזה לא ענין 
של הידור במצוה, וזה לא ענין שבין כל הענינים הוא עושה גם את זה, אלא בזה 

"תלוי" ה"להשבית אויב ומתנקם"...

בתום ההתוועדות נכנס שז"ר שוב עם הרבי לחדרו הק' למשך כשעתיים, ובסופן 
ליווהו הרבי למכוניתו והוא נפרד מהרבי בבכי. מאוחר יותר סיפר שז"ר למלוויו 
כי תמה בפני הרבי בחדרו לאחר ההתוועדות, מדוע דיבר כל כך  בדרכם למלון, 
לא  "הרבי  אותו.  שאלתי  פתאום"?  קרה  "מה  ומתנקם':  אויב  'להשבית  על  הרבה 
ענה לי", תיאר שז"ר, "אבל הוא הסתכל עליי במבט מאוד רציני וכמה דמעות זלגו 

מעיניו" – – –

פרק א

>>
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להשבית אויב ומתנקם

חשוב לדעת כי עד לאותה תקופה כל אותם מושגים קדושים של 'מבצעים', 'פסוקים' או 
'כינוס ילדים' עוד לא הופיעו בלקסיקון. המבצע היחיד שהיה מוכר לאלו שלא שירתו בצבא 
)ומוכר עוד יותר לאלו שכן...( הינו 'מבצע תפילין', שהחל מספר שנים קודם לכן בערב 

מלחמת ששת הימים.

באותה התוועדות פתאומית החל הרבי מלך המשיח לפתע לדבר על חינוך ילדי ישראל 
בסגנון כזה שבשנים הבאות היו מכתירים אותו ללא ספק כ'מבצע חדש'... הרבי התבטא כי 
מדובר ב"הצלת נפשות ממש" ופנה בקריאה נפשית לכל חסיד ולכל מי ששומע את דבריו, 

לעשות כל מה שביכולתו כדי שבחופשת הקיץ הקרובה יקבל כל ילד יהודי חינוך תורני.

בין הדברים יוצאי הדופן, שביטאו את החשיבות הגדולה שהוא מייחס לקריאתו, אמר 
הרבי3: 

"כדי לזרז את זה, והעיקר כדי לזכות במצוה רבה של פקוח נפשות ממש – כל ההוצאות 
הקשורות בהקמת מחנות קיץ לילדים וילדות שבאו מאחורי מסך הברזל, מחנות קיץ שבהם 
ילמדו תורת ה' ומצות ה', והנהגתם תהי' כרצון ה', ישתתפו – בל"נ – בין עשר לעשרים 
אחוז מההוצאות הכספיות הקשורות בזה, בלי שום חילוק אם יעשו זאת בנוסח זה או בנוסח 
אחר – ישנם הרי י"ב שבטים וכמה נוסחאות – אם רק זה יהי' ע"פ התורה והמצוה, בין אם 

זה יהי' בנוסח ליטאי או געליצייאני או פוילישע או אפילו ליובאוויטשער"...

ה'פצצה' הגדולה, שאז עדיין טרם שיער אי מי מה היא טומנת בחובה, הגיעה באמצע 
השיחה, כאשר קרא הרבי בהתרגשות גדולה את הפסוק "מפי עוללים ויונקים יסדת עז", 
בהדגשה גדולה על הסיומת – "להשבית אויב ומתנקם"... מאז, שבת אחרי שבת, התוועדות 
אחרי התוועדות, במשך כל הקיץ, דיבר הרבי בלהט גדול על הענין הזה ותבע, ביקש והתחנן 

3( שיחות קודש תשל"ג ח"ב ע' 172 – בלתי מוגה – בתרגום חופשי ללה"ק.

"הרבי הסתכל עליי במבט רציני ודמעות זלגו מעיניו"... שז"ר נכנס עם הרבי להתוועדות י"ב תמוז תשל"ג
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דרך  ילדים בכל  לפעול עם 
תורה,  בלימוד  אפשרית: 
בקייטנות  צדקה,  בנתינת 
וברישומם  קיץ  ובמחנות 

לחינוך על טהרת הקודש.

באותה  הקודש  בארץ 
השאננות  רגשי  היו  תקופה 
היתה  בשיאם.  והביטחון 
רגועה  הכי  התקופה  זו 
מבחינה ביטחונית ואיש לא 
אפשרות  על  לחשוב  רצה 
להשבית  גשמי  צורך  שיהי' 
בארץ  אנ"ש  ומתנקם.  אויב 
השיחות  על  ששמעו 
התרגשו מאוד וכולם הבינו שמדובר כאן כפי הנראה בענין "שמיימי", אולי קטרוג בעולמות 
העליונים... לא עלה בדמיונו של איש שהדבר קשור עם איום בטחוני או מלחמה. במילים 

אחרות, שום אויב ומתנקם לא נראה באופק.

"הקדמת רפואה למכה – הדרך להשבית אויב ומתנקם"

אך ככל שחלפו הימים הלכה הפליאה וגברה. פתאום החלו לקלוט שאין זו התבטאות 
יותר ככל שעובר הזמן. בי"ב סיון פנה  'דרמטית'  חד-פעמית, והקריאה של הרבי נעשית 
הרבי במכתב כללי לכל עסקני החנוך הכשר: "בהמשך להמדובר ומודגש . . ארשה לעצמי 
להוסיף בזה, ענין שהזמן גרמא, אשר חוב קדוש על כל אחד ואחת שהיכולת בידם לעשות, 
וזכות גדול, לעשות כל התלוי בהם, אשר כל בן ובת בישראל יתחנכו בחינוך על טהרת 
הקודש . . כל השתדלות בזה ויגיעה – כדאיות הן. ובודאי יקויים בכל זה: יגעת ומצאת"...

באותו יום פנה במכתב נוסף לעסקני אנ"ש והנהלות מוסדות חב"ד: "ומהנכון שלר"ח 
תמוז, הוא חודש הגאולה, הבע"ל יגמרו כל התכניות וההכנות וכו' לעבוה"ק האמורה, ולימי 
הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל – תהיינה כבר כו"כ פעולות ממש. וכל המרבה ה"ז משובח . . 

כדאי שבכל עיר ועיר יהי' ועד שיקשר את העושים והמעשים"...

כעבור מספר ימים, בי"ז סיון, פונה הרבי בדרישה דומה גם לתלמידי הישיבה: "חוב קדוש 
ישיבות תומכי-תמימים,  וחניכי  וכמה על תלמידי  ועל אחת כמה  כאו"א,  גדול על  וזכות 
לעשות את התלוי בהם . . אשר כל בן ובת בישראל יתחנכו בחינוך על טהרת הקודש. ובפרט 

בימי חדשי הקיץ אשר אז אפשרויות מיוחדות לעשות ולפעול בזה רבות ונצורות"...

ומיד כשנפתחו מחנות הקיץ, כותב הרבי, במוצש"ק ט"ו תמוז תשל"ג: "אבוא בזה עוה"פ 
להזכיר על המדובר בזה כמה פעמים בגודל החשיבות וגודל ההכרח וגודל הזכות לעשות 
ובנות ישראל וביתר שאת וביתר  כל האפשרי בחינוך על טהרת הקודש של כאו"א מבני 

"בעקבות קריאתו של האדמו"ר מלובאביץ'". העיתונות מדווחת על הפעולות



גליון ב | 11 

להשבית אויב ומתנקם

של  בחינוך  מתחיל  עז, 
גם  וכמובן  קטנים,  קטני 
עוללים  מפי  ממש"נ: 
)ואין  עוז  יסדת  ויונקים 
גו'  תורה(  אלא  עוז 
ומתנקם אויב   להשבית 

. . ושייכות מיוחדת בזה 
המצרים"  "בין  לימי  גם 
ובאים,  הממשמשים 
הקדמת  חז"ל  בסגנון 
שהרי  למכה,  רפואה 
זוהי הדרך להשבית אויב 

ומתנקם"... 

מיותר לציין כי סיומת 
זו של המכתב היתה בלתי שגרתית ובלתי מובנת כלל. עובדה מיוחדת נוספת: במהלך ימי 
הקיץ קבעו בכניסה ל-770 קופת צדקה ומאז החל לחלק לילדים מטבעות לצדקה בכניסתו 

לתפילת שחרית ובתחילה אמר "א דאנק" ]=תודה[ לאלו ששמו בקופה. 

אגרת אישית לכל ילד וילדה יהודיים

אך השיא היה בערב ימי בין המיצרים, ט"ו תמוז ה'תשל"ג, כאשר שלח הרבי מכתב בלתי 
שגרתי, שתוכנו היה נדיר עוד יותר מההפניה בראשו לאלו שאליהם היה ממוען: המכתב 
פנה "לכל אחד ולכל אחת מהתלמידים והתלמידות שעדיין לא הגיעו לגיל מצות – החונים 
בקייטנות ומחנות קיץ, בכל מקום ומקום", והכיל בקשה אישית מכל ילד וילדה יהודיים 

שיוסיפו בלימוד התורה ובנתינת צדקה כדי "להשבית אויב ומתנקם".

במהלך המכתב מתבטא הרבי בלשון בלתי שגרתית: "להשבית גם אותו האוייב שהביאנו 
הרבי  ביקש  המיוחד  המכתב  את  הזה"...  היום  עד  בעמנו  מתנקם  ועודנו  המיצרים"  ל"בין 

מהמזכירות להפיץ במאות אלפי עותקים בקרב כל הילדים היהודים בעולם.

וזה לשון המכתב הנדיר:

 – מצות  לגיל  הגיעו  לא  שעדיין  והתלמידות  מהתלמידים  אחת  ולכל  אחד  לכל   ]...[
החונים בקייטנות ומחנות קיץ, בכל מקום ומקום ה' עליהם יחיו. 

שלום וברכה!

התקוה חזקה שהינכם מנצלים ימי הקיץ להחליף כוח ולחזק הבריאות – בריאות הגוף 
ביחד עם בריאות הנשמה, הקשורים זה בזה. וכיוון אשר בריאות הנשמה קשורה בתורה, כי 
היא חיינו ואורך ימינו ובמצוותי' – עליהן נאמר וחי בהם – בודאי הינכם משתדלים בלימוד 

התורה ובקיום המצות ככל הדרוש. ובודאי תקויים ההבטחה – יגעת ומצאת.
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ימי  עם  נקודה בקשר  רצוני להדגיש  בפרט 
שבודאי   – ובאים  הממשמשים  המצרים"  "בין 
ידוע לכם פרשת ותוכן הימים האלה, והנקודה 
המיוחדה  הזכות  על  דעתכם  שתתנו  היא: 
זכות הנוגעת לכל עם בני  שיש לילדי ישראל, 
השלום:  עליו  המלך  דוד  דברי  פי  על  ישראל, 
אויב  להשבית  עוז  יסדת  ויונקים  עוללים  מפי 
שהביאנו  אויב  אותו  גם  להשבית   – ומתנקם 
ל"בין המצרים" ועודנו מתנקם בעמנו עד היום 
ידי  על  הוא  ולהשביתו  לנצחו  שהדרך  הזה, 

"עוז", היא תורתנו הקדושה הנקראת עוז, הנלמדת ובאה מפי עוללים וגו'. ועד כדי כך גדול 
כוחם, אשר, כהודעת חכמינו זכרונם לברכה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות 

של בית רבן, הבל שאין בו חטא, כלומר, של ילדי ישראל שלא הגיעו עדיין לגיל מצות.

ובהמשך להאמור יש לשים לב במיוחד לדברי נביאנו, חזון ישעי' בן אמוץ: ציון במשפט 
תפדה ושבי' בצדקה. אשר אחד הפירושים של "משפט" בזה הוא – התורה. זאת אומרת שעל 
וענין הצדקה  ובפרט מצות הצדקה, מקרבים הגאולה.  וקיום מצוותי',  לימוד התורה  ידי 

הוא, בדומה להאמור בתחילת המכתב, צדקה עם הגוף וצדקה עם הנשמה:

צדקה עם הגוף – כפשוטה, לתת צדקה לעניים, או להפריש לשופר של צדקה. וצדקה 
עם הנשמה היא להשתדל שיוסיפו החברים והידידים בעניני תורה ומצות, על ידי היות כל 

אחד ואחת מכם דוגמא חי', ולדבר עמהם בזה בדברים היוצאים מן הלב.

יהי' לי להיות שותף עמכם בזה, בקשתי לתת לכל אחד  גדול  כיון שעז רצוני ותענוג 
ואחת מכם מטבע במטבע המדינה שאתם נמצאים בה – השתתפותי במעשה הצדקה הנ"ל.

והשם יתברך יברך ויצליח את כל אחד ואחת מכם בכל האמור, ובפרט בהוספה בלימוד 
התורה ובמצות הצדקה, ובאופן דמוסיף והולך, אשר גם בשובכם מהקייטנות ומהמחנות 
לביתכם ובשנת הלימודים הבאה עלינו כולנו לטובה, תוסיפו כוח ובריאות בגוף ובנשמה 

גם יחד, מעשה קיום המצוות בהידור – וכל זה בשמחה ובטוב לבב.

ולשמחה,  לששון  אלה  ימים  שיהפכו  ישראל,  כלל  בתוך  כולנו,  נזכה  ממש  ובקרוב 
בגאולתנו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ 
וימלא כבוד השם את כל הארץ. )עד כאן לשון המכתב שהסתיים באיחול 'לבשורות טובות'(.

בו  קודם למכתב האחרון,  הגיע לצא"ח בארה"ק המכתב שצוטט  זמן קצר לאחר מכן 
כתב הרבי כי הפעולות שביקש שיעשו עם ילדי ישראל בבין המיצרים יהיו "בבחינת הקדמת 

תרופה למכה"... ובסיום הדגיש שוב כי "זוהי הדרך להשבית אויב ומתנקם".

כיום קשה להבין כיצד לאחר רמזים כה ברורים עדיין לא קלטו למה מכוונים הדברים, 
הסוחפים  הניצחונות  בעקבות  והשאננות  הביטחון  תקופה  שבאותה  בכך  נעוץ  הדבר  אך 

במלחמת ששת הימים שלטו בראש כל חוצות ואיום בטחוני נראה היה רחוק מהמציאות.

כיון שעז רצוני ותענוג גדול 
יהי' לי להיות שותף עמכם 
בזה, בקשתי לתת לכאו"א 

מכם מטבע במטבע 
המדינה שאתם נמצאים 

בה – השתתפותי במעשה 
הצדקה הנ"ל
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ההרגשה  וב-770 
לפעול  מכוון  שהרבי 
ידועים  בלתי  עניינים 
וגברה.  הלכה 
בשבת  בהתוועדות 
תמוז,  י"ב  שלאחרי 
בקשה  הרבי  הוסיף 
מוסד  שבכל  מיוחדת: 
יהיו  לקטנים  חינוך 
קופת גמ"ח וספרייה – 
וענינים  וצדקה,  תורה 
אלו יוסיפו ב"להשבית 

אויב ומתנקם". 

להתייחס  והחל  לילדים,  בקשר  בהוראות  רק  הרבי  הסתפק  לא  כבר  מסוים  בשלב 
שיערכו  הרבי  הורה  אב  חודש  מברכים  בשבת  למשל  כך  עצמם:  לילדים  בהתוועדויות 
התוועדות גדולה עם ילדים ואף נתן למטרה זו את ה'מזונות' והיין שנותרו מההתוועדות, 

ואמר: "שזה יהיה בשמחה ובטוב לבב להשבית אויב ומתנקם".

הרבי מוזג על בימתו 'לחיים' לכל הילדים

בעש"ק מברכים חודש מנחם אב, כתב הרבי לילדי ישראל מכתב נוסף: "בהמשך להמכתב 
מט"ו בתמוז ובעמדנו לפני ר"ח מנ"א ותשעה ימים הראשונים דחדש זה . . אבוא בזה עוד 
הפעם להזכיר . . שכל אחד ואחת מתינוקות בית ישראל יעשה כל התלוי בו . . ע"י התמדה 
ושקידה בלימוד התורה ושהלימוד יביא לידי מעשה . . ויהפכו ימים אלה לששון ולשמחה".

גם ב'שבת חזון' היה פלא מיוחד מסביב לילדים: פתאום אמר הרבי שכל הילדים שלפני 
ימזוג  בעצמו  והוא  הבימה,  על  יעלו  בהם חטא"  ויונקים שאין  "העוללים  מצווה,  בר  גיל 
לחיים לכל אחד מהם, והוסיף שהמבוגרים ימזגו אחד לשני, ע"ד שבימי החול נותנים צדקה 
א' לשני. כשסיים למזוג לילדים, אמר הרבי: "יהי רצון שזה יפעל להשבית אויב ומתנקם, 

כיון שהם תשב"ר ו'אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל של התינוקות שאין בהם חטא'".

בר"ח מנ"א, לקראת ביקורו של ר׳ דוד רסקין שי׳ בארה"ק, קיבל מהרבי את המענה הבא: 
״ידבר ע״ד הפעולות בכל העולם, ואיך לכבוש הצעירים בכל העולם וכו׳ מתחיל באה״ק 
ת״ו ושהצעירים והצעירות מצפים לזה, שעת הכושר מאין כמוה, מצות פקו״נ שהזמ״ג וכו׳, 
שהדגשתי כל זה כמה פעמים, ולאחרונה הודגש שכל הנ״ל מתחיל מקטני קטנים, וכמ״ש 

מפי עוללים וגו׳ וכו׳״.

לאחר מספר ימים השמועה על המאורע הנדיר התגברה על החוסר בפאקסים וטלפונים 
ישירים והגיעה לארץ הקודש. הדבר הפך, כמובן, לשיחת היום בקרב אנ"ש, אבל עדיין כל 

המחשבות היו על "בעלשם'סקע ענינים" שאין לאף אחד מושג מהם.

"בקשתי לתת לכל אחד מכם מטבע, השתתפותי במעשה הצדקה". הרבי והילדים
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פרק ב

מפי עוללים ויונקים
ח"י אלול תשל"ג – ראש השנה תשל"ד

כ"ק  הורה  שנה  באותה  תשל"ד.  הקהל'  'שנת  של  תשרי'  'תקופת  הגיעה  והכי  אדהכי 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לראשונה לחסידים רבים שיגיעו עם ילדיהם הקטנים, ואנ"ש 
"קהל  לבוא  החל  שבו  הראשון  התשרי  זה  שהי'  מספרים  שנים  באותן  חיינו  בבית  ששהו 
עצום" )יחסית, כמובן( של אורחים, ולא רק קבוצה כזו או אחרת הנבלעת בקהל המקומי. 
)חידוש נוסף של תשרי באותה שנה, שהרבי הסכים לראשונה להתפלל על בימה מוגבהת(.

כבר בהתוועדות של שבת ח"י אלול תשל"ג, לאחר שהרבי קידם את ראשוני האורחים 
בברכת 'ברוכים הבאים', החל לדבר על ה... ילדים. וכשהזכיר את הקשר בין הבעל-שם-טוב 
ואדמו"ר הזקן הי' זה כמובן שוב בהקשר לילדים, כאשר הבעש"ט הי' עוזר למלמד ואדמו"ר 

הזקן הקים קבוצות לימוד של גאונים וקרא לזה "חדר"... 

בין השאר אמר הרבי4: "בהמשך להמדובר בהתוועדויות הקודמות בהנוגע להשתדלות 
מיוחדת בהחינוך דבני ובנות ישראל שיחיו, ובמיוחד חינוכם של קטנים, ומתחיל מקטני 
ונכון שבימי אלול  טוב  הנה דבר   .  . היא שנת הקהל  הנה מאחר שהשנה הבע"ל  קטנים, 
ובפרט בימי הסליחות . . יארגנו "הקהל" לילדי ישראל, דהיינו לאסוף ילדים קטנים )"טף"( 
בין בנים ובין בנות, ועאכו"כ אלו שגדולים מטף, ולהסבירם . . בקשתי – ובודאי יפרסמו 
כל הנ"ל . . אפי' במקום שנמצא שם רק ילד א' ועאכו"כ במקום שנמצאים בו כו"כ מילדי 

ישראל, וע"ד שנא' "ברוב עם הדרת מלך" – מלכו של עולם".

"שיזרקו את השטן מבית דין של מעלה"

וכאן התבטא הרבי ביטוי מבהיל5: "וע"י סיום השנה באופן זה, הרי "מפי עוללים ויונקים 
יסדת עז גו' להשבית אויב ומתנקם", שיבטלו לגמרי )להשבית( כל הענינים הבלתי רצויים 
והקטרוגים, וע״ד מ"ש אדמו״ר הצ"צ על הפסוק ״ולא אבה ה״א לשמוע )כלל( אל בלעם 
המקטרג  לשטן  מעלה  של  דין  בית  ז״ל, שרדפו  הבעש״ט  בימי  שהי׳  הידוע  הסיפור  גו׳״, 
עז  יסדת  ויונקים  עוללים  מפי  ע״י  יהי׳  וכן  כו׳.  הקטרוגים  ממנו  לשמוע  רצו  ולא  לחוב, 
גו׳, שלא יצטרכו לשקו"ט וכיו"ב, מכיון שלא יהי' כלל המציאות של קטרוגים וכדומה – 

"להשבית אויב ומתנקם""...

ביומנים נכתב: "בסיום ההתוועדות לאחר פירוט כל ההוראות, אמר הרבי: "בתור הקדמה 
לכינוס של מפי עוללים – כל התינוקים והתינוקות שנמצאים כעת כאן שיאמרו לחיים"...

4( לקוטי שיחות חי"ד ע' 262.

5( לפי הנדפס – מוגה – בהוספות ללקוטי שיחות שבהערה הקודמת. 
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"וממש לפני שיצא מההתוועדות, לאחר שסיים לחלק לחיים לכל הילדים, התבטא הרבי 
בהתרגשות בולטת בביטוי חד-פעמי שזיעזע את כל הנוכחים: "ועל ידי שיסיימו את השנה 
באופן כזה, ישביתו אויב ומתנקם . . ויבוטלו כל הענינים הבלתי רצויים . . וכל הקטרוגים 
שיכולים להיות, וכמו שכתוב ולא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם . . שיזרקו את השטן 

מבית דין של מעלה"...

הפתעה  היתה  נצבים-וילך,  פ'   – סליחות  שבת  מכן,  שלאחר  השבת  של  בהתוועדות 
מסעירה ובלתי צפויה. עד אז המושג – המוכר כל כך כיום – פשוט לא היה קיים, ופתאום 
הורה הרבי לעשות 'כינוסי ילדים' בימי הסליחות ובעשרת ימי תשובה "כדי להשבית אויב 

ומתנקם בדחיפות הכי גדולה".

במכתב  גם  שביקש  )כפי  שלו)!(  שלוחים  בתור  צדקה  יתנו  שהילדים  ביקש  גם  הרבי 
ששלח לילדים עצמם בערב ימי בין המצרים, כאמור לעיל( וכן קבע בעצמו את מהלך ותוכן 
הכינוסים )והי' זה הרי עוד קודם שבחר את 12 הפסוקים בשנת תשל"ו ולפני שהקים את 
"צבאות השם" בשנת תשמ"א(. וזו היתה מתכונת הכינוס שנקבעה ע"י הרבי: תורה, תפילה 
וצדקה, אמירת הפסוקים "שמע ישראל", "ברוך שם", "תורה ציוה" ו"אבינו מלכנו" )הקצר(.

הרבי מחבר 'בעל-שם'סקע נוסח' לכינוס הילדים

פרט נוסף נדיר להפליא: הרבי חיבר נוסח מיוחד שהתחיל במילים "אמר הבעל-שם-טוב" 
על מנת שאותו יאמרו כל הילדים בכינוס. כל אלו ופרטים נוספים שביקש הרבי הופיעו גם 

במכתב מיוחד שהתפרסם לקראת שבת סליחות, ותוארך ללאחר שבת ח"י אלול תשל"ג.

וזה לשון המכתב שמוען ל"כבוד עסקני החינוך הכשר אשר בכל אתר ואתר":
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]...[ בקשתי רבה בזה והצעתי – בקשר לימי רצון ורחמים אלה ומיוסד על דברי חז״ל 
גודל הענין של הבל תשב״ר שהעולם מתקיים בשבילו, באחד מימי הסליחות )באם אפשר 
ביום הראשון( – לכנס בנים ובנות שלפני בר )בת( מצווה להשתדל ובמרץ שיגדל המספר 

ככל האפשרי,

דהכנה מתאימה  וזמן  השנה  דראש  )תחלת( השבוע  שזהו   – הבנתם  לפי   – להסבירם 
לר״ה, )שאז כאו״א מקבל עליו מלכות השם על כל השנה לשמור מצותיו וכו' והשם מברך 
את כל בנ״י בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה(. ובפרט שזמן סגולה הוא וכביאור 
אדמו״ר הזקן שבימים אלה הקב״ה הוא, כביכול, כמשל המלך שנמצא בשדה שאז רשאין כל 

מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות.

ולכן מבקשים את כאו״א מהמשתתפים בכנס זה לומר ביחד ובחיות: 

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב.
שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
אבינו מלכנו אבינו אתה. אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו רחם עלינו. 
אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך הגדול והושיענו. 

אח״כ יבאר כאו״א מהמכנסים בכתתו )או אחד בקול רם לכולם(: אמר הבעש״ט: יעדער 
איד קומט אויף דעם עולם הזה החומרי מיט א געוויסע שליחות פון תורה אור, תורה ליכט, 
און מיט אט דער שליחות פון תורה ומצות גייט ער ארום און פארט ארום, הן בא זיך אין 

שטאט און הן וואוהין און בא וואס פאר א געלעגענהייט ער פארט.

אלפי ילדים נענו לקריאתו של הרבי. כינוס הילדים בכותל "קריאה מיוחדת שנתקבלה מהרבי מלובביץ"
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]=אמר הבעל-שם-טוב: כל יהודי בא לעולם הזה החומרי בשליחות מסוימת של תורה 
אור, ובשליחות זו בתורה ומצוות הוא הולך ונוסע סביב תורה ומצות הן בעירו והן במקום 

מגוריו והן במסעיו[.

בכתיבה  ושיתברכו  ובהצלחה;  ובזמנה  בעתה  זו  שליחות  שימלאו  לכאו״א  ומאחלים 
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. ובקשתי כפולה אשר אח״כ יתנו לכאו״א ב׳ מטבעות, 
א׳ מתנה ממני – בהצעתי )אבל לא תנאי( שהם יתנוה לצדקה; וא׳ – בבקשה שלי שימסרוה 

בתור שלוחי לצדקה.
 בכבוד ובתודה רבה ונפשית על כהנ״ל
 ובברכת הצלחה בכהנ״ל ולבשו״ט בזה
ובברכת כתיבה וחתימה טובה

וטוב ונכון – לעשות גם באחד מימי עשי״ת ככל הנ״ל, אלא שבמקום הענין דמלך בשדה 
– להסבירם שעל ימים אלה נאמר: דרשו ה׳ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב וכביאור אדמו״ר 
הזקן בזה שאז הוא כמשל קירוב המאור אל הניצוץ – נפש האלקית אשר בכל אחד ואחת 

מבני ישראל. )עד כאן לשון המכתב(.

כינוסי ילדים באווירת 'התעוררות רחמים'

הרה"ח ר' זמרוני שי' ציק, תיאר את רגשותיו והתרשמותו מהכינוס שנערך על פי הוראת 
הרבי בארץ הקודש ליד הכותל המערבי: "נכחתי באותו כינוס ביום א' דסליחות תשל"ג. 
מאז הייתי ב"ה בהרבה כינוסים, אבל את המעמד הזה לא אשכח לעולם. אני חושב שכאשר 
ו"אבינו מלכנו" ואמרו מילה במילה את הנוסח שהרבי כתב ״אמר  הילדים צעקו "שמע" 
הבעש״ט״ – כולם כבר התחילו להבין שכל הרעש שהרבי עשה במשך הקיץ וההוראה הזאת 

"בקשה שהגיעה בשיחה טלפונית מיוחדת". העתונות מדווחת על קריאתו של הרבי בקשר לתשעת הימים
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ובהחלט  דמילתא׳,  ׳לרווחא  טובים  דברים  סתם  לא  הם 
התעוררות  נחוצה  זה  שבזמן  בתחושה  מהכותל  יצאנו 
רחמים רבים. הייתי אומר שכל מי שניחן במעט חוש חסידי 
הרגיש היטב ש״משהו קורה פה״, אבל מובן שאיש לא שיער 

ולא חלם מה יקרה בעוד פחות משבועיים לאחר מכן"...

התקופה  אותה  ביומני  מתואר  ב-770  הכינוס  גם 
קרא  ע״ה  חן  בערקע  ר׳  החסיד  כאשר  במיוחד,  כמרטיט 
בהתרגשות גדולה – בנוכחות הרבי – את הנוסח המיוחד 
שהרבי קבע לאותו יום ואלפי הילדים – ואף הרבי עצמו – 

חזרו אחריו מילה במילה.

ראש השנה 'שמח' בליובאוויטש...

ואז הגיע ראש השנה. אנ"ש ששהו אז בבית חיינו מספרים כי ההרגשה היתה שאם עד אז 
הרבי התאמץ לפעול ענינים על ידי "מפי עוללים ויונקים", הרי שמראש השנה והלאה – גם 
לאחר שהמלחמה פרצה – פעל הרבי את הכל על ידי 'קו השמחה', ובאופן הכי נפלא ותקיף. 

וכך מתואר ראש השנה אצל הרבי ביומני התקופה: "לפני התקיעות, כשכ"ק אד"ש הרים 
את הטלית מעל פניו הק' ו'השליך' אותה על חבילות הפ"נים, היתה דממה חרישית גדולה 

בכל בית-הכנסת ולפתע פתאום נשמע בכי נוראי.

ברגע הראשון היה אפשר לחשוב שאיזה תינוק פרץ בבכי. כך זה היה נשמע. אבל מיד 
תפסנו שזה בכי של הרבי. זה היה משהו שאי-אפשר לתאר במילים. עשר דקות של בכי 
נורא ואיום שלא נפסק. בכל בית-הכנסת שררה דממה והקול היחיד שנשמע זו ההתייפחות 
הנוראה של הרבי. כולם הרגישו שנמצאים בעולם אחר לגמרי, שהרבי מנסה לבקוע רקיעים 

שלא על דרך הרגיל כלל...

"גם מראה הפנים הקדושות בעת התקיעות וגם אופן אמירת הפסוקים היה ממש מבהיל. 
בפסוקים שלפני התקיעות היו שני קטעים שהרבי אמר בבכיות נוראות שאי-אפשר לתאר. 
זה היה במילים "אל יעשקוני זדים" בתחילה, ובאופן ממש איום ונורא בפסוק "עלה אלוקים 

בתרועה, ה' בקול שופר". אד"ש ממש לא היה יכול לומר את הפסוק מרוב בכי"...

ר' גרשון יעקובסון ע"ה פירסם בעיתון 'אלגמיינער ז'ורנאל' סקירה היסטורית ובה תיאר 
גם הוא את מעמד התקיעות: "את התקיעות של שנת תשל״ד, לא ישכח איש מאלו שעמדו 
שם. כפי הנראה היה זה מעמד התקיעות הארוך בהיסטוריה – 50 דקות! הצפיפות ב-770 
היתה בשיאה. בתקיעות מגיעים כל מתפללי בתי הכנסיות שבקראון הייטס ל-770, והזאל 

הגדול היה מלא עד )פחות מ(אפס מקום. אנשי הצלה פינו באותם התקיעות 39 אנשים...

"המעמד היה נורא. הרבי מלך המשיח מקרב לפיו את השופר לתקיעה האחרונה, ויבבה 
חנוקה נשמעת מן השופר. הרבי מוריד את השופר, מחזיר, והסיפור חוזר על עצמו שנית. 

ניתן היה לראות במוחש שהרבי מנהל באותם רגעים מלחמה רוחנית"... 

החסיד ר׳ בערקע חן ע״ה
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זה,  כל  עם  "ביחד  הקודם:  היומן  ובהמשך 
רואים במוחש שאד"ש מתאמץ מאוד ומתחיל 
עבודה מיוחדת בקו השמחה. וזה חידוש גדול 
עניין  שום  היה  לא  בראש-השנה  היום  עד  כי 
תפילת  בסוף  השנה,  אבל  בגלוי,  שמחה  של 
הפוך:  כאילו   – חריג  מאוד  משהו  היה  מוסף, 
הרבי   – תאמצנו"  "היום  התחיל  שהחזן  לפני 
רלוי"צ  הניגון של אביו  התחיל לשיר חזק את 
להקפות של שמחת-תורה ]מאז בכל שנה שרים 
הוותיקים  תאמצנו"[.  ב"היום  הזה  הניגון  את 

אומרים שזו פעם ראשונה שיש כאן דבר כזה.

"גם אחרי אמירת התהילים בסיום תפילת מוסף ]ויש הזוכרים שהי' זה בליל ר"ה ובניגון 
"ושמחת"...[ לפני שאד"ש יצא מבית הכנסת, הוא פנה אל הקהל והכריז בקול שלוש פעמים 
בפעם  זה  שגם  אומרים  והוותיקים  פעמים  שלוש  אחריו  צעק  הקהל  וכל  טוב"  יום  "גוט 
הראשונה בהיסטוריה, כי תמיד רק במוצאי יום-כיפור לאחר מעריב ובשמחת-תורה הרבי 

הכריז "גוט יום טוב".

"ועוד חידוש גדול ופלא נפלא: לפני שהרבי יצא מבית-הכנסת, הוא התחיל שוב לשיר 
בקול את הניגון של שמחת-תורה! וגם זה בכלל לא היה רגיל עד עתה לשיר כשהרבי נכנס 
ויוצא מבית הכנסת – ובודאי שלא בראש השנה. כל הקהל היה בהפתעה עצומה ומיד אחרי 

שהרבי יצא נפתח מעגל גדול של ריקוד, בניגון של שמחת-תורה, למשך שעה ארוכה.

כמה מזקני החסידים, ובמיוחד ר' אברהם מאיור, אמרו שמאז ליובאוויטש ועד היום עוד 
לא קרה שחסידים ירקדו בראש-השנה ובטח הרבי רוצה להמשיך עניין מיוחד של שמחה".

חידוש גדול ופלא נפלא: 
לפני שהרבי יצא מבית-

הכנסת לאחר תפילת 
מוסף, התחיל שוב לשיר 

בקול את הניגון של 
שמחת-תורה! כל הקהל 

היה בהפתעה עצומה
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פרק ג

מלחמה בעיצומו של היום הקדוש
ו' תשרי – יום הכיפורים תשל"ד

בו' תשרי תשל"ד, ארבעה ימים לפני יום-הכיפורים, התרחש החידוש הבא בתור, אלא 
שאז איש לא שם לב לכך ולא הבין את משמעותו. הרבי התוועד לרגל ה'יארצייט' של אימו, 
בעריכת  ופתח  תשכ"ה(,  תשרי  ו'  שובה  בשבת  )נלב"ע  ע"ה  חנה  מרת  הצדקנית  הרבנית 
סיום על מסכת חלה. את הסיבה הרשמית לבחירת המסכת הסביר הרבי בכך שהיא עוסקת 

בהפרשת חלה, אחת משלוש המצוות המוטלות על נשי ובנות ישראל ורמוזות בשם חנ"ה.

ביומנים נכתב כי נראה הי' שישנה סיבה נוספת לבחירת מסכת זו דווקא: "בהתוועדות 
שהתקיימה היום, ערך כ"ק אד"ש סיום מסכת, כדרכו בקודש. לפני הסיום, הקדים הרבה 
מילים והיה נראה כאילו מדבר אל עצמו, והסביר למה בחר לעשות סיום דווקא על מסכת 
חלה, ושוב חזר ואמר כאילו לעצמו "למה דווקא מסכת חלה"" – כביכול קיים איזה קושי 

להסביר למה נבחרה דווקא המסכת הזו.

"סוריה כפרוור שבירושלים"

במהלך הסיום התעכב הרבי על הנאמר שם בקשר לשייכות חלקים ממצרים וסוריה לארץ 
ישראל: "אנשי אלכסנדריא הביאו חלותיהן מאלכסנדריה ולא קיבלו מהם . . אריסטון הביא 

ביכוריו מאפמיא וקיבלו ממנו, מפני שאמרו הקונה בסוריה כקונה בפרוור שבירושלים". 

צויין( באף  לא  הוא  זו, שבחלק מהיומנים אף  לסיום מס'  )של הסיבה  זה  נוסף לפרט 
יומן לא ראו צורך לפרט מה היה תוכן הסיום – ומדוע שיפרטו, וכי הי' בו דבר מה יוצא 
דופן?!... אך שבוע לאחר מכן, בהתוועדות י"ג תשרי, עתיד הרבי עצמו להבהיר את הדבר, 

ובל נקדים את המאוחר.

למחרת, ביום רביעי ז' תשרי, הורה הרבי מיד כשהגיע בבוקר ל-770, שכל הילדים יגיעו 
והוא ייתן לכל אחד כסף לצדקה. הילדים החלו לזרום ל-770 והרבי עמד שעות ארוכות 
וחילק מטבעות לנתינת צדקה לאלפי הילדים שהובאו לבית חיינו. ביומנים נכתב: "גם זה 

הוותיקים אומרים שלא היה מאז ומעולם". 

כמובן ששוב כולם קישרו את הדבר עם הפעילות המיוחדת והשמיימית עם "עוללים 
ויונקים", זאת מבלי שאיש ינחש מה עומד להתרחש בעוד שלושה ימים.

הוספה דחופה בכתי"ק על המכתב כללי

כיפור  יום  בערב  התחילו.  בקושי  הן  יותר,  מדוייק  או  תמו,  לא  עוד  ה'הפתעות'  אך 
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ה'מכתב  על  בכתי"ק  דחופה  הוספה  לו  ומסר  חודקוב  לרב  הרבי  קרא  הבוקר,  בהשכמת 
כללי' לקראת ראש השנה, שנשא את התאריך ו' תשרי6. 

מכל  המעט  הוא  ישראל  שעם  שאע"פ  היה  ההוספה  השתייכה  אליו  הקטע  של  תוכנו 
העמים, בכל זאת אצל עם ישראל העיקר זה האיכות ולא הכמות, וזו המעלה של עם ישראל 
זה  בימי שלמה", כשעל קטע  ביותר  אופיינית  "בצורה  על אומות העולם, דבר שהתבטא 
הוסיף הרבי: "ועד"ז הי' כו"כ פעמים בדברי ימי עם ישראל )ע"י כי להוי מצוקי ארץ גו'(, 
וכנבואת חנה )הפטורת יום א' דר"ה( – "שירה זו על מלכי או"ה ועל כנס"י: עלץ לבי בהוי' 
גו'" וכפי' התרגום בארוכה )הובא בקיצור – ברד"ק שם(: בימי שמואל כו' ועד "וירם קרן 

משיחו" – מלך המשיח". 

ובמילים פשוטות כתב הרבי, כי התגברות האיכות על הכמות היתה בגלוי כו"כ פעמים 
בדברי ימי עם ישראל ותהי' עד ביאת מלך המשיח...

הרב חדקוב יצא מיד מהחדר של הרבי ונתן את הקטע הנוסף כדי שידפיסו את המכתב 
כללי מחדש עם ההוספה, ואמר שהרבי ציווה שיספיקו להעביר את ההוספה לארץ-הקודש 
לפני כניסת יום-כיפור. בסקירתו של ר' גרשון יעקובסון נכתב: "בערב יום כיפור, כשעבר 
ר׳ ניסן מינדל בתור לחלוקת ה״לעקאח״ ]ובארץ כבר נכנס היום הקדוש[, שאלו הרבי האם 

הספיקו לפרסם בארץ ישראל את ההוספה על המכתב כללי"... 

ההלם הנורא ב'עיצומו של יום'

ניכרת  פינה  בכל  היקום,  פני  על  כנפיו  את  פרש  הקדוש  היום  תשל"ד.  הכיפורים  יום 
אווירת ההוד והתרוממות הרוח, תחושה שאפילו ההגדרה המורכבת "שבתית-יומ'טובית" 
יום מכפר"... בתי הכנסת  "עיצומו של  ה' תטהרו", כאשר  "לפני  אינה מדייקת בתיאורה. 
מלאים מקיר לקיר, וגם "יהודי יום כיפור", שזו להם הפעם היחידה בשנה בה הם מופיעים 

בבית הכנסת, אינם צופים את אשר הולך להתרחש.

6( נוסף על המכתב כללי לקראת ר"ה שהוציא בימי הסליחות.

"עד"ז הי' כו"כ פעמים בדברי ימי עם ישראל"... ההוספה בכתי"ק על המכתב כללי
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מלבד, כמובן, איש האלוקים, 
מלך המשיח, שהינו נביא הצופה 
החש  הדור  ונשיא  למרחוק 
להכין  ודואג  מרעיתו  צאן  את 
תרופה למכה – "להשבית אויב 

ומתנקם"...

ומתנקם  האויב  מיהו 
להשבית?  יש  שאותו  המסתורי 
הוברר  שעות  מספר  תוך 
היום  של  בעיצומו  לכל:  הדבר 
בשעה  הכיפורים,  יום  הקדוש 
הכוחות המצריים  14:00, פתחו 
בהתקפה  הסוריים  והכוחות 
ומתואמת  מפתיעה  כללית, 
בדרום  צה"ל  כוחות  על  מראש 

ובצפון הארץ.

ההלם היה נורא. 200 מטוסים 
מצריים הגיחו מעל כוחות צה"ל 
בסיני ותקפו אותם ללא רחם. במקביל החלו חיילי קומנדו מכוחות היבשה המצריים לצלוח 
את התעלה ולהקים גשרים עליהם יעברו בהמשך יחידות נוספות. מאה אלף חיילים מצריים 
החיילים  נעלי  באבק  'שהתנדפו'  צה"ל  חיילי  של  מועט  מספר  מול  שעטו  טנקים  ומאות 
המצריים. עד מהרה החלו להגיע הדיווחים על אבידות קשות בקרב חיילי צה"ל הממוקמים 

בקו הקדמי של התעלה, שכונה בפי כל "קו בר לב". 

יום  למחרת  כבר  שהתבררה  המצב  תמונת  פחות.  לא  קשה  היתה  הסורית  הגיזרה 
בעוד  בגולן,  רבתית  במתקפה  החלו  הסוריים  הכוחות  ואיומה:  עגומה  היתה  הכיפורים, 

הטנקים הסוריים שועטים במורדות הגולן לעבר הכינרת וקיבוצי הסביבה.

"לפתע החלו דברי הרבי לצלצל באוזניי"

הרה"ח ר' מאיר פריימן ע"ה סיפר כיצד חווה בתור משרת בצה"ל את פרוץ המלחמה: 
"כמו כל תושבי הארץ, שמעתי את הצפירה המחרידה באמצע התפילה בבית־הכנסת ביום 
כיפור. ידעתי שאם יש מצב חירום ממשי יגייסו אותי מיד, ובאמת עוד בעיצומו של יום 
קיבלתי ״צו 8״. כפי שכל אחד יכול לתאר לעצמו, כל הדרך מכפר חב״ד עד לבסיס ואחר־כך 

בדרך הארוכה עד סיני, הייתי נרגש, מבוהל ומפוחד.

של  במלחמה  שמדובר  ברור  שהיה  לומר  מספיק  דרמטיים,  לתיאורים  להיכנס  "בלי 
לא  זה  שמלחמה  והבנתי  ידעתי  שלי,  הראשון  הקרבי  הניסיון  היה  שזה  ולמרות  ממש 
לי  לצלצל  הרבי  של  הדברים  התחילו  פתאום  הזאת  ההתרגשות  כדי  תוך  ילדים.  משחק 

"אבדות קשות בקרב חיילי צה"ל בקו הקדמי של התעלה". קו בר לב
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להשבית   .  . ויונקים  עוללים  ״מפי   – באזניים 
וברור  נהיה מובן  ומתנקם״. פתאום הכל  אויב 
עד להחריד. בלי גוזמא אומר שכל בשרי נעשה 

חידודין חידודין"...

לא קשה לדמיין את ההיסטריה של האורחים 
כשבני  חיינו,  בבית  ימים  באותם  ששהו 
אם  בפרט  בארץ,  נמצאים  הקרובה  משפחתם 
היה  הכל  ימים  באותם  בצה"ל...  משרתים  הם 
שונה לגמרי מהמציאות המוכרת כיום, וחרדה 

נוראה של חוסר וודאות חדרה ללבבות כולם. תוצאותיה של מתקפה משולבת ומפתיעה זו 
מצד שכניה השונאים והשוטמים של ארץ ישראל, עלולות היו להיות איומות.

דיין בפני ועדת עורכי  יותר, ביום השלישי לקרבות הופיע שר הביטחון משה  מאוחר 
המדינה",  לחורבן  להוביל  ש"יכול  קטסטרופלי  מצב  תיאר  עמם  ובשיחות  העיתונים 
כהגדרתו. העורכים היו המומים וחלקם אף פרצו בבכי... הלם כבד ודכדוך היו מנת חלקם 
היה  יושבי הארץ  ובטחונם של  של תושבי ארץ הקודש. בחזית ספג צה"ל אבדות קשות 

בסכנה מוחשית.

בכייה ושמחה ו'מארש' של ניצחון

ומה באמת אירע ב-770 עת פרצה המלחמה? הנה התיאור המלא כפי שנכתב ביומני 
התקופה: "כשהרבי נכנס לבית־הכנסת לתפילת שחרית של יוהכ"פ והגיע למקומו – ראינו 
את המזכיר הרב בנימין קליין ניגש לרבי ואומר לו משהו. מאוחר יותר התברר שהוא אמר 
לרבי שבארץ פרצה מלחמה והתגובה של הרבי היתה שתי מלים: ״איך ווייס״ ]=אני יודע[. 
שמעתי שבשעת ההפסקה בין מוסף למנחה, הרבי קרא לרב חודקוב לחדרו הקדוש ושאל 

חסידי חב"ד מפטרלים בנחלת הר חב"ד בזמן המלחמה

פתאום התחילו הדברים 
של הרבי לצלצל לי 

באזניים – ״מפי עוללים 
ויונקים . . להשבית אויב 

ומתנקם״. פתאום הכל 
נהיה מובן וברור עד 

להחריד
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אותו7 האם הספיקו להעביר 
ההוספה  של  הקטע  את 
לפני  לארץ  כללי  למכתב 

כניסת היום הקדוש.

של  נוספים  ]ובזיכרונות 
"בבוקר  מסופר:  מאנ"ש  א' 
קרוב  הכיפורים עמדתי  יום 
הרבי.  של  התפילה  לבימת 
ר'  החסיד  התפרץ  לפתע 
איצ'ה נח ריבקין, שהודיע כי 
בארץ ישראל פרצה מלחמה 
קשה, וכל החזיתות בוערות. 
ניגש לרבי ודיווח לו. הרבי הסתובב, לא נראה היה שהוא מופתע מהידיעה, רק  המזכיר 
הנהן בראשו. כל מי שעמד סמוך לרבי וראה את תגובתו הבין שהרבי כבר יודע על כך וכעת 

הוא בעיצומה של עבודה רוחנית לבטל את אותה גזירה איומה"...[.

"עוד דבר מיוחד היה היום בהנהגתו הק': כמעט כל היום, במשך כל התפילה, הרבי אמר 
תהילים – בחזרת הש"ץ ובין קטע לקטע, ממש בכל הזדמנות. הרבי פשוט כל הזמן החזיק 

בידו את התהילים. לא זוכרים אף פעם אחרת שראינו הנהגה כזאת אצל הרבי.

"במשך תפילת שחרית ומוסף כבר ידע חלק מהקהל על המלחמה וחלק אחר מהקהל 
בבית־הכנסת כנראה לא ידע עד הערב. לי עצמי זה נודע רק בשעת ההפסקה שבין מוסף 
למנחה, כשנדחפתי כדי למצוא מקום טוב לעמוד בו בעת ה"מארש". בכל אופן, היה שווה 
להידחף היום ל"מארש" נפוליון. ב"אבינו מלכנו" שלפני ה"מארש", היה המחזה המזעזע 
הראשון. כולם גמרו כבר את ה״אבינו מלכנו״, נהיה שקט וחיכו שהחזן יתחיל ״שמע ישראל״ 
ו״ברוך שם״, אבל פתאום נשמעו בקול בכיות חזקות של הרבי. ממש כל גופו שהיה מכוסה 

בטלית התנענע מצד לצד מהבכיות כאילו אינו יכול להירגע.

"כשהתחילו לשיר את המארש היתה שוב הנהגה לא רגילה – זו היתה השנה הראשונה 
בשנים  ]או  כסא  על  עולה  הוא  תמיד  המארש.  בעת  במקומו  נשאר  שהרבי  ]והיחידה[ 
האחרונות על כבש מדרגות[, אבל הפעם הרבי נשאר לעמוד במקומו בעת מארש נפוליון. 
עוד דבר שעד אז אף פעם לא היה – כל משך המארש היו פניו הק׳ של הרבי מכוסות. מצד 

אחד, הרבי עודד בידו הרבה, ומצד שני, ראו שהוא ממשיך לבכות כל הזמן.

"גם המארש עצמו לקח הרבה מאוד זמן וראו בחוש שהרבי רצה לפעול בשמים ניצחון... 
התנועות בידיו הקדושות בשיא המרץ עם נענועי כל גופו הקדוש היו באופן שהוותיקים 
אומרים שמעולם לא נראה כמוהו. ראו במוחש שב'מארש הניצחון' הרבי פועל להמשיך את 
הניצחון בפועל למטה מעשרה טפחים. רק אחרי דקות ארוכות הרבי הסתובב לקהל, גילה 

7( בסקירה שפירסם בשעתו ר' גרשון יעקובסון ע"ה והובאה לעיל, נכתב שהרבי שאל זאת את הרב ניסן מינדל וכבר 
בעת חלוקת ה'לעקאח' בערב יום כיפור. ואגב: יש הזוכרים שענה לרבי בשלילה והרבי מאוד לא היה מרוצה )וראה פ"ד(.
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תנועה  לראות  אפשר  והיה  הקדושות  פניו  את 
של שמחה ונצחון".

של  בניצוחו  השמחה  מתוארת  נוסף  ביומן 
כ"ק אד"ש: "באמירת כי אנו האחרון עשה כ"ק 
אד"ש הרבה בידו הק' שינגנו, המארש באמצע 
מאוד,  ]=שמח[  פריילאך  הי'  קדיש  אמירת 
אד"ש  כ"ק  של  קודשו  פני  את  כיסתה  הטלית 
לגמרי ועשה הרבה בידו הקדושה שינגנו מאוד 

וכו' – ומי שלא ראה כו'"...

ציפייה דרוכה לשמוע 'מה הרבי אומר'

אז כולם כבר הבינו היטב את ההנהגות המופלאות במשך הקיץ ואת העובדה שלפתע, 
בלי כל סיבה נראית לעין, דיבר הרבי רבות כל כך על ״להשבית אויב ומתנקם". אנ"ש בארץ, 
הרחוקים פיזית מבית חיינו – יחד עם זה שפתאום הבינו את מה שהיה כל־כך תמוה – החלו 

לצפות בקוצר-רוח להוראות והדרכות מהרבי בקשר למצב הקשה.

גם שאר חלקי העם בארץ חיכו לשמוע מה הרבי אומר, במיוחד לאור העובדה שבעבר 
הרבי נתן הוראות והדרכות ברורות איך לנהל את המדיניות, רק שלמרבה הצער לא תמיד 
הודו שהרבי צפה מראש את המלחמה, שררה  וכולם  רעמו  אבל כשהתותחים  לו.  שמעו 
דריכות עצומה לשמוע מה הרבי יאמר על המצב. התפתחה גם ציפייה לשמוע מה הרבי 

יגיד על עצם העובדה שהוא ניבא את המלחמה מראש.

הרב פריימן הוסיף לתאר את חוויותיו האישיות מהמלחמה: "גם אני, כמי שגוייס מיד 
לחזית, חשתי ממש ציפייה עצומה לשמוע מה הרבי אומר. במאמצים רבים הייתי משתדל 
וכשהיה  יש משהו מהרבי,  לי אם  ליצור קשר עם מישהו שיוכל לספר  הגיוס  כל תקופת 

משהו בעיתונים כל החבר'ה ביחידה היו רצים להראות לי.

נבואת הרבי שצפה את הכל  נכתב על  זוכר שהגיעו אלינו קטעי העיתונות בהם  "אני 
מראש ואפילו על ההערה שהוסיף ב'מכתב כללי' בערב יום כיפור – ולמרות שהיינו נתונים 
תחת אש צולבת פשוטו כמשמעו, זה נתן לי עצמי – והשתדלתי להעביר את זה גם לשאר 
החיילים – תחושת ביטחון, שבוודאי הרבי המתיק את הדינים וה״מפי עוללים״ באמת יפעל 

״להשבית אויב ומתנקם״.

ביומנים מצויין אירוע של פלא נפלא: "כחודשיים לפני מלחמת יום הכיפורים קרא לפתע 
הרבי שליט״א לחדרו לאברך הכולל הרב לייבל קפלן, והודיע לו שהוא מטיל עליו משימה 
דחופה – לנסוע עם משפחתו לארץ הקודש ולהקים ישוב יהודי־חסידי בצפון הארץ, בצפת. 
הדחיפות היתה כל־כך גדולה שהרבי אמר שישפצו מיד את בית הכנסת החרב ״צמח צדק״ 
בין  קשר  אין  האם  רבים  תהו  יותר  מאוחר  יגידו שם.  הראשונות  הסליחות  ושאת  בצפת, 

העניין השמיימי הזה לבין המלחמה הנוראה שפרצה בצפון ביום הכיפורים"...

ראו במוחש שב'מארש' 
הרבי פועל להמשיך את 

הניצחון בפועל. אחרי דקות 
ארוכות, כשהרבי הסתובב 
לקהל וגילה את פניו הק', 
היה אפשר לראות תנועה 

של שמחה ונצחון
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פרק ג | נספח

 עדות מרטיטה
על ברכת הרבי לחיילים בחזית

מוצאי יום הכיפורים תשל"ד

 על המלחמה שפרצה לפתע פתאום שמעה גב' זלטה פריימן באותו יום, כאשר שוטרים 
וסיפרו  התקשורת  כלי  דרך  המידע  את  קיבלו  'קראון-הייטס'  ברחובות  לשמור  שהוצבו 
לתושבי השכונה היהודים על המלחמה בארץ ישראל. הם הוסיפו וסיפרו כי לפי הדיווחים 

הראשונים יש הרוגים רבים מקרב חיילי צה״ל. 

הגב' פריימן שהתה באותם ימים ב-770 'בית חיינו' יחד עם אביה ובני משפחתה, כאשר 
בירח  בצילו של הרבי  נותרו להסתופף  ולאחר מכן  בן משפחתם  ונסעו לחתונת  הקדימו 
ביחידה קרבית  הילדים, מוצב  ר' מאיר, שנותר בארץ עם  כי בעלה  ידעה  היא  האיתנים. 

וחשה ברע. "הלכתי ברחוב בוכה", היא נזכרת.

לארץ  זלטה  הגב'  טלפנה  הצום  בצאת  מיד  וחרדה.  מלאות מתח  לאטן,  נקפו  השעות 
לחזית  ונשלחו  גויסו  בקרמן  ר׳ שמעון  וגיסו  מאיר  ר'  כי  וודאי  באופן  לה  התברר  אז  או 
וכי המצב בכי רע. פחד אחז בה. לנגד עיניה עמדו תמונות מהחזית רוויית האש והפגזים, 
כשבעלה בתווך. והילדים? היכן הם הפעוטים שהשאירה להשגחתו? היא הניחה כי המשפחה 

המורחבת דאגה להם. ובכל זאת... הם לבדם שם, הרחק הרחק... ללא אב וללא אם...

יום  למחרת  לארץ-הקודש  לשוב  אמורה  פריימן  גב'  היתה  המקורית  התכנית  פי  על 
ובקירבה  הילדים  עם  להיות  כדי  האפשרית  במהירות  לשוב  הכרח  נוצר  כעת  הכיפורים. 
יחסית לבעלה, כדי לסייע ככל האפשר. בהיותה רחוקה מההתרחשויות, הפחדים והחששות 
התעצמו שבעתיים והיא לא ידעה לשית עצות לנפשה. "כל הזמן שמעתי שנהרגים עוד ועוד 

חיילים, ומטוסים נופלים בזה אחר זה", סיפרה.

הרבי: "תבשרי בשו"ט בשיחת גוביינא על חשבוני"...

"במוצאי יום כיפור שאלתי את המזכיר הרב לייבל גרונר אם אוכל להיכנס ל"יחידות", 
היא מספרת. "הרב גרונר השיב כי אמנם כבר הייתי ב'יחידות' אך לפני שלושה ימים, אך 
הוא מבין את רגישות המצב ומציע לי לעמוד ליד דלת 'גן עדן התחתון' ולהמתין לצאתו של 

הרבי. כך אוכל לבקש את ברכתו בטרם אצא לכיוון שדה התעופה".

לרבי  ולהפריע  להעיז  לה  נתן  לא  המוח  אך  לעשות,  הנכון  הדבר  זה  כי  הרגיש  הלב 
"אל  הקדושה.  אפופי  תשרי,  חודש  של  אלו  הרי-גורל  בימים  ובפרט  הקדושה,  בעבודתו 

דאגה, אני אעמוד לידך", הרגיע אותה אביה הרב ברוך פאריז שנכח במקום.
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בשעה היעודה עמדו האב ובתו מרת פריימן בפתח 'גן עדן התחתון', מצפים בלב רוטט 
לצאת הרבי מחדרו הקדוש. המקום היה מלא עד אפס מקום בגברים ובבחורים. הכל דאגו 
ממוראות המלחמה ולרבים מהם היתה משפחה בארץ ישראל וכולם רצו לדעת מה אומר 

הרבי על המצב. עמדו אפוא כולם דרוכים ומצפים לשמוע את דברי קודשו.

והנה מגיע הרגע. תזוזה בידית דלת חדרו הקדוש, והס הושלך במהירות במקום. הכל 
תלו עיניים מצפות בדלת שנפתחה כעבור שניה קצרה. בדממת מלכות יוצא הרבי מחדרו, 
כמעט מבקש לפנות הלאה לדרכו, אלא שהבחין במרת פריימן עומדת ואביה לידה. הרבי 
הפנה את שתי ידיו הקדושות לצדדים כאילו אומר – 'הרי כבר אמרתי לכם נסיעה טובה' 

)ב'יחידות' אליה נכנסו שלושה ימים קודם לכן(.

הגב' פריימן נאלמה דום ולא הייתה מסוגלת לפצות פיה. היא רק עמדה ובכתה. הרבי 
לא הרפה ושאל: "למה היא בוכה, הרי עומדים בערב חג?" אביה היה לה לפה, ואמר לרבי: 
"בעלה במלחמה ביחידה קרבית, והיא מבקשת ברכה". שוב סובב הרבי את פניו הק' לעבר 
מרת פריימן וברכה: "סעי לשלום ותפגשי את כולם בריאים ושלמים ותבשרי בשורות טובות 
קולקט, אויף מיין חשבון" ]=שיחת גוביינא על חשבוני[. שלוש פעמים חזר הרבי על הביטוי: 
"קולקט, אויף מיין חשבון". רק אז רווח לה והיא יצאה לכיוון שדה התעופה בדרכה לארץ.

הטיסה אף היא לוותה בחרדות לא מעטות, ועל כך סיפרה מרת פריימן: "המטוס בו טסנו 
היה המטוס הראשון שטס לארץ ישראל לאחר פרוץ המלחמה. טיסתם של האזרחים שהיו 
אמורים לטוס בו נדחתה לזמן אחר, והמקומות הוקצו עבור אנשי צבא, חיילים וקצינים 
גם  שהו  במטוס  הלוחמים.  לשורות  להצטרף  בכדי  ארצה  לחזור  והזדרזו  בארה״ב  ששהו 
רופאים ואחיות שהתנדבו לטפל בפצועי המלחמה. אני הייתי האזרחית היחידה במטוס. 
הצלחתי להשיג כרטיס לטיסה זו רק לאחר מאמצים רבים, וגם זה ללא מקום ישיבה, הודות 
למצבי המיוחד, כאשר בעלי בחזית הקרבות וארבעת ילדי הקטנים נותרו בבית ללא הורים.

"וראו כל עמי הארץ"... הרב יוסף הרטמן במבצע תפילין בחצי האי סיני
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בשלום  יגיע  המטוס  אם  ידע  לא  "איש 
בישראל  האויר  שנתיבי  בגלל  ליעדו, 
נסגרו. במטוס עצמו שררה חשכה מוחלטת 
הכל  קלושות.  האירה  הטייס  מנורת  ורק 
היתה  הצפיפות  ומפוחדים.  דאוגים  היו 
רצפת  על  ישבו  מהחיילים  וחלק  גדולה 
המטוס. אנשים היו מכונסים במחשבותיהם 
מאווירת  לגמרי  רחוקה  הייתה  והאווירה 

בילוי של טיסה רגילה.

ומטוסנו הפך  "והנה עלה עמוד השחר 
לבית כנסת, בית תפילה. חיילים ורופאים הוציאו, מי מתיקו ומי מתרמילו, כיפות וטליתות 
ופצחו בתפילת שחרית הומה. שניים שלושה אוחזים בטלית אחת. אנשים עומדים בתור כדי 

להניח תפילין אצל מי שיש לו. היה זה מחזה מרגש ביותר.

דברי הרבי מרגיעים את כולם

על  אוויר  בקרבות  גוברים  מצרים  מטוסי  מצמררת:  שמועה  עברה  התפילה  "אחר 
מטוסי ישראל ורבים ממטוסינו הופלו באש נ"מ כבדה. בהלה גדולה אחזה בנוכחים כולם. 
"חשתי באווירה הבהולה, ולא יכולתי להחשות. אמרתי לזה שלידי: "אני באה כעת מהרבי 
מליובאוויטש, והוא ברך ואמר שאגיע בשלום ונפגוש את כולם בריאים ושלמים". בשורה זו 
עברה מפה לאוזן עד שהגיעה לידיעת כל יושבי המטוס. "הרבי מליובאוויטש ברך!" אומרים 

האנשים זה לזה ומתעודדים מהמילים הנוסכות בהם ביטחון ותקווה.

ישראליים  קרב  במטוסי  לחלונות  מבעד  פתאום  הבחנו  איטליה  שמי  מעל  "בהיותינו 
המלווים אותנו. התברר כי מטוסי קרב מצריים ביקשו להפיל את המטוס שלנו, והראשונים 
זו הייתה טיסה קשה ומלאת פחדים. לא  וללוותנו עד לנחיתה עצמה.  נועדו להגן עלינו 
ידעתי את נפשי מרוב דאגה. פתאום הכול צף ועלה, בעלי בחזית ואינני יודעת מה קורה 

איתו... המצב הקשה שבחזית... הילדים... אני פורצת בבכי מר. 

ואז ניגשים אלי רופאים שדיברתי אתם קודם לכן, ושואלים אותי בתמיהה: "האם את 
בוכה? והרי במו פיך סיפרת לנו על ברכתו של הרבי מליובאוויטש שברך אותך שתגיעי 
ניגבתי את עיני ואת לחיי  בשלום ותפגשי את כולם בריאים ושלמים". למשמע דבריהם, 

מהדמעות וחדלתי לבכות.

"כשהגענו לארץ שדה התעופה היה חשוך לגמרי, מצוי בהאפלה מלאה. לא הייתה שום 
ביקורת או בדיקה. פשוט יצאנו מהמטוס והלכנו במהירות לכיוון היציאה מהשדה. איש לא 
בא לפגוש אותנו וגם לא היו אמצעי תחבורה זמינים כפי שזה היום. גם מוניות לא היו, שלא 
לדבר על קרובי משפחה שנעדרו מאולם מקבלי הפנים. לא ידעתי איך אגיע לכפר חב״ד 
וכבר חשבתי להישאר לישון בשדה התעופה עד הבוקר. פתאום הבחנתי באחד מתושבי 

"האם את בוכה? והרי במו 
פיך סיפרת לנו על ברכתו 

של הרבי מליובאוויטש 
שברך אותך שתגיעי בשלום 

ותפגשי את כולם בריאים 
ושלמים". למשמע דבריהם, 

ניגבתי את עיני ואת לחיי
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לקחת  פרטית  בהשגחה  שבא  חב״ד  כפר 
את קרובו שנסע אף הוא באותה טיסה ואני 

הצטרפתי אליהם לנסיעה.

כי  לי  נודע  חב״ד,  לכפר  כשהגעתי 
וקרובי  שכנים  אצל  מפוזרים  הילדים  כל 
כולם  את  לאסוף  טרחתי  ומיד  משפחה 
ולהשיבם הביתה, להחזירם – ככל האפשר 

– למצב רגיל של חיים תקינים.

הרחק  בחזית  שהה  שבעלי  "כיוון 
קורה  מה  לדעת  רציתי  הארץ,  ממרכז 
איתו. באותם ימים היתה אפשרות להעביר 
דרישות שלום לחיילים שבחזית מעל גלי 
האתר. הודעתי אפוא ברדיו "מאיר פריימן, 
הבטיח  והרבי  מהרבי  חזרה  אשתך 
שנפגוש את כולם בריאים ושלמים". את 
ההודעה הזו הודיעו ברדיו שלוש פעמים 

ביום. רק לאחר מכן התברר כי הוא שהה הרחק בחזית ולא היה ברשותו רדיו וגם לא אמצעי 
תקשורת אחרים. הוא אף לא קיבל את המכתבים ששלחתי לו וגם לא את החבילות. לאחר 
מכן הסתבר שגם מכתבים שהוא עצמו שלח לכפר חב״ד לא הגיעו ליעדם, ביניהם גלוית 

דואר שחילקו בצבא לחיילים כדי לשלוח לביתם כדי לעודד את המצב רוח".

חותנו של ר' מאיר, הרה"ח ר' ברוך פאריז, דאג דאגה רבה לשלום שני חתניו. לבו אמר 
לו שהנם בסכנת חיים. הוא לא מצא לעצמו מנוח ומתוך דאגה כבדה, כשנכנס אל הרבי 
ליחידות, פרץ בבכי מר וקרא: "רבי! הילדים באש!" התרצנו פניו של הרבי ולאחר שהות 
את  תפגוש  ואתה  הסתיימה  כמעט  המלחמה  לדאוג.  מה  אין  תפחד!  "אל  לו:  השיב  קלה 
כולם בריאים ושלמים". רק לאחר הבטחה שמימית נפלאה זו נרגע ר' ברוך לחלוטין. מיותר 
לציין כי שני חתניו יצאו בניסים גלויים מהמלחמה הנוראה וחזרו לבתיהם כשהם בריאים 

ושלמים.

יותר מחודש ימים שהה ר' מאיר בחזית עד ששב לביתו בפעם הראשונה, ואף זאת לאחר 
השתדלות מיוחדת. רק אז הזדרזה מרת זלטה לבצע את דברי הרבי והודיעה לו "קולקט" 
'בשורות טובות' – לשון רבים: על שובו של בעלה בריא ושלם מהמלחמה, וזמן קצר לאחר 

מכן, על שנולד בנם שלום בער שי', )כיום שליח הרבי בכפר תבור(.

בי' במר-חשוון תשל״ד שיגר הרבי איגרת כללית־פרטית לחיילי צה״ל. האיגרת הועברה 
באמצעות ר' מאיר ובתחילתה נכתב – "במענה להפ״ש ]=להפריסת שלום[ ממנו". בהמשך 
מוסיף הרבי וכותב בחום רב: ״וגדול זכות כל אחד המגין על ארצנו הק'... ובפרט על ידי 
להצלחה  בברכה  לבבכם...  ירך  אל  שנאמר  כו'  יפחד  ולא  יירא  ולא  בה'...  בטחונם  גודל 

ולבשורות טובות"...

המכתב כללי-פרטי לחיילים שנשלח על-שם הרב פריימן
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פרק ד

ניבא ו)לא( ידע מה ניבא
י"א תשרי – י"ג תשרי תשל"ד

עוללים",  "מפי  של  הענין  לכל  בדיעבד  הבנה  של  תחושה  אותה  לאחר  ב־770,  גם 
היו  ואכן  עכשיו.  יעשה  או  יאמר  אד"ש מה"מ  כ"ק  מה  לראות  דריכות  כמובן,  השתררה, 

הרבה הנהגות נפלאות ודיבורים נפלאים, כפי שיתואר להלן.

ביומנים מצויין כי ביום ראשון, י"א תשרי, נסע כ"ק אד"ש לאוהל. "אומרים שאף פעם 
לא נסע למחרת יוהכ"פ, וזה בוודאי קשור למלחמה בארה"ק", כך נכתב. ואכן, במשך שנים 
רבות הרבי נסע לאוהל בקביעות רק בערב ר״ח ובט״ו בחודש ועצם הנסיעה בתאריך אחר 

היתה דבר נדיר מאוד.

הרבי מבשר: יהיו נסים וניצחון גדול!

ביומן – המתפרסם כאן לראשונה – שנכתב ע"י הרה"ח ר' משה שלמה שי' לויטין )להלן 
הרמ"ל( – מופיע כך: "אד"ש נסע לאוהל ואמר ליעקובסון שיהי' להם מפלה יותר מפעם 

שעברה ושיכבשו יותר ומה שיותר מהר לעשות". 

יומן זה מצטיין בקיצורו. נראה כאילו מישהו הכריח את הכותב לנהל יומן מעת שהותו 
אצל הרבי, אולי חבריו בארץ הקודש או בני משפחתו... כך או כך, בכל יום הוא משרבט 
במהירות ובקיצור נמרץ משפט או שניים שמסכמים את אירועי היום. יומן זה ילווה את 

סקירתנו גם בהמשך, כאשר נשתדל לפענח את הציונים היומניים מעוררי הסקרנות... 

חיפשנו בשאר יומני התקופה על מנת למצוא יתר פרטים אודות האמירה החד-משמעית 
של אד"ש ליעקובסון. הנה מה שמצאנו:

הראשונים  הדברים  נשמעו  כבר  "היום 
מהרבי על המלחמה. לפני שנסע לאוהל היתה 
בדיוק לוויה ליד 770 וכשהרבי חזר מהלוויה 
עמד שם ר׳ גרשון בער יעקובסון, העורך של 
העיתון ״אלגעמיינער זשורנאל״. הרבי הבחין 
יהיו  ידאגו.  "תכתוב שלא  ואמר:  לו  קרא  בו, 
נסים וניצחון גדול עוד יותר מאשר במלחמת 
ששת הימים. רק צריך לדאוג שלא יתעכבו ולא 
לעשות  הצבא  לאנשי  לתת  צריך  יתמהמהו. 
מפריעים  הפוליטיקאים  מבינים.  שהם  מה 

ומעכבים בשעה שאין מה לחכות״.
"איך ידע"? מן העיתונות על נבואת הרבי
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ביומן אחר נכתב עוד כי הרבי 
שאינה  שמועה  )ע"פ  לו  אמר 
היומן(:  לכותב  כל-כך  ברורה 
מהר  מתקדמים  אינם  "מדוע 
יותר ב-24 שעות הראשונות, וגם 
עתה יכולים להתקדם מהר יותר, 
שיהי'  קודם  הסוף  עד  ושילכו 
להתפעל  ושלא  מלונדון,  לחץ 
ולא  ולא מאמריקה  מאנגליה  לא 

מהאו"ם )"יו-ען"( וכו'".

זה  את  פירסם  אכן  יעקובסון 
)שבתקופת  ב״אלגעמיינער״  מיד 
פעמיים  הופיע  המלחמה 
מדברי  עוד  וציטט  בשבוע( 
שהיהודים  לדאוג  ״צריך  הרבי: 
לא יתנו שירמו אותם וימירו את 
ערך  חסרת  בתמורה  הניצחון 
הביע  גם  הרבי  עדשים',  ו'נזיד 
לא  בישראל  שהממשלה  תקווה 
והאו״ם,  ללחץ המעצמות  תיכנע 
והדגיש שצריך לכבוש מה שיותר 
שטחים, גם במצרים וגם בסוריה 
רגע  וכל  מהר,  שיותר  ומה 
שמתמהמהים מחמיצים הזדמנות 
גדולה וזה עולה בקרבנות קשים".

את  מקדימים  היו  ש"אם  גם  ליעקובסון  הרבי  אמר  הדברים  שבין  נכתב  נוסף  ביומן 
המלחמה ב-24 שעות הי' הדבר נגמר הרבה יותר מהר"!

מובנים.  בלתי  אז  היו  הרבי  "דברי  וכתב:  בסקירתו  לדברים  התייחס  עצמו  יעקובסון 
לאנשי  מפריעים  הפוליטיקה  שאנשי  יודע  הוא  מאיפה  שמתמהמהים,  יודע  הוא  מאיפה 
הצבא. אבל מיד אחרי המלחמה התבררה כוונתו. זוהי מציאות; המנהיגים הפוליטיים לא 
נתנו לאלופים לבצע עבודתם. זוהי מציאות: אם לא היו משתהים הי׳ נצחון גדול ביותר"...

עוד מספרים היומנים ש"במוצאי יוהכ"פ אמר כ"ק אד"ש להרי"ל גרונר שימסרו לארץ 
ישראל שאותו המראה מקום שהוסיף כ"ק אד"ש בליל ערב יוהכ"פ בהמכתב כללי דוא"ו 

תשרי – שייך למצב כעת. 

בנוגע  ישנו את תכניתם  לא  חודקוב שימסור שהאורחים  להרב  היום אמר אד"ש  "וכן 
להישארותם פה, ויהיה בעיני כולם כאילו כבר ניצחו במלחמה".
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"כעת מתחילים להבין את השטורעם של הרבי בקיץ"...

לפנינו מכתב אותנטי שכתב הרה"ת ר' יקותיאל מנחם שי' רַאפ למשפחתו בארץ הקודש 
למחרת יום הכיפורים תשל"ד, בעת ששהה בבית חיינו:

בס״ד, מחרת יוהכ״פ תשל״ד, בחצרות בית חיינו – ברוקלין נ.י.

להורי ולאחיותי היקרים והאהובים שי׳ שלום רב וברכה מרובה! 

ע״מ  ולהיכן,  גויס  אבא  אם  לדעת  מיד  ואבקש  המלחמה,  פרוץ  על  כאן  נודע  אתמול 
שאוכל לבקש את ברכת כ״ק אד״ש לחזרה בשלום )אפשר לצרף גם שמות של שאר חברי 

המשק שגוייסו בצירוף שם האם(.

כבר בערב יום הכיפורים ביקש הרבי לפרסם ככל האפשר בכל העולם ובפרט באה״ק 
מכתב בו הוא מצטט מתפילת )נבואת( חנה )שמואל א', פרק ב'( לפי פירוש התרגום יונתן 
)ופידוש הרד״ק( בו מתנבאת על כל המלחמות שילחמו היהודים עם או״ה עד ביאת המשיח 
זה,  פתאומי  במכתב  הרבי  מתכוון  למה  הבנו  לא  אנו  בעיוהכ״פ  ינצחו.  היהודים  שתמיד 

וכשנודע על הקרבות התחלנו להבין.

במוצאי יוהכ״פ אמר הרבי שבמכתבו מעיוהכ״פ התכוון בקשר למלחמה והדגיש שוב 
ואלה  ולפחד,  להבהל  מה  שאין  ואמר  ינצחו,  היהודים  שבמלחמה  יונתן  התרגום  פי׳  את 
שהתכוננו לחזור לארץ ישראל אחרי יוהכ״פ שלא ישנו התכנית, ואמר שיהי׳ לנו נצחון גדול 

שעוד לא הי׳ כמוהו ומפלה לאויב שלא היתה כמותה.

ואמר שלא להתפעל ״מה יאמרו הגויים, ולכבוש מה שיותר, ובמהירות האפשרית להדוף 
האויב ולכבוש, כדי שיהיו פחות קרבנות. ואמר שהפלא על ישראל שאפילו הגויים מודים 

שהניצחון בידם )ותמיד( הם מוותרים ע״ז בעבור ״נזיד עדשים״.

)נמצאים  מיד למטכ״ל  ובקש למסור  חב״ד  לעיתונאי מחסידי  דברים אלה  הרבי אמר 
בקשר איתם(. אריק שרון פנה לרבי בבקשת ברכה.

כעת גם מתחילים להבין, כל הפעולות 
בקיץ  עשה  שהרבי  )הסערה(  והשטורעם 
בלימוד  הקטנים  הילדים  לחינוך  האחרון 
והאסיפות  הצדקה  ונתינת  תפילה  התורה 
והדגיש  המערבי  הכותל  וע״י  העולם  בכל 
שזה קשור עם הפסוק )מפי עוללים ויונקים 
ומתנקם. בברכה  אויב  עז( להשבית  יסדת 
ה׳  ויעזור  הרבי  של  ברכותיו  שיתקיימו 

לניצחון גדול. 

 מועדים לשמחה
שלכם, בנכם ואחיכם, קותי. "אריק שרון פנה לרבי בבקשת ברכה". 'לעקאח' לנצחון
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כחודש וחצי לאחר מכן, קיבל הרב רַאפ מכתב מהבית ובו סיפרו לו שמכתבו זה נדפס 
בבטאון המקומי של יסודות. כשדיווח על כך לרבי, נענה: ״העתק?״. לרבי חשוב היה )לקבל 
העתק ו(לראות את פירסום דבריו בעיתון של ישוב קטן, שמספר תושביו אינו מגיע לכדי 

חמש מאות נפש....

הרבי בהתוועדות: "מה דחף אותי לעשות שטורעם"?...

ההתוועדות הראשונה לאחר פרוץ המלחמה חלה – לשמחת רבים – שלושה ימים לאחר 
לא  אז  עד  נ"ע.  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  הסתלקותו  יום  תשרי,  בי"ג   – המלחמה  פרוץ 
התוועד הרבי בי"ג תשרי, וכאשר יצאה הודעה מהמזכירות שבערב הרבי יתוועד, היה זה 
ובאופן שאפילו  למלחמה  בפומבי  התייחס  הרבי  ואכן  רבה.  דריכות  גדול שעורר  חידוש 

הוותיקים מבין בעלי חוש הריח החסידי בבית-חיינו לא הצליחו לדמיין.

ביומן של הרמ"ל נכתב: "בשעה 8:30 הי' התוועדות עד שעה 9:50. ודובר כל הזמן על 
המצב בא"י ואד"ש פסק שני דברים בנוגע לשטחים ובנוגע למיהו יהודי וענו אמן".

 מסקרן לברר מה משמעותם של פסקי אד"ש בנוגע לשטחים ומיהו יהודי, שלבטח אינם 
ענינים שגרתיים. נפתח בתיאור ההתוועדות ומהלכה, ובהמשך יתברר גם פרט זה... 
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בוכים  בקול  התוועדות  את  פתח  הרבי 
כשיש מקום  נשאלת השאלה  "לכאורה,  במילים: 
לעשות  בכלל  אפשר  איך  נלחמים,  יהודים  שבו 
ואז  בכה,  הרבי ממש  אלו  )ובמילים  התוועדות? 
המשיך:( אבל ידוע בנוגע לבעל ההילולא שאמר: 
שתחילה  הוא  שהסדר  אומר  שהעולם  כמו  לא 
הולכים  מלמטה  וכשאי-אפשר  מלמטה  מנסים 

מלמעלה, אלא – מלכתחילה אריבער"...

שנכתבו  הדברים  ואישור  אישוש  קיבלו  וכאן 
לעיל, שהתחושה היתה כי הרבי מנסה לפעול את 

כל הענינים בקו של שמחה: "והדרך לסייע בימים אלו היא באופן של שמחה, ששמחה פורץ 
גדר, גם הגדר של הפסק מקום גשמי, שזה יבוא למטה מעשרה טפחים, לכל אחד ואחת 
מבני ישראל בכל מקום שהם, ע"י זה שיהודים נאספים במקום אחד בכדור העולם". לאחר 
מכן אמר הרבי מאמר דא"ח )ד"ה ולקחתם לכם ביום הראשון( ואז פתח בדברים שהפתיעו 

את כל הנוכחים...

וכך אמר הרבי8: "רש"י מביא בפי' עה"ת . . את הענין של "ניבא ואינו יודע מה ניבא" 
)ויגש מה, יח( זאת אומרת שישנם ענינים שעושים ובשעת מעשה "אינו יודע" מהי מטרת 

הענין, ואחר כך, לאחר זמן, מתברר שזה היה דבר בעתו.

"במשך כל הקיץ דובר אודות "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז גו' להשבית אויב ומתנקם", 
וקישרו זאת עם המאמר )ד"ה וקבל היהודים( מכ"ק מו"ח אדמו"ר – משנת תרפ"ז. "מה דחף 
היו מזמן  כל השנים  אודותו בשנת תרפ"ז? במשך  'שטורעם' מענין שדובר  אותי לעשות 
לזמן חוזרים על המאמר אבל ללא "רעש" )"שטורעם"(, ואם כן מה פתאום – אבל התברר 

שזקוקים עתה "להשבית אויב ומתנקם".

"ובאופן, כפי שדובר במאמר )ד"ה ולקחתם לכם( המיוסד על מאמרי רבותינו נשיאינו, 
ובדרך  ו"שבחוהו",  ה'"  את  "הללו  של  ומצב  במעמד  עומדים  השרים שלמעלה  ששבעים 
ממילא עומדים במעמד ומצב כזה גם האומות כאן למטה )מכיון שלכל אומה יש שר משלה( 

ובנוגע גם ל"בנים אתם לה' אלקיכם".

"התחילו תיכף להתווכח שרוצים להחזיר"

"שזהו גם הענין ב"להשבית אויב ומתנקם". הפירוש של "להשבית" הוא . . "שלא יזיקו" 
ואדרבא, הוא עוד מסייע בכל אותם הענינים שהיהודי צריך אותם. עד"ז הוא גם בנוגע כמה 

וכמה ענינים שדובר אודותם בקיץ, עד וגם בענין הצדקה...

"מה שצריך להבהיר הוא ביאור למה עשה הוי' כזאת, שכל הענין נתחדש עוד פעם? 

8(  לקוטי שיחות חי"ד, ע' 401 ואילך.

במשך כל השנים היו 
מזמן לזמן חוזרים על 

המאמר אבל ללא "רעש" 
)"שטורעם"(, ואם כן מה 

פתאום – אבל התברר 
שזקוקים עתה "להשבית 

אויב ומתנקם"
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והביאור בזה בפשטות: היות שהיו כאלה שיצרם 
אנסם, ובשעה שהקב"ה נתן במתנה את השטחים 
זה שיצרם אנסם( התחילו תיכף  וכו' הרי )מצד 
רוצים  זה  את  זאת:  להחזיר  שרוצים  להתווכח 
שלושת-רבעי  לתת  רוצים  זה  ואת  לגמרי,  לתת 

וכו', ומצאו בכך כמה וכמה הסברות.

להתייצב  יחיד  יכול  איך  שלכאורה  "ואע"פ 
נגד אלה שמצד טעמים טענו שהם מדברים בשם 
כמה וכמה ואמרו שמבלי הבט על כך שהשי"ת 
נתן זאת ובאופן נסי, רוצים לתת את זה בחזרה, 
ומתחננים ושולחים שלוחים וכו'. הרי יודעים – 
שהם   – ספ"ב(  גירושין  )הל'  הרמב"ם  פסק  ע"י 
לא דיברו זאת בשם כלל ישראל, אפילו לא בשם 
אלא  עצמם,  בשם  לא  ואפילו  מישראל,  יחידים 

שיצרם אנסם.

מישראל  עשרה  יחד  שמתאספים  "ובשעה 
דדינא  שמעיקרא  ואומרים   – ופרהסיא  עדה   –
לא היה מקום להחזיר כו' את מה שהשי"ת נתן, 
ומכל  הטבע  בדרך  זאת  נותן  היה  כאשר  אפילו 
שכן שהוא נתן את זה באופן ניסי . . הרי מכיון 
שהשי"ת ברצונו נתנה לנו, הרי כן יקום, ואף אחד 

אינו בעל הבית לדבר באופן כך ובאופן כך.

"במילא צריך להכריז בעשרה מישראל, ובפרט שנמצאים כאן כמה עשיריות מישראל, 
ישראל, לא בשם קבוצה מישראל,  . שהם דיברו לא בשם כלל   . ולומר בקול רם  לפסוק 

ואפילו לא בשם עצמם, אין זה אלא מתוך אונס שיצרם אנסם.

"מכריזים זאת בד' אמותיו של הרבי הנשיא וכן יקום"...

..."ובשעה שיהודים מכריזים את הנ"ל, ובפרט כשמכריזים זאת במקום קדוש, בביהכ"נ 
וביהמ"ד, ועאכו"כ כשמכריזים זאת בד' אמותיו של הרבי הנשיא כ"ק מו"ח אדמו"ר – הרי 
זה דבר בטוח שכן יקום . . וכל הנאספים יאמרו על כך אמן, שהפירוש של אמן הוא – אמת 

ואמנה . . שכך הוא הדבר,

"וזה יפעל אצלם ובעולם, שיתבטלו כל הקס"ד והאמתלאות וכו' שיכולים להתווכח למי 
שייך שעל זה או שעל אחר – זה שייך ליהודים, ובברית עולם שהקב"ה כרת בברית בין 
הבתרים, ולפני שנים אחדות הוא החזיר זאת בחזרה ליד ישראל באופן ניסי, וכן יקום, ולעד 
ולעולמי עולמים, עד ביאת משיח צדקנו שאז יקבלו גם קני קניזי וקדמוני, מכיון שיקויים 

כי ירחיב ה' את גבולך"...

"בזכות זה מובטח לנו הנצחון". העתונות מדווחת
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לאחר מכן דיבר הרבי דברים מזעזעים אודות הגזירה של "מיהו יהודי" ושוב אמר שכל 
הקהל יפסוק ויכריז בקול "אמן" שכל הגזירה האיומה וזה שלא תיקנו את זה עדיין – זה רק 

"יצרם אנסם" – ושוב כל הקהל הכריז בקול גדול "אמן".

הסיבה לסיום על מסכת חלה מתגלה

כיוונו  'דבר פלא', שכביכול מלמעלה  גם על  בהמשך דבריו בהתוועדות הרבי הצביע 
שהסיום שנערך בו' תשרי "יש לו שייכות לעניינים שבזמנים אלו" ]היינו אזכור סוריה וכו'[ 

וכך אמר:

"ע"ד האמור לעיל בנוגע למה שדובר בענין מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, עד"ז הוא 
גם בנוגע לסיום של מס' חלה )בהתוועדות דו' תשרי(. אע"פ שאז ביארו כמה טעמים מדוע 
מתאים לערוך סיום על מסכת זו – הרי יש בזה דבר פלא, שהסיום של המסכת הזאת יש לו 

שייכות לענינים שבזמנים אלו, כדלקמן".

ארץ- מתחילה  ומשם  מצרים  בנחל  קשורה  ש"אלכסנדריא  ברמז(  כי  )אם  קבע  הרבי 
ישראל", ואין זה אלא ש"לא כבשוה עולי בבל" והמשיך:

"ועתה בדרא דעקבתא דמשיחא יש רק לסיים את הפכים קטנים, הסוף של הבירורים, 
ואז יהיה הכיבוש גם שם על-ידי משיח צדקנו . . את זה משיח יסיים, אבל מזה מובן, שאין 
מה להיבהל, מכיון שאין זה אלא שצריך לסיים את הפכים קטנים ואז יבוא משיח ויסיים את 

מה שעליו לפעול . . ובנוגע לפחד – אזי תיפול עליהם אימתה ופחד.

"ועל דרך זה הוא גם בנוגע למשנה האחרונה... למרות שסוריה לכאורה )אינה בארץ-
ישראל והיא( רחוקה מארץ-ישראל, מכל מקום הרי הפסק-דין בסיום וחותם המסכת הוא 
ש"הקונה בסוריה כקונה בפרוור שבירושלים", אשר בזה אין לפרש פירושים. כל אחד ואחד 

מבין את העניינים שלהם מכוונת המשנה.

"החיילים שבחזית הם צדיקים גמורים"!

בפכים  עבודתו  של  האחרונה  הנקודה  את  יהודי  כל  יסיים  ממש  שבקרוב  רצון,  "ויהי 
"ואת מצוותי תשמרו  ובשעה שיקויים ה"בחוקותי תלכו", שתהיו עמלים בתורה,  קטנים, 
ועשיתם אותם", תבוא הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו, ואז יהיה כי ירחיב 
גויים שבחוהו כל  ה' כל  ובאופן של הללו את  ובדרכי שלום,  נועם  ובדרכי  גבולך  ה' את 
האומים – השרים למעלה, שאז ממילא יהיה יחס כזה אצל כל שבעים האומות )למטה( לכל 

יהודי באשר הוא נמצא,

עם  כל  של  חלק  הוא  יהודי  ]ו' תשרי תשל"ד[( שכל  כללי  )בהמכתב  בארוכה  "כמ"ש 
ישראל, ומצד ה"עצם" שלו – הרי כתורת הבעש"ט, שהעצם – כשאתה תופס במקצת מן 

העצם אתה תופס בכולו"...
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גם בהמשך ההתוועדות היה נראה בחוש שהרבי פועל להסיר את כל הקטרוגים. הרבי 
דיבר בהתרגשות גדולה על כך שכל החיילים הנמצאים בחזית הם צדיקים גמורים, כי מלבד 

שמוסרים נפשם, הרי ״עיצומו של יום״ מכפר על כל העבירות שבתורה.

 והרבי המשיך שאפילו לדעת רבנן שזה צריך להיות יחד עם תשובה – הרי הפסק־דין 
הוא שאם הרהר תשובה – נעשה צדיק גמור, וביום־הכיפורים – הכריז הרבי – הרי אפילו 
קל שבקלים מתעורר בתשובה. וכך המשיך הרבי לדבר בהתרגשות וראו במוחש איך שהוא 

פועל בכל כוחותיו ללמד זכות ולפעול ישועות ונפלאות.

הרבי 'מצטדק' על הנבואות הגלויות

"בכלל", מספרים אנ"ש ששהו בבית חיינו באותו זמן, "המתח של המלחמה עמד בחלל 
האוויר, וכפי שניתן לשער, הדברים של הרבי הכניסו את הציבור להתרגשות בלתי רגילה. 
היה ברור לכולם שגם אם הרבי הגדיר את הפעולות במשך הקיץ כ"ניבא ולא ידע מה ניבא", 
היו אלו פעולות שמיימיות של ישועה והצלה ולא היה כל ספק כי הרבי ממשיך לפעול 

ישועות ועושה פעולות שאין לאף אחד מושג בהן".

אנ"ש נוספים שהשתתפו בהתוועדות מספרים בקשר לביטויים המיוחדים שנשמעו בה, 
כי "הנבואות והפעולות השמיימיות היו בצורה כל כך גלויה, שהיתה תחושה כאילו הרבי 

מוצא לנכון 'להצטדק' ביחס לנבואות הללו"...
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פרק ד | נספח

 "מדוע באתי ואין איש
קראתי ואין עונה"?!

כ"ח תמוז – כ"ף אב תש"ל

ההרגשה של החסידים שהרבי רק מנסה 'להצטדק' כביכול ולהסתיר את הדברים, נוצרה 
גם עקב כך שמיד עם פרוץ המלחמה נזכרו כולם במה שהיה בשנת תש"ל, שלוש שנים קודם 
לכן, אז יצא הרבי נגד הסכם הפסקת האש במלחמת ההתשה והתריע במילים מפורשות 

שמצרים מתכוננת למלחמה ובעתיד יפלו הרבה קרבנות בגלל הסכם זה.

באותו זמן אמריקה בראשות הפרזידנט ניקסון עשתה מההסכם חגיגה גדולה ושגריר 
ישראל בוושינגטון, מר יצחק רבין, הסביר לכל העולם עד כמה ישראל מרוצה מההסכם. 

הרבי היה היחיד 'שקלקל' את החגיגה וראה בכך סכנה גדולה. 

הנה מה שהרבי אמר9 אז: "הרי הדבר פשוט וברור, שכל "הפסקת-האש" הזו, היא הסחת 
דעת, כיון שבזמן הזה, נאצר רוצה לבנות ולהכניס נשק לתעלת סואץ. כעת, הנשק שנקנה 
והתקבל מהצרפתים והרוסים עומד בלוב, וממתין למשלוח. ממתינים רק לרגע שבו יפסיקו 

להפציץ, ואז יוכלו לשלוח את כל הנשק, ולהתחיל לבנות שם.

לחלוטין  הגיונית  בלתי  היא  "הפסקת-האש",  שכל  יודעים  אינם  באמת  הם  האם  "אך 
וכל כולה משחק של המצרים?! הם הרי בוודאי יודעים ומבינים את זה. אלא הבעיה היא, 
הברית  בארצות  שגם  ולמרות  הברית.  ארצות   – הטובים"  ל"ידידים  זאת  לומר  שפוחדים 
מבינים כמה שזה בלתי הגיוני, ולמרות שהיהודים יודעים שכך חושבים בארה"ב, בכל זאת 

פוחדים לומר להם זאת.

"והסיבה לכך שפוחדים לומר לגויים את האמת התקיפה, היא מכיוון, שחסרה האמונה 
בהקב"ה – בורא העולם. שאף-על-פי שהקב"ה הראה בגלוי ש"ראה אין בהם עוד כח" בכך 
שהיהודים ניצחו באופן מופלא, הן במלחמת ששת-הימים, והן במלחמת השחרור, בכל זאת, 

עדיין לא מאמינים בקב"ה"...

הרבי זועק את זעקת הנביא

בכ"ף מנחם-אב, כשלושה שבועות לאחר מכן, דיבר הרבי בהמשך לדברים ובמהלכם פרץ 
בבכי נורא בצטטו את מילות הנביא בהפטרה: "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה"?! 
וכך אמר10 אז הרבי: "במקום להפציץ ולהרוס מיד את כל הביצורים הללו, שלחו מחאה 

9( שיחת כ"ח תמוז, פ' מטו"מ תש"ל.

10( שיחת כ"ף אב, ש"פ עקב תש"ל.
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כשבה- לוושינגטון, 
ממשיכה  מצרים  בשעה 
ולא  נשק,  עוד  להכניס 
מפסיקים להתבצר, ואם 
האלו  בביצורים  ימשיכו 
אפילו  רחמנא-ליצלן, 
יוכלו  לא  פנטום  מטוסי 
הביצורים  את  להרוס 

האלה!!!

הרי  טוען,  "ונאצר 
הפרת  על  ידעתם  אתם 
הפסקת-האש  הסכם 
ששה  במשך  מצידנו 
– מדוע  ושתקתם  ימים, 

התחלתם פתאום לצעוק?! – ואין מה לענות לו 
על זה.

"וכשבאים אנשי צבא ושואלים: אם הכרזתם 
על הפסקת-אש, שברור לכל שניצלוה לביצור 
הקרבנות  כל  היו  מה  לשם   – טילים  ולקידום 
שנפלו, הדם הרב שנשפך, וההוצאות הכספיות 
שלום,  ורוצים  שהיות  להם:  עונים  העצומות? 
כצעד  הפסקת-אש  הסכם  תחילה  להיות  צריך 

ראשון לקראת השלום.

"ידוע ומפורסם, שבמלחמת העולם השניה )וכן במלחמות שלפניה( ביקש הצד המנוצח 
וכל אנשי הצבא התנגדו  יעשו הפסקת-אש,   – שקודם שיתחילו במשא-ומתן על השלום 
לזה – בהסבירם, שינצלו את הפסקת האש לביצור, ואדרבה: הפסקת-אש היא זו שתמעט 
את הסיכויים לשלום! )וסיים הרבי בבכיות נוראות(: "המלמד שלי היה שמח כשהיה מוצא 
פסוק שקשור למאורעות. היום בקוראי את ההפטרה ראיתי שיש בה רמז למצב הקשה בו 
אנו נתונים עתה, ששם נאמר: "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה, הקצור קצרה ידי 

מפדות""?!

בהמשך הדברים הרבי ממש זעק בבכיות גדולות: "מי יודע כמה קרבנות יפלו בעתיד 
הוכו  המנהיגים  עיני  כאשר  לבאות,  הרבי  רמז  בעצם  ובכך  עכשיו",  האש  הפסקת  בגלל 
שמלחמה  ורמז  אותת  הרבי  ולפנים.  לפני  באמת  קורה  מה  הבין  לא  והציבור  בסנוורים 
ודבריו  שיקשיב  מי  היה  לא  אך  הישראלית,  החולשה  בגלל  לפרוץ  עומדת  מדם  עקובה 
הנבואיים התממשו אחת לאחת ר"ל כאשר בדיעבד התברר כי בתוך 24 שעות מההסכם – 
ממש כפי שהרבי הזהיר – התחילו המצרים בהכנות למלחמת יום הכיפורים, שבה שילמו 

אלפי חיילים בחייהם את המחיר של אותו הסכם "הפסקת אש".

)וסיים הרבי בבכיות 
נוראות(: "המלמד שלי היה 
שמח כשהיה מוצא פסוק 
שקשור למאורעות. היום 

בקוראי את ההפטרה ראיתי 
שיש בה רמז למצב הקשה 

בו אנו נתונים עתה
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פרק ה

שמחה ש"הושיעה את עמך"
ט"ו תשרי, ליל ב' דחגה"ס – י"ז תשרי, שבת חוהמ"ס תשל"ד

"כל החג רוקדים כאן"

 1:30 בשעה  התוועד  "אד"ש  נכתב:  הרמ"ל  ביומן  תשרי.  י"ז  המועד  חול  קודש  שבת 
בנוגע שסורי' כמו  סיים את הדיוק במסכת חלה  בנוגע למצב בא"י.  וג"כ דובר  בצהריים 

ירושלים ואמר שכולם יגידו אמן בנוגע לדמשק ואד"ש קם בשיר של ופרצת ויצא".

ובקטע הבא ביומן: "כשאד"ש נכנס להתפלל מנחה ועלה לבימה, עשה עם היד שישירו 
ופרצת. ב.צ. ליפסקר התחיל ופרצת ואד"ש הסתובב עם הפנים לקהל ורקד כמו במא"ש 
בעיו"כ ]כך במקור, ואולי הכוונה "במארש במויו"כ"[ וכל החג רוקדים כאן". )ראה צילום(.

הסיומת 'התמימה' בת ארבעת המילים בה נחתם היום הזה ביומן – "וכל החג רוקדים 
כאן", נראית בהשקפה ראשונה כעוד ביטוי קצרצר של הכותב הממעט בכתיבת המילים 
ביומנו, אך כשמעלעלים ביומנים נוספים מאותה תקופה מתברר כי סיומת זו מבטאת את 
הלך הרוח והאווירה המיוחדת של שמחה בלתי רגילה שהשרה כ"ק אד"ש על קהל האורחים 

ואנ"ש תושבי השכונה במטרה להמתיק את הדינים.

ביטוי נוסף לכך ניתן למצוא באחד היומנים בו נכתב מאוחר יותר, במוצאי שבת חוה"מ: 
"אנחנו עכשיו אחרי שלושה ימים ולילות של 'עבודת השמחה' שלא מעלמא דין"...

 – יומנו  מתוך  צילום 
המתפרסם כאן לראשונה 
משה  ר'  הרה"ח  של   –
בו  לויטין,  שי'  שלמה 
מתאר בקצרה ובדיוק את 
תשרי  חודש  מאורעות 
להבחין  ניתן  ה'תשל"ד. 
העמוד  של  באמצעו 
"וכל  במילים  השמאלי 

החג רוקדים כאן".
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התוועדות מחוץ לסוכה ללא 'לחיים'

בהתוועדות  במיוחד  ביטוי  לידי  בא  אך  כזכור,  השנה  בראש  כבר  החל  הדבר  אמנם 
הפתאומית של יום חמישי, ליל ב' דחג הסוכות. אפילו ההודעה על קיומה של התוועדות 
לרב  פנה  הוא  הסוכות,  דחג  א׳  יום  של  מנחה  מתפילת  יצא  כשהרבי  מיוחדת:  היתה  זו 
חדקוב שעמד ליד ארון הקודש – ואמר לו: ״ניין אזייגער מעריב, און דערנאך וועט זיין א 

פארבריינגען״ ]=בשעה 9 מעריב ואח״כ תהיה התוועדות[.

הרבי דיבר בשקט, אבל כמה מאלו שעמדו קרוב שמעו וכך מיד כולם ידעו על כך וציפו 
בדריכות להתוועדות, שנועדה להתקיים בבית הכנסת.

היה זה כמה שנים אחרי שהרבי כבר הפסיק את ההתוועדויות בסוכה ולכן כולם חשבו 
שבמשך כל ימי החג לא תהיה התוועדות )כפי הסדר שהיה כבר כמה שנים עד אז וכמו בכל 
השנים הבאות לאחר מכן(, כך שזו בהחלט היתה תופעה חריגה, כשאחרי תפילת מעריב, 

במקום שילכו כרגיל הביתה לסעודת החג, הרבי נכנס להתוועדות.

נכנס כשסידורו בידו, וקשה היה לדמיין  גם הכניסה עצמה היתה חריגה. תמיד הרבי 
את הכניסה בלי הסידור, אך כיון שההתוועדות היתה בבית־הכנסת, אי־אפשר היה לומר 
׳לחיים׳, והרי הסידור מטרתו בשביל הברכה אחרונה, וממילא לא היה צורך להיכנס עם 

סידור...

ביומנו של הרמ"ל נכתב: "אד"ש התוועד אחרי מנחה ]מעריב[. המטרה ומלאה הארץ 
פרבריינגען. אד"ש קם ממקומו ורקד הושיעה את עמך ואד"ש יצא".

גם כאן התיאור הינו קצרצר ומפליא לגלות כי הינו מדוייק להפליא, גם בסיומת זו של 
"ורקד הושיעה את עמך ואד"ש יצא", כפי שמתגלה מהתיאור ביומנים האחרים וכדלהלן...

בהתוועדות הרבי אמר מאמר חסידות בהמשך למאמר של י״ג תשרי. במאמר דיבר על 
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״וישמחו בך כל ישראל מקדשי שמך״, והסביר את מעלתם של ישראל שביכולתם לקדש את 
שמו של הקב״ה והדגיש שקידוש השם נפעל דווקא בכוח השמחה... היה ברור שהרבי בעצם 

כאילו אומר שקידוש השם זה ענין הכי נפלא, אבל אפשר לפעול זאת ע״י שמחה.

"עד שיהיה ומלאה הארץ פארבריינגענישן את הוי'"...

ליל ב׳ דחג הסוכות היה ביום חמישי בלילה, והרבי אמר שהוא רוצה שמהיום עד שמחת־
תורה לא יפסיקו להתוועד מתוך שמחה. הרבי התבטא: ״שיתוועדו הלילה, מחר בבוקר, 
מחר בלילה, מחרתיים בבוקר, מחרתיים בלילה, ביום ראשון בבוקר, ביום ראשון בלילה, 
"עד  השיחה:  את  וסיים  תורה,  שמחת  עד  ופירט  המשיך  וכך  ובלילה״,  בבוקר  שני  ביום 

שיהיה ומלאה הארץ פארבריינגענישן את הוי'״...

סגנון השיחות11 היה שלא כרגיל והדיבורים היו רצופים בביטויים מיוחדים במינם. הרבי 
דיבר אז שיש כאלו שבמקומם הקבוע הם משפיעים, אבל בבואם ל-770 הם פתאום מגלים 
עניוות... הרבי דרש מהם להתוועד ואמר שגם מי שיודע רק א׳ צריך להעביר את מה שהוא 

יודע, ואמר ״שלא להיות שי״ן עם שלוש נקודות, ולא שלוש שי״ן – שפלות של שקר״...

זמן  של  ההגבלות  ״עם  יהיה  שזה  אמר  הרבי  השמחה,  על  החזק  הדגש  עם  יחד  אך 
שמחתנו״ ובאחת מההתוועדויות הרבות באותו חג סוכות, התקיים דיון ארוך בין ר׳ מענדל 

פוטערפאס לר׳ יואל כהן, מה בדיוק הפשט בזה...

11( שבעיקרן נדפסו בהוספות ללקוטי שיחות חי״ד.

"ומלאה הארץ פארבריינגענישן את הוי'"... ר' מענדל פוטערפאס ב'התוועדות שמחה' עם ידידו ר' דוד ראסקין ב-770 ב'זאל הקטן'
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השמחה המיוחדת ש"הושיעה את עמך"...

גם סיום ההתוועדות היה מיוחד – הרבי התחיל בעצמו את השיר ״הושיעה את עמך״, 
ובמשך שעה ארוכה עודד את השירה בכל כוחו ואז לפתע נעמד מלוא קומתו וממש רקד 
על מקומו ועודד את השירה ממש באופן בלתי רגיל כלל – חשו אז שגם הקירות של בית־
הכנסת רוקדים ושהרבי בכל הכוחות ע״י קו השמחה ׳ממשיך' את העניין כפשוטו שיהיה 
״הושיעה את עמך״ – וכך יצא הרבי מבית־הכנסת, תוך כדי שירה ושמחה רבה, מבלי שחזר 
והתיישב על מקומו שהרי לא טעם כלום ולא היתה ברכה אחרונה, כך שהשירה כאילו לא 
בהרגשה  עמך"  את  "הושיעה  בריקוד  ארוכה  שעה  המשיך  הגדול  הקהל  ואכן,  נפסקה... 

ברורה שעי"ז פועלים שיהיה באמת "הושיעה את עמך".

ביומני התקופה נכתב: "בכלל, נמצאים כל הזמן בהתוועדות אחת גדולה. בהתוועדות 
חסידים שהתקיימה בליל שבת חול המועד, דיבר באריכות הרה"ח ר' שמואל דוד רייטשיק 
מוטל  ועלינו  שלו,  השמחה  קו  ידי  על  ומופלאים,  שמימיים  ענינים  פועל  שהרבי  כך  על 
העבודה  את  עושה  הרבי  שבאמצעותם  ואמצעים  כלים  להיות  לזכות  כדי  הכל  לעשות 

המופלאה שלו, שנהיה דומים לידיים ורגליים שעושות את רצונו של הראש״...

בשבת חול-המועד סוכות שוב היתה הפתעה עצומה: הודיעו על התוועדות! שוב בבית 
הכנסת ושוב "על יבש". גם בהתוועדות זו היו הרבה דיבורים שמימיים, מה שהפך באותה 
ש"צריך  בפומבי  לראשונה  הרבי  אמר  התוועדות  באותה  אך  שבשגרה"...  ל"דבר  תקופה 

לכבוש את דמשק", ואף קישר זאת לטעימה מימות המשיח:

בירור הלכתי שפועל את הכרעת קליפת דמשק

הרבי התוועד בהמשך למדובר בהתוועדויות הקודמות )ו' ו-י"ג תשרי( אודות ירושלים 
וסורי', ואמר במפורש שאחת הסיבות להתוועדות היא אמירת עניין בתורה, בתור "בירור 
הלכה" במעמד כמה וכמה עשיריות מישראל כדי לפעול את העניין כאן למטה, וכך אמר12:

"אחת מהכוונות של התוועדות זו – ובהמשך לזה שדיברנו )בההתוועדות די"ג תשרי( 
בנוגע לסיום מס' חלה )שנאמר בההתוועדות 
לא  שאז  דיוקים  עוד  בזה  שישנם  תשרי(,  דו' 
ביארנו, ובהתוועדות זו נבארם. ולכאורה, מה 
אך   – נבאר  זה שעכשיו  ידי  על  בעולם  נפעל 
אדה"ז אומר באגה"ק )סכ"ו( שע"י בירור הלכה 
"מן הגמרא ופוסקים ראשונים ואחרונים" נפעל 

"בשמים ממעל" "ענין פלא גדול מזה מאוד".

ולכן  לברר",  כח  בהם  אין  "העליונים  הרי 
ומכיון   ].  .[ מהתחתונים  לשמוע  באים  הם 

12( שיחות קודש תשל"ד ח"א, ע' 62 ואילך – בלתי מוגה – בתרגום חופשי ללה"ק. וראה גם לקוטי שיחות שם ע' 429. 

חשו אז שגם הקירות של 
בית־הכנסת רוקדים ושהרבי 
בכל הכוחות ע״י קו השמחה 

׳ממשיך' את העניין 
כפשוטו שיהיה ״הושיעה 

את עמך״, וכך יצא הרבי 
מבית הכנסת תוך כדי שירה
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שע"י בירור ההלכה שלו הוא פועל כך בעליונים בצבא מרום במרום, במילא נפעל הענין 
גם למטה, מכיון שתוקף המציאות הוא המזל המכה בו ואומר לו כו'. ובמילא ענין הבירור 
הלכה שמדברים, ובפרט שזהו במעמד כו"כ עשיריות מישראל, הרי זה נוגע למה שנפעל 

בעולם...

"איתא בנבואת זכריה )זכריה ט, א( "חדרך ודמשק מנוחתו" ועל זה נאמר בספרי )ריש 
הוא  )אשר  משיח  על  אמור  ש"חדרך"  ה(  ז,  )שיר-השירים-רבה  ובמדרש  דברים(  פרשת 
"חד לאומות העולם ורך לישראל"( ו"דמשק מנוחתו – שעתידה ירושלים להיות מגעת עד 

דמשק".

"לפי זה מובן מדוע נאמר "הקונה בסוריה כקונה בפרוור שבירושלים" – ולא "כקונה 
עתידה  לירושלים,  דווקא  מיוחדת  שייכות  )דמשק(  שלסוריה  משום   – בארץ-ישראל" 
ירושלים להיות מגעת עד דמשק . . ירושלים לא תזוז ממקומה אלא דמשק תיהפך להיות 

פרוור שלה".

והוסיף בהמשך הדברים: "דמשק הרי היא עיר הבירה של סוריה )בלשון הכתוב: ראש 
ארם דמשק – ישעיה ז, ח(, וכאשר כובשים את דמשק, עיר הבירה, ישנה במילא כל סוריה. 

וברוחניות גם-כן )סוריה בסוד דמשק( כי מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא".

כיבוש דמשק: טעימה מימות המשיח!

במהלך ההתוועדות דיבר בחריפות גדולה שצריך לכבוש את דמשק! הרבי אמר שענין 
הטעימה ממאכלי שבת בערב שבת מקורו בפנימיות התורה )כתבי האריז"ל( אבל הוא מובא 
להלכה )במגן אברהם ובשולחן ערוך אדה"ז(, וכך גם לגבי "טעימה" מימות המשיח לפני 
ביאת המשיח, הן בנוגע ללימוד פנימיות התורה שהיא טעימה מתורתו של משיח והן בנוגע 
להנהגת העולם בפועל. לכן, דברי חז"ל ש"לעתיד לבוא ירושלים תגיע עד דמשק" צריכים 

להתקיים בפועל, כ"טעימה", כבר עכשיו.

והרבי הכריז כי ע"י שיפסקו בבי"ד של מטה שצריך לכבוש את דמשק, כך יפסקו גם 
'חכם אחד' שעל  יענה אמן. הרבי גם התייחס לטענה של  בבי"ד של מעלה, ושכל הקהל 
יום כיפור עצמו אין יום הכיפורים מכפר, והרבי הדגיש שאדרבא, היה חיוב ומצווה לצאת 
למלחמה להגן וכו' ובפרט שכל המלחמה החלה בשעה שעיצומו של יום מכפר, וזה בוודאי 

גורם שכל הלוחמים יהיו צדיקים גמורים וכו'.

הרבי דיבר גם בהתאם לפסוק "כי תצא למלחמה על אויביך", ]שלכן[ הרי דבר ודאי הוא 
ש"ונתנו הוי' אלקיך בידך" ו"ושבית שביו", ויוציאו את כל היהודים הנמצאים שם בשבי, וגם 

את כל הניצוצות הקדושים... 

ושוב אמר: "ע"י שלמטה ישנו הבירור הלכה, אומר אדה"ז שזה נפעל למעלה ובמילא 
נמשך אחר כך ונתגלה למטה, ישנו כאן בירור ההלכה בנוגע להענין דעיצומו של יום מכפר 
וכו' שכל היהודים הינם צדיקים"... וסיים: "שהכל יהי' הכנה לגאולה האמיתית והשלימה 

על ידי משיח צדקנו"...
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פרק ו

עתידה ירושלים להיות מגעת עד דמשק
ח"י תשרי, ב' דחוהמ"ס – כ"ג תשרי, שמחת תורה תשל"ד

"מה רוצים – להמשיך מרה שחורה"?!

יחסית,  באריכות  נכתב  הרמ"ל  ביומן  סוכות.  המועד  דחול  ב'  תשרי,  ח"י  ראשון,  יום 
מחדרו  יצא  אד"ש  כשכ"ק  בערב  מנין.  עם  בבוקר  מתפלל  אד"ש  "כ"ק  אופיינית:  שאינה 
אז אד"ש אמר  ישראל.  בנוגע ארץ  פ"נ  עם  זקנים  מנין  אליו  ניגשו  הביתה  ללכת  הקדוש 
שכעת הוא נמצא בקו של שמחה ומה רוצים להמשיך עליו מרה שחורה כעת לא זמן לתת 
פדיון, אבל אם חסידים נותנים צריכים לקחת, ואד"ש קרא את זה ואמר שיהי' בטוב הנראה 

והנגלה ושהוא ייסע לאוהל עם זה וג"כ המנין יסעו לאוהל עם הפ"נ".

גם כאן מעוררים הדברים סקרנות – מה בדיוק עמד מאחורי משלחת החסידים? ואכן 
פרטים נוספים מצויים ביומנים הנוספים מאותה תקופה, כאשר באחד מהם נכתב כהעתקה 

מיומן אחר:

לכך  בנוגע  והמהר"ש  מהצ"צ  המעשה  את  בהתוועדות  אד"ש  סיפר  למה  "בהמשך 
זה מא' )שעדיין( לא הי'  שצריכים משיח בפועל ממש ואמר לו הצ"צ שרצה לשמוע את 
רבי, כך כאן רצו למסור פ"נ לכ"ק אד"ש אודות המצב הקשה בא"י ושיהי' בחסד וברחמים 
ולפועל בחרו עשר מכמה מדינות ומסרו את הפ"נ לכ"ק אד"ש בשעה שיצא בלילה ללכת 

לביתו"...

וכאן יש שינוי מיומן הרמ"ל בו נכתב שאד"ש קרא את הפ"נ, כאשר ביומן האחרון נכתב 
אינם  "המשקפיים  ואמר:  כעת,  הפ"נ  שיקרא  ביקשו  אז  ורק  ללכת,  והחל  נטלו  שאד"ש 
איתי", ואחר כך אמר 
)כמעט( כפי שנכתב 
ביומן הראשון: "איך 
קו  א  אין  יעצט  בין 
וואס  שמחה  פון 
מאכען  איר  ווילט 
פון  קו  א  מיר  בא 

מרה שחורה"... 

נוסף  ביומן  וכן 
רצה  שלא  נכתב 
ואמר  כלל  לקחתו 
לנסוע  יכולים  שהם 

לקוראו באוהל...
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הרבי מטלפן ומורה לכבוש את דמשק

דמשק,  את  לכבוש  שיש  חול-המועד  בשבת  בהתוועדות  הרבי  של  המפתיעים  דבריו 
הפכו לציר המרכזי בהוראותיו של הרבי בקשר למלחמה. הנה דברים בקשר לכך שסיפר 

בהזדמנות נדירה מר יוסף צ'חנובר, איש מערכת הביטחון באותם ימים:

"היה זה במהלך הדיונים – יתכן עוד בחול-המועד סוכות. קיבלתי שיחת טלפון מחו"ל, 
הוא  אף  מאזין  שהרבי  לי  אמר  הוא  הקו.  על  היה  קליין  בנימין  הרב  הרבי,  של  ומזכירו 
את  לכבוש  לו שצריך  ואומר  דיין  הביטחון משה  הרבי מבקש שאגש לשר  וכי  לשיחתנו, 
דמשק! האמת, מאוד התלבטתי, חששתי מתגובת דיין, אך הרב קליין לחץ עלי שזה רצון 
הרבי. נכנסתי בהיסוס למשה דיין, הוא שמע את הדברים והגיב: "הרבי צודק, אבל אין לנו 

די כוח-אדם... החיילים צריכים להגן על תל-אביב""!...

ייתכן ששיחת הטלפון המוזכרת ביומן שלהלן, הינה שיחה זו לצ'חנובר )למרות שהרבי 
מדבר על טלפון בערב סוכות ואילו צ'חנובר משער שהשיחה אליו היתה בחוה"מ( – ביומן 
מקיץ תשל"ו מסופר16: "עם בעל עיטור הגבורה דיבר אדמו"ר שליט"א על העניינים שדובר 
בהתוועדויות בתשל"ד אודות כיבוש דמשק . . ובין השאר אמר לו: "טלפנתי בערב סוכות 

בעת המלחמה שימשיכו הלאה"".

על  מבוססת  דמשק,  בכיבוש  בהחלטיות  שצידדה  הרבי,  של  דעתו  כי  להבהיר  כדאי 
ולא בשום  ורק במה שאומרים מומחי הביטחון  יש להתחשב אך  פי תורה  התפיסה שעל 
השנים  במשך  פוליטיים.  שיקולים 
הרבי הסביר פעמים רבות, שבדיוק 
כמו שלגבי השאלה אם לחלל שבת 
הינו  הרופא  אזי  רפואה,  לצורך 
היחיד שמוסמך לקבוע אם יש כאן 
במקום  גם  כך  לא,  או  פיקוח־נפש 
סכנה  יש  הביטחון  מומחי  שלדעת 
של פיקוח נפש, צריך לעשות הכל 
לערב  ולא  הסכנה  את  למנוע  כדי 
מלבד  זרים  שיקולים  שום  ח״ו 

שיקולי ביטחון טהורים.

האש  הפסקת  הסכם  בעת  לכן, 
בתש״ל הרבי התנגד לו, כאמור, כי 
עירוב   – טעות  אותה  את  עשו  שם 
בתוך  זרים  פוליטיים  שיקולים 
חזר  הרבי  ולכן  הביטחון,  שיקולי 
גם  ולו  דמשק,  את  לכבוש  ותבע 
במלחמה  לנצח  כדי  אחד,  ליום 

פשוטו כמשמעו. "לכבוש את דמשק אפילו לחצי שעה". שיחה עם הרבי
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שמיני  ערב  ד',  "יום  נכתב:  הרמ"ל  ביומן 
עצרת, הושענא רבה. אד"ש נכנס לסוכה אז הוא 
ראה שיושבים שם, אז אמר שחבל על כל רגע 

והתחיל לשיר. כך שמעתי". 

למצוא  הצלחנו  לא  זו  מעניינת  לעובדה 
מקורות נוספים, אך היא מצטרפת היטב לרוח 
המתקת  של  אד"ש  שהשרה  והאווירה  הדברים 

הדינים ע"י שמחה.

"כבר פעלנו שיהי' 'נעימות בימינך נצח'"!

 8:45 בשעה  לביהכנ"ס  נכנס  "אד"ש  עצרת:  שמיני  ליל  את  לתאר  עובר  היומן  כותב 
ואחרי כל פעם  והתחיל לשיר הושיעה את עמך, אח"כ אמרו אתה הראית שלוש פעמים 

אד"ש הסתובב לקהל והרקיד אותם.

שמיני  שמחתנו  זמן  פאראווען  צו  כולכם  הכן  עמד  להכריז  אמר  אד"ש  ראשונה  פעם 
עצרת ושמח"ת וכמו שם ש'עמדו הכן' שייך לארמי' )לצבא( שישירו ניגון של צבא ושרו 
מארש נפוליון. אחרי פעם שני' ציווה שוב להכריז אותו דבר ובהוספה שארמי' צריך לכבוש 

ולפרוץ בכל הצדדים שישירו ופרצת.

"אח"כ בהקפות אד"ש הי' בשמחה רבה מאוד ובהקפה ד' כיבדו לפי הוראת אד"ש את 
להיות  שצריכים  ולאלו  בצבא  כעת  שנמצאים  לאלו  ולמילואים,  לצבא  ששייכים  אלו  כל 
בצבא ולאלו שהיו בצבא ואד"ש התחיל לומר את הפסוקים של ההקפה בניגון של האדרת 
הראשונה  הקפה  טוב  יום  גוט  פעמים  שלוש  צעק  אד"ש  הקפות  אחרי  ואח"כ  והאמונה 

והאחרונה ]קם[ אד"ש ורש"ג ואד"ש רקד]ו[ בשמחה גדולה".

ביומן נוסף נכתב כך: "בליל שמיני עצרת, לפני תחילת ההקפה הרביעית, הרבי ניגש 
לקצה הבימה עם הסידור, ואמר את כל הקטע של "קול ה' שובר ארזים", במנגינה ידועה 
עונים  הקהל  וכל  צווועמען"  צוועמען  והאמונה  "האדרת  המילים  על  אומרים  שיהודים 
אחריו. וכשהגיע למילים האחרונות "נעימות בימינך נצח" ממש 'שאג' את המילים בקול 

גדול.

הרבי  עם  לשוחח  כשניגשו  תורה,  שמחת  ליל  בהקפות  בלילה,  שלמחרת  "ושמעתי 
מהקונסוליה הישראלית, הרבי אמר לקונסול בין כל הדברים: "מיר האבן שוין געפויעלט 

זאל זיין ]=כבר פעלנו שיהיה[ נעימות בימינך נצח".

הרבי לחברי הקונסוליה: עד מתי להיות בעבדות?!

את  לכבוש  שיש  לעמדתו  בקשר  ברורים  דברים  השמיע  הרבי  בהן  ההזדמנויות  אחת 
דמשק, היתה בהתוועדות שמחת תורה תשל"ד, עת ביקרו בהתוועדות חברי הקונסוליה 

קיבלתי שיחת טלפון 
מחו"ל. מזכירו של הרבי, 

הרב קליין היה על הקו, 
ואמר לי שהרבי מאזין אף 

הוא לשיחתנו, ומבקש 
שאגש למשה דיין ואומר לו 

שצריך לכבוש את דמשק!
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הישראלית בניו-יורק. א' התמימים שניהל אז יומן שבו שילב גם קטעים שרשמו עמיתיו, 
העתיק בקשר לכך13:

'אתה  פסוקי  אמירת  בשעת  וכן  ההתוועדות  במהלך  נוכחים  היו  הקונסוליה  "חברי 
זמן ארוך...  וגם שוחח עמם משך  כיבדם באמירת פסוקים  כ"ק אדמו"ר שליט"א  הראת'. 
והנני מעתיק מה שרשם אחד – הרבי תבע מען זאל איין-נעמען ]שיכבשו את[ דמשק. הם 
טענו שאי-אפשר לעשות זאת, מפני: א( שארצות הברית אינה רוצה בכך. ב( הדבר יעלה 

בקרבנות רבים.

הרבי השיב על כך:

שדמשק  לידיעה  כבר  מצפים  שהם  בוושינגטון  נאמנים  ממקורות  ידיעות  לו  יש  א(   
נכבשה.

ב( איתא באבן עזרא שהשהייה של עם ישראל במדבר מ' שנה היתה בשל היותם במשך 
כל שנותיהם במצרים במצב של עבדות ושיעבוד ]ולכן התעכבו במדבר מ' שנה[, על מנת 
שישתחררו ויתרגלו להיות עצמאיים. וכאן התבטא הרבי: "איהר זייט שוין 25 יאהר ]=אתם 

כבר 25 שנה[ בעבדות; ועד מתי?!"

ג( גם ילד קטן מבין שכאשר עליו להיאבק עם שניים הוא עושה כן עם אחד ואח"כ עם 
השני. וכך אצלכם – קודם תכבשו את דמשק ואחר-כך תוכלו להילחם עם מצרים.

רבים  קרבנות  רחמנא-ליצלן  מביאה  הנוכחי  במצב  העמידה  הרי  לקרבנות,  בקשר  ד( 
יותר מאשר אילו היו כובשים כו'. 

והסביר להם כ"ק אד"ש כל הענין ונתפעלו מאוד. )עד-כאן העתקה(".

הרבי משגר מסר דחוף לראשי המדינה

תיאר זאת בשעתו גם העיתונאי ר' גרשון בער יעקובסון, במאמר14 ב'אלגמיינער ז'ורנאל', 
בו פירסם את הדברים באותם ימים: 

של  והבעי׳  המלחמה  בעניו  הרבה  שוחח  והרבי  התוועדות  נערכה  ההקפות  "לפני 
ישראל בין העמים. אבל הוא דיבר ברמזים ורק אנשים ספורים הבינו את כוונתו ותביעתו. 

בהתוועדות משתתפים דיפלומטים ישראלים, והם לא מבינים דברי הרבי.

"אבל לאחר ההתוועדות כשמכרו את פסוקי ״אתה הראת״, עומדים האורחים הישראלים 
ע״י הרבי על הבימה והוא משוחח אתם בענין המלחמה. ״מדוע נעצרו בסורי׳׳!״ שואל הרבי 
״למה לא כובשים את דמשק?! צריכים לשחרר את היהודים והחיילים השבויים! ע״י כיבוש 
עיר־הבירה הסורית יגיע השלום. רוסי׳ לא תתערב, היא לא מעוניינת להתערב להציל את 

13( יומנו של הרה"ת ר' שלום דובער שור ע"ה.

14( הועתק ב'הרבי' ח"א ע' 240.
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סורי׳. אסור להשמע לכל מה שאמריקה אומרת. בעומק הלב רוצה גם אמריקה שישראל 
תתנהג כמדינה בלתי תלוי׳, ושלא תישמע לכל מה שוואשינגטון תובעת"...

״הוא היחידי שמבין את המצב לאשורו"...

מורגנשטרן  וארי׳  הישראלית,  מהקונסולי׳  לוין  "שלמה  ומתאר:  יעקובסון  ממשיך 
מהסוכנות היהודית מנסים להתווכח עם הרבי, והוא דוחה את טענותיהם. אחרי ההקפות 
בשעה 4 לפנות בוקר בערך, הולכים לוין ומורגנשטרן עם הרושם שמוכרחים מיד לעשות 
משהו. הדיפלומטים הישראלים האחרים, ביניהם מספר חברים מדרג גבוה מה״שין־בית״, 
מספר טייסים, קצין ואחרים אומרים שהרבי מליובאוויטש מאה אחוז צודק. ״הוא היחידי 

שמבין את המצב לאשורו"...

"באותו לילה טלפן מורגנשטרן לזבולון המר ולד״ר יצחק רפאל ובקשם להעלות הצעת 
הרבי בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הם מבטיחים לעשות זאת. הקונסול שלמה לוין 
ישראלים  נציגים  מאיר.  גולדה  של  ולמשרדה  החוץ,  למשרד  לירושלים  טלגרמה  שולח 

אחרים מוסרים את הצעותיו לשרים בממשלה ולאלופים במטכ״ל.

"בעיקר חוזרת אזהרת הרבי שלא נאפשר להטעותנו כמו ב־1970 וב־1956, הוא מזהיר 
לבסוף  כשישראל הסכימה  אף אחד.  על  לסמוך  ואומר שאסור  והבטחות,  ערבויות  מפני 
להפסקת האש, סבר שזוהי טעות, ושמטרת האויב להציל את הארמיה השלישית המכותרת".

בתור עיתונאי, הוא מספר לסיום: "כאשר שמעתי על כך לא התאפקתי ושאלתי אותו 
כיצד הוא יכול לעוץ עצות לישראל, בעוד הוא עצמו חי באמריקה. השיב לי הרבי: "ביטחונם 
של שלושה מיליוני יהודים מוטל על כפות המאזניים. לכל יהודי באמריקה הזכות והחובה 

לעזור לישראל בכסף, בהעלאת המוראל ובעצות טובות""...

k
pbhbu vfrl vgarho uanubv
cxsr, "tdru, eusa" ak f"e
tsnu"r nkl vnahj' vfukk
tdru, nvabho ,ak"s-
,ak"v/

abho tkv' vhu abu, vnacr uvncufv
aktjr nkjn, "huo vfpurho" uxphjhw/ gk
reg v,eupv vtnurv' ckyv ch,r at,
nbvhdu,u ak rchbu frugv btni ak fkk
hartk _ vi nuk cghu, vagv ak vgo' uvi
cgzrv ughsus ak hjhsho' fnu tknbu,
uh,unh vnkjnv' tu "nmuhhbh mv"k" tar
bpmgu cnvkl vercu,/

cnvkl ,eupv zu' chu"s acy ,ak"v'
nktu garho ujna abho' njmh, vhuck'
kbahtu,u ak rchbu _ scr vnumt t,
chyuhu cnxpr tdru, cngbv kcrfu,
uthjukho krdk vnturg )rtv tdr, hwabz
ucvbxni cv(/ utfi' n,tphhb, ,eupv zu
cnhujs cngcr nvbvdv ak gs, jxhsh
jc"s cpry _ kvbvdv fkkh, ak vgo fuku
ctv"e uc,pumu,Q ,bugv actv khsh chyuh
nhujs cvrjc, v"ncmgho" vfkkhho
)fkaui rchbu(' tar vdhgu knkhubh hvusho
cfk emuh ,ck )rtv thdr, hwrmv' vgrv
s"v "fkkhho vo"(/

vxehrv vemrv skeni ,dg re
cbuatho vnumtho t, chyuhho ctdru,/

nkjn, huo vfhpurho
cghmunu ak huvf"p ,ak"s prmu mctu,

grc cnkjnv bds vgo ctv"e/ rchbu jzv
t, vnkjnv uvfhi kert,v fcr nehh.
,ak"d' fn,utr cehmur cncut kfrl
veuso uvbxni ao/ cnal fk veh.'
ucnhujs cjusa tkuk' gurr gk jhzue
vjhbul vhvush upguku, go hksh hartk' ugs
kvurtv vnhujs, kgrul fhbuxho cfu,k
vngrch' fsh "kvach, tuhc un,beo"/

n,jhk, jusa ,arh ,ak"s vurv uguss
cnhujs gk gbhi vanjv' fukk cghmuno ak

23 dhkhui nxw874|~|

cnumth huvf"p' ktjr pru.

vercu,' vurv vrch knzfhr

knxur k,uach tv"e' tar

vuxpv zu vhh,v ctupi nhujs

cear knkjnv' ,ul vsdav

avht bf,cv gus kpbh huo

vfhpurho

vvuxpv vhsugv knf,c fkkh ak uw ,arh ,ak"s' abranv cgrc huo fhpur'

agu, xpuru, yro pru. nkjn, huo vfhpurho
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פרק ו | נספח

 עדות אישית
על דברי הרבי לחברי הקונסוליה

שמחת תורה תשל"ד

)ממרכז  מורגנשטרן  אריה  מר  דאז,  הקונסוליה  מחברי  אחד  חשף  ההזדמנויות  באחת 
שלם בירושלים(, את ששמע מהרבי באותו מעמד )יחד עם חברו הקונסול מנחם לוין(:

"...אני מבקש להעלות על הכתב עדות אישית משיחה שניהלתי עם הרבי בעת מלחמת 
יעקובסון  גרשון  העיתונאי  בקצרה  בזמנו  דיווח  לציין,  יש  האירוע,  על  הכיפורים...  יום 
בעיתון "דער אלגמיינער זשורנאל", שראה אור בניו-יורק ב-7 בדצמבר 1973 )י"ב כסלו 

תשל"ד(.

"בשנת 1972 הגעתי לארצות-הברית כדי לשמש נציג המחלקה לתרבות תורנית בגולה 
בהתוועדויות  פעמים  כמה  ביקרתי  למלחמה  בשנה שקדמה  הציונית.  ההסתדרות  מטעם 
אצל הרבי בלוויית מנחם לוין ז"ל, שכיהן בתפקיד קונסול ישראל בניו יורק. בכל הזדמנות 

כזו היינו מוזמנים לעלות ולהתייצב על הבמה שעליהם ישב הרבי, כשסביבו זקני חסידיו.

שיחה עם הרבי לפני הקפות במשך למעלה משעה

"ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה, בליל שמחת תורה תשל"ד – שלדידנו היה "יום 
טוב שני של גלויות" – הגענו מנחם לוין ואני אל בית מדרשו של הרבי בקראון הייטס לאחר 
סיום תפילת הערבית ולפני פתיחת ההיכל להקפות... עמדנו שנינו לצידו ובמשך למעלה 
משעה בטרם ההקפות שוחח אתנו הרבי בזמן שהציבור כולו ניצב דומם ומשתהה לנוכח 
'עיכוב התפילה'. קהל החסידים שהיה מרותק למראה יוצא הדופן של הרבי המשוחח עם 

שני נציגים ישראלים, הבין בוודאי כי השיחה עוסקת במלחמה המתנהלת זה עתה.

"אווירה של חרדת קודש אפפה את אותה שיחה. הרבי דיבר אתנו על משמעות המלחמה 
בהתרגשות  נתון  שהייתי  מאחר  הגאולה.  תהליך  מבחינת  התקופה  חשיבות  על  ובעיקר 
עצומה אינני זוכר אם הרבי השתמש במושג 'מלחמת גוג ומגוג', אבל זו היתה רוח הדברים.

"הרבי שאל וחזר והקשה בתקיפות רבה מדוע נעצרה המערכה הצבאית ברמת הגולן. 
ומדוע כוחות צה"ל שכבר הדפו את הצבא הסורי, נמנעו מלהתקדם ולכבוש את דמשק. 
עברו  המלחמה,  בראשית  בו  ששקעו  המגננה  ממצב  צה"ל  כוחות  נחלצו  שעה  באותה 
למתקפה והגיעו כבר עד כשלושים קילומטרים מן הבירה הסורית. מבחינה מעשית אפשר 
היה אפוא להמשיך את תנופת ההתקפה, לכבוש את דמשק ולהכריע בכך את גורל המלחמה.

"ניסינו לתרץ באוזני הרבי את המהלך ולתלותו בחשש שמא תממש רוסיה את אזהרותיה 
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אם  דמשק,  של  לצדה  במלחמה  ותתערב 
ישראל לעבר הבירה הסורית. מנגד,  תתקדם 
אמרנו, כי נראה שישראל מבקשת לרכז כוחות 
להדוף  כדי  הדרום  בחזית  דווקא  גדולים 
בצורה משמעותית ומכרעת את הצבא המצרי 

אל מעבר לתעלה.

לאחת.  אחת  טענותינו  את  דחה  "הרבי 
היא טעות  הוא טען שהכניסה לשטח מצרים 
לשנות  תוכל  לא  כבר  היא  שכן  אסטרטגית, 
את מאזן הכוחות לטובת ישראל. הוא קבע כי 

הבעיה החמורה ביותר של מדינת ישראל היא דווקא המלחמה עם סוריה, וכי עד שזו לא 
תוכרע באופן מוחלט, לא תגיע אל סיומה מלחמתם של הערבים נגד עצם קיומה של מדינת 
ישראל. משום שדמשק היא עיר היסטורית עתיקת יומין, כך אמר, היא מסמלת את יציבות 
העולם המוסלמי, ולכן גם את האיום על עם ישראל. פגיעה בסמל כזה תערער עד היסוד 

את חוסנו הפנימי של העולם הערבי כולו.

"רוסיה, כך סבר, לא תממש את איומיה. היא רק מדברת, אך לא תעשה דבר. יתר על כן, 
לדעתו, גם ההתנגדות האמריקנית להכרעת סוריה היא מן השפה ולחוץ. ולאמיתו של דבר 
ארצות הברית משוועת לכך שישראל תעשה זאת. ובעניין מחיר הדמים שעלולה ישראל 
לשלם, הרבי טען כי אם לא נכריע את המערכה עכשיו בשעת כושר זו, אזי בעתיד יישפך 

דם רב הרבה יותר )היל"ת(, במלחמות הבאות שיכפו עלינו הערבים.

דמשק היא עיר היסטורית 
עתיקת יומין, כך אמר, 

היא מסמלת את יציבות 
העולם המוסלמי, ולכן גם 
את האיום על עם ישראל. 
פגיעה בסמל כזה תערער 

עד היסוד את חוסנו הפנימי
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חרבה דמשק וישבה ירושלים – תאמין!

הרבי  תיבל  הפוליטיות  אמירותיו  "את 
על  הקבלה  ומספרות  מהמדרשים  בציטטות 
כך שדמשק היא כקוץ בבשרה של ירושלים. 

התלמוד  דברי  על  פעמים  כמה  חזר  הוא 
לדמשק  השווה  שאותה  קיסרי,  על  הידועים 
וירושלים,  'קיסרי  ירושלים:  ועל  היום,  של 
אם יאמר לך אדם, חרבו שתיהן – אל תאמין. 
ישבו שתיהן – אל תאמין. חרבה קיסרי וישבה 
 – קיסרי  וישבה  ירושלים  חרבה  ירושלים, 

תאמין' )בבלי מגילה ו, א(.

"התקשיתי לעקוב אחר שטף המקורות והציטטות, אבל הרבי חזר כמה וכמה פעמים על 
המדרש הידוע כי 'עתידה ירושלים להיות מתרחבת מכל צדדיה, ושערי ירושלים עתידין 

להיות מגיעין עד דמשק' )שיר השירים רבה ז, י(...

לארץ  לטלפן  ההקפות,  לאחר  מיד  הביתה  לשוב  הרבי  מאתנו  ביקש  השיחה  "בתום 
ולהעביר בשמו מסר דחוף, אקוטי ממש, לראשי המדינה: עליהם להורות על כיבוש דמשק, 

בלי שום חשש מאיש.

עלינו.  שהטיל  השליחות  את  שנמלא  לרבי  הבטחנו  השיחה  של  הקשה  הרושם  "תחת 
מנחם לוין הבטיח להביא את הדברים לידיעתה של ראש-הממשלה גולדה מאיר. ואילו אני 

הבטחתי להתקשר עם ראשי המפד"ל ולמסור להם את דבריו על כל פרטיהם.

רמ"ח  בכל  כנצח.  בעיניי  נדמה  פאר-רוקאווי  לשכונת  הביתה  הדרך  שלקחה  "...הזמן 
איבריי חשתי את עוצמתה של השליחות שהטיל עלינו הרבי. חשתי כאילו אני נושא על 

כתפיי הצנומות את גורלו של עם-ישראל.

"באותו לילה הצלחתי להשיג את חבר הכנסת זבולון המר ז"ל, שנקרא לצאת מישיבת 
את  ומסרתי  הדברים  על  באוזניו  חזרתי  אביב.  בתל  שהתקיימה  והביטחון  החוץ  ועדת 

דרישתו המפורשת של הרבי. 

"כעבור מחצית השעה חזר אליי חבר הכנסת יצחק רפאל ז"ל וביקש אף הוא לשמוע 
בדיוק מה אמר הרבי וכיצד הפריך את החששות מפני כישלונות ושפיכות דמים מיותרת. 

דיין אכן חושש ממעורבות  יצחק רפאל כי שר הביטחון משה  "בתגובה לדבריי אישר 
רוסית, ועל כן פקד על צה"ל שלא להתקדם אל מעבר לקווים שבהם החזיקה ישראל בערב 

מלחמת יום הכיפורים בחזית רמת הגולן"...

הזמן שלקחה הדרך נדמה 
בעיניי כנצח. בכל רמ"ח 

איבריי חשתי את עוצמתה 
של השליחות שהטיל עלינו 

הרבי. חשתי כאילו אני 
נושא על כתפיי הצנומות 
את גורלו של עם-ישראל
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פרק ז

ונהי בעינינו כחגבים
ש"ק פ' נח – ש"ק פ' תולדות תשל"ד

הפוליטיקאים מונעים את הפצצת דמשק 

מפרוטוקולים שנחשפו בשנים האחרונות – וסביר להניח שייתכן ופרטים רבים אחרים 
שנרמזים בשיחות הרבי, עוד לא התפרסמו – ניתן להיווכח שאפילו רק להפציץ את דמשק 
הרלוונטי  הנה הקטע  בכך.  והביטחון שחפצו  זאת מאנשי הצבא  ומנעו  חששו המדינאים 

מתוך הפרוטוקולים:

"משה דיין: אני מציע לבקש לאשר הפצצות בתוך דמשק. 

"גולדה מאיר: בתוך העיר? 

כבר  פרוגים  עלינו  יורים  הם  הסורים.  את  לשבור  ובסביבה.  העיר  בתוך  דיין:  "משה 
יומיים. צריך לצאת מהמצב שאנו נמצאים בו. המטרה היא לגמור את החזית הזו. 

"הרמטכ"ל דדו תומך בהפצצת דמשק: סוריה במצב רעוע, התקפת דמשק חיונית בשביל 
שבירת סוריה. הרמטכ"ל הוסיף שהוא מעוניין לפגוע גם בארמון הנשיאות בדמשק "אבל 
קודם כל דמשק. הדרמטיזציה של תפנית. תפנית משיגים בלחצים. אם זה מפקדה, ארמון 

הנשיאות, אסד". 

דמשק  את  להפציץ  מאיר  גולדה  של  ההיסוס  ושוב  שוב  עולה  הפרוטוקול  "בהמשך 
למרות הפצרותיהם של ראשי צה"ל.

"אלוף א. זעירא: יש דברים מחוץ לעיר ]דמשק[ והם משמעותיים: תחנת החשמל של 
זה  כל  הזיקוק.  בתי  חומס,  הכח של  תחנת  לעיר,  מחוץ  האוויר  חיל  הבונקר של  דמשק, 
ישפיע, אבל זה לא ישפיע כל כך כמו ]הפצצת[ האזור המרכזי בדמשק. זה ישפיע הרבה 

יותר. יש לחיל אויר כח ללכת גם על זה וגם על זה.

בלב  מהפצצה  החוששת  הממשלה  ראש  את  להרגיע  ]מנסה  דיין  משה  הבטחון  "שר 
דמשק, בטבורה של עיר, והתגובות שיגיעו בעקבות זאת מכל העולם[: אם אנשי חיל האויר 

יכוונו היטב, ועד כמה שאפשר שזה לא יחרוג לשכונות, הייתי מאשר את זה, בשלב זה.

"גולדה מאיר: הייתי רוצה להתחיל במטרות אחרות...

"שאלתי למה לא כבשו את דמשק"...

הרבי המשיך להזכיר בנושא זה את אי ניצול ההזדמנות לכבוש את דמשק, כדי שלא 
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וכך  בעתיד.  אלו  כגון  טעויות  על  יחזרו 
התבטא15 הרבי בגלוי בשבת-קודש פרשת 

נח תשל"ד:

בו  לכבוש  אפשר  היה  דמשק  "את 
ביום  או   .  . ההתקפה  את  ביום שהתחילו 
המחרת. הסורים הרי ברחו, לא היו מגינים 
סוריה  ואז   .  . נגדם  היה צבא שעמד  ולא 
כי  שלום  להסכם  מיד  מסכימה  היתה 
לקחו להם את עיר הבירה, ערב-הסעודית 
וירדן  למלחמה  להיכנס  יכולה  היתה  לא 
היו  ואז  לזה,  חיכו  הם  צריכה,  היתה  לא 
נפטרים מעוד חזית, היו משחררים 40,000 
וטנקים  ]=הצפונית[  הזו  מהחזית  חיילים 

והרבה כלי נשק.

את  שייקחו  חיכתה  וושינגטון  "גם 
הם  שלהם,  החשבונות  להם  יש  דמשק, 
רוצים לחיות במנוחה ובלי בלבולים ולכן 
כדי  אבל,  ישראל,  לארץ  לעזור  רוצים 
לעזור לארץ ישראל הם מעוניינים להיפטר 

מעוד חזית, ורוצים שיעמידום בפני עובדה מוגמרת, ואז יוכלו לטעון לכולם שאין להם חלק 
בזה, והראיה, שהם אמרו כך ועשו להיפך, והאמת היא שהם בעצמם מעונינים שלא ישמעו 

לקולם ויעשו להיפך.

"ותמורת זה, כשהיתה ישיבת ממשלה, ודנו כיצד לנהוג בענין מסוים, היתה התשובה: 
. ואף   . נשמע מה וושינגטון אומרת. רצו לעשות מזה סוד, אך אין סודות בדברים כאלו 
יודעים מכך, מאחר שמרגליהם שבארץ ישראל דאגו שישאלו בישיבת  בבירות הערביות 

הממשלה מדוע לא נהגו כך, והיתה התשובה: כדי לא להרגיז את וושינגטון.

"מתירוץ שכזה מבינים שהקושיא היתה טובה מאוד...

"שאלתי למה לא כבשו את דמשק, וקיבלתי מענה בסגנון הבא: "בגלל שיש שם צוקים 
וסלעים כאלה שקשה לכובשם", לולי הייתי שומע זאת ממנו בעצמו – לא הייתי מאמין! 

מתירוץ שכזה מבינים שהקושיא היתה טובה מאוד...

"הצעירים ]=החיילים הלוחמים[ רוצים להתקדם הלאה – הרי אין להם מה לעשות שם, 
הכניסו אלפי חיילים לתוך השטח ההוא, ואינם יודעים למה לא הולכים הלאה, לא לכאן 

15( שיחות קודש תשל"ד ח"א, ע' 118 – בלתי מוגה – בתרגום חופשי ללה"ק עם שינויי עריכה קלים.

על הטענות שהיו מכשולים 
בדרך, אמר אד"ש, הרי 

הטנקים לא עשויים כדי 
לנסוע על כביש רחב, אלא 

על מקומות כאלו... טלפנתי 
בערב סוכות בעת המלחמה 

שימשיכו הלאה"
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ולא לשם. טבעי הדבר שחייל 
במלחמה רוצה, או לגמור את 
הביתה  ללכת  או  המערכה 
שם  מחזיקים  זה  ותמורת   .  .
מעשה,  באפס  גדול  צבא 
מניו- זמרים  להם  ומביאים 

להסיח  בכדי  ומלונדון  יורק 
את דעתם מכך שאינם עושים 

מאומה".

מקיץ  ביומן  ]אגב:   
תגובה  על  מסופר  תשל"ו16 
ל'קשיי  הרבי  של  נוספת 
עיטור  בעל  "עם  הסלעים': 
אדמו"ר  דיבר  הגבורה 
שליט"א על העניינים שדובר 
בהתוועדויות בתשל"ד אודות 
הטענות  על  דמשק.  כיבוש 

של אנשי הצבא שלא היו יכולים להתקדם במהירות מחמת מכשולים בדרך, אמר אד"ש – 
הרי הטנקים לא עשויים כדי לנסוע על כביש רחב, אלא על מקומות כאלו... טלפנתי בערב 

סוכות בעת המלחמה שימשיכו הלאה".

את  לסיים  "במקום  הרבי:  התבטא17  שוב  תשמ"א(  אלול  ח"י  )בהתוועדות  ולימים 
המלחמה באופן של 'עד רדתה' – עמדו באמצע הדרך )כפי שהיה במלחמת ארם( וכאשר 
שאלו: הייתכן?! – היתה התשובה שמאחר וישנם ריבוי סלעים בדרך, אין הטנקים יכולים 
להמשיך בדרכם! תשובה כזו... לא עונים אפילו לילד קטן, אם רוצים רק לדבר ברצינות 

)"לא באמירת 'ליצנות' או 'בדיחות'"([.

ניסים גדולים יותר ממלחמת ששת הימים

מספר שבועות לאחר מכן, בפרשת תולדות תשל"ד, התייחס18 הרבי לניסים הגדולים של 
מלחמת יום הכיפורים, כאשר למרות כל הכישלונות של ההנהגה יצא עם ישראל בניסים 

גלויים מהמלחמה:

שהתרחשו  מהניסים  יותר  עוד  גדול  לגמרי,  הטבע  מדרך  למעלה  גדול,  נס  ..."היה 
במלחמת ששת הימים: כאשר חצו הערבים את תעלת סואץ )כפי שזה נקרא היום( ושברו 
את "קו בר-לב", לא היה להם שום מעצור בדרכם עד תל אביב וירושלים )והיה-לא-תהיה 

16( יומנו של הרה"ת ר' יצחק מאיר שי' סוסובר, הובא לעיל.

17( קראתי ואין עונה ח"ב ע' 147.

18( שיחות קודש תשל"ד ח"א, ע' 136 ואילך – בלתי מוגה – בתרגום חופשי ללה"ק.

אילו צייתו אז לדברי הרבי, מלחמת יוה"כ לא היתה מתרחשת. דיווח
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מה שהיה יכול להתרחש אז(. ואותו דבר הי' בחזית עם סוריה. ואף-על-פי-כן, התרחש נס 
שלא על-פי דרך הטבע, לאחר 10-12 מטר הם נעצרו, ונשארו לעמוד במקומם, ]וההוכחה 
הגדולה שאירע כאן נס גדול:[ ...בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה )גם מי שרק קרא על 
זה יודע( שהצרפתים בנו קו מאוד חזק – ה"מאז'ינע" )שהקו בסיני כלא ממש חשיב לגבי קו 
זה( והנאצים ימ"ש וזכרם הגיעו עם כל כח השריון )הטנקים( שלהם ופרצו את הקו )בדיוק 
כפי שהיה כעת( והצרפתים היו בהלם מכך, וכך נכנסו עד לים וכבשו את צרפת ביום אחד!

"...נוסף לזה שבצרפת, היו צריכים הנאצים לעבור דרך ערים, ובכל עיר עמד צבא. ואילו 
כאן, המלחמה היתה במדבר, נגד מספר קטן ביותר של חיילים, ולמרות זאת )ולמרות שידעו 

מה קרה בצרפת והיו יכולים לעשות כמו שעשו הנאצים ימ"ש( נעצרו לעמוד במקומם. 

"כולם ידעו מכך ובוושינגטון כבר החלו לחשוב שיותר לא יהיו להם דאגות משם ]מארץ 
ישראל[ וכו', דאגתם היחידה היתה שהרוסים לא יהיו הבעלי-בתים היחידים שם. 

"זהו נס גמור. שהקב"ה לא צריך להלביש זאת בטבע כדי להראות את הנס. ולמרות כל 
הי' המצב, למרות שכולם  ולא מספרים להם מה  זאת, מעלימים מעם ישראל את האמת 
יודעים מזה, מכיון שהחיילים ראו את זה בעיני בשר ואחר כך סיפרו את זה לכולם. והסיבה 
שאינם  אלו  אותם  מילא  ידי".  ועוצם  ל"כוחי  סותר  זה  שנס  כיון  היא,  זה  את  שמעלימים 
הולכים לעת-עתה לפי תורת משה, אבל אותם אלו שכן אמורים להגן על תורת משה, מדוע 

הם אינם מספרים שהיה כאן נס גדול"?!

"כשחצו הערבים את תעלת סואץ, לא היה להם שום מעצור בדרכם עד ת"א וי-ם היל"ת". גשר גלגלים בתעלת סואץ



גליון ב | 57 

להשבית אויב ומתנקם

"בפועל המלחמה תימשך עוד יום"...

מביא  הוא  בו  החגים,  חודש  לאחר  למשפחתו  רַאפ  הרב  שכתב  ממכתב  קטע  לפנינו 
החדשות  פרשן  מעניין.  סיפור  "וכעת  למלחמה19:  בקשר  מהרבי  'מופתית'  אפיזודה 
)המפורסם ביותר שחלק גדול מתושבי נ.י . היהודים מקשיבים לפרשנויותיו( בתחנת הרדיו 
הקונסול  סיפר  בנ.י.  הישראלי  הקונסול  עיתונאים שערך  סיפר שבמסיבת  בנ.י.  היהודית 
שהרבי שליט״א אמר לו בשמח״ת )כשבאו להקפות אנשי הקונסולי׳ דבר הרבי עם הקונסול 
למלחמה(  בקשר  אסטרטגיות  ועצות  תביעות  הוראות  לארץ  למסור  ע״מ  לו  ונתן  כשעה 

שהמלחמה תמשך 18 יום.

"כשביום ה-17 למלחמה היתה הפסקת האש הרשמית הראשונה, פנה הקונסול לרבי 
ושאל: איך זה מתאים עם דברי הרבי שהמלחמה תימשך 18 יום? ענה לו הרבי אמנם 17 

בגימטריא טוב, בכל אופן באמת בפועל המלחמה תימשך עוד יום"...

ובהקשר זה מעניין לצטט קטע נוסף מיומן א' התמימים מהקבוצה בשנת תשל"ד שכותב: 
"אמי שתחי' היתה כאן בחודש תשרי, ולאחרונה סיפרה לי בטלפון מהארץ, שכשהמתינה 
ליד המעלית עם האורחים החוזרים לארץ הקודש, אמר להם הרבי: "פארט געזונטערהייט 
]=סעו לשלום[, ועד שתחזרו לארץ ישראל כבר תסתיים המלחמה"... והנה, בדיוק כאשר 
נחתו חברי הקבוצה הזו בשדה התעופה, היתה הודעה רשמית של צה"ל שאפשר להפסיק 

את ההאפלה ולהדליק את האורות"...

"המצרים לא יתקיפו בגזים"...

מופת מפליא נוסף הוא סיפורו של ר' אפרים שי' מול: "יום אחד נודע כי מידע מודיעיני 
מהימן מצביע על תכנית מצרית לבצע התקפת גזים על כוחותינו. הוראת המטכ"ל הייתה 
שבעלי הזקנים חייבים לגלח את זקנם כדי שיוכלו להרכיב את ערכת המגן על פניהם כיאות 

בשעת הצורך. מספר דתיים גלחו את זקנם ואף ניסו להשפיע עלי שזה פיקוח נפש ממש. 

"לא יכולתי לציית לפקודה לגלח את זקני, רק המחשבה על כך הפכה לסיוט. החלטתי 
שעליי לשאול את הרבי האם בנסיבות אלו צריך לגלח את הזקן. כעבור יומיים סיפרה לי 

אשתי את תשובת הרבי: "המצרים לא יתקיפו בגזים ולא צריך לגעת בזקן"! 

"כאשר דיווחתי למחרת למפקדי ולשאר המפקדים על תשובת הרבי ועל הבטחתו החד 
משמעית שלא תהיה התקפת גזים, הייתה התרגשות עצומה: "איך הוא יכול לדעת? הוא לא 
קצין במודיעין! הרי כל דיווחי המודיעין מצביעים בוודאות על התקפת גזים צפויה?! זאת 
אחריות עצומה להגיד כזה דבר, זה נוגע לחיי אנוש! "מה?! הוא נביא?"... המפקד שלי שתק 

מספר שניות ואז אמר: "אוקיי, אתם יכולים להשאיר את הזקנים". 

"אם מישהו שמע על התקפת גזים במלחמת יום הכיפורים הוא מוזמן לכתוב לי"...

19( יש לציין גם את ההוראה המיוחדת שהתקבלה מהרבי סמוך לחנוכה: להדפיס תניא בפאיד )מעבר לתעלת סואץ( 
– וראה על כך בהרחבה בקובץ ה – י"ג תשרי, מסדרת קבצי חודש השביעי בליובאוויטש תשע"ד.
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פרק ח

 וראו כל עמי הארץ
כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך

י"ט כסלו תשל"ד

החידלון, ההיסוס והפחד מ'מה יאמרו', כמו גם השאננות שליוותה את המדינאים בארץ 
ישראל באותן שנים, הביאו לתוצאות הרות אסון. המצרים והסורים פלשו בדיוויזיות רבות 
גלויים  ניסים  לתוככי ארץ ישראל והפילו את כל חומות ההגנה שבנה צה"ל. לאידך היו 

ממש, כדברי הרבי האמורים, בכך שהערבים נעצרו ולא התקדמו.

כך מתוארים הקטסטרופה והניסים בחלק מהפרוטוקולים שנחשפו בשנים האחרונות:

"מר יצחק רבין: היתה לנו פגישה עם כל מפקדי האוגדות באום חשיבה, אצל גורודיש. 3 
אוגדות. הצפונית – ברן; האוגדה הדרומית – אלברט; האוגדה המרכזית – אריק. האוגדה 
של אלברט ספגה הרבה אבידות. לא מתחייב על מספרים. הרבה טנקים שקעו בבוץ. איבדו 
כ-150 טנקים. ברמה – איבדנו את אותו דבר. מה המצב שם? כל ענין ההרוגים והפצועים 
יהיו להתקפה  למעבר  עד  כי  מעריך  גורודיש  הרוגים.  ו-80  פצועים   400 יש   מסובך. 

150-200 הרוגים. 

"התמונה: כוחות החי"ר המצריים צלחו ועברו. מרבית אבדותינו בטנקים, לא מטנקים, 
אלא מחי"ר וטילי נ.ט. מיעוט אבידות בקרבות טנקים. המצרים עברו בשריון 2-3 נקודות: 
קנטרה, פירדן, והארמיה הדרומית מול צירי הג'ידי והמילה. ההערכה היום שמינימום עברו 

350 טנקים. סבור שזה קרוב ל-500 טנקים.

אך  תוקף,  אויר  חיל  קטנה.  היא  בינתיים,  לגשרים,  להגיע  שלנו  ...היכולת  רבין:  "י' 
התוצאות זעומות . . ברן מספר שהם מעבירים אנשים ממש מתאבדים. בציר הצפוני, ליד 
רומני, 40-50 איש עצרו חטיבה. הם נלחמים. כולם מציינים שהחי"ר שלהם )אולי קומנדו( 

הם טובים מאד"...

על אף המצב הקשה, ברחמי שמים מרובים הצליחו חיילי צה"ל לעצור את ההתקפה 
המצרית והסורית, בלא מעט הרוגים, עד שהחזירו את כוח ההתקפה מול האויב.

"לא ברור למה הם לא עוברים עם השריון"...

בישיבה סודית אחרת דווח: "הם עברו בדרום. יש גשרים, לא ברור למה הם ]המצרים[ 
לא עוברים עם השריון. מעשית אנו לא מפריעים. משתי חטיבות שלנו יש רק שליש טנקים. 
כל קו התעלה – הסוללה, מוחזק על ידם. חי"ר פלוס נ.ט. שלהם. הטנקים שלנו יגיעו רק 

יותר מאוחר . . יש צוותות חסרים )אצל ברן יש 60 טנקים שאין עם מי לאיישם(".
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עדות אישית על ניסים גלויים

ששירת  פריימן,  ע"ה  מאיר  ר'  הרה"ח 
חוויותיו  על  סיפר  המלחמה  בזמן  בצבא 
מהמלחמה ועל ניסים גלויים שאירעו עימו: 

להתגעגע  רק  יכולתי  זמנים  "באותם 
במחשבות.  לשקוע  לפעם  ומפעם  ל-770 
מה  והמחשבות  הרבי  את  לראות  הגעגועים 
קורה עכשיו ב־770 היו איתי כל הזמן, בעת 
ירי כבעת הפוגה. המחשבות הללו היו מקשה 

אחת עם הרצון להישאר בחיים, כמו שאומרים ׳לצאת מזה חי' – בלי שום מליצות.

"ובדידי הווה עובדא: זה היה בעיצומו של אחד הקרבות, בחול המועד סוכות. בשלב 
מסויים עצרתי את הטנק לצרכי חימוש ותדלוק וכיון שזו היתה הפוגה קצרה בין הפגזה 
ניצלתי את הדקות הללו ומיהרתי לברך על האתרוג והלולב שהיו איתי בטנק.  להפגזה, 
כשראיתי שיש לי עוד כמה דקות, רציתי לנצל אותן ל״מבצע לולב״. ניגשתי לנהג משאית 
שעמדה קרוב והצעתי לו לברך על הלולב. בתחילה הוא סירב. ככה זה במלחמה כשאנשים 
די מדוכאים, וכמו שאומרים, אין להם מצב־רוח לשום דבר. אבל לא ויתרתי לו ובסוף הוא 

הם עברו בדרום. יש גשרים, 
לא ברור למה הם ]המצרים[ 

לא עוברים עם השריון. 
מעשית אנו לא מפריעים. 

משתי חטיבות שלנו יש 
רק שליש טנקים. כל קו 

התעלה מוחזק על ידם
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ירד מהמשאית הגדולה, ניגש יחד איתי לשוחה סמוכה במרחק של כחמישים מטר ובירך 
על הלולב.

"רגע אחד אחרי שהוא סיים לברך הגיחו מאי־שם שני מיגים מצריים ואחת הפצצות שהם 
הטילו פגעה פגיעה ישירה בתא הנהג של המשאית. הנהג ניצל בנס גלוי...

"אני נזכר שאת שמחת־תורה עשיתי בתוך שוחה בצד המזרחי של התעלה עם חומש בידי 
כשאני מסתובב על ציר של עצמי – מקיף את עצמי, וכך עושה הקפות... תוך כדי ההקפות 
נפלו עלי 5 חיילים מהדף פצצה שנחתה בקרבת מקום ובנס לא אירע דבר. למחרת, בשבת 
התוועדות  לערוך  מהמפקד  רשות  ביקשתי  הטנק.  ליד  עייפים  נשכבו  החבר'ה  בראשית, 
ולדבר לפני החבר'ה על ענייני בטחון ואמונה בה'. המפקד אומר לי: ״השתגעת? מאה מטר 

מהמצרים לעשות התוועדות?!׳׳

"כשהבטחתי שאעשה הכל בשקט – העיקר להרים את המורל – הוא הסכים. עברנו לצד 
השני של הטנק, פתחנו את מדף הטנק, הוצאתי בקבוק יין ועשיתי קידוש. דקות לאחר מכן 
נפל פגז בפגיעה ישירה בצידו השני של הטנק, במקום שבו היו קודם כל החיילים. רק בזכות 

ההתוועדות הזו של ״שבת בראשית״ לא נהרגנו כולנו!

"ואם מדברים על נסים – שבאמת היו במלחמה הזאת על כל צעד ושעל – אני רוצה 
לספר על נס אישי שקרה לי ליד ביר גפגפה, שנקראה ״צומת המוות״ )הצומת הזו טווחה 
ע״י המצרים וכל מי שעבר שם נפגע(. במשך כל המלחמה הטלית והתפילין היו צמודות 
אלי, מאז ששמעתי על ההוראה של הרבי לחייל מאנ״ש לשמור צמוד לידו את הטו״ת. ובכן, 

בצומת הזה כולם נפגעו, הרבה נהרגו, ואותי הצילו הטו״ת – שבהן פגעו הרסיסים.

"ואני חייב לציין שגם 'הרחוקים' ביותר הכירו בנסי ה'. אני נזכר שההרעשה הגדולה ביותר 
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 – האש  הפסקת  לפני  היתה  המלחמה  בכל 
והיינו  פגז  בו  נפל  שלא  מטר  חצי  היה  לא 
המפקד  זכר.  מהגדוד  נשאר  שלא  בטוחים 
 – הצעיר  השומר  של  מקיבוץ  השמאלני 
שאף פעם לפני כן לא הסכים להניח תפילין 
– בא אלי למחרת ואמר שאין לו ספק שזה 
אלוקים״  בעזרת  גלוי  נס  ״זה  בחיים  שהוא 
)היה קשה לו מאוד־מאוד לבטא את המלים 

הללו( ולכן הוא רוצה להניח תפילין".

הנשק הסודי שמאבד את סגולתו אצל האויב

בעיצומם של ימים קשים אלו, יצא הרבי במבצע מיוחד, כשהוא מבקש להגיע לכל חיילי 
צה"ל ולהביא להם מסר של אמונה, תקווה וביטחון. ההוראה היתה גם לחלק לכל החיילים 

מטבעות לצדקה וכן להניח תפילין ולשמח את החיילים. 

מפליא לראות את הנהגתו הק' של הרבי – כאשר לפני המלחמה זעק והתריע שוב ושוב 
אודות הסכנה הגדולה וביקש לכנס ילדים במקומות הקדושים לאמירת תהילים וכו', אולם 
ברגע שהמלחמה החלה, דאג לחזק את המורל של החיילים ולשלוח להם מסר של אמונה 

ועידוד.

הסביר  השיחות  ובאחת  המלחמה  אודות  הרבי  דיבר  תשל"ד20  כסלו  י"ט  בהתוועדות 
הנשק  האויב מגלה את  סודי; אלא שאם  נשק  צריך  האוייב,  לנצח את  בכדי  כי  בהרחבה 
נשק  זהו  החיילים,  עם  תפילין  להניח  צריכים  ולכן  בו.  להשתמש  יכול  הוא  אף  הסודי, 
שהאוייב לא מכיר ולא יכול לו, שכן בצד השני ישנם גויים, וגם אם יניחו תפילין, הרי אינם 

מקיימים בכך מצווה:

..."שבזה נשאלת שאלה: נשק מצליח כשזהו "נשק סודי" )זהו הלשון אצלם בענינים אלו(, 
אבל בשעה שנתפרסם מהו הנשק, יכול הצבא שכנגד להשתמש באותו נשק, או למצוא ענין 
שמבלבל ומבטל את הכח של הנשק הסודי של השונא, מכיון שזה כבר לא סוד. לכאורה 
בענינים אלו אודותם מדברים כעת )בנוגע למצוות מעשיות( אין בהם סוד, זה כתוב לא רק 
בשולחן ערוך הארוך, אלא בקיצור שולחן ערוך וזה כבר תורגם ללשונות של כל עמי הארץ, 

ומי שרוצה יכול ללכת לקרוא במה מתבטא הנשק הסודי.

"אלא שמלכתחילה אין מקום לקושיא: . . כשרוצים להשתמש בנשק סודי, לא נוגע מה 
איך  לדעת  גם  צריך  הוא  הסודי, אלא  הנשק  או שמע פעם מהשני מהו  הוא קרא בספר, 

משתמשים בזה.

"בנוגע למצוות מעשיות – ולדוגמא )וכפי שאדה"ז והצ"צ מאריכים בזה( מצוות תפילין, 

20( שיחות קודש תשל"ד ח"א, ע' 154 ואילך – בלתי מוגה – בתרגום חופשי ללה"ק.

המפקד השמאלני מהשומר 
הצעיר בא אלי למחרת ואמר 

שאין לו ספק שזה שהוא 
בחיים ״זה נס גלוי בעזרת 

אלוקים״ )היה קשה לו מאוד 
לבטא את המלים הללו( ולכן 

הוא רוצה להניח תפילין
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כמו  הנשק,  הרי  שזהו 
ו,  )ברכות  אומרת  שהגמ' 
א( "וראו כל עמי הארץ כי 
ויראו  עליך  נקרא  ה'  שם 
תפילין  "אלו   – ממך" 
לעיל,  שכאמור  שבראש", 
לכאורה  שייך  לא  שבזה 
לראות  וניתן  בדבר,  סוד 
את התפילין דרך החלונות 
בכל מקום ומקום, עם כל 
בפנים,  שמונחים  הכתבים 

כיצד זה נעשה וכו'.

שרוצים  "בשעה 
אומרת  בנשק,  להשתמש 
התורה שכשאינו יהודי שם תפילין על ראשו ועל ידו, זה לא ענין של מצוות תפילין. במילים 
ל'פורמט'  להגיע  יכול  אכן  הוא  בו,  להשתמש  יכול  לא  שהוא  כזה  נשק  סוג  זהו  אחרות: 
של התפילין, אבל שזה יהי' אדם שמניח תפילין, זה יכול להיות רק אצל יהודי . . במילים 
אחרות, זהו נשק שאף פעם לא יכול ליפול בידיים של לא יהודי, מכיון שכשייפול בידיים 

של לא יהודי הוא חדל להיות נשק.

"...היה דבר נכון ביותר . . שבכל מחנה ובכל גדוד ובכל פלוגה תימצא קופת צדקה, וכל 
הרוצה יהי' לו מקום שיוכל להניח במקומו שם"...

הרבי: "מה פירוש הם חשבו שזה נשק סודי"?!

סיפור מדהים בהקשר לנשק סודי זה, סיפר המזכיר הרה"ח ר' יהודה לייב שי' גרונר: 
"יום אחד מתקשר אליי מישהו שמציג את עצמו כקצין צה"ל ומבקש ממני למסור לרבי את 

הדיווח הבא: 

"באחת ההזדמנויות ראו לפתע חיילי העמדה הישראלית שכל החיילים בעמדה המצרית 
שמולם מתחילים לברוח. מפקד העמדה הורה מיד לרדוף אחריהם. כשהשיגו אותם חיילי 

צה"ל ולקחו אותם בשבי, ראו שיש ביניהם גם קצין בכיר בדרגת סגן-אלוף.

"שאלו אותו בחקירה: מה קרה? למה פתאום התחלתם לברוח? ואז הוא מספר שפתאום 
ראו במשקפת שבעמדה הישראלית חייל אחד קושר רצועות שחורות על היד של החיילים 

ושם קובייה שחורה על הראש והם חשבו שזה איזה נשק סודי... הם לא ידעו שזה תפילין.

"כשדיווחתי זאת לרבי – אמר הרב גרונר – והגעתי למילים "הם חשבו שזה איזה נשק 
סודי", עצר אותי הרבי מיד ואמר במין גערה: "מה פירוש הם חשבו שזה איזה נשק סודי? 

– זה באמת היה הנשק הסודי"!...

"כשנופל בידיים של לא יהודי הוא חדל להיות נשק". הנשק הסודי
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הרבי מנהל דין ודברים עם ה"שר של מעלה"

התקיימה  האמורה,  כסלו  י"ט  התוועדות 
בעיצומה של "ועידת ז'נבה", שעסקה בסידורי 
לאחר  החדשים  והסידורים  הנשק  שביתת 
ארוכות  שעות  אחרי  הכיפורים.  יום  מלחמת 
התייחס  וחסידות  תורה  בעניני  שיחות  של 

הרבי גם לועידת ז'נבה.

הרבי הקדים שבעצם אין מה לדבר על-כך, 
כי כל ההחלטות כבר התקבלו ע"י המעצמות 
וכל הועידה היא רק הצגה רשמית, אבל כיוון 

כדי לא  ידבר על-כך,  לועידה הוא  'נבואה' בקשר  איזו  ומחכים לשמוע  יושבים  שיהודים 
לגרום צער ליהודי...

בין יתר הדברים התבטא הרבי: "הלוואי שיסיימו את כל הדיונים בהקדם האפשרי, כי 
צריך  שלא  ענין  גם  זה  מצרי,  קרבן  נופל  אם  אפילו  קרבן,  ושם  קרבן  שם  נופל  בינתיים 

להיות"...

בהתוועדות שלאחר מכן, בש"פ וישב תשל"ד, התייחס הרבי לדבריו אלו ואמר21: "מדוע 
היינו צריכים להבהיר שאפי' כשמצרי נופל זה לא דבר רצוי, מה היו צריכים להבהיר בנוגע 

למצרי? 

"הרי כאן נכנס דבר פלא, שהזוהר כותב בנוגע לשעיר לעזאזעל שהטעם ששלחו אותו 
למדבר, זהו מפני ששם מקום הקליפות וכדי לתת הנאה גם לקליפות, שהם יסתפקו עם 

21( שיחות קודש תשל"ד ח"א ע' 199 – בלתי מוגה – בתרגום חופשי ללה"ק.

הטעם מדוע הבהרנו על גוי, 
היות ששם יש לשרים דיעה, 

ובשעה שמדברים שזה לא 
טוב אפי' להם, זה פועל 

על השרים . . שומע את זה 
השר ויש לזה פעולה, היות 

שזה נוגע לו
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וזהו   .  . לעזאזעל  שעיר  להם  נתנו  זה, 
הטעם מדוע הבהרנו על גוי, היות שהמצב 
יכול להשתנות רק ע"י תפילה, וכנ"ל  כעת 
יש  ששם  למעלה,  פועלת  הרי  שתפילה 
לשרים דיעה, ובשעה שמדברים שאפי' להם 
זה לא טוב, זה פועל על השרים . . ובשעה 
שמדברים על הענין כפי שהוא על פי תורת 
שומע  מישראל,  וכמה  כמה  ובמעמד  אמת 
את זה השר, ויש לזה פעולה היות שזה נוגע 

לו".

ביומן א' התמימים נכתב כך אודות סיום דברי הרבי: "ממילא אמרתי לשר של מעלה של 
מצרים )וכאן הרים הרבי מאוד את קולו(: "גם לך זה לא כדאי"!...

"למה שלא תקים ישיבה מעבר לתעלת סואץ"?...

יום  "מידי  החיילים:  עם  מהפעילות  מזיכרונותיו  מספר  סלומון  שי'  אשר  ר'  הרה"ח 
יצאו קבוצות של חסידים עם רכבים צבאיים, ונסעו למחנות צה"ל ומוצבים שהיו פזורים 
בחזיתות הרחוקות. אנו היינו אחראים על אזור יהודה ושומרון, ופעלנו גם בבקעת הירדן 

ובאיזור הדרום. 

בחור  אז  גליצנשטיין,  ישראל  הרב  ימים:  באותם  מהפעילות  לי  שזכור  מיוחד  "קוריוז 
צעיר, היה מהפעילים המרכזיים בירושלים שעסקו במבצע של מלחמת יום כיפור. הוא היה 
נוסע לדרום הרחוק עד אילת. באחד הימים הגיע לחדר המפקד באחד המחנות החשובים, 
הפקידה  תפילין.  לו  ולהניח  לחדרו  להיכנס  רשות  המחנה  מפקד  של  מהפקידה  וביקש 
סירבה בהסבירה כי הוא נתון כעת בעיצומה של ישיבה חשובה. גליצנשטיין שהיה בלהט 
המבצע, אזר עוז ופתח ללא רשות את הדלת וניגש ישירות למפקד והציע לו להניח תפילין. 
כל הנוכחים נענו והפשילו שרוולים. לפני צאתו אמר לו המפקד בצחוק: "אם יש לך כזה 

אומץ, למה שלא תקים ישיבה מעבר לתעלת סואץ"?...

מוסיף ומספר גם הרה"ח ר' אליעזר שי' ליכטנשטיין, מהפעילים המרכזיים של המבצע 
בירושלים: "הרוח החיה במבצע היה הפרטיזן הרב זושא וילימובסקי ע"ה, שבכל יום עלה 
לירושלים להשתתף במבצע. היו פעמים שהגיעו הוראות מהרבי לחלק מטבעות לחיילים, 
הוראות שקיבלנו בזמן השידורים מההתוועדויות של הרבי. כבר באותו בוקר, מיד כשנפתח 
בנק ישראל, הייתי מגיע לאחד הפקידים שהיה ידיד שלי, ותוך חצי שעה היה בידי מלאי 

גדול של מטבעות חדשים, שחולקו לאחר מכן לחיילים".

המלחמה שהחלה ביום הכיפורים תשל"ד, הסתיימה רשמית רק ביום י' בסיון תשל"ד, 
ובמהלך כל החודשים הללו פעלו אנ"ש חסידי חב"ד במצוות הרבי מלך המשיח עם החיילים 
יום  ו'מבצע  שבצפון  הגולן  רמת  ועד  סואץ  לתעלת  שמעבר  מפאיד   – הארץ  רחבי  בכל 

הכיפורים' שהתנהל לפי הוראות הרבי – נחל הצלחה כבירה.

אזר עוז, ניגש ישירות למפקד 
והציע לו להניח תפילין. 

כל הנוכחים נענו והפשילו 
שרוולים. לפני צאתו צחק 

המפקד: "אם יש לך כזה 
אומץ, למה שלא תקים ישיבה 

מעבר לתעלת סואץ"?
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פרק ח | נספח

 המבצע החב"די 
במלחמת יום הכיפורים

ימי המלחמה

ברשימה מרתקת פרי עטו של העיתונאי מנחם ברש ע״ה, מתוארת הפעילות החב"דית 
במצוות הרבי בקרב חיילי צה״ל בחזית מלחמת יום הכיפורים, תחת הכותרת "אברכי חב"ד 

הקימו ראש גשר":

המבצע החב״די הגדול נשא אופי של מבצע צבאי מובהק – היעדים: כל זרועות צה״ל 
ברחב  במערב־התעלה,  בסיני,   – המלחמה  חזיתות  בכל  ובים;  באויר  ביבשה,  וחילותיו, 

שלמה, ברמת הגולן, בבקעת־הירדן ובבסיסים שבמרכז הארץ.

המשימה: ליצור מגע עם מפקדים ועם חיילים רבים ככל האפשר, ולהביא להם את דברו 
של הרבי וברכתו.

המשרתים  צעירים  עשרות  על־ידי  שתוגבר  חב״ד,  צעירי  של  ״גדוד״  המשימה:  כוח 
כדי  המבצע,  במפקדת  והתייצבו  מלחמתיות  ממשימות  קצרות  חופשות  שניצלו  בצה״ל, 
לסייע להצלחתו, שירותי־עזר וסיוע טאקטי בשדה הובטחו על־ידי המטכ״ל של צה״ל, קצין 

חינוך ראשי, הרבנות הצבאית הראשית ומפקדי החילות ומפקדים בשטח.

המפקד הראשי: הרבי מליובאוויטש, שהפעיל את ״הכוחות״ ממפקדתו בניו־יורק. הכל 
״דפק״ בתיכנון יעיל ובדייקנות מופתית. סודיות מוחלטת אפפה את המבצע מראשיתו ועד 
סופו, כי כך ציווה הרבי. המבצע נמשך שבועות אחדים, כשרבבות חיילים משתתפים בו. 

השבוע הורם המסך, והדברים הותרו לפירסום ברבים.

כך יצאה לדרך השליחות המיוחדת

״זה החל״, מגלה חנוך גליצנשטיין שפיקד על אחת החוליות מ״כוח המשימה״, ״ימים 
ספורים לאחר הפסקת האש. ליתר דיוק: במוצאי שבת, פרשת נח, ה־27 באוקטובר. בבית 
הרבי בניו־יורק עוד שהו תשעה אברכים מישראל, שבאו לעשות את הימים הנוראים ואת 

חג־הסוכות במחיצתו של הרבי. 

לפתע נקראו הם להיכנס לחדרו של הרבי, שאמר להם בערך כך: לאחר שביום־הכיפורים 
קרה מה שקרה, מבקש אני לעשות כמה פעולות, שמטרתן לעודד את חיילי צה״ל בחזיתות 
המלחמה, להרים את רוחם ולהפיח תקוות חדשות. קחו איתכם כמה וכמה בקבוקי־משקה 
מכוס של ברכה )שהוא בבחינת יין המשומר(, קחו גם כמות ניכרת של מטבעות־כסף, וצאו 

אל חיילי ישראל במחנותיהם ובבסיסיהם. 
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חייל  כל  תכבדו 
 במשקה, ושתו לחיים; 
שני  חייל  לכל  תנו 
האחד   – מטבעות 
בשמי  צדקה  למתן 
והשני  ובשליחותי, 
בו  ולעשות  למענו 
לשמרו  או  כרצונו 
 – לסגולה  כקמיע 
משני  העתקים  וכן 
שהרבי  מכתבים 
הקרבות  בעת  כתב 
אליו  שפנו  לחיילים 
ברכתו.  את  וביקשו 

בל יישאר אפילו חייל אחד בצה״ל שלא תגיעו אליו ושלא תמסרו לידו את כל אלה. 

הפעולה כולה חייבת להיעשות על דעת המטה הכללי של צה״ל ובהסכמתו המפורשת. 
בכל אחת מן החוליות שיתפרסו על־פני בסיס צה״ל רצוי שימצא אחד מאלה ששהו בימים 
המלחמה  משמעות  על  הדברים  את  כהלכה  להסביר  ויידע  הרבי  של  במחיצתו  הנוראים 
ותוצאותיה. ואף לא מילה אחת לפרסום לפני ביצוע המשימה עד תומה״, כך ציווה הרבי 

וליווה את שליחיו בברכת הצלחה.

כאשר שבו השליחים ומסרו למנהיגים את דברו של הרבי – נדלקו החב״דניקים בלהט 
העשייה. תוך ימים ספורים הוקם ״מטה הפעולה״, גוייס ה״כוח״ והורכבו החוליות. הפיקוד 
עיכוב־מה  חל  גרמן  שהזמן  סיבות  בגלל  כי  אם  בהתלהבות,  הרעיון  את  קיבל  צה״ל  של 
בביצוע הפעולות. לבסוף הובטח תיאום מלא. צה״ל העמיד לרשות חוליות חב״ד כלי־רכב, 
רבבות  הכינה  חב״ד  מרוחקים.  לבסיסים  מיוחדות  טיסות  ואפילו  והדרכה  ליווי  אבטחה, 
חוברות עם ״ברכת הרבי לחיילי ישראל״, עם שני המכתבים של הרבי בתוספת דברי תורה 
על  ומסקנותיה,  המלחמה  על  הרבי  של  מדעותיו  ומקצת  שבעל־פה  ומתורה  התנ״ך  מן 
כוסיות,  משקה,  תפילין,  ביטחונה.  ועל  שלימותה  על  לשמור  החובה  ועל  הארץ  קדושת 

מגדנות ומטבעות הועמסו בארגזים על המכוניות ובמטוסים – והמבצע החל.

רכב, נהגים ליווי ואבטחה

״ראשונה״, מספר חנוך גליצנשטיין, ״יצאנו לבסיסים שבפיקוד המרכז. חב״ד בירושלים 
לקחה על עצמה קטע זה מחזיתות צה״ל. נדדנו, כמאה איש, במשך שלושה ימים ושלוש 
לילות מבסיס לבסיס, ממחנה למשנהו, ממוצב למוצב. אלוף הפיקוד וקצין החינוך הפיקודי 
עשו כל אשר לאל ידם כדי להקל על החוליות להגיע ליעדים ולבצע את המשימה. רכב, 
נהגים, ליווי ואבטחה ניתנו ככל הדרוש. בכל מקום שהגענו אליו כבר ידעו המפקדים על 

בואנו והיו מוכנים לקבל אותנו. 

"מעגלים משתלבים, חיילים עם אברכי חב׳׳ד פוצחים בשיר ובמחול". בשטח המבצע
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תחילה  כך:  בערך  היה  "הסדר 
תפילין  הגשנו  המפקדה.  לצריף  נכנסנו 
הניחו  וכולם  התנגד  לא  איש  למפקדים, 
תפילין. מסרנו לידיהם את החוברות עם 
דברי הרבי וברכתו, מזגנו כוסיות־משקה 
ולניצחון  צה״ל  לחיי  לחיים,  ושתינו 
את  חילקנו  ישראל.  אויבי  כל  על  מהיר 
הרבי  בשם  לצדקה  האחד  המטבעות, 
והשני לסגולה אישית. לאחר מכן יצאנו 

לשטח.

והסביר את מטרת  דיבר בפניהם  ריכזו את החיילים, אחד מאנשי החוליה  "המפקדים 
השליחות ואת משימת המבצע. סיפרנו לחיילים, שבמשך כל ימי המלחמה לא ניתק הרבי 
את מחשבתו מישראל וממערכות המלחמה אף לא לשעה קלה, והתפלל בלי הרף למענם. 
קראנו קטעים מדברי הרבי בהתוועדויות שקיים בכל חודשי הקיץ, ושבהן רמז על האפשרות 

של מלחמה ועל הצורך להתכונן מבחינה מעשית ומבחינה רוחנית דתית כאחת לקראתה.

הבהרת עמדות הרבי בבעיות השעה

"בתשובה לשאלות הובהרה עמדת הרבי בבעיות־השעה, המלחמה, השטחים ועוד. שוב 
נמזגו הכוסיות. שותים לחיים עם כל חייל וחייל ומסבירים את עניין הצדקה והמטבעות 
בשעת  ולקמיע  אישית  לסגולה  אחד  מטבע  לשמור  להוטים  החיילים  להם.  שלח  שהרבי 
סכנה, ושואלים אם מותר לנקב חור כדי לתלותו על הצוואר. בעת שתיית המשקה מבקשים 

שוב נמזגו הכוסיות. שותים 
לחיים עם כל חייל וחייל 

ומסבירים את עניין הצדקה 
והמטבעות שהרבי שלח 

להם. החיילים להוטים 
לשמור מטבע אחד לסגולה 
אישית ולקמיע בשעת סכנה
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ומהי  ברכה  כוס של  זה  מה  לדעת  החיילים 
המשמעות של שתיית־לחיים.

מתובלים  עידוד  דברי  השמעת  "אחרי 
מגיעה  חסידיים  וסיפורים  בדברי־תורה 
רחבים  מעגלים  לשיאה.  ההתלהבות 
חב׳׳ד,  אברכי  עם  חיילים  מאות  משתלבים, 
נמשכים  כך  במחול.  ויוצאים  בשיר  פוצחים 
במקרים  רבות,  שעות  והריקודים  השירה 

מסויימים עד שעת לילה מאוחרת. 

״בבקעת הירדן פעלנו כשישים איש, שהתפצלו ב־14 חוליות. במשך שלושה ימים ושלוש 
לילות סרקנו את כל העמדות ואת כל המחנות, חיילים שחטפו את המטבעות, לגמו את 

המשקה שתו בצמא את דברי הרבי, שרו ורקדו, השתתפו בערבי־חב״ד ונהנו מחוויה״.

למלחמת  ויצאו  שנקראו  החיילים  כי  מליובאוויטש,  הרבי  מציין  שחולקו,  בחוברות 
יום־הכיפורים הם ״בדרגת צדיקים גמורים״, שהרי המלחמה החלה ביום־הכיפורים שהוא 
כשלעצמו מכפר על כל העבירות. באחת משיחותיו הדגיש הרבי, שכולנו חייבים ללמוד 
מהחיילים המקדימים ״נעשה״ ל״נשמע״ והמבצעים בעמידה איתנה את פקודות הממונים 
בין האומות,  ישראל  אליהם. הרבי חוזר על דברים, שכבר אמר, על מעמדו המיוחד של 
שניצח עד כה את אויביו וינצח בכל המלחמות עד אשר תרום קרן משיחו, הוא מלך המשיח.

הושארו  נוספים  עותקים  רבבות  המבצע.  בימי  חולקו  עותקים  ממאה־אלף  למעלה 
במחנות ואצל קציני־חינוך לחלוקה בהזדמנויות אחרות, כמות המשקאות לשתיית ״לחיים״ 
היתה עצומה ולתוכה מזגו מבקבוקי המשקה ששלח הרבי. כעשרות אלפים בקבוקים נפתחו 
בימי המבצע, כדי להבטיח כוסית קטנה לכל חייל. חיילי ישראל נקראים לבטוח בה', מקווה־
ישראל ומושיעו, לא לירא ולא לפחד, כמו שכתוב ״אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו 
ואל תערצו מפניהם״. כסגולה מציע הרבי לחיילי ישראל להניח תפילין בכל יום ולהרבות 
בצדקה; וככל האפשר לשלב שתי מצוות אלו. וגם בעיון – ולו קצר ביותר – בדברי תורה, 

כפי שהם מובאים בחוברת שניתנה להם.

קורת הרוח של שר הביטחון מהמבצע

הגיעו  לחרמון  עד  ברמת־הגולן.  לפתיחת המבצע  האות  ניתן  מכן  לאחר  ימים אחדים 
חוליות החב״דניקים וביקרו בכל המוצבים והמעוזים. שירי חב״ד ודברי הרבי הדהדו גם על 
אדמת־סוריה, בעמדות הקדמיות של קו הפסקת־האש. אחרי הבקעה והגולן הגיע תורם של 
סיני, הגדה המערבית של התעלה, שארם־א־שייך וחיל־הים. החב״דניקים עלו על סטי״לים 
ועל כלי־שיט אחרים של חיל־הים ונתקבלו בהוקרה ובשמחה על־ידי מפקדים וחיילים גם 
יחד. בגולן פגשו את משה דיין, והוצע לו ״משקה״, הוא חייך והביע קורת־רוח מהמבצע. 

"אתם", אמר, "תשתו 'משקה', אני אשתה מיץ־אשכוליות"...

כמות המשקאות לשתיית 
״לחיים״ היתה עצומה ולתוכה 

מזגו מבקבוקי המשקה 
ששלח הרבי. כעשרות 

אלפים בקבוקים נפתחו בימי 
המבצע, כדי להבטיח כוסית 

קטנה לכל חייל
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כדרכם של חסידים, לא חסרו גם סיפורים של ״מופתים״. מופתים בכוח הרבי. לפני ימים 
מספר הגיע מכתב מחייל פצוע, המאושפז בבית־החולים בבאר־שבע. הוא כתב: ״אני פצוע 
קשה, הכאבים ברגל קשים מאוד, אתמול ביקרו אצלנו אנשי חב״ד, הביאו משקה מכוס 
של ברכה מהרבי וחילקו מטבעות למזכרת ולצדקה. לא שתיתי מיד. השארתי את המשקה 
את  מסרתי  החב״דניקים,  כעצת  תפילין  הנחתי  משנתי,  התעוררתי  הבוקר  היום.  למחרת 
ייאמן. הכאבים  לא  ומה אומר לכם?  לחיים מהמשקה של הרבי  ושתיתי  המטבע לצדקה 
ברגל חלפו, וכבר ביקשתי מהאחות שתנסה להורידני מהמיטה. אני בטוח, שאוכל ללכת 
בשתי רגלי. אנא, כתבו תודה לרבי... הוא נפלא... הוא נפלא... הוא לא רק עודד את רוחי, 

הוא ריפא את רגלי"...

הנוראים,  בימים  הרבי  אצל  בהיותו  כי  סיפר,  דווידוביץ,  מר  חב״ד,  כפר  מועצת  יו״ר 
נתן לו הרבי בקבוק משקה כדי לחלקו בכפר צפריה. בשובו לכפר שמע, כי אחד מצעירי 
הכפר נפצע קשה בקרבות השריון והוא מאושפז בבית־החולים במצב של חוסר הכרה. מיד 
סיפרו,  חברים  החולים.  לבית  מיד  נסע  והוא  הרבי,  התכוון  לכך  שאולי  במחשבתו,  עלה 
את  לקבוע  היה  אפשר  וכך  מלכת,  שעונו  נעצר  הפגיעה  ובשעת  מטיל,  נפגע  שהצעיר 
באותו  דווידוביץ שבדיוק  גילה מר  השעה המדוייקת של פציעתו. לאחר מחשבה קצרה 
יום ובאותה שעה מסר לו הרבי את בקבוק המשקה עבור צפריה. כאשר סיפר זאת לרופא 
שטיפל בפצוע, הסכים לטפטף טיפה מהמשקה לתוך פיו של החייל. לתדהמת הרופא פקח 

הפצוע את עיניו והכרתו חזרה אליו...

ועוד רבים הסיפורים מסוג זה. בפי מפקדים לא היו די מילים כדי להלל את אנשי חב״ד 
על מבצעם המופלא. והחב״דניקים הם אינם מסתירים את גאוותם וסיפוקם הרב על ״ראש 

הגשר״ שהצליחו להקים, ועל הנתיב שסללו אל לב חיילי ישראל.

"בגולן פגשו את משה דיין והוצע לו 'משקה', הוא חייך והביע קורת־רוח מהמבצע". שר הביטחון וה"מבצעים"



70 | חודש תשרי ה'תשע"ד

40 שנה לניסי מלחמת יום הכיפורים

פרק ט

הפחד מ"הגוי אשר בקרבך"
י"ט אייר תשל"ד – ג' תמוז תשמ"ב

בכיבוש זמני ניתן היה לחסוך את הצרות בעתיד

בשבת קודש פרשת אמור, י"ט אייר תשל"ד התבטא22 הרבי מלך המשיח שליט"א בין 
השאר אודות הטעות של אי כיבוש דמשק:

את  'לכבוש'  צריכים  שהיו  תורה  בשמחת  דובר  הרי  דמשק.  עם  צרות  שיש  "טוענים 
כל  היה  לא  שאז  דמשק,  את  ולכבוש  הנותרים  הקילומטרים   20 או   15 להתקדם  דמשק, 
עיכוב לפעולה זו. ואם היו עושים כך אז, לא היו היום כל הצרות, ואף היו מוציאים משם את 
כל השבויים . . אז גם לא היו זקוקים לטרחה רבה כדי להתקדם את אותם 18 קילומטרים, 
כיוון שלא היתה שום התנגדות מהצד השני. מה שנדרש היה רק מניעת הפקודה לעצור את 

אלו שרצו להתקדם ולכבוש את דמשק ו]ממילא[ יכלו לכובשה23.

רוגז אם יעשו  "מדוע נתנו את הפקודה לעצור – כיון שטענו שארצות-הברית תהיה בֶּ
רוגז, ואף רצה שיכבשו את דמשק משום שאז היו נחסכים ממנו כל  זאת. הגוי הרי בין-כה בֶּ
הצרות וכל הקשיים שבאים משם. היו כובשים את דמשק ואמנם אחרי-כן מחזירים אותה, 
'ממלכה שפלה', כמ"ש בנוגע למצרים, שמצרים נשארה ממלכה  אבל היא היתה נשארת 
שפלה . . שכל זה הוא כי מועדים בפני הגוי ומפחדים שלא ימצאו חן בעיניו, שמזה באות 

כל הצרות ועוד כמה ענינים עד"ז ואין כאן המקום להאריך בזה"...

תקופה לא ארוכה לאחר המלחמה, ב'יחידות' של חבר-הכנסת ר' אברהם ורדיגר ורעייתו, 
שאלה האישה את הרבי: "האם וכיצד יכולה היתה ישראל – מדינה קטנה מוקפת שונאים 
"התכוונתי  הבהיר:  הרבי  בה"?  ולהחזיק  סוריה  את  לכבוש  לעצמה  להרשות   – רבים  כה 
שייכנסו לדמשק, יוציאו משם את השבויים הישראלים ואת הפצועים וכל אלה שאנו יכולים 

ולכן גם צריכים להציל את חייהם, ומיד לצאת. לא התכוונתי שיתיישבו בדמשק".

"היו שוברים את המוראל שלהם"

ביומן24 מקיץ תשל"ד, מסופר כי "ביום חמישי כ"א תמוז . . נכנסו ]ל'יחידות'[ . . מנהל 
אל-על בארצות הברית וקצין הביטחון, והיו בערך 50 דקות . . והרבי הסביר להם שהיו 
צריכים לכבוש את דמשק וקהיר, ויכלו לעשת זאת בקלות יחסית, כי מספר החיילים שלנו 

22( שיחות קודש תשל"ד ח"ב, ע' 106 ואילך – בלתי מוגה – בתרגום חופשי ללה"ק.

23( ראה שיחת כ"א תמוז תשל"ד.

24( יומנו של הרה"ת ר' יצחק מאיר שי' סוסובר.
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תוכניות  הכין  ופלוני  לשלהם.  שווה  היה 
אישור  לו  לתת  הסכימו  שלא  רק  כאלו, 
כמה  אפילו  כך  עושים  היו  ואם   .  . לזה 
שלהם  המוראל  את  שוברים  היו  שעות, 

לגמרי"...

חנוכה  בזאת  בקצרה  הרבי  סיכם  וכך 
תשמ"א25 את דעתו בנושא כיבוש דמשק 
"בקשתי  יום-הכיפורים:  מלחמת  בעת 
יום  "מלחמת  בסיום  נפשית  והפצרתי 
הנצחון  ולהשלים  לסיים  הכיפורים" 
דצה"ל או על-ידי כיבוש לשעות אחדות 
לידי  שבאו  לאחרי  באה   – דמשק  של 
הפרוע  המצב  דבר  על  ברורות  ידיעות 
של  הטעמים  דבר  ועל  ההיא  בחזית 
ומיוסדת   – זה  את  והשוללים  המחייבים 
אך ורק על-פי ההלכה )עד רדתה אפילו 
בשבת, אומרת תורה הבא להרגך השכם 

כו' ועוד("...

תשמ"א,  אלול  מחודש  נדיר  במכתב 
כתב הרבי לרב יעקובוביץ, רבה של בריטניה באותם ימים, אודות דעתו על כיבוש דמשק 

במלחמת יום הכיפורים: 

"התפתחות נוספת שאירעה לאחרונה הוכיחה את ההשקפה שביטאתי במהלך מלחמת 
יום כיפור. עוררתי אז, על יסוד ההלכה שצריך לרדוף את האוייב "עד רדתה" היינו לכבוש 
את דמשק – לא כדי להחזיק בה, אלא כדי להבטיח שהיא "לעולם" לא תהווה עוד איום. אז 
כבר ידעו הכל שיועצים סובייטים היו נוכחים שם, עם מפקדות, וכו'. שעות ספורות בלבד 
של כיבוש היו מספיקות כדי להשיג את המטרה. אבל מסיבות "מוזרות", הדבר לא נעשה. 

התוצאות של הכישלון מוכחות"...

לא מגייסים מילואים משיקולים מדיניים

כאמור, אחדות דעים שררה בין גולדה מאיר לשר הביטחון משה דיין גם שלא לגייס 
מילואים משיקולים מדיניים של 'מה יאמרו הגויים'. הרמטכ"ל דדו היה בעד גיוס המילואים 

כבר ערב המלחמה כדי להרתיע את הצד של האויב, כפי שחושפים הפרוטוקולים: 

"הרמטכ"ל: בעצם ייתכן שזה ישפיע, כי הערבים יבינו שהם איבדו את יתרון ההפתעה. 

25( לקוטי שיחות חכ"ד ע' 452.

"ניתנה פקודה לא לצעוד לדמשק". מן העתונות
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הרי במילא  וננצח.  יאמרו שגייסנו על מנת לפתוח במלחמה. מוטב שיגידו שאנו פתחנו 
יגידו זאת. 

"משה דיין: אני חושש שכל אמצעי התקשורת יגידו שאנו הולכים לתקוף ועושים גיוס 
מלא לפני שנורתה אפילו יריה אחת". 

החלטת המדינאים הכריעה כמובן, המילואים לא גוייסו, והמלחמה פרצה בהפתעה בלי 
יכולת להגן על החיילים.

"עשו ההיפך מפסק-דין שבשולחן ערוך"...

בשיחת קודש שנאמרה כמה שנים לאחר מכן, בי"ב תמוז תשל"ט, עמד הרבי על נקודה 
זו – ההיסוסים לגייס את המילואים מהפחד 'מה יאמרו':

רוצים  ואמרו בפירוש שאם  ומומחי הביטחון העידו  "בעצם היום הקדוש עשו אסיפה 
מיד  הכוחות  את  שיגייסו  היא  היחידה  הדרך  ר"ל,  קרבנות  ולמנוע  המלחמה  את  למנוע 

ויפרסמו ויודיעו שמגייסים – בלי להתחשב באלו שהם "הירא ורך הלבב"...

"המסקנה מהאסיפה היתה: לא רק שלא יגייסו, אלא אף יודיעו ויפרסמו שלא מגייסים, 
כדי שיהיה להם שם טוב בקרב אומות-העולם.

תיתכן  שלא  כיון  רבים,  בקרבנות  לנו  יעלה  זה  הרי  המומחים:  טענו  מעשה  "ובשעת 
אי-גיוס,  בעד  הצביע  מי  יודעים  הועילה.  לא  זו  טענה  גם  אך   .  . קרבנות  ללא  מלחמה 
ובאסיפה זו עצמה גבו עדות מאנשי-הצבא שאמרו, שמפני מצב הביטחון מוכרחים לגייס, 

באם רוצים לחסוך קרבנות!

"בפועל עשו ההיפך מפסק-דין שבשולחן ערוך, הפוסק שבמצב שכזה מוכרחים לציית 



גליון ב | 73 

להשבית אויב ומתנקם

היא  להם  לציית  ]והחובה  הביטחון  לאנשי 
רק כשהם מדברים מצד הענין של הבטחון, 
שבאם  האסיפה  בסיום  שאמרו  כפי  ולא 
טעמים  שמצד  תגיד  פלונית  בת  פלונית 
מדיניים אין לגייס, הוא יסכים איתה – משום 
ונעשה  בטחון'  'איש  מגדר  יוצא  הוא  שאז 
'מדינאי' – ואז אין לו שום זכות להביע דעה 
בעניני פיקוח-נפש הקשורים בבטחון[, אלא 
גבתה  זו  ומלחמה  המדינאים,  כפסק  עשו 
קרבנות, רחמנא-ליצלן, יותר ממה שהיו בכל 

המלחמות שקודם מלחמת יוהכ"פ"!

האם להנחית מכת מנע לפני פרוץ המלחמה? 

הממשלה  ראש  מאיר  גולדה  בין  התגלעה  מהפרוטוקול  המשתקפות  המחלוקות  אחת 
דאז, שר הביטחון משה דיין, לבין הרמטכ"ל דדו האם להנחית מכת מנע עוד בטרם פתחו 
האויבים למלחמה. בעוד שהרמטכ"ל תמך בהחלטה לא רק לגייס מילואים, כאמור, אלא 
גם להקדים רפואה למכה כפי שהיה במלחמת ששת הימים, הרי שגולדה מאיר ודיין סרבו 

בתוקף לתחנוניו אלו: 

"משה דיין: מבחינה מהותית לא נוכל להרשות לעצמנו לעשות זאת הפעם . . על סמך 
הידיעות שיש עתה לא נוכל להכות מכת מנע . . אפילו חמש דקות קודם אי אפשר... 

"הרמטכ"ל דדו: מכת מנע היא כמובן יתרון עצום היא תחסוך הרבה חיים.

"גולדה מאיר: הלב נמשך אבל עוד נראה . . נורא מושך לבצע מכת מנע, אבל זה לא 
1967 ]מלחמת ששת הימים[. הפעם העולם מתגלה במלוא נבזותו. לא יאמינו לנו". 

"אם היינו נוהגים כדברי הרבי – הכל היה נראה אחרת"!

הנה קטע מסיפורו של ר' גידי שרון, שהי' טייס בחיל האוויר באותו זמן, העוסק באותו 
נושא:

"היינו כבר במצב של כוננות מלחמה לפני שהקרבות פרצו. בבוקר יום-הכיפורים עצמו 
התלבשנו, עשינו תדריך, לקחנו את כל המפות ונכנסנו למטוסים, והיינו מוכנים להמריא 

עם כל הציוד. חיכינו רק לפקודה להתניע את המטוסים. 

"ברגע האחרון – שניות אחדות לפני שהתנענו את המטוסים – הגיעה פתאום הודעה 
יותר יתברר שההחלטה  'ישראל לא תהיה הפותחת במלחמה'. )מאוחר  שגולדה החליטה 
האומללה הזאת עלתה בדמם של המוני חיילים( זכור לי שבאותו רגע זה נשמע לנו מוזר 
מאוד. למעשה, באותו בוקר היה שקט גמור בגבול סוריה. ייתכן שבדרום, המצרים כבר 

 הרמטכ"ל: בעצם ייתכן
שזה ישפיע, כי הערבים 

יבינו שהם איבדו את יתרון 
ההפתעה. יאמרו שגייסנו על 
מנת לפתוח במלחמה. מוטב 

שיגידו שאנו פתחנו וננצח. 
הרי במילא יגידו זאת 
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בגיזרה  אבל  התעלה,  את  לחצות  התחילו 
שלנו – הגיזרה הצפונית מול הסורים – היה 
עדיין שקט. היום כולם יודעים שגולדה קיבלה 
היינו  שאם  יודעים  היום  נכונה.  לא  החלטה 
מתחילים לתקוף בבוקר יום-הכיפורים, כדברי 

הרבי – הכל היה נראה אחרת".

בגלל שיקולי המדינאים 
מאבדים קורבנות מישראל 

בשיחת ג' תמוז תשמ"ב )מוגה( דיבר הרבי בכאב על כך שהמדינאים לא שמעו לקול 
אנשי הביטחון במלחמת יום הכיפורים:

"אין זו הפעם הראשונה שעושים טעות כזו – להעדיף את חוות-דעתם של המדינאים 
לעומת חוות-דעתם של אנשי הצבא המומחים לעניני בטחון, זוהי טעות שחזרה ונשנתה 
כמה פעמים: בחתימת החוזה האומלל של קעמפ-דייוויד, במלחמת יום הכיפורים, במלחמת 
ששת הימים, ובמלחמת סיני – שבכל פעם העדיפו את חוות-דעתם של ה"מדינאים", למרות 
שזו היתה בניגוד מוחלט לחוות-דעתם של אנשי הצבא המבוססת על טעמים ביטחוניים, 
לקרבנות  יביא  שהדבר  הגליל(  שלום  במבצע  גם  זאת  )ואמרו  בפירוש  אמרו  שהם  כפי 

נוספים רחמנא ליצלן!

"בשביל שיקולים פוליטיים של 'מדינאים' – מאבדים קרבנות מבני-ישראל )שכל אחד 
ראש  הודתה  הכיפורים  יום  למלחמת  בקשר  תועלת!  כל  ללא  מלא"(,  "עולם  הוא  מהם 
בזמן  'גיוס'  מכריזים  והיו  הבטחון  אנשי  של  לדעתם  שומעים  היו  שאם  דאז  הממשלה 
המתאים, היו חוסכים )בדרך הטבע( מאות קרבנות של בני-ישראל! – כפי שהיא עצמה 

פירסמה זאת בכתב ובדפוס, "למען ישמעו וייראו"!

"והנה, מאות קרבנות אלו היו בטוחים שעל-כל-פנים מכאן ולהבא לא יחזרו שוב על 
טעות זו – ואף-על-פי-כן, חזרו שוב על אותה הטעות בחתימת ההסכמים בקעמפ-דייוויד: 
אבל אף-על-פי-כן הפחד שלהם מפני הגויים הוא גדול כל-כך – עד שהם מתנהגים באופן 

שהגויים עצמם לא חשבו לתבוע זאת מהם!

"הסיבה האמיתית לתופעה של פחד מהגויים היא – הפחד והשפלות בפני ה'גוי'שקייט' 
שבקרבו, שזוהי נפשו הבהמית, "א-ל זר אשר בקרבך", שאין לך גלות גדולה מזו כאשר אדם 
מפחד מפני ה'גוי'שקייט' אשר בקרבו, וככל שיהיה מעמדו ותפקידו האישי באופן מכובד – 

הרי הוא נמצא בגלות עמוקה ביותר"!

ומסיימים בטוב, שתיכף ומיד נזכה להתממשות נבואתו העיקרית של הרבי מלך המשיח  
שליט"א "הנה זה )משיח( בא" ונקבל את פניו בשמחה אמיתית בגאולה האמיתית והשלימה 

ו"שמחת עולם על ראשם" ותיכף ומי"ד ממ"ש!

בקשר למלחמת יום הכיפורים 
הודתה ראש הממשלה דאז 

שאם היו שומעים לדעתם של 
אנשי הבטחון והיו מכריזים 

'גיוס' בזמן המתאים, היו 
חוסכים )בדרך הטבע( מאות 

קרבנות של בני-ישראל!



לע"נ
מרת זיסל חנה בת חי' שרה

נלב"ע כ"ף מנחם אב תשע"א

 הוקדש ע"י נכדה
לשנת הצלחה בגו"ר



לזכות
הוד כ"ק אדמו"ר

מלך המשיח שליט"א

 יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

סדרת קבצי חודש השביעי בליובאוויטש תשע"ד


