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חודש שישי א, ראש יום

בזאל  התורה קריאת התקיימה  12:45

צדקה נתן  התורה קריאת אחרי הקטן. 

החדשה. בקופה

תמוז ב פ‘ קרח, קודש שבת

הסתכל  ובדרך מהבית,  הגיע  09:45

על שחנו  (משאיות) ה'טראקס' על חזק 

איסטערן-פארקווי.

כל את הכריז הגבאי התפלה, אחרי

ובמילא לעמוד, נשאר הרבי ההכרזות.

שאין (היינו  מנחה על הכריז הגבאי 

(בחיוך) בידו סימן הרבי ואז התוועדות),

מלוה-מלכה, על להודיע ששכחו ואמר

הכריז הגבאי התוועדות. שתהיה ונודע

יצא. והרבי מלוה-מלכה), (על

הרבי  ההתוועדות. התחילה  13:30

ידי יוצא גם הוא זו שבהתוועדות אמר

ואמר הבאה, שבת של התוועדות חובת

א. טעמים: שני בגלל השבת שמתוועד

תמוז. לג' ראש-חודש שבין שבת שזו לפי

לאחרונה שיש להתעוררות בקשר ב.

זה על שדובר המבצעים לחמשת בנוגע

שהתחילו ובגלל לאחרונה, פעמים כמה

אני גם לכן בזה בשטורעם להתעסק

זה. על להתוועד רוצה

של רואים שהענין כך שבפועל על דיבר

יהודים. אצל ביותר נקלט מזוזה

אמר, שמחלקים צדקה לקופות בקשר

כדי כתובות, עליהן יהיו שלא שכדאי

זה את שמחלקים  יחשבו לא שאנשים 

וכן כסף. לאסוף רוצה ליובאוויטש כי

של שאר ציורים יהיו הקופות כדאי שעל

צדקה שמים שכאשר כדי המבצעים,

הענינים. בשאר יזכרו

מאמר ניגון של להתחיל יואל לר'  סימן

מאז ראשונה  פעם זו מאמר. ואמר 

בניגון מאמר אומר שהרבי כאן שאנחנו

בשבת. – מאמר

ובסופה שמחה, מאוד היתה ההתוועדות

במקומו לרקוד והתחיל קם (16:20)

כמה כפיים במשך רבה ולמחוא בשמחה

למנחה ידים ליטול כשניגש וגם דקות,

לעודד. המשיך

לשיר התחיל לא הרבי  מנחה לאחר

אלא נייעט", כבשבתות האחרונות, "נייעט

מחדרו לבית כשיצא גם מילים. ניגון בלי

השירה. את עודד

מביתו. הגיע 21:10

למעריב. נכנס 21:15

לביתו. נסע 22:00

וחילקו של צא"ח, התקיימה אסיפה בלילה

גדולות דחיפות (היו מהרבי. ויין מזונות

הנוכחים בסוף כולם קיבלו). אולם כפשוט,

המבצעים. בשביל לתרום התחייבו

תמוז ג ראשון יום

בחורים, מלאות משאיות שבע יצאו היום

מזוזה, של ציורים יש משאית כל ועל

וכמו-כן וספרים, קופת-צדקה תפילין,

שמשמיעים מוזיקה. עליהם רמקולים יש

.10:30 בשעה יצאו הם

מהבית. הגיע 11:15

למקוה. נסע 11:30

לאוהל. נסע 15:30

שחזרו  הבחורים מהאוהל. חזר  21:15

המשאיות ליד  בחוץ עמדו מהמבצעים 

עודד מהמכונית  יצא וכשהרבי ושרו, 

הק'. פעמים בידו כמה

למנחה. נכנס 21:25

למעריב. נכנס 22:15

שרו שוב מעריב, אחרי לביתו כשיצא

שפריצער שעמד הסתכל על בחוץ. הרבי

וכן  הק', בידו אותו ועודד  770 בצד

במכונית כשהתיישב גם כולם. את עודד

כשהמכונית היתה ואפילו המשיך לעודד,

איסטערן-פארקווי. של השני בצד כבר

תפילין שצייר לאחד אמר שהרבי שמעתי

בפורמט זה טנק, שידפיסו את של בצורה

המשאיות. על זה את וידביקו גדול

נוטל מהאוהל  חוזר שכשהרבי שמעתי 

והיום פעמים  עשר – כלל בדרך  – ידיו

רק שש פעמים. נטל

תמוז ד שני יום

בשעה יצאו שהמשאיות  ארגנו  היום

קריאת לשמוע יגיע  שליט"א  שהרבי

עמדו כולם ב-10:10). (בערך התורה

אחד כל לצאת כדי המשאיות, ליד מוכנים

המשאיות אחת על המתוכנן,  למקומו

בצורת טנק של  תמונה תלויה  היתה

כולם הרבי של המכונית כשהגיעה תפילין.

חייך מהמכונית וכשיצא לשיר, התחילו

השירה. את פעמים  כמה ועודד  מאוד

לאחור הסתובב במדרגות שעלה אחרי

שהמשאיות עד במקום  לעודד  והמשיך

הורה רסקין שדוד מאחת, (חוץ נסעו

התורה, לקריאת כשנכנס להשאר). להם

ליד מטבע לקופת הצדקה שקבעו הכניס

עליה לכהן. הזאל. קיבלתי

היום  התקשרנו  למנחה. נכנס   15:15

ענין את להם ומסרנו  בארץ,  לישיבה

כאן. המתרחש המבצעים

מהבית. חזר הרבי 20:00

תמוז ה שלישי יום

בקופה  צדקה ונתן למנחה, נכנס  15:20

התפילה בדק הבית. בשעת של החדשה

שעמדו הילדים על חזק הסתכל הרבי

שם.

התחתון בג"ע הרבי דיבר מנחה אחרי

לייבל אחר-כך שהגיעה. אשה איזו עם

מהרבי. מכתב לה הוציא

למעריב. נכנס 21:30

תמוז ו רביעי יום

בטנק במנהטן, למבצעים נסעתי היום

תפילין. אנשים 102 הניחו שלנו

בנוגע לצא"ח תשובה שיצאה שמענו

השמש תקופת תמוז צ"ל בכל למבצעים:

ת"ח. ת"ח בגבורתה ה"א) (ומגן

נכנס למנחה. 15:15

למעריב. נכנס 21:30

תמוז ז חמישי יום

מוכנים הבוקר עמדו הטנקים שבעת

כשהגיעה הרבי. לבוא מחכים לקרב,

לשיר הבחורים כל התחילו המכונית

השירה את עודד והרבי גדול, בשטורעם

לחכות עד נשאר אבל לא שני, כמו ביום

תשל"ד תמוז



חיינו 4243בית

עוד הסתובב הליכה כדי תוך שיסעו.

אנשים הרבה הטנקים. את לראות פעם

לקחו וגם המחזה את לראות כדי באו

ווידיאו. תמונות

כשניגש  התורה. לקריאת נכנס  10:15

והרבי ספר, כובע על מונח  היה לעליה

הכובע. את הוריד

מנחה נתן לפני וכן התורה לפני קריאת

בקופה. צדקה

למנחה. נכנס 15:15

חייך ובכניסה ל-770, נכנס 19:10

. לוי לחזקיהו

תמוז ח שישי יום

בברודויי, למבצעים היום כל נסעתי

מנהטן.

הביתה  הלך  18:00 שבשעה שמעתי, 

עודד והרבי מוזיקה, עם טנק חזר ובדיוק

ולא הזאל דרך למקומו נכנס במנחה וכו'.

ערב של מנחה (כמו בכל המסדרון דרך

שם. בגלל עבודות השיפוץ שבת),

תמוז ט פ‘ חקת, קודש שבת

על  הסתכל (בדרך מהבית הגיע  09:55

הטנקים).

ידוע  היה  השבת לשחרית. נכנס   10:05

אמר הרבי (כי התוועדות תהיה שלא

בשביל גם שמתוועד שעבר בשבוע

תהלוכה ארגנו צא"ח ולכן השבת),

שידברו בכדי ביטש, ולברייטן לפלאטבוש

המבצעים. על

של בחזרת הש"ץ יושב כלל הרבי בדרך

עמד. הרבי השבת מנחה,

התחילו הבחורים בערב, הביתה כשהלך

והרבי קידוש לבנה), היה לפני (זה לרקוד

שתי עמדו  בצד הבחורים. את עודד 

פעמיים. אותן עודד והרבי ילדים

תמוז שני יא יום

עמדו  הטנקים  מהבית.  הגיע   10:10

בצד ושרו. עמדו וכולם ליציאה, מוכנים

והרבי לקעמפ היום שנוסעים ילדים עמדו

לבחורים קצת הסתובב אליהם, חייך

ולא ל-770, נכנס ואחר-כך בידו, ועודד

הטנקים. כלל לראות את הסתובב

קופת ביסטריצקי לייבל ר' מסר כשנכנס,

המבצעים, כל של ציורים עם צדקה

אלא זה על משהו לומר התחיל והרבי

הרבי הריצפה, על בסידור  הבחין שאז

הסידור, מסרו ללייבל התכופף, הרים את

שהרבי הגיה (שמעתי לחדרו ונכנס מיד

הקופה). על התמונות סדר את

אנ"ש שי' לכל שלח שהרבי נוסח המברק

תמוז: יב-יג לקראת תבל מרחבי בכל

השנה ולהמשיכן בכל התועדויות פעילות

– לספר ובכלל המבצעים בנוגע לחמשת

אחזת עוד כה ובאופן מלאכותיך כל

תקחני בברכת חג כבוד ביד ימיני ואחר

חתימה – – לחיים ולברכה לחיים הגאולה,

הק'.

למנחה. נכנס 15:20

מעריב  לפני למעריב. נכנס  21:30

הקטן, ובזאל בחוץ  רקדו  הבחורים

מעריב לאחר שקט. נהיה נכנס וכשהרבי

הסתכל עליהם והרבי שוב, התחילו לשיר

הגיב. ולא

כחול  בצבע כשספר  לביתו  נסע  00:20

בידו.

תמוז יום שלישי י"ב
המועדים' 'מועד הגאולה חג

לנסוע כדי  מוקדם  קמו  החבר'ה 

קודם עברו הטנקים שבעת למבצעים.

עם שטורעם לעשות כדי מנהטן כל את

אחד התייצבו כל ואחר-כך המוזיקה וכו',

בעמדתו.

מביתו. הגיע הרבי 14:10

צדקה.  נתן ובכניסה למנחה, 15:15 נכנס

אדמו"ר כ"ק היום לאוהל של נסעו רבים

נסעתי. אני וגם הריי"צ,

משי).  סירטוק (בלי למעריב 21:20 נכנס

המדרש לבית כולם רצו מעריב אחרי מיד

להתוועדות. מקומות לתפוס כדי למטה,

בידו.  וסידור להתוועדות נכנס  21:30

הגדול אחרי העמוד מלא עד היה הזאל

לפני מדרש. הבית סוף היה שפעם

והרבי הורה ניגון, ניגנו השיחה הראשונה

לחיים, ולחלק מהם לכמה אנשים לומר

בידו. סימן

הגאולה חג של הנצחיות על דיבר הרבי

הידוע ועל המכתב שנים רבות, אחרי גם

תמוז יב לכבוד הריי"צ אדמו"ר של

הראשון.

על דיבר יהודי', 'מיהו על השיחה אחרי

הגאולה לחג  המבצעים של השייכות 

שבמאסר ואמר הריי"צ,  אדמו"ר  ולכ"ק

המבצעים: חמשת כל  את הרבי פעל

כתב במאסר כשישב – תורה מבצע

שבועות, של למאמר הגהות הרבי

הרבי – ספרים מבצע תורה. מתן  חג

למאסר איתו שלקח ברשימתו כותב

שזהו חומש), (וגם ותניא תהילים סידור,

(ושם נמוך הכי  במקום ספרים  מבצע

לחדר מחדר עבר שלו התרמיל גופא

על-ידי – מזוזה מבצע הספרים). עם

במקום נמצא שהוא לחוקרים שאמר

א. אופנים: בשני פעל ממזוזה, שפטור

מזוזה מהלכות שחלק – שלילה בדרך

וזהו ממנה, שפטורים מקומות שיש זה

מהלכות שאמר על-ידי ב. ההלכה. קיום

עולה" בתורת העוסק "כל כמו זהו מזוזה

מבצע עולה". הקריב "כאילו שנקרא

שלו הרעב שביתת כמפורסמת – תפילין

שהיתה נפש והמסירות לתפילין בקשר

כידוע  – צדקה  מבצע  אותם. להניח לו

בעל- מסיפורים יותר  ועוד  מהרשימות

כמו- החדר, ליושבי בעידוד עזרתו פה

שהיו ושתיה מהאכילה  להם  שנתן גם

גדולה ביותר. צדקה שזוהי שייכים לו,

שאפשר ההוראה על דיבר אחרת בשיחה

להגן היא  שמטרתם מה'טנקים',  ללמוד 

גם אלא להגן רק ולא התבוללות, מפני

"ומלכותו שיהיה העולם כל את לכבוש

לומדים – זאת לעשות וכיצד משלה". בכל

תיבות ראשי  שהיא  'טנק', מהמילה

מורה וזה קדשים", נזיקין, "טהרות,

להשפיע היינו למבצעים, שכשהולכים

בעצמו האדם להיות צריך אחר, יהודי על

הולך לא זאת אומרת שהוא קודם, טהור

רוצה לא והוא שלו, אישיות פניות מצד

לפעול אפשר ואז כלום, מהשני להרוויח

תשל"ד תמוז
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שזהו מרע", "סור של  ענין השני אצל

להגיע ומזה אפשר  הנזיקין,  ענין הסרת

סדר – קדושה של ענין טוב", ל"עשה

קדשים.

(יותר שמחה היתה ההתוועדות בכלל,

את הרבה עודד בשבתות). מהרגיל

אף עודד פעמים וכמה השירה בראשו,

בידו.

ואחרי רוסיה, יהודי על שיחה היתה

רוסישע לשיר "ַא הורה לרוסים השיחה

ברוסית, יודע" מי "אחד  ושרו ניגון",

"אי ושרו שיר, עוד לשיר הורה ואחריו

השירה בזמן אוטנים".  נייע מי וואדיע

כמה רבה במשך כפיים בהתלהבות מחה

בידיו. עודד וגם דקות,

אם ושאל לטלישבסקי לנגן שאמיל, ציווה

לנגן צווה אחר-כך  נמצא. שלו  הבן גם

בטחו'. 'בך

כמה לרבי נגשו ההתוועדות במהלך

ר' גם משהו. ולבקש לחיים לומר אנשים

לחיים לו נתן והרבי ניגש, לויטין שמואל

הגביע. מתוך יין –

התקיימה תמוז, יב בהתוועדות כרגיל

הקודם. הרבי של מוסדותיו בעד מגבית

עם את הכסף שמים הוא שכולם הסדר

לבימה, את זה במעטפה, ומעבירים שם

הם אחר.  למישהו או חודוקוב לרב 

את והוא מכניס הרבי, ליד את זה מניחים

גדול. שק נייר לתוך זה

להתחיל יואל לר' הורה ההתוועדות בסוף

יגידו הטנקיסטים שכל ואמר 'הבינוני',

בבות. ד' אחר-כך הורה לנגן לחיים.

.03:30 בשעה הסתיימה ההתוועדות

ועודד נייעט" "נייעט לשיר התחיל בצאתו

לנסוע כדי מחדרו כשיצא גם הק'. בידו

עודד. אז וגם ושרו, בחוץ עמדו

הגיע וכשהרבי שוטר,  בחוץ  עמד היום

(כעין הצדעה). הכובע על לו בידו סימן

תמוז יג רביעי יום

מהבית. הגיע 12:10

ילד  עמד בכניסה למנחה. נכנס  15:15

לשלום. בידו לו נופף והרבי קטן,

הביתה. נסע 18:00

ליל  הלילה  ברגל.  מהבית  חזר   18:40

.01:45 בשעה נגמרה היחידות יחידות,

נתק'ע ר' ביחידות היה שהערב שמעתי

מכיר הוא אותו אם והרבי שאל ברכהן,

סיון], בכ"ו כאן [שביקר הרימניצ'ער את

וענה מהיכן, שאלו הרבי שכן. ואמר

כאן, ביקר שהוא לו אמר הרבי שמהארץ.

די לראות הספיק ולא  מאוד, התפעל

איתו על שישמור ראוי ולכן כמו שקיווה,

בודד. ישאר שלא כדי קשר,

תמוז יד חמישי יום

מהבית. הגיע 13:20

לביתו. נסע 00:30

תמוז טו שישי יום

המכתב הבא: היום התפרסם

הגאולה חודש בתמוז, עשר חמשה ב"ה,

נ.י. ברוקלין, – הקהל שנת ה'תשל"ד,

הק', תורתנו  מחבבי לכל – הרב בלשון 

ישראל בשם אשר את וגם המצוה, שומרי

יכונה

יחיו. עליהם ה'

שלום וברכה! 

בכל ולהוסיף חיל להגביר נפשית בבקשה

מזוזה, במבצע מתחיל המבצעים,

בין לפני עוד זו בהוספה ולהתחיל

עסקי על מפקחין בשבת וגם המצרים,

כפשוטה - צדקה ופוסקים רבים

וברוחניות.

לששון אלה ימים שיהפכו רצון ויהי

האמיתית בגאולה ממש, בקרוב ולשמחה

וישראל צדקנו,  משיח ע"י והשלימה 

עושה חיל.

בכהנ"ל. הצלחה ובברכה בכבוד

[210 עמוד חי"ג בלקו"ש נדפס [המכתב

מהבית, הגיע 12:10

נתן  המקוה  ולפני למקוה, נסע   12:50

צדקה.

לאוהל. נסע 15:30

כרגיל,  ידיו נטל  מהאוהל.  חזר  20:20

לחדר. ונכנס הזאל, לתוך הביט

למנחה. נכנס 20:25

שבת. לקבלת נכנס 21:15

תמוז טז בלק, פ‘ קודש שבת

היה  למטה הזאל לשחרית, נכנס  10:00

ירד. שהרבי לב שם לא אחד ואף מלא,

שסתם והיו המודעות, לוח ליד שעמדו היו

מעט להידחק צריך היה הרבי הסתובבו.

להיכנס. מנת על

ההתוועדות  להתוועדות. נכנס  13:30

הרבי פעמים וכמה שמחה, מאוד היתה

טנק, של מעלתו על דיבר בידו. עודד

מכשולים ועובר מקום בכל כובש שהוא

תעלה בכובדו, מנמיך הוא גבוה מקום –

אפשר וכך ומחיצה הוא פורץ, חוצה הוא

"ומלכותו שיהיה העולם, את לכבוש וצריך

משלה". בכל

יב בהתוועדות שדיבר למה בהמשך

אמר, 'טנק' של התיבות ראשי על תמוז

שיהיה – ענין של "טהרות" להיות שצריך

לחכות אין זמן מפניות אישיות, אבל נקי

צריך אלא עצמו לגמרי, את שיטהר עד

למבצעים. ולצאת בזה להשתדל

אחרי יהודי'. 'מיהו על שיחה היתה

יש שמחה אם בחיוך שאל השיחה הרבי

גם הבן.  פדיון או ברית  בר-מצוה, כמו 

השבע- נגמר פינסון, אם כבר את שאל

ברכות שלהם.

וכן לחיים, שיאמר חאנין לחייקל אמר

זלמן. לבנו

המזונות יתן שאת אמר בסוף ההתוועדות

למלוה מלכה. אחרי מנחה התחיל לשיר

נייעט". "נייעט

מהבית. הגיע 20:50

למעריב. נכנס 21:30

מהרגיל. מאוחר לביתו הלך הרבי

הרביעי צום תמוז, יז ראשון יום
ולשמחה לששון יהפך

לסליחות.  ונכנס מהבית הגיע  10:00

איפה שאל והרבי בשקט, מדי אמר החזן

לרבי. הראה הארליג ומאיר אוחז, הוא

קיבלתי צדקה. נתן התורה קריאת לפני

עלי חזק. הסתכל והרבי עליה לכהן,

המדרש  בבית למנחה  נכנס  14:00

תשל"ד תמוז
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מופלא: אחרי מאורע היה למטה. במנחה

הרבי פסע ומיד קדיש, אמר החזן "אשרי"

לחכות (מבלי  שמונה-עשרה לתפילת 

הקהל כל שגם כמובן התורה). לקריאת

שמונה-עשרה. התפלל

לרבי שיש לייבל אמר אחרי חזרת-הש"ץ

כשיש אם רב שישאל לו אמר הרבי חתן.

ולייבל מלכנו, אבינו אומרים לא חתן

שאומרים. וענה גורודצקי בנימין את שאל

ושוב לבנימין,  ושוב לרבי, ניגש לייבל 

הרבי סימן להגיד. התחילו ובסוף לרבי, 

אחרי מלכנו". ב"אבינו שישירו בידו

ואז החזן, לכיוון  הסתובב  הרבי  הקדיש

הרבי לקריאה. הספר-תורה את הוציאו

חצי אמרו אחרי הקריאה למפטיר. עלה

והרבי לשבח" "עלינו  לאחריו  קדיש,

משה ר' לרבי ניגש ביציאה  לחדרו. יצא

הנ"ל] [האירוע לרבי שזה ואמר כ"ץ פנחס

אלה ימים  ל"יהפכו טובה התחלה יהיה 

ואמר "אמן חייך, והרבי לששון ולשמחה",

החבר'ה שמיד כמובן דידן". ובעגלא

דבר על לדבר חבורות, חבורות התאספו

הפלא הזה.

למעריב. נכנס 21:10

לביתו. נסע 21:30

תמוז שני יח יום

כבר  הטנקים היום מביתו. הגיע  10:00

מהבית. יגיע שהרבי חיכו לא

ובכניסתו  התורה, לקריאת נכנס  10:15

הקדיש אחרי שבכניסה. בקופה צדקה נתן

רסקין: דוד לר' אמר התורה קריאת של

הנוסח, את אמר  דוד ר' שברך",  "מי

מריאשא" בן הענדל "חנוך לו אמר והרבי

ליברמן). (הענדל

ממבצעים. מאוחר בלילה חזרתי

למעריב. נכנס 21:30

בנימין  של במכונית  לביתו  נסע  00:35

קליין.

תמוז יט שלישי יום

מהרכב  כשיצא מביתו.  הגיע  12:20

עדיין שהטנקים על-כך בפליאה הסתכל

יצאו. לא

מישהו  עמד ביציאה למנחה. 15:15 נכנס

את לחץ והרבי שניאורסאהן ממשפחת

לא לייבל רצה להכנס לרבי, אך הוא ידו.

נתן לו.

למעריב. נכנס 21:30

לביתו. יצא 00:30

תמוז כ רביעי יום

לא ולכן ממנהטן, בלילה מאוחר חזרתי

במשך היום. היה רשמתי מה

למעריב. נכנס 21:30

של  הילד עמד בחוץ לביתו. 00:30 יצא

פנה הרבי מטוניס, פינסון  ניסן השליח

אותו הרבי שאל לרבי. והוא התקרב אליו

מאוחרת, כל-כך בשעה עושה הוא מה

ענה והוא לישון, הלך לא עדיין ומדוע

לו: אמר  הרבי לישון.  כעת  הולך שהוא 

לסדר בבוקר מחר לקום צריך הרי אתה

שאל הרבי קם. שהוא  וענה,  התפילה,

איטקין אצל הוא ישן, וענה – איפה אותו

למכונית שנכנס לפני .[770 של [השכנים

פליאה. של תנועה בראשו עשה

תמוז כא חמישי יום

התורה. לקריאת נכנס 10:10

ניגש  מנחה  אחרי למנחה. נכנס   15:30

ודיברו דקה ביטש, מברייטן לרבי מישהו

התחתון. בג"ע (בערך)

הרב הנכנסים ובין יחידות,  ליל הלילה

בערך, דקות ארבעים אחרי גוטניק. חיים

צריך שמאוחר והוא לו לייבל ואמר נכנס

מברך שהרבי איך אז שמעו לצאת. כבר

אותו.

למעריב. יצא 00:25

ויינר וגם מירושלים רלב"ג הרב נכנס

 20 (בערך זמן הרבה היו הם מירושלים.

אחד). כל דקות

וקצין בארה"ב אל-על  מנהל  גם נכנסו

דקות. 50 בערך והיו הביטחון,

לנסוע צריך האם הרבי  את שאלו הם

אמר להם והרבי על, אל דוקא בחברת

כמה והביא מהגמרא, משמע שכך

כנסת בית שבנו לרבי אמרו הם מקורות.

מהישן חוץ למעלה, בטרמינל חדש

ספר-תורה. שם ואין ריק והוא שלמטה,

גם בית לפתוח שאפשר להם הרבי אמר

בו ספר-תורה, גם שלישי ולהכניס כנסת

– שכשיש גשמית בפרנסה כמו לא  וזה

הרי חנות לידו פותח ואחר חנות למישהו

בקדושה זה אלא פרנסתו, את הוא גוזל

משובח". הרי זה ש"כל המרבה הפוך,

ניצחון היה הרבי לדעת האם שאלו, הם

שהיו צריכים להם הסביר במלחמה, והרבי

לעשות ויכלו וקהיר, דמשק את לכבוש

החיילים מספר כי בקלות,  יחסית זאת

הכין שרון ואריק לשלהם. שווה היה שלנו

לו הסכימו לתת שלא רק תוכניות כאלו,

את מערך להם הסביר (הרבי אישור לזה

עושים היו  ואם והמפקדים), הכוחות 

את שוברים היו שעות, לכמה אפילו כך

לא לרוסים וגם לגמרי, שלהם המוראל

שאחרי מאחר בזה, להתערב זמן היה

יוצאים. היו כבר שעות כמה

ענה כעת,  המצב על הרבי דעת לגבי 

הוזכר עוד ומתן. במשא טעם אין שכעת

מכיבוש ללמוד שאפשר הדברים בין

שפרצו שברגע איך בצרפת, הגרמנים

להם. הספיק זה אחת לפינה אפילו לשם

לשלוח שמאשרים על להם הודה הרבי

ועל שמסייעים וכד'), משקל (מצות עודף

'מעגלים שהם  אמרו  והם  במבצעים, 

היחידות באמצע הרבי. בשביל חוקים'

והרבי שיצאו,  להם לרמז צלצל בנימין 

אסור מלחמה שבאמצע להם אמר

לצאת.

שנראה לבחורים, אמרו  הם כשיצאו,

שרון אריק  את מאוד מעריך שהרבי 

הרבה. אותו ומזכיר

לו אמר והרבי  טננבוים, היום נכנס  כן

כל את לכבוש מאנ"ש כעת תובע שהוא

העולם.

תמוז כב שישי יום

בפלאטבוש. למבצעים היום כל נסעתי

למנחה. נכנס 20:10

תשל"ד תמוז
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תמוז כג פנחס, פ‘ קודש שבת

והיא התוועדות התקיימה השבת

על- דיבר הרבי ב-17:30. הסתיימה

היא המיצרים בין  של המטרה  שכל כך

ש"עת דרך על אחר-כך, מהם היציאה

צהר, אותיות צרה  – ליעקב" היא צרה

נמצא כבר עצמה  שבצרה אומרת  זאת

הצהר.

שהצרה הכי ואמר יהודי', 'מיהו דיבר על

רוצים שלא מהדתיים דוקא היא גדולה

שהיו מהשמאלנים ולא הכסא, על לותר

לותר. כבר מוכנים

שמחה אצלם שיש אנשים לכמה הורה

בנים להם (כל אלו שנולדו לחיים שיגידו

את לתת ניגשו החתנים ואחר-כך  וכו'),

בקבוקי המשקה.

וניגש ישראל, לארץ נוסע מי שאל הרבי

אחריו לחיים. נתן והרבי  ברכהן נתק'ע

עוד כמה לו. גם מזג והרבי ניגש זושא,

ההתוועדות. במהלך  לרבי ניגשו  אנשים

הבקבוק ועל בקבוק עם לרבי ניגש אחד

והכניס אותו לקח הרבי פתק, מונח היה

לסידור.

לא הרבי  הקטורת סממני  אמירת בעת 

מנחה אחרי תמיד. כמנהגו  בידיו ספר

נייעט". "נייעט התחיל

מהבית. הגיע 21:00

למעריב. נכנס 21:20

תמוז כד ראשון יום

מביתו. הגיע 12:45

הרבי ליד 770. לוויה 13:00 עברה בשעה

והלך במדרגות, ירד מאוד, רציני יצא

זמן רב חיכה המדרכה. של בצד שמאל

קינגסטון, את יעברו המכוניות שכל עד

הימני בצידה המדרכה על חזר ואחר-כך

ידים, נטל  לבנין מחוץ מהירה. בהליכה 

נכנס אחר-כך כל יד. על פעמים שלוש

במהירות בסתר" "יושב ואמר לזאל

את החליף בסתר" "יושב בכל גדולה.

לחדרו. מושבו, וכשסיים נכנס מקום

כחול  סידור  עם  למנחה  נכנס   15:15

במשך כרגיל. השחור הסידור עם ולא

מקומות מיני בכל עיין הרבי הש"ץ חזרת

כרגיל. חזרת הש"ץ ולא במקום בסידור,

לביתו. נסע 18:20

מהבית. חזר 19:10

ישראל [הרב יחידות. ישראל ליל הלילה

אישתו עם נכנס ע"ה] סוסובר יואל

בהצלחה אותו בירך והרבי והילדים,

המבצעים. ובחמשת המעיינות בהפצת

תמוז שני כה יום

הסידור  עם למנחה  נכנס  הרבי  15:15

הכחול.

לכתוב  לרבי נכנס  מינדל  ניסן  17:30

שעה. בערך והיה שם מכתבים,

לביתו. נסע הרבי 18:30

למעריב. נכנס 21:30

לביתו. נסע 00:00

תמוז כו שלישי יום

היו חדשות. לא

תמוז כז רביעי יום

ואחר-כך צדקה, נתן  הרבי  מנחה לפני

מהחדר שיוציא כדי מפתח לבנימין נתן

אחרי מגרוזיה.  רפאל לחכם תשובה 

ונתנו מסידורו משהו הוציא הרבי מנחה

לג"ע הנ"ל נכנס  כך רפאל. אחר לחכם

זמן. איזה הרבי עם שם ודיבר התחתון,

צדקה  נתן ביציאה לביתו, נסע  18:40

נתן משהו הזאל, אחר-כך והביט לעבר

הזאל. לעבר הביט ושוב לבנימין,

מהבית. חזר 10:40

של  784 (בכניסה של הגדר ליד עמדתי

משהו על שיחות), הסתכלתי להפצת ועד

הרבי לב שהרבי הגיע. כשיצא שמתי ולא

והלך הזמן, כל עלי  הסתכל  מהמכונית

.770 תוך אל שנכנס עד לאט

למעריב. נכנס 21:30

תמוז כח חמישי יום

התורה. לקריאת נכנס 10:15

לב  שמו לא הבחורים למקוה. 12:40 נסע

והרבי בחוץ, הסתובבו וכמה יוצא שהרבי

עליהם. הביט

מהמקוה. חזר 13:20

לאוהל. נסע 15:05

למנחה. מהאוהל, ונכנס חזר 20:50

חודקוב לרב קרא הרבי מנחה אחרי

מעריב שאחרי  הודיע כשיצא, לחדרו. 

וכולם רצו (פתאומית), תהיה התוועדות

העולם. לכל ולהודיע להתקשר

ללא  למעריב נכנס הרבי בדיוק,  21:30

משי. סירטוק

עם להתוועדות ירד התפילה אחרי

כי היו לא מאנ"ש הרבה  משי. סירטוק

כי חסרים, היו בחורים וגם להרים, נסעו

מאלו ואפילו שליחות', ב'מרכז היו הרבה

עם חזרו שעוד לא היו כאן – שנמצאים

בערך מלא היה הזאל שלהם. הטנקים

הברזל. עמוד עד

ואמר מאמר ד"ה למאמר, ציוה לנגן ניגון

וגו'. לכם" "והקריתם

ענין את  קישר המאמר שאחרי בשיחה 

שהם קולטים מקלט ערי המבצעים עם

המזיקים: הדברים מכל

ש"דברי  נאמר תורה על תורה:  מבצע

קולטין. תורה

וגו' הארץ  עמי "וראו כל תפילין: מבצע

אומות על פחד פועל שזה ממך" ויראו

העולם.

שמזוזה  מסביר האריז"ל מזוזה:  מבצע

הרע היינו שהיצר מפני המזיקין, שומרת

האדם, של לרשותו להכנס יוכל לא

יש שכבר היינו ופגם שחטא אחד ואפילו

מפניהם. – המזוזה מגינה מזיקין אצלו

תובע  הדם  גואל כאשר  צדקה:  מבצע

רז"ל כמאמר הצדקה, מגינה נקמתו את

חייך אותו,  והחיית כו' העני של "נפשו 

כו'". נפש לך נפש תחת מחזיר שאני

שהוסבר מה לפי ספרים: מלא בית מבצע

היא הבית מציאות כשכל הרי תורה, על

הענין בבית נפעל ספרים  'מלא' שהוא

תורה. דברי על שנאמר 'מקלט' של

לעם שצריך לפרסם אחרת אמר בשיחה

הגלות סיבת שהרי חיזוק, דברי ישראל

מארצנו" גלינו חטאינו "מפני רק היא

תשל"ד תמוז



חיינו 50בית

יותר חזקים  היו שהרומאים בגלל ולא  –

להתפעל אין היום, גם  ולכן מהיהודים.

"עם הוא ישראל שעם זה כי מהגוים,

עם של מהברכות זה הרי ישכון" לבדד

לא "ובגוים להיות שצריך אלא ישראל,

ישראל, עם  חומת את לשמור יתחשב" 

יתחשב", לא  ובגוים ישכון לבדד  "עם

על-ידי בחומה חור  שום  לעשות ולא

וכו'. גוים שמכניסים

אמר הימים  לתשעת להכנות בקשר 

ושגם הילדים יתנו שצריך להוסיף בצדקה

יתנו כפול. שישי צדקה, וביום

התוועדות היא שההתוועדות אמר הרבי

ולכן המבצעים, חמשת לחיזוק מיוחדת

המבצעים. עבור מיוחדת מגבית יערוך

הפתקים את שמחלקים עד שבזמן ואמר,

את בהרחבה להסביר אפשר (למגבית),

ואמר שיחה ישכון", לבדד "עם הענין של

יהודי. מיהו בענין

של הקביעות על  דיבר השיחה  בהמשך

יוסיפו שבשבת והורה בשבת שחל אב ר"ח

ראשון "שמעו" פסוק ההפטרה של אחרי

ענין זה ש"שמעו" (למרות ר"ח של ואחרון

ענין זה ר"ח והפטרת השמחה, היפך של

המבצעים, על  שוב הזכיר שמחה).  של

את כעת ששומעים שבמדינות ואמר

אפשר היום, וכבר האיר שם ההתוועדות

ומקומות בפועל,  למבצעים לצאת  כבר

להתחיל צריך אזי האיר לא שעדיין

להתכונן.

והיה ניגון" תורה'דיקן שמחת "ַא ציוה לנגן

"נייעט התחיל וכשיצא עצומה, בשמחה

נייעט".

תמוז כט שישי יום

מביתו. הגיע 20:00

למנחה. נכנס 20:15

התפילה  אחרי שבת. לקבלת 21:10 נכנס

את בידו עודד והרבי לשיר, התחילו

שמחה  אווירה  היתה  ב-770  השירה.

חודקוב אמר לרב בצאתו מהתפילה מאוד.

משיח. של בס"ת יקראו שמחר

מנחם-אב
בחיות זה על ובפרט כשמדברים בה‘ הביטחון עצם

ישראל“. שומר ישן ולא ינום ש“לא פועל
מנחם-אב] ח‘ דברים [ש“פ


