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 ב"ה

 פתח דבר
יצא לאור הספר ״ועבדי דוד״ שתדפיס מתוך  מוציאים לאורלקראת חג הפורים הבעל״ט, הננו 

, יו״ר "צעירי אגודת חב״ד" ראסקיןע״ה  דודתולדות חייו ופעילותו של סבינו הרה״ת ר׳  –בקרוב בעזה"י 
  מנתניה, אה״ק ת״ו.המרכזית למעלה מיובל שנים. הספר נכתב ע״י הרה״ת ר׳ ישראל שי׳ אלפנביין 

ק מהשנים הראשונות בהם היתה פעולה נרחבת של "מבצע פורים", מרתתדפיס זה כולל חומר 
תוך כדי קריאת השיחות, ההגהות, והמענות הק׳ מכ״ק אדמו״ר  ה'תשל"ז.-בעיקר מהשנים ה'תשל״ג

פרט וכיצד המופיעים בתדפיס זה, יוכל הקורא להתרשם עד כמה הי' כ"ק אדמו"ר מעורב בכל פרט ו
 הקדיש מזמנו היקר ע"מ לתת הנחיות והוראות על כל צעד ושעל וכו'.

היא לא רק לספר קורות חייו של החסיד המסור שלא  –כמו הספר כולו  –מטרתו של תדפיס זה 
היו לו חיים לעצמו, אלא גם, ובעיקר, כדי לעורר את קהל עדת החסידים שיחיו להוסיף אומץ ביתר 

זוק ההתקשרות לכ״ק אדמו״ר, על ידי קיום הוראותיו ומבצעיו הק', "אשר הורנו שאת וביתר עוז בחי
 מדרכיו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד".

מובן שהחומר בתדפיס זה אינו מתעד את כל הפעולות שנעשו במסגרת "מבצע פורים" בשנים 
 הנ"ל, אלא רק מה שמשתקף מתוך המסמכים שמצאנו בארכיונו של סבינו ע"ה.

ק בתכלית השלמות, אך שגיאות מי ילנו ככל האפשרי לוודא שכל מה שבא כאן יהי' מדויהשתד
 – אלינוחם , שיואיל לשלמבקשים מכל מי שיש לו הערות על החומר והננו יבין,

seferrebdovid@gmail.com 'ות"ח מראש.719-068-6896 או לטלפון מס . 

לצערנו הרב, במשך השנים האחרונות נעלם חלק ניכר מהחומר הקשור לחייו של ר' דוד ע״ה בכלל 
שיואיל  –ולפעילותו הציבורית בפרט. אנו מבקשים אפוא מכל מי שיש ברשותו חומר מכל סוג שהוא 

ות נא להעבירו אלינו על מנת שנשלב זאת בגוף הספר וכך יופיעו העניינים בשלימותם בכל נושא. וזכ
 בו. ההרבים תלוי

כאן המקום להביע תודה עמוקה לכל אלו שהקדישו מזמנם כדי לסייע לנו ע"י מסירת מסמכים 
 ומתן ראיונות ע"ע, וכן לאלו שנתנו "הקדשות" עבור הספר, וכך יכולנו להתקדם בעבודתנו. 

ם שטר צילובתור הוספה: א. מכתב ברכה מכ"ק אדמו"ר בקשר ללידת בתו לפני שישים שנה. ב. 
מכתב כ"ק אדמו"ר ג.  של דולר עבור ״מתנות לאביונים״ שר' דוד זכה לקבל מהרבי בחג פורים תשל״ג.

 מכ"ה אדר ראשון ה'תשכ"ז לסניף צא"ח במילאנו, איטלי'.

״מבצע פורים״  –ויהי רצון שע״י קיום הוראותיו הק׳ של כ"ק אדמו"ר בכלל, ובעניין שהזמן גרמא 
לקיום הכתוב "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר״ בשמחת הגאולה בפרט, נזכה תיכף ומיד  –

  האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, וכ"ק רבינו נשיאנו בראשנו.

 א פריילעכן פורים!

 בשם המשפחה,
 חיים בן ציון פירסאן

 ה'תשע"ט ,ז' אדר שני
 זי"עשנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר 

mailto:seferrebdovid@gmail.com


 

 

 

 

 "וזהו גם הדיוק ודוד עבדי דוקא,

 שיהי' בבחי' עבד, עבד נאמן,

 תכלית השלימות, בחי' יחידה ליחדך,

 ".שיש רק הענין דיחיד בלי שום פניות

 אחש"פ תשמ"ו( –)ממאמר ד"ה ועבדי דוד גו' 

ראסקיןע"ה  דודהרה"ת ר'   
ז' אייר תשע"א –י"ב ניסן תרפ"ז   



 

 

 

  
 

 "מבצע פורים"

 זכותל
 שיחיו כל המשתתפים במבצע פורים

להצלחה רבה ומופלגה בעבודתם בקודש
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הייטס, העיר פעם על דבר פלא: בכל השכונות -ורח שנקלע פעם לשכונת קראון
החרדיות מורגשת אווירת פורים בכל שעות היום, מוזיקה שמחה בוקעת 

ברחובות ואנשים שמחים ועליזים מתהלכים מבית לבית מהמכוניות החולפות 
 –בשכונה הסמוכה למרכז ליובאוויטש העולמי  –מנות בידיהם. ורק כאן -עם משלוחי

כמעט שלא ניכרת אווירת החג. האווירה ברחובות די שקטה, וכמעט שלא מורגש 
 "פורים" בשכונת המלך... באמת, ממש לא נעים!

ה ומובנת מאליה: באותן שעות שיהודים רבים שמחים אך לחסידי חב"ד התשובה ברור
ממש באותן שעות יוצאים  –בשמחת החג כשהם ספונים בבתיהם, "משפחה ומשפחה" 

הייטס -יורק, עד שבקראון-הייטס לשמח יהודים בכל רחבי ניו-רבים מתושבי קראון
 עצמה כמעט שלא נשאר מי ש"יעשה שמח"...

עם, כולם יוצאים -, אברכים נכבדים וגם פשוטיבחורים צעירים וגם חסידים מבוגרים
ידי -מנות ובקבוקי 'משקה' שהוכנו על-כשבידיהם מגילות כשרות, ערכות של משלוחי

הנהלת צא"ח המרכזית, בדרכם לזכות המוני יהודים במצוות החג: שמיעת המגילה, 
 שמחת פורים בטהרתה. –משלוח מנות ומתנות לאביונים, וגם 

הייטס, אבל היא כן דואגת -כך שיהיה שמח בקראון-אמת, ליובאוויטש אינה דואגת כל
לשמח יהודים בכל קצווי תבל. 'טנקי המבצעים' של צא"ח המשוטטים ברחובות 
הראשיים של העיר משמיעים ניגוני שמחה חסידיים, ופעילי צא"ח יוצאים מתוכם, 

 –הכנסת ומזכים המוני יהודים -תיקוראים את המגילה עבור יהודים שאינם מגיעים לב
רפואה -אבות, בתי-עסקים, במשרדים ציבוריים ובאוניברסיטאות, בבתי-בחנויות ובבתי

בקיום מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים, כפי הוראתו הקדושה של  –סוהר -ובתי
 הרבי.

 תשט"ז

יו"ר סיפר המועד סוכות תשי"ז, -בוועידה העולמית הראשונה של צא"ח שהתקיימה בחול
ראסקין ע"ה לקהל הנאספים על הפעם הראשונה  ר' דודחב"ד המרכזית הרה"ח -אגודת-צעירי

 בהיסטוריה בה התקיים 'מבצע פורים':

 "ז"לקראת פורים תשט 
עלתה בדעתנו המצאה חדשה: 
לא נסתפק במפגש עם היהודים 

הכנסת, -הנמצאים בתוך בתי
אלא ננסה לפגוש גם יהודים 

כנסת אלא -שאינם הולכים לבית
נערוך  –נמצאים ברחוב. וכיצד? 

עבורם התוועדות באמצע 
הרחוב! שכרנו מכונית, חיברנו 
על גגה רמקול שהשמיע ניגונים 

ובין  חסידיים ברחובות ברוקלין
לבין נאמו חברי צא"ח ברמקול 
על ענייני החסידות. היתה זו 

התוועדות חסידית עם יהודים פשוטים, ממש  –פעולה אמיתית של 'יפוצו מעיינותיך חוצה' כפשוטו 

 א

 תשי"טחוה"מ סוכות ה' – כינוס השנתי השלישי דצאגו"ח
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יורק! פעולה נפלאה זו הביאה תועלת גדולה, -באמצע הרחוב, דבר שעד היום לא נראה כמותו בניו
 אנשים".  כפי ששמענו אחר כך מפי כמה

הפעולה הנ"ל שאירגן צא"ח בפורים תשט"ז נועדה כמובן כדי לעורר עוברים ושבים למצוות 
החג. הרעיון היה לעצור בפינות רחוב, לשיר ולרקוד עם עוברים ושבים ולהזמין אותם לשמיעת 

אלו המגילה בתוך האוטובוס, אם עדיין לא שמעו. בליל פורים ניגשו מאות אנשים אל פעילי צא"ח וש
מה פשר הריקודים באמצע הרחוב, וכשהזכירו להם שהיום פורים והציעו להם להצטרף לריקודים 

נענו ברצון ובהתלהבות. ההצלחה המרשימה הסבה לר' דוד נחת רוח רבה. עם כל  –ולשמוע מגילה 
רוח התעוזה שבו, הוא לא שיער שהפעולה תצליח כל כך. ובאמת, מי היה מאמין שעוברים ושבים 

 ותו לעצור באמצע הרחוב ולהיענות להצעה להיכנס לאוטובוס ולשמוע את המגילה?...ייא

 להלן קטעים מהדו"ח שכתבה הנהלת צא"ח לרבי בכ"ב אדר תשט"ז על המבצע:

]=מכוניות[ עם רמקול עם סיינס ]=שלטים[ "צעירי אגודת מטעם צא"ח נסעו קארין 
איסטערן  777חב"ד" באידיש ואח"כ באנגלית, ואח"כ גם באינגליש "ליובאוויטש יאוט 

פארקוויי", ואח"כ באידיש "נאר א כשר'ע דערציאונג קען ראטעווען פון די המן'ס פון 
הזמנים[ ואח"כ זה  של כל ]=רק חינוך כשר יכול להציל מה"המן'ים"אלע צייטן" 

תורה'ס זיינען די -באנגלית. ובסיין ]=שלט[ השני היה כתוב "ישיבות און כשר'ע תלמוד
תורה כשרים -איינציקע פארזיכערונג קעגן יוגענד פארברעכערן" ]=ישיבות ותלמודי

  הם הערובה היחידה נגד אסונות הנוער[, וזה גם כן באנגלית.

ברחובות קראון הייטס וברונזוויל. הקארין עמדו נסעו במוצאי ש"ק תצוה ליל פורים 
באלה הפינות ]...[ בהקארין היו איזה אברכים ותלמידים ששרו ניגונים. היה רעקארד 
]=הקלטה[ של הרב יעקב שי' העכט באינגליש, שדיבר אודות חינוך הכשר... באיזה 

ה קזרנובסקי רחובות דיבר הרב יצחק דוד שי' גראנער באידיש אודות פורים... הרב מש
שי' דיבר מליקוט כ"א, הת' שלום דובער אלפרוביץ שי' דיבר באידיש, וכן הת' אברהם 

 שי' שם טוב.

הקארין נסעו שתי שעות ומחצה. המשתדלים אודות ליקח רשות מהפאליס 
]=מהמשטרה[ היו: יצחק דוד גראנער, שמואל פאגעלמאן, חיים יהודה קרינסקי. אחרי 

 בפינה הימנית למעלהעומד . ר' דוד בשנות היו"דים 777קבוצת תלמידים הלומדים ב
Lubavitch Archives 
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אגו"ח ותלמידים, ובמקומות שעמדו יצאו הם ברחוב. ואלו הקארין נסעו חברים מצע
 שמות הנוסעים... ארגנו את הענין משה גאלדמאן ודוד ראסקין.

הננו שואלים את כ"ק אדמו"ר שליט"א אם לסדר ענין כזה על יום א' דחוהמ"פ, לנסוע 
 משך שעות רצופות בהרבה שכונות בברוקלין.

פסח גולדמן זוכר שר' דוד אכן אימץ את הרעיון -משהתשובת הרבי לא הגיעה לידינו, אך הרב 
והחליט לחקות את השיטה ולהעתיק אותה לחגים נוספים, ומסתבר שהיה זה לאחר שקיבל אישור 

 מהרבי.

 תשח"י

בשלהי שנות היו"דים ולאורך שנות הכ"פים אירגן צא"ח לקראת פורים התוועדויות חסידיות 
 ו חומר המתעד את הפעולות הללו.עתה לא הגיע לידינ-במקומות רבים. לעת

היה 'שיא' של  הב התוועדותזכר תמיד כיהמפורסמת של פורים תשח"י תהארוכה ההתוועדות 
קודש ארוכות עם -שיחות

היתה נעלים ביותר.  'גילויים'
התוועדות ייחודית ובלתי זו 

נשכחת, רצופה 
בהתרחשויות מיוחדות 

 .וביטויים נדירים

ביומנו משלהי אדר 
הירש -מספר ר' צביתשי"ח 

 ודשק-בתבשגאנזבורג ע"ה: '
יואל ר' קרא כ"ק אד"ש ל

אברהם שם טוב, הת' ול]כהן[ 
את ם אם יודעים אות ושאל

כל השיחות דפורים, כי כ"ק 
אד"ש אינו זוכר מה היה 
בהתוועדות פורים בשיחות 
האחרונות. היום מסרו לו 
ראשי פרקים. כ"ק אד"ש 
החזיר את הרשימות ובכמה 

יואל ר' הגיה. ואין  מקומות
יודע אם הכוונה לפרסמם. 

ר' אמרתי לו שדעתי היא ש
י הרב יד-לדוד רסקין ישאל ע

חדקוב, אם לפרסם את 
הרשימות ב'תוכן ענינים' 

ם שיצאו לאור ע"י צא"ח א
תשובת אד"ש  .שםהרצה י

רשימת את כשנתנו לו 
איך האב ': להגהההשיחות 

דאך שוין געגעבן פאר צעירי 
פרקים מפורים -לרשימת ראשיהיתה )כוונתו  י כבר מסרתי עבור 'צעירי אגודת חב"ד'' ]=הרחב"ד

  ."א. שם טוב(הת' יואל ור' ע"י שנרשמה 
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 נ"ע קריאת המגילה בדירת הרבנית הצדקנית מרת חנה

 סיפר הרב ישראל שי' לבקובסקי:

זכה לקרוא מגילה עבור אמו של הרבי, הרבנית חנה נ"ע, בדירתה ברחוב פרעזידענט.  ר' דוד ע"ה
. ר' דוד 777-בפורים תשכ"ד, בשנה האחרונה לפני הסתלקותה )בו' תשרי תשכ"ה(, הייתי בחור ב

שמישהו  לכן צריכיםואנשים יגיעו להביא משלוח מנות להרבנית, כי ביקש ממני לבוא עימו יחד, 
וביקש ממני להיות שם בשעת מעשה. וכשיגיעו  בזמן שהיא שומעת את המגילה, יפתח את הדלת,

 משלוחי המנות, שאשאל את השמות וכו'.

מגילה עבור הרבנית, ואני עמדתי את ההלכתי עימו, הוא קרא 
 עניתי, לשמי הרבנית אותי שאלה, המגילה קריאת בדלת. אחרי

 אחד היה ביקטרינוסלב אצלנו" אמרה היא אז. לאבקאווסקי ששמי
". מאוד טוב איש היה, לאנשים טובות הרבה עשה הוא. לבקובסקי

 שהרבי כידוע) אצלה היה הרבי, פורים ליל, אמש שבדיוק והוסיפה
 השם הוזכר, דיברו שעליהם ומהדברים(, יום כל אמו את מבקר היה

. שלי משפחה בן הוא האם ושאלה, מיקטרינוסלב" לבקובסקי"
 שכל לה ועניתי, התכוונה היא למי תפסתי לא מעשה בשעת

 נחום' ר שאבי נזכרתי, יותר מאוחר. משפחה קרובי הלבקובסקי
. ניהל שהוא ישיבה לו והיתה, ביקטרינוסלב גר היה בבחרותו ה"ע

 לוי' ר הרב' וכו והמקובל ח"הרה ג"הרה ק"כ, הרבי של אביו אל קרובות לעיתים להכנס נוהג היה הוא
 ואמר, הבדלה ממנו לשמוע זכה גם אבי'. וכו הישיבה בענייני לדבר, הראשי כרב שם שכיהן, ע"נ יצחק

 .עימו ביחד" לך ויתן"

 תשל"ג

לאורך שנות הכ"פים עורר הרבי כמה פעמים בהתוועדויות ובמכתבים בדבר הצורך להסביר 
משלוח מנות  –למחנכים ולהורים את החשיבות לחנך את הילדים לקיום מצוות הפורים, ובעיקר 

ומתנות לאביונים. לדוגמה, באיגרת מז' אדר תשכ"א מעורר הרבי לתקן את הטעות לפיה יכולים 
הילדים לסמוך על הוריהם שיקיימו את המצוה עבורם, 
וקורא לרבנים, למחנכים ולהורים להזכיר לילדים 
שבנוסף לשמיעת קריאת המגילה, חייבים ילדים מעל גיל 

לקיים מצוות משלוח מנות  31וילדות מעל גיל  31
דבר -ומתנות לאביונים. כמו כן, קורא הרבי לפרסם על

החשיבות לחנך ילדים וילדות שהגיעו לגיל חינוך 
שיקיימו מצוות אלה )'אגרות קודש' חלק כ"א עמ' קעו 

 והלאה(.

במשך השנים הבאות פעלו אנ"ש בכל מקומות 
מושבותיהם לפרסם את ההוראה הנ"ל של הרבי, איש 

 כפי יכולתו.  איש

בשנת תשל"ג היתה התעוררות מיוחדת מצד הרבי 
ביחס לפעילות המבצע הנ"ל בחג הפורים: הרבי קרא 
לדאוג לכך שכל אחד ואחת שהגיעו למצוות יקיימו את 

מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. בהתוועדות שבת 
שני, נתן בקבוק 'משקה' לטובת ההתעסקות בזה ע"י הנהלת -רכים החודש אדרפרשת ויקהל, מב

 ד' שבט תשל"ג
JEM/The Living Archive #108322 
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צא"ח המרכזית בארה"ב )כדלהלן(. בעקבות זאת ניהל ר' דוד את "מבצע פורים" החל מאותה שנה 
 ביתר שאת וביתר עוז. 

ה תשט"ו, נהגה''צעירי אגודת חב"ד' בארה"ב בחודש אייר  דושהמוסד הקהרבי את ד שייסמאז 
. ומעבר לים לאנ"ש והשלוחים בערי השדה התעוררות מכתבימדי פעם לשלוח  הנהלת צא"ח

 הקודש שנאמרו-ים משיחות, חלק"ק אדמו"רשנתקבלו מככללו הוראות חדשות  המכתבים
אל הקודש פנימה, תחילה . כבכל דבר פרסום רשמי נשלחו הדברים דומההתוועדות האחרונה וכב

 ףוגו בשולבמובן שכל התיקונים וההוספות ודשו. ק-די-בהדברים בכתאת הגיה  בירהו שינוזכ
 הפצתו.לפני  המכתב

צא"ח לשלוח מכתבים לאנ"ש והשלוחים בערי  ה הנהלתהגכמו כן יש לציין שבאופן קבוע נ
היה נים ש ןבאות .ם דיווחים מהנעשה והנשמע בבית חיינוובההשדה, ברחבי ארה"ב וגם מעבר לים, 

 זה ערוץ התקשורת היחיד שבאמצעותו הועברו הדיווחים מחצרות קודשנו לכל קצווי תבל.
תקופה רו במשנאקודש ה-שיחותמ"ח ו' ממאמרי דאותגם 'הנחלמכתבים אלה פעמים צירפו ל

הוכנסו אל הקודש פנימה,  שבהם,'הנחות' לל הוכ, ההסמוכה למשלוח המכתבים. גם מכתבים אל
 . ודשו של הרביק-די-בורבים מהם עברו 'הגהה' בכת

)נדפס  אדר שני ה׳תשל״ג ודשח-אשרשהכין צא"ח ב מכתבהעל  של הרבי תוהגההלהלן צילום 
יש לציין כי לאחר  .והלאה( 163בשעתו בתור שיחה מוגהת, וגם ב'שיחות קודש' תשל"ג ח"א עמ' 

קודשו שולבו בנוסח המכתב הנ"ל ונשלחו לאנ"ש בכל קצווי תבל, -יד-שהגהותיו של הרבי בכתב
הקודש ולאנגלית והתפרסמו בעיתונות היהודית והכללית בכל קצווי -תורגמו הדברים גם ללשון

.(, ניסן תשל"ג(07) 13הקודש נדפס גם ב'ביטאון חב"ד' גיליון -תבל )התרגום ללשון

 מבצע פורים בבסיס צבאי במדינת אוקלהומה, ארה"ב
 , ויבלחט"א ר' יעקב שיחי' געץי הירש ע"ה גאנזבורגמימין לשמאל: ר' יצחק מאיר ע"ה קאגען, חבר צא"ח המרכזית ר' צב
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 ב״ה, ר״ח אדר שני, ה׳תשל״ג

 כבוד ידידנו שי׳

 שלום וברכה:

בש״פ ויקהל, מבה״ח אדר שני, דיבר כ״ק אדמו״ר שליט״א בין השאר אודות עניני פורים. וביקש 
 לפרסם זאת ברבים. והרי קטע מהשיחה:

  וי היינט איז שבת מברכים החדש אדר שני, וואס די נקודה פון דעם איז פורים,אזוי ו

ובפרט, אז היינט איז אויך שבת פרשת שקלים, וואס ״באחד באדר משמיעין על השקלים 
)משנה ריש מס׳ שקלים(, און אויך דער ענין האט א שייכות מיוחדת צו פורים, ווי די 

 לשקול המן שעתיד העולם והי׳ שאמר מי לפני וידוע י״גלו( סע״ב, יג מגילהגמרא זאגט )
 משמיעין באדר באחד דתנן והיינו, לשקליו שקליהן הקדים לפיכך, ישראל על שקלים

  אז די מצוה פון מחצית השקל האט געבראכט דעם נס פון פורים. כו׳״. השקלים על

איז געווען ]ווארום הגם אז די נתינת השקלים וואס מען פלעגט געבן בחדש אדר 
צוליב חדש אדר, נאר( צוליב די קרבנות ציבור וועלכע מען פלעגט מקריב זיין פון  ניט)

  (,שם שקלים ירושלמי) ווייטער און אן ניסן ר״ח

פונדעסטוועגן, וויבאלד אז דער ״לכפר על נפשותיכם״ טוט זיך אויף דורך 
נפשותיכם״[, איז דאך ה׳ לכפר על  את תרומת לתת״( טו, ל תשא) וכמ״ש] נתינה די

פארשטאנדיק, אז די נתינת השקלים שבחדש אדר האט ממשיך געווען דעם ״לכפר גו׳״ 
  ( ולא יהי׳ בהם נגף )שבא ע״י מנין(. ועי״זגלייך בהנתינה )וכמפורש: כי תשא גו׳ ונתנו גו׳ )

אויפגעטאן די הצלה האט וכנ״ל ַאז דער ״באחד באדר משמיעין על )נתינת( השקלים״ 
  ון אידן אין )פורים שב(חדש אדר[.פ

דעריבער איז איצטער א דבר בעתו צו מעורר זיין וועגן כמה ענינים וועלכע זיינען נוגע 
 צו ימי הפורים.

*** 

עלע חשיבות אין די מצות יצווישן די מצות המיוחדות פון פורים, איז פאראן א ספצ
 316ארוכה לקו״ש כרך ב׳ ע׳ ״משלוח מנות איש לרעהו״ און ״מתנות לאביונים״ )ראה ב

ת געווארן וואילך(. ובפרט אז מצד כמה סיבות, איז אין די צוויי מצו 3120ואילך. כרך ד׳ ע׳ 
  א חלישות.

און דעריבער דארף מען זיך משתדל זיין ביחוד צו מעורר זיין אידן אויף מקיים זיין די 
ף די אנדערע מצות פון צוויי מצות )נוסף אויף דעם וואס מען דארף מעורר זיין אוי

  פורים(,

אז יעדער איינער און איינע וועלכע הגיעו לגיל מצות, און אויך קטנים און קטנות 
זאל זיין די הנהגה  –שהגיעו לחינוך ]און אויך בנוגע די וואס איז א ספק צי הגיעו לחינוך 

 –ת מצוה כיון שהוא לכתחילה ובקל ובנוגע לעשיי –אין א אופן פון ״ספיקא לחומרא״ 
ס״ק ל׳ מ״ג. ועוד.[, זאלן מקיים זיין די מצות פון ״משלוח מנות איש ' שד״ח כללים ס

  לרעהו״ און ״מתנות לאביונים״.

כמובן, אז די התעוררות בהנ״ל דארף זיך אנפאנגען גלייך פון איצטער אן, בכדי אז בשעת 
 זיין די דאזיקע מצות. עס וועט קומען פורים, זאלן אלע אידן שוין זיין גרייט צו מקיים

*** 
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)כ״ק אדמו״ר שליט״א נטל בידו הק׳ בקבוק משקה ואמר:( זאלן פון די מתעסקים בזה 
וועט דאס מוסיף זיין ברכה והצלחה  –נעמען די משקה און פאנאנדערטיילן צווישן זיך 

 ן די פעולות בהנ״ל.יא

מיטן גרעסטן פרסום, דאס  –ויהי רצון, אז די פעולות בהנ״ל זאלן זיין כהל׳ פרסומי ניסא 
 לחים והנותנים הכי גדול בכמות ובאופן הכי גדול באיכות,וזאל זיין במספר הש

און דאס וועט בריינגען אז אויך דער אויבערשטער וועט מקיים זיין די מצות ״משלוח 
מנות איש לרעהו״ און ״מתנות לאביונים״ ]ווארום ״מה שהוא עושה הוא אומר לישראל 

במדרש תילים תרנ״ג )וראה גם תו״א לה, ג(  או״ר פ״ל, ט. וראה ד״ה איתלעשות״ )שמ
שהכוונה בזה היא, ש״ע״י שישראל עושים המצות עי״ז גורמים שיעשה הקב״ה את מצות 

 אלו״([,

 –בנוגע להקב״ה  –אז דער אויבערשטער וועט געבן מתנות צו אידן וואס זיינען 
״י ראה טו, ד(, און אידן זיינען תאב צו יעדער ״תאב לכל דבר״ )רש –״אביונים״. ״אביון״ 

ילו נצטוינו לחטוב פזאך וואס איז פארבונדען מיט דעם אויבערשטער, ע״ד: א
  (. וראה ב״ר רפע״א.]שלח מ,א[ לקו״ת) עצים

און ער וועט אויך מקיים זיין מצות ״משלוח מנות איש לרעהו״ דורך דעם וואס ער וועט 
זיי זיינען ״רעהו״ פון דעם אויבערשטן )רש״י שבת לא,א ד״ה געבן ״מנות״ צו אידן וואס 

 דעלך(,

ביז אז עס וועט מקויים ווערן דער ״מסמך גאולה לגאולה״ )מגילה ו, סע״ב( ]וואס זעט 
זיך אן ביחוד אין א שנה מעוברת )ראה מגילה שם([, אז פון גאולת פורים וועט מען גלייך 

  רץ מצרים אראנו נפלאות״.קומען צו די גאולה פון ״כימי צאתך מא

וואס אויך דאס איז פארבונדן  –ויהי רצון, אז כל הנ״ל זאל געטאן ווערן מתוך שמחה 
בשק״מ התחלת  –משנכנס מרבים בשמחה. וי״ל שכשמברכים אותו ש) –מיט אדר 

הכניסה( וביותר עם פורים. ווארום שמחת פורים איז דאך א שמחה נעלית ביותר, ביז א 
  ד דלא ידע״,אופן פון ״ע

און נאך באופן דלא ידע  ,איז דאך כשמרבין בשמחה –און וויבאלד אז שמחה פורץ גדר 
גדרים, און ממשיך זיין די גאולה נאך בחדש אדר, און נאך פאר  אלע וועט מען פורץ זיין

די גאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, און אין א אופן פון ״ושמחת  –פורים 
 ״ )העכער פון ״ידע״ שבראש(.ראשם על עולם

*** 

בטח יפרסם כב׳ את כל הנ״ל וישתדל ככל האפשרי לזכות את אחב״י בקיום מצות ״משלוח מנות 
 איש לרעהו ומתנות לאביונים״. ונא להודיענו את הפרטים מהנעשה בזה.

  בכבוד רב,

  צעירי אגודת חב״ד המרכזית

מהו ההפרש בין  –השיחה בהביאור  לפיבעת הכנת המכתב שאלו עורכי השיחה את הרבי: 
  תיו של הקב״ה?ו״משלוח מנות גו׳״ ל״מתנות לאביונים״ במצו

]תהלים מ, ט[. ך בתוך מעיתותור על כך ענה הרבי:
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 תשל"ד

בהתוועדות שבת פרשת משפטים כ"ד שבט תשל"ד עורר הרבי בנוגע להכנות הדרושות לקראת 
כאן המקום להזכיר אודות מבצע פורים, ומכיוון שבשנה זו חל פורים בערב שבת, דרושה חג הפורים: 

זה בנוגע לסעודת -דרך-זהירות מיוחדת בנוגע לכמה ממצוות הפורים, ועל
)'שיחות קודש' תשל"ד  הצלחה וברוב פאר והדרפורים. ויהי רצון שזה יהיה ב

 (.127ח"א עמ' 

שבת אירגן ר' דוד אסיפה בה דנו כיצד לקיים בשנה זו את -מיד במוצאי
מבצע פורים בהיקף הכי גדול. למחרת ביום ראשון כ"ה שבט תשל"ד כתב ר' 

 דוד לרבי את הדו"ח הבא:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

המתעסקים במבצע חנוכה בקשר מבצע פורים הי׳ אסיפה עם  
יעשו בראשור המוסג״פ. הזמנים  .מסודר ההייבלו לסדר שיוק

ברתי עם הרב ישל סעודת פורים ועד איזה זמן לשלוח מנות, ד
אמר ו ,ברתי עם הרב חדקוב שי׳יד .זלמן שמעון שי׳ דווארקין

עם הר״א שי׳ זייקאן שעשה מטעם איגוד המורים שלא  להתדבר
. עשינו אסיפה ביחד עם הר״א שי׳ לות[]=כפי יהי׳ דאבליקייט

בעיקר לת״ת, ואמרנו לו כשתהי׳ ]אמר שפועלים[ אן והוא קייז
בקשה לת״ת ישלחו לו ועוד נוכל לעזור. אנחנו היינו הר״ק שי׳ 

בעיקר נשתדל  ,ת׳ שי׳המארגנים והקאסטעל וכמה מ
, צבא, ]=קבוצות נוער של סטודנטים[ לקאלידשעס יוט גרופס

 במבצע חנוכה בבתים שונים.ובאופן שהי׳ 

 דוד ראסקין

 . ]=כל הנ"ל נתקבל ותשואות חן[ כהנ״ל נת׳ ות״ח על כך ענה הרבי:

מוכן לדפוס והוגה ע״י הר״י ]=עלון הסברה[ הבראשור עוד כתב ר' דוד: '
אזכיר ( 1)'. על כך ענה הרבי: והשאלה אם יש הערות וברכה ,שי׳ קרינסקי

 רבה. להצלחה  עה"צ

להניח  –]= במתנות לאביונים[  ב("בההוראה )במתלא( 1)עוד כתב הרבי: 
 .וכיו"ב להקדים "באם אין מוצא עני"]=בקופת צדקה[,  בפושקע

]כלומר: להדגיש שעדיף לתת בפועל מתנות לעני, ורק בלית ברירה 
 ה עד שיימצא עני[.צדק-תאפשר להניח בקופ

 .שבניו יארק זהו כו'להוסיף  –]=דמשלוח מנות[  משל״מבסוף זמן ד

]כלומר: מאחר שהעלון יכול להגיע לכל רחבי ארצות הברית, הרבי ביקש 
לקיים יורק -בניולהדגיש שכאן מדובר על השעה האחרונה שבה אפשר 

 מצוות משלוח מנות[.

 .להחזיר כל המצו"בבסיום כתב הרבי: 

 כתב ר' דוד לרבי: ,כ"ז שבט תשל"דיום שלישי בכעבור יומיים, 

קופערשטיין, שעשה את המנורות לחנוכה, אמר לי שכאשר "מר 
היה על יחידות אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א לעסוק במבצע 
קריאה מכ"ק אדמו"ר פורים. דיברתי עמו אם יכול לעשות פושקעס ]=קופות[ לצדקה 

 לקראת פורים תשל"ד
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)הצעה שאמר לי הרב חדקוב שי'(, וגם נתתי לו דוגמה מפושקע. אמר שייתן מענה בעוד 
ול לעשות בריבוע כמו שעושים, כי אם באופן אחר, וזה איזה ימים, מפני שהוא לא יכ

 יעלה הרבה כסף. 

טאשן ]=אוזני המן[, -מאלו שהתעסקו במבצע חנוכה, יש מהם שיכולים לאפות המן
טאשן, קיבלו על עצמם שיאפו, וזה -ובהיות שמקווים שיהיה נצרך הרבה אלפים המן

ם[ לאפות. דיברתי על זה עם יהיה יפה, ויותר בזול. וצריכים על זה בלעכן ]=תנורי
קופערשטיין אתמול, ואמר שיתן היום מענה. והיום דיברתי עמו, ואמר שיש אצלו בלעכן 
עבור זה. וביקש שימסרו זאת לכ"ק אדמו"ר שליט"א שיהיה לו חלק במבצע פורים על 

 ידי נתינת הבלעכן בחינם." 

ות"ח על כל הבשו"ט הנ"ל.  הרבי הקיף בעיגול את המלים האחרונות וכתב:

 ר' דוד עם יבלחט"א מר יוסף )טיבור( קופערשטיין במפעל שלו בעת ייצור המנורות

 צילום מהדו"ח
 הנדפס לעיל 
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השתדל שכל ל : ישר הרביאמחודש אדר, -בהתוועדות שבת פרשת תרומה תשל"ד, ב' דראש
ות, באופן של 'ברוב עם הדרת קיים אסיפענייני חג הפורים ייערכו ב'שטורעם' הכי גדול. לשם כך יש ל

כיצד להביא לפועל ממש  . באסיפות אלו יתכננויעשו 'שטורעם' בנוגע למבצע פורים ןשבה מלך',
 יקיים את מצוות הפורים.  ואחת מישראל שכל אחד

 הרבי 'משקה' ומזונות מההתוועדות עבור האסיפה. בסיום ההתוועדות נתן 

דנו איך לקיים את הייטס, -עם עסקני אנ"ש בקראוןאחר השבת ל ם ר' דודבמהלך האסיפה שקיי
  , לאור ההוראה החדשה שנתקבלה מהרבי.'מבצע פורים' בהיקף הכי גדול

המן לחלוקה -משפחת זירקינד הודיעה שהיא מתנדבת לאפות כמויות גדולות של אוזני
ר' דוד דאג להשיג מימון לכל הפעילות מאת הגבירים שעמד עמם יורק. -ב'מבצעים' בכל רחבי ניו

 , ללא הגבלות. בקשר, כך שהבחורים הפעילים במבצעים יוכלו לשכור משאיות ככל הדרוש

על מצוות חג הפורים. בד'  מכתב לאנ"שיורק -הכין צא"ח בניו למעלה(,כנהוג בשנים ההן )ראה 
כתב לרבי: 'מוסג"פ מכתב מצאגו"ח אל הרבי להגהה, ו מכתבהת ר' דוד את טיוטהכניס  תשל"ד אדר

 שבדעתנו לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל )הרבה מאלו שצלצלנו ביקשו לשלוח להם בכתב('.

נת' )וכן ב: הרבי הוציא מענה שבראשו נכת
'. בין מהירבצד המענה נכתב 'הרשימה( ות"ח. 

 ההערות שהעיר הרבי היו הסעיפים הבאים:

נתבאר בשיחה שמצות 'מתנות לאביונים' גורמת 
לאביונים'  מתנותלקירוב הלבבות, וכדיוק הלשון '

כי חז"ל אומרים: 'אי לאו  –)ולא 'צדקה לאביונים'( 
מתנתא'. היינו,  לא הוה יהיב –דעביד נייחא לנפשיה 

שהאביון גרם לו נחת רוח, ועד כדי כך שבגללה הוא 
נותן לו במתנה מכספו )'שיחות קודש' תשל"ד ח"א 

 (.073עמ' 

 על כך הוסיף הרבי:

הנותן האביון ( ויתירה מזה: בתחלה הי' 0)
דבעל המתנה( ואח"ז  'והמשפיע )עביד נייחא לנפשי

היינו  ,המתנהניתנה  –]=ואחרי זה, ועל ידי זה[  ועי"ז
הרי בסדר  –שאף שלכאורה יתרון לנותן המתנה 

 .יתרון למקבל המתנה –דסיבה ומסובב 
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משלוח מנות,  –במודעות שפירסם צא"ח בעיתונות האמריקאית פורטו כל ארבעת מצוות החג  
מתנות לאביונים, קריאת המגילה וסעודת פורים, וכן אמירת 'ועל הניסים'. כן הוזכרה בקשת הרבי 

 נך גם ילדים לקיום המצוות הנ"ל.לח

 "שכל יהודי יקיים את מצוות החג"

בהמשך לקריאת ההתעוררות מהרבי בשנה הקודמת, החליט ר' דוד לקיים בשנה זו בהיקף הכי "
 יוסף, מספר הרב פורים"את מצוות ה מויקיי אחד ואחת מישראלג שכל ודאלהרבי גדול את הוראת 

שליח יורק וכיום מכהן כ-עילים הבולטים במסגרת צא"ח בניושהיה אז מהפ, גרליצקישי'  שמואל
"פורים חל באותה שנה ביום שישי. היתה אסיפה של נציגי הבחורים  ודש.הק-רץאביב, א-בתלבי רה

עם הנהלת צא"ח, במהלכה דנו מה ניתן לעשות במסגרת הזמן המוגבל העומד לרשותנו, כאשר ביום 
ב שבת חורפי... ישבנו ועסקנו בדיונים, והגענו למסקנה חמישי חלה תענית אסתר ופורים חל בער

-שבתענית אסתר נצא למבצעים במקומות הרחוקים, ובפורים עצמו נצא למקומות קרובים לקראון
הייטס כמו מנהטן כדי שנספיק לחזור לסעודת פורים. ואכן, הרבה בחורים ואברכים יצאו בתענית 

 רחוקים.האסתר למקומות 

הלכנו למעונות שבהם . 777-ברוק, עם קבוצת בחורים מ-ברסיטת סטוניאני נסעתי לאוני" 
. כאן אירע זה לזהאותם להם משלוחי מנות כדי שלמחרת ייתנו  נולקיחוסטודנטים יהודיים והים ש

דבר מעניין: בדרכנו חזרה ממעונות הסטודנטים לעבר היציאה מהקמפוס, ראינו המון חבילות של 
משלוחי מנות שהסטודנטים פתחו ואכלו )מובן שלא האשמנו אותם, שהרי הם 'תינוקות שנשבו' 

, היו )הגענו ממש לפני קריאת המגילה( 777-ואין להם מושג על 'תענית אסתר'(. כשהגענו חזרה ל
כמה חסידים שהשמיעו כלפינו ביקורת גדולה: לא זו בלבד שלא זיכיתם אותם במצות 'משלוח מנות' 
)שהרי אכלו זאת לפני פורים(, אלא אף הכשלתם אותם באכילה בתענית אסתר! גם ר' דוד באמת לא 

 היה בטוח שעשינו דבר נכון. 

, הרבי סיפר סיפור שלכאורה "בהתוועדות שבת מברכים ניסן, ממש בתחילת השיחה הראשונה
 לא היה קשור לתוכן השיחה: 

צדק היה -אדמו"ר הצמח 
רגיל לחלק מצות ויין לכל 
תלמידיו, וכל אחד הגיע לליל 
הסדר עם המצות והיין שקיבל. 
היה חסיד אחד, ר' יחזקאל 
דרויער, שהגיע בלי מצות ויין, 
ושאל את המשרת של הרבי: למה 

שרת לא הבאת לי מצות ויין? המ
ענה שכבר הביא לו, והחסיד טען 
שלא קיבל. אמר לו המשרת: 
הייתי אצלך אתמול בלילה, 
כשהיית באמצע בדיקת חמץ 
ונתתי לך את זה. ואז נזכר החסיד: 
הייתי באמצע העבודה של ביעור 
החמץ מלבי, והיתה לי עבודה 

את המצות ושתיתי את  קשה. פתאום ראיתי שהגיע אלי מצות ויין מהרבי. מיד נטלתי ידיים, אכלתי
היין, וזה סייע לי מאוד בעבודת ביעור החמץ... והרבי הסיק: 'מזה רואים שכאשר מגיע משהו מהרבי, 

 לא צריכים לדחות זאת'. 
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הרגשנו אז שהרבי, נשיא הדור הדואג אפילו לנשמות היהודיות הכי  777-"אנחנו הבחורים ב
 נית אסתר..."נידחות בעולם, טרח ללמד זכות על מה שאירע בתע

 יוזמה מקורית לזיכוי המוני יהודים במצוות הפורים

נהל כהן כממוכיום  777-שהיה אז מראשי הבחורים הפעילים ב, דוכמןשי'  שלוםמוסיף הרב 
היתה זו הפעם "כמו מבצע חנוכה תשל"ד, גם מבצע פורים נחת עלינו בהפתעה.  "כולל חב"ד":

וצא"ח עדיין מנות לכל יהודי, -ה לדאוג שיהיו משלוחיהרבי נתן את ההוראהראשונה בהיסטוריה ש
לא היה ערוך לזה מכל הבחינות. כיום צריכים פעילי צא"ח רק לבצע את המשימות באותו אופן 

 שום דבר. ר לנווברעדיין לא היה שביצעו בשנים הקודמות, אבל אז 

אז היתה שמשהו  777-"אבל האווירה בין הבחורים ב
חייב להיעשות, ומיד. לא ייתכן שהרבי יבקש לעשות 
משהו חדש, ולא יקרה שום דבר בפועל ממש. ברגע 
שהרבי ביקש לעשות משהו, מיד יצאנו לפעולה עוד 
באותו יום, או מקסימום ביום שלאחריו, כמיטב יכולתנו 

ה שנחשוב שפעולה ולמיטב הבנתנו. לא היה דבר כז
מסוימת היא קטנה מדי, או גדולה מדי, עבורנו. לא היו 

אדם. ישנה -שיקולים של שעות עבודה או של כוח
 המטרה, משהו צריך להיעשות ועליו להיעשות במקום. 

 שעלינונו חלטה"בלי לדעת איך נצליח במשימה, 
המן, אך -כמויות גדולות של אוזניבאופן דחוף להשיג 
ק לא היה ניתן להשיג בחנויות כמויות כה יור-בכל ניו

ים השיג תנורעשה מאמצים גדולים עד שגדולות. ר' דוד 
המן. -כלו לאפות כמויות עצומות של אוזנייגדולים וכך 

אנחנו הבחורים היינו צריכים לקנות חומרי אפייה 
המן, וכך -בכמויות גדולות, ומזה אפו בזריזות אלפי אוזני

 זה הסתדר. 

תה יוזמה מקורית לצורך זיכוי המוני היאחר כך "
סידרנו כרטיס מיוחד, שמצידו האחד אחת: -יהודים במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים בבת

מצידו השני הכניסו שתי מטבעות של פעני בשביל עוד ממתק, והמן ו-היה כיס שבתוכו הכניסו אוזן
 יהודים".. ואת הכרטיס הזה חילקו פעילי צא"ח לאלפי מתנות לאביונים

בקשר המעות חנוכה שנתן כ"ק אדמו"ר שליט"א אור לליל  :יברלדוד  ר' י"א אדר תשל"ד כתבב
]=כנראה הכוונה שר' דוד הציע לרבי ' כוובלו אז ישקלים לצאגו"ח לחלק לאלו שלא ק 011זאת חנוכה 

 .על הדו"ח ח"נת' ות ענה לו הרבי: על כך. שיחלקו מזה לפעילי צא"ח שיפעלו כעת ב'מבצע פורים'[
 )'אגרות קודש' חלק כ"ט עמ' קא(. שיהיו פירות טובות במשך כל השנה כולה ]=ויהי רצון[ויה"ר 

בבוקר יום חג הפורים אחרי תפילת שחרית הכריז ר' דוד בשם הרבי שכל מי שישתתף במבצע 
שלא  –רזו לצאת למבצעים. הפעם פורים, יקבל דולר מהרבי. הציבור היה בשמחה גדולה, וכולם הזד

, אלא באמצעות ר' דוד. לקהל הרבי לא חילק בעצמו את הדולרים –בשנה זו חנוכה -כפי שהיה בזאת
ס'זאל זיין ]=שיהיו[ פירות במשך כל השנה.  כשמסר הרבי את חבילת הדולרים לר' דוד, אמר לו:

פורים, ישב ר' דוד ב'זאל' הגדול על בימת ההתוועדות וחילק -תשא, שושן-כי רשתבמוצאי שבת פ
קבל.הספיק ללא ודש וק-בתשרב בע את הדולרים שמסר הרבי לכל מי שהלך ל'מבצע פורים'

 יו"ד שבט תשל"ו –הרב שלום דוכמן אצל הרבי 
JEM/The Living Archive #22981 
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 עלון ההסברה )"בראשור"( שי"ל מטעם צאגו"ח לקראת פורים תשל"ד
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 תשל"ה

נת'  ב ר' דוד דו"ח לרבי על פעילות הטנקים בחודש שבט. על כך ענה הרבי:כת ר תשל"הד' אבו
 .ובפרט שנכנסנו בחדש אדר המוצלח]=עוד הפעם על הציון[ אזכיר עוה"פ עה"צ  "ח.ות

בהמשך לכך החליט ר' דוד לחדש שוב את פעילות הטנקים לקראת פורים ובמשך ימי הפורים. 
יחס הרבי לטענה שהשמיעו חוגים מסוימים נגד בהתוועדות שבת פרשת תצוה י"א אדר התי

העובדה שהטנקים פועלים ברחובות בקול רעש גדול. הרבי ביאר שעבודת התשובה היא ברעש 
 גדול, וקישר זאת לפסוק בפרשת השבוע: 'ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו'.

מנות ב'מבצעים', -יורק חלוקת כמויות גדולות של משלוחי-לקראת פורים אירגן צא"ח בניו
 ובפרט לאנשים שביקרו בבתיהם ב'מבצע מזוזה' לבדיקת המזוזות. 

ח ואמרו  שהם מארגנים תערוכה מיוחדת : 'התקשרו ממונסי למשרדי צא"הרב גרליצקימספר 
ספר והרבה ארגונים יהודיים. -לכבוד פורים. יגיעו לשם אלפי יהודים, משפחות, תלמידים מבתי

התערוכה תתקיים בתוך שטח סגור וה'טנקים' יוכלו להגיע לשם. הטנק שלנו הגיע לשם בליל פורים, 
כעת כולם מוזמנים לגשת למשאית של והזמינו אותנו לנאום לפני הקהל. המנחה אמר ברמקול: '

חב"ד'. חילקנו לכולם משלוחי מנות ודיברנו איתם על חג הפורים ומצוותיו. הסברנו להם שמרדכי 
היהודי היה המנהיג בדורו, וגם בדורנו ישנו 'מרדכי היהודי' שבדורנו, שהוא המנהיג של דורנו 

מיהו זה אותו 'מרדכי' שאתם אומרים שהוא ושאל:  7או  6ואיכפת לו מכל יהודי. ניגש אלינו ילד בן 
 המנהיג של דורנו? אמרנו לו שזה הרבי.

'הסיפור הזה הגיע עוד באותו לילה לאוזניו של ר' שלום )סידני( העכט, שהיה נכנס אל הרבי בכל 
שנה בפורים עם ילדיו כדי לתת לרבי משלוח מנות. כשנכנס למחרת אל הרבי, סיפר זאת לרבי. 

ת, נהיה רציני מאוד ואמר לו: 'מדוע הם לא הראו לילד את התמונה? הרי יש עלי כשהרבי שמע זא
 טענות על כך שתמונתי מופיעה על כל טנק!'

באותו יום חג הפורים, כשהטנקים עברו דרך שכונה חרדית מסוימת, תקפו אותם יהודים 
שם ולא יכלו לחזור : 'כמה 'טנקים' נתקעו ספר הרב גרליצקישהתנגדו לפעילות המבצעים. מוסיף ומ

הייטס, כי התוקפים הציבו מכוניות שיחסמו אותם. דווקא נהג הטנק שלנו הצליח לחמוק -לקראון

 בעיגול: הרב יוסף שמואל שיחי' גערליצקי על 'טנק מבצעים' כנראה בקיץ תשל"ד
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ראשונים. כשהגענו, עמדנו בתוך הלובי של הכניסה, ליד המעלית,  777-בין שתי מכוניות, וחזרנו ל
 וחיכינו שם. 

יודע מה קרה. הוא עצר לידינו כשהרבי יצא מחדרו הק' בדרכו לביתו, היה נראה שהרבי כבר 
והביט על כל אחד מאיתנו, כאילו ביקש לשאול: מה קרה? מובן שלא העזנו לפצות פה מול פני 
הקודש, איש מאיתנו לא דיבר אל הרבי. הרבי נכנס לחדר המזכירות, יצא משם כעבור דקה, שוב 

 הרבי הלך לביתו'.אף אחד מאיתנו לא אמר מילה, ו –עצר לידינו והביט על כל אחד, ושוב 

בתחילת ההתוועדות של פורים הרבי שאל כמה פעמים האם כל הטנקיסטים כבר הגיעו. 
שישנם הטוענים על כך  ששולחים למבצעים בחורים  שלימה בקשר לזהבהתוועדות זו היתה שיחה 

גאון שעסוקים בלימוד התורה ועבודת התפילה. הרבי ענה על יסוד הסיפור של הרבי הריי"צ וה
תורתן משתמרת' או 'תורתן מתברכת'. משמעות דברי הרבי מתוך שחסידים הם לגבי ' יצ'ובאוגרה

, בגלל שהם יהיתה שאצל הטנקיסטים יש מצב של 'תורתן מתברכת', כמו בסיפור עם הרוגאצ'וב
דרך דברי אדמו"ר הזקן על העוסק בצדקה ש'נעשים -עוסקים בזיכוי יהודים. הרבי הזכיר שזהו על

 צדק אומר שאין זו גוזמה אלא כפשוטו.-שהצמח הדגישזכים אלף פעמים ככה', ו מוחו ולבו

פקודי, מברכים החודש ניסן, הרבי דיבר שוב על הטנקיסטים, -בהתוועדות שבת פרשת ויקהל
מעלתם: הבחורים מגיעים מאוחר לסעודת פורים, כי  הפלאת גודל ואמר שיחה ארוכה וחזקה על

הם רוצים לדאוג שעוד יהודי יניח תפילין. וכשהם חוזרים מזיכוי יהודים בהנחת תפילין וממשיכים 
כלפי אלה שתקפו את  הדברים היה ביטוי חריף מתנפלים עליהם. בתוך –בדרכם לתפילת מנחה 

צאים למבצעים הם במצב נעלה יותר מאותם הטנקיסטים בפורים. הרבי אמר שאותם בחורים שיו
האבן מער פון  ]=די טנקיסט'ן[זיי  – זיי דארפן ניט אנקומען צו זייער חסידות שתוקפים אותם על כך:

זיי האבן מער פון זיי; זיי דארפן ניט אנקומען צו זייער  – זיי; זיי דארפן ניט אנקומען צו זייער נגלה
]=הם )הטנקיסטים( אינם זקוקים לחסידות שלהם )של  יזיי האבן מער פון זי –שמים -יראת

יש  –יש להם יותר מהם. הם )הטנקיסטים( אינם זקוקים ל'נגלה' שלהם )של התוקפים(  –התוקפים( 
יש להם יותר  –שמים שלהם )של התוקפים( -להם יותר מהם. הם )הטנקיסטים( אינם זקוקים ליראת

 ם, לעומת החוגים התוקפים, באוזני כל הקהל...מהם[. כך שיבח הרבי את הבחורים הטנקיסטי

בהמשך השיחה הורה הרבי שהבחורים 
החב"דיים לא ישתמשו בדרכי אלימות 
בשום אופן, אלא כמאמר חז"ל: 'השכם 
והערב עליהם והם כלים מעליהם'. לאחר 

של יציאת מכן התייחס הרבי לנושא 
הבחורים ל'מבצעים' בשעות הסדרים 

'תומכי  הסדר של ובתוך הדברים אמר:
כך "עצמי", עד -הוא ענין כל תמימים'

שאפילו להנהלת הישיבה אין רשות לתת 
לבחורים לצאת ל'מבצעים' על חשבון 

הביטוי הזה יצא אחר כך מוגה הסדר! 
מהרבי, במסגרת הביולעטין הקבוע 

עית[ שכלל תוכן ]=חוברת של חדשות שבו
ידו -ותיקן שם בכתב של קטעים מוגהים מההתוועדויות של הרבי. הרבי הגיה גם את הביטויים הנ"ל

 כמה פרטים.

דברי  ועדיין המשיכו ה'טנקים' לצאת עם כמה בחורים למשך שעות היום, כי הבינו שמשמעות
 תהיה פריצה מוחלטת של כל הגדרים. היא שזה בסדר, בתנאי שלא הרבי

 התוועדות יו"ד שבט תשל"ה
JEM/The Living Archive #108282 
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ר של יציאת הטנקים מדי יום נמשך עד אייר תשל"ה: אחרי פסח תשל"ה אירגן ר' דוד אסיפה הסד
של הבחורים עם חברי הנהלת הישיבה הרבנים מענטליק וטננבוים, כדי לדון בשאלה האם הבחורים 
רשאים לצאת באמצע ה'סדרים' ל'מבצעים' או לא. ר' דוד ביקש שאחד הבחורים ידבר בשם 

תו בחור אמר שלכאורה הבחורים צריכים ללמוד במשך כל זמני ה'סדרים' ורק בימי ה'טנקיסטים'. או
 שישי בצהריים הם רשאים לצאת ל'מבצעים'. 

בהמשך לכך שאל מישהו מהבחורים את הרבי בנושא זה, והרבי כתב לו בל"ג בעומר: תלמידי 
, אשר לשבת וללמוד טופשוישיבה שבאו מאה"ק והיתר הרמב"ם בזה, המפורסם בס' יד החזקה, מובן 

 סדרי הישיבה בדיוק.  כלבשקידה בשמירת 

אצלם יש לזה מקום, אבל צריכים לברר את דעת  –הוסיף הרבי  –ובנוגע לבחורים המקומיים 
 ההנהלה בזה.

  העתק להנהלת הישיבה. ]=מזכירות[.מזכ'  הרבי כתב על הפתק של המענה לאותו בחור:

 ור ואמר לו בפנים כועסות: נו, עכשיו כבר הכל ברור לך?!...לאחר מכן קרא ר' דוד קרא לאותו בח

 תשל"ו

הירש זרחי, -בחודש אדר א' תשל"ו שלח האחראי מטעם צא"ח על ניהול 'מבצע פורים', ר' צבי
יורק, בו הוא מציע להם לקבל חבילות של -ספר וארגונים יהודיים ברחבי ניו-מכתב למנהלי בתי

 דים והחברים יחלקו אותם איש לרעהו ביום חג הפורים. מנות מצא"ח, כדי שהתלמי-משלוחי

בראש המכתב נאמר שמצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים מבטאות את האחדות של עם 
נוסף על  קודשו:-יד-ישראל. כשנמסר עותק של המכתב לרבי, העיר הרבי על המשפט הנ"ל בכתב

 .העיקר שצריך לקיימן מפני שהן מצות ה'

בהמשך המכתב הנ"ל  
נכתב: "בהתאם לכך מנהל 
'צעירי אגודת חב"ד' מדי שנה 
מבצע בהיקף רחב במטרה 
להעביר את המסר של החג 
להמוני יהודים ולעודד אותם 
לקיים את המצוות הבסיסיות 
של פורים. בשנה שעברה 
חולקו יותר מחצי מיליון 
חבילות שמכילות שתי שקיות 

המן -פלסטיק: באחת יש אוזן
מתק למשלוח מנות, ומ

ובשנייה יש שתי מטבעות של 
פעני, המינימום הנדרש עבור 
מתנות לאביונים. הפצנו אותם 
בקרב המוני יהודים ברחבי 
המדינה, תלמידים במאות 

ספר ויהודים השוהים -בתי
 אבות. -רפואה ובתי-בבתי

"הארגון שלנו מספק 
ספר, -חבילות אלה לבתי

ארגוני נוער, אוניברסיטאות, 
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יורק אנו מספקים נואמים ותוכנית -סי צבא, מועדונים וכו'. עבור אלה שנמצאים בסמוך לניובסי
 לליל פורים. העלויות היחידות הן הוצאות הנסיעה ועלויות החבילות".

ראשון בקשר ל'מבצע פורים' ענה הרבי: -על המכתב ששלחה הנהלת צא"ח לאנ"ש בי' אדר
  העיקר?! להחזיר.

חודש אדר שני עורר הרבי על הצורך להשתדל במיוחד לקיים מבצע -דראשבהתוועדות ליל א' 
 סוהר: -רפואה ובבתי-פורים בבתי

האסורים. ומכיוון -הגיעה לכאן ידיעה אשר ישנם יהודים שמאיזו סיבה שתהיה נמצאים בבית
סוהר שהודיעו שהם יאפשרו -מנות ומתנות לאביונים, ישנם בתי-שגם הם מחויבים במצוות משלוח

ידי שאסיר אחד ייתן -מנות על-הביא לאסירים מאכלים ומשקאות, וכך יוכלו לקיים מצות משלוחל
זאת לחברו. ובנוגע למתנות לאביונים, מכיוון שהחוק אוסר עליהם שיהיה כסף ברשותם, ישנה עצה 
פשוטה: להביא לשם קופת צדקה ולתת לאסירים מטבעות כדי שישימו אותם מיד בקופה, ולהסביר 

 מונה שבאופן זה לא יישאר הכסף ברשות האסיר.שם למ
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רפואה, שם לא ניתן למצוא עניים: להביא לחולים מטבעות וכן קופת צדקה, -כך גם בנוגע לבתי
ולהקנות להם את המטבעות כך שיהיו רכושם הפרטי, ושיכניסו מיד לאחר מכן את המטבעות שלהם 

 ה(. והלא 306לקופת הצדקה )'שיחות קודש' תשל"ו ח"א עמ' 

הסוהר ויבקשו אישורים לפעול באופן הנ"ל בחג הפורים, -הרבי ביקש שיפנו מיד להנהלות בתי
והסביר שיש בפעילות הנ"ל גם משום עידוד מיוחד לרוחם של האסירים ושל החולים הזקוקים 

 הרוח שלהם.-ביותר להרמת מצב

ציטט מדברי הרבי הנ"ל, בהמשך לכך פנה צא"ח במכתב מיוחד לאנ"ש באמריקה וברחבי תבל, בו 
רפואה -ועורר אותם להתכונן מבעוד מועד כדי שיוכל לפעול במסגרת 'מבצע פורים' גם בבתי

 סוהר.-ובבתי

בו' אדר ב' תשל"ו מסר צא"ח לרבי נרתיק מיוחד, ובו דוגמה של משלוח מנות שהכינו לקראת 
ים )קטן( לפורים )גדול( וכו'. אזכיר בין פור –נת' ות"ח. ודבר בעתו 'מבצע פורים'. על כך ענה הרבי: 

 עה"צ. 

שני תשל"ו, -למחרת, בהתוועדות ז' אדר
עורר הרבי על כך שכאשר מכינים שקיות כדי 
לחלק ליהודים ולזכותם במצות משלוח מנות, 
ישנם מקומות שבהם הכינו מאכלים קטנים 
ופעוטים מאוד, עד כדי כך שיש ספק האם הם 

עור של שני שווים פרוטה והאם יש בהם שי
'כזיתים' )שהרי צריכות להיות שתי 'מנות'(. 

הרבי הזכיר שאמנם קיים דיון בספרי האחרונים האם כל 'מנה' צריכה להיות בגודל של כזית לפחות, 
 אך למעשה כדאי שיהיה שיעור של שני כזיתים בכל מנה. 

-ן ביותר, הרי אףיורק[ היה שיעור קט-מאחר שכאן ראיתי שבמקום פלוני ]בניווהרבי המשיך: 
פי שקשה לארוז מחדש את כל החבילות, אך בוודאי אפשר להוסיף לתוכן, כך שיהיו שני 'כזיתים' -על

בכל אריזה של משלוח מנות. נותרו מספר ימים עד פורים, ובימים אלה יש לתקן זאת ולשים בשקיות 
שיחות קודש' תשל"ו ח"א )' של משלוחי מנות שנותנים ליהודים כמות כזו כדי שיהיה השיעור כדבעי

 והלאה(. 366עמ' 

טנקים לחלק  37צא"ח התארגן לתיקון העניין בזריזות, ובימים שלפני פורים נסעו מדי יום 
-רפואה ובבתי-יורק. הדגשה מיוחדת היתה על חלוקה בבתי-משלוחי מנות ליהודים ברחבי ניו

 סוהר, בהתאם להוראה החדשה שהתקבלה מהרבי זה עתה.

כללי מיוחד לילדי ישראל, בו הוא קורא להם -בימים הסמוכים לפורים יצא הרבי במכתב
להתבונן במסר הרוחני שיש ללמוד מסיפור מגילת אסתר ביחס לצורך לעמוד בתוקף על קיום כל 
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ענייני התורה והמצוות, ומדגיש שנס הפורים התרחש בזכות התכנסותם של ילדי ישראל לתפילה 
שובה התכנסותם של ילדי ישראל כדי לבטל את גזירותיהם של ה"המנים" שבדורנו ולכן גם בימינו ח

כללי מיוחד מאת הרבי לילדי ישראל היתה תופעה לא רגילה, ומסתבר שהדבר -)שליחת מכתב
 היווה הקדמה ל'מבצע חינוך' עליו הכריז הרבי בחודש הבא(. 

היהלומים במנהטן, ומאות אנשים בתקופה זו אירגן צא"ח מדי שבוע יציאה ל'מבצעים' במרכז 
 הניחו תפילין מדי שבוע. בימים אלה נמכרו מאות מזוזות, וחולקו הרבה קופות צדקה.

 תשל"ז

בד' אדר תשל"ז כתבה הנהלת צא"ח לרבי: 'מצו"ב תיק של משלוח מנות ומתנות לאביונים. עשו 
תיק השני עבור משלוח התיק משני תיקים: בתיק אחד ב' מטבעות למתנות לאביונים ובראשור, וב
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-מנות ובראשור. יעשו אי"ה כ
אלפים. וכן יעשו עבור  13

הוספיטאלס ]=בתי רפואה[ 
דייטעטיק ]אוכל דיאטטי[ , 
כעשרת אלפים. הממונים על 
זה: הת' יוסף יצחק קייזן שי' 
]ע"ה[ ואברהם שי' גרינשפאן. 
ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א שיהיה בהצלחה רבה 

'. את המלים בכל הפרטים
'משלוח מנות' הקיף הרבי וכתב: 

 .בוודאי גם למהדרים כשר

על הדו"ח מההכנות לפורים 
ענה הרבי: נת' ות"ח ודבר בעתו 

בחדש דבריא ותקיף מזלי'  –
 דבנ"י, ומרבין בשמחה. אזכיר עה"צ.

ת כללי מיוחד 'אל בני ובנו-ביום שלישי י"א אדר תשל"ז, לקראת חג הפורים, יצא הרבי במכתב
דבר מבצע פורים, להשתדל שכל -ישראל בכל מקום שהם', בו הוא מעורר 'לזרז עוד הפעם ]...[ על

 –אחד ואחת יקיים כל מצוות ימי הפורים ועניניהם כהלכתם ]...[ להמציא בעל קריאה ]...[ מנות 
לואו לקיום מצות מתנות לאביונים ]...[' )המכתב במי –מוכנות לקיום מצות משלוח מנות, מטבעות 

 נדפס ב'אגרות קודש' חלק ל"ב עמ' קלט והלאה(.

 בעקבות הוראת הרבי החליטה הנהלת צא"ח להגביר את ההכנות לפעילות במלוא התנופה: 

בשנה זו הכין צא"ח 
באמצעות מכונת אריזה 

ערכות  377,777-אוטומטית כ
א( משלוח מנות הכוללות: 

המן וצימוקים ושקדים(, -)אוזן
ב( מתנות לאביונים )שני 
מטבעות של פעני(, ג( עלון 
הסברה באנגלית על מצוות החג. 
הערכות חולקו מבעוד מועד 

-ספר יסודיים ועל-בבתי
יסודיים, לקבוצות נוער 

ות של רפואה. ערכות מיוחד-אבות ובבתי-וסטודנטים באוניברסיטאות, במחנות צבא, בבתי
אבות, וצורף להם -רפואה ובתי-מנות דיאטטיים הוכנו לטובת חולים המאושפזים בבתי-משלוחי

 מכתב מרופא המאשר שהמאכלים הם גם כשרים וגם בריאים. 

לודרדייל, פלורידה -בשנה זו שלח צא"ח בחורים שייסעו גם למקומות רחוקים ביותר כמו פורט
החג. בנוסף לכך, 'טנקי המבצעים' יצאו בימים הסמוכים  ומיז'ורי, כדי לזכות שם יהודים במצוות

לפורים מדי יום ביומו כדי לעורר יהודים על מצוות החג ולחלק להם 'משלוחי מנות' על מנת שיקיימו 
 בהם את המצוה ביום חג הפורים עצמו. 

הסוהר, נסעו קבוצות של בחורים -לפי תיאום מוקדם מראש של הנהלת צא"ח עם הנהלות בתי
סוהר גם למקומות נידחים כמו אומהה, נברסקה וקולורדו, כדי לזכות את האסירים היהודיים -תילב

 שם בשמיעת המגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, ולשמח אותם בשמחת החג. 

 מודעה ב'אלגעמיינער' ע"ד המשל"מ שהוכנו לקראת פורים תשל"ז
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פנה הרבי  –בליל פורים לאחר תפילת ערבית, כשהגבאי הכריז על שעת תפילת שחרית למחרת 
 ו להכריז גם אודות 'מבצע פורים'!לפתע לעבר ר' דוד והורה ל

התוועדות חסידית של אנ"ש. באמצע ההתוועדות  777-לאחר מכן התקיימה ב'זאל' הגדול ב
נכנס ר' דוד וחילק לכולם את ה'מכתב כללי' שכתב הרבי בקשר ל'מבצע פורים'. הרב מענטליק לימד 

להשתתף למחרת ב'מבצע כללי לכל הנוכחים, ולאחר מכן עורר ר' דוד את כל הקהל -את המכתב
 פורים' בכל התנופה וה'שטורעם'.

למחרת, לאחר תפילת שחרית, הכריזו שוב אודות חשיבות היציאה ל'מבצע פורים', והרבי החל 
לנגן 'ופרצת'. מיד לאחר מכן יצאו ה'טנקים' ל'מבצע פורים'. בשנה זו חל פורים ביום שישי, ופעילי 

כל צא"ח היו צריכים להספיק להניח תפילין עם יהודים, לחלק להם 'משלוחי מנות' ולדבר איתם על 
יורק גשם שוטף!... ובכל זאת, דיווחו -מצוות הפורים. וכל זאת, כאשר במשך רוב שעות היום ירד בניו

ושבים שקיבלו מהם משלוחי -הפעילים לאחר מכן על הצלחה כבירה ועל אלפי יהודים עוברים
 מנות. 

בנוסף  במאות מקומות ציבוריים ברחבי ארה"ב קיימו פעילי צא"ח קריאת מגילה ליהודים רבים,
-בית שנערכו באלפי בתים של יהודים שמסיבות בריאותיות אינם יכולים ללכת לבית-לביקורי

הכנסת. הביקורים כללו קריאת מגילה וזיכוי במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. בכל מקום 
התקבלו פעילי צא"ח בשמחה רבה ובהבעת תודה על ההתמסרות לזיכוי הרבים במצוות ובשמחת 

 החג.

הסברה -עותקים של עלון 3,777יורק הדפיסה בשנה זו -וועדה לפעילות עם ישראלים בניוה
ידי הטנקיסטים וחלקם -בעברית הכולל את הלכות החג, שחלקם חולקו לישראלים ב'מבצעים' על

-מנות שהפעילים מסרו לישראלים. כמו כן, שלחה הוועדה בדואר מראש משלוחי-צורפו למשלוחי
ידי חב"ד למוסדות חינוך כשרים )במסגרת 'מבצע -ת שילדיהן נרשמו עלמנות לעשרות משפחו

חינוך' שהחל בקיץ אשתקד(, לעשרות חיילים ישראלים השוהים בארה"ב לצורכי לימודים 
והשתלמות, ולמאה עובדי השגרירות הישראלית בוושינגטון, על מנת שיקיימו את המצוה בפועל 

 ביום הפורים. 

ית רדיו לישראלים את תוכן מכתבו הכללי של הרבי לחג הפורים. הוועדה גם פירסמה בתוכנ
הודעה נפרדת פירסמה הוועדה ברדיו מטעם "נשי ובנות חב"ד", הקוראת לנשים ובנות להדליק 

 קודש, מכיוון שבשנה זו חל פורים בערב שבת. -נרות שבת

די הקונסוליה פייויש זלמנוב נסעו ביום הפורים למשר-לייב מטוסוב ושרגא-התמימים יהודה
מנות -הישראלית והמשלחת הישראלית לאו"ם במנהטן ושם קראו את המגילה, חילקו משלוחי

ואמרו 'לחיים' עם כמאה עובדים. קבוצה אחרת נסעה למשלחת הביטחונית ועשתה שם פעילות 
מנות איש עם רעהו כדי שכל אחד -עובדים, כאשר הם מציעים להם משלוחי 177-זהה עם קרוב ל

בעצמו את המצוה. היו שם בני קיבוצים של 'השומר הצעיר' שבעבר התנגדו לכל ענייני דת, יקיים 
 ובעקבות פעילות חב"ד שינו את דעתם לטובה והחלו להניח תפילין וכו'.

 תשל"ח

ראשון תשל"ח כתב ר' דוד לרבי: 'מצו"ב תיק מפורים שעשו היום התחלה וצריכים -בכ"ח אדר
מזה נועדים עבור האספיטאלס ]=בתי רפואה[.  32,777-תיקים, ו 07,777עד מחר להשלים עד 

ומצו"ב הבראשור שמונח בהתיק. את הפעניס ]=מטבעות של 'פעני'[ להדביק עזרו בזה תלמידי 
ישיבת תות"ל, ותלמידי אהלי תורה עשו התיקים בפוד סערוויס ]=חנות למזון מוכן[ שע"י מר 

ת רבקה. השיעורים המונחים בהתיק, לאחר ההתדברות גולדשטיין שי'. ועזרו בזה התלמידות מבי
עם הרב דווארקין שי' והרב קלמן שי' מארלאו ]=היינו, לוודא שיש בהם שיעור כזית בכל 'מנה' 

 מהמנות[. הקוקיס ]=העוגיות[ על ידי הכשר של הרב דובער ליוי. ומבקשים ברכה להצלחה'.
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המשלים בשנה זו  –חדש אד"ר חדש העיבור בחותם ד –על כך ענה הרבי: נת' ות"ח. ודבר בעתו 
 זו שלפני'. אזכיר עה"צ. –וגם 

 תש"מ

בב' דר"ח אדר תש"מ כתבה הנהלת צא"ח לרבי: 'אתמול 
 17,777והיום עסקו בעשיית תיקים למבצע פורים. עשו 

תיקים, ומצו"ב דוגמה מתיק. אתמול, לאחר שבאו חזרה 
ערבית  מהמקום שעשו את התיקים, כבר באו לאחר תפילת

ולא זכו לקבל הדולארס מכ"ק אדמו"ר שליט"א. הממונים 
ביקשו להשתדל אם אפשר שעוד יקבלו, כל הקבוצה, 

 07בדולארס. בהמשך הדו"ח פירט ר' דוד את שמותיהן של 
 נערות שעסקו בזה'.

הרבי הקיף בעיגול את המספר של שמות הנערות וכתב 
 שטרות של דולרים עבורן. 07וצירף מצו"ב.  לצידו:

 

בסמיכות לש"ק:  –על דו"ח נוסף מההכנות למבצע פורים ענה הרבי: נת' ות"ח. ודבר בעתו 
 מברכים חדש אדר, שקלים, מ"ת. חדש הגאולה. אזכיר עה"צ.

 תשמ"ג

כאן המקום והזמן לעורר אודות ענין שהזמן בהתוועדות שבת מברכים אדר תשמ"ג אמר הרבי: 
ההכנות המתאימות לקראת 'מבצע פורים' ]...[ וכדי לקשר זאת עם דבר גשמי, יקחו בקבוק  –גרמא 

משקה מהתוועדות זו, בקשר לאסיפה שבוודאי תיערך כדי לתאם את כל ההכנות לקראת מבצע 
 –גה, ובאופן שלמעלה ממדידה והגבלה פורים. ויהי רצון שכל פעולות אלו יהיו בהצלחה רבה ומופל

 (.991)'תורת מנחם' תשמ"ג ח"ב עמ'  "עד דלא ידע"

 מודעה מצאגו"ח לקראת פורים תש"מ
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לאחר מכן מסר הרבי לר' דוד 
 בקבוק 'משקה'.

בב' דר"ח אדר תשמ"ג כתב ר' דוד 
לרבי: 'בקשר להיי"ש שנתן לי כ"ק 
אדמו"ר שליט"א בההתוועדות 
דשבת מרכים חודש אדר, סידרתי 

 777-אתמול אסיפה בביהמ"ד ב
והדיבור הי' אודות לנצל את הזמן 
ולסדר יותר מסודר את מבצע 

 פורים. 

'כבר התחילו להתעסק בנוגע 
האסורים, -להביקורים בבתי

והדיבור היה למצוא עוד מקומות. 
וכן במושב זקנים ובבתי רופאים, וכן 

 הנמצאים במחנות צבא.

'כבר מוכן הבראשור של מבצע 
מבצע פורים, וזה עוזר הרבה בנוגע ל

 פורים.

'וכן היתה הצעה בנוגע לשלוח מכתב מצאגו"ח עם כל פרטי הפעולות. וכבר סודר המכתב והוגה 
אח"כ ע"י ר' יהושע שי' דובראווסקי, וכבר נדפס המכתב. וההצעה היתה לסדר גם באנגלית. ומסדרים 

 גם באנגלית. 

 'נתתי לכל אחד ואחד מהיי"ש שנתן כ"ק אדמו"ר שליט"א'.

 .הדו"ח נת' ות"ח ת"חהרבי: על כך ענה 

-על-אףבהתוועדות שבת פרשת תרומה ו' אדר תשמ"ג עורר הרבי שוב בקשר למבצע פורים:  
מובן שתמיד ישנה אפשרות להוסיף בכל הפעולות ביתר שאת וביתר  -פי שכבר התחילו לעסוק בזה 

" בלבד בערך שכל מה שעשו עד עתה ייחשב כ"התחלה –עוז. וההוספה צריכה להיות עד כדי כך 
להוספה! ]...[ דורשים ממנו להוסיף בזה באופן שלמעלה ממדידה והגבלה! ואפילו כאשר עבודתו 

ביכולתו להוסיף בזה עד כדי כך שהעבודה הקודמת תהיה  –הקודמת היתה באופן של בלי גבול 
 (.3732)'תורת מנחם' תשמ"ג ח"ב עמ'  בבחינת גבול לגבי הוספה זו!

אדר תשמ"ג האחראים מטעם צא"ח באותה שנה על 'מבצע פורים' לאנ"ש בהתאם לכך פנו בט' 
יורק וביקשו שכל מי שיש לו רישיון נהיגה יירתם להתנדבות לנסיעה למבצעים, וכל מי -באזור ניו

שיכול להצטרף לפעילות יתקשר בהקדם להנהלת צא"ח ויודיע לממונים בהקדם האפשרי על 
 תוכניותיו.

. בראש המכתב )נדפס בעמוד הבא( לקראת חג הפורים שלח צא"ח מכתב התעוררות לאנ"ש
מופיעה הצעה ללמוד את הלכות פורים ואת ענייני פורים בתורת החסידות בכלל, ובמאמריו 
ושיחותיו של הרבי בפרט. ובקשר למבצע פורים, שכל אחד יערוך את ההכנות הדרושות כדי שיוכל 

סוהר -רפואה, בבתי-אבות, בבתי-, כולל השתדלות מיוחדת לבקר בבתילצאת ל'מבצע פורים'
ובמחנות צבא. כמו כן, הוזכרה הוראת הרבי משנים קודמות לערוך כינוסי ילדים בימים הסמוכים 

לפורים ובפורים עצמו.
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במכתב מיוחד נוסף פנתה הנהלת צא"ח לכל אנ"ש תחת הסיסמה "לך כנוס את כל היהודים": 
אצל אחד הממונים, באיזה שעות הוא מוכן לנסוע תיכף ומיד להירשם מכל אחד ואחד "מבקשים 

לפעולות שונות, כמו במושב זקנים ובבתי רפואה, כדי לזכות יהודים במצוות היום. גם מבקשים 
מי  –אהרן שיינברגר -ליפא אלפרוביץ והת' אברהם-ר' כתריאל קסטל, הת' יוסף –ים שיודיעו לממונ

כדי שנוכל לסדר את המבצע באופן הראוי.  –שיש לו מכונית, ואם הוא בעל קורא, ואם יש לו מגילה 
 ויהי רצון שנגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א".

בערב שבת פרשת תצוה, י"ב אדר תשמ"ג, פירסם צא"ח מודעה של הרגע האחרון, בה מזכירים 
שכל אחד יהיה מוכן לצאת ל'מבצעים'  –לאנ"ש והתמימים המופיעים ברשימות היוצאים למבצעים 

בשעה היעודה כשבידיו מגילת אסתר וערכות של משלוחי מנות. עוד צוין במודעה כי ישנם מקומות 
רים פעילים שיצאו לשם וגם במקומות שכבר נרשמו פעילים יש מקום להוסיף תגבורת שעדיין חס

 של פעילים נוספים.

הכל -האסורים. בסך-בשנה זו יצאה קבוצה גדולה במיוחד של פעילי צא"ח למבצע פורים בבתי
סוהר, ובכל אחד מהמקומות התקיימה קריאת המגילה והנחת תפילין, -בתי 10-ביקרו פעילי צא"ח ב

וזיכוי האסירים במשלוחי מנות ומתנות לאביונים, וכן סעודת פורים בשמחה עם שירה וריקודים. 
בחלק מהמקומות טענו האסירים שקשה להם לקבל אוכל כשר, או שהאוכל הכשר שמשיגים עבורם 

 ופעילי צא"ח הבטיחו להשתדל לדאוג גם לזה. –מתבשל בכלים לא כשרים 

י תודה ששיגרו קבוצות אסירים על כך שחב"ד אינה שוכחת בארכיון צא"ח שמורים מאז מכתב
אותם ובאה לשמח אותם ולזכות אותם במצוות הקשורות ביום החג היהודי. במכתב אחד כותב 

יורק היא מבצע לא קטן. אנו מעריכים את -הסוהר: 'נסיעה של שש שעות מניו-הצ'פליין של בית
הי פעולה של הקרבה למען הזולת שאתם מאמציכם בתחום זה, שאינם דבר המובן מאליו. זו

 מבצעים ללא כל מניעים אישיים. אנו מודים לכם על ביקורכם ומקווים שיהיה לזה המשך בעתיד'.

 מ"התש

במודעה שפרסם צא"ח בעיתון 'אלגעמיינער זשורנאל' 
-נכתבו ההוראות שנמסרו על ידי מזכירות הרבי עלבתשד"מ, 

ים ולמחנכים, כדי פי הוראת הרבי על מנת לפרסמן להור
 שימסרו זאת לילדיהם ולתלמידיהם:

וילדות  31א( כמו במצות קריאת המגילה, ילדים מעל גיל  
מחויבים לקיים מצוות משלוח מנות ומתנות  31מעל גיל 

לאביונים בעצמם, ואינם יוצאים ידי חובה בכך שההורים 
עושים זאת. לגבי ילדים קטנים יש לחנכם לקיום מצוות אלו 

ידי שני מאכלים -ב( קל לקיים משלוח מנות על חינוך. מדין
קטנים, כמו תפוח וממתק, או חתיכת עוגה ובקבוק שתייה, 
וכדומה. מצוות מתנות לאביונים מקיימים כאשר נותנים 
לפחות שני מטבעות של סנט לשני עניים, לפחות סנט אחד 

ג( מכיוון שפורים חל בשנה זו ביום ראשון, לכן  לכל עני. 
ית אסתר ונתינת מחצית השקל הם בשנה זו ביום חמישי תענ

 י"א אדר.

שלח אותה  כאשר הכניסו את המודעה לרבי בתשמ"ה,
ד( מחצית השקל חזרה לצא"ח, כתב בראשה 'מהיר' והוסיף: 

, שפורים חל ביום ]=דין מחצית השקל בשנה זו דעם יאר
.[וריםחמישי, שנותנים מחצית השקל בערב פ
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 הוספה א'
 לפני שישים שנהלר' דוד ע"ה מכתב ברכה מכ"ק אדמו"ר 

 בקשר ללידת בתו מרת חי' מושקא ע"ה פירסאן בט"ז אדר ה'תשי"ט

 

 

 הוספה ב'
 זכה לקבל מהרבי בפורים תשל״גע"ה צילום שטר של דולר עבור ״מתנות לאביונים״ שר' דוד 

 

 

]=ולבשורות ולבשו"ט תכה"י ולהצלחה רבה בעבוה"ק לפני חי"ק כתב כ"ק אדמו"ר: 
 הקודש[ בעבודתטובות תמיד כל הימים ולהצלחה רבה 



 11 ה'תשע"טהפורים  ימי 

 

 'גהוספה 
' ר ת"הרה השליח בהנהלת' איטלי, במילאנו ח"צא לסניף ז"תשכ'ה ראשון אדר ה"מכ ר"אדמו ק"כ מכתב
 ז"תרפה' –" היהודים וקבלו" ה"דנ"ע  צ"רייוהמ ק"כ של הידוע להמאמר בקשר גרליק' שי מענדל גרשון

 .בו התלוי הרבים זכות. המכתב מסירת עלגרליק ' שי יצחק לוי' ר ת"הרה לבנו תודה. לאור אז שיצא

 ת הצלחה בעבוה"קלפני חי"ק כתב כ"ק אדמו"ר: ]בברכ[
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 לעילוי נשמת ידידנו הבלתי נשכח

 אי"א עוסק בצ"צ באמונההוו"ח 

 איש חסד ואוהב ישראל

 הכהן ע"ה יעקב אפריםב"ר  שמשוןהתמים ר' 

 שטאק

 נלב"ע י"ד אדר, פורים, ה'תשס"ז

 תנצב"ה


