תדפיס מהספר

תולדות חייו ופעולותיו של הרה"ח הרה"ת רב פעלים וכו'

הר"ר דוד ראסקין ז"ל
פרק על כתיבת ספר תורה הכללי
שע"י ישיבת תות"ל המרכזית

מזכרת מסיום ספר תורה
ט"ו טבת ,תשע"ט

"וזהו גם הדיוק ודוד עבדי דוקא,
שיהי' בבחי' עבד ,עבד נאמן,
תכלית השלימות ,בחי' יחידה ליחדך,
שיש רק הענין דיחיד בלי שום פניות".
)ממאמר ד"ה ועבדי דוד גו' – אחש"פ ה'תשמ"ו(
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פתח דבר
אנו מודים לכל האורחים הנכבדים שבאו להשתתף במעמד סיום ספר התורה של משפחת ראסקין שיחיו.
ברצוננו להביע בזה את הוקרתנו הרבה והערכתנו העצומה לכל אלה שבאו מרחוק ומקרוב להשתתף עמנו
בשמחת סיום ספר התורה שנכתב לעילוי נשמתם של שישה מבני המשפחה ,עליהם השלום.
בהתוועדות ליל ערב ראש השנה ה'תשמ"ב הכריז כ"ק אדמו"ר על מבצע עולמי שמטרתו להביא לחיזוק האחדות
של כל בני ישראל בכל העולם כולו ,על-ידי כתיבת ספרי-תורה כלליים שכל יהודי ויהודי ,אנשים נשים וטף ,ירכוש
אות אחת באחד מהם .בתור התחלה הורה הרבי להנהלת מרכז ישיבות 'תומכי תמימים' לנהל את המבצע ,ובמשך
שלושת השנים הבאות נכתבו על-ידי הנהלת 'תומכי תמימים' שישה ספרי-תורה כלליים.
הסבא הרה"ח הרה"ת הר"ר דוד ראסקין ז"ל ,אשר כיהן גם כמנהל ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית ד ,770-עמד
בראש המבצע וניהל אותו במסירות רבה ,כשהוא דואג שרצונו הק' של כ"ק רבנו יתבצע במילואו ובזריזות
האפשרית.
המזכרת שבידיכם כוללת סקירה על פעילות המבצע ועל מעמדי הסיומים של כל אחד מששת ספרי-התורה
הכלליים ,בשילוב מסמכים ותמונות מארכיונו של הרה"ח ר' דוד ע"ה ,על מנת לתת לקוראים תמונה מקיפה
וכוללת של המבצע העולמי.
מענות-הקודש הרבים שזכה ר' דוד לקבל מהרבי ,המופיעים בזה ומלווים כל שלב בפעילות מבצע ספר-תורה,
מלמדים כמובן על גודל החשיבות שייחס כ"ק אדמו"ר למבצע זה .כך גם לגבי ההדרכות הרבות שנתן הרבי ל'וועד
כתיבת ספר תורה' ביחס לכל אחד ממעמדי הסיומים שהתקיימו בשנים תשמ"ב-תשד"מ.
***

מזכרת זו היא תדפיס של פרק מתוך הספר 'ועבדי דוד' המתעד את תולדות חייו של ר' דוד ע"ה ,מנהל רוחני
ומשפיע בישיבת תות"ל המרכזית –  ,770ויושב ראש צעירי אגודת חב"ד המרכזית למעלה מיובל שנה .הספר
נכתב בידי הרב ישראל אלפנביין מנתניה ,ישראל ,וכעת אנו נמצאים בעיצומה של מלאכת העריכה שלו .הספר
יופיע בעזרת ה' בלשון הקודש ,ואנו מקווים שבעזרת ה' נצליח לאחר מכן להדפיסו גם בתרגום לאנגלית.
אנו מצידנו עושים כל מאמץ כדי שהדברים המופיעים בספר יהיו נכונים ומדויקים בתכלית הדיוק האפשרי .עם
זאת ,אם יש לכם הארות או הערות כלשהם על הסיפורים המופיעים בתשורה זו – אנו שילחו אותם לכתובת
האימייל seferrebdovid@gmail.com :או התקשרו לטלפון במס' .917-860-6074
"והחי יתן אל לבו" – יהי רצון שקריאת התיאורים על הסבא ,ר' דוד ע"ה ,החסיד אשר לא היו לו חיים פרטיים אלא
כל חייו היו קודש למילוי רצון קודשו של כ"ק אדמו"ר ,יעוררו אף אותנו לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר
וההליכה בדרכיו ,עדי נזכה לקיום הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" ,בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו,
תיכף ומיד ממש.
בשם המשפחה,
חיים בן ציון פירסאן
ט"ו טבת ה'תשע"ט
ט"ו שנה לפטירת אמי מורתי מרת חי' מושקא בת ר' דוד ע"ה
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PREFACE
Honored guests and participants in the Raskin family Siyum Sefer Torah שיחיו,
We express our utmost gratitude and appreciation to all those who traveled from far and near to
participate in today’s momentous Siyum Sefer Torah, written in loving memory of six extraordinary
individuals, of blessed memory.
At the Farbrengen on the eve of erev Rosh Hashana 1981, the Rebbe launched a global campaign for all
Jews to purchase a letter in communal Sefer Torahs, thereby uniting all Jews throughout the world. Over
the course of the next four years, six Sefer Torahs were written under the auspicious of the Central
Yeshivas Tomchei Tmimim, as per the Rebbe’s instruction.
Our grandfather, Rabbi Dovid Raskin, A”H, who served as Menahel of the Yeshiva, spearheaded the
campaign with utmost devotion, and saw to that the Rebbe’s holy will be carried out to the fullest extent.
Before you, we proudly present an excerpt from the biography on the life of Reb Dovid which is currently
in the works, documenting this global campaign. While studying these reports to the Rebbe and the many
answers Reb Dovid merited to receive, one will learn how much this campaign meant to the Rebbe, as he
guided the committee in every step of the way.
As with the entire process of the book project, we did our utmost to meticulously research and document
this special campaign to ensure its accuracy as best as possible. We ask from all our readers to please send
in comments and insights to seferebdovid@gmail.com, or by phone at: 917-860-6074.
The possuk instructs us, as the Rebbe would quote on numerous occasions, “V’hachai yitein el libo – and
the living shall take to heart.” As we share memories of this chossid who had no life of his own, may we
follow in his ways to strengthen our bond with the Rebbe, until we merit the fulfillment of the possuk
“Those who lie in the dust will rise and sing”, with the coming of Moshiach Tzidkeinu, may it be speedily
in our days.
On behalf of the family,
Bentzion Pearson
15 Teves, 5779

 תשע"ט,תורה — ט"ו טבת-מזכרת מסיום ספר
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The biography on Reb Dovid will be written in Hebrew, and G-d willing, we plan to eventually
translate it to English. However, to demonstrate Reb Dovid’s devotion to this campaign, and to provide
a glimpse into his day to day life, we translated the following episode.
While researching the history of the Sefer Torah campaign , we interviewed Rabbi Nochum Gross, who
worked closely with Reb Dovid during this project. He shared with us an episode from Tishrei 5742
(1981), shortly after the Rebbe launched the campaign.
When the Rebbe first announced the campaign for all Jews to own a letter in a Sefer Torah, Reb
Dovid threw himself into it wholeheartedly, as he did with all the Rebbe’s instructions. He
summoned me, along with several other bochurim, and asked us to work with him on the
project. We worked out of a room on 770’s third floor, where the yeshiva’s offices were located.
At that time, the Rebbe was constantly encouraging Anash and bochurim to go out and sign
people up, and Reb Dovid continued to call for increased involvement in the mivtza. Each time
we reported to him on the campaign’s ongoing success, he didn't seem to be satisfied, and he
certainly didn't entertain slowing down. Instead, Reb Dovid encouraged us to build on our
success, and heighten our involvement even more. In general, Reb Dovid was the type of
chevreman who wasn't overwhelmed, despite the thousands of other projects he was involved in.
His entire life was comprised of fulfilling one project after another, and this is what he expected
from us: As soon as we finished one task, he sent us to do something else…
I remember that on erev Yom Kippur, the Rebbe wanted to know, by the day's end, exactly how
many Yidden were signed up. We sat in the office, a short while before candle lighting, and
counted up all the names, including those who had signed up by mail. We gave the final
numbers to Reb Dovid. A few minutes before candle lighting he wrote down the total on a slip
of paper and gave it in to the Rebbe, informing us about this as well. The truth is that this was
still not the exact amount, because we were still counting some more letters we had received. In
the meantime, Reb Dovid rushed home to get ready for yom tov, and told us to call his home
phone if necessary. At exactly that moment, only several minutes before shkiah, before the
Rebbe went out to ‘birchas hatimimim’, we were notified by mazkirus that the Rebbe issued an
urgent request, asking for the exact number of people signed up, until the very end of the day.
We were at a loss of what to do. Since Reb Dovid had all the numbers, we telephoned him at
home, just a short while before shkiah, with the urgent news. What impressed me most was how
level-headed he was under this intense and overwhelming pressure. He calmly counted the final
number, adding the osiyos we had counted in the last fifteen minutes, and we relayed it to the
Rebbe. Reb Dovid then hurriedly donned his kittel and returned to 770 for ‘Kol Nidrei’.
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"מורה להנהלת ישיבת תומכי תמימים להתחיל תומ"י בכתיבת ספרי תורה עבור תלמידי )ותומכי(
ישיבות תומכי תמימים ובני ביתם...מעורר אשר מצוה זו היא סיום תרי"ג מצוות שבתורה ויש
המקשרים זה עם סיום וקץ הגלות".
)מתוך ״שלשלת היחס״(

10

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

סיומי ס"ת הכללי שע"י ישיבת תות"ל המרכזית
)שנכתבו במשך השנים תשמ"ב-תשד"מ(
 .1ערב ר״ח שבט תשמ״ב – ישיבת תו״ת המרכזית – .770
 .2ל״ג בעומר תשמ״ב – ישיבת תו״ת אושן פארקוויי.
 .3ט״ו אב תשמ״ב – ישיבת תו״ת "חובבי תורה".
 .4ב' שבט תשמ"ג – ישיבת תו״ת מוריסטאון.
 .5כ"ד סיון תשמ"ג – ישיבת תו״ת בוסטאן.
 .6כ״ו אלול תשד״מ – ישיבת אחי תמימים ספרינגפעלד ,מאס.
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ספר-התורה הכללי
שע"י ישיבת תומכי-תמימים המרכזית
ההכרזה על המבצע
בהתוועדות ליל ערב ראש השנה תשמ"ב סיפר כ"ק אדמו"ר לקהל החסידים:
באו אלי בטענה' :וויפל איז א שיעור' לעורר אודות כתיבת ספר-תורה לילדי ישראל' ,הבל שאין בו חטא'? צריכים
לדאוג גם עבור אלה השייכים ל'הבל שיש בו חטא'...
והרבי הודיע לקהל :טענה זו התקבלה ,ובשמחה ובטוב לבב ,מאחר שזהו דבר טוב ,הקשור עם התורה עליה נאמר
'פקודי ה' ישרים משמחי לב' .ולכן בלי נדר יתחילו בכתיבת ספר-תורה עבור בני ובנות ישראל שלאחר בר-מצוה
ובת-מצוה ,ובאופן דכל הזריז וכל המקדים הרי זה משובח...
בהתוועדות הבאה ,שהתקיימה ביום ב' דראש-השנה תשמ"ב ,הגדיר הרבי את מטרת המבצע:
ע"פ מאמר רז"ל 'קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא וברא עלמא' ...מובן שכל ענין צריך להתחיל מהתורה.
ובנוגע לענייננו ,בכתיבת ספר-התורה ישתתפו )בעיקר( "בני תורה" ...ולכן ייכתב ספר-תורה זה בהשתתפותם
של תלמידי הישיבות.
כאן ביקש הרבי :מן הראוי שתיכף אחרי החג יעבדו תוכנית מפורטת בנוגע לכתיבת ספר-התורה בהשתתפותם
של "בני תורה" ,ולהתחיל בזה במעשה בפועל בזמן הכי קרוב .והרבי פירט את שלבי התוכנית :לכל לראש,
ישתתפו בכתיבת ספר-התורה תלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' ,שהם הכי קרובים אלינו .הרבי הבהיר שהכוונה
לתלמידים הלומדים כעת בפועל בכל סניפי 'תומכי תמימים' ,ובאמצעותם גם למי שלמדו בעבר ב'תומכי
תמימים' .ואלה מהם שכבר התחתנו ,הרי זה שייך באמצעותם גם לנשיהם ,בניהם ובנותיהם .ובאמצעות תלמידי
'תומכי תמימים' ,הרי זה שייך גם לתלמידי שאר הישיבות.
בנוגע למעשה הורה הרבי :כדאי ונכון ,אמת ויציב ונכון וקיים וישר וכו' ,שתיכף ומיד במוצאי החג אחרי הבדלה,
תתכנס הנהלת ישיבת 'תומכי תמימים' ותערוך תוכנית מפורטת בנוגע לכל האמור לעיל .והאסיפה תהיה באופן
ד'טאפארו דא פלאחו' ,היינו לסכם מיד עם הסופר אודות מלאכת הכתיבה ,טיב הקלף ומקום הכתיבה וכו',
ולהתחיל בכתיבת ספר-התורה בפועל ,ובאופן ד'כל הזריז הרי זה משובח'.
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על החשיבות שייחס הרבי לנושא זה נוכל ללמוד מכך שבהגהותיו ל'שלשלת היחס' שבהקדמה ללוח 'היום יום',
בחלק המתאר את הפעולות בשנת תשמ"ב ,הוסיף כ"ק אדמו"ר בכתב יד קודשו :מורה להנהלת ישיבת תומכי
תמימים להתחיל תומ"י ]=תיכף ומיד[ בכתיבת ספרי תורה עבור תלמידי )ותומכי( ישיבות תומכי תמימים ובני
ביתם .באותה הגהה הוסיף הרבי :מעורר אשר מצוה זו היא סיום תרי"ג מצוות שבתורה ויש המקשרים זה עם
סיום וקץ הגלות.

האסיפה הראשונה של הנהלת הישיבה
כמו בכל ה'מבצעים' החדשים שהרבי הכריז עליהם ,נרתם ר' דוד מיד ,כראש וראשון לכל דבר שבקדושה ,כדי
להביא את רצונו הק' של הרבי לידי ביצוע בפועל ממש .מיד במוצאי ראש-השנה תשמ"ב התקיימה אסיפה
בקומה העליונה של ' ,'770במשרדו של הרש"ג נ"ע ,יו"ר ועד הפועל של הנהלת ישיבת 'תומכי תמימים',
בהשתתפות ראשי ומנהלי ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית וכמה מסניפיה :הרבנים מרדכי מענטליק ,יוסף מ"מ
טננבוים ,שלום מרוזוב ,דוד ראסקין ומ"מ מרוזוב ,והמשפיעים רמ"מ פוטרפס ע"ה ,ויבלח"ט רש"ז גופין שי' –
בתור נציגי הנהלות ישיבות 'תומכי תמימים'.
באסיפה הוחלט שהתחלת כתיבת ספר-התורה הכללי תתקיים בחצרות קודשנו ,בבית-המדרש הגדול ד.770-
הוחלט לפנות על אתר אל הסופר הרב אליעזר צירקינד בבקשה שיכתוב את הספר .הרב צירקינד נענה לבקשה
והעריך שהמלאכה תסתיים עד יו"ד שבט תשמ"ב.
כבר באותו לילה ,אור לג' תשרי תשמ"ב ,כתב ר' דוד מכתב לרבי תחת הכותרת 'דו"ח מאסיפה מהנהלת תו"ת
במשרד של הרש"ג שליט"א'.
לאחר שפירט את שמות המשתתפים באסיפה ,כתב את ההצעות שהוצעו במהלך האסיפה:
א .שיהי' כתיבת כל הס"ת ,או לפחות ההתחלה והסיום ,ב 770-איסטערן פארקוויי.
ב .בנוגע לסופר ,התקשר הר"ד שי' ראסקין )עוד קודם האסיפה ,והדגיש לו שזהו בלתי רשמי ,רק בירור הדבר(
עם סופר מומחה ,ר' אליעזר שי' צירקינד ,ואמר שיש לו קלף מוכן לס"ת שלם ויוכל לסיים כתיבת הס"ת עד יו"ד
שבט הבעל"ט .המחיר.$20,000 :
ג .הוצע לעשות ההתחלה מחר – לגבי פרט זה ענה הרבי :ונכון במאד מאד – ולמכור כל אות עבור  1דולאר .על
כך כתב הרבי ?! :הרי המדובר גם בבעלי פרנסה – ולמה יגבילו אותם?! ובמילא אין זה שייך בכלל בס"ת זו ]בניגוד
לספר-התורה לילדי ישראל שעל כתיבתו הכריז הרבי בניסן תשמ"א[.
ד .השם' :ועד כתיבת ס"ת עבור תלמידי הישיבות ע"י )מרכז?( ישיבות תומכי תמימים 770 ,איסטערן פארקוויי'.
ה .המתעסקים :לסדר ועד מהתלמידים ,ולהשתדל למצוא איש מיוחד שיתעסק בזה ויהי' תחת פיקוח הנהלת
תו"ת ,ובפרט הר"ד שי' ראסקין.
בנוגע לאלו שיש להם הזכות לרכוש אות בס"ת:
ו .כפי שהבינו מההתוועדות :תלמידי תו"ת – אלו שלמדו אפילו יום אחד בתו"ת ,הם ,נשיהם ,בניהם ובנותיהם –
יש להם הזכות לרכוש אות בס"ת .וכן אלו שבניהם לומדים בתו"ת )אף שהם עצמם לא למדו בתו"ת( ,אלו שהם
לאחר בר מצוה ובת מצוה תלמידי ישיבות אחרות ,הלומדים כעת בישיבה ,יש להם הזכות לקנות אות בס"ת.
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ז .להקים ועד מקומי בכל אחד מסניפי ישיבת תו"ת שירכזו את ההרשמה בסביבתם ולשלוח את הרשימות לוועד
המרכזי ב.770-
ח .שאלה בנוגע לבנות הלומדות בבית רבקה ,האם הם מקנים זכות להוריהם )שלא למדו בתו"ת(? האם להקים
ביניהן ועד שיפעל במוסדות לבנות כמו בית יעקב?
באסיפה הוחלט לכתוב כהנ"ל לכ"ק אדמו"ר שליט"א ולשאול האם נכון כהנ"ל.
על שאלה ח' ענה הרבי :הרי מייסדי תו"ת לא עירבו בנות בזה .והרבי הוסיף :בית רבקה וכו' ס"ת בפ"ע ]=ספר
תורה בפני עצמו[.
בשולי הפתק כתב הרבי :כמובן – מצידי רק ההצעה בכללותה ,פרטי' שייך לההנהלה .וגם הנ"ל כתבתי לגודל
פשטות הענינים .אזכיר עה"צ.
זמן קצר לפני תחילת כתיבת הספר-תורה בג' תשרי ,הודיע ר' דוד לרבי כי תיכף עומדים להתחיל במלאכת
הכתיבה .במענה על כך כתב הרבי :ויהא בשעטומ"צ ]=בשעה טובה ומוצלחת[ בכל ,אזכיר על הציון .כדאי
שיודיעו על דבר זה לסניפי תומכי תמימים שבכל מקום .והרבי צירף סך של מאה דולר עבור האות שנרכשה
עבורו בספר זה ,האות הראשונה בספר-תורה זה ,ועוד מאה דולר עבור האות שנרכשה עבור הרבנית נ"ע ,האות
השנייה בספר-תורה זה.

הרבי מבקש לכתוב ספר אחד שיאחד את כולם
עוד באותו יום הקים ר' דוד ועד מיוחד מקרב תלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית ד ,770-שיהיו האחראים
על ריכוז הפעילות לרישום יהודים לספר-התורה הכללי .תחת הנהלתו של ר' דוד ,מנהל ישיבת תות"ל המרכזית
 ,770התמנו הבחורים הבאים כחברי הוועד :אברהם ברוך יוניק ]ע"ה[ ו]יבלח"ט[ אברהם נחום גרוס ,יוסף יצחק
כהנוב ,בן ציון סטאק ,אהרן סלונים ויוסף יצחק שם טוב.
בטופס ההרשמה לספר-התורה שהודפס באותו יום ,ג' תשרי תשמ"ב ,נכתב שהספר נועד עבור התלמידים
הלומדים בכל סניפי ישיבות 'תומכי תמימים' ,וכן לבוגרי הישיבה ,כולל מי שלמד בישיבה אפילו תקופה קצרה.
כמו כן ,מי שתרמו או מוכנים לתרום כספים עבור הישיבה רשאים לרשום את עצמם ואת בני משפחתם לספר-
התורה .בשולי הטופס מתבקש הנרשם לכתוב האם "אני לומד  /למדתי בתו"ת" או "תרמתי לישיבת תו"ת".
למחרת ,בד' תשרי תשמ"ב ,דיווח ר' דוד לרבי:
אתמול בשעה  2:30ב 770-בביהמ"ד הגדול הי' ההתחלה לכתוב הס"ת עבור הת' מישיבות תו"ת וכל סניפיה ,ע"י
הסופר שג"כ למד בתו"ת ר' אליעזר שי' צירקינד ,והי' ברוב עם מתוך ניגונים ושמחה .אני הייתי המנחה ,וכל
הפרטים היו לאחר ההתדברות עם הנהלת תו"ת.
לאחר הדיווח על מי שזכו שהאותיות הראשונות ייכתבו עבורם ,ועל שמות חברי הוועד מקרב התלמידים ,הוא
מדווח על המקומות שאליהם כבר הודיעו בטלפון על המבצע החדש :לאס אנדזשעלעס ,פיטסבורג ,בוסטון,
מיאמי ,ווסטער ,ספרינגפילד ,ניו הייבן ,סיאטל ,מאריסטאן ,בראנקס.
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עוד הוא מדווח על מדינות שונות שכבר הודיעו להם :אה"ק – לר"א שי' וולף שימסור לכל הסניפים .אוסטרליה
– לר"י שי' גרונער .לונדון – לר"נ שי' סודאק שימסור באיינגלאנד ,וכן במדינות יוראפ .ארגנטינא – לר"צ שי'
גרינבלאט .מרוקו ,קאראקאס ,קנדה.
והוא מסכם :וכבר התחילו לרשום בהס"ת וכנראה שכל הנ"ל נתקבל בטוב ,ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
להצלחה רבה וכו'.
דוד ראסקין
הרבי ענה על כך :כהנ"ל נת' ות"ח ת"ח .אזכיר עה"צ.
והרבי הוסיף :כנראה )כמה( הבינו מההודעה שלהם – שיכתבו ס"ת בפ"ע!
בתקופה הקרובה שב הרבי והבהיר בהזדמנויות שונות כי אין הכוונה לכתוב ספרי-תורה רבים ,אלא לכתוב ספר-
תורה אחד שיאחד בתוכו מספר רב ככל האפשר של תלמידי 'תומכי תמימים' מכל העולם כולו.

"להתעסק בפעולות אלה בזריזות הכי גדולה!"
בליל ערב יום הכיפורים תשמ"ב אמר הרבי שיחת-קודש מיוחדת ,במהלכה פנה אל החסידים בקריאה דחופה:
אלו שעדיין לא השתתפו בכתיבת ספר-התורה – ישתדלו עוד בערב יום הכיפורים שתהיה להם אות בספר-
תורה ,להם ולבני ביתם ולכל השייכים אליהם .וכל הזריז הרי זה משובח .בסיום השיחה הדגיש הרבי שוב :מן
הראוי שכל אלו שעדיין לא השתתפו בכתיבת ספר-תורה ,יזדרזו ויקנו אות בספר-תורה בערב יום הכיפורים,
ולזכות את כל בני ישראל כולם ,באופן שלכל אחד ואחת מבני ישראל תהיה אות בספר-תורה .ולפרסם זאת בכל
מקום שידו מגעת.
באותו לילה נראה מחזה בלתי רגיל ב :770-אלפי חסידים נכנסו לבית-המדרש ,כל אחד עם רשימה בידו ,כדי
למלא בזריזות את הוראת הרבי לקנות אותיות בספר-התורה להם ולבני משפחותיהם ,עוד לפני יום הכיפורים.
הרב אברהם-ברוך יוניק ]ע"ה[ סיפר" :לפני שהרבי יצא ל'ברכת התמימים' ,עברנו במשרדו של ר' דוד כדי לברר
את המספר המדויק של יהודים שנרשמו לספר-התורה של 'תומכי תמימים'"...
למחרת יום הכיפורים' ,בשם השם' ,כתב הרבי מכתב-כללי מיוחד בנושא זה .להלן קטע מהמכתב... :ולגודל
חשיבות הדברים נתעוררה הצעה ,אשר לא נפלאת היא גו' כ"א קרובה היא מאד לעשותה – להדגיש אהבה
ואחדות זו באופן נצחי ודאמת לאמתו – ע"י קניית אות בס"ת שנכתב לזכות כולם וכל בני ישראל שליט"א...
בהתוועדות י"ג תשרי תשמ"ב הרבי שב ועורר את הציבור .בתוך הדברים הרבי אמר :הצורך בכל פעולות אלה
באופן דזריזות הכי גדולה ,מתעורר ביותר כאשר מסתכלים ורואים שהעולם כולו נע ומזדעזע באופן מבהיל ביותר!
ולכן בהכרח להתעסק בכל פעולות אלו באופן דזריזות הכי גדולה – יפה רגע אחד קודם!') ...התוועדויות' תשמ"ב
ח"א עמ'  142והלאה(.
בליל א' דחול-המועד סוכות דיווח ר' דוד לרבי על אסיפת חברי הנהלת הישיבה והוועד של התלמידים בי"ג תשרי,
בה דנו כיצד להביא אל הפועל את הוראת הרבי בזריזות ,ועל העברת ההוראה למדינות שונות ולשלוחים .באסיפה
הוצע לשלוח מכתבים לבוגרי הישיבה ולתומכיה ,ולהסביר להם את גודל הזכות בקניית אות בספר-התורה ,וכל
המרבה הרי זה משובח ,ולכל הפחות דולר אחד .כאן ציין הרבי למחיקת המלים 'ולכל הפחות דולר אחד'.
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בהמשך המכתב הזכיר ר' דוד הצעה נוספת ,לפיה גם אלה שעד עתה לא תמכו בישיבה ,הרי באם ייתנו כעת לאחד
מסניפי 'תומכי תמימים' לפחות דולר אחד כדי לקנות אות בספר-התורה – הרי הם הופכים בכך לתומכי הישיבה.
הרבי אישר זאת ושוב מחק את המלים 'לפחות דולר אחד'.
עוד הזכיר ר' דוד כי הוצע שסניפי הישיבה שימכרו אותיות בספר התורה ,ישלחו לפחות דולר אחד ל'ועד כתיבת
ספר-תורה' ואת שאר הסכום יוכלו לקבל עבור המוסד שלהם ,וכך יהיה להם עניין רב יותר בזיכוי יהודים ברכישת
אותיות .על כך ענה הרבי :בהחלוקה עם המוסדות מתאים יותר מחצה למחצה.
בליל ד' דחול-המועד סוכות שאל ר' דוד שוב את הרבי כיצד לחלק את הסכום ,האם לאחר קיזוז ההוצאות או
בלעדי הקיזוז .על כך ענה לו הרבי :אבל כ"ז ]=כל זה[ וכל כיו"ב אינו עיקר כלל ,כ"א ]=כי אם[ כמה נרשמו כבר
בפועל? מדת הזריזות בזה בעתיד?
כמו כן ,ביחס להוראת הרבי בדבר השאלה האם אפשר לקנות לזכותם של נפטרים – שיש לשאול רב בנידון זה –
דיווח ר' דוד לרבי" :דיברנו עם הרז"ש דבורקין שי' ואמר שאפשר לזכות את הנפטרים השייכים בהס"ת של תומכי
תמימים".
בשיחת ליל ד' דחג הסוכות תשמ"ב הוסיף הרבי הנחיה נוספת כדי להקל על ההתקדמות ברישום לספר-התורה:
כדאי לפנות לכמה מוסדות וארגונים שיש להם קשר עם מספר גדול של יהודים ,ולכן בכוחם לגייס הרבה יהודים
ולפעול עליהם שירכשו אותיות בספר-תורה .ולדוגמה :ישיבה שיש בה ריבוי תלמידים ,הן ישיבה חסידית ,הן
ישיבה ליטאית והן ישיבה עבור 'בעלי מוסר' וכיוצא בזה – יכולה לכתוב ספר-תורה עבור כל תלמידי הישיבה...
וכמובן כדאי שכמה ישיבות או כמה ארגונים יצטרפו ביחד בכתיבת ספר התורה ,כדי שיוכלו למלא ולהשלים את
רכישת כל האותיות שבספר-התורה.
בעת הוועידה העולמית של צא"ח שהתקיימה בחול-המועד סוכות תשמ"ב ,התקבלה ביוזמתו של ר' דוד
ההחלטה שכל אחד מאנ"ש יקבל על עצמו לרשום לפחות  80אנשים ,נשים וטף לספר-התורה הכללי ,לקראת
י"א ניסן תשמ"ב ,יום מלאות  80שנה להולדת הרבי.

"ר' דוד דרש להרחיב את הפעילות עוד ועוד"
לאמתו של דבר ,כבר בעשרת ימי תשובה ,כתב הרבי לאחראים על הרישום לספר-התורה של 'בית רבקה' שכל
יהודי יכול להירשם לספר-התורה הכללי של 'בית רבקה' ,משום שעצם התשלום שהוא נותן עבור רכישת האות
בספר-התורה הופך אותו בדרך ממילא לאחד המסייעים ל'בית רבקה'! גם מדברי הרבי בשיחת ליל ערב יום
הכיפורים על האפשרות לרשום לספר-התורה גם את מי שלא יודע על כך בעצמו ,מכוח הכלל של 'זכין לאדם
שלא בפניו' ומצד מצות אהבת ישראל – כבר היה ברור לגמרי שהרבי מבקש לכלול בספר-התורה את כל אחד
ואחת מישראל.
אך לאחר שהרבי ענה בחול-המועד סוכות באופן מפורש לר' דוד ביחס לספר-התורה של 'תומכי תמימים' כי
בעצם התשלום עבור הרישום לספר-התורה הופך הקונה לאחד מהתומכים של 'תומכי תמימים' – מכאן והלאה
צברה פעילות ההרשמה לספר-התורה תנופה חדשה לגמרי .אם עד עתה היו צריכים לחפש בנרות תלמידים
ותיקים ובוגרים של 'תומכי תמימים' ,הרי כעת נהיה ברור שהרבי מבקש לפנות לכל יהודי בעולם ולהציע לו את
הזכות להירשם לספר התורה!
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ממשרדו הצנוע אשר בקומת הכניסה ל 770-עקב ר' דוד באופן שוטף אחר התעסקותם של התמימים הממונים
על הפצת ומכירת האותיות בספר-התורה הכללי .מספר הרב אהרן סלונים ,חבר הוועד של הבחורים' :ר' דוד הרבה
לעודד את הבחורים לעסוק במבצע זה .האמת היא שלא היה צורך בעידוד רב ,כי הבחורים מצד עצמם הרגישו
חשק לעסוק במבצע 'ספר תורה' שקשור ישירות אליהם ,תלמידי 'תומכי תמימים' ,וממילא עסקו בזה ביתר
התלהבות .אנו ,חברי הוועד ,עמדנו בקשר אישי עם כל אחד מתלמידי הישיבה .לקראת יציאתם ל'מבצע תפילין'
בכל יום שישי ,הזכרנו להם שישאלו כל יהודי שהם פוגשים האם כבר קנה לו ולמשפחתו אותיות בספר-התורה.
בנוסף לכך ,סידרנו עבורם לפעמים אוטובוסים שיצאו לשכונות יהודיות שונות כדי שזוגות של בחורים יעברו
מבית לבית וימכרו אותיות ,אם במוצאי-שבתות או אפילו בסתם לילה באמצע השבוע.
'כמו כן ,שלחנו בחורים לנאום על המבצע בבתי-כנסיות בין מנחה למעריב ובכל הזדמנות אפשרית .הבחורים יצאו
עם טפסי הרשמה ,והציעו ליהודים שיקנו אותיות בספר-התורה לאחדות ישראל ויקיימו את המצוה האחרונה
בתורה .כמעט בכל המקומות יהודים רבים נענו בחפץ לב ובסך הכל היתה לנו הצלחה עצומה'.
סיפור חבר הוועד דאז ר' נחום שי' גרוס:
'כשהרבי הכריז לראשונה על המבצע החדש ,ר' דוד נרתם לעסוק בזה עם כל ההתלהבות .הוא קרא לי
ולכמה בחורים נוספים וביקש מאיתנו לעבוד איתו במסגרת המבצע .קיבלנו חדר במשרדי הישיבה
בקומה השלישית של  770ומשם ניהלנו את הפעילות .הרש"ג בעצמו פיקח על חישוב הסכומים ומדי
פעם ביקש ממני לדווח לו על מצב ההכנסות .את הצ'קים הפקדנו בבנק בחשבון מיוחד שנפתח למטרה
זו ,וזכור לי שר' דוד ביקש שנצלם כל צ'ק שאנשים כתבו לנו.
'באותם ימים הרבי עודד והמריץ מאוד את אנ"ש והתמימים לצאת לרשום יהודים ,ור' דוד דרש להרחיב
את הפעילות עוד ועוד .בכל פעם שמסרנו לו פרטים על היקף ההצלחה במבצע ,לא היה נראה שהוא נוטה
להיות מרוצה ,ובוודאי שלא חשב על מנוחה .להיפך :הוא עודד אותנו בעקבות כל הצלחה לחזק ולהרחיב
את העבודה עוד יותר .בכלל ,ר' דוד היה חברה'מן כזה ,שלא הפריע לו שהוא עסוק בעוד אלף דברים .כל
חייו היו מורכבים מביצוע עוד משימה ועוד משימה ,וזה בדיוק מה שהוא דרש גם מאיתנו :מיד כשגמרת
לעשות משהו ,הוא שלח אותך לעשות עוד משהו...
'אני זוכר שבערב יום-כיפור הרבי ביקש לדעת בסוף היום כמה יהודים בדיוק כבר נרשמו .ישבנו אפוא
במשרד ,זמן קצר לפני הדלקת הנרות ,וספרנו את שמות הנרשמים ,כולל אלה ששלחו לנו טפסי הרשמה
בדואר .את הנתונים הסופיים העברנו לר' דוד .כמה דקות לפני הדלקת נרות הוא רשם את הסכום המדויק
של האותיות שנרכשו כבר ,כתב מיד לרבי את הסכום הסופי והודיע גם לנו על כך .האמת היא שזה לא
היה עדיין הסכום המדויק ,כי עדיין ספרנו את המכתבים האחרונים שהתקבלו .בינתיים ר' דוד מיהר
לצאת ממשרדו ב 770-לביתו למשך כמה דקות ,כדי להספיק ללבוש בגדי יום-טוב וקיטל לקראת היום
הקדוש ,ואמר לנו שנתקשר אליו הביתה ,אם נצטרך עוד משהו.
'אלא שבדיוק אז ,ממש כמה דקות לפני השקיעה ,לפני שהרבי יצא ל'ברכת התמימים' ,נמסר לנו
מהמזכירות כי יצאה לפתע הוראה דחופה מהרבי :הרבי הוציא פתק בו הוא מבקש שוב לקבל את המספר
המדויק של אלה שנרשמו עד סוף היום ממש .לא ידענו מה לעשות .מאחר שכל הנתונים היו מרוכזים
אצל ר' דוד ,התקשרנו לביתו של ר' דוד ,ממש דקות אחדות לפני השקיעה .הוא הרים את הטלפון ,ואמרנו
לו שלפי בקשת הרבי עלינו לחשב מיד מחדש את כל הנתונים .באותה שעה התפעלתי מכך שהוא 'לא
איבד ראש' גם בשיא הלחץ .הוא חישב בנחת את הסכום הסופי המדויק ,בתוספת מספר האותיות
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שנוספו לפי הרשימה שלנו מ 15-הדקות האחרונות ,ואת זה מסרנו לרבי .ור' דוד – מיהר ללבוש קיטל
וחזר ל 770-ל'כל נדרי''...

מודעות בעיתונות ואוטובוסים לבורו-פארק
מיד במוצאי שמחת-תורה החל הסופר הרה"ח הרב אליעזר צירקינד ע"ה בכתיבת ספר-התורה הראשון של
'תומכי תמימים' .הרב צירקינד נודע כסופר מהיר שהיה מסוגל לכתוב ספר-תורה ב 65-ימים נטו ,וכתב בכל יום
במשך למעלה מעשר שעות .במכתב אל הוועד פירט הסופר את תנאי העבודה :הכתיבה תתקיים בחדר מיוחד ב-
 ,770והוא ישתדל להקפיד על הספק של ארבעה עמודים ליום .לפי הוראת הגרז"ש דבורקין ,ייעשו כל היריעות
מעור שליל ,שעובד על-ידי יהודי ,והספר ייכתב בכתב אדמו"ר הזקן .הרב צירקינד התחייב להגיה בעצמו את
הספר פעם אחת ,וסוכם ששתי הגהות נוספות ייערכו על-ידי תלמידי הישיבה הבקיאים בהלכות צורת האותיות.
על כך מספר הרב אהרן שי' סלונים ,שליח הרבי בבינגהאמטן ,נ.י ,.שהיה אז מחברי הוועד' :בכל פעם שהסופר
הרב צירקינד ע"ה סיים לכתוב יריעה נוספת ,הוא מסר אותן לנו הבחורים להגהה כפולה .ההגהות נעשו על-ידי
בחורים שהיתה להם ידיעה בהלכות צורת האותיות ,ולאחר מכן תיקן הרב צירקינד במקומות הדרושים .כך
התאפשר לו להתקדם במלאכת הכתיבה במהירות האפשרית'.
בערב שבת בראשית תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי כי לאור הוראת הרבי בשיחות האחרונות שכל סניפי 'תומכי
תמימים' ירשמו את תלמידיהם ותומכיהם בספר-התורה של 'תומכי תמימים' המרכזית ,לכן בכוונתו לערוך
אסיפה במוצאי השבת הקרובה עם מנהלי הסניפים השוהים במקום ולהסביר להם את החשיבות של רישום בספר
תורה של 'תומכי תמימים' דווקא.
במקביל ,עמד ר' דוד בקשר גם עם ראשי מטה הפעילות לרישום לספר-התורה הכללי בארץ-הקודש .כשעלתה
השאלה לגבי סכום התשלום עבור כל אות לצורך הרישום ,פנה הרב אפרים וולף ע"ה בטלפון לר' דוד והוא העביר
להם את המסר של הרבי ,לפיו סכום ההשתתפות יכול להיות בפחות מדולר אחד .ואכן ,סוכם שלא לדרוש מכל
משתתף תשלום מינימלי של דולר אחד ,אלא יהיה אפשר לקבל גם סכום פחות מכך עבור כל נרשם.
בערב שבת פרשת לך לך תשמ"ב שלח ר' דוד לרבי כמה מודעות שהתפרסמו באותו שבוע בעיתונות היהודית
בניו-יורק ,וכן מכתבים אל השלוחים בערי השדה ואל תלמידי הישיבה ,ועותק של טופס הרישום המצורף
למכתבים .עוד דיווח ר' דוד לרבי כי הפעילים מתקשרים להרבה מקומות בנוגע למבצע ,ובשבתות מכריזים על
כך בבתי-הכנסת .כן עוררו להכריז על כך בכל הזדמנות ובמסיבות שונות" .סידרו שייסעו באסעס ]=אוטובוסים[
ביום א' הבעל"ט לבארא פארק ,ונסדר אחר כך שייסעו לעוד שכונות )לבד מהמקומות שנוסעים בערב שבת(,
ועשו מודעות ב ,770-וכן להכריז ברבים בשבת קודש".
בי"א מרחשוון תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי על אסיפה שהתקיימה אמש במשרדו של הרש"ג ,ועל כמה הצעות
שהועלו בה – את מי לשכור בתשלום כדי שיעסוק בניהול פעילות הרישום לספר-התורה .כמו כן דיווח ר' דוד
לרבי כי התקשרו לארץ-הקודש ודיברו עם ר' אפרים וולף ,שהודיע כי הם שכרו את ר' ישראל בוטמן לעסוק בזה
בארץ-הקודש.
תשובת הרבי :ויה"ר שיהא כהנ"ל בהצלחה .אזכיר עה"צ.
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"חייל מסור שהוביל את הפעילות"
בהתוועדות שבת פרשת לך לך תשמ"ב ,שהרבי הודיע כי היא מתקיימת אך ורק כדי לעורר בעניין ב'מבצע ספר-
תורה הכללי' ,קבע הרבי ביחס לפעילות ב'מבצע' :מאחר שזהו ענין הדורש התעסקות רבה ,צריכים למצוא אדם
שיתעסק בזה כדבעי ויתמסר במיוחד לענין זה .ובוודאי שאם ישלמו משכורת עבור ההתעסקות בזה ,יימצאו
כמה וכמה שיסכימו להתעסק בזה באופן המתאים.
מיד לאחר השבת פנה ר' דוד אל ר' אליהו שי' כהן ,שהיה אז מהאברכים ב'כולל' שעל-יד המזכירות ,והציע לו
לקבל על עצמו תפקיד זה .פרטים נוספים מספר הרב כהן' :הייתי אז אברך צעיר ,כשנה לאחר נשואיי .לאחר
שהרבי ביקש בהתוועדות שיעסיקו מישהו בתשלום שיארגן את המבצע ,פנה אלי ר' דוד והציע לי לעסוק בכך
)הוא הכיר אותי מהתקופה בה עסקתי כתלמיד בישיבה ב 770-בניהול יציאת הבחורים ל'מבצעים' בטנקים ,בין
השנים תשל"ז-תשמ"א( .הסכמתי מיד.
'המבצע התנהל מטעם הנהלת הישיבה המרכזית ,והרש"ג נ"ע היה האחראי מלמעלה .מדי פעם הנהלת הישיבה
קיימה איתו פגישות ,ובחלק מהן נכחתי אף אני .דיווחנו על ההתקדמות ברישום יהודים לספר-התורה ,סיכמנו
פרטים לגבי עניינים טכניים הכרוכים בהמשך הפעילות וכן לגבי מעמדי ה'סיומים' של ספרי-התורה .לרש"ג היתה
דרך-ארץ רבה והתמסרות עצומה כלפי הרבי .זכור לי שבאחת הפגישות התקיים דיון לגבי מספר ספרי-התורה
שיצטרכו לכתוב ,והרש"ג אמר בפשטות' :אינני יודע כמה ספרי-תורה הרבי רוצה שנכתוב ,אבל אם הרבי רוצה
שנכתוב עוד – נכתוב עוד! נעשה כל מה שצריך'.
'לצורך ארגון הפעילות קיבלתי חדר במשרדי הנהלת הישיבה אשר בקומה השלישית של  .770בחדר זה התרכזה
העבודה הטכנית :מכאן חולקו טפסי הרשמה לפעילים ,לכאן הביאו הפעילים טפסים מלאים עם כספים ששולמו,
וכאן טיפלנו בהתאמת אות מסוימת בתורה לכל מי שנרשם .גם משלוח הקבלות התבצע על ידינו במשרד.
'חלק ניכר מהפעילות התקיים בזכות הוועד של ה'תמימים' שאירגנו בקביעות בחורים שיצאו לרישום יהודים .גם
כשהבחורים מהישיבה יצאו ל'מבצע תפילין' ביום שישי ,אם ב'טנקי המבצעים' או בסאבוויי ,פעלו לרישום יהודים
לספר-התורה .היו גם חוליות של אנ"ש מקראון-הייטס שלאור קריאותיו החוזרות ונשנות של הרבי בהתוועדויות,
יצאו מדי יום לפעילות באופן עצמאי בשכונות יהודיות שונות ,עברו מדלת לדלת והציעו ליהודים להירשם לספר-
התורה .מטעם הוועד יצאו מדי פעם אוטובוסים מלאים בבחורים לשכונות כמו בורופארק ופלטבוש'.
חלק מהפעילות כלל גם פרסומת בכלי התקשורת ,בערוצי רדיו יהודיים ובעיתונות היהודית ברחבי ארה"ב ,וכן
מודעות ענק שנתלו בחוצות העיר .מספר הרב נחום גרוס' :באחת מתחנות הרדיו עבד שדרן יהודי שהתלהב
מהרעיון של ספר-התורה ,ובמהלך תוכניות השידור שלו הזכיר ביוזמתו שוב ושוב בכל רבע שעה את מבצע ספר-
תורה והשמיע שוב את מספר הטלפון במשרדנו )היו בחורים שאיישו את המשרד בתורנות לכל אורך שעות
היום( .אחרי כל פעם שהשדרן הזכיר את הטלפון שלו ,מיד הגיעו אלינו פניות טלפוניות'.
מוסיף ומספר הרב אלי כהן' :הפעילות התנהלה במלוא התנופה והמרץ ,ובתוך כמה חודשים נרשמו מאות אלפי
יהודים נרשמו ,עד שבשנת תשמ"ב ,השנה הראשונה לקיום המצוה ,הספיקו האותיות לכתיבת שלושה ספרי-
תורה ,שהם קרוב למיליון )!( יהודים.
'מאותה תקופה זכורה לי דמותו של ר' דוד כחייל מסור ,שתמיד הוביל וצעד בראש הפעילות של ה'מבצע' שניהלו
הבחורים בשטח .הוא פעל בעיקר מאחורי הקלעים ,אבל תמיד היה האיש שדחף את הדברים לידי ביצוע תמיד
ועודד אותנו לקחת אחריות .למיטב ידיעתי ,משרדו של הרש"ג מימן את ההוצאות הכרוכות בעצם כתיבת ספר-
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התורה ,אך מעבר לכך היו הוצאות רבות ועצומות סביב ה'טנקים' והנסיעות של הבחורים לפעילות הרישום ור'
דוד דאג לכסות את כל ההוצאות הללו .גם כשלא היו לו באמת אמצעים לגיוס כספים בסכומים גדולים ,הוא תמיד
ידע איכשהו להסתדר עם זה'.
כמי שהיה האחראי על הפעילות הן בתור יו"ר צא"ח והן בתור מנהל הישיבה ,קיבל ר' דוד מהבחורים האחראים
בסוף כל שבוע דו"ח על הפעילות ובהתאם לכך כתב מיד לרבי דו"ח עם הנתונים המפורטים .שכן ,הרבי ביקש
לקבל בכל שבוע דו"ח מדויק ,כמה אותיות נוספות נמכרו בשבוע זה .הבחורים חברי הוועד היו מרכזים את כל
הנתונים שהגיעו לידיהם מאת הבחורים שחזרו זה עתה מהמבצעים ,מכינים רשימות מסודרות בכל יום שישי
בצהריים ומוסרים אותן מיד לר' דוד כדי שיכתוב לרבי דו"ח נוסף ויגרום לו נחת-רוח.
לדוגמה ,בערב שבת קודש פרשת וירא תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי ,בשם 'ועד כתיבת ס"ת ע"י הנהלת ישיבת תו"ת
המרכזית' ,את הדו"ח הבא על מספר האותיות שנרכשו עד עתה עבור ספר-התורה הראשון של תות"ל:
ניו יורק.70,303 :
אה"ק ע"י הר"א שי' וולף.43,500 :
צרפת ,ע"י הר"ש שי' אזימוב.15,180 :
מונטריאל ,ע"י הר"א שי' שווי.5,488 :
נד"ז ,ע"י הר"מ שי' הערסאן.10,634 :
פיטסבורג ,ע"י הר"ש שי' פויזנר.530 :
ווסטער ,ע"י הר"צ שי' פאגעלמאן.205 :
ישיבה גדולה ניו הייבן.1000 :
מיניאפוליס ,ע"י הר"מ שי' פעלער.1000 :
בוסטון ,ע"י הר"ח שי' צימענט.560 :
שפיין ]=ספרד[ ,ע"י הר"י שי' גולדשטיין.433 :
סה"כ.148,903 :
ובערב שבת פרשת תולדות תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי" :הנהלת ישיבת תומכי תמימים ,ור' אלי' שי' כהן ,ראש
המטה של כתיבת ספר-תורה ע"י תומכי-תמימים שנשכר על זה במיוחד ,והוועד של הת' שי' – יי"צ כהנוב ,יי"צ
שמטוב ,אברהם נחום גראס ,אברהם ברוך יוניק ,יי"צ דובראווסקי ,חיים צבי גרונר ,יעקב חזן ,ב"צ סטאק ,אהרן
סלונים ,יעקב קארפ – השתדלו שעד לערב ראש-חודש יהי' המספר של ס"ת ]?[ וברוך ה' שבא כאן לפועל כפי
המספר שנמסר אתמול ,ערב ראש חודש .ומצו"ב המספר מערב שבת קודש תולדות".
כמו בכל עניין ר' דוד עסק בכך בחיות עצומה ,הקפיד לכתוב לרבי דיווח בסוף כל שבוע ,וזכה לקבל הרבה תשובות
מעודדות ,בצירוף עידודים והמרצות להוסיף ולחזק את הפעילות בכל ה'שטורעם' ,ובהקדם הכי אפשרי .בכל פעם
שהרבי כתב לו מענה מעודד – שמחתו הרקיעה שחקים'.
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הת' אברהם-ישעיה שטראקס ]ע"ה[ היה אחד הבחורים שסייעו בפעילות ואחריותם היתה לאסוף את כל
הנתונים ,לרכז את כל הפרטים ולבצע את משלוח הקבלות והתעודות ,כאשר הרש"ג עוקב אחרי הנתונים מאחורי
הקלעים .בתקופה שלאחר מכן טיפל בנושא הרב משה מאיר גלוכובסקי שעבד במזכירות הישיבה.

ההכנות לסיום ספר-התורה הראשון
בז' כסלו תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי כמה פרטים בנוגע להכנות לקראת סיום ספר-התורה הכללי הראשון של 'תומכי
תמימים' .הוא צירף את מכתבו של הסופר הרב צירקינד בנוגע לעצי-החיים של ספר-התורה ,והרבי ענה :להחזיר.
בנוגע להצעה לכתוב על המעיל 'לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית שתליט"א' ,ענה הרבי :לא .ביחס לשאר
הפרטים במכתב ענה הרבי :כל השאר – כפשוט שייך להנהלת תו"ת.
בט"ו כסלו תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי כי כבר נמכרו כל האותיות שבספר-התורה הראשון ,והסופר משער שיסיים
את מלאכתו עד סוף טבת או תחילת שבט ,והשאלה היא אם לקיים את מעמד הסיום בכ"ד טבת או ביו"ד שבט.
הרבי הקיף בעיגול את התאריך 'כ"ד טבת' וכתב לצידו :ע"פ אגה"ק סכ"א ]=שם מבוארת מעלת הזריזות בקיום
המצוות[.
בהמשך המכתב כתב ר' דוד" :מאחר שישנם עוד עשיריות אלפים שרוצים להשתתף בהס"ת דתו"ת ,הצעתנו
להתחיל לכתוב עוד ס"ת מטעם תו"ת .הסופר מקבל עליו לכתוב עוד ס"ת ולהשתדל לסיים לי"א ניסן הבעל"ט".
על כך כתב הרבי :יחסר בדיוק הכתיבה ]=מכיון שזהו קצב כתיבה מהיר יותר מכפי שהיה עד עתה[ ,ול"ג בעומר
השתא הוכפל בו כי טוב.
בי"א טבת תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי על התוכנית לקיים בקרוב את סיום הספר הראשון ,ובאותו מעמד להתחיל
מיד בכתיבת הספר השני" ,ומקוים שנזכה שכ"ק אדמו"ר שליט"א ישתתף וגם יסיים הכתיבה )למלאות בדיו(
האות ל' של ישראל ,ולהתחיל בכתיבת הס"ת הב' בכתיבה )למלאות בדיו( האות ב' של בראשית .על כך ענה הרבי:
]?[ וגם בהקודם לא עשיתי כו'.
ר' דוד הציע בהתחלה שהסיום יתקיים ב ,770-אך הרבי ענה :בהאטל ]=במלון[ גדול או בבנין בתו"ת וכו'.
למעשה ,מעמד סיום כתיבת ספר-התורה הכללי הראשון של 'תומכי תמימים' נערך במלון הילטון שבמנהטן,
בערב ראש-חודש שבט תשמ"ב ,במעמד כ 15,000-יהודים שהתאספו כדי לשמוח בגמרה של תורה .בין הנואמים
היו הגאונים הרב ישראל-יצחק פיקרסקי ,הרב אהרן סולובייצ'יק והרב פנחס טייץ .כל הקהל הקדוש קם על רגליו
כאשר הסופר כתב את שתי האותיות האחרונות לכבוד כ"ק אדמו"ר והרבנית ,ולאחר מכן התכבד ר' דוד בהגבהת
ספר התורה .כאן החלו ההקפות והריקודים ,שגלשו אל מחוץ לאולמי המלון ,אל השדרה השישית של מנהטן,
שם סגרה המשטרה את הכביש לתנועה לטובת החוגגים.
למחרת ביום שני קראו בתורה בספר זה במניין של הרבי ,והרבי עלה לתורה בספר זה .לאחר הכנסת הספר לארון-
הקודש החל הרבי לנגן 'שישו ושמחו בשמחת תורה' ,ועודד את השירה .לאחר התפילה מסר הרבי בקבוק
'משקה' ובקבוק יין לר' דוד כדי שתערוך התוועדות בקשר לסיום ספר-התורה.
להלן קטעים מדברי ר' דוד בעת ההתוועדות:
'הרבי אמר פעם שכאשר 'פגע בך מנוול זה' ,או שאתה נמצא במצב של מבוכה ,הרי על-ידי שתלמד
ותתבונן את המאמר – זה יועיל לך .אנו נמצאים בימים הסמוכים ליו"ד שבט ,ולכן צריכים כעת ללמוד
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כמה שאפשר מהמאמר 'באתי לגני' תש"י ,ובפרט את מאמרי 'באתי לגני' המוגהים של הרבי .שכל אחד
ישתדל לשנן מהם בעל-פה ככל יכולתו ,וזו תהיה הכנה טובה לביצוע הענינים שהרבי תובע מאיתנו.
'בב' אייר תש"י הרבי התוועד עם תלמידי 'תומכי תמימים' ואמר שמכיוון שההתעוררות להתוועדות זו
הגיעה מאת התלמידים ,לכן ידבר בהתוועדות זו דברים הנוגעים לתלמידים :מכל התוועדות צריכה לצאת
תוצאה בפועל ,הן עניין שנוגע לפעולה עם עצמו שהוא חיזוק בהתקשרות לרבי ,ובפרט על-ידי לימוד
המאמרים של הרבי ,והן עניין של פעולה עם הזולת .ולאו דווקא שזה צריך להיות כשיוצאים לרחוב
לעסוק ב'הפצה' ,שלזה ישנם זמנים קבועים עבור תלמידי הישיבה ,אלא גם שתלמידי הישיבה מסייעים
זה לזה .כאשר תלמיד לומד בחברותא עם חברו בנגלה ובחסידות ,זה יכול להוסיף לזולת הרבה חיות
בלימוד הנגלה והחסידות ,גם אם הוא צריך קצת לכופף לשם כך את מציאותו האישית .וכידוע ,כשתלמיד
מוכשר לומד עם תלמיד חלש ,הדבר מביא תועלת גם לתלמיד המוכשר.
'בתש"י דיבר הרבי בעיקר על ההתקשרות לרבי הקודם .והרבי אמר אז שצריכים לדעת להעריך את היוקר
של כל יהודי – יהודים בכלל ,חסידים בפרט ,ותלמידי התמימים בפרטי-פרטיות! וכפי שרואים שהרבי
]הקודם[ התמסר לכל יהודי באשר הוא ,אך לתלמידי התמימים הוא התמסר בעניין של 'יחידה שבנפש'.
ולכן כל אחד מתלמידי התמימים צריך לדעת את גודל הזכות ,החוב והאחריות המוטלים עליו בגלל
הכוחות שהרבי נותן לכל אחד מאיתנו] .תו"מ ח"א ע'  40ואילך[.
'ולכן כשאנו יושבים בהתוועדות שהרבי השתתף בה בגלל שהיא קשורה לשמחת התורה ,הדבר צריך
לתת לכולנו חיזוק ובהירות ,שנדע אחת ולתמיד שעלינו להציב את עצמנו באופן שהרבי רוצה .במאמרי
'באתי לגני' מדובר על אתכפיא ואתהפכא ,והייתי רוצה להציע הצעה :ישנם תלמידים שהם 'משכימי
קום' וישנם תלמידים שהם 'מאחרי שבת' ,שאוהבים ללכת לישון מאוחר וממילא קשה להם לקום בבוקר
בזמן .עליהם לפעול בעצמם אתהפכא :ללכת לישון מוקדם ,וממילא לקום מוקדם ,כפי שהרבי רוצה.
בשנים קודמות ,כשהרבי פעם פגש בחור שלא הלך לישון בשעת לילה מאוחרת ,הטיף לו מוסר.
'בחור צריך לזכור ולדעת שתלמיד ב'תומכי תמימים' ,הדבר צריך להיות ניכר עליו גם בעת הליכתו ברחוב.
צריכים לזכור מה שהרבי אמר שכשהוא רואה תלמיד שבשעת הסדר הולך ברחוב ,יש לו מזה עוגמת-
נפש .והרי כל אחד מאיתנו רוצה לגרום לרבי נחת-רוח.
'כשיושבים בהתוועדות עם בקבוק 'משקה' שהגיע מרוסיה והרבי מסר לנו אותו והודיע לנו שזה מרוסיה,
צריכים לדעת ש'משקה' מרוסיה זה עניין של מסירות-נפש .כשהיינו ברוסיה לא היתה קיימת מציאות
כזו שבחור יקום בבוקר מאוחר ,מבלי הבט על כל הקשיים שהיו אז )אם כי בסמרקנד המצב כבר נהיה
מעט קל יותר(.
'כשמגיעה שבת שבה הרבי עומד להתוועד ,יש בחורים שמתחילים לחפש אותם ולהודיע להם שהרבי
הולך להתוועד .לא כך צריך להיות .בחור צריך להיות בשבת בבוקר בסדר חסידות בזמן ,וללמוד חסידות
לפני התפילה .ישנו 'ווארט' נורא שהרבי אמר :העניין של התוועדות הוא עניין של כניסה ל'יחידות' .כל
תלמיד בישיבה ,אם היה מתבונן בכך שהוא זוכה כעת להיכנס אל הרבי ל'יחידות' ,נקל לשער איזה הכנות
היה עורך לפני כן .וברור שבאותו בוקר היה קם בזמן ולומד חסידות כראוי ומתפלל באופן אחר לגמרי.
ובכן ,כשהרבי מתוועד בשבת ,כל אחד מאיתנו נכנס ל'יחידות'! ברור אפוא שעלינו להגיע בזמן לסדר
חסידות ולהתפלל כראוי.
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'הדבר נוגע מאוד! איך אפשר שנקבל את הדברים שהרבי מוסר לנו מבלי להכין כלים עבורם? אמנם הרבי
משפיע לנו השפעות באופן של 'אין סוף' ,אבל כל אחד מאיתנו צריך להכין 'כלים' .וה'כלים' צריכים להיות
לפי מה שהרבי אומר לנו .כשהרבי אומר שהתוועדות היא יחידות ,דרושה הכנה לזה'.

סיום ספר התורה השני
למחרת ,בראש חודש שבט תשמ"ב ,קיים הרבי התוועדות מיוחדת בקשר לסיום ספר-התורה .הרבי קישר את
שיעורי החת"ת היומי עם סיום ספר התורה ,וביאר את מעלת אחדות ישראל כפי שהיא מתבטאת על-ידי ספר-
תורה שמאות אלפי יהודים קנו בו אות ,ובפרט שיש ביניהם אלפי יהודים הנמצאים 'מאחורי מסך הברזל'.
ומהספר הראשון – אל הספר השני :כבר בהתוועדות י"ג תשרי תשמ"ב הבהיר הרבי שמדובר לא רק בספר-תורה
אחד :וה"דאגה" מה יהיה כאשר יסיימו את כתיבת ספר-התורה – הנה אלו שעסקו בכתיבת ספר-התורה הראשון
ימשיכו ויעסקו בכתיבת ספר-התורה השני! וכמדובר כמה פעמים ,שכאשר כותבים מאה ספרי תורה אין זה ענין
של פירוד ,חס ושלום ,כי כל ספרי התורה ענינם אחד.
עתה ,בהתוועדות יו"ד שבט תשמ"ב ,עם סיום הספר-התורה הכללי הראשון של 'תומכי תמימים' ,עורר הרבי את
הציבור לעסוק ברישום לספר-התורה הכללי השני ,והמשיך לעורר על כך בכמה וכמה התוועדויות בתקופה
הקרובה.
בהתוועדות ש"פ בשלח תשמ"ב אמר הרבי :היות שנמצאים כאן כמה מחברי ה'ועד דכתיבת ספר תורה' – הן
מארץ הקודש והן מחוץ לארץ – אתן שני בקבוקי 'משקה' :אחד עבור 'ועד כתיבת ספר תורה' בארץ הקודש,
ואחד עבור 'ועד כתיבת ספר תורה' בשאר המקומות בחוץ לארץ .את הבקבוק עבור הוועד בארץ-הקודש מסר
הרבי לרב יהודה ירוסלבסקי שי' .כאשר לא ידעו מי ייגש לקבל את בקבוק ה'משקה' עבור חו"ל ,אמר הרבי שביום
השבת אי אפשר לערוך בחירות מאחר שזהו 'עובדין דחול' ,וניגש ר' דוד וקיבל בקבוק 'משקה' עבור 'ועד כתיבת
ספר תורה' שבשאר המקומות בחוץ-לארץ .הרבי מזג לו תחילה 'לחיים' לכוסו ,ואחר כך נתן לו את הבקבוק ואיחל:
שיהיה בזריזות הכי גדולה ובשמחה רבה .לאחר ההתוועדות בט"ו בשבט חילק ר' דוד מה'משקה' של הרבי
בבקבוקים קטנים לכל השלוחים שהגיעו מערי השדה.
בכ"ג שבט תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי על אסיפת הוועד בנוכחות הסופר הרב צירקינד ,בה סוכם איתו כי מיד לאחר
סיום כתיבת הספר השני בסמוך לל"ג בעומר ,יתחיל בכתיבת הספר השלישי ויסיים אותו בערך בט"ו או ח"י אלול,
"ומבקשים ברכה להצלחה בכל הנ"ל" .על כך ענה הרבי בתוספת המלה 'רבה' לאחר המלה 'הצלחה'.
לקראת סיום הספר השני כתב ר' דוד לרבי בכ"ח אדר תשמ"ב כי התקיימה אסיפה בה היו סברות לגבי שלושה
מקומות אפשריים לערוך בהם את הסיום )בהתאם להוראת הרבי לפני סיום הספר הראשון "בהאטל גדול או בבנין
בתו"ת"( :א( בישיבת תות"ל באושן-פארקוויי ,ב( עוד פעם במלון ,ג( ב 770-איסטערן פארקוויי ו"הצעתנו לאחר
התדברות עם כמה עסקנים לסדר הסיום באושן פארקוויי" .הרבי סימן חץ לעבר האפשרות הזו ,וביחס למשפט
"והננו שואלים אם נכון" מחק את המלים "והננו שואלים אם" וסימן חץ לעבר המלה "נכון" .על המשפט "מבקשים
ברכה להצלחה" הוסיף הרבי את המלה 'רבה'.
בראש-חודש ניסן תשמ"ב כתב צא"ח לאנ"ש מכתב התעוררות לקראת י"א ניסן ,יום מלאות  80שנה לכ"ק
אדמו"ר ,בו באו כמה הצעות בתור מתנה לרבי ,ביניהן לדאוג שכל יהודי יקנה אות באחד מספרי-התורה הכלליים
הנכתבים לזכות כלל ישראל.
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בהתוועדות שבת פרשת אמור תשמ"ב התייחס הרבי למעמד הסיום שיתקיים בל"ג בעומר :יהי רצון שה'סיום'
ייערך ברוב פאר והדר ,ובאופן ד'ברוב עם הדרת מלך' ,ולא לחסוך כל מאמץ וטירחא מעריכת מאורע זה באופן
הראוי .הרבי הודיע שייתן 'משקה' במיוחד מהתוועדות זו לחגיגת הסיום ,וביקש שינגנו ניגון מיוחד בקשר לזה.
לאחר מכן קרא הרבי לגיסו הרש"ג ולסופר הרב צירקינד ומסר להם את ה'משקה' ,ואחר כך ניגן הקהל את ניגון
ה'הקפות'.
סיום ספר-התורה השני נערך בל"ג בעומר תשמ"ב ,בחצר ישיבת 'תומכי תמימים' אשר באושן-פארקוויי .בניגוד
לסיום הראשון שנערך בשטח סגור ,נערך סיום זה תחת כיפת השמים ובסמוך לעורקי-תנועה ראשיים .המשטרה
סגרה את כל קטע הרחוב הסמוך ,ואת המקום גדשו כ 3000-איש מהסביבה ומהשכונות הסמוכות ,ביניהם כאלה
שלא ידעו מראש על קיום הטקס או אפילו לא ראו מימיהם ספר-תורה .הרבנים שנאמו במעמד עוררו את הקהל
להתחזק באהבת ואחדות ישראל ,ובפרט על-ידי רכישת אותיות בספרי-התורה הכלליים הנכתבים לזכות אחדות
כלל ישראל.
בכתיבת האותיות האחרונות בספר-התורה נתכבדו רבני האזור וזקני רבני אנ"ש ,וכן חברי הנהלת ישיבת 'תומכי
תמימים' וצוות העובדים בישיבה .הרש"ג חילק לקהל מה'משקה' שמסר הרבי עבור המעמד ,והסופר הרב
צירקינד בירך 'שהחיינו' על פרי חדש .בהגבהת הספר נתכבד הרימ"מ טננבוים מראשי-הישיבה ,ובגלילתו נתכבד
הר"י פרידמן מראשי ישיבת 'אהלי תורה' .בהנחת הכתר על הספר נתכבד הרש"ז לבקובסקי ,מאחר שחמיו הרב
נתן גורארי תרם את הכתר.
לאחר מכן התקיימה תהלוכה של ספר-התורה ,ורבים מהעוברים ושבים ביקשו לנשק את הספר .בסיום התהלוכה
הוכנס ספר-התורה לבית-המדרש של הישיבה ,שם נערכו הקפות כנהוג ,ולאחר מכן החל הסופר הרב צירקינד
בכתיבת ספר-התורה השלישי לאחדות ישראל.
במענה על הדו"ח שכתב ר' דוד לרבי למחרת ,כתב הרבי :נת' ות"ח ודבר בעתו בסמיכות לל"ג בעומר ,יום שמחתו
גדולה דהרשב"י .אזכיר עה"צ.

סיום ספר התורה השלישי
בהתוועדות יום ב' דחג השבועות תשמ"ב קרא הרבי לרש"ג נ"ע ,לסופר הרב צירקינד ולר' דוד ,ונתן להם בקבוק
'משקה' עבור סיום ספר-התורה השלישי .הרבי שאל מתי ייערך הסיום ,והסופר ענה :לפני ח"י אלול .בשיחה
שאמר הרבי לאחר מכן ,התייחס לדברי הסופר ואמר בדרך צחות :כפי שאמר הסופר 'לפני ח"י אלול' ,והרי גם מחר
הוא לפני ח"י אלול...
בי"ט סיון תשמ"ב יצא פתק מהרבי בו הוא מבקש לעורר בכל המקומות לגבי ההוראה להדפיס קובצי חידושי
תורה וכן לזרז את הפעילות במבצע רכישת אותיות בספר התורה.
בהמשך לכך דיווח ר' דוד לרבי על הפעילות בשני התחומים הנ"ל :רשימת מקומות שבהם עומדים להוציא לאור
קובצים ,ורשימת מקומות איתם דיברו על הפעילות במבצע ספר תורה .על כך ענה הרבי :נת' המצו"ב )מב'
מקומות!( – (1) .גם ע"פ טבע כפשוטו – צ"ל קנאת סופרים תרבה חכמה .אולי יבררו אצל הסופרים שברשימתם
הנתקיים אצלם במעשה בפועל ומתי יו"ל בפועל (2) .להחזיר לי המצו"ב (3) .ומצוה גוררת מצוה – ע"ד אותיות
דס"ת הכלליים (4) .אזכיר עה"צ.
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בט"ז תמוז תשמ"ב כתב ר' דוד לרבי על התוכנית לערוך את סיום ספר-התורה השלישי שנכתב ע"י ישיבת 'תומכי
תמימים'" :מאחר שנוגע שיהי' הסיום בהקדם האפשרי ...הסופר אמר שיכול לגמור הס"ת הג' איזה ימים לפני ט"ו
מנחם אב ,ואז השאלה אם לעשות הסיום בט"ו מנ"א ,או בי"ד מנ"א שחל ביום ג' בשבוע" .הרבי הקיף בעיגול את
המלים "שיהי' הסיום בהקדם האפשרי" וכתב לצידן "טוב" ,וכן סימן חץ לעבר התאריך "ט"ו מנ"א".
במענה למכתבו של ר' דוד מכ"ג סיון תשמ"ב על סיום כתיבת הספר השלישי ,הוסיף הרבי :והתחלת כתיבת ס"ת
הד' .ולגבי השאלה האם לערוך את הסיום בביהמ"ד ד 770-איסטערן פארקוויי או בבית-המדרש 'חובבי תורה',
 885איסטערן פארקוויי ]שם לומדים תלמידי הישיבה שבאו מארץ-ישראל[ ,בחר הרבי באפשרות השנייה.
בז' מנחם-אב כתב ר' דוד לרבי את פרטי התוכנית של מעמד הסיום ,והרבי ענה :נת' ות"ח .ודבר בעתו – בסמיכות
לחמשה עשר באב – קיימא סיהרא באשלמותא ,ולא היו יו"ט לישראל כט"ו באב כו' .אזכיר עה"צ.
בהתוועדות שבת חזון ביקש הרבי להכריז אודות הזמן והמקום בהם ייערך הסיום ואיחל שזה יהיה בהצלחה רבה.
לאחר מכן הודיע הרבי שאחרי שבת ימסור להדפסה מאמר דא"ח שהגיע מ'המדינה ההיא' ,העוסק במצות כתיבת
ספר תורה.
במעמד הסיום שהתקיים בט"ו מנחם-אב השתתפו ילדי ה'דיי קעמפס' מהשכונה ,שאמרו ביחד את י"ב
הפסוקים .אנ"ש מהשכונה והאורחים ליוו בתהלוכת שירה וריקודים את ספר-התורה בדרכו מ 885-איסטערן
פארקוויי לבית-המדרש ד 770-איסטערן פארקוויי ,שם נערכה בסיום ההקפות התחלת כתיבת ספר-התורה
הרביעי.
מיד לאחר מכן כתב ר' דוד לרבי דו"ח על מעמד הסיום ,בו השתתפו קרוב לאלף ילדים וילדות מהקעמפים ,וכל
אחד מהם קיבל קולמוס דומה לקולמוס של סופר סת"ם וחתיכה מהבד שממנה נתפר מעיל ספר-התורה ,כנהוג.
תשובת הרבי על הדו"ח :נת' ות"ח ,ודבר בעתו – בסמיכות לכ"ף מנ"א )עיין תענית בסופה( .אזכיר עה"צ.

סיום ספר התורה הרביעי
בכ' כסלו תשמ"ג כתב ר' דוד לרבי על התוכנית לקראת סיום הספר הרביעי ,שישנן שתי אפשרויות" :א( לעשות
הסיום בביהמ"ד ב 770-איסטערן פארקוויי ,ב( לעשות הסיום בניו-דז'ערסי ,וכבר דיברנו עם ר"מ הרסאן ,ואמר
שהוא מסכים על זה בשמחה ,ויכול להשתדל להביא אנשים מעיירות שונות ולעשות הסיום במוריסטאון" .הרבי
ענה על עצם הדו"ח :נתקבל ות"ח ,ודבר בעתו – בין גאולה דיו"ד כסלו וגאולה די"ט כסלו .אזכיר עה"צ .בנוגע
למקום בו יתקיים הסיום ,ענה הרבי :כפי שיתדברו ביניהם.
בהמשך לכך דיווח ר' דוד לרבי בכ"ג כסלו תשמ"ג כי הוחלט לקיים את המעמד בב' שבט במוריסטאון ,כאשר
מעמד הסיום ייערך במלון סמוך לישיבה ,וסעודת המצוה תיערך בבניין הישיבה עצמו.
בהתוועדות שבת פרשת וארא תשמ"ג אמר הרבי :בוודאי יכריזו עתה אודות הזמן והמקום בו ייערך סיום כתיבת
ספר-תורה הכללי הרביעי )שעל ידי ישיבת תומכי תמימים( ,יחד עם פנייה ובקשה שכולם יבואו להשתתף בזה.
וכדי שכל זה יהיה מתוך שמחה וטוב לבב ,ינגנו עתה את ניגון ה'הקפות' ,וזה יהיה בתור הכנה והתחלה לעריכת
ה'הקפות' ואמירת הפסוקים וכו' בעת סיום כתיבת הספר תורה.
על כך מספר מנהל ישיבת תות"ל במוריסטאון הרב משה שי' הרסון' :בהתוועדות הרבי הזכיר שיהיה סיום ספר-
התורה ואמר :אלה הנוכחים כאן ,הקשורים לארגון הסיום ,שייגשו ויאמרו 'לחיים' ויכריזו על הסיום .הרבי נתן לי
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בקבוק 'משקה' .לפני כן הרש"ג ניגש אל הרבי ,והרבי פנה אליו ואמר לו' :זה שייך להרסון .הוא הבעל-הבית על
זה ,זוהי השמחה שלו' .למעשה ,אני קיבלתי את ה'משקה' .ניגשתי ואמרתי 'לחיים' והכרזתי על המקום והשעה
שבה ייערך הסיום .כשסיימתי ,הרבי אמר בחיוך' :ולשלמות העניין צריכים להכריז כיצד יגיעו לשם ,אלא אם כן
אתה רוצה שילכו לשם ברגל'...
מיד לאחר שהרב הרסון הכריז על המעמד ,החל הרבי לנגן את ניגון ה'הקפות' .כל הקהל החל לנגן את הניגון
בהתלהבות ,כשהרבי מוחא כפיו הק' ברוב עוז ותעצומות .לאחר מכן מסר הרבי בקבוק 'משקה' לרב הרסון ולסופר
הרב צירקינד.
ספר-התורה הרביעי הוכנס בב' שבט תשמ"ג למוריסטאון ,ניו-ג'רזי .חרף השלג הכבד שירד בחוצות והרוחות
העזות שנשבו באותה שעה ,הגיע קהל עצום של אלפי יהודים ,אנשים נשים וטף ,להשתתף במעמד הסיום.
מקראון-הייטס הגיע קהל גדול בראשות הרש"ג נ"ע והרבנים מענטליק וטננבוים .גם הגביר המפורסם מר דייויד
צ'ייס הגיע במיוחד באותו יום ראשון למטרה זו למוריסטאון.
מנהל ישיבת תות"ל במוריסטאון הרב משה הרסון הסביר לקהל הנאספים את המשמעות והחשיבות של ספר-
תורה אשר  150,000מהאותיות שבו נרכשו על-ידי יהודים מניו-ג'רזי עצמה ,בהשתדלותם של תלמידי הישיבה.
חשובי הרבנים האורחים נאמו לפני הקהל על חשיבות המצוה ,ועוררו את יהודי מוריסטאון להתחזק בתורה
ומצוות.
בהגבהת ספר-התורה נתכבד הנדיב ר' שמעון בארבער שתרם את הכתר ,וראשי הישיבה הרש"ז וילשנסקי והר"א
ליפסקר נשאו את הספר עד לאולם הישיבה ,לקול שירה וריקודים ,שם הוכנס הספר להיכל ישיבת 'תומכי
תמימים' דמוריסטאון.
לאחר סיום מעמד ההקפות החל מיד הסופר הרב צירקינד בכתיבת ספר-התורה החמישי בו-במקום.
למחרת הביאו את ספר-התורה ממוריסטאון ל ,770-כדי לקרוא בו במניין של הרבי בתפילת שחרית בשעה .10
הרבי עלה לתורה בספר-תורה זה ,ואחר כך ניגנו 'שישו ושמחו' והרבי עודד את השירה.

סיום ספר התורה החמישי
בט"ז אדר תשמ"ג כתב ר' דוד לרבי על התוכנית למעמד הסיום של ספר-התורה החמישי שיתקיים בכ"ד סיון
תשמ"ג בבוסטון ,תחת הנהלת השליח הרב חיים צימענט .ר' דוד ביקש את הרבי להצלחה רבה ,והרבי ענה :אזכיר
עה"צ.

סיום ספר-התורה השישי
בה' מנחם-אב תשד"מ כתב ר' דוד לרבי על ההצעה שהסיום של הספר השישי ייערך ביום א' כ"ו אלול תשד"מ,
מטעם סניף 'אחי תמימים' בספרינגפילד ,מסצ'וסטס .ר' דוד כתב שבאותו יום מתקיימת חתונה בקראון-הייטס,
אך החתן והכלה אומרים שלא הוזמנו הרבה אנשים מהשכונה ,ואין להם התנגדות לקיום המעמד באותו יום,
"והננו מבקשים ברכתו הק' שיהי' בהצלחה רבה וכו'" .על כך ענה הרבי )בקשר לקיום החתונה באותו יום( :באם
רבני אנ"ש שי' יסכימו ]שאפשר לקיים הכנסת ספר-תורה ביום שיש חתונה בשכונה[ .הרבי הדגיש את המלה
'וכו'' במכתבו של ר' דוד והוסיף 'אזכיר עה"צ'.

26

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

בהתוועדות שבת פרשת נצבים-וילך ניגש הרש"ג אל הרבי עם בקבוק 'משקה' והרבי מזג מהבקבוק לו ,לסופר
הרב צירקינד ולרב ישראל דערען ,האחראי על המעמד .הרבי הורה להכריז על המעמד ,ואחר כך החל לנגן 'אין
אדיר כה''.
הסיום נערך בבניין החדש של הישיבה ,בניהול השליח הרב דוד איידלמן .שני אוטובוסים יצאו מקראון-הייטס
לספרינגפילד ,וכן מכונית ובה חברי הנהלת הישיבה .מהרש"ג נבצר לנסוע עקב מצב בריאותו ,והוא מסר לר' דוד
את בקבוק היי"ש שנתן הרבי בעת ההתוועדות בשבת כדי לחלק ממנו לקהל בעת מעמד הסיום.
במעמד נכחו מאות יהודיים מקומיים ,מלבד האורחים שהגיעו מקראון-הייטס .את המעמד תיעדו צלמי רדיו
וטלוויזיה מקומיים ,והמעמד כולו יצר קידוש-השם גדול בסביבה.
לאחר סיום מעמד ההקפות והריקודים ,החל הסופר הרב צירקינד בכתיבת ספר-התורה השביעי .שתי האותיות
הראשונות נכתבו לזכות כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית.
מענה הרבי על הדו"ח שכתב ר' דוד :נת' ות"ח ,כן יבשר טוב תמיד כל הימים.
בהוראת הרב דבורקין ,קראו בספר-התורה שלוש פעמים בספרינגפילד ,ורק לאחר מכן שלחו אותו ל.770-
ביום שני ,ה' תשרי תשמ"ה הובא ספר-התורה ל .770-בקריאת התורה עלה הרבי ל׳שלישי' בספר-התורה החדש.
אחר כך כיבדו את הרב ישראל דערען ב׳הגבהה׳ .כשניגש לבימת הקריאה ,שאל אותו הרבי" :דאס איז דער ספר
תורה פון ספרינגפילד?" ]=זהו ספר התורה מספרינגפילד?[ .בעת החזרת ספר-התורה לארון הקודש ,הורה הרבי
להרב דערען לנגן את הניגון "שישו ושמחו".

המצוה האחרונה בתורה
לסיום פרק זה ,על החשיבות שייחס הרבי ל'מבצע ספרי-תורה הכלליים' ,נוכל ללמוד מכך שבהגהותיו ל'שלשלת
היחס' שבהקדמה ללוח 'היום יום' ,בחלק המתאר את הפעולות בשנת תשמ"ב ,הוסיף כ"ק אדמו"ר בכתב יד
קודשו :מורה להנהלת ישיבת תומכי תמימים להתחיל תומ"י ]=תיכף ומיד[ בכתיבת ספרי תורה עבור תלמידי
)ותומכי( ישיבות תומכי תמימים ובני ביתם .באותה הגהה הוסיף הרבי :מעורר אשר מצוה זו היא סיום תרי"ג
מצוות שבתורה ויש המקשרים זה עם סיום וקץ הגלות.

צילומי-מסמכים
ותמונות
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ספר תורה הראשון
ע"י
ישיבת תו״ת המרכזית – 770
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באדיבות הרה"ת ר' יצחק שי' פרוס .זכות הרבים תלוי בו.

תדפיס מהספר ועבדי דוד

39

40

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

41

42

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

43

44

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

45

46

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

47

48

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

49

50

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

51

52

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

ספר תורה השני
ע"י
ישיבת תו״ת 'אושן פארקוויי'

53

54

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

55

56

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

57

58

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

59

60

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

61

62

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

ספר תורה השלישי
ע"י
ישיבת תו״ת "חובבי תורה"

63

64

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

65

66

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

67

68

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

69

70

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

71

72

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

ספר תורה הרביעי
ע"י
ישיבת תו״ת מוריסטאון

73

74

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

75

76

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

77

78

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

79

80

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

81

82

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

ספר תורה החמישי
ע"י
ישיבת תו״ת בוסטאן

83

84

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד

85

86

מזכרת מסיום ספר-תורה — ט"ו טבת ,תשע"ט

תדפיס מהספר ועבדי דוד
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סיום ספר תורה לקבלת פני משיח צדקינו
 יו״ד שבט תש״ל -מופיעים כאן שתי תמונות בהם רואים ר׳ דוד ע״ה ליד כ״ק אדמו״ר
בשעת אמירת הפסוקים ובשעת ההתוועדות שהתקיים אחרי הסיום
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"מרץ לעשי' בפועל"
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בז' מנחם-אב תשמ"ה ,הוכנס לרבי מכתב בקשר למינוי חברים חדשים להנהלת אגודת-חסידי-חב"ד העולמית.
לאחר שמספר חברים נפטרו ,המזכיר הרב יהודה קרינסקי שאל את מי להכניס במקומם כחברי מקבלי ההחלטות
בניירת הרישמית של העמותה.
כהערה כללית ,בצד שמאל של הדף ,הרבי דרש בכתב-יד קודשו:
צ"ל בהקדם:
א( למלאות מקום ותפקיד שנתפנו )(*4
ב( כיון דמהתכניות הקרובות
 (1בניה בשכונתנו
 (2יעוץ חוקי כדרוש ומסודר
 (3מרץ לעשי' בפועל
 (4מהנמצאים בקירוב מקום
ג( להוסיף 4
ליד ארבעת השמות של חברי הועד שנפטרו מן העולם סימן הרבי כוכב המתייחס אל הכוכב שליד הסיפרה 4
במענה וציין את ארבעת השורות הבאות:
הררא"י שי' ש"ט ) (2ובמילא )**(
הרר"מ שי' הרסון )הצליח בבני'(
הרר"ד שי' רסקין )(3
הרר"י שי' העכט )(2,3
בהמשך הקיף הרבי בעיגול את המילים יו"ר ועד הפועל וסימן לידן שני כוכבים .כלומר ,ששורה זו מתייחסת לשני
הכוכבים דלעיל ליד המילה ובמילא שהרבי כתב ליד שמו של הרב אברהם-יצחק שם-טוב.
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למרות האחריות העצומה והלחץ בו היה נתון ,העמיד ר' דוד את הטיפול המסור
לרעייתו ,לילדיו ולנכדיו בעדיפות עליונה.
אנו מציגים בזאת כמה תמונות של ר' דוד עם בני משפחתו.

בד' בתשרי תשמ"ח ,חילק הרבי דולרים לצדקה .כאשר ר' דוד עבר ,אמר לו הרבי:
"ברכה והצלחה .אלעמאל גייסטו מיט א אייניקל) ,ואמר עם חיוך( מסתמא וועלן נעמען אליין".
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"אחר תפלת מנחה נתן כ״ק אדמו״ר שליט״א ברכתו הק׳ קודם נסיעת לאה״ק ת״ו .יום ב׳ פרשת כי תצא ט׳ אלול תשל״א".

תדפיס מהספר ועבדי דוד
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