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מר אליעזר שפר

הברית ב בארצות  שהיתי   )1971( תשל"א  שנת  של  קיץ 
כשליחים  שנינו  שירתנו  שם  האן,  אריה  ידידי  עם  יחד 
מטעם מחלקת הנוער של הסוכנות היהודית לפעילות בקרב 
הנוער בקהילות היהודיות והסטודנטים היהודים בקמפוסים 
בצפון אמריקה. באותה תקופה הגיע לארצות הברית ידידנו 
פעילים  היינו  שלושתנו   – שיף  שאול  העיתונאי  המשותף, 

מאוד במסגרת המפלגה הדתית לאומית )מפד"ל(. 

שאול היה מעורב בהקמת ארגון הסטודנטים הדתי העולמי, 
ועלה לו רעיון להכניס נציגים להסתדרות הציונית העולמית, 
כדי לחזק את כוחם של הדתיים בהסתדרות הציונית ולהגדיל 
עולמי  מהלך  ליזום  ביקש  הוא  שלהם.  הנציגים  מספר  את 
כדי  הרבי,  עם  פגישה  ארגן  הוא  כך  ולשם  התפקדות,  של 
לבקש ממנו שיקרא לחסידיו להתפקד וכך קיווה שיתווספו 
עוד אלפי קולות. שאול, שהיה גם פעיל מאוד במאבק לתיקון 
חוק השבות והסדרת סוגיית 'מיהו יהודי' – נושא שהיה בבת 
עינו של הרבי – סבר שנציגות חזקה בהסתדרות תסייע גם 

למאבק בתחום זה. 

גם אנחנו הוזמנו להצטרף לפגישה זו עם הרבי, וכך מצאנו 

פארקוויי,  איסטרן   770 העולמי,  חב"ד  במרכז  עצמנו  את 
בשעת לילה מאוחרת. לקראת כניסתנו אל הרבי הסביר לנו 
המזכיר את הסדר, והזהיר אותנו שמשך השהייה בחדר לא 
תעלה על שתי דקות. אני זוכר שהיינו נתונים במתח מאוד 
גדול. היינו מודעים לשיעור הקומה של הרבי, וחשנו ממש 
חרדת קודש מגודל המעמד. כשנכנסנו לחדר הרבי קיבל את 
פנינו במאור פנים ובחיוך לבבי, לחץ את ידינו והזמין אותנו 
לשבת, וכך המתח הלך והתפוגג. הרבי שוחח אתנו בנינוחות, 
למרות שהמזכירים נכנסו כמה פעמים וסימנו שעבר הזמן, 

וכך שהינו בחדרו למעלה משעתיים. 

שאול  כאשר  הפגישה  בתחילת  כבר  היה  מעניין  מאורע 
שיף הגיש לרבי 'קוויטל', פתק עם שמות לברכה. הרבי עיין 
בפתק ואמר, "כבר קיבלתי מכם מכתב". שאול בשום פנים 
ואופן לא זכר ששלח קודם לכן מכתב לרבי, ונוצר מצב לא 
נעים כאשר מנגד הרבי מתעקש שקיבל ממנו מכתב בעבר. 
"ייזכר,  ואמר  הרבי  חייך  שאול,  של  המבוכה  את  כשראה 
הוא  לכן  קודם  שנים  שכמה  נזכר  הוא  פתאום  ואז  ייזכר!", 
אחד מחברי  רפאל,  יצחק  של  בשמו  לרבי  אכן שלח מכתב 
שר  כהונת  על  התמודדות  אז  הייתה  המפד"ל.  של  הכנסת 
מטעם המפד"ל בין רפאל לבין חבר כנסת אחר, מיכאל חזני. 
אנשי  עם  כבר  קשור  שהיה  מי  בתור  משאול,  ביקש  רפאל 
אחר  לנו  סיפר  שאול  מהרבי.  ברכה  בעבורו  שיבקש  חב"ד, 
כך שהוא כתב על פתק את שמו של רפאל ואת שם אמו עם 
בקשת הברכה והכניס למעטפה מבלי לציין את שמו. הדבר 
המדהים היה כיצד זיהה אותו הרבי על פי כתב ידו, על אף 
רבבות מכתבים  קיבל  בוודאי  שנים שמהלכן  שעברו מספר 

מאינספור אנשים שונים!

להתפקד  לקריאה  בנוגע  שאול  של  הצעתו  את  כששמע 
להסתדרות העולמית, דחה הרבי את הרעיון והבהיר שחב"ד 
עניין  בשום  להתערב  תוכל  ולא  פוליטית  תנועה  אינה 
הפעילות  שלדעתו  והדגיש  המשיך  מיד  גם  הוא  מפלגתי. 
שלנו בתור שליחי הסוכנות בתפוצות צריכה להתמקד בעיקר 
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בנוער היהודי שאינו שומר תורה ומצוות, לנסות לקרב אותם 
לערכים יהודיים ובכך לתרום למניעת ההתבוללות.

בתחילת הפגישה הרבי ביקש לשמוע מאתנו לגבי מערך 
הכוחות בתוך המפד"ל, ובהמשך היחידות הוא שוחח אתנו על 
מספר נושאים שעמדו אז בראש סדר היום הציבורי בישראל. 
הנושא הראשון והמרכזי היה סוגיית "מיהו יהודי" שהסעירה 

את הזירה הפוליטית בישראל. 

הכל החל כשנה קודם לכן, עם פסק הדין שניתן ב"בג"ץ 
במרשם  כיהודים  גויה  לאם  ילדים  רישום  ושהתיר  שליט", 
וגם פעל  האוכלוסין. הרבי הביע את דעתו בבירור בסוגיה, 
כי  שיקבע  כך  החוק  תיקון  לקידום  הקלעים  מאחורי  רבות 
יהודי הוא אך ורק מי שנולד לאם יהודייה, או התגייר כהלכה. 
עמדתו  את  בפנינו  להבהיר  ביקש  יחידות  באותה  כאמור, 
בנושא בצורה מסודרת ומנומקת, והקדיש לכך זמן רב. הוא 
הדגיש את הנקודה שכאשר פוגעים ביסוד חשוב זה, כאשר 
לא שומרים על ההגדרה המדויקת לשאלה מיהו יהודי על פי 
העניין  כללות  את  ומערערים  הגדרות  את  פורצים  ההלכה, 
של תורת ישראל ואת היסודות של עם ישראל. הדברים היו 
עמוק,  שכנוע  על  ובנויים  ומדויקים,  טעם  בטוב  מוסברים 

ומשום כך גם התקבלו כמאוד משכנעים.

דתיים  בין  היחסים  היה  ביחידות  שעלה  נוסף  נושא 
אז  לחילונים. הרבי הזכיר את ההפגנות הקשות שהתחוללו 
בירושלים על רקע חילולי השבת, וניכר היה עד כמה המצב 
בו יהודים נלחמים ביהודים כאב לרבי. ברור שיש צורך לחזק 
גדול מזה שהמלחמות  לו צער  את שמירת השבת, אך היה 
הגיעו למצב שבו יהודי מרים יד על חברו, ונושא זה הטריד 

והדאיג אותו מאוד. 

הייתה ההתמצאות שהרבי  אותי  אחד הדברים שהדהימו 
הפגין בנבכי סמטאותיה של ירושלים. הרבי לא הסתפק רק 
בהצפת הבעיה, אלא גם הציע פתרון מעשי. הוא נקב בשם 
של רחוב מסוים שהיה רחוב חד סטרי, ואמר שאם בשבתות 
יאפשרו תנועה דו סטרית באותו רחוב אז האמבולנסים יוכלו 
לנסוע דרך שם מבלי לעבור בתוך השכונות החרדיות. הוא 
ממש החל לפרט מסלול עם שמות הרחובות והפניות, ימינה 
ושמאלה, ואמר שנסיעה בדרך זו אפילו לא תארך יותר זמן. 

בפרטי  הזו  מהבקיאות  נדהמנו  ששלושתנו  זוכר  אני 
של  התחבורה  מהנדס  מול  יושבים  אנחנו  כאילו  הפרטים, 
הרחובות  שמות  את  זכרתי  עוד  בשעתו  ירושלים.  עיריית 
כדי לראות במו  ונסעתי במיוחד  והסמטאות שהרבי הזכיר, 
עיניי את המסלול שהציע הרבי. עד היום כשאני עובר באזור 

של  השני  בקצה  שיושב  אדם  של  בגדלות  נזכר  אני  ההוא, 
העולם, כואב בכל לבו את המצב, ומציע פתרונות מפורטים 

ומדויקים.

יהודה  שטחי  נושא  היה  עליו  הרחיב  שהרבי  נושא  עוד 
לכן  קודם  קצר  זמן  שנכבשו  המזרחית,  וירושלים  ושומרון 
פירט באריכות  זה הרבי  בנושא  גם  הימים.  במלחמת ששת 
שורה של נימוקים הגיוניים בשלילת טענות הקוראים להחזיר 
נחרצת,  עמדה  זה  בנושא  ביטא  הרבי  הללו.  השטחים  את 
הוא  רבה מאוד. את העמדה שלו  זה חשיבות  בעניין  וראה 
ביסס על עקרונות דתיים הלכתיים, אם כי הוא בהחלט דיבר 
בהמשך  היו  זה  בנושא  גם  כוללת.  ממלכתית  הבנה  מתוך 
בנו  ראה  כנראה  והרבי  המפד"ל,  בתוך  פנימיים  וויכוחים 

שליחים להעביר את המסר שלו ולהשפיע במאבק הזה.

משעתיים,  למעלה  נמשכה  הרבי  עם  הפגישה  כאמור, 
זמן  הקדיש  הרבי  במקום.   שנכחו  החסידים  של  לפליאתם 
רב להסביר לנו באריכות את עמדתו בנוגע לנושאים השונים 
שעלו, והרגשתי שהוא מבקש לגייס אותנו ולהשפיע דרכנו 
הרגשתי  שעלו,  הסוגיות  בכל  הללו.  העמדות  קידום  על 
וחשתי  פנימית,  ואמת  עמוק  שכנוע  מתוך  מדבר  שהרבי 
שהוא מתאמץ להסביר לנו את הדברים כמו אב לבניו. למרות 
אכן  דרכנו הציבורית, בהמשך  ובתחילת  אז צעירים  שהיינו 
הציבורית  בעסקנות  מפתח  תפקידי  מאתנו  אחד  כל  מילא 
בישראל, וזיכרון המפגש המיוחד הזה עם הרבי המשיך ללוות 
אותנו כל העת. יצאנו מחדרו של הרבי בשעות הקטנות של 
הלילה מלאי התרגשות והתרוממות אך מותשים, ואילו הרבי 

היה נראה קורן וערני כמו בתחילת הפגישה. 

מר אליעזר שפר משמש כיו"ר לאיחוד בתי הכנסת והקהילות בישראל. 
הוא רואיין בביתו, בחודש מרץ, תש"ע )2010(.
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 ההקדשות שלכם 
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

 לפרטים נוספים 
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
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לזכות הורינו היקרים הרב יעקב ומרת בתיה שיחיו מינסקי
הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

תשל"ז )1977( — בשיחה בפני חניכי מחנות קיץ של   >
חב"ד, הורה הרבי שלכל ילד וילדה יהודיים יהיו סידור 
צדקה  וקופת  יום,  בכל  יתפללו  שממנו  אישי  תפילה 

אישית שבה יתרמו מטבע מידי יום חול.1 ב' באלול
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