
 תפקידו של 
עיתונאי

שלמה שמיר

תור כתב לענייני חוץ ובעל טור קבוע, הייתה לי הזכות בכמה ב
בהזדמנויות לדבר עם הרבי בהרחבה. זכיתי להיכנס אל הרבי 
לכמה יחידויות ממושכות, בהן הרצה לי הרבי את השקפתו בקשת 
ומתוך  ישראל,  ולארץ  ישראל  לעם  הנוגעים  נושאים  של  רחבה 
כל  כלפי  חש  שהוא  העצומה  והאכפתיות  האהבה  ניכרה  דבריו 
יהודי – הוא ממש חי את זה, וזה העסיק אותו עשרים וארבע שעות.

האמונה.  נושא  על  באריכות  הרבי  אתי  דיבר  הפעמים  באחת 
הוא טען בלהט שהאמונה קיימת אצל כל יהודי באשר הוא, ואפילו 
אם הוא עצמו אינו מודע לכך. "ארץ ישראל", התבטא אז הרבי, 
"היא כמו חבית מלאה באמונה. צריך רק 'להצית' אותה; לחשוף 
את האמונה החבויה בלבבות ולתעל אותה למעשים; להפוך אותה 

לדרך חיים." 

מעולם לא היית שומע מהרבי מילה רעה על יהודי, והוא לא 
עסק במתקפות או בגינויים. גם כאשר העביר ביקורת – ובנושאים 
שבאמת כאבו לו – דיבר בנחת והתנסח בעדינות, ללא גערות או 
הרמת קול, ותמיד העדיף להאיר את הטוב שביהודי ולהדגיש את 

החיובי.

"הארץ"  בעיתון  הרבי  עם  הללו  המפגשים  אודות  כתבתי 
ובעיתונים ישראליים אחרים. קשה עד בלתי אפשרי לתאר לדור 
של היום את התחושה הזו, איך זה היה לשבת מול הרבי, להביט אל 

תוך עיניו, ולשמוע אותו מדבר במשך שעתיים, שלוש.

היה לו סגנון דיבור רך כל כך ולבבי. פעם אחת באתי לפגוש 
אותו בחורף, ובחוץ ירד שלג. אחר כך כתבתי שהחיוך שלו מסוגל 
להמיס את כל השלג בניו יורק – עד כדי כך הוא הקרין חמימות.

חיוך  אותו  את  מחק  שלצערי  משהו  פעם  עשיתי  כך,  אחר 
מפניו. במבט לאחור, הלוואי והייתי נוהג אז אחרת.

ההפיכה  לאחר  קצר  זמן   ,)1979( תש"מ  בשנת  זה  היה 
האסלאמית באיראן, כאשר האייטולה חומייני תפס את השלטון, 
והלך והתרקם משבר בינלאומי גדול. קבוצת לוחמים אסלאמיים 
בטהרן  האמריקנית  השגרירות  על  בכוח  השתלטה  צעירים 
ערובה.  כבני  אמריקניים  אזרחים  ושניים  בחמישים  והחזיקה 

המצב היה מאוד מתוח, והייתה תחושה של פחד בעולם.

בהתוועדות שערך בשבת פר' חיי שרה, כ"ז במרחשוון תש"מ, 
ביקש הרבי כי לאור המצב בעולם בכלל ובארץ ישראל בפרט, 
בתעניות  דוגלת  חב"ד  אין  שככלל  אף  תענית.  יום  על  יוכרז 
יום  לקבוע  בקריאה  יצאו  הרבנים  שאם  אמר  הרבי  ובסיגופים, 

תפילה ותענית, אזי גם הוא יגבה את המהלך ויתמוך בו.

הרבי עורר על כך כמה פעמים בשבועות שלאחר מכן, ובסופו 
תפילה  יום  על  ארה"ב  של  הרבנים  אגודת  הכריזה  אכן  דבר  של 

ותענית בכ"ג כסלו, הכרזה שאליה הצטרפו רבנים חשובים רבים.

על  להכריז  שקרא  זה  היה  שהרבי  לכך  מודע  הייתי  לא  אני 
תענית, ובטור השבועי שלי שהתפרסם בעיתון היידי ה"אלגמיינר 
ז'ורנל", כתבתי כתבה שכותרתה "מה פתאום צום עכשיו?", ובה 
לעומת  היום,  העולם  של  מצבו  שונה  "במה  את השאלה,  הצגתי 
מצבו לפני כמה חודשים? מדוע לפתע יש צורך בתענית? לא קרה 
שום דבר יוצא מגדר הרגיל – המצב היה קשה לפני כמה חודשים, 

והוא ממשיך להיות קשה גם היום".

ידידי הרב גרשון ג'ייקובסון, עורך האלגיימנר ז'ורנל, חלק עלי 
נחרצות ופרסם טור נגדי חריף בתגובה לטור שלי שכותרתו הייתה, 
סבור  שמיר  "שלמה  אז,  כתב  הוא  עכשיו".  לצום  חייבים  "מדוע 
שתענית לא תועיל, שתפילות לא יועילו, אך אין הוא מבין מדוע 
נזק  גורמות  רק  מילותיו  ותענית.  יום תפילה  על  הכריזו הרבנים 

לכל העניין".

ג'ייקובסון  הרב  ושל  שלי  והטורים  חמישי,  ליום  נקבע  הצום 
הופיעו בעיתון באותו יום עצמו, ועוררו סערה לא קטנה. שלושה 
בי  נזף  ובה  התוועדות,  הרבי  ערך  שבת,  במוצאי  כך,  אחר  ימים 

הרבי בצורה די קשה.

הוא דיבר על בני הערובה ועל המשבר בין איראן לבין ארה"ב, 
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שלפי דעתו סימן נקודת מפנה יסודית. אם האיסלמיסטים באיראן 
כבר לא חוששים להתעמת עם ארה"ב לעיני העולם כולו, הסביר 
הרבי, סימן שנשקפת סכנה לחוסנה של ארה"ב ולמעמדה כמעצמה 
עולמית בלתי מעורערת, וזהו סימן מבשר רעות לעולם החופשי 
כולו, שכן זה משדר מסר מסוכן לערבים ולציר הסובייטי. עוד אמר 
הרבי כי כעת משנחלש מעמדה, תחוש ארה"ב צורך להתקרב אל 
מדינות ערב כדי לזכות בתמיכתן. צעד זה עלול לסכן את ביטחונה 

של ישראל.

למצרים  ישראל  החזירה  לכן  קודם  קצר  זמן  זה,  לכל  בנוסף 
איום  משום  בו  ראה  צעד שהרבי  בסיני,  הנפט  שדות  אחרון  את 
חיוני  אסטרטגי  למשאב  נחשב  הנפט  לדעתו  בטחונה.  על  חמור 

בידי ישראל. 

בסימנים  אז  כבר  הרבי  הבחין  כיצד  מדהים  דבר  זהו  בעיניי 
המקדימים הללו, וחזה כבר בשנת תש"מ )1979( דברים שאנחנו 
את  ראה  הוא  האחרונות.  בשנים  מתממשים  הם  כיצד  רואים 
תחילתו של הפיחות במעמדה של ארה"ב בעולם, וכיצד הערבים 
ינצלו את המצב בו אמריקה מוחלשת, כיצד תיאלץ ארה"ב לרצות 

אותם, ואת הסכנות הכרוכות בכך עבור ישראל.

האחרונה  הנקודה 
הייתה  הזכיר  שהרבי 
האיומה  הסכנה 
לכחמישים  הנשקפת 
איראן  יהודי  אלף 
עצמם  מצאו  שלפתע 
אסלאמי  שלטון  תחת 
הוא  דם.  וצמא  אלים 
אמר שלא יוכל להרחיב 
בפומבי בנושא זה, אולם 
הדגיש כי סכנה חמורה 

מרחפת על ראשיהם.

על  לי  שנודע  לאחר 
של  זו  ארוכה  שיחה 
הרבי, שנאמרה בלהט רב, שלחתי לו מכתב בו הבעתי צער וחרטה. 
הסברתי כי לא היה לי שום מושג כי הוא תמך בקביעת התענית, 
וביקשתי את סליחתו. אמרתי כי אני מאמין בכל לבי כי בזמנים 
קשים בכוחם של תפילה ותענית לסייע, והתנצלתי על כך שייתכן 
כי בגלל הדברים שכתבתי בטור שלי, אולי היו מי שנמנעו, חלילה, 

מלצום.

בתגובה כתב לי הרבי מכתב תשובה ארוך ומאוד מיוחד. הוא 
כתב כי מי שניחן מאת ה' בכישרון כתיבה חייב לזכור תמיד כיצד 
יפרש הקורא את הדברים שכתב. על העיתונאי לשער מראש תמיד 
אלו מסקנות יסיק הקורא מתוך דבריו. עבורי היה זה מסר מאלף.

כמה פעמים  הרבי  הזכיר  הקודמות  בשנים  בפגישות שקיימנו 
שיהודי חייב לנצל את הכוחות שהעניק לו בורא עולם במלואם. 
הרבי נהג לומר לי, "לך יש כישרון לכתוב ולפעול – ממילא, עליך 

לכתוב ולפעול; עליך לעורר אנשים לפעולה בכתיבתך".

בכוחו  כיצד  בו,  הטמון  הפוטנציאל  את  אדם  בכל  ראה  הרבי 
את  שינצלו  מאנשים  דרש  והוא  העולם.  את  להיטיב  לסייע 
הכישרונות שנחנו בהם, ואת הידע שצברו, במידה המלאה ביותר. 
לא לשקוע בדכדוך ובייאוש, אלא לעשות! הוא תמיד תבע מעשה 

בפועל.

של  ככתב  שימש  הוא  ותיק.  פוליטי  ופרשן  עיתונאי  הוא  שמיר  שלמה 
האמריקני  העברי  העיתון  של  אחראי  כעורך  יורק,  בניו  'הארץ'  עיתון 
רואיין  הוא  ז'ורנל'.  ה'אלגיימנר  היידי  בעיתון  ותיק  טור  ובעל  'הדואר', 

בביתו בשכונת בורו פארק שבברוקלין בחודש אלול, תשס"ט )2009(.
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השבוע לפני:

לזכות הורינו היקרים הרב יעקב ומרת בתיה שיחיו מינסקי
הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

תשי"ב )1951( — הרבי החל לדון עם הנהלת ישיבת   >
חב"ד בלוד על האפשרות של ייסוד בית ספר למלאכה 
רצוף  תורני  ללימוד  מתאימים  שאינם  תלמידים  עבור 
מהיום  חלק  יבלו  הם  זו  בישיבה  שלם.  יום  במשך 
מקצועית  בהכשרה  האחר  חלקו  ואת  תורה,  בלימוד 
בכמה ענפים. בית הספר אכן נוסד כעבור שלוש שנים. 
בסופו של דבר הקמפוס התרחב לכדי כפר של ממש, 
ובו הוצעו מסלולי הכשרה בתחום החקלאות, הנגרות, 

הדפוס והמכונאות.1 כ' בכסלו

אגרות קודש, כרך ה, עמ' פד  1

בריאות  זו שליחות!
ר׳ איד, לא משנה איפה אתה נמצא על הגלובוס,

הרופאים שלנו איתך אונליין בכל מקום ובכל שעה.

רופא ילדים
אונליין

רופא משפחה
אונליין

רופא עור אונליין 
בשעות הלילה

מוקד אחיות 24 
שעות ביממה

רופאי הילדים
הכי טובים של כללית

יעניקו ליווי וייעוץ רפואי
לילדים שלך

לאורך כל שעות הלילה
השירות זמין
בין השעות
20:00-8:00

רופאי המשפחה שלנו
זמינים עבורכם 
למתן ייעוץ רפואי,
הפניות ומרשמים

במידת הצורך
בין השעות 20:00-24:00 

טובי המומחים שלנו
ברפואת עור

זמינים עבורך מידי יום חול
למתן ייעוץ רפואי

וחוות דעת במגוון נושאים
בין השעות 20:00-24:00

צוות אחיות מנוסות
עומדות לשירותכם

בכל שעה 
למתן ייעוץ והכוונה
במגוון נושאי בריאות

Youtube - כללית בfacebook - כללית ב

כללית אונלייןכללית בסלולר


