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הקודם ג הרבי  כאשר  למעשה,  חב"דית.  במשפחה  דלתי 
)1950( הייתי בגיל שישה חודשים,  הסתלק בשנת תש"י 
ואמי הביאה אותי ללוויה בעגלה. כשמלאו לי שלוש שנים, 
זה הרבי שגזז את שערותיי הראשונות בטקס החלקה.  היה 
של  להתוועדויות  לאבי  רבות  פעמים  התלוויתי  ילד,  בתור 
הרבי, וכל זה זכור לי כחוויה מאוד מרגשת – כל הרעיון של 

להיות חסיד חב"ד היה מלהיב ומרגש.

בר-מצווה  ומגיל  חב"ד,  בישיבות  למדתי  הדברים  מטבע 
הייתי נכנס מידי שנה ליחידות עם הרבי לקראת יום הולדתי, 
כפי שהיה נהוג. זכור לי שלקראת יום הולדתי השש עשרה, 
הייתה דילמה רצינית שהעסיקה אותי, וכמובן שאלתי בעצתו 

של הרבי.

מה הייתה ההתלבטות? לא ידעתי אם עלי להמשיך ללמוד 
בישיבה במהלך תקופת הקיץ, או ללכת לעבוד במחנה קיץ 
עם ילדים צעירים. זה אולי נשמע מצחיק לשאול את הרבי 
שאלה כזו, אבל היה חשוב לי לעשות את הדבר הנכון, והייתה 

לי נכונות מלאה לעשות כפי שייעץ לי הרבי.

הרבי אמר לי ללכת לעבוד במסגרת מחנה הקיץ, וכנימוק 
להכרעתו הוא הזכיר את דברי האדמו"ר הזקן בתניא, שעל 

ידי הפעילות עם הזולת "נעשה מוחו וליבו זכים אלף פעמים 
ככה".

כמה שבועות אחר כך חזר הרבי באחת ההתוועדויות על 
הרעיון הזה והוסיף לבאר אותו: אלוקים מעניק לנו מתנה 
ברגע שאנו מניחים הצידה את דאגותינו ומתמסרים לטובת 
הזולת, והיא שעל ידי כך הלב והמוח שלנו יזדככו פי אלף. 
בלימוד  שעות  אלף  לבלות  יכול  שאדם  דבר  של  פירושו 
תורה ובניסיון להגיע למודעות רוחנית גבוהה יותר, אולם 

מי שמתמסר לזולת ישיג זאת תוך שעה אחת.

הלקח הזה השפיע עלי עמוקות ומלווה אותי לאורך חיי, 
ובהזדמנויות רבות יצא לי לחלוק אותו עם אחרים.

בשנת תשל"ג )1973(, הוצעה לי האפשרות להיות שליחו 
באזור  אנג'לס  ללוס  צפונית  חב"ד  בית  ולפתוח  הרבי  של 
המוכר כעמק ס' פרננדו, או כפי שמכונה בקיצור "הוואלי". 
ובאותה  הרבי,  של  השבעים  הולדתו  יום  סביב  קרה  זה 
הזדמנות חגיגית הרבי שלח לי תשובה מיוחדת. הוא בירך 

אותי "והעיקר שיחליט לעבוד במרץ ובביטחון חזק".

אני פירשתי את ברכת הרבי כהוראה כללית: אם מישהו 
רוצה להצליח, עליו קודם כל לעבוד קשה ולהשקיע. צריך 
לקום מוקדם בבוקר ולכתת את הרגליים. אבל לא די בכך. 
שעושים,  מה  בכל  לכך,  ובנוסף  במרץ.  זאת  לעשות  צריך 
ביטחון בקב"ה שכל העמל  מידה עצומה של  צריך שתהיה 

והמאמצים יצליחו ויישאו פרי.

לנו  שהראה  היא  שלוחיו,  לנו,  העניק  שהרבי  המתנה 
כיצד להישאר ממוקדים ביער, מבלי להתבלבל מכל העצים. 
בנו  ודחקו  אופטימיות  שדרו  תמיד  שלו  והעצות  המענות 
משום  עשינו,  וכך  מורא.  וללא  בביטחון  הלאה  להמשיך 

שחשנו שהרבי תמיד אוחז בידנו ומלווה אותנו.

היה פעם מקרה שבו אני ואשתי ניצבנו בפני אתגר רציני 
ביותר בחיינו. הפרטים לא נוגעים כרגע לסיפור שאני רוצה 
לספר, אך די אם אומר שעברה עלינו תקופה מתישה ביותר.

הצעתי לאשתי לכתוב על כך לרבי, וכך היא אכן עשתה 
וכתבה לרבי מכתב באורך עשרה עמודים  – היא התיישבה 
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 סיפור זה הוא אחד מני רבים שתועדו על ידינו בראיונות וידאו לאורך השנים. נכון להיום, 

sipursheli@jemedia.org :מצויות בידינו קרוב ל-1200 עדויות מכלי ראשון. הערות והצעות יתקבלו בברכה



ובו פירטה והסבירה את כל העניין. יום אחרי שהמכתב הגיע 
לניו יורק קיבלתי טלפון ממזכירות הרבי, וזו הייתה תשובתו:

"כמה וכמה פעמים בעבודתם הקדושה נדמה להם שהמצב 
ַא ֶגעַוואְלד ]מבהיל[, ונהפך לטוב הנראה והנגלה. . ." והרבי 
הצמח  האדמו"ר  של  )הידוע  הציווי  "ויקיימו  בהוראה  סיים 

צדק( 'חשוב טוב, ויהיה טוב', ויבשרו טוב".

איזו תשובה! יש לי את נוסח התשובה הזו תלוי במשרדי 
יחד עם תמונה של הרבי, וגם מעל לשידה בביתי. תשובה זו 
היא הוראה שאותה אני משתדל לזכור וליישם בכל יום – שלא 
משנה עד כמה המצב אולי נראה גרוע, הרי גם בפעם שעברה 

הכול נראה היה גרוע, ובסוף הכול הסתדר.

עם העידוד הזה מהרבי, החלטנו להמשיך הלאה ולעשות 
פתאום  לפתע  ימים,  כמה  כעבור  ואכן  עלינו,  המוטל  את 
מאמין  אני  לחלוטין.  צפוי  בלתי  באופן  הסתדרה  הבעיה 

שהייתה זו תוצאה ישירה מברכתו של הרבי.

עם  שקרה  מה  היא  עליה  לספר  שברצוני  נוספת  דוגמה 
בית חב"ד באנסינו, שנפתח לראשונה בשנת תשל"ה )1975( 
ששימש  סואן  מאוד  רחוב  זה  היה  הייבנהרסט.  בשדרות 
היו מרוצים  לא  לכביש המהיר, אך חלק מהשכנים  כיציאה 
טבעו  הם  למגורים.  שיועד  שטח  מתוך  שפעלנו  מהעובדה 
ההוא.  המקום  את  ולנטוש  לוותר  כבר  וחשבנו  לדין,  אותנו 
אולם, בכל פעם שכתבנו לרבי על הקשיים והתסכולים שלנו, 
הוא תמיד עודד אותנו להישאר ולהמשיך הלאה, אז נשמענו 

לעצתו.

את  להשאיר  לנו  להסכם שאפשר  הגענו  דבר  בסופו של 
בית חב"ד באותו מיקום באנסינו, אלא שאת מרכז פעילות 

הנוער נאלצנו להזיז למיקום אחר.

נוכחנו  וכאשר  טרזנה,  בשכונת  בורבנק  בשדרת  בחרנו 
לבנות את המרכז  בתגובה החיובית מצד השכונה, החלטנו 
שלנו באזור זה. בסמוך אלינו עמד למכירה בניין גני הילדים 
של טרזנה, ורכישת אותו בניין הייתה מאפשרת לנו להתרחב. 
אולם, כאשר שאלתי על כך את הרבי, הוא ענה שזה לא רעיון 
חב"ד  ותומכי  ובידידי  נדל"ן  בסוכני  להיוועץ  ושעלינו  טוב, 
המבוקש  שהמחיר  לנו  התברר  עשינו,  שכך  אחרי  מהאזור. 
לי, הוא היה עולה  על הבניין היה מופקע. עד כמה שזכור 
לנו 340,000$ - סכום גדול מאוד באותה תקופה של תחילת 

שנות השמונים.

ההתחלתי  המחיר  המיתון,  כשהחל  שנים,  כמה  כעבור 
של  הצעה  הגשנו  אנחנו  ל-280,000$.  ירד  נכס  אותו  על 
240,000$, וסגרנו את העסקה על מחיר זה. כמובן, שלפני 

שהגשנו את ההצעה שאלנו שוב את הרבי, והפעם הוא נתן 
את ברכתו למהלך.

לנו הרבי, שישב אז בברוקלין, בקצה השני של  כך חסך 
היבשת, מאה אלף דולר!

למענק  בקשה  הגשנו  בבנייה,  להתחיל  שנוכל  מנת  על 
מטעם הקרן של הקהילה היהודית. מסרתי סקירה בפני וועד 
המנהלים שלהם, שמנה שבעים וחמישה חברים. כשהם שמעו 
שכל מה שהיה אז בידינו כדי להתחיל בביצוע הפרויקט הוא 
רק התחייבות על סך 50,000$ אמר אחד מהם, "כבוד הרב, 

זה לעולם לא יקרה".

אני מאוד התרגזתי, ועניתי לו, "אדוני, הרבי מליובאוויטש נתן 
לי את ברכתו. זה יקרה! חכה ותראה. עם עזרתך או בלעדיה!"

אך  בניין,  להקים  שנצליח  האמינו  לא  שהם  ברור  היה 
התכנון  לצורך   25,000$ של  מענק  לנו  לתת  הסכימו  הם 
הארכיטקטוני. וכמובן שבנינו. התוצאה הסופית היא שכיום 
יש לנו מתקן נהדר המשתרע על שטח של למעלה מאלפיים 
מטרים רבועים – "חב"ד בוואלי" – שבו בית כנסת, מרכז נוער 

ובית ספר.

פי  על  נהגנו  שאנו  משום  תילו  על  עומד  הזה  הבניין 
ההוראה שלימד אותנו הרבי: לעבוד קשה, לבטוח בה', להיות 
אופטימיים, להאמין שנצליח – בעזרת ה' – לבצע את הבלתי 
וברכתו  הדרכתו  בזכות  תילו  על  עומד  הזה  הבניין  אפשרי. 

של הרבי.

נפטר השנה בחודש שבט לאחר מחלה  גורדון ע"ה  בנימין  יהושע  הרב 
קשה, והוא בן 66. הוא שימש כשליח של הרבי באזור לוס אנג'לס משנת 
תשל"ג )1973(, וניהל את חב"ד בוואלי עד לפטירתו. הוא רואיין במרכז 

חב"ד באנסינו בחודש אלול תשע"א )2011(.
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הרבי  הודיע  מהאוהל,  בשובו   —  )1975( תשל"ה   >
בערב  תשע  בשעה  התוועדות.  תיערך  ערב  שבאותו 
בדיוק החל הרבי באמירת מאמר חסידות. אחר כך היו 
הנשיא  החל  לעובדה שבאותה שעה ממש  שציינו  מי 
בהרחבה  שעסק  נאום  הקונגרס  בפני  לשאת  פורד 

בנושא יחסי ארה"ב וישראל. כ"ט בניסן

 ההקדשות שלכם 
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

 לפרטים נוספים 
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
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