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סיפור מעורר השראה
לשולחן השבת

לזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה
וילדיהם :יהושע וזוגתו דינה גוטמן ,שירה,
אוריאל מנחם הכהן ,הילה ,אילה שיחיו אייזנברג

ע

המאחד"
הרב שמואל לו

ל אף שהתחנכתי בישיבת 'תורה ודעת' הליטאית,
בשלב מסוים בצעירותי הפכתי לחסיד של הרבי
מליובאוויטש ,ועברתי ללמוד בישיבת חב"ד.
שמעתי סיפורים מדהימים אודות הרבי .למשל ,את
אחד הסיפורים שמעתי ממנהל המתיבתא [מעין ישיבה
תיכונית] בתורה ודעת ,הרב אלכסנדר לינצ'נר – אדם די
מפורסם ,מייסדה של הישיבה התיכונית המקצועית 'קריית
נוער' בירושלים .הוא סיפר שהיה בפולין ,בעיר ראדין,
עירו של הרב ישראל מאיר הכהן ,הידוע ומפורסם בכינויו
"החפץ חיים" .הרב הדגול הביט אל עבר הגבול עם ברית
המועצות דאז ואמר" ,יש שם מיליון יהודים במדינה ההיא,
ואת כולם נושא על כתפיו הרבי מליובאוויטש" .הוא דיבר
כמובן אודות הרבי הקודם ,הרבי הריי"צ ,אך מכל מקום
הדברים עשו עלי רושם עמוק ,שכן באותו שלב כבר הייתי
דרוך וקשוב לשמוע כל דבר שהיה קשור בחב"ד.
סיפור נוסף שמעתי בהזדמנות אחרת – היה זה בשנת
תשל"ד ( – )1974מפי הרב ד"ר יוסף קמינצקי ,שעמד
בראש רשת בתי הספר הדתיים של אגודת 'תורה ומסורה',

רשת שהשתייכה אף היא לזרם הליטאי .הוא סיפר לי
שבשלב כלשהו בשנות היו"דים (שנות החמישים) ,נקלע
המגזין 'עולמינו' ,ירחון לילדים בהוצאת אגודת 'תורה
ומסורה' ,למשבר כלכלי קשה שבעקבותיו נשקף איום של
ממש על המשך הוצאתו לאור של הירחון .הרב קמינצקי
סיפר שהרבי שלח אז אלף דולר ,סכום כסף גדול מאוד
באותם ימים ,כדי להקל על המצוקה הכלכלית שבה היה
נתון המגזין ,ובזכות סיוע זה אכן התאפשר המשך הוצאתו
לאור .חשוב לציין שבאותה תקופה גם תנועת ליובאוויטש
הוציאה לאור ירחון לילדים משלה – שיחות לנוער -והיה
מקום לחשוב שהדבר האחרון שהרבי ירצה לעשות הוא
להציל את הירחון המתחרה מהתרסקות; אולם ,הרבי
אמר שהמשך הוצאתו של 'עולמנו' הוא דבר נחוץ ,משום
שהרבי תמיד חיפש באמת את מה שטוב ביותר עבור כלל
ישראל ,ולא התחשב בשיקולים צרים של תועלת אישית
או תנועתית.
כאשר עברתי לישיבת חב"ד בשנת תשי"ז (,)1957
בתור תלמיד בגיל  ,17נשלחתי ללמוד במשך ארבע שנים
בישיבת ליובאוויטש במונטריאול ,קנדה ,ובסיומן המשכתי
את לימודיי בניו יורק ,בישיבה המרכזית הממוקמת במרכז
חב"ד העולמי ב 770-איסטרן פארקוויי .מבין כל החוויות
הרבות והסיפורים שאוכל לספר ,אני חייב לומר שהרושם
החזק ביותר שנותר אצלי מהרבי הוא מהתמסרותו הבלתי
נלאית ודאגתו האישית העמוקה לכל יהודי ויהודי באשר
הוא ,וזו נקודה שמשמשת עבורי מאז מקור השראה
במסגרת עבודתי החינוכית במוסדות חינוך חב"ד בלונדון.
אני נזכר כיצד בסיומו של חג שמחת תורה ,אחרי שעבר
על הרבי שבוע מפרך ,במהלכו מסר שיחות רבות כשהוא
עומד על רגליו ,אחר כך הריקודים בשמחת תורה ובשמיני
עצרת ,ולבסוף במוצאי החג היה מחלק באופן אישי 'כוס
של ברכה' – יין מתוך הגביע שלו לאלפים שהיו במקום
ושהגיעו במיוחד – וכל זאת בעמידה ,ובמשך שעות ארוכות;
לעתים נמשכה החלוקה עד שתיים או שלוש לפנות בוקר.
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הרב שמואל לו משמש מזה למעלה מיובל שנים כשליח חב"ד וכמחנך
בלונדון ,אנגליה ,ומנהל את תיכון בנות ליובאוויטש המקומי .הוא רואיין
ארבע פעמים בין השנים תשס"ה ( )2005ועד תשס"ט ( )2009בנוגע
למפגשים הרבים שלו עם הרבי.

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

השבוע לפני:
> תשמ"ה ( — )1985הרבי קרא לישיבות למלא תפקיד
פעיל בהכשרת תלמידיהם להכרת ההלכות המעשיות.
הרבי הציע לייחד שיעורים בכל ישיבה שבהם ישתלמו
התלמידים בתחום זה ,וכן שהתלמידים ישתדלו
ללמוד ולהיבחן לשם קבלת הסמכה לרבנות .הרבי
גם הדגיש את הצורך בהכשרת פוסקי הלכה שיהיו
בקיאים בשאלות הרבות המתעוררות לאור ההתפתחות
המואצת בתחומי הטכנולוגיה והשפעתה על חיינו
היומיומיים .י"ב אייר

ההקדשות שלכם
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.
לפרטים נוספים
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
כתבו לנוsipursheli@jemedia.org :
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זכור לי שרבים מהצעירים היו כבר תשושים ,והנה עומד
כך הרבי ,שהיה כבר בשנות השמונים המאוחרות שלו ,ואף
לא פעם אחת שאל" :כמה עוד נשארו? עוד כמה זמן? מתי
זה ייגמר?"
להיפך ,כשהתור הסתיים סוף סוף ,הוא היה שואל,
"האם יש עוד מישהו שצריך לקבל?" הדבר היחיד שחיפש
אז היה מישהו נוסף שזקוק לקבל משהו ממנו.
למרות לוח הזמנים השבועי המתיש הזה שעבר עליו,
כבר למחרת שמחת תורה תשל"ה ( ,)1974חזר הרבי לקבל
אנשים ליחידות .זכיתי להיכנס אל הרבי יחד עם בני פיני,
שהיה אז בן חמש .הרבי שוחח עם הילד ואחר כך קרה
משהו שעליו הייתי רוצה לספר ולשתף.
הרבי שאל אותי אם יצא לי להיות בקשר לאחרונה עם
אדם מסוים שנקב בשמו ,דמות פעילה בקהילה היהודית
באנגליה .אמרתי לרבי שלמעשה אכן שמעתי ממנו.
הוספתי גם ששמעתי שאותו אדם מתח ביקורת חריפה
על הרבי בקשר לעמדתו בסוגיית "מיהו יהודי" – בעניין
בעיית הניסוח של חוק השבות ,וההשלכה של זה על
העלייה היהודית מרוסיה ,ובכלל על כללות הרעיון של
הזהות היהודית.
הרבי אמר לי שהסיבה להתבטאויות הקשות של אותו
אדם הייתה כי מישהו הטעה אותו ומסר לו מידע מסולף
בנוגע לדברים שהרבי אמר כביכול .כתוצאה מכך ,אותו
אדם השתכנע שהרבי תקף אותו אישית בדבריו" .אבל",
הדגיש הרבי" ,אינני נוהג להתבטא לגופו של אדם; אני
נוהג להתבטא לגופו של עניין".
תוך כדי שהרבי אמר לי את הדברים הללו ,חשבתי
לעצמי" ,הנה כאן הרבי ,מנהיגה של יהדות העולם ,המסור
לחלוטין ,כל כולו ,לעם ישראל ,ולא זו בלבד ,אלא שהוא
החבר הטוב ביותר שיש לי בעולם" .החלטתי ,בהחלטה
של רגע ,שמיד עם שובי לאנגליה ,אקבע פגישה עם אותה
אישיות קהילתית ואיישר את ההדורים.
תוך כדי שחשבתי את המחשבה הזו ,ממש בו ברגע,
המשיך הרבי ואמר" ,לא יהיה זה רעיון טוב שתאמר לו
שסיפרתי לך על כך".
ובכן ,למרבה הצער ,אני בטבעי טיפוס קצת 'חכמולוג',
אז מיד מצאתי דרך עקיפה .חשבתי לעצמי" ,לא אעשה
זאת בעצמי; אדאג שמישהו אחר יעשה זאת" .בער לי
לפתור את המצב הזה ,להבהיר את הדברים ולהעמידם

על דיוקם ולוודא שלאדם הזה לא יהיו תחושות שליליות
ביחס לרבי.
אך שוב ,עוד אני מהרהר את המחשבות הללו בלבי –
תוך שבריר של שנייה – אמר הרבי" ,וזה גם לא יהיה רעיון
טוב שתבקש ממישהו אחר שישוחח עמו ,משום שאני
מספר לך כאן פרטים שנאמרו לי בשיחה אישית ופרטית.
וחוץ מזה ,לא זו הנקודה".
"הנקודה היא" ,המשיך הרבי" ,שבתורה ישנן תרי"ג
( )613מצוות .אחת מהן היא 'מיהו יהודי' .אם אותו אדם לא
ירצה לעבוד אתנו בשיתוף פעולה בנוגע למצווה מסוימת
זו ,אז שיעבוד אתנו על שאר תרי"ב ( )612המצוות"...
הרבי המשיך והדריך אותי כיצד עלי לנהוג כדי להתקרב
אל אותו אדם ולהתיידד אתו .הרבי תיאר עד כמה אדם
זה ומשפחתו מהווים דמויות חיוביות ,וכיצד ניתן לרתום
אותם ככוחות חיוביים.
"חפש תמיד את הכוח המאחד" ,הורה לי הרבי.
עבורי ,מילים אלו הפכו להוראה כללית בחיים .תמיד
על האדם לחפש את המשותף בינו לבין האחר ,ולהתבסס
על זה .באמצעות אותו מכנה משותף יוכל להשיג את
מטרותיו ,במקום שייאלץ סתם להילחם מלחמות מיותרות:
"הבה נשאף למצוא את הכוח המאחד!"

