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חיילים מצוינים
מר יוסף לאוטנברג

הזו ממנהגו הקבוע לכבודנו ,היא ביטוי ליחס המיוחד שהוא
גילה כלפנו .השיחה הזו הוקלטה ,וכך פתח הרבי:

א

חרי שייסדתי את ארגון נכי צה"ל ,הובלתי משלחת
ישראלית למשחקים הפאראלימפיים (או אולימפיאדת
הנכים ,כפי שזה כונה בעבר) ,שהתקיימו בטורונטו בשנת
תשל"ו ( .)1976אחרי שהסתיימו התחרויות ,עלה לי רעיון
להביא את הקבוצה לניו יורק להיפגש עם הרבי ,וכאשר
התקשרתי למזכירות הרבי שבמרכז חב"ד העולמי כדי לנסות
לתאם פגישה שכזו ,נעניתי מיד בחיוב.
בתאריך המיועד ,הגענו בשני אוטובוסים מלאים באנשים,
רובם חיילים לשעבר שנפצעו קשות במלחמת יום הכיפורים
כמה שנים קודם לכן .הוכנסנו אל תוך בית המדרש המרכזי,
ששררה בו אווירה מאוד מיוחדת; נדמה היה לי כאילו ממש
ניתן לחוש את הקדושה שבמקום .אני חייב לומר שאני באופן
אישי מאוד התרגשתי מכל המעמד הזה.
בשלב מסויים הרבי יצא אלינו ונשא שיחה בפני חברי
המשלחת .את השיחה שלו הוא אמר בעברית ,דבר נדיר,
שכן בדרך כלל את כל השיחות הפומביות שלו נשא בשפת
היידיש .היו בינינו כאלו שלא הבינו יידיש ,וחשנו שהחריגה

"כשנפגשים [יהודים] יחד ,הרי מתגלה האמיתית
והפנימיות שלהם ,שהם עם אחד למרות שנמצאים בתפוצות
הגולה ,או בארץ הקדושה במקומות שונים . . .וכמו שיכולת
ביד כל אחד ואחת מעם ישראל להתרומם מעל למדידות
והגבלות המקום – הרי גם כן ביכולתם להתרומם מעל
למדידות והגבלות הזמן . . .וזה גם כן מסביר התוקף של
עם ישראל הנצחי ,למרות שהוא 'המעט בין העמים' – כי
הוא מעט רק במקום פלוני או בזמן פלוני ,אבל לאמיתתו,
כל היהודים מעת מעמד הר סיני ועד סוף כל הדורות ,הרי
'ערבין הן זה בזה' ,ועד שנעשים מציאות אחת' ,עם אחד',
שגם בכמות רב הוא ועצום בערך שאר כל העמים .על ידי
זה באים לעוד מסקנה ,שהיכולת להתרומם מעל למדידות
המקום והזמן – הרי זה מפני שמתכונות העם היהודי להגביר
הרוחניות על הגשמיות ,להגביר האיכות על הכמות". . .
הרבי המשיך ואמר שאפילו כאשר חסר לאדם דבר מה
בכמות ,אין דבר זה מהווה סיבה לכך שייפול ברוחו .אדרבה,
מאחר שחסר לו משהו בגשמיות – שלא באשמתו ,ויתרה מכך,
במקרה שפציעתו נגרמה כתוצאה מעשיית דבר טוב ,ועל
אחת כמה וכמה מתוך מסירות נפש להגנה על יהודים בכל
מקום שהוא ,ובפרט בארץ הקודש – הרי זו הוכחה שהבורא
העניק לו או לה כוחות רוחניים מיוחדים .אדם כשזה ,התעקש
הרבי ,לא רק שאינו פחות טוב מכל האנשים הסובבים אותו,
אלא אדרבה ,יש בו יתרון רוח המאפשר לו להתעלות מעל
ומעבר לחסרונות הגשמיים הנראים לעין ,ולכן הוא מסוגל
להגיע להישגים שהם למעלה מהישגי אדם רגיל.
הרבי דיבר אל אנשים שהיו קטועי איברים ,אנשים
שנפצעו קשות – והמילים שלו באמת דברו ללבם של כולם.
האנשים ישבו והאזינו לדבריו ,מוקסמים ומרותקים .היו בין
חברי המשלחת יהודים מסורתיים ,והיו גם לא מסורתיים,
אבל כולם ללא יוצא מן הכלל קבלו את המפגש הזה עם הרבי
בהערכה רבה ,ובהתרגשות ואפילו התלהבות גדולה.
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מר יוסף לאוטנברג נפצע בקרב על ירושלים במלחמת השחרור בשנת
תש"ח ( .)1948הוא היה בין מייסדי ארגון נכי צה"ל ,ומייסד בית הלוחם
– מרכז שיקומי וחברתי לחיילים פצועים ולמשפחותיהם .הוא רואיין בתל
אביב בחודש מנחם אב תשס"ט (.)2009

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

השבוע לפני:
> תשי"ח ( — )1957במכתב לצעירי אגודת חב"ד
במונטריאול ,מפרט הרבי כמה הוראות ,וביניהן פתיחתו
של מחנה קיץ חדש לילדי מונטריאול והסביבה ,תוך
1
שהוא מדגיש את גודל הנחיצות וההכרח שבפעולה זו.
י' בכסלו
> תרצ"ו ( — )1935הרבי הריי"צ שלח לחתנו ,הרבי,
ששהה באותה עת בפריז ,טיוטה של "רשימת סדר
השתלשלות תורת החסידות" ,על מנת שיעבור עליה
ויגיה אותה לקראת פרסומה בקובץ "התמים" 2.י"ג
בכסלו
 1אגרות קודש ,כרך טז ,עמ' קמ
 2אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ ,כרך טו ,עמ' רכג

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
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ואז המשיך הרבי והדהים את כל הנוכחים בהצהרה הבאה:
"לכן גם כן אין דעתי נוחה מהשם שנותנים למישהו שהוא
'נכה' ,שזה מראה על משהו (של) נחיתות וירידה ,כי אם,
אדרבא צריך להדגיש את זה שהוא משהו מיוחד ומצוין על ידי
בורא האדם – שנתן לו כוחות מיוחדים ,יתירים על מה שישנם
לאדם מן השורה ,ולכן דוקא ביכלתו להתגבר על קשיים
ומניעות ,שאין ביכולת אדם מן השורה להתגבר עליהם .ולכן
הייתי מציע( ,כמנהג יהודי להעיר ולהציע גם בענינים שאינם
שלו )...שישנו השם ויקראו 'מצוינים בישראל' – אם מצוינים
על ידי המלחמה ,או מאיזו סיבה שתהיה .ואין זה רק שינוי
השם ,כי אם גם ביאור המצב לאמיתתו ,ולהדגיש על ידי השם
עצמו – שיש בהם משהו מצוין ומיוחד".
בשעתו ,גישתו של הרבי הייתה גישה מהפכנית של ממש.
בתור אדם שעסק כל חייו בתחום זה של סיוע לנכים ,אני יכול
לומר שלאורך השנים מילותיו אלו של הרבי היו נר לרגליי.
פגשתי אנשים שנפגעו בצורות הקשות ביותר – עוורים,
משותקים וכן הלאה – אך ,במעט שנשאר להם הם הגיעו
להישגים הכי גדולים שניתן להעלות על הדעת .מי שלא מכיר
את התחום הזו מתקשה להאמין שזה כך ,אבל הרבי תפס את
העניין הזה מיד ברגע שפגש אותנו ,והדברים שאמר דיברו
אלינו בצורה בלתי רגילה.
לקראת סיום דבריו אמר:
" המנהג הוא ,כשנפגשים . . .מושיטים יד אחד ליד
רעהו ,ולהראות על ידי זה שהם מתאחדים יחד .וכפי הרמז
שתורתינו ניתנה על ידי עשרת הדברות ,שהיו כתובים חמש
על לוח אחד וחמש על לוח השני ,וכשמתאחדים יד עם יד
– הרי זה חמש אצבעות עם חמש אצבעות ,וביחד זהו מרמז
ומזכיר גם כן על עשרת הדברות ,על עשרת המאמרות שבהם
נברא העולם ועל השגחתו של הקב"ה על כל אחד ואחת בכל
מקום שהוא נמצא .ולכן קודם צאתי וסיומי אתכבד לסיים גם
כן באמירת 'עליכם שלום' ".
אחר כך הרבי ירד אל הקהל עבר ולחץ ידיים עם כל אחד
ואחד מחברי המשלחת ,דבר שנאמר לנו שהוא נדיר ביותר.
זה היה מראה שקשה לתאר . . .והוא העניק לכל אחד מאתנו
אחד מהדולרים המפורסמים שלו .זה לקח לפחות שעה ,אולי
יותר ,אבל הרבי הקפיד לעבור בין כולם ולהתייחס אישית
לכל אחד.
מתוך הדברים שאמר לנו ,ומכל הגישה שלו כלפינו,
הרגשנו שהאיש הזה באמת אוהב אותנו ,שהוא מעריך את
הנכים שתרמו מגופם להגנת עם ישראל וארץ ישראל .ממש

חשנו בזה ,לאיש לא היה שום ספק בכך .הביקור הזה היה
משהו מיוחד במינו.

