ב“ה

הסיפור
שלי
סיפור מעורר השראה
לשולחן השבת

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

ג

ערב שבת פרשת יתרו
י"ז שבט ,תשע"ח |  2בפברואר2018 ,
גיליון מס' 138

הפגישה שנמשכה
ארבעים וחמש שנה
מר אברהם אינפלד

דלתי בדרום אפריקה ,בן למשפחה שהייתה מעורה
בתחום החינוך היהודי .אף שלא היו דתיים ,הוריי
היו מעורבים בהקמת בית הספר היהודי הראשון בדרום
אפריקה ,שבו אני התחנכתי.
בשנת תשי"ט ( ,)1959זמן קצר אחרי שסיימתי את
לימודי התיכון ,עליתי ארצה .בישראל למדתי היסטוריה
של עם ישראל ,מקרא ומשפטים ,ובמקביל גם התחלתי
לשמור שבת ולהקפיד על קיום מצוות .בסופו של דבר
השתלבתי בעבודה במסגרת הסוכנות היהודית ,ונשלחתי
כנציג הסוכנות לארצות הברית.
בארה"ב הוצבתי במשרד הסוכנות בבולטימור,
ובמהלך שהותי שם הגיע יום אחד אישיות מאוד נכבדה
לביקור מהארץ ,ואני התבקשתי ללוות אותו אל פגישתו
עם הרבי מליובאוויטש .אישית לא פגשתי עד אז מעולם
את הרבי ,אף שכמובן שמעתי עליו – אין הרי יהודי שלא
שמע על חב"ד או על הרבי.
אותו אורח חשוב מישראל – שאת שמו אני מנוע
מלחשוף – לא היה אדם שומר תורה ומצוות ,אך היה לו

חשוב לנהוג על פי כל הכללים המקובלים בעת פגישתו
עם הרבי ,ולשם כך התבקשתי לסייע.
הגענו למרכז חב"ד העולמי בשכונת קראון הייטס
בברוקלין ,ניו יורק ,שם התקבל אותו אדון מישראל
בכבוד רב ,והוכנס לחדרו של הרבי ,בעוד אני המתנתי
לו מחוץ לחדר .כעבור כמחצית השעה הוא יצא ואמר לי
שהרבי מבקש לשוחח עמי .אמרתי לו" ,בוודאי יש כאן
איזו טעות .אין שום סיבה שהרבי ירצה לשוחח איתי".
אך הוא התעקש שאכנס.
לפני שאספר על מה שאירע במשרדו של הרבי,
אני חייב להקדים ולציין כי זמן קצר לפני אותו ביקור,
קיבלתי החלטתה לעזוב את עיסוקי בתחום החינוך
היהודי ,והתקבלתי לתפקיד ניהולי בחברה חדשה
בישראל שהייתה בשלבי הקמה.
משום כך ,נדהמתי כל כך ממה שהתרחש בהמשך.
נכנסתי לתוך החדר ,והרבי עמד שם .חשתי מיד שאני
ניצב במקום של גדולה .קשה לי לתאר את ההרגשה של
להיפגש פנים אל פנים עם הרבי – אני יכול רק לומר
שהיה זה רגע נדיר בחיי .חשתי כיצד נוכחותו של הרבי
ממלאת את החדר כולו ,והרגשתי את האהבה שקרנה
מעיניו .הוא נטל את ידי ואחז אותה בין שתי ידיו ,ואז
אמר לי ביידיש" ,אברהם ,בלייבט אין חינוך – אברהם,
הישאר בחינוך".
אין לי שום מושג כיצד יכול היה הרבי לדעת כי
בתחילת אותו שבוע חתמתי על חוזה העסקה חדש,
מתוך כוונה לעזוב את שדה החינוך .אולם ,האופן שבו
הפציר בי להישאר ולהמשיך בעשייה החינוכית ,מתוך
אכפתיות וחמימות שכזו ,נגע בי וריגש אותי עמוקות,
והשפיע עלי בעוצמה רבה ביותר.
גם האורח הנכבד התרשם מאוד .אחר כך הוא שב
ואמר לי כמה פעמים" ,יש פה משהו מיוחד" .אני חייב
לציין כי ,מתוך היכרותי עם אותו אדם ,היה זה חריג
למדי לשמוע מפיו קביעה מעין זו.
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מר אברהם אינפלד הוא מייסד מלי"ץ ,מהוגי ומקימי תכנית 'תגלית'
ו'ערבים' .בין השנים תשס"ג-תשס"ה
ויו"ר לשעבר של 'הפורום הישראלי' ֵ
( )2005-2003הוא כיהן כנשיא ארגון הלל הבינלאומי .הוא רואיין בחודש
אלול תשע"ד (.)2014

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי
ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה
הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:
> תש"ד ( — )1944בקשר ליום חמישה עשר בשבט,
ראש השנה לאילנות ,מבאר הרבי במכתב את ההוראה
המיוחדת הנלמדת מהאילן :כשם ששלימות האילן היא
דווקא בהיותו נושא פירות ,כן הוא גם באדם ,שתכלית
המעלה הוא לא להסתפק בעבודתו עם עצמו ובהישגיו
האישיים בלבד ,אלא גם להשפיע חיובית על אחרים,
ולסייע להם לזהות את התכלית שלשמה נבראו 1.כ"א
בשבט
> תשכ"ו ( — )1966הרבי כותב במכתב כי לדעתו אסור
לממשלת ארצות הברית להתערב בשום דרך בפרטי
תהליך השחיטה היהודית ,אפילו לא בדבר שאינו נוגד
בפירוש את השולחן ערוך ,כיון שהתערבות שכזו מהווה
הפרה של עקרון חופש הדת במדינה 2.י"ז בשבט
 1אגרות קודש ,כרך א ,עמ' רמז
 2אגרות קודש ,כרך כד ,עמ' עה

ההקדשות שלכם
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.
לפרטים נוספים
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
כתבו לנוsipursheli@jemedia.org :

מודפס ומופץ באה"ק ע"י צעירי אגודת חב"ד  /המרכז לעזרי שליחות טל' 03-373-1777

אחרי ששבתי הביתה ,ביטלתי את החוזה עם אותה
חברה ישראלית .אשתי יכולה להעיד כי במשך החודשיים
או שלושה שאחר כך הייתי ממש בעננים .למפגש עם
הרבי הייתה השפעה כבירה עלי ,על אף שהוא ארך
רגעים אחדים בלבד.
אני כמובן שלחתי אחר כך לרבי מכתב תודה ,ובו
שיתפתי אותו בהחלטתי להישמע לעצתו .זכיתי לקבל
מענה דרך המזכירות ,שהרבי שולח לי את ברכותיו.
בסופו של דבר ,אכן הקדשתי את מרצי לחינוך יהודי
במשך ארבעים וחמש השנים הבאות .שבתי ארצה ,שם
הקמתי מוסד בשם מלי"ץ – מכון לחינוך יהודי ציוני,
ועבדתי עם עשרות אלפי צעירים מישראל ומהתפוצות,
וכן בעבודה חינוכית במסגרת צה"ל .בסופו של דבר,
בחודש אייר תשס"ג ( ,)2003התמניתי לנשיא ארגון
'הלל' ,ארגון הסטודנטים היהודיים הגדול בעולם ,עם
נציגויות בקמפוסים של מכללות ואוניברסיטאות בכל
רחבי תבל.
כששבתי לארצות הברית כדי לעבוד במסגרת ארגון
הלל ,פנו אלי כמה מראשי הסניפים שם והתלוננו על כך
שחב"ד מתחרים בהם בקמפוסים .אולם ,אני לא הצלחתי
להבין כיצד ייתכן שמישהו בכלל יתייחס לחב"ד כאל
'מתחרים' .בסופו של דבר ,הרי לולא הרבי – מנהיגה
של תנועת חב"ד – לא הייתי ממשיך לעסוק כלל בתחום
החינוך ,ולא הייתי מתמנה לנשיא ארגון הלל.
מעבר לכך ,חשתי בכל מאודי כי כל מי שעוסק בתחום
של חינוך יהודי חייב לראות בתנועת חב"ד שותפים.
אפילו אם יש מי שחלוקים על חב"ד בנושא כזה אחר,
הם בוודאי לא יחלקו על כך שהאהבה הכנה לכל יהודי
היא חלק מאוד מהותי בדרכה של חב"ד.
לכן ,אני סבור שאחד התפקידים שלי במסגרת פעילותי
בהלל היה לנסות לשנות את מערכת היחסים בין הלל
לבין חב"ד ,ונדמה לי שהצלחתי בכך .הצלחתי להראות
שאם מתעוררת בעיה כלשהי אפשר לפתור אותה ,שכן,
כאשר יש רצון לעבוד יחד ,אפשר לעבוד יחד.
זו הייתה התוצאה של אותן דקות ספורות שבהן
ביליתי בחברתו של הרבי – הדקות הבודדות שבהן
ניצבתי בכפיפה אחת עם גדולה אמיתית ,נתקבלתי
באהבה ובחום ,ובמהלכן שונה לחלוטין כל מהלך חיי.
על כך אהיה אסיר תודה לנצח.
הייתי מבקש רק להוסיף שבעיניי ,הייתה לרבי

ייחודיות לעומת מנהיגים יהודיים אחרים .הוא הקים
תנועה המבוססת על אהבה וחסד – תנועה שמצליחה
לאט אבל בטוח לשנות את פני יהדות העולם .היהודים
הם עם שכרת ברית עם בורא העולם ,והרבי העביר
לחסידיו את המסר לפיו אהבתם כלפי בני העם הזה
חייבת להיות בלתי מוגבלת.
בהלל היינו משקיעים שעות על גבי שעות בניסיון
לאמן אנשים בשיטות שונות ,כיצד לעבוד עם הסטודנטים
בקמפוסים ,אך שום דבר אינו יכול להשתוות להשפעה
שיש לרב חב"די ולאשתו כאשר הם פותחים לרווחה את
ביתם בפני הסטודנטים ,ומקבלים אותם באהבה ובחום
כנים .זה לא משהו שיכול לבוא כתוצאה מאימון .זה
חייב להיות נטוע ומושרש בלב ובנשמה .וזה מה שהרבי
פעל.

