
קביעות זמנית
הרב אברהם גליק

לחיי, ג העשרה  ובשנות  אוסטרליה,  במלבורן,  דלתי 
נסעתי לארצות הברית ללמוד בישיבה. תחילה נכנסתי 
בשנת תשכ"ד  אך  אוהיו,  בקליבלנד,  טלז  בישיבת  ללמוד 
חב"ד  שבמרכז  בישיבה  ביקורים  כמה  אחרי   ,)1964(
נמשכתי  שם.  ללמוד  לעבור  החלטתי  בברוקלין,  העולמי 
לרבי וללימוד החסידות. נוכחתי לראות את הרצינות של 
הבחורים בישיבת חב"ד ביחס ללימוד התורה, והתרשמתי 
הנהגתם;  את  שאפיינה  השמים  יראת  ממידת  עמוקות 

הרגשתי שזה המקום שבו אני רוצה ללמוד. 

למורה חב"דית מהעיר  נישאתי   )1968( בשנת תשכ"ח 
וורצ'סטר, מסצ'וסטס ועל פי הוראת הרבי, עברנו להתגורר 
ואילו  שלה,  ההוראה  משרת  אל  שבה  אשתי  בוורצ'סטר. 
התפקיד שלי כלל, בין היתר, הוראה בבית הספר, שיעורים 
מוסר  גם  הייתי  בקהילה.  נוער  פעילות  וארגון  למבוגרים 
שיעורים בחסידות ובמחשבת ישראל בכמה אוניברסיטאות 

בבוסטון.

 – באוסטרליה  משרה  התפנתה   )1970( תש"ל  בשנת 

בבית ספר חב"ד 'אהלי יוסף יצחק' – והוזמנתי על ידי הרב 
באוסטרליה,  חב"ד  של  הראשי  השליח  גרונר,  דוד  יצחק 
לשוב הביתה. שאלתי את הרבי וקיבלתי את הסכמתו ואת 

ברכתו למעבר.

אחרי שעניין זה סוכם ונסגר, והתחלנו את ההכנות שלנו 
לקראת המעבר לאוסטרליה, התחלתי לחוש שאני מדשדש 
ו'דורך במקום' בוורצ'סטר – סיימתי את הפעילויות שלי, 
במיזמים  להתחיל  ההוא  היה מתאים בשלב  ומאחר שלא 
חדשים, חשתי כמי שתלוי בין שמים לארץ, לא פה ולא שם 
– עדיין לא נסעתי בפועל, אבל מחשבותיי כבר היו נתונות 

במקום אחר.

את  הרבי, שיתפתי  עם  אז  לי  יחידות שהייתה  במהלך 
כי  קוראים  אנו  "בתורה  השיב,  והוא  בתחושותיי,  הרבי 
במהלך ארבעים השנים שבהן נדדו בני ישראל במדבר, הם 
היו חונים לעתים במקום מסוים במשך יממה אחת בלבד, 
את  מחדש  להקים  פעם  בכל  טורחים  היו  הם  זאת,  ועם 
בכך. התלמוד  כל המאמץ הכביר הכרוך  המשכן, למרות 
את  גם  וביניהן  הלכות,  כמה  מכך  מסיק  ב(  נה,  )עירובין 
העיקרון לפיו כאשר אדם מוצא את עצמו במקום כל שהוא, 
אפילו לזמן קצר – אפילו למשך יום אחד בלבד – הרי זה 

כאילו זהו מקומו הקבוע".

הרבי סיכם ואמר, "ממילא, כאשר יהודי נמצא במקום 
כל שהוא אפילו במשך יום אחד בלבד, צריך הוא להימצא 
שם באופן של קביעות, ולא כמי שעומד עם מזוודה ארוזה, 

מוכן לנסיעה".

הרבי לימד אותי לקח מאוד חשוב – הוא הבהיר לי שכל 
יום הוא הזדמנות שאותה אסור להחמיץ, וכך אכן השתדלתי 

לנהוג במהלך הימים האחרונים לשהותי בוורצ'סטר.

מטבע הדברים, הרב הרשל פוגלמן, שהיה שליח חב"ד 
שאנו  מהעובדה  במיוחד  מרוצה  היה  לא  בוורצ'סטר, 
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הרבי  של  החלטתו  את  בהשלמה  קיבל  הוא  אך  עוזבים, 
לשלוח אותנו לאוסטרליה. אחר כך, במהלך היחידות הבאה 
שהייתה לו עם הרבי, הוא שמע מהרבי דברים מעניינים 
בהקשר זה. "אני רוצה להודות לך באופן מיוחד", אמר לו 
הרבי. הוא הופתע לשמוע את הרבי מתבטא כך, שכן בדרך 
כלל דרכו של הרבי הייתה לדרבן את שלוחיו ותמיד לדחוק 
מה  "על  הגב.  על  להם  לטפוח  ולא  ליותר,  לשאוף  בהם 

בכלל מודה לי הרבי?", תהה הרב פוגלמן.

הרבי מיד המשיך והסביר: "לאחרונה הוריתי לזוג צעיר 
שיעזבו את וורצ'סטר ויעברו למלבורן. ציפיתי לקבל ממך 
זה. אך,  נגד מהלך  ומענות  מיני טענות  מכתב מלא בכל 
אני  תלונה,  שום  ללא  שלי  ההוראה  את  שקיבלת  מאחר 
שלהם  שההצלחה  לך  להבטיח  וגם  לך,  להודות  מבקש 

במלבורן תהיה טובה גם בעבורך בוורצ'סטר".

אנחנו   – כך  פוגלמן אחר  בכל פעם שפגשתי את הרב 
שהגעתי  פעם  בכל  עמו  ונפגשתי  טובים,  חברים  נשארנו 
ואומר,  אותי  מקניט  היה  הוא   – הברית  בארצות  לביקור 
יודע בדיוק מתי אתה עובד קשה, ומתי אתה  "גליק, אני 
שההצלחה  לי  אמר  שהרבי  מאחר  ומתרשל,  מתעצל 
שלך במלבורן תהיה טובה גם עבורי כאן. לכן, בכל פעם 

שהעניינים אצלי הולכים קשה, אני נזכר בך!"

וריכזתי  חב"ד  של  הספר  בבית  לימדתי  בהתחלה, 
תפקידי  הפך  שנים,  שלוש  כעבור  שונות.  נוער  פעילויות 
להיות יותר ניהולי – בתור רכז לימודי הקודש בבית הספר. 
חלק חשוב מהיום שלי הוקדש לטיפול בסוגיות משמעת 
של תלמידים, והתחלתי לחוש שאינני מנצל את זמני בצורה 
להיות  במקום  יכול.  שהייתי  ביותר  והפורייה  החיובית 

מחנך, הרגשתי שאני הופך יותר להיות סוג של שוטר.

אל  נכנסתי  כאשר  הברית,  בארצות  שלי  הבא  בביקור 
ותגובתו  אלה,  בתחושותיי  אותו  שיתפתי  ליחידות,  הרבי 
הייתה: "בין ל"ט המלאכות האסורות בשבת אנו מוצאים 
הכלל  השאלה:  מתעוררת  אולם,  'חורש'.  מלאכת  את  גם 
הוא הרי ש'המקלקל בשבת פטור', מאחר שזה לא נחשב 
למלאכה, וממילא זה לא אסור מהתורה. לפי זה, חרישת 
לכאורה  נראית  האדמה,  פני  ב'שבירת'  הכרוכה  שדה, 
כפעולה של קלקול, וממילא, לא אמורים להתחייב עליה 

משום מלאכה בשבת?

כדי  מקדים  הכרחי  שלב  הוא  שהחריש  היא,  התשובה 

שיוכלו לזרוע. אם האדמה לא תוכשר מראש ולא תיחרש 
כראוי, הזרעים פשוט לא יצמחו. ואם הזרעים לא יצמחו, לא 
תהיה חיטה, ולא יהיה לחם. הדבר נכון גם ביחס למשמעת 
יהיה  כדי שאפשר  מקדים  הכרחי  תנאי  זהו  הספר.  בבית 
של  למידה  להתקיים  יכולה  לא  ובלעדיו,  ולחנך,  ללמד 
ממש. אינך מבזבז את זמנך בטיפול במשמעת. ההיפך הוא 

הנכון, בכך אתה למעשה מאפשר הוראה ולמידה".

אותי,  להרגיע  הרבי  הצליח  בודדות,  מילים  באותן 
וללמד אותי לקח עמוק, והוא, כי משימה שעל פניה נראית 
תכלית  ומשרתת  ובונה,  מועילה  למעשה  היא  כשלילית, 
חיובית. בדיוק כמו הלקח הראשון שלימד אותי הרבי, גם 
לקח זה המשיך ללוות אותי, וסייע לי במידה רבה מאוד 

לאורך חיי המקצועיים והאישיים.

שנה,  חמישים  כמעט  מזה  באוסטרליה  חב"ד  שליח  גליק,  אברהם  הרב 
2007-( תשמ"ו-תש"ע  השנים  בין  במלבורן  קולג'  ישיבה  מנהל  שימש 
1986(. כיום הוא מלמד חסידות בישיבה גדולה, ב'אוהל חנה' וב'חדר לוי 

יצחק'. הוא רואיין בביתו במלבורן בחודש תמוז תשע"ו )2016(.
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 ההקדשות שלכם 
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

 לפרטים נוספים 
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
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השבוע לפני:

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

תשי"ט )1959( — במכתב להנהלת בית הספר לבנות   >
שסדר  לכך  בנוגע  הרבי  העיר  בצרפת,  רבקה'  'בית 
תורה,  בלימוד  להתחיל  צריך תמיד  בבית הספר  היום 
אפילו בימים קצרים ועמוסים כמו ימי שישי. הוא הציע 
השבוע,  לפרשיות  הקשורים  תורניים  נושאים  שילמדו 
את  עורר  גם  הרבי  תקופה.  באותה  החלים  לחגים  או 
הנהלת בית הספר לנקוט משנה זהירות בבואם לבחור 
הילד  נחשף  שאליהם  שלתכנים  מאחר  לימוד,  ספרי 
במנחם  ו'  בעתיד.1  עליו  חזקה  יש השפעה  בצעירותו, 

אב

ציין  הוא  הרבי,  שנשא  בשיחה   —  )1989( תשמ"ט   >
אלו,  בימים  החל  ז"ל,  האר"י  של  פטירתו  שיום  לכך 
ולהפצת  לפרסום  מסוגל  ויום  מתאימה  הזדמנות  הוא 

פנימיות התורה.2 ד' במנחם אב

אגרות קודש, כרך יח, עמ' תפג  1
ספר השיחות תשמ"ט, כרך ב, עמ' 619  2


