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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

לדעת להגיד
'אני לא יודע'
הרב אבא ברננסון

דלתי במשפחה אמריקנית יהודית טיפוסית – לא היינו
ממש שומרי תורה ומצוות ,אבל היינו מסורתיים.
למדתי בבית ספר ממלכתי ,ולמרות שהשתתפתי
בתכנית לימודי יהדות בשעות אחר הצהריים ,לא גיליתי
שום עניין ביהדות ,ומיד אחרי הבר-מצווה שלי ,הרגשתי
הקלה גדולה מכך שכבר לא אצטרך יותר להתעסק בכל
הנושא.
אחי הגדול ,ראובן ,שחזר בתשובה בתקופת לימודיו
באוניברסיטה ,ניסה להשפיע עלי ,אך אוזניי היו אוטמות.
בשעתו ,היהדות נתפסה בעיניי כמשהו שטחי ורדוד,
וכממוקדת בצורה מוגזמת בתקשורת חברתית ,ולא
הייתי מעוניין להקשיב לדבר מכל מה שהיה לו להגיד.
אולם ,כאשר עמדתי להתחיל את לימודיי באוניברסיטה
– ומעל ראשי ריחף איום הגיוס למלחמת וייטנאם –
התחלתי לשאול שאלות על משמעות החיים ,ופניתי אל
הדת לקבל תשובות .זה היה השלב שבו נזכרתי בדבר
אחד שעוד נשאר אצלי מהיהדות – תפילת 'שמע ישראל'

המכריזה על אחדותו של ה' – ופניתי אל אחי שסיפק לי
תשובות עמוקות ומעוררות מחשבה לשאלותיי.
ראובן ,שהצטרף לתנועת חב"ד בקראון הייטס ,השפיע
עלי להיכנס ללמוד בישיבת 'הדר התורה' ,ישיבת חב"ד
המיועדת למחפשי דרך כמוני ,כדי שאוכל לבחון אם אני
מעוניין לאמץ אורח חיים דתי.
כאשר נכנסתי לראשונה לישיבה בשנת תשל"א
( ,)1971הייתי בן שמונה עשרה .כעבור כמה חודשים,
לקראת יום הולדתי התשע עשרה ,זכיתי להיכנס ליחידות
פרטית עם הרבי ,כפי שהיה נהוג באותם ימים.
לקראת היחידות ,כתבתי מכתב שבו פירטתי את
שאלותיי ואת בקשותיי ,ובין היתר ,ביקשתי מהרבי
שיסייע לי לתקן את מה שהגדרתי כ"עברי האפל" .רציתי
להתעלות ולהתקדם מבחינה רוחנית ,וחשתי שאני זקוק
לדרך תיקון להתנהגותי בעבר.
תשובתו של הרבי לשאלה זו הייתה מאוד מעניינת.
למיטב זכרוני ,הוא אמר" ,אם אתה כזה אגואיסט ,עליך
לנצל תכונה זו כמנוף נגד עצמה .למשל ,אם אתה רואה
מישהו שלומד טוב יותר ממך ,עליך לומר לעצמך' ,אני
בוודאי מסוגל ללמוד יותר טוב ממנו' ,ואז לך ועשה כך
בפועל" .הוא הסביר לי שכאשר היצר הרע שלי יקלוט
שאני מנצל את האגו שלי לטובה במקום לרעה ,הוא יניח
לי לנפשי.
תוך כדי שהרבי דיבר אלי ,חשתי כאילו אין עוד איש
בכל היקום כולו – כאילו דבר לא היה קיים בעולם חוץ
מאשר הרבי ואני .והרגשתי שהרבי קולע אל המטרה
במדויק בכל הנוגע להבנה שלו אותי ואת בעיותיי.
הוא דיבר מהלב ,והמסר שלו עשה עלי רושם עמוק.
אמרתי לעצמי" ,אתה חייב להשתפר" .אז כבר ידעתי
שדרכה של חב"ד הייתה דרך של ענווה ,של התבטלות
בפני הרצון האלוקי .לכן ,אם אני אגואיסט ,מלא יהירות
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בסיוע חברי

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:
> תשכ"ב ( — )1962קבוצת תלמידים מישיבת "אחי
תמימים" בווסטר ,מסצ'וסטס ,נכנסה ליחידות אצל
הרבי ,ובמהלכה הציגו בפני הרבי דגם של המשכן
מעשה ידיהם .הרבי הודה להם על ההזדמנות לראות
את הדגם ,ובירך אותם שיזכו לראות את ביאת המשיח
ובניין בית המקדש השלישי .הרבי הוסיף ואמר כי על
פי דברי חז"ל שהמשכן שנעשה במדבר גנוז עד ביאת
משיח ,אז ישוב ויתגלה כחלק מבית המקדש השלישי,
הרי הם יוכלו אז להשוות בין הדגם שלהם לבין המקור.
הרבי סיים ובירך אותם שעד אז יזכו ללמוד בהתמדה
ובשקידה את כל המצוות הכתובות בספר התורה ,שהיה
מונח בארון הברית בקודש הקודשים ,לבו של המשכן
והמקדש 1.י"ט בסיון
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העולם זקוק לך ולתפילין שלך:
הצטרף כעת Tefillinwrapp.com
ארבעים ואחד אנשים משתפים
ברגעים מעוררי השראה על הרבי מליובאוויטש,
מתוך מיזם התיעוד ההיסטורי ׳המפגש שלי עם הרבי׳.
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ההקדשות שלכם
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.
לפרטים נוספים
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
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וגאווה ,אני חייב לעשות משהו בנידון .מאותו יום והלאה
השתדלתי לעבוד על מידותיי ,ואני ממשיך לעשות זאת
מאז.
ארבעים שנה אחרי אותה יחידות קלטתי מה המסר
שהרבי ניסה להעביר לי בשלב כה מוקדם בלימודיי
התורניים ,כאשר הייתי עדיין צעיר לימים ,ואפילו לא
הייתי בטוח שאני
אכן מעוניין להמשיך
ולהישאר בישיבה.
אני חושב שהוא
לימד אותי לקח
לחיים .הוא אמר,
"אתה חייב להבין
שה' הוא טוב ,ושהכל
בא ממנו ,ולכן כל מה
שאתה חווה במהלך
חייך – אפילו דברים
שנראים כשליליים,
המידות
ואפילו
ותכונות האופי הלא טובות שלך – אינם שליליים בכלל,
אלא כל אלה הם הזדמנויות .כל דבר אפשר לנצל כמנוף
שיסייע לך להגיע לטוב הנעלה ביותר".
אחרי כמה שנים בישיבה ,רציתי מאוד לשתף גם
אחרים במבט המהפכני הזה שגיליתי על אלוקים ,על
התורה ועל העולם ,אך ככל שניסיתי עדיין לא הצלחתי
בהעברת המסר .אנשים שאתם שוחחתי הגיבו כאילו כל
העניין הזה זר להם; הם אפילו לא היו מוכנים לשקול
את העניין.
במהלך יחידות פרטית נוספת שהייתה לי בהמשך,
ביקשתי מהרבי ברכה להשתפר ולהצליח יותר בהפצת
היהדות ,וגם ביקשתי את עצתו כיצד לענות על שאלותיהם
של אנשים בצורה כזו שתסיר מהם את הספקות ותסייע
להם להתקרב אל ה' ולתורתו מתוך שמחה.
בתגובה אמר הרבי" ,אחרי כל שינוי בחיים אדם חייב
לגלות סבלנות ,במיוחד אחרי שינוי כה גדול ומשמעותי
כמו קבלת עול מצוות".

אני מזכיר שהיה זה כבר כמה שנים מאז שהפכתי
לתלמיד מן המניין בישיבה ,ועדיין הרבי אמר שעלי
לגלות סבלנות.
אחר כך הזכיר הרבי כדוגמה את פרשן התורה הדגול
מהמאה האחת עשרה ,רש"י ,ואמר" ,בפירושו ,כותב
רש"י לפעמים 'לא ידעתי מה פירושו' .מדוע רש"י טורח
לכתוב זאת?" שאל הרבי ,ואז סיפק בעצמו את התשובה:
"הוא לא עושה זאת כדי להוכיח לנו עד כמה הוא עניו;
אלא ,כל דבר שרש"י כותב נועד ללמד אותנו משהו.
ומכאן אנו לומדים שאם איננו יודעים את התשובה,
לפעמים מספיק לומר' ,לא ידעתי'".
כך העביר לי הרבי את המסר שלא משנה מהו מעמדי
ומצבי האישי ,אם אני מבקש להנחיל לאחרים אמת ,אזי
באמצעות גישה צנועה וכנה אצליח ואגיע רחוק הרבה
יותר.

