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תקופת לימודיי בישיבת חב"ד המרכזית ב770-
איסטרן פארקוויי שבברוקלין ,חליתי במחלת
הפוליו (שיתוק ילדים) .היה זה בשנת תשט"ו (,)1955
באותה שנה שבה הרופא היהודי-אמריקאי יונה סאלק
פיתח את החיסון נגד שיתוק ילדים ,אך זה קרה מאוחר
מדי בשבילי .אני חטפתי את המחלה בצורה קשה,
שהתחילה מצינון ,אך משם הלכה והתדרדרה.
שיתוק ילדים ,עבור מי שצעיר מדי מכדי לזכור,
הייתה מחלה מדבקת שמאז מוגרה לחלוטין בעולם
המערבי ,אך בעבר הביאה למותם של רבים .היא גרמה
לפגיעה חמורה במערכת העצבים ,כך שהחולים לא
היו מסוגלים ללכת או אפילו לנשום בכוחות עצמם,
והטיפול המקובל בשעתו היה להכניס את החולה
למכונת הנשמה מלאכותית הקרויה ריאת ברזל,
ולקוות לטוב.
נלקחתי למרכז הרפואי ברחוב קינגסטון ,שכבר אינו
קיים היום ,אך בשעתו היה המרכז הרפואי המרכזי
למחלות מדבקות .הוכנסתי לתוך ריאת ברזל ,שנראית
כמו דוד מים ענקי ,כשרק ראשי בולט החוצה .ריאת
הברזל הזו מילאה את תפקידם של שרירי החזה
המשותקים שלי ,ובאמצעות הכיווץ המלאכותי שלה
הגיע חמצן אל גופי .אך הייתי מאוד מאוד חולה.
לרופא שטיפל בי היה סגנון דיבור יהיר ובוטה ,והוא
אמר לאבי ולאחי" ,רק אלוקים יודע אם הוא ישרוד את
שתים עשרה השעות הקרובות".
כששמעו זאת ,מיהרו אבי ואחי להיכנס למשרדו של
הרבי וסיפרו לו על האבחנה שנתן הרופא .אך הרבי
בתגובה החווה בידו בתנועת ביטול ,וקבע" ,הוא יאריך

ימים יותר מהרופא" ,והרעיף עלי ברכות לרפואה
שלמה.
החזקתי מעמד מעבר לשתים עשרה השעות שצפה
הרופא ,אך נותרתי מרותק לריאת הברזל .שלושה
מחבריי מהישיבה – קהת וייס ,מוטל זאיאנץ ובערל
בוימגרטן – קיבלו הוראה מהרבי לבקר אותי מדי יום
כדי לוודא שאני מקבל אוכל כשר וכדי להניח אתי
תפילין .כאשר הרופא ראה אותם ,הוא אמר להם" ,חבל
לכם לטרוח למענו ...פשוט תניחו לו למות בשקט" .הם
דיווחו על כך לרבי ,שחזר ואמר להם את מה שאמר
לאבי ולאחי" ,הוא יאריך ימים יותר מהרופא".
ולמרבה הטרגדיה ,זה בדיוק מה שקרה .כעבור
יומיים אותו רופא נדבק בעצמו בחיידק הפוליו ,ומת
תוך זמן קצר.
נשארתי בריאת הברזל לכל אורך חודשי הקיץ – סיון,
תמוז ,אב ואלול – ואחר כך העבירו אותי למרכז רפואי
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הכוח לחבר באמת!

הרב יחיאל זיסקינד עסק בתחום השגחת כשרות ,במסגרת מערכות
הכשרות של איגוד הקהילות האורתודוקסיות ושל ועד הרבנים של
קווינס ,עד לפטירתו בשנת תשע"ב ( .)2012הוא רואיין בחודש אדר א'
תשע"א (.)2011

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:
> תשי"ד ( — )1954הרבי סיפר שבשנים הראשונות
לנשיאותו של אדמו"ר הריי"צ ,כתב לו פעם אחד מזקני
ונכבדי החסידים בתלונה על כך שהוא אינו מקבל
מענה למכתביו ,באותה תדירות שבה חסידים צעירים
ופשוטים ממנו מקבלים מענה .אדמו"ר הריי"צ הסביר
לו שמאחר שבתקופתנו העיקר הוא המעשה בפועל,
לכן הוא נותן קדימה למכתבים שמהם עשוי לצמוח
עניין מעשי בחיזוק התורה והמצוות ,וכך יוצא שלעתים
דווקא חסידים צעירים ,אך חדורי מרץ והתלהבות של
עשייה ,יקבלו קדימה במענה .הרבי אמר שההוראה
מכך היא שעל כל אחד ,מבלי הבט על הגיל הרשום
ב'פספורט' ,למצוא את ה'צעיר' שבו ,כלומר את אותם
כוחות רעננים ונקיים שטרם הזדהמו בהנחות העולם
הזה ,בספיקות ובדברים בטלים ,ולנצלם כדי להפוך
באמצעותם את מצבו מן הקצה אל הקצה 1.י"ב בתמוז
 1תורת מנחם ,כרך יב ,עמ' 111-109
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באי הסעד (הקרוי כיום אי רוזוולט) להחלמה .במהלך
תקופה זו ,בכל פעם שהרבי חילק יין מהגביע שלו
במהלך חלוקת 'כוס של ברכה' במוצאי אחד החגים,
הוא תמיד העניק לאבי יין גם עבורי ,כדי שיביא אותו
אלי.
בחסדי ה' ,בסופו של דבר החלמתי ,אף שזה לקח
למעלה משנתיים ,כשאחר כך עוד נאלצתי להשתמש
בכסא גלגלים למשך תקופה ,ולאחר מכן היה זמן מה
שלא הייתי מסוגל ללכת ללא קביים .הייתי עדיין בכסא
הגלגלים כאשר בני משפחתי ליוו אותי חזרה לישיבה.
בזמן שהיינו עדיין במבואת הכניסה של  ,770חלף
הרבי על פנינו בדרכו לבית הכנסת לתפילת ערבית.
כאשר הוא הבחין בנו ,הוא מיד הסתובב והזמין אותנו
להיכנס אליו למשרד.
במהלך אותה יחידות אמר לי הרבי" ,לדעתי אתה
תחלים לגמרי" ,ואחר כך הוא שאל אותי לפתע" ,ר'
יחיאל ,מה אתה עושה בנוגע למציאת שידוך?"
"האם הרבי מתכוון כעת?" שאלתי בפליאה .הנה
אני רק זה עתה יצאתי משיקום ,מסתובב בעזרת כסא
גלגלים ,והרבי מורה לי לחפש בת זוג?!
"חד משמעית" ,אמר הרבי ,כשחיוך על פניו" .לא
ברגע זה ממש .כעת אמצע הלילה ,ולכן קצת מאוחר.
אבל מחר כדאי שתתחיל לקדם את העניין".
"אבל יש לי חובות" ,טענתי ,והסברתי שלאחרונה
רכשתי רכב ,ובוודאי שאין לי הכנסה מספקת כדי
לפרנס אישה ומשפחה.
על כך הגיב הרבי" ,אל תדאג .הקב"ה זן ומפרנס
שניים וחצי מיליארד בני אדם בעולם; בוודאי שהוא
יוכל לדאוג לעוד כמה".
בשלב זה שאל אבי" ,האם כוונת הרבי שיתחיל
להתעניין בשידוך במצבו הנוכחי?"
לעולם לא אשכח את תשובתו המדהימה של הרבי:
"מצבו ברור וגלוי .הנערה תוכל להחליט אם זה מתאים

לה או לא .אבל אני יודע על מקרים שבהם יש בעיות
שאינן ברורות וגלויות ,ואנשים לא נוהגים בפתיחות
אלו עם אלו .במצבו אין מה לחשוף ,זה מה שיש".
ואז הרבי פנה אלי ואמר" ,זה יהיה עוד צעד אחד
במסע שלך .כשם שהקב"ה סייע לך לשרוד ,כך הוא
יסייע לך גם להתחתן".
קשה להאמין ,אך ממש יום למחרת ,התקשרה מישהי
אל דודתי ואמרה שראתה אותי ושהיא חושבת שיש
לה שידוך מתאים עבורי – נערה שגם היא החלימה
משיתוק ילדים.
שמה היה לאה לדרמן ,והיא אכן הפכה להיות אשתי,
ואם ארבעת ילדינו.

