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מחשבה יהודית בעידן הגאולה
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וחסידשגריר
חודש טבת, החודש בו החל המצור על ירושלים, הוא הזדמנות 

מעולה להכיר את דיוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית בבירת 
הנצחית של עם ישראל - ירושלים • הקשר ההדוק עם שליח 

הרבי, ה'חברותא' בספר יהושע, העברת השגרירות וברכת הרבי 
שמלווה אותו תמיד • פרופיל 

להתמודד עם ספיקות
אגרות קודש / ממכתביו של הרבי

חמישה דברים שצריך לזכור
הבחירה שלי / מירי שניאורסון

הרואה למרחוק
סיפור עוצר נשימה בלב ארגנטינה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



של אתר צה"ל באביב האחרון, בסקר 
התבקשו החיילים לבחור מהו הביטוי 

הצה"לי        ביותר בעיניהם. 
בעוד "חזל"ש", "צהוב", "רות" ו"שפצו"ר" נותרו מאחור, 

ניצחה בפער ניכר הקריאה "עד מתי?".
"עד מתי?" היא זעקה צה"לית, אך לא רק, היא בעיקר צעקה 

יהודית: צעקה המלווה את עמנו אלפיים שנות גלות, צעקה אשר 
בלב ליבה האמונה שהטוב חייב לבוא. 

"עד מתי?" היא לא רק קריאת החייל המביט אל אופק 
השחרור, היא גם הרבה יותר מקשקוש על קיר הפילבוקס. "עד 

מתי?!" היא צעקת כל יהודי - מאיראן עד אריזונה, מקוזומל 
ועד אילת - הנושא ידיו ועיניו לשמיים ומבקש לחזות סוף סוף 

בהתגלות המשיח ובגאולה השלימה.

החיים רצים. עבודה, משפחה, קריירה, זוגיות, ילדים. אנחנו 
עסוקים וכמעט לא מוצאים זמן לנשום ולחשוב מעבר, עד שזה 

תופס אותנו - תאונת דרכים מחרידה שמקפחת חיים של אם 
טריה ותינוקת בת שבועיים או שיחת טלפון המבשרת על מחלה 

ארורה של חבר קרוב. 
הצער מפלח אז את הלב, הראש מתפוצץ מרוב כאב. הנשמה 

האלוקית שלנו מסרבת לקבל את הצרות כמובנות מאליהן, 

מתמרדת נגד ההנחה כי כך דרכו של עולם, ועם או בלי מילים 
פורצת הצעקה - עד מתי?!...

אנחנו מסתובבים בעולם, פוגשים חב"דניקים עם אור בעיניים 
ושואלים את עצמנו: מאיפה הכח? מניין האהבה והאנרגיה 

לנתינה האינסופית? התשובה היא - "עד מתי?!".
את תודעת ה"עד-מתי?" תובע הרבי מכל אחד מחסידיו 

והיא זו שיוצרת אהבה ללא גבולות: לא רק אהבת ישראל כאן 
ועכשיו - עם הרגשה חמה וארוחה כשרה - אלא אהבת ישראל 

שחוצה מסגרות של זמן ומקום. אהבה של מחוייבות עמוקה 
ואמיתית לפתרון אמיתי לצרותיו הגשמיות והרוחניות של כל 

יהודי, גם אם אף פעם לא ראינו אותו. אהבה שמניעה לפעולה, 
שלא נותנת לישון בשלווה עד שלציון יבוא גואל ולכל צרותינו 

ייאמר די.
צום עשרה בטבת בתחילת החודש, המציין את תחילת המצור 

אשר הוביל לכיבוש ירושלים וגלות תעם ישראל, מהווה עבורנו 
תזכורת מעולה - לעצור ולחשוב, לעצור ולצעוק, לעצור 

ולהוסיף עוד מעשה טוב לזירוז בואו של המשיח.
אז, נפגוש סוף סוף את הרבי, מלך המשיח, ונאחל לו מכל 
הלב: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מו"ל: ניידות חב"ד בארץ הקודש
יו"ר: הרב דוד נחשון

ניהול והפקה: הרב אלימלך טאלר
עריכה: מנחם מילר
הגהה: בלומה נחשון

mamre :עימוד ועיצוב
freepik&flaticon :אלמנטים גרפיים

מנויים: *3770 | פרסום: 03-7508215 
olamot.m@gmail.com :דוא"ל

חשוב: יש לשמור על קדושת הגליון!

רופא, פילוסוף, ומאמין!
מעמיקים / על הקשר בין יוסף והרמב"ם

לא אגדה, חובה!
טעימה מ'משנה-תורה' של הרמב"ם 

לתורת סיני דרוש מפקד!
רשמים ממפגש אישי עם הרבי / גאולה כהן ז"ל

להתמודד עם ספיקות
אגרות קודש / ממכתביו של הרבי

הסתלקות הצדיק
שירת חיינו / צבי יאיר

ילד הפלא שהיה למנהיג על־זמני
בעקבות מועדי השנה / מעניין ועכשווי

חמישה דברים שצריך לזכור
הבחירה שלי / מירי שניאורסון

הרואה למרחוק
סיפור עוצר נשימה

שגריר וחסיד!
שגריר ארה"ב מר דייויד פרידמן / פרופיל

מנחם מילר
על המפתן

משיח נאו!

מה בפנים?
התוכן
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טֵבֵת

בחודש טבת, הרביעי בלוח השנה היהודי, מצויין צום 'עשרה בטבת' 
- היום בו החל המצור על ירושלים בתקופת הבית הראשון. בנוסף, 

חלים בו חלים ימי הפטירה של הרמב"ם )כ' בטבת( והאדמו"ר הזקן - 
רבי שניאור זלמן, בעל התניא )כ"ד בטבת(.

ע"פ דברי הרבי מליובאוויטש מלך המשיח, שבת 'ויחי', עשרה בטבת תשנ"ב - 1992

בחודש טבת, "הגוף נהנה מן הגוף": במובן הפיסי - כתוצאה 
מהקור והצינה; אך גם במובן הרוחני - הנאה )כביכול( של 

הקב"ה מכל אחד ואחת מישראל. מצב אשר יתממש בעיקר 
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.



רופא,
פילוסוף,
ומאמין!

קראת סיום החודש, בכ' ל
בטבת )17/1(, נציין את 

יום ההילולא של אחד 
האישים המפורסמים 

והנערצים ביותר בעם 
היהודי: רבי משה בן 

מימון, המוכר יותר בראשי-התיבות של 
שמו: הרמב"ם. 

מנהיג משכמו ומעלה, גאון אדיר 
בתורה, ובמקביל - רופא דגול ובקי 

במדעים רבים.
די אם נזכיר כי הוא הרב היחיד אשר 

דיוקנו התנוסס על כסף ישראלי, כדי 
להוכיח כי גם מי שלא רואים עצמם 

סרים למרותם של רבנים, מעריצים את 
האישיות ואת חותמה העמוק בהיסטוריה 

היהודית.

ילדות קשה
כאשר מתוודעים לקורות חייו של 

הרמב"ם, אי אפשר להתעלם מהדמיון 
המשמעותי ביניהם לבין קורות החיים 

של ענק-רוח קדום יותר, אשר על 
קורותיו נקרא בתורה במהלך החודש: 

יוסף הצדיק.
הרמב"ם חווה ילדות קשה: אמו נפטרה 
סמוך ללידתו והוא גדל בחיק אם חורגת. 

בהמשך, נדדה משפחתו מארץ מגוריה, 
ספרד וחצתה ימים ויבשות, מאימת 

פונדמנטליסטים מוסלמים.
דומות להן גם חוויות הילדות של יוסף 

הצדיק: אמו רחל נפטרה בהיותו כבן 
שש והוא גדל בחיק אם חורגת - בלהה. 
הנדודים היו גם מנת חלקו: בתחילה, עם 
כל המשפחה, מחרן לארץ כנען, ולאחר 

מכן - לבד בנכר, עת נמכר על ידי אחיו 
ועבר מיד ליד.

שני נתונים אלה - העדר אהבת 
אם אמיתית, וחיי נדודים - הם מתכון 

מושלם לכאורה לצמיחה מרדנית וגידול 
פרא. אולם גם יוסף וגם הרמב"ם 

שברו מוסכמות, התמודדו עם הקשיים 
והתפתחו לדמויות משכמן ומעלה.
 לעיקר התהילה הגיע הרמב"ם 

במצרים. בה סיים את יצירתו 
המונומנטלית 'משנה תורה' - החיבור 
ההלכתי היחיד המקיף את כל תחומי 

התורה, כולל אלה המעשיים רק בימות 
המשיח. שם גם הגיע למעמד רם כרופא 
חצר המלוכה. בדומה ליוסף, אשר הגיע 

במצרים למעמדו הרם כמשנה למלך 
ונותר מאידך דבק באלוקיו, למרות 

תפקידו המכובד בממלכה עובדת 
אלילים.

התורה מספרת על דאגתו הכנה של 
יוסף כלפי משפחתו המורחבת, אשר 

היוו באותה עת את כל עם ישראל. גם 
בהנהגתו של הרמב"ם ניכרה דאגה כנה 

לכלל העם. ניתן להיווכח באכפתיות 
שלו באיגרותיו המפורסמות: 'איגרת 

השמד' המעודדת את לב האנוסים 
שנלכדו ברשת ה"אלמווחדים" - אותם 
פונדמנטליסטים מוסלמים מהם נמלטה 

משפחת הרמב"ם; ו'איגרת 
תימן' - המרוממת את רוחם 

של בני תימן, בעקבות 
התמודדותם המרה עם משיח 

השקר אשר הפיל המונים 
בפח אמונת סרק; ו'איגרת 

תחיית–המתים' - המעמידה 
אל נכון את הגדרת האמונה 

של כלל ישראל בחזון אחרית–הימים.

אמונה מוחשית
גם בקבורתם של שני אישים דגולים 

אלה קיים דמיון: יוסף ציווה לפני מותו 
כי בבוא העת, יעלו בני ישראל את 

עצמותיו ממצרים לארץ ישראל ויקברוהו 
בה. גם הרמב"ם נקבר, על-פי רצונו, 

בארץ ישראל.
חז"ל מסבירים, כי צוואת יוסף נבעה 

מאמונתו בתחיית המתים. הוא ידע כי 
המתים בארץ ישראל יקומו ראשונים 

לתחייה, ורצה להיות בין "המרוויחים" 
זמן נוסף במחיצת המשיח.

אמונה מוחשית דומה בתחיית המתים 
ובגאולה בכלל, בולטת, כאמור, גם 

בחיי הרמב"ם - ברצונו להיקבר בארץ 
ישראל, באיגרת תחיית המתים שכתב 
ובהיותו פוסק ההלכה היחיד המתייחס 

לאחרית הימים כמו לימי הגלות.
אמונה כזו נדרשת מכל יהודי. כל אחד 
מאתנו צריך ללבותה בעצמו בדרכם של 

יוסף והרמב"ם. להאמין בבוא הגאולה 
האמיתית והשלימה תכף ומיד ממש 

כנבואת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח.
רב כוחה של האמונה להצעיד אותנו 

במהרה להתגשמות חזון הגאולה.

קברו של רבי משה בן מיימון, הרמב"ם, בעיר טבריה | בעיגול מימין: הציור המיוחס לו
Deror avi :צילום

דרוש עיון
מעמיקים

כאשר מתוודעים 
לקורות חיי הרמב"ם, 
אי-אפשר להתעלם 
מהדמיון המשמעותי 
שלהם לקורות החיים 
של ענק-רוח קדום 
יותר, שעל פטירתו 
אנו קוראים בתורה 
בתקופה האחרונה: 
יוסף הצדיק

האמונה המוחשית "
בתחיית המתים 
 ובגאולה בכלל, 

בולטת בחיי הרמב"ם..

עֹולמֹות  7 6 עֹולמֹות



שליחו של נשיא ארה"ב בישראל כפי שלא הכרתם מעולם < שגריר לבבי, יהודי גאה וחסיד נלהב של הרבי מליובאוויטש < פרופיל מרתק

לי
יהיה

חזון!
 אני "

הבטחתי
 לעצמי
דבר אחד:

את ציור 'חטא המרגלים' שעל קיר לשכתו מציג דיוויד פרידמן, שגריר 
ארצות הברית בירושלים, בפני כל מבקר והסבר בפיו • בחודש בו החל המצור 
על ירושלים שמנו פעמינו לשגרירות המעצמה מספר 1 בירושלים הבירה • 

היכרות מעמיקה עם הדיפלומט שלא זז בלי שברכת הרבי תלווה אותו • פרופיל 

שגריר ארה"ב בישראל, 
מר דיוויד פרידמן, פורץ 

את "דרך עולי הרגל" 
בעיר־דוד. 

U.S. Embassy Jerusalem :צילום



לפיים שנה חלפו 
מאז עלתה בבל, 
מעצמת העולם 
העתיק, והטילה מצור על ירושלים, 

בירת ארץ ישראל. המצור החל ממש 
בימים אלה, בעשירי לחודש טבת.

העיר אשר הוקמה על ידי דוד המלך 
ובמרכזה ניצב בית המקדש, כותרה 

בידי חילותיו של נבוכדנצר, שליט בבל 
הבלתי מעורער.

קרוב לשלוש שנים נמשך המצור. 
בסיומו הוכרעה העיר, בניה יצאו 

לגלות ובית המקדש הראשון חרב ועלה 
בלהבות.

אלפיים שנה חלפו מאז. בבל איננה, 
שפתה נכחדה, ועם ישראל הנושא עיניו 
ומתפלל שלוש פעמים ביום "ולירושלים 

עירך ברחמים תשוב", זוכה לראות 
מציאות אחרת הולכת ונרקמת מול 

עיניו.
בימים אלה מלאו שנתיים ל"נאום 

ירושלים" אותו נשא דונאלד טראמפ, 
נשיא ארה"ב, במהלכו הכיר בירושלים 

כבירת העם היהודי והורה להעביר את 
שגרירות ארצו לירושלים.

"נשיאים המייצגים את ארצות הברית 
סירבו להכיר בירושלים באופן רשמי 

כבירת ישראל" אמר הפרזידנט, "אולם 
כיום אנו מכירים סוף סוף במובן 

מאליו: ירושלים היא בירת ישראל. זו 
הכרה במציאות, וגם הדבר הנכון ביותר 

לעשות...". 
לא היו אלה רק דיבורים. חודשים 

ספורים אחר כך מומשה ההבטחה 
ושגרירות ארה"ב בירושלים - ביטוי 

לאותה הכרה - נחנכה ברוב טקס.
בשנים האחרונות מעודד אותנו 

הרבי מליובאוויטש "לפקוח עיניים", 
להביט אל המתרחש בעולם ולזהות 

בתוך האירועים השונים את הגאולה 
הממשמשת ובאה. 

אחרי עשורים של הכחשת הזיקה 
בין עם ישראל לארצו, אחרי שנים של 

לחצים פוליטיים ואילוצים דיפלומטיים 
אשר מנעו את ההכרה הזו, קשה לזלזל 

ולא לראות סימני גאולה בהעברת 

השגרירות ובמה שהיא מסמלת.

הידיד!
האיש שניצב מאחורי הקלעים ופעל 

ללא הרף למען הצהרת הנשיא והעברת 
השגרירות היה שגריר ארה"ב בישראל - 

עו"ד דיוויד פרידמן, או בשמו המלא: 
דוד אלימלך הכהן פרידמן. 

פרידמן הוא אישיות ייחודית ומרתקת. 
יהודי חם וגאה, שומר מצוות, דיפלומט 
המסייע בכל ליבו להתיישבות היהודית 

ברחבי ארצנו, וגם - חסיד של הרבי 
מליובאוויטש מלך המשיח בכל נימי 

נפשו.
הוא נולד בתשי"ח )1959( בעיירה 
נורת' וודמר במדינת ניו יורק. כנער 

שקל לצעוד בעקבות אביו ולהיות 
מנהיג קהילה, אך לבסוף בחר בקריירה 

משפטית, השלים תואר למשפטים 
באוניברסיטת ניו־יורק והקים משרד 

עורכי הדין. משרדו היה לאימפריה של 
ממש והעסיק כ-350 עורכי דין.

פרידמן עצמו ייצג לעתים קרובות 
לקוחות בולטים בתיקים גדולים 

ומשמעותיים, פרסם מאמרים והרצה על 
תחומי משפט חדשניים ומורכבים. 

חסיד נולד...
לפני עשרים ושתיים שנה נפתח בקרבת 
ביתו בית חב"ד חדש. "היו לנו בתקופה 
ההיא חמישה־עשר בתי כנסת בשכונה, 

והייתי בטוח שבית חב"ד יצליח כמו 
מוכר קרח לאסקימואים", סיפר.

באותם הימים החל פרידמן לסבול 
מכאבים עזים בגב התחתון, כאשר 

למרבה הצער - הטיפולים והתרופות 
שנטל לא הועילו. 

ואז, כמלאך משמיים, הגיע אליו 
לראשונה הרב זלמן וולוביק, שליח 

הרבי, צעיר ונמרץ. 
הרב וולוביק הציע לו לבדוק את 

מזוזות ביתו ואת זוג התפילין האישי 
שלו ופרידמן נענה. למחרת הניח פרידמן 

את התפילין החלופיות אותן השאיל לו 
הרב, ובין לילה )!( לא נותר זכר לכאביו 

הרבים.
התפילין, אם שאלתם, נמצאו פסולות 

ופרידמן רכש חדשות בשמחה.
הקשר העמיק ופרידמן והרב וולוביק 

החלו ללמוד תנ"ך בצוותא: "התחלנו 
בספר יהושע והתקדמנו לשופטים 

ומלכים. הלימוד היה הכנה מושלמת 
לקראת תפקיד השגריר בישראל".
עד היום הרב וולוביק הוא 'הרב 

המשפחתי' - מלווה את משפחת פרידמן 
בשמחה ובאבל, ומספק משוב חם גם 

כשהרוחות בחוץ סוערות.

יועץ הקמפיין
במהלך השנים שימש פרידמן גם 

כעורך דינו של דונאלד טראמפ וליווה 

ירושליםא
היא בירת 

ישראל,
זו הכרה 

במציאות 
וגם הדבר 

הנכון ביותר 
לעשות.."

למחרת 
הניח פרידמן 
את התפילין

ובין־לילה 
לא נותר 

זכר לכאביו 
הרבים.

"
" גאווה יהודית | מימין: ניצב בגאווה את שלט הכניסה לשגרירות בירושלים

למטה: משמר הכבוד בטקס העברת השגרירות לירושלים
U.S. Embassy Jerusalem :צילום

"המקום שבו הכל התחיל... וממשיך!" פרידמן נואם באירוע בעיר-דוד
U.S. Embassy Jerusalem :צילום
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אותו בשנים הסוערות אותן חווה שוק 
הנדל"ן בארה"ב בעשור הקודם. עם 

הזמן הפכו הקשרים המקצועיים לידידות 
אמיצה. 

הידידות הזו היא שהובילה למינויו 
של פרידמן ליועצו של טראמפ בקמפיין 

הבחירות לנשיאות, והיא שתרמה 
לשיגורו כשגריר ממשל טראמפ בארץ 

הקודש.
"מתנגדיי טענו שאין לי ניסיון 

דיפלומטי קודם, ואכן היה בכך מן 
הצדק. אחרים טענו כי מעולם לא 

עבדתי בשם ממשלת ארצות־הברית וגם 
הם צדקו. אך מה שלמדתי מאבי, מאימי 

ומשליח חב"ד נתן לי את הכוח ואת 
הכושר לקבל עליי את התפקיד החשוב".
גם הרב וולוביק מרוצה: "ממש רואים 

את ההשגחה האלוקית שניווטה את 

הדברים כך שיהודי כל כך חם, כל כך 
גאה במורשת ובמסורת ישראל, כל כך 
מחובר בכל נימי נפשו לארץ ישראל, 

ישמש בתפקיד החשוב והמכריע - 
שגריר ארה"ב בישראל".

הרבי שלי
כאשר הוא מתבקש להתייחס לפעילות  
בתי חב"ד ושלוחי הרבי מלך המשיח יש 
לו רק מילים חמות: "העם היהודי שרוי 
בתקומה מדהימה. לרבים מגיעה תודה 

על עבודתם בבנייה המחודשת של העם 
היהודי, אך, במלוא הכנות, האחראים 

לתחייה הזאת אלה בעיקר שלוחי הרבי. 
הם מפיצים את אור היהדות בכל מקום 

בעולם, אוספים אליהם את הזקוקים 
לקשר, ליחס, לאהבה, פותחים את הדלת 
לכולם, ועושים זאת תמיד באופטימיות, 

וגם ב'סטייל' מיוחד".
חבריו הקרובים יודעים שלפני כל 
צעד משמעותי בחייו, נוהג פרידמן 
להעלות את רחשי ליבו על הכתב 

ולבקש את ברכת הרבי: "כך נהגתי 
לפני המינוי שלי ובלילה לפני ההכרה 
האמריקאית בירושלים כבירת ישראל. 
תמיד הרגשתי שקיבלתי את הברכות 

מהרבי…".

לי יהיה חזון!
על קיר משרדו תלוי ציור עצום המתאר 
את 'חטא המרגלים' - עשרת המרגלים 

שנשלחו מהמדבר לארץ ישראל ובשובם 
הודיעו לבני ישראל כי כיבוש הארץ 

איננו ישים.
פרידמן מציג אותו בפני כל אורח וגם 

מסביר: "המרגלים לא שיקרו. בשובם 

מארץ ישראל לעם הממתין להם במדבר 
הם תיארו אמת לאמיתה. איפה הם טעו? 
בהיעדר חזון. ואני", מוסיף פרידמן, "אני 
הבטחתי לעצמי דבר אחד. לי יהיה חזון".
את חזונו מוכיח פרידמן כל יום - לא 

רק בדיבורים, אלא במעשים. קשה 
למנות בכתבה אחת את ההישגים הרבים 

אותם הוביל למען עם ישראל וארץ 
ישראל. מההכרה האמריקנית בירושלים 
כבירת העם היהודי, עובר דרך אינספור 
מאמצים למען ביטחון ישראל, וכלה - 
ממש לאחרונה - בהכרה בריבונות עם 
ישראל ברמת הגולן וההכרזה כי זכותם 

של יהודים להתגורר בכל רחבי ארץ 
הקודש, גם ביהודה ושומרון. 

השלום האמיתי!
בקיץ האחרון השתתף פרידמן בחנוכת 

'דרך עולי הרגל' - הדרך הראשית אשר 

הובילה את עם ישראל בימי קדם ממעיין 
השילוח להר הבית ונחשפה בחפירה 

ארכאולוגית מאומצת.
פרידמן נשא דברים בטקס ואמר: "זה 
מקום שמאפשר לנו לחזור בזמן, לעורר 

את התנ"ך לחיים. ללכת ולהרהר מי 
הלך בדרך הזאת לפנינו. הדרך הזאת 

יכולה גם לספק תשובה למי שערער על 
החלטת הנשיא טראמפ להכיר בירושלים 

כבירת ישראל".
לארגונים שונים אשר מתחו ביקורת 

על השתתפותו  באירוע, הוא ענה: 
"השתתפותי כאן כשגריר ארה"ב 

מתחברת ליום העצמאות של ארה"ב 
אותו נחגוג בהמשך השבוע. בהכרזת 
העצמאות הובהר כי לכל בן אנוש יש 
זכויות שהמוקנות לו, מתנות שקיבל 

מאלוקים.
"איך ידעו מייסדי האומה האמריקנית 
מהן אותן הזכויות? הם קראו ולמדו זאת 

מהתנ"ך. מהיכן הגיעה התורה, מאיפה 
הגיעו דברי הא־ל? אומר הנביא ישעיהו 
"מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

"היסוד הרוחני של החברה האמריקנית 
הגיע מירושלים. המקום הזה הוא מורשת 
אמריקנית כמו שהוא מורשת יהודית. זהו 

קשר עמוק ובלתי ניתן לניתוק".
את דבריו סיים פרידמן בהתייחסות 

לתהליך השלום, בצטטו את דברי הנביא 
אודות מלך המשיח, סיפר יותר מברמז 

על היום בו לדעתו יגיע סוף סוף השלום 
האמיתי: "אנחנו רוצים לספר את האמת, 

כי היא היסוד האמיתי עליו יתבסס 
השלום, כדברי הנביא ישעיהו: "ושפט 
)מלך המשיח. מ"מ( בין הגוים והוכיח 
לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים 

וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל 
גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה", דברי 

השגריר.

המרגלים"
 לא שיקרו. 
הם תיארו 

אמת 
לאמיתה.

איפה היתה 
הבעיה? 
בהיעדר 

חזון!.."

מציג בפני אורח את ציור 'חטא המרגלים' בלשכתו.
U.S. Embassy Jerusalem :צילום

חסיד נלהב | משמאל: בחזית ביתו של הרבי - 770 - בכפר חב"ד.
למטה: לצד שליח הרבי מלך המשיח הרב זלמן וולוביק שי'

U.S. Embassy Jerusalem :צילום
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לתורת
סיני

דרוש
מפקד!

"
גאולה כהן ז"ל
בתיאור מרגש

של פגישתה 
הראשונה עם 
הרבי מלך 
המשיח
בשנות ה-60:

"פנים יפות-תואר, 
מגבעת בשחור 
שמוטה עליהן, זקן 
באפור יורד מהן, והן 
נושאות אליך הבעה 
של חן וחסד..."

פורסם לראשונה ב-

גאולה כהן



בר ישבתי מול אדם חכם, כבר ישבתי מול 
אדם משכיל, כבר ישבתי מול אמן, אבל 

לשבת מול אדם מאמין - זה אחרת. כשאתה 
יוצא מעל פני אדם חכם - אתה נשאר מה 
שאתה. מה שהיית לפני שנכנסת: טיפש או 

חכם; כשאתה יוצא מעל פני אדם משכיל 
- אתה נשאר מה שאתה: משכיל או בער; מעל פני אמן - 
מה שאתה: אמן או אומן. אבל כשאתה יוצא מעל פני אדם 
מאמין - אתה יוצא אחר. שכן גם אם אמונתו של המאמין 

לא דבקה בך היא חלה אף עליך. המאמין מאמין גם בך.
הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן 

מנהיגה הרוחני של תנועת חב"ד בעולם, הוא גם חכם, הוא 
גם משכיל, אבל ראשית כל הוא מאמין. ואם אמונה היא, 

אם מותר לומר כך, האמנות של האמת, הנה מבחינה זו הוא 
גם אמן. וכאמן הוא אכן יצר. יצירתו היא צבא שלם של 

מאמינים שהוא הרמטכ"ל לו, צבא האמונה לישראל, לאלוקי 
ישראל ולעם ישראל.

אך מה עם האמונה בארץ־ישראל? כדי לשאול על כך את 
הרבי צריכה הייתי להגיע אליו. 

האגדה לא מספרת לנו בדיוק, איך מתקבלים המלאכים 
לראיון אצל הקדוש־ברוך־הוא. אבל לו היתה מספרת - 

היתה יכולה לקבל לכך השראה מדרך ההתקבלות לראיון 
אצל, להבדיל, הרבי מליובאוויטש. גם פה יש קודם־כל 

מזכיר ותור ושעות קבלה, כמו אצל כל בן תמותה. אבל פה 
המזכיר לא שואל אותך מה אתה רוצה לשאול - השאלות 

הן שאלות שבינך לבין הרבי עצמו, פה, אם כי צריך לחכות 
לפעמים ימים רבים, יכול כל מי שרוצה בכך להתקבל 

לראיון. ופה - שעות הקבלה הן לא שעות היום אלא שעות 
הלילה. כל שעות הלילה.

 לומד ביום,
משוחח בלילה

"באחת עשרה בלילה", חזרתי בשאלה ובתמיהה באזני הרב 
חודקוב, מזכירו של הרבי שהודיע לי על מועד פגישתי עם 

הרבי.
"מחר, באחת עשרה בלילה" - חזרו אלי המלים הקצובות 

מעברו השני של הקו הטלפוני שיצא מחצרו של הרבי 
בברוקלין.

"למה לא במשך היום?!" - תמה עלי אחד מחסידיו, כאילו 
שאלתי את השאלה המוזרה ביותר, כששאלתי אותו למה 

הרבי אינו מקבל במשך היום - "במשך היום הרבי לומד!", 
אמר בנעימה של סוף פסוק.

במקום להוסיף ולשאול "למה לא ילמד בלילה ויקבל 
ביום?", מצאתי את עצמי מהרהרת שאולי כך צריך באמת 
שיהיה. שאולי בלילה, יותר מאשר ביום, פתוחים הלבבות 

יותר לדבר והאזניים לשמוע. שאולי 
בלילה המחיצות נופלות, ואדם מתקרב 

יותר לאמת.
העובדה שנתפסתי להרהורים אלו 
היתה אולי כבר תחילת השפעת הסם 

הסמוי שפועל עליך תרצה או לא. עוד 
הרבה לפני שאתה רואה את הרבי, אולי 
כבר ברגע שאתה מחליט לראות אותו. 
ואז, תהיה רציונאלי ככל שתהיה - כל 
השאלות הרציונאליות שלך מתחילות 

להסמיק מבושה...

ה"חצר" ויושביה
איני זוכרת הקדמה אחת שלא דילגתי 
עליה בספרים, אבל בהקדמה הארוכה 
שעמדה ביני לבין הרגע שנפגשתי עם 
הרבי למדתי לדעת שיש הקדמות שאי־
אפשר לדלוג עליהן, מהסיבה הפשוטה 
שהן בעצם כבר ההתחלה של הסיפור. 
"מה אומר הרבי" - זה חשוב, אבל 

מה שחשוב יותר, אולי גם בשביל 
הרבי עצמו, אולי בשביל כל החסידות 
החב"דית היא לא רק "מה אמר הרבי" 
אלא גם למי, מתי ואיפה אמר הרבי. 
האווירה סביבו חשובה לא פחות 

מהדברים, ה"איך" לא פחות מה"מה", 
אם לא למעלה ממנו. הרבי מתחיל 

מה"חצר" שלו, והטרקלין שלו מתחיל 
מהפרוזדור. חסידיו הם חלק מאישיותו 

כשם שהחסידות מאמינה שכל בני האדם 
הם חלק מאישיותו של הקב"ה

כשנכנסתי איפוא לחצר הרבי 

ונפגשתי בתלמידיו היה זה תחילת 
הראיון.

קשה לקרוא לאותם אברכים שמילאו 
את המקום ולמדו גמרא בשם תלמידים. 
הם אמנם ישבו וספר פתוח לפניהם, אך 
הם לא נראו לי כמי שלומד משהו שלא 

ידע עוד. הם נראו יותר כמי שנמצא 
במעבדה נסיונית ועושה ברוח ובאותיות 

הרוח כמי שעושה בחומר - מרכיב 
ומפרק יסודות בונה בנינים וצר צורות.
וכל זה עם ניגון. מה לא נכתב כבר 
על הניגון החסידי אבל מה לא ייכתב 
עוד, שכן אין לו סוף ואין לו התחלה, 

זה משהו שנדמה לך כממשיך שיר שלך, 
שאתה שר אותו עכשיו למען מישהו 

אחר שימשיך אחריך. 
אלה מהתלמידים שלא למדו, עמדו 
ושוחחו ביניהם. אולי דברים בעלמא, 
סתם דברי חול - אבל הבעת פניהם 

ענתה בם שהם נמצאים פה כמו בחזית, 
ורחש־לחש כמו זה שלפני היערכות. 

המפקד אמנם לא נראה פה, אבל 
מציאותו בבית היתה מורגשת היטב. 
שום פקודה לא נשמעה פה, אבל כל 
אחד מוכן היה לשמוע ברגע שתינתן.

"חיל השלום" של הרבי
גם אני מחכה לרגע בו תנתן לי הפקודה 
להכנס לרבי. 23:15, 23:30 - מתי כבר 

יגיע תורי? 
עוד אני מתכוונת לשאול על כך 

את אחד הבחורים שהסתובבו במשרד 

ה"חצר" - נכנסת למשרד, טופפת 
בעקביה, אשה צעירה לבושת הדר 

ומתחת ראשה צועק שער בלונדי. לפני 
שראיתי את פניה שמעתי את קולה פונה 

לאחד הבחורים:
"יש כבר תשובה?" - קולה נרגש 

מאוד. כמעט חנוק.
במקום להשיב, ניגש הבחור לערימה 

של מכתבים, מוציא אחד, המכתב 
שכתבה האשה, ואומר לה שתשובת הרבי 

בתוך המכתב. האשה נוטלת מידיו את 
המכתב בחטף, פותחת, קוראת במקום, 
עיניה קפואות לרגע, אולי גם דומעות, 

אתה לא יכול לדעת אם משמחה או 
מעצב, יוצאת בלי-שלום, אבל מיד 

חוזרת:
"אם כך" - היא אומרת - "יש לי 

עוד שאלה, המותר להוסיף לשאול את 
הרבי?"

"מה השאלה?!" עונים לה, "בכל עת 
ובכל שעה". חיוך של אושר קורן על 

פניה.
התקרבתי אל הבחור. כבן 25, חזר זה 
עתה משליחות הרבי לאוסטרליה. הוא 

משיב לי עכשיו:
"מה אני עושה פה? אני חייל. הרבי 
ציוה עלי יום אחד לקום ולנסוע. לא 

שאלתי שאלות לאן ולמה, אף אחד לא 
שואל אחרי דברי הרבי. הרבי אמר - 

זאת פקודה. נטלתי איפוא את משפחתי 
ונסעתי. מה עשיתי באוסטרליה? - מה 

שצוויתי. 

בחודש האחרון נפרדנו מגאולה כהן 
ז"ל אשר קורות חייה שזורים בדברי 

ימי הישוב היהודי בארץ ישראל 
בעשרות השנים האחרונות.

כהן התגייסה כנערה צעירה 
לשורות הלח"י, המשיכה 

כעיתונאית, ושימשה במשך 
שנים ארוכות כחברת כנסת. בכל 

תפקידיה גדושה הייתה ברגש יהודי 
חם פעלה בכל עוז למען עם ישראל, 

ארץ ישראל ותורת ישראל. 
הציפייה לגאולה שלימה תפסה 
מקום מיוחד בעולמה. בספרה "אין 

לי כח להיות עייפה", העידה על 
עצמה: "מאבי ירשתי את החלום - 
החלום לזכות לראות את הגאולה 

השלמה. חלום שהיה עטוף כולו 
בניגונים ארגמניים של ר' שלום 

שבזי, שהיו עולים על שולחן 
ביתנו מדי שבת בשבתו.. בנערותי 

כששרתי בהתלהבות עם חבריי 
בבית"ר את השיר ש'ייבנה' על 
בית–המקדש, לא היה לי ספק 

שכשבית-המקדש ייבנה יקרא 
אבי - צאצא למשפחת כהנים - 

לשרת בקודש..".
בתשכ"ד )1964( בעודה 

עיתונאית בכירה בעיתון מעריב, 
עשתה גאולה כהן את דרכה 

לפגישה עם הרבי ואת רשמיה 
העלתה ופרסמה בהרחבה בפינתה 

'פנים אל פנים'.
הפגישה הותירה בה רושם אדיר 
והייתה למערכה ראשונה במסכת 

קשרים ארוכה ורבת שנים בכל 
תחומי העניין הישראליים.

בעקבות פטירתה שבנו אל 
הדברים אשר כתבה אז ולא נס 

ליחם, ובחרנו לחלוק אותם עימכם. 

עימה! קריאה נ

כ
"קשה לקרוא לאותם אברכים שמילאו את המקום ולמדו גמרא בשם תלמידים...". 

בית מדרשו של הרבי, 770 איסטרן פארקווי, ברוקלין.
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שולחן כתיבה בחיוך של שעה שתים-
עשרה בצהרים.

אם אתה רוצה - לפניך פנים יפות 
תואר, מגבעת בשחור שמוטה עליהן וזקן 
באפור יורד מהן והן נושאות אליך הבעה 

של חן וחסד. אבל אם אתה רוצה - 
ניצבות מולך רק זוג עיניים המסתכלות 
בך לא לראות אלא לגלות. ואז, לא כל 
כך נעים אם יש לך משהו להסתיר, לא 

כל כך נעים אם התכוונת לשקר. 
האם זה כך משום שלרבי יש באמת 
עינים מאגיות שכאלה או אתה הוא זה 
שהבאת אתך את המאגיה מבחוץ? אלא 

שעכשיו אין לשאלה "מה גרם למה" 
כל חשיבות. חשוב לזכור לשם מה באת 
לכאן בכלל. אני מתחילה איפוא להציג 

את עצמי.
אלא שאין צורך. הוא יודע עלי יותר. 

הוא מספר לי לא רק מה עשיתי, אלא 
גם מה אני צריכה לדעתו לעשות. 

לא רק מה עושה אני בהווה, אלא מה 
לדעתו איני עושה. אמנם כבר סיפרו לי 
תלמידיו שהוא קורא עיתונים ומתענין 

בישראל, אבל בכל זאת זה קצת מפחיד.
"אני שומע שגברתי כותבת עכשיו 

בעתונים, נו, זה גם כן טוב. כתיבה זה 
גם כן טוב אבל לא העיקר. העיקר הוא 

הנוער. 
"אל הנוער צריך לדבר, לא לכתוב. 

מדוע גברתי לא מדברת אל הנוער? 
הנוער מחכה שידברו אליו ואין מי. 

נואמים אליו - אבל לא מדברים אליו, 
ומתפלאים שהוא לא נדלק".

לא, הוא לא מדבר אלי באידיש, רק 
בעברית. לא בהברה ספרדית טהורה 

כל כך, אבל לגמרי בלשון הקודש. גם 
כשדבריו נלהבים קולו נשמע מתון 

מתון.

הישועה לא תבוא 
מהכנסת...

"הדיבור שהנוער מחכה לו" - ממשיך 
הרבי - "זה פקודה, והיא צריכה להינתן 

לו באותו קול ובאותו טון, בו ניתנו 
כל הפקודות הגדולות של עם ישראל. 
הנוער יישמע לה או לא, אבל לה הוא 

מחכה. ואין מפקד. איפה כל המפקדים, 
בכנסת! הכנסת זה כנסת, אבל לא 

מהכנסת תבוא הישועה. שום ישועה לא 
תבוא מאלה ההולכים בתלם אלא מאלה 

שפורצים דרך. הכנסת זה כנסת, אבל מה 
קרה לאלה שבערה בהם אש קודש של 
מלחמת קודש, שהם מתעסקים עכשיו 

בקטנות, בויכוחים על מס-הכנסה יותר 
או פחות, במקום שיחשבו על הענינים 

הבוערים של כנסת ישראל כולה? איפה 
אותם הכוחות שידעו פעם לתת את 

הפקודה?
"אני מאמין בפיזיקה, ובפיזיקה כוח 
אינו יכול ללכת לאיבוד, להיעלם. מה 
שהיה פעם קיים - קיים לעולם. על כן 
אני מאמין בכוחו של עם ישראל. היו 
בו כוחות כתער - הם קיימים בו, הם 
ישובו, רק צריך מי שיעורר. היה כוח 

שידע לעורר - להיכן הוא נעלם?
"כולם הולכים עם הזרם, כולם 

הולכים באפרוריות, גברתי יודעת, אין 
דבר נורא כמו האפרוריות. להיסחף עם 
הזרם זה בבחינת מיתה, היצירה מתחילה 

"מה שחסר ליהודים בעולם זה מזון 
רוחני, קצת אהבה, קצת אידישקייט. 

הלכתי בפקודת הרבי לאהוב את 
היהודים האלה, לעודר את רוחם. להביא 

להם קצת עוד קצת יהדות. 
"יש עזרה סוציאלית, יש "עזרה 
ראשונה" פיזית, אבל מה שאנחנו 
עושים, זאת עזרה ראשונה לנשמה.

"זה כבוד גדול שהרבי שולח אותי, 
אבל אני רק אחד ממאות, מאלפים. יש 

לנו צבא שלם, "חיל השלום", פה הבסיס 
שלו ומכאן שולח הרבי חיילים לכל 

חזיתות העולם. בכל מקום שיש בו יהודי 
אחר בעולם - עבורנו זו חזית. הנשק 

שאנו נושאים עמנו זה ספרי קודש ביד 
ואהבת ישראל בלב. 

"אם אי־אפשר להגיע לאיזה פינה 
יהודית בעולם ברכב, נגיע לשם על 
חמורים. שום דבר לא עוצר בעדנו, 

לעינינו רק מילוי הפקודה. עלינו לחזור 
להתיצב ולמסור דו"ח לרבי: "הפקודה 

נתמלאה".
אבל "חיל השלום" הוא רק אחד 

מהפעילויות של חצר הרבי, כפי שאני 
לומדת עכשיו מפי מנהל משרדו.

השמש לא תשקע 
"אומרים - הוא אומר לי - "שהשמש לא 
תשקע על בית המלוכה האנגלי לעולם, 

עליהם היא כבר שוקעת, אבל לא על 
המלוכה הליובאוויטשרית - לא! אנחנו 

הולכים וגוברים. שמעת על הוצאת 
הספרים שלנו, זו ההוצאה הגדולה ביותר 

של ספרי יהדות בלמעלה מ-10 שפות. 
יש לנו מאות ישיבות בעולם, המקיפות 
כ-50 אלף תלמיד. את מכירה את הכפר 
החב"די שלנו בישראל? יהיו עוד רבים. 

אחת לשבוע אנו מוציאים "ידיעון" 
המספר על פעולותינו, אותו אנו מפיצים 

דרך סוכנות הידיעות יט"א. 
"מי בא להיפגש עם הרבי? - מי לא 
בא? חסידים ומתנגדים, גברים ונשים, 

סוחרים ומלומדים, צעירים וזקנים, 
יהודים וגויים, שרים ורוזנים. בא גם 

מי שהוא כיום נשיא ישראל )זלמן 
שז"ר( - את יודעת שהוא "משלנו"? 

וקורספונדנציה? עם מי לא? אפילו עם 
בן גוריון. על מה? אנחנו לא שואלים 

פה על מה. זה ענינו של הרבי. איש לא 
פותח את המכתבים המופנים אליו. את 
כל המכתבים פותח הוא בעצמו, והוא 

בעצמו גם עונה. על מה שואלים יהודים 
בדרך כלל? על קמח ועל תורה, על 

עניני אישות ועל פוליטיקה, על הכל. 
אין אצלו שאלה שהוא יודע או לא. 

מתוך אמונה יודעים את כל השאלות. 
אין אצלו שאלה קטנה או גדולה, כל 

שאלה מצריכה תשובה אמיתית..."

אל הלשכה
לא שמעתי צלצול אבל המזכיר קפץ 
לטלפון ומיד יצא מהמשרד. בלי משים 

מצאתי את עצמי מיטיבה את המטפחת  
שקשרתי לראשי לצורך הביקור אצל 

הרבי; היה זה בזמן. אחרי רגע חזר 
המזכיר ובהרגשה שהוא מגיש לי את 

המתנה הנפלאה ביותר שהוא יכול 
להגיש לי אמר:

"זהו, עכשיו, בואי אתי".
הוא אמר עוד משהו אבל אני כבר לא 
שמעתי. שכן הייתי עסוקה בלהסות"כמה 
דפיקות לב שנתדפקו להם פתאום בחזי 
בעוד אני אומרת לעצמי: "איזו בושה, 
מה פתאום ההתרגשות הזו? בסך הכל 

פגישה"...

שיחה של חצות
כשנסגרה אחרי הדלת השעה היתה 

כאמור, חצות. שתים־עשרה בלילה, אבל 
הרבי התרומם לקבל את פני מאחורי 

"הכנסת היא כנסת, אבל לא ממנה תצמח הישועה..". 
מימין: מליאת הכנסת הישנה, 1964. משמאל: משכן הכנסת כיום. 

חזית מרכז חב"ד העולמי. 770, השדרה המזרחית, ברוקלין ניו יורק.
The Yehuda Benjamin Gallery :בקומה הראשונה משמאל -  לשכתו של הרבי מלך המשיח. צילום

Laliv Gal Pikiwiki Israel :צילום
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נגד הזרם, צריך מישהו שילך עד הזרם, 
לא, אינני מטיף למרד חס ושלום. רק 

להתמרדות נגד המסגרת. המסגרת היא 
כמו כלא וצריך לחפש דרכים לצאת 

ממנו. אבל כולם, כל עם ישראל, הולך 
במסגרת, ואין חלוץ שילך לפני המחנה".
יאוש תהומי נשמע בקולו של הרבי, 
אבל שום פאתוס: "הגברת חישבה כמה 

מאות ואלפי שעות יקרות, "שעות 
נוער", הולכות יום יום לאבוד? הלוא 

שעה של נעורים היא שעה שאפשר 
לחולל בה נפלאות, שקולה כנגד כל 
השעות. המנהיגים, במקום לצוות - 
נואמים, אז הנוער הולך לבתי קפה 
ומאבד את שעותיו ועולמו. גברתי 
זוכרת את הנוער במבצע סיני, איך 
קם כאיש אחד מפני שהיה לו מפקד 

ומפני שהפקודה שניתנה לו היתה כזו 
שלה הוא חיכה, גם אם לא ידע קודם 

לקרוא לה בשם? תני לו פקודה כמו 
במבצע סיני - לא חשוב הפרטים, חשוב 

שתדליק אצלו משהו כמו שהדליקה 
במבצע סיני - וגברתי תראה איך 

בחמישה רגעים יעלו כל הכוחות שהיו 
חבויים וכבויים בו.

"ואם היה הכל מתוקן בארץ ישראל 
ובגלויות - ניחא. אבל הלא הדברים 
לא מתוקנים. כל האידיאלים הכזיבו. 

רק משהו קטן נתגשם. קטן מאוד. 
מעולם, במשך 3500 השנה שעם ישראל 

חי, לא היתה תקופה בחיי עם ישראל 
כתקופתנו, שהיו בה אפשרויות כל כך 
גדולות וניצול אפשרויות כל כך קטן".

 "גם לתורת-סיני 
דרוש מפקד"

עד שלא שמעתי פתאום קול צלצול חד 
של פעמון עולה בחדר, לא שמעתי את 

הדומיה הגדולה שעמדה פה. הצלצול בא 
מבחוץ, כנראה מהמשרד. הבינותי: זמני 

נגמר. אבל אני, שלא עלה על דעתי 
לקום, המשכתי לשבת כמי שלא לו 

צלצלו הפעמונים. הצלצול שחזר ועלה 
דרש להפסיק, אבל צליל קולו של הרבי 

שהתחיל שוב לדבר הבטיח המשך:
"כל יום שעובר זה הפסד גדול. מה 

שאפשר לעשות בגלות  בעשר שנים - 
אפשר לעשות עם הנוער בארץ ישראל 
בעשרה ימים. רק אם יגיעו אל הניצוץ. 

אש יכולה לכבות, אבל ניצוץ לעולם 
לא יכול לכבות. הנוער ישן ולא יודע 

שהוא ישן. ואלה שנואמים אליו נאומים 
מתפלאים שהוא לא שומע. אם הנוער 

לא שומע את המלים שלו, הוא ישן לכל 
המלים האחרות.

"מה הן בדיוק המלים שלו? אני לא 
יודע, המלים יבואו יחד עם הכוח הפנימי 

של הפקודה. המלים צריכות לבוא 
מבפנים. העיקר שתהיה התעוררות, 

חלוציות. אם יש חלוציות יכול אחריה 
לבוא הדגל. עכשיו יש הרבה דגלים - 

אבל מה שווים דגלים בלי חלוציות?
"אותם בחורי ישראל שזורקים אבנים 

על שומרי השבת - אני מאמין שיש 
בהם חלוציות, משהו בוער להם. אינני 

מזמין אותם חלילה לזרוק אבנים בשבת 
הבאה, אבל אני מרגיש שבוער להם, 

ואם איכפת להם - זה העיקר. אחר כך 
אנסה לשכנע אותם שהמלים שלהם לא 
נכונות, אחר כך אנסה להפוך את האש 

מאש זרה לאש קודש...
"אבל הבחורים שבאים מארץ-ישראל 

לחוצה לארץ, ללמוד באוניברסיטאות 
- זו לא חלוציות. מה הם יכולים ללמוד 
בחוץ לארץ, שלא יכולים ללמוד בארץ 
הקודש? אם אדם נוסע ממקומו לקוטב 
הצפוני, מטפס על ההרים ומעמיד את 
חייו בסכנה למען לחקור ולדעת - וזו 

חלוציות. אם בחור נוסע מברוקלין לנגב 
ומעמיד את חייו בסכנה על הגבול - זו 

חלוציות, אבל לעזוב את ישראל כדי 
ללמוד באוניברסיטאות ארה"ב - זו 

נוחיות, זו לא חלוציות.
"הנה, תלמידי הישיבות שלנו 

לומדים - אבל כדי ללמד. הם הולכים 
לכל מקום שיש יהודים בעולם, לא 

כדי להתמקם בישיבות אלא כדי 
להקים ישיבות. דופקים על כל דלת, 
מגיעים לקיבוצים חילוניים בישראל 

ולבתים מתבוללים בגולה. רוח היהדות 
זה האידיאל האחד שלא הכזיב. כל 

האידיאלים האחרים הכזיבו. ערכי 
הדת - זה הדבר היחידי שעומד וקיים. 

שום דבר עדיין לא נוצר במקומם. אבל 
דווקא על כן אסור לעשות בהם פשרות. 

בדרך הקניית הדת אפשר לעשות כל 
מה שיקל, אבל בדת עצמה - לא. אם 

יתחילו לעשות פשרות, ירחיקו את 
הנוער במקום לקרב. הנוער בישראל 
לא אוהב פשרות. אבל גם לדבר הזה, 
גם לתורת סיני, לא נמצא מפקד כמו 

למבצע סיני, שיתן את הפקודה".

משיח בשר ודם
השעה סמוכה לשתים אחר חצות. 

הפעמון כבר לא צלצל. מסתמא התייאש. 
אבל עכשיו צלצלה באזני ביתר שאת 

השאלה:"למה לא תבוא אתה ותתן את 
הפקודה?" - שאלתי. 

"אני חייב להימצא ולצוות רק במקום 
שישמעו לי. פה ישמעו לי. בארץ–ישראל 

לא ישמעו. בארץ–ישראל ישמע הנוער 
לאחד שייצא מן השורות שלו, שידבר 

בשפתו. 
"אני עוד אבוא! אני אבוא כשיבוא 
המשיח. למדתי פיזיקה בסורבון, אני 

מכיר, יודע ומאמין בחוקי הפיזיקה 
ובאותה אמונה פיזית פשוטה אני מאמין 

במשיח, שהוא יהיה משיח בשר ודם 
ממש, שאפשר לנגוע בו למשש אותו 

וללכת אחריו. הוא יבוא".
"הוא הרבה זמן כבר בדרך" - מצאתי 

את עצמי מפטירה. "אבל הוא קרוב 
מאוד מאוד. צריך להיות מוכנים לו בכל 

רגע, משום שהוא יכול לבוא רגע אחר 
קודם".

רגע אחר אחר–כך כבר הייתי בחוץ. 

לפניי מאמין!
גם היום כששואלים אותי: "נו, מה את 

אומרת?!" אני אומרת רק מה שהרגשתי: 
ברגע הראשון, כשנכנסתי אליו, חשתי: 
לפני מאמין! בעוד אני יושבת ומאזינה 

לדבריו, חזרתי ופקפקתי: לא, חכם! 
כשיצאתי מעל פניו - חזרתי ואמרתי 

לעצמי: ואף–על–פי–כן - מאמין.

גברתי "
זוכרת את 

הנוער 
במבצע 

סיני, איך 
קם כאיש 
אחד מפני 
שהיה לו 

מפקד?

"תלמידי הישיבות שלנו לומדים - אבל כדי ללמד, הם הולכים לכל מקום שיש יהודים בעולם..." 
The Yehuda Benjamin Gallery :תלמידי ישיבת חב"ד בפעילות להפצת ערכי היהדות וקיום מצוות. ניו-יורק, 1976. צילום

למדתי פיזיקה 
 בסורבון, 

 אני מכיר, 
יודע ומאמין 

בחוקי הפיזיקה, 
ובאותה אמונה 
פיזית פשוטה 

אני מאמין 
במשיח. הוא 

יבוא!.."

"
עֹולמֹות  21 



משה רבינו, גדול נביאי ישראל, ניבא זמן קצר לפני פטירתו 
כי גאולת מצרים איננה הגאולה הסופית  והשלימה, אך הבטיח 

ב  בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך, ְוׁשָ ב ה' ֱאלֶֹקיָך ֶאת ׁשְ כי יום יבוא "ְוׁשָ
ה.." )דברים  ּמָ ר ֱהִפיְצָך ה' ֱאלֶֹקיָך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ְוִקּבֶ

ל, ג(. גם ספרי הנביאים מלאים בתיאורי הגאולה, ביאת 
המשיח ואחרית הימים.

האמונה במשיח כבשר ודם והציפייה לבואו איננה פנטזיה 
חסרת בסיס, אלא אחד היסודות האיתנים של אמונת ישראל. 

בכל תפילה - שחרית, מנחה וערבית - נושאים יהודים תפילה 
לגאולה שלימה ולהחשת בואו של המשיח.

בקטע שלפנינו קובע הרמב"ם, מגדולי פוסקי ההלכה שקמו 
לעם ישראל בכל הדורות, כי האמונה בביאת המשיח היא לא 

פחות מאשר חובה הלכתית.
הקטע הזה מופיע בתחילת פרק י"א בהלכות "מלכים 

ומלחמות ומלך המשיח", אחד משני פרקים אותם מקדיש 
הרמב"ם להכרעות הלכתיות באשר לאחרית הימים.

בהמשך הפרקים מנחה אותנו הרמב"ם כיצד לזהות את  
משיח–האמת ונמנע מתעייה אחר משיחי שקר, מתייחס 

להופעת הנצרות והאסלם, עושה סדר באגדות אודות אחרית 
הימים ומסביר מה יקרה ומה לא, ומקנח באמירה בהבטחה: 
ם לֹא ָרָעב ְולֹא ִמְלָחָמה ְולֹא  "ּוְבאֹותֹו ַהְזָמן לֹא ִיְהֶיה ׁשָ

א ָלַדַעת ֶאת  ל ָהעֹוָלם, ֶאָלּ ִקְנָאה ְוַתְחרּות... ְולֹא ִיְהֶיה ֵעֶסק ּכָ
ְלָבד..".  ה' ּבִ

היכונו, עוד רגע וזה כאן.

לא אגדה,
חובה!

תורת ישראל עוסקת בכל 
תחומי החיים, לא רק בסיפורי 

העבר ובסוגיות ההווה, אלא 
גם באתגרי העתיד · גם 

ביאת המשיח אינה רק תקווה 
ערטילאית אלא הלכה פסוקה 
ומעוגנת בספרות ההלכתית · 
טעימה מספרו של הרמב"ם, 
'משנה תורה - הי"ד החזקה'.

המדור מוקדש לע"נ
ר' שלמה ע"ה ב"ר פנחס הי"ד לעבאוויטש
ליום פטירתו, ז' טבת

יַח ָעִתיד ַלֲעֹמד ׁשִ ֶלְך ַהּמָ  "ַהּמֶ
ָנּה,  ִויד ְלָיׁשְ ית ּדָ  ּוְלַהְחִזיר ַמְלכּות ּבֵ

ָלה ָהִראׁשֹוָנה,  ְמׁשָ  ַהּמֶ
ׁש,   ּובֹוֵנה ִמְקּדָ

ָרֵאל.  ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ  ּוְמַקּבֵ
ָהיּו ִמּקֶֹדם:  ׁשֶ ָיָמיו, ּכְ ִטים ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ְוחֹוְזִרין ּכָ

נֹות,   ַמְקִריִבין ָקְרּבָ
ין ְויֹוְבלֹות  ִמּטִ ין ׁשְ  ְועֹוׂשִ

ּתֹוָרה. ָכל ִמְצָוָתּה ָהֲאמּוָרה ּבַ ּכְ

ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו,   ְוָכל ִמי ׁשְ
ה ְלִביָאתֹו -  ֵאינֹו ְמַחּכֶ  אֹו ִמי ׁשְ

ְלָבד הּוא ּכֹוֵפר,  ָאר ְנִביִאים ּבִ ׁשְ  לֹא ּבִ
נּו.." ה ַרּבֵ ּתֹוָרה ּוְבֹמׁשֶ א ּבַ ֶאָלּ

טעימה מהמקורות
עם הספר

משנה תורה, הלכות מלכים ומלחמות, פרק י"א
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להתמודד 
עם ספיקות

כל אחד מזמנים החיים ל
תקופות של משבר ותהייה. 
רגעים בהם עולות בקרבנו 

שאלות ותהיות לגבי אמונתנו.
רבים רבים ראו ברבי מלך המשיח 
כתובת טבעית לשאלות מהסוג הזה. 
במכתב הבא, מציג הרבי כללי אצבע 

להתמודדות כזו. באהבה, ברגישות אך 
גם בעוצמה ואיתנות.

המכתב נכתב במקורו באנגלית 
ומופיע כאן בתרגום חופשי.

המדור לז"נ הטנקיסט השליח 
 הרה"ח אברהם ע"ה 
בן יבדלחט"א ר' חונא שיחי' טאוב

ב"ה, כ"ו תמוז ה'תשל"ג
ברוקלין, ניו יורק

שלום וברכה!

שמחתי לקבל את מכתבכם מי"ח תמוז, 
שבא בעקבות שיחתנו כשביקרתם כאן. 
יהי רצון מה' אשר כשם שהמכתב הזה 

הכיל בשורות טובות, כך תוכלו להמשיך 
לבשר בשורות טובות באותה נימה 

ובמידה רבה יותר.
הזכרתם שיש לכם כמה שאלות 

וספקות. כמובן שאף אחד לא צריך 
להרגיש בושה כאשר הוא מבקש הבהרה 
לגבי אמונתו. כמו כן, וודאי שאין צורך 

לשמור את הספקות לעצמנו, אלא למצוא 
להן תשובות.

אבל יש תנאי אחד בלבד: לא משנה 
מהן השאלות או הספקות, אסור להן 
להשפיע על האמונה הפשוטה בבורא 

עולם, בתורתו ובמצוותיו. גם אם באופן 
זמני התשובות חומקות מאיתנו.

התנאי הזה מקורו ביום שבו ניתנה לנו 

התורה בהר־סיני, ומיוסד על הכלל של 
הקדמת ה"נעשה" ל"נשמע".

יחד עם זאת, אחרי ה"נעשה" יש 
בהחלט מקום ל"נשמע", כיוון שה',  מקור 

הטוב, רוצה שלאחר הבסיס של אמונה, 
תבוא גם ידיעה והבנה. שכן בשילוב בין 
אמונה להבנה, האדם כולו נעשה מעורב 

בעבודת ה'.
חובה גם לזכור תמיד את מגבלות 

השכל האנושי, במיוחד בכל מה שקשור 
לאלוקות שהיא במהותה מעבר לתפיסה 

האנושית.
אפילו בתחומי המדע האנושי, ילד 

קטן לא יכול להבין תיאוריה מתקדמת 
או נוסחה מדעית שהגה פרופסור גדול. 

למרות שגם האחרון היה ילד בעברו, 
וגם הראשון יוכל ביום מן הימים להגיע 

לרמתו של הפרופסור. 
שונה הדבר לחלוטין בהבחנה בין שכל 
אנושי לשכל אלוקי, שכן המרחק ביניהם 

איננו רק יחסי אלא מהותי: מרחק בין 
בורא לנברא.

לכן גם את התורה והמצוות, שהם 

חכמתו ורצונו של ה', אנחנו יכולים 
לתפוס רק באופן מוגבל ומצומצם.

אדם מוזמן לברר, להעמיק ולחקור, 
אבל אל לו לשכוח את התנאי הבסיסי.

האמור שייך במיוחד לזמן הזה שהוא 
זמן האבלות על חורבן בית המקדש 

והיציאה לגלות.
"מפני חטאינו גלינו מארצנו", וכל 

אחד מאיתנו חייב לעשות ככל יכולתו 
כדי לתקן ולבטל את אותו הגורם - על 

ידי הוספה בלימוד תורה, התחזקות בקיום 
מצוות והפצתם בכל הסביבה. 

זה יחיש את ביטול הגלות, תוצאת 
החטא, וימהר את התגשמות הנבואה 

האלוקית שימים אלו יהפכו לימי ששון 
ושמחה בגאולה האמיתית והשלימה על 

ידי משיח צדקנו...

בברכה,

ממכתביו של הרבי
אגרות קודש
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מעניין ועכשווי
בעקבות מועדי השנה

ילד הפלא
שהיה למנהיג על-זמני

כבר בילדות ניכר כי נועד לגדולות. שילוב של קליטה 
גאונית, יכולת הבעה מדהימה בכתב ובעל-פה וכושר 

מנהיגות לא שגרתי - כל אלה ועוד חברו יחד בדמותו 
של מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי, 

המוכר בכינוי אדמו"ר הזקן. בכ"ד בטבת )21/1( נציין 

את יום פטירתו.
בהיותו בן שמונה בלבד, הוא ערך חיבור ששזר 

בתמציתיות את פירושיהם של רש"י, רמב"ן ואבן-עזרא 
על התורה. כשנתיים אחר כך, חלם כי שלושת ענקי 
הרוח האלה תובעים אותו למשפט בטענה כי בעטיו 

יחדלו להגות בפירושיהם. אחרי פעמיים נוספות בהם 
נשנה החלום - הוא שרף את חיבורו.

שנים ספורות אחר כך, בגיל 12, מסר שיעור מעמיק 
בהלכות 'קידוש החודש' - אחד הנושאים הסבוכים 

והמורכבים ביותר בהלכה הכולל אסטרונומיה, 
מתמטיקה ועוד - ולמדנים דגולים נותרו פעורי פה!

בד בבד, נהג לאסוף ילדים, להעניק להם מיני מאכל 
ומתיקה ולהחכימם באורחות היהדות.

 מקובל להתייחס לילדי פלא בהסתייגות. טוענים כי 
בהמשך נעלם ה'פלא' ופעמים רק ה'ילד' נשאר. אולם 
שניאור זלמן הצעיר הלך והתעלה ככל שנקפו השנים. 

גם כישרונו המנהיגותי צמח וקיבל ביטוי רחב.
לא

ב-68 שנות חייו הטביע אדמו"ר הזקן חותם עמוק על 
העולם היהודי. דרך חסידות חב"ד אותה ייסד, הייתה 

לשיטה ייחודית, הסוחפת אחריה גם היום עוד ועוד 
יהודים מכל קהילות ישראל. חיבוריו התורניים הפכו 

לנכסי צאן ברזל בארון הספרים היהודי. הבולטים בהם 
- ה'תניא', ספר היסוד של תורת החסידות, המלמד 

על מבנה הנפש ומורה דרך בעבודת ה' ובהתמודדות 
עם אתגרי החיים, ו'שולחן ערוך הרב' - חיבור הלכתי 

ְתאֹום ֵהן ִנְפָקחֹות ִלְרָוָחה( יק ׁשֹוֵכב, ֵעיָניו ֲעצּומֹות, ּפִ ּדִ )ַהּצַ

ֶכד: ַהּנֶ
ה רֹוֶאה ָסִבי? ָמה ַאּתָ

ב: ַהּסָ
ה ִלּפָ ֲאִני רֹוֶאה ַהּקְ

ִרי ִנְפֶרֶדת, ֵמַהּפְ
צּור ֵני ַהּיְ ֵמַעל ּפְ

ֶלת, ָכה נֹוׁשֶ ּסֵ ַהּמַ
ַבר ַהּיֹוֵצר ֲאִני רֹוֶאה ּדְ
בּוׁשֹו ִמְתַעְרֵטל -  ִמּלְ

לֹא עֹוד ֶאְרֶאה
א, ְמנֹוָרה. ּסֵ ְלָחן, ּכִ ׁשֻ

ַרק אֹוִתּיֹות ֶאֱחֶזה:
ית, ֵראׁשִ ַמַאְמֵרי ּבְ

י "ְיִהי", ַצּוֵ
נּו ְברּוֵאי עֹוָלם ְיַקּנְ ּבִ

ְוַיֲעִמידּום ָלַעד
ד ֶחְזַקת ַהּיָ ּבְ

ל ְיׁשּובּון ֶאל ָהַאִין ּבַ
ׁשּוָקָתם. ר ֵאָליו ּתְ ֲאׁשֶ

ָעִסיס ׁשֹוֵקק י ּכְ ּכִ
ַעְנֵפי ָהֵעץ, ּבְ

ֶאְרֶאה ַנֲחֵלי ֲהָוָיה

ִלי ֶהֶרף נֹוֲהִרים ּבְ
קּום. ֶאל ֲאִפיֵקי ַהּיְ

צּוִרים ֶאֱחֶזה -  ַמת ַהּיְ ֶאת ִנׁשְ
ְבִניָתם, ֶאת חֶֹמר ּתַ

ֶאת ַמֲעֵטה ּגּוָפם
ְרֶאיָנה ֵעיִני. לֹא עֹוד ּתִ

ֶכד: ַהּנֶ
ְרֶאה, ָסִבי? ָמה עֹוד ּתִ

ב: ַהּסָ
לֹום, ֱהֵיה ׁשָ
ַמְחַמד ֵעיִני,

ֵני ַעּמּוֵדי אֹור ׁשְ
ִני. אּו ְלַקְחּתֵ ּבָ

הסתלקות
הצדיק / צבי יאיר

ב'הסתלקות הצדיק' מתאר 
צבי יאיר ז"ל בשפה עשירה את 

רגעיו האחרונים של הצדיק - רבי 
שניאור זלמן מליאדי - עלי אדמות.

רבי שניאור זלמן היה הראשון 
בשושלת חסידות חב"ד ותלמידם 

המובהק של הבעל-שם-טוב והמגיד 
ממעזריטש אבות תנועת החסידות. 
בספרו המונומטלי - ספר התניא 
- הוא מסביר בהרחבה את תפיסת 

היהדות והחסידות באשר לקשר בין 
ה' לעולם.

בריאת העולם - מסביר רבי 
שניאור זלמן בהרחבה - לא הייתה 
אירוע חד פעמי. הקב"ה בורא את 

העולם בכל רגע מחדש. דבריו 
וציוויו - "יהי רקיע..", "יהי 

אור.." - הם שורות קוד אלוקיות 
המקיימות ומהוות את הבריאה בכל 

רגע מחדש.
רגעיו האחרונים של רבי שניאור 
זלמן היו עבורו רגעי שיא בהם ראה 

בעיניו ממש את הערכים הגדולים 
אותם לימד וחינך.

שירה יהודית מקורית
שירת חיינו
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מירי שניאורסון
הבחירה שלי

חמישה דברים
לחודש בו "הגוף נהנה.."

בת הוא חודש קר וחורפי. נטול חגיגיות ט
מיוחדת ומכונה באופן מפתיע: "ֶיַרח שהגוף 

נהנה מן הגוף"...
האם מתאים לחפץ ברוחניות ובקרבת ה' לעסוק 
בהנאת הגוף מן הגוף?! תורת החסידות מסבירה כי 

בשורשו הגבוה של החודש מדובר בהנאת "הגוף 
העליון" מן "הגוף התחתון". 

נשמע מוזר? הנה ההסבר: הקב"ה נקרא גם 'היש 
האמיתי', כי רק מציאותו היא הנצחית והבלתי מותנית 

- והוא )בהשאלה כמובן( נקרא גם 'הגוף העליון'
העולם, זה שנברא על ידו הוא 'היש הנברא', זה 

שמציאותו נוצרה ומותנית ברצונו של ה' יתברך, והוא 
גם 'הגוף התחתון'. 

המציאות הגשמית-הגופנית אמנם משדרת חזות 
חיצונית של תוקף ועצמאות, כאילו היא בלתי תלויה: 

העולם נראה כמתנהל מצוין מעצמו, כאילו אינו 
זקוק לבורא עליון, אבל העצמאות הזו היא למראית 
עין בלבד. במהותו, משקף העולם - כמעין בבואה - 

את התוקף והעצמאות האמיתיים של בורא העולם. 
המציאות הנמוכה ביותר 'הגוף התחתון', משקף את 

המציאות הגבוהה ביותר - 'הגוף העליון'.

מה תכל'ס?
הנה חמישה דברים שעוזרים לי לעשות סדר בבלגן: 
לא להתפזר בין מטלות, להיות ממוקדי מטרה, לראות 

מהי הנקודה העיקרית בחודש בו הגוף משמר את 
הרוח...

 1. העוגנים: להיות מכוונת, ממוקדת ולהיאחז 
בעוגנים שמספקת פרשת השבוע בכל שבוע מחדש; 
לקרוא מידי בוקר את ההנחיה מתוך לוח 'היום-יום' 
)לוח שנה עם פתגם חסידי יומי שערך והוציא לאור 

הרבי מליובאוויטש(; להישען על ציר של התפילה 
היומית שאיתה מתחיל היום ולקרוא את הקטע 

היומי בספר התניא המספק את המשמעות היומית - 
האקטואליה האמיתית שלי. 

2. הליכה ותנועה: ללכת כדי לחיות. ללכת כדי 
לשמוח. ללכת כדי לשכוח. ללכת כדי לרוקן. ללכת 

כדי לחולל את הנס, ללכת כדי להתרומם מעל האדמה 
ולהרים את הנשמה, ללכת כדי לקבל משיח ולראות 

גאולה!
3. תהילים: הפעם הראשונה בה אמרתי את כל 

ספר התהילים בלי לדבר הייתה מאתגרת. הילדים עשו 

 מירי שניאורסון היא מייסדת נפלאו"ת
 מנטורית עיסקית ואישית לנשים, מרצה ומנחה
miri-mychoice.co.il

תנועות ואני השבתי בחזרה מבלי לדבר. אבל הספר לא נגמר, פשוטו 
כמשמעו, הוא נראה לי אז ארוך כאורך הגלות. אמירת 150 פרקי 

התהילים עד תומם, הייתה נסיון אדיר שתחושת ניצחון בצידו. 
זמן רוחני מומלץ לעשות זאת הוא בבוקר השבת האחרונה של כל 

חודש עברי.
4. לסדר מגירות: תחושת הניקיון, הסדר והארגון עם כל מגירה 

המקבלת טיפול - היא מדהימה )וגם פסח קרב ובא..(. בבוקר שאחרי, 
הכל ייראה פתאום חדש ויפה. אפשר לנסות בעדינות, רק להתחיל, 

ו"מה שיוצא אני מרוצה"...
5. שלוש ארוחות ביום: תגידו, שלוש ארוחות? זה מוגזם ומי 

בכלל יכול לאכול בבוקר... אולי תאמרו "אם מתחילים לאכול 
בבוקר, רעבים כל היום". אז זהו, שלא! בשחרית, במנחה ובערבית 

- שלוש פעמים ביום שבי על כיסא )אמיתי(, מול שולחן, עם צלחת 
מלאה כל טוב. מלכה. 

מספרים כי הרבנית רבקה, אשת רבי שמואל )הרביעי בשושלת 
חב"ד(, סירבה בצעירותה לאכול לפני התפילה למרות חולשתה. 
חמיה, רבי מנחם מענדל )'הצמח־צדק', השלישי בשושלת חב"ד(, 

ביקש ממנה לאכול ואמר: "מוטב לאכול כדי להתפלל מאשר 
להתפלל כדי לאכול". 

לסיכום: להתמקד, לעשות סדר, לחיות כשליחה, לחיות את היום, 
לחיות עם הפרשה, להתפלל, ללמוד, להוקיר תודה, להרים טלפון 

לחברה טובה, לא לשכוח שיחה יומית עם אימא ואבא )אפשר גם אם 
הוא בשמים(. לקבל פרופורציות, לכתוב תודות, לרשום את החלומות 

במחברת קטנה, ללכת ולנוע ושוב להודות.
זו כל התורה כולה: להיות בשמחה ולחיות גאולה..

)תואם במבנהו לשולחן ערוך המפורסם של 
רבי יוסף קארו( המתייחד בניתוח בהיר של 

נימוקי ההלכות לצד הכרעה למעשה.
אדמו"ר הזקן הותיר רושם עז גם מחוץ 

לעם היהודי, בין השאר בשל חלקו המכריע 
בתבוסת נפוליאון מול צבא הצאר. 

צאצאיו נושאים את שמו עד היום בשם 
משפחתם - שניאורסון )=בן שניאור(. 

משפחה שהפכה שם נרדף למנהיגות וגדולה 
מופלאה בתורה. גם בדורנו, הדמות היהודית 

הפופולארית והמשפיעה ביותר נושאת את 
השם שניאורסון - הרבי מליובאוויטש מלך 
המשיח - השביעי בשושלת האדמו"ר הזקן, 

שושלת חב"ד.
לא

מנהיגים רבים קמו לעם ישראל במרוצת 
הדורות. אולם רק חלק מסוים מאוד מביניהם 
היו אנשי אשכולות במלוא מובן המילה. כל 

היתר היו מיוחדים בתחומים ספציפיים, ואילו 
בתחומים אחרים לא בלטו כל כך.

אדמו"ר הזקן השתייך לזן הנדיר של 
מנהיגים הבולטים בכל המובנים וענקים בכל 

התחומים. גם הרבי של דורנו, הרבי מלך 
המשיח, שייך לזן המנהיגים הייחודי הזה. 

אלה הנחשפים לסיפורים ואנקדוטות מקורות 
חייו של הרבי, עומדים נפעמים לנוכח מגוון 

הכישרונות הבלתי נתפס. 
בדרך כלל, מעניק הקדוש–ברוך–הוא 
יכולות עשירות כאלה לאנשים שנועדו 

לחולל מהפך. אדמו"ר הזקן סלל דרך חדשה 
בעבודת הבורא ולשם כך השתמש במכלול 

התכונות אותן קיבל מהקדוש–ברוך–הוא. גם 
הרבי מוביל את עם ישראל למהפך הנכסף - 
מגלות לגאולה שלימה - ולשם כך משתמש 
בכישורים וביכולות בהם חנן אותו הקדוש–

ברוך–הוא.
בגאולה, כאשר יתגלה הרבי לעין כול 

כמלך המשיח - תבלוט במיוחד דמותו 
הרבגונית והמופלאה, כנאמר על המשיח: 

"הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד".
תיכף ומיד ממש!
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???????
תשמעו סיפור

יכרותו של הרב חיים 
אלבז עם תנועת חב"ד 

החלה בימי עלומיו, 
עת היה מתלמידיו 
של הרב משה נריה 
ז"ל בכפר הרואה. 

החמימות בה דיבר הרב נריה על חב"ד 
ובמיוחד על הרבי מליובאוויטש מלך 

המשיח, הכתה שורשים בלבו של חיים 
הצעיר. ברבות הימים צמחו השורשים 

והיו לנטיעה של ממש.
היה זה לפני למעלה מעשור. הרב 
אלבז קיבל הצעת שליחות לבואנוס 

איירס, להנהיג את קהילת 'יסוד הדת' 
ולטפח את השכבה הצעירה שם במסגרת 

ארגון 'בני עקיבא'.

ההתלבטות הייתה לא קלה. מחד 
גיסא, חונך הרב אלבז על הערך העליון 

של נתינה למען הזולת. מאידך גיסא, 
יציאה עם כמה פעוטות לסביבה חדשה, 

להתמודדות עם שפה חדשה, הייתה 
משימה לא פשוטה כלל ועיקר.

באותם ימים של לבטים מעיקים, 
התארחה משפחת אלבז בבית הסבתא 

בצפת. ערב אחד הגיע הרב אלבז 
לתפילת ערבית בבית הכנסת החב"די 
בעיר, ופתאום נפל בלבו רעיון: הוא 
ישאל את הרבי מה לעשות באמצעות 

ה'איגרות קודש'.
'איגרות־קודש' הוא שמה של סדרת 
כרכים המכילים אלפים ממכתבי הרבי 

בכל תחומי החיים. על בסיס דברי הרבי 

עצמו, נוהגים חסידים להפנות בקשות 
ושאלות אל הרבי דרך ספריו. לאחר 
הכנה ראויה ובמיוחד קבלת החלטה 

טובה – כותבים מכתב, מכניסים אותו 
אל בין דפיו של הספר, וכך מתברכים. 

בחלק ניכר מהפעמים גם מוצאים באורח 
פלא, בעמודים החופפים על המכתב 

שהוכנס, התייחסות מנחה מהרבי לנושא 
המבוקש.

בזמנו, שמע מחסידי חב"ד בעפולה, 
עיר מגוריו, על התופעה. כעת, 

התעוררה בו סקרנות לבדוק האם זה אכן 
'יעבוד' אצלו. הרב אלבז סגנן מכתב, 

והכניס אותו לתוך כרך 'איגרות קודש' 
ששלף מהספרייה. כאשר פתח כדי 

לקרוא את העמודים שחפפו על מכתבו, 

מצא בהם מכתב ארוך ומנומק על מעלת 
השליחות, שנחתם במילים: "ויתקיים 

בך הכתוב כי מלאכיו יצווה לך 
לשמרך בכל דרכיך". 

התרגשות גדולה אחזה ברב אלבז. הוא 
חזר לבית חמותו וקרא אל אשתו: "הרבי 

רוצה שנצא! אנחנו יוצאים!".

אנטישמי בשגרירות
שלוש שנים שהה הרב חיים אלבז 
בארגנטינה. במהלכן, התערה יפה 

בקהילה ופעל גדולות ונצורות לחיזוק 
הזהות היהודית בקרב בני הנוער. 

כשבועיים לפני שתמה שליחותו, לקראת 
חזרתו לארץ ישראל, החליט להעניק 

לילדיו טיול מהנה, שיהווה סיום מתוק 
לתקופה לא קלה מבחינתם. הפור נפל 

על ה'דיסני־לנד' בארצות הברית.
הרב אלבז ניגש לשגרירות 

האמריקאית בבואנוס־איירס כדי להסדיר 
ויזות לכל בני משפחתו. לרוע מזלו, נפל 

על פקיד אנטישמי. "אני מכיר אתכם 
היהודים", סינן בשנאה, "אתם מבקשים 
ויזה לשבוע ולבסוף משתקעים בארצנו".

מבויש ופגוע, עזב הרב אלבז את 
המקום. הוא כבר חשב לרדת מכל תכנית 

הנסיעה. אולם במחשבה נוספת החליט 
לנסות את הערוץ שכבר הכיר: 'איגרות 

קודש'. הוא פנה לידיד, חסידי חב"ד 
מקומי שהכיר, ובביתו כתב לרבי.

 כאשר פתח את הספר בעמודים 
שביניהם הניח את מכתבו, החל לקרוא - 
והתלהב. הרבי כותב שם כי יראה ניסים 
ונפלאות בעמלו, ניסים למעלה מגדרי 

הטבע. הרב אלבז נמלא ביטחון כי 
אשרות-הכניסה המיוחלות תגענה. כיצד 
בדיוק, עדיין לא ידע. אולם זה לא מנע 

ממנו להמשיך לתכנן את הנסיעה.

בניו של אלוקים!
בינתיים, היו ידיו עמוסות בניהול 

מחנה קיץ לבני נוער עמם עבד, מחוץ 
לעיר. המחנה הסתיים בהצלחה מרובה, 

והתלמידים ומדריכיהם עלו על אוטובוס 
חזרה לבתיהם. הרב אלבז, שליווה את 
המחנה בגופו ובנפשו, נסע במכוניתו 

הפרטית. באמצע הדרך קיבל הרב 
אלבז הודעה מקפיאה מאחד המדריכים: 

התרחשה תאונה!
בהלה גדולה אחזה ברב אלבז. אחיו 

נהרג בתאונת-דרכים, ומייד עלו בראשו 
אסוציאציות נוראיות. מיד ביצע הרב 

אלבז פניית פרסה ונסע אחוז תזזית אל 
המקום בו שיער כי נמצא האוטובוס.

הוא הגיע אל המקום. את האוטובוס 
הוא כלל לא ראה. לבו החסיר פעימה. 

פתאום הפתיעו אותו המדריכים. הם 
קרבו אליו מחויכים, תוך כדי ששרים: 

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 
לעולם ועד... 

 מבולבל לחלוטין, בלש הרב אלבז 
בעיניו אחר האוטובוס, עד שגילה אותו 

הפוך לגמרי בתעלה לצד הכביש.
"מה קרה?", זעק לעבר המדריכים. 

"האם כולם בחיים?" 
והם המשיכו לשיר... 

"למה אתם שרים?", לא הבין. 
"זה מה שלימדת אותנו", ענו לו 

במקהלה. 
 התברר, כי כולם יצאו מהתאונה 
בריאים לחלוטין, ללא שריטה. פקח 

תנועה אזורי שראה את התאונה בזמן 
אמת, היה המום יותר מהרב אלבז. 

"שמע, רב יהודי", לחץ את ידיו, "כעת 
השתכנעתי שאתם בנים של אלוקים. 

ראיתי במו עיניי איך האוטובוס מתהפך 
פעם אחר פעם. לראות את כולם יוצאים 
ממנו בלי פגע - זה על טבעי בעליל"...

ואז 'נפל האסימון' בראשו של הרב 
אלבז: יומיים קודם לכן זכה לקבל מענה 
מהרבי כי יראה ניסים ונפלאות בעמלו. 
הוא חשב על הטיול המשפחתי לארצות 
הברית, אבל הרבי ראה רחוק והכין את 

הניסים לעמל אחר לגמרי.

ה

 הרואה
למרחוק!

הרב חיים אלבז, בוגר כפר הרא"ה יצא 
בשליחות 'בני עקיבא' לבואנוס אייר כשהוא 
שואב השראה ועידוד ממכתבו של הרבי 
מלך המשיח באגרות קודש < רגע לפני 
ששב לארץ בתום השליחות, הוא שוב 
כותב לרבי בעקבות מבוכה אישית, והרבי 
משיב בברכה שאת משמעותה יבין רק 
אחר כך - מול אוטובוס מחנה הקיץ 
שארגן ההפוך בשולי הכביש לנגד עיניו < 
אין כמו סיפור טוב!

מימין: בניין שגרירות ארה"ב בבואנוס איירס. משמאל: נוף טיפוסי בהרי ארגנטינה.

Rodrigo Soldon :צילום

עֹולמֹות  31 30 עֹולמֹות



הסכם טוב 
רואים מרחוק!

 מקסימום איכות, 
מינימום מחיר!

עולם האופטיקה 
בישראל רווי, 

רק ללקוחות אחווה יש 
הסכם מנצח באיכות, 

 שירות ומחיר!
 באופטיקנה

רשת האופטיקה הגדולה בישראל

עדשות סינגל – מספרי מרשם בייצור:
 מסגרות סבן עם עדשות 1.6 

בסניפים: 1,100 ₪
לקוחות אחווה: 659 ₪

ב"ה

 לקבלת הקופון
יש לשלוח הודעת ווטצאפ עם שם, טלפון, ת.ז ומייל

055.55.770.27

מסגרות סבן עם 
עדשות 1.56*

בסניפים: 299&
&159בלבד

עדשות מולטיפוקל:
מסגרות סבן עם עדשות 1.5 -

בסניפים: 999 ₪
לקוחות אחווה: 799 ₪

בדיקת ראיה 
במתנה!

מוקד 
3590 *אחווה


