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מספרם של ילדי השלוחים עומד היום על יותר מעשרים ואחד אלף ילדים. אפילו אם רק 
מחציתם מתגוררים במקומות רחוקים, שאין שם עדיין מוסדות חינוך חסידיים - יש כאן 
למעלה מעשרת-אלפים ילדים שהם פלא מהלך | הכינוס עסק השנה גם בשאלה מהו הכלי 
לקבלת הברכה ומהי העשייה הנדרשת מהשלוחים שבזכותה אנו זוכים לנס המופלא הזה 
של הרבי בחינוך הילדים | כתבה מרתקת על כינוס השלוחים העולמי תשע"א

מנחם ברוד | צילומים: ברוך עזאגווי ומאיר אלפסי

' א ל פ ה י  ד ל י '
עשרת  אלפים

תופעה שמימית בלתי נתפסת - חינוך חסידי במקומות רחוקים,          בתנאים בלתי-אפשריים

בכל שיחה עם שליח אתה חש בעוצמת המפעל 

היהודי האדיר שחולל הרבי, שאין לו אח ורע 
ולא היה כמותו בדברי ימי ישראל
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היציאה ה עם  בפנים  שִהכתה  הקרה  רוח 
על  ה׳באנקעט׳,  נערך  שבו  הענק  מהאולם 
המחישה  כאילו   – בברוקלין  הספינות  מזח 
את העובדה שלמעשה הכינוס תם. בפנים היה כל-כך 
חם ונעים, במיוחד ברגעי השיא של הריקוד הסוחף, 
לצלילי מארש ראש-חודש כסלו. האנרגיות שמילאו 
את האולם נסקו לגבהים, והעניקו תחושה של עוצמה 
אדירה. אבל עם היציאה מהאולם, בתום הערב, כאילו 
עכשיו  חוזר  ושליח  שליח  שכל  בבת-אחת  קלטת 
אל עירו ואל תפקידו, להאיר אל החושך ולחמם את 

העולם הקר.
השלוחים  בכינוס  משתתף  אני  רבות  שנים  כבר 
כשאני  השנה,  אבל  ותעצומות,  כוח  ממנו  ושואב 
מיוחד  כינוס  היה  שזה  חש  אני  הכינוס,  את  מסכם 
במינו. באוטובוס, בדרך חזרה מה׳באנקעט׳, אני מנסה 
מיוחד  כל-כך  היה  מה  הזאת.  התחושה  את  לפצח 
בכינוס הזה? נדמה לי שזה הנושא המרכזי של הכינוס.

וביתו׳,  ׳איש  יהיה  הכינוס  שנושא  פורסם  כאשר 
לרגל מלאות שבעים שנה לבוא הרבי והרבנית לארה״ב 
שאין  כותרת  שזו  נראה  היה  )תש״א-תשע״א(, 
מאחוריה הרבה. כאילו חיפשו כותרת נחמדה, ונתפסו 
לארה״ב.  הרבי  של  בואו  שנת  לציון  העגול  בתאריך 
׳מפוצצות׳,  יותר  הרבה  כותרות  היו  שעברו  בשנים 
לפועל  אבל  בזה.  וכיוצא  העולם  כיבוש  על  שדיברו 
התברר שדווקא הנושא הזה הפך את הכינוס להרבה 

יותר עמוק וחודר ללב.

כי בסופו של דבר – ׳איש וביתו׳ הם החיים שלנו, 
כל  ואחת ממשפחות השלוחים. במשך  של כל אחת 
היום והלילה, בימי חול ובשבתות, השלוחים עסוקים 
עולמות  הופכים  הם  החוצה.  המופנית  בפעילות 
ִהפנה את  הכינוס השנה  ונצורות.  גדולות  ומחוללים 
המבט פנימה – מה קורה בתוך הבתים שלנו עצמנו. 
לבית  מספקת  תשומת-לב  נותנים  אנו  מידה  באיזו 
שליח  כל  מעסיק  התברר,  הזה,  והנושא  ולמשפחה. 
וגם הפיק תוכן עמוק ורב-חשיבות מכל מי  ושליח, 

שדיבר בנושא. 

 עשרת אלפים ילדים
במקומות נידחים

לכינוס השנה באו יותר משלושת אלפים שלוחים. 
במספרם  המתמיד  הגידול  את  משקף  הזה  המספר 
משה  הרב  שמסר  הנתונים  על-פי  השלוחים.  של 
השלוחים  מספר  הכינוס,  הנהלת  יו״ר  קוטלרסקי, 
רק  ושלוש-מאות.  מארבעת-אלפים  יותר  על  עומד 
וחמישים  כמאה  הרבי  לצבא  נוספו  האחרונה  בשנה 

שלוחים חדשים.
שבכל  להניח  אפשר  מהיר:  חשבון  עושה  אני 
משפחה של שלוחים כחמישה ילדים לפחות בממוצע. 
זאת-אומרת שמספרם של ילדי השלוחים עומד עד 
יותר מעשרים ואחד אלף ילדים. נניח שרק מחציתם 
מוסדות  אין  שבהם  רחוקים,  במקומות  מתגוררים 
מעשרת- למעלה  אפוא  כאן  יש  חסידיים.  חינוך 

אלפים ילדים שהם פלא מהלך. 
יותר  של  חינוכם  את  כתפיו  על  לקח  הרבי 
מעשרת-אלפים ילדי שלוחים החיים בתנאים בלתי-

אפשריים. כל אדם היה אומר שאי-אפשר לגדל ילדים 
יראי-שמים וחסידיים בתנאים כאלה, אבל הנס הזה 
מתחולל לנגד עינינו. הילדים האלה גדלים לתפארת, 
והם חדורים רוח שליחות ושאיפה לשמש דוגמה חיה 

לסביבתם.
אתה רואה כשש-מאות מהם, שבאו עם אבותיהם 
לכינוס. אחד אחד ילדי חמד, זרע בירך השם. ילדים 
זו תופעה  שהקדושה והחן החסידי קורנים מפניהם. 

שמימית בלתי-נתפסת.
מהשלוחים  דובוב,  ניסן  הרב  שאמר  כמו  אבל 
ליל  בסעודת  המלהיב  בנאומו  שבאנגליה,  בלונדון 
שבת-קודש, הרבי אמנם נטל את חינוכם של הילדים 
על כתפיו, אבל הכלי לקבלת הברכה הוא התמסרות 
רוח  ולהחדרת  ילדיהם  לחינוך  ההורים  של  ראויה 
צריך  הזה  המופלא  הנס  גם  הבית.  חיי  בכל  חסידית 
הנדרשת  ובתשומת-הלב  בעשייה  אחיזה  לו  שתהיה 

מאיתנו.

הכוח העולה ביהדות העולם
השליחות  מפעל  של  והולכים  הגדלים  הממדים 
כבר מייצרים מציאות אחרת ביהדות העולמית. בעבר 
היה אפשר לראות בשליחי חב״ד נקודות אור נחמדות 
באמת  שלא  כאלה  אבל  בעולם,  מקומות  מיני  בכל 
יהודית  לנפש  חיוך  כל  אמנם  המציאות.  את  משנות 
וברוחניות  בגשמיות  ליהודי  עזרה  וכל  חשוב  הוא 
היא דבר גדול, ובכל-זאת היה נראה שכוחות אחרים 
)רחוקים מיהדות אמיתית( מנווטים את חיי היהדות 

ברחבי העולם.
מתברר שזה כבר מזמן לא כך. יש מקומות רבים 
בחיי  המובילים  הכוחות  הם  הרבי  שליחי  שבהם 
לשעבר,  חבר-העמים  במדינות  זה  ככה  היהדות. 
שהתהליך  לגלות  מפתיע  אבל  רבות,  מדינות  ובעוד 

הזה מתחולל גם ביהדות אמריקה.
ביורבה-לינדה  חב״ד  שליח  אליעזרי,  דוד  הרב 
המתחוללות  התמורות  את  מציג  שבקליפורניה, 
לפני  שהשמיע  מרתקת  בסקירה  ארה״ב.  ביהדות 

את  לסקר  שבאה  מישראל  העיתונאים  משלחת 
יהדות  על  העוברים  התהליכים  את  פירט  הכינוס, 
אמריקה. הנתונים שהוא מוסר גורמים לך להבין את 
בעצם  המתחוללת  המהפכה  של  משמעותה  מלוא 

הימים האלה.
יהדות  של  המסורתיות  הקהילות  בעוד  לדבריו, 
ארה״ב נתונות בירידה והדור היהודי הצעיר מתרחק 
ומתחזק,  עולה  ככוח  בבירור  מסתמנת  חב״ד  מהן, 
ומספר היהודים המוצאים את מקומם במסגרת חב״ד 
בהם  הצעירים  ושיעור  תלולה,  עלייה  במגמת  נתון 

הוא גדול. 

מגן   – מילדותם  הצעירים  עם  עובדים  ״אנחנו 
הילדים, דרך גיל בית-הספר היסודי והתיכון, הקולג׳ 
ליהודי  ״טבעי  אליעזרי.  הרב  מסביר  והנישואין״, 
את  ולהמשיך  לבית-חב״ד  לבוא  הצעיר  האמריקני 
קוצרים  ואנחנו  מלמטה,  שבאה  צמיחה  זו  הקשר. 
היום את פירות ההשקעה שהשקענו בילדים ובנוער 

לפני שנים״.
הרב אליעזר ממחיש את התהליך הזה: ״הנה, בעיר 
של  בתי-כנסת  כמה  האחרונות  בשנים  נסגרו  שלנו 
בית- עוד  פתחנו  שאנחנו  בשעה  הקונסרווטיבים, 
לנו חמישה בתי- יש  וכיום  ועוד בית-כנסת,  כנסת 

כנסת בעיר. זה מה שקורה היום במאות ערים ברחבי 
ארה״ב״.

רגעי ההתחלה בזמן אמת
גם  במינה,  מיוחדת  חוויה  הוא  השלוחים  כינוס 
מרגיש  מדי שנה. אתה  ושוב  כשהיא מתרחשת שוב 
אווירה של ׳תשרי׳, כמו בימי האור הגדולים. התפילות 
ב-770 הגדוש עד אפס מקום, עד שממש אי-אפשר 
לזוז, מחזיר אותך לימים הטובים. ההתוועדויות עם 
השלוחים. כל-כך הרבה אורות מרוכזים במקום אחד.
כל שיחה עם שלוחים, ברחוב, בעת הארוחות, בין 
הסדנאות – מרתקת. כל שליח יכול לספר לך דברים 
דקות  בתוך  בכלל.  להתאמץ  בלי  התפעלות,  מעוררי 
אתה עובר מאלסקה לסין, מסיביר לצרפת, מדרום-
את  לחוש  לך  נותנת  שיחה  וכל  לאריזונה.  אפריקה 
עוצמתו של המפעל היהודי האדיר שחולל הרבי, מפעל 

שאין לו אח ורע ולא היה כמותו בדברי ימי ישראל.

כל אדם היה אומר 
שאי-אפשר לגדל 
ילדים יראי-שמים 
וחסידיים בתנאים 
כאלה, אבל הנס 

הזה מתחולל לנגד 
עינינו. הילדים האלה 
גדלים לתפארת, והם 
חדורים רוח שליחות 

ושאיפה לשמש 
דוגמה חיה לסביבתם

העיתונאי המפורסם 
בועז ביסמוט:  

"כשמוניתי לשגריר 
ישראל במאוריטניה, 

היחיד שהיה 
מתקשר אליי בכל 
יום חמישי בשבוע 

ושואל לשלומי היה 
איש חב"ד. ממשרד 

החוץ לא דאגו לי כמו 
שהוא דאג לי"...

תופעה שמימית בלתי-נתפסת. התמונה הקבוצתית של 
קעמפ ילדי-השלוחים המסורתי שמארגן משרד השלוחים

ימים גדושים. סדנא שגרתית, אחת מתוך עשרות בכינוס השלוחים
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ובאו כל השלוחים ועמדו בדממה מול הרבי, כך הם 
מתאספים ובאים ועומדים דומם בציון הקדוש. איש 

איש ומחשבותיו, תפילותיו, משאלותיו ודמעותיו.
בית-העלמין  שלפני  הגדולים  האוהלים  שלושת 
מתמלאים בהמוני השלוחים. אלה מתפללים שחרית 
של  תורתו  את  לומדים  אחרים  מיוחדת.  ברצינות 
של  מאות-מאות  יושבים  השולחנות  סביב  הרבי. 
הציון  אל  מוביל  ארוך  ותור  פ"נ.  וכותבים  שלוחים 
שקועים  בדממה,  עומדים  הכול  כאשר  הקדוש, 
בשרעפיהם ובהכנותיהם לקראת הכניסה אל הקודש.

של  ערימות  עמם  נושאים  מהשלוחים  רבים 
בידם מקורביהם. עכשיו  ו'פדיונות' שמסרו  מכתבים 
ישראל  אלפי  של  כשלוחיהם  המשלח  אל  באים  הם 
ביציאה  הדור.  נשיא  אל  משאלותיהם  את  להביא 
מהאוהל אני רואה שליח מהארץ יושב ושולח הודעות 
אס-אם-אס בזו אחר זו. "אני שולח למקורבים שלי 
לברכה,  הציון  על  אותם  הזכרתי  הרגע  כי  הודעה 
ומהתגובות שאני מקבל אני יודע עד כמה זה מרגש 

אותם".

אין ׳יהודי קטן׳
החוויות  אחת  היא  שבת-קודש  ליל  סעודת 
׳אהלי  של  הענק  האולם  הכינוס.  של  המיוחדות 
תורה׳ דחוס עד אפס מקום באלפי שלוחים. לכאורה 
כל הקהל העצום  אין סיכוי שיהיה אפשר לדבר אל 
משה  כשהרב  מתרחש.  הפלא  אבל  רמקול,  בלי  הזה 
מוחלט  שקט  ומבקש  הדוכן  אל  עולה  קוטלרסקי 
השלוחים  דממה.  משתררת   – שטיל״(  )״פולקָאם 
ודבריהם  הדוכן  אל  עולים  דברים  לשאת  שנבחרו 

נשמעים בכל רחבי האולם הגדול.
בלתי-נפרד  חלק  הוא  קוטלרסקי  הרב  בכלל, 
מההווי המיוחד של הכינוס. הוא מנווט את המושבים 
המרכזיים ביד אמן. יש בו שילוב של סמכותיות עם 
חביבות וחוש הומור, והשלוחים מכבדים אותו. הוא 
הזקוק  שליח  מזכיר  כשהוא  בבכי  לפרוץ  מסוגל  גם 

לרפואה שלמה.
תפקידו כמנחה ראשי וכמנהל הכינוס אינו מאפשר 
לו לספר הרבה על שפע ההוראות וההדרכות שעברו 
זה  דבר-מה,  מספר  כשהוא  אבל  הרבי,  מאת  דרכו 

תמיד מרתק.
מספר  הוא  מישראל  העיתונאים  עם  בשיחה 
אל  אותו  שלח  שהרבי  שליחות  על  מופלא  סיפור 
הנסיעה,  מטרת  מה  ידע  לא  הוא  הקריביים.  האיים 
אבל כשהגיע לשם פגש יהודי שסיפר לו על מצוקתו. 
המקומי,  הקתולי  בבית-הספר  לומד  שבנו  מתברר 
הנוצריות.  בתפילות  להשתתף  ממנו  לדרוש  והחלו 
ועכשיו  בית-הספר,  מנהל  עם  והתעמת  סירב  הילד 

ההורים לא יודעים מה לעשות. 
הרב קוטלרסקי מיהר לסדר בעבור הילד לימודים 
בבית-ספר יהודי, ואביו כתב לרבי מכתב ובו התבטא 
שהוא מעריך מאוד את העובדה שהרבי דאג ליהודי 
השיב  הרבי  הקריביים.  האיים  באחד  המתגורר  קטן 

לו כי בכל יהודי יש נפש אלוקית שהיא חלק אלוקה 
ממעל ממש, ולכן לא ייתכן שיימצא ׳יהודי קטן׳, כפי 

שהוא מתבטא במכתבו.

לחזור לגן-העדן
׳ברוקלין  לאורך  צועד  אני  שבת-קודש  במוצאי 
במבטא  עברית  דובר  שליח  לצידי  ומוצא  אווניו׳ 
צרפתי. שמו הרב פרץ פרטוש, שליח הרבי במונפליה, 
עיר בדרום צרפת. כבר יותר מעשרים שנה הוא נמצא 
הוא  בגן-עדן?״,  מרגיש  אתה  ״גם  שליחותו.  במקום 
שואל אותי. אני מביט בו ומנסה לרדת לסוף דבריו. 
״בשבילי הימים של הכינוס הם כמו לחזור לגן-
היה  זה   – בישיבה  ״כשהיינו  אומר.  הוא  העדן״, 
של  עולם  בתוך  חיינו  הלילה  וכל  היום  כל  גן-עדן. 
לנו  חסר  היה  ולא  צרכינו  לכל  דאגו  וקדושה,  תורה 
חיים  ואנחנו  מגן-העדן  אותנו  שלחו  אחר-כך  דבר. 
נוסף על כל הדאגות הארגוניות  כל השנה בבדידות. 
והכלכליות, אנחנו פשוט לגמרי לבד לאורך כל השנה. 

לכן הימים של הכינוס הם ממש גן-עדן. חמישה ימים 
נפלאים, שבהם אנחנו טובלים בתוך אווירה של תורה 
וחסידות והתוועדויות מעוררות, בלי שום דאגות. זה 

נותן לי כוח למשך השנה כולה״.

׳שליח׳ במאוריטניה
לסקר  שבאו  מישראל,  העיתונאים  קבוצת  בתוך 
את הכינוס, היה גם בועז ביסמוט, ראש דסק החוץ 
של עיתון ׳ישראל היום׳. בעברו שימש שליח ׳ידיעות 

אברך  מול  עצמי  את  מוצא  אני  בבוקר  בשבת 
צעיר. אחרי התפילה אני שואל אותו לשמו ולמקום 
במקורו  הוא  לבקובסקי.  נחום  הרב  שמו  שליחותו. 
יצא לשליחות לאחת  ולפני עשרה חודשים  מצרפת, 
עם  השיחות  ההזדמנות.  על  שש  אני  קנדה.  מערי 
השלוחים הצעירים מרתקות אותי. זה לא כמו לשמוע 
עשרות  לפני  ההתחלה  רגעי  היו  איך  ותיק  משליח 

שנים. כאן אתה שומע על הדברים בזמן אמת.
מדבר  ממש  היא  נמצא  הוא  שבה  העיר  ובכן, 
שממה. אין בה שום דבר יהודי. מה עם בית-כנסת? 
משיב.  הוא  בעיר״,  בית-כנסת  ״אין  שואל.  אני   –
השכנים  אבל  בבית,  אצלי  מניין  לעשות  ״ניסיתי 
שם  וארגנתי  אולם  שכרתי  הנוראים  בימים  התנגדו. 
אוכל  שבו  בניין  לקנות  מחפש  אני  עכשיו  תפילות. 

להקים בית-כנסת״.
תחשבו על זה: כבר עשרה חודשים השליח הזה 
ובשבתות,  חול  בימי  מניין  בלי  בית-כנסת,  בלי  חי 
בלי קריאת התורה ובלי ׳קדושה׳. שלא לדבר על שאר 

אבל  להם.  זקוק  וחסיד  ירא-שמים  שיהודי  הצרכים 
אל דאגה, אין לי ספק שבשנה הבאה הוא כבר יספר 
בשלבי  שנמצא  מקווה  על  שהקים,  בית-הכנסת  על 
הקמה, ועל עשרות משפחות יהודיות שהתחברו עם 

הקב״ה אחרי שנים רבות של ניתוק.

 שלוחים להולכה אל
אוהל נשיא הדור

הכינוס  של  במרכזו  עמדה  הגדולים  האור  בימי 
ההתוועדות של הרבי בשבת בצהריים. זו אגב הסיבה 
שהכינוס נערך תמיד בשבת מברכים, כי זו שבת שבה 
באותה  הרבי.  של  התוועדות  בוודאות  מתקיימת 
מחדד  השלוחים,  אל  מדבר  היה  הרבי  התוועדות 
היעדים  את  ומסמן  השליחות  מושג  את  ומעמיק 

שאליהם נדרשים השלוחים לחתור בעת הזאת.
כיום העלייה המשותפת של אלפי השלוחים על 
את  מרובה  במידה  מחליפה  הרבי  של  הקדוש  הציון 
נקבצו  שאז  כשם  בשבת.  ההתוועדות  של  מקומה 

על-פי הנתונים 
שמסר הרב משה 
קוטלרסקי, יו"ר 
הנהלת הכינוס, 

מספר השלוחים 
עומד על יותר 

מארבעת-אלפים 
ושלוש-מאות. רק 

בשנה האחרונה 
נוספו לצבא הרבי 
כמאה וחמישים 
שלוחים חדשים

"כשמסרתי זאת 
לרבי ביקש את 

הקבלה. הוא עיין 
בה ושאל: 'איפה 

הטאקס' ]=המס[? 
עניתי שלמרכז 
לענייני חינוך 

יש פטור ממס. 
הגיב הרבי: 'אבל 
זה נקנה בעבורי 

אישית, ולא בעבור 
המרכז לענייני 

חינוך'. הרבי ביקש 
שאחזור לחנות 

ואשלם את המס"

אצל המשלח. הרגע הגדול ביותר בכינוס השלוחים הוא העלייה לאוהל הק׳

 השלוחים מרגישים שותפות ל׳כפר חב״ד׳.

הרב ישראל ברוד, מנכ״ל שבועון ׳כפר חב״ד׳ בדוכן העיתון

ה׳חוזר׳ הרב יואל כהן עם הרב יחזקאל סופר

 השליח וחבר וועד הכינוס הרב ליפא ברענען מציג 

את מורכבות צילום התמונה )צילום: מאיר אלפסי, שטורעם.נט(

המראות המלבבים של הכינוס. הרב שמואל )מוֶלע( אזימוב, 

השליח הראשי לצרפת בהכנות לתמונת השלוחים בחזית 770
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טובה  לעשות  כדי  זה  וכל  שנה,  שבעים-שמונים 
ליהודי בגשמיות או ברוחניות.

להתגלגל  יכולה  נשמה  חודוקוב:  הרב  המשיך 
את  מוצאת  שהיא  עד  רבות  תלאות  ולעבור  בעולם 
באמצע  לכם  שמורים  זכיתם  אתם  אבל  שליחותה. 

ואומרים – זו שליחותכם!
סיים הרב גנזבורג: ״איך אפשר אפוא לעזוב מקום 

אחרי שהראו לך באצבע ששם שליחות נשמתך!״.

קרוב למאה סדנאות
מערכת הסדנאות של הכינוס מעוררת השתאות. 
סדנאות  למאה  קרוב  התקיימו  הכינוס  ימי  במהלך 
בנושאים רבים ומגּוונים. דיני גירות וכוהנים שנישאו 
מוצלחים.  שיעורים  הכנת  תורת  תערובת.  נישואי 
טיפים לטקסים של מעגל החיים היהודי. שאלות של 
תורה ומדע. וגם: התמודדות עם בעיות גיל העשרה. 
הקמת בניינים בתקופה של שפל כלכלי. איך להפעיל 
אצל  קשיים  זיהוי  למרותך.  הכפופים  האנשים  את 

ילדים ובני נוער. בניית קהילה. דע מה שתשיב.
רוב הסדנאות נערכות באנגלית והדבר מקשה על 
מאות השלוחים שבאו מהארץ. אבל הנהלת הכינוס, 
דאגה  צעירי-אגודת-חב״ד,  מרכז  עם  בתיאום 
למערכת של סדנאות בשפה העברית, והשנה הן משכו 

אליהן גם רבים מהשלוחים בחו״ל.
בשני  שהוגשה  הררי,  אוריאל  מר  של  הסדנא 
לשכנוע  המפתחות  ׳עשרת  בנושא  ושעסקה  חלקים 
אנחנו  שבה  בדרך  מאלף  שיעור  העניקה  אפקטיבי׳, 
מהשלוחים  רבים  אחרים.  בני-אדם  מול  מתנהלים 
מהרעיונות  חלק  יישמו  הכינוס  בימי  כבר  כי  ציינו 
תמיד  ההצלחה.  את  וראו  הזאת,  בהרצאה  ששמעו 

אפשר ללמוד עוד ולשכלל את היכולות.
מערכת הסדנאות העצומה הזאת תוכננה ואורגנה 
שלוחים  עשרות  של  ועד  עצמם.  השלוחים  על-ידי 
עמל במשך חודשים על הכנת התכנית, וכאשר הרב 
הגיב  בתשואות,  להם  להודות  ביקש  קוטלרסקי 
הקהל בתשואות ממושכות שהעידו על הכרת התודה 

שהציבור חש לכל מי שטרחו ועמלו בהכנת הכינוס.

איך יוצרים בית חסידי
במוצאי שבת, אחרי סעודת מלווה-מלכה רבתי, 
מתכנס צבא השלוחים באולם הגדול של ׳בית-רבקה׳, 
לתכנית המרכזית. התכנית כולה מוקדש לנושא ׳איש 
וביתו׳. על המרקע מוקרנות שיחות של הרבי בנושאי 
חינוך הילדים ואופי הבית, ואחרי כל קטע וקטע עולה 

שליח ומדבר על העניין מזווית הראייה שלו.
השלוחים מדברים על חשיבות הדוגמה האישית. 
שהילד יראה את האבא יושב ולומד. אם צריך להכין 
יכין אותו בבית ולא במשרד, כדי  שיעור – שהאבא 
שהילדים יראו שהאבא שקוע בלימוד התורה. המראה 

הזה נספג בנשמתם.
הרב קלמנסון מפריז אומר: ״בית חסידי בנוי על 
השבת  שולחן  סביב  כשיושבים  יום-יומית.  אווירה 

של  שיחה  לחזור  וחסידות,  תורה  דברי  לדבר  צריך 
לענייני  שגולשים  ולא  חסידי.  סיפור  לספר  הרבי, 
חולין ואומרים ׳ניט אויף שבת גערעדט׳, או גרוע מזה 

– ׳ניט חפץ חיים גערעדט״...

הרבי הורה לשלם את המס
חינוך,  לענייני  המרכז  יו״ר  קרינסקי,  יהודה  הרב 
חושף מענה מיוחד של הרבי על פ״נ השלוחים בשנת 
מופלא  סיפור  מספר  הוא  דבריו  ובהמשך  תשמ״ו, 

שמדבר בעד עצמו:
דבר-מה  לקנות  ממני  ביקש  הרבי  אחת  ״פעם 
בעבורו. הרבי אמר שזה לא חייב להיות באותו יום, 
אלא אפשר לעשות זאת גם מחר או מחרתיים, אבל 
מובן שאני מיהרתי לקנות זאת ולהביא את הדבר אל 

הרבי.
״כשמסרתי זאת לרבי ביקש את הקבלה. הוא עיין 
שלמרכז  עניתי  ]=המס[?  הטאקס׳  ׳איפה  ושאל:  בה 
זה  ׳אבל  הרבי:  הגיב  ממס.  פטור  יש  חינוך  לענייני 
לענייני  המרכז  בעבור  ולא  אישית,  בעבורי  נקנה 
חינוך׳. הרבי ביקש שאחזור לחנות ואשלם את המס.

 הרבי נתן את התרופה
למגפה של תקופתנו

הנאום מרכזי בתכנית המיוחדת של מוצאי שבת 
נישא מפי הרב אברהם שם-טוב, יו״ר אגודת חסידי 
משנה  פרש  שם-טוב  הרב  כדרכו,  העולמית.  חב״ד 
הגדולים  האתגרים  באחד  שנגעה  ומנומקת,  סדורה 
את  הפורצת  הטכנולוגיה  עם  ההתמודדות   – בימינו 
כל המחיצות והמחסומים, וחודרת לכל חלקה טובה. 
״לפני שלוש-מאות שנה עמד העולם מול אתגר 
 – מולו  לעמוד  אי-אפשר  כי  נראה  שהיה  דומה, 
התפתחות ההשכלה״, אמר הרב שם-טוב. ״ההשכלה 
ובישיבות  ביותר  הטובות  במשפחות  חללים  הפילה 
המצוינות ביותר. יהודים עמדו חסרי-אונים מול הגל 
את  נתן  הקב״ה  אבל  לעשות.  מה  ידעו  ולא  השוטף 
על-ידי  החסידות.  אור  וזהו  הזאת,  למכה  התרופה 
החסידות הצליחו להתגבר על אתגר ההשכלה, ובכל 
מקום שבו האיר אור החסידות – לא הייתה דריסת-

רגל לרוחות ההשכלה.
״כיום אנחנו עומדים מול מחלה עולמית, בדמות 
תחלואי  כל  את  שמביאה  המתקדמת,  הטכנולוגיה 
העולם להישג-ידו של כל ילד. זוהי מכה שלא הייתה 
ילד.  לכל  ממש  סכנת-נפשות  מהווה  והיא  כמותה, 
הנוראים  הנזקים  את  הצער  למרבה  רואים  אנחנו 
שהמחלה הזאת גורמת וכמה קרבנות היא מפילה, הן 

אצל יהודים והן אצל הגויים להבדיל.
״אמנם מנסים להתגבר על הבעיה על-ידי ניסיון 
לחסום את פריצת הטכנולוגיה הזאת אל תוך בתינו, 
בתינו  על  ולהגן  זהירים  להיות  צריכים  ובוודאי 
להכיר  מוטב  זה  עם  אבל  האפשר.  ככל  ילדינו  ועל 
בלבד,  בהתגוננות  להסתפק  נוכל  לא  כי  במציאות, 
למרות שחשוב והכרחי לחסום ככל האפשר ולמנוע 

ישראל  לשגריר  נתמנה  ואחר-כך  בצרפת,  אחרונות׳ 
צהריים,  לארוחת  יחד  יושבים  אנחנו  במאוריטניה. 
ואחד העיתונאים החרדים מפנה אליו שאלה ששום 
״איך  לשאול:  דעתו  על  מעלה  היה  לא  חב״ד  חסיד 

אתה מרגיש להימצא בין חרדים?״...
אומרת?!  זאת  ״מה  בועז.  את  מדליקה  השאלה 
בין  ובמיוחד  יהודים,  בין  להימצא  נהדר  מרגיש  אני 
חסידי חב״ד, שיש לי איתם קשר עמוק ורב-שנים״. 
ובועז  בהפתעה  פה  פוערים  החרדיים  העיתונאים 

מספר:
חסידי  עם  עמוק  קשר  יצרתי  בפריז  ״כשהייתי 
פבזנר.  יוסף-יצחק  הרב  עם  ובמיוחד  שם,  חב״ד 
ראיתי במו-עיניי איזה מעמד יש לו אפילו במסדרונות 
גאווה  באיזו  לראות  התפעלתי  הצרפתי.  השלטון 

יהודית הוא מייצג את היהדות.
״אחר-כך, כשמוניתי לשגריר ישראל במאוריטניה, 
בשבוע  חמישי  יום  בכל  אליי  מתקשר  שהיה  היחיד 
לא  החוץ  ממשרד  פבזנר.  הרב  היה  לשלומי  ושואל 
למעין  נהפכתי  בזכותו  לי.  דאג  שהוא  כמו  לי  דאגו 
יהודים  לחפש  התחלתי  במאוריטניה.  חב״ד׳  ׳שליח 
למשל  גיליתי  שבת.  לסעודת  אותם  ולהזמין 
שבשגרירות הצרפתית פועל דיפלומט ושמו גרינברג. 
התקשרתי אליו והזמנתי אותו. הוא הגיב: ׳למה אתה 
חושב שאני יהודי?׳. אמרתי לו: ׳אל תבלבל לי במוח. 

גרינברג זה יהודי׳. והוא בא.
״מצאתי רופא יהודי, שפעל במאוריטניה בשליחות 
מיליוני  כל  בין  יהודים  איתרתי  וכך  רפואי.  ארגון 
המוסלמים במדינה האפריקנית הזאת. בכל ליל שבת, 
לאורך ארבע שנות שליחותי שם, הייתי עושה קידוש 
כאשר סביב השולחן יושבים מניין יהודים. את כל זה 
עשיתי בהשראת שליחי חב״ד. אז אתה שואל אותי 

איך אני מרגיש להימצא בתוכם?!״.

שליחות לא עוזבים 
באחת הארוחות אני יושב לצידו של הרב יוסף-

בטורונטו  הוותיקים  מהשלוחים  גנזבורג,  שמחה 
שבקנדה. אני מספר לו כי לא-אחת אני נשאל מדוע 
הרבי ראה את השליחות כשליחות לכל החיים, ומדוע 
מה  לו  הכוחות. אמרתי  ורענון  לאפשר תחלופה  לא 
תפיסה  היא  תפיסת-העולם  שאם  כך,  על  השבתי 
של שליחות – לא ייתכן לעזוב את השליחות דווקא 

לאחר שבאת למקום והתערית בו והצלחת בו.
באחת  מעניינת.  נקודה  לזה  הוסיף  גנזבורג  הרב 
שלוחים  של  לשלום׳  ׳צאתכם  לרגל  ההתוועדויות 
האישי  מזכירו  חודוקוב,  הרב  דברים  לפניהם  נשא 
של הרבי. הוא אמר להם כך: מובא בחסידות הפתגם 
כאן  וחיה  הזה  לעולם  יורדת  שנשמה  הבעש״ט  של 

שליחי הרבי כיום הם 
הכוחות המובילים 

והמרכזיים בחיי 
היהדות. בתחילה 

זה היה בעיקר 
במדינות חבר-

העמים לשעבר, 
ובעוד מדינות רבות, 

אך מפתיע לגלות 
שהתהליך הזה 

מתחולל היום גם 
ביהדות אמריקה

האיש שמאחורי הכינוס. הרב משה קוטלרסקי פותח את 
הבאנקעט החותם את כינוס השלוחים

מרגיש נהדר עם חסידי 
חב״ד. העיתונאי בועז 
ביסמוט עם השליח הרב 
יוסף יצחק פבזנר מפריז

השלוחים במעמד ה׳מלווה מלכה׳

הרב אברהם שם טוב )משמאל( והרב יהודה קרינסקי

 הרב שמואל )מוֶלע( אזימוב, הרב בערל לאזאר
והרב גרשון מענדל גרליק

הרב משה קוטלרסקי, יו"ר הכינוס
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אז  עד  בדנייפרופטרובסק.  בית חנה שבנה  בניין  את 
ידעתי מה זה להכניס לכיס, והוא לימד אותי להוציא 
דוגמה  הציג  אלא  לי,  הטיף  לא  הוא  ולתת.  מהכיס 
אישית. למדתי שמצווה גוררת מצווה, וששכר מצווה 

מצווה״.
כאן סיפר כיצד נולד הרעיון להקים קרן לשמחות 
פעם  בכל  מתרגש  הוא  כיצד  וציין  השלוחים,  עבור 
מחדש לראות את התמונות של הילדים שנולדו, ברי-

המצווה שהגיעו למצוות ובני השלוחים שהקימו בית 
בישראל:

אלבום  אלבומים.  מקבל  אני  בשנה  שנה  ״מדי 
חום בהיר ובו תמונות הילדים שנולדו באותה שנה, 
ירוק  אלבום  הוריהם.  ששלחו  תודה  מכתבי  ולצידן 
ובו תמונות מחגיגות הבר-מצווה של ילדי השלוחים. 
בורסלינו של חב״ד.  כובע  יפהפיים החובשים  ילדים 
מהחתונות  תמונות  ובו  יפהפה  כחול  בצבע  ואלבום 

של בני השלוחים.
״אני כבר מתחיל לחפש באלבומים של היילודים 
ילדיהם של הזוגות שהתחתנו. בעוד כמה שנים  את 
ובעוד  הבר-מצווה,  של  באלבומים  אותם  אחפש 
עשרים שנה אני מאחל לעצמי שאוכל לתת להם צ׳יק 

לחתונות שלהם״.
מר בוגלובוב ריגש את כל הנוכחים כאשר אמר: 
״בעבר התביישתי לצאת לרחוב עם כיפה, כיום אני 
שמשתלשלות  הציציות  את  )והציג  ציצית  לובש 
הרב  בא  לבני,  תספורת  חגגתי  כאשר  ממכנסיו(. 
בני  עבור  ציציות. אחת  והביא עמו שתי  קוטלרסקי 

ואחת עבורי״.
את נאומו )ראה בהרחבה בכתבה הבאה( המרגש 
סיים במילים: ״אינני רוצה להיות שותף בלבד שלכם, 

אני רוצה להיות חלק מכם!״.

כיצד  שרואה  מי  מגעת.  שיכולתנו  כמה  עד  גישה 
הטכנולוגיה הזאת דוהרת ומתפתחת מבין שלא נוכל 

לסמוך על ההתגוננות ועל אמצעי החסימה בלבד.
התרופה  את  בידינו  מחזיקים  השלוחים,  ״אנחנו, 
התרופה,  את  לשלוחים  נתן  הרבי  הזאת.  למגפה 
יראי-שמים  ילדים  לגדל  מצליחים  הם  ובכוחה 
לימד  הרבי  ביותר.  הנידחים  במקומות  גם  וחסידים 
ואיך לתת להם  אותנו איך לחשל את הילדים שלנו 
המנשבות  הסוערות  הרוחות  כל  נגד  לעמוד  כוח 

בעולם, ולא להיכנע להן.
לעולם  לתת  צריכים  אנחנו  הזאת  התרופה  ״את 
על-ידי  היא  הגובר  החושך  על  להתגבר  הדרך  כולו. 
קדושה,  ויותר  אור  יותר  שנפיץ  ככל  האור.  הגברת 
הסוערים  הגלים  את  לדחות  הכוח  וילדינו  לנו  יהיה 
ולא להתרשם מכל הרוחות הרעות. הרבי נתן לנו את 
בו  ומחובתנו להשתמש  החיסון מפני המגפה הזאת, 

ולתת אותו לעולם כולו״.

עין לא נותרה יבשה
שיאו של הכינוס הוא ה׳באנקעט׳ החגיגי. בשנים 
מקום  למצוא  הכינוס  הנהלת  מתקשה  האחרונות 
ראוי שיכול להכיל ציבור עצום כל-כך של השלוחים 
הספינות  מזח  על  האירוע  נערך  השנה  ותומכיהם. 

בברוקלין, אל מול גלי הים.
זה אירוע שאי-אפשר לתאר במילים את עוצמתו. 
של  נכון  בשילוב  רבה,  במקצועיות  מתנהל  הוא 
מהווה  והוא  חסידית,  שירה  וידאו,  קטעי  נאומים, 

סיום מרשים ומפעים של ימי הכינוס.
׳צמאה  ילדי השלוחים שרה את  לאחר שמקהלת 
לך נפשי׳, עלה הילד שלמה כהן ממנצ׳סטר שבאנגליה 
בן  ילד נחמד,  לשאת דברי תורה על פרשת השבוע. 
בנחת  דבריו  את  שנושא  מאירות,  פנים  בעל  תשע, 
ובטוב-פעם. אבל פתאום הלב שלך מחסיר פעימה. 
הילד מספר שלפני כמה ימים עלה על קבר אימו, לרגל 
ה׳שלושים׳, ואמר לה: ״אני בטוח שאת שמחה. אני 
בטוח שאת מאושרת. אני בטוח שכשאת רואה אותי, 
מחייכת  את  השם,  בצבאות  חיילים  אלפי  בין  חייל 

מלמעלה״.
באותו רגע אתה פתאום קולט שזה הילד שעבר 
טרגדיה נוראה לפני חודש ימים, כאשר אימו, השליחה 
הגב׳ אסתר כהן, אם לשישה ילדים, נפטרה והיא בת 
ספונטאנית  קם  הקהל  כל  בלבד.  ושלוש  שלושים 
האלפים  הריעו  ארוכות  דקות  ובמשך  ממקומו 

בתשואות ממושכות לילד. עין לא נותרה יבשה.

״אני רוצה להיות חלק מכם״
צבי- מר  הנגיד  היה  החגיגי  בערב  הכבוד  אורח 

לסיוע  בוגלובוב  קרן  את  שהקים  בוגלובוב,  הירש 
למפעל  עצומים  בסכומים  ושמסייע  לשלוחים 
השליחות. הוא דיבר בפשטות ובישירות, ודבריו נגעו 

ללב כל המשתתפים.
גדול  מומחה  לא  שהוא  התבדח  דבריו  בתחילת 

הרב  כאשר  ולכן  באנגלית,  ובמיוחד  לנאומים, 
קוטלרסקי פנה אליו בבקשה לנאום, הגיב: ״עזוב, אני 
אשלם על כל הערב״. והנה בסוף הוא מוצא את עצמו 
במצב שהוא גם שילם וגם עומד כאן ונואם. ״זה הכוח 

של חב״ד״, אמר.
הוא סיפר כי גדל בבית פשוט באוקראינה. לא ידע 
לעשות  החל  הפרסטרויקה  אחרי  היהדות.  על  דבר 
עסקים וראה הצלחה במעשי ידיו, אבל כל אותו זמן 
״הייתי אתיאיסט גדול״. באותם ימים התחיל לראות 
אנשים מוזרים ברחוב. לבושים בבגדים שונים משאר 

בני-האדם.
הרב  עם  שלו  הראשון  המפגש  על  סיפר  הוא 
״באתי  דנייפרופטרובסק:  רבה של  קמינצקי,  שמואל 
לבית הכנסת הישן, שנבנה עוד לפני המהפכה. ראיתי 

מרק.  אוכלים  בני-אדם  עשרים  תמחוי.  בית  שם 
מאחר שאני אדם מאוד ארצי, שאוהב להבין כל דבר, 
שאלתי את הרב: מניין לך שכל אלה באמת נזקקים? 
הרב  כאן  בחינם?  אוכל  לקבל  רוצים  אולי הם סתם 
אמר לי משפט ששינה את חיי. הוא שאל אותי: אתה 

היית מבקש אוכל? מי שמבקש – באמת זקוק״.
להיפתח:  וכיסו  ליבו  החלו  הזאת  בנקודה 
״החלטתי לתת לו עשרת אלפים דולר. בהמשך נתתי 
לו מיליונים, אבל אם הייתם שואלים אותי היום אם 
הייתי חוזר על מעשיי, הייתי נותן שוב כל מה שנתתי 
לי  אין  דולר האלה  לחב״ד, אבל על העשרת אלפים 

הסבר למה נתתי אותם״...
מר בוגלובוב ציין את ההשפעה החיובית שעשה 
עליו הנגיד ר׳ לוי לבייב: ״ב-1997 בא לבייב לחנוך 

הלב החסיר פעימה. השליח הצעיר שלמה כהן ממנצ׳סטר שנשא דבר תורה וריגש את הקהל

הנדיבים ר׳ לוי לבייב ור׳ צבי הירש בוגלובוב. ״אתה הדוגמא שלי״, אמר בוגלובוב ללבייב בנאומו

באותו רגע אתה 
פתאום קולט שזה 

הילד שעבר טרגדיה 
נוראה לפני חודש 

ימים. כל הקהל 
קם ספונטאנית 
ממקומו ובמשך 

דקות ארוכות הריעו 
האלפים בתשואות 
ממושכות לילד. עין 

לא נותרה יבשה
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הוא פיזר מיליוני דולרים למשפחות השלוחים, 
מחלק מענקים לשמחותיהם וגם שלח לכל אחד 
מתנה לרגל הולדת בתו | במשא המרתק מגולל 

הנגיד צבי הירש בוגלובוב, את סיפור חייו 
והתקרבותו ליהדות וגם את מה שגרם לו לתרום 
ולתת כל-כך הרבה | רק בסוף, לאחר שפרש את 
תכניותיו ושאיפותיו לעתיד, הוא מודיע כי יש לו 
בקשה אחת קטנה מהשלוחים: "אני רוצה שבפעם 
הבאה יהיו יותר בקשות לצ'קים מכם"... | מרגש

״אני לא רוצה להיות שותף אתכם, אני רוצה להיות חלק מכם״ -             הנגיד צבי הירש בוגלובוב בנאום סוחף ומרגש במעמד הבנקט

ניפגש
בשמחות...

ווי
אג

עז
וך 

בר
ם: 

לו
צי
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שי לביא

בעניין 4500  עקבו  עיניים  זוגות 
דמותו כשעשה את  רב אחרי 
הדרך הקצרה מהשולחן סביבו 
הרב שמואל  והשליח  לבייב  לוי  ר׳  הנגיד  לצד  היסב 

קמינצקי, עד דוכן הנואמים.
עבור רבים מהם, צבי הירש )גיאני( בוגלובוב הוא 
ראו את  לא  מרביתם מעולם  דמות מעט מסתורית. 
פניו, לא שמעו את קולו וכמובן שלא באו איתו במגע: 
הוא טייקון שהונו נאמד במיליארדים, והם שלוחים 

העושים את עבודת הקודש בכל פינה בעולם. 
קשר  יותר,  הרבה  אמיץ  ביניהם  הקשר  אבל 
מהיושבים  אחד  כל  כמעט  כי  וותיקים,  מכרים  בין 
ב-180,000 המטרים של ברוקלין קרויז טרמינל זכה 
לקבל מהאיש הצעיר הזה מענק תמיכה מיוחד לרגל 
שמחה כלשהי במשפחתו: להולדת הבן או הבת, לרגל 
קיבלו  השלוחים  כל  נישואים.  או  בר-מצווה  חגיגת 
בתו  כשנולדה  דולר   500 בסך  הולדת  יום  מתנת 

הקטנה של בוגלובוב.
בית  להקמת  מכספו  לתרום  מחליט  כשאדם 
משפחה  קרובי  להנציח  הזכות  אחד;  דבר  זה  חב״ד 
ולתרום בצורה ישירה להפצת יהדות נושאת בתוכה 
מענקי  לחלק  כדי  אבל  לתורם.  גלוי  רוחני  רווח  גם 
כסף למשפחות השלוחים כדי להשתתף בשמחותיהם 
הפרטיות – בשביל זה דרוש קשר עז לשלוחים עצמם, 

לכל הפחות קרבת משפחה.
בוגלובוב כקרוב- הירש  צבי  נכתיר את  אולי  אז 

נפגשו  מרביתם   – שכאמור  השלוחים,  של  משפחה 
יישר  האלפים,  מול  כשהתייצב  לראשונה,  כאן  איתו 

״אני  כאן.  שהוא  העובדה  מעצם  והשתומם  גבו  את 
והקהל  עצמי  בהומור  השתמש  טוב״,  כזה  נואם  לא 

צחק יחד אתו. 
האהבה  למימדי  הקהל  נחשף  הקרובות  בדקות 
לא  הוא  כלפיהם.  רוכש  הזה  שהאיש  וההערצה 
אלא  הטיף,  לא  בלבביות.  אלא  גבוהה-גבוהה,  דיבר 
שוחח. כמעט בדיאלוג, במילים היוצאות מן הלב, עם 
קולו  ליווה  לך״,  מצדיעים  ״אנו  מוטביו.  השלוחים 
בוגלובוב  של הרב משה קוטלרסקי את צעידתו של 
לפודיום. וכשעלה עליו אורח הכבוד, נראה שהתאמץ 
הקהל  לו  שהחזיר  מהתודה  מבוכתו  את  להסתיר 

שעמד על רגליו ומחא כפיים בהתלהבות.
לנאום  להצעה  סירב  הוא  בוגלובוב,  לטענתו של 
כינוס  את  שחותמת  החגיגית  הסעודה   – ב׳בנקט׳ 
השלוחים. מכמה סיבות: ״אחת – האירוע הזה הוא 
טוב,  כזה  נואם  לא  אני   – שנייה  שלי,  הסגנון  לא 

שלישית – התבקשתי לדבר באנגלית, אבל זו לא שפת 
האם שלי. והאמת, אם תבדקו את קצב פעימות הלב 

שלי, אתם תהיו מודאגים מאוד... ״.
אחר-כך סיפר בוגלובוב שנלחץ מההצעה לנאום 
בבנקט, שביקש מהרב קוטלרסקי להמיר את הנאום 
רוצה שאהיה שותף –  לו, אם אתה  ״אמרתי  בכסף. 
אני אשלם על הכול״, אמר בוגלובוב לקול תשואות 
גם  אני  נגמר?  זה  איך  רואים  אתם  ״אבל  ההמונים. 

משלם וגם עומד פה ומדבר״...
הנאום  דפי  את  שהכיל  באוגדן  נפנף  בוגלובוב 
הכתוב מראש, ושאחר-כך, אחרי אמירת לחיים הגונה, 
״הרב  וחמים.  ספונטניים  דברים  לטובת  אותו  זנח 
קמינצקי והרב קוטלרסקי עשו לי מסאז׳ ועודדו אותי 
לנאום. הם כתבו עבורי את הנאום, ואם אני חושש 
אני יכול לקרוא אותו אחרי ׳לחיים׳, אז אני רגוע. זה 
נאום טוב להכניס לסי-או-אל או לאחד העיתונים, 
אבל לכבוד תנועת ליובאוויטש, ולכבוד הרב קמינצקי, 
אני  בדנייפרופטרובסק,  והקהילה  קוטלרסקי  הרב 
צריך לדבר באמת. הנאום הזה הוא לא אני. אם אתם 

רוצים להבין מי אני, אני חייב לדבר אחרת״.
״לכן, לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה לומר לכם 
– יש פה, באולם הזה, אנרגיה אדירה, בלתי תיאמן, 
של כ-5000 איש באולם אחד. כל אחד מאיתנו, אני 
׳לחיים׳. אני שמח לראות אתכם  ואתם, כבר אמרנו 
פנים אל פנים. אנו שותפים בשמחות שלכם, אז בואו 
נגיד כולנו, לחיים! לחיים! ואני מאחל לכם בעזרת ה׳ 

הרבה-הרבה שמחות״.

״הייתי כופר גדול״
צבי הירש בוגלובוב נולד בדניפרודזרז׳ינסק )לפני 
קטנה  פועלים  ״עיירת  לדנייפרופטרובסק(,  שעבר 
במזרח אוקראינה, עם הרבה תעשיה, שאפילו שמה 
קשה להגייה בפי מי שאינו דובר השפה. משפחתי לא 
בלטה; הורי עבדו קשה כדי להאכיל אותנו, על יהדות 

לא ידעתי שום דבר״.
לכך  כנימוק  בוגלובוב  נותן  הזו  ההקדמה  את 
שנכלאו  החסידים  כמו  דרמטי,  אינו  שלי  ש״הסיפור 
השלטון  בזמן  היהדות״  הפצת  בגלל  בסיביר 
דווקא  לספר  ביקש  בוגלובוב  מאידך,  הקומוניסטי. 
את סיפור חייו, משום ״שלא אוכל לומר דברי תורה 
ממנצ׳סטר  כהן  )משה  לפניי  שדיבר  הקטן  הילד   –
ונשא  כחודש  לפני  בפתאומיות  מאמו  שהתייתם 
דברים מרגשים( יודע יותר ממני. גם פלפולים בהלכה 
לכן,  ארצי.  מאוד  אדם  שאני  משום  אומר,  לא  אני 

אסתפק בכמה סיפורים על חיי״.
אפורים  היו  אוקראיני  כילד  בוגלובוב  של  חייו 
למדי, גם בתחום היהודי-דתי. לביתם פלשו החגים 
הסובייטיים, אך בנוסף לכל אחד יש ׳יום טוב׳ משלו. 
שלי,  ולסבתא  הקומוניסטית,  המהפכה׳  ׳יום  היה 
באותו  אחר.  טוב  יום  היה  אנשים,  מעט  לעוד  כמו 
מצות  לנו  היו  לבנה,  בחולצה  אותי  הלבישו  יום 
כל  למה  הבנתי  לא  וודקה...  מלוח  דג  השולחן,  על 

להיות  צריך  אני  ורק  בחוץ,  להם  משחקים  הילדים 
אצל סבתא״.

עוד סבתא התגוררה עם משפחת בוגלובוב. היא 
ורותקה   – לאלפים  הנכד  סיפר   – חולנית  הייתה 
דבר  הכניסה  לא  היא  בשנה  אחד  יום  אך  למיטתה. 
לפיה – יום כיפור. ״היא נפטרה לפני 20 שנה, אבל 
לו נפגשנו אתמול הייתי שואל אותה מייד, ׳איך ידעת 
קשר  שום  לא  ידידים,  לה  היו  לא  כיפור׳?  יום  שזה 
העיתונות  רק  לברית-המועצות,  שמחוצה  לעולם 
הסובייטית, שבוודאי לא עסקה ביום כיפור כמו בכל 

תאריך יהודי אחר. בכל זאת היא ידעה, איך״?
הזיזים הקטנים האלו, שבלטו בעולמו הריק של 
דרך  מורי  רבות  שנים  עבורו  היו  הילד,  בוגלובוב 
הגדולה  בהתקרבותו  נאחז  ובהם  כוחם  את  שחשפו 
לא  הוא  גדול״,  כופר  ״הייתי  ומצוות.  תורה  לחיי 
ארון  את  מסתיר  כשהוא  לשלוחים  לומר  התבייש 
״למרות  מאחוריו,  כתפאורה  שהוצב  ספרי-הקודש 
שהקומוניסטים לא אפשרו לי להצטרף ולהיות חבר 
המפלגה הקומוניסטית. אבא תמיד דרבן אותי לפתח 

קריירה. ׳אתה צריך לבסס את חייך׳, הוא אמר״.
אמר   – פעם  לגמרי.  שונים  שלו  החיים  היום 
בהמשך דבריו – התביישתי לצאת עם כיפה מבית-

הכנסת. בוגלובוב שלף את בדילי הציצית שלו והראה 
הסיבה  ציצית.  לי  יש  ״היום  בגאווה:  לקהל  אותם 
לבן  שחגגתי  התספורת  בזכות  היא  ציציות  לי  שיש 
שלי ברוך כשהיה בן 3. הגיע הרב קוטלרסקי והביא 
ציצית לבני, וציצית נוספת עבורי. קשה לומר לא לרב 
קוטלרסקי, ואם הילד צריך ציצית – אז גם אני צריך״.

הגישה הראשונה שלו ליהדות המשוחררת מדיכוי, 
המועצות  כשברית  הפרסטרויקה,  בתקופת  הייתה 
חופשיות  לו  והעניקה  הכלכלי  השוק  את  שחררה 
יתר. ״העסקים בברית המועצות החלו לשגשג״, תיאר 
בוגלובוב, ״ורק אז הבנתי שיש הרבה יהודים בעיר. עד 
גיל 25 בכלל לא היה לי שום קשר ליהדות. התחלתי 
היו  כולם  לא  יהודים.  הרבה  עם  עסקים  לעשות 
יהודים, אבל רבים כן, משום שיהודים הם ׳מאכערים׳ 

בעסקים. אז הבנתי שגם אני יהודי״.
בדנייפרופטרובסק,  ברכבו  נוסע  בעודו  יום אחד, 
הוא ראה ברחוב יהודי ׳מקורי׳, בגודל טבעי – ״אני 
השליח  קמינצקי,  הרב שמואל  היה  זה  אם  זוכר  לא 
נראה  היה  הוא  אחר.  מישהו  או  בדנייפרופטרובסק, 
שונה. בכל מקרה, העיירה התפתחה, אוקראינה זכתה 
בעצמאות ולי היה בנק בבעלותי. הרבה אנשים זרים 

הגיעו לעיירה שלנו, שהשתנתה ללא היכר״. 

 למדתי לתת
של  כששותפו  נוצר  הרבי  שלוחי  עם  הקשר 
בוגלובוב בעסקיו העביר לו הזמנה מהרב שלו, הרב 
בוגלובוב  לארוחת-ערב משותפת.  קמינצקי,  שמואל 
הצעיר לא התרשם במיוחד. ״מה נמצא שם? אוכל – 
יש לנו לבד, וגם יחס וקשר עם אנשים. בשביל מה אני 

צריך את זה״, הוא אמר לעצמו ולחברו.
חלפו מספר שבועות. ״ידידי הטוב פנה אלי שוב 
אוכל  רק  לא   – הרב  אצל   – אותי, שיש שם  ועדכן 
טוב, קשר ויחס, אלא הוא גם בן אדם פשוט טוב״. 
צבי הירש החליט ללכת לרב. ״התלבטתי אם להביא 

איתי את המשפחה או בלעדיה, פחדתי – מי יודע מה 
הם יעשו לנו שם, איזו תוכנית מיוחדת הכינו לי. היה 
זה באפריל 1995, כמדומני, נפגשתי לראשונה עם הרב 

שלי, ידידי היקר הרב שמואל קמינצקי״.
מה היה באותה פגישה ראשונה? גינאדי בוגלובוב 
לא זוכר את תכני השיחה. הוא כן זוכר את ההזמנה 
לבית-הכנסת,  למחרת  לבוא  הרב  על-ידי  שקיבל 
בניין  לכן.״זה היה  בו קודם  מקום שמעולם לא היה 
ישן שנבנה לפני המהפכה הקומוניסטית. הוא נשמר 
מפגיעת  עליו  שהגנו  אנשים  כמה  על-ידי  במסירות 
הסובייטים, ולאחר קריסת הקומוניזם הוא הושב לרב 
קמינצקי. אותם אנשים שיגרו מכתב לרבי ובו ביקשו 
ממנו לשלוח שליח להחיות את הקהילה. בית-הכנסת 

לעשרת-אלפים 
הראשונים אין לי הסבר. 

משום שאז, כל מעשיי היו 
בכיוון של להכניס כסף 
לכיס שלי, לא להוציא 

ממנו... זה היה היפך 
הטבע שלי. והתרומה הזו 

שינתה לי את חיי

לסבתא לא היו לה 
ידידים, לא שום קשר 

לעולם שמחוץ לברית-
המועצות, רק העיתונות 
הסובייטית, שבוודאי לא 

עסקה ביום כיפור, כמו 
בכל תאריך יהודי אחר. 

בכל זאת היא ידעה...

 במעמד חנוכת בניין 770 בדניפרודזרז׳ינסק, תרומת הנגיד ר׳ צבי הירש בוגלובוב )מימין( בהנהלת השליח הרב לוי סטמבלר. עוד בתמונה: הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון
רבי משה שלמה עמר שליט״א, השליח הראשי ורבה של דנייפרופטרובסק הרב שמואל קמינצקי והרב משה קוטלרסקי, סיו״ר ה׳מרכז לעניני חינוך׳

 שבעה מגדלים שיאירו כמו מנורה.
תוכנית המרכז היהודי הגדול בעולם שנבנה 
בדנייפרופטרובסק ביוזמתו ותרומתו של ר׳ 
צבי הירש בוגלובוב
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לפני  מאז  שנישאו  השלוחים  ילדי  של  הצעירים 
לקהל  פנה  הוא  יודעים״,  ״אתם  עתה.  ועד  שנתיים 
השמות  את  מחפש  לפעמים  ״אני  רגשנית,  בנימה 
של  שמות  אמצא  עשור  בעוד  אולי  אותם;  ושומר 
לבר-מצווה.  ממני  כשיקבלו  אותם  ואדביק  ילודים 
שוב  יקבל  כשנולד  צ׳ק  שקיבל  מי  שנה,   20 בעוד 
לחתונתו, ויהיה לי 'Database' )=מסד נתונים( הכי 

גדול בעולם״..
עכשיו בוגלובוב רוצה למלא את הקרן עוד ועוד. 
״אתם עובדים טוב״, אמר לשלוחים ברצינות, ״אתם 
לא ישנים. תמיד בשמחה, ואני גם רוצה לחגוג אתכם 

בשמחה הזו״.

 יותר בקשות
הבאנקעט של כינוס השלוחים ידוע בכללי ההפקה 
ולו  חריגה  מאפשרים  שלא  והמדויקים,  המחמירים 
בוגלובוב  אבל  שנקבע.  הזמנים  מלוח  ביותר  קלה 
סיימתי את  כבר  אף ש״אולי  דקות,  כמה  עוד  ביקש 
הזמן שלי, ואני רואה את ר׳ משה קוטלרסקי מביט בי 

ככה בעיניו... הוא יתן לי, הוא אוהב אותי״...
קהילת  על  חמות  מילים  כמה   – היא  הסיבה 
מיוחדת״,  מציאות  ״היא  המיוחדת.  דנייפרפטרובסק 
בוגלובוב,  טוען  להבין״,  צריכים  ״אתם  דייק.  הוא 
קשה  כלום.  פשוט  כלום,  היה  לא  שם  ״כשגדלתי 
הסובייטית  ברוסיה  חי  שלא  למי  זה  את  להסביר 

היום  לשם  תבואו  אם   – המנטליות  את  מבין  ולא 
תגלו שזה לא קל להיות שם יהודי, זה תענוג להיות 
יהודי  להיות  כבוד  זה  בדנייפרופטרובסק!  יהודי 

בדנייפרפטרובסק!״.
בימים אלו בונה בוגלובוב את המרכז היהודי הגדול 
אדיר  בקומפלקס  מדובר  בדנייפרופטרובסק.  בעולם, 
פרטית  בטיסה  כשהיה  בוגלובוב  חזה  אותו  מימדים 
בגובה 10,000 מטר מעל הקרקע. ״אני חשבתי לעשות 
משהו גדול בשביל אוקראינה. חשבתי לקנות חלקה 

בקייב או בניין גדול, משהו שיהיה זיכרון שהייתי פה 
בכדור הארץ... אבל לא מצאתי, בהשגחה פרטית, וכך 
עיר  עירו של הרבי, שהיא  לדנייפרופטרובסק,  באתי 

הבירה של העם היהודי באוקראינה״. 
כך תוכנן ׳מרכז מנורה׳, המורכב משבעה מגדלים, 
״שכל אחד מאיר בראשו כמו מנורה. ביום ראשון יאיר 
מגדל אחד, בשני – המגדל השני, עד שבשבת יאירו 
כל המגדלים, וכל הטיסות לכיוון מזרח אירופה יבחינו 
מקומות,   1700 שיכיל  אירועים  מרכז  בו  יהיה  בו. 

לצערנו, אתם השלוחים לא תוכלו להתכנס שם״. 
בוגלובוב חש היום מאושר כשהוא מוקף בשלוחי 
הרבי. ״אני רוצה להודות להקב״ה ששלח בדרכי את 
הרב שמואל קמינצקי, את ר׳ לוי לבייב, את הרב משה 
ואת  מאוסטריה,  בידרמן  יעקב  הרב  את  קוטלרסקי, 
הרב ישעיה בועז שלומד איתי ונותן לי את התיאבון 
ללמוד. וכן הרב פנחס אלטהויז, שאנחנו לא מבינים 
אחד את שפת רעהו, אבל אוהבים זה את זה, וזו שפת 
הגוף. אני רוצה להודות לכולכם, לכל השלוחים. אני 
בלעדיכם. אתם  יכול לעשות את המצווה  הייתי  לא 
איתי, אתם שותפים איתי וזה המקסימום מבחינתכם. 

הצעד הבא – שלי״.
אחת.  בבקשה  דבריו  את  חתם  הוא  זאת,  ועם 
״בפעם הבאה אני אומר לכם: אני לא רוצה להיות עוד 
שותף, אלא להיות חלק מכם, ואני רוצה לפעם הבאה 

יותר בקשות לצ׳קים מכם״.

היה נראה מקום רוחני, והיו שם יהודים רבים. הדבר 
שהרשים אותי ביותר היה בית התבשיל שהיה ממוקם 

מאחורי בית-הכנסת.
מפואר,  לא  פשוט,  מאוד  במבנה  היה  ״הוא 
מה  מאוד. שאלתי,  פשוט  אוכל  אכלו  והאנשים שם 
זה? ענה לי הרב: ׳כאן, מי שרוצה לבוא ולאכול – בא 
יודע  אתה  ׳ואיך  קמינצקי,  הרב  את  שאלתי  ואוכל׳. 
אם הם באמת זקוקים לאוכל כאן או שרק באים לנצל 
מבט  לעברי  הישיר  קמינצקי  הרב  בחינם׳?  ולאכול 
מאוד רציני, ואז שאל אותי שאלה ששינתה את חיי. 

הוא אמר: ׳אתה מסוגל לבוא ולבקש אוכל?׳
׳לא׳, עניתי.

׳אם מישהו מבקש אוכל׳, המשיך הרב, ׳הוא באמת 
זקוק לזה׳.

״המילים האלו שינו את חיי. למחרת באתי לבית-
הכנסת שוב. הרב קמינצקי הראה לי את כל הפעילות 
סך  על  תרומה  לו  נתתי  במקום  השנה.  סביב  שלו 

10,000 דולר. אחר-כך נתתי עוד מיליונים״.
אבל  סוערות,  כפיים  במחיאות  הגיב  הקהל 
פעם  ״מידי  המסר:  את  אמר  לא  עדיין  בוגלובוב 
זה. למה  נדרש להסביר לעצמי למה עשיתי את  אני 

תרמתי. אני יכול להסביר את כל התרומות שלי, לאורך 
השנים, ולומר בצורה נחרצת שאם אצטרך – אעשה 
זאת שוב ושוב, ואתן עוד ועוד, אבל לעשרת-אלפים 
הראשונים אין לי הסבר. משום שאז, כל מעשיי היו 
בכיוון של להכניס כסף לכיס שלי, לא להוציא ממנו... 
להוציא מהכיס זה היה היפך הטבע שלי. והתרומה הזו 

שינתה לי את חיי״.
בוגלובוב אוהב ללמוד תורה. בסוף נאומו הוא הזכיר 
את הרב ישעיה בועז, ש״לומד איתי ונותן לי תיאבון 
ללמוד חסידות, קבלה, תניא ותורה״. אך מאדם אחד 
– אמר לפתע – הוא לא רק למד, אלא ראה דוגמא 
חיה. ״זהו רב לוי לבייב״, קרא בוגלובוב והקהל שוב 
פרץ במחיאות כפיים סוערות לנדיב, שבכל הזדמנות, 

באופן שיטתי, מדרבן ופועל לשכנוע אילי הון אחרים 
לדנייפרופטרובסק  הגיע  ״הוא  בעצמם.  לתרום 
על-שם  חנה׳  ׳בית  סמינר  את  לפתוח  כדי  ב-1997 
אמו. עבורנו הוא היה כמו אדם שבא מהירח; יהודי 
עשיר, שמופיע במגזין היוקרתי ׳פורבס׳, שבא מארץ 
ישראל כדי לתת בדנייפרופטרובסק, וקבוצה מיהודי 

העיר באה לפגוש אותו בשדה-התעופה. לא שוחחתי 
איתו הרבה, אבל הוא העניק לי השראה לתת. ממנו 

למדתי לתת״.
גם מנת אידישקייט הוא למד מלבייב. ״פעם הוא 
זה בעצמי בספרים  לומד על  לי – היום אני  הסביר 
הקדושים – את הכלל ׳מצווה גוררת מצווה׳, וששכר 
המצווה היא המצווה הבאה בעצמה. אני מבין את זה 

היטב עכשיו״.
בוגלובוב גם הודה להקב״ה על שהפגיש אותו עם 
החמיא  מיוחד״,  אדם  ״הוא  קוטלרסקי.  משה  הרב 
בוגלובוב, ״ר׳ לוי לבייב הפגיש בינינו בכינוס השלוחים 
לשלוחי חבר-העמים שנערך בארץ ישראל. הוא לא 
בצורה  אלי  והתייחס  בערב..  היום  כאן  שאהיה  ידע 

קוטרלסקי,  הרב  את  מעריך  מאוד  אני  טובה.  מאוד 
ועבורי, כאדם ארצי, שמביט קדימה ותוהה מה יהיה 
בסוף – לראות אדם שמקריב את חייו לשם ה׳, לשם 

הרבי – זה משהו מיוחד״.

 ניפגש בשמחות...
קרן  הוקמה  כיצד  גם  חשף  בוגלובוב  גינאדי 
בשווי  מענקים  שחילקה  שלו,  המפורסמת  השמחות 
מיליוני דולרים לשלוחים ברחבי העולם כהשתתפות 
שני  חילק  הוא  תש״ע  שנת  בסוף  בשמחותיהם. 
כאות  הרבי,  שלוחי  לכל  בבת-אחת  דולרים  מיליון 

׳השתתפות׳ מצידם בשמחת הולדת בתו דינה... 
2007״,  בשנת  האישיים  בחיים  בעיות  לי  ״היו 
הקדים בוגלובוב, ״הייתי נתון במצב רוח לא טוב. אז 
פניתי לרב קמינצקי ושאלתי מה עלי לעשות – ישנה 
בעיה כזו וכזו, לא שמקדירה את חיי, אבל אני זקוק 
לעזרה בהתמודדות עם הקשיים. הרב קמינצקי אמר 
– אל דאגה, תכתוב לרבי – אני אדם ארצי, וזו שנת 

2007! – ותהיה לך תשובה. אתה תראה.
״טוב, כתבתי מכתב לרבי, תיארתי את כל הבעיות 
דפים.  שלושה  פני  על  ובעסקים,  במשפחה  שלי, 
מתוך  ספר  לבחור  לי  הורה  קמינצקי  הרב  אחר-כך, 
קודם  נגיד  ׳בא  אמר  ואז  הרבי,  של  המכתבים  ספרי 
המכתבים  את  הנחתי  ׳לחיים׳,  ואמרנו  לחיים׳,  כל 

והלכתי.
״כשהתעוררתי בוקר כבר שכחתי מה עשיתי. אני 
מגיע למשרד, ומוצא שם שלושה מכתבים של הרבי, 
מתורגמים. היו שם שלושה מכתבים. אחד כתב לרבי 
שיש לו בעיות עם בריאות, הרבי ענה לו שישמור על 
בקשר  היה  נוסף  מכתב  בשבילי.  לא  זה   – בריאותו 
ללשון-הרע. הו, זה ממש היה בשבילי. אבל במכתב 
האחרון היה כתוב משהו שצד את עיני: הרבי כותב 
שלך.  לקהילה  עוזר  שאתה  לשמוע  ׳שמחתי  לנמען, 

עכשיו אני רוצה שתעזור לכל חב״ד׳...
את  פגשתי  שנה  באותה  חודשים.  מספר  חלפו 
ר׳ משה קוטרלסקי בחתונת אחד הילדים של ר׳ לוי 
מצבי  פרחו.  תקופה  באותה  שלי  העסקים  לבייב. 
הכללי היה משופר. אמרתי לר׳ משה: ׳אני רוצה לתת 
ושאל  רגש,  ללא  בי  הביט  הוא  דולר׳.  מיליון   10 לך 
׳לאיזה פרויקט?׳ השבתי לו: ׳בלי פרויקט. תעשה עם 

זה מה שאתה רוצה׳.
״ואז ראיתי בעיניו את הרגש. ואז הבנתי: יש לו 
תומכים גדולים הרבה יותר ממני, אבל כל אחד מהם 
רוצה פרויקט. אני לא ביקשתי את זה, רק נתתי את 
הכסף. הוא עצמו החליט לחלק את הכסף בין פרויקט 

לעזרה לשלוחים, וכך נפתחה קרן השמחות״.
מאז שומר בוגלובוב על שלושה אלבומים בצבעים 
הילדים  כל  של  תמונותיהם  ובו  בהיר,  חום  שונים: 
לכבוד  ׳קרן שמחות׳ לתת מענק  שנולדו מאז החלה 
הולדתם, אלבום ירוק המיועד לחתני בר-מצווה, ״עם 
תמונות של כל ה׳ּבֹוְחִרים׳ עם כובעי הבורסלינו של 
הזוגות  תמונות  עם  כחול  וספר  ליובאוויטש״,  חב״ד 

מאדם אחד לא רק 
למדתי, אלא ראיתי 

דוגמא חיה. זהו רב לוי 
לבייב. עבורי הוא היה 

כמו אדם שבא מהירח; 
יהודי עשיר, שמופיע 

במגזין היוקרתי ׳פורבס׳, 
שבא מארץ ישראל כדי 

לתת...  

קשה להסביר את זה 
למי שלא חי ברוסיה 

הסובייטית ולא מבין את 
המנטליות – אם תבואו 

לשם היום תגלו שזה לא 
׳קל׳ להיות שם יהודי, 
זה תענוג להיות יהודי 

בדנייפרופטרובסק! 
זה כבוד להיות יהודי 

בדנייפרפטרובסק!

״יש פה באולם אנרגיה מדהימה, בלתי תיאמן״. 
בוגלובוב נואם את המשא המרכזי בבנקט.

)צילום: מאיר אלפסי(

״אנחנו שותפים״. בוגלובוב במעמד הכנסת 7 ספרי תורה לכותל המערבי. מימין: רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל 
רבינוביץ, הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון, הנגיד צבי הירש בוגלובוב, הרב משה קוטלרסקי, הרב שמואל קמינצקי והדיין 

הרב יהודה רבינוביץ.
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מה קודם למה, זמן איכות עם המשפחה או הפצת 
המעיינות? ואיזו שיטת שליחות יעילה יותר, האקטיבית 
של אברהם אבינו או השקטה של יצחק? | על מוישי 
בן העשר שידע מה ירצה להיות כשיהיה גדול, 
ואריק שחגג בר מצווה בגיל עשרים וארבע 
| זיכרונות ילדות מאוסטרליה, כוחן של 
הנשים בשליחות, וגם: האם 
הרבי ירגיש אצלך 
כמו בבית? | מתוך 
המשא המרכזי 
בבנקט

מה שיהודים חווים בעת ביקורם בבתי חב״ד, הוא מעל ומעבר ליופי             שבקיום מצוות היהדות. הם מגלים את היופי שבלהיות יהודים

כמה טוב 
שבאת הביתה

ווי
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עז
וך 

בר
ם: 

לו
צי
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כי  רואים  אנו  עצמן.  בעד  מדברות  העובדות 
הנשים שלנו הן אלה שפעילות ומובילות את הקהילה. 
שמאיר  ומה  מהגברים.  יותר  הרבה  רבים,  במובנים 
אם  כי  יהודית  עשייה  איננו  מתוכן,  משפיע  מהן, 
היהדות עצמה. הן נשים יהודיות, והילדים היהודיים 

שלנו, בתמימותם הזכה, כובשים יותר מכולנו.
וגיסי  זלדי  שגיסתי  שנים  עשרה  אחד  מזה  הנה, 
שלהם,  והנפלא  העמית  השליח  עם  יחד  איצ׳י, 
מקיימים מידי שנה סעודות יום טוב בשני ימי החג 

הראשון של סוכות. 150 משתתפים בהן בכל פעם.
בכל אותן שנים, מעולם לא ירד גשם במונטריאול 
צופה  מה  משנה  לא  הסוד?  חג.  ימי  שני  באותם 
החזאי, מידי ערב חג הסוכות עורך איצ׳י את רשימת 
ה׳אוהל׳, אל  ומשגר אותה אל  המשתתפים הצפויים 
הרבי. ״אלה אינם האורחים שלי, הם האורחים שלך, 

רבי...״
ולומר  לברך את המתכנסים  איצ׳י  השנה, כשקם 
כמה מילים, הייתה ביניהם ידידה קרובה שלנו, אשת 
כשסיים  רבות.  לנו  תורמת  שאף  מצליחה  עסקים 
התורה  דברי  מאוד.  נרגשת  היא  כי  הבחנתי  לדבר, 
שלו היו ערבים לאוזן, אך לא זה מה שכה נגע ללבה. 
יותר, התוודתה בפני רעייתי: הכנות של  רק מאוחר 
בפומבי  למסור  שביקש  העמוקה  והתודה  השליח, 
חשף  הוא  דמעות.  עד  אותה  ריגשו  משפחתו,  לבני 
בפני הקהל כולו כמה אשתו וילדיו של שליח הם חלק 

בלתי נפרד מפעילותו, מהמטרה והעיקר.
ומה  בסוכה,  עסקים  אשת  אותה  שראתה  מה 
שיהודים בכל רחבי העולם חווים בעת ביקורם בבתי 
חב״ד, הוא מעל ומעבר ליופי שבקיום מצוות היהדות. 

הם מגלים את היופי שבלהיות יהודים. 

אני חוזר הביתה
הרשו לי להציג בפניכם את אריק. 

סבו וסבתו היו חסידי ויז׳ניץ מהונגריה. ניצולים, 
שהגיעו למונטריאול במטרה להקים בה חיים חדשים. 
של  אמו  אוולין,  ביניהם  להם,  היו  ילדים  ארבעה 
אריק. בדרכה השקטה, גדלה אוולין והייתה למורדת. 
אחרי אינסוף מריבות וויכוחים התיר לה אביה לנסוע 
ללמוד באוניברסיטה מחוץ למונטריאול, בתנאי אחד: 

שתחזור הביתה בימי שבת ומועד.
באחד החגים, איחרה הבת לשוב והגיעה רק לאחר 
הביתה,  שתיכנס  הסכים  לא  הזועם  האב  השקיעה. 
הוא  ולהגיע שוב.  לנסות  לה מה  אין  כי  ואף הבהיר 

התכוון לזה, היא הבינה, ולא חזרה לעולם. 
נישאה לקתולי אדוק, שבין השאר גם שאף  היא 
ללימודי כמורה. לזכותה ייאמר שמעולם לא הסתירה 
לאם  בן  אריק.  בנם,  נולד  ואז  יהדותה.  את  ממנו 

יהודייה.
בגיל ההתבגרות הוא החל לגלות עניין ביהדותו, 
מוצלים  אודים  וסבתו,  סבו  בנושא השואה.  במיוחד 
מאש, כבר נפטרו, אך הוא לא ידע זאת. כל עברה של 

אמו היה לוט בערפל.

בעת  תורה,  שמחת  ערב  אירעה  המפנה  נקודת 
שם  פגש  רוזנפלד,  מנדי  גיסי,  הכושר.  בחדר  אימון 
בחור ישראלי בשם יגאל, והזמין אותו להקפות בבית 
מסחרי.  במרכז  אז  ממוקם  היה  שעדיין  שלנו,  חב״ד 
מנדי הצטרף  כן.  גם  והציע שיבוא  פנה לאריק  יגאל 
לבקשה, ואריק אכן הסכים והגיע. על מה שהיה שם, 

סיפר לי מאוחר יותר.
״כל חיי הרגשתי לא שייך״, שח באוזניי, ״במובנים 
שלי,  הנשמה  עצמי.  כלפי  אפילו  זר,  הייתי  רבים, 
שהייתה מודחקת במשך זמן כה רב, יצאה אותו ערב 
חזרתי  כאילו  ממשהו,  חלק  חשתי  פתאום  לחופשי. 

הביתה״.
וכמובן  ל״ע,  לנצרות  אריק  הוטבל  בילדותו, 
מאוד  רצה  הוא  מצווה.  בר  לו  נערכה  לא  שמעולם 
שבת  בחרנו  וכך  המצוות,  בעול  הכניסה  את  לחוות 
איתו.  וחגגנו  ה-24,  הולדתו  ליום  בסמיכות  אחת, 

החדשה- משפחתו  בבני  מוקף  מכן,  לאחר  שעתיים 
ניגרות  כשדמעות  ההפטרה,  את  אריק  קרא  ישנה, 

במורד לחייו.
קצר  וזמן  בירושלים,  ב׳מעיינות׳,  המשיך  הוא 
לאחר מכן פגש את החצי השני של נשמתו בסעודת 
ודודתו  שבת בבית חב״ד. היום, הוא נפגש עם דודו 
התאחדה  שבורה  משפחה  אותו.  פגשו  לא  שמעולם 
נשמות  כמה  לספור  יכול  מי  הושלם.  ביתם  לבסוף, 
הביתה  דרכן  את  שמוצאות  אריק,  של  זו  כמו  ישנן 

בעזרת בתי חב״ד בכל העולם? 

שתי משימות או אחת?
שירות  ספקי  אינם  חב״ד  ששלוחי  יודע  העולם 
לא  הם  קרייריסטים.  קהילה  רבני  או  מקצועיים 
כרטיס  דופקים  ולא  שבוע  בסופי  חופשה  לוקחים 
בסיום היום. באופן בלתי נמנע, קיים הקונפליקט בין 
הבית והמשפחה לבין צרכי ציבור. שליח עשוי לחוש 
שכאשר הוא מקדיש ממיטב זמנו לבית פנימה, הוא 

עושה זאת על חשבון עבודת הפצת המעיינות.
לא כך הוא הדבר. אין לנו שתי משימות, שני סוגי 
ישנה  לא.  וקהילתית.  משפחתית   – שונים  אחריות 
רק שליחות אחת, והיא: להיות חסיד. להיות שליח, 

לעשות בית.
ואנו  מכל  יותר  מאיתנו  רוצה  שהעולם  מה 
מתחיל  וזה  אנחנו-עצמנו,  הוא  להעניק  מחויבים 
בבית. האווירה וכל הפרטים הקטנים המרכיבים את 
זמן האיכות שאנו מקדישים  המשפחתיות הפנימית. 
או שיחת הטלפון  הבן  הלימוד עם  הזוג, שעת  לבת 
לבוגרת השוהה בפנימייה רחוקה, כל אלו אינם הסחת 

הדעת מהשליחות. זוהי השליחות.
עלינו לפנות זמן לעצמנו עבור עבודה עצמית, בין 
אדם למקום, וקביעת עתים לתורה. זוהי הבנייה שלנו 
את עצמנו, שתקבע מי נהיה ואיך ייראה הבית חב״ד 

שלנו. איך ייראה השליח.
בעולם השביר שלנו, אי הוודאות הולכת וגוברת, 
הן  מ׳בחוץ׳,  מגיעות  אינן  כבר  הרוחניות  והסכנות 
הייתה  לא  מעולם  ילדינו.  של  ידם  בהישג  כאן,  כבר 
לבית,  נואשות  השתוקקו  אנשים  בה  כזו,  מציאות 
את  ולהזין  למצוא  יוכלו  בו  מקום  מבטחים.  לחוף 
עומק נשמתם, את מי שהם באמת. וזה מה שאנחנו 
לא  להם.  לספק  חייבים  וילדינו,  נשותינו  השלוחים, 
רק במובן הטכני של להזמין אותם אלינו הביתה, כי 
אם להביא את הבית שלנו – את האווירה שבו, את 

מה שהוא מייצג – אליהם.
הראשונות  בשנים  בהתוועדות  פעם  אמר  הרבי 
הקודם  הרבי  שאם  הוא  בשליחות  להצלחה  שהמדד 
יופיע לפתע, הוא לא יחוש כאילו הגיע למקום חדש 

וזר, אלא ירגיש בבית.
הבה נשאב כוחות מהכינוס הזה, בעזרתכם נחזק 
שלנו.  החב״ד  בבתי  בבתינו,  החסידית  האווירה  את 
להיות  אם  כי  שליחות,  לעשות  תפקידנו  זה  אין 
שלוחים. ולכן, כמו שכל ילד חדש שנולד מחזק את 
התא המשפחתי, כך כל שליח חדש שמצטרף אלינו, 
נוסך בנו כוחות חדשים. לחיות כחסיד ולהקרין זאת 

החוצה – זוהי עבודת השליחות.

* * *

איננו  הגאולה,  סף  על  היום,  עולם.  של  ריבונו 
מבקשים יותר תשובות או הסברים מדוע סבלנו כה 
לחוש  רוצים  אותך.  מבקשים  פשוט,  אנחנו,  רבות. 
בנוכחותך. לדור איתך יחד בבית שאנו כה משתדלים 

לבנות לך כאן, בתחתונים.
עד מתי? כמה עוד אפשר?

ילדיך מוכנים לשוב הביתה.

)מבוסס על תרגום חופשי מאנגלית של נאום הרב ניו, 
מונטריאול, כינוס השלוחים תשע״א(

 

הרב משה ניו

שלוחים כ המוני  איתנו  נמצאים  הלילה  אן 
רבים  ומבודדים.  נידחים  במקומות  הפועלים 
מהם נאלצים להתמודד עם שפה זרה, תרבויות 
שונות ולא פעם אף ניצבים מול סכנות. חייהם הינם 
כחיילים  התחומים,  בכל  עצמית  הקרבה  של  סמל 

הניצבים בחזית הקרב.
אל  השבים  כילדים  כולם,  כאן  התכנסו  והלילה 

שולחן אביהם. הלילה, כולם שווים.
כשאנו שבים אל 770, אנו שבים אל ד׳ אמותיו של 
הרבי. בעוד אנחנו חולקים חוויות ומחליפים מילים, 
לא הסיפורים הם אלה שמקשרים בינינו אלא העובדה 
כשאתה  השליח.  רעהו  את  איש  משתפים  שאנחנו 
אותם.  חש  אתה  לשורשיך,  חוזר  אתה  הביתה,  שב 

למעשה, אף אם לא נאמר מילה, יהיה זה מספיק. 
נושא הכינוס הערב הוא ׳איש וביתו׳. משפחתו של 
השליח כיחידה אחת. בעל, אשה, ילדים, הבית. כמה 
מתאים עניין ה׳בית׳ ליום שבו אנחנו נפגשים, ראש 
חודש כסלו. הלילה אנו חוגגים 33 שנים לשובו של 
הביתה,  חזר  הרבי  החמור.  הלב  התקף  לאחר  הרבי, 

לרבנית. איש וביתו.
מה מסמל את חב״ד יותר מכל? האם זה בית כנסת, 
מרכז קהילתי, שירותים חברתיים או מוסדות חינוך? 
מכל  יותר  אך  יותר,  הרבה  ועוד  אלה  כל  היא  חב״ד 
– חב״ד היא הבית. בית חב״ד. חנות שכורה במרכז 
מסחרי או בניין גבוה ומרשים ואפילו הבייסמנט של 

השליח – אלו הם הבית.
אנו-עצמנו.  להיות  נוכל  בו  המקום  הוא  בית 
מציגים  אנחנו  בחוץ,  רגלנו  כף  דורכת  בו  מהרגע 
זה  יהיה  לכן,  והתדמית.  המעמד  למקצוע,  בהתאם 
הבית שיגדיר מי אנחנו באמת, כי רק שם אתה פשוט 
אתה. בלי לעשות שום דבר, אף מילה, פשוט להיות. 
הדרך היחידה להכיר מישהו באמת היא לראות אותו 

בבית. 
העמוק,  הצורך  זהו  בית.  חייב  אחד  כל  לכן, 
אינו  בית  לו  שאין  ״מי  כתוב,  שלנו.  ביותר  הבסיסי 
לו  שאין  כיוון  באישיותו,  חסר  בסיסי  משהו  אדם״. 

היכן להיות עצמו.
נוצרנו בדמותו של הקב״ה. הצורך שלנו בבית הוא 
השתקפות של ה׳, כפי שאומר המדרש, ״רצה הקב״ה 
בית,  צריך  הבורא  גם  בתחתונים״.  דירה  לו  להיות 

דירה אותה יוכל לחלוק עם כל אחד מאיתנו.

תשובה של ילד קטן
אותה  הפך  מה  חב״ד?  את  העולם  רואה  כיצד 
לתופעה כה מיוחדת, שחוקרים ממשיכים ללא הרף 
לתהות על קנקנה ולנסות לפצח את סודה? הרשו לי 

לנסות לענות על שאלה זו, מניסיוני האישי.
בשנת תשכ״ז הייתי ילד בן 10, כשהרבי שלח את 
הקבוצה הראשונה, ששה תלמידי ישיבה מ-770, אל 
כשאני  מכן,  לאחר  רבות  שנים  מגוריי.  עיר  מלבורן 

מאותם  אחד  ב-770,  ישיבה  בחור  הייתי  עצמי 
שלוחים סיפר לי את הדברים הבאים:

היה זה מספר שבועות לאחר שהגיעו לאוסטרליה. 
להם  והודיע  אותם,  לעודד  רצה  בריא  שיהיה  אבי 
ששליחותם במקום כבר הוכתרה בהצלחה... ״שמעתי 
מישהו שואל את מוישי שלי מה ירצה להיות כשיהיה 
גדול״, הסביר, ״והוא אמר שהוא רוצה להיות בדיוק 
בשבילו  הייתה  קטן,  ילד  של  זו,  תשובה  כמוכם...״ 
ההוכחה הטובה יותר מכל כי פעולתם של השלוחים 

הצעירים נשאה פירות.
כלל לא הכרתי אותם אז, וודאי שטרם למדתי מהם 
משהו )רק מאוחר יותר הייתה לי הזכות להימנות על 
תלמידיו של השליח האגדי והבלתי נשכח הרב לייבל 
קפלן עליו השלום, אביו של ידידי השליח ר׳ זלמן(. אז 

מה באותם שלוחים צעירים כה שבה את לבי?
ליובאוויטש לא הייתה זרה לי. הרבי הקודם שלח 

ומשפחתו,  קלובגנט  איסר  הרב  אמי,  של  אביה  את 
אל מלבורן בשנת תש״ז, והם נשלחו עם עוד ארבע 
שימש  אביו,  בקשת  פי  על  אבי,  חב״דיות.  משפחות 
בית  זה  היה  השלוחים.  שהקימו  בישיבה  כמזכיר 
שימש  גם  הוא  באוסטרליה.  הראשון  היהודי  הספר 
ומרצו  כוחותיו  כל  את  והשקיע  תרומות,  כמגייס 
בשתי משימות אלו שנטל על עצמו במשך 60 שנה. 
עליו  גרונר  דוד  יצחק  הרב  של  ימינו  יד  היה  אבי 
אוסטרליה.  של  והמפורסם  הוותיק  השליח  השלום, 
אז  בליובאוויטש,  ׳עמוק׳  הייתי  רואים,  שאתם  כפי 
עז,  כה  רושם  בי  שהותיר  בחורים  באותם  היה  מה 

שהשפיע ושינה את כל חיי?
וזו התשובה: למרות שהיו בצד השני של העולם, 

ההתנהגות שלהם, לבושם, הדרך בה דיברו, השמחה 
אותי.  ריתקו  הטהורה,  והזכות  התמימות  שלהם, 
ופעלו  הסתובבו  הם  קנאה.  בי  עוררו  אף  לעתים 

בעולם שלי, ובו בזמן היו בעולם אחר לגמרי.
היה  כי מה שראיתי  להבין  הזמן התחלתי  במשך 
באופן  המשלח.  את  הרבי,  את  שיקפו  הם  שלוחים. 
מסוים, הם היו תמיד בבית, גם כשיצאו החוצה. הם 

נגעו ללבות כולנו, בכך שהיו מי שהם באמת.

אברהם או יצחק?
אברהם,  השבוע.  בפרשת  אתמול  כך  על  קראנו 
היהודי הראשון, יוצא לנדוד בעולם לאורכו ולרוחבו, 
אדם  בני  אלפי  עשרות  שכנע  הוא  ה׳.  בשם  קורא 
לנטוש את עבודת האלילים ולהאמין בק-ל אחד. הוא 

היה כנראה המהפכן הגדול ביותר בהיסטוריה.
יצחק, הבן, הוא ההפך הגמור: מעולם לא עזב את 
היו  לנו מהפסוקים  כפי שנראים  וחייו  ארץ הקודש, 
צנועים ושקטים, מבודדים בקדושתם. הקב״ה עצמו 

מכנה אותו ׳עולה תמימה׳.
או  אברהם   – להצלחה  להישג,  הסמל  מיהו  אז 
יצחק? היינו חושבים שאברהם, מי שפעל ועשה כה 
רבות, אך אתמול החלה הפרשה במילים ׳אלה תולדות 

יצחק׳. 
תולדות פירושן תוצרים, תוצאות. התורה נוקטת 
בביטוי ׳תולדות׳ דווקא בהקשר של יצחק, מה שבא 
ללמד אותנו כי המודל להשפעה, לגרימת שינויים, זה 
הוא. עולמו של יצחק, התנהגותו ודרכיו, הם ורק הם 
כך  כדי  עד  עליהם  להשפיע  באנשים,  לנגוע  יכולים 

שיהפכו להיות כמוהו, תולדות שלו.
כיצד זה ייתכן? הרבי עונה ומסביר כי ישנן שתי 

דרכים לשנות את חייהם של הסובבים אותך:
לשבור  להרשים,  יוזמה.  נקיטת  היא  הראשונה 
של  דרכו  הייתה  זו  בוויכוחים.  לנצח  התנגדות, 
אברהם, כי הוא נתן את ׳המכה הראשונה׳ מול עולם 
יותר לגברים.  זו דרך שאופיינית  של עובדי אלילים, 
ואחר-כך הייתה דרכו של יצחק. גם הוא גרם לשינוי, 
אך בכך שלא עשה דבר. הוא היה אמיתי, חשף את 
הניצוץ  את  מגלה  כשאתה  שבתוכו.  והנשמה  תוכנו 

שבך לאחר, אתה מדליק בכך גם את זה שלו.
זו הסיבה מדוע ההשפעה של יצחק הייתה גדולה 
משל אברהם. אברהם שינה אנשים בחיצוניות, יצחק 
חשיפת  וזה,  שבתוכם.  האלוקי  הניצוץ  את  הזין 
אופייני  הזולת,  על  שתשפיע  באופן  שלך  הפנימיות 

לחשיבה והפעולה של הנשים.
חכמינו,  אמרו  הרעיה,  האשה,  אשתו״.  זו  ״ביתו 
היא הבית. האשה, יותר מהגבר, מייצגת את הזהות, 
הן  הוות.  פשוט  נשים  עושים,  גברים  האני-העצמי. 

עצם הקיום שלהן. הן הבית.
אמת, אנשים מתרשמים ומושפעים ממעשים. אך 
יותר הוא דווקא מי שאנחנו.  מה שנוגע בהם עמוק 
ובבית  ובילדינו,  בנשותינו  מתגלמים  שאנחנו  באיך 

שלנו.

בכל אותן שנים, 
מעולם לא ירד גשם 
במונטריאול באותם 

שני ימי חג. לא משנה 
מה צופה החזאי, מידי 
ערב חג הסוכות עורך 

איצ'י את רשימת 
המשתתפים הצפויים 

ומשגר אותה אל 
ה'אוהל', אל הרבי. 

"אלה אינם האורחים 
שלי, הם האורחים 

שלך, רבי..."

הרבי אמר פעם 
בהתוועדות בשנים 
הראשונות שהמדד 
להצלחה בשליחות 

הוא שאם הרבי 
הקודם יופיע לפתע, 
הוא לא יחוש כאילו 
הגיע למקום חדש 

וזר, אלא ירגיש בבית


