
בלוי נ משפחת  שורשית,  ירושלמית  במשפחה  והתחנכתי  ולדתי 
בי  שתלו  מי  היו  קרתא".  ה"נטורי  חוגי  עם  המזוהה  הידועה, 
תקוות כממשיך ומוביל בדרך זו, אך בשנות בחרותי חשתי משיכה 
שאתחיל  גלגלה  הפרטית  ההשגחה  יותר.  וחזק  עמוק  למשהו 
לה'  התקרבות   – זו  שבתורה  והעומק  חב"ד,  בחסידות  להתעניין 

מתוך הכרת וידיעת ה' – שבה את נפשי.

ובו   ,)1953( תשי"ג  בשנת  כתבתי  לרבי  הראשון  המכתב  את 
הבעתי חשש מלימוד תורת החסידות בגלל הדימיון שלה לתורת 
וכדי  הוריי,  בידיעת  שלא  נעשתה  הרבי  עם  ההתכתבות  הקבלה. 
המרכזי  הדואר  בסניף  דואר  תא  במיוחד  שכרתי  להרגיזם,  שלא 
בירושלים. שילמתי עליו בשעתו שבע לירות בשנה, ובתור בחור 

ישיבה, הייתה זו עבורי הוצאה כבדה.

הראשון  המכתב  את  קיבלתי  שנה  אותה  של  אלול  בחודש 
בחסידות  שאמנם  הסביר  הרבי  הנ"ל.  מכתבי  על  מענה  מהרבי, 
מוזכרים מושגים הלקוחים מספרי קבלה, אך בתורת החסידות הם 
הרבי  במכתבי.  שהזכרתי  החששות  את  השולל  באופן  מתבארים 
המליץ שאלמד את הקונטרסים שכתב אדמו"ר הרש"ב בנושא זה 
– "עץ החיים" ו"ומעיין מבית ה'", ועודד אותי לנצל את ההזדמנות 
שזימנה לי ההשגחה להתקרב ללימוד החסידות "בכל רמ"ח איבריי 

ושס"ה גידיי". 

באותו מכתב, הייתה פסקה אחת שבשעתו התמיהה אותי – הרבי 

להקשות  "ואין  במכתבי:  הזכרתי  לא  שכלל  לשאלה  שם  התייחס 
זו דומה להיש  מה היה לפני התגלות תורת החסידות, כי קושיא 
מקשים מה היה בזמן המשנה קודם שהייתה הגמרא, ובזמן הגמרא 
פתרונה  על  באה  זו  וכו'". תעלומה  הראשונים  ספרי  קודם שהיו 
בהמשך. לאחר שנודע לאבי ז"ל שהתחלתי להתקרב לחב"ד, הוא 
זימן אותי לשיחה נוקבת במטרה לברר, "מה רע בדרך שלנו, מדוע 
אינך ממשיך בה?" בשלב מסוים הטיח בי את השאלה: "ומה היה 
לפני החסידות...?" בו במקום שלפתי את מכתב הרבי והצגתי את 
התשובה המנומקת על שאלה זו בדיוק, שאותה חזה הרבי מראש 

ברוח קודשו.

החגים, תשרי  חודש  לקראת  לראשונה  לנסוע  זכיתי  הרבי  אל 
תשכ"ג )1962(, ואז גם נכנסתי לראשונה ליחידות עם הרבי. לפני 
נסיעתי, ביקשני מורי ורבי, המשפיע הרב משה ובר ז"ל, שאזכיר 
לברכה שם של בחור ירושלמי מסוים שנסע כמה שנים קודם לכן 
ללמוד ב-770, ועל אף גילו המתקדם טרם השתדך. הנחת היסוד 
ולכן התבקשתי ליידע את  שלנו הייתה שהרבי לא מודע לנושא, 

הרבי בבעיה זו, כדי שייתן הוראה שידאגו לו לשידוך.

"הרי בשידוך  מיד,  הגיב  ביחידות, כשהזכרתי את השם, הרבי 
הוא  אבל  הטפלים;  על  ולא  עיקריים,  דברים  על  להסתכל  צריך 
מסתכל על דברים שהם בבחינת 'טפל שבטפל', ומה פלא שאינו 

מוצא שידוך?"

הפנייה לרבי בעניינו, נעשתה כמובן שלא בידיעת אותו בחור; 
וכאשר פגשתי אותו אחר כך שאלתי, "מה קורה איתך? למה אינך 
משתדך?" טענתו הייתה שמציעים לו בנות מעדות המזרח, והוא 
"טפל  הרבי  אמר  זה  דבר  שעל  מסתבר  לו.  נאה  לא  שזה  סבר 
שבטפל". בהמשך, אותו בחור התחתן עם בעלת תשובה אמריקנית, 
אך למרבה הצער שידוך זה לא עלה יפה והם התגרשו תוך זמן 
קצר. בסופו של דבר הוא נשא אישה מעדות המזרח, שעמה הקים 

את ביתו והם חיו יחד שנים ארוכות ומאושרות.

לפני אותה נסיעה ראשונה חליתי, וכשנכנסתי ליחידות ביקשתי 
ממצב  מודאגת  מאוד  שרעייתי  סיפרתי  לבריאות.  ברכה  מהרבי 
בריאותי. שמונה שנים קודם לכן, מיד לאחר חתונתי בשנת תשט"ו 
)1954(, חליתי ונפלתי למשכב ממושך של כחצי שנה – אפילו את 

שבעת ימי המשתה לא קיימנו במלואם. 

"היא ראתה את חסדי ה' בעבר – איתה ועם בעלה", אמר הרבי, 
"והיא תראה זאת גם בעתיד".

החלמתי  ואכן  לרבי  כמובן  כתבנו  החתונה,  אחרי  כשחליתי 
לבסוף, אך בדבריו רמז הרבי לעוד חסד ה' שראינו בעבר. כמה 
תשי"ח  ניסן  ובחודש  להיפקד,  זכינו  טרם  חתונתנו  אחר  שנים 
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 מיזם מיוחד לשימור זיכרונות ועדויות על חייו ופועלו של הרבי מליובאוויטש. 
סיפור זה הוא אחד מני רבים שתועדו על ידינו בראיונות וידאו לאורך השנים. נכון להיום, מצויות בידינו 
מעל 1700 עדויות מכלי ראשון. אף שהשתדלנו כמיטב יכולתנו לאמת כל פרט, תוכנם של הסיפורים 

משקף את דברי הרבי כפי שאלו הובנו בשעתו על ידי השומעים והשתמרו בזיכרונם.



)1958( קיבלה רעייתי מכתב מהרבי, מבלי שבכלל כתבה, בעקבות 
עצובה  וציינתי שהיא  הולדתה,  יום  את  הזכרתי  שבו  שלי  מכתב 

ושבורה מכך שעדיין לא זכינו לילדים.

במכתבו, מעורר אותה הרבי להתחזק בביטחון בה', ובין היתר 
מזכיר שהדרך לכך היא "כשתתבונן אפילו לשעה קלה תראה חסדי 
ה' יתברך עמה ועם בעלה שי' בעבר ובוודאי יומשכו גם בעתיד". 
את מכתבו חתם הרבי במילים, "ויהי רצון אשר בשנה זו ימלא ה' 
יתברך משאלות לבבם לטובה בזרעא חיה וקיימא" – ואכן, בדיוק 
תשעה חודשים לאחר מכן, בחודש כסלו תשי"ט )1958(, נולד בננו 

הבכור. 

ה'  חסדי  את  בעלך  עם  ש"ראית   – זו  ברוח  שדברים  מעניין 
יחידות  במהלך  לרעייתי  הרבי  אמר   – בעתיד"  גם  ותראי  בעבר, 
תשרי  בחודש  הרבי  אצל  בביקורנו  המשפחה,  כל  של  משותפת 
תשל"ד )1973( עם חמשת ילדינו. הרקע לאותה נסיעה הוא סיפור 
ובמכתב  הרבי,  אצל  ביקרתי  לכן  קודם  שנה  עצמו.  בפני  מעניין 
שהכנתי לפני הכניסה ליחידות, כתבתי שאני מקווה שגם רעייתי 
וילדיי יזכו להגיע ולחוות את הביקור אצל הרבי. תגובת הרבי קצת 
הדהימה אותי ברגע הראשון. הוא אמר, "הרי השנה הבאה תהיה 
והשנה שאחריה  הייתה שנת שמיטה,  ]שנת תשל"ג  'שנת הקהל' 
היא שנת "הקהל", שבה, בזמן בית המקדש, הייתה מצווה להקהיל 
"את העם, האנשים, הנשים והטף"[. מן הנכון היה שכולם יבואו 
יוכלו לקבל כל אחד כדרכו – אם בדרך  הנה לחודש תשרי, שאז 

פנימית אם בדרך מקיפה – מהעניינים שמסביב".

צריך להבין שבאותם ימים, נסיעה מהארץ לאמריקה לא הייתה 
יקר בהרבה. בשנים  וגם המחיר היה  וקל כמו היום,  עניין פשוט 
לשנת  שלמות  משפחות  שנסעו  נפוץ  נהיה  זה  יותר  מאוחרות 
הקהל, אבל בתקופה ההיא, אני חושב שזה היה תקדים. מעולם לא 
הייתי משופע בפרנסה, אך על אף הקושי התקציבי, לאחר הוראה 
כזו מפורשת מהרבי, כמובן שהגענו לחודש תשרי תשל"ד בהרכב 

משפחתי מלא.

באחת ההתוועדויות באותו תשרי, דיבר הרבי על אודות מצוות 
בליקוטי  והודפסה  הוגהה  שכבר  עמוקה  למדנית  שיחה  הקהל, 
שיחות, שבה חקר על מי מוטלת חובת ה"הקהל" – על המלך או 
על הציבור? לקראת סוף היחידות המשפחתית שהייתה לנו מאוחר 
יותר, אמר הרבי, "הרי דיברנו שייתכן וחובת ה'הקהל' היא על מי 
שבאים אליו... ולכן אסייע בכיסוי עלות נסיעתכם", והוא הורה לנו 

לגשת למזכירות ושם ישלמו לנו את החזר ההוצאות. 

את  שנה  עשרה  שבע  במשך  ניהלתי  הרבי,  והכוונת  בהוראת 
לקראת   ,)1967( תשכ"ז  בשנת  בירושלים.  חב"ד  אגודת  צעירי 
וקרא  תפילין",  "מבצע  על  הרבי  הכריז  הימים,  ששת  מלחמת 
כוחות  אנשי  את  ובפרט  יהודים,  שיותר  כמה  לזכות  לחסידיו 
הביטחון, במצוות הנחת תפילין, בגלל הסגולה שבמצווה זו להטיל 
פחד על אויבי ישראל. הרבי הזכיר בהקשר זה את דברי הגמרא על 
הפסוק, "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" – 

"רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש". 

אחרי הניצחון הניסי באותה מלחמה, קרא הרבי להמשיך ואף 
המערבי.  הכותל  ברחבת  ובפרט  תפילין",  "מבצע  את  להגביר 
המבצע  ארגון  על  ממונה  הייתי  חב"ד,  בצעירי  תפקידי  במסגרת 

ולדאוג שהדוכן יהיה מאויש במתנדבים לאורך שעות היום.

בין החוגים החרדיים, היו מי שהעלו תמיהה בדבר ערכּה של 
הנחת תפילין חד פעמית, כשמיד אחריה ממשיך אותו יהודי באורח 
חייו כמקודם. בשעתו, פרסמתי מאמרים מעל במות שונות, בהם 
הבאתי מגוון נימוקים תורניים שהרבי הזכיר בדבר הערך שבזיכוי 

מדובר  כאשר  במיוחד   – פעמית  חד  אפילו  מצווה,  בקיום  יהודי 
ביהודי שמניח תפילין לראשונה בחייו, ובכך יוצא מגדר "קרקפתא 
דלא מנח תפילין", כדברי הזוהר הקדוש. הרבי הזכיר גם את סגולת 
דברי  וכן את  ימיכם",  ירבו  "למען   – זו  הימים שבמצווה  אריכות 
המשנה "מצווה גוררת מצווה", שבעקבות קיום מצווה אחת בוודאי 

יתעורר אותו יהודי לקיים מצוות נוספות.

)1974(, הוסיף הרבי  כשנכנסנו לרבי ליחידות בתשרי תשל"ד 
באותה  תפילין.  מבצע  לחשיבות  בנוגע  מעניין  מאוד  טעם  עוד 
שנה פרצה מלחמת יום הכיפורים, והרבי התבטא בפניי, "הרי מיד 
יתחילו לדבר על כך שצריך להחזיר שטחים, ועצם הדיבורים הללו 

כרוכים בפיקוח נפש. התרופה לכך היא הגברת מבצע תפילין". 

יש  שלתפילין  כתוב  ערוך  "בשולחן  והסביר,  המשיך  הרבי 
סגולה של 'שעבוד המוח והלב', והוספה בעניין זה תגרום לשעבד 
אלו הצריכים להחליט בדבר, שלא להחזיר  וליבם של  את מוחם 
שטחים". הרבי ביקש בשעתו שאפרסם את הדברים, וזהו אכן מסר 

חשוב מאוד ורלוונטי גם היום.

בירושלים,  חנה  בית  חב"ד  חינוך  מוסדות  יו"ר  הוא  בלוי  טוביה  הרב 
ומשפיע ורב קהילת חב"ד בשכונת נווה יעקב. הוא רואיין בחודש מנחם 

אב תשע"א )2011( ובחודש אייר תשע"ז )2017(.
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 ההקדשות שלכם 
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

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

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי
ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה

הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

תש"ב )1941( — בראש השנה הראשון לאחר הגעתו   >
את  הרבי  שינה  לכן,  קודם  ספורים  חודשים  לארה"ב 
סדר ההליכה ל"תשליך", שהיה נערך בגן הבוטני של 
כונה  הריי"צ  אדמו"ר  חותנו  שבחיי  הרבי,  ברוקלין. 
בשני  זוגות  זוגות  להסתדר  לחסידים  הורה  הרמ"ש, 
טורים עורפיים, ולצעוד לאורך שדרת איסטרן פארקוויי 

בתהלוכה חגיגית מתוך שירה וזמרה.1 א' בתשרי 

תשל"ח )1977( — בעקבות התקף הלב שעבר הרבי   >
כניסת  את  להגביל  הגבאים  תכננו  לכן,  קודם  שנה 
המתפללים ל-770 בראש השנה, כדי למנוע מצב של 
נקי  אוויר  זרימת  ולהבטיח  שנה  כבכל  יתר  צפיפות 
במידה מספקת. אך, במהלך ההתוועדות במוצאי שבת 
פרשת נצבים, ליל ערב ראש השנה, הודיע הרבי, "דבר 
פשוט הוא שלקריאת התורה, מפטיר ותקיעות דמיושב 
יאפשרו לכולם להיכנס, בלי הגבלה כלל".2 כ"ח באלול

תורת חיים, תכנית 106, ריאיון עם הרב זלמן פוזנר  1
שיחות קודש תשל"ח ג, עמ' 470  2

בסיוע חברי


