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ללמוד וללמד
הרב חיים ברובנדר

ש

מי חיים ברובנדר .נולדתי בברוקלין ,ניו-יורק ,בשנת
תש"א ) ,(1941כאשר ברוקלין היתה מרכז תוסס של
חיים יהודיים .התחנכתי במוסדות של חוגי האורתודוכסיה
המודרנית ,בבית הספר היסודי והעל-יסודי ב"ישיבה
אוו פלטבוש" ואחר-כך המשכתי את לימודיי ב"ישיבה
יוניברסיטי" ,שם גם קיבלתי הסמכה לרבנות.
לאחר נישואיי בשנת תשכ"ה ) ,(1965עלינו לארץ ישראל.
למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים וקיבלתי תואר ד"ר
לשפות שמיות .בשהותי בישראל ,התחלתי לחוש משיכה
ללימוד התורה ונכנסתי ללמוד בכולל.
הסיפור שאותו אני מבקש לספר התרחש בשנת תשכ"ז
) .(1967הייתי אז עם רעייתי מרים בביקור פרטי בניו
יורק ,ולמרות שלא היינו חסידים ,החלטנו לבקש להתקבל
ל"יחידות" עם הרבי מליובאוויטש .באותם ימים ,כבר היה
ידוע לכל שברכה מהרבי זה משהו "מאד שווה" ,ומאחר
שנזקקנו לברכה לילדים ,אשתי רצתה שנבקר אצל הרבי
ונקבל את ברכתו ,במיוחד בענין זה.
בקשתינו התקבלה ונקבעה לנו פגישה עם הרבי לאחד
הלילות בשעה  3לפנות בוקר .באותם ימים ,הרבי למד ועסק
בענייניו במהלך כל היום והיה מקבל אנשים ל"יחידות" רק
בלילה.
כשנכנסנו למשרדו של הרבי ,נדהמנו למצוא את המקום
מסודר להפליא .שולחן הכתיבה של הרבי – שולחן גדול מאד
– היה נקי לחלוטין ,לא הייתה עליו אפילו פיסת נייר אחת.
אני חושב שהיה על השולחן רק ספר תהילים ,וזה הכול.
הרושם שלנו היה שבחדרו של הרבי לא נשאר שום ענין לא
גמור .על שולחנם של רבנים אחרים יש איזו שהיא ערבוביה
של ספרים פתוחים ,מכתבים ,מסמכים וכל מיני דברים
אחרים ,שיחד יוצרים רושם שאותם אנשים הם באמצע ענין
כזה או אחר .אבל על שולחנו של הרבי לא היה שום דבר,
הכול היה מסודר ולא היה שום סימן לכך שהרבי שהה במקום
מידי יום ביומו ,שעות על גבי שעות ,בהן יצר כמות עצומה
של חומר תורני .למרות שבפועל זו היתה המציאות ,לא היה
שם שום דבר שרומז לכך.

היה זה כאילו הרבי התכוון להעביר מסר" :עכשיו אינני
חושב על שום דבר מלבד השניים שיושבים מולי".
זה עשה עלינו רושם חזק במיוחד.
הרבי התחיל לדבר איתנו באידיש .וכיון ששנינו ,מרים
ואני ,ידענו אידיש ,זו היתה השפה שבה התנהלה השיחה.
הרבי לא התחיל את השיחה בשאלות כמו "מה אתם
רוצים?" או "מהי מטרת הפגישה?" אלא תחילה התעניין
בנו אישית ושאל אותנו לשמותינו ,מהיכן אנחנו ,מה אנחנו
עושים ,ועוד שאלות מסוג זה.
כשסיפרנו שאנחנו גרים בישראל ,הרבי ביקש לדעת יותר
פרטים .סיפרתי שעלינו רק שנתיים קודם לכן ,וכעת אני
לומד בכולל בירושלים.
"היכן אתה גר?" שאל הרבי.
"בקרית משה" עניתי ,כשאני מתכוון לשכונה ירושלמית
בשם זה.
"באיזה רחוב אתה גר?" המשיך הרבי לשאול.
כידוע לכל ,כף רגלו של הרבי מעולם לא דרכה בארץ
ישראל .כך שזו היתה שאלה די מוזרה בעיני .כמו שמישהו

פרויקט מיוחד לשימור זכרונות ועדויות ,על חייו ופועלו של הרבי מליובאוויטש.
סיפור זה ,הוא אחד מתוך רבים אחרים שתועדו על ידינו בראיונות וידאו במשך השנים .נכון להיום,
מצויים בידינו קרוב ל 1200-עדויות מכלי ראשון .הערות והצעות יתקבלו בברכהsipursheli@jemedia.org :

ישאל "אתה בא ממונגוליה? באיזה רחוב אתה גר?" כאילו
שזה משנה לו במשהו.
אבל בתור אדם אדיב ומנומס ,עניתי" :אני גר ברחוב ריינס,
בבית מספר ."13
ואז הרבי שאל אותי" ,חנות הירקות עדיין פתוחה?"
ברגע הראשון לא הבנתי על מה הרבי מדבר ,אבל מרים כן
הבינה למה הרבי מתכוון.
"כן" ,היא ענתה" ,יש חנות ירקות למטה ,במרתף".
היה לי קשה להאמין למשמע אזניי!
הכול יודעים שלרבי היה זיכרון טוב מאוד; שהוא זכר
דברים שאנשים אחרים בדרך כלל לא זוכרים .אבל לזכור
שיש חנות ירקות ברחוב ריינס  13בקרית משה ,בעוד שהרבי
מעולם לא היה בירושלים ומעולם אפילו לא היה בארץ
ישראל – זה נשמע לי ממש לא יאומן!
בהמשך השיחה,
הרבי התעניין מה
שלי
התוכניות
לחיים ובמה אני
חושב לעסוק.
באותה שעה
לא היה לי שום
מחשבה
כיוון
לגבי העיסוק שלי
אפרת ,ישראל
בעתיד ,הייתי די
מרוצה מהמצב בו לא עשיתי שום דבר מלבד ללמוד תורה.
הרגשתי נוח עם המצב הזה ,וזה מה שאמרתי לרבי.
אבל הרבי אמר לי" ,הבט ,לא ראוי שתסתפק בלימוד תורה
בעצמך – עליך גם ללמד תורה לאחרים ...עליך להקים מוסד
ללימוד תורה עבור אלה שאין להם את האפשרות לעשות
זאת בעצמם .כדאי שתעזוב את ירושלים ותצא למקום שאין
בו ישיבות ,מקום שבו תהיה לך אפשרות אמיתית לנצל את
כישוריך".
בתגובה אמרתי לרבי" ,אבל כל הרבנים בישיבה שלי
סבורים שעלי להישאר היכן שאני נמצא עכשיו ,להמשיך
ללמוד".
כשהרבי שמע את הדברים הללו הוא חייך ,ואחר-כך אמר,
"הרבנים בישיבה לא תמיד צודקים .אני מציע לך לחשוב על
מה שאמרתי".
הבטחתי לעשות זאת.
למעשה ,עם שובי לישראל מאותו ביקור בניו-יורק ,הקמתי
בירושלים את "ישיבת המבתר" ,ישיבה לדוברי אנגלית שלא
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מכבר חזרו לחיק היהדות .הקמת הישיבה עברה ללא בעיות,
אבל עדיין לא ידעתי את המשמעות של עול גיוס הכספים
כדי לממן את אחזקת הישיבה .הייתי קצת נאיבי בהקשר זה.
בסופו של דבר ,בגלל קשיים כספיים ,העברתי את הישיבה
לאפרת – לא רחוק מירושלים – והצלחתי להחזיק אותה
במשך  25שנים ,עד שפרשתי.
כך שלמעשה ,מילאתי את בקשותיו של הרבי לעזוב את
ירושלים ,ולפתוח מוסד ללימוד תורה במקום שבו לא היתה
ישיבה.
במבט לאחור מתברר כי הדברים שהרבי אמר לי באותה
"יחידות" היו יותר נבואה מאשר עצה .הרבי בדבריו לא רק
ייעץ "זה יהיה טוב בשבילך אם תעשה זאת" ,אלא כמו רמז -
"זה מה שאתה עתיד לעשות".
אין לי דרך לדעת בוודאות מה היתה הכוונה המדויקת של
הרבי ,אבל אני כן יודע שזו בהחלט אפשרות .הרבי הרי לא
אומר אף מילה סתם כך .ובאשר לברכה לילדים ,זמן קצר
אחר כך אשתי הרתה וכיום אנחנו הורים לששה ילדים ב"ה.
גם בתחום זה הרבי לא אמר מילים סתם כך.
הרב חיים ברובנדר ייסד ועמד בראש "ישיבת המבתר" ,כן הקים את
מדרשת לינדנבאום ולאחרונה אף ישיבה ברשת המקוונת .הוא רואיין
בביתו בירושלים ,בחודש אדר ,תש"ע.
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< תש"י ) – (1950הרבי הגיה לראשונה 'שיחה' מדברי
תורתו שנרשמה ע"י השומעים ,על-מנת להוציאה
לאור .היא נאמרה כששה שבועות קודם לכן,
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רבנים וגדולי תורה שהכריזו על יום תפילה ו"תענית
שעות" לרגל מצב החירום בישראל במהלך מלחמת
לבנון הראשונה .לאחר תפילת מנחה ,השמיע הרבי
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