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לב לבייב
נשיא הפדרציה היהודית של חבר המדינות ונשיא קונגרס יהודי בוכרה

בשבת האחרונה זכיתי לשהות בעיירה 
ליובאוויטש, סמוך לציונים של אדמו"רי 
חב"ד. היינו שם, יהודים מהקהילה במוסקבה, 
לאורך כל השבת, התוועדנו, התפללנו, 
סעדנו יחד. ובמוצאי שבת אמרנו גם את 

הסליחות יחד.
אנשים שומעים "ליובאוויטש", זה 
נשמע מינימום וושינגטון... לא מבינים 
עיירה קטנטנה  היא  ובאוויטש  שלי
שמתניידים בה בסוס ועגלה. הכל ישן, 
פרמיטיבי ולא מפותח. דווקא מהמקום הזה 
יצאה מהפיכה לכל העולם. איך זה יכול 
להיות? כי כל המטרה של אדמו"רי חב"ד 
הייתה לדאוג לאחרים. לומר "אני את עצמי 
הצלתי", זה לא מספיק. כל המטרה היא 

להשפיע הלאה וללמד את האחרים.

והעיירה ליובאוויטש מלמדת אותנו 
שכאשר אתה עובד ופועל לשם שמים ויש 
לך משהו אמיתי שבוער בך, אתה לא צריך 
שום דבר מעבר. אפשר גם ממקום כמו 
ליובאוויטש להפוך ולכבוש את כל העולם...

•
השבוע התקיים בקונגרס אירוע לכבוד 
כ־150 רבני הקהילה מכל רחבי הארץ, במעמד 
הרבנים הראשיים לישראל ובראשות רבני 
העדה הבוכרית – הרב בן ציון רבין, הרב 

זבדיה כהן והרב שלמה רבין.
הרבנים שלנו הם האמצעי דרכו נציל את 
הדורות הבאים. באמצעות הרבנים וראשי 
הקהילות הפזורים בכל מקום, אפשר להגיע 
לצעירים ולדאוג להם לזהות יהודית וקשר 

עם בית הכנסת ובורא עולם.

זכיתי לקבל מהדורות הקודמים את החינוך 
הזה לדאגה לכלל: סבא שלי רבי זבולון ישב 
בכלא בסיביר על חלקו בהפצת היהדות. אבא 
שלי רבי אבנר המשיך את דרכו ותמיד דירבן 
אותי "עזוב את היהלומים שלך, באוסטריה 
ובאמריקה יש אחים שלנו שלא שומרים שבת 
ולא אוכלים כשר". ואני משתדל להעביר את 
החינוך הזה גם לילדים שלי הלאה שימשיכו 

את המסורת הזו של אבותינו.
אני לא מחפש שישבחו אותי על זה. הקב"ה 
נותן בעולם שפע, אבל לא תמיד הוא מחולק 
מלכתחילה באופן הנכון. הקב"ה נותן בכוונה 
לזה יותר יותר ולזה פחות, כדי שזה שיש לו 
יותר יכניס את היד לכיס ויתן לזה שיש לו 
פחות. זו העבודה של מנהיגי הקהילות, לדאוג 
להעביר מאלה שיש להם לאלה שאין להם.

פעם שאלתי את הרבי מליובאוויטש האם 
כדאי ונכון כשנותנים צדקה לפרסם את שם 
הנותן ולעשות קרנות על שם מישהו או לזכר 
מישהו, באופן שכולם יודעים מי הנותן. הרבי 
ענה שמצד ענווה באמת כדאי מתן בסתר, 
אבל על ידי שנותן הצדקה מתפרסם, יש 
אנשים רבים שיש להם כסף ורואים את 
מעשה הצדקה הזה ולומדים ממנו. הם אומרים 
לעצמם: אם הוא, המצליחן, נותן צדקה, 
כנראה שיש בזה משהו, ומצטרפים לנתינה.
שאדם נותן צדקה וגורם גם לאחרים לתת 
צדקה, זו המדרגה הגבוהה ביותר. כמו שנאמר 
בפרקי אבות "ארבע מידות בנותני צדקה... 

הרוצה שיתן הוא ויתנו אחרים – חסיד".
אז התחלנו עם ליבאוויטש, וסיימנו עם 

חסיד...

מעיירה נידחת - למהפיכה עולמית

מר לבייב והאורחים בהתוועדות חסידית ובאמירת סליחות בבית הכנסת העתיק בליובאוויטש, בניהולו של השליח הרב גבריאל גורדון

 ערב ראש השנה תשפ”ג
 לאחי ואחיותיי בני ובנות הקהילה הבוכרית בכל רחבי תבל!

 ברצוני לברך אתכם בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
אנו זוכרים את העבר, אך לא מסתפקים בו. ההתרפקות על ההיסטוריה היא יפה ומרגשת, אבל כשהיא 
מגיעה לצד העשייה האקטיבית של הקונגרס בכל שטחי החיים, היא מוכיחה כי לעבר שלנו יש בהחלט 

 גם הווה ועתיד.
 אני מאחל לכולנו שנה של בריאות, הגשמה, הצלחה ונחת.

שנזכה עוד השנה לגאולה אמיתית ושלימה.

לב לבייב


