
סימן  אבות  ש"מעשה  הידוע  פי  על 
לבנים" מובן שתוכן דברי ימי אברהם 
אבינו ע"ה - והאבות בכלל - ישנו גם 
ואחד  אחד  כל  הבנים,  של  בעבודתם 

מישראל.

וביאור הדברים:

הנשמה  על  רומזים   - ושרה  אברהם 
והגוף, אברהם מסמל את הנשמה ושרה 

את הגוף.

והנה, אחד העניינים העיקריים בעבודתו 
של אברהם אבינו הוא ענין הנסיונות, 
מתחיל מהנסיון הראשון שנזכר בתורה 
ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך   -

אביך אל הארץ אשר אראך".

הבנים,  בעבודת  שהוא  כפי  זה  וענין 
בני ישראל, היינו מה שהנשמה נשלחת 
ביותר,  נעלה  מקום  כו',  רמה  מאיגרא 
וכו',   הכבוד  כסא  מתחת  חצובה  שהיא 
"אל הארץ" - ארץ סתם, שאינה עדיין 
ארץ ישראל, ורק על ידי עבודת האדם 

עושים מהארץ סתם ארץ ישראל.

בירידתה  הנשמה  עבודת  על  והשכר 
בהמשך  שנאמר  )כמו  הוא  למטה 
והיה  הפסוקים( "ואברכך ואגדלה שמך 

ברכה":

"ואברכך" - היינו ברכה והמשכה חדשה 
הארת  התחברות  זו  עצמה,  לנשמה 
מקורה  עם  למטה  הנמצאת  הנשמה 
הנשארת  הנשמה,  עצם   - ושרשה 

למעלה.

הכוחות  שגם  היינו   - שמך"  "ואגדלה 
המרומזים  הנשמה,  של  החיצוניים 
חיצוני  יותר  ענין  הרי  שהוא  ב"שמך", 
)שהרי  ומעשה  דיבור  מהמחשבה  גם 

יוכל  שהזולת  כדי  אלא  אינו  השם 
אלו  כוחות  גם  הנה  בשמו(,  לקרותו 

יתעלו למדריגה נעלית יותר.

שפירש  )כפי  שזהו   - ברכה"  "והיה 
רש"י - ההמשך בפסוק( "ונברכו בך כל 
משפחות האדמה" - היינו שגם באחרים 
תפעול עבודתה, שלכן גם הם יתברכו 

בה.

רק  היא  הנשמה  עבודת  תחילת  והנה 
בנוגע לעצמו וגופו, ורק אחר כך יכול 

לפעול גם על הסביבה.

אברהם  )לא  נקראו  שבתחילה  וזהו 
נקרא  הגוף  ושרי:  אברם  אלא  ושרה( 
ולא  שלי,  שרה  שפירושו  "שרי"  בשם 
"אברם"  נקראת  והנשמה  אחרים;  של 
- אב אחד לכולנו, לישראל דוקא, ולא 
שמרומם  רם,  במדריגת  והוא  לאחרים, 

משייכות ופעולה עם אחרים.

העבודה,  בתחילת  אלא  אינו  זה  אמנם 
גם  העבודה  להיות  צריכה  אח"כ  אבל 
כמאמר  ההולדה,  ענין  שזהו  בזולתו, 
כאילו  תורה  חברו  בן  "המלמד  רז"ל 

ילדו", וזהו הולדת יצחק.

וענין זה נעשה לאחרי שנקרא אברהם, 
מוליד",  אברהם  מוליד  לא  "אברם  כי 
היינו אברם - שהפירוש הוא כנ"ל )אב 
אחד לכולנו שהוא במדריגת רם( - ודאי 
זולתו  עם  עובד  שאינו  מוליד,  שאינו 
אבל  וכו',  מהזולת  מרומם  שהוא  כיון 
אברהם "אב המון גויים", מוליד, שעובד 

גם עם זולתו.

ואז, גם הגוף יהיה שר על כל העולם - 
של  שמו  שינוי  שלאחרי  בכך  כמרומז 
"אברם" ל"אברהם" נשתנה גם שמה של 

"שרי" ל"שרה" - "שרה על כל".
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אוצר הסת"ם - מכון הייצור מרחיב 
את פעילותו

אוצר הסת"ם מרחיב את פעילות 
הסת"ם  מוצרי  ומכירת  ייצור 
 OK הכשרות  ועד  בהכשר  שלו, 
ליווי  יואל  דן  הרב  בראשות 
שליט"א, תחת פיקוח הרב משה 
אתר  שליט"א.  ליברמן  שמואל 
חדש ונוח עלה לאוויר, הכולל גם 
חנות מקוונת בה ניתן לרכוש את 
במכון:  המיוצרים  הסת"ם  מוצרי 

www.hastam.co.il

למוצרים  ביקוש  קיים  במקביל 
המהודרים של אוצר הסת"ם, והוא 
מוצרי  של  הרשמי  הספק  היום 
)ובכללם  שונים  לגופים  הסת"ם 
רשות שדות התעופה, כולל 1,000 
מזוזות עבור שדה התעופה החדש 
על שם אילן רמון באילת( ועומד 
לקראת שיתופי פעולה עם גופים 

גדולים נוספים.

מתכוננים לבר מצוה - מבחר של 
ביותר,  מהודרים  חב"ד,  תפילין 

מחכה לכם באוצר הסת"ם!

דרושים: סופרי סת"ם

למוצרי  הגדול  הביקוש  עקב 
הסת"ם"   "אוצר  של  הסת"ם 
נוספים  סת"ם  סופרי  דרושים 
שונות.  ברמות  לכתיבה 
לפנות  מתבקשים  המעוניינים 
נתן  ר'  הסת"ם,  אוצר  למנהל 

בנקוביץ, במספר 04-691-2000.

האפשרות  נבדקת  במקביל, 
להכשרת  מקצועי  קורס  להקמת 
יבואו  פרטים  חדשים.  סופרים 

בהמשך בעזהי"ת.

חלוקת   - חיים"  "שמחת  חנות 
חליפות

החליפות  חלוקת  זה,  בשלב 
הסת"ם"  "אוצר  שע"י  בחנות 

הסתיימה. 

לקבל  הספיקו  לא  שעדיין  אלו 
לר'  לפנות  מוזמנים  חליפות 
בטלפון  וויא  שי'  יצחק  אברהם 
איתו  ולתאם   053-200-2778
תוכל  בהם  מרוכזים  ושעה  יום 

להתבצע חלוקה נוספת. 

ניתן לקבל 2 חליפות עבור כל בן 
משפחה, בכפוף לתשלום סך בין 
50 ל-80 ₪ )במזומן( לכל חליפה, 

כהשתתפות בהוצאות החלוקה.

קרן השמחות

קרן השמחות ממשיכה להשתתף 
לפרטים  הקהילה.  בני  בשמחות 

והרשמה:

.www.chabadtzfat.org

אתכם  להשתתף  שמחים  אנו 
בשמחותיכם!

גמ"ח שמחות

לשמחות  ציוד  להשאלת  הגמ"ח 
איתכם!  יחד  לשמוח  ממתין 
לפרטים יש לפנות למספר -052
14:00- השעות  בין   664-9481

16:00 ו-21:00-23:00 בלבד.

אולם שמחות

נשמח לארח גם את שמחת ברית 
הקייטרינג  עם  שלכם,  המילה 
שתבחרו. עלות האולם – עלינו!

ואירועים  שמחות  לארח  נשמח 
ניקיון  של  בעלות  נוספים, 
וסידור המקום בלבד. שנפגש רק 

בשמחות בעז"ה!

הזמנים המוקדמים 
לחודש חשון

אזור צפת

08:35סוף זמן קריאת־שמע

09:30סוף זמן תפילה

11:21חצות

16:51שקיעה



על  הרבי  של  ממכתביו  הרבה  ללמוד  ניתן 
חשיבות החינוך העקיף ויתרונו על פני החינוך 
הישיר. נתמקד כאן בשתי נקודות קצרות, האחת 
יכולת  על   - והשניה  החיובית,  השפעתו  על   -

השפעתו השלילית.

העקיף  החינוך  של  החיובית  השפעתו  על  א. 
ישנה  התייחסות מעניינת מהרבי במכתב לסופר 
החרדי הידוע שמואל ארגמן. הסופר שלח לרבי 

"הצוללת שהפליגה  ספרו  את 
בחצות" והרבי משיב במכתב 
אותנו  ללמד  כדי  בו  שיש 
סיפור  להראות   צריך  כיצד 
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לא תעשה לך פסל וכל תמונה - האם מותר 
לצור צורת אדם?

נאמר:  ד'  הלכה  קמ"א  סימן  יו"ד  ערוך  בשולחן 
כל  לבדו  אדם  צורת  וכן   . צורות.  לצייר  "אסור 
במה   .  . לנוי  הם  אפילו  לעשותם  אסור  אלו 
מותר   .. בשוקעת  אבל  בבולטת  אמורים  דברים 
לעשותם", ובסעיף ז "יש מי שאומר שלא אסרו 
בצורת אדם ודרקון אלא דוקא בצורה שלימה בכל 
איבריה אבל צורת ראש או גוף בלא ראש אין בה 
שום איסור לא במוצאו ולא בעושה. )וכן נוהגין. 

רמ"א(".

סימן  הלכות שבת  הזקן,  אדמו"ר  ארוך  ובשולחן 
ש"א סעיף ז' נאמר: "מותר לאיש לצאת בטבעת 
שיש עליה חותם זה )אם אין דרך הנשים להתקשט 
בה( ובלבד שלא יהיה בולט בחותמת צורת אדם 

שלימה או שאר צורות האסורות אפילו בחול"

א. מה הדין כאשר מישהו אחר 
עשה את הצורה?

כוכבים  העובד  לו  חתם  "ואפילו  כותב:  הש"ך 
בצורה בולטת אסור משום חשדא", אבל בשו"ת 
חתם סופר כתב דע"י גוי מותר אף בצורת אדם 

שלמה, וכן כתב בשו"ת זקן אהרן.

אדם  "בצורת  דוקא  הוא  שהאיסור  משמע  וכן 

מותר,  לבד  גוף  או  פרצוף  צורת  אבל  שלמה", 
וצורת בהמה חיה ועופות מותר לגמרי.

ב. מה הדין לגבי צורת אדם על 
הצד )פרופיל(?

זהו  צורות,  לעשות  מה שאסור  דכל  הש"ך  כתב 
דווקא בצורה שלמה, כגון צורת אדם בשתי עיניים 
וחוטם וכל הגוף, אבל לא חצי הציור כדרך קצת 
המציירים צד אחד של הצורה שזה אינו אסור )מה 
כתב  ובשו"ת זרע אמת  פרופיל(.  תמונת  שנקרא 
את  לצייר  מותר  כזה  שציור  הש"ך  כוונת  שאין 
כל גופו, דזה אסור, אלא רק פרצופו. אבל בשו"ת 
נהרי אפרסמון הסביר שכוונת הש"ך שכל גופו גם 

מותר לציירו באופן זה. 

ג. מה הדין לגבי ציור ארעי?
בשו"ת מהרי"ט כתב שמה שכתב הרמב"ם שאסור 
לעשות צורות אדם לנוי, היינו בדרך קבע, שיטעו 
לומר שיש בהם ממש, אבל דרך ארעי שרי, ]וכן 
כתב בדרכי תשובה הובא לקמן אות ד[. ולאידך 
לעשות  חשש  שאין  כתב  שאלה  העמק  בשו"ת 
בשו"ת  בספרו  וכ"כ  שלם,  אדם  צורת  אפילו 
משיב דבר. ובפתחי תשובה כתב שמותר לחתום 
על איגרת בחותם שקוע אף שעל ידי זה נוצרת 
צורה בולטת, ואף בצורת אדם שלם כיון שאיגרת 

דכל  ס"ג  שם  בשו"ע  ]וכדאיתא  מבוזה  דבר  הוי 
האיסור הוא בכלי חשוב, עיי"ש[.

ד. מה הדין לגבי בובות ילדים?
העשויות  לילדים  בובות  לענין  נלמד  ומכאן 
תבנית אדם שלם, שיש הפוסקים שצריך לפגום 
הפנים ]כגון באף וכד'[ בכדי להמנע מאיסור זה 
– שו"ת שבט הלוי. אבל בשו"ת פרי השדה ]להרב 
לעבוד  הדרך  שאין  שכיון  כתב  דייטש[  אליעזר 
אותם בובות לכן מעיקר הדין מותר, אלא שמסיים 
בדרכי  כתב  וכן  יזהר.  נפשו,  על  שם שמי שחס 
בדבר  הוא  האיסור  דכל  כז[  ס"ק  ]שם  תשובה 
ארעי  דרך  אבל  יטעו,  שמא  חשש  יש  אז  קבוע 

]כמו בובות למשחק[ מותר.

ה. ולענין עשיית מדלייה עם 
תבנית פנים של אדם

- כתב השאילת יעב"ץ במעשה שהיה באמסטרדם 
לאב"ד  ז"ל  אלעזר  מהר"ר  הרב  שנתקבל  בעת 
עמד איש אחד והדפיס מטבע כסף בדמות צורתו 
והיה תבנית ראשו עד החזה עם פרצוף שלם בולט. 
רבינו  ומדברי  גמור.  איסור  שזה  לבאר  והאריך 
הנ"ל נראה שמותר, כיון שכל האיסור הוא בצורת 

אדם שלם, אבל הראש או הגוף בלבד, מותר.

הלכות הקריה  
המרא דאתרא הרב מרדכי ביסטריצקי

ידי  על  שנשלח  לאחר  שנתיים  תשל"ה,  אלול  בחודש 
מנהלי  עם  אסיפה  ע"ה  קפלן  הרב  כינס  לצפת,  הרבי 
הרב  וולף,  אפרים  הרב  הקודש,  בארץ  חב"ד  מוסדות 
שלמה  והרב  חפר  שמואל  הרב  ווילימובסקי,  זושא 

מיידנציק. 

היום עמדה תכנית האיכלוס של קרית חב"ד,  על סדר 
לאחר  לרבי  קפלן  הרב  שכתב  מהדו"ח  קטעים  ולהלן 

האסיפה:

ור"ז  ר"ש חפר  מיידנציק,  ר"ש  וולף,  ר"א  את  ״הזמנתי 
וויליאמאווסקי, ר"ש חפר לא בא מפני סבה.

ההתקדמות  ושלפי  הבנייה  למצב  בנוגע  פתחתי  אני 
109 דירות כולן  הרי בעוד כשנה וכמה חדשים תהיינה 
ע"ד  לחשוב  להתחיל  כבר  צריך  וע"כ  לאכלוס  מוכנות 
תעמולה  ואיזה  מי,  ע"י  היינו  אכלוס,  של  האפשרויות 

לעשות שההרשמה תהי' כדבעי.״

והיה  מתקדמים  בנייה  בשלבי  היתה  כבר  חב"ד  קרית 
היה  לא  אבל  האכלוס,  לקראת  ברישום  להתחיל  צורך 
נראה שיהיה מי שיאכלס אותה מאנ"ש, כפי שממשיך 

שם בדו"ח:

"ר"א חווה דעתו בעשותו חשבון של בערך כ-300 דירות 
שיגמר בנייתן בתוך התקופה הנ"ל בריכוזי אנ"ש: כפר 
חב"ד, נה"ח, לוד וכפ"ח ב', והואיל ויש בס"ה בערך -20
30 חתונות אצל אנ"ש פה במשך שנה הרי א"א לאכלס 

מההתחלה  כבר  צריך  לפ"ד  לכן   .  . ידם  על  דירות   300
שיהיו  ובלבד  מאנ"ש  שאינם  כאלה  גם  ולרשום  לקחת 
להפרטים,  בנוגע  וחוזה  הסכם  אתם  ולעשות  חרדיים 

ולהשתדל שהרוב לפחות יהיה מאנ"ש...

אני עניתי לו ש: א( כ"ק אד"ש אמר בפי' כ"פ שהכוונה 
בצפת לעולים חדשים, ואף שאינני יודע למי הכוונה הרי 
בכל אופן אי אפשר לעשות את החשבון הנ"ל. ב( כ"ק 
אד"ש אמר בפי' שהקריה צ"ל מבוצר ע"י אנ"ש ואיך נלך 

בהתחלת הענין לרשום כאלה שאינם מאנ"ש.

ר"ז וויליאמאווסקי הביע דעתו שברור לו שכ"ק אד"ש 
התכוון לעולים חדשים מארצות רווחה - בעיקר ארה"ב, 
בקשר  תעמולה  עכ"פ,  עכשיו,  לעשות  טעם  אין  ולכן 
להרשמה וצריך להמתין לכה"פ עד חגה"פ הבע"ל ולא 
אני  הנ"ל הוסיף שלפ"ד צריך  לפנ"ז.  להתחיל הרשמה 
מארצות  חדשים  עולים  ולבקש  אד"ש  לכ"ק  לכתוב 

הרווחה כנ"ל. 

צודק  הנ"ל  ר"א  אין  שלפ"ד  אמר  מיידנציק  שי'  ר"ש 
אלה  לרשום  מעכשיו  כבר  צריך  אין  ובודאי  זה  בענין 
שאינם מאנ"ש אבל מאידך גיסא, אין לו ה"ברייטקייט" 
יסוד  על  לו  ואין  וכו'  מארה"ב  לעולים  שהכוונה  לומר 
מה להחליט כן בוודאות אף שאפשרי הוא, ולכן בנוגע 
לפועל דעתו לא לרשום שלא מאנ"ש במיוחד לפ"ד כ"ק 
אד"ש הנ"ל, אבל בנוגע למה לעשות, באופן חיובי, ומה 
הכוונה פה, אין ידוע לו היות ואד"ש אמר עולים חדשים 

ובינתיים אין רואים סיכויים, אבל הרי גם בנה"ח לא ראו 
לא  באו בהמונות. אלא שעכשיו  ואח"כ  בזמנו  סיכויים 
נשארו לכאורה, כמעט, בבריה"מ. עכ"פ בנוגע למעשה 

בפועל אין לו דיעה ברורה בזה.

ע"כ מהאסיפה הנ"ל."

ממשיך הרב קפלן וכותב:

אצלי,  מושללת  וולף  ר"א  של  דעתו  לפועל,  "בהנוגע 
שהכוונה  ר"ז  לדברי  יסוד  רואה  אינני  גיסא  ומאידך 
לעולים מארה"ב, שאוכל לסמוך ע"ז בבירור ולא לעשות 

תעמולה על סמך זה.

ולכן הנני לבקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א שיורה לי כיוון 
כללי בענין זה, למי הכוונה, ואיך להמשיך בכ"ז.

ארי' ליב קפלן

עיה"ק צפת"

נראה שלעשות כפי שטען ר' זושא ווילימאווסקי, היינו 
לבקש מהרבי שישלח עולים לאכלס את הקריה, לא היה 
לו את ה"ברייטקייט", אבל הוא כתב זאת בדו"ח בתור 

דעתו של ר' זושא...

הבאה  בשנה  כסלו  י"ט  שבהתוועדות  לציין,  מעניין 
לצפת  משפחות   10 שליחת  על  לראשונה  הרבי  הודיע 
השלוחים  קבוצת  שהם  לירושלים(,  בחורים  )ו10 
הראשונה שנשלחה לצפת, בעקבותיה נשלחו 2 קבוצות 

נוספות ובהמשך יצאו מכאן לכל ארץ הקודש!

מההיסטוריה של מוסדות חב"ד בצפת זכרונות הקריה  

כוחו של החינוך העקיף / הרב מנחם מענדל מינצברג

קרית חינוך   פניני חינוך עם אישי חינוך בקריה  



אוצרות הקריה
כ"ק  אצל  צפת  עיריית  ראש  ביקור 

אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

שבת פרשת שלח, כ"ו סיון, ה'תשל"ח

שהתקיימה  בהתוועדות,  השיחות  בין 
ראש  הרבי  אל  ניגשו  שבת,  במוצאי 
עיריית צפת מר אהרן נחמיאס וסגניו 

ומסרו לרבי את מפתח העיר צפת.

אודות  לרבי  סיפר  העיר  ראש 
ואמר  בצפת,  חב"ד  קרית  התפתחות 
הרבי שזה רק השלב הראשון. כשמסר 
הסתם  שמן  הרבי  אמר  המפתח,  את 
יודעים הם שכאשר נותנים את מפתח 
העיר זה מסמל שנותנים את הבעלות 

על כל עניני העיר.

אחר כך, הושיט להם הרבי את ידו הק' 
"לחיים"  להם  אמר  עליכם",  ל"שלום 
ואמר להם לקחת "מזונות". אח"כ אמר 
למזכיר שיאמר להם שיחכו עד לשיחה 
אודות  דיבר  הבאה  ובשיחה  הבאה, 

העיר צפת.

הרבי  דברי  מתוך  אחת  נקודה  להלן 
בלי  חופשי,  )בתרגום  שיחה  באותה 

אחריות(:

השמים  של  הבית  בעל  הוא  הקב"ה 
דוד  שאמר  כפי  צבאם,  וכל  והארץ 
ומלואה  הארץ  "לה'  בתהלים,   המלך 
תבל ויושבי בה" – אבל ישנם חילוקים 
באופן גילוי הא-לקות במקומות שונים 
בדוגמת  היא  שהארץ  כמובא  בעולם, 
מתחלק  שהגוף  וכשם  האדם,  גוף 
ורגל  גוף  ל-3 חלוקות כלליות, ראש, 
הגילוי  באופן  הוא  ביניהם  )שההבדל 
בנוגע  גם  זה  כך  הנפש(,  חיות  של 
בארץ  חלק  שישנו  בכללותה,  לארץ 
חלק  וישנו  הראש,  בדוגמת  שהוא 

בארץ שהוא בדוגמת הרגל.

מובן מכך, שאע"פ שכל הנעשה בעולם 
הוא בהשגחה פרטית – ישנם מקומות 
יותר,  בגילוי  היא  הפרטית  שההשגחה 
"ארץ אשר  ישראל,  וכנאמר על ארץ 

גו' עיני ה' א-לוקיך בה מראשית השנה 
ועד אחרית שנה".

שבראשו  כשם  אשר  מובן,  גם  מכך 
ענין  הם  שבכללות  האדם,  של  וליבו 
אחד, הרי יש בו כמה פרטים וחלקים, 
אשר בחלקם ניכרת בגלוי יותר חיות 
 – פחות  ניכרת  היא  ובחלקם  הנפש, 
כך גם בנוגע לארץ ישראל, שיש בה 
ישראל  שארץ  כידוע  שונים,  חלקים 
"יהודה  ארצות",  ל"שלושה  נחלקת 

ועבר הירדן והגליל".

ומאחר ואנו נמצאים כבר בסוף הגלות 
נוגעת  זו  לתקופה  שבנוגע  מובן   –
עם  הקשורה  ישראל,  בארץ  הנקודה 

תתחיל  שאז   –( צדקנו  משיח  ביאת 
אמיתית  גאולה  זו  שתהיה  הגאולה, 
חלק  עם  דוקא  קשור  שזה  ושלימה(, 
כמובא  ישראל,  שבארץ  ה"גליל" 
במדרש שמשיח יבוא ויתגלה ב"גליל".

צריך  יהודי  שכל  שאע"פ  מכך,  מובן 
לקיים את התורה והמצוות בכל מקום 
פעולה  להיות  צריכה  נמצא,  הוא  בו 
ששם  ישראל,  לארץ  בנוגע  מיוחדת 
נמצא ענין הקדושה בגילוי יותר, ושם 
– צריכה להיות פעולה מיוחדת בנוגע 
ל"גליל", כיון של"גליל" ישנה שייכות 
צדקנו,  משיח  ביאת  עם  מיוחדת 

שיתגלה ב"גליל", כנ"ל.
)המשך יבוא בגליון הבא בעזהי"ת(

מפתח העיר:

עשוי פליז,

השני  ומעברה  העיר  סמל  בידית 
חרוטה הקדשה מראש העיר

על השיניים חרוט )באנגלית(:

סיטי אוו צפת ישראל

מענות קודש מהרבי בנוגע לקרית חב"ד ומוסדותיה בצפת

שיהיה בו מסר חינוכי נכון. 

בראשית המכתב הרבי דוחה את הגישה השוללת 
לתת לילדים סיפורי עלילה ומעשיות ומסכים עם 
הכיוון שאי אפשר לדבר ולחנך ילדים רק דרך 
גם מקום להעביר  יש  החינוך  שיעורים. בעולם 

מסרים בדרך עלילה ובאופן עקיף. 

המסרים  שלפעמים  מעיר  הרבי  זאת,  עם  יחד 
המופיעים בספר מובלעים בעלילה באופן אגבי 
חלק  מהווים  לא  כלומר,  מספיק,  בולטים  ולא 
המסר  את  למצוא  קשה  קטן  לילד  בה.  מרכזי 
העקיף כאשר הוא לא בולט מספיק, כאשר הוא 
רק פרט קטן ושולי ביחס לעלילה והסיפור כולו. 
הרבי מציע לפרט ולהדגיש יותר את המסר, גם 

באמצעות ציור או כותרת בולטת. 

סרט  הצגה,  מחזה,  מהדברים:  שלנו  המסקנה 
חיובי, תוכניות פנאי עם מסרים טובים, יכולים 
מאוד להועיל לחינוך. רק שיש לשים לב שהחלק 
ואינו עניין שולי  החינוכי בהם אינו רק תירוץ 
בהם. סרט ילדים יפה, מוצלח ונקי יכול להיות 
לא  החסידי  החינוכי  המסר  אם  אבל  מועיל, 
מספיק בולט, פספסנו הזדמנות חשובה להעביר 
מסר עקיף. ולאידך – כאשר הוא נעשה נכון, הוא 

שווה לפעמים אפילו  יותר מהחינוך הישיר.

ב. על נזק שעלול לגרום מסר עקיף שלילי ניתן 
לראות במכתב מרתק שכתב הרבי בשנת תשמ"ז 
שעולים  שיהודים  כדאי  האם  לשאלה  במענה 

מרוסיה ילמדו באוניברסיטה בארץ. 

הרבי  במענה מפורט, לאורך ארבעה סעיפים,  
שולל את העניין לגמרי. באחד הסעיפים מציין 

הרבי שגם אם התכנים הנלמדים באוניברסיטה 
אינם נגד האמונה, הרי עדיין, המסר העקיף של 
לעיקרי  מתאים  אינו  באקדמיה  הדברים  רוח 

היהדות. 

הרבי מוסיף שבעיה זו לא תבוא על פתרונה גם 
אם מוסר השיעור הוא יהודי שומר תורה ומצוות, 
אף  בעייתי  להיות  יכול  זה  לפעמים  ואדרבא, 
יותר: כאשר אדם שומר תומ"צ משדר קרירות 
בענייני תורה ומצוות, באופן עקיף לגמרי, תוך 
כדי לימוד של ענינים אחרים לגמרי, ההשפעה 

של זה יכולה להיות הרסנית יותר. 

כאן המקום להעיר שגם לגבי השימוש בטכנולוגיה 
העכשווית, גם אם הדברים כשלעצמם הם כשרים, 
כאשר הרוח והמסגרת  בעייתיים - זה לא פחות 

חמור מתכנים בעייתיים.
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ורגיש,  חמוד  ילד  לי  יש  שאלה: 
חברותי ונחמד. יש לו חבר בכיתה 
החבר  אבל  אוהב  מאוד  שהוא 

מקלקל אותו.

כל פעם שהוא איתו הוא חוזר עם 
סיפורים ורצונות.

אני לא מרשה לו לבוא לביתנו, אבל 
הם נפגשים כל יום בבית הספר.

איך אני יכולה להרחיק אותו ממנו?

מענה: שלום לך. כל אמא חולמת 
טוב,  ילד  יהיה  שלה  שהילד 
וכל  נחת,  הרבה  לה  ויתן  חסידי  
שהסביבה  לפעמים  חוששת  אמא 

תפריע לו. 

ילד  חברותי.  ילד  לך  שיש  ב״ה 
לקבל  החברה  עם  לשחק  שאוהב 
טבעי  וזה  לה...  לתרום  וגם  ממנה 
שבין חברים, אחד משפיע על השני. 

לפי השאלה שלך אני רואה שאת 
ומנסה  וחוששת.  לחוצה  מאוד 
להרחיק  איך  על אפשרות  לחשוב 
לדעתי  מהחבר.  שלך  הילד  את 
המטרה שלך צריכה להיות שונה. 
שלך  הילד  את  להרחיק  איך  לא 
ממנו, אלא איך לגרום לילד שיהיה 

משפיע ולא מושפע. 

נפש  יש  מישראל,  אחד  לכל 
אלוקית ונפש בהמית, גם יצר הרע 
וגם יצר טוב! אנחנו צריכים לעבוד 

תמיד שהטוב יתגבר על הרע.

שלי  לילד  להגיד  לא  נזהרתי  אני 
שאסור לו להתחבר עם ילד אחר.

שזה  חשבתי  לא  סיבות  מכמה 
יהיה לתועלת או יעזור באמת לילד 
הנה  יותר.  טוב  או  חסידי  לגדול 

כמה מהם:

לגיטימציה  לתת  רציתי  לא  א. 
יותר  שהוא  להרגשה  ל"סנוביות", 

טוב מהילד השני.

ב. המחשבה שאני טוב ממנו היא 
אנחנו  ישראל,  מאהבת  ההיפך 
לא  יהודי,  כל  לקרב  צריכים 

להתרחק ממנו.

את  שלי  לילד  לתת  רציתי  לא  ג. 
ההרגשה שהוא כה חלש, שיושפע 

בקלות.

כשהיתה  שלי,  שהבת  זוכרת  אני 
תלך  שהיא  הציעה   ,12 בת 
ותהפוך  לאומי,  הדתי  לביה״ס 
והתלמידות  התלמידים  את 
לחבדניקים! אני זוכרת שהחמאתי 
לה על הרצון הזה, שאלתי אותה, 
היחידה  להיות  כח  לה  יהיה  אם 
שהתפקיד  הודתה  והיא  בכיתה, 

הזה הוא )בינתיים( גדול עליה! 

על  בנך  עם  לשוחח  אולי  כדאי 
אם  אותו  ולשאול  הזו,  החברות 
כשאתם ביחד, האם אתם מחזקים 
את הנפש האלוקית שלכם, או את 

הנפש הבהמית שלכם.

מצד אחד, לבדוק איתו מה דעתו, 
האם זה משפיע עליו, ואולי לחשוב 
באופן  להשפיע  יוכל  איך  ביחד 
שאת  תחושה  לילד  לתת  חיובי, 
יכול  שהוא  האימון  את  בו  נותנת 

להשפיע על החבר.

מצד שני, במקביל, כדאי אולי גם 
להרים טלפון למורה )בלי שהילד 
איתו  לחשוב  לנסות  ואולי  ידע( 
יחד על דברים נוספים שאולי יוכל 

לעשות או להשפיע בבית הספר. 

נחת  הצלחה  הרבה  לך  מאחלת 
ושמחה מכל ילדייך.



 דבר הקריה   שליח הרבי, הרב חיים קפלן
אשר  הרבי  של  שיטתו  ומפורסמת  ידועה 
לא  בפוליטיקה,  מתערבת  אינה  חב"ד 
זאת,  למרות  המקומית.  ולא  הארצית 
במענה לאבי מורי, השליח הראשי, לגבי 
המקומיות,  בבחירות  חב"ד  התמודדות 

כתב הרבי "כמובן אין כל המקומות שווים 
זה שעל אתר  בנדון  המבינים  העסקנים  ועל 

התמודדה  בצפת  חב"ד  לכך  ובהתאם  להחליט", 
השנים  ב-35  העיר  למועצת  נציגים  והכניסה 
והדרכות  הוראות  וקבלת  עדכון  תוך  האחרונות, 

מהרבי.

רבים מתחבטים במשמעות המענה "אין כל המקומות 
שווים". דיונים רבים נעשו במשך השנים ובמיוחד 
בתקופה האחרונה בנסיון להבין מדוע באותה שעה 
בקרית  בבחירות  חב"ד  מעורבות  מנע  הרבי  בה 
מלאכי, מילתא בטעמא, עם 3 סיבות מפורטות, נתן 

הרבי מקום לעשות זאת בצפת.

יש המחלקים בין עיר ובה קיימת קהילת חב"ד, בה 
ניתן להתמודד לבחירות,  לבין עיר יש בה בעיקר 

פעילות חב"דית, ובה אסורה מעורבות כזו.

לענ״ד, וכפי שהבנתי גם מאבי-מורי ז"ל, 
ההסבר שונה לחלוטין. מטרת השליחות 
והקמת קרית חב"ד בצפת שונה לחלוטין 

מכל מקום אחר:

חב"ד,  קהילות  הוקמו  בהן  מקומות  יש 
כפתרון למקומות דיור לאנ"ש, וסביבם התפתחו 
תושבי  את  ברובם  המשרתים   - חב"ד  מוסדות 

הקהילה;

יש מקומות אליהם נשלחו שלוחים כדי לפתוח בית 
חב"ד ומוסדות חינוך - כדי להיות הכתובת לכל ענין 

יהודי עבור תושבי העיר;

חב"ד  למעורבות  מקום  אין   - לאלו  גם  לאלו 
בפוליטיקה.

בצפת - זה שונה לחלוטין: הרבי שלח לכאן שליח 
שלח  ובהמשך  ומוסדות,  קהילה  קריה,  להקים  כדי 
כאשר  שלוחים,  של  משפחות  עשרות  עוד  לכאן 
לא היה בזה כל צורך או הגיון התיישבותי - מחד 

אפשר  שיהיה  נראה  היה  לא  אף  הטבע  )ובדרך 
ראה  שנים.  באותן  אנ"ש  משפחות  לכאן  להביא 
במדור ההיסטוריה(, ומאידך - גם לא כמענה עבור 
תושבי העיר. גם מקומות גדולים עשרות מונים לא 
מקום  אף  כזה. בעצם,  בהיקף  ולשלוחים  ליחס  זכו 

בעולם לא זכה לכך!

המטרה, כפי שהוגדרה על ידי הרבי, היתה לכבוש 
את העיר כולה. לא רק להקים בה קהילה או להיות 
הכתובת לענייני יהדות לתושבי העיר, אלא להפוך 
העיר  ליושנה,  העיר  עטרת  את  להחזיר  העיר,  את 
שהיתה מקור להפצת התורה, נגלה דתורה ופנימיות 

התורה, שתחזור להיות מרכז עולמי של תורה. 

לכן, כמובן, שאין כל המקומות שווים, )ובצפת באם 
זה יסייע להגיע אל המטרה, ועל העסקנים המבינים 
של  וברכתו  הסכמתו  נתונה  להחליט(,  אתר  שעל 
את  להפוך  כדי  בבחירות,  חב"ד  להתמודדות  הרבי 

העיר כולה.

זה קורה כעת! בידינו ההזדמנות לשדרג את הנציגות 
החב"דית ובאמצעותה את ההשפעה על כל העיר!
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חדשות הקריה
מפעילות האגודה וקרן שמחת חיים

חלוקת לעקאח - הושענא רבא
כנהוג בקהילות חב"ד לחלק לעקאח גם בהושענא רבא, וכפי שנהג הרבי לחלק בהושענא 
רבא לאלו שלא קיבלו בימי ערב יום הכיפורים, חילקה קרן שמחת חיים 350 עוגות לעקאח 

למתפללי בית הכנסת המרכזי "היכל לוי יצחק", שתהיה א זיסע יָאהר!

שמחת תורה לקהילת דוברי האנגלית
בשנים האחרונות מקיימת אגודת קרית חב"ד פעילות מיוחדת עם קהילת דוברי האנגלית 

בצפת, הגדלה ומתפתחת מאוד, בעיקר באזור העיר העתיקה.

לקראת שמחת תורה, כפי שנעשה גם בשנה שעברה, שכרה האגודה את "החאן האדום" בעיר 
העתיקה עבור קהילת דוברי האנגלית, והמניינים בעיר העתיקה המיועדים לדוברי אנגלית 

התאחדו למנין אחד גדול שהתקיים במקום.

כ-300 נשים וטף השתתפו בתפילות וההקפות שהתקיימו במקום, כולל סעודות חג עשירות, 
בליל וביום שמחת תורה. בליל שמחת תורה התוועד עם הציבור הרב אריאל גורנשטיין 
יחד עם רבני "ישיבת תמימי דרך" שהמשיכו בהקפות ושמחה וריקודים עד השעות הקטנות 
של הלילה, וביום הצטרף אליהם הרב חיים קפלן לסדר היום שהחל בשיעור חסידות בבוקר 

והסתיים בהבדלה במוצאי החג.

רבים מן האורחים במלון רימונים ובאזור, כמו גם מהמתפללים בבית הכנסת לעלוב הסמוך, 
"הציצו ונפגעו" - והצטרפו לשמחה הגדולה!

שמחת החגים
כדי להוסיף בשמחת החג למשפחות אנ"ש, העניקה גם השנה קרן שמחת חיים השתתפות 

בהוצאות החג באמצעות כרטיס "אידיש כארד" ייחודי של אגודת קרית חב"ד.

את המענק בכרטיס קיבלו 368 משפחות )!( הכוללות 1849 נפשות )!( שנרשמו מבעוד מועד 
לקבלת הסיוע באתר הקרן, כפי שפורסם בגליון שיחת הקריה.

שמחת בית השואבה בגבעת שושנה
ביום שלישי של חול המועד, י"ח תשרי, התקיים כמידי שנה "הפנינג" שמחת בית השואבה 
לונה  כולל מתקן  נפרסו לאורך השכונה מתקני מתנפחים ענקיים,  ענק בגבעת שושנה. 
הגיעו  וילדים  הורים  של  רבות  ומאות  שונים,  ומתקני משחק   - מסתובב  גיירו   - פארק 

לחגיגה הגדולה.

לקול צלילי מוזיקה חסידית קיפצו הילדים על המתקנים השונים, נהנו ממכירה מוזלת של 
פיצה, חטיפים ושתיה ומהכנסת האורחים של תושבי השכונה - בסוכות "כל דכפין" שנפתחו 

עבור האורחים.

לקראת הערב החלו ריקודי שמחת בית השואבה במרכז השכונה עם אמן הקלידים ר' שמעון 
ביטון, החצוצרן ר' טל גונן והזמר ר' איתי משה. במרכז האירוע התקיימה הופעתו של "אמן 
גלגלים" שהמשיך את הריקודים והשמחה בהופעה מרתקת משמחת ומדהימה "על גלגלים".

לאחר אמירת 12 הפסוקים התקיימה הגרלה בין המשתתפים על פרסים שונים.

נציין דבר מעניין אשר כמידי שנה, למרות שמספר כרטיסי ההגרלה של תושבי השכונה הוא 
קטן ביחס לשאר הכרטיסים, הרי שבין הזוכים בפרסים תמיד ניתן לראות נציגות נכבדה של 

המארחים, תושבי גבעת שושנה. "גדולה הכנסת אורחים"...

התוועדות י"ט תשרי
כמידי שנה, בהמשך לחגיגות שמחת בית השואבה בשכונת גבעת שושנה, התקיימה גם השנה 
בסוכת הרבנית שרה קפלן התוועדות חסידית לציון יום הולדתו של השליח הראשי הרב אריה 

ליב קפלן ז"ל ביום י"ט תשרי. 

רבים מאנ"ש השתתפו בהתוועדות שנמשכה לאורך כל הלילה, כאשר בין המשתתפים נצפו 
גם יו"ר הליכוד והמועמד מטעמה לראשות העיר מר שוקי אוחנה, יו"ר ש"ס בצפת ר׳ רונן 
גנון וסגן ראש העיר ר' נהוראי לחיאני, מנכ"ל מוסדות ברסלב ר' חיים שלום קעניג )ישלח לו 

השי"ת רפואה שלימה וקרובה( ומועמד הגוש החרדי לראשות העיר ר' נחמן גלבך.

ר' חיים שלום קעניג ור' נחמן גלבך 
חוגגים בסוכת משפחת קפלן

 יו"ר הליכוד ומועמדה
לראשות העיר מר שוקי אוחנה 

בהתוועדות בסוכה

חגיגה ענקית עם 2 הופעות במרום כנען
בשכונת איביקור שבמרום כנען נערכה ביום ראשון של חול המועד בהצלחה 'שמחת בית 
השואבה' הגבוהה ביותר בצפת, בארגון השלוחים הרב חיים ודבורה זילבר ובשיתוף אגודת 

קריית חב"ד צפת.

הגיעו למגרש הכדורסל המרכזי לאירוע ענק שהחל  ילדים,  למעלה מ-300 איש, ברובם 
באמירת י"ב הפסוקים המשיך בריקודים לצלילי מוזיקה חסידית, ובהמשך השמיע השליח 
הראשי הרב חיים קפלן דברים מרתקים והוראות בעבודת ה' מהכדור )בקשר להופעת אמן 

הכדורים(.

אייל הורן, אמן בינלאומי להקפצת כדורים על הראש, הופיע וביצע פעלולים שונים בכדורים 
בגדלים שונים בצורה מאתגרת ומרתקת מאוד.

בהמשך התקיים מופע של אלוף החקיינות והבידור היהודי דוד החקיין, שהצחיק ושימח מאוד 
את מאות המשתתפים ושילב תכנים ומסרים חינוכיים לאורך ההופעה  ולסיום חולקו 300 

ערכות ממתקים בקופסה בצורת סוכה לילדים 
המאושרים.

להרב  להודות  מבקש  כנען  מרום  חב"ד  בית 
בנציון פרידמן על העזרה ובניית הסוכה עבור 
אורחי האירוע, לר' משה אוחיון סגן ראש העיר, 
לנפתלי כהן ויהודה מזוז על התאורה, לר' שחר 
שושני על טרחתו הרבה, לר' יורם מעודה, ר' 

דורון קיסין, לצוות משפ' רוזנברג וורצ'וב וזילבר על עבודתם ללא לאות, ולכל התורמים 
והמסייעים בכל התחומים, אשר יבואו על שכרם מן השמים.


