
זה בתקיעת שופר  דרך  ועל  בתקיעת שופר שבראש השנה, 
שבחודש אלול, שתי ענינים עיקריים:

א. ענין החרדה, כמ"ש "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו".

ב. הענין של "תמליכוני עליכם . . ובמה בשופר".

שתי ענינים אלו באים לידי ביטוי ב"משל למלך שקודם בואו 
לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה . . וכך 

הענין בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו ית' בשדה":

א. ענין החרדה פועל שינוי בכל עניני האדם, והיינו שהחרדה 
פועלת שלמרות שנשאר בשדה ועוסק בעבודתו בשדה בעניני 
לא   - היא  וההתלהבות שלו  באופן שהחיות  זה  הרי  הרשות, 
בעניני השדה, אלא בעניני קדושה - לקבל את המלך בשדה 
וקיתון  מלכותו  להיכל  ועד  העירה,  אחריו  ללכת  ולהתכונן 

המלך.

ב. כיון שבחודש אלול מקבלין את פני המלך בשדה - הרי 
שענין  וכיון  המלך.  הכתרת  של  הענין  דרך  על  גם  בזה  יש 
הכתרת המלך אצל בני ישראל הוא באופן ש"מלכותו ברצון 
קבלו עליהם" - אע"פ שהענין "תמליכוני עליכם" הוא על ידי 
העבודה של קבלת עול, הרי ביחד עם זה - זה צריך להיות 

מתוך שמחה.

אורי  ה'  "לדוד  המזמור  באמירת  מרומזים  אלו  ענינים  ושני 
וישעי" שאומרים בחודש אלול:

"ישעי" - זו ישועתו של הקב"ה, שעוזר ליהודי במלחמת היצר, 
וענין זה קשור עם החרדה שבתקיעת שופר. 

"אורי" - מורה על השמחה הקשורה עם הענין של "תמליכוני 
עליכם" שבתקיעת שופר..

וזוהי ההוראה - שבבוא חודש אלול צ״ל החרדה שנעשית על 
ידי תקיעת שופר, שפועלת שינוי בכל עניניו ומקבל את פני 
המלך מתוך התמסרות מוחלטת, אך מתוך שמחה, כפי שהמלך 
שוחקות  פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר  כולם  את  "מקבל 
לכולם", צריכים גם בני ישראל לקבל פני המלך "בסבר פנים 

יפות . . )ו(שוחקות".

הודעות הקריה | מידע חשוב לאנ"ש שי'

שיחת הקריה
עלון מבית אגודת קרית חב"ד בעיה"ק צפת ת"ו

דבר מלכות  
מתורתו של הרבי בעניני דיומא
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כולל צמח צדק
צדק  צמח  הכנסת  בבית  האברכים  כולל 
הזמן החדש בר"ח אלול בתנופת  פתח את 
להתייסדות  שנה   45 לציון  התחדשות, 
חב"ד  קהילת  של  היסוד"  כ"אבן  הכולל, 

בצפת, בר"ח אלול ה'תשל"ג. 
מקומות  מספר  קיימים  לכך,  בהתאם 
נא  לפרטים  חדשים.  רציניים  לאברכים 

לפנות לרב שמואל דוידזון: 052-6649480

הרשמה למענקים לחודש החגים
גם השנה אנו מקווים לההשתתף בהוצאות 
החגים של משפחות אנ"ש באמצעות כרטיס 

"אידיש כארד" של אגודת קרית חב"ד.
באתר  בקשות  להגיש  יש  לכך,  בהתאם 

 .www.chabadtzfat.org :הקרן
המשפחה  בני  כל  פרטי  את  מלאו  נא 
המתגוררים איתכם, כדי שנוכל להכין את 

סכומי ההשתתפות בהתאם.
במידה ויש לכם צרכים ו/או מקרים מיוחדים 

- נא ציינו זאת בטופס הבקשה.

אוצר היין צפת
מתכוננים לחגים? מחפשים יין טוב? טבעי 

ואיכותי וללא כל תוספות?
"אוצר  של  בסדרה  הראשון  היין   - "נופך" 
היין צפת" נמכר בדלפק הכניסה של "אוצר 
100 ש"ח לבקבוק,  מיוחד:  הסת"ם" במחיר 

500 ש"ח לארגז.
ו/או   15:00 ועד  מ-9:00  הפתיחה  שעות 

בתיאום מראש בטלפון 04-691-2000.

שמחת בית השואבה
כמידי שנה, גם השנה ייערך הפנינג "שמחת 
בית השואבה" לתושבי קרית חב"ד ברחבת 

שכונת גבעת שושנה. 
שריינו את התאריך, יום חמישי, י"ח תשרי, 
ג' דחול המועד. בהמשך, התוועדות חסידית 
אל תוך הלילה המציינת גם את יום ההולדת 

של השליח הרב אריה ליב קפלן ע"ה.

חנות "שמחת חיים"
חלוקת חליפות

בימים הקרובים יתפרסמו בעזהי"ת מודעות 
אותם  המזמינות  בצפת  התורה  בני  לכלל 
זמני  חיים".  "שמחת  בחנות  חליפה  לקבל 
החלוקה יתפרסמו בהתאם.  עד אז תמשיך 
בימים  אנ"ש  עבור  פתוחה  להיות  החנות 
19:00- השעות  בין  וחמישי  שלישי  שני, 
2 חליפות עבור כל בן  וניתן לקבל   21:00

משפחה, בכפוף לתשלום סך בין 50 ל-80 ₪ 
)במזומן( לכל חליפה, כהשתתפות בהוצאות 

החלוקה.
נוספים  לפרטים  הפרסומים.  אחרי  עקבו 
04- האגודה:  למשרדי  להתקשר  ניתן 

.6921860

גמ"ח פאות לנשים
חנות שמחת חיים מרחיבה את גמ"ח הפאות 
חדשות  פאות  של  מבחר  עם  בקהילה, 

ומחודשות. 
שווה  במחיר  החג  לקראת  להתחדש  בואו 

לכל נפש.
לתיאום פגישה יש להתקשר לגב' בת שבע 

נלסון בטלפון 052-623-3770.
המלאי מוגבל והקודמת - זוכה. 

קרן השמחות
בשמחות  להשתתף  ממשיכה  השמחות  קרן 
קיבלו  משפחות  עשרות  הקהילה.  בני 
וחתונות.  מצוה  ובת  בר  ללידה,  מענקים 
www. המענק:  לקבלת  והרשמה  לפרטים 

.chabadtzfat.org
אנו שמחים להשתתף אתכם בשמחותיכם!

גמ"ח שמחות
ממתין  לשמחות  ציוד  להשאלת  הגמ"ח 

לשמוח יחד איתכם!
הגשה  כלי  מפות,  כסאות,  כיסויי  לכסאות, 
לשולחנות,  וקישוטים  אגרטלים  לבר, 
קפה  לפינת  ציוד  דקורטיביות,  סלסלאות 
ועוד יש לפנות למספר 052-664-9481 בין 

השעות 14:00-16:00 ו-21:00-23:00 בלבד.

זכינו לארח אצלנו את אליהו הנביא!
בחודש האחרון התארחו 3 בריתות באולם 

"היכל מנחם מענדל" שבאוצר הסת"ם. 
המילה  ברית  שמחת  את  גם  לארח  נשמח 

שלכם, עם הקייטרינג שתבחרו.
וכרית  אליהו"  של  "כסא  עם  התחדשנו 

מפוארת לתינוק. עלות האולם – עלינו!
בשמחות!

הזמנים המוקדמים 
לחודש אלול

אזור צפת

09:24סוף זמן קריאת־שמע

10:28סוף זמן תפילה

12:35חצות

18:53שקיעה



כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ מספר:

בראש השנה תרמ"ט צוה עלי אבי לומר 
מאופן  רצון  שבע  היה  לא  אבי  תהלים. 
משניות  מחזרת  כתוצאה  שכן  אמירתי, 
בעל פה במהירות, הייתי מבליע הברות 

רבות.

אבי אמר לי:

שיהודי  תפלה  או  תורה  של  מלה  "מכל 
אומר, נברא מלאך. ישנם מלאכי שלום 
עליכם  שלום  מאמירת  שנבראו  עליכם, 
מלאכי  שחרית;  מלאכי  שבת;  בליל 
קריאת  ומלאכי  מעריב;  מלאכי  מנחה; 
נהיה  תפלה  מכל  השינה.  לפני  שמע 
מחנה של מלאכים. כל מחנה בוחר שליח, 
שאותו שולחים למטה לשמור על האדם 

בכל מקום שהוא הולך.

והוא  בסדר המלוכה העיקר הוא הקיסר, 
מראשון  המלוכה,  פקידי  כל  את  מסדר 

השרים ועד לפקיד הנמוך ביותר.

הוא  המלוכה  נציג  בליובאוויטש,  כאן 
ה"פריסטאוו". אבל מי שכל בני המדינה 
יראים ממנו באמת, הוא הקיסר. ובמדיו 
שליח  שהוא  ניכר  ה"פריסטאוו"  של 

הקיסר ופועל מכוחו.

לכל פקיד יש סמל מאת המלך, שמורה 
מכסף,  מזהב,  סמל  יש  תפקידו.  על 

מעופרת, ואפילו מפח. אבל כולם באים 
מהמלוכה.

יש  יהודי  ולכל  מלכים,  בני  הם  יהודים 
מי  יש  עליו.  ששומרים  המלך  שלוחי 
מי  יש  יותר,  נעלים  שלוחים  שמקבל 
שמקבל שלוחים נמוכים יותר, אבל כולם 

הם שלוחי המלך.

עכשיו תחשוב:

את  מובילים  המלך  שלוחי  אם  אפילו 
אליהם  להתייחס  עליו  למאסר,  האדם 
נשלחו  כאשר  שכן  וכל  ארץ,  בדרך 
לשמור עליו. ומובן איזה פנים יהיה לו, 

אם יתן להם סטירה!

 – בתפלה  תיבה  כשמחסירים  ובכן, 
 – הברות  כשמבליעים  למלאך.  סוטרים 

דוחפים את המלאך".

ביותר.  בי  נגעו  אבא  של  המוסר  דברי 
ולא  לבכות  והתחלתי  לחדרי  הלכתי 

יכולתי להירגע.

בתוך כך נכנסה אמי. הייתי הרי בן יחיד, 
הוא כבר  ושאלה מה  נכנסה לאבי  והיא 
יכול  אינני  מכך  שכתוצאה  לי,  אמר 

להירגע.

יכנסו  הדמעות  נורא.  לא  אבי:  ענה 
בפנימיות וישארו לתמיד.

◆  ◆  ◆

להתמסר  חסידי,  חינוך  זהו  הדרכה.  זוהי 
שבגדולים.  לגדול  כמו  שבקטנים  לקטן 
זוהי אהבת האב אל הבן, הכנסת כוחות 
בנער קטן באופן שזה ישאר בו גם בגיל 

שבעים.

)ספר השיחות תש"ו – תש"י עמ' 275(

◆  ◆  ◆

לבנו  לומר  יכול  היה  הרש"ב  הרבי 
ההלכה:  מצד  כדבעי  אינה  שתפלתו 
ולא  בנחת  דזמרה  פסוקי  כל  "ויאמר 
במרוצה, וידקדק בכל התיבות כאלו היה 
סי"ד  ערוך  שלחן  )קיצור  מעות"  מונה 

ס"ב(.

אבל הוא בחר להתייחס לפן האנושי, לא 
לפן ההלכתי. הוא אמר לבנו: להכות או 
לדחוף מישהו שבא לעזור לך?! איך אתה 
יכול לעשות דבר כזה? זה לא אנושיות!

◆  ◆  ◆

שטות  הוא  שחטא  מבואר  התניא  בספר 
אלא  האלקית,  הנפש  מבחינת  רק  לא 
גם מבחינת הנפש הבהמית, מצד ההגיון 

הפשוט והשכל הבריא.

אל  דיבר  מומחה,  פדגוג  הרש"ב,  הרבי 
הנפש  על  גם  שהשפיע  כזו  בצורה  בנו 

הבהמית, ולכן התוצאה היתה עצומה.

לתת סטירה למלאך?! / הרב אלתר אליהו הכהן פרידמן
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קרית חינוך   פניני חינוך עם אישי חינוך בקריה  

בדיני  הקודם,  בגליון  למאמר  בהמשך 
כיבוד אב ואם:

מה הוא חיוב הגר - או כשהאמא נשואה 
ר"ל לגוי - בכיבוד הורים?

הרמב"ם כותב ש"גר צדק אסור לקלל 
את אביו וצריך לנהוג בו כבוד קצת". 
המחבר בשלחן ערוך השמיט הלכה זו. 
אינו  שהמחבר  להסיק  שרצו  יש  מכך 

סובר כך.

משה  אגרות  בשו"ת  פיינשטיין  הגר"מ 
שהמחבר  לומר  מסתבר  שלא  כותב 
חולק על דברי הרמב"ם בזה, אך מוסיף 
שאף אם נאמר שחולק ולדעתו אין חיוב 

כזה, בכל אופן בודאי שאין בזה איסור, 
שאסור  לכתוב  לו  היה  כן,  לא  שאם 

לנהוג בו כבוד.

לזה  שהטעם  משה,  באגרות  ומוסיף 
מדין  אפילו  או  אב,  כיבוד  מדין  אינו 
מקדושה  שבא  יאמרו  )שלא  ה'  חילול 
חמןרה לקדושה קלה(, אלא מצד איסור 
כפיות טובה, ולכן מסקנת האגרות משה 
להלכה, שהגר לא ילך לעיתיים קרובות 
יחזור  שלא  כדי  משפחתו,  את  לבקר 
לסורו, אך לעיתים רחוקות ילך לבקר 

ולכבד, כדי שלא יהא כפוי טובה.

במקרה שההורים חולים צריכים לבקרם 

גם מצד דרכי שלום, מלבד הצורך לנהוג 
בהם כבוד קצת ובודאי שלא לבזותם, 
לבקר  יבוא  ולא  חולים  שהם  ובמקרה 
- הרי זה ביזוי. ומכאן, אגב, יש ללמוד 
במקרה  ההורים  ביקור  חשיבות  גודל 

שאינם חשים בטוב...

במקרה כזה מותר גם להתפלל לרפואתם 
משום שהם הביאוהו לעולם הזה ועל ידי 

זה זכה להכנס תחת כנפי השכינה.

מי שאביו גוי ואמו יהודיה מחויב לכבד 
כיבוד  עניני  בכל  הדין  מן  אמו  את 
ובעזהי"ת  לגוי.  שנשואה  אף  הורים 
המאור שבקיום המצווה מחזירה למוטב.

הלכות הקריה  
המרא דאתרא הרב מרדכי ביסטריצקי



 45 מציינים  אלו  בימים 
היישוב  לחידוש  שנים 

החב"די בצפת.

הראשונות  הפעולות  אחת 
עם  ע"ה  קפלן  הרב  שעשה 
היתה  הקודש,  לארץ  בואו 
אברכים  עשרה  אסיפת 
צעירים מריכוזי חב"ד בארץ 
מייסדי  להיות  שהסכימו 

היישוב החב"די המתחדש.

החב"די  ה"מניין"  נוסד  כך 
בצפת.  האברכים  וכולל 
בהפצת  מיד  פתחו  הנשים 
ואילו  וחסידות  יהדות 
ולמדו  ישבו  האברכים 
כבר  שנפתח  ב"כולל" 
 - אלול  בראש-חודש 
תחילה בבית-הכנסת האר"י 
ולאחר-מכן  האשכנזי 
"צמח-צדק"  בבית-הכנסת 

המשוקם.

בח"י אלול נשלח על הרבי 
מכתב מיוחד לחברי הכולל:

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה, ערש"ק ח"י אלול, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

חברי הכולל אשר בעיר הקדש צפת תובב"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נתקבלה הידיעה על דבר יסוד הכולל 
בעיה"ק צפת והתחלת הלימודים בו.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בכלל, 
הישוב  ליושנה,  עטרה  להחזיר   - ובמיוחד 
הכנסת  בית  פרטיו,  כל  על  בצפת  החב"די 

ובית המדרש וכו',

מעשים  מעשה,  לידי  שמביא  לימוד  ובגדול 
תורתנו  הוראת  על  מיוסדים  יום  יום  בחיי 
תורת חיים - כל מעשיך לשם שמים, ומדרגה 

לדרגה - בכל דרכיך דעהו.

וגדול זכותם וזכות כל אלה המסייעים בידם, 
ועל אחת כמה וכמה - אלה שיצטרפו להם 
ולשם  לתהילה  האמורה,  הקודש  בעבודת 

ולתפארת עם כל הפירושים, ומיוסד על פירוש רבנו הזקן, חב"ד, וכהקדמת הכתוב לפני זה: ולתתך עליון 
על כל וכו' שלא יהי' מונע מבית ומחוץ ולהיות מאיר בך חכמתו ובינתו של א"ס ב"ה וזהו לתהלה ולשם 
ותפארת כו' )לקו"ת דשבוע זה, פ' תבוא אל הארץ גו' וירשת וישבת בה, בסוף וחותם ד"ה היום הזה הוי' 

אלקים מצוך גו' את הוי' האמרת היום וגו' והוי' האמירך היום וגו'(.

בברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט בקרוב בכ"ז, ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן
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אוצרות הקריה
מענות קודש מהרבי בנוגע לקרית חב"ד ומוסדותיה בצפת

 זכרונות הקריה  
מההיסטוריה של מוסדות חב"ד בצפת

בדו"ח של הרב אפרים וואלף לרבי מופיע הדיווח 
כדלהלן )מעניין לציין שזהו רישום כמעט מדוייק 
של הדברים שאמר הרבי ביחידות, כפי שפורסמו 

בגליון הראשון(:

ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' מנחם אב תשל"ג

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ר' לייב שי' קפלן ביקר אצלנו היום בבוקר ומסר 
בענין  בתמוז  ט"ז  מיום  שלו  היחידות  תוכן  את 
ביחד  רז"וו  רש"מ,  רש"ח,  היינו  כדלהלן.  צפת 
זושא  ר'  מיידנצ'יק,  ר' שלמה  חפר,  ]ר' שמואל 

ווילימובסקי[:

בארץ  גם  ברור  לא  עדיין  בצפת  העניינים  פרטי 
ישראל. בכללות הי' שם ישוב חב"ד ובית הכנסת, 
ולכן רוצים להקים ולבנות את המקום ביתר שאת 
וביתר עז. עד היום היו 4 מעסקני חב"ד שכבר עשו 
העניינים  בפרטי  אותו  יכירו  אלו  שעסקנים  בזה. 
מאחריות,  יצאו  לא  ושהם  הממשלה  אנשי  ועם 

אלא שהם יהיו המדברים ואח"כ הוא.

בעניין בניית שיכון במקום, כנראה שהדבר יערוך 
עוד שנה וחצי או שנתיים, אבל לא רוצים לחכות 
הר  בנחלת  כמו  כולל  ולכן שיתחילו עם  אז,  עד 
חב"ד, הגם שכבר ישנם שם 2 כוללים אבל ישנם 

עוד מקומות שישנם כמה וכמה כוללים.

ע"ד מקום הבני' אין חילוק באיזה מקום שיהי', 
העיקר שיהי' מחוץ לעיר, ושלא יהי' נבלע בתוך 

העיר.

והם  שיעזרו  שניהם  הבטיחו  וסגנו  העיר  ראש 
בית  בניין  בעד  ההלוואות  את  לשלם  התחייבו 
ובצפת,  ממירון  רחוק  לא  הוא  המקום  הכנסת. 

יכול להיות הרבה פעולות בהפצה, בפרט בקיץ.

את הספרי' שכבר פתחו במקום שלא ידחקו את 
הזמן  נמצא שם, אלא שבמשך  וכבר  זה שפתח 
תהי' הספרי' סניף של הענין שהוא )רל"ק( מנהל.

זה.  בענין  עמו  דנו  היחידות  דברי  שמסר  לאחר 
במקום,  מתיישבים  צ"ל  כולל  פתיחת  לשם 
סברא  הייתה  הדירות.  יהיו  מאפוא  והשאלה 
שאנשי הכולל יגורו במשך השבוע בצפת בחדרים 
שכורים. בענין תקציב לכולל צריך להתקשר עם 

סגן ראש העיר ברקוביץ.

אלול,  בחודש  עוד  הכנסת  בבית  התפילה  בענין 
לקיים שיפוצים בבית הכנסת כמעט ואין הדבר 
אפשרי כי לא כל הקירות עומדים ומה שכן עומד 
כמעט והולך ליפול, והייתה הצעה להקים בתוך 
או  מאסבסט  קירות  הכנסת  בית  של  המחיצות 

פייברגלז.

להיות  יעבור  שכבר  שעדיף  אתו  סוכם  כמו"כ 
בצפת, כי אם יהי' במקום יוכל להכיר אנשים וכו'.

השיכונים  של  שהבני'  מהיחידות  מסר  הוא  כן 
היא עבור עולים חדשים ועבור אלה שישנם כבר 

כמה שנים בארץ.

הכנסת  בית  צפת,  העיר  של  מפה  רצו"ב 
בריבוע(,  )מצויין  סופר  חתם  ברח'  נמצא  חב"ד 
השיכונים,  את  להקים  לנו  שהציעו  והמקומות 
מקום אחד מול תחנת אגד, שם המעלה שהבני' 
תתחיל יותר מוקדם. ומקום שני הוא ע"י ישיבת 
יותר מאוחר,  צפת שם יתחילו את הבני' בשלב 
אדמו"ר  כ"ק  לדברי  יותר  מתאים  המקום  אבל 

שליט"א שהשיכונים יהיו מחוץ לעיר.

ביום ה' ד' מנחם אב נסע אי"ה לצפת רש"ח רל"ק 
וגם  כנ"ל  הכנסת  בית  ע"ד  ונראה  ואני,  מהנדס 

ע"ד היכרות עם אנשי המקום.

]אפרים וולף[

זה,  מכתב  על  מהרבי  שהתקבל  המענה 
לכאורה בהתייחס למיקום שהוצע עבור קרית 
חב"ד, כאשר הרבי לא מאשר את המקומות 
שהוצעו, ומבקש שיהיה מקום שיוכל להיות 

שכונה שלמה בפני עצמה:

לא כ"א באופן שיוכלו – במשך הזמן – להיות ד' 
אמות בפ"ע – שכונה בפ"ע וכיו"ב.

ופשוט שאין הזמ"ג עתה להבליט זה ולהכריז 
ע"ז כ"א שאנ"ש לעצמם ידעו במה לבחור.



 דבר הקריה   שליח הרבי, הרב חיים קפלן
תורה,  מלקוטי  המובא  בשדה,  המלך  משל 
הוא  הרבי.  של  משל  לכאורה,  בעצם,  הוא 
אמנם מצוטט מלקוטי תורה, ומובא שם כדי 
אינם  אלול  חודש  ימי  מדוע  להבין  לסייע 
ימי יום-טוב, אבל הרבי הפך אותו לביאור 
העיקרי לכל עניינו של חודש אלול, והוסיף 

עליו דיוקים וביאורים אין ספור.

חסידים של אדמו"ר הזקן, או אפילו בדורות 
בענין  השיח  את  שישמעו  יותר,  מאוחרים 

הזה, לאו דוקא יבינו על מה מדובר...

צדיקים דומים לבוראם:

של  הגילוי  על  זאת  הסביר  רק  לא  הרבי 
חודש אלול, אלא גם יישם את הנמשל, ולא 

רק בחודש אלול, אלא כל השנה.

מתאמצים,  היו  חסידים  קודמים  בדורות 

מתייגעים, מתכוננים ורק אז יכולים להכנס 
אל הרבי. 

ולא  החסידים.  אל  יצא  הרבי  בדורנו, 
ישראל.  כלל  אל  אלא  החסידים  אל  רק 
בהתוועדויות, בשיחות, במכתבים, בחלוקת 
קודש  במענות  לצדקה,  מצוה  שליחות 
ובברכות - לכל יהודי ויהודי, וכמובן - גם 
באמצעות השלוחים, שלוחו של אדם כמותו, 

בכל רחבי העולם. 

אבל צריך לזכור, כפי שהרבי מבאר, העיקר 
את  לנצל  הוא  בשדה  המלך  עם  במפגש 
מהיחידים  להיות  להיות  ולהפוך  ההזדמנות 
ואנשי סגולה הממשיכים עם המלך ונכנסים 
להיכל מלכותו, לא להסתפק במפגש בשדה 

ולהשאר שם. 

כך זה בנמשל, באמצעות הגילוי של חודש 

אלול, עלינו להיות ראויים להכנס אל המלך 
בהיכך מלכותו, בראש השנה ויום הכיפורים.

וכך גם בהתקשרות לרבי, אנחנו לא אמורים 
להסתפק במפגש בשדה, בכך שהרבי פונה 
בדברים  שלנו,  למקומות  אלינו,  ומגיע 
ליצור  ההזדמנות  רק  זו  לנו;  שחשובים 
הלאה.  ולהתקדם  ההתקשרות,  החיבור,  את 
באופן  קשורים  להיות  להתחבר,  להפנים, 
עמוק יותר ובפנימיות יותר: להיות מונחים 

במה שחשוב לרבי.

להיכל  הרבי  עם  הכניסה  את  גם  נזרז  כך 
נתראה  כאשר  נוספת,  במשמעות  מלכותו 
שוב עם הרבי, ביפיו תחזינה עינינו, בגאולה 

האמיתית והשלימה.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!
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חדשות הקריה
מפעילות האגודה וקרן שמחת חיים

 ה' מנחם אב - אלפי אורחי הילולת האר"י הקדוש
באוהל הכנסת אורחים חב"ד

אגודת קריית חב"ד אירחה את ההמונים שהגיעו לצפת לפקוד את ציון האריז"ל 
באוהל ענק ומפואר שהוקם במיוחד בסמוך לציון האריז"ל הק' בבית העלמין 
בצפת, לרגל יום ההילולא ה' במנחם-אב. באוהל הוגשה סעודת הילולא מפוארת 

במשך 24 שעות ליותר מ-7,000 סועדים, באוהלים נפרדים לגברים ולנשים.

עפ"י  ההילולא  בעל  של  בתורתו  מרתקים  שיעורים  התקיימו  נפרד  באולם 
תורת חב"ד, מאת הרב אלתר אליהו הכהן פרידמן, הרב אסי שפיגל, הרב מנחם 
מינצברג ועוד כאשר השיעורים מועברים בשידור חי באינטרנט לאלפי צופים 

בכל רחבי העולם.
במקביל, על 2 מסכי ענק הוקרנו מראות קודש מהתוועדויות של הרבי, לצד 
כיבוד עשיר ומכובד ושתיה חמה לאורך כל היממה. שיעורים התקיימו בנפרד 

גם באולם המיוחד לנשים.
מול האוהל הענק, הוקם אוהל נוסף בו נמכרו ספרי חסידות במחירים מוזלים, 

וחולקו אלפים רבים של שקיות צידה לדרך, הכוללות מזון גשמי ורוחני. 
אלפי המבקרים לא הפסיקו להביע את התפעלותם מההכנסת אורחים המפוארת, 
הסעודה היוקרתית, והדאגה לכל פרט ופרט עבור האורחים ברמה הגבוהה ביותר.

מחנות הקיץ גן ישראל ארץ הקודש, בנים, בנות וישיבת קיץ
בהנהלת "גן ישראל - ארץ הקודש" שע"י אגודת קרית חב"ד בצפת מציינים 

עוד קיץ חסידי מוצלח, ב"ה. 

1,347 משתתפים, בקעמפ לבנים, בקעמפ לבנות ובישיבת הקיץ חוו קיץ חסידי 
חווייתי שלא יישכח, ויהיה "פעולה נמשכת" כל השנה בעזהי"ת.

גם מקומם של תושבי צפת לא נפקד, גם בין החניכים וגם בין הצוות, וכ-120 
ה"צפתים" אפילו  לבנים  ובקעמפ  קיץ  בישיבת  הגיעו מצפת!  מהמשתתפים 

הצטלמו בנפרד...

משחק בריחה באוצר הסת"ם
מרכז המבקרים באוצר הסת"ם לא מפסיק להפתיע.

והפעם, לקראת ימי בין הזמנים, נפתח ב"גן האותיות" שסביב הבנין "משחק 
בריחה" מרתק, המתאים לבודדים, למשפחות ואף לקבוצות גדולות. 

מסלול המשחק עובר בגן האותיות, בין פסלי הענק של אותיות האלף בית, 
עצי הפרי והצמחיה המרהיבה, כאשר על המבקרים לעמוד תוך שעה בביצוע 
המשימות השונות באמצעות טאבלט ייחודי תוך כדי מעבר ב-6 תחנות משחק 

עם תיבות הפתעה המפוזרות בגינה.

הוקם  בצפת,  וכאן,  בסערה,  העולם  את  כובש  בריחה"  "חדרי  של  הקונספט 
בואו  ולקבוצות.  לבודדים  הקהלים,  לכל  המתאים  ייחודי  בריחה"  "מרחב 

להתנסות ולהנות!

אורחים במרכז המבקרים של "אוצר הסת"ם"
משפחות רבות, מכל רחבי הארץ, ניצלו את ימי החופש בכלל, ובין הזמנים 
מכל  מבקרים,  אלפי  הסת"ם".  "אוצר  של  המבקרים  במרכז  לביקור  במיוחד, 

שכבות הציבור, נהנו בחווייה המיוחדת שמציע מרכז המבקרים. 

שר  וכן  לוין  יריב  מר  התיירות  שר  גם  היו  האחרונה  בתקופה  המבקרים  בין 
החינוך והפנים לשעבר מר גדעון סער - שסייר גם במכון הייצור של "אוצר 
כמו  וייצור סת"ם. שניהם,  הקהילה בכתיבת  רבים מבני  עובדים  בו  הסת"ם", 
רבים אחרים, הביעו את התפעלותם מהמרכז החינוכי והחווייתי המיוחד וציינו 
זאת בספר המבקרים. מר גדעון סער כתב: "כבוד הרב וכל אנשי אוצר הסת"ם, 
שעה ומחצה של התרוממות רוח וחוויה יהודית יוצאת דופן ומעשירה. ישר כח על 
פעילותכם הברוכה ותרומתכם הייחודית בעיר הקודש צפת. למדתי. גדעון סער."


