
"שבת  תשובה,  ימי  עשרת  של  השבת 
כח  נתינת  בתוכה  נושאת  שובה", 
מיוחדת בנוגע לעבודת התשובה, שיש 
בה, כידוע, מדרגות רבות, וכפי שכותב 
אדה"ז בתניא "עיקר התשובה היא בלב, 
רבות  ומדרגות  בחינות  בו  יש  והלב 

והכל לפי מה שהוא אדם וכו'".

 - תשובה  ימי  עשרת  ככל  ראשית, 
הבאים לאחר התשובה של חודש אלול 
- זו עבודת תשובה באופן נעלה יותר, 
אך ברור שהשבת נעלית גם משאר ימי 
התשובה  עבודת  גם  ובמילא  השבוע, 

שבה נעלית עוד יותר. 

 - "ויכולו"  נפעל  בשבת  לכך,  בנוסף 
החולף,  השבוע  של   - ושלימות  עילוי 
השנה,  ראש  של  העבודה  את  הכולל 
כולהו  מתברכין  "מיני'   - ומאידך 
"יום  יומין" בשבוע הבא, כולל עבודת 

הכיפורים".

כידוע  "וילך",  פרשת  בשבת  ובמיוחד 
הילוך אמיתי משמעותו עזיבה מוחלטת 
למקום  והליכה  הקודם  המקום  של 
הליכה  היינו   - לגמרי  אחרת  ומדריגה 

באופן שלמעלה ממדידה והגבלה.

של  התשובה  שעבודת  מובן  זה  מכל 
שבת שובה היא בדרגא נעלית ביותר, 
ואם ענינה של עבודת התשובה בכלל 
סדר  פי  על  שלא  שור",  "לדלג  היא 
והדרגה, הרי שכעת היא צריכה להיות 
באופן שלמעלה ממדידה והגבלה לגמרי.

עיקר  אם  לשאול,  אדם  יכול  לכאורה 
מדריגות  בו  שיש  בלב,  היא  התשובה 
רבות, הרי גם ה"דפיקו דליבא" )הדופק 
שבלב( הוא באופן המדוד ומוגבל, שהרי 
הדופק  להיות  צריך  הלב  בריאות  מצד 
באופן של מדידה והגבלה דוקא, ומדוע 

תובעים שעבודת התשובה תהיה למעלה 
ממדידה והגבלה?!

והביאור בזה:

דלבא״  ה״דפיקו  כלל  שבדרך  אע"פ 
הוא במדידה והגבלה, הרי ישנם רגעים 
הוא  שבהם  אדם  כל  אצל  מסויימים 
של  בזמנים  והגבלה,  ממדידה  למעלה 
התרגשות מיוחדת וכיו"ב, אף שאחר כך 

צריך לחזור לדופק בקצב רגיל.

ועד"ז הוא בעבודת התשובה, שעניינה 
לבטל עניינים בלתי רצויים ולכן צריכה 
ההפכי,  לקצה  דילוג  של  בדרך  להיות 
והגבלה,  ממדידה  למעלה  של  באופן 
ואחר כך יכול לחזור לעבודה בדרך של 

"תמידין כסדרן".

השבת  בהפטרת  גם  מרומז  זה  ענין 
 - ישראל"  "שובה  במילים  הפותחת 
שלמעלה  התשובה  עבודת  על  המורים 
בפסוק  אך  מחד,  והגבלה  ממדידה 
הבא נאמר "קחו עמכם דברים" - שזו 
העבודה בקיום התורה ומצוות במדידה 

והגבלה מאידך.

ואדרבא, דוקא כאשר עבודת התשובה 
פועלת  והגבלה  ממדידה  שלמעלה 
וחודרת גם בעבודת קיום התורה ומצוות 
ההוכחה  זו   - ומוגבל  מדוד  שבאופן 
האמיתית שעבודת התשובה היא באופן 

המתאים.

"מה  הייעוד  לקיום  זוכים  זה  ידי  ועל 
נאוו על ההרים רגלי מבשר", ה"מבשר 
טוב" ש"מדלג על ההרים" לבשר לבני 
של  באופן  אך  הגאולה,  אודות  ישראל 
וזהבם  "כספם   - דברים"  עמכם  "קחו 
אתם", עם כל ניצוצי הקדושה שנתבררו 
האמיתית  בגאולה  הגשמיים,  בדברים 

והשלימה.

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

תשרי ה'תשע"ט  גליון מס' 4
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כולל צמח צדק
צמח  הכנסת  בבית  האברכים  כולל 
צדק פתח את הזמן החדש בר"ח אלול 
שנה   45 לציון  התחדשות,  בתנופת 

להתייסדות הכולל.
בודדים  מקומות  עדיין  נותרו 
לאברכים רציניים חדשים, עם תשלום 
לפנות  נא  לפרטים  מכובדת.  מילגה 

לרב שמואל דוידזון: 052-6649480

המענקים לחודש החגים
לאלו שנרשמו להשתתפות בהוצאות 
הטענת  להודיע,  נבקש  החגים, 
אגודת  של  כארד"  ה"אידיש  כרטיסי 
הכרטיסים  חלוקת  וכן  חב"ד,  קרית 
בתחילת  בעזהי"ת  תתבצע  החדשים 

השבוע הבעל״ט. 
הודעת אימייל תשלח לכל הרשומים 

מיד עם הטענת וחלוקת הכרטיסים.
שימו לב, עקב פניות רבות, המדובר 
הוא על כרטיסי ה"אידיש כארד" של 
אגודת קרית חב"ד, ולא על אלו של 

"קופת רבי לייב".

אוצר היין צפת
לשמחת  הסוכות?  לחג  מתכוננים 
טבעי  טוב?  יין  מחפשים  תורה? 

ואיכותי וללא כל תוספות?
של  בסדרה  הראשון  היין   - "נופך" 
בדלפק  נמכר  צפת"  היין  "אוצר 
במחיר  הסת"ם"  "אוצר  של  הכניסה 
ש"ח   500 לבקבוק,  ש"ח   100 מיוחד: 

לארגז.
שעות הפתיחה מ-9:00 ועד 15:00 ו/או 
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. 

דחול  ג'  תשרי,  י"ח  חמישי,  ביום 
אחר   3:00 מהשעה  החל  המועד, 
עם  ענק,  "הפנינג"  יתקיים  הצהריים 
מיני לונה פארק, מתנפחים ופעילות 
לילדים, מופע מרתק, מוזיקה חסידית 

ושמחה גדולה. 
סוכות "כל דכפין" יזמינו את החוגגים 

לכיבוד בסוכה ואמירת "לחיים".
ההתוועדות  תתקיים  בהמשך, 
קפלן  משפחת  בסוכת  המסורתית 

אל תוך הלילה, המציינת גם את יום 
ליב  אריה  הרב  השליח  של  ההולדת 

קפלן ע"ה.

חנות "שמחת חיים" - חלוקת חליפות
שהיו  הבחורים  עבור  הזדמנות 
לקבל  הספיקו  לא  ועדיין  בישיבות 

חליפות:
הסת"ם"  ב"אוצר  החליפות  חנות 
תשרי,  ח'  שני,  ביום  פתוחה  תהיה 
בימים  גם  תורה,  שמחת  לאחר  ומיד 
בין  תשרי,  כ"ג-כ"ד  וחמישי,  רביעי 
 2 לקבל  וניתן   19:00-21:00 השעות 
חליפות עבור כל בן משפחה, בכפוף 
לתשלום סך בין 50 ל-80 ₪ )במזומן( 
בהוצאות  כהשתתפות  חליפה,  לכל 

החלוקה.
יתפרסמו  מכן  לאחר  החלוקה  מועדי 
"שיחת  של  הבא  בגליון  בעז"ה 

הקריה". עקבו אחר הפרסומים.

קרן השמחות
להשתתף  ממשיכה  השמחות  קרן 
לפרטים  הקהילה.  בני  בשמחות 

והרשמה:
www.chabadtzfat.org

אתכם  להשתתף  שמחים  אנו 
בשמחותיכם!

גמ"ח שמחות
לשמחות  ציוד  להשאלת  הגמ"ח 
יחד איתכם! לפרטים  ממתין לשמוח 
יש לפנות למספר 052-664-9481 בין 
ו-21:00-23:00   14:00-16:00 השעות 

בלבד.

אולם שמחות
ברית  שמחת  את  גם  לארח  נשמח 
הקייטרינג  עם  שלכם,  המילה 

שתבחרו. עלות האולם – עלינו!
ואירועים  שמחות  לארח  נשמח 

נוספים. רק בשמחות בעז"ה!

הזמנים המוקדמים 
לחודש תשרי

אזור צפת

09:25סוף זמן קריאת־שמע

10:27סוף זמן תפילה

12:25חצות

18:13שקיעה
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 האם מותר לחולה סוכרת לצום ביום כיפור? 

רקע כללי
כל  מבין  ביותר  החמור  הצום  הוא  כיפור  יום 
הצומות, האוכל או השותה בו חייב כרת, שנאמר: 
"ועניתם את נפשותיכם". גם חולה שאין בו סכנה 

חייב בצום זה.

סכרת  לחולי  להורות  מקובל  היה  שנים  במשך 
רפואיים  חידושים  בעקבות  לצום,  להם  שאסור 
דיון  התעורר  לסוכרת,  התרופתי  הטיפול  בתחום 
האם  והרופאים,  הפוסקים  גדולי  בקרב  הלכתי 
ההנחייה ההלכתית שלא לצום צריכה להשתנות. 
יש פוסקים שנשארו באיסור הגורף, ויש פוסקים 
בתנאים  לצום  ניתן  מהחולים  שבחלק  שפסקו 

מסוימים.

רקע הלכתי
כעת  שנמצא  שחולה  רק  שלא  מצינו  בהלכה 
בסכנה פטור מהצום, אלא אף אם כעת אינו במצב 
סכנה, אך אם יצום הוא עלול להגיע למצב של 
סכנה - ואפילו אם רק אומר שבמידה ולא יאכל 
יתכן ויגיע למצב של סכנה - מתירים לו לאכול.

בסוכרת  בטיפול  המפתח  מילת  כי  לציין  חשוב 
היא "איזון", אם החולה יצום או ישנה את הרגלי 
האכילה והטיפול שלו, הגוף יצא מה"איזון" הנכון, 
וכתוצאה מכך עלול להיכנס לסחרחורת רפואית 
שתהווה סכנה של ממש וייקח לו זמן לצאת מזה.

לפי זה, חולה סכרת – שנחשב לכל הפחות כחולה 
שאין בו סכנה – אם יצום, עלול להגיע להחמרה 

במצבו הרפואי, ולפיכך הוא לא אמור לצום.

במקרה שהרופא אמר שלא לצום, גם אם החולה 
עצמו מרגיש שהוא יכול לצום, אסור לו לצום.

לאידך, יש פוסקים שסוברים כי אם הרופא מתיר 
הרי שמותר  תנאים,  לכמה  בהתאם  לצום  לחולה 

לחולה לצום.

חשוב לזכור כי ספק נפשות להקל, ואם יש חשש 
אין  רופא,  עם  להתייעץ  אפשרות  ואין  סכנה 

להחמיר.

אכילה ושתיה בשיעורים
הוא 	  יכול,  הוא  אם  לצום,  לו  חולה שאסור 

ועדיין  ב״שיעורים״,  ולשתות  לאכול  צריך 
נחשב לו כצום.

שיעור אכילה – 30 סמ"ק מוצק )נפח קופסת 	 
גפרורים רגילה(.

של 	  לוגמיו  כמלוא  הוא   – שתיה  שיעור 
ע"י  בעצמו  החולה  יבדוק  וזאת  אדם,  כל 
לתוך  ויפלוט  במים  מלחייו  אחת  שימלא 
כוס עם סימון וקצת פחות מהכמות היוצאת 
הוא כמלוא לוגמיו, ולפי מידת אדם בינוני 

שיעור זה הוא 40 גרם /סמ"ק נוזל.

המים 	  כמות  מהי  הרופא  אצל  לברר  יש 
ששותה  לפני  היום  במשך  לה  זקוק  שהוא 
בשיעורים, כדי שידע מהי כמות המים שהוא 
צריך לשתות ולא ישתה יותר ממה שצריך.

שיעור אכילה ושיעור שתיה אינם מצטרפים.	 

ממתינים בין כמות לכמות 9 דקות, ואם א"א 	 
– לפחות 6/7 דקות.

אדם שילך לביהכנ"ס, וכתוצאה מזה יצטרך 	 
לאכול או לשתות יותר מהשיעורים, מוטב 
שיישאר בבית ולא יתפלל בציבור, ויסתפק 

באכילה או שתיה לשיעורים.

מוטב 	  היום,  כל  לצום  יכול  שאינו  חולה 

מאשר  בשיעורים,  מהבוקר  כבר  שיאכל 
טוב  ירגיש  עד שלא  וימתין  לגמרי  שיצום 

ויצטרך לאכול ללא שיעורים.

או 	  היפוגליקמיה  למצב  שנכנס  חולה 
וישתה  יאכל  הצום,  במהלך  היפרגליקמיה 

כרגיל עקב מצב סכנה של ממש.

האם צריך לברך על כל מנה של 
שיעורים?

חולה שאוכל במהלך הצום, צריך לברך לפני 	 
האכילה. ואם אוכל כדי שביעה, עליו לברך 

ברכת המזון, ולומר יעלה ויבוא.

יברך 	  בשיעורים,  לאכול  לו  שהותר  חולה 
פעם  בכל  ולא  שאוכל,  הראשונה  בפעם 
שאוכל פחות מהשיעור. אך אם הסיח דעתו 
בין אכילה לאכילה, או שיצא מהבית, צריך 

לברך מחדש.

לא 	   - מים  שתיית  לאחר  אחרונה:  ברכה 
בבת  רביעית  שיעור  שתה  לא  כי  מברך, 
אחת. לאחר אכילה – נחלקו הפוסקים וספק 

ברכות להקל, לכן לא יברך ברכה אחרונה.

אין צורך לעשות קידוש.	 

לסיכום:
א. על כל אדם החולה בסוכרת להיוועץ עם רופאו 
האישי המכיר את מחלת הסוכרת שלו, ואת מצב 
בריאותו הכללי, בכדי להעריך האם מותר או אסור 

לצום, ואם אסור האם ניתן להסתפק בשיעורים.

הסובלים  חברים  בין  השוואות  לעשות  אין  ב. 
מאותה מחלה, אלא יש לבחון כל חולה לגופו.

להשיג  ניתן  בשיעורים,  לשתייה  הזקוק  חולה  ג. 
בקופ"ח כללית שקיות מים בכמות של שיעורים.

הלכות הקריה  
המרא דאתרא הרב מרדכי ביסטריצקי

בחודש תמוז תשל"ג שלח הרבי את הרה"ח הרב 
המשימות  בין  עיה"ק.  לצפת  קפלן  לייב  ארי' 
את  לשקם  היה  הרבי  עליו  שהטיל  הראשונות 
באופן  בעיר,  צדק"  "צמח  בית-הכנסת  חורבות 
של  אלול  חודש  בסוף  עוד  לתפילה  מוכן  שיהיה 

אותה שנה.

לביקור הראשון במקום הצטרפו הרבנים אפרים 
והקבלן  מהנדס  בלוויית  חפר,  ושמואל  וולף 
המקומי ר' משה שי' שלייפשטיין. לאחר הביקור 
לשפץ  לנסות  טעם  אין  דעים:  תמימי  כולם  היו 
את המבנה ההרוס. יש להרוס את הקיים ולתכנן 
בית-כנסת חדש, אף שבדרך זו לא תהיה אפשרות 
עוד  במקום  להתפלל  הרבי  הוראת  את  לקיים 

באותה שנה.

אם  רק  חלה  שההוראה  מסר  חדקוב  הרב  אמנם 
וביקש  וויתר  לא  קפלן  הרב  אך  אפשרי,  הדבר 
לנסות כל דרך להקים את בית הכנסת לפני ראש 

השנה.

צריף  בשטח  להקים  הצעה  הועלתה  לכך,  בהתאם 
אך  הראשון,  בשלב  התפילות  יתקיימו  שבו  ארעי 
להעמיד  האפשרות  נבדקה  התאפשר.  לא  זה  גם 
אוהל ארעי, אולם גם הצעה זו ירדה מהפרק. בינתים 
להשתדל  ביקש  הרבי   – היעד  תאריך  גם  הוקדם 

שבית-הכנסת יהיה מוכן כבר לקראת שבת סליחות...

הרב קפלן ביקש מהקבלן, ר' משה שלייפשטיין, 
להירתם  החליט  והוא  שביכלתו  כל  לעשות 
למשימה: "אני מקבל על עצמי לשחזר את הבניין 
אני  אבל  פשוטה,  מלאכה  תהיה  לא  זו  במלואו. 
מקבל על עצמי לבצעה על-מנת לסיימה במועד". 
ואכן מר שלייפשטיין עמד בדיבורו. פועליו עמלו 
הקירות  בניית  על  ביממה  שעות  שש-עשרה 
אסבסט,  גג  להזמין  דואג  הוא  בעוד  החסרים, 
דלתות וחלונות, והבנייה התקדמה בקצב מסחרר.

בערב שבת סליחות עמד המבנה על תלו. מבית-
כנסת סמוך הושאל ריהוט, הרב קפלן הביא אחד 
שבו  מהמקום  בית-הכנסת  של  מספרי-התורה 
ספר- את  ליווה  קטן  וקהל  למשמרת,  הופקדו 
התורה בשירת "שאו שערים", כשעיניהם זולגות 

דמעות. 

לימים נשאל ר' משה: היתכן שאתה, שאינך נמנה 
הרבי,  את  ראית  לא  ומעולם  החסידים  עדת  על 
שהיה  רצונו,  את  לקיים  כ"כ  עצמך  את  מסרת 

נראה בלתי-אפשרי?

אז סיפר ר' משה את הסיפור דלהלן: 

האחים הקדושים רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זוסיא 

שלהם.  אחיינית  אצל  פעם  התארחו  מאניפולי 
לפני צאתם, פנה רבי אלימלך לאחייניתו ואמר לה 
"תבקשי משהו" ]כלומר, איזו ברכה עבור שאירחה 
אותם בביתה[, ביקשה האחות ברכה לבן זכר. אמר 
לה רבי אלימלך: יוולד לך בן, אבל תקראו לו בשמי: 

אלימלך.

חששה  היא  אבל  בן,  לה  נולד  כשנה  לאחר  ואכן 
שיתנו לו רק את השם אלימלך, שלא יהיה כאילו 
על-שם דודה שעודנו בחיים, וקראו את שמו "צבי 

אלימלך".

מיהרה  והאחיינית  מאוד  הילד  חלה  זמן  לאחר 
שאל  בנה.  חיי  על  להתחנן  הקדוש  לדוד  לנסוע 
"צבי  ענתה  לו?  קראתם  ואיך  אלימלך:  ר'  אותה 
אלימלך", אמר לה: אוי! מה עשית? "א הירש קען 
נישט זיין קיין מלך!" ]=צבי אינו יכול להיות מלך![. 
התחננה האחיינית ובכתה עד שר' אלימלך הבטיח 
לה שיחיה. ור' זושא הוסיף: ותהיה לו אריכות ימים 

ואז הוציא מגילת-אסתר ונתן לה בתור סגולה.

נכד זה הוא הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, בעל 
"בני יששכר", שזכה לאריכות ימים.

סיים ר' משה, "אני הוא דור חמישי ל"בני יששכר", 
אני מחזיק אצלי את המגילה הזו, אני צריך הוכחות 

לכך שהוראה של רבי צריך לקיים במדוייק?!"

מההיסטוריה של מוסדות חב"ד בצפת זכרונות הקריה  



מברכים  אנו  השנה  ראש  של  מוסף  בתפילת 
ואין  ומאזין תרועה  "כי אתה שומע קול שופר 
דומה לך". מהי משמעות הברכה? מה ההבדל בין 
ומה  תרועה"?  "מאזין  לבין  שופר"  קול  "שומע 

הקשר להמשך הברכה "ואין דומה לך"?

פירוש  מביא  תקצב(  סימן  )א"א  מגדים  הפרי 
חיים  ר'  הגאון  הבעש"ט  תלמיד  בשם  נפלא 

ראפפורט:

"קול שופר" היא התקיעה הפשוטה, והיא מסמלת 
בעבודתו.  והשלם  הצדיק  של  עבודתו  את 
והיא  שבור  קול  היא  זאת  לעומת  "תרועה" 
מסמלת את עבודתו של בעל התשובה שמתמודד 

עם קשיים ולבו נשבר בקרבו.

כידוע שמיעה היא מרחוק והאזנה היא מקרוב, 
הקב"ה בודאי "שומע" ומעריך את עבודתו של 
מתקרב  כלומר  "מאזין",  אך  והשלם,  הצדיק 
ומחזיק בידו של זה השבור, המתמודד ומתקשה 
ודם  בשר  ממלך  הקב"ה  שונה  ובזה  בעבודתו. 
ומתרחק  והשלמים  הטובים  קרבת  את  המחפש 
מ"כלים שבורים" ולכן מסיימים "ואין דומה לך".

ספק  אין  חשוב:  חינוכי  מסר  זה  ברעיון  יש 
שבתור הורים ומחנכים, אסור לנו להתעלם מילד 
שמצליח בלימודיו ומתנהג כראוי, עלינו להביע 
הבייתה  שמביא  לילד  והערכתנו  שמחתנו  את 
את  "לשמוע  צריכים  אנו  משעממת",  "תעודה 

קולו" ולעודד אותו להמשיך כך. 

של  זמנים  חלקים,  הפחות  בזמנים  דוקא  אך 
ולא  קושי  עם  מתמודד  הילד  כאשר  "שברים", 
תמיד בהצלחה, שם נדרש מאיתנו מאמץ לשדר 
קרבה יתירה, להראות לילדנו שאנו "מאזינים" 
מתמודד  הוא  שאיתו  הקושי  את  מבינים  לו, 
וראוי  שנכון  כמובן  מסייעת.  יד  לו  ומושיטים 
אך  ולהתמודד,  להשתפר  ממחונכינו  לדרוש 
דרישה זו תיפול על אוזניים קשובות, רק כאשר 
בהבנה  מהולה  לשיפור  שהתביעה  ירגיש  הילד 
אמיתית של הקושי וההתמודדות, ולא מתוך יחס 

ביקורתי ומרוחק. 

ונאזין  ההתמודדות  לקשיי  הבנה  נגלה  כאשר 
ובהצלחה  ב"תקיעה"  לראות  נזכה  ל"תרועה", 

המופיעה מיד אחריה.

להאזין לתרועה / הרב שניאור זלמן קפלן

קרית חינוך   פניני חינוך עם אישי חינוך בקריה  

אוצרות הקריה
בסיום מלחמת יום הכיפורים, בראשית שנת תשל"ד, 
החל הרב קפלן בפרויקט הבנייה הגדול - הקמת קריית 
מאמצים,  לאחר  החלה  עצמה  הבנייה  בצפת.  חב"ד 
לחצים ושתדלנויות רבות במשרדי הממשלה, שכללו 
שיחות רבות עם שרי-השיכון דאז מר זאב שרף ומר 

עופר.

הישנה  והעפר  הסיד  מחצבת  היה  שנבחר  המקום 
אמר  קריית-חב"ד",  תוקם  "כאן  הר-כנען.  בפאתי 
ביום  נוצקו.  היסודות  אבל  האמין,  לא  ואיש  השלט 
שני, ד' דחול-המועד פסח תשל"ה, נערך "טכס גמר 
היסודות לבניין קריית חב"ד בצפת" בהשתתפות שר 
של  רבה  קפלן  שמחה  הרב  עופר,  מר  דאז  השיכון 
וסגנו, מנכ"ל משרד  העיר  ימים, ראש  צפת באותם 
השיכון ורבים מאנ"ש, שהגיעו ממרכז הארץ בעשרה 

אוטובוסים לחגוג עם תושבי צפת ביום חגם.

שחולק  מיוחד,  מברק  הרבי  שלח  המעמד  לכבוד 
למשתתפים והוקרא בפתיחת האירוע:

לכל המשתתפים בחגיגת קרית חב"ד 
בצפת.

בשמחה  החגיגה  שתהא  רצון  יהי 
להחזיר עטרה  ובהצלחה מרובה  רבה 
עיר  בצפת  החב"די  יישוב  ליושנה, 
הקודש על כל פרטיו, ובאופן ובברכתו 
של הקב"ה בתוספת מרובה על העיקר 
ארצנו  בכל  מדאגות  חירות  ומתוך 
בה  אלקיך  הוי'  עיני  אשר  הקדושה, 

מראשית השנה ועד אחרית שנה,

הוי'  אני  היעוד  לקיום  בקרוב  ונזכה 
בניתי הנהרסות, לראות כל ערי ישראל 

בישובן,

וכהבטחתו כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת מועדים לשמחה,

מנחם שניאורסאהן

מענות קודש מהרבי בנוגע לקרית חב"ד ומוסדותיה בצפת
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ייעוץ חינוכי
מצויינת,  שאלתך  לך.  שלום  מענה: 

ואכן מטרידה אימהות רבות.

הילדות שלנו גדלות ב״ה, והשאלות 
איתן!  והן עלולות להיות הרות גורל, 
כי אם תחזיקי את הרסן מדי חזק, אז 
תשחררי  ואם  למרידה,  תגרמי  אולי 

מדי, הגבולות לא יהיו ברורים ַדים. 

הרבה  וצריכים  עדין,  ריקוד  זה 
סייעתא דשמיא להצליח בזה! בכלל, 
באדמה,  לזריעה  נמשל  החינוך 
מלמעלה  הגשם  שירד  וצריכים 
שהזריעה תניב פירות!  צריכים ברכת 

השם! 

הייתי רוצה לתת לך תשובת קסם אך 
לצערי אין אחת כזו. 

ילד  כל  דרכו'  פי  על  לנער  'חנוך 
והצרכים שלו כל ילד והקשיים שלו 

וכן כל אמא וצורת החינוך שלה.

בקריאת  יצא  הרבי  תשמ"ו  בשנת 
"עשה לך רב". הרבי תבע מכל אחת 

לה  לסייע  שתוכל  משפיעה  למנות 
בשאלות רוחניות ובשאלות כגון אלו. 

בכדי לדעת מה עלייך לעשות כדאי 
משפיעה  משפיעה.  לך  שתהיה 
את  הילדה,  את  אותך,  שמכירה 
שהיא  הסביבה  ואת  שלכן,  הקשר 
אותך  לכוון  תוכל  היא  בה.  נמצאת 
הנכונה  בדרך  דשמיא  בסייעתא 

ביותר עבורך ועבור בתך.

הבת  על  אסרתי  שפעם  זוכרת  אני 
שלי, שהיתה בערך בגיל הזה, לנסוע 
צעקות  הקימה  שלי  הבת  לחתונה. 
לחשוש  והתחלתי  ובכיות,  איומות 
הרסן  את  החזקתי  באמת  שאולי 
בגלל  אוותר  ידעתי, שאם  חזק מדי. 
שאם   תלמד  היא  שלה,  הבכיות 
היא  בעיניה,  חן  מוצא  לא  משהו  
השמים,   עד  ובכיות  צעקות  תקים 

ואז אני אבהל, ואוותר לה...

תודה לקל, הרבי נתן לנו את המתנה 

הזאת - משפיעה.

את  אשאל  שאני  לבתי,  אמרתי 
אם  לעשות,  מה  שלי  המשפיעה 

לעמוד על דעתי, או להקשיב לה. 

לה  שאוותר  אמרה  שלי  המשפיעה 
הראשונה  פעם  היתה  וזו  הפעם, 
משפיעה...  לי  שיש  שמחה  שבתי 
עוד נקודה חשובה בעניין המשפיעה, 
שאת  ומבינה  רואה  בתך  כאשר 
ומקשיבה  משפיעה  עם  מתייעצת 
לה, יש לזה  חלק משמעותי בחינוכה 

וביישום הוראת הרבי.

הרבי  רצון  מקיימת  אותך  חווה  היא 
חיה  בדוגמא  רצונך  את  ומבטלת 
גם  לה  מסייעת  את  וכך  ומוחשית 

בביטול רצונה.

אני מאחלת לך הרבה הצלחה.

ובעז"ה   תתפללי,  משפיעה,  לך  מני 
ממנה  חסידית  נחת  לרוב  תזכי 

ומשאר ילדייך.

עם הרבנית שרה קפלן*

*מדור חדש, שיעסוק בשאלות חינוכיות. ניתן לשלוח שאלות )גם באופן אנונימי( באמצעות "צור קשר" באתר: www.chabadtzfat.org, או בפקס: 04-6973790.

ז',  בכיתה  בתי  שאלה: 
מגיעה הביתה בטענה: לכל 
החברות שלי יש...  פלאפון, 

משקפי שמש וכיו"ב...

לא  ממש  אני  אחד  מצד 
קובעים  לא  להיכנע,  רוצה 
החברות.  לפי  מידה  אמות 
להיכנע  אמורים  לא  אנחנו 
וזו  הסביבה  לתכתיבי 
ערך  ללמוד  הזדמנות 

חשוב...

רואה שהיא  אני  שני,  מצד 
חסר.  מרגישה  באמת 
את  לה  מוריד  זה  אולי 
משנים  כולנו  הביטחון, 
אני  גם  הסביבה.  בגלל 
חכם  לפלאפון  שידרגתי 
)וכשר( שאוכל לתקשר עם 
וקבוצת  השכנות  המורה, 

נשי חב"ד...

מהו הקו האדום? הנכון?



 דבר הקריה   שליח הרבי, הרב חיים קפלן
ימים אלו, בין ראש השנה לו' תשרי - יום 
ההילולא של הרבנית חנה ע"ה, מזכירים לי 

את הסיפור הבא:

עלה  ע"ה  קפלן  בנימין  משה  הרב  סבי 
הייטס  מקראון  האחרונות  בשנותיו 
נוף  הר  בשכונת  והתגורר  הקודש  לארץ 
היה  יכול  לא  שכבר  בשנים  בירושלים. 
לכתת רגליו לבית הכנסת החב"די באזור, 
הקרוב  הכנסת  בבית  להתפלל  נהג  הוא 

לביתו - שהיה בית כנסת "ליטאי". 

לנו  סיפר  לפטירתו  ה"שלושים"  באירוע 
גבאי בית הכנסת:

למדנותו  את  סבכם,  את  מאוד  "הערכנו 
ופקחותו, ובהתאם לכך כיבדנו אותו מאוד, 
לומר  שלא  מאיתנו  דורש  כשהיה  אפילו 
והיינו  החסידיים...  דפגרא  ביומי  תחנון 

נותנים לו את העליות והכיבודים החשובים 
בבית הכנסת. 

עליית  את  מקבל  היה  הוא  היתר  בין 
המפטיר ביום ראשון של ראש השנה, ומיד 
כשהיה מתחיל באמירת ההפטרה, על חנה, 
אורך  לכל  שנמשך  בבכי  פורץ  היה  הוא 

אמירת ההפטרה".

"שאלתי אותו פעם", ממשיך הגבאי, "למה 
אתה כל כך בוכה? אתה הרי יודע שבסוף 
נולד שמואל, זו הרי גם "שירת חנה", וגם 
אתה התברכת ב"ה בילדים ונכדים רבים. 
בכיה זו על שום מה?! והוא ענה בפשטות: 
את ההפטרה הזו שמעתי כל השנים מהרבי. 
בבכי  ההפטרה,  את  מתחיל  היה  הרבי 
ההפטרה.  אורך  לכל  שנמשכו  ובדמעות, 

רק כך אני מכיר את ההפטרה הזו".

לא נוכל לעולם לדעת על מה היה הבכי 
הזו, אבל מה שאנחנו  של הרבי בהפטרה 
יכולים 'לקחת' מכך הוא, אולי, שהבכי הזה, 
אלינו:  גם  מכוונת  הזו,  ההפטרה  קריאת 
כל  גם  הם  התפללתי",  הזה  הנער  "אל 
"השאלתיהו  הרבי,  של  החסידים-"הבנים" 
שאול  הוא  היה  אשר  הימים  כל   .  . לה' 
לה'", הרבי נותן לנו תפקיד ומתפלל שאכן 

נמלא את הכוונה. 

עבורנו,  להתפלל  ממשיך  בוודאי  הרבי 
כנאמר בהמשך "רגלי חסידיו ישמור", כדי 
למלכו  עוז  "ויתן  ההפטרה  לסיום  שנזכה 

וירם קרן משיחו".

טובה  לשנה  טובה  חתימה  וגמר  חתימה 
ומתוקה, שנת הגאולה האמיתית והשלימה!
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חדשות הקריה
מפעילות האגודה וקרן שמחת חיים

ישיבת קיץ צעירי השלוחים
השנה ה-20 של "ישיבת הקיץ - צעירי השלוחים" הסתיימה בהצלחה רבה. 
104 תלמידים שהגיעו מכל רחבי העולם, זו השנה ה-20, השתתפו בישיבת 

קיץ מיוחדת שהתקיימה בקמפוס "ישיבת צעירי השלוחים".
של  הרבות  המאות  כך  על  יעידו  רבה,  להצלחה  ב"ה  זוכה  התכנית 
התלמידים שמגיעים מידי שנה, כמו גם התלמידים הרבים שאיננו יכולים 

לקבל מחוסר מקום...
התכנית כללה לימודים אינטנסיביים בנגלה וחסידות, עשרות תלמידים 
רחבי  בכל  וטיולים  לחוויות  במקביל  פה,  בעל  מכות  מסכת  את  סיימו 

הארץ. 

אירוע מיוחד כהכנה לראש השנה
ביום חמישי כ"ו אלול התאספו למעלה מ-1,000 מילדי הקהילה עם ההורים 
לאירוע מרומם בכיכר קרית חב"ד, ביוזמת אגודת קרית חב"ד, כהכנה 
והזדמנות להורים להתארגן לקראת  לקראת ראש השנה עבור הילדים, 

החג...
האירוע כלל סדנת ייצור שופר מרתקת, אמירת י"ב הפסוקים בשילוב 
וההצגה  קומער  יוסף  חיים  ר'  המנגן  בעל  עם  הנוראים  הימים  ניגוני 

המרתקת "מלכודת" על מעלתה של התפילה.
בסיום קיבלו הילדים לארוחת ערב לחמניה עם נקניקיה ושתיה, האירוע 
ידי הגב' חיה מרנץ, תוך פחות מ-10 דקות  נוהל בצורה מקצועית על 
מסיום המופע חולקו כל 1,000 )!( המנות, ובסיום האירוע רחבת הכיכר אף 

נשארה נקיה להפליא.

משחק הבריחה באוצר הסת"ם במבצע מיוחד
למה לנסוע רחוק בחול המועד?

אוצר הסת"ם, לאחר  הבריחה" של  "משחק  רוענן  המועד  חול  לקראת 
ההפעלה הניסיונית, ה"פיילוט", שהתקיימה בימים האחרונים של "בין 

הזמנים". 
המועד  בחול  כניסה  בצפת:  חב"ד  קהילת  חברי  לאנ"ש  מיוחד  מבצע 

ל"משחק הבריחה" בהנחה של 25%! 
הביקור בתיאום מראש במספר 04-6912000, הכניסה על בסיס מקום 

פנוי.

מבנה הגנים והמעונות בשכונת גבעת שושנה
ועיכובים רבים, הסתיימה בשעה טובה בעזהי"ת בניית  לאחר מאמצים 
ילדים עם  גני  כיתות  ייבנו במרכז 2  קומת המסד של המבנה, מעליה 

חצרות משני צידיהן, ומעל הגנים ייבנו כיתות המעונות בעזהי"ת. 
התומכים  הקירות  בניית  את  לסיים  מאמצים  נעשים  לבנייה  במקביל 
את השביל לבית הכנסת, כדי שיהיה ניתן בהקדם האפשרי להוריד את 

המחיצות הזמניות ולהשיב את רוחב השביל לקדמותו בעזהי"ת.

מבצע יום הולדת 100!
בחודש האחרון ציין הקבלן הצפתי הוותיק ר' משה שי' שלייפשטיין )ראה 
מדור זכרונות הקריה( את יום הולדתו ה-100 לאריכות ימים ושנים טובות.

ר' משה מתגורר בסמיכות ל"אוצר הסת"ם" ומקיים 
קפלן, שהגיע  חיים  הרב  השליח  עם  קרוב  קשר 

לבקרו לכבוד יום הולדתו לאמירת לחיים. 
ר' משה העלה זכרונות מ"ימי בראשית" של הקמת 
שהיתה  המחצבה  בשטח  שהוקמה  חב"ד,  קרית 
בבעלותו, אך גם מימי לימודו כנער צעיר בישיבת 

"חכמי לובלין" אצל הרב מאיר שפירא... 
למי שרוצה לשמוע סיפורים מרתקים - מומלץ ביותר.


