
הקיץ ימלאו 45 שנה לשליחות 
לחידוש  הרבי  של  המיוחדת 
בצפת,  החב"די  היישוב 
שליחות שהחלה ימים ספורים 
שנת  של  הפסח  חג  לאחר 
מורי  אבי  נקרא  אז  תשל"ג, 
לחדר  קפלן  ליב  אריה  הרב 
ונשאל  הרבי  של  המזכירות 
האם הוא מוכן לקבל על עצמו 
את השליחות לחידוש היישוב 

החב"די בצפת. 

מוחלטת  הפתעה  היתה  זו 
עבורו ודבר לא רגיל באותם 
אברך  יבחר  שהרבי   - ימים 
היה  אז  שליחות.  עליו  ויטיל 
הסדר שהאברכים העלו בפני 
הרבי הצעות שונות לשליחות 
את  מאשר  היה  והרבי 
זה  בצפת  עבורם.  המתאימה 
היה שונה. כפי שהרבי התבטא 
השלוחים  לאחד  ז"ל  א"מ  על 
הוותיקים שהציע להביא אותו 
לפעול תחתיו "אים האלט איך 
שומר  אני  )=אותו  זיך"  פאר 
לעצמי(. השליחות לצפת היא 

מה שהרבי בחר לעצמו.

הראשונות  המשפחות   10 את 
מכל  לצפת  קפלן  הרב  הביא 

וחצי  ושנתיים  הארץ,  רחבי 
שנת  של  בחורף  כך,  אחר 
קרית  הקמת  לקראת  תשל"ו, 
חב"ד על ידו, שלח הרבי קבוצה 
ראשונה של שלוחים מארה"ב, 
ובשנים תשל"ז ותשל"ח - עוד 

2 קבוצות נוספות.

הרבי  בו  בעולם  מקום  אין 
בחר  הרבי  כך,  כל  השקיע 
של  מגדלור  להיות  בצפת 
וחובתנו  וזכותנו  שליחות, 

לוודא שאכן כך יהיה.

קצת  להביא  ננסה  זה  בעלון 
ממענות והוראות הרבי בקשר 
החב"די  היישוב  חידוש  עם 
בצפת, קצת היסטוריה מעניינת 
מהתפתחות המוסדות, להזכיר 
לעצמנו את חשיבות מוסדות 
חב"ד בצפת ולעשות לפיתוחם 
הודעות,  עם  יחד  ושגשוגם, 
מפעילות  ועדכונים  חדשות 

אגודת קרית חב"ד.

חן  ימצא  זה  שעלון  נקווה 
בעיני הקוראים, נשמח לקבל 
או  באימייל  והערות  תגובות 
אגודת  משרד  שליד  בתיבה 

קרית חב"ד בקומת הגשר.

הודעות הקריה
מידע חשוב לאנ"ש שי'

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

שיחת היום   השליח הרב חיים קפלן

תמוז ה'תשע"ח  גליון מס' 1

הזמנים המוקדמים לחודש תמוז
אזור צפת
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09:01סוף זמן קריאת־שמע

10:13סוף זמן תפילה

12:38חצות

19:48שקיעה

קרן חליפות

קרן שמחת חיים שע"י אגודת קרית חב"ד שמחים 
להשיג  בידינו  עלה  ת"ל  כי  שי'  לאנ"ש  להודיע 
כמות של חליפות חדשות ויוקרתיות באיכות גבוהה 

לחלוקה לאנ"ש ולתלמידי הישיבות. 

שנפתחה  חדשה  ייעודית  בחנות  תתבצע  החלוקה 
בבית "אוצר הסת"ם", בימים שני, שלישי וחמישי 

בין השעות 19:00 ועד 21:00 בערב.

פתיחת חנות החליפות תהיה בעזהי"ת ביום חמישי 
ח' תמוז.

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

השתתפות בהוצאות החלוקה.

קרן השמחות

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

המענק:

www.chabadtzfat.org
אנו שמחים להשתתף אתכם בשמחותיכם!

שמחים לארח אצלנו את אליהו הנביא!

נולד לכם בן בשעה טובה? מתכננים ברית? קרן 
שמחת חיים ו"אוצר הסת"ם" מזמינים אתכם לערוך 
מנחם  "היכל  באולם  המילה  ברית  סעודת  את 
מענדל" שבאוצר הסת"ם, עם הקייטרינג שתבחרו. 

עלות האולם – עלינו! מזל טוב!

 זכרונות הקריה  
מההיסטוריה של מוסדות חב"ד בצפת

בחודש  לצפת,  הגיעו  עם  מיד 
הרב  החל  ה'תשל"ג,  אב  מנחם 
קרית  לבניית  לפעול  קפלן 
חב"ד, בד בבד עם תכנון מבני 
עבור  החינוך  ומוסדות  הציבור 

הקריה החדשה. 

שנה  ה'תשל"ה,  חשון  בחודש 
כאשר  מכן,  לאחר  וחודשיים 
כ-10  הכל  בסך  מנתה  הקהילה 
זוגות צעירים שהתגוררו באזור 
מתכנני  שלחו  העתיקה,  העיר 

קרית חב"ד את המכתב המצ"ב 
המדבר  לבקשתו,  קפלן,  לרב 
על תכנית בניה של 20,000 מ"ר 
)עשרים אלף מטר מרובע!( של 
מוסדות חינוך עבור כ-2,000 )!( 

תלמידים... מי היה מאמין?!

ומספר  התגשם  החלום  ב"ה, 
התלמידים במוסדות החינוך של 
חב"ד בצפת, כמו גם המ"ר של 
הרבה  גדולים  החינוך,  מוסדות 

יותר.

חדשות הקריה
מפעילות האגודה וקרן שמחת חיים

פעילות חודש ניסן:
אירועים לילדים ולהורים בימי ערב חג הפסח

חלוקת "אידיש כארד" של אגודת קרית חב"ד 
להשתתפות בשמחת החג של 327 משפחות בקהילה

ההתוועדות המרכזית לציון יום ההילולא ג' 
תמוז – ביום חמישי ר"ח תמוז באולמי מרכזי

קרן השמחות השתתפה בשמחות הלידות, בר 
ובת מצוה וחתונות אצל 76 משפחות בקהילה
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 הלכות הקריה  
המרא דאתרא הרב ביסטריצקי

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

שאלה: מה לעשות כאשר ההורים מצווים 
לעבור על איסור דרבנן או מנהג? 

להישמע,  חייב  שבהם  מקרים  יש  האם 
מצד כיבוד אב שהוא מדאורייתא?

תשובה:

על הפסוק "איש אמו ואביו תיראו ואת 
שבתותי תשמרו אני ה'" אומרים חז"ל, 
שמכאן למדים שאם אמר לו אביו חלל 
את השבת לא ישמע לו מפני שכולם, 
גם ההורים וגם הבנים, חייבים בכבודו. 
ולכן אם ההורים אומרים לבנם לעבור 
לו  שאסור  ברור  דאורייתא  איסור  על 

כלל להשמע להם.

מבקשים  שההורים  מדובר  כאשר  גם 
עדיין  דרבנן,  איסור  על  לעבור  ממנו 
אסור לו לשמוע להם, למרות שמצוות 

כיבוד הורים היא מצוה דאורייתא.

ובסיבה לכך, נאמרו שני טעמים:

אלאו  אסמכינהו  דרבנן  מילי  "כל  א. 

דלא תסור" )= כל דברי חכמים נסמכים 
מן  תסור  "לא  של  מהתורה  הציווי  על 
יגידו לך"( והרי הם בכלל  הדבר אשר 

דברי תורה.

חכמים(  )=דברי  דרבנן  מילי  גם  ב. 
מקום",  של  "כבודו  בכלל  נחשבים 

שכולם, גם ההורים, חייבים בכבודו.

אותו  שציוו  במקרה  גם  הדין  הוא  כך 
שבזה  אלא  ישראל.  מנהג  על  לעבור 
שני  בין  מינה  נפקא  להיות  יכולה 

הטעמים שלעיל:

יאמר  ציוה שלא  למשל, במקרה שאב 
קדיש על אמו מפני שחושש לחייו שלו, 
שבמקרה כזה, במקום שאפשר לעשות 
ע"י אחרים, תהיה נפקא מינה בין שתי 

הטעמים:

"לא  מצד  הוא  שהאיסור  הא'  לטעם 
גם  דרבנן,  מצוות  בכל  כמו  תסור", 
כאן הרי זה בכלל "לא תסור" ואסור לו 

להשמע לו.

כבודו  מצד  הוא  הב' שהאיסור  ולטעם 
מקום  זה  שכאן  כיון  הרי  מקום,  של 
הרי  אחרים,  ידי  על  לעשות  שאפשר 
באם יהיה אחר שיאמר את הקדיש על 
אמו, יש כאן קיום כבודו של מקום אך 

ללא פגיעה בדברי אביו.

מה הדין במקרה שיש מחלוקת הפוסקים, 
הוא נוהג כדעה המחמירה ואביו ביקשו 
לעשות כדעה המקלה? גם במקרה כזה 
אינו מחויב להישמע לדבריו, שהרי זה 
כאומר לו לעבור על דברי מנהג שאז 

הדין הוא כנ"ל.

גם במקום שאין בו מחלוקת הפוסקים, 
הנוהגים  ויש  להחמיר  הנוהגים  יש  אך 
ואביו  להחמיר  מבקש  והבן  להקל, 
לגבי  היא  הבקשה  אם  להקל,  מבקשו 
האבא – הרי שהבן מחוייב להשמע לו, 
אך כשהיא לגבי הבן עצמו - הוא אינו 

מחוייב להשמע.

על מקרים נוספים שיש לדון – בעז"ה 
בפעם הבאה.

היחידות – ט"ז אייר ה'תשל"ג
מיחידות של הגה"ח הרב ארי' ליב ע"ה 
קפלן, שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע לעיה"ק 

צפת, אודות השליחות לצפת

כבר דיברו אליך בנוגע לארה"ק וצפת 
וכו' וגם זוגתך כבר הסכימה ע"ז וכו'.

ישוב  שהי'  מכיון  בכללות:  והענין 
חב"ד גדול בצפת וביהכ"נ מצד סיבות 
ורוצים שיהי' שם ישוב  והיות  נחרב, 

חב"די צריכים לפעול בזה. 

אלא  שלם,  ישוב  שם  שיהי'  ורוצים 
מכיון שצריך ע"ז שנה וחצי-שנתיים 
ממילא  לזה,  להמתין  רוצים  ולא 
עבור  לע"ע  שיבנו  לפעול  צריכים 
זמן,  פחות  ייקח  זה  ובמילא  הכולל 

ויגמרו בהקדם.

ויראו שיבנו במקום בפני עצמו, לא 
)=בתוך  שטאט  די  אין  נבלע  להיות 
ולהסביר  זה.  או  זה  בקצה  העיר(, 
שמכיון שאינם רוצים להיות ממפלגה 
זו או זו וכו' ממילא יהיו במקום בפ"ע 

- חב"ד.

הנ"ל  חב"ד  עסקני  עם  להתקשר 
וויליאמאווסקי,  זושא  ובפרט 
פון  העכער  יונגערמאן  ענערגישער 
מלא  )=אברך  ופוליטיק  חשבונות 
לחשבונות  שייך  שאינו  אנרגיה, 
בזה  התעסק  כבר  והוא  ופוליטיקה(, 
יציגו  כבר  והם  וכו'  מיידנצ'יק  וגם 
במיוחד  אותך  ששולחים  וכו'  אותך 
להוציא  שלא  באופן  וכו'.  מאמריקה 

אותם ולהסיר מהם את האחריות, אלא 
לפעול ביחד עמהם, ולאט לאט לקחת 
הראש  שתהי'  ובאופן  האחריות  את 

לכל הענינים שם.

ג"כ  ספרי',   שם  שעשה  אחד  יש 
כמובן שלא להוציא אותו אבל שיהי' 
שתחת  הענינים  מכל  סניף  סו"ס  זה 

ההנהלה שאתה תהי' הראש ע"ז.

למירון  שקרוב  שם  מעלה  עוד  יש 
ובמילא רבים נוסעים לשם וכו' שזהו 

מקום לפעול בו.

מקודם  אתה  שתסע  שכדאי  והיות 
בתחלה  להסתדר  כדאי  איפה  לראות 
וכו' אם להיות במרכז ולנסוע וכו' או 
להיות שם וכו',  ואח"כ תכתוב לזוגתך 
שתבא גם היא אם למחר או מחרתיים 

או שבוע וכו' בכדי לסדר וכו' כנ"ל.

קודם  היום  כבר  לארוז  תתחילו 
את  ראשון  דבר  ולהכניס  השקיעה 
יכולים  ואח"כ  והתפילין  הטלית 
וטוב  בשמחה  ולהתפלל  להוציאם 

לבב.

זה  ואמר  ונתן  וסידור  תניא  לקח 
וכן  זוגתך,  בשביל  והסידור  בשבילך 
תומ"י  תתן  א'  ואמר  דולר  ח"י  נתן 
שליח  בתור  לצדקה  לאה"ק,  בבואך 
פארבריינגן  תעשה  ומהשאר  מצוה, 
בתורת  המערבי,  בכותל  בתו"ת,  שם 
אמת... בנחלת הר חב"ד )?( ובמקומות 
כפי שתתדבר שם, מכיון שבאת מכאן 

מי"ב תמוז, מהפארבריינגן וכו' ותתן 
דולר א' לכל מקום.

שאל באיזה שפה תדבר ואמרתי תלוי 
לפי המקום. שאל אם אני יכול לדבר 
אם  ושאל  קצת.  ואמרתי  בעברית, 
שאל  קצת.  ואמרתי  ספרדית  בהברה 
ואמרתי  בעברית  פעם  דיברתי  אם 
אצל  במונטריאל  פעם  שדיברתי 
הספרדים. שאל איך הי' ועניתי ברמז 

ואמר א"כ טוב. 

כ"כ,  טוב  אינו  טובה  עברית  לדבר 
ואיני  ישראלי,  שאתה  יחשבו  אז  כי 
פארלירט  בפועל  אבל  למה  יודע 
אן  פאר  אינגאנצן  דארטן  זיך  מען 
עצמם  את  )=מאבדים  אמעריקאנער 
שם  העורך(  מאוד.  מכבדים  )היינו 
תדבר  אם  ממילא  אמריקאי(.  בפני 
שצ"ל  מובן  נורא.  אי"ז  באשכנזית 
אינו  ומלרע  מלעיל  אבל  בדקדוק 

נורא, שידעו שאתה אמריקאי.

וכו'  לדבר  יכולה  זוגתי  אם  שאל 
בעברית  אם  ושאל  שכן,  אמרתי 
אמרתי שכן, ואמר כדאי שלא תדבר 
עלי'  שיחכו  כדי  הנשים  אל  לע"ע 

והיא תדבר.

ה'  . ברכת   . שיהי' בהצלחה מופלגה 
גם  יהי'  ובמילא   .  . הענינים  בכל 

בענינים שלך.

בשעתו,  שנערכה  רשימה  מתוך  )חלק 
בשינויים קלים, ובלי אחריות כלל וכלל(

הרב  שאל  שונים?',  כך  כל  אנו  'למה 
ברוך מרדכי ע"ה בהלצה,  'הלא שנינו 
גדלנו יחד באותו שטעטל, הרב הליטאי 
בממדים  גדל  שהוא  קרה  איך  ואני. 
גופניים גדולים, ואני – נשארתי צנום 

גוף כפוף, בבחינת שדופות-קדים.

'אמנם גדלנו יחד, למדנו בחדר המקומי 
נסעו  כאשר  דרכנו  נפרדה  אך  יחדיו, 
מחוץ לעיר ללמוד בישיבה גדולה. אני 
פנה  וידידי  חסידית,  לישיבה  נסעתי 

לישיבה כללית.

אני  לעירנו.  שנינו  חזרנו  העת  'בבוא 
החסידית,  העדה  של  לרבה  נבחרתי 
הקהילה  של  לרבה  הוכתר  וידידי 

הליטאית.

מהחינוך  נובע  שלנו  בממדים  'ההבדל 
ותפיסה  טוב,  לשנינו ראש  שקיבלנו... 

מהירה.

מחדש  או  שואל  היה  כאשר  'ידידי, 

בכיתתו, מיד היה מורו מבטא את מלוא 
היה  הוא  גאונות.  מאותה  התפעלותו 
מעודדו בדברי שבח, ומהללו על אותו 
עקיבא  רבי  פה  לנו  'יש  אדיר:  חידוש 
איגר חדש...', 'גלגולו של המהר"ם שיף 
כאן...', 'גודל כאן רמב"ם צעיר...'. לכל 
חיבוקים  מלווים  היו  קילוסים  אותם 

וליטופים.

לשאול  כשהעזתי  זאת,  לעומת  אני, 
ממורי:  חודר  למבט  זכיתי  שאלה, 
'את  שאלות?!',  שואל  אתה  רש"י  'על 
תוספות אתה מפריך?!'. וככל שהשאלה 
של  זעמו  גדל  כן  יותר,  חזקה  הייתה 
היה מלווה ב'מתנת- ולפעמים  המורה, 

יד' הגונה... )סטירה על כל סתירה...(.

גדל  הליטופים  מרוב  ידידי,  ולכך, 
עקום  גדלתי  אני,  ואילו  והתרחב, 

וצנום...'

◆  ◆  ◆

זו  שיטה  כי  הדעת,  על  מעלה  אינני 
וייתכן  דורנו,  בני  לחינוך  מתאימה 

שמעולם לא היתה קיימת.

מלמדת  רב,  אותו  של  הרגשתו  אך 
אותנו את מהות החינוך החסידי.

בעצם  אינו  החסידי'  ב'חינוך  השינוי 
לניתוח  מיוחדת  בגישה  או  הלימוד, 
שינויים  שישנם  )למרות  הסוגיה, 
מהותיים בדרכי הלימוד - כפי שמסביר 
הרבי רש"ב נ"ע בקונטרס עץ החיים(, 
של  התוספת  שקיימת  בכך  לא  ואף 

לימוד החסידות או בנושאים אחרים. 

כל השינויים האלה נובעים מגישה שונה 
לגמרי. המטרה של החינוך שונה, וכאשר 
הדרך,  משתנה  ממילא  שונה,  המטרה 
משתנה הכיוון ואף האמצעים משתנים, 

ובסופו של דבר – גם התוצאות.

"חינוך חסידי" מהו? 

על כך בכתבה הבאה.

קרית חינוך  
פניני חינוך עם אישי חינוך בקריה / הרב יוסף יצחק חיטריק
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 הלכות הקריה  
המרא דאתרא הרב ביסטריצקי

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

שאלה: מה לעשות כאשר ההורים מצווים 
לעבור על איסור דרבנן או מנהג? 

להישמע,  חייב  שבהם  מקרים  יש  האם 
מצד כיבוד אב שהוא מדאורייתא?

תשובה:

על הפסוק "איש אמו ואביו תיראו ואת 
שבתותי תשמרו אני ה'" אומרים חז"ל, 
שמכאן למדים שאם אמר לו אביו חלל 
את השבת לא ישמע לו מפני שכולם, 
גם ההורים וגם הבנים, חייבים בכבודו. 
ולכן אם ההורים אומרים לבנם לעבור 
לו  שאסור  ברור  דאורייתא  איסור  על 

כלל להשמע להם.

מבקשים  שההורים  מדובר  כאשר  גם 
עדיין  דרבנן,  איסור  על  לעבור  ממנו 
אסור לו לשמוע להם, למרות שמצוות 

כיבוד הורים היא מצוה דאורייתא.

ובסיבה לכך, נאמרו שני טעמים:

אלאו  אסמכינהו  דרבנן  מילי  "כל  א. 

דלא תסור" )= כל דברי חכמים נסמכים 
מן  תסור  "לא  של  מהתורה  הציווי  על 
יגידו לך"( והרי הם בכלל  הדבר אשר 

דברי תורה.

חכמים(  )=דברי  דרבנן  מילי  גם  ב. 
מקום",  של  "כבודו  בכלל  נחשבים 

שכולם, גם ההורים, חייבים בכבודו.

אותו  שציוו  במקרה  גם  הדין  הוא  כך 
שבזה  אלא  ישראל.  מנהג  על  לעבור 
שני  בין  מינה  נפקא  להיות  יכולה 

הטעמים שלעיל:

יאמר  ציוה שלא  למשל, במקרה שאב 
קדיש על אמו מפני שחושש לחייו שלו, 
שבמקרה כזה, במקום שאפשר לעשות 
ע"י אחרים, תהיה נפקא מינה בין שתי 

הטעמים:

"לא  מצד  הוא  שהאיסור  הא'  לטעם 
גם  דרבנן,  מצוות  בכל  כמו  תסור", 
כאן הרי זה בכלל "לא תסור" ואסור לו 

להשמע לו.

כבודו  מצד  הוא  הב' שהאיסור  ולטעם 
מקום  זה  שכאן  כיון  הרי  מקום,  של 
הרי  אחרים,  ידי  על  לעשות  שאפשר 
באם יהיה אחר שיאמר את הקדיש על 
אמו, יש כאן קיום כבודו של מקום אך 

ללא פגיעה בדברי אביו.

מה הדין במקרה שיש מחלוקת הפוסקים, 
הוא נוהג כדעה המחמירה ואביו ביקשו 
לעשות כדעה המקלה? גם במקרה כזה 
אינו מחויב להישמע לדבריו, שהרי זה 
כאומר לו לעבור על דברי מנהג שאז 

הדין הוא כנ"ל.

גם במקום שאין בו מחלוקת הפוסקים, 
הנוהגים  ויש  להחמיר  הנוהגים  יש  אך 
ואביו  להחמיר  מבקש  והבן  להקל, 
לגבי  היא  הבקשה  אם  להקל,  מבקשו 
האבא – הרי שהבן מחוייב להשמע לו, 
אך כשהיא לגבי הבן עצמו - הוא אינו 

מחוייב להשמע.

על מקרים נוספים שיש לדון – בעז"ה 
בפעם הבאה.

היחידות – ט"ז אייר ה'תשל"ג
מיחידות של הגה"ח הרב ארי' ליב ע"ה 
קפלן, שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע לעיה"ק 

צפת, אודות השליחות לצפת

כבר דיברו אליך בנוגע לארה"ק וצפת 
וכו' וגם זוגתך כבר הסכימה ע"ז וכו'.

ישוב  שהי'  מכיון  בכללות:  והענין 
חב"ד גדול בצפת וביהכ"נ מצד סיבות 
ורוצים שיהי' שם ישוב  והיות  נחרב, 

חב"די צריכים לפעול בזה. 

אלא  שלם,  ישוב  שם  שיהי'  ורוצים 
מכיון שצריך ע"ז שנה וחצי-שנתיים 
ממילא  לזה,  להמתין  רוצים  ולא 
עבור  לע"ע  שיבנו  לפעול  צריכים 
זמן,  פחות  ייקח  זה  ובמילא  הכולל 

ויגמרו בהקדם.

ויראו שיבנו במקום בפני עצמו, לא 
)=בתוך  שטאט  די  אין  נבלע  להיות 
ולהסביר  זה.  או  זה  בקצה  העיר(, 
שמכיון שאינם רוצים להיות ממפלגה 
זו או זו וכו' ממילא יהיו במקום בפ"ע 

- חב"ד.

הנ"ל  חב"ד  עסקני  עם  להתקשר 
וויליאמאווסקי,  זושא  ובפרט 
פון  העכער  יונגערמאן  ענערגישער 
מלא  )=אברך  ופוליטיק  חשבונות 
לחשבונות  שייך  שאינו  אנרגיה, 
בזה  התעסק  כבר  והוא  ופוליטיקה(, 
יציגו  כבר  והם  וכו'  מיידנצ'יק  וגם 
במיוחד  אותך  ששולחים  וכו'  אותך 
להוציא  שלא  באופן  וכו'.  מאמריקה 

אותם ולהסיר מהם את האחריות, אלא 
לפעול ביחד עמהם, ולאט לאט לקחת 
הראש  שתהי'  ובאופן  האחריות  את 

לכל הענינים שם.

ג"כ  ספרי',   שם  שעשה  אחד  יש 
כמובן שלא להוציא אותו אבל שיהי' 
שתחת  הענינים  מכל  סניף  סו"ס  זה 

ההנהלה שאתה תהי' הראש ע"ז.

למירון  שקרוב  שם  מעלה  עוד  יש 
ובמילא רבים נוסעים לשם וכו' שזהו 

מקום לפעול בו.

מקודם  אתה  שתסע  שכדאי  והיות 
בתחלה  להסתדר  כדאי  איפה  לראות 
וכו' אם להיות במרכז ולנסוע וכו' או 
להיות שם וכו',  ואח"כ תכתוב לזוגתך 
שתבא גם היא אם למחר או מחרתיים 

או שבוע וכו' בכדי לסדר וכו' כנ"ל.

קודם  היום  כבר  לארוז  תתחילו 
את  ראשון  דבר  ולהכניס  השקיעה 
יכולים  ואח"כ  והתפילין  הטלית 
וטוב  בשמחה  ולהתפלל  להוציאם 

לבב.

זה  ואמר  ונתן  וסידור  תניא  לקח 
וכן  זוגתך,  בשביל  והסידור  בשבילך 
תומ"י  תתן  א'  ואמר  דולר  ח"י  נתן 
שליח  בתור  לצדקה  לאה"ק,  בבואך 
פארבריינגן  תעשה  ומהשאר  מצוה, 
בתורת  המערבי,  בכותל  בתו"ת,  שם 
אמת... בנחלת הר חב"ד )?( ובמקומות 
כפי שתתדבר שם, מכיון שבאת מכאן 

מי"ב תמוז, מהפארבריינגן וכו' ותתן 
דולר א' לכל מקום.

שאל באיזה שפה תדבר ואמרתי תלוי 
לפי המקום. שאל אם אני יכול לדבר 
אם  ושאל  קצת.  ואמרתי  בעברית, 
שאל  קצת.  ואמרתי  ספרדית  בהברה 
ואמרתי  בעברית  פעם  דיברתי  אם 
אצל  במונטריאל  פעם  שדיברתי 
הספרדים. שאל איך הי' ועניתי ברמז 

ואמר א"כ טוב. 

כ"כ,  טוב  אינו  טובה  עברית  לדבר 
ואיני  ישראלי,  שאתה  יחשבו  אז  כי 
פארלירט  בפועל  אבל  למה  יודע 
אן  פאר  אינגאנצן  דארטן  זיך  מען 
עצמם  את  )=מאבדים  אמעריקאנער 
שם  העורך(  מאוד.  מכבדים  )היינו 
תדבר  אם  ממילא  אמריקאי(.  בפני 
שצ"ל  מובן  נורא.  אי"ז  באשכנזית 
אינו  ומלרע  מלעיל  אבל  בדקדוק 

נורא, שידעו שאתה אמריקאי.

וכו'  לדבר  יכולה  זוגתי  אם  שאל 
בעברית  אם  ושאל  שכן,  אמרתי 
אמרתי שכן, ואמר כדאי שלא תדבר 
עלי'  שיחכו  כדי  הנשים  אל  לע"ע 

והיא תדבר.

ה'  . ברכת   . שיהי' בהצלחה מופלגה 
גם  יהי'  ובמילא   .  . הענינים  בכל 

בענינים שלך.

בשעתו,  שנערכה  רשימה  מתוך  )חלק 
בשינויים קלים, ובלי אחריות כלל וכלל(

הרב  שאל  שונים?',  כך  כל  אנו  'למה 
ברוך מרדכי ע"ה בהלצה,  'הלא שנינו 
גדלנו יחד באותו שטעטל, הרב הליטאי 
בממדים  גדל  שהוא  קרה  איך  ואני. 
גופניים גדולים, ואני – נשארתי צנום 

גוף כפוף, בבחינת שדופות-קדים.

'אמנם גדלנו יחד, למדנו בחדר המקומי 
נסעו  כאשר  דרכנו  נפרדה  אך  יחדיו, 
מחוץ לעיר ללמוד בישיבה גדולה. אני 
פנה  וידידי  חסידית,  לישיבה  נסעתי 

לישיבה כללית.

אני  לעירנו.  שנינו  חזרנו  העת  'בבוא 
החסידית,  העדה  של  לרבה  נבחרתי 
הקהילה  של  לרבה  הוכתר  וידידי 

הליטאית.

מהחינוך  נובע  שלנו  בממדים  'ההבדל 
ותפיסה  טוב,  לשנינו ראש  שקיבלנו... 

מהירה.

מחדש  או  שואל  היה  כאשר  'ידידי, 

בכיתתו, מיד היה מורו מבטא את מלוא 
היה  הוא  גאונות.  מאותה  התפעלותו 
מעודדו בדברי שבח, ומהללו על אותו 
עקיבא  רבי  פה  לנו  'יש  אדיר:  חידוש 
איגר חדש...', 'גלגולו של המהר"ם שיף 
כאן...', 'גודל כאן רמב"ם צעיר...'. לכל 
חיבוקים  מלווים  היו  קילוסים  אותם 

וליטופים.

לשאול  כשהעזתי  זאת,  לעומת  אני, 
ממורי:  חודר  למבט  זכיתי  שאלה, 
'את  שאלות?!',  שואל  אתה  רש"י  'על 
תוספות אתה מפריך?!'. וככל שהשאלה 
של  זעמו  גדל  כן  יותר,  חזקה  הייתה 
היה מלווה ב'מתנת- ולפעמים  המורה, 

יד' הגונה... )סטירה על כל סתירה...(.

גדל  הליטופים  מרוב  ידידי,  ולכך, 
עקום  גדלתי  אני,  ואילו  והתרחב, 

וצנום...'

◆  ◆  ◆

זו  שיטה  כי  הדעת,  על  מעלה  אינני 
וייתכן  דורנו,  בני  לחינוך  מתאימה 

שמעולם לא היתה קיימת.

מלמדת  רב,  אותו  של  הרגשתו  אך 
אותנו את מהות החינוך החסידי.

בעצם  אינו  החסידי'  ב'חינוך  השינוי 
לניתוח  מיוחדת  בגישה  או  הלימוד, 
שינויים  שישנם  )למרות  הסוגיה, 
מהותיים בדרכי הלימוד - כפי שמסביר 
הרבי רש"ב נ"ע בקונטרס עץ החיים(, 
של  התוספת  שקיימת  בכך  לא  ואף 

לימוד החסידות או בנושאים אחרים. 

כל השינויים האלה נובעים מגישה שונה 
לגמרי. המטרה של החינוך שונה, וכאשר 
הדרך,  משתנה  ממילא  שונה,  המטרה 
משתנה הכיוון ואף האמצעים משתנים, 

ובסופו של דבר – גם התוצאות.

"חינוך חסידי" מהו? 

על כך בכתבה הבאה.

קרית חינוך  
פניני חינוך עם אישי חינוך בקריה / הרב יוסף יצחק חיטריק
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הקיץ ימלאו 45 שנה לשליחות 
לחידוש  הרבי  של  המיוחדת 
בצפת,  החב"די  היישוב 
שליחות שהחלה ימים ספורים 
שנת  של  הפסח  חג  לאחר 
מורי  אבי  נקרא  אז  תשל"ג, 
לחדר  קפלן  ליב  אריה  הרב 
ונשאל  הרבי  של  המזכירות 
האם הוא מוכן לקבל על עצמו 
את השליחות לחידוש היישוב 

החב"די בצפת. 

מוחלטת  הפתעה  היתה  זו 
עבורו ודבר לא רגיל באותם 
אברך  יבחר  שהרבי   - ימים 
היה  אז  שליחות.  עליו  ויטיל 
הסדר שהאברכים העלו בפני 
הרבי הצעות שונות לשליחות 
את  מאשר  היה  והרבי 
זה  בצפת  עבורם.  המתאימה 
היה שונה. כפי שהרבי התבטא 
השלוחים  לאחד  ז"ל  א"מ  על 
הוותיקים שהציע להביא אותו 
לפעול תחתיו "אים האלט איך 
שומר  אני  )=אותו  זיך"  פאר 
לעצמי(. השליחות לצפת היא 

מה שהרבי בחר לעצמו.

הראשונות  המשפחות   10 את 
מכל  לצפת  קפלן  הרב  הביא 

וחצי  ושנתיים  הארץ,  רחבי 
שנת  של  בחורף  כך,  אחר 
קרית  הקמת  לקראת  תשל"ו, 
חב"ד על ידו, שלח הרבי קבוצה 
ראשונה של שלוחים מארה"ב, 
ובשנים תשל"ז ותשל"ח - עוד 

2 קבוצות נוספות.

הרבי  בו  בעולם  מקום  אין 
בחר  הרבי  כך,  כל  השקיע 
של  מגדלור  להיות  בצפת 
וחובתנו  וזכותנו  שליחות, 

לוודא שאכן כך יהיה.

קצת  להביא  ננסה  זה  בעלון 
ממענות והוראות הרבי בקשר 
החב"די  היישוב  חידוש  עם 
בצפת, קצת היסטוריה מעניינת 
מהתפתחות המוסדות, להזכיר 
לעצמנו את חשיבות מוסדות 
חב"ד בצפת ולעשות לפיתוחם 
הודעות,  עם  יחד  ושגשוגם, 
מפעילות  ועדכונים  חדשות 

אגודת קרית חב"ד.

חן  ימצא  זה  שעלון  נקווה 
בעיני הקוראים, נשמח לקבל 
או  באימייל  והערות  תגובות 
אגודת  משרד  שליד  בתיבה 

קרית חב"ד בקומת הגשר.

הודעות הקריה
מידע חשוב לאנ"ש שי'

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

שיחת היום   השליח הרב חיים קפלן

תמוז ה'תשע"ח  גליון מס' 1

הזמנים המוקדמים לחודש תמוז
אזור צפת
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09:01סוף זמן קריאת־שמע

10:13סוף זמן תפילה

12:38חצות

19:48שקיעה

קרן חליפות

קרן שמחת חיים שע"י אגודת קרית חב"ד שמחים 
להשיג  בידינו  עלה  ת"ל  כי  שי'  לאנ"ש  להודיע 
כמות של חליפות חדשות ויוקרתיות באיכות גבוהה 

לחלוקה לאנ"ש ולתלמידי הישיבות. 

שנפתחה  חדשה  ייעודית  בחנות  תתבצע  החלוקה 
בבית "אוצר הסת"ם", בימים שני, שלישי וחמישי 

בין השעות 19:00 ועד 21:00 בערב.

פתיחת חנות החליפות תהיה בעזהי"ת ביום חמישי 
ח' תמוז.

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

השתתפות בהוצאות החלוקה.

קרן השמחות

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

המענק:

www.chabadtzfat.org
אנו שמחים להשתתף אתכם בשמחותיכם!

שמחים לארח אצלנו את אליהו הנביא!

נולד לכם בן בשעה טובה? מתכננים ברית? קרן 
שמחת חיים ו"אוצר הסת"ם" מזמינים אתכם לערוך 
מנחם  "היכל  באולם  המילה  ברית  סעודת  את 
מענדל" שבאוצר הסת"ם, עם הקייטרינג שתבחרו. 

עלות האולם – עלינו! מזל טוב!

 זכרונות הקריה  
מההיסטוריה של מוסדות חב"ד בצפת

בחודש  לצפת,  הגיעו  עם  מיד 
הרב  החל  ה'תשל"ג,  אב  מנחם 
קרית  לבניית  לפעול  קפלן 
חב"ד, בד בבד עם תכנון מבני 
עבור  החינוך  ומוסדות  הציבור 

הקריה החדשה. 

שנה  ה'תשל"ה,  חשון  בחודש 
כאשר  מכן,  לאחר  וחודשיים 
כ-10  הכל  בסך  מנתה  הקהילה 
זוגות צעירים שהתגוררו באזור 
מתכנני  שלחו  העתיקה,  העיר 

קרית חב"ד את המכתב המצ"ב 
המדבר  לבקשתו,  קפלן,  לרב 
על תכנית בניה של 20,000 מ"ר 
)עשרים אלף מטר מרובע!( של 
מוסדות חינוך עבור כ-2,000 )!( 

תלמידים... מי היה מאמין?!

ומספר  התגשם  החלום  ב"ה, 
התלמידים במוסדות החינוך של 
חב"ד בצפת, כמו גם המ"ר של 
הרבה  גדולים  החינוך,  מוסדות 

יותר.

חדשות הקריה
מפעילות האגודה וקרן שמחת חיים

פעילות חודש ניסן:
אירועים לילדים ולהורים בימי ערב חג הפסח

חלוקת "אידיש כארד" של אגודת קרית חב"ד 
להשתתפות בשמחת החג של 327 משפחות בקהילה

ההתוועדות המרכזית לציון יום ההילולא ג' 
תמוז – ביום חמישי ר"ח תמוז באולמי מרכזי

קרן השמחות השתתפה בשמחות הלידות, בר 
ובת מצוה וחתונות אצל 76 משפחות בקהילה
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