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OUR EVENTS מפעילותינו

A YEAR OF ACTIVITIES
רבים בחברה המודרנית משתוקקים 
בחיי  בפרט  ולשמחה,  לאושר 
ההיסטוריה  כל  לאורך  הנישואין. 
חיי המשפחה היהודיים היו דוגמה 

לנאמנות, לאחדות, לאהבה, ולכבוד. הדבר שמעניק את החוסן 
לבית היהודי הוא שיתופו של הקדוש ברוך הוא שמתאפשר בין 

השאר על -ידי הקפדה על שמירת חוקי טהרת המשפחה.

מליובאוויטש  הרבי  אותה  כלל  זו  מצווה  של  חשיבותה  בגלל 
בתוך עשר המצוות הכלליות, שראוי לזכות בהם את המוני בית 
ישראל ושיש בה סגולה מיוחדת לשמירה, ולהגנה מפני הסכנות 

האורבות בימינו לעם ישראל. 

מקוה  בבניית  התחיל  חב"ד  בית-  שנים  מארבע  יותר  לפני 
לנשים. ברוך השם הבניה הגיעה כמעט לסיומה ומתקרבים אנו 
להשלים את החלום שהפך למציאות ממשית. המקווה נבנה על 
-פי כל השיטות בהלכה ובתכלית ההידור והיופי. המקווה ישמש 

ויתקיימו  משפחה,  לחיי  הדרכה  מוקד 
לקראת  וחתנים  לכלות  שיעורים  בו 

חתונתם. 

על  אותכם  נעדכן  הקרובים  בחודשים 
חנוכת המקווה ושעות הפתיחה.

לשנה  טובה,  וחתימה  כתיבה  בברכת 
טובה ומתוקה

הרב נחמן מרדכי הלוי סגל
משלוחי הרבי מליובאוויטש

Many people in modern society are eager 
for happiness and joy, especially in marriage. 
Throughout history, Jewish family life has been 
an example of loyalty, unity, love, and respect. 
Observing the laws of Taharat Hamishpacha 
(Family Purity) and the use of the mikva are 
what give strength to the Jewish home. The 
mikvah offers the individual, the community and 
the nation of Israel the remarkable gift of purity 
and holiness. No other religious establishment, 
structure or rite can affect the Jew in this way. Its 
extraordinary power, however, is contingent on its 
construction in accordance with the numerous and 
complex specifications as outlined in halachah, 
Jewish law. Four years ago, Chabad Israel Center 
began building a mivka for women. Thank G-d, 
the construction is almost complete and this 
dream has become a reality. The mikva pool was 
built according to all Halachic opinions and the 
preparation rooms are beautiful and luxurious. 
The mikva will be used as a center for instruction 
for Jewish family life, including preparatory classes 
for brides and grooms before their wedding.  In 
the coming months we will update you on the dedication ceremony of the mikva 
and its operating hours.

With blessings that you be written and sealed for a happy and sweet New Year,

Rabbi Nachman Mordechai Halevi Segal

Shliach of the Lubavitcher Rebbe

On the subject of the 
campaign to popularize 
the observance of taharat 
hamishpacha1 in your 
community, ponder this 
deeply: Let us imagine 
that G-d were to give you 
the opportunity to save a 
Jewish community from 
extinction (G-d forbid), 
you would certainly be 
willing to risk your life for 
this and you would thank 
and praise Him for His 
great kindness in offering 
you an opportunity of 
such enormous merit. The 
same then holds true to an 
even greater degree with 
regard to the campaign 
for taharat hamishpacha; 
it is an endeavor which 
literally saves lives.

(Hayom Yom 10 Nissan)

טהרת  בענין  התעמולה  בדבר 
בזה:  יתבונן  במושבו,  המשפחה 
לידו  אנה  ה'  אשר  יצייר,  אילו 
מכליון,  יהודים  מושב  להציל 
היה  בטח  הנה  לצלן,  רחמנא 
מהלל  והיה  זה,  על  נפשו  מוסר 
גודל  על  יתברך,  ה'  את  ומשבח 
כזה.  גדול  בזכות  לזכותו  החסד 
זו,  תעמולה  היא  מכן  ויותר  כן 
שהיא הצלת נפשות ממש. )היום 

יום י' ניסן(

דבר השליח
בית חב"ד בנה 
מקווה מודרני 
לציבור הרחב

 דברי הרבי
מליובאוויטש

Chabad builds a 
beautiful, modern mikva

From the words 
of the Lubavitcher 
Rebbe

ב״ה
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זמני התפילות
Prayer Times
Shacharit שחרית

Sunday 8:00am יום ראשון
Monday - Friday יום שני - יום שישי

7:15am

Arvit ערבית

יום ראשון - יום חמישי
Sunday - Thursday  

Winter 8:00pm חורף
Summer 9:00pm קיץ

Shabbat שבת קודש
מנחה וקבלת שבת

Mincha & Kabbolat Shabbat
עשר דקות אחר הדלקת נרות

10 minutes after candle lighting
Shacharit שחרית

DST 10:00am שעון קיץ
ST 9:30am שעון חורף

שיעורי תורה
Torah Study Classes

Men גברים

חומש ותניא יומי
Daily Chumash & Tanya 

אחרי תפילת שחרית
Following Shacharit 

Parshat Hashavua פרשת השבוע
Thursday 8:30pm יום חמישי

Chassidut חסידות

שבת בבוקר
Shabbat morning 9:00am

Women נשים 
To be announced תבוא הודעה 



שיחת השבוע, לחיים 
וואסחושדניה

בפרשת  גליונות  חב"ד  בית  שולח  שבוע,  כל 
השבוע: 'שיחת השבוע' לדוברי עברית, 'לחיים' 

באנגלית ו'ואסחושדניה' ברוסית.
כל אחד יכול להצטרף למעגל התומכים המיוחד 
למשלוח הגליונות עם הקדשה של $250. אפשר 
ידי מדבקה( את קרובי המשפחה,  להנציח )על 
הנפטרים  לזכר  או  להצלחתם  החיים  לזכות 

לעילוי נשמתם.
או  בחירתך  בשפת  הגליון  את  לקבל  בכדי 
ליצור  ניתן  המועדף,  לשבוע  הקדשה  לתיאום 

קשר עם משרדנו.
של  לתורמים  תודה  מצוה.  עושי  לפרסם  מצוה 

שנת תשע"ח:
ורחל  פנחס  השנה-  ראש 
הכיפורים-  יום  שאול. 
חג  מארקמן.  סוזן  שרה 
הסוכות – הרב נחמן וחיה 
בראשית-  פרשת  סגל. 
נח-  פרשת  גרין.  בנימין 
סגל.  וחי'ה  נחמן  הרב 
פרשת לך-לך – משה חיים 
פרשת  גוטמן.  ורחל  הכהן 
נבון.  וגליה  אילן  וירא- 
ארי  שרה-  חיי  פרשת 
תולדות-  פרשת  דובב. 
פייגנבלט.  ופרידה  מוטי 
צביקה  ויצא-  פרשת 
פרשת  האופטמן.  ואבלין 

ושושנה  מארק  מיכאל  וישלח- 
ומרים  שלמה  וישב-  פרשת  כהן. 

ויגש-  ליאור מימון. פרשת   - סופר. פרשת מקץ 
אופיר קרן. פרשת ויחי- שמעון ובלה סופר. פרשת 
שמות- דר' אליהו ושרה סוזן קפסטיק. פרשת וארא 
– אפרים ואורית יקיר. פרשת בא- מיכאל וגבריאלה 
אברהם  משפחת  בשלח-  פרשת  דיזנהויז-גאטו. 
ושלמה בראם. פרשת יתרו- הרב נחמן מרדכי הלוי 
וחי'ה סגל. פרשת משפטים – ירון ורחל גולדשטיין. 
פרשת תרומה- חיים ואלינור פאסו. פרשת תצוה 
וירדנה  איתן   - תישא  פרשת  נבון.  וגליה  אילן   -
רוטשילד. פרשת ויקהל-פקודי – שמואל ושושנה 
שוסטר, פרשת ויקרא- דוד ומרגלית מרום. פרשת 
צו- יצחק וגלית טוויזר. חג הפסח – עופר ומאי'ה 
שטרנברג.  מיכאל  פסח-  של  שביעי  נחמיאס. 
פרשת שמיני- אפרים יוסף אנזיגר. פרשת תזריע 
פרשת  סגל.  וחיה  הלוי  נחמן מרדכי  הרב  מצורע- 
סבינה  ושרה  הכהן  אברהם   – אחרי-קדושים 
פוקס. פרשת  ושרונה  אבי   - מגורי. פרשת אמור 
פרשת  רוטשילד.  וירדנה  איתן   – בהר-בחוקותי 
ליאור  יצחק וגלית טוויזר. פרשת נשא-  במדבר- 
משה ושרה רוטנשטיין.  מימון. פרשת בהעלותך- 
פרשת שלח-ירון ורחל גולדשטיין. פרשת קורח- 
ורחל  חוקת-פינחס  פרשת  זכרי'ה.  ושימרית  אהוד 
שאול. פרשת בלק – יעקב ורחל בן-אלטבה. פרשת 
מטות-  פרשת   . צריטורסקי  ועליזה  פינחס-ברוך 
מסעי – שמוליק ורינה איס. פרשת דברים-צביקה 
ובלה  שמעון  ואתחנן-  פרשת  האופטמן.  ואבלין 
סופר. פרשת עקב- איתן וירדנה רוטשילד. פרשת 
ירון ורחל  ראה- נעמי פיאסטרו. פרשת שופטים- 
גולדשטיין. פרשת כי תצא –רבקה סטון. פרשת כי 
תבוא-מיכל טישלר. פרשת נצבים - דוד ומרגלית 

מרום.

Sichat Hashavaua, 
L’Chayim & 
Voschashudnia
Each week, Chabad Israel Center mails out 
weekly newsletters on the Torah portion; 
Sichat Hashavua in Hebrew, L’Chayim in 
Hebrew and Voschashudnia in Russian to 

the community and also distributes copies 
to many local synagogues. 

The weekly sponsorship of this project is 
$250 which can be dedicated in honor of a 
family member, a special occasion etc… or 
in the memory of a loved one. To receive a 
newsletter in the language of your choice 
or to schedule a sponsorship please call 
our office at (718)761-4483.

Thank you to all our sponsors of 5778.

Rosh Hashana– Pinchas & Rachel 
Shaool, Yom Kippur- Susan Markman, 
Sukkot- Rabbi Nachman & Chaya 
Segal, Bereishit – Bruce 
Green, Noach- Rabbi 
Nachman & Chaya 
Segal, Lech-Lecha – 
Moshe Chaim & Rachel 
Guttman, Vayera- 
Ilan & Galia Navon, 
Chayei Sorah – Dr. Ari 
Dubov, Toldot – Motti 
& Freida Feigenblatt, 
Vayeitzei – Zvika & 
Evelyn Hauptman, 
Vayishlach – Mark 
& Shoshana Cohen, 
Vayeshev –Shlomo and 
Miryam Soyfer, Miketz – Lior Maimon, 
Vayigash – Keren Ofir, Vayechi—Shimon 
& Bella Soyfer, Shmot –  Dr. Eli & Susan 
Koptstick, Vaeira – Phillip & Orit Jackier, 
Bo - Michael Gatto & Gavi Disenhouse, 
Beshalach – Avraham & Sarah Bram, 
Yitro – Rabbi Nachman & Chaya Segal, 
Mishpatim – Yaron & Rachel Goldstein, 
Terumah – Victor & Eleanor Pesso, 
Tetzaveh – Ilan & Galia Navon, Ki Tisa 
– Etan & Yardena Rothschild, Vayakhel 
– Pekudei- Sam & Shoshana Shuster, 
Vayikara-David & Margalit Marom, 
Tzav – Yitzchak & Galit Twizer, Chag  
HaPesach – Ofer & Maya Nacmias, 
Shvii shel Pesach - Michoel Sternberg. 
Tazria - Metzora – Rabbi Nachman 
& Chaya Segal, Acharei-Kedoshim – 
Abraham & Sabina Magori, Emor – Avi 
& Sharona Foox, Behar- Bechukotai – 
Etan & Yardena Rothschild, Bamidbar– 
Yitzchak & Galit Twizer, Nasso - Lior 
Maimon, Behaalotecha – Moshe & 
Sarah Rotenstein, Shelach – Yaron & 
Rachel Goldstein, Korach – Ehud & 
Shimrit Zecharia, Chukat – Pinchas & 
Rachel Shaool, Balak – Yaakov & Rachel 
Ben-Altabe, Pinchas – Boris & Alisa 
Cheritorsky, Matot Maasei– Shmulik 
and Rina Iss, Devorim – Zvika & Evelyne 
Hauptman, Va’etchanan – Shimon & 
Bella Soyfer, Eikev – Etan & Yardena 
Rothschild, Reeh – Naomi Poyastro, 
Shoftim – Yaron & Rachel Goldstein, Ki 
Teitzei – Jane Stone, Ki Tavo - Michele 
Tishler, Nitzavim – David & Margalit 
Marom

 
חגיגת סיום הרמב"ם

הלימוד  מחזור  מסתיים  זה  שישי  ביום 
השלושים ושבעה של הרמב"ם היומי, ונפתח 
חגיגת  ושמונה.  השלושים  הלימוד  מחזור 
הסיום תהיה ביום חמישי, י"ט באלול, בשעה 
7:30 בערב, ליד ציון הרמב"ם בטבריה. אחרי 
המחזור  בלימוד  המתכנסים  יפתחו  הסיום 
באולם  התורה  לחגיגת  יעברו  משם  החדש. 
תורה.  וגדולי  רבנים  במעמד  בעיר,  ענבל 
אגודת  צעירי  שעל־יד  ממטה הרמב"ם היומי 
חב"ד נמסר כי יצא לאור לוח 'מורה שיעור' 

לשנת תשע"ט, ואפשר לקבלו בבתי חב"ד.

בתי הכנסת הפתוחים
הקודמות  בשנים  הגדולה  ההצלחה  בעקבות 
'בית הכנסת  מרחיבים בתי חב"ד את מפעל 
הציבור  לרשות  הנוראים.  בימים  הפתוח' 
תפילה  מנייני  מארבע־מאות  יותר  יעמדו 
במאהלים  נערכות  התפילות  מיוחדים. 
ובבתי  ציבוריים  וממוזגים, באולמות  גדולים 
מסודרת  מהדרכה  נהנים  והבאים  חב"ד, 
אתרי  ורשימת  פרטים  התפילה.  במשך 

.www.kipur.org התפילה באתר

שבת לצעירים
ארגון אשנב לחב"ד מקיים בשבת זו )תבוא( 
לצעירים  חב"ד  בכפר  חב"ד'  עם  'שבת 
)גברים בלבד( עד גיל 35. תפילות, שיעורים, 
הרשמה  בצוותא.  שבת  וסעודות  הרצאות 

מראש חובה בטל' 6565190־052.

יש חדש מחשבות סליחות בחצות הלילה
הימים האלה הם הזמן לחשוב על היעדים והמטרות של חיינו. מה אנו 
רוצים להשיג? מה באמת חשוב לנו? לשם מה אנו רוצים לקום בבוקר?

בחצות ב השבת,  מוצאי 
הלילה, יצטרפו קהילות 
אמירת  למנהג  אשכנז 
עדות  שבני  )לאחר  הסליחות 
ספרד כבר התחילו בכך מראש 
הלילה  בדומיית  אלול(.  חודש 
־נעמוד לפני בורא העולם ונא

ה'  "לך  ונרגש:  הומה  בלב  מר 
הפנים...  בושת  ולנו  הצדקה 
ונחקורה...  דרכינו  נחפשה 
באנו  במעשים  ולא  בחסד  לא 
דפקנו  וכָרִׁשים  כדלים  לפניך, 

דלתיך".

אם חודש אלול כולו הוא חודש 
הם  הסליחות  ימי  הרי  הנפש,  וחשבון  התשובה 
כבר הישורת האחרונה בהכנה הנפשית לקראת 
יותר.  רצינית  נעשית  האווירה  החדשה.  השנה 
לטובת  הצידה  מוזזת  היום־יום  חיי  המולת 

הדברים החשובים באמת. 

יעד הנסיעה
מירוץ החיים מעוות את סדרי החשיבות הנכונים. 
הפרופורצייה  חוסר  את  חוּו  מאיתנו  רבים 
לבין  ביום־יום  אותנו  המעסיקים  הדברים  בין 
בעיה  נוצרת  חלילה  אם  באמת.  שחשוב  מה 
בריאותית במשפחה, פתאום כל הדברים שנראו 
חיוניים ומסעירים, נעשים טפלים וחסרי ערך, כי 

מה ערכם של כל אלה מול הבריאות.

ואולם גם הבריאות אינה תכלית הכול. בריאות 
טובה היא כמו מכונית תקינה, אבל עדיין צריך 
יעד  את  יודע  שאינו  מי  לנסוע.  לאן  לדעת 
בלי  מסתובב  עצמו  את  למצוא  יכול  הנסיעה, 
את  לגמרי  לאבד  ואף  הערים,  ברחובות  תכלית 

הדרך.

היעדים  על  לחשוב  הזמן  הם  האלה  הימים 
והמטרות של חיינו. מה אנו רוצים להשיג? מה 
באמת חשוב לנו? מה היינו רוצים לקחת עמנו 

אחרי שנות חיינו בעולם הזה?

חשים  פתאום  הזה  בכיוון  לחשוב  כשמתחילים 
את חשיבותה של המשפחה. זה העוגן האמיתי 
של החיים. משפחה בריאה ויציבה, ילדים ונכדים 
רווי  ימינו  של  העולם  האבות.  בדרכי  ההולכים 

אינם  המשפחה  שערכי  מפני  ואומללות  סבל 
החיים  מרדף  הראויה.  הלב  לתשומת  זוכים 
המטורף גורם לרבים להזניח את המשפחה ואת 

הילדים, ואת המחיר משלמים כולנו.

יש  עצמם.  החיים  מהות  על  דיברנו  לא  ועדיין 
למשפחה  שזכו  דבר,  להם  חסר  שלא  אנשים 
קמים  הם  ובכל־זאת  נהדרים,  ולילדים  אוהבת 
בבוקר ושואלים: "החיים האלה, בשביל מה?!". 
חולפות  האדם  של  חייו  שנות  שבעים־שמונים 
את  עצמו  את  שואל  שהוא  רגע  ומגיע  ביעף, 

השאלות האמיתיות על תכלית החיים.

להתבייש ולא להתייאש
בימי  מתחברים  אנחנו  שאליה  הנקודה  זו 
מתנתקים  אנו  הנוראים.  ובימים  הסליחות 
מול  אל  חיינו  את  ובוחנים  היום־יום  מטירדות 
ומנהיגו.  בורא העולם  מול  הערכים האמיתיים, 
ומטרה.  תכלית  להם  יש  הזה  בעולם  החיים 
וייעוד,  כדי למלא תפקיד  ירדה למטה  נשמתנו 
שהוא תמצית הווייתנו. האם אנחנו בכיוון הנכון?

כי  למסקנה  להוביל  יכול  אמיתי  נפש  חשבון 
השקענו את כוחותינו בדברים של הבל ורעות־
"בושת  של  תחושה  אותה  עולה  מכאן  רוח. 
בדכדוך  מלשקוע  לנו  חלילה  אבל  הפנים". 
ובייאוש. לפנינו סלולה הדרך לתשובה אמיתית 
— "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך". ואין 
תפילותינו  את  יקבל  שבשמים  שאבינו  ספק 

ברחמים.
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מאת מנחם כהן 

זה קרה לפני פחות מחודשיים. ר' דוד שמאמה 
בסיבוב  היה  ברמת־גן,  חב"ד  משליחי   ,)28(
נוהג להניח  היומי בקרב בעלי העסקים, שהוא 
מאחד  מסרון  כשקיבל  יום,  מדי  תפילין  עמם 
שמונים  בן  יהודי  יש  כי  כתב  הלה  מידידיו. 
ושבע, עולה מצרפת, החש ברע. "שכנים הזמינו 
לַתקשר  מצליחים  אינם  הללו  אבל  'הצלה',  לו 
איתו. האם תוכל לגשת לשם בדחיפות?", ביקש 

האיש. 

מייד  רץ  הצרפתית,  דובר  הצעיר,  השליח 
מבוגר,  אדם  שם  "ראיתי  שקיבל.  לכתובת 
"כונני  דוד.  משחזר  ובוכה",  מכאבים  מתייסר 
הסוכר.  רמת  ואת  דמו  לחץ  את  בדקו  'הצלה' 
הם המליצו לו להתאשפז אך האיש סירב, והם 

עזבו. נשארתי בביתו".

בודד בארץ
'אני  ליבו:  על  אשר  את  דוד  לפני  שפך  האיש 
שתי  ליד  לחיות  כדי  מצרפת  עליתי  בודד. 
אחיותיי, אבל לפני שנתיים הלכו שתיהן לעולמן 
זו אחר זו, ומאז אני לבד". עוד סיפר כי בעבר 
לא  ומעולם  בצרפת,  מטוסים  במפעל  עבד 

התחתן.

תפילין.  להניח  לו  והציע  לעודדו  ניסה  הצעיר 
האיש נענה בשמחה, וגילה כי זה יותר משבעים 
מאוד  התרגש  "הוא  תפילין.  הניח  לא  שנה 

בשעת הנחת התפילין, ובפעם הראשונה הופיע 
זיק של שמחה ואושר בעיניו", מספר דוד. 

מלאך משמים
הזקן  את  יום  בכל  לבקר  הצעיר  נהג  מאז 
ודיברנו. הוא פרק  הצרפתי. "הנחתי לו תפילין 
לפניי הרבה מטעני בדידות", משתף דוד. "בכל 
פעם שנכנסתי לביתו חיבקני בחום, ואמר שאני 
הבריאותי  מצבו  משמים.  מלאך  כמו  בעבורו 
השתפר, ברוך השם. אני מביא לו תרופות מבית 
המרקחת, ומסייע לו בקניות ובעניינים אחרים".

יום אחד. "באחד  התפנית המפתיעה התרחשה 
מספר  אימי",  אליי  התקשרה  אצלו  מביקוריי 
דוד. "אמרתי לה שאני מבקר כעת יהודי מבוגר 
'לואי  התעניינה.  שמו?',  'מה  מצרפת.  עולה 
מבלי  העירה  אימא  השבתי.  פיטוסי',  )אלי( 
משים כי יש לנו קרובי משפחה ושמם פיטוסי. 
בליבי  ואמרתי  איתה  השיחה  את  סיימתי 

שאתקשר אליה מייד כשאצא מביתו". 

נפלאות ההשגחה
בינתיים שאל דוד את האיש אם הוא מכיר את 
הרהר  "לואי  אימו(.  )משפחת  אלוש  משפחת 
שגר  שמו,  אלוש  בן־דוד,  לו  שהיה  והשיב  רגע 
עמו בילדותו בעיר בג'איה באלג'יריה. במלחמת 

העולם השנייה נפל על ביתם פגז. כל דרי הבית 
ובת  לולוס  בן  ניצלו:  ילדים  שני  ורק  נהרגו 
אימי  במשפחת  שיש  ידעתי  נדרכתי.  ז'קלין. 
אימי  עם  קצר  בירור  אחרי  שמם.  שזה  שניים 
 — יותר  ולא  פחות  לא   — הוא  לואי  כי  התברר 

דודה של אימי!".

האיש  הגיב  לואי  לפני  הגילוי  את  חשף  כאשר 
בהלם מוחלט. הוא לא הצליח להוציא הגה מפיו 
"לא האמנתי  ושוב.  שוב  הצעיר  את  נישק  ורק 
שנשארו לי קרובי משפחה", מלמל. "בחודשים 
האחרונים זעקתי בכל לילה לאלוקים, שאין עוד 
אליי  והנה באת  אליו.  אותי  ושייקח  לחיי  טעם 
כמלאך משמים, ומתברר שאתה קרוב משפחתי. 

תפילתי נענתה!".

המענה המפתיע לזעקות הלילה

בכי של שמחה. לואי והשליח דוד שמאמה 

ברכה על הטלית
שאלה: האם שליח הציבור שמתעטף בטלית 
הדין  ומה  עליה?  מברך  הראשונות  בסליחות 
בשאר הימים, אם אומרים את הסליחות קודם 

שהאיר היום?

תשובה: נאמר בתורה )במדבר טו,לט(: "והיה לכם 
לציצית, וראיתם אותו", ודרשו חז"ל "פרט לְכסּות 
לילה". נחלקו הראשונים אם זמן הלבישה קובע, 
או תלוי לאיזה זמן הבגד מיוחד. לכן למעשה אין 
מברכים אלא כשלובשים ביום בגד המיוחד ליום 

)או ליום וללילה גם יחד(.

חברו  את  מכיר  שאדם  משעה  הוא  הברכה  זמן 
הרגיל עמו קצת במרחק ארבע אמות )כ־2 מטר(. 
רבים נוהגים על־פי ההנחה שזמן זה הוא כשעה 
אחת קודם זריחת השמש. בסוף היום אפשר לברך 

על הטלית רק עד תחילת השקיעה.

למנהג קהילות אשכנזיות רבות, וכן מנהג חב"ד, 
ל( )ובסמוך  אחר  הראשונות  הסליחות  נאמרות 
קודם  בבוקר   — הימים  ובשאר  הלילה,  חצות 

התפילה.

מפני  בלילה,  גם  בטלית  מתעטף  הציבור  שליח 
כבוד הציבור. בלילה לא יברך כלל, וביום — אם 
בעת  יברך  לא  האמור,  הזמן  קודם  מתעטף  הוא 
ימשמש   — הזמן  שכשיגיע  אלא  ההתעטפות, 
בציציותיו ויברך )ואינו צריך להתעטף אז מחדש(.

ודורש  שמחמיר  מי  האשכנזים  מהפוסקים  יש 
שבהגיע הזמן יתעטף שליח הציבור מחדש, ורק 

אז יברך, וכן כל מי שלבש טלית לפני הזמן.

בקהילות הספרדים בדרך כלל אין שליח הציבור 
מתעטף בטלית לאמירת הסליחות.

ושו"ע אדה"ז  יח ס"א,  סי'  מקורות: מנחות מג,א. שו"ע 
ס"ב וס"ז. סידור סוף הל' ציצית )בשו"ע החדש ח"א עמ' 
תרטז(. פסקי תשובות שם הע' 26. וראה ילקוט יוסף שם 

הע' א־ד. הזמנים בהלכה פכ"ג ס"ו.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה של שפע!

"
סליחות

קודם ראש השנה נהוג בקהילות ישראל 
לומר את ה'סליחות'.

נתגלה  הסליחות  שסוד  אומרים  חז"ל 
יודע שעתיד  "היה דוד המלך  לדוד המלך: 
יהיו  והקרבנות  חרב,  להיות  המקדש  בית 
בטלים... והיה דוד מצטער על ישראל, במה 
יתכפרו עוונותיהם. אמר לו הקב"ה... יעמדו 
לפניי באגודה אחת ויתוודו על עוֹונם, ויאמרו 

לפניי סדר סליחות, ואני אענה אותם". 
מידות  י"ג  אמירת  הוא  הסליחות  עיקר 

הרחמים: "ה' ה', א-ל רחום וחנון וגו'".

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
סטטן איילנד
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בחורף שעבר, חבר הקהילה היקר שלנו, מענדל 
לבוביצי, הלך לעולמו. תודה לכל מי שביקר אותו 

בזמן שהיה חולה והשתתף  בהלוויה,
יהי זכרו לברכה.

This past winter, our dear community 
member Mendel Lebovici a"h passed 
away. Thank you to everyone who visited 
him while he was ill and participated 
in escorting him at his funeral. May his 
memory be for a blessing.

 אנחנו נהנים משדרוגים
ושיפורים בבית חב"ד שלנו!

We are enjoying the upgrades 
and improvements in our  

Beit Chabad!

״אלו דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא ואלו הן: .. 
ביקור חולים .. והלוית המת״ )ברכות השחר(


