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מצורפת למדריך

ֵלַ֔ח ָלֶכ֔ם  ה ָאנִֹכי֔ שֹׁ ֔ ִהֵנּ
֔ה ַהָנִּב֔יא  ֵא֔ת ֵאִליָּ
ִלְפֵנ֔י ּבֹ֔וא יֹ֔ום ה׳ 
ַהָגּדֹ֔ול ְוַהּנֹוָרא׃

Leave above space 
empty for hanger hole
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שער  היוותה  במקווה  הטבילה 
העולם.  בריאת  מאז  להיטהרות 
שגורש  שאחרי  מספר  המדרש 
מגן העדן, אדם טבל מייד בנהר 
שזרם מן הגן. היה זה חלק בלתי 
בתשובה  החזרה  מתהליך  נפרד 

שלו, מן הניסיון שלו לשוב לשלמותו המקורית.
לפני הגילוי בסיני, כל היהודים קבלו פקודה לטבול כהכנה למפגש 

פנים אל פנים עם אלוקים.
שמשה  המפורסמת  מרים"  "באר  במדבר,  היהודים  מסע  בזמן 
כ"מקווה", והקדשתם של אהרן ובניו לכהונה צוינה על ידי טבילה 

במקווה.
לבית  להיכנס  שרצה  יהודי  כל  וכן  הכוהנים  המקדש,  בית  בימי 

האלוקים היו צריכים קודם כל לטבול במקווה.
ביום כיפור, היום הקדוש ביותר ליהודים, הכהן הגדול קיבל רשות 
המקדש,  שבבית  ביותר  הפנימי  לחדר  הקודשים,  לקודש  להיכנס 
שאליו אף אדם אחר לא יכל להיכנס. כניסתו לשם היוותה שיאו של 
היום שכלל סדרת תפילות שלאחר כל אחת מהן התרחשה טבילה 

במקווה.
רעיון המקווה הוא גם במוקד תהליך הטהרה שעובר אדם יהודי לפני 
שהוא מובא למנוחות ונשמתו עולה השמימה. לשם כך יוצקים מים 

על כל גוף הנפטר בדרך מסוימת מאוד, המשמשת לטיהור.
לשם  הוא  במקווה  לשימוש  ביותר  והנפוץ  החשוב  השימוש  אך 

טיהורה של האישה מטומאת נדה. 
יותר  גדולה  ממסגרת  חלק  מהווה  במקווה  הטבילה  האישה,  עבור 
הידועה בשם "טהרת המשפחה". ברוך השם לאחרי חמשה שנים של 
בניה ועשייה זכינו לברך על המוגמר והבנין הושלם עם פאר והדר.

עכשיו ציבור הנשים מוזמן לבוא ולהשתמש במקום.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה
הרב נחמן מרדכי הלוי סגל

משלוחי הרבי מליובאוויטש
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Yitzchak. Sezanayev, Vadim. Shabat, Tamir. Shahin. Shavit, Nisan. Shaool, Pinhas. Silberberg, Shalom. Silverman, 
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With great miracles and blessings, the Chabad 
Mikvah Tahara of Staten Island was dedicated this 
past summer and opened for use shortly before 
Rosh Hashana 5780. The new mikvah is beautiful, 
luxurious and a source of immense pride for our 
community. Our hope is that the mikvah will bring 
an increase in the commitment and observance 
of couples and families to the mitzvah of Taharat 
Hamishpacha/Family Purity. Taharat Hamishpacha 
is a chok, a mitzvah without a rationale. Tumah 
and Tahara (“impurity” and “purity”) are spiritual 
statuses and are unrelated to cleanliness. We observe 
this mitzvah because Hashem has commanded 
us to. It is through this mitzvah that we bring the 
Shechina (Hashem’s presence) into our marriages 
and homes. Taharat Hamishpacha is the manual the 
Torah has given us for a holy and sanctified marriage. 
Though we are not able to understand the reason 
for this mitzvah, nevertheless Taharat Hamishpacha 
is beneficial to us in many ways. The built-in cycle 
of closeness and separation is in harmony with our 
physical, emotional, psychological and spiritual 
selves. As it says in the Talmud: “The Torah separates 
the husband and wife during the time of her impurity 
in order to make her as desirable to him as the day 
of their wedding.” (Nidda 31:b). In the merit of the 
observance of Taharat Hamishpacha and adherence 
to all its details, may we be blessed with family 
harmony, healthy marriages and healthy children.

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

FROM THE CORRESPONDENCE OF THE 
LUBAVITCHER REBBE

WHY KEEP 
FAMILY PURITY?
… I will address myself at once to 
the essential point in your letter, and 
especially to the particular Mitzvah which 
is most essential for a happy married life, 
namely Taharas Hamishpocho.

… It is quite clear that G-d has given us 
the various commandments for our own 
sake and not in order to benefit Him. It is 
therefore clear what the sensible attitude 
towards the Mitzvot should be. If this is 
so with regard to any Mitzvah, how much 
more so with regard to the said Mitzvah 
of Taharas Hamishpocho, which has a 
direct bearing not only on the mutual 
happiness of the husband and wife, but 
also on the well-being and happiness 
of their offspring, their children and 
children’s children.

It is equally clear that parents are always 
anxious to do everything possible for 
their children, even if there is only a very 
small chance that their efforts would 
materialize, and even if these efforts 
entail considerable difficulties. How 
much more so in this case where the 
benefit to be derived is very great and 
lasting, while the sacrifice is negligible by 
comparison…

ב"ה, כ"ג טבת, ה'תשי"ז
ברוקלין, נ. י.

לכבוד ראשי הקהל, עיני העדה
דקהלה קדישא וחרדה אגאדיר יצ"ו

שלום וברכה!
טובה  הבשורה  עם  בדצמבר  מה-17  מכתבם  קבלתי  בנועם 
ומהודרה,  הטהורה  המקוה  של  הבנין  גמר  דבר  על  ומשמחת 
ואשר הרה"ח וו"ח אי"א בעל מרץ מטובי תלמידינו הרב עזריאל 
על  לברך  זכו  גם  הזה.  הרם  במפעל  החי'  הרוח  הי'  חייקין  שי' 

המוגמר בחנוכת בנין המקוה בשמיני לחודש טבת.
ויהי רצון מקדם שמייא שעם חנוכת הבנין תבוא התחלה טובה 
לחנוכה פנימית ועקרית, הוא חינוך נשי ובנות ישראל בשמירת 
יהודי במחנם  בית  בכל  והפצתם  דיני טהרת המשפחה בהידור 

הט' אין יוצאת מהכלל.
וידוע מאמר חכמינו ז"ל: "טהרה מביאה לידי... קדושה... לידי 
ישראל  בית  ובכל  בהם  ויתקיים  הקדש",  רוח  לידי  חסידות... 
ואת  וטהרתם...  טהורים  מים  עליכם  "וזרקתי  שכתוב  מקרא 
רוחי אתן בקרבכם... והייתם לי לעם ואנכי אהי' לכם לאלקים", 

בביאת גואל צדק במהרה בימינו.
בכבוד ובברכת הצלחה

דבר השליח
מזמור שיר 

חנוכת הבית

דברי הרבי מליובאוויטש

THE COMMANDMENT OF 
TAHARAT HAMISHPACHA

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

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

MINCHA מנחה
 שעון קיץ - בזמנה

שעון חורף - אחרי תפילת מוסף

ARVIT ערבית
עם צאת השבת

At Shabbat’s conclusion 

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 
Monday 8:30pm יום שני

ב״ה
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ENCLOSED!

בית חב"ד מזמין אתכם 
להתוועדות חסידית לכבוד

י' שבט 
 יום קבלת הנשיאות 
של הרבי מליובאוויטש

Chabad Israel Center invites you
to a Farbreingen in honor of

Yud (10th) Shevat 
Marking the anniversary of the 

leadership of the Lubavitcher Rebbe,  
Rabbi Menachem M. Schneerson

יום שלישי אור לי' שבט תשע"ט
Tuesday, January 15, 2019
Chabad Israel Center
44 Brunswick Street, Staten Island

8:00pm

Light Refreshments
Music of heartfelt Chabbad 

Niggunim (melodies)

מרצה אורח
Special Guest Speaker

ב"ה

For more information, 
please call 718-761-4483
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ואלו יעמדו על הברכה
THANK YOU TO EVERYONE WHO PARTNERED WITH US IN BUILDING 

THE CHABAD MIKVAH TAHARA OF STATEN ISLAND, NY
WE APOLOGIZE FOR ANY MISTAKES OR OMISSIONS.
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M
any 

questions 
surrounded 

the 
future of the C

habad-Lubavitch branch 
of H

asidism
 after the histalkut of its 

seventh and nal leader—
“the R

ebbe,” 
R

abbi M
enachem

 M
endel Schneerson—

on June 12, 1994. Schneerson had no 
children, and no successor w

as nam
ed. 

B
ut 22 years later, C

habad is not only 
alive but w

ell. C
habad has a presence 

in in 48 states and about 80 countries 
w

orldw
ide. The Lubavitcher R

ebbe, R
abbi M

enachem
 M

endel 
Schneerson, the seventh leader in the C

habad-Lubavitch 
dynasty, is considered to have been the m

ost phenom
enal 

Jew
ish personality of m

odern tim
es. To hundreds of thousands 

of follow
ers and m

illions of sym
pathizers and adm

irers around 
the w

orld, he w
as -- and still is -- "the R

ebbe," undoubtedly, 
the one individual m

ore than any other singularly responsible 
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PREPARATION ROOM 3 חדר הכנה
DEDICATED BY RABBI & REBBETZIN YITZCHAK RAITPORT

שיחת השבוע, לחיים 
וואסחושדניה

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

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

החיים להצלחתם או לזכר הנפטרים לעילוי נשמתם.
לתיאום  או  בחירתך  בשפת  הגליון  את  לקבל  בכדי 
הקדשה לשבוע המועדף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.
שנת  של  לתורמים  תודה  מצוה.  עושי  לפרסם  מצוה 

תשע"ט:
האזינו-  פרשת  שאול.  ורחל  פנחס   - וילך  פרשת 

פרשת  מארקמן.  סוזן  שרה 
מאיר  בנימין  בראשית- 
רומן  נח-  פרשת  גרין.  ע”ה 
לך- פרשת  איזיוב.  ולובא 
לך – טעמא וואקער. פרשת 
הכהן  חיים  משה  וירא- 
חיי  פרשת  גוטמן.  ורחל 
דובב.  ומלכה  ארי  שרה- 
מוטי  תולדות-  פרשת 
פרשת  פייגנבלט.  ופרידה 
פרשת  קרן.  אופיר  ויצא- 
ומרים  שלמה  וישלח- 
משה  וישב-  פרשת  סופר. 
 - מקץ  פרשת  אהרונסון. 
שמשון ויונה זייאנץ. פרשת 
ויגש- מיכאל הכהן ושושנה 

ובלה  שמעון  ויחי-  פרשת  כהן. 
סופר. פרשת שמות- אפרים ואורית 

יקיר. פרשת וארא – מיכאל וגבריאלה דיזנהויז-גאטו. 
פרשת בא- משפחת בנימין ע”ה גרין. פרשת בשלח- 
דר’  יתרו-  פרשת  סגל.  וחי’ה  הלוי  מרדכי  נחמן  הרב 
אליהו וסוזן קפסטיק. פרשת משפטים – עופר ומאי’ה 
פרשת  ואלינור פאסו.  חיים  תרומה-  פרשת  נחמיאס. 
תצווה - טעמא וואקער. פרשת תישא - איתן וירדנה 
שפיגל,  ולאה  צבי  דניאל   – ויקהל  פרשת  רוטשילד. 
ויקרא  פרשת  - דניאל ושרה אליזירוב  פקודי  פרשת 
-אילן נבון. פרשת צו- שמואל ושושנה שוסטר. פרשת 
שמיני- יצחק וגלית טוויזר. פרשת תזריע – משפחת 
חג  פיין.  -משפחת  מצורע  פרשת  גרין.  ע”ה  בנימין 
הפסח- עופר ומאי’ה נחמיאס. שביעי של פסח- שרה 
פרשת  איזיוב.  ולובא  רומן  אחרי-  פרשת  מארקמן 
רוני   – אמור  פרשת  מימון.  ושרלי  אסי  קדושים- 
ושמחה שנקמן. פרשת בהר– משה אהרונסון. פרשת 
במדבר-  פרשת  רוטשילד.  וירדנה  איתן  בחוקותי- 
יצחק וגלית טוויזר. פרשת נשא- הרב יוחנן ושטרנא 
עברי. פרשת בהעלותך-יעקב ורחל בן-אלטבה. פרשת 
שלח- גבריאל ולימור סכף.פרשת קורח-שמעון ובלה 
בלק-  פרשת  מרציאנו.  יוסף   – חוקת  פרשת  סופר. 
כהן  רוחמה   – פינחס  פרשת  רוטשילד.  וירדנה  איתן 
פריד.פרשת מטות- מסעי- שמואל ורינה איס. פרשת 
דברים-צביקה ואבלין האופטמן. פרשת ואתחנן- דר’ 
אליהו וסוזן קפסטיק. פרשת עקב- שמעון ובלה סופר. 
פרשת ראה- מוטי ופרידה פיגנבלט. פרשת שופטים-
נעמי פיאסטרו. פרשת כי תצא-מיכל טישלר. פרשת 
כי-תבוא- שמואל ורחל רפאילוב. 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 5779.

Vayelech– Pinchas & Rachel Shaool, 
Haazinu- Susan Markman, Bereishit 
– Bruce Green a”h, Noach- Roman 
& Luba Izayayev, Lech-Lecha – Tami 
Walker, Vayera- Moshe Chaim & Rachel 
Guttman, Chayei Sorah – Dr. 
Ari & Milena Dubov, 
Toldot – Motti & Freida 
Feigenblatt, Vayeitzei –
Ofir Keren, Vayishlach 
– Shlomo & Miryam 
Soyfer, Vayeshev –
Moshe Aronson, Miketz 
– Shimshon & Tanya 
Zajac, Vayigash – Mark 
& Shoshana Cohen, 
Vayechi—Shimon & 
Bella Soyfer, Shmot – 
Phillip & Orit Jackier, 
Va’era - Michael Gatto 
& Gavi Disenhouse, Bo - In 
memory of Bruce Green a”h, Beshalach 
–Rabbi Nachman & Chaya Segal, Yitro 
- Dr. Eli & Susan Kopstick, Mishpatim 
– Ofer & Maya Nacmias, Terumah 
– Victor & Eleanor Pesso, Tetzaveh - 
Tami Walker, Ki Tisa – Etan & Yardena 
Rothschild, Vayakhel – Danny & Alecia 
Spiegel, Pekudei- Daniel & Angela 
Elizirov, Vayikara  -Ilan Navon, Tzav – 
Sam & Shoshana Shuster, Shmini – Itzik 
& Galit Twizer, Tazria - In memory of 
Bruce Green a”h, Metzora – Anonymous, 
Pesach - Ofer & Maya Nacmias, 7th day 
of Pesach - Susan Markman, Acharei 
- Roman & Luba Izyayev, Kedoshim - 
Asi & Shirley Maimon, Emor – Ronnie 
& Gladys Shenkman, Behar- Moshe 
Aronson, Bechukotai – Etan & Yardena 
Rothschild, Bamidbar– Itzik & Galit 
Twizer, Nasso - Rabbi Yochanan & 
Sterna Ivry, Behaalotecha – Yaakov & 
Rachel Ben-Altabe, Shelach – Gabriel & 
Limor Skaff, Korach – Shimon & Bella 
Soyfer, Chukat – Jeffrey Marciano, Balak 
– Etan & Yardena Rothschild, Pinchas – 
Ruchama Cohen Fried, Matot & Maasei– 
Shmulik and Rina Iss, Devorim – Zvika 
& Evelyne Hauptman, Va’etchanan – Dr. 
Eli & Susan Kopstick, Eikev – Shimon 
& Bella Soyfer, Reeh – Motti & Frieda 
Feigenblat, Shoftim – Naomi Poyastro, Ki 
Teitzei – Michele Tischler, Ki Tavo – Sam 
& Regina Refailiov, 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.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1652 מס'  גיליון  ׀   31.8.18 ׀  התשע"ח  באלול  כ'  ׀  תבוא  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

פרקי אבות: פרקים ג-ד

לתת את הדעת על הדברים החשובים בחיים. סליחות במוסקווה )צילום: לוי נזרוב(

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב

עורך: מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי: המרכז לעזרי שליחות

ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :פקס' 9606169־03 • דוא"ל
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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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LOBBY כניסהPREPARATION ROOM 2 חדר הכנה

אוצר מי גשמים
RAIN RESERVOIR ROOM

פרוזדור
HALLWAY

חב״ד מקווה טהרה
CHABAD MIKVAH 

TAHARA 

RECEPTION ROOM חדר קבלה

NETILAT YADAYIM SINK כיור נטילת ידים

DEDICATED BY ELISHIS FAMILYחדר טהרת מיכאל

IMMERSION ROOM חדר הטבילהDEDICATED BY NISSIM FAMILY

PREPARATION ROOM 1 חדר הכנהDEDICATED BY SOYFER FAMILY

DEDICATED BY SZMIGIELSKI FAMILY
DEDICATED BY 
SKAFF FAMILY

DEDICATED BY:
MR. EFRAIM ANHZIGER

TRENK FAMILY
MIKVAH USA

DEDICATED BY BRAM FAMILY

DEDICATED BY GOLDIN FAMILY


