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גיליון מספר 1

יו"ל על ידי ארגון 'התאחדות החסידים לקבלת 
פני משיח'
אלול תשפ"א

 ת.ד. 6465 צפת 13103, טלפון: 058-460-1770,
info@hisachdus.com :כתובת אימייל

פסיכולוגים במקום משפיעים, 
הייתכן? ר' זושא עונה

הרב זושא פוזנר, מהמשפיעים ואנשי החינוך 
הותיקים בחב"ד  בראיון סוער • למי הוא נותן גב, 
מה אמר כשנחשף באלימות מילולית כלפי העובד 

שלו ומה הפירוש של "קליימקע" • מיוחד

הרבי גילה את סוד הנתונים נחשפים
העשירות; כך תעשו 

את זה
הרבי הבטיח - ומקיים: עוד ועוד חסידים 

מנסים מידי מוצאי שבת מברכים תשרי את 
הסגולה הפלאית של הרבי ורואים ישועות • 

מה הוא הפלעדזש? הסיפורים נחשפים

בשנה החולפת קיבלו 1,053 משפחות 
מאנ"ש סיוע כספי מקרן הצדקה של 
'התאחדות החסידים' • מה ביקשה 
האלמנה? • ומה הקריטריונים? • 

הסיפור המלא, עמוד 2

"כשיהודי מחליט לתת צדקה, שבגשמיות - בעת מעשה - אין שום פתח ואופן לתרום את הסכום, פותח לו הקב"ה צינור חדש שיוכל לקיים את החלטתו הטובה במילואה - ומתוך שמחה וטוב לבב"

ב"ה

ח"י
להחיות!

במשך 18 שנים פועל ארגון 'התאחדות 
החסידים לקבלת פני משיח' בכרם חב"ד, 

מחדיר חיות, אור וחום התקשרותי, 
מסייע לאנ"ש בגשמיות וברוחניות, מקיים 

התוועדויות, אירועים, ימי עיון ומערך 
הוצאה לאור • אחרי עוד שנה גדושה 
בפעילות - הנה הצצה קטנה למהפכה 

הגדולה • כל הפרטים

ידיעות לסיכום שנת תשפ"א במשפחת ליובאוויטש 
המקושרים לנשיא דורנו משיח צדקנו

ַ
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 פוקחים
את

העיניים

לרבי,  ההתקשרות  חיזוק 
התוועדויות  תורניות,  פעילויות 
חשובים  דברים  הם  והגרלות 
היא  חשובה  פחות  לא  אבל   –
למשפחות  הכלכלית  העזרה 
קריסתן  את  למנוע  כדי  אנ"ש, 
 1,053 קיבלו  החולפת  בשנה   •
רווח משפחות מאנ"ש  להשאיר 
סיוע כספי מ'קרן שלמה ומשה' 
שעל ידי 'התאחדות החסידים' • 
וקמפיין "לפקוח עיניים" הדרמטי 

עזר למאות משפחות נוספות

זמן קצר לפני חצות הלילה, שבוע לפני חג הפסח האחרון, 
צלצל הטלפון במוקד 'התאחדות' הפעיל 24 שעות ביממה.

על הקו: אלמנה מאנ"ש.

היא דיברה ובכתה והתקשה להשלים את המשפט, אבל 
בסופו של דבר אמרה את שעל ליבה: "אין לי כסף לסעודת 
החג. אין לי משפחה בארץ – והשכנים שלי בטוחים שאני 

מסודרת כלכלית. שמעתי על 'קרן חסדי שלמה ומשה' 
שלכם. אתם המוצא האחרון שלי".

למחרת, ב-9 בבוקר, כבר הייתה בחשבון הבנק שלה 
העברה על סך 1,500 שקלים.

ובנה  היא  הסבו  הסדר,  בליל  כך,  אחר  שעות  כמה 
מעט  שהשכיח  בכל-טוב,  ומלא  ערוך  שולחן  סביב 
מזון  רכשו  הם  הכסף  ביתרת  היום-יום.  תלאות  את 
שהספיק לשבועיים נוספים והשלימו את החוב לבעל 

הדירה.

סיוע  לקבל  1,053, שזכו  רק משפחה אחת, מתוך  זו 
החסידים'.  'התאחדות  של  המיוחדת  מהקופה  כלכלי 
כדי לסבר את האוזן, בשנה הקודמת, תש"פ, חולק סיוע 

ל-139 משפחות. 

•

האלמנה שהתקשרה ל'התאחדות' אינה לבד: בערב פורים 
ל-846  שקלים  מיליון  כחצי  הקרן  חילקה  פסח  ובערב 
משפחות: אברכי משי שתורתם אומנותם, מגידי שיעור, 
כל  ושכירים.  לסחרור  שנקלעו  עסק  בעלי  הרבי,  שלוחי 
אשר בשם אנ"ש יכונה ופנה לסיוע – קיבל אותו; בערב 
את  להעביר  ב'התאחדות'  ברורה  הנחייה  ניתנה  פורים 

התרומות "בו ביום" ולא להתמהמה אפילו רגע אחד.

רק  לא  למהפכה  גרמה  החסידים'  'התאחדות  למעשה, 
בנושא התורני בקרב אנ"ש, ולא רק בנושא ההתקשרות. 
אינם  שהם  לחסידים  מוכיחה  החסידים'  'התאחדות 
גם   – תמיד  מאוחדים  שכולנו  לבד,  לא  שהם  בודדים, 
בעת צרה רח"ל; שאנשים-אחים אנחנו. השנה האחרונה 

הייתה מאוד לא פשוטה למשפחות רבות, בגלל המגפה. 
לחל"ת.  הוצאו  אחרים  פוטרו,  אנשים  קרסו,  עסקים 
האופק הכלכלי היה קודר בעבור רבים – ולמרות המאמץ 
האדיר והקושי הרב בגיוס תרומות בתקופה הזו, הרגשנו 
שאנחנו לא יכולים לעמוד מנגד. גיבשנו קריטריונים לסיוע 
וכל בקשה נבחנת ומאושרת בהתאם, כמובן תוך שמירה 
בקרן.  מספרים  גדולה",  חסידים  ובאהבת  הפרטיות  על 
השנה, בנוסף למענק כספי, בקרן החלו לחלק גם עופות 

כמובן  נזקקות.  למשפחות 
בליווי  נעשות  שההוצאות 

רבה  אלה  היו  בתחילה  ומשפיעים:  רבנים  של  ופיקוח 
של בני ברק, הגאון החסיד הרב יצחק-אייזיק לנדא והרב 
שלמה-זלמן לבקיבקר ומשנת תשע"ט הצטרפו לפיקוח, 
הרב גדליהו אקסלרוד והרב משה קורנוויץ  מרבני 'מכון 

הלכה חב"ד'.

•

החסידים'  'התאחדות  יצאה  האחרונה  השנה  במהלך 
בקמפיין ענק בקהילות אנ"ש תחת הכותרת "לפקוח 
את העיניים". במשך שבוע שלם זו הייתה שיחת היום 
הדורש  בקמפיין  שמדובר  סברו  ורבים  אנ"ש  בריכוזי 
התקשרות לרבי או מיזם התחזקות רוחני כזה או אחר.

הקמפיין  מעל  הלוט  הוסר  מתח  של  שבוע  אחרי 
האם  תבדקו  העיניים;  את  תפתחו  פשוט  המסתורי: 
שלכם  המשפחה  קרוב  האם  כלכלית,  מסתדר  השכן 
יצליח לקנות את צרכי החג, האם לחבר יש כסף לקנות 
כפשוטה,  נפשות  בהצלת  לפעמים  "מדובר  במכולת. 
שנדרש  מה  כל  לפעמים  שטיקים.  ובלי  טריקים  בלי 
הוא פשוט לפתוח את העיניים ולראות מה חסר ליהודי 
אחר. אם אתם מצליחים לסייע לו בעצמכם, או על ידי גיוס 
מכר נוסף, מה טוב – ואם לא, תפנו אלינו ונסייע בעז"ה", 
אומרים ב'קרן שלמה ומשה', "המטרה שלנו היא לדאוג 
בדרך של כבוד – ובפרט למשפחות שמתביישות לבקש. זו 
זכות אדירה להיות שותפים במצווה הגדולה הזו – ובטוחים 
אנו שהרבי מלך המשיח רווה נחת כשהוא רואה את הדאגה 
שלנו, בניו, זה לזה. זה הביטוי הכי פשוט ואמיתי ל'חסידים 

איין משפחה'".

חצי מיליון 1,053
שקלים 

סיוע 
כספי 
בכבוד משפחות 

שקיבלו
סיוע

ְקליימקע

סיוע 
כלכלי

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים

 "כאשר יהודי מקבל על עצמו לתת סכום גדול לצדקה – עוזר לו הקב"ה ומסייע בידו"

החג  צרכי  בנתינת  להוסיף  וצריך  "יכול 
לפני  עוד  והחומש(  המעשר  על  )נוסף 
ההוספה בברכתו של הקב"ה וככל שירבה 
יותר  תגדל  החג,  צרכי  בנתינת  להוסיף 
מופלגה"  בעשירות  הקב"ה  של  ברכתו 

)ש"פ ויקרא תשנ"א(

 "קליימקע",
אלול ה'תשפ"א

מנדי  וייעוץ:  עריכה 
ריזל  יו"ל על-ידי ארגון 
החסידים  'התאחדות 

לקבלת פני משיח' 

אמונה  מטרותינו: 
על-פי  והתנהגות 
נאמנות  ושו"ע,  תורה 
בכל  והתקשרות  לרבי 
בין  הנהגה  הנפש,  נימי 
משפחה,  כבני  חסידים 
 – האחר  בצרכי  הכרה 

בגשמיות וברוחניות

'התאחדות  צוות 
הרב  הרה"ח  החסידים': 
יו"ר  מיודובניק,  עופר 
משה  הרב   | ההנהלה 
 | הנהלה  חבר  עבאד, 
קופצ'יק,  ראובן  הרב 
לוי  הרב   | הנהלה  חבר 
הנהלה,  חבר  נחשון, 
מענדל  מנחם  הרב 
הנהלה  חבר  הראל, 
יהודא  שמעון  הרב   |
פיזם,  )שימעל'ה( 
לרנר,  לוי  הרב   | מנכ"ל 
יעקב  הרב   | סמנכ"ל 
תוכן  אחראי  לנדא, 
שחר,  שניאור  הרב   |
הרב   | סניפים  אחראי 
אחראי  תמרין,  מנדי 
שלום- הרב   | תכניות 

אחראי  קרוגליאק,  זאב 
שלום- הרב   | אירועים 

אחראי  שארף,  דב 
אריה- הרב   | פעילות 

לייב קפלן, מנהל מרכזי 
 | 'מאושרים  לימודים 
מוצני,  אריה  ד"ר  הרב 
טיפולים  מרכזי  מנהל 
זלמן  הרב   | מאושרים 
הנהלת  ברנשטיין, 
 | ומשרד  חשבונות 
חנוך  ד"ר  הרב  היגוי: 
חיים- הרב  מידובניק, 

הרב  שפרינגר,  הלל 
יוסף  הרב  מאירי,  משה 
כללי,  ייעוץ   | דניאל 
וגיוס  אסטרטגיה 
שניאור  הרב  המונים: 
גיוס  יעוץ   | בורקיס 
מנדי  הרב  משאבים: 
שירות  ייעוץ   | וולוסוב 
לקוחות: ד"ר יניב זייד | 
משאבים:  פיתוח  ייעוץ 

מר זאב פרץ

התקשרות:  פרטי 
ת.ד.   - דואר  למשלוח 
 ,13103 צפת   6465
 058-460-1770 טלפון: 

כתובת אימייל:

info@hisachdus.com
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"9 שנים לא הייתה 
לי אפשרות כלכלית 

לנסוע לרבי – תודה על 
הזכייה!"

או  חסיד  כל  אצל  יותר  וחשוב  משמח  דבר  שאין  נדמה 
זכית  המילים:   3 את  לשמוע  מאשר  הוא,  באשר  "מקורב" 

בכרטיס לרבי!

במשך 13 שנים, מידי חודש, מצלצל הטלפון של חסיד חב"ד 
שעולה בגורל ומעבר לקו הוא שומע את את קולו של הרב 
שימעל'ה פיזם, שאומר בהתרגשות: "מדברים מ'התאחדות 

החסידים', זכית בכרטיס טיסה לרבי!".

בחודש אלול הוגרל הכרטיס ה-186. "מדובר באנ"שים שזכו 
לקשר את ציבור אנ"ש בארץ הקודש בחיבור נצחי ל-770, 
בית משיח, וידועים דבריו של הרבי מלך המשיח שהזוכה הוא 
הנציג של כלל המשתתפים. מדובר מידי חודש בחודשו בנציג 

של אלפי חסידים שזוכה להגיע לד' אמות של נשיא הדור.

'בוחר  שהרבי  איך  בחוש,  "רואים  כי  אומרים  ב'התאחדות' 
בפינצטה' את הזוכים. פעם מדובר ב'מקורב' שהיה חייב חיזוק 
רוחני, פעם בחסיד שזה זמן רב לא יכול היה להגיע אל הרבי 
בעקבות מצב כלכלי דחוק במיוחד ופעם באדם שקיבל יממה 
קודם לכן החלטה טובה. אחת השיחות המרגשות הייתה עם 

חסיד מוכר מהדרום שחשף בשיחת הטלפון שבה הודיעו לו 
על זכייתו כי '9 שנים לא הייתה לי אפשרות כלכלית לנסוע 
לרבי'. זה פשוט מרגש כל פעם מחדש לראות ולשמוע את 

ההתלהבות והשמחה העצומה של הזוכים".

במסלול  חברים  החודשים  בהגרלה  המשתתפים  אלפי 
לפעולות  שותפים  הופכים  הם  שבהם  השונים  התרומה 
למגזין  מינוי  מקבלים  החסידים',  'התאחדות  של  הכבירות 

החודשי 'דרך המלך' וכמובן נכנסים להגרלה. 

במסלול 'שייכים' – החל מ-28 ₪ בחודש בלבד, זוכים במינוי 
ובכרטיס הגרלה.

במסלול 'מקושרים' – החל מ- 48 ₪ בחודש. הזוכה מקבל גם 
2 ימי אירוח בקראון הייטס, מינוי על 'דרך המלך' וזיכוי למינוי 

עבור ידיד שתבחרו ללא עלות.

במסלול 'מאוחדים' – החל מ-118 ₪ בחודש, הזוכה בגורל 
יקבל 2 כרטיסי טיסה לרבי + 5 ימי אירוח! וזאת, בנוסף למינוי 

ולאפשרות לשלוח את המגזין כמתנה ל-3 חברים נוספים.

 לפרטים והצטרפות: 058-4607-770

חודש תשרי: ר' עידן מגור, בית חנניה

חודש חשוון: ר' אריה שופט, הרצליה

חודש כסלו: ר' גיל קלימיאן, הרצליה

חודש טבת: ר' מוטי סבן, רחובות

חודש שבט: ר' חיים וייס, ביתר עילית

חודש אדר: הרב מ"מ הלפרין, צפת 

חודש ניסן: ר' אליהו אדרי, תל ציון

חודש אייר: ר' ראובן בבאי, נחלת הר חב"ד

חודש סיוון: ר' מנחם מענדל אושקי, נתניה

חודש תמוז: הרב דוד ועקנין, מנחמיה 

חודש אב: ר' מנדי שוחט, קריית מלאכי

חודש אלול: ר' מישאל ארונסון פתח תקוה

שמות הזוכים בגורל בשנת תשפ"א:

קרוב ל-200 )!( כרטיסי טיסה לנסיעה לרבי הוגרלו עד כה, חודש אחרי חודש, 
פעם,  לא   • החסידים'  'התאחדות  של  החודשית  ההגרלה  פרויקט  במסגרת 
הזוכים מוחים דמעת התרגשות ומספרים שזה זמן רב שלא יכלו לטוס מסיבה 

כלכלית – "ונראה שהרבי פשוט דואג לנו ומזמין אותנו"

אלפי חסידים 
שמשתתפים 

בהגרלה
13

שנים
186

זוכים
3

מסלולי הגרלה

זוכה 
בגורל

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים

 "לאחר שקיבל על עצמו החלטה זו – שאז בוודאי יקיימנה בפועל"

קבוצת פרסונל, 
המתמקדת בתכנון 

פיננסי, השקעות נדל"ן 
 וניהול מיזמי נדל"ן

מברכת את 
באי הועידה, 

בברכת הצלחה 
בהשקעות 

המשמעותיות
של החיים.

ב"ה

בית להשקעות חכמות

קבוצת פרסונל, 
המתמקדת בתכנון 

פיננסי, השקעות נדל"ן 
 וניהול מיזמי נדל"ן

מברכת את 
באי הועידה, 

בברכת הצלחה 
בהשקעות 

המשמעותיות
של החיים.

ב"ה

בית להשקעות חכמות

קבוצת פרסונל, 
המתמקדת בתכנון 

פיננסי, השקעות נדל"ן 
 וניהול מיזמי נדל"ן

מברכת את 
באי הועידה, 

בברכת הצלחה 
בהשקעות 

המשמעותיות
של החיים.

ב"ה

בית להשקעות חכמות
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בשנות הל"מדים היה בחור ישראלי שלמד ב-770  
 - חיינו'  ב'בית  המוכרות  מהדמויות  הוא  היום   –
שהנהלת הישיבה ביקשה להוציא אותו מהמסגרת 

והרבי ביקש לקרוא אותו אליו לחדרו הק'. 

כשנכנס, הרבי אמר לו "אני מבקש שבמשך שבוע, 
תלמד מדי יום חמש דקות בלבד. אם אתה רוצה 
אותי".  ותשאל  אלי  תכנס  שבוע  בעוד  להוסיף, 
חמש  למד  הרבי;  כהוראת  ועשה  הסכים  הבחור 
היה  אם  גם  הללו,  הדקות  וכשהסתיימו  דקות, 
חייב  היה  המשנה,  באמצע  או  הפסוק  באמצע 
לסגור את הספר; כך הרי אמר הרבי: חמש דקות…

'יסכים'  שהרבי  וביקש  לרבי  נכנס  אחרי  שבוע 
לו עוד כמה דקות… הרבי מלך המשיח אמר לו 
שהוא יכול להוסיף כראות עיניו.. הבחור אכן נכנס 
ללימוד שלא בערך, מתוך חיות! נתבונן מה קרה 
כאן? מה השתנה אצלו? הרבי מיקד אותו ועזר לו 
להתרומם מהמחסומים הפנימיים, ופיתח בו את 
חוש ההתעניינות; את הסקרנות, וזה גרם להנעת 

כח התענוג שלו שיהיה בהבנת התורה.

אדם  על  עבורנו:  גדול  אור  שופך  הזה  הסיפור 
לעשות פעולה קטנה. אם התחלת לבצע פעולה 
כלשהי, אתה יודע שמשהו קורה פה באמת. קבל 
תוכני  דיבור  יום עם חברך  בכל  לדבר  על עצמך 
לב  בשימת  לקרוא  תחליט  דקות.  חמש  במשך 
קבועות  דקות  עשר  להקדיש  יום',  ה'היום  את 
ללימוד שיחה של הרבי עם חבר, עם אשתך, עם 
הילד שלך. ואם אין לך – התוועד עם עצמך. רואים 
במוחש שכאשר יהודי מתוועד, הוא מקבל כוחות 

איתם הוא מייצר שינויים.

לבצע:  צריכים  שאנחנו  הראשונה  הפסיעה  זו 
על  בפתיחות  ולדבר  לשבת  להתוועד.  פשוט 
נקודות החשובות או המעיקות עלינו. זו המהות 
יושבים  חסידים  כאשר  חסידית,  התוועדות  של 
שהילדים  רואה  אבא  כאשר  זה.  עם  זה  באהבה 

יושבים יחד באהבה, הוא משפיע להם מכל טוב.

גם משהו מעשי  יום  בכל  עלינו לעשות  וכמובן, 
בעניין משיח. אתה הולך בסוּפר, אתה פוגש יהודי, 
אמור לו בפשטות עם חיוך 'הרבי אומר שזה זמן 

של משיח'.

החלון המנופץ ברחוב רבי עקיבא בבני ברק

שבימינו  אמר  הרבי  תשנ"ב  השלוחים  בכינוס 
תורה  על  הזולת  עם  לדבר  קל  כמה  עד  רואים 
ומצוות ולהחדיר בו שכנה באה הגאולה. אני רוצה 
להזכיר שבאותן שנים, לחב"דניק היה קשה ללכת 
ברק  לבני  אחי  עם  שהגעתי  זכורני  ברק…  בבני 
כשחזרנו  עקיבא'.  'רבי  ברחוב  הרכב  את  והחנינו 
שהיה  המשיח'  לביאת  'היכונו  השלט  את  ראינו 
על הרכב, מנופץ. ואף על פי כן הרבי אמר אז שקל 

לדבר עם יהודי על ענייני אמונה.

אם כך היה אז – על אחת כמה בימינו אלה, שלדבר 
זה קלי קלות.  ועל גאולה,  עם הזולת על משיח 
הרבי רוצה שתדבר עם יהודי ותסביר לו שזה זמן 
של משיח, והוא צריך לחיות עם זה… צריך שלא 

יעבור יום שלא דיברת עם יהודי על משיח.

תן  הבא',  'ברוך  של  מדבקות  כמה  לכיס  תכניס 
לזירוז  טוב  מעשה  לעשות  אותו  ותעורר  לזולת 

הגאולה… ככה מצליחים לזוז.

לאחרונה שוחחתי עם הרב פנחס קדיש מרחובות, 
הוא  'התאחדות'.  מבית  חב"ד'  הלכה  'מכון  חבר 
לאחד  הולדת  יום  חגגו  שלו  שבקהילה  לי  סיפר 
הספר  את  לו  לתת  "החלטתי  הקהילה.  מבני 
'חשיבה גאולתית' של הרב נוטיק ע"ה שהתאחדות 
"אותו  קדיש.  הרב  לי  סיפר  כך  לאור",  הוציאה 
אלי  התקשר  בחייו,  רבים  קשיים  שחווה  יהודי 
בחזרה למחרת ואמר לי 'הספר הזה משנה את כל 

ההסתכלות שלי על מציאות החיים".

קשיים  עם  מאנ"ש,  שאינו  אדם  לב!  שימו 
והתמודדויות לא פשוטות, קרא את הספר לילה 

אחד וכבר החשיבה שלו השתנתה.

יכול להעיד שהספר הזה עורר יהודים רבים  אני 
החיים  מציאות  על  ולהסתכל  גאולה  לחיות 
לאחר  מגיע  זאת  כל  גאולה.  של  במשקפיים 

בעבודה קלה מצדנו.

אז אם אתה שואל את עצמך ''מה אני עושה מחר 
בבוקר'' – כל אחד יכול לקחת את הספר 'חשיבה 
גאולתית', או 'ענינו של משיח', או כל ספר אחר 
על גאולה או על הרבי, ולקרוא בו. זה מחולל שינוי; 
זה מכניס למוח רעיונות של גאולה, וזה משנה את 

התודעה, זה משנה אותך מבפנים.

אנשי החיל של הרבי!

אנחנו  ולפיכך,  הרבי.  של  החיל  אנשי  אנחנו 
חייבים לנצח - וכבר מנצחים את הגלות, משום 
ספק  אין  כך,  וכשזה  שלנו,  בתודעה  שינוי  שיש 
שננצח במלחמתו של הרבי. עצם הידיעה שאנחנו 
פנימית.  רוממות  כבר מעניקה הרגשת  מנצחים, 
יש לו  משל לאדם עני שמתוודע לכך שפתאום 
מליון דולר; גם אם טרם ראה אותם, עצם הידיעה 
שיש לו וזה אמור להגיע אליו משנה את חייו. מה 

השתנה? ההרגשה.

זו צריכה להיות ההרגשה של כל חסיד, כל אחד 
מאתנו!

מעשי,  לשינוי  המפתח  הוא  התודעתי  השינוי 
ומשם לשינוי העולם כולו. אדם שאמרו לו שהוא 
לא יוצלח, לא מסוגל, ופתאום מישהו בא ומראה 
לו 'אתה כן יכול, אתה כן מסוגל', ואז הוא חווה 
חוויית הצלחה והוא קולט שהוא כן יכול, כתוצאה 
מכך הוא מתמלא בשמחה ובסיפוק אישי אדיר, 

וזה מניע אותו להמשיך ולהתקדם!

שחינכו  מה  כל  את  לוקח  המשיח  מלך  הרבי 
אותנו בדורות הקודמים, ואומר לנו 'אתם יכולים 
להצליח, מעשה אחד, דיבור אחד ואפילו מחשבה 

אחת, משנה את המציאות כולה'.

אסור לדרוך במקום - עלינו להתקדם!

הרבי מלמד אותנו שבכל תחום שהוא, לא קיימת 
מציאות של "דריכה במקום". השאיפה להתקדם 
ולהתפתח מוטמעת בכל אדם בטבעו, והיא המצב 
הנורמלי והפשוט. המדרגה שאחזנו בה אתמול - 
בחינוך  שבדור,  למשה  בהתקשרות  ה',  בעבודת 
טובה  הייתה  ועוד,  המעיינות  בהפצת  הילדים, 
לאתמול. היום ישנם כוחות חדשים ויעדים חדשים 

שצריך לכבוש.

וגם  ברוחניות  החדשים,  היעדים  אל  להגיע  כדי 
יותר  ללמוד  כדי  אליהם:  לכוון  צריך  בגשמיות, 
יותר  אלמד  שהשנה  להחליט  עליי  חסידות 
חסידות; כדי להתחזק בעניינים של מבצעים עליי 
כדי  למבצעים;  יותר  יוצא  פשוט  שאני  להחליט 
חינוך  בעניינים של  יותר  טובות  תוצאות  להשיג 

את  לכך  מקדיש  שאני  להחליט  עליי  הילדים 
תשומת הלב הדרושה, וכן הלאה.

אומרים ש"הצבא צועד על קיבתו". ו'התאחדות 
החסידים' צועד על תרומותיו. זו המציאות, כך זה 
עובד בעולם הזה הגשמי. העבודה של 'התאחדות 
בארץ  חסיד  כל  של  קיומי  צורך  היא  החסידים' 
ישראל ובעולם; החסידים מקבלים מהארגון הרבה 
כח כדי לחוות את הקשר העצמי עם הרבי שנמצא 

עמוק בתוך הלב, ולהציף אותו החוצה.

כך  ברוחניות,  שהוא  שכפי  מה"מ  הרבי  אומר 
ולקבל  להרוויח  כדי   - בגשמיות  גם  הוא  בדיוק 
יותר בגשמיות, בפרנסה בהרחבה ועד לעשירות, 
עליי להחליט שאני משקיע בזה ונותן סכום גדול 
לצדקה והקב"ה יפתח  צינורות חדשים של השפע. 
הרבי גם הציג תכנית עבודה פשוטה וברורה לעניין: 
מקבל  חסיד  שבו  התחייבות  כתב  "פלעדזש". 
על עצמו לתת בכל חודש סכום לצדקה, למעלה 
מיכולתו, זו השקעה שפועלת לעתיד הרוחני וגם 
הוא  ברוך  הקדוש  אצל  שפועל  מה  זה  הגשמי, 

לפתוח לנו צינורות חדשים לפרנסה.

בשנים האחרונות מקיימת 'התאחדות החסידים' 
בעניין  בשיחותיו  הרבי  הוראת  את  שנה  מדי 
ועוד  עוד  ומזכה  החוברת(  בהמשך  )ראה 
מיזם  באמצעות  בעשייה  בהשתתפות  חסידים 
עצמן  בעד  מדברות  התוצאות  ה"פלעדזש". 
כנושאת  בשטח  ושוב  שוב  מוכחת  וההשקעה 
תשואה כפולה - גשמית ורוחנית גם יחד, מאות 

מעידים על כך!

בכפלי  שלך,  נקי  רווח  היא  בצדקה  ההשקעה 
של  הרבה  העשייה  את  מקרוב  לחוות  כפליים, 
חסידים  ברבבות  שנה  מדי  הנוגעת  הארגון 
ובמיליוני יהודים, ומחדירה בהם חיות, אור וחום 
מה"מ  לרבי  והתקשרות  באהבה  חסידותיים  
שנת  תהא   - תשפ"ב  של  בהצלחה  ולהשקיע 

פלאות בעינינו, נסו והיווכחו גם אתם!

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, 
שנת גאולה בפועל ממש נאו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

"אנחנו, אנשי החיל של 
הרבי, מנצחים!"

הרב שמעון-יהודה )שימעל'ה( פיזם, מנכ"ל 'התאחדות החסידים' והרוח החיה שמאחורי הארגון בטור 
מיוחד לקראת השנה החדשה • למה נופץ חלון המכונית בלב בני-ברק, מה אמר הרבי ל'תמים' שהתקשה 
בלימודו – ואיך כל זה קשור אלינו עכשיו? • "השותפות שלכם נותנות לנו את הכח להאיץ את הפעילות 
ובאושר  לחיות אלוקות בשמחה  לחיות משיח,  רבי,  לחיות  לייצר את המהפכה המשפחתית החסידית, 

פנימיים" • אל תפספסו

ְקליימקע

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים

 "כאשר יהודי מקבל על עצמו לתת סכום גדול לצדקה – עוזר לו הקב"ה ומסייע בידו"
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חסיד אינו בודד
שבע,  באר  אופקים,  חיפה,  שמש,  בית  הגליל,  נוף  לוד, 

ירושלים, תל אביב, כפר חב"ד והרשימה עוד ארוכה.

מידי שבוע, בכל פעם בעיר אחרת ולעיתים קרובות בכמה 
מוקדים במקביל, מארגן 'התאחדות החסידים' התוועדויות 

חסידיות סוחפות עם מיטב המשפיעים בארץ הקודש.

בכל חודש, במצטבר, יושבים מאות אברכים – חלקם חובשי 
וחלקם  קודש  במקצועות  עובדים  חלקם  כוללים,  ספסלי 
'בעלי בתים' או 'מקורבים' – ושותים בצמא את דבריהם של 

המשפיעים. 

יחד, לשעות ספורות, הם מותירים הרחק מאחור את תלאות 
בעד  ומעכב  שמעיק  מה  וכל  העבודה  הטרדות,  יום,  היום 
הנפש האלוקית. כתף אל כתף הם יושבים, כאיש אחד בלב 
אחד, מנגנים, אומרים 'לחיים', מטעינים את הבטריות באור 

וחום התקשרותי לרבי מה"מ.

"עד ש'התאחדות' החלה לארגן ולקיים התוועדויות, הקהילה 
בבית  בקושי  נפגשים  היו  אנשים  ל'יבשה'.  נחשבה  שלנו 
לא  לביתו.  איש  איש  וחוזרים  בשבתות,  בעיקר  הכנסת, 
וחיות  וודאי שלא הייתה אש של התקשרות   – היה חיבור 

חסידית. בשנה האחרונה ארגנו 2 התוועדויות 
לחברי הקהילה הפזורים בעיר – והתוצאות 
והפידבקים היו מדהימים. זה ממש גיבש את 
חברי הקהילה ויצאו מההתוועדויות 'פירות' 

ו'פירי פירות' שאת השלכותיהם מרגישים עד 
היום", אומר גבאי של קהילת אנ"ש בפריפריה.

•

'התאחדות  שמארגן  ההתוועדויות  של  הכותרת  גולת 
החסידים' הוא ב''דידן נצח'', ה' טבת. ב'התאחדות' מארגנים 
מידי שנה בשנה אירוע מרכזי, עם רבני ומשפיעי אנ"ש ורבים 
ממשפחת החסידים – כולל גם אפשרות לצפות בהתוועדות 
בהתוועדות  צפו  האחרונה  בשנה  דיגיטליים.  באמצעים 

בשידור חי יותר מ-17,000 משתתפים מכל רחבי העולם.

מתקיימת  ה"רשמית",  המרכזית,  ההתוועדות  אחרי 
התוועדות אל תוך הלילה, עד השעות הקטנות של הבוקר. 

כיאה ל"חג הספרים", להתוועדויות ה' טבת של 'התאחדות' 
קודם יריד ספרים ענק. בשנים האחרונות, למעט השנה בגלל 
תחלואת הקורונה, היריד נפתח כבר בד' טבת, במיוחד עבור 

"משיחי" – חיילי וחיילות 'צבאות ה'' שמגיעים 
של  הקדושה  הוראתו  את  לקיים  הוריהם  עם 
הרבי ולרכוש ספרים חדשים לרגל 'דידן נצח' 
במחיר של 3 ספרים ב-100 ₪ בלבד. הילדים 
אף נהנים מכנס ילדים ענק, בשיתוף עם תנועת 
הנוער 'צבאות ה''. כאמור, בעקבות המגבלות לא 
התקיים השנה כנס לילדים – בתקווה ובתפילה שבשנה 
הבאה יתקיים הכנס בהשתתפותו בעיני בשר של הרבי מלך 

המשיח.

השנה  טבת  בה'  כי  עולה  המיוחד  ביריד  המכירות  מסיכום 
לילדים,  וספרים  קודש  ספרי  מ-24,500  יותר  נרכשו 
במחירים חסרי תקדים ובסבסוד המשלוחים לתועלת אנ"ש. 
זאת, בשיתוף עם מרכז הקניות החב"די המקוון – אתר 'חב"ד 
חסידים,  כ-1,000  פיזי,  באופן  משתתפים,  ביריד  שופ'. 
הזוכים ליטול חלק בהוראתו של הרבי מה"מ "לרכוש ספרים 
ובכך לזרז את הפדיון שבויים של הספרים מרוסיה", כאשר 
מטרת ההשקעה העצומה – בהיקף של כ-100,000 שקלים 
– בארגון ההתוועדות והיריד והפרסום סביבם נועדו לזירוז 

התגלותו של הרבי תיכף ומיד.

מה המשותף לכפר חב"ד ולערי הפריפריה? התוועדויות חסידיות סוחפות ביוזמת 
'התאחדות החסידים' • וכמידי שנה – ההתוועדות המרכזית של הארגון מתקיימת 

ב"דידן נצח"; קרוב ל-20,000 חסידים מכל רחבי תבל צפו בשידור החי

פעילות 
בקהילות

ְקליימקע

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים

 "לאחר שקיבל על עצמו החלטה זו – שאז בוודאי יקיימנה בפועל"
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חיסון חסידי 
לטווח ארוך
מידי שנה, במהלך חודש אב, מתכנסים מאות מאנ"ש ליום עיון מרתק במסגרת הכנס 
ואנשי  המשפיעים  טובי  מול  מרותקים  יושבים  הם  שעות  במשך   • בכל"  "מקושר 
המקצוע, שמסייעים בהעצמת המשפחה לטובת חיים טובים ומאושרים בדרכה של 

ליובאוויטש • ובערב, יום העיון מתנקז להתוועדות חסידית סוחפת
אחד הפרויקטים הגדולים והחשובים 

של 'התאחדות החסידים' הוא יום 
העיון "מקושר בכל". 

במשך חודשים ארוכים עמלים 
תוכניה  על  ב'התאחדות' 
מדוקדקת, שבה חושבים על כל 

יתקיים האירוע, אילו  היכן  פרט: 
יהיו  מי  העיון,  ביום  יעלו  נושאים 

יוזמן  קייטרינג  איזה  יתוועד,  מי  המרצים, 
ואפילו מה יהיה הקינוח.

למעשה, כבר בכל מוצאי יום העיון, מתכנס צוות 
לשנה  לקחים  להפקת  'התאחדות'  של  ההיגוי 

הבאה, עם תובנות לשימור ולשיפור. 

באיכות  לשנה  משנה  משתבחת  הועידה  ואכן, 
ובכמות.

"'התאחדות החסידים' שמה לה למטרה להבעיר 
המשיח,  מלך  לרבי  וההתקשרות  האהבה  את 
החסידותית.  והרעננות  הטריות  על  לשמור 
את  לנצח  לחסידים  לעזור  אחרות,  במילים 
הקרירות, שעלולה להיווצר מהחיכוך עם טרדות 
העולם. בנייה של מערכת חיים בריאה בגשמיות 
חדורה ב'נשמתיות', במסר של 'אני לא נבראתי 
מלך  הרבי  שכדברי  קוני',  את  לשמש  אלא 
המשיח פועלת גאולה – זו המהות של הארגון!", 
מסבירים בארגון את הרעיון העומד מאחורי יום 

העיון המושקע.

האירוע  באי  בפני  ההרצאות,  מלבד 
מוקרנים סרטונים ובהם כלים להשקעה 
הגאולה  עניין  העצמת  במשפחה, 
מרתקים  פאנלים  וגם  הקרובה, 
שמטרתם  לקהל,  מכוונות  ושאלות 
כיצד   – למטרה  הנוכחים  את  לכוון 
ברצונם שהבית יראה, בין אם בשולחן 
בנושא  אם  בין  הילדים,  וחינוך  שבת 
שלום-בית ואפילו הכנת צעירי הצאן לקראת 
כניסתם לעולם השידוכים. נישואין, הורות, חינוך, 
מוגנות, בית חסידי וכלכלת הבית הם הנושאים 
ההתקשרות  אש  הבערת  גם  כמו   – העיקריים 

לרבי כמובן.

מאחור  משאירים  והייחודיים,  העשירים  תכנים 
ואפילו  החברים  העבודה,  את  השאר:  כל  את 
את השליחות. מאות הממשתפים, הם למעשה 
נציגים של מאות משפחות שיוצאים מידי שנה 
לחיי  ופתוחה,  מתקדמת  דרך  חדשה;  לדרך 
פוריים  הורות  חיי  ותקינים,  בריאים  משפחה 

ומשמעותיים, וגם חיי משפחה משופרים. 

שתי  עוררו  מיוחדת  סקרנות  בכינוס  השנה 
סדנאות שהעביר הרה"ח פרופ' חנוך מיודובניק, 
לאברכים  לאפשר  במטרה  בכיר,  פסיכיאטר 
לשמוע תכנים שבדרך כלל לא מדברים עליהם, 
בוועידה  ומלבד  קרובים,  חברים  בין  לא  אפילו 
אירוע  זה  היה  אותם.  לשמוע  דרך  ממש  אין 
חדשני מסוגו שהוקדש כל כולו לקדושת הבית 

היהודי-חסידי וחיי הנישואין ובמיוחד על הנקודה 
איך שהדיוק בנושא הזה מזרז את הנישואין של 

הקב"ה וכנסת ישראל בגאולה המידית.

"אין צורך לרעות בשדות אחרים"

הרב משה מאירי, משגיח בישיבה קטנה בצפת 
את  שם  הועידה  תוכנית  של  ההיגוי  ומצוות 
גורמות  שלדעתו  נקודות  כמה  על  הפוקוס 

להצלחה הגדולה.

"בועידה ישנם שני נדבכים", הוא מסביר, "הנדבך 
הראשון הוא העובדה שהועידה מהווה מקום לכל 
חיוני  ידע  לקבל  ניתן  בו  ומצב,  גיל  מכל  אנ"ש, 
מאין כמוהו במגוון רחב של נושאים, במעטפת 
לרעות  צורך  מבלי  זאת,  ומקצועית.  חסידית 
בקרבנו.  חסר  מאוד  שהיה  מה  אחרים,  בשדות 
ויפה. אבל הנקודה העיקרית  זה טוב  אמנם, כל 
שהועידה באה להעביר היא, שבדיוק כמו שברור 
מעבודת  חלק  היא  היום  בסוף  שההתוועדות 
השם של האברך, כך אותן הרצאות על כלכלה, 
ולא  השם  מעבודת  חלק  הן  וחינוך,  שלום-בית 
להרגיש,  יכול  אברך  לעתים  חלילה.  נפרד  דבר 
מקושר  פחות  הוא  שלו  היומיום  חיי  שבמהלך 
בילדים  לטפל  לפרנסה,  לדאוג  עליו  כי  לרבי, 
ובבית ובקושי הוא מוצא זמן לשיעורים היומיים. 
יכול  ואתה  אליה,  שותפים  שרבים  תחושה  זו 
לשמוע כאלה שמתאוננים על כך שהם כבר לא 
כמו פעם, 'בשנים הטובות של הישיבה' והאמת 

הועידה',  'טרום  בעידן  חמורה.  טעות  שזו  היא, 
לגשמיות  הקשורים  שדברים  הייתה  התפיסה 
חלק  לא  הם  ושלום-בית,  חינוך  פרנסה,  כמו 
מעבודת ה' של חסיד, וממילא, אחד מן השניים, 
או שהיו עושים את זה בצורה טובה – אבל לאו 
דווקא על פי השקפת התורה, אלא מתוך חציבת 
באורות נשברים, או שהיו עושים זאת בצורה לא 

מקצועית ולא רצינית.

את  לקשר  היכולת  הוא  הועידה  של  החידוש 
מכלול החיים לעבודת השם. לא רק לקשר, אלא 
וזה  התורה,  מדרישת  חלק  גופא  שזוהי  להבין 
התורה  שיעורי  כמו  בדיוק  לרבי  רוח  נחת  גורם 

ו'מבצעים'".

דוגמא לפעולה הנמשכת של ימי העיון באה לידי 
לי  "זכור  בארגון:  הבאה שקיבלו  בהודעה  ביטוי 
שכבר בשנים הראשונות, הייתי חוזר לביתי רווי 
החסידית  מהאווירה  ומרומם  חדשים  בתכנים 
והמשפחתית. דבר אחד היה ברור לי: לאחר כל 
נוסף לי משהו  וועידה משהו בי השתנה. תמיד 
בעבודת ה', בהתקשרות לרבי שליט"א, ונפקחו 
ברור  בחיים.  מצבים  על  אחרת  להתבונן  עיני 
ולמשפחתו,  לעצמו  טוב  המבקש  חסיד  שכל 
מקושר  של  האיכותית  לוועידה  להגיע  עליו 
בכל. זוהי אחריותו האישית, לבוא ולקבל משפע 
ההתקשרות  אווירת  השמיים,  יראת  הידע, 
ונתינת הכוח. ניכר לעין כל, כי צוות 'התאחדות 
החסידים', משקיע משאבים, זמן, חשיבה ושימת 

 ימי
עיון

ְקליימקע

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים

"מכיון שקיבל על עצמו  לתת סכום זה - *פתח לו הקב"ה צינורות חדשים בענין  הפרנסה* ]צינורות חדשים דייקא, כלומר, אין זה ענין  של הרחבה בלבד בצינורות הפרנסה שהיו מקודם 
לכן,  כי אם צינורות חדשים ממש[" )משיחת שבת פרשת ניצבים-וילך, כ"ה אלול תשמ"ג(
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הרב פוזנר, בשביל מה חב"ד הייתה צריכה 
את 'התאחדות החסידים', מה היה חסר לנו 

לפני?
אתה  אם  השביעי'.  ב'דור  אנחנו  זה,  "ככה 
החסידים',  'התאחדות  את  לסגור  רוצה 

תסגור את ליובאוויטש. זה חלק אחד. 
ב'דור השביעי' צריכים כזה ארגון, כדי שנהיה 
מהרבי.  לנו  אכפת  קצת  שיהיה  אדם.  בני 
לאיך  מסגרת  נותן  המלך'  'דרך  העיתון 
חסיד צריך להתנהג, איך צריך להיות חסיד 
– ואני לא אומר את זה בגלל הדברים שלי 

שמודפסים שם"...
אז 'התאחדות' זו מסגרת?

כשיש  מסגרות,  על  בנוי  הזה  העולם  "כן! 
פשוט  מאוחדים.  שנהיה  גורם  זה  מסגרת 
להיות  צריכים  אנחנו  מאוחדים.  להיות 

מאוחדים. 
רוצה  שהרבי  מה  לעשות  וצריך  רבי  יש 
הם  לזה.  מסייעים  החסידים'  ו'התאחדות 

עושים דברים טובים ל'דור השביעי'.
קם  מי  רוצה?  הרבי  מה  אכפת  היום  למי 
בבוקר וחושב מה חסיד צריך לעשות ואיך 
יש  'התאחדות'  בזכות  העולם?  את  להפוך 

חסידים שקצת אכפת להם מהרבי".
"זיך האלטען  מה למעשה המשמעות של 

בא די קליימקע" – "לאחוז בידית"?
"לעשות מה שהרבי רוצה. ומי שלא עושה 
הרבי  בידית.  מחזיק  לא  רוצה  שהרבי  מה 
רוצה 'מעשה בפועל' ומי שמחפש רק רגש 
בלי עשייה, לא מחזיק בידית. להחזיק בידית 
פירושו להתבטל לרבי ולעשות את רצונו. 
זה לא רק רגש, זה דורש תכל'ס ו'התאחדות 
כי  בידית  להחזיק  מאפשרת  החסידים' 
הפעילויות שלה מחזקות את ההתקשרות".

יש כאלה שאומרים שכשמדברים כל הזמן 
על "התקשרות" זה "חיצוניות"?

להניח תפילין זה גם כן 'חיצוניות'. יש רבי 
'התאחדות  ואולי  אותו  רוצים  ולא  בעולם 
רבי  שיש  האנשים  עם  מדברים  החסידים' 
בעולם בשפה של העולם . אולי יהיו כאלו 
שיקראו לזה 'חיצוניות', אבל כל העולם הזה 

הוא 'חיצוניות'. אין לנו ברירה.
אז אנחנו צריכים להיות דומים לכל העולם?

תפילין?  מניח  אתה  הזה.  בעולם  אנחנו 
האם זה חיצוניות? כל העולם עושה את זה. 
הולכים ל'מבצעים'? זה חיצוניות? זהו, ככה 

עושים. עם 'חיצוניות' כזו אין לי בעיה.
אנשי  שמכניסים  אוהבים  שלא  כאלה  יש 
וכדו'.  עיון  בימי  פסיכולוגים,  כמו  מקצוע, 
להכניס  צורך  ואין  משפיעים  יש  לטענתם, 

למחננו אנשי מקצוע.
בעיות  יש  אנשי מקצוע,  יש  לא!  לא,  לא, 
ספציפיות, שצריכות אנשי מקצוע. אולי לא 
ללכת לרופא כי יש משפיע? מי שאומר דבר 
כזה או שהוא מטומטם או שהוא אידיוט או 
שהוא שניהם יחד. ודאי שגם פעם היו אנשי 

מקצוע.
של  בפעילות  גדולה  הכי  המעלה  מה 

'התאחדות'?
שהחבר'ה נמצאים יחד. זה, כמו שאומרים, 
צו השעה. זה לבד מספיק. הרבי רוצה שנהיה 

מאוחדים!
אתה נותן גיבוי לפעולות של 'התאחדות'?

"אני הגב של הרב שימעל'ה פיזם! אם יש 
למישהו טענות, שיבוא אלי ויגיד לי. הייתי 
מנהל מחלקת חינוך במועצה אזורית 'עמק 
לוד'. נכנסתי פעם למשרד ואני רואה מישהו 
שלי,  מהעובדים  אחד  על  צועק  מהכפר 
יש לכם טענות?  'צא מכאן.  לו  אז אמרתי 
פנו אלי!'. אם יש טענות שיבואו אלי, יש 
לשימעל'ה גיבוי לכל מה שהוא עושה. אני 
לא  הוא  איתי.  מתייעץ  הוא  עליו,  סומך 
משגע אותי בכל פרט ופרט. אם אני אמרתי 

משהו - אני עומד מאחורי דבריי".
לקראת  לחסידים  לאחל  רוצה  אתה  מה 

השנה החדשה?
זו  "שיהיה להם שכל להיות שייכים לרבי. 
לא ברכה? יש משהו יותר גדול מזה שאפשר 
מאוחדים,  תהיו  שכל,  תקבלו  לרצות? 
'התאחדות  של  בפעילויות  תשתתפו 
ומתוקה  טובה  שנה  לכם  ותהיה  החסידים' 

ברוחניות ובגשמיות"

 מידי שנה אני לא מפספס את יום העיון 'מקושר 
בכל' של 'התאחדות החסידים'. כמדומני שאני 
ממש 'מזקני אנ"ש' שם – אולי החסיד הכי מבוגר 

מבין המשתתפים.

מחוזק  בכל'  מ'מקושר  יוצא  אני  שנה  ובכל 
'התאחדות החסידים'  יותר.  ופעיל  וחי  ומעודד 
זה לא ארגון שמיועד רק לאברכים, ל'תמימים' 
ולצעירי הצאן. 'התאחדות החסידים' הוא ארגון 
יותר,  המבוגרים  החסידים  אצלנו,  גם  שמחזק 
את  האור,  בשנות  הרבי  אצל  שהיו  אלה  כולל 

ההתקשרות לנשיא הדור.

נהיים  אנחנו  ג' תמוז, לפעמים  27 שנים אחרי 
רגש.  חסרי  מיואשים,  אדישים,  אפאתיים. 
ובארגון הנפלא הזה, על שלל פעולותיו, נותנים 
תפקידנו  ומה  אנו  מי  לנו  ומזכירים  כוח  לנו 
ושעלינו להפוך את העולם כדי להביאו לימות 

המשיח.

ארצה  ועליתי  הברזל  מסך  מאחורי  נולדתי 
בשנות הל"מדים. למרות שבאותן שנים הפחד 
לעומת  יותר  חלש  היה  הקומוניסטי  מהשלטון 
תקופת 'דור השישי' והסבל שעברו החסידים של 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ, היינו מוגבלים מאוד במה 

שיכולנו לעשות, מטבע הדברים. 

ממש  של  נפש  מסירות  הייתה  ימים  באותם 
כדי לשמור על הגחלת, להיות ביחד – וגם היום 
לנו  מותר  הכול,  לנו  יש  הפוך:  אבל  ניסיון,  יש 
להתוועד וללמוד ולעשות 'מבצעים' ולחיות רבי 
– אבל אנחנו אפאתיים ושוכחים לפעמים את 
המטרה, מי אנחנו ומה אנחנו. ברוסיה היה ניסיון 
אחד, והיום יש לנו ניסיון אחר – ואני לא יודע מה 
קשה ומבלבל יותר. לשמחתנו, ארגון 'התאחדות 
החסידים' נועד במיוחד בשביל זה: לתת לנו את 
הכוחות לעבר את הגלות הזו יחד, בהתאחדות 
את  לנו  יש  אחד.  בלב  אחד  כאיש  החסידים 
הפעילויות  את  יש  האמצעים,  ואת  הכוחות 
המגוונות, צריכים רק להשתתף בהן – ומניסיוני, 

הם כמים קרים על נפש עייפה.

הרב זושא פוזנר בראיון 
מיוחד: "התאחדות 

החסידים דואגת שיהיה 
קצת איכפת לנו מהרבי!"

"חסידים 
ברוסיה 

הקומוניסטית 
היו מייחלים 
לארגון כמו 
'התאחדות'"

ל'קליימקע':  פוזנר  זושא  הרב  המשפיע 
ה"ביחד"  על  שומר  החסידים'  "'התאחדות 
בליובאוויטש" • ומה דעתו על הכנסת אנשי 

מקצוע כ"תחליף" לפסיכולוגים?

יוסק'ה  הרב  המשפיע 
את  שקורא  "מי  פרידמן: 
הסיפורים על החסידים של 
'דור השישי' מבין כמה הם 
להתוועד,  כדי  הכול  עשו 
על  ולשמור  ביחד  להיות 
השביעי',  ב'דור  הגחלת. 
למרות ההעלם והסתר יש 
לנו את האפשרות לעשות 
להשתתף  צריך  רק  זאת, 

בפעילות

את  לקדם  כדי  קטנים  הכי  לפרטים  לב 
לצרכי  הקשבה  תוך  לשנה,  משנה  המיזם 

המשתתפים".

"ממלאים מצברים ומקבלים כלים"

 ואלה, כמובן, לא התגובות היחידות: ר' יוסי 
פרבר עוסק בהעברת סדנאות ולמרות שזמן 
הוא לא מפספס  הוא השיא בתחום,  הקיץ 
אף שנה: "אני רואה את זה כיום משמעותי 
וחשוב מאוד. יום שמתקבצים בו הנושאים 
השולחן  של  החמישי  בחלק  שכתובים 
ערוך… נושאים שקשורים לבית החסידי ולא 
בהכרח כתובים בכל מקום. מציפים נושאים 
ומטפלים  עליהם  לדבר  נעים  תמיד  שלא 
בהם בצורה מקצועית וטובה. אז יישר כוח 
למארגנים והרבה הצלחה בעבודת הקודש".

הרב יהודה ליפש, שליח הרבי מלך המשיח 
ביום  ''מדובר  אביב:  בתל  ג'  אביב  לרמת 
לנהל  אברך  לכל  מקצועיים  כלים  שנותן 
בית חסידי במלוא מובן המילה. אלו דברים 
שלא לומדים בישיבות ולא מקבלים עליהם 
מקצוע  אנשי  עם  כשנפגשים  כלל.  הדרכה 
השנה  במהלך  אם  אזי,  אותם,  ושומעים 
ועם  לפנות  להיכן  יודעים  בבעיות  נתקלים 
ליום  שהגיע  אחד  מכיר  לא  אני  לדבר.  מי 
כן מכיר מאות חסידים  ואני  והתחרט,  הזה 
שבאים שנה אחרי שנה, ממלאים מצברים 

ויוצאים משם אחרת לגמרי".

הרבי  שליח  פריימן,  דובער  שלום  הרב 
במשך  לי  "יצא  מוסיף:  תבור,  הר  ליישוב 
ספק  אין  בוועידה,  להשתתף  שנים  כמה 
לומר  אולי  ואפשר  ביותר,  נחוץ  זה  שיום 
שאין לו תחליף. המארגנים חושבים מחוץ 
לקופסה, מביאים הרצאות בהם מדברים על 
עליהם'  מדברים  ש'לא  האמתיים,  הדברים 
נותנים כלים, ו'דלק' קדימה, לנהל בית יהודי 
ימות המשיח בהם  וחסידי בזמן השיא של 

אנו נמצאים עכשיו. חובה לכל חסיד!".

ר' חיים דרוק מביתר עלית, לא עצר גם הוא 
העמוס:  העיון  יום  אחרי  התרגשותו,  את 
"לאחר כמה שנים בהן השתתפתי ברציפות 
בוועידה, הרגשתי שאני לא יכול להתאפק 
שלי.  בתחושות  לשתף  עז  צורך  וחשתי 
אנשים  שישנם  לחשוב  חבל  ממש  לי  היה 
אולי  הזה,  הנפלא  הדבר  את  שמפספסים 

פשוט מחוסר מודעות ".

לדברי ר' יוסי אשכנזי: "כאבא לילדים לפני 
גיל 3, הערכתי שמתוך כל הרצאות הוועידה, 
אולי 1-2 יהיו רלוונטיים עבורי ולא ראיתי 
יום  להפסיד  לשם,  לנסוע  החשיבות  את 
עבודה וכו'.בשנה שעברה החלטתי בכל זאת 
'לתת צ'אנס', למרות שרוב נושאי ההרצאות 
לא היו נראים לי רלוונטיים למצב המשפחתי 
הנוכחי. לאחר הוועידה, אמרתי לכל מי שרק 
רצה לשמוע, שאני מתחרט על השנים שלא 

הגעתי".

מאות  התכנסו  העיון,  יום  בסיום  כאמור, 
עם  פעילה  להתוועדות  המשתתפים 
נדמה  מיידובניק.  עופר  הרב  המשפיע 
שהיטיב לתאר אותה העיתונאי החב"די ר' 
בכל'  מ'מקושר  "התחושות  טוכפלד:  מתי 
התחזקו והתעצמו עם הפיזור בשעות הלילה 
המאוחרות, לאחר ההתוועדות הסוחפת עם 
האוכל.  בחדר  שהתקיימה  מיודובניק  הרב 
נדמה שאם היה ממשיך להתוועד הוועידה 

לא הייתה מתפזרת עד לרגע זה".

ְקליימקע

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים
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מרוץ של שופינג, בישולים והכנות – כך נראה 
ישראלי  של  חג  בערבי  הממוצע  היום  סדר 
הכורסא  על  אז, כשהוא מתרווח  ממוצע. אבל 
ופותח את עיתון לחג, ניבט מולו דיוקנו המואר 
של הרבי מלך המשיח – עם מכתב כללי שפורט 
מעלתו  את  מסביר  היהודיים,  הרגש  נימי  על 
ומסביר שלא מדובר  היום הקדוש  ומהותו של 

בעוד ערב גיבוש משפחתי על כוס יין.

תכפילו את החוויה הזו במיליונים – ותבינו את 
העוצמה האדירה ואת האפקט, שכנראה לעולם 
לא נדע עד כמה רחב ועמוק הוא – של ה"מכתב 
כללי", על "בני ובנות ישראל בכל מקום שהם".

חג  ערב  בכל  הרבי  שכותב  כללי"  ה"מכתב 
כן הוא, לכלל עם ישראל, החל  ומיועד, כשמו 
עוד  תש"י,  אלול  בח"י  לראשונה  להתפרסם 

קודם הנשיאות, לקראת השנה החדשה.

מאז, בכל יומא דפגרא, חג ומועד, הקדיש הרבי 
שבו  ישראל  עם  לכלל  מכתב  לכתיבת  מזמנו 
כהכנה  ה',  בעבודת  היום  של  תוכנו  על  ביאור 

לגאולה האמיתית והשלימה.

אחרי שהוזנח במשך שנים, מאז ערב חג הפסח 
של שנת תשס"ו חודשה הדפסת ה"מכתב כללי" 
)מקומוני  ישראל  בארץ  המרכזיים  בעיתונים 
ביוזמת  ועוד(,  'מעריב'  אחרונות',  'ידיעות 
 – ומועד  חג  ערב  בכל  החסידים',  'התאחדות 
וגם ביומא דפגרא חסידיים, דוגמת י"א בניסן.  
ה"מכתב  את  לפרסם  התחילו  זאת,  בעקבות 
כללי, גם בעיתונים המיועדים לקהל הישראלי 
בסך  ובאנגלית.  בעברית   – יורק  בניו  והיהודי 
 )!2,500,000( וחצי  שניים  על  מדובר  הכול 
כללי  המכתב  פורסם  שבהם  שונים  עותקים 

במהלך השנה האחרונה לבדה.

היה  כללי"  ה"מכתב  פרסום  האחרונה,  בשנה 
בעקבות  הסגרים  נוכח  בעיקר  יותר,  עוד  נחוץ 
נשארו  רבים  שאנשים  והעובדה  הקורונה 
בבתיהם. אל מוקד 'התאחדות החסידים' הגיעו 
תגובות נרגשות של יהודים מכל קצות הארץ, 
שסיפרו עד כמה המכתב חימם את ליבם והאיר 

והקולע של  להם את החג, עם המסר המדויק 
הרבי נשיא הדור.

עלות הפצת כל מכתב עומדת על קרוב ל-100 
אלף שקלים. הרב שימעל'ה פיזם, מנהל הארגון, 
שהרבי  הידיעה  אבל  עצום,  סכום  "זה  אומר: 
חג  כל  האישי  מכספו  שילם  ובכבודו  בעצמו 
על  ש"ח  מ-100,000  למעלה  שנים  במשך 
פירסום מכתבו הק' בעיתונות – מוכיחה עד כמה 

גדולה חשיבותו של המכתב".

גם בערב ראש השנה הקרוב יפורסם ה"מכתב 
כללי" בעיתונים! רוצים לקחת חלק? התקשרו 

כעת! 

 03- ביממה:  שעות   24 אשראי  בכרטיס 
9601770  שלוחה 4.

• להפקדה: בנק פאג"י סניף 188 מס' חשבון: 
409441236 ע"ש התאחדות החסידים.

החסידים  התאחדות  לפקודת  בהמחאה   •
לקבלת פני משיח, ולשלוח לת.ד. 6465 צפת.

• בסמס או בוואטסאפ: 058-4601770

hisachdus.lpm@gmail.com :פייפל •

הידעתם? הרבי מלך המשיח שילם, בכבודו ובעצמו, 
הק'  מכתבו  פרסום  על  שקלים  אלף  מ-100  יותר 
ואחרי  תשס"ו  בשנת   • שנים!  במשך  בעיתונות, 
הזנחה של כמה שנים, ב'התאחדות החסידים' חידשו 
ה"מכתב  את  חג  ערב  מידי  ומפרסמים  המסורת  את 
כללי" של הרבי בעיתונות בארץ הקודש – בתפוצה 

שמגיעה למיליוני יהודים

ה"מכתב כללי" 
מהרבי מגיע לכל 

בית בישראל
הולכים

בדרך המלך
הוצאה 
לאור

מאנ"ש  משפחות  אלפי  מקבלות  חודש  מידי 
 • במיוחד  ומעניין  איכותי  מושקע,  מגזין 
שו"תים  ראיונות,  בוערים,  נושאים  תחקירים, 

וסיוע לעסקים • הצצה

2,500,000
עותקים

₪ 700,000
בשנה

26
מקומונים של 

 'ידיעות
אחרונות'

בחודש תמוז תשע"ג, כאשר המגזין הראשון 
רבים  היו  לצאת,  החל  המלך'  'בדרך  של 

שהביעו ספקנות.

תחזיקו  זמן  כמה  נראה  אבל  יפה,  "מגזין 
שקיבלו  הרווחת  התגובה  הייתה  מעמד", 

ב'התאחדות החסידים'.

ולמרות שהייאוש   – לציניקנים  בניגוד  אבל 
חלחל לא פעם גם למערכת ההוצאה לאור 
של 'התאחדות החסידים' – מגזין 'דרך המלך' 
יוצא בכל חודש מחדש ונשלח הישר לבתיהן 
ו"מקורבים"  חב"דיות  משפחות  אלפי  של 

בכל רחבי הארץ.

העורך, הרב מנחם מענדל ערד, יחד עם צוות 
בחרדת  גיליון  לכל  מתייחסים  הכותבים, 
מצליח  הם  הראשון.  היה  כאילו   – קודש 
לעמוד במשימה הודות לשותפים הנמרצים 
שמסייעים בכל פרט ובראשם המנהל המסור 
שבזכות  גרופינקל  שניאור  הרב  והנמרץ 
ובנחישות,  בעקביות  ואחריותו  עקשנותו 
'דרך המלך' הוא מגזין ברמת איכות גבוהה 
יוצא  להעצמת המשפחה החסידית. המגזין 
תחת  הגהה  עובר  שהוא  לפני  לא  לאור 
החב"די'  החינוך  'ועדת  חברי  של  הפקוחות 
בראשות המשפיע הרב זושא פוזנר ובניהולו 

של הרב מענדי בליניצקי. 

במשך  עמלים  המלך'  'דרך  מגזין  עובדי 
שבועות על תחקירים, ראיונות, לקט קטעים 
נבחרים משיחות קודשו של הרבי בנושאים 
שונים, פרויקטים, שאלות נוקבות שמונחות 
הכי  בנושאים  טיפים  מתן  השולחן,  על 
התוועדויות  החסידית,  למשפחה  בוערים 

"עוסק  כמו  קבועים  מדורים  גם  ויש  ועוד. 
חב"דיים,  עסקים  בעלי  על  במצוות" 
"אורחים לשבת" – "ביקור" בשולחן השבת 
ועל  המחיה  "על  מאנ"ש;  משפחות  של 
הכלכלה" – התנהלות כלכלית נכונה; וכמובן 
הילדים  וחינוך  שלום-בית  בנושאי  טורים 

וחשיבה גאולתית.

מידי  העמודים  עשרות  שבכל  השווה  הצד 
אש  את  להבעיר  שיסייעו  נושאים  חודש: 
חיות  יוסיפו  מה"מ,  לרבי  ההתקשרות 
ציבור  את  ילהיבו  חסידותיים,  ורעיונות 
ויתנו  לרבי  הנסיעה  הכרח  בדבר  אנ"ש 
רעיונות פרקטיים – "צידה לדרך" בגשמיות 

וברוחניות – עד לגיליון הבא.

גרפי  לעיצוב  החומר  עובר  העורך  משולחן 
את  שימשוך  באופן  הראשונה,  מהשורה 
עין הקורא, ומשם – אחרי בדיקה של הועד 
הדפוס,  לבית   – ותו  אות  כל  על  הרוחני 
שבו רוקם המגזין עור וגידים על נייר כרומו 
משובח במיוחד – על פני 24 עמודים, שכל 

אות המופיעה בהם שווה זהב.

לא פעם, המגזין החודשי מקבל נושא בפני 
בנושא   – ועושר''  ''אושר  דוגמת  עצמו, 
"ותן  ישראל;  בעם  הילודה  עידוד  חשיבות 
לשנת  החזרה  לקראת   – בתורתך"  חלקנו 

הלימודים; ועוד ועוד.

ניתן להירשם לאחד  כדי לקבל את המגזין, 
גם  שכוללים  שונים,  מסלולים  משלושה 
הגרלה חודשית על כרטיס טיסה לבית חיינו 

.770

שפע של 
כתבות, 

תחקירים 
וראיונות

טורים 
מחכימים 100

גיליונות

מגזין 
שכולו 

התקשרות

ְקליימקע

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים
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מהפכת התהילים 
שבוקעת רקיעים

"אילו ידעתם כוחם של פסוקי התהילים ופעולתם בשמי 
שמזמורי  תדעו  עת.  בכל  אותם  אומרים  הייתם  רום 
תהילים שוברים כל מחיצות ועולים בעילוי אחר עילוי 
בלי שום הפרעה ומשתטחים לפני אדון עולמים ופעולתם 
בחסד וברחמים", כתב כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' נ"ע על 

מעלת אמירת מזמוריו של דוד המלך עליו השלום. 

יותר  ראוי  אין  זו  בתקופה 
הוראה-בקשה  על  מלהקפיד 
לקרוע  בבד  ובד  הרביים  של  זו 
שערי שמיים. וכלשון המיוחסת 
הקדוש:  טוב  שם  לבעל 
"מזמורי התהילים הם מפתחות 
היכלות  לכל  המתאימות 
ישועה  רפואה,   – הרחמים 

ופרנסה".

לא  החסידים'  ב'התאחדות 
האחרונה  ובשנה  מנגד  עומדים 
יצאו בקמפיין נרחב, מידי חודש, 

בימים הסמוכים לשבת מברכים – ומעודדים את אנ"ש, 
בכל  התהילים.  ספרי  את  לסיים  וטף,  נשים  אנשים, 
חשוב  בנושא  רבתי  התעוררות  נראית  אנ"ש  קהילות 
בחסידים  מוקדת  בוקר  בשעת  מלאים  הכנסת  ובתי  זה 

ובחיילי צבאות ה' שאומרים פרקי תהילים במתיקות.

גם בנושא זה, "שכרו בצידו" כדי לעודד את הנושא: בין 

הגרלה  מתקיימת  תהילים  פרקי  שאומרים  הילדים  כל 
ילדים  בקרב  מתקיימת   250$ על  והגרלה   -  100$ של 

שמסיימים את כל הספר. 

וכן על סט אגרות  נוספות, בשווי 770 שקלים  הגרלות 
בין  מתקיימת  נוספים,  וספרים  כיס  מהדורת  קודש 
לאחר  שמעדכנים  המבוגרים 
הספרים.  את  סיימו  כי  השבת 
גם מי שאומר רק חלק מהספר 
הספרים.  על  להגרלה  מצטרף 
זכו  תשפ"א  שנת  במהלך 
ה'  צבאות  וחיילי  חסידים   106
קודש  ובספרי  כסף  בסכומי 

במסגרת מבצע התהילים.

מספר  כאמור,  חודש,  מידי 
המשתתפים עולה ב'התאחדות' 
מהצלחת  רב  סיפוק  מביעים 
הרבה  והמתעוררות  המבצע 
התמימים  אנ"ש,  בקרב 
והחיילים בצבאות ה', ומזכירים את דברי הרבי שליט"א 
לשמוע  מוכן  יהי'  לא  "משיח  תשכ"ז(:  )פקודי  בנושא 
שום 'קונצים', אלא ידרוש חשבון – 'אלה פקודי המשכן': 
יהודים  כמה  על   – עשית  חסידים  כמה  בפתק  תרשום 
פעלת שיהיו חסידים של הרבי, שילמדו חת"ת, ויבואו 

לומר כל התהלים בשבת מברכים!"

בשנה האחרונה פתח 'התאחדות החסידים' במבצע נרחב לאמירת ספרי התהילים בשבתות 
מברכים – בהתאם להוראת הרבי הריי"צ נ"ע ובקשת כ"ק אדמו"ר בנושא • מידי חודש 

הוגרלו מתנות יקרות ערך – ומספר המשתתפים מזנק מחודש לחודש

השתתפות 30,000
של אנשים, 

נשים וטף
ספרי תהילים 

במהלך
השנה

הגרלות בסך 
₪ 10,000

בשנה
106

זוכים

אמירת  על  מאוד  להקפיד  "יש 
ואמירת  יום,  בכל  תהילים 
מברכים  בשבת  התהילים  כל 
לאדם  נוגע  זה  דבר  החודש. 
תרגום  ולבני-בניו".  לבניו  עצמו, 
מאידיש – 'היום-יום', כ''ה שבט 
תרצ"ז,  שמחת-תורה  )משיחת 

ספר-השיחות תרצ"ז עמ' 203(.

"כאשר יהודי מקבל על עצמו החלטה טובה  - הרי ידוע הפס"ד בשו"ע... שעצם קבלת החלטה טובה, פועלת כבר את ענין השכר,  עוד לפני שבאים לקיום הדבר בפועל ממש"

ְקליימקע

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים
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בהשקעת ענק: 
הושק מרכז 

"מאושרים" בצפת
לאחר חודשים ארוכים של הכנות נחנך בחודש אייר השנה טקס 
להרגיש   – "מאושרים  בית   – חנוכת המרכז למשפחה החסידית 

גאולה במשפחה".

המרכז הייחודי, מבית 'התאחדות החסידים' נוסד במטרה לאפשר 
למשפחות אנ"ש לקבל כלים לחיים מאושרים ו"גאולתיים", באופן 
לרבי  וההתקשרות  ליובאוויטש  ברוח  ביותר  והאיכותי  המקצועי 
מלך המשיח. המרכז נקרא על שמו של המשפיע החסידי הרב זלמן 
נוטיק ע"ה, שהיה שותף פעיל בכתיבת תוכניות המרכז ושיטות 

הטיפול בגישת משפחה גאולתית.

חשובים,  אישים  משפיעים,  רבנים,  חלק  נטלו  המרגש  באירוע 
במרכז  המקצועי  הצוות  ההיגוי,  וועדת  ההנהלה  חברי 

ואורחים נוספים, משלוחי הרבי לעיר צפת.

בקביעת המזוזה בכניסה הראשית למבנה המרכז כובד 
רבה של קהילת חב"ד צפת, הרב מרדכי ביסטריצקי.

הרב הודה להנהלת התאחדות החסידים על המיזם ובירך 
בחום את צוות המרכז והבאים בשעריו.

הרב שלמה זלמן לבקביקר – משלוחי הרבי לעיר צפת, מראשי 
ישיבת חח"ל ומרבני מכון הלכה חב"ד קרא את פרק התהילים של 

הרבי וכובד בקביעת המזוזה בכניסה לחדר הייעוץ והטיפולים.

שליט"א  ביסטריצקי  הרב  דאתרא  המרא  כובדו  הסרט  בגזירת 
יחד עם משפיע ארגון 'התאחדות החסידים' הרב עופר מיודובניק  
והשלוחים מנהלי המוסדות – הרב שלמה רסקין, הרב שאול לייטר 

והרב מאיר וילשאנסקי.

בחשיפת לוגו המרכז כובדו נציג התורמים הרב דרור בן קיש וכן 
וחבר מועצת העיר צפת מטעמה  'אגודת ישראל' בארה"ק  נציג 
הרב נחמן גלבך, ביחד עם נציגי הנהלת 'התאחדות החסידים' הרב 

לוי נחשון והרב ראובן קופציק.

נציג סיעת חב"ד בעיריית צפת הרב שניאור ליפסקר יחד עם נציג 
המשפחה הת' לוי נוטיק, בנו של להבחל"ח הרב זלמן נוטיק כובדו 

להסיר את הלוט משלט ההנצחה לזכרו במרכז.

הרב ליפסקר מסר למשתתפים את ברכת עיריית צפת על היוזמה 
החשובה לתועלת הקהילה, המוסדות ואנ"ש בכל הארץ.

כדי לספק מענה מלא לכל משפחה באשר היא, פועלים תחת בית 

מאושרים שני אגפים: אגף ההדרכה והאגף לייעוץ וטיפול.

"בית הספר להורות, זוגיות ובית יהודי חסידי ומקושר" – מקיים 
חיי  תחומים:  במגוון  המרצים  טובי  ידי  על  ממוקדים  קורסים 
הספר  בית  וכדומה.  גבולות  אהבה,  חינוך,  תקשורת,  משפחה, 

מנוהל ע"י הרב אריה לייב הלוי קפלן.

זוגות  ניתנים מגוון טיפולים למשפחות,  במרכז הטיפול והייעוץ 
ויחידים מאנ"ש, עבור מגוון צרכים, כמו שיפור מיומנויות תקשורת 
בין הבעל לאשתו ובין ההורים לילדיהם; ניהול נכון של קונפליקטים 
על ידי שימוש בגישות טיפול שונות; שיקום משברים בין אישיים 
בתוך המשפחה הגרעינית והמורחבת, ועוד. מרכז הטיפול 
 MA ,מנוהל ע"י ר' ארי'ה מוצני, מטפל זוגי ומשפחתי
בעבודה סוציאלית בתחום הטראומה, בעל ניסיון רב 

בתחום בריאות הנפש.

את  הטיפול  מרכז  מנהל  הציג  הפתיחה,  בארוע 
חשיבותה הרבה של משפחה חסידית מלוכדת ומאוזנת, 
והמשפחתית,  הזוגית  הטיפול  גישת  של  יתרונותיה  ואת 
טיפול  שיטת  אשר  יחסית  והמהירות  המבורכות  התוצאות  את 
זאת מאפשרת, וכן את השילוב בין גישת הטיפול ובין עקרונות 

החסידות כפי שמובאים בגישתו של הרבי מלך המשיח.

עוד כיבדו את המעמד: הרב יעקב לייטר מנהל אסנט צפת, הרב 
שולם לבקביקר מנהל ישיבת חנוך לנער, הרב חיים רוזנפלד מנהל 
סמינר חיה מושקא, הרב זלמי ביסטריצקי מנהל חסדי לב, הרב 
אליעזר וילשאנסקי ראש מוסדות חינוך לנער, הרב יוסף אברהם 
פיזם רב קהילת חב"ד ק. שמואל וראש ישיבת תות"ל הקריות, 
ליובאוויטש  חב"ד  חיה  נפש  מוסדות  מנכ״ל  פיזם  שמשון  הרב 
הקריות, הרב אליעזר אשכנזי משפיע במוסדות חנוך לנער, הרב 
שולמקה שארף משגיח בישיבה גדולה חב"ד צפת, הרב חיים הלל 
הרב  צפת,  בישי"ג  ומשגיח   770 העולמי  את"ה  מנהל  שפרינגר 
מנחם קרץ מנהל ועד אברכי אנ"ש צפת, הרב מוישי מאירי משגיח 
הרבי  שליח  פריד  גרשון  הרב  ההיגוי,  ועדת  וחבר  צפת  בישי"ק 
לעולם הספורט, הרב שמערלה סגל ר"מ בישי"ג צפת, הרב מענדי 

חרמץ מנהל משרד את"ה 770 בארה"ק.

האירוע הופק ע"י חברת 'תכלת הפקות' – בניהו בן דוד, לוי ערד.

מהפכה

באירוע שכולו אחדות בקהילה החב"דית בצפת, הושק המרכז למשפחה החסידית 
• לבקשת התורמים, המבנה הוקדש לזכרו של המשפיע החסידי הבלתי-נשכח 

הרב זלמן נוטיק ע"ה שנפטר בשנה החולפת

אלפי 
טיפולים 

בשנה

 323
בוגרי 
קורס 
הורות

 מרצים 
מהשורה 
הראשונה

ְקליימקע

 "לקבל על עצמו החלטה שמידי חודש בחודשו יתן לצדקה.. ולא רק להסתפק בהחלטה בלבד.. אלא לתת כתב החלטה על זה"

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים
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חיים רבי ומאוחדים – בקליק

של  הפעילות  כל  מהיום, 
במקום  החסידים'  'התאחדות 
ידידותי  חדש,  אתר  אחד: 
הושק  וחדשני,  למשתמש 
באתר  מדובר  השבוע. 
שמאגד   Hisachdus.co.il
הנחוץ  המידע  כל  את  בתוכו 

לחסיד חב"ד ב''דור השביעי''.

מלבד  למצוא,  תוכלו  באתר 
את  גם  הארגון,  על  פרטים 
ודרכי  השונות  הפעילויות  כל 
ההתקשרות אליהן, כמו ההגרלה 
ההתוועדויות  מוקדי  החודשית, 
במעגל  פעילויות  והאירועים, 
לאור,  ההוצאה  מערכת  השנה, 
ועידת  החסידי,  המדיה  מאגר 

מקושר בכל ועוד.

ידיעות,  גלריות,  באתר:  עוד 
בקשות  וכן  און-ליין  תרומות 

לסיוע למשפחות נזקקות.

מביעים  החסידים'  ב'התאחדות 
סיפוק מהכניסות הרבות לאתר 
פועל.  שהוא  הבודדים  בימים 
כזה  אתר  המדיה,  בעידן  "היום, 
פי  על  המציאות.  כורח  הוא 
עד  שקיבלנו  החמות  התגובות 
כה, מדובר במקום שבו יש את 
המענה לכל חסיד חב"ד ולכל מי 
המטרה  כאשר   – לרבי  שקשור 
ובקדושה,  באור  להוסיף  היא 
לימות  'להביא  אחת:  במטרה 

המשיח'".

Hisachdus.co.il :כנסו

מזל טוב, אתר נולד! ב'התאחדות החסידים' השיקו השבוע אתר חדש • מחפש 
את המספר של מוקד 'עשה לך רב'? רוצה לדעת היכן ההתוועדות הקרובה במקום 

מגוריך או איך ניתן להצטרף להגרלה? כעת, הכל תחת קורת גג אחת

ְקליימקע

השכרת רכב good
Leaseגוד-ליס

לנהוג באמונה
טלפקס: 04-7705655 טל: 052-6517706

רח' הפלמ"ח 55, צפת )מול שם ועבר(

 ליסינג פרטי

 ליסינג מימוני ותפעולי

 מכירת רכבים חדשים 0 ק"מ באחריות היבואן

 מכירת רכבים יד שנייה מפרטיים ומליסינג

אפשרויות מימון בהתאמה ליכולת הלקוח

Trade In החלפת רכב

 השכרת רכב

מכירה - יוסי קאלו: 058-688-8880



ֶתָך ְלֵהיִטְבָך"
ֹ
"ְלַמַען ַנּס

אלול תש"פ. שעת לילה מאוחרת, הרב שימעל'ה 
'התאחדות  מנהל  שי',  פיזם  יהודה(  )שמעון 
יום  לאחר  יצועו  על  לעלות  מתכנן  החסידים' 
עמוס  יום  ולקראת  מפרך  אינטנסיבי  פעילות 
לא פחות למחרת, ואז ללא כל התראה מוקדמת 
הודעה  קבלת  על  והודיע  רטט  שבכיסו  הטלפון 
חדשה. הרב פיזם קרא את ההודעה וכל עייפותו 

פגה, וזוהי לשונה:

"שלום הרב פיזם, וערב טוב.

"פלעדזש"  על  סיפורים  לכתוב  בקשתך  לאור 
סיפור  לך  לספר  רוצה  אני  התחייבות(  )=כתב 
'הראשון לספטמבר'. אני מוכן  טרי ממש מהיום 
שהסיפור יתפרסם, אבל בלי השם שלי ובטישטוש 

הפרטים שעלולים לזהות, מכמה סיבות.

על  לי  סיפר  מצפת  וילשנסקי  הרב  לאחרונה, 
התחייבות''(  ''כתב   =( ה'פלעדזש'  שלך,  המיזם 
בנושא,  מה"מ  הרבי  של  הק'  שיחתו  בעקבות 
בשם כ"ק אדמו"ר הריי"צ, על כך שכאשר יהודי 
מתחייב יותר ממה שהוא יכול הקב"ה נותן לו מידו 

הפתוחה והגדושה.

הפרסומים  את  פתחתי  ללב,  לי  נכנסו  הדברים 
החשבון  לפי  מהם,  והתחזקתי  'התאחדות'  של 
כ--150 הייתה  שלנו  השנתית  ההכנסה  שלי 

שיצאו  )וכמובן  לבנק  שנכנסו  שקל  אלף   130

באותה המהירות...( כך שאם אני מתחייב על כל 
מקסימלית  התחייבות  אומר  זה  שלי  המעשרות 
רגש לא מוסבר  15 אלף שקל לשנה. מתוך  של 
החלטתי בערב ראש השנה להתחייב ולכתוב לרבי 
שאני מתחייב לתרום במהלך השנה הקרובה 30 

אלף שקל, סכום כפול מהצפוי..

כידוע לך אני עובד בהוראה, שם הכול ידוע פחות 
ניסים  מידי  ליותר  מקום  ואין  מראש  יותר  או 
ילך,  זה  איך  ידעתי  לא  באמת  ובפועל  ונפלאות 
אבל לאט לאט התחלתי לקבל עבודות והכנסות 
לא מתוכננות בכלל; עבודות מכניסות עונתיות של 
עשרות אלפי שקלים, החזרי מס שאולי היו צפויים 
אבל הגיעו במהירות ובקלות, מענקי קורונה לפני 
פסח ובקיץ בסך אלפי שקלים, סיוע כבעל עסק 
וכל  עריכה  עבודות  קיבלתי  כן  כמו  וכו'.  עצמאי 
תלמידים,  עם  בתשלום  מזדמנות  עבודות  מיני 
וכך הגעתי עד היום למעשר של 28,600, עדיין לא 

הסכום המלא...

חודש  של  המשכורת  תלוש  את  קיבלתי  היום 
להפתעות.  שם  ציפיתי  ולא  למניינם  אוגוסט 
דמי הבראה  ללא  חופש,  בחודש של  הרי מדובר 
הקודמים,  בחודשים  מקבלים  שאותם  ביגוד  או 
ללא נסיעות וללא שעות נוספות, ממש משכורת 
שלי  ההפתעה  למרבה  והנה   - לא  ותו  בסיסית 

אותי  להעלות  הוחלט  האחרון  שבחודש  התברר 
וההעלאה  'אופק חדש'  בדרגה ברפורמת החינוך 
שבנוסף  כך  אפריל,  מחודש  רטרואקטיבית  היא 
למשכורת קיבלתי כמה אלפי שקלים של הפרשים 
על ארבעת החודשים מאפריל עד אוגוסט וסכום 
שהתחייבתי  אלף  ה-30  את  חצה  שלי  המעשר 

להם בערב ראש השנה".

למה דווקא להתאחדות?
השמועה על ההבטחה של הרבי עשתה לה כנפיים 
ומידי ערב ראש השנה מצטרפים עוד ועוד חסידים 
ל"התאחדות  ההתחייבות  כתב   – ל"פלעדזש" 
על  כאמור  מתבססת  ההתחייבות  החסידים". 
שבהם  בנושא,  מה"מ  הרבי  של  הברורים  דבריו 

כרוכה ההכנסה השנתית בהוצאות הצדקה שלו. 

הרבי:  כותב  תשכ"ג  מר-חשוון  מכ"ד  במכתב 
אדמו"ר,  כ"ק  מחמי  ששמענו  הפתגם  ""ידוע 
שכאשר יהודי, כאן למטה, מקבל על עצמו החלטה 
טובה לתת צדקה בסכום גדול, הרי גם אם בשעת 
יוכל  הוא  איך  האפשרות  את  רואה  אינו  מעשה 
ליישם את זה בפועל, אך למעלה, נפסקת עבורו 
מיד, פרנסה בהרחבה, במדה כזו שהוא אכן יוכל 
והנני  הטובה,  החלטתו  את  למלא  ממש  בפועל 
בטוח, שגם בענינו, למרות שעד עתה זה עוד לא 
הי', אך מכיון שהוא ושותפו, קיבלו את ההחלטה 
בכל הלב, בודאי כבר נפסק למעלה, לתת לכם 
פרנסה בהרחבה ובהצלחה, שתוכלו ליישם את 

הרצון הטוב שלכם בטוב לבב וביד רחבה...."

עמוד  ג'  חלק  מתורגמות,  קודש'  ב'אגרות 
קיימות  הרי  תכ"ג מוסיף הרבי: "אצל הקב"ה 
שתי דרכים: דרך אחת היא, שתחילה הוא נתן 
לפי  לצדקה,  מזה  מפרישים  כמה  ורואה  כסף 
ערך, ודרך שני' היא שנותנים צדקה יותר ממה 
שיכולים והקב"ה אינו נשאר בעל חוב, והוא נותן 
אחר כך עוד, פי כמה בצמצום אם נתנו מעשר, 
או פי כמה בבזבוז אם נתנו חומש . במילא נמצא 
שבעד כל דולר שנותנים יותר, כפי שנדמה יותר 
מכפי הכוחות, הקב"ה נותן חוץ מדולר זה עוד 
כמה וכידוע בכמה ספרים. לכן בקראי במכתבו 
קצת  לתת  ההזדמנות  את  לאחר  רוצה  שאינו 
צדקה, ובפרט בחודש אלול, ובראותי את סכום 
ההמחאה שלו, פלא אצלי שמרחם על הקב"ה, 

ומה אכפת לו, לו ההמחאה שלו היתה כך שהקב"ה 
הי' נותן לו הכנסה ופרנסה שלא בערך יותר מכפי 
שהוא העריך את מכפי שהוא העריך את עצמו עם 

הצדקה של המחאה זו?"

התרומה  כן  אם  מדוע  פיזם,  הרב 
ל"התאחדות  דווקא  להיות  צריכה 

החסידים"?
"'התאחדות החסידים' הפך לרוח החיה והפעילה 
הן  וברוחניות.  בגשמיות   – החסידים  במשפחת 
לחיזוק  בפעילות  והן  החסידים  בין  בפעילות 
ההתקשרות לאילנא דחיי. במשך כל ימות השנה, 
סביב  לאות,  ללא  פועלת  החסידים'  'התאחדות 
השעון, בנושא של אחדות החסידים ובסיוע להם 
– בהתאם לחזון של הרבי בשם רבינו הזקן: 'דרכי 
משפחה  כמו  יהיו  החסידים  שכל  הם,  החסידות 

אחת על-פי התורה באהבה'.

זה בא לידי ביטוי במגוון עצום של נושאים: בין אם 
זה 'מכון הלכה' שנותן מענה לשאלות הלכתיות, 
מיזם 'עשה לך רב', מערך הוצאה לאור, סיוע כלכלי 
למשפחות אנ"ש, התוועדויות, שיעורים, אירועים 
ב'יומי דפגרא', ועידת 'מקושר בכל', מאגר מדיה 
הגרלות  בעיתונים,  כללי'  'מכתב  פרסום  חסידי, 
על כרטיסי טיסה לרבי במשך כל חודש ועוד. כל 
'התאחדות  לציין:  חשוב  אבל  אחד.  במקום  זה 
התרומה  בקבלת  רק  מסתפקת  אינה  החסידים' 
אלא היא ממשיכה לתבוע מהחסיד להמשיך ולתת 
את הלב ואת המוח, את המחשבה ואת הרגש בכל 

השנה כולה לרבי!".

 "קיבלנו ממקום לא צפוי לחלוטין פי 
5 ממה שנתנו!"

הטבע  מעל  ניסים  סיפורי  כמה  לעוד  ובחזרה 
במסגרת מיזם ה"פלעדז'ש": 

"בחודש  יהודה:  מאור  שווארץ  יוסי  הרב  מספר 
לתרום  החלטתי  שעברה  השנה  של  אלול 
ל'פעלדז'ש' של 'התאחדות החסידים', אף-על-פי 
שזו לא הייתה החלטה קלה – ומה גם שהתרומה 
כל השנה האחרונה  וב"ה,  הייתה בתשלום אחד. 
התנהלה בצורה כלכלית טובה מאוד. אבל הקב"ה 
לא נשאר חייב וממש בתחילת חודש אלול השתא 
קיבלנו פתאום סכום גדול, מאוד לא צפוי, פי 5 

לא  ניצבו  החדשה,  השנה  לפני  רגע  ניסית:  בדרך  והצליחו   – ניסו  רבים-רבים 
מעט חסידים בפני החלטה קשה: מצד אחד, המצב הכלכלי הדחוק; מהצד השני, 
הבטחה על-טבעית של הרבי • אלה שהחליטו ללכת עד הסוף עם האמונה, ראו 
במו עיניהם ניסים גלויים • שוחחנו עם כמה מהם • מה הוא בכלל ה"פלעד'זש" 

ואיך גם אתם תוכלו להגדיל את ההכנסות שלכם השנה? 
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ְקליימקע

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים



מהתרומה שנתנו! זה היה ממש משמים, כאמור 
את  אחד.  ובתשלום   – לגמרי  צפוי  לא  ממקום 
השנה  כל  ראיתי  עובד  שה'פעלדז'ש'  ההוכחה 
במגוון נושאים, אבל החודש זו הייתה עוד הוכחה 
יותר  גדול  'פלעדז'ש'  שתדרבן אותי כמובן לתת 
בימים הקרובים וכמובן לצרף לנושא את החברים 

ובני המשפחה. אני ממליץ על כך בחום".

את  לאפס  הצלחנו  קבוע  "ממינוס   
החשבון!"

"לפני  מספר:  בעמנואל,  מאנ"ש  סימה,  יוסי  ר' 
להתחייב  עלי  לחץ  קצת  שימעל'ה  הרב  שנתיים 
חודש  מדי  שתרמתי  ש"ח  מ-28  יותר  על 
ל'התאחדות'. כידוע, זה ניסיון קצת קשה לצאת 
מעצמך ולהגדיל את הסכום, על אף שהכרתי כבר 
אז את השיחה של הרבי בנוגע לפלעדז'ש. בסופו 
של דבר 'קפצתי למים' והגדלתי את הסכום ל-358 
– יותר מפי עשרה לעומת קודם לכן. עד אז, במשך 
של  קבוע  בסיס  על  היינו  מאוד,  ארוכה  תקופה 
מינוס 10,000 ₪ בבנק. באורח פלא, בסיום השנה 
של ה'פלעדז'ש', הצלחנו ב"ה לאפס את החשבון 
ואף הסדרתי התחייבויות כספיות נוספות לקראת 
סוף השנה. בעקבות ההצלחה, באלול שאחר-כך 
העליתי את הסכום החודשי ל-770 ₪ ושוב ראינו 
חיינו  ב"ה  אבל  לגביר,  הפכתי  לא  אמנם  ניסים. 
ברווח והצלחנו לקנות דברים רבים שאני ואשתי 

חלמנו עליהם במשך שנים.

 – השטר  על  החתימה  "למחרת   
התבשרתי על העלאה במשכורת!"

מספר ר' לוי אוריאן מלוד: במוצאי שבת סליחות 
מאמירת  'מתנדנד'  שחזרתי  אחרי  תשפ"א, 
של  השטר  על  וחתמתי  ישבתי  הסליחות 
ה'פלעדז'ש', עם ההתחייבות שלי לשנה החדשה. 
שטר  את  הכנסתי  רק  אז  עייף  כך  כל  הייתי 
ואפילו לא  'אגרות קודש'  ההתחייבות לכרך של 
הספקתי לשבת בריכוז כדי לקרוא את התשובה. 
והתבשרתי  לעבודה  הגעתי  ראשון,  יום  למחרת, 
על תכנית של העלאה בשכר החודשי שלי, שתחל 
ההעלאה  כשנה  בתוך  שבו  באופן  החגים,  לאחר 
שקלים  מ-2,000  יותר  על  תעמוד  הקבועה 

שקיבלתי לפני כתב ההתחייבות".

 "לקחתי התחייבות למרות ההלוואות 
מכונית  לרכוש  והצלחנו   – הרבות 

חדשה!"
אלול  "בחודש  מעפולה:  ליפש  מנדי  הרב  מספר 
במסגרת  גדול  סכום  עצמי  על  לקחתי  אשתקד 
ב'כלים  היה  לא  בכלל  שזה  למרות  ה'פלעדז'ש', 
שלי'. המצב הכלכלי שלנו היה בעייתי מאוד, לא 
חודש מחדש,  בכל  בהתחייבויות  לעמוד  הצלחנו 
עוד  לחפש  נאלצנו  לחודש'  'עשירי  בכל  וכמעט 

הלוואה.

היום, במבט לאחור על כל השנה, רוב החובות כבר 
ב"ה  אבל  בודדות,  הלוואות  עם  נשארנו  הוחזרו. 
איננו זקוקים להלוואה נוספת - ולא רק שהמצב 
התאזן, אלא שגם הצלחנו לרכוש – בעקבות צרכי 

המשפחה – מכונית נוספת".

 "אני רואה ניסים ונפלאות!"
וכך כותב הרב ברל'ה הרצל, שליח הרבי ביוקנעם: 
שמביאה  החסידים'  ל'התאחדות  גדול  כוח  "ישר 
אור נפלא לאנ"ש ולשלוחים וישר כוח על קמפיין 

ה'פלעדזש'. ההחלטה כמה צדקה ניתן כל חודש, 
נתנה לי – באופן אישי – הבנה שעלי לתת צדקה 
ואכן,  ודעת.  מטעם  למעלה  לגמרי,  אחר  באופן 
נתפסים  ונפלאות שלא  ניסים  רואים  אנחנו  ב"ה 
בשכל אנושי. הקמפיין גם העניק לי השראה כיצד 
'בעלי- הקדושה,  בקהילה  האנשים  עם  לדבר 

בתים' ואנשי עסקים ולומר להם בפירוש שצדקה 
בשפע עצום היא העסק הכי משתלם עם הקב"ה".

לנו את  ה'פלעדז'ש' אישרו  "בזכות   
המשכנתא!"

מספר שליח מדרום הארץ: "השנה ראיתי ניסים 
מסובך  שאני  למרות  ה'פלעדזש'.  בזכות  גלויים 
באופן  מההכנסות  רבות  וההוצאות  הבנקים  עם 
קבוע, החלטתי לעשות 'למעלה ממדידה והגבלה' 
ולתרום 180₪ לפעולות הנפלאות של 'התאחדות 
האמונה  וחום  אור  והבערת  לחיזוק  החסידים' 
לגמרי,  הטבע  מעל  שמים,  ובחסדי  והתקשרות. 
את  וקיבלנו  משכנתא  ובאישור  במכרז  זכינו 
הכספים שהיינו זקוקים להם. אני ממליץ לכל אחד 
לקבל החלטה ולראות בעזרת ה' את הבטחת הרבי 

מתממשת בעיני בשר!".

•

 "אין לי מושג איך – אבל לראשונה 
זה עשור אני בפלוס בבנק"

מוסיף ומספר הרב מנדי וקנין: "לפני שנתיים, אני 
שזה  למרות  'פלעדז'ש',  לתת  החלטנו  ורעייתי 
למעלה  לכאורה  שהיה  סכום  נתנו  קל.  היה  לא 
וקיבלנו  לזוז  התחילו  דברים  ומאז   – מיכולותינו 

תש"פ  באלול  לקבל.  תכננו  שלא  כספים 
החלטנו להעלות את הסכום החודשי ל-358 ₪ 
בחודש – וב"ה השנה הצלחנו לקבל משכנתא, 
אחרי כמה ניסיונות שלא צלחו קודם לכן. זה 
ממש למעלה מהטבע – בטבע. השנה, בעז"ה, 
ההתחייבות'  'כתב  של  הסכום  את  עוד  נעלה 
ל'התאחדות החסידים'. אגב, גם אבי, השליח 
של  באלול  'פלעדז'ש'  עשה  וקנין,  דוד  הרב 
השנה שעברה – וזכה ב-2 כרטיסי טיסה לרבי 
הוא  שאותו  שהכסף  כך   – אירוח  ימי  וב-5 

הוציא חזר ובגדול".

חסיד נוסף שיש לו כבר רקורד של שנתיים בנושא 
הוא הרב יאיר בורשטיין. הנה מה שסיפר: "לפני 
ממה  יותר  לתת  טובה  החלטה  לקחתי  שנתיים 
ב'פלעדזש'  כך  על  התחייבתי  ואכן,  שיכולתי. 
נכנסתי  השנה  במהלך  קבע.  הוראות  וחתמתי 
צריך  אני  כמה  בדיוק  לרבי  כתבתי  בבנק.  לחור 
בתוך  הפלעדזש.  אודות  על  והזכרתי  במספרים, 
שבוע נכנס סכום הכסף המדויק שביקשתי; אמנם 

ידעתי שאני אמור לקבל כסף, אך לא מתי וכמה.

לפני שנה אני ואשתי החלטנו 'ללכת בגדול' ולתת 
מעשר פי 3 ממה שנתנו עד אז, שוב חתמתי על 
הוראות קבע ופיזרתי שקים לרוב. במקביל, הרבי 
וכך עשינו למרות  יותר  לדירה מרווחת  לנו  כתב 
שבאמת לא ידעתי מאיפה אשלם את השכירות 
וגבר.  הלך  והחשש  השנה  את  התחלנו  הגבוהה. 
הגעתי לחודש כסלו וכבר הודענו לילדים שחוזרים 
הגיעה התפנית המרעישה,  ואז  הקודמת.  לדירה 
כאשר קיבלנו סכום כסף פי 10 ממה שתרמנו, מה 
שעזר לנו להמשיך ולגור בדירה הנוכחית. אז ראינו 
התחייבות  גם  שמתקיימות:  ברכות   2 עיננו  במו 
של  הברכה  וגם  שלה,  את  עשתה  ל'פלעדזש' 
הרבי שיש את כל האמצעים הגשמיים להסתדר 
בדירה מרווחת יותר. אני באמת נותר חסר מילים 
נוכח מה שראיתי במו עיני - ותודה ל'התאחדות 

החסידים' שגילו לנו את הסוד הזה".

מנדי  ר'  של  בכתבתו  הופיעו  מהסיפורים  חלק   
דיקשטיין ב'בית משיח'(

• 

מה הוא ה"פלעדז'ש?"

החסידים'  'התאחדות  ארגון  יוצא  שנה  מידי 
"פלעדזש"  נתינת  דבר  על  והתעוררת  בפרסום 
לעורר  אנ"ש  את  ומעוררת  התחייבות(  )=כתב 
אשר  שנתי,  "פלעדזש"  לנתינת  אחרים  גם 
ייתן לכל אחד ואחד מאתנו,  כדברי הרבי בוודאי 
טובה  שנה  שתהיה  הקרובה  לשנה  ושפע  ברכה 
ומתוקה בבני חיי ומזוני ובכולם רוויחי, כי נתינת 
בגשמיות  ועוזרת  פלאות  מעוררת  ה"פלעדזש" 

לכל יהודי ויהודי. 

וכלשון הרבי: "כאשר יהודי, כאן למטה, מקבל על 
עצמו החלטה טובה לתת צדקה בסכום גדול, הרי 
גם אם בשעת מעשה אינו רואה את האפשרות איך 
הוא יוכל ליישם את זה בפועל, אך למעלה, נפסקת 
עבורו מיד, פרנסה בהרחבה, במדה כזו שהוא אכן 

יוכל בפועל ממש למלא את החלטתו הטובה"

ה''פלעדז'ש'' הוא רעיון, או בעצם הבטחה שהרבי 
נתן בסוף חודש אלול תשמ"ג. זה למעשה ''כתב 
התחייבות'' והכנה לשנה החדשה לכל מי שרוצה 
להגדיל את ההכנסות שלו לשנה הקרובה בצורה 

משמעותית. 

מתי נותנים "פלעדזש"?

על ה"פלעדז'ש" צריכים לחתום בסוף חודש אלול 
של השנה, )ממש בימים אלו( ולהתחייב לנתינה 

קבועה לצדקה ל-12 חודשי השנה הבאה.

הזמן המיוחד לזה הוא שבת מברכים חודש השביעי, 
שבה הקב"ה מברך את חודש השביעי וממנה נמשך 
לכל השנה. וזה צריך להתבטא בעבודת הפרטית 
של יהודי בשבת זו, לעשות הכנה לכל השנה על 
ידי נתינת צדקה לכל השנה, התעוררות זו בזמן כזה 
היא כריתת ברית המאפשרת ליהודי להיות טפח 
השפע  את  בחזרה  ולקבל  העולם  מציאות  מעל 
ומזוני  חיי  בבני  הקרובה  השנה  למשך  האלוקי 
ה"פלעדזש"  בנתינת  מההגבלות  היציאה  רוויחי. 
בעצם מעוררת את רצון הקב"ה לפתיחת צינורות 
חדשים לפרנסה. ובלשון הרבי: "ומן הראוי לעשות 
זאת עוד לפני ר"ה . . במוצאי שבת ממש, או עכ"פ 

ביום ראשון בבוקר".

מה הסכום שצריך לתת ל"פלעדזש"?

הרבי מלך המשיח אומר בשיחה שיש שלש דרגות 
בנתינה: מעשר, חומש, ו"באופן של בזבוז" למעלה 
מההגבלה דחומש, ומדגיש כי "מכיוון שהוא רוצה 
שהקב"ה יתן לו בני חיי ומזוני רוויחי באופן של 
עשירות דוקא  – עליו להתנהג בעצמו באופן כזה, 
היינו שיתן לצדקה בהרחבה באופן של עשירות".

ולכן כל שעליכם לעשות הוא חשבון - כל אחד 
אליבא דנפשיה – מה היא רמת הציפיות לעשירות 

שהקב"ה מצפה ממך לרצות!
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"בנוגע לצדקה אין חשבונות. עליה להיות לא קשורה עם שכל!" )מדברי הרבי, ה' סיוון תשל"ג(

"ההוראה הנלמדת משבת מברכים חודש השביעי שמברכו הקב"ה 
בעצמו, ובכח זה מברכים בנ"י את שאר חדשי השנה - שבחודש 
זה צריכים כבר לתת לצדקה על חשבון מה שישתכר בחדשים 
מברכים  שבשבת  מה  וזהו  הבעל"ט,  אלול  חודש  עד  שלאח"ז, 
חודש השביעי נפעלת כבר עבודת ההכנה על כל השנה הבאה. 
בפשטות הענינים: נתינה לצדקה על חשבון מה שישתכר במשך 

כל השנה כולה.

הרי   - ב"מזומן" את הממון שישתכר בעתיד  לו  אין  ואף שעדיין 
ידוע המנהג הנפוץ במדינה זו )המצטיינת בעניני צדקה וחסד( לתת 
"פלעדזש", היינו, שמבטיח ומתחייב ומכיון שזהו ענין של זכות - 
אין זה נקרא "התחייבות", כי אם "פלעדזש" בכתב, שמידי חודש 
בחזקת  ישראל  ש"כל  ומכיון  לצדקה,  וכך  כך  סכום  יתן  בחדשו 

כשרות" - בודאי יקיים את הבטחתו בפועל ממש"

משיחת שבת פרשת ניצבים-וילך, כ"ה אלול תשמ"ג(

ְקליימקע

<< חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים
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'התאחדות  בארגון  והתמיכה  החיזוק 
או  כזה  בארגון  רק  תמיכה  אינם  החסידים', 

אחר, אלא תרומה לכלל חסידי חב"ד.
בד"ה  ידוע,  מאמר  תורה'  ב'ליקוטי  יש 
 – קטנות  בישיבות  שלומדים  'ונקדשתי' 
ש'סובב  נ"ע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  ושם 
הכבוד  כל  עם  החיות.  עיקר  הוא  עלמין'  כל 
ל'ממלא' שנכנס לכל מקום כערכו, 'סובב כל 

עלמין' הוא עיקר החיות.
 – 'סובב'  גם  הוא  החסידים'  'התאחדות 
העניינים  על  השביעי,  דור  בדורנו,  האחראי 
חב"ד  חסידי  אנ"ש  של  והגשמיים  הרוחניים 
– ויחד עם זאת גם 'ממלא' – נכנס לכל פרט 
ודואג לכל נושא ונושא. מדובר בעצם החיות 
ֶבת',  יָשׁ ָאנִֹכי  י  ַעִמּ תֹוְך  ְבּ  ' אנ"ש.  כלל  של 
ב-18  שלו  בקהילה  קורה  מה  יודע  אחד  כל 
שרואים  כללית  חיות  יש  האחרונות:  השנים 
היטב כללות אנ"ש, וכל זה בזכות 'התאחדות 

החסידים'.
הרגש זה משהו פרטי. ההרגש שלי בעניין של 
זושא  ר'  את  לי  מזכיר  'התאחדות החסידים' 
שהסתובב  הפרטיזן",  זושא  "ר'  וילימובסקי, 
חב"ד.  בכרם  חיות  והכניס  הארץ  ברחבי 
אמיתית  חיות  נותן  החסידים'  'התאחדות 
לרבבות חסידי חב"ד, בניהם ובנותיהם. יש פה 
משהו שמשפיע על כללות אנ"ש ובקו מאוד 
בשיעורים,  בכלכלה,  הילדים,  בחינוך  עקבי. 
בהתוועדויות, במערך הוצאה לאור ועוד ועוד 
ובהחלט מדובר על משהו מהפכני שבדורות 
קודמים יכולים רק לקנא בנו. אין ספק שכולם 
מרגישים שמדובר כאן על 'מים קרים על נפש 

עייפה', כפשוטו. 
עלינו לדעת שיש כאן עניין של הרבי, שלא 

חוזר ריקם.
זה מזכיר לי סיפור יוצא דופן: כאשר הרבי נסע 
מברק  הגיע  אימו,  את  לקבל  בתש"ז  לפריז 
מהרבי הקודם לזקני אנ"ש, על השעה שבה 
ינחת המטוס – לצד בקשה לקבל את חתנא 
דבי נשיאה – כ"ק אדמו"ר, שכונה אז הרמ"ש. 
החסידים בפריז התאספו בבית של אחד מהם 
והיו צריכים לצאת משם לשדה התעופה כדי 

לקבל את הרבי. הם התקשרו לשדה התעופה 
לבדוק אם אין עיכוב בטיסה, כדי לא לצאת 
הם  תאחר.  שהטיסה  להם  ונאמר  לחינם 
ההתארגנות  כדי  ותוך  בבית  לחכות  החליטו 
ליציאה כעבור זמן, עצרה מונית וממנה יצא 
הרבי. החסידים הרגישו מאוד לא נעים: הרבי 
לנסוע לקחת את חתנו  הריי"צ מבקש מהם 
– והנה בסופו של דבר הוא הטריח את עצמו 
והגיע לבדו. בתגובה, הרבי אמר להם ש'אם 
כזו  בשעה  מגיעה  שהטיסה  אומר  נ"ע  הרבי 
וכזו – צריך להאמין למה שהרבי כתב במברק 
שעת  לגבי  בטלפון  שאומרים  למה  ולא 
התקשרות.  של  חדש  סוג  בזה  ראו  הטיסה'. 
וגם  החסידים'  'התאחדות  של  הפעילות  גם 
ה'פלעדזש' הם סוג חדש של התקשרות - זו 
ההתרמה היחידה שנקראת בלשונו של הרבי: 
'משפיע  היא  לארגון  התרומה  'פלעדזש'. 
ומקבל' – התרומה עבורם היא השפעה וקבלת 
שפע גם עבור התורם, בהתאם לדברי הרבי על 

כך שכמה שאתה - נותן אתה מקבל חזרה.
 יש שיחה שבה הרבי אומר שמי שנותן צדקה 
– מלווה כביכול לקב"ה כסף וכתוב 'עבד לווה 
לאיש מלווה' - כלומר שהקב"ה כביכול חייב 
לתת לך כל מה שאתה מבקש. וממילא, כל 
משאלותיו  שכל  בעז"ה  לו  מובטח  התורם 
גשמיים.  בעניינים  בפרט  לטובה,  יתגשמו 
לכל  אלא  לארגון  לא  היא  התרומה  וכאמור, 
'התאחדות  יכונה.  חב"ד  חסיד  בשם  אשר 
החסידים' הכניס חיות בכללות אנ"ש, בפרט 
רואים את הרבי לע"ע  ג' תמוז כשלא  אחרי 
ושל  הצעיר  הדור  של  רבות  נפשות  והציל 
'יצאו  שכמעט  בעלי-בתים  המבוגר.  הדור 
בזכות  חזרה  שבו  חסידית,  מבחינה  לפנסיה' 
להתוועד,  חזרו  'התאחדות';  של  הפעילויות 
התחילו ללמוד, נוסעים לרבי ועוד. הפעילות 
של הארגון הזכירה להם שיש רבי ויש הקב"ה 

– וזה מציל נפשות כפשוטו.
מעבר  גם  בתרומה  להשתתף  וזכות  חובה   
אחד  הרבי שכל  דברי  על  ולסמוך   - ליכולת 
והעיקר  רוויחי.  וכולא  ומזוני  חיי  בני,  יקבל 
מלך  הרבי  של  להתגלות  נזכה  זה  שבזכות 

המשיח תיכף ומיד ממש.

''התאחדות החסידים' 
הצילה חסידים רבים 

שיצאו ל'פנסיה' 
מבחינה רוחנית" 

המשפיע הרב יצחק אקסלרוד, ראש ישיבת 
קורא,  אנ"ש  ומשפיע  תקווה  פתח  חב"ד 
'התאחדות  בפעילות  לתמוך  מיוחד,  בטור 
החסידים': "זו תרומה לכלל חסידי חב"ד. יש 

כאן עניין של הרבי, שלא חוזר ריקם"

הרבה  יש  שבה  בתקופה  לחיות  ב"ה  זכינו 
ארגונים של חסד, צדקה והתקשרות. אבל 
קהל  כל  "לב  על  שאחראי  אחד  ארגון  יש 
הלב  הוא  'התאחדות החסידים'   – ישראל" 
הפועם שמזרים את החיות ואת הדם של כל 
'התאחדות החסידים' לקח על  כלל אנ"ש. 
עצמו את האחריות להחיות את החסידים 
ולהזכיר לנו כל הזמן על מה גדלנו, על מה 
חונכנו בישיבה ומה הם העקרונות והערכים 
שלנו; זה ארגון שהוא לב חי ופועם ומחיה, זו 

ההגדרה הכי הולמת עבורו.
כשאני יודע, כשליח של הרבי, שיש לי להיכן 
ההתוועדויות  בכל  המקורבים  את  להביא 
של יומא דפגרא ש'התאחדות' מארגן בכל 
קהילה, אני רגוע: אני יודע שחברי הקהילה 
שלנו וה'מקורבים' מגיעים להתוועדות חיה 
ותוססת שהיא המקום הכי קרוב שאפשר 
הכי  המתנה  זו  כשליח,   .770 חיינו'  ל'בית 
טובה שקיבלתי והכי טובה שאני יכול לתת 

כדי לחבר את הקהילה למעיין עצמו.
יש אנשים שמנהלים ארגונים והם מסורים 
פה  אבל  ואחריה,  העבודה  בשעות  אליהם 
עובדי  הארגון,  שמנהלי  במוחש  רואים 
ומשרה:  קריירה  בו  רואים  לא  ומתנדביו 
של  הנשמה  הם  רבי,  ומחיים  חיים  הם 
הארגון. מדובר באנשים שלוקחים אחריות 
כדי  שלהם,  בהתנהלות  התנהגותם,  בעצם 
שחסידים יחיו את הרבי מלך המשיח; כדי 
ש-27 שנים אחרי ג' תמוז העניינים יהיו חיים 
אצל החסידים בצורה הכי בוערת וחסידית 
את  בישיבה,  כ'תמים'  זוכר,  אני  שאפשר. 
מנהלי הארגון פועלים ללא לאות, כבר אז 
אותנו  ולחבר  המענה  את  לתת  ידעו  הם 
זה  ומשיח.  גאולה  וִלחיֹות  לרבי  לנסיעה 
נפלא לראות שככל שהשנים עוברות הארגון 

הזה גודל ומתעצם.
הארגון  את  צריכים  'למה  שואלים  אנשים 

כלכלית?  להם  לסייע  צריכים  ומדוע  הזה' 
של  וידאו  אתמול  ראיתי  פרטית  בהשגחה 
הרבי ששלחו לי מ'התאחדות' והרבי אומר 
שם שכל בית צריך להיות 'תומכי תמימים' 
בעולם  יהודי  של  חלקו  וכל  אמות  ושהד' 
צריך להיות מעין 'תומכי תמימים'. זה בעצם 
אותנו  שומרת   – עושה  שה'תאחדות'  מה 
שלנו  התמימות  את  ושומרת  'תמימים' 
בהתקשרות ובחסידות. מי שתורם ומחזיק 
לעצמו  אלא  זר,  לארגון  תורם  לא  אותם 
שלו  החסידי  ולעתיד  להווה   – ולמשפחתו 
ושל ילדיו. 'התאחדות החסידים', כשמו כן 
הוא, דואגת לאחד אותך עם העניינים ועם 

משפחת החסידים.
תמוז,  מג'  זמן  הרבה  כך  כל  עבר  כאשר 
אנחנו עושים הכל כדי לשמור על ה'נקודה', 
על הגחלת האישית, על החסיד שבנו, על 
חיים,  פרויקט  כאן  יש  בידית'.  'האחיזה 
מטרה הכי קריטית וחיונית, שכאשר הרבי 
יתגלה תיכף ומיד הוא יפגוש חסידים שלא 
שאנחנו  יגלה  הרבי  התפזרו.  שלא  ויתרו, 
התפקיד  זה  חיים.  שאנחנו  לו,  נאמנים 
הקדוש שארגון 'התאחדות' לקח על עצמו: 
שם  יהיה  רוצה  שרק  חסיד  שכל  לוודא 
וישמור על הגחלת - ולכן אין משהו יותר 
חשוב מזה. מי שרוצה להשקיע את כספו 
בדברים הנכונים באמת עבור עדת החסידים 
– עליו לחזק את 'התאחדות החסידים'. לא 
מדובר פה על מותרות, או על 'שימור ההווי', 
אלא על סיוע לכל חסיד לעבור את התקופה 
שכל הדורות חיכו לה, בניסיון הכי קשה והכי 
מאלף מתחילת ההיסטוריה. לכן, כל שקל 
פעילות  יאפשר  ל'התאחדות'  שיהיה  נוסף 
ביתר כוח, תעצומות ושאת בשביל המטרה 
הנשגבה הזו של החייאת הנשמה האלוקית 
הרבי  להתגלות  שנזכה  עד   – והחסידית 

מה"מ תיכף ומיד.

"'התאחדות 
החסידים' נותנת 
כוחות 'להחזיק 

בידית'"
 הרב שלום-בער שמולביץ,

השליח הראשי של הרבי לבית-שאן: 
"'הפעולות של הארגון משמרות 

את היותנו 'תמימים' ומחזקות את 
ההתקשרות" • "כשליח, זו מתנה 

נפלאה"

ְקליימקע
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הקב"ה ברא את ה"דירה בתחתונים" באופן שלכל 
אחד יש את התפקיד המיוחד שנקבע לו מלמעלה. 
כל אחד, בתפקידו הוא, עוזר להפוך את ה''דירה'' 
להם  שיש  כאלה  יש  יותר.  ו''מאובזרת''  לטובה 
ויש כאלה שיש להם תפקיד כללי,  תפקיד פרטי 

כעין "אב בית", שנותן מענה לכולם, בכל פרט.
בעיני, 'התאחדות החסידים' היא זו שאחראית על 
על  האחראית  היא  ה''דירה'';  של  הכללי  הטיפוח 

ה''גינה'' שבה גדלים חסידים.
מהותו של הארגון הוא להראות את היופי בחב"ד 
– באמצעות חרישה, זריעה, השקייה וטיפוח כללי 
לא  ליפה,  כרם חב"ד  זה מה שהופך את  ופרטני. 
ומלאים  למיוחדים  אלא  שגרתיים,  לחיים  סתם 
הרבי,  כרצון  הפעולות,  כל  פרטים.  באין-ספור 

מייצרות סדן שמייצרים עליו חסידים.
במהלך השנה החולפת נקראתי להתוועד ולהרצות 
נושא  על  דיברתי  ושם  בכל',  'מקושר  העיון  ביום 
ההכנה של המתבגרים לחתונות – נושא שעד כה 
תגובות  קיבלתי  ואכן,  בחב"ד.  בו  פחות התמקדו 
חמות ונלהבות, על הצורך הרב שהיה בנושא הזה, 
שאותו הציפו ב'התאחדות'. כך גם בנוגע לשלום 
שמתעסק  כמי  לליבי  וחשוב  שיקר  נושא  בית, 
בתחום; עד היום, משום מה, הנושא ''נאבד'' ופחות 

את  גם  היתר  בין  האירו  ב'התאחדות'  בו.  עסקו 
הזווית הזו, כחלק מהמכלול הרחב של הארגון.

וזה כאמור חלק מהטיפוח של כרם אנ"ש. מעניק 
ולכל פנייה  ויופי ומשמעות חסידית לכל רגע  חן 

בחיינו. 

צורך  בכך  רואה שיש  אני  ובמבט מהצד  מניסיוני 
עצום: ניקח לדוגמא את ה'בעלי תשובה' שהקריבו 
מעצמם והתקרבו להיות חלק מהצבא של הרבי. 
בצבאות  החיילים  של  לשורה  מגיעים  כשהם 
ואם  ה', הם מגלים לעיתים קשיים – אם בהבנה 
במחסור ביחס מתאים מצד הסביבה. 'התאחדות' 
מכיל אותם, מחבק אותם, מסייע להם להיות חלק 
של  הברוכות  הפעולות  ליובאוויטש;  ממשפחת 
הארגון רואות כל אחד מהם בפני עצמו, מאפשרות 
הייחודים  לצרכיהם  מתייחסים  להשתלב,  להם 
מאירים,  מתוועדים,  מסבירים,  ולבקשותיהם, 
מוציאים את חוברת 'דרך המלך' וספרי הלכה כדי 

לסייע בהכוונה המתאימה. 

בעיני, 'התאחדות החסידים' כשמה כן היא: מוסיפה 
אנחנו.  אחד  אב  בני  שהרי  כולנו,  בין  באחדות 
וכ'התאחדות' צריכה את הסיוע שלנו – על כולנו 

להירתם לשם כך ובטוחני שהרבי לא יישאר חייב.

זה  מתעסקת  החסידים'  'התאחדות 
כמה וכמה שנים בהחדרת רוח חיים 
חסידית, אמיתית, ''ותחי רוח יעקב 
אביהם'' – ובהצלחה, ב"ה, בפעולות 
הידיעה  שקצרה  ושונות  רבות 

מלפרט אותן.
פריצה  נהייתה  הזה,  בזמן  עכשיו, 
חדש- עניין  חידוש,  נקודת  גדולה, 

ישן בנושא הזה של ''ותחי רוח יעקב 
אביהם'' – של החדרת רוח אמיתית 
שבו  והאופן  הרבי  של  הדרך  של 

צריכים להיות הדברים.
הרבי.  של  מבצר  זה  היהודי  הבית 
להתעסק  רק  צריכים  לא  אנחנו 
שריפות".  וב"כיבוי  שלו  בהגנה 
בית יהודי-חסידי זה מבצר לכיבוש 
בשביל  העולם  וכיבוש   – העולם 
של  באופן  הרבי,  של  ברוח  הרבי, 

הרבי.
היא  החסידים'  'התאחדות  ארגון 
משפחה  לכל  האמיתי  המקום 
חב"דית. כל אחד צריך להיות חלק 

מזה.

"הסוס  על  מספר  היה  מענדל  ר' 
באחת  כנראה  היה  הוא  הקוזקי". 
לו  שהיה  שהוא  מי  עם  הגלויות 
אותו:  שאל  הוא  הזה.  בנושא  עסק 
"למה הוא עולה פי כמה וכמה מסוס 
רגיל?". אז הוא סיפר לו איך מאמנים 
אותם, איך מרימים אותם וכו'. בסוס 
היה  והוא  ביטול.  של  מידה  לו  יש 
היו  הנהר  את  חצו  שכאשר  מספר 
מביאים עדר של סוסים, יש סוסים 
שהיו נסחפים קצת. אבל סוס שהיה 
חוצה וחוזר לעזור לסוס אחר – אותו 
היו לוקחים. ב'התאחדות החסידים' 
יש ''קוזקים'', שבאו לעזור לאחרים. 
רגל,  על  רגל  לשבת  אפשר  איך 
שצריך  מקום  שיש  יודע  כשאתה 
זכות  זו  אותו?  ולתקן  בו  להוסיף 
שלנו להיות שייכים לרבי, ''להחזיק 
להגיע  נפלאה  זכות  זו  בידית''. 
הרבי;  של  חסידים  שאנחנו  למקום 
לנו.  אכפת   – לרבי  שאכפת  שמה 
את  רואים  שאנחנו  לנו,  נוגע  שזה 

הדברים. זה 'התאחדות החסידים'.

מטפחים את כרם אנ"ש
מה עלינו ללמוד 
מהסוסים של 

הקוזקים?  ברחובות,  חב"ד  מקהילת  מיפעי,  אפרים  הרב 
תשובה'  ל'בעלי  עוזרת  "הפעילות  ל'קאלימקע': 

''התאחדות החסידים' מסייעת לבנות להיות חלק מצבא הרבי"
את המבצר הביתי" • משפיע הארגון 

הרב עופר מיידובניק 

כשייסדנו, לפני 18 שנים, את 'התאחדות 
)שהתחיל  משיח'  פני  לקבל  החסידים 
כמה  עד  שיערתי  לא  אחר(,  בשם 
פעילות הארגון תתפתח, בס"ד. אני זוכר 
שהיום  לרבי,  החודשית  ההגרלה  כיצד 
חסידים  ואלפי  ממש  של  למוסד  הפכה 
התחילה  חודש,  מידי  בה  משתתפים 
מהטלפון בביתי. פתחתי ספרי טלפונים 
של אנ"ש, עברתי שם אחר שם, חייגתי 
והצעתי להם להצטרף להגרלה חודשים. 
אמונה  עם  אצבעות',  ב'עשר  התחלנו 
ואני   – רוצה  שהרבי  מה  שזה  וביטחון 
יהיה  הוא  יתגלה  שהרבי  שברגע  בטוח 

מרוצה מאוד מתוצאת הביניים. 
מאוד,  ופעיל  מאוד  גדל  הארגון  כלומר, 
התגלותו  היא  התכלית,  התוצאה,  אבל 
העיקר  קורה,  לא  זה  עוד  כל  הרבי.  של 

חסר מן הספר.
של  האחרונים  ברגעים  זאת,  עם  יחד 
הללו  השנים  שב-18  חושב  אני  הגלות, 
האישית  האחריות  תחושת  התעצמה 

ויותר לכולנו  יותר  וברור  של כל אחד – 
שקבלת פני משיח, חינוך עצמי וחינוך בני 
הבית והסביבה, נתונים באחריות האישית 
מקילים  בעולם  השינויים  בנוסף  שלנו. 
מסוגל  קטן  שמעשה  להפנים  עלינו 
להביא ישועה והצלה לכל העולם ברגעא 
בגאולה  העיסוק  חדא.  ובשעתא  חדא 
ומשיח אינו נחלת קבוצה או חוג מסוים 
מתוך חסידי הרבי, אלא שכל מי שמרגיש 
קשור לרבי, ירגיש מחובר למסר המרכזי 
שהרבי רוצה ומצפה שנעביר בשמו לכל 
וכל  הגאולה  זמן  זה  שעכשיו  עולם  באי 
רגע משיח מתגלה ועל כל אחד לגלות את 
המשיח שבו, שהנקודה הזו תהיה ברורה 
חב"ד  חסיד  בשם  אשר  לכל  נוגע  ויהיה 
יכונה ועד לכל אשר בשם ישראל יכונה 

לחיות עם זה ולהרגיש את זה.
במהות  בעיני,  ביותר,  החשוב  הדבר 
הדביקות  זה  הארגון  של  ובפעילות 
משהו  זה  ברבי;  והאמונה  והביטול 
העניין  זה  פעולה.  בכל  שמפעפע  כללי 

העיקרי ומשם יוצאים פעילויות מגוונות 
שתכליתן היא שהרצון והשליחות שלנו 
אליו  ולהתבטל  הרבי  את  לאהוב  יהיו 
ב'כלים  אבל  דתוהו'  'אורות  של  באופן 
מ'התאחדות  שיוצא  מה  כל  דתיקון'. 
לזה.  קשור  בפועל',  ב'מעשה  החסידים' 
מספיק:  איננו  כה  עד  שנעשה  מה  אבל 
יהיה  משיח'  פני  ש'לקבל  לפעול  עלינו 
חלק אינטגראלי מסדר היום של כל יהודי 
חושב  אני  בעולם.  חסיד  כל  ובוודאי   –

ומאמין שביכולתנו לפעול את זה. 
אני נזכר בסיפור על המזכיר, הרב חודקוב 
חב"ד  חסידי  ''כמה  אותו  ששאלו  ע"ה, 
"כמה  בשאלה:  וענה  חייך  הוא  יש''? 
שלי,  החלום  בעולם?"...   יש  יהודים 
''מטרת העל'' של 'התאחדות' בעיניי, היא 
שכל אחד מעדת חסידי חב"ד יהיה שליח 
ונר למאות ולאלפים, להחדיר את הרבי 
וענייניו הקדושים בכל מקום ולאהיבו על 
כל יהודי באשר הוא. שיהיה שם שמים 

מתאהב על ידך.

"המטרה – 
ש'לקבל פני משיח' 
יהיה בראש סדר 
היום של כל יהודי"

במלאת ח"י שנים לייסוד 'התאחדות 
החסידים', הרב משה עבאד, ממייסדי 
ומשפיע  ההנהלה,  וחבר  הארגון 
בטור  צפת,  חב"ד  גדולה  בישיבה 
מיוחד על מהותו של 'התאחדות' ועל 

המהפכה שחולל – ויחולל..

ְקליימקע
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charidy.com/hisachdus ומקבלמשקיע
ליצירת קשר - 058.460.1770

הספר "חשיבה גאולתית" יודפס בתקופה הקרובה 
 – הנוכחית  שהמהדורה  לאחר  נוספת,  במהדורה 

הרביעית במספר – תאזל בקרוב.

לספר מהותי  זה מכבר  הפך  גאולתית"  "חשיבה 
בכל בית, והוא נכתב בידי המשפיע הבלתי-נשכח 
הרב זלמן ניסן פנחס ע"ה נוטיק, שנפטר בחודש 
חשוון תשפ"א לאחר מחלה קשה והוא בן 51 שנים 
בלבד. הרב נוטיק ע"ה היה חבר הועדה הרוחנית 
החינוך  'ועידת  חבר  החסידים',  'התאחדות  של 

החב"די' ושותף מרכזי 
כתב  וכן  בפעילות 

ב'דרך המלך'.

בתוך  פטירתו,  עד 
 3 הודפסו  קצר,  זמן 
מהספר.  מהדורות 
אחרי פטירתו, החליטו 
להוציא  ב'התאחדות' 
מהדורה מיוחדת לזכרו 
וגם היא בקרוב תאזל 
המהדורה  לחלוטין. 
 2,000 בת  הנוכחית, 
עוד  אינה  עותקים, 
צבעוני,  אלבומי מהודר,  פורמט  רגיל אלא  ספר 
מרתק ומלהיב שמשולבות בו גם תמונות מהרבי 

מה"מ.

המיוחדת,  בתקופה  עוסק  גאולתית''  ''חשיבה 
שבה אנו חיים, שעליה הצביע הרבי מה"מ כעל 
לספר  בהקדמה  המשיח.  ימות  חדשה,  תקופה 
זו, המבשרת את תחילת  נכתב: "תקופה חדשה 
לאחר   – בעולם  המשיח  מלך  של  פעולותיו 

רבים  בניסים  מאופיינת   – מציאותו  התגלות 
רבים,  גאולתיים  יעודים  של  קיומם  ובהתחלת 
עם  גאולת  עידן  אודות  הנביאים  ע"י  שנאמרו 
ישראל. הגילוי האלוקי העצום שפרץ לעולם לפני 
קרוב ל-3 עשורים, בהתגלות מציאותו של מלך 
המשיח והתחלת פעולותיו בשנת ה'תש"נ, חולל 
שינויים מרחיקי לכת בחיי רוב רובם של אוכלוסיית 
העולם; המלחמה הקרה ומאזן האימה בין הגוש 
מאחורינו,  מזמן  כבר   – המערבי  לגוש  המזרחי 
בהתחמשות  בעבר  שהושקעו  עתק  ותקציבי 
ויותר  יותר  מופנים   – בליסטיים  בטילים  צבאות 

לרווחה, תרופות ועזרה למדינות מעוטות יכולת.

למדינות  ענק  תקציבי  אותם  מהפניית  כתוצאה 
העולם  במדינות  החיים  תוחלת  זינקה  נחשלות, 
מדינות  בין  והפער  רבים,  באחוזים  השלישי 
מדינות  אותם  לבין  המערבי  בעולם  מתועשות 
עניות – הצטמצם. במידה לא מועטה, תרמה לכך 
גם טכנולוגיית התקשורת החדשנית, שהפכה את 
העולם כולו לכפר גלובלי קטן, בו כולם יודעים על 
כולם וכולם עוזרים לכולם. מול עינינו רוקם עור 
לאיתים  חרבותם  "וכתתו  הנבואי:  החזון  וגידים 
וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי אל גוי 

חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" )ישעיהו ב, ד(.

בשיחותיו הרבות במשך אותן שנים, משנה הרבי 
את כל הגישה והחשיבה של האנושות כיצד עלינו 
האתגר  עם  להתמודד  עלינו  וכיצד  נכון  לחיות 
משקל  על   – וכיצד  בהיסטוריה,  ביותר  החשוב 
בשנת  זצ"ל  אליהו  מרדכי  לרב  הקדושים  דבריו 
הגאולה,  של  הדלת  מפתן  את  לעבור   – תשנ"ב 
לסחוב את הגאולה אל החיים שלנו, ולמעשה – 
להשליך את החשיבה הגלותית אל פח האשפה 

של ההיסטוריה".

"חשיבה גאולתית – מדריך מעשי לימות המשיח", 
המשיח  מלך  הרבי  של  השיחות  מתוך  מלקט 
ובמיוחד של השנים האחרונות, את אותן תובנות 
חדשה  לחשיבה  אותן  והופך  גאולתיות  חשיבה 
הקורא  צועד  שבה  ובטוחה,  סלולה  חיים  ולדרך 

בתקופה חדשה, רבת הוד זו.

חשוב  נדבך  יהווה  זה  שספר  ובתקווה  בתפילה 
ולקיום  לעבור,  כולנו  שעל  התודעתי  בשינוי 
כל  ואת  עצמנו  את  'להכין  המשיח  מלך  הוראת 
תיכף  צדקנו',  משיח  פני  לקבלת  סביבנו  העולם 

ומיד ממש.

בקרוב: מהדורה 
חמישית לרב-המכר 
"חשיבה גאולתית"

 לאחר פטירתו בדמי ימיו של המשפיע החסידי הרב זלמן נוטיק ע"ה, בחודש 
חשון השנה, החליטו ב'התאחדות' להוציא מהדורה רביעית לספרו, בפורמט 

אלבומי מהודר
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- שיש להתכונן כבר  וזוהי ההוראה הנלמדת מתורה הנ"ל... בנוגע למעשה בפועל 

לעבודה דכל השנה כולה )עד חודש אלול הבעל"ט(, ולדוגמא - בענין הצדקה: להתחייב 

לתת סכום מסויים לצדקה מידי חודש בחדשו, עד סוף השנה הבעל"ט, כנ"ל בארוכה. 

ומן הראוי לעשות זאת עוד לפני ר"ה... מכיון שהוא רוצה שהקב"ה יתן לו בני חיי ומזוני 

רויחי, ובכולם רויחי, באופן של עשירות דוקא - עליו להתנהג בעצמו באופן כזה, היינו, שיתן 

לצדקה בהרחבה, באופן של עשירות. )משיחת קודש נצבים-וילך כ"ה אלול ה'תשמ"ג(

ב"ה

כמה תרצה
להרוויח
בתשפ"ב?

חסיד יקר, תשקיע במשפחה החסידית שלך!

משקיע
ומקבל!

ֶלעְדְזׁש - משקיע ומקבל! ּפְ
 שותפים
היום 

ומתברכים 
 לשנה
שלמה!

ועד לם  לעו ח  מלך המשי ו  נ רבי ו ו  נ ר מו ו  נ נ אדו חי  י

charidy.com/hisachdus 058-460-1770  



כשהרבי גילה: מה הם 
הימים הספורים 
בשנה שבהם ניתן 
לקבל עשירות

מה"מ,  הרבי  עם  ביחידויות  בעיקר  שנים,  במשך 
הוא דיבר על נוסחת הקסם הזו – אבל לרוב הייתה 
לראשונה,  אחר.  או  כזה  לאדם  פרטית  הוראה  זו 
בשנת תשמ"ג, גילה הרבי את הסוד לעשירות – 

ופתח לכולנו את הדרך לעשות זאת.

דיבר  שעליה  העסקה  גדולה:  בכך  המורכבות 
בכל  בודדות  יממות  של  בטווח  מורכבת  הרבי 
ולהיות  "לקפוץ למים"  גם החלטה  ונדרשת  שנה 
באמונה פשוטה – אך מנגד, ה"שכרו בצידו" מוכיח 

את עצמו פעם אחרי פעם.

הגישה התורנית לאורך השנים הייתה "פת במלח 
תאכל ומים במשורה תשתה" )אבות, ו', ד'(, אבל 
הרבי חינך אותנו – ''דור השביעי'' – לחשוב ולחיות 
אחרת, בגדול, לא להסתפק במועט; לא בגשמיות 
ולא ברוחניות. להסתער, לרצות ולהאמין, כהכנה 
מושפעת  תהיה  "הטובה  שבהם  המשיח  לימות 

הרבה".

הרבי לא הסתפק רק בדרישה, אלא גם העניק פרס 
נדיר: איך וכיצד ניתן לעשות זאת.

"הקב"ה נותן ארבעה מיליון"
ה'תשמ"א.  בשבט  בי"ז  סיפורנו,  של  תחילתו 
בשכנות  שגר  בלונדון,  העשירים  מהיהודים  אחד 
למוסדות חב"ד בעיר, הגיע לניו-יורק לרגל שמחת 

חתונת בנו וזכה להיכנס ליחידות אצל הרבי.

בין הדברים אמר לו הרבי: קיימת ההבטחה ש"ארבע 
הידות יהיה לכם" כלומר, שכשנותנים מאה לירות 
לצדקה, נותן אחר-כך הקב"ה ארבע פעמים ככה, 
מיליון  וכשנותנים  זה,  כנגד  לירות  מאות  ארבע 
לירות לצדקה, נותן הקב"ה ארבעה מליון לירות. 
והרבי המשיך: כאן קיימת לפניו ההזדמנות - אינני 

 - אופן  בכל  אבל  שלו,  'התיאבון'  גודל  את  יודע 
יקבל ארבע פעמים כנגד נתינתו לצדקה.

ויעזור ה' שיעשה זאת מתוך שמחה וטוב לבב.

גם  ייתן  שנותן,  הצדקות  בין  באם  חמה  תודה 
עבור המוסדות שמתנהלים ברוחו של כ"ק מו"ח 
הגם שמצד חיוב הצדקה יכול לצאת  אדמו"ר, כי 
ידי חובתו במקום אחר, אבל אז הייתי צריך לחפש 
מישהו אחר - יחסוך לי אם-כן את העגמת נפש 

ויחסוך לי את הטרחה ואת הדאגה.

...ימסור פ"ש ממוסדות ליובאוויטש בלונדון, ולא 
כאחד שנמצא מבחוץ, אלא כאחד שנמצא בפנים. 
רשימה  )על-פי  מהיחידות.  חלק  לשון  כאן  עד 

פרטית(.

בשובו ללונדון סיפר הנגיד לשליח הרבי, הרב נחמן 
סודק ע"ה, את תוכנה של היחידות.

חלפו שנתיים וחצי. 

שמוסדות  לאחר  תשמ"ג,  אלול  חודש  בתחילת 
ליובאוויטש בלונדון נקלעו לחובות גדולים, חשב 
השליח לעצמו שאולי עכשיו הוא הזמן המתאים 
הנ"ל:  ב"יחידות"  הרבי  דברי  מכוונים  שאליו 

"יחסוך לי אם-כן את העגמת נפש".

הרב סודק פנה למשפיע הרמ"מ פוטערפאס ע"ה, 
ושניהם החליטו לגשת לאותו גביר ולהזכיר לו את 
להצעתם,  נעתר  לא  הוא  אבל  אליו,  הרבי  דברי 

מסיבותיו שלו.

כיון שכך, החל הרב סודאק לחפש נדיבי-לב אחרים 
אותו  שאם  הרבי  אמר  "יחידות",  באותה  שכן   –
יצטרך לחפש מישהו  הוא  לתרום  ירצה  לא  אחד 

אחר, וכלשון הרבי: "זוכן א צווייטן".

עם  סודק  הרב  נפגש  ה'תשמ"ג,  באלול  ט'  ביום 
על-עצמו  שייקח  לו  והציע  גארמאן,  איתמר  מר 
להיות ה"צווייטער", לסייע למוסדות ליובאוויטש 

בלונדון.

שהרבי  והיות   - מדובר  כסף  בכמה  שאל  הלה 
הזכיר את הסכום "מיליון", השיב הרב סודק שהוא 
מבקש מיליון לירות סטרלינג... מר גארמאן השיב 
כי בנקודת הזמן הזו אינו שייך להתחייב על הסכום 
הכלים  את  לעשות  שישתדל  הבטיח  אבל  הזה, 
המתאימים שיוכל לתרום את הסכום שעליו דיבר 
אל  לבוא  ביקש  גם  הוא  האפשרי.  בהקדם  הרבי 
אלחנן- ואחיו  יעקב-חיים  ר'  אביו  עם  יחד  הרבי 

צבי ושלושתם יכתבו לרבי בקשה שהם יחדיו יהיו 
ה"צווייטער" שיזכו לחסוך לרבי את העוגמת נפש; 
מר גארמאן הוסיף כי אם הרבי יאות לכך, הם יקבלו 

זאת על עצמם בשמחה.

בט"ו אלול תשמ"ג כתב מר גארמאן לרבי - ששהה 
אז ב-770 באותם ימים - בעניין תרומת המיליון, 
וכבר למחרת, בט"ז באלול, קיבל את המענה הבא 

)להלן רק החלק השייך לעניין הנ"ל(:

"ויהא  הרבי:  לו  כתב  העניין  כללות  על 
בדבר  ומוצלחת[.  טובה  ]=בשעה  בשעטומו"צ". 
סכום התרומה כתב לו הרבי: "כל הסכום שתאמר 

ההנהלה בלונדון בהוספת - 36 לירות".

תשמ"ג,  אלול  ט"ו  ביום  המענה,  קבלת  למחרת 
ערב שבת קודש פרשת תבוא - כתב מר גארמאן 
לרבי שלאחר שדיבר עם אביו ואחיו, החליטו לקבל 
כולל  המוצע,  ''העסק''  את  בשמחה  עצמם  על 
הסכום שקבע הרבי באותה יחידות לגבי המיליון 
לירות, ועוד באותו היום – בסמוך להדלקת הנרות 
- קיבל מר גארמאן את המענה: "נת' ות"ח ת"ח 

על הבשו"ט, והבטיחו רז"ל בכל כיו"ב - שהקב"ה 
עוזר, ושיהי' בשמחה וט"ל. אזכיר עה"צ".

ח"י  'תבוא',  פרשת  שבת  בהתוועדות  למחרת, 
באלול תשמ"ג, העניק הרבי למר גארמאן בקבוק 
משקה, כשהוא אומר לו – המשקה הזה הוא עבור 

ה''מיזם'' החדש שלנו...

לאחר חזרתו ללונדון - בכ' אלול תשמ"ג - הזמין 
מר גארמאן את אביו אחיו ואת הרב סודאק, כאשר 
הוא מעדכן את השלושה בדברי הרבי אליו, וקבלת 
המשקה באמצע ההתוועדות עבור 'המיזם' החדש.

באותה פגישה הם הגיעו למסקנה, שבכדי להגיע 
לסכום הגדול המוצע, הם יצטרכו להשקיע - יחד 
עם שותפים נוספים - ברכישת חברה ומהרווחים 
שיקבלו ממכירתה לאחר זמן, יוכלו להפריש את 

הסכום המדובר.

בכדי לחזק את ההתחייבות, הוחלט והוסכם שיהא 
הסכום,  כל  את  סודק  לרב  מסרו  כאילו  נחשב 
אלא שהוחזר להם בתור הלוואה עד לזמן שיוכלו 
להחזירו, ובתור דמי קדימה - ישלחו בימים הבאים 
וכו',  וההתחייבות  ההתדברות  לאחר   .5,000 סך 

שתו לחיים מהמשקה שהרבי נתן בש"ק.

שותפים  גארמאן  מר  חיפש  הבאים  בימים 
 - לפניהם  שמציב  התנאי  כאשר  להשקעה, 
לי"ש  מיליון  יופרש  העסק,  שיניב  שמהרווחים 

למוסדות ליובאוויטש.

בשבת שלאחר מכן החליט הרבי לפרסם בפומבי 
את הסכם הפלעדזש שבכוחו של יהודי לחתום מול 
הקב"ה, כדי לקבל שפע של פרנסה. היה זה, בשבת 

פרשת ניצבים-וילך תשמ"ג:

"דורות על גבי דורות חונכנו על "פת במלח תאכל" – אבל הרבי שינה את הגישה וחינך 
אותנו לחשוב בגדול • ולא רק זה: באלול תשמ"ג, לראשונה, גילה הרבי – בשיאה של 
התוועדות - על הסכם שביכולתו להגדיל לאין ערוך את ההכנסות, כפשוטו • המורכבות: 
טווח החתימה על החוזה עומד על ימים בודדים בלבד מידי שנה – החל ממוצאי שבת 
מברכים חודש אלול • מה הוא "פלעדזש", וכיצד ניתן לחתום על העסקה שתשתנה את 

המצב הכלכלי שלכם מן הקצה אל הקצה? • סקירה מסעירה ומעשירה

הסיפור נחשף: זו השתלשלות האירועים שאחריה דיבר הרבי על סוד הפלעדזש
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 "נתינת צדקה באופן של בזבוז"
ליהודי ששבת  בזה: כאשר מסבירים  והביאור  ט. 
מברכו",  בעצמו  "הקב"ה  חודש השביעי  מברכים 
"ובכח זה ישראל מברכים את החדשים י"א פעמים 
בשבת  ההכנה  שעבודת  מבין  הוא  הרי   - בשנה" 
לחודש  ביחס  רק  לא  להיות  צריכה  זה  מברכים 
ביותר,  נעלה  חודש  ]שהוא  עצמה  בפני  השביעי 
"המשובע ומשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל 
כולה,  דכל השנה  לעבודה  ביחס  אם  כי  השנה"[, 
 - הדבר  וטעם  הבעל"ט,  בשנה  אלול  חודש  עד 
מפני שבשבת מברכים זה נמשך הכח לעבודת בנ"י 

במשך השנה כולה.

חודש  מברכים  דשבת  ההכנה  בעבודת  כלומר: 
העבודה  לקראת  בהכנה  להסתפק  אין   - השביעי 
מ"בחודש  החל  בלבד,  תשרי  דחודש  הפרטית 
שהעבודה  השנה,  ראש  לחודש",  באחד  השביעי 
זו  שעבודה  עליכם",  "תמליכוני   – היא  זה  דיום 

דורשת הכנה מיוחדת לפנ"ז, 

חודש  מברכים  דשבת  ההכנה  בעבודת  אלא   .  .
עניני  כל  כלולים  להיות  כבר  צריכים  השביעי 
העבודה שיהיו במשך כל השנה כולה, עד לחודש 

אלול הבעל"ט.

ממש  בפועל  שתהי'  עבודה  אודות  שמדובר  ואף 
 - הבעל"ט  אלול  בחודש  חדשים,  כו"כ  לאחרי 
הרי רואים במוחש שכאשר מדובר אודות ענינים 
חשובים - יותר, אזי ההכנה לענינים אלו מתחילה 
כבר ריבוי זמן לפנ"ז, כלומר, ככל שהענין )שאליו 
ההכנה  מתחילה  יותר,  וחשוב  גדול  מתכוננים( 

לענין זה בתקופה מוקדמות יותר.

וכפי שיודע כאו"א בעניניו הפרטיים, עניני מסחר 
מתחילה  אליהם  שההכנה  ענינים  שישנם  וכיו"ב, 
וישנם  הדבר,  להתבצע  צריך  שבו  היום  בערב 
ענינים שההכנה אליהם מתחילה כמה ימים לפני"ז, 
- לפי  כמה שבועות, ואפילו כמה חודשים לפנ"ז 

ערך גודל וחשיבות הענין.

דוגמא לדבר - החילוק שבין זריעה לנטיעה: זריעה 
אינה חשובה כל כך, ולכן מספיקה הכנה במשך זמן 
קצר, נ"ב יום, וכיו"ב. משא"כ נטיעה שהיא חשובה 
ביותר,  גדולה  שחשיבותו  "תמר",  ובפרט  ביותר, 
כמ"ש "צדיק כתמר יפרח" - הרי זה דורש הכנה 
במשך זמן ארוך יותר. ועד שישנו אילן שמצמיח 
פירות רק לאחרי שבעים שנה - כמסופר בגמרא 
)תענית כג, א( אודות חוני המעגל ש"חזי לההוא 
גברא דהוה נטע חרובא, אמר לי' האי עד כמה שנין 
טעין )פירות(, אמר ל"עד שבעין שנין", וכמסופר 
בהמשך דברי הגמרא שלאחרי שישן שבעים שנה, 
ראה את נכדו )של אותו אדם שנטע את החרוב( 

מלקט את הפירות.

מדובר  כאשר  שגם   - לעניננו  בנוגע  מובן  ומזה 
אודות עבודה שצריכה לבוא לאחרי כו"כ- חדשים, 
צורך(  )ויש  שייך  הבעל"ט,  אלול  לחודש  עד 
 - לפנ"ז  זמן  ריבוי  לכך  ההכנה  בעבודת  להתחיל 
בשבת מברכים חודש השביעי, מכיון שאז נמשכת 
ברכתו של הקב"ה בנוגע לכללות עבודתם של בנ"י 

במשך כל חדשי השנה.

י. ביאור הוראה זו בענין של מעשה בפועל, באופן 
שיהי' מובן גם ליהודי פשוט שבפשוטים, שאין לו 
ידיעה ברזין דרזין שבתורה, רזי תורה )צירופי שם 
הוי' בי"ב חדשי השנה, עניני חשבון הנפש, וכיו"ב(, 
ואפילו בנגלה דתורה אין לו ידיעה רחבה כו' - הנה 
גם הוא יוכל לקיים הוראה זו בפועל ממש: כאשר 
באופן  או  - מעשר,  נתינת הצדקה  אודות  מדובר 
של הידור - חומש, או באופן של בזבוז - למעלה 

מההגבלה דחומש,

]כפי שמבאר אדמו"ר הזקן )אגה"ת פ"ג. אגה"ק 
ס"י( שאין להתחשב במה שאמרו "אל יבזבז יותר 
ולתקן  לפדות  כדי  זאת  שעושה  מכיון  מחומש", 
הנפש  רפואת  גרעה  דלא  ו"פשיטא  כו',  נפשו 
וכל אשר לאיש  מרפואת הגוף שאין כסף נחשב, 

)לא רק חומש( יתן בעד נפשו כתיב"[,

החודש  שבסוף   – הוא  בזה  הרגיל  הסדר  הרי 
)וכיו"ב( עושה חשבון כמה השתכר במשך תקופה 

זו, ואז מפריש הוא מממונו לצדקה.

מברכים  משבת  הנלמדת  ההוראה  באה  זה  ועל 
זה  ובכח  חודש השביעי שמברכו הקב"ה בעצמו, 
מברכים בנ"י את שאר חדשי השנה - שבחודש זה 
צריכים כבר לתת לצדקה על חשבון מה שישתכר 
בחדשים שלאח"ז, עד חודש אלול הבעל"ט, וזהו 
מה שבשבת מברכים חודש השביעי נפעלת כבר 
עבודת ההכנה על כל השנה הבאה )כנ"ל ס"ט( - 
מה  חשבון  על  לצדקה  נתינה  הענינים:  בפשטות 

שישתכר במשך כל השנה כולה.

ואף שעדיין אין לו ב"מזומן" את הממון שישתכר 
זו  במדינה  הנפוץ  המנהג  ידוע  הרי   - בעתיד 
)המצטיינת בעניני צדקה וחסד( לתת "פלעדזש", 
ענין  שזהו  ]ומכיון  ומתחייב  שמבטיח  היינו, 
אם  כי  "התחייבות",  נקרא  זה  אין   - זכות  של 
יתן  בחדשו  חודש  שמידי  בכתב,  "פלעדזש"[, 
סכום כך וכך לצדקה, ומכיון ש"כל ישראל בחזקת 
כשרות" - בודאי יקיים את הבטחתו בפועל ממש.

באופן  היא  שהנהגתו  טוען  יהודי  כאשר  כלומר: 
ד"משאו ומתנו באמונה", ומכיון שעדיין אין בידו 
"במזומן" הממון שישתכר בחדשים שלאח"ז )ועד 
שאינו יודע אפילו כמה ישתכר בחדשים שלאח"ז( 

- כיצד יכול הוא לתת לצדקה על חשבון זה?!

ויתירה מזו - טוען הוא: ידע איניש בנפשי' שלא 
חיי  בני  מהקב"ה  לתבוע  הוא  יכול  פעם  בכל 
ומזוני רויחי, אלא לפעמים זקוק הוא לבקש זאת 
הוא  טוען   - שכן  ומכיון  צדקה,  בתורת  מהקב"ה 
ענין  שום  שאין  חסידים  בספר  מ"ש  ידוע  הרי   -
)ואדרבה: אסור( לקחת כסף של צדקה כדי לקיים 

מצות צדקה?! 

. . הנה על זה אומרים לו, שלא מדובר עתה אודות 
נתינת הצדקה בפועל ממש )"מזומן"(, כי אם לקבל 
על עצמו החלטה שמידי חודש בחודשו יתן לצדקה 
בלבד,  בהחלטה  להסתפק  רק  ולא  וכך,  כך  סכום 
כתב- לתת  אלא  בלבד,  בדיבור  הבטחה  לא  וגם 

התחייבות על זה, שאז ישנו כבר ענין של מעשה 
)עקימת  זוטא"  "מעשה  רק  לא  היינו,  בפועל, 
שפתיו בדיבורו(, כי אם מעשה ממש - כתיבה, א' 

מל"ט המלאכות שהיו במשכן.

כו'  ישתכר  יודע כמה  ובקשר לטענתו שאינו  יא. 
- הנה על זה אומרים לו ש"מחשבה טובה הקב"ה 

מצרפה למעשה". ובהקדים:

מצרפה  הקב"ה  טובה  ד"מחשבה  הענין  בפירוש 
למעשה" )ולא "מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה"( 
שהקב"ה  )פט"ז(,  בתניא  הזקן  אדמו"ר  מבאר   -
מעשה  של  ענין  עם  טובה  המחשבה  את  מצרף 
טוב  - מעשה  ענין שלם  ישנו  ואז  בעתיד,  שיהי' 
מובן  זה  מפירוש  והנה  טובה.  מחשבה  עם  ביחד 
של  ענין  אח"כ  ישנו  כאשר  רק  הוא  זה  שצירוף 
טובה  "מחשבה  שמהלשון  ומכיון  בפועל.  מעשה 
הקב"ה מצרפה למעשה" משמע שמדובר אודות 
כל מחשבה טובה - הרי בהכרח לומר שכל מחשבה 

טובה תבוא בודאי לידי מעשה בפועל.

וטעם הדבר - כי כאשר הקב"ה רואה את מחשבתו 
הטובה של האדם, אזי עוזר הוא ומסייע לו שיצליח 
 - ואז  פועל,  לידי  הטובה  מחשבתו  את  להביא 

מצטרף המחשבה הטובה אל המעשה בפועל.

על  ומקבל  מחליט  יהודי  כאשר  בעניננו:  ועד"ז 
- עוזר לו הקב"ה  עצמו לתת סכום גדול לצדקה 
ומסייע בידו שיצליח להביא את המחשבה הטובה 
לידי מעשה בפועל, היינו, שישתכר בריבוי גדול כדי 

שיוכל לעמוד בהבטחתו לתת סכום גדול לצדקה.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אצל  שאירע  הסיפור  וכידוע 
כאשר עמדו להדפיס את ספריו של אדמו"ר הצ"צ 
]ולהעיר - שנמצאים אנו בסמיכות ליום הולדתו, 
אברך  שנכנס   - זו[  משבת  המתברך  ר"ה,  בערב 

א' לכ"ק מו"ח אדמו"ר, והתחייב לתת את הסכום 
מעמדו  שמצד  ואף  הספרים,  להדפסת  הדרוש 
ומצבו הגשמי הי' סכום זה שלא בערכו כלל וכלל, 
הנה מכיון שקיבל על עצמו לתת סכום זה - פתח 
לו הקב"ה צינורות חדשים בענין הפרנסה ]צינורות 
הרחבה  של  ענין  זה  אין  כלומר,  דייקא,  חדשים 
בלבד בצינורות הפרנסה שהיו מקודם לכן, כי אם 
צינורות חדשים ממש[, כך שהצליח לתת את כל 
הסכום שקיבל על עצמו מתוך שמחה וטוב לבב, 
לאחרי שנשאר לו כמ"פ ככה עבור צרכיו האישיים 
וטוב  שמחה  מתוך  זה  סכום  נותן  הי'  ]ובלאה"כ 

לבב[.

וסיפור זה הוא בבחינת "תורה שבעל-פה" מכ"ק 
 - היא  בזה  וההוראה  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
גדול  סכום  לתת  עצמו  על  מקבל  יהודי  שכאשר 
לצדקה, הנה אפילו אם סכום זה אינו לפי ערכו - 
פותח לו הקב"ה צינורות חדשים שיוכל לקיים את 

הבטחתו במילואה ובשלימותה.

ופשוט שאין הכוונה להנהגה שהיא באופן  ]מובן 
כי אם באופן המתאים לעולם  כו',  דעולם התוהו 

התיקון[.

החלטה  עצמו  על  מקבל  יהודי  כאשר  והנה,  יב. 
טובה - הרי ידוע הפס"ד בשו"ע )בנוגע לענין של 
תענית( שעצם קבלת החלטה טובה, פועלת כבר 
הדבר  לקיום  שבאים  לפני  עוד  השכר,  ענין  את 
עי"ז  שנפעל  העילוי  מובן  ומזה  ממש.  בפועל 
שמחליטים לתת לצדקה בחדשים דשנה הבאה - 

עוד לפני הנתינה בפועל ממש.

זאת ועוד: כאשר ההחלטה מתקבלת בהיותו במצב 
חודש  מברכים  בשבת   - מיוחדת  התעוררות  של 
גדול;  סכום  לתת  מחליט  אזי   - וכיו"ב  השביעי, 
זו - הנה בבואו לתת צדקה לאחרי  ולולי החלטה 
כזה:  גדול  סכום  נותן  הי'  שלא  יתכן  שהשתכר, 
משא"כ לאחרי שקיבל על עצמו החלטה זו, שאז 
בודאי יקיימה בפועל ממש, גם אם לא יהי' במצב 

של התעוררות מיוחדת.

שבה  נצבים,  פ'  בשבת  נמצאים  כאשר  ובפרט 
קורין אודות הענין ד"כריתת ברית" - והרי מבואר 
פועלת  ברית  שכריתת  פרשתנו(  )ריש  בלקו"ת 
ענין של תוקף נצחי בל ימוט כו', כך ששום דבר 
להניאו  יכול  אינו  וכיו"ב(  היצר  )טענות  שבעולם 

מקיום החלטה זו בפועל ממש.

כלומר: אע"פ שכאשר יתן את סכום הכסף לצדקה 
התעוררות  באותה  יעמוד  לא  שוב  ממש,  בפועל 
שהיתה אצלו בשעת קבלת ההחלטה - הרי העיקר 
כאשר  ובפרט  בפועל,  במעשה  המצוה  קיום  הוא 
בעיקר  נוגע  שבה  הצדקה,  מצות  אודות  מדובר 

העובדה שהחי' את נפשו של העני בפועל ממש.

וכדאיתא בספרי )תצא כד, יט( שאפילו כאשר אדם 
"מאבד סלע מתוך ידו ומצאה עני ונתפרנס בה" - 
מצטער על איבוד הסלע, אעפ"כ,  הנה אף שהוא 
מכיון שבפועל ממש נתפרנס העני על ידו, נחשב 

לו הדבר לקיום מצות צדקה.

דהנה, כאשר אדם מאבד סלע - יש לו להצטער 
על כך ]אם אינו "שוטה" שלא איכפת לו שמאבד 
על  חסה  שהתורה  בידעו  כי  לו...[,  שנותנים  מה 
לעשות  יכולים  שעי"ז  מכיון  ישראל,  של  ממונם 
כו"כ דברים טובים - מצטער הוא על העובדה שלא 
ניצל סלע זה )שנתן לו הקב"ה( לתכליתו הראוי'. 
ועל זה אומרים לו – שכאשר העני מצא את הסלע 
ונתפרנס בה, נחשב לו הדבר לקיום מצות הצדקה, 
ונמצא, שסלע זה נוצל באופן הכי נעלה, כי - אם 
הי' משתמש בעצמו בסלע זה, יתכן שהי' משתמש 
בו עבור ענין שהוא בבחינת "כל מעשיך יהיו לשם 
שמים" בלבד, או אפילו עבור ענין של מצוה סתם, 
ומצאה  הסלע  את  איבד  כאשר  זה,  באופן  ואילו 
השקולה  מצוה  הוא  מקיים   - בה  ונתפרנס  העני 

כנגד כל המצוות!

יג. הוראה הנ"ל שייכת לכאו"א מישראל - כולל 
אפילו לילדים קטנים, כדלקמן.

מדובר  שבה  נצבים,  פ'  לפרשתנו,  הקשר  וזהו 
אודות אחדותם של כל הסוגים דבנ"י, "אתם נצבים 
היום כולכם גו' ראשיכם שבטיכם גו'", וכן "טפכם", 
חילוקי  היינו, למרות  ד"כולכם",  הענין  ובהדגשת 
הדרגות שבבנ"י, אין הכוונה ש"ראשיכם שבטיכם" 
ורק  ישראל",  איש  "כל  ואח"כ  בתחילה,  באים 
אח"כ "טפכם" - אלא "אתם נצבים היום כולכם", 
וכפי שמוסיף ומדגיש אדמו"ר הזקן )לקו"ת ריש 
פרשתנו(: "לאחדים כאחד", עד כדי כך - "מבלי 

ימצא האדם ראש וסוף".

קטנים  אצל  שגם  מכיוו   - לעניננו  ובנוגע   .  .
)"טפכם"( ישנו כללות ענין הצדקה, מובן, שהוראה 
צריכים  הם  שגם  היינו,  אליהם,  גם  שייכת  הנ"ל 
לקבל על עצמם התחייבות )"פלעדזש"( - שהיא 
חודש  מידי  לצדקה  מסויים  סכום  לתת   - זכות 

בחדשו, במשך כל השנה הבעל"ט.

כסף  סכומי  מקבלים  שהילדים  שנהוג  ומכיון 
מהוריהם כ"פרס" על התנהגותם הטובה, בלימוד 
הם  יכולים   - וכיו"ב  המצוות,  וקיום  התורה 
יוסיפו  וכאשר  הנ"ל.  כסף  מסכומי  לצדקה  לתת 
יקבלו  שאז  יותר,  נעלה  באופן  הטובה  בהנהגתם 
מהוריהם סכום כסף גדול יותר - אזי יוכלו להוסיף 
בנתינת הצדקה. וענין זה גופא יפעל אצלם להוסיף 
לצדקה  להוסיף  שיוכלו  כדי   - הטובה  בהנהגתם 

כאשר יקבלו סכום נוסף.

]אודות  הנ"ל  מתורה  הנלמדת  ההוראה  וזוהי  יד. 
ברכתו של הקב"ה בשבת מברכים חודש השביעי, 
שבכח זה מברכים ישראל את שאר חדשי השנה[ 
בנוגע למעשה בפועל - שיש להתכונן כבר לעבודה 
הבעל"ט(,  אלול  חודש  )עד  כולה  השנה  דכל 
סכום  לתת  להתחייב  הצדקה:  בענין   - ולדוגמא 
מסויים לצדקה מידי חודש בחדשו, עד סוף השנה 

הבעל"ט, כנ"ל בארוכה.

טוב  ומה  ר"ה,  לפני  עוד  זאת  לעשות  הראוי  ומן 
- במוצאי שבת, ולא רק במשך ג' ימים ראשונים 
הנקראים מוצאי שבת, אלא במוצאי שבת ממש, 
שמיום  אף  שהרי  בבוקר,  ראשון  ביום  עכ"פ  או 
השבת מתברכין כל ימי השבוע, הרי מובן, שככל 
ניכרת  השבת,  ליום  יותר  בסמיכות  שנמצאים 

השפעת ברכת השבת באופן גלוי ונעלה יותר.

אף  הנה   - לתת  שצריכים  הסכום  לכמות  ובנוגע 
שע"פ דין "אי אתה מחוייב לעשרו", מימ, מכיון 
שהוא רוצה שהקב"ה יתן לו בני חיי ומזוני רויחי, 
עליו   - דוקא  עשירות  של  באופן  רויחי,  ובכולם 
לצדקה  שיתן  היינו,  כזה,  באופן  בעצמו  להתנהג 

בהרחבה, באופן של עשירות.

כפשוטה  לצדקה  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
לצדקה  בנוגע  הוא  הרי עאכו"כ שכן  )בגשמיות(, 
היהדות  דהפצת  הענין  כללות  שזהו   - רוחנית 
והמעיינות חוצה, שצריכים לקבל החלטות טובות 
וכאמור  כולה.  כל השנה  בנוגע לעבודת  זה  בענין 
הרחבה  של  באופן  להיות  צריכה  זו  שנתינה   -
ועשירות. ובאופן שפעולת ההשפעה היא עד כדי 

כך – שתוצאותי' ניכרות עד סוף השנה הבעל"ט!

להיות  צריך  לעיל שענין הצדקה  וכשם שנתבאר 
גם אצל ילדים קטנים, כמו כן מובן בנוגע לצדקה 
זה שייך גם לאלו שהם בבחינת  רוחנית - שענין 
צריכים  הם  שגם  יהדות,  בעניני  קטנים  ילדים 
לתת צדקה, לפי ערך הידיעות שכבר רכשו בעניני 

יהדות. 

זה הזמן  ההזדמנות שאסור לכם לפספס! 
שלכם לחתום על עסקה עם הקב"ה, הרבי 
ל'התאחדות  לתרום   - חב"ד  חסידי  וכלל 
וברוחניות!  בגשמיות  ולהרוויח  החסידים' 
)בעמוד  ההתחייבות  כתב  את  כעת  מלאו 
הבא( ושלחו אותו כבר היום, כדי להתברך 
 - ומזוני  חיי  בבני,  ומתוקה  טובה  בשנה 

וכולא רוויחא
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מאמין בחי עולמים
ומרוויח

הרקע להתעשרותו של הדוד סופר במשפחה פעמים רבות, 
היה  בנפשו,  עסקים  איש  היותו  לפני  עוד  כי  מלמד  והדבר 

בראש ובראשונה חסיד.

היה זה בהתוועדות שקיים הרבי בראש השנה לחסידות, י"ט 
כסלו תשח"י. במהלך ההתוועדות ערך הרבי מגבית בעבור 
ביסוסו והרחבתו של כפר חב"ד. הרבי פנה לחסידים וביקש 
מהם "בודאי ישתתפו גם כל הנמצאים כאן כפי נדבת לבם, 
כ"א  חלק  מנחם  תורת  [ראה  והגונים"  גדולים  בסכומים 
עמוד 234 ] כשהרבי מבקש - מי לא יפתח את לבו וכיסו? 
ועליו רשם  כרטיס  נטל  כל אחד מהמשתתפים בהתוועדות 
את סכום התרומה שברצונו לתת. באופן חריג הוסיף הרבי 
כי הוא שומר את הזכות לשנות את סכום התרומה  והודיע 
כפי ראות עיניו. "בכלל, הסדר שלי שאינני מתערב להביע 
דעתי בנוגע לכמות הנתינה של כל אחד" - אמר הרבי - "הנני 
או  מרוצה,  שהנני  או  השניים:  מן  ואחד  הנתינה,  את  לוקח 
שאינני מרוצה, ומשאיר את העדר שביעות הרצון לעצמי. אך 
כיוון שזהו לגמרי עניין היוצא מן הכלל, אהיה גם אני יוצא 
שנותנים  בעיניי  נראה  יהיה  ואם  הכלל,  מן  ויוצא  הגדר  מן 
הבושה  מסווה  את  אסיר  ווייניק")  ("צו  מדי  פחות  סכום 
("איך וועל זיך ָאּפשעמען"), ואצווה עליו – בכוח העניינים 
שעבורם צריכים את הכסף (ובנדון דידן: השיכון) – להוסיף 

כפי שייראה בעיניי".

לך  יש  אם  גם  כי  ואמר  להרגיע את החסידים,  הוסיף  הרבי 
אלף דולר בלבד, והתחייבת לתת חמשת אלפים דולר - הרי 
"הקב"ה ייתן לך לכל הפחות ארבעה פעמים ככה". הייתה זו 

הבטחה נדירה, להשפעה גשמית מלמעלה.

מסופר, כי ר' מיכאל ע"ה טייטלבוים, מייסדו ומנהלו המסור 
ונפשו,  מהותו  בכל  חסיד  תורה",  "אהלי  החינוך  מוסד  של 
רשם על כרטיס התרומה סכום של $500 סכום נכבד בהחלט 
"מיכאל  ואמר  הכריז  מצדו  הרבי  ההם.  הימים  במושגי 
טייטלבוים האלב מאל אזויפיל" (להוסיף עוד חצי על הסכום 

הנקוב) והחזיר לו את הכרטיס עם "העדכון".

נכבד,  סכום  על  שהתחייב  דייטש  שלום  ר'  עם  גם  היה  כך 
והרבי קרא בקול: שלום דייטש פינף מאל אזוי פיל". חמש 

פעמים ככה.

אחיו, ר' דוד דייטש, עדיין היה באותו זמן סוחר בקנה מידה 
ממוצע שטרח קשות בביסוס עסקיו, ואם כי התפרנס ברווח, 
בחושו המסחרי המפותח  "גביר".  היה מלהיות  רחוק  עדיין 
הבין שככל שנותנים יותר לרבי , מתעשרים יותר. הוא רשם 
אפוא בכרטיסו את הסכום הגבוה במושגים של הימים ההם: 
שלושת אלפים דולר! הרבי הביט בסכום שנכתב על הכרטיס 

וענה: "צען מאל אזוי פיל!" )כפול עשר פעמים!(

ר' דוד דייטש נדהם מקביעתו של הרבי, מצד עצמו נתן סכום 
עצום שהיה כמעט מעבר לכוחותיו, ולא ציפה שהרבי יגדיל 
בחששות  אפוא  התחבט  הוא  כזה.  באופן  ועוד  הסכום  את 
כבדים בין הסכום שנדרש לבין אמונה מוחלטת וציות לדברי 
סכום  ייקח  מהיכן  מושג  של  שמץ  לו  היה  לא  עדיין  הרבי. 
את  והעצים  עצמו  את  הרגיע  לאט  לאט  אבל  שכזה,  עצום 
נכנס  הוא  הטהורה.  החסידית  דבקותו  בזכות  ברבי  אמונתו 
ונסע  לעיר  כשהגיע  הייבן.   - שבניו  לביתו  וחזר  למכוניתו 
בנקאי  לביתו, הבחין פתאום בדמותו של  בדרך  ברחובותיה 
שהכיר הולך ברחוב. ר' דוד לא התמהמה ובהשליכו את יהבו 
על השגחה פרטית שנקרתה לפניו, אזר עוז, ניגש לבנקאי, 
ממנו  ביקש  יום"  כל  זאת  מי ש"עושה  של  פנים  ובהעמידו 

הלוואה על סכום של 30,000$

עיניו של הבנקאי נקרעו לרווחה והוא הביט בו כמו על אדם 
שנסתתרה בינתו!

בקול  שאל   - היקר"  דייטש  מר  בדעתך,  עולה  זה  "ומדוע 

מאופק ומנומס - "שאלווה לך סתם כך סכום כה גדול?"

ר' דוד לא התבלבל ודיבר בשפת עסקים תכליתית. "תן לי 
10,000$ כנגד הבית ששייך לי , אף על פי שאני עדיין משלם 
את תמורתו. עוד 10,000$ תלווה לי כנגד העסק שלי למרות 
שאיננו "עסק של מיליונרים" ו – 10,000$ נוספים" - הוסיף 

בהביטו בבנקאי במבט חודר - "תן לי על דברתי!"

בראשו  נענע  מכן  ולאחר  אחדות  דקות  חשב  הבנקאי 
הבנקאי  אך  מספקות,  היו  לא  אמנם  הערבויות  להסכמה. 
שהכיר כבר את ר' דוד, ידע כי לפניו איש עסקים ישר ונאמן, 
ומילה אצלו היא מילה. כעבור ימים אחדים הגיע ר' דוד לרבי 

עם 30,000$ טבין ותקילין!

למחרת חזר לביתו שבניו הייבן מלווה בברכה שקיבל מהרבי.

בימים הקרובים, כשהיה סחוף בעסקיו, קיבל לפתע שיחת 
טלפון מחברה בבוסטון, ספקית גדולה של וויניל.

"דייב" ]דוד[, הרעים הקול בצדו השני של הקו, "הייתה לנו 
שריפה גדולה במפעל ונשארנו עם כמות גדולה של הוויניל 
מנסים  אנו  בלבד.  קלים  פגמים  עם  מושלם,  כמעט  במצב 
להפטר מהסחורה בכל מחיר כדי שנוכל לרוקן את המחסנים 
במחיר  לקנות  מעוניין  תהיה  האם  מחדש.  לשפץ  ולהתחיל 

מציאה?"

ר' דוד שעד אז עסק במסחר של חתיכות קטנות של וויניל 
"קפץ על המציאה", נסע מיד לבוסטון, שכר משאית קטנה 
מכר  מהר  חיש  הייבן.  לניו  סחורה  של  גדולה  כמות  ושיגר 
רווח פי שלושה  ובחישוב הרווחים התברר לו שעשה  הכול 

מהרגיל.

שוב צלצלו אליו מהחברה, בעקשנות לא מוסברת, "יש לנו 
לבוסטון  נסע  התעצל,  לא  דוד  ר'  לו.  הציעו  סחורה",  עוד 
בסחורה.  העמיס  אותה  יותר  גדולה  משאית  הפעם  ושכר 
משם נסע לניו הייבן ומכר הכול ברווח גדול. בפעם השלישית 
כבר העמיס את הטריילר הארוך ביותר שהצליח לשכור, הוא 

רוקן לחלוטין את מדפי החברה ושוב הצליח למכור הכול.

מיד לאחר ה"הרפתקה" שעבר, נכנס למזכירות ונתן למזכירו 
של הרבי הרב חודקוב ע"ה סך 30,000$ נוספים בעבור הרבי. 
המזכיר:  דרך  ביקש  ורק  הסכום  את  לו  החזיר  הרבי  הפעם 
"אמור לו שאם הוא רוצה, אני מבקש להיות שותף בעסקיו!" 
דוד לחלום.  ר'  היה  יכול  לא  טוב מזה  כמובן שעל "שותף" 
שמח וטוב לב יצא מעם הרבי ומני אז פרחו עסקיו ושגשגו 

עד שהגיע לעושר רב של מיליונים רבים.

)ספר 'ויהי איש מצליח'(

ר' דוד דייטש ע"ה



לקראת תשרי: מוקד 
מידע לנוסעים לרבי 

בצל הקורונה

 מוכר או קונה נכס?
לקראת השנה החדשה הוחלט ב "אנגלו סכסון" צפת – קרית 

 שמונה
 להוסיף על תרומתנו החודשית ל"התאחדות החסידים",

 עוד תרומה מיוחדת מכל עסקה של לקוחות מאנ"ש
 ברכה והצלחה!

מושיק בן אור 055.666.2393

פעם, כדי לנסוע אל הרבי היה צורך בסוס ועגלה. אחר כך נסעו 
עושים  מה  אבל  במטוסים.  שימוש  נעשה  בדורנו,  באוניות. 

כשהשמיים סגורים? נוסעים לרבי וירטואלית!

בחודש אלול תש"פ, לפני שנה בדיוק, טרדה מחשבה אחת את 
מנוחת הנהלת 'התאחדות החסידים':

כיצד להתגבר על הקושי שהביאה בכנפיה מגפת הקורונה ולהכניס 
רוח חיות ביסוד של דרכי החסידות: הנסיעה לרבי. כיצד, למרות 
הסגרים והמגבלות, ניתן לאחוז בפעולה גשמית שתהיה הצהרת 
נאמנות פנימית ש"אין אנו מניחים אותו" ורצוננו להיות בגשמיות 

כפשוטו עם הרבי מלך המשיח ב-770 ובבית המקדש השלישי?

'התאחדות  ארגון  פעילות  וצוות  הנהלה,  חברי  המשפיעים, 
החסידים' התכנסו לוועידה ווירטואלית דחופה, סוכמו הפרטים 
והוכרז על מבצע "נמצאים עם הרבי מלך המשיח – תשרי ת'הא 
ש'נת פ'לאות א'ראנו!" מיוסד על מכתב הרבי מה"מ ע"פ תורת 

הבעש"ט: "במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא".

הענק,  מהמבצע  שפרצו  ההתקשרות  ואור  החום  להבות  את 
שהצליח מעל ומעבר למשוער, קשה היה לפספס:

יצאה לאור חוברת מהודרת מרהיבה מושקעת ביותר, בשם "בית 
רבינו שבבבל – 80 שנה" עם סיפורו ההיסטורי של בית המקדש 

של זמן הגלות בסגנון אלבומי.

על  טיסה''  ''כרטיסי  ורכשו  מקומות''  ''תפסו  משפחות   1,536
אנו  "אין  הכותרת:  תחת  שהוקם  ייעודי  באתר  וירטואלי  מטוס 
מניחים אותו – נוסעים לרבי!" וב"כרטיס הנסיעה" קיבלו קבצי 

לימוד וקריאה להתוועדות משפחתית מחזקת ומקשרת!

הריקודים  תיעוד  על  יומית  בהגרלה  השתתפו  משפחות   576
ב'שמחת בית השואבה לקבלת פני משיח' בביתם או בסוכתם.

768 משפחות השתתפו ב-7 התוועדויות המרוממות של שמחת 
בית השואבה ואסרו חג, מידי ערב, מכל רחבי הארץ וכן מהעולם

הופקו 100 סרטי וידאו קצרצרים מעוררים ומעודדים מהרבי מלך 
המשיח, 70 נקודות ציטוטים מדבר המלך בפירסומים מלהיבים, 
שהופצו והביאו לעידוד, להתרוממות רוח, לחיזוק הפעולות ברוח 

רצונו הק' ועד להתאחדות עצומה עם הרבי מלך המשיח.

לארצות- זה  ובכלל  לחו"ל  הטסים  על  המגבלות  בצל  והשנה, 

הברית, ב'התאחדות 

החליטו  החסידים' 

לאנ"ש  לסייע 

ת  ו ע צ מ א ב

וירטואלי  מוקד 

www. )באתר 

h i s a c h d u s .

ובמוקד   )co.il

במספר  טלפוני 

 .0 5 8 - 4 6 0 1 7 7 0

לברר  תוכלו  במוקד 

הפרטים  כל  את 

לסוגיית  הנוגעים 

והנסיעה  הקורונה 

לחצרות קודשנו – בתקווה שתיכף ומיד ממש, עוד לפני תשרי 

תשפ"ב, נזכה לראות את הרבי מלך המשיח בעיני בשר.

בידוד או כל שאלה  אין לכם מושג האם אתם צריכים  רוצים לטוס לרבי אבל 
אחרת בנוגע לקורונה? מרכז מידע מיוחד מרכז לכם את התשובות • ומה טרד 

את מנוחת הנהלת הארגון לפני שנה בדיוק?

ְקליימקע22



שטר הפלעדזש

שם ושם האם: ________________________________

משפחה: ______________________________________

הנני מקבל על עצמי לגרום לכ"ק נחת רוח ולתת מידי חודש בחדשו 
לצדקה - כשותפות בפעולות 'התאחדות החסידים'

בסך:________________ מידי חודש • ובסה"כ:____________________

ב"ה. מוצאי שבת מברכים חודש השביעי ה'תשפ"ב.
הוד כבוד-קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א

כהוראתו הקדושה בשיחת ש"פ נצבים-וילך כ"ה אלול תשמ"ג וזה לשונו הקדוש:

כהכנה ו"כלי" לברכת השי"ת בכל ענייני הפרטיים במשך כל השנה כולה, לי ולבני משפחתי 
שיחיו, בבני חיי ומזוני ובכולם רוויחי, "באופן של עשירות", ועד לפעול את הגאולה 

האמיתית והשלימה בפועל ממש!

התרומות מוכרות לפי סעיף 46

ועד לם  לעו ח  מלך המשי ו  נ רבי ו ו  נ ר מו ו  נ נ אדו חי  י

"וזהו מה שבשבת מברכים חודש השביעי נפעלת כבר עבודת ההכנה על כל השנה 
הבאה - בפשטות הענינים: נתינה לצדקה על חשבון מה

ומתחייב  שמבטיח  היינו,  "פלעדזש",  לתת   .  . כולה  השנה  כל  במשך  שישתכר 
בכתב, שמידי חודש בחדשו יתן סכום כך וכך לצדקה . . מכיון שרוצה שהקב"ה 
יתן לו . . באופן של עשירות דוקא, עליו להתנהג . . שיתן לצדקה בהרחבה באופן 
של עשירות דוקא . .כאשר יהודי מחליט ומקבל על עצמו לתת סכום גדול לצדקה 
. . הנה אפילו אם סכום זה אינו לפי ערכו - פותח לו הקב"ה צינורות חדשים שיוכל 

לקיים את הבטחתו במילואה ובשלימותה"



רוצה לחתום במהירות, בקלות 
 ובמקסימום ביטחון? זה פשוט!

ניתן לבצע הוראת קבע
באופן עצמאי באתר הבנק,

בעמוד "הקמת הרשאה לחיוב חשבון".
יש למלא בשדה המתאים 

הרשאה עבור קוד מוסד 42040
ע"ש התאחדות החסידים

בא 
תבטיח 
לעצמך
שנה של 
עשירות

₪ 12012
חודשים

x

₪ 28012
חודשים

x

₪ 35812
חודשים

x

₪ 77012
חודשים

x

₪ 1,00012
חודשים

x

₪ 1,80012
חודשים

x

₪ 3,60012
חודשים

x

שותף

הצלחה

גאולתי

עשירות

לכתחילה 
אריבער

 למעלה
ממדידה 
והגבלה 

עשירות 
מופלגה

058-460-1770
charidy.com/hisachdus

קח עכשיו חלק
בפלעדזש של התאחדות החסידים

בחר את אחד ממסלולי 
העשירות שלך!

משקיע
ומקבל!


