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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 !*? מדורהלמה *| לג בעומר 
 בוקאסד "הרב יריב קליין בית חבבאדיבות 

 פנמה
את יום פטירת רבי יחגוג עם ישראל  ה''בעז

שמעון בר יוחאי על ידי הדלקת מדורות גדולות  

שמחה ריקודים ותהלוכות של אהבה ואחדות  

 .ברחובות העיר סביב העולם

רבי שמעון היה פלא עצום בידע התורני אך  

ענקי ישראל , בעיקר ברוממות ובטהרה האישית

לקבל השראה ודרך חיים איך  עימוהתחברו 

 .לעלות גבוה יותר ברוחניות

 *;מתבקשות השאלות*

אז למה לעשות , אם הוא נפטר ביום הזה. 1

 !? ושיגרתיתעצובה מסיבה ולא אזכרה 

 !?המדורותמה הקטע של . 2

,  גדולתו של רבי שמעון הייתה -מסביר הרבי

שהוא גילה את גדולת פנימיות הנשמה של 

המקום הרוחני שבכל אדם שהוא אין  ! האדם 

וזה מה ! סופי טהור אוהב שמח ומתפרץ כמו אש 

 .שהוא הדריך ולימד דרך התורה שלו

  -ולכן הוא בעצמו כתב בצוואה לתלמידיו. 1

כי רק הגוף נפטר אבל  , תשמחו ביום פטירתי

הנשמה שבי היא חיה בועטת ונצחית לעד בעולם 

! 

ומדליקים מדורה כי אש הוא החומר היחיד  . 2

!  בעולם שנותן מעצמו ולא נחסר ממנו כלום 

 ישארנרות מנר קטן והוא  100אפשר להדליק 

ולכן מדורה היא סמל . אותו גודל צורה ומשקל

לנשמת האדם האינסופית שיכולה לתת אהבה 

בלי גבול ולא יחסר ממנה מאומה לעומת הגוף 

וזה היה החידוש של ! שמתעייף ונחסר ממנו 

לחיות חיים של אש ותשוקה כמו מדורה   י"רשב

 !גאולה עכשיו!

 שבת שלום

 השליחיםבמשפחת 
הולדתו ליום  מענדלמנחם לחייל 

 אייר ב''כ

 סיפור חסידי
 

והתאונן בפניו   מרדומסקאחד בא לרבי שלמה 

אני  ", אמר האיש, "רבי. "על שוחט העיר

, רואה אני מבעד לחלון. והשוחט שכנים אנו

כיצד מסיים השוחט מדי שבת את סעודת היום  

ועולה על משכבו לישון שעות ארוכות ואין הוא 

יישר כוחך : "השיב הרבי". לומד מאומה

עד עכשיו יראתי לשחוט  . שסיפרת לי זאת

שמא לא נח השוחט כל צורכו ולא , במוצאי שבת

עכשיו שיודע אני שהשוחט ישן  , כראוי ישחוט

זמן רב בטוח אני ששחיטתו כשרה ויכול אני  

 ".לסמוך עליו ללא פקפוק

 מאחורי הקלעים
רעיונות נוספים/ לתשובות על החידונים   

:צרו קשר  
chavuratshamash770@gmail.com 



 ה/ראיון שליח

 (9)קריפור דובערשלום 

 .פרו, קוסקו

 אמריקהבנים ' הלומד בכיתה 

 

 ?איך אתם מסתדרים עם כשרות -

 אנחנו חולבים פרות ומזמינים פרות וירקות בשוק  

 מהארץמביאים מצרכים ואנחנו 

 

 ?ויש לכם שם בחורים שעוזרים בפעילות-

 עזבו בגלל המצב 2בחורים אבל  9כן יש לנו 

 

 ?מה הפעילות משיח וגאולה אצלכם -

 אבא שלי עושה שיעורי חסידות  

 

 ? באיזה בית ספר אתה לומד

 לייןקידס און משיח 

 

 החלק שלך בשליחות -

 'לדבר עם מטיילים להשפיע עליהם וכו

 

 בשליחותמקרה מיוחד שקרה לכם /אותנו בסיפורתשתף -

מישראל טיסות   אירגנווהיו פה מאות ישראלים תוך כמה ימים , בעקבות הקורונה סגרו את הגבולות 

אמורה לצאת ביום רביעי ואחרי שעות של המתנה בשדה אבא שלי  היתההטיסה . חירום לישראל

 .  התקשר וביקש שנשלח אוכל ומים כי אנשים לא אכלו מחמש בבוקר
כשסיימנו נסענו אחי ואני עם הבחורים באמבולנס . למטיילים ים'סנדביצמיד התארגנו והכנו מאות 

הגענו לשדה וחילקנו את האוכל והמים  . ברחובות ליסועדרך אחרת  היתהבמיוחד כי לא  שאירגנו

 בדרך חזרה הלכנו ברגל עד שניידת משטרה עצרה והסכימה לקחת אותנו חזרה הביתה. לכולם
 

 

 ?  אתם מסתדרים עם הקורונה בשליחותאיך -

ההנחיות לא כל כך חמורות ובינתיים אנחנו מסתדרים פה אבל מתי שהוא אנחנו נצטרך לחזור  אצלנו 

 לארץ

 בה בה בה

 ה''ב



 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק

 ה''ב



 שמחת הגאולה
היה  , את אשתו השלישית, מצאנזכשנשא רבי חיים 

המתין זמן רב  , ביום חתונתו. כבר מבוגר ובא בשנים

שלח את בנו רבי ברוך לבדוק מה . והכלה לא באה

שמסרבת היא  , היא מתעכבת והיא שבה ואמרה

חייך רבי חיים ואמר . להיכנס לחופה מפני זקנותו

שכל שעה ושעה שהיא  , לך אמור לכלה: "לבנו

 "...אני מזקין עוד יותר, מתעכבת

 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק

 ה''ב


