
המאור
שמש בית  ליובאוויטש  חב"ד  קהילות  בטאון 

השמש,  של  הבית  הוא  שמש  "בית 
העולם  לכל  מאירה  השמש  שמשם 
ה'  ומגן  שמש  על  הולך  שזה  כולו, 
תתגלה  משיח  ביאת  ובעת  אלוקים, 

השמש בתוקפה"
מדברי הרבי לראש העיר בית שמש, ה' מנחם אב ה'תשמ"ט
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מענדל  מנחם  ר'  הרה"ח  למשפחת   
הבן;  הולדת  לרגל  ליפש,  שי' 
ולזקניהם משפחת הרה"ח ר' אליהו 

שי' בלחמו.

למשפחת הרה"ח ר' יוסף יצחק שי'   
רבינוביץ', לרגל הולדת הבן.

שי'  דוד  ר'  הרה"ח  למשפחת   
גולדשטיין, לרגל הולדת הבן.

שי'  שמעון  ר'  הרה"ח  למשפחת   
מנחם  הת'  בנם  בוא  לרגל  וולס, 
מענדל בקשרי השידוכין עב"ג חנה 

קרישבסקי ביתר עלית.

שי'  שמעון  ר'  הרה"ח  למשפחת   
וולס, לרגל בוא בתם רבקה בקשרי 
מענדל  מנחם  הת'  עב"ג  השידוכין 

משי-זהב ביתר עלית.

מענדל  מנחם  ר'  הרה"ח  למשפחת   
שי' דורון, לרגל הולדת הבת.

למשפחת הרה"ח ר' דוד שי' דוקטור,   
לרגל הולדת הבת.

שי'  שמואל  ר'  הרה"ח  למשפחת   
רוזנברג, לרגל הולדת הבת והנכדה.

שי'  אריה  ר'  הרה"ח  למשפחת   
אהריש, לרגל הולדת הבת.

שי'  שלמה  ר'  הרה"ח  למשפחת   
ז'נדרוב, לרגל הנחת התפילין לבנו 

הת' דוד מאיר שי'.

שי'  אברהם  ר'  הרה"ח  למשפחת   
רוזנבלט, לרגל הנחת התפילין לבנו 

הת' יוסף שי'.

שי'  רפאל  ר'  הרה"ח  למשפחת   
ועקנין, לרגל הולדת הבן; ולזקניהם 

משפחת הרה"ח ר' מאיר שי' סימה.

 לעדכון שמחות וימי הולדת

דפדפו לעמוד 5

ברכנו אבינו כולנו כאחד
שקוראים  בכך  מיוחדת,  זו  שנה  של  הקביעות 
דבר  פקודי,  מפרשת  בנפרד  ויקהל  פרשת  את 
בתוך  האחדות  רעיון  את  שאת  ביתר  המדגיש 

בני ישראל.

ויקהל נפתחת בכך שמשה רבנו הקהיל  פרשת 
וכינס יחדיו את כל עם-ישראל, וציווה אותם על 

השבת ועל מלאכת המשכן.

'ויקהל', דבר  מדוע הפרשה כולה נקראת בשם 
שלכאורה היה רק הקדמה לציווי שיביא לגילוי 

הגדול של השראת השכינה בתוך עם ישראל?

להשכין  שכדי  ללמוד,  אנו  יכולים  מכאן  אלא 
להגיע  צריך  בני-ישראל,  בתוך  הקב"ה  את 
תחילה לאחדות ולתחושה של 'קהל' אחד, וכפי 
ל"ב  בפרק  גם  ומובא  בתפילה  אומרים  שאנו 
כאשר(  דווקא  )ומתי?  אבינו  "ברכנו  בתניא: 

כולנו כאחד".

שקלים  פרשת  את  קוראים  גם  אנו  זו  בשבת 
בדיוק,  עניין  אותו  את  מבטא  שלה  שהתוכן 
ובהדגשה גדולה יותר: אף שכל דבר שבקדושה 

נתינת  על  הציווי  שלם,  דווקא  להיות  צריך 
בדווקא  לתת  היה  המשכן  לקרבנות  התרומה 

מחצית השקל!

בכך מלמדת אותנו התורה שיהודי צריך תמיד 
מי  'מחצית'.  אינו אלא  לזכור שכשהוא לעצמו 
שמשלים אותו לדבר שלם הוא יהודי שני, ורק 

יחד עם השני - מהווה הוא דבר שלם.

כיצד אכן יהודי יכול להגיע למצב שהוא מתאחד 
עם יהודי שני? והרי כל אחד בטבעו מחפש את 

טובת עצמו, והזולת עלול 'להפריע' לו.

השקל",  גרה  "עשרים  התורה:  לנו  מרמזת 
לעשר  שלו  הכוחות  עשר  את  מבטל  כשיהודי 
יכול   - לאלוקות  ומתבטל  האלוקיות  הספירות 

הוא להתאחד גם עם יהודי שני.

אחדות זו היא הכנה קרובה לזרז את האחדות 
בקיבוץ  שיתאחדו  ישראל  בני  כל  הגדולה של 

הגלויות בגאולה השלימה, ותיכף ומיד ממש!

ע"פ סה"ש תשנ"ב כרך ב, עמ' 440

אדר,  חודש  ימי  של  בעיצומם  אנו  עומדים 
נהפך  אשר  'והחודש  הלשון  דיוק  וכידוע 
תשנ"ב,  שבשנת  ובפרט  לשמחה'.  מיגון  להם 
שהייתה גם היא שנה מעוברת, אמר הרבי כי 
שישים ימי השמחה מבטלים את כל העניינים 

הבלתי רצויים. 

והדבקות  שלנו  האמונה  בזכות  ה'  בעזרת 
ומיד  תיכף  בנו  שיתקיים  נזכה  הרבי,  בדברי 
ובכללם  טובים,  הלא  העניינים  כל  ביטול 

שנסיים כבר את מגפת הקורונה. 

רופאך.  ה'  אני  תיבות:  ראשי  גם  הוא  'אדר' 
ראשי  הם  שאלו  נוסף,  חודש  ישנו  אמנם 
התיבות שלו - חודש אייר. גם על חודש אייר 
שני  בין  ההבדל  ומה  רופאך".  ה'  "אני  נאמר 

החודשים?

את  הרבי  מביא  הפסח,  בחג  יום'  היום  ב'לוח 
דברי אדמו''ר הזקן, שמצה עניינה הוא "מיכלא 
בלילה  דאסותא".  "מיכלא  וגם  דמהימנותא" 

הראשון של ליל הסדר, מצה 
ובלילה  האמונה;  מאכל  היא 

השני מאכל הרפואה. מסביר הרבי 
כי ההבדל ביניהם נעוץ במה מגיע קודם: אם 
חולה  שהיה  הרי   - לאמונה  מביאה  הרפואה 
בינתיים, ואילו אם האמונה מביאה את הרפואה 

– מדובר על אופן שכלל לא היה חולה. 

אולי יש לומר, שזהו ההבדל בין שני החודשים 
רופאך'.  ה'  'אני  התיבות  ראשי  את  שנושאים 
ניסן הוא חודש הגאולה, ואדר שקודם  חודש 
יש   - יש עניינים בלתי רצויים, כלומר  כי  לו 
לעומת  גאולה.  מגיעה  שאחריה  אלא  מחלה, 
זאת, חודש אייר הוא הרפואה שאחרי הגאולה, 

זאת אומרת שאין סיבה למחלה כלל. 

בכל זאת, זכינו בשנה זו, בה יש מעלה בחודש 
אדר - שיש בו שישים יום, שמבטל מלכתחילה 
היפך  שהם  העניינים  כל  ואת  החולי  כל  את 
ולגאולה,  לרפואה  ומיד  תיכף  שנזכה  הטוב. 

אמן.

הדלקת נרות: 4:58 | צאת השבת: 6:11
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במעונם שהשמחה  //  רעיון מעובד מתורת הרבי על הפרשה מלכות  דבר 

//  השליח הראשי של הרבי בעיר, הרב ויינר כמותו  אדם  של  שלוחו 



אנו הולכים לקראת משיח צדקנו, וכאשר הולכים 
לקראת משיח צדקנו – יש ללכת בשמחה.

אליבא  חשבון,  האדם  עושה  שכאשר  אלא 
דנפשי', ממעמדו ומצבו – יכול לחשוב: מצד 

איזה ענין יכול הוא להיות בשמחה?

ההמשכות  שכל  לדעת  יש  לזה:  והמענה 

נעשים כבר עתה, בזמן הגלות, ולעתיד לבוא 
התומ"צ  קיום  ע"י  שנמשכו  הענינים  יתגלו 
בזה"ז דוקא. וכאשר עושים חשבון, שלאמיתו 
של דבר כל הענינים ישנם כבר עתה, וסוף-
כל-סוף הם יתגלו – הדבר מביא לידי שמחה.

משיחת ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ד

שמחת הברית במשפחת הרה"ח ר' רפאל ועקנין 
שיחי' והסבא הרה"ח ר' מאיר סימה שיחי', ויקרא 

שמו בישראל: מיכאל מאיר.
מזל טוב!

חב"ד  הכנסת  בבית  ובנים'  'אבות  לימוד  שעת 
'הרקפת' בעיר הוותיקה

קבוצה של חברי קהילת חב"ד ברמה ג'1 שנסעו 
שני,  אדר  מברכים  לשבת  קודשנו  לחצרות 
הרה"ג  הקהילה  רב  עם  הרבי  בתורת  בשיעור 

הרה"ח הרב חיים אליהו גלוכובסקי שליט"א

דוד  ר'  הרה"ח  משפחת  של  הברית  שמחת 
גולדשטיין באולמי 'ויולה'. ויקרא שמו בישראל: 

מנחם מענדל.

מזל טוב!
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הקהילה הווי 

שאלה: השבת היא 'שבת מברכים החודש - אדר 
נוסף  חודש  שמוסיפים  הסיבה  בכלל  מה  שני'. 
דווקא  מדוע  בזה,  הכללים  מה  השנה,  למעגל 
והמנהגים המיוחדים  ומהן ההלכות  בחודש אדר, 

לשנה מעוברת?

שמוסיפים  שנה  היא  מעוברת  שנה  תשובה: 
חודשים,  י"ג  כוללת  והיא  נוסף,  אדר  חודש 
ולכן קיים בה שני חודשי אדר המכונים אדר 

הראשון ואדר השני, או בקיצור: אדר א' 
ואדר ב'.

חודש  להוספת  העיקרית  הסיבה 
לשמר  כדי  בעיקר  הוא  העיבור 
בחודש  שיחול  הפסח  חג  את 
האביב כדרישת התורה1, כי לוח 
בירח2  בעיקר  תלוי  ישראל  עם 
כ-354  הינם  ירח  חודשי  ו-12 

מהלך  )לפי  טרופית  ושנה  ימים, 
השמש( נמשכת כ-365 ימים, ובמילא 

חסרה לשנת ירח כ-11 ימים, ואחרי כשלוש 
שנים נוצר פער הגורם לכך שחג הפסח 'נודד' 
לימי החורף, ובאמצעות הוספת חודש העיבור 

דוחים אותו לימי האביב.

לעיבור  נוספות  סיבות  היו  המקדש  )בזמן 
המשובשות  הדרכים  בטיחות  כגון  השנה, 
הרגל,  עולי  לצורך  החורף שיתייבשו  מגשמי 
או זמן להמלטת הטלאים לצורכי קרבן פסח, 
ולחילופין, להמתנת הבשלת התבואה למנחת 

העומר(3.

בימינו, השנים המעוברות נקבעות מראש לפי 
לוח רב-שנתי עם מחזור של 19 שנים, בתוכם 
השמיטה  שנת  כולל  מעוברות  שנים   7 יהיו 
)בעבר לא היו מעברים שנת השמיטה כדי לא 
לצרכי  תבואה  ולהשיג  הציבור  על  להקשות 

המקדש(.

הירושלמי  התלמוד  חקר  מסקרנת  שאלה 
ומי  העיקרי,  הוא  חודשי אדר  אלו מבין שני 
נחשב לתוספת. לפי הגמרא שם, אין להסיק 
ראיה ברורה מכך שחוגגים את פורים באדר 
שני שזהו חודש אדר העיקרי, כי הסיבה לכך 
שהוא נקבע באדר שני אינה אלא משום שרצו 
לסמוך גאולה לגאולה - גאולת פורים לגאולת 

פסח.

שאלה זו אינה שאלה תאורטית בלבד, ויש לה 
אדם   - נדרים  לענין  כגון  מעשיות,  השלכות 
שנדר לאסור דבר על עצמו עד חודש אדר, 
האם אותו דבר נאסר עליו עד תחילת אדר א' 

או שמא עד אדר ב'?

1(  עיין ראש השנה כא.
2(  סוכה כט.

3(  עיין בכל זה סנהדרין י-יג.

ורבי  מאיר  רבי  בזה  נחלקו  שבגמרא  אף 
שטרות   נדרים,  בדיני  נפסק  למעשה  יהודה, 
וכך  וגיטין שאדר העיקרי הוא אדר ראשון4, 
לדוגמא אדם שכתב שטר או גט באדר שני 
וכתב 'אדר' סתם, השטר והגט פסולים כי סתם 
אדר הוא אדר א' ודינו של השטר הוא כ'שטר 

מוקדם' שפסול.

באדר  שנולד  נער  מצוה'  'בר  לענין  מאידך, 
לגיל  הגיעו  את  וחוגג  פשוטה  שנה  של 
בר  נעשה   - מעוברת  בשנה  מצוות 
מצוה באדר ב'5, וכך גם מי שאביו 
פשוטה,  בשנה  נפטרו  אמו  או 
היארצייט בשנה  יום  מציין את 

מעוברת באדר שני דווקא6.

בין  לסתירה  הביאורים  אחד 
דינים אלו לדיני שטרות ונדרים 
על  שאכן  סופר7  בחת״ם  מובא 
הוא  העיקרי  אדר  חודש  תורה  פי 
אדר שני ורק כיון שבענייני שטרות גיטין 
ונדרים אזלינן בתר לשון בני אדם, 'אדר' סתם 

הוא אדר א'.

לעיל  שכתבנו  ליארצייט  שבנוגע  ולהעיר, 
על  הספרדים  מנהג  זהו  שני  באדר  שנוהג 
סובר  הרמ״א  יוסף', אך  ה'בית  פי מה שכתב 
לו  אפשר  ואם  א',  באדר  יחול  שהיארצייט 
מבלי  שני  באדר  גם  יארצייט  במנהגי  לנהוג 
שהדבר יפריע לאבל אחר - ינהג גם באדר ב'8.

הרבי,  תקנת  כפי  הולדת  יום  מנהגי  לענין 
העיקר הוא אדר השני, ובמידת האפשר ינהג 

גם באדר א'9.

כמובן, שהנולד באדר א' של שנה מעוברת או 
אדר ב', ושנת הבר מצוה גם בשנה מעוברת 
יחגוג הבר מצוה בדיוק באותו החודש שנולד10.

כשיטת  נוקט  הרבי,  בשיחות  שמופיע  כפי 
אדר  "משנכנס  המשנה  שדברי  סופר  החת״ם 
מרבים בשמחה" אמורים גם כלפי ימי חודש 
יום  בשישים  להוסיף  יש  ואדרבה,  א',  אדר 
של שמחה המבטלים את כל הענינים הבלתי 

רצויים11.

4(  חושן משפט סימן מ"ג, אבן העזר סימן קכו.
5(  אורח חיים סימן נ"ה.

6(  אורח חיים סימן תקס"ח.
7(  אורח חיים קס"ג.

8(  אבל לענין בר מצוה מסכימים הפוסקים שהעיקר הוא 
אדר ב' כנ״ל, ודלא כמהר״ש הלוי.

גיליון  'התקשרות'  9(  על פי מענה הרבי שנדפס בגליון 
תנ"ג עמוד 13.

10(  ודלא כדעת המגן אברהם.
11(  שיחת י"ג אד"ר תשד"מ בעת ביקור רבי פנחס מנחם 
אלתר מגור )התוועדויות ח"ב ע' 1054(, 'דבר מלכות' פרשת 

תרומה תשנ"ב. , ועוד. ודלא כבשו"ת יעב"ץ.

//  הרה"ג הרה"ח הרב מיכאל שלמה אבישיד שליט"א, רב קהילת חב"ד ברמה א' ומשיב  שואל 

//  הדרך הישרה הקלה והמהירה לפעול התגלות וביאת משיח צדקנו ומשיח  גאולה 



השיעור השבועי לאברכים בהלכות הבית היהודי 
המתקיים מידי יום שלישי בבית חב"ד רמה ד'1 

עם הרה"ג הרה"ח הרב קורנוויץ שליט"א

אברהם  ר'  הרה"ח  חיינו:  מבית  שלום  דרישת 
רוזנבלט חוגג עם בנו את הנחת התפילין ב-770

ר'  הרה"ח  משפחת  של  התפילין  הנחת  שמחת 
צבי  'אור  חב"ד  הכנסת  בבית  ז'נדרוב  שלמה 

ומנוחה' ברמה א'

הקהילה הווי 
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דליבא תוונא 

 מאה עשרים שנה, שלימות האדם
כל החסידים נותנים את ידם

 עושים מאמץ מיוחד,
ברכנו אבינו כולנו כאחד,

 הגופים מחולקים, אך כולנו אחים,
באש ובדם מעומק הלב מבטיחים,

 לך מלכנו, לעשות רק נחת רוח
הפעם מוכרחים להביא את משיח!

דינר יוקרתי לארגון שפרה ופועה

בסיפוק רב נחתם הדינר המרכזי לארגון 
'שפרה ופועה' הפועל בקהילתנו.

יום  שבט,  לכ"ב  בסמיכות  שנערך  הדינר 
חיה  מרת  הצדקנית  הרבנית  הסתלקות 

מושקא, התקיים תחת 
'לכבודך',  הכותרת 
בסימן  ועמד 
ושדרוג  התרחבות 
הארגון,  פעילות 
להתפתחות  בהתאם 
של  המדהימה 
החב"דית  הקהילה 
ותנופת  בעיר 
 , ת ו ב ש י י ת ה ה

המשפחות  כשרוב 
הינן  המתיישבות 

זוכים  אנו  ובכל שבוע  צעירות  משפחות 
אנ"ש  בקהילת  לידות  מספר  על  לשמוע 

בעיר.

השקעה ייחודית
חפציבה.  בשכונת  נינוחה  ערב  שעת 
נשות  האולם  את  ממלאות  זו  אחר  בזו 
קהילת חב"ד בעיר. את פניהן של הנשים 
אחת  כשכל  ומעוצב,  ערוך  אולם  מקדם 

קיבלה שקית  מהנכנסות 
מהודרת עם שי אישי, 
קטעי משניות לעילוי 
ודף  הרבנית,  נשמת 
השתתפות  המעודד 

בפעילות הארגון.

האולם  זו  בשעה 
אל  מפה  מלא  כבר 
נשים  בכ-150  פה 
לכבודה  שהתאספו 
לערב  הרבנית  של 
היסטורי  הצדעה 
לארגון 'שפרה ופועה'.

באמירת  הערב  נפתח  האות,  בהינתן 
על  והרבנית  הרבי  של  התהילים  פרקי 
הגב'  שמש  בית  לרמות  השליחות  ידי 
ח.א. שמידט והגב' ש. מנדלסון, ובאמירת 
של  השם  באותיות  המתחילות  משניות 

הרבנית, בהנחייתה של הגב' מ. לרנר.

לאחר קטעי מולטימדיה מהרבי על מקומה 
היהודית  במשפחה  האשה  של  המרכזי 
לידה,  בשעת  בה  לתמוך  והחובה  והזכות 
גורליק  ר.  הרבנית  הבימה  על  עלתה 
בנהריה,  הרבי  בשליחות  המשמשת  תחי', 
שריתקה את הנשים בסיפורי מופת מחייה 
של הרבנית, ומההשפעה שלה על כל אם 

ובת, "והחי יתן אל ליבו".

מ.  הגב'  שיתפה  לכך,  ישיר  כהמשך 
המיוחד  בשם  הנאספות  את  דשבסקי 
שבחרה להיקרא בו על שמה של הרבנית, 

ועל ההשפעה של הרבנית על חייה.

עלתה  מכן  לאחר 
היוצרת  לבמה 
מונצרש  ד.  הגב' 
האישי  סיפורה  עם 
בליווי  המטלטל 
על  מרגשת  שירה 
אישה  של  כוחה 
מאתגר  חיים  במסע 
תקופות  בין  הנע 
אך  ושפל,  גאות 
רצוף באמונה איתנה 
הכח  את  שמעניקה 

להפוך את המשברים למנוף צמיחה! 

את האירוע כיבדה בנוכחותה ראש העיר 
הגב' בלוך, שסיפרה על ביקורה בחצרות 
הרבי  של  לקריאתו  והתחברה  קודשנו 
לפעול ולדאוג להעצמת כוחן של הנשים 
בכלל, ובעיר בית שמש בפרט, וציינה את 

פעילות חב"ד בעירייה.

המסכים  ועל  האולם,  מוחשך  זה  בשלב 
תדמית  סרטון  עלה 
על  ומיוחד  מרגש 
של  ההיסטוריה 
ארגון 'שפרה ופועה' 
ששילב  בעיר, 
עדויות אישיות של 
שסיפרו  יולדות 
נעזרו  כמה  עד 
המזינות  בארוחות 
מהארגון  שקיבלו 
כח,  להן  שנתנו 
להן  שהוגש  ובסיוע 

שעטף אותן בחום.

בתנופת שדרוג
כעת, ניגשים אל החלק העיקרי של הערב, 
ובפני ציבור הנשים מוצגת תכנית השדרוג 
מתבקשות  והנשים  הארגון,  פעילות  של 
להצטרף למעגל התומכות בארגון, כאשר 
כל אחד ממסלולי התרומות מזכה בכניסה 
ייחודיות על פרסים יקרי ערך  להגרלות 

בשווי אלפי שקלים.

תרומה  על  שמתחייבת  אשה  כל  בנוסף, 
חודשית קבועה של 100 ש"ח ומעלה, זוכה 
בבקבוק יין מעוצב עם יין מכוס של ברכה 

שהתקבל מידיו הקדושות של הרבי.

בנדיבות  ליבן  את  פותחות  הנשים 

בקהילה קורה 

בקבוקי יין מעוצבים שחולקו לתורמות
עם יין מכוס של ברכה של הרבי

האולם המפואר המעוצב בטוב טעם
מוכן לקבל את פני הבאות



בשבועות  עברה  ג'2  ברמה  חב"ד  קהילת 
עם  במבנה  קבוע  באופן  להתפלל  האחרונים 
קורת גת, בגלריה של בית הכנסת 'עטרת יוסף' 

במתחם בתי הכנסת ברחוב עובדיה בשכונה

הרבי  שליח  ליברוב,  זלמן  הרב  בקהילה:  אורח 
בבית שמש  בהתוועדות  בפלטבוש שבברוקלין, 
לרגל פורים קטן, שנמשכה עד השעות הקטנות 

של הלילה...

מפת השליחות בבית שמש מתרחבת: בעיצומם 
של ימי ההכנה ליום ההולדת של הרבי י"א בניסן 
'120 שנה', אנו מתבשרים כי הרב דובער דהאן 
לפעול  ויוצאים  לרבי  מתנה  נותנים  ורעייתו 
בשליחות הרבי במרכז בית שמש הוותיקה תחת 
ויינר,  אליעזר  הרב  לעיר  השליח  של  שרביטו 

ויכינו את האזור לקבלת פני משיח צדקנו!

בגאולה  הקבוע  השיעור   - שלישי  יום  כמידי 
בבית  הוותיקה  בעיר  חב"ד  בקהילת  ומשיח 
הכנסת חב"ד ברחוב 'הרקפת', מתוך הספר 'ענינו 

של משיח' לצד כיבוד עשיר ומפנק

4 • המאור

הקהילה הווי 

והתרומות מצטברות, ועם סיום הערב ציינו 
המארגנות בסיפוק כי סכום התרומות כמעט 

ביחס  עצמו  את  והכפיל 
שנאספו  לסכומים 
התרמה  בערבי 

שנערכו בעבר.

הנשים  של  פניהן  את 
מהאולם,  היוצאות 
מקדם משב רוח קריר, 
בשעון  קל  ומבט 
מבהיר להן שחלפו להן 
3 שעות מבלי שישימו 

לב, מרוב שהיו שקועות 
בתחושת  יוצאות  והן  המרתקת,  בתכנית 
בהן  ישאיר  שבוודאי  מהכנס  התרוממות 

חותם לאורך זמן.

עם הפנים קדימה
וקהילת  נמשכת,  ההתרמה  הבאים  בימים 
וקרוב  הלב  ואת  הכיס  את  פותחת  חב"ד 
ל-40,000 ש"ח נאסף לטובת הרחבת ושדרוג 

פעילות הארגון.

שהתקיימה,  בהגרלה 
בעשרות  הנשים  זכו 
ערך,  יקרי  פרסים 
דולר  שטר  ביניהן: 
שרשרת  הרבי,  של 
ממפית  בד  בשילוב 
בה,  השתמש  שהרבי 
יוקרתי,  איפור  קורס 
עיסוי  פאה,  עיצוב 
אגרות  סט  רפואי, 

השתתפות  קודש, 
חוץ,  צילומי  חבילת  חדשה,  בפאה  כספית 

ועוד.

אין ספק שהאירוע היה יריית הפתיחה באופן 
של 'פעולה נמשכת' והוא יביא להתפתחות 

והסיוע  העזרה  במערך  אדירה  ותנופה 
ליולדות בעיר בית שמש המתפתחת.

מבקשים  בארגון 
ניתן  כי  להדגיש, 
ולסייע  להצטרף 
למערך הפעילות בכל 
עת, הן בתרומה כספית 
בהשתלבות  והן 
הפעילות  במערך 
עצמה בהכנת ארוחות 
חול,  וימי  לשבתות 
הארוחות,  בשינוע 
צעירות  נערות  ואף 
המעניק  במערך  ולהשתלב  לסייע  יכולות 
הילדים,  על  שמירה  עם  עזרה  ליולדות 
לגשת  ניתן  נוספים  לפרטים  ועוד.  נקיון, 

לנציגת הארגון בשכונה.

להצלחה אמהות רבות...
בית  בעיר  שנוסד  ופועה'  'שפרה  ארגון 
הרב   - לעיר  הרבי  שלוחי  ידי  על  שמש 
השרביט  כיום תחת  פועל  ורעייתו,   ויינר 
גב'  השליחה  של 
אותו  המנהלת  וולס 
 20 בהצלחה רבה מזה 
הנציגות  לצד  שנה, 
השונות  בשכונות 

ברחבי העיר.

המשודרג  הכנס 
שנערך השנה התקיים 
התמסרותן  בזכותן 
הארגון:  נציגות  של 
המנהלת הגב' ד.  וולס, 
גב' ד.ל. קטורזה, גב' ח.א. שמידט, גב' ח.מ. 
דורון, גב' פ. רוזנברג, גב' ט. קופצ'יק, גב' 
גב' מ. דנסקר,  גב' פ. גרינברג,  א. רייכמן, 
ר.  גב'  מעטוף,  ר.  גב'  סנדומירסקי,  ג.  גב' 

ברוד, והגב' מ. לרנר.

יום הולדת למבצע יום הולדת
יום ההולדת של מבצע  נציין את  זו  בשבת 
בהתוועדות  הרבי  הכריז  עליו  הולדת,  יום 
שנערכה בשבת לפני 34 שנים בדיוק, בכ"ה 
סיום  לאחר  ספורים  ימים  תשמ"ח,  באדר 
הצדקנית  הרבנית  להסתלקות  ה'שלושים' 

מרת חיה מושקא, ולעילוי נשמתה.

למעשה, הרבי הוא זה שהפך את יום ההולדת 
ליום של התעלות רוחנית להוספה במצוות 
התגלות  שסיבת  והסביר  טובים,  ומעשים 
שאנו  בגלל  הוא  בדורנו  דווקא  המנהגים 
ימות המשיח )שיחת שבת פרשת  הדור של 
השנים  ובמשך  תש"מ(,  מר-חשון  כ"ף  וירא 
הקשורות  שונות  רוחניות  הוראות  פירסם 

ליום ההולדת.

הרבי  של  המחודשת  להתעוררות  בהתאם 
בכ"ה אדר לפרסם את העניין בציבור הרחב, 
פעלו כמה חסידים לפרסם 'קול קורא' מיוחד 
אלגעמיינער  טיימס,  בניו-יורק  שהתפרסם 

זשורנאל, ועיתון 'המודיע'.

באחרון של פסח התייחס הרבי שוב ל'מבצע 
את  הרבי  הגיה  לכך  ובהמשך  הולדת',  יום 
הרשימה של עשרת המנהגים ליום ההולדת.

אולי לא רבים יודעים, אך אחד ממנהגי יום 
על  'שהחיינו'  לברך  להשתדל  הוא  ההולדת 

פרי או בגד חדש, ולבטא בכך תודה לה'.

בקהילה קורה 

//  מושג חסידי אחד בשבוע, בראי ההיסטוריה החב"דית יודע  אני  אחד 

בר עוגות וקינוחים עשיר ומפנק

רה"ע הגב' עליזה בלוך מכבדת את האירוע



מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה
מספר א' מאנ"ש בעיר בית שמש, שהתקרב 
לאור החסידות על ידי שלוחי הרבי בצרפת:

להתקרב  שהתחלתי  לאחר  וחצי  כשנה 
לאור החסידות, הוצע לי להצטרף לקבוצה 
החלטתי  ל-770.  לנסוע  שהתארגנה  קטנה 
ההזדמנות  את  ולנצל  לנסיעה,  להצטרף 
שנפל  אבי  עבור  מהרבי  ברכה  לבקש  גם 

למשכב.

שלושה  של  קטנה  קבוצה  היינו 
חברים, ומידי בוקר בחג הסוכות 

בתור  ארוכות  שעות  עמדנו 
לברך על הלולב של הרבי, 
בית  בשמחת  השתתפנו 
מלוא  ושאבנו  השואבה, 

חפניים.

התקרב  כבר  כשהחג 
את  לנצל  החלטנו  לסיומו, 

נטילת  לאחר  הימים  אחד 
קניות  לערוך  מנת  על  הלולב 

שעות  ולאחר  במנהטן,  שונים  וסידורים 
ומרכזי  החנויות  בין  שהסתובבנו  ארוכות 
האירוח  למקום  חזרנו  השונים  הקניות 
בקראון הייטס, שם פגשנו בבחור החב"די 
שהשפיע עלינו לטוס לרבי, והוא התעניין 

האם קיבלנו 'לעקאח'.

הכל היה חדש עבורנו, וכלל לא ידענו במה 
מחלק  לנו שהרבי  הסביר  וכשהוא  מדובר, 
כיפור  יום  בערב  לקבל  הספיק  שלא  למי 
חתיכה של עוגת דבש לשנה טובה ומתוקה, 

הרגשנו פספוס גדול.

לקבל  ואבקש  למזכירות  שאגש  החלטתי 
את  לשכנע  וניסיתי  הדין,  משורת  לפנים 
הסכים  אחד  רק  אך  להצטרף,  החברים 

להצטרף אלי.

הרב  של  חדרו  דלת  על  לדפוק  ניגשתי 
ידעתי  לא  כלל  כי  והסברתי  גרונר, 
מהחלוקה וברצוני לקבל על אף שהחלוקה 

נגמרה...

תוך כדי שאני עומד ב'גן עדן 
'לשכנע'  ומנסה  התחתון' 
את הרב גרונר, הרבי יצא 
עם  ושוחח  הק'  מחדרו 
מילים  מספר  גרונר  הרב 

באידיש.

את  הבנתי  שלא  כמובן 
בשפה  שנאמרו  הרבי  דברי 
הרב  מכן  ולאחר  הכרתי,  שלא 
גרונר תרגם עבורי ואמר לי שאמתין 
בחוץ והרבי יצא עוד מעט ויתן לי לעקאח.

את  לבש  הק',  לחדרו  נכנס  הרבי  ואכן 
רגעים  מספר  וכעבור  והגארטל  הסירטוק 
יצא לסוכה )באותה שעה אף ירד גשם...(, 
זה  ואחרי  מועט,  לזמן  הדלת  את  סגר 
שעימי  ולחבר  לי  והעניק  הדלת  את  פתח 

לעקאח...

הרבי לכל אחד  גודל אהבתו של  מה  ראו 
אחד ואחת מאיתנו! 

טוו את העיזים / שני
את  טוו  שהנשים  לכך  שהסיבה  מבאר  הרבי 
הצמר עוד בהיותו על העיזים, היא כדי לנצל 

לקדושה את הכוחות שה' נתן וטבע בנו.

צריך להכיר היטב את התכונות של  ההוראה: 
כאשר  השם.  לעבודת  אותם  ולרתום  הילד, 
לה  המתאים  השימוש  את  תכונה  לכל  נמצא 
בעבודת השם, יהיה זה ממילא באופן של 'נשא 
ברצון  מלא  יהיה  מעצמו  הילד  אותנה',  לבן 
חיובי וירגיש שותף מלא לכל עניני עבודת ה'.

כפילת פרשיות המשכן / רביעי
והרמב"ן  פעמים,   5 נכפלו  המשכן  פרשיות 
נכפלו  המשכן  שדברי  לכך  שהטעם  מסביר 
בפרשתנו הוא כיון שהיה צריך להגיד לעושי 
שנדרש  מה  כל  את  בהתחלה  כבר  המלאכה 
ידעו לקראת מה הם נכנסים  מהם, כדי שהם 
ויראו שהם מסוגלים לכך, ורק אז יוכלו לגשת 

ולעשות זאת בפועל.

יש  למחונך,  משימה  נותנים  כאשר  ההוראה: 
לתת את הדעת לתחום את המשימה ולהראות 
להם  שאין  'מים  בבחינת  אינה  שהמשימה  לו 
סוף', וידע כבר בהתחלה את מלוא הדרישות 
ממנו, אם מבחינה כמותית, או את משך הזמן 

של המשימה אותה הוא מתבקש לבצע.

עצי שיטים עומדים / חמישי
יעמדו  שהעצים  ציווה  הקב"ה  בעצים,  אפילו 
קצצו  שכבר  משנה  לא  זה  גדילתן'.  'כדרך 
כך  אותם  והקציעו  שייפו  מהקרקע  אותןה 
שהם מלבניים ואין הבדל באם ה'ראש' שלהם 
וכל שכן כשמעמידים את  או למטה,  למעלה 
לפי  אותו  להעמיד  להשתדל  צריך  ה'  בנין 
אופן הגדילה והתכונות הטבעיות של המחונך. 
הבליטות  את  ולשייף  להקציע  אמנם  צריך 
שלו, לסתת וללטש אותו – אך תמיד להתחשב 

בדרך הגידול ובתכונות הטבעיות שלו.

עצמכם את  בחנו   //  חברי הקהילה משתפים בסיפורים אישיים שלהם עם הרבי ובסיפורי מבצעים שלנו  הרבי 

//  רעיונות חינוכיים לאור הפרשה בפרשה  חינוך 
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החסידים  אחדות  את  לחזק  הינה  זה  עלון  מטרת 
רוענו,  לאבינו  בהתקשרות  ולהוסיף  בקהילתנו, 

הרבי גואלנו ונשיא דורנו.

ידוע לכם על שמחה בקהילה? יש יום הולדת 
שפיספסנו? צילמתם אירוע בקהילה? נחשפתם 
יש לכם סיפור אישי  ליוזמת חסד קהילתית? 
עם הרבי? שתפו אותנו ונשמח לפרסם, העלון 

הזה שלכם ובשבילכם!

עדכונים ניתן לשלוח לכתובת האימייל:
 Hamaorbs770@gmail.com

שאלות בקיאות על הפתגמים השבועיים מלוח 
'היום יום...' לבחינה עצמית )י"ט-כ"ה אדר ראשון(:

א. מתי חסידים נהגו ללמוד תנ"ך?

1. בזמן אדמו"ר הזקן למדו פרק אחד 
בכל יום.

2. בשבתות הקיץ הארוכות, קודם 
תפילת מנחה.

3. מידי יום בסיום התפילה, בשעת 
קיפול הטלית והתפילין.

ב. מהי המעלה של תפילת מנחה? 

1. זו תפילה קצרה וגם מי שקשה לו 
להתרכז - יכול לכוון בה.

2. שאדם מתפנה מעיסוקיו באמצע 
היום כדי להתפלל.

3. היא התפילה האחרונה בסדר היום 
היהודי, והכל הולך אחר החיתום.

ג. איזו מידה היא עצמה עבודת ה'?

1. שמחה.

2. אמת.

3. אהבה.

ד. באילו ימים בשנה אין אומרים 'הושעינו' 
אחרי שיר של יום?

1. אף פעם.

2. ביום כיפור.

3. בשמחת תורה.

התשובות הנכונות: א. 3. ב. 2. ג. 2. ד. 1.

אותנו שתפו 

לעדכון ימי הולדתלעדכון שמחות

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

https://mail.google.com/mail/u/0/%3Fview%3Dcm%26fs%3D1%26to%3D%E2%80%ABhamaorbs770%40gmail.com%E2%80%AC%26su%3D%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A3%20%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%94%26tf%3D1%0D
https://mail.google.com/mail/u/0/%3Fview%3Dcm%26fs%3D1%26to%3D%E2%80%ABhamaorbs770%40gmail.com%E2%80%AC%26su%3D%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A3%20%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%94%26tf%3D1%0D
https://forms.gle/KZ612vEusAvy1QmK6
https://forms.gle/nv9mMC5gz7XGwUvK7




058-7811-349

 058-708-7770 




