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דבר תורה על פרשת השבוע

בפרשתנו מסופר על היהודי הראשון בעולם, 
אברהם אבינו.

אברהם אבינו התמודד בגבורה עם עשרה 
נסיונות קשים ועצומים.

כאשר אברהם אבינו מגיע לנחלה ולשלווה , 
פונה אליו הקב”ה ואומר לו:

“שא נא עינייך, כל הארץ שאתה רואה )ארץ 
ישראל( לך אתננה״.

שני פסוקים אחר כך כתוב, ״קום התהלך 
בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה״.

נשאלת השאלה, למען השם!
היהודי הזה עבר כל כך הרבה, סוף סוף 

הוא מקבל מתנה, לראות ולקבל את ארץ 
ישראל.

למה צריך אברהם גם ״לקום ולהתהלך״, 
עשייה ממשית?

הרבי מסביר שע”י שתי דרכים ניתן לקבל 

את הארץ שלנו, להרגיש ולחוות אותה.
הדרך הראשונה - “שא עינייך”, להסתכל 

בעיניים, לא עיניים פיזיות,
כי אם עיניים של ראייה לעומק, התבוננות, 

חיבור רוחני לארץ.
להבין שכמו שהאנושות קיבלה את העולם 

במתנה, כך קיבל העם היהודי מתנה מבורא
עולם - את ארץ ישראל.

הדרך השנייה - ”קום והתהלך”. ליישם 
בפועל. 

‘להוריד’ לעשייה גשמית פשוטה את החיבור
הרוחני, ע”י יישוב דאגה ואהבה לארץ.

זה הכלל שלומדים מאברהם אבינו לכל 
פרט בחיים,

חיבור רוחני + עשייה מעשית = שלימות

שבת שלום!

פרשת לך לך | ארץ ישראל שלנו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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שם: מענדי)מנחם מענדל( רז
גיל: 10

כיתה: ה’ בנים אמריקה
מקום שליחות: צ’יאפס, מקסיקו

1( תתאר לנו את מקום השליחות שלך
מקום כפרי אנדיאני ששומר על צורתו כמו לפני 500 שנה

2( במי מתמקדת הפעילות שלכם?
במטיילים, ואנחנו עובדים כעת על פרוייקט סיוע הומוניטרי )חלוקת מזון ותרופות 

לתושבים המקומיים(

3( מה הפעילות שלכם בבית חב’’ד?
במטיילים, ואנחנו עובדים עכשיו על פרוייקט הומאניטרי)חלוקת תרופות ואוכל 

לתושבים המקומיים(

4( מהו החלק שלך בשליחות?
לרשום אנשים לשבת, לעזור למטיילים, לעזור למסעדה,

5( האם יש לכם בחורים שעוזרים בשליחות
לפעמים מגיעים,

6( איך אתם מסתדרים עם כשרות
אנחנו מביאים ממקסיקו סיטי את המוצרים שאין לנו )חלב ובשר וכו’( וכל השאר 

אנחנו קונים בחנויות מקומיות,

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ראיון שליח
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ראיון שליח
6( שתף אותנו בסיפור / מקרה מיוחד שקרה לכם בשליחות

פעם אחת הלכנו לעשות לילד יהודי ברית מילה בג’ונגל, והבאנו מוהל 
ממקסיקו סיטי, ולא היה אפשרות להכניס לשם את הרכב אז לקחנו 
את כל הארגזים בידיים, ולמוהל היה פחד מכלבים, והיו שם כלבים 

אז הוא זרק את התיק של הכלי מילה וברח לרכב, ואז אבא שלי שכנע 
אותו שיבוא וזה מצווה ענקית והוא הסכים להגיע אבל הוא לא סחב 
כלום, ואמא שלי שמרה שהכלבים לא יגיעו אליו ואז כשהתחלנו את 

הברית מילה אח שלי נפל מגובה 2 מטר )הוא היה אז בן שנתיים וחצי( 
על הפנים, התחילה שם מהומה והאבא הגוי )אבא של הילד שעשו לו 
את הברית מילה( חשב שזה בגללו אז אבא שלי הרגיע אותו ואמר לו 

שזה לא בגללו ואז הוא יצא עם אח שלי החוצה וראה שהכל בסדר.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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יצירה מצולמת

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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סיפור מבית חב”ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

בכי פתאומי בשבת בצהרים

מספר הרב יותם קליין מהעיר לה פאז, בוליביה:

״זה קרה בשבת אחת בצהריים, כשלפתע נכנסה לבית חב”ד בחורה צעירה )נועה, שם בדוי( 
בוכה בכי תמרורים.

ניסינו – אני ואשתי – ללא הצלחה, להרגיע אותה ולשמוע מה קרה לה.
היא המשיכה לבכות בדמעות שליש ורק בקושי הצליחה לומר, יותר נכון. לסמן בתנועות ידיים, 

שהיא רוצה שיחה אישית עם אשתי בתוך החדר.
שתיהן נכנסו לחדר וסגרו את הדלת אחריהן. אני מבחוץ שמעתי רק שהבכי הולך וגובר.

כעבור שעה ארוכה אשתי קראה לי להיכנס לחדר, הן סיכמו שנועה תספר שוב מה קרה, ואני 
אביע את דעתי מה צריך לעשות

“הבחורה סיפרה שהיא נמצאת כבר כמה שבועות בטיול בבוליביה. לאחרונה היא יצאה עם 
קבוצה קטנה למסע באחד הג’ונגלים בצפון המדינה. בדיוק כשהסתיים המסע והם רצו לטוס 

לעיר לה פאז, נודע להם שמסלול ההמראה מהג’ונגל, אינו אלא כר דשא גדול, וכאשר יורד שם 
גשם, אין המראות ואי נחיתות. מכיוון שירדו שם נשמים כמה ימים רצופים, נדחו כל הטיסות 

בכמה ימים.
כל המיועדים לטיסה של יום ראשון נדחו ליום שני וכן הלאה. הם חיכו כמה ימים ואז התברר 

שמועד הטיסה שלהם נקבע ל... שבת בבוקר.
כל חברי הקבוצה התכוננו בשמחה סוף סוף לטיסה, אבל נועה פתאום נזכרה שבדיוק לפני 

היציאה לבוליביה, החליטה החלטה חד משמעית שלא לחלל שבת במהלך הטיול הזה.
מצד שני - הסבירו לה חברי הקבוצה - אם את לא עולה לטיסה, את נשארת לבד בג’ונגל, בלי 

כל הקבוצה. אולי זה פיקוח נפש...
היא ידעה שאסור לה לעלות לטיסה, אבל היא לא עמדה בניסיון.

כל הקבוצה נחתה בלה פאז וכולם מיהרו להתקשר למשפחות בארץ ישראל )אחרי כמה ימים 
בלי טלפון בג’ונגל( ולעדכן שהכול בסדר, אבל נועה לא טלפנה. החברים הסבירו לה שהיא 

חייבת לצלצל, “כבד את אביך ואת אימך“, “ובין כך כבר חיללת את השבת, בטיסה“,
אבל הפעם היא לא נכנעה.

היא לא צלצלה אבל היא גם לא היתה בטוחה שהחברים לא צודקים.
לכן הגיעה לבית חב”ד, ובבכי סוער ומתייסר שאלה האם באמת שמירת השבת שלה אבודה.

הסברתי לה שמחשבות אלו הן אך ורק מהיצר הרע שרוצה להוריד אותה עוד ועוד,
אבל רצון ה‘ הוא שהיא תתחזק מעתה בתשובה והקפדה על שבת וכל המצוות.

נועה התעודדה, הפנימה את המסר, ונשארה בבית חב”ד, ובדרך ה’ לתמיד.

הסיפורים באדיבות סיפורים מבית חב”ד
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ספר הזכרונות בקומיקס

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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שעשועונים - חידון א’ ב’
ה ֵמַאְבָרם ְל________________________________________ ּנָ ּתַ מֹו ִהׁשְ א. ׁשְ

ב. ֶמֶלךְ ְסדֹום___________________________________________

ג. ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ________________________________________

ל ַאְבָרָהם הּוא ______________  יתֹו ׁשֶ ק ּבֵ ן ֶמׁשֶ ד. ּבֶ
________________________ _____________________

ַרי_______________________________________ ְפַחת ׂשָ ה. ׁשִ

ו. ָאִקים____________________________________

ֲעַפר ָהָאֶרץ י ֶאת ___________________________ ּכַ ְמּתִ ז. ְוׂשַ

ק_________________________ ׂשֶ ֹמאל ְלַדּמֶ ם ָמקֹום ִמּשְׂ ח. ׁשֵ

יָבה ______ ׂשֵ ֵבר ּבְ ּקָ יִּ ם ַמְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ֵ ט. ַהּשׁ
_____________________________________

ְרבֹות ַהיִָּמים ְל_______ ___ ים ָהַפךְ ּבִ ּדִ י. ֵעֶמק ַהּשִׂ
_________________________________________________

מֹו  ּזְַרעֹו ִיְהיֶה ּכְ ם ַמְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ֵ כ. ַהּשׁ
ַה_________________________________________________

ֵלם יֹוֵצא ִלְקַראת  י ֶצֶדק ֶמֶלךְ ׁשָ ל. ַמְלּכִ
___________________________ ______________________ ַאְבָרָהם ּבְ

יר___________________________________ מ. ִהְסּגִ

ְרחּו_________________________________ נ. ּבָ

יָה ָהיּו ָרִעים וֲַחָטִאים______________________ ֲאָנׁשֶ ס. ִעיר ׁשֶ

ָדְרָלֹעֶמר ָהָיה ֶמֶלךְ.....__________________________________ ע. ּכְ

ָמֵעאל ִיְהיֶה  ׁשְ יִּ ְלָאךְ ָאַמר ְלָהָגר ׁשֶ פ. ַהּמַ
_______________________________ ____________________________

ְמֵאֶבר ָהָיה ֶמֶלךְ...._________________________________________ צ. ׁשֶ

ם הּוא ֵא-ל ֶעְליֹון...___________________________________ ֵ ק. ַהּשׁ

ְגַלל ַה___________________  ר. ַאְבָרָהם ָיַרד ִמְצַרְיָמה ּבִ
ָאֶרץ ּבָ

י ֶצֶדק ָהָיה ֶמֶלךְ.....________________________________ ש. ַמְלּכִ

ן...______________________________ ָהָיה ּבֶ ׁשֶ ת. ַאְבָרָהם ִנּמֹול ּכְ

בדיחות :(
ששואלים שליחים שאלה ואין להם מה לענות הם לא אומרים “אין לי מושג”/

”אני לא יודע” אלא “הו! על זה צריך להתוועד כמה שעות”....

 המורה: תכתבו חיבור בנושא ”אמא יש רק אחת”. וכך דני עשה: 
אמא: דני תביא לי 3 ביצים מהמקרר. דני: אמא, יש רק אחת....

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



ימות המשיח9

תפזורת
רשימת מילים 

1. אמרפל, אריוך, 

כדלעמר, תדעל

2. אברם

3. מלכיצדק

4. אלון מורה

5. חצצון תמר

6. דמשק

7. פרעה

8. הגר

9. שרי

10. נשיאים

11. לוט

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הוצאה לאור: חדשות ילדי השלוחים תכנים: שלום בער ברוד מנחם מענדל קופצ’יק ושלמה אהרן בנימיני
אימייל: chishshluchim.k@gmail.com עיצוב גרפי: שלום בער ברוד חבר הנהלה: רפי אושר

כל הזכויות שמורות

בדיחה :(

בן אדם 
מגיע 

לבנק עם 
שטר של 
מאתיים 

שקל 
ואומר 
לפקיד: 

אתה 
רואה את 
מי שעל 

השטר? זה 
סבא שלי 
ואני רוצה 

עכשיו 
את כל 

התמונות 
שלו.... 

חידתמונה
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בונוס: - דף צביעה

בונוס!

השולח תשובות על החידונים נכנס להגרלה על פרסים שווי ערך

ההגרלה תתקיים בכל ראש חודש.
בכל שבוע באפשרותכם להשיג 2 כרטיסי הגרלה

1 על ה3 שאלות
ועוד 1 על שאר החידונים

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


