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דבר תורה על פרשת השבוע

בפרשתנו מסופר על המסעדה הכשרה 
הראשונה בעולם - המסעדה של אברהם 

אבינו.
אירוח בלב המדבר,

עשרים וארבע שעות ביממה,
אוהל גדול עם ארבע כניסות,

פתוח מכל כיוון, לכל מי שבא.
בגיל 99, עובר אברהם אבינו ברית מילה.

שלשה ימים לאחר מכן כשהוא סובל 
מכאבים נוראיים מגיע הקדוש ברוך הוא 

ב’כבודו ובעצמו’ לבקרו.
בזמן המפגש של אברהם אבינו עם הקב”ה, 

מגיעים שלשה אורחים ׳ערביים׳.
אברהם מתנצל לפני הקב”ה,

מתפנה מהגילוי האלוקי וניגש בשמחה 
לשרת ולארח את אורחיו היקרים.

נזעקת השאלה;
איך ייתכן שבשביל לשרת עוברי אורח לא 

מוכרים יעזוב אברהם אבינו גילוי אלוקי כ”כ 
גדול??

הרבי מסביר שהכנסת האורחים הזאת, 
הפשוטה והפיזית,

זה הגילוי האלוקי האידיאלי והרצוי.
דווקא ע”י עשיית חסד פשוטה,

עם כל הלב ובכיף,
זוכים לגילוי אלוקי!

חכמי הגמרא למדו מסיפור זה הלכה לחיי 
היום יום:

׳גדולה הכנסת אורחים, מקבלת פני 
השכינה׳.

המילה ׳אורחים׳ מורכבת משתי מילים - אור 
וחיים.

מי שמכניס אורחים
מכניס אור לחיים שלו.

שבת שלום!

פרשת וירא | אור לחיים

במשפחת השליחים
מזל טוב מזל טוב לרגל יום ההולדת של החיילים והחיילות בצבאות ה’!

לחייל בצבאות השם עידן אביבי לרגל יום הולדתו בתאריך י’’ח מרחשוון!
לחייל בצבאות השם לוי מרום לרגל יום הולדתו בתאריך כ’’ג מרחשוון!

לחיילת בצבאות השם דבורה לאה רז לרגל יום הולדתה בתאריך כ’’ד מרחשוון!
לחיילת בצבאות השם רבקה רייזל אזמן לרגל יום הולדתה בתאריך כ’’ד מרחשוון!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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שם: יוסף יצחק רז
גיל: 14

כיתה: שיעור ב’ ישיבה קטנה
מקום שליחות: צ’יאפס, מקסיקו)בית שמש(

1( האם אתה מרגיש את זה שהרבי הרש”ב בחר אותך להיות בתומכי תמימים?
כן,

2( אתה נהנה ללמוד בתומכי תמימים?
 כן, זה משהו ששונה לגמרי מבית ספר יש סדרים מיוחדים ושיעורים מיוחדים, 

יש שיעורים כלליים של הראש ישיבה , שיעורים בחסידות ובמאמרים, ולומדים 
בחברותות בזאל ויש שני סדרי רשות ביום של דבר מלכות וליקוטי שיחות, ואני מאד 

אוהב את הענין של הישיבה שפתאם רואים את המורים באמיתי ולא רק מהמסך ויש 
בישיבה הזאת יתרון מיוחד שהלימודי גמרא זה לפי רמת הלימוד ולא לפי השיעור 

ולכן השיעור מתאים לכולם וכולם מבינים אותו טוב ונהנים,

3( כמה זמן אתה בתומכי תמימים?
שנה ושלשה חודשים אני עכשיו בשיעור ב’

4( באיזה תומכי תמימים אתה?
בית שמש,

5( למה דווקא שם?
 זה ישיבה טובה, צוות טוב וחדור בענייני משיח וחיים רבי, מרגישים שם כמו 

בבית, יחס אישי לכל בחור, ורמת לימוד טובה וגבוהה מאד,

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ראיון שליח
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ראיון שליח
6(  האם יש לך משפחה באיזור?

כן יש בראשון לציון סבא וסבתא מצד אבא הם מגיעים מידי פעם לבקר 
אותי ובשבתות חופשה אני בדרך כלל נוסע לסבא וסבתא מצד אמא ויש לי גם 

חברים טובים מהישיבה שלפעמים אני נוסע אליהם לשבתות חופשה,

7( איך זה מרגיש להיות לבד רחוק מההורים?
אני מתגעגע, אבל אני לא מרגיש את זה כל הזמן כי אני עסוק בסדרים 

ובמבצעים וטוב לי בישיבה, ובנוסף יש גם את הסבא וסבתא שדואגים לי כך 
שאני לא מרגיש לבד,

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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עוגה 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!

לא שב ריקם

לפני מספר שנים, נסע אחד השלוחים מארץ ישראל לכינוס השלוחים.
בנוסף להשתתפות בכינוס, היו לו תכניות נוספות. בדיוק הוא היה באמצע בניה של בית 
חב”ד, וחסרו לו כ־ 100,000 דולר. הוא תכנן אפוא להגיע לכמה יהודים עשירים בארצות 

הברית ולבקש את עזרתם. יום אחד יצא לנסיעה של כ־5 שעות אל עשיר ידוע.
באמצע הדרך התחיל להתלבט: אולי שליח הרבי הפועל באותה עיר יכול להיפגע מכך שהוא 

יכנס לתחומו כדי לבקש תרומה מ’העשיר שלו’. השליח הישראלי התקשר למשפיע שלו, והלה 
אמר שאכן צריך לבקש רשות מהשליח המקומי. טלפון נוסף והשליח המקומי אכן אמר שזה 

יכול לפגוע בגיוס הכספים המקומי. השליח הישראלי לא חשב פעמיים, אחורה־פנה,
קדימה־סע, והוא נסע 5 שעות את כל הדרך חזרה. לא בלי צביטה קטנה בלב. כאשר הגיע 

לדירת האירוח שלו בקראון הייטס, הודיעו לו שפלוני מישראל התקשר וחיפש אותו.
השליח החזיר צלצול, ואותו יהודי הודיע לו שברצונו לתרום את כל העלויות להשלמת הבניה 

של הבית חב”ד, ומדובר היה בתרומה של מאות אלפי שקלים!
כנראה שזהו השכר לשליח שעושה כל מאמץ כדי שלא לפגוע בשליח־חבר.

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’
ָרר____________________________________ א. ֶמֶלךְ ּגְ

ֵני ָנחֹור_______________________________________ ב. ֶאָחד ִמּבְ

ם ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ֵ ג. ַהּשׁ
וֲַעֹמָרה...______________________________

ָניו ְוֶאת  ַאְבָרָהם ְיַצּוֶה ֶאת ּבָ ם ָיַדע ׁשֶ ֵ ד. ַהּשׁ
ֹמר...______________________________ יתֹו ַאֲחָריו ִלׁשְ ּבֵ

ָמֵעאל______________________________________________ ל ִיׁשְ א ׁשֶ ה. ָהִאּמָ

ָבר______________________________________ ְלָלה ֶאת ַהּדָ ו. ׁשָ

ַער אֹוְיָביו ז. ְוִיַרׁש ____________________________ ֶאת ׁשַ

ין הּוא ְלךָ, ֹלא ָיֶאה ְלךָ_____________________ ח. ֻחּלִ

ט. ִלְפֵני_____________________________________

ל ַאְבָרָהם_______________________________________ נֹו ְיִחידֹו ׁשֶ י. ּבְ

ה________________________________________ ֵני ִמְלּכָ כ. ֶאָחד ִמּבְ

ל ַאְבָרָהם______________________________________ ן ָאִחיו ׁשֶ ל. ּבֶ

ל לֹוט_______________________________________ ֶכד ׁשֶ ם ַהּנֶ מ. ׁשֵ

ן_______________________________________ נ. ִניׁשַ

ְבָדה ְמֹאד________________________________ אָתם ּכָ ס. ַחּטָ

ְגַלל__________________________________________ ע. ּבִ

ים____________________ ר ַאְבָרָהם ָיִמים ַרּבִ ם ּגָ פ. ׁשָ

יַע לֹוט________________________________ ֵאֶליָה ִהּגִ צ. ָהִעיר ׁשֶ

ֵצל ______________________________________” אּו ּבְ ן ּבָ י ַעל ּכֵ ק. “ּכִ

תּוֵאל__________________________________________ ת ּבְ ר. ּבַ

א ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה _________________________  ש. ַאְבָרָהם ָנׂשָ
ִבים ָעָליו __________________________ ִנּצָ

ֵני ְראּוָמה_______________________________________ ת. ֶאָחד ִמּבְ

בדיחות :(
קמצן עולה לאוטובוס ושואל: נהג! צריך לשלם על פרחים? נהג: על פרחים 
לא צריך לשלם הקמצן מסתובב ואומר: שושנה ורד נרקיס בואו הנהג אמר 

שלא צריך לשלם על פרחים

איך משגעים פרסי? מכניסים אותו לחדר עגול ואומרים לו שיש כסף 
בפינה...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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תפזורת
רשימת מילים 

1. מלאכים

2. סדום ועמורה

3. עמון, מואב

4. נציב מלח

5. אבימלך

6. אברהם

7. יצחק

8. באר שבע

9. שרה

10. חמישים צדיקים

11. מאה שבעים וחמש

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 :(
מישהו נסע 
באוטובוס, 

באמצע 
הדרך נהיית 

לו בחילה..
הוא ניגש 
לנהג כדי 

לבקש לעצור 
לו בצד, 

אך לא יכל 
להתאפק 

והקיא 
על הנהג 
המסכן..

הנהג צעק 
עליו איכס 

י’מגעיל!
עונה לו 

האיש: “אני 
מגעיל?! 
תראה 

איך אתה 
נראה...”

חידתמונה
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בונוס: - דף צביעה

בונוס!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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)תפזורת, חידון א’ ב’(

השבוע לרגל העלון המוגדל ניתן להשיג עוד כרטיס 
הגרלה על המצא את ההבדלים

מאחורי הקלעים

למעוניינים להצטרף 
לרשימת המנויים 
ולקבל את העלון 

במייל

ולהארות, הערות, 
תגובות, הודעות, 
בדיחות, סיפורים, 

ראיון שליח, הקדשות, 
וכו’

שישלח לאימייל הזה:
chishshluchim.k@gmail.com
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סיפור לכבוד כ’ מרחשוון
סיפור מאת הרב יצחק ליברמן

בעומדנו במוצאי כ’ חשון, יש לי סיפור מהרבי רש”ב נ”ע שהייתי עד ונוכח בו.
בקיץ תשל”ב הייתי עושה ‘מבצעים’ בבית רפואה הדסה בירושלים, כשמבצע תפילין הוא המבצע העיקרי. 
עברנו בין מיטות החולים כשאנו מציעים להניח תפילין ומדברים על שאר המבצעים הק’ של הרבי, מזוזה, 

נש”ק, טהרת המשפחה וכו’.
באחד החדרים, שכב במיטה חולה ומסביבו בני משפחתו. מובן שהצענו להם להניח תפילין, אך החולה, שהוא 

ראש המשפחה אומר: “עצרו רגע, אתם מחב”ד? ברצוני לספר לכם דבר מה”. והוא ממשיך ושואל אותנו: “בן 
כמה אני נראה?” הסתכלתי עליו היטב ואמרתי לו: “בן 65 לא יותר מ68”.

כל בני המשפחה פורצים בצחוק... חברי העריך שהוא נראה בין 50 ל- 60, ושוב פרצו כולם בצחוק. אב 
המשפחה הרצין לפתע, והחל לספר: “הבה ואספר לכם, אבי ע”ה היה חסיד אדוק ונלהב של הרבי הרש”ב נ”ע. 

באותו זמן, היו אלה ימי המהפכה הקומוניסטית, רבים ירדו ועזבו את דרך היהדות, וזה שקרה גם לי.
“אבי שלא הצליח לשנות את דרכי, ביקש ממני שלכל הפחות אכנס לרבי ל’יחידות’. הוא כ”כ הפציר בי עד 

שנעניתי לבקשתו. ואמנם באתי לליובאוויטש כדי להיכנס ליחידות.
“זכורני בין השאר, בלמדי באוניברסיטה לבשתי לבוש מיוחד של הסטודנטים שהיה עשוי מכפתורים עם צלב. 

הגבאי לא אפשר בשום פנים להיכנס כך ליחידות וקרע לי את הכפתורים. כעסתי, אבל נכנסתי. ]וכאן הוא 
מתאר בהתרגשות ממאור פניו של הרבי וכו’[

והוא מוסיף לספר: “אחד מהדברים שהוא בירך אותי זה היה ‘אריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות’....” 
ואז הוא פונה אלינו – “גילי הוא  85 וזה שאני נראה צעיר זה הכל בזכות ברכתו של הרבי נ”ע”, הוא סיכם 

בהתרגשות. 
מובן שהנחנו תפילין לבני המשפחה באותו מעמד. הוא עצמו הראה לנו במגירתו כיפה טלית ותפילין שאותם 

הוא מניח דבר יום ביומו. מובן שדיברנו על כל המבצעים הק’ וחיזקנו אותו ואת כל משפחתו...

מצא 12 הבדלים
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סיפור לכ’ מרחשוון בקומיקס

בונוס!

למעוניינים לקבל את העלונים של ה3 שבועות הקרובים מודפסים
)בכינוס השלוחים(

שישלח הודעה לאימייל הזה:
chishshluchim.k@gmail.com


