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דבר תורה על פרשת השבוע

בפרשתנו מסופר על חזרתו של יעקב אבינו 
לארץ ישראל.

במשך התקופה בה נמצא יעקב אבינו 
ב’חרן’ הוא עובד אצל הבחור הכי קשוח 

בסביבה, לבן הרמאי.
יעקב אבינו הצליח מאוד מבחינה כלכלית, 

הקים משפחה והחליט שהגיע הזמן לחזור
לארץ.

אלא ,שהדרך הביתה רצופה במכשולים. 
ליעקב יש חשבון פתוח עם אחיו היקר עשיו

הרשע.
כאשר הם נפגשים, עשיו מגיע בליווי ארבע 

מאות גברים חסונים!
סגירת חשבון כאן ועכשיו.

יעקב אומר לו, שמע אחי היקר: “עם לבן 
גרתי”. 

רש”י מפרש ש׳גרתי׳ זה אותיות ‘תרי״ג’,
ותרי”ג בגימטרייה יוצא 613 מצוות התורה.

כלומר, עשרים שנה היה יעקב אבינו אצל 
לבן הרמאי, ובכל זאת הצליח לשמור חזק 

על המצוות והמסורת של בית אבא.

כאשר עשיו שומע זאת הוא נרגע ועושה 
‘סולחה’ עם יעקב.
מתבקשת השאלה:

מה אכפת לעשיו הרשע שיעקב שמר מצוות 
בחרן?

הרי בכלל לא מעניין אותו קיום התורה 
והמצוות.

פתאום זה מה שמרגיע אותו?....
הרבי מסביר שעשיו הרשע חזק פיזית, אך 

נשבר ונכנע בפניי חוזק מנטאלי.
בדיוק כמו העולם, העולם חזק מאתנו פיזית, 
אך מנטאלית אנחנו עם ששומר מסורת כבר

3226 שנה! דתי יותר דתי פחות, לכולנו 
אכפת מיום כיפור, פסח, ראש השנה, ארץ

ישראל, וכו.
המסורת הזאת היא העוצמה, הכבוד והגאווה 

שלנו, עם הדגל הזה אנחנו מנופפים לעולם 

ומביאים מיידית את ביאת הגאולה!

שבת שלום!

פרשת וישלח | חוזק מנטאלי

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

לחייל בצבאות השם מנחם מרשל לרגל יום הולדתו בתאריך 
כ”ג כסלו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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שם: הרב יריב קליין
גיל: 30

משפחה: אישתו ליטל, הלל בן 5,
אלמה שרה בת 4, הודיה בת 2

מקום שליחות: בוקאס דל טור פנמה
מספר שנים בשליחות: 9

מספר אנשים בשנה: 3000 בערך

1( תספר לנו בבקשה את הייחודיות של מקום של השליחות שלך
בוקאס עצמה זה ארכיפלג של איים שזה קבוצה של המון איים ויש שם מקומות לבקר,

הבית חבד עצמו, הייחודיות שלו שהוא שם לעצמו כמטרה שכל הפעילויות שלו יהיו בבחינת 
ואהבת לרעך כמוך בהדגשה, כמו שהרבי אומר שזה הדרך להביא את הגאולה, באהבת 
ישראל נביא את הגואל, וזה מתבטא בכל הפעילויות השונות עם הבחורים, עם הילדים, עם 

התפילה, הכל באווירה של ההדגשה של ואהבת לרעך כמוך,

2( תספר לנו על משהו שמאד מצליח לכם בשליחות בענייני משיח וגאולה
מה שמאוד מצליח בעניני גאולה ומשיח זה שאנחנו רואים שכמה שאנשים באים לפה יותר 

אנחנו רואים שהם מוכנים לגאולה כי דווקא שמקבלים אותם בואהבת לרעך כמוך ונותנים להם 
באמת אהבה אמיתית רואים שהם בעצמם כבר מוכנים לאלוקות מוכנים למשיח מוכנים לגאולה 

האמיתית והשלימה אז הנקודה זה לראות את זה אצל האנשים שאנשים מצד עצמם כבר 
מוכנים אין כבר קליפה אין העלמות והסתרים וצריך לדעת איך לראות את זה שלא יראו את 

זה לא נכון ח”ו

3(  האם מגיעים בחורים לעזור בשליחות?
בטח הבחורים זה עוד משהו שמאפיין את הבית חבד שלנו אנחנו מאמינים שהבחורים 

הם לא עזר לשליחות הבחורים הם השליחות בעצמם כשיצאנו לשליחות קיבלנו כמה תשובות 
מהרבי שהשליחות שלנו היא להתעסק בחינוך והדרכה של בחורים ולכן הבחורים הם 

השליחות הראשונה שלנו ללמד אותם שיהיה שליח עושה שליח ללמד אותם איך לעשות שליחות 
בעצמם זה להאמין בהם ולגלות את השליח שבהם. ולכן מה שמצליח פה במיוחד זה העניין 
של הבחורים האמת שזה גולת הכותרת של הבית חבד שלנו שהתחלנו ממכון סמיכה לבחורים

ראיון שליח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ראיון שליח
שבאים אלינו לשליחות שילמדו סמיכה ועכשיו ב”ה בשנתיים האחרונות התוכנית שלנו 

התרחבה לעוד בתי חבד ככה שבחורים היום בכל בית חבד יכולים להצטרף לתכנית 
וללמוד סמיכה מכל מקום 

4( איך אתם מסתדרים עם כשרות בשליחות?
אצלנו בגלל שאנחנו נמצאים במקום מאוד רחוק אז אנחנו עושים שחיטה בעצמינו אז 
הבחורים לומדים להפשיט ולמלוח בשר וכל העופות זה שחיטת ליובאוויטש כי אנחנו 

בעצמינו עושים את זה
בהשגחה פרטית היינו צריכים לעשות שחיטה גדולה לפני תשרי ובדיוק לא היה אז 
בחורים והגיע בדיוק בשבוע של השחיטה בחור מטייל שהוא שוחט מקצועי מוסמך 
ועובד במפעל בארץ והוא ניהל את כל השחיטה ועשה עבודה שכל פעם צריכים 4 

בחורים לעשות

5( תשתף אותנו בכמה טיפים לשליחות
לקבוע זמן ללימוד תורה לכתוב הרבה לרבי להיות יותר קשור לרבי כי הרבי פעל את כל 

העניינים אז כמה שיותר בהתקשרות לרבי ורואים במוחש שהרבי מסדר את העניינים 
אז כל הזמן לזכור מי המשלח ובכוחו של מי אנחנו באים לשליחות וזה בעיקר העניין 

כי שמחוברים לרבי כמו שצריך אז אח”כ 
כל הדברים אבל אם שוכחים מהרבי 

וחושבים שאנחנו פועלים את כל העניינים 
אז דברים יכולים להסתבך...

7( לסיום מה המסר שאתה רוצה 
להעביר לשלוחים הצעירים?

שזה הדבר הכי מדהים בעולם זה להיות 
שליח של הרבי ולפעול את השליחות של 

הרבי ואני מודה לרבי על הזכות הזו להיות 
שליח שלו ואני מאחל לכולם שיהיו שלוחים 

טובים של הרבי

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

סיפור לי”ט כסלו
לחיים על הקבר

כאשר עצרו את אדמו”ר הזקן, הגיעה הבשורה המרה לכל חסידיו ברוסיה. לר’ יחזקאל, 
חסיד שהתגורר בעיירה מרוחקת, היתה אהבת נפש מיוחדת לרבי, עד כדי כך שבחר 
לעצמו את שם המשפחה ‘ליאזנר’, על שם עירו של הרבי. כאשר שמע ר’ יחזקאל על 

המאסר, לא היה מסוגל לשאת זאת. הוא החליט לצום שלושה ימים רצופים, והתפלל 
שאם יש גזירה משמיים על הרבי הוא מבקש למות במקומו, כדי שהרבי ימשיך בהפצת 

החסידות.

לקראת סיום היום השלישי לצום, הזמין ר’ יחזקאל לביתו עשרה חסידים, ואמר להם: 
“אני חש שתפילותי התקבלו. אני יודע שאני עומד להפטר מהעולם, ואבקש מכם דבר 

אחד: כאשר תקבלו את הבשורה שהרבי השתחרר, תבואו לקברי עם משקה, תעשו שם 
‘לחיים’ ותרקדו מסביב...”. החסידים נדהמו לשמע דבריו. בטרם עכלו אותם, סיים ר’ 
יחזקאל: “איני רוצה לצאת מהעולם בתחושת גאוה על שצמתי שלושה ימים רצופים, 

לכן תביאו לי בבקשה כוס מים לפני השקיעה...”. ר’ יחזקאל ברך על המים “שהכל נהיה 
בדברו”, אמר וידוי ואז יצאה נשמתו לעיני החסידים הנדהמים.

חלפו כמה שבועות, הגיע יום י”ט כסלו, והרבי השתחרר לאחר 53 ימי מאסר. דבר 
גאולתו נודע מיד בעיר הבירה פטרבורג, אבל בעירו המרוחקת של ר’ יחזקאל עדיין לא 

נודע הדבר. החסידים הלכו לישון במוצאי י”ט כסלו בידיעה שהרבי עדיין בכלא.

באותו לילה חלמו עשרת החסידים, שהיו עם ר’ יחזקאל בהסתלקותו, אותו חלום 
בדיוק. כל אחד מהם ראה את ר’ יחזקאל מבשר לו בשמחה שהרבי השתחרר, ומבקש 
שלאחר תפילת שחרית יקיימו מה שביקש מהם בעת פטירתו, יאמרו ‘לחיים’ על קברו 

וירקדו.

כל אחד מעשרת החסידים חשב לעצמו שאלו דברים בטלים, והסיח את העניין מדעתו. 
אבל כאשר נפגשו בבוקר בבית הכנסת, אמר אחד לחברו: “אתמול בלילה חלמתי על ר’ 
יחזקאל”. חברו התעניין: “ומה הוא אמר לך?” החסיד סיפר לו את דבר החלום, והחבר 

נדהם: “גם אני חלמתי אותו חלום”. כך התברר שכל העשרה חלמו אותו חלום בדיוק.

אז גם נודע להם שהרבי אכן השתחרר אמש. הם השיגו משקה והלכו לקברו של ר’ 
יחזקאל ז”ל. שם עשו ‘לחיים’ לכבוד שחרורו של הרבי, ורקדו סביב הקבר לתדהמת 

רואיהם.
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סיפור מבית חב”ד
לא שב ריקם

מספר הרב יריב קליין בית חב”ד בוקאס דל טור פנמה:

פעם אחת התקשר אלינו יהודי שלא הכרנו אותו וביקש עזרה במשהו מאד קטן, עזרנו 
לו ושכחנו מהעניין,

אחרי חצי שנה זה היה לפני החגים, נחתנו בפנמה אחרי שהיינו בארץ והיינו צריכים 
לעשות קניות לחג,

אבל קניות עולות כסף והקנייה הזאת עלתה 6000 דולר ולא היה לנו את הכסף,
לפתע אותו יהודי שעזרנו לו מתקשר ואומר אתם עזרתם לי ובזכות זה הצלחתי בעסקה 

מסוימת והחלטתי להביא את המעשה לבית חב”ד,
אנחנו סופרים את המעשר ומגלים שזה מכסה את כל העלויות של הקנייה ועוד נשאר 

עודף!
אם עוזרים ליהודי אפילו בדבר קטן, זה לא שב ריקם! 

הסיפור ממדור ראיון שליח עלון חדשות ילדי השלוחים

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

משיח נקרא רב ונקרא מלך.
‘רב’ – ברוח חכמתו ובינתו 
ילמד את כל ישראל טעמי 

תורה, 
בחינת ״חכמה סתומה״.

׳מלך׳ – תישאר אצלו בהעלם 
בחינת מקיף על כללות 

נשמות 
ישראל. בחינה על־שכלית זו 
לא יוכלו ישראל לקבל, והיא 

תהי׳ 
בבחינת גזירת מלך בלבד.

זהו שמשיח בא בהיסח הדעת 
(סנהדרין צז, א), שכן שרש 

משיח הוא בחינת מלך, 
שמעל לשכל ודעת.

קומיקס
לי”ט כסלו פתגם חסידי
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ספר הזכרונות בקומיקס

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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שעשועונים - חידון א’ ב’
ֶדֶרךְ...._______________________________ ָרה ּבְ א. ָרֵחל ִנְקּבְ

ב. ִמְנָחִתי_____________________________________

ְלָאךְ  ל ַיֲעֹקב ִעם ַהּמַ ְגַלל ַמֲאָבקֹו ׁשֶ ג. ּבִ
ּוְפִגיָעתֹו, ָאסּור ָלנּו ֶלֱאֹכל ֶאת_______________ 

___________________

ד. ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה___________________________________

ה_______________________________________ נּו ַהְרּבֵ ה. ּתְ

ו. ָמְצאּו ֵחן___________________________________________

ִני...________________________________________ ר ֵהם ּבְ ד ְוָאׁשֵ ז. ּגָ

ה____________________________________________ ח. ּבּוׁשָ

ֶהם________________________________________________ ּלָ ָלִדים ׁשֶ ט. ַהיְּ

ל ַיֲעֹקב  מֹו ׁשֶ ּנֶה ֶאת ׁשְ ְלָאךְ ְמׁשַ י. ַהּמַ
ל...__________________________________

ֶכם..._______________________________ י ׁשְ י ָהיּו ַאְנׁשֵ ִליׁשִ ְ יֹּום ַהּשׁ כ. ּבַ

ל. ְלִפי ֹצֶרךְ_______________________________________
ה_______________________________ ֻתּבָ מ. ּכְ

יךְ ָעֶלי ָבּה ְוִהּסִ יב ַמּצָ נ. ַיֲעֹקב ִהּצִ
ָה...____________________________

ָנה ְלִמְקֵנהּו..._____________________________ ס. ַיֲעֹקב ּבָ

ם_________________________________________ ע. ֲהַבְכּתֶ

פ. ַיֲעֹקב ָרָאה ֱאֹלִקים...______________________________

ל ַיֲעֹקב ִעם  ֲאָבק ׁשֶ תֹוָצָאה ֵמַהּמַ צ. ּכְ
ְלָאךְ ַיֲעֹקב ָהיָה..._______________________________ ַהּמַ

ק. ִנְתַמֲעטּו ְזֻכיֹּוַתי ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ְוָהֱאֶמת 
י___________________________________ יָת ִעּמִ ָעׂשִ ׁשֶ

דֹוָלה, ֶאֶרץ..._______________________________ ר. ֶאֶרץ ּגְ

ֶקר_______________________________________ ש. ּבֹ

ו_______________________________ ת. ֶאָחד ֵמַאּלּוֵפי ֵעׂשָ

בדיחות :(
פעם ערבי אמריקאי וישראלי טסים במטוס פתאום יש תקלה והטייס אומר: כל אחד 
חייב לזרוק חלק מהדברים שלו האמריקאי זורק מזוודה מלאה דולרים ואומר: יש לי 
מספיק מזה הערבי זורק מזוודה מלאה פצצות ואומר: יש לי מספיק מזה הישראלי 

תופס תערבי וזורק אותו מהחלון ואומר: יש לי מספיק מזה. ....
המשך בשבוע הבא...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תפזורת
רשימת מילים 

1. מחנה
2. צאן

3. עדר
4.גיד הנשה

5. מזבח
6. בית אל

7. מלאכים
8. שכם

9. סוכות
10. חמור
11. דינה

12. דבורה
13. אלון בכות

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: הרב רפי אושר 

הגהה: מענדל’ה קופצ’יק כל הזכויות שמורות

בדיחה :(
מורה שואל 

תלמיד:
אתה 

יודע איך 
קוראים 

למי 
שמדבר 

ומדבר ולא 
מפסיק?
התלמיד:

כן
המורה:

איך?
התלמיד:
מורה!!!

חידתמונה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



ימות המשיח

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)תפזורת, חידון א’ ב’(
הזוכה לחודש מרחשוון היא: חיה מושקא 

בנימיני

מאחורי הקלעים

למעוניינים להצטרף 
לרשימת המנויים 
ולקבל את העלון 

במייל

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

ראיון שליח, הקדשות, 
וכו’

לשלוח לאימייל הזה:
chishshluchim.k@gmail.com
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