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דבר תורה על פרשת השבוע

בפרשתנו מסופר על המצווה המיוחדת בה 
על עם ישראל לתת שמן זית מיוחד למשה 
רבינו עבור הדלקת מנורת הזהב הגדולה.

מופיע בפרשה: “ואתה תצווה את בני 
ישראל ויקחו אלייך שמן זית זך כתית 

למאור להעלות נר תמיד”
והשאלות המתבקשות הן:

1( למה מביאים את השמן למשה, הרי 
אהרון אחיו אחראי על הדלקת המנורה?

2( למה דווקא שמן זית זך כתית?
הרבי מסביר שטמון פה סוד ענק. הזית 

מסמל את היהודי, כאשר כותשים אותו-
יוצא שמן זית זך.

כולנו עוברים תקופות קשות מנשוא.. 
אך הרעיון הוא להוציא טיפה נקייה וזכה 

מתוך הכתישה והקושי!
עם הטיפה הזאת אפשר להאיר ולהדליק 

את המנורה שבלב, ואחר כך גם להאיר 
לעולם..

זאת הייתה בדיוק מטרת המנורה-להאיר 
ולחמם.

את הכח והמוטיבצייה לנצל ולמנף את 
הקושי לאור, עם ישראל קיבל מהמנהיג 

שלו משה רבינו.
הרבי מליובאוויטש הוא משה רבינו של 

דורנו, ממנו אפשר לשאוב כח להאיר מתוך 
החושך והקושי.

שבת שלום!! - מאת הרב יריב קליין

פרשת תצווה | מחושך לאור

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

לחייל בצבאות השם שניאור הכהן לרגל יום הולדתו בתאריך י”ב אדר!
לחיילת בצבאות השם חנה לוי לרגל יום הולדתה בתאריך י”ז אדר!

לחיילת בצבאות השם שירה גאולה סודרי לרגל יום הולדתה בתאריך י”ג אדר!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



שם: הרב יוסף יצחק קופצ’יק
גיל: 37

משפחה: שבעה בנים ובת מגיל 12 ועד 
תינוקת פחות מגיל חודש

מקום שליחות: לה פאז, בוליביה
מספר שנים בשליחות: מעל 10 שנים

מספר אנשים בשנה: תלוי באיזו שנה. אבל מדובר על אלפי מבקרים.

1( תספר לנו בבקשה את הייחודיות של מקום 
של השליחות שלך

אנחנו משלבים פעילות עם קהילה יהודית מקומית, 
יהודים שהגיעו לפה לפני ואחרי השואה יחד עם 
פעילות לאלפי תיירים יהודיים ובהם ישראלים 

רבים

2( תספר לנו על משהו שמאד מצליח לכם 
בשליחות בענייני משיח וגאולה

שמעתי פעם מהרב זמרוני שהסביר את הפסוק 
“אשר ישלטו היהודים” - שים שלט! יש לנו בבית 

חב”ד שלטים ומשפטים על משיח וגאולה, 
שגורמים לכל מי שנכנס לבית חב”ד לחשוב איך 

הוא מזרז את הגאולה

3(  האם מגיעים בחורים לעזור בשליחות?
כן. הבחורים מביאים איתם את החיות הנפלאה של 770 

לבית חב”ד, לילדים וכמובן לכל האנשים

4( איך אתם מסתדרים עם הכשרות בשליחות?
באמת זה מאוד מאוד מורכב. פירות ירקות 

וקטניות יש לנו בשפע. קמח ושמן חייבים פה על פי 
חוק לשים בהם ויטמינים. לכן אנחנו צריכים לחפש 

ולמצוא מפעלים בהם שמים ויטמינים כשרים. 
וזה לא כל כך פשוט. אי אפשר להביא לפה חוקית 
יותר מ-5 קילו של אוכל. את כל השאר הם פשוט 

מחרימים. כך שמצות אנחנו נאלצים להבריח לפה 
בצורות שונות ומשונות. יין אנחנו מכינים לבד לליל 

הסדר של מאות  אנשים )היו שנים של מעל 1000 
איש( שחיטת עופות אנחנו עושים במפעל שנמצא 

שעה וחצי טיסה מאיתנו ולשם אנחנו מטיסים שוחט 

מברזיל. בשר בקר אנחנו מבריחים מארגנטינה.
וממתקים לילדים? אין כמעט. בסך הכל זה יותר 

בריא...

5( תשתף אותנו בכמה סיפורים מהשליחות 
שלך

בתחילת הקורונה, היה פה עוצר מוחלט. היה אסור 
לצאת מהבית לרחוב. רק פעם בשבוע בשעות 
הבוקר היה רשות לאדם אחד ממשפחה ללכת 

לקנות אוכל ותרופות ולחזור לבית. וגם אז בלי כלי 
רכב. אין מוניות או תחבורה. היינו צריכים לחלק 
מצות לעשרות משפחות של יהודים.  ביום שהיה 

מותר לי לצאת. לקחתי איתי 2 מזוודות מלאות 
מצות והלכתי. למרות שלפי החשבון שלי יכלתי 

להגיע רק ל3 משפחות.
ה’ עזר ורכב משטרתי עצר לי טרמפ, ולקח אותי 
חצי מהדרך. הוא עצר בדיוק מול בנין שגרו בו 3 

משפחות יהודיות. מזל שלקחתי יותר מצות...
המשך בעמוד הבא...

ראיון שליח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ראיון שליח
המשך מהעמוד הקודם...

בהמשך המתנתי לעוד טרמפ. אבל שום רכב לא 
עצר. היו רק רכבי הצלה, משטרה, אמבולנסים 

ורכבי אספקה של אוכל. אחרי 10 דק’ כמעט 
התייאשתי עצר לי ג’יפ של הטלויזיה המקומית.
הנהג שאל אותי: לאן אתה צריך להגיע? אמרתי 

לו להרבה מקומות. שבוע הבא זה פסח ואני 
צריך לחלק מצות להרבה יהודים.

בא תעלה. הוא אמר ועזר לי להעמיס את 
המזוודות.

אני יודע מה זה פסח. סבתא שלי. אמא של אמא 
שלי, הייתה יהודיה. הוא אמר.

וואו! גם אתה יהודי!
הוא לקח אותי לשכונה רחוקה, וכשסיימתי שם, 

הוא בא ולקח אותי לשכונה אחרת. וככה הצלחנו 
להגיע להמון יהודים.

ובזכות זה, גילינו משפחה שלימה של יהודים פה 

וכמובן גם הם זכו לקבל מצה שמורה.

6( תשתף אותנו בכמה טיפים להמשך 
השליחות

חסיד צריך לעשות. להצליח צריך הרבי.

7( לסיום מה המסר שאתה רוצה להעביר 
לשלוחים הצעירים?

הרבי אומר בשיחה כשמסתכלים על ילד יהודי 
מה רואים? משיח!

ההשפעה המיוחדת של הילדים בבית חב”ד, אי 
אפשר להסביר אותה בכלל.

פעם אחת ביקר אותנו מטייל שהגיע לעשות ויזה 
לארצות הברית.

הוא ביקש לישון אצלנו. לא היה לנו מקום, אז 
נתנו לו לישון על מזרון בסלון של הבית חב”ד.
הילדים הכינו לו נעגעל וואסער. הוא אפילו לא 

ידע מה זה.
הם הסבירו לו ואמרו לו שמיד שמתעוררים 

אומרים מודה אני...
התברר שהוא לא ידע מזה בכלל. איך אני אזכור 

את כל המודה אני? - הוא שאל
ומענדל’ה שהיה בן 4 או 5 כתב לו את זה בכתב 

של ילדים קטנים. חלק באותיות קטנות. חלק 
באותיות ענקיות. בלי רווחים בדיוק. זה יצא על 

דף שלם. 
שנים אחרי זה, פגשתי אותו ב770 והוא הוציא 

מהכיס את הדף שכבר היה קרוע ובלוי ואמר לי 
שמאז הוא קורא מהדף הזה בכל יום את המודה 

אני.
כשרואים את ההתנהגות המיוחדת, את האהבת 

ישראל, את השמחה של הילדים השלוחים זה 
פועל על כל מי שנכנס לבית חבד.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



ימות המשיח5

סיפור מבית חב”ד
אפילו זקני צפת מוכנים למשיח...

הרב יצחק ליפש, שליח הרבי מלך המשיח בעיר צפת, משלב גם הוא בעבודת השליחות השוטפת, 
פעילות רבה בעניני משיח. הרב ליפש כבר זיכה מאות רבנים ואדמו”רים בחתימה על הפסק דין בעניין 

המשיח, ויש באמתחתו סיפורים רבים על יהודים שמרגישים ומתנהגים כפי שצריך להתכונן לביאת 
המשיח.

בין השאר, מספר הרב ליפש על שיחות רבות שקיים עם מנהל סניף בנק לאומי בצפת, שאכן הפנים את 
המסר ש’הנה הנה משיח בא’. יום אחד, בעיצומה של שיחה עם הרב ליפש, פתח מנהל הבנק את תיק 

היד האישי שלו, שלף משם כיפה ואמר לרב ליפש, “אתה רואה? מאז שאמרת לי שהמשיח עומד להגיע, 
אני לוקח את הכיפה הזו אתי לכל מקום. אני צריך להיות מוכן”...

יהודי נוסף מצפת, תמים וטהור לב, סיפר ואף הראה לרב ליפש שטיח מיוחד שהכין במו ידיו לקראת 
המשיח. היהודי סיפר לרב ליפש שלפני שהוא התחיל לעשות את השטיח, הלך לטבול במקוה ובמשך 

כל ימי העבודה על השטיח טבל כל בוקר כדי שהשטיח יהיה טהור וראוי לקראת ביאת המשיח. 

כל בני הבית יודעים שבשטיח הזה לא משתמשים; הוא מוכן ומזומן בכל רגע לפרוש אותו לכבוד 
המשיח...

הסיפור מובא באדיבות מספר ‘סיפורים מבית חב”ד‘

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

סבורני שאדם 
צעיר איננו זקוק 

להוכחות שלא זהו 
תפקיד החיים, 

לחפש את הדבר 
הדורש את המאמץ 

הפחות ביותר 
ולהתערב בסביבה 

מה שיותר מהר.

הרבי שליט”א

הפתגם החסידי
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שעשועונים - חידון א’ ב’
ָתה  ֹאֶהל מֹוֵעד ֶנֶעׂשְ א. ָהֲעבֹוָדה ּבְ

יֵדיֶהם___________________________ ּבִ

ֲהִנים נֹוֲעדּו ְלַכּסֹות _________________________  ב. ִמְכְנֵסי ַהּכֹ
________________

ִנית  ֵ ָהיּו ַעל ָהֶאֶבן ַהּשׁ ָבִטים ׁשֶ ְ מֹות ַהּשׁ ְ ג. ֶאָחד ִמּשׁ
ַהם___________________________ ֹ ֵמַאְבֵני ַהּשׁ

ָניו  ָגָדיו ְוַעל ּבָ ּנּו ַעל ַאֲהֹרן ְוַעל ּבְ ד. ִהּזּו ִמּמֶ
ְגֵדיֶהם___________________________ ְוַעל ּבִ

ה__________________________ ם ִמּדָ ה. ׁשֵ

ו. ַקח_______________________________

ָמִרים_____________________________________________ ִלי ׁשְ ז. ָצלּול, ּבְ

ה_____________________________ ֻהּנָ ִבְגֵדי ַהּכְ ח. ֶהָחׁשּוב ּבְ

ן ָהיּו  בּול ַהֹחׁשֶ רֹות ַהּזָָהב ְלסֹוף ּגְ ְרׁשְ י ׁשַ ּתֵ ט. ׁשְ
ֲעׂשּויֹות ָזָהב ________________________________________

קֹום ִחּבּורֹו______________________________ ֵתק ִמּמְ י. ִיּנָ

תּוׁש________________________________ כ. ּכָ

ן______________________________ ל. ַאַחת ֵמַאְבֵני ַהֹחׁשֶ

ׁש ַלֲעִטיַפת ָהֹרא ּמֵ ִ ּשׁ ה ׁשֶ ֻהּנָ ֶגד ּכְ מ. ּבֶ
ׁש__________________________________

ךְ_______________________________ ח ָהעֹוָלה ָהָיה ָעׂשּוי ּכָ נ. ִמְזּבַ

ָפה ְלַאַחר  ּנָ ָאִרים ּבַ ׁשְ ִתיִתים ֶהָעִבים ַהּנִ ס. ַהּפְ
ּפּוי________________________________ ַעת ַהּנִ ׁשְ ק נֹוֵפל ּבִ ַמח ַהּדַ ַהּקֶ ׁשֶ

נֹות_____________________________________ ְרּבָ ע. ֶאָחד ִמּסּוֵגי ַהּקָ

דֹול_______________________ ֵהן ַהּגָ ל ַהּכֹ ִעיל ׁשֶ ׁשּוֵלי ַהּמְ פ. ָהיּו ּבְ

ד ֵהן ּגָ ל ּכֹ ַעל ִמְצחֹו ׁשֶ יט ׁשֶ ְכׁשִ צ. ּתַ
ֹול_________________________________

ק. ִמְזָרָחה_______________________________

וֹות____________________________ ע ְצָלעֹות ׁשָ ַעל ַאְרּבַ ע ּבַ ר. ְמֻצּלַ

תּוִב ַהם ָהיּו ּכְ ֹ י ַאְבֵני ַהּשׁ ּתֵ ש. ַעל ׁשְ
ים________________________________

צֹות ְלנֹוי___________________________________ ּבְ ת. ִמׁשְ

מילתא דבדיחותא ��
בקרקס מסויים, היה מופע של בן אדם ענק, בריון ושרירן, שבכל הופעה היה סוחט תפוז 

ביד אחת, ומוציא כוס מלאה בלחיצה אחת. אחרי כל פעם, היה מכריז שמי שיצליח לסחוט 
מהתפוז אפילו עוד טיפה אחת - יזכה ב50,000 דולר. כל פעם אנשים מהקהל ניסו לסחוט 
אך לא הצליחו אף פעם. יום אחד, איש אחד ביקש לנסות, וכשהוא לחץ על התפוז הסחוט - 

הצליח לסחוט חצי כוס. אנשים היו בהלם, והבריון לא האמין למראה עיניו: “איך? איך הצלחת 
לעשות זאת?” האיש: “עבדתי פעם במס הכנסה...”

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תפזורת
רשימת מילים 

1. אודם
2. פיטדה
3. ברקת

4. נופך
5. ספיר

6. יהלום
7. לשם
8. שבו

9. אחלמה
10. תרשיש

11. שוהם
12. ישפה
13. חושן
14. מעיל
15. אפוד

16. כותונת
17. מצנפת

18. אבנט

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 ��
שאלו אדם 
אחד: “למה 
אתה יושב 

במושב 
האחרון של 
האוטובוס?” 

הוא ענה: 
“שלא ירכלו 
עלי מאחוריי 

הגב..”

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

חידתמונה - מאת הרב רפי אושר
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פורים קטן אצל הרבי
פורים קטן הוא מועד הנחגג בקהילות ישראל בשנים מעוברות בתאריכים י”ד-ט”ו 

באדר ראשון, כציון לחג הפורים שחל באותו תאריך באדר שני באותן שנים.

זה הקטן גדול יהיה
“בצחות לשון הנוסח זה הקטן גדול יהיה, הרי מפורים קטן זה, שגם שמחה קטנה, 

עלי הנאמר ‘שמחה פורץ גדר’, יזכו כל בני ישראל.. להוציאם מן המיצר והגבול אל 
המרחב בכל עניניהם”. )הרבי שליט”א(

כל הפושט יד נותנים לו
בחלוקת מטבעות בפורים קטן תשמ”ו, עבר הרב שניאור זלמן גוראריה ושאל את 

הרבי האם מה שנאמר “כל הפושט יד נותנים לו” הוא גם היום, והרבי השיב לו בחיוך: 
“למה לא?”... )הרבי שליט”א(

תשי”א
הרבי השתתף במעמד הקבלת פנים לרב צבי הירש 
בעיקר  שעסקה  שיחה  ואמר  בפלטבוש,  חיטריק 
בעניני חתונה. באותו יום שיגר הרבי שני מכתבים 
כלליים, אחד הקורא לחיזוק כולל חב”ד ופעולותיו, 

והשני עוסק בחיזוק החינוך היהודי.

תשל”ח
התוועדות  קטן  בפורים  נערכה  תשל”ח  בשנת 
‘צאתכם לשלום’ לקבוצת השלוחים לארץ הקודש 
השלוחים  אודות  דברים  הרבי  נשא  במהלכה 
ותפקידם המיוחד, ובסיומה אף העניק להם קנקני 
משקה. מאורע יוצא דופן בהתוועדות זו היה כאשר 
הרבי קרא באופן נדיר לנשות השלוחים לרדת גם 
הן לעזרת הגברים ולקבל ספרי קודש וכסף לצדקה.

תשמ”א
נערך ראלי מיוחד לילדי צבאות השם בהשתתפות 
הרבי, ובמהלך השיחה קישר הרבי בין ‘פורים קטן’ 
לנגן  והורה  קטנים,  ילדים  עבור  המיועד  לכינוס 
את הניגון ‘עוצו עצה ותופר.. אך צדיקים’ )פסוקים 

הקשורים עם חג הפורים כמובא במדרש(. 

תשד”מ
דרש  תשא  כי  פרשת  בשבת  שנערכה  בהתוועדות 

הרבי באריכות שכל העניינים של פורים קטן יהיו 

בימים  שנערכה  וביחידות  גדול,  שטורעם  מתוך 
)לימים  אלתר  מנחם  פנחס  הרב  עם  הסמוכים 
הרבי  איתו  שוחח  מגור(,  מנחם’  ה’פני  האדמו”ר 
זו  לשיחה  מוגהת  בהערה  ומקורו.  קטן  פורים  על 
הזקן  אדמו”ר  של  לשונו  אריכות  את  הרבי  ביאר 
בסידור בנוגע לפורים קטן, שברצונו לשלול חגים 
יהודיות  קהילות  ידי  על  שנקבעו  אחרים  פרטיים 
שונות לאורך הדורות שנקראו גם הם בשם ‘פורים’ 

)דוגמת פורים אמציסלב, ועוד(.

תשמ”ו
קטן,  פורים  לרגל  מיוחדת  התוועדות  ערך  הרבי 
שהרבי  עתה  לעת  האחרונה  ההתוועדות  שהייתה 

ערך בפורים קטן.

תשנ”ב
קטן  בפורים  הרבי  חילק  תשנ”ב  בשנת 
בצירוף דולר לצדקה ופרוסת ‘לעקאח’ את 
המאמר ‘ואתה תצווה’ המיוסד על המאמר 
שנים   65 במוסקבה  הריי”צ  אדמו”ר  שאמר 
והוא המאמר האחרון לעת עתה  קודם לכן, 
זו הרבי נשא  שהרבי חילק לחסידים. בשנה 
שיחה הן בליל פורים קטן, והן במוצאי פורים 

קטן.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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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)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

9

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



ימות המשיח 10

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

תאריכי חב”ד בשבוע הקרוב

בי”א באדר א’ תש”ח - הרב שלום דובער וולפא, מרבני 
חב”ד בארה”ק, ראש מכון הרמב”ם השלם, יושב ראש המטה 

העולמי להצלת העם והארץ.
בי”ב באדר תשמ”ג - נפטר הרב יצחק דב אושפאל, מראשי 

מרכז תומכי תמימים וישיבת תות”ל המרכזית 770, עורך 
עיתון התמים וחבר אגודת חסידי חב”ד בארצות הברית.

בי”ד באדר א’ תרפ”ז - אדמו”ר הריי”צ התוועד ותקף 
בחריפות את מי ששולח ילדיו לחינוך קומוניסטי, דבר שזירז 

את מאסרו בט”ו סיון של אותה שנה.
בי”ד באדר א’ תשנ”ב - אירוע הנחת אבן הפינה לארמון 

למלך המשיח בכפר חב”ד.
בט”ז באדר תש”ט - משלחת מיוחדת מטעם ממשלת ארצות 

הברית הגיעה לביתו של אדמו”ר הריי”צ על מנת להעניק לו 
אזרחות אמריקאית.

בט”ז באדר תנש”א - נפטרה מרת חנה גוראריה, בתו של 
אדמו”ר הריי”צ, רעייתו של הרב שמריהו גוראריה, וגיסתו של 

הרבי.
בי”ח באדר תשנ”ד - פיגוע ירי בגשר ברוקלין לעבר שיירת 

הרכבים של הרבי שנסעה מקראון הייטס לבית הרפואה בית 
ישראל. מהירי נהרג התמים ארי הלברשטם.

בי”ח באדר תשע”ב - נפטר הרב זושא ריבקין, ממקימי בית 
הכנסת ‘בית מנחם’ בכפר חב”ד, והוגה הרעיון שזכה לאישור 

הרבי ארמון למלך המשיח.

תאריכים יהודיים בשבוע הקרוב

בי”א באדר תקס”ו - רבי חיים יוסף דוד אזולאי )החיד”א(, 
חכם שד”ר ומקובל, נפטר.

בי”א באדר תרצ”ו - רבי יוסף רוזין )הגאון מרוגצ’וב(, מחבר 
ספר ‘צפנת פענח’, נפטר.

בי”ב באדר ג’תש”נ - יום חנוכת ‘מקדש הורדוס’ בתקופת 
ימי בית המקדש השני.


