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המקום הזה!

שמור!
להודעה הכי חשובה!

התגלות הרבי שליט”א מלך המשיח ברגע זה ממש!!!
ובוא הגאולה האמיתית והשלימה!!

אם ברצונכם להקדיש את העלון לזכות/לע”נ ומקום זה )/עמוד/
 גיליון/מוסף( יהיה שלכם פנו אלינו:

chishshluchim.k@gmail.com

רוצים לפרסם אצלנו? מקום זה יכול להיות שלכם!! פנו אלינו:
chishshluchim.k@gmail.com
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דבר תורה לחג הפורים!!

אחת ממצוות החג של פורים 
היא להשתכר כל כך עד שלא 

נדע להבחין בין ארור המן לברוך 
מרדכי. 

מתבקשת השאלה
איזה מין מצווה זו ?! הרי כל החיים 

מלמדים אותנו להבחין בין הטוב 
לרע ובין הצדיק לרשע, והיום 

אומרים לנו לא להבחין ביניהם 
בכלל..

מסביר הרבי
כל מה שנוצר וקורה בעולם הזה 

מגיע מהקדוש ברוך הוא שהוא 
בעצמו טוב מוחלט, והוא יוצר את 

העולם הזה כדי להרבות בטוב. 
 אמת שבאופן גלוי בעולם בשגרת 

החיים משימתנו היא להבחין בין 
טוב לרע, אך עלינו לקבל השראה 
מחג הפורים ולאמץ פרספקטיבת 

חיים עמוקה ויסודית ללא שום 
דעת הגיון והבנה, שהכל פה בעולם 

הזה טוב מוחלט, שנועד להרבות 
בטוב, כולל הדברים שנראים לנו 
כרוע וקושי )ארור המן(, ותפקידנו 

הוא לגלות ולחוש את הטוב שבהם 
ולהרגיש בנוח איתם ממש כמו 

הדברים היפים והמאירים )ברוך 

מרדכי(.

חג פורים שמח!! הרב יריב קליין 
בית חב”ד בוקאס פנמה

פורים | עד דלא ידע!!

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

לחייל בצבאות השם מנחם מענדל בן שמעון לרגל יום הולדתו בתאריך י”א אדר!
לחייל בצבאות השם שניאור הכהן לרגל יום הולדתו בתאריך י”ב אדר!

לחייל בצבאות השם שמוליק קופצ’יק לרגל יום הולדתו בתאריך י”ד אדר!
לחיילת בצבאות השם שירה גאולה סודרי לרגל יום הולדתה בתאריך י”ג אדר!
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שם: הרב יפתח יעקב הכהן לוזיה
מקצועות: מורה במכון הטכנולוגי בצפת, שליח של הרבי בקיבוץ מחניים 

- ובסביבה, מעביר שיעורים בכל הארץ.
משפחה: שישה ילדים, הגדול בן 15)לומד בישיבה בצפת( - הקטן בן 

שנתיים וחצי.
 16 בגיל  ליהדות  וחצי   14 בגיל  ולחב”ד:  ליהדות  התקרבות  תאריך 

לרבי ולחב”ד
מספר אנשים בשנה: אנשים מקומיים, וכמה עשרות)זה לא כמו בבתי 

חב”ד אחרים( 

1(  תשתף אותנו בקצת רקע כללי מחייך
סבא,  בכפר  מינוס  מסורתית  במשפחה  גדלתי 
התאמנתי בקרטה ולמדתי משחק, בגיל 14.5 התחלתי 
חצי  לאחר  וחב”ד,  לרבי   16 ובגיל  ליהודת  להתקרב 
סמיכה  שליחות,  קבוצה,  בצפת,  ללמוד  עברתי  שנה 
וכו’ וכיום אני מלמד במכון התורני טכנולוגי של חנוך 

לנער, שליח ומרצה ומתוועד בכל מיני מקומות..

2( איך הגעת לעסוק בשמחה?
לחיבור,  נפלא  כלי  וזה  בדורנו  חסר  די  שזה  ראיתי 
קירוב והעברת מסרים. ובכלל זה עושה טוב למשמח 

ולשמחים...

3(  תשתף אותנו בכמה סיפורים בנושא השמחה
לאחרונה התפילות אצלנו מתקיימות באופן זמני אצל 
יהודי טוב בסלון ביתו. בתפילת ליל שבת האחרון שני 
בניי הקטנים השתובבו על הספה בזמן שאני הייתי חזן 
והשתדלתי להתעלם כהרגלי בקודש - העיקר שיבואו 
בית  ממש  לא  שזה  בפרט  לי,  חשוב  הכי  זה  לתפילה, 
כנסת רשמי. מצד שני - זה אחרי הכל בית של משפחה 
מארחת, וכשזה הפך למלחמת כריות קולנית במקצת 
כבר ניגשתי אליהם והערתי להם בעדינות. בני הבכור 
)14( ניגש אליהם עוד כמה פעמים ללא הועיל.. באיזשהו 
שבין  באקווריום  הדגים  את  להאכיל  ניגשו  הם  שלב 
עלו  הם  נשפך,  האוכל  הנשים,  לעזרת  גברים  עזרת 
וירדו במדרגות תוך כדי משחק והשתובבות וזה כבר 

די התחיל להעיק... אפילו לי..
להתפלל  להגיע  יכולים  לא  שהם  להם  אמרתי  בבית 
איתנו יותר עד הודעה חדשה מאחר והם לא מקשיבים 
למרות  התפילה  באמצע  ולשחק  להרעיש  וממשיכים 
שמעירים להם.. הם קיבלו את הגזירה בשתיקה למרות 
שהם מאוד אוהבים לבוא.. איזה אבא אחראי יש להם!.. 

דואג לבעיות קשב וריכוז של המתפללים!..

על הבוקר מטלפן אלי יהודי מתוק שלא ממש 
להתפלל  מגיע  פעם  שמדי  הצבאית...  ברבנות  שירת 

איתנו ומתרגש לומר לי בזו הלשון:
שבת?..  ליל  בתפילת  נהניתי  הכי  ממה  יודע  “אתה 
הם  חיים,  מלאי  מאושרים,  שמחים,   - שלך  מהילדים 

פשוט עשו לי טוב על הלב!.. שימשיכו ככה!...

השליחות  לעבודת  טיפים  בכמה  אותנו  תשתף   )4
מתוך שמחה?

לי  צריך להתבונן בחסידות, צריך להתבונן כמה טוב 
אז  באוקראינה  בלאגן  איזה  תראו  עכשיו  הנה  בחיים 
לי  גורם  זה   - במקרר  צהובה  גבינה  לי  שיש  מספיק 
שמחה, מספיק שיש לי מניין בבית כנסת, מספיק לי שאני 
לא מפחד אני לא חושש מה יהיה ברגע הבא פשוט צריך 
לשמוח! פשוט צריך להודות לקב”ה על כל מה שיש לנו 
אז ממילא - נהיים שמחים! מתבוננים. כמו שכתוב ביום 
יום שבגשמיות צריך להסתכל על מי שלמטה ממנו! בן 
אדם שטוען שחסר לו ולא טוב לו, חסר לך ולא טוב לך? 
תראה איך הוא בלי רגל, בלי יד, הוא מאושפז, אין לו מה 
לאכול הוא אין לו עבודה, הוא אין לו הורים ל”ע.. חסר 
יש מספיק על מי להתבונן  צרות? ברוך השם לצערנו 
שנמצא מתחתינו אפילו על גויים! יש לך עמים ומדינות 
שהם לא מתחילים לחלום על מה שיש לכל ילד יהודי 
שכל  בעולם.  היהודים  הילדים  של  ככולם  רובם  היום! 
של  יחסית  בתקופה  באמת  נמצאים  בעולם  היהודים 
גאולה! תקופה גאולתית! מאז שלמה המלך לא הייתה 
כזאת תקופה שעם ישראל, על הגובה מבחינה רוחנית 
- וגשמית, יש עוד מה לעבוד, ברור, אבל עדיין זה לא 
מה שהיה פעם הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט, שפע 
האלה  בדברים  להתבונן  צריך  גדול.   - השם  ברוך   -
וכשמתבוננים בדברים האלה - ומודים על כל מה שיש 
זה ממיילא מכניס שמחה גם צריך לדעת לסנן, ילדים 
- ברוך השם - לא כל כך עסוקים בדברים האלה, אבל 

ראיון שליח מיוחד
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ראיון שליח
גם ילדים אם מישהו מספר לכם איזה משהו עצוב והוא 
לא קריטי - זה לא שהוא עכשיו בא להתייעץ איתך לא 
הרע  יצר  איזה  על  לך  לבכות  לי  בא  טוב  חבר  שאתה 
או  בעולם,  שקורים  והבלים  שטויות  סתם  לו,  שיש 
אין  שטויות  מיני  וכל  בממשלה,  או  במדינה,  שקורים 
טעם, אין טעם להקשיב לזה. עדיף לפתוח ספר, עדיף 
לביטול  מעבר  הרעבע,  של  השיחה  תורה,  דבר  לדבר 
תורה שבזה, ובטח עוד כמה עבירות דאורייתא ודרבנן 
לחרדות  אדם  הבן  את  מכניס  זה  בטלים,  דברים  של 
ופחדים, מה קורה שם - ומה הולך שם - ובן אדם שכל 
צריך  לא  שהוא  דברים  מיני  כל  ושומע  מעודכן  היום 
לשמוע או רואה כל מיני דברים שהוא לא צריך לראות 
- הוא מכניס אותו לעצבות זה עצוב, העולם הזה אם לא 
מתבוננים בו בהתבוננות חסידית, התבוננות פנימית - 
בו, אם אתה כל היום  גוברים  זה עולם קשה, הרשעים 
אותך  מעציב  זה  בדברים  ומתעסק  דברים  על  שומע 
מלא  בשטויות,  מלא  כשהמוח  הלב  על  שליט  מוח  וזה 
דברים שליליים, דברים עצובים, אז הלב נהיה עצוב זה 
שבן  פורענות  ממידת  מרובה  טובה  ומידה  אוטומטית 
אדם שומע דברים טובים דברים חיוביים וכמה אנשים 
טובים, וכמה מצוות יש בעולם, וכמה תורה, והשלוחים, 

והרעבע זה משמח אותו.

שחקן  להיות  איך  טיפים  בכמה  אותנו  תשתף   )5
במה טוב...

חייב  לדעתי  שליח  כל  להתאמן,  צריך  דבר  בכל  כמו 
ובפרט  שחקן,  להיות  חייב  אדם  בן  כל  שחקן,  להיות 
שלוחים, כי כשאתה נתקל בהרבה מצבים שאתה צריך 
ואתה  שם  לא  אתה  וכרגע  משימה,  שהיא  איזה  לבצע 
לא מונח שם, המזבח הפנימי שלך לא בוער, אני צריך 
להדליק את המזבח החיצוני ולשחק את המשחק - מה 
יום  אחרי  הביתה  מגיע  אתה  אורחים,  מגיעים  לעשות, 
והאחים  שלך,  במשפחה  קטן  שליח  אתה  קשה,  מאוד 
שיסתכלו  עכשיו  כוח  לך  ואין  עליך,  מסתכלים  שלך 
עליך, ואין לך כוח להיות דוגמה חיה - אז אתה משחק זה 
בסדר. זה אפילו מצווה, - לנסות לשחק אני אנסה לאלץ 
חיוך, אני אנסה לדבר דברים טובים, לא בא לי לחזור 
שיחה - אבל אני יודע שאם אני יחזור שיחה זה יחזק את 
השולחן שבת, ואת הילדים, שכל כך רוצים לשמוע את 
הדברים, ויש לי פה כמה מקורבים שאני צריך לעשות 
איתם איזה שהיא פעילות, ולא בא לי, נכון, יכול להיות 
שלא בא לי, אז מה? אז מה אם לא בא לי? זה מה שבא לי? 

לא! לשחק את המשחק - אני אחייך אני יאלץ את עצמי 
עכשיו  אליהם  מחובר  כך  כל  לא  שאני  דברים  לעשות 
בגלל כל מיני סיבות בעיקר סיבות שבאות מהיצר הרע, 
אז אני יעשה את המשחק, אני אנסה עוד פעם, ועוד פעם, 
ועוד פעם, אני אשחק - עד שזה יהפוך להיות חלק ממני 
כמו הסיפור עם אדמו”ר הזקן החסידים הצבועים שלו 
אז הוא אמר שכמו שיש הלכה,  - שטענו שהם צבועים 
גמרא, והגמרא שאומרת שמי שעושה הצגה של בן אדם 
וכן  יהיה עיוור!  - עד שהוא  - לא ימות מן העולם  עיוור 
הלאה לגבי פיסח, ולגבי חרש, אדמו”ר הזקן אומר אם 
של  בצבעים   - עצמם  את  צובעים  חסידים  עם   - ככה 
- עד שהם  ימותו מהעולם  חסידים, הובטח להם שלא 
זה בסוף  יחזור!  לא  יהיו באמת כאלה! עד שהצבע  לא 
חוזר! הנה נשיא אוקראינה - הוא היה עושה הצגות הוא 

היה משחק אותו נשיא והוא נהיה הנשיא!

האלו  הפעלולים  כל  את  מביא  אתה  מאיפה   )6
כשאתה משחק?

זה  את  לקחתי  עסקתי  בו  והספורט  הקרטה  בזכות 
לקדושה.
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סיפור מבית חב”ד
שליחות מול בקבוקי תבערה

אחד המקומות בהם נדרשת מידה רבה של אומץ ונחישות, הוא קרית ארבע היא חברון. משיחה 
שקיימתי עם שניים משלוחי הרבי במקום, עולה תמונה של הקרבה ומסירות נפש, במנות גדושות, כל 

יום ולכל פעולה.
הרב יוסי נחשון מחלק את זמנו בין לימוד ואחזקת כולל מנוחה רחל במתחם בית העלמין היהודי 

בחברון, לבין פעילות ביישובים היהודיים באיזור. השבוע הוא סיפר לי שכמעט מידי יום הם נתקלים 
בפעולות איבה מצד השכנים הערבים, אבל הם כבר לא מתפעלים ולא נעצרים אף לא לרגע בגלל 

זוטות שכאלה. “רק אתמול” מספר לי הרב יוסי נחשון, “זרקו עלי בקבוק תבערה בדרכי לכולל מנוחה 
רחל. אפילו לא נעצרתי לבדוק אם הבקבוק התלקח. להפך, יותר מסוכן לעצור מאשר להמשיך. סחטתי 

את הדוושה והודיתי לה’ שהגעתי בשלום”.
“לפני כשבועיים” מוסיף ומספר הרב נחשון, “נסעתי לפעילות באחד הישובים הסמוכים, כשלפתע 

אני רואה במרכז הכביש כמה צמיגים בוערים. במבט מהיר אל הגבעה הסמוכה אני רואה כמה 
צעירים ערבים מחכים לראות איזה רכב יבלום ויעצור, והם כבר מוכנים להתנפל על יושבי הרכב. אני 

כבר מכיר לצערי את “דפוס הפעולה” שלהם ולכן בחרתי באפשרות שלא לעצור לידם. למזלי הרב, 
הטנק שלנו הוא למעשה משאית גבוהה, עם גלגלים גדולים. עליתי אפוא במהירות על הצמיג הבוער 

והמשכתי בדרכי”.
“אין לי זמן לשטויות שלהם”, מסיים הרב נחשון בנימה מבודחת של פורים המתקרב, “אנחנו 

נמצאים עכשיו בעיצומו של מבצע רחב היקף, וזה ברצינות, מבצע של בדיקת מזוזות בכל היישובים 
וההתנחלויות סביב חברון. גייסנו כמה שיותר מתנדבים לביקורי בית, וב”ה יש היענות מלאה. רק 

השבוע בדקנו למעלה מאלף מזוזות, ועוד היד נטויה”.

הסיפור מובא באדיבות ‘סיפורים מבית חב”ד‘

אלו החושבים 
ומדברים אודות 

משיח - יזכו לקבל 
פני משיח

___________

כשהולכים לקראת 
משיח - צריכים 
ללכת בשמחה

הרבי שליט”א

הפתגם החסידי
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שעשועונים - חידון א’ ב’
ה ___________________________ ְלּכָ ר ַהּמַ ל ֶאְסּתֵ ם ָאִביָה ׁשֶ א. ׁשֵ

ֹלַח ָיד  ְקׁשּו ִלׁשְ ּבִ ֶלךְ ׁשֶ ֵני ָסִריֵסי ַהּמֶ ְ ב. ֶאָחד ִמּשׁ
וֵרֹוׁש_________________________________________ ֶלךְ ֲאַחׁשְ ּמֶ ּבַ

ה “ּפּור”?________________________________ ּלָ ָמעּות ַהּמִ ׁשְ ג. ַמה ּמַ

תּוָבה  ַכי ּכְ ת ָמְרּדְ ֻדּלַ ת ּגְ ָרׁשַ ד. ּפָ
ֵסֶפר...____________________________ ּבְ

ר  ַכי ְלֶאְסּתֵ ְרּדְ ֶהֱעִביר ְמָסִרים ִמּמָ ה. ָהִאיׁש ׁשֶ
ַכי_________________________________ ר ְלָמְרּדְ ּוֵמֶאְסּתֵ

ל ָהָמן__________________________________________ קּוִנים ׁשֶ ן ַהּזְ ו. ּבֶ

ל ָהָמן________________________________ ּתֹו ׁשֶ ז. ִאׁשְ

ח. הּוא ָזכּור ַלּטֹוב_________________________

מּו  בּו ְוֶנְחּתְ וֵרֹוׁש ִנְכּתְ ֶלךְ ֲאַחׁשְ ֵזרֹות ַהּמֶ ל ּגְ ט. ּכָ
ב_______________________ __________________________________

ׂשֹון ו__________________ ְמָחה ְוׂשָ י. ַליְּהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ

ׁשּו ְלָהִביא ֶאת  ּקְ ְתּבַ ּנִ ִריִסים ׁשֶ ְבַעת ַהּסָ ִ כ. ֶאָחד ִמּשׁ
ה___________________________________ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ וַׁשְ

ָכה  סּוק: ּכָ ִלים ֶאת ַהּפָ ל. ָנא ְלַהׁשְ
ה...___________________________ יֵָעׂשֶ

 
ַחג ַהּפּוִרים:_____________________________   ׁשּורֹות ּבְ מ. ִמְצוֹות ַהּקְ

____________________________________  ________________________________  ________________________________

ְיָלה ַההּוא”?_____________________________ ּלַ ָרה “ּבַ נ.  ַמה ּקָ

ֶלךְ______________________________________ ְרֵתי ַהּמֶ ס. ְמׁשָ

מֹו ___ ָרֵאל ִנְקָרִאים ַעל ׁשְ ַעם ִיׂשְ ַכי ׁשֶ ע. ָזָכה ָמְרּדְ
__________________________________ _______________________________

ָעֵרי ַה_____________________ חֹוְגִגים ֶאת ַחג  ִבים ּבְ פ. ַהיֹּוׁשְ
ֲאָדר. ַהּפּוִרים בי”ד ּבַ

צ. ָהָמן ָהָיה ______________________ _____________________________
 

ל ַחג ַהּפּוִרים: ___________ _________ ִרית ׁשֶ ְצוָה ָהִעּקָ ק. ַהּמִ

ֶלךְ ְדַבר ַהּמֶ ר. ַה______________________ ָיְצאּו ְדחּוִפים ּבִ

ֶלךְ____________________________ ִריֵסי ַהּמֶ ׁש. ֶאָחד ִמּסָ

ֹלַח ָיד  ְקׁשּו ִלׁשְ ּבִ ֶלךְ ׁשֶ ִריֵסי ַהּמֶ ת. ֶאָחד ִמּסָ
ֶלךְ____________________________ ּמֶ ּבַ

מילתא דבדיחותא ��
עם הארץ אחד שאל את חברו:

משה רבנו כידוע נולד ביום ז’ באדר,
אם כן יוצא שיום הברית מילה שלו חל בי”ד באדר שהוא פורים,

והשאלה אם כן היא למה לא קראו לו “מרדכי” ?
חברו חשב יגע ומצא, ענה ואמר לו:

כי צריך לתת את השם לפני הברית,
אם כן הלידה שלו הייתה ב ז’ באדר אז קראו לו משה !
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תפזורת
רשימת מילים 

1. אסתר המלכה

2. שושן הבירה

3. תחפושת

4. פורים

5. אוזני המן

6. ויזתא

7. ושתי

8. אחשורוש

9. מרדכי היהודי

10. זרש

11. משלוח מנות

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 ��
איש אחד הזמין 
לביתו אורח עני 
לסעודת פורים.
הגישו לשולחן 

קערה גדולה מלאה 
כיסנים טעימים 

מאוד, וריחם נודף 
למרחוק.

נטל האורח כיסן 
אחד ואמר: זה כנגד 

יחידו של עולם!
נטל עוד שניים 

ואמר: אלה כנגד 
משה ואהרון.

נטל עוד שלושה 
ואמר: אלו כנגד 
שלושת האבות,

ועוד ארבעה – כנגד 
ארבע האמהות, 
ועוד שנים עשר 

כנגד י”ב שבטים…
אמר בעל הבית 
לאשתו, סלקי 

מיד את הקערה 
מכאן, בטרם ייקח 
כנגד ששים ריבוא 

בישראל…

חידתמונה - מאת הרב רפי אושר

https://did.li/drawtora-purim :לחידון השלם
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ימות המשיח - פרשת ויקרא - פורים

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

ב”ה 9
מקבץ בדיחות מיוחד לפורים!!

לוושתי היו רק 2 תכונות רעות: 
1 – כל מה שהיא אמרה. 2 – כל מה שהיא עשתה 

אם ילד קטן הוא ילדון, ומחשב קטן הוא מחשבון, אז סבא קטן הוא 
סבון?

  הנחייה ממשרד הבריאות בעקבות מקרי קורונה בארץ:
בשיר “אני פורים” אין לשיר בפזמון “לה לה לה אפצ’י”... 

למה לושתי המלכה קראו ושתי? כי היא הייתה פותחת את ארון 
ואומרת “את זה לבשתי.. ולבשתי.. ולבשתי.. ולבשתי”

תמיד שנה שלמה עולים רעיונות הכי טובים לתחפושת בפורים, אבל 
כשמגיע פורים תמיד הכל נשכח!

  ניקולאי שיכור הכפר בא לרב ושאל אותו אם אפשר להתגייר 
הרב הנדהם שאל אותו למה? וניקולאי השיב לו שאצל היהודים 

השתיה כדת ודת כזו הוא אוהב 

  למה מכל צוררי ישראל דווקא המן נקרא רשע, ולא פרעה או טיטוס, 
למשל? כי המרושע הזה רצה להרוג את עם ישראל דווקא בפורים, 

שהוא היום הכי שמח בשנה! 

ילד קטן אחד לקח תנ”ך, והחל לגזור מתוך מגילת אסתר את כל 
ההמן.  רואה אותו אביו ושואל אותו “הי מה אתה עושה? עונה לו הילד 

“-אני מוחה את זכר עמלק!” “אבל ככה אתה גוזר גם את המילים 
שמאחורי הדף!” אמר האב.  “-לא נורא” השיב הילד “אוי לרשע ואוי 

לשכנו”   

 עשיר אחד הזמין ארבעה עניים לסעודת פורים. אשתו הגישה 
לבעל הבית רבע עוף שלם, ואילו לעניים היא הגישה רבע אחד לכל 
החבורה. מיד קם אחד העניים וצעק: ‘מנחה’!  “מה פתאום מנחה 

עכשיו?!” התפלא העשיר “תקשיב, אצלך רבע לאחד, אבל אצלנו רבע 
לארבע”...
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  סיפור מתח: סיפור מתח: 
עוד חפצים מתגלים במערה

כאשר ישראל נכנס למערה, החליט כפי שלמד בתלמוד: “כל 
פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין”, ולכן את ‘מסעו’ החל 

באחד הנקיקים הימניים שהסתעפו מן החדר החיצוני, חדר 
המפגש של החבורה.. 

ליבו של ישראל היה טוב עליו. הנה, ידידיו ורעיו היקרים 
מאוחדים, שוב אין מדברים על פירוק החבורה. כולם עסוקים 

וטרודים בענייני המצווה החשובה של עזרה לזולת... הלוואי, 
הלוואי שיוכלו לעזור לסבא שמעון... הלוואי שימצאו עבורו 
קרובי משפחה. הלוואי שאלו יתגלו כאנשים חביבים ויציעו 

לסבא לבוא ולגור עמם...
ישראל דמיין את המפגש עם הקרובים. הוא לא הטיל כל ספק 

בכך שאיכשהו יצליחו לעזור לסב. וכי לא למד עם המורה 
שלו, שתפקידו לפעול ולעשות, ואז הקדוש ברוך הוא כבר 

עוזר ומסייע בדרכים שונות?
הדרך, שהסתעפה בנקודה אליה הגיע המנהיג הקטן, הפסיקה 

את ‘מבול’ מחשבותיו. ישראל כיוון את פנס הכיס שלו 
לבדיקת השטח. גובה המקום היה נמוך במעט מקומת אדם 

ממוצעת התקרה היתה קמורה, ולכן, בפינות החדר היה נמוך 
במיוחד,

היה מעניין לראות כיצד אבנים גדולות יצרו כעין מדרגות 
‘אצטבאות’ ו’מדפים’ סביב החדר. ישראל הבחין שאכן מי 

שהשתמש בחדר זה )בוודאי סבא שמעון, אלא מי( העמיד 
מספר קופסאות מסומנות על אותן אבנים. הסימנים היו 

ברורים דיים כדי להבין את תכולת הקופסאות.. לאט לאט 
הוארה התקרה בפנסו של ישראל: הקירות, כל בליטה וכל 
זיז בחדר המעוגל.. ריח חריף של לחות עמד באויר ישראל 
החליט שעליו לחזור אל האוויר הצת. שנייה אחת לא נזהר, 

ולפתע מעדה רגלו והוא השתטח מלוא קומתו ארצה על 
הרצפה הלחה. “אוי, אוי,נפצעתי בברך” - צעק ישראל ושמע 
את הד קולו חוזר על קריאת הכאב שלו. מה לעשות? - חשב 
-.כנראה נתקלתי באיזו אבן. משהו רטוב שם בברך. האם זה 
דם? בוץ?”, ישראל נאנח ובאיטיות התיישב, לופת את רגלו 

ומקרבה אליו. פנס הכיס נותר דולק על הרצפה. ישראל ניסה 
לקרר קצת את הכאב בברכו על ידי נשיפת רוח מפיו, אך 

זה לא עזר, והוא התעודד במחשבה שבחוץ יעזרו לו חבריו 
לנקות ולחבוש את הפצע.

ישראל שלח את ידו בזהירות כדי לקחת את הפנס, אך נתקל 
בחפץ מתכתי קר.

מה זה? - ידו נרתעה בבהלה... בבת אחת שכח את ברכו 
הפצועה, נעמד, הרים את הפנס והאיר לכיוון החפץ. משזיהה 

את העצם לא האמין למראה עינו. הוא כל כך הופתע.. כבד..
עוד מאמץ קטן.. בקושי הרים את החפץ, הכניסו לשקית 

ששלף מכיסו והחל פוסע בדרכו חזרה. ביד ימין - השקית, 
וביד שמאל )שעדיין היתה מחוברת ליגאל( אחז בפנס הכיס. 
הוא הלך לאט לאט, משתדל להפחית את הכאב בברכו על 

ידי עמידה יציבה על רגלו האחת, ופסיעה מהירה וקלילה על 

השנייה.
בחוץ, כזכור לכם, חיכו כבר יגאל השומר, וכן דרור ודודי.
“לעולם לא תצליחו לנחש מה יש לי פה בשקית” - הקניט 

אותם ישראל,
“נשק. נשק. אני בטוח!” - התלהב מיד דודי, “אם זה חפץ

מתכתי קר ברור זה נשק. אול יש פה למר קורנהיים מחבוא 
לכלי נשק” 

“אולי סבו קורנהיים לגמרי אינו יודע שיש כאן נשק, הרי לא 
ידוע לנו שהוא מכיר את כל מה שנמצא במערה הגדולה” - 

קרא דרור
“קראתי על מחבואי הנשק בתקופת האנגלים” - המשיך דרור 

- “קראו לזה סליק, בוודאי ‘סליק’ כזה היה גם במערה שלנו,
הילדים היו מן הסתם ממשיכים לשער השערות, אלא 

שישראל הניח את אוצרו על הארץ, השתחרר מן החבל שהיה 
קשור על ידו ומהבעת ניצחון על פניו,כרע על ברכו )“אימא’לה 

שכחתי שיש לי פצע, עוד מעט אספר לכם על זה, אבל כרנע 
זה לא כל כך חשוב”.( במאמץ רב הוציא מהשקית את “החפץ 

המתכתי”. 
אכן, הילדים אף פעם לא היו מצליחים לנחש.. על האדמה 

עמדה. קצת מוחלדת, קצת ישנה - קופת צדקה מלאה 
מטבעות על הקופה היה כתוב באותיות דהויות: “צדקה - 

לזכות רבי מאיר בעל הנס”
“אההם.. אההם.. מה זה צריך להיות? לשם מה צריך קופת 

צדקה במערה?”
“מי שם שם כל כך הרבה מטבעות? מה עושים בכסף הזה?”

“ואנחנו כבר הפלגנו אל תקופת האנגלים, אל ה’סליקים’ 
והמלחמות”.

החברים העבירו את הקופה הישנה מיד ליד, וכל אחד מהם. 
בחן את כובדה, הרים אותה וקרא את הכתוב עליה. כשחזרה 

הקופה לידי ישראל, השיב אותה אל השקית, קשר את השקית, 
הניח שוב את הקופה הכבדה על הארץ והחל ללטף את הפאה 
שלו כסימן להיותו שקוע בהרהורים. “משהו קורה פה במערה 
- קבע לבסוף - “אם הסבא מעורב או לא, אין עדין אפשרויות 

לדעת. ייתכן שכדאי לשבת עימו ובעדינות לשאול אותו מספר 
שאלות, אך בינתיים”...

“הי, חבר’ה, אל תשאלו מה מצאתי!” - דבריו של ישראל 
החביב נקטעו על ידי יובל, והכל הפנו את מבטם אל פתח 

המערה, ממנה יצא יובל, מחייך חיוך רחב.
בטון של למדן הסביר: “גיליתי מתחת לאבן את כל הניירות 

האלו. לפי שיקולי ואבחנתי, אני טוען שכתב היד זהה לחלוטין 
לכתב ידו של סבא שמעון. אתם זוכרים את כתב היד 

המסולסל בשער של ספר התהילים?”
בלי לחכות לתשובתם התחיל יובל מוציא את הניירות מכיסו, 

אלא שבעודו עושה כן, הגיעו הנציגים הבאים, מוישי ויורי.
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מבצע פורים הוא מבצע שייסד הרבי מלך 
המשיח שליט”א במסגרתו יוצאים חסידי 

חב”ד בארץ הקודש ובעולם כולו להביא את 
שמחת חג הפורים ולזכות יהודים רבים ככל 

האפשר במצוותיו: מקרא מגילה, משלוח 
מנות ומתנות לאביונים. המבצע מתקיים 
במחנות הצבא, בתי רפואה, בתי הסוהר, 

כינוסי ילדים ועוד.

בתחלת אדר תשכ”א פנה הרבי על 
ידי המזכירות שלו, במכתב כללי לכל 

המוסדות, הרבנים ראשי ישיבות מחנכים 
מורים והורים, לארגן מבצע מיוחד להבטיח 

שכל ילד מקיים את מצוות הפורים, ואף 
כתב על כך לאישי צבור “הצעתי למוסדותי 

שבחינוך שישתדלו שהנערים ונערות 

המחוייבים במצות 
וטוב אשר גם קטנים 
מהם יקיימו בעצמם 

משלוח מנות ומתנות לאביונים”.

בתוכן דומה דיבר וכתב הרבי מידי שנה, 
בפרוס ימי הפורים. כן הרבה הרבי לעורר 
על המבצע הזה באופן מיוחד במשך כל 

השנים.

בקביעות של פורים משולש עורר הרבי 
לנצל את הקביעות המיוחדת לעורר על 

מבצע נרות שבת קודש, וכן להתאחד עם 
תושבי ירושלים באמצעות עריכת כינוסים 

ביום ראשון שאחרי פורים.

מבצע פוריםמבצע פורים

1. שאת המן הרשע תלו ביום השלישי של חג הפסח? )את 
חג הפורים אנו מציינים לזכר נצחון היהודים במלחמה 

בשונאיהם, 11 חדשים מאוחר יותר(...

2. ששמה העברי של אסתר המלכה היה הדסה? )השם 
אסתר הוא שם פרסי(...

 3. שזמן רב לפני סיפור המגילה, מכר המן את עצמו 
לעבד למרדכי תמורת ככר לחם?...

 4. שלהמן היה שם נוסף: ממוכן. הוא היה זה שיעץ למלך 
להרוג את ושתי?...

 5. שלמעשה, גזירתו של המן מעולם לא בוטלה? )המלך 
אחשורוש הנפיק צו חדש שאיפשר ליהודים להגן על 

עצמם(...

 6. שבזמן סיפור המגילה, כל היהודים ברחבי העולם היו 
תחת שלטון המלך אחשורוש. כך שמשמעות גזירת המן 

היתה השמדה טוטאלית של כל העם היהודי?...

 

7. שהחיפוש אחר מלכה חדשה שתמלא את מקום ושתי, 
ארך 4 שנים, במהלכו בחן אחשורוש 1400 נערות?...

 8. שאסתר הזמינה את המן אל משתה היין שערכה, כדי 
שהמלך יחשוד בכך ויהרוג את שניהם?...

 9. שמרדכי, שסירב להשתחוות להמן, היה בן בנו של 
בנימין, היחיד מבין השבטים שלא השתחווה לעשיו 

הרשע?...

10. ששמו של ה’ לא מוזכר בכל המגילה?...)אלא שחז”ל 
אמרו שכל פעם שכתוב במגילה ‘המלך’ הכוונה היא 

לקב”ה(

11. שמרדכי היה הראשון שנקרא בשם “יהודי”? 
)קודם לכן נקראו בני העם הנבחר בשם “עברים” או 

“ישראלים”(...

הידעת?!הידעת?!
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פורים אצל אדמור”י חב”דפורים אצל אדמור”י חב”ד
חג הפורים היה מהמועדים הקבועים בהם נהג אדמו”ר הרש”ב להתוועד עם החסידים בכל שנה, 

וכך גם נמשכה המסורת בדורות שלאחריו.

בשל אופי ההתוועדות בחג הפורים, היו במועדים אלו גילויים רבים, ובין ההתוועדויות שנערכו 
לאורך השנים, היו מספר התוועדויות שנחרטו בזיכרון החסידים כמאורעות יוצאי דופן בשל 

הדיבורים המיוחדים שנאמרו בהם על ידי רבותינו נשיאינו או בשל הדברים שאירעו בעקבותיהם.

להלן רשימה חלקית:

פורים תר”פ - חג הפורים האחרון עם אדמו”ר 
הרש”ב, שבועיים בלבד קודם הסתלקותו. 

אדמו”ר הרש”ב קיים תחת שלטון הבולסביקים 
התוועדות ארוכה שנמשכה 12 שעות רצופות. 

בעיצומה של ההתוועדות נכנסו חיילי הבולשת 
עם נשק שלוף ואדמו”ר הרש”ב לא התפעל 
ואמר “נאמר חסידות והם יתבטלו”, ופתח 

באמירת המאמר ‘ראשית גויים עמלק’, שהיה 
המאמר האחרון שאמר בפני החסידים.

פורים תרפ”א - על אף שאדמו”ר הריי”צ היה 
נתון בסכנת חיים בשל מצבו הרפואי, התוועד 

הרבי במשך שעות ארוכות. התוועדות זו הייתה 
התוועדות חג הפורים הראשונה של נשיאותו, 
והרבי אמר מאמר חסידות שנמשך שעתיים 

וחצי ברציפות.

פורים תרפ”ז - למרות האיומים המפורשים 
מצד אנשי המשטרה החשאית, התוועד הרבי 
במשך 15 שעות ודיבר בחריפות נגד הגזירות 
על החינוך היהודי ברוסיה. הרבי אף התבטא 
שכל מי שיש לו בן וימסור אותו ללמוד בבתי 
הספר של הסובייטים או היבסקים, לא יוציא 
את שנתו. באמצע ההתוועדות הרבי התעלף 
מרוב התרגשות, ולאחר שעתיים מנוחה חזר 

להתוועד.

פורים תשי”ג - באופן חריג הרבי אמר 2 
מאמרים במהלך ההתוועדות, וסיפר סיפור 
שמיימי על מאורע מזמן אדמו”ר הרש”ב, 

וכעבור זמן נודע על מותו הפתאומי של סטאלין 
באותה שעה.

פורים תשט”ו - במהלך ההתוועדות הציע 
הרבי לנוכחים להרים את יד ימין כדי לקבל על 

עצמם את נסיון העשירות.

פורים תשי”ח - סגנון ההתוועדות היה שונה 
מהרגיל והרבי דיבר עם החסידים דיבורים 

פרטיים רבים, וחלקם אף בסגנון של ‘מוסר’. 
הרבי גם העניק ברכות מיוחדות, וההתוועדות 

נמשכה למעלה מ-9 שעות.

פורים תשכ”ו - הרבי הרבה לחלק לחסידים 
‘לחיים’ במשך ההתוועדות, והורה לרוקן את 
כל הבקבוקים כי זהו זמן של ‘כל הפושט יד 
נותנים לו’ והעניק ברכות לכל מי שביקש. 
חלוקת ה’לחיים’ נמשכה גם לאחר סיום 

ההתוועדות עד שהרבי נכנס לביתו.

פורים תשל”א - הפרזידנט שניאור זלמן 
שז”ר ביקר בחצרות קודשנו והשתתף בקריאת 
המגילה, ולאחר מכן נכנס ליחידות אצל הרבי 

שנמשכה למעלה מ-4 שעות.
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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
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תאריכי חב”ד בשבוע הקרוב
בט’ באדר ב’ ת”ש - אדמו”ר הריי”צ הגיע לארצות הברית יחד עם בני 

ביתו.
בט’ באדר תשמ”ח - נפטר הרב נתן נטע זובער, מחשובי רבני חב”ד 

בארצות הברית, וסגן יו”ר אגודת הרבנים בניו ג’רזי.
בט’ באדר תש”נ - נפטר ר’ חיים זליג אלטהויז, חבר וועד כפר חב”ד.

בי’ באדר תר”ו - נפטרה הרבנית חיה שרה אלכסנדרוב זסלבסקי, בתו 
של אדמו”ר האמצעי.

בי’ באדר תשל”ב - הודפס הגליון הראשון של אלגמיינר ז’ורנאל, 
על ידי קבוצת עסקנים חב”דיים ובראשם העורך הרב גרשון בער 

ג’ייקובסון.
בי”א באדר תקפ”ג - נפטר רבי מרדכי פוזנר, אחיו של אדמו”ר הזקן.

בי”ב באדר ב’ תשי”ט - נולד ר’ אברהם שבתי פרידמן )אברהם פריד(, 
זמר חב”די.

בי”ג באדר ב’ תשל”ו - נפטר ר’ הענדל פוטרפס )ליברמן(, צייר חסידי 
בעל שם.

בי”ג באדר ב’ תשנ”ז - נפטר ר’ אליעזר ננס, מחסידי חב”ד בירושלים, 
ריצה 20 שנה בסיביר ב’עוון’ הפצת היהדות. בי”ד באדר ב’ תרמ”ט - 
הרב אברהם פריז, מחלוצי הפצת מעיינות החסידות בארצות הברית, 

בא כוח המל”ח ומבקר מוסדות חב”ד בארץ הקודש נולד.
בט”ו באדר תשי”ג - בעת התוועדות חג הפורים הרבי סיפר סיפור 

תמוה, שהתברר כפעולה רוחנית להריגת צורר היהודים סטאלין.

תאריכים יהודיים בשבוע הקרוב
בט’ באדר ד’תתקע”ז - רבי יהודה החסיד מרגנסבורג-גרמניה, נפטר

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.

בי”ג באדר ג’ת”ה - היהודים נקהלו לעמוד נגד שונאיהם בכל מדינות 
אחשוורוש.

בי”ד באדר ג’ת”ה - יהודי שושן נקהלו ונצחו את אויביהם בשושן.
בט”ו באדר ב’ רנ”ב - המלכה איזבלה מכריחה את יהודי ספרד להמיר את 

דתם לנצרות או לעמוד בפני גירוש.
בט”ז באדר  - ביום זה החלה בנייתם של חומות ירושלים על ידי עולי ‘שיבת 

ציון’, בהנהגת עזרא ונחמיה.
בט”ז באדר תשנ”ו - רבי פנחס מנחם אלתר, האדמו”ר מגור )ה”פני מנחם”(, 

נפטר.


