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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 מארחאורח או |  ויקהלפרשת 
 פנמה בוקאסד "הרב יריב קליין בית חבבאדיבות 

לבנות לו מקום  מאיתנומבקש ' ה. פרשתנו מסופר על בניית המשכן במדבר

לנו את המשכן  היה,אלינויפה ומכובד שבו הוא יוכל להתגלות ולהתחבר 

 .ואחריו את בתי המקדש שבירושלים, בתקופת המדבר

בין היה ההבדל באופי מה ; מתבקשת השאלה.. מאיתנואך לצערנו הם נלקחו 

  ?!?למקדש שבירושליםבמדבר המשכן 

 ..לכל אחד מהם היה יתרון וחסרון-מסביר הרבי

  .ה"היינו כמו אורחים של הקב-בתקופת המשכן

היתרון  . איתנוהבגדים גדלו , מים מבאר מרים, קיבלנו את לחם המן מהשמיים

 ,זאתלעומת .. "( ה)באורחים הוא הכרת התודה כלפי המארח 

  הקמנו,ישראליישבנו את ארץ . 'אנחנו היינו המארחים של ה-בתקופת המקדש

מכל העולם הגיעו לראות את יופייה של ממלכת  , טובה כלכלכה ייצרנו,צבא

 ..במארחים הוא תחושת האחריות והעשייההיתרון   .שלמה ועם ישראל

 שמביאיםהם רק נהנים ממה , לא פעילים ויוצרים  באורחים זה שהם החסרון

כאשר   כ'בדבמארחים הוא תחושת הכבוד והגאווה שמגיעה  והחסרון. להם

גם את המשכן וגם את המקדש כי משהו   מאיתנולקח ' ה, לכן  ..עושים ויוצרים

 .אנחנו צריכים לחיות ולחוות את שתי המצבים ביחדהיום .. היה חסר בהם

תודה על מה  להוכיררק , בעולם היפה הזה' אורחים'לקום בבוקר ולהרגיש כ 

להיות פעילים יוצרים ואחראיים ' מארחים'ותיכף אחרי זה לעבור למצב . שיש

נזכה לקבל את בית המקדש השלישי במהרה בימינו  ככה   .על העולם שלנו

 .אמן

 !עכשיו גאולה 

 שבת שלום

 במשפחת השליחים



 ה/ראיון שליח

 (9)הכהן מענדלמנחם 

 .ניו זילנד, אוקלנד

 מזרחה בנים -לומד בכיתה ד

 

 

 ?איך אתם מסתדרים עם כשרות -

לאוסטרליה ומביא מוצרים ( לפעמים אפילו יותר)אבא טס פעם בחצי שנה 

 .ממתקים: למשל. כשרים

 

 ?ויש לכם שם בחורים שעוזרים בפעילות-

למשל בכל מיני מבצעים של . לפעמים מגיעים זוג או תמימים לעזור לנו

 .הם גם מלמדים את המשפחה שלנו. הרבי ופעילויות

 

 ?מה הפעילות משיח וגאולה אצלכם --

יש לנו פעילות צבאות השם כל יום חמישי לילדים מהקהילה שאנחנו 

  האמיתיתועל הגאולה  המבצועיםמפעילים ואנחנו מספרים להם על עשרת 

 .והשלימה

 .אנחנו מדברים עם מטיילים על גאולה ומשיח

 

 החלק שלך בשליחות -

להגיד דברי תורה בשבת  ', לקרב את הילדים ולעשות מועדוני צבאות ה

 .למטיילים ולקהילה

 

 מקרה מיוחד/סיפור-

הוא היה פה שנה  . היה פה ישראלי אחד שבא לפה לא כשומר תורה ומצוות

ה "ב. בשנה הזאת אני התמקדתי עליו לקרב אותו ליהדות בחזרה. שלמה

 .שומר שבת והולך לשמוע שיעורי תורה כל שבוע, עכשיו הוא מניח תפילין

 שלום לילדים שקוראים את העלון
 אם אתם חושבים שצריך להוסיף

 :עוד מדור תשלחו את המדור לאימייל
@gmail.com770chavuratshamash 



 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק

 ________אסור להבעיר אותה בשבת א

 ___________כך נקראים בגדיו של הארון  ב

 ____________על כל אחת כזאת ניתן מחצית השקל ג

 ______________למרוח על המשקופים  י מצווים''בנ ד

 ______________הפרשיות הפרשייה האחרונה מארבעת ה

 ____________חלק מהחצר ,עשויים כסף ו

 _____________צריך להיות השה התמים ז

 ____________מסביב למשכן ח

 ______________שמוזכר הרבה בפרשות  תכשיט ט

 ___________החושן אחת מאבני י

 _______________איש אל אחיו פניהם כ

 ______________נמצא על השולחן ל

 ____________________מקשה אחת עשוייה מ

 ________________תרמו את אבני השוהם נ

 _______________אחת מאבני החושן ס

 _______________מחיה זו עשו יריעות לאהל על המשכן ע

 _____________המנורה היה על קני פ

 ______________הבשר שיאכל צריך להיות צ

 _____________על מזבח הזהב הוקטרה ק

 _____________________היו על שולי המעיל ר

 _________________לא ימצע שבעת ימים ש

 ___________________________שני חומרים לבגדי  השרד ת



 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק

 שמחת הגאולה
.  דלקנכנס לתחנת  ש"בני

 " ?אשראי: "המתדלק

 "אשריך: "ש"הבני



 צעירים כשרונותמדור 

 

 

 

 

 

 

 

 סיפור חסידי
 

היה גאון מופלג  ין'מוולוז זלמרבי 

ומעולם לא דיבר  , וצדיק תמים

פעם חזר . סרה נגד אדם מישראל

,  מביתו בערב שבת מבית המרחץ

: שאלתו אשתו. ללא כתונת לגופו

השיב רבי  ? "היכן הכתונת שלך"

אחד מן האנשים בבית  : זלמן

החליף את כותנתו  , המרחץ

היכן  , אם כן. "בכתונת שלי

הכתונת של האיש שהחליף 

כנראה : "השיב רבי זלמן? "אתך

שהוא שכח להניח את הכתונת 

 ".שלו


