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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 *גדול וקטן*| פרשת ויקרא 
 פנמה בוקאסד "הרב יריב קליין בית חבבאדיבות 

 ".אל משה* ויקרא" *פרשתנו פותחת בפסוק 

היא קטנה יותר באופן ניכר משאר  * 'א*זאת הפעם היחידה בתורה שהאות 

הקטנה את הענווה  * 'א*חכמינו לימדו שהתורה מרמזת ב , האותיות שבמילה

לעומת זאת בתחילת  . והרגשת הפשטות המיוחדת שהייתה למשה רבינו

של אדם * 'א*התורה מסופר על אדם הראשון ושם בפעם היחידה בתורה ה 

היא גדולה באופן משמעותי מה שמסמל את הגדולה העצומה שהייתה לאדם  

 .הראשון בעולם

כמו אדם הראשון או כמו ! ?איך צריך לנהוג בחיים אז ; מתבקשת השאלה 

האמת נמצאת בשילוב של  -הרבימסביר ! ?גדולה * 'א*קטנה או * 'א*? משה 

ואת מעלותיו המיוחדות   גדולותואדם בעולם צריך לדעת את כל ! שניהם יחד 

מיוחד ייחודי וראשון  . והייחודיות ואף להרגיש עצמו כמו האדם הראשון בעולם

ויחד עם זאת להיות כמו משה רבינו שידע את גדולתו אך תמיד  !! מסוגי בעולם 

הרגיש שכל מה שיש לו זה מתנה מהשם שנועדה להוסיף טוב ואור לעולם 

 !ולסביבה ולא לשם אינטרסים אישיים בלבד 

הרגשת ייחודיות וגדולה יחד עם הכרת טובה לבורא העולם וידיעה ברורה , ולכן

של מטרתנו בעולם שכל מה שיש לנו זה כדי להיטיב לאחרים זהו השלמות  

 ! האמיתית

 !עכשיו גאולה 

 שבת שלום

 במשפחת השליחים
 ניסן' ליום הולדתה י טוויללחיילת חנה 



 ה/ראיון שליח

 (10)ברוד מושקאחיה 

 .מקסיקו, פלאיה

 בנות אמריקה' לומדת בכיתה ד

 

 

 ?איך אתם מסתדרים עם כשרות -

יש לנו כאן מסעדות כשרות בחנות יש הרבה דברים כשרים וחלב ובשר אנחנו  

 מזמינים ממקסיקו סיטי שזה מקום קרוב אלינו

 

 ?מה הפעילות משיח וגאולה אצלכם --

   חבדיש פה גן מקווה לבנות ויש לנו פה בית 

 

 החלק שלך בשליחות -

 ולקרב מטיילות   חבדלעזור בגן ובבית 

 

 מקרה מיוחד/סיפור-

נסעתי לחברות לשבת ופגשתי שמה מטיילת הזמנתי אותה למסיבת פורים   

 היא הסכימה למרות שהיה לה טיול  בפורים חבדבבית 

 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



 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק

 שמחת הגאולה
 אמאפעם אחת ילד שואל את 

לתותים יש , אמא: "שלו

לא : "אומרת לו  האמא" ?רגליים

אז " ?למה אתה שואל, חמוד

שוב ! אוף: "הילד אומר בכעס

 ."אכלתי חיפושית



 צעירים כשרונותמדור 

 

 

 

 

 

 

 

 סיפור חסידי
 

היה צדיק   מסטריקוברבי פישל 

.  שלא הכיר בצורת מטבע, תמים

(  מטבע בעל ערך רב)לאדום זהב 

כשהיו . היה קורא פרוטה אדומה

חסידים באים אליו עם פדיונות  

היה מבקש מהם , ופתקאות בידם

.  שיתנו לו פרוטות אדומות

החסידים שידעו שהצדיק אינו  

התפלאו , מבין בערך המטבעות

מדוע מבקש אתה , רבנו: "ושאלו

?  "האדום הזה-דווקא מן האדום

מפני שראיתי  : "השיב הרבי

שהעניים אוהבים דווקא מטבעות 

 ".בצבע זה


