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דבר תורה על פרשת השבוע

פרשתנו מתחילה לספר על יציאת עם 
ישראל ממצרים, בהנהגתו של משה 

רבנו.
משה רבנו, מקבל תפקיד מהחשובים 

ביותר בהיסטוריה,לגאול את עם 
ישראל ממצרים; עם שבור, רצוץ 

וכאוב, עם שאיבד כל תקווה מול פרעה 
מלך מצרים הרשע והאכזר, על משה 

רבנו מוטלת המשימה לשכנע את 
פרעה, לשחרר מיליוני עבדים יהודים, 
ובהמשך להכין את עם ישראל לקראת 

שחרורם מעבדות לחירות.
‘בעיה קטנה’ בסיפור, משה רבנו 

הגדול,  היה מגמגם
נשאלת השאלה:

איך יתכן שמנהיג כזה גדול, שצריך 
לגאול עם שלם מעבדות, לנאום 

ולהפיח רוח תקווה חזקה ואיתנה בעמו, 
סובל מבעיית גמגום??
התשובה היא מדהימה;

כח ואומץ אמיתיים שואבים מהאישיות 
הפנימית.

דיבור רהוט, מרשים וסוחף, טוב 
למסיבת עיתונאים ותו לא..

עם במשבר, מצפה וצריך אישיות 
קורנת

ומאירה מבפנים.
רק מנהיג כזה, מנהיג שמלא באמונה 
בעמו, מלא באהבה ונתינה מבפנים, 
יכול להושיע ולחלץ מהייאוש הגדול.

כל אחד צריך להיות מנהיג/ה של אור 
לסביבתו, משפחתו וחבריו, לכל אחד 
מאיתנו יש את הגמגום שלו )החולשות 

שלו(, אך לא ניפול ונתייאש בגלל 
חולשות אלו.

אנו צריכים להמשיך להאיר ולהנהיג 

מתוך הטוב והאור הייחודי שיש בנו.

שבת שלום!

פרשת וארא | כל אחד מג...מגמגם, כל אחד מננ...היג

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

לחייל בצבאות השם שלום דובער אדרעי לרגל יום הולדתו בתאריך ה’ שבט!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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סיפור מבית חב”ד
לאהוב ולהאהיב

אחד התלמידים של “ המלמד רבי אברהם״ היה בני הרב שלום בער שיחי ‘ , שהיה אז 
בן 3. ר׳ אברהם לימד אותו את האותיות והניקוד . חלפו שנתיים ובני למד בתלמוד 

תורה במגדל העמק וכבר ידע להתפלל מתוך הסידור את כל ברכות השחר . יום אחד 
נפגשנו שוב , רבי אברהם , שלום בער בן החמש ואנוכי . הזכרתי לרב דונין שהילד היה 

פעם תלמיד שלו . הרב התפנה מיד מכל עיסוקיו והתחיל לשוחח בחביבות עם הילד 
הרך . הוא לקח לידו את ספר “ המסורת “ פתח אותו בעמוד של המילים הקלות ביותר 

) בנה , קנה , הלך ( ושאל את הילד אם הוא יכול לקרוא את המילים הללו . זה היה 
קל , והילד קרא במהירות וברהיטות את כל המילים . תמורת זאת קיבל ממורו ורבו 

מחמאות נלהבות , צביטה בלחי וטפיחה על השכם . קצת התפלאתי באותו רגע : “ רבי 
אברהם “ , פניתי אליו בלחש , “ מדוע אתה שואל אותו על המילים הקלות האלו ? הוא 
כבר מזמן קורא תפילות שלימות בסידור “ ! הרב דונין משך אותי מעט הצידה , שהילד 

לא ישמע , ואמר לי כך : ״מה אתה חושב , שאני לא יודע ? אתה חושב שאני צריך 
לבחון אותו ? אני רק רוצה לתת לו תחושה של הצלחה . לתת לו הרגשה שהוא קורא 
מצויין , מהר ובקלות את מה שאני מבקש ממנו , ולכן בחרתי דווקא את השורה הכי 

קלה בשבילו “ ... כך למדתי עוד פרק באהבת ישראל , ממורה וותיק וחכם , איך לעודד 
ולהאהיב את הלימוד על ילד קטן ורך . אוי ! מי יתן לנו תמורתו !

הסיפור מובן מספר סיפורים מבית חב”ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

היות והילד בטבעו 
רוצה לשחק בכדור, 

יש להסביר לו ולפעול 
עליו, שמשחק הכדור 

גופא – יהיה ‘לשם 
שמים’. וההסבר, 

שיש לומר לילד, הוא, 
שבכדי שהוא יוכל 

אחר כך ללמוד תורה 
טוב יותר, צריכה 
להיות התעמלות 
הגוף, והוא צריך 

‘להתרוצץ’.

הפתגם 
החסידי
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שעשועונים - חידון א’ ב’
יָה______________________________________________ ִאּבֶ א. ָעְמָדה ּבְ

ֶדה – ָאָדם,  ּשָׂ ר ּבַ ל ֲאׁשֶ ָתה ֶאת ּכָ ִהּכְ ה ׁשֶ ּכָ ב. ַהּמַ
ַחי ְוצֹוֵמַח.__________________________________________

ֵני ֵלִוי_______________________________________________ ג. ּבְ

אּו ַעל  ּבָ ּכֹות ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה ְמ-10 ַהּמַ ּכָ ד. ַהּמַ
ִמְצַרִים___________________________________________

לּו____________________________________ ּלְ ה. ִהְתּפַ

ן ּפֹוְתחֹות  ּלָ ה, ּכֻ ֻאּלָ ע ְלׁשֹונֹות ּגְ ו. ַאְרּבַ
בו”ו____________________________________________

ִניָּה  ְ ל ֶאָחד ִמְבֵני ְקָהת – ָהאֹות ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ז. ׁשְ
מֹו ז’ )ֹלא ָהִראׁשֹוָנה!(.________________________________________ ל ׁשְ ׁשֶ

ל ְראּוֵבן___________________________________ כֹורֹו ׁשֶ נֹו ּבְ ח. ּבְ

ט. ֲעַדִין ֹלא_________________________________________

ה ֶאת ּדֹוָדתֹו___________________________________ ָ א ָלִאּשׁ י. ַעְמָרם ָנׂשָ

ן_____________________________________ ְרֹעה ַעְקׁשָ כ. ּפַ

ְרׁשֹון___________________________ ֵני ּגֵ ל. ּבְ

מ. ְמָסֵרב___________________________________________

ָרֵאל___________________________________ נ. ַזֲעַקת ַעם ִיׂשְ

ֵני  רּוךְ הּוא ַמְבִטיַח ְלהֹוִציא ֶאת ּבְ דֹוׁש ּבָ ס. ַהּקָ
ַחת _____________________________ __________________________________ ָרֵאל ִמּתַ ִיׂשְ

ם_________________________________ ע. ְמַגְמּגֵ

ן ַאֲהֹרן__________________________________________ ל ֶאְלָעָזר ּבֶ נֹו ׁשֶ פ. ּבְ

ִניָּה_______________________________________ ְ ה ַהּשׁ ּכָ צ. ַהּמַ

ֵאׁש ּוב__________________________ ָרד ָהְיָתה ְמֻלּוָה ּבְ ת ַהּבָ ק. ַמּכַ

י  יק, וֲַאִני ְוַעּמִ ּדִ ם ַהּצַ ֵ ְרֹעה מֹוָדה: ַהּשׁ ר. ּפַ
ָה____________________

ְר ר ֶאל ּפַ ּבֵ ּדִ ׁשֶ ה ּכְ ִנים ָהָיה ֹמׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ן ּכַ ש. ּבֶ
ֹעה?___________________________________

ה ִלְפֵני  ּטֶ ִליךְ ֶאת ַהּמַ ר ַאֲהֹרן ִהׁשְ ֲאׁשֶ ת. ּכַ
ה ָהַפךְ ל________________________________)לפי פשט( ּטֶ ְרֹעה, ַהּמַ ּפַ

בדיחה :(
יהודי עשיר קנה בית מדהים בבוורלי הילס, קליפורניה ושכר מעצב פנים מקומי. 

לאחר שביתו היה מוכן, נזכר בעל הבית ששכח להתקין מזוזות בדלתות. הוא נסע העירה, קנה 50 מזוזות מאד 
מהודרות ובקש ממעצב הפנים שיתקין כל אחת מהן בצדה הימני של כל אחת מדלתות הבית פרט לדלתות 

השירותים.
הוא הלך מביתו קצת מודאג פן יפגע המעצב בצבע הטרי או שלא יתקין אותן כהלכה.

אך בשובו הביתה אחרי שעות אחדות הוא נוכח שהמשימה בוצעה לשביעות רצונו המלאה ולכן שלם את שכר 
המעצב ברוחב לב והודה לו בחום. ממש לפני צאתו מהבית, אמר המעצב לעבר בעל הבית: אני ממש שמח על 

שאתה מרוצה מעבודתי. אגב, הוצאתי את תעודות האחריות)קלף המזוזה...( מכל אחת מהן והנחתי אותן על 
השולחן בסלון...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תפזורת
רשימת מילים 

1. סוסים, גמלים

2. אלישבע

3. שבע מכות

4. פינחס

5. דם, צפרדע, כינים, 

ערוב, דבר, שחין, ברד,

6. יאור

7. תנין

8. גושן

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 :(
הלכו הכומר 
ורבי יהונתן 

אייבשיץ 
יחד. והנה 

שלט בפתח 
גן ציבורי. 
הכניסה 
ליהודים 
ולכלבים 
אסורה. 
הביט 

הכומר 
בשלט 
וברבי 
יהונתן 

וצחק.. השיב 
רבי יהונתן: 
כאן לשננו 
אין כניסה 

בא ונמשיך 
לכוון אחר...

חידתמונה

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
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