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וא� כ� , "ג� אנחנו ג� אשר נמצא הגביע בידו לאדוני
שהסכימו לזה ושיהיה ג� בנימי� עמה� עבדי� ליוס� 

והתחרטו  כשיו ששינו דעת�כ מה השתנה ע"א, הצדיק

  .מהכל וניגשו למלחמה
צרי� ביאור שרואי� שג� בנימי� סבל עמה� מכל העני� ג� 

  .הזה שהאשימו אותו וחזרו בה� מהכל וניגשו למלחמה
ב שרואי� כי א� בנימי� סבל עמה� מכל העני� הזה "צג� 

שהאשימו אותו בגניבה ואחיו כעסו עליו עד שרצו להרגו 

הרי כל זה היה ' ולכאו. רצה לקחתו לעבד חו של יוס�יושל
כדי לכפר לה� על המכירה שמכרו את יוס� וכיו� שבנימי� 

  .כ למה סבל עמה� כא�"לא השתת� במכירה א
כ "ה עמה� מכל העני� וכמש"ב למה סבל יעקב אע"צוכ� 

' למה הרעות� לי להגיד לאיש וכו ל"ויחרדו המה ואביה� וא

ולא יתכ� שיסבלו בלי והרי ג� הוא לא השתת� במכירה 
וביארו , אמת צדקו יחדיו' שמגיע� זה שהרי איתא משפטי ה

ז יצטער חבירו שלא "בזה שא� מענישי� אחד שחטא ועיד
חטא עמו אי� זה אלא שג� לחבירו הגיע זה הצער מאיזה 
סיבה ולולי זה לא יתכ� שיסבול שהרי ג� עליו נאמר אי� 

ו כל התוצאות היינ 'צדקו יחדיו'בלא חטא וזהו ש יסורי�
דאגה בלב איש ' שיוצאי� מזה יחדיו כול� צודקי� ולכ� אי

לאחרי� כי א� לאחרי� לא מגיע להצטער עמו אז  ישיחנה
כ שיסתלק זה הצער א� ממנו כדי שלא יסבול עמו חבירו "ע
ה ובנימי� שלא השתתפו "כ למה סבלו ש� ג� יעקב אע"וא

  .במכירה
וירא את " פ"ב שהנה עה"ג� במכירה עצמה צואמנ� 

י "פירש, "ותחי רוח יעקב אביה� העגלות אשר שלח יוס�
סימ� שלח לו שהיו עוסקי� בפרשת עגלה ערופה בעת 

ב שהרי "כ צ"וא, שנפרד ממנו ושלחו לראות שלו� אחיו
כ ויגער "יעקב אבינו ידע שאחיו אינ� בלב של� עמו וכמש

כ למה שלחו אליה� "בו אביו עבור שלא יקנאו בו אחיו וא
וא� משו� שסבר , למקו� סכנה' לכאו רי הוא שולחווה

כ "כ למה באמת ניזוק אח"ששלוחי מצוה אינ� ניזוקי� א

  .יוס� ונמכר למצרי�
ת ואי� אד� מישראל "שאכ� ודאי שהכל מדוקדק מהשיל "וי

וג� האחי� הקדושי� , במשהו' מצטער יותר מהמגיעו אפי
ד שכל שאי� לנו שו� השגה בה� בעצמ� היו מתבונני� תמי

ת בהשגחה פרטית ועלינו "הוא מהשי מה שקורה לה�

ת בכל "ללמוד מה� אי� שצרי� לראות ההשגחה מהשי
' דברינו ומקרינו וכמו שתיכ� שראו שהול� שלא כשורה אפי
שלא הבינו בדיוק מה קורה ומה רוצי� מה� ומה רוצה יוס� 
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        ב''תשע טבת' ה

  ו"גליו� תקמ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        ויגשויגשויגשויגשפרשת פרשת פרשת פרשת 

  א"ויגש תשעק פרשת "מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא 
  )יח, מד(' עבד� דבר באזני וכו

איתא שניגש לפיוס תפילה ל "ובחז
תא פשטי� עד אי� ובתורה אי ומלחמה

 .אי� לנו שו� השגה' סו� ובשבטי� הק
לכאורה צרי� ביאור דהקשו המפרשי� 

שהרי בסו� הפרשה הקודמת אמר 

הננו עבדי� "יהודה וכל האחי� עמו 

ז "מה� ומה מעלילי� עליה� עכ

אבל אשמי� אנחנו "אמרו תיכ� 
ס� בהתחננו אלינו נו צרת יושראי

וא� ראוב� אמר , "ולא שמענו לו
הלא אמרתי לכ� אל "לה� 

תחטאו בילד ועתה דמו הנה 

וא� יוס� כיו� בכל , "נדרש
כדי לכפר עליה�  הפרשה הזו

כה אמר בנ� יוס� שמני אלקי� לאדו� 
  )ט, מה( לכל מצרי�

שהוא  יוס�כה אמר בנ� ש "מד "יל
�לאיזה סיבה אמר יוס� , ללא צור

ולמה ' וגושמני שיגידו לאביו בשמו 
לא די בזה שיגידו לאביו אי� שה� 
, בעצמ� ראו שיוס� מושל על מצרי�
ולמאי נצר� השליחות שיגידו בשמו 

וכשנדייק בהמש� ', שמני וגו
כשבני יעקב באו אל , הכתובי�

לא , אביה� ואמרו לו עוד יוס� חי
ש� שעשו השליחות של יוס� מוזכר 

אלא משמע שאמרו , לאמר בשמו
עוד יוס� חי וכי הוא מושל , מעצמ�

  .בכל אר, מצרי�
כשנדייק עוד שבני יעקב אמרו ל "וי

לו עוד יוס� חי ויעקב אמר עוד יוס� 
, מה רצה בזה, הוסי� לומר בני, בני חי

ויפג לבו כי לא "עוד נדייק בפסוק 
אליו  ולאחר שוידברו, "האמי� לה�

את כל דברי יוס� אשר דבר אליה� 
משמע , כתיב ותחי רוח יעקב' וגו

ולכאורה מה , שעכשיו האמי� לה�
הוסיפו בדברי� שהביאוהו לידי 

י כתב שאמרו "ורש, אמונה שיוס� חי
ליעקב הסימ� שמסר לה� יוס� 

שלמד עמו פרשת , להעביר לאביו
א� עדיי� , עגלה ערופה כשנפרד ממנו

ל דברי יוס� אשר ב הלשו� את כ"צ
היה לו , מהו את כל דברי יוס�, דבר

עוד יש , לומר את דברי יוס� ותו לא
, לדייק במה שאמרו עוד יוס� חי

 באר מי� חיי�ק "והקשה בספה
שלשו� עוד חי שיי� לומר על זק� 
שחושבי� עליו שמא מת ובאי� 

ז שיי� לומר הנה "ע, לבשר שעדיי� חי
לא  אבל על צעיר לימי�, עוד חי הוא

שיי� הלשו� הזה אלא אומרי� הנה 
  .הוא חי

ק מרוזי� "הרהמ שנאמר מ"עפיל "וי
פ כה אמר בנ� יוס� שמני "א עה"זיע

ולכאורה , אלקי� לאדו� לכל מצרי�
וכי מה חשיבות היא ליעקב אבינו 
שבנו מושל במצרי� ערות האר, וכי 
לזה היתה ציפייתו ורצונו ומהו 
הבשורה הטובה ששלח יוס� לבשר 

 כה"א� הפירוש היא , ביו בזהלא
הכוונה על השכינה הנקראת " אמר
שהשכינה מכרזת ואומרת כי , כה
ש� ופרס� " בנ� יוס� שמני אלקי�"

וזהו , את אלוקותי בכל מצרי�
בשורה טובה ומשמחת ליעקב שבנו 
עומד בצדקו באשר הוא ש� 

מדוייק ' ד הק"ולפי. ד"עכ, במצרי�
, ש כה אמר בנ� יוס�"שפיר מ

  .ונה על השכינהשהכו
ל מה שאמרו ליעקב עוד "יז "ולפי

ו לסבול משהו אחר עבור מה שעשו לו "שלא יצטרכו ח
וכמו שידוע , שא� יש עונש למטה אי� עונש למעלה

ות היו גילגול של אחי יוס� לכפר שעשרת הרוגי מלכ
כ וכיפר "כ הג� שציער אות� יוס� כ"א, על מכירתו
כ לולי שעשה זה "א, בהריגת� כ"ז נענשו אח"עליה� עכ

ולכ� עשה כל זה , מי יודע מה היו סובלי� עוד חלילה
ו שהרי "לטובת� ולא מתו� רצו� עצמי להעניש� ח

 ק שבעצמו לא יכול להתאפק מלבכות"איתא בתוה
עליה� כשראה גודל צער� ומה שהוא מביא עליה� 

ולכ� , והצטער בצער� יחד עמה� ועשה זה רק לטובת�
 ל"הביא עליה� כאלו דברי� וכמו שהאריכו חז

מה� אז שאג וצעק במדרשי� שכשלקח את שמעו� 

כ עד שנשמע בכל מצרי� וג� פרעה נפל "שמעו� כ
ה גיבורי� עצומי� ואז שלח -מכסאו כי היו שבטי ק

יוס� את מנשה והכה את שמעו� וכיו� שא� מנשה היה 
שהשבטי� לא ' ממשפחת� לכ� היה גיבור כמות� ואפי

ז הרגיש "ידעו שיוס� אחיה� ומנשה ב� אחיה� עכ
שמעו� שמכה ניצחת כזו לא יתכ� אלא ממשפחת� 

ואמנ� לא אסרו אלא , 'די� רפיש מדבית אבא'ואמר 
וכשה�  כ הוציאו והאכילו והשקהו"לעיניה� אבל אח

המשיכו בדרכ� שוב מצאו הכס� באמתחת� ויחרדו 

ויצא לב� ושוב תיכ� ומיד עשו חשבו� הנפש ואמרו 
  .שהכל עבור המכירה

ז סברו שהוא "עכ שידעו שבנימי� לא השתת� בזהוהג� 
כ צדיקי� נתפסי� בעוו� הדור ואוי "סובל עמה� עדש

והג� , ולכ� הסכימו שכול� יהיו עבדי� ליוס�, לשכינו

כ לא היה במכירה ולמה זה יצטער הוא "ה ג"עקב אעשי
ז סברו שית� "עכ, י שה� יהיו עבדי� ויעזבוהו לבדו"ע

וג� יראה  לה� יוס� לעלות אליו לבקרו מפע� לפע�
כ ולכ� הסכימו להיות "כ לא יצטער כ"שבנימי� חי וא

כ "משא, כול� עבדי� ליוס� כדי לכפר על מכירתו

כשראו שרוצה יוס� לשלוח את כול� ולקחת רק את 
על כרח� שאי� זה עבור , בנימי� שלא היה במכירה

כ מעתה כבר ראו חובת� להלח� עמו "המכירה וא
 ויגש אליו יהודהולהוציא את בנימי� ממנו ולכ� זהו 

לפיוס תפילה ומלחמה כי הוא נכנס לזה יותר מאחיו 
  .בוארוכמ

שהנה איתא שישב  בנימי�עמה� הטע� שסבל ובאמת 
בנימי� אצל יוס� וגילה לו שהוא יוס� אלא שאסר עליו 

ה ידע מהמכירה "זה לאחיו וכמו שיצחק אע לגלות
 'ב' המש� בעמ

 'ב' המש� בעמ
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        
רח בת שי נודע לה� שהוא יוס� והודיעה "לתיקונ� אז תומ

ע� ניגו� הכינור ושוב שבה  "עוד יוס� חי"ה "ליעקב אע אשר
ק והשראת השכינה שאינה שורה אלא מתו� "אליו רוה

ע�  ,שתמיד היה יעקב אבינו בשמחה ל"כי הג� שי, שמחה
זכו לזה וליהודי�  כל זה להשראת השכינה נצטר� טפי ועתה

  .ר"כ� תהיה לנו אכיה היתה אורה ושמחה וששו� ויקר
ד לשו� תפילה "ד ויגש הוא לשו� תפילה ולחד מ"לחד מוהנה 

ב דבשלמא פיוס ומלחמה זה מבואר כא� "או פיוס וצ
אבל לשו� תפילה היכ� מצינו כא� בכל מה , בהמש� הפסוקי�
  .שמבואר שניגש

קי� שהיו מדברי� דיבורי� שנראו ל לפי הידוע מצדי"יאלא 
אבל , ח"טי� ודברי חול או סת� שיחת חולי� של תושפ

� סודות ורמי נימיות� כיונו בזה ענייני� גבוהי�פב באמת
  .ותפלות מילי� לצד עילאה ימלל ויחודי�
עיני כל ל' כ ויבר� דוד את ה"ע מש"שפירשו צדיקי� זיוכמו 

לעיני הקהל היה נראה שהוא רק היינו ש, הקהל ויאמר דוד
ויאמר דוד דיבור ואמירה פשוטה אבל בפנימיות היה זה 

ה כא� שהיה נראה שמדבר "וממילא ה' ויבר� דוד את ה
יהודה אל יוס� לבדו כמבואר בפרשה אבל פנימיות הדברי� 

ל ויגש לשו� "ת ולכ� דרשו ז"היו מכווני� בתפילה להשי
  .תפילה
ירח� עלינו ועתה שאנו אחרי חנוכה ולפני פורי� ת "והשי

שנזכה כולנו לאור , שבשניה� עני� אור התורה וקבלת התורה
ת "נזכה כולנו לקבההתורה ואור חדש על ציו� תאיר ו

ז לא גילה מזה ליעקב משו� "ושיוס� חי ועכ
ת כי "שהחרימו השבטי� ושיתפו כביכול להשי

, יש כוח בידי הצדיקי� לתתא לפעול למעלה
ג� אסר יוס� על בנימי� מלגלות לאחיו  ז"ועד

שהוא יוס� והסביר לו אי� מכוו� בכל זה 
לטובת� לכ� הכניסו יוס� לבנימי� בתיקונ� של 

י� בנימי� לסבול עמה� כדי שיזכו אחיו ולכ� הסכ
היה  טע� שיעקב סבל מזה הג� שלאה, לתיקונ�
היה עליו טענה דקה מ� ' ז לכאו"עכד, במכירה

, י ששלח את יוס� אל אחיו"ע הדקה שהוא גר� לזה
שהג� שהוא שלחו כי סבר שאמנ� ה� כועסי� 
עליו אבל לא עד כדי כ� שירצו להרגו וסבר שמיקרי 

ולכ� אז  כ"י אינ� כועסי� ככא� לא שכיח היזיקא כ
כי  מהני זכות מצות כיבוד אב ששלחו להג� עליו

� ורק א� שכיח היזיקא אז שלוחי מצוה אינ� ניזוקי
עמו  ולכ� ג� לא חשש לסיי�, א לסמו� על זה"א

כי , בפרשת עגלה ערופה ולסיי� בדבר אחר טוב
כ אי� חילוק "אחר שסבר כי כא� המצוה תג� עליו א

במה שהוא מסיי� כי נר מצוה ותורה אור ולכ� 
�  .שלחו לאחיו כ

ולא הג� הזכות והשפיע , ז נסבב מכירתו"עידואכ� 
ולכ� היה , מפרשת עגלה ערופה סיו� לא נאות

ה שכיו� שידע שה� אינ� "טענה דקה על יעקב אע
בשלימות האחווה ע� יוס� לכ� היה עליו לברר טפי 

אי� זה מצב של שכיח היזיקא ועד כמה  א� אמנ�
ה� כועסי� עליו שכמו שהיתה המציאות באמת 

ולכ� ג� , וסבב המכירה נמצא ששלחו למקו� סכנה
נסבב שסבל ע� האחי� במה שהמציא לה� יוס� 

צרכו לסבול אבל כשנשל� מה שהו, לתיקונ�

ישמח השבורי לב וכל כלל ישראל ' וה, בשלימות
וית� , וישמור את כל ישראל בכל מקו� שה�, בפרטות

  .ג ונזכה לתשובה מאהבה"בני חיי ומזוני שפע רב ברו
  

  רוצה להשפיע עלינו תמידת "השי
צ בשמחה וטוב "חנוכה ופורי� ראוי לקיי� תומוזמ� 

ת רוצה להשפיע "שהשיבאמת ו .הכל יכול' לבב כי ה
ר "ס יותר משאנו רוצי� לקבל אלא שהיצה"כט לנו

וכיו� שמל� , ו"הלינקער מפריע וטוע� שלא מגיע ח
, במשפט יעמיד אר, לכ� צרי� להשתיק אותו וטענותיו

י שמלאכי מעלה וצדיקי "ת ע"ולכ� זהו שמחת השי
רבי לוי יצחק ק "ישראל מתתא ועילא כהרה

היה סניגור� של ישראל בחייו ש ע"זי יטשובדמבר
ובהאי עסיק אחרי פטירתו בההוא עלמא ודוחי� 

ר וטענותיו לפינות עד שהול� ונסת� ואז שמח "היצה
ת כביכול שיכול להשפיע לנו רחמי� וחסדי� "השי

ולגלות גודל אהבתו אלינו עמו ישראל וכיו� שצריכי� 
 זהג� בית קיבול לקבל השפע לכ� מתפללי� ג� על 

לקבל בה  ידשיהיה לה�  'אתה נות� יד לפושעי�'
  , ר"ושלא יקלקל זה היצה, השפע
ש "שאמר שלמד יר' הק ט"הבעש ממר�מסופר וכ� 

א הוא עסק "י מעשה שהיה כי פ"ר עצמו ע"מהיצה
לו בסודות התורה ורצה להוריד את שר התורה שיגלה 

אז , ר"ת ובטעות אירע שבא ש� היצה"אמיתות הד
ר "ברח יצה' וכשהזכיר ש� ה, אמר מר� פסוק אחד

, יראת שמי�' ט הק"ולכ� ש� למד הבעש, מרוב הפחד
לכ� , ש בלבד"ה אלא אוצר של יר"ל אי� לו להקב"וארז

ס אוי� א זיסע "ת שנינצל מכל ונזכה לכט"יעזור השי

    .אופ� אוי� אייביג

שיעקב היה בדר� ושיטה של יושב 
ולכ� לא לרוחו תהיה ישיבה , אוהלי�

והנה כי כ� יעקב , בעיר הבירה של מצרי�
' בשמעו כי יוס� פרס� אלקותו ית
במצרי� חשש מאד פ� השתמש יוס� 
בדר� המלחמה ע� הקליפה לצאת 

וא� כי , לרחובה של עיר ולגרש את הרע
מ לא זו היתה "מ, יש דר� מלחמה כזו

דרכו ותפקידו של יעקב אלא דרכו היתה 
, לישב באהלה של תורה ולהרבות האור
ויוס� שהיה זיו איקוני� שלו דומי� לשל 
יעקב הרי שג� דרכו ושיטתו של יוס� 

וחשש יעקב , צרי� שיהיה כשל יעקב
בא� יוס� לקח לו שיטה אחרת מי יודע 
א� לא נכשל בדרכו כי לא לו המלחמה 

" מושל"לכ� כשאמרו לו בניו שהוא ו, הזו
בכל מצרי� חשש יעקב מזה ולא רצה 

כי מושל הכוונה למי , להאמי� לזה
שמתפקידו לעקוב אחר הסרי� 
למשמעותו א� ה� מבצעי� את 

ומוכרח להימצא ביניה� , תפקיד�
ולא זאת היתה רצונו , ולהתערב עמה�
ולזה אמר וידברו אליו , ושיטתו של יעקב

הכוונה בזה שאמרו לו את , כל דברי יוס�

דייק , ויוס� אמר כי יאמרו לאביו כה אמר בנ� יוס�, לשו� יוס� בדיוק
לרמז לו בזה כי הוא בנו ודומה לו בדרכו , לומר בנ� יוס� ולא יוס� לבד

ובדר� שלו ש� ופרס� אלקותו במצרי� שלא הל� לרחובות , ושיטתו
כ מזריח "דה ועיהעיר ובשווקי� אלא יושב אוהלי� ועוסק בתורה ועבו

ולזאת אחר שאמרו לו את לשו� יוס� , אור אלקותו בליבות בני האד�
, רב עוד יוס� בני חיואמר , ותחי רוח יעקב, שהוא בנו והול� בשיטתו

שעתה ניתוס� על העוד חי שאמרו לו עוד תוספת , הכוונה רב עוד
  .שיוס� בני חי שהוא בני ומתנהג בדרכי ובשיטתי, קדושה
אשרי "א לפרש הפסוק "זיע החוזה מלובלי�ק של "ש בספה"נביא מ הזהובעני� 

וסיי� בלשו� רבי� , שהתחיל בלשו� יחיד לו ב�, "אד� עוז לו ב� מסילות בלבב�
שאינו צרי� שיהל� , א� הכוונה במי שמחזיר בני ישראל בתשובה, בלבב�

ת י קדוש"וע, אלא יעסוק בתורה בביתו, בשווקי� וברחובות להחזיר� בתשובה
, רוח ממרו� על האנשי� שיחזרו בתשובה שלימה' אור תורתו ישפיע שיערה ד
�ז לעמו ית�' ש ד"כמ, שעוסק בתורה שנקרא עוז, וזהו אשרי אד� עוז לו ב , עו

. ק"עכדה, כ גור� מסילות בלבב� של בעלי עבירה שיחזרו בתשובה שלימה"ועי
ק רבי "הרהומקובל בש� ] ש דברי� חריפי� בעני� זה"מק, מ' בזכרו� זאת פ' ועי[

  א שצוה לכתוב על מצבתו "זיע אהרו� מקארלי�
וכי יעלה , א"זיע א"ק ר"הרהואמר על כ� בנו , אל� בעלי תשובה' פשעשה 

אלא שישב , לא ולא, במחשבה שאבא עמד ברחובות ברלי� ועשה בעלי תשובה
ז האיר אור של קדושה "ועי, בביתו ועסק בתורה ועבודה בקדושה וטהרה

  .אל� אנשי� וגר� לה� בזה שיחזרו בתשובה' בות של פבלי
וישב ישראל באר, מצרי� באר, גש� ויאחזו "ל בסו� הפרשה בפסוק "יז "ועפי

וסיי� בלשו� , וכבר עמדו בזה שהתחיל בלשו� יחיד וישב, "בה ויפרו וירבו מאד
למה כפל לומר באר, מצרי� ' הק ח"אוהועוד דייק ב, רבי� ויאחזו ויפרו וירבו

שמכל אר, , י שישב יעקב באר, גש�"ל הכוונה שע"ל י"ולפי הנ, באר, גש�
ולכוונה זאת כפל לומר , �"ש הרמב"מצרי� בחר לו אר, גש� ולא בעיר הבירה כמ

וטעמו ונימוקו של יעקב כדי שיוכל לשבת באהלה של , באר, מצרי� באר, גש�
בקדושת אור ישיבתו זאת גר� שויאחזו בה שהיה לבני ישראל אחיזה , תורה

כי כשיתרבו ' ח הק"ש האוה"כמ, ז ויפרו וירבו מאד"ועי, תורתו של יעקב
 )א"ויגש תשע( .הנפשות יתרבו הנולדי�

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

        ''''אאאא' ' ' ' ש� מעמש� מעמש� מעמש� מעמהמהמהמהמ

        

ש "כי עוד לשו� ריבוי הוא כמ, יוס� חי כוונת� באמר� עוד
היינו , וכא� הכוונה שעוד יוס� חי, פ ויב� עליו עוד"י עה"רש

אלא שהוא חי בצדקתו , שלא רק שהוא חי בי� החיי�
, וביראתו שניתוס� אצלו מאז היפרדו מאביו וירד למצרי�

והנה הוא חי , עליו נסיונות קשי� ומרי� והתגבר עליה�ועבר 
שעלה , ת"בתוספת חיי� שיש בה� אהבה ויראה להשי

והוא הנקרא , ונתעלה בשני� האלו למעלות רמות ונשגבות
ועל כל זה נוס� אצלו קדושה שזכה , איש חי ורב פעלי�

ק מרוזי� "ש הרה"ה על כל מצרי� כמ"להאהיב שמו של הקב
נגד כל הריבויי� הללו אמרו בלשו� הזה עוד יוס� ולכ� כ, א"זיע
  .לשו� ריבוי ותוספת, חי

ל דהנה ביעקב כתיב ויעקב "י, ש כי לא האמי� לה�"מועל 
אמר  א"מ זיע"ק מר� הרמ"הרהז "ואא, איש ת� יושב אוהלי�

, ז"בקדשו לבאר העני� דאיתא שעשו פרכס לצאת לבית ע
' עי( י ירחי קד� ולכאורה על עובר במעי אמו כתיב מי יתננ

ותיר, , ז"ולמה רצה לצאת לע, ר"ואי� לו אז יצה:) נדה ל
ז היה בכדי לשבור "שבאמת מה שעשו רצה לצאת ליד בית ע

א "כי לכ� היה מיועד לתפקיד ללחו� נגד הסט, ז"ולעקור הע
שלא מילא , אלא שלבסו� יצא ממנו מה שיצא, והקליפה
ולעומת זה , ל"ז ר"עועוד יותר מכ� הל� בעצמו ועבד , תפקידו

י "וע, ה תפקידו היה לישב באהלה של תורה"יעקב אבינו ע
וממילא יסתלק , עסקו בתורה ובעבודה יתרבה האור והטוב

דרכי� במלחמה ' והשני תפקידי� האלו ה� ב, החוש� והרע
של מלחמה ישרה ע� החוש� לגרשו ' דר� א, נגד הקליפה

וש� ממילא של תוספת אור ובכ� הח' והדר� הב, ולבערו
א שזה תורת אמת "מ זיע"הרמ מר� רבינו ק"וסיי� הרה, נעל�

ש "ויש להסמי� לזה מ. ק"עכדה, א להבי� את זה"כי אחרת א
היה יוס� יודע באביו  ,"וישבת באר, גש�") יבפסוק (� "רמבה

על , שלא ירצה לעמוד באר, מצרי� אשר ש� הבירה למלכות
ש "והוא כמ .ל"עכ ,כ� שלח לו מעתה כי באר, גוש� יושיבנו

        
        ))))לדלדלדלד, , , , מדמדמדמד((((אי אעלה אל אבי והנער איננו אתי אי אעלה אל אבי והנער איננו אתי אי אעלה אל אבי והנער איננו אתי אי אעלה אל אבי והנער איננו אתי כי כי כי כי 
לרמז בזה שמוסב על ימי הנערות שני הבחרות יש יש יש יש 

של האד� שהיא היסוד והעיקר בשני ימי חיי 
והעבודה בעיד� ההיא היא המעולה , האיש היהודי

חלילה נתרשל  וא�וא�וא�וא�, ברת� יוהנעלה בעבודת הש
ונתבזבז ימי הנערות להבל ולריק הרי נפגמה 
שלימות נפשו ותכלית נשמתו השוקקת לחזור 

        . 'למקור חצבה זכה ונקי

 - כי אי אעלה אל אביכי אי אעלה אל אביכי אי אעלה אל אביכי אי אעלה אל אביוזהו וזהו וזהו וזהו 
היינו הנשמה זועקת באיזה פני� 

        והנער והנער והנער והנער , שבשמי� אל אביאל אביאל אביאל אביאחזור 

שהימי� האלו אי� בה�  -  אתיאתיאתיאתי    איננואיננואיננואיננו, הכוונה לימי הנערות    - - - - 
 ומרלה יש ז ובדרובדרובדרובדר. ת"מעשי� טובי� ועבודת השי חפ  של

כי ידע תדע כאשר לא  -  "פ� אראה ברע"המש הקרא 
סופ� שיבואו על , מנצלי� כראוי וכהוג� את ימי הנערות

ר "כי מקוד� היצה, עס ווערט שלעכט, עונש� ויראו ברע
        . בתוקפו

א בימי� אחרוני� לפני א בימי� אחרוני� לפני א בימי� אחרוני� לפני א בימי� אחרוני� לפני """"זה אמרה רבינו זיעזה אמרה רבינו זיעזה אמרה רבינו זיעזה אמרה רבינו זיעת ת ת ת """"דדדד[[[[
   ]]]]הסתלקותוהסתלקותוהסתלקותוהסתלקותו
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  תולדותיו
 ק"הרה לאביו השני כבן נולד יהושע רבי הקדוש הרב
 אמרי" ס"בעמח יקוב'דז ק"אבד ע"זי הורוביץ מאיר רבי
 הרב של בתו ה"ע דבורה מרת צ"הרבה ולאמו" נועם

 קלמן' ר הנקרא ל"ז ריינהולד קלמן קלונימוס' ר
 ק"הרה סבו בחיי ח"תר שנת פורים בשושן, ס'פיצאל

  .יקוב'מדז ע"זי אליעזר רבי
 ברבי נתקיים ידיע מקטפיה בוצין בוצין ל"חז מאמר
 בלתי כשרונות כבעל נתגלה בילדותו וכבר, יהושע
 ביותר ונדירה מהירה בתפיסה חונן הוא, רגילים
 זכרונו על נוסף וחריפות שנינות עמוקה הבנה בצירוף
 הקנו אלה כל, במגע אתו שבא כל את שהפליא העצום

  ".פלא ילד" של שם לו
  

  'הק זקינו בדרכי
 היה חסידיו שקהל לכך גרמו המיוחדת ודרכו עצמאותו

 ק"הרה השלשלת מייסד של כדרכו, ומיוחד נבחר קהל
 רךבד הנהגתו כל היתה, ע"זי מרופשיץ צבי נפתלי רבי

 בחכמה היו והליכותיו דרכיו כל, וההעלם ההסתר
 האדם יכול תמיד שלא" מחותם לפנים חותם" עילאה
  .הדברים את להבין הפשוט

 בערב, אחת בעיר לשבות ישועה העטרת נסע פעם
 אל ישועה העטרת ניגש, מנחה תפילת לפני קודש שבת

: ואמר, הציבור אל פנה הודו שהתחיל ולפני התיבה
 התיבה לפני עלי להתפלל מדוע, תיבדע נמלכתי"

, התיבה הוא לפני שיתפלל מוטב, ממני יצחק וההוא
  ". ממנו אצחק ואני
 הירוקה המרה לי מדוע שתצא, לא" :ואמר חזר ושוב
 ואז" מצחוק המרה הירוקה לו שתצא מוטב צחוק מרוב

  .'וגו טוב כי' לה הודו התחיל ואמר
 שמע א"זיע יקוב'מדז הורביץ לע'יהודה רבי ק"הרה

 אמר לו והלה, שם נוכח שהיה אחד מאיש עובדא זו
 מיד רציתי, אלו דברים שמעתי כאשר" :הלשון בזה

 בערב 'הודו' מתחילים ככה כי ,המדרש מבית לצאת
, הוא באשר יהודי כל זמן אשר שהוא, מנחה לפני שבת

 שהתביישתי אלא ,השבת קדושת הארת קצת מרגיש
 ומה ומה אומר, וצההח יצאתי לא ולכן, הציבור מפני
 אשר לא כזו' עשרה שמונה'תפילת  אז שמעתי, אדבר

 שלש זו תפילה אני מתפלל שהרי, מעולם שמעתי
 אומרים מה מעולם ידעתי זאת לא ובכל, פעמים ביום

 ואז, פעם אף במוחי נקלטו לא ותיבות התפילה, בה
 נחקקה אשר' עשרה שמונה'לשמוע תפילת  זכיתי

 לפני שהיה עוד למה לב שמתי שלא עד, בעצמותי
  ".מנחה תפילת

  
  ש"ישראל לאבשבמשיב 
 העטרת ק"הרה סיפר, השולחן עריכת באמצע פעם

  :הלשון בזה א"ישועה זיע
 אחד העוסק פועל וראיתי' ווין' בעיר פעם הייתי" 

שהוא  במה יש תועלת מה, אותו שאלתי, הרחוב בנקיון
 הם זה אחרי תיכף ממילא והלא, הרחוב את מנקה
 לא אם, הרב אדוני: "לי והשיב" לכלכים כבתחילהמת
 מגיע הלכלוך היה, זמן כמה כל את הרחוב מנקים היו

, יודל, ואמר לו, לאבי ניגש, שמה כן גם והתפלל ל"זצ משינאווא
, פיו את ינו פותחוא תכופות ברגלים שיושב, זה הוא רבי איזה
? בהשכמה התפלל ק כבר"שהרה, אבי לו יענה מה, החרסים ומונה
 כמו כדרכו ואמר ק"הרה עמד ,לקדושה ץ"הש כשהגיע כך אחר

 מחול יודל, לו ואמר לאבי ל"הנ החבר כ ניגש"אח, אומר היה שהוא
 שיח. (כזו קדושה לומר יכול אינו כראוי שאינו מתפלל מי, לי

  )זקנים
  

 חרונים וההסתלקותהאשנותיו 

 ימים ל אחר"זצ ישועה העטרת ק"הרה לחיי האחרונה בשנה
 הדמשק בעל רבי אליעזר ק"הרה ג"לב אמר ג"תרע דשנת הנוראים
 אויף האט'מ לאנג ווי, גוט נישט איז'ס ,ל'אליעזר", מוויזניץ אליעזר

 וועלט די, גוט נישט איז יעצט, גוט אונז געווען איז געהאקט אונז
 גוט נישט זיייער איז'ס, אונז אויף מבינים צו ווערן ויבןאנגעה האט

כל זמן שלא הביטו לעברינו היה , ל זה לא טוב כלל'בני אליעזר(
עכשיו שהעולם החל להביט עלינו כדי להיות מבינים , טוב לנו

  ).עלינו אין זה כלל טוב
 לחייו האחרונות בשנים .עולם לחיי נסתלק ההיא טבת בשנה א"ובי

 את לערוך יכול היה שלא והיו שבתות, והולך נחלש ק"היה הרה
 הרופאים יעצו האחרונה בשנה, בבית המדרש הקדוש שולחנו
 למרות, סירב הוא אולם המרפא יסע למעיינות ק"שהרה

 סירובו את נימק הוא, משפחתו בני של הפצרותיהם ובקשותיהם
 בשנתו לא רצה ע"זי נועם אמרי בעל הקדוש כי אביו באומרו
 שכידוע( לקארלסבאד ולנסוע הרופאים לעצת ונה לשמועהאחר
  ..)שם נפטר
 לא רוצה אני אבל", יקוב'לדז בחזרה להביאו לו הבטיח שהוא עד

  ..."בני על להכביד
 יום ועם כל חדשים כמה נמשכה ישועה העטרת ק"הרה חולשת
 יומו עד להנהגת חסידיו התמסר כולו זאת כל למרות, מצבו הורע

  .האחרון
 בשנת(הראשונה  העולם מודאג ממלחמת מאד היה אחרוןה בזמן
 תוצאות על לדבר והרבה ק מראש"הרה חזה שאותה) ד"תרע

  , העתיד לבוא החורבן ועל המלחמה
, חסידיו ומקורביו בפני לומר תורה חדל פטירתו לפני קצר וזמן

המשפחה  בני ,העולם מן הצדיק הסתלקות עניני על לדבר והרבה
 לבא" בבחינת אולם היה, המתקרב האסון את הרגישו והמקורבים

  .".גלי לא לפומיה
 חשכה השמש ג"תרע שנת טבת א"י ויגש פרשת קודש בשבת

 של שנתבקש לישיבה ק"ה הרה"ה, הקודש ארון ונשבה בצהרים
 ה"ס בן והוא, ובחירי החסידים משפחתו בבני מוקף כשהוא מעלה

   .שנה במותו
 רוב הסביבה ובראשם כלמ חסידים רבבות ובאו נתקבצו למחרתו
 ויבכו, כבודו האחרון לו לחלוק אשר באו ופולין גליציא י"אדמור

י "ע האהל בתוך ונטמן .'ה שרף אשר השריפה את ישראל בית כל
  ..ע"זי נועם אמרי בעל' הק אביו

*  
 חולה ושכב אז היה ל"זצ מציעשינוב בער ישכר שמחה' ר ק"הרה

שנים  כמה חולה והיה ד"שנת תרע טבת' בכ נסתלק הוא( במיטתו
עכשיו הכריזו , ואמר מציעשינוב ק"הרה התעורר פתאום) מקודם

' ר ק"את הרה לשמוע יתקבצו עדן בגן הצדיקים שכל במרומים
 )ג"ח זקנים שיח. (שבת מקבל יקוב'מדז לע'יהושע

 

 על בידו והראה, "למעלה מהראש עד כבר
  , מראשו למעלה
 אדם התשובה אחרי אם כי גם מובן והנמשל

, תמיד אל בוראו מלשוב יפסיק לא, לסורו חוזר
  .ראש למעלה עד עוונותיו יגיעו, כן לא אם כי

 העטרת אמר, השולחן עריכת באמצע פעם
  :בלשון קדשו ישועה

 לי ממון נותנים, אלי הבאים האנשים מדוע" 
 נותנים משינאווא ק"הרה אל ואילו הנוסעים, רב
פי  על יובן אולם הדבר, פרוטות כמה רק לו

  . דהוי עובדא
 שם וראיתי 'ווין' בעיר הייתי פעם כי, והיא

 מדוע, שאלתי, חובבר עומדת אנשים של קבוצה
 בית שם נמצא כי, לי וענו, שם הם עומדים

 הם מדוע כן אם ,ושאלתי חזרתי, תיאטרון
 כי לי וענו, לפנים נכנסים ולא ברחוב עומדים

 משחק איזה, המודעות לוח על הם מתבוננים
 משחק איזה אני גם בקשתי לדעת, היום יציגו
 את משחק היום יציגו כי, לי ואמרו, היום יציגו

 מדוע אצלי תמוה הדבר' שוב שאלתי' הקבצן'
 בבית לראות כספם ממיטב אנשים משלמים

 שהרי עצם, עצמו כקבצן עושה אדם תיאטרון
 והאנשים ,רייניש עשרים עולה לראות הכניסה

שאר  כל בחברת לישב חפצים שאינם המכובדים
, רייניש מאתים עד, יותר עוד משלמים, הצופים

, המשחק על משם תלצפו חדר מיוחד לקבל כדי
, אמיתי עומד קבצן הרחוב באמצע והלא כאן

' פרוטות כמה אלא לו נותן אינו אחד ואף
 שאינו קבצן נמצא התיאטרן בבית': והשיבו לי

 וכדי, כקבצן עושה עצמו הוא אלא, אמיתי
  ', היטב משלמים לראותו

 כן על רבי ער'אמת רב הוא ר'גם השינאווע כן
 רבי א געמאכטער ,אמר עצמו ועל, מעט לו יש
  )יהודה זכרון. (הרבה לו יש כן על
  

   הנוראותתפילותיו 
 ק"הרה: פרידמאן רפאל רבי ח"הרה סיפר

 כמדומה לרישא פעם נסע ל"ישועה זצ העטרת
 החסיד ונתאכסן אצל, שירה שבת על שהיה

ח "הרה אבי ,ל"ז עקשטיין מאטיש רבי המפואר
 שמחה רבי ח"הרה עם אחיו נסע יהודה רבי
 בשבת והלכו ק"בצל הרה להסתופף שאלרי

 ושמעתי ,מאטיש רבי של המדרש לבית בבוקר
 ישועה העטרת ק"הרה שם שהיה, בצד מהחדר

 אל חור ניגשו, בהתלהבות איך שהתפלל
 ק"הרה את לראות כדי והסתכלו שמה, המפתח
  , מתפלל

 עטץ, להם ואמר ק מהחדר"הרה יצא תיכף
 )יאתם עוד מסתכלים על( ,נאך מיר קוקטס
 שפעטער נישט דאוונט'מ אויב ,ואמר והוסיף
באם אין מתפללים מאוחר ( .פריער מען דאוונט

נאספו  אחר כך )אזי מתפללים מוקדם יותר
ק "הרה חסיד חבר היה לאבי, להתפלל הציבור

  'עטרת ישועה'בעל  ע"זי יקוב'יהושע מדזי רבק "רהה
  )ג"עתר( טבת א"ייומא דהילולא 

 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ה"רצ' ה(ד "ש רבי שלמה מולכו הי"נעקה –
ס "ת והש"ברכת אברה� עה -קדושת לויה' תל -ר יהודה"רבי אברה� אלחנ� מפלאנטש ב

  )ה"תקצ(
  )ט"תרפ(ד מאד "אב -ר אברה� יהודה לייב שוואר,"רבי מרדכי זאב הכה� ב
  )ט"תקפ(ט "ר צבי ב� מר� הבעש"רבי אהר� מטיטיוב ב

  )א"תשכ(א "ת-אביר יעקב מסדיגורא' ר ישראל ב"ב פרידמא� רבי אברה� יעקב
  )ג"תצ' ה(ועוד  חק יעקב' ר יוס� ריישר ב"רבי יעקב ב –

  )ו"תרמ(ר שמואל שטראשו� מוילנא "רבי מתתיהו ב
  )ט"תקע(ר נחמ� צבי מקאלמייא "ד פיסטי� ב"רבי משול� עפשטיי� אב

  )ב"תרי(מ מלעכויטש "ר' תל -ר מנח�"ד מוש ב"רבי יחיאל מיכל אב
  )ג"תרע(ר אליעזר צבי מקאמארנא "רבי מנח� מאניש סאפרי� מפעל שטיי� ב

  )ח"תרפ(א מקאמארנא "ר' תל -ר צבי אביגדור מנאפקאר"ד האדעס ב"אב' ירבי אהר� ישע
  )ט"תרנ(דברי חיי� ' ר חיי� מצאנז ב"רבי יחזקאל שרגא משינאווא בעל דברי יחזקאל ב

  )פ"תר( שמועה טובה -ר יהוס� מקוסו�"ב הלוי ראטנבערג רבי חיי� שלמה
  )ג"תרצ(תפארת איש ' ר יעקב פרלוב מנובומינסק ב"רבי אלטר ישראל שמעו�  ב

  )מ"תק' ה( א"זיע 'הק ט"הבעש רבינו ב� מר� מפינסק רבי צבי הירש –
  )א"תקמ(שני המאורות  -ק"מר� הבעשטה' תל -ר דוד"רבי צבי הירש מקאמינקא ב

  )א"תקע(ר יהושע העשיל "רבי יצחק חיי� בלומי� פעלד מרישא ב

  )ג"תרי(ב ממעזיבוז ועוד "ר 'תל -ר ישכר דב"רבי יקותיאל זלמ� יהודה לייב מטבריא ב
  )ו"תרט(ר יעקב "רבי יחזקאל בנעט מנייטרא ב

  )ו"תרל(ראפשי, -ר אהר� מרימנוב"רבי נחו� רובי� מנאראל ב
  )ב"תרנ(ש מקאמינקא "י� ור'י מרוז"ר' תל -ר יוס�"רבי דוד מלובי� ב

  )ד"תרע(ר קלמ� "רבי חיי� מאיר הלוי עפשטיי� מניישטאט ב
  )ד"תשי(שארית יעקב  -ר שלו� משא,"קובי, ברבי ישראל יעקב מוש

  )ד"תרי( מי השילוח -ביצא'ר יעקב מאיז"רבי מרדכי יוס� ב
  )ג"תרמ(ר מרדכי שרגא "מהוסיאטי� ב פרידמא� רבי שלו� יוס�

  )ג"תרמ(ר שלמה זלמניא "רבי שבתי השני מראשקוב ב –
  )ז"תרס(ר משה מקשאנוב "רבי יוס� אלימל� הלברשטא� ב

  )ב"א תמ"ג(ר �נחמיה ב� חכליא עזרא הסופ –
  )ז"תתכ, א"ד(הנגיד מגרדנה ומשנה למל� ספרד  -ר שמואל"ד ב"רבי יהוס� הי

  )ב"שצ(תורת חיי�  -רבי אברה� חיי� ב� נפתלי שור
  )ט"תרל(ר יעקב "רבי יהודה הארווי, ממעלי, ב

  )כ"תר' ה(רבי ישועה בסיס 
  )ג"תרס(ס� ברו� ר יו"רבי קלונימוס קלמ� הלוי עפשטיי� מניישטאט ב

   .מלאכי הנביא) ח"תמ' ג(ר ברכיה ב� עדו הנביא "זכריה ב –
  )א"שע' ה(ר עובדיה בעל מנחת יהודה "רבי יהודה לייב ב

  )ה"תר(ליקוטי הלכות ' ר נפתלי הר, מברסלב ב"רבי נת� ב
  )ב"תרס( נהר שלו� ועוד -ר יהושע אשר מפוריסוב"רבי מאיר שלו� מקאלושי� ב

  )ד"תרס(ר שלמה חיי� מקוידינוב "ישי, ברבי נח מהאריד
  )ח"תרע( א"מלעלוב זיע דלאלעזר מנ נוק רבי"מר� הרהרבי ירחמיאל יוס� ב� 
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  'עיזרו לי'כשהילד משדר 
  

ה� ילדי� בריאי� , ילדינו בבית ובתלמוד התורה, הש�ברו� 
ובדר� כלל כשיש תפנית קטנה מהנורמה , בגופ� ובנפש�

מלמד ומנהל כיצד להחזיר את , המקובלת יודעי� היטב כל הורה
פעמי� . אל התל� הנכו�' המצב לקדמותו ואי� להשיב את הסטי

יגות ה� בחינה הנס, לדעת זאת -ועלינו כהורי� וכמחנכי�, רבות
� מכונית מותנעת הפותחת את , "ירידה לצור� עליה: "של מעי

כי , אל לנו לדאוג יותר מדי, נסיעתה קדימה בתזוזה קלה אחורנית
  .על דר� המל�, ה"בעז, ע� מעט הכוונה יעלה התלמיד שוב

יש , מוסגר נציי� כי כשמבחיני� בנסיגה אצל תלמידבמאמר 
שמות גנאי . טיגמות שליליותלהיזהר מאוד מהצמדת תויות וס

וכאשר כינוי כזה , כוח� המילולי עצו�', לא יוצלח'ו' עצל�'כמו 
 �מחלחל אל נפש רגישה הוא עלול לפעול ולהשפיע ולגרו� לכ

  .שהתוית בסופו של דבר תהא מוצדקת ונכונה
ילד שמטבעו מתנהג כראוי ולומד כהלכה הרי , המקרי�במירב 

להתאזר באור� רוח לחכות עד יעבור יש , לכ�, "ילדות היתה בו"ש
  ..בסייעתא דשמיא, זע� והמצב יחזור לתיקונו

הנסיגה , יש פעמי� בה� ההתנהגות השונה, לעומת זאתאול� 
ה� כלי הביטוי של הילד , והשינוי שחלו בילד ה� נורות אדומות

הוא משדר מצוקה ', אני זקוק לעזרה': כדי לומר לסובבי� אותו
  .ותסייעו לו, יתוומחכה שתזהו את בעי

טפלו בו השקיעו , הפקדו� בידיכ�! מחנכי� חשובי�! יקרי� הורי� 
ככלל יש . ת ג� תצליחו ותראו פרי בעמלכ�"טפחו אותו ובעזהי, בו

אביו , ה"הקב: שלושה שותפי� יש באד�"לדעת ולזכור תמיד כי 
. ה שות�"הקב, וצדיקי� אמרו שא� בחלק של אביו ואמו, "ואמו

כ� משקיע ג� , משקיעי� ההורי� בילדיה� יותרכלומר ככל ש
ה הוא כולו רווח וכדאי "וכמוב� עסק ע� שות� כהקב, ה יותר"הקב

  .המאמ.
הפתעות והצלחות למעלה , ראינו ורואי� אנו פירות, הש�ברו� 

בזכות התפילות והמאמצי� , כול�, הוצאות נפלאות, מ� המשוער
י רוח שחוללו מחנכי� מנהלי� ואנש, הבלתי נלאי� של הורי�

  :הישועה' ולה, פלאי�
וננסה להציג את , נציי� תופעות המצריכות עיו� ובדיקהבמאמר 

כדי שחלילה לא , המקרי� הדורשי� התייחסות ובחינה מדוקדקת
תארע תקלה תחת ידינו בשעה שילד יזדקק לעזרה ואנו לא נדע 

  .לזהות זאת
  .ליקוי למידה. א

חל מגיל קט� חוזרי� מבית אנו לצערינו תלמידי� אשר המוצאי� 
פעמי� , א� לצערינו אי� ה� יודעי� לחזור על הנלמד, תלמוד�

והילד , הוא השולט" והתעלמת"המושג , רבות נסחב הדבר שני�
השני� , שמחובתו ללכת לחדר עושה זאת מחוסר ברירה אחרת

נגררות עד שבשלב מסויי� אחר שהילד נכנס לישיבה קטנה הוא 
הוא לא מסוגל להמשי� , כוח למשחק הזהמרגיש שכבר אי� לו 
א להכריח אותו "ואז בדר� כלל כבר א, ולשבת בחוסר מעש

, מפריע, הוא מחסיר סדרי�. לשבת ולהשתת� בסדרי� כסדר�
מתעוררות בעיות ע� , אי� לו סיבה לקו� בזמ�, אי� לו סיפוק

מטע� ' הזמנת כבוד'וסיו� התפריט הוא , הצוות וע� המשגיח
  ..הודיע לתלמיד שעליו לחפש ישיבה אחרתההנהלה כדי ל

ומתחילי� לשחזר , אז תופסי� את הראש בשני ידיי�ואו 
א� פע� לא , נכו�? במה שגינו? היכ� טעינו? מה עשינו, אחורנית

רבי עקיבא החל את לימודו בגיל , מאוחר
יש להמנע , א� אי� זו נחמה עבורינו, ארבעי�

ולדעת לחפש , מהתהלי� המיותר הזה
וא את הפתרו� המתאי� בגיל הר� ולמצ
כבר בגיל נמו� עלינו לעקוב אחרי . ממש
ולהיות בטוחי� , לבדוק את רמתו, הילד

שהילד לא נותר מאחור בשעה שחבריו רצי� 
  .קדימה
ילד לקוי למידה הוא  ?מה הוא - למידהליקוי 

הוא לא סובל , ילד בעל אינטליגנציה תקינה
מרות ול. ממו� וא� לא מוגדר כטעו� טיפוח

זאת הוא לא קלט את מיומנות הקריאה 
ההורי� והמלמדי� רואי� שהילד , והכתיבה

בסדר ובכל זאת הוא מתקשה בשאלות 
  .בסיסיות
נשאל ילד לקוי למידה מי היו שלושת כאשר 

יתקשה הילד בהבנת , האבות הקדושי�
השאלה וג� לאחר שיבי� מה נדרש 
מתשובתו הוא יתקשה לשלו� את המענה 

ל כל אד� יש חשיבה אצ. ממוחו
האד� , שליפה בלי מחשבה -אסוציאטיבית

מסוגל לעשות ולפעול ותו� כדי לענות 
לעומת זאת יש חשיבה , ולספק תשובות

חשיבה שמצריכה ריכוז ואפס  -קונגטיבית
אלא התמקדות בנושא המדובר , מעשה
  .בלבד
לקוי למידה לפעמי� משפט פשוט אצל 

) ליתשכ( –דורש ממנו חשיבה קוגנטיבית 
א� לפני הירידה לנבכי , לכ� העצה הראשונית

היא להעניק לילד שלוה , לקויות הלמידה
ע� פסק זמ� , תנו לו לענות ראשו�, וביטחו�

תנו , אל תלחצו ואל תדחקו, מתאי� עבורו
  .לילד לפעול בדר� המתאימה לו

ללקות למידה ה� מהגיל הר� המאפייני� 
כאשר הורי� מבחיני� באחד . ממש

ה� יכולי� בקלות , טומי� הבאי�מהסימפ
 �ובביטחה להצעיד את ילדיה� אל דר� המל

  .י התמודדות נכונה ובריאה"ע
גיל שלוש מתבטאת הלקות כאשר עד 

וכאשר אוצר , התפתחות השפה מאוחרת
�ואחרי� , המילי� של הילד דל ונמו

רוב , מתקשי� להבי� את שפתו המשובשת
ה רוצ': המשפטי� של ילד כזה ה� תכליתי�

הוא לא מחבר ', רוצה לטייל', 'לאכול
משפטי� אלא מביע את רצונו במילה 

  .'מי�', 'אופניי�': בודדת
הוא מזהה  - מתפתחת אצל הילד מודעות פונולוגית 3-6גיל , הג�בגיל 

, הוא משחק במילי� מתחככות, באיזה צליל פותחת ומסתיימת מילה
� זכר לנקבה לא מפתח , עומת זאתל, ילד לקוי למידה. ומבדיל בפניה בי

הוא מעדי� שאחרי� ידברו , שפתו דלה ושגויה, מיומנות פונולוגית
והוא לא מצליח לתת ש� , יש לו קושי בזיהוי מספרי� ואותיות, עבורו

בשפה , אי� לו חוויית קריאה והוא רחוק מהנאה כזו. לצבעי� וחפצי�
  .ל סימני� לדיסלקציה"המקצועית קוראי� לכל הנ

חיני� שילד� מתנהג כמפורט למעלה טוב יעשו א� הורי� מבכאשר 
התמודדות בבית ועצות . ידאגו לאבח� את בנ� אצל קלינאי תקשורת

י ההורה תו� עצירה ופיתוח שיחה "למזעור הבעיה ה� קריאת סיפור ע
אפשר לבקש ממנו להמשי� את הסיפור , על הנושא המדובר ע� הילד

ת תחבירית משחקי מילי� י דמיונות ובכ� לגרו� לו לפתח מיומנו"עפ
  .ויפה שעה אחת קוד� -מתחרזות יועילו א� ה�

ואילו לפנינו , בתלמודי התורה ,הקריאה בדר� כלל כבר מוקנית לגמרי, 6-9בגיל 
וג� , מנסי� הוראה מתקנת. ילד שעדיי� מתקשה בקריאה וקל וחומר בכתיבה

עבודתו . נכשלהרי שבקריאת מילי� הוא , כשהילד מצליח לקרוא צירופי אותיות
כ "כמו. עליו ג� לקרוא ג� להבי� את מה שקרא, של הילד עתה כפולה בכל פע�

, כאשר לא הכל הול� למישרי� מתחילי� אצל הילד בעיות רגשיות, בשלב זה
  .הוא מרגיש שונה ולא נוח בחברה

ברור למלמד שהילד שולט בקריאה באופ� , מתחילי� ללמוד גמרא בכיתהכאשר 
הילד המתקשה בקריאה לא יודע להשתלט , שי מילי� וכדומהמכיר שור, שוט�

וכל ישיבתו בכיתה הופכת עבורו לעינוי ', קרי הגמרא הק, על טקסט מופשט
�בשעה שחבריו משקיעי� בהבנה הוא עדיי� נלח� על הקריאה ומצה בה , מתמש

כ "עלי לקרוא כ, מה': הוא נכנס לחרדה למראה כל טקסט כתוב. את כוחותיו
ידוע חבר מביא . ובפרט כשמדובר בגמרא ובארמית בה� הקושי כפול, '!?הרבה
  .בעיה גוררת בעיה, חבר

, הילד מוכ� להיענש, הדבר גורר בעיות התנהגות בתגובת שרשרתלפעמי� 
וברוב המקרי� א� בשלב זה מתייחסי� אל התנהגות , ובלבד לא לשבת בכיתה

  .הקריאה הלקויה כל כ� -הילד ולא אל שורש הבעיה
הא� הוא  ?מוטל לבדוק היטב ולשי� לב במיוחד הא� הילד קורא כראוילינו ע

�לחזק , וכאשר מזהי� קושי הרי שהעול מוטל על ההורי� היקרי�? מתקשה בכ
, לחזק את הבנת הנשמע, להאדיר את היכולת שלו, את הילד על א� חולשותיו

זמ� מיוחד ההורה והילד יכולי� להקדיש , ובבית, תועיל מאוד -הוראה מתקנת
, עצה יעילה מאוד היא קריאה משותפת של האב או הא� ע� בנ�, לנושא זה

. האב קורא קטע ולאחר מכ� הב� קורא קטע כשהמטרה היא קריאה טכנית בלבד
, ת בשבוע הבא"שילמדו בת' לש� תרגיל קריאה יש לקרוא ע� הילד את הגמ

יה שוטפת קריאתו של הילד תה, כדי שכשהחומר יילמד במסגרת הכיתתית
אלא רק כדי לעורר , עצה זו אינה פוטרת בא� צרי� אבחו� מקצועי. (יותר

ירושה מנחלת  -אנו מאמיני� בני מאמיני� שהתורה היא לנו מורשה). ולהתריע
לא רק שאנו לא מתייאשי� . וכל ילד וילד יש לו חלק בתורה הקדושה, אבותינו

וסיפורי� , רואי� פירות אלא שאנו יודעי� בבירור שכאשר משקיעי� ברוחניות
וכשבגרו הפכו , רבי� שמענו על גדולי ישראל שהתקשו בילדות� עד מאוד

  .לגדולי הדור ומנהיגיו
ל שהגיע אליו אד� שרצה "זצק החזו� איש "על הגה' מעשי איש'בספר מובא 

אבל יכול להיות שאד� : א"אמר לו על זה החזו, לפתוח ישיבה לכשרוניי� בלבד
והנה נפתחי� לפניו כל הכשרונות וכל המעיינות והוא , תו� לגמריס, בלי כשרונות

  .נהפ� להיות לבעל כשרו� עצו�
ג� , כדי לזכות להיות גדול בתורה הדבר תלוי לא פחות מבכשרונות: אמרועוד 

כאשר אחד הציע לפניו שבדעתו . בבכיות של הסבתא ובתפילותיה על נכדה
הדמעות  - אי� פשוטי�': א"יב החזוהג, לייסד ישיבה לבחורי� פשוטי� וחלשי�

  .'אי� פשוטי�, של האמהות והסבתות מועילות
השתדלות השקעה , א� פע� לא נרי� ידיי� ולא נתייאש, מקרה ובכל מצבבכל 

ת שנצליח בעמלנו אלו "יעזור השי, ותפילה ה� מתכו� בטוח כדי לראות פרי
 גוט שבת. ש"תלעשות נחת רוח לבורא י', הבני� וכל זרענו יהא זרע בר� ה

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�

  ויוע� חינוכיויוע� חינוכימחנ� מחנ� 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, לידידינו האבר� החשוב היקר והנעלה

צנוע , ש"� לעבודת הבורא יתממשכימי קו
�בתורת , יק ברכהכלי מחז, ונחבא אל הכלי

עדי�  ,חפצו ובתורתו יהגה ימי� כלילה' ה
  הנפש ויקר המידות

  א"שליט בנימי� יוס� שטיי�בנימי� יוס� שטיי�בנימי� יוס� שטיי�בנימי� יוס� שטיי�' ח ר"הרה
  יניק וחכי�שמחת הכנס בנו היקר לרגל 
  צ"לעול התומ ו"ני אברה� יעקבאברה� יעקבאברה� יעקבאברה� יעקבכמר 

שיזכה לרוות , זאת ברכותינו מעומק לבבינו
, רב תענוג ונחת, ח"נחת ממנו ומשאר כל יוצ

ויזכה לגדלו ולחנכו על מבועי התורה 
אושר ועושר , מתו� שמחה ואורה, והחסידות

  .ר"והרחבת הדעת אכי
  

        א טבא מעומקא דליבאא טבא מעומקא דליבאא טבא מעומקא דליבאא טבא מעומקא דליבאברכת מזלברכת מזלברכת מזלברכת מזל
על , ש"מיקירי וחשובי אנ למעלת ידידינו

כלי , ת"מגאו צרנ ,כל מכיריו אהוב וחביב
, מופלג בכל מידה ומעלה, מחזיק ברכה

נ "דבוק בלו ,חשובי מתפללי בית מדרשינומ
  א"שליט בינורלמר� 

  א"ליטש יוס� דוד ועקני�יוס� דוד ועקני�יוס� דוד ועקני�יוס� דוד ועקני� ח"ההר
מלא וגדוש היקר  אירוסי הב�חת לרגל שמ

   ,ש ומידות טובות"בתוי
  צ"בשעטומ ו"הי יחיאל יהושעיחיאל יהושעיחיאל יהושעיחיאל יהושעח "הבה
ח "ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה

לתפארת  ,יעלה יפה לש� ולתפארת יווגוהז
 .ר"אכי  ,המשפחה החשובה

  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ש "ח מחשובי בחורי אנ"להבה

�מצויי� בנוע� מידותיו , היקרי
�דבוק , והליכותיו הנעימי� והישרי

  א"נ למר� רבינו שליט"בלו
  ו "הי ניאור זלמ� מייזלישניאור זלמ� מייזלישניאור זלמ� מייזלישניאור זלמ� מייזליששששש    ''''רררר    החת�

   .צ"ישואיו בשעטומנלרגל שמחת 
ר שזיווגו יעלה יפה לש� "יה

ויזכה לבנות בית נאמ� , ולתפארת
ק "בישראל בדר� הסלולה לנו מכ

  .ר"אכיא "רבינו שליט
 �        -מקרב לבמברכי

  ברי� וידידי�ברי� וידידי�ברי� וידידי�ברי� וידידי�חחחח    
 �  א"בצל מר� רבינו שליטהמסתופפי

  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
 ש היקרי�"ח מחשובי בחורי אנ"להבה

מצויי� בנוע� מידותיו והליכותיו 
�נ למר� "דבוק בלו, הנעימי� והישרי

  א"רבינו שליט
  ו "הי חיאל יהושע ועקני�חיאל יהושע ועקני�חיאל יהושע ועקני�חיאל יהושע ועקני�יייי    'בה

   .לרגל שמחת בואו בברית האירוסי�
ר שזיווגו יעלה יפה לש� "יה

ויזכה לבנות בית נאמ� , ולתפארת
ק "בישראל בדר� הסלולה לנו מכ

  .ר"אכיא "רבינו שליט
 �        -מקרב לבמברכי

  ברי� וידידי�ברי� וידידי�ברי� וידידי�ברי� וידידי�חחחח    
 �  א"בצל מר� רבינו שליטהמסתופפי

  

        י תפארהי תפארהי תפארהי תפארה""""לח� ולכבוד צבלח� ולכבוד צבלח� ולכבוד צבלח� ולכבוד צב
לקד� , נשגר בזה ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, מעומקא דליבא

ראש וראשו� לכל דבר , איש האשכולות, מעלת האי גברא יקירא
  מלעלוב ק"רבוהלבית חיינו ומרנ� נ "ר בלומסו, שבקדושה

  ב"ארה - בארא פארק – ו"הי שלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריג 'ח ר"הה הר"ה
         עלותפאר המ, ש"המופלג בתוי בנו נישואילרגל שמחת 

�  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי קלמ�קלמ�קלמ�קלמ�    אפרי�אפרי�אפרי�אפרי
יזכו לבנות בית ו, ח"ומכל יוצ ה�יהי רצו� שיזכה לרוות נחת מ

מתו� רוב , ט"נו הקוהותירבממרנ� כהדר� הסלולה לנו מ, נאמ�
  .נחת ואושר ועושר וכל טוב סלה

  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, ש היקרי�"ח מחשובי בחורי אנ"להבה

 �מצויי� בנוע� מידותיו והליכותיו הנעימי
�  א"נ למר� רבינו שליט"דבוק בלו, והישרי

 –בארא פארק  –ו "הי יונת� שטר�יונת� שטר�יונת� שטר�יונת� שטר�    החת�
  ב"ארה

   .לרגל שמחת בואו בברית האירוסי�
, ר שזיווגו יעלה יפה לש� ולתפארת"יה

ויזכה לבנות בית נאמ� בישראל בדר� 
טוב  א וא�"ק רבינו שליט"הסלולה לנו מכ

  .ר"וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי� אכי
 �� וישראל לב� וישראל לב� וישראל לב� וישראל לביוסיוסיוסיוס -מקרב לבמברכי  

  

~~  �    ~~  שהשמחה במעונ�שהשמחה במעונ
**  

  אא""שליטשליט  י לייפערי לייפערי לייפערי לייפערי לייפערי לייפערי לייפערי לייפער''''''''בערצבערצבערצבערצבערצבערצבערצבערצג רבי ג רבי ""הרההרה
  ..הולדת הנכדהולדת הנכדלרגל לרגל 

**  
  אא""שליטשליט  יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�ג רבי ג רבי ""הרההרה

  ..אירוסי הבתאירוסי הבתלרגל לרגל 
**  

  אא""שליטשליט  צחק זיידענפעלדצחק זיידענפעלדצחק זיידענפעלדצחק זיידענפעלדצחק זיידענפעלדצחק זיידענפעלדצחק זיידענפעלדצחק זיידענפעלדלוי ילוי ילוי ילוי ילוי ילוי ילוי ילוי י  ''רר  גג""הרההרה
  צצ""הכנס בנו לעול תומהכנס בנו לעול תומלרגל לרגל 

**  
  צצ""בשעטומבשעטומלאירוסיו לאירוסיו   וו""היהי  � שטר�� שטר�� שטר�� שטר�� שטר�� שטר�� שטר�� שטר�תתתתתתתתיוניוניוניוניוניוניוניונ  חח""הבההבה

**  
  צצ""לנישואיו בשעטומלנישואיו בשעטומ  אפרי� קלמ� שלעפריגאפרי� קלמ� שלעפריגאפרי� קלמ� שלעפריגאפרי� קלמ� שלעפריגאפרי� קלמ� שלעפריגאפרי� קלמ� שלעפריגאפרי� קלמ� שלעפריגאפרי� קלמ� שלעפריגהחת� החת� 

� לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי

ויחי ' בשבוע הבא פ
לקראת יומא דהילולא 

ק מר� "רבא של כ
א "ט זיע"ר הקוה"אדמו

    ופיעי, ד טבת"שיחול בי
גליו� מוגדל ומיוחד גליו� מוגדל ומיוחד גליו� מוגדל ומיוחד גליו� מוגדל ומיוחד 

  ה"בעז
 �כל הרוצה להשתת

נ או "בהוצאות הגליו� לע
יכול ' לברכה והצלחה וכו

עדיי� לפנות לטלפו� 
052-766-75-63   

  .ויחי בערב' פ' עד יו� ג
  

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טובמזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת רכת רכת רכת רכת בבבבבבבב
, , והמיוחדוהמיוחד  היקרהיקרלחברינו לחברינו 

, , לב טוב לעזור לזולתלב טוב לעזור לזולת
נחמד נחמד , , וכלי מחזיק ברכהוכלי מחזיק ברכה

�  , , ונעי�ונעי
  וו""ניני  ועקני�ועקני�ועקני�ועקני�ועקני�ועקני�ועקני�ועקני�יחיאל יחיאל יחיאל יחיאל יחיאל יחיאל יחיאל יחיאל 

שמחת אירוסיו שמחת אירוסיו לרגל לרגל 
  צצ""ג בשעטומג בשעטומ""עבעב

�  ::מברכי�מברכי
        , , , , , , , , לוי�לוי�לוי�לוי�לוי�לוי�לוי�לוי�נח נח נח נח נח נח נח נח 

        , , , , , , , , אליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לביוס� ויוס� ויוס� ויוס� ויוס� ויוס� ויוס� ויוס� ו
        אלימל� לוי�אלימל� לוי�אלימל� לוי�אלימל� לוי�אלימל� לוי�אלימל� לוי�אלימל� לוי�אלימל� לוי�

  


