
 

 

 

 א

 א

לא תגלה ו א� לאו אזי אשר "כי ח, להיות עירבוב של גאות

יותר יכולי� ליפול לדרגה התחתונה הגדולה ב ערוות
 עליו

כ יש "ע, נ שאי� לנו שו� השגה"שכבר עושי� מסי' ואפי, ל"רח

ל א� מונח גאות "שרח, נ לא יתערבב ע� גאות"ליזהר שהמסי

  .ול ליפול מטה מטה רחוק מ� הקדושהיכ

י "פירש ואלה המשפטי אשר תשי לפניהבפרשת� וזהו 

ואלה מוסי� על הראשוני� שתמיד יערו� לעצמו מארי 

עצמו כסדר מתי אתפלל כראוי ואלמד דחושבנא וישפוט 

, יודה להש� יתבר� על כל הטובו ,ומתי אשוב בתשובה, כראוי

במחשבה , פגמיו ויתוודה על כל, שזכה לעשות ביו� ההוא

, ויבקש מהש� יתבר� מחילה וסליחה וכפרה, דיבור ומעשה

יו� ליו� יביע אומר מרומז שצדיקי� תמיד היו , והוא אי� סו�

כידוע מסופר , כל יו�' ו� העכער בעבודת המתעלי� העכער א

לפי שבכל יו� ויו� היה ' טע� שנקרא היהודי הק' על היהודי הק

מתעלה ומתעלה דוגמת יהודי שזוכה להתגייר ולהפו� יהודי 

לכ� תמיד עשו חשבונות הא� מעשיה� ', לכ� קראוהו יהודי הק

לפי שהצדיקי� לא היה לה� כלל , בלב נשבר' רצויי� לפני ה

במילא זהו ואלה מוסי� על הראשוני� שתמיד , שר ע� גאותק

ישפוט עצמו ויתבע מעצמו מתי אתעלה בתורה ומצוות ומתי 

  . 'אתפלל כראוי וכו

ת הג� "� ת"מעוברת זו אנו אוחזי� בסו� ימי השובביבשנה 

וג� א� אנו מדברי� , אי� לנו השגה מה�' הצדיקי אמת הק

כל יש לנו ללמוד א� מה, ממעשיה� ודיבוריה� הגבוהי�

כ אנו צריכי� להוסי� יותר "בפשטות שא� ה� היו גדולי� כ

היו צדיקי� קדושי� וטהורי� , תורה יותר תפילה יותר שטייגע�

כמסופר על , שהיו מתעני� משבת לשבת בימי� אלו

שהיה צ� משבת לשבת והיה  הבאבא סאליההייליגער זיסער 

, ה שיטלו הסול�ש וצו"במוצ' עולה בעליית הבית בקומה השני

ולא היה לו אוכל כלל בכל ימות השבוע רק ספרי קודש כ� היה 

ויתכ� , שבת קודש' עושה עד שבת וחזר לקומה הראשונה לכ

\  

 

        

  

  6:17  5:57  4:48  לאנדא�

  4:59  6:00  6:34  

  4:44  5:58  6:38  
  5:07  =  6:36  

 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
        ג''תשע ט שבט"כ

  שבת מברכי� – גגגג""""גליו� תרגליו� תרגליו� תרגליו� תר
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

                שקלי�שקלי�שקלי�שקלי�- - - - משפטי�משפטי�משפטי�משפטי�    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ח"פרשת משפטי תשס
  אר� ישראל

, כא ( ואלה המשפטי אשר תשי לפניה

ו� והוא 'י� ס'ד א'שטי� ע'פ 'בתורה אי )א

כבר בספרי� ' בא לרמז ומסתמא אי

ולא תעלה  )סו� פרשת יתרו( כ"עפמש

א� הוא אוחז ' דאפי במעלות על מזבחי

ע יש ליזהר עד מאוד לא "נ לרבש"במסי

מהיהודי� אחרוני� ' שהוא הי

שצ� משבת לשבת כולו ללא 

' הפסק ואי� לנו השגה בעבודת ה

יהודי� רבי� עסקו הרבה ', דילי

עבודות בימי השובבי� בכל 

וני� והתיקו� הגדול ביותר התיק

 ואלה י"וברש. המשפטי ואלה
 הראשוני� מה הראשוני� על מוסי�
 דהרי ב"וצ. כ"ע. מסיני אלו א� מסיני
 מסיני ניתנה כולה התורה כל בוודאי
 המשפטי� שאלה בזה לנו חידש ומה
 תשי� אשר י"ברש עוד. בסיני ניתנו

 לא למשה ה"הקב ל"א לפניה�
 לה� אשנה לומר דעת� על תעלה
 עד פעמי�' ג או' ב וההלכה הפרק
 ואיני כמשנתה בפיה� סדורה שתהא
 הדבר טעמי להבינ� עצמי מטריח
 תשי� אשר נאמר לכ� ופירושו
 לאכול ומוכ� הערו� כשולח� לפניה�

 יעלה למה וכי ב"וצ. כ"ע, האד� לפני
 שלא כזה דבר ה"רבע משה דעת על

  .המצוות טעמי להבינ�
 'הגמ מאמר בהקד� לומר רואפש

 אמת די� שד� דיי� כל .)י שבת(
 עליו מעלה אחת שעה' אפי לאמיתו
 ה"להקב שות� נעשה כאילו הכתוב
 עני� מה ב"וצ, בראשית במעשה
, אמת די� שד� לדיי� בראשית מעשה
 אמת יש וכי לאמיתו אמת מהו ועוד

: ח ב"ב( 'בתוס' ועי, לאמיתו שאינו

 מרומה די� ילאפוק אמת ל"וז )די  ה"ד
 אי� אותו מעידי� שהעדי� ג"אע

 שיודעי� כיו� אותו מחתכי�
  .כ"ע, שמשקרי�

 לדיי� יראה לפעמי� דהנה בזה ל"וי
 לפי לאמת לו שנראה די� לפסוק
 אמנ� העני� באותו הדברי� טעמי
 שונה להיות צרי� הפסק התורה לפי

 יש כ� כי והנה, לו שנראה ממה
 יודבר להעמיד הדיי� שינסה לפעמי�
, תורה י"עפ ג� תואמי� שיהיו וטעמו
 מה כי הדיי� הוא יודע למעשה אמנ�
 י"עפ ולא עצמו י"עפ הוא שפסק
 דיני� הבעלי שלנגד אלא, כלל תורה
 וכל, ת"לד להטעימו ונדחק טעמו נת�
 עצמו ביטל שלא מפני לו בא זה

 כשיריי� עצמו ש� ולא תורה לדברי
 והשגתו דעתו והחשיב, כראש אלא
 כמוהו ומי היודע והוא בי�המ והוא
 י"עפ להורות לבו ש� לא כ"וע, יורה
 חו+ כלפי ורק, דעתו י"עפ אלא תורה

 דיי� כל אמנ�, ת"בד דבריו הלביש
 שא� היינו לאמיתו אמת די� שד�

 והשגתו דעתו י"עפ לו שנראה
 הוא זאת בכל עמו אתו שהאמת
, תורה של לאמיתו כליל מתבטל

והחשוב , ואי� לנו שיור רק התורה הזאת' הוא התורה הק

והנצר� ביותר הוא לימוד מתו� שעות רצופות כמובא 

ופע� וכ� , מצדיקי� שהוא יותר מתענית משבת לשבת

היו� בישיבות אכשר דרא שעוסקי� ועסוקי� בשעות 

א מ� והוא חשוב וגדול מאוד והו, שעות' או ז' רצופות ו

ומהכל יש לנו ללמוד א מוסר , התיקוני� שרק שייכי�

ירח� המרח� ישמור המרח� עלי , בפשטות צו שטייגע�

  .י"ועכ

הוא ענווה ' דעיקר ותחילת עבודת ה, לעני� הקוד�ונחזור 

' אני ה, ו מבוטל ואינו שוה"דבגאות הכל ח, ושפלות רוח

ז זוכה להשראת השכינה "אשכו� את דכא ושפל רוח ועי

שא� אי� השראת השכינה , אז יכול להתעלות יותר ויותרו

, ל יכולי� ליפול מכל הדרגות חלילה למרחקי�"אזי רח

וראשית הדברי� הוא ענווה ושפלות רוח שתמיד יחשוב 

והוי ד� את כל האד� , כול� יותר חשובי� וגדולי� ממני

א� ' מדייק באגרתו שאפי' הק "שהרמבכמו , לכ� זכות

כ תמיד ילמד "כ' שאינו צדיק ועובד הרואי� את החבר 

וכ� , שוגג ואני במעשי הרעי� ליידער' עליו זכות שהוא בחי

ר "ק מר  אדמו"כמבכלל אי� יכולי� לדו� את חבירו כמובא 

שאי� , כלדגש על  "הוי ד  את כל" א"זיע האי סבא קדישא

האד� איזה מעברי�  כללנו שו� הבנה מה עובר על 

ליו ואי� יודעי� מה גר� ליהודי וטרדות ודחק שעוברי� ע

ואולי א� הייתי במצבו הייתי גרוע יותר , להיות בירידה

לכ� הוי ד� את כל האד� לכ� זכות ותמיד יידע , הימנו

י ענווה ושפלות רוח יכולי� "שהשני יותר חשוב ממני וע

במילא א� נכנעי� אחד לחבירו יהודי , לבוא לידי אחדות

וכ� מובא איזה עשיר , אחדות אמיתיתשני זה מביא לל

שהוא , השמח בחלקו הוא מרומז לענווה, השמח בחלקו

י ענווה זוכה "וע, ש"יודע שאי� לו כלו� והכל הוא ממנו ית

  .להיות שמח בחלקו ולשמחה
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 את חג המצות תשמור שבעת ימי
תאכל מצות כאשר ציויתי
 למועד 

  )טו, כג( חודש האביב
  

ש לקראת חג הפסח "לאנק "אג
 ה"תשנ

 

 ה"תשנ'הניס  

ו ידידנו ואנשי שלומנלכבוד 
א "החקוקי� בתוונא דלבאי כאו

 ט יבור�"בשה

עלינו הימי� המקודשי� בפרוס 
ט אשר בו נגאלו ונתעלו "הבעל
ר לרו� המעלות "ק מעדת"אבוה

בימי� הה� , באתערותא דלעילא
ובזמ� הזה אשר בו מתעורר מחדש 
י "הנסי� והנפלאות וההתעלות ע

  .אתערותא דלעילא
בזה לבר� ולהתבר� שנזכה באתי 
, תמידית ממדרגה למדרגהה 'לעלי

וכימי צאתנו ממצרי� יראנו נפלאות 

סוקי הפרשה~    ~ סיפור מפ
  סעודת מלוה מלכהלכבוד 

  
צוקנ "מסי דש במצור ובמ   למע� שבת קו

  
ה ַמֲעש�ש�ש�ת  ִביִעי ַהּש ּיֹו� ּובַ , י�ָ ָיִמי� ּתֲעש

ּבֹ ש� , ש�ֹוְרָ� ַוֲחמור�ָ , ְלַמַע� ָינּוחַ -תּתִש�ְ ְוִיּנֵָפ
  )יב, כג ( ְוַהּגֵר, ֲאָמְת�ָ - ּבֶ�

  
 את אבל, בשבת נסעה היא...נסעה הרכבת

 זו הטרידה עובדה לא, שלה המפעילי�
דחוסי�  – עמדו, פנימה בתו� הקרו�. במיוחד

, כאלו יהודי�. נוסעי� עשרות -אימה עד
 הזו לההיתה הנסיעה האומל שעבור�

, סיו�' של ה סמלי כ�-הכל בתארי�, בשבת
  .עונשו אלא החטא לא, השבועות חג ערב

 מלכתחילה כבר היתה הצפיפות, העיק החו�
 הרכבת שהתקדמה וככל, בלתי נסבלת

 פחות הפכו התנאי� מחוז היעד לעבר
" ?נגיע כבר מתי, סבתא" .נסבלי� ופחות
 פיאותיו ח� ששתי מלא ילד, אחד פעוט ייבב
 סבתא .כתפיו עד השתלשלו הירותהב

מה תענה , משמעות רב במבט בסבא הביטה
, המסע סו" אל הרכבת תגיע שכאשר? לנכד
  ...פסוק סו", מסע אכ� סו" זה יהיה

 הזיעה מאגלי הקט� מצחו את ניגבה היא
 ייבב הפעוט. עיניו על ש� ונטפו שהצטברו

 יכול לא אני, לי הנעל נפלה, סבתא" ,מחדש
 אימצה סבתא"...הרגל לי כואבת, יח" לעמוד

לא  וכבר מעט עוד", ליבה אל הפעוט את
   ".הקט ילדי, הרגל ל� תכאב

 הקיר אל נשע�, הקרו� בפינת ש� עמד סבא
 הרכבת גלגלי ע� המשקשק בצוותא

 ע� מחשבותיו התבודד הוא. המתגלגלי�
הסופי  המאז�, חייו סיכו� את לעצמו וער�
 רבי קהגאו� הצדי, סעקלהיד של רבה של

 מאז עברו שני� כמה. ד"הי סגל רוזנר יהודה
אל  הולדתו סערדנא מעיירת הגיע

של  שנה ארבעי�. שנה ארבעי�? סעקלהיד
 ארבעי�. גבול וללא סייג ללא תורה הרבצת

 יודע שאינו ולימוד תורה של אהבת שנה
 המיטה עמדה לילות בה� אלפי. שבעה
 וארו� הספרי� ואילו השולח�, ריקה בחדרו

 לפני מעט, וכעת, השחר עלות עד עמו וצהל
 מחשבה זרה כל מסלק הוא, השחר שיפציע
 מי�. קלה תנומה לחטו" מנסה הוא. מראשו

 את המוח להרגיע כדי בה שאי�, תנומה שכזו
 בברכת לחייבו כדי יש בה אבל, העיי"

 זו הפע� תהיה אולי? יודע מי. התורה
 כדאי, זו מעי� התורה ברכת .האחרונה
  .לקראתה היטבלהתכונ� 

*  
�, רוזנר סגל יהודה רבי היה צעיר אבר

 עיירה באותה הרבנות לו משרת כשהוצעה
 הגבול על השוכנת, סעקלהיד שמה ,מרוחקת

 את לקבל הוא ניאות. להונגריה רומניה בי�
ההול�  שמה בגלל לא בעיירה המשרה
 את שמע לא מעול�, הוא נהפו�, לפניה
 לו אמר לא ושמה היתה אלמונית היא, שמה

 זו עובדא בגלל בסקלהיד בחר דבר הוא
 חיי� לקראת חתר, רוזנר יהודה רבי...גופה

 מיו� תלמידי� תורה והעמדת הרבצת של
 קנה שלא עצמו כמעט הוא. דעתו על שעמד
  ,רב מפי תורה

 חכ� תלמיד, אביו למד ע� תורתו עיקר ואת
 בוריו כשעמד על אבל. כשלעצמו מופלא
הנער  כי אותו בח�ש מי לכל הסתבר ,וכוחו
  .בתורה ענק הוא

, לחוסט נסע, שנה ח"י כב�, צעיר על� עודנו
" עמר� ב� משה" רבי הגאו� המפורס� אל

 להבח�" הבוש� ערוגות"ת "שו בעל, גרינוולד
 ש� שעה עמדה באותה. משנתו על אצלו
 סבוכה שאלה הרב לפני שהציגה אשה

  .ביותר
 הבחינה על לדלג החליט גרינוולד משה רבי

. מעשית לבחינה תיכ" אותו הרגילה והעמיד
 היתה זו "?זו תאמר לשאלה מה, ל'בחור"

 ,ממנו וטובי� גדולי� להפיל שיכלה שאלה
 וקולחת רהוטה בשפה .נבהל לא הוא אבל
 מ�, ולהשחיל לחרוז העל� הצעיר החל

, מראשוני� לאחרוני�, י"לרש הגמרא
ברורה , ההלכה שיצאה עד, לסוגיא מסוגיא
 הארו� אל שיגש מבלי זאת וכל, ופסוקה
 לאסוקי"ה בכח .ערו� -שולח� לפתוח

 אמת די� שד� דיי� כל ולכ�, האמת היפ� היא די� מ� ובר תורה של לאמיתו הוא בא� רקו א� אמת היא אמת שכל ויודע
 ה"קוב )ב"ע ריש א"קס תרומה( בזוהר איתא דהנה בזה והכוונה, בראשית במעשה ה"להקב שות� נעשה כאילו ל"כנ לאמתו
  .כ"ע, עלמא ומקיי� באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא וברא באורייתא אסתכל

, עלמא ומקיי� באורייתא מסתכל בכלל הוא הרי, כלל עצמיות מחשבת שו� בלי תורה י"עפ ורק תורה י"עפ שד� דיי� ולכ 
  .עלמא וברא באורייתא שאסתכל בראשית במעשה ה"להקב שות� נעשה ש"מ שפיר כ"וא

 המצוות טעמי ידעו לא שישראל דמוטב אפשר כ"א שלכאורה שבארנו מה לפי ל"די, ל"הנ י"רש לדברי בארה נבא ז"ועפי
 בלא כחוקה והיא הדבר טע� יודע איננו הרי כי, התורה טע� י"עפ טעמו להחשיב בטועה לשגות יבואו לא ובכ�, והמשפטי�

 ואיני' וכו לומר דעת� על תעלה לא למשה ה"הקב ל"א כ"ע, להשיב אי� וגזירה חוקה ועל, המקו� מלפני היא וגזירה, טע�
 כי למשה ה"הקב ל"וא, ל"כנ הדבר טעמי ידעו שלא יותר טוב אפשר כי היינו, ירושוופ הדבר טעמי להבינ� עצמי מטריח
 כ"ע, ל"כנ שלה� טעמי� ויחשיבו בטעמי� יטעו כי לחשוש ל� ואל, המצוות טעמי לה� ויגלה ערו� כשולח� ויטעימ� יבינ�
 מסיני ה� המשפטי� של הטעמי� דג� הכוונה אפשר, מסיני אלו א�' וכו מה הראשוני� על מוסי� ואלה בתחילה י"רש כתב
 לשמה בתורה העוסק כי, בטעמי�' אפי לטעות חלילה יבוא בל' הק לתורה והשגתו דעתו שיבטל ודיי� מהתורה חלק וה�

' הי אילו נכשל' הי שלא וכמו, תורה גופי וה� בסיני ניתנו התורה טעמי כי, התורה בטעמי יכשל לא תורה לדעת דעתו ומבטל
  )ו"תשנ משפטי( .הדבר טע� שיודע א� יכשל לא כ�, וגזירה כחוק הדבר

 

  ניצוצי אשניצוצי אש

ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"ט זיע"רבינו הקוה

 

חיי� , ולא יבוש המעיי� מי� חיי�, ר"בגו
של טובה חיי� של ברכה חיי� שיש 

ש חיי� שאי� "בה� אהבת תורה ויר
ז ולא "בה� בושה וכלימה לא בעוה

ב חיי� שימלא משאלות לבב "לעוה
 .א לטובה ולברכה"כאו

ל המצות שנזכה עוד השתא לאכור "ויה
בתוככי ' ע� הקרב� פסח בחצרות בית ד

ירושלי� ונודה על גאולתנו ופדות נפשנו 
 .א"בב

י ומיחל "ט כה"ידידכ� דושות "בעזהי
 .ר"ט בגו"לבשר ולהתבשר בשו

 ש מצפה לישועה"הרלבתכ "עו

   ק"חתימקו
 

=== 

  
 ט"ש לקראת חג הפסח תשנ"לאנק "אג

ט בי� גאולה "לחודש ניס� תשנ' ד
 .שועה נגילהלגאולה בי

נו היקרי� והנעלי� יכבוד ידידלמעלת 

' תמכי� דאורייתא תומכי מוסדותנו הק
 .י"דע

הימי� המקודשי� ימי חג בהתקרב 
באתי בזה , ט ולברכה"הפסח הבעל

א "בברכת ידיד מהאר+ אשר עיני ד
ובקרבת לבב אשר בתוונא דלבאי , בה

 .חקוקי� את� לטובה ולברכה

אבותינו  ע�' א עמנו כאשר הי"דהי 'י
ואת חג המצות . ונזכה לחג כשר ושמח

תחוגו בדיצות ובכשרות מתו� רב 
 .שמחה וחדוה

מתו�  -שנזכה להתכונ� ולהכי� ר "ויה
כלי�  -בריאות נחת והרחבת הדעת 

ראויי� לקבלת הברכות וההשפעות 
הנשפעי� ממרו� בשפע רב וביד 
נדיבה בחודש הזה ובימי� המקודשי� 

וכימי  .רכההבאי� עלינו לטובה ולב
צאתנו מאר+ מצרי� יראנו נפלאות 

 .במהרה בימינו ובזמ� קריב

  ק"מקו� חתי - ט"דושהידידכ

 

 'ג' המש
 בעמ

  דברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

 

  ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

 מתקשה רבינו שמשה ל"בחז מוצאי� אנו השקל מחצית במצות
 מי משה אמר" נפשו כופר ונתנו" לו שאמר וכיו�, לאחוריו ונרתע
 אאל כוחי לפי מבקש איני ה"הקב לו אמר? נפשו כופר לית� יכול
, משה של בלבו מה ה"הקב ידע ל"בחז מצינו ועוד .כוח� לפי
 שקלי� חמישי� ולא כס� מאה ולא כס� ככר לא, חיי�: לו אמר
 הפקודי� על העובר כל יתנו זה: "אלא, שקלי� שלשי� ולא

, השקל במחצית משה התקשה מה להבי� ויש, "השקל מחיצת
 הז מה ויבי� שיראה כדי אש של מטבע לו הוריד ה"שהקב
 .אש של מטבע לו שהראו זה מה להבי� יש ועוד, השקל מחצית
 קט� מטבע יכול אי� להבי� התקשה משה, הוא לכ� וההסבר
 של מטבע כמי� מאיר רבי אמר, העגל למעשה נפש כופר להיות
 לו אמר למשה והראהו כבודו כסא מתחת ה"הקב הוציא אש
 הרבה �כס שנות� אד� ל� יש: ל� לומר, "יתנו כזה – יתנו זה"

 האד� וא�, גמורה כפרה מחטאו בו מתכפר ואינו הרבה וזהב
 הכבוד לכסא מתחת גונזו ה"הקב הרי, אש של בהתלהבות נותנו
�  .הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה, ל"חז אמרו שכ

  

 שמחה שישנה משמע -" בשמחה מרבי אדר משנכנס"
 מה, אותו ומגבירי� מרבי� שבאדר אלא, בישראל תמידית

 מלובלי  הכה  צדוק רבי ק"הרה מבאר? זו מתמדת שמחה פשר
 'כדאי', בה ישראל שמחת זוהי, " לילה רסיסי" בספרו ע"זי
) " שמחה לב ולישרי" "צדיקי� וגילו' בה שמחו" )א"י, ב"לתהילי

 הוא מרוחק וואפילו, יתבר�' בה דבוק שהוא היא השמחה
 דוד ליוע אומר, בו להידבק וחפ+ מבקש מקו� מכל רק, לגמרי
� השמחה, "'ה מבקשי לב ישמח" )'ג, ה"ק( בתהלי� המל

 אשר" הגדולה המעלה את מרגיש שהוא הוא יהודי של הגדולה

 אנו ז"וע" הארצות כגויי עשנו ושלא", העמי� מכל בנו בחר
, "הארצות כגויי עשנו שלא... הכל לאדו� לשבח עלינו" אומרי�

 דכ�, "בשמחה' ה את עבדו" על מצווי� אנו' ה בעבודת ג�
 שבית בזמ� )משפטי במדרש( - הקורבנות בעבודת מצינו

 בשמחה המקריב יוצא הקרב� הקרבת אחר, קיי� היה המקדש
 מעוררת הקרב� במקו� והתשובה, עוונותיו לו שנמחלו על

  .השמחה
 הימי� קוד� שאלול שכמו "אמת השפת" 'ק ב"הרה דברי וידוע

, ופסח ניס� קוד� אדר משנכנס, מיראה תשובה זמ� הנוראי�
 הדיני� את להפו� אפשר אדר בחודש, מאהבה לתשובה הזמ�

 ש"ע אדר לחודש שהמקור כתב "הרי ובחידושי. לרחמי�
 ה"הקב לנו ואומר, ביניכ� ואדור אגור כלומר, ביניכ� אדור
  .ביניכ� ואדור אחד קיטו� לי עשו

  

 שפרי� דגי� מזל והוא, השנה של האחרו� החודש, אדר חודש
 מיבי ואפילו, בה� שורת הקללה ואי�, מהעי� ומכוסי� י�ורב

 נמשלו ישראל וא�.  דרכ� השחיתו שלא כיוו�, ניצלו המבול
 וכש�, למי� נמשלו בתורה שחייה�, במי� החיי� לדגי�

 ישראל של תורת� כ�, זה בחודש ומתרבי� רבי� שהדגי�
, ואסתר מרדכי בימי מרצונ� התורה שקיבלו, זה בחודש עלתה
  . שמו על תנקרא שהתורה, משה ונפטר נולד זה ודשובח

  

 שליחי שהיו, הכלאיי� ועל, השקלי על משמיעי  באדר באחד
 שניכר, עתה יעקרו כלאיי� זרעי לו שנפלו מי, מכריזי� ד"בי

 האוכל אבל, לאו על עובר עקרו לא וא�, אדר בחודש כבר
 יל�א זרע אבל, אילנות מיני בשני רק זה הרכבה ואיסור. מותר
 שאסור תבואה ע� מגפ� חו+, לכתחילה מותר תבואה ע�

  .   לאוכל� אפילו
  

  

 מאחר. התורה בלימוד להתחזקות מאוד מסוגל אדר חודש
 מאוד מסוגל זה זמ�, .פה שבעל תורה עליה� וקיימו וקיבלו

 .התורה והבנת בלימוד דשמיא עתאילסי

 

  בעני� שבת שקלי�
ו משמ יעי� על וחודש אדר שב

  ומרבי� בשמחה השקלי�
  



 

 

 

 ג

 ג

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

ט "קדושת יו' ר יקותיאל יהודה טייטלבוי� ב"ט ליפא ב"רבי חנניה יו –
  ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((    סיגטמ

  ))))וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((    ר יצחק אייזיק מזידיטשויב"רבי ישכר בעריש מדאלינא ב
  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((    ר יהושע מבעלזא"רבי נפתלי רוקח מנאווריא ב
  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((    עטרת צבי -ר חיי� ישראל מפילוב"רבי צבי הירש מליקאווא ב

  ))))דדדד""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר מאיר יהודה"רבי דוד מבאקאווסק ב
  ))))הההה""""תרפתרפתרפתרפ((((    ע יהודה לייבר משה יהוש"רבי יצחק ירוח� דיסקי� ב

  ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר אלכסנדר שמואל"רבי חיי� יונה היילפרי� מרישא ב
  ))))גגגג""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר יעקב פנחס"רבי אהר� זעליג מדאראהוי ב

מנחת , אמרי חיי� -פינטשוב-ר יצחק פינקלר מרדושי!"רבי חיי� מאיר ב
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((    יהודה

        ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר משה פינקל מסלבודקא"רבי נת� צבי ב
שפתי  -ני!'ר ברו� מויז"ב אנקעדאראאבא הגר מה רה�אב רבי שמואל -

  ))))הההה""""תרנתרנתרנתרנ((((    צדיק
  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((    ר יעקב ממעלי!"רבי אברה� אבא משענדישוב ב

  ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((    ר משה"רבי מרדכי מקאריסטשוב ב
  ))))גגגג""""תשתשתשתש((((    ר נחו�"רבי אליעזר מבראשטי� ב

גידולי תרומה בינה  - ר אפרי�"ד פיסא וויניציא ב"רבי עזריה פיגו אב –
  ))))זזזז""""תתתת((((    לעיתי�

  ))))הההה""""תשנתשנתשנתשנ((((    ר משה נת� נטע"ב ב"ב -רבי אברה� יחיאל לעמברגר ממאקאווא
שפתי  'ר מאיר כ! ב"י ברבינו שבת    ))))דדדד""""תתקנתתקנתתקנתתקנ((((    ר מאיר ב� עזרא"רבי אברה� ב

        ))))בבבב""""תכתכתכתכ((((    �"כה� הש
        ))))סססס""""תקתקתקתק((((    ר צבי מספרי�"רבי יצחק ב

        
        

ט ט ט ט """"ככככ    קקקק""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
        שבטשבטשבטשבט

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        שבטשבטשבטשבט' ' ' ' לללל' ' ' ' אאאא    יו�יו�יו�יו�
        
        
        

        
        אדראדראדראדר' ' ' ' אאאא' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 

        
        

        רררראדאדאדאד' ' ' ' בבבב' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        
        
        

        רררראדאדאדאד' ' ' ' גגגג    ''''דדדדיו� יו� יו� יו� 
        
        
        

        אדראדראדראדר' ' ' ' דדדד' ' ' ' יו� היו� היו� היו� ה
        
        

 רררראדאדאדאד' ' ' ' הההה' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

  ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר שמואל"רבי אשר מקראטשי� ב
  ))))וווו""""תרטתרטתרטתרט((((    אוהב ישראל מאפטא' ל בר אברה� יהושע העשי"רבי יצחק מאיר מזינקוב ב
  ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((    ר חיי� מצאנז"רלי! בארבי ברו� הלברשטא� מג

        ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((    ב"א אד"וי ר מאיר מפרמישלא�"הגדול ב ))))ארו� לייבארו� לייבארו� לייבארו� לייב((((    רבי אהר� אריה –
  ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע((((    ר מרדכי מראדוויל"רבי לוי משה יהודה מבראד ב

        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    ויגד יעקב מפאפא' ב  -גרינוואלד ר משה "ב' רבי יעקב יחזקי
        ))))זזזז""""תשלתשלתשלתשל((((    בית ישראל מגור' ר אברה� מרדכי אלתר ב"רבי ישראל ב

  ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((    ר מנח� מנדל מקאצק"רבי בנימי� ב –
  ))))זזזז""""תרמתרמתרמתרמ((((    ר יהודה צבי"רבי שמואל זאנוויל מסטרעטי� ב

  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((    ת"האדר –� "ד י"ר בנימי� רבינובי! תאומי� ראב"רבי אליהו דוד ב
  ))))אאאא""""תרפתרפתרפתרפ((((    יוס#ר ישראל "רבי זאב וואל# מהאראדאק ב

  ))))זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((    טיב גיטי� וקידושי� -ר יודא אריה"רבי חיי� יוס# גאטליב ב    ––––
  ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר יעקב משה מוואלבראז"רבי אלעזר מאיר הכה� ב

        ))))דדדד""""תשתשתשתש((((    ר אשר שמואל"ד הידלאמאש ב"רבי יחיאל מאיר פאנעט אב
  ))))אאאא""""תקסתקסתקסתקס((((    חת� הנודע ביהודה - ר משה פנחס"ד פוזנא ב"רבי יוס# הצדיק אב –

  ))))פפפפ""""תקתקתקתק((((    פ מקארי!"ר' תל -ר שרגא"יוס# מראשקוב ברבי 
        ))))גגגג""""תקפתקפתקפתקפ((((    המגיד ממעזריטש' תל -רני אוסטראה מטבריה'ד צ"ר נפתלי צבי גאב"רבי זאב וול# ב
   -ד ווירצבורג"ל אב"ר אנוש בינג סג"רבי אברה� ב

  ))))אאאא""""תרתרתרתר((((    זכרו� יהושע -ההפלאה' נ אדלר וב"ר' תל
        ))))דדדד""""תרכתרכתרכתרכ((((    יטאר משה שפירא מסלאו"רבי שמואל אברה� אבא ב

   - -הרי בשמי� –ר יעקב משה מושקאט "ב' רבי ישעי
  ))))חחחח""""תרכתרכתרכתרכ((((    המגיד מקאזני!' י מראדוויל ותל"חת� ר

  . ר יעקב יצחק מבלענדוב"רבי שלו� מפשיטיק ב
  ))))הההה""""תרעתרעתרעתרע((((    ר דוד"רבי משה הלברשט� מקשאנוב ב

  ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר יוס# אהר� מבעטשעטשא"רבי חיי� מדאראהוי ב
  ))))אאאא""""תשלתשלתשלתשל((((    ר יצחק"מבאיא� ב רבי מרדכי שלמה פרידמא�

  ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((    זכותא דאברה�\בית אברה� -ר רפאל לנדא מטשעכנוב"רבי אברה� ב

 הסבו� העני� את עשרה-השמונה ב� צלח הבחור –" דהלכתא אליבא שמעתתא
  .ערו� -השולח� של פסקו ע� – במילה מילה -הזדהה, המכריע לפסק ההלכה עד

 כתב את, ורע אח ראה לה שלא התופעה מול משתאה עמד עמר� ב� משה רבי
, נישואיו אחרי קצר זמ�, לו כשהוצעה !במקו� לו בו העניק" יורה יורה" ההסמכה

? ישוב קט�. להתגש� עומד חייו חלו� כיצד, יהודה רבי ראה ,קטנה בעיירה
, שקטה עיירה. לו שיפריעו בתי�-בעלי מדי יותר יהיו לא כא�! ואדרבה אדרבה

 את לקבל כ�מו אני" ...גדולה לישיבה נוח להיות כר ברייתה מעצ� מסוגלת
ישיבה  לפתוח רוצה אני, אחד בתנאי אבל", לשליחי� המאושרי� בישר" הצעתכ�
 תמיכה לי הקהל להבטיח וראשי הפרנסי�, משלחיכ� יאותו א� .בסקלהיד

 ישיבה פע� היתה, נכו�. מופתעי� היו השלוחי� !"אבוא, גדולה לישיבה חומרית
 על חשב מי. ר תלמידי�מחוס השני� בחלו" נסגרה היא, בר�, קטנה בסקלהיד

 ביקשו ה�. ישיבה ראש לא, לסלקהיד מרא דאתרא לבקש יצאו ה�? כזהו בקשה
  ...את העני� לברר

*  
 ארגמניות אש לשונות .שבת ליל תפילת של בעיצומה, לפתע התלקחה האש
 באור הוארה סקלהיד, אדמד� בנוגה הליל החשוכי� שמי את פתאו� האירו
 מה ?קרה מה. "מבוהלי� תושבי� של נהירה החלה רעב מכל .היו� כבצהרי יקרות
 עבר אל, העיירה קצה אצו לעבר הכל, כליל התרוק� הגדול הכנסת בית" ?נשר"
זרח  יוס"' ר ולאחיו לו המשותפת הקמח שטחנת, שטר� הנגיד חיי�' ר של ביתו

  .כולה המשפחה של פרנסתה את רב בשפע סיפקה
 הטחנה שטח כל את איכלה ,המכונות בחדר פרצה השריפה. כלפיד בערה הטחנה

המגורי�  בתי עבר אל – החזקה החורפית הרוח בסיוע – במהירות והתפשטה
 וממונ� רכוש� כל, דילמה נוראה בפני עמדה כולה שטר� משפחת. הסמוכי�

 מ� מעט להציל נוכל אולי-  !אצבע לנקו" מבלי שיוכלו עיניה� לנגד נשר"
 - ב� לה קמו רבי�' דמסייע תנא'. ביאוש ידיה חיי� את' ר אשת פכרה? הרכוש
   .שניה

ה  אל פנימה פורצי� מבני המשפחה רבי� נראו וכבר, לשונה על עוד היו מילותי
  .מיטה כלי גוררות נראו הנשי� מ� כמה. ביד� ופריטי לבוש ממנו ויוצאי� הבית

 הרוחני חוסנו, פלדה יהדותו יצוקה' פע� של' יהודי, הטחנה בעל, שטר� חיי�' ר
 מול – כול� כמו – עמד הוא .הפסוקה וההלכה ערו�-השולח� מ� הישר אבנש

, מרוד לעני מופלג מעשיר אותו הפכה ענק- של שריפת שעה חצי, שבורה שוקת
   .באש עלה רכושו כל, הפתחי� מחזר על

 ושל המגורי� שלו לחצר מסביב רק התקינו, החצירות עירובי את !העירוב אבל
 שהצילו החפצי� מעט ע� רצו ,ממונ� על בהולי� שה� מתו�, והבריות, אחיו
 חיי�' ר ש� עמד !...העירוב לתחו� מחו$ אל האש הישר של מלתעותיה מבי�
 שבת! זהירות! זהירות" :לו-לא בקול והוא מצווח, היקוד באור נוגהות פניו, שטר�
 !"האש את כבו, נשר" רכושי! הצילו" צעק לא הוא !..."שבת לחלל לא הזהרו, היו�

 את להכיל היה יכול לא לבו, נפטר הוא ימי� שלושה ואחרי ".שבת" צעק ואה
  .ונשבר הצער
 שנתנו כי התשובה איפוא יפלא לא. סקלהיד של" בתי�-בעלי"ה היו כאלו

 ויקי� יבוא", נלהבת חיובית היתה, ראשי הקהל ע� בירור אחרי, לבסו" הפרנסי�
  ".ישיבה

*  
 רבי ע�, איתו תלמידי� נסעו אותלמ תורה והרבצת לימוד של שנה ארבעי�

, אכ�. החטופה התנומה מ� הקי$ הוא .המהירה לאושבי$ ברכבת רוזנר סגל יהודה
  .התורה לבר� ברכת יוכל הוא

 וצונו: "בוראו ע� חדיוהתי ,הקרו� בפינת עמד הוא. בסילודי� נאמרה הברכה
פטר לה חורי� -ב� אתה אי לאושבי$ בדר�, כא� אפילו "...תורה בדברי לעסוק
 הגרמני�, האד� הללו פראי מול! ודאי". העמי� מכל בנו בחר אשר" .הימנה

 המעולה' מקבל, הרובה לכוונת והתרבות מבעד הקידמה את הרואי� הארורי�
  .לגמרי פירוש חדש' בברכות

 הוא א" הנמצא, חיי� רבי שמואל בכורו בנו של הב�, הפעוט שוב ייבב, "הנעל"
אל  ברכבת עימ� נסעו סקלהיד יהודי כל. המשפחה כל בני ע� יחד, בקרו� עימו
נעל ( 'לה'שיכ'ה את רוצה אני, אי, אי, לי כואבת הרגל -.המשרפות אל, פולי�

, בר�, הנעל האבודה אחר בחוש� ולמשש לגשש נחלצה כולה המשפחה .)קטנה
 נוראה באכזריות נדחסו אליו האטו� בקרו� הבקר. תוצאות כל הניב לא החיפוש

 נעל למצוא, רגל� ה� לכ" מנוח למצאו האומללי� הצליחו לא, �עשרות אנשי
 הרבנית אלו פנתה, היקר אישי -.רחמי� מעורר בקול בכה הפעוט !?אחת זעירה
 נר כדי להדליק לי מותר אולי, מהבית וגפרורי� נרות לקחת איתי הצלחתי", שרה

להדליק  ?משמע מאי, הרתית גופו וכל שמע יהודה רבי ".הנעל את למצוא שנוכל
 לזוגתו בתו� הטעי�, נפש פיקוח של למצב הגענו לא עדיי�" !היו� שבת הרי? נר
, הצלול השיפוט שארית מכבר את איבדו הכל. שבקרו� דוחק-מהומת אותה כל
 קדושת. שוהה הוא בסקלהיד המדרש בבית ומפוכח כאילו קר נותר יהודה רבי

 זה יהא ואפילו, יקול זרש כל מרחקי�, עיניו מול עמדו הצרופה השבת וההלכה
 את איבד לא הוא ג�, בסקלהיד שלו" בתי� - בעלי"ה כמו. הפעוט נכדו של סבלו

  !הבכא עמק הדעת בתו� שיקול
*  

 חג של בעיצומו. למחר .ד"תש סיו�' ה, השבת בצהרי י$וולאוש הגיע הרכבת
  .הגאזי� תאי הנוסעי� אל כל הושלכו השבועות

 כתב גאוניי� תורה של חידושי גליונות אלפי .היה נפלא' מחדש בעל' יהודה רבי
שמי  כשהתקדרו, "יהודה אמרי" הידועי� בספריו חלק� הדפיס .הצפו" ידו בכתב

 סמו� יי� במרת" בור גליונות בתו� מאות והטמי� עמד, שחורי� בענני� אירופה
 מאות, לדר� צידה איתו לקח הוא ...גליונות עוד היו אבל .בסקלהיד מדרשו לבית
 חשב שיצליח אולי, שיקוליו היו מה לדעת אי�. תורתו נוספי� מחידושי נותגליו

  . בדר� בה� להגות
ידי  בה� ישלטו לבל ,בגדיו בתו� אות� טמ�, כשהתקרבו לאושבי$, מקו� מכל
  .זדי�

 עיניה� את הנוסעי� שפשפו. לרווחה נפתחו הקרו� דלתות. עצרה הרכבת
  . ורלא והמהיר מחוש� החרי" המעבר מ� הדואבות

 למטה עמדו ה�. מעשה באפס כ� לעמוד סת� לה� הניחו לא, אס, האס חיילי
יהודי� ( !"ארונטער שנעל, ראוס יודע�, ארונטער" :ושאגו אליה�, הרצי" על

האויר  את בחרדה שא" הוא, בכבדות ירד יהודה רבי )!למטה מהר לרדת, החוצה
  :וגנח המצחי�

 כא�, אומרי� כפי שהרשעי� עבודה מחנה לא כא�, וידוי לומר תיכ" צריכי� ,אוי-
  .אנשי� הורגי�

 - הובל הוא. גורלו מיד הרכבת נחת� לנוסעי שעה כעבור שנערכה בסלקציה, ואכ�
 הרגע האחרו� עד. המשרפות אל ומש� הגאזי� תאי אל –משפחתו בני מרבית ע�

  .תורתו דברי, היד כתבי תכרי� את בחוזקה לפת
 על החנוקות את הגופות כשהעמיסו �ג. האחרונה המתחנקת הנשימה עד

 על עלה יהודה רבי ...הכתבי� סביב באגרו" מאוב� קמוצה ידו היתה, המריצות
   ...עימו ותורתו המוקד

 נשרפי� גוילי� !עימו תורה וספר שנשר" תרדיו� ב� חנינא דוגמת התנא רבי מעי�
  .ינקו� דמו' ה...פורחות ואותיות

  
)�  'ר ג"הרה מאת" יהודה שפתי" הספר יפ על נער�" לשבת סיפור" ספר מתו

 )סעקלהיד" יהודה אמרי" כולל ראש -, א"שליט וורטהיימר אליעזר
 

 

  'ב' המש� מעמ ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
כלי מחזיק , ש"מחשובי אנ היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

ולצרכי  שהוראש וראשו� לכל דבר שבקדו, עדי� הנפש ונעי� הליכות, ברכה
  ה"ה  ,א"רבינו שליט

  ב"ארה –בארא פארק  – ו"הי יואל הכה� קאהנפעלדעריואל הכה� קאהנפעלדעריואל הכה� קאהנפעלדעריואל הכה� קאהנפעלדער' ר ח"הנה
 'בתו הכלה החשובה תחי נישואילרגל שמחת 
  צ"בשעטומ 'שיחיג "עב

ויזכו לבנות בית נאמ� , ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה מה� ומכל יוצ"יה
  .ס"מתו� אושר וכט, החסידותבישראל על דר� התורה ו
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   077-470-3270: פקס המערכתלהארות הערות וכל עני  נית  לשלוח ל

   –ב  – על בעיות קשב וריכוז
 

 כתוצאה מבעיות קשב וריכוז –היפראקטיביות 
מדוע היא נוצרת ולמה , ננסה להבין ממה נובעת בעיית ההיפראקטיביותעתה 

, ההשלכות של בעיות הקשב למיניהן נשתדל להבהיר מה הם. חשוב האבחון
 .ה נבין מדוע חשוב מאוד הטיפול בזמן"ואי

הוא עסוק כל הזמן ולא , בילד כזה נגלה לפנינו ילד פעלתני ופעילכשנתבונן 
הוא מוציא חפצים ומתעסק בהם . מצליח לשבת במנוחה רוגעת אפילו לא רגע

הוא . קופץ והולך ,מסתובב ומושך, בונה ומפרק, הוא מקשקש ומקמט, בלי סוף
 .לא מצליח להתאפק –ובקיצור , מדבר למרות שמבקשים ממנו להשתתק

כי אפילו חמש הדקות של הקידוש , להבין שגם בבית הוא אינו מלקק דבשנקל 
תיות זהתזוסובל מן , הוא עצמו חש מתוסכל מן המצב, הם עבורו ים בלתי עביר

כדי להיות גם הוא מן  והיה מוכן לעשות כל שביכולתו, הבלתי פוסקת הזו
הילדים הטובים והמתוקים המרווים את הוריהם ואת מחנכיהם מלוא חופניים 

 .נחת
מה ? למה הוא לא יושב בשקט וזהו –שואל ההורה התמה את עצמו  –כך אם 

 ?מקפיץ אותו כל הזמן
ד שצריך להבין שהישיבה הפסיבית .אחד מהמחנכים החשובים הרב גומסביר 

היא גורמת להם . מכבידה עליהם ומעייפת אותם, ים אלופשוט מקשה על ילד
ערניים  הם חשים שהם חייבים לעשות משהו כדי להישאר! לתחושת סבל ממש

וכדי להיפטר מן העייפות המנטלית המתסכלת הרובצת על ראשם ואופפת את 
ליצור ולהתעסק כדי לסלק , לפעול, לעשות, מוכרחים לנועהם . מוחם בענן סמיך

ממש כמו , ולפזר את הערפל שמשתלט עליהם כשהם יושבים באפס מעש
 .ף ידו הנה והנה כדי לגרש זבוב טורדנישאדם רגיל מסיט את כ

, "תפסיק להתעסק" :או "שב בשקט" :כן ברור היטב מדוע לומר לילד שכזהעל 
או שיתן לזבוב להמשיך , די יתוש שלא יתגר"זה כמו לומר לילד שנעקץ ע

 ...לזמזמם סביבו במעגלים
לילד לעשות במהלך השיעור ככל , ובצדק, שריםפהיות והמלמדים לא מאאך  

, ומשום שהאבא לא מוכן שבנו ינתר או יקפוץ בשעת הקידוש, העולה על רוחו
מו מוצא אחר מן התרדמת המתישה התופסת אותו הרי שהילד חייב למצוא לעצ

מבטם , כתוצאה מכך נמצא את הילדים ועיניהם בוהות, "לא לעשות כלום"מה
הסיפור המרתק ביותר או הדיון אפילו . מרחף והם משוטטים בעולמות רחוקים

כיון שהם עסוקים במלחמה , הלוהט ביותר לא יצליחו לרכז ולשאוב אותם פנימה
 .עם העייפות המלפפת אותם בעוצמה

חסר לתלמיד , כתוצאה מבעיות הקשב, בדרך כלל אבסורדי עוד יותרוההמשך 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
תורה , איש חמודות ברב תבונות ,ש"מחשובי אנ הננו לבר� לידידינו היקר והנעלה

בכל  דבוק ומקושר, מחשובי מתפללי בית מדרשינו, ש וחסידות אצלו צמודות"יר
  ה"ה, ועושה רצונו א"רבינו שליטמר� ל נימי נפשו

  א"ליטש יוס# דוד וואקני�יוס# דוד וואקני�יוס# דוד וואקני�יוס# דוד וואקני� 'ח ר"הרה
   ג"עב' תחי תו הכלה החשובהחת אירוסי בלרגל שמ

דבוק ומקושר , מיוחד ומהולל בפי כל, חפצו' בתורת ה החשוב והנעלההבחור 
  צ"בשעטומ ו"הי מנח� מרדכי ב� אבומנח� מרדכי ב� אבומנח� מרדכי ב� אבומנח� מרדכי ב� אבו החת� ה"ה, א"לרבינו שליט

מיט א  ,לה יפה יפה לתפארת הזיווג יעו, ח"צר שיזכה לנחת מה� ומכל יו"יה
  .גזונטע אידישע שמחה תמיד

===  

  פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�

 יוע! חינוכי

        עול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיק    לזכרלזכרלזכרלזכר
 גרינוואלדגרינוואלדגרינוואלדגרינוואלד' ' ' ' יעקב יחזקייעקב יחזקייעקב יחזקייעקב יחזקיק רבי "הרה

  ע"זי
  ויגד יעקב מפאפא' ב

  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((' אדר א' יומא דהילולא ב
  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

===  
שלו� שלו� שלו� שלו� צ מורינו רבי "י הגה"עהונצח 

  נ"חדב –א "שליט סופרסופרסופרסופר

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
ר העוסק ללא לאות בהפצת הגליו� בעילידידינו 

  האשדוד והסביב
 �  א"ליטש מיכל אלבו�מיכל אלבו�מיכל אלבו�מיכל אלבו� יחיאל 'ח ר"רהה יקרההאבר

  צ"בשעטומ שמחת הולדת הבתלרגל 
  .כות כל מפעלותיובז ח"מיוצ ר שיזכה לרוב נחת"יה

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב 
ק "העוסק ללא לאות בהפצת הגליו� בעיהלידידינו 

  ירושלי� והסביבה
  שועפט -ו"הי יעקב לוייעקב לוייעקב לוייעקב לויר "הר

  צ"ג בשעטומ"ו עב"ני שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�� אירוסי הבלרגל 
  .כות כל מפעלותיובזר שיזכה לרוב נחת "יה

        נשמתנשמתנשמתנשמתלעילוי לעילוי לעילוי לעילוי 
  ל"ז מאיר זאבמאיר זאבמאיר זאבמאיר זאבב� רבי  משה שמואלמשה שמואלמשה שמואלמשה שמואלרבי ח "הרה

        כ!כ!כ!כ!
  .ה "בצנת .ט"שבט תשס' ע ל"נלב

  א"שליט יצחק גליקיצחק גליקיצחק גליקיצחק גליקרבי  ח"נכדו ידידינו היקר והנעלה הרה י"הונצח ע
 

מצמיד  ?ומה עושה האב המסור, לפעמים אפילו עד כדי קשיים בקריאה, חומר בסיסי
על כתפי הילד המעמסה  ?ומה קורה אז... לבנו מורה פרטי שיעזור לו להדביק פערים

הוא מקבל במתנה עוד שעתיים בהם הוא צריך לאסור את עצמו , גוברת שבעתיים
ואת רוחו בשלשלאות והתסכול המתגבר כתוצאה מכך רחוק מלהיות הפתרון באזיקים 
 .המבוקש

 
 ?מה כןאז 

ל מכאן שניתנה לרופאים "דרשו חז )יט, כא( "ורפא ירפא"אמרה התורה בפרשתינו 
חן היום מהו הגורם העומד בבסיס הבעיה באל יודעים בסייעתא דשמיא .רשות לרפא

או , דית מסיבית ומקצועיתומליזרה עליקוי למידה המצריך אכן האם מדובר ב :של הילד
שמא מדובר בכלל בהפרעת קשב וריכוז הגוררת בעקבותיה את תגובת השרשרת 

 .)הפרעה למהלך הלימודים ואף ענישה, חוסר ידע, פעילות, חוסר הקשבה( הבלתי נמנעת
בעייתו של הילד קובעים בעזרת שאלון מפורט בו נדרשים ההורים והמלמדים את 

 :גוןכ, לענות על שאלות ועל תתי שאלות המקיפים את כל סדר יומו של הילד
 \חריקתכסא \כל רחשהאם . עייף\מרחף\מתעסק\חולם ?נראה הילד בשיעור כיצד

האם הוא יכול להמתין לתורו או חייב לקבל הכל  ?נפילת חפץ מנתקים אותו \רמקול
, בלי מחשבהמגיב  ?שמשעמם לוטוען  ?הוא מתפרץ לשיחות של אחריםהאם  ?מיד

את ההורים , את הצוותמאשים  ?הוא לא מבין מה רוצים ממנוהאם  ?ועונה בלי הצבעה
, בזמן תפילה, בבית הכנסת, הוא בביתואיך  ?בחברה ונכשל במבחניםדחוי  ?ואת המורים

בצורה משתנה  ?תנודתי -רוחוצב מ ?בין האחים ובחברת המשפחה, בשעת הסעודה
 ?קיצונית ומהירה

נוכל לזהות בעזרתם האם , מציגים בפנינו תמונה ברורה ומחוורת, אלו ועודשאלות 
יותר וכאלו  של ירידה לצורך עליה ושל ימים טובים, מדובר במעידות בגדר הנורמה

 .או שמא מדובר במצב תמידי וקבוע הדורש התערבות, שהם לעיתים קצת פחות
בוודאות שמדובר בבעיה כמו כל  עלינו לדעת, אנו מזהים הפרעה משמעותיתכאשר 

שבשעת מחלה יודעים אנו לגשת לטיפול הרפואי המתאים וכשם  !בעיה רפואית אחרת
כפי שלא ניגש עם בעיות אורטופדיות , אף כאן עלינו לקבל התערבות רפואית מתאימה

כי להיפך . כך לא נשלח ילד עם בעיות קשב וריכוז אל מורה פרטי, א שינייםאל רופ
 .הדבר רק יגביר את קשייו ויעצים את תיסכוליו

ד על ילד עם בעיות קשב היא כי לילד יש דחפים חזקים כמו סוס גדול .הרב גהגדרת 
כ רוכב צעיר ובלתי מיומן שאינו יכול לשלוט על הדהירה "והוא בסה, עם כוח ריסון חלש

 .המהירה
ה "והקב, היקר מופקד בידיכםהאוצר  !ומחנכים חשוביםמנהלים  !יקריםהורים 

שנתן לנו את הפקדונות הכין לנו גם את האפשרות ואת הדרך לסלול עבורם 
  !נא נחטא בנפש הילדאל  !אנא. את המסילה העולה בית קל

 


