
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ה" ָ ֲעבָֹדה ָקש  ר רּוַח ּומֵּ ה ִמּקֹצֶׁ ֶׁ ל מֹש  ְמעּו אֶׁ ָ ל ְולֹא ש  ָראֵּ נֵּי ִיש ְ ל ּבְ ן אֶׁ ה ּכֵּ ֶׁ ר מֹש  מֹות) ַוְיַדּבֵּ ְ  "('ט 'ו ש 
לזכות לישועה להמתיק דינים לא צריך עבודות קשות ותעניות!

קטני  אומר רבינו בתורה פ"ו "ולא שמעו למשה מקוצר רוח ועבודה קשה"
שמחמת שהם בבחינת מקוצר רוח מחמת  אמנה הם בבחינת מקוצר רוח...

שאין מפני  ולתעניתיםעל ידי זה צריכים לעבודות קשות  שהם קטני אמנה,
אומר הנועם אלימלך זה  בהם שלמות האמונה הם נוטים לסיגופים ולתעניות.

תפסיקו עם התעניות  משה אמר ,בין משה והצדיקים באותו דור חהוויכוהיה 
באמת מתחילת ו, העבודות הקשות תתחילו לשמוח לשיר לנגןווהסיגופים 

הם ראו  ישבו על הארץ.הצדיקים התענו בכו  ,שתק השעבוד עם ישראל לא
שמים ילדים בתוך וכל יום שוחטים ילדים  ,כל יום שזורקים ילדים ליאור

פרעה מתרחץ בדם של תינוקות אף אחד לא שתק כולם צמו בכו  החומות,
רבותי זה לא הדרך! הגאולה  משה בא ואמר להם התענו להביא את הגאולה.

מה? אתה מציע לנו דרך חדשה בעבודת ה? -תגיע רק עם שמחה! אמרו לו
הסיגופים אחרי שאנחנו כבר מתענים ואתה רוצה לקחת לנו את התעניות 

אבל הם לא שמעו למשה  מסתגפים.ושנים על גבי שנים צמים 
מרוב קוצר רוח מרוב  שייאומקוצר רוח מעבודה קשה מרוב 

להאמין  שמהייאות קשות הם לא היו מסוגלים להתנער עבודו
 בתקוה להאמין בגאולה.

 

 רק שמחה מביאה את הגאולה
רק , מתוך שמחה 'משה אמר הגיע השעה לעבודת ה

אומר הנועם אלימלך שהצדיקים  השמחה תביא את הגאולה.
שמחפשים עבודות קשות ותעניות יש להם נשמה יקרת ערך לא סתם נשמה 

רואים כי הצדיק  ,משה ינתרואים את מה שהצדיקים שהם בבחאבל הם לא 
העולם  האמת מבטל את הדינים את הגזרות עם שמחה עם ניגונים ושירים.

נמצא בטעות אדם חושב שכדי לזכות לישועה להמתיק דינים צריך עבודות 
למעשה הבעש"ט כבר ביטל לגמרי את ענין התעניות  קשות תעניות וכו'...

זה מה שרבינו אומר שהעולם לא מאמינים שאפשר לזכות ועבודות קשות ו
 לישועה להמתיק את כל הדינים שבעולם ע"י השמחה.

 

 עבודת האדם לשמוח בהווה ולא לחשוב על העבר ולא על העתיד
 עוד ישו זוכה לצלם אלוקים וע"י זהצריך לחיות את ההווה, ולשמוח בהווה 

צריך לדעת את  דרגה בצלם אלוקים בשלמות שצריך לדעת את התורה,
להתחיל לדעת  -אבל קודם כל צריך את הדרגה הראשונה  המצוות, והדינים.

להתחיל ללמוד איך לחיות עכשיו איך לשמוח עכשיו להיות שמח  ,מה זה הווה
בכל רגע ושניה להרגיש את ההווה לא לחשוב על שום דבר לא מהעבר ולא 

שמחה בלי שום  עתיד, אתה עכשיו כאן חי בריא נושם תשמח תהיה שמח,מה
וזה "איזהו עשיר השמח בחלקו" תרגיש שמח  ,מחשבה מה יהיה מה היה

תהיה בשיא  תרגיש מאושר אל תדאג ממה שהיה אל תדאג ממה שיהיה,
 .ע"י השמחה גיע לכל המעלות שבעולםתכל הישועות ו תקבל אתהאושר 

 

 בשמחה הוא בזמן הניסיוןעיקר ההתחזקות 
של יהודי זה להיות בשמחה תמיד כי על כל אחד ואחד חייב לעבור  ןהניסיו

ועיקר ההתחזקות בשמחה זה בזמן  עליות עד סוף החיים. ירידות,, תניסיונועליו 
על יהודי שחפר )כוכבי אור( יש סיפור  .הניסיון שמאמין שהוא יצא מהירידה

ומצא יהלום ששווה מליון דולר הוא חשב שזה חתיכת זכוכית, אמרו לו זה 
יהלום! זה שווה הון תועפות אבל לא תמצא אף אחד בכל המדינה שיוכל 

ת ממך את היהלום. לכן החליט לנסוע ללונדון, ומכר את הבית שלו, והכסף לקנו
הספיק להגיע רק לנמל, וכשהגיע מצא אותו רב חובל אחד של אוניה ושאל 
אותו מה אתה מסתובב פה? אמר לו יש לי יהלום, והראה לו אותו, רב החובל 

באחד נדהם, אמר לו אם יש לך דבר כזה תעלה מיד לאוניה לא צריך כסף. 
מן הימים באונייה הוא ישב לאכול והסתכל על היהלום, ולפתע התנמנם ונרדם 
לשנייה אחת, נכנס המלצר ופינה את השולחן עם היהלום וכל הלכלוך 
והפסולת לים, כשהוא התעורר הוא כמעט התעלף, אם 
הקפטן ידע מה קרה הוא יזרוק אותו מהאונייה החליט 

כל הכוחות, אחרי היהודי שהוא חייב להתחזק בשמחה ב
חמש דקות נכנס רב החובל, היהודי נתן לו כזה חיוך התחיל 
לצחוק לרקוד, כשראה אותו רב החובל כל כך מאושר אמר 
לו בוא נעשה עסקה כולם חושבים שאני שודד ים, וכשאני 
מגיע ללונדון כולם חוקרים אותי מהיכן הסחורה לכן אתה 

ם כל הסחורות עם כל הזהב יהודי רחמן בוא תרחם עליי כל האונייה ע
בשם שלך, אני סומך עליך אתה סוחר גדול, ורשם הכל  הוהיהלומים הכל יהי

עליו, הם רק הגיעו לנמל עוד לפני שירדו מהאונייה רב החובל קיבל אירוע 
 מוחי וכל הרכוש שבאונייה, כל המיליונים והזהב עבר לרשותו של היהודי.

 

 כל הישועות באות ע"י השמחה
 בעולם כלל, שייאותדעו לכם אין שום  –רבינו חידש חידוש חדש לגמרי 

 במשבר הכי גדול אם אדם מחזיק מעמד חמש דקות שמח,ואפילו באסון 
צריך תמיד לבוא הביתה עם חיוך עם שמחה,  רוקד, שר אז הכל מתהפך לטובה.

 במשבר, אם אתה לא יכול לחייך, צריכים לדעת שאתה עכשיו בצרה,בבית לא 
 לשמוח תשב בחוץ על המדרגות תעשה חיוכים, תעשב תנועות של שמחה,

אם אדם יחזיק מעמד  מאירות.ו תתאמן ואז תכנס הביתה עם פנים שמחות
וישמח הוא יכול לזכות לכל הניסים שבעולם, כל העבודה של האדם זה לשמוח 

ת במסירות נפש, להגיד כל הזמן "הכל לטובה", זה הניסיון שלו אם בכל הכוחו
יהיה לו  הוא יגיד גם זו לטובה על כל דבר הוא יצא מכל הייסורים שבעולם,

אדם צריך לשמוח לשיר להודות לה' תמיד לפני שתגיע צרה  ניסים ונפלאות.
 אתה נושם תתחיל לשמוח, על כל נשימה צריך לשיר לא לחכות חס ושלום,

 אם תשמח תשיר לה' תודה לה' אז גם צרות לא יגיעו.  ו ,לצרה

משה רבינו הגיע למצרים 
התגלה אלי!  'ואמר רבותי ה

עומדת להיות גאולה. תתחילו 
לרקוד, לנגן,  ,לשיר לשמוח,

, , תביאו תזמורותולשיר
 הגאולה. בשורת   על  לשמוח

 ב''יגליון 
 תשפ"ג ואראפרשת 

 A3181480@GMAIL.COM מייל:ב מידי שבוע ניתן לקבל את העלון



 

 

 
 
 

ר " ל  ה'ַוְיַדּבֵּ ָראֵּ נֵּי ִיש ְ ל ּבְ ם אֶׁ ל ַאֲהרֹן ַוְיַצּוֵּ ה ְואֶׁ ֶׁ ל מֹש  מֹות)אֶׁ ְ  "(י"ג ו' ש 
יעקב דוד, הלא הוא הרדב״ז רבה של העיר סלוצק,  מסופר על הגאון רבי

שהיה סובל קשות מבעלי הבתים, שהיו רודפים אותו ומבזים אותו, והוא היה 
פעם שאל אותו ראש הקהל: כבוד הרב! הרי  .באהבה את כל הביזיונותמקבל 

אנחנו גורמים לך צרות צרורות, ולמה כבודו אינו עוזב אותנו והולך לעיר 
  ם רב הקהילה?אחרת, להיות ש

 

, אותם עובר גהינוםהנה ידוע, שיש שבעה מדורי  ואמר: ענה להם הרב
 ,גהינום רך בשבע מדוריוולכאורה צריכים אנו לשאול, בשביל מה יש צ הרשע.

אחד? אלא, המשיך הרב ואמר: אילו היה  גהינום מדור של וכי לא מספיק
 ולא היה סובל עוד אחד בלבד, היה הרשע מסתגל מיד למדור זה גהינום מדור
  צער.

 

לפיכך יש צרך להעבירו ממדור למדור, כדי שלא יתרגל לאף מדור וימשיך 
. ונכון, וחטאיו המרובים עד מאוד , כדי שיתכפרו כל עונותיוםבגהינולסבול 

, אבל כבר מרובות מאוד שהעיר סלוצק גורמת לי צרות צרורות אמת הדברו
אחר...? גהינוםזה, ולמה לי ללכת ולחפש  םינוהלגהתרגלתי 

 
 
 

ין " ְך ִלְפנֵּי ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתּנִ לֵּ ְ ָך ְוַהש  ת ַמּטְ מֹות ב', ו'()ַקח אֶׁ ְ "י(.ָנָחש  , ש  ִ  ")ַרש 
ָלה אֵּ ְ ֲחַצר  :ש  ים ּבַ ָלדִׁ ֲחקּו יְּ ִׁ כּונֹות ש  ְּ ּ ַאַחת ַהש  ּבְּ

ָעָקה... ֵהם ָרצּו  יֶהם קֹולֹות זְּ ּפִׁ עּו מִׁ מְּ ְּ ש  ֶפַתע נִׁ ָין, ּולְּ נְּ ַהּבִׁ
רּו  ּפְּ הֹוֵריֶהם סִׁ י!". לְּ סִׁ י! ָנָחש  ַארְּ סִׁ חּו: "ָנָחש  ַארְּ ָצרְּ וְּ
ּבּורֹות...  ֲחַברְּ ר ּבַ ֻנּמָ ים ָנָחש  מְּ יחִׁ ִׁ ין ַהש ּ ָראּו ּבֵ ֶ ש 

ּגַם ֲאלֵ  ֶ ֻבּגָרֹות, ש  ֵכנֹות ַהמְּ ְּ ּ ָפה ַאַחת ַהש  ָטרְּ צְּ יֶהם הִׁ
ּנָה. ּגִׁ י זֹוֵחל ּבַ ָתנִׁ ָרֲאָתה ָנָחש  ֵאימְּ ֶ ָרה ש  ּפְּ יא סִׁ  הִׁ

 

ה  ַהּלָ י. וְּ צֹועִׁ קְּ ים מִׁ ִׁ ָחש  יק לֹוֵכד נְּ עִׁ ַהזְּ ֲהרוּ לְּ ים מִׁ ּיָרִׁ ַהּדַ
ֵהֵחל ַלֲעבֹד בַּ  יָרה, וְּ ים ַלּזִׁ פּורִׁ ים סְּ ָגעִׁ יַע ּתֹוךְּ רְּ ּגִׁ ַטח הִׁ ֶ ּ ש 

דּורֹות  ה מְּ ּמָ יר ּכַ עִׁ בְּ . הִׁ ּכֹד ֶאת ַהּנָָחש  לְּ יֹון לִׁ ּסָ נִׁ ּבְּ
ָעה,  ָ עֹוד ש  ָעה וְּ ָ ין ש  ּתִׁ מְּ הִׁ ֹונֹות, וְּ ר ֲאָבקֹות ש  ּזֵ יב, ּפִׁ בִׁ ּסָ מִׁ

קֹום ַמֲחבֹואֹו. ּמְּ ן לֹא ָיָצא מִׁ  ַאךְּ ַהּנָָחש  ֲעַדיִׁ
 

סוֹ  ּפְּ רְּ ּמִׁ ה מִׁ ֲעש ֶ ּנַ ים ּבַ נִׁ ּבֹונְּ תְּ ים מִׁ ּיָרִׁ יֶהם, ַהּדַ ּתֵ ת ּבָ
רּו ַעל  ְּ ש ּ ּבַ תְּ ּבֹו יִׁ ֶ ים ָלֶרַגע ש  ַיֲחלִׁ ַלַחץ, ּומְּ ּתֹוךְּ ֲחָרָדה וְּ מִׁ
יַע  יָעה! ַהּלֹוֵכד הֹודִׁ ּגִׁ ֹוָרה הִׁ ש  ּנֵה ַהּבְּ הִׁ , וְּ ָחש  יַדת ַהּנָ כִׁ לְּ
ָאה  ַאף ֶהרְּ ָידֹו, וְּ ָתה ּבְּ יָמתֹו ָעלְּ ש ִׁ ּמְּ ֶ כּוָנה ש  ְּ ּ ֵרי ַהש  ַדּיָ לְּ

ָיָדיו. ָלֶהם ֶאת ַהּנָָחש  ַהתָּ  ּבְּ ֶ ק ש  ַ תֹוךְּ ַהש ּ פּוס ּבְּ
ָיָדיו  רּו לְּ ֹות ַלּלֹוֵכד, ּוָמסְּ ּגָש  רְּ עּו, הֹודּו נִׁ ּגְּ רְּ ים נִׁ ִׁ ָהֲאָנש 
ּכֹו, ַאךְּ  ַדרְּ ּוב לְּ ָנה ַהּלֹוֵכד ָלש  ָכאן ּפָ ָכרֹו. וְּ לֹא ש ְּ ֶאת מְּ

...ֵבית ַרּבֹו! א לְּ יתֹו, ֶאּלָ  לֹא ֶאל ּבֵ
 

ר ָלַרב: "ָהֱאֶמת  ּפֵ ּום ַהּלֹוֵכד סִׁ י ש  ּתִׁ ּלֹא ָלַכדְּ ֶ ָתה ש  ָהיְּ
הּוָבא ַעל  ֶ ק ָהָיה ָנָחש  ש  ַ ש ּ ָהָיה ּבַ ֶ ַהּנָָחש  ש  , וְּ ָנָחש 

יָת ֶאת  ּמִׁ י רִׁ כִׁ יָהה: "וְּ מִׁ תְּ ָטעֹו ּבִׁ י...", ָהַרב קְּ ָידִׁ
ים?!". ִׁ  ָהֲאָנש 

 

ּיּות  חִׁ מְּ אֹור ַהּמֻ יו: "לְּ יר ֶאת ַמֲעש ָ ּבִׁ סְּ ַהּלֹוֵכד הִׁ וְּ
בַּ  ּתְּ ַהרְּ י ּבַ ּלִׁ ֶ ַטח לֹא ה ש  ֶ ּ ש  ּבַ ֶ ּום ָסֵפק ש  י ש  חּום, ֵאין לִׁ

 . ָלל ָנָחש   ָהָיה ּכְּ
 

צֹוַע,  קְּ ּמִׁ נֹות ֲעבֹוָדה ּבַ ְּ ים ש  רִׁ ָלה ֵמֶעש ְּ ַמעְּ ַאַחר לְּ לְּ
ּלּו  אִׁ ֶ י ש  רּור לִׁ י ּבָ ֵלָאה, ּכִׁ ַאֲחָריּות מְּ י לֹוַמר ּבְּ ָיכֹול ֲאנִׁ

יא ֶאת ָהָיה מֹוצִׁ ֶ אי ש  ַוּדַ קֹום, ּבְּ ּמָ ַאּפֹו  ָהָיה ָנָחש  ּבַ
י. ּתִׁ ָעַרכְּ ֶ יֹונֹות ש  סְּ ל ַהּנִׁ ַאַחר ּכָ  לְּ

 

י  טּוַחנִׁ ם אַֹמר ָלֶהם ֶאת ָהֱאֶמת, ּבְּ אּוָלם, אִׁ
יחּו  לֹא ַיּנִׁ ָאָגה, וְּ דְּ ש  ּובִׁ ָ ֲחש  יֹות ּבַ חְּ יכוּ לִׁ ִׁ ש  ים ַימְּ ּיָרִׁ ַהּדַ ֶ ש 

רֹוָבה.  קּוָפה ַהּקְּ ּתְּ ה ּבַ ַמּטָ ֵחק לְּ ש ַ ים ָלֶרֶדת לְּ ָלדִׁ  ַליְּ
 

הַ  ָנת לְּ ים ַעל מְּ ִׁ יַע ֶאת ָהֲאָנש  ּגִׁ יָנּה  -רְּ גִׁ ה ּבְּ ּבָ זֹּו ַהּסִׁ ֶ ש 
קֹום  י ַלּמָ ּתִׁ ַמנְּ ּנֵה ַהּנָָחש   -ֻהזְּ הִׁ ֶ ר ָלֶהם ש  ַסּפֵ י לְּ ּתִׁ ַלטְּ ֶהחְּ

ָאֵכן  ד, וְּ ּכַ לְּ ים  -נִׁ ִׁ ל ָהֲאָנש  ֶ י ש  ּתִׁ צֹוָנם ָהֲאמִׁ י רְּ פִׁ  -ּכְּ
בוּ  ָ ים ש  ַהַחּיִׁ קֹום, וְּ רּו ַלּמָ ָוה ָחזְּ לְּ ַ ּ ַהש  ֶקט וְּ ֶ ּ  ַהש 

לּוָלם..." ַמסְּ  לְּ
 

ָכךְּ  הֶֹגן ּבְּ ם ָנַהג ּכַ אֹל, ַהאִׁ ְּ ש  ש  ַהּלֹוֵכד לִׁ ַבּקֵ ֵעת מְּ ּכָ
ֵאל ָידֹו  ּלְּ ֶ ל ש  ה ּכָ ָעש ָ ֶ ּום ש  ּ ש  ָכרֹו, מִׁ לֹא ש ְּ ל ֶאת מְּ ּבֵ ּקִׁ ֶ ש 
ָכךְּ  ם ּבְּ ָ ש  ֻבּקָ ים ֶאת מְּ ִׁ ק ָלֲאָנש  ּפֵ ַגם סִׁ ֹות, וְּ ַלֲעש 

 ֶ ; אֹו ש  יָעם ֵמֵאיַמת ַהּנָָחש  גִׁ רְּ הִׁ ֶ ֵנַבת ש  אן ּגְּ א ֵיש  ּכָ ּמָ

ל ֲעבּור  ּדָ ָכר ֻמגְּ ל ש ָ ּבֵ י קִׁ יר, ּכִׁ חִׁ ּמְּ אֹוָנָאה ּבַ ַעת וְּ ּדַ
ַבד?... לְּ ּקּור' ּבִׁ ֵמי ּבִׁ ל 'ּדְּ ַקּבֵ עֹוד ָהָיה לֹו לְּ , ּבְּ יַדת ָנָחש  כִׁ  לְּ

 
 

ּוָבה ש   :ּתְ
 

זֹאת  ים!! וְּ מִׁ ֹוֵפךְּ ּדָ ַקת ש  ֶחזְּ ָרן ּובְּ קְּ ַ ּנֹו ש  לֹוֵכד ֶזה הִׁ
ים  כִׁ דּונּו ֲחַז"ל: "ֵאין הֹולְּ ּמְּ ּלִׁ ֶ ָלל ַהּגָדֹול ש  אֹור ַהּכְּ לְּ

ּקּוַח ֶנֶפש  ַאַחר ָהרֹב"  פִׁ יֹוָמא פ"ה. בתוס' שם ד"ה ּבְּ ן ּבְּ ֻעּיַ )יְּ
ּו"ַע או"ח סי' שכ"ט(; ּ ַח, ּוַבש  ַפּקֵ צְּ  ּולְּ הִׁ ֶ ּ יר ַהּלֹוֵכד ּוַמה ש  הִׁ

אֶֹפן ַחד ֵאין -ּבְּ ֶ ָכךְּ ש  ַאֲחַראי לְּ טּוַח וְּ הּוא ּבָ ֶ י, ש  ָמעִׁ ְּ ַמש 
ֵאזֹור ָנָחש   ָמא,  -ּבָ ָעלְּ ָערֹות ּבְּ ְּ א ַהש  ֵאין ֵאּלּו ֶאּלָ

ים  ָברִׁ דְּ ֹש  ַאף לִׁ ש  ים ָאנּו ַלחְּ יכִׁ רִׁ ָנה צְּ ש  ַסּכָ ַ ַלֲחש  וְּ
ַהּלֹוֵכד ַהּנֹוֵכל ָנטַ  ֶ ָצא ש  מְּ נִׁ ים. וְּ חֹוקִׁ יר רְּ אִׁ ְּ ש  הִׁ ָכר וְּ ל ש ָ

קֹוָמּה! מְּ ָנה ּבִׁ ּכָ  ֶאת ַהּסַ
 

ים ֶאת ָהֱאֶמת,  ִׁ יךְּ ַהּלֹוֵכד לֹוַמר ָלֲאָנש  ָלֵכן, ָהָיה ָצרִׁ וְּ
 , לֹא ָמָצא ֶאת ַהּנָָחש  ּתֹו וְּ ָכלְּ ֵמיַטב יְּ ה ּכְּ ָעש ָ ֶ ש 
ָראּו  ֶ נּו ש  יְּ ּמְּ ה ּדִׁ ָ ּ ש  אֹוָתּה אִׁ ים וְּ ָלדִׁ ַהיְּ ֶ אֹד ש  ר מְּ ּבֵ ּתַ סְּ ּומִׁ

 . ָלל ָנָחש  ַהּנָָחש  לֹא ָיָצא ּכְּ ֶ ש  ש  ָ ַאךְּ ּגַם ַקּיָם ֲחש 
ּוב... יַע ש  הֹופִׁ אּוַלי ָעלּול לְּ ַרֵחק, וְּ תְּ ֲחבֹואֹו אֹו הִׁ ּמַ  מִׁ

 

ן ֶאת ַחּיֵי  ְלִסּכּום: ּכֵ סִׁ ֵנָבה, וְּ אּות ּוגְּ ַרּמָ ַהּלֹוֵכד ָנַהג ּבְּ
הָ  ָלֵכן ָעָליו לְּ ּבּור, וְּ ם, ַהּצִׁ ּפָ סְּ ים ֶאת ּכַ ִׁ יב ַלֲאָנש  ִׁ ש 

ָכר  ל ש ָ ַקּבֵ ר לֹו לְּ אּוַלי ֻמּתָ ר ָלֶהם ֶאת ָהֱאֶמת. וְּ ַסּפֵ ּולְּ
יָדתֹו! כִׁ ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו, ֲאָבל לֹא ֲעבּור לְּ

 

 
 
 

 

 אשליט" אביגדור לויר' מאת: הרה"ח 
ת"ת נחמת ציון  בנים גנימפקח 

מצאנו שמצרי שירא את דבר ה' החביא את צאנו וכך הוא במכת ברד 
ניצל ,לעומת זאת "אשר לא שם ליבו" הוכה במכה, בשם צדיקים מופיע שעניין 
יראת שמים היא לשים לב לכל דבר, לנו כהורים וכמחנכים יש חשיבות גדולה 

לפרטים הקטנים, היכן הילד נמצא מי החברים שלו וכן  לולשים לב אפי
 תשומת לב גדולה להיות עם המחנך והצוות.

 

מביא שמשה רבינו מגיע ולאחר מאות שנות סבל הוא מבשר  בעל הספורנו
על הגאולה ומרבית העם אינו פנוי להכיל את הבשורה הזאת ולא שמעו אל 
משה מקוצר רוח ומעבודה קשה והוא מסביר בלשונו הזהב כי "לא נתנו לב 
להתבונן" חלק זה מתקשר לראשית דברינו שעם קצת שימת לב יכולים לזכות 

 ה.לבשורת הגאול
 

עם זאת חלילה לנו לעשות תפקיד זה מקוצר רוח ומעבודה קשה, תלמידינו 
הרכים ברוב המקרים צריכים את ההקשבה ותשומת הלב הנכונה, בדגש על 

 לשמוע אותם להבין אותם כמובן עם גבולות ברורים.
 

בשנים האחרונות זכינו וצוות המלמדים של הגנים עוסק עם הילדים מעבר 
 ם במיומנויות נוספות כמו מוטוריקה שפה ועוד והכל כהכנה לתחום הקריאה ג

 ללימודי התורה הקדושה מתוך הקשבה. 
 

לפני תקופה ראיתי בגן ילד שהיה בסערת רגשות גדולה מאוד והמלמד שלו 
לא נבהל ולא הגיב להתנהגות כי הוא חשב שהצורך של הילד כרגע זה להסיח 

ד אחר בכתה שפשוט ייקח אותו את דעתו מעצב שנפל עליו, ולכן ביקש מיל
ניגש הושיט יד בוטחת ולקח אותו לשחק בבימבה  4לשחק, הילד הנוסף בגיל 

 והכל חלף.
 

 כי השורש של משמעת הינה ש.מ.ע. פשוט לשמוע להאזין ולהבין.
 

  :בסיכומו של מאמר
 

לקבל עזרה או התייעצות והכי  - שימו לב אל הילד על תתביישו לבקש
  חשוב שימו לב והקשיבו לו.

 2שלוחה  037.148.148להשתתפות בהוצאות העלון לעילוי נשמת, לרפואה, להצלחה חייגו 



 
 

 

 
 

 
 
 

ברסלב 'באר מרים' לבנות בית ספר  

בית יעקב ברסלב לא  'באר מרים' לבנות בבית הספר
ממתינים... מחכים לבוא ופשוט  שוקטים על השמרים

 השנתי הנושא זהו הלואהגאולה ומכינים את עצמינו 
 התלמידות. כל את סחף רב שבלהט

בעשרה בטבת שמעו תלמידות הכיתות הגבוהות דברי 
כמו , חיזוק בענין בין אדם לחברו מפי המרצה צ. רוטנברג

כן נערכו משימות מהנות ומיוחדות המחזקות את 
התנהגות  ,ומידות ,רך ארץד ,המודעות לכבוד הזולת
לבת כראוי  צניעותשמירה על ו ,כיאות להורים, למורות

  .מלך
כתמריץ קיבלו הבנות בכרטיס האשראי שלהם 

גם בנושא  ,פעימות המזכות אותם בפרסים יקרי ערך
 שלמהה התפילה המעוררת לבבות לבקשה לגאולה

 המבטא בנושא אומנותי מופע  ה' –קבלו בנות כיתות א'
  .המקדש ןלבניי והכמיהה הגעגועים את

 לקראת הפקת עלון פרי עטן של תלמידות ביה"ס
התבקשו התלמידות להביא מאמרים סיפורים ושירים 

ווי רחפן בו צולמו יכמו כן התקיים יום הסרטה בל, בנושא
 הילדות בשירה סוחפת של שיר געגועים המבטא את

 הרצון העז לצאת מהגלות והתקוה הפועמת בלב כל בת לראות ולחזות בגאולה הקרובה.         
, הסרטת הבנות בביה"ס הוצגתוכנית מגוונת ועשירה וכן עם  7:30י כ"ג טבת בשעה ערב הורים ביום שנגולת הכותרת הייתה השבוע ב

הכוח שבך, ההתרגשות  אהתלמידות ישבו למול שולחנות ערוכים בתפריט חלבי עשיר, ושמעו הרצאה מחזקת ומעודדת בנוש אמהותכאשר 
לכנס בצירוף מכתב חיזוק ממורינו הרב שליט"א הגיעה לשיא כאשר בערב שבת קודש פרשת שמות קיבלו הורי התלמידות את ההזמנה 

 לקראת הכנס.
 הק' ולאורו של מורינו הרב שליט"א. ינוהתלמידות סיקור נרחב מפעילויות בית הספר ומשנת חינוך בדרך רב אמהותקיבלו ערב הבמהלך 
 .הקדושים ספרינו באר מרים שע"י מוסדותינויצאו בערב זה מלאות סיפוק ובהבנה שהילדים נמצאים בידיים טובות בבית  האמהות

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 סמינר נתיבות בית יעקב 'ברסלב'

התלמידות המשקיעות כל  קיבלו נוספת מרץ זריקת ".מבחנים שבועיים" של לאחר חופשת חנוכה חזרו תלמידות הסמינר בכוחות מחודשים, נכונות לאתגר
 נהנות בה מבחנים תקופת בסמינר החלה מכן לאחר. מלכדת חברתית ולפעילות אנרגיות להטענת, יהושע גני לפארק מרעננת יציאה בדמות כוחן בלימודים,

הרצינות שולטת בכיפה ומכל עבר נראות הבנות  .כשתפילות כולנו מלוות אותן להצלחה ,אחר עמל והשקעה של חודשיםל הישגיהן את לראות התלמידות
ח ת להבין, להשכיל, לשנן ולזכור. אין ספק שחדוות קצירת הפירות והסיפוק שברכישת הידע המקיף יעניקו להן כוחות נוספים להמשך פורה ומוצלכשהן שוקדו

ע"י הצוות המקצועי  קב 'ברסלב'בסמינר נתיבות בית יעגם הורי התלמידות לא גומרות את ההלל לייקר ולהעריך את השקעת המוסדות  .בסיעתא דשמיא
 , לבניית בית נאמן בישראל.ת הבנות בשלל המקצועותהעושה מעל ומעבר להצלח
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 ויבכו אותו בני ישראל

שר וגדול נפל בישראל. תחושת אבל עטפה את היהדות החרדית בארץ 
 ובגולה עם היוודע הסתלקותו לשמי רום הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל.

בתלמוד תורה שחו המלמדים לילדי כיתותיהם ממשנתו הטהורה, מהקשר 
בעדני המיוחד אל מורינו הרב שליט"א, מענוות ושפלות רוחו של הגר"ש 

 זצוק"ל, ועד כמה עלינו ללמוד מדרכיו.
 

 
 

 

 

 והשב ישראל לנויהם

ילדי כיתות ד' למדו בשבוע שעבר במשניות מסכת סוכה בפרק ה' משנה ו' על 
כדי שהלימוד המורכב יחדור לתלמידים הרכים ויבינו  ,סדר כ"ד משמרות כהונה

היטב את הנלמד בידיעה ברורה ובזיכרון לימים רבים, הגה המלמד היקר הרב 
של היו התלמידים במוחו רעיון להמחיש בפועל ממש את הלימוד, מהי"ו טיגרמן 

הם הכהנים ממש. הכיתה חולקה לכ"ד משמרות, התלמידים ציפו בכליון עינים 
 ,אלים ,לבוא היום בו יגיע תורם לשרת בקודש, בתוכנית הנפלאה שולבו פרים

וכבשים, אותם היה על התלמידים לשחוט להקריב לזרוק דם כל אחד לפי 
ים בהר הבית ככהנים התלמידים היקרים חשו ממש שהם עומד מעמדו וזמנו.

  .המשרתים בבית ה'. בפיהם נשאו תפילה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 
 

 
 

 בניך כשתילי זיתים

לחצר היקרים באו  3-היה זה מסיק זיתים אמיתי בחצר הגנים. תלמידי כיתה ז'
בה ממוקם עץ זית עתיק וערכו לתלמידי הגנים מסיק זיתים של ממש. כאשר 
מפקח הגנים הרב אביגדור לוי הי"ו מסביר לתלמידים את כל התהליך מהמסיק 

התלמידים הקטנים חשו והשכילו לראות כיצד  ועד לשמן הנמצא אצלם בבית.
 ה ומצוות לרוב.עץ שנראה כדבר שולי בחצר הוא חשוב וחיוני ומפיק תועלת רב

אותם זיתים מרים המתגוללים בקרקע יובאו בתהליך ארוך עד שיצא מהם שמן 
לימוד מיוחד למדו הילדים על פלאי הבריאה שכל  זית זך טעים או זיתים לאכילה.

 מטרתה שנוכל לעשות רצון אבינו שבשמים. מה רבו מעשיך ה'.
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