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  815'  עלו� מס �  הרֶ ְ
 עֶ  �ֵ� שנה 
  

  יחול בימי�  "אייר"ראש חודש  � "�שבת מברכי"@ 
  , לטובה ולברכה ,עלינו ה"יחדשהו הקב .ראשו� ושני   
  .אמ�, ישועות ונחמות ,לבשורות טובות, לששו� ולשמחה  

   ".צדקת�"לא אומרי� @  
  

  

    
  

  

 

  ל"ז אברה�ב�   בבאי מוסאינ  "לע
  .ע� ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

úùøô  íéùåã÷  
 äùøôä éðééðòî:    

  .כי אנו ע� קדוש קדושי�הציווי להיות    �
  . למקו� בי� אד�שמצוות   �
  . חברול בי� אד�שמצוות   �
   נתינת ,הלנת שכראיסור : מצוות של צדק חברתי �
 .ועוד לקיחת שוחדאיסור על , מכשול לעיוור      
  כי , 'מוע בקול ההאזהרה לשמצוות התלויות באר  ו  �

  . לאר �ַיְגלה אותנו לחו  'א� לא כ� ה       
  מאומות ציווי על חובתינו להיות קדושי� ושוני�  �
  .ואיסור לנהוג כמנהג הגויי� העול�       

� "ä éðà ùåã÷ éë åéäú íéùåã÷ 'íëé÷ìà" )ב' יט'(  
איש אמו "ומייד אחר כ& " קדושי� תהיו"נאמר 

שה למורא אב סמכה הקד'ולמה נ". ואביו תיראו
יש  אצל ההורי�שכל זמ� שיש קדושה בבית ? וא�

� ו אי� קדושה "חוא� , אצל הבני�כבוד ויש מורא 
ב� ק� , חוצפא יסגא. אי� כיבוד הורי� ולא מורא

  )ספר הפרשיות( .      כלה בחמותה מ*באביו בת בִא 
� "åàøéú åîàå åéáà ùéà"  
, רא משנבראשנוח לו לאד� שלא נבל אומרי� "חז

אבל , א� כ� לפי פשוטו מה העני� לכבד את ההורי�
א� שומרי� את התורה עליו לא נאמר נוח שלא 

איש אביו ואמו תיראו "ב וזה שאמר הכתו, נברא
א� שומרי� את השבת, "וואת שבתותי תשמור

יש מקו� שהיא שקולה כנגד כל התורה אז בודאי 
�  .לכבד את ההורי

� "á åðúú àì ùôðì èøùåëøùáí"  
.שאד� חוטא נחרט על פניו רוש� מהחטאכ

מספרי� על הצדיקי� שכשהיו מסתכלי� על האד� 
ב זה שאמר הכתו, היו אומרי� מה שעשה בסתר

  ".�ט לנפש לא תתנו בבשרכרֶ וֶ, "
� "êåîë êòøì úáäàå" )ח"ט י"י(  

לא , א� יספוג אד� מהלומה מידו או מרגלו הוא
או את הרגל  נוא את הידיעלה כלל על דעתו ל,

שהרי זהו איבר מגופו וא� יגע בו לרעה . ולהעניש�
בדומה לכ& צרי& כל אד� . לא יכאיב אלא לעצמו

ממילא , מישראל לראות את כל ישראל כגו- אחד
אי� לו להחזיר , יבי� שאפילו א� עשה לו מישהו עוול

כש� שלא היה עושה , לו כמעשהו ולשנוא אותו
  )מלי� חדתי�(    . מו&והיינו כ � כזאת לאיבר מגופו 

  

� "ä éðà êåîë êòøì úáäàå'"  
 ה אומר שאי& שאתה מתנהג ע� חבר& כ& אני"הקב

  ).אוצר החיי�.                                       (&יתנהג את
ה מאוד ולכ� מסיי� ָ/ אומר השפת אמת שמצוה זו ָק 

אני שא� תרצה לקיימה באמת , 'אני ההפסוק 
. ואהבת לרע& כמו& זה כלל גדול בתורה. יסייע ביד�

  .לדאוג לחברו שיעלה בתורה זה נקרא אהבת רע& כראוי
�  "àì êîøëå ììåòú...  éðà íúåà áåæòú øâìå éðòì
ä 'íëé÷ìà"  

ני אות� אעזוב תלגר ווכ� ' רבי' ת"ס בתעזו רולג ילענ
וזאת 'ש "רמז לתורה כמ) 408(' זאת' 'בגימט ת"ר

שהרוצה לרמוז למה שכתוב בספר מעיל צדקה ' התורה
ומי שמניח לעני , שיאורו עיניו בתורה שירבה בצדקה

' תעזוב'תורה האמרה  עומדו. את הלקט זוכה לתורה
לרמוז למה שכתוב עזוב ? תשאיר או תניחולא אמרה 

וג� כא� התורה מלמדת  מלשו� עזרהתעזוב עמו שזה 
  )החידוש היומי(       .אותנו שצרי& לעזור לעני בצדקה

� "íãä ìò åìëàú àì" )ו"ט כ"י(  
) ג"סנהדרי� ע. (לא תאכלו קוד� שתתפללו על דמכ�

לפיכ& עצ� שמו הוא , וא הד�עיקר חייו של האד� ה
, אלא כיוו� שהוא מתפלל לפני יחידו של עול�. ד�

אבל א� . אד�- לשמו והוא נקרא "מתווס- לו אל
על כ� . ד�יתבר& נשאר עליו הש� ' איננו מתפלל לפני ה

אמרה תורה לא תאכלו לפני התפילה בעוד אד� נקרא 
  )המגיד ממזריטש(                                         . בש� ד�

� "ìíúåà áåæòú øâìå éðò"  
לרמז א� אתה נות� צדקה , "לא תגנובו"וסמי& ליה 

  .ו גניבה"שיהיה משל� ולא ח
� "àèç åéìò àùú àìå êúéîò úà çéëåú çëåä"  
רק תרומ� , אתה מוכיח לחבר& אל תגיד לו שהוא רשעכש

ולא תשא " ,ותאמר לו שהוא עמית� שהוא חבר�אותו 
  .כדי שיתקבלו דברי& אל תשימהו לחוטא "עליו חטא

  ו"עתש'ה  ניס�' כט ד"בס 
  19:06 �הדלקת נרות                
  19:57 � שבת  צאת ה              
  20:49  �     רבנו ת�                

  

  "אור החיי�"לפי הלוח המדוייק של  � קי'שעו� 
 

 
 

 
 

    .י קט�"יש לטלטל ע, במקו� שיש עירוב .יי� בעלו� בשעת התפילה וקריאת התורהאי� לע . העלו� טעו� גניזה    !הסירו מכשול מדר� עמי 
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info     : "חידוש"�ו" לדעת"דתיי� ה נית� להוריד את העלו� באתרי�

  
  1  054+7743834   " אברה� יגל"ארגו�  י "ל ע"יו

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
= ָמַסר ֶאת ַנְפ�. ַעל  =ֶהֱעָרה ַל1ֶָות ַנְפ�. 

  .ִהְ�ַ:9ֵל ְלַק4ֵ� ֶאת ַה9ָָבר 78 6ְִמִחיר ַח4ָיו
ַמַעְרכ:ת ִיְ,ָרֵאל <נ' ְ=י:� ַהִ>ָ;ר:� ְלַחְלֵלי  :דוגמה

ְפָ/� ַעל ִמְתַיֲחִדי� ִע� ִזְכָר� ֶ/ל ָ;ל ִמי ֶ/ֶהֱער' ַלָ?ֶות נַ 
  .ֲהָגַנת ַה?:ֶלֶדת

  )ניבונכו�(       ].ישעיהו נג יב[ֶהֱעָרה ַלָ?ֶות ַנְפ/:  :מקור
  

 ïéøéèôî"  :ùãåç øçî"  
  )'כ' שמואל א(          

 סגולה להשתת7 +בדוק ומנוסה 
  "מועד+ אוהל"נ "בסעודה רביעית בביהכ

  21:30 +השיעור בלויי� יחל ב
  

  � רביעיביו� 
יו� הזכרו� לחללי 
  .מערכות ישראל

  � חמישיביו� 
  . יו� העצמאות

  

  לעומר' השבת יד
  'פרק א �פרקי אבות 



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

  4  054+7743834"    אברה� יגל"ארגו�   י"ל ע"יו

  ל"ז שרה �ב משה גמזו
  ל"ז חוה בת שרה בכורי

  ל"זמרי�  בתגולש� באבאי 
  ל"ז חנה בת מרי� יתח 
   ל"זגולש� בת  מרי� ועלני
  ל"זשאוקט בת טובה הרוני 
  ל"ז רחל בת גילה הירש

  ל"ז יקוט בתאביבה רבקה 
  

  ל"זרינה  ב�ל 'אברג מיכאל+יור�ג "הרה
  ל"ז דוד ורבי ב� לוי לוי

  ל"זשירי�  ב�ה טחלוב 'קחיי� חיי
  ל"ז שרה ב� גואל רחמני

  ל"ז רחל ומשה ב� 7 דוקרקריוס
  ל"זשמחה  בתאיטו אבוטבול 
  ל"ז דבורה �ב יצחק שלומי
  ל"ז סרוור תב שרה מוסאי

  

""""íéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðá""""     - - - -        êåðéçêåðéçêåðéçêåðéç        
  איש אמו ואביו תיראו

לעול� : "ל בהוראת� בחינו& התייחסו לעניי� ואמרו"חז
, האהבה כשלעצמה". תתהיה שמאל דוחה וימי� מקרב

ואי� כמוה להביא להתפתחות תקינה וטובה חשובה היא 
בו , א& קשר הבנוי על מצע של אהבה בלבד. של הילד

קשר של  .הוא מסוכ�, ההורה משדר לבנו רק אהבה
בו האד� מקבל את , אהבה נטו הוא קשר בי� חברי�

ואי� בו תביעה , חברו כמות שהוא על מעלותיו ומגרעותיו
איוולת קשורה " ,לא כ� בחינו&. לתיקו� כלשהוא במעשיו

כוחות  הילד נתו� לשליטת� של, )ב"משלי כ" (בלב נער
. אי� לו עדיי� די דעת כדי להבחי� בי� הטוב לרע, שליליי�

יקבל הילד , אילו ינהגו בו ההורי� ביחס של אהבה בלבד
 ,הוא עלול להתמיד בה�, גיבוי למידותיו ומעשיו הרעי�

 וס- עלנ. ונמצאו ההורי� מקלקלי� באהבת� תחת לתק�
חובה להשליט ג� מעט מורא , הימי� המקרבת �האהבה 

להוכיח את הילד על דברי� בה� אינו , שמאל דוחה �
. י� זועפות כשמעשיו אינ� טובי�להראות לו פנ, כראוי נוהג

ירצה לשנות את מעשיו כדי , הילד שחפ  באהבתו של האב
 �וכבר אמרנו . לרצות את אביו ולזכות ממנו להארת פני�

  .ויבזה ישיג ההורה את יעודו בחינו& ילד. תחובות מול זכויו
  

   "ìâé íäøáà" ת העלו�הנהל
 úåáéùéä éøåçá מברכת את כל

יהי רצו�  .שחוזרי� לישיבת�
ישלח ברכה הצלחה  ה"שהקב

וסיעתא דשמיא מרובה בכל 
ותעלו  ,ובלימודיכ� מעשי ידיכ�

 .מעלה בתורה וביראת שמי�
 לכל מארגני כחוברכת יישר 

ביבנה למע�  הזמני�+ ישיבת בי�
  .ישקדו הבחורי� על תלמוד�

  ל ב� שלמה ושרה שיחיו"ז מרדכי לארי

 ו"הימרי�  ב�שלמה לארי 
 ו"הימרי�  ב�משה נאמ� 

� ו"הימרי�  ב�נאמ�  אברה
  ו"הירבקה  ב�מרדכי עמרני 

  ו"הימרי�  ב�י רפאל 'ישראל פרג
  ו"הי פרידהב� חי כה� זדה + יצחק

  ו"הימורוורי  ב� באבאי באבאי
   ו"היריטה ועמר�  ב�ליר� מלכה 

  

  : בריאות והחלמה איתנה

  ל    "ב� אברה� וזליכה ז בבאי מוסאי

   ו"הימזל  �ב אליהו כה�+שאול
   ו"הי ביבי ומרדכי תב רחל מוסאי

�   ו"היאסתר  ב� רפאל אריאל חיי
   ת"מנברבקה  בתשרה ביבי לארי 

   ת"מנבמרסל  בתלאה בלקר 
   ת"מנב דינה בת סיגלית כלימי
   ת"מנבחוה בת  רזיה סינדני

 �  ו"היב� יהושע ניקי ניסי
  .ל וע� ישראל"חולי ופצועי צהובכלל� לרפואת כל   

    

  ביו� ראשו� 
  ח אייר "ר

  יתקיי� שיעור 
  בבית המנוחה 
  שרה מוסאי 
  ל"בת סרוור ז

תפילת  � 19:00
שיעור  ,מנחה

  ,דברי תורהו
  .ברכות וערבית 

  כל הישועות והברכות
éáå÷òé äøùå ñçðôì  ו"הי  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�
  ל"זצ עובדיה יוס7זכות מר� 

� לרפואת והצלחת כל ילדיה
שיתמלאו כל משאלות . ונכדיה�

זכות המצוה תעמוד . ליב� לטובה
לה� שיתברכו ברוחניות ובגשמיות 

, ובפרנסה טובהוברפואה שלימה 
  .וירוו נחת מכל יוצאי חלציה�

  ל"ז בת שמואלרבקה נ "ולהבדיל לע

  

 רפואה שלימה לילד
äéìà éãéåã  

  ו"היליאת  ב�
  ה ישלח"הקב

מזור ומרפא  
ח אבריו "לרמ
. ה גידיו"ושס

 שיחזור לאיתנו
ויזכה הראשו� 
טובות ו לשני� רבות

  
  הצדקת נ"לע

 ä÷áø  éáå÷òé        
  ל"פרי זשמואל ובת 

  אייר' ד ביו� חמישי
  תתקיי� האזכרה

  ."סופרעזרא ה"נ "בביהכ
תפילת מנחה  �  19:00

  ברכות וערבית,דברי תורה
עליה לבית   ביו� שישי

  09:00העלמי� בשעה  
  משפחתה שתמלי  טוב בעד
  

      ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
ïäë ìëéîå ìàéøáâì  

לזיכוי על כל הסיוע 
יתברכו . הרבי�

אושר , בבריאות
ופרנסה טובה ובכל 

מילי דמיטב ברוחניות 
לשני� , ובגשמיות

טובות ונעימות וירוו 
  נחת מיוצאי חלציה� 

  

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

 úéîìåùå ìàåîùì
 ïåãçî ו"הי  

 שיזכו לפרנסה
רפואה שלימה ו טובה

מכל יוצאי וירוו נחת 
חלציה� ויתגשמו 
משאלות ליב� 

  זיווג הגו� . לטובה
� .לכל ילדיה

úçîùî  äøåùá  
בכל שבת 
 מתקיימת

תפילת מנחה 
  13:15בשעה 

בבית המדרש 
 "ברכת יצחק"

יבנה  2הליל& ' ברח
  )במקלט(

  כל הציבור מוזמ�
  נ הישר והענו"לע  

 íéîçø
äèàåâ  

  ל"ז זוהרה ומסעודב� 
  .ד"בניס� תשס' נפטר ל

  
  נ הצנועה והענוה"לע

 äðéã éìâç  ל"ז  
  ל"הר� ז'אלעזר וגבת 

 ניס� 'כחנפטרה 
  .פקידת שנתה שישיביו� 

  משפחתה שתמלי  טוב בעד

  נ הישר והענו"לע
ïäë  íééç  

  ל"ז ועזיזי משיהב� 
  .באייר' דנפטר 

שימלי  טוב בעד משפחתו
  נ הצנועה והענוה"לע 

äðç  éîéñð  ל"ז  
  ל"ז משה וגולש�בת 

 אייר 'דנפטרה 
 פקידת שנתהרביעי ביו� 

 שתמלי  טוב בעד משפחתה

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגו�
  בכל מוצאי שבת �משדר בלוויי

   הראשו� לציו�את שיעורו של 

  א"שליט  óñåé ÷çöéג "הרה
  "אוהל מועד"בבית הכנסת 

  השיעור יוקר�  21:30בשעה 
  ה תתקיי� "בע .מס� ענק גבי על

  "בית הלח�" בחסות  ,סעודה רביעית
  

�
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  רפואה שלימה
åäéìà óñåéì  

  ו"היפרחה  ב�
  ה ישלח"הקב

ח "מזור ומרפא לרמ
. גידיו ה"אבריו ושס

 שיחזור לאיתנו
לשני� ויזכה הראשו� 
  וטובות רבות

  וירווה נחת ושלווה 
  מכל יוצאי חלציו

  למשפחת ישראל היקרה
בפטירת בצערכ�  פי�משתת

  האב הצנוע והענו
ìàøùé óñåé ל"ז חנה � ב  

 צערעוד לא תדעו ש

  

 רפואה שלימה
ïåøåã äðùåùì  

  ת"מנבנהיית  בת
  ה ישלח"הקב

  מזור ומרפא  
ב אבריה "לרנ
. ה גידיה"ושס

שתחזור לאיתנה 
הראשו� ותזכה 
  לשני� רבות 
  .טובות ונעימות

  כל הישועות והברכות
äéòùéì éîéñð äéìãå  ו"הי  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�
  ל"זצ עובדיה יוס7זכות מר� 

לרפואת והצלחת כל ילדיה� 
שיתמלאו כל משאלות . ונכדיה�

זכות המצוה תעמוד . ליב� לטובה
לה� שיתברכו ברוחניות ובגשמיות 

, ובפרנסה טובהוברפואה שלימה 
  .וירוו נחת מכל יוצאי חלציה�

  ל"ז משהבת  חנהנ "ולהבדיל לע

  

  נ הישר והענו"לע
 íééç â'  éôøל"ז  
  ל"זאברה� ב� 

 באייר' נפטר ו

 פקידת שנתו שבתביו� 
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+ �לפי שימי� , שקורי� פרקי אבות בימי הספירה הטע
שבה� , שה� ימי די� כיוו�, נוראי�אלה ימי� קדושי� ו

ולכ� נהגו לקרות פרקי אבות שיש , מתו תלמידי רבי עקיבא
הוא , שבהיות לב האד� שבור, תוכחה ומוסר דבריבה� 

  .עשוי יותר לקלוט דברי תוכחה
עשוי היצר הרע , לפי שבימי� אלה ימי האביב ,טע� ועוד +

ועל למה ל& לישב על התורה , את האד� ולומר לו להסית
והאד� , ובפרדסי� מוטב שתצא לטייל בגנות, העבודה

, עשוי לקבל את דברי היצר כיו� שהימי� ימי פריחה
לכ� , ומתחילי� להוציא פירות נאי� שהאילנות מלבלבי�

 קורי� בפרקי אבות ובספר משלי לעורר לב האד� שלא
וישתדל לרדו- אחר מצות , יגרר אחרי עצת היצר הרע

הבא ולא יכלה  זכה בחיי העול�ומעשי� טובי� כדי שי
  .הזה זמנו בהליכתו אחרי תענוגי העול�

+ �שלא יימש& אחר  לפי שבימי המועד לא יתכ� ,ועוד טע
כיו� שבימי , בגלל רבוי האכילה והשתיה, עצת היצר הרע
ושובתי� ממלאכה , מסעודה אחת לשניה החגי� יוצאי�

 שעל ידי דברי התוכחה והמוסר שיש בה� ישבר, וטורח
  .)ב�א' אבות עמ, ילקוט מע� לועז(      .לבו של אד�

כבר  מנהג זה. מנהג ישראל לומר פרקי אבות בשבתות הקי  )א
לומר פרקי  ונוהגי� באשכנז: שכתב) ב"רצ' ח סי"או(הובא בטור 

אומרי� אות�  ובספרד, וכ� כתב רב עמר�, אבות במנחה
אות� רק שיש אומרי�  ,ויש עוד הבדלי� במנהג. ל"עכ, בשחרית

ויש , ז בתמוז"אות� עד י ויש שנהגו לומר, מפסח עד שבועות
והמנהג היו� אצל . עד ראש השנהאו , ח אלול"לות עד ריקה

   .בבוקר אחר תפלת מוס- מפסח עד שבועות הספרדי� לאמר�
כיו�  אלא, ולמנהג ספרד אומרי� את כל המסכתא פע� אחת )ב

אינה כוללת  בותומסכת א, שיש ששה שבועות מפסח עד שבועות
ללמוד בשבוע האחרו�  מה, התעוררה בעיה, אלא חמשה פרקי�

ממקו� אחר וצרפו אותו לכא�  על כ� לקחו פרק? שלפני שבועות
פרק זה מדבר בעניני קני� התורה . הששי כדי להשלי� את השבוע

אותנו את דרכי קבלת התורה וכפי שהיא  ומעלותיה ומלמד
. בוע האחרו� לפני שבועותומתאי� ללמדו בש ,צריכה להלמד

שנו חכמי� בלשו� : "ששי זה מוסיפי� הקדמה לפני פרק
להראות שאי� פרק זה חלק מהמשניות של  כדי, "המשנה

  .אלא תוספת מהברייתות החיצוניות המסכת המקורית
 יתז בתמוז גמרו את המסכתא ש"ואלו שנהגו לאמר עד י )ג

 ,פעמי� ח אלול גמרו אותה שלש"והאומרי� עד ר, פעמי�
אותה  ולמנהג אשכנז של היו� שאומרי� עד ראש השנה גומרי�

, ה"עד ר אלא היות ולא נשארו ששה שבועות. ארבע פעמי�
לשבוע כדי  בשבוע או שבועיי� האחרוני� אומרי� שני פרקי�

  .ה"לגמור את המסכתא בפע� האחרונה עד ר
משו�  ):ג"תצ' בסי(ובטע� אמירת� בימי� אלו כתב הלבוש  )ד
ת ופרקי� אלו מדברי� מדברי מוסר לקבל עלינו עול תורה ומצוד

  . כ"ע, עד מת� תורה לכ& אומרי� אות� בשבתות מגאולת מצרי�
הטע� הוא שג� אחר קבלת  והאומרי� אות� ג� אחר שבועות

ומה . עניני דר& אר  וקני� התורה התורה צריכי� אנו לעבוד על
ז היו� קצר משו� שא, ולא בחור- שאומרי� אות� רק בקי 

  .ללמוד פרקי אבות ואי� פנאי לאחר מנחה
אמת  והובא בספרו(ל אמר "והגאו� רבי יעקב קמינצקי זצ )ה

ללמוד מסכת אבות בשבועות ): בהקדמה לפרקי אבות, ליעקב
 בעקבותיסוד העני� הוא מפני שאנו צועדי�  ,פסח לעצרת שבי�

  .שהכינו את עצמ� לקבלת התורה, דור המדבר' אבותינו
 "ללמוד"אצל ישראל והוא  מנהג יפה נשתרש: כתב הרב )ו
שעיקר המטרה בפרקי� אלו הוא  מפני, "לאמר"מסכת ולא ה

ישמע  .אות� ולהבינ� היטב כדי לקיי� מה שכתוב בה� ללמוד
  ! חכ� ויוסי7 לקח
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א ל. "הפרשה מלמדת אותנו אי& להיות קדושי�

ל כל שקר וֶ כל עַ  ,לתעבת "ר"=משפטבל וֶ עעשו ת
ל ולא לכ� נאמר לא תשא פני ד. וכל חוסר יושר
י מה היא התיבה "מסביר רש. תהדר פני גדול

במי מהצדדי� כאשר חייב , תרדהאותיות  תהדר
 קבצד לגדו יפנ. "עד אשר יאמר את האמת

פירורי מידע עד שיגיע לחקר  ילקטת "ס"=טתשפ
רמז ..." וכי תבואו אל האר  ונטעת�. "האמת

 לוכי תבואו א"להורי� אי& לחנ& בכח הדיבור 
אלו " ע  מאכל לכ" .צל�ת "ס="�ונטעת 'האר

שני העדי� שמעידי� על ההורי� לעתיד לבוא 
זהו ג� רמז להורי� לקדש  .והכל מצול�

כי בצל� "המחשבה בעת קיו� המצווה שנאמר 
דהיינו " ונטעת� כל ע  מאכל" ."אלוהי� ברא�

שייצאו פירות טובי� שה� הילדי� ולא חלילה 
וא� חלילה המחשבה מקולקלת  .אילני סרק

צרי& שהנטיעה  .מות רעלאותיות  ערלת�ו
שנוטעי� בילדי� בכח המחשבה ובכח הדיבור 

 מרעילאותיות  ערלי� .יהיו תמיד לש� שמי�
דהיינו  אל�ת "ס=ליאכ אל �ערלי ?ואי& יינצל

ובשנה "וא� כ&  .יעשו עצמ� כאלמי� בעול� הזה
 ."'ה� הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולי� ל

זאת אומרת  לו מילהת אותיו הילולי�דהיינו 
ובשנה " .מפיו רק דברי קדושה שהילד יוציא

' החמישית תאכלו פריו להוסי- לכ� תבואתו אני ה
לעתיד לבוא לאחר  .אלו ההורי�דהיינו , אלוהיכ�

שחינכו את ילדיה� לקדושה ושמירה על כח 
 .ההורי� יאכלו את הפירות, המחשבה והדיבור

ורי� חרשו הה .של הילד ,דהיינו ?ומהו תבואתו
וזרעו ולעתיד לבוא יקצרו את התבואה שכה עמלו 

וא� העל� יעלימו ע� האר  את . "עליה בחייה�
& לבלתי לֶ בתתו מזרעו למֹ. ..עיניה� מ� האיש ההוא

� רמז לנו שאסור להעלי� עינינו מעַ " המית אותו
בלי  י�וחי, האר  שעובר עברות מבלי לשי� לב

כדי להציל את  התבוננות וישאלו אותנו מה עשינו
זרעו מתתו בהוא ה"לכ�  .אחינו התועי�

את אש הגיהנ� והול& אחר  מלבהת "ר="מל&ל
, בל, בדכ :לכל�אותיות  למל�תאוותו וזה רמוז 

 .ונות� יד לעבודה זרה, שש� תאוות האד�, חמ
ת ואל הידעוני� לזנות בֹוהנפש אשר תפנה אל האֹ"

� בידוע שה� בכח הדיבור לזנות אחריה "אחריה�
כ� מאזרח כ .ולאחר מכ� מדברי� דהיינו ולא תתורו

�אתכ רצרי& לתת לגר הג כלי�ת "ר=כ�להיה י 
הכל יחשוב וייכשל חלילה  מותרת "ס=ול תואהב

לכ� נאמר ואהבת לו כמו& כמו שאתה יהודי ושומר 
מצוות ומקיימ� באהבה כ& צרי& להעביר את אותה 
תחושה ויבי� שדרכיה דרכי נע� וכל נתיבותיה 

איש אביו ואמו תיראו ואת שבתתי תשמרו " .שלו�
כתוב בגמרא שלושה שותפי� . "אלוהיכ�' אני ה
יתבר& נות� את ' ה .יתבר& אביו ואמו' ה: באד�

ועוד . הנשמה ואביו ואמו כל אחד בחלקו הוא
אומרת הגמרא א� ישראל שומרי� שתי שבתות 

 .תי מיעוט רבי� שתי�תֹלכ� רשו� ש= .מיד נגאלי�
שו� איש אביו ואמו תיראו ואת שבתתי לכ� ר
דהיינו ג�  תיתֹש= .דהיינו כל המשפחה, תשמרו

  .ואז נזכה לגאולה בקרוב במהרה בימינו, הבת
  )ו"הי .ש.הנאמ� א מעבדכ�(                                   
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  "י�פחד כלב"
, יש בעלי פחד גבהי�. לכל אחד כמעט יש חרדות ממשהו

 .יש החרדי� ממקומות סגורי� ויש שפוחדי� מבעלי חיי�
  .היה פחד מכלבי�, הפחד שאני פיתחתי

הייתי מגיבה בשני , בפעמי� הנדירות שנפגשתי בכלב
או שהייתי קופאת על . שניה� מתו& היסטריה. אופני�

פותחת בבריחה  או שהייתי, מקומי בחרדה משתקת
הייתה מסוכנת , דר& ההתמודדות השנייה .חסרת כיוו�

, פירושה לפעמי�, מפני שבריחה חסרת כיוו�. ביותר
  . הימלטות אל תו& כביש סוא�

האפשרות הראשונה אולי הייתה פחות מסוכנת אבל 
מפני שבכל פע� כזו שהייתי נשארת , הרבה יותר כואבת
ועות של חרדות התוצאה הייתה שב, קפואה על מקומי

  ...שהכלב היה יכול לוחששות נוראיות 
לאחר תקופה לא . התבגרתי והגעתי לגיל השידוכי�

  .פחד הכלבי� שביישאתי מבלי שבעלי ידע על נארוכה 
כחודש לאחר הנישואי� יצאתי ע� בעלי לרכוש ריהוט 

די מיהרנו , הלכנו ברחובה של עיר שאינה חרדית .לדירתנו
. ואז ראיתי אותו .ו לנו בבית העסקמפני שהורינו המתינ

אני חושבת שהכלב הכי גדול שראיתי , כלב ענק מימדי�
אני זוכרת את עצמי צורחת  .בחיי ע� פרצו- כועס ומפחיד

 .הכלב התקרב אלינו בריצת אמוק. וקופאת על מקומי
שהכלב לא , הוא ניסה להגיד לי. בעלי קלט מיד מה קורה

הוא התקד� . ב אחרתאבל הכלב כנראה חש, יעשה כלו�
השלי� את כל ... אלי בצורה לא ידידותית והפרצו- שלו

ואז ראו עיניי משהו  .מה שהריצה שלו לא הספיקה
הכלב הסתער עליו ואני , בעלי פשוט נעמד מולו. מדהי�

בזווית עיני ראיתי  .פלטתי צרחה נחרדת ונפלתי על מקומי
ול בעלי נעמד מ. את הדבר המוזר ביותר שראיתי בחיי

הכלב נעמד על שתי רגליו האחוריות והוא . הכלב בלי פחד
בי� רגע התיישב הכלב . תפס את שתי רגליו הקדמיות

זה היה , עיניו היו שלוות לגמרי, והתכרבל למרגלות בעלי
נראה היה כאילו הוא מרוכז בכלב , מחזה סוריאליסטי

א& לי היה ברור שהוא דואג לשלומי ובטחוני ואפילו 
  .כאילו זה הדבר הטבעי ביותר בעול� ,לרוגע שלי

במקביל דיבר אלי , בהוראתו התחלתי ללכת לכיוו� החנות
היי ? את בסדר: "בקול הכי רגוע שנית� להעלות על הדעת

  ".רגועה הוא לא יעשה ל& כלו� תראי כמה שהוא ידידותי
הוא עקב אחרי במבטו עד שנכנסתי לבית העסק ואז עזב 

  .חנותאת הכלב והחל צועד לעבר ה
הבטנו מבעד לחלו� הראווה . הוריי והוריו כבר היו ש�

  .אי& הוא הול& והכלב משתר& אחריו בלי לחרו  לשו�
הוריי התפעלו מאוד ואילו הוריו . סיפרתי לכול� מה היה

חזקי מעול� לא פחד . "לא הבינו על מה המהומה
עד שהיה ב� שתי� עשרה גרנו . "אמר אביו, "מכלבי�

  .אמר, "ותר כלבי� מאשר אנשי�שהיו בה י, בעיר
. והתכנס בתו& עצמו לרגע ארו&, בעלי האזי� לנאמר

  .ראיתי שמשהו מתחולל בו
פחד 'אינכ� יודעי� כמה תודה אני חייב לתופעה ששמה "

? חייב תודה. "לא הבנתי. הוא אמר פתאו�, "'כלבי�
  ?"מה הקשר בכלל? לפחד כלבי�

  .אמר "אני חושב שג� אני חייב לכ� וידוי קט�"
עד גיל שתי� עשרה התגוררנו בעיר " :ואז החל לספר

כלבי� היו חלק בלתי נפרד מהנו- ולפיכ& לא . מעורבת
ביו� אחד עברנו לבני , ואז .פיתחתי שו� פחד מכלבי�

הקליטה שלי הייתה  .די ידוע למוד תורהברק ונכנסתי לת
הייתה כיתה , הכיתה אליה נכנסתי. לגמרי לא מוצלחת

מלכתחילה ה� לא . נהגה עוד יותר מגובשתמגובשת ע� ה
להשתחל , ניסיתי איכשהו לדבר. נתנו לי שו� סיכוי

א& זה רק הרע את מצבי מפני שה� החלו , ואפילו להידח-
, שמח וחברותי, מילד מקובל. לפגוע בי ולהילח� נגדי

  .הפכתי למי� שק חבטות של הכיתה

, הגעתי למצב שבו לא ידעתי מאי� יבוא עזרי ובדיוק אז
  .'עזרי הגיע מע� ה

שבו לא הציקו לי ולא עשו לי , דווקא ביו� רגוע היה זה
ולפתע ראיתי , ת"יצאנו בתו� הלימודי� מהת. תהלוכה

בתוכ� שניי� מראשי המציקי� רצי� לכיוו� , כמה ילדי�
רד- . לא היה קשה להבי� מדוע. ת בהיסטריה"הת

זה היה בשביל . אחריה� כלב ענק ע� פרצו- מכוער
ות והמילוט היחיד משני הצדדי� גדר, ת"המוביל מהת
השומר נכנס . השער היה נעול, רק מה. ת"היה לתו& הת

  .נלכדו מול הכלב, לתו& הבניי� ולמעשה כעשרה ילדי�
ה� רצו אחוזי אמוק . היית� צריכי� לשמוע את הצרחות

כי זה מה שכלבי� , והוא המשי& אחריה�, ועברו אותנו
� ואז ה� הגיעו שניה, רודפי� אחרי מי שבורח –עושי� 

  .לשער הנעול והכלב נעמד מול�
ה� התכוננו לגרוע . העיניי� שלה� היו קרועות מאימה

אמרתי , תפסתי את הכלב, מאחור, ואז אני הגעתי .מכול
בעצ� אי� צור& שאחזור על , ליטפתי את ראשו. 'ארצה'

השניי� רצו . הכלב נעצר לידי... התיאור שראית בעצמ&
א& שאר , ד תורהלמואחוזי בהלה ככל שיכלו הרחק מהת

ה� לא יכלו . הילדי� עמדו והביטו בי אחוזי פליאה
  .לתפוש את המחזה שנגלה אל מול עיניה�

–סא�'מיד זיהיתי שמדובר בכלב מסוג . הוא נעמד לידי
מסתירי� את היותו דווקא , שגודלו וכיעורו' ברנרד

היה לו קולר בצבע כחול ע� לבבות . ידידותי ונעי�
ות נטלתי את הקולר והובלתי את בתו& כמה דק. אדומי�

אבל , כשהפע� עדת ילדי� מלווה אותי, הכלב אל בעליו
  ...מסיבות אחרות לגמרי ממה שהייתי רגיל

  .ומסרתי לו את הכלב מצאתי את הבעלי� ברחוב
מילד . הרגע הזה שינה לגמרי את הסטטוס שלי בכיתה

ת "הפכתי לגיבור של ממש וכל הת, נרד- ומושא להצקות
, למחרת נגשו אלי שני הילדי�. ל גבורתי ועוז רוחידיבר ע
והודו לי וזו הייתה תחילתה של ידידות ' הצלתי'אות� 

הכלב ע� הקולר הכחול והלבבות האדומי� היה  .מופלאה
בכל פע� . ת"כמעט מדי יו� לאזור התע� בעליו מגיע 

לפעמי� ג� על , תתפלאו, הייתי מוזעק –שהוא היה מגיע 
או , תלט על הכלב ולהרחיקו מהשביללהש, ידי מחנכיי

  ".שלא יעשה לה� כלו�' לשמור'לפחות 
והכול בזכות ", סיכ�, "מילד דחוי ונרד- הפכתי לגיבור"
אבל הסיפור עוד . ה טבע בבני אד�"שהקב' פחד הכלבי�'

אני לא אומרת שפחד . לאחר שנה נולד לנו ילד .לא נגמר
לה אבל אי� ספק שהחרדה הגדו, הכלבי� יצא ממני
הלכנו יחד ע� העגלה , לפני כחודשיי� .ניטשטשה איכשהו

עמדנו בשפת הכביש ומול . של בתנו ברחובות בני ברק
ולפתע , אוטובוס חנה בתחנה: עינינו התרחש המחזה הבא

מבלי לשי� לב , ראינו מלפניו כלב הדוהר אל תו& הכביש
  .וא� עוק- את האוטובוס–שרכב מסוג מיני

הכלב אינו יודע . ה הול& לקרותבשבריר שנייה קלטנו מ
והנהג לא יוכל להבחי� בחיה , שיש מכונית שעוקפת

התוצאה תהיה שהכלב . הנמוכה המגיחה מהמדרכה
אבל בשבריר השנייה הזו התרחש עוד  .יידרס באכזריות

נשמעה . בעלי ר  אל תו& הכביש ונופ- לנהג לעצור. משהו
דו בעלי עמ, הנהג בל� במקו� וממש לפניו. חריקה אדירה

  .והכלב המבוהל שניצל בשנייה האחרונה
הוא החל לצעוק . הנהג יצא מהרכב והיה היסטרי לחלוטי�

הוא לא הבי� מה גר� לו להסתכ� כל כ& בשביל , על בעלי
ראיתי , אבל אז, שג� אני חשבתי כמותו, האמת. הכלב
וברגע אחד הבנתי שההצלה הזו הייתה ... משהו

את הקולר של הכלב  היה, מה שראיתי .אינסטינקט
ע� שורה של לבבות , קולר בצבע כחול... המבוהל
עשר שני� עברו א& אד� לעול� אינו שוכח את  ...אדומי�

ג� א� הוא הול& על ... כ�. מי שהטיב איתו בילדותו
  )חיי� ולדר(                                                        ...ארבע


