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 מר רביאש ,מאוד צרי� ליזהר בהו ,לת המנחה יתפלליכשיגיע זמ� תפ

לת המנחה שהרי לא נענה יחלבו אמר רב הונא לעול� יזהר אד� בתפ
 ".ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו" :לת המנחה שנאמריאליהו אלא בתפ

תפלל מטתו יקר בקומו ממולת השחר זמנה ידוע בבימפני שתפ ?מדוע
של ערב בלילה זמנה ידוע בבואו התפילה  וכ� .ד בעסקיו שיהא טרולפני

 מנחה שהיא באמצע היו� בעוד תפילת אבל .לביתו והוא פנוי מעסקיו
� אותה אל לבו ולפנות מכל עסקיו י צרי� לש,שהוא טרוד עסקיו

מנעו חכמי� לכל ל כ�  ע. וא� עשה כ� שכרו הרבה מאד.ולהתפלל אותה
לא " –כפי ששנינו  , לזמ� המנחהאד� לעשות מלאכות הקבועות סמו�

 ולא יכנס .ישב אד� לפני הספר להסתפר סמו� למנחה עד שיתפלל
קא סעודה גדולה כגו� של מילה ו דובנו ת� פירש ר..."ולא לאכול...למרח!

 והתספורת של ב� אלעשה שהיא כעי� תספורת של ,ונישואי� ופדיו� הב�
  .לת די�יותח שהיה מתאחר בה הרבה ובורסקי גדול ,כה� גדול

 אבל סעודה שאוכל כל אד� . סמו� למנחה גדולהלואפיאיסורי� אלו ה� 
 וגמר די� מותר להתחיל , ובורסקי קט�, ותספורת של כל אד�,בביתו

לו סמו� למנחה התחיא� , סעודה גדולה לו אפי.סמו� למנחה גדולה
שעות ומחצה ' אפילו כשהגיע מנחה קטנה שהיא בט, �גדולה אי� מפסיקי

  . ומלאכתוסעודתויהיה שהות להתפלל אחר שיגמור נאי שבת
 אסור להתחיל אפילו סעודה קטנה ואפילו בתספורת ,סמו� למנחה קטנה

 אפילו א� ,� וא� התחילו מפסיקי,של כל אד� ובורסקי קט� ובגמר די�
וקא לאכול ודו. יש לו שהות להתפלל אחר שיגמור סעודתו ומלאכתו

  .לטעו� פירות מותר אבל ,אסור סמו� למנחה קטנה
וה ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנ� מצ # מובא: כטבמסכת ברכות 

) תהלי� עב ה(להתפלל ע� דמדומי חמה ואמר רבי זירא מאי קראה 
יראו� ע� שמש ולפני ירח דור דורי� לייטי עלה במערבא אמא� דמצלי 

 י ע�"ופירש רש. ע� דמדומי חמה מאי טעמא דילמא מטרפא ליה שעתא
תפלת יוצר ע� הנ! החמה ותפלת המנחה ע� שקיעת . דמדומי חמה

על מי שמשהה תפלת המנחה ע� דמדומי . לייטי עלה במערבא: החמה
 ניותהגהות מיימובו. חמה שמא תטר& לו השעה על ידי אונס ועבר הזמ�

 ועתה נהגו העול� כרבנ� להתפלל עד הערב #  תפלה אות גבהלכות כתבו 
לקטורת הוקשה לת מנחה יתפש ',ד #  ברכות וכרבי יוסי בירושלמי

לייטי עלה "מה ש ו. רת לפני�ולתי קטיכו� תפי ת'תהלי� קמאבשנאמר 
  .מותר מעט לפני שקיעת השמשאבל , מאודמאחר זה דווקא ב, "במערבא

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
בור בלחש וג� יהצאי� שהות ביו� שיתפללו ו, א� השעה דחוקה .א

לה בלחש יתפמפני שהחש  יתפללו בל,! כראוי"חזרת השיאמרו 

, ויענה קדושה, ומחיה, מג�: !"שהואחר כ� יאמר ,  העיקראיה
כדי  , ראשונות! רק שלוש"השיאמר כלומר , האל הקדוש: ומסיי�

 )ע ומשנה ברורה"מר� בשו(. ידי חובת� בקדושהלהוציא את הציבור 

והקהל יאמר עמו ,  ע� הקהל בקול ר�!"יש אומרי� שיתפלל הש .ב
א בהגה "הרמ(. �וכ� נוהגי לה עד לאחר האל הקדושבלחש מלה במ

מלהתפלל  מנהג זה עדי& על המנהג שהציבור ממתי� )ומשנה ברורה
כדי לענות אמ� אחר , ! ברכת האל הקדוש"לאחר שמסיי� השעד 

  )'ילקוט יוס& ג (.ואחר כ� מתפללי� תפילת שמונה עשרה, ברכותיו

אי� , !"חזרת השבלי , מה שנוהגי� להתפלל תפילת מנחה מקוצרת .ג
חשש ויש , � המניי� מצומצ�אאול� . מנהג נכו� וחובה לבטלוזה 

! ולענות "לא יטו אוז� קשבת לשמוע חזרת השמהעשרה חלק ש
בי� בשחרית , בלי חזרהמקוצרת יש להעדי& בהתפלל תפילה , אמ�

 )'ילקוט יוס& ג(. ובי� במנחה

ו בכמה חובה קדושה מוטלת על ראשי הישיבות לבטל מה שנהג .ד
! ולהחזיר עטרה ליושנה ולהנהיג חזרת "ולדלג על חזרת הש, ישיבות

 )'ילקוט יוס& ג(. ! כתקנת גאוני ישראל"הש

בלי חזרת , א� בתענית ציבור השעה הייתה דחוקה והתפללו קדושה .ה

 בקול ר� ברכה "עננו"יאמר ש� , ! לברכת רפאינו"עשיגיע הש, !"הש
, וימשיכו בתפילת�, והקהל ישמעו ויכוונו לברכתו, בפני עצמה

, !"חו! מהש, "עננו"וכשיגיעו לשומע תפילה יאמרו בלחש תפילת 

  )'ילקוט יוס& ג(. את התפילה עד הו&וימשיכו 

עד שיתפלל ולא יכנס למרח! , לא ישב אד� להסתפר סמו� למנחה  .ו

 ולא לדי� ולא לאכול )ורות ש� הע�מקו� שמעבדי( ולא לבורסקי
, וא� התחיל באחת מכל אלו  סעודה קטנה סמו� למנחה גדולהלואפי

שיהא שהות ביו� בתנאי  ו, שהתחיל באיסורי"אינו מפסיק אעפ

אבל א� אי� שהות , להתפלל אחר שיגמור סעודתו או מלאכתו
  )ע"מר� בשו(. צרי� להפסיק מיד, ר כ�להתפלל אח

ואינו אסור רק בסעודת ,  קטנה מותרסעודהולדעת� , ש חולקי�י  .ז

נחה אפילו סעודה גדולה סמו� למש ,ויש אומרי�. שואי� או מילהינ
 סמו� למנחה קטנה לוסעודה קטנה אפיש ש אומרי�ויגדולה מותר 

דהיינו בסעודה גדולה ,  ונהגו להקל כשתי הסברותמותר להתחיל
  אפשר.ובסעודה קטנה סמו� למנחה קטנה, סמו� למנחה גדולה

ואי� חשש , לבית הכנסתאי� לבא עכשיו קורלזה הוא שהטע� ש

 בסעודה גדולה יש להחמיר אפילו סמו� אול� .מא יפשע ולא יתפללש
כשמגיע מנחה קטנה , ואפילו א� התחיל קוד� לכ�, למנחה גדולה
   )א בהגה"הרמ(. צרי� לקו� ולהתפלל, והשעה עוברת

 קטנה סמו� ע פסק שאסור לאכול אפילו סעודה"א& שמר� בשו .ח
רבי� נוהגי� כיו� לאכול ארוחת צהריי� לפני , למנחה גדולה

, כבר כתבו הפוסקי� האחרוני� להלי! על מנהג זהו, שהתפללו מנחה
וכמעט שאי אפשר לעמוד , שהרי כיו� רוב סעודותינו ה� אחר חצות

ומכל מקו� , לסמו�ויש לה� על מי , י פסיקתו של מר�"בגזירה עפ

 )'ילקוט יוס& ג(.  מנחה לפני הסעודהעדי& יותר להתפלל

נכו� להתפלל , שבע ברכות וכדומה, כגו� סעודת מילה, בסעודה גדולה .ט

והמקילי� לאכול לפני מנחה גדולה יש לה� על , מנחה לפני הסעודה
 )'ילקוט יוס& ג (.אבל לא סמו� למנחה קטנה, מי לסמו�

,  לטעו� אבל.היינו כשקובע לסעודה, אסור לאכול סעודה קטנהזה ש  .י
והוא הדי� לאכול פת כביצה כדר� שאד� . מותר,  אכילת פירותכלומר
  )ע"מר� בשו(. מותר, בלא קבע, אוכל

  שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
בגיליו� של . תשעה חלקי�יש י� השקר יענכתב באורחות צדיקי� כי ב

  .להל� השלישי. שבת שעברה הובאו החלק הראשו� והשני
א� הוא רואה , לא לגזול ממנו דבר שהוא שלו, רוהשלישי המשקר בחבי

והוא מהדר אחר אותה טובה לקחת אליו , טובה שעתידה לבוא לחבירו
כגו� , או ידבר שקרי� לחבירו עד שית� לו מתנה, בשקר וברמאות

  . �ייוצא בזה העני� כוכ, שמבשר לו בשורות שקר וית� לו מתנות עבור זה

המחלי& בדבריו כאילו עובד עבודה : )סנהדרי� צב א( ל" זאמרו רבותינו
, "אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע: ")בראשית כז יב(שנאמר , זרה

  ". הבל המה מעשה תעתועי�": )' טו'ירמיה י(ונאמר על עבודה זרה 

כי הוא , אלא הדמיו� על קצת, וקא כאילו עובד עבודה זרה ממשולאו ד
  )ספר אורחות צדיקי� שער השקרי "עפ(           .ואונסתר בשקר ונעזר בש

   'חתשס'  ה               ד    "בס

  5 גיליון מספר ה עשרלששנה ש

  

        )חו�&שעו� (    חשמונאי�חשמונאי�חשמונאי�חשמונאי�    

        52525252::::11116666    :::: כניסת השבת כניסת השבת כניסת השבת כניסת השבת
  

        44448888::::11117777: : : :  יציאת השבת יציאת השבת יציאת השבת יציאת השבת
  

  

 שבת קודש
נחפרשת   

  שבת וראש חודש
        

        ::::מפטירי�מפטירי�מפטירי�מפטירי�
  "� 1ְִסִאי ַה4ַָמִי'ה1ֹה /ַמר "

   )' א–ישעיהו פרק סו (

 אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרוניםופוסקים ופוסקים ופוסקים ופוסקים ' ' ' ' סימן רלבסימן רלבסימן רלבסימן רלב    ––––ע ע ע ע """" שו שו שו שויייי""""עפעפעפעפמהלכות תפילת מנחה מהלכות תפילת מנחה מהלכות תפילת מנחה מהלכות תפילת מנחה 

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זשו� ב� שמחה לבית בוחניקש ש"ע
  



 או תמיםצדיק 

מדוע ,  להקשותיש )'ט �'ופרק ." (תיוורונח איש צדיק תמי� היה בד"

) 'א�'זפרק " (כי אות� ראיתי צדיק בדור הזה: "נאמרבהמש� הפרשה 

  ?"תמי� " �הוזכרה עוד תכונתו ולא 

דור המבול . כידוע חי נח בדור המבול ודור ההפלגה,  כילומרנראה 

כי השחית כל בשר את דרכו על  "–היה מושחת מבחינה מוסרית 

כש� שזכה יוס$ לתואר (, "צדיק" והניגוד לכ� הוא המושג –" האר#

  .) נזהר בעניי% זהכיו% שהיה, צדיק

כפי , האמונהור ההפלגה היה מושחת מבחינת דזאת לעומת 

נעשה קרדומות ונעלה : "שאומרי� חכמינו שאמרו אנשי דור ההפלגה

כמו  –" תמי�" והניגוד לכ� הוא המושג –" לשמי� ונלח� עמו

  ".אלוקי�' תמי� תהיה ע� ה" :שנאמר

�אלה  "–כאשר הדברי� אמורי� בתולדות חייו של נח בכלל , לפיכ

י הדורות בה� חי נח תשבש,  כי אז מספרת התורה–" תולדות נח

ובדור " צדיק" היה יוצא מ% הכלל בדור המבול היה –" בדורותיו"

דור ה"לגבי הדברי� אמורי� בהמש� ואילו ". תמי�"ההפלגה היה 

שהוא , "צדיק"רק בפסוק  ולכ% נאמר – בדור המבול בלבד –" הזה

  …ניגודו של דור זה

  ני ישראל לא מיוחסים אחרי נחב

מדוע בני ישראל לא מתייחסי� אחר נח אלא , דוששואל האלשי� הק

" נח איש צדיק תמי�"לגבי נח דווקא אחר אברה� והרי נאמר בתורה 

פסוק זה  אי% זו שאלה לפי מי שדורשכי אומנ� . )'ט' בראשית ו(

 ?א� לפי מי שדורשו לשבח מדוע לא, לגנאי

ילקוט "ב  מובא הל "על פי מדרש  חזזאת נראה כי אפשר להסביר 

יציאתו ב .התיבהלאחר יציאתו מנח  התנהגותת   המתאר א,"ראובני

אז אלוקי� אמר לו נח  .לבכות על חורב% העול�נח התחיל מהתיבה 

  ". היה ל� לבקש רחמי� על בני דור�? היכ% היית עד עכשיו

יוצא מכ� שנח היה צדיק א� רק לעצמו בעוד שאצל אברה� 

שהרי אברה� מתחנ% , הצדיקות באה לידי ביטוי  ג� ביחס לאחרי�

א� כ� ראוי שע� ישראל . של אנשי סדו�ה על הצלת� "לפני הקב

יתייחס דווקא לאברה� הדואג לכל ולא לנח הדואג לעצמו א$ על פי 

         )מבוסס על אהבת קדומי�. (שהיה צדיק

  מדוע נגזרה כליה על דור המבול

מובא , תינו שבפרש"המה אשר איננה טהורהומ% הב"הפסוק על 

עק� הכתוב שמונה אותיות כדי שלא  �  .בגמרא במסכת פסחי� ג

  . להוציא דבר מגונה מפיו

הרי מצאנו הרבה פעמי� שנאמר , על קביעה זו יש לכאורה קושיא

וכיוצא , "טמא יהיה לכ�", "וזה לכ� הטמא" כגו% ,"טמא"בתורה 

, י% שאינו נוגע להלכהיתו� סיפור ענכא%  : כ�שנראה לומראלא ? בזה

כשיש צור� להורות , ואילו ש�. שלא להוציא דבר מגונהיש להיזהר 

אלא יש לבטא ברורות , כי אז אי% לכסות דבר, להלכה שזה טמא

  )לפי ראשוני�!"... (וזה לכ� הטמא: "וחריפות

, אד� המוכיח חבירו על עבירה שעבר או מעשה שלילי שעשה

מפני , נעה וג� אז יזהר שלא יכלי� אותויישתדל להוכיחו בצ

מכא% נלמד , שאיסור הלבנת פני� הינה ג� בצנעה וג� בעת תוכחה

  . קל וחומר שלא במקו� התוכחה
  

וג� א� הוא רגיל באותו כנוי א� , יזהר שלא לכנות ש� רע לחבירו

וכ% המקלל אד� בפניו עובר באיסור אונאת ,  לביישו אסורו%ומתכ

  .דברי� מלבד איסור קללה

' שה, חולה מותר להתפלל על אביו הנכרי הגר צדקלהא�  ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ?ישלח דברו וירפאהו

עובדי עבודה : ' יורה דעה סימ% קנח סעי$ אע"ו כתב בש:תשובה

א� , ואי% לרפאות� אפילו בשכר, זרה אסור להציל� א� נטו למות

, "דינא דחיי" הגדולה בספרו כתב בעל כנסת. לא במקו� איבה

מפני , � שהיה רופא לישמעאלי� באר# מצרי�"שנראה לו שהרמב

וכל שאינו עובד עבודה זרה , שאי% הישמעאלי� עובדי עבודה זרה

   .א$ על פי שאי% לחוש לו משו� איבה, נ�יאתו אפילו בחומותר לרפ

מותר , ולפי זה הדבר ברור שא� הוריו של הגר צדק ישמעאלי�

וכ% . עבודה זרהכיו% שאינ� עובדי , לל עליה� לרפואה שלימהלהתפ

  . '� הלכה ב"מהלכות עכו' מתבאר בכס$ משנה פרק י

לכאורה יש מקו� לומר שאפילו א� הוריו נוצרי� שמשתפי� ש� 

לפי מה שכתבו , אי% דינ� כעובדי עבודה זרה, שמי� ודבר אחר

וכ% פסק . $שבני נח לא הוזהרו על השיתו: התוספות סנהדרי% סג

  . שלא הוזהרו בני נח על השיתו$, 'סימ% קנו ח"א בהגה באו"הרמ

חולק על  ' תנינא חלק יורה דעה סימ% קמח"נודע ביהודה "האומנ� 

�שער "ת "וכיוצא בזה כתב בשוא "הרמוסובר שאי% זו כוונת , כ

 יורה "פתחי תשובה "אול� ה.  בש� החלקת מחוקק' סימ% כד"אפרי�

# בספר "וכ% כתב הגאו% יעבלדחות את דבריה� , כתב' דעה סימ% קמז

שכל עבודה זרה שלה� בזמ% הזה , וכתב, ' סימ% רכד"מור וקציעה"

 וכ% .מנחות קיומביא ראיה מ. אינה אלא שיתו$ ש� שמי� ודבר אחר

  .ו פוסקי� אחרוני� רבי�כתב

לפי זה נראה שכיו% שא$ הנוצרי� אי% דינ� כעובדי עבודה זרה מותר 

כ% . ואת�וכ% מותר להתפלל לרפ, אי% לחוש לאיבהכשאפילו , �לרפא

י� בקיאי� ישבזמ% הזה אי% הגו, ' יב�  'ח קמ�ד " יוע"ופסק מר% בש

  . 'מה� ביו� חג� וכוילפיכ� מותר לשאת ולתת ע, בטיב עבודה זרה

י� יקא לרפאות הנוצרי� שעושה מעשה בידו יש לומר שדו, כמו כ%

התפלל עליו לפני הש� ה שאי% כ% למ, ר שלא במקו� איבהאי% להתי

וא� אי% הנכרי הזה ראוי לרפואה , יתבר� אשר בידו נפש כל חי

והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אוותה , הטוב בעיניו יעשה' ה, שלימה

וכל שכ% א� הגוי עצמו מבקש . לפיכ� אי% לאסור בזה כלל. ויעש

יתבר� שלא יפלא  'מונה בהשמזה נראה שיש לו א, שיתפללו עליו

  . שמותר להתפלל עליו, ממנו כל דבר

. אלישע הנביא ריפא את נעמ% מצרעתוראיה מאליהו קצי% הביא הרב 

וכל שכ% בזמ% . :)עיי% סנהדרי% צו. ל גר תושב"צ(ועל ידי כ� נעשה גר צדק 

יו הגאו% הצדיק אבלש, והוסי$. וצריכי� אנו לה�, הזה שאנו בגלות

ואחר , גוי אחד ותינוק מוטל בידו כמו פגר מתבא , רבי יהודה קצי%

ונעשה קידוש , ת לחיי�וויצא ממו, נתרפא מיד, שלחש עליו ובירכו

לעובדי עבודה  מתייחס 'סימ% קנח ד"ו יע"וומה שכתב מר% הש. 'ה

  .'סימ% לג "חיי� ביד"ת "י בשו'רבי חיי� פלאגפסק וכ% . זרה ממש

על כל פני� נראה שהדבר נכו% שמותר להתפלל על גוי חולה שיחיה 

כל שכ% בנידו% דיד% שמותר לגר להתפלל לרפואת ו, ויחזור למוטב

כנס יועל ידי כ� זכה לה, הוא הביאו לחיי העול� הזההרי כיו% ש, אביו

  . תחת כנפי השכינה ולחיי הנצח

בי% א� הוא , מותר לגר צדק להתפלל לרפואת אביו הגוי ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

   )'ת יחווה דעת חלק ו סימ% ס"שוי "עפ( . מוסלמי ובי% א� הוא נוצרי

 ',עחתק � עקב נולד בשנת ה  י'ר    ––––    עקב מאיזביצאעקב מאיזביצאעקב מאיזביצאעקב מאיזביצאיייירבי רבי רבי רבי 

פטירת אביו עלה לנהל את לאחר . "מי שילוח"בעל , מרדכי יוס$לרבי 

  .אדזי%ואחר כ� עבר לרד, איזביצאעדת 

אול� מעל לכל בלט , ובפוסקי�ס "ידוע בבקיאותו הגדולה בשהיה 

יעקב הגדיל עצה רבי . היה אהוב למעלה ונחמד למטה"בכ� ש 

  .בקהל עדתוותושיה והפי# אור חיי� נצחיי� 

   .' תרלח–ע בשנת ה "יעקב נלברבי .  על התורה"בית יעקב"מחיבוריו 

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  בין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירו

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
הפיצה ריח , חצרבהסוכה הרחבה ש :תקציר משבוע שעבר

, מבפני�. העצי� והקרשי� חוברו לשלמות מרהיבת עי�. נעי� ומרענ�
חג השמחה . נפרסו הסדיני� הצחורי� על גבי כותלי הע� החשופי�

סוכתו של הרב הקדש רבי חיי� , סוכה זו מיוחדת היא.  ובאממשמש
  ".דברי החיי�" בעל מצאנז זכותו יג� עלינו

בהובלת האורחי� " עד מעל הראש"העגלוני� המקומיי� עסוקי� 
עקרות ו, החגש עסוק בסיו� ענייני� אחרוני� של ודקהל הקה, הרבי�

  . היותר טובבית טרודות להכניס את החג על הצד 
, א� באוויר מרחפת עננה קלה, אכ� שרויה שמחת החג בלב הכל

, צדיקג� לא ל. העירה צאנז לא זכתה השנה לרכוש אתרוג נאה והדר
" דברי חיי�"שלח הרב בעל , עוד בקי� .נותר עדיי� ללא אתרוגש

שווקי האתרוגי� אול� , כדי לרכוש אתרוג נאה והדר, י� נכבדי�שלוח
  . האברכי� שבו לצאנז בידיי� ריקניותו, חלשי� ודלי�היו 

 .מומחי� ויראי שמי�, שני אברכי�נשלחו שוב , באחד מימי אלול
הדאגה כרסמה בלב  .ה�לא נתקבלו מימי� חלפו ושו� ידיעה ול� א

  . לפי המניי� והחשבו� כבר יכולי� היו הללו לשוב, החסידי�
טועמות , המבשלות בוחשות בקדירות, תבשילי� הבל העולה מטבחב

 פונה –יענקלה ".  עודו ,ופלפל לש�מזלפות מלח לכא� , בקצה הכפית
 גש יקירי לארגז –אחר עבודת אמו ומביט המבשלת אל בנה היושב 

ובעודו , ארגזגש לייענקלה נ ...". מתוכו עשרה תפוחי אדמה יפי�באו
עק בבהלה וצהילד , ת על השולח� הסמו� דבר מהנוח, רוכ� על הארגז

 בחבילה שהונחתה דר� החלו� הפתוח ובהלהמביטות בתימהו� כול� ו
 של החלה מתירה את הקשרי�פשה   המבשלות אחת  .על השולח�

 חברותיה ה ועיניולעיני ,שבתוכה המשלפה את ואז , החבילה
  !שופרא דשופרא, הנדהמות נתגלה דג גדול ושמ�

הדוד . נאלצו כל המבשלות לטרוח סביב הדג, מחמת גדלו והיקפו
בלי� ונתחי דג ורדרדי� הושלכו פנימה מתו, הגדול הועמד על הכירה

  .עדיי� אי� אתרוג בצאנזאול�  –כראוי 
מתי מודאגי� ". החצר"סביב בית המדרש והתגודדו קבוצות קבוצות 

לפתע עבר רחש ו, את האתרוגות  אשר נשלחו לקנהשלוחי�ישובו 
ש אומרי� כי בבוקר י, י� בצאנזכבר מצויהשלוחי� האברכי� "  לחש 

דוע אינ� מ ?היכ� ה�אול�  .השכ� כבר ראו אות� חומקי� בסמטאות
אחד  .תושבי�ה תמהו? גווהיכ� הוא האתר? מראי� פניה� בציבור

ביב המטבח הגדול ובבו סתסראה שה� המשו� מה טע� ש, האנשי�
  ...התימהו� גבר יותר. השתהו והציצו מבעד לחלו� ומיד חמקו, שבחצר

שני אברכי� אמרו  –! בותיר" :ו שעברות משבועהמשך

 חפצי� לבחוש בקדירותיה� ננואי,  פשוט כללאל הדבר –נמרצי� 

נל� לבתיה� של אות� , א� הזמ� דוחק והשעה מאחרת, של אחרי�

. אמרו ועשו". ודע פשר הדברי� המוזרי�ושלוחי� ומפיה� נת

הסיפור שיצא מפי השלוחי� הנכלמי� שפניה� המושפלות עוטות 

  . הדהי� א# את השומעי�, מחמת צער� אפרפר וגו

פנו מזרחה ומערבה , הצפינו והדרימו, נדדו בדרכי� רבי�שבועות 

שווקי האתרוגי� .  פניהאת  ההצלחהלא האירה לה�ובכל מקו� 

לא תאר , צע הדל בלט מתו� אניצי הפשת�יהה. דלי� וריקני� היו

שמא ואולי מצוי אצל� , ה� התחננו לפני הסוחרי�.  לו" הדר"ולא 

ג שתמורתו מוכני� ה� ואתר, מוצנע אי ש�, "רפואה"חד לג אואתר

  . לשל� ככל אשר יושת עליה�, ומזומני�

, לו היה בידינו: "והשיבו, הסוחרי� הניעו ראשיה� בצער אול�

? עי�יכלו� לא היינו מצ, בחר ומוש� את הלבולהציע לכ� משהו מ

 מי ,ויח לצרכי יו� טובונו צריכי� להרהא� אינ? הא� איננו יהודי�

  ...". שרי� היינו בחלקנוואזי מא, פשת�יית� והיה לנו את אשר ח

עשו האברכי� , א תועלתכאשר חלפו לה� הימי� ללא תכלית ולל

ואי אפשר , ג בנמצאו ועדי� אי� אתרקרב, החג הקדוש: חשבו� נפש�

  ...".א� אי� הרצוי אזי יש לרצות במצוי: "אז, � ריקניותילשוב בידי

ג פחות מ� ודרישת� ולהתחיל לחזר אחר אתרב רדתעליה� ל

 מחמת דוחק השעה א�. ג כשר לברכהוהיינו לפחות אתר, המצופה

ומשעה לשעה , דליל א# הוא" בינוני�" כבר היה שוק ה,חרתוהמא

  ."דיעבדב"פחתו אפילו אלו שבחזקת 

החלו מחפשי� בבהילות אחר , מצבכי זה הכיו� שראו האברכי� 

ובעוד ידיה� מגוללות את הפשת� הפיקו פניה� , ג כשר לברכהואתר

  . הרבההמלמדי� על מצוקת�, ורות אגלי זיעהיוהח

י� הרבות יבח� בקפידה את היד, יהודי לבוש הדר, סוחר האתרוגי�

מבקש מ� : גוער בזה ומעודד את ההוא, גי�והממשמשות באתר

פני� "וח לורלתת הקוני� העטי� על הסחורה לזוז קמעא כדי 

  .מנסה לטרוד מ� הדוכ� שידיו חטטניות מידי, ובדר� רמז" חדשות

, י� ומשמוש� בסחורהיהבחינו לפי עסק היד, מנוסותעיני הסוחר ה

וניסה לעזור , בשל כ� הסביר פני� ביותר .מהו האופי של בעליה�

גי� ובדיקת� ופטר מאלו אשר משוש אתריונסה לה, לעדיני האופי

 –אברכי�   ".בזכוכית מגדלת אינה בשביל� אלא כעי� למוד חינ�

לה שפוכה ו כ"לותהג" –פנה הסוחר בבדיחות הדעת אל השלוחי� 

  ...!"?שמא אוכל לעזרכ�, על פניכ�

        ברכותברכותברכותברכות
וכל בני משפחתו לרגל הגיעו למצוות ו "היעזרא יהודה לרר מזל טוב ל

�וישלח ברכה והצלחה בכל , יהי רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ
מאהבת תורה שמחה ונחת ב' מעשי יד� לטובה ותזכה לעבוד את ה

    ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ותמצא ויראת שמי�

וכל בני משפחתו לרגל הגיעו למצוות יהי ו "הי עמרניעמית מזל טוב ל
�וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי , רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ

מאהבת תורה ויראת שמחה ונחת ב' יד� לטובה ותזכה לעבוד את ה
    ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ותמצא שמי�

        תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
  :ה� וזאת הברכההתשובות הנכונות לפרשת 
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
ההל� , בעשרת הדורות מהאד� הראשו� ועד נח ,חביבי�ילדי� 

בני דורו של נח היו משופעי� בכל טוב . ושקע העול� בחטאי�

ה על כ� "ודות לקבאול� במקו� לה. והיו חזקי� וחסרי דאגות

 והאר� הלכה וא ה� הרבו לחט�ה� עשו את ההיפ, להתקרב אליו

ה ששונא זימה וגזל " הקב. חמס וזימה גזל והשחתת הדר�הומלא

  .גזר להמית� על ידי מבול

להוריד על הדור ההוא את המבול ראה את צדקותו ' כשהחליט ה

י מ. "רק אות� ראיתי צדיק לפני בדור הזה"של נח קרא לו ואמר 

כדי להצילו מהמבול ? היה נח ומה היה מיוחד בו מכל בני דורו

את נח להכי� תיבה מעצי גופר אליה יכנסו הוא וכל הוא ציוה 

וכ� מכל בעלי חיי� הטהורי� שבעה שבעה ומאלו משפחתו 

  . שאינ� טהורי� שניי� שניי�

מאה ועשרי� שנה עסק נח בבני� התיבה ובכל אות� מאה 

והוא ?  מה אתה מכי�ועשרי� שנה היו שואלי� אותו בני דורו

ה עומד "הקב, נה לה� שבגלל העבירות הרבי� שה� עושי�ע

אול� א� יחזרו בתשובה . להביא מבול על העול� ולמחות אותו

. על מחשבתו ולא יביא עליה� את מי המבול וכ� ינצלו' ינח� ה

דבריו של נח לא עשו עליה� רוש� על בני דורו והרשעי� המשיכו 

  .ללכת בדרכ� וברשעת�

א� ינסה , בור את התיבה ולהרוג אותואיימו לשא# רשעי הדור 

אני מכניס אותו לעיני כול� ונראה "אמר ' אול� ה. להיכנס לתיבה

לחודש חשוו� שהיה יו� פטירתו ' ביואכ� . "א� יצליחו לפגוע בו

התחיל נח להכניס לתיבה את בעלי החיי� ואת של מתושלח 

בעצ� "הוא עשה את זה ' וכפי שציוה אותו ה. המזו� שדרוש לה�

  .לעיני כול� ולא בסתר, כלומר ביו� ולא בלילה" היו� הזה

שנמש� ארבעי� יו� , בחשוו� החל המבול' כעבור שבעה ימי� ביז

ומחה את כל אשר על פני האדמה ורק מי שהיה , וארבעי� לילה

אחרי עוד מאה וחמישי� יו� בה� הלכו וחסרו . בתיבה ניצל

, שהאר� יבשהונה כשגילה נח בעזרת הי, ודש סיוו�לח' אב, המי�

  .נח וכל מי שהיה בתיבהמהתיבה יצאו 

הדבר הראשו� שעשה נח בצאתו מהתיבה הוא בניית מזבח 
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