
        הקדמההקדמההקדמההקדמה    ----אחד תרגום אחד תרגום אחד תרגום אחד תרגום וווושנים מקרא שנים מקרא שנים מקרא שנים מקרא 
לעול ישלי אד פרשותיו ע הציבור שני , אמרו. בגמרא ברכות ח

שכל המשלי פרשיותיו ע , ואפילו עטרות ודיבו�, מקרא ואחד תרגו
',  א�   סימ� רפהע" נפסק בטור ובשו�כ. הציבור משלימי לו ימיו ושנותיו

י השליח צבור בכל שא� על פי שאד שומע קריאת התורה כולה מפ
שני מקרא , חייב לקרוא לעצמו בכל שבוע פרשת אותו שבוע, שבת

 ששמע מהשליח ציבור קריאת שלא נחשוב שמה, כלומר. אחד תרגו
וא כ� יצטר� לקרוא פע אחת , הפרשה נחשב כמי שקראה פע אחת

צרי� לקוראה בעצמו , א� כששמע מפי השליח צבורהשמיענו ש, בלבד
ולא כמו , דבר זה הוא מדינא וחיוב גמור. אחד תרגושני מקרא ו

 אלא לכתחילה"שלא כתבה הרמב, שכתב בלח חמודות . בכ� החיי
והובא בספר הלכות , כתב ובאמת שדי� זה הוא מוסכ בראשוני

רבי , רבינו יונה, התוספות, האגודה, ש ובמרדכי"� וברא"וברי, גדולות
  .ועוד, ג"הסמ, "הרמב, יהודה החסיד

 ובספר שולח� הפני כתב שהוא פלא מי מתיר לכמה תלמידי חכמי
  .…ומשכילי ונבוני ויודעי ספר הפוטרי עצמ מחיוב זה

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
, א� על פי שאד שומע את כל הפרשה בכל שבת מפי השליח ציבור .א

וג העוסק בלימוד . שני מקרא ואחד תרגו, חייב לקרותה לעצמו
וכל המשלי . ל קריאת פרשיותיו ע הצבורלא יבט, תורה כל היו

  )ילקוט יוס� שבת (.מאריכי לו ימיו ושנותיו, פרשיותיו ע הציבור

עליו לקרוא את הפרשה , א� מי שאינו מבי� כל כ� את שפת התרגו  .ב
 טוב שיקרא שני מקרא ואחד יכולמי שו. שני מקרא ואחד תרגו

  )ילקוט יוס� שבת (.י על הפרשה"תרגו ג תרגו וג פירוש רש

שני מקרא , יש נוהגי לקרא כל יו אחר התפילה קצת מהפרשה  .ג
ואפשר להתחיל קריאת שני מקרא , בערב שבתלסיי ו, ואחד תרגו

  )ילקוט יוס� שבת (.ואחד תרגו ממנחה של שבת אחרי התפילה

מנהג חסידי ואנשי מעשה לקרוא את הפרשה שני מקרא ואחד   .ד
מבלי להפסיק , פסוק בפסוק ע תרגומו, רצ�ב, תרגו בערב שבת

  )ילקוט יוס� שבת (.קריאת הפרשה כולהסיו באמצע לשו דבר עד 

על כל פני מצווה מ� המובחר שישלי לקרות הפרשה לפני   .ה
ומכל מקו פשוט שאי� לעכב מחמת זה , שיושבי לאכול בשבת

ישלי אחר , וא לא השלי קוד האכילה. האכילה עד חצות
ויש אומרי עד , ויש אמרי עד רביעי בשבת,  עד המנחההאכילה

  )ילקוט יוס� שבת (.שמיני עצרת

לכ� מי , ט יוצאי מ� הכלל"ליל שבת ויו, א� שאי� לקרא מקרא בלילה  .ו
ומותר , יכול לקרא שני מקרא ואחד תרגו בליל שבת, שזמנו דחוק

  )ילקוט יוס� שבת (.לקרא פרשת וזאת הברכה בליל שמחת תורה

ואי� לו פנאי כלל לקרוא לעצמו את ,  שהשעה דחוקה לו ביותרמי  .ז
נכו� להורות לו שיקרא בלחש את , הפרשה שני מקרא ואחד תרגו

ושוב , פסוק בפסוק, כל הפרשה ע השליח ציבור הקורא בתורה
ואחר כ� יקרא פע אחת את כל , יחזור ויקראנה פע שניה בביתו

סמו� על מה ששומע קריאת אבל אי� ל. ויצא ידי חובתו, התרגו
  )ילקוט יוס� שבת(. הפרשה מהשליח ציבור

פרט זאת , ט"וישל ר� לקרוא פרשה שני מקרא ואחד תרגו ואי� צ .ח
  )ילקוט יוס� שבת (.לפרשת וזאת הברכה שקוראי בשמחת תורה

. חייב לקרוא שני מקרא ואחד תרגו, אבל בתו� שבעה ימי האבלות .ט
בערב שבת שיקרא ו ע הציבור ורצוי מפני שחייב להשלי פרשיותי

 )ילקוט יוס� שבת (.או בשבת

א� , הקורא שניי מקרא ואחד תרגו אינו חייב לקרא את ההפטרה  .י
  )ילקוט יוס� שבת. (המנהג לקרא את ההפטרה פע אחת

        .אשה פטורה מלקרוא בכל שבת שני מקרא ואחד תרגו  .יא
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 בשמיני עצרת משיב ט"לת מוס� של יוירכה שניה בתפמתחילי לומר בב .יב
 ראשו� של ט"הרוח ומוריד הגש ואי� פוסקי עד תפלת מוס� של יו

 מפני שיש בה תחיית � הטע לאומרו בברכה שניה הוא )'קיד� ע"שו. (פסח
 )משנה ברורה (.המתי והגשמי ה חיי לעול כתחיית המתי

שנידוני בו על סוכות � של חג ט הראשו" מיוגשמיהיה ראוי להזכיר  .יג
אלא לפי  שהגשמי ה סימ� קללה בחג הסוכות שאי אפשר  ,  המי

לשבת בסוכה בשעת הגש אי� מזכירי הגש עד עבור שבעת ימי 
  ).משנה ברורה ש (.ישיבה בסוכה

אלא לפי , א� שראוי היה להתחיל להזכיר מיד בליל שמיני עצרת .יד
שבתפילת ערבית אי� כל הע בבית הכנסת נמצא זה מזכיר וזה אינו 

מפני שאסור , מזכיר ויעשו אגודות אגודות ולמה אי� מזכירי בשחרית
 להזכיר הגש עד  שיכריז השליח ציבור או השמש בקול ר מוריד הגש

וזה אי אפשר  להכריז בשחרית מפני שצרי� לסמו�  , קוד התפילה
  )משנה ברורה ש. (תפלהגאולה ל

במה דברי , מחזירי אותו, א לא אמר מוריד הגש, בימות הגשמי  .טו
 )ע ש"שו (.אי� מחזירי אותו, אבל א הזכיר טל, שלא הזכיר טל

מקו שבח הוא מכל , לל שהטל לא נעצר כפילושאהנימוק לכ� הוא 
דבר צרי� לשאול על  היות ו מה שאי� כ� בשאלה גשמי,ה בהזכרתו"לקב

  )משנה ברורה ש (.שאל מטר חוזרולא שאז א� א שאל טל , הנעצר
לא אמר בימות הגשמי א במה דברי אמורי שמחזירי אותו   .טז

והתחיל ברכה ) מחיה מתי(דווקא א סיי את כל הברכה , מוריד הגש
, אבל א נזכר לפני שסיי הברכה. אז חוזר לראש התפילה ,שאחריה

במקו שנזכר ואפילו א סיי את " ריד הגשמשיב הרוח ומו"יאמר 
אלא אומר משיב , חוזראינו , ונזכר לפני שהתחיל אתה קדוש, הברכה

  )ע ש"שו (. חתימהיבל, הרוח ומוריד הגש
בכל , היות ושלש הברכות הראשונות נחשבות כאחת, שא "לדעת הרמ .יז

  . ציבורביחיד בי� בבי� , חוזר לראש, מקו שטעה בה
לאומרי מוריד , א אמר מוריד הגש בימות הגשמיק שמסופ דא  .יח

לאלו שאינ אומרי בימות החמה מוריד . אינו חוזר, הטל בימות החמה
מפני שבודאי אמר כמו שרגיל והרי לא ,  חוזר�  כל שלושי יו,  הטל

  )א ש"ע ורמ"שו(.  לאחר שלושי יו אינו חוזר, הזכיר לא טל ולא גש
ומסופק , פע אתה גיבור עד מוריד הגש' ת צאמר בשמיני עצרמי ש  .יט

  )א ש"ע ורמ"שו (.ג לאלו שלא מזכירי טל בקי# לא חוזר, וא הזכיר
מנהג הספרדי שהשליח ציבור בשלושי יו הראשוני שאחרי שמיני   .כ

 זאת , "משיב הרוח ומוריד הגש"עצרת בתפילת הלחש אומר בקול ר
  ) יוס�שארית(. כדי להזכיר לציבור לומר כ�

' ה"לחזור על הפסוק � צור� אי, צרי� לחזור לראש התפילהכשאד  .כא
יש , שלי תפילתו ונזכר שטעה באופ� שצרי� לחזורומי שה...". שפתי

וכ� ראוי , אומרוויש אומרי שחוזר " שפתי' ה"אומרי שאינו אומר 
 )שארית יוס� (.לנהוג

  בשבח המידות הטובות בשבח המידות הטובות בשבח המידות הטובות בשבח המידות הטובות----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
קדו� או יהאחד המכחיש באמיתו בפ: ה חלקיי� השקר תשעייש בענ

האחד : נשיוויש בזה השקר שני ע. וכהנה רבות, או שמעיד שקר, ואהובהל
 �שנאמר , יתבר�, בלא נזק הוא תועבת הש] א�[כי השקר ,  מחמת השקר
 רמות לשו� יעיני, ושבע תועבת נפשו' שש הנה שנא ה): " יט� משלי ו טז (

): משלי ח יג(ואומר , " ומשלח מדני בי� אחי יפיח כזבי עד שקר� שקר 
  .  מחמת הנזק שהזיק לחבירו� העונש השני ". ופי תהפוכות שנאתי"

� להטעות חבירו שיאמי� בו וא� מתכו, השני אי� בגו� השקר נזק לחבירו
): ירמיה ט ז(כמו שנאמר , ואז יוכל להרע לו, ויבטח בו ולא ישמור ממנו

וא� בעיני בשר וד נתעב ". ובקרבו ישי ארבובפיו שלו את רעהו ידבר "
� תועבת מלכי עשות רשע ): "משלי טז יב יג(שנאמר , השקר  רצו� מלכי

  )ספר אורחות צדיקי שער השקרי "עפ(                              ". שפתי צדק
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  ארץ ישראלעל זכותנו

כל ספר הרי , א� כ�". הוראה"תורה מלשו� . תורה היא ספר חוקי�
התורה פותחת בתיאור ,  זאתלעומת .בציווי ,חוקי� נפתח בהוראות

זהו בתמצית . מעשי אבותינושל והשתלשלות היסטורית , בריאת העול�
  .מופיעי� מחומש שמותממש מצוות הוראות ו. חומש בראשיתכל 

גדול פרשני  ,י"רש ?קומו של כל חומש בראשית בתו� ספר החוקי�מה מ
אמר רבי  .את דברי רבי יצחקתורה  הלעמביא בפתיחת פירושו  ,התורה

, "החודש הזה לכ�" לא היה צרי� להתחיל את התורה אלא מ, יצחק
 � ?ומה טע� פתח בבראשית, ה ראשונה שנצטוו בה  ישראלושהיא מצו

, )ו, תהלי� קיא" (י�יו לתת לה� נחלת גוכח מעשיו הגיד לעמ"משו� 
שכבשת� , את�) גזלני�(שא� יאמרו אומות העול� לישראל ליסטי� 

הוא , ה היא"כל האר" של הקב, ה� אומרי� לה�, �יארצות שבעה גוי
וברצונו נָטָלה מה� , ברצונו נתנה לה�, בָר$ה  ונָתָנה לאשר ישר בעיניו

 �יה� פתחה התורה דווקא בבראשיתאחת המטרות לפא� כ� . וְנָתָנה לנו
  !נו על אר" ישראלהיא להראות ולהודיע על זכות, וותולא במצ
ליסטי� " :יושבי� באר" ישראל שלא בזכות שאנושל הגויי� הטענה 

אלא ימיָה כימי  ,איננה טענה חדשה בת ימינו! לני� את� גז,!"את�
אור� כל ל. בימי יהושע ב� נו�כע� לאר" ישראל מאז כניסתנו ! עול�

 נטענת כלפי כזו לאטענה  ופלא הוא ש.נטענה טענה זו כלפינו, הדורות
  .שלא כדי�, בכוח, עמי� ואומות אחרי� על א) ישיבת� בארצ�

, בעל בית זה ! יש בעל בית לעול�,פשוטה התשובה היסודית לטענה זו
שזה , הוא קבע!  היכ� ומתי,הוא זה הקובע מי יישב ,בורא העול�

בשמירה על רמה מוסרית , ת היאיאכ� מותנ ,תנו כא�ישיב .מקומנו
לפיכ� פותחת התורה . ו"האר" מקיאה אותנו ח, שא� לא כ� .גבוהה

הוא , בתיאור הבריאה ומדגישה שהעול� נברא ויש בורא ומנהיג לעול�
  !בורא עול� קבע שאר" ישראל היא מקומנו.מושיב כל אומה על מקומה

וכי אומות העול� לומדות ? זואיזו תשובה היא , וא� ישאל השואל
  ?י ומאמינות בו"חומש ע� רש

" כח מעשיו הגיד לעמו"את התשובה לכ� נוכל למצא בדברי רבי יצחק 
א� נדע אנו שזו היא  .אלינו� קוד� כל ,שהדברי� אכ� מופני�כלומר 
בעל , ג� אומות העול�, משוכנעי� בצדקת דרכה� ונל� לאורה, האמת
  !הדבר תלוי א� ורק בנו .ויודו באמת נצחית ז ,כורח�

   את האלוקים
 מפרש )כד�ה" (קי� ואיננו כי לקח אותו האלוקי�וויתהל� חנו� את האל"

  .לכ� נלקח קוד� זמנו, צדיק היה וקל בדעתו לשוב ולהרשיע: י"רש
ולא השפיע מצדקותו על , מרחיק עצמו מ� הבריות, חנו� היה מתבודד

כל " ויסור מדר� הטוב שהרי לפיכ� היה חשש שיושפע מבני דורו, הדור
ואילו זה שאינו , )'הרק ת פואב( "מזכה את הרבי� אי� חטא בא על ידוה

 עלול להיות מושפע מ� –מזכה את הרבי� אלא נות� דעתו רק על עצמו 
, "קי�וויתהל� חנו� את האל"מכיו� ש. הדור הרע ולבוא לידי חטא

קי� ות האלשהיה מתבודד ומתרחק מ� הבריות כדי לעבוד א, כלומר
מתו� חש פ� , קוד� זמנו" קי�וואיננו כי קח אותו אל"לפיכ�  , לבדו

 )ל" החת� סופר זי"עפ.           (תשיג אותו רעת הדור

ור מעשי� זכ: א�  היה בעל תשובה אל יאמר לו? כיצד אונאת דברי�
 באי� עליו אל יאמר כדר� שאמרו חבריו �ייסוריא� היו , הראשוני�

א� היה מכוער או בעל מו� או שאר ".  נא מי הוא נקי אבדזכור: "לאיוב
כמה מכוער אתה או : לא יאמר לו, חסרו� בו או באשתו או באבותיו

  .ראה מומ� וחסרונ� או חסרו� אשת� ואבותי�
לא יאמר למי שאינו יודע , א� נשאלה שאלה על דבר חכמה או ידע

   .מה תשיב בדבר, הידעאותו אותה חכמה או שאי� לו את 
דע שיוכל אתה יובא אורח לבית� אל תשאל לו בדברי תורה אלא א� כ� 

  .להשיב� כדי שלא יתבייש
או , אבל מותר למורה לשאול תלמיד שאינו יודע על מנת לזרזו ולחנכו

ואפילו : וכתב בספר החינו�,  שמביישו ומצערו) על פילגעור בו א
זולתי במה , י� בדברי� יותר מדא להבקטני� ראוי להיזהר שלא להכאיב

 . מוסרושייקחשצריכי� הרבה כדי 

הא� , מדברי סופרי�ה� בזמ� הזה שהתרומות ומעשרות  ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
  ? או לא, בכל זאת יש לבר� על הפרשת תרומות ומעשרות

:  כתב'וב'  א�' שלח� ערו� יורה דעה סימ� שלאב מר� ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
בי� בפני , התרומות ומעשרות אינ� נוהגי� מ� התורה אלא באר" ישראל

ובזמ� הזה אי� חיוב תרומות ומעשרות מ� , הבית בי� שלא בפני הבית
משמע ביאת כולכ� ולא , מפני שנאמר כי תבואו, התורה אלא מדבריה�
 ויש חולקי� וסבירא להו �א בהגה "וכתב הרמ. ביאת מקצת מישראל

  . א� לא נהגו כ�, � עכשיו בתרומות ומעשרות מ� התורהשחייבי� ג
� "היא דעת הרמב, לח� ערו� כמותהודעה ראשונה אשר סת� מר� השה

, ולמד מהפסוק שנאמר כי תבואו, 'מהלכות תרומות הלכה כו' בפרק א
וא) על פי שלא מצאנו דרשה כזאת אלא לגבי . דהיינו בביאת כולכ�

ולא בביאת מקצתכ� , יאת כולכ� בב,שנאמר בבואכ� אל האר", חלה
� "שאפשר שמצא הרמב,  כתב מר� הבית יוס).כתובות כהבמסכת 

  .ועיי� עוד בכס) משנה ש�. דרשה זאת באיזה מקו� אחר
מהלכות איסורי ביאה ' ובפרק כ, הלכות תרומות ש�ד בהשגות "הראב

זה מ� וסובר שתרומות ומעשרות בזמ� ה, � בזה"חולק על הרמב' הלכה ג
  . בש� רבינו יצחק בר אברה�'סימ� ריגוכ� כתב באור זרוע . ההתור

� שתרומות ומעשרות בזמ� "אבל רוב הפוסקי� סוברי� כדעת הרמב
, 'והרוקח סימ� תפד: התוספות יבמות פב: ומה�, הזה אינ� אלא מדרבנ�

: א ביבמות פב"והרשב, ' ובספר החינו� סימ� תקז:ובבדק הבית קכו
'  והרב המגיד בפרק כ'חידושיו יבמות פבא ב"והריטב: ושבועות טז

  . ועוד'סימ� קצט' " בחלק ג"והרשב', מהלכות איסורי ביאה הלכה ג
' וחלק ב, 'סימ� תקסג' חלק אז "הרדב: ומה�, ו גדולי האחרוני�כ� פסק

ורבי בצלאל אשכנזי , ' וקצז'סימ� קצו' ט בחלק ב"והמבי, 'סימ� תשלא
ובודאי . ל" צבא� מר� הקדוש הנ ועל'יורה דעה סימ� קצב� "והמהרשד

  .שלא נהגו כ�, סיי�, א שכתב שיש חולקי�"וא) הרמ. שכ� נוקטי�
, ת ומעשרות בזמ� הזה מדבריה�הנה מר� השלח� ערו� שפסק שתרומו

 שצרי� לבר� על הפרשת תרומות ומעשרות ג� ' לב–' בסימ� שלא פסק
סימ�  ד"רו� יווכ� מפרש להדיא בשלח� ע. ז ש�"� וט"ועיי� בש. בזמ� הזה

  .'קלזו' עח – 'שלא
ת ומעשרות בזמ� הזה  שתרומו'סימ� תקסג' ז שפסק בחלק א"ג� הרדב

שצרי� לבר� על הפרשת תרומות , 'סימ� תשלא' בחלק בפסק , מדרבנ�
וכ� פסק . ומעשרות כשמפריש מפירות גוי שנתמרחו על ידי ישראל

 שנעשה שהיי�, 'סימ� קמג' ת הלכות קטנות חלק ב"שיטות בשובפ
חייב , מענבי� הלקוחי� מגוי שבצר� על מנת לדורכ� ולעשות מה� יי�

  .וצרי� לבר� תחלה להפריש תרומות ומעשרות, בתרומות ומעשרות
כ� העיד בגדלו הגאו� רבי ברו� בנימי� בנו של הגאו� רבי ישראל בנימי� 

שהמנהג פשוט , 'ימ� צהסת משפטי צדק "הזק� בתשובה שהובאה בשו
על כל פני� בפירות שגדלו בקרקע אר" ישראל וה� טבל . הלבר� על ז

  .אי� ספק שצרי� לבר� על הפרשת תרומות ומעשרות שלה�, ודאי
הלכות '  חלק ד"פרי האדמה"אמנ� הגאו� רבי מיוחס בכר שמואל בספר 

שזה הול� כיו� ,  כתב שאי� לבר� על הפרשת תרומה בזמ� הזה,שבת
הרי א) החלה בזמ� הזה הולכת ש, אול� ג� דבריו תמוהי�. לאיבוד
א בברכי יוס) "ומר� החיד. ובכל זאת מברכי� על הפרשת חלה, לאיבוד

  .   תפס על הפרי האדמה בזה'כג –' יורה דעה סימ� שלא

לדעת רוב הפוסקי� הפרשת תרומות ומעשרות בזמ� הזה  ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
צרי� לבר� על הפרשת תרומות ומעשרות על פירות ו. היא מדרבנ�

   )' נט'ת יחווה דעת ו"שוי "עפ (. � מ� הדי� בתרומות ומעשרותשמתחייבי

נולד דוב רבי יששכר     ––––    יששכר דוב בעריש הכהןיששכר דוב בעריש הכהןיששכר דוב בעריש הכהןיששכר דוב בעריש הכהןרבי רבי רבי רבי 
רבי של  של רבי חיי� מאיר יחיאל ו�היה תלמיד. ' תקסא–בשנת ה 

ה עליו הטיל,  מקוני"לאחר פטירתו שלרבי אליעזר. אליעזר מקוזני"
  . את הנשיאותהקהילה

ובעל " בעל התפארת שלמה. שלוהמופלאה  התהלי� ידוע היה באמירת
אמר " דברי חיי�"בעל ה . חיבבו והעריכו אותו מאוד" דברי חיי�"ה 

שיל� אל צדיק רבי יששכר דוב , כי מי שקשה לו להגיע אליו, לחסידיו
ע " רבי יששכר דוב נלב.על התורה" אהל יששכר "–מחיבוריו . בעריש

     .' תרלח–בשנת ה 

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב שת שבועשת שבועשת שבועשת שבועפנינים לפרפנינים לפרפנינים לפרפנינים לפר

  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� 
  . בחג לשמוח מהפרנסה שתאפשר לה� תרחב מנחתוליב� מ, הרבי�

ליל , קהל הקודש עסוק בסיו� ענייני� אחרוני� של ערב החגה
 עקרות בית טרודות ,י� יש לקשטיהסוכות עדאת , התקדש החג

יהי רצו� אבינו : "ולוחשות. היותר טובלהכניס את החג על הצד 
  ..."בבריאות ובנחת ובהרחבה, שלשנה הבאה, שבשמי�

, 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� , שני אברכי�, נשלחו שוב מבית הצדיק, באחד מימי אלול
האברכי� השלוחי� ידעו כי . לרכוש אתרוג עבור הרבי, ויראי שמי�

א  על פי כ� בלב ו , כתפ�לה תהא המשימה אשר הוטלה עללא ק
ימי� חלפו ושו� ידיעה או רמז לא נתקבלו מ� . דרכ�שמח יצאו ל

  . שלא לדבר כי ה� עצמ� לא הופיעו בצאנז עדיי�, השלוחי�
לפי המניי� והחשבו� כבר יכולי� היו , הדאגה כרסמה בלב החסידי�

נדמתה בעיני המקומיי� , ירהיכל עגלה שהגיעה לע. הללו לשוב
א� התבדו הציפיות והתנדפו , שלוחי�המביאה את , המצפי�

  ....הגיע ערב החג ממש ועדי� לא שבו, ההשערות

, תבשילי�תמר הבל הי ממטבחב : משבוע שעברהמשך

מזלפות , טועמות בקצה הכפית, המבשלות בוחשות בקדירות

מידי פע� מופיעה .  עוד מקלפי� גזרי� ו,ופלפל לש�מלח לכא� 

ומפטירה בחיו� , ילי� ואת הטבחיותסוקרת את התבש, הרבנית

' בעזר ה, אל חופזה: "לעבר המבשלות שזיעה נוטפת מפניה�

אל נא תכלנה את , תספיקו לסיי� הכל על הצד היותר טוב

  ".חותוושתו משקה לרענ� את הכ, שבו נא נוחו מעט, כוחכ�

ברוכה  תהיי : "המבשלות גומלות לה לרבנית בחיו� המביע

!"  כינו לבשל תבשילי� במטבח כשר זהרב הזכות שז, צדקנית

אחר עבודת ומביט  פונה המבשלת אל בנה היושב –יענקלה "

  ...". מתוכו עשרה תפוחי אדמה יפי�בא גש יקירי לארגז ו–אמו 

ת על השולח� נוח, ובעודו רוכ� על הארגז, ארגזגש לייענקלה נ

עק בבהלה והמשרתות שא  ה� נבהלו וצהילד , הסמו� דבר מה

 בחבילה שהונחתה דר� ובהלהמביטות בתימהו� , חבטהלקול ה

פשה !" ?מה זה יכול להיות" .החלו� הפתוח על השולח�

צעד אחר צעד כמהססת כאשר שאר , התקדמה לעבר החבילה

  .המשרתות עוקבות במעט בהלה אחר המעשה

פשה כבר עמדה ליד החבילה והחלה מתירה את הקשרי� כאשר 

 א� ידיה – זעקה פשה –! ?זהמה ! וע ולקפ�נ להחבילההחלה 

" חפ�"היא שלפה את ה. כבר החליקו על גבי חפ� לח וחלקלק

  !שופרא דשופרא, ולעיני חברותיה הנדהמות נתגלה דג גדול ושמ�

 איזו! טוב–לכבוד שבת יו� : "הרבנית שהופיעה בפתח חייכה

דה נאה עבור וסע' מדג אשר כזה כבר יתקינו בעזרת ה, מתנה נאה

" תור� "%א� מעניי� מאוד מי הוא ה ...י� שבאו האורחי� הרב

  ."זוהאלמוני שמצא לנכו� לשלוח מתנה נאה כזאת בדר� משונה 

י� יעד. נאלצו כל המבשלות לטרוח סביב הדג, מחמת גדלו והיקפו

הדוד הגדול הועמד . סיפק ביד� לנקותו ולהתקינו כראוי לבישול

 –בלי� כראוי ונתחי דג ורדרדי� הושלכו פנימה מתו, על הכירה

  .עדיי� אי� אתרוג בצאנזאול� 

על א  השעה הדוחקת התגודדו קבוצות קבוצות סביב בית 

וכי מתי ? הא� יתכ� כי השלוחי� עדי� לא שבו". החצר"המדרש ו

  .בעוד שעות ספורות יפרוס החג אברותיו ,ישובו

: קהל החל מספר ומשוחח בהתלהבותהו, לפתע עבר רחש לחש

יש אומרי� כי בבוקר , יתירה מכ�, י� בצאנזהאברכי� כבר מצוי"

השכ� כבר ראו אות� חומקי� בסמטאות ומונעי� עצמ� מדר� 

הסקרנות לא הייתה , מרגע לרגע נוספו פרטי� נוספי�" המל�

וכי אפשר להעלות על הדעת חג סוכות ללא , סקרנות גרידא

מה  .חס ושלו� להעלות מחשבה זו? ללא ארבע מיני�? אתרוג

  .האתרוג ושאר המיני�ללא אית הסוכה מיותמת נר

מה זאת  .  כמה מתושבי העיירה סחו –" ה� נמצאי�, ה� שבו"

ולא נכנסו מיד אל , ואי� זה הגיעו העירה? אומרת נמצאי�

? גווהיכ� הוא האתר? דוע אינ� מראי� פניה� בציבורמ? שולח�

ראה שה� משו� מה טע� ש, האנשי�אחד  . תושבי� אחרי�תמהו

השתהו והציצו מבעד , ביב המטבח הגדול שבחצרובבו סתסה

   ...התימהו� גבר יותר. לחלו� ומיד חמקו

        ברכותברכותברכותברכות
והכנסתו  ו לרגל הולדת הב�"היוליונה מלכה חיי� רב יוס  מזל טוב ל

מלפני  יהי רצו� )נכד לשמואל ורונית בונומו( .בבריתו של אברה� אבינו
חת שמחה ונ, אושרבע� כל יוצאי חלציכ�  שוכ� מרומי� שתזכו לגדלו
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ווימצא, לאהבת תורה ויראת שמי�

יהי רצו� מלפני  .תו לרגל הולדת הב"הי ששו� עזרא ואוריתמזל טוב ל
, חת לאהבת תורה ויראת שמי�שמחה ונב השוכ� מרומי� שתזכו לגדל

  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�מצאתו

        תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
  :ה� שבת ויו� הכיפורי�נכונות להתשובות ה
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
ה "חילת פרשתנו מתוארת בריאת העול� על ידי הקבתילדי� יקרי� ב

  . בזכותה זכינו ליו� השבת–בשישה ימי� ומנוחתו ביו� השביעי 
אול� בגיליו� זה אנו . וארי� בפרשתנונושאי� רבי� וחשובי� מת

  .נעסוק בחטא� של אד� וחוה ועונש� והלקחי� שנית� ללמוד מכ�
 .בג� עד�י� היו תנאי חייו של אד� הראשו� וחוה אשתו מה נפלא

. שרתו אות� ודאגו לצורכיה�מלאכי השרת ענני כבוד הקיפו אות� ו
פש כ� חיול, כבודו ונתקנא בואת ראה ,  באד� הראשו�נחשההצי� 

לקחת לו את חוה ולהתענג על ו, ותוג אורלה, ודרכי� כיצד להזיק ל
  .ג� העד� ועל הכבוד והגדולה שהיו לאד� ולחוה

ובעורמה הכשיל את תחבולות מאוד אול� ב קשה הדבר ידע כהוא י
  .לאד�והיא האכילה ממנו ' חוה באכילה מע� הדעת שאסר לה� ה

וידעו כי : "יה� נפקחו עינ, מיד–ו אד� וחוה מע� הדעת כאשר אכל
תה יה אחת היומצו, שהרי.  ממצוות–ערומי� כלומר ". ערומי� ה�

לבוש כשבושה גדולה אחזה בה� . והנה מעורטלי� ה� ממנה, לה�
ונטשו אות� ג� ענני ,  נשר מה�–בו היו מכוסי� עד כה , פור�יהצ

חטא ילא  א� היה מודה האד� בחטאו ומבטיח ש.הכבוד שהקיפו�
 הטיל אד� את האשמה –במקו� זה אבל , ה"היה מוחל לו הקבשוב 

לא וג� ' בטובתו של שנת� לו ה כפר –" האשה אשר נתת עמדי"על 
  .  כלואעוד ו, רושו אכלתיישפ, "ואכל"אלא , בלשו� עבר, "אכלתי"אמר 

מדוע זה אכלת ונתת ג� לאיש� , שאל אותה ואל האשהה "בפתח הק
יוכל למחול , וכ�, וודה על החטאהתתבתקווה ש? מפרי הע� שאסרתי

על והטילה את האשמה .  בחטאההאבל חוה לא הודת, לשניה�
  ". הנחש השיאני ואכל: "וכה אמרה. הנחש
נגזר על הנחש . עונשלראשו� היה ג� , ו� שהנחש התחיל בעבירהומכי

מסתתר בי� עצי� , ללא דבור, מהל� על גחונו, להיות קצו� רגלי�
איבה  .מעדני� יהפו� הכל לטע� עפר בפיויטע�  וא  א� ואבני�

בעצב  ":בנענשה האשה . בי� האד� והאשה לבי� הנחש' גדולה ש� ה
הוא ימשול בעלה  צער ההריו� הלידה וגידול הבני� וש–" תלדי בני�

  .להשיג את מאכלווידאג מאוד כדי שיתפרנס בצער נענש האד�  .בה
ה "מש� לקח הקב, וחוה שולחו מג� עד� אל הר המוריהאד� , כמו כ�

  . השכינה בבית המקדשאת העפר כשברא אותו וש� עתידה לשכו�
לצערנו ג� לנו . לקח רב אפשר ללמוד ילדי� יקרי� מחטא אד� וחוה

יש חברי� שמתו� קינאה מנסי� בדר� חברית לפתות אותנו לא 
  .  כי כוונת� לרעתנו, אסור לנו לשמוע לה�. להקשיב להורי� ולמורי�
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