
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
 הרב הקדוש רבי וכל ימיו חי :שעברות תקציר משבוע

ובני , תלמידו של החוזה מלובלי�, אברה� מרדכי מפינטשוב
 לא ובני בית, גה בתורה יומ� ולילהההוא . בדוחק ובמצורביתו 

 , הבל חול��ה, ותענוגותיולהכרה שהעול� , חונכוכי , התלוננו
  .האמיתיעושרו שהאד� צובר בעול� הזה ה� רק המצוות ו

 תואשלבקשת ,  בנותיה� לפרק�תשלשכשהגיעו , ברבות השני�
ל� ל� :  " אמרורב ."החוזה"רבו  לבקש את  ברכתו של פנה

 , ארגזלוביתו הכינו בני  ."וח והצלהוש� יעמוד ל� ר, לקרשניק
התאכס� ש� .  לקרשניקיצאכ� , בו את בגדיו וכמה ספרי�ושמו 

 בעל המלו� .למודל הוציא מארגזו ספר וישב , במלו�חדר קט�ב
כספו טמו� בארגז והוא ישל� שחשב , ראה את הארגז שבחדרו

חלפו  מש.ולכ� שרת אותו במאור פני�, חב יד את ההוצאותובר
וראה כי חטט בארגז נכנס ו, האורח לא שיל�ו, שבועות מספר

הוא  ! ואי� בו כס�–בגדי� וספרי� , טלית והתפילי�יש בו רק 
שמע , באותו לילה. תשלו� לחובהקד� החליט לתבוע ממנו ב

 –המשרת היהודי בפתח עמד ,  אברה� נקישה על דלת חדרוביר
  .חדרהאשר נכנס ונעל את , המלו�" שהיה משרתו האישי של בעל

רוצה  ו,איש אלוקי�הוא רואה בו  אברה� כי 'ר לרמאהמשרת 
הוא סיפר  .פ$ לחזור בתשובההוא חעליו לספר לו סוד של חטא 

נאל$ הוא וכי ו, כי כל ימיו חיו הוא ומשפחתו בדלות רבה
  . ממורמר ודואבההיו כורחעל בו ,דחוק את הצערל

כשהגיע למלו� כשראה אל  הפסח אחרי חג, עשר שני�לפני 
. ילדיו של בעל המלו� המעונגי� והשווה אות� לילדיו הצנומי�

כי בעל , ונודע לאז . ו ללא הועיללגרש מחשבות אלהוא ניסה 
  ...יצא לרגל מסחר נכבד וכי ביו� זה עתיד הוא לחזור הבית

 בעל חזר, שעות מועטותכעבור  :המשך משבוע שעבר

כי ההצלחה , קור� משמחה ודומה היה, עמוס מזוודות, המלו�

ילדיו רצו לקראתו בשמחה וחבקוהו ונשקו את . האירה לו פני�

שהוא הביא , והוא הושיט לכל ילד וילד את המתנות, ידיו

מושכי לב ומשובבי נפש ,  צעצועי� נאי�–בשביל� מ� היריד 

בראותי את כל זאת שוב עלו על ליבי הרהורי� נוגי� . כל ילד

הללו לבי� חי ערכתי השוואה בי� הילדי� המדשני� ובעל כור

  .אשר מיו� הולדת� לא ידעו אלא מחסור, ילדי

, כאשר החל לפרוק את מזוודותיוו, ובב בחדרי�תסבעל הבית ה

ש� את ארנק הכס� מבלי משי�  באחת ממגרות השולח� ולא 

  . קרביויצרי בער ב, ואני ראיתי כל זאת. נעל אותה כלל

, כאשר כל בני הבית ואורחי המלו�  נמו את שנת�, בלילה

 –התגנבתי בלאט לאותו חדר וניסיתי לשלו� את המגירה 

שהביא עמו , רק אעי� מבט ואראה מה הסכו�"במחשבתי היה 

  ".ומיד אחזיר הכל למקומו, בעל הבית

עיתי לעצת אול� אני לא שו ,הכס� אינו שיי� ל�אמר לי המצפו� 

פתחתי את המגרה ושלפתי מתוכה את . היצר הוא שהנחני. השכל

ולבי דופק לפי קצב , הארנק התפוח והחילותי לספור את הכס�

  .כ� מניתי וספרתי סכו� של עשרת אלפי� רובל. הספירה

השב את , היצר הטוב מייע$ ומתחנ�. קרב עז התחולל בקרבי

�א� א� הכס� לא , י� שווי�ימה יהיו ח! הכס� ושוב ל� לחדר

�הרוב$ , חטא של גניבה, בהיות� מודע לחטא הכבד, יחסר בכיס

�אבל מצד שני עמד היצר הרע והשיאני בהציגו לפני ! ? על מצפונ

ילדי המבוססי� בבו$ . מראות עלובי� מביתי וממשפחתי

ואשתי , ובשלוליות המי� ברגלי� יחפות והזועקי� לתבשיל ואי�

באותו רגע שלשלתי את . ית תרופההחולה ואי� ידה מגעת לקנ

  .סגרתי את המגרה וחזרתי לישו�, הארנק לתו� כיסי

כל ימי , לישו� באותו לילה כבר לא יכולתי?  ומה אספרומרמה א

לא הצלחתי לעמוד , יו�בעמדי לפני הניס, ועתה, נזהרתי מ� החטא

רגע חשבתי לרו$ ולהחזיר . דמעות מרות עלו בעיני .בו ונכשלתי

פ� יתעורר , א� משנהו נרתעתי מלעשות כ�,  אל המגרהאת הכס�

 אשא את � ואז אי– מבני הבית ויראה אותי בקלקלתי שהוימ

הכס� העיק עלי פי מאה מ� , טרודלמחרת סובבתי בבית ? קלוני

  . לביא שקט ל,  שטמנתי בחשאי את הארנק בחצרילופוא, העניות

 בהעדר כספו וזעק בעל הבית נוכח. י� ק� בבית רעש גדוליבנת

א� את , חפשו בני הבית היטב בכל המקומות. זעקה גדולה ומרה

כי על כ� מוחזק אני , בי לא חשדו כלל. לא מצאו, כמוב�, הכס�

יאשו יכעבור זמ� הת, אכ�. בעיניה� לאד� כשר וירא חטא

אבל חיי כבר לא נחשבו בעיני למאומה , מלמצוא את הכס�

בוא לפני בעל הבית ולפול ל, פעמי� מספר כבר חשבתי בלבי

  .א� לא היה בי די אומ$ לצעד כזה, לרגליו ולגלות לו את הכל

        רכותרכותרכותרכותבבבב
ובני משפחתו לרגל הגיעו למצוות יהי ו " הימ�'ישי דוד תורגמזל טוב ל
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי יד� לטובה , את דרכ�' היאיר רצו� ש

  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ותמצאשמחה ונחת ב' עבוד את התו

ו ולבני משפחותיה� לרגל "היושחר אלבז  ב� יששכר הילה מזל טוב ל
המושתת  ,בישראל כשר ונאמ� ביתבקרוב להקי�  יהי רצו� ש.ארוסיה�
  . איתני� של אהבת תורה ויראת שמי� לתפארת ע� ישראלעל יסודות

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה 
   :ה�כי תשא פרשת התשובות הנכונות ל
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   _____________:ש� ומשפחה              'זתשס – ה  ראויקשבת                          ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
יניו של חומש ויקרא קשורי� לעבודת ינ ערוב , וחביבי�ילדי� יקרי�

כ� משו� . י� הקרבנותינוגעי� לענהני� ווהמקדש הנעשית בידי הכ
  .הקריבו את הקרבנותשאלו שה� . "תורת כהני�" " חומש זהנקרא 

זה ש� כולל לכל הדברי� שמביא היחיד או  ?מה ה�הקרבנות 
ה�  מקרבי� –הקרבנות כול� וכל . אל מקו� מקדשו' הציבור לש� ה

  . קרבנות:כ� נקראו בש� זהועל . את האד� אל הבורא
באייר נאמר למשה '  ועד יו� איו� הקמת המשכ�, בניס�' אמיו� 

בשנה השנית לצאת , חודש זהבמש� . הל מועד כל ספר ויקראובא
ובו מאתי� שלושי� , "ויקרא"נאמרו למשה כל עניני , ישראל ממצרי�

  .המצוותשש מאות ושלש עשרה וארבע מתו� כלל 
הל מועד ביו� הקמת המשכ� המתי� משה וסה הענ� את איככאשר 

לו הקדוש ברו� הוא ונת� לו רשות קרא . 'בחו$ לשמוע את דבר ה
   ?מקריבי� קורבנותמדוע  .כנס פנימה והחל לדבר אליו ש�ילה

מצווה , נכשל אד� וחטאא� . ל"י חז"סיבות לכ� נאמרו עפמספר 
, האד� ה� ג� במחשבהחטאי .  קרב� כדי לכפר על חטאועליו להביא

   :כ� בא הקרב� לכפר על שלשת�על . ג� בדיבור וג� במעשה
זה לכפרה על מעשה  הרי –כאשר סומ� האד� את ידיו על הקרב� 

                              הוא שור� כאשר . היא על אמרי פיו כפרה –הוא מתוודה  כאשר .ידיו

תהיה לו כפרה , חשבהמשה� כלי ,  של הקורב� הקרב והכליותתא שאב
בו כי במקו� דמו שהיה צרי� יאל לשי� האד� לעל  .על מחשבת לבו

 –שר� יובמקו� גופו שהיה ראוי לה, נזרק הד� על המזבח, שפ�ילה
 לראות את יבוידי כ� יתעורר לל  ע.באש איברי הקרב� הפנימיי�נשרפי� 

  .ויתעורר לבו לתשובה, רחמי הקדוש ברו� הוא בקבלו קרב� תמורתו
היו הני� וכ ה.הני�ונוס� לקרבנות הוא הצור� לפרנס את הכטע� 

כיצד  ו.לא עסק אחר לה� ולא שו� אמנות, עסוקי� רק בעבודת המקדש
כ� ל  ע?במחשבה פנויה לגמרי ללא דאגות פרנסה' יוכלו לעבוד את ה

 .הני� ומה� יתפרנסווכי הקרבנות יהיו כעי� צדקה בסתר לכ' צווה ה
ק בלבו של והוא חפ$ ר, הקדוש ברו� הוא אינו זקוק לקרב�הרי ש

  .הני�והקרב� יעזור לפרנסת הכלו יא ו,המקריב ובתשובתו השלמה
הרי  ש.הקרבנות באה כדי להרחיק את ישראל מ� העבודה הזרהמצוות 

אשר עבדו , במצרי� היו ישראל רואי� את העבודה הזרה של המצרי�
ווה  צ.כ� לא הרשו המצרי� לזבח שו� טלה ושו� ב� צא�ל  ע.למזל טלה

אומות  מ� הבהמות שאהקדוש ברו� הוא להקריב בבית המקדש דווק
שאי� בה� שו� אותנו כדי ללמד , התייחסו אלי� כאלילי�העול� 
כאשר יתרחק האד� כליל מ� העבודה הזרה יוכל לעבוד רק  ו.ממשות

  .במסירות את הקדוש ברו� הוא
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  ?שהמכל האמור בספר ויקרא לאת ' האמר במש� כמה זמ� . 1

  .א� תשובה לא נכונה. ד       .במש� חודש מהקמת המשכ�. ג      .במש� חמישי� ושבעה ימי� מהקמת המשכ�. ב      .במש� שנה מהקמת המשכ�. א

  ?דועמ "כוהני�התורת "חומש ויקרא נקרא ג� . 2

  .נכונות' וג' א. ד    .בחומש זה נמשחו אהרו� ובניו לכוהני�. ג    .משה לימד אותו רק לכוהני�. ב    .ענייני הקורבנות הנעשי� על ידי כוהני�רובו . א

  ? פנימהמתי להיכנסידע משה יצד כ, אחרי הקמת המשכ�. 3

   .א� תשובה לא נכונה.  ד .על פי האורי� ותומי�, אהרו� אמר לו. ג  .קרא לו' המתי� בחו$ עד שה. ב .להיכנסלו סימ� הענ� שכיסה את אוהל מועד  .א

   ?קורבנות בילהקר' ציווה הסיבות איזה מ. 4

  .נכונות כל התשובות. ד   .ישראל מעבודה זרהלהרחיק את . ג   .חלק מהקורבנות עוזרי� לפרנס את הכוהני�. ב   .לכפר על חטאי� שעשה האד�. א
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  ?"וידבר"ולא בלשו� כרגיל בלשו� " ויקרא"למשה בלשו� ' מדוע פנה ה .5

  .לשו� כעס" ויקרא. "   ד            ".ויקרא"שינה ללשו� ' חטא העגל האחרי . ג                . לשו� חיבה" ויקרא. "ב                . לשו ציווי" ויקרא. "א

 ?ה אל משה"מהיכ� דיבר הקב. 6

  .מועד"מחו$ לאוהל.  ד                   .       מבי� הכרובי�.               ג            .        מעל הכפרת. ב                      .        מועד"מכל בית אהל. א

  ? כאשר דיבר ע� משה,'יע הקול של העד היכ� הג. 7

  .בכל השטח שמתחת לענני הכבוד.         ד     .        בלא יצא מאהל מועד.       ג             .  כל מחנה ישראלל.   ב                      .כל המדברל. א

  )'פרק ה( ?הא� חייב בקורב� על הפרת השבועה, � שנשבע בליבו ולא קיי� את שבועתואד. 8

  .רק איל� חייב על שבועה בלב. ד      .חייבולא קיי�  בשפתיו שביטארק על שבועה , לא . ג  .   חייביי�שלא קשבועה בכתב על רק , לא .ב     .כ�. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפ    שאלותשאלותשאלותשאלות
  ? מה למדו משלשה מיעוטי� אלו" ..."  מ� הצא� קורבנו מ� הכשבי� או מ� העיזי�". 9

  .כל התשובות נכונות.       ד                .         פרט למזוה�. ג                             .         פרט לחולה. ב                          .         פרט לזק�. א

    )'אפרק ( ?תפוותבשה ול עב�ור קיאהב לשראפ� הא .10

  .עולת צא� לא, עולת בקר כ�. ד     . א� או אח ואחות, אב, רבה ראשונהיבתנאי שהשות� הוא מק, כ� .ג      .כ�. ב      .קורב� עולה הוא אישי, לא. א
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  ?'ה ללא מקטירי� דבש� מדוע "רמבלפי פירוש ה) 'בפרק " ('הַל ִאֶ?ה ִמֶ<>; ַתְקִטיר; לֹא ְ:ַב8 ְוָכל 7ְאֹר ָכל 3ִי...". 11

 .נכונות כל התשובות. ד        .מקורו בדבורה שהיא שר$ .ג        .עובדי עבודה זרה הקטירו דבש בקורבנותיה� .ב     .   דבש מסמל מידת הגאווה. א

  ?לאיזה דבש הכוונה �"שבהרפירוש לפי ) 'בפרק " ('הַל ִאֶ?ה ִמֶ<>; ַתְקִטיר; לֹא ְ:ַב8 ְוָכל 7ְאֹר ָכל 3ִי...". 12

  .תמרי� קרויי� דבש, לפירות האיל�.  ד             . לדבש המופק מתמרי� .ג               .מלאכותי המופק מסוכרלדבש  .ב            .  דבורי�לדבש. א

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        ימוד פורה ומהנהימוד פורה ומהנהימוד פורה ומהנהימוד פורה ומהנהלללל                                                                                                                                                            כללי השתתפותכללי השתתפותכללי השתתפותכללי השתתפות                                                                                                                                                

  . בתו� שבועיי�il.net.zahav@nimsin  - ל"או לדוא. בית משפחת בוחניק ב,הספרדי המרכזית הכנסת יבב התיבבהניח ל  �
 .בפרס ללא הגרלהו  חומש מלא יזכי�מתמידה .ממממתתתתננננתתתת    חחחח����או ב, ככככווווככככבבבבייייככככללללבבבבוווו    בבבבלמימוש @     22220000בר קניה בס� ושאו ספר בי� הפותרי� נכו� יוגרל   �


