
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע

ע " הצדיק הקדוש הבעל ש� טוב זי,הורי� וילדי� חביבי�

 שבכל מוצאי שבת קודש בסעודת המלווה ,הבטיח לפני פטירתו

 ומפני� פנינו לעוד ,המלכהשבת מלכה שבה אנו נפרדי� מ

יספר סיפור עליו יזכה מי ש. שבוע של מעשה איש ופעולתו

  .ובכלל� פרנסה וישועה ורפואה שלימה ,רבותברכות ל

על כ� נפתח בסדרת סיפורי� על הצדיק ונזכה כולנו הקוראי� 

 ונתחיל בסיפור המופלא על ,והמקריאי� לחיי� טובי� ולשלו�

  . ונמשי� הלאה על זה הדר�ט"הבעשהולדתו של 

ליעזר ואשתו  גרו רבי א,בכפר קט� ששמו אקופ על גבול גליציה

 אבל אי� אד� , ה� התפרנסו מיגיע כפ� וחיו בשלו�.שרה

 הזוג הזה לא .אי� לו חבילה של בעיות משלואשר מישראל 

 ולעת זקנה היו עצובי� שלא יהיה מי שיאמר ,התברכו בבני�

  .עליה� קדיש

 קרא רבי אליעזר על סיפור מכירת ,בערב שבת של פרשת וישב

�בו היה שבוי ומכרו אותו באותו הלילה חל� חלו� נורא ש. יוס

וסיפר ,  וצעק מתו� חלו� ובכה עד שאשתו העירה אותו,לעבד

  .לה את החלו�

 שחלומות שווא ידברו ושהאד� רהימאשתו ביטלה חלו� זה בא

סיפור מכירת יוס� שקרא את  ובגלל ,חול� מתו� הרהורי ליבו

השבת עברה עליו במחשבות על החלו� ולא . חל� זה החלו�

  .הייתה לו מנוחה

מוצאי שבת בסעודת מלוה מלכה נשמע קול הלמות על והנה ב

  .צעקו מבחו� בקול גדול" לפתוח את הדלת"הדלת 

שרה שהייתה אותה העת במטבח נמלטה על נפשה א� רבי 

האנשי� שהיו בחו� שברו קבוצת  ו,אליעזר לא הספיק לברוח

  .את הדלת ונכנסו בחוצפה לבית

אשר ,  כמה גברי� מגודלי גו� וחזקי�האנשי� כללהקבוצת 

  .רבי אליעזר וגנבו עוד כמה דברי� מהבית והלכותפסו את 

 ולכ� לא הרגו אותו ,רבי אליעזר היה איש יפה תואר מאוד

רבי אליעזר נזכר בחלו� שחל� באותה השבת והנה . השודדי�

 במסע� הארו� היו עוד הרבה .ורואה הוא שמתקיי� לאיט

  .פריצות לבתי� וגניבה והרג וחמס

ש� שמו פעמיה� לשכונת , "יאסי"שודדי� נכנסו בדרכ� לעיר ה

 אשר מש� שמ� של אות� אנשי� ריקי� ופוחזי� ,"תתרש"

בעבר� בשכונת היהודי� לא נגעו לרעה בא� יהודי  ".תתרי�"

  . מתו� כבוד לאחיה� התתרי� האחרי� שבאותה העיר,זאת

, בהיות� ש� ביקש רבי אליעזר מה� רשות להתפלל ש�

אה אשה עומדת בצעדו לבית הכנסת ר. והשודדי� נתנו לו רשות

 אליעזר מי קבור בי שאל אותה ר.ליד שתי מצבות קברי� ובוכה

סיפרה לו שכא� קבורי� חת� וכלה שנהרגו בשעת היא  ו?פה

 לכ� קברו אות� ש� ומאז אותו ,החופה ומת מצווה קנה מקומו

מקו� הינו מקו� לתפילה ותחינה על צרות המתרגשות ובאות על 

  .היהודי� שש�

חת� : ל על הקבר והתחנ� בזו הלשו�נפ ,רבי אליעזרזאת כששמע 

�עצר להתפלל על קבר עצר יוס�  ,וכלה יקרי� בשעת מכירת יוס

שהוביל כ�  וכ.עליולפני בורא עול� אמו וביקש ממנה שתתפלל 

 ג� ה� התפללו על קברה ,נבוזראד� את היהודי� אחרי החורב�

ה השיב לה " עד אשר הקב,ויצאה מקברה וזעקה בבכי תמרורי�

�  .יש שכר לפעולת

 והתפללו והתחננו עלי לפני צור שוכ� ,אנא מכ� המליצו יושר עלי

 והיה נדמה לו כאילו ה� באמת יוצאי� מקבריה� ,מעונה לרחמי�

  .ומתפללי� עליו

 שכאשר ינצל מידי שוביו ,באותה השעה נדר רבי אליעזר נדר

  .ישוב ויתפלל ליד קבר� של החת� והכלה

לא נתנו לו להמשי� , חוטפיו  באו ודחקו בו לשוב מהר למחנה

 אצל שר ,הוליכו אותו לעיר רחוקה ומכרו אותו לעבדבתפילה ו

 ממש כיוס� ,ש� מצא ח� בעיני אותו שר, גדול מעמי ישמעאל

ובכל פע� שהיה השר שב מבית המל� היה  ,הצדיק בבית פוטיפר

  . אליעזר ורוח� את רגליו מאבק הדר�בייוצא לקראתו ר

        ההההרכרכרכרכבבבב
תושבי חשמונאי� והישובי� כל ל, יו� העצמאות הקרב ובאקראת ל

אתחלתא " כש� שזכינו לראות ב, שלוחה ברכהכל בית ישראל בסביבה ו
  .בק� הגאולה ובניי� המקדשבקרוב מאוד כ� נזכה לראות , "דגאולה

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה 
   :ה�  צופרשת התשובות הנכונות ל
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ל                                      "        מנשה ב� רחמה ב� פורת זל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל ה       "משה וסולטנה חורי ע' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב  

  ד"ל והי" רייפר ז חיי� מיכאל            ל"ב� שלביה חדד ז) מקיקס(אקי 'ז

       ל  "רחל בת מסעודה אלבז ז       ל"� זבת מרי� כה) יליט'ג(שמחה       ל"א� ז'עליזה בת פקיה לבית ג   ל    "מרי� בת ינטה טרבי� ז

  א.ה.ב.צ.נ.ת   

    ::::ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� ל""""יהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקב

ו     "   נוריאל ב� גוהרה נאמ� הי             ו "אביגיל היחנה  ב� ציו� יונה ב� הילד          ו    "     אברה� ב� מסעודה אמיר הי 

  ו" היוב� טסימ לאה בת טוב מזל שרה   ו   " נירית בת מזל אהרוני הי ו   " היניאזובזינה בת בואנו     ו  "לימור בת רינה נעי� הי



   _____________:ש� ומשפחה                  'זתשס – ה  תזריע מצורעשבת                     ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
לכל מעשה כי ,  האמונה הואאחד מיסודות , וחביבי�ילדי� יקרי�

לעוררו , היא לטובתו –צרה לאד� שמגיעה אשר כ. רע יש מטרהוומא
  .לפשפש במעשיו ולגר� לו לחזור בתשובה

על מה באי�  .בה לו ומטרה לוי הפוגע באד� סתנגע הצרע� ג
, לשו� הרע ה� באי�הוצאת ש� רע ו בעוו� :ל"חזאמרו  ?נגעי�ה
 מי שמדבר לשו� הרעידוע שהדבר  ?מדוע. דה יש בדברידה כנגד מיומ

בי� איש או רו ירוד בי� אד� לחבילשנאה ולפבזה  גור� ,על חבירו
ל עליו לקרא טו וממחנותהא� המצורע יושב בדד מחו� לכל . לאשתו

יצטער ,  בבדידותווכ�. בקול ולהודיע שהוא טמא לבל יקרבו אליו
  .כאבל עד שישבר לבו ויחזור בתשובה

מחסדי , לעוררו לתשובהבאי� כדי באי� על האד� ההנגעי� והיות 
הפתעה ישר  אי� הנגעי� באי� ב, הרבי�הקדוש ברו� הוא וברחמיו

 צרעת :וזוהי, אלא תחילה פוגעת מדת הדי� בנכסיו, על גו� האד�
  .כדי לעוררו לתשובה, הבתי�
הוא משי� מא�  ול�א. יאונה לו כל רע לא –חזר בתשובה א� 

יותר שה� קרובי� ,  בבגדי�י�הקדוש ברו� הוא נגע שולח –בחטאיו 
  אותומעניש, לא עוררה אותוג� צרעת הבגדי� א�  .לגו� האד�

  . ממש ברו� הוא בצרעת הפוגעת בגופוקדושה

�  ג.יתוית הצרעת בראא לקבוע את טומלוהתורה שרק הכה� יכאמרה 
אי� הוא יכול לקבוע ,  הצרעתא� יראה את הנגע חכ� גדול ובקי בנגעי
  .ה�מסור הדבר לכי  כ.א� טמא האד� טמאת צרעת או טהור הוא

,  בה�יחכ� שבקהוא מביא , אי� הכה� בקי במראות נגעי הצרעתא� 
פי אמירת הכה� על  ו."ר טהורואמ"או , "ר טמאואמ"והחכ� אומר לכה� 

  .טמא ויטהר המצורעי
 .נעשית טהרתו על פי הכה�, צרעתו ממתרפא המצורעאשר כג� 

הכה� נוכח כי אכ� �  א.בא אל הכה� או מובא אליו בעל כורחורע ומצה
  .וה הכה� את הצרוע אי� לנהגונרפא הנגע מ� הצרוע מצ

ונתתי ...כי תבואו אל אר� כנע�"נגעי הבית פותחת בלשו� בשורה פרשת 
 נגעי �ישעניוביארו ל דרשו "חז ? מהי הבשורה ומהי המתנה"נגע צרעת

לפי  ו.שאינ� מתרחשי� לשו� אמה אחרת, אות ופלאה� בתי� 
 עוומאהבתו לבני ישראל בקש למנ, שהקדוש ברו� הוא בחר בע� ישראל

 כ�ה ו בתשובלכ� באי� נגעי בתי� להחזיר�, מה� חטא לשו� הרע
  .שילקו בגופ�לפני  מעוונותיה� ה�מתכפרי� 

שעל ידי נתיצת הבתי� יגלו ישראל את פסלי , טוב טמו� בכ�וד ע
העבודה הזרה שטמנו הכנעני� וכ� יגלו את אוצרות כספ� וזהב� של 

               .כבוש אר� כנע�ישראל בידי לכדי שלא יפלו  קירותהכנעני� שהחביאו ב

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' תות אתות אתות אתות אכיכיכיכיילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

  ?דוע עונשו של המצורע הוא לשבת בדד מחו� למחנהמ. 1

  .נכונות' וג' ב. ד   .ר הפריד בי� חברי�בעונש על כ� שבלשו� הרע שדי. ג   .שלא ידביק את משפחתו וחבריו. ב    .ש� האוויר טוב וכ� יתרפא מהר. א

  ? שמוציא ש� רע ומדבר לשו� הרעאד�מביא צרעת על ' הו הסדר בו המ. 2

  .על בגדיו ואז על גופו, על ביתו. ד    . על גופו ואז על בגדיו, על ביתו.    ג   . ביתו ואז על גופועל , בגדיועל .  ב    .ביתועל בגדיו ואז על , על גופו. א

  ?ה הטוב שיש בכ� שבאה צרעת על הבתי�מ. 3

   .כל התשובות נכונות. ד    .מוצאי� את האוצרות שבקירות. ג    .בקירות את העבודה זרה שמוצאי�. ב    . על הגו�באזה שבתשובה לפני חוזרי�  .א

   ?קראו לו לבדוק נגע צרעת והוא לא בקי במראות נגעי הצרעתכיצד נוהג כה� ש. 4

  .נכונות' וב' א. ד   .קבעיתו של החכ� לפימביא חכ� שבקי בה� והוא אומר . ג   .בקש מכה� אחר שיבדוק במקומומ. ב   .הול� להתייע� ע� רופא. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?מהו  נגע נתק .5

  .כל התשובות נכונות.    ד               .שער צהוב הגדל במקו� שער.    ג                     .    סוג של צרעת. ב                   . נגע בראש או בזק�. א

  ?מדוע קורא טמא טמא) 'פרק יג..." (וטמא טמא יקרא".... 6

  .נכונות' וב' א. ד               .     כדי שיפרשו ממנו. ג                     .כדי שידעו להיכ� להביא לו את מזונותיו. ב                 .  כדי שירחמו עליו. א

  ?באיזה סוג מגע מדובר) 'פרק טו..." (וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר". 7

  .מגע ע� שתי ידיו. ד                    .    אפילו מגע ע� כפפות. ג                          . קל מחו� לכליעגמ וליפא .ב                   .    תזוזה–היסט . א

   ?"ועמוק אי� מראה" מה פירוש "...ָהע7ר ִמ� ַמְרֶאָה ֵאי� ְוָעמֹק 8ָ5ְר7 5ְע7ר ִהוא ְלָבָנה 5ֶַהֶרת ְוִא�" .8

  .לא ידוע פירוש הדבר.  ד   .הלוב� של הבהרת לא  מושל�. ג   . הבהרת היא גבוה מבשר האד� באזור. ב    .הבהרת היא בגובה בשר האד� באזור. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?או שיש להמתי� ליו�, הא� מותר לטהר את המצורע בלילה. 9

  .לא פורש בפרשה. ד     .א� יש מספיק תאורה אפשר לטהר בלילה. ג     .לא מטהרי� אותו בלילה. ב   . מותר בלילה כדי לחסו� ממנו עגמת נפש. א

  ?' לאיזה מקו� הכוונה לפני ה)'דפרק י( "'ה ִלְפֵני ְ<ָעִמי� ֶ=ַבע 5ְֶאְצ5ָע7 ַהֶ>ֶמ� ִמ� ְוִהָ;ה..."קורב� המצורע כתוב  ב.10

  .לפני הדייני� שבלשכת הגזית.  ד         .למקו� שהוא מול קודש הקודשי� .ג            .כל מקו� בבית המקדשל .ב           .לכל מקו� בהר הבית. א

        רהרהרהרה על התו על התו על התו על התומפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחרים מ מ מ מ----'  '  '  '  עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ההההאלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות שששש
  ?" בשרועורמראה הנגע עמוק מ"א למה הכוונה "רשבלפי פירוש ה) 'יגפרק ( "ֹ...ה?א ָצַרַעת ֶנַגע 8ָ5ְר7 ֵמע7ר ָעמֹק ַהֶ@ַגע ?ַמְרֵאה...". 11

  .בצבע ירקרק או אדמד�. ד                    .הגובה של הנגע נמו� מגובה הבשר שליד .ג                       .צבע לב�ב .ב                   . צבע שחורב. א

   ? )פרק יד( לכה� על כ�מודיע הוא כיצד , אד� שגילה צרעת בבית, לפי פירוש האב� עזרא. 12

  .מצווה שיבוא בעצמו אל הכה�.  ד         .smsאפשר בטלפו� או ב לדוגמא כיו� , בכל דר� שהיא .ג           .על ידי מכתב .ב          . על ידי שליח. א
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