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

בדוחק ובני ביתו , תלמידו של החוזה מלובלי�, מרדכי מפינטשוב

, כי חונכו, התלוננו לא ובני בית, גה בתורה יומ� ולילהההוא . ובמצור

רק המצוות שהאד� ו , הבל חול��ה, ותענוגותיולהכרה שהעול� 

  .האמיתיעושרו  ה� צובר בעול� הזה

ל� : " אמרורב ."החוזה"רבו  ברכת ביקש את, בנותיה� לפרק�כשהגיעו 

 , ארגזלוביתו הכינו בני  ."וח והצלהוש� יעמוד ל� ר, ל� לקרשניק

חדר בהתאכס� ש� .  לקרשניקיצאכ� , ושמו בו את בגדיו וכמה ספרי�

ת  ראה אבעל המלו� .למודל הוציא מארגזו ספר וישב , במלו�קט�

חב יד את וכספו טמו� בארגז והוא ישל� ברשחשב , הארגז שבחדרו

אחרי כמה שבועות כשהתברר  .ולכ� שרת אותו במאור פני�, ההוצאות

. תשלו� לחובהקד� החליט לתבוע ממנו ב !כס�לו כי בארגז אי� 

יהודי בפתח עמד ,  אברה� נקישה על דלת חדרובירשמע , באותו לילה

  .חדרהאשר נכנס ונעל את , המלו�"בעלמשרתו האישי של שהיה  –

רוצה לספר לו סוד וצדיק הוא רואה בו  אברה� כי 'מר לראהמשרת 

הוא סיפר כי כל ימיו חיו הוא  .פ$ לחזור בתשובההוא חעליו ל חטא ע

כשהגיע אחרי חג הפסח , עשר שני�לפני והנה , ומשפחתו בדלות רבה

השווה אות� לילדיו  ילדיו של בעל המלו� המעונגי� ותראה א, למלו�

כי , ונודע לאז . ו ללא הועיללגרש מחשבות אלהוא ניסה . הצנומי�

  .יצא לרגל מסחר נכבד וכי ביו� זה עתיד הוא לחזור בעל הבית
כי ההצלחה האירה לו , קור� משמחהועמוס מזוודות ,  חזרבעל המלו�

 ויבבל שוב עלו , זאתו בראות.מושכי לב הושיט לכל ילד מתנותו ,פני�

  . את ילדי בעל המלו� לילדיו המסכני�בהשוותוהרהורי� נוגי� 

את ארנק הכס� באחת ממגרות השאיר , ובב בחדרי�תסבעל הבית ה

, בלילה .ויצרי בער בקרבי, אני ראיתי כל זאת. השולח� ולא נעל אותה

, התגנב לאותו חדר, כשכל בני הבית ואורחי המלו�  נמו את שנת�

סכו� של עשרת אלפי� בו ה את הארנק ו מתוכ�רה ושליפתח את המג

השב את , היצר הטוב מייע$ ומתחנ�. וקרב עז התחולל בקרב .רובל

�לפני והציג אבל מצד שני עמד היצר הרע ! הכס� ושוב ל� לחדר

רגע שלשלתי את הארנק באותו . מראות עלובי� מביתי וממשפחתי

  .סגרתי את המגרה וחזרתי לישו�, לתו� כיסי

למחרת ,  נזהר מ� החטאוכל ימיכי ,  היה לישו�כוליכל הלילה לא 

  . לביא שקט לא� , הארנק בחצרהלכתי והטמנתי , טרודבבית הסתובב 

ה� . בבית רעש גדולבבוקר כשגילה בעל הבית שהארנק חסר נהיה 

בעיניה� לאד� כשר היה כי מוחזק ,  לא חשדווב, חפשו בכל המקומות

  . אינ� חיי� וחיימאז אבל , למצוא את הכס�יאשו יהתה� . וירא חטא

כ� עברו . והמשרת המשי� בסיפור :המשך משבועות שעברו

. אבל מוסר הכליות לא פסק,  לא נגעתיבכס� הגנוב כמוב�. עשר שני�

מת ווהעניות דומה בעיני לשחוק לע, נרד� אני על צווארי יומ� ולילה

 שירפא, ועל משכבי בלילות מבקש אני מאדו� העול�, מוסר הכליות

  .יתיולנפשי רבוצת החטא והנדכאה ויפתח לי פתח לתק� את אשר עו

, ובלבי נצנ$ רעיו�", המשי� המשרת, הנה לפני שבועות הגעת� הנה

שו� פרט לא , את המעשה כולו, �אספר ל: ושעיו אוכל לה�שאולי על יד

 כמה אני מצטער על הניסיו� הזה שבא לידי ולא �ואגלה לפני, אחסיר

ואל תביאני : "כי צרי� לומר בכוונה גדולה, כבודו לי יאמי�. עמדתי בו

כי ,  שהקדוש ברו� הוא לא יעמיד אותנו במבח� הניסיו�–' לידי ניסיו�

  .כדי לנצח, צריכי� כוחות אדירי�

שהגנבה ,  כמה אני מצטער במש� כל השני�  הללוכבודולו ידע , עתה

ה זועקת אלי הגנב! ידע טעמו ועגמת נפשו של  עובר עבירה, לא הוחזרה

  . מ� האדמה ואינה נותנת לי מנוח

את הארנק המכיל את הסכו� הגנוב קח ממני כי תי,  ממ�עתה אבקש

כ� ישקוט עלי מצפוני ולא אצטר� לעזוב . מסור אותו לבעל הביתות

  .."שאני מרוויח בו את לחמי, בבושת פני� את הבית

ביד רועדת הוציא המשרת ארנק יש� מכיסו ו, ככלותו לספר את סיפורו

והמשרת . שפניו החווירו למשמע אוזניו, הושיטו לרבי אברה� מרדכי

 שמא לא יסכי� הלזה –רבי אברה� במבט של תחינה ובלב רוגש בהביט 

גמג� " ?סכי� להחזיר הגניבה בעלו� ש�הא� ת". לשליחות המבוקשת

  .הוסי� בהתרגשות" מצווה גדולה זו תעמוד לו ולזרעו. "המשרת

ל� . "ל רבי אברה� מרדכי את הארנק מידו של המשרתביד רוטטת נט

כי , ני אובטוח ,בכל מעשי�' יברכ� ה...ו�ולשלו� והאל הרחו� יכפר ע

  .ובקושי רב יצאו המלי� האלה מפיו, עודדו". חטא� כבר נתכפר

 וכאשר והוא לא מצא בפיו מילי� להודות ל. רוח חדשה קמה בו במשרת

כי כבר עלה , הבחי�, ל פאתי הרקיעיצא חרש מחדרו של האורח והביט א

, למחרת נכנס בעל הבית לחדרו של רבי אברה� מרדכי. עמוד השחר

  ....ובצעדי� מאוששי� נגש אל האורח והגיש אותו אליו, ובידו החשבו�

        רכותרכותרכותרכותבבבב
ו ובני משפחתו לרגל הגיעו למצוות יהי "מ� הי'ישי דוד תורגמזל טוב ל

והצלחה בכל מעשי יד� לטובה וישלח ברכה , את דרכ�' רצו� שיאיר ה
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ותמצאשמחה ונחת ב' ותעבוד את ה

נכד למשפחות מדר (  לרגל הולדת הב�ו"היוארנו� מדר  אודליה מזל טוב ל

חת שמחה ונ,  באושרו� מלפני שוכ� מרומי� שתזכו לגדלורציהי  .)ועטיה
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�וימצא, לאהבת תורה ויראת שמי�

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה 
   :ה� ויקהל פקודי פרשת התשובות הנכונות ל
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   _____________:ש� ומשפחה                     'זתשס – ה  צושבת                                       ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
שכ� וכליו כשרת המהבפרשה שלנו מתוארת  , וחביבי�ילדי� יקרי�

 השבעב .נוכ� של אהר� ובניויוח,  שכינה בה�כדי שתשרהוהכנת� 
היה סדר עבודה  " שנקראו ימי מילואי� בניס�' ג באדר עד א"מכימי� 

על ידי אשר נעשו שונה מהמהל� הרגיל של עבודת הקורבנות וחד ומי
  .לואי�י� ובניו לאחר שנתקדשו בשבעת ימי המואהר

בשטח ונעשה  ס נ.לעיני כל עדת ישראלהעבודה נעשתה בהקהל  ....אאאא
ל� יראו בעיניה� ול זאת כדי שכ כ,כל העדהזה התכנסה קט� ומועט 

  .יערער על כ�ואיש לא ,  נבחרו אהר� ובניו לכהונה' ת הכי מא
ימי שבעת בכל ט בעצמו את הקרבנות ווה לשחומשה נצט ....בבבב

  .רבעוד שבכל הקרבנות שחיטה כשרה בז, המילואי�
  .בעלי הקורב�מש משה ככה� ואהרו� ובניו היו י שאלו � ימיהשבע ב....גגגג
שאינ� בגדי כה� , רבנו באות� ימי� הבגדי� מיוחדי� לבש מש ....דדדד

  .אלא לבש חלוק לב�,  גדול בגדי כה�הדיוט ולא
למי� וכ� החלות שקרבו יחד ע� שלמי שה, דיני קרבנות החטאת ....הההה

  .מדיניה� הרגילי�היו שוני� , התודה
 ועמ� אהל מועד לחצר ישראלכל  תמיד של שחר נאספו קורב� לאחר

 כדי ,"לעשות' וה היאשר צזה הדבר " "כריז השה  מ.אהרו� ובניו
  .ה"בהק מלא הכלא, הדברי�לכבוד אחיו נעשי� שלא לכבודו ושידעו 

דה והביא� אל בית הטבילה שבמערב משה מבי� העלקח  אהר� ובניות א
  . ביש� הטביל� והל,מקו� הפנוי מאד�, העזרה

משחה משח משמ� ה. הלביש את אהר� בשמונת בגדי כה� גדוללה יתח
הזה שבע פעמי� מ� השמ� . עו את המשכ� וכל כליו לקדש�במשה באצ

  . ואת הכיור ואת כנו וקידש�על המזבח וכליו
מכ� יצק משה את השמ� על ראש אהרו� הכה� ומשח באצבעו את לאחר 
הטביל משה את בני אהרו� והלביש� אז . וכ� נתקדש אהרו�, אהרו�

  . בגדי הכהונהארבעתב
כפי שנצטווה על ידי , כ� הקריב משה את קורבנות ימי המילואי�אחר 

ערב� זה , חה ומ� הד� אשר על המזבחמשה משמ� המשלקח  בסו� ל.'ה
 .ועל בניו ועל כל בגדיה�, ובת על אהר� ועל כל בגדיוזה מהתערבזה וה

  .כשרו לעבודהוהתקדשו עמ� וה, בגדי כהנהאהר� ובניו ותקדשו נ
ובכל אות� , לואי�יכ� עשה משה וחזר ועשה בכל אחד משבעת ימי המ

  .יושבי� בחצר העזרההיו אלא , הני� לשוב לבתיה�וימי� אסור היה לכ
יתה כדי להוריד את השכינה דר� שבעת ישבעה ימי� אלו העבודת 

בו חטא אד� הראשו� נסתלקה לש� שכינה ועל ידי יו�  מ.הרקיעי�
ק� והכי� את האפשרות יהעבודה שעבד משה רבנו באות� שבעה ימי� ת

    .להתגלות השכינה בתו� ישראל באהל מועד
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  ?כמה ימי� נמשכו ימי המילואי� בה� קידשו את המשכ� וכליו ואת אהרו� הכה� ובניו. 1

  .שלושה ימי�. ד                                         .יומיי�. ג                                        .שמונה ימי�. ב                                    .שבעה ימי�. א

  ?בה� קידשו את המשכ� וכליו ואת אהרו� הכה� ובניו ,ימי המילואי�איזה נס אירע ב. 2

  .נכונות' בו' א. ד     .בכל יו� ירדה אש מהשמי�. ג     .כל העדההתכנסות הספיק לשטח קט� . ב      .הספיק למשכ� וכליוומעט שמ� המשחה היה . א

  ?בה� קידשו את המשכ� וכליו ואת אהרו� הכה� ובניוע� איזה סוג בגדי� עבד משה בימי המילואי� . 3

   .לב� חלוק –בגד מיוחד .  ד          .לאד� הראשו�' בכותנות העור שהכי� ה. ג            .בארבעה בגדי כה� הדיוט.  ב         .בשמונה בגדי כה� גדול .א

   ?"לעשות' וה היאשר צזה הדבר " "ולומר דוע היה צרי� משה להכריז מ. 4

  .נכונות' וב' א. ד     .ציווה לעשות' זה עזר לו להיזכר כיצד ה. ג      . עזר לו לכוו� במצווהזה. ב     .שלא לכבודו וכבוד אחיו הוא עושה ידעוכדי ש. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ? מטמאֵחֶלבהא� ) 'פרק ז" (ְמָלאָכה ְלָכל ֵיָע6ֶה ְטֵרָפה ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב" : נאמר בפרשהֵחֶלב העל .5

  .חלב טריפה ונבלהרק .                             ד      .     רק חלב טריפה.                      ג              .      לא.  ב                    .                  כ�. א

ַ>ל ֲא9ֶר ֶחֶר6 8ְכִלי". 6 ָ>ָלה ְנח9ֶֹת ִ@ְכִלי ְוִא�...@? ְ<ב= �Bַ 8מַֹרק @=   ?מה למדי� מפסוק זה לגבי הגעלת כלי�  ַ@Cִָי� ְו9=

  .נכונות' וב' א. ד    . ל ידי שטיפה במי�את כלי  חרס מגעילי� ע. ג     .כלי נחושת מגעילי� על ידי שטיפה במי�. ב  .    לא נית� להגעיל כלי חרס. א

  ?מדוע צרי� היה משה לחטאת את המזבח, בעת חנוכת המשכ� וכליו משה חיטא את המזבח. 7

  .כדי לכפר לישראל על העגל.    ד               .ללמד אהרו� ובניו את העבודה.  ג                .להכניסו לקדושה. ב                 .על מנת לחנו� אותו. א

  )'ח פרק(? היכ� צווה משה על הזאות אלו"...Hְָעִמי� 9ֶַבע ַהCְִזֵ@ַח ַעל ִמ8GCֶ ַוEַז...ַה�Fָ9ְCִ ֶאת ַוEְִמ9ַח ַה9ְCִָחה 9ֶֶמ� ֶאת מ9ֶֹה ַוDַEִח". 8

  . את התורהונה שעלה להביאשבפע� הרא. ד   .אלא הבי� זאת מדעתו, לא נצטווה .ג.  לכפר על חטא העגל' כשעלה אל ה .ב  .צווהנלא ידוע היכ� . א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?"מורבכת"מה פירוש  )'פרק ז(" על מחבת בשמ� תעשה מורבכת..." :על הקרבת קורב� תודה נאמר. 9

  .חלוטה ברותחי� כל צרכה. ד                . מטוגנת בשמ� מעורב במי�.    ג             .    במעט שמ�מטוגנת.  ב              .   מטוגנת בשמ� עמוק. א

  ?מתי נאמרה פרשת משיחת אהרו� ובניו לכהונה� "לפי הרמב )'פרק ח( "...ַה9ְCִָחה 9ֶֶמ� ְוֵאת ַהְ@ָגִדי� ְוֵאת ִא<? ָ@ָניו ְוֶאת Iֲהרֹ� ֶאת ַקח .10

  .אחרי הקרבת קורבנות הנשיאי�, ניס�' גבי.  ד       .שבעה ימי� לפני הקמת המשכ� .ג          .אחרי הקמת המשכ� .ב       . מיד אחרי חטא העגל. 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
ַ>ל ֲא9ֶר ֶחֶר6 8ְכִלי". 11   ?"ֶחֶר6 כלי ה"� שוברי� את היכ� "רמבלפי פירוש ה) 'ופרק  ("...ִיָ>ֵבר @? ְ<ב=

  .א� תשובה לא נכונה. ד    .ד כלי חדשישעושה בו מ, בבית יוצר החרסי� .ג      .במקו� קדוש .ב  .   מיוחד המיועד לזה מקו� – "בבית החרסי�". א

  ?מתי נאמרה פרשת משיחת אהרו� ובניו לכהונה� "לפי הרמב )'פרק ח( "...ַה9ְCִָחה 9ֶֶמ� ְוֵאת ַהְ@ָגִדי� ְוֵאת ִא<? ָ@ָניו ְוֶאת Iֲהרֹ� ֶאת ַקח". 12

  .אחרי הקרבת קורבנות הנשיאי�, ניס�' גבי.  ד       .שבעה ימי� לפני הקמת המשכ� .ג          .אחרי הקמת המשכ� .ב       . מיד אחרי חטא העגל. א
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