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

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

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

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

  .האמיתיעושרו  ה� שהאד� 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

 , לו פני�הצלחה האירהמה שמח  חזרבעל המלו�ראה ש, למלו�

את ארנק הכס� באחת ממגרות השולח� השאיר ו, ובב בחדרי�תסה

כשכל בני הבית ואורחי , בלילה ,ובקרביצרו בער . ולא נעל אותה

סכו� בו את הארנק וולקח , התגנב לאותו חדר, המלו�  נמו את שנת�

 וכל ימיכי , ש�יכל הלילה לא כשחזר לחדרו  .של עשרת אלפי� רובל

בבוקר כשגילה  .הארנק בחצר י� והטמ�הלמחרת כ� לו, נזהר מ� החטא

כי מוחזק ,  לא חשדוב,  בכל המקומותחיפש, בעל הבית שהארנק חסר

אבל , מאז לא נגע בכס� הגנוב. בעיניה� לאד� כשר וירא חטאהיה 

כשהגיע רבי אברה� חשב הנה לפני שבועות . מוסר הכליות לא פסק

  . להיעזר בו כדי להשיב את הגזילה

רנק יש� מכיסו וביד רועדת הושיטו לרבי אברה� אהוציא ת המשר

הסכי� להחזיר את הארנק לבעל המלו� מבלי שיספר לו ש, מרדכי

א� שמח על שמצא דר� ,  המשרת יצא בשקט.מהיכ� ואי� הגיע אליו

 למחרת נכנס בעל הבית לחדרו של רבי אברה� .להחזיר את הגזילה

  ....הגיש אליואותו , ובידו החשבו�, מרדכי

החריש ,  עיי� רבי אברה� מרדכי בסכו� הנכבד שהצטבר:סוף דבר

,  ליא� תבטיח. דבר סתר לי אלי�! רבי יהודי: "אמרשעה קלה ולבסו� 

  ". הכלאגלה ל�, שלא תשאלו שאלות

הסתקר� בעל הבית מאד לדעת מה אורח זה רוצה לגלות לו והסכי� 

ביקש , " דבר מהשב נא ואספר ל�. " לבלתי שאול שאלות–מיד לתנאי 

  .ישב המלונאי וחכה בקוצר רוח למוצא פיו של האורח.  רבי אברה�

ברגע הראשו� . שאל האורח" ?הא� גנבו מכבודו סכו� כס� נכבד"

והדבר נשתכח , כי כבר חלפו מאז עשר שני�, השיב המלונאי בשלילה

 לפני עשר "מלבו אבל מיד לאחר מכ� נזכר ומהר לאשר כי אמנ� כ� 

  . בו ממנו עשרת אלפי� רובלשני� נגנ

אמר רבי אברה� ושל� את הארנק המיוש� , "הנה הגניבה לפני�, ובכ�"

נפלטו המלי� מפיו של " ?מהיכ� זה הגיע. "והניחו לפני המלונאי הנדה�

  .שאסור לו לשאול שאלות, א� מיד חזר בו בהיזכרו בתנאי. בעל המלו�

הסכו� , את הכס�אל האורח ולאחר מכ� מנה , שעה קלה הביט מופתע

כי כבר , אמנ� לשאול שאלות בקשר לגניבה לא אוכל. "היה במלואו

אבל ", המלונאי לאחר כמה רגעי� של שתיקהואמר פתח , "הבטחתי זאת

, יגיד לי כבודו מה מעשיו פה, ובכ�. שאלות מסוג אחר הרי מותר לשאול

 א� כ� מדוע? את הגניבהלי כדי להחזיר בא לש� מה בא למלוני הא� 

  "?לא עשה זאת מיד

, אול�. "הסביר רבי אברה� מרדכי, "בה אי� ברצוני לדבריבעניי� הגנ"

�כאשר באתי . שהגיעו לפרק�, שלש בנות יש לי בביתי: זאת אגיד ל

, שלח אותי הנה מבלי שאדע לאיזו מטרה, לבקש את ברכותיו של הרבי

  ."ומ� השמי� סיבבו מה שסיבבו

� ומבלי לחשוב הרבה בקש מרבי הבי� בעל הבית למה הרבי התכוו

 הוצאות צפויות להיות בכמה –שיגיש לו חשבו� מפורט , אברה�

בסבר פני� יפות מסר המלונאי את הסכו� . הנישואי� לשלש בנותיו

  . נסע רבי אברה� לדרכו, ולאחר שניפרד ממנו לשלו�, הנקוב

בנותיו .  שהשתררה בביתו של רבי אברה�, ציי� את השמחהללמותר 

, כעבור זמ� מה.   הכל כנאות וכיאות–ו לתלמידי חכמי� מובהקי� נשא

מדוע , היודע אתה: " הצדיקאמר, כאשר נכנס רבי אברה� מרדכי לחוזה

כי צערו ומוסר כליותיו של אותו משרת לא ? שלחתי אות� לקרשניק

לא יכולתי לישב בשלוה ביודעי עד כמה מתייסר אותו ...נתנו לי מנוח

על כ� שלחתי , צה לחזור בתשובה ואינו יודע כיצדהרו, יהודי אומלל

�  ..."ועל ידי כ� תיוושע ג� אתה, שבאמצעות� יתכפר לו חטאו, אות

        רכותרכותרכותרכותבבבב
ו� מלפני רציהי  .ת לרגל הולדת הבו"הי הראל ומעיי� אוריי�מזל טוב ל

חת שמחה ונ, באושרע� כל יוצאי חלציכ�  שוכ� מרומי� שתזכו לגדלה
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ווימצא,  שמי�לאהבת תורה ויראת

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה 
   :ה�  ראויקפרשת התשובות הנכונות ל
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
פרשי� מכל ובדלי� ומומ, קדושי� ה� ישראל , וחביבי�ילדי� יקרי�

ולכו תורה ובמצוות גידלנו וקידשנו בקדוש ברו� הוא ה .מה ולשו�וא
שרצי� משקצי� ,  מלטמאו במאכלי� אסורי�נו לשמור גופציוונו

ואי� ,  של מצוות�טעמאת תורה הלתה ילא גאומנ�  .נבלות וטרפות
אול� בתורה , ותרת בהמה זואנו יודעי� למה נאסרה חיה זו ולמה מ

ולא תטמאו בה� : " התוצאה הרעה הנגרמת מאכילת אסורהנאמר
שמטמאי� את , שזוהי תכונת� של המאכלי� האסורי�" ונטמת� ב�

  .טמע בי� הנוכרי�י לה� לה וגורמי�מי שאוכל�נפשו של 
תרי� באכילה לבי� המיני� ולהבדיל בי� המיני� המנצטוו ישראל 

 סימני� –עו� ודגי� , חיה,  בהמה:החימלכל מי� . האסורי� באכילה
  .תרי� באכילה לבי� האסורי� באכילהוהמבדילי� בי� המ

, ה�לזו שאינה טהורה  הטהורחיה בהמה ומבדילי� בי� ההסימני� 
  . ומעלת גרהשוסעת שסע , מפרסת פרסה: טהורה היאחיה ובהמה ש

 טהור ,כל דג  שיש לו סנפיר וקשקשת,  טהרה נאמרו בדגי�שני סימני
ל שכל דג שיש לו קשקשת יש לו סנפיר "ידעו חז. הוא ומותר לאכלו

ולמה , של הקשקשת, ועל כ� די א� היה כתוב בתורה סימ� אחד
וללמדנו כי לא קיי� . כדי להגדיל תורה ולהאדירה? נאמר ג� סנפיר

  .ולא יהיה דג שיש לו קשקשת ואי� לו סנפיר

תורתנו הקדושה פרטה בשמותיה� את שמות העופות הטמאי� אחד 
פני שכל שאר העופות טהורי� ה� ואי� לה� מספר כי רבי� ה� מ. לאחד

כשהרב מלמד את ,  שכ� צרי� לנהוג בלמוד,ביותר ומכא� למדי� אנו
  .בדברי�להרבות  עליו ללמד� בדר� קצרה ולא ,תלמידיו

ארבעה סימני� נתנו חכמי� להבחי� בי� העופות המתרי� באכילה לבי� 
 שנוע$ –א� העו� דורס  ,אחד מה� הוא, העופות האסורי� באכילה

  .ואסור לאוכלו,  טמא הוא–רניו בטרפו ואוכלו ופיצ
נראה כי הסיבה ?  ואסור באכילהמדוע העו� הדורס לעול� טמא הוא

ותכונות רעות אלו , טבע� של העופות הדורסי� אכזרי ודמ� ח�היא ש
  . אותנו התורה מעופות אלוה הרחיקכ�ל, אוכל מה�מי שעוברות אל 

יתושי� , דבורי�, זבובי�:  ההולכי� על ארבעהמיני� המעופפי�
  . ודומיה� ה� הנקראי� שר$ העו� ואסורי� ה� באכילה

ישנ� שמונה מיני חגבי� שהתירה התורה את אכילת� למי שמכיר� 
ולמי שאינו מכיר� יכול לזהות� לפי . ובקי בשמותיה� ויודע לזהות�

ב וות את ר� שחופיארבע כנפי, כל שיש לו ארבע רגלי�: סימני� אלו
 הרי זה טהור –ב הק� גופו ויש לו שני כרעי� לנתר בה� וארכו ור

סור באכילת כל מיני יב עדות ישראל אואלא שנהגו ר, ומותר באכילה
  .   שאי� אנו בקיאי� בסימני טהרת�מפני, חגבי�

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

  ?מה התוצאה הרעה שנגרמת כתוצאה מאכילת מאכלי� אסורי�. 1

  .נהיה קשה יותר ללמוד תורה. ד       .התוצאה הרעהלא ידוע מהי . ג      . בי� הגויי�הנפש נטמאת וזה גור� להיטמע. ב      .נפגעת בריאות הגו�. א

  ?לזו שאינה טהורה הטהורחיה בהמה ומבדילי� בי� הה� הסימני� מ. 2

  . נכונותכל התשובות . ד       .מעלת גרה טהורהחיה ובהמה  .ג       .שוסעת שסעטהורה חיה ובהמה  .ב        . פרסההסימפרטהורה חיה ובהמה  .א

  ?הא� קיי� בעול� דג שיש לו קשקשת ואי� לו סנפיר. 3

   .אבל בנחלי� ובאגמי� יש, בי� אי�.  ד      .אבל באוקיינוס יש, י� התיכו� אי�ב. ג       .אי� דג כזה, לא.  ב      .בגלל זה צרי� שני סימני טהרה, כ� .א

   ?מה� הסימני� שנכתבו בתורה לפיה� נבדיל בי� עו� טמא לעו� טהור. 4

  .נכונות' וב' א. ד     טמאי�מות העופות הש לאא, סימני�לא נכתבו ה .ג    .יש לו חמש אצבעות ברגליושעו� דורס . ב     .מקורו עגולשעו� דורס  .א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?לאיזה תארי� הכוונה ומה ארע בו" ויהי ביו� השמיני" .5

 .בניס� ובו נימולו אהרו� ובניו' ח.    ד  .בניס� ובו נימולו אהרו� ובניו' א. ג  . ובו הוק� המשכ�חודש ניס�לשמיני . ב הוק� המשכ�      בניס� ובו' א. א

  ?)'פרק יא" (שר$ העו�"למה הכוונה . 6

  .א� תשובה לא נכונה. ד       . לשרצי� מעופפי� דקי� ונמוכי� כמו זבובי� ויתושי�. ג        .לכל העופות שאינ� כשרי� לאכילה. ב      . לעטל�. א

    ?מה למדו מפסוק זה" ואחיכ� כל בית ישראל יבכו את השריפה". 7

  .כל התשובות נכונות.   ד         . כול� צריכי� להתאבל על צרה של תלמיד חכ�. ג           .כל ישראל ערבי� זה לזה. ב           .ל ישראל אחי�כ. א

   ? איזו ברכה ברכ�"...ַוְיָבְרֵכ� ָהָע� ֶאל ָיָדיו ֶאת 9ֲהרֹ� ַו3ָ5ִא"פרק על אהרו� הכה� כתוב ב 8

  ."...' הויהי נע�"ברכ� בברכת . ד        .חיי� טובי�הפרנסה ו, בני�הברכת  .ג        .רוע זהי לכבוד אבריברכה מיוחדת שח. ב        .ברכת כוהני�. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?שה זומסמיכות הפסוקי� בפרל "חז מה למדו " )'פרק י(..." ולהורות את בני ישראל". 9

  .מהכוהני� יצאו גדולי ההוראה.    ד              . לא למדו דבר. ג                 . מצווה חשובה להיות מורה. ב               .  שיכור אסור לו להורות. א

  )'פרק יא( ?�מימהו ות אי�צאמוכש� ירמשא הו� ול א,�מי בואשה כי�קשקשו  ליש שדגהא� מותר לאכול  .10

  .כ� בתנאי שנשאר עליו לפחות קשקש אחד.  ד               .נשארי� עליו לפחות שני קשקשי�שבתנאי , כ� .ג                  .לא .ב                  .כ�. 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
  ? הזהבכספו של מי קנו את העגל, אב� עזראלפי פירוש ה) 'טפרק ( "...ַהַחָ@את ֵעֶגל ֶאת ַו5ְִ?ַחט ַהִ<ְזֵ=ַח ֶאל 9ֲהרֹ� ַו5ְִקַרב". 11

  .א� תשובה לא נכונה. ד         .בכספ� של אהרו� וכל בניו .ג           .בכספו של אהרו� הכה� .ב     .   כי בא לכפר על חטא העגל, בכספי כל הע�. א

תD אCָת� ַוAֹאַכל 'ה ִמBְִפֵני ֵא? ַוAֵֵצא". 12 Eמתו לפני היו"ה הכוונה מל, פירוש האב� עזראלפי ) 'יפרק " ('ה ִלְפֵני ַו5ָמ'"?  

  .'במות� קידשו את ש� ה.  ד   .'עשו דבר שחשבו שהוא רצוי לפני השמתו כ .ג    .מתו בנסות� להיכנס לקודש הקודשי� .ב   . מתו בתו� המשכ�. א
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