
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
רבי ,  הצדיק הקדוש ואיש החסד:תקציר משבוע שעבר

לאסו� , נחו� עוסק במסירות בעבודת הקדש שנטל על עצמו

לש� כ� נדד . מהציבור כספי� לצדקה ועבור דברי� שבקדושה

מונעי� , בקי� ולא הקור של החור�ממקו� למקו� כשלא השרב 

 היו בעלי על פי רוב. ממנו את עבודת הקדש שנטל על עצמו

לו את מעות הצדקה בחפ� לב והגישו כיבדו אותו , הבתי�

  .אושר על שזכו לתרו� מכספ� לצדקה שאוס� אותו צדיקו

עצר רבי נחו� לפני בית נאה מוק� חצר , בבוקר קר ואפרורי

רבי נחו� ". עור� הדי  וינגוט ובני משפחתו: "ובשער שלט, וגינה

ס� עמד בהדלת נפתחה ולאחר זמ  קצר . דלת הביתנקש על 

. מרכיב משקפי� על אפו ובלורית מטופחת, ה קומהואיש גב

הרעי� , כי רבי נחו� מבקש ממנו צדקה, כששמע עור� הדי 

איזו ... מצווה...צדקה!  טיפשות וסכלות שכאלו–עליו בקולו 

  . חוצפה ל� למקומות בה� מכירי� אות� ואל תבא להפריע

ער ינוא  ה.על דברי גידופיו, ליהודי העלוב הלזענה ו� לא רבי נח

הרה אל יאשתו מ .את טיפות הגש� מעל פניו ושב על עקבותיו

  . להשקי� על דמותו הצנומה של היהודי הבוסס בבו�, החלו 

, הול� אני אל מר קירשנקרוגאמר לאשתו כי הוא מר וויינגוט 

קיד ר� דרג מר קירשנקרוג פ .חזור בעוד שעתיי� בקרובושי

. וידיד נאמ  של עור� הדי  מר ווינגוט, בלשכתו של שר האוצר

לאחרונה ה� . קשרי ידידות עמוקי� שוררי� בי  השני�

השיחה ביניה� רוויה ו ,מעדיפי� ה� לשוחח בארבע עיניי�

הסוד התגלה , יצא המרצע מ  השק, אול� ביו� מ  הימי�. מתח

  .ש כבדאלא א� עונ, וגרר עמו לא רק אי נעימות

, לתפקיד ר�הגיע מר קירשנקרוג  :המשך משבוע שעבר

מר קירשנקרוג .  דרגת מוסריותוע�חפ� לא א� תפקידו הנעלה 

בדי� מקופת לכיסו  הפרטי סכומי� נכ" הבליע"נוהג היה ל

א� כדי ,  דבר גנבותיו לא יתגלה לעול�הוא קיוה כי. הממשלה

הדי  להשתיק את קול לבו החושש עשה יד אחת ע� עור� 

  . טיפוס שנו  ומצליח. וינגוט

תמורת .  נאות"" מתנות"מדי פע� היה מעניק למר וינגוט 

לעמוד , הבטיח לו מר וינגוט למר קירשנקרוג,  מתנות אלו

 הבטיח –אל דאגה ", שלא יגיע חס ושלו�, לימינו ביו� עברה

ומאמר ידוע .  שניניו יודעי� כי לשו  חלקה לי–לידידו הגנב 

ג� א� יתגלה שמ� ממעשי� אי . 'ת וחיי� ביד הלשו מו'הוא כי 

 –ואז מבטיח אני אות� , אטול אני על שכמי את ההגנה, פע�

אלא א� תגיע ,  כי לא רק שלא תיענש–קר� בערמוניות בעיניו 

בטח בידידו די יותר מ. מר קירשנקרוג חיי�" למעמד גבוה יותר

זדרז וא� התעוררו בלבו אי אלו ספקות היה מ. עור� הדי 

  . להשתיק את חששותיו על ידי מענק מוגדל לידידו

כעבור מספר שבועות הועלו חשדות כמשרדו של שר האוצר כלפי 

הוא נעצר לחקירה ולא עזר לו מעמדו הגבוה ולא , מר קירשנקרוג

, הוא עמד חשו� כבושת גנב. מר וינגוט, ידידותו של עור� הדי 

  .לפני אור הזרקורי� ונאסר עד ליו� המשפט

כבר בחקירה הראשונית עלה על דל שפתיו שמו של עור� הדי  מר 

, עור� הדי  נאסר א� הוא והובל לתא מעצר. כשות� לפשע, וינגוט

  .א� גדולה ממנו החרפה, הכאב היה גדול. עד ליו� המשפט

איש לא התעניי  ? השופטי� הידידי�, איה ה� חברי� למקצוע

קרוג נשפט לחמש מר קירשנ, במצב� של הפושעי� בבית המשפט

עור� הדי  מר וינגוט הובל . וכמוב  סילוק מתפקידו, שנות מאסר

  .לרצות עונש במש� שנתיי� תמימות, לבית הכלא

, כאשר שמעה אשתו של עור� הדי  את גזר הדי  בבית המשפט

והוציאה אותה , חברתה שבאה עימה תמכה בה.  חשכו עיניה

לביתה והגישה לה היא א� עזרה לה לחזור . מאול� בית המשפט

  .כוס משקה בתוספת גלולה לארגעה

היא , מספר ימי� שוטטה גברת וינגוט בביתה המפואר מדוכאת

והסתגרה  , אליהבאו שה הבודדי� תמאנה לראות את ידידי משפח

  .אוכלת לח� צר ושותה מי� א� ורק להחיות את נפשה, בביתה

ו אלמלא ילדיה הקטני� שבכ, מי יודע לא  הייתה מתדרדרת

היא החלה לטכס . וצרחו מאחר ולא הבינו את השינוי שחל בבית

  ...או לפחות להקל מעונשו, עצות כיצד לחל� את בעלה מ  הכלא

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
 כותזשיהי רצו  . ארוסיה�ו לרגל "היואביה כה  אחיק� עזרד מזל טוב ל

 ונאמ  בישראל המושתת כל יסודות להקי� בית כשרובקרוב לחופתכ� 
  .איתני� של אהבת תורה ויראת שמי� לתפארת ע� ישראל

מצוות יהי רצו  גיעה להו לרגל "יהרות בת טליה שרה חסי  למזל טוב 
יהי רצו  כ  ו, עשה ידי�מהצלחה בלשיוצר המאורות יאיר את דרכ� 

  . ותמצאי ח  ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�,  במעשי�'השתקדשי ש� 

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� בחוקותי בהרפרשת 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 

  ל"י  ז עמר� ב  יהושע חס        ל"זאליהו ב  שאול וחנה ביטו        ל     " ז�רחמי� ב  ורדה נחו

  ל"רחל בת מסעודה אלבז 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      "י� הילימור בת רינה נע



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

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
 ה"ב של הקובאי� וחוסי� בצלהגרי� ה , וחביבי�ילדי� יקרי�

  . חביבי� לפניו והכתוב בכל מקו� משווה אות� לישראל
 ה"בכתב הקלפיכ� . ב את הגר ולקרבווהיא לישראל לאהמצווה 

שא� גוזל אד� , בי  ישראל לגרי�בקשר בתורה פרשה העוסקת 
את הגר מחלל את הגוזל ועוד . דינו כגוזל מישראל, מישראל את הגר

  . דשועל כ  הוא קרוי מועל בק, נפיו בעיני הגר שבא לחסות תחת כ'ה
 לקדש ש� שמי� על ' ?הגוזל את הגר, תקנתו של המועל בקודשמה 

הוידוי ללא . ר  והחמש ולהקריב קרב  אש�להחזיר את הק, ידי הוידוי
, דוי הפהיו ' ומדוע נאמרה מצוות התשובה, רותיאי  כפרה לעב

  .ה"בהק מרה היא בכלל גזלישכל עבפני  מ?בנושא הגזל, וקא כא וד
אד� מקבל על עצמו אשר  כ.עוסקת בנזירות של קדושה רשתנופ

יני העול� יוכוונתו היא לפרוש מענ, נזירות כדי להתרחק מ  העוו 
אלוקי� מונח על זר  נ.היא נזירות של קודש זו –הזה כדי להתקדש 

  .'לכבוד האשר נזירותו א� ורק , ראשו של הנזיר
 על ה"בה הקומצו, והנזירות באה להרחיק את האד� מ  החטאהיות 

  :ש משלושה דברי�והנזיר לפר
היי   כי – ?  ומדוע'  אסור לנזיר לשתות יי  במש� כל ימי נזירות )1

  . חטאשותה ועלול להביאו לידידעת המבלבל את 

יגדל , כדי להתרחק מ  החטא ' ראשולנזיר לגלח את שער אסור   )2
 .ולא יהיה מקו� ליצר הרע להכשילו, פיו ויצטערויתמעט י, שערו

אפילו לבני , טמא למתי�יימי הנזירות אסור לנזיר להבמש�  )3
הקדוש אמר   ' משפחתו הקרובי� ביותר כגו  הורי� או אח ואחות

עצמו מ  היי  ונוהג בעצמו צער שלא את המזיר ,  אד� זה:ברו� הוא
 .הרי הוא חשוב לפני ככה  גדול, רהילהתגלח ולשמור עצמו מ  העב

לכוהני� אתה אומר , בונו של עול�יר :ה"בלפני הק כנסת ישראלאמרה 
לה אמר . להתבר� מפי�, אנו צריכי� אלא לברכת�אי   ?שיברכו אותנו

אני עומד ,  על פי שאמרתי לכוהני� שיהיו מברכי� אתכ� א�:ה"בהק
 סמל לנוכדי ל, כ  פורשי� הכוהני� את כפיה�על . מה� ומבר� אתכ�יע
  .בשעה שפושטי� כפיה� לבר�, בי  אצבעותיה�, מה�יעומד ע ה"בהקש
ני� ושמירת הגו� ממחלות י קני:הראשונה כוללת טוב גשמיברכה ה

הארת פני� , רוחניי�יני� היבענ ברכות – השניההברכה . ומחטאי�
 שבי  הגו� והנשמה שבו  לקשרהשלישית מכוונתברכה ה. ומאור התורה

 ברכת –הראשונה בברכה  . לחוטאי�מחילה יש צור� בנשיאת פני� וב
הגבורה  ברכת – בשלישית .   ברכת חכמה'השניה בברכה .  העושר

ח והברכות באות בכל כ. בכבוש היצר ובהשכנת שלו� בנפש האד�
                                                . נושאי התורההני�והתורה וה  מושפעות על ידי הכ

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

  ?אד� מישראל שגוזל את הגראיזה עבירה עובר  .1

  .נכונות' וב' א. ד          ."ואהבת את הגר"מבטל מצוות עשה של . ג            .'איסור של חילול ש� ה. ב         .כמו גוזל מישראל, גזולאיסור לא ת.א

  ? מה� לפרושותאמצווה על הנזיר ו' אסר המאיזה דברי� . 2

  .כל התשובות נכונות. ד          .אפילו ממשפחתו, לו להיטמא למתאסור . ג          . סור לו לגלח את שיער ראשוא. ב          .אסור לו לשתות יי . א

  ?את ישראלמי מצטר� לברכה של הכוהני� כשה� מברכי� . 3

   .כל התשובות נכונות. ד                  .הקדוש ברו� הוא. ג                   .ההורי� והמורי� של כל אחד ואחד .ב                 .רבני� וצדיקי הדורה .א

   ?כת כוהני�רכוללת באיזה ברכות . 4

  .כל התשובות נכונות. ד           .ברכה לכיבוש היצר ושלו� בנפש האד�. ג          .רכה לחוכמה ומאור התורהב. ב           .ברכה לעושר ובריאות. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?כתוב מלא מה למדו מכ�" אמור) "'פרק ז..." (אמור לה�כה תברכו את בני ישראל  "... .5

  .נכונות' וב' א. ד       . איל� פטור מברכת כוהני�. ג        .על הכוהני� לבר� בכוונה ובלב של�. ב       .החז  צרי� להקריא לכוהני� מילה במילה. א

  ? מדוע לנזיר אסור להיטמא למת)'פרק ו..." (על נפש מת לא יבא". 6

  .כל התשובות נכונות. ד.  לא יאמרו שזה מפני שדרש אל המתי�  שכדי. ג .  מלהיטמא למתקדושהוא בימי הנזירות . ב.  חהתמיד בשמכדי שיהיה  .א

  ?)'פרק ו( מה עושה נזיר שנטמא בלי כוונה בימי נזרו. 7

      .� תשובה לא נכונה א.ד  .ימי נזרו ויותר לא יהיה נזירפסיק מ .ג   .תחיל מחדשומנות ברוביא קמ ,תגלחמ , נזרוימיפסיק מ. ב. משי� את ימי נזרומ. א

   ?"פר אחד"מה למדנו מהדגשה  )'זפרק ( "...6ָָקר 6ֶ  ֶאָחד 3ַר"כתוב אי� י בפרשת קורבנות הנש .8

  .א� תשובה לא נכונה. ד   . הנשיא להביא את הפר המיוחד שבעדרועל .ג    .נשיא להביא לפחות פר אחדהעל . ב    .פר אחדרק יא בהנשיא להעל . א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?מדוע לא יצוק שמ ) 'הפרק (" לא יצוק עליו שמ ". 9

  .נכונות' וב' א.  ד      .א קללהומעשיה מביהיא ו, שמ  מסמל ברכה. ג        .עשתה בחוש�יא אור והקרוי שמ  ה.   ב.     כדי לא להדר את קורבנה. א

    ? שעסקו במשכ אבבצלאל ואהליש�  מדוע נקרא על ש� משה ולא על )'פרק ז( "...ַהִ<ְ>ָ;  ֶאת ְלָהִקי� מֶֹ>ה ַ;:9ת 6ְי�9 ַוְיִהי" .10

  .נכונות' וג' א. ד  .בהר שהראהו כמווודא שעשו ל המשכ  על נפשו מסרמשה  .ג  .ביקשו מתו� ענווהה� כ�  .ב   . המשכ כליבהכנת רק ה�  עסקו . 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
   ?עוסק פסוק זהאיזו מעילה ב,  "לפי פירוש הרמב )'פרק ה( :ַהִהוא ַהEֶֶפ> ְוDְ>ָמה 'ה6ַ ַמַעל ִלְמעֹל ָהDָד� ַחCֹאת ִמָ;ל ַיֲעA@ ִ;י ִאָ?ה א9 ִאי>..." .11

  .תנכונוכל התשובות . ד           .בגזל הגר שנחשב כמעילה .ג            .מעילה מקורבנות ששייכי� לכה  . ב         . מקדשמעילה בדבר שהוקדש ל. א

   ? בסו� נזירותוהנזיר צרי� להביא קורב  חטאתדוע מ  "הרמבפירוש לפי ) 'ופרק ( "...ְלַחCָאת Hְִמיָמה ְ>ָנָתG 6ַת Fַחת ְוַכְבAָה...ְוִהְקִריב". 12

  . נכונות'בו' א. ד  .בשוגגרות יזא� עבר על הנכפרה  .ג  .כי ראוי שימשי� בהסקת נזירות היא חטא הפ. ב. ותרהמעצמו לאוסר  חטא כי היא ותנזיר. א
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