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עונג שבת
מדינת ישראל וקידוש השם
בפ"ש מצווה הקב"ה את בני ישראל:
" ולא תחללו את שם קודשי ,ונקדשתי
בתוך בני ישראל  ,אני ה' מקדישכם".
מה הכוונה ומהן ההשלכות המעשיות
של המצווה הזו?
לכל יהודי יש זכות בסיסית ואף חובה
ראשונית ,לדאוג לשמו הטוב של הקב"ה.
אנו עושים זאת ,באמצעות ציות לתורה
ולמצוותיה.
במציאות ,מדינת ישראל תמיד היוותה
מקור משמעותי מאד ל'קידוש השם'
בעולם .הפרחת השממה ,קיבוץ הגלויות,
המרכזים האדירים של לימוד התורה
והבסיס הכלכלי היציב ,שהצלחנו להשיג
בשנות קיומה של המדינה .שגשוג
המדינ ה י כול להיתפס בעולם כנס
אמיתי.
אולם למרבה הצער ,בחברה הישראלית
קיימים גם מרכיבים רבים של 'חילול
השם' ,שנמצאים בכל הרמות
החברתיות .התורה אומרת לנו" :הוכח
תוכיח את עמיתך ,ולא תישא עליו חטא
[אך היזהר שלא לחטוא במקומו]".
משמעות הדברים היא ,שאסור לנו לתקן
את דרכיו של אדם אחר ,כאשר התוצאה
עלולה לגרום לכל המצב להידרדר לרמה
חמורה אף יותר .לדוג' אין כל מצווה
להפגין כנגד חילול השבת ,בדרך שיוצרת
מתח חברתי נוסף ושנאת אחים מיותרת.
יתכן שהמצווה החשובה יותר במצבים
שכאלה ,תהיה דווקא לשתוק ולמצוא
דרכים נעימות יותר לביטוי הדעות שלנו.
אל תתנו ל'קידוש השם' שלכם להפוך
ל'חילול השם' גדול יותר.
מצד שני ,ישנם גם 'מנהגים' מושחתים
ביותר ,שהיו קיימים בעולם המערבי
והחלו להיות נפוצים יותר גם בארצנו
הקטנה ומתפקידנו להניח את הגבולות.
'אחד העם' כינה את מדינת ישראל
"מרכז היסטורי של רעיון רוחני
המתעורר לחיים" .העולם כולו צופה
בנו .תפקידנו לדאוג לשמו הטוב של
הקב"ה .הכל תלוי בנו.

אש התורה/הרב שרגא סימונס.

שאלות ותשובות על הפרשה
 .1מדוע ישנה כפילות בפס' א'
ב מ י ל ים " א מ ו ר " ו " א מ ר ת " ?
(כ"א ,א' רש"י ושפתי חכמים)
אמור -להזהיר את עצמם .ואמרת-
להזהיר הגדולים על הקטנים.
 .2מניין למד רש"י שלכהן מותר
להטמא למת מצווה? (כ"א ,א'
רש"י)
מהמילים" :לנפש לא יטמא בעמיו",
דווקא בעמיו אסור להטמא ,אך
למת מצווה מותר.
 .3למי רשאי הכהן ההדיוט
להטמא? (כ"א ,ב'-ג')
לשבעת קרוביו ,והם :אביו,
אמו ,בנו ,בתו ,אחיו ,אחותו
הבתולה ואישתו.
 .4מהם האיסורים החלים על
הכהן ההדיוט? (כ"א ,ה')
לא יקרחו קרחה בראשם ,לא
יגלחו פאת זקנם ולא ישרטו
שרטת בבשרם.
 .5כיצד עלינו לנהוג בכהן? (כ"א,
ח' רש"י)
לנהוג בכהן בקדושה ולכבדו
לפתוח ראשון בכל דבר ולברך
ראשון בסעודה.
 .6על כהן גדול נאמר" :ראשו לא
יפרע"  -כמה זמן נקרא גידול
פרע? (כ"א ,י' רש"י)
יותר משלושים יום נחשב לגידול
פרע.
 .7האם לכהן גדול מותר ללכת
אחרי מיטת המת ומניין? (כ"א,
י"ב)
אסור לו ,שנאמר" :ומן המקדש לא
יצא".
 .8מה ד ין כהן שהיה בעל מום
ועבר מומו ומניין למדים זאת?

(כ"א ,כ"א רש"י)
נאמר" :מום בו" .בעוד המום בו
פוסלו ,אם עבר המום כשר.
 .9הנוגע בשרץ יטמא ,מהו השיעור
שהנוגע ראוי להטמא? (כ"ב ,ה'
רש"י)
השיעור הראוי לטמא הוא
בכעדשה.
 .10מה הפירוש שרוע וקלוט? (כ"ב,
כ"ג רש"י ושפתי חכמים)
שרוע  -איבר הגדול מחבירו
כמו עין גדולה ועין קטנה.
קלוט -בהמה מפרסת פרסה
שפרסתה לא סדוקה כשאר
פרסות רגליה ,אלא שלמה
כשל סוס.
 .11שור ,כבש או עז שנולדו,
ממתי מותר להקריבם
לקרבן? (כ"ב ,כ"ז)
שבעה ימים יהיה תחת אימו
ומיום השמיני והלאה יוכלו
להקריבו.
 .12שור או שה ,האם מותר לשחוט
האב והבן ביום אחד? (כ"ב,
כ"ח רש"י)
מותר .האיסור חל בנקבה שאסור
לשחוט האם והבן או האם והבת
ביום אחד.
 " .13א ל ה מ ו ע ד י ה ' "  " ,ש ש ת
ימים" ...מה עניין שבת אצל
המועדות? (כ"ג ,ב'-ג')
ללמדנו שכל המחלל את המועדות
מעלין עליו כאילו חילל את
השבתות .וכל המקיים המועדות
כאילו קיים את השבתות.
" .14כל מלאכת עבודה לא תעשו"
מה זה בא ללמדנו? (כ"ג ,ח'
רש"י)
ללמדנו שאפילו מלאכות החשובות

המשך שאלות ותשובות

המשך
הידעת
סיפור
שעת
ל"ג בעומר  -כוחה של דימעה
יוחאי ושרה שהו עשר שנים ללא
ילדים...
ערב אחד יוחאי הלך לישון וחלם
שהוא נמצא ביער גדול מלא עצים,
חלקם יבשים וחלקם פורחים
ומלבלבים והוא נשען על אחד מהם.
פתאום הוא ראה מלאך עומד עם כד
מים גדול ומשקה חלק מן העצים
ואת החלק האחר הוא משאיר יבש
כמו שהיה...
כאשר הגיע המלאך אל העץ שעליו
נשען יוחאי ,הוא הניח את הכד הגדול
על האדמה ,הוציא צלוחית קטנה עם
מים והשקה את העץ.
ברכה שרתה באותם
המים ,מיד העץ נתן
פר י ש ר יח ו ה ל ך ע ד
למרחוק...
יוחאי התעורר מהחלום ולא הבין מה
פשרו  -מדוע את כל העצים השקה
המלאך עם כד מים גדול ואת העץ
שעליו הוא נשען השקה עם צלוחית
מים!?
מיד רץ אל בית מדרשו של רבי
עקיבא וסיפר לו את החלום .אמר לו
רבי עקיבא" :ראה ,החלום שחלמת
חלום אמת הוא ...העצים הם משל
לכל ה נ שים היולדו ת והעקרו ת,
ואשתך שרה בטבעה עקרה היא ,אין
באפשרותה להוליד בשום אופן ,ורק
תפילותיה ורוב דמעותיה אשר שפכה
לפני בורא עולם הן אלו שהפכו אותה
מעקרה ליולדת.
צלוחית המים שראית זוהי צלוחית
הדמעות של אשתך ,דמעות של
תפילה לבן!
הנך עתיד לחבוק בן שיאיר את כל
ישראל בתורתו".
לאחר שנה נולד לזוג בן והם קראו לו
שמעון  -כי שמע הקב"ה את תפילת
האם וקיבל את דמעותיה.
בחלום היו עצים פורחים ואחרים
יבשים ,גם של הזוג יוחאי העץ היה
יבש ,אך מה עשה את ההבדל בין
העץ שלה לשאר העצים היבשים? -
כמה טיפות מים ,לא סתם טיפות
מים של עצב ודכדוך ,לא טיפות של

לכם או עבודות שיש בהן חסרון
כיס באי העשייה כגון דבר האבד-
אסורות.
 .15מ ת י ח ל ה ה נ פ ת ה ע ו מ ר ?
(כ"ג ,י"א)
ממחרת השבת ,כלומר ממחרת
יו"ט ראשון של פסח.
 .16ה י כ ן נ ו ה ג ח ד ש ב ת ב ו א ה
החדשה? (כ"ג ,י"ד רש"י)
כתוב "בכל מושבותיכם" ,נחלקו
חכמי ישראל בעניין ,יש האומרים
שהחדש נוהג גם בחו"ל ,ויש
אומרים שהחדש נוהג רק בא"י
לאחר כיבוש הארץ.
 .17מ ה י כ ן ב א ה מ נ ח ת ה ע ו מ ר
ומהיכן שאר המנחות? (כ"ג,
ט"ז רש"י ושפתי חכמים)
מנחת העומר תח ילה באה מן
השעורים ושאר המנחות מן
החיטים תחילה.
 .18ל א ח ר ס ו כו ת ב א חג ש מ י נ י
עצרת ,מה משמעות המילה
עצרת? (כ"ג ,ל"ו רש"י)
עצרת  -שה' עוצר אותנו עוד יום
אחד כי קשה עליו פרידתנו .משל

למלך שזי מן את בנ יו ל סעודה
למס' ימים וכשהגיע הזמן שילכו
ביקש מהם להישאר עוד יום אחד
כי קשה עליו פרידתם.
 .19איזה שם נוסף יש לחג הסוכות
ומדוע? (כ"ג ,ל"ט)
חג האסיף ,כי זהו זמן שאוספים
את התבואה שבשדות לפני
הגשמים.
 .20מה היה חטאו של בן האישה
הישראלית וכיצד נענש? (כ"ד;
י"א ,י"ד רש"י)
הוא קילל את האיש הישראלי
בשם השם המפורש ששמע מסיני,
ועונ שו ש כל ה ע דה רגמו אותו
באבנים.
 .21מה מסמל השם שלומית בת
דברי? (כ"ד ,י"א רש"י)
ש ל ו מ י ת -ש ה י ת ה פ ט פ ט נ י ת
ושואלת בשלום כל אדם ,ואומרת
"שלום עליך ,שלום עליך" ונכנסת
עמו לשיחה.
בת דברי -שהיתה דברנית עם כל
אדם ולפיכך קלקלה ונולד לה בן
מצרי.

הלימוד בעלון מוקדש

אדוה בת אפרת פרידה מזל טוב ,ברכה והצלחה
לרפואתו השלמה והמהירה של הרב לוי בן הרב שלום מורחי
יהושע (פייג) ז"ל
וירג'ניה בן
לעילוי נשמת יצחק
אברהם
לרפואתבןאייל בן
לקבלת העלון כל יום רביעי באימייל ניתן לפנות לShealAvicha@gmail.com :
לארכיון העלוניםwww.pirsuma.com/shal_avicha :

טרוניה כלפי בורא עולם על שאין לה
ילדים ,אלא דמעות חמות של אמונה,
דמעות שאליהן מצפה הקב"ה,
שאומרות" :אבא ,רק אתה יכול לעזור
לי!"
כו ל נ ו מ ש ו וע י ם ל י ש ו עו ת כ ל ל י ו ת
ופרטיות ,מתפללים ולא תמיד נענים,
העץ שלנו נשאר יבש.
חסרות לו כמה טיפות ,טיפות של
דמעות ,דמעות של תקוה ואמונה...
לא פעם אנו דומעים ,אך הדמעות הללו
הן דמעות של טרוניה ,של התבכיינות
מיותרת.

למה לבזבז את הדמעות היקרות הללו
ולשפוך אותן על מקומות שוליים?
שיפכו אותן במקום הנכון ,במקום הכי
יבש אצלכם.
אמר הרבי מקוצק" :אין שלם כמו לב
שבור!"
ישנו הבדל בין עצבות ללב שבור -
עצבות היא סוג של "תלונה" על מר
גורלנו ,ולב שבור הוא תפילה מעומק
הלב המראה על אמונה ותלות במי
שברא את העולם (עלון 'מחנה אפרים')
תפילה עם דמעה היא מפתח לכל דלת
חיזוק יומי
נעולה.

