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עונג שבת
לבכות על אדם כשר שנפטר
"ואסף איש טהור את אפר הפרה,
והניח מחוץ למחנה במקום
טהור ...למי נדה חטאת היא" (יט,
ט).
יש לפרש על פי מה שאמרו חז"ל
(שבת קה ,):כל המוריד דמעות על
אדם כשר ,הקדוש ברוך הוא סופרן
ומניחן בבית גנזיו.
ואמרו המפרשים אשר אלה
הדמעות יועילו לו בעתיד ,כי יהיו לו
ל ט ל ת ִחי ה ש י ח י י ה ו ב ת ח י י ת
המתים.
וכך אמנם רומז הפסוק :ואסף איש
טהור ,הוא הקדוש ברוך הוא ,את
אפר הפרה ,זוהי נשמת הצדיק.
והניח מחוץ למחנה במקום טהור,
היינו בבתי כנסיות ובתי מדרשות
שהם כמחנה שכינה ואינם במחנה
ישראל ,אשר ְל ָׁשם מגיעה נשמת
הצדיק בעת
ההספדים
והבכיות
שיש עליו
אחרי מותו.

שאלות ותשובות על הפרשה
 .1מה ההבדל בין חוקה למצווה?
(י"ט ,ב' שפתי חכמים)
חוקה זו גזרה שאין לה טעם ,אין
אנו מבינים את הסיבה והטעם
לקיומה ושאר המצוות מבינים את
הטעם לציווי.
 .2מדוע התורה השתמשה במילים
"זאת חוקת התורה" ,היה
אפשר לכתוב "זאת התורה"?
(י"ט ,ב' רש"י)
כיון שהשטן ואומות העולם היו
שואלים מהי המצווה הזאת ומה
הטעם שבה ,לכן ה' אמר חוקה -
גזרה היא מלפני ואין
לכם רשות להרהר
אחריה.
 .3מ ה ם ש ל ו ש ת
התנאים לפרה
אדומה? (י"ט ,ב')
א .תמימה באדמימות
 כולה אדומה ,שתישערות שחורות
פוסלות .ב .אשר אין
בה מום .ג .אשר לא
השתמשו בה לעבודה "לא עלה
עליה עול".

וכל הדמעות
והבכיות על הצדיק ואדם כשר,
לוקחן הקדוש ברוך הוא ועושה
אותן למי נדה ,היינו הזאה כאשר
תרגם אונקלוס :ויזה – וידי.

 .4היכן עשו את כל פעולות הכנת
הפרה האדומה ? (י"ט ,ג' רש"י)
מחוץ לשלושת המחנות.
מחנה שכינה ,לויה וישראל.

והיינו טל תחיה שיַזה הקדוש ברוך
הוא עלינו לעתיד ,ואזי יקויים בנו
חטאת היא ,חטאת נוטריקון חיים
טובים ארוכים תמיד לעולם שכולו
טוב .אמן כן יהי רצון.

 .5מניין למדים ששחיטת הפרה
ושריפתה כשרים בזר ולא חייב
בכהן? (י"ט ,ג')
מהמילים" :ושחט אותו לפניו" -זר
שוחט ואלעזר רואה .ובשריפה
נאמר" :ושרף את הפרה לעיניו".

נועם התורה

 .6מ ה מ ש ל י ך ה כ ה ן א ל ת ו ך
שריפת הפרה? (י"ט ,ו')
עץ ארז ,אזוב ושני תולעת.
 .7הפרה האדומה מטמאת טהורים
ומטהרת טמאים ,מניין?
(י"ט ,ז'-ח')
מטמאת טהורים שכל אלו
שהתעסקו בהכנתה נטמאו עד
הערב ומטהרת את טמאי המת.
 .8כיצד מטהרים את טמאי המת
ומה דין טמא לנפש שנכנס
למקדש ולא נטהר? (י"ט ,י"ב -
י"ג)
מזים עליהם מי אפר פרה
אדומה ביום השלישי וביום
השביעי לטומאתם .ומי
שנכנס למקדש טמא עונשו
כרת.
 " .9ו י ב א ו ב נ " י כ ל
העדה"  -לשם מה התורה
מדגישה כל העדה? (כ' ,א'
רש"י)
ללמדנו שהכוונה לעדה
השלמה שיכנסו לא"י ,שכבר מתו
מתי המדבר שנגזרה עליהם גזרת
המרגלים למות במדבר ואלו פרשו
לחיים ויכנסו.
 .11מ ד ו ע נ ס מ כ ה פ ר ש ת מ י ת ת
מרים שבש נה ה  04 -ל יציא ת
מצרים ,לפרשת פרה אדומה
שבשנה השניה ליציאת מצרים?
(כ' ,א' רש"י)
לומר לך מה קורבנות מכפרים
ופרה אדומה מכפרת אף מיתת
צדיקים מכפרת.
 .11מניין למדים שבזכות מרים היו

המשך שאלות ותשובות

המשך
הידעת
סיפור
שעת
שמירת הלשון
בוקר אחד הבבא סאלי קרא לחתנו ,רבי
דוד יהודיוף וביקש ממנו להצטרף אליו
לבקר יהודי ישיש באשדוד.
נסעו שניהם לאשדוד ,עלו לביתו של
הישיש הנמצא בקומה הרביעית.
נכנסו השניים אל הישיש שמיד קם
ממושבו ואירח אותם.
הישיש היה נראה בריא לחלוטין  -הולך
זקוף ,ללא משקפים ,עם שינים בריאות
ולא רעידות כלל בידיו .שוחחו השלושה
במשך זמן מועט והישיש ליווה אותם
לרכבם ועלה לביתו...
בדרך שאל הבבא סאלי את חתנו" :בן
כמה אתה חושב הישיש שהיינו אצלו
הרגע?" ענה לו חתנו" :נראה בן
שבעים".
אמר לו הבבא סאלי:
"הישיש הזה בן
מאה ושלוש -עשרה
שנים ! וי ש לו עו ד
שבע שנים לחיות!".
התפלא חתנו ושאל
את חמיו" :הרי הוא בריא כמו בן
חמי שים  ,מ תפ ק ד ל הפליא ו עו ד ג ר
בקומה רביעית ...מה הזכות שלו?"
ענה לו חמיו" :סבי עליו השלום רבי יעקב
יצא כבכל יום לתפילת המנחה ,הזמן
עבר ולא היו מנין אנשים .כ מ ה ד ק ו ת
לפני השקיעה הוא יצא לחפש אנשים
ומצא ילד קטן .שאלו סבי' :בחור ,בן כמה
אתה?" ענה לו הילד' :בן ארבע-עשרה'.
שאלו' :האם תוכל להשלים לנו מניין?"
'ברצון' ענה הילד ,וזכו כולם להתפלל
במנין .בסוף התפילה ניגש סבי אל הילד
וברכו' :יהי רצון שתהיה בריא עד מאה
עשרים שנה'.
אותו ילד קטן זהו הישיש שהיינו אצלו
ואם מור זקני ברכו בברכה כזו ,יום לפני
מאה עשרים הוא לא יפטר
מהעולם!" (הרב יוסף מוגרבי)
כו ל נו מ שו ו עי ם ל ב ר כ ו ת  ,כ ו ל נו א ף
מברכים את חברינו .אך יש הבדל קטן
בין ברכותיהם של גדולי עולם לבין
אחרים ..שמירת הפה!
אדם ששומר את פיו מדיבורים אסורים,
רכילות ,והקנטות ,מקדש בכך את פיו
ויוצר מהפה שלו היכל קודש אשר לשונו
היא ספר התורה והשפתיים הם
הפרוכת...

מים לעדה במשך  04שנה
במדבר? (כ' ,ב' רש"י)
שנאמר לאחר פטירתה "ולא היה
מים לעדה"  -כיון שמרים נפטרה,
נסתלקה הבאר שהיתה בזכותה.

 .16היכן נפטר אהרון ומה פירוש
המקום הזה? (כ' ,כ"ב רש"י)
אהרון נפטר בהר ההר שזהו הר
קטן על גבי הר גדול ,כתפוח קטן
על גבי תפוח גדול.

 .12מה ציווה ה' את משה לעשות
כדי שיהיו מים לבנ"י ? (כ' ,ז')
לקחת את המטה ולדבר אל הסלע
שיוציא מים.

 .17מה קשה לרש"י במילים "הר
ההר" וכיצד הוא מתרץ?
(כ' ,כ"ב רש"י)
הקושי :מהיכן נשאר הר ,הרי עמוד
הענן השווה את ההרים כשיישר
לפניהם את הדרך? התירוץ :אלא
שנשארו שלושה הרים :הר סיני
למתן תו רה  ,הר ההר ל קבורת
אהרון והר נבו לקבורת משה.

 .13מניין למדים שהקב"ה חס על
ממונם של ישראל? (כ' ,ח'
רש"י)
שה ' א מ ר ל מ שה " וה ש ק ת א ת
העדה ואת בעירם" -הבהמות.
" .14להקדישני לעיני בנ"י"  -כיצד
היה נעשה קידוש ה' ע"י דיבור
אל הסלע? (כ' ,י"ב רש"י)
אילו היה מדבר אל הסלע והיה
מוציא מים ,בנ"י היו אומרים מה
הסלע שאינו מדבר ואינו שומע
ואינו צריך לפרנסה מקיים דבר ה'
ע"י דיבור ,כך אנו נלמד מזה קל
וחומר.
 .15מה בקשו ב נ" י מ מלך אדום
ומדוע? (כ' ,י"ז)
ב ק שו ל עב ו ר בא רצ ו כ ד י ש ל א
יצטרכו להקיף את אדום כדי
להיכנס לא"י.

 .81כ מ ה ז מ ן ה ת א ב ל ו ב נ " י ע ל
אהרון ומדוע? (כ' ,כ"ט רש"י)
 03יום כיוון שאהרון היה רודף
שלום ומטיל שלום בין בעלי מריבה
ובין איש לאשתו.
 .81בנ"י נדרו שאם ה' יתן בידיהם
את "העם הזה" ,מי העם הזה
ומדוע לא נקבו בשמו?
(כ"א ,א' רש"י)
העם היה עמלק .אלא שעמלק
שינה את לשונו לדבר בלשון כנען
וכיוון שלבושם היה של עמלק ,בנ"י
אמרו נתפלל מבלי להזכיר את
שמם כי לא ידעו אם הם עמלקים
או כנענים.

הלימוד בעלון מוקדש

להצלחת צוריה ואפרת מור וילדיהם
לרפואת שולמית בת נעמי
לקבלת העלון כל יום רביעי באימייל ניתן לפנות לShealAvicha@gmail.com :
לארכיון העלוניםwww.pirsuma.com/shal_avicha :

לא פעם אנו בודקים ב'שבע' עיניים מה
אנו מכניסים לפה  -נמנעים מצבעי מאכל
ומקלוריות עודפות ,שומנים ועוד.
מחפשים את הכשרות הטובה ביותר,
ולפעמים אף נמנעים מלאכול...
אך האם אנו בודקים כך גם מה שאנו
מוציאים מהפה?...
אם דמך 'רותח' ואתה חייב להוציא מילה
חותכת כתער ,אם על חברך אתה רוצה

לספר כמה מילות גנאי ,עצור! חשוב מה
מילותיך עשויות לעולל .להוציא מילים זה
פשוט אך להחזירם לפה ...לא ניתן.
אם אתה רוצה לזכות שברכותיך יתקבלו
עשה את פיך היכל קודש  -קדש אותו.
דע! מילים יכולות להרוג אך הן גם יכולות
להחיות את נפשו של כל אדם...
חיזוק יומי

