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 שאלות ותשובות על הפרשה

 מה מותר ומה אסור לנדור?  .1

  )ל', ג' רש"י(

מותר לאסור על עצמו דבר שמותר 

שמותר מהתורה -מהתורה, כמו נזיר 

לשתות יין ואסר על עצמו. אסור 

לנדור ע"י התרת דבר שאסור מן 

 התורה.

מהו עניין התרת נדרים וכיצד  .2

  עושים זאת?  

אדם שנדר נדר ולא יכול 

לקיימו, ניתן לבטל את 

הנדר ע"י תלמיד חכם 

מומחה לנדרים או ע"י 

שלושה אנשים פשוטים 

ד  ן תלמי במקרה שאי

 חכם במקום.

מי נדר והדיר את בתו  .3

מנכסיו וכיצד הותר 

 הנדר? )מסכת נדרים(

כלבא שבוע הדיר את 

 ' ר ת  ש א ל  ח ר ו  ת ב

ן  ו ו כי ו  עקיבא מנכסי

שלא רצה שתנשא לו. 

שנעשה גדול בתורה   ר' עקיבא 

 התיר לו את נדרו.

מדוע מצווה ה' לנקום את נקמת  .4

א  ל ו ם  י נ י י ד מ ה מ ק  ר י  " נ ב

ם  ה י נ ש י  ר ה ש  , ם י ב א ו מ ה מ

)ל"א, ב' הכשילו את בנ"י   ?

  רש"י(

א. כי המואבים עשו מעשה זה 

מתוך פחד מהמדיינים שלא ישללו 

אותם. ואילו המדיינים נכנסו לריב 

לא להם.  ב. כי מהמואבים היו 

עתידות לצאת רות המואביה ונעמה 

 העמונית.

כמה אנשים מבנ"י יצאו להילחם  .5

  במדיינים? )ל"א, ה'(

שנים עשר אלף חלוצי צבא, מכל 

 שבט אלף אנשים.

מניין למדים שפנחס בן אלעזר  .6

היה שקול כנגד כל הלוחמים 

) י " ש ר  ' ו  , ל"א (  ? ם י נ י י ד  במ

שנאמר: "וישלח אותם משה... ואת 

פנחס בן אלעזר". פנחס לא נכלל 

 במס' אלא שקול כנגד כולם. 

ם  .7 ה מ ע ך  ל ה ס  ח נ פ ע  ו ד מ

ר  ולא אלעז למלחמה 

' רש"י( ו ו? )ל"א,   אבי

אמר הקב"ה: מי שהתחיל 

אותה.  ם  י סי י במלאכה 

פנחס נקם את נקמת ה' 

והרג את המדיינית כזבי בת 

צור שהיתה בת מלך מדיין, 

 עתה ינקום במדיינים.

ו  .8 י ה ם  י כ ל מ ה  מ כ

 ? ם ה י  מ ו ן  י י ד מ  ל

  )ל"א, ח'(

חמישה מלכים, והם: אווי, 

 רקם, חור, צור ורבע.

לאחר פרוט השמות מלכי מדיין  .9

נאמר : "חמשת מלכי מדיין", וכי 

איננו יודעים שהיו חמישה? הרי 

 נמנו בשמותם? )ל"א, ח' רש"י(

ללמדנו שכמו שהמלכים הללו היו 

שווים כולם באותה עצה רעה, כך 

רענות שבאה  פו ו באותה  הושו

 עליהם, הם נענשו ביחד.

מה עשו בנ"י לנשים המדייניות  .11

 וילדיהם, ומה עשו לעריהם? 

  י'(-)ל"א, ט'

את הנשים והטף לקחו בשבי ואת 

 הערים שרפו באש.

ה  .11 ז בי  , ל של ן  י ב ל  הבד מה ה

י  " נ ב ו  ח ק ל ש ח  ו ק ל מ ו

  עונג שבת

 הנשמה זועקת

"ואם החרש יחריש לה אישּה מיום 
אל יום, והקים את כל נדריה או את 
כל אסריה אשר עליה הקים אותם, 
כי החריש לה ביום שמעו" )ל, טו(.

  
לפעמים שומע האדם קול פנימי 
המדבר אליו לעשות טוב ולחדול מן 
הרע. וזהו בעצמו קולה של הנשמה 
הקדושה השוכנת בקרבו של אדם. 
וכוחה זה, להדריך את האדם, הוא 
כפי אשר זּכה וטהורה היא, ולא 
לכלך אותה בעֵליה בעבירות. כי 
ריבוי הלכלוך יחליש כוחה, וִתפחת 
בכך הדרכתה את האדם. בזמן 
שעושה תשובה וצועק מכל הלב 
ן  יתברך, או בעת רצו אל השם 
גדולה או בימים הנוראים, שלפתע 
מרגיש כי נפשו מּכה ומייסרת אותו 
ביסורי מצפון על מעלליו. ואשרי מי 
שתופס רגעים אלו ואינו עוזבם 
ומניחם לריק, אלא חוזר בתשובה 

  באמת ובלב שלם. 
ובזה פירש הבעל שם טוב זיע"א 
מהי הבת קול שיוצאת כל יום מהר 
חורב ואומרת: "שובו בנים שובבים", 

אינה אלא   -ופירש כי בת קול זו  
הרהורי התשובה הבאים בלבו של 

  אדם דבר יום ביומו.
ובכך יתפרש הפסוק: ואם החרש 
ום,  י יחריש לה אישּה מיום אל 
כאשר לא מתייחס האדם אל אשתו 

נשמתו, באשר מייסרת היא אותו   -
לחזור בתשובה. והקים את כל 
נדריה וכו' שמחייב עצמו באשר 

 -נדרה הנשמה טרם בואה לעולם  
 -שיהיה האדם אשר תשכון בתוכו  

צדיק ישר ונאמן ויקיים את המצוות 
 כראוי.

 נועם התורה



 מהמדיינים? )ל"א, י"א רש"י(

 אלו בגדים ותכשיטים. -א. שלל 

חפצים ומטלטלין שאינם   -ב. ביזה 

 אדם ובהמה. -תכשיטים. ג. מלקוח

מדוע ציווה משה את הבאים  .12

מצבא המלחמה במדיין לצאת 

מחוץ למחנה שכינה שבעת 

   ימים? )ל"א, י"ט(

כיוון שהם היו טמאי מת. כל הנוגע 

בחלל וכל ההורג נפש צריך להטהר 

ע"י הזאת מי אפר פרה אדומה 

 ביום השלישי והשביעי.

איך מטהרים בגד, כלי עור וכלי  .13

  עץ שקיבלו טומאה? )ל"א, כ'(

מי  את  י הז ע" תם  ם או מטהרי

 חטאת.  

איך מטהרים כלי זהב, כסף,  .14

  כ"ג(-נחושת וברזל? )ל"א, כ"ב

-כל דבר הבא באש, שמבשלים בו 

מעבירים אותו באש לטהרו, ואם 

 מטבילים אותו במים.   -לא בא באש

ם  .15 י ט י ש כ ת ה ת  ו מ ש ם  ה מ

ד,  י ב.  רגל,  א.  ב:  נדים   שעו

  ג. אוזן? )ל"א, נ'(

 א. אצדעה, ב. צמיד, ג. עגיל.

מה ביקשו בני ראובן, גד וחצי  .16

  שבט המנשה ומדוע? 

  )ל"ב; א',ה'(  

ן  ד ר הי בר  בע ה  הי ת לתם  שנח

המזרחי ולא בתוך א"י, מפני שהיה 

להם מקנה רב והמקום התאים 

 לצאן ולבקר שלהם.

ה  .17 ש מ ת  ב ו ג ת ה  ת י ה ה  מ

  בהתחלה? )ל"ב, ז'(

ם  צי רו להם: האם אתם  אמר 

להשאר פה ואחיכם יכנסו להלחם 

לבדם? אתם מפחידים את העם 

 וכך תמנעו מהם מלהכנס לארץ.

י  .18 צ ח ו ם  י י נ ש ו  ח י ט ב ה ה  מ

 י"ז(-השבטים למשה? )ל"ב, ט"ז 

שהם ישאירו את משפחותיהם ואת 

בהמותיהם בעבר הירדן המזרחי 

ויכנסו חלוצים לפני העם למלחמה, 

ולא יחזרו לנחלתם עד שכל העם 

 יקבלו את נחלתם.

מי כבש את הגלעד וקיבל אותה  .91

-לנחלה ע"י משה? )ל"ב, ל"ט 

  מ'(

בניו של מכיר בן מנשה לכדו את 

את הגלעד  נתן  הגלעד, משה 

 לאביהם מכיר בן מנשה לנחלה.

איך נקראו המקומות שכבש  .02

  יאיר בן מנשה? )ל"ב, מ"א(

 הוא קרא להם "חוות יאיר".

מי עוד מבני מנשה כבש מקום  .09

  וקרא לו בשמו? )ל"ב, מ"ב(

נובח כבש את קנת ואת הכפרים 

 הסמוכים לה וקרא למקום "נובח".

 שעת סיפור  הידעת  המשך  הידעת המשך שאלות ותשובות 
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 אמונה

בוקר אחד טיילה מלכה על שפת הנהר. 
לפתע הגיחה מהנהר סירה ועליה 
אל  ם, הם התקרבו  אנשי שלושה 
המלכה, תפסו בה, הכניסו אותה אל 

  הסירה והפליגו.
ים הם העלו אותה לאוניה גדולה, -בלב 

ם  י ד י ח פ מ ם  י פ ו צ ר פ ה  ת א ר ם  ש
ומצולקים והחלה להאשים את עצמה 

  על חוסר זהירותה...
לאחר יום של הפלגה נכנס אליה ראש 
השודדים ואמר: "אני רוצה לקחת אותך 
יותר  לאשה! את תהי אצלי מלכה 
מאשר את עכשיו, אעשיר אותך בעושר 

  גדול וכבוד אין סופי".
אמרה לו המלכה: "אני לא מעוניינת! יש 

  לי בעל וממלכה משלי!"
לה ראש השודדים: "את לא  אמר 

  פוחדת שאהרוג אותך?"
ענתה לו המלכה: "לא! אני ממש לא 

  מפחדת!"
יצא ראש השודדים 
ולאחר שעה נכנס 

ב, בעל  -שר חשו
מעמד והחל לדבר 
ע  ג ו ר ב ה  ת י א

, ברצוני לקחתך  ובעדינות: "גברתי
. ם" י י עת שב ך  ת ו א ר  ד אה  , שה א  ל

ענתה לו המלכה: "איני מעוניינת, יש לי 
  בעל אוהב וממלכה נהדרת!"

כך יצא אחד ונכנס שני במשך כל היום 
 אך המלכה עמדה איתנה ותקיפה.

ואמר  בערב נכנס אל חדרה אדם 
 למלכה: "עלי איתי בבקשה לסיפון".

הם עלו והיא ראתה מולה את הממלכה 
  שלה, את הבית שלה.

המלכה הייתה המומה ושאלה: "מדוע 
" ? י ת י ב ל ה  ר ז ח י  ת ו א ם  ת ר ז ח  ה

ענה לה האיש: "אני שלוחו של המלך, 
של בעלך, הוא שלח אותנו לנסות אותך 
. ה כ ל מ מ ל ו ו  ל ת  נ מ א נ ת  א ם   א

כיוון שהוכחת את נאמנותך את חוזרת 
 לביתך, למעמד ועושר גדולים יותר..."

 
בורא עולם מנסה אותנו יום יום, בוחן 
 אותנו האם אנו נאמנים לו או לא.

אם יציעו לנו עושר בריאות והצלחה 
במקום אחר האם נלך ונעזוב את בורא 

  עולם?
אומר 'הנועם אלימלך': "מדוע קוראים 
ן  לתקופה שלנו חבלי משיח? מכיוו

שבורא עולם מותח חבל מסוף העולם 
ועד סופו ומנענע אותו, מי שלא אחוז 

  באמונה יפול ויתרסק.
רק מי שחזק באמונה בקב"ה יזכה לעבור 

  את כל הצרות והבעיות".
כל אחד מאיתנו עובר נסיונות באמונה, 
מכל פינה מושכים אותנו מהתורה, רוצים 
ש'נמכור' את בורא עולם בשביל כבוד 

  ואהדה.
הכל נשלט ביד בורא עולם, אם אתה 
רואה מהפכות רבות בארץ ובעולם, 

קשיים, אסונות, חילול הקודש ורמיסת 
  התורה, דע! הכל בא מלמעלה!

הכל נשלח מבורא עולם, הכל נסיון אחד 
גדול לדעת האם אתה תחפש מקורות 
 בטחון אחרים או תשאר איתן באמונתך!

זכור! כל שעליך לעשות הוא להחזיק 
בחבל חזק! אל תרפה לרגע את אמונתך, 

כך תיפול ותתרסק... האמן במי -כי אחר 
  שאמר... והיה העולם...

 חיזוק יומי            
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