ערב שבת קודש פרשת "כי תשא" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"אָ ַמ ְר ִּתי אֶ ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִנּי" (קהלת ,פרק ז' כ"ג) – הרב עודד
בשבת הקרובה ,נקרא את פרשת כי תשא ואת הקריאה המיוחדת

שטינף ארמונו של מלך ,אמרו תבוא אמו ותקנח אחריו ,כך תבוא

לפרשת פרה הנמצאת בפרשת חוקת ועוסקת במצוות פרה אדומה.

הפרה שהיא האם ותכפר על עוון העגל .לפי דבריו ,טעמה של מצוות

ידועים דברי חז"ל אשר רש"י מביא בתחילת פרשת חוקת( :פרק י"ט

פרה אדומה ידוע ,שהוא ,כאמור ,תיקון לעוון העגל .אם כן צריך לה־

פסוק ב') "זאת חקת התורה ,לפי שהשטן ואומות העולם מונין את

בין את דברי רש"י ,האם מצוות פרה אדומה היא בכלל החוקים שט־

ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חקה,

עמם לא ידוע כמו שהוא כותב בתחילת הפרשה ,או בכלל המשפטים

גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה".

שטעמם ידוע כמו שהוא כותב בהמשך הפרשה?

רש"י מסביר את הביטוי "זאת חוקת התורה" ,על פי ההבחנה

ונראה להסביר שאין סתירה בדבריו של רש"י כלל ,אלא

המקובלת ,בין המשפטים  -שהם המצוות שאנו יודעים מקצת

דבריו משלימים זה את זה .מצד אחד מצוות פרה אדומה ,כאמור ,היא

מטעמן והם מובנים לנו ,לבין החוקים  -שלא נתבאר טעמם.

בכלל החוקים שטעמם לא ידוע ,אבל בעצם קיום מצוות פרה אדומה

חז"ל במדרש במדבר (פרשה י"ט ,ג) מייחסים את הפסוק (קהלת

כגזירת מלך גם מבלי להבין את טעמה יש תיקון לחטא העגל .ידועים

יתי בַ חָ ְכ ָמה ָא ַמ ְר ִּתי אֶ ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִנּי"
"כל זֹה נִ ִּס ִ
ז' כ"ג) ָּ

דברי ריה"ל בספר הכוזרי (מאמר א' סע' צ"ז) המסביר את חטא העגל,

לניסיון של שלמה המלך להבין את טעמה של מצוות פרה אדומה ,ללא

לא ככפירה ועבודה זרה ,אלא  -עצם המחשבה שאדם יכול להחליט

הצלחה "אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה

בשכלו מהי הדרך לעבודת ה' .חלק מעם ישראל היו זקוקים לדבר מוחשי

חקרתי ושאלתי ופשפשתי אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" .מצוות

לעבוד את ה' ,לכן הם חשבו שהם יכולים ליצור בעצמם עגל ,מבלי

פרה אדומה היא דוגמא המסמלת את החוקים שלא נתבאר טעמם

ציווי ה' ובאמצעותו לכוון לשמים .זה היה לדבריו של ריה"ל שורש

ואומות העולם מצערים את ישראל ולועגים לנו כי אנו מקיימים

הכפירה וזהו חטא העגל .כמובן לאור זאת ברור כי התיקון לחטא

מצוות אלו ,לכן כתבה התורה "זאת חוקת התורה" ,כפתיחה

העגל הוא בהבנה שאדם לא יכול להמציא בשכלו מצוות כדי להתק־

למצוות פרה אדומה ,להדגיש את הרעיון שאנו מקיימים את מצוות פרה

רב לקב"ה ,וגם לא תמיד יכול להבין את מצוות ה' בשכלו .על ידי קיום

אדומה שלא נתבאר טעמה כמו את יתר החוקים גם ללא ידיעת טעמם.

מצוות פרה אדומה אנו מראים שמצוות ה' הם גבוה מעל גבוה ,מעבר

אמנם לכאורה דברי רש"י שהובאו לעיל נראים כסותרים את דבריו

להשגת האדם .לכן שני הדברים נכונים ,ומשלימים זה את זה -מצוות

בהמשך הפרשה (פרק י"ט פסוק כ"ב) שם הוא כותב טעם למצוות פרה

פרה אדומה היא גם בכלל החוקים שטעמם לא נתבאר ,וגם בכלל

אדומה ,ואומר שהוא תיקון לחטא העגל .רש"י מביא משל לבן שפחה

המשפטים שטעמם ידוע ויש בקיומה של מצווה זו גם תיקון לחטא העגל.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"
גם השנה התקיימה באולפנא מסיבת פורים בליל שושן פורים.
מעל  400תלמידות אשר רבות מהן הגיעו מחופשות ,התכנסו לריקודים
לנגינתו של המוזיקאי אלישע בירנבאום ולשמוח יחדיו במסיבה
אשר הייתה משופעת גם בכיבוד מתוק .יישר כח לבנות השמינית ובמיוחד לשקד אהרון שדחפו
לקיום המסיבה והיו שותפות לארגונה והפעלתה ,לרכזת החברתית מלכה קינסט ולרכזת שכבת
י"א הודיה ירוסלביץ' על העזרה בארגון המסיבה ,למנהלת האדמניסטרטיבית אביגיל אבן דנאן
ולרבקי אילוז המזכירה על העבודה מאחורי הקלעים.

מסיבת פורים

במסגרת תכנית "גם אני יכול",

בה תלמידות משכבת ח' מכינות מוצר העוזר לאדם

עם מוגבלויות ,שמעו בנות השכבה שיחה מפי מר חגי לוי ,אשר נולד כבד ראייה ובגיל
 14התעוור לחלוטין .למרות הנכות ,מר לוי המשיך והתקדם בלימודיו ,נשוי ,אב לילדים
ובעיקר בעל גישה אופטימית מאוד לחיים .בדרכו הפשוטה והנעימה ,הסביר כמה חשוב
להאמין ש"גם אני יכול" ,בכל מצב ,ועודד שאיפה להישגים ולמצויינות ,גם אם יש
מכשולים בדרך.
ביו השאר ,הוא הדגים לתלמידות אמצעים פשוטים ומוצרים שיכולים להקל מאוד על
חיי אדם עיוור :משחק ילדים עם מדבקות שניתן למשש ,מדחום שמקריא את תוצאת
הבדיקה ,אפליקציה שאומרת בקול את צבע הבגד ,מדפסת וספרים בכתב ברייל ,שעון
שניתן למשש את מחוגיו ,ועוד.
ההרצאה היתה מרתקת! תודה לצוות מדעים של שכבת ח' על ארגון ההרצאה.

ביום שני כ"ט באדר ()27/03/2017
בשעה 19:00 - 22:00
יתקיים אי''ה ערב דיווח
להורי תלמידות י"א  -י"ב.
הזמנות נשלחו במייל.
נשמח לראותכם!

מזל טוב לצוות:
לחנה בן דוד להולדת הבן
לאסתי אנסבכר להולדת הבן
לרב שמואל כ"ץ להולדת הנכד

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

אמונה
רביב

הלל
עובד

אוריה
נסמיאן

שוהם
בן שבת

חנה
ויין

אילת
וורצל

מירב
שטרית

פז
כהן

רחל
יודקביץ

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

שהם
מועלמי

