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:גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת, נשמת אדם' נר ה
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ל"זאסתר בת שמחה לבית שבת ה"עאסתר בת מרים כהן 

ה"ע) לקסמברג(מלכה בת יצחק צבי פרנקל 

מאמר- מפניני הפרשה 
לא להם בים על ריבהמתער

להשיב להם גמולם , מת ישראל במדייןקנצטווה לנקום נה"משה רבינו ע
עה בראשם על שהחטיאו את ישראל וגרמו למגיפה שהרגה עשרים וארב

. תה גורפת ומושלמתיהיזו והנקמה ,אלף
את יחשוף זרוע קדשו וינקום לעינינו ה "קבהו, תושלם הגאולהה "בעבקרוב 

הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו : "כמו שכתוב בתורה.נקמת דם עבדיו השפוך
על כל . )'מג–' דברים לב("אדמתו עמו) יטהר(לצריו וכיפר ביקום ונקם ישי

ובכך נזכה למה .על כל אנחה וצער יבוא נקם ושילם, על כל פצוע, חלל
וכל . "..."...ראה נא בעוניינו וריבה ריבנו: "בכל יום בתפילתנושאנו מייחלים 

". ך וכל שונאיך מהרה יכרתווכל אויב, הזדים כרגע יאבדו
ויחל העם ":החלוהם שהרי המואבים : יש להביןבעניין הנקמה במדיין בל א

הם קראו לבלעם והם שהפקירו . )'ב' פרק לא("לזנות אל בנות מואב
אם כן מדוע ,והמדיינים רק נסחפו אליהם,את ישראליהם כדי להחטיאבנות

: י"רשמשיב על כך ?פסחה הנקמה על מואב וניתכה במלוא עוזה על מדיין
שהיו יראים מבני ישראל שלא יהיו , ר מחמת יראהבשהמואבים נכנס לד"

. מסר בזה ברורו". בוזזים אותם אבל המדיינים נתעברו על ריב לא להם
וה ומעניש על צושלם שכר על כל מה מ"ות אמונת ישראל הוא שהקבמיסוד

יוותרו , וותרןה"בכל האומר שהקש. ומובא במסכת בבא קמא נ, כל עבירה
בגודל ,בחומרת העבירהמדורגת ומתחשבת חומרת העונש אבל . חייו
. ק של אלוקי המשפטבחישוב מדוי, כוונתוהחוטא ובבדרגת האדם ,סיוןיהנ

כת שקרנים אינה רואה פני ". מובא במסכת סוטה מב, השקרלגבי : לדוגמא
לפעמים אדם משקר אבל ". עינידובר שקרים לא יכון לנגד: שנאמר, שכינה

לא השתתף בשמחת אחד ממתפללי ולכן עייף היה אמש . מחמת אי נעימות
, אם איש אמת הוא? רמה יאמ, כשהוא פוגש את בעל השמחה. בית הכנסת

אבל אם . על עצלותושהוא חש היא תשלוםותמנעיהואי ,מר כלוםלא יא
שנפלה בדיוק ים קעסתימציא איזו פגיש, אינו מקפיד כל כך על האמת

בור הכובש את השקר הוכיח שאינו גיטמקל. מיונובאותו זמן וכדומה כיד ד
אין ספק שעשה . שהוא מאלו שהם ברשות ליבם ומבוכתם מכריעתםויצרו

.מבוכהיתחשבו באבל , אם לא יעשה על כך תשובה ישלםו,מעשה שלילי
כאלו , "שקרים לבנים"להפריח , אבל מדהים הוא קלות דעת שקנתה שביתה

, כדי לייפות דברים, לשקר סתם כך! שאינם מזיקים לאיש זולת לנפש המספר
, חמור מאודהעונש על כך אבל , זה נראה חסר משמעות. לחרוג מהאמת

בשערי רבינו יונה מבאר . לשקרצורךאו כל מצוקהייתהכי לא ה? מדוע
ר המשקר בסיפו"על . שאינה רואה פני שכינה, "כת שקרנים"תשובה לגבי 

ולא , ואין לו תועלת בשקריו, ןומתכוומחליף מקצתם ב, הדברים אשר שמע
ופעמים , סלהצדק אבל כה משפטו מאהבתו שקר מדבר , הפסד לזולתו

עוז בגדול מאוד עונשו , והאיש הזה. ים כולושהוא בודה מלבו סיפור הדבר
!" כי יאהבהו לבלי תועלת, ד עוונובויכ, פניו ואהבת השקר

נענשו בכל לכן ו, חטאם של המדיינים שהתעברו על ריב לא להםזה היה 
והם מדברים האחד בגנות –אם יש ריב בין שניים , זהכיוצא כ! חומר הדין

בעונשם ואבל יקל, ודאי יענשו, ועוברים על איסורי דיבה ולשון הרע, השני
, אה את הדבריםירו הלבאם יע, אך השומעים. מחמת רגשותיהם והקפדתם

! ויענשו חלילה שבעתיים, יב לא להםנמצאו מתעברים על ר

שואל ומשיב
?בין המיצריםביםממכשיר חשמליובסעודות מצווהנגינה ת יעשמ:שאלה

למשל בסעודת ברית , מותר לשיר שירי שמחה בסעודות מצווה:תשובה
, וכן מותר לקיים שמחת בר מצווה ובת מצווה. פדיון הבן ושבע ברכות, מילה

נחלקו הפוסקים לגבי מקום שרגילים תמיד להזמין נגנים .ביום שהגיעו למצוות
מקום שרגילים תמיד להזמין תזמורת לשמחת בר ונראה ש.לסעודת מצווה

אלא שאם ישנם שמזמינים שני נגנים ויש . מותר להזמין תזמורת, מצווה
וכן הדין . ות נכון להזמין שני נגניםבשלושת השבוע, שמזמינים שלושה נגנים
.שהולכים לפי המנהג בכל השנה, בכל שמחות של מצווה

אין להשמיע ממכשיר ו, ומשהגיע חודש אב אין להזמין תזמורת לשום שמחה
ורק את השירים הנוגעים לשמחת המצווה מותר לשיר . אלקטרוני שירי שמחה

חתנים ל.לרקוד בשמחת ברית מילהנהוגכ, ותר לרקוד מעט במעגלמו. בפה
רשאים להזמין לחתונתם תזמורת , אבחודש ראש עד המתחתניםםיספרד
ואף מי שנוהג שלא להתחתן . שאין שמחת חתן וכלה בלא כלי זמר, רגילה

.שזוהי שמחה של מצווה, בימים אלו יכול להשתתף ולרקוד בשמחתם
, יש אומרים שכמו שאסור לשמוע כלי זמר בהופעה חיה בשלושת השבועות

ורק שמיעת שירים בלא ליווי , כך אסור לשומעם דרך מכשירי חשמל ביתיים
מגדולי רובוכן הורו . ירת העומר ובשלושת השבועותשל כלי זמר מותר בספ

אולם יש שהקילו לשמוע בימים אלו כלי זמר דרך מכשירים .הפוסקים
דווקא שמיעת הופעה חיה של מפני שמה שאסרו האחרונים הוא , חשמליים

אבל בשמיעת כלי זמר דרך מכשירים חשמליים אין , שיש בזה חגיגיות, נגנים
, כשהחלו לייצר את מכשירי הרדיו והטייפ הראשונים, ואמנם. כל כך חגיגיות

אולם כיום שהכל רגילים לשמוע בכל , היתה שמחה בשמיעת הניגונים דרכם
וממילא אין , אין בזה כל כך שמחה, עת מוזיקה על ידי מכשירים חשמליים

שמעתי מאבי :ובספר פניני הלכה כתב.איסור לשומעם בשלושת השבועות
ווי כלי זמר שלא רק שמותר להשמיע שירים עצובים על החורבן בלי, מורי

י כך הלבבות "שע, דרך הרדיו בתשעת הימים אלא שיש בזה מעלה
)מבוסס על פניני הלכה(.מתעוררים יותר להתאבל על החורבן

בין אדם לחבירו
במפורש זאת צריך להבהיר , עליומבררים ועל אדם זקוקים למידע כאשר 

על , על משפחה, אם חייב פלוני לברר על אדם מסויםלכן .מי שפונים אליול
אך אין , כשהוא עומד לפני החלטה חשובה, על בית ספר או ישיבה, קהילה

אחרים אסור לו לגלגל את השיחה עם , הוא חפץ שאחרים ידעו על תכניותיו
זאת מפני , כדי להוציא מהם ידיעות שיש בהן דברי גנאי או נזק אפשרי

הריהו חוטא בדיבור לשון , שהמספר אינו יודע שדיבורו עשוי להביא תועלת
.           אשר גרר אותו לשיחה זו הוא המחטיאו, ואדם זה השומע, הרע

רעיון- מפניני הפרשה 
מה בין עשו ליעקב

ין יהותירו בחיים את בנות מדפיקודי החיל ממלחמתם נגד מדין בהכשחזרו
ן הנה היו לבני ישראל בדבר ה: "מעיר להם משה רבנו ואומר, ולקחום בשבי

המוסר הטבעי יסוד )'טז–' פרק לא(על דבר פעור ' בלעם למסר מעל בה
ואכן אחרי המבול עמדו אומות העולם וגדרו את . מיוסד הוא לבנין עולם

אמור להרבות קדושה באנושותש, והנה בא נביא הגויים. עצמן מן העריות
.י ערעור מוסדות המוסר שלו"משיא עצה להרבות זנות ולהקריב את העם עו

ראש , כזבי בת צור–ושם האשה המוכה המדיינית ":כתוב?מקרההאם זה 
!  הפקירו בת מלך כדי להחטיא את ישראל–" אומות בית אב במדיין הוא

כמה גדלה , איש בנימין נחבא אל הכלים, שאול המלך היה בעל בעמיו
מיכל בת שאול מעירה לדוד . ועד היכן הגיעה מידת צניעות בתו, צניעותו

ראתה בבית התשובה היא שכך ? כיצד, המלך על הצורך בצניעות יתירה
דבר זה מוכיח איך היה חינוכן של בנות . זה שכלל לא התעתד למלכות, אבא

.אף הוא יוכיח, שהסעיר את העם, ענין פילגש בגבעה. ישראל
מצב הצניעות באומות –בפרשתנו מראה התורה את הצד השני של המטבע 

מוכיחה כיצד השתמשו גויים , פרשת בלעם. הריקבון המוסרי במחנם, העולם
וממילא כיצד נהגו כל אלה ששמותיהם לא נביאםכיצד נהג , בכוחם הרוחני

ומשמשת תשובה ניצחת , המוכיחה את המצב המוסרי אצל הגויים, נתפרשו
המרגלים , המתאוננים והמתאווים. לכל השואלים על מהות בחירת ישראל

כל אלה הם כאין וכאפס לגבי עומק הרע המתגלה בפרשת –והמעפילים 
למען ידעו , כתב ספרו ופרשת בלעם, משה ספרא רבא דישראל.בלעם

".בדד ינחנו ואין עמו אל נכר'ה–עמו יעקב חבל נחלתו ' חלק ה"דורותינו כי 



ברכות מכל הלב
להם . לרגל נישואיהםו "היאסף ואפרת הררילברכות מעומק הלב מזל טוב ו

. ו"היטימסוטו ומשפחת "היהררי משפחת ולמשפחותיהם 
לא אהבה מאשר יהיה שתיזכו להקים בית , יהי רצון מלפני אבינו שבשמים

שמים המיוסד על יסודות איתנים של אהבת תורה ויראת, נאמן וכשר, ושמחה
.לתפארת עם ישראל

ברכות מכל הלב
כל ו ול"הירב ויקטור ומיכל שורלמעומק הלב וברכת מזל טוב רבות וברכות 
בריתו של והכנסתו בו"הייהונתןמשפחותיהם לרגל הולדת בנם בני 

.  ה"אברהם אבינו ע
שמחה ונחת , עם כל יוצאי  חלציכם באושריחד לגדלו יהי רצון שתזכו 

.וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, לאהבת תורה ויראת שמים

פוסקיםמקורות בתלמוד ובס על מבוסמהלכות בין אדם לחבירו 
הרי הוא מצער את הבריות , העוקף את התור בבנק באוטובוס וכדומה.ז

ולעיתים גם גורם בזה להפסד ממוני  לעומדים , לידי כעס ושנאהומביאם
.עקב הזמן הנוסף שעליהם להמתין בתור, בתור

, ובאמצע שיחתם מתקשרים בטלפון לאחד מהם, אדם המשוחח עם חבירו.ח
צער לחבירו בזה יגרום , אם יענה  לטלפון וישוחח עם מי שהתקשר אליו

לכן הנכון הוא שלא יענה לטלפון ויחזור לזה , לחבירו אשר ממתין לו
ויענה , יבקש את סליחת חבירו, ואם זו שיחה חשובה, שהתקשר אחר כך

.ןתבקצרה ככל שניפון לשיחת הטל
יש לו להיזהר בצער ובנזק , מלבד הנזק שגורם לעצמו, המעשן סיגריות.ט

, ובמיוחד במקומות ציבוריים סגורים כגון באוטובוס, שגורם לאחרים
גם המעשן בביתו ראוי לו .חנויות בית המדרש וכדומה, משרדים

.להיזהר ולשים לב אם גורם צער לבני ביתו
או ,כגון שום טרירע מגופו עקב אכילת דבר שריחו רעאדם המדיף ריח.י

גרום לפילווא, עלול לגרום לסביבתו צער רב, וכדומהיתירהמחמת זיעה
כילת מאכלים המדיפים ריח רע הימנע מאהשתדל ליש ל, לכן.'חילול הל

ובקיץ  יש להיזהר מהצטברות ריח רע , סמוך למפגש עם אנשים, מהפה
.וכדומה" דאודורנט"להשתמש במקלחות או להקפיד עם , של זיעה

או , או עוקף ונדחף לפני רמזור, נהג הנוהג נהיגה פרועה ומסוכנת.יא
ניתן להכניסו ולעיתים (מלבד שמסכן את חייו וחיי אחרים , בכביש צר

.את הבריותבזה הרי הוא מצער ומכעיס , ")רודף"גדר ל
את מעשיו הקלוקלים לפני בעל תשובה שהואם אדאסור להזכיר ל.יב

באין עליו אל יאמר כדרך שאמרו םאם היו יסוריוכן. שחזר בתשובה
". זכור נא מי הוא נקי אבד: "חבריו לאיוב

אחד או בשיש בו או ,בעל מוםשהוא או ,מכוערהחיצוני מראהו שם דא.יג
כמה מכוער אתה או ראה : לוחיסרון כלשהו אסור לומר, חתומבני משפ

.מומך וחסרונך או חסרון אשתך ואבותיך
לא לעשות המולה על להיזהר בעל הבית על, אם אבד איזה חפץ בבית.יד

שבזה גורם להם מפני , אותםד ושאפילו אם יש מקום לח,ואורחייד כך ל
.אלא יחפש את האבידה בשקט וצינעה, צער על לא חמס בכפם

גרום בזמן שהוא מתארח למחלוקות או שלא לעל האורח להיזהר .טו
, כלפי מארחיוולא יתנהג בגאווה וגדלות , מריבות וכדומה בין בני הבית

, אלא ינהג כבוד בבעל הבית ובני ביתו, כגון לספר ולהשתבח בתהילותיו
.שיחתו תהיה נעימה ויזכיר שבחם של מארחיו

כגון , להימנע מהפעלת מכשירים רועשיםגר בבית משותף על מי ש.טז
ך מסיבה רועשת ורעלא לו. בשעות שרגילים אנשים לישון' מקדחה וכדו
. שכנומרשות על כך ראוי שיבקש וכן ,תמאוחרהבביתו בשע

פינת העורך
על ש: סדר הכתובלמד מאור החייםה) 'כב' לב" (ומישראל' והייתם נקיים מה"

כלומר אין הרצון למצוא חן . מישראלנקיולאחר מכן , 'היות נקי מההאדם ל
ועל כך נאמר בתחילת . בעיני הבריות דוחה שום איסור שבתורה חלילה

"התורה להשמיענו סדר ". בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ: 
.םכדי למצוא חן בעניינים ארציי, שאין לבטל ענייני השמים: הקדימויות

'טעתשהתמוזלחודש 'כדד"בס

45גליון מספרעשרים וחמש   שנה 
שמעון בוחניקל ידי   עלאוריוצא

קהילה       בישוב     חשמונאיםרב

)קיץשעון (חשמונאים

19:22:כניסת השבת
20:22: יציאת השבת
20:59:זמן רבנו תם

שבת קודש
מטותפרשת 

שבת מברכין

:מפטירים
ןִיְרְמָיהּוְבֵרידִּ " הּוּבֶ "ִחְלִקּיָ

))'אפסוק'אפרקירמיהו(

בין אדם לחבירו הקדמה
ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה : "'ח–' מיכה פרק ועל הפסוק ב יד ְלָך י 'הִהּגִ ּכִ ָך ּדֹוֵרׁש ִמּמְ

ֶלֶכת ִעם ֱאלֹ  ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ּפָ ל בתנא דבי "דרשו חז: יָךקִאם ֲעׂשֹות ִמׁשְ
כלום חסרתי דבר שאבקש ! בני אהובי: ה לישראל"כך אמר להם הקב:אליהו
אלא שתהיו אוהבים זה את זה ותהיו מכבדים ? ומה אני מבקש מכם? מכם

, ולא ימצא בכם עבירה וגזל ודבר מכוער, זה את זה ותהיו יראים זה מזה
יד : "לכך נאמר, שלא תבואו לידי פסול מעולם ָאָדם ַמה ּטֹוב וָּמה ִהּגִ 'הְלָך

ֶלֶכת ִעם ֱאלֹ  ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ּפָ י ִאם ֲעׂשֹות ִמׁשְ ּכִ ָך :יָךקּדֹוֵרׁש ִמּמְ
אף לא חברתי תועלתי ואף , אין יסודה אישי מוסרי, מצוות אהבת הבריות

הנשמה הכללית של . אלא נשמתי, לא לאומי במובן השטחי של מושג זה
ומכאן שהטעם . היא סודה ויסודה, לית היא הרקע למצווה זוהאומה הישרא

מֹוָךשל המצווה  ּכָ מפני שכל אחד כלול בשני ומשלים , הואְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך
.אותו וכל נשמות ישראל כלולות יחד

ומטיפים , רבים מדברים על אהבת הבריות בכלל ואהבת ישראל בפרט
ואכן יש חשיבות רבה לדיבורים , ובמהלערך גבוה זה בכל פה ומעל כל דוכן 

וכאשר בני אדם משיחים כל , ה מקפח שכר שיחה נאה"ואין הקב, יפים אלו
הרי הם מבשמים את האוויר ומעדנים ומרחיבים , שעה על אהבת הבריות

, ועולה התקווה שסוף הדיבורים הנאים להיות חודרים לנפש. את הנשימה
.קורנים הימנה אל החייםמתפשטים בתוכה ונספגים בה ובוקעים ו

יש , וכדי שאדם יצליח ליטוע בליבו את האהבה, אולם כל זה אינו אלא מעט
יש להשניא את . הכרח בפעולה מוקדמת של עקירת השנאה בין אדם לזולתו

. השנאה כדבר המכוער ביותר החותר תחת יסודות הקיום האנושי והלאומי

פרטי הלכותהונאת דברים -בין אדם לחבירו 
שתדל להוכיחו צריך לה, חבירו על מעשה שלילי שעשהאת אדם המוכיח .א

הלבנת פנים מפני שאיסור, כלים אותולהגם אז יזהר שלא אולם . הנעיבצ
על האיסור מכאן נלמד קל וחומר ו, גם בצנעה וגם בעת תוכחהוהינ

יש להדגיש שחיוב זה  הוא גם בהקשר . שלא במקום התוכחהלפגוע בו 
.לילדים בבית ותלמידים בכיתה

את "עוקצים"מצוי שהדבר למרבה הצער ,כאשר יושבים חברים יחד.ב
חד ובמיו, הנוכחים ונהנים יחד מן העקיצות ומתכבדים בקלונומאחד 

רי זהשעושים כן דרך הצחוק הפילוא, שכיח הדבר במסיבות פורים
וגם אם אותו אדם טען שלא , הונאת דברים והלבנת פני חבירו ברבים

. יתכן שאמר זאת מכורח הנסיבות ואולם בלבו פנימה הוא מצטער, נפגע
נוכחים להביט אסור ל,שהו אומר דבר שטותילעיתים בשיעור וכדומה מ.ג

.מתכבדים בקלונווכך מלבינים פניו י"עמפני ש, לראות מי הדובר
.יש להעמידם על טעותם בדרך כבוד, ותורה שטעשליח ציבור או קורא ב.ד
, בכינוי זהן לביישו ויאם מתכוו, יזהר לא לכנות שם רע לחבירויש לה.ה

.רגיל באותו כנויחבירו גם אם לכנותו בכינוי זה אסור
שני בני אדם המשוחחים בינים ובא אדם שלישי ומתחיל לדבר עם אחד .ו

.פוגע בכבוד השני ומצערומהם ומתעלם מן השני הרי הוא 
.ז



"ללה
 .

אליבא דהלכתאאסוקי שמעתתא
הלכה ומקורה–"שונה הלכות"

בעניין קלות ראש בבית כנסת ובית מדרש 
מקור בתלמוד

בתי כנסיות אין נוהגין : תנו רבנן": הובא. בגמרא במסכת מגילה דף כח
ואין ניאותין , בהןואין שותין, אין אוכלין בהן: בהן קלות ראש

בשיעור זה נעסוק בנושאים כללים הקשורים לאיסור לנהוג קלות ..." בהם
. ראש בבית כנסת ובית מדרש

כלי זמר בבית הכנסת ובית המדרש
פסקי תשובות

ומשום כך אין לנהוג . בתי כנסיות ובתי מדרשות נקראים מקדש מעט
. קלות ראש ובכלל זה גם שחוק והיתול

, ן נכון להראות שמחה יתירה בתי כנסיות ובתי מדרשותולכן אי"...
ולכן ראו גדולי הדורות כפירצה רעה מנהג המתחדשים שהיו נותנים 

ואין נפקא מינא , דרך קבע איזה כלי זמר בתי כנסיות ובתי מדרשות
איזה כלי זמר כי הכל בכלל האיסור וכן אין נפקא מינא מתי ינגנו 

וגם בשטח העזרת , ה יש לאסורואף אם ינגנו רק בשעת שמח, בה
יש להתיר , ובלא לקבוע דרך קבע כלי זמר בבתי כנסיות.נשים

להביא כלי זמר כשיש שמחה של מצוה כהכנסת ספר תורה ושמחת 
וכן שמחת חתן וכלה בשבעת ימי ', בית השואבה סיום מסכת וכדו

אבל שמחת נישואין אין להתיר לעשות בהיכל בתי ...המשתה
זולת בבתי מדרשות הפרטיים שנעשו בתנאי , כנסיות ובתי מדרשות

."...למידי חכמיםמפורש שאינם אלא בית ועד לת

ילקוט יוסף 
דיני -קריאת התורה ובית הכנסת סימן קנא בהלכות ילקוט יוסף בספר 

אסור לנגן בכינור ועוגב וכיוצא ": כתב'יף יגקדושת בית הכנסת סע
. וכל שכן בשבת. אפילו בחול, בשעת התפלה, בבית הכנסת, באלה

אבל אם עורכים בבית הכנסת סעודת מצוה מותר להביא לשם כלי 
שמותר לנגן ', וכדו, וכן בחול המועד שיש מצוה לשמוח ברגל. שיר

. םובלבד שישמרו על הצניעות וקדושת המקו. שם בכלי שיר

קריאת עיתונים בבית הכנסת ובית המדרש
פסקי תשובות

ובזמננו יש להדגיש האיסור לקרוא "...: פסקי תשובותכתב בספר 
ואל יאמר אדם ...ת ה כנסת או בבית המדרשבבי) חרדיים(עיתונים 

, הלא רבים וטובים אין מקפידים בכל זה ובזהירות משיחה בטילה
ואדרבה , מחשבות הבל הם, התנהג כיוהרא ולהקפיד בזהומה לי ל

וכל יחיד ויחיד המקבל על , במקום שאין אנשים השתדל להיות איש
עצמו ליזהר בכל ענינים אלו מרבה כבוד שמים והשראת השכינה 
ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ונעשה כלי ראוי לקבל השפע 

.הטוב שירד עליו מן השמים

ילקוט יוסף 
דיני -'קריאת התורה ובית הכנסת סימן קנאהלכות לקוט יוסף יבספר 

הדבר ברור שיש למנוע קריאת ": כתב' בסעיף ידקדושת בית הכנסת
אף בעיתון , )בדברי חולין(עיתונים בתוך כותלי בית הכנסת 

."שהתירו הרבנים לקרוא בו

ישיבה בדרך מכובדת
הבן איש חי 

כתב על אופן הישיבה בבית ' פרשת יתרו אות טב'הבן איש חי שנה א
אד שלא תהיה ישיבתם שראה רבים מהספרדים שמקפידים מ, הכנסת

וגם בתפילות דמיושב יזהר שלא יסמוך לאחוריו ...": בדרך התנשאות
אלא ישב , ולא יפשוט רגליו ולא ירכיבם זה על גבי זה, ולא לצדדין

."ל"וכנזכר באחרונים ז, באימה וכבוד

ילקוט יוסף 
דיני -קריאת התורה ובית הכנסת סימן קנא בהלכות ילקוט יוסף בספר 

אסור לשבת בבית הכנסת רגל על : כתב' סעיף יאקדושת בית הכנסת
. ואפילו בביתו אין ראוי לישב כך. משום דהוי כשחץ וגאוה. רגל

ומכל מקום אם כוונתו לתת על רגליו ספר ויהיה הדבר נוח לו 
ובכל זאת בבית הכנסת אין ראוי . דרחמנא ליבא בעי, מותר, לקריאה

ובפרט אם . גם כשכוונתו לתת על רגליו ספר וכדומה, לעשות כן
..".הוא בן תורה

הבאת ילדים לבית הכנסת
קרא תגר על המביאים ...דושה הק"ובשל": כתבפסקי תשובותבספר 

שמשחקים ומרקדים , ר"נ וביהמד"ילדים שלא הגיעו לחינוך לביהכ
את קדושת המקום וגם מבלבלים דעת ל ידי זהומלכלכים ומחללים ע

..."נהגם הרעוגם כי יתבגרו לא יסורו ממ, המתפללים

הכנסת גויים לבית הכנסת
ת ובית הכנסתיש לימנע עד כמה שאפשר מלהכניס גויים לביכןוכמו

קפידהלו, ניתן להקל בזהחשובהורק משום דרכי שלום או סיבה , המדרש
שלא ישאו הנכרים סימני טומאתם על בגדיהם דיש בזה משום לא תביא 

.תועבה אל ביתך

לבית כנסתאו כלב נחיה עם כלי נשק כניסה 
ילקוט יוסף 

דיני קדושת -'ילקוט יוסף קריאת התורה ובית הכנסת סימן קנאבספר 
נכון ורצוי מאד שחייל הנכנס לבית ":סעיף כד כתב, בית הכנסת

ואם אי אפשר . ולא יראה לחוץ, הכנסת יכסה את נשקו תחת בגדיו
, שקו עמוויש צורך שישא את נ, כגון רובה גדול וכדומה, לו לכסותו

יש להקל להכנס עם הנשק לבית , וכיוצא בזה, מסיבה בטחונית
."להיהכנסת לתפ

המוליכו , עיוור הרגיל ללכת עם כלב הנחייה":בכת' כהסעיף ב
וכל , אין לו להכניס את הכלב לבית הכנסת, ומדריכו ממקום למקום

אלא אם יש לו בית כנסת קבוע שהוא . שכן בשעת התפלה והלימוד
, יקבעו לו איזה עמוד או מוט מחוץ לבית הכנסת, מתפלל שם

בטרם , כדי שיוכל לקשור אל המוט את הכלב) מהפתחבריחוק מה(
."כניסתו לבית הכנסת

אפילו אם הוא , אין להכניס אופניים לבית הכנסת": תבכ' כובסעיף 
. שאין זה כבוד בית הכנסת, ש להעמידם בחוץ מפני הגנביםחוש

או למטבח , אבל מותר להכניסם לחדר הסמוך לבית הכנסת
.והמסדרון

העמדת חופה בבית הכנסת
ת פסקי עוזיאל "שו

העמדת חופה בבית הכנסת' ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן מט"שוב
נ "ק בביהכ"שאין כל היתר לסדר חו, ולבסוף אני מסכם ואומר":כתב

ומשום בחקותיהם , נ"הואיל וזה אסור מצד עצמו מפני קדושת ביהכ
ואסור בהחלט לכל רב , לא תלכו משום חלול כבוד ומורא מקדש

..".י כך תקופח פרנסתו"בבית הכנסת אפילו אם עק"לסדר חו

ילקוט יוסף 
דיני -'ילקוט יוסף קריאת התורה ובית הכנסת סימן קנאבספר אבל 

:כתב'חסעיף , קדושת בית הכנסת
ואף שגדולי , מצד הדין אין כל מניעה לערוך נישואין בבתי הכנסת"

, האחרון בחוץ לארץ בקעה מצאו וגדרו בה גדרהדורות שבזמן 
וכאן , להוציא מלב הרפורמים שהיו מחקים כל מנהגי אומות העולם

בארצנו הקדושה הסמכות הבלעדית של הדת היא לנאמני תורתינו 
. הקדושה אין לחוש לכך



מצווה את משה לנקום במדיין ' ה
לת עשרים לכעוס עליהם ולנפי' המדיינים החטיאו את ישראל וגרמו לה

. לכן יצאו ישראל להילחם בהם, וארבעה אלף איש מישראל
עם המואבים שרצו לקלל את ישראל לא נלחמו בני ישראל מפני 

המואבים מפני שוגם . מלכות בית דוד עתידה לצאת מרות המואביהש
. רצו לקלל את ישראל מתוך שפחדו מהם כשהתקרבו אל גבול ארצם

ולא היה להם שום עניין הגיעו בני ישראלאל מדיין לא לעומת זאת הרי 
ומי שגורם לאדם , רק מתוך שנאה ורשע, החטיאו אותםמדיין ו. בהם

. לחטא רשע הוא יותר מזה שהורגו
קרא משה אל פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ואמר חלו לאסוף את בני 

לא , לעם' כשמסר פינחס את צו ה. ישראל ולצאת למלחמה במדיינים
"ולצאת למלחמה באמרםרצו לשמוע , אל משה' שמענו את דבר ה: 

לכן לא נצא לקרב כדי שלא , יודעים אנחנו שאחרי המלחמה ימות משה
".ימות משה מנהיגנו

הלך משה בעצמו ושיכנע את העם . פינחס השיב למשה את דברי העם
כי ידעו שאחריה , העם יצא למלחמה זו בקושי רב-לצאת למלחמה 

.'מוילך לבית עול'משה 

משה מזרז את העם למלחמת מדיין
ידע משה רבנו שקרובה . כשבני ישראל היו על סף כניסתם לארץ ישראל

וביקש ממנו לבטל את גזרת מותו' התחנן אל המשה רבנו , שעתו למות
להיכנס להרשות לו לחיות וה "וביקש מהקב. בטרם יכנס לארץ ישראל

מתוך נחת ובכך יובטח לארץ ישראל כדי שיוכל ללמד את התורה לישראל
.שהתורה לא תשתכח מישראל

ה שלא ימות ככל אדם אלא יזכה למיתת נשיקה כמו אהרן "הבטיח לו הקב
מסכים אני : "'אמר לו ה.ובכל זאת לא התפייס משה ולא רצה למות. אחיו

אבל דע לך שכל זמן , להאריך את חייך ולתת לך לחיות אפילו אלפי שנים
.בני ישראל באויביהם ולא יכנסו לארץ המובטחתלא ילחמו , שאתה חי

מפני שהוא , הוא מוכן למות מיד, שאם כך' שמע זאת משה רבנו ואמר לה
. מעדיף שבני ישראל ינקמו באויביהם ובשונאיהם ויכנסו לארץ ישראל

. נקום את נקמת ישראל במדיינים ואחרי כן תמות, אם כן, ה"אמר לו הקב
, לא השתהה כלל, חר מלחמה זו עליו למותאפילו שידע שלא, ומשה רבנו

ואפילו הכין אותם היטב וזירז ועודד לצאת , הוא פעל בזריזות רבה, להיפך
.     זולמלחמה

מטותפרשת 

)חלקן מאוצרות התורה(' עד ג' כיתות אלותשאל
?מי רשאי להפר את הנדרים של נערה כשהיא עוד בבית אביה.1

.אביה. ד.     רק אמא שלה. ג.     אחיה הבכור. ב.רק הרב המקומי. א

?כמה ערי מקלט הבדיל משה רבנו.2

.שישה בעבר הירדן המזרחי. ב.     בעבר הירדן המזרחי, שלושה. א

.ולא משה, יהושע הבדיל ערי מקלט. ד.שלושה בעבר הירדן המערבי. ג

?מדוע בקושי הסכימו בני ישראל לצאת למלחמה במדיין.3

.המלחמה משה ימותידעו שאחרי . ב. עדיין היו מאוהבים בבנותיהם. א

. נכונות' וג' א. ד.   חשבו שלא הוגן להילחם רק במדיין ולא במואב. ג

?מי הם חמשת מלכי מדיין שהרגו ישראל לפי חרב.4

עֹור,צּור,ֶרֶקם,ֱאִוי.ב.    חּור וֶרַבע,צּור,ֶרֶקם,ֱאִוי. א ן־ּבְ ְלָעם ּבֶ .חּור וּבִ

ע. ג עֹור,צּור,ֶרֶקם,ַצְלֻמּנָ ן־ּבְ ְלָעם ּבֶ .    חּור וָצֵרי,צּור,ֶרֶקם,ֱאִוי. ד.   חּור וּבִ

'עד ח'דכיתות י "י רש"עפשאלות 
?איזה נדרים מתיר אב לבתו)'ל" (ואסרה אסר בבית אביה בנעוריה".5

.נדרים שנדרה בבית הכנסת. ב.  נדרים שנדרה בביתו. א

.נכונות' וג' ב. ד.אפילו לא בביתו, בהיותה ברשותונדרים שנדרה . ג

)המשך(' עד ח'דכיתות י "י רש"עפשאלות 
?איזה חיילים לקח למלחמה זו) 'לא" (מאתכם אנשים לצבאהחלצו".6

.אנשים צדיקים. ב.מאומנים היטב" סיירת"חיילי . א

.נשים ולא נשיםא. ד.כדי להבליט את נס הניצחון, אנשים חלשים. ג

?י מפר נדרי נערה מאורסהמ) 'ל("ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיׁש ּוְנָדֶריָה ָעֶליהָ ְוִאם".7

. היות ועדיין אינה נשואה, אביה. ב. או אביה או ארוסה.א

.רק חכם או בית דין. ד.      היות וכבר אינה ברשות אביה, ארוסה. ג

?שלח משה למלחמה עם מדין את פינחס ולא את אלעזר הכהןמדוע .8

.לנקום את נקמת יוסף אבי אימו. ב.  המתחיל במצווה אומרים לו גמור. א

.נכונותיחד כל התשובות . ד. הוא היה משוח מלחמה. ג

' חעד ' דכיתות -ן"פירוש הרמבי "פה עאלש
?שלח משה למלחמה עם מדין את פינחס ולא את אלעזר הכהןמדוע .9

.    אומץ ליבו היה חשוב במלחמה זו.ב. המתחיל במצווה אומרים לו גמור. א

.נכונות' וב' אתשובות . ד.     אם הוא מתאים להיות מנהיג, לבחון אותו.ג

'ו ח' זכיתות - פירוש הספורנו י "עפה שאל
ִלְפֵני "....10 ר ַעל ַנְפׁשֵֹתינּו ?לכפר על איזה חטא) 'פרק לא" ('הְלַכּפֵ

. שלקחו את הנשים בשבי. ב.     שמא הרגו במלחמה חפים מפשע. א

.נכונותיחד כל התשובות . ד. שלא מיחו בחוטאים בבעל פעור. ג
:הםבלק פרשת התשובות הנכונות
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, דרכךיהי רצון שיוצר המאורות יאיר . לרגל הגיעו למצוותהתו ולמשפח"יהילה זהבה בן שלוש הההיקרנכדתנו למעומק הלב ברכות 
.חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדםיאהבת תורה ויראת שמים ותמצא, בשמחה' את הידבכל מעשי ידך לטובה ותעבוישלח ברכה 


