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מאמר- מפניני הפרשה 
ביום חתונתו וביום שמחת ליבו

מסכת ב. ביום חנוכת המשכן) 'ב–' פרק ז(" ...אחרי מות שני בני אהרן..."
זה בניין -וביום שמחת לבו, זה מתן תורה-ביום חתונתו: מובא: תענית כו

תלמידי רבי עקיבא מתו בימי ההכנה . מןשיבנה במהרה בימינו א, המקדש
המוותה ' יקר בעיני ה".ונדב ואביהוא ביום חנוכת המשכן, למתן תורה

ביום חתונתו וביום : ורעיא, שני אסונות נוראיםוהנה ) 'תהלים קטז(" לחסידיו
נדב ואביהוא והזקנים במדרש במדבר רבה מובא שהרי ? ועמד, "שמחת לבו

ה אפו כדי לא לערבב "ר סיני אלא שהאריך הקבראויים היו למות במעמד ה
? ומדוע כאן השבית את השמחה. את השמחה

מעשה במלך שהחליט לבנות עיר . משלהסביר זאת בל "מגיד מדובנה זצה
נטע שדרות ושתל , שכונותבנה סלל דרכים . לשם ולתהילהשתהיה בירה 

כלום חסר : "קרא לחכמיו ושאלם. הקים ארמון מלוכה וקריית ממשלה, גנים
הקם בה בית חולים , אם רצונך להוציא מוניטין לעיר: "אמרו לו" ?בעיר דבר

בית , הפקודה ניתנה."מפואר והעמד בראשו את גדול הרופאים בעולם
כלי התקשורת . והוצע לו שכר עתק, רופא המפורסם אותרה. חולים הוקםה

מסור שקיבל דיווחו על החולה הראשון שהגיע ועל הטיפול ה, סיקרו את בואו
מצבו של החולה דרדרות ייום סיפרו על האחרי יום . בבית החולים המשוכלל

וליוקרת , של הרופאהליוקראנושה תה זו מכה יהי.מותועד שהודיעו על 
יפולו את טמדוע התחיל : המלך קרא לרופא וביקש הסבר. עיר שבנה המלךה

וני המלך שכר אד:רופאהשיב לו ה? כזבנטע תקוות ואי, חשוך מרפהבחולה 
כשראיתי את קבלת הפנים . היות ושמי הטוב הולך לפני, בכסף מלאאותי 

גתי למוניטין אולא משום שד. נחרדתי, ואת הסיקור בתקשורת, שנערכה לי
יש לנו בית חולים משוכלל ורופא נודע ': חששתי שההמונים יאמרואלא , שלי

. גדרי הבריאותוירשו לעצמם לזלזל בהוראות הרופאים ובשמירת, לתהילה
ומי .י שאחלצם מכל פגע וארפה כל מדווהויסמכו על, יםמזיקים יאכלו דבר

ואין ביד הטוב שברופאים להביא מזור , ח הרפואה מוגבלוכמוני יודע שכ
הראשון שהגיע נגוע במחלה שהחולה, שמחתי כשראיתיכןל. לכל מחלה

וטיפלתי בו , םבכוונה נטעתי אשליות ואשפזתיו בבית החולי. חשוכת מרפא
, כל זה כדי לזעזע את הבוטחים בי, במסירות למרות שידעתי שגורלו חרוץ

עלולים הם להגיע , ם לא יתנו יד וישמרו בעצמם על בריאותםכדי שידעו שא
.בל המלך את דבריו ושיבחו על תבונתוקי. כמו אותו חולהלאותו מצב

ותבלין , חמדהאוצר כל כלי, ה נתן לעמו את התורה"הקב. מובן, הנמשל
בלימודו לו די ששיחשוב הלומד , קא כאן רובצת הסכנהואבל דו. ליצר הרע

וקא בימי ההכנה למתן תורה החיל את ודלכן . ואינו חייב לעמול על מידותיו
לומר . מידת הדין בעשרים וארבעה אלף התלמידים שלא נהגו כבוד זה בזה

אם אין דרך ארץ אין כך , שכשם שאם אין תורה אין דרך ארץ אמיתית, לך
והיה מקום , בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו: "ועוד!תורה

שיכול האדם , לחשוש שעלולה להתגנב המחשבה שהנה הותרה הרצועה
וכפרת , לחשוף עצמו לעוונות ופשעים ולסמוך על כפרת המשכן וקרבנותיו

דין על שני בני החיל את מידת ה, ה"מה עשה הקב. הקטורת ובגדי הכהונה
ונוכחו הכל לדעת שעליהם להישמר ולהיזהר מעבירות , אהרן בגין חטאם

אלא לפקח על מעשיהם , ואל להם לסמוך על כפרת עבודת הקודש במשכן
"תנותקופחשוב ללקח וזה !ולירוא מבוראם שימו , צבאות' כה אמר ה: 

שואל ומשיב
,מה הדין בימי ספירת העומר בהם נוהגים מקצת מנהגי האבלות:שאלה

כיצד יש לנהוג בעניין זה לגבי סעודות מצווה ?זמרכלישמיעת ולגבי ריקודים
וסיום מסכתהכנסת ספר תורה,בר מצווה, פדיון הבן, ברית מילה: כגון

כתבו, יתירותבשמחותלהרבותשלאהספירהבימישנהגוכיוון:תשובה
לאסוריש, מסגרת מקצת מנהגי האבלות בימים אלושבאחרוניםפוסקים הה

.זמרכליושמיעתנגינהלאסורישראל נהגווכן,רשותשלומחולותריקודים
, בבוקרבעומרד"לעדנמשכיםהאבלותנהגי אמנם מ, הספרדיםמנהגפי ל
.ולרקודלנגןמותר, יוחאיברשמעוןרביהילולתלכבוד, בעומרג"בלבלא

, יש מנהגים שונים לגבי הימים בהם נוהגים מקצת מנהגי אבלותלאשכנזים 
בחולולדעת כולם . כל אחד לפי מנהגו, לכן יש לאסור להם באותם ימים

.המועדבחוללשמוחשמצווהמפני, ולרקודלנגןנוהגיםפסחהמועד
הכנסת ספר ,בר מצווה, פדיון הבן, ברית מילה: לגבי סעודות מצווה ובהם

מותר לקיים סעודות מצווה ולשיר ולרקוד בהן כפי , וסיום מסכתתורה
פדיון הבן וסיום , מותר לערוך סעודות ברית מילה, לכן. שמקובל כל השנה

ומי שרגיל בסעודות אלו לרקוד ולהשמיע מוזיקה . מסכת בימי ספירת העומר
, לגבי הזמנת נגניםואפילו .מפני שזו שמחה של מצווה, רשאי–שמחה 

מותר להזמינם גם בימי , במקום שרגילים תמיד להזמינם לסעודות מצווה אלה
כיוון אבל מ, ואוסרים זאתיש מחמירים בזהאמנם . האבלות שבספירת העומר

אבל כאשר . הלכה כדברי המקילים, למנהג אבלותשמדובר בספק הנוגע 
.מוטב להימנע מלהזמינם בימים אלו, ממילא לא ברור שרגילים להזמין נגנים

, ניגונים וריקודים כמקובל, מותר להכניס ספר תורה לבית הכנסת בשירה
.מפני שאלו ריקודים וניגונים של מצווה

, ו הבן הגיע למצוותוכן הדין בסעודת בר מצווה שנערכת באותו היום שב
וכאשר לא ניתן לקיים את מסיבת . שמותר לקיימה כפי שרגילים בכל השנה

מותר לקיים את הסעודה בלא השמעת , בר המצווה ביום הגיעו למצוות
יוכלו ,זוסעודה סיים מסכת או סדר משניות בתחילת ואם יקבעו ל. מוזיקה

.להשמיע מוזיקה כפי שהם רגילים בכל שמחת בר מצווה

בין אדם לחבירו
או מעשיומחייבת להודיע לחוטא שמצווה )'זי'טויקרא י" (הוכח את עמיתך"

במהלך . ולנסות לשכנעו להיטיב את דרכיום נכונים אינדרך התנהגותו 
על המוכיח להיות מוכן לתגובה מביכה או מעליבה ובכל זאת עליו , התוכחה

גם אם נראה שיש .ונשנהלהמשיך בתוכחתו כל עוד המעשה האסור חוזר
בכל זאת עליו -שדבריו יתקבלו , או שאין כלל סיכויים, סיכוי קלוש ביותר

בו ידוע שהתוכחה תגרום לחוטא למעט מצב . להמשיך ולמחות על המעשה
.  יש להימנע מלהוכיחושאז –להגדיל יותר את הקלקול 

רעיון- מפניני הפרשה 
זה תלויבמה –זוכה או לא זוכה

שית מעלה צורך בהתבוננות אי" 'קורבתם לפי ה"מותם של שני בני אהרון ב
יצירה כל העולה שתכלית ' מדברי הנביא ישעיה בפרק מג. אמיתית ועמוקה

"האלוקית היא ווז, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו״: 
. להביא במעשיו ובפעולותיו לגילוי כבוד שמים-תכלית יצירתו של האדם 

עוד ״אין: אחרת אלא רקאין הוא רואה מציאות מתוך שכה לכך ואדם ז
כי הוא ":יודע שכל המציאות אינה אלא ציווי אלוקיו-) 'לה'דברים ד(מלבדו״ 

את קיומו אינו מרגיש פילו וא, )'ט, 'תהלים לג" (הוא ציווה ויעמוד, אמר ויהי
כאשר ":מתוךוכל אשר הוא עושה אינו אלא)'ז'שמות טז(״ונחנו מה״ : אלא

) שפת אמת(שנראה לו כדרוש לא מה שנראה לו כחשוב ולא מה-"'ציווה ה
״זה הדבר אשר ציוה : 'ן המילוי רצופעילותו לתוך כדי שכזה זוכה לכך אדם

)'ו' פרק ט(וירא אליכם כבוד ה׳״ : "מגיע למעלת-"ה׳ תעשו
, לעתים אצה לו הדרך, לגדולות נוצרשהוא מרגיששמתוך, לכךכה ולא זאדם 

ללו מתים ואנו נוהגין שררה מתי שני זקנים ה":ומחשבות מתעוררות אצלו
דרכים להתבטא ורוצה שעשייתו הוא מחפש ). 'י, 'ויקרא רבה כ" (על הציבור
אש כאילו , גדולהוהתלהבותואז ) 'רש״ר הירש ויקרא י(תתבלט ופעילותו 

:אז, מהעיןמתנעלופעילותו וכשנראה לו שעשייתו .בוערת בעצמותיו לפעול
ואינו " 'הזה הדבר אשר צוה"יבו משתכח מלו)'תהלים לג" (ה ויעמודיוהוא צ"

בי ובקר: "והתוצאה, "'יוה ה״אש זרה אשר לא צ: המניע שלו הואששם לב 
".אקדש ועל פני כל העם אכבד

מותם של שני בני אהרון אבל כאמור –בני אדם רבים פועלים במלוא המרץ 
?מה המניע–מעלה צורך בהתבוננות אמיתית ועמוקה" 'קורבתם לפי ה"ב



ברכות מכל הלב
.הי״ו לרגל נישואיהםוק'מיכאל פולישצומעיין מזל טוב וברכות מעומק הלב ל

.הי״ווק'פולישצומשפחת משפחת מיארה משפחותיהם כל בני להם ול
מלא, שתיזכו להקים בית לתפארת ישראל, יהי רצון מלפני אבינו שבשמים

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

ברכות מכל הלב
ורבקה חנה רחמים גלעד למעומק הלב וברכת מזל טוב חמות ברכות 

ו"ונתן יהודה היילרגל הולדת בנם משפחותיהםכל בני ו ול"הימורדכוביץ 
.  ה"הם אבינו עבריתו של אברעיתו בוהכנסתו ב

שמחה ונחת , עם כל יוצאי  חלציכם באושריחד לגדלו זכו ייהי רצון שת
.וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, לאהבת תורה ויראת שמים

פוסקים אחרוניםוע"שוי "ספירה עפמהלכות ספירת העומר ומנהגי ימי ה
רבותינו הראשונים נחלקו האם מצוות ספירת העומר היא מצווה אחת .ח

שבע שבתות תמימות "ו הכוונהוז, ארבעים ותשעה ימיםשנמשכת 
.כל לילה ולילה היא מצווה בפני עצמהה של ספירהאו ש, "תהיינה
.שכל ימי הספירה מצווה אחת הם,ע"פסק מרן בשולהלכה 

וגם ביום לא , אפילו לילה אחד,לא ספר ספירת העומרויד זהם שכח או א.ט
אלא ימשיך לספור , ברך על ספירת העומר בלילות שלאחר מכןיאל, ספר

)ילקוט יוסף מועדים(.בלי ברכה
יכול , מי שמסופק אם ספר בלילה הקודם וביום לא נזכר בספירת העומר.י

על ספק וסומכים , ספק ספיקאכאן משום שיש , לספור להבא בברכה
יש אומרים שגם בזמן הזה מצוות הספירה היא הואיל וספיקא לברך 

)ילקוט יוסף מועדים(.מהתורה
ואת מספר הימים מנה , הטועה בספירת העומר בספירת השבועות.יא

. העיקר להלכה שיכול להמשיך לספור מכאן ולהבא בברכה, נכון
א מבין יברך ויספור בלשון שהו, לה שהסופר ספירת העומריטוב לכתח.יב

בלשון הקודש יש אומרים שצריך לגבי ספירה ו, מה שמוציא בפיו
)ילקוט יוסף מועדים(.םיש חולקיולכתחילה להבין הספירה

העיקר להלכה שיכול , הימים מנה נכוןאתו, הטועה בספירת השבועות.יג
)ילקוט יוסף מועדים(.להמשיך לספור להבא בברכה

מקצת מנהגי ימי ספירת העומר
רק העומר ציין במנהגי האבלות בימי ספירת' ן תצגע סימ"מרן בשו.יד

למנהגי אבלות , אולם בפועל. את המנהג לא לישא אשה ולא להסתפר
. לעשות ריקודים ומחולותולא לשמוע כלי שיראלו נוסף גם המנהג לא 

פדיון הבן ,מילהברית :כגון,ם אלובשמחת מצוה הנעשית בזמנה בימי.טו
וע שירי קודש המלווים בכלי מותר לשמ, וכדומהבר מצווה סיום מסכת 

או בדרך , מותר להשמיע נעימה בתפילהכן ו. בכל שמחת מצוהונגינה
.בימים אלותמותרה"קבששירה בפה שהיא דרך תשבחות ל, לימודו

מתגלחים מסתפרים ולא קהילות יהודי תימן נהגו שבימות השבוע לא .טז
)ת פעולת צדיק"שו(.מתגלחים לכבוד שבתמסתפרים ווביום שישי 

ת הדירה וכן מותר לסייד א, בימי הספירה מותר לעבור לדירה חדשה.יז
.חדשיםרהיטיםבימים אלו לקנות כמו כן מותר , וכדומה

, מעיקר הדין מותר לברך שהחיינו בימים אלו על פרי חדש ובגד חדש.יח
לברך ו, בימים אלובגדים ותכשיטים חדשים לכן מותר לקנות וללבוש 

אולם גם לשיטתם מותר ללבוש , ויש נמנעים מכך" שהחיינו"עליהם 
.ברך עליו שהחיינולבשבת וחדש הבגד את ה

פינת העורך
:"לפני ה׳ תטהרו,כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם"

' ה. עצמנושאנחנו מטהרים יתברך מטהר אותנו ו' שה: שני סוגי טהרהיש 
אנו מטהרים ."ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם":יתברך מטהר אותנו

לשון שמהרב חרל״פכתב ? באה תחילהאיזו ."לפני ה׳ תטהרו":מנועצ
,יםטהורנהיה הקב״ה יעזור שאז, "״לפני ה׳ תטהרוקייםאם נשעולההפסוק

".טהר מסייעין אותויהבא ל". ם במסכת מנחות כטכמאמרל ב"וזו כוונת חז

'טעתשהניסןלחודש 'כאד"בס

33גליון מספרעשרים וחמששנה 
שמעון בוחניקל ידיעלאוריוצא

בישוב     חשמונאיםקהילה     רב

)קיץשעון (חשמונאים

18:57:כניסת השבת
19:56: יציאת השבת
20:31:זמן רבנו תם

שבת קודש
פרשת אחרי מות

סרו חג פסחאי

מפטירים 
"אלי' ויהי דבר ה"

)'א' יחזקאל כב(

הקדמה-ספירת העומר 
ם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם וספרת): "ויקרא כא טו(כתוב בתורה 

:) מנחות סה(ל "קבלו חז, "את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה
שהוא יום , הוא מחרת יום טוב הראשון של פסח" ממחרת השבת"שפירוש  

ז בניסן שעת "לכן מצוות עשה לספור ספירת העומר החל מליל ט, שבתון
, טרם נבנה בית המקדששבזמן הזה. שבעה שבועותסוף קצירת העומר עד 

נחלקו הפוסקים אם מצוות , ות קרבן העומרומצאנו יכולים לקיים את אין ו
שולחן ערוך שמצוות במרן פסק ו, ספירת העומר היא מהתורה או מדרבנן

. זכר למקדש, ספירת העומר בזמן הזה הינה מדרבנן
רך ומן הראוי היה לב, מצוות ספירת העומר היא מצווה הבאה משנה לשנה

, אין מברכים שהחיינו" מועדים בהלכה"י המובא בספר "עפ. עליה שהחיינו
והספירה , שאין בית המקדש קיים, מפני שבספירה כיום יש צד של עצבות

.א"ת הרשב"מקור דבריו בשו. היא ללא קורבן העומר

פרטי הלכות-ספירת העומר 
אמר נש, מישראל לספור ספירת העומר בעצמוואחד מצווה על כל אחד .א

ספירת בכוון לצאת מומכל מקום אדם ש.לשון רבים-"וספרתם לכם"
.ויש נוהגים כך לכתחילה, יצא ידי חובה, כוון להוציאוץ מ"שהו, ץ"הש

והקהל , מברך תחילה ומונה את העומרליח ציבור פשט המנהג שהש.ב
מפני , ואין בזה ברכה לבטלה, חוזרים אחריו ומברכים ומונים העומר

לא והציבור , םמכווין להוציא את הציבור ידי חובתאלשהשליח ציבור 
.אלא לברך בעצמם, ליח ציבורשהלצאת ידי חובה בברכת מכווין 

כןל, מדרבנןהיא לדעת פוסקים רבים מצוות ספירת העומר בזמן הזה .ג
נכון שישמיטו מהנוסח את " לשם יחוד"הנוהגים לומר לפני הספירה 

מצוות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה וספרתם "המילים 
"ובמקום זה לומר..." לכם הרינו באים לקיים מצוות ספירת העומר : 

מצוות "הנוהגים לומר בנוסח ומכל מקום ...". לעשות נחת רוח ליוצרנו
)ילקוט יוסף מועדים(.יש להם על מי לסמוך', ה וכועש

. מצוות עשה שהזמן גרמןככל , נשים פטורות ממצות ספירת העומר.ד
תספורנהי הסוד טוב שנשים לא "עפאך ,לא ברכהללספור יכולה אשה 

)מועדיםילקוט יוסף(. מנהג נשות אשכנז לספור בברכהו,ספירת העומר
מי ששכח לספור בתחילת , ת הכוכביםזמן ספירת העומר בלילה אחר צא.ה

נוהגים בקהילות ישראל שבימי יפה מנהג ו.הלילה יכול לספור כל הלילה
ותלמיד חכם שבקהל עומד , הספירה בין מנחה לערבית הקהל יושבים

א ווה, אגדה ומוסר עד שמגיע זמן הספירה, ודורש להם בדברי הלכה
)ילקוט יוסף מועדים(.בכלל מצווה גוררת מצווה

.אפילו בערב שבת לאחר קבלת שבת, אין לספור בברכה לפני השקיעה.ו
.ספק יום ספק לילה, "בין השמשות"זמן בציבור שסיימו תפילת ערבית

קיים חשש שחלק מן הציבור יבוא לידי , אם לא יספרו אזאולם במצב בו 
.יכולים לספור בברכה, שכחה ויפסידו את מצוות הספירה

ל על הפסוק "וסמכו זאת חז, כה להיות במעומדמצוות ספירת העומר צרי.ז
. "בקומה"אלא "בקמה"אל תקרי -" מהחל חרמש בקמה"



"ללה
 .

אליבא דהלכתאאסוקי שמעתתא
הלכה ומקורה–"שונה הלכות"

ה בתורהיציאה מבית הכנסת תוך כדי הקריא
אלוקיים שיעברו על עם תהליכים ושינויים מתאר ' הנביא ישעיהו בפרק א

ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך ":ישראל במהלך תשובתם
ציון במשפט : כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה

". יכלו' ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי ה: תפדה ושביה בצדקה
ה "בכל זאת הקבפושע גרוע מהחוטא ומילות שבביאור המבאר ם "המלבי

יש הבדל בין מעוה . ושבר פשעים וחטאים": יפרע משניהם יחדיו
והפושע והחוטא , המעוה כופר במצוה או במצוה. פושע וחוטא

והחוטא הוא , מודים בשניהם רק הפושע מורד באדוניו ופורק עול
ומופתי המעוה מנצח בטענות . מנוצח מתאותו לפי שעה ואינו מורד

והפושע אינו לא מנצח ולא . והחוטא מנוצח מן התאוה. השכל
לפי זה פושע גדול , מנוצח רק פורק עול והולך חפשי בשרירות לבו

, פ לפי זה שאומר ושבר פושעים וחטאים יהיה יחדיו"ויל. מחוטא
..."הגם שאלה הרעו מהם, שישוה שבר החטאים עם הפושעים

מקור בתלמוד 
פסוק זה על מי שיוצא מבית הכנסת דרשו . דף חבגמרא מסכת ברכות

אסור לאדם לצאת מבית הכנסת ולמדו ממנו ש. באמצע קריאת התורה
אדם שיוצא מבית –ונראה לבאר דרשה זו כך . בעוד ספר התורה פתוח

, הכנסת באמצע קריאת התורה מביע בזה שאינו רואה בתורה ערך עליון
מנם לפעמים יש צורך גדול א. דבר שעם הזמן יכול לגרום לו לחטוא

. לכן הגמרא מסייגת איסור זה ומתירה לצאת בין העולים לתורה, לצאת
: מאי דכתיב: אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי מנחם אמר רבי אמי"

רבי אבהו נפיק בין גברא . זה המניח ספר תורה ויוצא? יכלו' ועוזבי ה
."תיקו? בין פסוקא לפסוקא מהו: בעי רב פפא. לגברא

רבינו יונה 
מבהיר שלצאת התירו בין . ף במסכת ברכות ד"רבינו יונה על הרי

שאלת הגמרא ש, שםעוד כתב . אבל לדבר אסור עד סוף הקריאה, העולים
. המתורגמן מתרגםכשהכוונה היא לצאת , לגבי יציאה בין פסוק לפסוק

.יש לפושטו לחומרה, והיות ומדובר בנושא של תורהלא הוכרעעניין זה
פירוש מנהגם היה לתרגם כל פסוק . בין פסוק לפסוק מאי תיקו"

ופסוק כדי להבין לדלת עם הארץ ומיבעיא לן אם מותר לצאת 
בשעה שמתרגמים כמו שמותר לצאת בין גברא לגברא וסליקו 

:בתיקו והוי ליה תיקו דאורייתא ולחומרא

ם "רמב
שאסור לצאת כתב ''ט-' הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יבבם "רמבה

. אך מותר לצאת בין עולה לעולה, בתורההקריאה מבית הכנסת בשעת 
כיון שהתחיל הקורא לקרות בתורה אסור לספר אפילו בדבר "

ומותר לצאת , ואסור לצאת מן הכנסת בשעה שהקורא קורא...הלכה
...".בין איש לאיש

פסיקת הטור 
מא דברכות גרסינן בפרק ק"...: פסק כך להלכה' הטור בסימן קמו

יכלו זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח ויוצא ואפילו בין ' ועוזבי ה
..."פסוק לפסוק אסור לצאת אבל בין גברא לגברא שפיר דמי

ע"פסיקה להלכה בשו
שמותר , כלשון הגמרא' סעיף א' ע סימן קמו"וכן פסק מרן להלכה בשו

ספר תורה אסור לצאת ולהניח ": )בין גברא לגברא(את בין העולים לצ
".שפיר דמי, אבל בין גברא לגברא, כשהוא פתוח

' פרי חדש'
את סיומת , כתב שמפאת חומרת העניין' סעיף א' הפרי חדש בסימן קמו

לאסור לצאת בין , יש לפסוק לחומרה, לגבי יציאה בין שני פסוקים" תיקו"
והוסיף שבין העולים מותר לצאת מיד בסוף הקריאה ואין . שני פסוקים

. להמתין שהעולה יברך את הברכה שאחרי הקריאהצורך

' כף החיים'
הביא דעה חולקת על הפרי חדש ולדעתו ' ק ד"חיים בסאולם בספר כף ה

מסתברא ', כתב הפרי חדש אות א"...:אסור לצאת עד אחרי הברכה
שכיוון שהשלים הקריאה אף על פי שעדיין לא בירך ברכת אשר נתן 

חלק עליו וכתב דהך ברכה ' אבל במטה יהודה אות ב. יכול לצאת
..."יכלו' ועוזי ה: והוי בכלל, שייכא לקריאה וחשיבה כוותה

' משנה ברורה'
שהאיסור לצאת בזמן קריאת התורה , הדגיש' ק א"המשנה ברורה בס

ואפילו אם היוצא כבר , הוא גם אם אחרי שיצא נותרו שם עשרה אנשים
הוא רק , שההיתר לצאת בין העולים, כתב' ק ג"ובס. שמע קריאת התורה

. היא לצורך גדולוגם זה כשהיציאה, למי שכבר שמע את קריאת התורה

' ערוך השולחן'
כתב שאמנם באמצע הקריאה אין ' סעיף א' בספר ערוך השולחן סימן קמו

אולם בכל זאת יש מצבים שמותר לצאת , אפילו בשעת צורך גדול, לצאת
. אחרי שהאדם התעכב ככל יכולתו מלצאת, באמע הקריאה

' מחצית השקל'
גבי הם שיש נפקא מינא לבמקומות שלא נוהגים לתרגם כתב המגן אבר

–היא ואר שכוונתיב' ק א"ס' סימן קמובספר מחצית השקל . חג שבועות
אבל סיכם שכיום שנוהגים לומר ?קדמותאאומרים כשהאם מותר לצאת 

.  מותר לצאת בזמן שאומרים אותם, את האקדמות לפני קריאת התורה
ודם ולפי מנהגינו שאומרים אקדמות ק...ונפקא מינה בשבועות"

:בלאו הכי שרי, שמתחיל הכהן לברך ואין פותחים הספר כלל

' פסקי תשובות'
כתב שגם בין גברא לגברא אין ' אות א' בספר פסקי תשובות בסימן קמו

שאם האדם לא , עוד כתב שם. לצאת אלא אחרי גמר ברכה אחרונה
אין , וגם לא ישמע אחר כך במניין אחר, שמע עדיין את הקריאה התורה

ואם כבר שמע קריאת . לצאת אלא באונס גמור או דוחק גדולהיתר 
.יש מתירים לצאת אפילו בלא דוחק, התורה או ישמע אחר כך

וגם לא ישמע את התורהאם עדיין לא שמע קרי. ובין גברא לגברא
ואם . אין מותר אלא באונס גמור או דוחק גדול, כ במנין אחר"אח

שאין ) ג"סק(ב "ב המשנכת, כ"או ישמע אחאת התורהקריכבר שמע 
ואפילו נכנס באקראי כדי לחפש אדם , להתיר כי אם לצורך גדול

.אבל יש הכותבים שבזה יש להתיר אפילו בלא דוחק', אחד וכדו

'כף החיים'
כתב שכאשר אין לוי בבית הכנסת והכהן עולה ' ק ז"בספר כף החיים בס

, גברא לגבראבין "הדבא נחשב, למרות שמדובר באותו אדם, במקום לוי
כשאין לוי בבית הכנסת וקורא כהן , מסתברא לי": ומותר לצאת שם

דהא דקאמר בין גברא , דבין גברא לגברא הוא, דמותר לצאת, עצמו
...".דאז הוי הפסק, לגברא

ת בצל החכמה "שו
כתב שאם נמצאה טעות בספר תורה ' ל-' ת בצל החכמה חלק ה"בשו

שמותר לצאת בזמן , תבר לומרמס, המחייבת להביא ספר תורה אחר
מפני , א מתחלף העולה לתורהשלאפילו , שמביאים ספר תורה אחר

.שעיקר ההיתר בין גברא לגברא הוא מפני שאז אין הספר תורה פתוח

'ילקוט יוסף'
כתב שהיוצא ' ג-' בספר ילקוט יוסף בהלכות קריאת התורה בסימן קמו

, ים את הקריאה שהפסידלא חייב להשל, מבית הכנסת בין גברא לגברא
.מפני שחובת קריאת התורה היא חובת הציבור ולא היחיד

אינו חייב , אף שהפסיד חלק מהקריאה, וכיון שהוצרך לצאת"...
, לילך לבית כנסת אחר לשמוע את מה שחיסר בקריאת הפרשה

. "שקריאת ספר תורה חובת צבור היא ולא חובת יחיד



עבודת הכהן הגדול ביום הכפורים
בתוך המשכן היה מקום מיוחד שבו היה מונח ארון הקודש ובתוכו שני 

, ואסור היה לכל אדם" קודש הקדשים"מקום זה נקרא . לוחות הברית

.אפילו אם הוא כהן פשוט להיכנס לתוכו אף פעם

ביום , הכהן הגדול נכנס לשם פעמיים וביום אחד בשנה בלבדרק

.כדי לכפר על חטאי בני ישראל, הכפורים

באותה שעה שנכנס אהרן הכהן הגדול לקודש הקודשים חלקו לו כבוד 

על . ואפילו השטן המקטרג לא העז לדבר רעות על ישראל, גם המלאכים

הקדשים ביום כשנכנס אהרן לקודש . 'ארון הקודש היה חקוק שם ה

שמח כי היה זה , הכפורים וראה על אור לבן זוהר בוקע מארון הקודש

. לא כועס על העם' אור זה רמז לאהרון הכהן שה. סימן טוב לישראל

הצטער כי זה היה סימן רע , וכשראה אהרן אור אדום בוקע ממנו

', אז היה אהרן צועק אל ה. כועס עליהם כי חטאו' רמז שה, לישראל

, וכל ישראל היו מצטרפים אליו, מבקש ממנו שיסלח לעם ישראלמתפלל ו

.היה סולח והאור נהפך ללבן' עד שה

מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
אחרי שהכהן הגדול הקריב את שני שעירי , יום הכפורים-ביום הקדוש 

כדי לכפר לכל בני ישראל על חטאיהם אחד בבית המקדש ובשני , העיזים

ואחרי שחזרו ישראל בתשובה וקבלו עליהם על , ברשנשלח לעזאזל למד

ואפילו המלאך הרע שתמיד מכריז על חטאי ', סלח להם ה, תורה ומצווה

.נאלץ להודות שאין עם כמו עם ישראל', העם לפני ה

בני עם אחד יש לך בארץ שדומים הם , אדון העולמים: "'כך אמר לפני ה

גם בני אומה זו ו, הםהמלאכים יחפים. ביום אחד בשנה למלאכי השרת

מלאכי השרת עומדים תמיד ומהללים את . עומדים יחפים ביום הכפורים

. גם בני ישראל עומדים על רגליהם ביום הכפורים ומתפללים אליך, שמך

גם בני ישראל נקיים ". מלאכי השרת נקיים מעוון ושלום ואחווה ביניהם

".מעוון ושלום שורר ביניהם

על של המלאך המקטרגהטובה את עדותו ואדוש ברוך השומע היה הק

ביום הכפורים הםסולח למתמלא באהבה לעמו ומיד היה , בני ישראל

.וכותב אותם בספר חיים טובים

אחרי מותפרשת 

)חלקן מאוצרות התורה('עד ג' כיתות אלותשאל
?יזה כהן מבצע את העבודה במקדש ביום הכיפוריםא.1

.שנה והוא נשוי25כל כהן מעל גיל . ב.  הכהן שנחשב לצדיק מכולם. א

.הכהן המבוגר ביותר. ד.       רק הכהן הגדול. ג

?לבש הכהן הגדול כאשר נכנס לקודש הקודשיםאיזה סוג בגדים.2

.     בגדים רגילים שהביא מהבית. ב.                בגדים מהודרים מזהב. א

.ובנוסף לבש גם את הציץ, בגדי הלבן. ד.                     בגדי הלבן. ג

?באיזה צבע היה האור הבוקע מארון הקודש סימן טוב לישראל.3

.צבע ירוק. ד.    צבע לבן. ג.  צבע אדום. ב.    צבע זהב. א

?נדרשו לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפוריםעיזיםכמה שעירי.4

.  שלושה שעירי עיזים. ב.שני שעירי עיזים. א

.עיזים אחדשעיר . ד.        אחד לכל שבט, שנים עשר שעירי עיזים. ג

'עד ח'דכיתות י "י רש"עפשאלות 
?כמה פעמים הכהן הגדול היה טובל ביום הכיפורים".5

.    שלשה אבותכנגד, שלש פעמים. ב.בבוקר ובין הערביים,פעמיים. א

.פעם אחת לפני סדר העבודה. ד.םגדית בהחלפבכל , פעמיםחמש. ג

)המשך(' עד ח'דכיתות י "י רש"עפשאלות 
?על מי היה מכפר) פרק ..." (וכפר על הקודש מטומאות בני ישראל".6

.במזיד, מי שנכנס למקדש טמא. ב.     בשוגג, מי שנכנס למקדש טמא. א

.ף תשובה לא נכונהא. ד.בשוגג או במזידמי שנכנס למקדש טמא . ג

ֶהם".7 ה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ?למה הכוונה וחי בהם) 'פרק יח("ֲאׁשֶ

.יאריך ימים בעולם הזה. ב.התורה היא דרך החיים נכונה ובריאה.א

.לחיי עולם בעולם הזה ובעולם הבא.ד.                לחיי העולם הבא. ג

א ֲעֹונוֹ ".8 רֹו לֹא ִיְרָחץ ְוָנׂשָ ס ּוְבׂשָ ?מהו עונשו) 'פרק יז("ְוִאם לֹא ְיַכּבֵ

. על שניהם מלקות. ב.    מלקותו על רחיצת גופו כרת ועל כבוס בגדי.א

.על שניהם כרת. ד.ו כרתועל כבוס בגדימלקות על רחיצת גופו . ג

' חעד ' דת כיתו-ם"פירוש הרשבי "פה עאלש
?לפי הפשט מה הכוונה המדברה)'טז("לשלח אותו לעזאזל המדברה".9

.       לשלחו לחופשי במדבר. ב.לצוק שנמצא במדבר ומשם מדרדרים אותו. א

.שם המקום ממנו הושלך השעיר החי.ד. להרחיקו מסביבות בית המקדש. ג

'ו ח' זכיתות פירוש האיבן עזרא י "עפה שאל
ן ְלַהֲעִביר ַלּמֶֹלְך".10 לֹא־ִתּתֵ ְרֲעָך ?"למולך"למה הכוונה ) 'יחפרק (..."ִמזַּ

.שם של צלם. ב. בה מעבירים את הבן בין שני מדורות אש, עבודה זרה. א

.נכונות' בו' א. ד.עבודה זרה בה נותנים את הבן הבכור למלך. ג
:הםתזריעפרשת התשובות הנכונות
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