
'חשיבותו של בית שיש בו מידות טובות'
  מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

נתקנא  משה,  עם  לחלוק  קרח  ראה  מה  א(  יח,  )במ"ר  רז"ל:  דרשו 
בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, אמר קרח: אחי אבא ארבעה היו, 
עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, עמרם נטל הבכורה ושני בניו נטלו 
גדולה: אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני 
שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מינה את הנשיאות ע"י אחיו 

הקטן מכלן ?  הריני חולק עליו ומבטל את דבריו. עכ"ל.

נדחה,  וקורח  עוזיאל  בן  אליצפן  נבחר  באמת  מדוע  לשאול,  ויש 
למרות שבצדק היה קודם בסדר הקדימה?

פרק  ]ויקרא  בחיי בפרשת שמיני  רבינו  ע"פ מש"כ  ונלע"ד לבאר 
י,ד[ וז"ל: "בני עזיאל דוד אהרן". פירש רש"י ז"ל: עזיאל אחי עמרם 
היה, שנאמר: )שמות ו, יח( "ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל". 
ומה בא הרב ז"ל ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שעזיאל אחי עמרם 
היה? - אלא צריך פירוש לפירושו, כי לכך הזכיר "דוד אהרן" לבאר 
שהיו עזיאל ואהרן דומים במעשיהם זה לזה, והקיש עזיאל לאהרן, 
שלום  אוהב  היה  עזיאל  כך   - שלום  ורודף  שלום  אוהב  אהרן  מה 
ורודף שלום, ולא הוצרך הרב ז"ל לפרש כי עזיאל אחי עמרם היה 

אלא בשביל "דוד אהרן". עכ"ל.

כדי  אהרון  דוד  היה  שעוזיאל  הדגישה  שהתורה  למדנו  ומדבריו 
כאהרון.  טובות  מדות  בעל  שהיה  עוזיאל  של  אישיותו  על  שנדע 
ולמה אנו צריכים לדעת זאת?   אלא נראה שהוא כדי ללמד שבנו 
אליצפן גדל בבית של מדות טובות, וזו הסיבה שדוקא הוא נבחר 

להיות נשיא שבט ולא קורח שהיה מושחת במדותיו ודעותיו!

לקבל  הראוי  הוא  מי  לנו  מדגישה  שהתורה  לפרש  נלע"ד  ובזה 
גדולה וכבוד, דוקא זה שמדותיו הטובות מכוונות את מעשיו ולא 

בעלי המדות הרעות. 

צא וראה מה שכתב התנא במשנה באבות "הקנאה והתאוה והכבוד 
שבדרון  שלום  מהרב  ושמעתי  מהעולם",  האדם  את  מוציאות 
הגדול  האדם  את  שאף  לומר  בא  הידיעה  בה"א  שהשימוש  זצ"ל, 
יכולות המדות הרעות הנ"ל להוציא, ולא רק מעוה"ז אלא  ביותר 

מ"העולם" כלומר העוה"ב.

ובפרשיות אלו אנו רואים כיצד הקנאה של קורח הוציאתו מהעולם, 
והתאוה של העם המתאוים בקברות התאוה, והכבוד של המרגלים, 
כאמור בשם הזוה"ק שחששו שלא יהיו נשיאים בא"י, הוציאו אותם 

מהעולם.

של  טובות,  מדות  של  בבית  ילדים  לגדל  חשוב  כמה  נלמד  ומזה 
חשיבה על הזולת ובקשת  השלום, כי ילד שגדל בבית כזה – ירוו 

הוריו ממנו נחת.                        
         שבת שלום !

'חכמות נשים בנתה ביתה'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

 העלון מוקדש: להצלחת:  איתי בן אוסנת הי"ו. 
ציון בן אסתר הי"ו. וכן נדב גור אריה בן מעיין מלכה 

הי"ו.  ולמשפחת קלימיאן היקרה הי"ו. 
ולרפואת: תמר בת מלכה הי"ו. 

ולהצלחת: משפחת משה היקרה הי"ו.
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שהם  בטענה  ואהרן  משה  על  שקמו  ועדתו  קרח  בסיפור  פותחת  פרשתנו 
והללו  לצידם  הללו  ישראל,  בעם  ופילוג  קרע  נוצר  וכך  ישראל,  קהל  על  "מתנשאים" 
חיים. ועדתו  קרח  את  ובלעה  פיה  את  האדמה  שפתחה  הטראגי  סופם  עד  לצידם, 
בגמ'  )עיין  לכך,  קרח  את  הביא  ומה  זו,  קשה  למחלוקת  השורש  את  מוצאים  אנו  רבותינו  בדברי 
סנהדרין דף קי ע"א, ובמדרשים, ובספר מעם לועז פ"א(, וכך מובא, בשעה שהודיע משה לישראל מצות ציצית, 

בישיבתו  היום  היה  חידוש  איזה  אשתו  אותו  שאלה  נכנס  וכאשר  לביתו,  קרח  חזר  יום  אותו 
תכלת.  עם  ציצית  מצות  היא  היום,  אותנו  צווה  חדשה  מצוה  קרח  לה  אמר  רבינו?  משה  של 

אמרה לו אשתו מצוה זו של תכלת מה היא? אמר לה קרח כך אמר לנו בשם השי"ת שיש 
של  ואחד  לבן  של  חוטים  שלשה  כנפות  ארבע  של  הבגד  כנפות  מדי  בגד  בכל  ציצית  להטיל 
ואומר  חדש  בדבר  אליכם  בא  הוא  יום  שכל  זה  עמכם  עושה  צחוק  אשתו  לו  אמרה  תכלת. 
האנשים  ולכל  עכשיו  לך  אעשה  הדברים,  אומר  מעצמו  אלא  זה  אין  הקב"ה,  לו  צוה  שכך 
חייבת  אם  כזו  בטלית  הדין  מה  לו  ותאמר  משה  בפני  ותלכו  תכלת  שכולן  טליתות  שעמך 
מלבו. בדה  לכם  הדברים שאמר  שכל  תדע  ומשם  אותך,  שיענה  מה  ותראה  לאו?  אם  בציצית 
וכך נטל כל הגדולה לעצמו שהוא המליך את אחיו עשה כהן גדול, ולבני אחיו עשה סגני כהונה, הוא 
אומר התרומה לכהן הבכור לכהן בעוד שאתם הלויים אינם נוטלים אלא מעשר וזהו, ועל כל זה עשה 
עמכם צחוק שנטל את הלויים וגילח כל שערה שבראשכם שכך אמר שצווה אותו השי"ת והעבירו 
תער על כל בשרם, וכן אמר שצווה אותו השי"ת להניף את הלווים תנופה שנטל כל אחד ואחד מן 
הלוים והיה מנענע אותם כלולב לכל רוחות העולם, וכל זה בוודאי עשה כדי לעשות אתכם ללעג 
ולקלס, אמר לה קרח לא יתכן שעשה כן כדי לצחוק עלינו הרי הוא עצמו עשה כן שגילח את שערו 
כפי שעשינו... אמרה לו אשתו מזה שאף הוא התגלח אין להביא ראיה שמאחר שנטל כל הגדולה 
לעצמו אמר תמות נפשי עם פלשתים אמר אעשה ממני צחוק קצת ובלבד שאעשה כולם ללעג ולקלס.

הבעירה  שאשתו  משום  למה?  זאת  וכל  קרח",  "פרשת  לה  נוצרה  לצערנו  וכך 
ישראל. בעם  מחנות  שתי  ליצור  הצליחה  וכך  המחלוקת,  אש  את  בליבו 
אמר  כבר  כולו,  הבית  ועל  הבעל  על  השפעתה  וכח  לאשה,  שיש  העצום  כוחה  על 
תהרסנו'.  בידיה  ואולת  ביתה,  בנתה  נשים  'חכמות  פ"א(  פי"ד  )משלי  ע"ה,  המלך  שלמה 
ח"ו. ביתה  את  להחריב  ובכוחה  ביתה,  את  לבנות  חכמה  ע"י  האשה  של  בכוחה 

ובגמ' )סנהדרין שם(, דרשו על כך, חכמות נשים בנתה ביתה - זו אשתו של און בן פלת, ואולת בידה 
זו אשתו של קרח. שהרי און בן פלת היה מהחשובים שבעדת קרח, וכמו שפותחת  תהרסנה - 
ניצל  ועדתו  קרח  שנספו  אך  משה...  לפני  ויקומו  וכו'  פלת  בן  ואון  וכו'  קרח  ויקח  הפרשה 
עמהם?  להתחבר  רוצה  אתה  מה  לשום  אשתו,  לו  שאמרה  הגמ'  מספרת  ומדוע?  פלת,  בו  און 
בזה  לך שום תועלת  ונמצא שאין  ואם קרח הרב אתה תלמידו...  אם משה הרב אתה תלמידו 
שאתה מתערב בריב למען אחרים. אמר לה און בן פלת, וכי מה אעשה והרי כבר הייתי בעצתם 
ונשבעתי שלא אפרוש מהם ואהיה עמהם יחד אמרה לו אשתו אני אעשה תחבולה להצילך שלא 
יודעת אני שכל העדה כולם קדושים,  ובזה תהיה נקי מן השבועה כי  יבואו כלל לקרוא אותך 
בחידושי המהרש"א שם,  )עי'  לישון  אותו  והשכיבה  עד שנשתכר  בעלה  את  והשקתה  האכילה  והיא 
לועז( אחר  בילקוט מעם  וכן משמע  להם,  נקי משבועתו שנשבע  לישון, שיהיה  והלך  אותו  שביאר הטעם שהשקתה 
לבעלה  לקרוא  וכשבאו  ראשה  לסרוק  והתחילה  שערותיה  וסתרה  הפתח  ליד  היא  ישבה  כך 
משראו אותה יושבת וסורקת שערה ברחו כולם, ובין כך נבלעו קרח ועדתו ואון בן פלת ניצול. 

כדי להרוס חלילה בית אשה לא צריכה הרבה, מספיק שהיא איננה משגיחה על הילדים וסומכת 
על הבעל שהוא יהיה המחנך בבית, והיא מתעלמת מבעיות הבית, זה מתכון בעייתי להרס הבית 
בידה מצד העדר  ביתה  "והאשה האולת תהרוס  וזה לשונו,  וכמו שפירש הרלב"ג שם,  חלילה, 
לדאוג  הבית.  בבעיות  לבקרים  חדשים  לטפל  שדואגת  אישה  שני  מצד  מהבית..."  השגחתה 
שבעלה לא ידרוך במקום אלא יתקדם ברוחניות, על ידי כך היא בונה את ביתה, בית חזק ואמיץ.

את  אלוקים  ה'  "ויבן  הפסוק  מן  רבותינו  וכמו שדרשו  האיש,  מן  יתירה  בבינה  ניחנה  האישה 
הצלע", ויבן – לשון בינה.  מה היא בעצם בינה? בינה היא מלשון התבוננות, יכולת לראות "בין 
ולהסיק מהם מסקנות מבלי  ובין הנסתר, בעצם: היכולת להתבונן בדברים-  בין הנגלה  לבין", 
בנייה.  מלשון  היא  בנוסף  התבוננות  דבר.  מתוך  דבר  הבנת  יכולת  במפורש.  הדברים  שיאמרו 
בינה-בניין. אם האשה בונה, בכוחה להחליט מה יהיה טיב וחוזק הבניין, הוא יכול להיות בניין 
יציב-אשר סופו להרס חלילה.  ובלתי  בניין חלש  גם להיות  יכול  בניין עדי עד. או הוא  איתן. 
אותם נשים כאשר הגברים במצרים הגיעו לכלל ייאוש ולא רצו כבר להביא ילדים לעולם, כי 
להיגאל. ישראל  עם  בזכותן  זכה  וכך  הגברים  את  שכנעו  הם  למים,  זורקם  ממילא  פרעה  הרי 
השלימה  הגאולה  ואת  שלה,  הבית  של  הפרטית  הגאולה  הגאולה,  את  להביא  בכוחה  אישה 
ונסיים  להיפך.  חלילה  או  לבנות  לה.  שניתנו  בכלים  תשמש  כיצד  תלוי  רק  ישראל.  עם  של 
שלום! שבת  להיגאל!  אנו  עתידין  ובזכותן  נגאלנו,  בזכותן  השלימה.  לגאולה  בתפילה 

,
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ְוֹלא ִיְהֶיה ְכקַֹרח ְוַכֲעָדתֹו )במדבר פרק יז(.
המחזיק במחלוקת עובר בלאו | "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם")במדבר ט"ז(, אמר ריש לקיש: מכאן 
שאין מחזיקין במחלוקת, דאמר רב: כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר )במדבר י"ז( "ולא יהיה 
ח'( מנאוהו  סי'  גם  ועי'  קל״ב,  קנ״ו( וסמ״ק)סי'  וסמ"ג )ל״ת  א(. הבה"ג  עמוד  קי  דף  וכעדתו". )סנהדרין  כקרח 
יונה בספרו שערי תשוו רבינו  בלאו וכן דעת  עובר  ,במנין המצוות שלהם שהמחזיק במחלוקת 
בה )אות נז(. אבל דעת הרמב״ן בהשגותיו על ספר המצות )שורש ח' ובמנין הל"ת שבסוף סה"מ(, דלאו זה הוא 
רק בחולק על הכהונה, ולא בכל מחלוקת.ולהרמב״ם )שם ובל"ת מ"ה(, אינו אלא אסמכתא בעלמא. 

הנפש  הגוף,  המכלה  במחלוקת,  נפשותיכם  את  תשקצו  אל   | מפניה  ונוסו  המחלוקת  שנאו את 
ומשפחות  נפחתו,  ]שרים[  ופחות  שהשחירו,  גדולות  לֵבנים  ראיתי  עוד.  נשאר  ומה  והממון, 

ואנ ויחידים נפסדו,  וקבוצות נפרדו,  ועיירות גדולות נתערערו,  ונספו, ושרים הורדו מגדולתם, 
ני "נביאים  הרמב"ם:  וממשיך  המחלוקת".  בסיבת  והתבזו,  נקלו  ונכבדים  אבדו,  אמונה  ושי 

לתכליתה,  הגיעו  ולא  המחלוקת,  רעת  לספר  והוסיפו  חיפשו  ופילוסופים  חכמו,  וחכמים  באו, 
בשר שאר  כל  אם  וגם  ורעיה.  וגואליה  אוהביה  מכל  והתרחקו  מפניה,  ונוסו  אותה  ׂשנאו  ולכן 

אברהם(. רבי  לבנו  בצוואתו  חטאתם" )הרמב"ם  בכל  תספו  פן  מקרבתם,  ורחקו  התנכרו  מדנים,  אוהב  כם 

עוו אין  מעלה  של  דין  שבית  המחלוקת,  היא  קשה  כמה  ברכיה  רבי  אמר   | המחלוקת  רעת 
תי קורח  של  ובמחלוקת  ומעלה,  שנים  מי"ג  מטה  של  דין  ובית  ומעלה,  שנה  מכ'  אלא  ונשין 

סופו  בבית-  מחלוקת  חז"ל:  קורח(. ואמרו  רבה  תחתית )מדרש  בשאול  נבלעו  יומן  בני  נוקות 
בעיר.  דמים  –שפיכות  בעיר  מחלוקת  להתפזר,  סופו   – הכנסת  בבית  מחלוקת  להיחרב, 
ז(. פרק  ארץ  דרך  למות )מסכת  סופן   – מחלוקת  וביניהם  אחת  בעיר  חכמים  תלמידי  שני 

מחלוקת לשם שמים | בעוונתינו הרבים בכל מחלוקת מפתה היצר הרע ואומר שהוא 'לשם שמים', 
לך  אין  דבר,  של  כללו  רבים.  דברים  וכהנה  רמה  זרוע  ולשבור  בוגדים  להכניע  גדולה  ולמצוה 
מחלוקת שאין יצה״ר מפתה ואומר שהכוונה היא "לשם שמים", רק א"כ במה יודע איפה האמת 
אם היא באמת לשם שמים או לא? בזאת יוודע, אם בעלי המחלוקת זולת הדבר שמתווכחים בו 
הם אוהבים גמורים בלב ובנפש, אות היא שמחלוקתם לשם שמים. אבל אם הם  אויבים ונוטרים 
שנאה זה לזה על ידי המחלוקת, זהו 'שלא לשם שמים', ויתייצב השטן בתוכם. וזהו הסימן שמסרו 
לנו חכמי המשנה שהיא לשם שמים, אמרו 'כמחלוקת שמאי והלל', שאהבו זה את זה וכבדו זה 
את זה, זהו אות שמחלוקתם לשם שמים. אבל במחלוקת 'קורח ועדתו', שהיו נוטרים איבה ושנאה 
ח״ב        ותומים,  אורים  לבעל  דבש  שמים'  )יערות  לשם  'שלא  זהו  באבנים,  ע"ה  רבינו  למשה  סקלוהו  וכמעט 
דרוש       ח׳      ד״ה    ובזה(.                                                                                                                                                              

והוא  להתכעס,  או  מחלוקת,  לעורר  מאד  אסור  השבת  יום   | השבת  ביום  ממחלוקת  זהירות 
לכבוד  ואחוה  ואהבה  שלום  רוב  צריך  ביתו  בני  עם  ובפרט  בחול,  מהעושה  כפלים  חמור  חטא 
וזוהי  ביתו".  בני  עם  בו  יריב  שלא  השבת,  מכבוד  קנ"ב)."והוא  ס"ד,  להחיד״א  באצבע  השכינה )מורה 
עבירה  השבת  ביום  כעס  שמראה  תת"ע(. ומי  חסידים,  שלום’ )יעלזו  'שבת  לומר:  שרגילים  הסיבה 
מושבתיכם  בכל  אש  תבערו  ע"א( 'לא  פ"ה  דף  מ"ח  תקון  זהר  סימנים )תקוני  נתנו  וכבר  היא,  כפולה 
גדולה  בזהירות  בזה  נזהר  ויהיה  הכעס.  וחימום  המחלוקת  אש  ג(, והוא  לה,  השבת' )שמות  ביום 
וגו'. )של"ה מסכת שבת פרק נר מצוה(. 'לא תבערו אש'  וזהו  מחצות ערב שבת ואילך שהוא ל"א שעות, 

יחדיו', על אחת כמה  ינצו אנשים  'כי  ואם רבה רעת המחלוקת   | זהירות ממחלוקת בתוך ביתו 
וכמה רעה כפולה ומכפלת כי יהיה ריב בין איש לאשתו. וידוע כמה שקדו חכמים וכמה תקנות 
עשו מפני דרכי שלום, ובפרט מפני 'שלום הבית'. ושמו של הקדוש ברוך הוא, שנכתב בקדושה, 
בשביל  שיסבול  האדם  צריך  כמה  נלמד  וממנו  לאשתו',  איש  בין  'שלום  לתן  כדי  למחקו  התיר 

ויגער בהשטן, ואל יח ושלום הבית. ולעולם כשיש דברי ריבות, מן הגדול צריך שיבוא השכל 
זיק במחלוקת, אלא יהא 'אוהב שלום ורודף שלום', כל שכן בין איש לאשתו, שדעתן של נשים 
קלות, וחובה מוטלת על האיש, שהוא בר דעת, למחול על עלבונו ולהשפיל עצמו לכבוד קונו, 
ולרדוף שלום בכל כוחו, כי רבה רעת המחלוקת בתוך הבית, שגורם רעה לעצמו ולזרעו אחריו. 
מחלוקת(. ערך  יועץ  הלב:  )פלא  שנואת  בני  מריבה,  בני  בניו  שיהיו  שגורם  זרעו,  את  לפוגם  לו  ואוי 

גודל מעלת המשכין שלום| ומה שאמרו )אבות פ״א מי״ב( "הוי מתלמידיו של אהרון" לפי שאומנותו של 
אהרן שהיה מתבטל מתלמודו והולך לשים שלום במקומו, ורודף שלום למקום אחר כשהיה שומע 
שיש מחלוקת. וכן היה פה בצפת הרב יוסף סאראגוסי רבו של הרדב״ז שהיה משים שלום תמיד בין 
אדם לחבירו, ובין איש לאשתו אפילו בין הגויים וזכה לראות את אליהו הנביא. ובמקום שראהו קרוב 
לציון התנא רבי יהודהו בר אלעי שם חצב לו קבר )חרדים פ״ח. ועי׳ שם הגדולים להחיד״א ערך ר׳ יוסף סאראגוסי(.
הלו יודע  שהוא  חכם  זה  יהרסנה"  תרומות  ל( "ואיש  פרשה  משפטים  פרשת  רבה  )שמות  רז"ל אמרו   וכן 
להן  אומר  והוא  ביניהן  דין  שיעשה  אצלו  הולכין  ואלמנה  ויתום  ואגדות,  ומדרשות  כות 
העולם. את  החרבת  כאלו  עליך  אני  מעלה  האלהים  לו  ואמר  פנוי,  איני  במשנתי  אני  עסוק 

מאה  לגיל  הלוי'   ה'שבט  בעל  זצ"ל  וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגאון  כשהגיע  רב |  מעשה 
האורח  ביקש  השיחה  במהלך  ביקור,  אצלו  לערוך  לאומי'  ה'ביטוח  מנהל  החליט  ואחד, 
רוצה  הנך  "אם  זצ"ל  וואזנר  הגר"ש  לו  השיב  ימים?  לאריכות  זכה  במה  לדעת  ממארחו 
שלי". שאינה  במחלוקת  התערבתי  לא  שמעולם  לך  תדע  ימים,  הארכתי  במה  לדעת 
וואז הגר"ש  עם  בחתונה  שהיתי  אחת  "פעם  שליט"א:  זילברשטיין  הגר"י  כך  על  והעיד 
והשב הרעשים,  לסיבת  אותי  שאל  הוא  האולם,  מפינות  באחד  רעשים  והנה שמעתי  זצ"ל.  ונר 

תי שמתווכחים אודות מחלוקת מסוימת, אמר לי: "אם כן אני עוזב את המקום מיד" וכך עשה.

שאלה: בסיום השיעור בין מנחה לערבית נוהגים לומר קדיש 
האם בתחילת ערבית יש לומר שוב חצי קדיש או לומר מיד ה' 

צבאות והוא רחום וברכו.

תשובה: אפשר לומר חצי קדיש כתפילה רגילה ואין בזה בעיה 
של ריבוי בקדישים לחינם. ואם רוצים לדלג על הקדיש רשאים.

ביאורים: בערוה"ש בסי' נה' סעי' ג' מביא את החסיד דבר 
שמואל בתשו' סי' קפ"ג הובא בבאה"ט סק"א שכתב המרבים 

באמירת הקדישים כו' מתישים כח קדושת ה' הגדול והנורא וכו'. 
וכתב הבא"ח בשנה א' פרשת ויחי סעי' ט' כשם שצריך להיזהר 

מברכה שאינה צריכה כך יזהר שלא להרבות בקדישים, מיהו 
אם למד תורה שבכתב ורוצה לומר קדיש יהא שלמא ואח"כ 

למד תורה שבע"פ ואומר קדיש על ישראל או להפך לית לן בה 
שאין בזה מרבה בקדישים ולכך נוהגים פה עירינו לומר כל יום 
אחר קביעות תורה שבעל פה קדיש על ישראל ואח"כ לומדים 

תהלים ואומרים קדיש יהא שלמא וכן עושים בליל חג השבועות 
והושענא רבה. ולענייננו לגבי קדיש של ערבית מרן הגרע"י נהג 
לומר השם צבאות והוא רחום ללא קדיש כשהיה קדיש לפני כן 

לאחר הדרשה, ולכן הנוהגים כן יש להם על מה לסמוך והנוהגים 
לומר קדיש אין בזה חשש של ריבוי בקדישים כיון שכך נהוג ויש 

קדיש מיוחד לערבית.

שאלה: האם בתפילת ערבית בסיום העמידה חייב לעמוד במקום 
קדיש. התחיל  ציבור  שהשליח  לפני  רגליו  לעקור  שאפשר  או 

תשובה: לספרדים רשאי אדם לעקור רגליו בערבית לפני 
שהשליח ציבור התחיל יהי שם וקדיש שלאחר העמידה. 

ולאשכנזים ימתין עד שהשליח ציבור יתחיל קדיש והמיקל 
להמתין רק זמן כדי הילוך ארבע אמות יש לו על מי לסמוך. 

ביאורים: בשו"ע בסי' קכג' סעי' ב' כתב במקום שכלו שלש 
פסיעות יעמוד ולא יחזור למקומו עד שיגיע שליח ציבור 

לקדושה ולפחות עד שיתחיל שליח צבור להתפלל בקול רם. 
וכל זה בשחרית ומנחה שיש חזרת העמידה אבל בערבית נחלקו 
בזה שדעת הלי"ש תפילה עמ' קסח' שימתין עד שהשליח ציבור 

יתחיל קדיש ויש שממתינים עד לאחר קדיש כדי שלא לפסוע 
באמצע קדיש. ולדעת מרן הגרע"י הביאו בספר אוצרות ההלכה 

ב' עמ' 158 עדות מהרב פנחסי שמרן היה יושב לפני קדיש 
תתקבל ולא מחמת חולשה, וראיה שבשחרית לא היה מיקל בזה 
וגם דעת הגר"מ מאזוז כן. ועיין בשו"ת רבבות אפרים ח"א סי' 

קעו' שכתב להמתין שיעור הילוך ארבע אמות ודי  בזה.

שאלה: אמר קריאת שמע שעל המיטה ולא אמרה בערבית 
בזמנה האם יצא ידי חובה מהתורה.

תשובה: אם מכוין לצאת בה קיים המצוה מהתורה.

ביאורים: בשו"ע בסי' רלט' סעי' א' כתב קורא על מטתו פרשה 
ראשונה של שמע ומברך המפיל חבלי שינה על עיני וכו'. וכתב 

המג"א בסי' רלה' ס"ק ב' לגבי ק"ש של ערבית מי שהתפלל 
מבעו"י שלא יסמוך על ק"ש שעל מטתו חדא מפני שקורא אותה 
אחר אכילה ושתיה וק"ש של חובה צריך לקרותה לכתחלה לפני 
אכילה ועוד שאינו מכוין לצאת בה. וכ"כ המ"ב בסי' רלט' ס"ק 

א' שאם התפלל ערבית מבעוד יום צריך לקרות כל הפרשיות 
ויכוין לצאת בהן המצות עשה של ק"ש וגם המצוה של זכירת 

יציאת מצרים, ונמצא שודאי יצא מהתורה כמבואר במ"ב הנ"ל. 

בגנות המחלוקת          עיניני תפילה



   
        התלמידים שנסעו לרה"ק רבי ברוך ממז'בוז', נכדו של רבי 
ישראל, הבעל-שם-טוב הקדוש, חשו בצימאון בלתי מוסבר ונטו 

מדרכם לחפש מקור מים חיים. בין עצי היער גילו לפתע מצבה קטנה 
עליה חרות: "פה נטמן הבחור הקדוש שפטפט ביצרו כיוסף הצדיק"...

משהגיעו למז'בוז' שחו באוזני רבי ברוך את אשר ראו עיניהם, 
ובהוראתו החלו בחקירות ודרישות לדעת מי יודע דבר אודות "הבחור 

הקדוש".

עד שהגיעו אל גוי שהיה בן למעלה ממאה שנה, מוטל במיטתו אך 
זכרונו חד וצלול, והוא ביקש שיביאו לפניו את רבי ברוך, לו יספר את 

הסיפור.

בהגיע רבי ברוך סיפר לו הגוי כך: נער יהודי יתום מאב ואם היה 
שמואל-חיים, חייט יהודי תמים אספו אל ביתו, גידל אותו ולימד אותו 

את מקצוע החייטות למען יהיה לו עוזר ושוליה. אף מעט יהדות ככל 
שהשיגה יד החייט - לימד את הנער.

והיה שמואל-חיים ירא שמים מופלג, שבכל רגע פנוי ממלאכתו ניצל 
את זמנו ללימוד התורה הקדוש כפי מושגיו הדלים. יפה תואר ומשכיל 

היה שמואל-חיים, וכבש את לב רואיו בעדינותו ובאצילותו.

ביום מן הימים ביקש פריץ מאחד הכפרים הסמוכים מן החייט, שישלח 
אליו לביתו למשך שבועיים את אחד מעוזריו למען יערוך תיקוני בגדים 
קלים שהצטברו בבגדי בני הארמון והמשרתים, כאלו שלא דורשים ידע, 

אך דורשים זמן וסבלנות. שמואל-חיים היה זה שנשלח לארמון.

הקצו לו חדר ובו עסק במלאכתו מפעם לפעם נכנסו בני הבית לקחת 
בגדים מתוקנים ולהביא אחרים במקומם, וכל יושבי הארמון סחו 

בהתפעלות על אצילות הנער ומידותיו הטובות ושקיעתו בתורה בכל 
רגע פנוי. השמועות הגיעו עד לאזני הפריץ.

באחד הימים ניגש הפריץ לראות את הנער עליו סחים כולם בהתפעלות, 
וכשיצא מן החדר אכן לא יכל לכבוש את התפעלותו. בו ברגע קרא 
לרעייתו, לבתו היחידה ולשאר עוזריו הקרובים לחדרו ובישר להם 

חגיגית: מצאתי חתן לבתי היחידה. החתן היה לא אחר מאשר שמואל-
חיים...

עצם העובדה שאיש לא הביע התנגדות, כולל הכלה, היוותה אישור לכך 

שכולם חושבים אף הם שאין ראוי ממנו להיות חתנו של הפריץ וכי 
אין מושלם ממנו. אלא ששמואל-חיים עצמו לא סבר כן: "יהודי 

אני", השיב בענווה לפריץ, ואין ביכולתי להיענות לבקשתך". מכאן 
ואילך החלה מסכת איומים, הבטחות, לחצים ושידולים, שבסופן 

אף אישר הכומר "בצעד חריג ומתוך הערכה רבתי לפריץ ולבתו" 
שהנער ימשיך להיות יהודי ולא יוצרך להמיר את דתו. אך שמואל-

חיים מסרב...

ויום אחד הוחלט להשיאו בעל כרחו לבתו של הפריץ, הן בסך הכל 
יהודי עלוב הינו ומי בכלל שואל לדעתו... לסעודת החתונה הובא 

שמואל-חיים החיוור לבוש מחלצות פאר, ובאמצעו של הערב, 
עת כולם חוגגים וטובי לב, נקט בצעד שאין חזרה ממנו: הוא החל 

להשליך כוסות, חפצים וכיסאות מכל הבא ליד לכל עבר, המוזמנים 
ברחו בבהלה מפני החתן שהשתגע והכלה בצערה כי-רב קרסה ללא 

רוח חיים...

הפריץ בזעמו הנורא הורה להענישו בעונש אכזרי: קבורה בעודו חי 
בחצר הארמון... וכך נעשה.

והבעל שם טוב הקדוש שידע ברוח קודשו את הסיפור לפרטיו, קרא 
לגוי הנ"ל והבטיח לו אריכות ימים ובריאות באם יעביר את הבחור 
מחצר הפריץ לקבורה ביער, "וביום שתספר סיפור זה באזני נכדי", 

אמר לו הבעש"ט, "תדע שהגיע קיצך ותסתלק מן העולם"...

.

הבחור הקדוש

~חודש תמוז - באספקלרית חז"ל ~
 מאת הרב דוד אטדגי שליט"א

מזל החודש

מזל חודש תמוז, הוא מזל סרטן, על שם מערכת הכוכבים דמויי הסרטן הנראים 
בשמים בחודש זה.

'תמוז' הוזכר בתנ"ך פעם אחת
פעם אחת בלבד אנו מוצאים בתנ"ך את המילה תמוז, ואף בה ההקשר לא קל 
)פרק ח(, בתוך נבואה קשה שבה מתאר יחזקאל את מה  בכלל. בספר יחזקאל 
שהוא רואה בירושלים, עם רחוק מה', עם שלמד מדרכי הגויים, ואולי אף עם 
שאיבד כל תקווה, ובוחר לו שותפות עם דרכם של הגויים. כשהנביא ירמיה 
מנסה להתחנן בפני ה' שיסלח לעם ישראל, שיגאל אותו מהצרות, שיבטל את 
הגלות, אומר לו הקב"ה שאי אפשר להתעלם ממה שהעם עושים, מהחטאים 
הנוראיים, וכן שהנשים מבכות את ה'תמוז'.ועיי"ש במפרשים מדוע בכו לתמוז.

חודש תמוז חודש חסר

חודש תמוז הינו חודש חסר, ומנין ימי החודש הוא עשרים ותשעה  בלבד. ראש 
החודש, דהיינו א' תמוז יחול אך ורק בימים: ראשון, חמישי, או שישי. ראש 

חודש תמוז חל במשך יומיים – ל' סיון וא' תמוז.

בחודש תמוז תרו המרגלים את הארץ

בגמ' )תענית דף כט.( הובא, שביום כט' בסיון שלח משה מרגלים לתור את הארץ, 
וכתוב וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום. – ומבארת הגמ' שחודש תמוז של 
אותה שנה היה מלא, ונמצא שחזרו בערב ט' באב. ואמר רבה אמר רבי יוחנן: 
אותה לילה שבכו בו העם - ליל תשעה באב היה,אמר להם הקדוש ברוך הוא 
לישראל: אתם בכיתם בלילה זה בכיה של חנם, על לא כלום, ואני קובע לכם 

בלילה זה בכיה לדורות הבאים, על חורבן בית המקדש.

בתקופת תמוז אין צל לכל בריה

במדרש )בראשית רבה פרשת בראשית פרשה ו( מובא בזה"ל, ותנן באחד בתקופת תמוז, 
לו  יש  גלגל חמה  ואין נסתר מחמתו,  יט(  )תהלים  אין צל לכל בריה, דכתיב 
נרתיק, שנאמר )תהלים י"ט( לשמש שם אהל בהם ובריכה של מים לפניו, בשעה 

המשך בעמ' הבא..



שהוא יוצא הקדוש ב"ה מתיש כחו במים שלא 
לבוא  לעתיד  אבל  העולם,  את  וישרוף  יצא 
ומלהט  מנרתיקו  מערטלו  הוא  ברוך  הקדוש 
)מלאכי ג( וליהט אותם  בו את הרשעים שנאמר 

היום הבא.

בחודש תמוז הפירות מקבלים טעם
הובא  יג(,  פרשה  בראשית  פרשת  רבה  )בראשית  במדרש 
שבתקופת תמוז הפירות מקבלים טעם, וזה"ל, 
אמר רבי שמעון בן גמליאל,  ד' שמות נקראו 
לארץ כנגד ד' תקופותיה, ארץ, תבל, אדמה, 
מריצה  שהיא  ניסן  תקופת  כנגד  ארץ  ארקא, 
שהיא  תמוז  תקופת  כנגד  תבל  פירותיה,  את 
תקופת  כנגד  אדמה  פירותיה,  את  מתבלת 
תשרי שהארץ עשויה בולין בולין של אדמה, 
את  מורקת  שהיא  טבת  תקופת  כנגד  ארקא, 

פירותיה.

השמש נקראת גיבור שהכל בורחים ממנה

פרשה  בא  פרשת  רבה  )שמות  במדרש  הובא  עוד 
יט(  )תהלים  שנאמר  נקרא  גבור  והשמש  טו(, 
מי  תמוז  בתקופת  אורח  לרוץ  כגבור  ישיש 
ממנו,  בורחים  הכל  כנגד השמש  לעמוד  יוכל 

שנאמר )שם תהלים י"ט( ואין נסתר מחמתו.

אין תקופת תמוז בלא תאנים וענבים

מובא  טז(  פרשה  שלח  פרשת  רבה  )במדבר  במדרש 
היא  השמנה  הארץ  ומה  רך  ולבם  בזה"ל, 
הסתכלו  א"ל  שמנים  אם  קלים  פירותיה  אם 
הם  צונמא  של  אם  שלה  ובצרורות  באבנים 
שמנים הם אם של חרסים הם רזים הם, והימים 
ימי בכורי ענבים מכאן אמרו אין תקופת תמוז 

בלא תאנים וענבים.

משום  תמוז  בחודש  דווקא  ישראל  עם  גלות 
שיכולים לישון בדרכים ופירות מצויים

שהקב"ה  הובא,  א(  )פרשה  רבה  איכה  במדרש 
וזה  זה,  בחודש  דווקא  ישראל  עם  את  הגלה 
הקדוש  שקד  כתיב  שי"ן  נשקד  'ד"א  הלשון, 
ברוך הוא איך להביא עלי את הרעה אמר אם 
לוקין  הן  אני מגלה אותן בתקופות טבת הרי 
בצנה ומתין. אלא הריני מגלה אותן בתקופת 
תמוז שאפילו הן ישינין בדרכים וברחובות אין 
ניזוק, ד"א נשקד שקד איך להביא  אחד מהם 
אותם  מגלה  אני  אם  אמר  הרעה  את  עלי 
תאנים  ואין  בגפן  ענבים  אין  טבת  בתקופת 
בתאנה, אלא הריני מגלה אותם בתקופת תמוז 
שיש ענבים בגפן ויש תאנים בתאנה ואפי' אין 

העלה נבל.

אילולי  ר"ה  להיות  צריך  היה  תמוז  בחודש 
עוונותיהם של עמ"י

ביום השמיני עצרת(  כח,  )פיסקא  בפסיקתא דרב כהנא 
מובא, א"ר לוי כך עלת על דעתו של הקדוש 
חודש  בכל  אחד  רגל  לישר'  ליתן  הוא  ברוך 
בסיון  קטן,  פסח  באייר  פסח,  בניסן  שבקייץ, 
שהיה  רעים  ומעשים  עבירות  ידי  ועל  עצרת, 
בידם נוטל מהם שלשה, תמוז ואב ואלול, ובא 
תשרי ופרע לשלשתן, ריש שתה כל קבל תמוז, 
צומא רבא כל קבל אב, שבעתי יומי חגא כל 
קבל אלול. אמר הקדוש ברוך הוא של אחרים 
הוא פורע ושלו אינו פורע, תן לו משלו ויבא 
לו' ביום  ויטול את שלו. לפיכך הוצרך הכת' 

השמיני עצרת )במדבר כט: לה(.

שם ועבר ואבותינו שמרו ראש השנה בחודש 
תמוז

וכתב על כך ג"ע החיד"א הקדוש, בספרו מדבר 
מעתה  'אמור  קמז(,  עמ'  י"ד  אות  ר  )מערכת  קדמות 
שלפי האמת ר"ה היה בתמוז, ויה"כ באב והיה 

המשך מהעמ' הקודם-

דן הקב"ה בהם וכן היו שומרים שם 
כמ"ש  הקדושים,  ואבותינו  ועבר 
הרב זרע ברך ח"ג ס' וירא דף טו"ב. 
אלא בשביל העגל אשתהויי אשתהו 

המועדים עד תשרי.

מן  זמן  לווה  הלילה  תמוז  בתקופת 
היום

ז'(  אות  משפטים  )פרשת  תנחומא  במדרש 
הובא, אם כסף תלוה. מה בין מעשה 
אדם למעשה הקדוש ברוך הוא, אדם 
שחייב לחבירו אומר תן לי מה שיש 
עתה,  לי  אין  לו  אומר  הוא  בידך,  לי 
מיד עושין מריבה ומבזין זה לזה, אבל 
הקדוש ברוך הוא אינו כן, שכן אתה 
היום מן הלילה, עד  לוה  מוצא בקיץ 
ועד  תמוז  ומתקופת  תמוז,  תקופת 
תקופת טבת הלילה לוה מן היום, מנין 
אמר דוד יום ליום יביע אומר )תהלים יט 
וזה מלוה לזה, ואין  ג(, זה מלוה לזה, 
אין  שנאמר  ביניהם,  מה  שומע  אדם 
ד(,  י"ט  )תהלים  וגו'  דברים  ואין  אומר 
ובני אדם מלוין זה לזה ועושין מריבה, 
לך  למשה,  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 
אמור להם לישראל, אף על פי שאתם 
מנהג  נוהגין  תהיו  לא  לזה,  זה  מלוין 

בזיון.

בתקופת תמוז יוצאת חמה מנרתיקה

הובא,  תצוה(  )פרשת  תנחומא  במדרש 
הזה  היום  אלעזר  בר'  יהודה  א"ר 
כתיב  שכן  ומנין  תיקו  בתוך  נתון 
לשמש שם אהל בהם, ובתקופת תמוז 
את  לבשל  בשביל  תיקו  מתוך  יוצא 
בו  לעמוד  יכול  העולם  ואין  הפירות 
למה שאורו קשה. וכן מצינו במדרש 
ילקוט שמעוני )ישעיהו רמז תנב(, אמר ר' 
יהושע בן לוי מאי דכתיב אשר אנכי 
לעשותם  היום  לעשותם  היום  מצוך 
שאין  אלא  שכרן,  ליטול  ולמחר 
עם  בטרוניא  בא  הוא  ברוך  הקדוש 
קלה  מצוה  לה  קרי  ואמאי  בריותיו, 
כל  מיד  כיס,  חסרון  בה  דלית  משום 
אחד ואחד הולך ועושה סוכה בראש 
את  עליהם  מקדיר  והקב"ה  גגו 
החמה כבתקופת תמוז, מיד כל אחד 
שנאמר  ויוצא  בסוכתו  מבעט  ואחד 
ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו 

עבותימו.

כח  הקב"ה  נותן  תמוז  בחודש 
בבהמות לעמוד מפני החיות

ארץ,  יסד  בחכמה  )ה'  מדרשים  באוצר 
הפסוק,  על  מובא   )401 בעמוד  המתחיל 

הקדוש  ברא  וגו',  תהומות  בדעתו 
ברוך הוא בהמות וחיות וברא כנגדן 
ואלמלא  ודובין,  ונמרים  אריות 
היו  לא  ותקנה שתיקן  רחמיו הרבים 
בפני  לעמוד  וחיות  בהמות  יכולין 
תקנה  ומה  ודובים,  ונמרים  אריות 
בהררי  בהמות  כנגדן  ברא  תיקן? 
נותן הקדוש  וכל תקופת תמוז  אלף, 
ברוך הוא כח בבהמות והוא מתגבר 
אחת  געיה  וגועה  ראשו  את  ומגביה 

בימי  העבודה  מטעם  לנופש  לצאת  לצאת  מותר  האם 
לטיול  לצאת  מראש  לקבוע  אפשר  והאם  המצרים,  בין 
ובריכה? לים  הליכה  לגבי  הדין  ומה  אלה?  בימים 

לטיולים  או  לנופש  לצאת  מניעה  שום  אין  הדין  מעיקר  תשובה: 
מסוכנים.  במקומות  מטיולים  להימנע  יש  מקום  ומכל  וכדומה, 
תבוא  באב,  ט'  לאחר  אלו  את  לדחות  בקלות  שמתאפשר  ולמי 
ובריכה. לים  הליכה  לעניין  בהערה  ועיין  טוב.  ברכת  עליו 

השו"ע  ומלשון  לנופש,  לצאת  או  לטייל  איסור  אין  אלה  בימים  הנה  מקורות: 
יבא  שלא  כדי  בשוק,  ויטייל  ילך  שלא  שאומר  מי  'יש  שכתב,  סכ"א(  תקנד  )סי' 
לכן  קודם  ולא  דאסר  הוא  באב  ט'  ביום  שרק  משמע  והתול'.  וקלות  שחוק  לידי 
שבט  בשו"ת  ואומנם  א'(.  אות  צ"ד  סימן  )ח"ז  המאיר  שרגא  בשו"ת  העלה  וכן 
המצרים  בין  בימי  הנערכים  לילדים  הקיץ  מחנות  על  נשאל  כו(  סימן  )ח"י  הלוי 
אם הדבר ראוי, והשיב, שבימים אלה עד ר"ח אב יש למעט קצת בטיולים, שיהי' 
להם הכרה דהשינוי מחמת אבלות הימים האלה, וגם אם ילכו עמהם, יעשו כן דרך 
אלישיב  הגר"יש  ובשם  וחיזוק.  תורה  בדברי  הדרך  כל  איתם  לדבר  דהיינו  מצוה 
הימים.  בתשעת  לטיולים  ללכת  שאין  תסב,  עמ'  ח"ג  האיש  אשרי  בספר  הובא 

לים  ללכת  שהתיר  לח(  סימן  א  )חלק  דעת  יחוה  שו"ת  בספרו  מו"ר  מש"כ  וע"ע 
בחמין,  מרחיצה  רק  שנמנעים  ספרד  בני  למנהג  הימים  בתשעת  אף  ובריכה 
בשאלוניקי  שהמנהג  מ"ח(,  ס"ק  תקנ"א  )סי'  גבוה  שלחן  ספר  בשם  כן  והביא 
רבי  הגאון  העיד  וכן  פה.  פוצה  ואין  באב,  תשעה  ערב  ביום  אפילו  בים,  לשחות 
יש  ומ"מ  איזמיר.  מנהג  על  סק"ז(,  תקנ"א  )סי'  חיים  רוח  בספר  פלאג'י  חיים 
להקל.  שאין  ודאי  רמ"א,  ביד  היוצאים  האשכנזים  ולדעת  בצונן.  אף  שמחמירים 
י”ח(  סעיף  תקנ”א  )סימן  ערוך  בשולחן  אלו,עיין  בימים  הסכנה  ובדבר  עיי"ש. 
שלא  זצ”ל  אוירבאך  הגרש”ז  הורה  וכן  התלמידים,  והכאת  יחידי  הליכה  לענין 
צ’(. )מובא בספר שלמי מועד סימן  לטוס במטוס אם לא לצורך גדול בימים אלו 

נופש בבין המצרים

וחיות  הישוב,  בכל  הולך  וקולו 
נופלת  ואימתו  קולו  שומעות 
על האריות ונמרים ודובים ועל 
כל חיות הרעות עד שנה שלמה, 
הבהמה  היתה  לא  כן  ואלמלא 
יכולה לעמוד בפני חיות הרעות.

ימי תמוז ימי דין קשה בעולם

שמות,  )פרשת  הקדוש  בזוהר 
הביא  א(  עמוד  ב  בדף  המתחיל 
)בראשית  ותצפנהו  הפסוק,  על 
אלין  ירחים,  שלשה  ב'(  ל"א 
שריא  קשיא  דדינא  ירחין  תלת 
אב  תמוז  נינהו  ומאי  בעלמא 
חודשים  ששלשה  והיינו  טבת. 
אלו הם ימי דין הקשים השורים 

בעולם. 

עשיו  של  ברשותו  תמוז  חודש 
הרשע

)פרשת  הקדוש,  הזוהר  כתב  עוד 
יתרו, המתחיל בדף סז עמוד א( וז"ל, 

ירחין  תרין  דיליה  ברזא  נטיל  יעקב 
ברזא  איהו  ואתכליל  ואיי"ר  ניס"ן 
דסיון דאיהו תאומים, עשו נטיל ברזא 
ואיהו  א"ב  תמו"ז  ירחין  תרין  דיליה 
אלו"ל  דהא  ואתאביד  אשתכח  לא 
יום  ט'  א"ב  ואפילו  הוא  דיליה  לאו 
ולא  ואתאביד  יתיר  ולא  דיליה  אינון 
ע"ה  אבינו  שיעקב  והיינו,  אשתכח. 
וכן  ואייר,  ניסן  החודשים  את  נטל 
סיוון. ועשיו נטל תמוז ואב, ואחר ט' 
באב כבר לא ברשותו. והארכתי בזה 

במקו"א.


