
 
                                                                                          בס"ד

 

 בין עובדה לדעה
 

כולים לבצע את שליחותם בצורה הטובה את האנשים הראויים ביותר שי למשימת ריגול הארץ, שולח משה רבנו
שהקב"ה הסכים על כל אחד מהם. ללמדנו שהם לא היו סתם אנשים שרוב הציבור תמך  ביותר. מובא במדרש

. מוסיף בעל הטורים בהם, אלא אנשים חשובים ונכבדים, כמובא ברש"י על הפסוק "כולם אנשים" לשון חשיבות
. אם כן הדבר פלא איך הגיעו לדיוטא 50המה בגימטריא  -ה" מלמד שהיו שרי חמישים "ראשי בני ישראל המ

 התחתונה, שנאמר "וילכו ויבואו" שאף הליכתן בעצה רעה?
. והיה מרגליםהמבואר בפרשה שהנסיון היה גדול ביותר, עד שהוצרך משה להתפלל על יהושע שינצל מעצת ו

אחר חבריו. השם. וכן מצינו בכלב שהלך להשתטח על קברי אבות שלא יהיה ניסת צריך אפילו לעשות לו שינוי 
הצליחו בשליחותם. מה ההבדל בין אלו  מרגלים ששלח יהושע לתור את הארץומאידך מצינו בהפטרה שה

 לאלו?
המרגלים שנשלחו על ידי יהושע הביאו את האינפורמציה כפי כאן למדנו כלל יסודי שהוא שורש לכל דבר, 

. הם בין עובדות לבין דעות , כשהם מבלבליםממדווחים ליועציםהפכו עצמם  שהיא, ואילו המרגלים בפרשתנו
חרגו משליחותם, ולפרטים הטכניים והמציאות היבשה הם הוסיפו פרשנות, הערכות ותחושות אישיות שלא 

 וח של מרירות פחד ויאוש.ת העם ברנתבקשו להביא )"לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו"(, וכך מילאו א
* 

תוכן ליו ראשי הקהילה ודרשו להכניס בבאו א הקהילה בעיירה פונוביז',כרב זצ"ל הרב כהנמן כיהן כאשר 
הם גם יכולים לפטר רמזו שים. הרב סירב, והם הבהירו לו שהם בעלי הבית ולימודים כלליגם ימודי הישיבה ל

. קם ונסע לרבו החפץ אותו, ולהביא רב אחר שיקבל את דבריהם. הודיע להם הרב שהוא חייב לשקול את הדבר
לבנים שנקראו . אמר לו החפץ חיים לפני שאענה לך אספר לך סיפור: ברוסיה היו מלחמות בין כנופיות חיים

, שלובצבע כאשר אחד מהצדדים כבש את העיירה, הוא חייב את כל בני העיר להניף על בתיהם דגל ואדומים. 
יף, כי היה חשש לנקמה כה, איזה דגל להנבאו במבווהיו שורפים בית שלא הונף עליו הדגל שלהם. התושבים 

אמרו לו החפץ חיים אתה בטח והיו מניפים את הדגל שלו.  יותר, ולכן היו מבררים מי הצד החזק. מהצד השני
 הצד החזק הוא הקב"ה! -ההפך הנכון לא!  ויש ללכת אחריהם, אך זה ראשי הקהילה בנמשלסבור שהצד החזק 

אך כאן נכונה לו הפתעה, ן להתפטר. כסרב לחלוטין לעשות שום שינוי ומושהוא מ כהנמןהרב  הודיע להםמיד 
 רק הביעו משאלה אבל ההכרעה נתונה לרב.אמרו שהם הם 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

אם מישהו רוצה לומר לך ביקורת: אל תשמע לשון הרע על עצמך. לעולם 
בבקשה, רק בשם עצמו ובאופן גלוי. אפילו לא בתוספת "אני לא היחיד 
שחושב כך". גם כאשר אתה בטוח שדיברו עליך ויש לך דחף עצום לשמוע 

התגבר על הדחף הזה. הדברים הללו רק מזיקים לנפשו של אדם,  -
מחלישים אותו, מרחיקים אותו מהחברה ואת החברה ממנו. אדם שנמנע 

הוא  ,מה מרכלים עליו )בניגוד לביקורת גלויה והגונה( במשך שנים לשמוע
עוצמתי יותר ובהכרח מצליח יותר. )ספר "עצות מהחיים"  אדם חזק יותר

 ח"א(.

 אות שנעלמה מהפרשה

" בפרשת טנאעל המלה "
ביכורים רומז בעל 

 טריאבגימ הטורים שהיא
כורים אחד י. רמז לב60
 ס'ולכך נעלם ". 60-מ

 ."בפרשת בכורים

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

כגון יושב ופושט את רגליו או  ,ולא יעשה מעשה של גנאי ,לישב ביראה ואימה ,צריך ליזהר בישיבתו בבית הכנסת"
 וכן יש להזהר מלהביא ילדים קטנים המבלבלים ,שמהלך ארוכות וקצרות בבית הכנסת כאדם החורש את השדה ח"ו

 ("אל)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' ק הקהל".
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 פנינים ופרפראות
 

, ומדוע חילק אבןהנה במקלל )ויקרא כ"ד כ"ג( נאמר וירגמו אותו  -באבנים וימות )ט"ו ל"ו( וירגמו אותו 
ביניהם הכתוב לכתוב כאן בלשון רבים ושם בלשון יחיד. ונראה לומר בס"ד שבמקלל רגמו אותו כולם כאיש 

ונשו של אחד בלב אחד שעשה דבר שלא ייעשה, אבל כאן שמחשבתו היתה לשם שמים להראות לכולם מה ע
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. המחלל שבת, לכן לא רגמו אותו בלב אחד.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 חסרה ידיעתי בקורות הזמן
 
 
 
 

שאל עם הארץ את חברו: משה רבנו כידוע נולד ביום 
ז' באדר, יוצא איפוא שיום הברית שלו חל ביום י"ד 

השאלה האם קראו אז באדר הוא יום פורים, ונשאלת 
קודם את המגילה ואחר כך הכניסו את משה בבריתו 
של אברהם אבינו או שמא להיפך? עיין חברו בדבר 

רץ בדוחק שהעיר גושן היתה מן הסתם יעד שת
מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ואם כן שוב אין 
מקום לשאלה שכן בעיר מוקפת חומה קוראים את 

ר ולא בארבעה עשר המגילה ביום חמשה עשר באד
 בו...

 
אכן, לא מעט קושיות נובעות מחוסר התמצאות 
בסדר הדורות. פעם נתקשה חכם אחד בכף החיים 
)סי' ש"ג ס"ק ל"ב( בדין קיפול טלית בשבת שכתב: 
וכ"כ בא"ח, ברכ"י אות ג'. וחשב שהכוונה לספר בן 
איש חי, ותמה שהבא"ח כתב להפך. כשפנה עם 

ז שליט"א השיבו על אתר שאלתו למרן הגר"מ מאזו
שהברכי יוסף קדם לבן איש חי כמאה שנה, ופשוט 
 שהכוונה "בארחות חיים" )ראה באו"ת סיון התש"ן(.

 
: האור החיים על הפסוק "ותהי דוגמא נאהעוד 

אחריתי כמוהו" )במדבר כג, י( כתב בשם המקובלים 
כי נפשו של בלעם באה בחמורו של ר' פנחס בן יאיר, 
וזה יורה שנתקן באחריתו ועלה למקומו הראשון. 
ע"ש. מרן בספר "אסף המזכיר" )ערך "בלעם"( מביא 
ששמע מקשים על כך ממ"ש במשנה פרק חלק 

מ"ב( "בלעם אין לו חלק לעוה"ב"? על  )סנהדרין פ"י
פניו קושיא שאין עליה מענה. אבל מרן מציע ישוב 
מקורי, שמבחינת סדר הדורות כלל לא בטוח 
שהמשנה בפרק חלק נכתבה לאחר שנתגלגל בלעם 
בחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהרי הוא היה חתנו 
של רשב"י ובן גילו של רבנו הקדוש, ולעולם לאחר 

 ם נתקן.מכן בלע
 

בהכרת היסטוריה יהודית, יסורו מאליהם הרבה  גם
קושיות, והיה העקוב למישור. לפעמים תמהים על 
מחבר איך נעלמו ממנו דברי הזוהר או ראשונים כמו 
המאירי וכדומה, בשעה שבזמנו עדיין לא ראו 

 (.90נסי גיטין עמ' אור)ראה במבוא לארים 
 

 החיים בימייש קושיות הנובעות מאי ידיעת אופי 

בגמ' בסוף תענית מסופר שבנות  קדם. לדוגמא:
ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים ואומרות בחור 
שא נא עיניך וכו'. לפי החיים בזמננו, נראה הדבר 
מאוד לא מקובל, אך בזמנם שהיו הבנות נישאות בגיל 

, התמונה נראית אחרת לגמרי )כך הסביר הגאון 9-10
 .רבי בוגיד סעדון זצ"ל(

* 
רבי יוסי בר מבריסק זצ"ל היה אומר: רצונכם לדעת 
מה ביני לבין בני רבי חיים? ובכן, כשאדם מעלה בפני 
קושיא בגמרא, הריני מעיין בקושייתו ומתרצה. נמצא 

הוא נהנה בקושייתו ואני נהנה  -ששנינו נהנים 
בתירוצי. ואילו כשאדם מעלה קושיא בפני בני רבי 

עיקרה. נמצא ששניהם אינם חיים, הוא מפריך אותה מ
זה אין לו עוד קושיא, ואם אין קושיא ממילא  -נהנים 

 אין תירוץ...
 

אכן, יש קושיות שלמרות שיש להן תירוץ פשוט 
שעוקרן מתחילתן, מכל מקום עדיין יש מקום לשאלה 
ו"השואל אינו מגונה"... לדוגמא: קושיא מדוע נקט 

בפשטות לשון יחיד על רבים, לכאורה ניתן לפתור 
שמצינו שמתייחסים לרבים בלשון יחיד, כמו "ויהי לי 
שור וחמור" וגו' )בראשית לב, ו(, וכתב שם רש"י: 
"דרך ארץ לומר על שוורים הרבה שור. אדם אומר 
לחברו 'בלילה קרא התרנגול' ואינו אומר 'קראו 
התרנגולים'". אמנם עדיין יש מקום לשאלה, שכן לא 

יחס לרבים בלשון חסרים מקומות שהמקרא מתי
רבים. ולכן על קושיות כאלה מתרצים בדרך כלל 
שנכתב בלשון יחיד, להורות על אחדות בין הרבים, 

כתב עליהם בלשון יחיד או להורות שהרבים שנ
 שקולים הם.

 
יש קושיות שאין הסכמה לגביהן אם הן לגיטימיות. 
לדוגמא: קושיא מדוע עבר הכתוב מנוכח לנסתר, 

ב( סובר שכך מנהג הכתוב, ואילו  הרד"ק )מיכה א,
האברבנאל בישעיה )א, כו( מעיר על כך שהוא זרות 
גדולה שראוי ליישבה, ואם לא נדע טעם מספיק, הוא 

 מחסרון ידיעתנו )ועיין בפירושו לירמיה ד, ב(.
 

על כל פנים, למדנו שאין זה פשוט להיות "שואל 
כענין", ובטרם מקשים קושיא, יש לדאוג שלא יקשו 

 ל קושייתנו, ושנזכה להיות חכם "שיודע לשאל".ע
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 שעון שבת במצפה רמון

 
 

 

  !זה לא צחוק 
אשה אחת ביקשה להעניק לגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל תשורה נאה על כך שברכותיו הצילוה פעמיים 

 ממוות. 
 

הרב סירב כדרכו לקחת את הכסף, והציע לה לתרום אותו לצדקה, אך האשה הפצירה ברב לקבל כי זוהי 
 הכרת הטוב שלה.

 
 הרהר הרב לרגע, ואחר שאל: "כמה את רוצה לתת לי?". 

 
 אורו עיניה של האשה והיא הוציאה מארנקה חבילה הגונה של שטרות. 

 
 "זהו?", חייך הרב, "בשמים משלמים לי יותר!...". 

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

ה זּוָלְתךָ  יםקִ ֱאלֹ  ָרָאָתה לֹא ַעִין" ֶׂ ה ַיֲעש   ג(. " )ישעיה סד,לוֹ  ִלְמַחּכֵּ

 

זצ"ל, יוצא  רבי נסים יגןמדי כמה שבתות, היה הצדיק 
לשבות באחת מערי השדה, יחד עם צוות בחורים 
מ"הפעילים". במהלך השבת היו מחזקים את אנשי 
המקום וממריצים אותם לרשום את ילדיהם לבתי ספר 

 תורניים. 
 

הרב ישראל גליס הי"ו שהיה מחברי ה"פעילים" 
שהתלוו לרב יגן, מספר על שבת אחת שביקר עמו 

 במצפה רמון:
 

 שהיה היחיד הכנסת בבית התפללנו שבת, בליל
 למתגים הגבאי ניגש התפלה, בתום. רמון במצפה

 "שבת של ובניגון, הכנסת בית אורות את המכבים
 . האורות את כיבה ומבורך" שלום

 
דמי הירושלמי געש בקרבי, אך בטרם נמלטה צעקת 

ת" מפי, תפסני רבי נסים יגן בידי והורה לי -ב-"ש
 לשמור על שתיקה. 

 
 הזה "הגבאי הכנסת הסביר לי: לבית כשהיינו מחוץ

אינו מודע לאיסור שבדבר, ומן הסתם נוהג כך כבר 
שנים. אם תצעק עליו כעת, לא יצא מזה כלום. תן לי 

 ."לטפל בזה!
 

במוצאי שבת נפרד הרב לשלום מן התושבים, הותיר 
ביניהם את הפעילים עם הדרכה פרטנית ושב לביתו 

 מאוחרת.בירושלים בשעה 

למחרת בבוקר, עם סיום תפלת שחרית, הופתענו 
 מצפה רמון. ב מופיעלראות את רבי נסים יגן 

 
 "הרב לא נסע לירושלים אמש?!" תהיתי בפניו. 

 
"נסעתי וחזרתי" חייך הרב יגן חיוך רחב, והציג את 

 שעון השבת שרכש.
 

שכמובן הופתע מהביקור הלא  הלכנו לבית הגבאי
 וקשה מבוגר כבר "אתה לו: אמר נסים צפוי, ורבי

מיוחד  פטנט לך הבאנו הגבאות. מלאכת עליך
מירושלים, 'שעון שבת' קוראים לזה, מכוונים פעם 
אחת מתי יכבה החשמל ומתי ידלק, ובשבת, הכל 

 מתבצע מעצמו!".
 

לא פגש בהתמסרות כזו היהודי התרגש. מעולם 
 , בטח לא עבור אדם שאינו מוכר. בשביל חבר

 
שבת תגיע רק  -כול היה לנוח יום או יומיים "הרב י

בעוד ששה ימים?!" תהיתי אחר כך בפניו על 
 הבהילות. 

 
"אם אתה צריך לעשות מעשה טוב", אילפני רבי 
נסים בינה ביסוד לכל החיים, "אל תחכה דקה אחת. 

לעולם לא תדע אלו  -בו במקום תעשה ותרויח 
דך קשיים עלולים להיערם בהמשך, מצוה הבאה לי

 אל תחמיצנה!".



 
 

 אור המאיר  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

אדם שבמסגרת עבודתו במחלקת אגרונומיה בעיריה צריך לנסוע לסיור בגנים בסין, וביניהם גנים  שאלה:
 של מקדש עבודה זרה, האם מותר לו להכנס לאותם גנים )לא לבית ע"ז עצמו(?

מותר ליכנס. מרן התיר לקחת לולבים מגני הצעירים )הכנסיות( בסימן תרמ"ט סעיף ד'. ובלבד תשובה: 
 את האילנות. שאינם עובדים

 
אדם שנדר לתת סכום מסוים לעני, האם רשאי ליתן הסכום שנדר בתשלומים חודשיים שיימשכו  שאלה:

 יותר משנה?
 לא כדאי. תשובה:

 
בן שאמו קנתה לו בטעות עוף בהשגחת הרבנות, והוא מקפיד לאכול עוף מהדרין, האם יאכל העוף  שאלה:

 משום כיבוד הורים?
 יאכל.תשובה: 

 
 היה דינּה כאלמנה? ר כךוהאם אח ,מי היא אשתו של חנוך שעלה לשמים שאלה:

מאור ישראל בחידושי מגלה  פרלענין דינא עיין בס לא ידוע מי היא, ואפשר שמתה לפני בעלה. תשובה:
דדוקא אשת רעהו אסורה ולא  ,)ז:( בשם פסקים וכתבים למהרא"י )סי' קב( דאשת אליהו מותרת לאיש אחר

 לם הזה.אשת מלאך. ע"ש. וכל שכן אשת חנוך שלא יסף עוד להראות בעו
 

נפקא )המקובלת כיום העגולה האם צורת המנורה המשולשת )בקווים ישרים( נכונה יותר מהצורה  שאלה:
 (?ל"למנצח" בצורת המנורה וכן לנרות החנוכה שיהיו בצורת מנורת המקדש המינ

והרמב"ם בפירוש המשנה שצייר בקוים ישרים,  תברר שבכל המנורות הקדמוניות הקוים עגולים.מ תשובה:
 כי כך היה לו נוח יותר בכתיבה, ואין מזה נפקא מינה למעשה.

 
במחילה  .השנה להגיש עבודה סמינריונית בתנ"ך )עבודה מקיפה על כל נושא בתנ"ך( ךאני צרי שאלה:

 מכת"ר האם ישנו נושא חשוב שהרב ממליץ לחקור אודותיו?
( שלא בערךהוכחות ) 1000-יש ספר ''אחד היה ישעיהו'' מאת רחל מרגליות ז''ל, בו מוכיחה ב תשובה:

כדעת מבקרי המקרא שיש ישעיהו א' וישעיהו ב', גם שד''ל בפירושו לישעיה סתר דבריהם. כדאי לכתוב 
 על נושא זה.

 
מתנענעים לכל  ,לומדים תורה עם ישראלשכאשר  א("במדבר ריש דף רי"ט ע רשתכתוב בזוהר )פ: שאלה

 נםדרך כלל איבאיך יתכן שהספרדים ושאלתי, . "כם אדם כן מעולם. עד  ּמ  ל  ּי  הצדדים מאליהם, בלא ש   
 ?מתנענעים

)מאמר ב' סימן ע"ט(  בכוזרי בי יהודה הלויוכבר העיד כן ר .יםעמתנענבגמרא כשמעיינים  :תשובה
 .שמתנועעים היהודים בקריאת העברית, והוא היה בספרד כידוע
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