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 באפילה קרן אור
 

" ולוט וצרי נכאת נושאים וגמליהם, "למצרים שירדה ישמעאלים אורחת לאחים נזדמנה, למצרים יוסף נמכר כאשר
. רע ריח המדיפים ונפט עטרן לשאת הערבים של דרכם היתה כלל בדרך כי, חריגה תופעה זו היתה(. כה, לז בראשית)

 שאין, צדיקים של שכרן מתן להודיע, משאם את הכתוב שפרסם מציין י"רש. בׂשמים שנשאה שיירה ליוסף נזדמנה, והנה
  .כ"ע. רע מריח יוזק שלא בשמים נזדמנו, ולזה, רע שריחן ועטרן נפט אלא לשאת ערבים של דרכן

כס כל העת עצה כיצד לצאת הבה נתאר לעצמנו את יוסף שנתפס ונמכר לעבד, באיזו הרגשה נסע אתם כאשר הוא מט
מן המצר ומה לעשות הלאה, וכי יש לו פנאי להריח ריח טוב או לא טוב? ומפליאים יותר דברי רש"י "להודיע מתן שכרן 

תפס בידי סוחרים ישמעאלים שיש להם בשמים שמדיפים ריח טוב, וכי מה זה יהצדיק לה ו שלשל צדיקים", וכי זהו שכר
 אפילו יתנו לו כל מעדני עולם לא יהנה?נותן לו, הרי הוא נמצא בצער, ו

במקומות גם  .ה' שלח לו הבזקי השגחה פרטית שבודאי עדיין לא נחלץ יוסף מצרתו, אולם למרותרים בעלי המוסר כי מבא
בני, " ה' לו מרכאילו א )תהלים ד, ב(. "בצר הרחבת לי"בבחינת  ,לח לו ה' קרן אור בחשכהש, אליהם נקלעביותר  האפלים

 ואני הוא שמוביל אותך למקום שאתה בא אליו". ,אתך נמצא כאןאתה מאביך, אך אני אביך שבשמים מרוחק אמנם 
מובל כאחרון  ,, ילד השעשועים של אביוהוא .קשה מאודהיתה הרגשתו מן הסתם  הישמעאלים למצרים, הובילוהו כאשר

 ,מזוית עינו בחיוכו של אביו שבשמיםהוא מבחין שאז אלא  , בשר מבשרו.ֶאָחיווע? ומי מכרו לעתיד גרוע ולא יד ...העבדים
 ,ונפט המדיפים ריח רעעטרן  . יודע הינו כי בדרך כלל נושאים הערבים לצורך מסחרםודואג לו אתוכאן שהוא  המרמז לו

"גם ככתוב  , והתמלא בתקוה.מיםבעלי ריח טוב. שאף יוסף את ניחוחות הבש בשמים כאן באופן חריג הם מוביליםלו יאו
כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי". ידיעה ברורה זו היא ההרגשה הטובה והבטוחה ביותר שיש לצדיקים, 
גם במצבים קשים, גם כשיש הסתר פנים, בכל זאת אבא שבשמים נמצא עמם. ועל זה אומר דוד המלך ע"ה "שבטך 

מובא ו והמה ינחמוני. משענתךצער, בכ"ז רואים את של מוסר ו שבטומשענתך המה ינחמוני" )תהלים כ"ג(, גם כשיש 
גם אם הוא נמצא במצב קשה, אם יתבונן יראה נפלאות וטובות  -לימוד לכל אדם בזה במסילת ישרים )פרק ח'( שיש 

 רבות במצבו, והכל דרך נס ופלא.
* 

 החלו .מוהל שהיה ליהודי בסמוך פנוי במקום והתיישב ל"זצ פרוגמנסקי רדכימ רבי הגאון הרכבת על עלה אחד שישי ביום
 נתרו לפתע. תורה בדברי יםיהשנ שקעו מהרה עד. מקום לאותו מועדות פניהם כי והתברר, ליםמ הםיבינ להחליף השנים

 אין חזור רכבת הן, עשתונותיו איבד כמעט המוהל. חפצם מחוז פני על חלפה הרכבת כי כשהבחינו, בבהלה ממקומם
 הוא מתגלגל אלא, בדרך תועה אינו לעולם יהודי: באמונה יסוד לך דע, יקירי: "הגאון הרגיעו? שבת ביום ישהה ואיה, היום

 את הכירו שלא אף, לרדת יםיהשנ החליטו, הבאה בתחנה הרכבת כשעצרה .!"להיות הוא שצריך להיכן אלוקית בהשגחה
 כיצד הבין ולא מאוד דאג המוהל. יהודי פני ראתה לא אשר לחלוטין כריתנ לעירה נקלעו כי הבינו מהרה עד. כלל האזור
 בכל לברר ניסה הוא!" בדרך תועה אינו יהודי הן: "העת כל מלחש בשלו הגאון אך, שלוה ארשת על לשמור הגאון מצליח

 פתח. לביתו והלכו הזדרזו מיד. העיירה בקצה המתגורר ויחיד אחד יהודי על להם שנודע עד, אם יש יהודים במקום זאת
, התרגשות מרוב בבכי היהודי פרץ. מעולם כמעט ראה שלא דבר, לפניו עומדים יהודים שני וראה, הדלת את היהודי

 הנני היום וכל, השמיני היום הוא היום, זכר בן לי נולד שבוע לפני כי וסיפר להם, לביתו להיכנס רבה בשמחה וביקשם
 ...השמים מן אלי שנשלחתם זכיתי והנה. בני את שימול אדם לי שיזמין, יתברך' ה לפני בדמעות ומעתיר עומד

 יחיד ומיוחד עצה טובה

, לא לפחות במשהו אחדעזור לילדך להיות מומחה 
אפילו בחמש אבנים, "להקפיץ" קלפים,  -משנה במה 

 (.העוצמות)ספר  נגינה על חליל או כל דבר אחר.

 היחיד שהיה גר הנביא
 םאדומישבא מן השהיה גר עובדיה הנביא 

 .)סנהדרין ל"ט ע"ב(
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

שלא יהיה הולך בבית  "שוכ .צריך ליזהר לישב במקומו קבוע ולא ילך ממקום למקום ,כשאדם יישב בבית הכנסת"
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בעל מראה  על יצירת מוצג של סוס עמלמומחה אמן 
עלה  ,חודשים ארוכים לאחר עמל של ,ואכן אמיתי.

 .לחלוטין שנראה אמיתי אבירבידו ליצור סוס 
 

הוביל את המיצג האמנותי לרחובה של עיר הוא 
מה רבה . מעשי ידיו להתפארת על וציפה למחמאו
לחזות התעכב  לא אדם אחד אףכאשר היתה אכזבתו, 

 לאה. ביצירה המופ
 

תו, הסביר לו כי חברו של האמן שראה את אכזב
בשל  לו.אה ימחמ דוקאהעדר התגובה מצד הציבור 

הסוס נראה כל כך טבעי עד  ,הדיוק הרב של היצירה
שבני האדם החולפים לידו אינם מזהים כי מדובר 

 בסוס עשוי חומר. 
 

את הסוס  תבתרהידיד " הציע "אם תשמע לעצתי"
ותעמיד את שני החלקים זה לצד זה כשמוט לשניים, 

 ". ביניהםמחבר 
 

לאחר שעשה כעצתו, לא היה אדם שעבר ברחוב ולא 
עצר ליד הסוס לחזות ביצירה הנהדרת. "איזה סוס 

 מושלם" התפעלו הכל...
 

סוס חי או סוס  -עתה נשאל, איזה פלא גדול יותר 
  במיצג?

 
להתפעל  אלא שדרכם של בני אדם ברור שהסוס החי.

דבר שהם מורגלים  ואילומדבר שלא הורגלו אליו, 
בו, גם אם מדובר בפלא עצום, יצור המהלך על ארבע 

 לבם אליו. הרי הם רגילים לזה... חי ונושם, לא ישימו
* 

)סי'  הבית יוסףידועה קושייתו המפורסמת של מרן 
תר"ע(: על מה ולמה קבעו חכמים להדליק נרות 

הנס קרה רק שבעה ימים, חנוכה שמונה ימים, הלא 
שכן ביום הראשון דלקו הנרות על פי הטבע מפך 

 השמן שנמצא )כדאיתא בשבת כ"א ע"ב(?
 

מאות תירוצים נערמו במרוצת הדורות סביב קושיא 
זו, ואף מספר חיבורים נכתבו כדי ללקט את שלל 
 התירוצים ולקבצם אל מקום אחד. אחד התירוצים

 הסבא מקלםוא של המעניינים שיש בהם מסר נפלא ה
 זצ"ל:

 
הבדל  מבחינת ה' יתברך אין כלבעומק ההתבוננות, 

הוא עשה את הטבע והוא עשה את  - בין נס לטבע
הנס, ואין חלילה דרך אחת קשה לפניו יתברך יותר 

 מזוית רק  הוא   לטבע נס   בין    ההבדל   האחרת.  מן

הוא דרך הנהגתו השכיחה שטבע לנו הגשמית. יעינ
הנס אילו , ונו ואיננו מתפעליםהתרגל של ה' בעולם

הפתעה אצלנו המעוררת  הוא הנהגה שאינה מצויה
. אולם גם הטבע עצמו אינו מוסבר. כיצד התפעלותו

שכדור הארץ עומד את העובדה ניתן להסביר למשל 
)שמות, יג, טז(:  הרמב"ןבאויר?!... וידועים דברי 

"שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל 
ם נסים אין בהם טבע ומנהגו של דברינו וִמקרינו שכול

 עולם".
 

מבחינת הקב"ה אין הבדל בין ההדלקה הטבעית של 
הנר הראשון בשמן, לבין ההדלקה הנסית של הנרות 

ם מכך הסיבה שאנו מתפעלי ביתר שבעת הימים.
זהו נס שלא ש נובעת מכך ר הימיםשהנר דלק גם בשא

הורגלנו אליו. אבל למעשה עצם זה שממיץ של זיתים 
 זהו נס לא פחות. - תן להדליק נר)שמן( ני

 
נס פך השמן מלמדנו, שכמו ששמן של נס דולק רק 
מפני שמלך מלכי המלכים מצוה עליו לדלוק, כך גם 
שמן טבעי אינו דולק אלא מכח גזרת הבורא. ואם היה 
ה' מורה לחומץ שידלק, גם היה דולק, וכמו שאנו 
רואים בגמרא בתענית )כ"ה ע"א( המספרת על רבי 

א בן דוסא, שראה את ִבּתֹו בליל שבת עומדת חנינ
עצובה על יד הפמוטים. שאל אותה: "מה ארע לך 

במקום שמן, חומץ בנר בתי?", ענתה כי בטעות שמה 
"מה ותיכף יכבו הנרות. ענה לה רבי חנינא בפשטות: 

, יאמר לחומץ ידלקש אכפת לך? מי שאמר לשמן
רת שהנר דלק עד !". ממשיכה הגמרא ומספידלקש

רבי מוצאי שבת, ואפילו השתמשו בו כנר להבדלה. 
, מהנס יותר מאשר מהטבע לא התפעל, חנינא בן דוסא

 ושניהם היו שוים בעיניו.
 

מעתה, אם נחוג את חג החנוכה שבעה ימים בלבד, 
ייראה הדבר כאילו ישנו הבדל בין שמן של נס לשמן 

נה ימים, כדי של טבע. על כן קבעו חז"ל חנוכה לשמו
להראות שאין הבדל בין נס לטבע. ביום הראשון של 

שבתוך הטבע, בעצם  הִנִסּיּותחנוכה חוגגים את 
, ואילו בשבעה הימים דולק בכללהעובדה ששמן 

הבאים הנציחו חז"ל את הִנִסּיּות שמעל לחוקי הטבע, 
בכך שהשמן דלק שבעה ימים מעבר ליום האחד לו 

 ד מלכתחילה להספיק.נוע
 

ם סינ עלק ר לאמלמדנו שיש להודות חג החנוכה 
 - שבשגרה דברים על ובעיקר גם לאא רהשגל חוץשמ

 על עצם זה שאנו יכולים לראות ,"יום שבכל נֶסיך על"
, שלתפוז יש גם צבע וגם טעם, שהשמש ולשמוע

 ליו...שסוס הולך על רג, מאירה לנו
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 שמן למאור

 
 

 

  !זה לא צחוק 
במשך שנים אסף עני אחד פרוטה לפרוטה, כדי שפעם אחת בחיים יזכה לישון לילה שלם בבית מלון 

 מפואר.
 

 ת בחדר מהודר במלון.אחרי שנים של עמל, היה בידו מספיק כסף, והוא שילם על מיטה יוקרתי
  

 כמה חבל שאחרי שהוא נרדם, הוא חלם כל הלילה שהוא ישן על ספסל ברחוב...
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 .למה שהם היצר הרע מנפח את הנאות העולם הזה מעל ומעבר
 מדובר בבועה דמיונית וריקה מתוכן. למעשה אה מבינים כיאחרי ההנ

 
 

על זכות הדואגים לסידור בתי הכנסת ונקיונם, מובא 
 " המעשה הבא:דורש ציוןבספר "

 
זצ"ל היה הבן השביעי והצעיר  רבי נסים נחום הצדיק

במשפחתו שהתגוררה בטריפולי שבלוב. עשרים 
מדי יום שישי נהגה ו ,בטריפוליהיו ושנים בתי כנסיות 

בכל אמו מרת רבקה ע"ה, שהיתה צדקת גדולה, לעבור 
, ולמלא השטיחיםעם נערותיה, לנקות את  בתי הכנסת

את המנורה שמעל ארון הקודש בכמות שמן זית 
שתספיק למשך שבוע שלם. מדובר היה בכמות גדולה 

כמה ליטרים בכל שבוע לכל מנורה! מלבד זאת  –
 .והכנסת אורחים צדקה וחסד עסקה רבות גם בענייני

 
צדיק היה מקובל בביתם אחד מן האורחים הקבועים 

" בירושלים שהיה מגיע לאסוף בית אל"מחכמי ישיבת 
. אחת לשלש שנים נהג המקובל תרומות לישיבתו

 ביתם. ולהתארח בלהגיע 
 

יש פעם ניגשה אליו אותה צדקת ואמרה: "שבעה בנים 
ם ההפחות אחד משלכל  וחפצה אני בכל מאודילי, 

שיצאה יהיה רב ותלמיד חכם". שמע הרב את בקשתה 
והבטיח לה שבפעם הבאה שיבוא ידאג  מלב טהור

 להביא לה משהו לצורך זה. 
 

הביא עמו בנרתיקו קמע כתוב על  ,כששב לביקור הבא
גבי קלף, והורה לה להניחו על הבן שאותו היא 

 עד לתלמיד חכם. ימבקשת לי
 

ניברסיטה שפות ועוד לימודים הבנים כולם למדו באו
גם הבן הקטן נסים חיצוניים, וחלקם עסקו במסחר. 

 , החל לעסוק במסחר, וניהל 20כשהתייתם מאביו בגיל 

גשה האם ישל אביו יחד עם אחיו. נאת עסקי המסחר 
אל בנה הקטן נסים, נתנה לו את הקמע, והורתה לו 

 .למשמרת להניחו עליו
 

ודיו ולעסקיו. והנה, שמע לה והלך כבכל יום ללימ
פתאום  –לא חולפת מחצית השעה, והוא שב הביתה 

, לרוחו, החברים אינם ללימודיםאין לו חשק 
והפרופסור המהולל נדמה לו כשיכור... יש לו רעיון 
חדש: הוא רוצה ללכת לבית הכנסת וללמוד שם כדי 
לגדול תלמיד חכם. הוא ישב ולמד תורה במשך כמה 
חודשים, ולאחר מכן אמר לאמו: "הבה ונעלה לארץ 

 ישראל". 
 

עלו שניהם לארץ ישראל בשנת תר"ן וישבו בשכונה 
שכונת הבוכרים. הוא החל  –יסדיה יחדשה שהיה ממ

, עד עלה ונתעלהלעסוק בתורת הנסתר, ועד מהרה 
 המקובליםשנעשה מקובל גדול. כשנוסדה ישיבת 

זצ"ל, היה זה רבי  יך הכהןרבי שאול דויהגאון של 
 שהחזיק בה. נסים נחום

 
נהג להדפיס ספרים ולחלקם חנם אין כסף  ,מלבד זאת

הדפיס  לכל מי שהתחייב ללמוד בהם. במסגרת זו
ספרים נדירים ביותר. בשנים מאוחרות יותר עמד 
בראש הנהלת ישיבת "פורת יוסף", ונקרא גם גבאי 

 הישיבה.
 

בתי הכנסת, עמדה  בכיבודזכות עצומה זו של אמו 
לה להעמיד בן צדיק קדוש וטהור, בעל צדקה 

 –רבה תורה בעולם יתלמיד חכם מופלא אשר הו
ין ליה בנים יהוממש כדברי רבותינו: "הרגיל בנר 

 .)שבת כ"ג ע"ב( תלמידי חכמים"



 

 

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

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

 

 החנוכה? יום מימות כלבמדליקים שמונה נרות  מדוע אין שאלה:
 .כי אז לא ניכר הנס תשובה:

 
המהדרין מן המהדרין מדליקים כל לילה נר נוסף על הלילה הקודם. ורציתי לשאול, הרי לכאורה  שאלה:

קדש שנעשה הנס מהודר יותר שידליקו כל לילה שבעה נרות והולך ומוסיף שבעה שבעה, זכר לבית המ
 בשבעה נרות?

נרות בחנוכה )שכן עולה ז, י"ד, כ"א, כ"ח, ל"ה מ"ב מ"ט נ"ו, סך הכל  252אם כן נצטרך להדליק  תשובה:
 נרות. ה' ישמור. 260רנ"ב(, ועם השמש 

 
אנו נוהגים שאפילו בעל הבית בביתו, נותן לאשתו או לבתו הגדולה להדליק וגם לברך )עיין משנה  שאלה:

ברורה סימן תרע"ה ס"ק ט'(. וכעת שמעתי אומרים שאסור לאשה להדליק כשהבעל נמצא משום צניעות. 
 האם אמשיך במנהגי?

ות כן, ואין כאן חשש צניעות לעשמותר מעולם לא נשמע אצלנו מנהג כזה. וגם אצל האשכנזים, תשובה: 
 לאשה להדליק בפני בעלה. אך למעשה אין נוהגים כן.

 
ראיתי בספר "מועד לכל חי" )סי' כ"ז, הל' י"ד( בשם ראש יוסף שיעשה הפתילות מפשתן. ורציתי שאלה: 

 לשאול מה עדיף, פתילות מפשתן או מצמר גפן?
 נהוג מצמר גפן.תשובה: 

 
נר משמן זית קפוא שנמס רק אחרי חמש דקות מתחילת ההדלקה, האם נחשב למהדרין להדליק בו  שאלה:

 לכתחילה?
 לכאורה הרי קי"ל הדלקה עושה מצוה, ואז אינו שמן זית.תשובה: 

 
בכולל שלנו יש ב"ה כמאה אברכים יקרים השוקדים על התורה עד השעות המאוחרות, ורצינו שאלה: 

 לשאול האם יש להפסיק את הלימוד באמצע הסדר ולהדליק נרות חנוכה בזמן? 
 כן. פרסומי ניסא עדיף כמו במגלה.תשובה: 

 
שנשותיהם של האברכים ידליקו  האם אפשר בכולל שמסיימים בו את הלימוד בשעה מאוחרת,שאלה: 

 בזמן, והאברכים ימשיכו בלימודם כרגיל ויצאו ידי חובה בהדלקתן?
בטלה מצות חנוכה  –אם האברכים שצריכים להיות דוגמא לאחרים יסמכו על נשותיהם  תשובה: לא.

 וד.בדורות הבאים! יש להפסיק הלימוד ולהדליק בזמן והילדים רואים ושמחים, ואחר כך לחזור ללימ
 

 לחינוך הילדים? זה טוב ן, או שמא איבדחנים מההאם מותר להזמין למסיבת חנוכה וכדו שאלה:
 שמחה של מצוה.זו מותר להזמין.  תשובה:

  
___________________________________________________________________________________ 
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