
 

 

 גדול ניצוץ
 

 כל כנסי אנה: תמה הפחמי. פשתן טעונים גמליו נכנסו, הזה הפשתני" :משלעל הפסוק מביא רש"י  –וישב יעקב 
 האלופים את יעקב ראה כך.  כולו את ושורף שלך ממפוח יוצא אחד ניצוץ: לו משיב אחד קחיפ ?הזה הפשתן

 דכתיב', יוסף יעקב לדותות אלה' - למטה כתיב מה?  כולן את לכבוש יכול מי: ואמר תמה, למעלה הכתובים
 ". כולם את ושורף מיוסף יוצא ניצוץ -' לקש עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה'(: 'א עובדיה)

כח רוחני שנמשל לאש יכול  .ות הכל ואין מי שיכול לעמוד כנגדולכל עם הלהבה יכול ץהניצושקח יודע יהפ
הכח  ובתוספת ,המתכלים במהירות 'ופשתןקש 'ובפרט אם הם  ,לכלות את הדברים הגשמיים הגדולים ביותר

 .לה בעשן תכלהואת האש, בכח זה כל הרשעה כ שמלבהשל יוסף הצדיק שהוא הרוח 
 שוטרים של גדולה קבוצה עלו הרכבת אל. חיפה העיר אל ירושלים מהעיר רכבת יצאה שנים עשרות כמה לפני

. ליעדה הרכבת תגיע אשר עד הרכבת בקרונות והתיישבו לרכבת עלו השוטרים. לופיאן יהוי אלרבהגאון  מםוע
 הרב מה: 'ושאלו הרב אל ניגש. מה דבר מחפש שהוא ורואה לופיאן ברב השוטרים אחד מביט, לפתע והנה

 שיותר כמה לכאן תאסוף אם מאוד ואשמח ,'יצר אשר' ברכת לברך צריך אני: "לו השיב לופיאן הרב?'. מחפש
 ". לברכתי אמן שיענו מנת על ברכבת השוטרים כל את מהר

 לכל מהר ולקרוא הקרונות בין לעבור והחל לבקשה סרב לא אך, הרב של המוזרה מבקשתו נדהם השוטר
 ...". מהר... אמן עניית... לכולם קורא הרב: "השוטרים

 לברך הרב החל ואז ,ברכבת השתרר גדול שקט... הרב סביב שברכבת השוטרים כל התאספו דקות כמה תוך
... נקבים נקבים בו וברא.. האדם את יצר אשר'... ה אתה ך-ו-ר-ב: "כמוה נראתה שלא ובדבקות גדולה בכוונה

: גדולה בכוונה ענו, בכוונה ברכה כזו בחייהם ראו שלא השוטרים!", לעשות ומפליא בשר כל רופא' ה אתה ברוך
 !!!". -ן-מ-א"

. הרכבת נעצרה מדוע, קרה מה הבינו לא כולם. הדרך באמצע לפתע הרכבת עוצרת ספורות דקות לאחר והנה
 !כלל הנפגע לא ובנס עליו עברה והרכבת הרכבת פסי על חבלה מטען הניחו מחבלים: הבשורה התגלתה והנה

 

 ְבָרָאה   ֹתהו   לֹא עצה טובה

כפיות  2-3 פזרו הניחו בסיר נייר אלומיניום, .1 :כסףושאר כלי  חנוכיהטיפים לניקוי 
לאו במים והרתיחו. כאשר המים רותחים, הכניסו את י, ממעל נייר הכסףסודה לשתייה 

השתמשו בחלקה הפנימי  .2 .החנוכיהבסוף התהליך, הקפידו לייבש היטב את  .החנוכיה
ביסודיות עם מטלית נגבו אותה . לאחר מכן, החנוכיהאת  הושפשפו עמ קליפת בננהשל 

ושפשפו באמצעות מברשת  החנוכיהים על משחת שיננדיבה  בצורהרחו ימ .3 לחה.
טפו את הכלי פעם נוספת כדי להיפטר מכל המשחה וייבשו את הכלי ים. לאחר מכן ש  שינ

בשלו תפוחי אדמה והשתמשו במים שלהם כדי לנקות את  .4 בעזרת מטלית יבשה.
פו ויבשו תוך כדי עיסוי עדין במטלית רכה. . טבלו מטלית ושפשפו היטב, שטהחנוכיה

האדמה נדבק לשאריות הלכלוך בחריצים, וכשמסירים אותו, -העמילן של תפוחי
אם החנוכיה או פמוטי השבת  .5 באמצעות מברשת עדינה, הוא משאיר את הכסף נקי.

 שלכם משולגים מנטיפי חלב, אין צורך לעבוד קשה ולגרד, תוך סיכון בשריטות
יה כמו שהיא למקפיא למשך מספר שעות. צים. פשוט מאוד: הכניסו את החנוכוחרי

 )נ. גרין הי"ו(. .השעווה תיפרד ממנה בקלות -כאשר תוציאו את החנוכיה הקפואה 

 שבלול 
מטרת 
 ובריאת
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 פנינים ופרפראות

 

 וישראל אהב את יוסף מכל בניו
יש לעיין מדוע בתחילת הפרשה כתוב אלה תולדות "יעקב", ואחר כך כתיב "וישראל" אהב את יוסף וגו'. ואפשר 
להסביר על פי מה דאיתא בזוה"ק )פרשת וישלח דף קע"ד ע"א( דשם ישראל נקרא בארץ ישראל, ולכן נקרא 

ששם ישראל מורה על ישרות  כן בבואו מפדן ארם לארץ ישראל, ושם יעקב נקרא בחוצה לארץ. יעו"ש. ונודע
אהב את יוסף מכל בניו, ודלא תימא "יעקב" אהב, ואע"פ וישראל ושם יעקב מורה על ָעְקָבה ומרמה. ולזה אמר 

)מכת"י הגאון רבי  אהב. ודו"ק. וישראלשהתנהגותו של יוסף לא היתה לכאורה יפה לדעת האחים, בכל זאת 
 משה לוי זצ"ל(.

 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 הנס שבטבע
 
 
 
 

זצ"ל בערוב ימיו,  הגראי''ל שטיינמן את רופא שבדק
אמר לו בסיום הבדיקה: "כבוד הרב, אתה חי כל רגע 

 בנס...".
 

 ".גם אתה!הרב "לו  החזירמיד 
* 

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

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

 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.
 

ר נפלא את אחד התירוצים המעניינים שיש בהם מס
 ברוידא , ר' שמחה זיסלהסבא מקלםלענייננו, אמר 

 )חכמה ומוסר ח"ב מאמר ס"א(, וכדלהלן: זצ"ל
 

את נס פך השמן? מה היום לזכור  עלינומדוע בכלל 
שהמנורה דלקה בבית המקדש לפני  זהנוגע לנו 

למדנו, שכמו ששמן של מנס זה אלא שאלפיים שנה? 
מפני שמלך  רקיקה, זחוקי הפי לפידולק  אינונס 

מלכי המלכים מצוה עליו לדלוק, כך גם שמן טבעי 
ם היה ה' מורה או אינו דולק אלא מכח גזרת ה'.

וכמו שאנו רואים , גם היה דולק לחומץ שידלק,
המספרת על רבי חנינא ( ע"א ה"כ)תענית בגמרא ב

ּת ֹו בליל שבת עומדת עצובה בן דוסא, שראה את ב 
על יד הפמוטים. שאל אותה: "מה ארע לך בתי?", 
ענתה כי בטעות שמה חומץ בנר במקום שמן, ותיכף 
יכבו הנרות. ענה לה רבי חנינא בפשטות: "מה אכפת 
לך? מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק!". 
ממשיכה הגמרא ומספרת שהנר דלק עד מוצאי שבת, 

ו בו כנר להבדלה. אצל גדולי ואפילו השתמש
 ישראל, נס וטבע היה אחד בשבילם, והם לא התפעלו 

 

 מהנס יותר מאשר מהטבע.
 

בין מבחינת הקב"ה בעומק ההתבוננות, אין הבדל 
בשמן, לבין  ה הטבעית של הנר הראשוןדלקהה

הנרות ביתר שבעת הימים. אלא  ההדלקה הנסית של
 ואילופעל, שבדבר שהאדם מורגל בדרך כלל אינו מת

 מתפעלמטבע העולם  חורגכשרואה דבר חדש ה
 השגחת הבורא.מ
 

חנוכה שבעה ימים בלבד, נחוג את חג האם מעתה, 
שמן לכאילו ישנו הבדל בין שמן של נס  ייראה הדבר

חנוכה לשמונה ימים, כדי חז"ל על כן קבעו  .של טבע
להראות שאין הבדל בין נס לטבע. בשבעה מימי חג 

ּיּות שמעל לחוקי הטבע, החנוכה  ס  הנציחו חז"ל את הנ 
שמן דלק שבעה ימים מעבר ליום האחד לו הבכך ש

ביום השמיני, חוגגים את , ונועד מלכתחילה להספיק
דה ששמן אכן הנסיות שבתוך הטבע, בעצם העוב

 .דולק, אפילו יום אחד
* 

 וד( בספראזצ"ל )רבה של בגד רבי עזרא דנגורהגאון 
משה ואהרן רצו בחטא מי מריבה מסביר כי "עדי זהב" 

למעט בנס ולכן הכו בסלע ולא דיברו. ואמנם נכון 
הדבר שמצד האדם עליו למעט בנס לבל יתמעטו 
זכויותיו )עיין רמב"ן בראשית ו, יט(, "אבל מצדו 

, כקטן כגדול אין בין פלא לפלא ולא כלוםיתברך, 
וזהו כמוהו כאין נגדו, והיה שם חסרון בקדושת שמו. 

אומרו 'יען לא האמנתם בי', כי מצדי אין בין פלא 
לפלא ולא כלום, והיה לכם להקדישני לעיני קטני 

ובמקום אחר על הפסוק "היפלא מה'  אמנה כאלה".
דבר" )בראשית יח, יד(, פירש הרב עדי זהב ש"פלא" 
היינו דבר הנשגב ומופלא מבינתנו. ולכן לא שייך 

ין שום קושי לפניו. המושג "פלא" אצל הקב"ה, כי א
הפלא הוא רק מנקודת מבטינו. ולכן מה נואלו 
המתמיהים על הנפלאות שהבטיחונו הנביאים, ומדוע 
אינם תמהים על השמים והארץ, שזה פלא לא פחות 

 גדול...

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 שיעור גורר שיעור

 
 

  !זה לא צחוק 
באחד הימים, בעודו עסוק בסידור ערימות החציר, קיבל איש הכפר מכתב מדודו. במכתב הוא מזמינו 
להגיע אל העיר לביקור. בן הכפר עמד נרעש ונרגש, מול הזדמנות הפז שנפלה בחלקו להגיע אל העיר 

ר ומעיניהם שמעו ידידיו בני הכפהגדולה. מיהר ושיתף את חבריו וידידיו, בחויה הגדולה שנזדמנה לו. 
 מחבריו, ופנה לדרך.ומשסיים את עסקיו רתם את סוסו לעגלה, נפרד ממשפחתו  .נשקפה קנאה גלויה

"גש נא אל הכיור ושטוף את פניך וידיך", אומר לו  כשהוא מלוכלך מאבק דרכים, הגיע אל בית הדוד.
הדוד. הוא ניגש, אולם כעבור דקה חוזר: "סלח לי דוד יקר, המים אזלו מן הכיור". הדוד מחייך למשובתו 

גם האכילה לא  ...של הכפרי הנבער, ניגש אל הכיור פותח את הברז למול עיניו הנדהמות, והמים זורמים
, עד פעם אחר פעם לל. לא רגיל היה לאכול בכפית ובמזלג, ודקר את עצמוהיתה מלאכה פשוטה כלל וכ

 ..שהצליח להכניס לפיו משהו מן הצלחת.
לאחר הארוחה, הציע לו הדוד לנוח קמעה מן הדרך והפנה אותו אל חדרו המוכן. נכנס הכפרי אל החדר 

על דודו שהכניסו לחדר מולו דמות אדם. לרגע רגז  מופתע לראותאחריו. והנה, הוא  וסגר את הדלת
להראות לאותו פולש כי הוא אחיינו  ביקשמשותף עם אדם מכוער שכזה, אולם לאחר מחשבה שניה 

של בעל הבית. עמד ושרבב לשונו למול אותו מכוער. לתדהמתו, ההין הלה ברוב חוצפתו הבלעדי 
ם היה, הרים אף הוא שרבב אף הוא לשון כנגדו. התכעס וביקש להרים את אגרופו, אולם הלה, שמגושל

 את אגרופו. עמד בפרצוף נזעם, ואף הלה עמד כך כנגדו.
 נבהל דודו ומיהר אל החדר. ,"די!!!" נצטעק בקול. לשמע הצעקה

. בפליאה הוא את אחיינו עומד נזעם כולו, ומאיים באגרופיו. "מה קרה?" שואל הדוד לתדהמתו, מוצא
הדוד בהבנה: "ודאי אתה חייך שכזה?" מתרעם בן הכפר. "למה זה הכנסתני לחדר אחד עם מכוער ועצבני 

 נסה נא להתפייס, וראה מה יהיה".הלא כן? הוא זה שהתחלת במריבה. 
, והנה אף האיש שכנגדו חייך. חיוך מאולץ משראה כי אחיינו מהסס, אמר: "תן חיוך קלוש". חייך הכפרי
התפייס כדרכם של ידידים, וניגש ללחוץ את חייך הכפרי חיוך עמוק יותר, והלה הגדיל את חיוכו. ביקש ל

 ידו, התקדם צעד אחר צעד, הושיט את ידו, ונתקל בזכוכית...

 ...צחוק צחוק אבל   
 

אדם עומד מול ידידו ותמה על החמצת הפנים, על חוסר ההארה, על הזלזול ועל העצבנות, כדאי לו לנסות את דברי 
 .הניסוי יצליח למעלה מהמשוערלבטח ". לאדם כן לב האדםהחכם מכל האדם שאמר: "כמים הפנים לפנים, 

 רבנו יוסף חיים זצ"ל בספר "נפלאים מעשיך"(ע"פ ) 
 

והנה הוא התארח בשבת אצל חברו, אחד תלמיד חכם 
רואה שלאחר תפלת שחרית של שבת, אנשים בבית 

אזר עוז  לפי הקיפולים. הכנסת מקפלים את הטלית
 דעועלה לבימה ואמר להם: ''יהודים יקרים!  ,בנפשו

 .לפי הקיפולים"לקפל טלית בשבת  בעיהיש ש
 

שעורר אותם לדעת את  אותם יהודים שמחו מאד
. הקדושההציל אותם מלחלל את השבת ו ההלכה הזו

כיון שראו שכל זה נגרם להם בשל חסרון הידיעה 
בהלכות שבת, אמרו אם הלכה קלה כזו לא ידענו, מה 

לא זזו  ...בישול בורר ומוקצה עם הלכות חמורות כגון
משם עד שהחליטו לקבוע משבת הבאה שיעור 

 בהלכות שבת.
 

 כנסת בית  לאותו  הזדמן  שבועות,  כמה  לאחר   והנה 

מנהגם ללמוד בבית ראה את כש .ר אחרתיהודי מעי
חן בעיניו,  הדברמצא  ,הלכות שבת בצוותאהכנסת 

בבית הכנסת שיעור כזה  יסדבחזרה לעירו  שבוכש
 בשכונתו.ש
 

יהודי  באחת השבתות, הזדמן לאותו בית כנסת
בהלכות  השיעורמירושלים, וגם בעיניו מצא חן 

, עד בירושליםבבית הכנסת  ואימץ אותושבת, 
זצ''ל, והוא הנהיג  שבדרון שלום ילרבשהגיע הדבר 

 כך בעוד ששה בתי כנסיות.
 

בסך הכל העיר אברך הראשון? הנתבונן, מה עשה 
ך בזכות משפט אחד א להם הערה קצרה על טעותם,

, שיעורי תורה בכל רחבי הארץ שאמר, הוקמו
 .וצדקתו עומדת לעד



 

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

 
 

 חנוכה
 

 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:

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

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

 
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? 
 סא עדיף כמו במגלה.כן. פרסומי ניתשובה: 

 
האם אפשר שנשותיהם של האברכים ידליקו  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.

 אים! יש להפסיק הלימוד ולהדליק בזמן והילדים רואים ושמחים, ואחר כך לחזור ללימוד.בדורות הב
 

אני עובד משמרות, ומגיע הביתה לאחר צאת הכוכבים, האם אשתי תדליק במקומי בצאת הכוכבים שאלה: 
 או שתמתין עד שאגיע?

לבעלה וידליקו ביחד עם אם הבעל מגיע בכל לילה מאוחר מחוסר אפשרות, עדיף שהאשה תחכה תשובה: 
כל בני המשפחה מכמה טעמים, שלא תשתכח מצות חנוכה ממנו ומהילדים. והרי זמנה כל הלילה בימינו 

 לכ"ע.
 

בצהריים, האם יכול לסמוך על ההדלקה  2.00אדם שיוצא בחנוכה לאירוע משפחתי בצפון בשעה שאלה: 
 בלילה?  12.00ו בשעה באולם ולתת פרוטות לבעל האירוע, או ידליק כשיחזור לבית

אם אשתו בבית תדליק בשבילו בזמן, ואם לאו, ידליק בבואו הביתה הוא ואחר עמו. לא מועיל  תשובה:
 לתת פרוטה לבעל האולם כי זה כמו בית הכנסת.

 
במשך כל השנה יש לנו שיעור לבעלי בתים אחרי ערבית במשך כשעה. האם בימי חנוכה נקיים את  שאלה:

 ש מהם לחזור לשיעור אחרי ההדלקה, לפי הנראה לא יחזרו(?השיעור )אם נבק
 יש לבטל את השיעור ולהדליק חנוכה בזמן. אם ירצו לחזור אחר שעה, תבוא עליהם ברכה. תשובה:

 
האם בימי החנוכה צריך להקדים זמן תפלת ערבית, כך שמיד בצאת הכוכבים ילכו הקהל לביתם שאלה: 

 להדליק?
 בשקיעה. כדאי להתפלל מידתשובה: 
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