שבת מברכים

מברכים טבת | ר"ח רביעי | המולד ליל שלישי |  2 | 4:51חלק'

ġ¥¡¤±°¡¯¬¡¬¤¥¡¨¦Ģ

¦¨¡±p®¦²°¨²¯¤
¯

4:00
הדה"נ
מוצש"ק 5:17
5:54
ר"ת
¯¤¡¬²ª¦±²¡°
¤
©« ¦§
©«¦§¯¤¡¬²ª¦±²¡°

סוזק"ש א' 8:13
סוזק"ש ב' 8:58


~
~~

סוז"ת א' 9:20
סוז"ת ב' 9:50

ﬣמערכ
• הכר נא •

האם יתכן שיעשה אדם עבירה לשם
שמים? והאם יתכן שאדם מתכוון לעשות
מעשה טוב ויצא מכך רע? ואם יש אפשרות
כזו שנתבלבל כל כך בין טוב לרע ,כיצד
נוכל לדעת מתי הוא טוב ומתי הוא רע?
יש משפט שאומר 'הדרך לגיהנם רצופה
כוונות טובות' ,ואנו תוהים כיצד זה יתכן,
אם יש לו לאדם כוונה טובה ,איך יכול
להיות שתצא מכך תקלה המובילה לגיהנם?
התשובה היא :בהחלט כן! אדם יכול לטעות
בכוונתו ,לטעות בדרכו ולהתבלבל בין טוב
לרע ,לחשוב שהוא עושה דבר נכון כאשר
למעשה הוא עושה רע.
בפרשתנו אנו לומדים על מעשה תמר,
שמסרה את נפשה כדי להעמיד צאצאים
מיהודה ,גם אם איננו מסכימים עם הדרך
שעשתה זאת ,חז"ל אומרים לנו ומעידים
עליה שנתכוונה לשם שמים ,ואכן זכתה
ויצאה ממנה המלכות .אשה נוספת מוזכרת
בפרשה והיא אשת פוטיפר ,בטח תשאלו,
מה הקשר בין שתי אלו? אבל רש"י הק'
אומר שיש קשר ,וכך מסביר לנו רש"י
מדוע נסמכה ירידתו של יהודה למכירתו
של יוסף' ,כדי לסמוך מעשה אשתו של
פוטיפר למעשה תמר ,לומר לך מה זו
לשם שמים אף זו לשם שמים ,שראתה
באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים
ממנו ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה',
ואחרי שאנו לומדים את דבריו אלו של
רש"י אנו תמהים ,הייתכן? הרי אחרי כמה
פסוקים רש"י קורא אותה 'ארורה' ,וכאן
הוא אומר לנו שנתכוונה לשם שמים?!
הוא אשר אמרנו ,אפשר לעשות את
העבירות החמורות ביותר ועוד לחשוב
שעושים זאת לשם שמים ,אם כן נשארה
השאלה :איך נדע מתי זה נכון ומתי זה
טעות? הרי אדם קרוב אצל עצמו ולפעמים
איננו יכולים להחליט בעצמנו מה ראוי
ומה אינו נכון ,התשובה היא :כי אנו אין לנו
אלא דברי התורה וההלכה ,ועל כן כשיש
ליהודי ספק עליו לשאול בעצת גדולים,
ועל כך אמר התנא 'עשה לך רב והסתלק
מן הספק'.
)ע"פ טיב התורה-וישב(
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פרק במשנת הבטחון של הצדיק

| ‰זמנים לפי ˘עון חורף |
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וְ לֹא זָ כַ ר ׂ ַשר ַה ַּמ ׁ ְשקִ ים ֶאת יוֹ ֵסף וַ ִ ּי ׁ ְש ָּכ ֵחהוּ:

ופירש"י :וישכחהו  -מפני שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו ,הוזקק
להיות אסור עוד שתי שנים ,שנאמר )תהלים מ ,ה( אשרי הגבר
אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ,ולא בטח על מצרים
הקרוים )ישעיה ל ,ז( רהב:
בראיה שטחית אי אפשר להבין את תוכן דבריו של רש"י
שתחילתו וסופו סותרים זה את זה ,שהרי בתחילה הביא שנענש
יוסף והוזקק להיות אסור בבית האסורים עוד ב' שנים מפני ששם
בטחונו בשר המשקים .ואחר כך מביא הוכחה לדבריו ממאמר
הכתוב 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים'
ומייחסו אל יוסף ,שלא בטח במצרים הקרוים רהב .הרי לנו מכאן
סתירה במקום הוכחה?
אפשר ליישב את הדברים על פי פירושו של הרה"ק רבי משה
דוד מטשורטקוב זי"ע ,שהקשה על המקרא שלפנינו ,כי מאחר
שהכתוב סיפר שלא 'זכר' שר המשקין את יוסף ממילא ידעינין
ש'וישכחהו' ומה תלמוד לומר שוב 'וישכחהו'? ותירץ שתיבת
וישכחהו קאי על יוסף ,שהוא השכיח את הדברים מלבו של
שר המשקין ,כיון שנמלך יוסף שלא טוב עשה בכך שביקש את
טובתו של בשר ודם ,כי לבעל מדרגה כיוסף הצדיק נחשב הדבר
פגם בביטחון ,על כן התפלל להקב"ה שהדבר ישתכח מלבו של
שר המשקים ,ולא תבוא ישועתו מכח מידת ההשתדלות ,כי אם
ע"י הקב"ה בעצמו.
דברי הרה"ק מטשורטקוב מיישבים את משמעות הכתוב ,והם
גם ניכרים מתוך השתלשלות הדברים ,דהנה אחר שהכיר 'שר
המשקין' בגודל חכמתו של יוסף מן הראוי היה שתיכף לשחרורו
יפנה מעצמו אל פרעה להודיעו מתוך התפעלות אודות 'איש
הפלא' שאותו פגש בבית הסוהר ,ויספר לפניו איך לא נפל מדבריו
דבר ,וכפי שפתר חלומו ואת חלומו של שר האופים כן היה ,ואז
היה עליו להפטיר את דבריו במליצה לחלצו מן הבור ולהביאו
בבית המלכות ,גם מבלי שיבקשו יוסף על כך ,כיון שבסופו של
דבר מחונן הוא בחכמה נפלאה ,וללא ספק תבוא על ידו תועלת
מרובה למלכות מצרים.
אולם למעשה רואים שגם אחר שביקשו יוסף על כך לא זכר
'שר המשקים' מאומה מכל זאת ,כי אם אחרי 'שנתיים ימים'
כשהוכרחו ל'פותר חלומות' .ודבר זה מעורר השתאות האיך יפיג
הדבר מזכרונו של שר המשקין ולא יפעל דבר למענו של יוסף,
אם לא שנאמר שכדברי הרה"ק כן הוא ,שיוסף הצדיק התחרט על
מעשהו והתפלל לפני הקב"ה שהדברים לא יעוררו את רגשותיו
של שר המשקין ולא יתעורר להשתדל בעבורו ,ועל אף שיתכן
שגם לולא בקשתו של יוסף היה שר המשקין משתדל לשחררו
ונמצא שלא פעל יוסף בהשתדלותו כלום ,מיאן יוסף שבפועל
ישתדל עבורו ,שמא יתלו אחרים את שחרורו בדבר השתדלותו
של יוסף ,ולא רצה כי אם בישועה הניכרת שכולה מן השמים.




דבריו הקדושים שופכים גם אור על דברי רש"י המוקשים .כי על
פיהם יכולים לומר שלא התכוון רש"י לומר שהוזקק יוסף להיות
אסור עוד ב' שנים 'כעונש' על שתלה בטחונו בשר המשקין ,אלא
כך הם כוונת דבריו :מפני שתלה בו בשר המשקין יוסף בטחונו
לזוכרו גרמו לו לבסוף הדברים להמלך שלא טוב עשה והתפלל
להקב"ה שישכיח את הדברים מלבו ,ואכן תפילתו עשתה רושם
וגרם לשכחתו של שר המשקין ,ועל כן הוזקק להיות אסור עוד
ב' שנים ,ואז נתעורר שר המשקין מעצמו להמליץ על יוסף,
מבלי שום השתדלות מצד יוסף ,ומובן שפיר מה שהמשיך רש"י
בדבריו שנאמר אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחט ולא פנה אל
רהבים כי הדברים אכן מכוונים על יוסף שביקש להיוושע רק
מתוך בטחון גמור בהקב"ה ולא בטח על מצרים הקרוים רהב'.
כאותה מידה שפירש הרה"ק מטשורטקוב על יוסף ,מסופר על
הרה"ק רבי אהרן מזיטאמיר זי"ע] ,מצאצאי מרן הבעש"ט זי"ע[,
עני מרוד היה רבי אהרן ,ואפילו מעות כדי לשכור מלמדים לבניו
לא היו לו ,אולם כל עוד שלא היו נזקקים כי אם ללימוד האותיות
והנקודות עשתה זאת זוגתו המסורה ,אך מאחר שנתבגרו והיו
זקוקים ללימוד החומש ויתר לימודי קודש תבעה האשה מבעלה
שיעשה דבר מה למען בניו ,כי זהו מחובתו שידאג למען תלמודם.
נצטער רבי אהרן על כך מאוד ,בידעו שאין הפרוטה מצויה
ויתנה את צערו
באמתחתו ,והחליט כי בש"ק יעכב את הקריאהַ ,
ברבים כדי שבני העיר יתנו לבם לצערו וידאגו עבור מלמדים
לבניו .ואכן ממחשבה הגיע לכלל מעשה ,ובש"ק עיכב את
הקריאה ,והשמיע קולו בפני בני העיירה את גודל דוחקו ,והביע
את בקשתו שיבואו לעזרתו.
הנוכחים אכן נזדעזעו מדבריו ,והביעו גם הם את תמיהתם על
עצמם ,כי מאז ידעו שאיש קדוש שוכן בתוכם וכלל לא שמו
עיניהם לדעת השלום לו ולמשפחתו .על כן באו לידי החלטה
שבמוצאי שבת יתכנסו לאסיפה בו ידונו האיך לספק מעתה
קצבה שתספיק לכל צרכי הרה"ק.
לאחר התפילה עשה רבי אהרן חשבון לעצמו ,והסיק שלא טוב
עשה בכך שביקש סיועם של 'בשר ודם' ולא סמך על ישועת
השם ,וכדי לתקן את המעוות הניח ידו על מזוזת הפתח ,וביקש
מהשי"ת שבני העיירה ישכחו מכל דבר האסיפה .ובקשתו אכן
נתקבלה ,וכך הוה ,שבמוצאי שבת נשתכחו הדברים מכל אנשי
העיירה.
זו היתה משנת הצדיקים והקדושים שלפי ערכם לא היו זקוקוים
לשום השתדלות ,אולם גם לאנשים כערכינו הצריכים למידת
ההשתדלות יש ללמוד מכאן שמוטל על כל אחד לבדוק את
מהותו טרם צאתו לעסוק בהשתדלות ,ולדעת מידת ההשתדלות
הראוי לערכו ,כי אם לא יעמוד על המידה הראויה לו עלול
להרבות בהם שלא לצורך ,והשתדלות הראוי למזגו של האדם
הוא אכן לשביעות רצונו יתברך ,אבל לא השתדלות שהוא מעבר
הראוי לו.
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הלכות חנוכה  -ב'

זאת חנוכה
א .הנותר מן השמן ביום השמיני ]דאילו מה שנותר בלילות הקודמין יכול להשתמש בו בלילות שאחריהן[,
עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו ,ודוקא כשנתן בו מתחילה רק כדי שיעור הצריך
למצותו אלא שנכבה באמצע ונשאר ,ולכן אסור משום דהוקצה למצותו ,אבל אם נתן
מתחילה שמן הרבה בנר מותר להשתמש עם הנותר לכתחילה ,וי"א דאף בכה"ג אם נתן
את השמן בסתם הוקצה כל השמן למצותו ,אם לא שהתנה מתחלה שלא יהא נאסר
אלא בכשיעור )סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם(.
ב .אבל אסור להניחו לשנה הבאה לנר חנוכה משום דחיישינן לתקלה ,ואפילו להניחו
בכלי מאוס דודאי לא יבוא לאכלו ג"כ אסור ,דחיישינן שמא יבוא להדליק וליהנות
הימנו )מ"ב שם סקי"ט(.
ג .המנהג אצל הצדיקים לעשות סעודה גדולה ביום השמיני הנקרא זאת חנוכה ,ובודאי
יש בזה כוונה ,ובפשיטות נר' דאפשר מפני שהוא גמרה של מצוה ,והוא ע"ד שכתב
הרמ"א בסי' תרס"ט שעושין סעודת משתה לגמרה של תורה ,וכמ"ש בא"ר שם בשם
ראב"ח דה"ה לגמרה של מצוה )ליקוטי מהרי"ח(.
ד .זאת חנוכה הוא גמר החתימה מראש השנה ויום כיפור )תולדות אהרן זיטאמיר(.
וכ"כ בספר טעמי המנהגים בשם ליקוטי מהרי"ל שיום זאת חנוכה הוא השלמה על
הימים הנוראים ,ועל כן על כל איש מישראל להעלות על זכרונו כעת את כל הקבלות
טובות שקיבל על עצמו בתורה ותפלה ובמעשים טובים ,וירבה להתבונן מה חובתו
בעולמו )טיב המועדים חנוכה(.
ה .ומתאמרא משמיה דהרה"ק מרוזי'ן זי"ע דמה שצדיקים יכולים לפעול בתפילת
נעילה יש בכוחו של יהודי פשוט לפעול ביום זאת חנוכה ,והיום הזה גדול כוחו עד
למאד ,ולכן ישתדל כל אחד להקדיש מזמנו לתפילה ובקשה שיזכה להתקרב אל ד'
ליראה ולאהבה אותו ולעשות רצונו כל ימי חייו .ואף מי שלא זכה לשוב כהוגן בימים
הנוראים ,עדיין לא איחר את המועד ,ויזדרז לשוב אל השם ביום הקדוש הזה )שם(.
איסור הנאה מנר חנוכה
א .אסור להשתמש בנרות חנוכה ,ודין זה אמור לכל הנרות ואפילו אותן שמוסיפין
המהדרין בכל לילה ,ואפילו אם רוצה לאכול אצלן סעודת שבת דהוי סעודת מצוה
גם כן אסור .והטעם כדי שיהא ניכר שהוא נר מצוה לפרסם הנס ,ועוד משום דכיון
שתיקנוה ע"י נס שנעשה במנורה עשאוה כמנורה שאין משתמשין בה כלל )סי' תרע"ג
ס"א ובמ"ב שם(.

ﬣ˙חז˜וﬨ

■ כי אתה תאיר נרי ■

מעט אור דוחה הרבה מן החושך

בעיצומן של לילות סגריר ,בעוד החושך והאפילה שולטים בשליטה ללא מיצרים ברומו של עולם ,והנה מבליחים להם
שלהבות של אש ,אמנם קטנים הם הנרות ,אבל אורם הבהיר מסוגל לבקוע מסכים של ברזל ולהאיר את חשכת הלילה
באור יקרות ובזהרורי נוגה ,מפזזות הלהבות בניחותא ומפזרות לכל עבר גצים של אש ,והולכים הניצוצות האלו ומבעירים
את נשמות ישראל אל אביהם שבשמים עד שתהא השלהבת עולה מאליה ,ובאמת אמרו שאין לך שום נפש מישראל שלא
מושפע ממאור הנרות הללו ,אפילו לב של אבן נימוח כשמן ונמשך מאליו אל הלהב המתלקח בראש הפתילה ומתרומם
אל עבר שמי השמים העליונים.
ואמרו בספרים הקדושים ,שזהו מה שאמרו חז"ל )שבת כא' (.פתילות ושמנים שאין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן
בחנוכה' ,ובפשטות הכוונה ,שישנם סוגים שונים של שמן שאינם בוערים כל כך יפה ,ועל אף שאסור להדליק בהם נרות של
שבת אבל לצורך נר חנוכה מותר להשתמש בהם.
הרמז בזה ברור כשמש בצהריים ,הפתילות והשמנים אלו הם נשמות ישראל שממתינים לאש שתעלה אותם ותבעיר
את לבם ,ועל אף שישנם נשמות כאלו שהספיקו להתרחק ממקור הקדושה רח"ל ,עד שאפילו קדושת השבת קודש לא
משפיעה עליהם לטובה ,אולם תקוה אחת עדיין יש להם ,ואלו הם הלילות הקדושים של חנוכה ,שאז זוכים גם נשמות אלו
לתיקון ועליה ומוארים באור החיים ,כי כח מיוחד יש לנרות של חנוכה להאיר ולהזריח אפילו את הנשמות הנידחות ביותר
ואפילו נשמות של בעלי עבירה מובהקים.

הלא הוא מאיר בכל העולמות

ידוע המעשה שאירע בקהילה קדושה מאחת העיירות הפזורות בגולה שסבלו מרורות מאיש אחד מזרע ישראל ,שבעבור
בצע כסף וקצת כבוד המדומה נהפך ליבו לרעה רח"ל ונעשה מוסר ,נוהג היה לאכול קורצא בבית הפריץ על אחיו היהודים
ולטפול עליהם עלילות שוא ומדוחים ,וכל כך הגדיש את הסאה עד שהרגישו בני העיר כי כשל כח הסבל וכי יותר אינם
מסוגלים לסבול את מעלליו ,נמלכו כולם לשלוח הזכרה אל הרה"ק מלובלין שבכח קדושתו יסיר מהם את מר המוות הזה.
לקראת ימי החנוכה יצאה משלחת מכובדת מראשי הקהל לעבר העיר לובלין בכדי לחלות את פני הצדיק ולבקש ממנו
ישועה ונחמה ,בנטות צללי ערב נגשו בני החבורה אל הצדיק מלובלין ,בידם פתקא דרחמי בו הם מזכירים את הצרה
הגדולה אליה נקלעו כשבתוך הדברים ציינו גם לשמו ולשם אמו של המסור ,אולם לגודל פליאתם ,הצדיק שנודע בעיניו
הבדולחות שרואה למרחקים לא אבה להסכים עמהם ,הוא אמר להם שאיננו מבין מה הם רוצים ממנו ,הלא איש זה מאיר
בכל העולמות.
הדבר היה לפלא גדול ,שהלא איש זה ידוע היה לשפל ונבזה ,וכיצד יתכן שצדיק הדור לא יעמוד על טיבו ,אולם למרות זאת
החליטו להמתין לשעת הכושר ולאחר זמן באו שוב לפני הרבי מלובלין עם אותו הזכרה ,הפעם קרא הצדיק את הדברים
וכבר הסכים עמהם ,לאחר מכן בירך אותם שינצלו מאותו מסור ותהיה להם הרווחה במהרה.
בשמחה גדולה פנו לשוב לביתם ,בטוחים בכוחו של הצדיק שמהלכים לו בשמי השמים ,ואכן ,מיד בכניסתם לעירם
התקבלו בשיר ורננים על ידי כל הקהל הקודש שבישרו להם על הישועה הגדולה והפלאית שהייתה להם ,וכי מאותו היום
והלאה נפטרו לגמרי מעולו של אותו רשע.
אולם בכל זאת לא נתנה להם מנוח העובדה ,שבפעם הראשונה שהזכירו את שמו של הרשע ,אמר הצדיק שאדם זה מאיר
בכל העולמות ,כיצד יתכן כדבר הזה?! אבל היה להם האמונה הפשוטה שאם הצדיק אומר כך חייב להיות שיש דברים בגו,
עד שלאחר חקירות ודרישות נתברר להם למפרע כי באותו שעה שבאו לפני הרבי מלובלין בפעם הראשונה ,עמד אותו
ברנש והדליק נרות חנוכה ,או אז הבינו את פשרן של דברים ,כי בשעה שמדליק האיש ישראל את הנרות של חנוכה ,אזי
מאירה נשמתו באור יקרות ומבהיק בכל העולמות.

ב .אפילו תשמיש עראי כגון לבדוק מעות או למנותן לאורה ג"כ אסור ,ואפילו מרחוק
שאין ידיו סמוכות לנר )שם(.
ג .ואסור להשתמש בו אפילו תשמיש של קדושה ,כגון ללמוד לאורה ,וה"ה בנרות
חנוכה של ביהכ"נ שאסור להתפלל מעריב אצלן כל זמן שלא דלקו חצי שעה .ויש
מתירין בתשמיש של קדושה ,ואפשר דיש להקל בלימוד דרך עראי כשאין ידיו סמוכות
לנר וצ"ע )שם ובביה"ל ד"ה ויש עיי"ש(.
ד .ודוקא כשהוא משתמש עכ"פ תשמיש עראי ,אבל כל שאינו משתמש כלום ה"ז
רשאי לישב בביתו בשעה שנר חנוכה דולקת ,ואפילו אם לא הדליק את השמש כנהוג,
ולא עוד ,אלא אף מותר לו לילך לאורן שלא יכשל ואינו מחויב להעצים עיניו ,דזה לא אור צדיקים ישמח
מיקרי תשמיש )מ"ב שם סקי"א ובשעה"צ שם(.
ויש לנו להבין ,שאם הרשעים ובעלי העבירה זוכים להאיר את נשמתם על ידי מצוות נר חנוכה ,אם כן כאשר כשירי הלב ונקיי
יש
מקום
ומכל
לאורה,
להשתמש
מותר
הדלקתה
ה .לאחר שעבר חצי שעה מעת
הדעת שבישראל נעמדים ברגש ובסילודין להדליק נרות חנוכה מתוך הכנה דרבה ורגשי קודש ,על אחת כמה וכמה שבזכות
מחמירין שכל זמן שהנרות דולקות לא ישתמש לאורן,
הדלקת הנרות יש להם עלייה גדולה גבוה מעל גבוה ואף זוכים לאור באור
משום הרואה שלא ידע לחלק בין תוך זמן שיעורו
החיים ולהתקדש בקדושה של מעלה.
לאחר זמן שעורו )סי' תרע"ב ס"ב ובמ"ב שם( ,ולענין תשמיש
וכמו שאנו אומרים בתפילה לפני הדלקת הנרות" :ויהי רצון מלפניך...
קדושה אפשר דאין להחמיר וצ"ע )ביה"ל סי' תרע"ג ד"ה ויש
שיהיה עתה עת רצון לפניך להיות עולה מצות הדלקת נר חנוכה ,כאילו
מי שמתיר(.
השגתי כל הסודות הנוראים אשר הם חתומים בה ,ותעלה לפניך עם
ו .נר חנוכה אינו נאסר בהנאה אלא לאחר שהודלק
כוונות מעשה מצוה זאת הנעשית על ידי בני ידידיך המכונים כל שמותיך
שכבר נעשה בו מעשה ,אבל הזמנה לנר חנוכה אינו
הקדושים הראויים לבוא בהדלקה זו ...ולהאיר בשכינת עוזך המאורות
אוסר ,וה"ה אם כבה והודלק תוך זמן איסורו אסור
הגדולים ,ומשם יושפע שפע חיים לי אני עבדך לאור באור החיים ,כי אתה
בהנאה ,משא"כ אם כבה לאחר זמן איסורו )מ"ב סי' תרע"ג
תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי ,שלח אורך ואמתך המה ינחוני ליראה ולאהבה
סקכ"א ועי' בשעה"צ שם( .ויש פוסקים שסוברים דאם נתן
את שמך".
בסתם הקצה למצותה הכל )מ"ב סי' תרע"ב סק"ז(.
דיבורים מלהיבים כל לב מובאים בספר 'מאיר עיני חכמים' )שער ו( שכתב
ז .יש מי שכתב שאם נפל לו איזה ספק בדין הנוגע לנר
בזה הלשון" :וזה 'להדליק' עם הכולל ,שאז יכול להדליק ולהתלהט כל
חנוכה וצריך לעיין בספר ואין לו נר אחר חוץ מן הנרות
של חנוכה ,מותר לעיין לאור הנר ההוא ,ואף שיש
כך בתשוקה ,עד שבתשוקה הזאת ישתנו אצלו כל מחשבותיו ומדותיו
לדחות ראיותיו ,מכל מקום נראה פשוט דכיון שהוא
ומעשיו לדביקות השם יתברך ,...וזה להדליק נר חנוכה ,שתיבת חנוכה
דרך עראי מותר )שערי תשובה סי' תרע"ג סק"ד עיי"ש(.
סוד התחדשות מלשון חנוכת המזבח ,ורצוני לומר לחדש אותנו בתשוקות
ח .קטן שהגיע לחינוך שצריך להדליק נר חנוכה ,אסור
ומדות ומעשים חדשים ,שנזכה אנחנו להיות חניה לשכינה".
להשתמש לאור נרותיו שהדליק )הליכות שלמה פט"ו סי"א(.
עוד כותב שם" :כי הנה עיקר הדלקת נר חנוכה שיתעורר האדם לקבל עליו
לאחר
ט .השמן והפתילות שנותרו ביום השמיני
עול מלכות שמים שלימה ,עד שמגודל תשוקתו יתהפכו כל מחשבותיו
שהרי
עצמן,
ההדלקה ,עושה להם מדורה ושורפן בפני
ומדותיו ומעשיו בכל חושיו ואבריו בקבלת תורה שבעל פה ,ולהתייחד
הוקצו למצוותן ואסור ליהנות מהן ,ואפילו אם ירצה
בתורה שבכתב בתשוקה ותפילה לדביקות רצון השם יתברך בביטול כל
להניחן לשנה הבאה ג"כ אסור ,אפילו אם יניחו בכלי
המסכים המבדילים בינו לבין קונו ,עד שיזכה לעבוד להשם יתברך בכל
מאוס שבודאי לא יבוא לאכלו ,דחיישינן שמא יבוא
טבעו ממש בדביקות לרצון השם יתברך באמת ובלב שלם ,בלתי שום פחד
להדליקן ויהנה ממנו )סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם(.
משום מדה ותאוה רעה חס ושלום כו'" .ועיין שם עוד בהמשך דבריו.

ב

ﬣמע˘יוﬨ

המהדרין מן המהדרין – מוסיף והולך!
מצות חנוכה מלמדת אותנו לשאוף להגיע אל השלמות ,עד דרגת "מהדרין
המהדרין" ,,ושלא להסתפק במדרגת 'מהדרין' ,ובודאי שלא בקיום
מן המהדרין"
המצוה היבשה בלבד בלא שום הידור או בלא חיות והתלהבות.
אך הדרך כיצד להגיע לזו השלמות של 'מהדרין מן המהדרין' ,קיימא לן
הלכתא כבית הלל ,שהוא מתחיל מנר אחד
'מוסיף והולך' נר
בלבד וכך בכל יום ויום 'מוסיף
אחד ליום .וללמדך דרכי עליית המדרגות
בזו אחר זו ,שלא לרוץ בבת אחת בדילוג
כמה דרגות ,רק במדרגה אחת בלבד בכל
פעם.
וכן מבואר בלשון תפילת הרה"ק הרבי ר'
תּוֹקק
אלימלך מליזענסק זצוק"ל" :וְ ֶשׁנִּ ְשׁ ֵ
יוֹתרִ ,וּמ ַמּ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
יוֹתר וְ ֵ
ָתּ ִמיד ֵאלֶ יֵ 
בוֹתינוּ
נוֶּ ,שׁנִּ זְ כֶּ ה לָ בוֹא לְ ַמ ֲעלַ ת ֲא ֵ
ַתּ ֲעלֵ נוּ,
דוֹשׁים ַאבְ ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב" .כלומר,
ַה ְקּ ִ
שמבקשים על זו ההשתוקקות להתקרב
תמיד יותר ויותר ,אך יחד עם זאת מדגישים
"ממדרגה למדרגה תעלני" ,שתהא זו עליה
מתונה מדרגה אחר מדרגה ,ולא בקפיצה
ודילוג של הרבה מדרגות יחד .כי אם יחטוף
בחופזה לדלג במרוצה מדרגות רבות יחדיו,
ועדיין אינו אחוז בהם היטב ,הרי קרוב
הוא אל הנפילה .ואם ח"ו יפול בסוף ,הרי
כשייפול מקפיצה של גובה רב יחטוף
חבטה עזה וכואבת מאוד.
ולכן מתחיל עם 'נר אחד' ,בקבלה קטנה
ומבוססת שיוכל לעמוד בה בשופי .ואחר שיתרגל בה ויעמוד איתן באותה
דרגה ,יוכל להוסיף שוב מדרגה אחת נוספת ,וכך יהא מוסיף והולך מדרגה
אחר מדרגה .שיימצא באם ח"ו יפול אחר כך ,לא יפול אלא דרגה אחת
בלבד ,שכן הדרגה הקודמת לה כבר נהפכה אצלו כטבע הרגיל ,וכבר
התחזקה והתאמצה בו – .ובכך יתגדל אל מדרגת "מהדרין מן המהדרין
– מוסיף והולך"!

עליך להתחזק ולקבל על עצמך קבלות טובות וישרות בחיזוק תורה ויראת
שמים.
אולם ,המשיך הסטייפאלער ,זאת צריך לדעת בסדר קבלות הטובות,
וההתחזקות בתורה וביראת שמים ,שלא לרוץ בהם רחוק מדי!
ותיכף פתח הרב וביאר לפניו ,הנה יסוד
חנוכה ,שתקנו
זה אנו למדין מסדר מצות חנוכה,
חכמים מדרגות מדרגות בסדר המצוה.
מתחילה פירשו את יסוד שורש המצוה
שהיא "בנר איש וביתו" ,ושוב הוסיפו בה
דרגת "מהדרין" שמדליקין בה "נר לכל
אחד ואחד" ,ושוב יש בה דרגה נוספת של
"מהדרין מן המהדרין" – .ואפילו בדרגה
הגבוהה של 'מהדרין מן המהדרין' חזינן
שגם בה תקנו סדר עליית המדרגות מתון
מתון .ועל אף היותם מחבבים את המצוות
ביותר ,ומהדרין בהם הידור אחר הידור,
עם כל זאת גם בהם תקנו סדרי מדרגות.
ביום הראשון מדליק נר אחד בלבד ,ושוב
למחרת 'מוסיף והולך' עם עוד נר אחד
נוסף בלבד ,וכך יום שלם ממתין הוא עד
להוספת עוד נר במצוה.
ובודווקא לא תקנו חכמים שידליק תיכף
ביום הראשון את כל שמונת הנרות בבת
אחת ,כדי שלא לדלג ולקפוץ בקפיצה
אחת תיכף עד המדרגה הגבוהה ביותר .רק
)שבת כא.(:
בסדר מסודר ומבוסס היטב' ,מוסיף והולך'
ממדרגה למדרגה ,נר אחד בלבד לכל יום.
למדנו אפוא מיסוד סדר מצות החנוכה ,סיים הרב ,שאין ראוי לחטוף
ולתפוס מדרגות רבות בבת אחת ,כי אם להתקדם במתינות מדרגה אחד
מדרגה .לפיכך אל תמהר לקבל על עצמך דברים גדולים ,שאינם לפי
מידתך ולא תוכל להחזיק בהם! התחל נא בקבלה אחת לטובה ,בדבר
המתאים לפי נפשך ,שתוכל לעמוד בו איתן .ורק לאחר שכבר יתהפך אצלך
ההרגל כמו טבע ,כמאמר החכם שההרגל נעשה טבע ,אז תמשיך להיות
מוסיף והולך למדרגה נוספת ,וכלל זה הוא אחד מן השורשים הגדולים
בעבודת השם יתברך!
]שיחת קודש בהדלקת נר ג' דחנוכה תשע"ו[
< • >-באחד מימי החנוכה הקדושים ,נכנס אל הרה"ק מסוכטשוב בעל 'אבני נזר'
זצוק"ל יהודי סוחר עצים ותינה את צרתו בפניו ,כאשר חננו השם יתברך
בשש בנות טובות ומושלמות בכל מידה נכונה בלעה"ר ,אך כדי להשיאן
בשש
עם שידוכים הוגנים המתאימים להן זקוק הוא להון רב ,הן בשביל הוצאות
הנישואין עצמם ,והן כדי לשלשל דמי 'נדן' כראוי – .ועתה שאלתו בפיו,
בהיות שמציעים לו 'עסקה טובה' לרכישת יער עבות ,שיש בו אלפי עצים
טובים ומשובחים ,שניתן לגרוף בהם הון רב! – שואל הוא האם לבצע את
אותו עסק.
לכאורה ,הסביר האיש ,נראית עסקה זו כהזדמנות נדירה ,שכן בעל היער
זקוק בדחיפות לכסף מזומן ]קעש[ ,ומעונין למכור את כל עצי היער עכשיו
ומיד ,ובשביל כך הוריד את המחיר עד כמעט לחצי!
ברם דא עקא ,שעתה בתקופת חג החנוכה שורר ביער קור מקפיא ,השלגים
המרובים מכסים כמעט את כל חלקי היער בגובה רב .כך שאין זה אפשרי
כעת לגשת למלאכת כריתת העצים ,המצריכה פועלים רבים שיתהלכו
במלאכתם ברחבי היער שעות רבות מבוקר עד ערב ,וככל הנראה רק
בשלהי החורף בסביבות חודש אדר הבעל"ט יוכלו להתחיל במלאכה.
מאידך גיסא ,דרכי משלוח העצים בימים ההם נעשו על גבי רפסודות ענק
שגלשו על פני הנהרות הקפואים ,וכך היו נשלחים משלוחי ענק לכל עיר
ועיר .ערים רבות בפולין שכנו סמוך לנהרות הגדולים ,וקיבלו כך אלפי
עצים גדולים וחטובים .ובימים ההם הרי היו העצים מצרך נחוץ ביותר בכל
בית ובית ,בטרם עידן הדלק והנפט שבימינו – .ובתקופת האביב והקיץ
כשכבר מתחילים השלגים להפשיר ,קשה מאוד להסדיר את משלוחי
העצים על גבי הנהרות ,שעיקר גלישתן של הרפסודות היתה על השלג
המכסה את הנהרות .ולפיכך על פי רוב היו בעלי היערות עושים את
מלאכת כריתת העצים בימות הקיץ ,כשהיער פורח ומלבלב וניתן לעבוד בו
בנוחות ,ומצד שני היו שולחים את המשלוחים הגדולים עם תחילת החורף
בעת שהשלג יכסה כל ארץ ,והגלישה נוחה על פני | המשך בעמוד ד' |<

"תנו רבנן ,מצות חנוכה נר
איש וביתו ,והמהדרין נר
לכל אחד ואחד ,והמהדרין
מן המהדרין כו' בית הלל
אומרים ,יום ראשון מדליק
אחת מכאן ואילך מוסיף
והולך וכו' .וטעמא דבית
הלל ,דמעלין בקדש ואין
מורידין"

]"טיב המועדים – חנוכה" עריכה מחודשת[

< • >-סיפר לי איש נאמן ,אשר לרגלי מאורע מסוים סיבבו מן השמים שנתמנה
כמנהל אחראי באחת המחלקות החשובות של "עזר מציון" .בד בבד עם
אחריותו הגדולה על ניהול המשרדים השונים ,שימש גם בתור 'פרמדיק'
מומחה ,ובעת הצורך יצא עם רכב האמבולנס הגדול והמאובזר היטב
להיות לעזר ולאחיסמך לחולים ולמשפחתם בשעתם הקשה .וכבר עלתה
בידו בחסדי שמים לא אחת להציל חולים מסוכנים ממוות לחיים ,בהגיעו
הצלה' ראשון אל החולה.
מיידית ככוח ''הצלה'
מתוך ניסיונו האישי בעשרות ומאות מקרים קשים ,ובהיותו מתוקף
תפקידו יוצא ונכנס במסדרונות בתי החולים השונים ,ראה לעתים מקרים
קשים ביותר ,של אנשים כשרים שספגו פגיעות קשות מאוד.
בתפקיד מיוחד שכזה נצרך לעלות פעמים רבות אל בתיהם של גדולי
ישראל ,עם שאלות גורליות שהיו צריכים להכרעת דעת תורה .וכך נעשה
מקורב מאוד אצל רבינו מאורן של ישראל הסטייפאלער זצוק"ל ,בעל
"קהילות יעקב".
באחת השיחות שהיו לו עם הרב ,סיפר לפניו על המקרים הקשים
והמזעזעים שרואה בעיניו ,ופעמים רבות עולה בליבו התמיהה והפליאה,
על מה ולמה עשה ד' ככה?
ענה לו הסטייפאלער ,להבין את דרכי ד' הרי גם מעצמך תבין שאי אפשר
ליילוד אשה להשיג .וכי את השואה האיומה שפקדה את בני ישראל,
והכחידה יותר משליש מעם סגולה ,כשמיליונים נעקדו על קידוש השם,
יכולים אנו להבין? – רק זאת ידענו נאמנה ,מתוך אמונה פשוטה ותמימה,
כי ישרים דרכי ה' ,וכך צריך להיות!
ושוב שאל האיש ,מה אם כן יכול הוא לעשות להתחזק בנדון ,מאחר
שנחשף רבות למקרים קשים וכואבים ,ובוודאי מן השמים תובעים גם
ממנו התחזקות וקירוב ,כשמראים לו תמיד את יד ד' הקשה!
ענה לו הסטייפאלער בחביבות רבה ,ראשית עליך להודות להשי"ת על
הזכות הגדולה שנפלה בחלקך להציל נפשות ישראל ,כי אפילו המציל נפש
אחת מישראל בלבד ,הרי הוא כמי שהציל עולם מלא!
אך בזה צדקו דבריך ,שכשרואים דברים קשים שכאלה הרי זה כמו ''מוסר
מוסר
ספר'' חי ,המחייב להתחזק יותר בשמירת התורה והמצוה – .ולפיכך בוודאי
ספר

ﬣ‚˘‰ח‰

סיפורי השגחה פרטית

שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

מה אשיב לה'

את הריהוט לבית אני משתדל לקנות מיד שניה ,אני
מחפש וממתין עד שמגיע מוצר איכותי וטוב וכמובן
במחיר הולם ובכך אנו חוסכים סכומי עתק.
המתנתי בסבלנות וחיפשתי ארון מעץ סנדוויץ
שש דלתות עד שסוף סוף מצאתי אחת במצב
חדש בישוב מעט מרוחק אבל המחיר שהיה שש
מאות שקלים בלבד היה לפתיון...
בקשתי מאחותי שגרה לא רחוק משם שתבדוק
אם אכן מדובר בארון במצב נדיר כפי שהציג זאת
המוכר או שמא מדובר באדם שרק מנסה למכור...
אחרי שבדקה היטב התקשרה אלי אחותי ואישרה
כי הארון אכן נראה במצב חדש.
בקשתי מאחותי שתתן לו מאתיים שקלים מקדמה על
החשבון וסיכמתי עם בעל הארון שכשאבוא לאסוף את
הארון אשלים לו את יתר הסכום.
מוצש"ק נסעתי עם ידיד לבית של אבא שלי ולקחתי
ממנו את הרכב הגדול יותר שאוכל להעמיס עליו את
הארון ויצאנו לדרך ,הגענו בשלום וראיתי כי אכן הארון
יפה מאוד ואז ברגע אחד חשכו עיניי ראיתי כי לא מדובר
בארון סנדוויץ כמסוכם כי אם בארון מסיבית ואני בשביל
ארון סיבית לא הייתי טורח אפילו לרגע אחד.
בעל הבית החל לצעוק עלי שהבטחתי לאסוף ומחר
הדירה צריכה להיות פנויה מכל חפץ ואני לעומתו טענתי
כי מדובר בהונאה שהרי דברנו על ארון עץ סנדוויץ והנה
מדובר בארון מסיבית ולא עוד שהטרחתי את אחותי
ולקחתי את הרכב מאבא שלי הוויכוח היה בשיאו כאשר
דרשתי חזרה את כספי.
ואז קרה דבר פלא ,ידידי שהגיע לעזור לי אמר שאחותו
בדיוק התקשרה אליו לשאול אם יש לי ארון בשבילה,
"אני אוסיף עוד  200שקלים וניקח את הארון לאחותי...
בעל הבית שמח ואני גם שמחתי לכל הפחות לעשות חסד
עם הזולת ולא לחינם הייתה הטרחה וגם ידידי שמח לעזור
לאחותו .העמסנו את הארון על הרכב ויצאנו לדרך...
ביציאה מהישוב אמר לי ידידי לחפש מכולת
אשפה .לשאלתי לאיזה צורך ,הוברר לי שאין לו
אחות שצריכה ארון והוא בסך הכל לא רצה שיצא
חילול ה' ולכן הסכים לשלם את הארון העיקר לא
לגרום למריבות מיותרות גם אם הן צודקות...
עכשיו חרה לי הדבר שסתם פירקנו והעמסנו ועכשיו
לזרוק לאשפה?! לא בא בחשבון!!!
התקשרתי לידיד ראש כולל מאזור קריית ספר שהיינו
קרובים לשם ושאלנו אותו אם ידוע לו מישהו שזקוק
לארון? הוא חשב ונזכר כי לפני ימים אחדים התבטא אברך
ואמר" :הלוואי והיה נוחת לי בבית ארון שש דלתות!!!"
הוא נתן לי את המספר והנחתנו לו בבית ארון שש דלתות
כבקשתו ...הוא היה בדמעות הוא לא הצליח לעכל את
חסד ה' עליו פרט כאשר שמע את השתלשלות הדברים.
שמחנו כולנו שלא עמלנו לריק וכולם שמחו
שמחה גדולה.
כעבור שבוע קבלתי שיחת טלפון מקרוב משפחה שעובר
לחו"ל ושאל אם יש דברים שארצה לקחת מהדירה שהוא
עוזב ,הגעתי לשם ובין הדברים היה גם ארון שש דלתות
מעץ מלא משובח ביותר' אה כמה הודיתי לה' על כל הטוב
אשר גמלני: ,מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי!!!"
בעל המעשה :מ.ב.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
בפקס15326517922 :
או לo.y.wines@gmail.com :
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הנהרות הקפואים.
אך עתה ,משהגיעה הצעה זו של רכישת היער באמצע ימי החנוכה,
מחמת הדחיפות והנחיצות של המוכר למעות ,נמצאו הדברים
הפוכים .מצד אחד אי אפשר להמתין עם כריתת העצים עד ימות
הקיץ ולשולחם רק בחורף הבא ,כי הדבר כרוך בהפסד מרובה .לפיכך
העצה הטובה ביותר היא לכרות את העצים בחודש אדר עם תום עונת
החורף לקראת האביב ,ולשולחם תיכף בחודש ניסן ,שבו עדיין נצרכים
במחוזות רבים לעצים.
אמנם עיקר הבעיה היא ,שזו העונה של חודש ניסן נקראת 'עונת ביניים',
בין חורף לקיץ .היא נתונה לשינויים רבים ,ואי אפשר לדעת עתה בימי
החנוכה אם בחודש ניסן עדיין יהיו הנהרות קפואים עם השלג שנערם
שעליהם ,וניתן יהיה להריץ את משלוחי העצים על גביהם ,או שמא
באותה עת יקדים הקיץ לבוא ,וכבר תתחיל עונת הפשרת השלגים
שעל הנהרות ,ואז כבר לא ניתן להסדיר את המשלוחים ,שסכנה גדולה
היא לעבור עם מטען כבד שכזה על שלג המתחיל להפשיר.
 על כך בדיוק הגיע הסוחר דנן אל הרבי בשאלתו הקשה ,יאמר נאהרבי ,האם בחודש ניסן הבעל"ט עדיין ירדו השלגים על הנהרות ,או
שכבר תצא חמה בתוקפה להמיס את השלגים? – שכן בשאלה זו
תלויה ועומדת כל העסקה כולה ,אם יכניס עצמו בה ,או שמניח הוא
את כספו על קרן הצבי ,ועלול להפסיד הכל!
כששמע הרבי את שאלתו של האיש ,רצה לשלחו מעל פניו ,וכי נביא
אנכי לדעת את מצב השלגים שבנהרות בעוד ארבעה חודשים? הלא
שאלה כזו שייכת לחזאים שבשירות המטאורולוגי ,שם יושב לו החזאי
ו'הוזה' את תשקיף מזג האויר לימים הבאים לקראתנו לשלום ...וגם
הם אינם יודעים לומר בימי החנוכה מה יהיה מצב השלג שעל הנהר
בירח ניסן ...ומה כל זה קשור אלי?
אך האיש התמים אינו מרפה ,הרבי יודע הכל! פסק בנחרצות ,ואין
אפשרות לפנות לשום אדם בעולם עם שאלה שכזו ,רק אל הרבי הק'
בעצמו.
ניסה הרבי כמה פעמים להסביר לאיש ,שאין כאן מקום לשאלה שכזו,
ואין מן הראוי להטרידו בשאלות כאלו .אך ללא הועיל ,האיש מתעקש
ומבקש על נפשו ,בהיות שגורל כל ששת בנותיו הבוגרות תלויות
ועומדות בעסקה זו ,מוכרח הוא לדעת האם לבצע את העסקה ,או
למשוך ידיו ממנה.
כראות הרבי שהאיש אינו מרפה ,קרא לגבאי פנימה ,וביקשו להוציא
את הטרדן מן החדר!
מדוע מפריע אתה כאן לרבי? – שאל הגבאי ברוגזה.
אבל האיש ברוב תמימותו אינו מבין מה רוצים ממנו ,וחזר שוב על
שאלתו ,שהוא רק מבקש לדעת את 'תחזית מזג האויר' של חודש ניסן
הקרב ובא.
כששמע הגבאי הנאמן את שאלתו התהרהר קמעא ,ונראה כמסתפק
אם אכן צריך להוציא את האיש.
כשראה הרבי שהגבאי מסתפק בדבר וחוכך בדעתו ,התחייך אליו
ושאל :האם גם אתה חושבני כחזאי? ...הכיצד אוכל לחזות ולדעת עתה
את העתיד להתרחש בחודש ניסן?
אולם הגבאי הפיקח ,שכבר זכה להכיר היטב את הרבי ,אמר ,שאם
באים אל הרבי בשאלה שכזו ייתכן שזו כן 'רעבי'שע שאלה' ,שהרי
לאדם פשוט לא ניגשים עם שאלות שכאלו!
הגבאי שריחם על האיש ,ניסה להמליץ יושר עליו ,והסביר לרבי
שבוודאי אין כוונת השואל לשאול כאן על פי חכמת המטאורולוגיה...
אלא מתוך 'אמונת צדיקים' בלבד ,שואל הוא בתמימות אם עליו לבצע
את העסקה.
כשראה הגבאי שהרבי מאזין לדבריו המשיך והטעים ,הרי עומדים

המקודשים ,שבהם מאיר וזורח האור הגנוז
אנו כעת בימי החנוכה המקודשים,
המופלא ,שבו ניתן לראות מסוף העולם ועד סופו .ומאמינים אנו בני
מאמינים בכוחם של צדיקים ,בפרט בימי הניסים הללו!
כשמוע הרבי הק' את דבריו ,קם ממקומו נעמד בדחילו ורחימו בקרן
זווית ושפך תפילה קצרה לפני קונו .ולאחר מכן הסביר פניו אל האיש
בברכה מעליא ,סע נא לביתך ותבצע את העסקה על הצד היותר טוב!
והשי"ת יהיה בעזרך שלא תפסיד בה כלום ,ותוכל להשיא את בנותיך
בריוח ובכבוד!
האיש שמח מאוד על התשובה הברורה שקיבל ,ביחד עם הברכה
הטובה .ואכן התבצעה העסקה על הצד היותר טוב ,ולאחר פסח חזר
האיש להודות לרבי על עצתו אמונה! – מאותו עסק טוב התעשר
האיש ,ומאז זרחה שמש הצלחתו ונעשה לאחד מן העשירים הגדולים
בארץ פולין.
ללמדך גודל כוח אור החנוכה ,המאיר וזורח בימים המקודשים הללו.
ובוודאי מן הראוי לנצל אלו הימים להאיר אל תוך חשכה ,באורה של
תורה ועבודת השם יתברך בשמחה ובטוב לבב.
]ליל שישי פרשת ויגש תשע"ג[

< • >-באחת הקהילות החשובות שבפרברי ניו יורק רבתי ,התמנה לרב
הקהילה תלמיד חכם חשוב ,גאון מפורסם וירא אלקים מרבים ,אשר
נשא על שכמו את עול הנהגת העדה בלב ונפש.
היתה זו קהילה של אנשים יראים ושלמים ,מסולתה ומשמנה של
היהדות החרדית הנאמנה ,והכל התנהל בה על מי מנוחות כדת וכדין.
הרב הדגול ,שחיפש תמיד דרכים לרומם את בני קהילתו ,היה מרבה
מצוה" .בדרשותיו הדגיש תדיר שיהודי המהדר
"הידור מצוה".
לדבר בענין "הידור
במצוה ,ואינו מסתפק רק בעצם הקיום היבש של גוף מעשה המצוה,
לצאת ידי חובתו בלבד ,אלא מוסיף ומהדר בה ,הרי בכך הוא מתקשר
עם המצוה בכל ליבו ונפשו .וזו היא עצה יעוצה להתעלות באהבת
השם יתברך יותר ויותר ,שככל שיוסיף להדר במצוה בדחילו ורחימו
וברעותא דליבא הרי תגדל יותר אהבת השי"ת בלב.
אחת ההוכחות החזקות שהביא הרב הנכבד בדבר ,היא מסדר מצות
החנוכה ..דחזינן בשמעתין שישנם כמה מדרגות חלוקות בקיום המצוה.
החנוכה
ישנם שמסתפקים ביסודה של מצוה "נר איש וביתו" בלבד ,ואינם
מחפשים להדר בה יותר .וישנם המוסיפים להדר בה ,אבל בהידור אחד
בלבד סגי להו ,כמ"ש "המהדרין נר לכל אחד ואחד" – .אך ישנה מדרגה
גבוהה יותר ,אלו שאינם מסתפקים בהידור אחד בעלמא בלבד ,אלא
מוסיפים בה יותר ויותר ,והם הנקראים "מהדרין מן המהדרין" ,ולהם
תקנו סדר מיוחד של "מוסיף והולך".
והרי מבואר מכאן ,שמן הראוי להתעלות ולהתקרב יותר ויותר בהידור
המצוה ,ולא להסתפק במה שהוא מן "המהדרין" בלבד ,אלא ישתדל
להיות אף בדרגת "מהדרין מן המהדרין" – .שעליהם אמרו שפיר
"מעלין בקודש ואין מורידין"!
בגמרא" :מעלין
בכל פעם היה הרב שוזר בדרשותיו דוגמאות שונות שניתן להדר
במצוות ,ומצא בכל דבר אופנים נאים וראויים להדר ולסלסל במצוה.
באחת הדרשות דיבר הרב מגודל חשיבות התפילה ,והשפעתה הגדולה
על כל היום כולו ,שכל בנין איכות נפש האדם נבנה מאוד על צורת
תפילותיו – .גם כאן שילב בדבריו הידורים רבים ונאים שניתן להדר
בתפילה ,ולדוגמא נקט ,שהמהדר בתפילה אינו 'נופל' לבית הכנסת
היישר מן הרחוב אל תוך התפילה ...אלא מקדים מעט לפני זמן
התפילה ,ומכין עצמו כראוי אל התפילה ,כדי שיוכל לגשת להתפלל
ביישוב הדעת ובמנוחה ,אחר שמנקה את הראש מכל מיני בלבולים

 ~  ~~
לע"נ ר' ישראל
נתן נטע ב"ר דוד צבי
הכהן ז"ל

לע"נ הינדל
בת ר' משה
ירמיהו ע"ה

דוד ב"ר
משה ז"ל

לע"נ
האשה
מרים בת
ר' דוד

לע"נ שמחה
בת רחל יחזקאל
בן עמומה

לע"נ רבי דוד צבי
ב"ר יצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו מנחם

מרדכי הי"ו
לע"נ ר' יחזקאל ב"ר
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]שיחת 'זאת חנוכה' תשע"ו[
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לעילוי נשמת
מרת אילה אהובה בת ר' יוסף ראובן
יוחנן הכהן ז"ל
• נדבת בנה יקותיאל מנחם •

לע"נ ר' דב
צבי ז"ל | ולרפואה שלמה
ולהצלחת לאה בת איידל תחי' ב"ר אברהם יעקב ז"ל
נתרם ע"י בנם
נפטר ה' אלול
יחיאל יהושע הי"ו

ומחשבות חוץ ,ומתוך לימוד גפ"ת שלפני התפילה ,שאין לך הכנה
טובה הימנה לתפילה.
שלמה" )מועדים רמזי פורים( ,וזל"ק:
"תפארת שלמה"
כמ"ש בספה"ק "תפארת
"ובבואה לפני המלך ,אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה כו' )אסתר
ט ,כה( .הנראה לרמז בזה ,על פי מ"ש בספרים ,כי העצה הנכונה להינצל
ממחשבות זרות בשעת התפלה ,שיכין את עצמו קודם התפלה בלימוד
התורה הקדושה – .וזה הרמז בפסוק הנ"ל' ,ובבואה לפני המלך' זה
המלך מלכי המלכים הקב"ה לעמוד בתפלה' ,אמר עם הספר' ,על ידי
שלמד בספר' ,ישוב מחשבתו הרעה' יבטל כל המחשבות רעות בשעת
התפלה ,ויהיה תפלתו זכה צלולה וברורה" ע"כ מתק לשון קדשו.
והנה אחד מנכבדי הקהילה אדם אמיד ועתיר נכסין ,היה רגיל לאחר
תמיד לתפילה .משום מה החליט לעצמו שזמן התפילה הוא בעיקר
בעת שמגיע הש"ץ לברכת ישתבח] ,או בשבת קודש כשמתחיל שוכן
עד[ ,וכל שאר פסוקי דזמרה הקודמים הרי הם כמו 'קרבנות' ,שאם יש
זמן מדפדפים בהם בחופזה ,ואם אין זמן 'מדלגים' עליהם...
הרב הצדיק ניסה כמה פעמים לדבר אל ליבו ,שאין זו הנהגה נכונה ,ויש
להקדים לבית הכנסת לכל הפחות מעת תחילת התפילה .אך האיש
היה תמיד מתנצל ועונה ,שאין כאן 'איחור' רציני ,כי אם של עשר דקות
או רבע שעה ותו לא ,וזמן קצר שכזה אינו נחשב כאיחור!
אף לאחר אותה דרשה נלהבת שדיבר הרב במפורש מהידור התפילה,
ושמן הראוי להקדים ולהגיע לפני התפילה ,המשיך העשיר בסדר
יומו באיחור התפילה בלא שום שינוי – .הנהגתו זו הפריעה מאוד לרב
המרא דאתרא ,וכאב ליבו על כך .בפרט שלאחר אותה דרשה החלה
התעוררות גדולה בין בני הקהילה ,על אתר נפתח 'כולל בוקר' לאברכים
מצוינים לפני התפילה ,ואברכים רבים הסתדרו בחברותות וקול התורה
החל להדהד ברמה בבית המדרש השכם בבוקר לפני התפילה– .
ואילו זה הנגיד ממשיך בשלו ,ולא שת לבו לכל אותה התעוררות.
הרב שחשש מן הקרירות שיכול האיש להשפיע אף על אחרים בכך,
בהיותו מנכבדי הקהילה ,ניסה שוב לעוררו על כך ,אבל האיש מתעקש
שאיחור של עשר דקות בלבד לא נחשב כאיחור...
והנה לא חלפו ימים מועטים ,ופגעה בו באותו גביר יד ה' ל"ע ,שריפה
גדולה פרצה בעוז בבית החרושת שבבעלותו ,וכטבעה של האש היא
התפשטה במהירות מחדר לחדר ,ומקומה אחת לחבירתה .העשיר בעל
הבית נבהל מאוד לנפשו ,ותיכף הזעיק את כוחות הכבאות וההצלה ,אך
כדרכם של הכבאים האמריקאים הם לא הספיקו להגיע מיידית .הוא
התקשר בלחץ גדול שוב ושוב אל תחנת 'מכבי אש' ,וזעק בקול ניחר
שהאש קופצת במהירות ומדלגת מקומה לקומה ,ושיחישו בדחיפות
את הגעתם למקום ,כי כל המתחם כולו כבר אחוז להבות אש!
אך לדאבון לב כאשר סוף סוף כבר הגיעו לוחמי האש לא עלתה בידם
להציל הרבה ,והבנין כולו ניתן למאכולת אש!
כשניגש היהודי אל מפקד פלוגת הכבאים בטענות ומענות ,מדוע זה
התמהמהו כל כך ,ולא מיהרו לבוא תיכף בקריאתו הראשונה .ענה לו
אותו 'כושי' ,שבהתחשב בתנאי הנסיעה הקשים והפקקים ]טרעפיק[
שבכבישים ,הרי איחור של עשר דקות אינו נחשב כאיחור!...
לשמע תשובתו של המפקד נדהם האיש ונפקחו עיניו ,הלא הוא עצמו
טען תמיד בפני הרב ,שעשר דקות בלבד אינם נחשבים כאיחור ...והנה
מן השמים הראוהו היטב כמה איחור עצום ונורא יש בעשר דקות
בלבד! כאשר הפסיד באותם עשר דקות שהשתוללה השריפה הון יקר
ועצום!
מני אז הפך האיש את דרכו מקצה לקצה ,הוא קלט היטב את מה
שרמזו לו מן השמים ,והצטרף מיידית לכולל בוקר המקומי ,והיה תמיד
מעשרה ראשונים המקדימים לתפילה ,למהדרין מן המהדרין!

לרפואת
בועז בן
מירה

 ~ ~ 


Access Credit

צ'יינג' טל' 02-6516090
גרפצ'יק

טל02-5002321 :

*shivti11@gmail.com
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך ,הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים .המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.
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