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כ"א כסלו תשע"ב

בין אדם לחבירו – אש!

פלא יועץ

היא מוצאת וגו' )לח ,כה(
רבותינו אומרים ,שהתחילו להוציאה להורג בשריפה ,וזה שכתוב היא
"מוצאת" לשון הצתה .ואעפ"כ לא רצתה להנצל ושתקה ,כיון שזה יגרום ח"ו
לבייש את יהודה .ומכאן למדו )כתובות סז" (:נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך
כבשן האש ואל ילבין פני חבירו" .וכן הוא במציעא )דף נט ,(.ואמרה עוד הגמרא
)שם נח" (:כל היורדים לגהינם עולים ,חוץ משלשה שיורדין ואין עולין .ואלו הן
הבא על אשת איש ,והמלבין פני חבירו ברבים ,והמכנה שם לחבירו".

ידוע מאמר רז"ל שהזהיר בנר
זוכה לבנים תלמידי חכמים .וענין
הזהירות הוא שיהא הכלי שמדליק
בו נאה ונקי ושידליק בשמן זית זך,
ובשבת ירבה בנרות ...ואם בכל
המצוות ראוי לאדם להתחזק
לקיים מצוה מן המובחר לעשות
נחת רוח ליוצרו ,על אחת כמה
וכמה במצוות כאלו שבא בשכרו
שכר טוב ,כי יתן איש את כל הון
ביתו באהבה לזכות את בניו
לכתרה של תורה .ואני נוהג לומר
קודם הדלקת נר חנוכה:
לשם יחוד קודשא ב"ה ,הריני
מוכן ומזומן לקיים מצות הדלקת
נר חנוכה ,כמו שתיקנו לנו רבותינו
זכרונם לברכה .ויהי רצון מלפניך ה'
אלהינו ואלהי אבותינו שתעלה
עלינו כאילו כיונו בכל הכונות
הראויות לכוין ויעלה לפניך מצות
הדלקת נר חנוכה שלנו עם מצות
הדלקת נר חנוכה של בניך היודעים
והמכונים בכל הכונות הראויות
לכוין .ובכח סגולת מצות הדלקת
נר חנוכה תזכנו לנו ולזרענו לנר
מצוה ותורה אור ,ויאירו וישלמו
רמ"ח איברי נפשנו רוחנו ונשמתנו,
ותבנה בית המקדש במהרה בימינו,
ושם נדליק המנורה על ידי כהניך
הקדושים .וכשם שעשית ניסים
לאבותינו כן עתה הושיענו וקבצנו
והצילנו מן הגוים ,להודות לשמך,
להשתבח בתהלתך ,אם לא בזכות -
ברחמים ,וברחמיך הרבים תחפוץ
בנו ותרצנו .ויהי נעם ה' וגו'.

ומספרת הגמרא )בכתובות סז (:על מר עוקבא שהיה בשכנותו עני ,והיה מר
עוקבא רגיל להשליך לו במפתן הדלת ארבעה זהובים כל יום .יום אחד אמר
העני ,אראה מיהו שעושה לי טובה זאת .באותו היום איחר מר עוקבא מבית
המדרש ובאה אשתו עמו .כיון שראה העני שמכניסים המעות יצא אליהם ,והם
רצו מפניו ונכנסו לתנור חם שהיה גרוף מגחליו ,והיו נכוות רגליו של מר עוקבא,
אמרה לו אשתו ,שיניח רגליו על שלה .חלשה דעתו ,אמרה לו אני נמצאת בבית
והנאת העני מזומנת לו לפי שאני נותנת לו לחם מוכן ,יותר ממך שאתה נותן
להם מעות והם טורחים לקנות סעודה .ושאלה הגמרא כל כך למה שנכנסו
לתנור חם .ותירצו א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי נוח לו לאדם שימסור
עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים .ע"כ.
וכל אדם הקורא את הגמרא )שם( שאמרה" :נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך
כבשן האש ולא ילבין פני חבירו" ,אזי חושב שזה סתם "גוזמא" ולא ממש .אבל
באמת רבותינו הראשונים כתבו דהוא ממש ,שצריך ליהרג ולא להלבין פני
חבירו ברבים .וכן דעת התוספות במסכת סוטה )דף י (:וכן דעת רבנו יונה בשערי
תשובה )שער ג' אות קלט( שזהו אבק "רציחה" .ע"ש.
אלא שהתוספות )שם( עמדו בשאלה ,א"כ מדוע לא חשיב ליה בהדי ג'
שיהרג ואל יעבור .ותירצו ,כי מפני שהלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ,ולא
נקט רק המפורשות :עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמי .עכ"ד.
והדבר מבהיל ,איך צריך ליזהר מלדבר ומלפטפט ,כי יתכן אדם מספר
"לתומו" ומביא "למותו" ...ה' ישמור אותנו ,ויצילנו ,ונזכה לתקן הכל .ולכן מאד
כדאי לבקש סליחה מהנפגע ,וירויח לבל יאבד עולמו ח"ו .והיה זה שלום.

שבת שלום ומבורך!

)רבנו אליעזר פאפו
ספר "פלא יועץ" ערך 'נר'(

שואל ומשיב
נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה.
כאן הובאו המסקנות בקצרה ,ועוד חזון למועד אי"ה

הדלקה בבית הכנסת
שאלה :בית הכנסת שיש לו כמה חדרים ,ובכולם מתקיימים מנינים ,האם יש להדליק נרות חנוכה בכל חדר?
תשובה :נראה שכל מנין יכול להדליק ,ומצוה איכא.
הדלקת קטן לחינוך
שאלה :ילד קטן שרוצה להדליק חנוכיה בפני עצמו בבית "ולברך" ,האם יכול.
תשובה :נראה שיכול .ודומה לכך מצאנו בספירת העומר .ועיין ב"י )סימן רסט(.
איסור שתיית מים פושרים
שאלה :מה ענין זהירות משתיית מים פושרים.
תשובה :מים פושרים אסור לשתות .ואין הכונה שרתחו לגמרי וחזרו ונתקררו ונעשו פושרים ,כי בזה אין שום
חשש .אלא הכונה שמעולם לא רתחו רק הגיעו לפושרים והוא שותה אותם ,כמבואר בבבא מציעא )דף כט.(:
שתיית פושרים עם קפה
שאלה :אם נותן במים הפושרים קפה ,האם מותר.
תשובה :כן ,שכן מבואר מדברי הגמרא )ב"מ כט (:ורש"י שאם נתן בו תבלין אין חשש.

שאלות ניתן להפנות לת.ד 57124 .ירושלים ,או בפקס,02-9709118 :
או דרך מערכת הגליון בדוא"לdvartora1@gmail.com :

באחד מימי החנוכה פתח הצדיר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב את דלת חדרו ונכנס לפתע לבית המדרש .באותה שעה ישבו
שם כמה חסידים ושוחחו על דא ועל הא .הצדיק פנה אליהם ושאלם על נושא שיחתם .הם התביישו לענות והחרישו.
הוסיף הצדיק ושאל שוב במה עסקו .נאלצו החסידים להודות שאחד מהם תיאר את רוב עושרו של הגרף פוטוצקי ,את
יופי ארמונו ואת רוב תענוגותיו ושעשועיו.
הוריד הצדיק את ידו בתנועת ביטול ואמר" :וכי פוטוצקי זה יודע מהי הדלקת נר חנוכה?! אם כן ,אין לו שום מושג בטיבו
של תענוג אמיתי".
)שיחת השבוע(

הננו שמחים להודיע כי יצא לאור עולם הסט המבוקש שרבים צפו לאורו

משלחנם של מלכים
אור שרגא
ה' חלקים ,על פרשיות השבוע ,מתורתם של חכמי המערב

מעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי ישראל שליט"א
הדפסה מפוארת ואיכותית בכתב מאיר עינים ,בפיסוק ומחולק לפי כותרות ונושאים

הביאו ברכה אל בתיכם !
ניתן להשיג במוסדות מתן תורה  ,02-970-9118או אצל המחבר שליט"א בטל'02-586-4320 :
הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות "מתן תורה" )ע"ר( .ת.ד 57124 .ירושלים
לקבלת הגליון בדוא"ל שלחו לdvartora1@gmail.com :

