
בס"ד

קבוצת ה"מדליקים":

"הדלקה   עושה מצוה"?

שתהיו כחיות הנוהמות בלילהנכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי"
לילות שלמים." (ר' נחמן מברסלב)

קדושת לוי, פירושי אגדות:

ברוך אתה ה' כו' להדליק נר חנוכה. הנה ידוע, שעיקר עבודת האדם בתפלה
ובתורה ובמצות להתלהב נפשו ולבו לה' באהבה ותשוקה נפלאה על ידי התבוננות

בגדלות ה' בהעמקת הדעת, אז תתלהב נפשו לה' בעריבות מתיקות ידידות כו'.
וכמו שידוע בענין שמחה של מצוה, שהעיקר לעשות כל מצוה ומצוה באהבה

ותשוקה גדולה ובהתלהבות עצומה. וזהו פירוש הברכה ברוך אתה ה' וכו' להדליק
וכו', שאנו מברכים ומשבחים לה' אשר בחר בנו לעם סגולתו לעשות מצותיו

בהדלקה ובהתלהבות עצומה כשלהבת העולה מאליה.

ספר בעל שם טוב על התורה - פרשת תשא

"זה יתנו "וגו', [דרשו רבותינו ז"ל (מדרש תנחומא סי' ט') כמין מטבע של אש הראה
לו למשה ואמר כזה יתנו, הובא ברש"י], שמעתי משל: איש אחד למד אצל צורף

אומנתו, ואחר שלמדו האומנות רשם לו ברשימה סדר האומנות ולא רשם לו שישים
גחלת של אש בתחלת המלאכה, כי הוא העיקר ואין צריך להזכירו, והוא טעה בזה

וסבר וכו', והנמשל מובן, כי העיקר כשיש ניצוץ אש להתלהב:

(בן פורת יוסף דקי"ט ע"ב):

ר' שלמה קרליבך. מתוך "לב השמים" לחנוכה:

בחנוכה אנחנו רוצים לנקות את עצמנו מכל שמץ של עבודת אלילים. בגמרא נקראת
עבודת האלילים: "עבודה זרה". והקוצקר וכל הרביים אומרים: גם אם אתה עובד את
ה', אפשר שתהיה זו עבודה זרה. אם אתה עובד את ה' כמו זר, בלי הלב שלך גם זו

"עבודה זרה".

כל העניין של חנוכה הוא לטאטא החוצה את העבודה זרה. כל מה שאני עושה חייב
לבוא מהנקודה הכי עמוקה שבליבי.



לצערנו, רבים מאתנו היהודים, זרים לחגים שלנו, זרים לכל דבר קדוש. אנחנו עושים
מה שצריך, אבל אנחנו לא מעורבים. אנחנו לא מרגישים שום דבר- לא לפני החג ולא

בחג עצמו. וגם אחרי החג לא השתנה בנו כלום. זה שובר את הלב.

הבוקר הייתי בבית כנסת אחד בזמן שאמרו הלל. אם לא הייתי מטה אוזן למה
שהם אומרים, לא יכולתי לדעת שהם מהללים את ה'. זה היה יכול להשמע באותה

מידה כקריאת שערי המניות בבורסה.. הלל זה ממש להגיד: תודה לך ריבונו של
עולם על כל הניסים!

מדוע הילדים שלנו הולכים לאיבוד? מפני שאין לנו מה למכור להם מבחינת
היהדות. אם אתה מספר משהו לילד שלך וזה לא בא מעומק הלב שלך, הם לא

רוצים לשמוע. והם צודקים במאת האחוזים!

דבר המונח בעומק הלב אני לא יכול לשכוח. אבל דבר שהוא קצת זר לי אני יכול
לשכוח.
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