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פרשת כי תצא תשע"ח.

התורה התירה בזמן מלחמה

 74 בפרשה  יש  תצא",  "כי  השבוע  בפרשת 
תואר",  "יפת  דין  הראשונה  והמצוה  מצוות. 
ולגיירה  גויה  לקחת  מותר  המלחמה  שבשעת 
ולשאת אותה לאשה, אפילו שזה לא לשם שמים. 
ומבואר בגמרא )קידושין כא:(, שבמלחמה יש יצר הרע 
בעבירות,  שיכשלו  ויתכן  להתגבר,  וקשה  גדול 
לכתחלה  מתיר  יתברך  ה'  ולכן  ליצלן,  רחמנא 
הלכתי  גיור  ידי  על  לה  להינשא  למלחמה  ליוצא 

וחופה וקידושין כדת משה וישראל.

עושה על פי ההלכה ונענש?!

היתר  הזה  לאיש  יש  הרי   – הנשאלת  והשאלה 
כן, למה כתוב  ואם  כן לכתחלה.  בהלכה לעשות 
במדרש תנחומא בפרשה )אות א(, סופו לשנוא אותה 
מותר  הרי  ומורה?  סורר  בן  ממנה  להוליד  וסופו 
השבוע,  פרשת  מכח  התורה,  מכח  לכתחלה  לו 
יא(,  כא,  )דברים  ְלִאָּׁשה"  ְלָך  "ְוָלַקְחָּת  אומר:  שהפסוק 
ואם כן, למרות שעושה לפי ההלכה מקבל עונש 

גדול כזה? זה נורא ואיום!
ומבואר בגמרא )שם עו:(, שבצבא של דוד המלך 
תואר,  יפת  מאשת  שנולדו  חיילים   400 היו  ע"ה 
מאשת  )אבשלום(  בן  לו  נולד  ע"ה  המלך  דוד  וגם 
יפת תואר, ועשה צרות גדולות וחילול ה'. ודרשו 
דרש  שלא  המלך  דוד  על  קז.(  )סנהדרין  בגמרא 
לו  יש  תואר  יפת  אשת  הנושא  שכל  "סמוכין", 
ולכאורה, הרי מפורש  ומורה, עיין שם.  בן סורר 
כזה  עונש  יש  למה  אז  לכתחלה,  שמותר  בתורה 
גדול שסופו לשנוא אותה ולהוליד בן סורר ומורה?

עובד ה' באמת?! תבדוק את עצמך!

גדול  כלל  כאן  אותנו  לימדו  המוסר  ובעלי 
ה'  עובד  נקרא  אתה  מתי  יתברך.  ה'  בעבודת 
מתאמץ,  אתה  כאשר  לך,  קשה  כאשר  באמת? 
רואים  כאשר  ה',  בעבודת  קשיים  נראים  כאשר 
עיכובים והפרעות, ואתה עובד ה' ומתאמץ. וכן, 
בין אדם לחבירו, גם כשאתה באמת מכוון לשם 
גדולה  ובחכמה  ולטרוח,  להתאמץ  צריך  שמים, 
ורגע.  רגע  כל  ה' בקשיים שמרגיש  עובד  להיות 
שערי  "עת  )פיוט  שמח"  ולב  בוכה  במר  "עין  בבחינת: 
רצון" של ראש השנה(. מותר לבכות, מותר להיות בצער 

להתאמץ  נקרא  וזה  והקשיים,  העיכובים  על 
יום  יום  להרגיש  והעיקר  יתברך.  ה'  את  ולעבוד 
ו:(.  )מגילה  תאמין"  ומצאת  "ויגעת  רוחנית,  עליה 
כאשר מרגישים חיים קלים, עדיין אין כאן עבודת 

ה' באיכות גבוהה.

תפסיק לחפש חיים קלים!

בן אדם במלחמה מתאמץ וטורח לנצח, ועושה 
וצריך  בגשמיות.  וזה  ממש.  של  נפש  מסירות 

אותו בן אדם גם במלחמה הרוחנית לעשות מאמץ 
הרע.  יצר  ולעשות מלחמה ממש עם  לטרוח  וגם 
המעשה  יחוד  )שער  הלבבות'  ב'חובות  שכתב  וכמו 
מהקרב  שבים  חיילים  שראה  אחד  חסיד  על  פ"ה( 

מנצחים  הקטן  מהקרב  שבים  "הנכם  להם:  ואמר 
עם שלל. תתכוננו לקרב הגדול". שאלוהו: "ומהו 
הרע  יצר  עם  "הקרב  השיבם:  הגדול?".  הקרב 
ומבקש  ברוחניות,  מתאמץ  לא  וכאשר  וחייליו". 
לעצמו חיים קלים, גם אם להלכה אין לו עבירה, 
לא  התוצאות  כן,  לעשות  לו  מתיר  יתברך  וה' 
טובות. סופו לשנוא וסופו להוליד בן סורר ומורה, 
כי לא התאמץ ברוחניות כמו שמתאמץ בגשמיות. 
וזה השלמות הגדולה בעבודת ה' – להתאמץ יום 
ונוחים  קלים  חיים  לחפש  ולא  ולהתעלות,  יום 

ונעימים.

 חיים קשים כשהחיים קלים
בעבודת ה' יתברך

ורבינו השומר אמונים זיע"א לומד כן מהמשנה 
עול תורה,  "המקבל עליו  )פ"ג מ"ה(:  במסכת אבות 
מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", דהיינו 
עול וקושי של חוקי הטבע. כלומר, כאשר מקבל 
עול  כמו  מלכות,  עול  כמו  תורה,  עול  עצמו  על 
של  עול  המדינה,  חוקי  של  עול  השלטונות,  של 
דינא דמלכותא, אז זוכה שמעבירין ומסלקין ממנו 
אותם. כי אחרי הכל יש כאן התאמצות גדולה, יש 
כאן מסירות נפש, יש כאן עמלה ויגיעה. וכשזוכה 
של  מעול  להיפטר  זוכה  אז  ומצוות,  תורה  לעול 
זה,  במקום  עמל  "הוא  בבחינת:  בטלים.  דברים 

ותורתו עמלת לו במקום אחר" )עיין סנהדרין צט:(.
ורבינו הקדוש הגאון רבי חיים מוולוז'ין זיע"א 
פסוק  וזה  צט.(,  )סנהדרין  מפורשת  מגמרא  כן  למד 
)במדבר טו,  )ס"פ שלח לך(. על מי נאמר  מפורש בתורה 
מלמדים  הקדושים  וחז"ל  ָּבָזה"?  ה'  ְדַבר  "ִּכי  לא(: 

ואינו  בתורה  לעסוק  לו  שאפשר  מי  כל  אותנו, 
כוונת  ואין  ולא מלמד.  מי שלומד  כל  או  עוסק, 
חז"ל הקדושים כפשוטו שלא עוסק ושלא מלמד, 
אלא עוסק ומלמד, אך יכול להוסיף ולהתאמץ עוד 
ועוד ואינו עושה כן, אלא מתנהג באדישות ולא 
יתברך,  ה'  בעבודת  ולהוסיף  להתעלות  מתלהב 
"כיון  בבחינת  שבו.  הטבעי  ההרגל  מתוך  ועושה 
)רש"י  "אדיש"  מלשון  "דש",  נו:(.  )גיטין  דש"  דדש 
סנהדרין ז.(. כאשר יש חיים קלים בעבודת ה' יתברך, 

אז יש חיים קשים בחיי יום יום.

התביעה עליך אם יכולת לעשות ולהתאמץ 
יותר ולא נהגת כן

וזה בעצם העונש הנורא והגדול שקיבל בעולם 
תורם  שהיה  פי  על  אף  גוריון,  בן  נקדימון  הזה 
ומחזיק תורה. והטענה כלפיו היתה  הרבה צדקה 
מאד,  מאד  מאד  גדול  ועושר  אושר  לו  שהיה 
יותר  לכוון  צריך  והיה  יותר,  להחזיק  יכול  והיה 
כאילו  לו  נחשב  והיה  סז.(.  כתובות  )עיין  שמים  לשם 
שלא תרם ולא עשה כלום, כי היה יכול להתאמץ 

"כדבעי  הקדושים:  חז"ל  ובלשון  יותר.  ולהוסיף 
ליה למיעבד לא עבד" )=כפי שהיה לו לעשות לא עשה( )עיין 

מהרש"א שם(. והדברים נוראים!

ובזה מובן העונש המבהיל והמפחיד ביותר על 
משה רבינו ע"ה כאשר הכה בסלע ונגזר עליו שלא 
ֹלא  "ַיַען  יב(:  כ,  )במדבר  אומר  והפסוק  לארץ.  יכנס 
נכון  ִיְׂשָרֵאל".  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם 
שלהכות בסלע ויוצא מים זה קידוש ה', אבל אם 
היה משה רבינו מתאמץ והיה רק מדבר אל הסלע, 
היה קידוש ה' גדול מאד. והעונש נורא ואיום, ואוי 

לנו ביום הדין!

גן עדן מול גהינם

הראשון  אדם  וגהינום.  עדן  גן  בעצם  וזה 
ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה  נאמר עליו )בראשית ב, טו(: "ַוַּיִּנֵחהּו 
אותנו:  מלמד  עקב(  )פרשת  והספרי  ּוְלָׁשְמָרּה". 
מצוות.  זה  "ולשומרה"  תלמוד,  זה  "לעובדה", 
ה'  עבודת  וזה  עדן.  גן  זה  ומצוות  תורה  כלומר, 
ונעימים  קלים  ומשמע, שחיים  ושמירת המצוות. 

זה גהינם )עיין בפירוש הנצי"ב פרשת בראשית(.
ב(  יפת תואר,  מובן הסמיכות: א( אשת  ובזה 
כלומר,  ומורה.  סורר  בן  ג(  אותה,  לשנוא  סופו 
להתאמץ ולהתגבר על אשת יפת תואר ולהתאמץ 
ולהתגבר על שלום בית ולא לשנוא, ולהתגבר על 
תאוות אכילה ולא להיות סורר ומורה. ומי שלא 
מתאמץ, נופל בשרשרת של צרות ויסורים קשים, 
ה'  עבודת  שזה  עדן,  גן  ובמקום  ליצלן.  רחמנא 
בגהינם  ונופל  קלים  חיים  לעצמו  יתברך, מחפש 

ומקבל חיים קשים, רחמנא ליצלן.

להתחזק תמיד בכל כחו בעבודת ה' יתברך, 
וביחוד בחודש אלול

וה' יתברך בירך את יהושע תלמיד משה רבינו 
ופירש  ְמֹאד".  יהושע  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  "ַרק  ז(:  א,  )יהושע 

רש"י )ברכות לב:(, להתחזק תמיד בכל כוחו, עיין שם. 
ָימּוׁש  "ֹלא  )שם שם, ח(:  ומבואר במדרש על הפסוק 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך", מלמד שהיה ספר תורה 
בידו של יהושע, וכשסיים אומרים לו "חזק ואמץ" 
)מרן הבית יוסף ס"ס קלט(. ואם דורשים מיהושע להתאמץ, 

על כחת כמה וכמה אנחנו. ועל אחת כמה וכמה 
בחודש אלול. בבחינת )תהלים כד, ג(: "ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר 
ָיקּום  "ּוִמי  גם  צריך  אלא  מספיק,  לא  וזה  ה'". 
ולהישאר  להתקיים  כלומר,  )שם(.  ָקְדׁשֹו"  ִּבְמקֹום 
תמיד למעלה בעליה רוחנית, בבחינת "בני עליה" 

לקבל פני שכינה )עיין סוכה מה:(.
בחודש אלול ועשרת ימי תשובה יש להתאמץ 
מאד בהשכמה, בהתמדה, בתענית הראב"ד )עיין בא"ח 
פרשת בהר(, במיעוט תענוגים )עיין פרש"י ע"ז טז: בד"ה פתיא(, 

ארוחת ערב קלה בלבד, פעם ביום כוס חמין בלי 
סוכר כמנהג רבינו הסטייפלר זיע"א, להתרחץ 40 

יום בלי חשמל )כמנהג רבינו הצדיק מבאר שבע זיע"א(.
רוחניות  בהשגות  להתאמץ  יום   40 בסיכום: 
ועבודת ה' "ְּבָכל ְלָבְבָך" )דברים ד, כט(, והלוואי שנזכה 

לכך, אמן ואמן.

המשא המרכזיבחודש אלול להתאמץ יותר מכל השנה
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גיליון מס': 240 פרשת: כי תצא  שבת קודש י"ד אלול תשע"ח )25 באוגוסט 2018(   

1

"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

ר"תיציאהכניסה

תל-אביב
ירושלים

חיפה
באר שבע

20:27  19:52  18:55

20:30  19:49  18:38

20:27  19:52  18:45

20:26  19:50  18:54



 מה יכול לגרום לנער חשק
בלימוד התורה? - פרק ב’

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

2

)דברים שנשא 
מרן זיע"א 

בשיעורו השבועי 
במוצש"ק בלווין( כל המכשירים הטמאים, תוציאו אותם!

אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל, לא להשתמש עם זה בכלל!
מדברי מרן רבינו הגדול זיע"א:

שלום וברכה מורי ורבותי!
ולרגל תחילת שנת הלימודים, אנו עדיין בעניין שבכותרת, ועוד עם תגובות 

מדהימות וחמות כמו שלכם
...

אז ממשיכים...
על מה אנחנו כן מדברים? אומר לך בחור: "תשמע, אני נמצא בישיבה מצוינת. 
הרבנים מדהימים, מעניקים חום ואהבה, הכל טוב ויפה. אני נמצא בשיעור גמרא 
בבוקר בעיון, הלכה  בקיאות ומוסר בצהריים ובערב. אבל לפתע מגיע רגע שאני 
אלו  מהשכנים,  דוד,  מהבן  שומע  בחוץ,  קורה  מה  יודע  ואני  לי!  שרע  מרגיש 
בילויים, אלו דברים יפים יש בעולם, ומה אני תקוע במקום הזה? וגם אם אני אנחם 
את עצמי שב'בין הזמנים' אעשה משהו כפיצוי על כל 'העונש' שהיה לי בכל הזמן 

בישיבה, פה זה אסור, ושם יש כל מיני חומרות. אלו חיים אלו?".
איך אמר מרן ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז שליט"א במאמר שנכתב ב"מרווה 
לצמא" על ידי תלמידו רבי עובדיה חן. הרב מאזוז אומר: "לא צריכים לקחת אדם 
ולהכות אותו בכדי לשכנע אותו לאכול דבש. אומרים לו: 'תטעם כפית אחת', 
טעים לו והוא אוכל. אם אתה לוקח ילד ואתה חובט בו או רב איתו בכדי לשכנע 
ומכיון שהיא לא  אותו ללמוד תורה, כנראה שהתורה אצלך לא באמת מתוקה, 
מתוקה, אתה אומר שצריך להכות בכדי לשכנע ללמוד אותה. כי אם היא היתה 
זה אומר בין  מתוקה, בוא ותעניק אותה כמו שהיא בהצלחה". במילים אחרות, 
היתר שמורה טוב יודע להאהיב עליך את הלימוד, ומורה לא טוב יודע להכות 

אותך.
אבל מה קורה כאשר המורה הוא כן טוב? ומה הראיה? שכולם נהנים, יוצאים 
מאושרים. יש סוגיה, הם יודעים מה זו קושיא, אי אפשר לישון בלילה עם כזו 

קושיא, ורק הבחור שלפנינו לא מרוצה.
ובעניין קושיא שאי אפשר לישון בלילה בגללה. פעם הרב שך ראה את אחד 
בלילה?".  טוב  ישנת  לי,  "תגיד  לו:  אמר  הוא  יום.  של  בבוקרו  שלו  התלמידים 
נרדמת?".  בטוח?  אתה  טוב?!  "ישנת  שך:  הרב  לו  אמר  "בטח".  התלמיד:  השיב 
השיב התלמיד: "הרב, אני בטוח! ולא סתם נרדמתי, חלמתי חלומות, כל הפנימיה 
היתה על הרגלים רק מהנחירות שלי"... אומר לו הרב: "רק רגע, אתמול מסרתי 
שיעור, היית בשיעור שלי או לא היית? כי היה נדמה לי שראיתי אותך בשיעור 
שלי". משיב התלמיד: "בטח שהייתי בשיעור של הרב". שואל הרב: "איך הסתיים 
השיעור?". השיב התלמיד: "קושיא על הרשב"א, שהרב האפיל בקושיא את הבנת 
התלמיד:  השיב  השיעור?".  אחרי  עשית  ומה  "נו,  הרב:  שאל  הרשב"א".  דברי 
"ניסיתי לחפש תירוץ על הקושיא של הרב". שאל הרב: "נו, ו...?". אמר התלמיד: 
לך  "אין  הרב:  התפלא  לישון".  "הלכתי   - עשית?".  מה  אז  "נו,   - מצאתי".  "ולא 
לפני  להירדם  הצלחתי  לא  אני  לישון?!  ללכת  מצליח  ואתה  הרשב"א,  על  תירוץ 
שהיה לי תירוץ. איך אתה הצלחת להירדם?! ועוד להתחייב על כך שנחרת וחלמת 

חלומות?!".
הסיפור הזה מובא דור אחד לפני זה על הרב שך בעצמו.

פעם הרב שך הלך לביתו של הרב מבריסק בשעת לילה מאוחרת, ושאל אותו 
לי  אין  יפה,  "שאלה  שך:  לרב  אמר  מבריסק  הרב  בה.  שהתקשה  עצומה  קושיא 
תשובה". אחרי שעתיים, כבר הגיע שתיים בלילה, הרב מבריסק אומר לבן שלו: 
"בוא תלבש מעיל, ונלך יחד לבית של הרב שך, יש לי תירוץ על הקושיא שלו". 
אומר לו הבן: "אבא, שתיים בלילה, אולי הוא הלך לישון?. נלך את כל הדרך ובסוף 
הוא רדום?". אמר הרב: "אין סיכוי שנרדם". שאל הבן: "למה אין סיכוי שנרדם?". 

השיב הרב: "כי הרב שך - אם אין לו תירוץ הוא לא נרדם".
הרב מבריסק הולך יחד עם הבן שלו, והאור דולק. מקישים בדלת, והרב שך 
פותח: "מה התשובה?". אמר לו הרב מבריסק את התשובה. הרב שך אמר לו: "חזק 
וברוך, מצוין, הצלת אותי. כל טוב, שלום". יוצא הרב מבריסק יחד עם בנו לרחוב, 
ואומר לו: "לא הולכים הביתה". שואל הבן: "למה?". אמר הרב: "אם התירוץ שלי 
התיישב באמת על לבו של הרב שך, האור בסלון עכשיו אמור להיכבות והוא ילך 
לישון. אבל אם התירוץ לא 'מי יודע מה' מצא חן בעיניו, האור פה ישאר דולק 
ועד הבוקר הוא ישב ויחפש תירוץ. בוא נעמוד פה, אני רוצה לראות מה יקרה". 

עוברים שתי דקות, הרב שך חשב על הדברים, סיכם אותם בקצרה, והלך לישון. 
ואז נכבה האור, והרב מבריסק ראה זאת כ'הארת פנים' שהרב שך מסכים לתירוץ 

שלו, ורק אז שב לביתו.
לאכול  יודע  שאתה  בצורה  חי  אתה  אם  לישון?  הלכת  זה  מה  מבינים?  אתם 
קושיא והיא גורמת לך ל"חרדות", ואתה לא יכול להמשיך את החיים כך. ואחרי זה 
מגיע תירוץ, איזה תירוץ! איזה תירוץ! ואז לפתע הר"מ שלך פותח את פיו וברגע 
אחד "הורס" לך גם את התירוץ הזה. אין משחק "כדורגל" מרגש כמו זה. על מה 
"גול!!!!"?! תראה איזו אש להבת שלהבת. אנשים מחפשים ריגושים  אתה צועק 

חיצוניים ורדודים. יש לך את הכל פה.
אם זה לא קורה? אני רוצה לומר משהו שהוא בעיה חמורה שעוברת על חלקים 

מאיתנו, ובדרך כלל זה קורה לבחורים המיוחדים ביותר. מה קורה באמת?
אתם יודעים שבין הזמנים הגיע בדיוק בזמן שבין חודש אב לחודש אלול. וזה 
נס שזה הגיע בזמן הזה, כי אם לא, היינו מקבלים "חרדות" בסיום חודש אלול. 
תחשבו, "בין המיצרים", לאחר מכן "תשעת הימים", "שבוע שחל בו" לדעות שיש 
ולדעות שאין, ואז אחרי שמגיע "תשעה באב" יום חורבן בית המקדש, והצטערת 
על העבירות שלך ועל זה שנולדת, "וכל דור שלא נבנה בו בית המקדש כאילו 
"רחם  לפניך",  "חטאנו  סליחות,   – אלול  מגיע  ה"א(,  פ"א  יומא  )ירושלמי  בימיו"  נחרב 

עלינו". אתה עומד להתפרק.
באב.  לאחר תשע  בדיוק  הזמנים  בין  ימי  את  לשים  מחליט  הוא  ברוך  הקדוש 
קצת ילכו לקייאקים, קצת ישחקו פינג פונג וכדורגל, יחזרו לעצמם, יקבעו עתים 

לתורה, בין הזמנים, חלוקת מלגות, והנה – חודש אלול בשיא הרצינות.
מה קורה בחודש אלול? אתה אומר להקדוש ברוך הוא: "ריבונו של עולם, אני 
מתנצל. תראה איזה בלגן עשיתי לך. החרבתי לך את בית המקדש, כבוד שמים 
מתמעט, אני יושב מול הגמרא וגם זה לא זה. תגיד לי, ריבונו של עולם, אם זה 
ככה, בוא ניפרד. תן לי שמונים שנה בעולם הזה לסבול נקיפות מצפון ולעשות 
לי את החיים. מה אתה  עבירות. בגהינם תתחשבן איתי, תשרוף אותי, תהרוס 

רוצה ממני?! אין לי כח לבלגן הזה עכשיו".
זו בעיה שנובעת מיראת שמים. שימו לב איזה בחור טהור וצדיק הבחורצ'יק 
הזה. הוא כל כך בחור טוב, עד שהוא אומר "המשיח לא הגיע, זה כנראה בגללי. 
עם ישראל סובל, והנה עכשיו פיגועים בדרום. תגיד לי, אם הייתי לומד טוב, זה 
היה קורה?... די, די, אני כבר לא יכול". ואז הוא אומר: "תשמע, או הכל או כלום 
– או שאני פותר את כל הבעיות של הדור, ואני לומד בחשק ובהתמדה עצומה 
כל כך עד שאני רואה מלאכים עולים ויורדים לשמים יום יום ושעה שעה, או 

שהכל מתפרק לי".
היכן הטעות? שימו לב טוב! בכל שיעור יש רמה של בני אותו שיעור. יש שיעור 
א', שיעור ב', שיעור ג'. אחרי זה עוד פעם – שיעור א', שיעור ב', שיעור ג'. אחרי 
זה – קיבוץ', קיבוץ ב' עד קיבוץ שי"ן, ת"ו, תקפ"א... כל אחד לפי הזמן שה' יזכה 

אותו להתחתן.
אמור  הוא  לו,  מתאים  שלא  בשיעור  נכון,  הלא  בשיעור  נמצא  אדם  כאשר 
לסבול. הוא יושב מול שלושים פרצופים שנהנים מהחיים, שואגים את הלימוד, 

קושיות ותירוצים, והוא מסתכל עליהם כמו עגל ולא מבין כלום.
אם אתם רוצים להבין מה זה באמת, כנסו לבית ספר ללימוד אנגלית, לשיעור 
יודעים  לא  בכלל  שאתם  בעוד  באנגלית,  דקדוקים  על  שם  שמדברים  האחרון 
ונורא! הרי המורה והתלמידים מדברים  איך קוראים לאותיות. מה קורה? איום 
והוא מתקן אותו על הגיה, על צורה,  באנגלית, הם כבר לא מדברים בעברית. 
"דבר איתי כמו בריטי מקורי". ואתה מסתכל עליהם ולא מבין כלום. מה קורה לך 
אחרי שלוש דקות? אחד מהשלושה – או שאתה נרדם, או שאתה מתחיל להתעסק 

בדברים אחרים, או שחס ושלום וחס וחלילה חש ברשרוש לבבי...
שלו  הרוחנית  מהרמה  יותר  גבוהה  ברמה  להיות  שמנסה  לאדם  קורה  מה 
האמתית? בדיוק אותו דבר. אתה מנסה להיות גבוה מדי. לפעמים אתה לא מגדיר 
את זה בכלל כצדקות. אתה אומר: "אני לא באמת מנסה להיות כזה גדול. פשוט 

לא הולך לי ודי".
המשך בעמ' 4 <<<
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הצניעות והקדושה שווים מיליונים

שאלה: האם מותר או ראוי לבנות צעירות חרדיות 
להשתתף באמירת סליחות בחצות לילה או באשמורת 

הבוקר?
ולא  מיליונים,  שווים  והקדושה  הצניעות  תשובה: 
כשיש  ובפרט,  בלילה.  לצאת  חרדית  לנערה  מתאים 
שם צעירים וצעירות רבים הבאים לסליחות להתחזק. 
ויש בזה כמובן מצוה גדולה לחזקם ולומר לפני סיום 
מתאים  לא  זה  אבל  לכולם,  חיזוק  דברי  הסליחות 

לנערה חרדית.
כמובן, כאשר זה יהיה בהשגחת הרבנית שבאה עם 
כמה תלמידות, וכן האמא עם הבת, והכל שם בכובד 

ראש גדול, זה מצוין.

להשמיע לאוזניו את אמירת הסליחות

הסליחות  אמירת  בזמן  וחלש  שעייף  מי  שאלה: 
ישמיע  שלא  לעצמו  להקל  יכול  האם  והפיוטים, 

לאוזניו?
להשמיע  חובה  שמע  בקריאת  כידוע,  תשובה: 
לאוזניו לכתחלה )משנ"ב סי' סב סק"ד(. בעניית "אמן" ו"יהא 
שמיה רבה" חובה לענות בקול רם ממש )שם סי' נו סק"ה(. 
לפי  גם  לאוזניו,  להשמיע  חובה  גם  הלחש  בתפילת 
להשמיע  חובה  המזון  בברכת  סק"ה(.  קא  סי'  )שם  הקבלה 
קפה  סי'  )שם  כידוע  בדיעבד,  גם  מחמירים  ויש  לאוזניו, 
סק"ב(. וכן, מאה ברכות כל יום, חובה להשמיע לאוזניו 

רם,  בקול  קורא  והחזן  לתורה  העולה  ס"ג(  רו  סי'  )שו"ע 

להשמיע  לו  ואסור  ממש  בלחש  קורא  עצמו  העולה 
לאוזניו )שם סי' קמא סקי"ב(. ובברכת כהנים חייבים הכהנים 
מספיק  ולא  הצבור,  לכל  ממש  רם  בקול  לאומרה 
"והוא  וכן,  סקנ"ג(.  קכח  סי'  משנ"ב  )עיין  לאוזניו  שמשמיע 
רחום" של שני וחמישי צריך בקול רם )שו"ע סי' קלד ס"א(. 
בקריאת שמע  ד(  ו,  )דברים  ִיְׂשָרֵאל"  "ְׁשַמע  הפסוק:  וכן, 
בצבור, גם הצבור וגם החזן חייבים בקול רם )שם סי' סא 

ס"ד וכן בסי' סב ס"ה(.

ולכן, חזן עדין ושקט, עדיף שלא יהיה חזן, כי זה לא 
כבוד הצבור וזה לא כבוד שמים כשלא כולם שומעים 

אותו.
מעיקרי  לא  שזה  תהלים,  ואמירת  סליחות  אבל 
החיובים שבתפילה, אז מי שעייף וחלש וקשה לו, לא 
חייב להשמיע לאוזניו, ויעשה כמו חנה הנביאה "ַרק 
ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה ֹלא ִיָּׁשֵמַע" )שמואל א א, יג(". והעיקר 
לכוון ולומר בלשון תחנונים, וזה מצוין. וכידוע מרבינו 
החיד"א, שאמר סליחות ולא צעקות )חזו"ע ימים נוראים דף כ(.

חייך קודמין בפרט ברוחניות

שאלה: אני בעלת תשובה הלומדת במדרשיה ורוצה 
לעבור למדרשיה אחרת חזקה יותר, אך אני חוששת 
מהכרת הטוב כלפי המדרשיה הנוכחית ושלא לפגוע 

בהנהלה. כיצד עלי לנהוג?
קודמין  חייך  ואדרבא,  בהלכה.  בעיה  אין  תשובה: 
הראשונה  והמדרשיה  ברוחניות.  ובפרט  סב.(,  )ב"מ 

שעולה  טובה  תלמידה  לגדל  שזכו  לשמוח  צריכים 

לכיתה גבוהה. וידוע המעשה שפסק רבינו הגאון רבי 
לעבור  לאברך  שמותר  זיע"א,  אלישיב  שלום  יוסף 
גם  מאד,  ותורני  איכותי  מדרש  לבית  אחר,  למקום 
אם זה יגרום שיסגר המקום הראשון. כי בתורה תדאג 
כלום,  תפסיד  ולא  תמיד  תוותר  ובגשמיות  לעצמך, 
שהכל קצוב מראש השנה ועד ראש השנה )עיין ביצה טז.(.

וגם,  כמובן, להודות להנהלת המדרשיה הראשונה, 
פעם,  מדי  לבקר  ולבוא  ולסייע  לעזור  אפשר,  אם 

ולעבור למדרשיה החדשה לחיים טובים.

לשמור על העיקר ולהוסיף בחסידות

"ברכי  מזמור  לדלג על אמירת  מותר  האם  שאלה: 
לשמוע  כדי  חודש  ראש  בליל  ערבית  לפני  נפשי" 
דברי תורה וחיזוק רוחני לשומעים ומיד ערבית? וכן, 
במקום אמירת "שיר השירים" לפני ערבית בליל שבת 
כאשר  ובפרט  תורה,  בדברי  ולהתחזק  לשמוע  קודש, 

יש צעירים רבים ומתחזקים לשם שמים?
תשובה: כידוע, תלמוד תורה כנגד כולם )פאה פ"א מ"א(. 
ולהוסיף  העיקר  אותנו לשמור  החיד"א מלמד  ורבינו 
)והובא  התוספת  ולקיים  בעיקר  לזלזל  ולא  בחסידות, 

בחזו"ע ימים נוראים דף יא(.

ובפרט, "שיר השירים" שניתן לאומרו לפני תפילת 
מזמורים  וכן,  וכה"ח סי' רסב סקל"ב(.  )עיין בא"ח ס"פ לך לך  מנחה 
שאינם  קודש  שבת  במוצאי  ערבית  לפני  שקוראים 
ולדבר  להיכשל  מהצבור  למנוע  כדי  אלא  חובה, 
)עיין יבי"א ח"ו או"ח סי' ל(. וכן, אמירת "ברכי  בבית הכנסת 
חולמים  אלא  קוראים,  כולם  כשלא  ובפרט  נפשי", 
אש  לשמוע  שיזכו  תורה  ודברי  לערבית.  ומחכים 
לעשות  וכמובן,  מיליונים.  שווה  זה  שלהבת,  להבת 
וחילול  ולמנוע מחלוקת  והחכם  כן בהסכמת הגבאים 
ה'. ובשבועון "תור הזהב" של "הדרך" פורסם בגליון 
לפרשת שופטים, מכתב של מרן רבינו זיע"א שמותר 
לוותר על "ברכי נפשי" שלפני תפילת ערבית בראש 

חודש, עיין שם.

מה שאין בו צורך, יש להימנע

שאלה: האם מותר לטוס בשמי הארץ בזמן החופש 
לשם שעשוע והנאה חיצונית?

לצורך  לא  זה  כאשר  כן.  לעשות  אסור  תשובה: 
עבודה ופרנסה ומצות כיבוד הורים וכיוצא באלו, יש 
וכיוצא  פורח  כדור  ובפרט,  כאלו.  מטיסות  להימנע 
בזה וכל מיני משחקים וסיכונים לשוהים באוויר, בים 
וביבשה, ורואים בסקרנות מלמעלה את העיר וכיוצא 
בזה, זה מיותר ואין בזה תועלת. והחכם עיניו בראשו 

ליזהר )ועיין חזו"ע ברכות דף שעא(.

סעודות בשבת קודש – זמן גיבוש למשפחה

שאלה: בשולחן של שבת הילדים מעדיפים לסיים 
בזריזות את הסעודה ולשיר שיר אחד או שניים ולברך 
ניתן  מה  לדרכו.  פונה  ואחד  אחד  וכל  המזון  ברכת 

לעשות כדי למשוך את לבם?
הגיבוש  התורה.  דעת  לא  זה  טוב,  לא  זה  תשובה: 

מילונים.  שווה  קודש  שבת  בסעודות  המשפחתי 
ממש.  תורני  עיתון  כעין  שבסעודה  מהזמן  ולעשות 
כלומר, לספר אירועים שקרו באותו שבוע ומה המוסר 
השכל ומה דעת התורה בכל פרט ופרט. וזה כולל שירי 
תהלים  אמירת  וכן,  המשפחה.  כל  של  בצוותא  שבת 
פסוק  יחד  קוראים  כולם  אלא  לחלק,  לא  בצוותא, 
תורה  דברי  וכמובן,  רוחני.  בגיבוש  ומתחזקים  פסוק 
של כל בני המשפחה. וזה חובה קדושה לנטוע שורשים 
"ַוִּיַּטע  בבחינת  וזה  קודש,  שבת  בסעודות  רוחניים 
ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע" )בראשית כא, לג(. אש"ל, ראשי תיבות – 
אכילה, שירה, לימוד. והמפתח בידי ההורים להמתיק 
את האווירה עם הפתעות נעימות וממתקים מצוינים. 
בבחינת  גדולה,  להצלחה  זוכים  נכונה  הדרכה  ועם 
"המאריך על שולחנו, מאריכין לו ימיו ושנותיו" )עיין 

ברכות נד:(.

ברכת מאורי האש עם כפפות

עם  וידיה  הבית,  בצורכי  העוסקת  אשה  שאלה: 
צריכה  האש"  "מאורי  בברכת  בהבדלה  האם  כפפות, 

להסיר הכפפות מהידיים?
להסתכל  עלמא  לכולי  חובה  אין  כידוע,  תשובה: 
בציפורניים. עצם הראיה של האש וההימצאות קרוב 
)שם  החיים  כף  אבל  סקי"ב(.  צרח  סי'  )ועיין משנ"ב  מספיק  זה 
סקי"ט( מביא שעל פי הקבלה צריך להסתכל בציפורניים, 

בהבדלה  לכבד  שמצוה  כך  לכך,  מפריע  והכפפה 
על  ולהביט  הכפפה  ולהוציא  המצוות,  את  בשלמות 
אור האש שבציפורניים. ומסתברא שזה לא כבוד בזמן 
ההבדלה להיות עם כפפות ולהתייחס להבדלה כדבר 
סי'  משנ"ב  )עיין  בהבדלה  וחשיבות  קביעות  וצריך  ארעי. 
רצו סקכ"ז(. כמובן, כשיש אונס גמור, מותר להישאר עם 

הכפפות. 

לוותר על חזרת הש"ץ או קריאת התורה 
במניין פועלים כשהזמן דחוק

שאלה: אנו מתפללים במניין פועלים, ובימי וחמישי 
וראש חודש הזמן דחוק, ולכן שאלתנו האם ניתן לוותר 
על קטעים מסוימים, ואם כן על מה עדיף לוותר – על 

קריאת התורה או על חזרת הש"ץ?
תשובה: בחזרת הש"ץ מרוויחים הרבה "אמנים" וז"ן 
ונכון שנתקן  גדול.  יש בזה כבוד שמים  וגם  ברכות. 
חזרה  שעושים  הזמן  בזה  אבל  הארץ,  לעמי  החזרה 
הבית  ובפרט שמרן  פי הקבלה,  ובפרט על  למהדרין, 
יוסף מעיד שעשו נידוי בזמנו על מי שלא היה עושה 
תפילת החזרה )והובא ביחו"ד ח"ה סי' יב(. ועוד סברא של "אין 
קודשים.  קודש  הש"ץ  וחזרת  המצוות",  על  מעבירין 
)וע"ע  מעכב  ולא  בלבד  צבור  חובת  תורה  ספר  ועוד, 
"אנן  שאמר:  ששת  רב  כמו  ד"ה(.  קמו  סי'  בביאה"ל  במשנ"ב 

בדידן וכו'" )ברכות ח. וחשוב מאד להרוויח בחזרת הש"ץ 57 ברכות )עיין 
ב"י סי' קכד(. ועוד, מצוה לשמוע קריאת ספר תורה. זה 

חובת צבור ולא חובת יחיד )עיין משנ"ב בביאה"ל ס"ס קמו(. כך, 
שאם לא שמעו קריאת ספר תורה, זה לא נורא. ויזדרזו 

לסיים שחרית וללכת למלאכתם לחיים טובים.

 בקול גדול  
 בכל כחו ממש

 ובכל כח כוונתו

 בכוונה גדולה
 בעיניים עצומות
    או מתוך הכתב 
 ובלי להתעסק

    בדבר כל שהוא

 גם כלפי מי שלא
    בראש שלנו

 גם כלפי מי שלא  
    מכבד אותנו

 כלפי כ-ו-ל-ם

 בית ההוראה
5 שלוחה03-5011150שע"י מורנו הרב שליט"א

אברכים המוסמכים
מורנו הרב שליט"א
אברכים המוסמכים

> 13:00 - 08:30
> 14:30 - 13:00
> 23:00 - 14:30

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי  עמו ישראל

במצוות לענות ברכת
לברך

יהא שמיה...

המורחבתלמתכונת  חוזר 

 אהבת
ישראל

להתחזק  אשר 
יצר

אמן 



עטרת זקנים

פרשתנו פרשת 'כי תצא' פותחת בפרשיית 'אשת יפת תואר', המספרת על 
אדם שבשעת מלחמה רואה גויה שנושאת חן בעיניו וחפץ לשאתה לו לאשה. 
התורה מתירה לו לשאתה, תוך כדי קיום תהליך קצר/ארוך המעתיק את מושבה 

סופית מבין אומות העולם לבת ישראל.
אדם  על  המדברת  'בכורה',  בפרשיית  התורה  ממשיכה  מכן  לאחר  מיד 
ְוַהְּׂשנּוָאה  ָהֲאהּוָבה  ָבִנים  לֹו  "ְוָיְלדּו  שונא,  הוא  האחת  ואת  נשים  שתי  שנשא 
ודווקא הבכור היה הבן של השנואה. האם מותר  ַלְּׂשִניָאה",  ַהְּבכֹור  ַהֵּבן  ְוָהָיה 
או  להביא מהנחלה שלו פי שניים דווקא לבן הקטן שהוא הבן של האהובה, 
ְׁשַנִים  ִּפי  ָלֶתת לֹו  ַיִּכיר  ַהְּׂשנּוָאה  ֶּבן  ַהְּבֹכר  "ִּכי ֶאת  לא? התורה אומרת אסור: 
מי  משנה  לא  ַהְּבֹכָרה".  ִמְׁשַּפט  לֹו  ֹאנֹו  ֵראִׁשית  הּוא  ִּכי  לֹו  ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל 
 האמא, גם אם אתה שונא אותה מאוד, הבן הבכור ממנה ומגיע לו פי שניים.
ומיד לאחר מכן התורה פוצחת בפרשייה שלישית, המדבר על 'בן סורר ומורה', 
שלא קשור בכלל לשני הדברים שדברנו עליהם עד עכשיו. "ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן 
סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו". אם יש בן סורר ומורה, זאטוט 
 המתחצף ואוכל יותר מכדי צרכו בצורה חולנית, הבחור יוצא לסקילה, לא פחות.
לכאורה, אין קשר בין הדברים. שלוש פרשיות שלא קשורות אחת לשניה בשום 

פנים ואופן. למה התורה מחברת את שלושת הפרשיות הללו ביחד?
אבל כאן רש"י מפתיע אותנו בדברי חז"ל ומגלה לנו שלא בצורה מקרית 
נסמכו שלושת הפרשיות הללו, אלא יש קשר עמוק ביניהן. והקשר הוא כדלהלן: 
אם נשא אשת יפת תואר סופו לשנאותה, ואם שנאה סופו שיצא לו ממנה בן 

סורר ומורה.
ולכאורה נשאלת השאלה: מה רוצה הקדוש ברוך הוא מהאדם הזה? הלך חייל 
למלחמה, ראה אשה שהוא רוצה להתחתן איתה. לא מקובל עליך? תגיד לו: 
אסור להתחתן. מה אתה אומר לו: לא, לא. אני מרשה לך להתחתן איתה, אבל 
אני מקלל אותך, אתה עוד תשנא אותה. ולא רק שתשנא אותה, אלא גם יוולד 

לכם בן סורר ומורה במזל טוב...
להתחתן  מרשה  לא  רוצה,  לא  תגיד:  מקלל?  אתה  למה  עולם!  של  רבונו 
לו:  ואומר  שלו  לאבא  שמגיע  ילד  לך  תאר  זאת.  נעשה  ולא  כזו,  אשה  עם 
אם  אבל  לך,  מרשה  אני  קח,  לו:  אומר  אבא  סוכריה.  רוצה  אני  אבא, 
סוכריה?  להביא  רוצה  לא  אתה  סטירה.  מקבל  אתה  בסוכריה  נוגע  אתה 

מותר  בעיה,  אין  סוכריה.  לאכול  מרשה  לא  אבא  רוצה,  לא  תגיד: 
סטירה? להביא  ביחד  ואיתה  סוכריה  להעניק  למה  אבל  זה,  את   להגיד 

מה התשובה?
אומר הקדוש ברוך הוא: אני לא מקלל אותך, ואני אפילו מברך אותך שתהנה 
בחיים מכל רגע עם האשה הזו ובכלל, היכן הבעיה? יש כאן אשה גויה טמאה 
שראית במלחמה, שחוץ מאיך שהיא נראית אין לך שום מידע לגביה, ואתה כבר 
רוצה אותה לאשה, מה שאומר שאתה חפץ בה אך ורק בגלל איך שהיא נראית. 
אם אדם מתחתן אך ורק בגלל שהוא ראה אשה שמצאה חן בעיניו, אין ברירה 
ולבסוף הוא ישנא אותה, כי אין דרך אחרת. אם אשה התחתנה עם בעל בגלל 
שהוא נראה טוב, בסוף היא תשנא אותו, כי אין דרך אחרת. ואם בעל ואשה 
שונאים אחד את השני, אני מבטיח לכם בן סורר ומורה מספר 1 בעולם, כי גם 

כאן, אין דרך אחרת...
ילד שרואה את אבא ואמא רבים, אומר לשניהם: אתם צודקים, את קראת 
לו במילות גנאי, את צודקת, הוא קרא לך במילות גנאי, גם הוא צודק. שניכם 

בעיתיים, אני אעשה מה שאני רוצה, אני אחליט לבד מה צריך לעשות.
ומדוע זה ברור שאשה כזו נהיית שנואה? כי אין דבר חיצוני שמחזיק מעמד, 
אין דבר חיצוני שיכול ליצור קשר של אמת. ומשום כך, אין גם ברירה אחרת, 
ואת האשה הזו אתה הולך לשנוא. וזוג שנוא מקבל ילד בעייתי בלשון המעטה, 

בן סורר ומורה בלשון התורה.
אומר הקדוש ברוך הוא: זו המציאות המתבקשת, אני לא מקלל אותך!

ולפי זה נבין נפלא את דברי את דברי הגמרא: כל הנושא אשה לשם ממון, 
יהיו לו בנים שאינם מהוגנים. הגמרא לכאורה מקללת את האדם בלי קשר למה 
שהוא עשה. הוא נשא אשה בגלל שהיא זכתה בלוטו. נו, אז מה הבעיה? נקלל 
או שתהיה עני, מה זאת אומרת 'יהיו לו בנים שאינם מהוגנים'? הגמרא אומרת: 
צדדי,  דבר  בגלל  שמתחתן  שאדם  אותך  מעדכנת  רק  אני  מקללת,  לא  אני 
בסופו של דבר יהיו לו בנים מושחתים, למה? כי הוא הולך לריב עם אשתו 
 עוד מעט ואחרי שהוא יריב עם אשתו, לא יתכן שהבנים שלו יהיו בני אדם.

עם  יחסיך  את  נא  סדר  שלך.  הבית  בשלום  תלוי  יקירי,  שלך  הילדים  חינוך 
הרעיייה, סדרי נא את יחסייך עם הבעל, ותזכו לבנים מוצלחים ומבורכים בכל 

מכל כל, אמן.

מה הקשר בין היחס שלך לאשתך לבין ילדים מחונכים?

מאת: ניר ברי

אבל זה לא נכון. שימו לב להגדרה המדוייקת. "ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה" )תהלים ק, ב( 
זה לא צעצוע, זו לא בדיחה, זה לא שיר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה אתכם 
מאושרים יום יום ושעה שעה. אני רוצה אתכם בלי הפסקה עם הרגשה טובה. אם 
יש לך הרגשה לא טובה, תעצור, בוא תבדוק מהיכן היא מגיעה. זה לא הגיוני! הרי 
אתה לא באמת אותו טמא מטומא שעבר עבירות בלילה ולא חזר בתשובה בבוקר, 
ועכשיו מגיע ללמוד תורה והראש שלו מלא בטומאה ואי אפשר להחדיר לו כלום 
לראש. זה לא נכון! אתה לא כזה. למרות שאתה ממש צדיק ואתה מרגיש כאילו 
ראית דברים איומים ונוראים, הכל טוב ויפה. תגיד: "חטאתי, עוויתי, פשעתי". 
אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום. ומדוע? לא 

משום ששמא עשה תשובה, אלא ודאי עשה תשובה )ברכות י"ט ע"א(.
מה כן קורה עכשיו? אתה מגיע לשלב שאתה אומר: "אני לא מצליח ליהנות, 
ציוה  כך  כי  כרחו,  בעל  זה  את  שעושה  אדם  בתור  ללמוד  להתחיל  רוצה  ואני 
אדם  אליו  שהגיע  הקדוש,  הסטייפלר  על  הסיפור  את  מכירים  וכולם  אלוקים". 
ואמר לו: "אין לי חשק ללמוד תורה". ומה אמר לו הסטייפלר? צעק עליו: "ולי יש 

חשק?! לומדים בלי חשק!".
תבינו! הסטייפלר היה אחד מגדולי ישראל שמבין בכחות הנפש מהמספר אחד 
"בשוק". כלומר, אם יש לנו את גדולי ישראל שמבינים בכחות הנפש, הסטייפלר 

היה אחד המומחים שבהם.
היא  נדירה.  נפש  היתה אשה שחלתה במחלת  כדוגמא.  סיפור  לכם  אני אספר 
חששה לשבת על כיסא או על ספסל או על מיטה, כי היא אמרה: "אולי זה יתפרק 
שוכבת  או  עומדת  רק  היתה  יום  ומאותו  חרדות,  חטפה  הרצפה".  על  אפול  ואני 
על הרצפה. תחשבו על אשה כזאת, ותבינו שכמה שזה לא 'נורמלי', המצב הולך 
ומתדרדר ותוך חודשיים שלושה אתם רואים אשה שלא עומדת, לא קופצת וכל 

דבר בודקת מה קורה מתחת ואולי זה עומד להישבר.
הסטייפלר אמר שיביאו אותה אליו והוא יפתור לה את הבעיה. לפני שהביאו 
אותה אליו, הוא ביקש להביא לו כיסא ולהסיר ממנו את המושב. במקומו הוא שם 
זכוכית דקה ועליה הוא שם שטיח, ואמר: "תביאו אותה לכאן ושתי נשים ישיבו 

אותה בכח על הכיסא הזה בדווקא".
אתם הייתם אומרים: "מה פתאום! אם אתה מביא לאשה כזאת לשבת, צריך 
כיסא מברזל שהיא תשב עליו פעם אחת ותראה שלא קורה כלום ותלמד מכך 
להבא". הסטייפלר לא חשב כמותכם. הושיב אותה על הכיסא, וכמובן שהכיסא 
ונוראות.  איומות  שאגות  ושאגה  הרצפה,  על  נפלה  והיא  והתפרק  התפוצץ 

לך מה  היה  היה פחד אמיתי, באמת  "הפחד שלך  ואמר:  ניגש אליה  הסטייפלר 
לפחד. אבל הנה זה כבר קרה, מהיום אין לך ממה לפחד".

לא  אומר? שאנחנו  זה  מה  'נורמלית'!!!  הסטייפלר  מהבית של  יוצאת  והגברת 
באמת מבינים בתורת הנפש, והסטייפלר היה אחד מאלו שמבינים באמת בתורת 

הנפש.
אז כנראה שגם אותו אחד שהגיע לסטייפלר היה לו פרצוף "דורש סטירה". 
כלומר, הסטייפלר הבין שזה בלי סטירה לא יתעורר. אם אני אתחיל לספר לו מה 
זה לימוד התורה הקדושה ועד כמה זה מהנה, אין סיכוי שהסטייפלר היה מצליח 

לשכנע אותו. זו היתה התרופה שלו.
הראיה הכי גדולה – מי היה גיסו של הסטייפלר? החזון איש. החזון איש הרי 
הביא את אחותו להתחתן עם הסטייפלר. אחותו אומרת: "אני יושבת עם הבן אדם 
בפגישות שידוכים והוא לא שומע. אני אומרת לו משהו, הוא אומר לי: 'מה? מה? 
אני לא שומע'". אמר לה החזון איש: "אל תדאגי. הוא לא שומע, אבל כל העולם 

עוד ישמע עליו", כמו שקרה בסוף באמת.
החזון איש, כאשר ראה שני בחורים מתבטלים על הגג של הבית שלו במקום 
ללמוד, הוא הסביר להם שיש תענוג והנאה בלימוד התורה הקדושה כמו שאין באף 
מקום אחר, והתחיל משעה אחת ושעתים והלך לשלישית עד שהגיע לשמונה ותשע 
ועשר שעות ושם כבר אי אפשר להסביר. כלומר, תשע שעות עוד אפשר להסביר 
לכם מה זה, מעשר שעות ומעלה אי אפשר להסביר. החזון איש הבין שלא מדברים 
עם בן אדם תלמד! אם לא - תמות... איך זה עובד? תבין עד כמה זה כיף, עד כמה 

יש פה הנאה, ואז כבר לבד תרצה בכל מאודך ללמוד תורה.
היסוד הוא, לא להכביד על עצמך או על הבן שלך, ולהתחייב ללמוד וללמד 
לשמור ולעשות "כי אין ברירה". אלא להיפך, לעשות הכל בכדי שהרצון האישי 
והנפשי יהיה לדבוק בדרך הזו, בהנאה, בשמחה, בהתלהבות ובקיצור בלשון העם 

והצעירים... 'בכיף'...
יש  כאשר  מתגברים  ואיך  שמפריעים?  דברים  יש  כאשר  זאת  עושים  ואיך 
מכשולים? ומה עושים כאשר לא ברור בדיוק מה הבעיה, אבל ברור שישנה בעיה? 

על כך בעזרת ה' יתברך בשיחתנו הבאה.
באהבה,  אמיתי  ל'אלול'  באהבה,  תמידית  התורה'  ל'קבלת  שנזכה  רצון  ויהי 
אלינו  הנלווים  ולכל  לנו  ובגשמיות,  ברוחניות  ומשגשגת  פורחת  חדשה  ולשנה 

ולכל ישראל, אמן.
ברוכים תהיו!
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