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חנוכה בפתח ,ואי ספק שכעת יותר מתמיד אסור לנו לשכוח...
ברו ה' ,זכינו! שייכי אנו לע הנצח המושתת על רוחניות ואיכות,
אנחנו בניו נבחריו של מל המלכי וניני וצאצאי של האבות הקדושי
ונשמתנו חצובה ממקו גבוה בעולמות העליוני  ,וגולת הכותרת שלנו זו
התורה הקדושה המאחדת ומחברת אותנו ע הבורא ומאפשרת לנו לממש
את המשפט המרגש והמרטיט שישראל והתורה וה' זה דבר אחד )זוהר
שמיני ל"ו ע"א ,עיי בהקדמת 'פי חכ ' מבעל הסול  ,ותבי העניי(.
אחת המתנות שזכינו לה באמצעות התורה ,ה 'החגי והמועדי '.
וא ישאל השואל ,מדוע אנו עושי רעש כל כ גדול מהחגי " הרי ג
לאומות העול יש חגי וזמני שמחי על מאורעות שהיו לה
בהיסטוריה ,ובמה החגי שלנו מיוחדי משלה ? התשובה היא כ:
במש ימי השנה אנו מגיעי לתאריכי מסוימי שבעבר היה בה
ריבוי אור רוחני וזר בה שפע רב ונשגב ,ומידי שנה באות תאריכי
יורדת שוב אותה הארה גדולה והשפעה רוחנית נפלאה .וכאשר אנו חוגגי
את הימי הללו כראוי והופכי אות לימי עלייה בעבודת ה' ,אזי
נשמתנו זוכה לתפוס ולאגור את השפע הגדול והיא מתרוממת עד אי ק,%
וכעת אנו מגיעי להבדל הגדול בינינו לשאר האומות.
כל הגויי חוגגי 'ימי היסטוריי ' כאות הזדהות ע אותו יו
והצהרת נאמנות לאותו מאורע .זה כל החג שלה  ,ואי בו שו תוכ
נוס& .א אנו חוגגי מפני שהרוחניות והשפע שע ישראל השיג באותו
מאורע " יורדי אלינו מחדש ,ובמש החג אנו אוגרי את השפע הגדול
ומתרוממי על ידי זה הרבה בעבודת ה' ,ומשני זהות רוחנית.
במילי אחרות :לפני החג היינו בדרגה רוחנית מסוימת " ואחרי החג
אנו אנשי אחרי  ,א לאומות העול אי את המעלה הזו.
האמת היא שההבדל הזה ג בולט בשטח ומתבטא באופי וצורת החג,
כפי שעיננו רואות .חַ ֵגי אומות העול מורכבי מבשר ויי ופורק היצרי
ובהרבה מקרי סופ השתכרות ואלימות ואיבוד הדת והדעת ,ולהבדיל
מה מועדי ישראל מבוססי על רוחניות .תפילות מוס& ,תוספת בלימוד
תורה ,קריאת התורה ,הפטרה ,אמירת הלל ,סעודת מצווה ,כמו כ ג
'האביזרי הקדושי ' שאנו משתמשי בה בחג ,מושתתי על רוחניות.
בארבעת המיני " עושי הקפות סביב התיבה וספר התורה ומתפללי
תפילה מיוחדת .ע המצות וארבע כוסות " אומרי את ההגדה וממליכי
את הבורא ומודי לו על טובותיו שעשה עימנו מיציאת מצרי ועד היו .
משלוח מנות ושמחת פורי " מטרת להרבות אהבה ואחווה ולהראות
שמחה על קבלת התורה )'קיימו וקיבלו' באותו הדור מאהבה( .חג שבועות
" הכנה נפשית למעמד מת תורה אחרי  50ימי ספירת העומר.
שורה תחתונה :אצל ע ישראל אי דבר כזה 'חג סת ' רק בגלל תארי
היסטורי או בגלל שכ החליטו בבית הנבחרי .
ומה קורה ע חנוכה?
רבי וטובי ומתוקי וחמודי חוגגי את הימי הללו בצל המחבת
והצלחת ומשחק הסביבוני תו ניצול מקסימאלי של שמונת ימי
החופשה הללו בעשייה גשמית ברוכה והתרוממות 'הכרס' ,כאשר רגע
הפתיחה מתחיל בהדלקת החנוכייה ומש ה מפליגי אל תו הלילה
ועושי מה שבא לה  ,בש חג החנוכה וכל הקדושי ...
וכא הב עומד ותמה ושאלה עזה בוקעת מפיו ומהדהדת בכל העול :
הא זה התוכ העשיר והכביר של ימי חנוכה? וכי זו פסגת הניצול של
הימי הללו? הא מטרת רבותינו שקבעו את החג הזה לדורות הייתה
שנצא מהחג ע 'כרס כפולה' מהסופגניות והלביבות ושנרוויח קצת
'פיזיותרפיה באצבעות' ממשחק הסביבוני ?
אי ספק שלחנוכה יש תוכ הרבה יותר מלא ושמ מהשמ שבסופגניות,
וברור שלא צרי להרכיב משקפיי מיוחדות כדי לראות זאת .א מהו
אותו תוכ ומהי העוצמה הרוחנית של הימי הקדושי הללו?
רבותינו הקדושי גילו לנו את כל הסודות במילי ברורות ,בנוסח 'על
הנסי ' שהוסיפו לנו בתפילת שמונה עשרה ,וה גילו לנו ש...

לפני שני רבות היווני ושונאי ישראל הכריזו מלחמת חורמה על
התורה ולומדיה ועל הטהרה והקדושה .אות רשעי ניסו לשנות את ע
ישראל ועשו מהפכה חברתית גדולה ,שהסיסמה והדגל שלה היה 'לשכח
תורת ולהעביר מחוקי רצונ'.
היווני רצו שע ישראל יהיה ככל הגויי ! ע תאוות ויצרי וסגנו
חיי מודרני ומתירני ,ה רצו שע ישראל ינטוש את הכוללי ולימוד
התורה ושהבנות תלכנה 'בצביעות' ולא 'בצניעות' ,והטהרה תהא מופקרת
והפריצות תהא עטרה לראשנו.
לא להתבלבל! לא היה איכפת ליווני שנדליק מנורה בבית מקדש .ה
הרי לא 'שפכו' את השמ שמצאו " ורק 'טמאו' אותו ,מפני שה היו
מעונייני שלע ישראל כ תהא מורשת ומנהגי מיוחדי כמו שיש לכל
ע  ,אלא שה חפצו שהכל יהיה ע 'טומאה' ולא ע 'קדושה' .לכ ה
רק 'טמאו' את פחי השמ שמצאו ,ולא 'סגרו' את שערי בית המקדש.
וכאשר גילו מתתיהו וחמשת בניו את מזימת היווני ה נטלו חרב
וחנית ונלחמו מלחמת חורמה כנגד 'והתאבדו' למע קדושת ויהדות ,
ולמרות חולשת הגדולה וחוסר השגת בתכסיסי מלחמה " בורא עול
עשה לה נס ופלא ושידד את מערכות הטבע ,ונת לה ניצחו מושל .
משו כ סימנו חכמנו ז"ל את הימי הללו לדורות ,כדי להודות לה' על
אות חסדי  .שהרי א היווני היו מצליחי בתוכנית " עול התורה
לא היה קיי היו  ,וכולנו היינו ככל הגויי חלילה.
האמת היא שאת כל זה כולנו יודעי  ,ובעצ מטרת המאמר היא
להבליט נקודת ח עדינה שרבי לא זכו להבחי בה ,נקודה עמוקה שהיא
ציפור הנפש של היהדות כולה והיא התמצית של חג החנוכה ,וחסרו
בהבנתה " זו אבידה גדולה עד מאוד .מה כוונת המשורר והסופר?
כולנו יודעי שבחנוכה המלחמה הייתה על 'טהרה ורוחניות' ע ישראל
ואילו בפורי המלחמה הייתה על 'הריגת ע ישראל מכל העול ' ביו
אחד ,ושלל לבוז .ועל המידע הזה ,רצוננו לשאול חידה קשה:
איזה אסו גדול יותר?
אי ספק שהשכל מורה שלהשמיד ע מכל העול ביו אחד גברי
נשי וזקני וט& ,זה אסו שאי לו אח ורע .מה ג שבחנוכה היווני לא
נלחמו ביהודי שבכל העול  ,כמו כ הייתה אפשרות לרדת למחתרת
וללמוד תורה במערות ולהמתי עד יעבור זע כמו בזמ 'האנוסי '.
ממילא ברור שהאסו של פורי גדול ונורא הרבה יותר משל חנוכה.
א למרבה הפלא חכמנו היקרי והאהובי סברו ההפ וה גילו לנו
זאת בפירוש בנוסח 'על הניסי ' ,ולמע הבלטת העניי נצטט כא את
ההבדל בי הנוסח שאומרי בחנוכה לנוסח שאומרי בפורי :
האסו בחנוכה
ִ,ימֵ י מַ ְִ /תיָה ...עָ ְמ ָדה מַ לְ כ0ת יָוָ  הָ ְר ָ1עָ ה עַ ל עַ ְ 23יִ ְָ 4ראֵ ל לְ ַ ְ51חָ
יר מֵ ח8ֵ 9י ְרצונָ.6
/ורתָ 0 6לְ הַ ע ֲִב ָ
ָ
ההודאה
 ...עָ מַ ְד ָ /לָהֶ ְ,עֵ ת צָ ָרתָ ַ .ר ְב ָ /אֶ ת ִריבָ ;ַ .נְ ָ /אֶ ת ִ.ינָ .נ ַָק ְמ ָ /אֶ ת
0פ3ר ָק  ְ5הַ <ו הַ =ֶ ה...
נִ ְקמָ תָ  ..לְ עַ ְ 23יִ ְָ 4ראֵ ל עָ ִ4יתָ ְ012עָ ה גְ דולָה ְ
האסו בפורי
ה0די
ִ,ימֵ י מָ ְר ְ;כַ י וְ אֶ ְס ֵ/ר ...הָ מָ  הָ ָר ָ1ע ִ 18ֵ ,לְ הַ ְִ 1מיד ...אֶ ת  ָ5ל הַ <ְ ִ
ָ 10ל ָל לָבוז.
ִמ>ַעַ ר וְ עַ ד זָ ֵק טַ & וְ נ ִָ1י ְ,יו אֶ חָ דְ ...
ההודאה
הֵ פַ ְר ָ /אֶ ת עֲצָ תו וְ ִקלְ ַקלְ ָ /אֶ ת מַ חֲ ְַ 1ב/ו .וַ הֲ ֵ1בותָ ?ו @ְ מ0לו ְ,רא1ו...
לא יאומ! על האסו 'המקומי' הרוחני של חנוכה חכמנו התבטאו
במילי הכי נוקבות .צרה ,ריב ,די ,נקמה ,תשועה גדולה ופורק ,ואילו
על 'השואה הכלל עולמית' שהמ תכנ " אפילו לא מילה אחת מכל המילי
הללו .כיצד זה יתכ?
חכמנו רצו להחדיר לנו נקודה מאוד עמוקה ויסודית ,נקודה שהיו
הבור0ת בה מרקיעה לשחקי  ,ונאמר אותה במילי הכי ברורות:

מוקדש לע"נ אוהרה בת ציפורה ת.נ.צ.ב.ה.

א .מהותו וייחודו של ע ישראל מושתתי על שתי נתוני יסוד (1 :עמל תורה,
 (2קדושה וטהרה ,וכאשר היווני נלחמו בשתי היסודות הללו ה בעצ רצו
להשמיד את המאפיי של ע ישראל ולגדוע אותו לנצח ולעצור את המציאות של
"ע ישראל וה' והתורה זה דבר אחד" ,ומי שנשמתו טהורה ויראתו קודמת
לחכמתו מבי שאי שואה גדולה מזו ,וצרי להתבטא על זה במילי הכי ונוקבות!
ב .ברור ששמד גופני וגשמי ברמה כלל עולמית זה אסו ענק לפי כל קנה מידה.
אלא שעדי זה אסו קט לעומת אסו של נזק רוחני 'שחלק' מע ישראל עובר.
את שני הנתוני הללו חכמנו חפצי להעביר לנו ,ולכ ה ניסחו את על הניסי
ע ההבדלי הנ"ל בי חנוכה לפורי  ,ומי שחולק על זה ידע נאמנה שרוח אחרת
עימו ,רוח שאי שורשה מהקדושה והטהרה אלא מטומאת הרחוב ותרבות יוו
המנהיגה אותו וקובעת לו את צליל המחשבה.
מחמת שתי הנתוני הללו יצאו המכבי המעטי למלחמה חסרת סיכויי הצלחה
והסכימו להתאבד ולמסור נפש ,ובשמונת ימי החנוכה עלינו לחקוק את הדברי
הללו ולדוש בה ללא הפסקה  ועל ידי זה לאגור כוחות נפש רוחניי 'צידה לדר',
ולהעתיק את המסירות נפש הזו לכל מלחמה שהיצר הצורר והסורר מכי לנו.
א למרבה הצער התוגה והיגו אנו נמצאי היו באותו מצב כמו בזמ המכבי
והמתייווני  ,מצב בו כבוד התורה ולומדיה מנוגח באופ שיטתי  ומצד שני
ההפקרות וחוסר הקדושה מככבי בכל פינה ,ולמרות שתי הנתוני הקודרי הללו
שה פסגת תרבות יוו  לרבי וטובי מאחינו היקרי הדבר לא מפריע ,והבדיחה
הגדולה ביותר שיש כאלו מגדולי הבועטי בתורה ובטהרה שחוגגי את חנוכה ביד
רמה וזרוע נטויה וקול רעש גדול ,וה אינ יודעי שא המכבי היו חיי בדורנו
 ה היו נלחמי בה ובתרבות לא פחות ממה שה נלחמו אז ביווני .
הבעיה היא שלא לכול יש זכות להבי זאת.
סו סו הנלחמי בתורה ולומדיה טועני טענות נפלאות שכל השומע אות
אומר 'ְ ַ+ר ַקאי' ,ה דורשי דברי הגיוניי כמו 'שוויו בנטל' ועוד דברי חמודי
בסגנו הזה ,ה לא מוכני לממ 'אוכלי חינ ' העמלי בתורה ללא הפסקה מתו
דחקות וחירו וחירוק נפש ,ה לא מוכני לסבול את המציאות הזו שיש אנשי
שלא מביאי תועלת בשדה הקרב ולא מניבי למדינה שו ברכה ]לדעת [...
האמת היא שאי כא המקו לדו ולדוש בנושאי אלו ,הרי בעבר כבר טַ חָ נו את
הדברי וניפינו אות בשלוש עשרה נפות וענינו על רוב ככל הטענות והאצבעות
המאשימות שהפנו הקלגסי אל עול התורה  וביססנו את דברינו ע ראיות
ומסמכי 'משלה ' בבחינת מלא רע עונה אמ בעל כורחו.
אלא שלמרות שאי צור לחטט עוד בנושאי הללו  מכל מקו רצוננו להתייחס
לפרט נוס שקשור לעניי מפני שיש לו קשר ישיר לחנוכה והוא מגלה לנו את סוד
ההצלחה של המכבי  ,פרט שבעצ הוא 'סוד גדול' בענייני צבא שיצר הרע לא רוצה
שנדע ,א חכמנו ז"ל כבר חקקו אותו בספרות תורת וזה תוכ דבריה הקדושי :
ישנו הבדל מהותי בי כל האומות לע ישראל.
כל האומות העורכות מלחמה הצלחת תלויה בטבע ומקרה ובהשתדלות גשמית
וריבוי חיילי ונשק ושאר ירקות .א ע ישראל אינו כ .אצל ע ישראל
ההצלחה תלויה א ורק בריבוי זכויות ומעשי טובי  ,וא חלילה חטאיה
גוברי או שזכויותיה מתמעטי  לא יעזור לה צבא מהולל ולא נשק משוכלל
ולא כיפת ברזל ולא מגבעת פלדה ,וההצלחה לא תהא מנת חלק  .משו כ ג
בזמ שיהושע היה שרוי בעיצומה של מלחמה מסוכנת וגורלית  הוא דאג ללמוד
כל הלילה ,מתו ידיעה שלימוד התורה הוא המוביל את ההצלחה במלחמה.
)כד הקמח תורה ב' ,של המקובל האלוקי רבינו בחיי ,מתלמידיו המובהקי של הרשב"א(.
וזה בעצ סוד ההצלחה של המכבי  .היווני גזרו עונש מוות על לומדי התורה 
א המכבי הסתתרו במערות ע ילדיה ולמדו תורה מתו מסירות נפש ,ואי
פלא שהתורה הלכה לפניה והובילה אות עד לניצחו מושל מעל הטבע למרות
חוסר נתוני השטח והכוח והתחמושת...
ואת הסוד הזה יודעי בני הישיבות וה מתאמצי בו ומוסרי נפש למע
התורה מתו ידיעה שגורל הכלל מונח על צוואר לשבט או לחסד ומדובר
באחריות ממדרגה ראשונה ,וחובה עליה לעמוד במשימה הקדושה הזו בכל מחיר
 ג במחיר לח צר ומי לח ושנאה וגזרות קשות והכפשה תקשורתית ואכמ"ל.
]האמת שנושא זה מאוד עדי ולרבי יש עליו הרבה קושיות ,אלא שהנייר צר
וקצר והמקו בו מוגבל .א נגלה לסקרני והספקני שזיכה אותנו ה' לכתוב על
כ מאמר מקי המעוג במקורות חכמנו ז"ל  והחפ& בו יחפש ברשת באתר 'חידוש'
את המילי "הצבא והדת" ,ובעזרת ה' הוא ימצא ש במאמר מענה מקי לנושא[.
לסיו נציי רק שאת מה שראינו בחנוכה ע המכבי  פגשנו בהיסטוריה פעמי
נוספות ,ואי ספק שכאשר ע ישראל מוסר נפשו על התורה והטהרה אזי זכויותיו
מתגברי וה' מנהיג אותו בצורה פלאית ועל טבעית וכל שונאיו מתמוטטי בפניו
כפי שלימד אותנו מקוד ספר 'כד הקמח' ,ונציי כא שלושה דוגמאות מפורסמות:
א( כאשר סנחריב מל אשור בעל צבא של מיליוני בא להילח ע חזקיהו המל
 הוא הציע לו לקבל ממנו במתנה  2000סוסי כדי שיהיה במלחמה קצת מעניי,
אלא שההצעה לא יצאה בסו לפועל בגלל שלחזקיהו לא היה אנשי להושיב על
הסוסי !!! ומה קרה בסו? אי ניצלו ע ישראל מהמלחמה הגדולה ומאותה
שואה בטוחה? חזקיהו הל לישו ...ומלא גבריאל הרג את כל המיליוני של מחנה
אשור ברגע אחד!
כא המקו לציי שכל ההיסטוריוני וחוקרי הטבע מודי שהיתה פע אימפריה
ששלטה בכל העול וקראו לה 'אשור'  ועד היו יש בנִ נְ וֵ ה את התבניות של צבא
אשור ע תבניות נוספות של שאר הצבאות שהיו בהיסטוריה.
אלא שכל ההיסטוריוני עומדי בפני חידה גדולה ואי לה הסבר אי צבא
אשור האדיר נמחה ונמחק ונעל ברגע אחד ומה היתה סיבת היעלמותו .אכ לה
אי הסבר ,א לנו יש הסבר מפורט ע פרטי פרטי כפי שהתנ" פורס בפנינו.
ב( גדעו נלח נגד מדיי ע לפיד ושופר וללא חרב ותחמושת ,שלוש מאות איש
מול מאה עשרי אל ,והוא ניצח במערכה .הפרטי  ...בתנ"!
ג( חג החנוכה ...החשמונאי נלחמו ע היווני מלחמה ארוכה שנמשכה כעשרי
שנה ,כאשר בתחילת המלחמה היו החשמונאי והמכבי שלושה עשר איש נגד
עשרות אלפי יווני ובסו התעצמו שתי הצדדי ולחשמונאי והמכבי נהיו
עשרות אלפי  א היווני כבר הגיעו לעשר מיליו ,ומדובר בקואליציה כלל
עולמית שבאה להילח על היהודי והמלחמה הייתה חזיתית פני מול פני 
כאשר קומ& יהודי ע חרבות נלחמו במיליוני רכובי על פילי  ,ובסו
האימפריה היוונית הושמדה ונכחדה לנצח.

בשביל לסבר את האוז ,נעדכ שזה כמו שיבואו קבוצה של בחורי
ישיבה ע פטיש חמש קילו וילחמו מול הטנקי והנושאת מטוסי של
האימפריה האמריקאית ,וינצחו במערכה.
וכיצד התבצע הנס הגדול? המדרש מגלה לנו שאת כל הנשק שהיווני
זרקו על היהודי  ה' סיבב חזרה עליה  ,וה הרגו את עצמ!
זה קרה ג ביציאת מצרי ע המצריי שעמוד הענ סיבב עליה את
התחמושת ,זה היה ג ע המ המפורס בעל אוזני הפירמידה )אוזני
המ( שניתלה על הע& שהוא עצמו הכי למרדכי ,ההיסטוריה מלאה בזה
ולא צרי משקפיי משוכללות כדי לראות זאת ,וזה מוביל אותנו למסר
חד וברור כראש הגפרור שלא נית להסיט ממנו אפילו גרגר ופירור:
ע ישראל הוא מעל הטבע והשכל וההבל ונצחונו וחיותו תלויי א
ורק בעמל תורה וריבוי זכויות ,וכאשר ע ישראל מתקדש ועמל במישור
הזה אזי הוא מכריע את הכלל לטובה  כפי הנוסחה המפורסמת של
הגמרא 'לעול יראה אד את העול חציו זכאי וחציו חייב ,עשה
מצווה אחת  אשריו שהכריע את עצמו ואת העול לכ זכות ,עשה
עבירה אחת  אוי לו שהכריע את עצמו והעול לכ חובה )קידושי מ' ע"ב(.
כמוב שאנחנו מאמיני בני מאמיני ואי לנו פקפוק במסר הזה ,אלא
שלא תמיד הוא מחודד אצלנו ופעמי שיש לנו עליו השגות.
א אי ספק שככל שהאד יותר קדוש וטהור ,ככל שהוא יותר רוחני וז,
כ הדברי ברורי אצלו ומאירי לו כשמש בצהרי  .מתי מתחילות
הקושיות והפקפוק בנושא האמונה וכוחה ועוצמתה של תורה? כאשר
מתרחקי מה' ומתרחקי מהקדושה והטהרה.
כא ת המאמר ,וכל מילה ממנו זה המסר שעלינו לקחת מחג החנוכה,
מתו ידיעה עמוקה שעל דק3ת ההשקפה והצביו הזה נלחמו המכבי
נער ע"י הר'  éåì íäøáàהי"ו
במסירות נפש .מה דעת על המסר הזה?

÷úéããä úåòéá

כל אד באשר הוא עסוק במש היו בכולל או בעבודה ...א המכנה
המשות בי כול שלקראת ערב מסיי האד את "המסלול הקבוע"
והוא שב לביתו ,ובאותו זמ הוא נפגש ע האישה והילדי ובעצ
מתחיל לחיות את החיי המשפחתיי .
אלא שחכמנו לימדונו שהכתר של "ב של מל  ועבד ה' " צרי
להיות על האד  24שעות ,ומשו כ ג בערב צרי האד לנצל את
זמנו לה' ותורתו וללכת לאיזה שיעור או לקבוע לימוד באיזה ספר...
ובזכות הלימוד הזה זוכה האד שלא ישלטו בביתו מזיקי ונזקי
)שו"ע יו"ד רמ"ו כ"ג( .א כא המקו לציי נקודה מאוד חשובה:
למרות שהאד הלומד בערב עושה מעשה אצילי ומרומ  ,אי זה
סותר שחובתו להיזהר שלא יזניח בגי כ את בת זוגו  ובכל יו עליו
להקדיש זמ לדבר איתה ולאכול ביחד ולהיכנס עימה לשיחה ולשמוע
את אשר על ליבה וליטול ממנה חלק מהמשא היומי הרוב& עליה
ולשאת איתה בעול הבית ,ואסור שלימודו יבוא על חשבו זה אפילו
פע אחת.
זהו כלל ברזל שאסור לעבור עליו ובו תלוי כל הקשר "ואיכות
הקשר" של הזוג ,וא מורידי מהמינו והאיכות שלו  זה עלול
להתבטא באיכות הקשר ,ואי ספק שההקפדה על העיקרו הזה זו
עבודת ה' לכל דבר.
ואדרבא! אד יכול לשד בי השניי ולהרוויח ג "לימוד תורה"
וג "חיזוק הקשר ע בי הזוג" .כיצד?
בכל ארוחת ערב )או זמ פנוי אחר  עדי שיהיה זמ קבוע בשביל
למנוע חוסר תיאו ( ,לאחר שבני הזוג פתחו בשיחה "גשמית" והלבבות
נפתחו וכבר דשו בכל הענייני הבוערי וכו' ,יקראו שתי הלכות מתו
הספר "חפ& חיי " העוסק בהלכות לשו הרע  או כל דבר אחר הנחו&
לחיזוק בכל בית )יש לחפש ספר הנכתב בשפה קלה ,כמו כ צרי
להניחו במקו בולט בכדי שייזכרו בו בקלות( ,ורק לאחר מכ  יפנה
הבעל ללימוד נוס א הדבר בכוחו.
ומה הרווח כא?
א( הלימוד המשות מחזק את הקשר ומשרה קדושה בבית ומקדש
את בני הזוג ...א הוא נעשה בצורה עממית וציורית ובשפה קולחת.
נזכיר ג ש ...מותר להשחיל בדיחה נעימה ולעשות את הלימוד בצורה
של חוויה שתשאיר אצל השני טע טוב ולא תהפו את הלימוד
המשות "ליו שכולו תורה"...
כמו כ א רואי שהשעה לא מתאימה והשעה דחוקה אזי יש לקצר
את הלימוד ולדלל אותו כפי הצור ,באותו זמ אפשר ללמוד הלכה
בעל פה או לומר פרט מוסרי וכו' ,וא ג זה לא שיי  אזי לימדונו
חכמינו "שלא עלי המלאכה ליגמור".
ב( כמו שהבעל אחראי על חיזוק היראת שמי שלו וצביו ההשקפה
בבית  באותה מידה הוא אחראי ג לעלייתה הרוחנית של אשתו
ביראת שמי ,והנה יש לו הזדמנות להתחזקות הדדית בכל יו .
מה ג שהבעל זקוק ללימוד הזה לא פחות ממה שהאישה זקוקה
לכ ,שהרי אי אד שיודע הכל ואי לימוד ללא חידוש ,וא לא ילמדו
בני הזוג ביחד  מהיכ יידעו שניה את דקות ההשקפה וההלכה
הצרופה?
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