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  אחר הלימוד בספה"קק "שביל ל
  

דברי הרה"ק הפני מנחם את  עתה למדנו
א, שנרמז בענין זאת חוקת התורה, שצריך זיע"

שתהיה התורה חקוקה בעצמות ובגוף האדם, עד 
כדי שירגיש האדם שאם אין לו תורה, למה לו 
חיים, והיא משוש חייו ותכלית ענינו, ונרמז 

דייקא, שהחקיקה  לימוד התורה בבחינת חקיקה
ע"ג האבן היא דבר המתקיים לעולם, ואפילו כל 
רוחות שבעולם וכל מים שבעולם, לא יוכלו 

  למחות את החקיקה.
  

ביגיעה רבה ע"מ לקנות את צריך לעמול  אמנם
בענין חינוך הבנים, להביא החקיקה הזו, ובפרט 

ת התורה בלבות צעירי הצאן, ובאמת את חשק
אנשים רבים העמלים לפרנסתם על המחיה ועל 

לבד מהכלכלה, ואין להם פנאי לעסוק בתוה"ק 
שעה אחת או שתיים במשך היום, וכבר אמרו 

 'ריחים על צווארו ויעסוק בתורה' בתמיההחז"ל 
מאידך אותן שעות בודדות אולם  ,(קידושין כט:)

ת והתלהבות, בהרגש שיהיו מלאים בחיו צריך
אמיתי ובשמחה של מצוה, וכאשר למדים באופן 
הזה, באופן של צמא ועייף שמצא מים קרים, אזי 
נחקקים הדברים בלבות צעירי הצאן, ועושים 
בהם רישומא דקדושה לכל ימי חייהם, וצריך 
שיהיה הדבר באופן כזה, אשר אם משום איזה 
סיבה וטעם, לא היה האדם יכול להשתתף 

עורו הקבוע, אזי בשכבו על משכבו, ירגיש בשי
רעב בנפשו, ולא ימצא מנוח לעצמו, ויתקשה 

לא לו שעה אחת בלימודו, ו הלישון, לפי שחסר
עלו על יצועם בעייפות גרע מאותם אנשים ש

תעוררים הם מואז , עד שחטפתם שינה גדולה
ומרגישים תחושת  כעבור איזה שעות ומבקשים

בר מאכל להשיב איזה דרעב, וע"כ מבקשים 
נפשם, ואפילו שאין זה זמן אכילה, מכל מקום הם 
מתעדנים בסעודה שלימה, מתוך שחסר להם 

לא תהא כהנת א"כ , וכדו'ו הקבועה אכילת הערב
רעב ואם אדם מישראל אינו מרגיש כפונדקית, 

ויקיצנו מעייפותו,  גדול מאד שיעוררנו משנתו

הרי  ,לפי שלא למד או שלא השלים חוק לימודו
  .שחסר לו בעיקר קנין התורה

  

לידע שענין זה אינו תלוי בכמות הלימוד,  ויש
ה דפי גמרא למדו, אלא מכמה שעות למדים או כ

בקשר אל באיכות הלימוד, בצורתו ובתבניתו, 
בחינת  והיא, חיותבו התלהבותבבחשק והלימוד 

בתוך זאת חוקת התורה, שתהא התורה חקוקה 
נו מה, לא נפסיד חוק , ויעבור עליהגוף הגשמי
  שלומיו.תלימודנו, או 

  

זה צריך לחנך ולהחדיר לבנים כבר  וענין
בקטנותם, ולמשל עתה בחודשים הללו של תמוז 

, ובתי החינוך עושים במעט ואב, דמפגרי רבנן
הפסקה ליתן ריוח להתבונן, ופעמים רבות 
שהילדים משחקים ומטיילים ימים שלמים, וצריך 

ח"ו לא יעבור יום אחד בלא להראות ולהחדיר, ש
לימוד תורה, כל אחד ואחד לפי דרגתו ולפי 
שנותיו, והקטן ביותר צריך שלכה"פ ילמוד איזה 
פסוקים משך שעה קלה, והגדול יותר בלימוד 
המשניות, ובלימוד הגמרא, אך צריך שיהיה 
הדבר חוק ולא יעבור, בחינת קביעת עיתים 

  וזמנים שאינם משתנים.
  

, [ז"ל] אבי מורי שליט"אבזה לכבוד  ואזכיר
מעשה שהיה עמו, שקבע חוק לימודיו עם 

, ולמדו שליט"א ר' חיים חפץהחברותא שלו 
משך עשרות שנים בכל לילה ולילה, וסיימו 
הש"ס כמה וכמה פעמים, בימי ילדותי נתפרסמה 
החברותא הזו בכל שכונת בית וגן, לפי שהיו 

תוך ריתחא לומדים בביהמ"ד סוכטשוב מ
דאורייתא, בקולות וברקים, בסופה וסערה, והיה 

זה לימודם בשפה שהורגלו בה, באנגלית, והיה 
דבר זר ומשונה לשמוע קולותיהם שיחם ושיגם, 

ילדים ומבוגרים וע"כ פעמים רבות היו באים 
להביט על צורת לימודם, וכך למדו משך שנים 

  אחת שבוע אחד שלא שהיה פעם  וזכורני  רבות, 
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יו יכולים ללמוד מפני סיבות שמחות, ויצא ה
שלא למדו ב' או ג' ימים רצופים, ואמר לי אבי 
מורי שליט"א, שהוא התקשר לר' חיים לדבר עמו 

בקו הבריאות, נתברר ששניהם לא היו בטלפון, ו
השיעור  וחשו שסיבת הדבר היא מה שחסרו את

הקבוע, ועל כן, אע"פ שעדיין היו שניהם בתוך 
את מסיבת בשעה לבניהם, דחו  ימי המשתה

 ע"מהשבע ברכות, כדי להחזיר קביעות לימודם, 
  להשיב נפשם.

  

אבי מורי שליט"א והן ר' חיים שליט"א, היו  והן
לפרנסתם,  שעמלו שעות רבותאנשי עמל ויגיעה, 

ומכל מקום היו מקושרים דבוקים וחבוקים 
בתורה בחיות והתלהבות, עד שהרגישו שלא 

ובענין זה צריך לעמול  ,בטוב כשלא למדו
ולהתייגע, לקנות בקנין נפשי גמור ענין זה, 
שתהא התורה חקוקה בנו, ויהא חוק לימודנו 
קבוע בחוק ולא יעבור, עד שנרגיש בחסרונו 
לכלה"פ כחסרון מאכל ומשתה, ובזה נזכה 
לחקוק התוה"ק בגופנו ובגוף בנינו ובנותינו, 

  לגדלם לתורה ולמעשים טובים.
  

  א רב קידושא
  

האמורה  פרה אדומהמצות בענין  מצינו
חשיבות מרובה לבנות ישראל מעלת , בפרשתן
 בירושלים היו חצרות' ב) ,ג פרה(דתנן  הכשרות,

 קבר מפני חלול ותחתיהם סלע ל גביע בנויות
 שם ויולדות עוברות נשים ומביאים התהום

וכמבואר שם '. בניהן את שם ומגדלות
במפרשים, החמירו בפרה אדומה והוסיפו בה 
מעלות וחומרות רבות, וע"כ כדי להרחיק עד 
הקצה הכי אחרון מכל נדנוד וסרך טומאה, 

רות ויולדות שם בחצרות מביאים נשים עוב
  מגדלות שם את  היו  והן כיפין,   גבי  לע הבנויות 

  
  
  

שנים, כמו שאמרו בתוספתא  שמונהבניהם משך 
שם, ואז היו התינוקות הללו  ברע"בא והב (פרה ג, ז)

  ממלאים מים לקידוש מי חטאת ממי השילוח.
  

כאשר מתבוננים בענין זה, הוא מביא  והנה
להתפעלות גדולה ועצומה, שהיו בירושלים נשים 
צדקניות, שהסכימו להיות פרושות ומובדלות 
מכל העולם, ממשפחתן ומחברותיהן, ולחיות 

פרש, ולגדל שם שמונה שנים במקום מבודד ומו
את בניהם בקדושה וטהרה, כדי שיהיו מוכשרים 
וראויים לקדש מי חטאת, ובענין זה גופא יכול 
להיות שבשמונה השנים יארע בניהם איזה ענין 
שיוצרכו לצאת מן החצרות הללו, ושוב לא יהיו 
ראויים למי חטאת, או שמא יטמאו בטומאה 
אחרת בתוך החצרות, ויכולים להיות מקרים 

בים מאד אשר כלל לא יגיעו לכלל טהרה ר
בשנתם השמינית, ומכל מקום נדבה רוחם אותם, 
והשתוקקו למסור נפשם להפריש עצמן 
ממשפחתן ומכל סובביהם, כדי להעמיד בנים 
קדושים וטהורים הראויים לקדש מי חטאת, והוא 

  נורא למתבונן.
  

גבוהה כזו,  אשיגיעו נשים בישראל לדרג וכדי
למסור נפשם עבור טהרתן של ישראל, על כרחך 
שענין זה אינו בא בקל ובחפזון, אלא שהוא ענין 
שהוחדר ונשרש בילדותם, ובוודאי הגיע מחינוך 
ההורים שמסרו נפשם לגדל בנותיהם על דרך 
ישראל סבא, בקדושה וצניעות, ויש לידע ענין זה 

אביה , שצריכים ט"עתה כאשר נולדה בת למז
ואמה וכל בני המשפחה הסובבה, לחנכה 
שתרצה למסור נפשה עבור עניני קדושה וטהרה, 

לעניני הטהרה, ובעזה"י כאשר נכין הלבבות 
 )ה"ד מפרה(פ"ג  הרמב"םשיתקיים בנו פסקו של נזכה 

 יעשה והעשירית 'תשע פרות אדומות נעשו וכו'
  .ר'"אכי ,יגלה מהרה המשיח המלך
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  סעודה ג'
        

à øîàîà øîàîà øîàîà øîàî        
  

÷"áù÷"áù÷"áù÷"áù ú÷åç úùøô úàæ' ,ú÷åçú÷åçú÷åçú÷åç 'äøåúä (á ,èé) ,
 ,íãàä óåâá ä÷é÷ç ïéðò íéôë ìò ïä'÷ç÷ç÷ç÷çåååå'êéú'êéú'êéú'êéú 

(æè ,èî äéòùé).  áéúë äùøôä êùîäá íâå(çé ,àë) 
 íòä éáéãð äåøë íéøù äåøôç øàá'÷÷åçîá÷÷åçîá÷÷åçîá÷÷åçîá 

íúåðòùîá'.  úåëøãää úåìòäì íéëéøöå
 ,åðáì çåì ìò í÷åçìå ,äùøôá úåøåîàä åðéëæå

 åùøãå ,æåîú ùãåç ùàøå úáù ,äùåã÷ úôñåúì
' úåîéùø éùøåãïéàá'å ïéùîùî'î äáåù'ú éðî'æ .'

 ïéãä éîéì íéùòîäå úåááìä ïéëäì íéìåëé
.íéîçøäå  

  

áéúëáéúëáéúëáéúë  äùøôä óåñáâì ,àë)-(äì ' êøã åìòéå åðôéå
 åîò ìëå àåä íúàø÷ì ïùáä êìî âåò àöéå ïùáä

éòøãà äîçìîì.  àøéú ìà äùî ìà 'ä øîàéå
åúåà éúúð êãéá éë åúåà åâ ,'ååëéå àååú úàå 

åéðá úàå ìë åîò ãò éúìá øéàùä åì ãéøù 
åùøééå úà åöøà .'' ì"æçî é"ùøéôåìà àøéú åúåà 

- äéäù äùî àøé íçìäì ,àîù ãåîòú åì åúåëæ 
ìù íäøáà ,øîàðù )úéùàøá ãé ,âé( àáéå èéìôä ,

àåä âåò ,èìôù ïî íéàôøä åëäù øîåòìøãë 
åéøéáçå úåøúùòá íéðø÷ ,øîàðù )íéøáã â ,àé( éë 

÷ø âåò êìî ïùáä øàùð øúéî íéàôøä .'  
  

øáëåøáëåøáëåøáëå  äòåãéîúéäú  àøéúð äîì ,íéùøôîä
ä"òøùî  åúåëæ åì ãåîòú àîù ,ïùáä êìî âåòî

 éðá íò ìëå åîöò ä"òøùî àåìä ,ä"òàà ìù
 ,ä"òàà ìù íéðá éðáå íéãëð íä íâ ìàøùé
 ,ïùáä êìî âåòì ä"òàà ìù åúåëæ ãåîòú äîìå
 åäîú ãåòå ,åéáåäà åéðáì ãåîòúùî øúåé

 íéùøôîä 'éò)ù"àøä 'ñåúù"àøä 'ñåúù"àøä 'ñåúù"àøä 'ñåú,,,,    ø÷é éìëå éðå÷æçø÷é éìëå éðå÷æçø÷é éìëå éðå÷æçø÷é éìëå éðå÷æç (ïàë  àåìä

 ïùáä êìî âåò òéãåä øùàë äùòî úòùá íâ
 äòøì åúðååë ìë äúéä ,åéçà äáùðù ä"òààì
 ,äøù úà ç÷é àåäå äîçìîá ä"òàà âøäéù

 úåëæ åì ãåîòú äîìåæ,å  åúðååë äúéäù øçà
 äòøì äæá úåëéøà 'éòå)ùãå÷ úåçéùáùãå÷ úåçéùáùãå÷ úåçéùáùãå÷ úåçéùá (á"ñùú ú÷åç.  

  

äàøðåäàøðåäàøðåäàøðå  åðàöîù ,àìôåî ùåãéç é"ôò úàæ øàáì
ãá åðéàøéøá  åðéáø åðéáø åðéáø åðéáø å"çøäî å"çøäî å"çøäî å"çøäîíùá    é"øàäé"øàäé"øàäé"øàä    '÷ä'÷ä'÷ä'÷ä 

(ç"ì äîã÷ä íéìåâìâä øôñ) ì"æå î'ùòø"ä äëä âåòì 
êìî ïùáä ,åáå äéä æà áøåòî õåöð øéá ùùùù'ïåòî 

áááá'ï ðððð'ìàðú ø"ú ùá"ï ,åäæå âåò êìî ïùáä .ïëìå 
äéä îùòø"ä àøééúî åðîî ïî âåò åúéîäì ,
éðôî åúåà õåöð ìù äùåã÷ äéäù àøé àèç äéäù 
 ,'åá.÷"äìëò àã øîåì äàøð åéøáã ô"òå àúé

 äðùîá)úåáà á ,(ç 'äùîç íéãéîìú åéä ïáøì 
ïðçåé ïá éàëæ åìàå ïä, éáø øæòéìà ïá ñåð÷øåä 
éáøå òùåäé ïá äéððç éáøå éñåé ïäëä éáøå 

ïåòîù ïá ìàðúð éáøå øæòìà ïá êøò, àåä äéä 
äðåî ïçáù  .'àèç àøé ìàðúð ïá ïåòîù éáø 'åëå

 ,âåò úà ä"òøùî äàø øùàëù ïáåî äúòîå
 òãéå ,äàøåðä åúøåáâå åçåëá íñøåôî äéäù
 çåëìå ,åæë úâìôåî íéîé úåëéøàì äëæ àìù
 íòô øáãì äëæù íåùî àìà ,úåøéùòå äøåáâå
 åá äáùðù äîøâ åæ úåëæå ,ä"òàà íò úçà
 ,ìàðúð ïá ïåòîù éáø úîùðî ùåã÷ õåöéð

åúåàå ,àèçä úàøé äúéä åúðéçáù  ùåã÷ õåöéð
 ,ä"òøùî áìá äàøé àéáä ,äàøéä úðéçáî
 ÷éúîé êàéäå åðâøäé êàéä ãøçå àøé äéäå
 ìåëé ãöéëå ,åá áøåòîä ùåã÷ õåöéð åúåà ï÷úéå
 êåúá äáùðù ùåã÷ õåöéð åúåà ììçúé àìù íåøâì

.ïùáä êìî âåò úôéì÷  
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øùôàåøùôàåøùôàåøùôàå úàæ æåîøì  ïá ïåòîù éáø àðúä øîàîá
 ìàðúð äðùî ,íù úåáà)(è 'øîà íäì  ïá ïðçåé éáø
 éàëæåàö åàøå éäåæéà êøã äøùé ÷áãéù äá 
íãàä, éáø ïåòîù øîåà  .'ãìåðä úà äàåøä

 ,äìåòôå äùòî ìëáù ãìåðä úà íãàä äàøé
 ãàî ä"òøùî øäæð ïë ìòå ,åéùòîî úàöì ìåëéå
 úôéì÷ êåúá éåáùä ùåã÷ä õåöéðä ïéðòá ãàî

éàáå åðð÷úé êàéä òãéì ,ïùáä êìî âåò ïôåà äæ
.å÷úîìå åöìçì øùôà  

  

ìòåìòåìòåìòå êë ' ä"á÷ä åì øîà êãéá éë åúåà àøéú ìà
åúåà éúúð,' ù åðééä ä"á÷ä ïúð ä"òøùî éãéá

 ùåã÷ä õåöéðä úà ï÷úìå àéöåäì çåëä úà
å ,úåîåàä ïéáì éåáùä ìëåé äîçìîä é"ò àáøãà

 ä"òøùî ùåã÷ õåöéð åúåà úà åéãéá àéöåäì
 úðéçáá æîøðå ,åùøåùá å÷úîìåéãééãééãééãé  ä"òøùî

íäù  ä"á÷ä ìù åãéî äðúéðù ,÷"äåúä úðéçá
 éë' æîøä åäæå ,ä"òøùî ìù åãéìêãéáêãéáêãéáêãéá  éúúð

 øùôà ä"òøùî éãéáù ÷"äåúä çåëáù .'åúåà
.ììë äàøé àìá ,íéùåã÷ä úåöåöéðä ìë úà ï÷úì  

  

ååååäðääðääðääðä  ïúùøôá áéúë(æë ,àë)  åøîàé ïë ìò'
 ì"æç åùøãå .'ïåáùç åàåá íéìùåîäá"á) çò:( 

'íéìùåîä åìà íéìùåîä íøöéá, åàåá ïåáùç 
åàåá áùçðå åðåáùç ìù íìåò .' úòãì íéëéøö
åðàù  áùåçî ìëäù ,ïåáùçä íìåòá íééåöî

 äö÷äå äðè÷ éëä äãéîä ãò ïååëîå øãåñîå
,ïåøçà éëä ùà íìåòäù òãéì ãçà ìë êéøöå ø

 íãàäå ,úåùåã÷ úåöåöéðå úåîùðá àìî ,åáéáñ
ì çìùð î"ò æ"äåò úà ï÷úìå ,åúîùð úà ï÷úì

 ìëá íééåáùå íéðåîèä ,úåùåã÷ä úåöåöéðä øàù
 äùòî ìëá øîùäìå øäæéì ùéå ,éùå÷ ìëáå ïåéñð
 úåçð íå÷îì ÷"åöéðä åìôé àì å"çù ,äìåòôå
 åéùòî äîë ãò òãéì ãçà ìë êéøöå ,øúåé ìôùå

íéäåáâ  ìåëé àåäå ,íéðåéìòä úåîìåòá íéìòåôå
 íåâôì å"ç åà ,íééàøåð íéð÷éú ï÷úì åéùòîá
 ìë ,íãàä úà ááåñä ìëå ,íéðåéìò úåîìåòá
 ìëä ,úåðåéñéðä ìëå úåøúñää ìëå íééåùé÷ä

éàî ïååëî éãë ,ì÷ùîáå äãéîá ù"úé åú
íìåòä äæá åúåçéìùå åúãåáò áéúðá åëéøãäì ,

úå äâùä åðì ïéàù óàå íéðéðòá ääë ãé úñéô
 ,íéùåã÷ úåöåöéðå úåîùð éðå÷éú ìù åììä íéäåáâ
 åúãåáò úà ìòåôå äùåò íãàù é"ò íå÷î ìëî
 ,÷"äåúá åéìò äååöîå ìèåîä ô"ò íìåòä äæá
 ìë úàå úåîùðä ìë úà úåìòäìå ï÷úì ìåëé àåä

.÷"åöéðä  
  

ë"òë"òë"òë"ò íéëéøö åðà  äèåùô äðåîàá ÷æçúäì
 éôì ìëäå ,ù"úé åéðôì éåôö ìëäù òãéì ,äøåøáå
 ìë ,íéèøô éèøôì áùåçîå ,äìåãâä åúéðëú
 åðúéðù úåçåëä éôì íãà ìëå äúðéçá éôì äîùð
 ,íãàì åì íéàáù íééåùé÷äå úåøúñää ìëå ,åá
 íéøåñééäå úåøöä ìëå ,úåéîùâáå úåéðçåøá

éàî äáåèì ìëä ,øáåò àåäùé åú ìëå ,ù"ú
 ìë àøåáî åéìà çìùð ,úåøúñää ìëå úåìéôðä
 åúîùð ïå÷éú éãë ,åéãñçå åéîçø áåøá íéîìåò
 ìò íòøúäì å"çå ,åá íéøåù÷ä ÷"åöéðä ìëå
 íéðéðò åìéôàå ,äáåèì ìëäå ,ä"á÷ä ìù åéúåãéî
 åðàù äøöä ïåâëå ,ììë íéáåè íðéàë íéàøðä
 éãéá äøåú éðá íéøòð 'â åáùðù ,åá íééåöî

øî ,íìøåâ òåãé ïéà ,ù"îé íéìàòîùé íéçö
 ìëäù òãéì ùéå ,íéâàåãå íéáåàë úåááìäå
 ãò òãåé åðúà ïéàå ,ìéëùä éìò 'ä ãéî áúëá
 ìëäù éàãååá êà ,äæá ïååëîä úéìëú äîå ,äî

éàî äáåèì.ù"úé åú  
  

ååååäðääðääðääðä  ìàðúð ïá ïåòîù éáø øîàù åðéöîàøîéî 
 úåáàã äðùîá äàøåð(âé äðùî ,íù) ìà' úéä òùø 
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éðôá  ,íéùåã÷ä åéøáãá æîøð ìëì ùàø .'êîöò
 åúìòî íãàä òãééù éðôá òùø äéäé ìàù ,åëøòå

ù åðééä ,åîöò úà úåìòäì åçåëá ùéù òãéé
 íééàøåð íéðå÷éú ï÷úìå úåùåã÷ä úåöåöéðä
 ïåéñðá åäåãéîòä íàå ,íéðåéìòä úåîìåòá
 éøä ,úåòøå úåáø úåøö åéìò íéøáåòå ,éùå÷áå

åìà éðîéñ íéìåëé åéùòîù íéçëåîå íé÷äáåî í
 éðôá òùø äéäé ìà ë"òå ,ãàî ãò ï÷úìå ìåòôì

.åëøòå åúìòî òãéé àìà ,åîöò  
  

ãåòåãåòåãåòåãåòå  òâø ìëáå úò ìëá êéøöù ,äæá æîøð
 òùø éäú ìà ,ìä÷ä êåúá úåéäì åîöò êéìùäì
 ,'êîöò éðôá' àéä úåòùøä úìéçúù ,êîöò éðôá

îöò êåúá ããåáúîå åúòãá øâúñî íãàäù ,å
 ,íãà éðá úøåáçá ááåñî åðéàå ì"æç åøîà øáëå

 úåáàáã), è(å 'éåä áðæ úåéøàì ìàå éäú ùàø 
íéìòåùì éðá úøåáçá åîöò ááñî åðéàù éîå .'

 ùåã÷ õåöéð ç÷éì ìåëé ,åîöòì ããåáúîå ,íãà
 úðéçá ãò ,úåôéì÷ä é÷îò ãò åàéáäìå ,åúîùðî

åòâ  ,íãà éðá úøáçî ãøôð äéäù ,ïùáä êìî
âìôåîä åôåâ éåðéùå åéîé úåëéøà êåúî .  

  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå  òãéì ,øúåéá øøåòúäì íéëéøö åðà äæ
éàî äáåèì ìëäù ó÷åð íãà ïéàå ,ù"úé åú

ïéæéøëîù ãò äèîì åòáöà  íéðúåðå ,äìòîì åéìò
 äæá åúåçéìù úåàìîì úåçåëä úà ãçà ãçà ìëì

ù äî ìëå ,áåè øúåéä ãöä ìò íìåòäòøáå  ,åéìò
 áåøá íéîìåò ìë àøåá é"ò áùåçîå éåôö ìëä
 ïúéðå ,åúãéîå åúîùð úðéçá éôì åéãñçå åéîçø
 ìàå ,åãé÷ôú úåàìîì úåìåëéå úåçåë ãçà ìëì

åà éúúð êãéá éë åúåà àøéú ÷åñòéù é"òå ,åú
 ááñéå ,åúà éúúð êãéá úðéçá ,÷"äåúá íãà
 éðôá òùø úåéäì àìù ,íéùðà íúøåáçá åîöò
 íéìéãáîä íéëñîä ìë úà øáùì ìåëé àä ,åîöò

 ìë úà ï÷úìå ,íééùå÷äå úåøúñää ìë úàå
.íéáöîä ìëáå úåîå÷îä ìëá ÷"åöéðä  

  

äæåäæåäæåäæå  ìò ,äøåúä ú÷åç úàæ ,ïúùøôá øîàðù äî
úå÷ç íéôë áìä éøãç êåúá øáãä ÷å÷çì ,êé

éàî äáåèì ìëäù òãé ,óåâä úåîöòáå ,ù"úé åú
 åðúéðå ,åîìåòá åãé÷ôú úåàìîì ãçà ìë çìùðå
 ùãåç ùàøá äúòå ,äæì àåáì íéìëäå úåçåëä åì
 úìéçúá ,äæá ïðåáúäì éåàø ïîæ àåä ,æåîú

úä åáù äù÷ä ùãåçäçìé  íâù ,ïáøåçä ïéðò
ñðå òá÷ð ïáøåçä ïéðò ìë ááåñî é"ò áá

 äáåèì ìëäå ,úéøçà úéùàøî ãéâîä úåáéñä
éàî êéøö ìáà ,äî ãò òãåé åðúà ïéàå ,ù"úé åú

 äååöîå åðéìò ìèåîä éôë åðúãåáòá êéùîäì
 ,íéîù úåðåáùç áùçì àìá ,÷"äåúá åðéìò

 àøéñ ïá íùá àøîâá åøîàåäâéâç) âé.( 'àìôåîá 
êîî ìà ùåøãú äñåëîáå êîî ìà øå÷çú, äîá 

úéùøåäù ïðåáúä ïéà êì ÷ñò úåøúñðá .' ìëå
 äáåèì ìëä íéòøå íéù÷ë íéàøðä íéðéðòä

éàîäîéåñî úéìëúì ïååëî ìëäå ,ù"úé åú äæå ,
 úà äùòî ìëá úåàøì ,ïúùøôî ãåîìì êéøö
 ìë úà ÷"äåúä úåòöîàá ï÷úìå ,ãìåðä
 éë ,ììë àøåî àìá ,ïùøåùì ïúåìòäìå ,÷"åöéðä

ð êãéá äæáå ,äæì úåçåëä åðì åðúéðù ,åúåà éúú
 úåàìîì äëæð äî äùòðå ,íìåòä äæá åðúåçéìù

 äàøéå íéîùî óé÷ùé ä"á÷ä íâå åðéååèöðù
åðùôð úåãôå åðúìåàâ ùéçéå øäîéå åðééðòá, 

.à"áá  
  

  במאמר 
  

éúòîùéúòîùéúòîùéúòîù  'ø ç"äøäîøðéáñ øéàî á÷òéøðéáñ øéàî á÷òéøðéáñ øéàî á÷òéøðéáñ øéàî á÷òé  ,ì"æ
ù à"òéæ úîà éøîàä ÷"äøä òéâä íòô

åãëðì úåëøá òáù úáéñîìøáå ,ç øéò ìù äáå
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 ,øåâ éãéñç éôìà åããåâúäù úåàøì úåëæì åöø
 úàéáøä  äëøòðù ,úåëøá òáùä ìà àá

 ääù ïîæä åúåàá ,ãáìá íéèòåî íéðîåæîì
à"òéæ àöáåøèñåàî äøåúä øù ÷"äøäà"òéæ àöáåøèñåàî äøåúä øù ÷"äøäà"òéæ àöáåøèñåàî äøåúä øù ÷"äøäà"òéæ àöáåøèñåàî äøåúä øù ÷"äøä  íå÷îá

 ,êåîñ øéòä áåçøî äáøä äìåîää ìå÷ äìòùëå
 ïåàùä ìå÷åùà åîé÷äì ãòá õéöä ,íéãéñçä éô

ïåìçä  íéôìàä ìë ìò äáéçå äáäàá ìëúñðå
.íù åããåâúäù íéáøä  

  

ç"äøäç"äøäç"äøäç"äøä øéòö øåçá äéäù ,ì"ðä øéàî á÷òé 'ø 
úòä äúåàá ,ïîæä åúåàá ãåîòì äëæ ãéì 

ù òîùå ,à"òéæ àöáåøèñåàî ÷"äøäà éàáî ãç
úéáä àöáåøèñåàî ÷"äøä úà ìàùäù , àåì

øçå åúåðåàâ òîùé ÷"äøä ìù äàøåðä åúåô
 à"òéæ àöáåøèñåàîúîñøåôî  ,íìåòä ìëá

àùøãî éáá éøãáúéà úåôéøçä åéúåòåîùå ,
 íéáåøîä åéúåîåöå åéôåâéñå äàøåðä åúùåã÷å

íìåòä ìëá åòãåð åéøçà íéäåð ïéà íå÷î ìëîå ,
íéäåðù åîë ìàøùé éôìà úåááø  ÷"äøä éøçà

 äðòð ,äæ øáã øùô äîå ,øåâî ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä
à"òéæ àöáåøèñåàîà"òéæ àöáåøèñåàîà"òéæ àöáåøèñåàîà"òéæ àöáåøèñåàî  çèáåä àåìä øîàå ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä

ãéçäãéçäãéçäãéçää éùåä éùåä éùåä éùåøøøøí"éí"éí"éí"é    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ éôî , ÷öà÷î ÷"äøä ÷öà÷î ÷"äøä ÷öà÷î ÷"äøä ÷öà÷î ÷"äøä
ææææééééà"òà"òà"òà"ò , íåùî åùôð úåøéñî ìò åéðáî â"é ãáéàù

 éðáì åú÷ãöå úåëæä åì ãåîòúù ,åúåãéñç ïéâá
 ìàåùä ù÷òúä ,åð÷ãö çéùî úàéá ãò ,íéðá

 ,øáãä ïáåî ïéà ìáà ,øîàåäéä åîöò àåäù éôì 
 àìà òîù àì äìåë úáùä ìëáå ,úçà íòô øåâá
 ìë êåúáå ,øåâî ÷"äøä éôî úçà äáéú äæéà

 ïåîääù èòîëäëøãä úáéú åìéôà òåîùì à"à 
 éøá íéãéñç éôìà úåááø äîì ïáåî ïéàå ,úçà

 íéøäåð úòãíùì.  
  

áéùäáéùäáéùäáéùä  ,øîàå à"òéæ àöáåøèñåàî ÷"äøä
 ,àìôåî ïéã úîä úàîåè éðéãá åðéöîù ìëù

 åà òâîá àìà íéàîèî íðéà äàîåèä úåáà
 íä íìåëù ,'åãëå áëùîá åà áùåîá åà àùîá

 úéðôåâ äáøé÷ úéùîî ë"àùîå ,äàîåèä áà ìà
,úîä úàîåè  ïéàù ô"òà ,ìäàá àîèî úîäù

 åìéôà ïëúéå ,àîèðì úîä ïéá òâîå äáøé÷ íåù
 ìëî ,àîèðä ïî ãàî ìåãâ ÷çøî àöîð úîäù
 ,íäéðù ìò äìéäàî úçà ââ úøå÷ù ìë íå÷î
 úåáà éáàî äøåîç äàîåèá àîèð íãàä éøä
 úàîåèù íåùî àåä äæ ïéã íòèå ,äàîåèä
 úåáà éáà ,øúåéá äøåîçä äàîåèä àéä úîä
 éãë ãò äøåîç åúàîåè ïë ìò øùàå ,äàîåèä
 øåáéç íåù àìáå äòéâð íåù àìá åìéôàù ,êë
 ïë ìòå ,àîèî àåä ,àîèðì äàîåèä ïéá øéùé
 ,ìåãâå íåöò úîä ìäàá íãà ñðëé íà åìéôà
 àåä ä"ôà ,úåàñøô äîë åðîéä ÷çåøî úîäå  

äàîåèá àîèé  úîä úàîåèù éôì ,äøåîç
 úà úàìîî àéäù êë ìë äøåîç ììçä ìë

 ìäàá àöîð øùà ìëå ,òé÷øì ãò äìåòå úò÷åáå
.äøåîç äàîåè äúåàá àîèð úîä  

  

êéùîäêéùîäêéùîäêéùîä à"òéæ àöáåøèñåàî ÷"äøäà"òéæ àöáåøèñåàî ÷"äøäà"òéæ àöáåøèñåàî ÷"äøäà"òéæ àöáåøèñåàî ÷"äøä  ,øîàå
 äæ úðéçáá êë ,äàîåèä úåâøãá ïë åðéöîù íùë
 åðéöî íàå ,äùåã÷ä úåâøãá ïë åðéöî ,äæ úîåòì
 íä ïåéìò é÷éãö ,äàîåèä úåáà éáà àä úîäù
 úëùîð íúòôùäå ,äùåã÷ä úåáà éáà úðéçáá
 àìá åìéôà ,íìéöá íéôôåúñîä ìëì úùã÷îå
 úçú úçà úåäùá àìà ,äòéâðå äáøé÷ íåù

 ,ââä úøå÷å à"òéæ àöáåøèñåàî ÷"äøä íééñ
øîä åúåðúåðòá øîàåå,äá  íé÷éãöä úåâøãáù

 øåâî ÷"äøäå ,åæî äìòîì åæ úåìòî íðùé
æéä à"òå ë"òå ,äùåã÷ä úåáà éáà úðéçáá à

 àìá ,åìéöá íéôôåúñîä ìëì úëùîð åúùåã÷
äøéîàá åà øåáéãá äáøé÷ íåù.  
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øîàåøîàåøîàåøîàå é 'ø éì ÷"äøäù ,ì"ðä øéàî á÷ò
 åúåôéøçå åúåðåàâ ìë íò ,à"òéæ àöáåøèñåàî
 äøåøá äôùá úåèéùôá äæ øáã øàéá ,äîåöòä
 åîöò ãéøåä äîë ãàî ìòôúðå ,ìëì úðáåîä

 ãéñç åúåàì øáãä øàáìøéòö ìåãâ ãåîéì àåäå ,
 íé÷éãöä úòôùäù òãéì ,úåãéñçä éëøãá ãàî

 ,ø÷çå øåòéù ïéàì ãò ,äîåöòå äìåãâ íåéäë íâå
 äæä  øùôà  àåöîì  øáãë  éì çùå ,íé÷éãöá äæä  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ìöá óôåúñäì äëæù ,úòã øá íãà ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä
à"èéìù ïòìå÷ñîà"èéìù ïòìå÷ñîà"èéìù ïòìå÷ñîà"èéìù ïòìå÷ñî ìëù ,àìôåî ïéðòì åáì íùù ,

 äçîù íéàìî ,ùåã÷ä åìéöá íéôôåúñîä
 ïéàù ô"òà ,åìöà úåéäì íé÷÷åúùîå ,äàðäå

åúöéçîá íéäåù ÷ø àìà ,ììë åîò íéøáãî  úçú
úçà ââ úøå÷ úòôùî äáøä åúùåã÷ù , ìë ìò

 äëæðå ,åéááåñáäæòé"ú  ,úîà é÷éãöì ÷áãéì
òìåå åãáíéîéä ìë äöéôç ùôðå áìá, .ø"éëà        
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  מאמר א

  ב"יאות  בפ"תנדבא"ר 

(תהלים מאד עמקו מחשבותיך גדלו מעשיך ה'  מה'

בא וראה כמה מיני בהמות ומיני חיות ומיני  ,צב, ו)
קולו של  ,וכמה מיני דגים יש בים ,עופות יש בעולם

או שמא  ,או מראה של זה דומה לזה ,זה דומה לזה
או שמא טעמו של זה דומה  ,דעתו של זה דומה לזה

הא לא קול ולא מראה ולא דעה ולא טעם של  ,לזה
 (סנהדרין לז.)וכך שנו חכמים במשנה  ,זה דומה לזה

להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שאדם 
טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומות זה 

ע את כל אדם ומלך מלכי המלכים הקב"ה טב ,לזה
 ,אדם הראשון ואין אחד דומה לחבירובחותמו של 

  '.לכך נאמר מה גדלו מעשיך ה

  

דבר תוספת  )ד ה"טפ"סנהדרין (ירושלמי ב מצינוו
אמר רבי יצחק אפילו ', שאמרו בזה חידוש

היינו '. תינתא או חיטתא לא דמייא לחבירתה
שכל הנבראים כולם, לא נברא האחד בדמות 

בדמות  מיוחדתחברו, וכל אחד הוא בריאה 
, ואפילו כל רבוא רבבות גרגרי החיטים מיוחדת

לחברתה, לגמרי בעולם, אין בהם אחת שדומה 
ובאמת הוא דבר תימה ופלא, מה הקפידה 
הגדולה בענין זה, וכי היה נגרע בשלמות העולם 

שהוצרכו לנס  ומות זו לזו, עדאם היו ב' חיטים ד
, שאין לך חטה אחת הגדול ומופלא אשר כז

בעולם שדומה לחברתה, ובפרט יש להבין מה 
, וכן דברי הירושלמי שאמר אליהו הנביא זל"ט

, שבזה 'הכתוב 'מה גדלו מעשיך ה' ו כוונתשז
ניכר גדולתו של מלך מלכי המלכים, ומה 

הגדולות הרבותא בענין זה דייקא, יותר מכל 
  והנפלאות שנעשים בעולם.

  

 (ברכות נח:)גמרא בזה יש להבין בדברי ה כיוצא
 ,'הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים

ואין פרצופיהן דומים  ,שאין דעתם דומה זה לזה
זה לזה'. ויש להבין מה השבח הגדול שאין 
פרצופותיהן שווין זה לזה, וכך אין דעותיהן שווין 

אורה יש להבין, הלוא כל המחלוקות לכזה לזה, ו
, באים מחמת ענין זה של שינוי השנאותוהקנאות 
היו מוטב היה אילו כל בני האדם הדעות, 

שווים בקומתם שווים בצביונם ושווים  יםנברא
בדעותיהם, ושוב לא היו מעמדות בבני אדם, 

שווים בבחינה אחת בלא חילוק היו הכל  אלא
ראו כך, אלא שתיקנו כלל וכלל, ולא די שלא נב

לסי ברכה מיוחדה למי שזוכה לראות אוכ
על ריבוי  ישראל, שיברך ברוך חכם הרזים

הדעות והפרצופים, והוא דבר תימה ופלא, 
  .היפך הברכהשנראה כמי שמברכין על 

  

קצר אמר מאמר  הרה"ק מקאצק זיע"א והנה
שאמרו חז"ל  במה, כדרכו הקדושה עמוק מאדו

'כשם שאין פרצופיהן שווין כך  (עי' תנחומא פנחס י)
אין דעותיהן שוות'. שהשוו פרצופיהן לדעותיהן, 
ועומק המכוון בזה אמר הרה"ק מקאצק זיע"א, 
שכשם שאין מפריע לאדם שיש לחבירו פרצוף 
ודמות פנים שונה ממנו, כך אין צריך להפריע לו 

ונראה שזו הכוונה גם שינוי דעותיו של חבירו, 
'מפני מה אין  נהדרין לח.)(סבגמרא במה שאמרו 

שלא יראה אדם דירה  ,פרצופיהן דומין זה לזה
נאה ואשה נאה ויאמר שלי היא'. נמצא שענין 

א"כ יש שינוי הפרצופות נעשה לקיום העולם, ו
גם ענין שינוי הדעות הוא הדבר המעמיד לומר ש

עולם, לפי שדייקא מתוך ריבוי הדעות יכול את ה
האדם לבוא לכדי שלמות גמורה, ודייקא מפני 

אלו אוסרין ואלו  ,שאלו מחייבין ואלו מזכין
מתירין, יכולים לבוא לכדי מיצוי כל הענינים, 

י ומינך יתקלס עילאה, אותשועה ברוב יועץ, ומינ
אבל אם יהיו כל העולם בדעה אחת, שוב לא 

  טה לבוא לשלמות האמיתית.יוכלו דרי מ
  

הענין שתיקנו ברכה מיוחדה לרואה עומק  וזה
ברוך חכם הרזים, על  ברכתאוכלסי ישראל, 

שבראן הקב"ה כל אחד בדעה שונה ומשונה 
מחבירו, שרק ע"י כך יתקיים העולם, ע"י ריבוי 

ברא "ה הקבועפ"ז מובן שהדעות והמחשבות, 
דמות  העקבכל נברא נלאת העולם באופן זה, ש
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מיוחדה, ואפילו חיטה אחת אינה דומה לחברתה 
בכל העולם כולו, כדי שיתבונן האדם, וישכיל 
דעה להבין חשיבות כל יחיד ויחיד, ויידע 
להעריך ולייקר מעלת כל יחיד, שעתו ומחשבתו 
והבנתו, ולא די שלא יצטער משינוי הדעות, אלא 

התועלת העצומה שיש את ישמח ויבין  אאדרב
ולם דייקא ע"י ריבוי ושינוי הדעות לכל הע

  המחולקות.
  

נרמז , שענין זה אמר אליהו הנביא זל"ט ולכך
, ענין ריבוי הדעות 'בתיבות 'מה גדלו מעשיך ה'

וחילוק הצורות בכל המינים ובכל הנבראים, לפי 
ניכרת דייקא על  ,שגדלות הבורא ביופי העולם

שעל ידי זה ידי ריבוי הדעות וחילוק המחשבות, 
באים האנשים לכדי שלמות ומיצוי חכמתם 
ומעלותיהם, שכל אחד מוסיף מדיליה מדעתו 

אילו עולם וקטן דעת היה הוכמה עלוב והבנתו, 
ולכך אמרו עשוי מעור אחד ובדעה אחת,  ההי

'דיני ממונות ודיני נפשות ודיני  (סנהדרין לו.)בגמרא 
מכות קידוש החדש ועיבור שנה אב ובנו הרב 
ותלמידו אין מונין להן אלא אחד'. וביארו שם 
בגמרא שאין נמנין הרב והתלמיד אלא לאחד, 

לסברת הרב, ואין צריך לפי שמיירי שהתלמיד 
לו סברא עצמית, וע"כ דעתו מתבטלת אצל הרב, 
ושוב אינו יכול להוסיף לריבוי הדעות, וכמי 

שאין מתחילין (שם)  . ולפיכך אמרו בגמראשאינו
ת מן הרב, אלא מן הקטן בחבורה, בדיני נפשו

כדי שלא יחוש לומר דעתו העצמית, לפי שרק 
ע"י כך יכולים לבוא לכדי מיצוי הדין וחקר 

  האמת, ע"י ריבוי הדעות וחילוק המחשבות.
  

זכינו ללמוד ענין זה במוצאי שב"ק חוקת  הנהו
דייקא, ובפרשתן נמצא מקור יסוד זה, והוא ע"פ 

'אשרי הגבר אשר  (קידושין ל:)שדרשו חז"ל מה 
לא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את ימ

מאי את אויבים  ,(תהילים קכז, ה)אויבים בשער 
אמר רבי חייא בר אבא אפילו האב ובנו  ,בשער

 ,הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד
ואינם זזים משם עד  ,נעשים אויבים זה את זה

 כא, יד) בפרשתן( שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר

 ,על כן יאמר בספר מלחמת ה' את והב בסופה
אל תקרי בסופה אלא בסופה'. ובפירש"י שם 'את 

הכי דריש לה ספר מלחמות,  - והב בסופה 
  מלחמה שעל ידי ספר, אהבה יש בסופה'.

  

עד החמירה התוה"ק בזה, אע"פ ש הביאורו
מאד בכיבוד אב וכיבוד רב, מכל מקום נעשים 
אויבים זה לזה בעת עסק התוה"ק, כל זאת משום 
שרק ע"י דעות חלוקות ומנוגדות, יכולים להשיג 
עד כמה שהיד מגעת את בחינת השלמות בעסק 

בגנות הלומד התוה"ק, וע"כ הפליגו חז"ל מאד 
'אמר רבה בר בר חנה למה  (תענית ז.)יחידי, ואמרו 

הלא  (ירמיה כג, כט)שלו דברי תורה כאש שנאמר נמ
לומר לך מה אש אינו  ,כה דברי כאש נאם ה'

אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי.  ,דולק יחיד
(שם נ, והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב 

חרב אל הבדים ונואלו, חרב על שונאיהן של  לו)
ולא  ,תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד בתורה

ולא עוד אלא  ,עוד אלא שמטפשין שנאמר ונואלו
וכו'. לפי שעיקר עומק המכוון בתוה"ק  'שחוטאין

אינו מושג אלא בחבורה, שלומדים יחד וכל אחד 
מחדד את חבירו בדעתו השונה ובסברתו 

  החלוקה.
  

בכאן ענין אחד לכבוד בעל הילולא  ואזכיר
, שמחר הרה"ק הלב שמחה מגור זיע"אקדישא 

בלילה בז' בתמוז הוא יו"ד דיליה, שבתחילת 
הנהגתו נודע לו על פירצה בחומת הקדושה 
בעיה"ק ירושלים, שפתחו איזה מקום שמראים בו 
מחזות שאינם צנועים, והורה שיצאו כל החסידים 
למחות במקום ההוא, והיה הדבר לפלא בעיני כל 
החסידים, אחר שלא הורגלו להנהגות מעין אלו 

, שמיאן הרה"ק הבית ישראל זיע"אאחיו בצל 
להשתתף במחאות ובוודאי שלא לשלוח את 

ר במקומות רחוקים האברכים לרחובה של עי
על החסידים הוראת הלב  המיהדות, אך חזק

, ויצאו והפגינו, וכשחזרו אליו אחר מכן שמחה
ושאל מה עשו, אמרו לו שעמדו מחוץ לבנין ומחו, 

וכי לכך שלחתי ב שמחה ואמר והקפיד הל
ונתפלאו החסידים מה היו יכולים  !אתכם?
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לעשות יותר, ואמר בפשטות שהיו צריכים ליכנס 

, את הפירצה הנוראהלאותו מקום ולעצור בכוח 
נכנסו אליו  ,וכששמעו גדולי החסידים בדבר

ונצטדקו ואמרו שלא הוסכנו עד עתה בהנהגה 
כזו, והנהגת אחיו הרה"ק הבית ישראל זיע"א 

שונה וחלוקה לגמרי, נענה הלב שמחה  היתה
ואמר בחריפות, וכי נתמניתי על מקום אחי כדי 

נאך צו מאכין ובלשונו הק' 'הנהגתו, את  לחקות
הן הן הדברים הנקנים באמירתנו, ו !מיין ברודער?

שדור דור ומנהיגיו, וכל מנהיג מקבל מן השמים 
  את כללי הנהגתו לפי דורו, ולפי בחינתו ומידתו.

  

האח הזכרתי פעמים רבות את הנהגת  רוכב
פעם  שבכל, הרה"ק הפני מנחם זיע"א ,השלישי

שעלה בדעתו איזה רעיון להנהיג בישיבתו, בעת 
שכיהן כראש ישיבת שפת אמת, היה מקדים 
ואומר שעלה בדעתו איזה רעיון, אבל הוא מבקש 
שאם דעת אנשי הצוות שונה מדעתו, אז יפריכו 

. ואחר פרעגט מיך אפ''את דבריו, וכלשונו 
שהתחיל להנהיג את עדת חסידי גור, המשיך 
בדרכו זאת, ואמר שאינו חפץ שיסובבוהו אומרי 

מבקש הוא הן, שיסכימו למה שחושב, אלא 
י אלשמוע דעות הפוכות ומנוגדות לדעתו, ומינ

  ומינך יתקלס עילאה.
  

מאדם נאמן רוח מעשה נאה, שפעם  ושמעתי
ארה"ק לאסיפה התכנסו גדולי הדור כאן ב

מיוחדה, לדון ולהתייעץ בשאלה גדולה ומורכבת 
בעניני היהדות כאן בארה"ק, ובראש האסיפה 

, הגאון רבי עקיבא סופר מפרשבורג זצ"לישב 
וביקשו שיחווה דעתו בענין הסבוך שעסקו בו, 
ואמר שאם הוא יפתח לחוות דעתו תחילה, שוב 

לפי  לא יהין מי מהנוכחים לסתור את דבריו,
ומאחר  היה זקן הרבנים והמיוחס שבחבורה,ש

לשמוע את דעת כולם, ע"כ מוטב שהוא  שנצרך
ירשום את דעתו ע"ג נייר, וימתין עד שיחוו כל 
הנאספים את דעתם, ואח"כ יראה מה דעתו, ואכן 

דעתו באמת כך עשו, ונתברר אחר כך שהיתה 
  שנסתיימה   אחר   הגדולים,    רוב    דעת    כנגד 

 ת ישראל זיע"אהרה"ק הביהאסיפה, אמר 
נכד מרנא החתם סופר ראוי לבהתפעלות, שכך 

  .לנהוג זצ"ל
    

כמה עלובים האנשים הסבורים שאם  מאידך
כל העולם יסכים לדעתם, תהיה זו מעלה ויתרון, 

'מה גדלו  )ז-(תהלים צב, ודהמע"ה אמר  כןועל 
איש בער לא  .מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך

וכסיל לא יבין את זאת'. שהבער והכסיל  יידע
אינם יכולים להשיג ענין הגדלות בחילוק המינים 
וריבוי הדעות, ולדידו מוטב שיהיו הכל עשויים 
מעור אחד בשפה אחת ומחשבה אחת, ומחשבה 

  זו היא בערות וכסלות שאין כמוה.
  

מדברים שדברנו, נוגע לכל העולה  הלימוד
ני והיתום שאנו אחד אחד, שלדאבוננו בדור הע

שרויים בו, שהוא מלא בקטנות המוחין צרות 
המחשבה וצמצום הדעת, נופלים רבים במחשבת 
הבערות הסכלות, שדעתם ודעת מחנם ודעת 
רבם, היא הדעה הנכונה והראויה, וכל הדעות 
האחרות בטלות אצלה ואין בהם ממש, ואינם 
יכולים ומסוגלים לקבל ולהבין שיש דעה אחרת 

להם, ובוודאי שאינם רואים את הצורך המנוגדת 
להתחשב בדעה אחרת, ולשמוח שישנם דעות 
אחרות בכלל ישראל, ונהרא נהרא ופשטיה, 
והכל מסייעין לעבודת המלך, כל אחד בדרכו 
ושיטתו, וכל אחד ואחד מעלה חן וריח ניחוח 
כלפי מעלה במעשיו, וכמה עלובים ונבערים 

לכבד כל  אותם הסבורים כן, ויש לחנך ולעורר
דעה וכל שיטה בכרם בית ישראל, ועכ"פ במחנה 
היראים וחרדים לדבר ה', ואע"פ שצריך כל אחד 
לנהוג אך רק כדעת רבותיו ומחנכיו, מכל מקום 
צריך לידע שיש גם שיטות אחרות ודרכים 
אחרים בעבודת ה', וכל אחד הולך בדרכו הטובה 
המסורה לו מרבותיו, ודייקא ריבוי הדעות מביא 

אשר ככדי השלמות המלאה והרצויה, ובעזה"י ל
נתחזק בזה, לשמוח בריבוי הדעות וחילוק 

 ט), יא (ישעיההמחשבות, נזכה שיקויים בנו מאמה"כ 
  '.מכסים לים כמים' ה את דעה הארץ מלאה'
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  בר מאמ
  

נאמר איזה דבר הדרכה, , יחי' החתן לכבוד
 נתן הוא ואמרה היא' :)ה קידושין( בגמרא איתא

כתיב ד (שם ד:)'. ובטעם הדבר אמרו אינה מקודשת
'כי יקח איש אשה', ולא  (דברים כד, א)גבי קידושין 

, אלא כל מעשה הקידושין צריך האשה חשתק
 הר"ןשיהיה על ידי הבעל לבדו, וידועים דברי 

 יקח כי אמרה התורה' ל. ד"ה ואשה) (נדריםשכתב 
 לא ,לאיש אשה תלקח כי אמרה ולא אשה איש

וכו',  הבעל לרשות עצמה שתכניס הימנה כל
 היא ,האיש לקדושי מסכמת שהיא מכיוןו

 הבעל אצל נפשה ומשוי ורצונה דעתה מבטלת
  '.לרשותו מכניסה והבעל הפקר של כדבר

  
, אומות העולם והפוקרים מבני על דבר זה והנה
משיבים וטוענים כנגד יראי ה', היאך  ישראל

אפשר שתיתן התוה"ק את כל הסמכות והשלטון 
לאנשים, ואילו הנשים אינם אלא בבחינת שב 

זכויות את ואל תעשה, והיאך מקפחים כך 
סמכות כלל, ומה הנשים, שאין להם דעה ו

הסברא בזה, ובאמת שכלפי אומות העולם 
פיקורס ועוכרי ישראל אין צורך להשיב כלל, ולא

מה שתשיב ודע  בו ענין שלישראל אין 
ואין אנו  (סנהדרין לח:) קורס, דכ"ש שפקר טפי,ילאפ

, אך שוטהצריכים לבאר את חוקי התוה"ק לכל 
מכל מקום פעמים שגם בקרב מחננו ישנם 

  השואלים כן בתמימות ומבקשים להבין הדבר.
  

הפשט הביאור בזה, ע"פ מה שאמרו  ובדרך
דעתן קלות עליהן'. וכך טבע  'נשים (קידושין פ:)חז"ל 

הקב"ה את טבע הבריאה, שהאשה דעתה קלה 
עליה ונפשה רכה, ויותר בניקל היא יכולה 
להתפתות ולהתיר לעצמה איזה קולא בחוקים 
דינים וקנינים, וראיתי זה מכבר מאמר שכתב 
מלומד אחד, שחוקר נכרי בדק וחקר בכל העולם 
כולו את אופן נתינת השוחד לשופטים, 

שפטים בל ידעום מחוקות הגויים, והעלה ענין במ
  מבהיל על הרעיון, שבכל מדינות העולם שנהוגים 

  ומשפט,   דין   בתי    שם

הנשים המשמשות כשופטות קיבלו שוחד יותר 
, ונחלקה נתינת מן האנשים השופטיםויותר 

השוחד בעולם כולו ששני שליש ניתן לנשים 
ושליש לאנשים, וניכר בזה בהדיא עומק דברי 
חז"ל שהנשים דעתן קלות, והן נוחות להתפתות, 

  .אחר הרגשת לבן ילךלונוחות יותר 
  

ובציווי  כן אף שהפליגו חז"ל במעלת האשה לוע
 אשתו את אוהב' ):סב (יבמותכבודה, עד שאמרו 

והוא דבר חידוש '. מגופו יותר מכבדהו כגופו
'חייך  (ב"מ סב.)גדול, שהלוא קיי"ל בכל מקום 

מכל מקום לגבי אשתו צריך קודמין לחיי חברך'. 
אדם לכבד את אשתו עוד יותר מגופו, ואעפ"כ 

קנינים, נתנה התוה"ק משפטי לגבי דינים חוקים ו
את הכוח והשלטון רק בידי האיש ולא ביד 
האשה, מתוך שדעתה קלה עליה, ובענין זה 

  צריכה האשה להיות בבחינת שב ואל תעשה.
  

יא הדרכה ברורה לכל המקים בית זה ה וענין
נאמן בישראל, שאף שצריך להיות אוהב את 

בדה יותר מגופו, ולעולם יהיה כשתו כגופו ומא
בכתובה מתחייב זהיר באונאת אשתו, וכל אחד 

 ואוקיר אפלח ואנארבות לאשתו, ' התחייבויות
 יהודאין גוברין כהלכות יתיכי ואפרנס ואיזון

 לנשיהון ומפרנסין וזנין ומוקרין דפלחין
 ואל'. ובשטר התנאים מתחייב כל אחד 'בקושטא

 רק זו מזה ולא וזמ הז לא יעלימו ואל יבריחו
 באהבה וידורו הבשו שוה בנכסיהון ישלטו
'. עם כל זה ציותה התוה"ק וריעות םובשל ואחוה

'והוא ימשול בך'. וצריך כל אחד  (בראשית ג, טז)
 מי' ):לב יצה(בלהיות שורר בביתו, ואמרו חז"ל 

'. ובעניני חיים אינם וחיי עליו מושלת שאשתו
 חוקי התורה והנהגת הבית, צריך האדם למשול 

  בביתו, כפי הוראות והדרכת רבותיו ומוריו.
  

שיהיה שלטון הבית באהבה וחיבה,  וצריך
בהתחשבות וכבוד, ואל יעשה האדם דבר בלא 

 ):כז (ברכותשיוועץ באשתו, וכבר אמרו חז"ל 
במעשה דרבי אלעזר בן עזריה, שביקשו למנותו 

 באינשי ואימליך איזיללנשיא, ואמר ראש לכל '
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אך עם כל זה צריך שיהיה בבחינת נתן  '.ביתי
אמרה נתנה היא והוא ואמר הוא, ולא בבחינת 

היא, וכאשר נתחזק בענין נכבד זה, להנהיג בתי 
   ת"יהשר בעז נזכה  סבא,  ישראל  בדרך  ישראל 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .'חתן היוצא לקראת הכלה'שהקב"ה שהוא כ
יקיים בנו בחינת נתן הוא אמר הוא, ויתן ויחזור 

זמן ויתן, ובמהרה יבוא ויאמר ענוים הגיע 
  גאולתכם אכי"ר.

  
 



  

    ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ            
ð−ð−îò ,íðôì −ñ× ñ× þ®îê þêîõôí ì"íþí  

 ,í¬ôñ ðôìòî íñ¼ôñ ëîíê  
 þî½ôí ,í¼îô¾í −š−³¼ôôî íþîëìí −òëô ðìî−ôî ð−ì− ðìê

 ö−ò¼ ñ×ñî ,ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ê"¬ìñðë−ñ ¾õòî ëñ ñ×ë
í¾îðšë¾   

 µþëêí í"í ’þ ì"íþí íôñ¾ íôñ¾ íôñ¾ íôñ¾ñ"ï  

 ’þ ì"íþí ê"¬ìñðë− öë ðîð ëêïðîð ëêïðîð ëêïðîð ëêï    ê"¬−ñ¾  

öêôñð−−¼öêôñð−−¼öêôñð−−¼öêôñð−−¼  
ëî¬ ó¾ë šñ³½ò  

ó−ïþõð ó−þîõ þðê ð"− óî−ë ¼¾³ë"  
.í.ë.®.ò.³ 


לעילוי נשמת 

  

הולך תמים, ופועל צדק, דובר אמת  איש מסירות הנפש, ,ידיד ה' וידיד נפש כל חי
לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרבו, נבזה  בלבבו, לא רגל על לשונו,
   מקים עולה של תורה ואת יראי ה' יכבד,  בעיניו נמאס,

   שליט"א ולהבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר ושר בלו"נ לכ"ק מרן אדמו"ר זיע"אמק

  ז"ל פסח אליעזר  זצ"ל ב"ר אברהם יהודההרה"ח ר' 

  קורדיש

  נשיא המכון ומייסדו נלב"ע ח"י מנחם אב תש"ע
 ת.נ.צ.ב.ה.

©  
úåøåîù úåéåëæä ìë  

 ïåëî'äøåúáù øåàîä'  àðìàè  úåãñåî é"òù  
'ø ù"ò øæòéìà çñôøæòéìà çñôøæòéìà çñôøæòéìà çñô   ì"æ  

 ø"ááééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæ   ì"æùéãøå÷ùéãøå÷ùéãøå÷ùéãøå÷  
äéãîåìáå äøåúá åôñëî êîú øùåéáå íåúá êìäúä  

  
,ãáìá íéëøåòä ìò úåéøçàä ,úèì÷î áåúëéù  

òäå úåøàäúåðôì ïúéð úåçöðäå úåîåøú ,úåø  
 .ã.ú50322  ñ÷ôìè íéìùåøé025827541   

 ìééîtolna10@gmail.com  


