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È"˘‰ÊÚ· „‡Ó ‰·¯‰ ÚÈÈÒÏ ‰ÏÂÎÈ˘ ‰‡ÏÙ� ‰¯‡‰
‰Ê ¯ÙÒÓ ˙ÏÚÂ˙ Ï·˜Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ÏÎÏ

אבינו רצון בעשיית תועלת לקבל שרוצה מי כל הנה
הקדמה לעצמו להקדים עליו זה, ספר ידי על שבשמים,

בבהירות. בנפשו ולהאירה אחת,
מהו באמת, ולהתבונן לדעת שרוצה מי כל כי והיא:
עליו זו, במצוה ובפרט המצוות, בכל ממנו, הש"י רצון
והגדולים, הצדיקים אצל מצא אם שאפילו היטב להבין
לרשות אשה תצא שלא הש"י שרצון בפירוש שאמרו
ביתם, בני עתה ולעת ראשה, על פאה עם הרבים
ההולכים או נכדותיהם, כלותיהם, בנותיהם, נשותיהם,
אזי פאה, עם הרבים לרשות - בימינו - יוצאות בדרכיהם,
קושיא ושום סתירה שום בזה אין זאת שבכל לדעת, לו יש
היא היא ואדרבה, אדרבה הללו. והגדולים הצדיקים על
לבני קשה היה שבפועל פי על שאף וחשיבותם, תפארתם
קדושה מצוה בקיום כראוי, הש"י רצון את לקיים ביתם
שרוצה למי האמת את מלגלות נמנעו לא כן פי על אף זו,

האמת. את לדעת וחפץ
על אך שבתורה, המצוות בכל גם שייך זה כל והנה
מי כל אשר הראש, כיסוי של זו במצוה וכמה כמה אחת
שכל בבירור יודע הדורות, קורות את קצת שיודע
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השפעת מכח היתה זו, מצוה בקיום שנעשתה ההתדרדרות
ת"ר משנת ישראל בכלל שהיה הקשה והמצב החברה
העולם מלחמת בתקופת והתדרדר הלך והמצב ואילך,

וא השניההראשונה העולם מלחמת ובתקופת חריה,
לצלן. רחמנא וחיילותיו, הרע היצר בהתגברות ואחריה,
ויוצאי ביתם בני שאפילו עד למאד, נורא המצב והיה
היה שבקדושים, וקדושים שבגדולים, גדולים של חלציהם
מדרכי לסטות שלא עצומים, וקשיים נוראים נסיונות להם
ומצותיה התורה בקיום והטהורים הקדושים אבותיהם

כראוי.
בקרב מאד השתרש והדבר היות מכן, לאחר ואף
הדבר את לשנות ביתם לבני מאד קשה היה הציבור,
מובן ממילא הקהל. דעת כל נגד למוטב ולחזור לבדם,
ולהתקרר, להיחלש, מקום, שום שאין אחד, לכל
מחמת זי"ע, הצדיקים דברי את מלקיים ולהתרפות,
מסוגלים אינם עדיין תלמידיהם, או שצאצאיהם שרואים
מפני בשלימות, ורבותיהם זקניהם דברי את לקיים
חברך את תדון ואל כלל, בזה אשמים הם אין שכאמור
שלמקומו זי"ע, צדיקים שכתבו וכמו למקומו, שתגיע עד
בנויה מניעה, וכל קושי שכל מפני תגיע, לא לעולם
מצב לפי בין ומצבים, ופרטים, סיבות, מאלפי ומורכבת
האשה מצב לפי ובין הבית, מצב לפי ובין כולו, הדור

בפרטות.
אין באמת, בוראו רצון לקיים שחפץ אחד כל כן על
רצון מהו זי"ע, הדורות גדולי לנו גילו מה לדעת אלא לו
הראש. כיסוי מצות את ישראל נשות יקיימו כיצד הש"י,
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רצון את שיעשו יהודים לזכות ביכולתו אשר כל ויעשה
שבתורה. המצוות בכל כמו בשלימות, זו במצוה בוראם
ומובנים ופשוטים, ברורים שהדברים פי על אף והנה
מדברים ולהתרפות להיחלש סיבה זו שאין דעת, בר לכל
זי"ע, הדורות גדולי ואמרו שכתבו וברורים מפורשים
לקיימם ותלמידיהם לצאצאיהם קשה שעדיין מחמת
בעל הרה"ק של לשונו את נביא זאת כל עם בשלימות,
(מאמר הטהור שולחן בספרו שכותב זי"ע, אמונים שומר
הרע] [היצר הזה "הרשע הלשון: בזה ה') פרק הצניעות
,ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜È„ˆÂ ÌÈ˘Â„˜ Ú¯Ê Â˙„ÂˆÓ· „ÂˆÏ ,˙ÚÎ ÂÁÎ ÏÎ
דעת חלושי לפתות בכחו יש ובקל ונשים, הצאן וצעירי
כשמוכיחים עם להמון פה פתחון יש זה ובשביל כאלו.
ובשביל עיניך", מבין קורה "טול להמוכיח לומר אותם,
מצינו כי תירוץ, זה אין באמת אבל מלהוכיח. נחדלו זה
רבים השיבו אשר הראשונים גם וצדיקים, גדולים אצל

·˙˘Â·‰,מעון, Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÌÁÎ· ‰È‰ ‡Ï Ì‰È�· ÏÚÂכמו
ישראל לכל חזקיהו וכי המלך, חזקיהו על רז"ל שאמרו
התוכחות כל אלא לימד, לא בנו ולמנשה תורה לימד

לו. הועילו לא שהוכיחו,
כמובא הקדושים תנאים בהרבה מצינו עוד וככה
מניעת מחמת ושלום חס היה ולא ז"ל, רבותינו בדברי

בטבעיות נטבע זה רק ÂÈ˙¯התוכחה, ÏÂÚÙÏ ÌÎÁ‰ ÏÎÂÈ˘
ÍÂ¯·Â ‡Â‰ ÍÂ¯· Â�È˜Ï‡ ˙Â„ÂÒÓ ‡Â‰ Ì‚Â ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡

.ÂÓ˘

אולי יתבונן ביתו, בבני למחות בכחו אין אם ולכן
לא אם וגם למחות. בכחו יהא אז ביותר, נפשו ימסור אם
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במרירות לפני שנתמרמרו כמו אופן, בשום באמת אפשר
ו בבניכמה למחות בכחם אין כי בזה, צערם גודל כמה,

הוכו אשר הקדושים מישראל יש כי וידעתי ביתם,
אין כן פי על אף למו, הועיל ולא זה בשביל ונתביישו
מזה?!" פטרו מי אטו כי אחרים, ולהוכיח מלייסר פטור
הספר בסוף בעז"ה נתבאר [וכאשר קדשו. לשון כאן עד
אחד כל יוכל כיצד נפלאה עצה תקום", "וכאשר במאמר
קשר לו שיש מי כל ואת ביתו, בני את ולעורר לסייע

כלל]. קושי שום בלא ובנעימות, בקלות עמו,
בעל הגה"ק ÛÒÂÈ"וכתב ·˜ÚÈ ˙Â„ÏÂ˙"מגדולי זי"ע,

את "והתודו במצות נשא בפרשת זי"ע, הבעש"ט תלמידי
הקדוש: לשונו וזה ‰¯Ú,חטאתם", ¯ˆÈ‰ ÌÎÁ˙‰ ‰˙Ú"

˜¯ ,„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎ Â˙˘¯· „ÂÎÏÏÂ ˙Â˙ÙÏ ÍÏÈÏ Í¯ËˆÈ ‡Ï˘
."Â· ÌÈÏ˘Î� ÌÈ·¯ ¯˘‡ „ÈÁÈ‰ :˙‡ „ÂÎÏÏ ÂÓˆÚ ÏÎכאן עד

אדמו"ר מרן כ"ק של הקודש [ובשיחות הקדוש. לשונו
קודש דברי את מביא זי"ע, מסלונים שלום" "נתיבות בעל
להיזהר נצרך היכן עד להבין מהם להתעורר אלו,
חשובים שמעשיו מי בפרט היצר, מהתגברות ולהישמר
לקולא, כשהם בפרט מהנהגותיו, ולמדים אחרים, בעיני

לצלן]. רחמנא
על להתגבר קשה כמה עד אחד, לכל מובן כן ואם
ורק אך מתגבר היצר של עצמו" "כל כאשר הרע, היצר
לנו, ואם עליו. מביטים רבים אשר זה, יחיד אדם על
אפילו הרע, היצר על להתגבר קשה פרטיים, אנשים
אותם וכמה, כמה אחת על יחסית, קטנה היא שהתגברותו
היצר של עצמו" "כל אשר מהם, למדים שרבים נשים
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ובוודאי בוודאי לצלן, רחמנא אותם, ללכוד מתחכם
מרובים, שמים לרחמי זקוקות והם מאד, עד הדבר שקשה
עליו להתגבר לזכות כדי מיוחדת דשמיא ולסייעתא

כראוי.
שליט"א קנייבסקי חיים רבי האדיר הגאון מרן וכתב

ת (ערך יושר ארחות וזהבספרו ג'), אות ק"א עמוד פלה,
שם: לשונו

"כך שאומרים לצלן רחמנא ה' חילול גם בזה "ויש
תורה", בני ¯ÔÈ‡Âמתנהגים ÂÏÈÙ‡ ,ıÂ¯È˙ ÌÂ˘ ‰Ê· ÔÈ‡Â

.ÌÈ·Â˘Á ÌÈ˘�‡ ÂÏÈÙ‡Â ,‰Ê· ÌÈÏÊÏÊÓ ÌÈ˘�‡,נפשך דממה
זכות לכף לדונם צריך ומסתמא, - בזה, טעם להם יש אם
אין ואם אחרים. אצל שייך הטעם אין - טעם, להם שיש
אלא עוד ולא זה, על יענשו הם גם בודאי טעם, להם

.ÌÈ¯Á‡ ÂÏÈ˘Î‰˘ Í¯Â·Ú Ì‚ Â˘�ÚÈ˘ Ì‰Ï Ì¯Â‚ ‰˙‡˘

בתורה כתוב מה לראות צריך דבר שבכל והעיקר
‰',ובשו"ע, ÔÂˆ¯ Â‰ÊÂאפיקורס בכלל הוא בזה והמזלזל

‡ÌÈ¯Áח"ו, Â‡¯˘ ‰Ê ıÂ¯È˙ ÏÏÎ ÂÏ·˜È ‡Ï ‡·‰ ÌÏÂÚÏÂ
."‰Ê· ÌÈÏÊÏÊÓ.לשונו כאן עד

המכניס היצר, פיתוי נגד להתחזק לנו יש ולכן
רצון את מלעשות להתרפות לו וגורם האדם, בלב קרירות
משפחות לאדם, מראה הוא כאשר בשלימות, הש"י
עדיין אשר לאוי"ט, שיחיו ושלמים יראים של חשובות
וזקניהם רבותיהם בדרכי בשלימות ללכת להם קשה
מסרו אשר זי"ע, הקודמים הדורות ובדרכי הקדושים,
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כיסוי מצות בענין בשלימות יתברך רצונו את לקיים נפשם
כראוי. הראש

שמו, כבוד דבר על מנוחות מי על ינחנו יתברך והשם
חיינו. ימי כל באמת בשלימות יתברך רצונו לעשות שנזכה

A

È‡¯Â˜ ÏÎ ˙ÏÚÂ˙Ï ˙ÂˆÂÁ�Â ˙Â¯˜È ˙Â¯Ú‰ „ÂÚ Ì�˘È
Ì˙ÏÂÎÈ· ¯˘‡ ,"¯ÙÒ‰ ÔÓ ÌÂ˜˙ ¯˘‡ÎÂ" ¯Ó‡Ó· ,¯ÙÒ‰
˙ÏÚÂ˙‰ ˙Ï·˜Â ,‰‡È¯˜‰ ÔÙÂ‡ ÏÎ ÏÚ ,˙"È˘‰ÊÚ· ÚÈÈÒÏ

.¯ÙÒ‰Ó


