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)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

כאיש אחר ולא זה שחטא וז"ש שובו בנים שובבים חוץ

ודל לא תהדר בריבו .שמעתי מפי רבינו הגדול

מאחר היינו שחטא בילדותו ושב בזקנותו שהוא איש אחר

מלובלין ,שאמר ,שתורתינו הקדושה הורה לנו הדרך,

עכ"ד .וז"ש על כל דבר פשע וצריך להתודות על חטאיו בעת

כשאדם הנדלדל ח"ו ומריב עצמו עם קונו על דלותו

אשר יאמר עליו כי הוא זה שחטא ולא איש אחר .אך עכ"ז

ושפלותו ומשיח דאגתו לאחרים ,לא יהדר אותו האחר

בודאי כששב בזקנותו אינו חוזרת ריקם והקב"ה פושט יד

לאמר משפט ה' הוא בצדק ולא יתפלל עליו ,לא זה הוא דרך

ומקבלו כמו"ש תשב אנוש עד דכא והשי"ת יחזירנו בתשובה

הישרה ,כי המתפלל על אחרים להסיר הדין ממנו הוא לנחת

שלימה במהרה.

לו ית"ש ,באמרו נצחוני בני ,וזה אמרו ,ודל לא תהדר בריבו
היינו הדל שהוא מריב ,אל תהדר אתה בריבו באמרך שהדר

לו העניות.

מגיד תהלות

אל הרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע ,בא פעם אחת עשיר

גדול ובכה לפניו כי כל בניו נפטרו ל"ע בעודם באבם ,והוא

מבקש מהצדיק שיתפלל עליו שיזכה לגדל בנים לתורה לחופה

ולמצוות ולמעשים טובים .אמר לו הצדיק :קבל עליך לתקן את

החטא הידוע ,והתיקון על זה הוא :א( ענוה .ב( שמירת שבת .ג(

æåðâä øöåà

קדושת יום טוב

אם כסף תלוה .נ"ל לפרש ,דהנה רש"י בשם ברייתא

דר"י כל אם רשות חוץ מג' שהם חובה וכאן אחד מהם .ונ"ל

לפרש אם דהכא דאמר בלשון רשות ,דמצות צדקה וגמ"ח

תהיה באופן שיהיה אדם מרחם על העני וישתתף בצערו

לעזרו ולסעדו ,וכך המצוה ,ולא יתן או ילוה בעבור שהוא
מוכרח מאת ה' ,אלא שירחמנו בלבו וילוה ויתן כמו שלא
היה מצווה ועומד .ולכן כתיב אם כסף ,שכך המצוה שילוה

מרצון לבו כמו שהיה רשות אי בעי עביד.

כתב סופר

צדקה .והעשיר קבל על עצמו את כל אלו ,וזכה לבנים זכרים.
ומרומז דבר זה בהפסוק רק שבתו יתן ורפא ירפא .רק ,מרמז על

כל העובר על הפקודים ,כל דעבר בימא יתן .י"ל כי

ענוה ]כל אכין ורקין מיעוטין הם )בראשית רבה פרשה א'([.

מבואר כי לכך זכו ישראל לקריעת ים סוף בכח מצות

שבתו ,מרמז על שמירת שבת .יתן ,מרמז על צדקה .ואז ורפא

הצדקה שהיו עתידים לעשות עם ממונם .ועל כן יובן שפיר

ירפא ,רפואת הנפש ורפואת הגוף.

המאמר כל דעבר בימא יתן ,דמי שעבר וניצל בקריעת ים

באר יעקב חיים

(é àùú) àîåçðú ùøãî

סוף .היה חוב עליו לקיים ונתנו איש כופר נפשו לה',
ולהפריש מממונו השקלים לצדקה ,כי הרי רק בזכות זה קרע

הענין מה שפטרה תורה שאולה בבעלים ,יש לומר

לפניהם הים ,וכח ממון זה היה פדיון נפשם לה'.

שהגם כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא,

דברי יואל

עכ"ז צריך לידע אשר גם בשעת העבירה הקב"ה נותן לו כח
וחיל לעשות העבירה ,רק מחמת חמימות התאוה ותבערה

היצר הרע אשר לא ינוח ולא ישקוט בע"כ נלכד ברשתו,

ובכח שנותן לו השי"ת עושה העבירה ר"ל .אבל מי שעובר

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .פירש"י ז"ל ואלה

מוסיף על הראשונים ,מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני.

ויתבאר בהקדם דברי החיד"א בראש דוד שיעקב ועשו

עבירות וסובר שאין רואה אותו ומסיר השגחת הבורא בעת

חלקו בשני עולמות ,יעקב נטל עולם הבא ועשו נטל עולם הזה.

ההוא ,אוי לו ואוי לנפשו .וגם כאן נרמז כמו כן ,דכתיב אם

וקשה דלפי זה איך מצאנו ידינו ורגלינו לעשות חיל ולאכול

גנוב יגנב מעמו ישלם לבעליו ,רומז אם גברה הסט"א וגנבה

חלב הארץ ,והלא יאמרו גזל הוא בידינו כי שייך כולו לעשו,

מצד הקדושה ,כי כל העבירות שאדם עושה הוא בתורת

והתירוץ כי אמרו חז"ל )שבת פח (.תנאי התנה הקב"ה במעשה

גניבה וגזילה מה שהסט"א גונבת מן הקדושה ליקח לחלקה

בראשית אם יקבלו ישראל התורה אתם מתקיימים ,ואם לאו

וצריך לשלם לבעליו לשוב תשובה שלימה לפני השי"ת .אבל

אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו .ואם כן אלמלא קבלו ישראל

אם בעליו עמו ,רומז שיודע אשר הקב"ה רואה מעשיו גם

התורה מוט התמוטטה הארץ ונמצא העולם אבד ,וכאשר באו

בעת ההיא ,רק שאור שבעיסה מעכב ,והתחרט גם בשעת

ישראל וקבלו התורה קיימו הארץ ומלואה ,וקיי"ל )בבא

מעשה ,רק בהכרח שומע לדברי היצר ,אותו האדם לא ישלם

מציעא כד (.דהמציל מזוטו של ים ומשלילותו של נהר הרי אלו

כי אנוס הוא ורחמנא פטרי'.

שלו ,עכ"ד .ומעתה כאשר בא הכתוב בפרשה זו ללמדינו דיני

עטרת ישועה

על כל דבר פשע ואשר יאמר כי הוא זה .עפ"י דרכי

התשובה ,כי הנה אמרו חז"ל בנ"י בת קול יוצאת ,שובו בנים
שובבים חוץ מאחר ופי' המפו' עפ"י הגמ' אשרי איש אשרי

שעושה תשובה כשהוא איש היינו בימי נעוריו בתקפו

ובגבורתו והטעם כי האיש שחטא בעודו בכחו והתאוה

גוברת והוא גובר וכובש את יצרו זה דבר חשוב משא"כ
כששב בימי זקנתו שכבר תש כחו ופסקו תאותיו הרי הוא

(úåôå÷úä øòù) íäøãåáà

ממונות שבין אדם לחבירו ,מתעורר הקושיא מה שייך לבני

ישראל לעסוק בדיני ממונות ,והלא בין כך אין להם שום חלק

ונחלה בקניני עולם הזה שהרי כולו נפל לחלקו של עשו ,ולזה

בא כמשיב ואלה מוסיף על הראשונים ,מה הראשונים מסיני

אף אלו מסיני ,פי' כשם שקבלנו את כל התורה מסיני ,כך

קבלנו מסיני כל עניני העולם הזה ,כי על ידי קבלת התורה על

הר סיני נתקיימו שמים וארץ ,ויש לנו דין המציל מזוטו של ים
ומשלילותו של נהר דהרי אלו שלו.

(úåôñåúä éìòá éùåøéô øöåà) íìùä úåôñåú
)(ã ãåîòá êùîä
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לא נביא ולא בן נביא
ביום ראשון בשעה עשר לפני הצהרים .והקדושת I
I
בשנת תשי"ט לפ"ק כשהי' רבינו ז"ל בארץ
יו"ט היה באמצע פסוקי דזמרה של תפלת שחרית
)ביתו של הקדושת יו"ט הי' בנוי על הרחוב הראשי I
 Iישראל ,בא אצלו הרב הגאון החסיד ר' מרדכי
 Iהאפפמאן ז"ל )שהי' מתלמידיו המובהקים של מרן
הרחוב
על
לראות
יכולים
היו
ומחלונותיו
העיר
של
הראשי( .בשעה הנ"ל רכב הרופא הרשע הנ"ל על סוס I
הקדושת יו"ט זי"ע ,והי' זקן ות"ח מפורסם ,ולמד
ועל ידו מלוהו על סוס ,מקורבי הקדושת יו"ט נכנסו I
 Iשמונה שנים אצל מרן הקדושת יו"ט ,ובשעתו הי'
מהמיוחדים שבין תלמידי מרן הקדושת יו"ט זי"ע(.
אליו לבית מדרשו וספרו לו שהנה הרשע הזה רוכב
בעת על סוסו לבית התפלה שלהם ואפשר לראותו I
ò"éæ è"åé úùåã÷ ìòá ÷"äâä
 Iוכשנכנס לחדרו וראה את פניו הק' של רבינו ז"ל
 Iבירך שהחיינו בקול רם בשם ומלכות ,ורבינו ז"ל
דרך החלון ,הקדושת יו"ט קם מכסאו ,רץ אל
החדר I
ã"ñøú èáù è"ë
העלה עמו זכרונות מימי הנעורים בחצר אביו הק'
ועמד על יד החלון ,הגה"צ מקאשוי זצ"ל סיפר
שעפעפיו של הקדושת יו"ט היו ארוכות מאד וכיסו I
 Iהקדושת יו"ט ז"ל ,ושאלו האם הוא זוכר כששלח
כמעט את עיניו .הוא הרכין עצמו על החלון ,הגביה
דילוג רב לסיגוט לשאול את מרן הקדושת יו"ט
 Iלהתייעץ אתו באיזה ענין ,והאם זוכר את תשובת ומזוני ,ולאחר שתשיא את כל יוצאי חלציך אז תיסע עפעפיו והסתכל אחרי הרשע ברכבו על סוסו ,פתאום I
לחיים ולשלום לארץ ישראל ,ולפלא שמכל
 Iמרן הקדושת יו"ט שהשיב לו.
דבריוולאלא נפל הרשע מעל סוסו באמצע הרחוב ונהרג על אתרI ,
נפל ארצה כלום ,ואת העפידעוויט לא שלחו אז
וסיפר רבינו ז"ל גופא דעובדא ,שהג"ר מרדכי
כן יאבדו כל אויבך ה' ,ותהום העיר שנית ,ביום שני
קבלתיו אז ,ובאותו היום שהולכתי את בני הצעיר
משאלתי המיועד הדביקו כרוזים מטעם לשכת הגיוס ,שכל I
 Iבהגיעו לפרק האיש מקדש נשא בת גביר גדול בעיר
להחופה ,בדיוק באותו היום נתקבלה
,
אלו
זענטע ,וקבל נדוניא גדול הון רב ,ושלח דילוג רב
שנית
להתיצב
יבואו
לגיוס
בשבת
שהתיצבו
למרן ושלחו לי את העפידעוויט ,ומכל דבריו לא נפל נפל כולם בלי יוצא מן הכלל ,היהודים נשתחררו ,ביניהם I
I
הקדושת יו"ט ונפשו בשאלתו האם להשקיע את הנדן
דבר ארצה )ע"כ סיפר הה"ג ר' מרדכי האפפמאן
 Iשקבל מחמיו ולקנות בית גדול לצורך מסחר .וביקש
כמובן גם הגה"צ מקאשוי זצ"ל ,כשחזר הגה"צ I
זצ"ל לרבינו ז"ל(.
שמרן הקדושת יו"ט ז"ל ישיבו בדילוג רב הן או לאו,
מקאשוי זצ"ל אל רבו הקדושת יו"ט ,אמר לו
דבריו נשמעים במרום
בסיפוק ובשמחה ,הנך רואה שלא הי' לך מה לפחודI ,
 Iוצוה הקדושת יו"ט שישיבו לו בהאי לישנא" :לא
צ
"
שהגה
שבעת
:
מספר
'
ד
בחיר
ובשאול
 Iנביא ולא בן נביא אני".
לא עמדת
הגיוס.יותר לפני הרשע הזה ,ואז נשתחרר לגמרי I
מקאשוי זצ"ל הי' צריך להתייצב פעם החמישית
אח"כ כשבא הר"מ לסיגעט לרבו מרן הקדושת
מעול
לגיוס ,הי' בסיגוט אצל מרן הקדושת יו"ט זי"ע,
ובספרו בהיות הבוקר )אות תקט"ז( כותב I
 Iיו"ט ,אמר לו הקדושת יו"ט ברוב ענוותנותו :וכי זה
בינתיים נודע ששולחים לסיגוט ועדה שהיתה ידועה
הגה"צ מקאשוי זצ"ל על הקדושת יו"ט וז"ל :בעיני
למדת אצלי בסיגעט ,וכי דרכי בכך להשיב תשובו
בשמיםת כטובה מאד ,התחילו לנהור לסיגוט בחורים מכל ראיתי כמ"פ שדבריו היו נשמעים במרום ונשאו פנים I
 Iכמקבל מפי הגבורה ,וכי חוזה אני ורואה
נרשם
ל
"
זצ
מקאשוי
צ
"
הגה
שגם
ומובן
,
המקומות
 Iלהשיב תשובות על אתר ,ומה שהנך רואה שהנני
לדורו .כבימי הראשונים ,ובכל זאת הי' שפל בעיני I
שם לבדיקה ,הועדה היתה צריכה להתחיל עבודתה
עצמו
משיב שולחי דבר הוא משום כשעליתי למלא מקום
ביום שבת קודש ,אולם בערב שבת טרם ראו אז ידעו
I
 Iאבי הייט"ל ז"ל ,וידעתי שצרכי עמך בנ"י מרובים,
ידע שקרב קיצו
מי הם אנשי הועדה ,בשבת בבוקר נכנסו מאות
וצריכים להשיב להם את אשר ידרושו ,הפלתי
סיפר רבינו הק' זי"ע :ראינו כמה פעמים שאבי I
I
בחורים ללשכת הגיוס בתקוה וציפי' להשתחרר אצל
תחינתי לפני אבינו שבשמים שיחונן אותי ויתקננו
ז"ל יודע שקרב קיצו ]מ'האט מערערע מאל געזעהן
הועדה הטובה ,אולם איזה חרדה ובהלה תפסה את
 Iבעצה טובה ,והקב"ה עוזר לי והנני משיב להם מאת כל אנשי העיר היהודים ,כשמעם בשבת בבוקר כי אז דער טאטע ווייסט אז ער וועט אוועקגיין[ ,א'I ,
אשר חנני השי"ת וזה כל כחי ,אבל איך עלה על דעתך
שנתן מדי יום ביומו מעות להחזקת הבית ]ער האט
בראש הועדה עומד הרופא המאיאר הרשע הנודע
נתן I
 Iשאפסוק ע"י טעלעגראמעס על אתר הן או לאו ,כן
יעדן טאג געגעבן געלט אין שטוב[ ,וכשנחלש
שכבר הבטיח לגזוז פיאותיו של הגה"צ מקאשוי
דבר אליו מרן הקדושת יו"ט זי"ע בענוות
קדשו.מרדכי זצ"ל ,הרשע הזה נכנס ללשכתו וכשראה מספר גדול לאחד סכום כסף ואמר לו כמה יתן מדי יום ביומוI ,
I
דברים אלו הזכיר רבינו ז"ל את הג"ר
והסכום היה בדיוק לפי מספר ימיו הנותרים.
של המועמדים לביקורת הם מזרע ישראל ,אמר
 Iז"ל ,ושאלו רבינו ז"ל האם הוא זוכר הדברים
וסיפר עוד ,שביום ראשון בשבת ,יום I
בלעג ,שהיום יקים צבא של יוצאי מצרים ,כלומר
כהויתן ,והשיב הג"ר מרדכי שעוד מונח הדבר היטב
 Iבזכרונו ,ואדרבה עוד יש לי להוסיף סיפא דעובדא ,יגייס את כל היהודים ,הוא עשה כפי שהבטיח ,וכל הסתלקותו ,אמר אחר הצהריים שרוצה להתפלל I
מנחה ,וכאשר אמרו שעדיין מוקדם )כי לא היה דרכו
בחור מועמד שעבר לפניו על שתי רגליו ,לא הרשה לו
 Iשעשיתי אז כל אשר צוה עלי מרן הקדושת יו"ט,
מה I
להתפלל מנחה בשעה כזו( אמר ,אי אפשר לדעת )
אפילו להתפשט לבדיקות כנהוג ,רק צוה לרשמו
שלא להשקיע את הכסף ולא קניתי את הבית ,והי' לי
יהיה( ,ואמר אשרי יושבי ביתך בניגון של מנחה
כמגויס וכשר לעבודת הצבא .על שערי לשכת הגיוס
 Iקרוב הדר בארץ ישראל שנתוודע לו שיש לי נדן גדול,
לומר I
בשבת ,חשבנו שהוא במקרה ,אבל כשגמר
צבאו מאות אנשים משפחות המגויסים .בשמעם
וכתב לי מכתב שאעלה לארץ
ישראל חייואוכלבלילישבמפריעשם ,ותהום כל העיר מהגזירה הנוראה הזאת ,הגה"צ אשר ,אמר ובא לציון ג"כ בניגון של מנחה בשבתI ,
 Iבאהלה של תורה באה"ק כל ימי
והתפלל תפלת שמונה עשרה ואמר אתה אחד וכו
מקאשוי זצ"ל שהי' ג"כ בין הנוכחים סיפר ,שהוא
 Iוהנדן הזה יספיק לי כל צרכי כל הימים ,וכבר עשיתי
הכיר'I .,
אחר התפלה נתאספו בניו ובנותיו ,חלקם
השתמט כל הזמן ולא הלך עוד לבדיקה עד שהגיע
מעשה וקניתי בילעט וארזתי את חפצי ועשיתי פאס,
וחלקם לא הכיר מי הם ,ובלילה נסתלק
שעה שתים עשרה בצהריים בדיוק ,ואז אמר הרופא
שקודם .נישואיו שאל I
 Iאמנם לא רציתי ליסע לארץ ישראל מבלי נטילת
עוד סיפר רבינו הק' זצ"ל,
הנ"ל שאינו ממשיך הלאה ,ואלה שנשארו עוד יעברו
רשות מרבו מרן הקדושת יו"ט ז"ל ולקבל ממנו
 Iברכת הפרידה ,וגם עדיין לא קבלתי אז העפידעוויט ליום שני שני הבא עם שאר המועמדים ,ענה לו על זה את אביו אצל איזה סופר יקנה תפילין דרבינו תםI ,
אמר לו אביו ,שיהיו לו תפילין )כמי שאומר ,שלא
אחד מעוזריו שנשארו בס"ה רק שני אנשים ואפשר
) Iהרשיון( .ונכנסתי בפדיון למרן הקדושת יו"ט
מה I
ידאג מענין זה( .והיות שלא הבין ורצה לדעת
לסיים המלאכה עוד היום .הרופא התעקש וצוה
ורשמתי על הפתקא שיברך אותי בהצלחה בענין
לעשות ,ביקש מש"כ הגה"צ מלאפאש זצ"ל
לרשום את שמות שני האנשים האלו ולהזמינם ליום
שישאל I
 Iהעפידעוויט ,שימהרו לשלוח לי כי נחפז אני לדרכי
את פי אביו ,והרב מלאפאש שאל את הקדושת יום
שני ,אחד משנים אלו הי' הגה"צ מקאשוי זצ"ל ועמו
לנסוע ולעלות לאה"ק ,ומרן הקדושת יו"ט בשמעו
טוב ,אמר לו ,ער וועט האבן מיינע תפילין )כידוע I
I
עוד צעיר אחד מסיגוט.
את הדברים נשתנה צורתו ונתחוורו פניו וקם על
שבשבעת ימי המשתה של רבינו הק' זצ"ל נגמרו בליל
הגה"צ מקאשוי זצ"ל חזר לבית מדרשו של מרן
 Iרגליו ואמר לו ,אין אני מסכים בשום אופן שתיסע ,הקדושת יו"ט ,שכבר ידע על כל הנעשה ,הקדשות ששי ,וביום א' שלאחריו נסתלק הקדושת יו"ט( ,שאל I
ורציתי לומר לו שכבר הכל מוכן לנסיעה ,ואמר
אותו הרב מלאפאש ,מדוע מדבר דודי כן? ענה לו
יו"ט הרגיעו שאין לו לפחד והוא לא יתגייס ולא
אלוקיםI ,
 Iהקדושת יו"ט אעפי"כ אין אני רוצה ואיננו מסכים
ששלשים יום קודם ההסתלקות סר הצלם
יעמוד לפני הרשע הזה לבדיקות ,הגה"צ מקאשוי
שתיסע לארץ ישראל ,ונפלו פני כי הוצרכתי לשנות
נרשם מעל פני האדם שעומד להסתלק ,וסיים ,דער צלם I
I
זצ"ל סיפר למרן הקדושת יו"ט זי"ע ששמו
את כל הענין ,ומרן הקדושת יו"ט באהבתו ובחמלתו
אלוקים איז שוין נישטא )שיח זקנים(.
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כבר
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לפני
שני
 Iעלי קם מכסאו ולווה אותי לפתח ביתו באהבה
I
הזאת" .אל תפחד ,ישועת ה' כהרף עין והכל יהי'
אבהית ,ואמר לי אל תדאג לעת עתה תשאר כאן
טוב" ,ענהו רבו הקדושת יו"ט.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן I
 Iוהשי"ת יברך אותך בכל מילי דמיטוב בבני חיי
I
I
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כסדר הזה שהיה במתן תורה ,שיהיה תשובה יחד עם I
I
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תפלה ,שעל ידי זה יתכפר הכל ,ובאופן זה יתבהל
ברחמים.השטן I
I
ופרש"י כה תאמר בלשון הזה וכסדר הזה ,ונתקשו
לגמרי ,ויקבל השי"ת תשובת עמו ישראל
I
ב
 Iהמפרשים להבין מה ענין כסדר הזה.
 øàáúéåעל פי מה שכתב השל"ה הקדוש )מסכת
 ãåòי"ל בדרך זה ובאופן אחר קצת ביאור מקראי I
I
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א קודש ,גם לבאר המדרש )הובא ברבינו בחיי פ' יתרו(
שבועות פרק תורה אור( בביאור הגמרא )שבת פח(:
ויחן שם ישראל ,ישראל סבא ,וצריך ביאור ענין ביאת I
 Iדמלאכי השרת קטרגו בשעת מתן תורה מה אנוש כי
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 Iתזכרנו ,דטענתם היה שהוא מוכשר לקבל טומאה
יעקב אבינו למעמד הנבחר.
I
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ולחטוא ואיך תנתן לו התורה ,ועל זה באתה התשובה,
 ì"éåעל פי דברי החתן סופר )ח"א בפתיחה לספרו
המקנה והקנינים ערך עמוד העבודה( בביאור הגמרא I
I
אחוז בכס"א כבוד"י והחזר להם תשוב"ה ,כלומר תחזור
 Iותאמר להמלאכים שאף אם יחטא האדם יש לו תקנה
 äæáåנבא אל הביאור ,דהנה כאשר באו בני ישראל )ברכות כו (:אברהם תיקן תפילת שחרית יצחק תיקן I
תפילת מנחה ויעקב תיקן תפילת ערבית ,וביאר הענין כי
בתשובה,
למדבר סיני כדי לקבל התורה עשו תשובה כמבואר
וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד )יומא ברש"י דביאתן למדבר סיני היה בתשובה ,ולזה נאמר אבות העולם כבשו דרך לפנינו נגד ג' מיני תפילת שיש I
I
פו ,(.עכדה"ק.
 íðîàמבואר בגמרא )יומא פו (.ארבעה חילוקי ויחן שם ישראל נגד ההר ,וביאר א"ז זללה"ה בייטב להאדם להתפלל בזמנים שונים ,אברהם תיקן תפילת I
I
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 Iעבר על לא תעשה ועשה תשובה תשובה תולה ויום ליחוד שם קדוש בגימטריא ח"ן שצריך לכוין קודם הבחינה של יקדים תפילה לצרה ,יצחק שתיקן תפילת I
 Iהכפורים מכפר ,עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה התפלה )סידור האריז"ל בפסוק ה' שפתי תפתח( ,עי"ש מנחה שהוא לעת ערב ,רומז שאם רואה אדם שמטה ידו I
 Iתשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין ,לדרכו .ולפי דרכינו י"ל שבני ישראל התפללו לה' לאט לאט ,גם בזמנים כאלו יועיל תפילה ,ולעת ערב I
ושפכו שיח לבבם ובקשו סלח לנו אבינו כי חטאנו,
יעננו ה' .אבל יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית
אבל מי שיש חילול השם בידו כולן תולין ומיתה
שרומזואיןעל I
 Iממרקת ,עי"ש .ולפי זה יש להבין מה אמר הקב"ה
שימחול הקב"ה על כל עוונותיהם ,וכיון שעשו תשובה
הלילה ממש ,רומז על עת כשיורד חשכות בעולם
 Iלמשה רבינו החזר להם תשוב"ה ,דהא תינח על ביחד עם תפלה הועיל להם התשובה לכפר על הכל .רואין שום אור ,והצרה הוא בתוקפה בכל עוז ,מכל I
מקום יקרא אל ה' והוא יענהו ,וכמו שאמרו ז"ל )
העבירות שתשובה מכפר ,אבל הלא בשר ודם הוא קרוץ
ולזה אמר הקב"ה למשה רבינו כה תאמר לבית יעקב,
ברכות I
I
י (.אפילו חרב חדה מונחת על האדם אל יתייאש עצמו
מחומר ועלול להכשל בעבירות חמורות אשר תשובה
בלשון הזה וכסדר הזה ,שבסדר הזה שעשו תשובה יחד
 Iאינו מועיל עליהם ,ואם כן עדיין קיימת טענת המלאכים עם תפלה ,ככה יתנהגו תמיד בכל עת ,וזה יועיל לכפר מן הרחמים ,כי יעקב בעת צר מאד חנן אל ה' והאל נשא I
על כל העוונות ושב ורפא לו.
פניו ,עכ"ד
עתיד הוא למחטי קמך ,ובפרט שמבואר בזוה"ק )ויחי
 .íðîàיש לדרוש שלשה בחינות הללו בעניני I
I
 ìòåפי זה אמרתי לפרש דברי הגמרא )ראש השנה
דף ריט (:דעל חטא הידוע אינו מועיל תשובה ,ואם כן
 Iטענת המלאכים קמה ונצבה דמוטב ינתן התורה טז (.אמר רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה ,למה רוחניות ,כאשר האדם הולך בדרך התורה ומקיים המצות I
אזי מאיר לו השמש ורואה את האור כי טוב ,כי נר
תוקעין רחמנא אמר תקעו וכו' אלא למה תוקעין
למלאכים אשר אצלם לא מצוי יצה"ר.
מצוהI ,
I
ותורה אור ,ולנגד זה תיקן אברהם אבינו תפלת שחרית
ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין
 íðîàי"ל על פי מה שהביא הרה"ק מהרי"ד
 Iמבעלזא זללה"ה בשם אביו הרה"ק מהר"י זללה"ה כי כדי לערבב השטן .וכתבו התוס' )ד"ה כדי( בשם שצריך האדם להתפלל שיוכל להמשיך בדרך זה לעבוד I
 Iמה שאינו מועיל התשובה בלבד על ד' חילוקי כפרה ,הירושלמי ,כד שמע קל שיפורא זימנא חדא ,בהיל ולא את ה' תמיד בלבב שלם .בחינה השני הוא כאשר האדם I
נכשל ל"ע בחטא ונחשכו מאור עיניו ,ומצינו אצל
בהיל ,וכד שמע תניין ,אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע
הוא דוקא אם עושה תשובה על ידי תעניות וכדומה בלא
יצחקל I
אבינו )בראשית כז כז( וירח את ריח בגדיו ,ודרשו חז"
בשופר גדול ומטא זימניה למתבלע ומתערבב ולית ליה
 Iתפלה ,אבל בתפלה ותחנונים לפני השי"ת ,ודאי אין לך
 Iדבר שעומד בפני התפלה ,והוא כמו שאר צרכי העולם פנאי למעבד קטגוריא ,ויש להבין מדוע מתערבב השטן )סנהדרין לז (.אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיו .רמז על אלו I
בתקיעות השניות יותר מבתקיעות הראשונות .ולפי
שחטאו נגד הבוכ"ע ,ונחשך קצת אורם ,ולנגד זה
שמתפללים לפני השי"ת והוא עונה .ולזה אמרו בגמרא
תיקן I
I
)יומא פו (.היכי דמי חילול השם וכו' אמר אביי לא שנו
דרכינו י"ל דהנה בטעם תקיעת שופר כתב הרמב"ם
יצחק אבינו תפלת מנחה ,שיוכל האדם לבא אל המלך
 Iאלא באתרא דלא תבעי אבל באתרא דתבעי לית לן בה) ,הלכות תשובה פ"ג ה"ד( שהוא בא לעורר לתשובה ,להתחנן לו ולשפוך שיח לבבו לפני הבוכ"ע .יעקב אבינו I
פי' לא שנו אלא באתרא דלא תבעי ,שאינם מתפללים
תיקן תפלת ערבית ,נגד בחינה הגרוע כאשר האדם
ועל כן כאשר השטן שומע קול השופר שמתעוררים בני
נכשל I
I
על דרך הכתוב )ישעיה כא יב( אם תבעיון בעיו ,אבל
ל"ע בעבירות חמורות מאד ונפל חלילה בחשכות בשאול
ישראל לתשובה ,בודאי שהוא מתבהל ,אך בהיל ולא
 Iבאתרא דתבעי ,שמתפללים עם התשובה ,לית לן בה ,בהיל ,דסוף כל סוף ישנם עבירות חמורות שאינו מועיל תחתית ,וממעמקים קראתיך ה' ,הנשמה יושב בעמק I
עליהם תשובה ,אבל תניינא כאשר תוקעין בשופר על
 Iשאין לך דבר העומד בפני התפלה ,עכ"ד.
הבכא מלוכלך בעבירות ,נגד זה תיקן יעקב אבינו ת
פלת I
סדר התפלה ,דאז התשובה הוא ביחד עם תפלה ,ודאי
 äúòîåמה שאמרו בזוה"ק דאינו מועיל תשובה
ערבית שבאיזה מצב שיהיה האדם וכמה שהרבה לחטוא
I
נגד הבוכ"ע ,תמיד יהיה לו תקומה.
בהיל ,כי באופן כזה שעושין תשובה ושופכין שיח לפני
 Iעל חטא זה ,זהו דוקא תשובה לבד בלי תפלה ,אבל
הקב"ה שימחול על כל העוונות הרי מועיל תשובה על
 Iתשובה יחד עם תפלה שמועיל על ד' חילוקי כפרה,
 äæáåפירשתי הפיוט ,באין מליץ יושר מול מגיד I
פשע ,דאף חלילה אם הוא עת צרה ורבו המקטריגים
כל העבירות ונתכפר הכל ,ועל כן הוא מתערבב דודאי
מועיל גם לכפר על חטא החמור הזה ,וכאשר האדם
ואיכא בחינת חשך ואפילה ואין מי שימליץ יושר לטובת I
אתי משיחא.
 Iעושה תשובה בשלימות ושופך שיח לפני אדון כל,
 Iבודאי שהקב"ה מקבל התשובה בשלימות ועולה לנחת
 êøãáåזה יש לפרש מה שכתב רבינו סעדיה גאון בני ישראל ,אין שום אור ,עם כל זה אין להתייאש ,כי I
זללה"ה בטעם מצות תקיעת שופר ,ענין השלישי שבא
רוח לפניו
תגיד ליעק"ב דבר חק ומשפט ,להזכיר מה שתיקן יעקב
יתברך.אכים קטרגו ואמרו מה אנוש כי תזכרנו להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו )שמות יט טז( וקול אבינו תפלת ערבית ,דאפילו חרב חדה מונחת על האדם I
I
 äðäåהמל
 Iעתיד הוא למחטי קמך ,כי מלאכי מעלה משרתי עליון אין שופר חזק מאד ,ונקבל על עצמינו מה שקבלו אבותינו אל יתייאש עצמו מן הרחמים ,כי לא ידח ממנו נדחI ,
וממנו יקח כל אחד מישראל עד דרא בתראה להתחזק,
על עצמם נעשה ונשמע ,ויש להבין למה אנו מזכירין
להם השגה כמה נסיונות קשים ומרים עובר על איש
מסובך I
I
שיעקב אבינו התכוין בעד כל אחד מישראל אשר
מעמד הר סיני בעת תקיעת שופר שבא בעיקרו לעורר
הישראלי דבר יום ביומו ,וכמה כוחות הוא צריך שיוכל
 Iלהחזיק עצמו בדרך הקדושה שלא ללכלך נשמתו ,ולזה לתשובה ,ומה יוסיף לנו לזכות לתשובה שלימה בעבירות שחלילה לא יתייאש עצמו אלא יתחזק עצמו I
 Iאמר הקב"ה למשה רבינו החזר להם תשוב"ה ,כי תשובה
כשנזכיר מעמד הר סיני .אמנם לפי האמור י"ל דלכן
שעל ידי
תשובה .ותפלה הקב"ה החנון ומרבה לסלוח I
ימחול לו על הכל
ביחד עם תפלה מהני תמיד.
מזכירין מתן תורה ,להזכיר שדרך התשובה צריך להיות
I
I
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והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
ì÷ùä úéöçî úìåâìåâì ò÷á] :øîåà ãçà ÷åñôå [ì÷ùä úéöçî ïúé ãçà ìëù òîùî ,íéãå÷ôä ìò øáåòä] I
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
úéöçî
ìù òáèî íéðúåð åéä ãçà ìëìù òîùî] (åë ,çì íù) íéãå÷ôä ìò øáåòä "ìëì" [ùãå÷ä ì÷ùá
I
I
âéùúù äîá åì äàøð äéäù äî ïúåð äéä ãçà ìëù ,ùåøéô ,øáåòä äæ "ìë" ,ìá÷îä äæ "ìëì" ,õøéúå ,[ì÷ùä
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T
ïúéù åì äåöå øáæâì åðúðå íäî ÷ù àìéîå ,ì÷ù éöç ìù úåòáèî íäî äùåòå óñëä ìë äùî ç÷ìå ,åãé I
 ìëìא( בשבוע העעל"ט נתבאר שאסור להניח מים על בגד אפילו כשהוא נקי ,דזהו חלק I
ïî ç÷ìù òáèîä íäî ç÷åìå ï÷éø ÷ù íò øçà øáæâ àá êë øçàå ,äðúîá ãçà òáèî ìàøùéî ãçà
 ãçàå ãçà ìë ïúåð äéäù òîùîù íëéúåùôð ìò øôëì (æè ,ì íù) áåúëù éô ìò óàå ,äéðù äçé÷ìå ïåùàøä Iממלאכת הכביסה ,ודוקא בדרך נקיון ,אבל ב"דרך לכלוך" אין איסור כיבוס אם הבגד נקי,
ומהאי I
טעמא מותר לקנח ידיו עם האנטוך ]אחר נט"י[ ,כי זה אינו דרך נקיון ,שאין דרך לנקות בגד באופן
.åìùî åìéàë éåä äøåîâ äðúî ãçà ìë ïúåð äéä øáæâäù øçàî àìà ,åìùî ì÷ùä úéöçî
זה ומיקרי דרך לכלוך.
באופן דליכא למיגזר שמא יסחוט הבגד מהמים הנבלעים בו ,אבל באופן I
I
ב( ודוקא
 øîåì ùéå ,øúåé àìå úåçô àì ,ì÷ùä úéöçî ìò äåéö äîì øîàú íàå ,ùãå÷ä ì÷ùá ì÷ùä úéöçîשאפשר לגזור שמא יסחטנו ,אסרו חז"ל אפילו להניח עליו מים דרך לכלוך ,אע"פ שאין
איסור I
I
 ïåò ìò øôëîå ,ãñç éôìë äèî åéîçøá àåä êåøá ùåã÷äå ,'ùôð' àéøèîéâá äìåò 'ì÷ù'ù éôìã àîòè åðééäãכיבוס בהנחת המים על הבגד באופן זה ]וכנ"ל בסעיף א'[ מ"מ אסרוהו חז"ל ,מחשש שמא
.ùôðä éöç ìò ïåéãô øôåë ì÷ùä úéöçî äéä ïë íàå ,åùôðä éöç I
יסחטנו ]ואם יסחטנו
מהמים יעבור על איסור כיבוס ,דכשסוחט המים נתכבס הבגד אפילו באופן I
שהמים נכנסו בו דרך לכלוך[.
ג( ועכשיו נבאר באיזה אופן גזרו חז"ל על שמא יסחטנו ,ובאיזה אופן לא גזרו ,כשיש אחד
שלא I
I
מב' תנאים דלהלן ,לא גזרו חז"ל שמא יסחטנו (1 ,הנחת "מעט" מים (2 ,בגדים כאלו
 Iדברות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
איכפת לו כששרוי במים ואין דרכו לסוחטן
הבגד .עם מעט מים בדרך לכלוך ,דבכה"ג לא גזרו חז"ל שמא I
ד( ההיתר הראשון הוא להרטיב
)המשך מעמוד הקודם(
יסחוט ,וע"כ אם נשפך קצת מהנעג"ל וואסע"ר על הקרקע מותר ליקח בגד משמו"ץ
מים I
I
 ùéåלהוסיף עוד ,שיעקב אבינו תיקן תפלת ערבית למי שהוא יושב בחשכה מרוב ווע"ש ולנגב המים עמו ,כיון שהוא מעט ואינו מרטיב את כל הבגד ,וכן אם נשפך מעט
או סעלצע"ר על השלחן מותר לנגבו עם האנטו"ך כיון שהוא רק מעט
מים .שמאטע"ס ,או I
 Iהעוונות ,שאם יעשה תשובה וגם יתפלל לה' אזי יתכפר לו הכל כאמור בדברי הרה"ק מהרי"ד
ה( והיתר השני הוא בגדים כאלו שלא איכפת לו כשרטוב ממים ,כגון
 Iמבעלזא זללה"ה ,ולזה תיקן תפלת ערבית ,שגם אם האדם מושרש חלילה בחטא ,אל יתייאש נעפקינ"ס ,וכדו' ,שאין מקפיד לסוחטן מהמים ,מותר לנגב עמהם אפילו כשנשפך הרבה
מים I
עצמו מן הרחמים שאין תקומה לנשמתו ח"ו ,אלא אדרבה יתחזק עצמו באיזה מצב שיהיה ,כי באופן שע"י שמנגבם עם השמאטע"ס יהיו רטובים לגמרי ,מ"מ מותר דבזה לא גזרו שמא
יסחוט] ,ופשוט דמ"מ צריך ליזהר שלא יסחטנו[.
שנשפך הרבה מים או סעלצע"ר על הקרקעI ,
I
על ידי שיצרף התפלה שתיקן יעקב אבינו ביחד עם התשובה ,יהיה לו תקומה.
ו( ובאופן דליכא ב' התירים אלו ,כגון
 äæáåיתבאר מה שהיה יעקב אבינו שם במעמד הנבחר ,דהנה כל בני ישראל שבכל אסור לנגבם
וכדומהעם[.בגד כזו שמקפיד שלא יהי' רטוב ]כגון מלבושים שלובש ,או I
I
הדורות עמדו רגלם על הר סיני ,כולנו אמרו נעשה ונשמע כולנו זכינו לשמוע עשרת הדברות ,ליילע"ך
ז( וכן אסור לילך בשבת לתוך אמת
המים ]פאד"ל[ של מים באופן שהבגדים I
I
דברות קודש מלהבות אש ,והקב"ה קורא הדורות מראש ראה אז איך שיהיה נראה מצבם של שלבושין עליו ירטבו ,מחשש שמא יבא לסוחטם.
 Iבני ישראל בכל הדורות עד דורינו אלה דרא בתראה ,ולזה ויחן שם ישראל נגד ההר ,ישראל ח( ויש אופן דאסור להרטיב הבגד אפילו עם מעט מים ,והיינו אם הוא במקום שאף מים I
סבא ,להורות את בני ישראל על כל ימי חייהם דבכל המצבים יש לו לאדם תקומה ,ואף אם מועטין יצטער אותו כגון בשפת חלוקו סמוך לאצבעות ידיו )ערמ"ל( ששם מצטער
אפילו I
I
כשרטוב מעט ,ויש לחוש שמא יבא לסוחטו .ועל כן כשנוטל ידיו בשבת קודש יזהר שלא ישפך
יהיה האדם במצב של חשכות ,תיקן יעקב אבינו נגד זה תפלת ערבית דגם אז יכול האדם
מים על הערמ"ל של ההעמ"ד וכדומה מחשש שמא יבא לסוחטו .
 Iלהתפלל אל ה' ,וגם אם האדם נפל ברוחניות בחשכות גדול ,יתקבל תשובתו לפני ה' בצירוף
I
======================
התפלה שתיקן יעקב אבינו .ולזה אמר כה תאמר לבית יעקב ,בלשון הזה וכסדר הזה ,שכסדר
כ"ז נתבאר בשבוע העעל"ט
I
I
וע"ע ברמ"א
מג"א
,
הזה יתחזקו כל הימים לדעת שאף בחשכות הגדול שיש בעולם הן בגשמיות והן ברוחניות
חולק עליו ומתיר במועטים,
שנראה דדעתו להחמיר אף במים מועטים ,אבל הא"ר
ע' מג"א
וכ"פ
 Iתמיד מועיל כח התפלה.
שיעורהפממים"גיהי' נחשב "מעטומשנ""בלבגד ,גדול ו"ופשוטהרבה"דגדר "לבגדמעטקטןמים" תלוי בכמות המים לפי גודל הבגד ,שיתכן שאותו I
ערום
היו
במצרים
ישראל
בצאת
כי
,
למצרים
עשיתי
אשר
ראיתם
אתם
 äæìåהמשיך ואמר
החמיר רק בבגד שמקפיד על מימיו ע"ש,
המג"א
בהמשךוכ"כדברינו עהרמ""כאנבארם עכשיו .לענין טלטול בגדים I
I
ועריה בשפל המצב ,ומה כתיב שם )שמות יד י( ופרעה הקריב ,ואיתא במדרש )שמו"ר פכ"א רטובים ע"ש ,והיות שדין זה נוגע להרבה הלכות שיתבאר
הנה מה הוא הפירוש "בגד שמקפיד על מימיו" ,עי' באחרונים
 Iס"ה( שהקריב את לבן של ישראל לאביהם שבשמים .כי בני ישראל עשו תשובה ,ובידעם מצבם
בתוך I
שביאורו הוא שהאדם מקפיד ואינו רוצה שיהיו מים
ששרויים תמיד במים ,אין חשש סחיטה ,ואפילו בגדים שאינם שרויים "תמיד"
הנורא הוסיפו עוד להתפלל ,כדכתיב ויצעקו בני ישראל אל ה' ,וכיון שהיה תשובה ביחד עם הבגד ,וע"כ מטלניות
במים ,אלא שאם נרטבו ממים הדרך להניחו כמה זמן בלא סחיטה כגון ווינדלע"ן ,אין חשש
סחיטהשיתייבש ,אלא I
ולפי"ז יוצא שאף שאין הדרך להניחו רטוב עד
 Iתפלה נתקבל ברצון לפני ה' .וזה שאמר ועתה אם שמוע תשמעו בקול ,אין ועתה אלא תשובה,
לאחר זמן סוחטו כדי שלא יקבל הבגד סרחון ,אפ"ה נקרא שאינו מקפיד לסוחטו ,כיון שאינו מקפיד לסוחטו תיכף.
בבגדיםכך עדכאלו,שעתלפי I
I
שיקבלו עליהם לשוב אל ה' בלב נשבר בחרטה על העבר וקבלה טובה על להבא ,יחד עם תפלה ולפי"ז לכאורה הרבה בגדים בזמנינו אין האנשים מקפידים לסוחטם ממימם כשנרטבו ,אלא מניחים אותן
הכביסה ,שרוב הבגדים אין מתקלקלים כלל ע"י המים שנבלעו בו ,ומ"מ בפנים לא כתבנו שיש להקל
להתפלל לפני ה' ולשפוך שיח לה' ולבקש שימחול על כל החטאים ,ואז יתכפר הכל.
 .וקשה לכתוב
שאף בזמנינו יש בגדים שמקפידים לסוחטו
ולחלק.בין בגד לבגד איזה I
I
 ìòåפי זה יובן מה דמבואר בספרי קודש )עיין אגרא דכלה ודברי יחזקאל פ' שמות( בגד מקפידים עליו ואיזה בגד אין מקפידים עלו ,וע"כ כתבנו בפנים רק הדוגמאות המוזכר בפוסקים
שכתב דאלונטית הוי בגד
 "øòëåèðàä" ïéðòáåאי הוי בגד שמקפיד על מימיו ,ע' במג"א
 Iשימי השובבי"ם מסוגלים להרבות באמירת תהלים .ולפי דרכינו י"ל כי על ידי אמירת מזמורי שמקפיד על מימיו ,וכ"פ הא"ר אבל הגר"א שם חולק ע"ז ודעתו דהוי בגד שאינו מקפיד על מימיו ,ושתי I
ע"ש .ולכאורה יש סתירה לזה ממ"ש המג"א במק"א
תהלים הוי תשובה יחד עם תפלה ,ובאופן זה יעזור השי"ת ויקבל תשובת בני ישראל שיוכלו הדעות הובאו במשנ"ב
כלים I
דסמרטוט המיוחד לנגב בו כלים הוי בגד שאינו מקפיד על מימיו ,ומהו הנפק"מ בין סמרטוט לאלונטית ,וצ"ל
 Iלתקן הכל.
דהמג"א סובר דיש חילוק בין אלונטית שהאדם מנגב גופו ,שע"ז מקפיד יותר ,לבין סמרטוט שמנגב עמו
 íéøáãäåהאלה הם התחזקות גדול תמיד בכל עת ובכל זמן ובפרט בימי השובבים שע"ז אינו מקפיד על מימיו ,וצ"ע שהפוסקים לא חילקו בזה להדיא ,ולמעשה בזמנינו נראה שאף
האלונטית I
I
שמנגבין גופו אין מקפידין ע"ז לסחוט מימיו ,ומ"מ לא כתבנו בפנים להקל בזה ,מכיון שיש מיני האנטוכע"ר
המסוגלים לתשובה ולתיקון המעשים ,שלא יאמר האדם לנפשו נואש בראותו כמה חטא היקרים ונאים במיוחד ,שע"ז אדם מקפיד שלא יהיו נרטבים במים.
אע"פ שבבגד שיש עליו לכלוך ,ליכא היתר זה ,מ"מ סתם בגד ]של גדולים וכדו' ,לאפוקי קטנים[ I
 Iוהמרה את פי ה' מיום עמדו על דעתו עד היום הזה ,ואף אם עולם חשך בעדו יש לו תקומה,
משמו"ץ ווע"ש מיקרי נקי לענין זה ,דדוקא כשיש עליו לכלוך בעין ,אז אסור
 Iשהרי סוף כל סוף עמדו רגליו על הר סיני והיה שם יעקב אבינו אשר תיקן תפלת ערבית ,להורות עמ"ועמ"ששבזהלעיללהלן דיש הרבה מיני האנטוכע"ר שאין האנשים מקפידין לסוחטן ,והאנטוכע"ר כאלה I
שבאיזה מצב חשוך יועיל התפלה ,ועל ידי שיעשה תשובה יחד עם תפלה יתכפר לו הכל.
מותר להרטיב אפי' עם הרבה מים
I
I
נתבאר לעיל
 ú"éùäåיעזור שנזכה להרהורי תשובה הראויים לשוב אל ה' להתפלל ולשפוך שיח אל
איזה מין בגד יש להקל להרטיבו אפי' עם הרבה מים.
ע' לעיל
 Iהקב"ה החנון ומרבה לסלוח ,והשי"ת ימחול על כל העבירות שחטאו ,עוד נשאר לנו שבוע
הכיפוריםאיסור זה ומותרI ,
 ,ועע"ש דלדבר מצוה – כגון לילך לביהמ"ד וכיוצא בו התירו חז"ל
שו"ע
אחד בימי השובבי"ם ,והשי"ת יעזור שיתכפרו כל החטאים ,בשובה ונחת תושעון ,ואמרו לילך עם בגדיו לתוך מים ,ובלבד שיעשה היכר שלא יבא לסחוט ,וכ"ה בשו"ע הל' יום
חכמינו ז"ל )סנהדרין צז (:אין ישראל נגאלין אלא בתשובה ,ואם יעשו תשובה בשלימות ולא הארכנו בפרטי דין זה מכיון שאינו מצוי כ"כ.
ולפי"ז מסתבר דאף בגדים כאלו שבני אדם אין I
I
הובא במשנ"ב
חיי אדם
אפ"ה אם לבוש עם הבגדים ,או כשרוצה ללובשם אסור להרטיבם מחשש
יעזור השי"ת שנזכה לראות בהתרוממות קרן התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים עלינו מקפידים לסוחטן
I
שמא יבא לסוחטן כדי שלא להצטער ,ומ"מ אם אינו רוצה ללובשם ליכא איסור זה ופשוט.
 Iבמהרה בימינו אמן.
אבל ליכא חשש ליבון כיון דהוי דרך לכלוך כמ"ש התוס' בדין הליכה במים.
I
I
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי דין תוה"ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
I
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)סי' ש"ב סקכ"ב(
)הנ"ל(
)א"א סקכ"ב(

)שם סעיף ט'(

)סקכ"ו(

)סקנ"א(

)וע"ע בזה בשבילי דוד סי' ש"ב סק"ז(
)סי' ש"א סעיף מ"ו(

)הנ"ל(

)פמ"ג במ"ז סי' ש"א סקכ"ט ,ולבושי שרד על הרמ"א סי'

ש"א סעיף מ"ו ,ומשנ"ב סי' ש"א ס"ק קע"ב ,וע"ע בא"ר סי' ש"א סקפ"א(
)שמאטע"ס(

)כמ"ש הפמ"ג בסי'

ש"ב א"א סקכ"ד וע"ע בא"א שם סקי"ט ומשנ"ב סי' ש"ב סקמ"ז(

]ובפרט הבגדים שנותנים לדרי"י קלינער"ס[
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)וכמו שיתבאר בשבוע הבעל"ט(
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)כלל כ"כ דין ד'(
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