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בלימוד מס' סוטה רואי כח היצר
להסית לדבר עבירה ,ובדר הטבע אי
אפשר להתגבר ,וא ורק בכח קדושת
לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות
הקשי ,ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר.

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

מדברי רבינו שליט"א בהתחלת מס' סוטה

)תקט"ז(

שלהם על שיצאו לחירות משיעבודם הקשה רק עיקר

נחנונעבורחלוצים .מסורהג'פעמיםנחנו,כלנובניאיש שמחתם היה על אשר שבגלות מצרים היתה גם השכינה
אחד נתנו )בראשית מ"ב י"א( ,נחנו פשענו ומרינו )איכה ג' הקדושה עמהם וכל מרכבה הק' ופמליא של מעלה .כנודע

מ"ב(.י"לאםנחשבאותנוכלנולבניאישאחד,ושלוםואחדות מזוה"ק פרשת שמות על פסוק בני ישראל הבאים מצרימה
במחנותינו,אזינוכללעבורחלוציםלפניאויבינובאיןפגעלנו ,עיי"ש.וכמבוארלעילפרשתשמות,והיואזשמחיםביציאת

אע"פשנחנופשענוומרינו,כדאי'במדרשרבה)בראשיתל"ח ,מצריםעלהוצאתהקדושה.היינוהשכינהכביכולוכלצבא
ו'(חבורעצביםאפריםהנחלו)הושעד'י"ז(,אפי'עובדיםע"ז מעלה מן הגלות והשיעבוד ונתרומם קרן הקדושה .וזה"ש

אםשלוםביניהםאזאיןפגערעביניהםואיןמדתהדיןיכולה אלה מסעי בני ישראל כו' לצבאותם ,היינו דעיקר יציאתם
לשלוטבהם.
ממצריםבעצמםלאהיהחשובבעיניהם.כ"אמהשכלצבא
חתםסופר,בשירמעון

מעלה צבאות ה' יצאו עמהם .מזה נהנו ושמחו .ולא על

החלצו מאתכם .דהכלל הוא דישראל עם קדוש צריך

להיות רק בה' מבטחם בצאת ישראל למלחמה ,ולא בחרב

וחניתוסוסמוכןלמלחמהושוםדברגשמיוטבעיבלתיאלה'

לבדועיניהם.וזהושזירזםוהזהירםהחלצורצהלומרהתפשטו
והסירו לבבכם מזה שיש אתכם אנשי חיל ואנשים לצבא,
התפשטו ממחשבה זו לגמרי רק ויהיו על מדין בבטחון בה'

שנפטרו משיעבוד גופם גלות הגשמי .וזהו עובדא גדולה
יקרה ונכבדת .ומאוד היה חביב בעיני הש"י זה השמחה
ומחשבה טובה של זרע ישראל .ולזה ויכתוב משה את
מסעיהם כדי לחבבם בעיני הש"י מחמת שזאת המסע

והיציאהמארץמצריםהיהרקלשםשמיםולאכוונולהנאת
עצמם.והבןכ"זהיטב.

אוהבישראל

לבדו .וזהו לתת נקמת ה' במדין אז תוכלו להם בוודאי ,והבן

היטבויכנסו הדברים בלבך כי בכלדבר צריך להיות כן ובכל

וידברמשהאלהעםלאמרוכו' .פי'רש"יאעפ"יששמע

דרכיו משכיל יחשוב כן ויאמר כן בלבו ועל ידי זה יושע בה' שמיתתותלוי'בדברעשהבשמחה,וצ"למאיחידושהלאאם
תשועתעולמים.
יעכב ולאיצאלמלחמהמ"מימותבע"כדידי'גםמהשפירש
נועםמגדים

אח"כוימסרולהודיעשבחןוכו'עדשלאשמעובמיתתואמר

וימסרומאלפיישראלוגו' .מאי לשון וימסרו .אכן הענין

הוא,כיה'אמרנקוםנקמתב"יומשרע"הלארצהשינקמוב"י

נקמת עצמם רק אמר לנקום את נקמת ה' במדין .לזה אמר

"החלצו"מאתכםהיינושתוציאוא"עמלנקוםנקמתכם.והנה
כאשר לזה צריך להיות צדיק וחסיד שיהיה כוונתו רק לכבוד

ה'.וכלאחדמישראלהסתירא"עלאמרמהאנינחשבלקנא

לכבודה' .והחברים מב"י אשרידעועל איש אחד שהואירא

ה' באו אל משה והגידו לו שזה הוא צדיק גמור .ע"כ אמר
הכתובלשוןוימסרוהואלשוןמסירהכאדםהמלשיןעלחבירו

נקראמסור.

אוהבישראל,ליקוטים

עודמעטוסקלוניוכו'וצ"לא"כנראהאינםחביביםעליהן,נ"ל

דאם מלך ינקום נקמת עמו אין ראי' שאוהב אותם ונוקם

נקמתםבשבילשהרגובהם,רקשנוקםבשבילעצמובאשראין
מלך בלא עם ועבדיו מוכים ושל עצמו נוקם ,ורוצה ה' כי

יתוודעלישראלכיעשההכללטובתםולאלעצמו,ולכןתלה

ה' מיתתו אחר מלחמות אלו ,ומ"מ ינקום בשונאיהם נראה
שלא להנאת עצמו כי אין לו תועלת בזה שמיד ימות אלא

מאהבתולישראלנקםנקמתםוזהונקוםנקמתבניישראלולא

נקמתךואחרתאסףאלעמךואיןלךבותועלתוהיינורבותי'

שעשה משה בשמחה הגם שאין לו תועלת רק לאהבתו

לישראלעשהומאחרשנתודעלהםאהבתמשההוסיפואהבה

וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה ולכןוימסרובע"כוק"ל.

כתבסופר

הדבר אשר צוה ה' ,י"ל כי משה דבר לב"י על ראשי המטות
שירגילו בני ישראל עצמם לאמר על דברת ראשי המטות זה

הדבראשרצוהה',ר"לכיכלהיוצאמפיהשופט,יהיהבעיני

עם ה' כאלו ה' ציוהו לעשות כן כי מסתמא רוח ה' נוססה
ברועהצאןקדשיםוק"ל].תקס"ג[.

חתםסופר

וישלחאותםמשהכו'.אותםואתפנחסכו'.פירשרש"י

מגידשפינחסהי'שקולכנגדכולם.נראהלפרשעניןזהלפי
שהמלך כנגד כל העם כדאיתא בכמה דוכתי ולקמן פירש

רש"ידע"יפינחסנהרגומלכימדיןובלעםלפישהפריחואת

עצמןע"יכשפיםופנחסהראהלהםאתהציץשהי'בידוהרי

אלהמסעיבניישראלוכו' .י"לדהכתובמשבחהכנס"י .שע"י פנחס נהרגו המלכים .וע"י אנשי הצבא נהרגו העם.
דבאמת אף שהיו זרע ישראל בגלות מצרים בשיעבוד גדול נמצא שהי' פנחס במה שנעשה על ידו שקול כנגד מה

שיעבודהגוףבעבודהקשהבחומרובלבניםהמפרכתומשברת שנעשהע"יכלאנשיהצבאכנ"ללקרבעניןזהאלהשכל.
את הגוף .עכ"ז כשנגאלו ויצאו שם לא היה עיקר השמחה
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גרי אתה שאתה נות ש מהחומש ,כשנסתלק ששה שבועות ,ביו כ"ה ניס נסתלק הרה"ק משינאווא לביתו ,שאל לו בנו הגה"ק רבי
משה A
A
הגה"ק מקרייז אחרי יותר משבעי שנה ,בר"ח מצאנז ,והורשה להגה"ק מקרייז ללכת להלויה משינאווא ,למה עשית כ )בלשונו :וואס האסטו
 Aאב ,יומא דהילולא של אהר הכה ,נתגלה לעי כל תחת משמר פקידי בית הסוהר ,אחר כ חזר לבית געטוה( ,ענה הגה"ק משינאווא" :לו ולא ולזרעו"A ,
רוח קדשו של הגה"ק מראפשי בקריאת שמו ,כי הסוהר ,והתחלפו המשמרות של מני אנשי שבאו פירוש שרק לו מחל הרבנות ,אחר פטירת הגה"ק
כבר A
לבקרו ש ,כדי שיוכל להתפלל לפני התיבה ,וג מקרייז )בר"ח אב תרס"ג ,והגה"ק משינאווא
 Aכפי הנראה היה לו ניצו מנשמתו.
רבינו מצאנז הל פע לטבול באמצע הלילה ,כדי להשלי את המני לאמירת קדיש אחרי לימוד הסתלק מקוד בתרנ"ט( ,נסע הגה"ק רבי משה'לע A
A
משינאווא לצאנז ותבע את הרבנות על סמ שאביו
וכיו שמשמשיו היו ישיני ,נתלוה עמו הגה"צ רבי משניות לעילוי נשמת אביו הקדוש.
 Aמשה מינדיגער מביקאווסק ,בחזרת ראו שבבית ועי' בילקוט אגרות קודש מכתב ק"ג בתארי מחל רק לו ולא לזרעו ,שאלו את הגאו מברעזאA ,
 Aהגה"ק מקרייז עדיי מאיר האור ,ועלה רבי משה א' אמור כ"ה למב"י תרל"ו ,והוא אחר הסתלקות ופסק שהרבנות שייכת לבנו של הגה"ק מקרייזA .
ועיי בתשובת מהרש" )חלק ד סימ קמג(
על כסא להצי על מעשהו של הגה"ק מקרייז מר מצאנז ,ועליו חתמו הגאוה"ק משינאווא,
בני A
 Aבשעה מאוחרת כזאת ,וקרא להגה"ק מצאנז בלשו קשאנוב ,וגארלי ,וש בהערה מעיר שחסרה וז"ל :שאלה ברב אחד ששל"ח והניח שני
 Aשל חידוש :הלא לומד הוא )ער לערנט דא( ,אמר חתימת הגה"ק מקרייז משו שהיה אז עדיי בבית והיה סכסו ביניה בדבר הרבנות ושניה היו A
ראוי לאותה איצטלא ,ומחמת מחלוקת עזב
לו מר מצאנז :גאלגא! ,אילו ידעתי שלא יתגדלו הסוהר.
הב A
הגה"ק משינאווא אמר שנהנה שבאו הדברי הגדול הרבנות והל לו לעיר אחרת ,ואמר אח"כ
 Aכהוג ,הייתי חונק אות במעי אמ ,והוסי#
 Aלאמר :בני זה היה לו מינקת גסה ,ולכ בילדותו לידי כ שהושיבו את אחיו הגה"ק מקרייז במאסר ,כמה וכמה פעמי בפני רבי שמוחל לאחיו הצעיר A
עלה לו לימודו בקושי ,אבל ברו ד' שהתגבר על זה כי עד אז היה אי אפשר לצאת ידי שמי ,כי מעיקר הרבנות במחילה גמורה "רק לו ולא לזרעו",
ואח""חז A
הדי חייבי להחרי ,את מי שאינו מציית דינא של"ח ,ואחיו הנהיג עוד הרבנות איזה שני ושל
) Aער האט דאס דורכגעבראכ(.
)כמבואר בשו"ע יו"ד סימ של"ד( ,והרבה פעמי ג"כ ,ושניה הניחו אחריה בני ראוי לנהוג A
A
שר בית הסוהר
נמנעי מזה ,אבל כעת שמושיבי במאסר ,פטורי משרת הרבנות ,ועתה שואל למי שיי הרבנות לב
בשנת תרל"ו הבריח איש בש יוס #הכה לעשות כ אפילו לכתחילה ,כי אי חיוב למסור נפש אח הקט ,או לב אח הגדול מחמת שלא מחל A
A
סחורה ,ונתפס על ידי שומרי הגבול ,וכשנחקר על
הרבנות רק לו ולא לזרעו ,עיי"ש.
על זה.
A
 Aיד שיקר לה שהסחורה אינו שלו אלא של
פע הל הגה"ק מקרייז להתפלל על ציו
ממלא מקו אביו
 Aחבירו ,ותבעה הממשלה מכס מ האיש ההוא ,הלה
אביו ,וש בביה"ח נקבר אחד שדיבר סרה נגדו A
אחרי פטירת אביו מר מצאנז ,נשאר הגה"ק
קרא את יוס #לדי אצל הבי"ד בצאנז שבראשו
 Aעמד הגה"ק מקרייז ,ופסקו שיוס #הנ"ל חייב משינאווא לגור בצאנז ,כשבדעתו למלא את מקו ושבק חייו ,ובשעה שהיה על הציו ,הרי את מטהו A
וקרא ואמר :א #בעשר או עשרי שני ג כ
 Aלשל ,וכאשר לא ציית דינא ,הוטל בשמתא ,הל אביו כאב"ד דש ,מפני שהוא היה הבכור והחזיק
לא A
תיפטר מזה ,והיה ניכר שמדבר נוכח המת ההוא,
יוס #הנ"ל והגיש מסירה על הגה"ק מקרייז אצל כי לו משפט הרבנות) ,כמבואר ברמב" הל' מלכי
שביקש ממנו סליחה.
A
 Aהשלטו כי לפי חוקי המלוכה לא הורשו להשתמש פ"א ה"ז ,ומובא בקיצור ברמ"א יו"ד סו #סימ
הגה"ק משינאווא התנצל פע לפני אחיו
 Aבחר ,בעת ההוא היה הרה"ק מהר"י מבעלזא רמ"ה ,ועיי מג"א סו #סימ נ"ג ,ושו"ת דברי חיי הגה"ק מקרייז ,שאי לו כיו רבי ,ענה הגה"ק A
בצאנז להשתד ע מר מצאנז )שהרה"ק מטשחוב ח"א יו"ד סימ נ"ג ,ושו"ת חת סופר או"ח סימ
היתה מקרייז :א כ נעשי רבי בעצמו .וסברו שהגה"ק A
 Aנעשה חת אצלו ,וזה היה הפע היחידי שהיה י"ב וי"ג( ,א דעת הגה"ק מקרייז
מקרייז לבדיחותא בעלמא קאמר הכי ,אבל הגה"ק
 Aבצאנז( ,ואחד מ המקורבי של הגה"ק מקרייז שההתמנות שייכת לו ,כי עוד בחיי חיותו בשנותיו מקאלאשי אמר שיש בזה עצה טובה )וההסברA ,
ביקש את הגה"ק מהר"י מבעלזא שיבקש ממר האחרונות של מר מצאנז ,נהג הוא את כל
עניניק שהעצה היא ,או שנעשי רבי ,או שנעשי חייל A
 Aמצאנז ,לעורר רחמי שלא ידונו את בנו ובית דינו הרבנות ,החסידי ואנשי מעשה רצו שהגה"
אצל רבי אחר,
 Aלמאסר ,מפני שיצא מזה חילול הש ,כאשר מסר משינאווא יעלה על כס הרבנות ,א ההמו ע
אורות(.אבל לא הא ולא הא ,לאו מילתא A
הוא() .י"ג
הגה"ק מבעלזא דברי הללו למר מצאנז ,ענה שסלדו מעוז תקיפותו תמכו בהגה"ק מקרייז,
וג הגה"ק מקרייז לא הל למקוה בימי זקנותוA ,
 Aבקול :מה) ,כלומר :וכי זה חילול הש( ,יוס #אחיו של הגה"ק משינאווא לא רצו שיהיה רב
א ערב
 Aהצדיק ג כ ישב בתפיסה ,רבי ישראל'טשי בצאנז ,מפני ששינה כמה דברי בדירת אביו,
למחרתו.ר"ח אב )או יו אחד קוד( הל ,ונסתלק A
)מרוזי( ג כ ישב בתפיסה ,חילול הש הוא וכדוגמא בחדר שש למד הגה"ק מצאנז היה
A
 Aכששוכחי רגע אחד מהקב"ה) ,בלשונו :וואס ,יוס #מסויד בסיד ,ולקח הגה"ק משינאווא גרז
וגרר זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ
 Aהצדיק איז אוי געזעס ,רבי ישראל'טשע איז אוי ומחק את הסיד )משו זכר לחורב( ,כמו כ היה
A
A
A
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A
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A ïä ,éúåãìéá éîà éá äùéøùäå äúëñ øùà íéøáãä
øîàå çúô øæòìà éáø ,ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá A
A
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éúøåî éîà ìò øîàð ïë éë äðä
áù÷éå (æè â éëàìî) äàåáðá ùøåôî ïëå ,íéáúëð øôñá
.êîà A
A
äúàøéå äúåîéîúá äåøéëä äéàåø ìë ,á"åúëä àá åðééäå .åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå òîùéå 'ä ì"æéùø áúë ÷ìá 'ôá äðäã äæá æîøä ì"éå
A ãòäðåîàäúåòéðöå
A
äéúåðááå äéðáá äùéøùä äãåòîå ,àéìôäì äîä øùà íãàä ìù íéáåè íéùòîä ìëì æîåø ,åðøåùà úåòáâîå åðàøà íéøåö ùàøî éë (è âë øáãîá)
A ìëá íéîë äëôù úåòîã éìçð äîë ,'ä úàøéå äèåùô ,ïøäà øçà åñçéå ,ìòîî íéîùá ïåøëæ øôñá íéáåúë äàåø éðàå ïäéùøù úìçúáå ïúéùàøá ìëúñî éðà A
.íäéúåáàî åìáé÷ù êåðéçä çëá àåä ìëäù éãé ìò åììä úåòáâëå íéøåöë íé÷æçå íéãñåéî íúåà A
A äéä àøåð äî ,úåøðä ú÷ìãä úòá ùãå÷ úáù áøò
úòì ùåã÷ä íåé áøòá äðùá äðù éãî äæçîä ä"ò éúøåî éîà ìò íéøîàðä íéøáãä ïä ïäå
íéìãâúî ìàøùé éðá éë äðååëä ì"éå .úåäîàå úåáà
A ,÷áøò
A
"äâä åðéáà éôî êøáúäì íéðáä ìë åñðëð øùàë øçà åñçéå áåúëä àá ïåùìä õéìîäì ùé äéìò ,î"ëä çëáå úåáàä çëá ,äàøéäå äøåúä éëøãá íéëðçúîå
A úåâåôä ïéàî äúëáå äãîò ä"ò åðéîàå ,ä"äììæ éáø) ÷"äâä éðé÷æ àåä äéáà úéáá äìãâúðù ,ï"øäà .íéðáä êåðéçá íéôúåù íäéðù éë ,ãçé íâ úåäîàä A
A
.úåàøåð úåéëáá äòîã ìçðë äãéøåäå ÷éãö ùéà äéäù ,ä"äììæ àååàìàåå ã"áàä (á"è ïøäà ,ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðéô ÷åñôá äðäå
A
øùà äæ êøãáå ,íéáøî íéîù àøéå íëç ãéîìú åðéãîìì ,ïøäà øçà åñçéå áåúëä àáù ì"æéùø áúë A
A íéìäú úøéîàå ,åîåéá íåé éãî äúìôú ïë åîëå
ïëå ,çñôä âç ñåøôá èøôá úååöîá úåøéäæä ,äìù úà äëðéçå äìãéâ äëë ,íéùåã÷ä äéøåä úéáá äúàø êåðéçä çëá úåáâùðä åéúåâéøãî ìëì ñçðéô äëæù
A ììëä ïòîì äúùòå äìòô øùà ãñçå ä÷ãöä úãî ,ïøäà øçà äñçéì äàé äìå äàð äì ,äéàöàö äæìå ,ïäëä ïøäà åéáà éáàå øæòìà åéáàî ìáé÷ù A
A .íéðåâä íééðò úáåèì ïäå úåãñåîä úáåèì ïä ,èøôäå áèééä æ"÷ úãëð ,äæìä ùåã÷ úéá òèî øöð äúéäù øñåî éðá òîù ÷åñôä úà ùåã÷ä øäåæä êéîñä A
íé÷éãö øàùå ,ä"äììæ äùî çîùéä æ"÷å ä"äììæ áì åîà íâ øùà åðòéîùäì ,êîà úøåú ùåèú ìàå êéáà A
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"ùäù) ùøãîá àúéàã àä íâ øàáúé äæ êøãáå
äìãéâ äúàøéáå äúåîéîúá øùà íàä úãåáò äùåã÷ä äøåñîä íò äàøéä éëøãá åðúåà äëðéçå
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.ãòì úãîåò äøåäè 'ä úàøé äéúåðááå íàä àéä ,êîà úøåú éãé ìò äëùîäå íåé÷ äì ùé A
A ,àáä íìåòá äúåéäá íâ äëùîäå íåé÷ íäì ùé ,äæä
.íéáåèä äéëøãá íéëìåä äéðá éðáå äéðáù äæá ùàøî éë ÷åñôá ì"æéùø éøáã ùøôì ùé äæáå
øùàë íéøùéå íéáåè éëøãá äéðá úà úëðçîä
A äøåäèä äúèî éðôá íéãîåò åðàù úòá ïëáå
A
úàøé ìò æîåø ,ï"úéùàøá ìëúñî éðà ,åðàøà íéøåö
.äéúåáàî äøåñîá äìáé÷
A äôé êðä ,ááì ìëá íéøîåà åðàå ,ä"ò åðéîà ìù äîëç úéùàø (é àé÷ íéìäú) áåúëä êøã ìò ,íéîù ,àø÷îì í"à ùé íøîàîá æîøä ïë íâ åäæå
A
A íìåòá úéùò øùà úåáåèä êéùòî ìë ,äæä íìåòá éãé ìò íé÷æçå íéãñåéî íúåà äàåø éðàå ,'ä úàøé ééåø÷àá ïééëæ éàîá íéùð (.æé úåëøá) àøîâá àúéàã A
ãâðì åéäé äîä ïä ,àáä íìåòá äôé êðä ,äæä úàøé åùéøùä úåäîàäå úåáàä éë ,úåäîàå úåáà ïëáå ,ïðáø éá åäééøáâ ééåðúàáå àúùéðë éáì åäééðá
A åðéðéò
A
,úøåñîì í"à ùé ,àáä íìåòá êúåéäá íâ ãéîú íéãñåéî íä äæ éãé ìòå ,íäéøçà íäéðáá íéîù äøåú ìù äìäàá áùéì íéëåæ íéðáäå áàäù äî
A ,äæä íìåòá åðúåà äãîéì øùà äùåã÷ä äøåñîä ìë (è"î â"ô úåáà) íøîàë ,úååöîáå äøåúá íé÷æçå úãîåòä íàä çëá àåä ,äðùîáå àø÷îá ÷åñòìå A
.úîéé÷úî åúîëç åúîëçì úîãå÷ åúàøéù
.äøåúá ÷åñòì åìëåéù íãòñìå íøæòì íðéîéì A
A äúåìéöà äúåîã ,íìåò ãò åðéðá éðáìå åðéðáì øåñîð
äéùòî
å
,
åðéðéò
ãâðî
åùåîé
àì
úåáåèä
äéúåãîå
*
*
A
A
.ãò éîìåòì øåëæð íéàðäå íéáåèä ,ï"úéùàøá ìëúñî éðà ì"æéùø éøáã æåîøé ãåò
,ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðéô ,áúë ì"æéùø
A
*
äàåø éðàå ,íãà ìù åéúåðù úéùàø íéøåòðä úåðù ïä äæá æîøä ì"éå .ïøäà øçà åñçéå áåúëä àá êëéôì A
(àáä ãåîòá êùîä)
A
A
k  מטו"מ תש"עKOOOOOOOOOOOOOO
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OOOOOOOOOOk  ממעיינות התאחדותנוK


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 Aדברות קודש מכ"ק מר אדמו"ר שליט"א
A
A
)המש מעמוד הקוד(
A
A
úà ãéôñä øùàë ì"æ øôåñ íúçä ïøî éøáã éô ìò æîøì ùé ãåò
בירורי הלכות ,נער ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי " שע"י מבצר הכוללי קרית יואל
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ" קרית יואל שליט"א
ñôãðå) ,ì"æ øâéà àáé÷ò éáø ÷éãöå ïåàâ éàä ìù åúá äúéäù úéðáøä åúùà A
A
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
,àöîé éî ìéç úùà (é àì éìùî) ÷åñôá äéìò çúô (:åôù óã øôåñ íúç úåùøãá
A
A
äìãéâù ,ìéç ìù äùà ,÷åáã àåä úùà êà ,äìéç úùà ì"ìéä äøåàëìå
t êìéàå áà ç"øî äöéçø éðéã T
 âéäðäìå ,äáøä íéãéîìú ãéîòäì äìòá ìò äðéâäå ,äøåú ãåîìúì äéðá Aא( אי רוחצי במי מר"ח אב עד אחר תשעה באב ,אפילו במי צונני  ,חו מפניו ידיו ורגליו שמותר לרחו A
במי צונני ,בלא זיי''  ,אבל לא בחמי או פושרי
.ã"ëò ,ìàøùé úåìä÷ A
תענוג" ,.אבל רחיצה לצור! רפואה מותר ,וע"כ כל מי שיש לו איזה מיחוש A
ב( איסור רחיצה הוא דוקא בשרוח ל"
] äùåã÷ä äøåúä éë ,ï"úéùàøá ìëúñî éðà ì"æéùø éøáãá æîøð äæåכגו היע"ט רע"ש[ שרחיצה מועיל לו ,וכ יולדות ומעוברות שרחיצה מועלת לה  ,מותרי לרחו עצמ
מתנקה.בלא זיי" ,וא A
ג( וכ מי שנתלכל! ,מותר לרחו מקו הלכלו! ,וג יכול להשתמש ע זיי" א אינ
éøàî àáà ãîì øùà äøåúá ïéìëúñî åðà øùàë ,(à"ñ à"ô ø"á) úéùàø úàø÷ð A
אינו עובר ע מי צונני ]או שאינו סובלו[ ,מותר לרוחצו אפילו במי חמי  ,ומי שנתלכל! בהרבה מקומות בגופו,
 õéáøä øùà äøåúá ïéìëúñî åðà øùàëå ,äìéìå íîåé åééç éîé ìë ä"äììæ Aוקשה לו לרחו כל מקו ומקו בפני עצמו ,מותר ליכנס כל גופו במי כדי להעביר הלכלוכי בבת אחת  ,ואסור A
 éðà ,íéøòð íò íéð÷æ ,íéúá éìòáå ãîç éøåçáì ,ìàøùéî úåááøå íéôìàìלשהות ש יותר ממה שנצר! להעביר הלכלו!.
נעשה מזוה מהזיעה מותר לרחו עצמו להעביר הזוהמא  ,וע"כ מי שמזיע A
A
ד( וכ מי שהזיע הרבה עד שגופו
 åðéîà äúéäù éãé ìò éë ,ú"åäîàå úåáà éãé ìò íé÷æçå íéãñåéî ïúåà äàåøהרבה ]והיינו שאפילו אחר שהליחות מתייבש ,מרגיש עצמו פארקלעב"ט מהזיעה ,ועפ"י רוב נעשה כ ע"י שמזיע
הרבה פעמי[ מותר לו ליקח שאוע"ר
הקוד.ע זיי" ,והמי יהיו צונני כפי מה שיכול לסבול ,ואי להשהות ש יותר ממה A
A
 ,ìàøùéá äøåú õéáøäìå ãîììå ãåîìì åëøã çéìöä ,åãòá úòééñîå úøæåòשצרי! להסיר הזיעה ,וכנ"ל בדי
ה( ומי שהוא איסטניס ואינו סובל כשאינו רוח עצמו ,מותר לו לרחו כל גופו אע"פ שאינו מזיע הרבה .
יצטערולאהרבהכל A
øùà ùãå÷ä úãåáòá úåôúåù äì ùéå ,åìëàé ÷ìçë ÷ìç éàãåá ïë ìòå A
מי שאומר איסטניס אני מתירי לו ,אלא דוקא שהוא ידוע שהוא איסטניס ומתנהג בנקיות ,וא לא ירח
.'ä úãòì íéîù úàøéå äøåú úöáøäá ÷ìç äì ùéå ,ä"äììæ åðéáàì A
ויבא לידי מיחוש ]ובנשי יש הרבה שה בגדר
לרחוזה[.עצמו לתענוג ]אויפפריש" [ ,ולדאבונינו יש מזלזלי בזה ,ובאמת A
ו( אבל כל שאינו מזיע כ"כ ,אסור
ìöà äøèòå øàô äúéä àéä ,äìòá úøèò ìéç úùà (ã áé éìùî) áéúë
החמירו הפוסקי מאוד בזה שאפילו לצור! שבת לא התירו רחיצת כל גופו אפי' בצונ  ,אע"פ שהוא לכבוד שבת ]ועיי
חורבנוA ,
A
 äéùòî çáùá øáéãå ,ãàî ãò äáéùçäå äöéøòäù ,ä"äììæ éøàî àáàלהל בסעי י' די רחיצה בערב שבת[ ,וכ"ש שלא לצור! שבת ,וכדאי הוא שריפת בית אלוקינו להצטער על
.
בשמחתה
ורואה
זוכה
ירושלי
על
המתאבל
וכל
 ìò çéâùäì äðîàð úåøéñîá äãîò åúîåòì àéä óàå ,íéáåèä äéúåãîå Aז( וא מי שמותר לו לרחו עצמו כפי שנתבאר לעיל ,לא ירחו עצמו בפרהסיא ,אלא בצנעא ,שהרואי אי יודעי A
שיש לו היתר מיוחד ,ויבואו
.äáåè äáéùå äð÷æì ä"äììæ ø"åîàà äëæ äãé ìòå ,øåäèä åôåâ úåàéøá A
להקלהתיותרפלה ,.מותר לו לטבול בימי אלו ,אמנ לא ישהה ש רק כשיעור הטבילות שרגיל A
ח( מי שטובל כל יו קוד
*
לטבול  ,ולכתחילה א אפשר יש
לטבול במקוה של מי צונני  ,וא קשה לו לטבול בצונ  ,או א הוא במקו A
A
 éã ïòîå÷òâ æéà'ñ òîàî òøòééè' ,åðéùàø úøèò äìôð ,äø÷éä åðéîàשליכא מקוה צוננת ,יכול לטבול בחמי .
ט( כל דיני רחיצה נוהג ג בקטני ,ואי לרוחצ אלא א נתלכלכו או הזיעו הרבה ,כמו שנתבאר בסעיפי
A
 ìëá éë ,'úîà íòã êàã èñééåå åã ,òîàî éåà ,ïòðòâòæòâ êéæ óøàã'î èééö Aהקודמי אבל קטני עד ד' שני מותר לרוחצ כרגיל .
י( בערב שבת חזו לא התירו לרחו כל גופו אפילו בצונ  ,אלא התירו לרחו פניו ידיו ורגליו במי חמי בלא
,úòâî éãéù ãò íàå áà ãåáéë úåöî íéé÷ì éçåë ìëá éúãáò íéðùä êùî A
A
זיי ]חו מי שגופו מזוה או שהוא איסטניס שמותר לרחו כל גופו אפי' באמצע השבוע וכנזכר בסעי ב' ג'[.
åøîà øáë íðîà ,íìù ááìá íëðåöø úåùòì ãéîú éúöîàúä éçåë ìëáå
A
íàå áà ãåáéë úåöîá åúáåç éãé úàöì ìëåéù éî ïéàù (:àì ïéùåãé÷) ì"æç A
A
.'ìçåî øéî ééæ ,òîàî' ,äìéçîå äçéìñ êîî ù÷áî éððä ïë ìòå ,úåîéìùá A
ìë úà êéðéòá éàøú àìä ,úîàä íìåòì äìåò úà øùàë ,éúøåî éîà
A
A
êùîá éìò åøáò øùà ùôð úîâòäå íéøåñéä ìë úà éàøú àìä ,úîàä
A
ìëá àìä ,íëéìà àáì éðåçéðä àìå éãòá úìãä úà åìòð øùà ,íéðùä øùò A
A
.äîéîé íéîéî éëøãë íëúéá ìà àáì éúéöø éááì A
éùâôú
éàãåá
,
ïåéìòä
íìåòì
äìòîì äìåò êúîùð øùàë úàæë úòì
A
A
úòá éë ä"ò åðéîà äøôéñå ,íùä ùåãé÷ ìò åã÷òð øùà íéùåã÷ä êéøåä úà
A
äì øîà ,äéáà äðîî ãøôð øùàë ,ã"éä äéøåä íò ãçéá õéååùåàì äòéâäù A
A
ãéîòäì ,äì éåàøä äâåæ ïá íò àùðäì äøéäæäå ,íééçì úåîî ìöðäì äëæúù A
ìë êøãá úëìåä úà øùàë äúòå .íéùåã÷ä åðéúåáà úøàôúì íéøùé úåøåã A
A
éðáå íéðá ,êøåáé íéøùé øåã êéøçà øàùðå ,ì"æ êéáà ïåöø àìîì úéëæ ,õøàä
A
éãîåì ,úåöîáå äøåúá íé÷ñåò ,íéùîç éðáå íéòáø éðáå íéùìù éðá íéðá A
A
.äøùéäå äáåèä êøãá íéëìåää åîù éáùåçå 'ä éàøé ,äøåú éöéáøîå äøåú A
ãòá
ãéîú úììôúä äæä íìåòá úééä øùàë ,äæä íìåòá äôé êðä
A
A
ùé ïåéìòä íìåòì äìåò úà øùàë ,àáä íìåòá äôé êðä ,êéðá éðáå êéðá
A
éøàî àáà úà éùâôú éàãåá ,äø÷éä åðéîà àðà ,úàù øúéá äìôúä çë êì A
A
÷"äâä åðéáà íò ãçéá åðéìò íéîçø éøøåòú ,àð éìç àð éãîò ,ä"äììæ A
òùååäì äëæðù ,åðéúçôùî ìë ãòáå åðéãòá äøùé äöéìî àð ééä ,ä"äììæ A
A
äëæðå ,äìçîå òâð ìëîå ä÷åöå äøö ìëî ìöðäì äëæðå ,áèéîã éìéî ìëá
A
ãåòéì äëæðå ú"éùä øåæòé éãò ,úåîçðå úåòåùé úåáåè úåøåùá øùáì ãéîú A
ìë ìòî äòîã íé÷ìà 'ä äçîå çöðì úåîä òìá (ç äë äéòùé) äàåáðä A
A
ìàåâ úàéáá íéáåè íéãòåîìå äçîùìå ïåùùì åëôäúé åìàä íéîéäå ,íéðô
A
A
.ïîà åðéîéá äøäîá ÷ãö
A
A
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי די תוה"ק אנו אוסרי להעתיק בכל אופ שהוא מאמרי שלמי או חלק שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
A
A
הרוצה לנדב גליו לפרס מודעות להאיר ולהעיר יתקשר ע המערכת (845) 418  4421
Address:
Mayones
His.
Rd.
Unit
#14
AAAAMailing
AAA
AAA
AAA
A51
AForest
AAA
A
A316
AASuite
AA
AMonroe
AAAN.Y.
A10950
AAAA
845 781 7213

845 662 4936
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א( רמ"א )סי' תקנ"א סעי ט"ז(.
ב( משנ"ב )סקצ"ד( בש האחרוני ,ומה שכתבנו בלא זיי" הוא ממ"ש המג"א )סקמ"א( בש הלבוש שאפילו בער"ש אסור זיי" וכש"כ
בימות השבוע ,וכ"כ בשבט הלוי.
ג( שבכלל איסור חמי נכלל ג פושרי  ,וכמ"ש בפתחי תשובה ביור"ד )סי' שפ"א סק"א( בש התפארת למשה ,ועיי"ש טע הדבר .ופושרי
היינו כחמימות הרוק ! ס 98דעגרי"ס והיינו שגופו מרגיש חמימות )עי' ש" $ביור"ד סי' קפ"ח סקי"ד ובתבואות שור סי' ל"ו סק"ז ותהלה לדוד בסי' שכ"ו סו סק"ג(.
ד( כ מבואר בלבוש המובא באחרוני )ובמשנ"ב סי' תקנ"א סקצ"ג( שמרחיצי קטני שיש לה חטטי בראש  ,וכ"כ בשע"ת )סקל"ז( שאד חלש
שהרופא צוה לו לרחו %בכל יו מותר לו לרחו %עצמו בשבוע שחל בו ת"ב ,וכ מעוברת ע"ש ,וכ"כ עוד במשנ"ב )סקפ"ח( ובשעה"צ )סקצ"ד( דאד
חלוש או מעוברת ויולדות מותרי לרחו %עצמ כיו שהוא לרפואה ולא לתענוג ע"ש.
ה( כ מבואר בשו"ע לגבי ט"ב ויוה"כ )בסי' תקנ"ד סעי ח' ובסי' תרי"ג סעי א'( ,שעיקר האיסור של רחיצה הוא דוקא רחיצה של תענוג ,אבל א כוונתו
להעביר לכלו ,$א שא"א שלא יהנה ,מ"מ מותר ,אלא שיכוי להעביר הלכלו $ולא להנאת רחיצה )וכמ"ש המטה אפרי בסי' תרי"ג סעי א'( ,ומטע זה מותר לרחו%
הידי בבוקר או קוד התפלה ,וג מותר לעבור במי עד צוארו כדי לשמור נכסיו מהפסד ממו )כבסי' תקנ"ד סעי י"ג וסי' תרי"ג סעי ח'( ,שבכל אלו אינו מכוי
להנאת רחיצה ,ובכה"ג לא נאסר רחיצה .ומסתימת הפוסקי יוצא שג ע"י מי חמי מותר ,אבל בפני כתבנו שא יעבור הלכלו $ג ע"י צונני לא
יעברנו ע מי חמי  ,דהא נהנה יותר מזה ,ואי מתירי רחיצה כשאינו לצור $העברת הלכלו ,$וכ"כ באחרוני לגבי טבילה ,עי' הערה י"ב.
ו( מטה אפרי )סי' תרי"ג סעי א'( לגבי יוה"כ ,והובא במשנ"ב )ש סק"א( ,וכש"כ בימי אלו שהוא מצד המנהג.
ז( הנה המטה אפרי )ש סעי ב'( כתב שא הזיע הרבה ורוצה לרחו %להעביר הזיעה מותר לרוחצו ביוה"כ כיו שאינו רחיצה של תענוג,
אמנ מי שאינו איסטניס ,ואי"צ לרחיצה זו כ"כ יש לו להחמיר שלא לרחו %בשביל העברת זיעה וכו' ,וכ"ז הובא במשנ"ב )ש סק"ב( ,ומבואר
בדבריה )עי' אל למטה סק"ג ושעה"צ סק"ד( הטע שלכתחילה מחמירי בזה משו דיש פלוגתא בעני זה בי הטו"ז והמג"א ,ופלוגתת נובעת מהא
דמבואר )בסי' תרי"ד סעי א'( דביוה"כ אסור לסו $עצמו להעביר הזיעה ,והטו"ז )בסי' תרי"ג סק"א( סובר דה"ה רחיצה ,אבל המג"א )סי' תרי"ד סק"א( סובר
דרחיצה להעברת הזיעה שרי ,וסיכה חמור יותר דהוא תענוג טפי ,וע"כ מחמירי לכתחילה לחוש להטו"ז .אמנ לגבי ט"ב כ' המשנ"ב )בביה"ל
סי' תקנ"ד סעי ט"ו ד"ב סיכה( דג סיכה להעביר הזוהמא שרי ,וא"כ מותר לכו"ע ג רחיצה להעביר הזוהמא )וכ בפרמ"ג תרי"ג מ"ז סק"י כ' דבט"ב מותר
סיכה להעביר הזוהמא( .והנה בפוסקי לא כתבו הגדר של הזיעה שיהא מותר לרחו ,%אמנ המטה אפרי ומשנ"ב הנ"ל כתבו "הזיע הרבה" ,וא מרגיש
פארקלעב"ט בודאי נקרא שהזיע הרבה ,וע"כ כתבנו בפני שיעור זה .וע"ע בשבט הלוי )בח"ח סי' קכ"ז( שכתב שפשוט דהאנשי העובדי כל
השבוע ומזיעי הרבה שמותר לה לרחו %ג בבורית א נצר $לכ ,$אבל כנראה רק בצונ שזה מספיק לכ $עכ"ל ]וכעי זה כ' בשערי המצוייני
בהלכה )כלל קכ"ב סקי"ב( עיי"ש[ .וכ"כ עוד השבה"ל במקו אחר )ח"ז סי' ע"ז אות ב'( שבאר %ישראל שלפעמי החו גובר ומזיעי הרבה מותר לרחו %ג
כל גופו בצונ  ,אמנ הוסי חומרא שיעשה זה דר $איברי איברי ולא בבת אחת ,וכנראה משו היכר ,ולא כתב מקור לזה וצ"ע.
ח( רמ"א )סי' תקנ"א סט"ז( שלא היתר רחיצת כל גופו אלא פניו ידיו ורגליו ע"ש ובאחרוני.
ט( כ"כ בשו"ע יור"ד )סי' שפ"א סעי ג'( לגבי אבל ל"ע שרחיצה אסור מדינא ,וכש"כ בימי אלו.
י( לשו השו"ע ש.
יא( כעי מ"ש המג"א )סקל"ט( לעני רחיצת בגדי קטני שלא יכבסנו בפרהסיא ע"ש ,וכ"פ הגרי"ד הארפענס בשו"ת מקדש ישראל )סי' קנ"ז(.
יב( המג"א )בסי' תקנ"א סקמ"א( הביא כ מהשלה"ק לגבי טבילה בער"ש ,ובליקוטי מהרי"ח )במנהגי חודש אב( כתב כ ג לגבי טבילה בכל יו,
וציי להא"א מבוטשטאטש שמצדד להקל בזה ,וג בהגהות יד שאול )יור"ד סי' שפ"ב( מתיר לאבל תו $ל' לטבול קוד התפלה למי שרגיל בכ $כל
יו ,וכ עמא דבר.
יג( כ"כ הפרמ"ג )א"א סקמ"ג( ודה"ח ומשנ"ב )שעה"צ סקצ"ח( לגבי טבילה בערב שבת ,וה"ה בזה.
יד( תוספות חיי על החיי"א )כלל קל"ג סקל"ז( והובא בכ החיי )ס"ק ר"ב(.
טו( כ יוצא ממ"ש הלבוש )בסעי ט"ז( שקטני שיש לה חטטי בראש מותר לרוחצ ,והובא בהרבה אחרוני ובמשנ"ב )סקצ"ג( אלמא
דדוקא בחטטי מותר שאז רוח %משו רפואה )עי' ביה"ל סי' תקנ"ד סט"ו ד"ה סיכה( משא"כ לתענוג אסור כמו לגבי גדול ,וכ הארי $לבאר בשו"ת קנה
בוש )ח"א סי' ל"ב( עיי"ש ,וכ"פ בספר חנו $לנער )פרק כ"א די א'( להג"ר יעקב בלויא שליט"א ,חבר הבד" %העדה החרדית.
טז( דבקטני כאלו אי נוהגי דיני אבילות שבימי אלו ,וכמ"ש הרמ"א )סעי י"ד( לגבי כיבוס ,ועפ"י המבואר בחיי"א )כלל קל"ג די י"ח( דקאי
על קטני בני ב' וג' שני עיי"ש ,וכ"ז לגבי שבוע שחל בו ת"ב ,אבל קוד לזה קיל יותר ,עימ"ש המשנ"ב )סקפ"ב( בשפ החיי"א ואכמ"ל.
יז( רמ"א )סי' תקנ"א סעי ט"ז(.
יח( א שהרמ"א )ש( הקיל רק חפיפת הראש בחמי  ,אבל פניו ידיו ורגליו רק בצונ ע"ש ,מ"מ בחיי"א )כלל קל"ג די י"ט( כתב להקל א
בפניו ידיו ורגליו בחמי למי שרגיל בכ $בכל ערב שבת והובא במשנה ברורה )סקצ"ז( ושאר אחרוני.
יט( מג"א )סי' תקנ"א סקמ"א( בש הלבוש ,ומובא בכל האחרוני ,והנה בספר משמרת שלו )בסי' מ' אות א'( כתב דאבותיו הקדושי נהגו לרחו%
בחמי בער"ש חזו  ,ובהג"ה ש כתב כיו שהוא מצוה מחז"ל ]לרחו %בחמי [ ואי למנוע ממנו כיו שלא נזכר בגמ' ופוסקי בפירוש לאיסור
ובפרט כי על פי הסוד אי לעשות שו שינוי עכת"ד] ,אבל לא הזכיר שיהי' מותר רחיצה בזיי[ ,וצ"ע לסמו $על זה נגד דברי הפוסקי
המפורשי לאיסור בזה ומ"ש שעפ"י סוד אי לעשות שו שינוי ,ע' בא"א מבוטשאטש שכתב "ובש האר"י ז"ל כתב כוונות ברחיצה בחמי
בערב ש"ק ,ומי שכוונתו לזה בלי כוונת תענוג לעצמו מותר וכו' ומ"מ אי להקל בחו %לראשו" עכת"ד ונראה מדבריו שא להמכוו להאר"י ז"ל
אי להקל ברחיצת כל גופו בחמי  ,ועי' ג"כ בערו $השלח )סעי כ"ו( שהתריע מאוד על אות הרוחצי כל גופ בחמי בער"ש חזו וכתב שעתידי
לית את הדי עיי"ש .אמנ מי שרוח %מחמת שהזיע הרבה או משו שהוא איסטניס ,פשוט דמותר לו לרחו %וכמו שנתבאר בסעיפי הקודמי.
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