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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מקוה ישראל ה'
 על חיוב ושמירת
תורת המקוואות

חלק ט'

התפלה את מעכב טהור  אינו א

נפשוהנה  האדם לידבק גדול  סיוע הוא הטבילה ידי על הטהרה
של  לבו מטמטמת הטומאה טמא שבהיותו ובעבודתו , באלקיו
הזרות מהמחשבות הלב בטהרת תלוי והדבקות האהבה  ועיקר אדם,
וכן  אלקים , לי ברא טהור לב השלום עליו  המלך דוד שכתב כמו 

הישר בספר  השלום  עליו תם רבינו  י"ג)כתב הגוף(שער טהרת כי
פגם  קצת יגיע בוודאי טמא  הגוף ובהיות  בנפש, טהרה יחדש
אחרת מחשבה שתבלבלהו בלי כראוי שיכוון אפשר ואי לנשמה,
שבנשמתו הפגם  ידי על  נפרד  הוא  שהרי העליון משורש ותפרידהו
התפלה את המעכבים  מהדברים שאחד החסידים בספר כתב  וכן כו '
התוספות סברת וכפי טהור, אינו אם הוא  נשמעת תפלתו  תהי' שלא
רחמים  בקשת היא  תפלה  וכו ' טבילה  צריך דלתפלה שסוברין
ולכן  כונתו  תתבלבל  בודאי טמא ובהיותו הלב כונת וצריך  ותחנונים
את מטהר מקוה  מה שכתיב מה בזה והבן וכו'. בה  ליזהר צריך
טהרת דהיינו  ישראל את מטהר הוא ברוך הקדוש אף הטמאים 
ממש בהוי"ה  דבק הוא הטובל נמצא בשמו , הדבקות נשמותיהם
ובזה שם השורה השם ברוחניות ונפשו  במים גופו  ונפשו, גופו  לטהר
אי בהוי"ה דבק שהוא  מאחר כי קרים, המים יהיו  אפילו  יזיקוהו  לא 
ומצודתי מחסי לה ' אומר המשורר שכתב כמו  היזק לו שיבוא  אפשר
להרהר  כן גם ונכון ופחים, צנים דהיינו  יקוש מפח יצילך  הוא כי וגו ',

כו'. י"א)בתשובה פרק האהבה שער חכמה, (ראשית

במקוה טובלו אחר בתורה  יעסוק

ירחץ וזהו וגו ' לילה מקרה טהור יהי' לא אשר איש בך  יהי' כי
יא)במים  כג, וחטאים (דברים  שפלות של מקראות לו  שאירע ,

נשמר  שיהי' לגמרי טהור גופו שאין דהיינו  לילה , הנקראים  חלילה 
הנקרא הקדושה  להתורה  רמז במים ורחץ ושלום, חס  קרי מטומאת
כנזכר  במים  בטובלו בטהרה בתורה שיעבור כפשוטו  מים וגם  מים ,

פר לעיל. ,אלימל  תצא)(נועכי שת

הזה בזמ ג לתפלה נוהגת

נוהגתלטבול קרי בעל וטבילת הוא , גדול  תיקון הצורך  לעת
הזה . בזמן צדיקי )לתפלה  (אור 

חכמינו רצו נגד הוא וודאי טובל ואינו לטבול  שיכול מי
לברכה  זכרונ

התוספותובשאלות בעל מקורביל לר"י השמים מן  ותשובות
והשיבו השמים מן  זה  על  ששאל  כתב לברכה זכרונו 
ודבר  וכו' קרבן ומקריב  טמא  ואפשר עבודה, במקום תפלה הלא  לו 
במקוה יטבול ציבור השליח  לפחות וסיים הגלות, אריכות גורם זה
דכן  לתפלה אף לגמרי  דבטלו ערוך בשולחן דפסקו  והגם  שם. עיין
דבר  ה' ורוח  עמם דהדין וודאי  לברכה, זכרונם  פוסקים כמה  דעת
הי' ואם וכו' אנחנו מעורבים כי הכי, בלאו  סגי לא  אלו  דבדורות בם,
מיני' נפיק דהוה נקל  לנבון דעת וודאי ותפלה  תורה בדברי אסורים
ודאי טובל ואינו לטבול  ויכול  בעירו  שהוא  מי וודאי אבל חורבא,
מדוחק, אלא התירו  לא  דהם לברכה זכרונם חכמינו רצון נגד הוא
שכתב כמו הגלות אריכות וגורם שכתוב, כמו עשה מצות ביטול וגם
הללו דבעתים דבר על לא והוא השמים מן ותשובות בשאלות

טובים. ק"א)המקואות ג'  ימ , שלו (משמרת 



ט "ו  פרק

כתות  מאות ד'  הטבילה קודם  ה' שם מזכיר אינו שמים ירא שהוא שמי יבואר בו
ממדת  זו אין  ממנו נפרדת  הטומאה המקוה ידי על   הטמא אדם על  שורה הטומאה
 טהרה תוספת  בעצמו ירגיש שמים יראת לו שיש מי   בטומאתן להישאר החסידים

בטבילות  להרבות צריך תשובה בעל   קדוש נקרא בה המחמיר
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אכבד" מכבדי "כי נאמר  בטבילה  הנזהר  על

לטבול ידוע יגבר בכח לו  ולכן מגופו , היוצאת טומאה  שחמורה 
ה ' שם מלהזכיר וידחל ירא ה' את הירא והאיש וכו' לקריו 
אכבד. מכבדי כי נאמר הנזהר ועל בו , טומאתו בעוד והנורא האיום 
טהרה)  ער ,יוע (פלא

יזכור  לא שיטבולכשנטמא עד שבקדושה  דבר   שו

פנים כשאדם כל על  הגון, קדושה  דבר שום שיזכיר יתכן לא  נטמא
והנשאר  לקריו, ובפרט  קבין תשעה בנתינת יתנהג
ידעה מנא הוא, קדוש  בגמרא כדאמרינן קדוש, נקרא קרי מטומאת

סדינו . על קרי ראתה חידי )שלא (פר 

הטמא אד על שורה הטומאה  כתות מאות ד'

מאותדע שארבע אמת מחכמי בידינו  היא קבלה  מסורת כי
אותן  להעביר וכדי הטמא, על שורה הטומאה כתות
שהאדם  ועם מים, סאה  ארבעים צריך הטומאה רוח של  הכוחות
והטעם  במים, אלא טהרתו אין יסודות מארבע מורכב  הוא
אעביר  הטומאה  רוח ואת כאומרו  רוח הוא שהטומאה מפני
נכנס וכשהטמא המים , בתוך  ליכנס  בטבע אין והרוח הארץ, מן 
הצריכו ולכן הטומאה, רוח  אותו ממנו  נשלך המים בתוך 
שאפילו גופו  כל  במים ליכנס לטמא לברכה זכרונם  רבותינו

שמשם  נטהר, לא  למים חוץ  אחד שיעור  ראש נשאר אם
ובהתחברות הגוף על  ושורה  וחוזרת הטומאה כל נאחזת
הטומאה, כחות מאות הארבע כל מעליו יסורו  סאה ארבעים 

בזוהר. הנזכר עמו  איש מאות ארבע סוד  והיינו 
נ"ט) נהר מ"ב ,לאברה (חד

ממנו נפרדת הטומאה  המקוה  ידי על

אין המקוה צדדיו  מכל האדם את מקיפים  שהמים ידי על מטהר
ממנו . ונפרדת בו  להתחזק מקום להטומאה 

( הכפורי ליו שלמה, (תפארת 

בטומאת להישאר  החסידי ממדת  זו  אי

ואנשישנטבול חסידים ממדת זו ואין וכו', נטהר ואז מקוה במי
מאוסה הטומאה  כי בטומאתן, מטמאין להיותם מעשה 

בטהרה . ומזדככת מתעלה  אדם  של ונפשו  אהובה , והטהרה
קע"ה) מצוה , החינו (פר 

כבהמה נחשב טובל שאינו מי

עד אפילו תורה דברי ולומר להתפלל לאדם אסור הזה בזמן
נחשב טובל  שאינו ומי לחובה , קבלוהו כבר כי שיטבול

אלקות. חיות והרגשות דעת בה שאין כבהמה
ב') עמוד  רי"א ד א ' חלק חי , (זוהר


