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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מקוה ישראל ה'
 על חיוב ושמירת
תורת המקוואות

חלק כ

ל"ט  פרק

מעונותיו  עצמו לטהר  הוא תשובה לבעל הטבילה עיקר  במקוה  הטבילה טעם יבואר  בו
בטבילת  נזהר  כן אם  אלא ומצוות, תורה לגפי  להגיע אפשר אי  הנשמה לו ולהחזיר
 במים בטובלו בטהרה בתורה יעסוק  לנשמתו לבוש יעשה הטבילה ידי על   עזרא

עשה במצות שנתעצל  מה לטהר יועיל 

הכבשן ועוד אל הכלים  ועוד חזרת כעין הוא במקוה  הטבילה טעם 
האדם  גם חדשים  הם מהכבשן וביציאתם  ויתלבנו  שיטהרו כדי
הפגומה הנשמה  ולחזור להכלל כדי הוא  המקוה אל בהכנסו
המתעלם  כעובר מתעלמים ושם שיצאו  ממקום הפגומים והאיברים
ומקרה פגע מכל שמור והוא  בו  שולט  החיצוני עין שאין אמו  בבטן

ז"ל ב)כדפי' כט, אמו,(איוב בבטן שהוא הוולד  על ישמרני אלוה כימי
חדש הוא והרי ונשמתו איבריו נתקנו הרי מהמקוה האדם וביציאת
מניצוץ  חדשה  רוח  בעצמו  האדם וירגיש בו , חלק לחיצונים  ואין
שיהרהר  במקוה שיכנס  שקודם הוא  וראוי אליו, שחזרה הנשמה 
ישאר  שלא  באופן שיתודה כן גם אפשר ואם  מעונותיו  תשובה

בנשמה: חלק לחיצוני

מעונותיו עצמו לטהר הוא תשובה  לבעל הטבילה  עיקר 
הנשמה לו ולהחזיר 

וזובווהדבר מקריו והדבר סתם טומאה שלטהר כמו  כי ברור
מהטעם  המים ובין בינו חוצץ דבר  יהיה  שלא  צריך וכיוצא
רוחנית יותר טומאה  שהוא העון טהרת לענין כן גם שפירשתי
רחיצה שצריך  והחשיכה  פגם בה  שתעשה עד בנשמה דבוקה
מבפנים  חוצץ  דבר יהיה  ולא התשובה ידי על  ובורית בנתר להסירה 
לטהר  הוא  תשובה  לבעל הטבילה עיקר כי פי' כבר כי בנשמתו ,
בלבו לשים צריך לזה  כן אם הנשמה לו  ולהחזיר מעונותיו  עצמו
מקצתם  העונות ועדיין טובל יהא  ולא  וכל  מכל מעונותיו לשוב
שיעזוב עד כדפי' עונותיו לטהרת הטבילה לו יועיל לא  כי בידו
ה ' בעזרת שיתבאר דרך על  וזהו  וכל . מכל גמורה  עזיבה אותם 
הוא העון מחילת על והבקשה התפלה שענין התשובה  בענין

האפ כל מעונותיו בתחלה  יתפלל שיתוקן כך ואחר בידו, שר
בהרהור. לפחות או במקוה  שיכנס  קודם  שיתודה נכון ולזה עליהם,
עון  חטאת כנגד פעמים ג' לטבול שראוי כתבו החסידים ובספר

ופשע .

מג' אחד שהוא יסורי ידי על אלא מושג  אינו הבא  עול
היא והטבילה לישראל הוא  ברו הקדוש שנת טובות מתנות 

ביסורי  צרי ולכ הבא  עול ברמז 

ז"ל ובהיות שאמרו במה יכוין מצטער, והוא  קרים ממים המקוה 
אחד  שהוא יסורין ידי על  אלא  מושג אינו  הבא עולם  כי
היא והטבילה לישראל הוא  ברוך הקדוש שנתן טובות מתנות מג '
שהוא הקרירות צד עליו  ובקבל ביסורין. צריך ולכן הבא עולם ברמז
בעולם  למעלה הצפון טוב החיים אור אל  זוכה בגבורה הנשפע הדין

והיינו  כג)הבא , ו , רחמי,(משלי איהי והיינו מוסר, תוכחות חיים דרך 
בנהר  שיטבלו  עד העליון עדן בגן הנשמות יכנסו  שלא  מוצא את וכן
מזיק שום ישיגהו לא בודאי בזמנה  הטבילה לעשות והזהיר נור. די
זמנה יעבור אם  אנוס  יהיה אם  אלא רע דבר ידע  לא  מצוה שומר כי
להנצל  עליו המצוה  תגין שלא אפשר אונס  שום  בלי במצוה  ונתרשל 
בתשובה לשוב יזדרז בזמנה מלעשותה נתרשל ואם הזמן, ממקרי
להפרידה, קשה  יהיה כך שאחר בנפשו שתתישן לטומאה  יניח ולא

שכתוב מה דרך  יא)על לט, הרע(ויקרא דיצר קודם  תקום, שיבה מפני
לו יאונה ולא  אותו  מסייעין ליטהר הבא  כי בה ' ויבטח  ביה, יזקין
ורוחו נפשו כן גם מטהר עצמו בהטהר כי שפי' הטעם מן היזק שום 
מסייעין  הקדושה  ניצוצי חלקי מטהר שהוא  וכיון עליון חלק שהם

ודאי. עשר)אותו אחד  פרק  האהבה שער  חכמה ראשית (פר

ומצוות, תורה  לגפי להגיע אפשר  אי
עזרא בטבילת נזהר כ  א אלא

יראת...נמצא  תכלית שישיג לאדם  לו אפשר שאי מכאן למידין
עזרא. בטבילת  נזהר  אם אלא למעלהה' רש"י  פירש  וכן 

שאני אחרינא לישנא רש"י הביא  המזון ברכת שאני המתחיל בדיבור
ביה דאית שמע קריאת אבל  שמים מלכות קבלת ביה  דלית תפלה
אסור  מיוחד ולמלך לאדון הש"י את שמקבל  שמים  מלכות קבלת
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ה שיטבול, עד בו יראהלהרהר היא  מה  לידע אפשר שבלתי רי
עזרא . בטבילת נזהר שיהיה  אם כי ובזיע ברתת ויתפלל  ואםשילמוד

אופן בשום אפשר אי זו  בטבילה  נזהר ואינו מתפלל או לומד הוא 
בלתי והוא קבלה  ספרי לומד הוא ואם ומצות. תורה  לגופי להגיע 
ובזמנים אפיקורסות. לידי זה  ידי  על חלילה  לבא  יוכל טהור 
מיראת יודעים היו  ולא  ההם בימים יקר ה' דבר שהיה הקודמים
נזהרו  ולא  תורה לומדים שהיו מחמת היה זאת  כלל הרוממות
ומזה ההם בימים אז  שהיו  שמם ימח צבי שבתי והכת  זו בטבילה 
העולם והיה  הגוף  בטומאת קבלה  ספרי שלמדו אפיקורסים נעשו
טוב שם הבעל לעולם הגדולים המאורות  שני שבאו עד שמם
פתחו  והם מרומים בגנזי נשמתו אלימלך רבינו הרב  ואדמו"ר  הקדוש
עד תורה  הרהור שום אדם יהרהר שלא בו יבואו צדיקים לה' שער

לקריו עצמו  שאין שיטבול מפני אלא בטלוהו  לא הגמרא שחכמי
גופי להשיג הרוצים האנשים  אותן  אבל בה  לעמוד  יכולין הציבור רוב
אנו זאת ועוד  זו. בטבילה  מאד נזהר להיות צריכין ומצות  התורה
יום  ליה וסמיך בניך ולבני  לבניך  והודעתם  הכתובים  מסמיכת למידין
ולהכניס לתלמידים  ללמוד אפשר בלתי כן גם שזאת וגו' עמדת אשר
שהוא מי מזה העולה הכלל  זו. בטבילה נזהר אינו אם  ה ' יראת בלבם 
אופן  בשום להשיג יכול אינו אזי טהור בלתי התורה פשטות לומד 

יראה, היא זו מה בטבילה זהיר  ואינו  קבלה  ספרי לומד שהוא  ומי
ישראל נפשות מטמא  והוא  אפיקורסות לידי חלילה  לבא יוכל
וכל מקטנותו עצמו ומטהר מקדש  האדם אם אבל  אחריהם, הנגררים
והוא הרוממות  יראת משיג הוא הקודש טהרת על לומד הוא  ימיו
התורה בגופי ולהכניסם ב"ה להבורא ישראל נשמות את לקרב יכול
ותלמידי תלמידיו על מופיע קדושתו ואור שמים  ויראת ומצות

הדורות. כל סוף עד  בעקבותיו ההולכים הרואותתלמידיו ועינינו 
הנ "ל. המאורות שני קדושות אור בעולם  זורח עדיין אשר

עומדתוזהו טהורה ה ' יראת דכתיב הוא  הדא  הנ"ל  המדרש  פירוש 
בטהרה שלומד לומר רצה  טהורה  ה ' כשיראת לומר רצה לעד
מיראה לוי ר' אמר  לעד עומדת היא  כנ "ל עזרא  בטבילת  זהיר שהוא
זזה שאינה  הזו הפרשה לו  ונתנה זכה הקב"ה מלפני אהרן  שנתיירא 
ידי על פירוש הדורות, כל  סוף עד בניו  מבני ולא  מבניו ולא  ממנו
היראה פנימיות השיג ימיו  כל ובטהרה  בקדושה  עצמו נהג שאהרן
סוף עד  תלמידיו ותלמידי תלמידיו  על  מופיע קדושתו שאור כך  כל
אהרן  בני הכהנים אל  אמור הפסוק פירוש  כן גם  וזה הדורות. כל
אהרן  תלמידי שיהיו כהן בשם שמכונים השם לעובדי שתאמר פירוש
יטמא לא לנפש  ואז אהרן כמו הקודש טהרת על  יתנהגו  הם  שגם
אליו המתקרבת מישראל  נפש שום יטמא שלא  לומר רצה בעמיו 
יופיע קדושתו ואור יתברך  להבורא ישראל  נשמות שיקרב ואדרבה

כנ"ל : הדורות כל סוף וזהו )עד ד "ה אמור פרשת  ושמש מאור  (פר

לנשמתו לבוש יעשה  הטבילה  ידי  על

צריךורחץ אם טמא בגוף ויתפלל  ילמוד שלא רמז במים  בשרו 
שגם  כך  כל עצמו  יקדש כשיטביל ואז עצמו  יטביל  לטבילה 
קרי טומאת לידי יבא שלא לנשמתו  לבוש ממנה  יעשה מהטבילה
שני יקח  ישראל בני עדת ומאת בהכרחי . לטבול יצטרך  ולא  חלילה 
יזכה אדם בני עם  עצמו שיתחבר ידי על  פירוש לחטאת עזים שעירי
גדיי ב' וישלח שמצינו  כמו חשיבות לשון ושעירים מדרגות לב '
אפשרי הבלתי והחסרון החטאת בשביל לומר רוצה לחטאת עזים.
סיג  מכל וצלולה זכה תפלתו  כל  שיהיה  אפשר שאי זולתו לצדיק
שאדם  מחמת האחת סיבות ב' מחמת והוא  זרה  מחשבה  ופסולת

לצדיק הרהור איזה  שיבא  נמשך מזה  חלילה  חטא איזה עושה  אחר 
זמן  כל  כי הב' וסיבה עליו לכפר הדבר אותו  שיעלה כדי בתפלתו 
להם  שיהיה כדי אחרא לסטרא יניקה ליתן צריך  המר  בגלות  שאנחנו 
# הארץ מן  זדון ממשלת ויעביר צדקינו משיח שיבא עד  קצת חיות
לה ' שעולה החלק דהיינו לד ' הגורל עליו אשר והשעיר רמז וזה 
הנ"ל  הסיבה  מחמת חסרון ביה  שנעשה לומר רוצה  חטאת ועשהו 
למען  הוא  זרה המחשבה החלק דהיינו כו ' עליו עלה  אשר והשעיר
קצת חיות להם שיהיה אחרא  הסטרא להעמיד כנ"ל פירוש חי יעמד
ויצמיח בעדנו יכפר הטוב  והשם כנ"ל עליו לכפר הב' הסיבה  ועל 

סלה . אמן בימינו  במהרה ישועה  אחרי)קרן פרשת  אלימל נוע)

במי בטובלו בטהרה  בתורה יעסוק

שהתורהכי הרמז ע"ד וכו' טהור יהיה  לא אשר איש בך  יהיה
אבל  יתברך  השם בדרכי ההולך  צדיק איש על מרמזת הקדושה 
שאירע לילה מקרה  כו ' יהיה  כי וזהו מחשבותיו  בכל  טהור אינו  עדיין
שאין  דהיינו  לילה הנקראים  חלילה  וחטאים שפלות של מקראות לו 
ועיניו ושלום . חס  קרי מטומאת נשמר שיהיה  לגמרי טהור גופו
ופיו משמוע ואזניו  ברע ומלראות טובות לא  הסתכלות מלהסתכל 
ויצא שמו . יתברך ויראתו לעבודתו  גבוה צורך  שאינו  דבר מלדבר
חוץ  שיצא  מאחר עצה משיאו הכתוב פירוש למחנה  מחוץ  אל
יאחוז שלא  תחתונות במדרגת עצמו לתקן צריך קדושים  למחנת
עליונים  בסודות העוסקים  האמתים  הקדושים הצדיקים בדרכי
כלל  עון והרהור חטא ונדנוד סיג שום  בלי שלימה ובאהבתם ביראתם
אינם  ואבריו  בקדושה צלולה ואינה  פגומה שמחשבתו  הוא כן ולא
באוצרות ולפשפש לחפש דמלכא  בהיכלא יכנוס ואיך מתוקנים
ושלום  חס ואדרבה העליונים. הקדושים התורה  הסודות הם המלך
להחטיאו בו  ומתאחזים  החיצונים הקליפות הם  בו  פוגעים קנאים
באיזה ואבריו נפשו את לתקן צריך ולכן חלילה. יותר ולהכשילו
עצמו שיסגף דהיינו  העליונה  הקדושה  למחנה  מחוץ שהם ענינים
המביאים  מהדברים עצמו  וישמר ויזהר וישוב  ויתחרט סיגוף באיזה
את להצליל  ולהתחזק להתאמץ ויראה  הנ"ל חטאים לידי אותו
באמת עשויים  הם אם  בהם ולהסתכל במעשיו ולדקדק מחשבותיו
בדרך מעשיו ושיהיה  ופסולת וסיג חמץ תערובות שום בלי שלם בלב 
הקדושה בהתורה עצמו ולדבק ורע  טוב ערבוב שום בלי אמת
לבו יתלהב ואז טבילה שצריך בעת עצמו  לטבול בטהרה  בה ולעסוק
הפסוק כונת וזהו עליונה קדושה  בהירות והתלהבות לדבקות בקרבו 
שהיה הרע התערובות את יפנה  כאשר לומר רוצה ערב לפנות והיה
מים  וגם מיס ' הנקרא הקדושה  להתורה רמז  במים ורחץ  כנ"ל בו
וכבוא ואז  כנ"ל במים  בטובלו  בטהרה בתורה שיעסוק כפשוטו
תוך אל יבא  והתלהבות הבהירות לו כשיבא לומר רוצה השמש 
העליונים  הסודות הם  המחנה  פנימיות אל יבא  אז פירוש המחנה 

תצא)וק"ל. כי  פרשת   אלימל נוע)

עשה במצות שנתעצל מה  לטהר יועיל

מצהוהעברה  כענין המצוות לקיים שיתעצל  הוא עשה  מצות על 
עשה, ולא  שישב מצד המצוה ביטול דהיינו וכיוצא  בפסח
דהיינו והמים  שביכלתו, מה  לקיים ואילך מכאן הזריזות  הוא  ותקנתו 
שגם  שבנשמה  ההוא  הפגם וירחצו  יושפעו  העליונה  הכפרה מימי
לא על  כעברת כך  כל שאינו אלא בנפש  פגם  יעשה  המצוה  ביטול 

במצוה . שנתעצל מה  לטהר  יועיל  מים במקוה  והטהרה  תעשה,
י"א) פרק  האהבה שער  חכמה (ראשית

מ  פרק
המקוה ולאחר   קוד תפלה של הענ גודל יבואר בו

יחוד לש 

גופיקודם  לטהר רוצה הרינו הלשון בזה ואמר למקוה הלך  התפלה
ושכינתי' הוא בריך קודשא יחוד לשם  ונשמתי ורוחי ונפשי

זצוקללה"ה)וגו'. יו אמרי מבעל קדושות (הנהגות 

קדושה : תפלה

של כשנכנס  עשה  מצות לקיים  ומזומן מוכן הריני  זה יאמר למקוה
בני אל  דבר שכתוב כמו תשובה של עשה ומצות וידוי 
בה ' מעל למעול  האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש  ישראל

עשו, אשר חטאתם את והתוודו ההיא  הנפש הלב)ואשמה מעומק (ויאמר

ופשעים  ועונות בחטאים ה' לפניך פשעתי עויתי חטאתי השם אנא 

נכלמתי וגם בושתי מספר פשעי עצמו מנשוא, עוני גדל מאד , הרבה 
ויאמר) חטא מקום באיזה שעה באיזה יום  באיזה חטאתו ובושתי(ויפרש  נכלמתי  הרי

כגר  והריני הזה, כדבר לעשות חוזר אני  אין ולעולם הרעים , ממעשי
ולעונות לחטאים נא  כפר בשם אנא  שנולד , וכקטן שנתגייר
וסלחת ה' שמך למען לפניך  ושפשעתי ושעויתי שחטאתי ולפשעים
לטהר  עליכם יכפר הזה  ביום  כי בתורתיך  ככתוב הוא , רב כי לעוני
לעולם  מלכותו  כבוד  שם ברוך  תטהרו , ה' לפני חטאתיכם מכל  אתכם 
ומי מטהרים אתם מי לפני ישראל  אשריכם עקיבא  רבי אמר ועד ,
טהורים  מים  עליכם וזרקתי שנאמר שבשמים אביכם  אתכם מטהר
אף הטמאים את מטהר מקוה  מה  ה' ישראל מקוה ואומר וטהרתם ,
ארץ  ליבשה אלקים ויקרא  ישראל, את מטהר הוא ברוך  הקדוש 

ימים. קרא המים ולמקוה

מא פרק
תהלי אמירת

עומקאמר, בהיותו  תהלים אמר הקדוש טוב שם שבעל ששמע
ליקוטי )במקוה . ,אהר (בית

הטבילות הטבילות הטבילות הטבילות  מספר מספר מספר מספר 

אינ  אחת מזיק טבילה  ו

זכרונוקבלה  טוב  שם הבעל אפינו ורוח  הקדשים מקודש בידינו 
אחת, פעם עצמו  את וטובל  למקוה כשצריך כי לברכה צדיק

אופן. בשום  לו  יזיק ק"א)לא  ב' ימ ,שלו (משמרת 

מיחוש בית אי אחת טבילה 

שם בשם  הבעל  בשם עלינו, יגן זכותו מטאלנא דוד ר' הקדוש  הרב
שב' אומר ואני מיחוש , בית אין אחת שטבילה איתא טוב

רפואה . הוא  פעמים וג' טוב, הוא  קודש)פעמים  (שפתי

ימעט ולא  הרבה יטבול לא

טבילהאודות יטבול ימעט, ולא הרבה יטבול לא  הטבילות מספר
עליו להשפיע  אחת וטבילה  רעות, הכוחות להעביר אחת
דלתשובה כמבואר תשובה לשם אחת וטבילה  הקדושה , הכוחות
לאיזה שצריך או  וכדומה בבית צרה איזה לו  יש ובאם טבילה , צריכה 
רבי הזידיטשובער בשם  שמובא  כמו  טבילה עוד יטבול  ישועה,

במקוה . לטבול הולך  הי' לילך מקשה לפניו דכשבא
זצוקללה"ה) מפינקא הקדוש רבינו  (מפי 

יו בכל טבילות ש"י

מראהגאון לברכה  צדיק זכרונו  זאנענפעלד חיים יוסף ר' הצדיק
מצאוהו רבות ופעמים  בטבילות מרבה הי' דישראל דארעא
מלצר  זלמן איסר ר' הגאון עליו  וסיפר טבילות , ש "י טובל שהוא
לארץ  הוא  עלה  שכאשר סלוצק, דין בית אב לברכה  צדיק זכרונו 
לברכה צדיק זכרונו חיים יוסף ר' הגאון של  זו בדרכו  ונוכח ישראל,
לתורה מוקדשים עתותיו שכל ירושלים של  רבה  זה, דבר על תמה
ר' כשנעשה  קצר זמן בתוך ואמנם כן, ינהג  ולמה  מה על ולתפלה ,
השאלה את והפנה  לברכה, צדיק זכרונו  הרב של  לידידו זלמן איסר
מהלכה דרכו את לו הוכיח בעצמו , לברכה  צדיק זכרונו להרב
ולא מל ביאה ) איסורי  מהלכות ו' הלכה י"ג  פרק (רמב"ם  מפורשת

עול  ולקבל להתגייר כדי שמל פי על אף הרי מל, לא כאילו  טבל
מנכרי ומה  וחומר קל  והרי בטבילתו, רק נעשה יהודי הרי מצות,
בודאי יותר הגון ליהודי מיהודי הרי הטבילה, שתעשה אפשר ליהודי
של  ערכה  בעיני גדלה מאז סיים , מ זלמן איסר ר' והיה שתעשה,

יום. בכל דישראל )טבילה דארעא (מרא

טהרהלהיות מקוה  בעירם שיהי' היותר, ההשתדלות עוצם  עושים
להיות יכול  חלוש  הוא אפילו אדם שכל  בכדי פושרין של
כבר  הוא  חדש  זה ראה  תאמר ואל בתמידות מקוה מי בטהרה  מוחזק
הצליחו וגם  בזה שהשתדלו קדושות קהלות בכמה  לעולמים הי'
ומצדיקי בהם תלוי הרבים זכות כי חלקם ואשרי טוב פרי ועשו

ועד. לעולם  ככוכבים ט')הרבים פרק הכולל שער העבודה, ושורש (יוד

 יו יו יו יו בכלבכלבכלבכל במקוהבמקוהבמקוהבמקוה טבילהטבילהטבילהטבילה

תשובה  משו לטבול  יו בכל צרי

כשהי'פעם לברכה זכרונו מרן קדושת כבוד לפני בא  אחת
העליון, מגליל  אחד רב ויצילם, צורם  ישמרם בראצפערט 
שאלו שונות, ברדיפות אותו רודפים בעירו  שהחסידים בתערומות
שאינו מפני הרב והשיב אותו , רודפים מה מפני לברכה  זכרונו  מרן 
דשם  החסידים האם מרן, שאלו  במקוה, יום  בכל  לטבול  הולך 
אם  לברכה , זכרונו  מרן לו אמר הן. השיב: לטבול , יום בכל  הולכים
למקוה, יום בכל תורתו כבוד  גם  הולך  אינו  למה עמהם הצדק כן
מרן  לו  השיב  למקוה, יום בכל לילך שצריכים  כתוב היכן הרב שאל
ומנהג  שבקדושה דבר על  ששואל שמי בידינו קבלה לברכה  זכרונו 
ואמר  והוסיף אפיקורסות מדת  זה  הרי דאס" שטייט "ווי ישראל 
יום  דבערב מהרי"ל בשם הכפורים  יום הלכות אברהם  במגן איתא 
ותשובה עשה מצות היא דתשובה כיון במקוה  לטבול  צריך  הכפורים 

אבות במסכת ואיתא  טבילה, ב')צריכה לפני(פרק אחד  יום ושוב
למחר, ימות שמא היום ישוב לברכה זכרונם חכמינו  ואמרו מיתתך
במקוה . לטבול יום בכל וצריך  בתשובה לשוב  צריך יום בכל כן ואם 
מבעלזא) מהרי "ד הקדוש הגאו)

מדינא הוא  יו בכל  טבילה

דבעל בספר כתב, קי"ב סימן ברכות מסכת הגדול זרוע אור
כאילו הוי עבירה שעבר מי דכל  טבילה  צריך  תשובה
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ה שיטבול, עד בו יראהלהרהר היא  מה  לידע אפשר שבלתי רי
עזרא . בטבילת נזהר שיהיה  אם כי ובזיע ברתת ויתפלל  ואםשילמוד

אופן בשום אפשר אי זו  בטבילה  נזהר ואינו מתפלל או לומד הוא 
בלתי והוא קבלה  ספרי לומד הוא ואם ומצות. תורה  לגופי להגיע 
ובזמנים אפיקורסות. לידי זה  ידי  על חלילה  לבא  יוכל טהור 
מיראת יודעים היו  ולא  ההם בימים יקר ה' דבר שהיה הקודמים
נזהרו  ולא  תורה לומדים שהיו מחמת היה זאת  כלל הרוממות
ומזה ההם בימים אז  שהיו  שמם ימח צבי שבתי והכת  זו בטבילה 
העולם והיה  הגוף  בטומאת קבלה  ספרי שלמדו אפיקורסים נעשו
טוב שם הבעל לעולם הגדולים המאורות  שני שבאו עד שמם
פתחו  והם מרומים בגנזי נשמתו אלימלך רבינו הרב  ואדמו"ר  הקדוש
עד תורה  הרהור שום אדם יהרהר שלא בו יבואו צדיקים לה' שער

לקריו עצמו  שאין שיטבול מפני אלא בטלוהו  לא הגמרא שחכמי
גופי להשיג הרוצים האנשים  אותן  אבל בה  לעמוד  יכולין הציבור רוב
אנו זאת ועוד  זו. בטבילה  מאד נזהר להיות צריכין ומצות  התורה
יום  ליה וסמיך בניך ולבני  לבניך  והודעתם  הכתובים  מסמיכת למידין
ולהכניס לתלמידים  ללמוד אפשר בלתי כן גם שזאת וגו' עמדת אשר
שהוא מי מזה העולה הכלל  זו. בטבילה נזהר אינו אם  ה ' יראת בלבם 
אופן  בשום להשיג יכול אינו אזי טהור בלתי התורה פשטות לומד 

יראה, היא זו מה בטבילה זהיר  ואינו  קבלה  ספרי לומד שהוא  ומי
ישראל נפשות מטמא  והוא  אפיקורסות לידי חלילה  לבא יוכל
וכל מקטנותו עצמו ומטהר מקדש  האדם אם אבל  אחריהם, הנגררים
והוא הרוממות  יראת משיג הוא הקודש טהרת על לומד הוא  ימיו
התורה בגופי ולהכניסם ב"ה להבורא ישראל נשמות את לקרב יכול
ותלמידי תלמידיו על מופיע קדושתו ואור שמים  ויראת ומצות

הדורות. כל סוף עד  בעקבותיו ההולכים הרואותתלמידיו ועינינו 
הנ "ל. המאורות שני קדושות אור בעולם  זורח עדיין אשר

עומדתוזהו טהורה ה ' יראת דכתיב הוא  הדא  הנ"ל  המדרש  פירוש 
בטהרה שלומד לומר רצה  טהורה  ה ' כשיראת לומר רצה לעד
מיראה לוי ר' אמר  לעד עומדת היא  כנ "ל עזרא  בטבילת  זהיר שהוא
זזה שאינה  הזו הפרשה לו  ונתנה זכה הקב"ה מלפני אהרן  שנתיירא 
ידי על פירוש הדורות, כל  סוף עד בניו  מבני ולא  מבניו ולא  ממנו
היראה פנימיות השיג ימיו  כל ובטהרה  בקדושה  עצמו נהג שאהרן
סוף עד  תלמידיו ותלמידי תלמידיו  על  מופיע קדושתו שאור כך  כל
אהרן  בני הכהנים אל  אמור הפסוק פירוש  כן גם  וזה הדורות. כל
אהרן  תלמידי שיהיו כהן בשם שמכונים השם לעובדי שתאמר פירוש
יטמא לא לנפש  ואז אהרן כמו הקודש טהרת על  יתנהגו  הם  שגם
אליו המתקרבת מישראל  נפש שום יטמא שלא  לומר רצה בעמיו 
יופיע קדושתו ואור יתברך  להבורא ישראל  נשמות שיקרב ואדרבה

כנ"ל : הדורות כל סוף וזהו )עד ד "ה אמור פרשת  ושמש מאור  (פר

לנשמתו לבוש יעשה  הטבילה  ידי  על

צריךורחץ אם טמא בגוף ויתפלל  ילמוד שלא רמז במים  בשרו 
שגם  כך  כל עצמו  יקדש כשיטביל ואז עצמו  יטביל  לטבילה 
קרי טומאת לידי יבא שלא לנשמתו  לבוש ממנה  יעשה מהטבילה
שני יקח  ישראל בני עדת ומאת בהכרחי . לטבול יצטרך  ולא  חלילה 
יזכה אדם בני עם  עצמו שיתחבר ידי על  פירוש לחטאת עזים שעירי
גדיי ב' וישלח שמצינו  כמו חשיבות לשון ושעירים מדרגות לב '
אפשרי הבלתי והחסרון החטאת בשביל לומר רוצה לחטאת עזים.
סיג  מכל וצלולה זכה תפלתו  כל  שיהיה  אפשר שאי זולתו לצדיק
שאדם  מחמת האחת סיבות ב' מחמת והוא  זרה  מחשבה  ופסולת

לצדיק הרהור איזה  שיבא  נמשך מזה  חלילה  חטא איזה עושה  אחר 
זמן  כל  כי הב' וסיבה עליו לכפר הדבר אותו  שיעלה כדי בתפלתו 
להם  שיהיה כדי אחרא לסטרא יניקה ליתן צריך  המר  בגלות  שאנחנו 
# הארץ מן  זדון ממשלת ויעביר צדקינו משיח שיבא עד  קצת חיות
לה ' שעולה החלק דהיינו לד ' הגורל עליו אשר והשעיר רמז וזה 
הנ"ל  הסיבה  מחמת חסרון ביה  שנעשה לומר רוצה  חטאת ועשהו 
למען  הוא  זרה המחשבה החלק דהיינו כו ' עליו עלה  אשר והשעיר
קצת חיות להם שיהיה אחרא  הסטרא להעמיד כנ"ל פירוש חי יעמד
ויצמיח בעדנו יכפר הטוב  והשם כנ"ל עליו לכפר הב' הסיבה  ועל 

סלה . אמן בימינו  במהרה ישועה  אחרי)קרן פרשת  אלימל נוע)

במי בטובלו בטהרה  בתורה יעסוק

שהתורהכי הרמז ע"ד וכו' טהור יהיה  לא אשר איש בך  יהיה
אבל  יתברך  השם בדרכי ההולך  צדיק איש על מרמזת הקדושה 
שאירע לילה מקרה  כו ' יהיה  כי וזהו מחשבותיו  בכל  טהור אינו  עדיין
שאין  דהיינו  לילה הנקראים  חלילה  וחטאים שפלות של מקראות לו 
ועיניו ושלום . חס  קרי מטומאת נשמר שיהיה  לגמרי טהור גופו
ופיו משמוע ואזניו  ברע ומלראות טובות לא  הסתכלות מלהסתכל 
ויצא שמו . יתברך ויראתו לעבודתו  גבוה צורך  שאינו  דבר מלדבר
חוץ  שיצא  מאחר עצה משיאו הכתוב פירוש למחנה  מחוץ  אל
יאחוז שלא  תחתונות במדרגת עצמו לתקן צריך קדושים  למחנת
עליונים  בסודות העוסקים  האמתים  הקדושים הצדיקים בדרכי
כלל  עון והרהור חטא ונדנוד סיג שום  בלי שלימה ובאהבתם ביראתם
אינם  ואבריו  בקדושה צלולה ואינה  פגומה שמחשבתו  הוא כן ולא
באוצרות ולפשפש לחפש דמלכא  בהיכלא יכנוס ואיך מתוקנים
ושלום  חס ואדרבה העליונים. הקדושים התורה  הסודות הם המלך
להחטיאו בו  ומתאחזים  החיצונים הקליפות הם  בו  פוגעים קנאים
באיזה ואבריו נפשו את לתקן צריך ולכן חלילה. יותר ולהכשילו
עצמו שיסגף דהיינו  העליונה  הקדושה  למחנה  מחוץ שהם ענינים
המביאים  מהדברים עצמו  וישמר ויזהר וישוב  ויתחרט סיגוף באיזה
את להצליל  ולהתחזק להתאמץ ויראה  הנ"ל חטאים לידי אותו
באמת עשויים  הם אם  בהם ולהסתכל במעשיו ולדקדק מחשבותיו
בדרך מעשיו ושיהיה  ופסולת וסיג חמץ תערובות שום בלי שלם בלב 
הקדושה בהתורה עצמו ולדבק ורע  טוב ערבוב שום בלי אמת
לבו יתלהב ואז טבילה שצריך בעת עצמו  לטבול בטהרה  בה ולעסוק
הפסוק כונת וזהו עליונה קדושה  בהירות והתלהבות לדבקות בקרבו 
שהיה הרע התערובות את יפנה  כאשר לומר רוצה ערב לפנות והיה
מים  וגם מיס ' הנקרא הקדושה  להתורה רמז  במים ורחץ  כנ"ל בו
וכבוא ואז  כנ"ל במים  בטובלו  בטהרה בתורה שיעסוק כפשוטו
תוך אל יבא  והתלהבות הבהירות לו כשיבא לומר רוצה השמש 
העליונים  הסודות הם  המחנה  פנימיות אל יבא  אז פירוש המחנה 

תצא)וק"ל. כי  פרשת   אלימל נוע)

עשה במצות שנתעצל מה  לטהר יועיל

מצהוהעברה  כענין המצוות לקיים שיתעצל  הוא עשה  מצות על 
עשה, ולא  שישב מצד המצוה ביטול דהיינו וכיוצא  בפסח
דהיינו והמים  שביכלתו, מה  לקיים ואילך מכאן הזריזות  הוא  ותקנתו 
שגם  שבנשמה  ההוא  הפגם וירחצו  יושפעו  העליונה  הכפרה מימי
לא על  כעברת כך  כל שאינו אלא בנפש  פגם  יעשה  המצוה  ביטול 

במצוה . שנתעצל מה  לטהר  יועיל  מים במקוה  והטהרה  תעשה,
י"א) פרק  האהבה שער  חכמה (ראשית

מ  פרק
המקוה ולאחר   קוד תפלה של הענ גודל יבואר בו

יחוד לש 

גופיקודם  לטהר רוצה הרינו הלשון בזה ואמר למקוה הלך  התפלה
ושכינתי' הוא בריך קודשא יחוד לשם  ונשמתי ורוחי ונפשי

זצוקללה"ה)וגו'. יו אמרי מבעל קדושות (הנהגות 

קדושה : תפלה

של כשנכנס  עשה  מצות לקיים  ומזומן מוכן הריני  זה יאמר למקוה
בני אל  דבר שכתוב כמו תשובה של עשה ומצות וידוי 
בה ' מעל למעול  האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש  ישראל

עשו, אשר חטאתם את והתוודו ההיא  הנפש הלב)ואשמה מעומק (ויאמר

ופשעים  ועונות בחטאים ה' לפניך פשעתי עויתי חטאתי השם אנא 

נכלמתי וגם בושתי מספר פשעי עצמו מנשוא, עוני גדל מאד , הרבה 
ויאמר) חטא מקום באיזה שעה באיזה יום  באיזה חטאתו ובושתי(ויפרש  נכלמתי  הרי

כגר  והריני הזה, כדבר לעשות חוזר אני  אין ולעולם הרעים , ממעשי
ולעונות לחטאים נא  כפר בשם אנא  שנולד , וכקטן שנתגייר
וסלחת ה' שמך למען לפניך  ושפשעתי ושעויתי שחטאתי ולפשעים
לטהר  עליכם יכפר הזה  ביום  כי בתורתיך  ככתוב הוא , רב כי לעוני
לעולם  מלכותו  כבוד  שם ברוך  תטהרו , ה' לפני חטאתיכם מכל  אתכם 
ומי מטהרים אתם מי לפני ישראל  אשריכם עקיבא  רבי אמר ועד ,
טהורים  מים  עליכם וזרקתי שנאמר שבשמים אביכם  אתכם מטהר
אף הטמאים את מטהר מקוה  מה  ה' ישראל מקוה ואומר וטהרתם ,
ארץ  ליבשה אלקים ויקרא  ישראל, את מטהר הוא ברוך  הקדוש 

ימים. קרא המים ולמקוה

מא פרק
תהלי אמירת

עומקאמר, בהיותו  תהלים אמר הקדוש טוב שם שבעל ששמע
ליקוטי )במקוה . ,אהר (בית

הטבילות הטבילות הטבילות הטבילות  מספר מספר מספר מספר 

אינ  אחת מזיק טבילה  ו

זכרונוקבלה  טוב  שם הבעל אפינו ורוח  הקדשים מקודש בידינו 
אחת, פעם עצמו  את וטובל  למקוה כשצריך כי לברכה צדיק

אופן. בשום  לו  יזיק ק"א)לא  ב' ימ ,שלו (משמרת 

מיחוש בית אי אחת טבילה 

שם בשם  הבעל  בשם עלינו, יגן זכותו מטאלנא דוד ר' הקדוש  הרב
שב' אומר ואני מיחוש , בית אין אחת שטבילה איתא טוב

רפואה . הוא  פעמים וג' טוב, הוא  קודש)פעמים  (שפתי

ימעט ולא  הרבה יטבול לא

טבילהאודות יטבול ימעט, ולא הרבה יטבול לא  הטבילות מספר
עליו להשפיע  אחת וטבילה  רעות, הכוחות להעביר אחת
דלתשובה כמבואר תשובה לשם אחת וטבילה  הקדושה , הכוחות
לאיזה שצריך או  וכדומה בבית צרה איזה לו  יש ובאם טבילה , צריכה 
רבי הזידיטשובער בשם  שמובא  כמו  טבילה עוד יטבול  ישועה,

במקוה . לטבול הולך  הי' לילך מקשה לפניו דכשבא
זצוקללה"ה) מפינקא הקדוש רבינו  (מפי 

יו בכל טבילות ש"י

מראהגאון לברכה  צדיק זכרונו  זאנענפעלד חיים יוסף ר' הצדיק
מצאוהו רבות ופעמים  בטבילות מרבה הי' דישראל דארעא
מלצר  זלמן איסר ר' הגאון עליו  וסיפר טבילות , ש "י טובל שהוא
לארץ  הוא  עלה  שכאשר סלוצק, דין בית אב לברכה  צדיק זכרונו 
לברכה צדיק זכרונו חיים יוסף ר' הגאון של  זו בדרכו  ונוכח ישראל,
לתורה מוקדשים עתותיו שכל ירושלים של  רבה  זה, דבר על תמה
ר' כשנעשה  קצר זמן בתוך ואמנם כן, ינהג  ולמה  מה על ולתפלה ,
השאלה את והפנה  לברכה, צדיק זכרונו  הרב של  לידידו זלמן איסר
מהלכה דרכו את לו הוכיח בעצמו , לברכה  צדיק זכרונו להרב
ולא מל ביאה ) איסורי  מהלכות ו' הלכה י"ג  פרק (רמב"ם  מפורשת

עול  ולקבל להתגייר כדי שמל פי על אף הרי מל, לא כאילו  טבל
מנכרי ומה  וחומר קל  והרי בטבילתו, רק נעשה יהודי הרי מצות,
בודאי יותר הגון ליהודי מיהודי הרי הטבילה, שתעשה אפשר ליהודי
של  ערכה  בעיני גדלה מאז סיים , מ זלמן איסר ר' והיה שתעשה,

יום. בכל דישראל )טבילה דארעא (מרא

טהרהלהיות מקוה  בעירם שיהי' היותר, ההשתדלות עוצם  עושים
להיות יכול  חלוש  הוא אפילו אדם שכל  בכדי פושרין של
כבר  הוא  חדש  זה ראה  תאמר ואל בתמידות מקוה מי בטהרה  מוחזק
הצליחו וגם  בזה שהשתדלו קדושות קהלות בכמה  לעולמים הי'
ומצדיקי בהם תלוי הרבים זכות כי חלקם ואשרי טוב פרי ועשו

ועד. לעולם  ככוכבים ט')הרבים פרק הכולל שער העבודה, ושורש (יוד

 יו יו יו יו בכלבכלבכלבכל במקוהבמקוהבמקוהבמקוה טבילהטבילהטבילהטבילה

תשובה  משו לטבול  יו בכל צרי

כשהי'פעם לברכה זכרונו מרן קדושת כבוד לפני בא  אחת
העליון, מגליל  אחד רב ויצילם, צורם  ישמרם בראצפערט 
שאלו שונות, ברדיפות אותו רודפים בעירו  שהחסידים בתערומות
שאינו מפני הרב והשיב אותו , רודפים מה מפני לברכה  זכרונו  מרן 
דשם  החסידים האם מרן, שאלו  במקוה, יום  בכל  לטבול  הולך 
אם  לברכה , זכרונו  מרן לו אמר הן. השיב: לטבול , יום בכל  הולכים
למקוה, יום בכל תורתו כבוד  גם  הולך  אינו  למה עמהם הצדק כן
מרן  לו  השיב  למקוה, יום בכל לילך שצריכים  כתוב היכן הרב שאל
ומנהג  שבקדושה דבר על  ששואל שמי בידינו קבלה לברכה  זכרונו 
ואמר  והוסיף אפיקורסות מדת  זה  הרי דאס" שטייט "ווי ישראל 
יום  דבערב מהרי"ל בשם הכפורים  יום הלכות אברהם  במגן איתא 
ותשובה עשה מצות היא דתשובה כיון במקוה  לטבול  צריך  הכפורים 

אבות במסכת ואיתא  טבילה, ב')צריכה לפני(פרק אחד  יום ושוב
למחר, ימות שמא היום ישוב לברכה זכרונם חכמינו  ואמרו מיתתך
במקוה . לטבול יום בכל וצריך  בתשובה לשוב  צריך יום בכל כן ואם 
מבעלזא) מהרי "ד הקדוש הגאו)

מדינא הוא  יו בכל  טבילה

דבעל בספר כתב, קי"ב סימן ברכות מסכת הגדול זרוע אור
כאילו הוי עבירה שעבר מי דכל  טבילה  צריך  תשובה
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צריך תשובה בעל שכל  ממורי קבלתי וכן מת, בטמא  נטמא
על  סמך  יש ומכאן שם. עיין עשה, על  עבר אפילו  טבילה
הרבים  בעונותינו כי מדינא , גם יום בכל לטבול  למקוה שהולכים
דלא לאו  בכלל  שהוא הרע לשון בדיבור יכשל שלא מי אין
מתוודה הוא הרי שכבו  וטרם וכדומה, כעס  וכן רכיל , תלך 
תשובה, בעל הוא  הרי משינתו ובקומו עוונותיו  על  ומתחרט 
למנהג  הלכה  פי על יסוד ומכאן טבילה , צריך זרוע ולהאור

יום. בכל לטבול  החסידים
מ"ו)  "ק נ"ג  ימ  חיי אורח החדש, הקמח (לקט

בשחרית,יש  יום בכל  לטבול  הנוהגים מעשה אנשי של למנהג סמך 
כאשר  יומא  כל דעבדין מה על  תשובה עושין לילה בכל כי

זרוע  באור כתב  והנה הקדוש, הזוהר מפי קי"ב)נצטווינו  שכל (סימן
הקדוש  בשל "ה ועיין שם, עיין טבילה  צריכין  תשובה (בהלכותבעלי

תשובה .תשובה) בעלי כל  כדין עצמן טובלין  בבוקר לכך  ,
א') חלק ו מהרי "ח, (ליקוטי

יו בכל לטבול עני

לטבול ומשמע צריך  בחול  שאפילו הקדוש  הזוהר מדברי
שורה ישן שאדם  בעת דבלילה  מחמת בצפרא,
צריך בשחר קדישא מאור לקבל רוצה ואם אחרא , סטרא  עליו

שבת. בערב לטבול שצריך כמו  מקודם לטבול 
כ"ה) פרק יעקב, (קהלת

טובי  מעשי בכלל הוא יו בכל למקוה הליכה 

עושה,ארבע  הולך , ואינו  עושה וגו' המדרש  בית בהולכי מדות
בכל  למקוה "הולך טובים במעשים עוסק שהוא מי היינו

וכדומה . חולים  לבקר והולך  עניים עבור מעות לקבץ והולך יום "
מצורע ) פרשת יצחק, (חקל

שמקילי על העול ומרעיש  בקול שואג הוא ברו הקדוש
המקוה בטבילת

עניניוהנני על גדול, בקיצור הראשון מכתבך  על להשיבך
טובה ובשורה סאה, ארבעים במקוה והנפש הגוף טהרת
במקוה, מטבילה אחד  יום תבטל ולא  עצמך  תתחזק אשר לי היא 
תצפון  אמרי כל את אם טובים  ושנים ימים והארכת לך  ייטב ואז
חכמת וראשית וכו ', ההצלחה במתי על  מעלה  מעלה  ותעלה אתך 
טבילה ידי על והיא  ונקי טהור להיות הקודמת, ה ' ויראת התורה
הקדושים  בספרים דבריו והובא  חדש  בזוהר עיין סאה, מ' במקוה 

במשנה  עלינו, יגן זכותו טוב שם  הבעל תלמידי השנה ספרי (ראש 

ע"א) ט"ז ידים דף בנטילת מבזים שהם  על המים , על  נידונין ובחג 
נידונין  כן ועל מים, שהם ובטהרות במקואות מזלזלים שהם ועל 

ב השנה  כל עצמם את טבלו שלא האנשים  המים  מים ,על מקוה
המים על ה' קול  כתב אחד ג)ובספר כט, ברוך(תהלים שהקדוש

אדם  בני שמקילין  המים  על העולם ומרעיש  בקול  שואג הוא
המקוה . לעול)בטבילת מאיר מאמר , תהלי על  אבר)

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ


