
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

מכשולי המקואות
בארץ ישראל

מהרב רבי נחום רוזנברג

ְזּכּו  ְך ּתִ ּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכּ הּו, ּתִ ַתח ֵאִלּיָ ָכל יֹום ּפָ דּו ּבְ ִלּמְ
דֹוׁש ל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ְלַסּיֵ

ְלַבד ה ּבִ ַדּקָ ּבְ
לּות  ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ּבְ "י קֹוֵבַע: ּבְ ּבִ ָהַרׁשְ

ַרֲחִמים ּבְ
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שליט"א הרב .... לי אמר זה אחר חדשים
המי  ולא הצינור לא החליפו שלא 
לבית חדש  אגף בנו ושם גשמים,
ואת הגג את כשיתקנו  לי  ואמרו המדרש,
מעולם אותי קראו ולא לי, יקראו הצינור 

הענין . תקנו ונגמר טרם היום ועד
עוברותהמקוה  שנה שבכל  אומרת, זאת !

הנ"ל , במקוה משפחות אלפים עשרות
עונה ואין קול אין פה, פוצה !!!ואין

בית ברמת שראיתי לכם אספר כן כמו
שבור שלו החיצוני  שהקיר מקוה שמש
[מטעמים המקוה פוסל בוודאי וזה
הרב  הוא מי  ובררתי הלכתי  ידועים ],
שמו, את לי נתנו המקוה, את שהכשיר
על  בפניו ולהתריע  עמו לשוחח  והלכתי
אינו  שכלל והתרשמתי  המחדלים, כל 
על  המקוואות ובהלכות בענייני  שולט 
הרב  שהוא התברר ולתדהמתי בוריין,
בית רמת של  המקוואות כל של  המכשיר 

- הרבשמש . שגה"צ מזמן כבר ושמעתי 
ללכ ומצווה אומר  שליט"א ת גולדשטיין

רבי הרב של  בהכשר  למקוה ב' לרמה
שבניתי שליט"א רוזנבערגער יהושע
אז  בראנסדורפער, מאיר רבי עם ביחד
את  שמגלים ה ' יראי רבנים  כבר  שיש ב"ה

זה  על  מאוד ושמחתי .האמת

ורבותי  ב"המורי  ותיקנתי בניתי אני  !
ואני  העולם בכל מקוואות מ-300 יותר 
להגיד  רוצה אני בחינם , הכל  את עושה 
לא אם מקוה בשום  תשתמשו שלא לכם
רבי  הגה"צ שלי  הרבי כמו שמומחה

מח "ס שליט"א פוזן עלמאיר מאיר  אור
חלקים  ג' יבדוק מקוואות ספר, מקרית ,

כשר שהמקוה לעשותויכתוב [וצריך - !
לעלות יוכל שהבודק הבנין בתוך סולם

האמיתיים להגג]. שמים היראי הרבנים
שאיש בלי  הכשר  לתת בכלל  מפחדים
המקוה. את ויבדוק יראה טכנאי מקצועי
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הנותן  גדול  בגאון מדובר  אם ואפילו
כשר, שהמקוה אומר לא כלל  זה הכשר,
צריך כשר , מקוה לעשות בכדי כי 
את  גם  שיודע גדול טכנאי גם להיות
איך המעשי הנסיון נדרש  וגם ההלכות,

מקוה, הכשרלבנות כתב זה על ויש
מקוואות, לבנות שיודע רב על  מיוחד 
שנה  40 במאנסי  כי מזמן  כבר וידוע

פסולה  היתה הגדולה יש המקוה וכן ,
ששמו הברית בארצות גדול  אברהם רב

ביק  העשיל מקוואותיהושע  שבנה ,
לשמאלו, ימינו בין יודע ואינו בעולם,
מכ "ק  הקלטה וגם מכך, הקלטות ויש
הרבה ועוד מקאשוי, האדמו"ר מרן
זה, על הודה וגם בכתב, עדויות
תיכף  שיפסיק מקאשוי להאדמו"ר ואמר
שמע  ולא מקוואות , בניית עם ומיד 

בדרכו  והמשיך  אמר, לבד שהוא מה
לדעת רוצים הנכם  אם לכן הפסולה.
להתקשר נא כשר, מקוה איזה באמת
הברית ארצות רוזנבערג נחום אלי :

1-917-562-2201

חיי  מהחפ מקוה בעני נורא מעשה
מעלה  של די בבית  אותי ישאלו  זצ "ל
פסולה? מקוה יש זו שבעיירה ידעת הא

:!כ אשיב

המקוה נפסלה מראדין הרחק  לא בעיירה
היההמקומ לא במקום אחד ולאף ית,

החליט ואז המקוה, את לתקן  איכפת
וכשהגיע  עיר, לאותו לנסוע חיים החפץ
דרשה לומר  מבקש שהוא הודיע  לשם 
ששמעו  העיירה בני הכנסת, בבית
כולם סגרו לדרוש, עומד חיים שהחפץ
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פתח ואז הכנסת , לבית ובאו החנויות  את
רבותי  ואמר : חיים כשאגיע החפץ !

שמך  מה אותי ישאלו העליון ?לעולם
האם אותי ישאלו מאיר , ישראל אשיב

פסולה מקוה יש זו שבעיירה ?ידעת
ומה אותי  ישאלו בודאי ואז כן, אשיב

והזהרתי עשית לעיירה שנסעתי אשיב, ,?
לשמוע  רצו ולא  המקום, תושבי את
לי  שתמסרו מכם מבקש אני ולכן בקולי,
אני  לכן אתכם. הזהרתי  שאני  בכתב
במקוה תשתמשו שלא אתכם  מזהיר
את שתקנו בבירור שתדעו עד  הזאת

המקוה.

לעלמא  הּק דוֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם  הבּ על ירידת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְסוֹ ד 
ב"הדּ ין  זּ ה על אר"ץ,זע"ם ורמז ּת צעד " ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ּת ב וֹ ת: קואוֹ ת.מ רוּ ביןע ביחהז ראׁש י  ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מע  זי"ע דה טב  העל
'חיטה  ש "מקוה" רקיע מתיבא 
עמד ל הע הת  יסדי  ה וע 'ירב

עליה

ׁש ם בּ על י שׂ ראל  הרבּ י ׁש ּת למידי ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י 
בּ יחד  י וֹ ׁש בים היוּ  לברכה זכר וֹ נוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִטוֹ ב
ׁש ראׁש  העּק רי  הדּ בר  איזהוּ  ֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתווכּ חים
יׁש  - עליו. להׁש גּ יח  צרי ה דּ וֹ ר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מנהיג 
על  להׁש גּ יח  הוּ א ׁש העּק ר אמרוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם
וכן  ׁש מים, ירא הׁש וֹ "ב ׁש יּ היה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהזּ ביחה 
חס  כּ י  לזה הׁש ייכים ענינים  ׁש אר  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
את מטמטמים  אס וּ רים מאכלוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוׁש ל וֹ ם
כּ י  העּק ר  הוּ א ערוּ בין ׁש אמרוּ  ויׁש  - ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב .

             
    

    

           
             

         

               
             
               
            
                
            
              
               
                


