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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מקוה ישראל ה'
 על חיוב ושמירת
תורת המקוואות

חלק ד'

ו' פרק

.הצור לעת  במקוה לטבול  הנחיצות גודל א.
.מקו באותו מקוה לו  באי להתנהג היא ב.

בבוקר. הטבילה עד  הזמ כל  לנהוג היא ג.

העונה אחר טבילה 

עזרא א ) בטבילת ליזהר נתפשט  פ"ח )כבר סימן החיים  אור וכמו(עיין
מעלות בו שיש הזה  בזמן גם בו  ליזהר וספרים  פוסקים שהזהירו 
ועוד  להזהיר,  ושנותיו  ימיו ומאריכין והנפש הגוף לטהרת עצומות
בבוקר  לקום  ומדקדקין בביאורים. הבאתיו  עצומה  תועלת בו יש
אחר  בזמנו שמע  וקריאת  התורה  ברכת לברך  בידו  שיעלה  באופן
ודוחק באונס  אף מאד הזהיר הקדוש טוב שם ובעל במקוה . הטבילה
החתן  שאין וכיון המקוה לו  יזיק ולא  אחת פעם פנים כל  על לטבול

לטבילה פנאי לו שיהי' באופן לווייתו בר את יזמין מביתו יחידי יוצא 
קודם  שמע  את לקרות אדיעבד  לסמוך  יצטרך  ולא  שמע וקריאת
כמבואר  זו טבילה לטבול נזהרין קודש  בשבת וגם  מקוה . טהרת
כן  והעושה יום בכל חמה  מקוה לתקן צבור כל על ומצוה בפוסקים .

ימים  .אמאריך

ושלום ב ) חס  אם במקוה  לטבול מאד ולהזהר לדקדק יש  כן כמו 
כח למחות מועיל  שזה  ליצלן רחמנא  לילה  במקרה נכשל
השנה ימות בכל וטובלין  ההוא. ביום  מיד  טובל אם הנולד  הטומאה

חיבור להעתיקא . מצרי עזרא טבילת  בעני בספרי שנאמרו עניני כל
הדברי היכ עד  להראות פרקי ראשי רק העתקנו לא  כ על עצמו  בפני
דקדקו כלל החסידי לכת  השתייכו שלא הקדמוני הגאוני ושג  מגיעי

הטבילה .  ע מקובלת  יותר  התפלה  עלמא ושלכולא כמה. ועד בכ

עצומה .ובטר תועלת בו יש דעוד  בפני שכתוב מה אבאר הדברי הצעת
אפילו לבטלה זרע  עו חומר  בגודל וספרי הסופרי האריכו  כבר הנה 
כח הנות דבר  ואי ובתחתוני בעליוני שפוג ושלו חס במקרה
אמרו וכבר תליא . בהא  ובבא בזה  ומזלו האד חיות  ושכל כזה לחיצוני
בזה  הדיבור הרחבנו אחר ובמקו – במז"ל  תלוי הכל  – הרשימות  דורשי
במקוה  טבילה כי הספרי כתבו מאשר  מעייני לכל  ידוע זאת ג קצת.
ומכל  , להארי ואי , העו לניקוי  מוכרח והוא הימנו למעלה אי הפג ביו
זו בטבילה  דהרגיל מעיד החוש איברא  יב**. אות  לקמ קצת כתבתי מקו
נזהרי  אי לעול נזהרי  האינ אבל לילה  מקרה לצורה ג לעול בו נזהר
החסידי אצל  המנהג נתפשט וכבר  הנ"ל ספרי שהביאו כפי גרעו והוא
 ובסמו .שלו משמרת  בש בסמו כמ"ש .יו בכל  לטבול מעשה  ואנשי
יו תענית  במקו עומד דטבילה זכי"ע  הקדוש טוב ש בעל בש הבאתי
דהמשמש פ"ח  סימ ומ"ב במ"א וכ פ"ג  ברכות בש"ס ועיי .ש  עיי אחד.
נוהגי היו  קדושי דישראל בדחז "ל ומצינו מחויב , יותר חולי, אפילו מטתו 

בתדב "א כדאי' תורה ,  מת לפני  עוד  מאליה זו .(פ "ז)בטבילה

התפלה .ודע לפני בבוקר לטבול זה מנהג שהפיצו ה ה שהחסידי דאע "ג
ומקובל  ,תלמידיה אצל  אשכנזי מגדולי הרבה והנהיגו נהגו   כ מקו מכל 

ממאד הגה "צ נכדי זצ"ל)אצל  ברא שיק (מהר"ש  "למהר מובהק תלמיד שהי'
שנזהרי מפני מה ואחד  החסידי אוהב  דברי ג' דמפני לו  שאמר זצ"ל

שמואל ובתולדות  עזרא, כחסידי(אונסדאר )בטבילת להתנהג יש דברי דב'
.יו בכל  וטבילה בתפלה, התלהבות  היינו – ומי אש –

הטבילה:  בעני – בקדמוני

ה בכ"מא ) שמע)(סו קריאת שלא' מפני מעצמה  נתבטלה  אלא בטלוה שלא 
מגדי בפרי ע "ז  וכתב בה. לעמוד  הצבור ברוב  כח א')הי' א"א דמי(פ "ח
ש ולהל ברכה . עליו  תבוא ולטבול לנהוג ג ')שירצה מש "ז  דמי(ש"ג 

מצוה . טבילת אצלו  חשיב תמיד  שטובל

זו,ב ) טבילה ביטל לא  דמעול עצמו  על באגרת  "הרמב העיד כבר
הדעת במימי  כטובל במקוה הטובל כב.)וכל  ברכות .(תר "י

לגביג ) אלא  לטבילותא בטלוהו אמרי' דלא ז"ל גאו האי רבינו כתב
שירחצו עד   מתפללי אי לתפלה אבל  שמע  .(ש)קריאת

קביד) בט' רחיצה אלא  דוקא  טבילה  ולאו כתב ז "ל " והרי(ש  "רי).

הכלה ) לדברי הטבילה ע מקובלת יותר הרב"י )התפלה  בש  ש).

ברכה .ו) עליו תבוא  דהמחמיר כתב רמ"א סימ סו בטור

ק "פ)בחינוז) מדה (מצוה  היו ג לקריו  המטהר נפש בעל אמנ כתב:
עליו ותבוא בה יחזו טובה ורוב טוב דר יודע לו, היא ומשובחת טובה 

ברכה .

כב.)במאיריח ) וכל (ברכות גדולה קדושה זו  טבילה  מקו מכל כתב:
ברכה . עליו תבוא  בה המחמיר

הד ')בירושלמיט) פ "ג  בטובה .(ברכות ימי  יארי בה המחמיר דכל  אמרו :

השמיי) מ ותשובות ה')בשאלות   זו(סימ ד' את ועבדת לשונו : וזה
וכו ' הגלות  אריכות גור זה ודבר וכו' קרב מקריב טמא אפשר תפלה,
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יטהרו א א אפשר, אי יחד ישראל  כל ולטהר הפרגוד  מאחורי שמענו
הגואל . ביאת ימהרו מקו בכל ציבור  שליחי

הרא"ה יא) הנשי)כתב בית  לשער נצטוה (בהקדמה  הנביאי כל  אדו ואדונינו  :
אמרו ז"ל רבותינו בטבילה , להטהר לגדולה נצטווינו  אנו  וג בפרישתו,

עכ"ל . וכו ' במדות  לאחוז  בטבילות הרבו 

של יא*)  עני הוא קרי בעל טבילת  דעני ז "ל, לרש"י הפרדס בספר
חצ "ר   סימ תשובה  שער הגאוני בתשובת  וכ"ה .גוי בפני  הש קידוש

נ"ה .  סימ ח"ג  בכ "י כמבואר

טבילתיב) בעני מאד עד   נפלאי דברי השמי מ ותשובות בשאלות
 בסמו הבאתיו – הקב"ה מפי ש.עזרא עיי ט"ו* קט אות

ס')הכוזרייב*) סימ כתב כל (מאמר שינוי בנפשו  ירגיש נפש בעל  שהוא דמי 
דקי דברי במגע שמפסידי ניסה  וכבר לקריו, רח שלא עוד

ויינות בדע"ת)כפניני .(מובא

בעיניג)  קבי תשעה  מקו דמכל ידי במסכת  הר"ש בשו "מדעת (מובא

קכ"ג) )ח"א

טבילה : בעני באחרוני יד)

א"ר, בש ד' אות  ברורה  בתקנה במשנה  נוהגי מעשה אנשי  מקו ומכל 
ברכה . עליו תבוא  דהמחמיר מגדי פרי בש לעיל ועמ"ש  זו .

השלח ב')בערו ביטלוהו(פ"ח החכמי שלא נראה " הרמב ומדברי :
מצינו  ולכ וכו ', זו בתקנה לעמוד יכלו  שלא מפני נבטלה מאליה אלא 
יש עכשיו וג נבטלה, לא שעדיי לפי זו בתקנה שנהגו  במשניות

עכ"ל . וכו '  לקירויי לטבול ששומרי מהדרי

השדה  פרי ותשובות ב')בשאלות סימ מהדרי(ח "ד  יש הזה  דבזמ
עכ"ל . וכו '  לקירויי לטבול ששומרי

השדה פרי ותשובות  ב')בשאלות  סימ לא(ח "ד מקואות  דשכיחי הזה דבזמ
יותר  הוא   כ ועל  זו בתקנה לעמוד  אפשר שאי  הכ "מ מ"ש לומר  שיי

.הקדמוני מבימי עחובה ומשוכלל בנוי הטבילה  שבית  הזה  בזמ וכ"ש  המו"ל : (אמר

הכנסת) שבבית בני באותו כשהוא ובפרט המצטר .כל

תורה  דאסור בדעת כתב סימ ראש בשמי ותשובות שאלות בש
ותשובות בשאלות זה  על  שכתוב מה  ועיי טבל. שלא  זמ כל  בתפלי

ה'.  סימ מרדכי פרשת

ותשובות למיבשאלות התרה מהני אי ד קכ"ג  סימ ח "א מהד "ג שו "מ
.ש בפרהש"ד וכ לתפלה  לטבול שקיבל 

לאברה חסד ותשובות שאלות יד ודעת ותשובות ושאלות י',  סימ
כלל  בת "ח ועיי טב "ע . ה' בש"מ וכ"ה התרה דמהני  קכ"ט, ח"א יצחק

פ "ב . ס"ק ג '

חיי מהראוי(סופר)בתורת אי  בחמי טבילה דיש דהאידנא  פ"ח   סימ
צינה . משו בה שהקילו  מוכח  דמגמרא  זו  בטבילה  לזלזל 

יצחק עי ותשובות  ב')בשאלות סימ החיי זה ,(אור  על  התרה  מהני דלא 
ושנותיו ימיו  –  מאריכי בה דהמחמיר ובירושלמי בגמרא  דמבואר  דכיו

חז"ל . בברכת  רוצה דודאי של בלבב זה על להתחרט  מצי לא 

שו"מ ותשובות לטובל בשאלות מעשה ואנשי חסידי עלמא דנהגו הנ"ל 
לטבילותא בטלו  דלא ש כתב  ועוד  התרה , לו  ואי נדר כמו והוי לתפלה 

לתפלה . ולא  לתורה רק

חי' נפש ותשובות מ ')בשאלות סימ  החיי לסגור (אור  רשות להקהל דאי
ומונעי נקי אי יעשה שלא הכוונה  א אפי ' – לאנשי המקוה את 
מצוה . מלעשות רבי כמבטל דינו המבטל  וכל  – למקוה מליל הנשי

 החיי בכשאי הוא  יפה  מנהג לטבול דהנוהגי פ "א אות  ע"ו  סימ
ובטהרה  בקדושה למעלה ותוכתת תפלת שתעלה כדי הימנו למעלה

עכ"ל . טוב , ברכת תבא ועליה

עוד   ועייהחיי אור מהד"ק  ביהודה נודע  ותשובות  בשאלות נפלא  דבר
קרי, מטבילת יבטל שלא טוב ומה וכתב: לאחד, תשובה שמסדר ל"ב 
כ"ז ,  סימ ח"ב  יור"ד על צבי תפארת ותשובות ובשאלות  .ש עיי

. בסמו – קודש בשבת טבילה  בדי הבאתיו 

זצוק"ל מקאמארנא להגה"ק  החיי קע"ז)ובאוצר מצוה  מצורע וזה (פרשת
עשה  מצות מקיי הזה בזמ א מטומאתו במקוה  הטובל וכל לשונו:

. החינו בעל  הקדוש רבינו כדברי  מזדככת ונפשו מצות מרמ"ח 

ישראל  א')ובסגולות אות ט' ברי "א,(מערכת  בעמה"ח   ליפשי מהר"ש להגאו

דבר  בו ישלוט  שלא  מובטח יהי ' עזרא בטבילת והזהיר לשונו : וזה
אריכות וכל מעליו, נמתקי הדיני וכל תחתיו  יפלו  שונאיו  וכל ,כישו
שבטלו ידי על היא הזה בדור ישראל על הבאות  הצרות וכל  הגלות

עכ"ל . עזרא, טבילת 

להיאמר   נית שכתבווהאמת דלהל הקדמוני בדברי היטב  דהמעיי
מינה  שמע בו  להרגיל הכפורי יו בעצ אפילו  זו טבילה  להתיר
ש האחרוני מהכרעת ללמוד יש  וכ הוא . פשוט דבר  לאו דבעיניה
בשבת להמקילי יד  לתת שהתאמצו האחרוני מאורי מד'  וג להקל.

. כדבסמו

משה דבר ותשובות ס "ד)בשאלות  סימ)באמר חז"ל רמזו  לזה (מד"רוז"ל:

פ "א ) כמאמרויקרא הימנו  טובה  נבילה  דעת דעת  בו שאי חכ תלמיד
ח תלמיד כל  אמר ולזה – טהרות סדר זה – דעת דעתז "ל  בו  שאי כ

טהור  שאיננו אחר הימנו טובה נבילה במקוה טהרה  לו  שאי לומר  רצה 
עכ"ל . מגופו, שיוצא  מפני הטומאות מכל חמור שהוא  קרי מטומאת

יושר  אמרי ותשובות א')בשאלות אות ר"א  סימ ישנה (ח "ב מקוה  לסתור   דאי
מילתא לאו במקוה  הרגילי אנשי דביטול  חדשה  במקומה לבנות

.ש עיי הוא, דוטרתא

מט"א על החת "סבקצה"ג   מר דלדעת תקפ "ה לסימ והשמטות תיקוני
דינו יחיד כל הזה בזמ יטבול, פני כל על ציבור ששליח הקפידא  לאור 

."כש

הזה: מקואותובזמ דשכיח הזה  דבזמ הנ"ל פרהש"ד ותשובות  בשאלות 
יותר  לעיל)חובה חיי(הבאתיו בתורת  ובפרט(סופר). לשונו: וזה פ"ח סימ

זו, בטבילה  לזלזל מהראוי אי כרח על  בחמי טבילה שיש באידנא 
דלתפלה  עוד  ולא הזה , בזמ משא"כ צינה  משו שהקילו  מוכח דבגמרא 

ובשו"מ עומדת, במקומה התקנה  שעדיי מחמירי קנ "ד)הרבה  ח "א (מהד "ג

ידי מתוספתא והוכיח חובה  עליה וקבלו  רשות ערבית כחפלת  דהוי
הוא. דחובה ב' פרק

צדיקי:טו ) של שבקדושה מספר דבר יאמר  שלא  ולזהר  לטבול מצוה 
האריז "ל  מר פסק כ גדול , ודוחק מאונס לא א עליו טומאתו  בעוד 
אחד. פע בהכרח  שיטבול  ודוחק באונס  א מאד הזהיר טוב  ש הבעל  ומר וז"ל:  הש טהרת  (בספר

שלו משמרת  בספר בידינו(קיידאנוב)וכתב וקבלה  לשונו: וזה ב ' סימ
למקוה   כשצרי כי זצ"ל טוב ש הבעל אפינו  רוח הקדשי מקודש

.ש עיי ,אופ בשו לו  יזיק לא עצמו את  וטובל

 לוועיי אפשר  שאי  שכתב אמור  פרשת התורה על  ושמש מאור בספר
הוא  וא וכו' עזרא בטבילת  נזהר א אלא ה ' יראת תכלית שישיג לאד
לגופי להגיע  אופ בשו אפשר אי זו בטבילה  נזהר ואינו ומתפלל לומד
לבא יוכל טהור  בלתי והוא קבלה  ספרי לומד  הוא וא ומצות תורה 
יקר  ה' דבר שהיה  הקודמי ובזמני אפיקורסות לידי זה ידי על חלילה
שהיה  מחמת היה זאת כלל הרוממות מיראת יודעי היו ולא הה בימי
אז  שהיו שמו  ימח צבי שבתי והכת זו בטבילה נזהרו ולא  תורה לומדי

נעשו  מזה  הה בימיהגו בטומאת קבלה ספרי שלמדו אפיקורסי
ש הבעל לעול הגדולי המאורות שני  שבאו עד  שמ העול והיה
פתחו וה ,מרומי בגנזי נשמת אלימל ר' הרב ואדמו"ר הקדוש טוב
עד תורה הרהור שו  אד יהרהר שלא בו יבואו   צדיקי לה ' שער

לקריו עצמו רוב שיטבול שאי מפני אלא  בטלוהו  לא  הגמרא  שחכמי
התורה  גופי להשיג הרוצי האנשי אות אבל בה  לעמוד יכולי הציבור

.ש עיי עכ"ל זו בטבילה מאוד נזהר להיות  צריכי ומצות 

תורה ליקוטי תחת)בספר ד"ה תבא , המונע (פרשת  להסיר  דברי מג' דאחד
י"ב .  סימ סו בקצה "ש מובא .ש עיי המקוה , הוא בתפלה

לחיי אורח  צפור)בספר כל  עה "כ ראה  מהר"י(פרשת  כאדמו "ר בש לשונו: וזה
בעבודת ליכנס הרוצה האד כי לעד עומדת טהורה  ד' יראת זצל"ה 
בעת לעבור בלי  עזרא  טבילות לשמור  צרי לאמתו  יר"ש ולהיות השי"ת
לטבילת שבטלו  הג עצמו . לטבול האד צרי לתפלה וביותר . הצור
שלא זאת  לשמור הירא האד וצרי בטלו  לא לתפלה  מקו מכל עזרא

עכ"ל . ע"ז... חלילה לעבור

חכמה  א')בראשית פרק  אהבה הטבילה (שער לעשות והזהיר לשונו : וזה
רע . דבר ידע  לא מצוה שומר כי מזיק שו ישיגהו לא בודאי בזמנה

האב כ"ט)ברחמי במקוה (אות  לטבול  להתעצל ושלא  עת  בכל  טהור  להיות  ,
הכוונה . אחר הול הכל כי רצוי' בכוונה

באב. ותשעה  הכיפורים יום הכיפוריםלבד יום  בענין שכתבתי מה עיין (אולם 

באורך) הקדום  לאות  .בבביאורים 
אשתוג) על שבא לו [שחלם רע חלום  על דאפילו בספרים נמצא

מאד  יזהר ושלום חס  במקרה  נכשל  לא אפילו אחרת] שכן וכל

השמיטו*) מ ותשובות ה')בשאלות  סימ)השמי מ נפלאה תשובה  יש
הדברי א ב ' פע שאל התשובה ואחר זו , טבילה ומעלות בנחיצות
יש הטבילה  בעני גדול  ומוסר ולימוד . ה והשיבו  הקב "ה  מפי יצאו 
השאלה  ע תשובה כל להעתיק אמרתי ע "כ כמעט , תיבה  מכל  ללמוד

גבוה . מעל  גבוה הטבילה שמעלת מעיי כל ילמוד  ומש

לטבילותאוזה בטלוה דאמרי'  קריי בעלי  טבילת  על השאלה : לשו
אבל  תורה  ולדברי שמע לקריאת  דהנ"מ הגאוני וכתבו  בתירא , ב כר"י 
לתפלה  דאפילו ואומרי מקילי ויש ,קבי ט ' או טבילה  צרי לתפלה 
ברחיצה  דאסור הכפורי יו בפרק דאמר  הירושלמי על  וסומכי בטלוה
במקו ומשני שיתפלל  קוד לרחו צרי שהרי מבעי בתש"ה אסור
יש א שאלתי  זה  ועל תקנה, קוד תפתר נמי אי לטבול שלא שנהגו

עזרא  תקנת  כי ולומר  הירושלמי על המקומותלסמו בכל נתקבלה לא
טבילה  בלא להתפלל מותר נהגו  שלא ובמקו נהגו, שנהגו ובמקו
 שצרי ואומרי שמחמירי הגאוני כדברי הלכה  וא ,קבי ט ' ובלא

לתפלה .  קבי ט ' או טבילה

והתשובה :

קרב.והשיבו  ומקריב טמא ואפשר תפלה, זו אלהיכ ד' את ועבדת
היוצאה  לטומאה  מאונס היוצאה טומאה דומה אינו  טומאות שאר וא"ת 
ועזרא מגופו, היוצאה לטומאה  מחו הבאה טומאה  דומה  אינו מדעת ,
עמה חיה  אילו  דע  הירושלמי  ועל , ותיק ראה הקודש ברוח  כשתיק
נשנית עזרא תקנת  קוד ואמר בו  חזר הרי ועוד ,ידיה מצאו לא בב"ה
כתיקונה  ישראל תפלת היתה א כי  הגלות אור גור זה  ודבר זו, משנה
ות "ת ומע "ט הגלות  סבלות א רבי ימי זה תפלת נשמע  כבר היה
כל  ולטהר הפרגוד  מאחורי שמענו  השיבו  ואח"ז  לישראל. העומדי ה
 אלי אבא  מקו בכל  ציבור שליחי  טהרו א א אפשר אי יחד ישראל

אלה  כל  ראותי אחרי  ,כסליושאלתיוברכתי י"ט  ג' לפיליל בא  א
לאו  וא ה' והגבור מאת הגדול  האל עליו מל אנא שאלתי היתה וכ ,

וצוה  עמנו  וחסדי  ברית שמור לאוהביו . והחסד הברית שומר והנורא
 למלאכי חלו שאלת תשובת על הממוני הקדושי למלאכי
שאשאל  מה על להשיבני חלו שאלת תשובת על  הממוני הקדושי
ומבואר  ברור אופניו על דיבור דבר ונכונה אמתית  תשובה כבוד לפני
א קרי, בעל טבילת  בעני שאלתי  אשר ספק  שו בלי  ובהלכה בפ'
ר' לחתני לגלות וטוב  תועלת  בה יש וא הקודש מרוח  הדברי נאצלו
אחרת מרוח לפי באו  א או   האר לחכמי להודיע  עליו  ולצוות  יוס

.ולהעלימ להסתיר לי וטוב תועלת בה ואי

ה '. דבר  היה באמת והיווהשיבו,  אמר  יומי עתיק  עתיקי והדברי
יעשו אשר והאיש השיבו  זה  אחר הבוקר, אור עד וחכינו בשורה יו
והנה  ההוא, האיש ומת ש לשרת העומד הכה אל שמוע  לבלתי בזדו

. תל אשר בכל ושמרתי עמ אנכי

מאוד נורא דבר אעתיק האריז"לעוד פ"ג)מכתב השבת שער דהנזהר (בפע"ח
מטבילה נעשה  מקוה  י 'בטבילת  – אחד טבל להיות להקב"ה  שמתחבר 

נעשה אז  מצוה בטבילת  נזהר אינו וא חלקו  ואשרי י 'כביכול חסבטל
שמצא ע "ט  סימ פט"ב  בבי"צ וע"ע ושלו חס  בנטיעות   שמקצ ושלו

הגאוני ותשובות גאו)בשאלות לר "ה חצ"ר סימ דהישמעאלי(שע "ת כיו
בזה . ליזהר לישראל  ג לכ בזה נזהרי

רבטו**) ומעשה  אמונה  דר נ"ב)בספר אחת(ד פע ג לשונו: וזה
זצוק "ל)אמר מברעסלוב "מהר הקדוש  באותו(רבינו לטבול מאד  ליזהר  שצריכי

כל  על בבוקר לטבל יוכל לא  א ואפי' טהור בלתי האד שיהי'  היו
לטבול  מאד ליזהר  צריכי כי ערב לפנות אפילו היו באותו יטבול פני

מאד הזהיר בל"ז  ג דוקא... היו מקוהבאותו בטבילת  רגיל (גלהיות 

(וכיוצאבסת  דניס ביומי  כגו תחינה   בה אומרי שאי שבימי ואמר 
עכ"ל . מקוה , בטבילת ביותר רגיל להיות צריכי ערו בשולח המובאי

אהרבספר ואמר(קארלי)בית :זצוק "ל)בליקוטי מקרלי מהרר"א  ששמע (הרה "ק 
בזע .אר תצעד בזע הפסוק פי' וזכי"ע  זצוק"ל טוב  ש הבעל בש

מקואות ר "ת – עירובי – ותתייסד זביחה תצעד אלו  דברי ידי שעל
.האר

במקו אבל ,לאר  בחו נבואה שאי פי על א בספרי דאי' אמר עוד
להיות. יוכל מי

מזה  חיות  ומקבל ונהנה במקוה בטהרתו  באמת שמאמי שמי אמר  עוד
הטבילה  זה כל ע לו  מזיקי המי ורחיצת חלש שהוא  א הוא בטוח

.ש עיי כלל, לו תזיק לא 
ליזהר בסידור  הלב  טהרת העיקר וג לשונו: וזה בהקדמה שמח לב

ושמעתי וכו '. במקוה נזהר חכ התלמיד להיות  הוא לשמה ללמוד
זלה"ה מבעלז  הרה"ק זכי "ע)ממו"ח מבעלזא שלו השר  הגמ'(הוא מסיי שלכ

דטב"ע)בברכות חכ(בסוגיא  התלמיד שדר ימי מארי בה  הנזהר כל 
איתא  ולכ לו. יזיק למקוה  יל שא אומר ולכ ,ר מיזוג לו  שיש

חלילהבגמרא היזק מבלי  ימי בהמארי הנזהר ש.כל  עכ"ל ,
החייבנימוקי זצ"ל)אור אלעזר  מנחת  חסידי(לבעל מנהג דיפה פ "ח סימ

ולכ עזרא בטבילת  ליזהר דרכ שנתפשט  מעשה  מהואנשי  נכו
יעמוד לא תפלה הבעל  פני כל שעל  מקו בכל   העמודשנזהרי לפני 

ושלו חיי בספרו  לעיי ש וציי במקוה. בבוקר מקוד הי ' לא  א
במקוה , לטבול יהודית דת דהוא מקור  שמביא  אלעזר ומנחת התורה על 

.ש עיי
דרבה ובספר  הבוש)הכנה  ערוגת  באזהרה (לבעל מזהיר י"א: אות טו"ב ד

בסופו  האחרו יהושע  עמק  עוד  ועיי עזרא , בטבילת ליזהר אזהרה אחר
זה .  בעני

מרדכיובספר כה.)מאמר  מנאדבורנא(ד מהר"מ המפורס להקדוש
בתורה  אסור קרי בעל ואמר הקדוש רבינו  דבר אחת  שפע זצוק "ל
הי' ערו  שולח בעלי  להיתר  כתיב ערו דבשלח פי על א ותפלה
הלימוד  יאסרו וא מלטבול  חלוש הדור  שיהי' והבינו  הקודש רוח בעלי
אסור  קרי  שבעל הוא  שאמת דעו אבל בה. תהא מה תורה והתפלה

עכ"ל . ותפלה , בתורה
מיבשל"ה  לו  מסייעי לטהר הבא אומר  ואני לשונו: וזה טהרה אות

טהרה , לו להזמי לו  יסייע הקב"ה בודאי בטהרה לעשות  מוסכ שעושה
.ש עיי

הקדוש תעלומהבספר טו.)מגיד יותר (ברכות דטבילה  יששכר בני לבעל
במשנ"ח וע "ע  המזבח . על  מקרב ראשו)חשובה  יו לשונו:(שארית וזה 

עיכוב  לו  יהי ' שלא וכדי וכו ' להשיגה תהי ' בתורה  עסקו כוונת ועיקר
ידי על טהור להיות  לעול עצמו  ימנע ולא לעול יעצב  לא להשיגה 

עכ"ל . העיקר, זהו כי טבילה
דהקדושב. הקודש רוח בשער האריז"ל בש מביא זכי "ע ושלו מהר"ח 

ז"ל מורי א"ל לשונו : וזה קרי" טומאת  ובעני" ד"ה האריז"ל)ד' כל (הוא כי
שהוא אלא  טבל א א במצחו וניכרת  הטומאה אותה מתגלה היו אותו

ש נגלה הוא טבל לא  א אבל מועט דבר עכ"ל .גלוי טבל  שלא כ"ז תמיד
דמסורת ק "ד אות ז ' סימ שמיר  צפור קונטרס  הקודש בעבודת  והחיד"א
של  המזיק נמחה כראוי ומתודה דוקא ההוא ביו וטובל קרי שהרואה  היא

החיי בכ זה  על וכתב עכ"ל . כ"א )קרי אות לטבול (ע"ו ד' יראי נוהגי כ ועל
המזיק  למחות כדי  התפלה קוד טובלי לה אפשר  וא ההוא ביו  לקריי

ג ']. אות' בסמו [וע"ע בטהרה . ולהתפלל
הישר ה')ובקב אות כ"ב נרמזי(פרק  כ ג ה עבירה  עובר כשאד לשונו: וזה 

לתק וטרח ויגע מתחרט  א מקו מכל שחור  באש במצחו העבירות
במצחו בושת שחורה ואש החש מסלק אזי שעשה , העונות תשובה בעשיית 
אותו נתכסה  אזי לישראל חצות אחרי יתירא הנשמה כשבאה  ובשבת מעו

וכל מכל קריהעו טומאת המעשיותזולת  שתק בלתיאו נסתלק אינו
עכ"ל .טבילה ,
כ "ב)תעלומה במגיד שמי(ברכות  בידי מיתה חייב לבטלה זרע  דבהוצאת

ממיתה . נפטר קרי במי עצמו את וכשטובל
"מהר בליקוטי  ר "ה)ועיי ס ' י'(ח "א לומר רח"ל לילה למקרה  תיקו וז"ל:

תהלי באמירת כח יש כי  ושלו חס לו  שאירע  היו באותו  תהלי קאפי '
היו באותו לאמר שזוכה  ומי וכו ' אותה שלקחה  מהקליפה הטיפה  להוציא 
עי"ז . נתק בודאי כי  ושלו חס המקרה של הנורא  מפג עוד לפחוד א "צ
לטבול  שצריכי המקוה הוא  הראשו דתיקו הכללי, לתיקו בהקדמה ועיי

הלזה . תיקו כ ואחר במקוה .
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יטהרו א א אפשר, אי יחד ישראל  כל ולטהר הפרגוד  מאחורי שמענו
הגואל . ביאת ימהרו מקו בכל ציבור  שליחי

הרא"ה יא) הנשי)כתב בית  לשער נצטוה (בהקדמה  הנביאי כל  אדו ואדונינו  :
אמרו ז"ל רבותינו בטבילה , להטהר לגדולה נצטווינו  אנו  וג בפרישתו,

עכ"ל . וכו ' במדות  לאחוז  בטבילות הרבו 

של יא*)  עני הוא קרי בעל טבילת  דעני ז "ל, לרש"י הפרדס בספר
חצ "ר   סימ תשובה  שער הגאוני בתשובת  וכ"ה .גוי בפני  הש קידוש

נ"ה .  סימ ח"ג  בכ "י כמבואר

טבילתיב) בעני מאד עד   נפלאי דברי השמי מ ותשובות בשאלות
 בסמו הבאתיו – הקב"ה מפי ש.עזרא עיי ט"ו* קט אות

ס')הכוזרייב*) סימ כתב כל (מאמר שינוי בנפשו  ירגיש נפש בעל  שהוא דמי 
דקי דברי במגע שמפסידי ניסה  וכבר לקריו, רח שלא עוד

ויינות בדע"ת)כפניני .(מובא

בעיניג)  קבי תשעה  מקו דמכל ידי במסכת  הר"ש בשו "מדעת (מובא

קכ"ג) )ח"א

טבילה : בעני באחרוני יד)

א"ר, בש ד' אות  ברורה  בתקנה במשנה  נוהגי מעשה אנשי  מקו ומכל 
ברכה . עליו תבוא  דהמחמיר מגדי פרי בש לעיל ועמ"ש  זו .

השלח ב')בערו ביטלוהו(פ"ח החכמי שלא נראה " הרמב ומדברי :
מצינו  ולכ וכו ', זו בתקנה לעמוד יכלו  שלא מפני נבטלה מאליה אלא 
יש עכשיו וג נבטלה, לא שעדיי לפי זו בתקנה שנהגו  במשניות

עכ"ל . וכו '  לקירויי לטבול ששומרי מהדרי

השדה  פרי ותשובות ב')בשאלות סימ מהדרי(ח "ד  יש הזה  דבזמ
עכ"ל . וכו '  לקירויי לטבול ששומרי

השדה פרי ותשובות  ב')בשאלות  סימ לא(ח "ד מקואות  דשכיחי הזה דבזמ
יותר  הוא   כ ועל  זו בתקנה לעמוד  אפשר שאי  הכ "מ מ"ש לומר  שיי

.הקדמוני מבימי עחובה ומשוכלל בנוי הטבילה  שבית  הזה  בזמ וכ"ש  המו"ל : (אמר

הכנסת) שבבית בני באותו כשהוא ובפרט המצטר .כל

תורה  דאסור בדעת כתב סימ ראש בשמי ותשובות שאלות בש
ותשובות בשאלות זה  על  שכתוב מה  ועיי טבל. שלא  זמ כל  בתפלי

ה'.  סימ מרדכי פרשת

ותשובות למיבשאלות התרה מהני אי ד קכ"ג  סימ ח "א מהד "ג שו "מ
.ש בפרהש"ד וכ לתפלה  לטבול שקיבל 

לאברה חסד ותשובות שאלות יד ודעת ותשובות ושאלות י',  סימ
כלל  בת "ח ועיי טב "ע . ה' בש"מ וכ"ה התרה דמהני  קכ"ט, ח"א יצחק

פ "ב . ס"ק ג '

חיי מהראוי(סופר)בתורת אי  בחמי טבילה דיש דהאידנא  פ"ח   סימ
צינה . משו בה שהקילו  מוכח  דמגמרא  זו  בטבילה  לזלזל 

יצחק עי ותשובות  ב')בשאלות סימ החיי זה ,(אור  על  התרה  מהני דלא 
ושנותיו ימיו  –  מאריכי בה דהמחמיר ובירושלמי בגמרא  דמבואר  דכיו

חז"ל . בברכת  רוצה דודאי של בלבב זה על להתחרט  מצי לא 

שו"מ ותשובות לטובל בשאלות מעשה ואנשי חסידי עלמא דנהגו הנ"ל 
לטבילותא בטלו  דלא ש כתב  ועוד  התרה , לו  ואי נדר כמו והוי לתפלה 

לתפלה . ולא  לתורה רק

חי' נפש ותשובות מ ')בשאלות סימ  החיי לסגור (אור  רשות להקהל דאי
ומונעי נקי אי יעשה שלא הכוונה  א אפי ' – לאנשי המקוה את 
מצוה . מלעשות רבי כמבטל דינו המבטל  וכל  – למקוה מליל הנשי

 החיי בכשאי הוא  יפה  מנהג לטבול דהנוהגי פ "א אות  ע"ו  סימ
ובטהרה  בקדושה למעלה ותוכתת תפלת שתעלה כדי הימנו למעלה

עכ"ל . טוב , ברכת תבא ועליה

עוד   ועייהחיי אור מהד"ק  ביהודה נודע  ותשובות  בשאלות נפלא  דבר
קרי, מטבילת יבטל שלא טוב ומה וכתב: לאחד, תשובה שמסדר ל"ב 
כ"ז ,  סימ ח"ב  יור"ד על צבי תפארת ותשובות ובשאלות  .ש עיי

. בסמו – קודש בשבת טבילה  בדי הבאתיו 

זצוק"ל מקאמארנא להגה"ק  החיי קע"ז)ובאוצר מצוה  מצורע וזה (פרשת
עשה  מצות מקיי הזה בזמ א מטומאתו במקוה  הטובל וכל לשונו:

. החינו בעל  הקדוש רבינו כדברי  מזדככת ונפשו מצות מרמ"ח 

ישראל  א')ובסגולות אות ט' ברי "א,(מערכת  בעמה"ח   ליפשי מהר"ש להגאו

דבר  בו ישלוט  שלא  מובטח יהי ' עזרא בטבילת והזהיר לשונו : וזה
אריכות וכל מעליו, נמתקי הדיני וכל תחתיו  יפלו  שונאיו  וכל ,כישו
שבטלו ידי על היא הזה בדור ישראל על הבאות  הצרות וכל  הגלות

עכ"ל . עזרא, טבילת 

להיאמר   נית שכתבווהאמת דלהל הקדמוני בדברי היטב  דהמעיי
מינה  שמע בו  להרגיל הכפורי יו בעצ אפילו  זו טבילה  להתיר
ש האחרוני מהכרעת ללמוד יש  וכ הוא . פשוט דבר  לאו דבעיניה
בשבת להמקילי יד  לתת שהתאמצו האחרוני מאורי מד'  וג להקל.

. כדבסמו

משה דבר ותשובות ס "ד)בשאלות  סימ)באמר חז"ל רמזו  לזה (מד"רוז"ל:

פ "א ) כמאמרויקרא הימנו  טובה  נבילה  דעת דעת  בו שאי חכ תלמיד
ח תלמיד כל  אמר ולזה – טהרות סדר זה – דעת דעתז "ל  בו  שאי כ

טהור  שאיננו אחר הימנו טובה נבילה במקוה טהרה  לו  שאי לומר  רצה 
עכ"ל . מגופו, שיוצא  מפני הטומאות מכל חמור שהוא  קרי מטומאת

יושר  אמרי ותשובות א')בשאלות אות ר"א  סימ ישנה (ח "ב מקוה  לסתור   דאי
מילתא לאו במקוה  הרגילי אנשי דביטול  חדשה  במקומה לבנות

.ש עיי הוא, דוטרתא

מט"א על החת "סבקצה"ג   מר דלדעת תקפ "ה לסימ והשמטות תיקוני
דינו יחיד כל הזה בזמ יטבול, פני כל על ציבור ששליח הקפידא  לאור 

."כש

הזה: מקואותובזמ דשכיח הזה  דבזמ הנ"ל פרהש"ד ותשובות  בשאלות 
יותר  לעיל)חובה חיי(הבאתיו בתורת  ובפרט(סופר). לשונו: וזה פ"ח סימ

זו, בטבילה  לזלזל מהראוי אי כרח על  בחמי טבילה שיש באידנא 
דלתפלה  עוד  ולא הזה , בזמ משא"כ צינה  משו שהקילו  מוכח דבגמרא 

ובשו"מ עומדת, במקומה התקנה  שעדיי מחמירי קנ "ד)הרבה  ח "א (מהד "ג

ידי מתוספתא והוכיח חובה  עליה וקבלו  רשות ערבית כחפלת  דהוי
הוא. דחובה ב' פרק

צדיקי:טו ) של שבקדושה מספר דבר יאמר  שלא  ולזהר  לטבול מצוה 
האריז "ל  מר פסק כ גדול , ודוחק מאונס לא א עליו טומאתו  בעוד 
אחד. פע בהכרח  שיטבול  ודוחק באונס  א מאד הזהיר טוב  ש הבעל  ומר וז"ל:  הש טהרת  (בספר

שלו משמרת  בספר בידינו(קיידאנוב)וכתב וקבלה  לשונו: וזה ב ' סימ
למקוה   כשצרי כי זצ"ל טוב ש הבעל אפינו  רוח הקדשי מקודש

.ש עיי ,אופ בשו לו  יזיק לא עצמו את  וטובל

 לוועיי אפשר  שאי  שכתב אמור  פרשת התורה על  ושמש מאור בספר
הוא  וא וכו' עזרא בטבילת  נזהר א אלא ה ' יראת תכלית שישיג לאד
לגופי להגיע  אופ בשו אפשר אי זו בטבילה  נזהר ואינו ומתפלל לומד
לבא יוכל טהור  בלתי והוא קבלה  ספרי לומד  הוא וא ומצות תורה 
יקר  ה' דבר שהיה  הקודמי ובזמני אפיקורסות לידי זה ידי על חלילה
שהיה  מחמת היה זאת כלל הרוממות מיראת יודעי היו ולא הה בימי
אז  שהיו שמו  ימח צבי שבתי והכת זו בטבילה נזהרו ולא  תורה לומדי

נעשו  מזה  הה בימיהגו בטומאת קבלה ספרי שלמדו אפיקורסי
ש הבעל לעול הגדולי המאורות שני  שבאו עד  שמ העול והיה
פתחו וה ,מרומי בגנזי נשמת אלימל ר' הרב ואדמו"ר הקדוש טוב
עד תורה הרהור שו  אד יהרהר שלא בו יבואו   צדיקי לה ' שער

לקריו עצמו רוב שיטבול שאי מפני אלא  בטלוהו  לא  הגמרא  שחכמי
התורה  גופי להשיג הרוצי האנשי אות אבל בה  לעמוד יכולי הציבור

.ש עיי עכ"ל זו בטבילה מאוד נזהר להיות  צריכי ומצות 

תורה ליקוטי תחת)בספר ד"ה תבא , המונע (פרשת  להסיר  דברי מג' דאחד
י"ב .  סימ סו בקצה "ש מובא .ש עיי המקוה , הוא בתפלה

לחיי אורח  צפור)בספר כל  עה "כ ראה  מהר"י(פרשת  כאדמו "ר בש לשונו: וזה
בעבודת ליכנס הרוצה האד כי לעד עומדת טהורה  ד' יראת זצל"ה 
בעת לעבור בלי  עזרא  טבילות לשמור  צרי לאמתו  יר"ש ולהיות השי"ת
לטבילת שבטלו  הג עצמו . לטבול האד צרי לתפלה וביותר . הצור
שלא זאת  לשמור הירא האד וצרי בטלו  לא לתפלה  מקו מכל עזרא

עכ"ל . ע"ז... חלילה לעבור

חכמה  א')בראשית פרק  אהבה הטבילה (שער לעשות והזהיר לשונו : וזה
רע . דבר ידע  לא מצוה שומר כי מזיק שו ישיגהו לא בודאי בזמנה

האב כ"ט)ברחמי במקוה (אות  לטבול  להתעצל ושלא  עת  בכל  טהור  להיות  ,
הכוונה . אחר הול הכל כי רצוי' בכוונה

באב. ותשעה  הכיפורים יום הכיפוריםלבד יום  בענין שכתבתי מה עיין (אולם 

באורך) הקדום  לאות  .בבביאורים 
אשתוג) על שבא לו [שחלם רע חלום  על דאפילו בספרים נמצא

מאד  יזהר ושלום חס  במקרה  נכשל  לא אפילו אחרת] שכן וכל

השמיטו*) מ ותשובות ה')בשאלות  סימ)השמי מ נפלאה תשובה  יש
הדברי א ב ' פע שאל התשובה ואחר זו , טבילה ומעלות בנחיצות
יש הטבילה  בעני גדול  ומוסר ולימוד . ה והשיבו  הקב "ה  מפי יצאו 
השאלה  ע תשובה כל להעתיק אמרתי ע "כ כמעט , תיבה  מכל  ללמוד

גבוה . מעל  גבוה הטבילה שמעלת מעיי כל ילמוד  ומש

לטבילותאוזה בטלוה דאמרי'  קריי בעלי  טבילת  על השאלה : לשו
אבל  תורה  ולדברי שמע לקריאת  דהנ"מ הגאוני וכתבו  בתירא , ב כר"י 
לתפלה  דאפילו ואומרי מקילי ויש ,קבי ט ' או טבילה  צרי לתפלה 
ברחיצה  דאסור הכפורי יו בפרק דאמר  הירושלמי על  וסומכי בטלוה
במקו ומשני שיתפלל  קוד לרחו צרי שהרי מבעי בתש"ה אסור
יש א שאלתי  זה  ועל תקנה, קוד תפתר נמי אי לטבול שלא שנהגו

עזרא  תקנת  כי ולומר  הירושלמי על המקומותלסמו בכל נתקבלה לא
טבילה  בלא להתפלל מותר נהגו  שלא ובמקו נהגו, שנהגו ובמקו
 שצרי ואומרי שמחמירי הגאוני כדברי הלכה  וא ,קבי ט ' ובלא

לתפלה .  קבי ט ' או טבילה

והתשובה :

קרב.והשיבו  ומקריב טמא ואפשר תפלה, זו אלהיכ ד' את ועבדת
היוצאה  לטומאה  מאונס היוצאה טומאה דומה אינו  טומאות שאר וא"ת 
ועזרא מגופו, היוצאה לטומאה  מחו הבאה טומאה  דומה  אינו מדעת ,
עמה חיה  אילו  דע  הירושלמי  ועל , ותיק ראה הקודש ברוח  כשתיק
נשנית עזרא תקנת  קוד ואמר בו  חזר הרי ועוד ,ידיה מצאו לא בב"ה
כתיקונה  ישראל תפלת היתה א כי  הגלות אור גור זה  ודבר זו, משנה
ות "ת ומע "ט הגלות  סבלות א רבי ימי זה תפלת נשמע  כבר היה
כל  ולטהר הפרגוד  מאחורי שמענו  השיבו  ואח"ז  לישראל. העומדי ה
 אלי אבא  מקו בכל  ציבור שליחי  טהרו א א אפשר אי יחד ישראל

אלה  כל  ראותי אחרי  ,כסליושאלתיוברכתי י"ט  ג' לפיליל בא  א
לאו  וא ה' והגבור מאת הגדול  האל עליו מל אנא שאלתי היתה וכ ,

וצוה  עמנו  וחסדי  ברית שמור לאוהביו . והחסד הברית שומר והנורא
 למלאכי חלו שאלת תשובת על הממוני הקדושי למלאכי
שאשאל  מה על להשיבני חלו שאלת תשובת על  הממוני הקדושי
ומבואר  ברור אופניו על דיבור דבר ונכונה אמתית  תשובה כבוד לפני
א קרי, בעל טבילת  בעני שאלתי  אשר ספק  שו בלי  ובהלכה בפ'
ר' לחתני לגלות וטוב  תועלת  בה יש וא הקודש מרוח  הדברי נאצלו
אחרת מרוח לפי באו  א או   האר לחכמי להודיע  עליו  ולצוות  יוס

.ולהעלימ להסתיר לי וטוב תועלת בה ואי

ה '. דבר  היה באמת והיווהשיבו,  אמר  יומי עתיק  עתיקי והדברי
יעשו אשר והאיש השיבו  זה  אחר הבוקר, אור עד וחכינו בשורה יו
והנה  ההוא, האיש ומת ש לשרת העומד הכה אל שמוע  לבלתי בזדו

. תל אשר בכל ושמרתי עמ אנכי

מאוד נורא דבר אעתיק האריז"לעוד פ"ג)מכתב השבת שער דהנזהר (בפע"ח
מטבילה נעשה  מקוה  י 'בטבילת  – אחד טבל להיות להקב"ה  שמתחבר 

נעשה אז  מצוה בטבילת  נזהר אינו וא חלקו  ואשרי י 'כביכול חסבטל
שמצא ע "ט  סימ פט"ב  בבי"צ וע"ע ושלו חס  בנטיעות   שמקצ ושלו

הגאוני ותשובות גאו)בשאלות לר "ה חצ"ר סימ דהישמעאלי(שע "ת כיו
בזה . ליזהר לישראל  ג לכ בזה נזהרי

רבטו**) ומעשה  אמונה  דר נ"ב)בספר אחת(ד פע ג לשונו: וזה
זצוק "ל)אמר מברעסלוב "מהר הקדוש  באותו(רבינו לטבול מאד  ליזהר  שצריכי

כל  על בבוקר לטבל יוכל לא  א ואפי' טהור בלתי האד שיהי'  היו
לטבול  מאד ליזהר  צריכי כי ערב לפנות אפילו היו באותו יטבול פני

מאד הזהיר בל"ז  ג דוקא... היו מקוהבאותו בטבילת  רגיל (גלהיות 

(וכיוצאבסת  דניס ביומי  כגו תחינה   בה אומרי שאי שבימי ואמר 
עכ"ל . מקוה , בטבילת ביותר רגיל להיות צריכי ערו בשולח המובאי

אהרבספר ואמר(קארלי)בית :זצוק "ל)בליקוטי מקרלי מהרר"א  ששמע (הרה "ק 
בזע .אר תצעד בזע הפסוק פי' וזכי"ע  זצוק"ל טוב  ש הבעל בש

מקואות ר "ת – עירובי – ותתייסד זביחה תצעד אלו  דברי ידי שעל
.האר

במקו אבל ,לאר  בחו נבואה שאי פי על א בספרי דאי' אמר עוד
להיות. יוכל מי

מזה  חיות  ומקבל ונהנה במקוה בטהרתו  באמת שמאמי שמי אמר  עוד
הטבילה  זה כל ע לו  מזיקי המי ורחיצת חלש שהוא  א הוא בטוח

.ש עיי כלל, לו תזיק לא 
ליזהר בסידור  הלב  טהרת העיקר וג לשונו: וזה בהקדמה שמח לב

ושמעתי וכו '. במקוה נזהר חכ התלמיד להיות  הוא לשמה ללמוד
זלה"ה מבעלז  הרה"ק זכי "ע)ממו"ח מבעלזא שלו השר  הגמ'(הוא מסיי שלכ

דטב"ע)בברכות חכ(בסוגיא  התלמיד שדר ימי מארי בה  הנזהר כל 
איתא  ולכ לו. יזיק למקוה  יל שא אומר ולכ ,ר מיזוג לו  שיש

חלילהבגמרא היזק מבלי  ימי בהמארי הנזהר ש.כל  עכ"ל ,
החייבנימוקי זצ"ל)אור אלעזר  מנחת  חסידי(לבעל מנהג דיפה פ "ח סימ

ולכ עזרא בטבילת  ליזהר דרכ שנתפשט  מעשה  מהואנשי  נכו
יעמוד לא תפלה הבעל  פני כל שעל  מקו בכל   העמודשנזהרי לפני 

ושלו חיי בספרו  לעיי ש וציי במקוה. בבוקר מקוד הי ' לא  א
במקוה , לטבול יהודית דת דהוא מקור  שמביא  אלעזר ומנחת התורה על 

.ש עיי
דרבה ובספר  הבוש)הכנה  ערוגת  באזהרה (לבעל מזהיר י"א: אות טו"ב ד

בסופו  האחרו יהושע  עמק  עוד  ועיי עזרא , בטבילת ליזהר אזהרה אחר
זה .  בעני

מרדכיובספר כה.)מאמר  מנאדבורנא(ד מהר"מ המפורס להקדוש
בתורה  אסור קרי בעל ואמר הקדוש רבינו  דבר אחת  שפע זצוק "ל
הי' ערו  שולח בעלי  להיתר  כתיב ערו דבשלח פי על א ותפלה
הלימוד  יאסרו וא מלטבול  חלוש הדור  שיהי' והבינו  הקודש רוח בעלי
אסור  קרי  שבעל הוא  שאמת דעו אבל בה. תהא מה תורה והתפלה

עכ"ל . ותפלה , בתורה
מיבשל"ה  לו  מסייעי לטהר הבא אומר  ואני לשונו: וזה טהרה אות

טהרה , לו להזמי לו  יסייע הקב"ה בודאי בטהרה לעשות  מוסכ שעושה
.ש עיי

הקדוש תעלומהבספר טו.)מגיד יותר (ברכות דטבילה  יששכר בני לבעל
במשנ"ח וע "ע  המזבח . על  מקרב ראשו)חשובה  יו לשונו:(שארית וזה 

עיכוב  לו  יהי ' שלא וכדי וכו ' להשיגה תהי ' בתורה  עסקו כוונת ועיקר
ידי על טהור להיות  לעול עצמו  ימנע ולא לעול יעצב  לא להשיגה 

עכ"ל . העיקר, זהו כי טבילה
דהקדושב. הקודש רוח בשער האריז"ל בש מביא זכי "ע ושלו מהר"ח 

ז"ל מורי א"ל לשונו : וזה קרי" טומאת  ובעני" ד"ה האריז"ל)ד' כל (הוא כי
שהוא אלא  טבל א א במצחו וניכרת  הטומאה אותה מתגלה היו אותו

ש נגלה הוא טבל לא  א אבל מועט דבר עכ"ל .גלוי טבל  שלא כ"ז תמיד
דמסורת ק "ד אות ז ' סימ שמיר  צפור קונטרס  הקודש בעבודת  והחיד"א
של  המזיק נמחה כראוי ומתודה דוקא ההוא ביו וטובל קרי שהרואה  היא

החיי בכ זה  על וכתב עכ"ל . כ"א )קרי אות לטבול (ע"ו ד' יראי נוהגי כ ועל
המזיק  למחות כדי  התפלה קוד טובלי לה אפשר  וא ההוא ביו  לקריי

ג ']. אות' בסמו [וע"ע בטהרה . ולהתפלל
הישר ה')ובקב אות כ"ב נרמזי(פרק  כ ג ה עבירה  עובר כשאד לשונו: וזה 

לתק וטרח ויגע מתחרט  א מקו מכל שחור  באש במצחו העבירות
במצחו בושת שחורה ואש החש מסלק אזי שעשה , העונות תשובה בעשיית 
אותו נתכסה  אזי לישראל חצות אחרי יתירא הנשמה כשבאה  ובשבת מעו

וכל מכל קריהעו טומאת המעשיותזולת  שתק בלתיאו נסתלק אינו
עכ"ל .טבילה ,
כ "ב)תעלומה במגיד שמי(ברכות  בידי מיתה חייב לבטלה זרע  דבהוצאת

ממיתה . נפטר קרי במי עצמו את וכשטובל
"מהר בליקוטי  ר "ה)ועיי ס ' י'(ח "א לומר רח"ל לילה למקרה  תיקו וז"ל:

תהלי באמירת כח יש כי  ושלו חס לו  שאירע  היו באותו  תהלי קאפי '
היו באותו לאמר שזוכה  ומי וכו ' אותה שלקחה  מהקליפה הטיפה  להוציא 
עי"ז . נתק בודאי כי  ושלו חס המקרה של הנורא  מפג עוד לפחוד א "צ
לטבול  שצריכי המקוה הוא  הראשו דתיקו הכללי, לתיקו בהקדמה ועיי

הלזה . תיקו כ ואחר במקוה .
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עוד  והוא  ושלום  חס קטנים לבנים  להזיק הקליפות דיכולין בטבילה
להם  אין בבוקר בטובל אבל  ליצלן, רחמנא בעצמה רע ממעשה  יותר

להזיק. בעל כח בן זצ "ל מקאמארנא סאפרין מהרא"צ  להרה"ק עינים  אור ספר (הקדמת 

זצ"ל) .גשלתה"ט

הזהג*) חמין בזמן מקואות מפני קדם  מבימי יותר חובה  הטבילה 
בו שהקילו  ממה  ראי' להביא אין כן ועל  מקום, בכל  דשכיחי

הזה בזמן כן שאין מה בו  לעמוד יכלו שלא קדמונים  (פרהש "דבימים

פ"ח ) סימן חיים  תורת ב' סימן .ח "ד 

בזמן ומצינו הטבילה וחובת במעלת שהפליגו  האחרונים  בהפוסקים
דבריהם. תמצית ואפרוט הזה

לבטלוא. רשאין ואין כנדר  הוא בו לאברהם,הרגיל חסד (שו "מ,

של"מ) יצחק, עין פרהש"ד, יצחק, .יד 

התרה ב. מהני דלא אומרים יצחק)יש  עין  מקילין(שו"מ , ויש  ,
ש"מ) יצחק, יד לאברהם, .(חסד

לתפלה ג . ולא לתורה רק .(שו"מ)בטלוהו

מזדככת ד . ונפשו עשה מצות מרמ"ח עשה  מצות מקיים
החינוך קאמארנא)כדברי .(אוצה"ח

ברכה ה. עליו תבוא מעשה(פמ "ג)המחמיר אנשי  נהגו  וכן ,
.(ח"א)

זהו. ידי על שתעלה הימנו, למעלה שאין הוא יפה מנהג 
וטהרה  בקדושה  למעלה ותפלתם .(כה"ח)תורתם

נקי ז. אי  יעשה  שלא הכוונה אפי' לסגרו לקהל רשות אין
מלילך הנשים חי וימנעו נפש שו"ת יצחק, .')(עין

נבילהח. דעת בו שאין חכם "תלמיד באמרם חז"ל כוונו לזה
הימנו" פ"א)טובה ויקרא  אמרם (מד"ר פי פ "ב)על דעת (שבת 

לצורך  טובל שאינו חכם תלמיד לומר ורצה  טהרות, זה
מגופו שיוצא מנבלות חמור קרי  דטומאת הימנו טובה  נבילה 

משה ) דבר .(שו"ת 

דביטולט . חדשה  במקומה  לבנות ישנה  מקוה לסתור אין
הוא  זוטרתא מילתא  לאו ממקוה יושר)אנשים .(אמרי 

דברי. בו ישלוט שלא  מובטח  יהי' עזרא בטבילת הזהיר
נמתקין הדינים תחתיו.וכל יפלו  שונאיו וכל כישוף ,
בדור ישראל על  הבאות וצרות הגלות, אריכות וכל מעליו,

זו טבילה  שבטלו בשביל ישראל)הזה .(סגולות 

הללו,[עיין הפוסקים  דברי באורך  הבאתי  א' לאות ביאורים 
בדיוק]. ומקורותיהם

עזראג**) טבילת במעלת הקדמונים לשון תמצית :דאעתיק

זוא. טבילה  ביטל לא שמעולם עצמו על העיד הרמב"ם
הדעת במימי  כטובל במקוה כב .)והטובל ברכות  .(תר"י

ולאב. בטלוהו שמע לקריאת  דדוקא  גאון האי רב דעת
.(שם)לתפלה 

לד"ה ג . - בטבילה מקובלת יותר  .(שם)התפלה 

דרך ד. יודע  - ומשובחת טובה מדה  - זו בטבילה הנזהר
ברכה  עליו ותבוא - בה יחזו  טובה ורוב  - מצוה טוב  (חינוך

.ק"פ )

גדולה ה . קדושה זו כב .)טבילה ברכות  .(מאירי

שליחי ו. פנים כל על  יטהרו ימהרואם מקום בכל ציבור
הגואל ה')ביאת השמים מן דינו(שו"ת  יחיד כל הזה ובזמן 

המטה )כש "ץ  .(קצה

גויםז. בפני השם קידוש  ענין הוא קרי בעל (תשובתטבילת

ז"ל) לרש"י הפרדס  ספר .הגאונים,

רחץח. שלא עוד כל שינוי בנפשו ירגיש נפש  בעל שהוא מי 
דקים דברים במגעם  שמפסידין ניסה וכבר לקריו,

ויינות תורה )כפנינים בדעת מובא הכוזרי .(ספר

וחובתד ) במעלת צדיקים של  בספרן הנאמר תמצית עוד  ונעתיק
זו: טבילה 

שלאא. וכדי וכו' להשיגה  תהי' בתורה  עסקו כוונת עיקר 
עצמו ימנע ולא לעולם יעצב לא להשיגה עיכוב  יהי'

טבילה  ידי על טהור  להיות ראשון )לעולם יום שארית  .(משנ"ח

כביכולב. אחד להיות להקב "ה  מתחבר בטבילה  הנזהר
בנטיעות  מקצץ  ושלום חס  נזהר אינו ואם חלקו, ואשרי

.(האריז"ל)

לאג. אם - עליו טומאתו בעוד שבקדושה דבר יאמר לא
האריז"ל פי  על - גדול ודוחק ס"י )מאונס באה"ט, .(ר"ח,

גדולד. ודוחק  באונס  אף מאד הזהיר הקדוש טוב  שם בעל
פנים כל על אחת פעם בהכרח .(ס"י )לטבול

טובה. שם הבעל אפינו רוח הקדשים מקודש  בידינו קבלה
אופן בשום יזיק  לא עצמו  וטובל למקוה כשצריך זצ"ל ,

שלום) .(משמרת

זוו. בטבילה הנזהר אלא ד' יראת תכלית להשיג אפשר  אי
אמור) פרשת ושמש .(מאור

אופןז. בשום אפשר  אי זו טבילה בלי ומתפלל הלומד
ומצות תורה  לגופי .(שם)להגיע

עלח. לבא  חלילה  יוכל טהור בלתי והוא  קבלה  ספרי הלומד 
לאפיקורסות זה  .(שם)ידי 

כלל,ט. הרוממות מיראת יודעין היו לא הקדמונים בזמנים
זו בטבילה  נזהרו ולא תורה לומדים שהיו .(שם)מחמת

שלמדוי. על אפיקורסים נעשו שמו ימח צבי שבתי הכת
הגוף  בטומאת  קבלה .(שם)ספרי

הגדוליםיא . המאורות שני שבאו  עד שמם העולם הי'
אלימלך  ר' הרב  ואדמו"ר הקדוש, טוב שם הבעל לעולם
בו יבוא  צדיקים לד ' שער  פתחו והם מרומים, בגנזי  נשמתו
לקריו עצמו שיטבול עד  תורה הרהור  שום אדם יהרהר שלא

העבודהביסודג. פ "י )ושורש  המי טבילה (שער  בטהרת להרבות  ג לשונו : וזה 
טהור  בלתי א וביחוד השנה בכל ג נפש טהרת עיקר זה  כי האפשרי ככל
תפלת קוד ביו בו לטבול יזהר הזיווג מטומאת או ר"ל קרי  מטומאת הוא

שחרית.

חי בזוהר לשונו  ע"ד)וזה  י "ד ד)מבזי שה על   המי על נידוני ובחג :
 כ ועל ,במי שה ובטהרות במקואות  מזלזלי שה ועל ,ידי בנטילת

עכ"ל . .המי עני על  המי על   נדוני
ש)ד.  עיי א', לאות בביאורי בהרחבה  דבריה .(הבאתי

יכולין הציבור  רוב  שאין מפני  אלא בטלוהו  לא  הגמ' שחכמי
התורה גופי  להשיג  הרוצים האנשים אותן אבל בה, לעמוד

זו בטבילה  מאד  נזהר  להיות צריכין  .(שם)ומדות

מקוה יב. - התפלה מונע להסיר דברים מג' תורה,אחד (ליקוטי

.קצוה"ש)

וליג. השי"ת לעבודת  ליכנס הרוצה יר "שהאדם  היות
לעת  - לעבור  בלי - עזרא  טבילת לשמור  צריך לאמיתו

לחיים)הצורך עצמו(אורח לטבול צריך לתפלה וביותר  (שם),

זה  על  חלילה יעבור  שלא זאת  לשמור  הירא אדם .(שם)וצריך

אפילויד. היום באותו יטבול בבוקר  לטבול יוכל לא אפילו 
ערב  רב)לפנות ומעשה אמונה .(דרך

התלמיד טו. להיות לשמה  ללמוד  ליזהר הלב טהרת עיקר
במקוה  נזהר  שמח)חכם  לב  .(סידור

אמר טז. זכי"ע  מנאדבורנא מהר "מ הקדוש  קריהגאון בעל
ותפלה  בתורה רוחאסור בעלי היו ערוך שולחן  ובעלי ,

האמת  אבל בה . תהא מה  תורה  יאסרו שאם והבינו הקודש 
ובתפלה  בתורה אסור  קרי שבעל מרדכי )הוא .(מאמר

המזבח יז . גבי על מקרבן חשובה  יותר  תעלומה )טבילה  .(מגיד

תפלהיח. הבעל פנים כל שעל מקום  בכל שנזהרין מה  נכון
במקוה בבוקר מקודם הי' לא  אם  העמוד  לפני יעמוד לא

החיים) אור .(נמוקי

אזהרהיט. בתר באזהרה מזהיר זצ"ל  הבשם ערוגת בעל
עזרא  בטבילת  דרבה )ליזהר  .(הכנה



ז' פרק

בס"ד     
ישראל שמע 

הי"ו . הקדושה תורתנו מצות ולקיו ד' דבר  אל  החרדי ישראל בני אחינו  אל
 בזמני הרבי ובעוונותינו טהרה, במקוה תלויה ישראל של וקדושת טהרת יסוד  עיקר כי כל, לפני וידוע  גלוי ה
מאת ,יתבר שמו  וחושבי ד ' יראי  כל לב לדאבו כי בה, היסוד  עד  ערו  ערו בזאת, והמכשלה העזובה רבת האחרוני
בהלכות ויודעי בקיאי שאינ כאלה , ומשגיחי מפקחי רבני ממני שה ידי על הזאת, המכשלה יצאה דיני הבתי 
ביומו יו מדי   הרבי ובעוונותינו ,יודעי ובלא  ביודעי הרבי את מכשילי האלה רבנ וצורבי  ותלמידי מקואות,
שהגענו לנו ואוי ,ליצל רחמנא  כריתות מחייבי שהוא  החמור  באיסור כולו העול בכל אשר ישראל בני אלפי  נכשלי
 כסדו וכמעט הקודש , את כבלע  ולראות חבוקות בזרועות לשבת נוכל ואיככה בימיו, לו עלתה שכ לדור ואוי ככה,
לולי כי  וירח יחוס  ד' מסביבותינו, אשר הגוי ככל יהיה ליצל רחמנא קדוש גוי ישראל וע דמינו , ולעמורה היינו

לאחריתנו . תקוה אי ישראל של טהרת
שבישראל: דיני הבתי  את ולהזהיר  לעורר עלינו לזאת אי

בוריי.א ) על המקואות  בהלכות ובקיאי מומחי רק א כי המקואות לבניית ליקח לבל 

תלמידיב ) ,ושלימי יראי שה ומפקחי מכשירי רבני לשמצה ,למנות  הנודעת יוניווערסיטי" "ישיבה ותלמידי  מיוצאי ולא , מופלגי חכמי
.צרכ כל שמשו שלא כאלה תלמידי ומוציאה

זאתג ) באמריקא שהונהג וכמו ,כס בצע בעד הוראה  קבלו ואולי אולי כי  הוראה, בסמיכת סמכ מי ולהודע המכשירי הרבני מאת לברר
.בשני מאות  לפני ,מלפני

המדומה .ד ) וכבוד כס בעד הנמכרי ,רבני של  "ארגאניזאציעס " על  בזה  לסמו לבל

רבני,ה ) עשרות  הזמינו חדשה , מקוה בנו שכאשר ,קד מימי עוד בישראל המנהג שהי' כמו א כי בלבד, אחד  מכשיר רב על לסמו שלא 
וכהלכה . כדת להכשירו למע

המכשולותו ) הרבי בעוונותינו כי וישראל , משה דת ידעו למע בקביעות, מקואות בהלכות לעסוק התורה, ולומדי הכוללי בני את  לעורר
.השמי לב  עד עולי

נאבד ושלו חס  כזאת לעת תחרישו החרש א כ על ,עול של ברומו העומדי דברי ה הלא ,יקרי אחי אנא 
יצילנו ! רחמנא  ,עול חורב ושלו חס ויהיה לברכה, זכרונ אבינו ובית כולנו

ואל ישראל, שארית שמור המשמר, על נא עמדו וטהרתנו, קדושתנו עמנו, בעד נא התעוררו נא , עורו אנא , כ על
ישראל. שמע האומרי ישראל, יאבד 
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עוד  והוא  ושלום  חס קטנים לבנים  להזיק הקליפות דיכולין בטבילה
להם  אין בבוקר בטובל אבל  ליצלן, רחמנא בעצמה רע ממעשה  יותר

להזיק. בעל כח בן זצ "ל מקאמארנא סאפרין מהרא"צ  להרה"ק עינים  אור ספר (הקדמת 

זצ"ל) .גשלתה"ט

הזהג*) חמין בזמן מקואות מפני קדם  מבימי יותר חובה  הטבילה 
בו שהקילו  ממה  ראי' להביא אין כן ועל  מקום, בכל  דשכיחי

הזה בזמן כן שאין מה בו  לעמוד יכלו שלא קדמונים  (פרהש "דבימים

פ"ח ) סימן חיים  תורת ב' סימן .ח "ד 

בזמן ומצינו הטבילה וחובת במעלת שהפליגו  האחרונים  בהפוסקים
דבריהם. תמצית ואפרוט הזה

לבטלוא. רשאין ואין כנדר  הוא בו לאברהם,הרגיל חסד (שו "מ,

של"מ) יצחק, עין פרהש"ד, יצחק, .יד 

התרה ב. מהני דלא אומרים יצחק)יש  עין  מקילין(שו"מ , ויש  ,
ש"מ) יצחק, יד לאברהם, .(חסד

לתפלה ג . ולא לתורה רק .(שו"מ)בטלוהו

מזדככת ד . ונפשו עשה מצות מרמ"ח עשה  מצות מקיים
החינוך קאמארנא)כדברי .(אוצה"ח

ברכה ה. עליו תבוא מעשה(פמ "ג)המחמיר אנשי  נהגו  וכן ,
.(ח"א)

זהו. ידי על שתעלה הימנו, למעלה שאין הוא יפה מנהג 
וטהרה  בקדושה  למעלה ותפלתם .(כה"ח)תורתם

נקי ז. אי  יעשה  שלא הכוונה אפי' לסגרו לקהל רשות אין
מלילך הנשים חי וימנעו נפש שו"ת יצחק, .')(עין

נבילהח. דעת בו שאין חכם "תלמיד באמרם חז"ל כוונו לזה
הימנו" פ"א)טובה ויקרא  אמרם (מד"ר פי פ "ב)על דעת (שבת 

לצורך  טובל שאינו חכם תלמיד לומר ורצה  טהרות, זה
מגופו שיוצא מנבלות חמור קרי  דטומאת הימנו טובה  נבילה 

משה ) דבר .(שו"ת 

דביטולט . חדשה  במקומה  לבנות ישנה  מקוה לסתור אין
הוא  זוטרתא מילתא  לאו ממקוה יושר)אנשים .(אמרי 

דברי. בו ישלוט שלא  מובטח  יהי' עזרא בטבילת הזהיר
נמתקין הדינים תחתיו.וכל יפלו  שונאיו וכל כישוף ,
בדור ישראל על  הבאות וצרות הגלות, אריכות וכל מעליו,

זו טבילה  שבטלו בשביל ישראל)הזה .(סגולות 

הללו,[עיין הפוסקים  דברי באורך  הבאתי  א' לאות ביאורים 
בדיוק]. ומקורותיהם

עזראג**) טבילת במעלת הקדמונים לשון תמצית :דאעתיק

זוא. טבילה  ביטל לא שמעולם עצמו על העיד הרמב"ם
הדעת במימי  כטובל במקוה כב .)והטובל ברכות  .(תר"י

ולאב. בטלוהו שמע לקריאת  דדוקא  גאון האי רב דעת
.(שם)לתפלה 

לד"ה ג . - בטבילה מקובלת יותר  .(שם)התפלה 

דרך ד. יודע  - ומשובחת טובה מדה  - זו בטבילה הנזהר
ברכה  עליו ותבוא - בה יחזו  טובה ורוב  - מצוה טוב  (חינוך

.ק"פ )

גדולה ה . קדושה זו כב .)טבילה ברכות  .(מאירי

שליחי ו. פנים כל על  יטהרו ימהרואם מקום בכל ציבור
הגואל ה')ביאת השמים מן דינו(שו"ת  יחיד כל הזה ובזמן 

המטה )כש "ץ  .(קצה

גויםז. בפני השם קידוש  ענין הוא קרי בעל (תשובתטבילת

ז"ל) לרש"י הפרדס  ספר .הגאונים,

רחץח. שלא עוד כל שינוי בנפשו ירגיש נפש  בעל שהוא מי 
דקים דברים במגעם  שמפסידין ניסה וכבר לקריו,

ויינות תורה )כפנינים בדעת מובא הכוזרי .(ספר

וחובתד ) במעלת צדיקים של  בספרן הנאמר תמצית עוד  ונעתיק
זו: טבילה 

שלאא. וכדי וכו' להשיגה  תהי' בתורה  עסקו כוונת עיקר 
עצמו ימנע ולא לעולם יעצב לא להשיגה עיכוב  יהי'

טבילה  ידי על טהור  להיות ראשון )לעולם יום שארית  .(משנ"ח

כביכולב. אחד להיות להקב "ה  מתחבר בטבילה  הנזהר
בנטיעות  מקצץ  ושלום חס  נזהר אינו ואם חלקו, ואשרי

.(האריז"ל)

לאג. אם - עליו טומאתו בעוד שבקדושה דבר יאמר לא
האריז"ל פי  על - גדול ודוחק ס"י )מאונס באה"ט, .(ר"ח,

גדולד. ודוחק  באונס  אף מאד הזהיר הקדוש טוב  שם בעל
פנים כל על אחת פעם בהכרח .(ס"י )לטבול

טובה. שם הבעל אפינו רוח הקדשים מקודש  בידינו קבלה
אופן בשום יזיק  לא עצמו  וטובל למקוה כשצריך זצ"ל ,

שלום) .(משמרת

זוו. בטבילה הנזהר אלא ד' יראת תכלית להשיג אפשר  אי
אמור) פרשת ושמש .(מאור

אופןז. בשום אפשר  אי זו טבילה בלי ומתפלל הלומד
ומצות תורה  לגופי .(שם)להגיע

עלח. לבא  חלילה  יוכל טהור בלתי והוא  קבלה  ספרי הלומד 
לאפיקורסות זה  .(שם)ידי 

כלל,ט. הרוממות מיראת יודעין היו לא הקדמונים בזמנים
זו בטבילה  נזהרו ולא תורה לומדים שהיו .(שם)מחמת

שלמדוי. על אפיקורסים נעשו שמו ימח צבי שבתי הכת
הגוף  בטומאת  קבלה .(שם)ספרי

הגדוליםיא . המאורות שני שבאו  עד שמם העולם הי'
אלימלך  ר' הרב  ואדמו"ר הקדוש, טוב שם הבעל לעולם
בו יבוא  צדיקים לד ' שער  פתחו והם מרומים, בגנזי  נשמתו
לקריו עצמו שיטבול עד  תורה הרהור  שום אדם יהרהר שלא

העבודהביסודג. פ "י )ושורש  המי טבילה (שער  בטהרת להרבות  ג לשונו : וזה 
טהור  בלתי א וביחוד השנה בכל ג נפש טהרת עיקר זה  כי האפשרי ככל
תפלת קוד ביו בו לטבול יזהר הזיווג מטומאת או ר"ל קרי  מטומאת הוא

שחרית.

חי בזוהר לשונו  ע"ד)וזה  י "ד ד)מבזי שה על   המי על נידוני ובחג :
 כ ועל ,במי שה ובטהרות במקואות  מזלזלי שה ועל ,ידי בנטילת

עכ"ל . .המי עני על  המי על   נדוני
ש)ד.  עיי א', לאות בביאורי בהרחבה  דבריה .(הבאתי

יכולין הציבור  רוב  שאין מפני  אלא בטלוהו  לא  הגמ' שחכמי
התורה גופי  להשיג  הרוצים האנשים אותן אבל בה, לעמוד

זו בטבילה  מאד  נזהר  להיות צריכין  .(שם)ומדות

מקוה יב. - התפלה מונע להסיר דברים מג' תורה,אחד (ליקוטי

.קצוה"ש)

וליג. השי"ת לעבודת  ליכנס הרוצה יר "שהאדם  היות
לעת  - לעבור  בלי - עזרא  טבילת לשמור  צריך לאמיתו

לחיים)הצורך עצמו(אורח לטבול צריך לתפלה וביותר  (שם),

זה  על  חלילה יעבור  שלא זאת  לשמור  הירא אדם .(שם)וצריך

אפילויד. היום באותו יטבול בבוקר  לטבול יוכל לא אפילו 
ערב  רב)לפנות ומעשה אמונה .(דרך

התלמיד טו. להיות לשמה  ללמוד  ליזהר הלב טהרת עיקר
במקוה  נזהר  שמח)חכם  לב  .(סידור

אמר טז. זכי"ע  מנאדבורנא מהר "מ הקדוש  קריהגאון בעל
ותפלה  בתורה רוחאסור בעלי היו ערוך שולחן  ובעלי ,

האמת  אבל בה . תהא מה  תורה  יאסרו שאם והבינו הקודש 
ובתפלה  בתורה אסור  קרי שבעל מרדכי )הוא .(מאמר

המזבח יז . גבי על מקרבן חשובה  יותר  תעלומה )טבילה  .(מגיד

תפלהיח. הבעל פנים כל שעל מקום  בכל שנזהרין מה  נכון
במקוה בבוקר מקודם הי' לא  אם  העמוד  לפני יעמוד לא

החיים) אור .(נמוקי

אזהרהיט. בתר באזהרה מזהיר זצ"ל  הבשם ערוגת בעל
עזרא  בטבילת  דרבה )ליזהר  .(הכנה



ז' פרק

בס"ד     
ישראל שמע 

הי"ו . הקדושה תורתנו מצות ולקיו ד' דבר  אל  החרדי ישראל בני אחינו  אל
 בזמני הרבי ובעוונותינו טהרה, במקוה תלויה ישראל של וקדושת טהרת יסוד  עיקר כי כל, לפני וידוע  גלוי ה
מאת ,יתבר שמו  וחושבי ד ' יראי  כל לב לדאבו כי בה, היסוד  עד  ערו  ערו בזאת, והמכשלה העזובה רבת האחרוני
בהלכות ויודעי בקיאי שאינ כאלה , ומשגיחי מפקחי רבני ממני שה ידי על הזאת, המכשלה יצאה דיני הבתי 
ביומו יו מדי   הרבי ובעוונותינו ,יודעי ובלא  ביודעי הרבי את מכשילי האלה רבנ וצורבי  ותלמידי מקואות,
שהגענו לנו ואוי ,ליצל רחמנא  כריתות מחייבי שהוא  החמור  באיסור כולו העול בכל אשר ישראל בני אלפי  נכשלי
 כסדו וכמעט הקודש , את כבלע  ולראות חבוקות בזרועות לשבת נוכל ואיככה בימיו, לו עלתה שכ לדור ואוי ככה,
לולי כי  וירח יחוס  ד' מסביבותינו, אשר הגוי ככל יהיה ליצל רחמנא קדוש גוי ישראל וע דמינו , ולעמורה היינו

לאחריתנו . תקוה אי ישראל של טהרת
שבישראל: דיני הבתי  את ולהזהיר  לעורר עלינו לזאת אי

בוריי.א ) על המקואות  בהלכות ובקיאי מומחי רק א כי המקואות לבניית ליקח לבל 

תלמידיב ) ,ושלימי יראי שה ומפקחי מכשירי רבני לשמצה ,למנות  הנודעת יוניווערסיטי" "ישיבה ותלמידי  מיוצאי ולא , מופלגי חכמי
.צרכ כל שמשו שלא כאלה תלמידי ומוציאה

זאתג ) באמריקא שהונהג וכמו ,כס בצע בעד הוראה  קבלו ואולי אולי כי  הוראה, בסמיכת סמכ מי ולהודע המכשירי הרבני מאת לברר
.בשני מאות  לפני ,מלפני

המדומה .ד ) וכבוד כס בעד הנמכרי ,רבני של  "ארגאניזאציעס " על  בזה  לסמו לבל

רבני,ה ) עשרות  הזמינו חדשה , מקוה בנו שכאשר ,קד מימי עוד בישראל המנהג שהי' כמו א כי בלבד, אחד  מכשיר רב על לסמו שלא 
וכהלכה . כדת להכשירו למע

המכשולותו ) הרבי בעוונותינו כי וישראל , משה דת ידעו למע בקביעות, מקואות בהלכות לעסוק התורה, ולומדי הכוללי בני את  לעורר
.השמי לב  עד עולי

נאבד ושלו חס  כזאת לעת תחרישו החרש א כ על ,עול של ברומו העומדי דברי ה הלא ,יקרי אחי אנא 
יצילנו ! רחמנא  ,עול חורב ושלו חס ויהיה לברכה, זכרונ אבינו ובית כולנו

ואל ישראל, שארית שמור המשמר, על נא עמדו וטהרתנו, קדושתנו עמנו, בעד נא התעוררו נא , עורו אנא , כ על
ישראל. שמע האומרי ישראל, יאבד 
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קדשנו, הר גבול בכל ישחיתו ולא ירעו  לא  ישראל, בני  בתי אל לבא להמשחית תתנו ואל , הפר בפני נא  התייצבו
ופדות לגאולת נזכה  זה  ובזכות ישראל. של  וקדושת טהרת יסוד  את  ולקיי ולעשות לשמור החיל, גבורי  עמכ וד '

. אמ בימינו במהרה צדק  גואל בביאת כבתחילה, ויועצנו כבראשונה שופטנו וישוב נפשינו,

הקדושה  תורה קדושת וחילול  עמינו פרצת על  והנאנקי  הנאנחי הכ"ד 
נחכה  ד' ולישועת ונדכה, נשבר בלב וחותמי הכותבי

   
   


