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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מקוה ישראל ה'
 על חיוב ושמירת
תורת המקוואות

חלק יא

י "ז  פרק
עמי  אפילו  והמצות התורה כל  הכוללת זו במדה לאחוז שיכול  מי  שאשרי  יבואר בו
איסטניס לומר  יכול  אדם כל  לא  בזה יזהר ציבור השליח בפרט  בה נזהרים הארצים

הצורך . לעת  מלטבול  ושלג  גשם יעצרכם אל   אני

חמי  ממי מקוה  שיכינו טוב 

שיכול טוב כדי חמין מים מקוה להם יכינו  ומקום מקום שבכל  ונכון
ותעלה טהורים  כולם יהיו זה ידי ועל לקריו , בו לטבול  אדם כל

תמיד. בקדושה ותפלתם  ה')תורתם אות פ"ח  ימ  חיי אורח ,החיי כ)

והמצות התורה כל הכוללת זו במדה  לאחוז  שיכול מי אשרי

לברכהטבילת זכרונו האר"י ובשם מאוד , גדול  דבר הוא  קרי
הטבילה כמו מועיל דבר אין השגה בענין  שמאריך, לברכה
בזמנה לטבילה פנים כל על  הטבילות ובענין  עת. בכל  והטהרה 
הדין, מן חייב שאינו פי על אף ראוי' וזה  לברכה  זכרונו  עזרא כתקנת

והמצות. התורה כל  הכוללת זו  במדה לאחוז שיוכל  מי אשרי
ישרות ) (הנהגות 

בה  נזהרי  הארצי עמי אפילו

מאוד וטבילת מאוד ישראל המון כל בה אדוקין שהיו יוכיח  עזרא 
תפלת פרק ובירושלמי ברכות מסכת בגמרא כמבואר
מאוד  בה  נזהרים היו  הארץ ועמי בורים אפילו  שם  דמבואר השחר,

רוכל )מאוד. אבקת מאמר ג ' חלק  ליקוטי משה, (ישמח

בזה יזהר ציבור  השליח בפרט 

אהרן ובפרט  ר' הקדוש מהרב  כידוע  התיבה, לפני שעובר מי
צייתים  היו  שבאם לברכה, צדיק זכרונו  שכל קארלינער לו

ולפי משיח , להביא בכוחו  הי' התפלה  קודם יטבלו  ציבור שליח

הגאולה . את  מעכבים טהרה  בלי מתפללים  ציבור ששליחי
ק"א) ח' ימ ערו שולח קיצור על נזר, (אבני

אני  איסטניס לומר יכול  אד כל לא

רקבקיץ , הקילו שלא  בה , להמקילין אפילו טבילה קרי בעל  צריך
כל  ולא  מאוד בה  יזהר בחורף ואפילו הצינה מפני בחורף 
שאי ביותר הקרים  במקומות אפילו  אני, איסטניס לומר יכול אדם
ציבור  לשליח יניחו  לא פנים  כל  על לטבול, הציבור לכל  אפשר
לדוכן  העולים והכהנים  לתורה  העולים וכל  שיטבול עד להתפלל
בשביל  חמה  מקוה לתקן עלהציבור וחובה  לדוכן, יעלו  לא  או  יטבלו

ימים. יאריך הזה ציבור בצרכי והעוסק קרי,
וד ') ג' אות בע"ק דר הבוקר הנהגות  , "היעב (ידור 

הצור לעת מלטבול ושלג   גש יעצרכ אל

לטבול הוו יתברך השם חנני אשר וצאצאי היקרים בניי זהירין
ג' בפרק לברכה  זכרונם אמרו וכבר הצורך, לעת כשרה במקוה 
כל  בזה האריכו וכבר ימים, לאריכות עזרא  טבילת שסגולת דברכות
שהאריך מה  ועיין עלינו , יגן זכותם הצדיקים רבותינו  של  מוסר ספרי
שם  והביא  י"א  פרק אהבה  שער חכמה ראשית הקדוש בספר בזה 
שתמהו שבבבל ישיבות לראשי לברכה זכרונו  הרמב"ם שהשיב  מה
תורה, בדברי  מותר קרי דבעל לי' וסבירא  בחיבורו שמקיל על עליו
לכתוב יכול  הי' שלא אלא  אותה ביטל לא שמימיו להם  והשיב
יעצרכם  אל  כן "על  הלכה , פי על הדין מן היוצא  אם כי בחיבורו

הצורך". לעת מלטבול ושלג דרבה)גשם (הכנה



י "ח  פרק
לא  זה כל  עם חולה שהי' פי על  אף לברכה  זכרונו האר"י  קרי בעל  טבילת  שכר גודל 
על יחמיר שבטלוה, פי על  אף  לנשמתו לבוש נעשה הטבילה ידי על  מבטלה הי '
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יכול  אינו  ימים לאריכות  ומסוגל  להעבירעצמו במים יטבול  זה על  יצטער לטבול 
הלב  טהרת מעורר טבילה  רעות המחשבות

קרי  טומאת לידי יבוא שלא לנשמתו לבוש יעשה  מהטבילה 

ואזלא עצמו , יטביל  לטבילה , צריך אם טמא, בגוף ויתפלל  ילמד 
לבוש ממנה יעשה מהטבילה שגם כך כל  עצמו יקדיש כשיטביל
לטבול  יצטרך ולא חלילה, קרי טומאת לידי יבוא שלא  לנשמתו

אחרי)בהכרחי. פרשת , אלימל נוע)

ימי לאריכות ומסוגל עצמו על יחמיר שבטלוה , פי על א

מים והבור בו  אין במסורה,(וישב)ריק ריק ב' הטורים  בבעל כתב ,
כי מכם הוא ריק דבר לא כי ואידך  מים, בו אין ריק והבור
לו דמאריכין בגמרא  דאיתא ימים, תאריכון הזה ובדבר חייכם הוא
מים  בו אין ריק שהבור פי על דאף המסורה  פירוש וזה ושנותיו  ימיו
מקם  הוא  ריק דבר לא כי מקום מכל אבל לטבילותא , שבטלוה 
דמאריכין  ימים תאריכו  זה  ובדבר חייכם הוא  כי עצמן, על שיחמירו 

ושנותיו . ימיו  מבעלזא)לו (מהר"ש

זה על יצטער לטבול יכול אינו

מים ,מי לו שאין מצד והן חולשתו מצד הן לטבול  לו אפשר שאי
ומחשבה טהרה ברוח  ויתלבש עצמו, את טובל שאינו  על  יצטער
פעמים  ד ' יד כל וירחץ למעשה , מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה
כנגד  בידו נטילות מ' שיטיל  אומרים ויש טבילה, מעין שיעלה ויכוין

סאה . י "ח)מ'  עי למשה הלכה ,מלכי  שלח)

קרי  בעל טבילת שכר גודל

שכרה .ואל מתן יודע אתה  אין קרי בעל טבילת תמיד תבטל 
בהר) פרשת להב"י , משרי (מגיד

חולה שהי' פי על א לברכה  זכרונו האר "י
מבטלה הי' לא זה כל ע

מקפיד ראיתי לברכה] לברכה  זכרונו [האר"י לברכה זכרונו  למורי
הנקרא קשה חולי בגופו שהי' ואף לקיימה, ונזהר כוחו  בכל
כיס לתוך מעיים  בני ויוצאים הכרס  שנקרע לומר רצה שבירה ,
מבטלה הי' לא  זה כל עם זה, לחולי מאד מזקת והטבילה הביצים,

תצא)כלל. כי  פי' המצות , (שער

הלב טהרת מעורר  טבילה 

רש"יזכור פירש בדרך , קרך  אשר וכו' עמלק לך עשה אשר את
וטומא קרי היצר לשון  הוא  שטן הוא  נודע כי לומר רצה ה,

הואיל  לבע"ק טבילה  שתיקן עזרא טבילת לבטל בלבך  ונתן הרע,
וציננך קרך  עצמו בזה לטבילותא , שבטלו  ובפרט מדאורייתא, ואינו
טהרת מעורר הטבילה  כי תורה , ותלמוד התפלה בעת לבבך יחם לבל
ר"ת ב 'רא  ט 'הור ל 'ב רשומות דורשי אמרו  וכבר וכו', אש רשפי הלב

באמת. לעבדו לבינו יטהר יתברך השם בשלח)טבל , פרשת  לב, (ייטב

רעות המחשבות להעביר במי יטבול

וישישנם הגעלה ויש הטבילה , לו ויספיק האדם  שיעשה  עבירות
סאה, ארבעים במים היא  הטבילה, אלו  והם אש, לבון ידי על
תעשינה, לא אשר רעות מחשבות האדם יחשוב לכאשר יועיל  וזה 
היתה ולזה  רוחו, על העולה המחשבה להעביר במים יטבול  לזה

ממנו . טומאתו ויעבור במים יטבול לזה  באה, משלי)עולה  , לציו ראשו)



י "ט  פרק
שלא  פשיטא בזמנינו  חכם  תלמיד עצמו לעשות  מותר  עזרא טבילת ענין גודל

עזרא . תקנת  נתבטלה

טבילה צרי במחשבתו  כשפוג

הטהרהכשאדם היא לזה  התיקון רעים, בהרהורים במחשבתו  פוגם
שכתב וכמו האדם , מן הטומאה  רוח מעביר שזה במקוה
הכי ומשום במים שולט אינו הטומאה שרוח לאברהם  חסד בספר
צריך ולכן האדם, מן הטומאה  רוח להעביר במקוה הטבילה  מהני
וישאר  שמה לבוא  המים יוכלו  לא  אז כי בגופו חוץ דבר יהא שלא
לעון  הגורם דבר עוד  יש ואכן ושלום, חס  בגופו  דבוק הטומאה  רוח
בגאות דברו פימו  בבחינת הלשון, בברית הפגם  ידי על שהוא  המר
הרע לשון שקרים  האסורים  דברים שמדבר ובפרט בגבהות שמדבר
בפגם  נכשל זה ידי  שעל ליצלן, רחמנא  פה  וניבול וליצנות רכילות
ולזה המעור, ברית כנגד מכוון הלשון שברית שאיתא כמו  הברית
שלימה . בתשובה  לשוב שצריך  רק לבד, במקוה  הטהרה  מוכיל אין

( אברה מג)

עזרא טבילת עני גודל

פשוטואל איש אצל רק צדיק אצל או ת"ח אצל  אותי יקברו

עזרא". בטבילת נזהר "והי' ומצות תורה לשומר המוחזק
התורה) על מרקחי מגדלות בפרו  נדפ זי"ע, מצעהלי הצדיק הגאו (צוואת

עזרא לטבילת  חכ תלמיד עצמו לעשות מותר

ומיוהאידנא  חכם  תלמיד בתכסיס שמתנהג  מי כל בין נתפשט
ה ' יראי בין נמנה להיות להזהר שרוצה  שמו, וחושבי

חכם  תלמיד עצמו  לעשות שרוצה מי כל  ובוודאי עזרא , בטבילת
משובח . זה  הרי זה  ט')בענין  ימ , הבוש ערוגת ותשובות (שאלות

עזרא תקנת נתבטלה שלא פשיטא בזמנינו

אחר אמר שנים כמה הברית  לארצות לכאן שהגיע  אחר להלכה
מקום  בכל  שמצוים אלה  שבזמנינו לצילן, רחמנא  החורבן
שלא פשיטא  והידור, יופי בכלילת לתלפיות, בנויות  חמות, מקוואות

לטבול. יכולין שבקל  כיון עזרא, תקנת נתבטלה
( אברה חיי בפר  לשונו: וזה לברכה, זכרונו שטיי (מהר "י




