
ְּ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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המקוואות רב  ראזענבערג  נחום הרב
2600ובעמח"ס ציורים עם ו"ח ובנהרות בימים במים  וס' ווסתות, הלכות על  מחשבון יצאה "אש

יארק עמודים" נוא  ברוקלין, פה 

פרשת  לסדר ג ' יום  יארק . נוא  ברוקלין  פה  – עש "ו  עמלקעמ "י לך  עשה  אשר  את  שנת "זכור לפ "ק תשס "ז"

בהכשר בירושלים  המקוה האם שאלה :
כשר ? הבד "ץ

הצדיק תשובה  עם ביחד שהקמתי ידוע :
ברנסדורפר מאיר מספררבי שליט"א

ומתחילתם שמש] בבית [גם מקוואות,
ויש  נוכחותי , בלא נבנו לא סופם  ועד 

עדויות והגה "צ(תמונות)ברשותי רביע "כ .
גאון מאיר "אין לי , אמר שליט"א

ואחר העולם", בכל כדוגמתך במקוואות

עוד  מצאתי "לא ואמר , הוסיף כך 
מקוואות ומתקן בונה אתה  - כדוגמתך
שמים, לשם העולם בכל שנים עשרות
מכיסך , פעמים  הרבה הנסיעות ומשלם
תיקון  הוצאות למימון כסף חסר ובאם
מגייס  או בעלויותיו נושא אתה המקוה,
בזה"ל : ממנו ביקש  ימיו בסוף תורמים".

תשמע  דופק "נחום, הלב מנוחה, לי אין !
תעשה בירושלים...., הזאת המקוה על לי 
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המקוה". ותבדוק תיכף  לך טובה  לי 
..... הרב הכולל הראש להגאון פניתי
סידר והוא המקוה וועד מחברי  שליט"א
את לבדוק רשות לי  שיתנו הוועד  עם

טובהמקוה, שהכל וראיתי למטה  בדקתי
שם  ולבדוק הגג על  לעלות רציתי מאוד ,
המקוה  למנהל  אמרתי  בסדר, הכל אם
את  לבדוק הגג על לעלות  צריך  שאני

מנוף צריך ולזה גשמים , המי [שזהכניסת
הגון], סכום  שהרבעולה המנהל: לי  ענה

וגם  הגג, על פעם אף עלה לא מאיר ר'
נתן  זצ"ל ווייס הרב הראב"ד זה לפני
לך ולמה הגג, על עלה ולא שנים הכשר

י לא שאני  לו אמרתי  הגג? על כוללעלות
את  רואה לא אני  אם "כשר" להגיד

מנוף,!!הגג להביא  רצה לא הוא - !
העליונה  להקומה  בנין  באותו הלכתי 
כי עצמי, את וסיכנתי הגג, על  וטיפסתי 
בהר כבר  הייתי ח"ו נופל הייתי  אם
הזה, המכתב  לכתוב  יכולתי  ולא הזיתים,
בית  לו שהיה צינור  היה שבגג ומצאתי
אומרת  זאת קבלה, דרך ועמד  קיבול ,
פוסל וזה הכלי, דרך  עברו הגשמים שכל

גשמים  המי  הלכתי !את  כך בעקבות  -
בראנסדורפערלהצדיק שליט"אהרב 

ואמר הממצאים , את בדיוק לו ותיארתי

             
  
           
           
              
                 
              
              
              
              
                 
                
              
              
           
               
              
             
               
             
               
            



המשך בעלון הבא

ישראל באר המקואות  4מכשולי | 11981201 הזוהר אור

לתקנו, תיכף שצריך וקבע פסול , שזה
עובדיה מרן את לשאול הלכתי  בנוסף
אלישיב, הרב הגה"צ  ואת יוסף
קניבסקי  הרב הגה"צ  ולהבחל "ח
שליט"א, קרליץ הרב והגה"צ שליט"א

פסול  שזה אמרו  זה!!וכולם כל ואמרנו !
למנהל  וכן שליט"א, מאיר  רבי להגה"צ
המנהל  המקוה . ומיד תיכף שיתקן בשמו,
שהולך  לי ואמר  זה, אחר  יום אותי  מצא
לו  ואמרתי  גשמים, והמי הצינור להחליף
כדי  מתקן שהוא איך  לראות רוצה שאני 
לזה. והסכים כשר, אחוז מאה שיהיה

גשם, להיות  צריך  היה ימים שני אחר 
לבוא יכול  אני מתי אותו ושאלתי 
לי  אמר המקוה, ולייבש הצינור  להחליף
אוצרות לו יש כי לבד, הכל עשה שהוא
גשמים, המי את מהאוצרות והחליף
בית לו היה הצינור  שאם לו ואמרתי 
פסול , האוצר של המים גם קיבול
ואני  יותר. איתי  לדבר רצה לא למעשה
כתבתי  וגם ... להרב הענין כל את  נתתי
פסולה, המקוה למה הפרטים כל במכתב 
אם אפילו כי  הענין, כל  השתיקו ובזה 
כמה פסולים. במים החליפו החליפו,

               
              
              
           
                 
                
  
                
                
            
              
               
              
               
               
          
              
              
              
              
             
            
  


