
ֶקת ְקֶוה	ֵאיָנּה	ַמּזֶ ּמִ ַהְטִביָלה	ּבַ
ִנְבָלָתם	 ּבְ ְונֵֹגַע	 ָטהֹור	 ִיְהֶיה	 ַמִים	 ִמְקֵוה	 ּובֹור	 ַמְעָין	 ַאְך	
"י: 'ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים' -  ִיְטָמא )יא, לו(. ֵפרּוׁש ַרׁשִ
ִלְלמֹד  ְלָך  ֵיׁש  ְועֹוד  ֻטְמָאה.  ִלין  ְמַקּבְ ֵאין  ְרַקע,  ַלּקַ ִרים  ַהְמֻחּבָ

ְמָאתֹו.  ֶהם ִמּטֻ ִיְהֶיה ָטהֹור ַהּטֹוֵבל ּבָ
ְוֶזהּו ַאף  ִמּמֹוְדִזיץ זיע"א:  ָרֵאל'  ִיׂשְ ְבֵרי  ַה'ּדִ ַתב הרה"ק  ּכָ
ִמיֵני  ב ְוַכּדֹוֶמה ִעם ַהחֹוֶלה ּבְ ּכַ ׁש ֶלֱאכֹל אֹו ִלׁשְ ׁש ֲחׁשָ ּיֵ ׁשֶ
ה  ִהּנֵ ֵכן  י  ּפִ ַעל  יק לֹו, ַאף  ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ ַלן  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  חָֹלַאת 
ל ָאָדם  ּטֹוְבִלין ּבֹו ּכָ ְקֶוה ׁשֶ ּמִ ִביָלה ּבַ חּוׁש, ַהּטְ ָאנּו רֹוִאין ּבְ
י ִמְקֶוה ֵאינֹו  יק ָחִליָלה, ְוהּוא ּכִ ִריִאים ְוחֹוִלים ֵאינֹו ַמּזִ ּבְ

ל ׁשּום ֻטְמָאה ְוׁשּום ֶנַגע. ְמַקּבֵ
נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ ה  י ַמֲעׂשֶ ְוַאְנׁשֵ י ֵמֲחִסיִדים  ְלּתִ ִקּבַ ר  ַוֲאִני ַהְמַסּדֵ
ָהָיה  ׁשֶ ַזַצ"ל,  ַהּכֵֹהן  ֶהעִניְך  ֲחנֹוְך  מוה"ר  ַסְנֶדר  ֵמַאֶלְכּ דֹול  ַהּגָ
ַעם  ּפַ ִביָלה  ּטְ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ֲעֵרבּות  ַעל  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  ָרִגיל 
ם  ׁשֵ ּבְ ְך  ּכָ ל  ִקּבֵ ַז"ל  ם הּוא  ּגַ ְואּוַלי  יק ְלעֹוָלם,  ּזִ ּתַ ַאַחת לֹא 
הבעש"ט ַז"ל )'בעל שם טוב' פרשת יתרו, מקור מים 

חיים, הערה כו(.
ֲאִמין  ּמַ י ׁשֶ ּמִ טֹוִלין זיע"א ׁשֶ ר ִמּסְ י ָאׁשֵ ָאַמר הרה"ק ַרּבִ
טּוַח  ה, ּבָ ל ִחּיּות ִמּזֶ ְקֶוה ְוֶנֱהֶנה ּוְמַקּבֵ ּמִ ָטֳהָרתֹו ּבַ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
ל  יִקין לֹו, ִעם ּכָ ִים ַמּזִ ׁש ּוְרִחיַצת ַהּמַ הּוא ַחּלָ הּוא ַאף ׁשֶ
ָבר  ִמּיּות ַהּדָ ַגׁשְ ֲהֵרי ַאף ּבְ ָלל. ׁשֶ יק לֹו ּכְ ּזִ ִביָלה לֹא ּתַ ֶזה ַהּטְ
ל זֹאת ַהֲהָנָאה  יִקין ְמאֹד ְלָהָאָדם, ִעם ּכָ ּזִ ַתֲאוֹות ַהּמַ ַאף ּבְ ן, ׁשֶ ּכֵ

רּוָחִנּיּות. ן ְוַקל ָוחֶֹמר ּבְ ּכֵ דּוַע, ְוָכל ׁשֶ ּיָ ָנה ּכַ ּכָ ֶלת אֹותֹו ֵמַהּסַ ַמּצֶ

ַמִים ָ חֹות	ֵמַהׁשּ ַמְפּתְ
ָאְמרּו  ַזַצ"ל:  יְלָנא  ִמּוִ ָיֶפה  ִניָסן  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ
ִעין אֹותֹו, ְוִאם ָאְמָנם  ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ ֲחַז"ל )יומא לח.( ַהּבָ
י ְלַהְמִליץ  ׁשּוָבה, ָאַמְרּתִ ְרֵכי ַהּתְ ָמָרא ִהיא ַעל ּדַ ַנת ַהּגְ ּוָ ּכַ

נּו  אֹון ַרּבֵ בֹוד ַהּגָ ֲעַלת ּכְ ּמַ ה ׁשֶ ֶדֶרְך ַצחּות ַעל ַמֲעׂשֶ ֶזה ּבְ
ִעְנַין ְטִביַלת  ֲעִקיָבא ֵאייֶגר ַזַצ"ל ָהָיה ִנְזָהר ְמאֹד ּבְ

ְוֵהן  ִיץ  ּקַ ּבַ ֵהן  יֹום,  ָכל  ּבְ ִמְקֶוה 

יֵמי ַהחֶֹרף, ּוְלֵעת ִזְקנּותֹו לֹא ָנְתנּו לֹו ָהרֹוְפִאים ְרׁשּות ֵמרֹב  ּבִ
ֶבת  ֶ ם אֶֹזן ַקּשׁ יֵמי ַהחֶֹרף ִלְטּבֹל, ֲאָבל הּוא לֹא ׂשָ תֹו ָלֶלֶכת ּבִ ֻחְלׁשָ
ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ֶאת  ַאַחת  ַעם  ּפַ ֵביתֹו  ֵני  ּבְ ְוִהְטִמינּו  ְלִדְבֵריֶהם, 
י ֲעִקיָבא ֵאייֶגר  אֹון ַרּבִ ׂש ַהּגָ ר ִחּפֵ ְוַכֲאׁשֶ ְקֶוה,  ֶלת ַהּמִ ִמּדֶ
ה. ֲאָבל,  ה ַהְרּבֵ ַח ְולֹא ָמָצא, ִנְצַטֵער ִמּזֶ ְפּתֵ ַזַצ"ל ֶאת ַהּמַ
ַח.  ְפּתֵ ְקֶוה ְוֵהִביא לֹו ֶאת ַהּמַ א ֵאָליו ׁשֹוֵמר ַהּמִ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ
ּנּו  ִמּמֶ ֱאַבד  ּנֶ ׁשֶ ָיַדע  ִין  ִמּנַ ַהגרעק"א,  ָאלֹו  ׁשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַמֵהר  ֵלְך  לֹו  ָאְמרּו  ֲחלֹומֹו  ּבַ י  ּכִ ַהׁשֹוֵמר  לֹו  יב  ֵהׁשִ ַח,  ְפּתֵ ַהּמַ
ה, ְוָאז  דֹול ִמּזֶ י ֵיׁש לֹו ַצַער ּגָ י ֲעִקיָבא ּכִ ַח ְלַרּבִ ְפּתֵ ְוָהֵבא ֶאת ַהּמַ
ה ֶאת ִמְנָהגֹו.  ּנֶ ּלֹא ְיׁשַ ַמִים רֹוִצים ׁשֶ ָ י ִמן ַהּשׁ ֵני ֵביתֹו ּכִ ֵהִבינּו ּבְ
ַהְינּו  ֵהר,  ִלּטָ א  ַהּבָ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְלַהְמִליץ  ֵיׁש  ּוָבֶזה 
ַמִים  ָ ִעין אֹותֹו ִמן ַהּשׁ ָכל יֹום, ְמַסּיְ ֵהר ּבְ ל ָעָליו ְלִהּטָ ּבֵ ּקִ ׁשֶ

ם ַהְנָהָגתֹו. ּיּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ

טֹוָבה	ְלֶנֶפׁש	
ַעל  ּבַ הי"ד  זיע"א  אְנָיא  אְדבֹוְרָנא-ּבָ ִמּנַ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ הרה"ק 
אְנָיא  ּבָ ָהִעיר  ַרב  ִעם  ְיִדידּות  ֵרי  ִקׁשְ ּבְ ָהָיה  ֶחֶסד',  'אֵֹהב 
ְוהֹוִקירֹו  ֶהֱעִריכֹו  ׁשֶ ַזַצ"ל  ְקָראּוס  ה  מֹׁשֶ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ
ַעל  ָהעֹוְמִדים  ִעְנָיִנים  ּבְ ִלְפָעִמים  ִעּמֹו  ְוִהְתַיֵעץ  ְמאֹד, 
אֹודֹות  יָחה  ַהּשִׂ יֵניֶהם  ּבֵ ָנסֹוָבה  נּות,  ּמְ ִהְזּדַ ּבְ ֶרק...  ַהּפֶ
ת  ִפּלַ ּתְ קֶֹדם  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְטּבֹל  ַהֲחִסיִדים  ל  ׁשֶ ִמְנָהָגם 
ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ַעל  ִנְמָנה  ּלֹא  ׁשֶ ְוָהַרב  ֶוֱהיֹות  ֲחִרית,  ׁשַ
ֵאר לֹו הרה"ק  ְטִביָלה זֹו, ּבֵ ַעם ְוִעְנָין ֵיׁש ּבִ ֵמּהַ ַמה ּטַ ָהָיה ּתָ
ְדָבָריו  ְקֶוה, ְוֶהֱאִריְך ּבִ ְטִביַלת ַהּמִ לּוִיים ּבִ ה ִעְנָיִנים ַהּתְ ּמָ ּכַ
ָמה  ּום  ִמּשׁ ַאְך  ּה,  ּבָ ׁשֶ ְוַהּתֹוֶעֶלת  יבּוָתּה  ֲחׁשִ ּגֶֹדל  אֹודֹות 

ל ָהַרב.  ָבָריו ַעל ִלּבֹו ׁשֶ בּו ּדְ ְ לֹא ִנְתַיּשׁ
ל  ׁשֶ ִלְמִחיָצתֹו  ְקָראּוס  ָהַרב  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ְך,  ּכָ ַאַחר  ָמה  ְזַמן 
יֵניֶהם  ּבֵ ְוַגם  זיע"א,  יֶגעט  ִמּסִ ים'  ַחּיִ 'ֲעֵצי  ַעל  ּבַ הרה"ק 
ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ְקֶוה,  ּמִ ּבַ ִביָלה  ַהּטְ אֹודֹות  יָחה  ַהּשִׂ ָנסֹוָבה 
יֹוֵדַע ָהַרב ְקָראּוס ֵמִעְנְיֵני  י  ּכִ ים'  ַחּיִ 'ֲעֵצי  ַעל  ּבַ
ֵאר ֵהיֵטב  ַמע זֹאת ּבַ ָ ּשׁ ִביָלה, ְלַאַחר ׁשֶ ַהּטְ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון ע"ט

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ



ָבִרים  ֵאין ַהּדְ א ׁשֶ ִעירֹו, ֶאּלָ ר ּבְ ּדָ אְדבֹוְרָנא ׁשֶ מהרה"ק ִמּנַ
ָאְזנֹו, ַטֲעמּו  ַחן ֵאָליו ְוָלַחׁש לֹו ּבְ ְך, ּגָ ל ּכָ ִלים ֶאְצלֹו ּכָ ְמֻקּבָ
ָכל יֹום, ְוהֹוִסיף לֹוַמר  ִביָלה ּבְ ֶפׁש ַהּטְ י טֹוָבה ִהיא ַלּנֶ ּוְראּו ּכִ
ָבר ֵמֵאָליו ֶאת  ן ְזַמן ָמה, ָיִבין ּכְ ַעְצמֹו ּכֵ ְנַהג ּבְ ּיִ י ְלַאַחר ׁשֶ ּכִ
ׁש ִעם  ר ִנְפּגַ ֲאׁשֶ ל, ּכַ יבּוָתּה, ָסַבר ָהַרב ְוִקּבֵ ּה ַוֲחׁשִ ּתֹוַעְלָתּ
ַעְצמֹו ִלְטּבֹל  ֵהֵחל ִלְנהֹג ּבְ ַעם נֹוֶסֶפת, ַאֲחֵרי ׁשֶ הרה"ק ּפַ
ַעְצִמי  יׁש ּבְ ה ִהְנִני ָאֵכן ַמְרּגִ ְקִביעּות, ַנֲעָנה ְוָאַמר לֹו ַעּתָ ּבִ
ָלֶכם  ֲאִני  ּומֹוֶדה  ְטִביָלה,  ִעְנְיֵני  ּבְ ִלי  ם  ַאְרּתֶ ּבֵ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ

ְך. ְמאֹד ַעל ּכָ

ה ִפּלָ ִמְקֵוה	ָטֳהָרה	קֶֹדם	ּתְ ִלְטּבֹל	ּבְ
ִריְנַוואְלד זיע"א, גאב"ד  ה ב"ר ַעְמָרם ּגְ י מֹׁשֶ ַתב הרה"ק ַרּבִ ּכָ
ם' )או"ח סי' יט(: ֵאין  ַהּבֹׂשֶ ׁשּו"ת 'ֲערּוַגת  ִסְפרֹו  ּבְ חּוְסט, 
ָהיּו  ים ׁשֶ דֹוׁשִ ִאים ְוָאמֹוָרִאים ַהּקְ ּנָ ָלנּו ְלָהִביא ְרָאָיה ֵמַהּתַ
ְולֹא  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ בּוִקים  ּדְ ֶרַגע  ּוְבָכל  ָכל ֵעת  ּבְ
ִמים  ָ ֵני ָאָדם ְמֻגּשׁ ה, ֲאָבל ֲאַנן ּבְ ָהיּו ְצִריִכים ֲהָכָנה ִלְתִפּלָ
ין ֲהָכָנה  עֹוׂשִ ה ּדְ ּמָ ל ּכַ אי ּכָ ה, ַוּדַ ַתֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ בּוִקים ּבְ ּדְ
ָבה ְטֵפי  ֲחׁשָ ְדָבִרים ַהּגֹוְרִמים ָטֳהַרת ַהּמַ ה ּבִ ִפּלָ קֶֹדם ַהּתְ
דֹוָלה ַמֲעַלת  ה ּגְ ּמָ ָכל ִסְפֵרי מּוָסר ּכַ י, ּוְכָבר ְמבָֹאר ּבְ ְמַעּלֵ
ֵל'ב  ְרׁשּומֹות אֹוְמִרים  י  ְודְֹרׁשֵ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְלַטֵהר  ְקֶוה  ַהּמִ
ה  ִנְזּכֶ ְואּוַלי  ַהאי  י  ּכּוּלֵ טב"ל,  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ 'ָרא  ּבְ ָט'הֹור 
ן  ּכֵ ַעל  ה.  ַזּכָ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ֶאָחד  ּבּור  ּדִ ֲאִפּלּו  לֹוַמר 

ה. ִפּלָ ִמְקֵוה ָטֳהָרה קֶֹדם ּתְ דֹול הּוא ִלְטּבֹל ּבְ ִעְנָין ּגָ

ְמִסירּות	ֶנֶפׁש	ִלְרפּוַאת	ֲאֵחִרים ְטִביַלת	ִמְקֶוה	ּבִ
זיע"א:  ִמּמּוְנַקאְטׁש  ֶאְלָעָזר'  'ִמְנַחת  ַעל  ּבַ הרה"ק  ַתב  ּכָ
דֹוׁש  ְלִמיֵדי ָהַרב ַהּקָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּתַ ֵקִנים ּתַ י ִמּזְ ַמְעּתִ ׁשָ
ַנֲערּותֹו  יֵמי  ּבִ י  ּכִ זי"ע,  ְצִבי'  'ֲעֶטֶרת  ַעל  ּבַ יִדיְטׁשֹוב  ִמּזִ
ְוִאּמֹו  ָאִביו  ֵבית  ּבְ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ְוָהָיה  ְלַפֲעמֹו  ה'  רּוַח  ֵהֵחל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ַרח. ּוַפַעם  ַהּקֶ ַחת  ּתַ ָהר  ּנָ ּבַ ימֹות ַהחֶֹרף  ּבִ ִלְטּבֹל  ְוָהַלְך  ָפר,  ּכְ ּבַ

י הּוא  ָיְדָעם ּכִ ה ֵליֵלד ּבְ ְקׁשָ ל ִמּמַ ּלֵ אּו ֵאָליו ְלִהְתּפַ ַאַחת ּבָ
ְלָיִמים ְמאֹד,  ָצִעיר  ָהָיה  י  ּכִ ְועֹוֵבד ה', ִאם  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ
ַרח  ִזיָזא ְוכּו' ֶאת ַהּקֶ ְיָלה, ְוָתַבר ּגְ ּלַ ן אֹודֹות ֶזה ּבַ ְמֻכּוָ ְוָהַלְך ּבִ
ִמּתֹוְך  ַלֲעלֹות  רֹאׁשֹו  יּהַ  ְוִהְגּבִ זֹו  ָנה  ַכּוָ ּבְ ָטַבל  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַהּנֹוָרא, 
ְקָצת  חּוהּו  ּדָ ִים  ַהּמַ י  ּכִ ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶקב  ַהּנֶ ָאַבד  ה  ְוִהּנֵ ַרח,  ַהּקֶ
ׁש  ּקֵ ַרח. ּבִ ַחת ַהּקֶ קֹום ַלֲעלֹות ִמּתַ קֹמֹו ְולֹא ָיכֹול ִלְמצֹא ַהּמָ ִמּמְ
ַעד  ּבְ ְולֹא  ְמֵהָרה,  ּבִ ע  ׁשַ ּוָ ּתִ ֵליֵלד  ה  ְקׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ָאז  ר  ָהִעּקָ
תּוַח ַלֲעלֹות ִמּתֹוְך  קֹום ּפָ י ָאַבד ַהּמָ יׁשֹו ּכִ ַהְרּגִ י ּבְ ַעְצמֹו, ִאם ּכִ
ַלן, ְולֹא  ד, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ַנת ָמֶות ֲחִניָקה ִמּיָ ַסּכָ ַרח, ֲהֵרי הּוא ּבְ ַהּקֶ
ֶקב  ַתח ַהּנֶ ד ָמָצא ַהּפֶ "ל, ּוִמּיָ ַעד ַהּנַ ַעד ַעְצמֹו, ַרק ּבְ ל ּבְ ּלֵ ִהְתּפַ
ה  ְקׁשָ י ַגם ַהּמַ ַמע ּכִ ִביָלתֹו ּוָבא ְלֵביתֹו, ְוׁשָ ַרח, ְוָעָלה ִמּטְ ַהּקֶ ּבְ

ד. ֵליֵלד ִנְפְקָדה ִמּיָ

ָקה ה	ְלַהְמּתָ ְסֻגּלָ
אָסאד  ִמּנַ ְפַרייְנד  ַע  ְיהֹוׁשֻ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ הרה"ק  ׁשֶ נֹוָדע 
ה  ְוַהְרּבֵ ָטֳהָרה,  ִמְקֵוה  ְטִביַלת  ּבִ ְמאֹד  ָרִגיל  ָהָיה  זיע"א, 
ת  ַ ֵאר ְקֻדּשׁ ֶזה. ּוִמי ְיָפֵאר ּפְ ּנּו ִעְנָיִנים ִנְפָלִאים ּבָ ָעִמים ָראּו ִמּמֶ ּפְ
ְמלֹא  א ְוחִֹלי ּבִ ֶלג חּוְלׁשָ ם ְוֶקַרח קֹר ְוׁשֶ ׁשֶ ָטֳהָרה, ּגֶ ְטִבילֹוָתיו ּבְ
ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ ַאף  א  ַבְרּדָ ּדְ ִזיָזא  ּגְ ַבר  ּתָ ֲעָצרּוהּו,  לֹא  ה  ּלָ ַהּמִ מּוָבן 
ָטֳהָרה  ִמְקֵוה  ִעְנְיֵני  ּבְ צּותֹו  ִהְתַאּמְ ָעצּום,  חֹוֶלה  ָהָיה  ָעִמים  ּפְ

ְלּתֹו ָהְיָתה ֻמְפָלָאה.  ָכל ְמקֹומֹות ֶמְמׁשַ ּבְ
רּו  ָיׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ִעם  ר  ְלַדּבֵ אֹו  ִלְפגַֹע  ֻהְכַרח  ׁשֶ ּכְ
אּו  ר ּבָ ְקֶוה. ְוַכֲאׁשֶ ּמִ ד ָהַלְך ִלְטּבֹל ּבַ ֶכף ּוִמּיָ ֵעיָניו, ּתֵ יו ּבְ ַמֲעׂשָ
ְקֶוה,  ַלּמִ ד  ִמּיָ ָהַלְך  ַלן  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  חֹוֶלה  ֲעבּור  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵאָליו 
ָעִמים  ה ּפְ ַהְרּבֵ ד  הּוַטב לֹו, ֲהַגם ׁשֶ ֶכף ּוִמּיָ ּתֵ ַעִין ָראּו ׁשֶ ְוַעִין ּבְ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ִאיָתא  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵיאּוׁש,  ַאַחר  ָהָיה 

ָקה.  ה ְלַהְמּתָ ְקֶוה ִהיא ְסֻגּלָ ִביַלת ַהּמִ ּטְ ׁשֶ
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