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תכתב זאת לדור אחרון
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וישב יצח"ק ויחפור את בארות המים
וימצאו שם באר מים חיים
ביקרא דאורייתא ,נביע ברכה ,לראש האי גברא רבה ,המאור הגדול לממשלת התורה ,נודע בשערי התורה ,ובשערים
המצויינים בהלכה ,בשיעוריו הנפלאים בשפה ברורה ,יום ולילה לא ישבות בנאמנה ,להקים מקואות טהרה ,לדון
ולהורות הלכה ברורה ,תל תלפיות שהכל אליו פונים ,גן הדסים ,ערוגת הבושם

הרב הגאון המפורסם

רבי יצחק טריגער
ר"מ ומנהל רוחני ישיבת בית מאיר

שליט"א

הוא הגבר אשר זכה רבים וזיכה ,ידיו רב לו זה רבות בשנים בהקמת מקואות טהרה ברחבי
העולם ,וזכה לשכלל יותר מאלפיים מקואות כדת של תורה ,ויזרע יצח"ק וימצא מאה
שערים ויברכהו ה' ויגדל האיש וילך הלך וגדל עד כי גדול מאוד ,לעמוד בראש מפעלינו
בראש המערכה ,להנחות לנו את הדרך ,להקים עולה של טהרה ,עושה ומעש במסירה
נפלאה ,ועל פיו יושק כל דבר בהלכה ברורה
ומחובר לטהור ,האי איש יקר רוח העומד לימינו בעבודת הקודש ,איש חמודות ורב תבונות ,העסקן
הדגול חרוץ ושנון ,מוכתר במדות מוזהבות ,וכתר שם טוב לראשו עטרה ,איש חי ורב פעלים,

ה"ה ידידינו הנכבד הרבני החסיד מאוד נעלה

מו"ה משה אהרן

ברייער הי"ו

ויקם מש"ה ויושיען וישק ,כי זה האיש מש"ה עומד בראש מערכת הבני' במסירה נפלאה ,יום ולילה לא
ישבות בעוז ובגבורה ,כלולת מגדלים נאים לפי ענין הבנאים ,בכשרונותיו הברוכים בתבונה בדעת וחכמה
בכל מלאכת מחשבת ,להגיד שבחו של אהר"ן ,אשר בטיב לבבו עשה עושה ומעשה ברוח טוב וצהלת
פנים ,בסבר פנים יפות בכל אורחותיו ,ישמח מש"ה במתנת חלקו
אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ,אבינו שבשמים ,מקוה ישראל ה' מושיע ,להתברך ממעון
הברכות בשפע ברכה והצלחה ,ויתמלא כל משאלות לבבם לטובה ולברכה כל הימים מתוך הרחבת
הדעת דקדושה ,שפע ברכה במדה גדושה

המברכים בהוקרה לכבודם

הנהלה

ברכות תודה

טי

כתר הילומים על ראשם יצור
בשערי האי ספרא ,נביע התפארת והתהלה ,ברגשי כבוד והערצה ,להני אנשי שם יקרי הערך בהוקרה ,רב הפעלים
במעשיהם החסד והצדקה ,נכבדי העם תורה וגדולה על שלחנם בהדרה ,יקרי הערך ובעלי תבונה ,ליהנות מהם עצה
ותושיה ,בישראל גדול שמם לתפארה ,פעולותיהם הכבירים לראשם עטרה

הטפסרים הנכבדים והמפוארים ,נודע ביהודה ובישראל גדול
שמם לשם ולתהלה ,בונים ומקימים עולמות של חסד ותורה,
היושבים במלכות ראשונה ,להרבות פעלים לטהרה,

הרה"ח מו"ה יוסף אויש
הרה"ח מו"ה יואל איזראעל שליט"א
הרה"ח מו"ה הערשל אינדיג שליט"א
הרה"ח מו"ה משה גרינהוט שליט"א
הרה"ח מו"ה משה גרינפעלד שליט"א
הרה"ח מו"ה דוד שרייבער שליט"א
שליט"א

הרה"ח מו"ה ארי' וואסנער
הרה"ח מו"ה יעקב וויינרעב שליט"א
הרה"ח מו"ה זעליג מענדלאוויטש שליט"א
הרה"ח מו"ה שלמה פראנד שליט"א
הרב אליעזר קעסטענבוים שליט"א

חברי וועד ההנהלה
הלא המה ,העומדים בראש המערכה ,במעשה ובעצה ,להגדיל טהרה ולהאדירה ,להם נאה ויאה,
התפארת והתהלה ,על מעשיהם הכבירים בנאמנה ,יבא דודי לגנו ויאכלו פרי מגדם בגילה
פעולותיהם הכבירים יורשמו למזכרת ,לעד ולנצח יחקק בעט ברזל ועופרת ,אשר פעלו ועשו
להחזיר העטרת ,טהרת ישראל גולת הכותרת ,בעוז וברוח לעמוד על המשמרת ,להרבות טהרה
באופן נשגב ברחבי הארצות לשם ולתפארת
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה ,ברוך ה' חילם ופועל ידם ירצה ,מקוה ישראל מושיע לראות תמיד
במעשי ידיהם ברכה והצלחה ,אורך ימים ושנות חיים בבריות גופא ונהורא מעליא ,וזרעם לברכה ,להתברך
בכל משאלות לבבם לטובה

מכבדם ומוקירם כערכם הרם

יצחק ביסטריצקי
מייסד ונשיא

כ

ברכות תודה

שליט"א

הקדמה
ספר
אשריכם ישראל
חלק א
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הקדמה
בצדקם חון חשרת מים
השיר והשבח לאדון הכל המטהר עמו ישראל ,בהוצאת לאור עולם ספרא הדין 'אשריכם ישראל' כלול
בהדרו ,אוצר בלום בענין בניית מקואות ולעשות פעלים לטהרתן של ישראל ,אוסף נפלא של מאמרי קודש
מפי ספרים וסופרים בגודל ענינה ,גודל שכרה וסגולתה העצומה לראות בישועת ה' ,ופעולת צדיק לחיים,
קורות דברי הימים רועי ישראל לדורותיהם ,את אשר עשו ופעלו במסירות נפש ודם לבבם הטהורה למען
בניית מקואות ולהרבות טהרה בישראל ,ועד כמה הפליגו בשבח העוסקים בזה ,להבטיח להם רב ברכות אין
חקר .ועלי' מדור מיוחד לבאר ולהקיף סדר בניני המקוה החומרות וההידורים על פי דברי גדולי הפוסקים
אשר מפיהם אנו חיים ,תיאור מלא בקוצר אמרים להבין הדבר על בורי' בהלכה ובמציאות.

וימצא שם באר מי"ם חיים
הן מלפנים זאת בישראל ,היתה 'המקוה טהרה' אבן היסוד לקיומן של בני ישראל .בכל עיר ועיר ,ובכל
כרך וכפר ,הדבר הראשונה אשר אבותינו מסרו נפשם עליה היתה 'המקוה' ,כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים,
להעמיד דורות ישרים ,ולהבטיח עתידן של ישראל עוסקים בתורה ובמצות .ושאל נא לימים הראשונים
אשר היו לפניך ,כמה יגיעה ועמל הושקעו החל מגדולי ישראל שעסקו וטרחו בסוגיית המקואות לבאר
כשמלה כל דבר קטן כגדול ,עד הבעלי בתים הפשוטים שדאגו וטרחו בדמים תרתי משמע להעמיד ולכלכל
המקוה ,בידעם עומק הדברים אשר נפשם ונפש זרעיהם תלוי בזה - .והמליצו בזה במאמרם 'אין מים אלא
תורה' ,להורות נתן אשר כל התורה והיהדות תלוי בטהרת מים ,והכל בתר טהרה גריר.

זכור אב נמשך אחריך כמים

הקדמה

גכ

זכה מפעל האדיר 'מקוה יו .עס .עי '.להגביר חיילים לטהרתן של ישראל ברחבי ארצות הברית באופן
נשגב ,וזה אחד עשר שנים לטובה אשר משמיא זכינו לעמוד בראש בניית מקואות בכל פינה ופינה בעיירות
וכרכים קטנים וגדולים ,להשקות הצמאים אחינו זרע אברהם יצחק ויעקב בכל מקומות מושבותיהם ,להתקדש
וליטהר לבוראם ,ובכל עיר ועיר אשר פעולות המפעל מגיע ,ששון ושמחה ליהודים ,להאיר להם את הדרך,
באורה של קדושה וטהרה ,בהעמדת מקואות בנוי לתלפיות ברוב פאר והדר .ותבענה שפתינו תהלה ,לראות
פרי עמלינו בהני 'ששים מקואות' העומדת על תילה לשם ולתפארת ברחבי הארצות ,אשר כל אחד ואחד
מהם הוא פרשה בפני עצמו ,ונבנה במסירות נפש ויגיעה עצומה .הלא המה "ששים גיבורים סביב לה"' ,ששים
מרכזי טהרה' אשר הושקעו בו דמים תרתי משמע' ,ששים בנינים' המדלקת אור לקרב ישראל לתורה ומצות
ואהבת ה'' ,ששים מגדלים מפוארים' אשר הוא הנותן לנו כח וסיפוק לילך מחיל אל חיל.

חפר ומצא בארות מים
אבותינו ספרו לנו ,אשר העסק בבניית מקואות ולעשות פעלים לטהרתן של ישראל ,הוא 'מעיין הנובע'
להוושע בדבר ישועה ורחמים ,ואכן ידוע הדבר ,אשר מאז ומקדם היתה עסק זו צינור להשפיע שפע רב
וכל מילי דמיטב ,מקוה ישראל ה' מושיע בעת צרה ,להפקד בכל מילי דמיטב ,וצדיקי וגאוני הדורות בכל
דור ודור השפיעו על ידי זה רב ברכות לעדת מרעיתם ,בצדקם חון חשרת מי"ם - .ואכן עינינו ראו ולא
זר ,סיפורי נפלאות מאחינו בני ישראל אשר פלגי מי"ם ירדו עיניהם להפקד בדבר ישועה ורחמים ,המה
ראו כן תמהו ישועות נפלאות למעלה מדרך הטבע בזכות נדבת לבם להרים תרומה לטהרת ישראל ,מכנף
הארץ זמירות שמענו בישועתן של ישראל בזיווגים הגונים ,בבריאות הגוף ,ופרנסה בהרחבה ,וזרעם לברכה,
כאשר יזל מי"ם מדליו וזרע"ו במים רבים ,והרבה נפקדו בזרע של קיימא בזכות המצוה הנשגבה ,והי' אור
במושבותם.

ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה
ידוע מאמר החכם 'הפעולה תעיד על הפועל'  -והנה כי כן יבורך האי גברא רבא המאור הגדול לממשלת
התורה והטהרה ,גן הדסים ערוגת הבושם ,תל תלפיות ,מורה ודאין ,הגאון הגדול רבי יצחק ביסטריצקי
שליט"א מייסד המוסד ,והעומד בראשותה לשאת את עולה בגאון ובעוז במסירות נפש ,שלוחא דרחמנא
להאיר תבל ומלואה בטהרת ישראל ,האי גברא דמארי סייעא ,שזכה לחולל פלאות ברחבי ארצות הברית,
יום ולילה לא ישבות בעצה ובמעש ,דלה דלה והשקה צאן מים ,ועליו חונים עמודי היסוד של המפעל,
הני נכבדים בעם הטפסרים הדגולים מע"כ חברי ההנהלה שיחיו בריחי התיכון העומדים בראש העבודה,
ולזכותם יזקף ריבוי הטהרה באחינו בני ישראל בעיירות וכפרים הרחוקים והקרובים ,מיטיבים ומדליקים
נשמות ישראל ,ואלה תולדותם למשפחותם ,הני זרעא מעליא ודורות ישרים אשר הורתם ולידתם בקדושה
הודות פעולותיהם הכבירים.

וישב יצח"ק ויחפור את בארות המים

דכ

הקדמה

הספר הלז אשר אנחנו נותנים לפניכם היום ברכה ,מופיע בהדרתו לקראת שבת הרוממה שבת פרשת
יתרו הבעל"ט ,שיתקיים בפאר והדר ,בו יתכנסו בשבת אחים גם יחד ,ידידי ותומכי המפעל ,הנדיבים
החשובים אשר ידם רב להם בהקמת המקואות בנדבת לבם ,ואתם עמם העסקנים וחבירים העוסקים
בעבודת הקודש ,ועליהם מעלת כבוד הני קרואי מועד אנשי שם ,הנכבדים בעם ובישראל גדול שמם,
הנגידים המפוארים הטפסרים 'חברי הנהלת המוסד' ,אשר יבאו בהדרתם לפאר את השבת קודש - .בהאי
יומא דשבתא איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק ,מי"ם עמוקים בלב איש ,להתחזק כאיש אחד בלב אחד
בשמחה והודאה על העבר ,ולהוסיף אומץ על העתיד .אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים – וליכא מידי
דלא רמיזא באורייתא ,אשר נקבע לערוך את 'שבת קבלת התורה' ,אשר בו הוריד משה רבינו שני לוחות
אבנים בידו ,וכתב בתרגום יונתן (שמות לא ,יח) 'תרין לוחין סהדותא מתקלהון ארבעין סאין' ,שהלוחות היו
במשקל ארבעים סאה שהיא שיעור מקוה מן התורה ,כי בחדא מחתא מחתינהו ,ענין טהרת ישראל ליסוד
כל התורה כולה.

נוטרי ליום השביעי ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם
ובהאי עידנא ,כפינו פרושות לשמי שמיא ,יהי ה' אלקינו עמנו גם להלאה ,להאיר תבל ומלואה ,להגדיל
כח הטהרה ,ותשלח במעשי ידינו ברכה והצלחה ,להגדיל שמו הגדול והנורא ,מי"ם רבים לא יוכלו לכבות
את האהבה ,נשמות ישראל זרע קודש הצמאים להתקדש בקדושה ,סגוליך עת צמאו למים בתשוקה ,שנזכה
להעמידם בקרן אורה .ומה מקוה מטהר את הטמאים בטהרה ,אף הקב"ה מטהר את ישראל באהבה ,להוושע
בדבר רחמים וישועה ,לראות דורות ישרים ומבורכים עמוסים בתורה ויראה ,בבריות גופא ונהורא מעליא,
ויבא בן דוד ויגאלינו במהרה.

תפן כי נפשינו אפפו מים בעבורו אל תמנע מים
עש"ק לס' ממלכת כהנים וגוי קדוש
שנת נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה לפ"ק

יצחק ביסטריצקי

הקדמה

הכ

באר חפרוה שרים
ה' פרקים נבחרים

אוסף אמרים מפי ספרים וסופרים בגודל החיוב להקים מקואות ולהרבות טהרה
בישראל ,גודל סגולתה ועוצם שכרה קורות דברי הימים פעולת גאוני וצדיקי
הדורות אשר פעלו ועשו מסירות נפש למען טהרתן של ישראל

חלק א
זכ
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אמרי טהרה
פרק ראשון
בגודל החיוב לבנות מקואות
ועד כמה כל אחד ואחד מחוייב
ליטול חלק בזה
׀ מרן הבעש"ט ותלמידיו הקדושים ׀
הויכוח בין תלמידי בעש"ט בענין המקוה
דברי מרן הבעש"ט

בספר בעש"ט עה"ת (פרשת יתרו אות י"ט) הובא "שמעתי שתלמידי הריב"ש
[מרן הבעש"ט] ז"ל היו יושבים ביחד ומתווכחים איזהו הדבר העקריי שראש
ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו ,יש מהם אמרו שהעיקר הוא להשגיח על
הזביחה ,שיהיה השו"ב ירא שמים ,וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה ,כי
ח"ו מאכלות אסורות מטמטמים את הלב ,ויש אמרו עירובין הוא העיקר ,כי
הלכות שבת כהררים התלויים בשערה והאיסור חמור מאוד ,ויש שאמרו
מקוה היא העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש ,כי אם יסוד
בנין האדם הוא ח"ו בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על הרע ר"ל.
ואחר זה אמר להם מרן הריב"ש ז"ל בזה הלשון ,תיתי לי כי בעת הזאת פלפלו גם
כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר ,ואמרו כמר וכמר ,והסימן הוא במקרא (חבקוק
ג') בזעם תצעד ארץ ,ר"ת ז'ביחה ע'ירובין מ'קוה ,כל אלה הם יסוד הארץ ,עכ"ל.

 ןושאר קרפ

אל

׀ הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל ׀
מחיובות כל עדה בישראל לבנות לה מקוה לזה ,גם
הזקנים מחוייבים להשתתף בהוצאה זו
מכתב שכתב גאון ישראל ותפארתו רבי עקיבא איגר זצ"ל לנשיא עירו
פוזנא [נכרי]
מכיר אנכי בנחיצות הדבר לסדר את בתי הרחצה הדתיים [מקוה טהרה]
באופן שיתאימו לחוקי הבריאות .על פי דעת היהודים מחיובות כל עדה
בישראל לבנות לה בית מרחץ [מקוה טהרה] על חשבון הקהילה ,וגם המועט
יכול לכוף הרוב לזה ,גם הזקנים מחוייבים להשתתף בהוצאה זו עכ"ל.
מכתבי רבי עקיבא איגר (אות מז)

׀ התפארת שלמה מראדאמסק זצ"ל ׀
כל איש אשר לו מח בקדקדו לפקח על זה ,להחיש ולמהר
מעשה המקוה
מה נכון היום לעורר את לבבכם הטוב להתעודד ולהתאזר בכל עוז לבלי הרגיעה להשתדל בבנין המקוה אשר
נחסר לכם ,ועל נכון לכל איש אשר לו מח בקדקדו לפקח על זה ,להחיש ולמהר מעשה המקוה הזאת ולתקנה באופן
היותר טוב מהראשונה ,ואתם התקוששו נא להעיר את כל אחיכם בני ישראל אשר בעירכם להתנדב ולתת מיד
כל אחד כפי נדבת ידו.
(מתוך מכתב קודש שכתב לעיר מאנדרזעב לעורר לבבם להקמת מקוה – נדפס בספר אהל שלמה)

׀ הגאון רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל ׀
לבנות מקוה הוא התקנה הראשונה
בסדר התקנות שסידר רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל כתב שהתקנה
הראשונה הוא "על כל העדה לעשות כל צרכי העיר למנות רב ושוחט
ומלמדי תינוקת ,לבנות בית הכנסת ובית המדרש ועזרת נשים ובית
הטבילה ,ועל כולם לישא בעול ההוצאה כפי אשר ישותו עליהם ז' טובי
העיר ,ומלמדי תינוקת ובית הטבילה קודם לכל.
(ספר עמוד אש)

בל
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׀ הגאון המהר"ם שיק זצ"ל ׀
עליכם חיוב למהר להחיש מעשיהם ולא תחושו על הממון
מה שצריך לזה כי הוא חייכם
הנה שמעתי שעדיין אין לכם מקוה בישוב שלכם ,וכבר אמרתי לכם אין
אתם יוצאים ידי שמים אם אין אתם משתדלין בכל מה דאפשר לעשות מקוה
כראוי ,ולזאת אני כותב לכל הקהל ומזהיר אותם על ככה ,שלא יהיה דבר זה
קל בעיניכם ,ובלא מקוה בישוב שלכם יש לחוש לכמה חששות ומכשולים,
ועליכם החיוב והמצוה הזאת למהר ולהחיש מעשיכם ,ולא תחושו על הממון
מה שצריך לזה ,כי הוא חייכם ,וחלילה לאיש לפרוש מן הציבור ,ועל ראש
הקהל ויחידי סגולה דקהלכם להתאמץ על זה ,ולהעמיד אנשים הראויים
להשתדל ולגמור את המקוה במהרה ,ואם צריכים עזר ממנו ,אעשה אי"ה
ככל האפשר ,ואני מזהיר בכפליים כי כל ישראל ערבים ,והשומע יבא עליו
ברכת טוב.
מתוך מכתב לראש הקהל בעיר סעקערניטצע  -נדפס בדרכי משה החדש עמוד מ"ח אות י'

׀ הגאון הקדוש רבי הלל מקאלאמייא זצ"ל ׀
מצוה רבה כזאת שכמעט אין דוגמתה גדולה בכל תרי"ג
מצות וקדושתן של ישראל תלוי בה שכמעט אין דוגמתה
גדולה בכל תרי"ג מצות
שמעתי כעת שעדיין אין מקוה כשירה בעירכם ,וצריכים לילך לעיר
אחרת עבור טבילתן טהרתן ,ומשום שהמבין יודע מהרבה מכשולים
שמסתעפים מזאת ,מצטער אני מאוד מאוד ,ותמה תמה אקרא ,איך מצוה
רבה כזאת שכמעט אין דוגמתה גדולה באיכות בכל תרי"ג מצות ,וקדושתן
של ישראל תלוי בה ,מעתה איך ניקל בעיניכם לאחר קיום מצוה גדולה כזאת,
ולדחותה מיום אל יום.
ומשום שאמרו חז"ל קדירה דבי שותפי לא חמימי ולא קרירי ,תמנו
איש אחד שישתדל בקיום מצוה זאת ,ונא נא תפנו עצמכם מכל עסקיכם,
ולהתחיל בבנין המקוה ,ולמהר בעשייתה ולגומרה על המוקדם האפשר,
ותהיה המצוה הזאת מכרעת לכם לכף זכות ,וגם תזכו להבטחת הכתוב
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם עכ"ל.
שו"ת בית הילל (סי' כב)

 ןושאר קרפ

גל

׀ הגה"ק רבי יודא גרינוואלד זצ"ל
אבד"ק סאטמאר ׀
המקוה הוא היסוד ודבר הראשון
והנה עיקר וקיומן של עדת ישראל בכל מקומות מושבותיהם
להסתכל על דברים שהם שורשן וקיומן של בני ישראל לצורך
קיום התורה והמצות ,והוא שתהיה מקוה טהרה וכשירה ונאה
בכל מיני נוי לפי צורך השעה ,למען לא יהיה תואנה לשום
אחד לומר זו קשה עלי ,ויש שם לדאוג על קור וחום וכדומה,
והמנהיגי ישראל צריכים להיות תמיד המשגיחים על זה ,למען
שכל הייחוס של ישראל שהם גוי קדוש ונקראים קדושים,
וע"ז יתן כל דעתו ומחשבתו שיהי' יסודן ושרשן של התולדות
בקדושה הראוי לנו ,ויהיו זרע קודש מחצבתם.
שבט מיהודה פרשת משפטים פט:

׀ מרן החפץ חיים זצ"ל ׀
מקוה הוא קודם לבנין בית הכנסת וקניית ספר
תורה
ומן הדין אם נמצאה קהילה שאין בה מקוה ,כופין זה
את זה לעשות מקוה ,וגם הזקנים והזקנות [שאין צריכין
לזה] מחוייבים לתת על זה ,כמבואר בחושן משפט (סימן קס"ג
סעיף ג') .והיא קודמת לבנין בית הכנסת ולקניית ספר תורה וכל
המצות.
ספר חפץ חיים עה"ת (מאמר טהרת המשפחה)
והובא דבריו להלכה בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' פח)

אסור לדור בעיר שאין בו מקוה
צריך ליזהר מאוד שלא לדור בעיר שאין שם מקוה כשירה,
ואפילו מי שתלוי בו טפלי ועיקר פרנסתו לפי מראית עיניו
תלוי רק במקום הזה ,לא יחליף עולם עולם עומד לעד בעולם
עובר.
החפץ חיים בספרו 'טהרת ישראל' (סוף פ"ו)
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׀ הגאון הנצי"ב זצ"ל ׀
חיוב למכור בית המדרש לצורך תוספת הידור בבניית
המקוה
הנצי"ב נשאל על קהילה שיש להם כבר מקוה כשירה ,רק שרוצים לשנות
אופן בנין המקוה שיהא מהודר יותר על פי הלכה ,אך אין יכולין לקיים זאת,
רק באופן שימכרו הבית הכנסת שהיה להם בעירם ,שלכאורה בכהאי גוונא
היה שייך לומר דאף אם התירו למכור ביהכ"נ לצורך בניית מקוה ,מ"מ כל
זה הוא רק כשאין להם מקוה ,אבל לא להדר במקוה על סמך מכירת ביהכ"נ,
והכריע שם הגאון הנצי"ב להתיר למכור בית הכנסת ,והכל כדי שיוכלו להוסיף
בתוספת הידור בבניית המקוה.
שו"ת משיב דבר (ח"א סי' מ"ה)

׀ הגאון בעל לבושי מרדכי זצ"ל אבדק"ק מאד ׀
מקוה קודם לבית הכנסת
בזמן הזה בנין מקוה קודם מלפאר בית הכנסת ,וכן שמעתי מפי הצדיק
הג' מהר"ש אבדק"ק דאראג זצ"ל ,דלענין תפלה כל בי עשרה שכינתא שריא,
וגם ודאי מצוה רבה לפאר מקדש מעט ,אבל מכל מקום בלא מקוה אי אפשר.
שו"ת לבושי מרדכי חו"מ סימן י"ב

׀ הגאון בעל חזון איש זצ"ל ׀
מותר לעשות איסור קל כדי לבנות מקוה
הרה"ג רבי אפרים וויינבערגער ז"ל שימש כרב שכונת יד אליהו בעיר תל אביב ,ובאו לפניו תושבי השכונה,
ונפשם בשאלתם היות שאין להם מקוה בעיר ,ואין להם מקום לבנותו כי אם על שטח בית הכנסת ,והיכל
הביהכ"נ יבנו על קומה שניה ,ונסתפק רב השכונה אם מותר לעשות כן ,שהלא נפסק בשו"ע או"ח סי' קנ"ג
(סעיף ט') שאין היתר לבנות בית טבילה על מקום ביהכ"נ ,דהוי בזיון לבית הכנסת.
והתייעץ עם מרן החזו"א ,והורה לו החזו"א ,שעדיף לעשות איסור קל לבנות טבילה על מקום קדוש של ביהכ"נ,
והכל כדי שלא יבוא תושבי עיר לידי עון חמור ולגור בעיר שאין בו מקוה טהרה.
הלא אמרו ״ניחא ליה לחבר ליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבא״(עירובין ל׳׳ב ב׳) ,בשביל
להציל מאיסור כרת כדאי לרב בישראל שיעבור על דין מפורש ויקבל על עצמו עונש גיהנום למענם״.
(מפי בעל המעשה ,הובא בס׳ פאה״ד ח״ב עמ׳ קנ״ח).

 ןושאר קרפ
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להשתדל בכל מחיר לעשות מקוה טהרה
פעם אחת בא אחד להתייעץ עם החזון איש ,יהודי אחד שעבר להתגורר
במקום שאין גרים שם שומרי שבת ,ובא לשאול בעצת החזו"א אם יבנה
שם ביהכ"נ ומקוה ,והשיב לו החזו"א בזה"ל :מקוה טהרה  -זו מצות עשה
להשתדל בכל מחיר לעשות ,אבל בית הכנסת לא להשתדל במיוחד ,מאחר
והם יהפכו אותו לצרכיהם ,ע"כ.
ספר מעשה איש (ח"א עמ' רסא)

יצא מגדרו לכתוב מכתב המלצה בעד בניית מקואות
בספר פאר הדור (ח"ב עמ' קנד) הביא שהחזון איש לא נהג לתת 'מכתבי
המלצה' לצדקה ,אמנם לבניית מקוה יצא מגדרו ונתן המלצה ,והעתיק שם
לשונו.
ובתו"ד כתב החזו"א בזה"ל "הנני מרהיבים עוז בנפשנו לפנות אל היחידים אנשי הסגולה והתפארת,
המכירים את רוממות קדושת ישראל ,ואת הוד זיו טהרת האם בישורין ,לזכותם במצוה הרבה הלזו ,ולבקשם
לתת לנו יד עזרה כספית".
(עי' קובץ אגרות חזון איש חלק א' סימן ק"ע).

הצדקה המובחר הוא ליתן לטובת מקוה טהרה
רבים פנו אל החזון איש בשאלה לאיזו מטרה עדיף לנדב את כספם ,והשיב להם" :יותר נכון ליתן למקוה
טהרה להצלת בני ישראל מאיסור כרת".
מעשה איש חלק א' עמוד קי"א

מותר ליקח מעות מכל מקור לצורך מקוה
החזון איש הורה שבשביל בנין מקוה רשאים וצריכים לקחת מכל מקור שהוא.
אגרות ורשימות קהלת יעקב חלק ב' סימן ל"ב

׀ הגה"ק בעל אמרי אמת מגור זצ"ל ׀
מכתב לעורר הלבבות ליתן מעות לבנין המקוה אף שהעת
דחוק
כבוד אנ"ש שיחיו בעיר לאדז
הנני בבקשה דבר בענין המקוה ,כאשר אחי רבי משה בצלאל שליט"א
מתעכב אצליכם לעורר אתכם לגמור הדבר ,הן אותם שחייבו את עצמם ,והן
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האחרים ,יתנו כמסת ידם ברחבה ,ובל ימנע את עצמו שום אחד על כל פנים מחמשה זהובים ,והגם שהעת דחוק
מאוד ,בזכות זה ירחם השי"ת עליכם ,ככתוב מקוה ישראל ה' מושיע בעת צרה.
כה דברי ידידכם דו"ש וטובכם

אברהם מרדכי אלטר מפה גור

׀ הגה"ק מהריי"צ מליובאוויטש זצ"ל ׀
כל קהלתו להתחזק ולהתאמץ ולהתגבר על כל המניעות
והעיכובים
נצטערתי לשמוע כי אין מקוה בעירו ,ואף שברור לי כי כמה מניעות
ועיכובים גרמו למצב נוראה כזה ,אבל בהתחשב עם התוצאות ,אין לנוח
ולשקוט מלעורר את כל קהלתו אנשים ונשים ,להתחזק ולהתאמץ לעמוד בכל
הנסיונות ולהתגבר על כל המניעות והעיכובים ,ולסדר בעזה"י את המקוה
בהקדם הכי אפשרי ,אחריות מיוחדת מוטלת כמובן על הרב דמתא ,ואבקשו
להשתדל בזה בכל אפשרתו ולהודיענו מהנעשה.
אגרות קודש חלק ט' מכתב ג' עמוד תכ"ג

בנין המקוה אינו סובל דיחוי
יסוד המקוה הוא דבר הכרחי ביותר ,ונוגע במאוד לכל הקהלה לאנשים
נשים וטף ברוחניות ובגשמיות ,ובנין המקוה אינו סובל דיחוי ,ובודאי יזרז הוא ויזרז את העדה יחיו ,לסדר בעז"ה
את הדבר בכי טוב ,ונא להודיענו מזה.
אגרות קודש חלק ט' מכתב ב'

אין לשום קשיים למנוע או להשהות בנין המקוה ,וכל יום
מוקדם שאפשר להשלים את המלאכה יש לה משמעות
יתירה
שמחתי מאוד לשמוע שהתחילו אצליכם בעירכם בדרכים לבנות מקוה חדשה ,אבל אני כואב שעל פי המידע
שמוסרים לי שהמלאכה מתנהלת באיטית ,והוא שאלת חיים וסכנה רוחניות ,וטובתם של יחידים וכל הציבור,
ואין לשום קשיים למנוע או להשהות את בנין המקוה ,וכל יום מוקדם שאפשר להשלים את המלאכה יש לה
משמעות יתירה ,כל איש ואשה צריכים להרגיש אחריות גדולה לטהרת המשפחה בעירם ,וצריכים להשתדל
בכל ההתאמצות לעזור למהירות בנין המקוה .השי"ת יעזור לכל העסקנים לבנות את המקוה ,ולכל העוזרים
לגמור פעלם ,ושהם ומשפחתם יצליחו בכל מה שצריכים בגשמיות וברוחניות.
אגרות קודש חלק י"ד אגרת ה' עמוד של"ב (בתרגום מאידיש ללשון הקודש)
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׀ בעל ויגד יעקב מפאפא זצ"ל ׀
ואם אחב"י נדיבי עם מתנדבים נדבות בעד אחיהם
הרעבים והצמאים להציל אותן מרעב ,כמה נדבות צריכין
להתנדב להציל את נפשותם מלהכרית מחיי עולם
בירחון וילקט יוסף (ח"ט סימן ק') הובא מכתב נורא מהגה"ק בעל ויגד יעקב מפאפא זצ"ל ,בענין גודל החיוב
לבנות מקואות.
הגם שידעתי מך ערכי ,ומי אנכי לעמוד במקום גדולים להשמיע קולי ברמה ,אבל יען כי הדבר נוגע להציל
אלפי נפשות ישראל מאיסור כרת ר"ל ,ע"כ החרש והתאפק לא אוכל ,וחם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש ,ע"כ דברתי
בלשוני ,הנה ידוע שבעוה"ר אחינו בנ"י מגאליציען נדחים ונשלחים
לארץ בעהמע"ן ומעהר"ן למאות ולאלפים במקומות מפוזרים,
מקום אשר זה כביר כמעט נשכחה תורה מישראל ר"ל ,והגד הוגד
לי מפי אנשים נאמנים שאפילו בעיירות הגדולות במדינות הנ"ל
אין בנמצא מקוה כשירה לטהרות ישראל ,ומי יודע כמה מאות
ואלפי ישראל נכשלים באיסור כרת ר"ל ,וסיפר לי איש נאמן כי
דיבר בענין זה עם אחד מאנשי גאליציע הדר שם ,ושאל אותו מה
הם עושין בלא מקוה ,והשיב לו כי הולכין במרחץ "דאמפפדבאד",
אוי לאזנים שכך שומעות ,על מה תוכו עוד תוסיפו סרה ,לזאת
יחרד לבי ויתר ממקומו ,ותסמר שערות בשרי ,שומע זאת יבכה וידאג
וכלביא ישאג.
אקרא בקול רעש גדול עוצו עצה ,הבו התחכמו מה לעשות
להסיר מה לעשות להסיר המכשלה הגדולה הזאת ,כמבואר בשו"ע
או"ח סי' תקע"ו שבכל עת צרה בי"ד והזקנים היו יושבין ובודקין
על מעשה אנשים ומסירין המכשולים של עבירות ומזהירין ודורשין
וחוקרין על בעלי עבירות ומפרישין אותן וכו' עיי"ש.
והנה גדולי ונכבדי המדינה וחוצה לה משתדלים בכל תוקף עוז ותעצומות ,להיטיב את מעמד ומצב אחינו בני
ישראל הנדחים מגאליציע ,ולהרים קרנם בכבוד ,אבל אין איש שם על לב לעשות איזה תיקון דברים העומדים ברומו
של עולם ,להציל אלפי ישראל מכרת ר"ל.
הלא כולנו בני איש אחד נחנו ,וכבר דרשו רז"ל וכשלו איש באחיו בעון אחיו ,שכל ישראל ערבין זה בזה,
ואם אחינו בני ישראל נדיבי עם אלקי אברהם ,מתנדבים נדבות בעד אחיהם הרעבים והצמאים להציל אותן
מחרפת רעב ,כמה נדבות צריכין להתנדב להציל את נפשותם מלהכרית מחיי עולם ,עכ"ל.
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׀ הגאון רבי יונתן שטייף זצ"ל ׀
מקוה קודם לתיקון חילול שבת
אנשי קהלה הציעו קמי' הגאון רבי יונתן שטייף זצ"ל אודות קהילה
שלהם שהיו צריכין שם לתקן שני ענינים נחוצים ביסודות הדת הישראלית,
האחת הי' בענין חילול שבת שנפרץ שם ברבים ,והשנית שלא הי' שם מקוה
טהרה ,ושאלה בפיהם במה עדיף להתחיל קודם לתקן בעיר.
והשיב הגאון רבי יונתן ,וז"ל :נראה לי שחוב גמור לקהל להשתדל תחלה
לבנות מקוה כשירה ,עוד קודם שמשתדלים לתקן תקנות להציל מעון חילול
שבת קודש ,עכ"ל( ,ועיי"ש מה שהאריך בזה).
שו"ת מהר"י שטייף (סי' קפז)

׀ הגאון מטשעבין זצ"ל ׀
אנו אחראים על חסרון המקואות ועל המכשולות שנגרם
על ידי זה
על אחינו בכל מקום שהם לדעת כי באם חלילה ישנם מאחינו ואחיותינו
הנכשלים מפני חסרון המקואות ,הננו אחראים לכשלונם ולדורות הבאים
אחריהם ,והאחריות הכבדה הזאת נופלת על כל מי שיהכולת בידו לעזור
ולסייע ואינו עושה זאת.
מדברי הגאון מטשעבין זצ"ל למען 'מרכז הארצי' לטהרת ישראל בארה"ק (נדפס בקובץ המאור)

׀ הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ׀
יש חיוב למכור בית הכנסת כדי לקנות מקוה
הנה בדבר בנין מקוה שקודם לבנין בית הכנסת ,ודאי פשוט ,וגם שצריך
למכור אף ספר תורה ,וכל שכן בית הכנסת בשביל זה ,ואף אם יכולין ליסע
למקום רחוק שיש שם מקוה ,ודאי בעיר נמצאות הרבה שלא יוכלו לילך
למרחוק ,אך למכור בית הכנסת שכבר בנוי ,אף שרשאי מדינא ,צריכין
להשתדל בכל הכוחות שלא למכור ,אבל אם אי אפשר להשיג מעות אחרים,
צריך למכור גם בית הכנסת בשביל מקוה ,עכ"ל.
שו"ת אגרות משה (חו"מ ח"א סי' מב)
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׀ הגה"צ מצעהלים זצ"ל ׀
בלי מקוה אינו כלום וצריכים לבנות אף כשלא יודעים
מהיכן יהיה מעות
כתיב (במדבר כד ,ה) מה טובו אהליך יעקב וגו' כנחלים נטיו ,יש לומר על פי
מאמר חז"ל (סנהדרין קה ):ד'אהליך' הוא בתי כנסיות ,על כן קאמר 'כנחלים'
דבלתי נחל אינו כלום ,ו'נחל' ראשי תיבות נ'פשינו ח'כתה ל'ה' ,דכשרוצים
לבנות מקוה הוא בבחינת נחל ,צריך לחכות לה' דיסייענו לגמור ,ואפילו לפי
השקפה ראשונה אינו יודע מהיכן יהיה לו מעות להבנין (אעפ"כ יתחיל לבנות) - .ויש
לומר דעל כן נקרא 'מקוה' ,דצריך לקוות כמאמר הכתוב (ירמי' יז יג) מקוה
ישראל ה' דאם בונים ומקוה להקב"ה ,אז מושיעו בעת צרה.

הקב"ה ברא המים קודם בריאת האדם משום אדם משום
דאדם אינו יכול להבראות בלי מקוה
על כן תיכף ומיד ביום שלישי עשה השי"ת מקוה קודם בריאת אדם
משום דאדם אינו יכול להבראות בלי מקוה ,ועל כן ביום ב' לא כתיב 'כי טוב'
כדפירש רש"י לפי שעדיין לא נגמרה בריאת המים ,והיינו שלא היה עוד מקוה ,על כן ביום ג' תיכף ומיד שהיה
מקוה כתיב 'כי טוב'.
מגדלות מרקחים מועדים עמוד קי"א בדרשה לחנוכת הבית של מקוה טהרה

בלתי טהרה אינם שוים כל המצות כולם
דהיסוד של בית ישראל הוא הטהרה ,ויסוד הטהרה הוא המקוה ,דבלא זה אי אפשר לנשמת ישראל לבא
לעולם ,ובלתי טהרה אינם שוים כל המצות כולם ,ולכן מוטל על כל קהל וקהל להעמיד מקוה ,ואם אין להם מקוה
כפי הצורך אזי גם הבית המדרש אין שוה כלום ,דבכל דבר צריך להיות יסוד חזק ,ובאם אין לו יסוד ,אז אין ראוי
להתקיים ,ואם המקוה הוא היסוד של כל דבר מצוה ,אז ממילא מובן דאין בית המדרש שוה כלום בלתי מקוה.
מגדלות מרקחים דרשת שבת הגדול עמוד קכ"א

מ
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פרק שני
לעשות מקוה כשירה למהדרין
ולצאת כל הדיעות ולעשותו
ברוב פאר והדר
׀ הגה"ק בעל דברי חיים מצאנז זצ"ל ׀
בדבר שתלוי בו קדושתן של ישראל ,צריכים להחמיר
מאוד
אך מה נעשה בדבר טהרת ישראל שתליא בו קדושתן של ישראל,
צריכים להחמיר מאוד ,כאשר כתב הרשב"א ז"ל בהקדמתו לתורת הבית
הארוך שידיו מרתתן להורות בדבר שקדושת ישראל תלויה ,ולכן לכתחלה
צריך להחומרות שיוכל להיות.
שו"ת דברי חיים (יו"ד ח"א סי' מז)

וכתב עוד בתשובה (יו"ד ח"ב סי' צ"ט) "אם עושין מקוה צריך לכתחילה
לעשותה כשר אליבא דכולי עלמא ,כי הוא קדושתן של ישראל" עכ"ל.

׀ הגה"ק עצי חיים מסיגוט זצ"ל ׀
לצאת ידי חובת כל הפוסקים בלי שום חשש
לתקן המקוה אשר תהיה על צד היותר טוב בכל הענינים ,תפארת לעושיה

ינש קרפ
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ותפארת לו מן האדם ,לצאת ידי חובת כל הפוסקים בלי שום חשש ,כאשר כן
הוא דרך ישרה לקהלה נאה וחסודה ,ומכם יראו וכן יעשו בקהלות אחרות.
שו"ת עצי חיים (יו"ד סי' כ"ד)

׀ הגה"ק מסאטמאר זצ"ל ׀
עלובה המקוה שצריך לטהר אותה
המקוה פעולתה לטהר את ישראל ,אכן עלובה אותה מקוה שישראל
צריכים לטהר אותה ,כלומר לדחוק ולמצוא הכשרים דחוקים להכשירו.
הובא בשמו בספר טהרת יום טוב (ח"ו עמ' קנו)

׀ הגה"ק מצאנז קלויזענבורג זצ"ל ׀
מקוה טהרה צריך שיהי' יפה ביותר עם כל ההידורים
על כן צריכים לבנות באופן הכי יפה ונהדר שיהא זה קלי ואנוהו ,כי מה
צריך לחסוך מקמי שמיא אשר לו הכסף והזהב וגו' ,וגם מקוה טהרה צריך
שתהיה יפה ביותר עם כל ההידורים.
מכתבי תורה חלק ו' עמוד קצ"ח

׀ הגה"ק בעל ויחי יוסף מפאפא זצ"ל ׀
מקוה משוכלל בשיא ההידורים
תשוקתו להרבות טהרה בישראל ,דיבר על לב מעריציו באמעריקא שיהיו
מסייעין על ידו להקים מקוה משוכלל בשיא ההידורים ,שיהיה מיוסד כולו
על מים חיים ,מי מעין בלי שום תערובת מים.
תולדות ויחי יוסף (ח"ב דף רמז)

במ
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׀ הגה"ק בעל ברך משה מסאטמאר זצ"ל ׀
דבר שנוגע לטהרתן של ישראל צריכים להחמיר מאוד.
ידוע אשר זקיני הדברי חיים זי"ע החמיר מאוד בעניני מקואות ,וגם דו"ז
מרן זי"ע החמיר מאוד ,וטרח עצמו בטירחות ובדמים תרתי משמע בשביל
מקואות ,ופיזר הרבה ממון וטירחא עצומה כדי לצאת אף שיטת יחידאי ,והי'
אומר הטעם למה מחמירים כל כך בדיני מקואות לחשוש לכל השיטות ,כמו
שכתב התשב"ץ (חלק א' סימן י"ז) שח"ו להקל בטהרתן של ישראל ,כי דבר
שנוגע לטהרתן של ישראל צריכים להחמיר מאוד.
מתוך דברי פתיחה לבחורי הישיבות ל"ג בעומר שנת תשמ"ח לפ"ק

׀ הגאון בעל מנחת יצחק זצ"ל ׀
פה נבנה מקוה לשם ולתפארת בכל ההידורים
בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' פ"ח) בתשובה שכתב להגה"צ מהעלמעץ בעל
טהרת יו"ט זצ"ל העתיק תשובת הגרעק"א שכתב להנשיא בעירו פוזנא
[נכרי] .ובתו"ד כתב בזה"ל ,מכיר אנכי בנחיצות הדבר לסדר את בתי
הרחצה הדתיים [מקוה טהרה] באופן שיתאימו לחוקי הבריאות .על פי דעת
היהודים מחיובות כל עדה בישראל לבנות לה בית מרחץ [מקוה טהרה]
על חשבון הקהילה ,וגם המועט יכול לכוף הרוב לזה ,גם הזקנים מחוייבים
להשתתף בהוצאה זו וכו' ,ודייק המנחת יצחק מזה כמה דינים בהלכות
מקוה ,ובעיקר למד ממנו שיש חיוב לבנות מקוה בגודל פאר והנקיות.
וז"ל שם ,ותהלי"ת שעלה בידינו בעירנו פה נבנה מקוה לשם ולתפארת בכל
ענינים ,בין בכשרות בכל ההידורים ,ובין בסגנונו ושכלולו המודרני אשר יש
לדייק על כך הרבה בזמננו ,שלא ליתן פתחון פה ליצר הרע להשטין לומר
שאין מתאים לחוקי הבריאות ,עכ"ל.
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גמ

פרק שלישי
לקט אמרי קודש בגודל החיוב
ומעלת הקמת מקואות וגודל
שכרה
׀ הגה"ק משינאווא זצ"ל ׀
לכולי עלמא דבר הראשון הוא מקוה
בעיירה ידועה נתהוה מחלוקת בענין בניית מקוה טהרה,
חסידים שבאותה עיירה רצו לבנות מקוה ,ברם הם היו
מחוסרי אמצעים ,והעשירים טענו שאין להם צורך במקוה
לכן לא רצו להשתתף לצורך זו ,והגאון הקדוש משינאווא
זי"ע בא לעירם ,וקרא את העשירים ,ואמר להם הנה אמרו
חז"ל (שבת לג ):על הפסוק בראשית (לג ,יח) ויחן את פני העיר,
אמר רב מטבע תיקן להם וכו' ,ורבי יוחנן אמר מרחצאות
תיקן להם ,ונראה לי לומר שאין כל חילוקי דעות בין רב ורבי
יוחנן ,רק אם באים לתקן העיר צריכים בראש וראשון לתקן
מקוה ,אמנם עם זה גם מטבע ,כי בלי מטבעות אי אפשר
לבנות מקוואות.
דברי יחזקאל החדש עמוד מ"ד

דמ
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׀ הגאון רבי חיים סופר בעל מחנה חיים זצ"ל ׀
לא סר הדאגה מלבי
ועתה באתי לדבר על לבכם ,שלא יליזו מעיניכם מלהשים לבכם להשתדל
לבנות מקוה לטהרות בנות ובני ישראל בעירכם ,לא סר הדאגה מלבי שבעוה"ר
יהי' מסור ביד אשר  ...חייבי כריתות ר"ל מהמכשולים הגדולים שיכולים לבא
בכל יום ויום .וכעת אשר נתגלה שעבירה גוררת עבירה ,לא אוכל למצוא
מנוח של תפעם רוחי בקרבי על אודות המקוה בראיטצענבאד ...לכן אחלה
פניכם שתשבו בכל שבוע ושבוע פעם אחת לחשוב מחשבות רבות לתכלית
הלזה לבנות מקוה כשירה בעירינו עד שעצת ד' היא תקום ,שתזכו למצוה
הגדולה הזאת ,זכות הזה יעמוד לנו לדור דורים יהי' שמכם וזכרכם לתאות
נפש.
ק"ן סופר עמוד קס"ג

׀ בעל יגל יעקב ממישקאלץ זצ"ל ׀
אין לך מצוה קבוע לדורות יותר מבנין המקוה
על כן רבותי נא ונא מכל אחד מכם להשתדל ולהתאמץ בכל עוז שנוכל
לבנות מקוה טהרה באופן היותר מועיל ,שיהי' מצוי לטבול בכל עת בניקל,
ואשרי לכל הזוכה ומזכה את אחיו במצוה זו ,ואין לך מצוה קבוע לדורות יותר
מבנין המקוה ,אשר הזכות של כל הטובלין ומתפללין בטהרה קיים לעד ,וכן כל
הטבילות המציל ממכשולות וכיוצא בזה .והובא שם בהג"ה שהראש הקהל
בעיר מישקאלץ רבי ישעי' קליין לא היה לו בנים ל"ע ,ואחר כך כשזכה לבנות
את המקוה עזר לו הקב"ה שהיו לו בנים ובנות ,והיה לאות ולמופת.
יגל יעקב דרשת שבת הגדול עמוד ל'

׀ הגאון בעל אמרי בינה זצ"ל ׀
והנני מחלה הפעם ,נא תאספו יחד בחוה"מ להמתיק סוד ,מאין נקח לכסף מוצא ,יען בימי הקיץ יהרס
המקוה הישנה ,נראה לכל הפחות להשתדל שיהי' נכון חדשה אי"ה לימות החורף [וכו'].
ובעוה"ר איך טחו עיניכם מראות ,הלא זו מצוה שכלית ונקיות ,ואיננו תואר והדר לשום איש הגון להיות
מקוה זו פה ,ובכ"ז אין איש שם על לב ,וכך הוא דרכו של יצר הרע לסמות עינים ,היום אומר עשה כך ולמחר
עשה כך (שבת קה .):וזהו שאמר (ויקרא כו ,טו) אם בחוקותי תמאסו אח"כ את משפטי לא תעשו ,ומצד השכל
והמשפט הי' ראוי לעשות ולגמור ,ואנחנו לא נבוש ולא נכלם מקהילות אחרות אשר לא נמצא די כסף ,כאשר
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פה בעזהשי"ת יוסף ה' עליכם אלף פעמים ככה ,ובשאר הקהילות הכל נעשה ,ופה אין איש שם על לב.
שו"ת אמרי בינה ח"א בסופו דרוש לשבה"ג

׀ הגה"ק אמרי חיים מוויזניץ זצ"ל ׀
שלמא רבא לכם אהובי ידידי חסידים ישרים ותמימים תושבי מאנטרעאל
ואגפי' הע"י
באתי לעורר אתכם ,שתתאמצו בכל האפשרי ,להפריש מהונכם אשר חנן
ד' אתכם ,על בנין מקוה טהרה ,כי הוא יסוד ושורש קדושת ישראל ובזכות
המקוה יפלו וינוסו אויבינו מפנינו כמאמר הכתוב קומה  -אותיות מקוה  -ד'
ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך.
מכתבי קודש מכתב כח

׀ הגה"צ מקראסנא זצ"ל ׀
גודל הנחת רוח להקב"ה מי שטורח ונותן מעות למקוה
איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי ,ב"ה יש בידינו להשיב
ולומר כי יהודים פועלים עניים המתיגעים על המחיה ועל הכלכלה ופרנסתם
בדוחק ,ועכ"ז נדבה לבם והוזילו פרוטה מכיסם ,פרוטות האחרונות נתנו
למען לבנות מקואות וכו' ,ובודאי שהקב"ה יש לו נחת רוח והנאה מהבית
אשר בנינו לשמו.
ספר כונת הלב עמו' שי"ב מתוך דרשה בכינוס הכללי של התאחה"ר תשכ"א

׀ הגאון בעל מנחת יצחק זצ''ל ׀
בודאי אותם היחידים שעשו מקואות באותם המקומות אשר בעוה"ר אין
איש שם על לב להקים מקואות טהרה ,תבא עליהם ברכה במה שהצילו
רבים מעוון לפי האפשר וכו' ,לבנות מקוה תחת השגחת רבנים מובהקים,
וכדי להציל עוד על שארית ישראל ללקט את ניצוצות הקדושים ממקומות
מפוזריהם ,ובזכות זה נזכה לעלות לציון ברינה בביאת גוא"צ בב"א.
שו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' פ"ח)
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׀ גאב"ד ירושלים הגה"צ רמ"א פריינד זצ"ל ׀
כל ישראל ערבין ואחראין לפעול ולהציל אחב"י הנכשלים ח"ו וכו' ,אשרי
חלקו של כל תומך ומסייע למצוה זו ,מן השמים יבורך הוא וביתו בדורות
ישרים ובמילוי משאלות לבו לטובה ,וכדאית המצוה הגדולה וכו' להביא
ישועה קרובה בביאת גוא"צ בב"א
מתוך המלצה למען בניית מקוה בארה"ק אלול תשל"ו

׀ הגה"צ מקאשוי זצ"ל ׀
נתגלה אלי קצת צורת ארה"ב ואימה חשיכה גדולה נפלה עלי ,הגם כי
אחב"י בכלל ובמדינה זו בפרט המה טובי לב ואוהבי ישראל וכו' ,אמנם
רבת העזובה בקרב הארץ המה ממש עפ"י רוב כתינוקות שנשבו ,ראיתי
עיר שיושבים בליעה"ר קרוב לד' מאות אלפים נפשות מבנ"י הע"י עם מקוה
או שתי מקואות קטנות ,ובכל מקום בואי רק מקוה קטנה כמעט שעשבים
גדלים בפתחה וכו' .אם גדלה החיוב לבקר ולמצוא מעש בכל דבר איסור לאו,
על אחת כמה וכמה שכל טהרתן וקדושתן של ישראל תלוי' בו היא מקוה טהרה,
כמה צריך לדקדק שיהי' נעשה בכל החומרות לצאת ידי שיטות הפוסקים.
הקדמת ספרו טל השמים עמו' י"ג
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זמ

פרק רביעי
עובדות והנהגות
עובדות מגדולי וצדיקי הדורות
על גודל פעולתם ומסירת נפשם
בעד בניית מקוה טהרה וסגולת
והשפעות שנשפע על ידי זה
הרשע צורר היהודים לא הצליח לכבוש את ארץ ישראל
בזכות מקוה
תיאור של הכנסי' של הני שלשת הרועים :האדמורי"ם בעל אמרי אמת מגור – רבי
שלמה מזעוויהל – רבי ישראל מהוסיאטין זכותם יגן עלינו בעת מלחמת עולם
השני' לבטל הגזירה הקשה מעל יושבי ארץ הקודש
מעשה נורא שמעתי מהרה"ח רבי נחום רבינוביץ שליט"א מירושלים ,ששמע בעצמו מפי הגה"ח רבי שלמה
שרייבר ז"ל ,שבזמן מלחמת העולם השניה ,כשהגרמנים היו כבר במצרים ,והיתה סכנה קרובה על ארץ ישראל.
באותו זמן הקשה נתאספו צדיקי הדור שהיו בארץ ישראל ,האדמו"ר בעל אמרי אמת מגור זצ"ל ,והאדמו"ר
רבי שלמה מזעוויהל זצ"ל ,והאדמורי"ם לבית רוזין ובראשם הגה"ק האדמו"ר מהוסיאטין זצ"ל [בן האדמו"ר
רבי מרדכי שרגא זצ"ל ,בן הרה"ק מרוזין זי"ע] ולא הניחו להיכנס לשם שום אדם ,רק כיון שר' שלמה שרייבר
ז"ל בא בתור גבאי להאדמו"ר מהוסיאטין זצ"ל על כן נשאר שם עם האדמו"ר זצ"ל.
וסיפר הגר"ש שרייבר שהיה שם מעמד הוד נורא שישבו כולם כשעה חדא אחוזי יראה ותפוסים בשרעפיהם
הקדושים ,להמתיק הדינים ולהסיר רוע הגזירה ,ולאחר זמן מה קם האדמו"ר מהוסיאטין זצ"ל ופתח ואמר :שיש
להתחיל לבנות ולתקן מקוואות בארץ ישראל ,ובזכות זה לא יהא להשונא שליטה ליכנס לארץ ישראל ,ובזה
נסתיימה כל האסיפה.
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ומיד באותו יום נשמע שהיה להשונא מפלה שנטרפה שעתו בפתע פתאום ,והי' לו מפלה גדולה ,ולא עלתה
בידו לבצע זממו ליכנס לארץ ישראל ,ויהי לנס ולפלא גדול ,ומיד לאחר זה נתייסד 'ועד לטהרת המשפחה',
הבונה ומתקן מקוואות בכל רחבי ארץ ישראל.
מקוה מים להגר"י כ"ץ שליט"א ריש ח"ג

׀ מרן בעל חתם סופר זצ"ל ׀
רצה להשתדך עם בעל הבית שנדב ממון לצורך מקוה
בעיר סאבאטיש נתעוררה באחד הימים שאלה חמורה על המקוה
שבעיר ,עד שהגיעו הדברים לידי רינון בפי הבריות .מחמת חומר
הדבר נתבקש מרן החתם סופר זי"ע לבא להתעניין בדבר ,ואכן
בביקרה טיהר את המקוה ,בהוסיפו דאם כי לכתחילה היה מן הראוי
לתקנו ,אולם היות שהתיקון יעלה לסכום גדול אשר מצער הוא העיר
מלסבול ,אי אפשר להעמיס עליהם חיוב כזה ,מאחר שבדיעבד הנה
באמת כשרה.
לאחר זמן מה נפגש החתם סופר בהרב של העיר סאבאטיש,
ובהתעניין איך נסתיים הדבר ,סיפר לו הלה שלאחר הפרד החתם
סופר מעירם ,ניגש אליו אחד מבני העיר ,והתנדב לכסות כל הוצאות
התיקון ,ובתנאי שבל יודע שם המנדב לאף מי שהוא .לשמע אוזן
ממסירות נפשו של אותו בעל הבית לדקדוקי המצות וטוהר מידותיו,
נתרשם מאוד מרן החתם סופר וקרא בהתרגשות שעם בעל הבית כזה
היה משתדך .ואמנם שמר את הדבר הרב של עיר סאבאטיש ,ובעבור
הימים הגיע הוא פעם לפישטיאן לקבל פני החתם סופר שעסק אז
במרחצאות שם ,ואחרי שהוכיח לדעת שעדיין לא נשכח ממנו מעשה
הנ"ל ועודנו עומד באותו דיעה שעם בעל הבית כזה ניחא ליה לבא
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בקשרי שידוכין ,הציע עבור בתו מרת גיטל ,את בנו של אותו בעל הבית שבינתיים נעשה מתלמידי ישיבתו
בעיר פרעשבורג ,הוא ניהו הר"ר אליהו בן הנגיד מו"ה מנחם מנלי קארניטצער מסאבאטיש ,וייטב הדבר בעיני
החתם סופר ז"ל ,ובחודש תמוז תקצ"א באו בברית השידוכין שמה בעיר פישטיאן.
(חידושי רבי עקיבה קורניצער בהקדמה)

׀ בעל מאור עינים מטשערנאביל זצ"ל ׀
מכר כל העולם הבא שלו בשביל הקמת מקוה
הרה"ק המאור עינים מטשערנאביל זי"ע עסק הרבה במצות הצדקה וקיבץ מעות עבור פדיון שבויים ,פעם
אחת שמע כי יש עיר שאין שם מקוה כשירה ,והנשים מוכרחת המה לנסוע אל מקום אחר רחוק מהישוב ,ואין
בידם לבנות בית הטבילה עם מקוה כראוי ,והלך הרה"ק ויבא בתוך העיר ,ויצו להכריז מי ירצה לקנות חלקו
בעולם הבא .וימצא שם עשיר אחד שרצה לקנותו ,מכר לו הרה"ק במחיר שעולה לבנות בית הטבילה עם מקוה
טהרה כראוי ,וכך הוה בנו שם בנין עם מקוה ויחממה בכל עת להנאת תושבי העיר.
אנשי שלומו התפלאו ע"ז מאוד ,ושאלו ממנו על עסק מכירת חלקו בעוה"ב ,אמר להם הרה"ק ,רוצים אתם
להיות 'חסידים' ,ואני לא אהיה חסיד ,אתמהה ,והרי דוד קרא לעצמו חסיד רק מפני שהשתדל לטהר אשה
לבעלה( .ברכות ד.).
יחס טשערנאביל כרם ישראל פרק כב חזון נחום אות ב

פעם הגיע הרה"ק המאור עינים מטשערנאביל זי"ע לאיזה עיר ובהעיר לא הי' מקוה ,שאל להם למה אין
עושים מקוה ,אמרו לו שאין להם מעות עבור המקוה ,וגם אמרו שיש כאן איזה עשיר ואינו רוצה ליתן מעות
עבור המקוה.
הלך הרה"ק להעושר וביקש ממנו מעות לבנות המקוה ,אמר העשיר אם הרבי יתן לי העולם הבא שלו ,אז
יתן מעות לבנות מקוה .אמר לו הרה"ק הלא אני אומר בכל יום "ובכל מאודך" והלא אין לי מעות ,אלא מהו
הרכוש שלי ה"ה העולם הבא ,א"כ זהו מה שאני יכול ליתן לך העולם הבא שלי כדי לבנות מקוה טהרה ,ובנו
אח"כ המקוה.
אוצר ישראל מערכת המאור עינים אות יג עמ' קצד

׀ בעל עטרת צבי מזידיטשוב זצ"ל ׀
מכר העולם הבא בשביל מקוה
הרה"ק בעל עטרת צבי על הזוה"ק מכר למאה אנשים ויותר העולם הבא שלו למען יבנו מקוה כשרה
בסאנטאב.
אלף כתב ח"ב אות תתנד
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׀ הרה"ק מנעשכיז זצ"ל ׀
שידך את עצמו עם איש פשוט שנתן ממון לבנות מקוה
פעם בא הרה"ק מנעשכיז זי"ע לעיר ורצה ללכת לטבול במקוה ,אמרו לו אנשי המקום שבמקום זה אין
מקוה ,וכאשר שאל לסיבת הדבר ,ענו לו שהיא משום חסרון כיס ,ואין ידם משגת לבנות בית מרחץ .מיד
התעניין כמה כסף נחוץ לשם בניית המקוה ,ענו שצריכין לזה סך של שלש מאות רו"כ.
כשמעו זאת פתח הרה"ק את פיו ואמר :מי שיתרום סך של שלש מאות רו"כ לשם בניית המקוה יתן לו את בנו
לבתו של המנדב ,בעל הבית עשיר איש פשוט שמע את כל זה ,ומיד שלף מארנקו את הסכום הנקוב בלי שהות,
ותיכף כתבו תנאים כשהרה"ק מארס את בנו העילוי לבתו של בעל הבית פשוט.
רואים אנו מזה עד היכן הגיעה מסירות נפש של הצדיקים בשביל מקוה ,שבעד מצות בניית מקוה שידכו
בנם לבתו של עם הארץ ,ובלבד שיהי' מקוה כשרה במקום.
בית מרדכי (מילר) ח"ב עמ' קכו

׀ הרה"ק מקרעמניץ זצ"ל ׀
מי שימסור נפשו בעד המקוה מובטח הוא לעולם הבא
סיפר ואמר ,אדוני אבי זקיני הרב הקדוש מקרעמניץ זצוקללה"ה הי' לו יגיעות רבות לתקן מקוה טהרה
בקרעמניץ ,ואחר כך ראו בהמקוה נחש גדול ונבהלו מפניו ,ואמר אא"ז שהוא מחמת הקיטרוג גדול על זה ,ואמר
שמי שימסור נפשו להוציא את הנחש מהמקוה ,מובטח הוא לעולם הבא ,ברם זכור אותו האיש לטוב.
בית אהרן ליקוטים עמוד קס"ד

׀ הרה"ק הילל מקאלאמייא זצ"ל ׀
שינה ממנהגו שלא ליקח מעות מאנשים -בשביל הקמת
מקוה
כשנודע להרה"ק רבי הלל מקאלמייא זי"ע כי באחת העיירות אין מקוה טהרה ,הוכיח רבינו את פרנסי הישוב
על זה ,והם ענהו שמכיון שהעיירה שוכנת על הר גבוה והחציבה בהר לעומק עד למקור מים חיים עולה הון
תועפות ,ואין ביכולת בני הקהילה העניים לכלכל הסכום מכיסם ,הודיע להם כי ברצונו לשבות בקהילתם.
בערש"ק לפני יציאתם מעירו ביקש רבינו מהגבאי לכוון בטבילת היום גם על הטבילה של יום השבת.
בבואו לשם שלח רבינו להודיע כי בזאת הפעם בניגוד למנהגו ,יקח פדיונות ,וכל המרבה הרי זה משובח.
דברי רבינו נתקבל בהפתעה ,כי ידעו כולם עד כמה נמנע מלהזדקק למתנת בשר ודם ,וכל הנסיונות להעניק
לו מתת יד לא הצליח ,והנה נזדמנה לפניהם הזדמנות הנדירה לתמוך בצדיק .עד מהרה נפצה השמועה ,מקרוב
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ומרחוק באו המוני אנשים לצבוא על דלתו בבקשת ישועה ורחמים ,כשהם מוזילים הון רב לפדיון נפשם.
כשהצטבר לפניו סכום גדול ,קרא רבינו לראשי הקהילה ,והעניק להם את הכסף ,ואמר שזהו השתתפותו
עבור בניית המקוה .הוא מבקש מהם לצאת מיד ולהניח אבן הפינה לבניית המקוה ,וכן הוא דורש מהם שלא
ירחק היום ויזמינהו לחנוכת הבית.
שירי משכיל (מהדורת תשס"ה) קודש הלול ושבח תולדות והנהגות עמ' סה

׀ הרה"ק רבי שמואל זאנוויל מסטרעטין זצ"ל ׀
בנה הרבה מקואות
שמעתי מכמה אנשים שהיה נותן עליהם מתן בסתר כמה פעמים הרבה מעות ,וגם במדינת הגר יש כמה
וכמה מקואות שהיה נותן עליהם מעות לעשותם ,כאשר בא לאיזה מקום שלא היה שם מקוה ,ועד היום
המקואות נקראו על שמו.
דגל מחנה יהודה (סטרעטין) אות צט

׀ הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב זצ"ל ׀
לקבץ כסף מכל בני אדם בשביל הקמת מקוה
סיפר הרב שמואל מרדכי שווארץ הי"ו מעשה נפלא ששמע מפי
הרה"ק מהר"י מפשעווארסק זי"ע ,להרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב
זי"ע הגיע מכתב מאחת העיירות ,בבקשת עזרה עבור בניית מקוה
טהרה ,לאחר תפלת שחרית הקריא הגבאי לפני הרה"ק תוכן המכתב
בנוכחות המקורבים ,וכמו"כ נכח שם בנו הרה"ק רבי ישראל זי"ע,
פנה האדמו"ר אל בנו ואמר ,נו ,רבי ישראל ,אך מפני כבוד אביו שתק
הבן ,נענה אחד המקורבים שמצב הפרנסה של הקהל קשה ,וכן טען
גם אחד הגבאים.
כאשר שמע זאת האדמו"ר שבגלל מצב כלכלי קשה אינם רוצים
לאסוף תרומות מהקהל ענה ואמר ,אם כן ,אספר לכם מעשה שקרא
אצל רבינו הרמ"א זי"ע .בקראקא עירו של הרמ"א היה איש פשוט,
אשר כינוהו בכמה כינויים ,משה דער טרעגער ,משה שיכור ,משה
שבת'ניק ,וסיבת הדבר לכינויים האלו היתה ,כי היה מקמץ כל ימות
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השבוע וחוסך פרוטה לפרוטה ,עד יום ו' ערב ש"ק ,ואז לפני הליכתו למקוה היה נכנס לבית משתה ,וקונה
לעצמו כוס מעד [מי דבש] ,ובזמן השתיה היה שר ,שבת ,שבת ,שבת ,ונדבר נהפך אצלו לקביעות במשך
תקופה ארוכה.
באחד מערבי השבתות כאשר הלך משה לקנות לעצמו כהרגלו ,שמע קולה של אשה הממלמלת לעצמה,
משה הולך לשתות ולי עדיין אין כסף לנרות של שבת .משה נשאר לרגע נבוך מאד ולא ידע מה לעשות ,האם
ליתן הכסף שחסך לעצמו במשך כל השבוע להאשה כדי שתוכל לקנות נרות לשבת ,או לשמוע בעצת היצר
האומר לו אל תבטל מהרגלך הקבוע .לאחר ישוב הדעת החליט להתגבר על יצרו ,ונתן את כספו עבור נרות
שבת ,ואילו הוא הלך הפעם למקוה לטבילה לכבוד ש"ק .לאחר כמה שעות נסתלק משה באופן פתאומי ,והיות
שכבר היתה השעה סמוכה לכניסת השבת ,לא היתה באפשרות לטפל בקבורתו ,לכן הניחוהו בחדר המתים
סמוך לביהכ"נ עד למוצאי שבת.
עם צאת השבת הופיע ר' משה הנ"ל לפני הרמ"א ואמר לו ,בשמים יש קטרוג גדול על רבינו ,ואני שליח
בית דין .ענה לו הרמ"א ,משה ,שיכור אתה ,לך הביתה .גילה לו ר' משה שכבר הלך לעולמו ,אך הרמ"א מיאן
להאמינו בחשבו ששיכור הוא .בכל זאת הלך הרמ"א לביהמ"ד ושאל האם משה טרעגער בחיים ,הקהל לא ידעו
לענות לו ,אך הנערים ענו משה מת ,ומונח בחדר המתים.
ניגש הרמ"א והתחיל לדבר אל ר' משה ,מה השליחות שיש בידך .ענה הנפטר ,בשמים יש קטרוג גדול
על רבינו שאינו מזכה את העניים בעשיית חסד ,כלומר היות ואין לעני באפשרות לתרום סכום מכובד ,לא
מתרימים אותו כלל .שאלו הרמ"א כיצד נוכל לבטל הקטרוג ,ענה ,שמהיום והלאה כאשר יצטרכו לאסוף כספים
עבור צדקה ,ילכו גם לבתי העניים ופשוטי העם לזכותם במצוות ובעשיית חסד ,למרות הבזיון שבדבר .המשיך
הרמ"א ושאל ,איזו זכות הביאה אותך למנוע קטרוג מעלינו ,ואתה עוד לפני הקבורה .סיפר לו ר' משה שויתר
על כל תאותו לצורך אשה אומללה עבור נרות שבת .מעשה זה הכריע את משקל עונותי לכף זכות ,וכדי שלא
אקלקל עוד פסקו בשמים להעלות את נשמתי למרומים ,ומרגע יציאת נשמתי זכות זה הולך לפני.
אשה זו היתה אסתר המלכה ,וגופא דעובדא הכי הוה ,אסתר המלכה ברוב זכויותיה עולה בקביעות מהיכל
אחד למשנהו מעלה מעלה .כאשר הגיעה לאחד ההיכלות ,לא הרשה לה הממונה להיכנס ,היות והיכל זה
מיועד לעניים מרודים ,שעל אף עניותם עסקו במדת החסד ,התווכחה אסתר המלכה וטענה וכי לא עסקתי
במדת החסד ,הלא כל ימי חיי הקדשתי למטרה נעלה זו .הזמין אותה הממונה לבית דין של מעלה לטעון את
טענותיה ,ענו לה ,אמת שעסקת רבות במדת החסד ,ברם הדבר נבע מכח היותך עשירה ,ואילו היכל זה מיועד
לאלו שעסקו בחסד בהיותם מחוסרי אמצעים .המשיכה וטענה ,וכי מה אשמתי שהייתי עשירה ,בטוחה אני
שגם אילו הייתי ענייה הייתי מקדישה כל מעייני למטרת צדקה וחסד .פסקו הבי"ד של מעלה שתתגלגל שנית
לעולם ,ובגלגול זה תהיה ענייה ,ורק לאחר שתרגיש טעמה של עניות ,תהיה לה הזכות להיכנס להיכל זה.
כשמוע הרמ"א דברים אלו קיבל על עצמו ,שכאשר ילך לאסוף כספים לא יבדיל בין עשיר לעני ,אפילו יפגע
הדבר בכבודו.
כאשר סיים הטשארטקאבער לספר מעשה זו ,מיד קם בנו רבי ישראל ,והלך לקבץ כספים לצורך בניית המקוה
בעיירה הנ"ל ,למרות שידע מצבם הקשה של בני העיר ,וודאי יתנו לו סכומים פעוטים ,וגם יקבל בזיונות.
תפארת בנים [טויסיג] ח"א סי' לד עמ' רנ
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׀ הרה"ק רבי שלמה (הראשון) מבאבוב זצ"ל ׀
העונש הגדול למי שעיכב בניית מקוה
שמעתי מפי קדשו של הגאון הצדיק מו"ה שלמה זצ"ל מבאבוב שבקהלה אחת רצו לבנות מקוה ,ודר שם
עשיר אחד שעיכב על ידם ,וזה העשיר היה רגיל ליסע אל הצדיק מבאבוב ,וביקשו בני הקהלה זו שישכון הצדיק
אצלם על שבת קודש להטות לב העשיר שיסכים לבנין המקוה ,וכן עשה ,והצדיק שם על לב העשיר שלא יעכב
רבים לעשות מצוה ,והקשה ערפו לשמוע תוכחת הצדיק ,ואז אמר לו הצדיק ,כתיב (משלי יח ,כג) 'עשיר יענה
עזות' ,פירוש אם עשיר על ידי עשרו מעיז פנים ,יעני ,מלשון עני ,ובכל זאת לא רצה לשמוע לו ,והשיב בעזות
נראה מה יהיה ,ונתקיימו דברי הצדיק ,שאבד בזמן קצר כל עשרו ,וחשב להציל עצמו ,וזייף חתימות על שטרי
חובות ,והוצרך לברוח למדינת הים – .ובאותו זמן הראה הגה"ק מהר"ש מבאבוב זי"ע מכתב ששלח אליו אותו
אדם מארצות הברית אחר שהוכרח לברוח לשם ,והי' שם כשנה אחת ,ולא עלה בידו להצליח בשום עסק ,ושלח
מכתב אל הרה"ק לפייסו ולבקש מחילתו.
ספר חלק לעולם הבא להגאון רבי שאול בראך זצ"ל אב"ד קאשוי

׀ החפץ חיים זצ"ל ׀
מסירות נפשו ופעלתו המרובים למען הקמת מקואות
פעם נתבקש מרן החפץ חיים על ידי האב"ד עיר לידה ,הסמוכה לראדין ,לבוא לעירו ולהשפיע על אנשי
העיר ,לגייס את האמצעים הדרושים להקמת מקווה במקום ,החפץ חיים נסע לשם ,אבל לא השיג את כל
הסכום הדרוש להקמת מקווה .והנה ביום ששי אחד קם
בבוקר ,והודיע לבני משפחתו שהוא נוסע מיד ללידה
כדי לסיים את הפעולות בעניין הקמת המקווה ,בני
ביתו התפלאו מאוד על החלטה זו ,מכיון שדרכו של
החפץ חיים היתה שלא לצאת מביתו לנסיעה כבר מיום
חמישי אחר הצהריים ,בגלל קדושת השבת הבא ,ונוסף
לכך היה זה באמצע החורף ביום קר ,כפור עז שרר
באותו יום ,והנסיעה הייתה כרוכה בסכנה ,מלבד סכנת
ההצטנות לאדם מבוגר בגילו ,מובן שבני משפחתו
הנדהמים מהחלטתו זו בקשוהו בכל לשון של בקשה,
שלרגל חולשתו ידחה את הנסיעה לעיר לידה ליום שמזג
האויר יותר נוח ,אבל הוא סירב באומרו "הלא בודאי
ישאלוני בעולם האמת ,מדוע לא נסעת ומה אענה ,קר
היה לי! האם יקבלו את התירוץ הזה"? ,ואכן נסע והצליח
לגייס הסכום הדרוש להקמת המקווה.
עוד מסופר על החפץ חיים דכאשר נודע לו שבעיר
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אישישוק אין מקוה טהרה ,כי נתקלקל והתעצלו מלתקן ,עזב את כתיבתו של המשנה ברורה ,עזב את אשתו וילדיו,
ונסע לשם ,ובמשך שבועיים שידל והפציר ושכנע ודיבר על לבם של כל אחד ואחד בנפרד ,עד שהסכימו וגייסו את
הכסף הדרוש לבנות מחדש את המקוה.
מעדות בנו בספר מכתבי החפץ חיים

בשנת תרפ"ה נודע לו כי המקוה בעיר ווילנא הוא עתיק ומוזנח ,ונסע משום כך לשם במיוחד ,בביקורו אצל
הגאון רבי חיים עוזר ז"ל נשק לו ,ובאהבה אמר לו 'אחי היקר וידידי האמיתי ,הבה נתחזק ונעבוד שם אחד למען
המצוה הקדושה של הקמת מקוה חדש ומשוכלל כאן' ,החפץ חיים לא נרגע עד שנבנה מקוה חדש – .וכדאי
לציין שכדי להשיג את הכסף לבנין המקוה ,אמרו הרבנים ובעלי הבתים שבווילנא למכור מספר של ספרי
תורה ,ברם החפץ חיים לא הרשה זאת ,ואמר ,חרפה ובזיון גדולים ביותר הם לעיר ווילנא בעשותה זאת ,אם כי
על פי דין מותר ,והחפץ חיים בעצמו תרם סכום של  500רובל לתרומה ראשונה למטרה זו.
החפץ חיים ופעלו חלק ב' עמוד תק"ו

קריאה קדושה של החפץ חיים
בענין תיקון המקוה
בחורף שנת תרפ"ט פקדה הממשלה לסגור את כל בתי הטבילה שבעיר ווילנא ,אלא אם כן יתקנו אותו
מחדש בתיקונים הרבה ,ועוד תנאים מיוחדים ,ופירסם אז החפץ חיים קריאה קדושה ,אשר בו מעורר בדבריו
חוצבים להבות אש ,אשר כל יהודי מחוייב בכל כוחותיו בגופו ובמאודו לסייע בשכלול המקואות ,גם כשיאלץ
למכור את ספריו ,ואפילו את ספרי הנביאים של בתי הכנסת מותר למכור לשם מטרה זו ,ועד כמה החיוב על
כל אחד ואחד להשתתף במיטב כספו ,ואפילו לבטל מהעונג שבת שלו ,והא לך לשון קדשו כפי הנדפס בספר
ליקוטי מאמרים ומכתבי החפץ חיים סימן י"ז
"הנה כאשר יצא חוק הממשלה לסדר את בתי הטבילה באופנים חדשים שיתאימו לשמירת הבריאות ,ומפני
זה נסגרו הרבה בתי טבילה בהרבה עיירות ,כי ההוצאות על זה עולים בדמים מרובים ,ומפני המצב הקשה
החומרי של אחינו בני ישראל במדינתינו ,אין בידם להוציא דבר זה אל הפועל ,ונמצאים בעוה"ר כמה עיירות
שבתי הטבילה שם סגורים על מסגר זה כמה חדשים ,ואין איש שם על לב לעשות דבר מה אודות ענין זה,
והסיבה העקרית ,מפני שרוב אחינו בני ישראל אינם יודעים את חומר הענין וכו'.
בשלשה עבירות מצינו שמוזהרים אנו עליהם ליהרג ולא יעבור ,והם ,עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות
דמים ,ועל שלשתן אלו מחוייב האיש הישראלי למסור גופו ונפשו ולא לעבור עליהם ,כמבואר בסנהדרין ,ואשה
נדה בלי טבילה כדין וכדת היא גילוי עריות ממש ,וחמור עון זה משאר חייבי כריתות שבתורה ,ומבואר בתורה
הקדושה בפרשת אחרי מות ,כי על עון העריות נענשו אפילו האומות ,ועל כולם כתיב 'ונכרתו הנפשות העשות
מקרב העמם' ,וקבעו לנו חז"ל לחובה לקרות פרשה זו ביום הכיפורים במנחה ,להורות ,כי אין לנו דבר חשוב
ועיקר בתורה הקדושה כמו עריות ,וביום הקדוש הזה צריכים לפשפש בעון החמור הזה ולשוב בכל לב.
וברור אצלי ,לו ידעו אחינו בני ישראל את חומר העון הזה כמו שהוא ,בודאי היו יוצאים בזריזות ובהשתדלות
גדולה לבטל את החוק הזה ,אפילו היינו מוכרחים לעבור על זה רק פעם אחת ,ומכל שכן הרבה פעמים ,אשר
אין לעמוד בפרישות דרך ארץ איזה זמן ,ובפרט בימינו אלה שיסודי הדת נתרופפו מאוד בעוה"ר ,שתמיד
צריכים זירוז וחיזוק ,בודאי עלינו לעשות כל מה שבכוחינו ,כדי להקל מעלינו את החוק הזה.
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ראשית דבר ,עלינו להשתדל בכל האפשריות אצל שרי הממשלה ולבאר להם איך שענין זה נוגע לנו ממש
לכל חינו וקיומנו ,ובודאי יתן הקב"ה בלב שרי הממשלה רחמנות וטובה להקל עלינו בזה ,ושנית ,אנו מצדנו
מחוייבים לחגור שארית כוחינו בגופינו ומאודינו לראות שתהיה בית הטבילה בכל עיר ועיר ,ועל פי דין מחוייבים אנו
למכור הדברים הנחוצים לו ביותר על ענין זה ,וגם ספרים הקדושים שיש לו לאדם מותר לו למכור עבור זה ,כי מה
יועילו לו אם נפשו תהיה נכרתת מארץ החיים ח"ו ,וגם ספרי הנביאים הנמצאים בבית המדרש מותר למכור לצורך
זה ,ודמע עינינו למה שהגיענו ,שאנו מוכרחים למכור את הספרים הקדושים שלנו שהם חיינו ,ואשר מסרנו נפשינו
עליהם במשך גלותינו המר.
עוד יש לנו עצה בזה איך להשיג הכסף הדרוש לתקן בתי הטבילה ,ומצינו גם כן ,שבימים הקדמונים עשו
כזאת בעת צרה כזו ,שהיו הקהלות צריכים לכסף על ענינים נחוצים למאוד ,והיא שכל אחד מאנשי העיר שאין
בה טבילה ,יתן על זה מחצית ההוצאה מכל בני ביתו ,מארבעה שבתות קודש תכופים ,וכאשר יראה ה' שעשינו כל
מה שבידינו ,ואפילו שבת קודש שלנו ביטלנו למען שמו וקיום מצות תורה הקדושה ,בודאי ישלח לנו עזרתו
מקודש ,ויגאלינו בקרוב למען שמו".

׀ בעל בית נפתלי ממאד זצ"ל ׀
הלך בעצמו לקבץ ממון בעד מקוה
גם קיים הנאמר גדול המעשה יותר מן העושה כי השתדל גם אצל אחרים עבור עניים ,והיה דרכו לפרש והיה
עקב תשמעון ,פירש"י המצוות שאדם דש בעקביו ,והכוונה הוא לההולך לקבץ צדקה .ודכירנא כי פעם אחת היה
נחוץ לתקן המקוה [וקופה של הקהילה היתה ריק] ,הלך בעצמו להנגידים והבעלי בתים שבעיר לקבץ מהם נדבות
לצורך הדבר ,עד אשר עלה בידו לעמוד הבנין כראוי.
נפתלי שבע רצון [בסוף ספר תולדות קול ארי'] דף ה'

׀ הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין זצ"ל ׀
הבטיח בנים בזכות בניית מקוה
בעיר וויסאצק שעל יד סטאלין היתה שבורה המקוה ,והר"ר מאיר משם עשה הרבה השתדלות ותיקן בעצמו
את המקוה אחרי הרבה עמל ויגיעה ,והרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין זי"ע הי"ד כשהיה בוויסאצק סיפרו
לו מהרפתקאות שעברו על האברך הזה עד שתיקן המקוה ,ופנה מרן אליו ואמר ,שישאל ממנו איזה בקשה,
כך אמר אליו כמה פעמים ,ולבסוף נענה ואמר לרבינו ,שרוצה לזכות לבן זכר של קיימא [אחרי כמה שנים
מחתונתו ,ואשתו היתה חולנית] ,כשמוע רבינו בקשתו אמר אליו "דאס אוודאי" ,ולתקופת השנה נולד לו בן
זכר.
ברכת אהרן [קארלין] פרי אלימלך הדרכה והתחזקות עמ' קצה
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׀ הגאון רבי עקיבה יוסף שלעזינגער זצ"ל בעל לב העברי ׀
אם תבטיחי לי לבנות מקוה יהי' לכם כסף לגמור את בית
הכנסת
הג"ר עקיבה יוסף זצ"ל קיבל עליו את השגחת הכשרות של המקוה ,ואף השתדל בבנינה ,בשעתו כשפנו
אליו שאין כסף לגמור את בנין בית הכנסת הגדול 'תפארת ישראל' אמר להם 'אם תבטיחי לי לבנות מקוה
יהי' לכם כסף לגמור את בית הכנסת' ,וכן היה ,כי מיד נזדמן לו כסף באורח פלא ,וגמר את הבניה ,וגם בנה מקוה
מהודרת שעמדה תחת השגחתו.
הקדמה לספר תולדות יחיאל עמוד נ"ד

׀ הרה"ק בעל קדושת יו''ט זצ"ל ׀
טרם פטירתו הי' עסוק בעניני המקוה
בסעודת הילולא שערך מרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע ביומא דהילולא של אביו הגאון הקדוש בעל הקדושת יום
טוב זי”ע כ"ט שבט תשי"ב ,עשה מגבית עבור המקוה טהרה
בוויליאמסבורג ,ובאותה סעודה סיפר הגה"ק מסאטמאר
זי"ע ,ששעות ספורות קודם הסתלקות הקדושת יום טוב,
עשה סימנים בידו ומלמל בפיו ,והיה נראה שברצונו לומר
איזה צוואה ,אכן כאשר התכופפו כדי לשמוע דברות קדשו
שנאמרו באותה שעה בלחישה ,שמעו איך שהוא אומר שיש
לו לצוות שני ענינים אודות המקוה טהרה בעירו ,שנדרש
להם תיקון – .רבינו זצ"ל הוסיף על זה "מכאן אפשר לראות
עד היכן נגע בנקודת לבבו הפנימית הענין של מקוה טהרה,
שברגעי חייו האחרונים לא היתה דאגתו עבור שום ענין ,ולא
עבור משפחתו ,רק נגע לו ענין טהרתן של ישראל" ,לפיכך סובר
אני שעתה בסעודה דיומא דהילולא שלו הוא שעת הכושר
לדבר ולעורר את הציבור שיטלו חלק בבנין המקוה ,וכל אחד
יוסיף ויתן מעל יכולתו.
דבר פלא שראוי לכתבו לדורות עולם ,שביום שלאחריו
ישב רבינו זצ"ל על יד השולחן בבית המדרש לצורך בנין
המקוה ,והיה רושם בעצמו שמות הנותנים.
זכר צדיק לברכה  -ענינים וסיפורים מהגה"ק מסאטמאר זצ"ל (ח"א אות צח)
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׀ הגאון בעל לחם שלמה משאמלוי זצ"ל הי"ד ׀
מעשה נורא איך שמסר את כל עולם הבא שלו לפטרון
מקוה
כאשר במשך השנים לאחר שבנו המקוה בערי שאמלויא נתקלקלו החימום והצינורות ,ונתפוצצו מחמת
סיבה ,ועי"ז נסדקו כל הקירות והתקרה ,והוצרכו לתקן המקוה מחדש .ובהיות בית הטבילה במקום נמוך מאד
שהגישה לשם היתה קשה ,בהיותם צריכים לרדת הרבה מדריגות ,בקשו בני העיר לבנות מקוה חדש ליד השוק
במעלות ההרה ששם תהי' הגישה אליה נוחה לכולם ,התנגד לזה רבינו (הגה"ק בעל לחם שלמה משאמלוי זצוק"ל) בכל
התוקף ,ונימוקו עמו כי המקום אינו מקום צניעות ,ונתקבלה דעת רבינו.
אך כאשר אחד מחברי ועד הקהילה שהי' מהנדס במקצועו הביע דעתו שאין לבנות מקוה מחדש על מקום
ההריסות מחשש סכנה ,אמר לו רבינו שיש לו תכנית חדש לשיקום המקוה מבלי שיהא בזה חשש סכנה כל
שהוא ח"ו .בני העיר לא ידעו לשית עצה בנפשם לדעת מה יעשו ,מצד אחד חזקה עליהם פקודת רבם בשיקום
ההריסות על המקום הישן ,ואילו מאידך גיסא אומר להם המהנדס בקי
במקצועו כי יש חשש סכנה בדבר.
בש"ק אחה"צ כאשר רבינו ישב ללמוד שיעורו הקבוע בפרקי אבות,
כדרכו בקודש תמיד ,עמדו אז בפרק א' משנה ב' :הוא הי' אומר ,התחיל
לומר במתק לשונו הק' ,דלכאורה הלשון "הוא הי' אומר" אינו מדוייק ,מדוע
נקט לשון "הוא" ולא בפשיטות "הי' אומר" ,כאשר דייק כן האלשיך הק'
בספרו על פרקי אבות ,אכן רמז יש בדבר בהקדם דברי הגר"א זצ"ל על
מאמר חז"ל ת"ח צריך שיהא בו אחד משמיני שבשמינית (סוטה ה ).דהכוונה
הוא לקאפיטל ח' פסוק ח' שבתורה ,דהיינו הפסוק "קטנתי" שבפרשת וישלח
עכ"ל .והסביר כוונתו בזה ,איך יתכן שיהי' לת"ח גיאות והלא אמרו חז"ל על
בעל גאוה 'אין אני והוא יכולין לדור כאחד'.
אמנם הנה ידוע כאשר ת"ח ויר"ש רואה אדם גדול ומופלג בתורה הריהו
לוקח מוסר לעצמו כמה רחוק אני ממדותיו של גאון וצדיק זה ,בבחי' מתי
יגיעו מעשי למעשי אבותי ,ואילו אדם גדול לומד מוסר מעצמו ,באמרו הלא
מלפנים עבדתי את ד' כדאיבעי ,ועתה אוי לי וי לי הרי נפלתי ממדרגתי ועי"ז
מתעורר מעצמו לתשובה וזאת מותר לו לאדם להזכיר עצמו שהיו לו זמנים טובים בעת עסקו בתורה ועבודה,
לקחת לו מוסר ולהתעלות גם הלאה ,וזהו כוונתו באמרו קטנתי מלפנים הייתי גדול אך כיום קטנתי .ועפי"ז
יבואר דברי המשנה כמין חומר ,הוא הי'  -אומר ,כלומר :תמיד הי' מזכיר לעצמו שמלפנים הי' גדול וצדיק ואילו
היום נסוגתי אחורנית ומה אני ומי אני.
ומתוך התלהבות דקדושה אמר ,רבותי! מעיד אני לפניכם שבנעורי הייתי דחיל חטאין ,ולמדתי תורה ,יומם ולילה
נדדתי שינה מעיני עבור לימוד תוה"ק ,ובטחוני בלי שום ספק שמיועד לי שכר לעוה"ב עבור זה  -איני אומר עוה"ב
של היום כי איני מאמין שהיום יש לי עוה"ב ,אך על הזמן היותי צעיר יש לי ודאי שכר - ,ואני מכריז ברבים ששכר זה
אני נותן במתנה גמורה למי שיבנה וישכלל המקוה על מקומה הקודם בהתאם לתכניתי.
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ברם זכור אותו האיש לטוב מו"ה אברהם לאוובער ז"ל שנכנס למחרת לבית רבינו ,ואמר לו רוצה אני לזכות
בחלק עוה"ב של רבינו ,ואני מוכן להוזיל מכספי עבור כל ההוצאות הדרושות .כאשר שמע רבינו דבריו ,אמר
לו עוד הפעם בשמחה עצומה כאשר דמעות שמחה זולגות מעיניו "אני נותן לכם חלקי בעוה"ב מימות נעורי
במתנה גמורה ע"מ שלא להחזיר" ואז צוה לו רבינו שיזמין מהנדס מגראסווארדיין ,והלה הסכים לתכניתו של
רבינו ,ובנו המקוה לפי רצונו.
אבן שלמה חלק ראשון  -תולדות רבינו דף כ'

׀ הגה״צ הרב יהושע לייב שילל זצ׳׳ל אבד"ק פעזינג ׀
נחוץ יותר להדר המקוה מהבית הכנסת
רבה האחרון של עיר ׳פעזינג׳ הי' הגה״צ הרב יהושע לייב שילל זצ׳׳ל ,היה תלמידו של מרן הדעת סופר זי׳׳ע,
והרחיב את גבולי הקדושה ב׳פעזינג׳ בעוז ובתעצומות ,והעמיד את הדת בעירנו על תילה ,ואף פעל להרחיב
את ה׳שיעורי תורה׳ ,ועינו היתה פקוחה על התשב״ר.
בשנים האחרונות קודם המלחמה חידשו ושיפצו את הבית הכנסת החדש ,שכיון שעברו עליו כמעט ששים
שנה נאלצו לשפרו ולנאותו ,וכמו עומד חי לנגד עיני החגיגה המיוחדת שעשו לכבוד ׳חידוש בית הכנסת' כשכל
בני העיירה משתתפים ושמחים על חידוש בית הכנסת בפאר והדר.
דכירנא שבמעמד ההוא דרש המרא דאתרא הגה״צ רבי יהושע לייב שילל זצ׳׳ל ,ובין הדברים אמר כי אמנם
יפה עשו בני העיר בחידוש והאדרת כותלי בית הכנסת ,אך יותר דבר חשוב להשקיע במקוה הטהרה לפארו ולייפותו.
והפטיר רבינו שליט"א (הגרי"ט ווייס שליט"א גאב"ד ירושלים) ואמר :בזמנו ,בילדותי ,לא הבנתי עד היכן הדברים
מגיעים ,אולם על כל פנים נוכחתי לראות עד כמה נוגע הדבר לנפשו של הרב ,שדייקא המקוה טהרה תהיה
ברוב פאר והדר השוה לכל נפש.
מתוך ספר 'רבינו הגדול אמרו'  -פרקי זכרונות מכ"ק גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס שליט"א

׀ הרה"ק רבי שלמה מזעווהיל זצ"ל ׀
הקמת מקואות מקרב הגאולה
אמר :בזה יהי' קירוב גאולה ,על ידי המקוואות שיעשו.
יסוד צדיק (זעווהיל) ערך קדושה עמ' רסה

מעשה נפלא איך שפעל רפואה בזכות הקמת מקוה
סיפר לי הרה"ג ר' משה מינצבערג שליט"א :דודי הרה"ח ר' אפרים
מינצבערג ע"ה נחלה פעם בחולי טיפוס ל"ע ,וכשזקיני הרה"ח ר' דוד ע"ה
הוביל אותו לבית החולים בערב שבת ,אמר לו דר .וואלאך ע"ה שהוא קרוב
לגסיסה רח"ל ,הלך זקיני אל הרה"ק רבי שלמה מזעווהיל זצ"ל ושח לפנו
צערו( ,הי' ג' שעות קודם הדלקת הנרות) ,והוריד דמע בצערו.
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אמר לו הרה"ק ר' שלמה'קה ,שמע מה שאני אגיד לך ,הרי אני בונה כעת מקוה ,ואיננו יוצא בזה
נישט ארויס) ,עברו כבר יותר מי"א חדשים( ,בדרך כלל בונים מקוה בחמשה חדשים) ,ועדיין לא נגמר ,והנני מכיר בך שהנך
מתאים לזה( ,איך זע אויף דיר אז דו ביזט פאסיג פאר דעם) ,הנה הבורות כבר נבנו ,אבל צריכין לטוח ולהניח הבאלאטעס,
ואם תקבל עליך לגמור את המקוה ,וגם בכל מקוה שיבקשו ממך לעזור תקבל עליך שתעזור .אמר לו זקיני ,הרינו
מקבל עלי ,אמר לו הרה"ק 'קבלה' אין הכוונה בדיבור ,כי אם למעשה עד ג' חדשים יהא נגמר המקוה ,וקיבל
זקיני על עצמו ,אמר לו הרה"ק אם הקבלה באמת יתרפא וישאר לחיים ויאריך ימים( ,אויב די קבלה איז מיט אן אמת,
וועט ער זיך בקרוב ארויסדרייען און ער וועט בלייבן לעבן ,און ער וועט האבן אריכות ימים) ,חזר זקיני לביתו והכין כל צרכי השבת.
(און איך קריך

בליל שבת אחר הסעודה הלך זקיני לבית החולים שערי צדק לבקר אצל בנו ,כאשר הגיע שמה ,הלך
לקראתו דר .וואלאך ואמר לו שהמצב נשתנה לטובה ,דמקודם היה לו חום ארבעים ושתים ,וירד החום לשמונה
ושלשים וחצי ,והוסיף ואמר לו זה שני שבועות שנכנסו הרבה חולים (היה אז מגיפה רח"ל) ,וכולם נסתלקו ורק מעט
ניצולו מהחולי ,אבל תחיית המתים כזו עדיין לא ראיתי ,במוצאי שבת הלך זקיני עוד הפעם לבקר אצל בנו ,ואז
כבר התיישב על מטתו ,והבריא ,וחי עד שבעים ושבעה שנה.
ספר שיח זקנים

ליתן סכום למקוה במקום ניתוח
המקוה הראשונה שהוקם על ידי 'מרכז הארצי בארץ הקודש' ,מקושר עם סיפור נפלא שקרה אצל הרה"ק
ר' שלמה'קה זי"ע .בשעתו הי' רופא גדול ומפורסם "דר .ברעננער" שהי' מומחה בעסק הרפואות להולדה ,פעם
אחת הכין עצמו לעשות ניתוח קשה ומסובך לאשה ,בכדי שתוכל להתברך בפרי בטן ,והלך אל הרה"ק ר'
שלמה'קע להתברך בברכת הקודש שיעבור בהצלחה בלי מכשול - .ואמר לו ר' שלמה'קע שתחת הניתוח יתן
אבי' סכום בעד בניית מקוה טהרה ,והכל על מקומו יבא בשלום בלי ניתוח וטיפולים - .ואכן כן עשה אבי' ונדב
סכום הגון למרכז הארצי ,וצדיק גוזר והקב"ה מקיים ,ואכן בזכות זה זכתה האשה להוליד בנים בניקל .ומנדבת
אביה נבנתה המקוה בשכונת 'תל עדשים' ,שהיתה המקוה הראשונה שהוקם על ידי 'המרכז הארצי'.

עדות הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך ז"ל על עבודתו הק'
למען בניית מקואות
הגה"ק ר' שלומק'ה זי"ע עסק הרבה בבניית מקואות ,פעם אחת ראה אותו הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך
זצ"ל סוחב סולם בשכונת שערי חסד ,אמר לו הגרש"ז דאינו לפי כבודו שיגרר סולם אחריו ברחובות העיר,
אמר לו ר' שלומק'ה זצ"ל הלא בסולם זה הנני הולך לתקן מקוה טהרה ,וצורך מצוה הוא ,ואדרבה אחוז גם
אתה בקצהו השני ונסחוב אותו ביחד ,ונזכה ביחד במצוה רמה זו ,וסיפר הגרש"ז זצ"ל להגאון הצדיק רבי נטע
פריינד זצ"ל שחבל מאוד שלא היה בידו כלי לעשות תמונות ,שמאוד היה נהנה להסתכל על התמונה איך שהוא
נושא סולם ביחד עם ר' שלומק'ה זצ"ל...
ספר זכרון תולדות האש עמוד תרי"ב
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׀ החזון איש זצ"ל ׀
הקים תשעים ושלשה מקואות!!!!......
לא היו להחזון איש כספים משלו ,כל ימיו חי בעוני
מחוסר אמצעים ,אפילו ש"ס וילנא שלם לא היה לו מרכושו
הפרטי ,ולפעמים כשהגיע למסכתות שחסרו לו השתמש
בגמרות שלקח בשאילה אצל קרוביו ,לעומות זאת עשיר
היה במעשים ,היה מעשה ועושה ,עד שפעולות הצדקה
והחסד נסתמכו בסכומים עצומים ,ברבבות אלפים.
ידעו אחינו שבגולה ,וידעו מעריצים ומוקירים בארץ
אותו ואת טוהר לבו וצדקת פעליו ,ורחשו לו אימון בלי
מצרים ,ושלשלו לידו עשרות ומאות אלפי לירות לצרכי
מצוה .מכספים אלה יסד והקים ,באמצעות איש אמוניו
ר' זליג שפירא ,ברחבי הארץ לא פחות מתשעים ושלשה
מקואות טהרה .מכספים אלה השיא למעלה ממאה
יתומות ,במשפחות עניות ובאנשים חולים ,עד מאה אלף
לירות ,וכד נח נפשיה שבק קבא דמוריקא.
פאר הדור ח"ד במעגלי סעד ותושי' עמ' סא

ביום האחרון קודם פטירתו הי' עסוק בכשרות המקוה......
הרב ידידי' פרענקל ז''ל רב בעיר תל אביב סיפר שבערב שבת שהיה יום אחרון לחיי החזון איש (נפטר בליל
שבת) טרח החזון איש לנסוע מבני ברק לתל אביב לביתו של הרב פרענקל ,והוא ביקש ממנו את המפתחות
של המקוה שנבנה על ידו ,והחזון איש בעצמו עלה על הגג ,ובדק את המקוה ואת הבורות ,כידוע שהמקוה ההיא
נבנתה על' פי הוראות החזון איש ,ואף שהיה חולה וחלוש מאוד ,אעפ''כ טרח בעצמו לבדוק את המקוה ,ואע"ג
שהיה יכול לשלוח ת''ח אחרים מומחים במקומו.

לא יאונה כל רע להעוסקים בבניית מקואות
סיפר הגר"ח קניבסקי שליט"א :פעם אחת נסע הרב ר' זעליג שפירא לעשות מקוה ,והמכונית נתהפכה וכמה
נהרגו ,ולקחו כולן לבית החולים ,ור"ז ברח משם והלך לעשות המקוה ,וכשסיפרו זאת למרן החזון איש אמר:
היה ברור בעיני שר"ז לא יוזק ,אבל תמיהני איך נתהפך בכלל המכונית שר"ז נמצא בה.....
מעשה איש חלק א' עמוד קי"א

מקוה מפוארה עולה על הכל
החזון איש אמר "אלף דרשות על יקרת המצוה של טהרה ,לא יועילו כהקמת מקוה מפוארה אחת ,בתכלית
ההידור והנקיון".
מעשה איש חלק א' עמוד קי"א

 יעיבר קרפ
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׀ הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפישניץ זצ"ל ׀
משיח מוכן לבא רק שחסר טהרה
כשחזר מביקורו לארץ ישראל בפעם הראשון שהי' שם ,ונפרד מדודו הרה"ק
רבי ישראל מהוסיאטן זי"ע כדי לנסוע בחזרה לאמעריקא ,אמר לו הרה"ק,
אברהמ'ניו משיח שטייט שוין גרייט מיט די טשערמאראנדעס (רענצלעך) ער קען נישט
קומען ווייל ס'פעהלט טהרה.
שיח זקנים ח"ח מערכת הרה"ק מהוסיאטן עמ' מח

׀ הגאון מטשעבין זצ"ל ׀
אעשה זאת ,ולא אסתכל על שום דבר כי מאוד חביבה עלי
העשיה למען מצוה זו.
לא אעלים את האמת ,כי מאוד יקרה עלי עבודת הקודש ,וכן המפעל הגדול העושה למען מצוה זו ,אשר
באמת עשה גדולות ונצורות למען הצלת הטהרה בארצינו הקדושה ,ויודע אני את עבודתו הגדולה במסירות
נפש בזיעה וביגיעה רבה אשר הוא עושה ומעשה למען המצוה הגדולה שהיא יסוד היסודות לקיום עמינו
מאז ומעולם ,ובגלל כל זה הייתי מקבל עלי עול הנשיאות ,אבל יאמן לי כי בזמן האחרון איננו בקו הבריאות
השלימות ,ומשום כך מאוד קשה עלי להענות להבקשה הזאת ,אמנם אעפ"כ אם מע"כ בתור ידיד נאמן אלי ובתור
מסור בלב ונפש למען הצלת המצוה הזאת בארצינו הק' יבין כי יש תועלת כי אקבל עלי את הנשיאות ,אעשה זאת,
ולא אסתכל על שום דבר כי מאוד חביבה עלי העשיה למען מצוה זו.
והנני חותם תחזקנה ידי מע"כ השי"ת יהי' אתו למען המטרה הקדושה והנשגבה הזאת להשכיל ולהצליח
ולברכהו בגלל הדבר הזה בכל טוב סלה
(מתוך מכתב שכתב למפעל מרכז הארצי)

׀ הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ''ל בעל אבן האזל ׀
לא הסתכל על מצב בריאתו כדי להרבות מקוואות
הגאון רבי איסר זלמן זצ"ל הי' ידוע כבעל לב רך כאדם רחום וחנון וטוב לב,
אבל כשנגע הדבר ליסודות התורה ויהדות היה קשה כארז וגיבור כארי ,מעשה
ואחד מתקיפי עיר סלוצק שקנה את טחנת הקמח הגדולה שבעיר ,אשר היה
סמוכה ומחוברת לבנין המקוה ,וכדי לקמץ בהוצאות הפעלת טחנת הקמח ,סגר
את המקוה ,כפי הנראה להשתמש במיכלי המים שהיו שם ,או שהסיבה לכך היתה
פשוט כדי להכעיס ,הרב ניסה לשוחח אתו בענין זה ,וללא הועיל ,אף לקבל ממון
על מנת שיסכים לפתוח את המקוה מחדש סירב.

בס

ח"א ⋅ באר חפרוה שרים

משראה הרב שבדרכי נועם אין תקיף זה שומע ,הודיע שבשבת בבוקר לא יתפללו בבתי הכנסת שבעיר,
אלא כולם יבואו לחצר בית הכנסת הגדול ,הודעתו של הרב שלא יתפללו בשבת בבתי הכנסת השונים החרידה
את כל בני העיר סלוצק ,ובשבת בבוקר נקהלו בחצר בית הכנסת הגדול המון בני העיר אנשים נשים וטף ,ואז
פתח הרב ואמר מה ערך יש לתפלתינו כאשר יסוד קדושתינו טהרת בת ישראל מתמוטטת ,עיר ואם בישראל ללא
מקוה טהרה ,הסערה בקרב התושבים הגיעה לשיאה לאחר דברי הרב ,והציבור יצא בקריאת זעם כנגד אותו
אדם ,משנודע לו לעשיר מה שקורה בחצר בית הכנסת הגדול ,נבהל מפני זעם ההמון ,והודיע מיד שיפתח את
המקוה מחדש ,ויעשה ככל אשר צוה עליו הרב ,ישמע חכם ויוסיף לקח.

׀ הרה"ק רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליע זצ"ל ׀
פעל הרבה בעד מקואות
בעד בנין מקוה היה מרבה לתת יותר מהרגלו ,בהתרגשות ובהתעוררות אש קודש ,לפעמים שהה בניו העמפשער,
בקרבת מקום עם כמה אדמורי"ם וגאונים וצדיקים ,ובתוכם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל אשר העריך את
רבינו מאוד ,ובשהותם יחד היה שולח לו תשובותיו שיעיין בהם לפני שהיה משיב לשואליו דבר.
כשהגיע רבינו בפעם הראשון לניו העמפשער ,נתוודע לו שהמקוה היחידית היא רחוקה נסיעת שעה,
וכשהלך לראותה ראה שהיא מקולקלת ,וגם אינה נעשית לכתחלה .מיד קרא אסיפה של רבנים ועל צבאם
הגאון רבי משה זצ"ל ,ועורר על הדבר שצריכם לבנות מקוה בדחיפות ,ורבינו אמר שהוא יתן נדבה של כמה מאות
דולר –שהי' סכום כביר בימים ההם ,ואמר שלפני גמר הענין יוסיף עוד נתינה.
סיפר הגאון רבי צבי מאיר גינזבורג שליט"א ,שביום תשעה באב שנת תשט"ז אחר חצות הלך לקבץ צדקה
בעד מקוה ,ושמע שהאדמו"ר מסקאליע נותן ביד רחבה ,ובכן הלך למלון זוקער'ס ששם שהה רבינו ,אך לא
יכול למצוא אותו עד שלאחר חופש מחופש מצאו יושב באיזה חדר כשתחתיו ניירות ,ויושב בפינה ובוכה
בדמעות שליש על חורבן בית אלוקינו ,הם עמדו ונבהלו מהמחזה הנורא ,ונתייראו מלומר דבר עד שהתקרב
אחד מהם ,רבינו אמנם קיבלם ,וגם נתן לו נתינה הגונה בעד המקוה.
אדיר במרום עניני צדקה אות תעט והערה

׀ הרה"ק מסקולען זצ"ל ׀
סיפור נורא סיפר הרה"ח ר' בן ציון אינדיג ז"ל ,בהיותו בנסיעה עם
הרה"ק מסקולען ז"ל בעיירות זינבערגן ,שנסע בכל עיירות ראמניע לחזק
את שארית הפליטה ולתקן בדקי היהדות וכל הצורך לבני ישראל .פעם אחת
בהיות הרה"ק בעיר דעעש ,והי' לו קורת רוח ממצב היהדות בעיר ואמר
שאין מה להוסיף ולתקן.
ואחר כך הגיע לעיר אחרת ובדק את המקוה ,וראה שאין מצב המקוה
כראוי בכשרותו ,ותיכף קרא את כל אנשי העיר אנשים ונשים לבא לבית
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המדרש ,ודרש לפניהם בהתעוררות רב לעוררם על גודל הענין לתקן את המקוה .ובתוך דבריו התבטא "להזניח
מקוה טהרתן של ישראל הוא גרוע מהצורר היהודים בדייטשלאנד" ,מפני שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו......
ומספר ר' בן ציון שדבריו הקדושים שיצאו מעומק לבו הטהור עשו רושם גדול כל כך בלבות השומעים ,עד
שבאותו מקום ובאותו זמן הנשים זרקו את התכשיטים מעזרת נשים למען יוכלו לבנות המקוה ,והאנשים לקחו
את הכלים בידיהם והתחילו לתקן את המקוה.

׀ הגה"צ מקראסנא זצ"ל ׀
המקוה מסוגל לזרע של קיימא
סיפר הרה"ח ר' ליפא בראך ע"ה ,שנשא אשה עוד טרם המלחמה ,וכשנתיים וחצי לא זכה להיפקד בזרע
של קיימא ,ואחר השואה פגש עם זוגתו שנשארה בחיים ,והרופאים אמרו
שאי אפשר לה להוליד .בהיותו בלאגער בעיר לאנדסבערג ,הלך אל הגה"צ
מקראסנא זצ"ל שהי' שם באותו תקופה ,ושפך את מר לבו על מצבו ,ואמר
לו הגה"צ מקראסנא זצ"ל שיעסוק במקואות ויהיה לו ישועה ,ואכן כן עשה,
ובמו ידיו חפר את הבורות ,ועסק ביגיעה עצומה להעמיד מקוה טהרה.
ובזמן קצר זכה להיפקד בזרע של קיימא שלא כדרך הטבע ,והעמיד דורות
ישרים ומבורכים.
ואז אמר לו הגה"צ מקראסנא זצ"ל "איר מיינט אז דאס איז א נס ,ניין ,עס
ווערט געברענגט אז ווען איינער איז עוסק אין די ענינים וואס איז דער יסוד פון
אידישקייט ,איז עס בדרך הטבע אז מ'ווערט געהאלפן".
ובאותו תקופה הי' שם הרה"ח ר' משה אברהם שטארק ע"ה שהי' כעשר
שנים אחר החתונה ,ועדיין לא זכה לזרע של קיימא ,והגה"צ מקראסנא זצ"ל
אמר לו לעסוק בבנין מקואות לטהרתן של ישראל ,וזכה להוליד שני בנים.
ספר מים חיים עמוד קע"ד בהג"ה

׀ הרה"ק מתולדות אהרן זצ"ל ׀
הבטיח לחולה שיחי' עוד עשר שנים בזכות מקוה
כאשר בנה את המקוה בבית מדרשו ,בתכלית ההידור והכשרות לכל
השיטות ,נגע לו הדבר בנפשו על דבר בנין המקוה ,ובעבור כן הבטיח לרבי
משה חיים ליבנטאל ז"ל אשר הי' חולה במחלה הקשה ל"ע ,וכבר נתייאשו
הרופאים מחייו ,שיחי' עוד עשר שנים ,באם ינדב הוצאות הבני' .וכך הי' ,שחי
בניסי ניסים עוד י"ב שנים ומחצה ,והרופאים אמרו לו במשך כל הזמן כי
על פי כללי הרפואה אין הוא יכול לחיות ,ואין להם הסבר כיצד הוא חי.
חותמו של כהן גדול ,בדבר ישועה ורחמים עמ' רו
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׀ הגה"ק בעל ויחי יוסף מפאפא זצ"ל ׀
תיאור פעליו המרובים למען הקמת מקוה עם כל הידורים
השתדל מאוד להעמיד המקוה המפוארה של קהלתו בעיר ברוקלין יצ"ו ,והשקיע בבנין המקוה מאמצים
מרובים לאין שיעור ,הוא צלל במים אדירים כדי לברר עד תומם את כל הענינים הקשורים בהלכות המקוה לפי
השו"ע וכל השיטות ,על מנת שיהי' כשר ומהודר אליבא דכל הדיעות והחומרות ,כמו כן טרח והדריך בעצמו את
האדריכלים ועושי המלאכה באופני הבניה והכשרת המקוה בכל פרטיה,
נוסף לזה לקח על עצמו עול הכספי הכבד מרוב ההוצאות שהיו קשורות
להקים המקוה ,שעלה לסכום של כשלשה רבעי מיליאן דאללע"ר ,ולא
היסס להיכנס בחובות גדולים ושיעבודים ,אף שלא ידע מראש כיצד
ישלם הממון .קשה לתאר את גודל שמחתו ביום ההוא בגמר בניית
המקוה .ואחר כך ניגש אליו תלמידו הנאמן ר' ישעי' שווארץ שיחי'
והושיט לידו סכום גדול ונכבד לכסות החובות לבניית המקוה ,ועמד
והרעיף עליו ברכות על ראשו בהתרגשות.
תולדות ויחי יוסף (חלק ב' עמוד רמ"ח)

׀ הגה"ק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל הבבא
סאלי ׀
תפלות ותחנונים שפעל שלא כדרך הטבע למען כשרות
המקוה
כשבא להתיישב בעיר בודניב נודע לו שמקוה טהרה במקום עתיק,
ומקשה את השימוש בו ,זימן את פרנסי העדה ,והורה להם לבנות מקוה חדש ומהודר ,סיום בניית המקוה היה
בחודש תמוז ,סברו כולם שיצטרכו לחכות עד לעונת הגשמים ,והנה עמד
רבינו ונשא עיניו כלפי שמיא ,ואמר רבונו של עולם צויתנו להתנהג בקדושה
וטהרה ,וכן אנו חפצים לחיות ,עשינו את המוטל עלינו ,ועתה עשה את שלך
למען שמך הקדוש ,לא הספיקו הנוכחים לשוב אל בתיהם ,עד שהתקדרו
השמים הבהירים בעננים ,וגשם עז ניתך ארצה ,ובור המים נתמלא על גדותיו.
אולם השמחה שאפפה את כולם הושבתה ,לאחר שעות אחדות נוכח
רבינו הבבא סאלי כי בקצה התעלה שדרכה נשפכו מי הגשמים למקוה הונח
מרזב מברזל הפוסל את המקוה לשיטת ה'בית יהודה' ואף כי שיטת יחיד
הוא ,ואף השו"ע מתיר בזה ,הורה רבינו לרוקן את המקוה ממימיו שיהי'
המקוה מהודר ,לא הועילו כל שכנועי התלמידים למנוע את דעתו בזה ,שהרי
לאו בכל יומא מתרחיש ניסא ,וק"ו לא כמה פעמים ביום אחד.
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לאחר שרוקנו והחליפו את המרזב מברזל לעץ ,עמד וקרא' ,מרן הבית יהודה עשינו כהוראתך ופסלנו את
המקוה ,עמוד נא והתפלל לפני כסא הכבוד ששוב ירדו גשמים למען טהרת ישראל' ,והנה לא אחרו משמים למלא
בקשתו ,וירדו גשמים ומלאו את המקוה.
ספר אוצרות התורה פרשת האזינו חלק ה' עמוד שפ"ב

׀ הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל אבדק"ק יקטרינוסלב ׀
אחר שעלה על כס הרבנות ,נוכח לדעת כי המקוה טהרה בעיר אינו ראוי לשימוש ,ויש צורך דחוף להקים
מקוה חדש ומהודר ,לצורך זה כינס את ראשי הקהלה והעמידם על חומרת הדבר ,אולם ראשי הקהלה התחמקו
באמתלא שאין כסף בקופת הקהל ,קם הרב הצעיר רבי לוי יצחק ממקומו,
פשט את מעילו החדש אשר לבש לכבוד המאורע ,ואמר אל הנוכחים ,הרי
לכם המעיל החדש שלי ,ותמורתו יהי' קודש עבור התחלת בנין המקוה ,כאשר
ראו ראשי הקהלה את מסירתו ,ועד כמה כואב לו הדבר ,התרככו אף הם
והקימו מקוה משוכלל בעירם.
תולדות לוי יצחק עמוד קנ"ו

׀ הגה"ק רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זצ"ל
אדמו"ר ליבאוויטש ׀
בזכות המצוה רבה של בנין מקואות כמו שכתוב מקוה ישראל ה' מושיע
ויעזר השי"ת להעוסקים ונוטלים חלק במצוה זו יזכה לבנים ובני בנים
עוסקים בתורה בבריאות השלימות.
אגרות קודש ח"ו מכתב א' תשי"ט

׀ הגה"ק רמ"א פריינד זצ"ל גאב"ד ירושלים ׀
איש שזוכה להקים מקוה טהרה" ,אני רוצה להיות עמו
במחיצתו".
כאשר בנו בעיר בית שמש 'קרית רמ"א' ,נכנס הרבני הנגיד המפואר
רבי אברהם לעפקאוויטש הי"ו עם כמה מבני משפחתו אל הקודש פנימה
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להגה"ק רבי משה ארי' פריינד זצוק"ל גאב"ד ירושלים ,ודיברו ע"ד הקמת הקרי' החדשה .באמצע השיחה
פרץ הגאב"ד בבכי' עצומה ,שהתרגש ביותר את כל הנוכחים ,ואמר הגאב"ד שדואג על המקוה טהרה בהקרי'
החדשה ,שיהי' שם מקוה מהודרת ומפוארה תיכף בתחלת הקמת הקרי' לטהרתן של ישראל .ובאותו מעמד
ביקש הגאב"ד זצ"ל את ר' אברהם לבא לעזרו בהקמת המקוה ,ועל אתר הבטיח ר' אברהם להגאב"ד שלוקח
על עצמו את כל עול ההוצאות ,וידאוג בעד הדבר להעמיד מקוה מפוארה בתכלית ההידור ,ויהי' בנוי לתלפיות
תיכף בהתייסדות הקרי'.
באותו זמן סיפר חותנו הרה''ג ר' בנימין זאב הכהן פליישער שליט''א דומ"ץ בקהל תורת חיים וויזניץ למרן
הגאב"ד זצ"ל ,שבעת שהרה"ק מסאטמאר זי"ע הקים את העיר קרית יואל אשר הי' משאת נפשו ותשוקתו
כל הימים ,אז עמד לימינו הרבני החסיד המפורסם רבי לייביש
לעפקאוויטש ז"ל ראש הקהל דקהל יטב לב דסאטמאר (אביו
של הרה"ח ר' אברהם שיחי') ,וזכה להחיות נפש צדיק לעמוד בראש
בניית הקרי' עד שראו בבנינה ,ואז אמר לו הרה"ק מסאטמאר
זי"ע ,שכאשר הרב החסיד המפורסם רבי משה ארי' פריינד זצ"ל
מסיגוט (זקינו של הגאב"ד) הקים את העירוב בעיר סיגוט ,הבטיחו
הגה"ק בעל ייטב לב זי"ע 'שיהי' עמי במחיצתי' בעולם העליון,
באמרו 'א שטאט אן א עירוב איז נישט קיין שטאט' (עיר בלא עירוב
אינו עיר) ,ועל ידי העירוב העמיד את העיר על תילה .ואמר לו מרן
הגה"ק מסאטמאר זי"ע שמאחר שעל ידו נתהווה העיר קרית יואל
לכן מבטיחו 'עמי במחיצתי' בעולם העליון - .ובכן מאחר שעל
ידי נדבת לבו של ר' אברהם שליט"א להעמיד המקוה 'ווערט די
שטאט א שטאט' ,לכן גם הוא יזכה להבטחה זו מפה קדשו של
הגאב"ד להיות עמו במחיצתו – .ויהי כשמוע הגאב"ד דברים אלו,
הגביה עצמו מכסאו אמר בהתרגשות עצומה "איש שזוכה למצוה
רבה כזו להקים מקוה טהרה ,אני רוצה להיות עמו במחיצתו"
בעולם העליון.
ויצויין ,שאכן זכה הרה"ח ר' אברהם שליט"א להעמיד מקוה
מפוארה בתכלית ההידור ,והמקוה היתה עומדת על תילה פתוח לרוחה תיכף בתחלת התייסדות הקרי' ,עוד
טרם שהתיישב בו התושב הראשון – .זכות המצוה יעמוד בעדו כל הימים.
מפי הנדיב המפואר רבי אברהם לעפקאוויטש הי"ו

׀ הגאון הגדול רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל בעל קנה בושם ׀
עוד יהודי אחד שיטבול במקוה שוה לי יותר מכל התורה
שלמדתי
הלוא ידוע פעולותיו הרבות של הגאון הגדול רבי מאיר בראנסדארפער זצ"ל בעל 'קנה בושם' וחבר ביד"צ עדה
החרדית למען בניית מקואות ,אשר טרח ועמל כל ימיו להעמיד המקואות על תילה בחומרות והידורים .המומחה
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לעניני מקואות הרב החסיד רבי יחזקאל ראזענבערג
שליט"א מבית שמש ,ששימש את הגר"מ בתחום
זה ועמד לימינו הרבה שנים לטובה מספר "זכיתי
אף לשמוע אמירה נדירה חודרת ונוקבת מפי הגאון
רבי מאיר ,שביטאה עד כמה בער הדבר בנפשו ,וכה
אמר "עוד יהודי אחד שיטבול במקוה שוה לי יותר מכל
התורה שלמדתי".
וגם זכיתי לראות 'מופת' בעסקו בעבודת
המקואות ,היה זה בסופו של חורף אחד ,כשבמהלך
אחד מביקורי התכיפים במקואות גיליתי שמימי
האוצר נרקבו ,לא נותרה ברירה אלא לשפוך את כל
המים ,ואני כמובן דאגתי מאוד איך יהיה לנו מקוה
בזמן הקיץ ,תינתי את צערי ודאגתי לפני הגאון רבי מאיר זצ"ל ,והוא לא דאג ,ואמר "מי שנתן לנו מצות טהרה
הוא יתן לנו מים ,נו ,לך תמלא אוצר בעיצומו של ניסן" – .היה זה באחד הלילות אחר פסח ,והטלפון צלצל,
הגר"מ הי' על הקו כולו נרגש' ,דו זעהסט וואס טוט זיך? עפן די פענסטער' ,מיהרתי אל החלון ורעש גשמים
אדיר קידם אותי .הבלתי ייאמן קרה וגשם ממטרים ירד משך כמה שעות רצופות ,למחרת היה האוצר מלא
במים צלולים ומהודרים.
הרב החסיד רבי יחזקאל ראזענבערג שליט"א מבית שמש
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׀ הגה"ק מסאטמאר זצ''ל ׀
אמרי קודש בגודל החיוב לבניית מקואות
ושלל ענינים וסיפורים על מסירות נפשו בדבר זו
בראש וראשון מהנכון להעתיק חלקים מתשובה ארוכה שכתב מרן הגה"ק
מסאטמאר זי"ע להאי גאון וצדיק אב"ד העלמעץ זצ"ל שפעל ועשה הרבה כל ימי
חייו למען מקואות בכל רחבי העולם ,ע"ד הנידון אם לעשות מקואות לקהלות
שאינם מתנהגים כראוי על פי דרך התורה ,ובו שלף זרועו לבאר שחיובא רמיא
להקים להם מקוה ,ואין בזה שום טענה ופקפוק ,והרבה הלכתא גבירתא איכא
למישמע מתשובה הלז ,עד כמה צריכים להמציא לבני ישראל מקואות טהרה,
בכל מקום ובכל זמן
בדבר אשר עלה ונסתפק במה שקראו אותו לעיר גדולה שלא היה שם מקוה ,ועתה נתנו לב לעשות מקוה,
וקראו אותו להשגיח בעינא פקיחא על עשיית המקוה שיהי' כדת וכהלכה ,ויש טוענים נגדם ,יען שבשאר ענינים
אין התנהגות אותו הקהלה על פי תורה ,ובית הכנסת שלהם הוא בתערובות שאסור ליכנס לתוכו ,ועל כן אם
יעשו להם מקוה כשירה ,מצאו מקום לחוש שזה יוכל לגרום להמשיך גם לב תמימי דרך אחר אותן הקהלות,
שהמה שלא כדת ,והכשר המקוה יהיה הכשר גם לקהלה ,ולזה שואל דעתי העניה אם לתקן להם מקוה או
לחדול.
לפענ"ד הוא פשוט יותר מביעתא בכותחא שאם יש אנשים שמבקשים לעשות להם מקוה כשרה להנצל מאיסורי
כריתות ומפגם משפחה ,כל מי שיוכל למלאות מבוקשם ,חיובא רמיא עליה מן התורה להפרישם מאיסורא ,ואף
במקום שאינם מבקשים אמרו חז"ל (סנהדרין כז ):על מה שדרשו מקרא דוכשלו איש באחיו (ויקרא כו ,לז) שכל ישראל
ערבים זה בזה ,ומוקי לקרא דמיירי בכל מי שיש בידו למחות וכו' ,ומכ"ש כשהם בעצמם מבקשים הפרשה מאיסורים
חמורים האלה ,ואין שום טענה ואמתלא למי שאפשר בידו לתקן למנוע מזה ,וטענת המקטרגים בזה אין בה ממש,
כאשר אכתוב להלן.
והנה אין לי פנאי להאריך ,גם אין צורך לזה אריכות ,אך כדי לסתום פה המקטרגים אבאר קצת וכו' ,ומכל
שכן בנידון דידן שידעינן בודאי שבעשיית המקוה ינצלו אנשים מישראל מאיסורי כריתות כל ימיהם ומפגם
המשפחה ,כי המה בעצמם מבקשים ,אין ספק שיש בזה חיוב דאורייתא לכו"ע על כל מי שיוכל להצילם שלא
ימנע מזה וכו'.
ומה שאיתא בשלחן ערוך (סימן של"ד סעיף ו') והוא מדברי הרמב"ן דעל מי שאינו שומע לקול
מוכיח יש רשות לבית דין לגזור עליו שלא ימולו בניו ושלא יקבר אם ימות ,כמו שכתבו שם הטעם
דלמיגדר מילתא בית דין מתנין לעקור דבר תורה ,זה היה בעת שהיה כח בית דין יפה והעמידו הדת על תילה
ועל ידי תוקף גזירתם נתקיימה כל התורה בכל ישראל על כן לצורך זה היה בכוחם לעקור דבר תורה כשראו
בבירור צורך לזה ,לא זולת.
גם סיפר לי רב אחד ת"ח בעיר גדולה שיש שם מקוה ,אבל מועטים המה שהולכים למקוה ,גם מהעיירות
הסמוכים שאין שם מקוה כלל באים איזה מהם לעירו להמקוה ,אבל כולם ביחד אינו אלא סכום מועט ,ואין
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הרה''ק מסאטמאר זצ''ל בהכשרת המקוה בעיר מאנטריאל
באותה ההכנסה הבאה מהם כדי להחזיק משגחת על הטבילה ושאר ענינים ,ויש שם בעיר ועד הכשרות
שמקבצים ממון ונותנים לכל עניני הכשרות ,ושאל מהם הרב ליתן גם להחזקת בית הטבילה ,ולא אבו ליתן,
באומרם שאין המקוה ענין של כשרות ,בעו"ה עד ככה הגיע המצב של מקואות ואם ימנעו גם רבנים יראים שלא
לעשות מקוה במקום שמבקשים לעשות מקוה ,יקל יותר בעיני העם ענין של מקואות ויהיה סיוע גדול לרצונם
של אלה האומרים שאין זה עיקר בתוה"ק ,ויהי' מזה הכשר לכל אותן הקהלות שאינם רוצים כלל לעשות מקוה.
*

אדרבה אלו שאומרים שאין להתחבר לרשעים עליו אומרים שהוא שונא ישראל,
וכשבא לעשות מקוה טהרה מתחסדים כל כך אפילו למנוע טהרתן של ישראל
מחמת התחברות לרשעים ...ונהפוך הוא כי ביתר הדברים צריכים לגדור גדר שלא
להתגורר אחריהם אבל לא בעשיית מקוה ...
(שו"ת דברי יואל (חיו"ד סי' נ"ט) – ועי' בשו"ת מנחת יצחק (חלק ד' סימן ע"ט) מה שדן בשאלה זו אם לעשות מקואות
במקומות אלו ,וכתב "ואם כן מי לנו גדול הדור יותר ממרן שליט"א והוא אמר שאין בזה טענת מיגדר מילתא,
מי יהין לומר אחרת")
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*

מכתב קודש למען מרכז טהרת המשפחה (מרכז הארצי) לבניית מקוואות
בארץ ישראל

כל מי אשר ניצוץ היהדות עודנו בלבו חייב להשתתף
במצוה רבה זו ,ואף העני שבישראל אינו רשאי לפטור
עצמו
י''ב מנחם אב תשי''ב פה ירושלים תובב"א
מתוך חרדתי הגדולה לטהרת המשפחה בישראל ,אשר היה תמיד יסוד קדושת האומה ,ובכוחה התגברנו על כל
המכשולים שאויבינו שמו לנו על דרכינו ,הנני לפנות אליכם בדברים הבאים.
באחרונה הגיעו לארץ הקודש מאות אלפי אחים ואחיות ,ונוסדו מאות רבות של ישובים חדשים כפרים
ועיירות ,ומפני חסרון המקואות עומדים תושבי המקואות הללו בפני נסיונות קשים מנשוא ,כי ישנם מקומות
הרחוקים ממקואות עשרות קילאמעטער ,וקול שועת אחים נשמע למרחקים הבו לנו מקואות טהרה ,למען נוכל
גם פה לשמור על קדושת החיים ,סכומים ענקיים צריכים בכדי למלא את כל הדרישות הללו ,ואין בכוחם של
תושבי הארץ בלבד לשאת בעול הזה.
מרכז טהרת המשפחה בא"י אשר בירושלים ,עוסק במסירות בחיזוק קדושת בית חיינו על ידי סיוע להקמת
מקואות ,ועל ידי הסברה מתאימה וכו' ,אבל האמצעים שבידו אפסיים לעומת הצורך ,ובזה הנני פונה בקריאה
גדולה אל אחינו אשר בארץ ובחוץ לארץ ,חובה קדושה מוטלת עליכם לסייע באונכם והונכם למען חיזוק טהרת
המשפחה בבנין מקואות טהרה ברחבי הארץ ,כל מי אשר ניצוץ היהדות עדנו בלבו חייב להשתתף במצוה רבה זו,
ואף העני שבישראל אינו רשאי לפטור עצמו ,ומחובתו אף הוא לעזור למען קדושת המשפחה בארצינו הקדושה.
ובצאתי אפנה גם אל רועי ישראל הרבנים הגדולים היושבים על מדין ,הטיבו נא להשתדל ולהתאמץ בכל
מה שאפשר לבוא לעזרת המפעל הגדול ולחזק את ידי עסקני המרכז וטהרת משפחה ,ונאמן הוא בעל הגמול
להשיב לעושי הטוב כגמולם הטוב במדה טובה מרובה בחיים של טובה ומנוחה אושר והצלחה השקט ובטחה.
דברי יואל מכתבים מכתב י"א

*
תמוז תשט"ו לפ"ק פה עיה"ק ירושלים תובב"א
אל רועי ישראל וראשי קהלת הקודש אחינו היקרים זרע קודש בני אברהם יצחק ויעקב די בכל אתר ואתר
ה' עליהם יחיו
כבר כתבתי לא פעם בשבחו של המפעל הנשגב המרכז לטהרת המשפחה קרן המקואות בארצינו הקדושה,
ואם כי עלתה בידי ראשי המפעל הק' הנ"ל לעשות גדולות ונצורות בעבודת הקודש למען הקודש ,אבל עוד
רבה לפניהם הדרך ,ומה שנעשה מצער היא לעומת הצורך הגדול של מקואות טהרה בארץ ישראל ,רבים הם
הישובים שהנם עוד חסרי מקואות לגמרי ,ואחרים שחסרו בהם השלמה ותיקונים שפורים ושכלולים וכדומה.
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למען יוכל המרכז לטהרת המשפחה להמשיך בעבודת הקודש עוד ביתר שאת ,הכרח הוא שאחינו זרע קודש
יבואו לעזרת המפעל הנשגב הזה ,ולהיות שותפים בעבודתו הקודש למען קדושת וטהרת ישראל ,ובכדי שיוכל כל
אחד לקחת חלק בהמצוה ,להיות מן העושים והמעשים למענה ,מהראוי לעשות מגבית מדי שנה בשנה בכל
בתי כנסיות ובתי מדרשות באיזהו שבת משבתות השנה בכל אתר ואתר.
והנני מצטרף גם כן לקביעת שבת למגבית הזאת למען המצוה הגדולה והקדושה הזאת ,ומבקש אנכי את
רועי ישראל ראשי הקהל ואחינו זרע ברך ה' בכל מקום שהם ,תנו את ידיכם קודש לקדושת וטהרת ישראל ,חזקו
את ידי עסקני המצוה הזאת בארץ הקודש ,היו נא עושים ומעשים למען הצלחת המגבית ,וסייעו בכל לב בכל
עת והזדמנות באונכם והונכם לטהרת ישראל .ועל כולם לשאת יד ולהטות שכמם לסבול את משא הקודש
לפעולות המרכז.
השי''ת יברך את העושים והמעשים ,אותם ואת ביתם וכל אשר להם בשכר מצוה הזאת בכל מילי דמיטב
דברי יואל מכתבים ח''א אגרת י"ד

*
כבר גלוי וידוע שעיקר טהרתן של ישראל תלוי
במקוה כשרה ,ותקצר היריעה מהכיל גודל נחיצות
של מקואות כשרות בכל המקומות אשר אחינו בני
ישראל גרים שם ,לכן הנני לעורר את לבב אחינו בני
ישראל אשר יראת ה' נוגע בלבבם ויודעים לערוך
את הענין הנשגב של טהרתן של ישראל ,שכל אחד
ואחד מחוייב ליקח חלק חשוב במצוה החשובה הזאת
ולעזור בבנין המקוה ביד רחבה וברוח נדיבה בסכום
שיש בו ממש אשר על ידי זה יתרבה טהרה בישראל
מתוך מכתב קודש למען המקוה בשכונת איסט סייד בשנת
תשי"ד וחתמו על זה גם הגה"ק מקאפישניץ זצ"ל ,הגה"ק מבויאן
זצ"ל ,והגה"צ גאב"ד מאטעסדארף זצ"ל ,האדמו''ר ר' שמואל בהרה"ק
זללה"ה מלאשקאוויטץ ,האדמו''ר מ'סאסוב זצ"ל ,ר' דוד רבין
מסאסוב ,ועוד רבנים – נדפס בדברי יואל מכתבים מכתב י"ג

*

בבניית מקוה ג"כ נאמר לוו עלי ואני פורע
ידוע שאם האדם לוה עבור דבר מצוה ,נאמר
על זה לוו עלי ואני פורע ,כדאיתא בגמ' ביצה ט"ו ע"ב ,ונפקא ליה מדכתיב (נחמיה ח י) כי חדות ה' היא
מעוזכם ,ופירש"י ז"ל שמחה שאדם עושים בשביל הקב"ה הרי היא מעוזכם ,היא תעזור אתכם לשלם הקפותיכם
ומלוותיכם שתלוו בשבילה - .והנה כמו כן לענין המקוה ,כי הוא זה יסוד קדושתן של ישראל ,ואין לך מצוה גדולה
כזו ,בודאי שגם עבור זה נאמר לוו עלי ואני פורע ,והגם שאין זוכין שיעשה הקב”ה ארובות בשמים לפרוע מיד לאיש
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הלווה ,אבל מכל מקום הקב”ה נאמן על הדבר שישפיע לו לאדם בשביל כן פרנסה מרובה ביותר ,ועל דרך זה הוא
פורע לו ,וכל אחד ואחד הוא שלוחו של הקב”ה שציוה עליו ללוות בעדו והוא יפרע לו.
חידושי תורה לדינערס פרשת ויקרא עמו' ז'

*

בענין החיוב לעורר הציבור בנחיצות מקואות
פעם אחת הייתי בעיר גדולה לאלקים שדרים שם גם הרבה יראים וחרדים ,ויש שם מקוה ,אלא שהיה צורך
אז לאיזה אלפים בכדי לעשות איזה תיקון ,והיה קשה לקבץ את הסכום הנצרך ,והיא עיר גדולה שמקבצים
שם הרבה מאות אלפים בכל שנה לעניני הכלל .ושאלתי את הרבנים למה לא יוכלו לקבץ סכום מועט כזה
עבור המקוה ,כמו שמקבצים סכומים גדולים עבור שאר ענינים ,והשיבו לי שבושה הוא להם לדבר על הבימה
בפרהסיא עבור מקוה שהוא דבר זר בעיני העם .ואמרתי להם שזה הוא הפירות ממה שלא דיברו בכל השנים
עם העם להודיעם לאט לאט את חומר האיסור וגודל הקדושה שתלוי בזה ,על כן נתרחקו כל כך מיסוד הטהרה,
עד שנעשה הדבר זר כל כך ,אבל אילו היו מודיעים להם גודל הענין מאז ומקדם ,היה ביכולת עכשיו לקבץ גם
סכומים גדולים עבור מקוה ,כמו שמקבצים לענינים אחרים.
(שו"ת דברי יואל יו"ד סי' נ"ט אות ז)

*

הבטחה לבנים בזכות השתתפות לצורך בניית מקוה
בסעודת הילולא של מרן הגאון הקדוש בעל הקדושת יום טוב זי"ע כ"ט שבט תשי"ב נכח הגאון הצדיק
מו"ה אליהו ארי' טערקעלטויב ז"ל אב"ד אשוי ,וכיון שלהרב מאשוי באותה שעה לא היו בנים אלא בנות ,פנה
אל המשמש בקודש הר"ר יוסף אשכנזי ז"ל ואמר לו שיאמר לרבינו הקדוש מסאטמאר זצ"ל שהוא מסכים
לנדב סכום של חמישים ושתיים דאלער עבור בנין המקוה כמנין ב"ן ,שהיה סכום רב באותם הימים ובפרט
לאיש אשר כמוהו שישב באהלה של תורה ,ובלבד שרבינו יבטיח לו שיפקד בבן זכר ,ורבי יוסף אשכנזי העביר
בקשתו לרבינו ,ורבינו נתן לו ברכת קדשו ,ויהי שנה לאחר כך ונולד לו בן זכר ,ובשבת חנוכה עשה שלום זכר.
ספר זכר צדיק לברכה סיפורים וענינים מהגה"ק מסאטמאר זצ"ל (ח"א אות צח)

*

כל אחד יטול חלק בבניית המקוה
המעשה הבא אירע בשנה הראשונה שבה נסע רבינו הקדוש מסאטמאר זצ"ל בימי הקיץ לשעראן ספרינגס,
כדי לאסוף שם מעות עבור בניית המקוה ,הרה"ח ר' משה אהרן האפמאן ז"ל רצה לנדב מכיסו את כל הסכום
של בניית המקוה ,אכן רבינו לא חפץ שיהיה המקוה נבנה מכספו של יחיד ,מפאת צוואתו של רבי יהודה
החסיד ,ולכן קבע רבינו על שבת אחת שכל הנדרים והנדבות שיבואו באותה שבת יהיו עבור בנין המקוה,
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רבינו זצ"ל פנה אז אל הגבאי הותיק של הבית מדרש בוויליאמסבורג הרה"ח ר' משה אריה גליק ז"ל ,ואמר לו
ודאי אתה תעלה לכהן בקריאת התורה ,ותנדב סכום נכבד לבניית המקוה ,ולכן גם שאר העולים לתורה יעשו
כן ,וכמובן שר' משה אריה עשה כאשר ציוה לו רבינו.
בהמשך לזה מסופר ,שבאמצע השבוע כאשר הלכו לגבות הנדבות ,ובאו אצל יהודי אחד שנדב חמשה
דאלער ,והלה לא רצה ליתן הנדבה ,באומרו שכאשר יראה בנין המקוה בנוי יתן הכסף שנדב ,באו וסיפרו
הדברים לרבינו זצ"ל ,ואמר להם ,דבר זה נראה בעיני כמו אותו אדם שאוסף מעות עם קופת צדקה ,וצועק
'צדקה תציל ממות' נענה ואמר לו יהודי אחד כאשר אראה בעיני את הארון של הנפטר אז אתן לך נדבה ,השיב
לו הגבאי צדקה בשביל הסכום הפעוט שאתה נותן לצדקה צריך אני להראות לך את הנפטר בעצמו ,ובלא זה לא
תתן הנדבה ,כמו כן באותו יהודי שנתן נדבה הסכום הפעוט של חמשה דאלער ואינו מסכים ליתנו עד שיראה
בעיניו את המקוה כשהוא בנוי........
(זכר צדיק לברכה ח"א אות שיג)

*

שלח סכומים הגונים לרוסלאנד למען המקוה
אכתוב גם מכ"ק רבינו הקדוש מרן מסאטמאר זצללה"ה זי"ע בעל מחבר ספר הקדוש ויואל משה ,כאשר
היינו עוד ברוסלאנד תמיד בעת שהוצרכו מעות לאיזה דבר מצוה ,ידענו לפנות לכתובת שלו בביתו נאוה קודש
 500בעדפארד עוועניו - ,בעת שסגרו מקוה הישנה והיו צריכים לבנות מקוה חדשה ,והמלאכה נטלתי על עצמי,
אמנם לא היה בידינו מעות ,וכתבנו מכתב בקשה למרן זצ"ל לארצות הברית ומיד שלח  500רובל להמקוה.
זכרונות הר"ר יעקב חיים רוטנער ז"ל בספר זכרון חיים ריבניץ בסו"ס זכרון משה פ"ב עמו' ד

*

נתן כל הממון שנתנו לו בעד המוסדות ומסרו לצורך בניית
מקוה
עובדא היה בעיר טשיקאגא כשנסע רביה"ק מסאטמאר זצ"ל לשם לצורך מוסדותיו הקדושים בארץ הקודש
שהיו אז במצב דחוק ,ואנשי העיר נתנו לרבינו מעות ,בידעם נחיצות הדבר שבעבור זו בא לעירם ,אבל שם
היה מקוה שהיה צריך תיקון ,והתנצלו אנשי העיר לרבינו שאין לאל ידם לתקן את המקוה ,כיון שנצרך לזה
סכום רב ,ואין בידם פרוטה לפורטה ,ולקח רבינו את כל המעות שאסף שם לטובת מוסדותיו הקדושים ונתנם להם
לצורך המקוה.
(קובץ גינת ורדים כסלו תשע”ב עמו' לד  -רשימות הר"ר אשר לעמל שווארטץ שליט"א אות עא)

*
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"אריכות ימים ושנים עד זקנה ושיבה בהצלחה
בכל ענינים"
בשולי מכתב ששלחו טובי קהל יטב לב דסאטמאר
בשנת תשל"ב לפ"ק להנגיד המפואר הנדיב המפורסם רבי
ישראל זופניק ז"ל ,שנתן סכום עצום לטובת בנין המקוה
בוויליאמסבורג ,הוסיף מרן הרה"ק זי"ע וכתב "הנני מאשר
כל הנ"ל ,והשי"ת יעזרהו לאריכות ימים ושנים עד זקנה
ושיבה בהצלחה בכל ענינים"

קם מיד האדמו"ר זצ"ל ,ואסף על המקום שבעים
וחמש אלף דאללע"ר ,ובתוך זמן קצר חגגו את
חנוכת המקוה טהרה – סיפור נפלא!!!
ישיבה מסויימת הגיעה לעיר ס .בארצות הברית וראתה
צורך לבנות מקוה במקום כדת וכהלכה ,אך דא עקא יהודים
רבים גרו בעיר זו ,אבל רובם ככולם היו רעפארמע"ר
וקונסרבטיבים ,מלבד קומץ קטן של יהודים חרדים,
הישיבה לא נרתעה וניסתה לשכנע את כל העיר בצורך
המקוה ,ואכן לשמחתם של החרדים הסכימו הראביי"ס
של הקונסרבטיבים לשתף עמם פעולה בענין ,ולאסוף את
המאתיים אלף דאללע"ר שנצרכו לבניית המקוה ,שהיה הון
רב בימים ההם.

הסכם עם הנדבן הנגיד ר' ישראל זופניק ע''ה והרה''ק מסאטמאר כתב בכתי''ק "הנני
מאשר כל הנ"ל ,והשי"ת יעזרהו לאריכות ימים ושנים עד זקנה ושיבה בהצלחה בכל
ענינים ,כעתירת הבאעה"ח מוצש"ק ויקה"פ תשל"ב לפ"ק ,הק' יואל טייטלבוים

וכך הגיע ראש הישיבה של אותו ישיבה לביתו של
הגר"מ פיינשטיין זצ"ל לשאול אותו שאלות על בנין המקוה ,לפתע תוך כדי שיחתם התעניין הגר"מ זצ"ל מי
שמכלכל את הוצאות המקוה ,וענהו הראש ישיבה בשמחה שגם הראביי"ס רוצים להשתתף במצוה הזאת .מיד
הגיב הגר"מ בחומרא ,אל תיקח מהם אפילו פרוטה אחת ,שאם הם יתנו כסף ,יהיו להם זכיות במקוה ,בשביל
הגיורים המזוייפים שלהם ,ראש הישיבה ענה לו שבלי עזרה משלהם אין שום סיכוי לגייס את הכסף הדרוש
מהקומץ הקטן של החרדים ,והרי כבר עשינו אתם הסכם לשיתוף פעולה בענין המקוה ,אולם הגר"מ זצ"ל
בשלו ,ואמר ה' יעזור לכם לגייס את הכסף ,ואם אתם עומדים בפני הברירה אם לקחת את הכסף או שלא לבנות
את המקוה כלל ,אל תבנו ,וההסכם שעשיתם אתם לאו כלום הוא.
ראש הישיבה וכל החרדים הרכינו ראשם בפני הוראתו הברורה של הגר"מ זצ"ל ,והתחילו לחפש דרכים
אחרים למימון הוצאות הבניה של המקוה ,והנה גונב לאזנם שהאדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זצ"ל יש לו
קשרים עם עשירים שבידם לתת את הכסף הדרוש לבנין המקוה .נכנס ראש הישיבה להאדמו"ר מסאטמאר
זצ"ל שימליץ עליהם בפני הגבירים ,תמה האדמו"ר הרי השכונה ההיא מלא יהודים ,ולמה אתם מחפשים רווח
והצלה ממקום אחר ,סיפר לו ראש הישיבה את כל השתלשלות הענינים ,עד שהגר"מ אסר עליהם לקחת כסף
מהקונסרבטיבים ,לשמע זאת קם מיד האדמו"ר זצ"ל ,ואסף על המקום שבעים וחמש אלף דאללע"ר ,סכום רב,
ובתוך זמן קצר חגגו את חנוכת המקוה טהרה של העיר ס.
ספר מגד גבעות עולם עמוד ע"ח אות ה'
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פרק חמישי
סגולת המקוה
השגת התורה

אריכות ימים
והעוסק בצורך ציבור הזה
בו בניקל) יאריך ימים.

(לתקן מקוה חם שיוכלו לטבול

מקוה מסוגל להשגת התורה.
רגל ישרה (ערך מקוה)

היעב"ץ בסידורו סדר הנהגת הבוקר

מקוה מסוגל לאחדות
יקוו המים אל מקום אחד ,ע"י המקוה נעשה
אחדות.
בית אהרן (ליקוטים)

מקוה מסוגל להתחכם בתורה
כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים ,אשר
ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם
ונבון הגוי הגדול הזה ,סופי תיבות של החוקי"ם
האל"ה ואמר"ו ר"ק הו מקוה ,כי מקוה טהרה יעשה
לו סגולה להתחכם בתורה.

ע"י המקוה נעשה קיבוץ נדחי ישראל

כף החיים פלאג'י (סימן ח)

ע"י המקוה נעשה קיבוץ נדחי ישראל כמו שרמזנו
מקב"ץ נדח"י עמ"ו ישרא"ל עולה בגימטריא תתק"ס
לוגין שבמקוה ,כי ישרא"ל נחשב בס' למספר תק"מ.
אמרי נועם (פ' בשלח)

מקוה אותיות קומה
מקוה הוא סגולה גדולה לקומה
אותיות דדין כאותיות דדין.

(קומת אדם)

ע"כ

של"ה הק' (שער האותיות אות ק')
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סגולת הכנעת מדת הדין
קומה עזרתה לנו וגו' י"ל בדרך הלצה דמרומז
איך שהמקוה היא בבחי' גדולה יותר מפדיון שעושים,
והיינו קומ"ה אותיות מקו"ה ,עזרתה לנ"ו מספר
אלהים ,היינו היא גדולה באיכות שאפילו מדת הדין
תומכים בהעזרה ,ואתכפין כל הדינים ,ופדנ"ו היינו
אבל פדיון ,הוא למען חסד"ך שתועלת הפדיון הוא רק
להמשיך חסדים.
דגל מחנה אפרים (ליקוטים)

מסוגל לכשפים

מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים
ובזכות זה יתקיים במהרה ואת רוח הטומאה אעביר
מן הארץ וזה שאמרו רז''ל על הפסוק ורוח אלקים
מרחפת על פני המים (בראשית א ב) זו רוחו של מלח
המשיח היינו שבזכות טהרת המקוה במים נזכה
לביאת המשיח ע''כ
(סוף יומא)

מקוה מבטל כשפים
עמק יהושע (שער הטהרה אות טו)

טהרת המקוה ממעט הכשפים
מעת שנתרבה טהרת המקוה נתמעטו המכשפים
וכיתות הכישוף ,כי כשזה קם זה נופל ,ומקו"ה אותיות
קומ"ה שמורה לקומת הקדושה.
הבעש"ט הק' (מובא בספר מעין גנים)

המקוה מציל מכל רעה
והנה לזכות לבחינת הצדיק הוא נתעורר ע"י
טהרת המקוה כנודע מספה"ק ,ועיין בזוהר בראשית
דף לג ע"א מקוה דא צדיק .וכן נרמז בקרא שאמר
הכתוב רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו ה' ,שס"ת של
צדי"ק ומכול"ם יצילנ"ו ה' הוא מקוה ,שניצול הצדיק
מכל רעות ע"י מקוה ,וגם ע"י מקוה נקרא בשם צדיק.
מגדיל ישועות מלכו

המקוה מכניע הקליפות
שיעור מי מקוה מ' סאה ר"ת מ"ס ,להכניע את
הקליפות של הס"מ.
דברי חסידים (מובא בספר מעין גנים)

מבטל מדת הדין
קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדיך יש לומר בדרך
הלצה שמרומז איך שהמקוה היא בבחינת גדולה יותר
מפדיון שעושים והיינו קומה אותיות מקוה עזרת''ה
לנ''ו מספר אלקים היינו היא גדולה באיכות שאפילו
מידת הדין תסכים בהעזרה ואתכפיין כל הדינים ופדנו
היינו אבל פדיון הוא למען חסדיך שתועלת הפדיון
הוא רק להמשיך חסדים והבן
(דגל מחנה אפרים ליקוטים)

בזכות מקוה נזכה לביאת המשיח
אמר ר' עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם

(הרה'''ק החוזה מלובלין זצ''ל מובא בספר מעין גנים)

ברכה אל בתיכם להצליח בכל עניניכם
והי' זה לכם ברכה אל בתיכם להצליח בכל עניניכם,
ומקוה ישראל מושיע בעת צרה לברך אתכם ואת
בתיכם בכל הטוב כ"ה ע"ה ,כ"ד הדורש טוב לעמו
ומצפה טובתם והצלחתכם כל ימי עולם כ"ד הדורש
שלמוכם כל הימים  -הק' שלמה הכהן מראדמסק
(התפארת שלמה מראדאמסק זי"ע  -מתוך מכתב לנדב בעד הקמת
מקוה נדפס בספר אהל שלמה)

טהרת המקוה הוא פועל דמיוני לטהרת הנפשות
מטומאת חולאת העונות
זה שאמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי
אתם מטהרים ,מה מקוה מטהר את הטמאים ,רצונו
לומר כאופן שבני אדם ואנשי מעשה משתדלין
בתיקון המקואות לטהרת אדם מטומאת הגוף ,אשר
זה מורה באצבע על כשרון מעשיהם בהתעצם תשוקת
המשכילים להטהר ולהתקדש במותר ,כלעומת זה
כדרך שבא לראות וכו' ,כמו כן יערה עליהם רוח
ממרום לטהר אותם מטומאת הנפש ,וזה אמרו כך
הקב"ה מטהר את ישראל.
תשובות מראה יחזקאל סימן קנ"א

מקוה כשירה וטובה היא סגולה לפרנסת אנשי
העיר בהרחבה
איתא בגמ' שבת (דף לג):כתיב ויבא יעקב שלם
ואמר רב :שלם בגופו ,שלם בממונו ,שלם בתורתו.
ויחן את פני העיר אמר רב :מטבע תיקן להם ,ושמואל
אמר :שווקים תיקן להם ,ורבי יוחנן אמר :מרחצאות
תיקן להם - .שמעתי מהרב הצדיק וכו' מו"ה ליבוש

  ישימח קרפ

זע

ממאגיראוו שליט"א בשם זקנו ההצו"ק מהר"ש מבעלז
ז"ל זי"ע ,שמרחץ טוב ומקוה כשירה וטובה ,היא סגולה
לפרנסת אנשי העיר בהרחבה ,ותתגדל ותתרומם
העיר בשווקים וברחובות .ואסמכא על הגמרא ויחן
את פני העיר ,ר' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם ,ורב
אמר מטבע תיקן להם ,ושמואל אמר שווקים תיקן
להם ,ע"ש .והפי' ,שר' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם,
ואמר רב שמרחץ טוב בעיר היא סגולה למטבעות
ועשירות העיר ,ושמואל אמר שמרחץ הוא סגולה
שתבנה העיר בשווקים וברחובות ,ע"כ דברי קדשו.

מקוה מסוגל ללידה קלה
בהמקוה פועלים בחינת לידה לצאת מרחם אמו,
כמו שרמזתי בקרא את וה"ב בסופ"ה ,היינו סופ"ה
עולה מקו"ה ,א"ת וה"ב ראשי תיבות ב'טרם ת'בא
א'ליהן ה'מילדת ו'ילדו.

ספר בני אהרן (לבוב תרפ"ו  -ד' נ"א ע"ב)

אמרי נועם (פרשת בשלח)

באותו מקום שהולכין הרבה במקוה נתרבה
השפע.
בספר אבני שש (מדור אבני קודש) הביא בשם האדמו"ר
הרה"צ רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
שאמר בשם דודו החקל יצחק מספינקא שראה העתקה
מכתב יד של הצדיק מהר"ש מבעלזא זי"ע שבאותו מקום
שהולכין הרבה במקוה נתרבה השפע.

סגולה להנצל מצרה
מי שהוא בצרה הלא כבר נאמר שמקוה הוא סגולה
להנצל מצרה ,מקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה

מקוה מסוגל לאמונה
עוד אמר אאמו"ר זצוק"ל על המאמר שבת לא.
ודעת זו טהרות ,וזה לשונו ,מקוה היא סגולה לאמונה,
ובמדינות שממעטין במקוה נתרבה האפיקורסות,
ומכל שכן מי שלומד בספרי קבלה בלא מקוה זה
הלימוד הוא לאדם סם המות ממש ,שמתרבה אצלו
האפיקורוסות וקרוב להשתמד ר"ל עכ"ל ,והבט נא
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וראה דבר פלא ,איך דבריו הקדושים שאמר מקוה הוא
סגולה לאמונה הוא מפורש מרומז בפסוק ויאמינו בה'
עולה בגימטריא 'מקוה' ודו"ק.
דברי ישראל (מודזיץ)

הגה"ק מסקולען זצ"ל מתוך מכתב קודש

מקוה מסוגל לחן
בגמ' שבת (דף לג):כתיב ויבא יעקב שלם ואמר רב:
שלם בגופו ,שלם בממונו ,שלם בתורתו .ויחן את
פני העיר אמר רב :מטבע תיקן להם ,ושמואל אמר:
שווקים תיקן להם ,ורבי יוחנן אמר :מרחצאות תיקן
להם אמר הגה"ק בעל לב שמחה מגור זצ"ל "ויחן  -לשון
חן .היינו שהמרחצאות  -מקוואות ,ועניני הממונות
כראוי ,מטבע תיקן להם ,מוסיפים ומכניסים חן בעיר
ובאנשים" .עכד"ק ודפח"ח.
ספר דף על הדף (שבת לג):

מפי כתבם
אוסף נפלא של צילומים ותמונות נדירים
מכתבי גדולי ישראל – קריאת קודש -מודעות  -כרוזים לטובת בניית מקואות
ולעשות פעלים לטהרתן של ישראל במסירות נפש ובדם לבבם הטהורה ,הבקשות
לבני ישראל שיצא מעומק לבבם להרים תרומה בעד מצוה נשגבה זו ,וגודל יקרת
המצוה אשר אין ערך לו

טע

פ

מפי כתבם

קול קורא עם חתימת הג"ר עקיבא סופר מפרעשבורג – הגאון מטשעבין – והגרי"ז מבריסק זכרונם לברכה

מפי כתבם

אפ

תעודה ממרכז הארצי בארץ הקודש לקהלת עדת יראים וויען בארה"ב ,בתודה על השתתפותם לטובת בניית המקואות

בפ

מפי כתבם

קול קורא בחתימת הג"ר יחזקאל אברמסקי – האדמו"ר מבאילא – בעל קהלות יעקב (הסטייפלער) – הבית ישראל מגור ועוד גדולי ישראל

מפי כתבם

גפ

דפ

מפי כתבם

מפי כתבם

הפ

ופ

מפי כתבם

קול קורא בחתימת הג"ר יחזקאל אברמסקי והגאון מטשעבין זכורנם לברכה

מפי כתבם

זפ

חפ

מפי כתבם

מפי כתבם

טפ

מכתב בקשה ממזכיר מרכז הארצי בארה"ב ,לכ"ק מרן אדמו"ר מהר"ש מבאבוב זצ"ל
שיעזור לבניית מקוואות בארה"ק

צ

מפי כתבם

טעלעגראם ממזכיר מרכז הארצי בארה"ב ,להגאון רבי יחזקאל אברמסקי ז"ל ,בו להודיע שכ"ק מרן אדמו"ר מהר"ש מבאבוב זצ"ל
מנדב מקוה בארץ ישראל לטובת נשמת אמו הרבנית ע"ה

מפי כתבם

אצ

בצ

מפי כתבם

מפי כתבם

גצ

דצ

מפי כתבם

מפי כתבם

הצ

וצ

מפי כתבם

מפי כתבם

זצ

צילום מכתב מרן החזון איש לטובת בניית מקוה

חצ

מפי כתבם

המקוה ובנינה
תיאור מלא בקוצר אמרים ,לבאר ולתאר סדר בנין המקוה,
בהיקף נפלא על כל הלכותי' ופרטי' וחומרות והידורים של גדולי הפוסקים

חלק ב
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אך מעיין ובור מקוה מים יהי' טהור

שערי טהור
"דיני מקוואות" א נושא וואס איז פון די סאמע שווערסטע מקצועות ,אבער פון די שטערקסטע יסודות
היהדות ,וואס איז נוגע ביסוד קדושתן של ישראל ,דער "מקוה טהרה" דער פונדאמענט פון טהרת ישראל און
המשכת הדורות ,די אופן וויאזוי אידישע קינדער בויען ערליכע אידישע שטובער על אדני הטהרה און יסודות
הקדושה.
אויב אמאל בזמן שבית המקדש היה קיים ,זענען אנגעגאנגען אסאך דיני טומאה וטהרה פאר יעדן איינעם,
זענען אבער היינט רוב פון די הלכות נישט נוגע ,פונדעסטוועגן ווערט אבער געברענגט אין די פוסקים אז
אין די פעלער וואס טהרת ישראל איז נאך יא נוגע ,דארף מען מדקדק זיין אז די "מקוה טהרה" זאל טאקע זיין
אויסגעהאלטן לויט די מערסטע חומרות מיט וואס מ'קען מהדר זיין ,און טאקע חושש זיין אפילו אויף א שיטה
יחידאה.
אזוי האבן זיך געפירט ישראל קדושים אין אלע דורות ,מחמיר צו זיין אז די מקוה זאל זיין אהערגעשטעלט
מיט אלע סארט הידורים וחומרות ,און פארדעם האט מען זיך מטריח געווען בטירחא יתירא ,נישט געשפארט
קיין צייט ,כח און געלט ,אהערצושטעלן אז די מקוה זאל טאקע זיין אויפן בעסטן פארנעם .סיי פונעם
גשמיות'דיגן שטאנדפונקט ,שיין און הערליך ,כלול בהדרו ,און בעיקר דער רוחניות'דיגער טייל ,אז עס זאל זיין
אויסגעהאלטן לויט אלע שיטות הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים ,און מ'האט פרובירט יוצא צו זיין יעדע שיטה
אין די הלכה ,להוסיף טהרה על טהרה.
מיט יארן צוריק אין די קליינע שטעטלעך אין דער אלטער היים ,איז נישט אלעמאל געווען מעגליך צו
קענען נאכקומען דעם געבוי פון די מקוה לויט אלע חומרות .אבער ברוך ה' ,אין די לעצטע יארן איז אין
דעם הינזיכט איכשר דרא ,און דער היינטיגער מעגליכקייט ערלויבט צו קענען בויען א מקוה מיט זעלטענע
הידורים און חומרות ,ווי קיינמאל בעפאר.
ווי פאסיג איז אנצומערקען דאס הייליג ווארט וואס הגאון הגדול בעל חלקת יעקב זצ"ל צייכנט צו אין נאמען
פון כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מסאטמאר זי"ע ,אז ער האט זיך אמאל אויסגעדריקט אז מיר מוזן אהערשטעלן א
מקוה אז עס זאל אונז מטהר זיין ,און נישט אז מיר זאלן זיך מוזן מדחיק זיין צו מטהר זיין די מקוה.
עס איז דעריבער א געוואלדיגע זכי' אז מען איז זוכה אהערצושטעלן אן א שיעור מקוואות ,מיט די גרעסטע
חומרות והידורים ,און עס קען זיך זאגן קלאר דער "מה מקוה מטהר את הטמאים" אן קיין ספיקות ודוחקים.

רוהט ירעש

גק

אצינד שטייענדיג ביי דעם געהויבנעם שבת ווען פילע תומכים און נדבנים קומען זיך צוזאם ,צו
פארברענגן א שבת אינאיינעם מיט די הייליגע ארגאניזאציע "מקוה יו .עס .עי ,".אט די געוואלדיגע
מוסד וואס דינט אלץ דער מוטער ארגאניזאציע אהערצושטעלן מקואות טהרה פאר אחינו בני ישראל
לענגאויס אמעריקא און קאנאדא ,,ווי אימער עס וואוינען נאר אידן וועלכע זוכן ממשיך צו זיין די הייליגע
ירושה פון טהרת ישראל ,איז די פאסיגסטע געלעגענהייט איבערצוגעבן די יסודות פון די הלכות ווי
אויך אינטערסאנטע פאקטן מיט וואס דאס בויען א מקוה טהרה איז פארבינדן ,באגלייט מיט די חומרות
והידורים וואס די גדולי הפוסקים האבן מוסיף געווען במשך הדורות ,בלויז אויפן שפיץ גאפל ממש ,וישמע
חכם ויוסיף לקח.

התודה והברכה

בעמדינו בשערי טהור אמרנו לשבח

הנהלת מקוה טהרה

דקהל יטב לב ד'סאטמאר וויליאמסבורג

ובראשם הרה''ח ר' יואל בראווער הי''ו והרה''ח ר' יעקב טעללער
אשר נתנו לנו רשות להשתמש בחומר של ספרם

מים חיים

אשר יצא לאור בנדבת לבו של הרבני הנגיד ידידינו העומד תמיד לימינינו
הרבני הנגיד החשוב עושה ומעשה למען טהרת ישראל

מו"ה חיים יהודה

לעפקאוויטש שליט''א

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה

דק
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הי''ו

אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור

מקוה טהרה
מקורו קדוש מן התורה
•די תורה הקדושה האט מחייב געווען אין פאל פון
טומאה דארף מען זיך טובל'ן אין א מקוה כדי זיך
צו מטהר זיין.
אין די תורה הק' ווערט דערמאנט דער דין פון א
מקוה ,בלויז אין איין פסוק .אין פרשת שמיני זאגט
"אְך ַמ ְעיָ ן ּובֹור ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם
די תורה (ויקרא יא לו) ַ
יִ ְהיֶ ה ָטהֹור" ,א קוואל אדער א גרוב וואו עס איז
פארזאמעלט וואסער ,קען מען זיך דערין רייניגן.
אויף דעם איינציגן פסוק דרשנ'ן חכמינו ז"ל
תילי תילים של הלכות וואס מ'לערנט ארויס פון
דעם פסוק ,און אלע דינים דערפון זענען צושפרייט
אין משניות מסכת מקוואות ,און אין שו"ע יורה
דעה סימן ר"א הלכות מקוואות ,מיט אירע דריי און
זיבעציג סעיפים .און פון דארט איז ארויסגעוואקסן
די מלחמתה של תורה אין די ספרי הפוסקים מיט
לענגערע דיונים און בירורים איבער הלכות מקוואות
און אלע פרטים.

עס איז אוממעגליך אין איין ארטיקל דורכצוגיין
גאנץ הלכות מקוואות ,א לימוד וואס בני תורה זענען
עוסק מיט גרויס יגיעה א לענגערע צייט ,והרבה גופי
תורה והילכתא גבורתא תלויין בה .מיר וועלן בלויז
דערמאנען די סאמע יסודות ,צו האבן די מינדעסטע
השגה איבער א חלק פון די פרטי ההלכה וואס א
מקוה טהרה שטעלט מיט זיך פאר ,און גלייכצייטיג
זיך באקאנט מאכן מיט די אויסערגעווענליכע
הידורים וואס אונזער מקוואות צייכענען זיך אויס.
ווי ערווענט פריער אז כהיום איז אכשיר דרא
און מען פרובירט מחמיר צו זיין אפילו אויף שיטות
יחידאות ,דער הייליגער דברי חיים זי"ע ברענגט
עטליכע מאל אין זיינע תשובות די ווערטער פונעם
גאון קדמון דער תשב"ץ ,אז ביי מקוה דארף מען
מחמיר זיין אפילו אויף א שיטת יחיד ,וויבאלד א
מקוה איז גאר א הארבע זאך וואס אין דעם איז
תלוי יסוד קדושת ישראל פון די קומענדיגע דורות,
דערפאר האט מען געזוכט יוצא צו זיין יעדע שיטה
אין הלכה.

הרהט הוקמ

הק

וימצאו שם באר מים חיים

מעיין מקוה
מעין טהור או מי גשמים
•א מקוה מיינט ,אדער א "קוואל" וואס פליסט מים
חיים פון אונטער די ערד ,אדער א בור פון מ' סאה
רעגן וואסער.
•די מי גשמים טאר נישט זיין קיין שאובין אין א כלי
וואס איז מקבל טומאה.
•כאטש די כשרות פון מעיין און גשמים זענען אייניג,
זענען אבער געווען פון רבותינו הק' וועלכע האבן
ספעציעל מהדר געווען אויף א מעיין.
אין לויף פון אלע דורות זענען געווען צוויי
אופנים וויאזוי מ'האט זיך געפירט צו מאכן א מקוה.
אדער דורך א מעיין ,דאס הייסט קוואל וואסער,
אדער דורך מי גשמים ,וואס מיינט א גרוב וואו עס
איז פארזאמעלט רעגן וואסער .אויף איינע פון די
צוויי וועגן זענען געווען געמאכט די מקוואות בכל
תפוצות ישראל.
בימי חז"ל טרעפן מיר אז מ'האט זיך גע'טובל'ט אין
רעגן וואסער זעלבסט ,וואס האט אבער געברענגט
פראבלעמען ווייל עס ווערט שמוציק און באקומט
א שלעכטן ריח ,און מ'האט זיך דערנאך געוואשן

וק

ח"ב ⋅ המקוה ובנינה

מיט אנדערע שאובין וואסער ,און חז"ל האבן מורא
געהאט אז מען וועט זאגן אז גאר די פשוטע וואסער
איז דאס וואס רייניגט דעם מענטש ,ווי די לשון חז"ל
איז "שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין"
(עיין שבת יד .בגזירת י"ח דבר) ,האט מען פרובירט צו מאכן
מקואות בלויז פון מעיין וואסער.
די הלכות פון די צוויי סארט מקואות  -א
"מעיין מקוה" אדער א "מי גשמים מקוה"  -זענען
פארשידענארטיג .א מעיין האט צוויי קולות וואס
איז גרינגער פון מי גשמים .איינס איז דער דין אז
'מעיין מטהר בכל שהוא' - ,אין א מעיין קען מען
זיך טובל'ן אפילו ווען עס איז דא נאר א קליינע
ביסל וואסער ,דאקעגן א מקוה וואס איז געמאכט פון
מי גשמים ,דארף פארמאגן דעם שיעור פון 'ארבעים
סאה' ,פערציג סאה וואסער ,און נאר דעמאלטס איז
עס כשר זיך צו טובל'ן דערין.
נאך א חילוק איז דא צווישן א קוואל מקוה און א
מקוה פון מי גשמים .ביי א קוואל איז דער דין 'מעיין
מטהר בזוחלין' ,אז א קוואל איז מטהר אפילו ווען
דאס וואסער שטייט נישט פארזאמעלט אויף איין
פלאץ ,נאר עס רינט אדער קוועלט ,מה שאין כן ביי
א מקוה פון מי גשמים איז עס נאר מטהר 'באשבורן',
וואס באדייט אז דאס איז נאר כשר ווען דאס וואסער

איז פארזאמעלט און שטייט אויף איין פלאץ.

ההידור במעיין:
"והמחמיר יתברך ממקור הברכות וממעייני
הישועה ישאב מים בששון" (לשון החת"ס בתשובה)

•רבותינו האבן לכתחילה מהדר געווען
אהערצושטעלן א מקוה דורך א מעיין וואס האט
מערערע הידורים ווי מי גשמים.
•דער חתם סופר שרייבט אבער אויף א מקוה פון
מי גשמים "לית טב מיניה" ,כאטש ער זעלבסט
ברענגט ארויס א באזונדער חשיבות אויף א מחמיר
פון מעיין.
•למעשה האט מען זיך פארלאזט אויפן חתם סופר
און מען האט מער אהערגעשטעלט מי גשמים
נאכדעם וואס עס איז נישט מעגליך געווען צו
מאכן א מעיין איבעראל.
טראץ דעם וואס א מעיין איז מער מהודר אין
עצם כשרות הטבילה ,דאך איז נישט פאראן קיין
חילוק על פי הלכה פון א מקוה וואס איז געמאכט
פון מי גשמים אדער א מעיין ,און ביידע זענען כשר
למהדרין מן התורה (לויט זייערע פרטי דינים) ,דערפאר
האט מען אין גאר אסאך פלעצער וואו אידן זענען
געווען במשך דעם לאנגן גלות און נישט געקענט
האבן א מעיין מקוה ,געמאכט א מקוה פון מי גשמים,
און די מקוואות זענען ווי פארשטענדליך געווען כשר
וישר אן קיין שום פקפוק ,און אלע גדולי ישראל
האבן דאס גענוצט .ווי דער הייליגער חתם סופר זי"ע
איז מאריך אין די תשובות (יו"ד סי' ר"ג ,און סי' רי"ב) אז א
מקוה פון מי גשמים איז כשר בתכלית הכשרות ,ווען
ער שרייבט דערויף "לית טב מיניה".
ווען מען זאל אבער אריינקוקן אביסל טיפער אין

די הלכה'דיגע חלק ,טרעפט מען אין די פוסקים אז
אין א מי גשמים מקוה האט מען זיך אנגעטראפן אין
דריי הויפט פראבלעמען ,וואס ביי א מעיין מקוה איז
דאס נישט שייך:
א .דער חשש פון "נתן סאה ונטל סאה",
וועלן שפעטער אויספירליך ערקלערן).

(ווי מיר

ב .דער חשש פון "זוחלין".
ג .דער חשש פון פארגעסן צו מאכן אן "השקה"
פונעם בור הטבילה צום בור מי גשמים.
אויך על פי סוד קוקט אויס (תיקוני זוהר קמג ):אז עס
איז א ענין זיך צו טובל'ן אין "מים חיים" .אויך זענען
פאראן נאך א צאל מעלות וואס א מעיין מקוה איז
מער פון א מקוה וואס האט בלויז מי גשמים.
דעריבער האט מען אלעמאל פרובירט אויב
מעגליך מחמיר צו זיין אז מ'זאל מאכן א "מעיין
מקוה" ,וואו עס איז נישט פארהאנען די דערמאנטע
חששות ,און אויך פארמיידט עס אסאך פראבלעמען
וואס קען ווערן במשך די צייט .אפילו דער חתם
סופר אין א אנדערע תשובה (יו"ד סי' רי"ד) וואו ער
רעדט פון געוויסע שאלות וואס פלעגן זיך מאכן ביי
די דעכער וואס מען האט געניצט צו צוזאמזאמלען
די מי גשמים ,ענדיגט ער מיטן לשון בדרך מליצה,
"ופשוט שהמחמיר (צו מאכן א מעיין מקוה) יתברך ממקור
הברכות' ,וממעייני הישועה' ישאב מים בששון" ,ע"כ.
למעשה אויף דעם וואס די חת"ס שרייבט אויף
א מי גשמים מקוה אז 'לית טב מיניה' ,האט הגה"ק
מסאטמאר זי"ע אין תשובות דברי יואל (סי' ע"ג) אן
אייגנארטיגן ביאור אויף די ווערטער ,און בסיכום
דבריו ברענגט ער ארויס אז אפילו לויטן חת"ס איז
למעשה מער חשיבות אויב מען קען מאכן א מעיין,
ועיי"ש באורך דבה"ק.

הוקמ ןייעמ

זק

חששות ביי מעיין מקוה
•היינטיגע צייטן אויב מען פסק'נט ווי דער מהרי"ט
דארף מען יא חושש זיין אויף געוויסע חששות און
מחמיר זיין אויף די הלכות פון מי גשמים אויך ביי
מעיין.
טראצדעם וואס מיר האבן אויסגערעכענט
פראבלעמען ביי א מקוה וואס איז נישט דא ביי א
מעין ,פונדעסטוועגן פאדערט זיך צו וויסן אז אויך
ביי א מעיין מקוה איז דא געוויסע שאלות ,און
דעריבער זענען געווען פוסקים וואס האבן מחמיר
געווען אז אפילו ווען מען האט א מעיין ,זאל מען
אויך האבן א בור פון מי גשמים דערנעבן כדי צו
קענען מאכן אן א השקה.
די שאלות אויף א מעיין זענען ,צוליב די וואס
זענען חושש צו די שיטת מהרי"ט (יו"ד סי' י"ח) אז ביי
געוויסע מעיינות קען זיין א חשש אז עס איז נישט
קיין קוואל וואסער נאר עס איז מי תמצית ,דאס
הייסט אז נישט יעדע וואסער וואס קומט ארויס פון
דער ערד איז ריינע קוואל וואסער ,עס קען זיך מאכן,
עס זאל זיך געפינען אינטער די ערד אנגעזאמעלטע
(כשר'ע) רעגן וואסער (גערופן בלשון חז"ל מי תמצית) וואס
איז באמת בכלל נישט קיין מעיין ,דער הייליגער
דברי חיים זי"ע (פתיחה מקוואות אות י"ב) שרייבט בלש"ק:
"יש להחמיר לכתחילה שמעיינות שלנו אינם מעיינות
גמורים ,כדברי מהרי"ט ז"ל" ,און אזוי האלט אויך
דער צמח צדק (ליובאוויטש) אין זיין שו"ת (יו"ד סי'
קס"ד ,של"ו).
הגה"צ רבי מיכאל בער ווייסמאנדל זצוק"ל
שרייבט אין זיין ספר "תורת חמ"ד" (דף קל"ח – קל"ט)
אז עס קען זיין די סיבה פארוואס דער חת"ס שרייבט
אויף א מקוה פון מי גשמים" ,לית טב מיניה" וויבאלד
ער האט חושש געווען אויף א מעיין צו די שיטת
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מהרי"ט ,און דעריבער אויב איז דאס נישט קיין
עכטע מעיין ,קומט אויס אז ווען די וואסער קוועלט
ווי די סדר איז ,ווערט דאס א חשש פון זוחלין ,וואס
דאס איז א פראבלעם ביי מי תמצית ,ד.ה .וואסער
וואס איז נישט קיין ריכטיגע מעיין ,במילא קען זיין
אז דערפאר האט די חת"ס געשריבן מען זאל ענדריש
מאכן א מי גשמים ,וואס דארט ווועט מען זיכער
מאכן עס וועט זיין באשבורן ,ווי די הלכה איז ביי מי
גשמים ,ממילא איז דאס "לית טב מיניה".
הגה"ק מסאטמאר זי"ע האט באזונדער דערקלערט
אז דא אין ניו יארק ,וויבאלד די שטאט איז נאנט צו
א גרויסן טייך (דער איסט ריווער) ,קען דאס זיין נאך א
גרעסערע חשש פון "מי תמצית" ,אז דאס וואסער
קומט נישט פון א קוואל (דאס איז באזירט אויף א
תוספתא אין מסכת מקוואות).
אין ספר לחם ושמלה (פונעם בעל קיצור שו"ע) אויף
הלכות מקוואות (סקע"ד) ,זענען פאראן עטליכע
סימנים צו וויסן אויב דער קוואל איז א ריכטיגער
קוואל אדער נישט ,און איינס דערפון איז צו זען
אז דאס וואסער קומט מיט א שטארקע שטראם
רעגלמעסיג.
צום באמערקן :אפילו לויט דעם חשש אז דאס
וואסער קומט נישט פון א קוואל ,באדייט דאס בלויז
אז עס האט נישט די 'קולות' וואס מען איז מיקל ביי
א קוואל ,אבער דאס איז זיכער נאך אלץ מהודר'דיגע
רעגן וואסער וואס איז כשר זיך צו טובל'ן דערין אזוי
ווי ביי יעדע בור פון "מי גשמים".

לופט פאמפ
•ביי א מעיין וואס די וואסער קומט נישט ארויף
גענוג הויך כדי זיך צו קענען טובל'ן דערין ,האט
מען איינגעפירט אז מען קען ארויפברענגן דאס

וואסער דורך א "לופט פאמפ" ,וועלכע פסל'ט
נישט דאס וואסער.
די סדר פון א "מעיין" איז ,אז דאס וואסער קומט
ארויף ביז צו א געוויסער הייעך ,און דערנאך בלייבט
דאס שטיין ,למעשה קומט אבער דאס וואסער נישט
אייביג ארויף אייניג ,צומאל איז פאראן וואס דאס
וואסער פון קוואל קומט פון זיך אליין ארויף ביזן
אויבערפלאך פון דער ערד ,און מען קען זיך געהעריג
טובל'ן אינעם וואסער .פון די אנדערע זייט מאכט
זיך אמאל אז עס קומט נישט פון זיך אליין אן ביז צו
די הייעך וואס מען וויל דערגרייכען ,און אזא פאל
דארף מען דאס אליין ארויפברענגען .אבער מען קען
דאס נישט ארויפברענגען דורך א געווענליכן פאמפ,
וויבאלד ווען דאס וואסער גייט אריין אין פאמפ,
ווערט דאס 'שאובין' וואס דאן ווערט דאס פסול זיך
צו טובל'ען דערין.
ביים בויען די מקוה טהרה דקהל יטב לב
ד'סאטמאר אין יאר תשי"ב לפ"ק אין וויליאמסבורג,
איז הגאון הצדיק רבי מיכאל בער ווייסמאנדל זצ"ל
ראש ישיבת נייטרא אויפגעקומען מיט א טעכנישע
עצה אהערצושטעלן א לופט פאמפ ,וואס אזוי וועט
די וואסער נישט נפסל ווערן בשאובין ,אט דער
עצה האט הגה"ק מסאטמאר זי"ע אנגענומען להלכה
למעשה ,ווי עס איז ברייט אויסגעשמועסט אין שו"ת
דברי יואל ,און דערנאך איז דאס אנגענומען געווארן
איבעראל בכל תפוצות ישראל.
דער "פאמפ" איז געווארן אהערגשטעלט ווי
פאלגענד :מען לייגט אריין אין די קוואל צוויי הוילע
פייפס פון פלעסטיק איינס דינער פונעם אנדערן
אריין געלייגט איינס אינעם אנדערען ,און מען לייגט
צו א מאשין וואס זאל מיט א שטארקע קראפט
אריינבלאזן לופט אין די מיטעלסטע רער אריין אין
די קוואל ,אין אזוי ווי עס קומט אריין לופט אין די
וואסער מוז דאך די וואסער פון די קוואל ערגעץ

גיין טוט דאס אוטמאטיש ארייפליסן אין די ליידיגע
פלאץ פון די דרויסענדע רער און אזוי שטופט זיך
ארויף די וואסער צום אויבעפלאך ,און אזוי ברענגט
מען ארויף די וואסער פון די מעיין ,און מען קען
אנזאמלן קוואל וואסער אדער גראד אין בור הטבילה
אדער ווי די סדר איז אז מען שלעפט דאס ארויף צום
אוצר פונעם מקוה ,דערנאך גיסט מען עס אריין צום
מקוה דורך א כשר'ע "המשכה ג' טפחים" ד.ה .מען
לאזט דאס רינען אויף דער ערד פאר דריי טפחים
וואס דאס מאכט די וואסער זאל ווערן גע'כשר'ט
(ווי שפעטער מבואר באריכות) אויף "קרקע הראוי
לבלוע" ,דאס הייסט אויף א צעמענטענם ערד וואס
קען איינזאפן אין זיך וואסער ,אזוי אז דאס וואסער
איז כשר בתכלית ההידור ,נאכדעם וואס דאס קומט
אן אין בור הטבילה.2
דער גאנצער "מעיין" און דער "לופט פאמ"פ"
איז געבויעט אויף א וועג אז עס זאל נישט צורירן
קיין שום "דבר המקבל טומאה" וואס שטערט אין א
מקוה ,ווי מיר וועלן שפעטער זען.
דער פאטענט פונעם "לופט פאמפ" האט רבי
מיכאל בער זצ"ל ערפינדען דורך אן ענליכע שריט
וואס איז שוין געווארן איינגעפירט פאר  051יאר
פריער אין די מקוה אין די גרויסע שטאט וויען,
דורך הגאון הצדיק רבי זלמן שפיטצער זצ"ל אן
איידעם פון מרן החתם סופר זי"ע ,וואס האט געהאט
ערפינדן א געוויסע אופן וויאזוי די קוואל וואסער
זאל ארויפקומען דורך א "לופט פאמפ" און נישט זיין
קיין חשש פון שאובין .ווי עס ווערט דערמאנט אין
שו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סי' קצ"ו).

מעיין שנפסק
•וואסער פון א מעיין אפילו אויב דאס איז געווארן
אפגעהאקט פונעם מעיין האט דאס נאך אלץ דער
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דין פון א מעיין.
אין הלכות מקואות איז פאראן א מחלוקת
הפוסקים אויב א מעיין וואס דאס וואסער איז געווארן
"אפגעהאקט" פונעם מעיין ,דאס הייסט אז מ'טובל'ט
זיך נישט אין וואסער בשעת עס איז ממש מחובר
צום מעיין ,און עס קוועלט פון די מעיין( ,ווי רוב "מעיין
מקואות") ,נאר עס איז צוזאמגעזאמלטע וואסער וואס
קומט ארגינעל פון א מעיין ,אויף אזא פאל קריגן זיך
די פוסקים צי עס האט נאך אלץ א דין פון מעיין.
דער תשובות מהרי"ק (סי' קנ"ו) האלט אז אפילו א
"מעיין שנפסק" בלייבט דאס נאך אלץ א דין "מעיין",
און אויב איז די טבילה אין די קוואל וואסער וואס
קומט פונעם מעיין ,איז עס גלייך ווי מען טובל'ט זיך
אינעם קוואל זעלבסט.
עס איז דא אסאך חולקים אויף די שיטת מהרי"ט
און די ש"ך (סימן רא ס"ק ל') פסק'נט אזוי ווי די חולקים,
אז עס האט שוין מער נישט קיין דין מעיין ,אבער
דאס איז נאר לגבי די 'קולות' פון א מעיין ,דאס
הייסט לגבי די הלכות אז עס איז מטהר אפילו בכל
שהוא ,אן די שיעור פון מ' סאה ,אדער אז א מעיין
איז מטהר אפילו בזוחלין ,אבער דאס איז זיכער
לכו"ע אז די וואסער איז נאך אלץ כשר'ע וואסער
זיך צו טובל'ען דערין ,דעריבער לויט יעדעם איינעם
האט דאס וואסער נאך אלץ א געוואלדיגן הידור ,און
עס פארמיידט אויך די דערמאנטע חששות פון נתן
סאה ונטל סאה און דער חשש פון השקה ,ווייל די
עצם וואסער קומט פון א כשר'ע מהודר'דיגע קוואל
(נישט קיין שאובין).

מאכן השקה צו מי גשמים אפילו
ביי מי מעיין
•עס איז איינגעפירט אז אפילו ביי קוואל וואסער
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וואס קומט ארויף פונעם לופט פאמפ מאכט מען
אויך א בור השקה.
הגה"ק מסאטמאר זי"ע ,וואס ווי דערמאנט איז
דער פאטענט לופט פאמפ מתוקן געווארן און
אנגענומען געווארן דורך דעת קדשו ביי זיין מקוה
ומשם יצאה ההוראה בקרב ישראל ,האט אבער
איינגעפירט אז אפילו די מעין מקוה מוז אויך האבן
אן השקה צו רעגן וואסער ,און דאס העלפט אויך
אויף דעם חשש רחוק אויב דער קוואל וועט אמאל
נישט אזוי גוט ארבעטן ,האט מען אייביג א השקה צו
רעגן וואסער ,וואס מיר וועלן ווייטער ערקלערן דער
צוגאנג דערצו.

כח גברא
•זהירות יתירה אז דער לופט פאמפ זאל זיך נישט
אנצינדן מיט קיין כח גברא
•ווען מען שטאפט אויף די לאך פונעם מעיין
אריינצולאזן דאס וואסער זאל מען פארזיכערן עס
זאל נישט זיין הוייתו בידי אדם.
אין הלכות מקוואות איז פאראן א דין אז עס
טאר נישט זיין 'הוויתו בידי אדם' .דאס לערנט מען
ארויס אין תורת כהנים פונעם פסוק "אך מעיין ובור
מקוה מים יהיה טהור ,מה מעיין בידי שמים אף מקוה
בידי שמים" ,דאס מיינט אז די מקוה זאל נישט זיין
פון 'שאובין וואסער' ,דאס מיינט וואסער וואס איז
פארזאמעלט דורך א מענטשליכער כח.
מכח דעם איז מען מחמיר אז אין די מקוה זאל
נישט בכלל זיין קיין שום 'כח גברא' ,אדער ווי דאס
ווערט אנגערופען 'תפיסת ידי אדם' .דערפאר ווען
עס קומט בנוגע די באניץ פון די לופט פאמפ מאכט

מען א ספעציעלן פאטענט אויסגעארבעט מיט
גרויס מומחיות ,אז בשעת מ'צינדט אן דעם פאמפ
נעמט דאס נאך א מינוט ,און ערשט דערנאך הייבט
דאס אן צו ארבעטן ,אזוי אז ווען דער מעיין ווערט
ארויפגעברענגט דורך דעם 'לופט פאמפ' ,וועט דאס
הערשט פאסירן א קורצע צייט נאך דעם וואס דאס
ווערט אנגעצינדן ,נישט תיכף ווען ער דריקט דעם
קנעפל ,און אזוי איז דאס וואסער וואס קומט ארויף
דורך די לופט פאמפ פון די מעיין אריין צו די מקוה
נישט דורך קיין שום 'כח גברא' און הייסט נישט
געמאכט דורך תפיסת ידי אדם.
*
עס איז כדאי צו באמערקן נאך א פרט ווען מען
דערמאנט "כח גברא" ,אז בשעת מען עפנט דעם
שטאפער אריינצולאזן די קוואל וואסער צום מקוה,
מוז דאס צוגיין אויף א וועג אז עס זאל נישט האבן
דעם פראבלעם פון "כח גברא" ,ווייל עס איז דא א
גרויסער מחלוקת אין די פוסקים צו עס איז כשר און
פאל א מענטשליכער כח עפענט דעם שטאפער.
דעריבער האט הגה"ק מסאטמאר איינגעפירט אז
ביי די עפענונג  ,דארט ווי די וואסער קומט פונעם

"אוצר" צום בור הטבילה ,ווערט געבויעט א קליין
"קעסטעלע" פון צעמענט ,וואס אין דעם געפונט
זיך א לאך וואס פירט אראפ צו א אפלויף פון אונטן,
דער אויפטוה איז ,אז ווען די ערשטע וואסערן הייבן
אן פליסן פונעם אוצר צו בור הטבילה ,וועט דאס
אנשטאט גיין צו בור אראפרינען צום אפלויף ,אזוי
אז די ערשטע וואסער וואס קומט נאך מכח אדם
(וואס האט געעפנט דעם שטאפער) רינט נישט אריין צום
מקוה ,און נאכדעם וואס די ערשטע וואסער איז שוין
אוועקגערינען ,נעמט מען א קליין שווערע 'באלי',
און מען ווארפט דאס אריין אינעם קעסטעלע ,אט
דער 'באלי' וועט ארומשווימען אויפן וואסער ביז עס
וועט אראפאלן און פארמאכן דעם לאך וואס פירט
צום אפלויף ,אזוי רינט יעצט נאר וואסער אן א כח
גברא ווייטער אויפן וועג צום בור הטבילה .די עצה
איז געבויעט אויף א תשובות חתם סופר (יו"ד סי' רי"ד).
דאס זעלבע איז מיט די "מי גשמים" וואס גייט
אראפ פונעם "אוצר מי גשמים" צו די "בורות
ההשקה" ,רינט דאס אויך אראפ אויף דעם זעלבן
וועג ,צו פארמיידן א פראבלעם פון "כח גברא" אין
יעדע סארט מקוה.

הוקמ ןייעמ

איק

בור מקוה מים יהי' טהור

מקוה מי גשמים
ווי דערמאנט איז פארהאנען נאך א מקוה אויסער
"מעיין" ,וואס דאס ווערט אהערגעשטעלט דורך
"מי גשמים" ,דאס הייסט "רעגן וואסער" וואס איז
נישט געווארן אנגעשעפט אין א כלי ,עס מוז זיין
ארגינעלע רעגן וואסער ,נישט אזאנע וואס זענען
אהערגעברענגט געווארן צו די מקוה דורכדעם וואס
זיי זענען געווארן שאובין בכלי.
א מקוה פון "מי גשמים" איז פונקט אזוי כשר
און מהודר ווי א מעיין ,נאר עס האט געוויסע
גדרים און פאדערונגען צו פארזיכערן דעם כשרות
פונעם מקוה ,וואס דאס מאכט דאס עטוואס מער
קאמפליצירט פונעם "מעיין" ,און דעריבער האבן

גדולי רבותינו געזוכט צו מהדר זיין אויף א מעיין ווי
אויבן דערמאנט.
פאלגענד וועלן מיר אויסשמועסן אינעם
פראקטישן זין וויאזוי עס ווערט אהערגעשטעלט א
מקוה דורך מי גשמים ,מיוסד אויף די חומרות וגדרים
פון גדולי רבותינו הפוסקים ,און למעשה איז א מקוה
פון מי גשמים די מערסטע פראקטיש ,און דאס ווערט
על פי רוב איבעראל באנוצט.
עס איז כדאי צו וויסן אז געוויסע הלכות וואס
ווערן דא דערמאנט פאדערט זיך אויך מקפיד צו זיין
ביי א מעיין מקוה ,פונדעסטוועגן וויבאלד דאס איז

הרה"ג ר' יצחק טריגער שליט"א ביים אויספלאנירן דעם מקוה
מיט די רבנים אין מיל בעיסן
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פאר די מקוה אין נארקראס דשארדזשיע

בעיקר נוגע ביי מי גשמים האבן מיר אראפגעברענגט
די אלע הלכות אונטערן סדר פונעם מי גשמים מקוה.

די בורות פארן מקוה
זעלבסטפארשטענדליך אז ווען מען גיסט די
בורות פאר א מקוה ,וואס ווי דערמאנט איז דאך
דאס דער יסוד טהרתן של ישראל ,מוז דאס ווערן
אהערגעשטעלט מיט די גרעסטע מאס זהירות און
פולסטע באגלייטונג פון מומחים בדבר ,צו מאכן
זיכער אז אלעס ווערט אהערגעשטעלט כהלכתה
הראוי בתכלית הכשרות.
דער סדר וויאזוי מען גיסט די בורות ביי
מערסטענס פון די היימישע מקוואות ,דארטן ווי מען
מאכט בורות השקה (וואס מיר
וועלן ווייטער ערקלערן בעזהשי"ת

דעם מהלך פון בור השקה) איז
אז מען שטעלט אהער
א גרויסע "בור טבילה"
דארטן ווי מען טובל'ט זיך,
אין נאך א קלענערע בור
אין די זייט גענוג גרויס אז
עס זאל קענען ענטהאלטן
צוויי שיעורים פון א
כשר'ע מקוה ,און נאך א
בור השקה אין די זייט פון
די בור מי גשמים ,וואס
דאס איז דעם "בור זריעה"
(ווי ערלקערט ווייטער) ,אדער
נאך א בור השקה אין דער
זייט די "בור דברי חיים".
אדער נאך א בור
אונטער די בור טבילה
די וואס נעמען אן דעם

מהלך פונעם מהרש"ב מליובאוויטש זי"ע און ווערט
אויך דערמאנט פון הגאון רבי מאיר אריק זצ"ל
אהערצושטעלן א בור השקה אונטער דעם בור
טבילה זעלבסט וואס מען רופט "בור מתחת".
כאטש פילע זענען מחמיר אז אפילו ביי א מקוה
וואס קומט פון א מעיין ,ווערט אויך צוגעשטעלט
באזונדער א דערנעבנדיגע בור מיט מי גשמים,
און ווי דערמאנט איז דא דער שיטת מהרי"ט אז די
היינטיגע קוואלן האבן א דין מי תמצית וואס דאס
איז מי גשמים ,פונדעסטוועגן איז דאס נישט קיין
הכרח מצד ההלכה ,וויבאלד מען קען זיך טובל'ן
אינעם קוואל זעלבסט ,און מצד ההלכה אפילו לויט
די מהרי"ט אויב מען טובל'ט זיך אין בור דארטן ווי
דער קוואל שטראמט אריין דאס וואסער ,איז דאס
זיכער נישט ווייניגער ווי
מען טובל'ט זיך אין די מי
גשמים אליינס ,וואס דאן איז
זיכער גענוג עפ"י דין דער
בור ווי מען טובל'ט זיך און
מער פעלט שוין נישט אויס
נאך פעולות צו כשר'ן די
וואסער.

דער "קרעידל" איידער מען פארעמט אויס די בורות פון אינעווייניג,
מען זעט ווי מען מאכט דאס וואסער פרוף

מען טעסט די קרעידל

דעריבער איז דער עיקר
שמועס פון אהערשטעלן
זייטיגע "בורות" נוגע בעיקר
ביי א מקוה פון מי גשמים,
און לאמיר דאס פרובירן צו
ערקלערן סיי די פראקטישע
חלק דערפון און סיי די
הלכה'דיגע חלק פון דעם
אין די ראמען פון די קורצע
שורות ,עד כמה שידינו
מגעת.
פאר מען רעדט פון די

םימשג ימ הוקמ

גיק

פעולה פון אנהייבן גיסן די יסודות פאר די בורות
איז וויכטיג צו באמערקען ,אז צוליב דעם פראקטישן
חלק פון בויען די בורות אויף א דויערהאפטיגע
פארנעם קען דאס נישט ארבייטן אויף א סיסטעם
פון מאכן איין בור און נאכדעם נאך א בור אא"וו,
דערפאר מאכט מען צום ערשט גראבט מען אריין
אין די ערד איין גרויסע לאך איבערן גאנצן שטח
וואס גייט גענוצט ווערן פאר אלע בורות ,מען גיסט
אריין צעמענט ,און מען שטעלט אהער א "קרעידל"
דאס איז א צעמענטענעם קעסטל פון א פוס דיק ,און
מען מאכט דאס "וואסער פרוף" עס זאל נישט זיין
קיין שום שפאלט צו ערמעגליכן אריינצולאזן אדער
ארויסלאזן וואסער.
נאכן גיסן די צעמענט פאר די קרעידל ,טוט מען
טעסטען די באקס אויב עס איז טאקע וואסער פרוף,
און עס רינט נישט ארויס קיין וואסער ,דאן צוטיילט
מען אינעם לאך אליין מיט אנגעצייכענטע ברעטער
דארט ווי די עקסטערע בורות גייען ווערן געגאסן.
דאס באשטייט פון די בור הטבילה מיט די הוספות
פון נאך בורות אינדערזייט יעדער לויט זייער
אנגענומענע מהלך ,א בור השקה ,א בור זריעה א בור

הרה"ג ר' יצחק טריגער שליט"א ארבעט אויס מיטן ארכיטעקט
בשעת מען גרייט זיך צו גיסן די בורות
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מתחת ,צומאל איינס פון די דערמאנטע ,צומאל
אפילו אלע דריי כל אחד כפי המקובל להם( .יעדער בור
ווערט אויסגשמועסט בפרטיות ווייטער אינעם קונטרס).
ווען אלעס איז שוין גרייט ,גיסט מען די צעמענט
אונטער א עינא פקיחא פון מומחים ,און אזוי ווערן
אויסגעפארעמט אלע בורות ,בכשרות כראוי.

בורות העכער די ערד
און געוויסע פעלער פעלט זיך אויס צומאכן די
בורות העכערן ערד ,ווצב"ש אין פאל ווען דאס ערד
איז נאס ,אדער צומאל ווען מען מאכט די מקוה
אין אן אלטער געביידע ,און מען וויל נישט גראבן
אונטער דעם געביידע וויבאלד מען האט מורא פארן
יסוד הבנין אד"ג .אין אזא פאל מאכט מען נישט
די קרעידל אין א לאך אריין אין די ערד ,נאר מען
גראבט בלויז אביסל אריין אין די ערד בערך די הייעך
פון א מענטש אויב עס איז מעגליך ,און מען בויעט
דעם צעמענטענעם באקס העכער די ערד .אין א
פאל וואס מען מוז מאכן די מקוה העכערן ערד,
מאכט מען אביסל טיפערע בורות ,און מען פראבירט

בשעת'ן גיסן די בורות

די
אראפצוגראבן
מערסטע וואס שייך
אונטער די ערד ,כדי
אז די חלל פונעם
מקוה זאל זיך אריין
שטעקען ווי מער אין
די בעיסמענט ,כדי
דאס עיקר וואסער
זאל יא זיין אין די
ערד.

בשעת'ן גיסן אלע בורות

במקום וואס איז
בכלל נישט שייך צו גראבן אונטער די ערד ,דאן
מאכט מען א ציגעל וואנט ארום און ארום די בור,
מיט אביסל ריווח צווישן די בור און די פרישע ציגעל
וואנט ,און נאכדעם פילט מען אן מיט זאמד די פלאץ
צווישן די בור הטבילה און די ציגעל וואנט ,אזוי
ארום וועט די זאמד אריינעמען און זיך ,אויב וועט
ארויסרינען עפעס וואסער ,און נישט ערלויבן עס
זאל קענען אוועקרינען און ווערן א חשש פון זוחלין.

די צעמענט פאר די בורות ווערט
געגאסן אויפאמאל
מיר האבן בארירט איינס פון די פראבלעמען וואס
עס קען זיך שאפן ביי א מקוה ,איז דאס פראבלעם
פון "זוחלין" ,דאס הייסט אז די הלכה לויטעט אז פון
די מקוה טאר נישט ארויסרינען קיין וואסער בשעת'ן
טובל'ן .דעריבער מוז מען פארזיכערן בשעת'ן גיסן
די צעמענט אז די גאנצע מקוה זאל ווערן געמאכט
פון איין שטיק ,כדי די מקוה זאל נישט באקומען קיין
שפאלטענס שפעטער ,וואס דאס קען גורם זיין צו א
חשש פון זוחלין.
הגם לפי הלכה איז א "זחילה שאינה ניכרת"  -א
זחילה וואס איז נישט מערקבאר כשר ,פונדעסטוועגן

וואסער פרופן די עצם בור

זענען דא פוסקים וואס זענען יא מחמיר אין פאל
עס טראפט ,איין טראפ נאכן אנדערע אן אויפהער,
אז עס איז שוין יא א פראבלעם ,דעריבער פרובירט
מען צו פארזיכערן אז עס זאל קיינמאל גארנישט
ארויסרינען ,אפילו נישט א זחילה שאינה ניכרת.
עס איז כדאי צו באטאנען אז די פונקטליכע
הלכות פון זחילה איז בעיקר נוגע ביי מי גשמים,
אבער לויט די וואס זענען חושש אויף די היינטיגע
מעיינות צום שיטת מהרי"ט אז עס איז אזוי ווי מי
גשמים ,איז דאך דא לויט דער שיטה די זעלבע חשש
פון זוחלין אויך ביי א מעיין.

די גרויסקייט פונעם בור המקוה
און די וואסער
ווען מען מאכט דעם שיעור פונעם בור המקוה,
פאדערט זיך אכט צו געבן אז די בור זאל זיין גענוג
גרויס און הויך ,אזוי אז ווען מען פילט אן דעם מקוה
מיט וואסער צו די שיעור וואס עס פאדערט זיך עס
זאל זיין א כשר'ע מקוה ,זאל דאס נישט איבעררינען
בשעת מען טובל'ט זיך ,ווייל דעמאלט קען ווערן אן
ערנסטע שאלה פון "זוחלין" ,וויבאלד עס טאר נישט
ארויסרינען קיין וואסער פון בור בשעת די טבילה.
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אין דברי מלכיאל (ח"ב סימן נ"ח) ווערט געברענגט
אז מען זאל אכט געבן אז די מקוה זאל נישט זיין
אנגעפילט צו הויך אבער אויך נישט צו נידריג .עס
זאל נישט זיין צו הויך כדי מען זאל נישט מורא האבן
צו שטיין אין וואסער באקוועם און זיך קענען רואיג
טובל'ן ,פון די צווייטער זייט זאל עס נישט זיין צו
נידריג כדי מען זאל זיך קענען געהעריג טובל'ן אן
דעם וואס מען זאל זיך דארפן שטארק איינבייגן.
דערפאר איז אויך איינגעפירט צו מאכן נידריגע
און ברייטע שטיגן ,צו געבן די מעגליכקייט אז מען
זאל זיך קענען טובל'ן אויף די שטיגן אין פאל די
וואסער איז צו הויך אד"ג.
דער פאפא'ער רב בעל ויחי יוסף זצ"ל שרייבט
להלכה אז מען זאל מאכן צוויי ברייטע שטיגן ,צו
פארזיכערן אז עס איז דא גענוג פלאץ צום טובל'ן,
סיי אין די בור המקוה אליינס ,און ווי אויך אויף די
צוויי שטיגן.

די שיעור וואסער
אינעם מקוה
•ביי א מקוה פון מי גשמים פאדערט זיך ,אז עס זאל
אנטהאלטן "פערציג סאה רעגן וואסער" .
די שיעור פון חז"ל איז אז א מקוה פון מי גשמים
דארף פארמאגן מ' סאה ,ווען מען רעכנט עס לויט
די היינטיגע חשבונות קומט אויס אז עס איז פארהאן
פארשידענע שיטות אין דעם געביט ,לויט ווי עס
קריגן זיך די אחרונים ביי אלע שיעורי התורה לפי
מידות דזמנינו.
לויט דעם שיעור פון הגרא"ח נאה ז"ל קומט דאס
צו א חשבון פון "צוויי הונדערט פינף און פופציג
גאלאן" .אבער למעשה לויט ווי הגאון רבי יונתן
שטייף זצוק"ל פסקנ'ט ,און אזוי דערמאנט אויך
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דער חשב האפוד ,ווי אויך אין דברי יציב פון הגה"ק
מקלוזענבורג זצ"ל איז דער שיעור "טויזענט ליטער",
וואס דאס איז לויט אונזער מאס "צוויי הונדערט פינף
און זעכציג גאלאן" ,און הגר"י שטייף זצ"ל פירט אויס
להלכה אז דער שיעור איז ספעציעל אויסגערעכנט
זיך צו קענען פארזיכערן פון יעדן ספק.
עס איז כדאי אראפצוברענגען א לשון פון תשב"ץ
איבער דעם ענין פון זיכער מאכן אז די מקוה האט
די פולסטע מאס שיעורים .דער תשב"ץ שרייבט (ח"א
סימן ג' אות ל"ג) וזה לשונו :מי שהוא בעל נפש ירבה
בשיעורים לצאת ידי כל ספק וכן נוהגין בכל מקומות
לעשותו גדול מהשיעור כפלים וכפלי כפלים.

וויאזוי לאזט מען אריין דאס רעגן
וואסער צו די בורות
דאס אריינברעגן מי גשמים אינעם בור פאר די
רעגן וואסער איז פארוויקלט מיט פיל שוועריגקייטן,
דערפאר פאדערט זיך א שטרענגע השגחה מיט גרויס
ממחיות ,צו פארזיכערן אז די וואסער זאל נישט
ווערן קיין "שאובין" אויפן וועג אריין צום בור דורך
א כלי המקבל טומאה.
דעריבער ווען מען וויל אריינברענגן רעגן
וואסער ,צו אין די בורות נעבן די בור הטבילה (בור
השקה אדער בור זריעה) אדער אינעם "אוצר מי גשמים"
ווי מען האלט גרייט פיל מיט מי גשמים לעת הצורך,
שטעלט מען אהער העכער דעם מקוה געביידע א
ברייטע דאך .און דער גאנצער דאך ווערט געגאסן
פון "ריינעם צעמענט אויפאמאל" כדי עס זאל זיין
גלאט אן קיין שום גריבלעך .ווי אויך מאכט מען
זיכער אז דער חלק דאך ווערט נישט באנוצט פאר
קיין שום אנדערע צוועק ווי עיר קאנדישאן סיסטעם
וואס האט פייפס מיט לעכער אד"ג ,וואס דאס קען
פאראורזאכן פארשידענע פראבלעמען מיט גריבלעך

מען פארדעקט אלע אייזען אויפן דאך

אין פאל עס איז נישט שייך צו גיסן מיט צעמענט,
אדער לעכער ,וואס קענען מאכן די וואסער שאובין,
אלע אייזערנע באשטאנדטיילן ווערן פארדעקט מיט דאן ניצט מען יא א פייפ פון פלעסטיק וואס איז
א צודעק געמאכט פון דברים
אויך נישט מקבל טומאה ,נאר
שאין מקבלים טומאה.
כדי אהערצושטעלן די צינור
אריינצוברענגען די וואסער
אינעם דאך אדער ביים
אויף דעם אופן ,מוז מען
עק פון די דאך ,געוואונדן
וואספארא סארט דאך דאס
אריין לייגן מיט א ספעציעלע
איז ,געפינט זיך א לאך
מומחיות גראדע פייפס איינס
וואס די לאך פירט אראפ
אין אנדערע ,אויף א אופן עס
דאס וואסער צום "אוצר מי
זאל ח"ו נישט ווערן שאובין.
גשמים" אדער צו די בורות
אבער בכל אופן שהיא קען
אינעם בנין המקוה.
מען זיך נישט באניצן מיט
לכתחילה כדי נישט צו
כלים פון אייזן,
פלעסטיק פייפס אויפן דאך פאר די מי גשמים
דארפן נוצן קיין פלאסטיק
פייפס ,וואס זענען בעצם פאר
זיך כלים ,און קענען מאכן
פראבלעמען פון שאובין,
זענען פארהאן אזעלכע
נאכדעם וואס מען האט
וועלכע גיסן איין לאנגע פייפ
שוין בס"ד געגאסן די בורות,
אויף די לענג פונעם דאך ביז
גרייט מען זיך עס אנצופילן
צום אוצר ,די פייפ ווערט
בס"ד מיט די מהודר'דיגסטע
געמאכט פון ריינעם צעמענט,
אופן וואס עס איז שייך ווי
וואס איז לכולי עלמא זיכער
פאלגאנד.
נישט מקבל טומאה.
די צינורת מי גשמים אן קיין עלבא אין גלענדעיל וויסקאנסין

מען טרוקענט אויס
דעם בור
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לאמיר צוערשט גיין צום "בור" ווי מען וועט
אריינלאזן די "פערציג סאה מי גשמים" אא"וו .אט דער
בור מוז זיין הונדערט פראצענט טרוקן איידער מען
לאזט אריין די רעגן וואסער ,ווייל לויט די הלכה אויב
עס איז דא אין בור דריי לוגין "מים שאובין" ,פסל'ט
דאס שוין די איבריגע כשר'ע
וואסער וואס קומט צוגיין,
וויל געווענטליך קומט נישט
קיין פערציג סאה אויפאמאל,
ממילא יעדעס ביסל וואסער
ווערט פארוואנדעלט אין
"מים שאובין" ,בפרט אז מיר
זענען מחמיר לכתחילה עס
זאל נישט זיין אפילו בלויז א
טראפ שאובין וואסער.
דערפאר פעלט זיך אויס
א באזונדערע עינא פקיחא
צו גאראנטירן אז די בור
איז טאקע געווארן גענצליך
אפגעטרוקנט ,און פאר דעם
צוועק קומט אראפ דער רב
המכשיר אליינס אדער איינע
פון זיינע משגיחים א מומחה
אויף מקואות ,און קוקט
גיט איבער דעם בור צו זען
אויב עס איז טאקע הונדערט
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פראצענט טרוקן ,דערנאך פארזיגלט ער די בורות
ווי אויך פארשפארט ער די צימער פון די בורות,
אז קיינער זאל נישט אריינגיין און עס זאל גארנישט
צוקומען אהין ביז די בורות פילן זיך אן מיט מי
גשמים.

ביים מקוה אין מאלדען מעסעטשוסעס :הרה"ג ר' ירמי' כ"ץ
שליט"א רב המכשיר באקוקט די בור המקוה און פארזיכערט
אז עס זאל זיין הונדערט פראצענט טרוקן

הרה''ג ר' נחמן האראוויטץ שליט'א ביים באקוקען די פייפס
פאר די מי גשמים אין איארארא קאלאראדא

הרה'ג ר' שלמה אברהם פאלמאן שליט''א ביים באקוקען די
פייפס פאר די מי גשמים אין נארקראס דזארדזיע.

הרה''ג ר' נחמן האראוויטץ שליט'א ביים באקוקען די בורות מי
גשמים אין איארארא קאלאראדא.

ערשט נאכדעם וואס עס
איז באשטעטיגט אז די בור איז
גענצליך טריקן ווערן אויפגעמאכט
די עפענונג פון די צינורות (פייפס)
אויפן דאך פון די געביידע ,וואס
ערמעגליכט די רעגן וואסער
אריינצקומען אינעם בור.
די ספעציעלע טעיפ וואס דערקענט זיך אויב מען האט עס אראפגענומען

מען פארזיגעלט די בורות אין די טירן

דערנאך ווערט די וואסער
ארייגעלאזט אויף אזא צוגאנג אז
עס לויפט אויף א שטח פון דריי
טפחים אויף גלאטע צעמענט ,און
אזוי קומט דאס אריין אינעם מקוה
דורך אן "המשכה" ,וואס דאס
מאכט די וואסער כשר על פי תורה
אפי' עס איז שאובים,
אצינד נאכדעם וואס די בור איז
טריקן ,די דאך איז פולשטענדיג
גרייט אריבערצופירן די מי גשמים
אריין צו די בורות ,ווענדן זיך די
ארטיגע אידן מיט א הארציגע
געבעט צום בוכ"ע ער זאל זיי
באשערן מיט א גוטע רעגן אז'ש
די בורות זאלן זיך אנפילן מלא על
גדותיו.

די וואסער קימט אריין אין די בורות בהמשכה
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להשקות צמאי חסדיך

בור השקה
כדי צו פארשטיין דעם ענין פון 'השקה' ,וועלן
מיר מקדים זיין:
אמאליגע צייטן פלעגט די טבילה זיין אין א בור
וואס איז געווען פון בלויזע "מי גשמים" ,און מ'האט
זיך גע'טובל'ט אין די פארזאמעלטע רעגן וואסער.
דאס האט געהאט א מעלה ,וויבאלד יעדער האט
געקענט מאכן אזא מקוה .אבער גלייכצייטיג האט
דאס אויך פאראורזאכט פארשידענע פראבלעמען,
וויבאלד די רעגן וואסער האבן געדארפט פארבלייבן
אויף א גאנץ יאר ביז צום קומענדיגן רעגן ,און
אז מען האט זיך כסדר באנוצט דערמיט איז דאס
געווארן שמוציג און באקומען נישט א גוטן ריח.
אין חז"ל (שבת יד ).געפינען מיר שוין דערמאנט
דעם פראבלעם ,און עס ווערט דערציילט אין די
גמרא ,אז נאכן טובל'ן פלעגט מען זיך ארומוואשן
מיט 'מים שאובין' כדי זיך צו רייניגן פון די טבילה
וואסער וואס האט געמאכט שמוציג ,דאס האט
געברענגט א טעות אז מ'האט געמיינט אז די מים
שאובין איז מטהר ,האבן חז"ל געמאכט א גזירה אז
דאס איז אסור פאר טבילה.
אין די פלעצער וואו עס האבן זיך געפינען
קוועלער ,האט מען געמאכט מקוואות פון מעיינות
וואס האט פארמיטן דעם פראבלעם ,ווייל די
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קוועלער טוישן זיך כסדר מיט פרישע שפרודל'דיגע
קוואל וואסער .אבער אין די מקומות וואו עס זענען
נישט געווען קיין קוועלער ,און מ'האט גענוצט
מקוואות פון מי גשמים ,האט מען געמוזט טרעפן א
עצה דערצו.
די עצה דערצו איז "בור השקה"! וואס איז דאס
השקה? רש"י זאגט דער לשון "מנשקין המים" אז די
וואסערן קומען זיך צוזאם ,דאס באדייט אז די מקוה
זעלבסט  -וואס דערין האט מען זיך גע'טובל'ט -
האט מען נישט אנגעפילט מיט קיין רעגן וואסער
נאר מיט פשוט'ע וואסער( ,אגב ,היינט דורך די
קראנען איז דאס גרינג צו טוהן ,אבער אמאל איז
דאס געווען פארבינדן מיט א שווערע יגיעה ,כאטש
מען האט נישט געדארפט ווארטן אויפן רעגן ,נאר
יעדע שטאט האט געהאט א קוואל נעבן זיך ,פון
ווי צו נעמען אייביג ,דאך איז דאס געווען זייער
שווער ,ווייל מען האט געדארפט אנפילן אמפערס
מיט וואסער פונעם ברונעם ,און אזוי אריבערפירן צו
די מקוה ,פארשטייט זיך אז דערווייל איז דאס פסול
זיך צו טובל'ן דערין.
דערפאר האט מען געבויעט אינדערזייט פון די
בור הטבילה נאך א בור ווי פריער דערמאנט ,אט
דער בור ווערט אנגערופן "בור השקה" וואס דארט

איז פארזאמעלט פערציג
סאה "מי גשמים" ,און עס
איז כשר פאר זיך אליין צו
דינען אלס א בור המקוה
זיך צו טובל'ען דערין.

קובע געווען דעם שיעור,
לויט עטליכע ראשונים
איז דאס אן "הלכה למשה
מסיני" און לויט אנדערע
איז דאס בלויז א דרבנן.

דער שיעור וואס חז"ל
אינעם וואנט צווישן
שרייבן אויף שפופרת
דעם "בור מי גשמים" מיט
הנוד איז צוויי פינגער'ס,
די מקוה פון די שאובין
דער מנחת יצחק ברענגט
וואסער ,ווערט געמאכט
(חלק ה' תשו' כ"ג) בשם
א לאך ,וואס האט א
הגה"ק מסאטמאר זי"ע
מען מאכט א לאך פאר די השקה
באזונדערן שיעור ווי גרויס
אז בשיעורי זמנינו קומט
דער לאך דארף זיין ,דאס
ווערט אגערופען אין חז"ל "נקב כשפופרת הנוד" .עס אויס צו דריי אינטשעס ,און דער פאפא'ער רב
און ווען מען וויל מאכן די בור הטבילה כשר זיך צו זצ"ל ברענגט אין ויחי יוסף אז דער שיעור איז פינף
סענטעמעטער.
טובל'ן דערינען ,טוט מען עפענן דעם לאך צווישן
איין בור אינעם צווייטן ,אזוי ווערן די צוויי וואסערן
עס איז פארהאן א שיטה אז דער גאנצע שיעור פון
באהאפטן אזוי ווי אן "השקה" מלשון נשיקה ,און ווען "שפופרת הנוד" איז נאר געזאגט געווארן אויב עס
די וואסער פונעם בור הטבילה רירט אן די וואסער איז נישט קיין גאנצע שיעור מקוה אין איין בור ,נאר
אינעם בור השקה ,ווערט דאס פאררעכנט ווי א עס איז דא צוואנציג סאה אין איין בור און צוואנציג
'חיבור' ,און עס ווערט פאררעכנט ווי איינס ,און סאה אינעם אנדערן בור ,כדי דאס זאל ווערן איינס
דורך דעם ווערן אויך די מקוה שאובין וואסער כשר מוז זיין א שיעור פון "שפופרת הנוד" ,אבער פאר
לטבילה ,דורכדעם וואס די וואסער וואס געפינט זיך השקה איז גענוג אפילו א קלענערע שיעור פון דעם,
יעצט אין די מקוה באקומט א דין פון מי גשמים,
למעשה מאכט מען א לאך שפופרת הנוד.
דעריבער איז מער נישט דא די פראבלעם פון
שמוציגע וואסער ,ווייל אין די גשמים טובל'ט מען
זיך נישט ,און די מקוה וואסער קען כסדר געטוישט
ווערן און זיין פריש און זויבער ,און דערנאך נאכאמאל
גע'כשר'ט מיט די השקה פון די בור דערנעבן.
עס איז דא א מחלוקת הראשונים ,אויב די "השקה"
דארף צו זיין במשך די גאנצע צייט וואס מען טובל'ט
זיך ,אדער איימאל מען מאכט א "השקה" איז עס
שוין גענוג פאר די גאנצע צייט ווילאנג די זעלבע
וואסער איז אין בור ,און אפילו דער השקה לאך
עס איז דא א מחלוקת הראשונים ווער עס האט ווערט פארמאכט בלייבט אויף די וואסער א דין פון

שיעור ההשקה  -השקה תמידית
אדער השקה לרגע

שיעור פונעם לאך ־
כשפופרת הנוד
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מי גשמים ,אזוי פסק'נט די ראש בתשובותיו
ס"ב) ,אז די מקוה ווערט כשר אפילו מיט אן השקה
לרגע ,און אזוי שרייבט די מחבר (סימן ר"א סצ"א) און די
חת"ס אין די תשובות (סימן רי"ב) שרייבט אז עס איז
כשר אזוי אפילו לכתחילה,
(כלל ל"א

די שיטת הר"ש אין מסכת מקוואות
איז נישט אזוי ,און אזוי אויך רבינו ירוחם זיי האלטן
אז עס דארף זיין אן השקה במשך די גאנצע צייט
וואס מען טויבל'ט זיך און אזא סארט מקוה ,דער
ש"ך צייכנט אן מען זאל להלכה מחמיר זיין ווי רבינו
ירוחם ,אז עס זאל יא זיין אפן דער גאנצער צייט
וואס מען טובל'ט זיך מיט אן "השקה תמידית" ,און
אזוי פסקנ'ן אסאך אחרונים( .מהרש"ג ח"ג סרמ"ט בית

(פ"ח משנה א')

אפרים סנ"ג)

דער מחלוקת גיייט אריין אין די עצם שאלה וואס
די השקה טוט אויף ,צי די השקה "כשר'ט" די מים
שאובין וואס ליגט אינעם בור ,און די אמאליגע מים
שאובין אליינס באקומט א דין פון "מי גשמים" ,לויט
דעם איז גענוג אז מען מאכט "השקה" איינמאל און
דערנאך קען מען צוריק פארמאכן דעם לאך ,אדער
איז דער הסבר פון השקה אז "עס ווערט ווי איינס"
מיט די אנדערע וואסער אזוי ווי די בחינה פון "כל
המחובר לטהור טהור" ,דעמאלט פארלאנגט זיך יא
אז דער לאך זאל זיין אפען במשך די גאנצע צייט,
און נאר אזוי זענען די מים שאובין מחובר ,אויך כשר
זיך צו טובל'ען דערין.

"נתן סאה ונטל סאה" ביי "בור
השקה" פון מי גשמים
למעשה ,כאטש דער מקוה ווערט קלאר כשר
דורכ'ן בור השקה ,בכל אופן שהוא ,צו דורך אן
איינמאליגע השקה אדער דורך אן השקה תמידית,
זענען אבער פארהאן פארשידענע פרטים וואס

בכק

ח"ב ⋅ המקוה ובנינה

ווערן גערעדט אין די פוסקים איבער די הלכות
פון "השקה" ,געוויסע דינים וואס קענען מאכן
פראבלעמען און חששות ,אפילו נאכדעם וואס די
מקוה איז שוין געווארן כשר דורך אן השקה.
איין נקודה וואס ווערט א פראבלעם דורך
"השקה" ווערט אנגערופן "נתן סאה ונטל סאה".
דאס איז א דין אין מסכת מקוואות (פ"ז מ"ב) וואס
זאגט" :מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות ,נתן
סאה ונטל סאה כשר" ,דאס מיינט אז א מקוה וואס
פארמאגט פונקטליך פערציג סאה ,און איינער האט
אריינגעלייגט איין סאה שאובין וואסער און דערנאך
ארויסגענומען א סאה כשר'ע מקוה וואסער ,אפילו
עס איז בעל כרחך אויך ארויסגעגאנגן אביסל רעגן
וואסער שטערט עס נישט די כשרות המקוה ,און
די מקוה איז נאכאלץ כשר ,אבער די גמרא אין מס'
יבמות (דף פ"ב ):זאגט אז דאס איז נאר ווען איז עס
פארטוישט געווארן ביז רוב וואסער פון די מקוה,
אויב אבער איז ארויסגענומען געווארן אזוי פיל
וואסער אויף א חשבון אז די גאנצע וואסער איז שוין
פארטוישט געווארן ,ווערט יא די מקוה פסול.
רש"י האלט אז דער דין אויב עס איז פארטוישט
געווארן די גאנצע וואסער איז פסול ,איז נאר געזאגט
געווארן ביי מי פירות ,וואס איז בכלל נישט כשר
פאר א מקוה .אבער ביי מים שאובין ,אפילו אויב
עס איז פארטוישט געווארן די גאנצע וואסער ווערט
דאס נישט קיין פראבלעם ,דער ראב"ד אין בעלי
הנפש (פ"א הל' ח') האלט אבער אז דער דין איז געזאגט
געווארן אפילו ביי וואסער ,אין פאל דאס גאנצע
וואסער ווערט פארטוישט ווערט עס פסול.
אצינד לויט דעם שיטת הראב"ד ווערט א
פראבלעם ביים בור השקה במשך הזמן ,ווייל דאס
וואסער וואס ליגט אינעם בור הטבילה איז דאך מים
שאובין וואס ווערט כשר נאר דורך די "השקה" ,און
הגם מיר האלטן אז בשעת די לאך איז אפן טוישט

זיך נישט סתם אזוי דאס וואסער ,פונדעסטוועגן,
בשעת מען טובל'ט זיך אין מקוה ווערט דאך די
וואסער העכער ,און עס גייט אריבער גע'כשר'טע
מים שאובין וואסער פונעם בור הטבילה צום בור
ההשקה ,אזוי ווי עס איז די טבע פון וואסער אין
פאל איין זייט וואסער איז נידריגער ,דער זעלבע זאך
פארקערט ,ווען דער מענטש גייט ארויס און דאס
וואסער אינעם בור הטבילה ווערט צוריק נידריגער,
קומט צוריק אריין וואסער פונעם בור ההשקה צום
בור הטבילה ,קומט אויס אז ביז במשך הזמן ווערט
צוביסלעך פארטוישט דאס גאנצע מי גשמים פונעם
בור השקה מיט די וואסער פונעם בור הטבילה.

צו דעם פראבלעם אין שו"ת דברי יואל (סימן ע"ט):
"כל מקוה של מי גשמים שנעשה על ידי השקה
נעשה בימים קצרים נתן סאה ונטל סאה ,כי בכל עת
שנכנס לשם אדם הטובל נגבהו המים ,וכשהם גבוהים
יותר בבור הטבילה מבור השקה זבים המים שאובין
של בור הטבילה לתוך מי הגשמים על ידי נקב של
השקה ,כי כן טבע המים שזבים זה לזה אם אינם
שוים ,ושוב כשהולך משם האדם הטובל נעשו המים
נמוכים מהבור השני ,וחוזר וזב מבור הגשמים אל
בור הטבילה ונתחלף קצת מים ,וכן הוא בכל טבילה
וטבילה נתחלף קצת מים ,עד שבימים קצרים יוכל
להצטרף החילוק עד רובו שפסול".

עס איז אינטערסאנט מעתיק צו זיין לשון קדשו
פון הגה"ק מסאטמאר זי"ע ,ווי דער רבי באציהט זיך

בור "דברי חיים"
צוליב אט דעם פראבלעם איז מתוקן
געווארן דער "בור דברי חיים" ,וואס איז
דאס בור דברי חיים און ווי אזוי שטעלט
מען דאס אהער?
עס איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי
מען קען אלץ מתקן זיין דעם בור דברי
חיים ,מיר וועלן דאס אראפברענגען לויט
וויאזוי עס ווערט מבואר אין שו"ת דברי
יואל און אזוי אויך אין "ויחי יוסף" און
נאך אנדערע.

אויפן בילד ווערט געזען דער גרויסער בור וואס דאס איז דער בור טבילה ,און דערנעבען די בור השקה מיטן
אנדערן בור וואס דאס איז דער "בור דברי חיים" וועלכע איז באהאפטן צו ערשטן בור השקה

דער הייליגער צאנזער רב זי"ע אין
שו"ת דברי חיים (חו"מ סי' ל"ז) שרייבט אן
עצה ,אז מען זאל מחבר זיין די מקוה צו אן
אנדערער בור וואס האט אין זיך פערציג
סאה מי גשמים ,און ווען מען זעהט אז
עס שאפט זיך סיי וועלכן פראבלעם אין
די מקוה ,זאל מען מאכן א השקה פאר א
מינוט צום אנדערן בור ,און אזוי ווערט
דער בור גשמים גע'כשר'ט ווי געהעריג,
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דער דברי חיים ענדיגט צו בלשון קדשו" :והגם שיש
פוסקים דצריך להיות החיבור תמיד כמבואר בשו"ע,
(ווי פריער דערמאנט די רבינו ירוחם אז מען זאל מאכן א "השקה

תמידית") יש לסמוך להקל ,ובכל פעם יכשירו".
דער דברי חיים באציהט זיך אויף דעם דין אין
שו"ע (יו"ד סי' ר"א סע' נ"ב) "ולאחר שנתערב הפסול
עם הכשר אפילו רגע ,נשאר לעולם בהכשרו אפילו
נסתם הנקב אחר כך" ,דאס מיינט אז נאכדעם וואס
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י
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מ'האט באהאפטן די צוויי וואסערן דורך השקה
א.ד.ג .אפילו נאר אויף א רגע בלייבט דאס אלעמאל
כשר ,אמת אז דער ש"ך (ס"ק קי"ב) שרייבט טאקע אז
מ'זאל מחמיר זיין צו די שיטה פון רבינו ירוחם אז עס
זאל זיין באהאפטן די גאנצע צייט ,אבער דער דברי
חיים נעמט אן ,אז אויב וויל מען חושש זיין אויף די
שיטת הראב"ד אז ביי וואסער איז אויך א פראבלעם
פון "נתן סאה ונטל סאה" ,העלפט די עצה אז מען
זאל מאכן אן השקה נאר אויף א רגע ,ממילא ווערט
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גב
י בור

א כללית'דיגער בילד פון א מקוה וועלכע אנטהאלט דעם ערשטן בור א "בור על גבי בור" מערקט די ווענטל וואס שטעקט זיך ארויס,
דעם בור דברי חיים דערנעבן ,און דעם בור מתחת פון מוהרש"ב אינעם מקוה.
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פארמיטן דער פראבלעם פון "נתן סאה ונטל סאה",
עיי"ש.
אזא מקוה ווערט אין די הלכה־וועלט אנגערופן
מיטן נאמען "דעם דברי חיים'ס בור" ,וואס באדייט
אז לויט ווי מיר מאכן היינט די מקוה א "בור טבילה"
וואס האט פשוט'ע וואסער ,און דערנעבן מאכט מען
דעם געהעריגן בור השקה ,וואס פון דעם מאכט מען
טעגליך דעם השקה צו די מקוה ,און דאס בלייבט
אפן צום "בור טבילה" ,אצינד מאכט מען לויט דעם
דברי חיים נאך א באזונדערע "בור השקה" וואס
בלייבט פארמאכט ,און פון דעם מאכט מען נאר א
"השקה לרגע" צו די בור גשמים וואס איז אפען צו
די בור הטבילה ,ד.ה .אז מען עפענט דעם שטאפער
אויף א מינוט צו מחבר זיין די צוויי בורות יוצא צו
זיין דעם שיטה פון הייליגן דברי חיים זי"ע.
מיטן אויפטו פונעם דברי חיים פארמיידט מען
די הלכה'דיגע פראבלעמען אויף דעם חשש פון "נתן
סאה ונטל סאה" אינעם "בור השקה" ,וויבאלד מען
מאכט א "השקה לרגע" צום "בור דברי חיים" מזמן
לזמן ,ווען מען איז חושש אז עס איז שוין געווארן
צופיל "נתן סאה ונטל סאה" פון די בור הטבילה ,און
כדי יוצא צו זיין די שיטת רבינו ירוחם אז מען דארף
מחמיר זיין עס זאל זיין א "השקה תמידית" ,נוצט
דער ערשטער "בור השקה" צו די בור הטבילה וואס

צו דעם איז דא א "השקה תמידית".

שיטה פון מוהרש״ב מליובאוויטש
זצ"ל און אמרי יושר :בור על גבי
בור ־ בור מתחת
מכח דער שאלה פון "נתן סאה ונטל סאה" ,און
נאך אנדערע הלכה'דיגע פראבלעמען וואס איז
פארבינדן מיטן "בור השקה" ,האט הגה"ק מהרש"ב
מליובאוויטש זי"ע ערפינדן א נייע המצאה אין בויען
א מהודר'דיגע מקוה ,דער אופטי' ווערט גערופען
"בור על גבי בור" ,אט דער המצאה ווערט אויך
געברענגט אין "אמרי יושר" פון הגאון הגדול רבי
מאיר אריק זצ"ל ,די עצה בשם די מהרש"ב זצ''ל
ווערט אראפגעברענגט דורך זיינס א תלמיד הרה"ג
ר' יעקב לאנדא זצ"ל אבדק"ק בני ברק זצ"ל די
פאטער פונעם הייטיגן בני ברק'ער רב הרב לאנדא
שליט"א ,וואס ער שרייבט אז רצון קדשו פון אדמו"ר
המהרש"ב זצ''ל איז געווען אז זאל מאכן א מקוה
על גב מקוה ,עס איז געדריקט אין שוע''ה מהדורת
קה''ת סוף חלק יו''ד.
דאס גייט צו אזוי :ווען מען גיסט דעם גרויסען בור
הטבילה מאכט מען ביי איין פלאץ נאכמער א טיפערע

ביים אראפלאזן א פרעים פון בורות אין א קרעדל ,מערקט פון אונטן דעם "בור מתחת – מוהרש"ב"

אנגעצייכענט די בורות אין גלענברוק ,אילינוי
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לאך ,גענוג א גרויסע טיפקייט וואס עס זאל קענען
האלטן א שיעור פון מ' סאה בריווח ,און דערנאך
דעקט מען דאס איבער אזוי אז די גאנצע פאדלאגע
פון די מקוה זאל זיין די זעלבע גראד איבעראל ,אזוי
אז עס קומט אויס אז ביי איין פלאץ איז דא אונטער
די מקוה נאך א בור מיט די שיעור פון א כשר'ע
מקוה ,דער אונטערשטער חלק נוצט מען פארן "בור
ההשקה" ,און דער געהעריגע בור וואס איז העכער פון
דעם איז די "בור הטבילה" וואס ווערט אנגעפולט מיט
מים שאובין ,צווישן די צוויי בורות איז דא א קליינע
לאך (גרויס ווי א טפח ,וואס איז מחבר די צוויי בורות ,און
עס מאכט די מקוה פון אויבן פאר א כשר'ע מקוה זיך
צו טובל'ן דערין ,דאס איז באמת אויפן זעלבען מהלך

ווי א געהעריגע
בור השקה ,נאר
עס
אנשטאט
זאל זיין "פון די
זייט" ,עס איז
באהאפטן פון
אונטן צו אויבן,
די טרעפ אין מקוה געבויעט העכערן "בור מתחת"
בלשון הפוסקים
ווערט דאס גערופן "בור מתחת" ד.ה .דער בור
אונטערן מקוה.
די בור מתחת ווערט געווענליך געמאכט אינטער

ארגינעלע מקוה

פון הרה"ק המהרש"ב זצ"ל

וואס איז געבויעט בפקודתו דורך הגאון
ר' יעקב לאנדא זצ"ל אב"ד בני ברק

בור מ
תחת
(מהר
ש
"
ב
)
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אין יאר תשנ"ח האבן חסידי
חב"ד אפגעקויפט די הויף מיט
די הויז פון הרה"ק המהרש"ב
זצ"ל און מען האט געפינען
דארט די מקוה אנגעפילט
מיט זאמד ,ווען מען האט
אויסגעליידיגט די זאמד האט
מען צום באוואונדערן געזען א
פראכטפולע מקוה ,ספעציעל
לויט יענע אומשטענדען ,נאך
מער אינטערסאנט איז געעוען
אז ווען מען האט געפענט די בור
מתחת אונטער די בור טבילה,
האט מען עס נאך געטראפן
אנגעפילט מיט וואסער ,וואס איז
באמת א פלא ,נאכדעם וואס עס
איז שוין דורך אזא לאנגע צייט
וואס דאס איז נישט געוועו אין
באניץ.

די טרעפ פון די מקוה ,וואס דאס פארמיידט
פארשידנע פראבלעמען ,ווי צ.ב.ש .אז בשעת מען
טובל'ט זיך זאל מען נישט צודעקן די לאך פון די
השקה ,נאר עס זאל כסדר זיין אן השקה אויף אן
אויסגעהאלטנע אופן ,ווי אויך וויבאלד דאס איז
אינטער די טרעפ קען דאס בלייבן אפען מיט אן
השקה תמידית ,און עס איז אויסגעהאלטן אויך לויט
די שיטת רבינו ירוחם ,ווי אויך דארף מען נישט מורא
האבן מען אז מען וועט פארגעסן צו עפענען די נקב
ההשקה.
נאך א מעלה איז אז דאס וואסער ווערט
נישט העכער און נידריגער ביים השקה לאך ,ווי
ווען די השקה זאל זיין זייט ביי זייט ,אזוי אז די
וואסער פונעם בור הטבילה פארמישט זיך נישט
מיט די וואסער פונעם בור ההשקה ,ווייל די טבע
פון וואסער איז ווען עס טרעפט זיך צוזאם צוויי
וואסערן ביי א קליינע עפענונג ,און עס איז די א
קאנטראסט אין די צוויי וואסערן ,דאס הייסט זיי
זענען נישט די זעלבע טעמפוראטער ,נאר איינס איז
הייס אין איינס איז קאלט ,דאן טיהן זיך די צוויי
וואסערן נישט צוזאמישן ,נאר יעדער בלייבט אויף
זיין פלאץ ,ממילא ווען מען מאכט די קאלטע בור
ההשקה מיט מי גשמים אינטער די הייסע מקוה וועט
אויסקומען אז די צוויי וואסערן וועלן זיך קיינמאל
נישט אויסמישן ,און מען דארף שוין נישט חושש זיין
אויף "נתן סאה ונטל סאה" ,אזוי ווי עס שרייבט זיין
תלמיד דעם דעת קדשו פונעם מהרש"ב,
נאך ווערט פארמיטן ,די חשש אז מען וועט
פארגעסן צו עפענען דעם נקב ההשקה ,און מען
פארדינט אויך די חומרא פון רבינו ירוחם ,וויבאלד
דאס בלייבט אפען במשך די גאנצע צייט( .און אויפן
חשש טאמער איינער וועט דאך טרעטן אויפן לאך ,און וועט פארמאכן
די השקה ,איז דא אן עצה צו מאכן נאך א לאך ,וואס אזוי ארום וועט
שטענדיג זיין א השקה ,אפילו און פאל איינער וועט טרעטן אויף איינס

וועט די אנדערע בלייבן אפן).

די עצה פון מהרש"ב זי"ע איז אסאך
ארומגעשמועסט אין די גדולי הפוסקים די הלכה'דיגע
פרטים וואס זענען פארבונדן דערמיט ,און פונקטליך
וויאזוי דאס זאל געמאכט ווערן.
הגאון הנ"ל צייכענט אן אז איינע פון די תקנות
וואס הרה"ק המהרש"ב זצ"ל האט אים געהייסן איז
געווען אז מען זאל מאכן אן אוצר פון מי גשמים ,אז
אפילו מיט די הידור פון בור מתחת ,זאל מען נאך
אלץ קענען טוישן די מי גשמים מזמן לזמן.

די חששות אויף "בור על גבי בור"
אינעם מקוה
אין שו"ת מנחת יצחק ווערט עטליכע מאל
דערמאנט פון הגה"ק מסאטמאר זי"ע חששות אויף
דעם "בור על גבי בור" מחמת כמה טעמים .דער
מנחת יצחק ברענגט וואס ער האט געהערט פון
הגה"ק מסאטמאר זצ"ל פערזענליך ,אז איין חשש איז
צוליב דעם וואס מ'טובל'ט זיך אינעם בור פון אויבן,
שאקעלט זיך דאס וואסער סיי אויבן און סיי אונטן,
און דאס וועט ווידער גורם זיין אז די וואסערן זאלן
זיך ארוממישן כאטש ווען עס איז רואיג מישט זיך
דאס נישט אויס ,און מיר קומען ווידער צוריק צום
פראבלעם פון "נתן סאה ונטל סאה".
אויך האט הגה"ק מסאטמאר זי"ע חושש געווען,
אז במשך די צייט וועט די אונטערשטער בור ווערן
אנגעפולט מיט "רפש וטיט" ,און עס וועט נישט
בלייבן דארט קיין גאנצע פערציג סאה מי גשמים,
און עס איז זייער שווער דאס בודק צו זיין צו יעדע
צייט ,ווי אויך איז דא א חשש אז אפשר וועט אמאל
די אויבערשטע מקוה נישט זיין געהייצט געהעריג,
און אויב די גאנצע אויפטו פארוואס עס מישט זיך
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נישט אויס ,איז נאר ווייל עס איז דא א קאנטראסט
צווישן הייס פון אויבן אין קאלט פון אינטן ,וואס
דאס האלט צוריק די וואסער פון זיך אויסמישן ,דאן
דארף מען חושש זיין אז צומאל ווען עס וועט נישט
זיין דעהעריג געהייצט וועט זיך די וואסערן תיכף
ארום מישן ,און עס איז ווייטער דא די פראבלעם פון
"נתן סאה ונטל סאה" ,ספעיציעל היינטיגע צייטען
אז מען פילט אן די בור טבילה מיט קאלט וואסער
נאר מען הייצט עס אן אין דער בור.
הגה"ק מקלוזענבורג זצ"ל בשו"ת דברי יציב האט
חושש געווען אז לויט די באקאנטע שיטה פונעם
הייליגן דברי חיים זי"ע (שו"ת יו"ד סי' פ"ח) בנוגע
"קטפרס" ,וואס טוט אויף אז וואסער וואס ליגט אויף
א שיפע פלאץ הייסט "זוחלים" ,און ביי דעם איז
אויך דא דער כלל פון חז"ל (טהרות פ"ח משנה ט) אז
"קטפרס [א שיפע מקוה] אינה חיבור לא לטומאה
ולא לטהרה'" ,במילא איז א מקוה פון "בור על גבי
בור" אינגאנצן פסול לויטן דברי חיים ,אין שו"ת
דברי יואל (סי' פ') איז הגה"ק מסאטמאר זצ"ל חולק
אויף די טענה ,וויבאלד די בורות איז גאר נאנט איינס
צום צווייטן און בלויז די קרקע המקוה איז מפסיק
צווישן זיי ,הייסט דאס נישט קטפרס ,און דאס איז
נישט קיין פראבלעם אפילו לויטן דברי חיים.

די תקנה "בור על גבי בור" פון די זייט,
מיט "השקה" צום בור העליון
בעת דער סאטמארער רבי זי"ע האט עוסק געווען
מיטן בויען זיין מקוה טהרה אין וויליאמסבורג ,האט
ער אסאך פארברענגט בעצה אחת מיט הגאון הצדיק
חכימא דיהודאי רבי מיכאל בער ווייסמאנדל זצוק"ל
מייסד וראש ישיבת נייטרא ,זיי האבן מטכס עצה
געווען ווי אזוי מען קען אהערשטעלן א מקוה מיט
אלע הידורים ,און מונע זיין אלע חששות וואס
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קענען זיך מאכן ,דערביי האט רבי מיכאל בער זצ"ל
אויפגעברענגט א געוואלדיגע המצאה ,אז מען זאל
טאקע יא נוצן דעם געדאנק פון "בור על גבי בור"
אבער אויף אן אנדערע אופן ,מען זאל מאכן אז דער
"בור על גבי בור" זאל נישט ווערן געמאכט אונטער
די מקוה זעלבסט ווי מען טובל'ען זיך דערין ,נאר מען
זאל מאכן דעם "בור על גבי בור" ,אונטער די בור מי
גשמים וואס מען ניצט פאר די השקה ,וואס אזוי איז
נישטא בכלל די פריער דערמאנטע פראבלעמען ווי
אויך פארדינט מען עטליכע מעלות והידורים.
דאס גייט צו אזוי :מען בויעט א גרויסן בור וואס
אנטהאלט צוויי שיעורי מקוה (אכציג סאה) ,און מען
פילט דאס אן אינגאנצן מיט רעגן וואסער ,דערנאך
לייגט מען אריין א טבלא אינדערמיט ,געמאכט פון
פלעסטיק ,נישט פון אייזן וואס איז מקבל טומאה,
און נישט פון האלץ וואס ווערט פארשימעלט ,אזוי
אז עס קומט אויס א שיעור מקוה פון פערציג סאה מי
גשמים אויבן ,און פערציג סאה מי גשמים פון אונטן,
דער טבלא האט א לאך כשפפורת הנוד וואס איז
מחבר דעם אויבן און דער אונטן ,דאס מאכט אז דער
"בור השקה" באשטייט פון  2בורות מי גשמים ,איינס
צו מאכן השקה צום בור טבילה ,די אנדערע איז א
השקה צום בור השקה דאס איז א "בור על גבי בור".
דער השקה לאך צווישן אונזער בור הטבילה און די
בור השקה איז נאר אפען און מחובר צום אויבערשטן
טייל פונעם "בור על גבי בור" ,אזוי ארום פארמיידט
מען דעם פראבלעם פון "נתן סאה ונטל סאה" ,ווייל
אפילו אויב די מי גשמים פונעם בור העליון פון די
"בור על גבי בור" ווערט פארמישט מיט די וואסער
פונעם בור הטבילה ,האט עס דאך אונטער זיך די
בור התחתון פונעם בור ע"ג בור גאנצע פערציג סאה
מי גשמים ,וואס אויף דעם איז נישט דא דער חשש
אז עס זאל זיך מישן ,וויבאלד מען טובל'ט זיך נישט
אינעם וואסער פון אויבן ,שטופט דאס נישט ארום די

וואסער ,און ממילא מישט זיך דאס נישט אויס מיטן
וואסער פון אונטן.
דערמיט פארדינט מען אויך אז דער "נקב
ההשקה" קען בלייבן אפען די גאנצע צייט ,און מען
האט נישט מורא אז די וואסער פונעם בור השקה
וועט זיך פארמישן ,ווייל עס בלייבט נאך איבער די
השקה צום בור התחתון פון די מי גשמים.
די תקנה איז אויך געווארן אוועקשטעלט אז
די צוויי בורות זאלן בעצם זיין איין גרויסע בור,
און נאכדעם זאל עס בלויז ווערן צוטיילט מיט א
"טבלא" ,וואס דורכדעם וועט מען דאס קענען
כסדר אוועקנעמען און באקוקן דעם מצב ,זעהן
אויב עס איז דא גענוג וואסער ,און אויב עס איז
נישט אויסגעמישט מיט קיין בלאטע אד"ג ,וואס דאס
זענען געווען די חוששות אויפן בור ע"ג בור לויטן
שיטת מוהרש"ב.
עס ווערט פארציילט אז בשעת עס איז
אויפגעקומען די תקנה ,האט רבי מיכאל בער זצ''ל
געוויזן פאר הגה"ק מסאטמאר זצ''ל די מציאות אז
עס מישט זיך נישט אויס ,ווען ער האט גענומען
א גלאז ,און אנגעפילט מיט וואסער ,אריינלייגנדיג
"ּפאּפן-דעקל" (קארד-בארד) ,מאכנדיג א
אינדערמיט א ַ
לאך אזוי גרויס ווי א שפופרת הנוד ,דערביי האט ער
אריינגעלייגט פארב אינעם אויבערשטן חלק פונעם
גלאז ,און דאס אזוי געלאזט שטיין א שטיק צייט,
און מיט גרויס וואונדער האט מען און אכט גענומען
אז עס האט זיך בכלל נישט אויסגעמישט ,און דאס
אונטערשטע טייל איז געבליבן קלאר.
הגה"צ דער פאיער רב זצ"ל

(וועם דער סאטמארער

רבי האט דאן געשטעלט צו לערנען הלכות מקוואות צוזאמען מיט
הגה"צ רבי אלי' פאללאק זצ"ל אן איידעם פון שאפראנע רב זצ"ל)

פלעגט צו פארציילן אז בלויז געציילטע טעג נאכן
באנייען די מקוה איז אויסגעפאלן ראש השנה ,וואס

דער עולם האט זיך געטובל'ט אין מקוה דריי טעג
נאכאנאנד ,ערב ראש השנה און ראש השנה פארן
דאווענען ,און פאר תקיעת שופר אא"וו ,אן די
מעגליכקייט צו קענען טוישן די וואסער אין מקוה,
מיט דעם אלעמען האט ער מוצאי יו"ט געוויזן פארן
רבי'ן ז"ל וויאזוי דער אויבערשטער טייל פונעם בור
השקה איז טאקע געווען היבש נישט קיין זויבערע
וואסער ,פונדעסוועגן איז די אונטערשטע חלק
וואסער איז געווען לויטער קלאר דער רבי ז"ל
האט דערפון געהאט אן אויסערגעווענליכע הנאה,
זעהנדיג דעם סייעתא דשמיא ,אז דאס קען זיין א
געוואלדיגע המצאה בשלימות טהרת המקוה.

די שיעור הנקב צווישן די צוויי
חלקים פונעם בור על גבי בור
אינעם בור ההשקה
עס איז כדאי צו באמערקן אז עס איז דא וואס
האלטן ,ביי דעם "בור על גבי בור" וואס מיר שמועסן
דא ,אויף אן אופן וואס איז געמאכט געווארן אלץ
איין מקוה און נאר נאכדעם געווארן צוטיילט ,אז
וויבאלד די צוויי שיעורי מקוה זענען שוין געווען
מחובר פון פריער ,פעלט נישט אויס צו מאכן אזא
גרויסן לאך נאר עס איז גענוג אפילו א "משהו".
הרב ברייש זצ"ל וואס האט אויך שפעטער
אין יאר תשי"ט לפ"ק אהערגעשטעלט אזא מקוה
ווי ער האט מתקן געווען אט די תקנה וואס דער
סאטמארער רבי זצ''ל און רבי מיכאל בער זצ''ל
האבן אהערגעשטעלט שרייבט אין זיין ספר שו"ת
"חלקת יעקב" (יו"ד סימן קי"א – קי"ב) ווי אויך בשו"ת
מנחת יצחק (ח"ב סכ"ג) שטייט אז מען זאל נישט מאכן
אזא גרויסע לאך ,וויבאלד עס איז נאענט וועט זיך
עס זיכער אויסמישן אויב עס איז א גרעסערע לאך,
נאר עס איז גענוג די לאך זאל זיין א כל שהוא.

הקשה רוב

טכק

(נאכדעם וואס דער מעיין וואס מען האט גענוצט ביי מקוה דקהל יטב

אין ספר "מועדים וזמנים" (ח"ד סימן ש"י) ווי עס
ווערט גאר שיין אויסגעשמועסט דער גאנצער ענין ,לב ד'סאטמאר האט געהאט א טעם פון מינעראל וואסער) און די
אונטערשטע חלק פון בור איז געווען קלאר.
ווערט אבער אנגעצייכנט אז דער סאטמארער רבי
זצ"ל האט דוקא געהאלטן עס דארף יא זיין א לאך ווי
הגה"ק מסאטמאר זצ"ל אליין דערמאנט דעם ענין
א שפופרת הנוד (עי' שו"ת דברי יואל סי' ע' ,סי' ע"ט) ,ווייל אין א תשובה (שו"ת דברי יואל סי' ע"ט) ,וואס מיר וועלן
טאמער נישט ווערט א שאלה פון "זוחלין" וויבאלד
מעתיק זיין לשון קדשו:
די וואסער גייט נישט ארויס נאר צוליב דעם וואס
"נסיתי עוד בזה לעשות תקנה חשובה ,שהבור
די אונטערשטע וואסער האלט צוריק דאס וואסער ,של מי גשמים שעושין עמו השקה בתמידות בשעת
און ווען נישט די אונטערשטע וואסער וואלט זיך די הטבילות ,יעשו שני שיעורי מקוה ,ויעשו באמצע
וואסער ארויסגעגאסן.
טבלה מפסקת בין המים ומנוקבת כשפופרת הנוד,

"וזה עצה ברורה ונכונה"
אט נאכדעם וואס עס האט זיך ארויסגעשטעלט
די געוואלדיגע מעלות פון די מהלך איז עס שפעטער
צוביסלעך נתפשט געווארן אין אסאך תפוצות
ישראל אנגעהויבן על פי עצתו והדרכתו פון הגה"ק
מסאטמאר זצ"ל וועלכער האט איינגעפירט ביי
זיינע מקוואות די תקנה ,און ווי עס ווערט פיל מאל
צוגעברענגט אין שו"ת מנחת יצחק (עי' בח"ב סימן כ"ג)
אזוי אויך דער "חלקת יעקב" און נאך אנדערע.

ונקב ההשקה יהי' במים העליונים שעל הטבלא ,ואזי
אף שנעשו המים העליונים נתן סאה ונטל סאה על
ידי הטבילות ,מכל מקום אינו יורד כל כך לתוך המים
שתחת הטבלא ,כי כן טבע המים שאם יש להם מקום
מרווח להגביה למעלה ולהתערב שם במקומו ,אינם
דחוקים כל כך לירד דרך הנקב למטה תחת הטבלא
וכו' ,וזה עצה ברורה ונכונה לפענ"ד".

די תקנה דוקא
מיטן בור דברי חיים
מיט דעם אלעם האט אבער הגה"ק מסאטמאר
זצ"ל נאכאלץ געזיכט מוסיף צו זיין במעלות והידור
המקוה ,און ווייטער חושש געווען אפילו בחששא
רחוקה ,אז אפילו ביים "בור על גבי בור" וועט
זיך במשך הזמן פארמישן די "מים העליונים ומים
התחתונים" ,און עס גייט ווידער צוריק צום זעלבן
פראבלעם פון " נתן סאה ונטל סאה" (עי' שו"ת דברי

הרה"ח ר' משה דוד שטראם ז"ל פון לאנדאן האט
פארציילט אז ווען ער האט עוסק געווען צו בויען
די דארטיגע מקוה ,האט ער זיך אדורכגערעדט מיט
הגה"ק מסאטמאר וויאזוי עס צו מאכן ,דער רבי
האט אים פארגעשלאגן אז ער זאל מאכן די עצה פון
אהערשטעלן איין גרויסע בור מיט צוויי שיעורים און
א טבלא אינדערמיט ,זאגנדיג בלה"ק" :רבי מיכאל
יואל סי' ע"ט).
בער איז געווען קלוגער איד" און ער האט גוט
אויספרובירט די מקוה צו זען צו עס ארבייט טאקע
דעריבער האט ער געפאדערט אז מען זאל ווייטער
אזוי ,ער האט געלייגט זיין הענט אינדערמיט פון די מאכן דעם "בור דברי חיים" ,נאך א בור נעבן די בור
וואסער ,און ער האט געוויזן וויאזוי די אויבערשטע השקה אזוי ווי דער דברי חיים שרייבט ,און מען לאזט
טייל פון וואסער האט געהאט א טעם פון זאלץ דעם "השקה תמידית" פונעם בור הטבילה צום בור

לק

ח"ב ⋅ המקוה ובנינה

ההשקה ,וואס דאס איז שוין היינט אויך א "בור על
גבי בור" ,און יעדן טאג מאכט מען א "השקה לרגע"
צום זייטיגען "בור דברי חיים" ,אזוי ארום ווערט
אהערגעשטעלט חומרא על גבי חומרא ,וואס כאטש
ביים "בור על גבי בור" איז על פי רוב נישט שייך
דער חשש פון אויסמישן ,אבער אפילו אין א אויסנאם
פאל אז עס פאסירט עפעס א חשש ,האט מען דעם
דברי חיים'ס בור פון מי גשמים אינדערזייט ,וואס
מען מאכט דערצו אן השקה לרגע יעדן טאג ,דערמיט
ווערט די בור הטבילה אויף יעדענס פאל גע'כשר'ט
באופן מעולה.

דער צעמענטענער וועג ווי מען לאזט אריין דאס רעגן וואסער פונעם אוצר צום בור ההשקה

אין קובץ "ניצוצי אור" (גליון ד') ווערט געברענגט
א שמועס וואס הגה"ק מסאטמאר זצ"ל האט געזאגט
אויף דעם ביי א געלעגענהייט ,אז מען קומט נישט
ח"ו עפעס צו פארמינערן פונעם הייליגן דברי חיים'ס
פסק ,נאר אדרבה מוסף זיין ,זאגנדיג דערביי "וואס
דער דברי חיים האט געזאגט איז ווי א הלכה למשה
טאפן אין דער פינסטערניש מען
מסיני וואס מיר ַ
פרובירט אהער מען פרובירט אהין" עכלה"ק.

די וואסער צום מקוה לאזט מען
אריין דורך אן "המשכה"

נאך א בילד פונעם וועג ווי דאס רעגן וואסער קומט אריין אינעם בור אויפן צעמענט אן דעם
וואס זאל אנרירן א כלי אד"ג

אבער עס ווערט ווי דערמאנט גע'כשר'ט דורך מי
•אויך דאס פשוט'ע וואסער וואס מען לאזט אריין
גשמים אויף פארשידענע אופנים.
אין מקוה ווערט גע'כשר'ט מן התורה מיט אן
אבער אויך די פשוט'ע וואסער וואס מען גיסט
המשכה
אריין אין די בור הטבילה ווערט גע'כשר'ט מן
היות צוליב די ריינקייט פון די וואסער אין די
"בור טבילה" ,פאדערט זיך צו טוישן דאס וואסער התורה ,דורך מאכן אן "המשכה ג' טפחים על גבי
קרקע הראוי לבלוע".
ביילייפיג יעדן טאג ,און מען קען נישט האבן גענוג
רעגן וואסער אז מען זאל זיך קענען טובל'ן און
אויך טוישן די בור פון מי גשמים זעבלסט יעדן טאג,
דעריבער טובל'ט מען זיך אין געהעריגע וואסער וואס
דאס האט באמת א פראבלעם פון "מים שאובים",

דער ביאור דערפון איז ,אז מן התורה אויב לאזט
מען וואסער פון א כלי גיסן אויף צעמענט א שיעור
פון דריי טפחים ,גייט דאס ארויס פון כלל "שאובים",
און עס ווערט כשר פאר א מקוה.

הקשה רוב
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דעריבער צו פארזיכערן אז די מקוה זאל זיין
אויסגעהאלטן הונדערט פראצענט ,ווערט די וואסער
ארייגעלאזט אויף אזא צוגאנג אז עס לויפט אויף א
שטח פון דריי טפחים אויף גלאטע צעמענט ,און אזוי
קומט דאס אריין אינעם מקוה דורך אן "המשכה",
וואס דאס מאכט די וואסער כשר על פי תורה ,כאטש
מדרבנן איז דאס נישט גענוג נאר עס פאדערט זיך א
געהעריגע השקה ווי ווייטער דערמאנט ,אבער עפ"י
תורה איז דאס גענוג צו כשר'ן די מקוה.
די תקנה איז אויך איינגעפירט ביי מעיין וואסער
וואס קומט פונעם לופט פאמפ ,פודעסטוועגן היות
דאס איז בעיקר נוגע ביי פשוט'ע סינק וואסער ,האבן
מיר דאס אראפגעברענגט דא אויף דעם ארט ,אבער
דאס איז נוגע איבעראל.
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ווי אויך איז דאס איינגעפירט ביי די וואס נעמען
מעיין וואסער דורכ'ן לופט פאמפ ווייל בכל אופן
האלט דאס נישט אפ די אנדערע מעלות פון מעיין,
אדרבה עס לייגט נאר צו נאך א פרט אז עס קומט
אויך דורך אן "המשכה".
מען דארף אבער פארזיכערן אז דער צעמענט
אויף וואס עס ווערט געמאכט די "המשכה" עס שאל
נישט זיין געפעינט אדער האבן טיילס נאר רויע
סעמענט ,מען דארף אויך פארזיכערן עס זאל נישט
האבן קיין שפאלטנס ,וויל אויב וואסער גייט אריין
אין די שפאלטנס ,איז עס אזוי ווי אנגעשעפט אין א
כלי ,וואס דאס מאכט עס פאר שאובין( .עי' שבט הלוי
ח"ט סימן צ').

ויזרע יצחק בארץ  ...ויברכהו ה'

בור זריעה
•אן אנדערן מיטל איז פארהאן וויאזוי מכשיר צו זיין
מים שאובין ,וואס אויך דער אופן ווערט גענוצט
אין גאר אסאך מקוואות איבער די וועלט ,דאס איז
דורך א "בור זריעה".
וואס באדייט דאס "זריעה"? דאס מיינט אנזייען!
מען זייט איין די מים שאובים אין די כשר'ע מי
גשמים ,אזוי ארום ווערט דאס גאנצע וואסער כשר.
דער סדר דערפון ארבייט אזוי ווי די פריערדיגע
מהלך אז מען גיסט אריין די בור הטבילה וואסער
דורך אן "המשכה" צום בור טבילה ,נאר מען
איז מוסיף נאך א מעלה ,אז אנשטאט עס זאל
אריינגעגאסן ווערן נאכן המשכה צום בור טבילה,
גייט די וואסער קודם אריין אין א "בור זריעה" ,וואס
דער בור אנטהאלט "פערציג סאה מי גשמים בתכלית
הכשרות" ,און נאכדעם וואס די המשכה וואסער
ווערט "נזרע" (איינגעזייט) אין די די מי גשמים ,פליסט
דאס פון דארט גלייך אריין אין דעם בור הטבילה,
דאס איז אנדערש ווי "השקה" ,ווייל די נייע "מים
שאובין וואסער" ווערט באמת אריינגעמישט אין די
כשר'ע "מי גשמים וואסער" ,און נאר דערנאך קומט
עס אריין אין די מקוה.
די אויפטו פונעם "בור זריעה" איז געבויט אויף
א גמרא אין מס' פסחים (דף ל"ד ע"ב) ,וואו די גמרא

שילדערט וויאזוי מען האט מטהר געווען וואסער
וואס מען האט געדארפט נוצן פאר "ניסוך המים"
אויב עס איז טמא געווארן ,זאגט די גמרא אז מען
האט דאס דורכגעפירט דורך טהור'ע קוואל וואסער,
און עס האט זיך באהאפטן צוזאמען ,איז דאס דורך
דעם צוריק געווארן טהור.
דער חתם סופר אין די תשובות (יו"ד סי' רי"ב) ווי ער
צייכנט אן דעם ציור פון די מקוה אין פרעשבורג ,איז
מבואר אז דאס געווען א מקוה דורך א בור זריעה.

מעלות פון א בור זריעה
באמת איז דא שטארקע מעלות ביי "בור זריעה",
צוערשטענס ,מען דארף נישט מורא האבן אויב מען
וועט פארגעסן צו מאכן אן השקה וויבאלד דאס
וואסער קומט אריין לכתחילה בכשרות ,נאך א מעלה
איז דא ,אז עס איז מהודר אפילו מיט די שיטה פון
רבינו ירוחם וואס האלט אז מען דארף האבן אן
"השקה תמידית".
דער חזון איש האט סטאקע פעציעל מקפיד
געווען אויף א "בור זריעה" ,און די מקואות וואס
האבן זיך געפירט לפי דעתו ,האבן זיך געבויעט מיט
א "בור זריעה" דוקא.
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גלק

בנוסף צו די מעלה פון א בור זריעה להלכה ,האט
די חזון איש געהאלטן אז לגבי די ריינקייט פון די
בורות ,איז דאס א שטארקע מעלה ,וויל מיט די צייט
קען די בור הגשמים ווערן אנגעלייגט מיט שמוץ
און באצילן ,משא"כ מיט די עצה פון בור זריעה
ווערט די מי גשמים אויכט כסדר געטוישט אויף אן
אויסגעהאלטנעם אופן ,און אזוי איז עס מכשיר די
בור הטבילה.
עס איז פארהאן נאך א מעלה מיטן בור זריעה ,לויט
ווי עס ווערט אנגעצייכנט אין ספר "מקוה ישראל",
איז דא א חשש אז אויב דאס וואסער וועט נישט זיין
גענוג הויעך אנצוקומען צום נקב ההשקה בשעת מען
טובל'ט זיך און מען מאכט די השקה ,קומט אויס אז
די מקוה איז קיינמאל נישט כשר געווארן .אט דער
חשש איז אויך נישט שייך ביי בור זריעה.
עס איז כדאי צו באמערקען אז אפילו די חזו"א
האט טאקע געהאלטן אז א בור זריעה אליינס איז
גענוג מהודר צו כשר'ן די מקוה ,פונדעסטוועקן האט
ער שפעטער צוריקגעצויגן און מחמיר געווען צו
פארלאנגען אויך א בור השקה פון די זייט משום
מעשה שהי'.
הגאון ר' ירמי' כ"ץ שליט"א שרייבט אין זיין ספר
מקוה מים ,אז ער האט געהערט פונעם בעל המעשה
הרה"ג ר' אברהם וילהלם שליט"א ,וואס טוט אסאך
אין השגחה בכשרות המקוואות ,אז איינמאל איז ער
אנגעקומען משגיח זיין א מקוה ,און דער ארבייטער
דארט האט אים געזאגט אז די וועג וויאזוי ער פילט
אן זיין מקוה איז ,אז ער פילט קודם אן די בור מיט
הייסע מים שאובין און נאכדעם לאזט ער אריין
די איבעריגע וואסער דורך אן המשכה פון די בור
זריעה ,זעלבסטפארשטענדליך אז אויף אזא אופן איז
די מקוה פסול ,וויבאלד עס האט קודם געהאט דריי
לוגין שאובין וואס קען נישט כשר ווערן נאכדעם
דורך אן המשכה,
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ווי נאר הר"ר אברהם הנ"ל האט דאס געהערט איז
ער אריבער צום הייליגען חזו"א זצ''ל און פארציילט
די מעשה ,די חזו"א זצ"ל איז אויפגעשוידערט
געווארן הערנ'דיג די גרויסע מכשול וואס האט
פאסירט ,און תיכף האט ער משנה געווען דעת קדשו
צו פארלאנגען מען זאל אויך מאכן אן השקה צו מי
גשמים בנוסף צום בור זריעה.

חששות פון א בור זריעה
למעשה זענען יא דא חששות ביי בור זריעה ,וואס
דעריבער איז מען יא מער מקפיד אויפן בור ההשקה.
צוערשטענס ,אויב זענען מיר חושש אויפן שיטת
הראב"ד פון "נתן סאה ונטל סאה" ,איז דאס גאר
שטארק שייך ביי "בור זריעה" ,ווען די וואסערן מישן
זיך אויס לכתחילה.
ווידער איז דא איינס פון די הויפט שאלות וואס
ווערט נתעורר ווען מען נוצט א "בור זריעה" איז,
אויב עס העלפט "זריעה בזוחלין" (בשעת דאס וואסער
רינט) ,ווייל ווי דער סדר איז מאכט מען המשכה מיט
פרישע וואסער אריין אין דעם "בור זריעה" און פון
דארט פליסט עס ווייטער אריין אינעם בור הטבילה,
איז די פראבלעם אז דאס וואסער אינעם בור זריעה
ווערט יעצט פאררעכענט ווי "זוחלין" ,דאס מיינט
וואסער וואס שטייט נישט פארזאמעלט אויף איין
פלאץ ,און דאס איז נישט כשר זיך צו טובל'ען דערין,
קומט אויס אז נאכדעם וואס דאס קומט אן אינעם
בור הטבילה ,איז דאס נישט אריינגעקומען אלץ
גע'כשר'טע וואסער ,וויבאלד ווילאנג עס איז נאך
געווען אינעם בור זריעה איז עס נישט געווען כשר
לטבילה אלץ די פראבלעם פון זוחלין ,און אויב מישט
מען דארט אריין דאס וואסער אויף אן אופן אז עס
זאל נישט זיין "זוחלין" ,און ערשט דערנאך עפענט
מען א שטאפער אז דאס וואסער זאל אריינפליסן

אינעם בור הטבילה ,איז שוין ווידער א שאלה פון
"הוויתו בידי אדם" ,און עס גייט אריין אין די שאלה
אויב "הסרת המונע"  -אוועקנעמען א זאך וואס
האלט אפ  -הייסט אן עשי' ,אויך קען זיך שאפן א
פראבלעם אויב די "קרקע המקוה" ווערט נישט גוט
אפגעווישט ,און עס וועט פארבלייבן אין די מקוה א
שיעור פון 'ג' לוגין מים שאובין' ,וואס דאן העלפט
נישט אפילו עס קומט אריין כשר'ע וואסער ,ווי דער
דין איז אז 'ג' לוגין מים שאובין בתחילה' פסל'ט די
גאנצע מקוה ,די חששות איז נישטא בייי אן "השקה"
מקוה ווייל אפילו דאס וואסער אין די מקוה איז
פסול'ע וואסער ,ווערט דאס כשר דורך די השקה.
נאך א פראבלעם שאפט זיך אויב מען האט מעיין
וואסער אין די בור הטבילה און עס קומט פונעם
פאמפ אד"ג ,וואס דעמאלטס אויב דער מעיין וואסער
ווערט "נזרע" אינעם מי גשמים פונעם בור זריעה,
פארלירט דאס דער מעלה פון מעיין וואסער.

עצה פון חזון איש לגבי זוחלין ביי
בור זריעה
די הייליגע חזון איש האט מרגיש געווען דעם
פראבלעם ביי "בור זריעה" פון "השקה בזוחלין",

וויבאלד דער גאנצער השקה ווערט געמאכט דורך
דעם וואס דער וואסער רינט צום בור הטבילה דורך
די בור זריעה ,און אזוי מישן זיך אויס די וואסערן,
און עס איז דאך א מחלוקת הפוסקים אויב מען קען
כשר'ן די מקוה דורך אזא אופן.
דער חזון איש גיט אן עצה אויף דעם פראבלעם,
אז מען שטעלט א לאנגע פייפ פון ווי עס קומט אריין
די געהעריגע וואסער אינעם בור זריעה ,דער פייפ
גייט אראפ טיף אונטערן נקב השקה ,און דארטן מישן
זיך די וואסערן אינעם בור זריעה ,און ערשט ווען
דאס וואסער האט שוין געהאט די ריכטיגע זריעה און
השקה אינטן פונעם בור גיסט זיך דאס איבער אויבן
ביים נקב ההשקה אריין צום בור טבילה ,וואס דאן
קומט אויס אז דאס וואסער וואס קומט אריין אינעם
בור טבילה איז כשר'ע וואסער ,און די השקה געשעט
נישט בשעת די וואסער איז זוחל.
דערפאר טאקע כדי מונע צו זיין די פראבלעמען
פון בור זריעה אבער נאכאלץ האבן די מעלות דערפון
וועט מען אין אסאך מקוואות איבער די וועלט ווערט
גענוצט ביידע עצות .סיי א "בור השקה" און סיי א
"בור זריעה" .ווייל יעדע אופן האט זיינע מעלות און
חסרונות אין הלכה.

העירז רוב

הלק

אוצר
אוצר מי גשמים
•עס איז דא וואס האלטן אז מען זאל מאכן אן "אוצר
מי גשמים" וואס אנטהאלט פילע שיעורים רעגן
וואסער גרייט אריינצופילן אינעם מקוה אדער אין
בור השקה ווען עס פאדערט זיך.
דער "אוצר מי גשמים"  -איז א ריזיגער בור וואס
דארט ווערט פארזאמעלט גאר אסאך רעגן וואסער,
וואס פון דארט ווערט די וואסער אריינגעגאסן אינעם

בור ההשקה יעדע שטיק צייט ווען עס מאכט זיך
די מינדערסטע שאלה אדער פקפוק בבור ההשקה.
און שו"ת דברי יואל (סי' ע"ז) ווערט געפסק'נט אז
עס דארף זיין אין יעדע מקוה א 'אוצר מי גשמים',
דאס איז א "תקנה גדולה מחמת כמה טעמים" ,און
וויבאלד עס רעגנט דאך נישט כסדר ,מוז מען אינזין
האבן מזמן לזמן אנצופילן דעם "אוצר מי גשמים",
כדי עס זאל זיין פון וואו צו נעמען גשמים וואסער
פאר די בורות השקה פון די מקוה ווען עס פעלט
זיך אויס.
לויטן תקנה פון הגה"ק מסאטמאר איז אויך
ביי דעם איינגעפירט די זעלבע תקנה וואס מיר
האבן דערמאנט ביי מעיין ,כדי צו פארמיידן דעם
פראבלעם פון כח גברא ,און דאס וואסער גייט ארויס
פון אוצר צום בור ההשקה דורך אויפשטאפן דעם
שטאפער ווי פריער דערמאנט ,און דערנאך גייט
דאס מיט אן המשכה אויף א "קרקע הראוי לבלוע",
ביז דאס קומט אן צו די בורות ההשקה.

רצפה של אבנים
דער "אוצר מי גשמים" ביים מקוה אין אן-ארבער
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•ביי די טיילס וואס מען לייגט אין מקוה איז מען
מחמיר עס זיין גלאט פון ביידע זייטן

•ביי די טיילס וואס מען לייגט אויף די ווענט פון
די מקוה לייגט מען אינדערמיט אויף אן אנדערע
אופן.
עס איז דא נאך א שטארקע פונקט וואס מען איז
מקפיד ביים אהערשטעלן א מקוה ,ווען מען לייגט די
"טיילס" ,וואס איז באמת נוגע בעיקר ווען מען לייגט
די טיילס אויף די ערד פון די מקוה.
געווענליכע טיילס האבן אויף די זייט ווי עס
ווערט פארקלעבט צו די וואנט פילע קריצן און
קליינע לעכער ,זיכער צו מאכן אז די צעמענט זאל
האבן אין וואס זיך צו קלעבן צו די טיילס ,למעשה
אויב די וואסער פון מקוה
כאפט זיך אריין און בלייבט
שטיין אין אט די לעכער
קען זיין אין דעם שאלות פון
עומד על דבר המקבל טומאה,
דעריבער איז מען מחמיר
לכתחילה אז די ערד פון די
מקוה זאל ווערן געמאכט מיט
טיילס וואס זענען גלאט אן
קיין קריצן ,ווי אויך אזעלכע
טיילס וואס זאל נישט
איינזאפן קיין וואסער.

געמאכט ביים לייגן די טיילס אויף די וואנט פון
די בור הטבילה אז מען מאכט איין שורה טיילס
עטוואס אנדערש ,כדי מען זאל באמערקן ווי הויך
עס פאדערט זיך דער שיעור וואסער אין די מקוה,
עס זאל זיין העכער פונעם "נקב ההשקה".

פילטער'ס
•געווענליכע פילטער'ס לויט כמה פוסקים האבן
חששות פון זוחלין און נתן סאה ונטל סאה
•עס איז פארהאן פילטער'ס ,וואס די גאנצע
פילטער ליגט אין וואסער,
רוב פוסקים נעמען אן אז
דאס איז כשר ,למעשה זענען
די היימישע מקואות יא
מחמיר דערויף.

היות די טיילס ווערן
געמאכט בלויז דורך איין
קאמפעני מיט אזא סארט
מהלך ,פאר דעם וועט דאס
זיין א גאר אפטע ערשיינונג
אז די טיילס פון אויף די
פאדלאגע פון די מקוה זענען
אנדערש ווי די טיילס ארום
די ווענט פונעם מקוה.
נאך אן אויפטוה ווערט

די פילטער וואס ליגט אינגאנצען אין די וואסער

•די "אויזענעיטאר" פילטער
איז כשר לכתחילה ,און לכו"ע
איז דאס איז אויסגעהאלטן
צום באנוץ.
א
דאס איינשטעלן
פילטער אין א מקוה איז
פארבינדן מיט פארשידענע
פראבלעמען ,סיי אז בשעת
ארבעט
פילטער
דער
באקומט די מקוה א דין פון
"זוחלין" לויט פילע פוסקים,
ווי אויך ווערט דאס וואסער
א "נתן סאה ונטל סאה",
ווייל עס ציט צוביסלעך
ארויס דאס וואסער ווען
עס ברענגט אריין פרישע
וואסער דורכאויס די צייט

רצוא

זלק

רוימט מען ארויס די שמוץ פון דער פאדלאגע ,מיט א
וואס די פילטער ארבייט.
ספעצילע וואסער וואקיום קליינער.
עס איז אזוי ווי איינער שעפט ארויס מיט די האנט
אט דער פילטער האט נישט קיין שום שאלה
וואסער ,די פראבלעם פון זוחלין איז נאר ווען עס
רינט פון זיך אליין ,למעשה איז מען יא מחמיר נישט פון זוחלין וויבאלד עס ציעט נישט קיין וואסער
צו לייגן די סארט פילטער אלץ חשש אז מען וועט אריין אדער ארויס ,נאר צוטיילט פשוט די שמוץ
דאס ניצן בשעת'ן טובל'ן ,אין געוויסע פלעצער וואס פון די וואסער ,און מיט אט דער פילטער איז דא א
באנוצן זיך מיט א פילטער מאכט מען עס אויף א מעגליכקייט אז מען זאל קענען אנגיין מיט די זעלבע
סיסטעם אז די לייטס פון מקוה איז איינגעשטעלט וואסער פאר זעקס חדשים אן דעם וואס מען זאל
דאס דארפן טוישן.
זיך אויס צולעשן בשעת די פילטער ארבייט ,אזוי
אז ווען מען צינד אן די לייטס זיך צו באניצן מיט
דער אויזענעיטאר ווערט באנוצט גאר שטארק
די מקוה לעשט זיך די פילטער אטאמאטיש אויס ,בים היימישן ציבור ,און עס איז אנגענומען איבעראל.
ממילא דארף מען שוין נישט חושש זיין אז מען וועט
הגר"נ קרליץ שליט"א איז מחמיר אז בשעת די
זיך באניצן מיט די מקוה בשעת די פילטער ארבייט.
טבילה זאל מען ארויסנעמען די פייפ ,וויל בשעת
נאך א מין פילטער איז דא וואס ליגט אינגאנצען מען טובל'ט זיך ווערט דאך די וואסער געהויבן
אריינגעשטעקט אין די וואסער ,דאס הייסט :אז עס אביסל ,און עס רינט אריין פרישער וואסער אינעם
גייט בכלל נישט ארויס פונעם בור הטבילה קיין דינעם פייפ פון די אויזענעיטאר וואס דאס מאכט א
וואסער ,נאר די גאנצע וואסער גייט אריין אינעם חשש פון זוחלין ,וויבאלד די וואסער אינעם פייפ איז
פילטער סיסטעם וואס ליגט אין די מקוה ,עס נישט קיין חיבור צום מקוה ,וויבאלד עס איז דינער
זויבערט עס און קומט גראד צוריק ,ממילא איז נישט
ווי א שפופרת הנוד.
דא די פראבלעם פון "זוחלין" ,די סארט פילטער
איז באמת אויסגעהאלטן להלכה למהדרים ,אין עס
איז אהערגעשטעלט אויף א אופן אז עס זאל נישט
זיין בתורת כלי ,און אז דער גאנצער פילטער ליגט
•עס פאדערט זיך בודק צו זיין די מקוה מזמן לזמן
אינעם וואסער ,רוב פוסקים האלטן אז דאס איז גוט,
אויב עס איז נישט זוחל.
און מען באנוצט זיך דערמיט אין מערערע ערטער,
אבער דאך זענען דא וואס זענען מחמיר דערויף ביי
מיר האבן שוין פריער דערמאנט אז עס פאדערט
די היימישע מקואות.
זיך בודק צו זיין די בורות פון די מקוה ,פארזיכערן
אן אנדערע סארט פילטער איז דער אז עס איז כסדר דא מ' סאה וואסער ,ווי אויך
"אויזענעיטאר" .אט דער אויזענעיטאר" ארבעט פאדערט זיך בודק צו זיין אויב אלע הלכות זענען
נישט ווי די געווענליכע פילטער'ס ,עס גיייט נישט אויסגעהאלטן בלי פקפוק ,ווי אויך אז די מקוה איז
קיין וואסער אריין און ארויס ,נאר עס פארמאגט א גאלץ אן קיין שפאלטענס ,און די וואסער איז נישט
זוחל.
פייפ אריין אין די וואסער וועלכע בלאזט "אויזען"

בדיקה

א געוויסע מין לופט וואס טיילט אפ די שמוץ פון
דערפאר איז איינגעפירט בודק צו זיין די מקואות
וואסער ,די שמוץ זעצט זיך אויף די ערד ,און דערנאך מזמן לזמן ,באזונדער איז דא א חיוב בודק צו זיין אין
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פאל פון אן ערד ציטערניש אד"ג ,ווען מען דארף זען
צו די מקוה איז געבליבן כשר למהדרין.
עס איז מערסטענס איינגעפירט אז מען איז בודק
די מקוואות ארום די צייט פון יום כיפור אדער
תשעה באב ,וואס דאס איז צוויי זמנים פונעם יאר
וואס מען טובל'ט זיך נישט דורכאויס  24שעה ,און
מען קען זען פונקטליך אויב עס פעלט גארנישט
פונעם וואסער.
די סדר פון די בדיקה גייט צו ,אז מען לייגט אריין

א שטעקן ערב יו"כ אדער ערב ת"ב ,אנגעצייכנט
פונקטליך ווי דאס וואסער שטייט יעצט ,און מען
קומט צוריק מוצאי יו"כ אדער מוצאי ת"ב ,און מען
זעט אויב עס פעלט וואסער פונעם אנגעצייכנטן
שיעור .הגם אביסל וואסער וועט אייביג פעלן ,ווייל
די טבע פון וואסער איז אז עס צוגייט אביסל פון
דאמפ (וועפערייזד) ,אבער די מומחים ווייסן וויפיל עס
דארף פעלן בלויז צוליב וועפערייזן און וויפיל עס
פעלט אויב עס איז שוין דא פראבלעמען פון זחילה.

רצוא
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שניי
שלג למקוה
מפילט אן די געלעכערט'ע זעק מיט שניי

מפילט עס אן מיט די הענט נישט מיט א כלי

•אן אנדערן מיטל איז פארהאן וויאזוי מכשיר צו זיין א מקוה
אנשטאט מי גשמים ,דאס איז דורך אנפילן א בור מיט שניי וואס
איז כשר לכתחילה פאר א מקוה ,ווילאנג דאס איז נישט שאובין
בכלי.
אזוי ווי אין געוויסע געגנטער רעגענט נישט געהעריג ,וואס
דאס מאכט כמעט אוממעגליך צו קענען אנפילן די בורות מיט
מי גשמים ,און זיכער נישט אוועקלייגן אוצרות פון מי גשמים,
דערפאר באניצט מען זיך מיט אן אלטערנאטיווע וועג וויאזוי צו
האבן מ' סאה פון כשר'ע מקוה וואסער ,דאס איז דורך אנפילן די
בור מיט שניי ,וואס איז כשר צו מכשיר זיין א מקוה לכתחילה
ולמהדרין.
פארשטייט זיך אז ביי שניי איז דא די זעלבע הלכה ווי מי
גשמים אז עס טאר נישט זיין שאובין בכלי ,וואס דאס פארשווערט
זייער די פראצודער פון קענען אנפילן א בור מיט שניי ,ווייל עס
איז זייער קאמפליצירט צו ברענגען שניי פון דערווייטענס ,עס
זאל בלייבן פארפרוירן אן דעם וואס דאס זאל ווערן אנגעפילט
אין א כלי.

מטראגט עס מיט די הענט

מק

ח"ב ⋅ המקוה ובנינה

פארשטייט זיך אבער ווען עס קומט צו כשרות המקוה איז
נישטא קיין אפהאלט ,און אויב איז עס מעגליך וועט דאס זיכער
געמאכט ווערן ,און טאקע אויף די מהודר'דיגסטע פארנעם.

די פראצודער גייט צו אזוי :מיט גייט צו א שניי'דיגע פלאץ,
געווענטליך ערגעץ טיף אין בערגיגע געגענטער ,און מען פילט
אן לעכער'דיגע זעקלעך וווי למשל צוויבל בעגס ,אדער מילך
קעסטלעך ,כדי די זעקל זאל נישט זיין א כלי און מאכן די שניי
שאובין ,יעדע זעקל ווערט פארזיכטיג אנגעפילט מיט שניי ,מיט
די הענט ,אדער א פלעסטיג שאוול וואס מען לעכערט עס זאל
נישט זיין א כלי ,מיט די איבערזיכט פון א משגיח בקי בהלכות
מקוה ,כאטש די מחבר (סעי' ל) פסקענט אז שניי איז כשר בשאיבן
ווי דער רא''ש טור אין רוב ראשונים ,אבער די חת''ס בשו''ת (סימן
ר רי''ג) שרייבט אז מען זאל עס נאר ברענגען אין לעכער'דיגע
כלים ,דערנאך ווערט עס ארויפגעלייגט אויף א פריזער טראק,
עס זאל קענען דורמאכן די לאנגע וועג בלייבענדיג שניי ביז צו די
מקוה ,מען לייגט דאס אריין אין טראק אויף ספעציעלע סקיטס
עס זאל נישט צורירן די פאדלאגע פון די טראק ,אלס חשש עס
זאל נישט ווערן שאובין ,דערנאך לאזט מען זיך ארויס אויף די
לאנגע נסיעה ביז צו די ענדגילטיגע מקוה ציל.
אנקעמענדיג צום מקוה ווערן די זעקלעך אראפגענומען יעדע
איינס פארזיכטיג ,און ווערן ארויף געלייגט אויף ספעציעלע שיפע
ברעטער ,מען לייגט נישט אריין די זעקלעך אין בור ,אלס חשש
עס זאל נישט האבן קיין חשש פון תפיסת ידי אדם ,דערפאר ווערן
זיי נאר ארויפגעלייגט אויף ברעטער מיטן ציל עס זאל זיך אליין
אויפלאזן און אזוי אראפגליטשן אין די בור ,אן דעם וואס עס זאל
צורירן קיין שום כלי ,דערנאך ווען די צענדליגע בעגס מיט שניי
ווערן שוין אויפגעלאזט ,און פילן די מקוה מיט די ריכטיגע שיעור
פון מ' סאה ,דאן איז די מקוה כשר בתכלית זיך צו טובל'ן דערינען
אדער עס צו ניצן פאר אן השקה צום דערנעבען'דיגע בור הטבילה
בס"ד .די אבני נזר בשו''ת יו''ד סימן רפ''ד שרייבט אז לכתחילה
זאל מען נישט ניצן קיין שניי פאר א גאנצע מקוה ,ווייל דער דעת
הראב''ד ווי ער לערנט פשט אז עס איז נישט כשר קיין שניי פאר
א גאנצע מקוה ,אנדערע אחרונים לערנען פשט אינעם ראב''ד אז
עס איז יא כשר בשו''ת חת''ס (יו''ד סי' ר')  ,כאטש עס ווערט
נישט געברענגט להלכה אבער לכתחלה אויב מען האט א ברירה
זאל מען עס נישט ניצן.
די אלע בילדער איז גענומען געווארן ביים אנפילען מיט שניי די מקוה אין
Yorba Linda, California
בראשות הרה"ג ר' ירמי' כץ שליט"א

מלייגט עס אריין אין די פריזער טראק

עס ליגט אין טראק אויף סקיטס ס'זאל נישט צורירן די טראק

מטראגט עס ארויס פונעם טראק

ארויף געלייגט אויף ספעציעלע שיפע ברעטער

יינש

אמק

*
פארשטענדליך אז מיר האבן דא בלויז בארירט די פרטי ההלכה אויפן שפיץ גאפל" ,והרבה יותר ממה
שקריתי לפניכם כתוב כאן" ,מיט נאך אסאך הידורים און חומרות על גבי חומרות.
זאל דער "מקוה ישראל ה" העלפן ,אז דער זכות גדול פון החזקת טהרתן של ישראל וואס איז דער מעיין
הישועות אין אלע ענינים ,זאל משפיע זיין אלע השפעות ממקור בריכה עליונה ,ברוחניות ובגשמיות ,ביז
מיר וועלן זוכה זיין אז עס וועט בקרוב מקויים ווערן די הבטחה פונעם נביא "וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם" ,בביאת גואל צדק בב"א.

במק

ח"ב ⋅ המקוה ובנינה

באר מים חיים
קורות דברי הימים של מפעל מקוה יו .עס .עי ,מתחלת התייסדותה,
פעולתי' הברוכים ברחבי ארצות הברית ,השתלשלות בניית מקואות,
ועוד הרבה פרטים וידיעות בהלכה ובמציאות

חלק ג
גמק

מוה"ר יע

מפתח

קסה........................................................................... Berkeley, California
קסה............................................................................ Champaign, Illinois
קסח................................................................. Elkins Park, Pennsylvania
קסח.................................................................... Newton, Massachusetts
קסח............................................................ Kingston, Pennsylvania
קסח.................................................................... Newton, Massachusetts
קסט.............................................................................. Norcross, Georgia
קסט.................................................................. Providence, Rhode Island
קסט.................................................................. Honesdale, Pennsylvania
קע..................................................................... Ithaca, New York

שנת תשע"ה

קע................................................................Quebec City, Quebec
קעא..................................................................................... Austin, Texas
קעא................................................................... Merrick, New York
קעב.......................................................................... Ann Arbor, Michigan
קעב......................................................................... Carolina, Puerto Rico
קעג............................................................................... Key West, Florida
קעג.......................................................................... Mill Basin, New York
קעג.................................................Closing on the mikvah property
קעד........................................................................... Linden, New Jersey
קעד...................................................... Panama City Beach, Florida
קעה...................................................................... Starrett City, New York
קעה........................................................................ Buffalo Grove, Illinois

שנת תשע"ו

קעו................................................................... Charlotte, North Carolina
קעו......................................................................... Briarwood, New York
קעו................................................................................ Aurora, Colorado
קעז..................................................... East Brunswick, New Jersey
קעז....................................................................... Forest Hills, New York
קעח.............................................................................. Glenbrook, Illinois
קעח.................................................................... Somerton, Pennsylvania
קעט.............................................................................. Norcross, Georgia
קפ............................................................................ Richmond, Virginia
קפא...................................................................... Starrett City, New York

שנת תשע"ז

קפב......................................................................... Carolina, Puerto Rico
קפב..................................................................... Canton, Massachusetts
קפג.................................................................................. Utica, New York
קפד....................................................................... Forest Hills, New York
קפד............................................................................... In Dazzlers Hotel
קפד............................................................................ Cape Coral, Florida
קפה............................................................. Lower Merion, Pennsylvania
קפו................................................................................ Phoenix, Arizona
קפז............................................................. Richmond Hill, Ontario

שנת תשע"ח

קפח........................................................................ Issaquah, Washington
קפח................................................................................ Aurora, Colorado
קפח....................................................................... Birmingham, Alabama
קפט.............................................................................. Glenbrook, Illinois
קפט......................................................................... Briarwood, New York
קצ............................................................. Lower Merion, Pennsylvania
קצא.......................................................................... Mill Basin, New York
קצא.................................................................... Somerton, Pennsylvania
קצא....................................................................................... Toledo, Ohio
קצא..................................................................... Sharon, Massachusetts
קצב................................................................................ Phoenix, Arizona
קצב............................................................................... Fort Worth, Texas

שנת תשס"ו

קמה....................................................................... Bakersfield, California
קמה......................................................................Ashland, Oregon
קמה....................................................................... East Denver, Colorado

שנת תשס"ז

קמו...................................................................... Yorba Linda, California
קמו.......................................................... NE Philadelphia, Pennsylvania
קמו............................................................... Port Washington, New York

שנת תשס"ח

קמז............................................................. East Cherry Hill, New Jersey
קמז..................................................................Dunwoody, Georgia
קמז....................................................................................... Dayton, Ohio
קמח................................................................ Redondo Beach, California
קמח............................................................. Yorba Linda, California
קמח......................................................................Irvine, California
קמח............................................................................ Dunwoody, Georgia
קמט............................................................. East Cherry Hill, New Jersey

שנת תשס"ט

קמט.......................................................................... Hillside, New Jersey
קמט............................................................... Oceanside, New York
קנ..................................................................... Springfield, New Jersey
קנא............................................................................ Dunwoody, Georgia

שנת תש"ע

קנא............................................................. East Cherry Hill, New Jersey
קנא........................................................................ Fairfield, Connecticut
קנא......................................................................Irvine, California
קנא................................................................................ Irvine, California
קנב............................................................................. Dix Hills, New York
קנב................................................................. New Hyde Park, New York

שנת תשע"א

קנג................................................................................. Portland, Maine
קנג...................................................................... Sacramento, California
קנד....................................................................... Stamford, Connecticut

שנת תשע"ב

קנד........................................................................ Spokane, Washington
קנד................................................................ McKeesport, Pennsylvania
קנז............................................................ West Cherry Hill, New Jersey
קנז......................................................................... Nashville, Tennessee
קנח........................................................................ Buffalo Grove, Illinois

שנת תשע"ג

קנט........................................................................ Spokane, Washington
קנט......................................................................Belle Harbor, NY
קנט........................................................................Oceanside, NY
קנט................................................................Port Washington, NY
קס............................................................................. Dix Hills, New York
קסא.......................................................................... Jacksonville, Florida
קסא............................................................ West Cherry Hill, New Jersey
קסב................................................................. New Hyde Park, New York
קסג.......................................................Port Washington, New York
קסג......................................................................... Oceanside, New York
קסג........................................................................ Park Slope, New York
קסד...................................................................... Belle Harbor, New York

שנת תשע"ד

קסד.................................................................Glendale, Wisconsin

מפתח

דמק

שנת תשע"ח

Ashland, Oregon

בוני המקוה
מוה"ר מיכל גרוסס הי"ו ,מוה"ר שמעון גליק הי"ו,
מוה"ר יעקב וויינרעב הי"ו  -חבר הוועד ,מוה"ר וואלף זיכערמאן הי"ו,
חדר הטבילה  -הרוצה בעילום שמו

חנוכת המקוה
Bakersfield, California

חנוכת המקוה

מקוה שמחה ישראל
ע"ש ר' שמחה ישראל ארגעל ז"ל
נתנדב ע"י נכדו מוה"ר יואל שרייבער הי"ו

East Denver, Colorado

בוני המקוה
הרה"ג ר' זלמן לייב וואגשאל שליט"א ,מוה"ר יעקב וויינרעב הי"ו
חבר הועד ,מוה"ר שלמה קלינגער הי"ו ,מוה"ר נפתלי אינדיג הי"ו

באר מים חיים

חנוכת המקוה
המק

שנת תשס"ז

NE Philadelphia, Pennsylvania

חנוכת המקוה

בוני המקוה
מוה"ר יואל כ"ץ הי"ו ,מוה"ר ברוך צבי פעדער הי"ו' קרן באר השדה
בור טבילה הרוצה בעילום שמו

Yorba Linda, California

Port Washington, New York

מעמד יציקות הבורות
בפיקוח הרה''ג ר' ירמי' כ''ץ שליט''א

בוני המקוה
מוה"ר יחזקאל קויפטייל הי"ו ,מוה"ר יעקב
וויינרעב הי"ו  -חבר הועד
מוה"ר שמעון גליק הי"ו ,מוה"ר מיכל גרוסס הי"ו
אברכי קהילת קראלי וויליאמסבורג ,הרוצה
בעילום שמו להצלה מסכנת מאסר

בור טבילה
לע"נ זקינו ה
בע

ר' יודא לייב פישמאן ,ר' יואל איזראעל
חבר הוועד ,ר' יונה בלומנפרוכט ז"ל,
רב הקהלה

חנוכת המקוה

ומק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשס"ח

Parlor meeting at the home of Mrs. Sandra Stein Esq.
in Beverly Hills, California

East Cherry Hill, New Jersey
Groundbreaking Ceremony

Rabbi Dovid Eliezrie

Dunwoody, Georgia
Groundbreaking Ceremony

Rabbi Yitzchok Bistritzky with Mr. Stanley Treitel

Dayton, Ohio

זמק

חנוכת המקוה
בוני המקוה
 מוה"ר משה גרינפעלד הי"ו – חבר הועד- בור טבילה
 המפורסם,לע"נ זקינו המרומם בעל טהרת יו"ט זצ"ל
בעבודתו להרבות טהרה בישראל

באר מים חיים

שנת תשס"ח

Redondo Beach, California

Irvine, California

חנוכת המקוה

מעמד יציקות הבורות

Dunwoody, Georgia

מעמד יציקות הבורות
בוני המקוה
הרה"ג ר' יקתיאל יצחק שווארטץ שליט'''א
אב"ד בראד

Yorba Linda, California
אסיפות חברי הוועד

Meir Platnick

בוני המקוה
בור טבילה  -משפחת וויינבערגער
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו

חמק

חנוכת המקוה
ספר אשריכם ישראל

שנת תשס"ט

Hillside, New Jersey

חנוכת המקוה
בוני המקוה
' מוה"ר יוסף ארי,מוה"ר אברהם יודא מאנדל הי"ו
 מוה"ר אהרן, מוה"ר יהודה גוטוויין הי"ו,בריננער הי"ו
, חבר הוועד-  מוה"ר יעקב וויינרעב הי"ו,הערצאג הי"ו
מוה"ר בנימין אינדיג הי"ו

Oceanside, New York

East Cherry Hill, New Jersey

Parlor meeting at the home of
Mr. Effy Landsberg in Flatbush

Parlor meeting at the home of Mr. Joey Kaplan in Flatbush
Harav Moshe Wolfson shlit”a

R’ Yaty Weinraeb
Rabbi Mintz

Rabbi Jonathan Reitti
Rabbi Meir Platnick

הרה''ג ר' משה וואלפסאן ביים שרייבן
הרבני הנגיד ר' יעקב וויירעב
חבר הוועד

Harav Aba Dunner Z"l

טמק

באר מים חיים

שנת תשס"ט

Springfield, New Jersey

כ"ק אדמו"ר מקראלי שליט"א
איז קובע מזוזה אויפ'ן בנין המקוה

חנוכת המקוה

הנגיד ר' הערשל אינדיג נ"י צייגט די מקוה
פאר הגה"צ רבי מענדל טייטלבוים שליט"א,
אבד"ק סאטמאר וויליאמסבורג

הרה"ג רבי יצחק ביסטריצקי שליט"א
הגה"צ רבי שלמה לייב וויינבערגער
שליט"א חבר ביד"ץ ד'סאטמאר הגה"צ
רבי לייביש פריעדמאן שליט"א דומ"ץ
ביהמ"ד הג' סאטמאר וויליאמסבורג

גאב"ד קארלסבורג הגה"צ רבי יחזקאל
ראטה שליט"א הגה"צ רבי בנימין לאנדוי
שליט"א דומ"ץ טאהש ב"פ הגה"צ רבי
הערשל אויש שליט"א אבד"ק וואלקאן

בוני המקוה
אברכי קהילת קראלי וויליאמסבורג,
האחים מוה"ר נפתלי ומוה''ר הערשל אינדיג הי"ו – חבר הועד
מוה"ר ברוך בער אונגארישער הי"ו מוה"ר גרשון באנעט הי"ו
חדר הטבילה  -מוה"ר חיים יודא לעפקאוויטש הי"ו

כ''ק אדמו''ר מנאוואמינסק שליט''א

Mr. Howard Apsan

Rabbi Chaim Marcus

R’ Yaty Weinreb board member
Mikvah USA

הרה''ג ר' נתן שערמאן
מו''ל ש''ס ארטסקרול

מוה
חבורת ב
הרוצה
בור מי
פון ר-ל הנגיד הרה"ח שלמה וועבער ,הרה"ג אב"ד בראד,
הרה"ח ר' זעליג מענדלאוויטש חבר הוועד

הנגיד ר' חיים יהודה לעפקאוויטש Joel Shulman; Mivkah architect

הרב ברוך בער אונגארישער נ"י,
הנגיד ר' הערשל אינדיג נ"י ,הנגיד
ר' נפתלי אינדיג נ"י

נק

ספר אשריכם ישראל

שנת תש"ע

East Cherry Hill, New Jersey

חנוכת המקוה
בוני המקוה
מוה"ר מנחם ליפשיץ הי"ו,
מוה"ר עזרא בירנבוים הי"ו,
הרוצה בעילום שמו לזכות רפואה

Dunwoody, Georgia

Fairfield, Connecticut

חנוכת המקוה

בוני המקוה
משפחת גרינפעלד לע"נ בעל טהרת יו"ט זצ"ל,
חבורת בנות ישראל לזיווג הגון

Irvine, California

חנוכת המקוה

Irvine, California

בוני המקוה
מוה"ר אהרן וועטנשטיין הי"ו
חבורת בנות ישראל  -לזכות זיווג הגון
הרוצה בעילום שמו לזכות רפואה
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו

ג אב"ד בראד,
הוועד

חנוכת המקוה

בוני המקוה
בור טבילה  -הרה"ג טובי' גראס שליט"א
לע"נ אביו הרב משה ב"ר סיני יהודה ז"ל

באר מים חיים

אנק

שנת תש"ע

New Hyde Park, New York
הגה''צ ר' משה וואלפסאן שליט''א

הרה''ג ר' יצחק ביסטריצקי

הנגיד ר' יחזקאל קויפטייל

Groundbreaking

מסיבה בבית הרה''ג ר' אפרים גלאסמאן מנהל מתיבתא תורה ודעת
פון ר .צו ל .ר' ברוך צוויאק ,ר' אפרים גלאסמאן ,הנגיד ר' יודא ארי' ברינער ,הנגיד ר' יחזקאל קויפטייל

Dix Hills, New York

מעמד יציקות הבורות
בפיקוח הרה''ג ר' ירמי' כ''ץ שליט''א

הנגיד ר' שלמה וועבער ואביו הרה"ח ר' יוסף וועבער

בנק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"א

Portland, Maine

Parlor Meeting by R’ Zvi Adler
הרה'ג ר' מנחם פישער שליט''א דומ''ץ וויען

Sacramento, California

כ''ק אדמו''ר מקאלוב שליט''א לרפו''ש

רות

ט''א

חנוכת המקוה
בוני המקוה
שתי מסיבות
בערי מאנסי וקרית יואל
לזכות זש"ק

באר מים חיים

גנק

שנת תשע"ב

מעמד יציקות הבורות

ערשטער נומער

תשרי תשע"ב לפק

לטהר

מקוה יו

עס עי
חודש'ליכע בולעטין

מקוה יו עס עי :דער
ארגאניזאציע וואס
אין
אלע שטעיט און שטעטלעך איבער בויט מקוואות טהרה
דרינג
אמע
ריקע ,וואו מ'דארף
ענעד א מקוה לטהרתן
ולקדושתן של ישראל

הנראה בבנינה
איינע פון די אידישע
ייש
ובים אין די "וועסט
קאוסט" וואו ס'האט
אוי
סגעפעלט א מקוה
טהרה
איז אין “אירוויין”
קאליפארניע.
מקוה יו עס עי האט
געה
אלפן אויפשטעלן
דעם מקוה

טיילווייזע
אין אירוויין.בילדער פון דער מקוה
עס
נאך אידן צו האט ב”ה צוגעצויגן
קומען לידי טהרה

בור

די

Spokane, Washington

Stamford, Connecticut

“כל י
שראל ערבין ואחראים
לפעול ו
וכ”ו’ וכל להציל הנכשלים ח”ו
זו ,מן ה תומך ומסייע למצוה
בשמים יבורך הוא וביתו
דורות ישרים”

הגה”ק כ”ק גאב”ד ירושלים
רבי משה
מתוך מכתב ארי’ פריינד זצוק"ל
מקוה המלצה למען בניית
אלול תשל”ו

פראווי

(פון
ענגלישן בריוו פון
כאניאווסקי שליט"א) דארטיגן רב הרב בערל

הרה”ח רבי משה גרויס

ע”ה  -ע”י בנו הרה”ג

רבי טוביה שליט”א

אונטערנעמונ
גען לטהרתן של ישר

דענט ,ראוד איילענד

דיקסהיל ,ניו יארק

אל זענען אין:
פארק סלאופ ,ניו יארק

Metzion

הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

טבילה נתנדב לע”נ

פרישע אקטועלע

והראינו
בבנינה

איר האט ג
עשאפן א רעוואלוציע
אין הינזיכט
פון טהרת ישראל אין
אלע אידישע
נאכבארשאפטן פון
אירוויין.
אין
נייע נאמען פון די אלטע און
נו
מיר טצער פון מקוה שיקן
דעם
יו עס דאנק בריוו צו "מקוה
עי"
דער
הי
יליגער קוואל
פון
הילף
פאר'ן
ש
לימות
פון
אויבערשטענס פאלק"

וואו
מיר דארפן ווייטער
בויען
ו מקוואות ,לטהרתן
לקדושתן של ישראל?
ביי יעדע פון די
אנג
עצייכנטע מקומות,
איז
שוין אצינד נויטיג
אין
צו אייער שטיצע אויף
ק
ענען אנהייבן אדער
ע
נדיגן א מקוה טהרה!

“מקוה ישראל

אשריכם ישראל בוני מקומושיעו” -
מושיעו ודאי (“קם
רביהשמעון” הנאמר
ואות לטהרת י
בליל יום כיפורים)
שבשמים ,שיגן בעדיכם להיכתב ולהי שראל ,מי אתם מט
הרין ,עם ה’ ,אביכם
פאר
חתם לשנה
‘הנצחות’ פון א בור
husa.org
טובה בכל ענינים.
טבילה ,בור מי גשמים
- E. info@mikva
א.א.וו .אין א נייעם
מקוה,
רופט
:
718-374-6093
718.437.7873
-437-7873 - F.
11219 - P. 718
et, Brooklyn NY
1461 42nd Stre

התחלת גליון לטהר

McKeesport, Pennsylvania

חנוכת המקוה
חנוכת המקוה

בוני המקוה
הרוצה בעילום שמו לזכות הצלחת משפחתו
חבורת בנות ציון באבוב
לזכות זש"ק

בוני המקוה
מוה"ר יואל גרינפעלד הי"ו ,מוה"ר
נפתלי סאלאמאן הי"ו
חבורת בנות סאטמאר  -לזכות זש"ק

Rabbi Daniel Cohen

דנק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ב

Board Meeting

ת משפחתו
ב

הנגיד ר' משה גרינהוט הי''ו חבר הועד

הרב ר' יצחק ביסטריצקי ,נשיא

מסיבה בבית הרה"ח
ר' מנחם זיגלער מאנסי

הגה''צ ר' צבי הירש ראבינאוויטש
אב''ד באבוב מאנסי

באר מים חיים

הגה''צ רבי חיים פייוויל שנעבאלג שליט"א
אב"ד אברכים מאנסי

הנק

שנת תשע"ב

מסיבה בבית הנגיד
ר' משה גרינפעלד הי"ו
חבר הועד

אב''ד העלמעץ ז''ל

,אב''ד העלמעץ ז''ל
יבלח"ט הרה"ג ר' יצחק ביסטריצקי

מסיבה בבית
הנגיד ר' שלמה וועבער הי"ו

הגה"צ אב"ד אמונת ישראל שליט"א

הרב ר' יצחק ביסטריצקי שליט"א נשיא

הנגיד ר' שלמה וועבער הי"ו

ונק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ב

Nashville, Tennessee

חנוכת המקוה

בוני המקוה
בור טבילה  -משפחת ווערצבערגער הי"ו
בור מי גשמים  -מוה"ר חיים יודא לעפקאוויטש הי"ו
הרוצה בעילום שמו

מעמד קביעות מזוזה בהאפיס החדש בב''פ
בהשתתפות כ''ק אדמו''ר מבאיאן שליט''א

West Cherry Hill, New Jersey

מעמד יציקות הבורות
הרה"ג ר' יצחק טריגער

ר' שמואל שלאנגער רב הקהילה אין
Bakersfield, California
מסיבה בבית הרה"ח
ר' שלמה פראנד הי"ו חבר הועד
הרב ר' ישראל יעקב רובין

באר מים חיים

זנק

שנת תשע"ב

R’ Ari Wasner
board member

Parlor meeting hosted by Mr. Eli Karmen
and Mr. Motti Zilberberg Flatbush

n

Buffalo Grove, Illinois

Parlor meeting hosted by Mr. Zvi Yarmark, Mr. Joey
Kaplan, Mr. Osher Levovitz, Flatbush

מעמד יציקות הבורות בפיקוח הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

way

ספר אשריכם ישראל

חנק

שנת תשע"ג

Repairing mikvaos damaged
by Hurricane Sandy

Spokane, Washington

Belle Harbor, NY

בוני המקוה
בור טבילה  -הרוצה בעילום שמו,
בור מי גשמים  -חבורת אברכים לזכות זש''ק,
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו ,שער שלום -
ע"י הרוצה בעילום שמו ,שער יוסף וזוגתו,
שער חיים  -ע"י מוה''ר משה גרינהוט הי"ו – חבר הועד

Parlor meeting hosted by Mr. Yitzchak Schuss, Far Rockaway

Oceanside, NY

Port Washington, NY
באר מים חיים

טנק

שנת תשע"ג

Board Meeting

חנוכת

בנין ה

בור טביל
הי"ו – חב
ראבינאוו
מ
מוה"ר הערש

Dix Hills, New York
מקוה מי טובא

הרה''ג ר' יצחק ביסטריצקי
באערט דעם נדבן הי"ו

הנגיד ר' שלמה וועבער הי"ו
נדבן המקוה

חנוכת המקוה
בוני המקוה
מקוה מי טויבא  -ע''י מוה"ר שלמה וועבער הי"ו
לע"נ אמו מרת טויבא רעכיל בת ר' עזריאל ע"ה
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו

כ''ק אדמו''ר מפאפא שליט''א הגה''צ דומ''ץ פאפא ב''פ

Board Meeting
אין מחנה דמשק אליעזר

התייסדות מפעל

להרבות טהרה בישראל

קרן השותפים

סק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ג

חנוכת המקוה

בוני המקוה
בנין המקוה  -בני משפחה
לע"נ אביהם,
בור טבילה  -מוה"ר משה גרינהוט
הי"ו – חבר הועד ,מוה"ר שמואל
ראבינאוויטש הי"ו  -מוה"ר יצחק
מנחם האס הי"ו
מוה"ר הערשל אינדיג הי"ו  -חבר הועד

ר' ברוך ציוויאק הי''ו  -מנדבני המקוה  -רב הקהלה
הנגיד ר' שלום יוסף באנדא ר' משה גריהוט הי''ו ר' יואל בראווער הי''ו

Jacksonville, Florida
מקוה יעקב יואל

Family Lippel

חנוכת המקוה

הרה''ג ר' שמואל קאמענעצקי שליט''א

West Cherry Hill, New Jersey

באר מים חיים

הרה"ח ר' משה גרינהוט נדבן בור טבילה
הרה"ח ר' משה גרינפעלד חברי הועד

בוני המקוה
Lippel Family – Learning Center
Eli Karman / Motty Zilberberg -Parlor
meeting
בור טבילה ע"י חבורת אברכים לזכות
זש"ק לאחד מבני החבורה
בור מי גשמים מוה''ר יואל רעטעק הי"ו

אסק

שנת תשע"ג

חנוכת

בוני ה
ראש ישיבת
זאב ע"ה ,הר
קול תורה

חנוכת המקוה

בוני המקוה
שם המקוה  -ע''ש הסבא קדישא
מראדאשיץ זי''ע וע''ש הרה''ק מריבניץ זי''ע
בור טבילה  -משפחת פראנק הי"ו לע"נ
מרת בריינדל ב"ר חיים ע"ה
בור מי גשמים  -לע"נ ר' צבי יעקב בן ר'
חיים וואלף ע"ה

בסק

New Hyde Park, New York

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ג

הרה''ג הרב אליהו בראדנא שליט''א
ר''י מיר

חנוכת המקוה

Oceanside, New York

בוני המקוה הרה"ג ר' אלי' בראדני שליט"א
ראש ישיבת מיר ברוקלין לע"נ אשתו פעשי גילה ב"ר נחום
זאב ע"ה ,הרה"ג ר' ליפא געלדווערטה שליט''א רב דקהל
קול תורה לע''נ אשתו בראנא ב''ר ברוך הכהן ע''ה

נאכאמאל איבער געבויט נאך Hurricane Sandy

Port Washington, New York

Park Slope, New York

חנוכת המקוה
בוני המקוה
בור טבילה  -ע"י הרוצה בעילום שמו
הרב אברהם מאיר ביערמאן שליט"א ,
לע"נ חנה בת ר' מנחם ע"ה ,מוה"ר טובי'
פליישמאן הי"ו

בוני המקוה
מוה"ר יחזקאל קויפטייל הי"ו,
מוה"ר יעקב וויינרעב הי"ו  -חבר
הועד ,מוה"ר שמעון גליק הי"ו ,מוה"ר
מיכל גרוסס הי"ו אברכי קהילת קראלי
וויליאמסבורג ,הרוצה בעילום שמו
להצלה מסכנת מאסר

נאכאמאל איבער געבויט נאך Hurricane Sandy

באר מים חיים

גסק

שנת תשע"ד

חנוכת המקוה
בוני המקוה
שם המקוה  -הרוצה בעילום שמו
בור טבילה  -חבורת אברכים
בור מי גשמים  -מוה"ר אליהו פלאהר הי"ו,
מסיבת בבית הרב ר' אפרים גלאסמאן שליט"א,
הרוצה בעילום שמו

Glendale, Wisconsin

Belle Harbor, New York

חנוכת המקוה
בוני המקוה
מוה"ר שמואל קליין הי"ו,
מוה"ר בערל זיסקינד הי"ו,
מוה"ר מיכאל גארפינקל הי"ו,
מוה"ר ראלף הירצקא הי"ו

דסק

ספר אשריכם ישראל

Board Meeting

שנת תשע"ד

Berkeley, California
בוני המקוה
משפחת ריינהארט
בור טבילה  -מוה''ר יצחק מנחם
האס הי''ו,
הרוצה בעילום שמו ,חבורת אברכים לזכות זש"ק
בור מי גשמים  -משפחת לאקס ,משפחת
סטאטפעלד

Reb Yehuda Ferris

Champaign, Illinois

חנוכת המקוה
בוני המקוה
מוה"ר מנחם ליפשיץ הי"ו
לע"נ מרת לאה בת חנה ע"ה
בור טבילה  -ע"י  Joseph Familyלע"נ מרת
הענא בת ר' אלחנן ע''ה
בור מי גשמים  -מוה''ר אשר שלעזינגער הי"ו
לע"נ יוטא בת ר' דוד מנחם ע"ה ,מוה''ר אברהם
רבנברטרצל הי"ו

באר מים חיים

הסק

שנת תשע"ד

מעמד אדיר טהרת ישראל  -במקהלות רבבות ישראל

דבר המוסד הרה''ח ר' יעקב ווינרעב יושב ראש הרה''ח נפתלי אלימלך ווייס הרה''ג ר' יצחק ביסטריצקי שליט''א
הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א הגאון ר' אליהו בראדני שליט''א הרה''ג ר' משה ראזעפעלד שליט''א ר' מאיר מרדכי בערקאוויטש
הרה''ח רבי אליעזר קעסטענבוים שליט''א

הרה''ג ר' יצחק ביסטריצקי שליט"א נשיא

הנגיד ר' יעקב וויינרעב הי"ו חבר הוועד

הרב ר' אליעזר קענסטנבוים חבר הוועד

הרה"ח ר' נפתלי
אלימלך ווייס הי"ו
הרה"ג ר' יצחק טריגער שליט"א
הרה"ג ר' אליהו בראדנא שליט"א

הרה"ג ר' משה ראזנפעלד שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד ברך משה דסאטמאר

מו"ה מאיר מרדכי בערקאוויטש הי"ו

וסק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ד

אל

מע

מדי טהר

תי
ש
ר

מסיבה בבית הרה''ג ר' יואל ביערמאן שליט"א

מסיבה בבית מו"ה אברהם יעקב פריינד הי"ו

קןדם הדינער בעוב"י וויליאמסבורג

מסיבה בבית הרה''ג ר' מענדל וואלף שטערן שליט"א
הרה'ג ר' בנציון לאוב שליט''א
דומ''ץ ביהמ''ד ישמח משה ד'סאטמאר

מסיבה בבית הנגיד ר' ישראל באדאנסקי הי"ן
הרב יצחק ביסטריצקי נשיא

הרב שמואל באדאנסקי שליט''א

מסיבה בבית מו"ה חיים מרדכי ראכליטץ הי"ו

נפתלי
ייס הי"ו

מסיבה בבית מו"ה יוסף אבערלאנדער הי"ו

מסיבה בבית מו"ה שאול יחזקאל זעלקאוויטש הי"ו

הנגיד ר' שלמה וועבער הי"ו

מו"ה מאיר מרדכי בערקאוויטש

מסיבה בבית ר' יעקב יוסף קופפערמאן
הגה''צ דומ''ץ סקווירא וויליאמסבורג

באר מים חיים

מסיבה בבית ר' יעקב ווערצבערגער הי"ו

מסיבה בבית הרה''ג ר' יהושע משה פילאפף שליט"א

מסיבה בבית מו"ה יוסף לעפקאוויטש הי"ו
Mr. Larry Barth new Hyde Park Mikvah

מסיבה בבית מו"ה יוסף הלוי גאלדהערש הי"ו

הגה''צ ר' ישכר דוב טויב שליט''א בן כ''ק אדמו''ר מקאלוב שליט''א לרפו''ש

זסק

Newton, Massachusetts

שנת תשע"ד

Newton, Massachusetts

Rabbi Sigel

חנוכת המקוה
בוני המקוה
הרוצה בעילום שמו לע''נ אבותיו
חדר המקוה  -מוה''ר מנחם זיגלער הי''ו
גומר המקוה  -הרוצה בעילום שמו

מעמד יציקות הבורות
הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

Elkins Park, Pennsylvania

Parlor meeting hosted by Mr. Isaac Ungar in Flatbush
on behalf of Panama City Beach, FL, mikvah.
Rav Elya Brudny shlit”a is seen speaking

Kingston, Pennsylvania

חנוכת המקוה
בוני המקוה
בור טבילה  -מוה"ר ר' מנחם
גרשון לעבאוויטש ני"ו

חסק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ד

Providence, Rhode Island

חנוכת המקוה
בוני המקוה
מקוה נחמן וריזל גלויבער  -לע''נ ר' נחמן ע''ה ב''ר חנניה יו''ט הי''ו וזוג'
ריזל ע''ה ב''ר יצחק הי''ו גלויבער ,בור טבילה  -ע "י חבורת אברכים לזכות
זש"ק ,בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו  ,בור מי גשמים  -ע''י הרה''ג
ר' חיים מאיר בערגער ראה''כ צ''צ וויזניץ ,מוה"ר שמשון ובנו מוה''ר משה יעקב
שערהאפער הי"ו ,חדר הרוצה בעילום שמו

רות

יט''א

מסיבה לטובת המקוה בעיר
Aurora, Colorado
בבית הנגיד ר' יואל בראווער הי''ו

Rabbi Eliezer Gibber Rosh Yeshiva
Gedolah of Providence

הרה''ח ר' יצחק
זילבערשטיין הי''ו

R' Dolinger

Norcross, Georgia

חנוכת המקוה
בוני המקוה
מוה"ר דוב דויטש
לע"נ זקינו ר' צבי יעקב
בן שמואל שמעלקא
בור מי גשמים
הרוצה בעילום שמו

מקוה

מנחם
י"ו

מעמד יציקות הבורות

Honesdale, Pennsylvania

הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א ר' ארי' גרינהוט

באר מים חיים

טסק

שנת תשע"ה

Quebec City, Quebec
הרה"ג ר' יצחק ביסטריצקי שליט"א נשיא ומייסד "מקוה יו .עס  .עי , ".צווישן אנדערע
ווערט געזען :הרב לייבעל פיין הי"ו ,הרה"ג רפאל דוד באנאון שליט"א דומ"ץ בי"ד
דמאנטריאל ,הרה"ח בערל מאטשקין שליט"א ,הרב דוד לעווין שליט"א רב הקהילה
דקוויבעק ,הר"ר אברהם שלמה ברוין שליט"א פון מאנסי ,העסקן הר"ר אביגדור יוסף
סאמעט הי"ו ,עסקן "מקוה יו.עס.עי ".און עטליכע בני הקהלה

חנוכת המקוה
בוני המקוה

הרה''ח ר' אביגדור יוסף סאמעט הי''ו

אלו האנשים שנדבו סכום הגון בעד חבר היקר
לזכות זש"ק ,מוה"ר מנחם מענדל בראדי הי"ו,
מוה"ר יעקב יואל ברוין הי"ו ,מוה"ר אברהם יהודא
באנדאו הי"ו ,מוה"ר דוד באנדאו הי"ו ,מוה"ר שלום
יוסף באנדאו הי"ו ,מוה"ר חיים יואל לאנדא הי"ו,
מוה"ר חנני' יו"ט ליפא שלום פרידמאן הי"ו ,מוה"ר
נפתלי אשר זעליג ווערצבערגער הי"ו ,מוה"ר
בנימין יהודה ווערצבערגער הי"ו ,מוה"ר יעקב
גשטעטנער הי"ו,
חבורת יוצאי ישיבה תפארת משה חבורת כולל
משכנות לאביר יעקב

Ithaca, New York

חנוכת המקוה
בוני המקוה
שם הבנין  -חבורה לזכות זש"ק
בור טבילה  -הרוצה בעילום שמו
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו

עק

הרה"ג ר' יצחק ביסטריצקי שליט"א נשיא ומייסד

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ה

Austin, Texas

ר' משה ברייער ר' משה גרינהוט
הרב יוסף לעווערטוב גאלדשטיין
רב הקהילה

חנוכת המקוה
הרב יצחק ביסטריצקי שליט"א נשיא

Board Meeting

בוני המקוה
שם המקוה  -מקוה רעלה
בור טבילה  -לע"נ הרה"ק ר' ישעי
בן ר' משה מקערעסטיר
בור מי גשמים  -חבורה לזכות זש"ק
שער רשב"י
חדר הטבילה  -הרוצה בעילום שמו

Merrick, New York
מעמד יציקות הבורות
הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

הרה"ג ר' יצחק טריגער ליט"א,
הרה"ח ר' משה ברייער ,הרה"ח ר' ברוך ציוויאק

באר מים חיים

אעק

שנת תשע"ה

Ann Arbor, Michigan

חנוכת המקוה
בוני המקוה

שם המקוה -לע"נ מרת חינקא זלאטא
בת ר' דוב בעריש ע''ה
חדר הטבילה  -ע"י משפחת פראנצאז
בור טבילה  -ע"י חבורת אברכים לזכות
זש"ק לאחד מבני החבורה
בור מי גשמים  -משפחת פריינד
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו
חדר  -לע"נ הרה''ק ר' ישעיה בן ר'
משה מקרעסטיר זי"ע שער  -בת עין

הרב גאלדשטיין רב הקהילה

Board Meeting
בבית הרבני הנגיד ר' יעקב וויינרעב הי"ו חבר הוועד
הנגיד ר' דוד ארי' הי"ו געט איבער א באריכט פון א קהילה וואס בעט
הילף פאר א מקוה טהרה

Carolina, Puerto Rico
מעמד יציקות הבורות

הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

בעק

הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ה

Key West, Florida
בוני המקוה
לע"נ מוה''ר יחיאל מיכל ע"ה
בן מוה'''ר עוזר חיים הכהן הי"ו
 אחים לונגער- בור מי גשמים

מקוה יחיאל מיכל

ר' ברוך ציוויאק

Mill Basin, New York

Closing on the mikvah property

L-R Mr. Anshi Wercberger Esq., Rabbi Yitzchok Bistritzky, Rabbi
Baruch Cywiak (standing), Mr. Borris Saks Esq., Mr. Jonathan
Peldman Esq. (standing), Mr. Ariel Levy

מסיבה בבית הנגיד ר' יואל רעטעק הי"ו

הגה"צ אב''ד בראד שליט"א ביי זיין דרשה

געק

הרב לאנדא

באר מים חיים

שנת תשע"ה

Linden, New Jersey

חנוכת המקוה
בוני המקוה
בור טבילה נתנדב ע"י מוה"ר שלום בריקמאן הי"ו
בור מי גשמים הרוצה בעילום שמו

Panama City Beach, Florida

)Panama Bor: L-R R Baruch Cywiak, Mikvah USA, Georges (Avraham
Outmezguine Mikvah Project Manager and Panama City resident

Rabbi Tenenboim, Destin Fl

דעק

חנוכת המקוה
בוני המקוה
בור טבילה
Mr. Eddie Serrure
בור מי גשמים הרוצה בעילום שמו
מוה"ר יוסף ארי' בריננער הי"ו
מסיבה בבית ר' אייזיק אונגער פלעטבוש

Rabbi Binyumin Terenyo
Achdut-Israel Dallas Tx

ספר אשריכם ישראל

חנוכ

שם המק
בור טבי
בור מי גש

meeting
ה
לע"נ מו
בן רבינו

שנת תשע"ו

Starrett City, New York

הרה"ח ר' משה אהרן קעסטנבוים הי"ו

נדבן המקוה הרב ר' אליעזר קעסטנבוים שליט"א חבר הוועד

הרב מרדכי דזורמאן רב הקהילה ,הרב ר' יצחק ביסטריצקי נשיא ,נדבן המקוה הרב אליעזר קעסטנבוים שליט"א

הרב ר' יואל קעסטנבוים שליט"א חבר הוועד

חנוכת המקוה

מקוה

M
עילום שמו
ר הי"ו
ר פלעטבוש

בוני המקוה
שם המקוה  -הרוצה בעילום שמו
בור טבילה  -הרוצה בעילום שמו
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו
לזכות זש''ק
Upper West Side Parlor meeting
הרוצה בעילום שמו
לע"נ מורינו הרב יוסף ברוך פנחס
בן רבינו דוד יצחק אייזיק אדמו"ר
מסקאליא זצוק"ל

Buffalo Grove, Illinois

באר מים חיים

העק

שנת תשע"ו

Charlotte, North Carolina
מקוה מי לאה

Aurora, Colorado

חנוכת המקוה
בוני המקוה
שם המקוה  -הר'ר מנחם ליפשיץ ני"ו
חדר הטבילה  -הרוצה בעילום שמו

הרה"ח ר' ברוך צ
ר' יואל רעטעק

מעמד יציקות הבורות

בפיקוח הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

Briarwood, New York

מסיבות לטובת המקוה
הרה'ג ר' פנחס כף שליט"א

ועק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ו

East Brunswick, New Jersey

Board Meeting
HELP SPREAD TAHARAS YISROEL
TO THOUSANDS OF PEOPLE

IN ONE OF

”54” CITIES

חנוכת המקוה

הרה"ח ר' ברוך ציוויאק ,הרה"ח ר' יואל וואלטער ,הרה''ח
ר' יואל רעטעק ,הרה'''ח ר' משה גריפעלד חבר הועד,

SPONSOR-A-SEMINAR
YOUR FUNDING WILL MAKE THE SEMINAR! THERE ARE 54 COMMUNITIES WAITING….

SEMINAR

SPONSOR
A
SEMINAR

][incl.all expenses

PARTNER
$100

בוני המקוה
תלמידי מתיבתא לונדון ,מוה''ר יואל רעטטעק
הי"ו,מוה''ר שלום גלאנץ הי"ו ,מוה''ר יואל
וואלטער הי"ו ,מוה''ר ליפא ליכטנשטיין הי"ו,
מוה''ר נתן יואל פריינד הי"ו בור מי גשמים
משפחת גלאסמאן הי"ו שיש המקוה  -הר'ר מיכאלסעטאן ני"ו מזוזה  -הרוצה בעילום שמו

$1200
LITERATURE
$180

SPEAKER
$600

TRANSPOTATION
$400

MIKVAH USA • 1451 52nd St. Suite A1•Brooklyn NY 11219• 718-437-7873 • info@mikvahusa.org

Started Mikvah USA seminars that already changed
the taharah landscape in over 200 cities

מעמד יציקות הבורות

כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב שליט"א לרפו"ש איז משתתף ביים מעמד
בנו הרה"ג ישכר דוב שליט"א גיבט איבער דברות קודש וואס דער רבי האט פארגעשריבן

הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

הרב יצחק ביסטריצקי שליט''א נשיא

הר"ר מנחם גרשון לעבאוויטש הי"ו
ביים גיסען די בורות

Forest Hills, New York
הרה''ח ר' יעקב וויינרעב הי''ו חבר הועד

חבר הוועד הר"ר משה גרינהוט הי"ו
מקוה בויער מוה''ר משה ברייער הי''ו
ביים גיסען די בורות

באר מים חיים

זעק

שנת תשע"ו

Board Meeting

הרב אלי

Glenbrook, Illinois
מעמד יציקת הבורות
בפיקוח הרה"ג ר' יצחק טריגער שליט"א

Somerton, Pennsylvania

מעמד יציקת הבורות
בפיקוח הרה"ג ר' יצחק טריגער שליט"א

הרה''ח בנימין ארי' גליק הי''ו
משגיח כשרות התאחדות הרבנים

חעק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ו
רבי יצחק יהושע שליט''א
רב הראשי בוכארא

הרב אליעזר כהן ראה''כ נר ישראל  -הרב ישראל זעלמאן  -הרב נתן פזיילאף דער נייער רב הקהילה -
הרב שמואל קהאשקורמאן  -הרב ישראל לאוויטאנצקי ראה''כ לאיקוואד כולל

ר-ל מוה''ר משה ברייער מקוה בויער ,מוה''ר מרדכי גרינוואלד ,הרבני הנגיד יצחק מיכאל יאקאב,
מוה''ר יואל טעלער ,הרבני הנגיד חיים אברהם ראזענפעלד

הרה''ג ר' יצחק ביסטריצקי שליט''א מייסד ונשיא באערט די נדבנים

הרבני הנגיד ר' חיים אברהם רעזענפעלד הי''ו

קאטטינג"
דער נדבן שם המקוה ביים "ריבאן ָ
צו עפענען די טויערן פון דער נייער ּפרעכטיגער מקוה

Norcross, Georgia

חנוכת המקוה
בוני המקוה
מקוה דוד אריה
נתנדב ע"י מוה"ר ר' דוד ארי' יאקאב ני"ו
בור טבילה ומי גשמים
לע''נ הגה"צ ר חיים אברהם ב''ר מרדכי זצ''ל,
מרת חי' שרה ב''ר משה ע'ה ,ולע"נ הגה"צ ר'
משה אליעזר ב''ר אברהם אלטר זצ''ל מרת
מרים ב''ר שלמה זלמן ע''ה  ,ולע"נ הילד משה
אליעזר ע"ה בן ר' צבי פנחס הכהן נ"י

ליט"א

באר מים חיים

טעק

שנת תשע"ו

חנוכת המקוה
בוני המקוה
Jaffa Family
In honor of their
parents
 לזכות- הרוצה בעילום שמו
זיווג הגון
 הרוצה- בור מי גשמים
בעילום שמו לזכות קרוביו

Richmond, Virginia

Jaffa Family members mikvah dedicated in honor of their mother - Mrs. Sharon Jaffa.
L-R: Rabbi Baruch Cywiak; Rabbi Burton Jaffa, Brooklyn; Mr. Jack Jaffa, Brooklyn;
Mr. Avrumie Jaffa, Brooklyn; Mr. Elan Jaffa, Queens; Rabbi Dovid Asher Rav,
Keneseth Beth Israel; Mr. Amir Jaffa, Cleveland, OH; Mr. Hillel Jaffa, Brooklyn; Mr.
Daniel Jaffa, Brooklyn; Mr. Noam Jaffa, Minneapolis, MN.

ספר אשריכם ישראל

Rabbi Baruch Cywiak, Mikvah
USA with Rabbi Dovid Asher,
Rav, Keneseth Beth Israel.

פק

שנת תשע"ו

הגה''צ אב''ד באבוב  45שליט''א ,הרה''ג דומ''ץ סקווירא ב''פ שליט''א,
הגה''צ ראש ישיבת שער יושר זצ''ל ,הרה''ג דומ''ץ וויען ב''פ

הרב יגאל חיימאוו שליט"א
הרב י יצחק ביסטריצקי
שליט"א נשיא

חנוכת המקוה
נדבן המקוה הרב ר' אליעזר
קעסטנבוים שליט"א

נדבן המקוה הרב ר' אליעזר קעסטנבוים שליט"א הרב יצחק ביסטריצקי,
מו"ה ר' יואל קעסנטבוים ,אין א טאנץ

הרה"ג ר' משה ראזנפעלד
הרבני הנגיד ר' משה גרינהוט
חבר הוועד

באר מים חיים

בוני המקוה
שם המקוה  -הרב אליעזר קעסטנבוים
שליט"א – חבר הועדלע"נ הוריו הרה"ח ר'
צבי ב"ר שמואל ע"ה ,וזו' מרת פיגא בת ר'
אליעזר ז"ל בור טבילה  -הרוצה בעילום
שמו לזכות הרה"ק חיים זאנויל בן משה
 יוטא ציפורה בור מי גשמים  -הרוצהבעילום שמו  -לזכות זש"ק
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו
בור מי גשמים -חבורה לזכות זש"ק

Starrett City, New York
מקוה פרדס צבי ופיגא

אפק

שנת תשע"ז

חנוכת המקוה
בוני המקוה
שם המקוה  -מוה''ר חיים לעבאוויטש הי''ו
בור טבילה  -הרוצה בעילום שמו
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו

הנדיב מוה"ר מנחם גרשון לעבאוויטש הי"ו הנדיב מוה"ר חיים לעבאוויטש
הי"ו ,הרה"ג רבי יצחק ביסטריצקי שליט"א ,ר' ברוך ציוויאק ,ר' משה ברייער
הי"ו ,קאנטראקטאר .און ר' ּפנחס פיש הי"ו

Carolina, Puerto Rico

מקוה מים חיים

Canton, Massachusetts

חנוכת המקוה
בוני המקוה
הרוצה בעילום שמו
לזכות זש"ק

בפק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ז

Board Meeting

Briarwood, New York kickoff event

ר' ברוך ציוויאק

הגה''צ ר' ישכר דוב טויב שליט''א בן
אדמו''ר מ'קאלוב שליט''א

Utica, New York

Ca

הרב רייטפאט

חנוכת המקוה
ר' מענדל קליין

בוני המקוה
מקוה מי חנה
בור טבילה
חבורה לזכות זש"ק

מו

באר מים חיים

גפק

שנת תשע"ז

חנוכת המקוה
בוני המקוה
שם המקוה
ע"י משפחת גאלד לע"נ בנימין צבי ורחל גאלד
בור טבילה  -חבורת לזכות זש"ק
בור מי גשמים  -לזכות זש"ק
ולע"נ שרה בת ר' ישראל  -ופייגא בת ר' ישראל

Cape Coral, Florida
מקוה בנימין צבי ורחל

הנגיד ר' משה אלי' לינדער הי"ו
הרה"ג ר' יצחק ביסטריצקי שליט"א

Rabbi Yosef Lebkoski

הנגיד ר' משה יוסף הארטמאן הי"ו

Rabbi Ilan Meirov of CHAZAQ

Rabbi Yaniv Meirov of CHAZAQ

מסיבות לטובת המקוה בעיר
Forest Hills, New York
In Dazzlers Hotel

דפק

הנגיד ר' דוד קאהאן הי"ו
ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ז

Lower Merion, Pennsylvania

מעמד יציקת הבורות

מקוה מי לאה

חנוכת המקוה
בוני המקוה
שם המקוה Mr. Melly Lifshitz -
בור טבילה  -הרוצה בעילום שמו בור מי גשמים
 הרוצה בעילום שמו לזכות זרע של קיימא בור מיגשמים  -הרוצה בעילום שמו לזכות זיווג הגון גומרי
המקוה  -חבורה לזכות זש"ק שער המקוה  -הרוצה
בעילום שמו לזכות רפו"ש לבניו ,משפחה לזכות זש"ק

הרה'ג ר' יעקב קויפמאן
רב ביהמ''ד אור אליעזר

באר מים חיים

הפק

שנת תשע"ז

Phoenix, Arizona

Groundbreaking Ceremony

הגה"צ ר' הערשל הלפרין שליט"א
דומ"ץ וויען ב"פ

הרה"ג ר' הערש לייב בערנשטיין שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד סאטמאר וואלאבאוט

כ''ק אדמו''ר מפאפא שליט"א
מעמד יציקת הבורות
ר' אברהם כהן באזוכט כ"ק אדמור מסאטמאר שליט"א אין קרית יואל
הרה"ג ר' יצחק טריגער שליט"א

ופק

אדמו''ר מטענקא שליט''א

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ז

Dr. Sruli Zyskind addressing the crowd

Harav Shalom Kamenetsky, shlita,
responding to chinuch questions.

L- R Harav Tzvi Eli Rokeach, Khal Bais Mordechai;
R Baruch Cywiak, Director of Special Projects;
Harav Shalom Kamenetsky; Rabbi Benzion
Schiffenbauer, Khal Bnei Torah; Dr. Sruli Zyskind,
Boro Park Pediatric Associates

Parlor meeting hosted by Dr. Sruli Zyskind for the mikvah in Lower Merion, Pennsylvania

Mill Basin PUR event

שליט"א
באוט

Richmond Hill, Ontario
L:R Rabbi Yaty Weinreb, Rabbi Baruch Cywiak, Mr. Ariel Levy, Mr. Shabi Simon,
Mr. Aryeh Simkin, Mr. Nachman Shafar, Mr. Bob Sendzischew, Mr. Dan Pando

מעמד יציקת הבורות

גדולי רבני קאנאדא שליט"א

L:R Rabbi Baruch Cywiak, Mikvah
USA, Director of Special Project;
Mr. Melly Lifshitz, Lawrence, NY

זפק

Rabbi Yaty Weinreb, Founding
Board Member, Mikvah USA

א

באר מים חיים

שנת תשע"ח

Aurora, Colorado

חנוכת המקוה
בוני המקוה
בור מי גשמים הרוצה בעילום שמו
חבורה משפחה לזכות זש"ק לבני משפחתם
חבורת כתה לע"נ א' מבנות הכתה

Issaquah, Washington
Groundbreaking Ceremony
Birmingham, Alabama

חנוכת המקוה

חפק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ח

Briarwood, New York

מעמד יציקות הבורות

הרה''ג ר' פנחס כף שליט"א הרב אברהם יואל לעפלער שליט"א

הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א
מיט הרה"ג ר' פנחס כף שליט"א

At the Lchayim Rabbi
Nahum Kaziev- Ohr Natan;
Rav Pinchas Kopf and Reb
Avrohom Yoel Loeffler

Glenbrook, Illinois

Mikvah Donor

חנוכת המקוה
בוני המקוה
בור טבילה הרוצה בעילום שמו לזכות זש"ק
חדר הטבילה חבורה לזכות זש"ק
בור מי גשמים חבורת אברכים ב"פ לזכות זש"ק

טפק

Rabbi Meir Moscowitz, Director, Chabad of Illinois,presents a beautiful
Challah cover to Mr. Josh Nankin, who launched the mikvah project

באר מים חיים

שנת תשע"ח

חנוכת המקוה
בוני המקוה
שם המקוה  -לע"נ רחל בריינדיל בת ר' יצחק זאב ע"ה
בור טבילה א'  -לזכות מרן הראש הישיבה הרב שמואל קאמינעצקי שליט"א
וזוגתו נדבת תלמידיו ,בור טבילה ב'  -הרוצה בעילום שמו ,חדר הטבילה א'
 מוה"ר אהרן בויער הי"ו לע"נ מרת יטל בת ר' גבריאל צבי נלב"ע י"ח כסלוחדר הטבילה ב'  -הרוצה בעילום שמו ,יפוי המקוה  -הרוצה בעילום שמו

Lower Merion, Pennsylvania

מקוה עטרת הודא מאשה

הגאון ר' שמואל קאמנעצקי שליט''א

חנוכ

שם ה
בור ט
בור מי

צק

ספר אשריכם ישראל

שנת תשע"ח

Toledo, Ohio

Mill Basin, New York
Groundbreaking Ceremony
מעמד יציקת הבורות
בפיקוח הרה''ג ר' יצחק טריגער שליט''א

Mr. Eric Sternberg
Rabbi Noah Cheses

Somerton, Pennsylvania

;Bostoner Rebbe shlit”a
Mr. Melly Lifshitz

Sharon, Massachusetts

חנוכת המקוה

בוני המקוה
שם המקוה הרוצה בעילום שמו
בור טבילה הרוצה בעילום שמו
בור מי גשמים הרוצה בעילום שמו

באר מים חיים

חנוכת המקוה

מקוה מי עזרא

בוני המקוה
שם המקוה לע"נ הב' הק' יחיאל עזרא הי"ד בן ר' ארי' יונה נ"י שווארץ
נדבת משפחת ליפשיץ ומשפחת שטערנבערג
בור טבילה  -חבורה לזכות זש"ק
בור מי גשמים  -מוה"ר יוסף ארי' בריננער הי"ו
מזוזה  -משפחת גלישיער
גומרי המקוה
חבורה לזכות זש"ק

אצק

שנת תשע"ח

Phoenix, Arizona
שם המקוה  -הרבני הנגיד ר' מענדל פייגנבוים הי"ו
בור הטבילה  -חבורה לזכות זש"ק
בור מי גשמים  -מוה"ר אלימלך דייטש הי"ו
בור מי גשמים  -הרוצה בעילום שמו

Fort Worth, Texas

בצק

ספר אשריכם ישראל

פותחין בכבוד האכסניא
רגשי תודה ,בסל מלא ברכה ,למעלת כבוד ידידינו הנעלה ,הני תרי אחים הנגידים הנכבדים הנודעים לשם ולתהלה,
כבירי המעש ורב הפעלים ,מוקירים רבנן ,ואיהו גופיהו צורבא מרבנן ,תורה וגדולה אצלם משולבות,

ה"ה ידידינו ומכובדינו ,הנגיד המפואר ,צנא מלא ספרא,
עושה תורתו קבע

מו"ה שמואל ארי' לעבאוויטש

הי"ו

ואחיו ידידינו ומכובדינו ,הנגיד המפואר ,צנא מלא ספרא ,עושה תורתו קבע

מו"ה חיים

לעבאוויטש הי"ו 

פטרון 'מקוה מים חיים' בעיר פארטא ריקא

ההולכים בדרכי אבות ,אביהם הדגול הנגיד המפואר ,רודף צדקה וחסד במדה גדושה,
 התורני הנעלה ,גן הדסים ,ערוגת הבושם ,ה"ה

הרה"ח מו"ה מנחם גרשון

שיחי'

אשר בטיב לבבם ורוחם הנדיבה ,העמידו לנו אכסניא מפוארה ,שלא על מנת
לקבל פרס ,אשר ממנה תצא פעולות הברוכות לתפארה ,להקים עולה של
טהרה ,ועומדים הכן תמיד בנאמנה ,חלק כחלק יאכלו ברוב ברכה
צרופה בזה ברכותינו המרובה ,בכל לשון של הודאה וחיבה ,כן יהי רצון שבזכות המצוה הנשגבה ,יזכו לראות מכל יוצ"ח רב תענוג 
ונחת ,מתוך עושר והרחבת הדעת ,רב נחת דקדושה ,ישכילו ויצליחו בכל אשר תפנו במדה גדושה ,בביתם ישרה תמיד אך ששון
ושמחה ,לשם לתהלה ולתפארה
המברכים בידידות והוקרה

ההנהלה

ברכות תודה

גצק

אשריכם ישראל
מעומק הלב פנימה ,כסא של ברכה נרימה ,להני אנשי שם העוסקים במסירות נאמנה ,זה זמנים טובא,
להגביר חיילים במסירה נפלאה ,להגדיל כח טהרה ולהאדירה ,העסקנים הדגולים הנודעים לשם ולתהלה,
כתר שם טוב לראשם עטרה
בראש וראשון בריח התיכון להגביר חיילים לטהרתן של ישראל ,איש
חמודות ורב תבונות אשר בכשרון ובתבונה דופק בשערי הנדיבים בעם,
לאסוף סכומים עצומים ה"ה

מו"ה ברוך ציוויאק
אב"י בעיר פלעטבוש נ.י.

מו"ה אביגדור יוסף

מו"ה יוסף

הי"ו 

וויזנער הי"ו 

אב"י בעיר וויליאמסבורג נ.י.

חרוץ ושנון במלאכת הקודש בנאמנה ,עושה ומעש בלא ליאות                  ,
במגביות ופעולות ,יום ולילה לא ישבות

סאמעט הי"ו

אב"י בעיר קרית יואל נ.י.

עסקן נמרץ במסירה נפלאה לעורר קהל עדת ישורון
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות להרים תרומת ה'

רב הפעלים בלב ונפש לכל פעולות הקודש
ובמיוחד להצלחת הראפעל קאמפיין

מו"ה לוי יוסף

לעבאוויטש הי"ו

אב"י בעיר בארא פארק  נ.י.

ואתם עמם כל העסקנים החשובים העושים ומעשים לטובת מפעלינו,
כל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך
כתר הילומים על ראשם להגיד שבחם אשר בכשרונם הברוכים עושים ומעשים תמידין
כסדרן לעורר לבות בני ישראל למען טהרת ישראל ,עושים מלאכת הקודש במסירה
ואמונה ,לאסוף תרומת הקודש נדבת בני ישראל ,והודות עבודתם והשתדלותם הגענו
עד הלום ,להעמיד אלפי בני ישראל בקרן אורה
ושאבתם מים בששון ממעיינו הישועה ,להתברך בשפע ברכה והצלחה במדה גדושה ,וזרעם לברכה ,בבריות גופא,
והרחבת הדעת דקדושה ,ויתמלא כל משאלות לבבם לטובה ולברכה
המברכים באות ידידות

ההנהלה

דצק

ברכות תודה

כתר תורה
ביקרא דאורייתא ,נביע ברכת התורה ,לכבודה של הני צורבא דרבנן בעלי תריסין בגמרא 
ובסברא ,עוקרי הרים הלנים בעומקה של הלכה ,גיבורי כח לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא,
חרופים ושנונים להורות הוראה,

הלא המה ,אשר כתר התורה לראשם עטרה,
נודעים בשערים המצויינים בהלכה

הרה"ג רבי נחמן הורוויץ
 הרה"ג רבי ישעי' הערשקאוויטש שליט"א
 הרה"ג רבי שלמה אברהם פאללמאן שליט"א
הרה"ג רבי ישראל יואל פאלאטשעק שליט"א
שליט"א

חברי וועד שערי טוהר שעל ידי מקוה יו .עס .עי.
העומד בפיקוחו של הגאון רבי יצחק טריגער שליט"א

העוסקים בעבודת הקודש בנאמנה ,לכתת רגלם מעיר לעיר בכל פינה ופינה ,לפקח
ולבדוק כשרות המקואות כדת של תורה ,ובכשרונם הברוכים בחכמה ובתבונה,
עומדים לנצח על המלאכה ,לבנות ולהקים מקואות טהרה

על רבנן ועל תלמידהון
יהא שלמא רבא ,חנא וחסדא ,וחיי אריכי ומזוני רויחי ,מרן דבשמיא יהא בסעדהון כל זמן ועידן ,ויזכו 
לעמוד על משמרתם רבות בשנים ,ברוב ברכה והצלחה ,מתוך הרחבת הדעת וכל טוב

ההנהלה

ברכות תודה

הצק

