
  ן

  קוואות
  נו

  שיק

בלין

בניית מק
ינו נשיא

לוי רייטש

  

ת טב

ת בעניני ב
רבות את

  

  
  
  
  

אלעזר הל
  

תורת

רס הערות
הוראע"פ 

ערך ע"י א

  
  

  

קונטר
ע 

  

נע
 

 
 

 

 

 



  

  
  פתח דבר

 
בהיותי מתעסק בבנית מקוואות, ונכנסתי בעובי הקורה של הצד 

והנסיון בפועל ממש של הדברים, והנה ראיתי העזובה הרבה המעשי 
בשטח זה אצל רבים וטובים, ובהם גם רבנים ות"ח אשר רב ידם 
בהלכה אבל לא איתמחו במקצוע זה בשימוש מעשי ופראקטיקע 
הנרכשת מתוך הניסיון במציאות הדברים, וזה גרמא בנזיקין שלא 

  כל הדעות.מעמידים המקוה על צד היותר טוב לכתחילה ול
  

ויש מהם אשר מדמים בנפשם שהם נתלים באשלי רברבי, כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב נ"ע, והוראות כ"ק אדמו"ר נשי"ד, וכאילו הם נסמכים על 
פסקי הגה"ח רז"ש דווארקין ז"ל, וכל הערה דוחים במסוה של קנאות 
וחסידות, ולא חלו ולא הרגישו כי המקוואות אשר המה בונים הם 

שונים מדברי הרב, ושינוי בפרטים יכול לשנות כל  בהרבה פרטים
  כללות הענין. 

  
ע"כ סידרתי בקונטרס זה כמה הערות שנתפרסמו בעבר, ונסדרו כאן 
מחדש בתוספת ביאור ובהירות, וצד השוה שבהם שמעמידים דברי 
רבותינו על דיוקם ואמיתת כוונתם בלי חסירות ויתירות. ולא באתי 

להאיר, וכל מי שיש לו להוסיף על הדברים בדברים אלו אלא להעיר ו
לסתור ולבנות אבקשו לשלוח אלי ע"מ להדפיסו בקונטרס הבא 

  בעזה"י, ותרבה הדעת והאמת והשלום אהבו.
  

  אלעזר הלוי רייטשיק
  קודש שבת ערב

  תשע"א  כסלו מבה"ח

  

  

  

  המחבר:        כתובת

elozor@raichik.com    
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  כשרות המקואות
  

ע"י רבנים ת ההשגחה התמידית על כשרות המקוה חוב
  מובהקים במקצוע זה

  

בונים מקואות בכל פינה נידחת בעולם. ובארה"ב,  ב"ה היום
  חמישים אחוז של המקואות נבנו ע"י שלוחי כ"ק אדמו"ר.

אבל דא עקא, שלאחר שבונים את המקואות ומביאים רב לבדוק את 
המקואות וליתן הסכמה על הכשרות של המקוה, חושבים לפי תומם 

יכולים שלאח"ז המקוה נשאר בתכלית הכשרות, בלי שום פקפוק, ו
לעבור עשיריות שנים ואין שום השגחה של כשרות על המקוה. 
וכששואלים את הבעה"ב של המקוה האם המקוה היא בתכלית 
הכשרות והידור, יש לו תשובה בפיו, שרב פלוני ופלוני (שהלך לעולמו 

.) ראה את המקוה כשנבנה בפעם הראשונה לפני  .  לפני  שנים רבות
השגחתו של הרב הנ"ל, ובודאי נשארה עשיריות בשנים, והיא תחת 

  כשרה.

ואם היו שואלים את הרב המכשיר הנ"ל (אפילו לאחר מספר שנים 
של בניית המקוה) אם זה אמת, תשובתו היתה בודאי, שבדק אותה 
לפני שנים רבות, ולא בתור רב המכשיר, אלא סתם כדבר חד פעמי, 

  ואיך יוכל להכשיר מקוה שלא ראה כבר שנים רבות?!

משל למה הדבר דומה: אם מישהו למד את אומנות הזביחה, אינו 
יכול לומר כעבור עשר שנים, שהרב שבדק את הסכין שלו לפני עשר 

  שנים עדיין מכשיר את השחיטה שלו כעת!

מי שיודע עד כמה רבה העזובה בשטח זה לא ינוח ולא  ,ובאמת
ות ישקוט מלעורר בזה, ובפרט כשנתקלים דבר יום ביומו במכשול

הצומחות מכך באופן מוחשי, ואטו כי רוכלא ניזיל ונפרוט, רק אתן 
  בכאן ב' וג' דוגמאות אשר עיני ראו ולא זר.

א. בארה"ב, במדינת קליפורניא קורה לעיתים תכופות רעידת  
אדמה. ולפני כמה זמן דיברתי עם אחד משלוחי כ"ק אדמו"ר, יר"ש, 
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י אותו אם בדק האחראי על המקוה בעירו, ובין הדברים שאלת
לאחרונה את המקוה, היות שזמן קצר לפני זה היה באיזור שלו רעידת 
אדמה. והיה זה לפלא בעיניו שצריכים לבדוק המקוה בכלל וכו'. ועד 

שאחרי רעידת אדמה יש לבדוק  שברוראף  –היום לא בדק את המקוה 
 את המקוה, שהרי זוחלין הוא פסול דאורייתא.

שכדי שהמקוה יהי' מקוה מסויים החליטו ב. וגם הי' עובדא, שב 
וסיפו צבע כחול להמים. ולא ידעו ששינוי מראה נראה יותר יפה ה

  פוסלת את המקוה (מקואות פ"ז מ"ג).

את ההמשכה. ובמקוה אחרת צבעו  לרעף ג. ובמקוה אחרת החליטו
  את ההמשכה, וידוע שההמשכה צריכה להיות קרקע הראוי' לבלוע! 

כל יום וברור הדבר שהדרך הישרה להינצל כהנה רבות מעשים ב
מכל מכשול ותקלה ח"ו הוא רק בסידור השגחה קבועה מטעם רבנים 
מובהקים המומחים בהלכות מקואות וטבילה, ויש להם הרבה שימוש 

מכשרות ופראקטיק בזה. והגע בעצמך מה נשנה ענין המקואות 
וכיו"ב אשר כהיום הזה לא יהין שום אדם יר"ש  האכילה ועירובין

  לסמוך בסתמא מבלי השגחה מסודרת וכשרות כדת וכדין.

ובאמת שכבר עוררו ע"ז מכבר גדולי הרבנים ועיין בספר מקוה מים 
חלק ג' פרק א' עמ' יז ואילך, שצועק ככרוכיא על עזיבת הכשרות 

צין זצ"ל בזמננו במקואות, עיי"ש באריכות. והגאון אב"ד דעברע
רות המקואות (ונדפס (בצירוף עוד רבנים) פרסם קול קורא בענין כש

וגם אחר שנגמר בנין והכשר   .  ".), ובתוך דבריו שם: 26לקמן עמ' 
המקוה, צריך המקוה להיות תמיד תחת השגחת רב מובהק ויר"ש 
 מרבים שיש לו סמיכת חכמים, ויש לו שימוש גם בהלכות מקואות".

א כיהודא ועוד לקרא להעיר ולעורר את אחי אנכי ולא באתי בזה אל
מבקש, שלוחי המלך די בכל אתר ואתר אשר זכו וזוכים ליסד מקוואות 
במקומותיהם, לשום על לבם הצורך בהשגחה קבועה מטעם רב מובהק 

  המומחה במקואות וככל המבואר לעיל, ותרבה הטהרה בישראל.

עמ' תלז) כותב,  (ח"ט צריי"קודש כ"ק אדמו"ר מוה–וראה באגרות
  וז"ל:
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שם בתמידות  יש "בנוגע למקוה הקיימת מכבר, יש להתעניין אם
  משגיחה יראת שמים אשר הכל יהי' כדין".

  קודש כ"ק אדמו"ר (חכ"ב עמ' תפג) כותב, וז"ל:–ובאגרות

: כלל וכלללתוכן מכתבו בהנוגע למקווה הידועה, מה שאינו מובן 
יריות בשנים לא עלה על לב מהו האיסור לבדוק מקווה, שכנראה עש

  הכשרות שלה? ביסודאיש לבדוק הנעשה 

והרי אפילו מעין עלול לשינוים, ובפרט שבודאי כדרך כל הערים 
בארצות הברית, היו שם כמה חפירות  וכו' וכו' שעלולים להשפיע על 

  הנ"ל, והרי עצם הענין דאורייתא הוא וכו' וכו'. עכ"ל.

היות  שלו, בהחצרלבנות מקוה וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע רצה 
אעפ"י  –שהמקוה בעיר ליובאוויטש לא היתה תחת השגחה כדבעי 

(וכמובן שהמו"ץ  –שהמקוה בליובאוויטש הי' מקוה מעיין 
והוא הי' הבוחן  –בליובַאוויטש אז, הי' רב מורה הוראה בפועל ממש 

ונותן סמיכה לתמימים שלמדו בליובאוויטש וכו', ואעפ"כ רצה כ"ק 
קודש שלו (ח"ד עמ'  – נ"ע לבנות מקוה, כנ"ל), כמסופר באגרותאד

  ריג), וז"ל:

ובשנים זה כמה שנים אשר רצוני וחפצי לעשות מקוה בחצירינו, 
עתה  .  . האחרונים כאשר נתמעטה ההשגחה בעיר מורגש בזה הנחיצות

הנחיצות הגדולה כעת מצד העדר ההשגחה נתעורר אצלי הענין מצד 
  . עכ"ל (ההדגשות לא בהמקור). שבעירביותר על המקוה 

והלא דברים ק"ו במקואות מי גשמים שבונים היום שהנחיצות 
  להשגחה יותר גדולה.

*  
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במקוה צריך להשתדל לצאת ידי 
  חובת כל הדעות

  

  האחרוניםשל מי גשמים נתחדש בעיקר בדורות  מקואותבנית 

  עשית המקוה צריך להיות בזהירות יתירה ובהשגחה גדולה 

  וצריך להשתדל לעשות המקוה מהודר לכל הדעות

  
מענין לענין באותו ענין ואין צריך לומר אשר בשעה שבונים מקוה 
צריך להתיעץ עם מומחים בדבר ורבנים המובהקים במקצוע זה להלכה 

גשמים  של מי ובפרט כהיום הזה שרוב המקואות הם. ולמעשה
שצריכים בזה מומחיות גדולה לכל פרטי הענינים לעשותם ביתרון 

 כולםכ רובם ניםש עשריםו מאהמ ותרי פניל ערךל דעההכשר. ובאמת 
  . עייןמ ופריםח וא נהרה צלא וניםב יוה מקוואותה לש

, ע"י מהח קווהמ עשותל יך"ז, אדמוהכ"ק א ע"ז היתה תקנתו
 טבולל אסורש יות(ה ליכ םש הז לע הי'י לא) שופסה(ק יבהת שייתע
 תוכהב כנסוי מעייןה לש המים', שוכ מעייןה תוךב להניחה) וכליב
 יתהה זוו .מיםח אוביםש יםמ תוכהב שפוך"ז ללאחו אהמ' ס שיעורכ
 לאו טבילהה תא מיהרוו רהק קוהמ תוךב בלוט זא עדש דולה,ג קנהת
   .דבעיכ בלוט

 ותרי הםש יותה יום,ה מוכ שמים,ג ימ קוואותמ עשותל וכשהתחילו
 תנולבו עייןמ קוהמ החליףל רצו אחדים', וכ קייםנ היותל ליםק

 צאי הוא"ב ורש"ר הדמוכ"ק א תא אלושו, שמיםג ימ קוהמבמקומה 
  אוד, וז"ל:מ ריפיםח דבריםב הז גדנ

 מורח ואה כותבש קלה אופן. המקוהה דברב גיעניה כתבו"מ
 ראשונהה החליףל וח"ו ,תירהי השגחהו הירותז צריך, ורבהה
(אג"ק ח"ב אגרת  ."זרםבעיהי' "ת השי, ודשותח עשוי לא. וכזוב

  ר"ג).
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 מי' ר"א ס"א בי"ע סשומ"ש ב ל' ג"ט עס, כ' במקוהה דבר"ב
 לש שרכ קוהמ פני'ל שי אם, וויןש שניהם"ל, וז, ועייןמ וא קוהמ
 המקוה שייתע תחלתב בל'. אוכ טבולל כתחלהל וכלי שמיםג ימ
 לש קוהמ עשותל צמוע התוקע', ווכ מעייןב פשרא םא אדמ הדרי
 ניןע שום"א באש פי, לרתכ יסורא ספקל צמוע כניסמ שמיםג ימ
 מלטי לקיםא פניל טוב'. ווכ דיעותה כלל שרכ יהאש בעולםש
(שם  "ר."גוב ניניוע כלב יצליחו עזרו' בהי"ת יהשי"ל. וכ, עזהמ

  אגרת ש"ז).

 קוםמ הםל יתןל לאש בודוכ תא בקשל נניה אתז מנםא"
  (שם אגרת שנד). ."חדשהה מעטאדע"י הפע קוהמ עשותל

  ואות להרה"ח ר' שד"ב לוין שיחי'נלקט מספר תיקוני מקו

 עיזמאפילו מעלה על דעתו ו' יה כאלו, מי ריפיםח שונותל םעו
 עצמו"ב ברש"ר הדמו"ק אכשלמלי , אשמיםג ימ קוהמ בנותל יוםה
 יא מעט' כיה בראסטובש יותה ראסטוב,ב ידועהה מקוההאת  נהב
  .'כוו עייןמ קוהמ בנותל פשרא

 נייתב ופןמא נולבזה גופא רב לן הסתום מן המפורש כי כל הידוע ו
' כוו ניניםע מהכ לע קר טעמיםו מקוה בהוראת כ"ק אדמו"ר הרש"בה
 לושיםש עצמול רשםש ע"ה נדאל עקבי 'ר הרבח "רהה שימתר ואה –
  ).טמ' מע קוואותמ יקוני"ז (תאחל נהש

וא"כ מובן וגם פשוט שצריך לתקן המקוה בכל מה דאפשר ולהדר 
בכל האופנים ולכל הדעות והשיטות, הן במה שאנו עושים בור ע"ג 
בור כתיקונו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב לעשותו באמת עם כל 
הפרטים והזהירות שהנהיג בזה, (וראה לקמן בקונטרס זה כמה מפרטי 

ת המקוה, אופן ההמשכה, ועשית הדברים), והן בשאר פרטי עשי
הצינורות של המי גשמים, וכיו"ב. ובכלל שצריך להדר כפי כל 
השיטות והדעות כל כמה דאפשר, גם במה שלא מצינו שהנהיג כ"ק 
אדמו"ר מוהרש"ב, כי כן יסד המלך כ"ק אדמו"ר נשי"ד באגרותיו הן 
לגבי כמה ענינים בפרט וכאשר יבואר חלקם לפנינו, והן בכללא 

 שי במקוהש"מילתא אשר כדברי התשב"ץ ח"א פי"ז (והובא בב"י) ד
  ".דיעותה לת כובח דיי צאתל השתדלל
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 משתדליםש ידוע"ו: ד' רמח"ג ע –וראה למשל באגרות קדש רבינו 
ע"פ  םא י"כ  :עג' רמע םוש ".עותד כמהו מהכ דיי קוהמ עשיתב צאתל
 :ג' רמ"ו עבחו ".עותד כמהו מהכ דיי צאתל שתדליםמ במקוהש ידועה

 ".דיעותה לכ דיי צאתל זהב מהדריםש דועי שרא קוהמ ניןב רט"ובפ
' מע םוש ."דיעותה לי"ח כ לצאתו קוהמ עשותל יך"א: ז' צמ"ז עבחו
 םוש ."יעותד  "כוכ דיי צאתל משתדליםש קוהמ בענין בפרט"ו :בר
 ייןז וצאי ָאלז עןמ זויַא ַאכעןמ וצ עהעןז ַארףד עןמ וָארום" ו :נז' רמע
 במקוהש יון"כ :עז' רמע םוש ".קוהמא ב ּפיצעילס דיעותה כלל
וכבר ושם ח"י עמ' קנ"ה:  ."אפשרש יעותד מהכ לכ צאתל קפידיםמ

, בזה חדיעות של דרובא רובא לצאת משתדלים שבמקוה ידוע
ע"פ  בפרט"ו: כח' שמע ג"בחיו .)"בב״י הובא פי״ז ח״א תשב׳ץ(
 לת כובח דיי צאתל השתדלל שי במקוה"מ שכב ובא"ץ התשבה בריד
  ".דיעותה

    *    **  

–וראה מענין לענין באותו ענין גם בקובץ הערות התמימים ואנ"ש 
שבת פ' משפטים תשס"ט, מה שבאתי כמעיר על דברי א'  – 770

מחשובי השלוחים שליט"א אשר בירר אופן עשיתו המקוה במקומו 
ע"י שלג, שמלבד כמה הערות בפרטות אשר בררתי שם, גם כללות 
הענין של מקוה ע"י שלג הוא רק בשעת הדחק ולא לכתחילה, וצריך 

ב מומחה בהלכות אלו זהירות עצומה בכל זה, ובעיקר שיהיה עפ"י ר
  עם פרקטיק ונסיון הרבה במעשה בפועל.

*  
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 גם בבור ע"ג בור צריך להחליף
  תדיר המי גשמים שבאוצר

  

אודות תיקון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לעשות מקוה ע"ג 
מקוה, וע"ד ההשגחה הנדרשת אודות המים שבבור התחתון 

מי גשמים, ושיש להיזהר בזה ולבדוק תדיר כשרות האוצר של 
   הגם שעשו המקוה כפי הוראת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

  

הרב י. לנדא ז"ל בנוגע להמקוה בור ע"ג בור  ברשימה של הגה"ח
שנבנה ברוסטוב, כותב: "כ"ק נבג"מ הכריע לעשות את מקוה מי 
הגשמים למטה מחשש 'נתן סאה ונטל סאה' לחוש לדעת הראב"ד, 

שיתערבו, מצד שינוי מדת החום וכשהיא מלמטה רחוק הדבר 
  ". (ההדגשה אינה במקור).שבמים

וכיון שענין זה של מים חמים למעלה בבור הטבילה, ומי הגשמים 
בבור התחתון הם קרים יותר, הוא היסוד לכל התקנה דבור ע"ג בור, 
בהכרח לבאר ולברר הענין היטב, כי רבים טועים שמאחר ותיקנו 

עד עולם מובטחים הם שהמי גשמים המקוה באופן כזה הנה מעתה ו
שבבור התחתון יישארו כמות שהם בכשרותם, ויכשירו את הבור 
טבילה, ותולים עצמם באילנא רברבא אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע שכביכול 
לדבריו אינו שייך במציאות שיתערבו מים העליונים במים התחתונים 

  שהלא זהו יסוד מה שתיקן לעשות בור ע"ג בור.

מוטלת להעמיד דברים על דיוקם למען לא יבואו ולכך החובה 
  לפוקה ומכשול ח"ו.

הדבר שיתערבו", ולא כותב  רחוקא) בהרשימה כותב הרב לנדא "
  .שאין מתערבים כלל

ב) אפילו את"ל, הלא הדברים מיוסדים על המציאות שהיה 
בראסטוב שהמי גשמים היו קרים יותר מהמים העירוניים מהם מילאו 

אבל לא בכל מקוה בעולם מי הגשמים הם יותר קרים  את בור הטבילה,



  קונטרס תורת טבלין    10

מהמים בבור הטבילה, ויכול להיות שמי הגשמים הם חמים יותר 
מהמים בבור הטבילה, ולדוגמא, גם אם מי הגשמים כשיורדים לתוך 
הבור התחתון הם קרים מאוד אבל כשהם נשארים שם הם מתחמים 

מקואות שהמקוה  מהאויר, מהקרקע, מהבנין וכו', ולדוגמא: בהרבה
היא בקומה הראשונה והבור התחתון הוא בהמרתף שמתחת, ששם 

של כל הבנין, וכיון שבמרתף ישנו כסדר  חימוםנמצא גם הדוד של ה
אויר חם מאד ממערכת החימום של הבנין נמצא שהמים שבאוצר 
התחתון מתחממים קצת, והטמפרטורה שלהם נעשה בשוה או ביותר 

בשעה שממלאים בהם את בור הטבילה מהטמפטורה של מי העיר 
  [קודם שמחממים אותם], ובפרט במקומות הקרים בחורף.

ועאכו"כ בהמקואות שלא טובלים בהם כל יום ולא מחממים את  
בור הטבילה למשך זמן, יכול לקרות שהמים בבור הטבילה מתקררים 

  מהאויר יותר ממי הגשמים בבור התחתון.

היו מקפידים שהמים שבבור פרט זה היה אפשר לתקן אם  אולי
הטבילה יהיו מחוממים בכל ימות השנה משך כל כ"ד שעות מעל"ע 

) בלי שום הפסק כלל, אבל זהו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד 24/7(
  בה מאחר ויעלה להון תועפות.

וגם לא מצינו שכ"ק אדמו"ר מהורש"ב הקפיד למלאות את המקוה  
ששלח כ"ק אדמו"ר מהורש"ב  ראה באגרת קודש –רק עם מים חמים 

לבנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ בשנת תרע"ח (אג"ק אדמו"ר מהורש"ב 
ח"ה עמ' קמו) שמכתלי הדברים ניכר שלא היו שופכין מתחלה מים 
חמים למקוה כ"א היו מחממין את המים אחרי היותם בתוך המקוה. 

"יכולים לעשות שמתחמם מן התנור ע"י טרובין [צנורות], וז"ל שם: 
 או אפשר יכולים לחממה ע"י ּפַארע [ֵאדים] מהבאק מים רותחים".

"ולהחם המקוה הי' כ"ק אדנ"ע (שם עמ' קנ):  לו ובאגרת אחרת כותב
  טוב שיהי' ע"י ּפַארַאויק [ֵאדים] קטן, כאשר הציע לי וידרין". 

יותר כללו של דבר: מוכח  הדבר שבאמת בור התחתון הזה מתחלף 
ל במשך הזמן בלי ספק גם בבור ע"ג בור, מי מהבור מן הצד, אב לאט

  הגשמים מתערב עם המים שבבור הטבילה.

וראה דבריו הנכוחים של הרב שד"ב לוין בספרו תיקוני מקוואות ע' 
  סה ואילך, וז"ל:
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 סוף גם סוף, לנצח אינו זה שגם, היא שהמציאות מסתבר, ואולם .  .
 ארוךזמן  ובמשך לבור מבור מים קצת מתערבים מקוה ע״ג במקוה
, לכן. מים השאובים להיות התחתון שבאוצר המים רוב הופכים ביותר
, להחליף גם הוא צריך וסייעתו הראב״ד דעת גם לצאת הרוצה
 פעם לפחות, לזמן מזמן התחתון שבאוצר הגשמים מי את, לכאורה
 ע״י שנמסרו בהוראות בפירוש מוזכר הדבר שאין ואף .  .  בשנה אחת

(שם  ממ״ש, בעליל כן נראה מ״מ, לעיל המובאות לנדא יעקבהג״ר 
מוכנים  שיהיו בכדי גשמים מי מחסן שיהי׳ רצוי תמידס״ט): "

  להחלפה".

 השאובין עם המים בו אשר הגשמים מי שיתערבו חשש ומ״מ .  .
 הצריך ולכן, סאה סאה ונטל נתן חשש יהי׳ אשר עד, הטבילה שבמקוה

 מי להחלפת, חדשים מי גשמים של מאגר בחצר מוכן יהי׳ תמיד אשר
  .התחתון שבאוצר הגשמים

(אגרות  בתשובותיו נ״ע מוהרש״ב אדמו״ר כ״ק מ״ש גם וראה
 את מי מחליפים היו לפעם שמפעם, א׳קא)–א׳ק אגרות ח״ה קודש

 ותו אחת פעם המקוה מילוי ע״ד היה המדובר כל אם . . שבו הגשמים
 לפעם שמפעם יותר נראה לכן. הללו הטרחות בכל צורך לא היה, לא

 חדשים שבמאגר גשמים במי, התחתון האוצר מי את גם היו מחליפים
  .שבחצר המים

 ב״שמועות וסיפורים״ (נדפסו לנדא הגר״י של רשימותיו גם וראה
 בנוגע השיחה נסבה קדשו בהיכל בהיותי ): "פעם337עמ׳  ח״א

 עוד אוצר הי׳ תמיד כי, באוצר המים את כבר להחליף כדאי אם ,למקוה
 ".(רעזערווי) בחצר לאדמה מתחת

, שבאוצר התחתון המים מחליפים היו לזמן שמזמן מפורש הרי
, להדגיש וכדאי .המים להחליף הזמן הגיע כבר אם, השיחה נסבה ובזה
 אדמו״ר כ״ק ועד להסתלקות, ברוסטוב המקוה בניית סיום שמעת

 להחליף שיש פשוט נראה ע״כ .ומחצה שנה רק עברו נ״ע מוהרש״ב
  עכ"ל לשונו בס' בתיקוני מקוואות הנ"ל. .בשנה פעם לפחות המים

  אליהו לנדא בספר הנ"ל ע' קלז: חייםוכן כותב הגה"ח הרב 
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ששמעתי  זוכר אינני אמנם, האוצר מי החלפת תדירות ע״ד .  ".
, מי הגשמים של מהמחסן המים מחליפים היו תדירות באיזו בבירור
 רזרווי אוצר מים שהי' ז״ל הרב אמו״ר רשימת מתוך כידוע, אולם

 בדרך התחתון. וברוסטוב לבור המים המשיכו שממנו, בחצר ״מחסן״
 נ״ע הרבי שלחן על עמד בקביעות ועכ״ז, בגשמים מחסור אין כלל

 אבי ברשימות ויש. המקוה לצורך ובגלל ובפירוש, ברומטר בחדרו
 החלפת אודות שאל הרבי בחדר אחת בהיותו שפעם זללה״ה הרב
 והנה ברומטר? ... דער וויזט ווָאס :הרבי המחסן) ואמר (מתוך המים
 שתים אחת או החלפה על מדובר הי' שאילו מאליו וכמובן בודאי
 אלא. כך .. קבוע לשם ברמוטר צריך הי' לא, רזרווי מחסן ויש בשנה
  ."  . הרבה יותר תדירה היתה המים שהחלפת משמע ודאי

 פעווזנער ז"ל בספר הנ"ל ע' קלט: "עכ״פוכן כתב הרה"ג הר' הלל 
 ועפ״ז המיםתערובות  כלל אין מקוה ע״ג שהמקוה אמר לא הרש״ב
  ."לזמן מזמן אותם להחליף גשמים מי אוצר הכינו

ובפרט בהמקואות שנעשו עם תקנת כ"ק אדמו"ר באג"ק חי"ז ע' 
שיב, שמי העיר יפלו ישר על הנקב של מי הגשמים בהבור התחתון, זה 

ף יותר מהר, כמו שכותב הרה"ג הר' משה יהודה ליב לנדא מתחל
  בספר הנ"ל ע' קלו:

המים  זרם לכוין זיע״א נבג״מ אדמו״ר כ״ק הוראת לפי בפרט . ".
 ובפרט. המים בבור להחלפת יגרום ודאי זה ההשקה .... נקב מול

 בנקב המים א״כ זרם, לתחתונה העליונה בין נקבים שני ישנם כאשר
  " השני ... הנקב מן מים ליציאת יגרום אחד

 'ע נ"לה ספרבע"ה  עווזנערפ ללההרה"ג הרה"ח ר'  ותבכ עד"זו
  מ, וז"ל:ק

 כברו יב,ש מ'ע י״זח באג״ק( י״עז דמו״רא ״קכ ״שמ ..."
 נקבב שרי אוביןש מיםה יפלוש לסדר״ לקו״ש)ב ודםק דפסנ
 אנוש מהמ יפךה משמ הז ... הרי תחתון״,ה אוצרל הולךה
 םה הריש תחתון,ה אוצרל אוביןש יםמ כנסוי לאש שתדליםמ
 םה םא בפרטו תחתון.ה באוצרש מיםה לכ םע ומ״ית תערביםמ
  "... זק.ח זרםו כחב באיםש צנור,מ איםב
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המורם מכל הנ"ל שהמי גשמים שבבור התחתון אינם נשארים 
לנצח וסוכ"ס מתחלפים ומתערב בהם השאובים. ולכן הרוצה לבנות 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מוכרח להקפיד על כל מקוה לפי שיטת 
ההידורים שהנהיג ושנתבארו ברשימת הרה"ג ר' יעקב לנדא ז"ל, 
וביחוד מה שנתבאר שם שיש לבנות אוצר מי גשמים מוכן ועומד 

  להחליף את המי גשמים שבבור התחתון תמידין כסדרן.

*  
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גם במקוה בור ע"ג בור צריך להדר 
   בור מן הצד לזריעהולעשות גם 

  

  הוראת רבינו להחמיר ולעשות במקוה גם זריעה, 

  ועצתו הק' איך לעשות כן עצהיו"ט, 

ואיך מתאים זה עם תיקון אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לעשות 
  המקוה בור ע"ג בור,

  ושברוב המקואות היום א"א לקיים הצעת רבינו 

  ובהכרח לעשות אוצר זריעה מן הצד עכ"פ

  

 יךא יתה,"ב הרש"ר הדמואכ"ק  לש גמתומ לכש הנה כפי הנראה
 לאו מן,ז ותרי שארוי שקההה ורב לש שמיםג המיש קוהמ בנותל
בענין "ד ראבה דעתל חשושל מהרה, וזאת כדיב עירה ימ םע תערבוי
 ניןעכ"ק אדמו"ר הרש"ב כלל לה התיחס לאו אה".ס נטלו אהס תןנ"
 אל  פניםל נוכלשון כ"ק אדמו"ר נשי"ד: "במדינותיש ריעה"ז" לש
  (אג"ק ח"י ע' קעה). "זהב ורגלוה

 המיש תוב,ע"ה כ נדאל עקב"ר ירה ל"ל שנה הן אמנם שבהרשימה
 ימ םע מלאיםמ יו"ז הלאחו טבילהה בורה צפתר לע וליםע יוה שמיםג
  ).אוביםש ים(מ עירה

  :רשימה כותבה לד' ש סעיףב

 ,כ"ק פניב זא נתי(ע"ז ד רצפהה דותג לע עלוי שהמים"ו 
 צליא רשוםה פיכ בלא דברי,ל סכים' הבי"ק רכש שארנ בזכרוניו
 מיש דע מלאיםמ היוש ודם,ק מוכ שארנ מעשהל אתז בכלש
  )."רצפהה לע וליםע יוה גשמיםה



  קונטרס תורת טבלין    15

 מוכ עם,ט ותבכ ינוא מקוהה צפתר לע לוע שמיםג המי"ז שעו
  .חריםא ניניםע מהכ לע עמיםט הרשימהב כותבש

  קומות:מ כמה"ר בדמוכ"ק א דן"ז עו

 חד,א מקוםב אוביםש םמי וגיםג' ל תקבצוי לאש כדי אם זה 
"ל פא ולי. ארצפהה לע יעלו"ד. שס"ל :כז' רמ"ק ח"ג עגאוכלשונו ב

 מקוםב עירוניה מפעלמ באיםה יםמ וגיםג' ל תקבצוי לאש די, כטעםה
  . מים"ה ישיקוש רםט עליונהה במקוהש מוךנ

: עג' רמ"ק ח"ג עגאאדמו"ר בכלשון כ"ק , ריעהז לש ניןע זהש וא
 מקוהד המים"ע שדנכ"ק א הוראת"ד בפענל טעםה ול כתבתיש המ"
 – אוביםש יםמ שםל זרמוי רםט עליונהה קוהמ צפתר כסוי תחתונהה
 איןש ה, משרהכ מקוהב אוביםש יםמ תינת' נהית זא יכ – שוטפ מוקינ
  . "ל."ק, ושקהע"י ה קר וכשרוי אוביםש יםמ קודםמ שיכנסוכ ןכ

"ק גאוכפי הצד הזה שהוא ענין של זריעה, משמע גם מלשונו הק' ב
 אוצרע"ג ה קוהמ היא"ע, שדנ"ק אכד אופןע"פ ה נהה" :צד' שמח"ג ע

' י"ל שרי"ד הפ(ע עליונהה צפתע"ג ר תחתונהה ימ יעלוש צהר הואו
 כלל ללכ שקה"צ האש ,ועילמ יותרה אופןב ריעהה"ז ז נהה), נדאל
  .(ההדגשה אינה במקור)מובן" , כדיעותה

 אופןב ריעה"ה"ז ז ותבכאדמו"ר  "קכש [וביאור הדברים ומה
  ראה להלן]. –" ועילמ יותרה

וא"כ לכאורה יש צד לומר שלא התיחס אדמו"ר הרש"ב לענין 
ה'זריעה' כיון שבאופן עשיתו המקוה נכלל המנה בכלל המאתיים, 

  וה"ז זריעה באופן היותר מועיל וכנ"ל.

 טבילה.ה ורבב מיםה תא מר כן, דהלא מחליפיםאלא שקשה לו
 רחוץל צריכיםש יותה רצפה,ה לע יםמ השאירל גמריל ופרךמהרי ו
 המיםו ,'כוו בוןס םע כלוך,ל כלמ טבילהה ורב ירותק תא לשפשףו
 ןמ הוציאםל כיון שצריכיםו יותר.ב לוכלכיםמ עשיםנ טבילהה בורב

 יםמ השאירל לש עניןה ייךש אללכן , אחרונהה יפהט דע טבילהה בור
  .אוביםש יםמ םע עםפ ודע הז תא מלאותל הז אחריל רק, ורצפהה לע
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(לאחר שדן על הטעם לההוראה הנ"ל "ר ומדכ"ק א כמו שהעירו
רצפה", דעכ"פ ה דותג לע עלוי שהמים"ושברשימת הרב לנדא אות ד', 

איך שנבאר הרי"ז מסביר רק את מילוי השאובים בבור הטבילה בפעם 
, תחתונהה לאב עליונהה קוהמ נקותל שירצו"כ: הראשונה, ועדיין)

  ."כז)' רמ"ק ח"ג עגא( ?נהגוית יךא

 תא החליפוש עםפ בכלש תובכ אל נדא"י להר"ל לנה ברשימהו 
רצפה, קודם ה לע שמיםג ימ וסיפוה ראסטובב טבילהה בורמ מיםה

 יכולתה הםל היתהש וזאת, למרות שמילאו עוה"פ מים שאובים.
 כתובש מוכ שמים,ג ימ וצרא ראסטובב בנוש כיון נקלב הז תא עשותל
זאת  ותב' כיה ודאי, בהז תא ושיםע יוהאכן  אםו .(ס"ט) הרשימהב
  .גדול ידושח זהש כיון, הרשימהב

 ניןעה לע גשד םש א"ב לרשה דמור"ק אכש וכח לכאורה,מ מזהו
  .ריעהז לש

זריעה, וז"ל אכן כ"ק אדמו"ר רצה שיהי' במקוה גם המעלה של 
  : עה' קמ"ק ח"י עגאכ"ק אדמו"ר ב

 ורותב ניש יהיוש קומותמ כמהב הנהיגל תחילוה אןכ הנה"ו
), אוצרה מנומ מלאותל ַאּפַאסנעז הואש הז לבד(מ שמיםג ימ לש
 טובליםש המקוהל בואוי וב דרך, שזריעהל השניו השקהל חדא
 ינהא דגשה[ה ,זהב ורגלוה אל פניםל במדינותינוש אףו, הב
 כלכ דיעותה לכ דיי צאתל ריכיםצ במקוהש יון, כנה] המקורב
 מקומםב םג עשותל ש, ידברב ישוייםק יןא םא נה, האפשריה
  ."זהכ

: יחג'ק גרת"ק ח"י אגא –ולדוגמא  ועד"ז בכו"כ מאג"ק רבינו,
 ניש עשותל מנהגה תפשטנ אחרונותה שניםב שר, אול דועי ודאיבו"
   ."ובליםט בוש מקוםה לע וסףנ – ורותב

  ."ורותג' ב תהיינהש טובש שוטפ גםו מובןו :רצדז'ת גרת"כ אבחו

 ורב עשותל ציע) מסיבהש(מ מקוםב" :כגח'ת גרת"ב אובחכ
' ב(מ כשיריםמ ורותב' ב עשותל אחרונהל שטפ – צדה ןמ מכשירה
   "ל."ק, ומאדב נכון. ושקהע"י ה –, ב'ריעהע"י ז –) א' דדיםצ
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 –"ז עגז מקוהל סכימוי לאש במקוםש שוטפ" :מחח'ת גרתא שםו
  ."להשקהו זריעה: לשניים, וצדה ןמ עשותל שי

 כמה"ק באגב כותבש מוכ וכפה"נ מקורו של כ"ק אדמו"ר לזה הוא,
ריבוי , כבדיעותה לכ צאתל צריכיםשהידוע "ץ בתשהמ קומות,מ
  . ואילך 6עמ' והובא ונתבאר בארוכה לעיל  "ק.אגב קומותמ

*  

ג'  עשותל –, הוא "לנה אדמו"ר בכל האגרותכ"ק  כתבש המוהנה 
 יינו, הריעהז ור, ג) בשקהה ור, ב) בבילהט ורא) ב יינו:ה ורות,ב
  .צדה ןמ ואה שקהה הבורכש

 םעיהי'  המ – תחתוןה ורב שקהה ורב שבוניםכ דוןנ עכשיוו
  ?ריעה"זה"

נשי"ד רצה שיהי' 'זריעה' גם במקוה שיש בו בור "ר דמווכ"ק א
 לע פלוי אוביםשה המיםש זה, והוא: עשותל יךא צעהההתחתון, ונתן 

  .ריעהזה' תהי"ז עיו תחתוןה בורה לש נקבה

  :צד' שמ"ק ח"ג עגאוז"ל ב

  "ת . . .שי"א הנכ"ו מ"

 דיכ צדה ןמ וצרא ודע עשו"כ שש: ממקוהה ענין"כ במשו
 קוהמ היא"ע, שדנ"ק אכד אופןע"פ ה נהה – ריעה' ג"כ זתהיש

 עליונהה צפתע"ג ר תחתונהה ימ יעלוש צהר הואו אוצרע"ג ה
, ועילמ יותרה אופןב ריעהה"ז ז נה), הנדא' לי"ל שרי"ד הפ(ע
  .מובן, כדיעותה כלל ללכ שקה"צ האש

 שרי פלוי השאוביםש סדרל ש, ירצפהה לע עלוי אל םא םג –
 מןש אוצר"כ הא, וריעהז היינו, דתחתוןה אוצרל הולךה נקבב
 וצרא תקלקלי וליא עלמאב זהירותל אל ם(א –? וסיףמ הומ צדה
  )".תחתוןה

 וליא –" ועילמ יותרה אופןב ריעה"ה"ז ז ותבכאדמו"ר  "קכש ומה
 ותוא ממלאיםו צדה ןמ ריעהז ורב ניםבוכששהיא,  כוונההלפיעניו"ד 

 המיםו עיר,ה ימ תוכוב וסיפים"ז מלאחו מעלה,ל דע שמיםג ימ םע
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 יותהדל אלה:שבזה  שי – בצדוש טבילהה ורלב נשפכיםו ולשיםג
 המיםו ,ס"ס) א' רי"ד סו"ע יו(ש זוחליןב ריעהז איןש ואה הדיןש
 קראנ הם זאה –בצדו ש בילההט בורל זריעהה ורמב וחליןז כשיוע
 צעותה תנו"א נכאוו אחרונים,ה פוסקיםה נוד בר"ז כע? והלכהכ ריעהז
 אה,' סמל תחתמ זריעהה בורב עירה מי לש צנורה עשותל םא חרות,א
' היי שלמטהו מעלהל לכוי וקאד עירה מיש וא מעלה,' לתהי הזחילהש

"ח הרהל יםמ קוהמ ספרב זה"ט בשקוה לכ ארוכהב עייןו אה.מ' ס
  כ"ץ. כהן"ג ר' י. הרהה

 יןא תחתוןה ורע"ג ב ריעהז כשעושיםש ,"רדמוכ"ק א ותב"ז כעו
 ריעה"ז"ז הו חתא קוהמ זוש יותה חר,א בורל חילהז לש אלהש וםש
  ".ועילמ יותרה אופןב

 נקבב שרי פלוי השאוביםש" "רדמוכ"ק א הצעתבשיש לדון  אלא
איך זה מתאים עם כל התקנה דבור ע"ג בור,  תחתון"ה אוצרל הולךה

 מי םא, ןרידסכ ןמידית טבילהה בור תא מחליפיםשדלכאורה כש
 הז –דמו"ר א "קכ עצתכ תחתון,ה בורה לש נקבה לע פלוי עירה
 עניןהלגמרי מ יפךה הר,מ ותרי אופןב תחלפוי שמיםגה מיש עשהי

חוש לשהוא כדי  תחתון,ה ורב רש"בה דמו"רא "קכ נהב שבשבילו
תן סאה ונטל סאה", [ואם אין מחליפין המים נב" לדעת הראב"ד

בבור הטבילה רק מנקים אותם המים עצמם ע"י פילטער,. גרע טפי. 
ר בהרחבה ואז אין שייך כלל וכלל הצעת כ"ק אדמו"ר, ראה המבוא

  ].ךואיל 22להלן עמ' 

 ספרב נדאלשי'  יבל הודהי שהמהרה"ח ר'  רה"גה ן העירכו
  לו, וז"ל:ק 'עהנ"ל  אותוקומ יקונית

 רםז כווןל יע״אז בג״מנ דמו״רא ״קכ וראתה פיל פרט". . ב
 החלפתל גרוםי דאיו הז הבין,ל שהק השקהה קבנ ולמ מיםה
 עליונהה יןב קביםנ ניש שנםי אשרכ בפרטו בור.ב מיםה
 נקבה ןמ יםמ יציאתל גרוםי חדא נקבב מיםה רםז ״כא תחתונה,ל
  צ״ע."ו שני,ה

 'ע נ"לה ספרבע"ה  עווזנערפ ללההרה"ג הרה"ח ר'  ותבכ עד"זו
  מ, וז"ל:ק
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 כברו יב,ש מ'ע י״זח באג״ק( י״עז דמו״רא ״קכ ״שמ יל קשה"
 נקבב שרי אוביןש מיםה יפלוש לסדר״ לקו״ש)ב ודםק דפסנ
 מהמ יפךה משמ הז ריה בנתי,ה לאו תחתון״,ה אוצרל הולךה
 הריש תחתון,ה אוצרל אוביןש יםמ כנסוי לאש שתדליםמ אנוש
 םא בפרטו תחתון.ה באוצרש מיםה לכ םע ומ״ית תערביםמ םה
ושאלתי לחכמים ואין  זק.ח זרםו כחב באיםש צנור,מ איםב םה

  "פותר.

  :ואע"ז ה תירוץ"ד הענל אוליו

 המים"ר ע"ד שדמו"ק אכמ צד]' שמ"ק ח"ג ע[אג"ל נה כתבמ
 ח ר'"רה"ג ההרהל ואה  תחתון,ה בורה לש נקבה לע פלוי אוביםש
 םע בנותל מנהג"ק הכיון שבארה"ח. ופכ לש בהר ,ע"ה רליק"ז גנש
סידרן כ מידיןת תחתוןה בורה תא החליףל שמיםג ימ לש וצר, אמקוהה
 תן"נ לש העניןש יותה וגעת במקוואות שלהם,"ל ננה אלהש יןא לכן –
 יינו, הוב מי הגשמיםרכשנתחלפו  קר וא"ד ההראב" לאהס נטלו אהס
הרי  תחתוןה בבורו .תחתוןה הבורב שמיםג ימ אה' סכמ חותפ ישש
סאה מי גשמים]  קוואות [פ'מ ניש יעור"פ שכה' ליהיש דקדקיםמ
 ,"לנ"ק הגאה לע אלהש יןא כןלו ,ה') עיף"ל סנה נדא"י לרה שימת(ר
 חותפ ם' שיהיש ודםק תחתוןה הבורב שמיםגה מי תא מחליפיןש יותה
  .שמיםג ימ אה' סכמ

 תא להחליףו מלאותל שמיםג ימ וצרא הםל איןש המקואותב בלא
 המקוואות לש כולםכ ובםר שהם, סידרןכ מידיןת תחתוןה בורה
– ניםש שיריותע תחתוןה הבורב שמיםגה מי תא חליפיםמ לא"ל, וחוב
 מו"ב כרש"ר הדמוכ"ק א נהגתה יפךה שהנהגה זו ה"הולהעיר [
 עצתכ עשותל לואה למקוואותו – ואילך] 9 עמ' לעיל ארוכהב נתבארש

כ"ק הידוע מ כלשון, והמציאותו אמתה יפךה הז יהי' – "רדמוכ"ק א
 עושיםש יות", הלייןַא יךז ּפנַארן קען מען נָאר"ש "אָ הר"ר מדמוא
 ורב םע מקוהה תא שבנה"ב כרשה"ר דמוכ"ק א לש כוונהה לכ יפךה
 עצתכ לעשות", ואהס נטלו אהס תן"ד "נראבה דעתל חושל תחתוןה

 מיל ומהד דברה מהל שלמ –שמים ג ימ לש וצרא לי"ר בדמוכ"ק א
 ציח קר יקח" וכםח ויבער' "אהיי ההואו רופה,ת ול יתןו רופאל ילךש
 פועלת?אינה  תרופהה מהלאצל הרופא  שאלי לתומוו תרופה,ה וזקח
  "ל.דו
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 םא בלא טעקה ותוא דפס, נגי–יב' שמ"ז עי"ק ח[ולהעיר שבאג 
 קר כתב,מה ותוא הוא באמת"ח, ושי"א תנכ"ו מ יוםמ חר,א אריךת
בתאריך האגרת (מפני שבצילום מכתב לא תמיד ברור  עו"ל טהמוש

 םע ""תשיה" ההפרש בין אות ה' ואות ת' לאות ח', ולכן הוחלף אצלם
 שי ניהםש ל"ג שבשוה, ושקרה בעוד כו"כ אגרות)" (וכפי "חשית"
"כ"ו  ואה תאריךה שם, ו311' מ"ש ח"ז עקו: לקוםמ ראהמה ותוא
 כתבמ ותוא ואי"ז ה חלקב המכתבש מוכחש יינו"ת", השי"א הנמ
 אתראד ראמ ,, ע"הרליק"ז גנ"ר שר"ת הרה"ח ההרהל נשלח"ג שבחש
  .]"חפכ לש

* * *  

והנה עד עתה נתברר שכ"ק אדמו"ר הוסיף המעלה דזריעה גם 
במקואות בור ע"ג בור, אכן בשנת תשכ"א נתחדש בזה יותר שהוסיף 

  שיש הידור בבור זריעה מן הצד אעפ"י שיש בור התחתון. 

 'ר"ת רהההרה"ח  רגנטינא,א מדינתל ראשיה שליחה אלש דכאשר
"ר דמוכ"ק א נהב לאש יות"ר: הדמו"ק אכל ע"ה וימגארטעןב ובערד
 –ריעה ז ורב ונהב טח' ביה זהב חיצות' ניה אםש ריעה,ז ור"ב ברשה

 דיכ ואה ריעהז ורב יוםה בוניםש המ אוליו ונים.בכן  יוםה מהא"כ ל
והי'  ?ידורה זהב ישש ו? אאונגַארישעה וא גַאליציַאנערהאת   פייסל

  המענה דכ"ק אדמו"ר דיש מקום להידור זה.

  הרב בוימגַארטען בשאלתו לכ"ק אדמו"ר: "לזו

  ו' שבט תשכ"א"

 זכירמ ינוא ראסטאווב דנ״עא ״קכ מקוהמ נדאל ׳ר רשימתב
 רבה ״יע נעשיתה מקוהל מילאנאב כןו זריעה,ל וצרא לע ללכ
 בלא ,םש יןא זריעהל אוצרו קוהמ ״גע קוהמ עשהוו ערלאוו,פ
 ואלש הנניו .זהל קוםמ אפסמ זריעהל וצרא שוע לאש מרוא םש
  ?הז הידורל קוםמ שי אםה זהב

 צוהמ דנ״עא ״קכ טחב י׳ה חיצותנ י׳ה אםב לפי״דש
 דיוקב :.א.במ וזנבלויםר ודד תןנ ׳ר יל יפרס בשגם ,עשותהל
 ״קכ שקיעמ י׳ה וחותכ מהכ ראהו ראסטאווב י׳ה הואה זמןב
 פושטו פילתות גמורל מהרמ י׳ה לפעמיםש דע וז מקוה,ב דנ״עא



  קונטרס תורת טבלין    21

 ,הפועליםל וראותה נותןו בורה תוךל יורדו מטפסו תפיליןו ליתט
 וצרא ושהע י׳ה בטחו המלאכהב צתק סייעמ פעמיםל גםו
 ושיםע ןכ קומןמ איזהוב שרא ודעי הנניו ,צרכתנ םא זריעהל
  .אונגַארישעה וא גַאליציַאנערה שבילב אוליו

  ."עילל כתבתיש המ בכלו ד״שא ״קכ זהב ורניי אנאו

 זהב ואלש הנניו מיליםה חק, ומ1 קטעה צדב שם"ר רדמוכ"ק א
 סימןה מחק" וזהב הידורל קוםמ שי" מיליםה חתת וק מתח, ואםה
  ?אלהש

            איידעלמאן לאה דבורה מירל ומרת דובער שלום ת"הרה לחתונת תשורה מתוך(

תודותינו נתונה להרה"ת ר' מיכאל זעליגסאן שהמציא לנו מכתב זה, צילום כתב   

  )28היד להלן עמ' 

שלעשות זריעה במקוה בלי בור מן הצד הוא דבר  מכל הנ"ל מוכח
  מורכב ומסובך ביותר.

*  

 לש מעלה' היהיש קוהמ כשבוניםש צה"ר רדמו: כ"ק אסיכוםל
  .צדה ןמ ריעהז בורב ידורה יש. ותחתוןה ורב שישכ פילוא ריעהז

*  
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במקוה שיש בו פילטער אי אפשר 
רק ע"י בור זריעה הדר ב'זריעה' ל

  מן הצד
  
  

כ"ק אדמו"ר כותב בא' ממכתביו באג"ק חי"ז ע' שיג, וזלה"ק: "יש 
לאוצר התחתון, דהיינו זריעה". והרבה ישר לסדר שהשאובים יפלו 

מהם שם על לב כי ברוב  מקוואות סומכים על חידוש זה ואין איש
המקואות דהיום בהם מותקנים 'פילטערס' אין הדברים שייכים כלל 
וכלל וכפי שיתבאר לפנינו, ומאחר שסומכים בטעות ע"ז ולא עושים 
בור זריעה מן הצד, נמצא שמפסידים לגמרי המעלה של זריעה היפך 
 הוראת רבינו לחוש גם על הדעה ד'זריעה'. [הובא ונתבאר לעיל עמ'

  ].ואילך 14

  

 38דהנה בספר קובץ רז"ש להרב זלמן שמעון דווארקין ע"ה ע' 
ואילך, דן על מקוה מסוימת שנתנו בה פילטער בבור הטבילה, וערער 
ע"ז רב אחד, ומבאר הרז"ש דאע"פ שהגאון הרב צבי פסח פרנק זצ"ל 

כי היות שהמים ההולכים מהבריכה   . .  כתב בספרו הר צבי: "
כן, כאשר  כלי, על  נעשים שאובין לפי שהפילטער הואלהפילטער הם 

המים הולכים חזרה מהפילטער להבריכה נזרעו שם בהמים הנשארים 
 וןבהבריכה, הנה המים הנשארים אינם יכולים לטהר אותם, לפי שמכי
ם רישבאותה שעה שהמים נמשכים להפילטער הם זוחלין, ומים כש

אין , כפסק הרמב״ם שיכולים לטהר השאובין אינםזוחלין  הםכש
". אבל דברי הגרצ"פ הם בבריכה שהמשיכו לה מ' סאה זוחלין מערבין

כשרים, ואחרי כן מוסיפים שאובים הרבה, וכשיפעילו את הפילטער 
והמים הנכנסים בפילטער נעשים שאובים וכשאחר כך נכנסים ונזרעים 
בהבריכה אינם יכולים להתכשר אז במי הבריכה כי באותה שעה המי 

בריכה הם זוחלין, ובשעה שהמים זוחלין אינם יכולים לטהר ה
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השאובין. "אמנם בנידו"ד עשו מקוה ע"ג מקוה, ובמקוה התחתונה 
, וכל וגם יש בור זריעה גדול מן הצדישנם ה' או ו' שיעורים גדולים, 

המים הן הגשמים הן השאובין עוברים ע"י המשכה ארוכה לבור 
ה, ופעולת הפילטער הוא רק בהמים הזריעה ומשם להמקוה שטובלין ב

שבמקוה העליונה ... היינו שמים הכשרים לא נעשו זוחלין אפילו רגע 
דהן אמת שהמים שבמקוה העליונה הם   . .אחת", ולזאת מבאר " 

ואני אוסיף על דבריו שהם לא רק זוחלין אלא גם שאובין זוחלין, 
  מן הצד. ", אבל חוזרין ומתכשרים במה שנמשכים בבור הזריעהממש

  

מכתב הרה"ג והרה"ח ר' יצחק הכהן הענדל  31[וראה גם לקמן עמ' 
ע"ה אודות פילטער שבשעה שפועל המקוה אינה כשרה, היינו משום 

  זוחלין ושאובין וכנ"ל].

  

ומעתה נחזי אנן דכל העצה דכ"ק אדמו"ר למלאות השאובין על 
נקב בור התחתון וזהו זריעה, זהו דוקא שכל מים שאובין הנופל לבור 
הטבילה נזרע ומתכשר בהמים הכשרים, אבל אחרי שנתמלא המקוה 
ומפעילים את הפילטער נעשו כל המים שבבור הטבילה זוחלין, 

שו שאובין ואין יכולים להתכשר ומעתה כל מים שעוברין בפילטער נע
בהמים שבבור הטבילה, דהלא הזוחלין אין מטהרין  זריעהע"י 

שאובין, וזהו בדיוק כהנידון דתשובת הגרצ"פ פרנק שמביא הרז"ש. 
ורק שאחר שמפסיק פעולת הפילטער יוכל להכשיר מי הבור טבילה 

למי הגשמים שבהבור התחתון, אבל המעלה דזריעה לא יהיה  בהשקה
מקוה זה כלל. ואם רוצים שיהי' למקוה עם פילטער כזה גם מעלה של ל

זריעה, זהו רק ע"י בור זריעה מן הצד, וכמו שביאר הרז"ש בתשובה 
  הנ"ל.

  

המורם מהנ"ל שהמכתב של כ"ק אדמו"ר מדובר רק במקוה רגילה 
בלי פילטער (שמנקה את המים ע"י שמוציאו ומחזירו ע"י "פאמפ"), 

הנה כשמפעילים את הפילטער, כל המים בבור  ערכי אם יש לה פילט
הטבילה נעשים זוחלין ושאובין, והמים שחוזרין דרך הפילטער (שהוא 
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כלי) להמקוה שעכשיו הן זוחלין ושאובין אין להם המעלה של זריעה. 
כפס"ד מפורש שמים זוחלין וכ"ש שאובין אינם יכולים לטהר מים 

וזה מוסכם בכל הפוסקים  שאובין אחרים כמ"ש הרז"ש בספרו הנ"ל.
  (שו"ע יו"ד סי' רא ס"ס). 

וכיון שבמקוה עם פילטער לא שייך כלל הצעת רבינו, ולאידך רבינו 
הורה שיש להחמיר לעשות המעלה ד'זריעה' גם במקוה עם בור 

ואילך בהרחבה ובארוכה.  14. וכמו שנתבאר כ"ז לעיל עמ' התחתון
קינים פילטער, בהכרח הרי כי בתקופתינו שכמעט בכל המקואות מת

   לבנות גם בור זריעה מן הצד.

*  
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