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 דברי סופרים אות טז -ר' צדוק הכהן מלובלין 

ואברהם אבינו ע"ה ראש האומה הוא שפתח דבר זה שלא להתייאש משום דבר כשנשבה לוט וכבר נתייאשו 

כולם מלהציל, דעל כן אמר מלך סדום הרכוש קח לך דכבר נתייאש בידי המלכים וקנייה אחר כך אברהם אבינו 

ר עצמו עם שלוש מאות שמונה עשרה ילידי ביתו לרדוף אחר ארבעה מלכים, בשינוי רשות, ואברהם אבינו אז

ובנדרים )ל"ב סוף ע"א( דהוא בגימטריא אליעזר, ומשמעות השם מפורש בתורה אצל משה רבינו ע"ה כי אלקי 

ין בעזרי ויצילני וגו' )שמות י"ח ד'( שכבר היה חרב פרעה על צוארו והשם יתברך יכול לעזור גם אחר היאוש שא

להתייאש משום דבר, וזהו רמז מספר שלוש מאות שמונה עשרה בגימטריא יאוש עם הכולל היינו שמספר זה 

 הוא המוציא מידי יאוש ומורה שהשם יתברך עוזר מכל דבר שהאדם חושב להתייאש:

Riddle of the Week 

 מנחת חינוך מצוה שלו אות א

שראל והנה כתבנו לעיל דכסף הוא דוקא בפרוטה או שוה פרוטה ופחות משוה פרוטה אינו קנין, נראה דוקא בי

מישראל צריך שוה פרוטה בכל התורה, אבל ישראל מגוי דגבי גוי פחות משוה פרוטה גם כן ממון כמבואר 

בסנהדרין נ"ז ע"א וכמה פעמים בש"ס ]שם נ"ט ע"א ועוד[, א"כ קונה הישראל מאתו אף בפחות משוה פרוטה. 

עירובין ס"ב ע"א דשוכרין מן הגוי וכן גוי מגוי דאצלם הוי פחות משוה פרוטה ג"כ ממון, וזה מבואר להדיא ב

בפחות משוה פרוטה, כיון דהוא ממון אצל הגוי, ופשיטא דאין חילוק בין שכירות למכירה עי"ש, א"כ הכי נמי גוי 

מגוי. אך עיין תוס' קידושין ג' ע"א ד"ה ואשה וכו', כתבו בשם ר"ת דגמרינן משדה עפרון ובשדה עפרון כתיב 

וטה, והתם גוי היה והוי כסף אף בפחות משוה פרוטה, והתוס' בעצמם בב"ב שם כסף ואין כסף פחות משוה פר

כתבו דקנין גוי בכסף נלמד משדה עפרון, א"כ נראה מדבריהם דגם אצל גוי בעינן פרוטה, ובאמת דבגמרא הנ"ל 

רי מפורש להיפך, ושכירות וקנין הם שוים, ואי אין קונים למה נקנה השכירות בפחות משוה פרוטה. אך דב

 .התוס' אפשר ליישב, אבל דבר זה אמת וכמבואר להדיא בש"ס
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Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

Hi Reb Dovid  

Yaasher koach for your shows particularly this week on mikvaos it was really intriguing. 

Here is the answer to this weeks riddles of the question of the Minchas Chinuch: 

See the Ohr Sameach (Hil. Eruvin 2:12) and the Chidushei Harim (CH''M 190:5) who 

are Medayik from the loshon of the gemara: ''Shesochrin min ha'akum afilu bepachos 

mi'sheva peruta'' and since the gemara could have said that ''Sechirus U'mekach 

umemkar is nekneh with pachos mi'sheva peruta'' and since it doesn't say that it 

is mashmai that this is a din that is meyuchad to eruv. 

see also the Shu''t Maharsham O''C siman 17 who discusses this.  

Kol Tuv 

Shloimy Berlin, Gateshead England 

------- 

Some answers to the riddle of the week, all of which are (highly) condensed versions of 

answers given by my Rebbi HaRav Tzvi Einstadter, may he live and be well: 

1) The reason that less than a shaveh pruta works by a non-Jew is because they are 

"achzarim" and care even about miniscule amounts, while Jews are "rachamanim" and 

are mochel anything below a pruta. With respect to this achzar/rachaman 

character distinction, there are actually three categories: 1) a "ben Avraham" or "Zera 

Yisroel", who is deemed an rachaman and requires a pruta, 2) a non-Jew, who is 

deemed an achzar and doesn’t require a pruta, and 3) a ger, who is an achzar by nature 

of birth but can become a rachaman and requires a pruta. (For proof that this third 

category exists, see below Orach Teshuva on the Rambam Hilchos Teshuva 2:10 and 

the Sefer HaChinuch mitzva 495.) Perhaps before matan Torah, all people were 

considered in that final category of people who are naturally achzarim but have the 



potential to become rachamanim and thus at least a pruta was required to be 

considered kesef. 

Orach Teshuva (p. 24): 

 

Sefer HaChinuch: 
 

 

 

2) The Rambam hilchos eruvin (2:12) writes that 

 

The Ohr Sameach explains that what the Rambam means by "lefikach" is that in the 

case of eruv chatzeiros, all you need is for the non-Jew to relinquish his ownership, and 

in such a case we only look at the acquiree/rentee (the non-Jew) and are satisfied with 



less than a pruta. However, in a "real deal" (i.e., one involving more than just a 

relinquishment) involving a Jew and non-Jew both the acquiror and acquiree's pruta 

requirements need to be met. So in the case of Ephron's field, we look at both parties 

and Avraham's status as a Jew would have required that kesef mean at least a pruta. 

 

3) From the Ran (Kiddushin 4a) we know that the deficiency of an eino shaveh 

pruta with respect to a Jew isn't that it's too small of a shiur, but rather that it's not 

considered "mamon" at all. The Rabbeinu Tam believes that the limud of "kicha-kicha" 

doesn't concern a specific shiur; instead, it is just telling us that something considered 

"mamon"--whatever that may mean with respect to the parties in question--is required to 

transact. Just as mamon was required in the case of Ephron (albeit less than a pruta 

since he was a non-Jew), so too mamon is required in the case of kiddushin (which 

does require a pruta since the parties are Jewish and we know that shiur of pruta from 

halacha l’Moshe miSinai). 

 

A full version of each of these answers can be heard here. Needless to say, they are 

far, far clearer and better-supported coming directly from the source. 

Best, 

http://kaytt.org/shiurim/files/Rabbi%20Einstater%20-%202017-11-07%20Chayei%20Sarah%20-%20Im%20Chatzi%20Pruta%20Shaveh%20Kesef.mp3


David Birnbaum 

------- 

The answer is that the people before the flood would steal less than a pruta, thinking 

that they weren’t culpable. And Avraham made all the kinyamim necessary to secure 

the plot inorder to protect his kinyan from being undermined by devious people who 

would want to cast aspersions on his purchase.  

Therefore, a pruta can be learnt from the episode of Avraham as he would have used a 

pruta in order to counter anyone from using the period before the flood and less than a 

pruta to claim a bad kinyan on his part.  

Nachum Hirsch ben Eidel.  

------- 

Shalom R’ Dovid, 

I saw that the Shu”t Divrei Malkiel 6:73:1 discusses the Minchas Chinuch’s shailah you 

asked. His answer is basically that when Tosfos in Kiddushin says that kiddushin 

requires kessef פחות מש׳׳פ כסף ואין, they don’t mean that there’s never a din of kessef 

unless there’s a shaveh perutah. That’s not the case – there’s no such gzeiras hakasuv 

and a Jew *can* be koneh from a goy with less than a perutah. Rather, Tosfos just 

mean that we learn from sdeh efron that you need “kessef” and we never find that less 

than a shaveh perutah is chashuv in any context between a Jew and another Jew. As 

such, since kiddushin is an interaction between two Jews, we learn that it has to have a 

minimum shiur of a shaveh perutah, even though the kinyan with Efron himself could 

have occurred with less than a ש׳׳פ.  

Kol Tuv, 

Ari Brandspiegel 

------- 



1. The chidushie harim explains that in order for a transaction to happen its not enough 

that the seller receives "kesef", rather the buyer must also give "kesef". Therefore 

avraham couldn't of given less then a prutah, as    although it would be considered as if 

Efron received "kesef", Avraham wouldn't of given "kesef". However by the case in 

eiruvin, it's not necessary to have a real rental, rather a "hekir" (see Rambam), as long 

as the nochrie receives "kesef" he is "mesalik", whether or not the yisroel gives  "kesef" 

is irrelevant. 

2. Tosfos is saying that we learn from Efron that the money for kinyan must be 

consider "kesef". Although Efron himself may of used less then a prutah, once it's 

learned from here that kinyan needs "kesef", automatically kedushin can't work with less 

than a prutah, as we know (from a halacha le'moshe misinay) that less then a prutah 

isn't considered "kesef". 

Sruly Modes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comments on the Show 

Regarding the Mishnah Berurah's explanation of the abolishment of Tevilas Ezra, you 

mentioned that the half-hour duration of going to the mikvah may entail bitul Torah. 

But I don't think that is what the MB meant - his intention was that people may refrain 

from learning until doing tevilas Ezra... 

Therefore, the argument can be made that if one has an easily accessible mikvah this 

concern would not apply... Only if someone does not have a mikvah in his immediate 

vicinity would the issue of bitul Torah be applicable. 

Thanks for all the great shiurim! 

Zev Landerer 

Jerusalem 

------- 

Attached please find sources relevant to the topic (with an emphasis on the hanagah of 

Gedolei Lita) which do not seem to be included in the Marei Mekomos. 

Much continued hatzlacha in your avodas hakodesh. 

Gut Shabbos. 

Rabbi Moshe Wiener 

------- 

Hi Reb Dovid 

In the Beis Hamikdash it was common practice of the Kohanim to go to the mikva 

l’tahara y’seira. Like כל המיסך את רגליו טובל. 

Dovid Grossbaum 

------- 



Sholom Aleichem, 

First of all I would like to thank you for what you do with the headlines podcast, for its 

wide ranging topics that are done very well in a very informative and clear way. I really 

appreciate listening and walking away with a broad understanding of the subject that 

was discussed! 

Second I would just like to share a few  on the headlines discussion that you had  מ"מ

about going to Mikvah every day and for a  ;etc  טבילת עזרא

  
  

  מכתב ג'תשפב, שטבילה לפני  -בענין טבילה בכל יום עיין אג"ק לכ"ק אדמו"ר זי"ע מלויבאוויטש חלק יא עמ' תא

אשר האדם  -הובא במגן אברהם ריש סי' ד'  -ע"פ נגלה, ע"פ דברי הרשב"א  נגלה,התפלה "יש להסבירה גם ע"פ 

 בקומו בבקר הוא ככהן המתכונן לעבודה, והרי אין נכנסים לעבודה אלא בטבילה תחלה".

  

מכתב ד'תקצא, שמציין להרי"ף ברכות דף יג עמ' ב ורבינו  -מכתב ב'תתפו, וחלק יג עמ' שכח  -ושם ובחלק ב עמ' רנט 

( ד"ה 'כי אתא זעירי אמר בטלוה לטבילותא', שכתב ר"י שלדברי הכל headlines יונה שם )שמציין בדף המ"מ על

 התפלה מקובלת יותר עם הטבילה.

 ובדברי הרמב"ם על עצמו "שמעולם לא ביטל טבילת טהרה הידועה ובפרט בהנוגע לתפלה".

קוטי תורה פרשת תבא )דף מג סוף עמ' א( "וג' דברים בעל התניא, בל – רבינו הזקן ומה שמציין באג"ק למה שכתב

הם להסיר כל המונעים בתפלה, א' מקוה וכמו שמצינו במשנה ספ"ח דיומא מה מקוה מטהר. והנה הרי"ף פ"ג דברכות 

ותר"י כתבו בשם רב האי דלא בטלו טבילת בעל קרי אלא לד"ת, אבל לתפלה צריך טבילה. ואע"ג דאנן לא קיי"ל כן 

 ."מ"מ כתב תר"י שלדברי הכל התפלה מקובלת יותר עם הטבילה ע,כמ"ש בש"

ובענין ביטול תקנת עזרא עיין בכ"מ על רמב"ם פ"ד מהלכות ק"ש הלכה ז "ר״ל שהוא ז״ל מפרש שמה שאמרו בטלוה  

״ד עמדו אינו שב״ד עמדו ובטלוה שא״כ הו״ל לפרש מי הוא המבטל, ועוד דהיכי אמרינן נהוג עלמא כר״י בן בתירא לימא ב

, וקא מפלגי בחולה אי צריך טבילה או לא. ואם איתא דב״ד עמדו ועוד דאשכחן אמוראי בתראי שהיו טובלים לקריין ובטלוה.

אלא בטלוה פירוש לא כפו את העם ללכת בה  ובטלוה למה להו האי טבילה הא בטלוה לתקנת עזרא ואין עיקר לטבילה זו.

תקנה זו וכו' ולא היה כח וכו' כלומר לא פשטה תקנה זו בכל ישראל והטעם היה . וז״ש רבינו ולא פשטה ונתבטלה מעצמה

מפני שלא היה כח ברוב הצבור לעמוד בה ולפיכך בטלה מעצמה." ואפשר לומר שזהו כוונת המ"א )ס"ק א( ש"ש"ה דתקנ' 

 זו לא פשטה ברוב ישראל".

  ובדברי כ"ת בדברי המ"ב שהיה מבטל טבילה לבעל קרי משום ביטול תורה. מ"מ עיין שם בס"ק ב שכתב "ומ"מ

מי שירצה לנהוג ולטבול תע"ב, ודוקא אם עי"ז לא יעבור זמן ק"ש ותפלה ואפשר דאפילו אם עי"ז יתבטל מתפלה 



תפלה בציבור הוא  ואפשר לה בזמנהבצבור ג"כ אין נכון להחמיר בזה." במחכ"ת נראה לי שרק ביטול ק"ש ותפ

 טעם שלא להחמיר. וע"ע פסקי תשובות שם.

מהחתן סופר וממנהגי  59ע"ע פסקי תשובות סי' ד אות ד ומה שמציין שם, וגם מה שהביא שם בהע' 

 החת"ס.

  'ת לשו 58ולענין שאלתך מגמ' "שלא יהיו ת"ח מצויים וכו' כתרנגולים" עיין מה שמציין פסקי תשובות שם הע"

משנה הלכות ח"ג סי' רכ"ב, והוא מד"ה "והא קושיא שהקשה" ולהלן, וראייתו מעונת הפועל וכו' )ועוד הביא סמך 

 לטבילה בכל יום מגמ' ברכות דף ט"ו, ע"ש(.

  ,ולענין טבילה בשבת וכו' עיין בבדי השלחן על קצות השלחן סי' קלג ס"ק ח, סי' קלד ס"ק יז, וסי' קלח ס"ק כב

 ' איך להתירה.בביאור הסוגי

Mendel Zirkind 

------- 

 לכבוד הר' דוד שליט"א,

 ראשית: ת"ח ת"ח על הרצאתו המוצלחת בכינוס השלוחים של חב"ד.

שנית: בדברו על מקוה בשבוע האחרון הקשה על מנהג חסידים לטבול בכל יום ]לתוספת טהרה[ מהא 

כתרנגולים. א"כ פשוט שלא נהגו לטבול דתקן עזרא טבילה לבע"ק שלא יהיו ת"ח מצויים אצל נשותיהם 

 בכל יום!

 נלע"ד:

א( בימיהם שמרו על הלכות טהרה, וא"כ היו טובלים בתדירות. ותקנת עזרא היתה שלא להתפלל ולא 

ללמוד עד הטבילה. משא"כ בזמן הזה שאין אנו זהירים בדיני טומאה וטהרה, יוצא שאנשים עומדים 

 בטומאתם ללא הרף!

  לטבילת עזרא, משום שראו שלא היו הקהל יכולים לעמוד בגזירה זו.ב( קי"ל דבטלוהו 

אז נשאר שהם כן מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. ואז יש שני דרכים: שיישארו בטומאה. או להרבות 

 בטבילות עד כדי שגם המצוי אצל אשתו כתרנגול יתפלל וילמוד תורה בטהרה.

דשו ריבוי טבילות של תוספת טהרה, ובכך 'בטלו במיעוטן' על דרך הצחות: בטלו טבילת עזרא היינו שחי

 הטבילות לטהרת בע"ק.

 אחזור שוב על הודייתי לכבוד מעלתו על השיעורים תמידים כסדרן.



 לוי יצחק ראסקין

דומ"צ קהלת ליובאוויטש בלונדון, מח"ס נתיבים בשדה השליחות ג"ח, מהדיר 'סדור רבנו הזקן עם ציונים 

 מקורות והערות'

------- 

 ב"ה יום שלישי שהוכפל בו כי טוב לסדר ויתן לך האלוקים תשפ"ב

הגאון הגדול העוסק בצ"צ באמונה בעל מחבר משנה אחרונה על המשנה ברורה הרב דוד שי'  

 ליכטנשטיין

 שלום וברכה 

בראשית דברי הנני בזה להביע התפעלותי מהנאום מלא וגדוש של תוכן, דברי תורה ודברי חיזוק 

ת הבאנקעט של כינוס השלוחים. חיזקת אותי ואת אחי השלוחים בכל אתר ואתר, ואין ספק בסעוד

שדבריך היוצאים מן הלב, נכנסו ל לב השומעים בין אלו שנכחו באולם בשעת מעשה ובין אלו ששמעו 

 ושעוד ישמעו דבריך בכל אתר ואתר.

חסידים לטבול במקווה בכל יום, בהשגחה פרטית נודע לי שכבודו מתייגע למצוא מקור והסבר להנהגת 

וכי אכשור דרא בתמיה? דבר שלא מצינו בדורות שקדמו וגם גדולי הצדיקים לאו דווקא שטבלו בכל יום? 

והוסיף להקשות גם על טבילה בע"ש ושבת קודש, שמה עשו הצדיקים שחיו בדורות שלפני האריז"ל וכי 

ומה אני שאענה לת"ח ככת"ר ששמעו הולך בכל הי' חסר להם העניין כדומה. ואמרתי שלמרות שמי אני 

המדינות והרי קיבל סמיכה ונבחן במשך שעות ארוכות אצל גדולי הגאונים ופוסקים שמפיהם אנו חיים, 

 מכל מקום אציע דברי ויהיו לרצון אמרי פי שאולי יתקבלו דברי עליו ויהא זו שכרי.

ם לפני התפילה הוא בדברי בעל התניא מייסד הנה המקור בחסידות חב"ד על גודל עניין הטבילה בכל יו

תורת חב"ד בספרו ליקוטי תורה פ' כי תבא דף מ"ג ע"ב ואילך וז"ל "והנה קודם התפלה צריך כובד ראש 

שהוא המרירות על שאין בחי' ישראל לי ראש מאיר בו בגילוי מחמת עונותי עברו ראשי. וזהו בחי' כובד 

וג'  ת ופחיתות עצמו במוח בידיעה היטב וא"צ שיהיה בלב דוקא...ראש והיינו שיבא לידי הכנעה והשפלו

וכמו שמצינו במשנה ספ"ח דיומא מה מקוה מטהר. והנה  מקוה א' דברים הם להסיר כל המונעים בתפלה

הרי"ף פ"ג דברכות ותר"י כתבו בשם רב האי דלא בטלו טבילת בעל קרי אלא לד"ת אבל לתפלה צריך 

שלדברי הכל התפלה  "ל כן כמ"ש בש"ע מ"מ כתב תר"י )תלמידי רבינו יונה(טבילה ואע"ג דאנן לא קיי

ויש לומר קצת טעם לזה מ"ש תפלה מתורה והוא ע"פ גירסת הירושלמי  מקובלת יותר עם הטבילה.

במשנה סוף מסכת סוטה הטהרה נטלה את הריח. וכן בגמרא דידן בסוטה )דמ"ט א'( מורחינא ריחא 

ש בך. הרי דבחינת ריח דוקא נמשך מענין הטהרה והוא משום כי ענין טומאה דחנוניתא א"ל בני טהרה י



וטהרה הוא בחי' מקיפים ועל כן שייך הטהרה דוקא לענין הריח שהוא ג"כ בחינת מקיף כמ"ש בד"ה אלה 

מסעי בענין ירדן יריחו. והנה הקרבנות נקרא ריח ניחוחי. וכתיב וירח ה' את ריח הניחוח. ובזה יובן 

פרק הניזקין שנכנס לו יתוש בחוטמו. והיינו מדה כנגד מדה לפי שהחריב בהמ"ק וביטל מארז"ל 

הקרבנות שהיו בחי' ריח ניחוח להקב"ה וכתיב ותהלתי אחטם לך ועמ"ש בד"ה באתי לגני בענין אריתי 

מורי. והנה התפלה היא במקום קרבנות והיא ג"כ בחי' ריח ניחוחי ולכן אמרו לבעל החוטם אני מתפלל 

כמ"ש בזח"ג )נשא ק"ל ע"ב(. וכיון שכן לכן צריך לזה טהרה כנ"ל שהטהרה שייך לבחינת ריח. וריחא 

ועיין  וע"כ לדברי הכל התפלה מקובלת יותר עם הטבילה דחנוניתא זהו כענין לבעל החוטם אני מתחנן.

 בר"ח שער האהבה פי"א ג"כ טעם לזה כי התורה כו' אמנם תפלה כו' יעו"ש."

מבאר שהעצה להסרת  165ות תורת שלום )לאדמו"ר החמישי של חב"ד הרבי הרש"ב( ע' ובספר השיח

טמטום הלב הוא טבילה במקוה אבל לא רק כדי לטהר את עצמו מטומאתו )טבילת עזרא וכיו"ב( אלא 

יעויין שם. ובכמה שיחות של הרבי )ראה  באופן שלמעלה מטעם ודעת שצריך להיות טבילה במקוה

( מבאר שעיקר עניין הטבילה הוא 169כי תבא תשי"ג ספר תורת מנחם חלק ט' ע'  לדוגמא שיחת ש"פ

 לפעול אצלו ביטול שהרי טבילה אותיות הביט]ו[ל.

וראה גם באגרות קודש של הרבי ריי"ץ חלק ז' ע' ר"פ בגודל עניין "אלו הטובלים עצמם לא בשביל 

ל טהרת נפשם" וראה גם באג"ק להיטהר מטומאתם שנקראת טבילה סתם אלא הטובלים עצמם בשבי

 ג וחלק כ"ב ע' שנ"ג.-של הרבי זי"ע ח"ט ע' רנ"ב

והנה הרבי בעצמו לא נהג בשנים האחרונות לחייו לטבול בכל יום ובד"כ טבל בעיקר ביום שנסע להאוהל 

הק' של חותנו הרבי הריי"ץ אולם בשנים הראשונות הרבי טבל במקוה לעיתים תכופות יותר גם בימות 

 וכן בשבת ואין אתנו יודע עד מה להסביר הנהגתו בזה.החול 

ובנוגע לשאלתו על דבר הנהגת הצדיקים, תנאים ואמוראים, גאונים ראשונים ואחרונים שלא מצינו 

שטבלו קודם התפלה וגם לא בערב שבת , הרי הרבי הסביר בכמה שיחות בקשר לשאלה כללית יותר על 

"ל שמצוה לגלות זאת החכמה )תורת הסוד( ומה עשו בדורות אכשור דרא, למה דווקא כעת גילה האריז

שהיא הנותנת, דווקא מחמת ירידת הדורות יש צורך לחזק הדור ע"י  שלפני זה? וכללות הביאור הוא,

לימוד תורת הסוד. ובסגנון דומה אפשר לומר שכמו כן בכל הקשור לטבילה במקוה ובפרט על פי 

רת טמטום הלב, שבדורות שקדמו לא הי' להם הטמטום הלב המקורות שהבאתי מקודם שזה עוזר להס

באופן שיש לנו בדורנו זה והיו יכולים להסירו בלי מקווה, וכמו כן בקשר למה שמובא בשם האריז"ל 

שטבילה בש"ק ) בנוגע לטבילה בערב שבת כבר מובא בזהר פ' תרומה דף קל"ו ע"ב "רב המנונא סבא 

עוזר להנשמה יתירה להיכנס וכו' ולכאורה למה הרשב"י כל כד הוה סליק מנהרא במעלי שבתא"( 

הצדיקים לא הוצרכו לזה? ואולי יש לומר שמצד גודל מעלתם לא הוצרכו למקווה כדי לפעול העניינים, 

שעבור אנשים כערכנו צריכים מקווה דווקא לפעול זה. ואולי כולי האי ואולי שזוהי ההסברה למה שלפני 



ום, בשנים הראשונות טבל כמה פעמים בשבוע, ובשנים האחרונות מיעט הנשיאות הרבי טבל בכל י

לטבול , שככל שנזדכך גופו לא הוצרך לזה )אולם כנ"ל שאין איתנו יודע עש מה וזה רק ביאור בדרך 

 .אפשר(

עוד הפעם אכפול תודתי העמוקה עבור דבריו חוצבות להבות אש בנאומו בבאנקעט ועבור כל הדברים 

 עבור כלל ישראל הנפלאים שפועל

  בכבוד ובברכה 

 אברהם יהושע העשיל שטרברג

  ניו לאנדאן , קונקטיקוט

 לכבוד הרב אברהם יהושוע העשיל נרך יאיר ויזרח עד ביאת בן ישיתשובה: 

  יישר כחכם.

  פתחתי ליבי והדברים יצאו מעצמם.

  עזרא בעינן טהרה. לטבילתלגבי הלקוט׳ת שהבאת, ידעתי אותו, ואדרבה, מדבריו למדתי שרק 

 הסברא לחלק שבדורות שלנו בעינן קדושה טפי, סברא נכונה לענ׳ד וראיה לדבריך

 ע לקוטי תורה מטות דף פה ע"א

כי היתה נאמנה את ה רוחנו ולא משכנו חבלי עבותות  והנה בזמן שביהמ"ק קיים היה סגי בדאורייתא

בלב כל איש להיות בהתלהבות בעבודת ה  אהבתינו לתאוות גשמיות והיה בנקל להיות אהבת ה קבועה

מזה אהבה רבה אך דור אחר דור כי נתמעטו הלבבות השלמות בעבודת ה  ותורתו גם מבלי שנתעורר

באש זרה באהבות ותאוות גופניות וכ"כ גברו עלינו עד אשר לא נוכל  באהבה עזה ברשפי אש ונכוינו

י דקדוקי סופרים וחומריהם בכל פרטיהם הן לעבוד את ה באהבה בלתי שנתעורר מזה אהבה רבה על יד

 בבחינת סור מרע........

 לקוטי תורה דברים דף נז עמוד ג.

ראו חכמים משום דזרה דרבה לדחות מ"ע זו בשבת. והענין עי גזרה זו היתה בזמן בית שני  "כאך אעפ

ת שבבית שני לא והסייגים היו בזמן בית שני דוקא. והיינו מחמ כנודע בגמרא שרוב הגזרות החומרות

 היתה גאולה שלמה כי היו מלכי עובדי כוכבים מושלים עליהם כנודע.



........והטעם לכל זה כי בית ראשון היה מבחינת ה עילאה בינה....אבל בית שני חסר בחינת ה 

  עילאה...... 

 חזק ואמץ.

  דל

------- 

Yasher Koach for a nice shiur. 

The concept of going to mikvah every day, not just for Tevilas Ezra, is emphasized by 

chassidim starting with the Besht. The purpose is mainly for תוספת טהרה as opposed to 

getting rid of טומאה.  

 

The מקור for this idea is the כהן גדול going 5 times to mikvah on yom kippur. After the 

first time there is no more a חשש טומאה yet each tevilah helped him achieve a higher 

level within kedusha itself.  

That we don't find that the tannaim etc. didn't do so, even on erev shabbos, is like many 

other minhagim which have evolved which we do differently. The main idea is that they 

were on a higher level of kedusha and didn't need these "extras". In our 

lowly generation we need much more טהרה to battle all the טומאה we are 

surrounded by.  

For example: 

 שו"ע או"ח ס' ג' משנה ברורה

  :ועכשיו לא נהגו לאמרו .'ה"כ יאמר התכבדו מכובדים וכוכשיכנס לב

 :כי אין אנו מוחזקין ליראי שמים שמלאכים מלוין אותנו שנבקשם שימתינו עלינו עד שנצא -ועכשיו וכו'  

 שו"ע ס' מו

 נשמה כשיעור משנתו יאמר אלהי



 מ"א ס' ד'

ומ"מ בקומו יאמר מודה אני לפניך מלך שינקה אותם. בצרורות ובכל מידי דמנקי )כ"ז ברשב"י סי' קנ"ג( 

 חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמל' רבה אמונתך שאין בזה לא שם ולא כינוי )סדה"י(:

 רבנו יונה כתב ברכות, ס: ד"ה "כי שמע", "מפני שהיו קדושים ..לברך בנקיות"

The Tannaim didn't say מודה אני because they were clean so they could say לוקי נשמהא  

when they woke. Since we aren't at that level, later Chachomim instituted to say  מודה

 We don't follow the exact seder of the gemmora, rather something "new" because .אני

our circumstances are different.  

Similarly, it's possible that what the העבודה ד ושרשיסו  is saying is that in OUR 

GENARATION it's not possible to receive the נשמה יתירה but the previous Doros could 

because of their higher kedusha in general.  

I believe this is the חסידישע מהלך for resolving many newer minhagim which weren't 

practiced in previous times, and for them it may have even been ביטול תורה (!), but we 

can't afford to miss out on extra טהרה.  

The same argument is made by very strongly by the Chabad Rebbe's for the absolute 

necessity to learn chassidus in our generation, although our grandparents didn't need 

to.  

This יסוד can be a show onto itself. 

  בכבוד,

 מענדל ששונקין.

------- 

Hello Reb Dovid,  

Thank you very much for your excellent program. I am currently binge listening due to 

the fact that I’m stuck in bed with terrible back pain. Your program is my only distraction 

from my pain.  



I want to make 2 points.  

In #342 the guests imply that all agree that a woman must cover her knees as they are 

included in “Shoick ”. However I have heard from a big Posek a proof otherwise. In 

Parshas Ki Savo 28:35 it says “Al Habirkayim va’l Hoshokayim”.  

In # 343 one of the guests speaks about putting a letter into the Igros if the Lubavitcher 

Rebbe ZTL. With all due respect to Lubavich I heard from Rav Hershel Shechter that 

that practice is certainly an Issur of “Lo Sinachshu”. The Rebbe never advocated this 

practice. He only suggested writing Kvittlach at the Ohel. However using the Iggros is 

entirely different. Gorel Hagra is based on the Gemara of “Psok Li Pesukech”. So 

Chumash is different.  

Thank you very much, Yosef Reuven Sheinfeld (Lakewood NJ) 

------- 

 לכ' הרב דוד שליט"א

השלוחים להציג עצמי, ושוב פעם  ראשית כל היתה לי נעימות לגשת בקצרה לכ' בעת הבנקט בכינוס

 בעת נשא דברו שם. תודה חמה עבור דבריו הנלהבים והמלהיבים

טבילה, טבילת עזרא, טבילה  האחרון בעניני הוספות, השגות, הערות בקשר להנאמר בפאדקאסטכמה 

  בכלל לפני התפילה וכו'.

א( בקשר לשאלתו שלא מצינו שהתנאים והאמוראים וגם כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע יטבלו בע"ש 

יין בתכנית הזכיר מה הרב שטיין שי' שהתרא -והלא א"א לומר שלא קבלו נשמה יתירה בשבת וכו' 

שכתב בזה הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, אבל כבודו הקשה נכון, דאפילו לפי תירוצו של הגריח"ז עדיין 

יוקשה היתכן לומר שהתנאים לא קבלו הדרגה הגבוהה יותר דנשמה יתירה?! ונראה לי לבאר הענין כך 

נשמה יתירה הוא ענין מקיף ולא  בדרך אפשר עכ"פ ואם שגיתי ה' יכפר: יש להקדים קודם שהמושג

פנימי )כמדומני שכבודו למד כבר מתורת החסידות חב"ד ומכיר מושגים אלו, אפשר להגדיר זאת באופן 

 -נפש האלקית  -פשוט: זה שאדם מרגיש שהוא חי זה פנימי הוא חש זאת באופן מוחשי, משא"כ נשמה 

מחושי האדם(. כדי  - abstract -ענין מופשט ועוד יותר נשמה יתירה בשבת, זה דבר שאינו מוחשי אלא 

שבכל זאת יוכל אדם לחוש במקצת עכ"פ, להיות כלי ראוי לנשמה יתירה, צריך הוא לטבול עצמו, לבטל 

עצמו, להוריד מעצמו את תחושת החולין שלו וכך נהפך הוא לאדם נקי מכל מה שמעלים ומסתיר שנדבק 

ים שאצלם ישנה קדושה יתירה באופן תמידי לא צריכים לזה לו בימות החול. ולכן מובן שצדיקים הגדול



כ"כ, ואצלם מאירה הנשמה היתירה גם בלי טבילה. איתא בזהר ]ח"ג כט, א[ שתלמיד חכם נקרא שבת, 

ומרומז הדבר גם בגמרא ]שבת קיט, א[ רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר רב נחמן קריבו לי' תלת 

דאתינא, אמרו לי' מי עדיפת לן מינה, היינו שנתנו לו את סעודת שבת כי סאוי טחיי א"ל מי הוה ידעיתון 

הוא שבת )את הרמז הזה למדתי בתורת הרבי זי"ע(. יהודי רגיל צריך לטבול כדי לצאת מהעולם החומרי 

 -תלמידי חכמים  -ועסקי חול כדי לחוש במקצת עכ"פ את הנשמה יתירה, משא"כ צדיקים גדולים 

מריות העולם גם בימי החול, אין כל כך צורך בזה. אולי יש להשוות זה לענין אחר המובדלים בכלל מחו

כיו"ב: בזמן הש"ס היו מברכים ברכת אלקי נשמה מיד כשניעור משינתו, אבל עכשיו אי אפשר לאומרה 

קודם נטילת ידים ולכן אומרים מודה אני ורק אחר כך, אחרי נט"י, מברכים אלקי נשמה ]רא"ש ברכות 

שכתב בזה רבינו יונה ]בברכות שם ד"ה כי שמע[ שזה שאז ברכו מיד כשניעורו משינתם זה "מפני  ס,ב[,

 שהיו קדושים והיו יכולים לברך בנקיות מיד כשניערו משנתם".

ב( כ"ק אדמוהריי"צ נ"ע מזכיר באחד ממכתביו שהבעל שם טוב זי"ע הנהיג לטבול כל יום לפני הטבילה 

בזה במשך הרבה שנים, וזה מחידושי הדור האחרון שהתחילו הרבה  )ראה להלן שבחב"ד לא נהגו

 מחסידי חב"ד לטבול כל יום(.

ג( כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע, נ"ע אמר )לקוטי תורה תבוא מג, סע"ב ואילך(: ג' דברים הם 

רוש להסיר כל המונעים בתפלה: א( מקוה, וכמו שמצינו במשנה ספ"ח דיומא מה מקוה מטהר ]הפי

הפנימי במאמר זה הוא שכשם שהמקוה מטהר את האדם מן הטומאה כאשר גופו נטמא, כך ע"י 

הטבילה במקוה הקב"ה מסיר את הטומאה ה"רוחנית" הנדבקת באדם מחמת חומריות גופו ונפשו 

וכמו  -הבהמית, ומביא על נפש האדם תוספת טהרה וקדושה כדי שיוכל לעורר את האהבה לה' בתפלתו 

כ"ק אדמוהרש"ב נ"ע דברי אדמו"ר הזקן האלו שאין כוונתו לטבילה ליטהר מטומאה, אף שזה שמסביר 

וודאי צריך כדי ליפטר מטמטום המוח[ . . הב( צדקה . . והג( הוא עסק ולימוד דברי מוסר ובפרט דברי 

 מלשון הארה, שמאיר במקום החושך, שהוא חכמת האמת. -מוסר הנמצאים בזוהר 

"ק אדמו"ר הזקן במאמר המוסגר: והנה הרי"ף פ"ג דברכות )כב, א( ותלמידי רבינו שם במאמר מסביר כ

יונה )שם ד"ה כי אתא זעירי( כתבו בשם רב האי דלא בטלו טבילת בעל קרי אלא לדברי תורה, אבל 

מ"מ כתבו תלמידי  לתפלה צריך טבילה. ואע"ג דאנן לא קיימא לן כן כמ"ש בשלחן ערוך )או"ח ספ"ח(,

. ]אדמו"ר הזקן ממשיך שם לבאר על דרך נה שלדברי הכל התפלה מקובלת יותר עם הטבילהרבינו יו

 הסוד מאי שנא תפלה מתורה, עיי"ש[.

לא נאמר בלקוטי תורה שצריך לטבול כל יום, אבל אם יש מניעות, טמטום הלב והמוח, אז לכאורה 

ם פשוט ע"פ נגלה לאור דברי המשמעות מורה כן. ועכ"פ כשצריך עוד מצד טבילת עזרא אז יש ענין ג

 תלמידי רבינו יונה שגם אם אמנם אין חיוב, אבל לדברי הכל התפלה מתקבלת יותר אם כן טובלים.



ד( הנהגת כ"ק זי"ע מליובאוויטש לא היתה כפי שהציגה הרב שגלוב שי' שטבל רק לפני הליכתו 

בעלמא הדין אכן נכונים הדברים  להשתטח על ציון חותנו כ"ק אדמוהריי"צ נ"ע. בשנים האחרונות לחייו

שמלבד טבילת ערב יום הקדוש )גם זה רק פעם אחת בלבד ולא כמה פעמים ביום כמנהג החסידים( 

לא בקביעות כל  -הרבי הי' טובל רק לפני נסיעתו לאוהל הק', אבל במשך הרבה שנים הי' הרבי לפעמים 

. לפעמים ביום חול ולפעמים 770בדרך ל מביתובבואו  הולך למקוה -יום, וגם לא קביעות ימים מסויימים 

בשבת קודש. אבל נכון שהרבי לא הי' טובל בערב שבת אחר חצות )במשך שנות הנשיאות עכ"פ, לפני כן 

אין לנו ידיעות ברורות(, וגם לא בערב שבת בבוקר בקביעות )כנ"ל שלפעמים בימים מסויימים הלך 

אבל בדרך כלל לא טבל בעש"ק(. ההנהגה הזו גם באותם  לטבול, אז יתכן שלפעמים זה הי' גם בעש"ק,

שנים לא היתה דבר מצוי כ"כ, היינו שברוב הימים הרבי לא הלך למקוה )מלבד ערב יוה"כ ולפני הנסיעה 

 לאוהל שזה הי' קבוע( ורק מדי פעם פתאום הלך למקוה.

שבת ]המקוה בליובאוויטש ה( בעיר ליובאוויטש לא טבלו תלמידי הישיבה כל יום, רק בב' וה' ובערב 

היתה בנהר[. כאשר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע שלח את הרב שאול בער זיסלין ז"ל לפתוח סניף של 

ישיבת תומכי תמימים בעיר שצעדרין, הרבי אמר לו הוראות שונות בהדרכת התלמידים, אחת מהם 

 -זיסלין הגיב "ומתי שצריך"  היתה שלא ירבו בהליכה למקוה יותר מדי, אלא כנ"ל בב' וה' ועש"ק. ]הרב

היינו אם יקרה לבחור מקרה לילה. הרבי רש"ב הזדעזע למשמע הדברים. כך סיפר ר' שאול בער שנים 

אחר כך. לדידי חושבני שהרבי רש"ב לא הי' מופשט כזה מעולם הזה שלא ידע שיתכן דבר כזה אלא 

או למעט  -שון באופן כזה שלא יקרה שזה עצמו היתה חלק מההדרכה להרב זיסלין שצריך לחנך ללכת לי

 ענין כזה, ושזה לא יהי' מילתא דשכיחא[. -ביותר 

ו( הגרי"ד סולובייציק מבוסטון הי' בברלין באוניברסיטה באותו זמן שגם הרבי הי' שם. היתה היכרות 

סר  ויותר מזה מביניהם, והוא סיפר שלרבי היה מפתח של המקוה וכל יום אחרי האוניברסיטה הרבי הי'

שווייץ שגם הוא הי' שם באותם שנים, ושאלתי אותו פעם -לשם לטבול. ]דרך אגב: הכרתי יהודי בציריך

אם הכיר את הרבי שם, הוא ענה שלא היה לו קשר עם הרבי אבל הוא ידע שזה חתנו של הרבי 

בי הי' מליובאוויטש ]וגם ראה שהרבי הלך לאודיטוריום לשמוע הרצאות מאיינשטיין[, ואז הוסיף 'הר

שתמיד ישב עם  -והיו שם גדולים אחרים אז )הוא לא חשב שאני יודע מי עוד היו שם אז...(  -היחידי 

 כיסוי על ראשו הק'.[

ז( ברשימת היומן שנמצאה במגירת שולחן הרבי אחרי הסתלקותו, בו רשם דברים ששמע מחותנו הריי"צ 

ו הרש"ב שאל תצדק הרבה שאין להרבות והנהגות שראה אצלו, רשום שהריי"צ אמר לרבי ששמע מאבי

בטבילה, סתם ולא פירש מה רגיל ומה בגדר להרבות, אבל עכ"פ רואים מכאן שלילת טבילה לעתים 

 תכופות.



ח( זה שהרבה חסידי חב"ד התחילו ללכת בדור האחרון לעתים יותר תכופות, ואפילו כל יום, כנראה זה 

יותר, וכו' וכו', ויש יותר טמטום הלב והמוח, וגם יותר בגלל שאם יש הוספה בחשכת הגלות, הרחוב גס 

 קל במקואות של היום, אז לעומת זה צריך להוסיף בעניני קדושה.

ט( בנוגע למקות בור ע"ג בור, וכל המסתעף ראה בספר תיקוני מקוואות של הרב שלום דובער לוין 

ב משה לנדאו ז"ל. שם מבוארים שליט"א, וספר מקוה בור ע"ג בור מהרב בלינוב שליט"א, חתנו של הר

  הענינים באריכות ובפרטיות.

השליח ר' חיים דנצינגר שהתראיין אצלכם )הוא למד אצלי לפני חתונתו( הזכיר שהרב לנדאו בנה המקוה 

בראסטאוו ע"פ הוראת הרבי רש"ב, ואמר שבנו הי' הרב בבני ברק, והנכון הוא שהוא בעצמו, הרבי יעקב 

  בבני ברק )ואכן גם בנו ר' משה כיהן ברבנות שם אחרי פטירת אביו(. לנדאו זצ"ל, הי' הרב

 הצלחה רבה ומופלגה בכל עניניו להרבצת התורה וכו' וכו'

 הדושה"ט תכה"י

 פסח צבי שמערלינג

 פאר ראקאוויי -חב"ד 

------- 

R’ Dovid, 

Maybe you’ve already addressed this at some point, but those Lubavitch practices of 

writing a letter to the Rebbe z”l and placing the letter in the Rebbe’s sefer, and 

interpreting it for an answer… 

It sure seems אסור מדאורייתא. There are mitzvos and halachos about simanim, nichush, 

superstitions, etc. 

So please explain. 

Kol Tuv 

------- 

Dear Reb Dovid, 



First of all many thanks for your amazing Shiurim. I listen to them almost every week 

with thirst. 

When the Belzer Rebbe Reb Yissochor Dov arrived in Ratzfert when he escaped from 

Belz, a group of people complained to him that they are being harassed by local 

Chassidim why they don't go to Mikve every day and they asked him to tell them to stop 

unless he can prove to them that they have to be toivel every day. He says "it's a 

mefureshe Mishna"! They looked at him in bewilderment and he said the following "the 

Mishna in Avos says שוב יום אחד לפני מיתתך" and Chazal tell us in  שבת קנג. "וכי אדם יודע

 and the Shulchan "איזה יום ימות וכו' וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה

Oruch in הלכות ערב יום כיפור tells us that one of the ways of doing Tshuva is though 

tevilla therefore, we see that one must go to the Mikve every day!  

Another interesting mekor is the  תלמידי רבינו יונה ברכות כב' עמוד אה "כתבו הראשונים

 "שהתפילה מתקבלת יותר עם הטבילה

There are many mekoros I'm sure. 

Once again יישר כח  

 שתזכה להגדיל תורה ולהאדירה עד ביאת גואל צדק בב"א

Boruch Klein – Yerusholyim 

------- 

Shalom Rav Dovid, 

 :on tvila and mikvoas הערות

There is definitely a concept of doing Tvila for added kdusha even though a person is 

completely tohor. Mishnayos Chagiga Perek 2:6. Even though this specific din is 

midirabunun as the Ramabm says in the Yad, the concept is min haTorah from the 

Kohen Gadol on Y”K and the Mishna in Yuma 3:3. Seemingly, doing tvila every day 

before davening is akin to a Kohen before Avodah. 



I heard that Rabbi Moshe Heinemann from says that before he built a mikvah he 

consulted with the Satmar Rav and was told that if you must look in Sh”A to see how to 

build a mikvah, that is already too lenient. A mikvah must be built without any 

compromises. 

Yasher Koach, 

Dovid Dick 

------- 

Rab Dovid, 

Thank you for your warm words tonight at the Kinus, it was very inspiring! 

Let’s together “Ker A Velt”! 

Yashar Coiach. 

Best regards, 

Rabbi Mendel Liberow 

------- 

Hi - I want to correct you on something you said in your latest episode - you said that 

the Hudson river has no dams.  

There are multiple dams across the Hudson, here's a couple: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Dam_(Troy) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Spier_Falls_Dam 

Looking at Google Maps, I also see there's a number of locks.  

I have no idea if this makes the Hudson river downstream mayim sheuvim like your 

guest asserted, I couldn't find any major poskim that talk about it. 

Regards, 

Mike Wiesenberg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Dam_(Troy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Spier_Falls_Dam


------- 

Hi,  

Thank you for your shows I really appreciate them!  

Now for the comments, first of all I didn’t listen to the podcast yet, I only listened to the 

hakdama. In regards to the Bash”t going to the Mikva on a daily basis, see the photos 

attached (both are from Sefer Bal Shem Tov), it seems that the Bash”t did go to the 

mikva almost every day.  

Second, you mentioned the show you had with Rabbi Goldstein on bugs. Since I’m 

trained in bedikas tolaim let me explain why what he’s doing is not a chumra at all. The 

first thing a bodek needs in order to be bodek for insects is a great vision (attached is a 

Shel”a that says so. BTW the Shel”a is talking about mites, those are the pitzy witzy 

ones). The bodkim are trained to differentiate between a small spec and a small mite 

with their EYES not with a 20X loupe. But since it’s very straining on the eyes we use a 

loupe to make the job a little bit easier. If you observed Rabbi Goldstein, you probably 

noticed that he didn’t check the whole cloth with the loupe, he only checked the spec 

that he suspected that it’s an insect (and then he probably used the 10X loupe) and 

then he used the 20X to show you the bug.  

Thanks again,  

M. R. 

 

 



 

The ראשית חכמה already brings what the יסוד ושורש העבודה says, and so is משמע from 

the זוהר. Even if you don’t want to learn that the Zohar is talking about נשמה יתירה you 

can still ask your question one the Zohar.  

 

------- 



Dear Rav Lichtenstein,  

Thank you for the beautiful podcast about Mikveh. I came across this fascinating shiur 

by rav oberlander which explains beautifully  

How the rebbe rashab’s mikvah avoids all problems. I think  It would be a great toeles if 

you bring the rabbi on your podcast to bring clarity to this inyan. Hatzlacha Rabba! 

Chaim Fischer  

https://m.youtube.com/watch?v=r4l29WD3I3k&feature=youtu.be 

------- 

Dear Reb Dovid, 

Thanks for the interesting episodes. I wanted to comment about a comment you made 

that going to the Mikva daily would be considered ביטול תורה, and that this is the reason 

they nullified the practice. 

I think this is an incorrect understanding. The time it takes to go to the Mikvah is not the 

Bittul Torah that was the issue, (as I think is evident from the sugya) but also, because 

then that they made a gross miscalculation on logistics when they made the Takana, 

which is different than miscalculating human behaviour. 

The Bittul Torah that became the issue was because it caused people to refrain from 

learning for a long time until they had access to a Mikvah, (or because they didn't want 

to tolerate the discomfort of cold water in the winter outdoors)...  that was a huge time 

waste, they might have gone even days without learning... but even if it was a just a 

short time... there was also another problem of ביטול פרי' ורבי', (because some 

preferred to learn and refrained from this mitzvah). 

The time it takes to go to the Mivkah if you have one accessible would be considered 

being engaged in a Mitzvah of fulfilling a תקנת חכמים, so that's not Bitul Torah in itself. 

(in fact it's part and parcel of avodas hashem). In the case of how it's used today as a 

preparation for davening, would you say that if someone was preparing themselves 

(even the mundane aspects) to daven they were engaged in Bittul Torah? 

https://m.youtube.com/watch?v=r4l29WD3I3k&feature=youtu.be


Another point: It's also important to remember that the tankana of Tevilas Ezra was not 

"an invention" of an entirely new practice, that has no source in the Torah, but rather 

Ezra and his Beis Din were making the concept of Tahara mandatory. So when the later 

botei dinin or (his own beis din) removed the requirement because of its negative impact 

on part of the population, they didn't say there was no value in the practice once there 

wasn't a rule about it. They just removed the requirement aspect so it doesn't need to 

be practiced across the board... but as mentioned, there is still value in it. An example of 

this would be those those who choose to each חולין על טהרת הקודש... (In general making 

rules are hard because it's hard to have a one-size-fits-all).  

Regarding the practice of going to the Mikvah frequently beyond Tevilas Ezra, this isn't 

a new thing that was created by Chassidus. One might call it Tevias Tahara or Tevilas 

Hamekubolim etc. (as many have mentioned the Kohen Godol going multiple times on 

Yom Kippur, and certainly he wasn't impure before each immersion, because his Avoda 

would be invalid) and the reality is that those who go the Mivka Erev Shabbos 

(neshama yeseira etc.) are essentially engaged in this form of mikva use (albeit not 

daily), because if it was for Tefilas Ezra, why wait? just go when needed... but they are 

practicing a non-required-by-halacha use of mikva as well. 

Of course when you learn the meaning and kavonos of Mikvah one becomes aware 

that's it's Bittul Torah but a spiritual practice. 

I did put together a short booklet when we built our Mikvah about Men using Mikvah 

with additional sources which can be accessed on this link (the Hebrew section was 

written by Rabbi Zalman Farkash from Argentina): 

https://issuu.com/levihaskelevich/docs/mikva_mz_dedication 

 

Regarding the Lubavitcher Rebbe's use of Mikvah, you have one testimony that he used 

it daily whilst in Berlin: Mikvah daily in Berlin testimony 

What I find even more interesting is the testimony by Rabbi Sholom Kowalsky that the 

Rav YD Solovitchik told him that  

"The Rav recalled that the Rebbe always carried the key to the mikvah with him when 

he attended lectures at the university. “At about two or three o’clock every afternoon 

https://issuu.com/levihaskelevich/docs/mikva_mz_dedication
https://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/4669882/jewish/Preaching-with-Conviction.htm


when he left the university, he would go straight to the mikvah. No one was aware of 

the minhag and I only learnt about it by chance,” the Rav 

said." https://jewishaction.com/jewish-world/people/rebbe-rav/ 

Regarding your question about a no-frills Mikvah. I agree with you that in some cases 

that is preferable, each situation needs to be assessed by those who have knowledge of 

the situation on the ground and have an idea of the ramifications locally, globally and 

long term.  A Kosher Mehudar Mikvah that actually looks nice can be built for much less 

than people think, but if everyone is driving around in a Lexus they shouldn't try to save 

the money on cutting corners in the Mikvah. 

Yashar Koach. 

Sincerely, 

Levi Haskelevich 

Philadelphia 

A suggestion for another podcast topic: Yoga. 

A few pre-chassidic episodes about Tevilas Tahara. 

The Sixth Lubavitcher Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchok Scheneeron (his Igros Kodesh vol. 

7 pg. 280) related that he recorded stories in his memoirs that were communicated to 

him regarding Mikvah usage for extra purity of the soul, and not to emerge from 

impurity. 

One such story is about a genius student of Rabbi Shachna of Lublin (1495-1558) 

whose mind became quite suddenly confused and he lost his memory. When he 

consulted with his famed teacher, Rabbi Shachna, he advised him to keep the Tevilas 

Taharah [which is a practice of immersion beyond emerging from impurity]. 

A similar story relates how in the community in Padua, Italy, there was a G-d fearing 

and very philanthropic community leader who mocked the Tevilas Taharah that the 

Kabbalists practiced, and for this reason was unwilling to allow the use community 

funds to support the men’s use of the Mikvah. When he was suddenly struck with 

severe memory loss, he was advised by the famed Rabbi Meir Kazenelbogen, known 

https://jewishaction.com/jewish-world/people/rebbe-rav/


as the Maharam of Padua (1473-1565), to travel to Krakow to be healed by Rabbi 

Eliyahu Loans, known as Reb Eliyahu Baal Shem. He was healed by the Baal Shem 

after taking upon himself the practice of Tevilas Tahara. 

Another story relates that there was an exceedingly simple Jew in Prague who became 

well known for his successful loans. If one would borrow money from him on the market 

days, the investments made with those funds would inevitably be successful. The 

Maharal of Prague, Rabbi Yehuda Loew (c 1520-1609) wondered what it was about him 

that could explain that fact. When he was informed that this Jew practiced Tevilas 

Tahara, he wondered no more. 

 

 

Shiur Suggestions 

Hi Mr. Lichtenstein, 

My husband and I love your podcast. It is very informative and we especially enjoy your 

dvar Torah each week. A suggestion for a future topic is psychotherapy in regards to 

Torah, i.e. is therapy halachically ok, which therapies are allowed, what about 

alternative or non-evidenced based modalities (such as yoga for trauma), etc.  

Also, I enjoyed listening to Rabbi Wasserman's podcast about if husband's can criticize 

their wives. I read in the commentary in parshas Bereshis (I forget which one) that if a 

man is worthy, his wife will be an ezer but, if he is not worthy, she will be a kenegdo, or 

something like that, which is sort of a riah for Rabbi Arush's book? 

Thanks for food for thought each week, 

Leba Bub 

 











Rabbi Shmuel Stein 

 יסוד ושורש העבודה שער ח )העליון( פרק א

חר נטילת הצפרנים, ילך להטהר במקוה לכבוד שבת קדש. ובודאי אדם שבלתי טהור הוא מטומאת קרי ר"ל או וא

מזיווג של טבילת מצוה, בודאי חיוב גדול הוא לטבול את עצמו בעש"ק, שלא יכנוס בקודש וטומאתו עליו טומאת 

הטבילה בעש"ק מועיל לקבל נשמה הגוף ח"ו, אלא אף מי שעומד בחזקת טהרה, מצוה גדולה לטבול בעש"ק, כי 

 יתירה בשבת, ובלתי טהרת המקוה בודאי לא ישיגנה.

 ערוך השולחן אורח חיים סימן רס סעיף א

ויש נוהגים לטבול גם במקוה מפני קדושת שבת ואשרי חלקם דבזה ממשיכים עליהם שפע קדושה משבת קדש 

 וגם לובשין כתונת לבן לכבוד שבת:

 



 ים סימן רסזשו"ת שלמת חיים אורח חי

, דמי שלא טבל בערב שבת אינו זוכה לנשמה יתירה, והנה בבשמים בהבדלה בהא דכתב ביסוד ושורש העבודה

 משום דאז נסתלק הנשמה יתירה, ולא מצינו דמי שלא טבל לא יברך על הבשמים בהבדלה.  כתבו הטעם

ישראל שנכללו גם על הקטנים חלה הנשמה  , אבל בשבת עצמו עם כללותתשובה: כנראה שאינו זוכה לזה בע"ש

, ופשיטא דאפילו מחלל שבת שבא במוצאי שבת ע"י יתירה על כולם, ועכ"פ מי שאפשר לו לטבול זוכה בזה ביותר

 .התעוררות לתשובה ועושה הבדלה, יברך ג"כ על הבשמים שכך תיקנו חכמים

  קלו בדף שמות  זוהר

 נונא סבא כד הוה סליק מנהרא מעלי שבתא.רב המ

 טור אורח חיים הלכות יום הכיפורים סימן תרו

ז' ומתפלל מנחה ואמר רב סעדיה בעלייתו מלטבול  ונהגו לטבול בערב י"ה ואמר רב עמרם טובל אדם בשעה

מברך על הטבילה וכתב א"א הרא"ש ז"ל ואין דבריו נראין בזה שלא מצינו בתלמוד רמז לטבילה זו ואינה לא יסוד 

יך משום שאינה אלא מנהג נביאים ולא מנהג נביאים ולא עדיפא מערבה דאמרי )סוכה מד ב( חביט חביט ולא בר

דרבי יצחק דאמר )ר"ה טז( חייב אדם לטהר עצמו ברגל היינו לטהר עצמו מכל הטומאות ואף  ואי משוםנביאים 

מטומאת מת ולהזות עליו ג' וז' והאידנא אין לנו טהרה וכיון שאין בעלי קריין טובלין כל השנה אין חובה לטבילה זו 

ר"א שנקיים כמלאכי השרת  ואין לברך אלא שנהגו העולם לטהר עצמם מקרי בי"ה וסמכו' על מדרש של פירקי

 :בי"ה

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום הכיפורים סימן תרו סעיף ד

 .טבילה. הגה: ואין צריך לטבול רק פעם אחת בלא וידוי משום קריעל ה אינו מברךו

 מגן אברהם סימן רפה ס"ק א

שנים מקרא. כתב של"ה שיקרא כל פרשה ב"פ ואח"כ התרגום עליה וכ"כ רש"ל וכ"מ במגילה דף ד' אבל הל"ח 

האר"י וסדה"י וכ"כ בכתבים וכ"מ סי' קמ"ה סמ"א פסק דיקרא כל פסוק ב"פ והתרגום עליו וכ"כ בהג"ה י"נ בשם 

שהיו נוהגין כן בזמן שהיו מתרגמי' והפסוק האחרון אמרו אחר התרגום כדי לסיים בתורה אם הוא רגיל בטעמים 

 ת[]הכוונו הויטבול אחר הקריאסי' ש"א וש"ו[  יקרא בס"ת ]רדב"ז ח"ב ועיין בס"ח







 רבינו יונה מסכת ברכות דף יג עמוד ב

ר בטלוה לטבילותא וא"ת והא אמרינן )דף כב ב( דעזרא תקן טבילה לבעלי קריין והאיך היו יכולין כי אתא זעירי אמ

לבטל תקנת עזרא ואית דאמר מפני שראו שלא היו יכולין הציבור לעמוד בה והנכון יותר שלא פשטה זאת התקנה 

דלא אמרינן בטלוה לטבילותא  בכל ישראל ותקנה שלא פשטה בכל ישראל יכולין לבטלה וכתב רבינו האי גאון ז"ל

אלא לגבי ק"ש אבל לתפלה אין מתפללין עד שירחצו ואפשר היה לומר שכוונתו לומר שירחצו בארבעים סאה אבל 

הרי"ף ז"ל כתב ולאו טבילה דוקא אלא רחיצה בתשעה קבין ורחיצת ט' קבין צריך להטילם עליו בכלי שיוכל 

ניות של טהרות וזה שכתב הגאון ז"ל דאין מתפללין עד שירחצו להריקה ממנו בלא שום הפסקה וכן מוכיח במש

ואינו נראה למורי הרב נר"ו ואם אין לו מים או אפילו אם יש לו מים ואינו טובל או אינו רוחץ אפ"ה אינו מפסיד 

התפלה מפני זה דודאי אף על פי שהתפלה יותר מקובלת עם הטבילה לדברי הכל אין לו להפסיד מפני זה תפלתו 

כ"כ ר"מ ז"ל בכל ראשי ישיבות שבבבל תמהו עליו למה היה מיקל כ"כ בענין טבילות בעל קרי והוא ז"ל השיב להם ו

 שמימיו לא בטל אותה אפי' שעה אחת אלא שלא היה יכול לכתוב בחיבורו כ"א היוצא מן הדין ע"פ ההלכה:

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכו סעיף א

שבת, בין אם הם בכלי בין אם הם  אסור לרחוץ כל גופו, אפי' כל אבר ואבר לבד, אפילו במים שהוחמו מערב

או שאר  -בקרקע; ואפילו לשפוך המים על גופו ולהשתטף, אסור; אבל מותר לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו: הגה 

איברים, כל שאינו רוחץ כל גופו )ב"י בשם הרא"ש פרק תינוקת(. והני מילי בחמי האור, אבל בחמי טבריא מותר 

ן צריך לומר בצוננין. והא דשרי בחמי טבריא, דוקא בקרקע, אבל בכלי, לא, דאתי לרחוץ אפילו כל גופו יחד, ואי

 לאיחלופי בחמי האור:

 משנה ברורה סימן שכו ס"ק ז

לפיכך במקום שנוהגין להחם המקוה ]צריך ליזהר שלא יהיה רק פושרין דאל"כ אסור לטבול בו ]ח"א[  בחמי האור

 .ובתשו' נו"ב מ"ת סי' כ"ד כ"בנאל פרק במה מדליקין סי' נת ועיין בקרבן

  קאות  סי' כב פ"ב שבת לקרבן נתנא

 לא הוי בכלל גזרת מרחצאותכתבתי באריכות שטבילת מי מקוה בחמין 

 מהדו"ת או"ח סי' כהנודע ביהודה 

 .אנו רואים הטעם אם הוא טעם לשבחואין עלינו לקבל דברים שאין 



 אדם מותר באור הלכה סימן שכו סעיף ח ד"ה

דמותר לטבול עיין במ"א שהביא בשם מהרי"ל ותה"ד להחמיר בזה ובסוף דבריו סיים ומ"מ נראה  -אדם מותר וכו' 

לקריו כיון דמדרבנן הוא ור"ל דאמרינן בביצה י"ח נטמא בולד הטומאה מטבילין אותו ביום טוב והטעם משום כיון 

דחיוב הטבילה הוא רק מדרבנן לא מחזי כמתקן ולרוחא דמילתא כתב כן דכהיום בטלוה לטבילותא לגמרי וכנ"ל 

לו לדעת המחמירים שסוברים דלא בטלוה לתפלה[ וקשה בסימן פ"ח וכ"כ בעולת תמיד ]ואפשר דכונת המ"א אפי

דלא דמי כלל דהתם שנטמאו בולד הטומאה מן התורה אינו טמא כלל משא"כ בזה דטמא מן התורה וע"י הטבילה 

. שוב מצאתי בביאור הגר"א שכתב וז"ל אדם וכו' עיין במ"א והעיקר כמ"ש ב"י וכו' נטהר זה גופא מחזי כמתקן

אוסרים וכ"כ המ"א בסימן קכ"ח ס"ק ע' עי"ש עכ"ל ונ"ל דכונתו הוא למה שכתבנו והוא דחולק בשם כל בו ותה"ד ש

על המ"א שכתב דמותר לטבול לקריו וזהו שכתב עיין במ"א ר"ל דכתב דלטבילת קרי מותר לכו"ע וסיים ע"ז הגר"א 

ר ברחיצה מחזי כמתקן ע"י והעיקר כמש"כ הב"י וכו' ור"ל דלפי הטעם שכתב התה"ד דבזמנינו כיון דנהגו להחמי

הטבילה שוב אין לחלק בין טומאת קרי לשאר טומאות כיון דסוף סוף נטהר ע"י הטבילה מחזי כמתקן וזהו שסיים 

הגר"א ע"ז וכ"כ המ"א בסימן קכ"ח ס"ק ע' ע"ש ר"ל דכתב שם בהדיא דלכך לא נהגו הכהנים ביום טוב לזקוק 

הם בטהרה משום דלא נהגו לטבול ביום טוב ע"ש הרי דאפילו לטבילת לנשותיהן כדי שיהיו יכולין למחר לישא כפי

היוצא מדברינו לענין טבילת קרי המ"א סותר א"ע דשם כותב שהמנהג להחמיר בזה ופה הוא  וכו'. קרי אין לטבול

מיקל ודעת הגר"א כמו שכתב המ"א לעיל בסימן קכ"ח ושארי אחרונים רובם ככולם מקילין בזה הלא המה העו"ש 

הא"ר והתוספת שבת והשלחן ע"ש וש"א והיינו אפילו היה יכול לטבול מע"ש ויו"ט ע"כ בודאי אין לנו למחות ביד ו

הנוהג להקל וכ"ש אם נטמא בשבת ויו"ט גופא ויותר נ"ל דאפילו הגר"א דהביא ראיה מדברי המ"א דלעיל בסימן 

בל לעצם הדין אם נטמא בשבת ויו"ט גופייהו קכ"ח לא הביא רק לראיה דאין חילוק בין טבילת קרי לשאר טבילה א

אפשר דגם הוא מודה דאין להחמיר בזה כלל וכמו דמשמע בביאורי הגר"א ביו"ד סימן קצ"ז ע"ש וכן נתפשט 

ודע עוד דאם הוא טהור גמור ורוצה לטבול בשבת המנהג להתיר אך בכ"ז יזהר מאד שלא יבוא לידי סחיטה. 

ה משום חשש מתקן מצד הדין וראיה ממה שאמרו שם בגמרא י"ט ע"א בשחרית משום תוספת קדושה אין בז

מטבילין מגב לגב ועי"ש ברש"י וכ"כ בספר תוספת שבת בסימן ר"ס משם הכתבים אך לפי מה שכתב מהרי"ל 

דיפה נוהגות הנשים שאינן טובלות שלא בזמנן משום חשש סחיטה נראה דגם טבילה כזו יש למנוע ודי לנו במה 

 לטבול בשבת היכא דהוא צריך לטבילה: שאנו מקילין

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קכו

והנה אברר תחלה איסור רחיצה בחמין שהוחמו בשבת בהיתר שחידש המג"א /או"ח/ סי' שכ"ו סק"ו דאסור לרחוץ 

שרין אף שבשל ע"ש מותר בפושרין אפילו כל גופו עיין בנו"ב תנינא סי' כ"ד, ופניו ידיו בהם אפילו ידיו ואפילו רק בפו

ורגליו אף בחמין. ובנו"ב שם משמע דבפושרין מותר אפילו בשל שבת בהיתר דתירץ הא דאסור במתחמם נגד 

ף מ' משום המדורה אחר שנשתטף בצונן אף שהוא רק פושרין משום דדומה כרוחץ בחמין כדאיתא בתוס' שבת ד

דמתחמם נגד המדורה בהמים שעליו אבל ברחיצה ממש בפושרין מותר אף דהתם הא הוחמו בשבת. ופלא על 



הנו"ב שלא הביא דברי המג"א שאוסר בשל שבת. ואף שבמה שמיירי שם בשל ערב שבת גם המג"א מודה הי"ל 

מחדש שבעלמא גם בשל  לומר דלהמג"א לא קשה כלל מהא דמתחמם דבשל שבת אסור אף בפושרין אך הוא

שבת מותר בפושרין ורק במתחמם אסור משום דיותר דומה לרוחץ בחמין וצע"ק. עכ"פ להנו"ב מותר בפושרין אף 

בשל שבת. אך תירוצו תמוה דמה"ת נראה במתחמם שהוא בפושרין יותר כרוחץ בחמין מרחיצה ממש בפושרין, 

ר דומה לרוחץ בחמין אלא דכאן נמי דומה לרוחץ בחמין וזהו וכוונת דברי ריב"א בתוס' שבת שם /מ/ אינו דכאן יות

טעם האיסור והשמיענו שלא נימא טעם האיסור במתחמם אחר ששטף בצונן הוא משום מבשל דהא משמע בכולה 

שמעתא דהפשירן לא זהו בישולן כדאיתא בתוס'. וא"כ הוא כהמג"א דהא הכא הוא רק מפשיר ומ"מ מחמת שדומה 

 אלמא דבפושרין נמי אסור בשל שבת.  לרוחץ בחמין אסור

ועיין בערוך השלחן שג"כ סובר דפושרין מותר ותמה על המג"א דפושרין מעולם לא נאסרו וכ"ש ברחיצה כזו 

דמתחמם שאינה בגדר רחיצה כלל ולכן פי' דאיירי דוקא במקום שהיד סולדת שנעשו חמים והוכיח כן מרש"י שם 

ומוכרח. וזה שאין אסור משום מבשל צריך לומר או משום דהוא כלאחר יד /שבת מ/ דכתב מפשר מחמם וזה נכון 

כמו לרשב"ג בסכה שמן או משום דא"א שיהיה אצל האש עד שתהיה היד סולדת ממש אבל עכ"פ נעשו חמין 

הרבה קרוב ליד סולדת ושייך בו גזירת רחיצה בחמין אם הוא דומה לרוחץ. וכן צריך לומר בכוונת התוס' שלענין 

ור מבשל הו"ל דין מפשר דאינו בשול במים כיון שאין היד סולדת אף שהן חמין הרבה אבל לענין איסור רחיצה איס

בחמין שאסרו בדרך רחיצה שהוא בחמין הרבה אף שאין היד סולדת הוי זה חמין ואסור להרא"ש בזה גם בידיו 

 לבד.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

 החום במים שאסור לרחוץ בהם בשבת )סי' שכ"ו ס"א(. רחיצה )א( מהו שיעור 

תשובה: שיעור החום דמים חמין שאסור לרחוץ הוא אף חום קטן דהא אף בחול אין רוחצין בחום גדול. ואם הוא 

פחות ממדת החום שדרך סתם בנ"א =בני אדם= לרחוץ בחול יש להתיר, ואף אם אחד יכול לסבול יותר חום אסור 

 דבטלה דעתו. 

 ( האם בכלל איסור בחמין גם טבילה במקוה. ב)

תשובה: גם לטבול לקרי ולתוספת קדושה שנוהגין להקל בשבת בצוננין אסור בחמין, ואף שנמצאין כמה אנשים 

 דטובלין במים חמין אין זה כהוגן. 

פי הרגלן ואשה שבאה למקוה וראתה כי המים חמין כהרגלה בחול צריכה לטבול דאולי לנשי אחריני הוא פחות מכ

 ויש למיזל בתר סתם נשי ובאיסור דרבנן יש להקל ובפרט שהוא לצורך מצוה ושעבודה לבעלה. 

 ג( מנהג מדינותנו שלא לרחוץ בשבת אפי' בצונן, האם אין להתקלח בצוננין גם ביום שרב. )

 רשאי להקל.תשובה: בלא צער יש להחמיר אף שלא מצינו בספרי רבותינו מנהג זה. אבל כשמצטער מחום היום 





 שלחן ערוך אור חיים סימן פח סעיף א

כל הטמאים קורין בתורה וקורין ק"ש ומתפללין, חוץ מבעלי קרי שהוציאו עזרא מכל הטמאים ואסרו בין בד"ת בין 

בק"ש ותפלה עד שיטבול, כדי שלא יהיו ת"ח מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין. ואח"כ בטלו אותו תקנה, והעמידו 

ע ובתפלה בלא טבילה ובלא רחיצה דתשעה קבין, וכן הדבר על הדין, שאף בעל קרי מותר בד"ת ובקריאת שמ

 .פשט המנהג

 משנה ברורה סימן פח ס"ק ג

ביטול תורה ומשום ביטול פריה שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה ובטלוה משום  שהיתה גזירה -אותה תקנה 

 ורביה:

 



Rabbi Shaya Shagalov  

 רמב"ם הלכות מקוואות פרק יא הלכה יב

הטהרות גזירות הכתוב הן, ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן מכלל דבר ברור וגלוי שהטומאות ו

החוקים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת 

דבר הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב, ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל, ואעפ"כ רמז יש ב

כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאות 

הנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעות, כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור, 

ומכל גלוליכם אטהר אתכם, השם ברחמיו  הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם

 הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו אמן. 

 רבינו יונה מסכת ברכות דף יג עמוד ב

ותא וא"ת והא אמרינן )דף כב ב( דעזרא תקן טבילה לבעלי קריין והאיך היו יכולין כי אתא זעירי אמר בטלוה לטביל

לבטל תקנת עזרא ואית דאמר מפני שראו שלא היו יכולין הציבור לעמוד בה והנכון יותר שלא פשטה זאת התקנה 

טלוה לטבילותא בכל ישראל ותקנה שלא פשטה בכל ישראל יכולין לבטלה וכתב רבינו האי גאון ז"ל דלא אמרינן ב

אלא לגבי ק"ש אבל לתפלה אין מתפללין עד שירחצו ואפשר היה לומר שכוונתו לומר שירחצו בארבעים סאה אבל 

הרי"ף ז"ל כתב ולאו טבילה דוקא אלא רחיצה בתשעה קבין ורחיצת ט' קבין צריך להטילם עליו בכלי שיוכל 

וזה שכתב הגאון ז"ל דאין מתפללין עד שירחצו  להריקה ממנו בלא שום הפסקה וכן מוכיח במשניות של טהרות

ואינו נראה למורי הרב נר"ו ואם אין לו מים או אפילו אם יש לו מים ואינו טובל או אינו רוחץ אפ"ה אינו מפסיד 

התפלה מפני זה דודאי אף על פי שהתפלה יותר מקובלת עם הטבילה לדברי הכל אין לו להפסיד מפני זה תפלתו 

כל ראשי ישיבות שבבבל תמהו עליו למה היה מיקל כ"כ בענין טבילות בעל קרי והוא ז"ל וכ"כ ר"מ ז"ל ב

השיב להם שמימיו לא בטל אותה אפי' שעה אחת אלא שלא היה יכול לכתוב בחיבורו כ"א היוצא מן הדין ע"פ 

 ההלכה:

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד א

 שלא יהו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. -ומאן דתני לחשה 




