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בוקיעטרבקי:כתבה
ישראל-אבןאמחיההרב : תרגום

ה"ב



לעילוי נשמת
ה"ע' גוראריהרבנית צביה מרים 

בת הרב יצחק הכהן הנדל
שהייתה מדריכת כלות משכמה ומעלה
אשר למדה את מצוות טהרת המשפחה

עם הרבה אהבה ואכפתיות



התרגום לעברית מוקדש
לעילוי נשמת בת דודתי היקרה

ה"השליחה הרבנית חנה סגל ע
א"יבדלחטבת 

הרב שניאור זלמן אליהו הכהן הנדל
שהייתה מסורה למצוות טהרת המשפחה ומקווה



,נשים יקרות

בהלכותשלכןהידעאתולהעשירלחזורמנתעל,ש"אננשות,עבורכןנוצרהזוחזרהמצגת

.)ד"חבשיטתלפי(המשפחהטהרת

הדיוןאתלהנחותשתוכלמדריכהעם,בקבוצההיאזומצגתללימודהמומלצתהמתכונת

.עצמאיתבצורההדבריםעללחזוראפשרמכןולאחר,שאלותעלולהשיב

ההשקפותפיעל,ונעימהקלה,פשוטה,בהירהבדרךההלכותאתלנסחהייתהשליהמטרה

.הרביאותנושלימד

.מרוביםוברכהמזלתביאזומצווהבקיוםהוספהכיאותנומלמדהרבי

!שלכןהמשפחהבחייברכותשללשפעתזכו,זהלימודובזכותהייתן

שימושייהיההואכיתקווהאני,הזההפרויקטלסיוםדשמיאהסייעתאעללהשםבתודה

.ביותרהיפהבדרךהמשפחהטהרתמצוותאתלקייםמנתעל,בעבורכן



:תודות

,החזוןואתהתשוקהאתעמישחלקורביםאנשיםאותםלכלתודהואסירתנרגשתאני•

.הזההפרויקטשלקיומואתלאפשרכדיומתבונתםמזמנםוהקדישו

כלותמדריכות,ליפסקרדינהנחמהוגבמורוזובשרהגב,היקרותדודותיילבנותתודה•

עלהעבודהבמהלךוהמקצועיתהחכמהעצתכןאתלישהענקתןעל,הכללמןיוצאות

,לגיסתירבהתודה.הערךרבותהערותיכןועל,לשאלותיישהשבתןעלתודה.הפרויקט

.בעריכההסיועכלעל,גוראריחנהגב

מהשקופיותאחתכללעצבומזמנךמכישרונךשנידבתעל,שוויימושקי,לאחייניתיתודה•

.רבהלבובתשומתגדולהבאהבה

לישהשבתהתשובותועל,למשובמזמנךלישהענקתעל,שוסטרמןיוסףלרבתודה•

.אותךמאפיינתשכהבבהירות

המשפחהבחייברכותבשפעה"הקבאתכםיברך,זומיוחדתבמצווהמעורבותכםבזכות•

!שלכם



:תודות

.שלכםהיהכאילוהפרויקטאתשאימצתםעלאורג.מקווה-המשפחהטהרתלארגוןתודה•

.החיוניהמשובועלשלךהזמןעל,חייקיןבערשלוםלרבתודה•

אתלחלוקלישאפשרתועל,שליהחזוןאתעמישחלקתעלתודה,רבקיןחסילגב•

.ויעילהמקצועיתבצורההזוהמצגת

.וההגהההעריכהעבודתעלאורג.מקווה,קליין.מחיהלגבתודה•

!השראהומעוררמדהיםהואזולמצווהאורג.מקווה-המשפחהטהרתשלהמסירות•

,בהערכה רבה

בוקיעטרבקי



,  חייקיןי הנחייתו של הרב "כל פסקי הדינים הנם עפ
.ב"הרב של מקווה אורג בארה

יש להתייעץ עם הרב שלך-במקרה של שאלות



:לתשומת לבכן
מצגת זו מיועדת לחזרה

בעבור אלה שכבר למדו את  

.  ההלכות לעומקן

ללימוד ההלכות בצורה מעמיקה  

עם מדריכה מוסמכת לטהרת  

:היכנסו לקישור הבא, המשפחה
https://www.mikvah.org/instructors



מבט השקפתי
על טהרת המשפחה

לחיי הנישואין שלנוהמתנה הגדולה ביותר



:מבט השקפתי

שלנוהנישואיןבחייהשכינהאתלארחשלנוהדרךהיאהמשפחהטהרתשמירת•
.ובביתנו

לביתביתנואתולהפוך,הזהבעולם,"בתחתוניםדירה"ליצורהינהשלנוהמשימה•
.קטןמקדש

והרב,שלנוהנישואיןלחייה"הקבשל"ההפעלההוראות"היאהמשפחהטהרת•
.הטכניתהתמיכהמוקדהוא

היא.משפחהלחייטובההמשפחהטהרתשל"תרופה"הכיאותנומלמדהרבי•
.בריאיםוילדיםפוריות,בריאיםנישואין,משפחתיתלהרמוניהברכותמביאה

הללוההלכותעללחזור,קשייםלהםשהיולזוגותהרבייעץקרובותלעתים•
.ולחייהםלמשפחותיהםברכותלהביאמנתעל,יותררבבהידוראותןולשמור



:טהרת המשפחה כמערכת של אמון

ועל,האישהשלהשמיםיראתעלהנשענת,אמוןשלבמערכתתלויהזומצווה•
.בדבריההאמון

עלהמשפיעה,זולמצווההאחריותואתהזכותאתהאישהבידיהפקידה"הקב•
.לדורותישראלכללועלהמשפחה

."האישהטהרת"ולא"המשפחהטהרת"המצווהנקראתזומסיבה•

)366עמ,אחלקט"תשלקודששיחות("גדולהכיזכות...המשפחהטהרת"•



!כל פרט חשוב

תגיעלאההודעה,בכתובתאחתנקודהושוכחת,לחברהמיילשולחתכשאת•
!ליעדה

.החשוביםפרטיהכלעלהמצווהאתלקייםכדישביכולתנוכלאתלעשותעלנו•

!חשובפרטכל•

ואת,להצלחהאלוקיסיועמקבלותאנו,יכולתנוכמיטבמצווהמקיימותאנוכאשר•
.וחרדהלחץשלבמינימום,שמחהמתוךהמצווהאתלקייםהביטחון



:מעלותיה של טהרת המשפחה

,רוחנילמצבקשורותוטהרהטומאה.להביןיכולותשאיננודבר,חוקהיאזומצווה•
.אישילניקיוןלאאופןובשום

שלמובנהמעגלכאןנוצר.רביםבמישוריםתועלתלנומביאהזומצווה,זאתעם•
,וריחוקקרבה

.ורוחנינפשי,רגשי,הגופנימצבנועםבהרמוניההפועל•

כשעתבעלהעלחביבהשתהאכדיימיםשבעהטמאה]האישה[תהאתורהאמרה"•
.)ב,לאנידהמסכתגמרא("לחופהכניסתה

.ולבריאותלפריוןלתרוםיכולההיא•



:עדיפות עליונה–טהרת המשפחה 

אתמזהירההתורה.הכיפוריםויוםמילהבריתכשלמשקלאותואתישזולמצווה•
."כרת"בעליההעובר

היאההלכה,מקווהוגםכנסתביתגםלעצמהלהרשותיכולהאיננהקהילהאם•
!הכנסתלביתקודםהמקווהשבניית



:חשיבותה של החזרה על הנלמד

ההלכותשבהםבחיינומסוימיםומצבים,זולמצווהרביםכהפרטיםשישנםמאחר•
הרבי.חזרהבאמצעותהזיכרוןאתלרענןחיוני,מעשיביטוילידיבאותאינןהללו
.קבועהשנתיתחזרהעודד

לומדותהן.ואינטנסיביעמוסזמןבמהלךההלכותאתלומדותרבותכלות,בנוסף•
חשוב,לפיכך.בפועללמעשהמיושמיםשהדבריםלפני,תיאורטיבאופןאותן

.הנישואיןלאחרגםהחומראתללמוד

הדבריםאתרואיםשהםלוודאמנתעל,יחדההלכותעליחזרוהזוגשבניחשוב•
.בעיןעין



:ממכתב הרבי

,הקדושהשבתורתנוהעיקריותמהמצותאחתשזהונוסףאשר,זהעניןערךבגודללהאריךלמותרובטח..."
ישראלעםבכחישידםועלשבזכותם,התוךמעמודיאחדהואבזההקשוריםעניניםוכלהמשפחהטהרתהנה

,ובנשמתםבגופםבריאיםולהיותהגלותועולקושיכלאתלסבול

הנולדיםלבניםנוגעשזהאלא,בלבדוהאשההבעל,המצוהמקיימישלעניןאינוזומצוהקיוםאשרזאתעוד
בניהםאזי,המשפחהטהרתדינישומריםההוריםכאשראשר,הדורותכלסוףעדבניהםולבניולבניהם

ילידיהם,הילדיםובגוףבנשמתפגםזההרי,בזהנזהריםההוריםאיןו"חובאם,כשריםילדיםהםובנותיהם
,וכווכוילידיהםוילידי

וכמבואר,ישראלעםשלכלליעניןהואאלא,אלווילידיהםהוריםשלפרטיעניןאינוזהעניןאשרזאתועוד
,בישראלשורההשכינההטהרהידיעלאשר,ל"בדרזמקומותבכמה

וכל,ביותרמוכרחזומצוהבקיוםשישתדלווהתעמולהביפיהמקוהבבניןההקדםהרי,אלוטעמיםכלומפני
מדההיאהריה"הקבשלומדתו,שאפשרכמהעדולהקדימוטובגמרלידיהעניןלהביאבשבילכדאיתטרחה
,העיקרעלמרובהובתוספת,בתוספתאבלמדהכנגד

אחדלכלהמצטרךאתת"השילהםישפיע,זורבהבמצוהוהמשתתפיםהמתעסקיםכלאשרת"מהשירצוןויהי
".הפרטיםבכלשיחיומילידיהםוענגנחתבריבויובפרטענינולפניואחד

)י עמ, חלק ו, אגרות קודש של הרבי(



:דבר מלכות

:שמירת טהרת המשפחה משפיעה על הילדים

– טהרה וטבילה שניתנה לאשה היהודי, י מצות נדה"ע: טהרת המשפחה
זוכים לילדים טובים  י מצוה זו "ע. מביאה היא טהרה וקדושה לחיי המשפחה

מכן ילכו בדרך  -ילדים שלאחר, שלמים בגוף ושלמים בנשמה, ובריאים
שכל ... רוח ושמחה אמיתיים להוריהם-התורה והמצוות ויביאו נחת
.משפחה טהורה וקדושה המשפחה תהי

)140 ע, תורת מנחם י, ד"שיחת מוצאי שבת בראשית תשי(



:דבר מלכות

וכללות ההנהגה לפני  , הלידהשלאחריענין החינוך –שני עניינים אלו 
:נשי ישראלנמסרו בידי –הלידה 

אברהם  אלקיכל הקדוש בעם : "ר כותב באחד ממכתביו"אדמוח"מוק "כ
מסר  . . בכשרות האוכל , ויסוד בית ישראל בהעמדת דור ישרים וחנוכם

".ונתן השם הנכבד והנורא על ידי נשי ישראל לשמרם ולעבדם

לטהרתכ בנוגע "ועאכו, שבכל הקשור לכשרות האוכל–ובפשטות ...
ובמיוחד בנוגע לחינוך ... האשהסומכים לגמרי על נאמנותה של , המשפחה

".תהי צדיק ואל תהי רשע"הילדים באופן שיקיימו את השבועה 

)260 ע, כטתורת מנחם , א"ט כסלו תשכ"שיחת י(





http://bit.ly/2PfT4lq
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