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ָחה? ּפָ ׁשְ ַמִהי ִמְצַות ָטֳהַרת ַהּמִ

ה. ָעֶליָה ִלְסּפֹר 4-5 ָיִמים  ם ַהּיֹוֵצא ֵמַרְחָמּה, ֵמאֹותֹו ֶרַגע ִהיא ִנּדָ ָרֲאָתה ּדָ ה ְנׂשּוָאה ׁשֶ ָ ל ִאּשׁ ּכָ
ר. ׁשֵ ִמְקֵוה ָטֳהָרה ּכָ סֹוָפם ִהיא ְצִריָכה ִלְטּבֹל ּבְ ּבְ ים, ׁשֶ ן עֹוד 7 ָיִמים ְנִקּיִ ְמֻלְכָלִכים, ּוְלַאַחר ִמּכֵ

ְך( ֶהְמׁשֵ ֳהָרה ִנְלַמד ּבַ י ַהּטָ ַלּבֵ )ֶאת ׁשְ

ה'? ָ ָחה' ְולֹא 'ָטֳהַרת ָהִאּשׁ ּפָ ׁשְ ַמּדּוַע 'ָטֳהַרת ַהּמִ

ה, ָאז ַמּדּוַע 'ָטֳהַרת  ָ ְצָוה ִהיא ָהִאּשׁ ַעת ֶאת ַהּמִ ְצָוה ּוְמַבּצַ ל ַהֲהָכנֹות ַלּמִ ה ֶאת ּכָ עֹוׂשָ ֲהֵרי ִמי ׁשֶ
ְצָוה, ַאְך  ל ַהּמִ ל ַהֲהָכנֹות ְוֶאת ּכָ ה ֶאת ּכָ ה עֹוׂשָ ָ ה'? – ָאְמָנם ָהִאּשׁ ָ ָחה' ְולֹא 'ָטֳהַרת ָהִאּשׁ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ַעל. ִמיָרה ַעל ַהְיָלִדים ְוַעל ַהּבַ ָחה ַמְרִויָחה. זֹוִהי ׁשְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ְזכּוָתּה ּכָ ּבִ

ִלְטּבֹל,  ַעְצָמּה  ַעל  ָלה  ִקּבְ ה  ָ ָהִאּשׁ זֹו.  ִמְצָוה  ְמרּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ זּוג  ַעל  ָטֳהָרה  ַמְדִריַכת  ָרה  ִסּפְ
ֳהָרה  ַהּטָ ְלַמְדִריַכת  ה  ָ ָהִאּשׁ ָרה  ְ ְבָלה, ִהְתַקׁשּ ּטָ ׁשֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ְלַאַחר  ּפַ ּבַ ִלְטּבֹל  ְוָהְלָכה 
ְלַאַחר  ֲאָחדֹות  עֹות  ׁשָ ִדּיּוק  ּבְ אֹוִתי.  ִהְדַרְכּתְ  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְצָוה  ַהּמִ ֶאת  י  ְמּתִ "ִקּיַ ָלּה:  ָרה  ְוִסּפְ
ְמֻאֶחֶרת,  ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ָהְיָתה  זֹו  ָהָאֶרץ.  ְצפֹון  ּבִ ֵרת  ַהְמׁשָ ן  ַהּבֵ ְיָתה  ַהּבַ יַע  ִהּגִ ִביָלה,  ַהּטְ
ְיָתה  ַלח אֹוִתי ַהּבַ ד ׁשָ עֹות ֲאָחדֹות, ְוַהְמַפּקֵ דֹול ִלְפֵני ׁשָ א, ָקָרה ִלי ֵנס ּגָ ר: 'ִאּמָ ן ִסּפֵ ְוַהּבֵ
י  ַכְבּתִ א, ׁשָ יְך: 'ִאּמָ ן ִהְמׁשִ ר ִלי", ְוַהּבֵ ֲחָרָדה: 'ָמה ָקָרה? ַסּפֵ י אֹותֹו ּבַ ַאְלּתִ ה'. ׁשָ ְליֹום ֻחְפׁשָ
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י ַעל ֲעֵיפּוִתי  ְרּתִ ּבַ י ָצָמא ַעז ְלַמִים. ִהְתּגַ ּתִ י ְלֵהָרֵדם. ַחׁשְ י, ְולֹא ָיכְֹלּתִ ּלִ ָנה ׁשֶ ֵ ק ַהּשׁ ׂשַ ְיָלה ּבְ ּלַ ּבַ
ְקבּוַצת  ָרִאיִתי  י,  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ ָנה.  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאזֹור  ָרחֹוק  ָהָיה  ׁשֶ ח  ְטּבָ ַהּמִ ְלִכּוּון  ָנה  ֵ ַהּשׁ ק  ִמּשַׂ ְוָיָצאִתי 
ֵאָלִתי  ִלׁשְ ְלָך!',  ָקָרה  'ֵנס  ִלי:  ְואֹוְמִרים  חֹוְזִרים  ְוֵהם  י,  ּלִ ׁשֶ ָנה  ֵ ַהּשׁ ק  ׂשַ ְסִביב  עֹוֶמֶדת  ֲחֵבִרים 
ְלָך  ָך. ַמּזָ ּלְ ָנה ׁשֶ ֵ ק ַהּשׁ ח ֶאת ׂשַ ּלַ ה ֶאת רֹוֵבהּו ּפִ ּקָ ּנִ ל ָחֵבר ׁשֶ ּדּור ּתֹוֶעה ׁשֶ יבּו: 'ּכַ ָמה ֵאַרע, ֵהׁשִ
ְדִריָכה: "ֲאִני מֹוָדה  ה ַלּמַ ָ ּתֹות'". אֹוֶמֶרת ָהִאּשׁ ָהַלְכּתָ ִלׁשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ תֹוכֹו, ֶזה ָקָרה  ּלֹא ָהִייָת ּבְ ׁשֶ
ֶות.  ל ִמּמָ ִני ִנּצַ ְזכּוֵתְך ּבְ ְדּתְ אֹוִתי. ּבִ את ְלֵביִתי ְוִלּמַ ּבָ ִליָחה טֹוָבה! ֲאִני מֹוָדה ָלְך ׁשֶ ָהִיית ׁשְ ָלְך ׁשֶ

חּור(". ָחׁש ַהּבָ ָמא ׁשֶ ת ַהּצָ חּוׁשַ יל ַעל ְיֵדי ַמִים )ּתְ ְקֶוה( ִהּצִ ּמִ ִביָלה ּבַ ּנֹוַצר ֵעֶקב ַהּטְ ִים )ׁשֶ ַמְלַאְך ַהּמַ

ָנן? ַרּבָ אֹוַרְיָתא אֹו ּדְ ָחה – ּדְ ּפָ ׁשְ ִמְצַות ָטֳהַרת ַהּמִ

ְלַגּלֹות  ִתְקַרב  לֹא  ֻטְמָאָתּה  ת  ִנּדַ ּבְ ה  ָ ִאּשׁ "ְוֶאל  תּוב:  ּכָ י"ט  סּוק  ּפָ י"ח  ֶרק  ּפֶ ְקָרא  ַוּיִ ׁש  ֻחּמַ ּבְ
ִמְקֵוה ָטֳהָרה. ְטּבֹל ּבְ ר ּתִ ה ַעד ֲאׁשֶ ה ִנּדָ ָ ָאסּור ָלבֹוא ַעל ִאּשׁ ְפׁשּוטֹו הּוא ׁשֶ רּוׁש ּכִ ֶעְרָוָתּה". ַהּפֵ

ְרִלין: ַכי ְצִבי ִמּבֶ אֹון ר' ָמְרּדְ ם ַהּגָ ׁשֵ ר ּבְ ֵטיין שליט"א ִסּפֵ ְרׁשְ ָהַרב ִזיְלּבֶ

ת  ׁשֶ ֲעָלּה ִנְפַטר, ְוִהיא ְמַבּקֶ א. ּבַ יׁשָ ְרֵדי ַהֶחְבָרא ַקּדִ ִמׂשְ ה ּבְ ה ּבֹוִכּיָ ָ יֹום ֶאָחד הֹוִפיָעה ִאּשׁ
ְרֶאה ַהִחיצֹוִני  י ַהּמַ ה, ְוַעל ּפִ ִהיא רּוִסּיָ ר ָהָיה ׁשֶ י ִמְבָטָאּה ִנּכָ יר ֶאת ְקבּוָרתֹו. ַעל ּפִ ְלַהְסּדִ

ָנְקָבה  ִהיא  ַיֲהדּותֹו.  ֶאת  א  ְלַוּדֵ ׁשּו  ּוִבּקְ ֵאלֹון  ׁשְ ִמְלאּו  ֵהם  ה.  ִתּיָ ּדָ ִנְרֲאָתה  לֹא  ִהיא 
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עּו ִסְדֵרי  ד ִנְקּבְ ׁש, ָאֵכן הּוא ְיהּוִדי. ִמּיָ ל ֲחׁשָ רּור, הּוַסר ּכָ ֲעָלּה ּומֹוָצָאם. ְלַאַחר ּבֵ ם הֹוֵרי ּבַ ׁשֵ ּבְ
זּוג ֲעִריִרי ְללֹא ְיָלִדים, עֹוִלים  ר ּבְ ֵאין. ְמֻדּבָ ֵרר ׁשֶ ים. ִהְתּבָ ִנים ְמַלּוִ ֲאלּו ִאם ֵיׁש לֹו ּבָ ָוָיה ְוׁשָ ַהּלְ
א, לֹא  יׁשָ י ַהֶחְבָרא ַקּדִ ה ְוַאְנׁשֵ ַבד ָהַאְלָמָנה ַהּבֹוִכּיָ ִרים. ִמּלְ ָחה ּוַמּכָ ּפָ לֹא ִמׁשְ ים ַיֲחִסית, ּבְ ֲחָדׁשִ

ים. ָהיּו ְמַלּוִ

ים  ה ִמּלִ ּמָ קֹול ָחנּוק: "נֹוֲהִגים לֹוַמר ּכַ ֲאָלה ָהַאְלָמָנה ּבְ ֶבר, ׁשָ ָעְמדּו ְלהֹוִריד ֶאת ַהּגּוָפה ַלּקֶ ׁשֶ ּכְ
ֵאיֶנּנּו  ָלֵכן  אֹותֹו,  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ֶאָחד  ַאף  יֵנינּו  ּבֵ אן  ּכָ ֵאין  "ֲאָבל  ָענּו,  ן",  "ּכֵ ְפָטר?",  ַהּנִ ַעל  ד  ֶהְסּפֵ  –
הּו ָקָצר". ְוָכְך ָאְמָרה:  ֶ ים, ַמּשׁ ה ִמּלִ ּמָ יד ּכַ ה, "ֲאִני ַאּגִ ָ ְך", ָאְמָרה ָהִאּשׁ יֹוְדִעים ָמה לֹוַמר". "ִאם ּכָ
עּו אֹוְתָך ַעל  ְתּבְ ּיִ ׁש ׁשֶ ָך ֲחׁשָ ִלּבְ ל ַמְעָלה, ְוֵיׁש ּבְ ין ׁשֶ ה עֹוֶלה ְלֵבית ּדִ יל, ַאּתָ יל, ֶהעְרׁשִ "ֶהעְרׁשִ
רּוְסָיה,  ָחִיינּו ּבְ ׁשֶ י ּכְ ׁש, ּכִ ה ַלְחשֹׁ ֵאין ְלָך ִסּבָ אן ׁשֶ ּלֹא ֵהֵבאָת ְיָלִדים ָלעֹוָלם. ַוֲאִני אֹוֶמֶרת ּכָ ׁשֶ
ָבר  ּכְ ַלֲאֶמִריָקה,  ְענּו  ִהּגַ ּוְכׁשֶ ְלִמְקֵוה ָטֳהָרה.  יַע  ְלַהּגִ רּות  ֶאְפׁשָ ָהְיָתה  ָנה, לֹא  ׁשָ  40 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ַמִים". ָ ּשׁ עּו אֹוְתָך ּבַ ְדַאג, לֹא ִיְתּבְ ֵדי ְלָהִביא ְיָלִדים ָלעֹוָלם. ָלֵכן ַאל ּתִ ֶרת ִמּכְ ָהִייִתי ְמֻבּגֶ

חּות ֲעצּוָרה. ֵהם  ִהְתַיּפְ יׁש' ּבְ ֲאִמיַרת 'ַקּדִ ְתחּו ּבַ ִאיׁש ֶאָחד ּפָ א ּכְ יׁשָ י ַהֶחְבָרא ַקּדִ ל ַאְנׁשֵ ּכָ
ֶהם... ּלָ יׁש' ׁשֶ ּדִ יל ֵאינֹו ָצִריְך ֶאת ַה'ּקַ ֶהעְרׁשִ ָיְדעּו ׁשֶ

ָמּה ֵאינֹו ְמַקּיְ ְצָוה ְלִמי ׁשֶ ֻחְמַרת ַהּמִ

ֶפַסח. ּפּור ּוְכמֹו ָהאֹוֵכל ָחֵמץ ּבְ יֹום ּכִ מֹו ָהאֹוֵכל ּבְ ֵרת, ּכְ ינֹו ּכָ ם ִמְצָוה זֹו ּדִ ֵאינֹו ְמַקּיֵ ִמי ׁשֶ
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ָמעֹו: ֵרת ַמׁשְ ּכָ

לֹא ִיְהיּו לֹו ְיָלִדים;

ִאם ֵיׁש לֹו ְיָלִדים, ֵהם ָימּותּו ְצִעיִרים;

ֶטֶרם ָיִביא ְיָלִדים. ֵטר ָצִעיר ּבְ הּוא ִיּפָ

ת ֻטְמָאָתּה לֹא  ִנּדַ ה ּבְ ָ סּוִקים י"ח-כ"ט: "ְוֶאל ִאּשׁ ֶרק י"ח ּפְ ְקָרא ּפֶ ֵסֶפר ַוּיִ ּתֹוָרה ּבְ תּוב ּבַ ְוָכְך ּכָ
ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת  ה, ְוִנְכְרתּו ַהּנְ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה... ּכִ

ם". ֶרב ַעּמָ ִמּקֶ

ה  ַהְרּבֵ ִמְקָרא  ָרא  ּקָ ׁשֶ ֶאָחד  ָאָדם  ּבְ ה  "ַמֲעׂשֶ ִסּפּור:  מּוָבא  ט"ו  ֶרק  ּפֶ הּו"  ֵאִלּיָ ֵבי  ּדְ "ָתָנא  ּבְ
ׁשֹוָטה, ְוָהְיָתה  ּתֹו ּכְ ָתה ִאׁשְ ֲחִצי ָיָמיו. ֶנֶעׂשְ ה, ְוִנְכַנס ְלֵבית עֹוָלמֹו )ִנְפַטר( ּבַ ָנה ַהְרּבֵ ָנה ִמׁשְ ְוׁשָ
ָנה  ְוׁשָ ה  ַהְרּבֵ ָרא  ּקָ ׁשֶ ֲעִלי  ּבַ 'ַרּבֹוַתי,  ָלֶהם:  ְוָאְמָרה  ֲעָלּה,  ּבַ ל  ׁשֶ ֲחֵבָריו  ְתֵחי  ּפִ ַעל  ֶרת  ְמַחּזֶ

ָבר. יבּוָה ּדָ ֲחִצי ָיָמיו?', ְולֹא ֱהׁשִ ה ִנְכַנס ְלֵבית עֹוָלמֹו ּבַ ה, ָלּמָ ה ְוָלַמד ַהְרּבֵ ַהְרּבֵ

ְוָהְיָתה  י  ֶנְגּדִ ּכְ ָבה  ְוָיׁשְ ָאה  ּבָ ֲחֵצָרּה.  ְלֵבית  י  ְוִנְכַנְסּתִ ּוק,  ּשׁ ּבַ ְך  ְמַהּלֵ ָהִייִתי  ַאַחת  ַעם  "ּפַ
ָנה  ְוׁשָ ה  ַהְרּבֵ ָקָרא  ֲעִלי  'ּבַ ִלי:  ָאְמָרה  ּבֹוָכה?'  ַאּתְ  ָלָמה  י,  ּתִ 'ּבִ ָלּה:  י  ָאַמְרּתִ ּבֹוָכה. 

ה,  ִנּדָ ַעת  ׁשְ ּבִ י,  ּתִ 'ּבִ ָלּה:  י  ָאַמְרּתִ ָיָמיו?'  ֲחִצי  ּבַ עֹוָלמֹו  ְלֵבית  ִנְכַנס  ָמה  ֵני  ִמּפְ ה,  ַהְרּבֵ
ַאּתְ  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ אֹוָתם  ל  ּכָ ִחי  ּדְ ִלי:  אֹוֵמר  ָהָיה  י,  'ַרּבִ ִלי:  ָאְמָרה  ֶאְצֵלְך?'  ָהָיה  ֶמה 
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י, ָיֶפה ָאַמר  ּתִ 'ּבִ י ָלּה:  ֵפק'. ָאַמְרּתִ בֹוִאי ִליֵדי ַהּסָ ּלֹא ּתָ ים, ׁשֶ ְבָעה ְנִקּיִ ִבי ׁשִ ם ּוׁשְ ֶהם ּדָ רֹוָאה ּבָ
יֶהם,  ְלָבּתֵ ְטהֹוִרים  ְבָעה  ׁשִ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ְויֹוְלדֹות,  ִנּדֹות  ּוְבָזבֹות,  ָזִבין  ּבְ ֲחָכִמים  נּו  ׁשָ ן  ּכֵ ׁשֶ ָלְך, 
ָמה  ְלָבִנים,  ָיִמים  אֹוָתם  ּבְ כ"ח(.  ט"ו,  )ויקרא  ְוגֹו'"  ּה  ּלָ ְוָסְפָרה  ִמּזֹוָבּה  ָטֲהָרה  "ְוִאם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ָך,  רֹאׁשְ 'ֵחי  ִלי:  ָאְמָרה  ה?'  ְקַטּנָ ע  ֶאְצּבַ ּבְ ֲאִפּלּו  ְך  ּבָ ְוָנַגע  ָיֵדְך  ּבְ ֶמן  ׁשֶ לֹו  ֵהַסְכּתְ  א  ּמָ ׁשֶ ֶאְצֵלְך? 
ְלָדָבר  ְעּתֹו  ּדַ יַח  ִהּסִ לֹא  ֲאָבל  ה,  ּטָ ּמִ ּבַ ִעּמֹו  ָנה  ִויׁשֵ ֶמן  ׁשֶ לֹו  ֲאִני  ְוָסָכה  ַרְגָליו  לֹו  י  ָרַחְצּתִ
"ְוֶאל  ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ ָפִנים,  ֹוא  ַמׂשּ ְלָפָניו  ֵאין  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ רּוְך  ּבָ י,  ּתִ 'ּבִ ָלּה:  י  ָאַמְרּתִ ַאֵחר'. 
ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּה  ִעּמָ ר  ִויַדּבֵ ה  ֶקּנָ ְ ִויַנׁשּ ה  ֶקּנָ ְיַחּבְ ָיכֹול  י"ט(,  י"ח,  )ויקרא  ְוגֹו'"  ֻטְמָאָתּה  ת  ִנּדַ ּבְ ה  ָ ִאּשׁ
לֹוַמר:  ְלמּוד  ּתַ ה?  ּטָ ַהּמִ ַעל  ְבָגֶדיָה  ּבִ ִעּמֹו  ן  יׁשַ ּתִ ָיכֹול  ִתְקַרב!  לֹא  לֹוַמר:  ְלמּוד  ּתַ ְפלּות?  ּתִ

לֹא ִתְקַרב!'".

ִמְצָוה זֹו ֵיֶצר ָהָרע ּבְ

ַתְחּפֹוׂשֹות ׁשֹונֹות.  א ּבְ ְצֹות, ְוהּוא ּבָ ִקּיּום ַהּמִ דּוַע, ֵיֶצר ָהָרע ְמאֹד אֹוֵהב ְלַהְפִריַע ָלנּו ּבְ ּיָ ּכַ
יִעים אֹוְרִחים  ַמּגִ ְתאֹום  ּפִ יַצד? –  ּכֵ ֵיֶצר ָהָרע ַמְפִריַע.  ִמְצָוה זֹו  ּבְ ם  ּגַ ָכל ִמְצָוה,  ּבְ מֹו  ּכְ
ִביָלה, אֹו  ל ַהּטְ ּיֹום ׁשֶ ה ָרִבים ּבַ ָ ַעל ְוָהִאּשׁ ַהּבַ ה ְצִריָכה ִלְטּבֹל, אֹו ׁשֶ ָ ָהִאּשׁ ְזַמן ׁשֶ ְוָקא ּבִ ּדַ
ה קֹוֶרה  ּזֶ ֶצר ָהָרע, ּוְכׁשֶ ל ַהּיֵ ְפִקידֹו ׁשֶ ה ּתַ ּזֶ ִמיד(, ֲאָבל ָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶ הּו )לֹא ּתָ ֶ ּקֹוֶרה ַמּשׁ ׁשֶ

ַנע לֹו. ָלנּו, לֹא ִנּכָ
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ְמִחיׁש ֹזאת: י ַהּמַ ן ִסּפּור ֲאִמּתִ ְלַהּלָ

ְמֹאד  ֶקת  ּוְמַדְקּדֶ ַמן,  ּזְ ּבַ יַע  ְלַהּגִ יָדה  ַמְקּפִ ִמיד  ּתָ ִהיא  ֶאְצִלי.  ְקבּוָעה  טֹוֶבֶלת  ּה  ִהּנָ ב'  ֶבֶרת  ּגְ
ֳהַרִים ִהיא  עֹות ַאַחר ַהּצָ ׁשְ ֶעֶרב, ּבִ יַע ִלְטִביָלה ּבָ ִהיא ָהְיָתה ְצִריָכה ְלַהּגִ ׁשֶ ִמְצָוה זֹו. יֹום ֶאָחד ּכְ ּבְ
ָעה,  ז. ַהֶחְמָאה ָרְתָחה ּוִבְעּבְ ה ֶחְמָאה ַעל ַהּגָ ְך ִהיא ֵהֵמּסָ הּו, ּוְלצֶֹרְך ּכָ ֶ ָהְיָתה ְצִריָכה ְלָהִכין ַמּשׁ
ָכה ַעל רֹאׁשֹו  ּפְ ל ַהֶחְמָאה ָהרֹוַתַחת ִנׁשְ י יֹוַדַעת ֵאיְך, ֲאָבל ּכָ ָנַתִים ָהָיה ְלָיָדּה. ֵאיֶנּנִ ְ ן ַהּשׁ ּוְבָנּה ּבֶ
ִביָלה ִהיא לֹא  ֶאת ַהּטְ ּמּוָבן ׁשֶ עֹוט ְלֵבית ַהחֹוִלים, ְלִטּפּול ִנְמָרץ. ּכַ ד ֻהְבַהל ַהּפָ ָניו. ִמּיָ ְוַעל ּפָ
ז,  ּפַ עֹוט ֻאׁשְ ן ַהּפָ ֵבית ַהחֹוִלים. ְלַאַחר ִמּכֵ ְיָלה ִאּתֹו ּבְ א ֶהֱעִביָרה ֶאת ַהּלַ אֹותֹו ֶעֶרב, ֶאּלָ ָעה ּבְ ּצְ ּבִ
ַעת  ׁשְ יָעה ּבִ ָהָלה ְוכּו'(. ׁשּוב ָסְפָרה ְוִהּגִ ַחץ, ַהּבֶ ָלה ַמְחזֹור )ֵמַהּלַ ר ָיִמים ִהיא ׁשּוב ִקּבְ ּוְלַאַחר ִמְסּפַ

ל  ְרָמה ְלִרּפּויֹו ׁשֶ ה, ּגָ ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֶבֶרת ב' ּבַ ָתה ּגְ ָעׂשְ ֶפׁש ׁשֶ ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ִלְטּבֹל. ְמִסירּות ַהּנֶ
ָטן.  ָנּה ַהּקָ ּבְ

ר? ׁשֶ ָחה ּוְרפּוָאה – ַמה ַהּקֶ ּפָ ׁשְ ָטֳהַרת ַהּמִ

ל ָהֱאנֹוׁשּות  ּכָ ן ָהָראּוי ׁשֶ "ּמִ ִריאּות ַהעֹוָלִמי ׁשֶ ֵרס ַהּבְ קּוְנּגְ ד"ר ְקֶרּפֹוְלד ִמּלֹוְנּדֹון ִהְצִהיר ּבְ
י ִמְקצֹוַע  הּוִדית". ַהּיֹום יֹוֵתר ְויֹוֵתר רֹוְפִאים ְוַאְנׁשֵ ָחה ַהּיְ ּפָ ׁשְ י ָטֳהַרת ַהּמִ ץ ֶאת ֻחּקֵ ַאּמֵ ּתְ

ִריאּוָתם  יָעה ַרּבֹות ְלטֹוָבה ַעל ּבְ ּפִ ָחה ַמׁשְ ּפָ ׁשְ ִמיַרת ָטֳהַרת ַהּמִ י ׁשְ יִעים ְלַמְסָקָנה ּכִ ַמּגִ
ֵני ַהּזּוג. ל ּבְ ָרם ׁשֶ ְוָאׁשְ
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ת  לֹׁשֶ נֹוֵגַע ִלׁשְ ע ָהְרפּוָאה ּבְ ין ַהֲהָלָכה ְלֵבין ַמּדַ ֶקת ּבֵ ֶמת ַהְתָאָמה ְמֻדּיֶ י ַקּיֶ ד"ר ׁשּוְסַהיים ָאַמר ּכִ
ִחיָנה ִפיִזּיֹולֹוִגית: ה ִמּבְ ָ ל ָהִאּשׁ י ׁשֶ ְחזֹור ַהָחְדׁשִ ִקים ֶאת ַהּמַ ים ַהְמַחּלְ ַלּבִ ְ ַהּשׁ

ה  רּום ָהִריִרי ַהְמַצּפֶ ּבֹו ַהּקְ ַמן ׁשֶ ֶרק ַהּזְ לֹוַמר, ּפֶ ה 'ֶוֶסת', ּכְ ָהְרפּוָאה ְמַכּנָ ֶ ֶסת" - ַמה ּשׁ קּוַפת ַהּוֶ "ּתְ
ַמן  ם – ֵזֶהה ְלֶפֶרק ַהּזְ ה ּדָ ה ַמְפִריׁשָ ָ ְך ָהִאּשׁ ֵרק ּוִמְתּפֹוֵרר, ּוְכתֹוָצָאה ִמּכָ ִנים ָהֶרֶחם ִמְתּפָ ֶאת ּפְ
ִחיָנה  י ִמּבְ ִקּיּום ַיֲחֵסי ִאיׁשּות, ּכִ ֵני ַהּזּוג ֲאסּוִרים ּבְ ּבֹו ּבְ ם "ֶוֶסת", ׁשֶ ׁשֵ ה ּבְ ֲהָלָכה ַהְמֻכּנֶ ע ּבַ ְקּבַ ּנִ ׁשֶ

ה הּוא: ָ גּוף ָהִאּשׁ ּקֹוֶרה ּבְ ֶ ְרפּוִאית, ַמה ּשׁ

ם. צּוַע ְוָזב ּדָ ָהֶרֶחם ּפָ

ֵרק ְוֶנֱעָלם. ל ָהֶרֶחם ִמְתּפָ ִניִמי ׁשֶ רּום ַהּפְ ַהּקְ

ֶזה  ֵאָבר  ְוהֹוְפִכים  ִמים,  ּוְמַדּמְ תּוִחים  ּפְ נֹוָתִרים  ר  ׁשַ ּנָ ׁשֶ ָהִריִרי  רּום  ַלּקְ ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ ם  ַהּדָ ֵלי  ּכְ
ְזַמן ִקּיּום ַיֲחֵסי  ֲעלּוִלים ַלְחּדֹר ּבִ ים ׁשֶ ּקִ ם ַחְיּדַ אֹב ְלתֹוְך ַמְחזֹור ַהּדָ ִלְכֵעין ְספֹוג ֶהָעלּול ִלׁשְ
ַאְך  ַהחּוָצה,  ָלֵצאת  ם  ַלּדָ ר  ְלַאְפׁשֵ ֵדי  ּכְ ֵמָהָרִגיל  יֹוֵתר  ְקָצת  תּוַח  ּפָ ָהֶרֶחם  י  ּפִ ִאיׁשּות. 

ְזַמן ִקּיּום ְיָחִסים. ים ּבִ ּקִ תּוַח ִלְקִליַטת ַחְיּדַ ם ּפָ ֵמִאיָדְך הּוא ּגַ

רֹוְזּדֹור ַהּמֹוִביל ָלֶרֶחם. חֶֹמר  יק, הּוא ַהּפְ ְרּתִ ְפָרׁש ֵמַהּנַ ם חֶֹמר ֻחְמִצי ַהּמֻ ָלל ַקּיָ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ְחזֹור. ְתקּוַפת ַהּמַ ִעיל ּבִ ד ֶאת ְיִעילּותֹו ְוֵאינֹו ּפָ ֶזה ְמַאּבֵ
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ָלּה  ֵיׁש  ְוָלֵכן  גּוָפּה,  ּבְ ים  ְתַרֲחׁשִ ַהּמִ ים  הֹוְרמֹוָנִלּיִ ּנּוִיים  ִ ִמּשׁ ַעת  ּפַ ֻמׁשְ ה  ָ ִאּשׁ ְחזֹור  ַהּמַ ְתקּוַפת  ּבִ
ְתקּוָפה זֹו. ִקּיּום ְיָחִסים ּבִ ית, ַהּגֹוְרִמים ְלִאּבּוד ִעְנָין ּבְ ה ּגּוָפִנית ַוֲאִפּלּו ַנְפׁשִ ִחּיָ ּדְ

קּוַפת  ם "ּתְ ׁשֵ ה אֹוָתּה ּבְ ַהִפיִזּיֹולֹוְגָיה ְמַכּנָ ְחזֹור, ׁשֶ ַאַחר ַהּמַ ּלְ קּוָפה ׁשֶ ְגׂשּוג" - ַהּתְ קּוַפת ַהּשִׂ "ּתְ
ֶסת,  ַהּוֶ ְזַמן  ּבִ ִהְתּפֹוֵרר  ׁשֶ רּום  ַהּקְ ֶאת  ּובֹוֶנה  ַעְצמֹו  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ּבֹוֶנה  ָהֶרֶחם  ּה  ּבָ ׁשֶ ְגׂשּוג"  ַהּשִׂ
ה  ָ ְתקּוָפה זֹו עֹוֶרֶכת ָהִאּשׁ ּמּום. ּבִ ַאַחר ַהּדִ ּלְ ים ׁשֶ ְבָעה ָיִמים ְנִקּיִ ִדּיּוק ְלׁשִ יָלה ּוֻמְתֶאֶמת ּבְ ַמְקּבִ

ְתקּוָפה זֹו. ם ַיֲחֵסי ִאיׁשּות ּבִ ּמּום, ַאְך ֲעַדִין ָאסּור ְלַקּיֵ ֵאין ּדִ א ׁשֶ ֵדי ְלַוּדֵ ִדיקֹות ּכְ ִסְדַרת ּבְ

ה  ים? ֲהֵרי ֵאין ַהְפָרׁשָ ִקּיִ ִמים ַהּנְ ל ַהּיָ ְתקּוָפה זֹו ׁשֶ ם ְיָחִסים ּבִ יֹון? ַמּדּוַע ָאסּור ֲעַדִין ְלַקּיֵ ָמה ַהִהּגָ
ָלל הֹוָכָחה אֹו ִסיָמן  ה ּכְ ֶסת ֵאיֶנּנָ קּוַפת ַהּוֶ תֹם ּתְ ּמּום ּבְ ם ַאַחת?! – ַהְפָסַקת ַהּדִ ת ּדָ ל ִטּפַ ׁשֶ
ֶרת  ֶ ּמּום ְמַבׂשּ ה. ַהְפָסַקת ַהּדִ ָעַבר ֶזה ַעּתָ רּוק ׁשֶ ֲהִליְך ַהּפֵ ִריא ַלֲחלּוִטין ִמּתַ ִנים ָהֶרֶחם ּבָ ּפְ ׁשֶ
ָהֶרֶחם  ל  ׁשֶ ָהִריִרי  ּפּוי  ַהּצִ ְקרּום  ת  ּוְבִנּיַ ים  ֲחָדׁשִ ִאים  ּתָ ְצִמיַחת  ַהְתָחַלת  ל  ׁשֶ ֲהִליְך  ּתַ ַעל 

ְגׂשּוג" ְלִפי  קּוַפת ַהּשִׂ ֵהם "ּתְ ים, ׁשֶ ֹתם 7 ָיִמים ְנִקּיִ ם ּבְ ּיֵ ֲהִליְך ֶזה ִיְסּתַ ֱהַרס קֶֹדם ָלֵכן. ּתַ ּנֶ ׁשֶ
ה אֹותֹו  ָנה ֶאת ַעְצמֹו ְונֹוַצר ְקרּום ָחָדׁש ַהְמַצּפֶ ָהֶרֶחם ּבָ ַרת ַהִפיִזּיֹולֹוְגָיה. ְלַאַחר ׁשֶ ַהְגּדָ

ִליל. ָהֶרֶחם ֶהֱחִלים ּכָ ן לֹוַמר ׁשֶ ְפִנים, ַרק ָאז ִנּתָ ִמּבִ

קֹות. י ֶזה ָעלּול ִלְגֹרם ְלִזהּוִמים ּוְלַדּלָ ִמים ְיָחִסים, ּכִ קּוָפה זֹו לֹא ְמַקּיְ ְך ּתְ ֶמׁשֶ ּבְ
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ֶמת ִעם הֹוָפַעת  ּיֶ ּוִמְסּתַ ּיּוץ  ַהּבִ ִמּמֹוֵעד  ַמְתִחיָלה  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ קּוָפה  ַהּתְ ה" -  ַהַהְפָרׁשָ קּוַפת  "ּתְ
רּום  ַהּקְ זֹו  ְתקּוָפה  ּבִ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ֶזה  ם  ׁשֵ ּבְ ַהִפיִזּיֹולֹוְגָיה  ְיֵדי  ַעל  ְקרּוָיה  זֹו  קּוָפה  ּתְ ָאה.  ַהּבָ ֶסת  ַהּוֶ

ֲהָכָנה ְלֵהָריֹון ָצפּוי. ה, ּכַ ּלּוטֹות ַהַהְפָרׁשָ ה ַעל ְיֵדי ּבַ ַח ּוִמְתַעּבֶ ּתֵ ל ָהֶרֶחם ִמְתּפַ ִניִמי ׁשֶ ַהּפְ

ְתִחיָלה ַאֲחֵרי ְטִביַלת  ֲהדּות, ַהּמַ ית ְלִפי ַהּיַ ִליׁשִ ְ קּוָפה ַהּשׁ יָלה ִהיא ְוחֹוֶפֶפת ַלּתְ קּוָפה זֹו ַמְקּבִ ּתְ
א. ְחזֹור ַהּבָ ים ֶאת ִקּיּום ַהְיָחִסים ַעד ַלּמַ ׁשִ ֵני ַהּזּוג ְמַחּדְ ָאז ּבְ ִמְקֵוה ָטֳהָרה, ׁשֶ ה ּבְ ָ ָהִאּשׁ

יֹוֵתר ְלִקּיּום ְיָחִסים; קּוָפה ַהּטֹוָבה ּבְ זֹוִהי ַהּתְ

ָעַבר ָעָליו. ִציָעה ׁשֶ ֲהִליְך ַהּפְ ִליל ִמּתַ ָהֶרֶחם ֶהֱחִלים ּכָ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ית. צּוָרה ְמַרּבִ ְתקּוָפה זֹו ּבְ א ּבִ רֹוְזּדֹור ְמַחּטֵ ּפְ ְפָרׁש ּבַ ַהחֶֹמר ַהֻחְמִצי ַהּמֻ

ֶזה  ּבָ ּיּוץ.  ַהּבִ מֹוֵעד  א  ּבָ ְוָאז  ֱהיֹות  יִצית,  ַהּבֵ ֶאת  ְלַהְפרֹות  ּיֹולֹוִגית  ּבִ ְיֹכֶלת  ֵיׁש  זֹו  ְתקּוָפה  ּבִ
ָחה – ֵהָריֹון ַוֲהָבַאת ֶצֱאָצִאים. ּפָ ל ִמׁשְ ּיֹולֹוִגי ׁשֶ עּוד ַהּבִ ם ַהּיִ ֵ ׁשּ ִמְתּגַ

י  ר ִאיׁשִ אר ָהֶרֶחם, ֵיׁש ָלּה ֶקׁשֶ ֲחַלת ַסְרַטן ַצּוַ ּמַ ִעים ׁשֶ ִמיֵמי ּדֵ ָיֵמינּו ּתְ ְרָטן ּבְ חֹוְקֵרי ַהּסַ
ָהְיָתה  ֲחָלה ׁשֶ ל ַהּמַ יֹוֵתר ׁשֶ מּוָכה ּבְ ִכיחּות ַהּנְ ְ ת ַהּשׁ יִרים ֶאת ִסּבַ ִעם ַיֲחֵסי ִאיׁשּות, ּוַמְסּבִ
פּוצֹות ָהעֹוָלם. חֹוְקֵרי  ָכל ּתְ ָרֵאל ּבְ ל ְנׁשֹות ִיׂשְ ִנים ֵאֶצל ּכָ רֹות ׁשָ ה ֶעׂשְ ּמָ ֶמת ַעד ִלְפֵני ּכַ ַקּיֶ
ְוֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָמסֶֹרת  ְלִפי  ַהּזּוג  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ְיָחִסים  ַעל  ָדה  ַהְקּפָ חֶֹסר  ׁשֶ ִנים  ְמַצּיְ ְרָטן  ַהּסַ
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ֶקֶרב  ְרָטן ּבְ ת ִמְקֵרי ַהּסַ יִרים ֶאת ֲעִלּיַ ִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ַמְסּבִ ָ ר ַהּשׁ ֶעׂשֶ ּתֹוֶלֶלת ּבְ ׁשְ יָרנּות ַהּמִ ּתִ ַהּמַ
ים ְיהּוִדּיֹות. ָנׁשִ

ֶבר ִריאּות ַהּגֶ ּבְ
ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ַעל  ִמיָרה  ְ ִמּשׁ ית,  ְוַנְפׁשִ ּגּוָפִנית  ִריאּוִתית,  ּבְ ּתֹוֶעֶלת  צֹוַמַחת  ָבִרים  ַלּגְ ם  ּגַ
ֶרת  ְוִנּכֶ ּלֹו,  ׁשֶ ְריֹון  ַהּפִ ּכַֹח  ֶאת  ׁש  ּוְמַחּדֵ ק  ְמַחּזֵ ִמְתַרֲעֵנן,  ֶבר  ַהּגֶ ַהְיָחִסים,  ִקּיּום  ַהְפָסַקת  ְזַמן  ּבִ
ר לֹו ְלַהְצִליַח  ָבר ְמַאְפׁשֵ מֹו ֵכן, ַהּדָ ְרדּוָתם. ּכְ ָ ר ִהׂשּ ּלֹו, ְמִהירּוָתם ְוכֹׁשֶ ְרעֹוִנים ׁשֶ ַכּמּות ַהּזֵ ה ּבְ ֲעִלּיָ

רּותֹו. ּגְ ֵעת ִהְתּבַ ם ּבְ ם ְיָחִסים ּגַ ְלַקּיֵ

ִמְקֶוה רֹוֶפסֹור ַהּגֹוָיה טֹוֶבֶלת ּבְ ת ַהּפְ ֵאׁשֶ
ב ַעל ָידֹו ּגֹוי  ִרית, ָיׁשַ ַאְרצֹות ַהּבְ ֵעת ִטיָסה ֵמִעיר ְלִעיר ּבְ ּבְ ִנים ַהְידּוִעים ׁשֶ ר ַאַחד ָהַרּבָ ִסּפֵ
ר  ֲאׁשֶ ר ָהַרב ָלַמד ִמּתֹוכֹו. ּכַ ל ָהַרב ַוֲאׁשֶ ָידֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ָמָרא ׁשֶ ֵסֶפר ַהּגְ ל ְוִהְתַעְנֵין ּבְ ּכֵ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ

ִנים ַיַחד ִעם  ר ׁשָ ר חֹוֵקר ִמְסּפַ רֹוֶפסֹור ֲאׁשֶ י הּוא ּפְ ר ַהּגֹוי ָלַרב ּכִ ָמָרא, ִסּפֵ ָסַגר ָהַרב ֶאת ַהּגְ
ֶהם ָהָיה ַלְחקֹר ֶאת ִמְצַות  ּלָ רֹוֵיְקט ָהַאֲחרֹון ׁשֶ הּוִדית. ַהּפְ ת ַהּיְ ים ֶאת ַהּדָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ עֹוד ּכַ
ְצָוה ַהּזֹו ִהיא  ַהּמִ ָבר, ְוִגּלּו ׁשֶ ָנַתִים ֶאת ַהּדָ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ֲהדּות. ֵהם ָחְקרּו ּבְ ּיַ ָחה ּבַ ּפָ ׁשְ ָטֳהַרת ַהּמִ

ְכָלל. ה ּבִ ָ ּתֹו, ְוַעל ָהִאּשׁ ַעל ְלִאׁשְ ין ּבַ ֹמר ַעל ַהְיָחִסים ּבֵ ְכֶלֶלת ַהּיֹום ִלׁשְ ֶרְך ֲהִכי ְמׁשֻ ַהּדֶ

ר ְנֻקּדֹות: ן ִמְסּפַ הּוא ִצּיֵ
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קֹום. א ֶאת ַהּמָ ִדיקֹות ּבֹוֵדק ּוְמַחּטֵ ים ֶאת ַהּבְ ִאּתֹו עֹוׂשִ ְתָנה ׁשֶ ד ַהּכֻ ּבַ

ה. ָ ִאים ֶאת ָהִאּשׁ ים ְמַרּפְ ִקּיִ ִמים ַהּנְ ְבַעת ַהּיָ ׁשִ

יִעים. ִאים ּוַמְרּגִ ִים ְמַרּפְ ַהּמַ

ל חֶֹדׁש. ּתֹו ַהּגֹוָיה טֹוֶבֶלת ּכָ ְגַלל ֶזה ִאׁשְ ּבִ ם ׁשֶ ְוִסּיֵ

ה ְלזּוִגּיּות טֹוָבה ָחה – ְסֻגּלָ ּפָ ׁשְ ָטֳהַרת ַהּמִ

ִמּתֹוְך   – ִתְקַרב"?  לֹא  ֻטְמָאָתּה  ת  ִנּדַ ּבְ ה  ָ ִאּשׁ "ֶאל  ַהּתֹוָרה  ָאְמָרה  ָמה  ֵני  'ִמּפְ ֵמִאיר:  י  ַרּבִ ָאַמר 
ה'. ִניָסָתּה ַלֻחּפָ ְביֹום ּכְ ֵהא ֲחִביָבה ָעָליו ּכִ ה ּתְ ִריׁשָ ּה, ְוַעל ְיֵדי ַהּפְ ּה ְוָקץ ּבָ ָרִגיל ּבָ ׁשֶ

נֹות  ְך 36 ׁשְ ֶמׁשֶ ר: "ּבְ ַלִים ְמַסּפֵ ירּוׁשָ ה" ּבִ ית ַהחֹוִלים "ֲהַדּסָ יר, ֶסְקסֹולֹוג ִמּבֵ ּפִ ְרַנְרד ׁשַ ד"ר ּבֶ
ּוְבֶאֶרץ  ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ֲעָרִבית,  ַהּמַ ה  ֵאירֹוּפָ ּבְ ין  ַהּמִ י  ַחּיֵ ּבְ ַהְפָרעֹות  ּבְ ִטּפּוִלים  ּבְ רּוִתי  ׁשֵ
ָרֵאל, ָעְברּו ֶאְצִלי ִלְבִדיָקה ְוִטּפּול ְרפּוִאי ָקרֹוב ִל-8,000 זּוגֹות ְנׂשּוִאים. ִמּתֹוְך ִנְסיֹוִני  ִיׂשְ
יֵני ָטֳהַרת  ֹוְמִרים ֶאת ּדִ ָחה ֵהן ְנִדירֹות ֵאֶצל זּוגֹות ַהּשׁ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַחּיֵ י ַהְפָרעֹות ּבְ ֲאִני ֵמִעיד ּכִ
ָחה  ּפָ ׁשְ יֵני ָטֳהַרת ַהּמִ ל ּדִ ִריׁשּות ׁשֶ ִהירּות ְוַהּפְ י ַהּזְ רּור הּוא ּכִ ין. ּבָ ת ְוַכּדִ ּדָ ָחה ּכַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ִסים  ְמֻבּסָ יֹוֵתר  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ְוַחּיֵ ַהּזּוג,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִית  ַהּבַ לֹום  ִלׁשְ ה  ַהְרּבֵ ּתֹוְרמֹות 

ִקיִנים". ְויֹוֵתר ּתְ
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ָחה ּפָ ׁשְ ְקִציר ִהְלכֹות ָטֳהַרת ַהּמִ ּתַ

ה  ָ ִאּשׁ תּוב: "ְוֶאל  ּכָ סּוק יט'  ּפָ ֶרק יח'  ּפֶ ְקָרא  ַוּיִ ֵסֶפר  ּבְ ָחה ִהיא ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת 
ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה". ִנּדַ ּבְ

ֹמר. ַעל זּוג ָנׂשּוי ִלׁשְ ְצֹות ַהֲחׁשּובֹות ׁשֶ ִמְצָוה זֹו ִהיא ַאַחת ַהּמִ

ַתי ׁשֹוְמִרים? ִמּמָ

ּמּום ְוַתֲעבֹר 4  ֵסק ַהּדִ ּפָ ּיִ ֲעָלּה, ַעד ׁשֶ ם ֶוֶסת, ֲאסּוָרה ַעל ּבַ ל ּדָ ֶתם ׁשֶ ָרֲאָתה ּכֶ ה ְנׂשּוָאה ׁשֶ ָ ִאּשׁ
ים ְלָטֳהָרָתּה. ַלּבִ ׁשְ

ֶהְפֵסק ָטֳהָרה	 

חּוק	  מֹוְך ּדָ

ים	  ְבָעה ָיִמים ְנִקּיִ ְסִפיַרת ׁשִ

ִמְקֵוה ָטֳהָרה.	  ְטִביָלה ּבְ

ָלב? ל ׁשָ ם ּכָ יַצד ְנַקּיֵ ּכֵ

ה ִמיִנימּום 4 ָיִמים )ֵיׁש סֹוְפִרים 5 ָיִמים, ֵיׁש  ָ ין ָהִאּשׁ ְמּתִ ם ּתַ ָרֲאָתה ּדָ ֶהְפֵסק ָטֳהָרה: ְלַאַחר ׁשֶ
טֹף ֵהיֵטב ֶאת אֹותֹו  ׁשְ ּמּום ּתִ ְפַסק ַהּדִ ּנִ ּמּום. ְלַאַחר ׁשֶ ֵסק ַהּדִ ּפָ ּיִ סֹוְפִרים 7 ָיִמים(. אֹו ַעד ׁשֶ

ּוּוק ָרִמי ֵלִוי,  תֹות ׁשִ ִרׁשְ ִמְקָואֹות, ּבְ ן ִלְרּכֹׁש ּבְ ְקֵראת 'ֵעד'. )ִנּתָ ד ְלָבָנה ַהּנִ ת ּבַ ּסַ ח ּפִ ָמקֹום ְוִתּקַ
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חֹוִרים  ע, ְוַתְכִניס ְלאֹותֹו ָמקֹום, ּבַ ה ְסִביב ָהֶאְצּבַ ד ַהּזֶ ף ֶאת ַהּבַ ַלּפֵ ר ָפאְרם ְועֹוד(, ּתְ ר ַעד, סּוּפֶ אֹׁשֶ

ְזַמן ַהְדָלַקת ֵנרֹות  ֳהַרִים, ּבִ עֹות ַאַחר ַהּצָ ׁשְ ִדיָקה זֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּבִ ָדִקים ְוִתְבּדֹק ֵהיֵטב, ּבְ ּוַבּסְ
ָאה. ִדיָקה ַהּבָ ֲעֹבר ַלּבְ ד ָנִקי ּתַ ין ַקִיץ ְלחֶֹרף( ִאם ַהּבַ ִלים ּבֵ בּוַע )ֵיׁש ֶהְבּדֵ ל אֹותֹו ׁשָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ

אֹוָתּה,  ל  ַגְלּגֵ ּתְ ַאֶחֶרת,  ְלָבָנה  ד  ּבַ ת  ּסַ ּפִ ח  ּקַ ּתִ ָטֳהָרה,  ּבְ ֶהְפֵסק  ָתה  ָעׂשְ ׁשֶ ְלַאַחר  חּוק:  ּדָ מֹוְך 
ְוִתְבּדֹק  ּתֹוִציא  ַהּכֹוָכִבים,  ֵצאת  ַעד  ְפִנים  ּבִ ֶזה  ֶאת  ִאיר  ְוַתׁשְ ָמקֹום,  ְלאֹותֹו  ִניָמה  ּפְ יר  ְוַתְחּדִ

ָהֵעד ָנִקי. ׁשֶ

ְבָעה ָיִמים. ַאַחת  ְך ׁשִ ֶמׁשֶ ִדיקֹות ּבְ ל יֹום 2 ּבְ ים ּכָ ֳהָרה, עֹוׂשִ ֳחַרת ֶהְפֵסק ַהּטָ ים: ִמּמָ ְבָעה ְנִקּיִ ׁשִ
סֹוף  ל יֹום. ּבְ קֹום ּכָ טֹף ֶאת ַהּמָ אן ֵאין צֶֹרְך ִלׁשְ ִקיָעה. ּכָ ְ ֳהַרִים, ִלְפֵני ַהּשׁ ּבֶֹקר ְוַאַחת ַאַחר ַהּצָ ּבַ

ְקֶוה ִלְטּבֹל. ִביִעי ְלַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, הֹוֶלֶכת ַלּמִ ְ ַהּיֹום ַהּשׁ

יַצד?  ִמְקֶוה ּכֵ  ְטִביָלה ּבְ

יִטים, ִאּפּור, ִלְכלּוְך ְוכּו'. ְכׁשִ גֹון: ּתַ ָבר חֹוֵצץ, ּכְ ל ּדָ ִסיר ֵמָעֶליָה ּכָ א( ּתָ

ים ּוְתָסֵרק אֹותֹו. ַמִים ַחּמִ ָעָרּה ּבְ ְחּפֹף ֵהיֵטב ֶאת ׂשְ ב( ּתַ

ִמי  ֵהיֵטב,  ּוְלַנּקֹותֹו  ּגּוף  ּבַ ֵאֶבר  ל  ּכָ ֵהיֵטב  ף  ְפׁשֵ ְלׁשַ ים,  ַחּמִ ַמִים  ּבְ ּגּוָפּה  ל  ּכָ ְרִחיַצת  ג( 
ִביָלה. ה ֹזאת ִלְפֵני ַהּטְ ֲעׂשֶ ֲערֹות ּגּוָפּה, ּתַ ַח ֶאת ׂשַ ֲהָגה ְלַגּלֵ ּנָ ׁשֶ
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ִביָלה. ָכל ֶחְלֵקי ּגּוָפּה ִלְפֵני ַהּטְ ִדיָקה ְוִעּיּון ּבְ ד( ּבְ

ֶרת ְלַבֲעָלּה. ָבֵרְך ְוִתְטּבֹל ְוִהיא ְטהֹוָרה. ּוֻמּתֶ ִקין ּתְ ַהּכֹל ּתָ ְלַאַחר ׁשֶ

קֹוִמי אֹו ֵאַלי.  ן ִלְפנֹות ָלַרב ַהּמְ ֵאָלה ִנּתָ ָכל ׁשְ ְקָצָרה. ּבְ ֵרי ַהֲהָלכֹות ּבִ ֶכן – ֵאּלּו ִעּקָ ִלְתׂשּוֶמת ִלּבְ

ְחלֹון  0504623996  ית ּכַ ְבָרָכה ׁשּוַלּמִ  ּבִ
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ים ים ֵמַהַחּיִ ּיִ ִסּפּוִרים ֲאִמּתִ

ְקֶוה ל ַהּמִ סֹודֹו ׁשֶ

ִעְנָין  ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ּבְ הּוָבא ּבְ ן ֶרֶמז ׁשֶ ְקֶוה. נּוַכל ְלַצּיֵ ל ַהּמִ ִלים ְלָהִבין ַמהּו סֹודֹו ׁשֶ ֵאיֶנּנּו ְמֻסּגָ
מּוס ֶזה: ּכָ

ַמִים  אֹו  ְרַקע,  ַהּקַ ִמן  קּו  ֻנּתְ ּלֹא  ׁשֶ ִמים[,  ׁשָ ּגְ ]ֵמי  ִטְבִעי  קֹור  ִמּמָ ַמִים  ֵהם  ְקֶוה  ַהּמִ ֵמי  ָאמּור  ּכָ
ַהֶחֶסד.  ת  ִמּדַ ֶאת  ִאים  ְמַבּטְ ִים  ַהּמַ ָלה  ּבָ ַהּקַ י  ּפִ ַעל  ָקה.  ָ ַהׁשּ ֶאְמָצעּות  ּבְ קֹור  ַהּמָ ֶאל  ִרים  ְמֻחּבָ

ר ִמּבֹוֵרא עֹוָלם ְללֹא ֶנֶתק ּוֵפרּוד. ּנֹוֵבַע ָיׁשָ ּטּוי ַלֶחֶסד ׁשֶ ִרים ְלָמקֹור ִטְבִעי ֵיׁש ּבִ ֵהם ְמֻחּבָ ּוְכׁשֶ

ֶחֶסד ָהֱאלִֹקי. ֶהם ּבַ ר ֶאת ַהּטֹוֵבל ּבָ ֵ יק ּוְלַקׁשּ כָֹחם ְלַהְדּבִ ָלֵכן ֵיׁש ּבְ

ֵכן  ר. ִיּתָ לּוׁש ְלֶפַרח ְמֻחּבָ ַרח ּתָ ין ּפֶ ל ּבֵ מֹו ַהֶהְבּדֵ ְקֶוה ְלַמִים ְרִגיִלים, הּוא ּכְ ין ֵמי ַהּמִ ל ּבֵ ַהֶהְבּדֵ
ר – סֹופֹו  ל ַמהּוִתי: ַהְמֻחּבָ ה ֵיׁש ֶהְבּדֵ יֵניֶהם, אּוָלם ְלַמֲעׂשֶ ל ּבֵ ִחיָנה ִחיצֹוִנית ֵאין ֶהְבּדֵ ּבְ ּמִ ׁשֶ

לּוׁש – סֹופֹו ְנִביָלה ּוָמֶות.  ל ְוַיֲעֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה, ַהּתָ ְפַרח ְוִיְצַמח ְוִיְגּדַ ּיִ ׁשֶ

ֶהם ַחּיּות ְוכַֹח ְלַהֲעִניק ַחּיּות  ים", ֵיׁש ּבָ ִרים ִלְמקֹוָרם ִנְקָרִאים "ַמִים ַחּיִ ִים ַהְמֻחּבָ ְך ַהּמַ ּכָ
ּיּות זֹו.  ָבר ָאְבָדה ֵמֶהם ְסֻגּלִ ְטָיה ּכְ מֹו ֵמי ָהַאְמּבַ ים ּכְ ְתָלׁשִ ּנִ ְוָטֳהָרה. ּוָבֶרַגע ׁשֶ

ְקֶוה.  ּמִ ֳהָרה ּבַ ל ַהּטָ ִבין ֶאת עֶֹמק ַהּסֹוד ׁשֶ ּנָ אי ׁשֶ ַוּדַ ְך ּבְ ּכֵ ְזּדַ ָגֵתנּו ּתִ ָ ַהׂשּ ׁשֶ ֶלָעִתיד ָלבֹא ּכְ
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ְלַעם  ֲחׁשּוָבה  ֲהִכי  ְצָוה  ּמִ ּבַ ָהֱאלִֹקים  ְרצֹון  ֶאת  ִמים  ְמַקּיְ ָאנּו  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ק  ּפֵ ִנְסּתַ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ַאְך 
הֹור. ָרֵאל ַהּטָ ִיׂשְ

ְמרּו  ָ ּשׁ ַיד ְטהֹוִרים, ׁשֶ ה: ָמַסְרּתָ ְטֵמִאים ּבְ ֲחֻנּכָ ָאנּו אֹוְמִרים ּבַ ַצח, ּוְכִפי ׁשֶ י ַעם ַהּנֶ ְכִלית ַחּיֵ ְוזֹוִהי ּתַ
ָחה. ּפָ ׁשְ ֳהָרה, ּוִבְמֻיָחד ַעל ָטֳהַרת ַהּמִ ַעל ַהּטָ

ים? ר ִעם ָנׁשִ ָמה ָרָאה ָמָרן ַזַצ"ל ְלַדּבֵ

כּוַנת ְנֵוה ַיֲעֹקב. ׁשְ א, ּבִ ְפַרּיָ ׁשֻ א ּדְ ַלִים, ַקְרּתָ ִעיר ְירּוׁשָ ָנה. ּבָ ים ׁשָ לֹׁשִ ְ ֶזה ָקָרה ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמּשׁ

ׁש הֹוד  ִיׁש ְוֵכִלים ָסִניָטִרים ָיִפים, ַמּמָ ְנָתה ִמְקֶוה ְמפָֹאר ְמֹאד ִעם ֲאִריֵחי ׁשַ ִתית ּבָ ַהּמֹוָעָצה ַהּדָ
ים,  ה ְלָנׁשִ ִנית ּוְמַצּפָ ּלָ ֶבת ַהּבַ קֹום. יֹוׁשֶ ל ֶאת ְנׁשֹות ַהּמָ ַקּבֵ ּתְ יָקה ׁשֶ ִנית ַצּדִ ּלָ ָתה ּבַ ְוָהָדר. ֻמּנְ
ְקֶוה ְוהֹוֶלֶכת ְלֵביָתּה. ַאְך  ֶלת, סֹוֶגֶרת ֶאת ַהּמִ יָעה. ְמֻתְסּכֶ ַאְך ְלַצֲעָרּה ָהַרב ַאף לֹא ַאַחת ַמּגִ
ים, ַאְך ׁשּוב לֹא  ה ְלָנׁשִ ִנית ּוְמַצּפָ ּלָ יָעה ַהּבַ ים. ְוׁשּוב ַמּגִ ׁשִ ְעָנה ַהּנָ ּגַ ּתַ ָחר  ּמָ ּה ׁשֶ ִלּבָ ּבְ ְקָוה  ּתִ

ים. יעֹות ָנׁשִ ַמּגִ

ּה  ַרּבָ ָהָיה  ׁשֶ ז'ֹוְלִטי  ָלַרב  ִנית  ּלָ ַהּבַ ְנָתה  ּפָ ים  ָנׁשִ יעּו  ִהּגִ ּלֹא  ׁשֶ ָיִמים  ָעה  ַאְרּבָ ּכְ ְלַאַחר   
ַזַצ"ל,  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ְלָמָרן  ז'ֹוְלִטי  ָהַרב  ָנה  ּפָ לֹו.  ָרה  ְוִסּפְ ַלִים  ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ י  ָהָראׁשִ

ים לֹא ּפֹוְקדֹות  ׁשִ ּנָ ִמים ׁשֶ בֹוד ָהַרב, ֲאַנְחנּו ֲאׁשֵ ָרֵאל, ְוָאַמר לֹו: "ּכְ י ְלִיׂשְ ָהָיה ָהַרב ָהָראׁשִ ׁשֶ
ָך  ִמּמְ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ָלֵכן  ֶזה,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַאְחָריּות  ּגֶֹדל  ֶאת  יֹוְדעֹות  לֹא  ֵהן  ְקֶוה,  ַהּמִ ֶאת 
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ְצָוה  ַהּמִ ֶאת  מּו  ַקּיְ ּיְ ׁשֶ ים,  ׁשִ ַהּנָ ִעם  ר  ְנַדּבֵ ְלַבִית,  ִית  ִמּבַ ֵנֵלְך  ַיֲעקֹב,  ְנֵוה  כּוַנת  ִלׁשְ י  ִאּתִ בֹא  ּתָ ׁשֶ
ְקֶוה." ְוֵיְלכּו ַלּמִ

ַלח ֶאת  בֹוד! אּוַלי ִנׁשְ ְקֶוה, ֶזה לֹא ּכָ ֵלְך ַלּמִ ּתֵ ה ׁשֶ ָ ר ִעם ִאּשׁ יַצד ֵיֵלְך ְלַדּבֵ ה ָמָרן ִהְצַטֵער, ּכֵ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ְך, ִהְצָטֵרף ָלַרב ז'ֹוְלִטי,  ָרָאה ָמָרן ּכָ ׁשֶ ַדְעּתֹו. ּכְ ם? ַאְך ָהַרב ז'ֹוְלִטי ָנחּוׁש ּבְ ר ִאּתָ ַדּבֵ ּתְ ִנית ׁשֶ ָהַרּבָ

ים. ְוַהּכֹל ִלְכבֹוד ה'. ׁשִ רּו ִעם ַהּנָ ִית ְלַבִית, ְוִדּבְ ים ִמּבַ ּיִ ִנים ָהָראׁשִ ֵני ָהַרּבָ ְוָכְך ָעְברּו ׁשְ

ְך, ֶאת ַהּטֹוב  ּלָ ׁשֶ ר  ַוֲאִני רֹוֶצה ֶאת ָהאֹׁשֶ י,  ּתִ ּבִ מֹו  ּכְ ב אֹוָתְך  ים? "ֲאִני חֹוׁשֵ ׁשִ ַלּנָ ָמה ָאַמר ָמָרן 
ְצָוה." ִמי ֶאת ַהּמִ ַקּיְ ְקֶוה, ּתְ א. ְלִכי ַלּמִ ה, ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְך ּבָ ּלָ ׁשֶ

ים  ִ ֲחִמּשׁ ְקֶוה ּכַ יעּו ַלּמִ ֳחָרת ִהּגִ ּמָ ים. ִמּלַ ׁשִ ל ַהּנָ ן ׁשֶ ב ָטהֹור ִנְכְנסּו ְלִלּבָ ּיֹוְצִאים ִמּלֵ ָבִרים ׁשֶ  ּדְ
ר ַהּטֹוְבלֹות. ל ַלְיָלה ָעָלה ִמְסּפַ ים, ְוָכְך ּכָ ים ָנׁשִ ִ ּשׁ ׁשִ יעּו ּכְ ים, ְלַאַחר יֹוַמִים ִהּגִ ָנׁשִ

ה ֹזאת? ֵאיֶזה ִאיְנֵטֵרס ָהָיה ְלָמָרן? ה ָמָרן ַזַצ"ל ָעׂשָ ָלּמָ

מּו ֶאת ִמְצַות ַהּתֹוָרה. ָסַגר ֶאת  ים ְיַקּיְ ׁשִ ּנָ ַבד ַהְיִדיָעה ׁשֶ ׁשּום ִאיְנֵטֵרס לֹא ָהָיה ְלָמָרן, ִמּלְ
ה. ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ יַע, ְוַהּכֹל ּבְ ּפִ ָמָרא ְוָיָצא ְלַהׁשְ ַהּגְ

יבּות ְמֻיֶחֶדת...... ֲעַלת ֲחׁשִ ְרֶאה ִמְצָוה זֹו ּבַ ּנִ יַע, ּכַ ּפִ ָמָרא ְוָיָצא ְלַהׁשְ ִאם ָמָרן ָסַגר ֶאת ַהּגְ

ַדאי..... ּכְ
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ַאֲחֵרי... ׁשּות ׁשֶ ַהִהְתַרּגְ

ת  ה ָיִמים ִמג' ֱאלּול התשע"ח ֵמֲחֻנּכַ ּמָ ָאֶרץ: ָעְברּו ּכַ ְקָואֹות ּבָ י ֵמַאַחד ַהּמִ ִנית ׁשֹוׁשִ ּלָ ֶרת ַהּבַ ְמַסּפֶ
ִנים  ים ִעם ָהַרּבָ ְרׁשִ ֶקס ַהְמֻיָחד ְוַהּמַ ְגַלל ַהּטֶ ת... לֹא ּבִ ׁשֶ י, ַוֲאִני ֲעַדִין ִמְתַרּגֶ ּלִ ץ ׁשֶ ּפָ ְקֶוה ַהְמׁשֻ ַהּמִ

דֹוָלה.... ה ַהּגְ ִסּבָ ְבִריק אֹו ַהּמְ ֶרט ָהָאֹדם ְוַהּמַ ִזיַרת ַהּסֶ ְגַלל ּגְ אֹו ַהּפֹוִליִטיָקִאים, ְוַגם לֹא ּבִ

ֶצר ָהָרע,  ַח ֶאת ַהּיֵ ּסֹוף סֹוף ִהְצִליָחה ְלַנּצֵ יָקה ַאַחת, ׁשֶ ה ַצּדִ ָ ְזכּות ִאּשׁ י ִהיא ּבִ ּלִ ׁשּות ׁשֶ ַהִהְתַרּגְ
ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ִביָלה  ַהּטְ ִמְצַות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ָלבֹא  ְכנּוַע,  ְוׁשִ ִרים  ֶהְסּבֵ נֹות  ׁשְ ר  ֶעׂשֶ ּוְלַאַחר 

ים... ַחּיִ ּבַ

י  בֹוא. ִהְבַטְחּתִ ֶבת אֹוָתּה ִמּלָ ה ַאֶחֶרת ַהְמַעּכֶ ַעם ָהְיָתה ִסּבָ ַעם ָהָיה ִעּכּוב ָחָדׁש, ּוְבָכל ּפַ ָכל ּפַ ּבְ
ְרֶאה  ִים ַלְיָלה קֶֹדם, ְוַאף ַאַחת לֹא ּתִ ְהֶיה ָהִראׁשֹוָנה, ַוֲאִני ֶאְדַאג ְלַהֲחִליף ֶאת ַהּמַ ּתִ ָלּה ׁשֶ
יָעה  ִהּגִ לֹא  ֲעַדִין  ַאְך  עֹוָלם.  ּובֹוֵרא  ַוֲאִני  ִהיא  ַרק  ִלְטּבֹל,  ָאה  ּבָ ִהיא  ׁשֶ ַדע  ּתֵ ְולֹא  אֹוָתּה, 

ָעה. ָ ַהּשׁ

ִניִתי  ה ּפָ ֲחֻנּכָ ה. ּבַ ה, ּוַמְרּפָ ה, ְועֹוד ִמּלָ ה ּוַמְרּפָ יָרה ָלּה, זֹוֶרֶקת ִמּלָ ַעם ָהִייִתי ַמְזּכִ י ּפַ ִמּדֵ
ע...  בּוַעִים ְללֹא ַמּגָ ׁשְ ה ָהָיה ָעֶליָה ַלְחׁשֹב ּכִ ֵאֶליָה ׁשּוב, ַאְך ָקׁשֶ

ִלְפֵני  ִביָלה  ַהּטְ ֶאת  ב  ּלֵ ְלׁשַ ִיְהֶיה  ר  ֶאְפׁשָ ְוָאז  ה?  ְלֻחְפׁשָ ֵצא  ּתֵ ָמַתי  אֹוָתּה  י  ַאְלּתִ ׁשָ ְוָאז 
ִיץ. ּקַ ר ּבַ ַדּבֵ ּנְ ְמנּו ׁשֶ ְך ִסּכַ ה, ּכָ ַהֻחְפׁשָ
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ּסֹוף לֹא ָטָסה, ּוַבֲעָלּה ָטס ְלַבד. ִהיא ּבַ ִיץ, ְוִהיא אֹוֶמֶרת ִלי ׁשֶ יַע ַהּקַ ה ִהּגִ ְוִהּנֵ

ֲעָלּה ָיטּוס ִהיא ּתּוַכל ִלְטּבֹל... ּבַ ׁשֶ ּכְ נּות ׁשֶ ּמְ ּזֹו ִהְזּדַ ְמנּו ׁשֶ ִסּכַ

יַע ָהֶרַגע.... ה ִהּגִ ְוִהּנֵ

ּיֹום ּבֹו ָחַנְכנּו  ִדּיּוק ּבַ ְקֶוה, ּבְ יָעה ַלּמִ ים ִהיא ִהּגִ ים ַרּבִ ַמֲאַמּצִ ינּו ְזַמן ַרב! ּבְ ָלם לֹו ִצּפִ ׁשְ ָהִעּתּוי ַהּמֻ
ְכָתה  ּזָ ְך הֹוְדָתה ִלי ַעל ׁשֶ ׁש ָרֲעָדה, ְוָכל ּכָ ה ְמאֹד, ִהיא ַמּמָ ׁשָ ֶבֶרת ִהְתַרּגְ ְקֶוה ֶהָחָדׁש. ַהּגְ ֶאת ַהּמִ
ּלֹא ָטֲעָמה זֹאת, לֹא ְיכֹוָלה ְלָהִבין ֶאת  ה! ִמי ׁשֶ ָנה ֵאַלי ּוָמַסר ּתֹוָדה ַרּבָ ֲעָלּה ּפָ ם ּבַ ְצָוה ַהּזֹו. ּגַ ּמִ ּבַ

ׁשּות... ּגֶֹדל ַהִהְתַרּגְ

ל ִמְקֶוה  ֶיֶלד ׁשֶ

ְעָנה  ּגַ ּתַ ׁשֶ ים  ְלָנׁשִ ה  ּוְמַחּכָ ְקֶוה  ּמִ ּבַ ֲאִני  ֶבת  יֹוׁשֶ ים.  ָהֲאֻרּכִ ַהחֶֹרף  ילֹות  ִמּלֵ ֶאָחד  ּבְ ָקָרה  ֶזה 
ִלְטִביָלה. 

דּוי(. ְואֹוֶמֶרת ִלי:  ם ּבָ יָרה )ׁשֵ ֶבֶרת ׁשִ ֶלת, ֲאִני ּפֹוַתַחת. עֹוֶמֶדת ְלָפַני ּגְ ּדֶ ה ּבַ ְלֶפַתע ְנִקיׁשָ
ָאה ִלְטּבֹל".  ִמְקֶוה, ְוָכֵעת ֲאִני ּבָ י ּבְ ְרּתִ ּקַ ה לֹא ּבִ לֹום, ֲאִני ֵמָאז ַהֲחֻתּנָ "ׁשָ

ִלְפֵני  ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ַמה  יֹוַדַעת  ִאם  ַהֲהָלכֹות?  ֶאת  יֹוַדַעת  ִהיא  ִאם  ֲעִדינּות  ּבַ י  ַאְלּתִ ׁשָ
אֹוָתּה  ה  ְגׁשָ ּפָ ְדִניִקית  ַחּבַ ִנית  ַרּבָ ׁשֶ ִלי  יָרה  ְוִהְסּבִ ִחּיּוב,  ּבְ יָבה  ֵהׁשִ ְוִהיא  ִביָלה?  ַהּטְ
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ה.  ׁשָ ּקְ ְתּבַ ּנִ ֶ ל ַמה ּשׁ ָתה ּכָ יָרה ָלּה ֶאת ַהֲהָלכֹות ְוִהיא ָעׂשְ ּה ְוִהְסּבִ ָרה ִאּתָ ְוִדּבְ

ְלֲחִצי ַעל  ְהִיי מּוָכָנה ּתִ ּתִ ׁשֶ י ָלּה: ּכְ י אֹוָתּה ַלֶחֶדר ְוָאַמְרּתִ ֵאלֹות נֹוָספֹות. ִהְכַנְסּתִ י ׁשְ ַאְלּתִ לֹא ׁשָ
ֲעמֹון ַוֲאִני ָאֹבא.  ַהּפַ

ְתָחה  ֶטֶרם ָטְבָלה ּפָ ִביָלה, ַאְך ּבְ י אֹוָתּה ַלֲחַדר ַהּטְ י ֵאֶליָה ְוהֹוַבְלּתִ ּתִ ׁשְ ֲעמֹון, ִנּגַ ְלֶפַתע ִצְלֵצל ַהּפַ
הֹוֶלֶכת  ֲאִני  ָמָחר  ָצְלחּו,  ּלֹא  ׁשֶ ַמְבֵחָנה  ַהְפָריֹות   11 ַאֲחֵרי  ֲאִני  ִלי:  ָרה  ְוִסּפְ יָה  ּפִ ֶאת  יָרה  ׁשִ
ָכל  ּבְ אֹוָתּה  י  ַרְכּתִ ּבֵ ַעם.  ַהּפַ ַיְצִליַח  ֶזה  ְקֶוה  ַהּמִ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ה  ּוְמַקּוָ ַה12,  ַהַהְפָרָיה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
י  ּלִ ֶבת ִלְסּגֹר ֶאת ָהַאף ׁשֶ יָרה, ֲאִני ַחּיֶ יָבה ׁשִ ַנאי ֶאָחד ִהּצִ ִים. ַאְך ּתְ ָרכֹות, ְוִהיא ִנְכְנָסה ַלּמַ ַהּבְ

יִתי ַלֲעזֹר  י ָלּה ְוִנּסִ ְרּתִ ה. ִהְסּבַ אֶֹפן ַהּזֶ ָרה ּבָ ׁשֵ ֵכן ְטִביָלה ּכְ ּתָ ּלֹא ּתִ ּמּוָבן ׁשֶ ַדִים. ּכַ עֹות ַהּיָ ֶאְצּבְ ּבְ
 20 ּכְ  ינּו  ְוִנּסִ ינּו  ִנּסִ ְך  ּכָ ִים.  ַלּמַ ַחת  ִמּתַ עֹוָדּה  ּבְ ֵמָהַאף  ָהֲאִחיָזה  ֶאת  ַהְדָרָגה  ּבְ ְחֵרר  ְלׁשַ ָלּה 
ְקֶרה  ּמִ ּבַ י ָלּה ׁשֶ ָמָתּה(. ְלַבּסֹוף ִהְצִליָחה. ָאַמְרּתִ ה ָהָיה ֵמְרצֹוָנּה ּוְבַהְסּכָ ּזֶ ּמּוָבן ׁשֶ ּקֹות ְרצּופֹות. )ּכַ ּדַ

ַעם  ּפַ ְועֹוד  ַעם,  ּפַ ְוָרְצָתה עֹוד  ה  ׁשָ ִהְתַעּקְ יָרה  ׁשִ ַאְך  ַעם ַאַחת,  ּפַ ְטּבֹל  ּתִ ׁשֶ יק  ַמְסּפִ ּה  ּלָ ׁשֶ
ְועֹוד....

י אֹוָתּה.  ַרְכּתִ ּבֵ ְוׁשּוב  י  ּתִ ׁשְ ִהְתַרּגַ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהַאף,  ִלְסּגֹר ֶאת  ִלי  ִמּבְ ְטִבילֹות   7 ָטְבָלה  ְך  ּכָ
ִני  ה, ַעְדּכְ ּנָ י ִמּמֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ֶטֶרם ָהְלָכה ּבִ ָבה ְלֵביָתּה. ַאְך ּבְ ָנה ְוׁשָ ִים, ִהְתַאְרּגְ יָרה ָעְלָתה ֵמַהּמַ ׁשִ

ְמָחה. ׂשִ יָבה: ּבְ ּקֹוֶרה. ְוִהיא ֵהׁשִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ אֹוִתי ּבְ
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ַהַהְפָרָיה  ְקֶוה, ִלְטּבֹל, ְלַאַחר ׁשֶ יָרה ַלּמִ קּוָפה ְקָצָרה, ָחְזָרה ׁשִ ה ָהַאְכָזָבה, ְלַאַחר ּתְ ַאְך.... ְלַמְרּבֵ
י".  לּום, ְסָתם ָטַבְלּתִ ְקֶוה ּכְ ּמִ ֵאין ּבַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ַה 12 לֹא ָצְלָחה, ְוָאְמָרה ִלי: "ּכַ

ית ַצַעד ָקָטן ִלְכבֹוד ה',  י, ה' אֹוֵהב אֹוָתְך, ַאּתְ ָעׂשִ ּלִ י ָלּה: "ֲאהּוָבה ׁשֶ י אֹוָתּה ְוָאַמְרּתִ ְקּתִ ְוָאז ִחּזַ
ֶהֶרף ַעִין". ֲאִני ְמָבֶרֶכת אֹוָתְך  ָגדֹול. "ְיׁשּוַעת ה' ּכְ ה ּבְ דֹול, ֲאָבל ה' ְמַפּצֶ ִביֵלְך ַצַעד ּגָ ׁשְ ה ּבִ ּזֶ ׁשֶ
ָבה ְלֵביָתּה.  נּו ָטְבָלה ְוׁשָ ּלָ יָרה ׁשֶ ְצָטְרִכי יֹוֵתר ַהְפָריֹות". ְוׁשִ אֶֹפן ִטְבִעי, ְולֹא ּתִ י ַלֲהרֹות ּבְ ְזּכִ ּתִ ׁשֶ

ׁשֹות,  ִרים ֶאְצִלי ַהֲחׁשָ ּבְ עֹוֵבר ִמְתּגַ ָכל יֹום ׁשֶ יָרה. ּבְ ים ָחְלפּו ּוָבֶהם לֹא ָרִאיִתי ֶאת ׁשִ ים ַרּבִ ֳחָדׁשִ
יָרה הֹוִפיָעה  ִ ּשׁ ׁשֹוַתי ְלַאַחר ׁשֶ גּו ֲחׁשָ ר ָיִמים ּפָ ׁשּוב ִלְטּבֹל? ַאְך ְלַאַחר ִמְסּפַ יָרה לֹא ּתָ א ׁשִ ּמָ ׁשֶ
יִעי  ׁשִ חֶֹדׁש ּתְ ה ּבְ אִתי ִלְטִביַלת ְסֻגּלָ דֹול, ְואֹוֶמֶרת ִלי: ּבָ דֹוָלה ְוִחּיּוְך ּגָ ֶטן ּגְ ְקֶוה ִעם ּבֶ ּמִ ׁשּוב ּבַ
ִלי ַהְפָרָיה, ִטְבִעי ַלֲחלּוִטין.  ְטָנּה ְואֹוֶמֶרת ִלי: ַאּתְ רֹוָאה? ֶזה ּבְ יָעה ַעל ּבִ ה. ּוַמְצּבִ ְלֵלָדה ַקּלָ
ְהֶיה ָלּה ֵלָדה  ּתִ י אֹוָתּה ׁשֶ ְקנּו, ּוֵבַרְכּתִ ַ ְקנּו ְוִהְתַנׁשּ ינּו ִהְתַחּבַ ּתֵ י. ׁשְ ּתִ ׁשְ י ְוִהְתַרּגַ ַמְחּתִ ְך ׂשָ ל ּכָ ּכָ
ּפּור.  ם ַהּסִ ֶזה לֹא ּתַ ָעה טֹוָבה. ַאְך ּבָ ׁשָ ן ּבְ נּו ָיְלָדה ּבֵ ּלָ יָרה ׁשֶ י טֹוב. ׁשִ ה. הֹודּו ַלה' ּכִ ַקּלָ
ּה,  ּלָ ׁשֶ ְקִסים  ינֹוק ַהּמַ מּוַנת ַהּתִ ּה ֶאת ּתְ ְוֵהִביָאה ִאּתָ ָדה  ְקֶוה ַאֲחֵרי ַהּלֵ ַלּמִ ָאה  ּבָ יָרה  ׁשִ

ל ִמְקֶוה. ְוָאְמָרה: ֶזה ֶיֶלד ׁשֶ

ּלֹא ָרִאיִתי  ה ׁשֶ קּוָפה ֲאֻרּכָ ְקֶוה, ְוׁשּוב ֶנֶעְלָמה. ּתְ ֲעַמִים ַלּמִ ָאה עֹוד ּפַ יָרה ּבָ ן ׁשִ ְלַאַחר ִמּכֵ
ָרה ָלּה  ּקָ ס ׁשֶ ְכָחה ֶאת ַהּנֵ יָרה ׁשָ א ׁשִ ּמָ ׁשֹות, ׁשֶ י ֲחׁשָ ב ְלִלּבִ ּנֵ אֹוָתּה. ְוׁשּוב ֵהֵחּלּו ְלִהְתּגַ
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יָרה ׁשּוב  יָעה ׁשִ יָעה? ְוָאז ְלַאַחר ָיִמים ְספּוִרים ַמּגִ ה ַמּגִ ְקֶוה? ַמּדּוַע ֵאיֶנּנָ ּמִ ִביָלה ּבַ ְזכּות ַהּטְ ּבִ
ַעם  ַעם ְללֹא ַהְפָרָיה. ִטְבִעי ַלֲחלּוִטין. ַהּפַ ה. ְוַגם ַהּפַ דֹוָלה, ְוׁשּוב ְטִביַלת ְסֻגּלָ ֶטן ּגְ ְקֶוה ִעם ּבֶ ַלּמִ
ְקִביעּות ְוַאף ֵהִביָאה  יָכה ִלְטּבֹל ּבִ נּו ִהְמׁשִ ּלָ יָרה ׁשֶ ִ ּשׁ ן ׁשֶ ר ְלַצּיֵ ת. ְמֻיּתָ ַרְחָמּה ּבַ ָאה ּבְ יָרה ָנׂשְ ׁשִ

ה ּוְבָגדֹול. ה ַצַעד ָקָטן ִלְכבֹוד ה', ה' ְמַפּצֶ עֹוׂשָ י ִמי ׁשֶ ֲחֵברֹות ֲאֵחרֹות. ּכִ

ֱאמּוַנת ֲחָכִמים

ה  ְעָנה. ְוִהּנֵ ּגַ ּתַ ה ַלּטֹוְבלֹות ׁשֶ ְקֶוה ּוְמַצּפָ ּמִ ִלי ּבַ ֶהְרּגֵ ֶבת ּכְ ים, ֲאִני יֹוׁשֶ ִיץ ַהַחּמִ יֵלי ַהּקַ ֶאָחד ִמּלֵ ּבְ
יַטב  ְרכּו ִמּמֵ ן ְוִהְתּבָ ּלָ זֹו ַאַחר זֹו. ָטְבלּו ּכֻ יַע ּבָ הֹורֹות ְלַהּגִ יקֹות ְוַהּטְ ּדִ ָרֵאל ַהּצַ נֹות ִיׂשְ ַמְתִחילֹות ּבְ

ָרכֹות.  ַהּבְ

ָבר  בּוַע. ּדָ ָ ֶאְמַצע ַהּשׁ ְבָלה ּבְ ּטָ יָעה ׁשּוב ַאַחת ַהּטֹוְבלֹות ׁשֶ בּוַע ִהּגִ ל אֹותֹו ׁשָ ת ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
אן ִלְפֵני  ָהִיית ּכָ ִנים: ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ ֲעִדינּות ּוִבְמאֹור ּפָ י אֹוָתּה ּבַ ַאְלּתִ ֶזה ִנְרָאה ִלי מּוָזר, ָלֵכן ׁשָ

ָרה  ֶבֶרת ק' ִסּפְ ּגְ ר ָיִמים. ַמּדּוַע ַאּתְ ׁשּוב טֹוֶבֶלת? ַהִאם ַאּתְ ְצִריָכה ֶהְכֵון ִהְלָכִתי?  ִמְסּפַ
ל ְוהּוא  י ְלַרב ְמֻקּבָ י. ָהַלְכּתִ ָעָבר לֹא ָטַבְלּתִ ֶטן, ּבֶ ים ִלְפִרי ּבֶ ָאנּו ְמַצּפִ ִלי: ֶזה ְזַמן ַרב ׁשֶ
ָכל  ּבְ ִמְצָוה  ְטִביַלת  ְלַאַחר  ִלְטּבֹל  ָהְיָתה  ַהַהְנָחיֹות  ַאַחת  ְלַבֲעִלי(.  ם  )ּגַ ַהְנָחיֹות  ָלנּו  ָנַתן 
ל  ּכָ ֶאת  מּו  ַקּיְ ּיְ ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ִהְבִטיַח  ל  ַהְמֻקּבָ ָהַרב  ְטהֹוָרה.  ֲאִני  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי 
ָכל  אן ּבְ ְרִאי אֹוִתי ּכָ ֶזַרע קֶֹדׁש. ָלֵכן ַאּתְ ּתִ א ּבְ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְקדּו ּבְ ַתן, ִיּפָ ּנָ ַהַהְנָחיֹות ׁשֶ
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ת.  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ

ָרָכה.  ִביָלה ִמּסּוג ֶזה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְללֹא ּבְ ּטְ י ָלּה ׁשֶ ָאַמְרּתִ

ָמה  ִסּיְ ְוָכְך  ְוִלְטּבֹל.  קּוָפה ְקָצָרה ָלבֹא  ּתְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ָכל מֹוָצֵאי  ּבְ ֶבֶרת ק' ִהְתִמיָדה  ּגְ ְוָאֵכן, 
ִבילֹות.  ל ִסְדַרת ַהּטְ ֶבֶרת ק' ֶאת ּכָ ּגְ

ִבילֹות  ִסְדַרת ַהּטְ ִביָלה ָהַאֲחרֹוָנה ּבְ ֶבֶרת ק': ַהּיֹום זֹו ַהּטְ ְדָרה ָאְמָרה ִלי ּגְ ּסִ ִביָלה ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ ּטְ ּבַ
ְוא.  ָ ַלּשׁ ָהָיה  י  ְצּתִ ִהְתַאּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  י,  ִנְפַקְדּתִ לֹא  ה  ִהּנֵ ָקָרה,  לֹא  ָבר  ּדָ ְוׁשּום  ִלי,  ָאַמר  ָהַרב  ׁשֶ
ֵיאּוׁש,  ַאל  ָלּה:  י  ְוָאַמְרּתִ אֹוָתּה  י  עֹוַדְדּתִ ה.  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ׂש  ַחּפֵ ּלְ ַמה  יֹוֵתר  ִלי  ֵאין  ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה 
ְך, ֲאַנְחנּו  ִאּמֵ ם  ְוׁשֵ ֵמְך  ִני ִלי ֶאת ׁשְ ּתְ ם.  ּגֹוֵזר ְוהקב"ה ְמַקּיֵ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ֲאִמיִני  ּתַ ֵסֶדר,  ּבְ ִיְהֶיה 
ם  ָמּה ְוׁשֵ י ֶאת ׁשְ ְמּתִ ְפַעל. ָרׁשַ יק ּתִ ּדִ ת ַהּצַ ֻגּלַ ּסְ ים ּוְנָבֵרְך אֹוָתְך ׁשֶ ה 40 ָנׁשִ ת ַחּלָ ה ַהְפָרׁשַ ַנֲעׂשֶ
ׁש  ְפּגָ ה. ַאְך ֵמָאז ַהּמִ ת ַחּלָ ַהְפָרׁשַ ַרְכנּו אֹוָתּה ּבְ ֶרת, ּבֵ ְחּבֶ ּמַ ּה ּבַ ּלָ ֶלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֶ ּה, ְוֵכן ִמְסּפַ ִאּמָ

ְקֶוה.  ּמִ ֶבֶרת ק' לֹא ִנְרֲאָתה ּבַ ת ּגְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְקֶוה ּבְ ּמִ ָהָיה ּבַ ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ּה ֶנֶעְלָמה  ּלָ ֶלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֶ י ֶאת ִמְסּפַ ְמּתִ ּה ָרׁשַ ֶרת ּבָ ְחּבֶ ר ֵאֶליָה, ַאְך ַהּמַ ֵ י ְלִהְתַקׁשּ ְבּתִ ָחׁשַ
יָעה  ַמּגִ ק'  ֶבֶרת  ּגְ ֶאת  ׁשּוב  ִלְראֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ י  ּלִ ּכֻ ַוֲאִני  אֹוָתּה.  ָמָצאִתי  לֹא  ִלי, 

ְקֶוה.  ַלּמִ
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י  ֶרת ָהֲאבּוָדה. ָאַמְרּתִ ְחּבֶ ְקֶוה, ּוִפְתאֹום ָמָצאִתי ֶאת ַהּמַ ת ַהּמִ ִסְפִרּיַ י ֵסֶדר ּבְ ַסח ָעַרְכּתִ ִלְפֵני ּפֶ
י  ר. ִהְבַטְחּתִ ֵ י ְלִהְתַקׁשּ ְקּתִ ַאת ַלַחץ ָהֲעבֹוָדה, לֹא ִהְסּפַ ר ֵאֶליָה. ַאְך ִמּפְ ֵ ָהֶעֶרב ֶאְתַקׁשּ ְלַעְצִמי ׁשֶ

ר ָמָחר.  ֵ ְלַעְצִמי ְלִהְתַקׁשּ

ר,  ֵ ֵדי ְלִהְתַקׁשּ ּכְ ִים  ּתַ ה אֹו ׁשְ ּקָ ּדַ ת  ׂשֶ ֲעבֹוָדה, ֲאִני ְמַחּפֶ ּבָ י ָלֲעבֹוָדה ְוׁשּוב ַלַחץ  ְעּתִ ִהּגַ ֳחָרת  ַלּמָ
ֶפַתח  ֶבת ּבְ ֶלת, ּוִמי ִנּצֶ ֶלת, ֲאִני ּפֹוַתַחת ֶאת ַהּדֶ ּדֶ ה ּבַ נּוי. ְלֶפַתע ְנִקיׁשָ י מֹוֵצאת ְזַמן ּפָ ַאְך ֵאיֶנּנִ

ְקֶוה???  ַהּמִ

ְך  ל ּכָ יִעי. ּכָ ׁשִ חֶֹדׁש ּתְ ה ּבְ ה ְלֵלָדה ַקּלָ ָאה ִלְטִביַלת ְסֻגּלָ ֶטן ֲעָנִקית, ּבָ ֶבת מּוִלי ִעם ּבֶ ֶבֶרת ק', ִנּצֶ ּגְ
אֹל  ר ֵאַלִיְך ְוִלׁשְ ֵ ִדּיּוק ַהּיֹום ָרִציִתי ְלִהְתַקׁשּ י ָלּה: ּבְ י ִלְראֹות אֹוָתּה, ְוָאַמְרּתִ ּתִ ׁשְ י ְוִהְתַרּגַ ַמְחּתִ ׂשָ

יַע,  ְקֶוה לֹא ָהְיָתה ְצִריָכה ְלַהּגִ ּמִ ָהְיָתה ּבַ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ָאז ַהּפַ ּמֵ לֹוֵמְך. ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי ׁשֶ ִלׁשְ
ְטִבילֹות.....  ֶבֶרת ק' ְלַהְתִמיד ּבִ ְכֵנַע ֶאת ּגְ אן ְוֵאיָלְך לֹא ָהָיה צֶֹרְך ְלׁשַ רּוְך ה' ִנְפְקָדה. ִמּכָ י ּבָ ּכִ

ְתְקָעה ּנִ ה ׁשֶ ּפָ ַהּקֻ

ים  זֹו ַאַחר זֹו ָנׁשִ יעֹות ּבָ ה ַמּגִ ְעָנה ִלְטִביָלה, ְוִהּנֵ ּגַ ּתַ ים ׁשֶ ה ְלָנׁשִ ִלי ּוְמַחּכָ ֶהְרּגֵ ֶבת ֲאִני ּכְ יֹוׁשֶ
ֲעבֹוָדה  ּבַ ְוָגדּוׁש  ָמֵלא  ַלְיָלה  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ּבֹוְרָאן  ִמְצַות  מֹות ֶאת  ַהְמַקּיְ ִויָקרֹות,  יקֹות  ַצּדִ

ל  ּכָ ּוְלָבֵרְך  ית  ְמַרּבִ ֵלב  ׂשּוֶמת  ּתְ י,  ִאיׁשִ ַיַחס  ה  ָ ְוִאּשׁ ה  ָ ִאּשׁ ְלָכל  ָלֵתת  ֶרת,  ּוְמַאְתּגֶ ה  ְמַהּנָ
ֶהם ִהיא ְזקּוָקה ִליׁשּוָעה.  ִאים ּבָ ּנֹוׂשְ ָרכֹות ּבַ ֵמיַטב ַהּבְ ַאַחת ְוַאַחת ּבְ
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ְטָיה  ָהַאְמּבַ ַחְדֵרי  ֶאת  ּבֹוֶדֶקת  ֲאִני  ִלי  ֶהְרּגֵ ּכְ ִגיָרה.  ַהּסְ ַעת  ׁשְ יָעה  ִהּגִ ה  ְוִהּנֵ דּוׁש,  ַהּגָ ָהֶעֶרב  ם  ּתַ
ֵהם  ל ַהֲחָדִרים ְוָרִאיִתי ׁשֶ י ֶאת ּכָ ַדְקּתִ ּבָ ם אּוַלי טֹוֶבֶלת. ְלַאַחר ׁשֶ ֲאָרה ׁשָ א ִנׁשְ ּמָ ְקָלחֹוִנים, ׁשֶ ְוַהּמִ
לּוֵמי ַהּטֹוְבלֹות,  ׁשְ יִסים ֶאת ּתַ ְקֶוה, ּוָבּה ָהִיינּו ַמְדּפִ ּמִ ָהְיָתה ּבַ ֶמת ׁשֶ ה ָהרֹוׁשֶ ּפָ י ַלּקֻ ּתִ ׁשְ ֵריִקים, ִנּגַ
ה  ּפָ ל ָהֶעֶרב ַהּקֻ ה לֹא ְמִגיָבה, ּכָ ּפָ ּום ָמה ַהּקֻ ֶסף, ַאְך ִמּשׁ ה ְוָלַקַחת ֶאת ַהּכֶ ַעל ְמָנת ִלְסּגֹר ֻקּפָ
ֶרְך  ּדֶ ָכל  ּבְ ה  ְמַנּסָ ֲאִני  ְך  ּכָ ְמִגיָבה.  ה לֹא  ּפָ ַהּקֻ ָלֶלֶכת,  ְצִריָכה  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ו,  ַעְכׁשָ ְוִאּלּו  ָיֶפה  ָעְבָדה 
ָחה,  ה ִנְפּתְ ּפָ ה ַהּקֻ ִקיׁשָ ַמע ַהּנְ ָ ִהׁשּ ד ּבְ ֶלת, ִמּיָ ּדֶ ה ּבַ ְוא. ְלֶפַתע ְנִקיׁשָ ָ ה, ַאְך ַלּשׁ ּפָ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּקֻ
ל  ֶלת ּומֹוָדה ַלה' ְואֹוֶמֶרת ִלי: "ֵאיֶזה ַמּזָ ֶבֶרת ַאַחת, ִמְתַנּצֶ ֶלת, ּוְלָפַני ָעְמָדה ּגְ י ֶאת ַהּדֶ ַתְחּתִ ּפָ
ִביָלה  ֲאִני ַמְפִסיָדה ֶאת ַהּטְ י ׁשֶ ְבּתִ ְוָחׁשַ תּוַח. ָהָיה ִלי ִעּכּוב  ְקֶוה ֲעַדִין ּפָ ְוַהּמִ ָצאִתי אֹוָתְך,  ּמָ ׁשֶ
תּוַח  ּפָ ִיְהֶיה  ְקֶוה  ְוַהּמִ ֵנס  ִלי  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ֶלת  ּלֶ ִמְתּפַ ֲאִני  ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ ָהֶעֶרב.  י  ּלִ ׁשֶ

ָעה ַהְמֻאֶחֶרת".  ָ ַלְמרֹות ַהּשׁ

יָעה,  ִהּגִ ֶבֶרת  ַהּגְ ׁשֶ ַעד  ֶמת,  ָהרֹוׁשֶ ה  ּפָ ַהּקֻ ֶאת  ִלי  ְוָתַקע  ָתּה  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ַמע  ׁשָ ה'  ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ּכַ
ֵאיזֹו  ָיָדּה,  ּבְ ע  ִסּיַ ְוהקב"ה  יַע,  ְלַהּגִ ְוָרְצָתה  ָלה  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִהיא  ה.  ּפָ ַהּקֻ ִלי  ָחה  ִנְפּתְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ

ָאנֹוֶרְקְסָיה ְוָטֳהָרה

ִנית ד.ל. ּלָ ָאֶרץ ִעם ַהּבַ ְקָואֹות ּבָ ַאַחד ַהּמִ ָרה ּבְ ּקָ י נֹוָסף ׁשֶ ר ִסּפּור ֲאִמּתִ בּוַע ֲאַסּפֵ ָ ַהּשׁ
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ֶאת  ם  ְלַקּיֵ בֹאָנה  ּתָ ׁשֶ יקֹות  ַצּדִ ים  ְלָנׁשִ ה  ְמַחּכָ ָלּה  ּוְכֶהְרּגֵ ּה,  ּלָ ׁשֶ ְקֶוה  ּמִ ּבַ ד.ל.  ִנית  ּלָ ַהּבַ ֶבת  יֹוׁשֶ
ה ִנְרֵאית  ִנּיָ ְ ָקה. ְוִאּלּו ַהּשׁ ים, ָהַאַחת ְמֹאד ְמֹאד ָרָזה, ַרּוָ י ָנׁשִ ּתֵ יעֹות ׁשְ ה ַמּגִ ִמְצַות ּבֹוְרָאן, ְוִהּנֵ
ִנימּוס  ּבְ עֹוָנה  ִנית  ּלָ ְוַהּבַ ָקה,  ָהַרּוָ ֶאת  יל  ְטּבִ ּתַ ׁשֶ ִנית  ּלָ ֵמַהּבַ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ׂשּוָאה  ַהּנְ ּוְנׂשּוָאה.  טֹוב 
א ְלַבֲעָלּה. ּוְטִביַלת  ה ִנְטֶהֶרת ֶאּלָ ָ ּוִאין, ֵאין ִאּשׁ ׂשּ ִמים ְלַאַחר ַהּנִ ְצַות ְטִביָלה ְמַקּיְ ּמִ יָרה ׁשֶ ּוַמְסּבִ
ִהְתַאְכְזָבה  ָקה  ָהַרּוָ חּוָרה  ַהּבַ נּו.  ְזַמּנֵ ּבִ קֹות  ַרּוָ יל  ְלַהְטּבִ ָנֲהגּו  ְולֹא  סּול  ּפָ ִמְנָהג  ֶזהּו  קֹות  ַרּוָ
חּור ִמּמֹוָצא רּוִסי  ַוֲהֵרי הּוא ִלְפֵניֶכם: "ָיָצאִתי ִעם ּבָ ָרה ֶאת ִסּפּוָרּה,  ָכל זֹאת ִסּפְ ּבְ ְמאֹד, ַאְך 
ֵמָהֶרַגע  ָלל.  ּכְ ְיהּוִדי  ֵאיֶנּנּו  י  ּכִ ִלי  ה  ּלָ ִהְתּגַ ְתאֹום  ּפִ ַאְך  ִאּתֹו  ן  ְלִהְתַחּתֵ ָרִציִתי  ּבֹו,  י  ְוִהְתַאַהְבּתִ
י,  ל ּבִ ה ֶאת ַיֲחסֹו ֵאַלי. הּוא ֵהֵחל ְלָהִציק ִלי ּוְלִהְתַעּלֵ ּנָ חּור ֶאת עֹורֹו ְוׁשִ יִתי אֹותֹו, ָהַפְך ַהּבָ ּלִ ּגִ ׁשֶ

אֹון  י ְלִדּכָ ְך ִנְכַנְסּתִ י. ֵעֶקב ּכָ ל ּבִ יְך ְלִהְתַעּלֵ ים, ְוִהְמׁשִ ּנּו ַאְך הּוא לֹא ִהְסּכִ ֵרד ִמּמֶ ָרִציִתי ְלִהּפָ
י ָאְמרּו ִלי  ְקֶוה ּכִ ו ַלּמִ אִתי ַעְכׁשָ י ְלָאנֹוֶרְקִסית. ּבָ ָהַפְכּתִ ִתיִתי ַעד ׁשֶ י ְולֹא ׁשָ ה, לֹא ָאַכְלּתִ ָקׁשֶ

י".  א אֹוִתי, ּוְבֶעְזַרת ה' ֶאְמָצא ֶאת ִזּוּוִגי ָהֲאִמּתִ ְקֶוה ְיַרּפֵ אן ְיׁשּועֹות, ְוַהּמִ ׁש ּכָ ּיֵ ׁשֶ

ֵעת  יעֹו ּבְ ָרֵאל ה' מֹוׁשִ ְקֶוה, "ִמְקֵוה ִיׂשְ ּמִ ׁש ְיׁשּועֹות ּבַ ּיֵ ִנית ד.ל. ָאְמָרה ָלּה: ָנכֹון ׁשֶ ּלָ ַהּבַ
ִזּוּוֵגְך  ֶאת  ְמְצִאי  ּתִ ׁשֶ ּכְ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ ׁשֶ ַעְצֵמְך  ַעל  ִלי  ַקּבְ ָקה,  ַרּוָ ְוַאּתְ  ֱהיֹות  ַאְך  ָצָרה", 
ּה  ם ֲחֶבְרּתָ ֳהָרה, ּוְבאֹותֹו ַמֲעָמד ּגַ ֹמר ֶאת ִמְצַות ַהּטָ יִדי ִלׁשְ ְקּפִ ִית, ּתַ י ְוָתִקיִמי ּבַ ָהֲאִמּתִ

ָבּה ַהִפיִזי ָהַלְך  י חֶֹדׁש. ֵמָאז ַמּצָ ְקֶוה ִמּדֵ יַע ַלּמִ מֹר ִמְצָוה זֹו, ּוְלַהּגִ ָלה ַעל ַעְצָמּה ִלׁשְ ִקּבְ
ְזַמן  ֶרק  ּפֶ ּוְלַאַחר  אֹוָתּה,  ָעַזב  ַהּגֹוי  חּור  ַהּבָ ר,  ּפֵ ּתַ ִהׁשְ י  ְפׁשִ ַהּנַ ָבּה  ַמּצָ ם  ּגַ ר,  ּפֵ ּתַ ְוִהׁשְ
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ּלֹא  ׁשֶ ּמּוָבן  ּכַ ְיהּוִדי.  ִית  ּבַ ְוֵהִקיָמה  ָרֵאל,  ְוִיׂשְ ה  מֹׁשֶ ָדת  ּכְ ָאה  ְ ִנׂשּ ְיהּוִדי.  חּור  ּבָ יָרה  ְוִהּכִ ָזְכָתה 
ְלַאַחר  ים  ֳחָדׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ בּוָתּה.  ִהְתַחּיְ ּבְ ְוָעְמָדה  קּוָתּה,  ַרּוָ ּבְ ָעֶליָה  ָלה  ּבְ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ְכָחה  ׁשָ

רּוְך ה'. ּוֶאיָה ִנְפְקָדה ּבָ ִנׂשּ

ַהְבָטָחָתּה  ם  ְלַקּיֵ ֵדי  ּכְ ְקֶוה  ַלּמִ ָאה  ּבָ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ֵמַהּפַ ׂשּוָאה?  ַהּנְ ּה  ֲחֶבְרּתָ ִעם  ָרה  ּקָ ּוַמה 
ָתה לֹו ְזַמן ַרב. ּפְ ּצִ רּוְך ה' ְלֵהָריֹון ׁשֶ ָזְכָתה ּבָ

ֵעת ָצָרה" )ירמיה יד, ח(. יעֹו ּבְ ָרֵאל ה' מֹוׁשִ "ִמְקֵוה ִיׂשְ

ָחה ּפָ ׁשְ ה ַלּמִ ְקֶוה - ָהְרפּוָאה ְוַהֲהַגּנָ ּכַֹח ַהּמִ

א: ּפּור ַהּבָ ּסִ ְך ּבַ א חֹוִלים ְוַעל ּכָ ְצָוה ְיכֹוָלה ְלַרּפֵ ְקֶוה הּוא ָעצּום – ְזכּות ַהּמִ ל ַהּמִ ּכֹחֹו ׁשֶ

מֹר  ִהְתִחיָלה ִלׁשְ ֶבֶרת ַאַחת ׁשֶ יָעה ֵאֶליָה ּגְ ָאֶרץ, ִהּגִ ְקָואֹות ּבָ ִנית ל.ד. ֵמַאַחד ַהּמִ ּלָ ֶרת ַהּבַ ְמַסּפֶ
א ְוִהיא  ירּו ָלּה ֶאת ַהּנֹוׂשֵ ם ִהְסּבִ "ד, ׁשָ ל ְנׁשֹות ַחּבַ בֹות ַהְרָצָאה ׁשֶ ִעּקְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ָטֳהַרת ַהּמִ
ָהְיָתה  ִלְפָעִמים  ָחְדׁשֹו,  ּבְ י חֶֹדׁש  ִמּדֵ ָלבֹא  יָדה  ִהְקּפִ ַאְך לֹא  זֹו,  ִמְצָוה  ם  ְלַקּיֵ ֶהְחִליָטה 

יָעה ְוִלְפָעִמים לֹא. ַמּגִ

ְקֶרה  ּיִ ת, ָאסּור ׁשֶ ל ָטֶרׁשֶ ה – סּוג ׁשֶ ַמֲחָלה ָקׁשָ ִית ֶיֶלד חֹוֶלה ּבְ ּבַ ה ָהָיה ָלּה ּבַ ָ אֹוָתּה ִאּשׁ
ַנת ְנָפׁשֹות ֲעבּורֹו.  ׁש ַסּכָ ת ֹחם – ֶזה ַמּמָ ל ֲעִלּיַ ב ׁשֶ ַמּצָ
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ֵבית  ּבְ ז  ּפָ ְמֻאׁשְ ָנּה ַהחֹוֶלה  ּבְ ׁשֶ ֶרת  ּוְמַסּפֶ ֻמְדֶאֶגת ְמאֹד,  ְקֶוה  ַלּמִ ַהּזֹו  ֶבֶרת  ַהּגְ יָעה  ַמּגִ יֹום ֶאָחד 
לֹום. ְוִהיא לֹא יֹוַדַעת ֶאת  רּוַע ִמּכֹל ָחס ְוׁשָ ה ְמֹאד ְוָהרֹוְפִאים ֵהִכינּו אֹוָתם ַלּגָ בֹו ָקׁשֶ חֹוִלים, ַמּצָ

אֹות.  ֵני ַהּבָ ָאָגה ּוַפַחד ִמּפְ ּה ֵמֹרב ּדְ ַנְפׁשָ

ת  ּדָ ּכַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם אֹוָתּה  ּוְלַקּיֵ ְצָוה,  ַהּמִ ַעְצֵמְך ֶאת  ַעל  ִלי  ַקּבְ "ּתְ  – ָלּה  ָאְמָרה  ִנית ל.ד.  ּלָ ַהּבַ
ֶעְזֵרְך".  ה' ִיְהֶיה ּבְ ין, ּוְבאֶֹפן ָקבּוַע – ּוָבטּוַח ׁשֶ ְוַכּדִ

חֶֹדׁש  ּכְ ְלַפְסֵפס.  ְולֹא  ְצָוה  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ חֶֹדׁש  ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַעְצָמּה  ַעל  ה  ָ ָהִאּשׁ ָלה  ִקּבְ ְוָאֵכן, 
ָיָצא  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָנּה  ּבְ ׁשֶ ֶרת  ּוְמַסּפֶ ֶכת,  ּוְמֻחּיֶ ֵמָחה  ׂשְ ְקֶוה  ַלּמִ "ל  ַהּנַ ֶבֶרת  ַהּגְ ָבה  ׁשָ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר 

ְקֶוה  ּפּור ֻמְחָלט. ֶזהּו ִסּפּור נֹוָסף ַעל ְזכּות ּכַֹח ַהּמִ ר ַעד ְלׁשִ ּפֵ ּתַ בֹו הֹוֵלְך ּוִמׁשְ ָנה, ַמּצָ ַלל ַסּכָ ִמּכְ
ּה. ּלָ ָחה ּכֻ ּפָ ׁשְ ֵגן ְוׁשֹוֵמר, ַעל ַהּמִ ַהּמֵ

ְקֶוה ּמִ ַבע - ּבַ ִלְמֹצא ֶאת ַהּטֶ

ֶרת  ה ְלִהְתּבֹוֵדד ּבֹו, ִמְתַחּבֶ ִחּלֹוִנית, אֹוֶהֶבת ֶטַבע ּוַמְרּבָ יָרה ֶאת ַעְצָמּה ּכְ ֶבֶרת א' ַמְגּדִ ּגְ
ִרים. ּפֳ יב ְלקֹולֹות ַהּצִ ֶאל ַהּנֹוף, ָהֵעִצים ְוֶהָהִרים, אֹוֶהֶבת ְלַהְקׁשִ

ַבע ְזַמן ָרב. ֵחיק ַהּטֶ ֶבֶרת א' ּבְ ה ּגְ ל יֹום ְמַבּלָ ּכָ

יָעה  ִהּגִ ׁשֶ א לֹו, ַאְך ּכְ ׂשֵ ים, ְוָרְצָתה ְלִהּנָ ן זּוָגּה ַלַחּיִ ֶבֶרת א' ֶאת ּבֶ יָרה ּגְ ַמן ִהּכִ ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ ּבְ
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ְטּבֹל  ּתִ לֹא  ִהיא  ׁשֶ ֶהְחִליָטה  ִהיא  ָטֳהָרה.  ִמְקֵוה  ּבְ ִלְטּבֹל  ְצִריָכה  ִהיא  ׁשֶ ָלּה  ֵרר  ִהְתּבָ נּות  ָלַרּבָ
ְכֵנַע אֹוָתּה ַאְך ְללֹא הֹוִעיל. ִנית ְלׁשַ ּלָ ָתה ַהּבַ ַבע. ִנּסְ ּטֶ ְטּבֹל ַרק ּבַ ִמְקֶוה, ִהיא ּתִ ּבְ

זֹו? ר ַעל ֶנֶפׁש ְיהּוִדית ּכָ ר ְלַוּתֵ לּום ֶאְפׁשָ ים, ּכְ ָמה עֹוׂשִ

ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַמְתִאים  ָמקֹום  ִלְמצֹא  ַבע,  ַהּטֶ ֶאל  ע  ְלַמּסָ ּה  ִאּתָ ָלבֹא  ֶנֱאֶלֶצת  ִנית  ּלָ ְוַהּבַ ֵרָרה,  ּבְ ֵאין 
ר. ָנָהר ֻמְסּתָ ַמְעָין אֹו ּבְ ִלְטּבֹל ּבְ

יחֹות ֶטֶלפֹון  ה ׂשִ ּמָ ִנית אֹוֶמֶרת ִלְגֶבֶרת א' - "ָעַלי ַלֲערְֹך ּכַ ּלָ ֶרְך ַהּבַ ּדֶ ָעה ְוָנְסעּו. ּבַ ָקְבעּו יֹום ְוׁשָ
חּופֹות". ּדְ

ְהֶיה  ִהיא לֹא ּתִ ְקֶוה, ׁשֶ יַע ַלּמִ ּה ִלְפֵני ֵכן ְלַהּגִ ֲאמּו ִאּתָ ּתֵ ים ׁשֶ ה ָנׁשִ ֶרת ְלַכּמָ ֶ ִנית ִמְתַקׁשּ ּלָ ַהּבַ
ָהֶעֶרב...

ְמלֹא ָעְצָמָתּה... הּוִדית ּבִ ָמה ַהּיְ ׁשָ ָתה ַהּנְ ּלְ ְוָכאן ִהְתּגַ

ְוָאְמָרה  ְרָסה  ּפַ ָתה  ָעׂשְ ָהֶרֶכב,  יָחה, ִהיא ָעְצָרה ֶאת  ַהּשִׂ ּתֶֹכן  ֶבֶרת א' ֶאת  ּגְ ְמָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ְגָלִלי... " לּו ּבִ ים ָהֵאּלּו לֹא ִיְטּבְ ׁשִ ַהּנָ ֵכן ׁשֶ ְקֶוה, לֹא ִיּתָ ִנית "ֲאִני נֹוַסַעת ַלּמִ ּלָ ַלּבַ
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ַבע  ר ַלּטֶ ר ְלִהְתַחּבֵ ר ִלְטּבֹל, ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ ֶבֶרת א' ׁשֶ ִקי ְוַהְמפָֹאר ָרֲאָתה ּגְ ְקֶוה ַהּנָ ּמִ ם ּבַ ּוֶבֱאֶמת, ּגַ
ָבה ְלַעְצָמּה... ִמְקֶוה, ִהיא ָחׁשְ ם ּבְ ּגַ

ים  ְכַנע ָנׁשִ ׁשַ ְך, ִהיא ּתְ ִמְקֶוה, ְויֹוֵתר ִמּכָ ְטּבֹל ַרק ּבְ ה ְוֵאיָלְך ּתִ ַעּתָ ּמֵ ִנית, ׁשֶ ּלָ ְוִהיא ִהְבִטיָחה ַלּבַ
ִמְקֶוה. ִחּלֹוִנּיֹות ָלֹבא ִלְטּבֹל ּבְ

ַמִים יל ּבְ ִים ִהּצִ ַמְלַאְך ַהּמַ

ל  ׁשֶ ְלֵביָתּה  יָעה  ִהּגִ ָטֳהָרה  ַמְדִריַכת  ָאֶרץ.  ּבָ ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ּכְ ִלְפֵני  ֵאַרע  ַהּיֹום  נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ
א ֶזה, ֵסְרָבה.  ָכה ְלנֹוׂשֵ ּלֹא ִנְמׁשְ ָחה. ח' ׁשֶ ּפָ ׁשְ א ָטֳהַרת ַהּמִ ָדּה ֶאת נֹוׂשֵ ה ְלַלּמְ ֶבֶרת ח' ּוִבְקׁשָ ַהּגְ

ְזקּוָקה  ַאּתְ  אּוַלי  ִית?  ּבַ ּבַ ָעָיה  ּבְ ֵאיזֹו  ָלְך  ֵיׁש  "אּוַלי  ָלּה:  ְוָאְמָרה  ְדִריָכה  ַהּמַ ֵאֶליָה  ְנָתה  ּפָ
ָבא. ֲאִני ְצִריָכה  ּצָ דֹול ּבַ ֶבֶרת ח': "ֵיׁש ִלי ֶיֶלד ָקָטן חֹוֶלה ְוֶיֶלד ּגָ ִהי?" ָאְמָרה ּגְ ְלׁשֶ ִליׁשּוָעה ּכָ

ְבִריא". ּיַ ָטן ׁשֶ ֶלד ַהּקָ ְמֻיָחד ַעל ַהּיֶ ִמיָרה ֲעֵליֶהם, ּבִ ׁשְ

י ְוִתְרִאי". ַנּסִ ַעם ַאַחת, ּתְ ִלי ַעל ַעְצֵמְך ּפַ ַקּבְ ְדִריָכה – "ּתְ ן" ָאְמָרה ַהּמַ "ִאם ּכֵ

ְצָוה. ם ֶאת ַהּמִ ל ַעל ַעְצָמּה ְלַנּסֹות ְלַקּיֵ ֶבֶרת ח' ְלַקּבֵ יָמה ּגְ ִהְסּכִ

ָמה  יַצד ִלְהיֹות מּוָכָנה ִלְטִביָלה, ְוִהיא ִקּיְ ִדּיּוק ֶאת ַהֲהָלָכה ּכֵ יָרה ָלּה ּבְ ְדִריָכה ִהְסּבִ ַהּמַ
ֲהָלָכה. אֹוָתּה ּכַ
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מּוְך  ַהּסָ ּוב  ׁשּ ַלּיִ ִלְנסַֹע  ח'  ֶבֶרת  ּגְ ֶנֶאְלָצה  ְסִביָבָתּה.  ּבִ ִמְקֶוה  ָהָיה  לֹא  ִלְטּבֹל  ּה  ְזַמּנָ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ָעה ַהְמֻאֶחֶרת. ָ ְרָחק ְוַהּשׁ ה ַלְמרֹות ַהּמֶ ה ִקילֹוֶמְטִרים, ְולֹא ִהְתָיֲאׁשָ ּמָ ֶמְרַחק ּכַ ּבְ

א,  ר: "ִאּמָ ְצפֹון ָהָאֶרץ, ְוִסּפֵ ָבא ּבִ ּצָ ֵרת ּבַ ן ַהְמׁשָ ִית ַהּבֵ יַע ַלּבַ עֹות ֲאָחדֹות ְלַאַחר ְטִביָלָתּה ַמּגִ ׁשָ
ה". ִית ְלֻחְפׁשָ ַלח אֹוִתי ַלּבַ ד ׁשָ עֹות ֲאָחדֹות, ַהְמַפּקֵ דֹול ִלְפֵני ׁשָ ָקָרה ִלי ֵנס ּגָ

ֲחָרָדה. ֲאָלה ָהֵאם ּבַ ָרה?" ׁשָ "ַמה ּקָ

אֹון ַעז  י ִצּמָ ּתִ י ְלֵהָרֵדם, ַחׁשְ י, ְולֹא ָיכְֹלּתִ ּלִ ָנה ׁשֶ ֵ ק ַהּשׁ ׂשַ ְיָלה ּבְ י ַהּלַ ַכְבּתִ א, ׁשָ יְך: "ִאּמָ ן ִהְמׁשִ ַהּבֵ
ִצְמאֹוִני.  ֶאת  ְלַהְרוֹות  ח  ְטּבָ ַהּמִ ְלִכּוּון  ָנה  ֵ ַהּשׁ ק  ִמּשַׂ ְוָיָצאִתי  ֲעֵיפּוִתי  ַעל  י  ְרּתִ ּבַ ִהְתּגַ ְלַמִים, 
חֹוְזִרים  ְוֵהם  י,  ּלִ ׁשֶ ָנה  ֵ ַהּשׁ ק  ׂשַ ְסִביב  ָהעֹוְמִדים  ֲחֵבִרים  ְקבּוַצת  ָרִאיִתי  י  ָחַזְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ח ֶאת  ּלַ ה ֶאת רֹוֵבהּו ּפִ ר ִנּקָ ל ָחֵבר ֲאׁשֶ ּדּור טֹוֶעה ׁשֶ י, ּכַ ַאְלּתִ ָרה? ׁשָ ְואֹוְמִרים ֵנס, ֵנס, ַמה ּקָ

ּתֹות". י ִלׁשְ ָהַלְכּתִ ְזַמן ׁשֶ י ּבִ ּלִ ָנה ׁשֶ ֵ ק ַהּשׁ ׂשַ

ָאְמָרה  ִהיא  ל.  ִנּצַ ָנּה  ּבְ ְצָוה  ַהּמִ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ְמִביָנה  ִהיא  ׁשּות...  ֵמִהְתַרּגְ ְכָתה  ּבָ ח'  ֶבֶרת  ּגְ
ַמִים". יל אֹוְתָך ּבְ ִים ִהּצִ ִני, ַמְלַאְך ַהּמַ ְדָמעֹות: "ּבְ ִלְבָנּה ּבִ

ק. ְמָחה ּוְבֵחׁשֶ ׂשִ ם ִמְצָוה זֹו ּבְ יָכה ְלַקּיֵ ֶבֶרת ח' ִהְמׁשִ ּגְ ן ׁשֶ ר ְלַצּיֵ ְמֻיּתָ
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ְרָטן יָלה ִמּסַ ִהּצִ ִביָלה ׁשֶ ַהּטְ

ִקידֹות,  ַהּפְ ַאַחת  ּבְ ִהְבִחין  ֲעבֹוָדתֹו,  ִלְמקֹום  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ַאַחד  ּבְ ַמִים,  ׁשָ ְיֵרא  ְיהּוִדי  ִיְצָחק, 
ַח.  ְכָיּה, לֹא ִהְפִסיָקה ְלִהְתַיּפֵ ת ּבִ ַאל ְלִסּבַ ָנה ֵאֶליָה ְוׁשָ ּפָ ׁשֶ ְמעֹוֶתיָה ְללֹא ֶהֶרף. ּכְ ּמֹוָחה ֶאת ּדִ ׁשֶ
ִנים, ַאְך ְיָלִדים ֵאין ָלּה.  ר ׁשָ ָבר ֶעׂשֶ ִהיא ְנׂשּוָאה ּכְ ּה, ׁשֶ ַמר ִלּבָ ָרה לֹו ּבְ ָעה ְמַעט, ִסּפְ ְרּגְ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ
ִצ'יְסטֹות  ּבְ ה  ּה ְמֻכּסֶ ּלָ ׁשֶ ל ָהֶרֶחם  ּכָ ׁשֶ ּלּו ָהרֹוְפִאים  ּגִ ָתה  ָעׂשְ ׁשֶ ְבִדיָקה ְרפּוִאית  ּבִ חֶֹדׁש  ּכְ ִלְפֵני 
ִריַתת ֶרֶחם,  ֶבת ַלֲעבֹר ּכְ ֵדָעה ַאַחת, ִהיא ַחּיֶ ם ּבְ ּלָ ְנָתה ִלְגדֹוֵלי ָהרֹוְפִאים, ַאְך ּכֻ יֵסי ֻמְגָלה(. ִהיא ּפָ )ּכִ

ה",  ים נֹוָסִפים. "ְוַעּתָ ִניִמּיִ ן ֵאָבִרים ּפְ ט ִויַסּכֵ ֵ ׁשּ ָבר ֶזה ִיְתּפַ ּדָ ׁש ׁשֶ ָעה ַאַחת קֶֹדם, ֵמֲחׁשָ ְוָיָפה ׁשָ
ִלי ְיָלִדים". י, ִנְגַזר ָעַלי ָלמּות ֲעִריִרית ּבְ ה, "טֹוב מֹוִתי ֵמַחּיַ ָ הֹוִסיָפה ָהִאּשׁ

כֹול  ּיָ ׁשֶ ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם  ָלּה, "ֵיׁש  ְך" - ָאַמר  ּכָ ל  ּכָ י ַמֵהר  ְתָיֲאׁשִ ּתִ ְקָוה, "ַאל  ּתִ ד  ִאּבֵ ִיְצָחק לֹא 
ֲעָנה  ּנַ ָחה? ּוְכׁשֶ ּפָ ֲעִדינּות ִאם ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ָטֳהַרת ִמׁשְ ַאל ּבַ ֵלָמה". ִיְצָחק ׁשָ ְלָהִביא ְרפּוָאה ׁשְ

חֶֹפׁש  ְקִחי  ּוְבנֹוָסף  ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִמְצַות  ֶאת  ַעְצֵמְך  ַעל  ִלי  "ַקּבְ ָלּה:  ָאַמר  ִליָלה  ׁשְ ּבִ
ּוַבּכֶֹתל  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ִקְבֵרי  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עּו  ּסְ ּתִ ּוַבֲעֵלְך  ְוַאּתְ  בּוַע,  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵמָהֲעבֹוָדה 
ֵלָמה.  ְזּכּו ִליׁשּועֹות, ּוְרפּוָאה ׁשְ ים ּוְבֶעְזַרת ה' ּתִ ִהּלִ ל ֵסֶפר ַהּתְ מּו ֶאת ּכָ ַסּיְ ֲעָרִבי, ּתְ ַהּמַ

ָמא". ל ַקּיָ ְזּכּו ְלֶזַרע ׁשֶ ְוַגם ּתִ

ָאַמר ָלּה. ֶ ל ַמה ּשׁ יָמה ַלֲעׂשֹות ּכָ ה ִהְסּכִ ָ ָהִאּשׁ
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ד  ַלּמֵ ּיְ ֲעָלּה ֻהְפָנה ְלַאְבֵרְך ׁשֶ ָחה, ְוַגם ּבַ ּפָ ׁשְ ד אֹוָתּה ִהְלכֹות ָטֳהַרת ַהּמִ ַלּמֵ ּתְ ִנית ׁשֶ ְנָתה ְלַרּבָ ִהיא ּפָ
בּוַע, ְוֵכן ָהְלכּו  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ יִקים ּבְ ּדִ י יֹום ֵהם ָנְסעּו ְלִקְברֹות ַהּצַ ְתִאימֹות. ִמּדֵ אֹותֹו ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהּמַ
ה ִלְבִדיקֹות  ָ ה ָהִאּשׁ ׁשָ בּוַע ִנּגְ ים. ְלַאַחר ׁשָ ִהּלִ מּו ְקִריַאת ֵסֶפר ּתְ ֲעָרִבי ְוִסּיְ ּכֶֹתל ַהּמַ ל ּבַ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ֲעבֹור  י ָהֶרֶחם ָנִקי ַלֲחלּוִטין! ּכַ ה ּכִ ּלָ ּגִ ְדֵהָמָתּה ְוַתְדֵהַמת ָהרֹוֵפא ׁשֶ ה ּתַ ֵבית ַהחֹוִלים, ּוָמה ַרּבָ ּבְ

ָמה ַהְבָטָחָתּה ְוָהְלָכה ִלְטּבֹל... יַע ְזַמן ְטִביָלָתּה, ְוָאֵכן ִקּיְ ר ָיִמים ִהּגִ ִמְסּפַ

ֶמֱחָוה  ל טֹוב. ּכְ ַמּזָ ן ָזָכר ּבְ ים נֹוַלד ּבֵ ָעה ֳחָדׁשִ ׁשְ ה ּוְלַאַחר ּתִ ָ ִביָלה ִנְפְקָדה ָהִאּשׁ ד ְלַאַחר ַהּטְ ִמּיָ
ָרֵאל - ִיְצָחק". ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ק, "ְוִיּקָ ּוְכאֹות הֹוָקָרה ֻהְזַמן ִיְצָחק ִלְהיֹות ַסְנּדָ

ְזכּוְתָך ָזִכינּו  ֵעיֶניָה ְוָאְמָרה לֹו: "ּבִ ָמעֹות ּבְ ּדְ ׁשֶ ת ְלִיְצָחק ּכְ ׁשֶ ְרּגֶ ה ַהּנִ ָ ה ָהִאּשׁ ׁשָ ִרית ִנּגְ ְלַאַחר ַהּבְ
יר ֶאת ּבֹוֵרא  ן, ְוֶהָחׁשּוב ִמּכֹל - ָזִכינּו ְלַהּכִ ֲחָלה, נֹוַלד ָלנּו ּבֵ אִתי ֵמַהּמַ ָבִרים: ִנְרּפֵ ה ּדְ לֹׁשָ ִלׁשְ

ָהעֹוָלם ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו".

ִרין. ר ַלְמַהּדְ ׁשֵ ִית ּכָ ָחה ׁשֹוֶמֶרת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ּוְמַנֲהִלים ּבַ ּפָ ׁשְ ּיֹום ַהּמִ ּכַ

ה ְיָלִדים נֹוָסִפים. ָ ּוֵביְנַתִים נֹוְלדּו ָלֶהם עֹוד ֲחִמּשׁ

ֵרָפה ילּו ׂשְ ַהּצִ

ִנים  ר ׁשָ ֶעׂשֶ ז ָהָאֶרץ ִלְפֵני ּכְ ֶמְרּכַ ִהְתַרֵחׁש ּבְ קֹוְראֹות ְיָקרֹות, ֵהֵבאִתי ָלֶכן ִסּפּור ַעל ֵנס ׁשֶ
דּוי( : ם ּבָ ה )ׁשֵ ֶבֶרת ַחּנָ ֶרת ּגְ ֳהָרה. ְוָכְך ְמַסּפֶ ְזכּות ִמְצַות ַהּטָ ּבִ
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ָרִציִתי  ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ּוַבּשׁ ְצִעיָרה,  ה  ּלָ ּכַ ָאז  ָהִייִתי  ִנְפְטָרה.  ָסָבִתי  ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ּכְ ִלְפֵני 
ִלְקַראת  ּנּו  ִהְתַאְרּגַ ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ַיַחד  ִיְהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֶהְחַלְטנּו  ָלֵכן  ָחה,  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ָהֲאֵבִלים  ִעם  ִלְהיֹות 
ל  ַבִית ַאֵחר ֶמְרָחק ׁשֶ ּבְ מּו  ת ִהְתַקּיְ ּבָ ְוִאּלּו ְסעּודֹות ׁשַ ל ַהּדֹוָדה,  ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ ָנה ָהְיָתה  ֵ ת, ַהּשׁ ּבָ ׁשַ

ֵני ְרחֹובֹות. ׁשְ

ית  ִליׁשִ ת ְזַמן ְסעּוָדה ׁשְ ּבָ יֹום ׁשַ י. ּבְ ּלִ ים ׁשֶ ִקּיִ ִמים ַהּנְ ֶאְמַצע ְסִפיַרת ַהּיָ ת ָהִייִתי ּבְ ּבָ אֹוָתּה ׁשַ ּבְ
ִדיָקה  ַע ֶאת ַהּבְ ַמן ּבֹו ֲאִני ְצִריָכה ְלַבּצֵ יַע ַהּזְ ּגִ ּמַ ִני, ַוֲאִני רֹוָאה ׁשֶ ֵ ִית ַהּשׁ ּבַ ְלָחנֹות ּבַ י ַלֲערְֹך ׁשֻ ָהַלְכּתִ

ׂשּו אֹוִתי. יְנַתִים ְיַחּפְ ּבֵ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ י ָהִייִתי ְצִריָכה ָלֶלֶכת ְלֵבית ּדֹוָדִתי ְוָחׁשַ י, ּכִ ְטּתִ י. ִהְתַלּבַ ּלִ ׁשֶ

ג  ר ְלַדּלֵ ֶבת, ְוֶאְפׁשָ ִדיָקה ַהּזֹו לֹא ְמַעּכֶ יָלא ַהּבְ ֲעׂשֹות, ָלֶלֶכת? לֹא ָלֶלֶכת? ִמּמֵ י ַמה ּלַ לֹא ָיַדְעּתִ
י. תֹוִכי ָאַמר ִלי ָלֶלֶכת, ְוָהַלְכּתִ הּו ּבְ ֶ ָעֶליָה. ַאְך ַמּשׁ

יֵנינּו,  ּבֵ לֹום"  ׁשָ ת  ּבָ "ׁשַ ֶהֱחַלְפנּו  ִית,  ַלּבַ ִנְכָנס  ָנּה  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ָרִאיִתי  ּדֹוָדִתי  ְלֵבית  י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ִית  ִית ֶאל ֵעֶבר ַהּבַ ֵסֶדר, ְויֹוֵצאת ֵמַהּבַ ִדיָקה, ַהּכֹל ּבְ ַעת ֶאת ַהּבְ יָמה, ְמַבּצַ ׂשִ י ַלּמְ ּתִ ׁשְ ְוִנּגַ
ילּו,  י: "ַהּצִ ּבִ ּגַ ַאֲחֵרי  ֲאִני ׁשֹוַמַעת ְצָעקֹות  ית. ְלֶפַתע  ִליׁשִ ׁשְ ֶרַגע ְסעּוָדה  ּכָ ּבֹו אֹוְכִלים 
י, ָצמּוד  ּלִ ל ּדֹוָדה ׁשֶ ֵכָנה ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ִית ׁשֶ ֵאׁש", ֲאִני ִמְסּתֹוֶבֶבת ְוִנְדֶהֶמת ְלַמְרֵאה ֵעיַני, ַהּבַ

ּלֹו ֵעץ ְועֹוד ֶרַגע ָקט ָהֵאׁש  ל ּדֹוָדִתי ָעׂשּוי ּכֻ ִית ׁשֶ ָהבֹות. ַהּבַ ּלֶ ל ּדֹוָדִתי, עֹוֶלה ּבַ ִית ׁשֶ ַלּבַ
ִית. ּבַ ן ּדֹוָדִתי ִנְמָצא ּבַ י ּבֶ י ּכִ ְרּתִ ל ּדֹוָדִתי, ַאְך ְלֶפַתע ִנְזּכַ ִית ׁשֶ ּבַ אֹוֶחֶזת ּבַ
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יִתי ׁשּוב  דֹול, ַאְך ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה. ִנּסִ קֹול ּגָ י ִלְקרֹא לֹו ּבְ ִית ְוִהְתַחְלּתִ י ֲחָזָרה ֶאל ַהּבַ ַרְצּתִ
ְטָיה  ן ַהּדֹוָדה ֵמָהַאְמּבַ ּבֶ י, ְלֶפַתע ָיָצא  ִהְצָטַרְדּתִ דֹול ַעד ׁשֶ ּגָ קֹול  י ּבְ ִלְצעֹק ְוִלְקרֹא לֹו. ָצַעְקּתִ
ַהחּוָצה,  ֵצא  לֹו,  י  ָאַמְרּתִ ַמֵהר,  ֵרד  ּתֵ צֹוֶעֶקת?  ַאּתְ  ָמה  ִלי:  ְואֹוֵמר  ֶבת  ַמּגֶ ּבְ ָעטּוף  הּוא  ׁשֶ ּכְ

ְבַרח ַמֵהר. ּתִ

קֹום ּבֹו ָעַמד קֶֹדם  ּמָ ִדּיּוק ּבַ ָצא ָנַפל ֶקֶרׁש ּבֹוֵער ּבְ ּיָ ְמִהירּות, ּוְבאֹותֹו ָהֶרַגע ׁשֶ ִית ּבִ הּוא ָיָצא ֵמַהּבַ
ָהבֹות. ּלֶ ִית ָעָלה ּבַ ְוָכל ַהּבַ

יל  ֵדי ְלַהּצִ ִדיָקה, לּו ַרק ּכְ ֶוה ָלבֹא ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּבְ ָהָיה ׁשָ ה - ׁשֶ י ְלַעְצִמי - אֹוֶמֶרת ַחּנָ ְבּתִ ָחׁשַ
ֶזה ָקָטן. ה ּכָ דֹול ַעל ַמֲעׂשֶ ָכר ּגָ ֶזה ׂשָ ן ַהּדֹוָדה, ּכָ ֶאת ּבֶ

י.  ל ִאּמִ ִית ׁשֶ ִריֵדי ַהּבַ ין ׂשְ ֶרַגע ּבֵ ן ּדֹוָדִתי ְואֹוֵמר ִלי: ֲאִני עֹוֵבר ּכָ ר ֵאַלי ּבֶ ֵ בּוַע ִמְתַקׁשּ ֲעבֹור ׁשָ ּכַ
ְועֹוד  ָעֶליָה,  ְנּתְ  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ה  ּטָ ַהּמִ י,  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ָבִרים,  ּדְ ה  לֹׁשָ ְ ִמּשׁ ַרף חּוץ  ִנׂשְ ַהּכֹל 
ל  ְרָפה, ּכָ ּלֹא ִנׂשְ ְך ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ּטָ ּמִ ה. ֲאִני לֹא ֵמִבין ָמה ַהְמֻיָחד ּבַ ָהְיָתה ַעל ָהִרְצּפָ ִמיָכה ׁשֶ ׂשְ

ִליל. ְרפּו ּכָ ִית ִנׂשְ ּבַ ּטֹות ּבַ ַהּמִ

ן ֲאִני  ּכֵ ְצָוה, ׁשֶ ם ֶזה ָהָיה ָקׁשּור ְלִקּיּום ַהּמִ ּגַ י ׁשֶ תֹוִכי ָיַדְעּתִ יִתי לֹו, ַוֲאִני ּבְ ּלִ ֶאת ַהּסֹוד לֹא ּגִ
ִמיָכה,  ה ִעם ׂשְ ן ַעל ָהִרְצּפָ ר ְוָיׁשַ ַיַחד, ְוהּוא ִוּתֵ ה ּבְ אֹוָתּה ִמּטָ ּוַבֲעִלי לֹא ָיכְֹלנּו ִליׁשֹן ּבְ
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ה... ּטָ י ַעל ַהּמִ י ְלַבּדִ ְנּתִ ַוֲאִני ָיׁשַ

ה  ּמָ ָבִרים ִנְפָלִאים, ַעל ַאַחת ּכַ ה ּדְ ֵאּלֶ ִלים ּכָ זֹו ָאנּו ְמַקּבְ ִמְצָוה ַאַחת ּכָ ְפָרט ּבְ ְוִאם ַעל ְזִהירּות ּבִ
ה ָלנּו. דֹול ְמַחּכֶ ָכר ּגָ ה ׂשָ ּמָ ִבים, ּכַ ַחּיָ ְצֹות ׁשֶ ה ִמּמִ ְוַכּמָ

ֶלת ְזכּות ַהְמַטּפֶ ּבִ

ים ְיָקרֹות! לֹום ַרב ָלֶכן, ָנׁשִ ׁשָ

ַטח. ַוֲהֵריהּו ִלְפֵניֶכם: ֶ ִסּפּור ָחם ֵמַהּשׁ נּו, ּבְ ּלָ ה ׁשֶ ּנָ ּפִ לֹוְמֶכן? ֲאַנְחנּו ׁשּוב ַיַחד ּבַ ְ ַמה ּשׁ

ֶלת  ְמַטּפֶ ָהְיָתה  ַלֲעבֹוָדָתּה  ָחה.  ּפָ ִמׁשְ ָטֳהַרת  מֹר  ִלׁשְ יָדה  ִהְקּפִ ׁשֶ ית  ְמָסְרּתִ ה  ָ ִאּשׁ פ'  ֶבֶרת  ּגְ
יׁשֹות. ְקׁשִ ּבִ

ְזְקָקה  ּנִ ֶרת ׁשֶ ה ְמֻבּגֶ ָ ֶבֶרת ר', ִאּשׁ ל ּגְ ֶרת ֲעבֹוָדָתּה ְלֵביָתּה ׁשֶ ִמְסּגֶ ֶבֶרת פ' ּבְ יָעה ּגְ יֹום ֶאָחד ִהּגִ
ְלֶעְזָרה.

ְואֹוֶמֶרת:  ֶנֱאַנַחת  ּה,  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ י  ַחּיֵ ַעל  פ',  ֶבֶרת  ּגְ ּה  ּלָ ׁשֶ ֶלת  ַלְמַטּפֶ ֶרת  ְמַסּפֶ ר'  ֶבֶרת  ּגְ
ֲעַדִין לֹא ְנׂשּואֹות, ֲאִני רֹוָצה  דֹולֹות ׁשֶ נֹות ּגְ י ּבָ ּתֵ ָבר ְזֵקָנה, ֵיׁש ִלי ׁשְ "ַאּתְ רֹוָאה, ֲאִני ּכְ

ר  ֶאְפׁשָ הּו ׁשֶ ֶ ה אֹו ַמּשׁ י ִמן ָהעֹוָלם. ַאּתְ יֹוַדַעת אּוַלי ַעל ֵאיזֹו ְסֻגּלָ ֶטֶרם ֶלְכּתִ ֶהן ּבְ מַֹח ּבָ ִלׂשְ
ַלֲעׂשֹות?



ָ  ׁ ַמ ת י  ּיָטמת צמ  ַיְ ָטֳהַרת  
ַהִּמְׁשָּפָחה

ָטֳהַרת  
ַהִּמְׁשָּפָחה

39 ·

ל חֶֹדׁש? ִמְקֶוה ּכָ ְצִעירּוֵתְך ָנַהְגּתְ ִלְטּבֹל ּבְ ֲאָלה: ַהִאם ּבִ ֶבֶרת פ' ׁשָ ּגְ

ֶבֶרת ר'. לֹא, ָעְנָתה ּגְ

ֶלת. יָעה ַהְמַטּפֶ ּקּון? ִהּצִ י ְטִביַלת ּתִ ֲעׂשִ אּוַלי ּתַ

ּקּון. ָתה ְטִביַלת ּתִ יָה ְוָעׂשְ ַחּיֶ ִביָלה ָהִראׁשֹוָנה ּבְ יָמה. ֵהִכיָנה ֶאת ַעְצָמּה ַלּטְ ֶבֶרת ר' ִהְסּכִ ּגְ

ָעה טֹוָבה. ׁשָ ָאה ּבְ ְ דֹוָלה ִנׂשּ ת ַהּגְ ָנה ַהּבַ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ

ִעיָרה יֹוֵתר? ֲאִני ֶאְטּבֹל עֹוד  ה ַהּצְ ְלּדָ ּה: "ָמה ִעם ַהּיַ ּלָ ֶלת ׁשֶ ֶבֶרת ר' ֶאת ַהְמַטּפֶ ֲאָלה ּגְ ְך ׁשָ ֶהְמׁשֵ ּבַ
ִביָלּה?" ׁשְ ַעם ּבִ ּפַ

ָאה  ְ ׂשּ ּנִ דֹוָלה ׁשֶ ו ּתֹור ָהָאחֹות ַהּגְ ֶבֶרת פ', "ַעְכׁשָ ְך" - ָאְמָרה ָלּה ּגְ ּלָ ית ֶאת ׁשֶ ָבר ָעׂשִ "ַאּתְ ּכְ
ָחה". ּפָ ל ָעֶליָה ָטֳהַרת ִמׁשְ ַקּבֵ ִהיא ּתְ ִעיָרה. ׁשֶ ִביל ֲאחֹוָתּה ַהּצְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ּבִ

יָמה. דֹוָלה ִהְסּכִ ָהָאחֹות ַהּגְ

ָאה. ְ ִעיָרה ִנׂשּ לֹא ָעַבר ְזַמן ַרב ְוַגם ָהָאחֹות ַהּצְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ִית ְיהּוִדי ִנְבָנה ּבְ ָעה טֹוָבה עֹוד ּבַ ׁשָ ּבְ

ָרֵאל! נֹות ִיׂשְ ֵריֶכן ּבְ ַאׁשְ
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ָיה קֹורֹוָנה ְוִהיְדרֹופֹוּבְ

ִעְנַין  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ קֹורֹוָנה,  ן  ִעּדַ ּבְ זֹו  ֶרת  ְמַאְתּגֶ ְתקּוָפה  ּבִ ָלֶכן.  י  ַתְבּתִ ּכָ לֹא  ַמן  ִמּזְ ְיָקרֹות!  ים  ָנׁשִ
ִית- ַאְך ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא  ּבַ ּבַ ַוֲהָכנֹות  מֹות,  לֹות ְמֻסּיָ ְך. ִעם ַהְגּבָ ה ְקָצת ְמֻסּבָ ִביָלה ַנֲעׂשָ ַהּטְ
ל  ּכָ ָכר.  ַהּשָׂ ם  ּגַ ְך  ּכָ ְצָוה,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ ַער  ְוַהּצַ י  ַהּקֹׁשִ ת  ִמּדַ ְלִפי  לֹוַמר,  ּכְ כג(.  משנה  ה  פרק  )אבות 

ֲאִני רֹוָצה  ֶ ה ְמאֹד. ּוַמה ּשׁ ָכָרּה ַהְרּבֵ ְתקּוָפה זֹו, ׂשְ יָעה ִלְטּבֹל ּבִ לּות ּוַמּגִ ּדְ ּתַ ה ִהׁשְ עֹוׂשָ ה ׁשֶ ָ ִאּשׁ
ַרד  ֶהְתֵאם ְלַהְנָחיֹות ִמׂשְ ַמְתּכֶֹנת ְמֻיֶחֶדת, ּבְ ְקָואֹות ּפֹוֲעִלים ּבְ ֵאין ָמה ְלַפֵחד, ַהּמִ לֹוַמר ָלֶכן, ׁשֶ

ת. רּוֵתי ּדָ ָרד ְלׁשֵ ׂשְ ִריאּות, ְוַהּמִ ַהּבְ

· · ·
נּו. ּלָ ּפּור ׁשֶ ׁש ַלּסִ ָבִרים, ֶאּגַ ּדְ לֹא ַאֲאִריְך ּבַ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנית  ּלָ ַלּבַ ָרה  ְוִסּפְ ז ָהָאֶרץ, ָרְצָתה ָלבֹא ִלְטּבֹל.  ְרּכַ ִמּמֶ ִנית ר'  ּלָ ַלּבַ ָרה  ְ ֶבֶרת נ' ִהְתַקׁשּ ּגְ
ֵאין  ֲחֵבָרה  ְלאֹוָתּה  ֵכן  מֹו  ּכְ ִמְקֶוה.  ּבְ ָטְבָלה  ְולֹא  ִנים  ׁשָ  7 ָבר  ּכְ ׂשּוָאה  ּנְ ׁשֶ ֲחֵבָרה  ָלּה 
ְגָלָלּה ַהֲחֵבָרה לֹא טֹוֶבֶלת?" ְוִהיא ָעְנָתה  ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ֲאָלה: "ַמִהי ַהּסִ ִנית ר' ׁשָ ּלָ ְיָלִדים. ַהּבַ
ְכְנָעה  ְוׁשִ ַהֲחֵבָרה  ִעם  ָרה  ּבְ ּדִ ר'  ִנית  ּלָ ַהּבַ ִים(.  ִמּמַ )ֲחָרדֹות  ָיה  ִהיְדרֹופֹוּבְ ֵיׁש  ּה  ַלֲחֶבְרּתָ ׁשֶ

יעּו  י ַהֲחֵברֹות ִהּגִ ּתֵ יָמה. ׁשְ ָבר ִהיא ִהְסּכִ ל ּדָ ְקֶוה, ּוְבסֹופֹו ׁשֶ יַע ַלּמִ ַדְרֵכי נַֹעם ְלַהּגִ אֹוָתּה ּבְ
אֹותֹו יֹום. ִלְטּבֹל ּבְ
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ְוִהְתִחיָלה  ַחד,  ִמּפַ ּה  ּלָ ּכֻ ִלְרעֹד  ִהְתִחיָלה  ַהֲחֵבָרה  ְקֶוה,  ַהּמִ ל  ׁשֶ ְבֶנה  ַלּמִ ַיַחד  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַרק  ֶזה  ְמֻיָחִדים,  ַמִים  ֵהם  ְקֶוה  ַהּמִ י  ּמֵ ׁשֶ ָלּה  יָרה  ִהְסּבִ אֹוָתּה,  יָעה  ִהְרּגִ ר'  ִנית  ּלָ ַהּבַ ִלְבּכֹות. 
ּוְבִלּוּוי  ְצִליַח.  ּתַ ּה  ּלָ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ִביָלה  ַהּטְ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶעְזַרת  ָעֶליָה,  ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ְוִהיא  ִמים,  ׁשָ ּגְ ֵמי 
ַעם ָהִראׁשֹוָנה  ּפַ ִביָלה. ּבַ ה ְלבֹור ַהּטְ ָ יָקה ִנְכְנָסה ָהִאּשׁ ּדִ ִנית ַהּצַ ּלָ ל ַהּבַ ְרכֹוֶתיָה ּוְתִפּלֹוֶתיָה ׁשֶ ּבִ
אֹוָתּה  ְרָכה  ּבֵ ִנית  ּלָ ַהּבַ ין.  ְוַכּדִ ת  ּדָ ּכַ ָרה  ׁשֵ ּכְ ְטִביָלה  ָתה  ְוָעׂשְ ִהְצִליָחה,  ד  ִמּיָ ִלְטּבֹל,  ָתה  ּסְ ּנִ ׁשֶ
ָלׁשּוב  ָרצּו  ַהֲחֵברֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְרָכה.  ּבֵ ִנית  ּלָ ַהּבַ אֹוָתּה  ְוַגם  ָטְבָלה,  נ'  ֶבֶרת  ּגְ ם  ּגַ ָמא.  ַקּיָ ל  ׁשֶ ֶזַרע  ּבְ
ְכַנְסּתְ  ּנִ ׁשֶ ּכְ ּתְ  ׁשְ ִהְרּגַ "ָמה  ַהֲחֵבָרה:  ֶאת  ִנית  ּלָ ַהּבַ ֲאָלה  ׁשָ ִנית,  ּלָ ֵמַהּבַ ְפְרדּו  ּנִ ׁשֶ ִלְפֵני  ַאְך  ְלֵביָתן, 
ַמִים,  ָ ִמּשׁ ִלי  עֹוְזִרים  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִלְטּבֹל,  י  ִהְתּכֹוַפְפּתִ ׁשֶ "ּכְ ַהּטֹוֶבֶלת:  ַהֲחֵבָרה  ָעְנָתה  ִים?"  ַלּמַ
רּו  ְ ׂשּ ּבִ ָקָצר  ְזַמן  ְלַאַחר  ֶאְתֶכן,  ַאְלֶאה  לֹא  ֲחֵברֹות,  ּוְבֵכן  ה".  ְלַמּטָ אֹוִתי  ֶכת  מֹוׁשֶ ָיד  ּוְכִאּלּו 
ָרֵאל ַהְמַיֲחלֹות  ל ְנׁשֹות ִיׂשְ יָנה ּכָ ְזּכֶ ְך ּתִ ּכָ כּו ְלֵהָריֹון ְמבָֹרְך. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּזָ ִנית ׁשֶ ּלָ יֶהן ַלּבַ ּתֵ ׁשְ

ֶטן. ִלְפִרי ּבֶ

ּה ִצּדָ ָכָרּה ּבְ ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה, ּוׂשְ

ים ְיָקרֹות! לֹום ָלֶכן ָנׁשִ ׁשָ

ּנּוִיים  ׁשִ ׁש, ּבְ י ּוְמַרּגֵ ים, ַוֲהֵרי ִלְפֵניֶכם ִסּפּור ֲאִמּתִ י ָלֶכן ִסּפּור ֵמַהַחּיִ ַתְבּתִ ֶזה ְזַמן ַרב לֹא ּכָ
ים. ַקּלִ
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ִהיא  ָועֹוד.  ָטֳהָרה  ת,  ּבָ ׁשַ ׁשֹוֶמֶרת  ֵאיָנּה  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ׁשֹוֶמֶרת  ֵאיָנּה  ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ ּה  ִהּנָ נ'  ֶבֶרת  ּגְ
ר ַיֲחִסית, ְולֹא ָהיּו ָלּה ְיָלִדים. ִגיל ְמֻבּגָ ָנה ּבְ ִהְתַחּתְ

ה  ם ְסֻגּלָ ֶזה ּגַ ָבר ֵיׁש ּבָ ּדָ ּבַ ְצָוה ְוַהחֹוָבה ׁשֶ ַבד ַהּמִ ּלְ ּמִ ֳהָרה, ׁשֶ ְמָעה ַעל ִמְצַות ַהּטָ ֶבֶרת נ' ׁשָ ַעם ּגְ ּפַ
ֹמר ִמְצָוה זֹו. ָמא, ְוֶהְחִליָטה ִלׁשְ ל ַקּיָ ְלֶזַרע ׁשֶ

ה, ִהיא  יָעה. ַאְך ִהיא לֹא ִהְתָיֲאׁשָ ְקֶוה ַאְך ַהְיׁשּוָעה לֹא ִהּגִ יַע ַלּמִ ָחְדׁשֹו ָנֲהָגה ְלַהּגִ י חֶֹדׁש ּבְ ִמּדֵ
ְקִביעּות. ְקֶוה ּבִ יָכה ִלְפֹקד ֶאת ַהּמִ ִהְמׁשִ

יֶהן ִהְתִחילּו ְלׂשֹוֵחַח.  ּתֵ ִנית ר', ּוׁשְ ּלָ ם ֶאת ַהּבַ ה ׁשָ ְגׁשָ ְקֶוה ּפָ ּמִ ֶבֶרת נ' ּבַ ָרה ּגְ ּקְ ּבִ ָעִמים ׁשֶ ַאַחת ַהּפְ ּבְ
ֲאָלה אֹוָתּה: ַאּתְ  ִנית ר' ׁשָ ּלָ ה, ְוַהּבַ ׁשָ ּלֹא ִהְתַמּמְ ּה ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ּיָ ּפִ ִנית ַעל ַהּצִ ּלָ ָרה ַלּבַ ֶבֶרת נ' ִסּפְ ּגְ
ְפִסיִקי  ִנית ר' ָאְמָרה ָלּה: "ּתַ ּלָ ת. ַהּבַ ּבָ ׁשַ ֶנת ּבְ ֶ ֶבֶרת נ' ָעְנָתה ָלּה: ֲאִני ְמַעׁשּ ת? ּגְ ּבָ ׁשֹוֶמֶרת ׁשַ
ל ֶאת ַהַהְחָלָטה לֹא  ה ְלַקּבֵ ם". ִלְגֶבֶרת נ' ָהָיה ָקׁשֶ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ת, ְוִתְרִאי ְיׁשּועֹות ּבְ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ֵ ְלַעׁשּ

בּות. ל ִהְתַחּיְ ה ְללֹא ּכָ ַנּסֶ ּתְ ת, ַאְך ָאְמָרה ׁשֶ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ֵ ְלַעׁשּ

ֶרת ָלּה  ִנית ר', ּוְמַסּפֶ ּלָ ת ֶאת ַהּבַ ְקֶוה, ּופֹוֶגׁשֶ ֶבֶרת נ' ַלּמִ יָעה ּגְ ן ׁשּוב ַמּגִ חֶֹדׁש ְלַאַחר ִמּכֵ
ְמָחה ְמאֹד ְועֹוְדָדה אֹוָתּה, ּוֵבְרָכה  ִנית ר' ׂשָ ּלָ ת. ַהּבַ ּבָ ׁשַ ֶנת ּבְ ֶ ה חֶֹדׁש ָיִמים ֵאיָנּה ְמַעׁשּ ּזֶ ׁשֶ

ה ְלַאַחר  ה. ְוִהּנֵ ה ְלֵלָדה ַקּלָ ים ִלְטִביַלת ְסֻגּלָ ָעה ֳחָדׁשִ ׁשְ ְקֶוה ַאֲחֵרי ּתִ ֲחזֹר ַלּמִ ּתַ אֹוָתּה ׁשֶ
ת 44 ָזְכָתה ְוִנְקְלָטה ָלִראׁשֹוָנה  ֶבֶרת נ' ּבַ ִביָלה ַהּזֹאת ַהְיׁשּוָעה לֹא ִאֲחָרה ָלבֹא, ּגְ ַהּטְ
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ּיֹום ּבֹו  ְוָקא ּבַ ה, ּדַ ְקֶוה ִלְטִביַלת ְסֻגּלָ ָאה ַלּמִ י ֵהָריֹון ּבָ ָעה ָחְדׁשֵ ׁשְ ם. ְלַאַחר ּתִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ֵהָריֹון. ּבָ ּבְ
יֹום ֶזה.  ִנית ר' ִנְקְרָאה ַלֲעבֹוָדה ּבְ ּלָ יֵניֶהן ְוַהּבַ יׁש ּבֵ י. ָרָצה הקב"ה ְלַהְפּגִ יֹום ָחְפׁשִ ִנית ר' ּבְ ּלָ ַהּבַ

ָתן. ִגיׁשָ נּו ֶאת ּפְ ַמִים ִזּמְ ָ ִמּשׁ

ֲעֵליֶהם  לּו  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ  1000 ה,  עֹוׂשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ִאְרּגּון  ׁשֶ ַהְמֻיָחד  ְבָצע  ַלּמִ ַנֲעבֹר  אן  ִמּכָ
ַמִים ְללֹא ׁשּום  ְלִמיד ָחָכם ִויֵרא ׁשָ ֲעָרִבי ַעל ְיֵדי ַאְבֵרְך ּתַ ּכֶֹתל ַהּמַ ֵרְך ּבַ ת, ִיְזּכּו ְלִהְתּבָ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ

ָעלּות. ִמי רֹוֶצה ְיׁשּוָעה?

ַח ְלָכל ַהְיׁשּועֹות. ּלּוב ְמַנּצֵ ת = ׁשִ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ָחה + ׁשְ ּפָ ׁשְ ָטֳהַרת ַהּמִ

ֲחָלה ַהּנֹוָרָאה ָלה ֵמַהּמַ ַהַהּצָ

ַטח',  ֶ ָחה ֵמַה'ּשׁ ּפָ ׁשְ ים ַעל ָטֳהַרת ַהּמִ ֵלנּו ֲאִני ְמִביָאה ִסּפּוֵרי ִנּסִ ֶהְרּגֵ ים ְיָקרֹות. ּכְ לֹום ָלֶכן ָנׁשִ ׁשָ
ֳהָרה. חֹוזֹות ַהּטָ יר ִמּמְ ַעם ָאִביא ִלְפֵניֶכן ִסּפּור ָיׁשִ ם ַהּפַ ּגַ

ז  ֶמְרּכַ ָרה ּבְ ים, ּגָ ֵני ְיָלִדים ְקַטּנִ יָה, ֵאם ִלׁשְ ִרים ְלַחּיֶ נֹות ָהֶעׂשְ ׁשְ חּוָרה ְצִעיָרה ּבִ ֶבֶרת א. ּבַ ּגְ
ד  ֲחׁשָ ה:  ׁשָ ַהּקָ ׂשֹוָרה  ַהּבְ יָעה  ַמּגִ יפֹות  ַמּקִ ִדיקֹות  ּבְ ְלַאַחר  טֹוב.  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ָחׁשָ ָהָאֶרץ, 
ִהיר, ַאְך ִהיא לֹא ָאְמָרה נֹוָאׁש. ִהיא  יֹום ּבָ ַרַעם ּבְ ּה ּכְ ָתה ּבָ ְלַסְרַטן ָהֶרֶחם. ַהְיִדיָעה ִהּכְ
ְלבֹוֵרא  ְוהֹוְדָתה  ּנּו  ִמּמֶ ָקה  ִהְתַחּזְ ְוַאף  ּוַבֲעָנָוה,  ַהְכָנָעה  ּבְ ַאֲהָבה,  ּבְ יֹון  ּסָ ַהּנִ ֶאת  ָלה  ִקּבְ
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ָבֵרְך ַעל  ּמְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה  ָצִריְך  ָאָדם  ׁשֶ ָידּוַע  י  ּכִ ֶחְלָקּה,  ּבְ ַפל  ּנָ ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ עֹוָלם ַעל 
ַהּטֹוָבה )ברכות פרק ט משנה ה(.

ָבה  ְחׁשָ ק? ִמּמַ ה ָעַלי ְלִהְתַחּזֵ ּמֶ ה? ּבַ ב ַהּזֶ ּצָ ּמַ ָבה: ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות ּבַ ָתה ְוָחׁשְ ְ ֶבֶרת א. ִהְתַעׁשּ ּגְ
ֶרֶחם,  ּבָ ר  ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ֱהיֹות  ָלּה:  ָאְמָרה  ִנית  ָהַרּבָ ּה.  ּלָ ׁשֶ ִנית  ָהַרּבָ ִעם  ְלִהְתַיֵעץ  ֶהְחִליָטה  ה,  ְלַמֲעׂשֶ
ָטֳהַרת  ּבְ ים  ְלָנׁשִ עּור  ֵביֵתְך ׁשִ ּבְ ִני  ַאְרּגְ ּתְ ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ אּוַלי ֶזה ִסיָמן 
בֹא ָלְך ַהְיׁשּוָעה.  ְקָנה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתָ ְתַחּזֵ ים ּתִ א, אּוַלי ָנׁשִ ּנֹוׂשֵ ָחה, ַוֲאִני ָאבֹא ְלַהְרצֹות ּבַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָתה. ִנית ְוָכְך ָעׂשְ ֲעַצת ָהַרּבָ ְמָעה ּבַ ׁשָ

ִית ְוֶהָחֵצר  ל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ, ַהּבַ ים ִמּכָ ֵביָתּה. ְלֶעֶרב ֶזה ָנֲהרּו ָנׁשִ ים ּבְ ָנה ֶעֶרב ָנׁשִ ֶבֶרת א. ִאְרּגְ ּגְ
ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ּבְ עּור  ׁשִ ָמְסָרה  יָעה,  ִהּגִ ִנית  ָהַרּבָ ָמקֹום.  ֶאֶפס  ַעד  ים  ָנׁשִ ּבְ ְמֵלִאים  ָהיּו 
ָרֵאל, ּוָבִסיס  ִהיא ְיסֹוד ַעם ִיׂשְ ִמְצָוה ְיָקָרה זֹו, ׁשֶ ק ּבְ לּו ַעל ַעְצָמן ְלִהְתַחּזֵ ים ִקּבְ ה ָנׁשִ ַהְרּבֵ
ּה.  ק יֹוֵתר ּבָ לּו ַעל ַעְצָמן ְלַדְקּדֵ ְמרּו ִמְצָוה זֹו, ִקּבְ ָבר ׁשָ ּכְ ים ׁשֶ ׁשִ הּוִדי. ֵחֶלק ֵמַהּנָ ִית ַהּיְ ַלּבַ

ֹמהּו. ים ֵמֵאין ּכָ דֹוָלה, ְוִזּכּוי ָהַרּבִ קּות ּגְ דֹול, ִהְתַחּזְ ם ּגָ ֵ ל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ָהָיה ֶזה ַמֲעָמד ׁשֶ

ּפּול  ַהּטִ ֻיְכַרע  ּה  ּבָ ּגֹוָרִלית,  ִדיָקה  ּבְ עֹוֶבֶרת  א.  ֶבֶרת  ּגְ ַהַהְרָצָאה  ְלַאַחר  בּוַעִים  ׁשְ
ֲאִני  ם?  ְעּתֶ ֻהְפּתַ ַלֲחלּוִטין.  ִקינֹות  ּתְ ִדיָקה  ַהּבְ ּתֹוְצאֹות  ֶלא  ַהּפֶ ה  ְלַמְרּבֵ ל.  ְלַקּבֵ ָעֶליָה  ׁשֶ
ֶכֶפל  ּבְ לֹו  ַמֲחִזיר  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ִלְכבֹוד  ַצַעד  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ לֹא! 
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ָעֶליָה  ֵהֵגּנּו  ָתה,  ָעׂשְ ׁשֶ ַהִחּזּוק  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֵמָהֶעֶרב  ְלַעְצָמּה  ְבָרה  ּצָ ׁשֶ ָהַרּבֹות  ֻכּיֹות  ַהּזְ ְפַלִים.  ּכִ
ילּו אֹוָתּה. ְוִהּצִ

ִריָאה!!! ֶבֶרת א. ּבְ ּלֹו ְלבֹוֵרא עֹוָלם, ּגְ ַבח ּכֻ ֶ ַהּשׁ

פּוָלה ָרָכה ַהּכְ ַהּבְ

דּוי(. ּוְכמֹו  ם ּבָ יָלה )ׁשֵ ֶבֶרת ּגִ ֶרת ַהּגְ ְך ְמַסּפֶ ִנים, ּכָ ַבע ׁשָ ׁשֶ אנּו ִלְפֵני ּכְ ֵ ָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת ִנׂשּ ׁשָ ּבְ
ִרים ְמבָֹרִכים. ָמא, ּדֹורֹות ְיׁשָ ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ ֵקד ּבְ ּפָ ּנִ ַמִים, ׁשֶ ת ׁשָ ים ָאנּו ְלִבְרּכַ א, ְמַצּפִ ָ ׂשּ ּנִ ל זּוג ׁשֶ ּכָ

ּוַבד  ִנים,  ַרּבָ י  ֵרְך ִמּפִ ְיָלִדים, ֶהְחַלְטנּו ְלִהְתּבָ ֶהן  ּבָ ּלֹא ָרִאינּו  ׁשֶ ּוִאים  ִנׂשּ נֹות  לֹׁש ׁשְ ְלַאַחר ׁשָ
ִנינּו ְלרֹוְפִאים. ם ּפָ ַבד ּגַ ּבְ

ים  ָחה, ְלָנׁשִ ּפָ ׁשְ ָטֳהַרת ַהּמִ עּור ּבְ ם ׁשִ ְתָחה ׁשָ ִביץ', ּפָ י ִמּלּוּבַ ָסה ָלַרּבִ ּטָ ַאַחת ֵמַחְברֹוַתי ׁשֶ
י,  ַבּדִ ֵקד ִמּלְ עּור ָזכּו ְלִהּפָ ִ פֹות ַהּשׁ ּתְ ּתַ ל ִמׁשְ ָמא. ּכָ ל ַקּיָ ה ְלֶזַרע ׁשֶ ְסֻגּלָ ֵקד, ּכִ ּלֹא ָזכּו ְלִהּפָ ׁשֶ

י. ּלֹא ִנְפַקְדּתִ ֲאִני ַהְיִחיָדה ׁשֶ

ָבה טֹוָבה  י ַמְחׁשָ יָבה ִחּיּוִבית, ּכִ ַסְדָנה ַלֲחׁשִ ף ּבְ ּתֵ ּתַ י ְלִהׁשְ ּוַאי ֶהְחַלְטּתִ ִנים ְלַאַחר ִנׂשּ 4 ׁשָ
יׁש  ה', ּוְלַהְרּגִ חֹון ּבַ ֱאמּוָנה ּוִבּטָ ה ּבֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ּדִ ָבה,  י ַמְחׁשָ ַקְעּתִ יֹוֶצֶרת ְמִציאּות. ִהׁשְ
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ָחה  ּפָ ׁשְ ַע ְמבָֹרְך ִמּמִ י ַמְטּבֵ ְלּתִ ֲעבֹור ְזַמן ִקּבַ י. ּכַ ה. ַאְך ֲעַדִין לֹא ִנְפַקְדּתִ ׁשָ ָבר ִהְתַמּמְ ה ּכְ ׁשָ ּקָ ַהּבַ ׁשֶ
י  ָמא. ָעַנְדּתִ ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ ֵקד ּבְ ָחה ְלִהּפָ ּפָ ׁשְ ַע ֶזה ָעַזר ִלְבנֹות ַהּמִ ִביץ', ַמְטּבֵ י ִמּלּוּבַ ׁשּוָרה ָלַרּבִ ַהּקְ

ְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת. ּיִ י ׁשֶ ְלּתִ ּלַ י ְוִהְתּפַ ַע ְוֶהֱאַמְנּתִ ְטּבֵ ֶאת ַהּמַ

ִמית ָהְרפּוִאית  ׁשְ לּוֵתנּו ָהרּוָחִנית ְוַהּגַ ּדְ ּתַ ְרנּו לֹו ַעל ִהׁשְ ִביץ', ִסּפַ י ִמּלּוּבַ ָרָכה ָלַרּבִ ב ּבְ ַלְחנּו ִמְכּתַ ׁשָ
ׁשּוָבה ּכֹוֵתב  ב ּתְ ִמְכּתַ ם לֹא ָצְלחּו. ּבְ ּלָ ּכֻ ר ִטּפּוֵלי ַהְפָרָיה חּוץ ּגּוִפית, ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ינּו - ּכִ ָעׂשִ ׁשֶ
בּועֹות  ְך ָיִמים ְוׁשָ ֶמׁשֶ ֶרב ֵלב ּבְ ל ִמּקֶ ּלֵ ַרְך, ּוְלִהְתּפַ ה' ִיְתּבָ חֹון ּבַ ִבּטָ ק ּבְ ָעֵלינּו ְלִהְתַחּזֵ י, ׁשֶ ָלנּו ָהַרּבִ

ָחה. ּפָ ׁשְ ָטֳהַרת ַהּמִ ק ּבְ ם ְלטֹוָבה, ּוְכמֹו ֵכן ְלִהְתַחּזֵ ֲאלֹות ִלּבָ ְלִמּלּוי ִמׁשְ

י ִלְפּתַֹח  י. ֶהְחַלְטּתִ ַדְעּתִ ּיָ ִפי ׁשֶ י ֲאִני ׁשֹוֶמֶרת ֶאת ַהֲהָלכֹות ּכְ ׁשּוָבה, ּכִ אִתי ַעל ַהּתְ ּלֵ ְמאֹד ִהְתּפַ
י  ְך, ִהְזַמְנּתִ עּור ִיְהֶיה ְמַעְנֵין ּומֹוׁשֵ ִ ַהּשׁ י ׁשֶ ְלּתִ ּדַ ּתַ "ד, ִהׁשְ ָחה ִלְנׁשֹות ַחּבַ ּפָ ׁשְ עּור ָטֳהַרת ַהּמִ ׁשִ

ְרָכִתי....  ָעָנה: "ִהְנִני ּכֹוֵפל ֶאת ּבִ י ׁשֶ ב ָלַרּבִ ַלְחנּו ִמְכּתָ ּבּוד, ְוׁשּוב ׁשָ ּכִ י ּבַ ַקְעּתִ ִנּיֹות, ִהׁשְ ַרּבָ
ִדיקֹות  ה ּלֹא ָנכֹון ֶאת ּבְ ִהיא עֹוׂשָ ֵרר ָלּה ׁשֶ ֵביָתּה, ִהְתּבָ ָתה ּבְ ָעׂשְ עּוִרים ׁשֶ ִ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ", ּבְ
ָרה  ְ ׂשּ ְדָקה ָנכֹון ִנְתּבַ ּבָ ן ָטעּות זֹו, ּוְבאֹותֹו חֶֹדׁש ׁשֶ ָלה ַעל ַעְצָמּה ְלַתּקֵ ד ִקּבְ ֳהָרה, ּוִמּיָ ַהּטָ

טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ּבְ אֹומֹות  ּתְ נֹוְלדּו  ָנה  ַהְמּתָ י  ָחְדׁשֵ ַעת  ׁשְ ּתִ ְלַאַחר  ּוָבִריא.  פּול  ּכָ ֵהָריֹון  ּבְ
ל טֹוב.... ּוְבַמּזָ
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יָרה ל ׁשִ ִסּפּוָרּה ׁשֶ

ָלה אֹוִתי  ִמיד ִקּבְ י. ּתָ ַדְרּכִ י ּבְ ּתִ ַגׁשְ ּפָ ִליָחה טֹוָבה ׁשֶ ִנים, ׁשְ ה ׁשָ ּמָ י ִלְפֵני ּכַ ְרּתִ ִנית ר' ִהּכַ ּלָ ֶאת ַהּבַ
ְמֻאֶחֶרת,  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ַרּבֹות,  טֹוְבלֹות  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ אֹוֵהב,  ִחּיּוְך  ָיפֹות,  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ
ּסּוי רֹאׁש  י ְללֹא ּכִ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ם ּכְ ִמְצֹות, ּגַ י ּבְ ְקּתִ ְקּדַ ן ּוַפַעם לֹא ַוֲעַדִין לֹא ּדִ ַעם ּכֵ י ּפַ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ּוְבִמְכָנַסִים.

י ָסָבִתי ָעֶליָה  ְנּתִ ִהְתַחּתַ ָהִייִתי ִחּלֹוִנית? ּוְבֵכן, ִלְפֵני ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ ְכָלל ָלֶלֶכת ִלְטּבֹל ּבִ ֵאיְך ָזִכיִתי ּבִ
ְמִרי ַעל ָטֳהַרת  ׁשְ ָבר ֶאָחד, ּתִ י ּדָ ּנִ ׁש ִמּמֶ ְמֻיָחד ְלַבּקֵ ָרה ֵאַלי ּבִ ְ ים(, ִהְתַקׁשּ ַחּיִ ָהְיָתה ָאז ּבַ לֹום )ׁשֶ ָ ַהּשׁ
יֹוֵתר  אֹו  חֹות  ּפָ ּה  ׁשָ ְמֻבּקָ ֶאת  א  ְלַמּלֵ י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ֲאָבל  ה?  ָלּמָ י  ֵהַבְנּתִ ׁש  ַמּמָ לֹא  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

בֹוד ֵאֶליָה. ִמּתֹוְך ּכָ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶרת  ִנּכֶ ָהְיָתה  ּה  ּלָ ׁשֶ ִתּיּות  ָהִאְכּפָ ִנים,  ּפָ ִלי  ֵהִאיָרה  ְך  ּכָ ל  ּכָ ְחֶיה  ּתִ ׁשֶ ר'  ִנית  ּלָ ַהּבַ
ִנים,  ּפָ ּוִבְמאֹור  ַאֲהָבה  ּבְ אֹוִתי  ָלה  ְוִקּבְ ֵהִכיָלה  ִמיד  ּתָ לֹוִמי,  ִלׁשְ ֲאָלה  ׁשָ ִמיד  ּתָ נּו.  ׁשְ ְפּגַ ּנִ ׁשֶ

ּה. ּלָ ם ׁשֶ ַאֲהַבת ִחּנָ ב, ּוָפׁשּוט ֵקְרָבה אֹוִתי ּבָ ל ַהּלֵ ים ְוַהְדָרָכה ִמּכָ ָנְתָנה ִלי ִטיּפִ

ְמֹאד  ְוָרִציִתי  ִנים,  ַרּבָ ל  ׁשֶ ַהְרָצאֹות  רֹוָאה  ָהִייִתי  ת,  ּבָ ׁשַ ֹמר  ִלׁשְ י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ֶטֶרם  עֹוד 
ם  ְלִהְתַקּדֵ ה ְמאֹד  ָקׁשֶ ִלי  ָהָיה  ִניִמית,  ּפְ ֲעבֹוָדה  ּבַ י  ִהְתַחְלּתִ ְצֹות.  ְוַלּמִ ַלּתֹוָרה  ְלִהְתָקֵרב 
ַרק  יִמי  ׂשִ רֹוָצה,  ַאּתְ  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ִלי:  ָאְמָרה  ְוִהיא  ִנית,  ּלָ ַלּבַ י  ְרּתִ ִסּפַ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ
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ְוָכְך  ּה,  ּלָ ׁשֶ ְך ָאְמָרה ִלי ִעם ַהִחּיּוְך ָהאֹוֵהב  ּכָ ת -  ּבָ ּצּוִחים ִלְכבֹוד ׁשַ ּפִ ְוִתְקִני  ָלָטה ְוֻקְמקּום,  ּפְ
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְך  ּכָ ַצַעד.  ְלעֹוד  הֹוִביל  ה  ַהּזֶ ַעד  ַהּצַ ָרחֹוק.  ְמאֹד  ִנְרָאה  ָאר  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ַלְמרֹות  יִתי,  ָעׂשִ
ָלב  ׁשָ ַצַעד,  ַאַחר  ַצַעד  אֹוִתי  ָתה  ִלּוְ ׁש  ּוַמּמָ זּוִגּיּות,  ּבְ ַהְדָרָכה  ֵעָצה,  ִלי  ָנְתָנה  ִהיא  נּו  ׁשְ ְפּגַ ּנִ ׁשֶ
י  ְמּתִ ְך ִהְתַקּדַ ת. ּכָ ּבָ ם ׁשַ י ּגַ ַמְרּתִ ְצָוה ָהֲאהּוָבה ָעַלי, ּוִבְזכּוָתּה ׁשָ ֳהָרה ָהְפָכה ַלּמִ ָלב. ַהּטָ ַאַחר ׁשָ

ִמיַרת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ׁשְ ּבִ

ְך  ינּו ְלֵהָריֹון ּוְלֶיֶלד. ּכָ ל זּוג ָצִעיר ִחּכִ ָקה ָלנּו ֶאת ַהּזּוִגּיּות, ּוְכמֹו ּכָ ָחה ִחּזְ ּפָ ׁשְ ִמְצַות ָטֳהַרת ַהּמִ
ֶאְמַצע ְסִפיַרת  י ּבְ ּלִ ּיּוץ ׁשֶ לֹוַמר: ַהּבִ ֶבת ַלֲעָקָרה ִהְלָכִתית, )ּכְ י ֲאִני ֶנְחׁשֶ ֵרר ּכִ ִנים. ִהְתּבָ ר ׁשָ ינּו ִמְסּפַ ִחּכִ
ִביָלה  ים ֶאת ַהּטְ ַאְקּדִ רּוָפִתי, אֹו ׁשֶ ַאְתִחיל ָלַקַחת ִטּפּול ּתְ ים(, ָהרֹוֵפא ָאַמר ִלי, אֹו ׁשֶ ִקּיִ ִמים ַהּנְ ַהּיָ

ּבֹון. ֶחׁשְ א ּבְ ִחיָנִתי לֹא ָהָיה ּבָ ּבְ ּמִ ֶ - ַמה ּשׁ

יַע ִלי. רּות ַאֶחֶרת לֹא ָהְיָתה ָלְרפּוָאה ְלַהּצִ ׁשּום ֶאְפׁשָ

ַהּכֹל  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ּבֶ י  ְקּתִ ִהְתַחּזַ ֶאְמַצע.  ּבָ אֹותֹו  י  ִהְפַסְקּתִ ׁשֶ רּוָפִתי  ּתְ ִטּפּול  י  ִהְתַחְלּתִ
י  ִלּבִ ָכל  ּבְ י  ם ְללֹא ׁשּום ִטּפּול. ֶהֱאַמְנּתִ ּגַ ֵנס ְלֵהָריֹון  ֶאּכָ ִיְרֶצה הקב"ה  ְוִאם  ִמְלַמְעָלה, 
ּדּוִרים ּוְללֹא ׁשּום  י ְלֵהָריֹון, ְללֹא ּכַ ן ִנְקַלְטּתִ ִים ְלַאַחר ִמּכֵ ָחְדׁשַ בֹוֵרא עֹוָלם. ּכְ י ּבְ ּוָבַטְחּתִ

י,  ַמֲהַלְך ַהֵהָריֹון, ְוָטַבְלּתִ ּמּוִמים ּבְ , ָהיּו ּדִ בֹוּהַ ִסּכּון ּגָ ִהְתָעְרבּות ְרפּוִאית. ַהֵהָריֹון ָהָיה ּבְ
י ֵיׁש  ִפיר, ּכִ ִדיַקת ֵמי ׁשָ ה ּבְ ֶאֱעׂשֶ ְקׁשּו ׁשֶ ָהרֹוֵפא ִהְפָנה אֹוִתי ְלַוֲעָדה ְלַהְפָסַקת ֵהָריֹון. ּבִ
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אּון. בֹוּהַ ְלִתְסמֶֹנת ּדָ ִסּכּוי ּגָ

ַאֲהָבה  ל ּבְ ַקּבֵ ּנְ ר. ֶהְחַלְטנּו ׁשֶ ן ֶאת ָהֻעּבָ ּקּור ְולֹא ְלַסּכֵ ֲעִלי ַוֲאִני ֶהְחַלְטנּו לֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּדִ ּבַ
ן ָלנּו. הקב"ה ִיּתֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ִית. ְמָחה ַלּבַ ה אֹור ְוׂשִ ִהְכִניָסה ַהְרּבֵ ֵלָמה, ׁשֶ ִריָאה ּוׁשְ ת ּבְ ָעה טֹוָבה נֹוְלָדה ָלנּו ּבַ ׁשָ ּבְ

ָחה  ּפָ ׁשְ י ָטֳהַרת ַהּמִ ַמְרּתִ ָהְיָתה ִלי ֲעָקרּות ִהְלָכִתית, ׁשָ י יֹוֵתר ְוַלְמרֹות ׁשֶ ְקּתִ ִנים ִהְתַחּזַ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ
ְחיּו. ּיִ ָעה ְיָלִדים ַמְקִסיִמים, ׁשֶ ַאְרּבָ ה אֹוָתנּו ּבְ ַבע הקב"ה ִזּכָ ִהְלָכָתּה, ּוֵמַעל ַהּטֶ ּכְ

ּתֹוָדה ּבֹוֵרא עֹוָלם.

ָהֶרַצח

ר ָהַרב א' עֹוָבד: ְמַסּפֵ

ן  חּור ּבֶ ה נֹוָרא: ּבָ ַלִים, ַמֲעׂשֶ ירּוׁשָ כּוַנת ֻמְסָרָרה ּבִ ׁשְ ָנה ּבִ ים ׁשָ לֹׁשִ ׁשְ ּפּור ֵאַרע ִלְפֵני ּכִ ַהּסִ
ַרם ְלמֹוָתּה. ַבת 50 ּוְבָכְך ּגָ ה ּכְ ָ ַדְרּכֹו ִאּשׁ אֹוַפּנֹוַע ְוָדַרס ּבְ 21 ָנַסע ּבְ

ט ְוָאַמר:  ּפָ ׁשְ ֹוֵפט ִהְתִחיל ֶאת ַהּמִ ְחּתֹו. ַהּשׁ ּפַ ֵני ִמׁשְ יעּו ּבְ ט, ִעּמֹו ִהּגִ ּפָ ן ְלִמׁשְ חּור ֻזּמַ ַהּבָ
ָרה.... ֶבֶרת ׂשָ לֹוִני, ִנְרְצָחה ַהּגְ ָמקֹום ּפְ לֹוִנית, ּבְ ָעה ּפְ ׁשָ לֹוִני, ּבְ יֹום ּפְ ּבְ



ָ ּר מ ַיַ מטַמְת ַית ֳמ ָטֳהַרת  תת
ַהִּמְׁשָּפָחה

ָטֳהַרת  
ַהִּמְׁשָּפָחה

50·

ָרה  ָרָתּה ִסּפְ ָבה ְלַהּכָ ָ ּשׁ ָפה. ְלַאַחר ׁשֶ ְרַצַחת, ִהְתַעּלְ ם ַהּנִ ל ָהרֹוֵצַח ֶאת ׁשֵ ְמָעה ִאּמֹו ׁשֶ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ְקֶוה  ָבר ָסְגָרה ֶאת ַהּמִ ִנית ּכְ ּלָ י ִלְטּבֹל, ַהּבַ ָנה ָהַלְכּתִ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ ל ָהרֹוֵצַח: ִלְפֵני ּכְ ִאּמֹו ׁשֶ
ח  ְפּתַ ּתִ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ה. ּבִ אן ָהיּו ְצִריִכים ֶלֱאֹסף אֹוָתּה ַלֲחֻתּנָ ָיֶדיָה, ִמּכָ חֹות ּבְ ְפּתְ חּוץ ִעם ַהּמַ ְוָעְמָדה ּבַ
ֲעִלי ֵאינֹו מּוָכן  ּבַ י ָלּה ׁשֶ ח ִלי, ָאַמְרּתִ ְפּתַ ּתִ י ׁשֶ ְנּתִ ִכיִתי ְוִהְתַחּנַ ְקֶוה, ַאְך ִהיא ֵסְרָבה. ּבָ ִלי ֶאת ַהּמִ
ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ּוֶבֱאֶמת  ָלֵארּוַע.  ָלּה  ְוָהְלָכה  ִלְפּתַֹח  לֹא  ה  ׁשָ ִהְתַעּקְ ִהיא  ַאְך  נֹוָסף,  ַלְיָלה  ין  ְלַהְמּתִ
י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ְדֵרָגה. ּכְ ֶפל ַהּמַ יַע ְלׁשֵ ע ְוִהּגִ ׁשַ ַרד ַלּפֶ ּיָ ה, ׁשֶ ן ַהּזֶ ּבֵ אֹותֹו ַלְיָלה ָהִריִתי ּבַ א ִלי. ּבְ י ּבָ ָיגְֹרּתִ
ְרָבה ִלְפּתַֹח ִלי ֶאת  ּסֵ ִנית ׁשֶ ּלָ י ִהיא ָהְיָתה ַהּבַ ָמִתי. ּכִ י ְלִעְמֵקי ִנׁשְ ְעַזְעּתִ ְרַצַחת, ִהְזּדַ ם ַהּנִ ֶאת ׁשֵ

ן ֶזה... ְקֶוה, ּוְבֶעְטָיּה נֹוַלד ּבֵ ַהּמִ
ֳהָרה(. ֶפר אֹוַצר ַהּטָ )ִמּתֹוְך ַהּסֵ

הֹות ע ָהִאּמָ ַאְרּבַ

ִנית. ּלָ יד ַלּבַ ּגִ ת ַהּמַ ְיָתה" ָאְמָרה ֵאׁשֶ ְדֵרגֹות, לֹא חֹוֶזֶרת ַהּבַ אן, ַעל ַהּמַ ֶאֶרת ּכָ "ֲאִני ִנׁשְ

קֹום ְוִלְפרֹׁש  ֲעֵרי ַהּמָ ת ִלְסּגֹר ֶאת ׁשַ ׁשֶ ִמְקֵוה ָהֲעָיָרה ִנּגֶ ִנית ּבְ ּלָ ַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת. ַהּבַ ׁשְ
ַנת ַלִיל. ִלׁשְ

ַרק  ְמִהירּות,  ּבִ אֹוָתּה  אֹות  נֹוׂשְ ַרְגֶליָה  ה.  ָ ִאּשׁ ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ְמַמֶהֶרת  ְקֶוה  ַהּמִ ֲעֵרי  ׁשַ ֶאל 
ֶאת  ה  ָ ָהִאּשׁ הֹוִתיָרה  ִית  ּבַ ּבַ ְצָוה.  ַהּמִ ֵליל  ּבְ ַמן,  ּזְ ּבַ ְקֶוה  ּמִ ּבַ ִלְטּבֹל  יק  ְלַהְסּפִ יק,  ְלַהְסּפִ
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ְזִריְטׁש, ְוִהיא – ֶאת ִמְצַות ּבֹוְרָאּה ְמַמֶהֶרת ַלֲעׂשֹות. יד ִמּמֶ ּגִ ער, ַהּמַ ֲעָלּה, ר' ּדֹב ּבֶ ּבַ

ֶאת  ָתה  ׁשָ לֹא  ִנית  ּלָ ַהּבַ ַאְך  קֹום,  ּמָ ּבַ ִנְמֵצאת  ה  עֹוֶדּנָ ִנית  ּלָ ַהּבַ ׁשֶ רֹוָאה  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ְמִאירֹות  ֶניָה  ּפָ
ֵנס. ן עֹוד ְלִהּכָ ָעִרים ְנעּוִלים. לֹא ִנּתָ ְ ָבר ָסגּור. ַהּשׁ ְקֶוה ּכְ ּמּוָלּה. ַהּמִ נֹות ׁשֶ ְתַחּנְ ִנים ַהּמִ ּה ַלּפָ ִלּבָ

ה.  ְתִחּנָ ִנית ֶאת ֵעיֶניָה ּבִ ּלָ את ֶאל ַהּבַ ְלָאְך, נֹוׂשֵ י ַאְבָרָהם ַהּמַ יק ַרּבִ ּדִ ל ַהּצַ יד, ִאּמֹו ׁשֶ ּגִ ת ַהּמַ ֵאׁשֶ
ּקֹות,  ר ּדַ ּה, ַרק עֹוד ִמְסּפַ ָכל ִלּבָ ת ּבְ ׁשֶ ּבֹות ָלִאחּור ּוְמַבּקֶ יָרה ֶאת ַהּסִ ים ְמִהירֹות ִהיא ַמְסּבִ ִמּלִ ּבְ
עֹות  ֳהָרה ׁשְ יָפה. ְלִמְקֵוה ַהּטָ ּקִ ִנית ּתַ ּלָ ֵנס, ִלְטּבֹל ְלָטֳהָרה. ַאְך ַהּבַ ִנית ְלִהּכָ ּלָ ר ָלּה ַהּבַ ַאְפׁשֵ ּתְ ׁשֶ
ה  ָ ּה. "ׁשּוִבי ָמָחר", ִהיא אֹוֶמֶרת ָלִאּשׁ ּלָ ּה ׁשֶ ְחּתָ ּפַ רּורֹות, ְוָעֶליָה ָלׁשּוב ְלֵביָתּה, ְלִמׁשְ ִתיָחה ּבְ ּפְ

ּמּוָלּה. ׁשֶ

ִנית  ּלָ ְתִמיָדה ַהּבַ ּמַ ֶ ִליׁש, ַאְך ִמּשׁ ְדָמעֹות ׁשָ ֶנת ּבִ ר. ִהיא ִמְתַחּנֶ יד ֵאיָנּה מּוָכָנה ְלַוּתֵ ּגִ ת ַהּמַ ֵאׁשֶ
ְדֵרגֹות", ִהיא  אן, ַעל ַהּמַ ֶאֶרת ּכָ ר. "ֲאִני ִנׁשְ ַוּתֵ י לֹא ּתְ ם ִהיא ּוַמְבִהיָרה ּכִ ֵסרּוָבּה, ַמְתִמיָדה ּגַ ּבְ

ַמְצִהיָרה.

ָעה,  ָכל ׁשָ ְקֶוה ּבְ ֲעֵרי ַהּמִ ּה. ֲהֵרי לֹא ּתּוַכל ִלְפּתַֹח ֶאת ׁשַ ִנית ֵאיָנּה יֹוַדַעת ֶאת ַנְפׁשָ ּלָ ַהּבַ
דֹוָלה... ה ִמְצָוה ּכֹה ּגְ ָ ִני... ִלְמנַֹע ֵמִאּשׁ ד ׁשֵ יַע ְמֻאָחר. ּוִמּצַ ּגִ ּתַ ה ׁשֶ ָ ְלָכל ִאּשׁ

ְקֶוה,  ַהּמִ ֲעֵרי  ׁשַ מּול  ֶאל  ֶנֱעֶצֶרת  ֲהדּוָרה  ָרה  ְרּכָ ּכִ ים.  ּלִ ְלּגַ ּגַ ִקְרקּוׁש  קֹול  ַמע  ִנׁשְ ְלֶפַתע 
ֵנס ִלְטּבֹל. ִנית ְלִהּכָ ּלָ בּודֹות יֹוְצאֹות ִמּתֹוָכּה, ְמַבְקׁשֹות ִמן ַהּבַ ע ֲאִצילֹות ּכְ ַאְרּבַ
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פּוי,  ִליָמה ִעם ָהִאחּור ַהּצָ ִנית ְיכֹוָלה ְלָסֵרב. ִהיא ַמׁשְ ּלָ ְך, ֵאין ַהּבַ ל ּכָ ים ֲחׁשּובֹות ּכָ ֶאל מּול ָנׁשִ
יד.  ּגִ ַהּמַ ת  ֵאׁשֶ ם ֶאת  ּגַ ַמְכִניָסה  ִהיא  ָהֲאִצילֹות,  ע  ַאְרּבַ ַיַחד ִעם  ְקֶוה.  ַהּמִ ֲעֵרי  ׁשַ ּופֹוַתַחת ֶאת 
יֹוַדַעת.  ִהיא  ְמַהְנֶהֶנת.  יד  ּגִ ַהּמַ ת  ֵאׁשֶ ָלּה.  ִהיא אֹוֶמֶרת  ְמֻיֶחֶדת",  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ָלְך  "ָהְיָתה 

ִמיָנּה. א ְמֻיֶחֶדת ּבְ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ

ָרָתן, ַאְך  ְרּכָ ע ָהֲאִצילֹות עֹולֹות ַעל ּכִ ֳהָרה. ַאְרּבַ ל ִמְקֵוה ַהּטָ ָעָריו ׁשֶ ְ ים יֹוְצאֹות ִמּשׁ ׁשִ ֲחֵמׁש ַהּנָ
ת  ֵאׁשֶ ִית.  ַהּבַ ַעד  ְנִסיָעה  ְלִהְצָטֵרף.  ָלּה  יעֹות  ַמּצִ יד,  ּגִ ַהּמַ ת  ֵאׁשֶ ֶאל  ּפֹונֹות  ֵהן   – עּו  ִיּסְ ֶטֶרם  ּבְ
ַעת ַלְיָלה  ׁשְ ְמִהירּות ּוְבַקּלּות ּבִ ְיָתה ּבִ יַע ַהּבַ ְקְרָתה ָלּה ְלַהּגִ ּנִ נּות ׁשֶ ּמְ ֵמָחה ַעל ַהִהְזּדַ יד, ׂשְ ּגִ ַהּמַ
ּה ְלהֹודֹות  ְפָנה ֶאת רֹאׁשָ ּמַ יָתּה, ּוְכׁשֶ ֶפַתח ּבֵ ָרה ּבְ ְרּכָ ְך, ַנֲעֵנית. ִהיא יֹוֶרֶדת ִמן ַהּכִ ל ּכָ ְמֻאֶחֶרת ּכָ

ה. ָרה ֶנֶעְלָמה ְוֵאיֶנּנָ ְרּכָ ְך, ִהיא ִנְדֶהֶמת. ַהּכִ ל ּכָ ָעְזרּו ָלּה ּכָ ָלֲאִצילֹות ׁשֶ

דֹוׁש,  ֲעָלּה ַהּקָ ִעי ָלְך", אֹוֵמר ָלּה ּבַ ה. "ּדְ ֲעׂשֶ ֶרת ְלַבֲעָלּה ַעל ַהּמַ יָתּה, ְמַסּפֶ ִהיא ּפֹוָנה ֶאל ּבֵ
ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה. ֵהן ָראּו ֶאת  דֹוׁשֹות – ׂשָ הֹות ַהּקְ ְזִריְטׁש, "ָהיּו ֵאּלּו ָהִאּמָ יד ִמּמֶ ּגִ ַהּמַ

ַמן". ּזְ י ִלְטּבֹל ּבַ ְזּכִ ּתִ ֵדי ׁשֶ ְצָוה, ּוָבאּו ְלֶעְזָרֵתְך, ּכְ ַהט ִלְדַבר ַהּמִ ׁשּוֵתְך, ָראּו ֶאת ַהּלַ ִעּקְ

יק  ּדִ ְלָאְך, ַהּצַ י ַאְבָרָהם ַהּמַ יק ַרּבִ ּדִ ל ַהּצַ אֹורֹו ׁשֶ אֹות יּוַאר עֹוַלם ַהֲחִסידּות ּבְ ִנים ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ
ׁשּוָתּה  ְזכּות ִהְתַעּקְ יד ּבִ ּגִ ת ַהּמַ ְיָלה, ּבֹו ִנְפְקָדה ֵאׁשֶ אֹותֹו ַהּלַ ָמתֹו ָיְרָדה ֶאל ָהעֹוָלם ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

הֹות. ע ָהִאּמָ ְזכּות ַאְרּבַ ְצָוה. ּבִ ַלּמִ
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ל אֲֹהָביו ׁשֹוֵמר ה' ֶאת ּכָ

יָחה  ׂשִ ַעם ּבְ ֵאַלת ַרב. ַאְך ּפַ ׁשְ ָתה ּבִ ִהְרּבְ ׁשּוָבה, ׁשֶ ֲעַלת ּתְ ה ּבַ ָ ּדֹוד: ָהְיָתה ִאּשׁ ִנית ֵמַאׁשְ ָרה ַרּבָ ִסּפְ
ֶלת  ּדֶ ּתַ ַעם ִהיא ְמאֹד ִמׁשְ ל ּפַ ְבִכי: ַמּדּוַע ֶזה קֹוֶרה ָלּה? ּכָ ּה ּבִ ְפָכה ֶאת ִלּבָ ִנית ׁשָ ֶטֶלפֹוִנית ִעם ָהַרּבָ
ִדיקֹות ְוִהיא  ּבְ ָעָיה ּבַ ִמיד ֵיׁש ָלּה ּבְ ֶלת, ּתָ ּדֶ ּתַ ִהיא ְמֹאד ִמׁשְ ֲהָלָכה, ְוַלְמרֹות ׁשֶ ְצָוה ּכַ ִקּיּום ַהּמִ ּבְ

ֵהר. ֹאל ַרב, ְולֹא ַמְצִליָחה ְלִהּטַ ְצִריָכה ִלׁשְ

ָתה  ָעׂשְ ָיָדּה, ׁשֶ יָדה ְמאֹד, ַאְך ָטעּות ָהְיָתה ּבְ ה ִצְדָקִנית ּוַמְקּפִ ָ י ָהִאּשׁ ֵרר ּכִ יָחה ִהְתּבָ ֵדי ַהּשִׂ ּתֹוְך ּכְ
ָעְמָדה ַעל ָטעּוָתּה ּוָבְדָקה  ְך. ֵמָאז ׁשֶ ֵאין ַהֲהָלָכה מֹוָרה ּכָ ֶ ִקיָעה, ַמה ּשׁ ְ ִדיקֹות ְלַאַחר ַהּשׁ ֶאת ַהּבְ

ָעיֹות. ֵאלֹות ְוַהּבְ ְ ֲחתּו ַהּשׁ ַמן, ּפָ ּזְ ּבַ
)מתוך הספר "אוצר הטהרה"(

ִנית ַהְמֻיֶחֶדת. ּלָ נּו, ְוַהּבַ ָרֵחל ִאּמֵ

ָרה  ּפְ ּסִ ִסּפּור ׁשֶ ף ֶאְתֶכן ּבְ ּתֵ בּועֹות ֲאִני רֹוָצה ְלׁשַ ָ ים ְיָקרֹות. ִלְכבֹוד ַחג ַהּשׁ לֹום ָלֶכן ָנׁשִ ׁשָ
ב: ּיֹוְצאֹות ֵמַהּלֵ ׁשּוטֹות ׁשֶ ים ּפְ א ִמּלִ ּנּוי ִסְפרּוִתי ֶאּלָ ז ָהָאֶרץ, ְללֹא ׁשִ ְרּכַ ִלי מ. ִמּמֶ

ת  ׁשֶ ּזֹו ֲחָוָיה ְמאֹד ְמַרּגֶ ז ָהָאֶרץ, ֵמֵעֶבר ָלֶזה ׁשֶ ֶמְרּכַ ָנַתִים ֲאִני טֹוֶבֶלת ֵאֶצל ד. ּבְ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ "ּבְ
י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ אֹוִתי.  ה  ׁשָ ִרּגְ ִמיד  ּתָ אֹוִתי  יָלה  ַמְטּבִ ד.  ִנית  ּלָ ַהּבַ ׁשֶ ַהֲחָוָיה  ְטהֹוָרה,  יׁש  ְלַהְרּגִ

ב. " אֹות ֵמַהּלֵ ִמיד ּבָ ּה ּתָ ּלָ ָרכֹות ׁשֶ ַהּבְ ׁשֶ
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ְלמֹוֵעד  יִתי  ִחּכִ ִטְבִעית.  ָלה  ַהּפָ י  ָעַבְרּתִ ָצַלח.  לֹא  ַצֲעִרי  ּלְ ׁשֶ ְלֵהָריֹון  י  ִנְכַנְסּתִ  2017 ַנת  ׁשְ "ּבִ
ֱאמּוָנה  ּבֶ ק אֹוִתי  דֹול ְועֹוֵטף, ְלַחּזֵ ּגָ ה ִחּבּוק  ּנָ ל ִמּמֶ ִנית ד. ְלַקּבֵ ּלָ ַהּבַ ֵדי ִלְפּגֹׁש ֶאת  ּכְ ִביָלה  ַהּטְ
י  ְקּתִ ְוִהְתַחּזַ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִהְלכֹות  ַעל  ד.  ִנית  ּלָ ַהּבַ ִעם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ִעידּוד.  ה  ּנָ ִמּמֶ ל  ּוְלַקּבֵ
ִנית ד. ָאְמָרה  ּלָ ְוַהּבַ ָבִרים,  ּדְ ה  ּמָ ּכַ י ַעל ַעְצִמי  ַקְחּתִ ּלָ ׁשֶ ִנית ד.  ּלָ ַהּבַ י ֶאת  ְפּתִ ּתַ ׁשִ ֵכן  מֹו  ּכְ ֶזה.  ּבָ

ּוְסֻגּלֹות". ּכֹחֹות  ָלּה  ְוֵיׁש  ֵנר,  ָלּה  ְלַהְדִליק  ְוָצִריְך  נּו,  ִאּמֵ ָרֵחל  ִטיַרת  ּפְ יֹום  ֶזה  ַהּיֹום  ׁשֶ ִלי 

י ְלֵהָריֹון ׁשּוב....  ָרכֹות, ִחּיּוִכים ּוְתִפּלֹות ִנְכַנְסּתִ ים ַאֲחֵרי.... ִעם ֲהמֹון ִחּבּוִקים, ּבְ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ "ׁשְ
ל". ֲאִני ְצִריָכה ְלַקּבֵ ָנה ׁשֶ ּתָ ה ַלּמַ ה ּוְמַצּפָ בּוַע 34 ְמַחּכָ ׁשָ ַהּיֹום ֲאִני ּבְ

ל  ׁשֶ ם סּוג  ּגַ ִהיא  ִנית  ְלַבּלָ ֵעֶבר  ּמֵ ׁשֶ ד.  ְקִסיָמה  ַהּמַ ִנית  ּלָ ַלּבַ ְלהֹודֹות  רֹוָצה  ֲאִני  י  ִאיׁשִ אֶֹפן  ּבְ
ים  ׁשִ ל ַהּנָ ַח ֶאת ּכָ ּמֵ ה ְלׂשַ ְזּכֶ ִמיד ּתִ ּתָ ַואי ׁשֶ ר. ַהּלְ ַרק ֶאְפׁשָ ִמיד ָמַתי ׁשֶ ֶקת ּתָ ִסיכֹולֹוִגית, ְמַחּזֶ ּפְ

ּטֹוְבלֹות ֶאְצָלּה. " ׁשֶ

עֹוְסקֹות  י ַרּבֹות ׁשֶ ִנית ַאַחת ִמּנִ ּלָ ִנית ד. ִהיא ּבַ ּלָ ַהּבַ ֲאִני רֹוָצה עֹוד ְלהֹוִסיף הּוא ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ
ִאית, ְוַאֲהָבה ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת. ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִעּלָ ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּבִ

ֱעַלם ּנֶ ינֹוק ׁשֶ ַהּתִ

ֱעַלם. ּנֶ ינֹוק ׁשֶ ל ַהּתִ יַצד ִנּצַ ר ָלֶכן ּכֵ ַעם ֲאִני רֹוָצה ְלַסּפֵ ים ְיָקרֹות, ַהּפַ לֹום ָלֶכן ָנׁשִ ׁשָ
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ה  ָ ְדִריָכה ְלֵבית ִאּשׁ יָעה ַהּמַ ּוב ְקָראּון, ִהּגִ ׁשּ ּיִ ָעְרָכה ַמְדִריַכת ָטֳהָרה ּבַ ִית ׁשֶ ּקּוֵרי ַהּבַ ֶאָחד ִמּבִ ּבְ
ַאַחר  ּוַפַעם  ָתה  ִהְרּפְ לֹא  ְדִריָכה  ַהּמַ ֳהָרה.  ַהּטָ ִמְצַות  ַעל  מַֹע  ִלׁשְ ּוְמָסֶרֶבת  ִנית  ׁשָ ַעּקְ ֲאִמיָדה, 

ֹמר ָטֳהָרה, ּוְלַבּסֹוף ִהְצִליָחה. ְכְנָעה אֹוָתּה ִלׁשְ יָעה ֵאֶליָה, ְוׁשּוב ָוׁשּוב ׁשִ ַעם ִהּגִ ּפַ

ָעִמי". אֶֹפן ַחד ּפְ יֹון ּבְ ה ָאְמָרה: "טֹוב, ֵאֵלְך ְלִנּסָ ָ ָהִאּשׁ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּוְבִתְקָוה  ּפַ ְקֶוה ּבַ ּוב ְקָראּון הֹוֶלֶכת ַלּמִ ׁשּ ֶבֶרת ֵמַהּיִ ִביָלה. ַהּגְ יַע יֹום ַהּטְ ה ִהּגִ ְוִהּנֵ
ָלּה  ֶרת  ּוְמַסּפֶ ְדִריָכה  ַלּמַ ֶרת  ֶ ִביָלה ִהיא ִמְתַקׁשּ ַהּטְ ֳחַרת  ִמּמָ ַאְך  ַעם ָהַאֲחרֹוָנה.  ַהּפַ ְהֶיה  ּתִ ּזֹו  ׁשֶ
ר, ַאְך  יַבי - ֲאַוּתֵ ְחּבִ ל ּתַ ר ַעל ּכָ ידּו ִלי ְלַוּתֵ ְמִעי, ָקָרה ִלי ֵנס ָעצּום ַהּיֹום - ִאם ַיּגִ ׁשּות: "ׁשִ ִהְתַרּגְ ּבְ

ר". ְקֶוה, - ְלעֹוָלם לֹא ֲאַוּתֵ ּמִ ִביָלה ּבַ ר ַעל ַהּטְ ִאם יֹאְמרּו ִלי ְלַוּתֵ

ְפִליָאה. ְדִריָכה ּבִ ֲאָלה ַהּמַ "ָמה ָקָרה?" – ׁשָ

ן  ּבֶ ִני  ּבְ י  ּכִ י  ִהְבַחְנּתִ ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ ּכְ ִית,  ַהּבַ ֲעבֹודֹות  ּבַ י  ָעַסְקּתִ ִביָלה  ַהּטְ ָמֳחַרת  ּלְ ׁשֶ ּבֶֹקר  "ּבַ
ִית ְולֹא ָמָצאִתי אֹותֹו. ָהִייִתי  ָכל ַחְדֵרי ַהּבַ י ּבְ ּתִ ׂשְ ִית ְסגּוָרה, ִחּפַ ֶלת ַהּבַ ָנַתִים ֶנֱעַלם, ּדֶ ְ ַהּשׁ
י  ְטּתִ ָהְיָתה ְללֹא סֹוְרִגים, ְוִהּבַ ּלֹון, ׁשֶ ֶסת ַהּסַ ִניִתי ְלִמְרּפֶ ְמֹבֶהֶלת, ֶנְחֶרֶדת. ֵמֹרב ֵיאּוׁש ּפָ
לּול  תֹוְך  ּבְ ָעַמד  ט  ַהּקָ ִני  ּבְ עֹוְרַקי:  ּבְ ִמי  ּדָ ֶאת  יא  ִהְקּפִ ְלֵעיַני  ְגָלה  ּנִ ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ה.  ְלַמּטָ
ָרֲאָתה  ׁשֶ י ּכְ ְחּתַ ּתַ ּמִ ֵכָנה ׁשֶ ְ י. ַהּשׁ ְחּתַ ּתַ ּמִ ּקֹוָמה ׁשֶ ֶסת ּבַ ְרּפֶ ל ַהּמִ ֲעֶקה ׁשֶ ְתָלה ַעל ַהּמַ ּנִ ׁשֶ



ּ הית ְַ ַהֳט תה ָטֳהַרת  ַמ
ַהִּמְׁשָּפָחה

ָטֳהַרת  
ַהִּמְׁשָּפָחה

56·

"ַאּתְ  ׁשּות:  ִהְתַרּגְ ּבְ ָאְמָרה  ַהּלּול,  ִמן  ט  ַהּקָ ִני  ּבְ ֶאת  את  ְונֹוׂשֵ יָתּה,  ּבֵ ּתֹוְך  ֶאל  ֶרֶצת  ִמְתּפָ אֹוִתי 
ּום ָמה הּוא  זֹו. ֲאָבל ַהּיֹום ִמּשׁ צּוָרה ּכָ ֶסת ּבְ ְרּפֶ י ֶאת ַהּלּול ִמחּוץ ַלּמִ ְמּתִ יֹוַדַעת, ֵמעֹוָלם לֹא ׂשַ

ם". י אֹותֹו ׁשָ ְחּתִ ִהְפִריַע ִלי ְוִהּנַ

ֶמת ִמְצָוה זֹו, ּוַמְלָאִכים  ה ְמַקּיֶ ָ ָהִאּשׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְך"- ַמְלָאִכים טֹוִבים ִנְבָרִאים ּבְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ "ּכִ
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵאּלּו ׁשֹוְמִרים ָעֵלינּו ְוַעל ַהּמִ

ֳהָרה( ֶפר אֹוַצר ַהּטָ )ִמּתֹוְך ַהּסֵ

י... ְמֻאָחר ִמּדַ

ַאְך  נּות,  ּמְ ִהְזּדַ ָלנּו  ָלֵתת  ֵדי  ּכְ ם,  ְמֻסּיָ ב  ְלַמּצָ אֹוָתנּו  ֵמִביא  ִלְפָעִמים הקב"ה  ְיָקרֹות,  ים  ָנׁשִ
ָעִמים ַרּבֹות ָאנּו ְמַפְסְפסֹות אֹוָתּה. ּפְ

י  חּוׁשִ ֵאיָנּה ׁשֹוֶמֶרת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ָסְבָלה ִמּמִ ל ֲאִביִבית ׁשֶ ה ּתֵ ָ ּפּור ִלְפֵניֶכם: ִאּשׁ ַוֲהֵרי ַהּסִ
ִדיקֹות  ה ַהר ַהּצֹוִפים, ִלְבִדיקֹות. ְלַאַחר ִסְדַרת ּבְ ים. ָהְלָכה ְלֵבית חֹוִלים ֲהַדּסָ ּגּוף ָקׁשִ
י  ן ּכִ ר ְלַצּיֵ ַרְחָמּה. ְמֻיּתָ ה ּבְ ַמֲחָלה ַמְמֶאֶרת ָקׁשָ ִהיא ָלְקָתה ּבְ ּלּו ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ְיסֹוִדּיֹות ּגִ

ְך ָעֶליָה עֹוָלָמּה. ָחׁשַ

ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִנים  ָהַרּבָ ַאַחד  ַעל  ֲאִביִבית  ל  ַהּתֵ ֶבֶרת  ַהּגְ ְמָעה  ׁשָ ה  ְוִהּנֵ
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ָטֳהַרת  ְמִרי  ׁשְ ּתִ "ִאם  ָהַרב:  ָלּה  ָאַמר  ָלַרב!  ּוָפְנָתה  ַלִים  ִלירּוׁשָ ָנְסָעה  ְיׁשּועֹות.  ּפֹוֵעל  הּוא  ׁשֶ
ִעי". ׁשְ ּוָ ָחה ּתִ ּפָ ִמׁשְ

ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה,  ׁשֶ ַהּקָ ָבּה  ַמּצָ ּבְ ֶהְחִליָטה  זֹאת  ָכל  ּבְ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ׁשֹוֶמֶרת  ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ַלְמרֹות 
ע. ׁשַ ֵדי ְלִהּוָ ֶוה ְלַנּסֹות ּכְ ְבֵרי ָהַרב. ׁשָ ּדִ

ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ רּות, ָטֳהַרת  ׁשְ ּכַ ִתי.  ּדָ ים  ַחּיִ ְלַנֵהל אַֹרח  ְוֵהֵחּלּו  יָה,  ַחּיֶ ָתה ֶאת אַֹרח  ּנְ ׁשִ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ר, ְוִהיא ָחְזָרה  ּפֵ ּתַ ָבּה ִהׁשְ ֵאִבים ָחְלפּו, ַמּצָ יׁש טֹוב יֹוֵתר, ַהּכְ ה ְלַהְרּגִ ָ ת.... ְוָאז ִהְתִחיָלה ָהִאּשׁ ּבָ ׁשַ

ים ָרִגיל. ְלַמְסלּול ַחּיִ

ִדיקֹות  ּבְ ִסְדַרת  ָעְבָרה  ׁשּוב  ְלִבּקֶֹרת,  ה  ֲהַדּסָ חֹוִלים  ְלֵבית  ׁשּוב  ה  ָ ָהִאּשׁ יָעה  ִהּגִ ְלָיִמים 
ֲחָלה.  תֹולֹוִגי ַלּמַ ֲחָלה, לֹא ִנְמָצא ׁשּום ִמְמָצא ּפָ ל ֵזֶכר ַלּמַ ֶלא, לֹא ָהָיה ּכָ יָפה, ּוְרֵאה ֶזה ּפֶ ַמּקִ
ֵאיָנם טֹוִעים.  א ׁשֶ ֵדי ְלַוּדֵ ִדיקֹות, ָחְזרּו ּוָבְדקּו ׁשּוב, ּכְ עּו ְמֹאד ִמּתֹוְצאֹות ַהּבְ ֻהְפּתְ ָהרֹוְפִאים ׁשֶ
ְרֶאה ָהְיָתה ָטעּות  ַהּנִ ָכל  ּכְ י  ּכִ ְוָלֵכן ָקְבעּו  ֲחָלה.  ְבִדיקֹות ֵאּלּו לֹא ָהָיה ֵזֶכר ַלּמַ ּבִ ם  ּגַ ַאְך 
ַאֶחֶרת.  חֹוָלה  ל  ׁשֶ ְבִדיקֹות  ּבִ ְרֶאה  ּנִ ּכַ פּו  ִהְתַחּלְ ּה  ּלָ ׁשֶ ִדיקֹות  ַהּבְ ָהִראׁשֹוָנה.  ַאְבָחָנה  ּבָ
ַהּקֹוֵדם  יָה  ַחּיֶ ְלאַֹרח  ָחְזָרה  ְלַאט  ּוְלַאט  ֵמָחה,  ּוׂשְ ֶרת  ֶ ְמֻאּשׁ יָתּה  ּבֵ ֶאל  ה  ָ ָהִאּשׁ ָחְזָרה 
י ַהּכֹל ָהָיה ָטעּות - ְוַעל  ְבֵרי ָהרֹוְפִאים ּכִ י ּדִ ֵרר ַעל ּפִ ְתּבָ ּנִ ת, - ֵמַאַחר ׁשֶ ה ֶאת ַהּדָ ְוָנְטׁשָ

מַֹע ָלַרב. ן ֵאין צֶֹרְך ִלׁשְ ּכֵ
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לֹא  ֵאת.  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ אֹוָתּה  ְקדּו  ּפָ ים  ָקׁשִ ּגּוף  י  ִמחּוׁשֵ ר,  ְרּדֵ ְלִהּדַ ׁשּוב  ָבּה  ַמּצָ ֵהֵחל  ַמן  ַהּזְ ִעם 
ֵצל  ָהָיה  לֹא  ַעם  ַהּפַ ַאְך  ִלְבִדיקֹות.  ה  ֲהַדּסָ חֹוִלים  ְלֵבית  ַלֲחזֹר  א  ֶאּלָ ֵרָרה  ּבְ ָלּה  נֹוְתָרה 
ְוָכֵעת  ֲחִריפּות,  ּבַ ָתה  ֻאּמְ ָהִראׁשֹוָנה  יַאְגנֹוָזה  ַהּדִ ֵברּור,  ּבְ ּלּו  ִנְתּגַ ֲחָלה  ַהּמַ ֵני  ַסּמָ ָסֵפק,  ל  ׁשֶ
חֹוָלה.  ִהיא  ׁשֶ ָסֵפק  ל  ּכָ נֹוַתר  ְולֹא  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ַאְבָחָנה  ּבָ ָהְיָתה  עּות  ַהּטָ י  ּכִ ִבים  חֹוׁשְ ָהרֹוְפִאים 
ֶאת  ה  ְטׁשָ ּנָ ׁשֶ ַעל  ַצַער  יָעה  ְוִהּבִ יק,  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ֶאל  ׁשּוב  ּוָפְנָתה  ה  ָ ָהִאּשׁ ָקָמה  ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ
ָהַרב  ֶנֱאַנח  ָהַרב.  אֹוָתּה  ה  ַצּוֶ ּיְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  יד  ְקּפִ ּתַ ִהיא  ַעם  ַהּפַ ׁשֶ ְוִהְבִטיָחה  ְצֹות,  ַהּמִ

י... " ִמּדַ ְוָאַמר: "ְמֻאָחר  ָתּה,  ְלֻעּמָ

ָרָכה ְלָבִנים ֳהָרה ּבְ ַהּטָ

אי שליט"א: ר ָהַרב ַזּכַ ְמַסּפֵ

ָזכּו  לֹא  ּוֵאיֶהם  ִנׂשּ נֹות  ׁשְ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׂשְ ְך  ּוְבֶמׁשֶ ַבע,  ׁשֶ ְבֵאר  ּבִ רּו  ּגָ ׁשֶ ִחּלֹוִני  זּוג  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
ָבר. יגּו ּדָ ִ רֹוְפִאים ּוָבְרפּואֹות ְולֹא ִהׂשּ ְרׁשּו ּבָ ִליָלִדים. ּדָ

ּלֹא ִיְזּכּו ִליָלִדים יֹוֵתר... ם, ׁשֶ ִלּבָ אּוׁש ְמַכְרֵסם ּבְ ֵהֵחל ַהּיֵ

ֲעָקרֹות ַרּבֹות ִנְפְקדּו  י ַזַצ"ל ׁשֶ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרּדְ ל ַרּבִ ְמעּו אֹודֹות ַהְמֻקּבָ ְלַאַחר ְזַמן ַרב ׁשָ
ָלם ֵאֶצל ָהַרב. ִפּלֹוָתיו, ְוֶהְחִליטּו ְלַנּסֹות ֶאת ַמּזָ ְזכּות ּתְ ּבִ
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ֵהִבינּו  ֵהם  ּוִמְצֹות.  ִמּתֹוָרה  ְרחֹוִקים  ָהיּו  ׁשֶ ַלְמרֹות  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ֶאת  יׁשּו  ִהְרּגִ ָהַרב  ֶאל  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ
הּו ַאֵחר. ֶ יעּו ְלַמּשׁ ַעם ֵהם ִהּגִ ַהּפַ ׁשֶ

ן ָזָכר, ַאְך ֹזאת  קּו ּבֵ ַחּבְ ים ּתְ ָרה ֳחָדׁשִ עֹוד ֲעׂשָ ֵעיַנִים חֹוְדרֹות, ְוָאַמר ָלֶהם: "ּבְ ַחן אֹוָתם ּבְ ָהַרב ּבָ
ָחה". ּפָ ׁשְ ְמרּו ָטֳהַרת ַהּמִ ׁשְ ּתִ ְתַנאי ׁשֶ ּבִ

ד. ל ַעל ַעְצָמם ִמּיָ ְמחּו ַההֹוִרים ְוֶהְחִליטּו ְלַקּבֵ ׂשָ

ִנית ֻמְסֶמֶכת,  ְנָתה ֶאל ַרּבָ ה ּפָ ָ דֹו, ְוָהִאּשׁ ַלּמְ ּיְ יר ׁשֶ ִהּכִ ַעל ֶאל ַאְבֵרְך ׁשֶ ָנה ַהּבַ ָחְזרּו ְלֵביָתם ּפָ ׁשֶ ּכְ
ֲהִליְך. ּתַ ְוֶהְחִליטּו ּבַ

ֶמת... ת ָהַרב ִמְתַקּיֶ ְרּכַ ֳהָרה, ָראּו ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ֵאיְך ּבִ ִמיַרת ַהּטָ ׁשְ מּו ּבִ ִהְתַקּדְ ֹכל ׁשֶ ּכְ

ַלִים ַלֲעׂשֹות ֶאת  ַבע ִלירּוׁשָ ֵאר ׁשֶ ֶטן ְוָעלּו ִמּבְ ִרי ּבֶ ים, ָזכּו ַלֲחבֹק ּפְ ָרה ֳחָדׁשִ ֲעבֹור ֲעׂשָ ְוָאֵכן ּכַ
ִרית ֶאְצלֹו. ַהּבְ

ְרָקה ִהְתּפָ ה ׁשֶ ְפִרּיָ ַהּסִ

ל  ּכָ ַעל  ת  ּופֹוֶרׂשֶ ָרה  ַמׁשְ ַהּטֹוֶבֶלת  ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ָרָכה  ְוַהּבְ ה  ַהֲהַגּנָ ֶאת  ּוְלָתֵאר  ֵער  ְלׁשַ ֵאין 
ֶאְתֶכם  ף  ּתֵ ְנׁשַ ַעם  ְוַהּפַ ָהָאֶרץ,  ַרֲחֵבי  ל  ִמּכָ ֵאַלי  יִעים  ַמּגִ ים  ַרּבִ ִסּפּוִרים  ּה.  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ

ִסּפּור ַמְפִעים. ּבְ
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ָרה  ְקָוה ִסּפְ ֶפַתח ּתִ ָתה ּבְ ָעׂשְ ֶאָחד ִמיֵמי ָהִעּיּון ׁשֶ י ּבְ לֹום, ּכִ ָ ְרג ָעֶליָה ַהּשׁ ִריְנּבֶ ִנית ּגְ ָרה ָהַרּבָ ִסּפְ
ה  ְקׁשָ ּבִ ְטִביָלָתּה,  ֵליל  ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ּבֶֹקר  ּבַ י  ּכִ ים,  ַרּבִ ְכנּוִעים  ׁשִ ְלַאַחר  ִלְטּבֹל  יָמה  ִהְסּכִ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ
ְרָקה ּכֹוָנִנית  ינֹוק ְלָיֶדיָה, ִהְתּפָ יַע ַהּתִ ִהּגִ ֶרַגע ׁשֶ ינֹוק ִמן ַהּלּול. ּבָ ִביאּו ָלּה ֶאת ַהּתִ ּיָ נֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּבְ

ר ְלתֹוְך ַהּלּול. ָבה ֵמַעל ַהּלּול, ַהְיׁשֵ ֵבָדה ְמֹאד ְוִנּצְ ָהְיָתה ּכְ ָפִרים, ׁשֶ ַהּסְ

לּוי ְוֶהָעצּום. ס ַהּגָ ֵעיֶניָה ֶאת ַהּנֵ ה ְוַגם ָרֲאָתה ּבְ ה ֶאת ַהֲהַגּנָ יׁשָ ה ִהְרּגִ ָ אֹוָתּה ִאּשׁ

ֳהָרה(  )ֵסֶפר אֹוַצר ַהּטָ

ָלִמים ֲחִריַקת ַהּבְ

ה  ל ַהּגּוף ְמֻכּסֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ַהּגּוף, ּכְ ה ַעל ּכָ ִהיא ְמִגּנָ י ׁשֶ ִביָלה, לֹא ּדַ ִמְצַות ָטֳהָרה ַעל ְיֵדי ַהּטְ
ָחה. ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ם ַעל ּכָ ה ּגַ הֹוִרים, ִהיא ְמִגּנָ ִים ַהּטְ ּמַ ּבַ

ה  ּמָ ָכל ָמקֹום. ּכַ ֳהָרה ּבְ הֹוְלכֹות ּוְמִפיצֹות ֶאת רּוַח ַהּטָ ִנּיֹות ׁשֶ ה ְזֻכּיֹות ֵיׁש ְלאֹוָתן ָהַרּבָ ּמָ ּכַ
ן. ְחּתָ ּפַ ל ִמׁשְ ה ֵהן זֹוכֹות ְלָהִביא ֲעֵליֶהן ְוַעל ּכָ ִמיָרה ַוֲהַגּנָ ׁשְ

ְהיֹוָתּה  ָחה, ּבִ ּפָ ׁשְ ִעְנְיֵני ָטֳהַרת ַהּמִ ָחְזָרה ֵמַהְרָצָאה ּבְ ׁשֶ ַעם ּכְ ידֹות: ּפַ ִנית ַלּפִ ֶרת ָהַרּבָ ְמַסּפֶ
ם  ּגַ א  ֶאּלָ ָעָליו  ַרק  ה לֹא  ְמִגּנָ ִהיא  ִמְצָוה,  ּבְ ק  ִמְתַעּסֵ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ ָקְרָאה  ֶרֶכב,  ּבָ
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ִהיא ְמִריָמה ֶאת ֵעיֶניָה  ָלִמים, ּוְכׁשֶ ֲחִריַקת ּבְ כֹוִנית ּבַ ֲעָלּה עֹוֵצר ֶאת ַהּמְ ַעל ֶצֱאָצָאיו. ְלֶפַתע ּבַ
ָנּה. ר ּבְ הּוא לֹא ַאֵחר ֵמֲאׁשֶ ָעָתּה ׁשֶ ּצֹול, ָרֲאָתה ְלַהְפּתָ ִלְראֹות ִמי ַהּנִ

ה ה' עֹוֵזר. ּמָ ַמִים. - ּכַ ָ דֹוָלה ִמן ַהּשׁ זֹו ֶהָאָרה ּגְ
ֳהָרה(  )ֵסֶפר אֹוַצר ַהּטָ

ה ַעל ּפֶ ּבְ ת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַמְלּכַ

ה  ָ ָאְמָרם: 'ִאּשׁ ה, הּוא ָעצּום ָוָרב, ֲחַז"ל ָקְבעּו זֹאת ּבְ ָ ל ָהִאּשׁ ְלִסּיּום ּבֹואּו ִנְלַמד ַיַחד ַעל ּכָֹחּה ׁשֶ
ַעל  ּבְ ת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה הֹוֶרֶסת' )סנהדרין דף קי עמוד א(. ִלְפֵניֶכן ִסּפּור ַמְדִהים ַעל ַמְלּכַ ָ ּבֹוָנה ְוִאּשׁ

י ֲעִקיָבא.... ת ַרּבִ ה ָרֵחל ֵאׁשֶ ּפֶ

ּתֹו ָרֵחל י ֲעִקיָבא ְוִאׁשְ ַרּבִ

ן יֹוֵסף ָקְראּו לֹו. ֲעִקיָבא  ִרים, ֲעִקיָבא ּבֶ ׁשּוט, ַעם-ָהָאֶרץ ּוֶבן ּגֵ רֹוֵעה ֹצאן ּפָ ה ָהָיה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ִמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַלִים,  ְירּוׁשָ יֵרי  ֵמֲעׁשִ ָהָיה ֶאָחד  ׁשֶ בּוַע,  ׂשָ א  ְלּבָ ּכַ ל  ׁשֶ ָהָיה רֹוֶעה ֶאת צֹאנֹו 
בּוַע ָהָיה  א ׂשָ ְלּבָ ל ּכַ י ׁשֶ מֹו ָהֲאִמּתִ ֵבַע. ׁשְ ֶלב, ָהָיה יֹוֵצא ׂשָ ּכֶ ָהָיה ִנְכָנס ְלֵביתֹו ָרֵעב ּכַ ׁשֶ
ָלרֹב,  ּוָבָקר  צֹאן  ְוֶעְדֵרי  ִנְרָחִבים  ָטִחים  ׁשְ בּוַע;  ׂשָ א  ְלּבָ ּכַ ָהָיה  ַרב  ָממֹון  ַעל  ּבַ ַע.  ְיהֹוֻשׁ

ַאְרמֹונֹות. ּוֵביתֹו ָהָיה ַהְמפָֹאר ּבָ
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יָעה  ִהּגִ יִרים ׁשֶ ת ֲעׁשִ ה ּוַבֲעַלת ִמּדֹות טֹובֹות, ּבַ ָהְיָתה ְמֻעּלָ ת ְיִחיָדה ׁשֶ בּוַע ָהְיָתה ּבַ א ׂשָ ְלַכְלּבָ
ְלִמיד ָחָכם  ל ּתַ ל ָאִביָה, ָיְכָלה ָרֵחל ְלַקּבֵ ֲעָמד ׁשֶ ְלִפְרָקּה ְוָהָיה ָצִריְך ִלְמצֹא ָלּה ָחָתן. ִעם ַהּמַ
ל ָאִביָה. ִהיא ָרֲאָתה ּבֹו ִמּדֹות  יָפה ֶאת ֲעִקיָבא, רֹוֵעה ַהּצֹאן ׁשֶ ם ִהיא ֶהְעּדִ ּלָ ין ּכֻ דֹול, ַאְך ִמּבֵ ּגָ
ּוִבְצִניעּות,  ֶאֶרץ  ֶדֶרְך  ּבְ ִמיד  ּתָ ִהְתַנֵהג  הּוא  ַעם-ָהָאֶרץ,  ְוהּוא  רֹוֶעה  הּוא  ׁשֶ ַלְמרֹות  טֹובֹות. 
ִמּדֹות  ַעל  ּבַ ֶזה  ָאָדם  ׁשֶ ָרֲאָתה  ָחְכָמָתּה,  רֹב  ּבְ ָרֵחל,  ָאִביָה.  ֵבית  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ָאר ָהרֹוִעים  ׁשְ ת  ְלֻעּמַ
א ְלָך,  ׂשֵ ֲאָלה: "ִאם ֶאּנָ ּתֹוָרה. ָהְלָכה ֵאָליו ְוׁשָ ְך, ְוִאם ִיְלַמד ּתֹוָרה ֲאַזי ִיְהֶיה ָעצּום ּבַ ל ּכָ טֹובֹות ּכָ

נּו. ִחּיּוב, ְוֵהם ָאֵכן ִהְתַחּתְ ים ִלְלֹמד ּתֹוָרה?" ֲעִקיָבא ָעָנה ּבְ ְסּכִ ַהִאם ּתַ

ַעם-ָהָאֶרץ  ָחָתן  ִעם  ָנה  ִהְתַחּתְ ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ַעל  ְמאֹד  ַעס  ּכָ בּוַע,  ׂשָ א  ְלּבָ ּכַ ָאִביָה,  זֹאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ן  ּכֵ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ׁשֶ ֲאִפּלּו ְקרֹוא ּוְכתֹוב ֵאינֹו יֹוֵדַע, ֲהָלָכה ֵאינֹו יֹוֵדַע, ְוַאף ָהָיה ׂשֹוֵנא ּתַ ׁשֶ
ֶלב?  ּכֶ ְולֹא  ַמּדּוַע ֲחמֹור  ֲחמֹור".  ּכַ ֶכּנּו  ְ ְוֶאׁשּ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ִלי  נּו  "ּתְ נֹוֵהג לֹוַמר  ָהָיה  ֲעִקיָבא 
ָכְך  ֶרת ֶאת ָהֲעָצמֹות. ּבְ ּבֶ יַכת ֲחמֹור ְמׁשַ ֶלב; ְנׁשִ יַכת ּכֶ ׁשִ ה ִמּנְ יַכת ֲחמֹור ָקׁשָ ׁשִ ּנְ ּום ׁשֶ – ִמּשׁ

ֲעסֹו  ּכַ ַעת  ׁשְ ּבִ ָנַדר  בּוַע  ׂשָ א  ְלּבָ ּכַ ן,  ּכֵ ְוַעל  ֲחָכִמים.  ְלַתְלִמיֵדי  ְנָאתֹו  ׂשִ ֲעִקיָבא ֶאת  יַע  ִהּבִ
דֹול, לֹא נֹוֵתן ְלִבּתֹו ַהְיִחיָדה ַאף  יר ַהּגָ בּוַע, ֶהָעׁשִ א ׂשָ ְלּבָ ל ְנָכָסיו. ּכַ ּתֹו ִמּכָ יר ֶאת ּבִ ּדִ ּיַ ׁשֶ
א  ְלּבָ ֲארּו ְלַעְצְמֶכן ֵאיְך ּכַ ׁשּוט. ּתָ ָאה ַלֲעִקיָבא, רֹוֵעה ַהּצֹאן ַהּפָ ְ י ִנׂשּ רּוָטה ַאַחת, ּכִ לֹא ּפְ

ְוהּוא  ּוְרֵעָבה  ה  ֲעִנּיָ ַהְיִחיָדה  ּתֹו  ּבִ ְוִאּלּו  ַלִים,  ְירּוׁשָ י  ֲעִנּיֵ ל  ּכָ ֶאת  ַמֲאִכיל  יר  ֶהָעׁשִ בּוַע  ׂשָ
ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲאִכיָלּה.



ָהׁ ֳַ ט ּר ָי ְתִצמ ּמ תט ַַ ּטִקְהּ ַיְ ֳת ָטֳהַרת  
ַהִּמְׁשָּפָחה

ָטֳהַרת  
ַהִּמְׁשָּפָחה

63 ·

רּוְך הּוא ְלעֹוְדָדם,  דֹוׁש ּבָ ָבם ָהָיה ָעגּום. ָרָצה ַהּקָ ֶבן, ּוַמּצָ נּו ַעל ּתֶ ן ְוָיׁשְ ַמְתּבֵ רּו ּבְ ֲעִקיָבא ְוָרֵחל ּגָ
ּתֹו ָיְלָדה, ְוֵאין לֹו ֲאִפּלּו ַקׁש  ִאׁשְ ָאַמר ָלֶהם ׁשֶ ְדמּות ָעִני ׁשֶ ִביא ּבִ הּו ַהּנָ ַלח ֲאֵליֶהם ֶאת ֵאִלּיָ ְוׁשָ
ים  ָנם ֲאָנׁשִ ֵבנּו טֹוב! ֶיׁשְ יב ֶאת ָהַרְך ַהּנֹוָלד. ָאַמר ֲעִקיָבא ְלָרֵחל: "ַאּתְ רֹוָאה?! ַמּצָ ּכִ ֵדי ְלַהׁשְ ּכְ

ֵבנּו". ּצָ רּוַע ִמּמַ ָבם יֹוֵתר ּגָ ּצָ ּמַ ׁשֶ

ִית ְמפָֹאר  ָנה ָלֶהם ּבַ רּוְך הּוא ָרָצה ַלֲעזֹר ָלֶהם, ַמּדּוַע לֹא ּבָ דֹוׁש ּבָ ָיה: ִאם ַהּקָ ְוָכאן עֹוָלה ֻקׁשְ
ֵני  ּבְ ל  ּכָ רֹאׁש  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָהָיה  לֹא  ְמפָֹאר,  ִית  ּבַ ָלֶהם  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ ִהיא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ּבֹו?  גּורּו  ּיָ ׁשֶ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלִתְפֶאֶרת. צּוָקה ְוָהֲעִנּיּות, צֹוְמִחים ּתַ ְוָקא ִמּתֹוְך ַהּמְ ַהּגֹוָלה. ּדַ

ֲהֵרי ָהְיָתה  ַצֲעָרּה, ׁשֶ ָרָאה ּבְ ל ָרֵחל, ּוְכׁשֶ ָעָרּה ׁשֶ ֶבן ִמּתֹוְך ׂשְ ט ֶאת ַהּתֶ ּבֶֹקר ָהָיה ֲעִקיָבא ְמַלּקֵ ּבַ
ֶסף,  ּכֶ ִלי  ִיְהֶיה  "ִאם  ְוָאַמר:  ָלּה  ִהְבִטיַח  ה,  ַהּזֶ ב  ּצָ ַהּמַ ְלָכל  ְרִגיָלה  ָהְיָתה  ְולֹא  יִרים  ֲעׁשִ ת  ּבַ

ַלִים". ּבֹו ֲחקּוָקה ְירּוׁשָ ל ָזָהב, ׁשֶ ַלִים ׁשֶ יט ָיָקר – ְירּוׁשָ ְכׁשִ ֶאְקֶנה ָלְך ּתַ

ָצִריְך  ֲעִקיָבא  ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד  ָלֶלֶכת   – ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  ם  ְמַקּיֵ לֹא  ַוֲעִקיָבא  ְזַמן,  ָעַבר 
עֹוד  ּבְ רֹום,  ּדָ ּבַ ִית  ּבַ ַעל  ּבַ ֵאֶצל  ִכיר  ׂשָ ּכְ ַלֲעבֹד  ָהַלְך  ְוָלֵכן  יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ְלַפְרֵנס  ָהָיה 
ֵאֶצל  ּוִבְמִסירּות  ֶנֱאָמנּות  ּבְ ֲעִקיָבא  ָעַבד  ִנים  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ָהֶעְליֹון.  ִליל  ּגָ ּבַ ר  ּגָ ַעְצמֹו  הּוא 
ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ ַלֲאדֹונֹו  א  ּבָ ְלֵביתֹו.  ַלֲחזֹר  ֲעִקיָבא  ָרָצה  ִנים  ָ ַהּשׁ לֹׁש  ׁשְ תֹם  ּבְ ִית.  ַהּבַ ַעל  ּבַ
יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ֶזה  ָהָיה  יתֹו.  ּבֵ ִלְבֵני  ָלׁשּוב  הּוא  רֹוֶצה  י  ּכִ לֹו,  יַע  ּגִ ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  ם  ּלֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ
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ּוַבַעל  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ּוָפׁשּוט,  ר  ׁשֵ ּכָ ְיהּוִדי  א  ֶאּלָ ָחָכם,  ְלִמיד  ּתַ ֵאינֹו  ֲעַדִין  ֲעִקיָבא  ּפּוִרים.  ַהּכִ
ִמּדֹות טֹובֹות.

י ּוָבַני". "ֵאין  ּתִ ָנה ֲעִקיָבא ְלַמֲעִבידֹו, "ְרצֹוִני ָלׁשּוב ִעּמֹו ְלֵביִתי ּוְלַפְרֵנס ֶאת ִאׁשְ ָכר", ּפָ ן ִלי ׂשָ "ּתֵ
רֹות ֵאין ִלי",  ם ּפֵ ׁש ֲעִקיָבא. "ּגַ ּקֵ רֹות", ּבִ ן ִלי ּפֵ ֶסף, ּתֵ יב ָהָאדֹון. "ִאם ֵאין ְלָך ּכֶ ִלי ָמעֹות", ֵהׁשִ
יר  ַבַעל ַקְרָקעֹות ּוְכָעׁשִ ּכְ ָהָיה ָידּוַע  ׁש ֲעִקיָבא ֵמֲאדֹונֹו ׁשֶ ּקֵ ּבִ ן ִלי ַקְרַקע",  יב ַמֲעִבידֹו. "ּתֵ ֵהׁשִ
ָיַדִים  ּבְ יַע  ְוַיּגִ יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ּלֹא ָרָאה ֶאת  ׁשֶ ִנים  ׁשָ  3 יּוַכל ֲעִקיָבא ַלֲחֹזר ְלֵביתֹו ְלַאַחר  דֹול. ֵאיְך  ּגָ
ה ֶאת  ְוִנּסָ ׁש ַהּפֹוֵעל  ּקֵ ּבִ ן ִלי",  ּתֵ ֵהמֹות  ּבְ ֲעִביד. "ָאז  ַהּמַ ֵריקֹות?! "ֵאין ִלי ַקְרַקע", ָעָנהּו ׁשּוב 
ן  ׁש: "ּתֵ יְך ְלַבּקֵ ׁשּוָבה ַעל ַעְצָמּה ׁשּוב ָוׁשּוב. ֲעִקיָבא לֹא ָחַדל, ְוִהְמׁשִ לֹו. "ֵאין ִלי", ָחְזָרה ַהּתְ ַמּזָ

ִרים ּוְכָסתֹות ָלֵתת ְלָך". ִליָלה: "ֵאין ִלי ּכָ ׁשְ ִרים ּוְכָסתֹות". ְוׁשּוב ַנֲעָנה ּבִ ִלי ּכָ

ִנים ָהָיה ֶנֱאָמן ּוָמסּור,  לֹׁש ׁשָ ם. ׁשָ ִנים ָעַבד ְלִחּנָ לֹׁש ׁשָ ה; ׁשָ ְפֵני ֻעְבּדָ ה ֲעִקיָבא עֹוֵמד ּבִ ְוִהּנֵ
דֹות,  ים ַהּשָׂ ית ֲאדֹונֹו, ּוְלֶנֶגד ֵעיָניו ִנְפָרׂשִ ם ֲעָבדֹו. הּוא יֹוֵצא ִמּבֵ חֶֹסר ּכֹל. ְלִחּנָ ה ֵיֵצא ּבְ ְוַעּתָ

ֵתת  ל ֶזה ֵאין לֹו ָלָאדֹון ַמה ּלָ ָאחּו, ּוִמּכָ רֹות ָהרֹועֹות ּבָ ל טּוב, ַהּפֵ ִרי ָהֲעמּוִסים ּכָ ֲעֵצי ַהּפְ
ה  ָעׂשָ לֹא  ֲעִקיָבא  ַאְך  ַאֵחר?!  ָאָדם  נֹוֵהג  ָהָיה  יַצד  ּכֵ ְמקֹוֵמם!  ֶזה  ֲהֵרי  ַלֲעִקיָבא?!  לֹו, 

חֶֹסר ּכֹל. יתֹו, ּבְ ִליל ִלְבֵני ּבֵ ַתק, ָאַסף ֶאת ֲחָפָציו ְוָחַזר ַלּגָ ָבר. הּוא ׁשָ ּדָ

ה  לֹׁשָ ׁשְ ִעם  ֲאדֹונֹו,  יַע  ַמּגִ ֲעִקיָבא  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ּוְלֵעֶבר  ֻסּכֹות,  ָעַבר  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ָעַבר 
 – י  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ֶקה,  ַמׁשְ ִמיֵני   – ִני  ֵ ַהּשׁ ַמֲאָכל,  ִמיֵני   – ָהֶאָחד  ל טּוב;  ּכָ ִאים  נֹוׂשְ ֲחמֹוִרים 
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ִנים ָיפֹות, ֵאינֹו נֹוֵטר  ֵסֶבר ּפָ לֹו ּבְ ל ֲעִקיָבא. ֲעִקיָבא ְמַקּבְ יַע ָהָאדֹון ְלֵביתֹו ׁשֶ ִמיֵני ְמָגִדים. ַמּגִ
ָעה  ׁשָ ָאלֹו: ּבְ ִית ֶאל ֲעִקיָבא ּוׁשְ ַעל ַהּבַ ָנה ּבַ ֶקה. ּפָ ַמֲאָכל ּוְבַמׁשְ דֹו ּבְ חֹו ֵריק, ּוְמַכּבְ ּלְ ִ ּשׁ לֹו ַעל ׁשֶ
ִני? ֶמה  ְדּתַ ה ֲחׁשַ ּמֶ ֵאין ִלי, ּבַ י ְלָך ׁשֶ ָרִציָת ָלֶלֶכת ְלֵביְתָך ְוָאַמְרּתִ ׁשֶ ָכְרָך ּכְ י ֶאת ׂשְ ּנִ ּתָ ִמּמֶ ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ
ַקְעּתָ  ְוִהׁשְ ֻמְצָלח  ִמְסָחר  ְלָך  ן  ּמֵ ִנְזּדַ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ  " ֲעִקיָבא:  לֹו  ָעָנה  ָעַלי?"  ְבּתָ  ָחׁשַ
י  ּנִ ִמּמֶ ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ָעה  "ּוְבׁשָ ָהָאדֹון:  ַאל  ׁשָ ִלי".  ם  ּלֵ ְלׁשַ ֶסף  ּכֶ ְלָך  ֵאין  ְוָכֵעת  ּבֹו,  ָך  ְסּפְ ּכַ ל  ּכָ ֶאת 
רֹות ְוֵאיְנָך  ּכָ אּוַלי ֵהן ֻמׂשְ י ׁשֶ ְבּתִ ְבּתָ ָעַלי?" ָעָנה ֲעִקיָבא: "ָחׁשַ י ְלָך, ֶמה ָחׁשַ ֵהמֹות ְולֹא ָנַתּתִ ּבְ
ּתָ ַקְרַקע  ׁשְ ּקַ ּבִ ָעה ׁשֶ ִכירּות". מֹוִסיף ָהָאדֹון ְוׁשֹוֵאל: "ּוְבׁשָ ֲעֹבר ְזַמן ַהּשְׂ ּיַ ן ִלי ַעד ׁשֶ ָיכֹול ְלִתּתָ
ְיֵדי  ַעל  ֶרת  ֻמְחּכֶ ְרַקע  ַהּקַ ׁשֶ י  ְבּתִ "ָחׁשַ ֲעִקיָבא:  ָעָנה  ָעַלי?"  ְבּתָ  ָחׁשַ ֶמה  ִלי,  ֵאין  ׁשֶ ְלָך  י  ְוָאַמְרּתִ
ַאל.  ְוׁשָ יְך ָהָאדֹון  ִהְמׁשִ ָעַלי?"  ְבּתָ  ָחׁשַ רֹות, ֶמה  ַהּפֵ י  "ּוְלַגּבֵ ִלי".  ּה  ְלִתּתָ ָיכֹול  ְוֵאיְנָך  ֲאֵחִרים 
ִרים  ֵאין ִלי ּכָ י ׁשֶ ָאַמְרּתִ ִרים, ְוֵהם ֲאסּוִרים". "ּוְכׁשֶ ָ רֹות ֶטֶבל; ֲעַדִין לֹא ְמֻעׂשּ ַהּפֵ י ׁשֶ ְבּתִ "ָחׁשַ
ם  ְלׁשֵ ְנָכֶסיָך  ל  ּכָ ֶאת  ּתָ  ׁשְ ִהְקּדַ ׁשֶ י  ְבּתִ "ָחׁשַ ָהָאדֹון.  ַאל  ׁשָ ָעַלי?!"  ְבּתָ  ָחׁשַ ֶמה  ּוְכָסתֹות, 
ּלֹו'",  ֵאיָנם ׁשֶ ְבִחיַנת 'ׁשֶ י ֵהם ּבִ ַמִים, ּכִ ָ ים ַלּשׁ ׁשִ ְקּדָ ּמֻ ָבִרים ׁשֶ ַמִים, ְוָלֵכן ֵאיְנָך ָיכֹול ָלֵתת ּדְ ׁשָ

ָעָנה ֲעִקיָבא.

ִית  ַעל ַהּבַ ל ּבַ ׁשּובֹות ׁשֶ ַהּתְ ם ִאם ִנְרֶאה ָהָיה ׁשֶ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות. ּגַ ן ּכָ ְך ָהָיה ֲעִקיָבא, ּדָ ּכָ
ב ָעָליו  ן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, לֹא ָחׁשַ ָכל ֹזאת ֲעִקיָבא ּדָ ֵאיָנן ֶהְגיֹוִנּיֹות, ּבְ קֹות אֹו ׁשֶ ִמְתַחּמְ

יק אֹותֹו. ה ְלַהְצּדִ ְכָלל ְוַאף ִנּסָ ָרע ּבִ
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ִני  ּבְ יָון ׁשֶ ָכַסי ּכֵ ַאף ֶאָחד לֹא ֵיָהֶנה ִמּנְ י ֶנֶדר ׁשֶ ְך ָהָיה. ָנַדְרּתִ ּכָ ֱאֶמת ׁשֶ ִית: "ּבֶ ַעל ַהּבַ ְוָאז ָאַמר ּבַ
יִתי  ים. ְוָאז ָעׂשִ ְכַלל ָהֲאָנׁשִ י הּוא ּבִ ָכַסי, ּכִ הּוא ֵיָהֶנה ִמּנְ ֻהְרְקנֹוס לֹא ָלַמד ּתֹוָרה. לֹא ָרִציִתי ׁשֶ
רּוְך הּוא ָידּון אֹוְתָך  דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ִני ְלַכף ְזכּות, ּכָ ְנּתַ ּדַ ם ׁשֶ ם ְלָך. ּוְכׁשֵ ּלֵ ַרת ְנָדִרים ּוָבאִתי ְלׁשַ ַהּתָ

ה". ֲעׂשֶ ּתַ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ְלַכף ְזכּות ּבְ

ֵלְך ִלְלמֹד ּתֹוָרה.  ּיֵ ם ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְלָרֵחל ׁשֶ ִנים, ַוֲעִקיָבא ֲעַדִין ֵאינֹו ְמַקּיֵ ָ ְך עֹוְברֹות ָלֶהן ַהּשׁ ּכָ
ם  ת ּוֵבן, ְוהּוא ֲעַדִין לֹא ְמַקּיֵ ה. נֹוְלדּו ָלֶהם ּבַ ׁשּוט. ְיהּוִדי טֹוב, לֹא יֹוֵתר ִמּזֶ הּוא ֲעַדִין ּפֹוֵעל ּפָ
ָתה ְלָהִבין ֶאת ֲעִקיָבא, ַמּדּוַע ֵאינֹו הֹוֵלְך  ּה, ִנּסְ ַסְבָלנּוָתּה ּוַבֲאִצילּות ַנְפׁשָ ֶאת ַהְבָטָחתֹו. ָרֵחל, ּבְ

ׁש ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד. ֲאִפּלּו א'-ב' ֵאיִני  ּיֵ ר, ּוִמְתּבַ ִלְלֹמד ּתֹוָרה? ְוהּוא ָעָנה ָלּה: "ֲאִני ָאָדם ְמֻבּגָ
ים". ֲאִני לֹוֵמד ִעם ְיָלִדים ְקַטּנִ ם ִיְצֲחקּו ָעַלי ׁשֶ ּלָ יֹוֵדַע. ּכֻ

ִהיא  ּוִאים.  ִקּשׁ ם  ׁשָ ְוִהְצִמיָחה  ַגּבֹו  ּבְ ׁשֶ ַקע  ֶ ּשׁ ּבַ חֹול  ְמֵלָאה  י,  ּתִ ׁשְ ּבַ ּדּו-ּדַ ֲחמֹור  ָלְקָחה  ָרֵחל 
ל  גּוָבָתם ׁשֶ ד ִלְראֹות ֶאת ּתְ ּצַ אּו ּבַ ּוק, ְוִהיא ַוֲעִקיָבא ִהְתַחּבְ ז ַהּשׁ ֶמְרּכַ ָמה ֶאת ַהֲחמֹור ּבְ ׂשָ

ְרֶאה ַהּמּוָזר, ְוִהְתִחיל ִלְצחֹק.  ָעַבר ְלַיד ַהֲחמֹור ֶנֱעַצר ְלמּול ַהּמַ ל ִמי ׁשֶ ּוק. ּכָ י ַהּשׁ ַאְנׁשֵ
לּו  ָבר לֹא ָצֲחקּו. ֵהם ִהְתַרּגְ ים ּכְ ּיֹום ָהְרִביִעי ֲאָנׁשִ י. ּבַ ִליׁשִ ְ ִני ְוַהּשׁ ֵ ּיֹום ָהִראׁשֹון, ַהּשׁ ְך ּבַ ּכָ

יַע  ְתאֹום ִהּגִ יכּו ָלֶלֶכת. ּפִ ּוק, ְולֹא ִהְתַיֲחסּו. ִהְמׁשִ ֶאְמַצע ַהּשׁ ּבְ ְלַמְרֵאה ַהֲחמֹור ַהּמּוָזר ׁשֶ
ְוָקָרא  ִלְצחֹק,  ְוִהְתִחיל  ַהֲחמֹור  ֶאת  ָרָאה  ַהּקֹוְדִמים,  ִמים  ּיָ ּבַ ּוק  ּשׁ ּבַ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם 
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ם ֵאָליו ְולֹא ֶאל ַהֲחמֹור.  מּו ִלּבָ ים לֹא ׂשָ בֹאּו ִלְראֹות ֶאת ַהֲחמֹור ַהּמּוָזר. ֲאָבל ָהֲאָנׁשִ ּיָ ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ
י, ֲאָבל  ִליׁשִ ְ ִני ְוַהּשׁ ֵ ּיֹום ָהִראׁשֹון, ַהּשׁ ה רֹוֶאה?! אּוַלי ִיְצֲחקּו ָעֶליָך ּבַ ָאְמָרה ָרֵחל ַלֲעִקיָבא: "ַאּתָ

לּו ָלַרֲעיֹון". ָבר ִיְתַרּגְ ְך ּכְ ַאַחר ּכָ

ים א'-ב'.  ַטּנִ ב ְוָלַמד ִעם ַהְיָלִדים ַהּקְ ן ַה-3, ְוָיׁשַ ָטן ּבֶ נֹו ַהּקָ ּוֶבֱאֶמת, ֲעִקיָבא ָהַלְך ַל'ֵחייֶדר' ִעם ּבְ
תּוַח  ָנה, ּוֹמחֹו לֹא ּפָ ֶבן 40 ׁשָ ר ּכְ ן הּוא ָאָדם ְמֻבּגָ ּכֵ ּמּוד ַלֲעִקיָבא ּוְמאֹד ֵמִתיׁש, ׁשֶ ה ָהָיה ַהּלִ ָקׁשֶ
ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים  ִעם  ִלְלמֹד  ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ַאף  ְואּוַלי  ִלּמּודֹו,  ּבְ ַע  ִמְתַיּגֵ הּוא  ים.  ֲחָדׁשִ ָבִרים  ּדְ ִלְקלֹט 
ַמה  ּבְ ְמָחה  ׂשָ ְוָרֵחל  ִלּמּודֹו,  ֲעִקיָבא ֶאת  ָעַזב  ָכל זֹאת לֹא  ּבְ ד.  ַהְמַלּמֵ ְבֵרי  ּדִ ָקְלטּו ֶאת  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ים, ְועֹוְדָדה אֹותֹו. ינֹוקֹות ְקַטּנִ ה ִעם ּתִ ּזֶ ֲעָלּה ָלַמד, ֲאִפּלּו ׁשֶ ּבַ ֶ ּשׁ

ַמּה ֲעִקיָבא  ֶאְמָצָעּה. ּתָ דֹול ּבְ דֹוָלה ִעם חֹור ּגָ ֵאר, ְוָרָאה ֶאֶבן ּגְ יֹום ֶאָחד ָעַבר ֲעִקיָבא ְלַיד ַהּבְ
ִים  ִים. ַהּמַ קֹום: "ֶזה ַהּמַ ּמָ ָהיּו ּבַ ֶאֶבן?" ָענּו לֹו ָהרֹוִעים ׁשֶ ֶזה ּבָ דֹול ּכָ ה חֹור ּגָ ַאל: "ִמי ָעׂשָ ְוׁשָ
ים  ִים ָהַרּכִ ל; ִאם ַהּמַ ּכֵ חֹוְררּו אֹוָתּה". ְוָכאן ָלַמד ֲעִקיָבא מּוַסר ַהׂשְ ִטְפְטפּו ַעל ָהֶאֶבן ַעד ׁשֶ
י, ֵלב ָהֶאֶבן. ה'  ְלִלּבִ ְחּדֹר  ּתַ ְלַמִים  ָלה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ם  ּגַ ְך  ּכָ ה,  ׁשָ ַהּקָ חֹוְררּו ֶאת ָהֶאֶבן 
ֵביתֹו  ּבְ ֵאר  ָ ָבר לֹא ָיכֹול ָהָיה ְלִהׁשּ ּכְ ׁשֶ ִלּמּודֹו, ַעד  ּבְ ִלּבֹו, ְוהּוא ִהְצִליַח ְמאֹד  ַתח ֶאת  ּפָ
יֶהם  ַע, ְוָלַמד ּתֹוָרה ִמּפִ ָרֵאל – ר' ֱאִליֶעֶזר ְור' ְיהֹוֻשׁ ְוָגָלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה, ָהַלְך ִלְגדֹוֵלי ִיׂשְ

ּתֹו נֹוְתָרה ּבֹוֵדָדה ְוַגְלמּוָדה. יתֹו, ְוִאׁשְ ָנה ָעַזב ר' ֲעִקיָבא ֶאת ּבֵ ָנה. 12 ׁשָ 12 ׁשָ
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ְדַאג  ּיִ ֵאין ִמי ׁשֶ ֶרְך ְוָרָאה ָאָדם ֵמת ׁשֶ ּדֶ ַע, ָעַבר ֲעִקיָבא ּבַ ַדְרּכֹו ְלַרּבֹוָתיו ר' ֱאִליֶעֶזר ְור' ְיהֹוֻשׁ ּבְ
ַעד  ּבֹו  ּגַ ַעל  ְפָטר  ַהּנִ ֶאת  ֲעִקיָבא  ָסַחב  ִלְקבּוָרה.  ַלֲהִביאֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמְצָוה'  'ֵמת  ֶזהּו  ִלְקבּוָרתֹו. 
ב  ה, ַוֲעִקיָבא ָחׁשַ ֶרְך ֲאֻרּכָ א ְוַהּדֶ ָ ׂשּ ֵבד ָהָיה ַהּמַ ָרֵאל. ּכָ ֶקֶבר ִיׂשְ ָברֹות, ְלָקְברֹו ּבְ ֱהִביאֹו ְלֵבית ַהּקְ ׁשֶ
ר ָלֶהם ֶאת ַהֶחֶסד  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ַדְרּכֹו ְלַרּבֹוָתיו. ּכְ יְך ּבְ ת ְוִהְמׁשִ ָכר. ָקַבר ֶאת ַהּמֵ ל ַצַעד ֵיׁש לֹו ׂשָ ַעל ּכָ ׁשֶ
ִמים!" ֲעִקיָבא  ַפְכּתָ ּדָ ִאּלּו ׁשָ יָת, ּכְ ָעׂשִ ִסיָעה ּוְפִסיָעה ׁשֶ ל ּפְ ְפָטר, ָאְמרּו לֹו: "ַעל ּכָ ה ִעם ַהּנִ ָעׂשָ ׁשֶ
ּבֹו הּוא ִנְמָצא ְולֹא ִלְסחֹב  קֹום ׁשֶ ּמָ ת ִמְצָוה ֵיׁש ִלְקּבֹר ּבַ ּמֵ ירּו לֹו ׁשֶ מַֹע זֹאת, ְוֵהם ִהְסּבִ ִנְדַהם ִלׁשְ
ם. ְוָלֵכן,  ֵבר ׁשָ ם ְוִיּקָ מּות ׁשָ ּיָ ֵדי ׁשֶ ם, ּכְ נּו אֹותֹו ְלׁשָ ּוְ ל ָאָדם ֶזה ּכִ ַמִים ַרְגָליו ׁשֶ ָ י ִמּשׁ ם, ּכִ ָ אֹותֹו ִמּשׁ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָלַמד  ָעה לֹא ָזז ֲעִקיָבא ִמּתַ יָת לֹא טֹוב. ֵמאֹוָתּה ׁשָ ָרִציָת ַלֲעׂשֹות טֹוב, ַאְך ָעׂשִ

ָנה. ְך 12 ׁשָ ֶמׁשֶ ֶהם ּבְ ּלָ ל ֲאִמיָרה ׁשֶ ה ּוִמּכָ ל ַמֲעׂשֶ ִמּכָ

ים  אּו ֲאָנׁשִ ַעם ּבָ י ּפַ ְלִמיִדים. ִמּדֵ ָבר ָהיּו לֹו 12, 000 ּתַ ּכְ ׁשֶ ִנים ָחַזר ר' ֲעִקיָבא ּכְ ְלַאַחר 12 ׁשָ
ל טּוב, ְוַאּתְ ָחָיה  ָהָיה ָמֵלא ּכָ ית ָאִביְך ׁשֶ ָתה ָטעּות; "ָעַזְבּתְ ֶאת ּבֵ ָעׂשְ ְכְנעּו אֹוָתּה ׁשֶ ְלָרֵחל ְוׁשִ

מֹו ֲעגּוָנה". ַאְך ָרֵחל  ִנים, ַאּתְ ּכְ ה ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ה ּכָ ֲעֵלְך ָעַזב אֹוָתְך ִמּזֶ ַדּלּות ְלַבד. ּבַ אן ּבְ ּכָ
ּתֹוָרה  דֹול ּבַ ַעל ּגָ ר ּוַפְרָנָסה, רֹוָצה ִהיא ּבַ ה עֹׁשֶ ׂשָ ְכַנַעת; ִהיא לֹא ִחּפְ ּתַ ׁשֹוַמַעת ְולֹא ִמׁשְ

ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

"טֹוב  ָלּה:  ְוָאַמר  ַרע-ֵלב  ָאָדם  ֵאֶליָה  ִנְכַנס  ָנה,  ׁשָ  12 ָחְלפּו  ׁשֶ ְלַאַחר  ִמים,  ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ
ַמְתִאים  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאָדם  ְנּתְ ִעם  ִהְתַחּתַ י  ּכִ ית,  ָכָסיו; ֵראׁשִ ִמּנְ יר אֹוָתְך  ִהּדִ ׁשֶ ָאִביְך  ה  ָעׂשָ
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ָרֵחל:  ָאְמָרה לֹו  ה".  ַחּיָ ַאְלָמָנה  מֹו  ּכְ ִאיר אֹוָתְך  ְוִהׁשְ ָעַזב  ִנית, הּוא  ְוׁשֵ ֶדת,  ַהְמֻכּבֶ ְך  ְחּתֵ ּפַ ְלִמׁשְ
ְלַסף  יַע  ִהּגִ ַמע. הּוא  ׁשָ ֲעִקיָבא  ר'  ּוֶבֱאֶמת,  ָנה".  ׁשָ  12 ְלעֹוד  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ְרצֹוִני,  ה  ַיֲעׂשֶ ֲעִלי  ּבַ "ִאם 
ָעה  ָנה. ֶזה לֹא יֹום ְולֹא יֹוַמִים, לֹא ׁשָ בֹוָתיו ְוָחַזר ְלעֹוד 12 ׁשָ יתֹו ְולֹא ִנְכַנס. ַסב ַעל ִעּקְ ֶלת ּבֵ ּדֶ
ָרָאה  לֹא  ֵביתֹו,  ּבְ ָהָיה  לֹא  ֲעִקיָבא  ר'  ׁשֶ ִנים  ׁשָ  24 ַהּכֹל  ַסְך  ָנה,  ׁשָ  12 עֹוד  ֶזה  ָעַתִים,  ׁשְ ְולֹא 
ִלּמּודֹו  ּבְ ְצִליַח  ּיַ ׁשֶ ָעָליו  ֶלת  ּלֶ ִמְתּפַ ָרֵחל  ָהְיָתה  ה  ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ ְוָכל  יתֹו.  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ְולֹא  ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת 

ּתֹוָרה. ל ּבַ ְוִיְגּדַ

ִעיר. הּוא  דֹוָלה ּבָ ׁשּות ּגְ ָניו. ִהְתַרּגְ ל ֶאת ּפָ ם ֶנֱעָרִכים ְלַקּבֵ ּלָ דֹול ַהּדֹור. ּכֻ יַע ּגְ ִנים ַמּגִ ְלַאַחר 24 ׁשָ
דֹול  ּגְ ֵני  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  ִלְקָראתֹו,  יֹוְצִאים  ים  ָהֲאָנׁשִ ְוָכל  ְלִמיִדים,  ּתַ ִעם 24,000  יַע  ַמּגִ
ּה  ּלָ ֵכנֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ְ ָניו, ְוַאַחת ַהּשׁ ל ֶאת ּפָ ם ָרֵחל יֹוֵצאת ְלַקּבֵ ּגַ ּמּוָבן ׁשֶ ַהּדֹור, ר' ֲעִקיָבא. ּכַ
ל ֶאת  ָגִדים ָיִפים ִלְלּבֹׁש!ֵאיְך ַאּתְ הֹוֶלֶכת ְלַקּבֵ ׁשֹוֶאֶלת אֹוָתּה: "ְלָאן ַאּתְ הֹוֶלֶכת?! ֵאין ָלְך ּבְ
יָקה  ּדִ נּוָעה ְוַהּצַ ָגִדים ָנִאים ְוִלְלּבֹׁש, ַאְך ָרֵחל ַהּצְ ֹאל ּבְ יעּו ָלּה ִלׁשְ יק?" ֲאֵחרֹות ִהּצִ ּדִ ֵני ַהּצַ ּפְ
ֵאין ִלי ָמה ִלְלּבֹׁש".  ם יֹוֵדַע ׁשֶ ִבילֹו, ְוהּוא ּגַ ׁשְ י ּבִ ה ַצַער ָעַבְרּתִ ּמָ יק יֹוֵדַע ּכַ ּדִ עֹוָנה: "ַהּצַ
ִמֲהרּו  ַרְגָליו.  ֶאת  ָקה  ְוָנׁשְ ֶניָה  ּפָ ַעל  ָנְפָלה  לּוִיים,  ְוַהּבְ ׁשּוִטים  ַהּפְ ְבָגֶדיָה  ּבִ ָהְלָכה  ִהיא 
 – ֶכם  ּלָ ְוׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ י  ּכִ ָלּה,  "ָהִניחּו  ֲעִקיָבא:  ר'  ָלֶהם  ָאַמר  ְוָאז  אֹוָתּה,  ק  ְלַסּלֵ ְלִמיִדים  ַהּתַ
ְזכּות  ם, ֶזה ּבִ ר ְלַמְדּתֶ ֶכם ֲאׁשֶ ּלָ י ְוָכל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ר ָלַמְדּתִ י ֲאׁשֶ ּלִ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּה הּוא! ּכָ ּלָ ׁשֶ

יִעים ַעד ֲהלֹום". ִאְלָמֵלא ִהיא לֹא ָהִיינּו ַמּגִ ֶקת ַהּזֹאת, ָרֵחל, ׁשֶ ּדֶ ַהּצַ
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בּוַע א ׂשָ ְלּבָ ל ּכַ ֶדר ׁשֶ ַרת ַהּנֶ ַהּתָ

ּתֹו ַהְיִחיָדה  יַצד ּבִ ב ֶאל ִלּבֹו ּכֵ ַדר. הּוא ִהְתַעּצֵ ּנָ ֶדר ׁשֶ בּוַע ִהְתָחֵרט ַעל ַהּנֶ א ׂשָ ִנים, ְוַכְלּבָ ָ ָעְברּו ַהּשׁ
ּתֹו לֹא.  ִאים ְלֵביתֹו ְואֹוְכִלים, ְוִאּלּו ּבִ ים ּבָ ל ָהֲעִנּיִ סֹוֶבֶלת ֵמֲעִנּיּות ְוהּוא לֹא ָיכֹול ַלֲעזֹר ָלּה. ּכָ

יר ֶאת ִנְדרֹו. ּתִ ּיַ דֹול ַהּדֹור ׁשֶ ֶדר, ּוָבא ֶאל ּגְ יר ֶאת ַהּנֶ ְוָלֵכן ָרָצה ְלַהּתִ

ּפּור. "ִאּלּו ֲחָתְנָך ָהָיה יֹוֵדַע  ל ַהּסִ ר לֹו ֶאת ּכָ בּוַע לֹא ִזָהה ֶאת ר' ֲעִקיָבא – ֲחָתנֹו, ְוִסּפֵ א ׂשָ ְלּבָ ּכַ
ַאל אֹותֹו ר' ֲעִקיָבא. "לֹא",  ֶדר?" ׁשָ ֶרק ֶאָחד אֹו ֲאִפּלּו ֲהָלָכה ַאַחת, ָהִייָת נֹוֵדר ֶאת ַהּנֶ ֵאיֶזה ּפֶ

ן, ֲאִני הּוא ֲחָתְנָך!". בּוַע. ָאַמר לֹו ר' ֲעִקיָבא: "ִאם ּכֵ א ׂשָ ְלּבָ יבֹו ּכַ ֱהׁשִ

דֹוָלה ָאֲחָזה  ׁשּות ּגְ בּוַע ְוֵאיזֹו ִהְתַרּגְ א ׂשָ ָעה ָהְיָתה ְלַכְלּבָ ן ְמָתֲארֹות ְלַעְצְמֶכן ֵאיזֹו ַהְפּתָ ַאּתֶ
אֹותֹו ָהֶרַגע הּוַפר ִנְדרֹו, ְוהּוא ָנַתן ְלר' ֲעִקיָבא ַמֲחִצית ֵמְרכּוׁשֹו ֶהָעצּום. אֹותֹו. ּבְ

י ֲעִקיָבא ְוִלּמּוד מּוָסר ֵמֶהם ְקָצת ִסּפּוִרים ַעל ַרּבִ

ן  ַרּבָ תֹוָכּה.  ּבְ ֲעִקיָבא  ר'  ִעם  ָטְבָעה  ה  ְוָהֳאִנּיָ ָסַער,  ם  ַהּיָ ם.  ּיָ ּבַ ֲעִקיָבא  ר'  ִהְפִליג  ַעם  ּפַ
ְמִליֵאל  ן ּגַ ם ְוטֹוַבַעת. ִהְצַטֵער ַרּבָ ּיָ ְלֶטֶלת ּבַ ה ִעם ר' ֲעִקיָבא ִמּטַ ְמִליֵאל ָרָאה ֶאת ָהֳאִנּיָ ּגַ

ְמִליֵאל ַלחֹוף.  ן ּגַ ל ַרּבָ ה ׁשֶ יָעה ָהֳאִנּיָ ר ָיִמים ִהּגִ ם. ְלַאַחר ִמְסּפַ ּיָ ַבע ּבַ ּטָ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ַעל ַרּבִ
ן  ַמח ַרּבָ ה רֹוֶאה הּוא מּולֹו ֶאת ר' ֲעִקיָבא. ׂשָ ְדָרׁש, ְוִהּנֵ ְמִליֵאל ִנְכַנס ְלֵבית ַהּמִ ן ּגַ ַרּבָ
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ָנה ִלי,  ּמְ ִפיָנה ִהְזּדַ ל ֵעץ ֵמַהּסְ ?" ָעָנה לֹו ר' ֲעִקיָבא: "קֹוָרה ׁשֶ ְלּתָ ַאל אֹותֹו: "ֵאיְך ִנּצַ ְמִליֵאל ְוׁשָ ּגַ
מֹו ָים  נּו, ּכְ ּלָ ים ׁשֶ ם ַהַחּיִ ְך ּגַ ָחַלף". ּכָ י ַעד ׁשֶ י ֶאת רֹאׁשִ א ָעַלי, ּכֹוַפְפּתִ ּבָ ל ׁשֶ ּה. ְוָכל ּגַ י ּבָ ְוָאַחְזּתִ

ל? – ְמכֹוְפִפים ֶאת ָהֹראׁש. ׁש ּגַ ּיֵ ׁשֶ ים ּכְ ל ַאֵחר. ָמה עֹוׂשִ ַעם ֵיׁש ּגַ סֹוֵער, ּוְבָכל ּפַ

ַהּכֹל ְלטֹוָבה

ּבֶֹקר, ְוֵנר ְלָהִאיר  ִעיר אֹותֹו ּבַ ּיָ ְרְנגֹול ׁשֶ ֶרְך ְוָלַקח ִאּתֹו ֲחמֹור ִלְרּכֹב ָעָליו, ּתַ ר' ֲעִקיָבא ָיָצא ַלּדֶ
ַעס ר'  ימּו לֹו. לֹא ּכָ ֵני ָהִעיר לֹא ִהְסּכִ ם. ּבְ ׁש ָללּון ׁשָ יַע ְלִעיר ַאַחת ּוִבּקֵ ְיָלה. ְלֵעת ֶעֶרב ִהּגִ ּלַ לֹו ּבַ
א ַאְרֵיה ְוָטַרף ֶאת ַהֲחמֹור. ֶטֶרם  ר. ְלֶפַתע ּבָ ְרְנגֹול ְוַהּנֵ ַער ִעם ַהֲחמֹור, ַהּתַ ּיַ ֲעִקיָבא ְוָהַלְך ִליׁשֹן ּבַ
ְתאֹום  ָכְך, ּפִ י ּבְ ְרְנגֹול. ְוִאם לֹא ּדַ יַע ָחתּול ְוָטַרף ֶאת ַהּתַ ה ִהּגִ ֲחֶזה, ְוִהּנֵ ע ר' ֲעִקיָבא ֵמַהּמַ ִנְרּגַ
יְך ֶאת  ַאר ְללֹא ֲחמֹור ִלְרּכֹב ָעָליו ָמָחר ּוְלַהְמׁשִ ר. ר' ֲעִקיָבא ִנׁשְ ָתה ֶאת ַהּנֵ ָבה ָהרּוַח ְוִכּבְ ָנׁשְ
ל  ָכל ֹזאת ָאַמר ר' ֲעִקיָבא: "ּכָ ִאיר לֹו. ּבְ ּיָ ּבֶֹקר, ּוְללֹא ֵנר ׁשֶ ִעיר אֹותֹו ּבַ ּיָ ְרְנגֹול ׁשֶ ֶרְך, ְללֹא ּתַ ַהּדֶ

ה, ַהּכֹל ְלטֹוָבה". ה' עֹוׂשֶ ַמה ׁשֶ

ֶאת  בּו  ׁשָ ים,  ּתִ ַלּבָ ְרצּו  ּפָ ָהִעיר,  ֶאל  ׁשֹוְדִדים  ל  ׁשֶ ָיסֹות  ּגְ יעּו  ִהּגִ ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ
ֹוְדִדים  ַהּשׁ ַאְך  מּוְך,  ַהּסָ ַער  ּיַ ּבַ ָהָיה  ֲעִקיָבא  ר'  ֵאׁש.  ּבָ ָהִעיר  ֶאת  ְוֶהֱעלּו  ִבים  ַהּתֹוׁשָ
ְרְנגֹול  ְוַהּתַ ָנַער  לֹא  ַהֲחמֹור  אֹותֹו,  יר  ְוִהְסּגִ ֵהִאיר  לֹא  ר  ַהּנֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּבֹו,  ִהְבִחינּו  לֹא 
ִאים  ּבָ ָהיּו  ֲעִקיָבא,  ר'  ֵאֶצל  ָאר  ִנׁשְ ָהָיה  לּו  ַהּלָ ה  לֹׁשָ ְ ַהּשׁ ִמן  ֶאָחד  ִאּלּו  ִקְרֵקר.  לֹא 
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ַמה  ל  ּכָ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָאַמר הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָאֵכן,  ׁשֶ ָלַדַעת  ֲעִקיָבא  ר'  נֹוַכח  ְולֹוְכִדים אֹותֹו.  ֹוְדִדים  ַהּשׁ
ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ה,  ה' עֹוׂשֶ ׁשֶ

ם זּו ְלטֹוָבה". ָבר "ּגַ ל ּדָ ר ָהָיה אֹוֵמר ַעל ּכָ ְמזּו, ֲאׁשֶ ַהְנָהָגה זֹו ָלַמד ר' ֲעִקיָבא ֵמַרּבֹו, ַנחּום ִאיׁש ּגַ
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ְּכֶׁשֵּיׁש ַּבָּלִנית ַמְדִהיָמה ֶׁשּנֹוֶתֶנת ְלָכל ַאַחת ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשָּלּה ְוֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ֲהִכי טֹוָבה, ָּכל ְטִביָלה ִהיא 
ֲחָוָיה טֹוָבה! ָׁשָרה ָלְך ּוְמָבֶרֶכת ִמָּכל ַהֵּלב! ָּכל ַּפַעם ֶׁשֵּיׁש ַּבָּלִנית ַאֶחֶרת ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ַּבֶהְבֵּדל.

).S. B aoN(

ִׂשיא ַהּקֹורֹוָנה... ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת ֵמַהְּטִביָלה. הֹוֶלֶכת ִלְטֹּבל, ַמִּגיָעה ְּבִדּיּוק ַּבְּזַמן, ַאְך רֹוָאה ֶׁשַהֹּכל ָחׁשּוְך. 
מּוָזר. ְמַחָּכה ַּכָּמה ַּדּקֹות, רֹוָאה ֶׁשֲעַדִין ַהֹּכל ָחׁשּוְך. ּדֹוֶפֶקת ַּבֶּדֶלת, ַהַּבָּלִנית יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרת: "ַהי, ֵיׁש 
ָלנּו ַהְפָסַקת ַחְׁשַמל. ִאי ֶאְפָׁשר ָּכֶרַגע ִלְטֹּבל". ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי ֶׁשֵאין ַמָּצב ֶׁשֲאִני ְמַפְסֶפֶסת ֶאת ַהְּטִביָלה אֹו 

נֹוַסַעת ָרחֹוק ְלִמְקֶוה ַאֵחר )ֵאין ָּבֵאזֹור ֶׁשִּלי ִמְקָואֹות(.

ְמַחָּכה... ְמַחָּכה... ְמַחָּכה...

ְנִציג ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל ַמִּגיַע, ַאְך ֹלא ַמְצִליַח ְלַתֵּקן ֶאת ַהַּתָּקָלה.

ְמַחָּכה... ְמַחָּכה... ְמַחָּכה... ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות !!!

ֲאִני אֹוֶמֶרת ַלַּבָּלִנית: "ַּתְקִׁשיִבי, ֲאִני ֶאְטֹּבל ַּבֹחֶׁשְך". ִהיא ְּבׁשֹוק. ָאַמְרִּתי ָלּה: "ְקִחי ֶאת ַהֶּפֶלאפֹוִנים ֶׁשָּלנּו 
ְוַתֲעִׂשי ְפֶלאׁש".

ֲאִני ַמְכִניָסה ֶרֶגל ִראׁשֹוָנה ַלַּמִים, ְו...הֹוּפ, ָחַזר ַהַחְׁשַמל !!!

זֹו ָהְיָתה ַהְּטִביָלה ֶׁשִּנְכַנְסִּתי ְלֵהָריֹון. ּתֹוָדה ַלֵּׁשם ִיְתָּבַרְך!
)Morielle G.(
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ֲאִני ְּגרּוָׁשה ּוַמָּמׁש ְמַיֶחֶלת ְלִהְתַחֵּתן ַרק ְּכֵדי ַלֲחֹזר ַלִּמְקֶוה...

ָּתִמיד ָהיּו ִלי ֲחָויֹות טֹובֹות ֵמַהְּטִביָלה.

ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ִהַּגְעִּתי ְּבָׁשָעה ֶׁשְּכָכל ַהִּנְרֶאה ַהִּמְקֶוה ֹלא ָּפתּוַח ְוֹלא ָיַדְעִּתי, ְוַהֶּדֶלת ָהְיָתה ְּפתּוָחה 
)ַהִּמְקֶוה ֹלא ָהָיה ָנעּול(, ָאז ִחַּפְׂשִּתי ָׁשם ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשל ַהַּבָּלִנית לֹוַמר ָלּה ֶׁשַהָּמקֹום ָּפתּוַח. ִהיא ָּבָאה 

ַמֵהר ַוֲאִפּלּו ִאְפְׁשָרה ִלי ִלְטֹּבל ַלְמרֹות ֶׁשְּכָבר ָהָיה ַמָּמׁש ְמֻאָחר... ָהְיָתה ְמַהֶּמֶמת!
).L tarfE(

ֲאִני ֵמַאְׁשְקלֹון. ֵיׁש ֶאְצֵלנּו ַּבָּלִנית ַמְדִהיָמה ֶׁשָּׁשָרה ָלנּו ִלְפֵני ַהְּטִביָלה, ַמְצִחיָקה אֹוָתנּו, ְמָבֶרֶכת, ַוֲהִכי ָחׁשּוב - 
ָּפְתָחה ָלנּו ְקבּוָצה ַּבַּווְצַאּפ ֶׁשַּמֲעִביָרה ָּבּה ֲהמֹון ִטיִּפים.

).G .D neleH(

ַחֶּיֶבת ְלַצֵּין ֶׁשָּׁשִנים ֹלא ִהְתַחַּבְרִּתי )ִּבְלׁשֹון ַהְמָעָטה( ַלִּמְצָוה ַהּזֹו ֶׁשל ַהְּטִביָלה. ִקַּיְמִּתי אֹוָתּה ַרק ִּכי זֹו 
ָהְיָתה חֹוָבִתי ְּכִאָּׁשה, ְוָדַאְגִּתי ִלְטּבֹל 3 ְּפָעִמים ְוֹלא ְטִביָלה ַאַחת יֹוֵתר.

ִעם ַהָּׁשִנים ֶהְחַּכְמִּתי, ְוִאם ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ְּבֵעיַני, זֹו ַהְּטִביָלה. ִהְצַטַעְרִּתי ֶׁשָּנַהְגִּתי ִלְטֹּבל 
ַרק 3 ְּפָעִמים ְוֹלא 7.

)אֹוִרית ק.(
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ַטְסנּו ְלִטּיּול ְּבַוְרָׁשה, ְוָהִייִתי ְצִריָכה ִלְטֹּבל. ֵּבַרְרִּתי ְּכָבר ָּבָאֶרץ ֶאת ַהְּכֹתֶבת. ִמְתַאְרֶּגֶנת, יֹוֵצאת ֵמַהָּמלֹון 
ְלַבִּדי ֶׁשְּׁשָאר ַהֲחֵבִרים ֹלא ָיִׂשימּו ֵלב, עֹוֶצֶרת מֹוִנית ְונֹוַסַעת ִלְטֹּבל. ֶּבָחזֹור ִנְכֶנֶסת ַלָּמלֹון, ָּכל ַהֶחְבֶרה ַּבּלֹוִּבי... 

"ֵאיֹפה ָהִיית?!" ֲחָוָיה ֲעָנִקית ִּבְמִדיָנה ָזָרה.

)ִלימֹור א. ס.(

 ֹלא ֶאְׁשַּכח ַּבַחִּיים, ֶזה ָהָיה יֹום ִׁשִּׁשי. ֶּגֶׁשם, סּוָפה. ִהַּגְעִּתי ַלִּמְקֶוה, ָּבָאה ָלִׂשים ֶרֶגל ַּבַּמִים, ַהַּבָּלִנית 
אֹוֶמֶרת: "ָאה... ׁשֹוַמַעת?! ָׁשַכְחִּתי ְלַהְפִעיל ֶאת ַהַּמִים ַהַחִּמים. ַמָּמׁש ִמְצָטֶעֶרת!" ָאַמְרִּתי: "ַּבְּקַטָּנה, ַּכָּמה 
ַקר ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות..." ִמֹּפה ְלָׁשם, ִהְרַּגְׁשִּתי ֻקִּבַּית ֶקַרח, ֲאָבל ֹלא ִוַּתְרִּתי ַעל ַהְּטִביָלה, ּוָברּוְך ַהֵּׁשם ַאֲחֵרי 

ֶזה ִנְכַנְסִּתי ְלֵהָריֹון.
).F .M ziL(

ֲאִני ָהִייִתי ֲחָדָׁשה ָּבֵאזֹור. ָׁשָעה ִמְסּתֹוֶבֶבת ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ַהִּמְקֶוה. ַמְפִעיָלה ֵוייז, ַמּפֹות ּוָמה ֹלא... ִמְסַּתֵּבר 
ֶׁשַהִּמְקֶוה ִנְמָצא מּול ַהִּבְנָין ֶׁשִּלי. ָּברּוְך ה' ִהַּגְעִּתי, ָטַבְלִּתי, ְוַהּיֹום ֲאִני ֲחִצי ָׁשָנה ַאֲחֵרי ֵלָדה!

).S.P neaH( 

ְטִביָלה ִראׁשֹוָנה ַאֲחֵרי ֵלָדה ְׁשִליִׁשית. ִהַּגְעִּתי ְּבֶאְמַצע ְזַמן ַהְּטִביָלה )ֹלא ָהִראׁשֹוָנה ַּבּתֹור(, ָאַמְרִּתי ֶׁשֲאִני 
ַאֲחֵרי ֵלָדה, ּוִבַּקְׁשִּתי ּבֹור ֶׁשֹּלא ָטְבלּו ּבֹו.
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ְמַעט חֹוֶׁשֶׁשת ֲעַדִין... ַהּקֹורֹוָנה ְמַרֶחֶפת ָּבֲאִויר...

ִהְכִניסּו אֹוִתי ְלבֹור ָנִקי ֶׁשֹּלא ָטְבלּו ּבֹו. ָּבָאה ַהַּבָּלִנית, ָׁשֲאָלה ַמה ְּׁשלֹוִמי ּוָמה ָיַלְדִּתי, ָאְמָרה ֶׁשְּכֶׁשֲאִני ַּבַּמִים 
ְלַהִּגיד ָלּה, ְוָטַבְלִּתי. ִהיא ֹלא ִהְסַּתְּכָלה ִּבְכָלל, ֹלא ָּבְדָקה ְּכלּום, ָיָצאִתי ְּבַהְרָּגָׁשה ְמֻעָּלה ֵמַהִּמְקֶוה. ַהַּבָּלִנית 

ֶהְרֲאָתה ֲהמֹון ִאְכָּפִתּיּות ּוְרִגיׁשּות.
).L .G tueR(

ְּכֶׁשֵּיׁש ַּבָּלִנית ַמְדִהיָמה ָּכל ֲחָוַית ַהְּטִביָלה הֹוֶפֶכת ִלְהיֹות ְמַהֶּמֶמת!!!

ְּכֶׁשַּגְרִּתי ְּבחֹולֹון, ְקָצת ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ָהָיה ִלי ִּדּמּום ַּבּיֹום ֶׁשל ַהְּטִביָלה, ְוִהְתַקַּׁשְרִּתי ָלַרב ֶׁשִּלי ֶׁשִהְפָנה 
אֹוִתי ְלבֹוֶדֶקת ָטֳהָרה, ְוֶזה ְּכָבר ָהָיה ְמֻאָחר ָּבֶעֶרב. ִמְליֹון ֶטֶלפֹוִנים... ֲאָבל ַהַּבָּלִנית ַהַּמְדִהיָמה, ֶׁשָהְיָתה 

ַּגם ַמְדִריַכת ַהַּכּלֹות ֶׁשִּלי, ִהְטִּביָלה אֹוִתי ְּבָׁשָעה 21 ַּבַּלְיָלה!!! ִהיא ָאְמָרה ִלי: "ַאל ִּתְדֲאִגי, ְּבָכל ָׁשָעה ֲאִני 
ּפֹוַתַחת ָלְך ֶאת ַהִּמְקֶוה ְּכֵדי ִלְטֹּבל", ְוָכְך ָהָיה. ִהיא ָּפְתָחה אֹותֹו ִּבְמֻיָחד ִּבְׁשִביִלי!

ַהּיֹום ֲאִני ָּגָרה ִּבְנַתְנָיה ְוַגם ֹּפה ֵיׁש ַּבָּלִנּיֹות ַמָּמׁש ְמַהְּממֹות. 

ּתֹוָדה ַלה' ַעל ִמְצַות ַהָּטֳהָרה!

).E eeL(
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ַּבִּבּקּור ָהִראׁשֹון ֶׁשִּלי ַּבִּמְקֶוה, ָהִייִתי ֲהִכי ְלחּוָצה ָּבעֹוָלם. ֵמֹרב ַלַחץ, ָטִעיִתי ְוִהְתַאְרַּגְנִּתי ׁשּוב ַּבִּמְקֶוה, 
ָּדָבר ֶׁשָּגַרם ִעּכּוב ֶׁשל עֹוד ָׁשָעה ְּבֵעֶרְך ַלַּבָּלִנית. ַלְמרֹות זֹאת ִהיא ֹלא ָּכֲעָסה ְוִחְּכָתה ְּבַסְבָלנּות.

)מור ג.(

ַהָּדָבר ֶׁשִחֵּמם ֶאת ִלִּבי ַּבִּמְקֶוה ָהָיה ַהּטֹוִפי ַּבְּכִניָסה.

)ֵמַרב כ. – ֵאם ִל-8  ְיָלִדים(

ִלְפֵני 01 ָוֵחִצי ָׁשִנים ְּבַׁשָּבת ֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח ָהִיינּו ֵאֶצל ִּגיִסי ְוִגיָסִתי. ִהִּגיעּו ַּגם ִּגיָסִתי, ַּבֲעָלּה ְוַהְיָלִדים.

ָּכל ַהַּׁשָּבת הּוא ָיַרד ָעַלי ְוָאַמר ִלי "ִּתְׁשְּתִקי! ַאל ַּתֲעִני! ֶזה ִיְׁשַּתֵּלם ָלְך!" ֵהַבְנִּתי אֹותֹו...

ִלְפֵני ֶׁשָּנְסעּו ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, הּוא ָאַמר ִלי "ִּתְזְּכִרי... ַאל ַּתֲעִני!"

ִנְפַרְדנּו ְלָׁשלֹום ַוֲאִני ָנַסְעִּתי ַלִּמְקֶוה. ִהְתַּפַּלְלִּתי ְלֶזַרע ֹקֶדׁש. ְּבאֹותֹו ֹחֶדׁש ִנְקַלְטִּתי...

)אֹוְׁשִרית ש.(

ֲחָוַית ַהִּמְקֶוה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשִּלי ָהְיָתה ְּבִמְקֶוה ְּפָרִטי ֶׁשל ֵּבית ַחַּב"ד ִּבְמטּוָלה. ַוואּו!! ָטַבְלִּתי ָׁשם 
ַּפֲעַמִים. ָּפׁשּוט ְּגֻאָּלה.

)ָּתִאיר ב"מ(
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ַּבִּמְקֶוה ֶׁשִּלי ֵיׁש ָּג'קּוִזי, ְוַהֹּכל ְמֻעָּצב, ְמַהֵּמם ְוָׁשֵקט. ַהַּבָּלִנית ׁשֹוֶאֶלת ַּכָּמה ְזַמן ַאְּת רֹוָצה ְלִהְתַאְרֵּגן 
ּוַמְׁשִאיָרה אֹוָתְך ָׁשם ְלַבד.

).E .M(

ַּבָּיִמים ַהָּקִרים ַהַּבָּלִנית ַמִּניָחה ֶאת ַהַּמֶּגֶבת ַעל ַהַהָּסָקה ְּכֵדי ֶׁשִהיא ִּתְהֶיה ַחָּמה ַּבְיִציָאה ֵמַהַּמִים...

)ַיֲעָרה ב.(

ְׁשָנַתִים ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ָעַבְרנּו ָלגּור ְלַיד ַההֹוִרים ֶׁשִּלי. ָהִייִתי ְצִריָכה ִלְטֹּבל ְוָהִייִתי ָּבאֹוטֹוּבּוס ַּבֶּדֶרְך 
ַהַּבְיָתה, ְוָיַדְעִּתי ֶׁשֹּלא ַאְסִּפיק ְלַהִּגיַע ַלִּמְקֶוה. ִּדַּבְרִּתי ִעם ִאָּמא ֶׁשִּלי. ִהיא ִּבְקָׁשה ֵמַהַּבָּלִנית ֶׁשִּתָּׁשֵאר ַעד 

ֶׁשַאִּגיַע, ּוֶבֱאֶמת ָּכְך ָהָיה...

)ֲאִביַׁשג ב.(

ִלְפֵני ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְּבֵעֶרְך, ִׂשיא ַהֹחֶרף, ְמַסֶּיֶמת ַמָּמׁש ְּבִאחּור ַהְרָצָאה ְּבֶאָחד ֵמַהְּבִסיִסים ְּבגּוׁש ֶעְציֹון 
ְוטֹוֶבֶלת "ַעל ַהֶּדֶרְך" ִּבְנֵוה ָּדִנֵּיאל. ַוואּו! ֵאיֶזה ָמקֹום ְמַהֵּמם! ַהֹּכל ָלָבן ְוָנִקי ּוָמֵלא ִצּיּוד ַעד ְלִפְרֵטי 

ְּפָרִטים. ָּבאִתי ֹלא מּוָכָנה ּוְבִלי ְּכלּום, ָיָׁשר ֵמָהֲעבֹוָדה.
).O imraC(
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ֲחָוַית ַהִּמְקֶוה ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי ִהיא ַּבָּלִנית ְזֵקָנה ְזֵקָנה ּוְמתּוָקה ֶׁשָּכל ַּפַעם ָהְיָתה אֹוֶמֶרת ִלי "ַיאָללה, ַעְכָׁשו 
עֹוד ְטִביָלה ַאַחת ִּבְׁשִביל ִּגְלָעד ַׁשִּליט.

)רּות י.(

ֲחָוָיה ֶׁשָהְיָתה ִלי ִהיא ְטִביַלת ִׁשִּׁשי ַּבָּצֳהַרִים ְּבִמְקֵוה ַסְנַסָּנה ַהְמַהֵּמם, ַוֲאִני ִּבְכָלל ֵמֵאזֹור ְירּוָׁשַלִים.

)ְרָנָנה ש.(

ִנְכֶנֶסת ַלִּמְקֶוה ְּבצּוִפים ַּפַעם ִראׁשֹוָנה )ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים, ֲאִפּלּו ִלְפֵני ֶׁשָעַבר ִׁשּפּוץ(, ָּבֶרַקע ַמְנִּגינֹות ְלֹלא 
ִמִּלים ֶׁשל ָּכל ִמיֵני ִׁשיִרים ְרגּוִעים )ֹלא ְּבֶהְכֵרַח ִׁשיֵרי ֹקֶדׁש, ְוֶזה ָהָיה ְמַהֵּמם ְוָכל ָּכְך ַמְתִאים ְלִיּׁשּוב ְמֹעָרב( 

ְוַהִּנָּקיֹון ָהָיה ִנָּכר ְּבָכל ִּפָּנה.
).N .I(

 ֲאִני ָּכל ָּכְך ַמְעִּדיָפה ֶאת ַהַּבָּלִנית ֶׁשִּלי, ְּבָרָמה ֶׁשִאם ִהיא עֹוֶבֶרת ְלִמְקֶוה ַאֵחר - ֲאִני ַּגם.
).D romiL(

ָהַלְכִּתי ַלִּמְקֶוה ְּבצּור ִיְגָאל )ּכֹוַכב ָיִאיר(, ִנְרֶאה ַמָּמׁש ְּכמֹו ְסָּפא! ֲחַדר ִהְתַאְרְּגנּות ֲעָנק, ַאְמַּבְטָיה 
ְרָחָבה, ִהְרַּגְׁשִּתי ְּבֹנֶפׁש ַמָּמׁש.

).N rabnI(
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ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשָּטַבְלִּתי ְּבמֹוְנִסי )ְניּו יֹוְרק( ְּכֶׁשָּבאִתי ָלגּור ָּכאן, ַהָּמקֹום ָהָיה ְמַהֵּמם ְוָנִקי 

ְוַהַּבָּלִנּיֹות ָהיּו ֶנְחָמדֹות. ִמֹּפה ְלָׁשם ָהָיה ָּכל ָּכְך ֵּכיף, ֶׁשָּלַקח יֹוֵתר ְזַמן ֵמָהָרִגיל... ִקַּבְלִּתי ָּג'קּוִזי ְּבִלי ּתֹוֶסֶפת 
ֶּכֶסף.

)reeB .M(

ְּתחּוַׁשת ַהְּנִקּיּות ָהֶאֶנְרֵּגִטית ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהִּמְקֶוה. ֵאין ַעל ַהְּתחּוָׁשה ַהֹּזאת.
).E .K(

ַהֲחָוָיה ֶׁשִּלי ִהיא ַּבָּלִנית ַצִּדיָקה ֶׁשָהְיָתה ְמַסֶּדֶרת ִלי ֶאת ַהַּכְפַּכִּפים, ְּכֵדי ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשֵאֵצא אּוַכל ִלְנֹעל 
אֹוָתם ְּבִלי ִלְדֹרְך ַעל ָהִרְצָּפה ַהָּקָרה.

)ֲאִביָטל ל.(

ַהֲחָוָיה ֶׁשִּלי ֵמַהִּמְקֶוה ִהיא ֶׁשַהַּבָּלִנית ָׂשָמה ֶאת ַהַּמֶּגֶבת ַעל ַהַהָּסָקה.
).C lehcaR(

 ֲחָוָיה טֹוָבה ָהְיָתה ִלי ִעם ַּבָּלִנית ַצִּדיָקה ֶׁשָאְמָרה ִלי: "ַאְּת ַאֲחֵרי ֵלָדה, ָאז ִּתְתַאְרְּגִני ַּבַּנַחת ֶׁשָּלְך ַּבַּבִית 
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)ָרִציִתי ְלִהְתַאְרֵּגן ַּבַּבִית(, ְוַתִּגיִדי ִלי ְּכֶׁשַאְּת מּוָכָנה, ְוַאִּגיַע. ְוִתְקִחי ֶאת ַהְּזַמן! ַהֹּכל ְּבֵסֶדר! ֲאִני ַאִּגיַע 
ְּכֶׁשִּתְרִצי".

ְוָכָכה ִהיא ָעְׂשָתה. ְוִהיא ָּכל ָּכְך ִנְפָלָאה...
).P .N ramaT(

ֹחֶרף ַהר ֶחְברֹוִני, ֵמיַטב ַהֹחֶרף. ְּכפֹור ֵאיִמים ַּבחּוץ. ֲאִני ַמְדִליָקה ֶאת ַהּדּוד ַּבֹּבֶקר, ּוַבֲעִלי ְמַכֶּבה ִלְפֵני 
ֶׁשּיֹוֵצא ָלֲעבֹוָדה.

חֹוֶזֶרת ְּבַעְצִמי ַהַּבְיָתה ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה ּוַמְדִליָקה ׁשּוב, רֹוֶׁשֶמת ְלַעְצִמי ְלַהִּגיד לֹו, ּוֵביְנַתִים ְמַטֶּפֶלת ַּבְיָלִדים 
ּוְמִכיָנה ֶאת ַהַּבִית.

ִהְתַקְּלחּו, ִנְרְּדמּו, ִנְגַמר. ַמִּגיַע ֶרַגע ַהִּמְקַלַחת ֶׁשִּלי!

ִנְכֶנֶסת ְלִהְתַקֵּלַח. ַהַּמִים ֹלא ְמַטְּפִסים ֵמַעל ֶטְמְּפָרטּוַרת "ֲחִמיִמים" ַּגם ְּכֶׁשַהֶּבֶרז ְמסֹוָבב ֶאל ַהַּמִים 
ָהרֹוְתִחים ְּביֹוֵתר, ְוַאֲחֵרי ֲחִצי ֲחִפיָפה ֵהם ַמְתִחיִלים ְלִהְתָקֵרר ִּבְמִהירּות.

צֹוֶעֶקת ְלַבֲעִלי: "ַהּדּוד ּדֹוֵלק?" ְוהּוא אֹוֵמר ִלי: "ִּכִּביִתי אֹותֹו ְּכֶׁשָחַזְרִּתי, ִּכי הּוא ָּדַלק ָּכל ַהֹּבֶקר 
ְוַהָּצֳהַרִים" )הּוא ֹלא ָקַלט ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ִּכָּבה ַּבֹּבֶקר, ְוִכָּבה אֹותֹו ׁשּוב ֲחִצי ָׁשָעה ַאֲחֵרי ֶׁשִהְדַלְקִּתי ׁשּוב 

ֲאִני(.

רֹוָצה ִלְרֹצַח אֹותֹו! ְּבָכל זֹאת ְמִביָנה ֶׁשֵאין ִלי ְּבֵרָרה, ֶאָּלא ְלִהְתַקֵּלַח. ּבֹוֶחֶרת ִלְׁשּתֹק ִּכי הּוא ֹלא ָאֵׁשם 
ֶּבֱאֶמת. הּוא ֹלא ָיַדע. ְוהּוא ֶּבֱאֶמת ַּבַעל ֻמְׁשָלם.
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ּבֹוָכה ֵמַהּקֹר ַּבִּמְקַלַחת...

יֹוֵצאת רֹוֶעֶדת ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ַּדּקֹות )ֲהִכי ָמִהיר ֶׁשִּלי ְלֵליל ִמְקֶוה(. אֹוֶמֶרת לֹו ְּבִׂשיא ַהֶּׁשֶקט ֶׁשָּיֹכְלִּתי ְלַגֵּיס 
ֵמַעְצִמי: "ֲאִני ַמָּמׁש ֶאְׂשַמח ֶׁשִּתְׁשַאל ְּכֶׁשַאָּתה ְמַכֶּבה ֶאת ַהּדּוד. יֹוַדַעת ֶׁשֶּזה ֹלא ַאְׁשָמְתָך, ֲאָבל ֲאִני ְּגמּוָרה 

ֵמַהִּמְקַלַחת ַהּזֹו". ּוַבֵּלב ְמַדֶּבֶרת ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשָעִׂשיִתי ֲעבֹוָדה ְמֹטֶרֶפת ְּכֵדי ִלְהיֹות ִעְנָיִנית 
ַעְכָׁשו ְוֹלא ִלְצֹרַח!

ַמִּגיָעה ַלִּמְקֶוה, ֲעַדִין ְקפּוָאה. ֹלא ִהְצַלְחִּתי ְלִהְתַחֵּמם ֵמַהִּמְקַלַחת ַהּזֹו ַלְמרֹות ַהְמַפֵּזר ֹחם ְוַהְּבָגִדים 
ֶׁשַּׂשְמִּתי ַעל ַעְצִמי. ִנְכֶנֶסת ַלּבֹור - ַהַּמִים רֹוְתִחים ִּפי ַּכָּמה ֵמָהָרִגיל!!! ַּתֲענּוג. ַמְרִּגיָׁשה ֵאיְך ַהּגּוף ֶׁשִּלי 

ַמְפִׁשיר, ּוָפׁשּוט ַמְתִחיָלה ִלְבּכֹות... ַהַּפַעם ֵמֹאֶׁשר!

ַהַּבָּלִנית ַהְמַהֶּמֶמת ִנְבֲהָלה. ִהְתַחְלִּתי ְלַהְסִּביר ָלּה ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר. ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶאת ַהִחּבּוק ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ַעְכָׁשו...

ָחַזְרִּתי ְּבאֹורֹות.  ַּבֲעִלי ָהָיה ֻמְפָּתע ַמָּמׁש.

)ֱאִליָרז פ.(

ִציֶמר ַּבָּצפֹון ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ָהִאיׁש. ְצִריָכה ִלְטֹּבל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ֲאָבל ֵאין ִמְקֶוה ַּבּמֹוָׁשב. ּבֹוֶדֶקת 
ִמְקֶוה ָּבִעיר ַהְּסמּוָכה, ֲאָבל ֶזה ְקָצת ָרחֹוק ּוֻמְרָּכב ִמַּדי. ּדֹוָחה ְלמֹוָצ"ׁש ְלַצֲעִרי. ְמַגָּלה ֶׁשַּגם ִּגיָסִתי 

ַהְּמתּוָקה ְצִריָכה ִלְטֹּבל.
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יֹוְצאֹות ַיַחד ְּבמֹוָצ"ׁש, ָזִכינּו ְּבֵדייט זּוִגי. ַהִּמְקֶוה ָהָיה ָיָׁשן ּוְמָבֵאס, ֲאָבל ַה"ַּיַחד" ֶׁשָּלנּו ֵהִרים ֶאת ַהֲחָוָיה... 
ַאַּגב, ִהְסַּתֵּבר ְּבמֹוָצ"ׁש ֶׁשַהִּמְקֶוה ֶׁשָחַׁשְבִּתי ָלֶלֶכת ֵאָליו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתְּדלּות ְּגדֹוָלה, ָהָיה 

ָסגּור ִּבְגַלל ִּפּצּוץ ַּבִּצּנֹור אֹו ַמֶּׁשהּו. ַמָּזל ֶׁשֹּלא ָהַלְכִּתי - ַּגם זֹו ֲחָוָיה ְמַׂשַּמַחת ֵמַהִּמְקֶוה.

)ָאְסַנת א.(

ַהַּבָּלִנית ָׁשָרה ִלְכבֹוִדי... טֹוב, ָהִייִתי ַהְיִחיָדה ְּבָכל ַהִּמְקֶוה.

)ַּבְתֵאל א.(

ַהְּטִביָלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּלי ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה ָהְיָתה ֲחָוָיה ַמְדִהיָמה. ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכמֹו ִּתיֹנֶקת ָּבֶרֶחם. ָהָיה ְמַרֵּגׁש 
ּוְמכֹוֵנן. ּוִבְטִבילֹות ְסֻגָּלה ֶׁשָעִׂשיִתי ִלְפֵני ַהֵּלדֹות, ֶזה ֲאִפּלּו יֹוֵתר ְמַרֵּגׁש. ֲאִני ֹלא ַּבֶּקַטע ֶׁשל ְסֻגּלֹות, ְוזֹאת 

ַהְּסֻגָּלה ַהְיִחיָדה ֶׁשֲאִני ַמְקִּפיָדה ָעֶליָה.
).A nehC(

ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכמֹו ִּתיֹנֶקת ָּבֶרֶחם ִּבְטִביַלת ְסֻגָּלה ֶׁשָעִׂשיִתי ְּבֹחֶדׁש ְּתִׁשיִעי.
).T ikiR(
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ָעַבְרנּו ִּדיָרה ְּבתֹוְך ַהִּיּׁשּוב. ֲאִני ְמַמֵּלאת ִלי ֶאת ָהַאְמַּבְטָיה ּוִמְׁשַּתְכֶׁשֶכת ִלי. מֹוִציָאה ֶאת ַהְּפָקק, יֹוֵצאת, 
ָּבָאה ָלַקַחת ֶאת ַהַּמֶּגֶבת, ַהַּמֶּגֶבת נֹוֶפֶלת ְוִאָּתּה ַּגם ַהְּבָגִדים, ֲאִני ָּבָאה ְלָהִרים ְורֹוָאה ֶׁשָּכל ָהִרְצָּפה 

ַמִים. ַהִּבּיּוב ֹלא ָעַמד ָּבֹעֶמס ֶׁשל ָהַאְמַּבְטָיה. ַּבֲעִלי ַמֵהר ֵהִביא ִלי ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך ַוֲאִני ְּבִהְסֶטְרָיה ַמְתִחיָלה 
ְלַאֵחר ַלּתֹור ַּבִּמְקֶוה. ְמַתְקֶּתֶקת. ִנְכֶנֶסת ַלִּמְקֶוה, טֹוֶבֶלת, ִמְתַלֶּבֶׁשת, ָּבָאה ָלֵצאת. ַהַּבָּלִנית ָּבָאה ֵאַלי 
ְמַגְמֶּגֶמת, ''ֶאההה ַהַּמֶּגֶבת...'' ֲאִני ּבֹוָהה ָּבּה ּוִמְסַּתֶּכֶלת ַעל ַהָּכֵתף ֶׁשִּלי, ִּכְמַעט ָיָצאִתי ִעם ַהַּמֶּגֶבת 

ֶׁשל ַהִּמְקֶוה... ִסַּפְרִּתי ָלּה ֵמֵאיֹפה ֲאִני ָּכזֹו ְמֻבְלֶּבֶלת ְוָלָמה ִאַחְרִּתי, ְוִהיא ָנְתָנה ִלי ִחּבּוק ְוָאְמָרה: "ַהֹּכל 
ְּבֵסֶדר, ֹלא ָקָרה ְּכלּום".

)ִּתְפֶאֶרת ל. ה.(

ְטִביָלה ִראׁשֹוָנה ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ְּבִעיר ֲחָדָׁשה ְּבִמְקֶוה ַיֲחִסית ָחָדׁש ִעם ַּבָּלִנּיֹות ַמְקִסימֹות. ַעד ַהּיֹום, 81 
ָׁשָנה ַאֲחֵרי, ַמְמִׁשיָכה ָלֶלֶכת ְלאֹותֹו ִמְקֶוה, ַלְמרֹות ֶׁשהּוא ְּכָבר ַמָּמׁש ֹלא ָחָדׁש ְוִנְפְּתחּו ֹּפה נֹוְצִצים יֹוֵתר, 

ַאְך ְוַרק ִּבְזכּות ַהַּבָּלִנּיֹות ַהַּמְקִסימֹות.

).K .G annA(

ְּבתֹור ַהַּבָּלִנית )ֲאִני ִלְפָעִמים ַמֲחִליָפה ֶאת ַהַּבָּלִנית ְּבִיּׁשּוב ְמגּוַרי(, ִמְתַרֶּגֶׁשת ְּבֵטרּוף ַעד ַּכָּמה ָנִׁשים ָּפׁשּוט 
ִנְראֹות ַאֶחֶרת ַאֲחֵרי ַהְּטִביָלה. ַמְרִּגיָׁשה ְּכמֹו ְמַיֶּלֶדת! ִלְראֹות אֹוָתן ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי...
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ֵּתְדעּו ֶׁשַאֶּתן יֹוְצאֹות ְיֵפהִפּיֹות ְוזֹוֲהרֹות! )ֹלא ֵמַהּבֹור, ֲאִני ֹלא ִנְׁשֶאֶרת ַּבָּׁשָלב ַהֶּזה. ֶאָּלא ֵמֲחַדר 
ַהִהְתַאְרְּגנּות ַּבּסֹוף, ְּכֶׁשִּנְפָרִדים(. ָיפֹות ָיפֹות!!!

)ֱאִליָרז פ.(

ְּבמֹוָצֵאי ַׁשַּבת ָחָתן ֶׁשל ָאח ֶׁשִּלי, ֲאַנְחנּו ִעם עֹוד ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה ִמְתָאְרִחים ֵאֶצל ַההֹוִרים ֶׁשִּלי, ַוֲאִני ְצִריָכה 
ָלֶלֶכת ַלִּמְקֶוה.

ֶאת ָּכל ַהֲהָכנֹות ֶׁשאֹוְרכֹות ְזַמן ְּכָבר ָעִׂשיִתי. ַמִּגיָעה ַלִּמְקֶוה, ַהְפָסַקת ַחְׁשַמל...

עֹוֶלה ַהַחְׁשַמל, ַהַּמִים ֹלא ַחִּמים...

ִנְכֶנֶסת ַלֶחֶדר, ָׂשָמה ֶאת ַהִּתיק ַעל ָהִרְצָּפה ּוַמְתִחיָלה ְּבִהְתַאְרְּגנּות. ֵאיְכֶׁשהּו ַהַּגְרִּבּיֹון ֶׁשִּלי נֹוֵפל ַעל 
ָהִרְצָּפה.

ֲאִני ִמְתַקַּלַחת, חֹוֶפֶפת, ְוׁשֹוַמַעת ֶׁשַהַּבָּלִנית ְועֹוד ִמיֶׁשִהי ָׁשם צֹוֲעקֹות ַאַחת ֶאל ַהְּׁשִנָּיה. ְמַנָּסה ְלִהְתַעֵּמק 
ְּבַמה ֶּׁשֵהן אֹוְמרֹות, ּוִמְסַּתֵּבר ֶׁשַהִּבּיּוב ָעָלה ָׁשם ֵמֵאיזֹוֶׁשִהי ִסָּבה. ֲאִני ּפֹוַתַחת ֶאת ַהִּוילֹון, ְוָכל ָהִרְצָּפה, 

ּכֹוֵלל ַהִּתיק ֶׁשִּלי ְוַהַּגְרִּבּיֹון ֶׁשָּנַפל, ְמֵלִאים ְּבַמִים.

ָּגַרְפנּו ַמֵהר ֶאת ַהַּמִים ַהחּוָצה, ְוַהַּבָּלִנית ָׂשָמה ֶאת ַהַּגְרִּבּיֹון ֶׁשִּלי ַעל ָהָרִדיָאטֹור ִמחּוץ ַלֶחֶדר. ָטַבְלִּתי, 
ָחַזְרִּתי ְלִהְתַלֵּבׁש, ְלבּוָׁשה ַעד ַהּסֹוף חּוץ ֵמַהַּגְרִּבּיֹון ִּכי הּוא ֲעַדִין ִמְתַיֵּבׁש, ִמְתַאֶּפֶרת )ִּכי ָּכל ָהאֹוְרִחים 
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ֲעַדִין ֵאֶצל ַההֹוִרים(, לֹוַקַחת ֶאת ַהַּגְרִּבּיֹון ֵמָהָרִדיָאטֹור, ִמְתַיֶּׁשֶבת ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהַּגְרִּבּיֹון ְו...רֹוָאה ַּפס ָאֹרְך 
ֶׁשל ַׁשֲעָוה ֶׁשִּנְׁשַאר ַעל ַהּׁשֹוק.

ַּגם ֲאִני ָהִייִתי ְּבׁשֹוק...

ֲהֵרי ִהְתַקַּלְחִּתי ְּכָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵמָאז ַהַּׁשֲעָוה, ֵהַכְנִּתי ֶאת ָּכל ַהּגּוף, ָעַבְרִּתי ֵאָבר ֵאָבר ְּכמֹו 
ֶׁשָהַרָּבִנית ִלְּמָדה אֹוָתנּו, ָאז ֵאיְך ִפְסַפְסִּתי ָּכָכה ???

ָקָראִתי ַלַּבָּלִנית, ִסַּפְרִּתי ָלּה ָמה ָקָרה, ְוִהְתַחְלִּתי ִלְבּכֹות ֵמֹחֶסר אֹוִנים. ָמה ֲאִני ֶאֱעֶׂשה? ִמַּצד ֶאָחד, 
ֵיׁש אֹוְרִחים, ֻּכָּלם ִיְׁשֲאלּו ְלָאן ֶנֱעַלְמִּתי. ִמַּצד ֵׁשִני, ְטִביָלה! ֵאין ַמָּצב ֶׁשֲאִני ָּכָכה ְמַחֶפֶפת )ַאֲחֵרי ֶׁשָהַלְכִּתי 

ְלִסְדָרה ֶׁשל 83 ִׁשעּוֵרי ָטֳהָרה ַּפֲעַמִים, ַמָּמׁש ֵאין ַמָּצב(.

ְוִהיא ַמְרִּגיָעה אֹוִתי, ְמַנֶחֶמת, ַמְבִטיָחה ֶׁשִּנְזֶּכה ִליׁשּועֹות ְּגדֹולֹות, ּוְכַדאי ִלי ַוֲאִני ְיכֹוָלה, ְוֶזה ַרק ֵיֶצר ָהָרע...

ִּבְזכּוָתּה הֹוַרְדִּתי ַה-ֹּכ-ל; ֶאת ָהִאּפּור )ָּכל ַהֵּמייְקַאּפ, ְצָלִלּיֹות ְוכּו'( ְקֶרם ּגּוף, ִנְכַנְסִּתי ׁשּוב ַלִּמְקַלַחת,

ָהַלְכִּתי ִלְטֹּבל ְו...ֵּכן, ָזִכינּו ִלְׁשֵּתי ֶאְפרֹוחֹות ְקַטּנֹות ְמתּוקֹות ַאֲחֵרי 6 ָׁשִנים ֶׁשֹּלא ִהְצַלְחִּתי ְלִהָּקֵלט, ָּברּוְך 
ַהֵּׁשם.

ַהֹּכל ִּבְזכּות ַהַּבָּלִנית ב. ְועֹוד ִמיֶׁשִהי ֶׁשִאָּתּה ָׁשם ַּבִּמְׁשֶמֶרת ֶׁשֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ֶאת ְׁשָמּה, ַּבִּמְקֶוה ְּבִראׁשֹון 
ְלִצּיֹון. ֵהן ָהְפכּו ֶאת ַהֲחָוָיה ְלִחּיּוִבית ְמֹאד, ּוִבְזכּוָתן ָעַמְדִּתי ַּבִּנָּסיֹון ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה! 

)נמי נ.(
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ָהְיָתה ִלי ֲחָוָיה ְמֻיֶחֶדת ְּכֶׁשַהַּבָּלִנית ָאְמָרה "ָּכֵׁשר". ַּבְּטִביָלה ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה ַהַּבָּלִנית ָאְמָרה "ְטהֹוָרה".
).Y lehcaR(

ִמַּצד ֶאָחד, ָּכל ֲחָוַית ַהִּמְקֶוה ֲעבּוִרי ִהיא ֹלא ַמֶּׁשהּו, ִּכי ֲאִני ַמָּמׁש ֹלא ְמַחֶּבֶבת ֶאת ַהְכָנַסת ָהֹראׁש ַלַּמִים. 
ִמַּצד ֵׁשִני, ָּכל ֲחָוַית ַהִּמְקֶוה ֶׁשִּלי ִהיא ִחּיּוִבית, ִּכי ַאף ַּפַעם ֹלא ִנְתַקְלִּתי ִּבְבָעיֹות ִעם ַּבָּלִנּיֹות, ְוָתִמיד ָהַלְכִּתי 

ַרק ְלִמְקָואֹות ְמֻטָּפִחים, ְוָתִמיד ָנְתנּו ִלי ִלְטֹּבל ַרק ַּפֲעַמִים.
).K avkiT(

ֶאְצֵלנּו ִׁשְּפצּו ֶאת ַהִּמְקֶוה ְּכמֹו ְמכֹון ְסָּפא. ַמָּמׁש ָּבא ִליׁשֹן ָׁשם!

)ָׁשרֹון ש.(

ַהִּמְקֶוה ַּבִּיּׁשּוב ִקָּדה הּוא ָּפׁשּוט ַוואּו! נֹוֵתן ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִציֶמר, ַהֹּכל ְמֻעָּצב ָיֶפה ְוָנִקי, ּוַבָּלִנּיֹות ְמתּוקֹות 
ַמָּמׁש.

)ֱאמּוָנה י.(

ַהְּטִביָלה ַּבֹחֶדׁש ַהְּתִׁשיִעי ַלֵהָריֹון )ְטִביַלת ְסֻגָּלה( ִהיא ֲחָוַית ַהִּמְקֶוה ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי.
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ִלְפָעִמים ַהַּלַחץ ַהֶּזה ִעם ָּכל ַהֲהָלכֹות ִלְפֵני ַהְּטִבילֹות )ְטִבילֹות ִמְצָוה( עֹוֶׂשה ִלי ְקָצת ָרע... ָאז ִּבְטִביַלת 

ַהְּסֻגָּלה ֶזה ָהָיה ָּכל ָּכְך ְמֻׁשְחָרר ֵּכיף ּוְמַרֵּגׁש!!! ַּגם ִּכי ִהְתַּגְעַּגְעִּתי ַלֲחָוָיה ַהּזֹאת, ַוֲאִפּלּו ֹלא ָהָיה ִאְכַּפת 
ִלי ֶׁשַהַּבָּלִנית ָׁשֲאָלה אֹוִתי ְּכֶׁשָהִייִתי ַּבַּמִים ִאם ֵיׁש ִלי ְּתאֹוִמים.

).T anfaD(

ַהִּמְקֶוה ְּבִגְבַעת ַהֵּזיִתים ְּבלֹוד הּוא ָיָׁשן, ָקָטן, ֹלא ְמֹפָאר, ֲאָבל ֵאיֶזה ַּבָּלִנּיֹות ַצִּדיקֹות! ִמְסּתֹוְבבֹות אֹו 
ְמַחּכֹות ַּבחּוץ ַעד ֶׁשִּתָּכְנִסי ְלתֹוְך ַהַּמִים, ְמַכְּבדֹות ָּכל ַאַחת, ַמְקִׁשיבֹות ּוְמִבינֹות ֶאת ַהָּמקֹום ָהָרִגיׁש 

ַהֶּזה ֶׁשל ַהְּטִביָלה.

ֵהן ֹלא ּבֹוְדקֹות ֶאת ַהּגּוף ַּגם ְּכֶׁשּטֹוְבִלים ִעם ַּבָּלִנית. ַרק ַמְזִּכירֹות ''ִצָּפְרַנִים, ֵעיַנִים, ֲעָדׁשֹות, ֲעִגיִלים...'' ְּבִלי 
ְלַחּכֹות ִלְתׁשּוָבה. 

ַוֲחָוָיה - ִהַּגְעִּתי ַלִּמְקֶוה ְּבֵהָריֹון ִראׁשֹון ְּבֹחֶדׁש ְּתִׁשיִעי ִּבְגַלל ִּדּמּום. ַהַּבָּלִנית ִהְתַיֲחָסה ֵאַלי ַּבֲעִדינּות ְּכמֹו 
ֶאל ֻּבַּבת ַחְרִסיָנה. ִהיא ָעְמָדה ְוָׁשְמָרה ָעַלי ְּכֶׁשָּיַרְדִּתי ַלַּמִים, ִצְּוָתה ָעַלי ְלַהֲחִזיק ַּבַּמֲעֶקה, ְוָדְרָׁשה ֶׁשֶאְטֹּבל 

ֶאת ַהִּמיִנימּום ַהִּנְדָרׁש. ְוַכּמּוָבן, ַהְּבָרכֹות...
)ֶאְפָרת א.(

 ֲאִני ֵמָתה ַעל ַהַּבָּלִנית ַהּדֹוִסית ֶׁשִּלי!!! ָּכל ָּכְך ִאְכַּפת ָלּה ֶׁשַהֹּכל ִיְהֶיה ֻמְׁשָלם!!! ֹלא ַמֲחִליָפה אֹוָתּה 
ָּבעֹוָלם!!!

)ִמיִרי מ. ג.(
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ָּתִמיד ֵיׁש ֲחָויֹות טֹובֹות ֵמַהִּמְקָואֹות ֶׁשָּטַבְלִּתי ָּבֶהם ְּבַיד ִּבְנָיִמין ְוַגם ַּבִּיּׁשּוב ֶׁשַּגְרִּתי ּבֹו ְּבַיד ִּבְנָיִמין. ַּבָּלִנּיֹות 
ַמְקִסימֹות ּוַמָּמׁש ַצִּדיקֹות!!!

).D leiL(

ֲאִני ָּגָרה ְּבָרַמת ַּגן. ֶאְצֵלנּו ֹלא ַרק ֶׁשָּכל ַהִּמְקָואֹות ְמֻטָּפִחים ָּבָרָמה ֲהִכי ְּגבֹוָהה, ַּגם ָּכל ַהַּבָּלִנּיֹות 
ַמְקִסימֹות ַאַחת ַאַחת, ְוַתֲענּוג ְלַהִּגיַע ָּכל ַּפַעם ְוִלְטֹּבל!!

)מֹוִרָּיה ק.(

ְּבַקְרֵני ֵיׁש ִמְקֶוה ְמַהֵּמם!! ְמֻעָּצב ְוָנִעים, ּוַבָּלִנּיֹות ְמַהְּממֹות ְוַסְבָלִנּיֹות. ִהְסַּבְרִּתי ָׁשם ֶׁשִּנְמַאס ִלי ֵמַהֵּׂשָער, 
ִּדַּבְרנּו, ּוַמָּמׁש ַיַחד ָחַׁשְבנּו ַעל ְּתרּוַמת ֵׂשָער. ְוַגם ִּבְנֵוה ְמַנֵחם ֵיׁש ַּבָּלִנּיֹות ָּפׁשּוט ַמְקִסימֹות.

ַּגם ְּבִמְקֶוה ָיָׁשן ֶזה ָּכל ָּכְך ְמַׁשֶּנה ֶאת ַהֲחָוָיה, ֶׁשֶּזה ַמְדִהים.

)ׁשֹוִׁשי א.(

ֹלא ִנְתַקְלִּתי ַּבֲחָוָיה ְׁשִליִלית ַעד ֹּכה. ְנׂשּוָאה 7 ָׁשִנים, ּתֹוָדה ָלֵאל )ָהיּו ִמְקִרים ּבֹוְדִדים ֶׁשל ַּבָּלִנית ְקָצת 
ְקִריָרה, ֲאָבל ֹּבאּו, ַּגם ֵהן ְּבֵני ָאָדם(. ָּתִמיד ַרק ְּבִחּיּוְך ּוְבֹנַעם. ֶׁשַּיְמִׁשיְך ָּכְך.

).D .V ayadoH(
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ֲאִני עֹוָׂשה ַעְכָׁשו ִּתְכנּון ְלִׁשּפּוץ ֵמַהְיסֹוד ֶׁשל ַהִּמְקֶוה ְּבִיּׁשּוֵבנּו. ָזִכיִתי ְלַתְכֵנן ּוְלַׁשֵּפץ ְלַעְצִמי ֶאת ַהִּמְקֶוה. ֲהֵיׁש 
טֹוב ִמֶּזה?

)ִיְסָּכה ד.(

ִלְפֵני ָׁשָנה, ֶעֶרב ֲחֻתָּנִתי ַהְּׁשִנָּיה ֶּפֶרק ב', ָהַלְכִּתי ִעם ִאָּמא ֶׁשִּלי, ּוְבתֹוְך ַהַּמִים ִהְתַּפַּלְלִּתי ִּבְדָמעֹות 
ְלַהְצָלָחה. ֲחָוָיה ְמַרֶּגֶׁשת!

).A akcsiY(

ֲאִני ְּגרּוָׁשה, ְוַהֲחָוָיה ַהְמַרֶּגֶׁשת ְוַהַהְרָּגָׁשה ַהְּקרֹוָבה ְלַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲחֵסָרה ִלי )ַלְמרֹות ֶׁשַהֲהָכנֹות ֵּדי 
ְמַאְּימֹות ָעַלי(. ְּבֵעיַני ֶזה ָּדָבר ְמֻיָחד ְמֹאד.

).G idirF(

ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמְּׁשֹלִׁשים ָׁשָנה, ַּבֶּׁשֶלג ַהָּגדֹול, ַּגְרנּו ְּבִיְצָהר. ַּבֲעִלי ָהָיה ַּבֶּכֶלא, ְוָיָצא ְלֻחְפָׁשה ֶׁשל 27 ָׁשעֹות. 
ָהָיה ְמָבֵאס, ִּכי ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִהְׁשַּתַּדְלנּו ְלָתֵאם ֶאת ַהֻחְפָׁשה ִלְזַמן ֶׁשֲאִני ְטהֹוָרה, ַאְך ַהַּפַעם ֹלא ִהְסַּתֵּדר.

ָנַסְענּו ִעם ִּבֵּתנּו ַּבת ַהָּׁשֹלׁש ְלִדיָרה ֶׁשל ָחֵבר ִּבירּוָׁשַלִים. ְּביֹום ִראׁשֹון ָּבֶעֶרב ָחַזְרנּו ַהַּבְיָתה ִּבְטֶרְמִּפים, 
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ּוַבֶּדֶרְך ִהְתִחיל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם ְמֹעָרב ְּבֶׁשֶלג. ְׁשֵני ְירּוַׁשְלִמים ֶׁשָּנְסעּו ִאָּתנּו ָאְמרּו ֶׁשֶּׁשֶלג ְמֹעָרב ִעם ֶּגֶׁשם ֹלא 
ִנְתָּפס.

ַלָּמֳחָרת ַּבֹּבֶקר, ַּבֲעִלי ִהְתעֹוֵרר ֻמְקָּדם ְּכֵדי ְלִהְתַאְרֵּגן ַלְּתִפָּלה ְוַלֲחָזָרה ַלֶּכֶלא. ָּפַתְחנּו ֶאת ַהְּתִריִסים, 
ּוְלֵעיֵנינּו ִנְגָלה ַמֲחֶזה ַמְרִהיב; ֶׁשֶלג ְּבֹגַבּה ֶמֶטר ְלָפחֹות. ָּכל ַהְּדָרִכים ַעד ֲאִריֵאל ֲחסּומֹות. ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין 

ָּבא.

ְּבאֹותֹו ָהֶעֶרב ָהִייִתי ֲאמּוָרה ִלְטֹּבל. ָיָצאִתי ְמֻצֶּיֶדת ְּבָמֵלא ְׁשָכבֹות ּוְבַמֵּקל, ְוָחַׁשְבִּתי ַעל ָּכל אֹוָתן ָנִׁשים 
ַצִּדיקֹות ֶׁשָּטְבלּו ַּבֶּקַרח. ֲחָוָיה ִּבְלִּתי ִנְׁשַּכַחת. ְותֹוָדה ַלַּבָּלִנית ב. ֶׁשִהִּגיָעה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש.

ְּכמֹו ֵכן, ַּפַעם ַאַחת ִהַּגְעִּתי ַלִּמְקֶוה ְּבֵליל ַׁשָּבת, ּוְׁשעֹון ַהַּׁשָּבת ֹלא ִהְדִליק ֶאת ָהאֹור. ָטַבְלִּתי ַּבֹחֶׁשְך, 
ָיָצאִתי, ִהְתַאְרַּגְנִּתי ְוָהאֹור ִנְדַלק. ָחַזְרִּתי ַלִּמְקֶוה ְוָטַבְלִּתי ָּבאֹור.

ֲחָוָיה נֹוֶסֶפת - ֵליל ְטִביָלה ֶׁשִּלי ִהִּגיַע, ּוַבִּיּׁשּוב ַהְפָסַקת ַמִים. ָהַרב ָאַמר ֶׁשֶאת ַהֲהָכנֹות ֶאֱעֶׂשה ְּבִמְקֵוה 
ַהְּגָבִרים ְוֶאְׁשַּתֵּמׁש ְּבבֹור ַהְּטִביָלה ְּכַאְמַּבְטָיה. ָהָיה ִלי ָאז ֵׂשָער ְמֹאד ָאֹרְך ּוְמֻתְלָּתל, ְוַהַּבָּלִנית ָׁשְפָכה ָעַלי 

ְּדָלִיים ֶׁשל ַמִים ְּכֵדי ֶׁשַהַּׁשְמּפֹו ֵיֵרד...

)ֶׁשִּלי ס.(

ִמְקֵוה ְנֵוה צּוף ֻׁשַּפץ ֹלא ִמְּזַמן. ַמָּמׁש ָיֶפה ּוְמַפֵּנק. ְוַהַּבָּלִנית ַמְסִּכיָמה ֶׁשֶאְטֹּבל ְלַבד ְלַבד.

)ִׁשְמִרית ב.(
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ָלנּו ֵיׁש ַּבִּיּׁשּוב ִמְקֶוה ֻמְׁשָקע ִויֵפהֶפה, ְוַהַּבָּלִנּיֹות ָּפׁשּוט ַמְקִסימֹות ּוְמִאירֹות ָּפִנים. ָאז ֲעבּוִרי, ָּכל ְטִביָלה ִהיא 
ֲחָוָיה ִחּיּוִבית, ָּברּוְך ה'.

)ִסימֹון ר.(

ַהָּמקֹום ַהָּיִחיד ֶׁשֲאִני ִמְתַקַּלַחת ְוַהַּמִים ַהַחִּמים ֹלא ִנְגָמִרים ְוַגם ֹלא ּדֹוְפִקים ִלי ַּבֶּדֶלת.

).S tivaN(

ֲאִני ָּגָרה ִּבְׁשכּוָנה ֶׁשַהִּמְקֶוה ָּבּה ְמֹאד ְמֻטָּפח ּוֻמְׁשָקע. ֲאָבל ָהֱאֶמת, ֹלא ְמַעְנֵין אֹוִתי ֵאיְך ִנְרֶאה ַהִּמְקֶוה. 
ֲאִני ָּבָאה ִלְטֹּבל, ֶזה ַהְּזַמן ֶׁשִּלי ִעם ּבֹוֵרא עֹוָלם, ְוַיאָללה ַהַּבְיָתה.

)ֲהַדס ב.(

ֲחָוָיה טֹוָבה ֶׁשָהְיָתה ִלי: 3 ְּפָעִמים ָּכֵׁשר ַעל ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְוָרצּוף.

)ׁשֹוִׁשי ל.(

ַהִּזָּכרֹון ֲהִכי טֹוב ֶׁשִּלי ֶׁשָהָיה, ֶזה ַהִּמְקֶוה ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה ֶׁשִּלי. ַסְבָּתא ֶׁשִּלי ז"ל ָהְיָתה ְּבִטּפּוִלים 
ִּכימֹוֵתַרִּפִּיים,, ְויֹום ִלְפֵני ִהיא ִהְרִּגיָׁשה ַמָּמׁש ֹלא טֹוב, ְוָאְמָרה ִלי ֶׁשֹרב ַהִּסּכּוִיים ֵהם ֶׁשִהיא ֹלא ַּתִּגיַע ֹלא 



·95 ָנִׁשים 
ְמַסְּפרֹות

ָנִׁשים 
ְמַסְּפרֹות

ַלִּמְקֶוה ְוֹלא ַלֲחֻתָּנה ֶׁשִּלי. ֲאָבל ָּברּוְך ה', ְּבאֹוָתם ָיִמים ה' ָנַתן ָלּה ּכֹחֹות ָלֹבא ְוִלְהיֹות ִאִּתי ָּבְרָגִעים ֲהִכי 
ֲחׁשּוִבים ֶׁשִּלי ַּבַחִּיים.

ְלַצֲעִרי ָהַרב, 3 ֳחָדִׁשים ַאֲחֵרי ֲחֻתָּנִתי ִהיא ִנְפְטָרה, ֲאָבל ֲאִני מֹוָדה ַלה' ֶׁשָּנַתן ָלּה ּכֹחֹות ִלְׂשֹמַח ַּבֲחֻתָּנה 
ֶׁשִּלי.

)ֶלָנה ב.(

ָיָצאִתי ִלְטֹּבל ַּבֹחֶרף ְּכֶׁשַּבחּוץ ָהָיה סֹוֵער ִּבְמֻיָחד. ַאֲחֵרי ֶׁשָּטַבְלִּתי ּוְכָבר ָיָצאִתי ֵמַהִּמְקֶוה, ִּגִּליִתי ַעל ַּגֵּבי 
ָהעֹור ֲחִציָצה ֶׁשֹּלא הֹוַרְדִּתי ִּבְמֹלָאּה. ַעל ַאף ֶמֶזג ָהֲאִויר ַהּסֹוֵער, ָחַזְרִּתי ַלִּמְקֶוה ְוֵהַכְנִּתי ֶאת ַעְצִמי ֵמָחָדׁש 

ִלְטִביָלה. ַהַהְרָּגָׁשה ָהְיָתה ָּכל ָּכְך ְמַסֶּפֶקת, ִּכי ָיַדְעִּתי ֶׁשָעִׂשיִתי ֶאת ַהִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשִּלי.

ָּברּוְך ה' ְּבאֹותֹו ֹחֶדׁש ָזִכיִתי ְלִהָּכֵנס ְלֵהָריֹון ֶׁשִּצִּפיִתי לֹו ַהְרֵּבה ְזַמן.

)אֹוִרָּיה ק.(

ַּבִּמְקֶוה ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה ֶׁשִּלי, ִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי ַיְפִסיק ְלַעֵּׁשן. הּוא ָהָיה ְמַעֵּׁשן 3 ֻקְפָסאֹות ְּביֹום, ּוְבַמָּצב 
ֹלא טֹוב. ָּברּוְך ה' ָׁשבּוַע ְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ִהְפִסיק ְלַגְמֵרי!

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָהְיָתה ַּבִּמְקֶוה ַּגם ִאָּׁשה ֶׁשֹּלא ִהְצִליָחה ְלִהָּקֵלט ְלֵהָריֹון. ַהַּבָּלִנית ָאְמָרה ָלּה ֶׁשַּתִּגיַע ְלַקֵּבל 
ְּבָרָכה ִמַּכָּלה, ְותֹוָדה ָלֵאל, ָּפַגְׁשִּתי ֶאת אֹוָתּה ַּבחּוָרה ָׁשָנה ַאֲחֵרי, ִהיא ִזֲהָתה אֹוִתי ְוָאְמָרה ֶׁשְּבאֹותֹו 
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ַהֹחֶדׁש ִנְקְלָטה. ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו!
).N inahS(

ִּכְמַעט 3 ָׁשִנים ְלתֹוְך ַהִּנּׂשּוִאים, ְמַנִּסים ִּכְמַעט ָׁשָנה ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֵאיֶזה ֵּבייִּבי.

יֹוֵצא ֵאיְכֶׁשהּו ֶׁשְּבַׁשָּבת ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתָאְרִחים ֵאֶצל ֲחמֹוִתי ֶׁשִּתְחֶיה, ֲאִני ְצִריָכה ִלְטֹּבל! ֲאִני ִמְתַּגֶּבֶרת ַעל 
ַהּבּוׁשֹות ְוהֹוֶלֶכת.

ַהִּמְקֶוה ֶׁשל ַּפְרֵּדס ַחָּנה, ְלִמי ֶׁשַּמִּכיָרה, ָהָיה )ְלָפחֹות ָאז - ַהְּלַואי ֶׁשַהּיֹום ְּכָבר ִסְּדרּו( ְּבֶאְמַצע ִמין 
ֻחְרָׁשה ֶׁשָּכזֹו. הּוא ְמַלֶּוה אֹוִתי ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵאֵלְך ְלִאּבּוד ְּבֶאְמַצע ׁשּום ָמקֹום ּוַמְמִׁשיְך ַלְּתִפָּלה.

ֲאִני ַמְמִּתיָנה ְלתֹוִרי ְּבַסְבָלנּות, ַהַּבָּלִנית ַהֲחמּוָדה ְמָזֶרֶזת ֶאת ֻּכָּלן ַוֲאִני ָהַאֲחרֹוָנה.

סֹוף סֹוף ּתֹוִרי ִהִּגיַע! ֲאִני ִנְכֶנֶסת, ַמְתִחיָלה ְלִהְתַאְרֵּגן ַלְּטִביָלה, ּובּום! ְׁשעֹון ַהַּׁשָּבת ִנְכַנס ִלְפֻעָּלה... ֹחֶׁשְך 
ִמְצַרִים! ֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ִלְראֹות ֶאת ַהָּיד ֶׁשל ַעְצִמי. ֲעָלָטה ְּגמּוָרה.

ֲאִני צֹוֶעֶקת ַלַּבָּלִנית ְוִהיא צֹוֶעֶקת ִלי ַּבֲחָזָרה, ּוְׁשֵּתינּו ְמַנּסֹות ְלָהִבין ָמה ִנָּתן ַלֲעׂשֹות ַעְכָׁשו. ְוָאז ַהַּבָּלִנית 
אֹוֶמֶרת ִלי: "ֲאִני ֹלא ֶאֵּתן ָלְך ְלַאְכֵזב ֶאת ַּבֲעֵלְך. ּבֹוִאי, ֲאִני ִנְכֶנֶסת ַיַחד ִאָּתְך ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשַאְּת טֹוֶבֶלת ְּכמֹו 

ֶׁשָּצִריְך"... ָּכָכה ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ְּבתֹוְך ַהְּבֵרָכה ֶׁשל ַהִּמְקֶוה, ִעם ַהַּבָּלִנית.

ָלַקח ִלי ֲהמֹון ְזַמן ִלְמֹצא ֶאת ַהְּבָגִדים ַאַחר ָּכְך ּוְלִהְתַלֵּבׁש...

ְּכֶׁשֲאִני ְּכָבר ִּכְמַעט ְלבּוָׁשה, ֲאִני ׁשֹוַמַעת ְקִריאֹות ִּבְׁשִמי ֵמָהְרחֹוב. ַהִּמְסֵּכן ָחַזר ַהַּבְיָתה ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, 
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ּוְכֶׁשֹּלא ָמָצא אֹוִתי, הּוא ִהְתִחיל ְלַחֵּפׂש אֹוִתי ִּבְרחֹובֹות ַּפְרֵּדס ַחָּנה, ִּכי ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשָהַלְכִּתי ְלִאּבּוד. הּוא 
ִהִּגיַע ַלִּמְקֶוה ְוָרָאה ֶׁשַהֹּכל ָחׁשּוְך, ָאז הּוא ִהְתִחיל ִלְצעֹק ְוִלְקֹרא ִּבְׁשִמי, ַעד ֶׁשַהַּבָּלִנית ַוֲאִני ָיָצאנּו ַהחּוָצה 

ֵמַהִּמְבֶנה ָהָאֵפל.

ִסּפּור ָהזּוי ַלֲחלּוִטין, ֲאָבל ְּכֹכל ַהִּנְרֶאה, ְלִפי ַהִחּׁשּוִבים, ִּבְזכּות ֶזה ָּבָאה ָלנּו ַהְּבכֹוָרה ֶׁשָּלנּו... ָאז ֶזה ָהָיה 
ָׁשֶוה.

).L hcaliL(

ֹחֶדׁש אֹוגּוְסט ִּבְׁשֶבְדָיה, ַּפַעם ִראׁשֹוָנה ֶׁשֲאִני טֹוֶבֶלת ְּבחּו"ל. ַהִּמְקֶוה ְּבָרָמה ְּגבֹוָהה ְמֹאד, ֲאִפּלּו ָּבָאֶרץ 
ֵאין ְּתָנִאים ָּכֵאֶּלה. ֲאִני ִנְכֶנֶסת ַלַּמִים, קֹוֵפאת ִלי ַהְּנָׁשָמה. ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ֶאת ַהַּבָּלִנית ָמה ֶזה, ְוִהיא עֹוָנה ִלי: 

"ֶאְצֵלנּו ֶזה ֶנְחָׁשב ַחם"...

)ַּגְלָיה ס. ה(

ֲאִני ְּבִטּיּול ְּבַבְרֶצלֹוָנה ִעם ֲחֵבָרה. יֹום ִלְפֵני ַהִּטיָסה ֲחָזָרה ֲאִני ְצִריָכה ִלְטֹּבל )ֹלא ָּדִחיִתי ָלָאֶרץ ִּכי ָחַזְרִּתי 
ַּבַּלְיָלה(. ֲאִני קֹוַבַעת ִעם ַהַּבָּלִנית ֶׁשל ֵּבית ַחַּב"ד ּוַמִּגיָעה ַלִּמְקֶוה. ַמִּגיָעה ִאִּתי עֹוד ִאָּׁשה ְמתּוָקה ְמקֹוִמית, 

ְוִהיא טֹוֶבֶלת ְלָפַני. ֵמַהִּמְקַלַחת ֲאִני ׁשֹוַמַעת קֹולֹות מּוָזִרים; ָּכל ִמיֵני ְנָהמֹות ָּכֵאֶּלה ְמֻׁשּנֹות ִּבְזַמן ֶׁשִהיא 
טֹוֶבֶלת. ֲאִני ֹלא ְמִביָנה ַמה הֹוֵלְך ֹּפה. ִהִּגיַע ּתֹוִרי, ֲאִני ַמְכִניָסה ֶרֶגל ְו...ַמְתִחיָלה ִלְנֹהם ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַהִהיא... 
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ִמְתָּבֵרר ִלי ֶׁשַהַּמִים ֵהם ֵמי ֶק-ַר-ח, ֹלא ָּפחֹות. ְוֵיׁש ִלי ִנָּסיֹון ִעם ִמְקֶוה ֹלא ְמֻחָּמם, ֲאָבל ֶזה ֹלא ָהָיה ֶזה. 
ַמָּמׁש ִלְטֹּבל ְּבָנָהר ֶׁשָּׁשַבְרְּת ּבֹו ֶאת ַהֶּקַרח. ֶזהּו. ִמֹּפה ְלָׁשם ָיְצאּו ִמֶּמִּני קֹולֹות נֹוָרִאִּיים. ָטַבְלִּתי ְוִסַּיְמִּתי ִעם 

ֶזה. ִמְסַּתֵּבר ֶׁשָהְיָתה ַּתָּקָלה ַּבִּמְקֶוה ְּבאֹותֹו יֹום, ְוֹלא ָהָיה ִחּמּום ַלַּמִים.

)רּוִתי ק.(
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