יַלְקּוט טֹהַר רִאׁשֹון
ֵחלֶק רִאׁשֹון
ִׁש ָּפחָה
מַ" ְמרֵי ַה ְס ָּברָה וְ ַה ְד ָרכָה ַל ֲה ָפצַת וְחִּזּוק ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ְאֹׁשר ַה ַּביִת ַהיְהּודִי
ו ֶ
ֵחלֶק ֵׁשנִי
קִּצּור ִהלְכֹות ָט ֳהרַת ַה ַּביִת
)מִּתֹו ְך ַה ֵּספֶר "נְתִיבֹות טֹהַר"(
ִיׁשי
ֵחלֶק ְׁשל ִ
ֲׂשּיֹות נִ ְפלָאֹות עַל ֶרוַח וְ ַה ָּצלָה,
נִ ְפלְאֹות ַה ָּט ֳהרָה ֵעדֻּיֹות ּו ַמע ִ
ְּב ָרכָה וְ ַה ְצ ָלחָה ִּבזְכּות ְׁשמִירַת ַה ָּט ֳהרָה
ַה ְמ ַלּקֵט:
ָׂשיא"
ע"ה נִּסִים נַ ְפ ָּתלִי ַה ֵּלוִי ר"מ " ִמ ְדרַׁש ּבֵית נ ִ
ַה ֶּמ ְרּכָז ַהמְפֹ8ר לְתֹורָה ְּת ִפּלָה וְיַהֲדּות
ע"ש ַה ִּמ ְדרָׁש ַּב ֲארָם צֹובָא ֲחלֶּב
רִאׁשֹון ְלצִּיֹון

ַה ְק ָּדמָה ְל ָחתָן וְ ַכּלָה
8חֹות יְ ָקרָה! ִהּנֵ ְך עֹו ֶמדֶת ַּבּתְקּופָה ַהּיָפָה ּבְיֹותֵר ּבִימֵי ַחּיַיְִךֲ :הכָנֹות לְיֹום ַה ֻחּפָה.
ּבְיֹום זֶה ִהּנֵ ְך ּכֹו ֶרתֶת ְּברִית עִם ְּבחִיר ִל ֵּב ְך ַהּיָקָר ָל ְך מִּכֹלְׁ .שנֵיכֶם ְּביַחַד ּכֹו ְרתִים
ַּׁש ַמיִם ָהרַחּום וְהָ8הּוב הַּנֹותֵן ַחּיִים
אֶת ְּברִית ַהּנִּׂשּואִין עִם ּבֹורֵא עֹולָם8 ,בִינּו ֶׁשּב ָ
ְל ֻכּלָנּו וְ ַה ַּמ ְרעִיף ָעלֵינּו ֶׁשפַע ֶׁשל ְּב ָרכָה וְ ַה ְצ ָלחָהֲ " ,הבָה וְ" ְחוָהָׁ ,שלֹום וְרֵעּות.
ַּׁשּתָף
וְָלכֵן עַל ְּבנֵי הַּזּוג ָל ַדעַת ֶׁש ַּביִת יְהּודִי הּוא ֵמעֵין ּבֵית ִמ ְקּדָׁש ָקטָןּ .ו ְכדֵי ֶׁשה ֻ
ִׁשמֹ ַע ַלּצִּוּויִים וְלָ"זְהָרֹות
ִׂשמַח ּבָנּוָ ,עלֵינּו ל ְ
ָה ִע ָּקרִי ֶׁשהּוא ַּבעַל ַה ַּביִת ָה ֲא ִמּתִי י ְ
ַה ֻּמּטָלֹות ָעלֵינּו ְּבצִּוּוי ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך.
ָׁשה ָעלֵינּו ְל ַקּיֵם ִמצְוֹות ְמ ֻסּיָמֹותָּ ,תמִיד יֵׁש ִלזְּכֹר ֶׁש8ב
ּגַם אִם ִל ְפ ָעמִים נִ ְראֶה ֶׁשּק ֶ
ְׁשר ְל ַקּיְמָם.
מָסּור לְעֹולָם לֹא יַּטִיל עַל ָּבנָיו צִּוּויִים ּו ַמּטָלֹות ֶׁשאִי ֶאפ ָ
ִׂש ָראֵל ִלבְנֹות
ִׂש ָראֵל יָצְאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם וְנַעֲׂשּו ְלעַם ִצּוָּה ַהּקַּב"ה אֶת עַם י ְ
לְ"חַר ֶׁש ְּבנֵי י ְ
ְׁש ַכנְּתִי
ִׁשּכֹן ּבֹו .וְָכ ְך נֶ ֱאמַר" :וְעָׂשּו לִי ִמ ְקּדָׁש ו ָ
ַּׁשכִינָה ּת ְ
ִׁשּכָן ַּביִת ֶׁשה ְ
לֹו מ ְ
ּבְתֹוכָם".
עַל ַהּפָסּוק ַהּזֶה ׁשֹו ֲאלִים :מַּדּו ַע נֶ ֱאמָר ּבְתֹוכָם וְלֹא ּבְתֹוכֹו? ַמ ְסּבִירִים ָחזָ"ל
ּבְתֹוכָם ַהּקַּב"ה רֹוצֶה ְל ִה ָּמצֵא ְּבכָל ַּביִת ּו ַביִת ֶׁשל ּכָל יְהּודִי ּו ְל ַקּיֵם ִעּמָם ֻׁשּתָפּות
לֹוׁשה ֻׁש ָּתפִים 8בִיו אִּמֹו וְ ַהּקַּב"ה.
ְׁשמָה יְהּודִית יֵׁש ְׁש ָ
ְׁש ְך ָהעָם ַהּנִ ְבחָר ְלכָל נ ָ
ְל ֶהמ ֵ
ַּׁשכִינָה ׁשֹורָּה ּבֹו.
ֲׁשר ַה ַּביִת ְמ ֻקּדָׁש ה ְ
ַרק ַּכא ֶ
ְדֹוׁשים ִּתהְיּו" קְׁשּורִים ִּתהְיּו לַּבֹורֵא הָעֹולָם.
וְכֵיצַד ְמ ֻקּדָׁש? ה´ ּדֹורֵׁש ֵמ ִאּתָנּו" :ק ִ
ַּׁשכִינָה ִמ ְס ַּת ֶּלקֶת ּכְמֹו ֶׁשּכָתּוב "אֵין
ֻּׁשה ַּב ַּביִת ח"ו וְאֵין ִׂש ְמחָה ֲא ִמּתִית ה ְ
אִם אֵין ְקד ָ

ַּׁשכִינָה ׁשֹורָּה ֶאּלָא ְּבמָקֹום ִׂש ְמחָה" וְָלכֵן ַּביִת יְהּודִי נִ ְקרָא לֹא ְסתָם ַּביִת ְּככָל
הְ
הַּגֹויִים קִירֹות ,חַּלֹונֹות ,רִהּוטּ ,תְמּונֹותֶ ,אּלָאַ :ה ַּביִת ַהּיְהּודִי ְמ ֻכּנֶה ִמ ְקּדָׁש ְמעַט-
ַּׁשכִינָה.
זֶהּו ַהּמָקֹום ֶׁשּבֹו נִ ְמצֵאת ה ְ
ַּׁשפַע ְלכָל הָעֹולָם ּכֻּלֹו ַּבּמָקֹום ּבֹו נִ ְמצֵאת ִּב ְרּכַת
ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש הּוא מְקֹום ה ֶ
ַׁשמִי וְהָעֹולָם הָרּו ָחנִיְּ .בבֵית
ִׁש ַּת ְּלבִים הָעֹולָם ַהּג ְ
אֱלֹקִים .הּוא ַהּמָקֹום ֶׁשּבֹו מ ְ
ַׁשמִי ֶאּלָא הֵם ִה ְת ַמּזְגּו יַחַד
ַה ִּמ ְקּדָׁש לֹא ָהיְתָה " ְב ָחנָה ּבֵין הָעֹולָם הָרּו ָחנִי ַלּג ְ
ֻּׁשה .וְעַל יְדֵי ְּפעֻּלֹות ָהלַלּו ַּד ְרּכָם ִמ ְת ָקרֵב הָ8דָם
וְנֶ ֶהפְכּו ְלמַהּות "חַת ֶׁשל ְקד ָ
ַׁשמִית
ִׂש ָראֵל יְ ָקרָּה ּכָל ְּפ ֻעּלָה ּו ְפ ֻעּלָה ּג ְ
לְבֹורְאֹו ַלּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ָּכ ְך ּגַם " ְּת ּבַת י ְ
ֻּׁשה-
ְׁשבָה ֶׁשל ְקד ָ
ֲׂשית ַּב ַּביִת ֲה ָכנַת ָּכרִי ְך ַלּיֶלֶדּ ,בִּׁשּול ,נִּקָיֹוןַ .ה ְכנִיסִי ּבָּה ַמח ָ
ֶׁשּנַע ֵ
ִׁש ָּפחָה
ֲׂשים ְל ַמעַן ְּבנֵי ַהּמ ְ
ֲׂשיְִך ּו ְפעֻּלֹו ַתיְִך ַּב ַּביִת נַע ִ
ְׁשבָה טְהֹורָה ֶׁשּכָל ַמע ַ
ַמח ָ
ְׂש ְמחָה וְַל ָּקדֵׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִם.
ּו ְל ַרוְ ָחתָם ְּכדֵי ֶׁשּיּוכְלּו ַלעֲבֹד אֶת ה´ ּב ִ
ַּׁשנָה .לֹא ָהיְתָה ּבֹו
ִּׁשם ָׁשאֲבּו ִׂש ְמחָה ְלכָל ה ָ
ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש ָהיָה מָקֹום ֶׁשל ִׂש ְמחָה ,מ ָ
ַעצְבּות רַק עִידּוד נֶ ָחמָה וֶאֱמּונָהּ .גַם ְּבבֵי ֵת ְך ּבַת יְ ָקרָה ַה ַּביִת ַהּיְהּודִי ַה ְכנִיסִי ּבֹו
ָׁשה ֶׁשל
ֲאוִירָה ֶׁשל ִׂש ְמחָה אֱמּונָה וְעִידּוד ּו ִבּטָחֹוןְּ ,כדֵי ֶׁש ִּל ְבנֵי ַה ַּביִת ִּת ְהיֶה ַה ְרּג ָ
ְׁש ְלוָהַ .ה ְראִי
ִׁש ָּפחָה ְּבמָאֹור ָּפנִים ּוב ַ
ִׂש ְמחָה ְל ַהּגִי ַע ֵאלָיוַ .ק ְּבלִי ּכָל ֶאחָד ִמ ְבנֵי ַהּמ ְ
ָלהֶם ֶׁשהֵם רְצּויִים וְאֲהּובִיםְּ .בבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש ָׁשאֲבּו ָח ְכמָהּ" :כִי ִמּצִּיֹון ֵּתצֵא ּתֹורָה
ִירּוׁש ַליִם".
ּו ְדבַר ה´ מ ָ
ְּבבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש הָיּו ְּכלֵי ָׁשרֵת8 :רֹוןֻׁ ,ש ְלחָן ,מְנֹורָהִ ,מזְ ֵּב ַחּ ,כִּיֹורַ ...ה ֵּכלִים הָיּו
ַּׁשהּו ְּב ֵע ֶר ְך ְל ַלּמֵד אֹותָנּו ֶׁשּגַם ַּב ַּביִת ַהּיְהּודִי
ְּבמִּדֹות ְמ ֻדּיָקֹות ּו ְמ ֻסּיָמֹות לֹא ָהיָה מ ֶ
ִיׁשת ַה ֲה ָלכָה וְלֹא ְּב ֵע ֶר ְך ּכִי ְלְּ -ב ֵע ֶר ְך אֵין
יֵׁש ְל ַקּיֵם אֶת ַה ֲהלָכֹות ִּב ְמ ֻדּיָק ְּכפִי ְּדר ַ
ַּׁשכִינָה ַּב ַּביִת.
ֵע ֶר ְך ,וְָכ ְך זֹוכִים ל ְ
ֻּׁשה ֶׁשּלֹו .הּוא
ִׁשּפִי ַע ִמ ִּב ְפנִים ְּכ ַלּפֵי חּוץ ְלכָל הָעֹולָם ּכֻּלֹו ּבְאֹור ַה ְּקד ָ
ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש ה ְ
ֻּׁשה ֶׁשּלֹו ְל ֵמרָחֹוק.
ַׁש ָּפעַת ַה ְּקד ָ
ַׁשּפָעֹות חִיצֹונִּיֹות ֶאּלָא ִהזְרִים אֶת ה ְ
לֹא ָקלַט ה ְ
ִּׁשה ַּב ַּביִת ּכְכֹ ֵהן ּגָדֹול ְּבבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש.
ָהא ָ
* הַּכֹהֵן ִה ְדלִיק אֶת ַהּנֵרֹות ִּבמְנֹורַת ַהּזָהָב ּכָל יֹום ְּב ִה ְת ַלהֲבּות ּו ְב ִה ְת ַרּגְׁשּות
ְּכ ַב ַּפעַם ָהרִאׁשֹונָה.
ֶׁשת עָל ְּפנֵי ּכָל
ַׁש ָּפ ָעתָם ֻמ ְרּג ֶ
ַּׁשּבָת ֶׁשה ְ
ִּׁשה ַהּיְהּו ִדּיָה ַמ ְדלִיקָה אֶת נֵרֹות ה ַ
ּגַם ָהא ָ
ַּׁשבּו ַע ֵמ ֶערֶב ַׁשּבָת ְל ֶערֶב ַׁשּבָת ַּב ִה ְת ַרּגְׁשּות ּו ִב ְתחִּנֹות ַלּקַּב"ה ְל ַה ְצ ָלחַת ַה ַּבעַל
הָ
ֲׂשים טֹובִים.
וְ ַהּיְָלדִים ַּב ָח ְכמָהּ ,תֹורָה ּו ַמע ִ
ַּׁש ְלחָן וְֶלחֶם ַה ָּפנִים ֶׁש ָעמַד ָטרִי וְ ֵהפִיץ נִיחֹוחֹות ּכָל
ְּבבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש הָיּו ה ֻ
*
ִּׁשה
ָׁשת ַה ַחּלָה ֶׁשּנִ ְּתנָה ְּביָדָּה ֶׁשל ָהא ָ
ַּׁשבּו ַעֶ .לחֶם ַה ָּפנִים ְמ ַסּמֵל אֶת ִמ ְצוַת ַה ְפר ַ
הָ
ְׂש ְמחָה.
וְ ַע"י ַה ְב ָרכָה ָּב ִעּסָה זֹוכִים ְּבנֵי ַה ַּביִת ְל ַה ְצ ָלחָהְּ ,ברִיאּות ו ִ
* הַּכֹהֵן ַהּגָדֹול ִל ְפנֵי עֲבֹודָתֹו ּבַּקֹדֶׁש ָטבַל ּגּופֹו וְנָטַל יָדָיו וְ ַרְגלָיו ְל ִה ַּטהֵרּ .גַם
ָׁשר ְּב ַמיִם ַחּיִים ְמ ַט ֲהרִים ְּבכָל חֹדֶׁש ְּכדֵי ְל ַטהֵר
ִּׁשה טֹו ֶבלֶת ְּב ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה ּכ ֵ
ָהא ָ
ַּׁשכִינָה ְּבבֵיתָם ַה ְמ ֻכּנֶה ּבֵית ִמ ְקּדָׁש ְמעַט.
ַׁשרָ"ת ה ְ
ֻּׁשה ְּבבֵיתָּה וְה ְ
ַע ְצמָּה ּו ְל ַה ְכנִיס ְקד ָ
ֻּׁשהְּ :ב ַתלְמּוד ַּב ְבלִי ַמ ֶּסכֶת
ַׁש ָּכנַת ַה ְּקד ָ
ַּׁשכִינָה וְה ְ
ַׁשרָ"ת ה ְ
יֵׁש ְמצִיאּות נֹו ֶספֶת ֶׁשל ה ְ
ָש"יֶׁ :ש ֲהרֵי ִחּלֵק
ִּׁשה זָכּו ְׁשכִינָה ּבֵינֵיהֶם"ּ ,ו ֵפרֵׁש ר ִ
סֹוטָה ּדַף י"ז נֶ ֱאמַר "אִיׁש וְא ָ
ִּׁשה .מַה "זָכּו"?
ְׁשּכְנֹו ּבֵינֵיהֶם יּו"ד ָּבאִיׁש ו ֵה"א ָּבא ָ
) ַהּקַּב"ה( אֶת ְׁשמֹו ) ֵׁשם י-ה( ו ִ

ָש"י...:
ְׁשם ָּכ ְך? ְמ ָבאֵר ר ִ
ֻּׁשה נִ ְדרְׁשּו ְל ַהּגִי ַע ל ֵ
ְלאֵילּו זְכֻּיֹות ַה ַּכּוָנָה? ְלאֵיזֹו ַּד ְרּגַת ְקד ָ
ַּׁשנִי זֹוכִים
ְּב ֶעצֶם קִּיּום ּבֵיתָם ּו ְב ִרּיָתָם ַה ֲה ָדדִית ּו ְב ֶעצֶם ְׁשמִירַת נֶ ֱאמָנּותָם ָה ֶאחָד ל ֵ
ְׁשים יֹותֵרּ .ו ְּככָל ֶׁשּבֵיתָם
ַּׁשכִינָה ּבֵינֵיהֶם .זֹאת אֹו ֶמרֶתְּ :ככָל ֶׁש ְּבנֵי הַּזּוג ִמ ְת ַקּד ִ
לְ
ַּׁשכִינָה ְּב ָע ְצמָה ּגְדֹולָה יֹותֵר .אִם זָכּו ְׁשכִינָה
ַׁשרָ"ת ה ְ
ִמ ְת ַעּלֶה יֹותֵר זֹוכִים הֵם ְלה ְ
ִּׁשה .וְאִם ָחלִילָה לֹא זָכּו ַהּקַּב"ה
ּבְתֹוכָם וְיֵׁש ְׁשלֵמּות ַל ַּביִת וְִלהְיֹותָם אִיׁש וְא ָ
ִּׁשה ּכְלֹומַר אֵׁש אֹו ַכ ְלּתָם.
ִׁש8ר אֵׁש ָּבאִיׁש ּו ָבא ָ
ַמּדִיר ַעצְמֹו ֵמהֶם וְנֹוטֵל אֶת הי-ה וְנ ְ
אֵׁש ַה ְּמרִיבָה וְ ַה ַּמחְלֹקֶת ְמ ַכ ָּלה הַּכֹל עַד ַהיְסֹוד וְ ַה ַּביִת ִמ ְת ָּפרֵק ה´ יַּצִילֵנּו.

ּׁשית
ׁש ִ
ַה ְק ָּדמָה ְל ַמהֲדּורָה ִ
ְׁשרִים וְ ֵעדָה ,וְאִּלּו פִינּו ָמלֵא ִׁשירָה ַּכּיָם אֵין 8נּו
אֹודֶה ה´ ְּבכָל ֵלבָב ּבְסֹוד י ָ
ְׁש ֵּב ַח אֶת ּבֹורֵא עֹולָם ֶׁשּזִּכָנּו ַלעֲסֹק ּבָעֹולָם ַהּזֶה ְּב ִענְיָנִים
ַמ ְסּפִיקִין לְהֹודֹות ּול ַ
הָעֹו ְמדִים ּבְרּומֹו ֶׁשל עֹולָםּ .בָרּו ְך ה´ ִה ְרחִיב ה´ לָנּו ,וְכַּיֹום ֲאֻגּדַת "טֹהַר רִאׁשֹון"
ִּׁשים ַמ ְדרִיכֹות ְּב ַר ֲחבֵי הָ8רֶץַ ,ה ְמ ַכּתְתֹות
ע"י "זְכּות יְהּודָא" ַמ ְחזִיקָה קָרֹוב ַל ֲחמ ִ
ִׂש ָראֵל.
ַרְגלֵי ֶהן ִמ ַּביִת ְל ַביִת עַל ַה ְּפ ָתחִים ְּכדֵי ְל ָהבִיא אֶת ְּדבַר ַה ָּט ֳהרָה ִלבְנֹות י ְ
ִׁש ַמּיָא וְ ַה ְרּבֵה יְׁשּועֹות
ּובָרּו ְך ה´ ְּבכָל יֹום 8נּו ׁשֹו ְמעִים נִּסִים וְנִ ְפלָאֹותִ ,סּיְַעּתָא ּד ְ
ִּבזְכּות חִּזּוק ִמ ְצוָה זֹוֶׁ ,ש ְּמ ָק ֶרבֶת אֶת ַהְּג ֻאּלָה ּו ַמ ְרּבָה ָׁשלֹום ּבָעֹולָם.
ּכְמֹו כֵן הֹו ַספְנּו אֶת ַה ֲהלָכֹות ְּבקִּצּור נִ ְמרָץְּ ,כדֵי ְל ַה ְסּבִיר עַל ֶרגֶל "חַת אֶת ַה ֲהלָכֹות
ַהיְסֹודִּיֹות ַהּנִ ְצרָכֹות ְל ַה ְת ָחלַת ְׁשמִירַת ַה ָּט ֳהרָהְּ .ב ִהזְַּדּמְנּות זֹו ִהנְנִי מֹודֶה ָל ַר ָּבנִית
וֶרֶד ֶּב ְלּקִין תחי´ ו ְל ִבּתִי ַהיְ ָקרָה מִיכַל ֲע ִטּיָה תחי´ַ ,ה ְמנַּצְחֹות עַל ְמלֶאכֶת הַּקֹדֶׁש
ִׁשאֲלֹות
ְּב ִארְּגּון ַה ַּמ ְדרִיכֹות וַ ֲהבָ"ת ַמהֲדּורָה ֻמ ְר ֶחבֶת זֹו ִלדְפּוס .ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך יְ ַמּלֵא מ ְ
ַׂשּכִילּו וְיַ ְצלִיחּו ְּב ָבנִים ּובָנֹות עֹו ְסקִים ּבַּתֹורָה
ֲׁשר יִפְנּו י ְ
ִלּבָן לְטֹובָה ּו ְבכָל א ֶ
ּו ְב ִמצְוֹות 8מֵןּ .כְמֹו כֵן רֹב ּתֹודֹות ַל ַּמ ְדרִיכָה ַה ְמנֻּסָה גב´ ּכֹו ָכבָה "הֲרֹן תחי´ וגב´
ִׂש ָראֵל ַּב ָּמקֹום
יָפָה עִידָאן תחי´ ַה ֻּמ ְפקָדֹות עַל ְמלֶאכֶת הַּקֹדֶׁש ְּב ַה ְד ָרכַת ּבְנֹות י ְ
ִׂש ָראֵל "הַּכֹתֶל ַה ַּמ ֲע ָרבִי"ּ ,וגב´ ּדְבֹורָה ּכֹהֵן
ַהּקָדֹוׁש וְ ַהּטָהֹור ּבְיֹותֵר ְלעַם י ְ
ַׁשּבִי זיע"א וְצִּיּון ר´ ֵמאִיר ַּבעַל ַהּנֵס זיע"א,
ִׂש ָראֵל ְּבצִּיּון ָהר ְ
ַה ַּמ ְדרִיכָה ּבְנֹות י ְ
ִׁשמִירַת ַה ָּט ֳהרָה.
ִׂש ָראֵל ּו ְל ָק ְרבָן ל ְ
ֲׁשר זָכּו ְללַּבֹות נִיצֹוצֹות רַּבֹות ֶׁשל נְׁשֹות י ְ
אֶ
ָׂשיא"ַ ,ה ֶּמ ְרּכָז לְתֹורָהִ ,ל ְת ִפּלָה
זָכִינּו ּובְכ´ ּבְ8ב תשס"ט נֶ ְחנַ ְך ַה ִּבנְיָן " ִמ ְדרַׁש ּבֵית נ ִ
ּו ְליַהֲדּות ַהּנִ ְבנֶה עַל יָדֵינּו ְּב ַמ ֲערַב רִאׁשֹון ְלצִּיֹון .יִּתֵן ה´ וְנִזְּכֶה ְל ִה ְת ַּפּלֵל וְִלפְעֹל ּבֹו
ְׁשעּורֵי ּתֹורָה ְּתמִידִין ְּכ ִס ְדרָן 8מֵן.
ְּתפִּלֹות ו ִ
ִׁש ְלמָה ַמהֲדּורָה זֹו ּבְיֹום י"ד ְׁשבָט תש"ע ִלכְבֹוד נִּׂשּואֵי ִּבּתֵנּו ַהיְ ָקרָה וְ ַה ְמ ֻה ָּללָה
נְ
ִיׁשע "הֲרֹונֹוב ְׁשלִי ָט"אֶּ ,בן יְדִידֵנּו ר´ יַעֲקֹב הי"ו,
ׁשֹוׁשּנָה ְּתחִי´ עב"ג ָהרַב ֱאל ָ
ַ
ֲׁשר ָׁשנִים רַּבֹות עֹומֵד לִימִין ִמ ְפ ָעלֵנּו ִּב ְתמִיכָה וְעִידּוד .יְהִי רָצֹון ֶׁשּיִזְּכּו ְל ָהקִים
אֶ
אֶת ּבֵיתָם עַל " ְדנֵי הַּתֹורָה וְ ַהּיִרְ8ה ְּב ָבנִים ּובָנֹות עֹו ְסקִים ּבַּתֹורָה ּו ְב ִמצְוֹות 8מֵן.
וְגַם ִל ְכבֹוד ַה" ֲחלָאקֶה" ֶׁשל ְּבנִי יַּנִיק וְ ַחּכִים ִׁשמְעֹון נ"י ּבְיֹום י"ט ְׁשבָט תש"ע עַל
ֲׂשים טֹובִים
ַׁש ִּב"י זיע"א .יְזַּכֵנּו ה´ ְלַגדְלּו לְתֹורָהְ ,ל ֻחּפָהְ ,ל ִמצְוֹות ּו ְל ַמע ִ
צִּיּון ָהר ְ
8מֵן.
ַׁש ִּב"י זיע"א.
ַמהֲדּורָה זֹו נְִד ְּפסָה ַל ֲח ֻלּקָה ְּבצִּיּון ָהר ְ
הצב"י נִּסִים נַ ְפ ָּתלִי ַה ֵּלוִי

ֶׁשת ְל ַכּלָה
ְּפנִּיָה נִ ְרּג ֶ
ָׂשא ְל ֶאחָד וְיָחִיד,
ִׁש8לָה ,חֲלֹום ְל ִהּנ ֵ
ְּבכָל "חַת וְ"חַת ֵמ ִאּתָנּו ַּבּלֵב ְּפנִימָה יֵׁש מ ְ
ְאֹׁשר ּכָל
ְל ָהקִים ַּביִת חַם ,נָעִים אֹוהֵב ּו ְמ ַפּנֵקִ ,לזְּכֹות ּבִי ָלדִים וְִלרְאֹות נַחַת ו ֶ
ַהּיָמִים .רָצֹון זֶה טָמּון ַּבּלֵב ְּפנִימָה ְּכַג ְרעִין ַה ְמ ַחּכֶה ִלנְּבֹטִ ,לפְרֹ ַחְ ,ל ַה ְצמִי ַח ֲענָפִים
ּו ְלַגּדֵל ּפֵרֹות מְבֹ ָרכִים.
ִׁש8לָה הַּזֹאת?
מַהּו הַּסֹוד ֶׁשל ַהּמ ְ
ָׂשא ּו ְל ָהקִים ַּביִת עִם ְּבחִיר ִלּבֵנּו נְסִי ְך
ֶׁשהּו ָׁשלָב ִלרְצֹות ְל ִהּנ ֵ
מַה ּדֹוחֵף אֹותָנּו ְּבאֵיז ֶ
ֻׁשלָם! ּכָל ָּכ ְך ַמ ְבטִי ַח!
חֲלֹומֹותֵינּו? וְהַּכֹל נִ ְראֶה ּכָל ָּכ ְך מ ְ
ְׁשמָה ֶׁש ְּב ֶעצֶם אֵין 8נּו ֶאחָד וְעֹוד
ָה ֶרגֶׁש ַהּזֶה נֹו ֵב ַע מִּתֹו ְך ַהּלֵב ְּפנִימָה מִּתֹו ְך ַהּנ ָ
ִׁשלֵמּות .וְרַק לְ"חַר
ַּׁשנִי ֶׁשּלֹו ְּכדֵי ְל ַהּגִי ַע ל ְ
ֶאחָד ֶאּלָא ֵחצִי ֶׁש ְּמ ַחּפֵׂש אֶת ַה ֵחצִי ה ֵ
ַּׁשנִי ,יִ ְת ַחּבֵר ֵאלָיו וְיִ ְת ַמּזֵג אִּתֹו וְיֵעָׂשּו ּכָל ָה ֳא ָפנִים ִלהְיֹות ְל ֶאחָד,
ֶׁשּיִ ָּמצֵא ַה ֵחצִי ה ֵ
ְׁשמָה.
ַּׂש ְמחָה ַלּנ ָ
רַק 8ז ַּתּגִי ַע ַׁש ְלוַת ַהּנֶ ֶפׁש וְה ִ
ֲׂשים ְל ֶאחָד ,יֵׁש ְל ָברֵר ְלאֵיזֶה סּוג נִּׂשּואִין " ְּת ְמ ֻענְיֶנֶת
" ְך ִל ְפנֵי ֶׁשּנַ ְסּבִיר ּכֵיצַד נַע ִ
ְל ִה ָּכנֵס?
ַּׂשיג ּכָל רְצֹונֹותַי ּו ַמ ֲאוַּיַי .רְצֹונִי ֶׁש ֶה ָחתָן
סּוג ֶאחָד "ּתְפֹס ְּכפִי יְָכ ְל ְּת ָך" ֶׁשאּוכַל ְלה ִ
ִׁש ָּפחָה
ְׁשּיַעֲזֹר לִי ,וְכַּמּובָן ִמּמ ְ
ְׁשּיִ ְהיֶה סְּפֹו ְרטִיבִי ו ֶ
ָׁשיר ,ו ֶ
ְׁשים ,ע ִ
יִ ְהיֶה יָפֶהַ ,מר ִ
ַׁשמִי ּו ְבקַּלּות.
טֹובָה ַה ַּמ ָּטרָה ָה ִע ָּקרִית ֶׁשּיִ ְהיֶה לִי נֹו ַח ַּבּתְחּום ַהּג ְ
ֲׁשירָה ,עִם ִמקְצֹו ַע ,וְגַם
וְכַּמּובָןּ ,גַם ֶה ָחתָן ְמ ַחּפֵׂש ְּב ֶעצֶם אֹותֹו ָּדבָר יָפָהֲ ,ח ָכמָה ,ע ִ
ֲׂשה ּכָל מַה ֶּׁשּיְַבּקֵׁש וְגַם ְלבַּלֹות.
ַּׁשלְּ ,ת ַכּבֵסַּ ,תע ֶ
ֶׁש ְּתב ֵ
ְׁשּיֹות,
לְזּוג ָּכזֶה ֶׁש ִּמ ְת ַחּתֵן ּו ְמ ַחּפֵׂש ַמ ְקסִימּום מִּלּוי רְצֹונֹותָיו יֵׁש ַה ְרּבֵה ִה ְתנַּג ֻ
ֵרּוׁשין.
מֹוׁש ְך ְלכִּוּון הַּנֹוחּות ֶׁשּלֹו ,וְהַּסֹוף ּג ִ
ַּתּקָלֹות וְחִּלּוקֵי ּדֵעֹותּ ,כִי ּכָל ֶאחָד ֵ
ְׁש ֶּתפֶת ּפֹו ְתחִים " ֵעסֶק" ְּביַחַדֶׁ ,שּנִ ְקרָא נִּׂשּואִין .יִהְיּו
ַׁשמִית מ ֻ
סּוג ֵׁשנִי ַמ ָּטרָה ּג ְ
ִׁש ָּפטִים ,אֹו
ְׁש ָּתפִים ,וְ/אֹו ִּת ְהיֶה ַק ְריֵר0ָ0ה ְלכָל ֶאחָדּ ,כְמֹו רְפּו8ה ,מ ְ
יְָלדִים מ ֻ
ֶּׂשגִים ֲא ֵחרִיםּ ,כְמֹו :וִילָה ,מְכֹונִיתַ ,ה ְרּבֵה ֶּכסֶף ,נְסִיעֹות ּבָעֹולָם...
הֵ
ַּׂשיגִים אֶת ַה ַּמ ָּטרָהּ ,ו ְבגִיל 40-50
ֶׁש ְך ַהּזְמַן? זֶה ּכְמֹו ְּב ֵעסֶק ,מ ִ
ּומַה ּקֹורֶה ְּבמ ֶ
ְׁשים .מַה ָּקרָה? יֵׁש יְָלדִים ,יֵׁש ַּביִת ,יֵׁש ֶּכסֶףַ .היְָלדִים ָּגדְלּו וְ ָעזְבּו ,וְָלהֶם
ִמ ְתָּגר ִ
ִּׁשאֵר
ִׁשבִיל מָה ְלה ָ
ְׁש ֶּתפֶת .אֵין ּב ְ
ְׁשים .אֵין יֹותֵר ָׂשפָה מ ֻ
ְׁש ֲעמֵם ְּביַחַד8 ,ז ִמ ְתָּגר ִ
מַ
ַּׁשעֲמּום נִ ְכנָס ֶּד ֶר ְך ַה ֶּדלֶת ,הָ" ֲהבָה ּפֹו ַרחַת ֶּד ֶר ְך ַהחַּלֹון...
ְׁשה ִ
ְּביַחַדּ .כ ֶ
ַּׂשא וְזֶהּו נִּׂשּואִין עִם ַמ ָּטרָה
ֻּׂשג ְל ִה ְתנ ֵ
יֵׁש סּוג נֹוסָף ֶׁשל נִּׂשּואִין נִּׂשּואִין ֵמ ַהּמ ָ
ְׁש ֶּתפֶת.
רּו ָחנִית מ ֻ
ְׁשימָה,
ְׂש ְמלָה ְל ָבנָה ּבֹו ֶהקֶת ּו ַמר ִ
ְׁש ְּׁשנֵי ְּבנֵי הַּזּוג נִ ָּצבִים ִמ ַּתחַת ַל ֻחּפָהַ ,ה ַּכּלָה ּב ִ
ּכ ֶ
ֶׁשת לִי
ִׁשמָעֲ :הרֵי " ְּת ְמ ֻקּד ֶ
ִׁשּפָט ַה ְמיֻחָל נ ְ
ֶה ָחתָן ִּבלְבּוׁש ְמ ֻכּבָד; ַה ַּט ַּבעַת מּו ָכנָה וְ ַהּמ ְ
ִׁש ָּפחָהַ ,הּקְרֹובִים,
ִׁשּפָט זֶה נֶ ֱאמָר ִל ְפנֵי ּכָל ַהּמ ְ
ִׂש ָראֵל! מ ְ
מֹׁשה וְי ְ
ְּב ַט ַּבעַת זֹו ְּכדַת ֶ
יְִדידִים ,אֹו ְרחִים וַ ֲח ֵברִים ,וְֻכּלָם ְמרִיעִיםַ :מּזָל טֹובַ ,מּזָל טֹוב! מֹו ֲחאִים ַּכ ַּפיִם,
ְׂש ְמ ַח ְתכֶם.
ּוׂש ֵמחִים ּב ִ
ַמּזִילִים ִּדמְעֹות ִה ְת ַרּגְׁשּות ְ
ִּׁשה! עֹוד ַּביִת נִ ְבנֶה...
"ּתֶם ַּבעַל וְא ָ

ִׂש ָראֵל?
מֹׁשה וְי ְ
ִׁשּפָט זֶה ְּכדַת ֶ
ָׁש ְב ְּת ַּפעַם עַל ַּכּוָנַת מ ְ
חַ
ַּׁשּלּוב ֶה ָעדִין
ִׁש ַּפ ְחּתִי .ה ִ
ִׂש ָראֵל הּוא ַהּתָא ַהּמ ְ
יָדּו ַע ּכִי ַה ָּדבָר ֶהחָׁשּוב ּבְיֹותֵר ְּבעַם י ְ
ִׁשּתֹו הֵם הֵם ֶׁשָּגרְמּו לְחֹסֶן ָהעָם ַהּיְהּודִי ְּבכָל
ַּׁשב ַּביְ ָחסִים ֶׁשּבֵין אִיׁש ְלא ְ
וְ ַה ִּמ ְתח ֵ
ִׁש ַּפ ְחּתִית וְהֵן ַּב ִּמ ְסֶּגרֶת ַה ֶח ְב ָרתִית
ַה ְּתחּומִים ,הֵן ַּב ִּמ ְסֶּגרֶת ַהּמ ְ
ַּׁשנִי וְכִּבּוד רְצֹונֹותָיו.
וְכָל זֶה מִּתֹו ְך ַה ֲע ָרכָה ֲה ָדדִית ֶאחָד ל ֵ
ּכֵיצַד ַמּגִיעִים ְל ֶעזְרָה ֲה ָדדִית?
עַל יְדֵי " ֲהבָה ֲא ִמּתִית!!!
ַׁשמִי ּתְלּויָה
" ֲהבָה זֶהּו ָה ֶרגֶׁש ֲהכִי נִ ְצ ָר ְך וַ ֲהכִי חָׁשּוב ְּב ַחּיֵי הָ8דָםִ .מ ְּלבַד ַהּמָזֹון ַהּג ְ
ְׁש ָּתפִים ּבֵין ְּבנֵי הַּזּוג .מִּׁשּום ֶׁש"חַת
חַּיּותֹו ְּב ֶרגֶׁש הָ" ֲהבָה .וְזֶהּו ַהיְסֹוד ֶׁשל ַחּיִים מ ֻ
ִמ ַּמּטְרֹות ַהּנִּׂשּואִין זֶה הָ"חְדּות ְל ִהתְ" ֵחד וְִלהְיֹות ְל ֶאחָד .וְזֹאת עַל יְדֵי " ֲהבָה
ֶׁשאֵין ּבָּה ִצ ִּפּיָה ְל ַקּבֵל ֶאּלָא ָלתֵת וְָלתֵת ְּכדֵי ֶׁש ְּלבֶן הַּזּוג יִ ְהיֶה טֹוב ,וְָכ ְך ִמ ְת ַחּזֵק
ֶׁשר.
ַהּק ֶ
ְׁשּיֵׁש " ֲהבָה ֲא ִמּתִית ּו ְרגָׁשֹות נְכֹונִים הָ8דָם ְמ ֻסּגָל ְל ִה ְס ַּתּפֵק ְּב ְתנָאֵי קִּיּום
ּכ ֶ
צְנּועִיםּ ,כִי 8ז אֵין צֹ ֶר ְך ְּב ַס ְמ ָמנִים חִיצֹונִּיִים ְּכדֵי לְהֹוכִי ַח ַּכּמָה טֹוב לִיּ ,כִי
ְאֹׁשר.
ַה ְּפנִימִּיּות ְׂש ֵבעָה ּבְ" ֲהבָה ו ֶ
ְׁש ַה ְּפנִימִּיּות רֵיקָה וְ ַחּיִים ַּתחַת קֹורַת ּגַג "חַת וְלֹא ַּתחַת לֵב ֶאחָד ,יֵׁש ּכָל ַהּזְמַן
ּכ ֶ
ּוׁשאִיפֹות לֹא ַרצְיֹוָנלִּיֹות ֶׁשּלֹא נְִגמָרֹות לְעֹולָםְּ ,כדֵי ְלפַּצֹות עַל
ְּדרִיׁשֹות חִיצֹונִּיֹות ְ
ְׁשמֹות.
אֹׁשר ְּפנִימִיַ ,ה ֵּמבִיא לְ"חְדּות ֲח ָצאֵי ַהּנ ָ
ֶה ָחסֵר עַל ֶה ְעּדֵר ֶ
ַּׁשנִי ֶׁש ָּל ְך ִמ ְּבלִי ִצ ִּפּיָה
וְכֵיצַד נְ ַמּלֵא אֶת ַה ְּפנִימִּיּות ֶׁשּלָנּו? עַל יְדֵי נְתִינָה ַל ֵחצִי ה ֵ
ִׁשבִילֹו ִמ ְּבלִי ִלדְרֹׁש ּתְמּורָה 8ז
ִׁש ַּת ֶּדלֶת ּב ְ
ַּׁשנִי יִ ְראֶה ֶׁש" ְּת מ ְ
ְל ַקּבֵל ,וְ8ז ַה ֵחצִי ה ֵ
ְׁשר ְל ַבּסֵס ַחּיֵי נִּׂשּואִין.
ִׁשבִי ֵל ְך .וְרַק ּבְצּורָה ּכָזֹאת ֶׁשל " ֲהבָה ֶאפ ָ
ִׁש ַּתּדֵל ּב ְ
ּגַם הּוא י ְ
ִּׁשה!
ֶׁשר " ֲהבָה ָּכזֶה? ָהא ָ
אֹׁשר "יִןּ .ומִי " ֲח ָראִי עַל יְצִירַת ק ֶ
ִמ ִּב ְל ָעדֶי ָה ֶ
מֹׁשה
ִּׁשה ַּב ַּביִת ַהּיְהּודִי יֵׁש ַּת ְפקִיד חָׁשּובְ ,ל ַקּיֵם אֶת ַה ַּביִת עַל ְּבסִיס ְּכדַת ֶ
ָלא ָ
ִׂש ָראֵל.
וְי ְ
ִׂש ָראֵל ָהעָם
זֶהּו סֹוד ֶׁשּמָסּור מִּדֹורֵי ּדֹורֹותֶׁ ,שעֹובֵר ֵמאֵם ְלבַתּ ,ו ִבזְכּותֹו עַם י ְ
ַהּיָחִיד ִמּזֶה " ְלפֵי ָׁשנִים ֶׁש ָּׂשרַד ְּב ַט ְלטֵלֹות ַההִיסְטֹו ְריָה הָעֹו ָלמִית .אִי ְמ ֶּפרְיֹות עָלּו
וְנָגֹוזּוְ " ,ך ָהעָם ַהּיְהּודִיֶׁ ,ש ָּׁשמַר עַל סֹודֹו ְּבנֶ ֱאמָנּותָׂ ,שרַד.
ָאֹׁשר ְּב ַחּיֵי ַהּנִּׂשּואִין
ְל ָפנַיְִך ֻמּגָׁש סֹוד ה ֶ
ִׂש ָראֵל!
מֹׁשה וְי ְ
ְּכדַת ֶ

ֶּפרֶק א´
ֶׁש ְּת ָך ְּכֶגפֶן ּפֹו ִרּיָה ְּביַ ְר ְּכתֵי בֵי ֶת ָך
"א ְ
ְׁש ְל ָחנֶ ָך" ְּת ִהּלִים קכ"ח
ִׁשתִילֵי זֵיתִים ָסבִיב ל ֻ
ָּבנֶי ָך ּכ ְ
ְמ ַדּבֵר ִּבזְמַן נִּדּותָּה ֶׁשהִיא רֹו8ה ּדָם ,וְעַל ּכֵן 8מַר " ְּכֶגפֶן ּפֹו ִרּיָה" וְ8מַר " ְּביַ ְר ְּכתֵי
ְׁשם ֶׁש"ּתָה ִמ ְת ַרחֵק מִן ָהאֵׁש,
בֵי ֶת ָך"ּ ,כְלֹומַר ֶׁש ִּת ְהיֶה ְמ ֻר ֶחקֶת ִמ ְּמ ָך ְלצַד ֶאחָד ּכ ֵ
ִׁשתִילֵי
ֲׂשה כֵן ,עֹוד יִהְיּו ָּבנֶי ָך ּכ ְ
ֶׁש ְּת ָך ְּבסֶּגֹו"ל וְלֹא ְּבחִירִי"ק .וְאִם ַּתע ֶ
ּו ִמּזֶה 8מַר א ְ
ֵאׁשית ל"ד
זֵיתִים ֶׁשּיִהְיּו הֲגּונִים וְלֹא יִ ְהיֶה ָּבהֶם ֶׁשמֶץ ּפְסּולַ .רּבֵנּו ְּב ַחּיֵי ְּבר ִ

ִׂש ָראֵל הֵן ֶה ְחמִירּו עַל ַע ְצמָן ֶׁש ֲאפִּלּו רֹואֹות ִטּפַת ָּדם
8מַר ַרּבִי זִירָאּ :בְנֹות י ְ
יֹוׁשבֹות ָעלָיו ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִים.
ְּכ ַח ְרּדָלְ ,
ַּתּנָא ְּדבֵי ֵא ִלּיָהּו ּכָל הַּׁשֹונֶה ֲהלָכֹות ) ְּבכָל יֹום ּכְמֹו ֶׁשּכָתּוב ּבְסֹוף ַמ ֶּסכֶת נִּדָהֻ ,מ ְבטָח
לֹו ֶׁשהּוא ּבֶן הָעֹולָם ַהּבָאֶׁ ,שּנֶ ֱאמַר ֲהלִיכֹות עֹולָם לֹו" .ל ִּת ְקרִי ֲהלִיכֹות ֶאּלָא
ֲהלָכֹות .מגילה כ"ו
ִׁשנֹות
ַׁשמָע ֶׁשּיֵׁש ִללְמֹד וְל ְ
ּו ִמּמַה ֶּׁש ֵהבִי8ה ַהְּג ָמרָא מֵי ְמרָא זֹו "חַר ּדִינֵי נִּדָה ,מ ְ
) ַלחְזֹר ִהלְכֹות נִּדָה יֹותֵר ִמּלִּמּוד "חֵר .וְכֵן ָּכתַב ָה ַר ְמ ַּב"ן ְּב ִהלְכֹות נִּדָה ֶּפרֶק ו´
ִׂש ָראֵל ְל ִהּזָהֵר ְּבחִּׁשּובֵי ַהּוְסָתֹות וְדִינֵיהֶן .אֵין ְל ָך ָּדבָר
ֲה ָלכָה ט"וְ :צרִיכֹות ּבְנֹות י ְ
ֲׁשׁש ַהּוְסָתֹות .וְכֵן ָּכתַב ְּב ַצּוָ"ת ַרּבֵנּו
ֶׁש ָּצרִי ְך ַּתלְמּוד ְּבדִינֵי זָבָה ַּבּזְמַן ַהּזֶה ַּכח ַ
יַעֲקֹב ִמּלִיסָא ַה" ַחּוַת ַּדעַת" אֹות ה´ :וְיֵׁש ִללְמֹד עִם ַהּנְׂשּואִין ִהלְכֹות וְסָתֹות
ִׁש8ר ַהּלִּמּודִים ְּב ִפלְּפּול
וְנִּדָה ,עַד ֶׁשּיִהְיּו ְּבקִיאִים ָּבהֶם הֵיטֵב ,וְזֶה ַהּלִּמּוד קֹודֵם ל ְ
וְכַּדֹומֶה.
ִׁש ַּפ ְחּתָּה ְלכָל
"ׁשרֵי מ ְ
ְ"ׁשרֵי ַּב ֲעלָּה וְ ְ
ְ"ׁשרֵי יֹו ַל ְדּתָּה ו ְ
"ׁשרֶי ָה ו ְ
8מַר ַרּבִי ֲח ַל ְפּתָאְ :
ִּׁשה ִמזְַּד ֶהרֶת ) ֶׁשּנִזְ ֶהרֶת ָּכרָאּויְּ .ב ַריְתָא נִּדָה ֶּפרֶק א´ ֲה ָלכָה א´
אָ
ָׁשּיֹותֶי ָה ֶׁשל ּתֹורָה" ,ף עַל ּפִי ֶׁשּנִרְאֹות ּכְעּורֹות
" ְׁשחֹרֹות ּכָעֹורֵב" אֵּלּו ָּפר ִ
ִׁשבִיל ָט ְרחָם וִיגִיעָם ּבַּתֹורָהּ ,כְגֹון ִהלְכֹות זִיבָה
ּוׁשחֹורֹות לְְ 8מרָן ָּב ַרּבִים )ּב ְ
ְ
ּונְָגעִים ,נִּדָה וְיֹו ֶלדֶת8 ,מַר ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּואֲ :הרֵי הֵן ֲערֵבֹות ָעלַיֶׁ ,שּנֶ ֱאמַר
ִירּוׁש ַליִם" וְגֹו´ֵּ .תדַע ְל ָך ֶׁשהּוא כֵןֶׁ ,ש ֲהרֵי ָּפ ָר ַׁשת זָב
"וְ ָע ְרבָה לַה´ ִמנְחַת יְהּודָה ו ָ
וְזָבָה לֹא נֶ ֶאמְרּו ּכְ"חַתֶ ,אּלָא זֹו ִּב ְפנֵי ַע ְצמָּה וְזֹו ִּב ְפנֵי ַע ְצמָּה ) ֶׁש ִּמ ְּפנֵי ֲחבִיבּותָן,
ָׁשּיֹות .וַּיִ ְקרָא ַרּבָה י"ט ,ג´
ִׁשּתֵי ָּפר ִ
ִח ְּלקָן ל ְ
ְׁשפְלּות יַָדיִם יִדְלֹף ַה ָּביִת" קֹ ֶהלֶת י´ ,י"ח .ר´ "ּבָא
" ַּב ֲע ַצ ְל ַּתיִם יִ ַּמ ְך ַה ְּמ ָקרֶה ּוב ִ
ִּׁשה הַּזֹו ִמ ְת ַע ֶּצלֶת ִמ ְּלכַּסֹות ַע ְצמָּה
ִּׁשה ,עַל יְדֵי ֶׁש ָהא ָ
ָּפתַר ְקרָא ) ֵּפרֵׁש ַהּפָסּוק ָּבא ָ
ָּכרָאּוי ,יִ ַּמ ְך ַה ְּמ ָקרֶה ,הַהּוא ִּד ְכתִיב "וְִגּלָה אֶת ֶע ְרוָתָּה אֶת מְקֹורָּה ֶה ֱערָה וְהִיא
ִׁש ַּת ֶּפלֶת ) ִמ ְת ַע ֶּצלֶת
ִּׁשה הַּזֹו מ ְ
ְׁשפְלּות יַָדיִם עַל יְדֵי ֶׁש ָהא ָ
ִּג ְּלתָה אֶת ְמקֹור ָּדמֶי ָה"ּ ,וב ִ
ִמ ִּלבְּדֹק ַע ְצמָּה ּבְעֹונָתָּה ,יִדְלֹף ַה ַּביִת ֲהרֵי הִיא ִמ ְת ַרּבָה ְּב ָדמִים ,הַהּוא ִּד ְכתִיב
ִּׁשה ּכִי יָזּוב זֹוב ָּדמָה יָמִים ַרּבִים" .וַּיִ ְקרָא ַרּבָה י"ט ,ד´
"וְא ָ
ִׂש ָראֵל ְל ֻטמְ"ת נִּדָה ֶׁשּנִ ְטמֵאת וְנִ ְט ֶהרֶתָּ .כ ְך ָעתִיד
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ְמ ַדּמֶה ֻטמְ"ת י ְ
ִׂש ָראֵלֶׁ ,שּנֶ ֱאמַר "וְזָ ַר ְקּתִי ֲעלֵיכֶם ַמיִם טְהֹורִים
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ְל ַטהֵר אֶת י ְ
ָׁשת מְצֹרָע
ּו ְט ַה ְרּתֶם" .יַלְקּוט ִׁשמְעֹונִי ,סֹוף ָּפר ַ
ִמ ְּפנֵי מָה ֵהבִיא ֲעלֵיהֶם ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ַמּכַת ּדָם ִמּדָה ְּכנֶגֶד ִמּדָהֶׁ ,ש ָּכ ְך 8מַר
ֲׁשר יַעֲבֹדּו ּדָן 8נֹכִי"ְ ,לפִי ֶׁשּלֹא הָיּו ְמנִיחִין ּבְנֹות
לְ" ְב ָרהָם" :וְגַם אֶת הַּגֹוי א ֶ
ִׂש ָראֵל ִלטְּבֹל ִמ ֻּטמְ8תָן ְּכדֵי ֶׁשּלֹא יִהְיּו ָּפרִים וְ ָרבִיןְ ,לפִי ָכ ְך לָקּו ַה ַּמיִם ְּבדָם.
יְ
ְׁשמֹות ַרּבָה ט´ ,י´
ֻּׁשת
ַה ַּטעַם ֶׁשּזָכּו ָׂשרָה וְ ִר ְבקָה ֶׁשּיְהֵא ָענָן קָׁשּור עַל הָאֹהֶלֶׁ ,שהּוא ִלכְבֹוד ְקד ַ
ָט ֳהרָהֶׁ ,ש ָהיְתָה זְהִירָה ְּבנִ ָּד ָתּה ְל ַטהֵר ַע ְצמָּהּ ,כִי ַה ָּט ֳהרָה ְמבִי8ה רּו ַח הַּקֹדֶׁש.
ֵאׁשית כ"ד ,ס"ז
ִׂש ְפתֵי ֲח ָכמִים ְּבר ִ
ּוׂשכָרֹו
ַהנְ ָהגַת יְרֵא ה´ ְ

ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך ִּב ְת ִהּלִים ֶּפרֶק קכ"ח ְמ ָתאֵר לָנּו ַמהֵן ַהנְהָגֹותָיו ֶׁשל אִיׁש יְרֵא ה´" .חַת
ִׁשתִילֵי זֵיתִים
ֶׁש ְּת ָך ְּכֶגפֶן ּפֹו ִרּיָה ְּביַ ְר ְּכתֵי בֵי ֶת ָךָּ ,בנֶי ָך ּכ ְ
ֵמ ַה ַהנְהָגֹות ֶׁש ָּכתַב הִיא" :א ְ
ִׁשבַע מֵאֹות ָׁשנָה,
ִׂש ָראֵל ֶׁשחַי ִל ְפנֵי ּכ ְ
ְׁש ְל ָחנֶ ָך"ּ .ו ְמ ָבאֵר ֶאחָד ִמּגְדֹולֵי ַח ְכמֵי י ְ
ָסבִיב ל ֻ
ֵאׁשית ֶּפרֶק ל"ד ּפָסּוק י"א,
ָׁשת ְּבר ִ
הּוא ַרּבֵנּו ְּב ַחּיֵי ְּב ִספְרֹו ִמ ְדרַׁש ַרּבֵנּו ְּב ַחּיֵי ָּפר ַ
ֶׁש ְּת ָך
ְׁשרֹו8ה ּדָם .וְזֹו ַּכּוָנַת ַהּפָסּוק "א ְ
ִּׁשהּ ,כ ֶ
ֶׁש ַהּפָסּוק ְמ ַדּבֵר ִּבזְמַן נִּדּותָּה ֶׁשל ָהא ָ
ֲׁשר רֹו8ה ּדָם ֶׁש ִּצבְעֹו 8דֹם ְּכֶגפֶן ּפֹו ִרּיָהֲ ,אזַי ְצרִיכָה
ְּכֶגפֶן ּפֹו ִרּיָה"ְּ ,ד ַהיְנּו ַּכא ֶ
ִלהְיֹות " ְּביַ ְר ְּכתֵי בֵי ֶת ָך"ּ ,כְלֹומַר ֶׁש"ּתָה ָצרִי ְך ַל ֲהנִיחָּה ַּבּצַד ּו ְל ִה ְת ַרחֵק ִמ ֶּמּנָה ּכְמֹו
מִן ָהאֵׁש )וְ ַה ַּכּוָנָה ּכַּמּובָן רַק עַל ִענְיְנֵי ִק ְרבָהְ " ,ך וַּדַאי לֹא עַל ַהנְ ָהגַת ֶּד ֶר ְך ֶארֶץ
ּומִּדֹות טֹובֹות ֶׁשּבֵין 8דָם ַל ֲחבֵרֹוָּ ,בזֶה ּפָׁשּוט ֶׁשּלֹא ִּדּבֵר ַהּכָתּוב .וְָלכֵן הָאֹות א´
ִּׁשמַע ּכְמֹו
ֶׁש ְּת ָך" אֵינֶּנָה ְמנֻ ֶּקדֶת ְּבחִירִיק ָּכ ָרגִילֶ ,אּלָא ְּבסֶּגֹולֶׁ ,שּי ָ
ֶׁשל ִמּלַת "א ְ
ִמּלְׁשֹון "אֵׁש"ְ ,ל ַרּמֵז עַל הָ8מּור )וְ"ף עַל ּפִי ֶׁש ִּמּלַת "אֵׁש" ּכֹו ְתבִים ְּבצֵירֶה ,וְכָאן
נִ ְכּתַב ְּבסֶּגֹול ,זֶה הֱיֹות ֶׁשּכָאן ַהּסֶּגֹול ֶׁשהּוא ּתְנּועָה ְק ַטּנָה ּבָא ְּבמָקֹום ַהחִירִיק
ֶׁש ְּת ָך" ַּד ְרּכָּה ְל ִה ָּכתֵב ִּבתְנּועָה ְק ַטּנָה
ֶה ָחסֵרֶׁ ,ש"ף הּוא ּתְנּועָה ְק ַטּנָהּ ,כִי ַה ִּמּלָה "א ְ
ִׁשמָע לְׁשֹון "אֵׁש"ְ ,ל ַרּמֵז עַל
ִׁשמָע אֹותֹו ָּדבָרּ ,ו ִמּמֵילָא נ ְ
ִּב ְת ִח ָּלתָּהְ " .ך ַההִּגּוי נ ְ
ִׁשתִילֵי
ַּׂשכָר ַהּגָדֹול ֶׁשל הַּזּוג הַּנֹוהֵג ָּכ ְך " ָּבנֶי ָך ּכ ְ
ַהּנַ"לּ .ו ְמ ַסּיֵם ַהּפָסּוק :מַהּו ה ָ
ְׁש ְל ָחנֶ ָך" ,וְ ַהיְנּו ֶׁשּיִהְיּו ָּבנֶי ָך הֲגּונִים וַחֲׁשּובִים וְלֹא יִ ְהיֶה ָּבהֶם ֶׁשמֶץ
זֵיתִים ָסבִיב ל ֻ
ְׁשילָם ַהּכָתּוב ְלעֵץ זַיִת ֶׁשהּוא חָׁשּוב וְהָגּון.
ֶׁשל ּפְסּול )ּו ְל ָכ ְך ִהמ ִ
ּפְסּוקֵי ַה ִּמ ְקרָא
ֲׁשר ׁשֹואֵל/ת אֶת ַעצְמֹו/ה8 :כֵן יֹו ֵד ַע/ת ֲאנִי
ֶּפרֶק זֶה נַ ְקּדִיׁש לַּקֹורֵא/ת ַהּיָקָר/ה א ֶ
ֶׁש ֵּספֶר הַּתֹורָה הּוא ֵספֶר הַהֹורָאֹות ַל ַחּיִיםְ " .ך ִּברְצֹונִי ָל ַדעַת הֵיכָן ְּב ֶעצֶם נִ ְכּתְבּו
הַהֹורָאֹות ַהּנִּדֹונֹות ְּב ִס ְפרֵנּו זֶהְּ ,ב ֵספֶר הַהֹורָאֹות ִּב ְפנִיםָ .הבָה וְנֵצֵא ְּב ַמּסָע ְק ַצ ְרצַר
ֲׁשר עֹוסְקֹות ְּב ִענְיָנֵנּו:
ְדֹוׁשהֵ ,ספֶר הַהֹורָאֹות ,א ֶ
ָׁשּיֹות ֶׁש ְּב ֵספֶר הַּתֹורָה ַהּק ָ
אֶל ַה ָּפר ִ
ְּב ֵספֶר וַּיִ ְקרָא ֶּפרֶק ט"ו מּו ָבאִים ַּכּמָה וְַכּמָה ּדִינִים ֶׁשל ֻטמְ8ה וְ ָט ֳהרָהּ .בֵינֵיהֶם
ְׂשרָּהִׁ ,ש ְבעַת יָמִים
ִּׁשה ּכִי ִּת ְהיֶה זָבָהָּ ,דם יִ ְהיֶה זֹבָּה ִּבב ָ
נֶ ֱאמַר ּפָסּוק י"ט" :וְא ָ
ִׁשּכַב אִיׁש
ִּת ְהיֶה ְבנִ ָּדתָּה ,וְכָל הַּנֹוֵג ַע ּבָּה יִ ְטמָא עַד ָה ָערֶב" ,וְכּו´" .וְאִם ָׁשכֹב י ְ
ִׁשּכַב ָעלָיו יִ ְטמָא".
ֲׁשר י ְ
ִׁשּכָב א ֶ
אֹותָּה ּו ְתהִי נִָּדתָּה ָעלָיו וְ ָטמֵא ִׁש ְבעַת יָמִים וְכָל ַהּמ ְ
ִּׁשה ּכִי יָזּוב זֹוב ָּדמָּה יָמִים ַרּבִים ּבְלֹא עֵת נִ ָּדתָּה אֹו כִי תָזּוב עַל נִָּדתָּהּ ,כָל יְמֵי
"וְא ָ
זֹוב ֻטמְ8תָּה ּכִימֵי נִ ָּדתָּה ִּת ְהיֶה ְטמֵ8ה הִיא"" .וְאִם ָט ֳהרָה מִּזֹבָּה וְ ָס ְפרָה ּלָּה ִׁש ְבעַת
יָמִים וְ"חַר ִּת ְטהָר".
ָׁשים.
ַעד ּכָאן ִמ ֶּפרֶק ט"וּ ,בֹו לֹא ָּכ ְתבָה הַּתֹורָה ְּב ֻח ְמרָהּ ,בְ"זְהָרֹות וָ ֳענ ִ
" ְך נִתְּבֹונֵן נָא ְּב ֶפרֶק י"חֶׁ ,שּבֹו ָחזְרָה הַּתֹורָה עַל ּדִינֵי נִּדָה ְּבלָׁשֹון חֲמּורָה יֹותֵר:
ִׂש ָראֵל וְַ 8מ ְר ָּת ֲא ֵלהֶם ֲאנִי ה´
מׁשה ּלֵאמֹרַּ ,דּבֵר אֶל ְּבנֵי י ְ
"וַיְַדּבֵר ה´ אֶל ֶ
ֲׂשה ֶארֶץ ְּכנַעַן
ְׁש ְבּתֶם ּבָּה לֹא ַתעֲׂשּו ּו ְכ ַמע ֵ
ֲׁשר י ַ
ֲׂשה ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם א ֶ
אֱלֹקֵיכֶםְּ .כ ַמע ֵ
ִׁש ָּפטַי ַּתעֲׂשּו
ֲׁשר ֲאנִי ֵמבִיא ֶא ְתכֶם ָׁשּמָה לֹא ַתעֲׂשּו ּו ְבחֻּקֹתֵיהֶם לֹא ֵתלֵכּו .אֶת מ ְ
אֶ
ּוׁש ַמ ְרּתֶם אֶת חֻּקֹתַי וְאֶת
ִׁשמְרּו ָל ֶלכֶת ָּבהֶם ֲאנִי ה´ אֱלֹקֵיכֶםְ .
וְאֶת חֻּקֹתַי ּת ְ
ֲׂשה אֹתָם הָ8דָם וָחַי ָּבהֶם ֲאנִי ה´" ) ִמּכָאן וְאֵי ֵל ְך מֹונָה הַּתֹורָה אֶת
ֲׁשר יַע ֶ
ִׁש ָּפטַי א ֶ
מְ
ִּׁשה
אִּסּורֵי ָה ֲערָיֹות ּכְגֹון אִּמֹו ,אֲחֹותֹוּ ,דֹודָתֹו ,וְכּו´ּ .ו ְבפָסּוק י"ט נֶ ֱאמַר" :וְאֶל א ָ
ְׁשיכָה הַּתֹורָה ִלמְנֹות עֹוד
ְּבנִּדַת ֻטמְ8תָּה לֹא ִת ְקרַב ְלגַּלֹות ֶע ְרוָתָּה"! )"חַר ָּכ ְך ַממ ִ

ַּכּמָה אִּסּורִיםּ ,ו ְמ ַסּיֶמֶת ּבְ"זְהָרֹות קָׁשֹות עַל ֻּכּלָםּ .ומַה הֵן"" :ל ִּת ַּטּמְאּו ְּבכָל ֵאּלֶה
ּוׁש ַמ ְרּתֶם "ּתֶם אֶת חֻּקֹתַי
ְׁש ֵּל ַח ִמ ְּפנֵיכֶם"ְ " .
ֲׁשר ֲאנִי מ ַ
ִּכי ְבכָל ֵאּלֶה נִ ְטמְאּו הַּגֹויִם א ֶ
ֲׂשה מִּכֹל
ֲׁשר יַע ֶ
ִׁש ָּפטַי וְלֹא ַתעֲׂשּו ִמּכָל הַּתֹועֵבֹות ָה ֵאּלֶה"ּ .כִי ּכָל א ֶ
וְאֶת מ ְ
ִׁש ַמ ְרּתִי
ּוׁש ַמ ְרּתֶם אֶת מ ְ
הַּתֹועֵבֹת ָה ֵאּלֶה וְנִ ְכרְתּו ַהּנְפָׁשֹות הָעֹׂשת ִמ ֶּקרֶב ַעּמָם"ְ " .
ֲׁשר נַעֲׂשּו ִל ְפנֵיכֶם וְלֹא ִת ַּטּמְאּו ָּבהֶם ֲאנִי ה´
ְל ִב ְלּתִי עֲׂשֹות ֵמחֻּקֹות הַּתֹועֵבֹת א ֶ
אֱלֹקֵיכֶם".
נְ ַסּיֵם ְּב ָדבָר טֹובִּ ,בנְבּו"ת יְ ֶחזְקֵאל ַהּנָבִיא ּבִי ֶחזְקֵאל ֶּפרֶק י"ח ּפְסּוקִים ה´ וָ ָהלְ8ה,
ּוׂשכָרֹו .וְאֵּלּו ְּד ָברָיו" :וְאִיׁש ּכִי יִ ְהיֶה ַצּדִיק
ַה ְמ ָתאֵר אֶת ְּד ָרכָיו הַּטֹובֹות ֶׁשל ַה ַּצּדִיק ְ
ִׁשּפָט ּו ְצ ָדקָה ,אֶל ֶה ָהרִים לֹא 8כָל )ּפֵרּוׁש לֹא ִה ְקרִיב ָק ְרּבָנֹות ַלעֲבֹודָה
ָׂשה מ ְ
וְע ָ
ִׂש ָראֵל )סּוגִים
ָׂשא אֶל ּגִּלּולֵי ּבֵית י ְ
זָרָה ֶׁשהָיּו ַמ ְקרִיבִים ֶּב ָהרִים וְעֵינָיו לֹא נ ָ
ִּׁשה
ֵׁשת אִיׁש וְאֶל א ָ
ֵׁשת ֵרעֵהּו לֹא ִטּמֵא )אִּסּור א ֶ
נֹו ָספִים ֶׁשל עֲבֹודָה זָרָה וְאֶת א ֶ
ִׁש ָּפטַי ָׁשמַר ַלעֲׂשֹות ֱאמֶתַ ,צּדִיק הּוא ,חָיֹה
נִּדָה לֹא יִ ְקרָב ,וְכּו´ְּ ,בחֻּקֹותַי יְ ַה ֵּל ְך ּומ ְ
יִ ְחיֶה נְאֻם ה´ אֱלֹקִים".

ֶּפרֶק ב´
ְק ָטעִים ִמ ֵּספֶר ֵמי ֵמי ּגַן ֵעדֶן
ִׁש ָּפחָה
) ַּב ֲאדִיבּות ַה ֶּמ ְרּכָז הְָ 4ר ִצי ְל ַמעַן ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ג´ ֲח ָלקִים ְּב ִמצְוֹות הַּתֹורָה
ֶׂשרֵה ִמצְוֹות ,וְהֵן
ּוׁשלֹׁש ע ְ
ְדֹוׁשה נִ ְצ ַטּוֵינּו ּבְתרי"ג ֵׁשׁש מֵאֹות ְ
ּבְתֹו ָרתֵנּו ַהּק ָ
ִׁש ָּפטִים .ב עֵדֹות .ג ֻחּקִים.
לֹׁשה ֲח ָלקִים :א מ ְ
ִׁש ָ
ְמ ֻחּלָקֹות ל ְ
ֲׁשר נֹועֲדּו לִיצֹר ֶח ְברָה ְמ ֻת ֶּקנֶת עִם
ִׁש ָּפטִים הֵן ַה ִּמצְוֹות הַּמּו ָסרִּיֹות ,א ֶ
מְ
א
יַ ֲחסֵי אֱנֹוׁש ּבֵין 8דָם ַל ֲחבֵרֹוּ ,כְגֹון" :לֹא ִתגְנֹב"" ,לֹא ִת ְרצַח" ,אִּסּור לָׁשֹון ָהרָע
ֶׁש ְך וְ ִרּבִית וְכּו´.
ּו ְרכִילּותֶׁ ,שקֶר וְהֹונָ8ה ,נ ֶ
עֵדֹות ִמצְוֹות ִס ְמלִּיֹותַ ,ה ַּמזְּכִירֹות לָנּו אֶת ְמצִיאּות ה´ּ ,כְגֹוןְּ :ת ִפּלָה,
ב
ַּׁשבּועֹות זְכִירַת ַמּתַן
אֱמּונָהִ ,מצְוֹות חַג ַה ֶּפסַח ִלזְכִירַת יְצִי"ת ִמ ְצ ַריִם ,חַג ה ָ
ִׂש ָראֵל ְּבצֵאתָם ִמ ִּמ ְצ ַריִם,
ּתֹורָה ,חַג ַהּסֻּכֹות זֵכֶר ְל ַענְנֵי ַהּכָבֹוד ֶׁש ִהּקִיפּו אֶת י ְ
ְׁש ָּׁשה יָמִים ,וְכּו´.
ַּׁשּבָת עֵדּות ִל ְברִי"ת הָעֹולָם ּב ִ
ְׁשמִירַת ה ַ
ֻחּקִים הֵן ַה ִּמצְוֹות ַהּקָׁשֹות ּבְיֹותֵר ַל ֲה ָבנַת ִׂש ְכלֵנּו ַהּדַלּ ,כְגֹוןֻ :חּקֵי ָט ֳהרַת
ג
ֲׁשר הֵן ְּבֶגדֶר ְּגזֵרֹות
ַׁשרּות ַהּמָזֹוןַׁ ,ש ַע ְטנֵז ,וְעֹוד ִמצְוֹות א ֶ
ִׁש ָּפחָהּ ,דִינֵי ְטרֵפֹות וְכ ְ
ַהּמ ְ
ֲׁשר ָעלֵינּו ְל ַקּיְמָןּ ,גַם אִם אֵין 8נּו ְמבִינִים אֶת ִס ָּבתָן.
אֶ
ִׂש ָראֵל .זֹאת,
"חַת ַה ִּמצְוֹות ַהחֲׁשּובֹות ְּב ֵחלֶק זֶה ֶׁשל ַה ֻחּקִים נִ ְּתנָה ַּדוְקָא ִלבְנֹות י ְ
ִּׁשה ַהיְהּודִיתְּ ,כ ַמ ֲאמַר ַהּפָסּוקּ" :כֹה תֹאמַר
מִּׁשּום ֶׁשהַּתֹורָה נֹו ֶתנֶת ּכָבֹוד ְמיֻחָד ָלא ָ
ָׁשיםִ .מ ְצוָה זֹו הִיא ְּבֶגדֶר חֹק" ,ף עַל ּפִי ֶׁשּיֵׁש לָּה ַה ְרּבֵה
ְלבֵית יַעֲקֹב" אֵּלּו ַהּנ ִ
ְט ָעמִיםֶׁ ,ש ֻרּבָם ּכְמּוסִים וְנִ ְס ָּתרִים ֵמ ִאּתָנּוְ " ,ך ַהּיֵצֶר ָהרַע מֹוצֵא ִּב ְקעָה ְל ִה ְתַּגּדֵר ּבָּה
ֻׁשיֹות.
ְׁשיִים ּו ְל ַה ְפרִי ְך ק ְ
ּו ְמנַּסֶה ְל ַה ֲערִים ק ָ
ֲׂשהַ ,ה ִּס ָּבה ְל ָכ ְך ֶׁש ִּמ ְצוָה זֹו ּכֹה ֻמזְנַחַת ,וְכָל 8דָם ֶׁשאֵינֹו יַּצִיב ְּביַהֲדּותֹו
וְזֹוְ ,ל ַמע ֶ
ִמּיָד יַעֲזֹב אֹותָּה וְיִפְרֹק ֻעּלָּה.
ִׁשיטַת ַה ְס ָּברָה ַל ֲה ָבנַת ֻח ְמרַת ֶהעָוֹון

ֲׁשר ַחּיָבִים ֲע ֵליהֶם ָּכרֵת ) ָּכרֵת
ְׁש ָּׁשה ְּד ָברִים א ֶ
לֹׁשים ו ִ
ִלכְאֹורָהּ ,בַּתֹורָה יֵׁש ְׁש ִ
ְׁשּהַ .ה ְמ ֻפ ְר ָסמִים ֶׁש ָּבהֶם :הָאֹוכֵל ָחמֵץ ְּב ֶפסַח,
ִּׁשר ָ
ִׁשמַת הָ8דָם נִ ְכ ֶרתֶת מ ָ
ּפֵרּוׁשֹו ֶׁשּנ ְ
הָאֹוכֵל ּבְיֹום ַהּכִּפּורִיםַ ,הּבָא עַל ָה ֲערָיֹות אֲחֹותֹו ,חֲמֹותֹו וְכּו´ ,וְ ַהּבָא עַל ַהּנִּדָה
ִׁשּתֹו ּבְלֹא ְטבִילָה ַּכּדָת ּו ְספִירַת ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִים
זֹאת אֹו ֶמרֶתַ ,החַי ַחּיֵי אִיׁשּות עִם א ְ
ַּכּדִיןְ .ל ֻדְגמָה ,אִם יֹאמְרּו לָ8דָם ֶׁשּיִּתְנּו לֹו מָמֹון רַב ְלכַּסֹות ּכָל חֹובֹותָיו וְ"ף
ִׁשּתֹות ּכֹוס ַמיִם ּבְיֹום ַהּכִּפּורִים
ִׁש ֵארִית ַחּיָיו ,אִם יַ ְסּכִים ל ְ
יְזַּכּוהּו ִּבסְכּום נִ ְכּבָד ל ְ
ִׁשעַת ִמנְחָה ,אֹו ֶׁש ְּבלֵיל ַה ֵּסדֶר יִלְּפֹת הַּכֹו ֵר ְך ְּבמָרֹור וַחֲרֹסֶת עִם ִּפּתָה ָחמֵץ
ּב ְ
ִׂש ָראֵל ּבָעֹולָם ַהיְהּודִי ּכֻּלֹו לֹא יַחְׁשֹב "ף
ִּבמְקֹום ַמּצָה ּבְטּו ַחנִי ֶׁש"ף 8דָם ִמּי ְ
ֲׂשה ָׁשפָל וְנִ ְבזֶה ָּכזֶה ,וְִלמְּכֹר אֶת ּתֹורָתֹו וֶאֱמּונָתֹו ְּבעַד ֶּבצַע
ְל ֶרגַע ַל ֲעׂשֹות ַמע ֶ
ֶּכסֶף.
ַּיֹוׁשבִים ְּב ָבּתֵי ְּכנֵסִּיֹות ּבְיֹום ַהּכִּפּורִים יֹום ָׁשלֵם,
" ְך ְל ַצ ֲערֵנּו ָהרַבַ ,רּבִים וְטֹובִים ה ְ
ָׁשים ָמ ָס ְרּתִּיֹות
וְ ָראִיתִי ָּכאֵּלּו ַה ַּמ ְקּפִידִים "ף ַעל ְּבלִיעַת הָרֹקּ ,וכְמֹו-כֵן נ ִ
ַה ַּמ ְתחִילֹות אֶת ַהּנִּקָיֹון ְל ֶפסַח ְּב ַק ְּפדָנּות ַרּבָה "ף ֵמחַג ַה ֲחנֻּכָהּ ,ו ֶב ֱאמֶת ְּב ֶפסַח ּבֵיתָן
ַׁשמִיעִים ָלהֶם עַל ִמ ְצוַת ַה ְּטבִילָה וְ ָט ֳהרַת
ֲׁשר מ ְ
ְמ ֻצ ְחצָח ּו ַמ ְברִיק ְל ַה ְפלִיא " ְך ַּכא ֶ
ַה ַּביִת ַהיְהּודִי ,יַ ְתחִילּו ְל ָפרֵׁש אֶת "ּתֹו ָרתָם" :הַּיֹום יֵׁש ָּג´קּוזִי ,וְיֵׁש ֶּפרְפּו ֶמ ְריָה
מֹו ֶד ְרנִיתּ ,ו ַמיִם זַּכִים יֹו ְצאִים מִן ַה ִּמ ְקלָחֹות ַּב ָּבּתִיםּ ,ו ִמ ְקוֶה זֶה רַק ֲחסִידּות ,ה´
יְ ַרחֵם ,אֹוי לָ8זְנַיִם ֶׁש ָּכ ְך ׁשֹומְעֹות.
ָׁשים הַּטֹועֹותֶׁ ,ש ִּמ ְצוַת ָהאֱמּונָה ּבַה´ הִיא לֹא
ֲׂשהּ ,פֹה ָצרִי ְך ְל ַה ְסּבִיר לְאֹותָן נ ִ
ְל ַמע ֶ
ִׁש ָּפטִים ֶאּלָא ּגַם ְּב ֻחּקִים" ,ף ֶׁש ִּכ ְביָכֹול אֵין ַטעַם ַל ִּמ ְצוָה .הִיא
רַק ְּבעֵדֹות ּומ ְ
ִׂש ָראֵל
ְׁשם ָׁש ַמיִם ּו ֶבאֱמּונָה ְׁש ֵלמָהּ ,כְמֹו ֶׁש ְּבנֵי י ְ
הַּנֹו ֶתנֶתֶׁ ,ש ָּצרִי ְך ְל ַקּיְמָּה ַּדוְקָא ל ֵ
ִׁשמַע" זֹאת אֹו ֶמרֶת ֶׁשרָצּו ְל ַקּיֵם אֶת ַה ִּמצְוֹות
ֲׂשה וְנ ְ
ְּב ַק ָּבלַת הַּתֹורָה 8מְרּו "נַע ֶ
ִל ְפנֵי ֶׁש ִּקּבְלּו ֶה ְסּבֵר ִׂש ְכלִי.
מַהּו עֹנֶׁש ַה ָּכרֵת?
ֲׂש8ן ְּב ֵמזִיד ּובְלֹא ֵעדִים וְ ַה ְתרָ8ה נֶ ֱאמַר הָעֹנֶׁש
עַל ֲעבֵרֹות רַּבֹות ּבַּתֹורָה ֶׁשע ָ
ִׁשנָה
ִׁש ַּתּנֶהּ ,כְגֹון ִל ְסקִילָה אֹו ַמלְקֹות וְכַד´ַ .הּמ ְ
" ָּכרֵת" )ּו ְב ֵעדִים וְ ַה ְתרָ8ה הָעֹנֶׁש מ ְ
ָׁשׁש ֲעבֵרֹות ָּכאֵּלּו ּבְאֹפֶן ְּכ ָללִי,
לֹׁשים ו ֵ
ָהרִאׁשֹונָה ְּב ַמ ֶּסכֶת ְּכרִיתּות מֹונָה ְׁש ִ
ְׁשן ָּכרֵת.
ֶׁשּבְתֹוכָן נִ ְכלְלּו ְׁש8ר ָה ֲעבֵרֹות ֶׁש ָענ ָ
ִׁש ַּתּנִים ְלפִי ַּד ְרּגָתֹו הָרּו ָחנִית ֶׁשל הַחֹוטֵא,
לֹׁשה סּוגֵי ָּכרֵת ַהּמ ְ
ָעלֵינּו ָל ַדעַת ֶׁשּיֵׁש ְׁש ָ
ָּכ ְך ְמ ַל ְּמדֵנּו ַרּבֵנּו ַהּגָדֹול ָה ַר ְמ ַּב"ן זלה"ה ְּב ִספְרֹו ַׁשעַר ַהּגְמּול אֹותִּיֹות ס-סו
ּו ְבפֵרּוׁשֹו עַל הַּתֹורָה וַּיִ ְקרָא יח כט.
ָה ַר ְמ ַּב"ן ּבְעֹמֶק עִּיּונֹו מְעֹורֵר אֶת ּתְׂשּומֶת ִלּבֵנּו ּכִי אֵין לְׁשֹונֹות ַהּפְסּוקִים הַּמֹורִים
עַל עֹנֶׁש ַה ָּכרֵת ָּב ֲעבֵרֹות הַּׁשֹונֹותָׁ ,שוִיםְ .לאֹור זֶה וְעַל ּפִי ִּד ְברֵי ֲחזַ"ל ָקבַע
ָה ַר ְמ ַּב"ן אֶת ַמ ְס ָקנָתֹו.
ָהבָה וְנֵ ֵל ְך ְּב ַדרְּכֹו ֶׁשל ָה ַר ְמ ַּב"ן.
מֹׁשה ַרּבֵנּו
ִׁשחָהֶ .
ִהּנֵה ְּב ֵספֶר ְׁשמֹות ֶּפרֶק ל´ ּפְסּוקִים כב-לג נֶ ֱאמַר ִענְיַן ֶׁשמֶן ַהּמ ְ
ִמ ְצ ַטּוֶה ַל ֲהכִינֹו וְ ִלמְׁשֹ ַח ּבֹו אֶת אֹהֶל מֹועֵד ּו ְכלֵי הַּקֹדֶׁשּ .בְסֹוף ָה ִענְיָן אֹומֵר
ִׁשחַת קֹדֶׁש יִ ְהיֶה לִי זֶה
ִׂש ָראֵל ְּת ַדּבֵר לֵאמֹר ֶׁשמֶן מ ְ
ְמֹׁשה" :וְאֶל ְּבנֵי י ְ
הקב"ה ל ֶ
ֲׁשר
ְׂשר 8דָם לֹא יִי ָס ְך ּו ְב ַמ ְת ָּכנְּתֹו לֹא ַתעֲׂשּו ּכָמֹוהּו ...אִיׁש א ֶ
לְדֹורֹותֵיכֶם ,עַל ּב ַ

ְׁשּה ָּכרֵת
ֲׁשר יִּתֵן ִמּמֶּנּו עַל זָר וְנִ ְכרַת ֵמ ַעּמָיוִ ".הּנֵה לָנּו ֲע ֵברָה ֶׁש ָענ ָ
יִ ְרקַח ּכָמֹוהּו וַא ֶ
ַהּנֶ ֱא ֶמרֶת ִּבלְׁשֹון "וְנִ ְכרַת ֵמ ַעּמָיו".
ֲׂשה ַהּקְטֹרֶת ָׁשם ָּפסּוק לח.
ָעֹוׂשה ְּכ ַמע ֵ
אֹותָּה לָׁשֹון ְּבדִּיּוק נֶ ֶא ְמרָה "ף עַל ה ֶ
לָׁשֹון ּדֹומָה נֶ ֶא ְמרָה ַּב ֲע ֵברַת ְׁשחִיטַת ָק ְרּבָנֹות מִחּוץ לְאֹהֶל מֹועֵד וַּיִ ְקרָא יז ד:
"וְנִ ְכרַת ָהאִיׁש הַהּוא ִמ ֶּקרֶב עִּמֹו"ּ .כֵן ְּבפָסּוק ט ָׁשם "וְנִ ְכרַת ָהאִיׁש הַהּוא ֵמ ַעּמָיו".
ִהּנֵה לָנּו ַּכּמָה לְׁשֹונֹות הַּמֹורֹות ַעל ְּכרִיתַת ָהאִיׁש הַחֹוטֵא ) ְל ַהּלָן הַּגּוף.
ֵאׁשית
ָׁשל ִּב ְבר ִ
" ְך ִהּנֵה ָמצָאנּו לְׁשֹונֹות ֲאחֵרֹות ,הַּמֹורֹות עַל סּוג נֹוסָף ֶׁשל ָּכרֵתְ .למ ָ
ְׂשר ָע ְרלָתֹו ) ֵמפֵר ְּברִית מִילָה וְנִ ְכ ְרתָה
ֲׁשר לֹא יִּמֹול אֶת ּב ַ
יז יד" :וְ ָערֵל זָכָר א ֶ
ַהּנֶפֶׁש ַההִיא ֵמ ַעּמֶי ָה"ּ .כָאן נֶ ֱאמַר ַה ָּכרֵת עַל ַהּנֶפֶׁש ,לֹא עַל הַּגּוף.
עֹוד ֵמ ִענְיָן זֶה ּבְאֹוכֵל ָחמֵץ ְּב ֶפסַח ְׁשמֹות יב יט "ּכִי ּכָל אֹכֵל ַמ ְח ֶמצֶת וְנִ ְכ ְרתָה
ִׂש ָראֵל" .וְכֵן ְּבאִּסּורֵי ֲערָיֹות וַּיִ ְקרָא יח כט "וְנִ ְכרְתּו ַהּנְפָׁשֹות
ַהּנֶפֶׁש ַההִיא ֵמ ֲעדַת י ְ
הָעֹוׂשֹות ) ַהּזָכָר וְ ַהּנְ ֵקבָה .רש"י ִמ ֶּקרֶב ַעּמָם"ּ .כָל אֵּלּו לְׁשֹונֹות הַּמֹורֹות עַל ְּכרִיתַת
ַהּנֶפֶׁש.
ַעּתָה ְמ ָבאֵר לָנּו ָה ַר ְמ ַּב"ן ַמהִי ְּכרִיתַת הַּגּוף ּו ַמהִי ְּכרִיתַת ַהּנֶפֶׁש ּו ַבּמֶה זֶה ּתָלּוי .וְזֶה
ּתֹכֶן ַה ְּד ָברִים8 :דָם ֶׁשהּוא ַצּדִיק )וְ ַצּדִיק ּפֵרּוׁשֹו ֶׁש ְּמ ַקּיֵם אֶת ּכָל ִמצְוֹות הַּתֹורָה
ְׁשל ְּבעָוֹון ֶׁש ָענְׁשֹו
וְנִזְהָר ִמּכָל ָה ֲעבֵרֹותּ ,ו ְבכָל זֹאת ַּפעַם "חַת ּגָ ְברָה ַּת ֲאוָתֹו וְנִכ ַ
ָׂשה ּתְׁשּובָהֲ ,הרֵי הּוא נֶ ֱענָׁש ְּב ָכרֵת ֵמהַּסּוג ָהרִאׁשֹון ,הּוא ָּכרֵת לְגּופֹו.
ָּכרֵת וְלֹא ע ָ
וְ ַהיְנּו ֶׁשּלֹא יִזְּכֶה ְלזִ ְקנָה וְיָמּות ְּבקִּצּור יָמִים עֹוד ְּב ֶטרֶם ַהּגִיעֹו ְלגִיל ִׁש ִּׁשים.
ְׁש ִהּגִי ַע ְלגִיל ִׁש ִּׁשים
) ַהְּג ָמרָא ְּב ַמ ֶּסכֶת מֹועֵד ָקטָן כחְ .מ ַס ֶּפרֶת עַל רַב יֹוסֵףֶׁ ,שּכ ֶ
ִׁשמָתֹו זֹוכָה ְל ֶח ְלקָּה ּבָעֹולָם ַהּבָא
ָׂשה סְעּודָה ּבְ8מְרֹו יָצָאתִי ִמ ְּכלָל ָּכרֵתֲ .אבָל נ ְ
עָ
ְׁשרִים ְּבעֵינֵי ָהאֱלֹקִים ,וְגַם זֹוכֶה לָקּום
ּו ְלכָל הַּטּוב ַהּצָפּון לָּה ָׁשם עַל ְּד ָרכֶי ָה ַהּי ָ
ִל ְת ִחּיַת ַה ֵּמתִים .זֶהּו ַה ָּכרֵת ֶׁשל ַה ַּצּדִיק.
ֲאבָל מִי ֶׁשהָיּו עֲוֹונֹותָיו ְמ ֻרּבִין ִמְּזכֻּיֹותָיו ) ִּכלְׁשֹון ָה ַר ְמ ַּב"ן וְ ָחטָא ְּב ֵחטְא ֶׁש ָענְׁשֹו
ָׁשה ֶׁשהּוא ָּכרֵת ַלּנֶפֶׁש
ָׂשה ּתְׁשּובָה ,זֶה ָענְׁשֹו חָמּור וְנֶ ֱענָׁש ְּב ָכרֵת ַהּק ֶ
ָּכרֵת וְלֹא ע ָ
ְׁש ְלוָה וָנַחַת עַד ּגִיל זִ ְקנָה,
לֹא לַּגּוף .וְ ַהיְנּו ֶׁש8דָם ָּכזֶה יָכֹול ְל ַה ֲארִי ְך יָמִים ּב ַ
ָׁשע ַמ ֲארִי ְך ְּב ָרעָתֹו" קֹ ֶהלֶת ז´ְ " ,ך ִמּיָד
ּו ְכ ַמ ֲאמַר ְׁשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ע"ה "וְיֵׁש ר ָ
ְׁשמֹות וְאֵין לֹו ֵחלֶק לָעֹולָם ַהּבָא וְאֵינֹו זֹוכֶה
לְ"חַר ְּפטִירָתֹו נַפְׁשֹו נִ ְכ ֶרתֶת מֵעֹולַם ַהּנ ָ
ִל ְת ִחּיַת ַה ֵּמתִים.
ְׁשמֹות ַר ְח ָמנָא
עֹוד אֹומֵר ָה ַר ְמ ַּב"ןֶׁ ,ש ְּב ִמ ְקרֶה ָּכזֶה יִ ָּתכֵן ֶׁש"ף זַרְעֹו נִ ְכרָת מֵעֹולַם ַהּנ ָ
ְׁשמֹות ֶׁשל זַרְעֹו " ֲחרָיו ּתְלּויִים ּבֹו ,וַ ֲהלֹא זֶה ּדֹומֶה ְלעֵץ
ִל ְצלַןּ ,כִי הֲלֹא ּכָל ַהּנ ָ
ָׁשיו" ,ף ַה ְּפ ָרחִים וְ ַהּפֵרֹות
ִּׁשר ָ
ְׁשּנַעֲקֹר אֶת ָהעֵץ מ ָ
ַה ְּמ ַל ְבלֵב ִּב ְפ ָרחִים ּופֵרֹותְ " ,ך ּכ ֶ
יִ ְתיַּבְׁשּו וְיְֻפסְדּוּ ,כִי ֻּכּלָם ׁשֹרֶׁש ֶאחָד ָלהֶם.
וְ ַעּתָה מִי ֶׁשרֹואֶה אֶת ַה ְּד ָברִים ּו ְמעַט יִרְ"ת ה´ נֹוַג ַעת ְללִּבֹו ,הֲלֹא ִמּיָד יִירָא וְיְִפחַד
ֲׁשר
ְׁשל ַּבעֲוֹון ַהּנִּדָה ,א ֶ
ִׁש ָּפחָה וְנִכ ַ
מְאֹד אִם ָחלִילָה ָחלִילָה אֵינֹו ׁשֹומֵר ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִּׁשה ּוכְמֹו ֶׁשּנִ ְת ָּבאֵר ְלעֵיל
עֹנֶׁש זֶה ַה ֵחטְא הֲלֹא הּוא ָּכרֵת )ּבֵין ָלאִיׁש ּובֵין ָלא ָ
ֲׁשר יָכֹול לֹומַר ּכִי הּוא נָקִי וְ ַצּדִיק וְכָל ְּד ָרכָיו נָאִים
ְּב ֶפרֶק א´ּ .ומִי הּוא זֶה א ֶ
ּו ְמ ֻת ָּקנִים ִל ְפנֵי ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך.

ִּׂשא
ְׁשל ְּבעָוֹון מַר זֶהּ ,ו ִב ְפרָט אִם ָהיָה זֶה ְּפ ָעמִים רַּבֹות ,אִיׁש ָּכזֶה אֵיכָה י ָ
ּומִי ֶׁשּנִכ ַ
ָּפנָיו ,מַה ּיֲַענֶה ּומַה ּיִ ְצ ַטּדַק וְאֵיזֹו ַט ֲענָה ִּת ְהיֶה ְּבפִיו לְיֹום ּדִין.
" ְך ְּבוַּדַאי ֶׁשּתְׁשּובָה רְפּו8ה לַּכֹלּ ,ו ִב ְפרָט ּבְׂשּומֹו ְלנֶגֶד עֵינָיו הָעֹנֶׁש ֶהחָמּור
הָעֹומֵד ְלנֶגְּדֹו ,הֲלֹא ִמּיָד יַעֲזֹב ֶחטְאֹו וְיִ ְת ָחרֵט מְאֹד וְיִ ְתוַּדֶה עַל זֶה וִי ַקּבֵל ָעלָיו
ְ"ׁשרֵי ֶחלְקֹו
"ׁשרָיו ו ְ
ִמּכָאן ּו ְל ַהּבָא לֹא לָׁשּוב עֹוד ְל ִכ ְסלָה ְּכלָל לְעֹולָם8 .דָם ָּכזֶה ְ
ּומַה ּנָעִים ּגֹורָלֹו ,הֲלֹא ִּב ְמעַט ַמ ֲאמָץ זָכָה ְל ַקּדֵׁש ַעצְמֹו ּו ְל ַטהֵר נַפְׁשֹו ּו ְל ַה ְחזִיר
ְׁשל זַרְעֹו אֶל ׁשֹרֶׁש ַה ַחּיִים ,וְ ָעלָה וְנִ ְת ַעּלָה ְל ַד ְרּגָה ּגְבֹוהָה מְאֹד ,עַד
ִׁשמָתֹו ֶׁשּלֹו ו ֶ
נְ
ֶׁש ְּבמָקֹום ֶׁש ַּב ֲעלֵי ּתְׁשּובָה עֹו ְמדִים אֵין ַצּדִיקִים ּגְמּורִים יְכֹולִים ַלעֲמֹד.
ּומַה ּנִ ְפ ָלאִים ּומְעֹו ְדדִים ִּד ְברֵי ָה ַר ְמ ַּב"ם ִהלְכֹות ּתְׁשּובָה ֶּפרֶק ז´ ֲה ָלכָה ו´ ְּב ִענְיָן זֶה:
ְׁשּקָץ ְמ ֻרחָק
" ַהּתְׁשּובָה ְמ ָק ֶרבֶת אֶת ָהרְחֹוקִיםֶ .אמֶׁש ָהיָה זֶה ָׂשנְאּוי ִל ְפנֵי ַהּמָקֹום ,מ ֻ
וְתֹו ֵעבָה ,וְהַּיֹום הּוא 8הּוב וְנֶ ְחמָד קָרֹוב וְיָדִיד" .עכ"ל.
וְכָל אֵּלּו הַּתֹו ֲעלִּיֹות ָהעֲצּומֹות ּבְרּו ָחנִּיּות ִהּנָן הֲלֹא חּוץ ִמהַּתֹו ֲעלִּיֹות ַהּגְדֹולֹות
ִמ ְּבחִינֹות נֹוסָפֹותּ ,כְגֹון רְפּואִית וְ ֶח ְב ָרתִית וְכּו´ ּכַּמּובָא ְּב ַה ְר ָחבָה ַּב ֵּספֶר.
ּבֵינְ ַתיִם ָל ַמדְנּו עַל ְׁשנֵי סּוגֵי ָּכרֵתַּ .כּזָכּור יֵׁש ָּכרֵת נֹוסָףָּ .כרֵת זֶה הּוא ֶהחָמּור
ְּביֹותֵר וְנֶ ֱאמַר עַל ֲעבֵרֹות חֲמּורֹות ּבְיֹותֵרּ ,כְגֹון עֹו ְבדֵי עֲבֹודָה זָרָה הַּפֹו ְרקִים עֹל
ּו ְמַג ְּדפִים ְּכ ַלּפֵי ְׁש ַמּיָא ַר ְח ָמנָא ִל ְצלַן וְדֹומֵיהֶםֲ ,עלֵיהֶם נֶ ֱאמַר "ּכִי ְדבַר ה´ ָּבזָה וְאֶת
ִמ ְצוָתֹו ֵהפַר ִה ָּכרֵת ִּת ָּכרֵת ַהּנֶפֶׁש ַההִיא עֲֹונָּה בָּה" ַּב ִּמ ְדּבָר טו לא .וְָדרְׁשּו ֲחזַ"ל
ַּבְּג ָמרָא ַסנְ ֶה ְדרִין סד :אֶת ְּכפִילּות ַהּלָׁשֹון " ִה ָּכרֵת ִּת ָּכרֵת"ִ ,ה ָּכרֵת ּבָעֹולָם ַהּזֶה,
ִׁשמָתֹו,
ִּת ָּכרֵת לָעֹולָם ַהּבָא .וְ ַהיְנּו ֶׁש8דָם זֶה נֶ ֱענָׁש ּגַם ְּב ָכרֵת לְגּופֹו וְגַם ְּב ָכרֵת ְלנ ְ
ְׁשמֹות ַר ְח ָמנָא ִל ְצלַן,
ִׁשמָתֹו נִ ְכ ֶרתֶת מֵעֹולַם ַהּנ ָ
ּכְלֹומַר ּגַם מֵת ְּבקִּצּור יָמִים ,וְגַם נ ְ
וְאֵין לֹו ֵחלֶק לָעֹולָם ַהּבָא וְִל ְת ִחּיַת ַה ֵּמתִים.
אֵּלּו הֵם ִע ְּקרֵי ַה ְּד ָברִים ְּב ִענְיַן ַה ָּכרֵת .הָרֹוצֶה ְל ַה ְרחִיב יְדִיעָתֹו עֹוד ,יְ ַעּיֵן ָּב ַר ְמ ַּב"ן
הֵיכָן ֶׁש ֻּצּיַן ְלעֵילְּ ,ב ִעּקָר ַּב ֵּספֶר ַׁשעַר ַהּגְמּולָׁ ,שם יֵׁש ַה ְר ָחבָה ּגְדֹולָה ָּב ִענְיָןֵ ,ל ְך נָא
ִּׁשם.
ָקחֶּנּו מ ָ
ּו ְכדַאי ְל ַסּיֵם ְּב ָדבָר ְמ ַענְיֵן ,מַה ֶּׁש ֵּמבִיא ָה ַר ְמ ַּב"ן ְּב ֶד ֶר ְך "ּגַבֶׁ ,ש ַהּפְסּוקִים הַּמֹורִים
ִּׁשאֲרּות ַהּנֶפֶׁש "חַר ַהּמִיתָה מִן
ֶׁשת ְלה ָ
עַל ְּכרִיתַת ַהּנֶפֶׁש הֲלֹא הֵם רְ8יָה מְפֹר ֶ
ְׁשּנֶ ֱאמַר וְנִ ְכ ְרתָה ַהּנֶפֶׁש ַההִיא ִמ ֶּקרֶב ַעּמָּה וְכַד´ֲ ,הרֵי זֶה מֹורֶה
ַה ִּמ ְקרָאּ ,כִי ּכ ֶ
ֶׁש ַּדוְקָא נֶפֶׁש הַחֹוטֵא ִּת ָּכרֵתְ " ,ך ְׁש8ר ַהּנְפָׁשֹות אֵינָן ּכֵן ֶאּלָא ַקּיָמֹות ָלנֶצַחּ) .ו ְראֵה
ְּבפֵרּוׁש ָה ַר ְמ ַּב"ן עַל הַּתֹורָה ַהּנַ"ל עֹוד ּתֹו ֶספֶת נִ ְכ ָּבדָה ָּבזֶהְ " ,ך ּכָאן אֵין מָקֹום
ְל ַה ֲארִי ְך עֹוד.
ָׁשים
ֲחדַר ַהּמִּטֹות קֹדֶׁש ַה ֳּקד ִ
ַׂשּכִילֶׁ ,ש ְּב ִמ ְצוָה זֹו ֶׁשל ָט ֳהרַת
ְׁשרָהְ ,ל ָהבִין ּו ְלה ְ
ִׂש ָראֵל ַהּכ ֵ
רָאּוי לָּהְ ,לבַת י ְ
ִׁש ָּפחָה עִם ּכָל ַהּקָׁשּור ָלזֶה הִיא ַמ ְכנִיסָה ְלבֵיתָּה אֶת ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא וְאֶת
ַהּמ ְ
ְדֹוׁשה וְאֶת ִּב ְרּכַת ה´.
ַּׁשכִינָה ַהּק ָ
הְ
ִּדּוׁשיןַ ,מ ֲעלֶה ֲאנִי ִּב ְפנֵיהֶם ְקצָת
ֲׁשר ָּבאִים ֵאלַי ָחתָן וְַכּלָה ֶׁש ֲא ַסּדֵר ָלהֶם ֻחּפָה וְק ִ
ַּכא ֶ
ְׁש ְך ַחּיֵי ַהּנִּׂשּואִיןִ .הְננִי
ְׁשאֵלֹותְּ ,כדֵי ִלבְחֹן עַד ַּכּמָה הֵם יֹו ְדעִים מַה ּצָפּון ָלהֶם ְּב ֶהמ ֵ
ׁשֹואֵל אֹותָםַ :האִם "ּתֶם ְמ ֻענְיָנִים ֶׁש ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ִּבכְבֹודֹו ּו ְב ַעצְמֹו יָבֹוא ְל ַבּקֵר
ְּבבֵי ְתכֶם? וְ ַהּתְׁשּובָה ִמּיָד חִּיּובִית ְּבוַּדַאי .וְ8ז ֲאנִי ׁשֹואֵל אֹותָםְּ :באֵיזֶה מָקֹום

ַּב ַּביִת ּתְ8רְחּו אֹותֹו? ּו ִמּיָד עֹונִים הֵם ּפֶה ֶאחָדַּ :בּמָקֹום ַה ְמ ֻכּבָד ּבְיֹותֵר ְּבסָלֹון
הָאֹו ְרחִים .וְ8ז ֲאנִי מֹודִי ַע ָלהֶם ֶׁשהֵם טֹועִים ,וְלָאו ַּדוְקָא ָׁשם מְקֹומֹוְּ .בפֶה ּפָעּור
ֵׁשיב ָלהֶםַּ :ב ֲחדַר ַהּמִּטֹותָּ ,ב ֶרוַח ַה ַּקּיָם ּבֵין ִמּטַת ַה ַּבעַל
הֵם ׁשֹו ֲאלִים :הֵיכָן? וַ ֲאנִי מ ִ
ֻּׁשה וְ ַה ָּט ֳהרָה ְלכָל ַה ַּביִת .הֵם ְמרִימִים ַּגּבָהּ ,ו ִמּכָאן
ְׁש ְך ֶׁש ַפע ַה ְּקד ָ
ִּׁשם נִמ ָ
ִׁשּתֹוּ ,ומ ָ
ְלא ְ
ַּׁשלֹום
ַּׁשכִינָה וַ ֲהבָ"ת ה ָ
ַׁשרָ"ת ה ְ
ֶׁשר ּבֵין ה ְ
ְׁשר ְל ַה ְתחִיל ְל ַה ְסּבִיר אֶת ַהּק ֶ
וְאֵי ֵל ְך ֶאפ ָ
ִׁשלֵמּות.
ַּב ַּביִת ַהיְהּודִי עַל יְדֵי ְׁשמִירַת ַה ָּט ֳהרָה ּב ְ

ֶּפ ֶרק ג´

ַּט ֳהרָה ִמ ְּבחִינָה רְפּואִית
ֲׁשיבּות ה ָ
חִ
ַמאֲמָר ֵמאֵת ד"ר ֵאלִי יֹוסֵף ׁשּו ְסהַים
ִׁש ָּפחָה
ָאֹׁשר ְּב ַחּיֵי ַהּנִּׂשּואִין ִה ְתיַחֲסּות ָהרְפּו8ה וְ ַה ְּפסִיכֹולֹוְגיָה ְל ַחּיֵי ַהּמ ְ
ְּברִיאּות ו ֶ
ִׂש ָראֵל ַמ ְדרִיכָה אֶת הָ8דָם ַהיְהּודִי ּכֵיצַד ְל ִה ְתנַהֵג ֵמ ֶרגַע
עַל ּפִי ַהּיַהֲדּותּ .תֹורַת י ְ
ִהּוָלְדֹו וְעַד יֹומֹו הָ"חֲרֹון ,וְאֵינֶּנָה זְקּוקָה ְל ַה ְס ָּכמָה ַמ ָּדעִית רְפּואִית .עִם זֹאתַ ,מּדַע
ְ"ּׁשר אֶת ַה ִהּגָיֹון ֶׁש ְּב ִהלְכֹותֶי ָהַ ,ה ַּמ ְתאִים ְל ַה ְפלִיא עִם ֻחּקֵי
ָהרְפּו8ה ֶׁשל יָמֵינּו מ ֵ
ַהּבִּיֹולֹוְגיָה וְ ַהפִיזְיֹולֹוְגיָהְ ,לפִיהֶם ּפֹועֵל ּגּוף הָ8דָםַ .מ ְס ָקנָה זֹו ּבֹו ֶלטֶת ִּב ְמיֻחָד
ֶׁשר הַּגּו ָפנִי ּבֵין ְּבנֵי הַּזּוג ַהּנָׂשּוי ִּבתְחּום "יַ ֲחסֵי ָהאִיׁשּות".
ַּב ְּכ ָללִים ַה ַּמנְחִים אֶת ַהּק ֶ
ִמ ְּבחִינָה כְרֹונֹולֹוגִיתַ ,קּיֶמֶת ַהתְ8מָה ְמ ֻדּיֶקֶת ְל ַה ְפלִיא ּבֵין ַהּמָסֹרֶת ַהיְהּודִית ְלבֵין
ַּׁש ַלּבִים אֹו ַהּתְקּופֹותַ ,ה ְמ ַח ְּלקִים ִמ ְּבחִינָה
לֹׁשת ה ְ
ִׁש ֶ
ַמּדַע ָהרְפּו8ה ּבְנֹוֵג ַע ל ְ
ִּׁשה:
ְׁשי ֶׁשל ָהא ָ
פִיזְיֹולֹוגִית אֶת ַה ַּמחֲזֹור ַה ָחד ִ
ַהּתְקּופָה ָהרִאׁשֹונָה ֶּפרֶק ַהּזְמַן ֶׁשּבֹו ִמ ְת ָּפרֵק ּו ִמתְּפֹורֵר ַהּקְרּום ָהרִירִי ַה ְמ ַצּפֶה אֶת
ִּׁשהֶׁ ,שּכִּנּויָּה ָהרְפּואִי "וֶסֶת",
ָׁשת ּדַם ָהא ָ
ְּפנִים ָה ֶרחֶם ,וְגֹורֵם ּכְתֹוצָ8ה ִמ ָּכ ְך ְל ַה ְפר ַ
ְׁשם "וֶסֶת".
זֵהֶה ְל ֶפרֶק ַהּזְמַן ֶׁשּנִ ְקּבַע ְל ָכ ְך ַּבּמָסֹרֶת ַהיְהּודִיתַ ,ה ְמ ֻכּנֶה ּגַם הּוא ּב ֵ
ַּׁשנִּיָה ּתְקּופַת ִׁש ְבעַת ַהּיָמִים ֶׁשּלְ"חַר ַהּוֶסֶתַ ,ה ְמ ֻכּנָה "ּתְקּופַת
ַהּתְקּופָה ה ְ
ַּׁשלָב הַּקֹודֵםֻ ,מ ְת ֶאמֶת
ַּׂשגְׂשּוג"ֶׁ ,שּבָּה ָה ֶרחֶם ּבֹונֶה ֵמ ָחדָׁש אֶת ַהּקְרּום ֶׁשּנֶ ֱהרַס ּב ָ
הִ
ָׁשה
וְחֹו ֶפפֶת ִּב ְמ ֻדּיָק אֶת ַהּתְקּופָה ֶׁשל " ִׁש ְבעַת ַהּיָמִים ַהּנְ ִקּיִים" ֶׁשּלְ"חַר ּתֹם ַה ַה ְפר ָ
ְׁשחְרּור ַהּתָא ַהּקָרּוי "ּבֵיצִית"
ַה ָּדמִית עַל ּפִי ַהּיַהֲדּותַ " .הּבִּיּוץ" הּוא ִה ָּפרְדּות ו ִ
ְׁשי .זֹאתְּ ,כדֵי
ֲׁשים ִמּדֵי חֹדֶׁשְּ ,ב ֶא ְמצָעֹו ֶׁשל ַה ַּמחֲזֹור ַה ָחד ִ
ַּׁש ֲחלָהַ ,ה ִּמ ְת ַרח ִ
ֵמה ַ
ֲׁשר ּתָא זֶה יָבֹוא ְּב ַמּגָע עִם ּתָא זֶרַע ִמּמִין זָכָר .מֹועֵד
ִּׁשה ּתּוכַל ַלהֲרֹות אִם וְַכא ֶ
ֶׁש ָהא ָ
ִּׁשה טֹו ֶבלֶת ְּב ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה ,לְ"חַר ּתֹם ִׁש ְבעַת ַהּיָמִים
ַהּבִּיּוץ ֻמתְ8ם ַלּזְמַן ֶׁשּבֹו ָהא ָ
ִיׁשת ַהּיַהֲדּות.
ַהּנְ ִקּיִים ְלפִי ְּדר ַ
ִיׁשית ַה ַּמ ְתחִילָה מִּמֹועֵד ַהּבִּיּוץ ּו ִמ ְס ַּתּיֶמֶת ְּבעֵת הֹו ָפעַת ַהּוֶסֶת ַהּבָ8ה,
ַּׁשל ִ
ַהּתְקּופָה ה ְ
ָׁשה"ּ .תְקּופָה זֹוֶׁ ,שּבָּה ַהּקְרּום ַה ְּפנִי ִמי ֶׁשל ָה ֶרחֶם ִמ ְת ַּפ ֵּת ַח
ְמ ֻכּנָה "ּתְקּופַת ַה ַה ְפר ָ
ָׁשה ַּכ ֲה ָכנָה ְל ֵהרָיֹון צָפּויַ ,מ ְקּבִילָה "ף הִיא ַלּתְקּופָה
ּו ִמ ְת ַעּבֶה עַל יְדֵי ּבַּלּוטֹות ַה ַה ְפר ָ
ִּׁשה ְּב ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה וְעַד
ִיׁשית ְלפִי ַהּיַהֲדּותַ ,ה ַּמ ְתחִילָה " ֲחרֵי ְטבִילַת ָהא ָ
ַּׁשל ִ
הְ
ָׁשה ַה ָּדמִית ֶׁשל ַה ַּמחֲזֹור ַהּבָא.
ְל ַה ְת ָחלַת ַה ַה ְפר ָ
ְׁשי,
ַּׁש ַלּבִים ֶׁשל ַה ַּמחֲזֹור ַה ָחד ִ
לֹׁשת ה ְ
נֹוסָף ַל ַהתְ8מָה ַה ְמ ֻדּיֶקֶת ְל ַה ְפלִיא ּבֵין ְׁש ֶ
ַׁש ָקפָה ָהרְפּואִית וְ ַהיְהּודִיתַ ,קּיָם ּגַם ִהּגָיֹון רְפּואִי ְּב ַהנְחָיֹות ַהּיַהֲדּות
ִמּנְ ֻקּדַת ַהה ְ

ְּבנֹוֵג ַע ְליַ ֲחסֵי ָהאִיׁשּות ְּב ַמ ֲה ַל ְך ָׁשלֹׁש ּתְקּופֹות אֵּלּו .אֵין צֹ ֶר ְך ְל ַהרְּבֹות ְּב ֶה ְס ֵּברִים
ַמ ָּד ִעּיִים ְּכדֵי ְל ַה ְבהִיר מַּדּו ַע אֵין ִהּגָיֹון רְפּואִי ְּבקִּיּום יַ ֲחסֵי אִיׁשּות ַּבּתְקּופָה ֶׁשל
ַּׁשבִים ָּב ֻעבְּדֹות ַהּבָאֹותַ ,ה ִּמ ְת ַרחֲׁשֹות ִּבתְקּופָה זֹו ֵאצֶל
ַהּוֶסֶת ,אִם ַמּכִירִים ּו ִמ ְתח ְ
ִּׁשה ,וְאֵּלּו הֵן:
ָהא ָ
ִּבתְקּופַת ַהּוֶסֶתָ ,ה ֶרחֶם ּפָצּו ַע ּו ְמ ַדּמֵם.
*
ַהּקְרּום ַה ְּפנִימִי ֶׁשל ָה ֶרחֶם ִמ ְת ָּפרֵק וְנֶ ֱעלָם.
*
ָׁשרּ ,פְתּוחִים ּו ְמ ַד ְּממִים וְהֹו ְפכִים אֵיבָר
ְּכלֵי ַהּדָםֶׁ ,ש ִּמ ַּתחַת ַלּקְרּום ָהרִירִי ֶׁשּנ ַ
*
ִׁשאֹב לְתֹו ְך ַמחֲזֹור ַהּדָם ַחיְַּדּקִים מְחֹו ְללֵי ַמחֲלֹות ְּבעֵת
זֶה ִל ְכעֵין סְפֹוגֶ ,העָלּול ל ְ
קִּיּום יַ ֲחסֵי אִיׁשּות.
ְׁשר אֶת יְצִי"ת ַהּדָם מִן
ִּבתְקּופַת ַהּוֶסֶתּ ,פִי ָה ֶרחֶם ּפָתּו ַח ְּב ִמ ְקצָתְּ ,כדֵי לְ"פ ֵ
*
ָה ֶרחֶם לַחּוץ .אִי ְל ָכ ְך ,הּוא ּגַם ּפָתּו ַח ַּבּכִּוּון ֶההָפּו ְך ְלזִהּום ֶהעָלּול ְל ִה ָּכנֵס ְּבעֵת
קִּיּום יַ ֲחסֵי אִיׁשּות.
ְׁשּמֵׁש
ַהּקְרּום ַה ְמ ַצּפֶה אֶת ַהּנַ ְרּתִיק הַּמֹובִיל ָל ֶרחֶם ַמ ְפרִיׁש חֹמֶר ֻח ְמצִי ַהמ ַ
*
חֹמֶר ְמ ַחּטֵא נֶגֶד ַה ַחיְַּדּקִים הַחֹו ְדרִים מִן הַחּוץָ ,העֲלּולִים ְל ַהּגִי ַע ָל ֶרחֶם .חֹמֶר זֶה
מְ"ּבֵד אֶת יְעִילּותֹו וְאֵינֹו ָּפעִיל ִּבתְקּופַת ַהּוֶסֶת ,מֵ"חַר ֶׁשהּוא ֻח ְמצִי ,וְ ַהּדָםֶׁ ,שהִּנֹו
ַׁש ָּפעָתֹו.
חֹמֶר " ְל ָקלִיְּ -בסִיסִיְ ,מנַ ְטרֵל אֶת ה ְ
ִּׁשה ַה ְפרָעֹות ּגּו ָפנִּיֹות
ַׁשּפָעֹות הֹורְמֹונָלִּיֹות ּגֹורְמֹות ָלא ָ
ִּבתְקּופַת ַהּוֶסֶת ,ה ְ
*
ְׁשּיֹות ,הַּגֹורְמֹות "ף הֵן ִל ְד ִחּיָה ִמּקִּיּום יַ ֲחסֵי ִק ְרבָה.
וְנַפ ִ
ִׁש ַמעַת ֶהגְיֹונִית ִמ ְּבחִינָה פִיזְיֹולֹוגִית
אִם ִה ָּמנְעּות ִמּיַ ֲחסֵי אִיׁשּות ִּבתְקּופַת ַהּוֶסֶת נ ְ
רְפּואִית ,מַהּו ַה ִהּגָיֹון ְּב ִה ָּמנְעּות ִמּקִּיּום יַ ֲחסֵי אִיׁשּות לְ"חַר ּתֹם ּתְקּופַת ַהּדִּמּום,
ִּבתְקּופַת " ִׁש ְבעַת ַהּיָמִים ַהּנְ ִקּיִים" ּולְ"חַר ֶׁש ַהּדִּמּום נִ ְפסַק ָּכלִיל?
ְׁש ֵאלָה זֹוִ ,לכְאֹורָה ,אֵין לָּה ּתְׁשּובָה ִמּיָדִית ,וְאּולַם ַה ָּכרַת ַה ִּמ ְת ַרחֵׁש ָּב ֶרחֶם ְּביָמִים
ַּׁש ֵאלָהַ .ה ְפ ָסקַת ַהּדִּמּום ּבְתֹם ּתְקּופַת ַהּוֶסֶת אֵינָּה ְמ ַהּוָה
אֵּלּו ַמ ֲעלָה ּתְׁשּובָה ל ְ
הֹו ָכחָה ְל ָכ ְך ֶׁש ְּפנִים ָה ֶרחֶם ִה ְברִיא ַלחֲלּוטִין ִמ ַּת ֲהלִי ְך ַהּפֵרּוק ֶׁש ָעבַר זֶה ַעּתָה.
ָׁשים ּו ְבנִּיַת קְרּום
ַּׂשרֶת רַק עַל ַה ְת ָחלַת ַּת ֲהלִי ְך ְצמִיחַת ָּתאִים ֲחד ִ
ַה ְפ ָסקַת ַהּדִּמּום ְמב ֶ
ֲׁשר נֶ ֱהרַס קֹדֶם ָלכֵןַּ .ת ֲהלִי ְך זֶה 8מּור ְל ִה ְס ַּתּיֵם ּבְתֹם
ַהּצִּפּוי ָהרִירִי ֶׁשל ָה ֶרחֶם ,א ֶ
ַּׂשגְׂשּוג ּולְ"חַר ֶׁש ִה ְת ַּפ ֵּת ַח וְנֹוצַר קְרּום
ִׁש ְבעָה יָ ִמים ,וְרַק ּבְסֹופָם ,לְ"חַר ּתְקּופַת ה ִ
ָחדָׁש ַה ְמ ַצּפֶה אֶת ְּפנִים ָה ֶרחֶם ,נִּתָן לֹומַר ֶׁש ָה ֶרחֶם ֶה ְחלִים ָּכלִילֻ .ע ְבּדָה ְמ ַענְיֶנֶת
ַּׁשבִים
ִּׁשה ִמ ְתח ְ
ְנֹוׂשא זֶה רְאּויָה ְלצִּיּוןַ :ה ַּת ֲהלִיכִים ַהּבִּיֹולֹוִגּיִים ֶׁשּבְגּוף ָהא ָ
נֹו ֶספֶת ּב ֵ
ְׁש ְבעַת יָמִים אֵּלּוּ ,כְלֹומַר ,לְ"חַר ֶׁש ָה ֶרחֶם ִסּיֵם
ַּב ַּמּצָב ַה ְמיֻחָד ֶׁשּבֹו מָצּוי ָה ֶרחֶם ּב ִ
אֶת ְּבנִּיַת ַהּקְרּום ָהרִירִיְּ ,כדֵי ֶׁשּיּוכַל ִלקְלֹט אֶת ַהּבֵיצִית.
ַהּתְקּופָה ֶׁשּלְ"חַר ִׁש ְבעַת ַהּיָמִים ַהּנְ ִקּיִיםַ ,ה ִּמ ְס ַּתּיֶמֶת ַּבּיַהֲדּות ִּב ְטבִילָה ְּב ִמ ְקוֵה
ָט ֳהרָה ,הִיאּ ,בְלֹא צֵל ֶׁשל ָספֵקַ ,ה ַּמ ְתאִימָה וְ ַה ֶהגְיֹונִית ּבְיֹותֵר ִמ ְּבחִינָה רְפּואִית
ְלקִּיּום יַ ֲחסֵי אִיׁשּות ,וְזֹאת ֵמ ַהּסִּבֹות ַהּבָאֹות:
ָה ֶרחֶם ִה ְברִיא ָּכלִיל ִמ ַּת ֲהלִי ְך ַה ְּפצִיעָה ֶׁש ָעבַר ָעלָיו.
*
ַקּיָם קְרּום רִירִי ָחדָׁש ַה ְמ ַצּפֶה אֶת ְּפנִים ָה ֶרחֶם.
*

הַחֹמֶר ַה ֻח ְמצִי ַה ֻּמ ְפרָׁש ֵמ ַהּקְרּום ַה ְמ ַצּפֶה אֶת ַהּפְרֹוזְדֹור הַּמֹובִיל ָל ֶרחֶם,
*
ְמ ַחּטֵא ִּבתְקּופָה זֹו ּבְצּו ָרה ְמ ַרּבִית ּו ְמ ֻסּגָל ְל ָהגֵן ִמ ְּפנֵי ֲחדִירַת ַחיְַּדּקִיםָ ,העֲלּולִים
ִלגְרֹם ְלזִהּום ָּב ֶרחֶם ּו ַבחֲצֹוצְרֹות.
מֹועֵד ַהּבִּיּוץ ִּבתְקּופָה זֹו ַמ ְתאִים ִמ ְּבחִינָה ּבִּיֹולֹוגִית ְל ַה ְפ ָריַת ַהּבֵיצִית ַהּיִעּוד
*
ִׁש ָּפחָהֶׁ ,ש ִעּקָרֹו ֵהרָיֹון וַ ֲהבָ"ת ֶצ ֱא ָצאִים.
ַהּבִּיֹולֹוגִי ֶׁשל ַהּמ ְ
ִׂש ָראֵל אֵינֶּנָה ֵספֶר רְפּו8הּ ,ו ַמ ְּט ָרתָן ָה ִע ָּקרִית ֶׁשל ַה ִּמצְוֹות
עַל"-ף ֶׁשּתֹורַת י ְ
ֶׁשּבַּתֹורָה אֵינָּה ְּב ֶה ְכ ֵר ַח ְׁשמִירַת ְּברִיאּות הָ8דָםַ ,מ ְפלִיא ּו ְמ ַענְיֵן ְל ִהּוָכַח ּכֵיצַד
ְׁשרֹות ְל ַה ְסּבִיר ּבְצּורָה ֶהגְיֹונִית אֶת ַה ֲהלָכֹות
ַהפִיזְיֹולֹוְגיָה וְ ָהרְפּו8ה הַּמֹו ֶד ְרנִית מְ"פ ְ
ַהּלָלּוֶׁ ,ש ִהּנָן ְּבֶגדֶר "חֹק".
ְׁשי
ַּׁש ַלּבִים וְ ַהּתְקּופֹות הַּׁשֹונֹות ֶׁשל ַה ַּמחֲזֹור ַה ָחד ִ
לְ"חַר ֲה ָבנַת ַה ַה ְק ָּבלָה ּבֵין ה ְ
ַּׁש ֵאלָה ַה ִּמ ְת ַחּיֶבֶת ֵמ ֵאלֶי ָה הִיאַ :האִם
ִמ ְּבחִינַת ַה ֲה ָלכָה ַהיְהּודִית ּו ַמּדַע ָהרְפּו8ה ,ה ְ
ַׁש ָמעִית ֶׁשּקִּיּום
ַמּדַע ָהרְפּו8ה ַמ ְצּבִי ַע עַל נְתּונִים ,הַּמֹוכִיחִים ּבְצּורָה ּבְרּורָה וְחַד-מ ְ
ִּׁשה,
ַה ַהנְחָיֹות ְל ַחּיֵי אִיׁשּות עַל ּפִי ַהּיַהֲדּות ַמ ְׁשּפִי ַע לְטֹובָה עַל ְּברִיאּותָּה ֶׁשל ָהא ָ
ּומֹונֵ ַע ִמ ֶּמּנָה ַמחֲלֹות?
ָהרְפּו8ה ַמ ְצּבִיעָה עַל ָה ֻע ְבּדָה ַה ְּס ָטטִי ְסטִית ַהיְדּועָה וְ ַה ְמ ֻפ ְר ֶסמֶתְ ,לפִי ָה ַס ְרטַן ַצּוַאר
ָׁשים
ַּׁשכִי ַח ּבְיֹותֵר ְּב ֶקרֶב נ ִ
ַׂשרֹות ָׁשנִים ַהּנֶגַע ַה ַּמ ְמ ִאיר וְה ָ
ָה ֶרחֶםֶׁ ,ש ָהיָה עַד ִל ְפנֵי ע ְ
ָׁשים יְהּודִּיֹותְׁ .שכִיחּות ַה ַּמ ֲחלָה
לֹא יְהּודִּיֹות ּבָעֹולָם ּכֻּלֹוִּ ,כ ְמעַט וְלֹא ָּפגַע ְּבנ ִ
ֶׁשר
ּבֵינֵיהֶן ָהיְתָה נְמּוכָה ּבְיֹותֵר ,וְזֹאת ְּבכָל ּפְזּורֹות הַּגֹולָה ַהיְהּודִיתּ ,בְלֹא ק ֶ
ְל ֶא ֶרץ מֹוצָאְ ,ל ֵעדָה אֹו לְ" ְקלִים.
ָׁשה ְּב ִמּדָה נִ ֶּכרֶת ּבָעֹולָם ּכֻּלֹו ֵעקֶב
ַּׁשנִים הָ"חֲרֹונֹותָּ ,פ ֲחתָה ְׁשכִיחּות ַה ַּמ ֲחלָה ַהּק ָ
ּב ָ
ִׁש ַלּבֶי ָה ַה ַה ְת ָח ָל ִתּיִים ,וְזֹאת ְּב ֶעזְרַת ְּבדִיקָה ִׁשְג ָרתִית ּותְקּו ָפ ִתית
ּגִּלּויָּה ַה ֻּמ ְקּדָםּ ,וב ְ
ִׁשטָח ִמ ַּצּוַאר ָה ֶרחֶם ּו ְבדִיקַת ַה ָּתאִים ַּתחַת מִיקְרֹוסְקֹוּפְ .ל ַמ ְרּבֵה ַה ֶּפלֶא
ֶׁשל מ ְ
ִׁשכִיחּות ַס ְרטַן ַצּוַאר ָה ֶרחֶם
ַּׁשנִים הָ"חֲרֹונֹות ָחלָה ֲע ִלּיָה ַמ ְדאִיגָה ּב ְ
וְ ַה ְּכאֵבַּ ,דוְקָא ּב ָ
ָׁשים יְהּודִּיֹותְ ,צעִירֹות וִילִידֹות הָ8רֶץ.
ְּב ֶקרֶב נ ִ
ָׁשים ֶׁשל
ִׂש ָראֵל עֹולֶהֶׁ ,ש ִּמּדֵי ָׁשנָהִ ,מ ְתַּגּלִים ְּכִ 100-מ ְקרִים ֲחד ִ
ִמ ֶּמ ְחקָר ֶׁשּנֶ ֱע ַר ְך ְּבי ְ
ָׁשיר
ֶׁשר י ִ
ָׁשים יְהּודִּיֹות .חֹו ְקרֵי ַה ַּס ְרטָן ַמ ְצּבִיעִים עַל ק ֶ
ַס ְרטַן ַצּוַאר ָה ֶרחֶם ְּב ֶקרֶב נ ִ
ַּׁשכִיחּות
ּבֵין ַה ַּמ ֲחלָה ְלבֵין אֹפֶן קִּיּום יַ ֲחסֵי ָהאִיׁשּותּ ,ו ַמ ְסּבִירִים אֶת ִסּבַת ה ְ
ָׁשים יְהּודִּיֹות ֶּב ָעבָרּ ,בַּצּורָה ַהּיִחּודִית ֶׁשל קִּיּום
ַהּנְמּוכָה ֶׁשל ַה ַּמ ֲחלָה ְּב ֶקרֶב נ ִ
ַהיְ ָחסִים ְּב ַה ְפסָקֹות קְבּועֹותַ ,ה ַּקּיֶמֶת " ְך וְרַק ָּבעָם ַהיְהּו ִדי.
ָׁשים יְהּודִּיֹות ִמּכָל
ַׂשרֹות ָׁשנִים מּובָן ֵמ ֵאלָיו ְּב ֶקרֶב נ ִ
אֹרַח ַחּיִים זֶה ָהיָה עַד ִל ְפנֵי ע ְ
ָׁשים ֶׁשּלֹא ִה ְקּפִידּו ִּב ְמיֻחָד עַל קִּיּום ְׁש8ר ִמצְוֹות ַהּיַהֲדּות.
ַהּתְפּוצֹות ,וְגַם ְּב ֶקרֶב נ ִ
חֹו ְקרֵי ַה ַּס ְרטָן ְמ ַצּיְנִיםֶׁ ,ש ִאיַ -ה ַה ְק ָּפדָה עַל ַהיְ ָחסִים ּבֵין ְּבנֵי הַּזּוג ְלפִי מָסֹרֶת
ַּׁשנִים הָ"חֲרֹונֹות ,וְכֵן ַה ַּמּתִירָנּות הַּפֹו ַרחַת ִּבתְקּו ָפתֵנּו,
ֶׂשרֹות ה ָ
ִׂש ָראֵל ְּבע ְ
יְ
ָׁשים יְהּודִּיֹות ִמ ְּפנֵי ַמ ֲח ָלה נֹורָ8ה זֹו,
ַמ ְסּבִירֹות אֶת ְ 8בדַן ַה"חִּסּון" ַהּיָדּו ַע ֶׁשל נ ִ
וַ ֲע ִלּיַת ְׁשכִיחּותָּה.
ִּׁשמִירַת ַה ַהנְחָיֹות ַהיְהּודִּיֹות
ְׁשית מ ְ
ּגַם ַלְּג ָברִים ּתֹו ֶעלֶת ְּברִיאּותִיתּ ,גּו ָפנִית וְנַפ ִ
ְנֹוׂשא חָׁשּוב זֶהֶ .מ ְח ָקרִים הֹוכִיחּוּ ,כִי אֲחּוז ַה ַה ְפרָעֹות ּבְכֹ ַח ַּג ְברָא ּגָבֹו ַּה ֵאצֶל
ּב ֵ
ֲׁשר ֵאצֶל אֵּלּו
ְּג ָברִים ַה ְמ ַקּיְמִים יַ ֲחסֵי אִיׁשּות ְל ִעּתִים ּתְכּופֹותַ ,ה ְרּבֵה יֹותֵר ֵמא ֶ

ִׁשטַר ַה ַה ְפסָקֹות ְּבקִּיּום יַ ֲחסֵי
ַה ְמ ַקּיְמִים יַ ֲחסֵי אִיׁשּות עַל ּפִי ַהנְחָיֹות ַהּיַהֲדּות .מ ְ
ְׁשר לֹו ְל ַה ְצלִי ַח ְל ַקּיֵם יַ ֲחסֵי
ָהאִיׁשּות ְמ ַחּזֵק ּו ְמ ַחּדֵׁש אֶת ּכֹחֹותָיו ֶׁשל ַהֶּגבֶרּ ,ומְ"פ ֵ
ְׂשיבָה .רָאּוי ְל ַצּיֵןֶׁ ,ש ְּכפִי ֶׁש ַּקּיֶמֶת ַהתְ8מָה ּבֵין ַהנְחָיֹות
אִיׁשּות עַד ּגִיל זִ ְקנָה ו ֵ
ִּׁשה ְלַגּבֵי יַ ֲחסֵי אִיׁשּותָּ ,כ ְך ַקּיֶמֶת ַהתְ8מָה ּבֵין ּדִינִים
ַהּיַהֲדּות ַלפִיזְיֹולֹוְגיָה ֶׁשל ָהא ָ
אֵּלּו ַל ְּפסִיכֹולֹוְגיָה ֶׁשל הָ8דָם.
ְׁשית ּכְתֹוצָ8ה ִמּקִּיּום
ַׁשּפָעֹות ַהמְבֹרָכֹות לַּגּוףַ ,קּיֶמֶת ּגַם נִּנֹוחּות נַפ ִ
ֵמ ֵעבֶר ַלה ְ
ֶׁשר ַה ֲה ָדדִי-
ַׁשּפִיעֹות לְטֹובָה עַל ַהּק ֶ
ַהיְ ָחסִים עַל ּפִי ַהּיַהֲדּותַ .הנְחָיֹות הַּתֹורָה מ ְ
ַּׁש ֵאלָה ַה ִּמתְעֹו ֶררֶת הִיאּ :כֵיצַד יִ ָּתכֵןֶׁ ,ש ַה ְפ ָרדָה ּגּו ָפנִית
ִׁשּתֹו .ה ְ
ְׁשי ּבֵין ַה ַּבעַל ְלא ְ
ָה ִרג ִ
ַׁשּפִי ַע לְטֹובָה עַל
ֶׁש ְך ּתְקּופָה ֶׁשל ִּכ ְמעַט ְׁשבּו ַעיִם ּבְחֹדֶׁש ּת ְ
ֻמ ְח ֶלטֶת ּבֵין ְּבנֵי הַּזּוג ְלמ ֶ
ַׁש ָטנִית ַּתּסִיקֶׁ ,ש ַה ְפ ָרדָה ּכָזֹו ּבֵין ְּבנֵי הַּזּוג ִּת ְפּתַח ֶּפתַח
יׁשה ּפ ְ
ֶׁשר ּבֵינֵיהֶם? ִּג ָ
ַהּק ֶ
ֶׁשר ַה ֲה ָדדִי ּבֵינֵיהֶם ,וְאּולָם ַּב ְּמצִיאּותַ ,ה ְּד ָברִים אֵינָם
ְלפֵרּוד ּו ְל ִהתְרֹופְפּות ַהּק ֶ
ֻׁשלָם
ֲׁשים ָּכ ְךְּ .בצַד ְּג ֻדּלָתֹו ֶׁשל הָ8דָם ּותְכּונֹו ָתיו ַהּנַעֲלֹותִּ ,בהְיֹותֹו ַהיְצּור ַהּמ ְ
ִמ ְת ַרח ִ
ּבְיֹותֵר ֲעלֵי ֲאדָמֹות ,הּוא סֹובֵל ּגַם ֵמ ֻחלְׁשֹות ּותְכּונֹות ְׁשלִילִּיֹות" .חַת ֵמהֶן הִיא אִי-
ַהיְכֹלֶת ְל ָהפִיק ֲהנָ8ה וְסִּפּוק ּבְאֹפֶן ַמ ְתמִיד ֵמ ֲהנָאֹות ִׁשְג ָרתִּיֹות ,וְלּו ּגַם ָהאֲהּובֹות
ָעלָיו ּבְיֹותֵר.
ַה ַה ְפ ָרדָה ּגֹו ֶרמֶת לַּזּוג לֹא לְ"ּבֵד אֶת ַה ֲהנָ8ה וְ ַהּסִּפּוק ֵמ ֶעצֶם קִּיּום יַ ֲחסֵי ָהאִיׁשּות,
ְׁש ְחזֵר ִמּדֵי חֹדֶׁש אֶת הַּמֹו ֶמנְט ַהחַדַּ -פ ֲעמִי
ְׁשרּות ל ַ
וְ"ף ַמ ֲענִיקָה לַּזּוג יְכֹלֶת וְ ֶאפ ָ
ְׁשרּות
ֲׂשי ֶאפ ָ
וְ ַהּיָפֶה ּבְיֹותֵר ַּב ַחּיִים לֵיל ַהּכְלּולֹותַ .הּיַהֲדּות ַמ ֲענִיקָה ּבְאֹפֶן ַמע ִ
ִׂשּגָבֹות מִּמֹו ֶמנְט נַ ֲעלֶה זֶה ִמּדֵי חֹדֶׁש ְּב ָחדְׁשֹו,
ְׁש ְחזֵר אֶת ַה ַה ְרּגָׁשֹות וְ ַהּתְחּוׁשֹות ַהּנ ְ
לַ
ֶׁש ְך ּכָל ְׁשנֹות ַהּנִּׂשּואִין ּבְאֹפֶן
ְּכעֵין "יֶרַח ְּדבַׁש" ִּבזְעֵיר "נְּפִיןֶׁ ,שּנִּתָן ְל ַחּדְׁשֹו ְּבמ ֶ
ַּׁשבָה
ִׂש ָראֵל ִה ְתח ְ
ַמחֲזֹורִיִ .מ ַּמ ֲאמָרֹו ֶׁשל ַרּבִי ֵמאִיר נִּתָן לָחּוׁש ּכֵיצַד ּתֹורַת י ְ
ְׁשּיֹות ֶׁשל הָ8דָם ,וְ ֶה ֱענִיקָה לֹו נֻ ְסחָהֶׁ ,שהַּנֹוהֵג עַל ּפִי ָה אֵינֹו נֹו ֵתן
ַּבּתְכּונֹות ַהּנַפ ִ
ַּׁשְגרָה ַלחְּדֹר ַליְ ָחסִים ֶׁשּבֵינֹו ְלבֵין ּבַת זּוגֹו ּו ְל ַע ְמעֵם אֶת יְָפיָם .וְָכ ְךּ ,גַם
לִ
ִׁש ָּפחָה אֵין לֹו ְּדרִיסַת ֶרגֶל
ַּׁשעֲמּוםַ ,ה ְמ ַהּוֶה ּגֹורֵם ַה ְר ָסנִי ּבְיֹותֵר ְל ִמ ְסֶּגרֶת ַהּמ ְ
הִ
ִׁש ָּפחָה ַהיְהּודִית.
ַּבּמ ְ
ֶׁשת,
ְלפִי ַהּיַהֲדּות ,יַ ֲחסֵי ָהאִיׁשּות ּבֵין ְּבנֵי הַּזּוג ְמ ַהּוִים ְּפ ֻעּלָה ִט ְבעִית ,יְסֹודִית ּו ְמ ֻקּד ֶ
ֶׁש8סּור ְל ִה ָּמנַע אֹו ְל ִה ְת ַעּלֵם ִמ ֶּמּנָהְ " .ך אֵין זֶה ַהיְסֹוד ַהּיָחִיד וְ ֶהחָׁשּוב ּבְיֹותֵר
ֱנֹוׁשי
ֶׁשר ַה ֲה ָדדִיַ .ל ֲאמִּתֹו ֶׁשל ָּדבָר ,יַ ֲחסֵי ָהאִיׁשּות הֵם ּבִּטּוי ְליֵצֶר א ִ
ּבִיצִירַת ַהּק ֶ
ַּׁשנַיִם" .ף עַל ּפִי ֶׁשּתֹורַת
וְ ִהּנָם ַּתרְּגּום ְמ ֻדּיָק ֶׁשל הָ" ֲהבָה הָרּו ָחנִית הַּׂשֹו ֶררֶת ּבֵין ה ְ
ְׁשרֶת ָלהֶם ְל ַט ֵּפ ַח
ִׂש ָראֵל ְמ ַצּוָה עַל ִה ָּמנְעּות זְ ַמּנִית ִמּקִּיּום יַ ֲחסֵי אִיׁשּות ,הִיא מְ"פ ֶ
יְ
יַ ֲחסֵי אֱנֹוׁש ֲעדִינִים ִּבתְקּופָה זֹוַ ,ה ָּבעַת וְ ַה ְר ָעפַת ִרגְׁשֹות " ֲהבָה וְ ִחּבָה ֲה ָד ִדּיִים,
ֶׁשר ּגּו ָפנִיַ .ה ִה ְתנַהֲגּות ְּב ֶה ְתאֵם
ִה ְתיַחֲסּות וְ ִענְיָןְ " ,ך ִמ ְּבלִי ֶׁש ַה ָּדבָר יִ ְת ַּבּטֵא ְּבק ֶ
ִיׁשת ַהּיַהֲדּותַ ,ה ְמ ַחּיֶבֶת ִה ָּמנְעּות ִמ ַּמּגָע ּגּו ָפנִי ִּבתְקּופָה ְמ ֻסּיֶמֶת ,לֹא זֹו ִּב ְלבַד
ִל ְדר ַ
ֶׁשר ַה ֲה ָדדִי ֶׁשּבֵין ְּבנֵי הַּזּוגֶ ,אּלָא ְל ֶה ֶפ ְך ,הִיא ְמ ַחּזֶקֶת
ֶׁשאֵינָּה ּפֹוֶגמֶת ַּביְ ָחסִים ּו ַבּק ֶ
ְׁשי ֶׁשּבֵינֵיהֶםּ ,ו ַמְגּבִירָה אֶת הָ" ֲהבָהַ ,ה ִחּבָה וְ ַה ֲה ָבנָה
ְׁשי וְ ָה ִרג ִ
ֶׁשר ַהּנַפ ִ
אֶת ַהּק ֶ
ִּׁשה ַהּיְהּו ִדּיִים ֲאוִירָה ְּברִי8ה ּונְעִימָה
ַה ֲה ָדדִּיֹותּ .בְאֹפֶן זֶה נֹו ָצרִים ּבֵין ַה ַּבעַל וְ ָהא ָ
ֶׁשת,
ִיׁשה ְמ ֻחּד ֶ
ִׁשּתֹוקְקּות ַה ֲה ָדדִית ְּב ִצ ִּפּיָה ִל ְפג ָ
וְַגעְּגּועִים ֲה ָד ִדּיִיםַ ,ה ַּמְגּבִירִים אֶת ַהה ְ

ְאֹׁשר ֲא ִמּתִי לְאֹ ֶר ְך ַה ַחּיִים
ֶׁש ִּמ ֶּמּנָה יִ ְהיֶה נִּתָן ְל ָהפִיק ִׂשיא ֶׁשל ֲהנָ8ה ,סִּפּוק ו ֶ
ְׁש ָּתפִים.
ַהמ ֻ

ֶּפרֶק ד´

ִׁשמִירַת ַה ָּט ֳהרָה ִמ ְּבחִינָה ֶח ְב ָרתִית
הַּתֹו ֶעלֶת ּב ְ
ְׁש ְבעָה ִמ ְּפנֵי ֶׁש ָרגִיל וְקָץ
" ַּתנְיָא ָהיָה ַרּבִי ֵמאִיר אֹומֵר ִמ ְּפנֵי מָה ְ 8מרָה ּתֹורָה נִּדָה ל ִ
ִׁשעַת
ּבָּהְ 8 .מרָה ּתֹורָה ְּתהֵא ְטמֵ8ה ִׁש ְבעָה יָמִים ְּכדֵי ֶׁש ְּתהֵא ֲחבִיבָה עַל ַּב ֲעלָּה ּכ ְ
ְּכנִי ָסתָּה ַל ֻחּפָה".
ְׁשם ר´ ֵמאִירַ ,הּבָא ְל ַל ְּמדֵנּו ֶׁש"ף
ַמ ֲאמָר זֶה מּובָא ַּב ַּתלְמּוד ְּב ַמ ֶּסכֶת נִּדָה ּדַף ל"אּ :ב ֵ
ְדֹוׁשה ְּב ִע ָּקרָם
ְדֹוׁשה ,וְ ֻחּקֵי הַּתֹורָה ַהּק ָ
ֶׁשְ 8מנָם ִהלְכֹות נִּדָה ִהּנָן חֹק ֶׁשל הַּתֹורָה ַהּק ָ
ִׂשָּגבִים ִמּבִינָתֵנּו וְרַק הקב"ה יֹו ֵד ַע ַט ֲעמָם ָה ֲא ִמּתִיּ ,כִי הּוא יֹו ֵד ַע ֶּב ֱאמֶת
הֵם ִענְיָנִים נ ְ
ַמה ּטֹוב ּומָה רַע לָ8דָם ִמּכָל מָקֹום ,יֵׁש ָּבהֶם ּגַם ַטעַם ֶהגְיֹונִי וְתֹו ֶעלֶת ִמ ְּבחִינָה
ְּפסִיכֹולֹוגִית )וְגַם זֶה נֹוסָף עַל הַּתֹו ֶעלֶת ֶׁשּיֵׁש ָּבהֶם ִמ ְּבחִינָה רְפּואִיתְּ ,כפִי ֶׁשּמּובָא
ֶּׂשג יָד ּכָל זְמַן
ְּב ַה ְר ָחבָה ְּב ִס ְפרֵנּו .וְהּואֶׁ ,ש ִּמ ֶּטבַע הָ8דָם ֶׁשּכָל ָּדבָר טֹוב ֶׁשּיֵׁש לֹו ְּבה ֵ
ָׁשלִ ,מ ְפעָל ְליִּצּור ׁשֹוקֹולָד ָּדרַׁש ִמ ְסּפַר
ֶׁשּיִ ְרצֶה ,סֹופֹו ֶׁשהּוא מֹואֵס וְקָץ ּבֹוְ ) .למ ָ
ָׁשׁש ְל ֶה ְפסֵד ֶׁשל לֹא ְמעַט סְחֹורָה ,אִם
ּפֹו ֲעלִים ּגָדֹול ְל ַה ְפ ָעלָתֹוַּ .בעַל ַה ִּמ ְפעָל ח ַ
ָׁשב ּו ָמצָא ֵעצָה :הּוא ִּכּנֵס אֶת ּכָל
ִׁשלְחּו יָדָם ּבַּׁשֹוקֹולָד ַה ָּטעִים .ח ַ
הַּפֹו ֲעלִים י ְ
ְׁשּיּות וְלִּטֹל
ֶׁשת ַל ַּמ ְח ָסנִים ְּב ָחפ ִ
ַּׁשאִים ָלג ֶ
הַּפֹו ֲעלִים וְהֹודִי ַע ָלהֶם ֲחגִיגִיתֶׁ ,ש ֻּכּלָם ר ָ
ׁשֹוקֹולָד ּכְכֹל ֶׁשּיִרְצּו .וְ8כֵןּ ,בַּיֹום ָהרִאׁשֹו1ן ָהיְתָה נְהִירָה ּגְדֹולָה ְל ֵעבֶר ַמ ְח ְסנֵי
ִיׁשי ְּכבָר ּפָחֹותּ ,ובַּיֹום ָה ְרבִיעִי עֹוד
ַּׁשל ִ
ַּׁשנִיּ .בַּיֹום ה ְ
הַּׁשֹוקֹולָד ,וְָכ ְך ּגַם ּבַּיֹום ה ֵ
ְׁשבָה עַל ׁשֹוקֹולָד ,וְיֹותֵר
ּפָחֹות ִמ ָּכ ְךְ .לבַּסֹוף ,נֶפֶׁש הַּפֹו ֲעלִים נָ ְקעָה ֵמ ֶעצֶם ַה ַּמח ָ
ִׁשאֲרּו ְמ ֵלאִים עַל ּכָל ּתְכּו ָלתָם ...וְכֵן ְל ֶה ֶפ ְךָּ :דבָר
ֲׁשׁש וְ ַה ַּמ ְח ָסנִים נ ְ
ְּכבָר לֹא ָהיָה ח ָ
ֻׁשלָמֹות
ֶה ָחסֵר לָ8דָם וְהּוא ְמ ַצּפֶה ּו ְמיַחֵל לֹוִּ ,בזְמַן ֶׁשהּוא ְמ ַקּבְלֹו ִׂש ְמחָתֹו וַ ֲהנָ8תֹו מ ְ
ִׁשּתֹו ֶׁשל 8דָם
ִׁשּתֹו ,אֹומֵר לָנּו ַרּבִי ֵמאִיר .אִּלּו ָהיְתָה א ְ
ְּביֹותֵרָּ .כ ְך ּגַם ְלַגּבֵי אִיׁש וְא ְ
ְדֹוׁשה
ְמזֻ ֶּמנֶת לֹו ְּבכָל עֵת ֶׁשּיִ ְרצֶהּ ,בְסֹופֹו ֶׁשל ָּדבָר ָהיָה קָץ ּבָּהְ " .ך הַּתֹורָה ַהּק ָ
ֶׁשר וְהָ" ֲה ָבה ּבֵין ְּבנֵי הַּזּוג יִ ְת ַחּזְקּו וְיְִגּבְרּו ְּבכָל ַּפעַם ֵמ ָחדָׁש,
ּדֹו ֶאגֶת ְל ָכ ְך ֶׁש ַהּק ֶ
ּו ְלפִי ָכ ְך נָ ְתנָה לָנּו ִהלְכֹות נִּדָהֶׁ ,שעַל יָדָן ְּבנֵי הַּזּוג רְחֹוקִים זֶה ִמּזֶה זְמַן-מָה ,וְ8ז
ַּׂש ְמחָה ְׁש ֵלמָה
ְׁש ַּמּגִיעִים ִלזְ ַמן ַה ָּט ֳהרָה ,ה ִ
ַה ִּצ ִּפּיָה ּבֵין ַה ְּצ ָדדִים ּגְדֹולָה מְאֹדּ ,וכ ֶ
ָׁשה טֹובָה ּכָל ַּפעַם ֵמ ָחדָׁשַ .מּמָׁש ָּכ ְךְּ :בכָל ַּפעַם ְל ִה ְת ַחּתֵן ֵמ ָחדָׁש!
ִּב ְמיֻחָד וְ ַה ַה ְרּג ָ
חִּנּו ְך ְלאִּפּוק ַמ ְתחִיל ִמּיַלְדּות
ִסּפֵר ָהרַב ֱאלִי ֶעזֶר ּבֶן ָּדוִד שליט"א ) ְמיַּסֵד ֶסמִינַר "אֹור ַה ַחּיִים" ְלבָנֹות ּו ֵמקִים
ְקהִּלֹות ּבָ8רֶץ ּובַּגֹולָה:
ִׁשמִי ַע ִּב ְפנֵיהֶם,
ִל ְפנֵי ָׁשנִים רַּבֹות נָתַן ַה ְרצָ8ה ְל ַחּיָלֵי ַצ ַה"ל ,וְתֹו ְך ְּכדֵי ִׂשיחָה ה ְ
ֶׁש ְּלפִי ּדִינֵי הַּתֹורָה ַּכּלָה וְ ָחתָן " ֲחרֵי ֶׁש ִּמ ְתיַ ֲחדִים ְּבבֵיתָם ְּבלֵיל ַה ֲח ֻתּנָהִ ,מּיָד
ַמ ְפרִידִים ּבֵין ַהּמִּטֹות וְאֵין ַמּגָע פִיזִי ּבֵינֵיהֶם וַ ֲאפִּלּו ְמסִירָה ִמּיָד ְליָד עַד ְׁשבּו ַעיִם
לֹׁשה " ֲחרֵי ַה ֲח ֻתּנָה )זֹאת ,מִּׁשּום ֶׁשהִיא רֹו8ה ּדָם ,וְַכּמָה יָמִים "חַר ָּכ ְך
אֹו ְׁש ָ
ְׂשיא ְּפרִיחַת
רֹו8ה אֶת ַה ַּמחֲזֹור ַהּקָבּו ַע ָלּהְ .מ ֻדּבָר ְּב ֶד ֶר ְך ְּכלָל ְּבבָחּור ָצעִיר ּב ִ
ַהּיֵצֶרּ ,ו ַב ַּפעַם ָהרִאׁשֹונָה ּבִימֵי ַחּיָיו ֶׁשּנָגַע ְּבבַת זּוגֹו.

ֲׁשר ָׁשמְעּו ַה ַחּיָלִים זֹאתָ ,עמְדּו נִ ְפ ָעמִיםֲ .היִ ָּתכֵן? וְכִי יֵׁש ּבָ8דָם ּכֹחֹות נֶפֶׁש
ַּכא ֶ
ָּכאֵּלּוַ ,לעֲמֹד ְּבפִּתּוי ָּכזֶה וְַלעֲצֹר ּבְרּוחֹו? לֹא יֵ8מֵן.
חֹוׁשבִים "ּתֶם ֶׁש ִּפתְאֹום ְּבבַת "חַת ָלמְדּו ְל ִהתְ"ּפֵק וְִלגְּדֹר
8ז ָענָה ָלהֶם ָהרַב :וְכִי ְ
ֲׁשר ַהּיֶלֶד ָהיָה ּבֶן ָׁשלֹׁש וְיָצָא עִם אִּמֹו ְלטִּיּול ֶׁשל " ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִם
ַע ְצמָם? ֶאּלָא ַּכא ֶ
ַּבּגַן ָהעִירֹונִיָ ,עבַר ָׁשם מֹוכֵר ַהְּגלִידָה ּו ִמ ְּסבִיבֹו יְָלדִים ַרּבִים ַה ְמ ַל ְּקקִים ַׁשלְּגֹון
ַל ֲהנָ8תָםָ .צוַח ַהּפָעֹוטִ " :אּמָא! ּגַם ֲאנִי רֹוצֶה"" .לֹאְּ ,בנִיַּ ,באֲרּוחַת ַה ָּצ ֳה ַריִם
ַ 8כ ְל ָּת עֹוף ,וְָכעֵת אֵינְ ָך יָכֹול ֶלאֱכֹל ֲח ָלבִי" .וְ8ז הּוא ּפֹורֵץ ִּב ְבכִי מַרְ " ,ך ָלאֵם יֵׁש
ֶׁשת ִמּיְלָלֹות ּו ְבכִּיֹותּ ,ו ַמ ְסּבִירָה לֹו ּבְטּוב
קַו חִּנּוכִי וְאֹפִי ָחזָק וְהִיא אֵינָּה ִמ ְת ַרּג ֶ
ַטעַם וְ ַה ְס ָּברָה נְבֹונָה" :יְַלּדִי הַּטֹובּ ,דַע ְל ָך ֶׁש8נּו יְהּודִים וְהַּתֹורָה ְמ ַצּוָה אֹותָנּו
ְׂשרִי 8סּור ַּכּמָה ָׁשעֹות ֶלאֱכֹל ֲח ָלבִי"ָּ .כ ְך ַמ ְתחִיל ַהּיֶלֶד
ְל ִהּזָהֵר ,וְ" ֲחרֵי ַמ ֲאכָל ּב ָ
לְ"ט לְ"ט ְל ִה ְת ַחּנֵ ְך ּו ְל ִה ְת ַרּגֵל ֶׁשּלֹא הַּכֹל ֻמּתָר .לֹא ּכָל ָּדבָר ַמ ְכנִיסִים ַלּפֶה ,וְלֹא
ְּבכָל זְמַן ֶׁשרֹוצִים ֻמּתָר ְל ִה ְת ַעּנֵג.
ֲׁשר ַמ ְרּגִילִים אֶת ַהּיֶלֶד ְל ַחּפֵׂש אֶת ָּתוִית
ְׁשי ְך ָהרַב ֱאלִי ֶעזֶר ּבֶן ָּדוִד ּו ַמ ְסּבִירַּ :כא ֶ
ַממ ִ
ֲׁשר ְמ ַחּנְכִים אֹותֹו ֶׁשּיֵׁש ְּד ָברִים
ְׁשר עַל ּכָל ְּדבַר ַמ ֲאכָל ַהּנִ ְכנָס ַלּפֶה ,וְַכא ֶ
ַה ֶהכ ֵ
ֲׁשר הּוא ִמ ְת ַּבּגֵר וְעֹומֵד
ִׁשמֹ ַעֲ ,אזַי ַּכא ֶ
ֶׁש8סּור ִלרְאֹות וְיֵׁש ּגַם ְּד ָברִים ֶׁש8סּור ל ְ
ִּב ְפנֵי ֶא ְתָּגרִים וְנִסְיֹונֹות ,הּוא יֹו ֵד ַע ַלעֲמֹד ּכְצּור אֵיתָן ּו ְב ֵדעָה ּבְרּורָה מַה ה´ ּדֹורֵׁש
ִׁשּתֹו ,הּוא יֹו ֵד ַע ֶׁשּיֵׁש ַמ ָּצבִים ֶׁשאֵין
ִמּמֶּנּו וְכֵיצַד ָעלָיו ְל ִה ְתנַהֵגֲ .אפִּלּו ֶׁש ְּמ ֻדּבָר ְּבא ְ
ָלַגעַת ּבָּה "ף ְּב ֶא ְצּבַע ְק ַטּנָהּ .ו ָבזֶה יּובַן מַּדּו ַע ַּתחַת ַה ֻחּפָה ְמ ָב ְרכִים אֶת ֶה ָחתָן
ְׂש ְמחָה וְכּו´ֲ " ,הבָה וְ" ֲחוָהָׁ ,שלֹום וְרֵעּות"ִ .לכְאֹורָה,
ֲׁשר ָּברָא ָׂשׂשֹון ו ִ
וְ ַה ַּכּלָה" :א ֶ
מַה הִיא ַהּלָׁשֹון "" ֲחוָה"? ֶאּלָא זֶה נְִגזַר מִּׁשֹרֶׁש ַה ִּמּלָה "8ח"ְ ,ל ַל ֶּמ ְד ָך ֶׁשּיֵׁש יָמִים
ִׁשּתֹו ֶׁשל 8דָם אֲסּורָה ָעלָיו ּכְמֹו אֲחֹותֹו ,וְאִם ִנזְ ָהרִים ְּב ָכ ְך
ְמ ֻסּיָמִים ֶׁש ָּבהֶם "ף א ְ
ְׁשלֹום ּו ְלרֵעּות.
ֲאזַי זֹוכִים ל ָ

ֶּפרֶק ה´
ִׂש ָראֵל"
ַמ ֲאמָר מִן ַה ֵּספֶר " ָט ֳהרַת י ְ
ֵאת ָמרָן ֶה ָחפֵץ ַחּיִים זצ"ל ַּב ֲחתִי ַמת ַה ֵּספֶר.
מֵ
ָׁשים ָּבנְתָה בֵיתָּה וְ ִאּוֶלֶת ְּביָדֶי ָה ֶת ֶה ְרסֶּנּו" .וְ ַהיְנּו,
ִׁשלֵי י"ד ,א´ָ " :חכְמֹות נ ִ
ְּכתִיב מ ְ
ִּׁשה ֶׁשהִיא ֲח ָכמָה ְל ַהנְהִיג ִענְיָנֶי ָה ָּכרָאּוי ,נִ ְבנֶה ּכָל ַה ַּביִת עַל יָדָּה ,וְהִיא זֹוכָה
ֶׁש ָהא ָ
לָּה ּו ְל ָבנֶי ָה ְלכָל טּובּ ,כְמֹו ֶׁשּבֵ"רְנּו ְל ַמ ְעלָהּ .ומִי ֶׁשהִיא ִאּוֶלֶת ,וְאֵינָּה רֹוצָה
ְל ִה ְתנַהֵג ְּב ֶד ֶר ְך ה´ ,הִיא הֹו ֶרסֶת אֶת ּכָל ַה ַּביִתֶׁ ,שעַל יְדֵי ֶׁש ִּמ ְת ַע ֶּצלֶת ִלטְּבֹל ּגֹו ֶרמֶת
ִּׁשאֲרּו ֲערִירִים,
ְל ַב ֲעלָּה ּו ְל ָבנֶי ָה ְל ִה ָּכרֵת ֵמ ֶארֶץ ַה ַחּיִיםּ ,וכְמֹו ִּד ְכתִיב ּבַּתֹורָה ֶׁשּי ָ
ְּד ַהיְנּו ֲאפִּלּו ֶׁשּיֵׁש ָלהֶם ָּבנִים ִמ ְּכבָר ,הֵם יָמּותּוֲ .היֵׁש ְל ָך הָרּוס יֹותֵר ִמּזֶה?! וְעַל ּכֵן
יִּזָהֲרּו מְאֹד ְּב ִענְיָן זֶה.
ָׁשים ֵמעֵת ֶׁש ָר ֲאתָהּ ,ו ְכבָר נִ ְהיְתָה ְמ ֻע ֶּברֶת ֶׁש ָּפ ְסקָה ִמ ִּלרְאֹות ּדָם,
ְׁש ְך ַּכּמָה ֳחד ִ
אִם נִמ ַ
ֶׂשתָה זְ ֵקנָה ֶׁש ָּפ ְסקָה ִמ ִּלרְאֹות
ַּׁשנִים ּכָל ָּכ ְך ֶׁשּנֶע ְ
וְיֹותֵר ִמּזֶהֶׁ ,ש ֲאפִּלּו אִם הִיא ּבָ8ה ּב ָ
ִמּכָל מָקֹוםֲ ,ע ַדיִן ְטמֵ8ה הִיא מִן הַּתֹורָה ֵמעֵת ֶׁש ָר ֲאתָה ,וַ ֲע ַדיִן לֹא נִ ְט ֲהרָהּ ,ו ְמ ֻחּיֶבֶת
ְׁשּמֵׁש ִעּמָּה קֹדֶם ְטבִי ָלתָּהַ ,חּיָבִין עַל זֶה ָּכרֵת.
ִלטְּבֹל מִן הַּתֹורָה .וְאִם ַה ַּבעַל מ ַ
ְׂש ְבּתִיּ ,ומַה ּתֹו ֶעלֶת ִּת ְהיֶה אִם ַעּתָה ְלעֵת
וְ"ל יְסִיתֶּנּו יִצְרֹו לֹומַרְּ :כבָר זָ ַקנְ ִּתי ו ַ

זִ ְקנָתִי ֶא ֱהיֶה ַּבעַל ּתְׁשּובָה? לֹא כֵן8 ,חִי! ְּכבָר נֶ ֱאמַר יְ ֶחזְקֵאל ל"גּ" :כֵן ֲא ַמ ְרּתֶם
ְׁשעֵינּו וְחַּטֹאתֵינּו ָעלֵינּו ּובָם ֲאנַחְנּו נְ ַמּקִים וְאֵי ְך נִ ְחיֶה ,אֱמֹר ֲאלֵיהֶם
לֵאמֹר ּכִי פ ָ
ָׁשע ִמ ַּדרְּכֹו
ָׁשע ּכִי אִם ּבְׁשּוב ר ָ
חַי 8נִי נְאֻם ה´ אֱלֹקִים אִם ֶאחְּפֹץ ּבְמֹות ָהר ָ
וְ ָחיָה".
ְׁשלֹוםָּ ,באִּסּור
ָׁשיםֶׁ ,שּלֹא יָקֵּלּו ְל ַע ְצמָן ,חַס ו ָ
וְ ִהּנֵה עַד ּכֹה ִּד ַּברְנּו אֹודֹות ַהּנ ִ
ֶהחָמּור ַהּזֶהְּ ,בסִּיּום ְּד ָברֵינּו ּבָאנּו ְלזָרֵז ְלאִּמֹותֵיהֶןֶׁ ,שּיְִפקְחּו עַל ּבְנֹותֵיהֶן ֶׁשּלֹא
ְׁשלֹוםָּ ,באִּסּור ַהּמַר .וְ"ל ּתֹאמַר ָהאֵםֶׁ ,שּדַי לָּה ֶׁש ְּת ַדּבֵר ִעּמָּה אֹודֹות
יִּפְלּו ,חַס ו ָ
ִׁש ַּתּדְלּות ְל ָמנְעָּה .וְ ַהּגַע
ּוׁש ַּתיִם .לֹא כֵן ַה ָּדבָרּ ,כִי ְצרִיכָה ַלעֲׂשֹות ּכָל ה ְ
זֶה ַּפעַם ְ
ְׁשּה ׁשֹו ֶכבֶת עַל ֶערֶׂש ְּדוַי ַּכּמָה ָהיְתָה
ַע ְצ ְמ ָך ,אִּלּו ָר ֲאתָה אֶת ִּבּתָּה ָהאֲהּובָה לָּה ְּכנַפ ָ
ִיׁשן ְל ַפ ֵּק ַח ָעלֶי ָה
ְׁשּה ֵמ ַה ַּס ָּכנָה! יֹומָם לֹא ּתָנּו ַח ,וְַליְלָה לֹא ּת ַ
ִׁש ַּת ֶּדלֶת ְל ַחּלֵץ נַפ ָ
מְ
ִּׁשאֵר ַּב ַחּיִים .וְִל ְפ ָעמִים
ְל ָׁש ְמרָּה ּו ְל ַה ְמצִיא לָּה ּכָל ְּד ָברִים ַה ְמ ַחּזְקִים ּגּופָּהְ ,ל ַמעַן ּת ָ
ְּב ִה ְתַּגּבְרּות ַמ ֲח ָלתָּהֶׁ ,ש ְּת ָמאֵן ָל ַקחַת ַסּמֵי רְפּואֹותִּ ,ת ְבּכֶה וְ ִת ְת ַחּנֵן לָּה ִּב ְדמָעֹות:
ְׁשי ְּבעֵינַיְִך ּו ְקחִי נָא אֶת ַה ַּסּמִים ָה ֵאּלֶה.
ְׁש ְך וְנַפ ִ
ּתֵי ַק ְרנָה נַפ ֵ
ְׁשּה
וְעַל "חַת ַּכּמָה וְַכּמָה ָּב ִענְיָן ַהּזֶהֶׁ ,שּיֹו ַדעַת אֵי ְך ֶׁש ִּבּתָּה ָהאֲהּובָה לָּה ַמ ְכנִיסָה נַפ ָ
ְל ַס ָּכנַת ָמוֶתַ ,ר ְח ָמנָא ִל ְצלַןְּ ,ב ִענְיַן ָּכרֵת ֶהחָמּור ,עַל יְדֵי אִּסּור זֶה ֶׁשהּוא ַס ָּכנָה לְגּוף
ִׁש ַּתּדְלּות ְל ָמנְעָּה ִמּסַם
ִׁשקֹט ,וְ ָעלֶי ָה ַלעֲׂשֹות אֶת ּכָל ַהה ְ
וָנֶפֶׁש אֵין לָּה לָנּו ַח וְל ְ
ַה ָּמוֶת ַהּזֶה .וְאִם ִמ ְּפנֵי ִה ְתַּגּבְרּות ֳחלִי ַהּנֶפֶׁש נִ ְל ְקחָה ַה ַּדעַת ִמ ְּצעִירֵי ּדֹור ֶה ָחדָׁש עַל
ָה ִאּמָהֹות ְל ִה ְת ַחּנֵן ּו ְל ַבּקֵׁש ֶׁשּיָחּוסּו נָא עַל ַע ְצמָן וְעַל נֶפֶׁש ַּב ֲעלֵיהֶן וְיְַלדֵיהֶןֶׁ ,שּלֹא
אֹותָּה ִּב ְלבַד ַּתּצִיל ָּבזֶהֶ ,אּלָא ּגַם אֶת ַּב ֲעלָּה וְ ֶצ ֱא ָצאֵיהֶםֶׁ ,ש ַּבעֲוֹון ָּכרֵת ָּכזֶה נִ ְכלַל ּגַם
ְׁשעָה ֶׁש ִּבּתָּה וַ ֲח ָתנָּה
ִׁשקֹט ּב ָ
ְׁשהֵם ְק ַטּנִים .וְאֵי ְך ּתּוכַל ל ְ
" ֲערִירִי"ֶׁ ,ש ַה ָּבנִים ֵמתִים ּכ ֶ
ִמתְ" ְכזְרִים ּכָל ָּכ ְך עַל ַע ְצמָם וְעַל ְּפרִיִּ -ב ְטנָם? וְגַם ָּבנִים ַה ַחּיִים ֶׁשּיִּוָלְדּו ִמ ְּבנֵי
ּפֹוׁשעִים ּומֹו ְרדִים ְּב ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא,
נִּדֹות ,הֲלֹא ְּבוַּדַאי יִהְיּו ּפְרּוצִים וַחֲצּופִיםְ ,
ֵׁשע מִּדֹות ֶׁשּמָנּו ֲחזַ"לֶׁ ,ש ֲעלֵיהֶם 8מַר ַהּכָתּובּ" :ובָרֹותִי ִמּכֶם הַּמֹ ְרדִים
ּכִי הֵם ִמּת ַ
ִׂשּבְעּו ֵמהֶם אֲבֹותֵיהֶם נַחַת ּבָעֹולָם
ַּפֹוׁשעִים ּבִי"ּ .ו ִמּנְ ָכדִים ָּכ ֵאּלֶה ְּבוַּדַאי לֹא י ְ
וְה ְ
ַהּנֶצַחִּ ,כי הֲלֹא יָדּו ַע ֶׁש ַּמלְְ 8ך ַּג ְברִיאֵל ַמ ְכרִיז ְל ַמ ְעלָה ְּבכָל יֹום אֶת ְּפעִילּות ְּבנֵי
ַּׁש ַמיִם יֹולִי ְך אֶת הַּקֹול ּו ַבעַל
הָ8דָם ּבָעֹולָם ַהּזֶה ,וְעַל זֶה 8מַר ַהּכָתּובּ" :כִי עֹוף ה ָ
ֲׂשים ַהמְתֹ ָעבִים
ְׁשמְעֹו אֶת ַה ַּמע ִ
ְּכנָ ַפיִם יַּגִיד ָּדבָר" .וְַכּמָה ִּת ְת ַמ ְרמֵר נֶפֶׁש הָ8דָם ּב ָ
ִׁשמְעּו אֶת הָעֹנֶׁש
ֲׁשר י ְ
ֶׁשל זַרְעֹו ,וְַכּמָה ּגְדֹולָה ִּת ְהיֶה ְּכ ִלּמָתֹו ָׁשם! ּו ִב ְפרָט ַּכא ֶ
ַהּנֶ ֱחרָץ ֲעלֵיהֶם עֲבּור זֶה ,מַה ּגָדֹול יִ ְהיֶה ַצ ֲערָם וִיגֹונָם!
ָׁשל
וְעַל ּכֵןֻ ,מּטָל עַל אֵם ַר ְח ָמנִּיָה לָחּוס וְַלחְמֹל עַל ָּבנֶי ָה ,וְִלמְנֹ ַע אֶת ִּבּתָּה ִמ ְּל ִהּכ ֵ
ְׁשרִים ,זֶרַע
ֶּבעָוֹון ַהּמַר ַהּזֶהְ ,ל ַמעַן ִּת ְחיֶה הִיא ּו ַב ֲעלָּה ּו ָבנֶי ָהּ ,ו ְל ַמעַן יֵצֵא ֵמהֶם ּדֹור י ָ
ָׂשים
ָׁשים ַׁש ֲאנַּנֹות ְּבכָל עִיר וָעִיר ,ל ִ
קֹדֶׁש ְל ִת ְפ ֶארֶת אֲבֹותֵיהֶם נֶצַחּ .ו ִמ ְצוָה עַל נ ִ
ַּׁשר ִאּתָּה
ִׁשנֵי ָׁשבּועֹות קֹדֶם ַה ֻחּפָהִּ ,ת ְתק ֵ
לֵב עַל ִענְיָן ַהּקָדֹוׁש ַהּזֶהֶׁ ,שּכָל ַּכּלָה ּכ ְ
ָׁשים ַהּנִ ְכּבָדֹות ּו ְת ַל ְּמדָּה ִע ָּקרֵי ַה ֲהלָכֹות ַהּכְתּובֹות ַּב ֵּספֶר ַהּזֶהּ .ומַה ּנָכֹון
"חַת ֵמ ַהּנ ִ
ִׁש ַּת ְּדלִים ָּב ִענְיָן
ָׂשים לֵב ָלזֶהּ .וזְכּות ּגְדֹולָה הִיא ְלכָל ַהּמ ְ
ֵׁשת ָהרַב ְּד ָמתָא ּת ִ
אִם א ֶ
ַהּקָדֹוׁש ַהּזֶהִ ,למְנֹ ַע ַרּבִים ֵמאִּסּור חָמּור ,וְ ָהיָה ָּבזֶה זֶרַע עַם ה´ זֶרַע קֹדֶׁש
ַמ ַּצ ְבּתָּה8 ,מֵן ּכֵן יְהִי רָצֹון.

ָׁשים ּובְנֹותֵיהֶן ,וְכֵן ֻמּטָל עַל ָהאִיׁש ֶׁשרֹוצֶה ָל ַקחַת
וְ ִהּנֵה ָּכל זֶה ִּד ַּברְנּו אֹודֹות ַהּנ ִ
ִׁשמֹר ֻחּקֵי ַהּיַהֲדּות ְּב ִענְיְנֵי
ְׁשרָהֶׁ ,שּת ְ
ִּׁשה ּכ ֵ
ִּׁשא א ָ
ִּׁשה ְל ַעצְמֹו אֹו ִלבְנֹו ,יְַד ְקּדֵק ל ָ
אָ
ְׁשרִים
ָׁשים ַהּכ ֵ
ְטבִילָה וְכַּיֹוצֵא ָּבזֶהּ .ומַה ּטֹוב וְנָכֹון ְל ִה ְתנַהֵג ּכְמֹו ֶׁש ָּׁש ַמ ְעּתִי ֵמ ֲאנ ִ
ָׁשים ְל ַע ְצמָם אֹו ִל ְבנֵיהֶם,
ַהּנִ ְמ ָצאִים מִחּוץ ַל ְּמדִינָהֶׁ ,ש ְּבעֵת ֶׁשּיִ ְצ ָטרְכּו ָל ַקחַת נ ִ
ִׁשמְרּו ֻחּקֵי ַהּיַהֲדּותּ .ו ְבמָקֹום ֶׁש ְּמבִינִים ֶׁשּלֹא
יְַד ְקּדְקּו ְל ַהתְנֹות ִע ָּמהֶן ִמ ְּת ִחּלָה ֶׁשּי ְ
ִׁשמְרּו אֶת ֻחּקֵי ַהּיַהֲדּות יִ ְת ַרחֲקּו ִמ ְּל ִה ְת ַחּתֵן ִע ָּמהֶם" ,ף ְּבכָל ֶּכסֶף ֶׁשּבָעֹולָםְ ,ל ַמעַן
יְ
ָׁשים ֶׁש ְּמ ַד ְק ְּדקִים ְּב ִענְיְנֵי
ְׁשם וְיְִפּגְמּו אֶת זַ ְרעָםּ .ומַה ּנֹואֲלּו ָה ֲאנ ִ
לֹא יְ ַטּמְאּו אֶת נַפ ָ
ַּׂשיג ַה ְרּבֵה ֶּכסֶף וְזָהָב,
ִׁשּדּו ִכים רַק " ֲחרֵי ַה ֶּכסֶף וְ ַהּזָהָב ִּב ְלבַדֶׁ ,ש ְּבמָקֹום ֶׁשּיּוכַל ְלה ִ
"ף אִם ּבְאֹותֹו ַהּמָקֹום חֲׁשּודִים עַל חִּלּול ַׁשּבָת וְכֵן עַל ִענְיְנֵי ְטבִילָה ,לֹא יָחּוׁשּו
עַל זֶה ְּכלָל .וְזֶה לְאֹות ֶׁש ֶח ְמּדַת ַהּמָמֹון ָּג ְברָה ֲעלֵיהֶם ּכָל ָּכ ְך ,עַד ֶׁש ַּמ ֲעבִירָה אֹותָם
ְׁשם
ִּׁשה ל ֵ
נֹוׂשא א ָ
עַל ַּדעַת קֹונָם .וְסֹוף ָּדבָר יִ ְהיֶה ֶׁשּמָמֹונָם יְִכלֶהּ ,כִי ֲאפִּלּו ִּב ְסתָם ֵ
ְׁשרָה ,אִיתָא ְּב" ֶאבֶן ָה ֵעזֶר" ,סִימָן ב´ֶׁ ,שאֹותֹו ַה ָּממֹון אֵין לֹו
ִּׁשה ּכ ֵ
מָמֹוןֲ ,אפִּלּו א ָ
ֲׂשי ָה מְתֹ ָעבִיןְּ ,בוַּדַאי ַהּמָמֹון ֶׁש ַּמ ְרוִי ַח עַל יְדֵי
ִּׁשה ּכָזֹוֶׁ ,ש ַּמע ֶ
ַה ְצ ָלחָהּ .כָל ֶׁשּכֵן ְּבא ָ
ִׁשמֹר
ַּׂשמִים לֵב ל ְ
ִּׁשאֲרּו .וְעַל ֵאּלֶה ה ָ
זֶה יְִכלֶה עַד ַהּפְרּוטָה הָ"חֲרֹונָה ,וְ ָהעֲוֹונֹות י ָ
"ׁשרֵי אִיׁש יָרֵא אֶת ה´ ְּב ִמצְֹותָיו ָחפֵץ מְאֹד.
ֻחּקֵי ה´ ּו ִמצְוֹותָיו8 ,מַר ַהּכָתּובְ " :
ְׁשרִים יְבֹ ָר ְך".
ּגִּבֹור ּבָ8רֶץ יִ ְהיֶה זַרְעֹו ּדֹור י ָ

קֹול קֹורֵא
ׁש ָּפחָה
ִׁשמִירַת ָט ֳהרַת ַה ִּמ ְ
לְ
ִהּנֵה קֹול ָׁש ַמעְנּו וְ ִת ְצלֶינָה 8זְנֵינּוָ ,צרָה ְּכ ַמ ְבּכִירָהּ ,כִי ָׂשם ַהּיֵצֶר יָדֹו עַל ָט ֳהרַת
ִׂש ָראֵל ּבְחּוץ-לָ8רֶץ
ִׁשּפְחֹות י ְ
ִׂש ָראֵל ,עַד ֶׁש ְּלפִי ִּדּבַת ַרּבִים ָעזְבּו ֵחלֶק ִמּמ ְ
ִׁש ַּפחַת י ְ
מְ
ָׁשר
ּו ְב ָערִים ּגְדֹולֹות "ף ִּב ְמדִינֹותֵינּו אֶת ּדָת אֲבֹותָםִ ,מ ְּבלִי ְל ַטהֵר ַע ְצמָן ְּב ִמ ְקוֶה ּכ ֵ
ִׁשמֹ ַע ָּדבָר זֶה!
ּכְחֹק הַּתֹורָה ,וְרַק ּבָ" ְמ ַּבטְיֹות ַּב ַּביִת יִ ַּטהֲרּו .הֹוי! ִּת ְצלֶינָה 8זְנַיִם מ ְ
ִׁש8ט נֶפֶׁשָּ ,דבָר ֶׁש"ף
ִׂש ָראֵל אֶת חֻּקֹות הַּתֹורָה ַהחֲמּורֹות ּב ְ
ִׁשמַע ֶׁשּיְַפקִירּו ְּבנֵי י ְ
ֲהנ ְ
ִּׁשה נִּדָה ִ"ף לְ"חַר ְספִירַת ִׁש ְבעָה
ּתִינֹוקֹות ֶׁשל ּבֵית ַרּבָן יֹו ְדעִים ָּדבָר זֶהּ ,כִי א ָ
ָׁשר ַּכּדִין ,לֹא יֹועִיל לָּה ּכָל מֵימֹות
נְ ִקּיִיםשּ ,כָל זְמַן ֶׁשּלֹא ָט ְבלָה ְּב ִמ ְקוֶה ּכ ֵ
ְׁשדּו
ֶׁשּבָעֹולָם ,וְהִיא ְּבנִ ָּדתָּה .אֹוי לָנּו ֶׁשּבָאנּו לִידֵי ָּכ ְךְ ,ל ַדּבֵר ְּב ִענְיָן זֶהֶׁ ,שּלֹא נֶח ְ
ִׂש ָראֵל עַל זֶה מֵעֹולָם ,וְהַּתֹורָה נָ ְתנָה ָלהֶן נֶ ֱאמָנּות עַל זֶהְּ ,כ ִד ְכתִיב" :וְ ָס ְפרָה
ּבְנֹות י ְ
ֲׂשה?
ּובּוׁשה ְּת ַכּסֶה ָּפנֵינּו ְל ַדּבֵר ֳקבָל עַם ְּב ָדבָר ָּכזֶהֲ .אבָל מַה ּנַע ֶ
ָ
לָּה" ְל ַע ְצמָּה,
ַּׁשאִין ַלחְׁשֹות ִּבזְמַן ֶׁש ְּלנֶגֶד עֵינֵינּו ֵּת ָר ַמ ְסנָה ָּב ַרְג ַליִם חֻּקֹות הַּתֹורָה
הֲלֹא אֵין 8נּו ר ָ
ֲׁשר יָדּו ַע,
ֻּׁשת ָה ֻאּמָה .וְַכא ֶ
ַהחֲמּורֹות ֶׁש ַּבחֲמּורֹותּ ,ו ִב ְפרָט ָּדבָר זֶהֶׁ ,שּנֹוֵג ַע ְלכָל ְקד ַ
ּכִי ַרּבִים ַה ַּמ ְפקִירִים זֶה לֹא ְּב ֶמרֶד ּו ַמעַל ּכָל ָּכ ְך ,רַק ְּב ֶחסְרֹון יְדִיעָה עַל חֹמֶר
ְׁשכֹות " ֲחרֵי ַחבְרֹותֵיהֶן ,וְיֵבֹוׁשּו ֵמ ַחבְרֹותֵיהֶן ִלנְהֹג ְּכדַת הַּתֹורָה
ֶהעָוֹון ,וְיֵׁש ֶׁשּנִמ ָ
ִׁשמֹר ֻחּקֵי אֱלֹקִים ַחּיִים .עַל ּכֵן ַ 8מ ְרּתִיָ ,ע ַלי ְל ָבאֵר
ְבּוׁשה ל ְ
)אֹוי לָנּו ֶׁש ְּתהֵא לָנּו ל ָ
ָׁשים ָה ֵאּלֶה אֶת חֹמֶר ָה ִענְיָן ַהּזֶה ,וְִלצְעֹק ָמרָה עַל מַה ֶּׁש ִהַּגעְנּו,
ְמעַט ִל ְפנֵי ָה ֲאנ ִ
אּולַי יִרְאּו וִי ַרחֲמּו עַל ַע ְצמָם וְיָׁשּובּו ִמ ַּד ְרּכָם:
יָדּו ַע ְלכָל אִיׁשֶׁ ,שעֲוֹון ִנּדָה אֵינֹו רַק לָאו ּכְמֹו ֲאכִילַת ֲחזִיר וְכַּדֹומֶה ,רַק
א
ַׁשלִימּו ְׁשנֹותֵיהֶם ,חַס
ִּׁשה יַחַדֶׁ ,שּלֹא י ְ
עֲוֹון ָּכרֵת ,וְהָעֹנֶׁש הּוא עַל ָהאִיׁש וְ ָהא ָ

ְׁשם
ְׁשלֹום .וַ ֲאפִּלּו אִם זְכֻּיֹותֵיהֶם יִ ְתרַּבּוֶׁ ,שּיִתְלּו ָלהֶם ְל ַה ֲארִי ְך יְמֵיהֶםֲ ,אבָל נַפ ָ
וָ
נִ ְכ ֶרתֶת ִמּצְרֹור ַה ַחּיִיםֶׁ ,שהּוא ְ 8בדָן נִ ְצחִי ְל ַהּנֶפֶׁש ,וְעַל זֶה נֶ ֱאמַרִ " :ה ָּכרֵת ִּת ָּכרֵת
ַהּנֶפֶׁש ַההִיא ִמ ְּל ָפנַי" .וְ ַהיְנּו ּכֵיוָן ֶׁש ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ָמלֵא ּכָל הָעֹולָםׁ ,שּוב אֵין
ֲׂשה ּתְׁשּובָהּ .ומַה ּנֹורָא הָעֹנֶׁש ַהּזֶה! רַע הּוא ֶאלֶף
ְׁשּיַע ֶ
מָקֹום ַלּנֶפֶׁש הַּזֹו )אִם לֹא ּכ ֶ
ְּפ ָעמִים "ף מֵעֹנֶׁש ָמוֶתֶׁ ,שהּוא רַק מִיתַת ַחּיֵי ַהּזְמַן ,וְזֶה מִיתַת ַחּיֵי עֹולָם ,וְכָל זֶה
ַּׁשאֹול וְנִּדֹונִים ָׁשם
"חַר ֶׁשּיְ ַקּבְלּו עֹנֶׁש ַהּגֵיהִּנֹום הַּנֹורָאֶׁ ,שּיֹו ְרדִים קֹדֶם ל ְ
ְּביִּסּורִים ָמרִים עַל ּכָל ַּפעַם ּו ַפעַם ֶׁש ָעבְרּוּ ,כַּמּובָא ּבַּזֹהַר ַהּקָדֹוׁש ,וְ"חַר ּכָל זֶה
ְׁשכּו "חַר יְִצרָם
יַּגִי ַע ָלהֶם ָּכרֵת ַהּנֶפֶׁש .וְ8ז לֹא יִנְקְטּו ִּב ְפנֵיהֶם עַל ִסכְלּותָםֶׁ ,שּנִמ ְ
וְַלעַג ַחבְרֹותֵיהֶן אֹו ִס ְפרֵי ַרעַל ַה ַּמ ְלעִיגִים ֵמ ֻחּקֵי הַּתֹורָה ,וְ8ז לֹא יַ ַעזְרּו ָלהֶם ְּכלָל,
ְהֹוׁשי ַע!
אֹוי וַאֲבֹוי יִ ְהיֶה ְל ֻכּלָם ,וְאֵין ְלאֵל יָדָם ל ִ
ְׁשעָה ֶׁש ֲע ַדיִן ְּביְַדכֶם ְל ַתּקֵן.
וְ ִהתְּבֹונְנּו נָא ָּב ִענְיָן הַּנֹורָא ַעּתָהּ ,ב ָ
עֲוֹון ָּכרֵת ,יָדּו ַע ֶׁשּגַם עֹנֶׁש ֲערִירִי הּואַ ,היְנּו ֶׁשּיָמּותּו ּבְלֹא ָּבנִיםַ ,ר ְח ָמנָא
ב
ִל ְצלַן ,אֹו ֶׁשּלֹא יֵלְדּו ְּכלָל ָּבנִים ,אֹו ֶׁשּיֵלְדּו וְיָמּותּוַ ,ר ְח ָמנָא ִל ְצלַן .וְהָעֹו ְברִים עַל
זֶה ,הֲלֹא ֲעלֵיהֶם ִלזְּכֹר זֹאתֶׁ ,ש ַּמ ְכנִיסִים אֶת יְַלדֵיהֶם ָהאֲהּובִים ,עֹו ְללֵי ִטּפּוחִים,
עֹוׂשים! ַמ ְכנִיסִים ְּב ַע ְצ ְמכֶם אֶת ְּבנֵיכֶם
ְּב ַס ָּכנָהִ .התְּבֹונְנּו נָא" ,חִים ,מָה "ּתֶם ִ
ִׁשבִיל אֵיזֶה ַלעַג ֶׁשּיְִלעֲגּו רֵעֹותֵיכֶן ַה ְּסכָלֹות! מִי הֵן ּומַה הֵן?
ָהאֲהּובִים ְּב ַס ָּכנָה ּכָזֹו ּב ְ
ֵׂשב יִּבְלּוּ ,ו ְכ ַמ ֲאמַר ַהּנָבִיאּ" :כָל 8דָם ָחצִיר ,יָבֵׁש ָחצִיר נָבֵל צִיץ
הֲלֹא ֻּכּלָם ָּכע ֶ
ּו ְדבַר אֱלֹקֵינּו יָקּום לְעֹולָם".
"ף אִם יָגֵּנּו אֵיזֶה זְכֻּיֹות ּגַם ְּבעַד ַה ָּבנִים ֶׁשּלֹא יָמּותּוֲ ,אבָל עֲוֹון אֲבֹותָם
ג
ִּׁשאֵר עַל ַעצְמּותָם ּופְגּומִים הֵם ,לְעֹולָם לֹא יּוכְלּו ִלרְחֹץ ַע ְצמָם ֵמ ֶחלְאֹות
יָ
ָׁשים
ְׁשם " ְּבנֵי נִּדָה" יִ ָּקרְאּוּ .גַם ֲאנ ִ
ֲׁשר עַל ַעצְמּותָםּ ,כִי נֹולְדּו ַּב ֲע ֵברָהּ ,וב ֵ
ַה ֻּטמְ8ה א ֶ
ִׂש ָראֵל
ִיׁשרִים יִ ְת ַרחֲקּו ִמ ְּל ִה ְת ַחּתֵן ִאּתָם .וְיָדּו ַע ּכִי ִּת ְקוַת ּכָל אִיׁש י ְ
יִ ְראֵי אֱלֹקִים ו ָ
ַּׁש ַמיִם וְ ַל ְּברִּיֹותֶׁ ,שּיִ ְראֶה ֵמהֶם נַחַת ָּבזֶה ּו ַבּבָא
וְנֶ ָחמָתֹו הּוא ִמ ָּבנָיוֶׁ ,שּיִהְיּו טֹובִים ל ָ
ֻּׁשה וְ ָט ֳהרָהֶׁ ,ש ָּט ְבלָה
"חַר מֵ8ה ָׁשנִים ,וְכָל זֶה יֵׁש ְלקַּוֹות ֵמ ַה ָּבנִים ֶׁשּנֹולְדּו ִּב ְקד ָ
ְדֹוׁשה
ְׁשכֶת עַל ַה ָּבנִים נֶפֶׁש ק ָ
ִאּמָם וְ ִט ֲהרָה ַע ְצמָּה ִמ ֻּטמְ8תָּה ּכְחֹק הַּתֹורָה8 ,ז נִמ ֶ
ִׁשרֶה
ִׂש ָראֵלֲ ,אבָל ֵאּלֶה ֶׁשּלֹא ִטהֲרּו ּכַחֹק ,הֲלֹא נֶפֶׁש ְטמֵ8ה ּת ְ
ִׁשמַת י ְ
ִמּמְקֹור נ ְ
ָׁשת ְׁשמֹות ,וְאֵּלּו הֵם ְּד ָברָיו :וָלָד ֶׁשּיִ ְת ַעּבֵר
ָּבהֶםַּ ,כמְבֹ8ר ּבַּזֹהַר ַהּקָדֹוׁש ָּפר ַ
ְׁשכֶת ָעלָיו רּו ַח ֻטמְ8ה ,וְכָל יָמָיו יִהְיּו
ְׁשעָה ֶׁשאֵין אִּמֹו טְהֹורָה ְּכדִין הַּתֹורָה ,נִמ ֶ
ּב ָ
ְּב ֻטמְ8הֶׁ ,ש ֲהרֵי ִמ ְבנֵהּו וִיסֹודֹו ְּב ֻטמְ8ה ּגְדֹולָה וַ ֲחזָקָה יֹותֵר ִמּכָל ַה ֻּטמְאֹות ֶׁשּבָעֹולָם,
ְׁשעִים ֵמ ָרחֶם" ,וְכֵן 8מְרּו
ְׁשעִים ִמ ֶּבטֶןּ ,ו ְכ ִד ְכתִיב" :זֹרּו ר ָ
עַד ּכָאן לְׁשֹונֹו .וְיִהְיּו ר ָ
ַּפֹוׁשעִים ּבִי" אֵּלּו ְּבנֵי
ֲחזַ"ל ְּב ַמ ֶּסכֶת ְנ ָדרִים עַל ַהּפָסּוקּ" :ובָרֹתִי ִמּכֶם הַּמֹו ְרדִים וְה ְ
ֵׁשע מִּדֹותּ ,ו ְבנֵי נִּדָה ֶאחָד ֵמהֶם )וְ"ף ְלפִי ַהִּג ְרסָה " ְּבנֵי נִּדּוי"ְּ ,בנֵי נִּדֹות ּכָל ֶׁשּכֵן
ּת ַ
ְׁשם הַּזֹהַר ַהּקָדֹוׁש ,וְגַם ַהּבָא עַל ַהּנִּדָה ְמנֻּדֶה הּוא ּגַם ּכֵן ִמ ְּל ַמ ְעלָה.
הּואַּ ,כּנַ"ל ּב ֵ
ֲׁשר הָ8דָם
ְׁשעִים לְעֹולָםַּ ,בא ֶ
ֲׂשיכֶםֶׁ ,ש"ּתֶם ְמבִיאִים ר ָ
ּורְאּו נָא8 ,בֹותִ ,קלְקּול ַמע ֵ
ֲׂשיהֶם
לֹא לְעֹולָם יִ ְחיֶהּ ,ו ְלבַּסֹוף יָדּונּו ּגַם אֶת ְּבנֵיכֶם ְּביִּסּורִים ָמרִים עַל ַמע ֵ
ֲׂשיכֶם ּכִי "ּתֶם ְּג ַר ְמּתֶם ָלהֶם זֹאת ְּב ִסכְלּו ְתכֶם.
ָה ָרעִים ּבָעֹולָם ,הֲלֹא ִּתזְּכְרּו 8ז ַמע ֵ
ַּׂשיגּו ֶח ְרּפָה
ְׁשרִים ִמ ְּבנֵיהֶםּ ,ת ִ
ַּׂשיגּו 8בֹות י ָ
ֲׁשר י ִ
אֹוי וַאֲבֹוי! ַּתחַת ַהּכָבֹוד וְ ַהְּג ֻדּלָה א ֶ
ְהֹוׁשי ַע!
ּו ְכ ִלּמָה ִמּגִּדּולִים ֶׁשִּג ַּד ְלּתֶם ,וְ ַצעַר נֹורָא ִמּיִּסּורֵיהֶם ,וְאֵין ְלאֵל יְַדכֶם ל ִ

ָׁשים ָל ַדעַת ָּדבָר ַהּיָדּו ַע ְלכָל ּבֶן ּתֹורָהּ ,כִי נִּדָה הִיא ִּב ְכלַל
עֹוד עַל ָה ֲאנ ִ
ד
ִׂש ָראֵל ִלמְסֹר נַפְׁשֹו ַל ֲהרִיגָה
ִּׁשלֹׁש ֲעבֵרֹות ֶׁש ְּמ ֻחּיָב ּכָל אִיׁש י ְ
ֲערָיֹותֶׁ ,שהִיא "חַת מ ָ
ּוׁשפִיכּות ָּדמִים )ּכִי
ִׂש ֵרפָה ֶׁשּלֹא ַלעֲבֹר ֲעלֵיהֶן ,וְהֵן :עֲבֹודָה זָרָהּ ,גִּלּוי ֲערָיֹות ְ
וְל ְ
ִׁש8ר ֲעבֵרֹות אֵינֹו ְמ ֻחּיָב רַק ָלתֵת ּכָל מְאֹדֹוֲ ,אבָל לֹא נַפְׁשֹו ,אִם לֹא ֶׁש ְּמ ַכּוֵן
ּב ְ
ַה ֵּמצִיק ְל ַה ֲעבִירֹו עַל ּדָתֹו וְהּוא ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָהַּ ,כמְבֹ8ר ּבְיֹורֵה ֵּדעָה ,סִימָן קנ"ז .וְהּוא,
ִמ ְּפנֵי ֶׁש ְּפגַם ַהּנֶפֶׁש ֵמעֲוֹונֹות אֵּלּו ּגָדֹול ּכָל ָּכ ְךֶׁ ,שּמּוטָב לֹו לָ8דָם לָמּות וְלֹא
ֲׁשר
ַּפֹוׁשעִים ְּבנַפְׁשֹותָםּ ,כִי ָּדבָר א ֶ
ַלעֲבֹר .וְחִיל וָ ֶרתֶת ָצרִי ְך ֶלאֱחֹז אֶת ֵאּלֶה ה ְ
ְׁשם ַל ֲהרִיגָה אִם יַ"נְסּוהּו יַ ַעבְרּו עַל זֶה ְּב ֵחפֶץ לֵב וְלֹא ַּפעַם
ְצרִיכִים ִלמְסֹר נַפ ָ
"חַת ,רַק ְלאֵין ִׁשעּורָ .ה ִענְיָן נֹורָא מְאֹד ְלמַה ֶּׁש ִהַּגעְנּוּ ,ומַה ֶּׁש ָּפעֲלּו ָעלֵינּו ַלעַג
ִׂש ָראֵל ְּתמִימִים ְּב ִענְיָן נֹורָא
ַּׁש ֲאנַּנִים ּפֹו ְרקֵי עֹל ְּב ַל ֲעגָם עַל ֻחּקֵי הַּתֹורָה ְל ַה ְכנִיס י ְ
הַ
ָּכזֶה.
ִׁשעַת
ָׁשים מֵתֹות ּב ְ
יָדּו ַע מַה ֶּׁש8מְרּו ְּב ַמ ֶּסכֶת ַׁשּבָת ּדַף ל"גֶׁ ,ש ַּבעֲוֹון נִּדָה נ ִ
ה
ִׁשעַת ַה ַּס ָּכנָה
ְׁשלֹום ּב ְ
ָׁשים ִמ ָּדבָר זֶהּ ,פֶן חַס ו ָ
ֵל ָדתָן .וְאִם ּכֵן ,אֵי ְך לֹא ִּת ְפ ַח ְדנָה ַהּנ ִ
ִּת ְתּבַע ֵמהֶן ִמּדַת ַהּדִין אֶת עֲוֹונָן וְיֵָענְׁשּו? וְגַם ְּבאֵיזֶה ָּפנִים יְִצעֲקּו 8ז ְּב ַח ְבלֵיהֶן לַה´
ּיֹוׁשיעֵןֲ " ,חרֵי ֶׁשהֵן ַממְרֹות רְצֹונֹו ְּבכָל עֵת?
ֶׁש ִ
ָׁשת ְׁשמֹות :עָוֹון זֶה ּגֹורֵם
עֹוד ָצרִי ְך ָל ַדעַת מַה ֶּׁש8מְרּו ּבַּזֹהַר ַהּקָדֹוׁשָּ ,פר ַ
ו
ָׁשים צֹו ֲעקִים ִמּצָרֹותֵיהֶם ְל ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא וְאֵינָם
ִׂש ָראֵל ,וַ ֲאנ ִ
ְל ַסּלֵק ּכְבֹוד ה´ ִמּי ְ
ִׂש ָראֵל ֲע ֵרבִים זֶה ָלזֶה .וְיִירָא וְיְִפחַד אִיׁש ַהּנִ ְלּבָבְּ ,בזָכְרֹו ַּכּמָה
נַ ֲענִים )ּכִי ּכָל י ְ
ִׂש ָראֵל עַל יָדֹו,
צָרֹותֶ ,חסְרֹון ַּפ ְרנָסָה וְחֹלִיַ ,ר ְח ָמנָא ִל ְצלַן ,וְכַּיֹוצֵא ָּבזֶה נְִגרְמּו ְלי ְ
ֶׁשּצֹו ֲעקִין לַה´ וְאֵין נַ ֲענִים .וְאִם ָּגרְמּו זֶה ָל ֲא ֵחרִיםּ ,כָל ֶׁשּכֵן ֶׁשהֵם ְּב ַע ְצמָם יֵָענְׁשּו
ְׁשלֹום ,וְלֹא יֵעָנּו.
ָּבזֶהֶׁ ,שּיִ ְצעֲקּו לַה´ ַּבּצַר ָלהֶם ,חַס ו ָ
ּגַם ָצרִי ְך ִלזְּכֹר מַה ֶּׁש ָּכתַב ַרּבֵנּו יֹונָהֶׁ ,שּמִי ֶׁש ַּמ ְפקִיר עָוֹון ֶאחָד וְאֵינֹו ְמ ַקּבֵל
ז
ְׁשם "מּומָר ְל ָדבָר ֶאחָד" .וְזֶה הּוא ֲאפִּלּו ְּבעָוֹון קַלּ ,כָל
ְׁשמְרֹו ,הּוא ַהּנִ ְקרָא ּב ֵ
ָעלָיו ל ָ
ּופֹוׁשעִים
ְׁשעִים ְ
ְׁשם מּומָר יִ ְקרָא אֶת ַעצְמֹו ,וְעִם ר ָ
ֶׁשּכֵן ְּבעָוֹון חָמּור ָּכזֶה ,הֲלֹא ּב ֵ
ָׁשע ּגָמּור.
ִׁשבּועָה ְּכדִין ר ָ
נִ ְמנֶהּ ,ומִן ַהּדִין ּפָסּול הּוא ְלעֵדּות וְל ְ
8סּור לָדּור ְּבעִיר ֶׁשאֵין ּבָּה ִמ ְקוֶהּ .כֹופִים זֶה אֶת זֶה ַלעֲׂשֹות ִמ ְקוֶה ,וְגַם
ח
ִׁשּפָט" ,וְ ִהיא קֹו ֶדמֶת
חֹׁשן מ ְ
ַהּזְ ֵקנִים וְ ַהּזְקֵנֹות ְמ ֻחּיָבִים ָלתֵת עֲבּור זֶהַּ ,כמְבֹ8ר ְּב" ֶ
ְל ִבנְיַן ּבֵית ַה ְּכנֶסֶת ּו ְקנִּיַת ֵספֶר ּתֹורָה וְכָל ַה ִּמצְוֹות.
ְׂשימּו ְל ַב ְבכֶם עַל ַּד ְרכֵיכֶם,
"חִים אֲהּובֵי ֶעלְיֹוןִ ,התְּבֹונְנּו נָא ְּבכָל ַה ְּד ָברִים ָה ֵאּלֶה ,ו ִ
חֹׁש ְך
וְ ִחדְלּו ָלכֶם מִן ֶהעָוֹון ַהּמַר ַהּזֶה ,וְ ַהזְהִירּו ּגַם ְלכָל אֹו ֲהבֵיכֶם ֶׁשּיֶ ְחּדְלּו ִמ ַּד ְרכֵי ֶ
"ׁשמָה נֹורָא ָּכזֶהּ ,ו ְל ֵהעָׂשֹות
ָּכ ֵאּלֶהּ ,ורְאּו נָא "חַי ,מִי ֵהבִיא ְלכָל זֶה ְל ִה ָּכנֵס ַּבעֲוֹון ְ
ְׁשם וְנַפְׁשֹות ְּבנֵיהֶם ָהאֲהּובִיםְ ,ל ַה ְכנִיסָם ְּב ַס ָּכנָה ְּבחַּטֹאתָם
" ְכזָ ִרּיִים עַל נַפ ָ
ְׁשעִים ּופְגּומִים לְעֹולָםִ ,לגְרֹם ָרעָה ָלהֶם ּו ְל ַע ְצמָם ּכָל ַהּיָמִים ַהאִם
וְַלעֲׂשֹות ר ָ
ִׁשנֹות ֶקדֶם? הֲלֹא אֵין זֶה
ֲׁשר ָקרָה ַלאֲבֹותֵינּו ּב ְ
אֵיזֶה צַר ּו ֵמצִיק ָעמַד ֲעלֵיהֶםַּ ,כא ֶ
ָׁשכָם " ֲחרֵי ִּד ְברֵי ַלעַג ִמ ַּמ ְרּגִיזֵי ֵא-לַ ,ה ַּמ ְלעִיגִים ֵמ ֻחּקֵי
ּכִי אִם ְּב ֵחפֶץ לֵב ְּב ִהּמ ְ
ְׁשם! עַל מַה הֵם ַמ ְלעִיגִים? עַל ֻחּקֵי אֱלֹקִים ַחּיִים ,יֹוצֵר
אֱלֹקִים .אֹוי ָלהֶם ּו ְלנַפ ָ
ֲׁשר ְּב ֶרגַע ֶאחָד אִם יִּטֹל חִּיּותֹו וְאֵינָם,
ִׁש ָמתָם וְנֹותֵן ָלהֶם ַחּיִים ְּבכָל ָׁשעָה וָ ֶרגַע ,א ֶ
נְ
ָׁשע וְ ִהתְּבֹונַנְ ָּת עַל מְקֹומֹו וְאֵינֶּנּו" .וְ"ּיֵה ַח ְברֵיהֶם
ּו ְכ ִד ְכתִיב" :וְעֹוד ְמעַט וְאֵין ר ָ

ֲׁשר ְּכבָר יָצְאּו מִן הָעֹולָם ,אֹו רַּבֹותֵיהֶם? הֲלֹא נִּדֹונִין הֵם לְדֹורֵי ּדֹורֹות! ּגֵיהִּנֹום
אֶ
ַּׁשנָה דף י"ז וברמב"ם ח"א,
ָּכלֶה וְהֵם אֵינָם ָּכלִיםּ ,כְמֹו ֶׁש8מְרּו ְּב ַמ ֶּסכֶת רֹאׁש ה ָ
רַּבֹותֵיהֶם וְ ַח ְברֵיהֶם צֹו ֲעקִים ָׁשם ָמרָה :הֹוי וַאֲבֹוי ,אֵי ְך ְמלָ8ם ִלּבָם ְל ַה ְלעִיג ֵמ ֻחּקֵי
ֲׂשיהֶם מֹוסִיפִים ֵחטְא עַל חַּטֹאתָם.
ָעֹוׂשים ַמע ֵ
אֱלֹקִים ַחּיִים ,וְ ַת ְלמִידֵיהֶם ה ִ
ֲׁשר ְּבקִּיּום הַּגּוף 8נּו רֹואִין ְּד ָברִים ַה ְּמ ַחּיִים אֶת הָ8דָםּ ,ו ְל ֶה ֶפ ְך ְּד ָברִים
ּודְעּו ּכִי ַּכא ֶ
ֲׁשר יִּקַח ְּב ַעצְמֹו ָּדבָר " ְרסִי
" ְר ִסּיִים ,סַם ַה ָּמוֶתַ ,ה ְּממִיתִים אֶת הָ8דָם ,וְאִיׁש א ֶ
ָׁשבּ .כֵן הּוא ְּב ִענְיְנֵי ַהּנֶפֶׁש :יֵׁש ְּד ָברִים
ְׁשּגָע וְׁשֹו ֶטה יֵח ֵ
ְל ָהמִית אֶת ַעצְמֹו ,הֲלֹא ִלמ ֻ
ֶׁש ְּמ ַחּיִים אֹותָּה ָלנֶצַח ,וְיֵׁש ְּד ָברִים ֶׁש ְּממִיתִים אֹותָּהְּ ,כפִי הַחֹק ֶׁש ָחקַק ַהּקָדֹוׁש
ִׁש ָּפטַי
ּוׁש ַמ ְרּתֶם אֶת חֻּקֹתַי וְ ֶאת מ ְ
ּבָרּו ְך הּוא ,יֹוצֵר עֹולָמֹוּ ,וכְמֹו ֶׁש8מַר ַהּכָתּובְ " :
ְׁשלֹום
ֲׂשה אֹתָם הָ8דָם וְחַי ָּבהֶם" ,וְ ִת ְרּגֵם אּונְקְלֹוסְּ " :ב ַחּיֵי ָע ְלמָא" .וְחַס ו ָ
ֲׁשר יַע ֶ
אֶ
ְׁשנּו מְאּומָה
ְׁשנּוּ ,כִי ֲאנַחְנּו הֲלֹא לֹא נֵדַע אֶת ֵע ֶר ְך נַפ ֵ
ִלנְּגֹ ַע ֶּבעָוֹון ַה ֵּממִית אֶת נַפ ֵ
ֻּׁשתָּה ,אֵי ְך ָּתכִיל ְּב ִק ְרּבָּה ּכֹ ַח ַה ַּדעַת וְ ַה ָח ְכמָה ,אֹוצָר ָמלֵא
חִּיּותָּהֶ ,ע ְרּכָּה ּו ְקד ָ
ְס ָפרִים ּבְמֹ ַח ְּככַף אִיׁשַ ,הּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא יָצַר אֹותָּהּ ,כְמֹו ֶׁשּכָתּובּ" :כָל ַהּנְפָׁשֹות
ֲׂשנּו וְלֹא ֲאנַחְנּו" ,וְאֵין ֲאנַחְנּו יֹו ְדעִים מְאּומָה ,וְרַק הּוא יְָצרָּה,
לִי ֵהּנָה"" ,הּוא ע ָ
ְׁשנּו ְּד ָברִים ַה ְּמ ַחּיִים אֹותָּה וְ ַה ְּממִיתִים אֹותָּה ,וְ ִהזְהִירָנּו ֲעלֵיהֶם,
וְהּוא יֹו ֵד ַע ֶטבַע נַפ ֵ
ָׁשב אִם נִּגַע ָּבהֶםּ ,כִי הֲלֹא ָמרָה ִּת ְהיֶה " ֲחרִיתֵנּו ,וְאֶל מִי
ְׁשָּגעִים נֵח ֵ
וַהֲלֹא ִלמ ֻ
נִזְ ַעק 8זֲ " ,חרֵי ֶׁש ְּב ַע ְצמֵנּו ִח ַּבלְנּו נַפְׁשֹותֵינּו?
ְׁשנּו
מַה ּנֹאמַר ּומַה ּנְ ַדּבֵר ,הֲלֹא ַה ָּדבָר ֶּפלֶא אֵי ְך ִהּגִי ַע ַה ָּדבָרֶׁ ,ש ָּמצָאנּו עֹז ְּבנַפ ֵ
ִׁשמַת ַחּיִיםַ ,הּכְתּובָה וְ ַהּמְסּורָה לָנּו מִּדֹור ּדֹורְ " ,לפֵי ִרבְבֹות
ִלנְּגֹ ַע ּבְתֹו ָרתֵנּו נ ְ
ֲׁשר ֵהאִירּו ּבְתֹו ָרתָם וְ ָח ְכ ָמתָם ְלכָל ָּבאֵי עֹולָם יָגְעּו
ָׁשים ֲח ָכמִים ּונְבֹונִים ,א ֶ
ֲאנ ִ
וְ ָעמְלּו ּכָל יְמֵי ַחּיֵיהֶם עַל ּכָל ְּפרָט ּו ְפרָטּ ,דִין וָדִין ֵמ ֻחּקֵי הַּתֹורָה ְּבכָל ּדֹור וָדֹור.
ּגְאֹונִיםַ ,צּדִיקִיםֲ ,ח ָכמִים מִּדֹור ֶׁש ְּל ָפנֵינּוּ ,ו ְל ַמ ְעלָה ְל ַמ ְעלָה ּבַּקֹדֶׁש עַד ּדֹורֹו ֶׁשל
ַׁש"י וְ ַר ְמ ַּב"ם וְ ַהּגְאֹונִיםּ .ו ְל ַמ ְעלָה ְל ַמ ְעלָה עַד ּדֹורָם ֶׁשל רַּבֹותֵינּו ַח ְכמֵי
ַרּבֵנּו ר ִ
ֱנֹוׁשי,
ֻּׁשתָם אֵינָן ְּבֶגדֶר ֵׂשכֶל א ִ
ֲׁשר ּתֹו ָרתָםָ ,ח ְכ ָמתָם ּו ְקד ָ
ַּׁש"סַ ,מ ְל ֲאכֵי מָרֹום א ֶ
הַ
ֲׁשר ַה ְרּבֵה ֵמהֶם הָיּו יֹו ְדעִים
ּו ְל ַמ ְעלָה ּדֹורֹות ַה ַּתּנָאִים ,סָמּו ְך ְל ֻח ְרּבַן ַה ִּמ ְקּדָׁש ,א ֶ
ִׁש ְבעִים לָׁשֹון וְאֶת ּכָל ַה ָחכְמֹות ֶׁשּבָעֹולָם ,וְיֵׁש ֶׁשהָיּו עֹוד ִּבזְמַן ַה ִּמ ְקּדָׁש עַל מְכֹונֹו
ֲׂש ָרה נִּסִים ַה ְּתמִי ִדּיִים ֶׁשּבֹוּ ,ו ְל ַמ ְעלָה ּדֹורֹות ֲח ָכמִיםְ " ,לפֵי ִרבְבֹות זְ ֵקנִים
וְעַל ע ָ
ַּׁשלֹוםֶׁ ,שרָ8ה ּדֹורֹו אֶת הַּכֹלּ ,ו ָפנִים ְּב ָפנִים ִּדּבֵר
מֹׁשה ַרּבֵנּו ָעלָיו ה ָ
ּונְבִיאִים עַד ֶ
ְדֹוׁשים ְּכ ַמ ְל ֲאכֵי
ה´ ִע ָּמהֶםּ ,ומִּדֹור ָהרִאׁשֹון עַד ּדֹור הָ"חֲרֹון " ְלפֵי ִרבְבֹות ֲח ָכמִים ק ִ
אֱלֹקִים יָגְעּו וְ ָעמְלּו ּבְרֹחַב ְל ָבבָם הַּנֹורָא עַל ּכָל ְּפרָט ּו ְפרָט ֵמ ֻחּקֵי הַּתֹורָהּ ,ו ָמסְרּו
ְׁשם עַל ּכָל קֹוץ וְקֹוץ ּו ֵברְרּו וְ ִקּיְמּוּ ,ו ָמסְרּו לָנּו מִּדֹור לְדֹור ּתֹורָה ְׁש ֵלמָה,
נַפ ָ
ֲׁשר
ַּׁש ְלחָן-עָרּו ְך ,א ֶ
ִׁשנָה וְ ַה ַּתלְמּוד וְה ֻ
ְּתמִימָה ְּבכָל חֻּקֹותֶי ָה וְ"זְהָרֹותֶי ָה ּו ְפ ָרטֶי ָהַ ,הּמ ְ
ִׂש ָראֵל ְּבכָל ְּפ ָרטֶי ָה וְִדקְּדּוקֶי ָהָּ ,דבָר ֶאחָד לֹא נֶ ְעּדַר חַס
ֲׂשה ֵאצֶל ּכָל י ְ
ִׁשמַע וְנַע ָ
נְ
ֲׁשר
ְׁשלֹום עַד הַּיֹום ַהּזֶה ,וְ ִהיא ָהיְתָה ָמ ֻעּזֵנּו וְקִּיּומֵנּו עַד הַּיֹום ,וְ ַעּתָה ּבְדֹורֵנּו ,א ֶ
וָ
ְׁשכְנּו "חַר ַּתאֲוֹות הָעֹולָם וְ ֶחמְדֹותָיוַ ,עּתָה
ּבֹׁשנּו ִמּכָל ּדֹור ְּב ַקטְנּות ַּד ְעּתֵנּו ,וְנִמ ַ
ְ
ִׁשטָר ְּכפִי ֶח ְפצֵנּו ַהּנִ ְמצָא עַּזּות
ָח ַכמְנּו ַלחְקֹר וְִלנְּגֹ ַע ְּב ֻחּקֵי הַּתֹורָה וְַלעֲׂשֹות ּבָּה מ ְ
ָׁשל ַהּיֵצֶר ּבָנּו ַלעֲזֹב ֶּד ֶר ְך ה´
ּכָזֹוִ ,סכְלּות ּכָזֹו?! אֹוי וַאֲבֹוי לָנּו עַד ַּכּמָה מ ַ
ִׂש ָראֵל טְהֹורִים
ֲׁשר ָהלְכּו ּבָּה אֲבֹותֵינּוִ ,רּבֵי ִרבְבֹות י ְ
ָה ֲא ִמּתִיתַ ,הּגְדֹולָה וְ ָה ְר ָחבָה ,א ֶ

חֹׁש ְך וַ ֲא ֵפלָהֶׁ ,ש ִהתְוּו ָלהֶם
ְדֹוׁשים מִּיֹום הֱיֹותָם לְגֹוי ,וְָל ֶלכֶת ְּב ֶד ֶר ְך ֲע ַקּלָתֹוןֶ ,
ּוק ִ
ְׁשנּו ,וַהֲלֹא
אֵיזֶה ּפֹו ְרקֵי עֹל וְלֹא ְּב ָדבָר ָקטָןּ ,כִי אִם ַּב ְּד ָברִים הַּנֹוְגעִים ְל ַחּיֵי נַפ ֵ
ּוׂש ֵרפָה עַל חֻּקֹות
ְׁשם ַל ֲהרִיגָה ְ
ּבּוׁשה ּו ְכ ִלּמָה ְּת ַכּסֶה ָּפנֵינּו ֵמאֲבֹותֵינּוֶׁ ,שהֵם ָמסְרּו נַפ ָ
ָ
ַׁשּבִיתָם ,וְעַל ּכָל חֹק וָחֹק ִמ ִּד ְברֵי הַּתֹורָה
ְׁש ָעמְדּו ֲעלֵיהֶם ְמצִיקִים ְלה ְ
הַּתֹורָהּ ,כ ֶ
ִׂש ָראֵל ,וְִכ ְדאִיתָא ַּב ִּמ ְדרָׁש ָּפ ָר ַׁשת אֱמֹר :מַה ְּל ָך
ִׁשּפְכּו ַּכ ַּמיִם ִּדָםש ְרבָבֹות ִמּי ְ
נְ
ַּׁשּבָת!
ִּׂשרֵף? עַל ֶׁש ָּׁש ַמ ְרּתִי אֶת ה ַ
יֹוצֵא ִל ָּסקֵל? עַל ֶׁש ַּמ ְלּתִי אֶת ְּבנִי! מַה ְּל ָך יֹוצֵא ל ָ
ָׂשיתִי ֻסּכָה,
מַה ְּל ָך יֹוצֵא ֵל ָהרֵג? עַל ֶׁשַ 8כ ְלּתִי ַמּצָה! מַה ְּל ָך לֹוקֶה ְּב ַפרְּגֹול? עַל ֶׁשע ִ
ָׂשיתִי
עַל ֶׁשּנָ ַט ְל ִּתי לּולָב ,עַל ֶׁש ֵהנַ ְחּתִי ְּת ִפּלִין ,עַל ֶׁש ֵה ַט ְלּתִי ְּת ֵכלֶת )צִיצִית ,עַל ֶׁשע ִ
ֲׁשר
ַּׁש ַמיִם .וְכֵן הּוא אֹומֵר זְ ַכ ְריָה י"ג ,ו´" :מָה ַהּמַּכֹות ָה ֵאּלֶה ,א ֶ
רְצֹון 8בִי ֶׁשּב ָ
ַּׁש ַמיִם .עַד ּכָאן
ִהּכֵיתִי ּבֵית מְ" ֲהבָי" ַהּמַּכֹות ָה ֵאּלֶה ָּגרְמּו לִי ְלהֵ8הֵב לְ8בִי ֶׁשּב ָ
לְׁשֹון ַה ִּמ ְדרָׁש.
ִׂש ָראֵל עַד הַּיֹוםּ ,ו ִב ְדמֵי
וְכֵן ּבַּדֹורֹות ֶׁש" ֲחרֵי כֵןַּ ,כּיָדּו ַע לַּכֹל מַה ֶּׁש ָעבַר עַל י ְ
ֲׁשר
ִׁש ָּפטֶי ָה .וַ ֲאנַחְנּו ּבַּדֹור ַהּזֶה ,א ֶ
ַחּיֵיהֶם ָמסְרּו לָנּו ּתֹורָה ְּתמִימָה ְּבכָל חֻּקֹותֶי ָה ּומ ְ
ִׁשמֹר
ִׁשאִיר לָנּו ָׂשרִידּ ,ו ְבצֵל ַמ ְלכֵי ֶחסֶד 8נּו חֹוסִיםַ ,ה ְּמנִיחִים לָנּו ל ְ
ְּב ֶעזְרַת ה´ ה ְ
ִׁש8ט
ִׁשבִיל ַּת ֲאוָה נְ ִמ ְבזָה אֹו ַלעַג אֵיזֶה ֵמ ַה ְּס ָכלִים ,נָפֵר ּב ְ
ּתֹו ָרתֵנּו ֲאנַחְנּו ְּב ַע ְצמֵנּו ּב ְ
נֶפֶׁש ֻחּקֵי ּתֹו ָרתֵנּו ַהחֲמּורֹות ֶׁש ַּבחֲמּורֹות ֳקבָל עַם? מַה ּנֹאמַר ּומַה ּנְ ַדּבֵרְ ,ל ָבבֵנּו
ִׁשנֹות ֶקדֶם:
יִּמַס ְּב ִק ְרּבֵנּו ְּב ַד ְּברֵנּוּ ,כִי ָּג ַמלְנּו לְתֹו ָרתֵנּו יֹותֵר מֵאֹויְבֵינּו הָ" ְכזָ ִרּיִים ּב ְ
הֵם ָׂשרְפּו ִּגלְיֹונֵי הַּתֹורָה ּבַחּוצֹות יַחַד עִם ּגּופֹות אֲבֹותֵינּו ַהּטְהֹורִים ,וַ ֲאנַחְנּו
ְדֹוׁשיםּ" .יֵה ַמ ֶּסכֶת נִּדָה
ׂשֹו ְרפִים אֶת ֶעצֶם ֻחּקֵי ּתֹו ָרתֵנּו ְּביַחַד עִם ּכְבֹוד אֲבֹותֵינּו ַהּק ִ
ְׁש ְלחָן עָרּו ְך "יֹורֵהֵּ -דעָה"? הַּכֹל ָׁשרּוי ,הַּכֹל
ַהחֲמּורָה ,וְ ִא ְלּפָס ,וְ ַר ְמ ַּב"ם ,ו ֻ
מָחּול! ְּפרָעּו ָהְ ,קרָעּו ָה ,וַּיִּתְנּו ָה ְל ִמ ְרמַס ַרְג ַליִם! אֹוי לָנּו ְלמַה ֶּׁש ִהַּגעְנּו! אֹוי לָנּו אִם
ְׁשלֹום
לֹא נָחּוׁש ְל ֶעלְּבֹונָּה ֶׁשל ּתֹורָה! וְאֵי ְך לֹא נִירָא ִמ ְּפנֵי ֲחמַת ה´ ,אִם הּוא חַס ו ָ
יִ ְתּבַע ִמּמֶּנּו ֶעלְּבֹונָּה?! הֲלֹא 8ז ָמרָה ִּת ְהיֶה " ֲחרִיתֵנּוּ ,כִי ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא
ְׁשלֹום ,יֶ ֱחלֶה ֶאחָד ֵמ ַה ָּבנִים
ְנֹוׂשא עָוֹוןֲ ,אבָל ָּגבֵי דִילֵיּה .וְאִם ,חַס ו ָ
ַמ ֲארִי ְך "ּפֹו ו ֵ
ִּׂשא ִרּנָה ּו ְת ִפּלָה לַה´ּ ,ו ְל ַבּקֵׁש ּתֹורָתֹו ֶׁש ְּת ַבּקֵׁש ַר ֲחמִים,
ֶׁשל אֵּלּו ,אֵי ְך יָבֹואּו ל ָ
ִׁש"ל אֹותָנּו ְׁש ֵאלַת יְִפּתָח :מַּדּו ַע ּבָאתֶם ֵאלַי
ְׁשעָה ֶׁשָּג ַמלְנּו לָּה ָרעָה ּכָזֹו? הֲלֹא ּת ְ
ּב ָ
ַּׁשנָה ְל ַבּקֵׁש "זָ ְכרֵנּו ְל ַחּיִים",
ַּבּצַר ָלכֶם וְ"ּתֶם ְׂשנֵאתֶם אֹותִי? אֵי ְך יָבֹואּו ּבְרֹאׁש ה ָ
ֲׂשינּו?
" ֲחרֵי ֶׁש ַה ַחּיִים הֵם לְמֹורַת רְצֹון ַמ ְלּכֵנּוּ ,בְעֹוד ֶׁשּלֹא ִק ַּבלְנּו ְלהֵיטִיב ַמע ֵ
ּ8נָא ,אֲהּובֵי ֶעלְיֹון ,זֶרַע " ְב ָרהָם ,חּוסּו נָא עַל נַפְׁשֹותֵיכֶם וְנֶפֶׁש עֹו ְללֵיכֶםׁ ,שּובּו נָא
ְׁשרָהֶׁ ,ש ָהלְכּו ּבָּה אֲבֹו ֵתינּו מֵעֹולָם ,וְטֹוב ָלכֶם ָּבזֶה ּו ַבּבָא.
אֶל ֶּד ֶר ְך ַהי ָ
ָׂשים לֵב ַל ִּפ ְרצָה ַהּגְדֹולָה
ִׂש ָראֵל ְּבכָל עִיר וָעִירֲ ,עלֵיכֶם ל ִ
ָאׁשי ֲעדַת י ְ
וְ"ּתֶם ר ֵ
ִׁשּתֹק עַל חִּלּול ה´ ַהּגָדֹול הַהֹורֵס
ֻּׁשת ָה ֻאּמָה ,וְ ָחלִילָה ל ְ
ֲׁשר ְמ ַכּלָה ּכָל ְקד ַ
הַּזֹאת ,א ֶ
יְסֹודֵי ּתֹו ָרתֵנּו ,וַ ֲעלֵיכֶם ְל ִהתְ"ּסֵף יַחַד ְּבכָל עִיר ְל ִה ְתיָעֵץ ְּבעֵצֹות וְ ַתחְּבּולֹות ְל ָהסִיר
ָׂשים לֵב עַל נְקִּיּות ַה ִּמ ְקוֶה
ִמכְׁשֹול ִמ ֶּקרֶב ִעּמָנּו ,וה´ יִ ְהיֶה ְּב ֶעזְ ְרכֶם .וְרָאּוי ל ִ
וַ ֲחמִימּותָּהּ ,כִי הֵם ּכַּיֹום ְּד ָברִים ִע ָּק ִרּיִים.
ִׁשּבָר עַל ַה ִּפ ְרצָה ַהּגְדֹולָה
נְאּום הַּכֹותֵב ְּבלֵב נ ְ
ּו ְמ ַצּפֶה לִיׁשּועַת ה´ ְּב ַר ֲחמָיו ַהּגְדֹולִים.
ִׂש ָראֵל ֵמאִיר ב"ר " ְריֵה זְאֵב הַּכֹהֵן
יְ

פרק ו´
ִׁשלֵמּות
ׁשמִירַת ַה ִּמ ְצוָה ּב ְ
ְ
אֵין ְלזַ ְלזֵל ּבְׁשּום ְּפרָט ַּב ֲה ָלכָה
ְׁשּמֵׁש ַּת ְלמִידֵי
ֲׂשה ְּב ַת ְלמִיד ֶאחָד ֶׁש ָּׁשנָה ַה ְרּבֵה וְ ָקרָא ַה ְרּבֵה ו ִ
" ָּתנָא ְדבֵי ֵא ִלּיָהּוַ ,מע ֶ
ִׁשּתֹו נֹו ֶטלֶת ְּת ִפּלָיו ּו ַמ ְחזַ ְרּתָם ְּב ָבּתֵי
ֲח ָכמִים ַה ְרּבֵהּ ,ומֵת ַּב ֲחצִי יָמָיו .וְ ָהיְתָה א ְ
ְּכנֵסִּיֹות ּו ְב ָבּתֵי ִמ ְדרָׁשֹות ,וְְ 8מרָה ָלהֶםְּ :כתִיב ּבַּתֹורָה ּכִי הּוא ַחּיֶי ָך וְאֹ ֶר ְך יָמֶי ָך.
ְׁשּמֵׁש ַּת ְלמִידֵי ֲח ָכמִים ַה ְרּבֵה ִמ ְּפנֵי מַה ּמֵת ַּב ֲחצִי יָמָיו? וְלֹא
ַּב ֲעלִיֶׁ ,ש ָּׁשנָה ַה ְרּבֵה ו ִ
ָהיָה 8דָם ַמ ְחזִירָּה ָּדבָרַּ .פעַם "חַת נִתְַ 8ר ְחּתִי ֶא ְצלָּה וְ ָהיְתָה ְמסִיחָה ּכָל אֹותֹו
ְׁשלֹום! ֲאפִּלּו
מְאֹרָע .וְַ 8מ ְרּתִי לָּהִּ :בּתִיּ ,בִימֵי נִּדֹו ֵת ְך מַהּו ֶא ְצ ֵל ְך? ְ 8מרָה לִי :חַס ו ָ
ְׁשתָה
ְּב ֶא ְצּבַע ְק ַטּנָה לֹא נָגַע ּבִיּ .בִימֵי לִּבּונַיְִך ז´ ְנ ִקּיִים מַהּו ֶא ְצ ֵל ְך? 8כַל ִעּמִי ו ָ
ָׂשר וְלֹא ָהיְתָה ַּדעְּתֹו עַל ָּדבָר "חֵר יַ ֲחסֵי אִיׁשּות .וְַ 8מ ְרּתִי
ָׁשן ִעּמִי ְּבקֵרּוב ּב ָ
ִעּמִי וְי ֵ
ִּׁשה
ָׂשא ָפנִים לַּתֹורָהֶׁ ,ש ֲהרֵי ְ 8מרָה ּתֹורָה ´וְאֶל א ָ
לָּהּ :בָרּו ְך ַהּמָקֹום ֶׁש ֲהרָגֹו ֶׁשּלֹא נ ָ
ְׁשּבָא רַב ּדִימִי 8מַרִ :מּטָה ֲחדָא ַהוְיָא )הֵם
ְּבנִּדַת ֻטמְ8תָּה לֹא ִת ְקרַב´ּ .כִי 8תָא )ּכ ֶ
ָׁשנּו ְּב ִמּטָה "חַתְּ .ב ַמ ֲע ָרבָא ְ 8מרִי8 :מַר רַב יְִצחָק ּבַר יֹוסֵףִ :סּנָר ַמ ְפסִיק ּבֵינֹו
יְ
ְלבֵינָּה".
ְׁשם ַה ֵּספֶר " ַּתּנָא ְּדבֵי ֵא ִלּיָהּו".
ֲׂשה זֶה מּובָא ַּב ַּתלְמּוד ְּב ַמ ֶּסכֶת ַׁשּבָת ּדַף י"ג ּב ֵ
ַמע ֶ
ֵספֶר זֶה נִ ְכּתַב עַל יְדֵי ָחכָם ּגָדֹול ֵמ ַח ְכמֵי ַה ַּתלְמּודֶׁ ,ש ָהיָה זֹוכֶה ְלגִּלּוי ֵא ִלּיָהּו ַהּנָבִיא
ְל ִעּתִים ּתְכּופֹות וְ ָהיָה לֹומֵד אִּתֹו ּתֹורָה ,וְכָל מַה ֶּׁש ָּלמַד ִמּפִיו ֶׁשל ֵא ִלּיָהּו ַהּנָבִיא
ֶה ֱעלָה עַל ִספְרֹו זֶה.
ֲׂשה ְּב ַת ְלמִיד ֶאחָד
וְָכ ְך ְמ ַסּפֵר לָנּו אֹותֹו ָחכָם ְּב ִספְרֹו מַה ֶּׁש ָּׁשמַע ֵמ ֵא ִלּיָהּו ַהּנָבִיאַ :מע ֶ
ִׁשנָיֹות,
ֶׁש ָּׁשנָה ַה ְרּבֵה וְ ָקרָא ַה ְרּבֵה ) ָׁשנָה ַה ְרּבֵה זֹו ּתֹורָה ֶׁש ְּבעַל ּפֶה ֶׁשּנִ ְקרֵאת מ ְ
ְׁשּמֵׁש ַּת ְלמִידֵי ֲח ָכמִים ַה ְרּבֵה
וְ ָקרָא ַה ְרּבֵה זֹו ּתֹו ָרה ֶׁש ִּב ְכתָב ֶׁשּנִ ְקרֵאת ִמ ְקרָאֹות ו ִ
ּפֵרּוׁשֹו ֶׁש ָהיָה ְמ ַחּזֵר "חַר ַה ֲח ָכמִים ִללְמֹד ֵמהֶם ּתֵרּוצִים ּו ְט ָעמִים ַּב ַּתלְמּוד )הִיא
ִׁשּתֹו
ַהְּג ָמרָאּ .כָל ָּכ ְך ִה ְת ַמּסֵר ְללִּמּוד הַּתֹורָהּ ,ו ְבכָל זֹאת מֵת ַּב ֲחצִי יָמָיו .וְ ָהיְתָה א ְ
נֹו ֶטלֶת ְּת ִפּלָיו הֵן ַה ְּת ִפּלִין ֶׁשּלֹו ,וְ ַה ַּטעַם ֶׁש ָּל ְקחָה אֹותָן ִעּמָּה ,הֹואִיל וְ8מְרּו רַּבֹותֵינּו
ְּבמָקֹום "חֵר ַּבְּג ָמרָאַ " :ה ֵּמנִי ַח ְּת ִפּלִין ַמ ֲארִי ְך יָמִים" .וְעַל ּכֵן ָר ְצתָה ְל ַחּזֵק אֶת
ַה ְּתמִיהָה מַּדּו ַע זֶה נִ ְפטַר ְּבקִּצּור יָמִים ,וַהֲלֹא ֵהנִי ַח ְּת ִפּלִיןֶׁ ,ש ְּסֻג ָּלתָן ֲארִיכּות יָמִים,
וְגַם ָלמַד ַה ְרּבֵה ּתֹורָהֶׁ ,שּנֶ ֱאמַר ּבָּהּ" :כִי הִיא ַחּיֶי ָך וְאֹ ֶר ְך יָמֶי ָך" .וְָכ ְך ָה ְלכָה ֵאצֶל
ִׁשאֹל ִמ ְּפנֵי מַה ּמֵת ַּב ֲעלָּה ַּב ֲחצִי יָמָיו
ַה ֲח ָכמִים ֶׁש ְּב ָבּתֵי ְּכנֵסִּיֹות ּו ְב ָבּתֵי ִמ ְדרָׁשֹות ל ְ
ֲׂשיו ַהּגְדֹולִים .וְלֹא ָהיָה 8דָם ַמ ְחזִירָּה ָּדבָרּ ,כִי ֶּב ֱאמֶת ֻּכּלָם
וְלֹא הֹועִילּוהּו ּכָל ַמע ָ
ִה ְת ַּפּלְאּו עַל זֶה וְלֹא יָדְעּו מַה ַּלעֲנֹות.
ַּפעַם "חַתְ ,מ ַס ֵּפר ֵא ִלּיָהּו ַהּנָבִיא ,נִתְַ 8ר ְחּתִי ֶא ְצלָּה )וְ ַט ֲענָתָּה ְּבפִי ָהִ :מ ְּפנֵי מַה ּמֵת
ַּב ֲחצִי יָמָיו?.
ַ 8מ ְרּתִי לָּהִּ :בּתִיּ ,בִימֵי נִּדֹו ַתיְִך מַהּו ֶא ְצ ֵל ְך? ּכְלֹומַרִּ ,בזְמַן ַה ֻּטמְ8ה ּכֵיצַד ָהיָה נֹוהֵג
ִע ָּמ ְך?
ְׁשלֹום! ֲאפִּלּו ְּב ֶא ְצּבַע ְק ַטּנָה לֹא נָגַע ּבִי.
וְהִיא ֵהבִינָה ִמּיָד אֶת ְׁש ֵא ָלתִי וְ ָענְתָה :חַס ו ָ

ְׁש" ְלּתִי אֹותָּהּ :בִימֵי לִּבּונֵ ְך מַהּו ֶא ְצ ֵל ְך? ּכְלֹומַרִּ ,בזְמַן ְספִירַת ִׁש ְבעַת
ָחזַ ְרּתִי ו ָ
ִּׁשה ִללְּבֹׁש ְּבָגדִים ְל ָבנִים ) ָה ִעּקָר ַּב ְּבָגדִים
ַהּנְ ִקּיִיםֶׁ ,ש8ז ְלפִי ַה ֲה ָלכָה ְצרִיכָה ָהא ָ
ַה ְמ ֻה ָּדקִים לַּגּוף וְָלכֵן נִ ְקרְאּו "יְמֵי לִּבּונָּה".
ָׂשרְ " ,ך לֹא ָע ְלתָה ַּדעְּתֹו עַל ָּדבָר
ָׁשן ִעּמִי ְּבקֵרּוב ּב ָ
ְׁשתָה ִעּמִי וְי ֵ
וְ ָענְתָה8 :כַל ִעּמִי ו ָ
ָׁשב.
"חֵרּ ,כְלֹומַר יַ ֲחסֵי אִיׁשּות ַמּמָׁש ,עַל זֶה ֲאפִּלּו לֹא ח ַ
ָׂשא ָפנִים לַּתֹורָהֶׁ ,ש ֲהרֵי הַּתֹורָה ְ 8מרָה:
וְַ 8מ ְרּתִי לָּהּ :בָרּו ְך ַהּמָקֹום ֶׁש ֲהרָגֹו ֶׁשּלֹא נ ָ
ִּׁשה ְּבנִּדַת ֻטמְ8תָּה לֹא ִת ְקרַב"ּ .ו ַמ ְסּבִיר לָנּו ֶה ָחכָם ַהּגָדֹול ָהרַב חִי ָד"א
"וְאֶל א ָ
זִכְרֹונֹו ְל ַחּיֵי עַד ְּב ִספְרֹו ֶּפתַח עֵינַיִםֶׁ ,ש ַּכּוָנָתֹו ֶׁשל ֶה ָחכָם ָהיְתָה ַלעֲׂשֹות ֻח ְמרָה
וַ ֲחסִידּותֶׁ ,ש ָרצָה ְל ָהבִיא ַעצְמֹו לִידֵי נִּסָיֹון ּו ְבכָל זֹאת ְל ִה ְתַּגּבֵר עַל ַעצְמֹו וְלָכֹף
אֶת יִצְרֹו ,וְָלכֵן נָהַג ָּכ ְךּ .ו ְבכָל זֹאת8 ,מַר לָּה ֵא ִלּיָהּו ַהּנָבִיאּ :בָרּו ְך ַהּמָקֹום )ּכִּנּוי
ָׂשא ָּפנָיו ְלמַה ֶּׁשּנֶ ֱאמַר ּבַּתֹורָה
ְל ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ֶׁש ֲהרָגֹו ,הֹואִיל ֶׁש ַּב ַע ֵל ְך זֶה לֹא נ ָ
ִּׁשה ְּבנִּדַת ֻטמְ8תָּה לֹא ִת ְקרַב" ,וְלֹא ָהיָה לֹו ְל ִה ְת ַח ֵּכם וְַלעֲׂשֹות
ִּבמְפֹרָׁש" :וְאֶל א ָ
ֲׂשה ַעצְמֹוִ ,מּכָל מָקֹוםֵ ,מ ִהרְהּורֵי ֲע ֵברָה
נֶגֶד ַה ֲה ָלכָהֶׁ ,ש"ף עַל ּפִי ֶׁשּנִזְהַר ֵמ ַה ַּמע ֶ
ִׁשמֹר ַעצְמֹוּ ,ו ְפגָם זֶה הּוא ֵמזִידּ ,כִי 8סּור ָהיָה לֹו
וְ ֻטמְ"ת ֶקרִי לֹא יָכֹול ָהיָה ל ְ
ְל ִה ְת ַחּכֵם נֶגֶד הַּתֹורָה וְִלנְהֹג ֶׁשּלֹא ַּכּדִיןּ ,ו ְלפִי ָכ ְך ּבָרּו ְך ַהּמָקֹום ֶׁש ֲהרָגֹו.
ְׁשם רַב ּדִימִי
ְׁש ִהּגִי ַע ל ָ
ְׁשיכָה ַהְּג ָמרָא וְאֹו ֶמרֶתּ :כִי 8תָא רַב ּדִימִיּ ,כְלֹומַרּ ,כ ֶ
ּו ַממ ִ
) ֵׁשם ָחכָם8 ,מַרִ :מּטָה חַד ַהוְיָאּ .כְלֹומַרְ ,ל ַדעַת רַב ּדִימִי נָ ְפלָה טָעּות ְּב ַה ְע ָּתקַת
ָׂשרֶ ,אּלָא רַק
ָׁשן ִעּמָּה ְּבקֵרּוב ּב ָ
ֲׂשה ,וְלֹא ּכְמֹו ֶׁשּנִ ְכּתַב ֶׁש ָהיָה אֹוכֵל ִעּמָּה וְי ֵ
ַה ַּמע ֶ
ָׁשנּו ְּב ִמּטָה "חַת וְהָיּו רְחֹוקִין זֶה ִמּזֶה.
ֶׁשּי ְ
ְׁשם רַב יְִצחָק ּבַר יֹוסֵף ּבָאּו
ִׂש ָראֵל ּב ֵ
ְּב ַמ ֲע ָרבָא ְ 8מרֵי וְכּו´ּ ,כְלֹומַרַ ,ח ְכמֵי ֶארֶץ י ְ
ָׁשנּו
ֲׂשה ,וְהּוא ֶׁש ָהיָה ִסּנָר ַמ ְפסִיק ּבֵינֹו ְלבֵינָּהּ ,כְלֹומַר ֶׁשּי ְ
לְהֹוסִיף עֹוד ְּפרָט ַּב ַּמע ֶ
ְּב ִבְגדֵיהֶם ,וְ"ף עַל ּפִי כֵןָ ,היָה זֶה חָמּור ּכָל ָּכ ְךֶׁ ,שּנֶ ֱענַׁש ּבְעֹנֶׁש ּכֹה חָמּור.
ֲׂשה זֶה יֵׁש ִללְמֹד עַד ַּכּמָה חָׁשּוב ִּדקְּדּוק ַה ֲה ָלכָה ְּבכָל ְּפרָט ּו ְפרָט ,וְאֵין
ִמ ַּמע ֶ
ְיֹׁשר עִם ַה ֲה ָלכָה ּו ְבלִי ׁשּום ְס ִטּיָה ,וְזֶה
ְל ִה ְת ַחּכֵם ְּכלָל נֶגֶד ַה ֲה ָלכָהֶ ,אּלָא ָל ֶלכֶת ּב ֶ
חֹוׁשב ְּבלִּבֹו :הֲלֹא ֲאנִי ִמּמֵילָא ְמ ַקּיֵם אֶת רֹב ְּפ ָרטֵי
ּבָא לְהֹוצִיא ִמּלֵב מִי ֶׁש ֵ
ֲׂשה זֶה
ְׁשר ָחלִילָה ְלוַּתֵרְּ ...ב ַמע ֶ
ַה ֲה ָלכָה8 ,ז אּולַי עַל ַּכּמָה ְּפ ָרטִים ְק ַטּנִים ֶאפ ָ
ִׁשלֵמּות ַה ֲה ָלכָה עַל ּכָל
ִל ְּמ ַדתְנּו ַהְּג ָמרָא ַּכּמָה זֶה חָמּור ,וְַכּמָה ָצרִי ְך ְל ִהּזָהֵר ּב ְ
ְּפ ָרטֶי ָה ,וְאֵין ֶה ְב ֵּדל ּבֵין ְּפרָט ָקטָן ִל ְפרָט ּגָדֹול! ּכְמֹו כֵן ,יֵׁש זּוגֹות הַּטֹועִים
ִׁש8ר ַה ֲהלָכֹות
ִּׁשה הֹו ֶלכֶת ַל ִּמ ְקוֶהְ " ,ך ּבֵינְ ַתיִם ְמזַ ְלזְלִים ּב ְ
ְחֹוׁשבִים ֶׁש ָה ִעּקָר ֶׁש ָהא ָ
ו ְ
ַהּתְלּויֹות ַּב ְּטבִילָהּ ,כְגֹון ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָהְּ ,בדִיקֹות ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִיםֲ ,חצִיצָה וְכּו´.
ֲׂשה ַהּנַ"ל יֵׁש ִללְמֹד ִּב ְפרָט אֶת ֻח ְמרַת ָהאִּסּור ֶׁשל אֹותָּה " ִמּטָה זּוגִית",
" ְך ֵמ ַה ַּמע ֶ
ַּׁשלֹום ַּב ַּביִת
ֲׁשר ֵהמִיטָה אֲסֹונֹות ַרּבִים עַל ָהעָם ַהיְהּודִי ,וְכָל ַהּצָרֹות וְְ 8בּדַן ה ָ
אֶ
ִׂש ָראֵל...
ַהיְהּודִי ּבָאּו ִמ ֶּמּנָה ,וְלֹא ְּככָל הַּגֹויִים ּבֵית י ְ
חֹסֶר יְדִיעָה ִמ ַּט ֲעמֵי ְצנִיעּות
ִּׁשה ַּב ִּמ ְקוֶה זֹו רַק ֲחסִידּות
ָׁשבָן ֶׁש ְּטבִילַת ָהא ָ
נֹוׁשנֶת רֹווַחַת ְּבפִי ַה ְּברִּיֹותְּ ,בח ְ
טָעּות ֶ
ָׁשים ִצ ְד ָקנִּיֹות ּונְׁשֹות ָה ַר ָּבנִיםִ .לכְאֹורָהַ ,הּמָקֹור לְבּורּות זֹו נֹו ֵב ַע
ּומְיֹ ֶעדֶת רַק ְלנ ִ
ִמ ַּכּמָה סִּבֹות:

נֹוׂשא צָנּו ַע מְאֹד ,וְכָל אֵם ַמ ְסּתִירָה ִמ ְּבנֵי ּבֵיתָּה אֶת ַה ְּטבִילָה ) ָּכ ְך
זֶה ֵ
א
ְׁשה ָהאֵם ְל ַדּבֵר עִם
ִּׂשאּוַ ,ה ְרּבֵה ְּפ ָעמִים ֲאפִּלּו ִה ְת ַּבּי ָ
ֲׁשר ַהּבָנֹות ְּכבָר נ ְ
ַה ֲה ָלכָה ,וְַכא ֶ
ִּבּתָּה .הַּיֹום 8נּו ּבְדֹור ּפָרּוץ ,וְהַּכֹל ּגָלּוי וְיָדּו ַע ַּב ִּפרְסֹומֹות ּו ַב ִּתקְׁשֹרֶת ,וְ ַה ֻח ְצּפָה
ּבּוׁשה ּו ְצנִיעּות וְלֹא ֵהעֵּזּו ְל ַדּבֵר
חֹוֶגגֶת ּבְרֹאׁש ּכָל חּוצֹותְ " .ך ּבַּדֹור ֶׁש ָעבַר הָיּו ָ
עַל ָּכ ְך ְּבגָלּוי.
ְׁשמִים חִּיּו ִבּיִים
ִׂש ָראֵל ּבַּגֹולָה ,יֵׁש ר ָ
מִּתֹו ְך ֶמ ְח ָקרִים ֶׁשּנַעֲׂשּו ְּבכָל ְקהִּלֹות י ְ
ב
עַל ַהּזְהִירּות ַּב ְּטבִילָה וְ ִהלְכֹותֶי ָה ,וְ"ף ָּבּתִים ֶׁשהָיּו ִמ ְּבחִינָה ָּדתִית ּפְׁשּוטִים מְאֹד
ְׁשלֹום ְּב ִמ ְצוַת
וְאּולַי "ף לֹא ִּד ְקּדְקּו ְּבכָל ַה ִּמצְוֹותְ " ,ך הַס ִמ ְּל ַהזְּכִיר זִלְזּול חַס ו ָ
ַה ְּטבִילָהּ .ומִי ֶׁש ָהיָה ֵמעֵז ְל ָהקֵל רֹאׁש ָּבזֶה ,הָיּו ִמ ְת ַר ֲחקִין ִמּמֶּנּו וְלֹא ִמ ְת ַח ְּתנִים
ִׂש ָראֵל
ֲׁשר ֵה ֵחּלָה ָה ֲע ִלּיָה ְל ֶארֶץ י ְ
ִׁשּפָחֹות ֶׁש ָּכאֵּלּוְ ".ך ְל ַמ ְרּבֵה ַה ַּצעַרַּ ,כא ֶ
עִם מ ְ
ִׂש ָראֵל עַל ָּדתָן וְעַל
ִּׁשיםִ ,ה ְצלִיחּו ְּפעִילֵי ָה ֲע ִלּיָה ְל ַה ֲעבִיר אֶת ּבְנֹות י ְ
ִׁשנֹות ַה ֲחמ ִ
ּב ְ
ַּד ְעּתָן )ּו ְב ָפנַי ִה ְתוַּדּו ְמ ַחּנְכִים ֶׁש ָעסְקּו ּבְהֹורָ8ה ָּב ֻא ְל ָּפנִים ּו ְב ַמחֲנֹות עֹולִיםּ ,כֵיצַד
ִׁשחִיתּו אֶת הַּנֹעַר ,וְ ִה ְסּבִירּו ָלהֶן ֶׁשּכָל ִמ ְצוַת ַה ְּטבִילָה ַּב ִּמ ְקוֶה הִיא רַק ּבְחּוץ
הְ
ִׂש ָראֵל
לָ8רֶץ ,מִּׁשּום ֶׁש ָּׁשם יֵׁש ֻטמְ8ה ֶׁשל ּגֹויִים ,וְ ַה ַּמיִם מְזֹ ָהמִים וְכּו´ֲ ,אבָל ֶארֶץ י ְ
ְדֹוׁשה וְ"ף מֵי הָ" ְמ ַּב ְטיָה טְהֹורִים הֵם.
ק ָ
ּומֹוׁשבֹות
וְעַל זֶה ָרעֲׁשּו וְָגעֲׁשּו ַח ְכמֵי הַּתֹורָה ּבְאֹותֹו ּדֹור ,וְהָיּו יֹו ְצאִים ְל ַמ ְעּבָרֹות ָ
ִׁשמֹר
ְׁשיכּו ּבְעֹז ל ְ
ִׁשּכְחּו מָסֹרֶת אֲבֹותָם וְיַמ ִ
ִׂש ָראֵל ֶׁשּלֹא י ְ
ְל ִה ְת ַחּנֵן ִלבְנֹות י ְ
ִמצְוֹות ּכְמֹו ַּבּגָלּות.
וְעַל זֶה 8מַר לִי ָּתמִיד ָהרַב ַה ַּצּדִיק ר´ יְהּודָא ַצ ְדקָא זֵכֶר ַצּדִיק וְקָדֹוׁש ִל ְב ָרכָה:
ִׂש ָראֵל ָׁשמְרּו ָעלֶי ָה ָּבאֵׁש ּו ַב ַּמיִם,
ִׁש ָּפחָה זֹו ִמ ְצוָה ֶׁשּבְנֹות י ְ
ֵּתדַע ְל ָךֶׁ ,ש ָּט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִּב ְמסִירּות נֶפֶׁש "ּדִירָה ,וְיֵׁש ַה ְרּבֵה ָּבּתִים ֶׁש ְּל ַצ ֲערֵנּו לֹא ׁשֹו ְמרִיםֲ ,אבָל זֹורֵם ֲע ַדיִן
ּדָם טָהֹור ֶׁשל הַהֹורִיםָ .לכֵן אִם ִּת ְפעֲלּו ָּכרָאּויְּ ,ב ַה ְס ָּברָה ְּב ַד ְרכֵי נֹעַם ,נִּתָן יִ ְהיֶה
ֲע ַדיִן ְל ַהּצִיל...
וְ8כֵןְ ,ראֵה זֶה ֶּפלֶאּ :בְרֹב ַה ְּפ ָעמִים ֶׁש ַּמּגִיעָה ַמ ְדרִיכָה ּובְטּוב ַטעַם ַמ ְצ ִליחָה
ֲׁשיבּות ַה ָּט ֳהרָה וְ ַה ְּטבִילָה ַּב ִּמ ְקוֶה עִם ּכָל ַה ֲהלָכֹות ַהּקְׁשּורֹות
ְל ַה ְחּדִיר ְּב ַביִת יְהּודִי ח ִ
ְׁשּנּוי לְטֹובָה ְּב ַהנְ ָהגַת
ִּׁשה ַע ְצמָּה ּכָל ָּכ ְך רֹו8ה ְּב ָרכָה עֲצּומָה ו ִ
ּבָּהֲ ,אזַי אֹותָּה א ָ
ְׁש ְלוַת ַהּנֶפֶׁש ,וְ ָה ִעּקָר ְׁשלֹום ַּביִת וְ" ֲהבַת נְעּורִיםּ ,ו ִמּיָד הִיא
ַה ַּביִתְּ ,ברִיאּות הַּגּוף ו ַ
ַׁשּפִי ַע ֲעלֵיהֶן ָל ֶלכֶת ְּב ַד ְרּכָּה ַהּטְהֹורָה.
ֶׂשת עֹוד יְדִידֹות ּו ַמּכָרֹות ְלה ְ
ְמ ַחּפ ֶ
חֹובַת ַהּזְהִירּות ִמ ִּמנְ ָהגִים ּפְסּולִים
ִׁשּתֹו .וְָכ ְך ִהּפִיל אֶת 8דָם
ַלּיֵצֶר ָהרַע ִׁשיטֹות וְ ַתחְּבּולֹות ּכֵיצַד ְל ַהּפִיל אֶת הָ8דָם ְּבר ְ
ָהרִאׁשֹון .יָדּו ַע ַה ָּדבָר ֶׁש8דָם ָהרִאׁשֹון נִ ְצ ַטּוָה עַל יְדֵי הַּבֹורֵא לֹא ֶלאֱכֹל ֵמעֵץ
ַּׂשטָן וְ8מַר לָּהְ :לכִי ִּתְּגעִי ְּבעֵץ ַה ַּדעַתְ 8 .מרָה
ִּׁשהָ .ה ַל ְך ה ָ
ַה ַּדעַת וְ ִהזְהִיר אֶת ָהא ָ
ַּׂשטָן? אֹומֵר ַה ִּמ ְדרָׁש:
ָׂשה ה ָ
ַּׂשטָן :לֹא ,ה´ 8סַר ָעלֵינּו ָלַגעַת ָּבעֵץ .מֶה ע ָ
ִּׁשה ל ָ
ָהא ָ
ָּדחַף אֹותָּה עַל ָהעֵץ" .חַר ָּכ ְך 8מַר לָּהְּ " :ת רֹו8ה? ִהּנֵה לֹא ָקרָה ָל ְך ׁשּום ָּדבָר.
ְׁש ְך
ְׁשו ּבֹואִי ּתֹא ְכלִי ִמ ְּפרִי ָהעֵץ ,וְגַם 8ז לֹא יִ ְקרֶה ָל ְך ׁשּום ָּדבָר ...וְ ַה ֶהמ ֵ
8ז ַעכ ָ
יָדּו ַע ְלכָל ּבֶן אֱנֹוׁשְ 8 :כלָה וְ ֶה ֱאכִילָה אֶת ַּב ֲעלָּה ,וְעַד הַּיֹום ַהּזֶה ַחּיֵי הָ8דָם ּומִיתָתֹו
ּתְלּויִים ּבְאֹותֹו עָוֹון.

ְל ַצ ֲערֵנּו ,יֵׁש ּבּורִים וְ ַעּמֵי ֲארָצֹות ִּב ְמדִינֹות ׁשֹונֹותֶׁ ,שּנָהֲגּו ִמנְהָג ֶׁשּיְסֹודֹו ְּבטָעּות
ִּׁשה ,וְזֶה נֹוגֵד
ְׁשנִים ְּב ֶחדֶר נִ ְפרָד ַה ַּבעַל וְ ָהא ָ
ִּׁשה ּבִימֵי נִּדּותָּה ,י ֵ
ֲׁשר ָהא ָ
חֲמּורָהֶׁ ,ש ַּכא ֶ
אֶת ִמצְוֹות הַּתֹורָהֶׁ ,ש ֲהרֵי הַּתֹורָה ְּד ָרכֶי ָה ַּד ְרכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבֹותֶי ָה ָׁשלֹום .וְַדוְקָא
ַּׁשֹוׁשּנִים" ,זֹאת אֹו ֶמרֶת ֶׁשהַּתֹורָה ְמ ַצּוָה רַק ְל ַה ְפרִיד אֶת
ִמ ְצוָה זֹו נִ ְקרֵאת "סּוגָּה ּב ַ
לֹׁשים ס"מ וְ ַה ֶּמ ְרחָק
ַהּמִּטֹות ְּב ֶמ ְרחָק ָּכזֶה ֶׁשּלֹא יּוכְלּו ָלַגעַת זֶה ָּבזֶה ) ְלפָחֹות ְׁש ִ
ׁשֹוׁשּנִיםֶׁ ,שהֵן ְּפ ָרחִים יָפִים ּו ַמ ְרהִיבִים מְאֹד " ְך
ַהּזֶה הּוא ִּכ ְביָכֹול ְּכָגדֵר ֶׁשל ַ
קֹו ָצנִּיִים.
ִיׁשן ְּב ֶחדֶר נִ ְפרָד?
ּובְאֹותָן ְמדִינֹות קָם ּדֹור ָחדָׁש ,וְלֹא ָמצָא חֵן ְּבעֵינָיוֲ :היִ ָּתכֵן ֶׁשּנ ַ
לֹא ְמ ֻקּבָל ָעלֵינּו .וְ8ז זָנְחּו ְלַג ְמרֵי ֶאת ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָה .וְזֶה ְּבדִּיּוק ּכְמֹו ֵחטְא 8דָם
ָהרִאׁשֹון ְּכ ִד ְלעֵיל.
ֵיׁשב ַה ַּבעַל עִם רַב ֻמ ְס ָמ ְך ֶׁשּיְַלּמֵד
ִׂש ָראֵל ִלקְּבֹ ַע זְמַן וְל ֵ
ָלכֵן חֹובָה עַל ּכָל ַּביִת ְּבי ְ
ָׁשה
אֹותֹו ִהלְכֹות ַה ָּט ֳהרָה ,מִּׁשּום ֶׁשּיֵׁש ָּבהֶן ִל ְפ ָעמִים ְּד ָברִים ֶׁשּבָאֹפֶן ְּפ ָרטִי ק ֶ
ֵׁשב עִם ַמ ְדרִיכָה ֻמ ְס ֶמכֶתֶׁ ,שּתּוכַל ְל ָפרֵט לָּה אֶת ּכָל ִּדקְּדּוקֵי
ִּׁשה ּת ֵ
ַל ֲהבִינָם ,וְכֵן ָהא ָ
ַה ֲה ָלכָה ָּכרָאּוי.
ָׁשים מֵתֹות ִּב ְׁשעַת ֵל ָדתָן
לֹׁשה ְּד ָברִים נ ִ
ִׁשנָה ַמ ֶּסכֶת ַׁשּבָת ֶּפרֶק ב´ :עַל ְׁש ָ
ּכָתּוב ַּבּמ ְ
עַל ֶׁשאֵינָן זְהִירֹות ְּבנִּדָה וְכּו´.
ִׁשנָה זֹו ּפֵרּוׁש נִ ְפלָא מִּמֹורִי וְ ַרּבִי ַה ַּצּדִיק ָחכָם יֹוסֵף ֲעדֶס זצ"לֶׁ ,ש ָהיָה
ָׁש ַמ ְעּתִי עַל מ ְ
ִמּגְדֹולֵי ַמ ְרּבִיצֵי הַּתֹורָה ּבַּדֹור הָ"חֲרֹון.
ֲׁשר ִּב ְכלָל לֹא ׁשֹו ְמרִים ָט ֳהרָה לֹא ָעלֵינּו,
ִׁש ָּפחֹות רַּבֹות א ֶ
ִלכְאֹורָה רֹואִים 8נּו מ ְ
ִׁשנָה ָּכ ְך הּוא .אִם נְ ַד ְקּדֵק ַּבּלָׁשֹון ,לֹא
ּו ְבכָל זֹאת ַחּיִים וְ ַקּיָמִיםֶ .אּלָא ּפֵרּוׁש ַהּמ ְ
ִּׁשה ֶׁשּלֹא ׁשֹו ֶמרֶת ְּכבָר
ּכָתּוב עַל ֶׁשאֵינָן ׁשֹומְרֹות ֶאּלָא ֶׁשאֵינָן זְהִירֹות ,מִּׁשּום ֶׁשא ָ
ִּׁשה ֶׁשּכֵן ׁשֹו ֶמרֶת " ְך אֵינָּה
ְׁשּה ְּב ָכרֵתְ " ,ך ּפֹה ְמ ֻדּבָר ְּבא ָ
ָּכ ְתבָה הַּתֹורָה אֶת ָענ ָ
זְהִירָה ָּכרָאּויּ ,כְגֹון ְּבדִיקֹותְ ,ספִירַת ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִיםַ ,ה ְרחָקֹות ,וְסָתֹותְּ ,כ ָתמִים וְעֹוד.
ִׁשעַת ֵל ָדתָּה ,מִּׁשּום ֶׁש ִּמּדַת ַהּדִין
ִּׁשה ֶׁש ֵאינָּה זְהִירָה ָּכרָאּוי ַמ ָּצבָּה ְמ ֻסּכָן ּב ְ
אֹותָּה א ָ
ַּׁשּיָכֹות לָּה8 ,כֵן זְקּוקָה
מְתּוחָה ָעלֶי ָה ּבְאֹותָּה ָׁשעָה ,וְאִם יִ ָּמצְאּו ְּפָגמִים ַּב ִּמצְוֹות ה ַ
ְל ַר ֲחמִים ְמ ֻרּבִים ה´ יַּצִילֵנּו.

ֶּפרֶק ז´
ַּׁשכִינָה ַל ַּביִת
ֲה ָב4ת ה ְ
ִׂש ָראֵל ּבִיצִי"ת ִמ ְצ ַריִם זָכּו ִלרְאֹות אֶת יְׁשּועַת ה´ וְגִּלּוי ּכְבֹודֹו יִ ְת ָּב ַר ְך
ְּבנֵי י ְ
ָׁשּיּות ּו ִב ְבהִירּותּ ,בְאֹפֶן ֶׁש ְּבכָל הַּדֹורֹות "ף ֻאּמָה וְלָׁשֹון לֹא זָכּו ְל ָכ ְך.
ּבְמּוח ִ
מֹׁשה ַרּבֵנּו ֶׁש ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא
ֶׂשר ַהּמַּכֹות ֶׁש ֵהבִיא עַל ִמ ְצ ַריִםֶ ,הרְ8ה ָלהֶם ֶ
ְּבע ֶ
יָכֹול ְל ַה ֲענִיׁש אֶת הַחֹו ְטאִים ּבְצּורֹות ׁשֹונֹות ֶׁשל אֲסֹונֹות ֶטבַע עַל יְדֵי אֵׁש ,רּו ַח,
ִׂש ָראֵל רֹואִים אֶת ַהּנִּסִים
חֹׁש ְך וְכּו´ּ ,ו ִמּצַד ֵׁשנִיְּ ,בנֵי י ְ
ַמיִםָ ,עפָר ,חַּיֹותֳ ,ח ָלאִיםֶ ,
ּוׁש ֵלמִים" .חַר ָּכ ְך
ִׂש ָראֵל ְּברִיאִים ְ
ֲׁשר ַה ִּמ ְצרִים ֻמּכִים ּו ְמ ֻעּנִים ּו ְבנֵי י ְ
ַהּגְדֹולִיםַּ ,כא ֶ
ְקרִיעַת יַם סּוף ּבְאֹותֹות ּומֹו ְפתִיםֶׁ ,שעַל זֶה נֶ ֱאמַרָ :ר ֲאתָה ִׁש ְפחָה עַל ַהּיָם מַה
ֶּׁשּלֹא רָ8ה יְ ֶחזְ ֵקאל ּבֶן ּבּוזִי ַהּפֵרּוׁש הּוא ֶׁשּכָל ָּכ ְך ּגָדֹול ָהיָה ּגִּלּוי ַמלְכּותֹו ּבִיצִי"ת

ֲׂשה ַה ֶּמ ְר ָּכבָה ּו ַבחֲזֹונֹות
ַּׂשגֹות הָרּו ָחנִּיֹות ֶׁשהָיּו לֹו ְּב ַמע ֵ
ִמ ְצ ַריִםֶׁ ,ש ֲאפִּלּו יְ ֶחזְקֵאלַּ ,בה ָ
ִּׂשיגָה ִׁש ְפחָה ִּב ְקרִיעַת יַם סּוף.
ַּׂשיג מַה ֶּׁשה ִ
ֻמ ְפ ָלאִים ,לֹא יָכֹול ָהיָה ְלה ִ
ֲׁשר ּבֹו נְִגלָה ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ִּכ ְביָכֹול ָּפנִים ְּב ָפנִים
וְֻגּלַת הַּכֹו ֶתרֶתַ :מּתַן ּתֹורָה ,א ֶ
ִׁשמִי ַע ָלהֶם ִּדּבְרֹות ָקדְׁשֹו עַל הַר סִינַי.
ִׂש ָראֵל וְה ְ
עִם י ְ
ֲׁשר ָּבהֶם ָּכ ַרתְנּו ְּברִית עִם ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך
" ְך לְ"חַר ְרָגעִים יְ ָקרִים וְנַ ֲעלִים אֵּלּו ,א ֶ
הּוא לְ"חַר ֶׁש ִּק ַּבלְנּו עֹל ַמלְכּותֹו ָעלֵינּו וַה´ יִ ְת ָּב ַר ְך ֵמעִיד ָעלֵינּו" :וִ ְהיִיתֶם לִי
ֲׁשר ִּפּתָה אֶת ַחּוָה ַּב ֲאכִילַת עֵץ
ְסֻגּלָה ִמּכָל ָה ַעּמִים"ַ ,מּגִי ַע ַהּיֵצֶר ָהרָע הּוא א ֶ
ֲׁשר
ָׁשב ְל ַה ְפרִי ַע לְ" ְב ָרהָם 8בִינּו ַּב ֲע ֵקדַת ּבְנֹו יְִצחָק .הּוא א ֶ
ֲׁשר ח ַ
ַה ַּדעַת .הּוא א ֶ
מֹׁשה
ָׁשב ְל ַהּפִילֹו " ְרצָה ּו ַמ ְראֶה ָלהֶם ִּכ ְביָכֹול אֶת ִמּטָתֹו ֶׁשל ֶ
נִ ְלחַם עִם יַעֲקֹב וְח ַ
ּוׁשפִיכּות ָּדמִים.
ַה ַּמנְהִיג ַהּדָגּול ,וְכָל זֶה ְּכדֵי ְל ַהטְעֹותָם ַּבעֲבֹודָה זָרָהּ ,גִּלּוי ֲערָיֹות ְ
ְׁשל ְּב ֵעגֶל ַהּזָהָבַ .מ ְל ֲאכֵי ַמ ְעלָה ָרעֲׁשּו וְנִ ְפעֲמּוֲ :היִ ָּתכֵן?
ִׁשּתֹו וְנִכ ַ
וְ8כֵןָ ,העָם נָפַל ְּבר ְ
ָהעָם ַהּנִ ְבחָר? ַּכּלָה ּכָל ָּכ ְך ְצעִירָה ּו ְכבָר ָּבְגדָה ּבְ"ּלּוף נְעּורֶי ָה? ּוכְמֹו ֶׁש8מַר
ַּׁשירִים" :עַד ֶׁש ַה ֶּמ ֶל ְך ִּב ְמסִּבֹו נִ ְרּדִי נָתַן רֵיחֹו".
ְׁשיר ה ִ
ְׁשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ּב ִ
ֶה ָחתָןַ ,מלְּכֹו ֶׁשל עֹולָםָ ,חפֵץ ְלָגרֵׁש אֶת ַה ַּכּלָה הַּסֹו ֶררֶת ִמּבֵיתֹוִ .מּיָד ַמּגִי ַע
מֹׁשה ַרּבֵנּו ,וְהּוא ּבֹוכֶה ּו ִמ ְת ַחּנֵן ַלּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּואּ8 :נָא
ַּׁשֹוׁשבִין ,הֲלֹא הּוא ֶ
ה ְ
ֲׁשר
ֲׂשה ְל ַמעַן אֲבֹותֵיהֶם " ְב ָרהָם ,יְִצחָק וְיַעֲקֹב ,א ֶ
ֲׂשה ְל ַמ ֲענִי ,ע ֵ
ִמ ְּמ ָך8 ,ב רַחּום! ע ֵ
ַׁשלִיכֵם וְ"ל ַּת ַעזְבֵםּ" .כִי לֹא יִּטֹׁש ה´ עַּמֹו
ִקּדְׁשּו אֶת ִׁש ְמ ָך ּו ָבטְחּו ְּב ָך" .ל נָא ּת ְ
ִׁשלֹום
וְנַ ֲחלָתֹו לֹא יַעֲזֹב" .וַה´ ּבְרֹב ַר ֲחמָיו ִמ ְת ַרּצֶה ּו ִמ ְת ַּפּיֵסְ " ,ך ַמּצִיב ְּתנָאִים ל ְ
ִׂש ָראֵל יָד ְּביָד ,וְזָכּו ְלגִּלּויִים
ְמֹׁשה :עַד ַעּתָה ָה ַל ְכּתִי עִם י ְ
ַּביִת .אֹומֵר ה´ ל ֶ
ְׁש ַכנְּתִי
ֻמ ְפ ָלאִיםָּ .כעֵת אֵין ֲאנִי יָכֹול לֵי ֵל ְך ִע ָּמהֶם ְּכ ֶב ָעבָרֶ .אּלָא" :וְעָׂשּו לִי ִמ ְקּדָׁש ו ָ
ִׂש ָראֵל וְאֶת
ְמֹׁשה אֶת ּכָל ֶה ָעתִיד לָבֹוא עַל י ְ
ּבְתֹוכָם"ְּ .בפָסּוק זֶה ְמַגּלֶה ה´ ל ֶ
ְׁש ַכנְּתִי ּבְתֹוכֹו",
הַּקֹורֹות אֹותָםֶׁ ,ש ֲהרֵי ְלפִי ְּכ ָללֵי ַה ִּדקְּדּוקָ ,היָה ָצרִי ְך ְל ִה ָּכתֵב "ו ָ
ֲׁשר נֶ ְחרְבּוַּ :ביִת רִאׁשֹון ּו ַביִת ֵׁשנִי .וְאִם
ֶאּלָא ֶׁשּפֹה ְמ ֻר ָּמזִים ְׁשנֵי ָּבּתֵי ַה ִּמ ְקּדָׁש א ֶ
ִׂש ָראֵל ּבָ8ה הַּתֹורָה ּו ַמ ְכרִיזָה ֳקבָל
ּתֹאמַר :נֶ ְחרְבּו ָּבּתֵי ַה ִּמ ְקּדָׁש וַה´ ָעזַב אֶת ְּבנֵי י ְ
עַם וְ ֵעדָה" :וְ"ף ּגַם זֹאת ִּבהְיֹותָם ְּב ֶארֶץ אֹויְבֵיהֶם לֹא מְ" ְסּתִים וְלֹא ְג ַע ְלּתִים
ְׁש ַכנְּתִי ּבְתֹוכָם":
ְלכַּלֹותָם ְל ָהפֵר ְּברִיתִי ִאּתָם" .וְָדרְׁשּו ֲח ָכמֵינּו ז"ל ֵמ ַהּפָסּוק "ו ָ
ִׂש ָראֵל.
ֶׁשּכֹן ֲע ַדיִן ּבְתֹו ְך ּכָל ֶאחָד ִמ ְּבנֵי י ְ
ְ 8מנָם נֶ ְחרַב ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁשֲ ,אבָל א ְ
ַּׁשכִינָה נִ ְמצֵאת
ִׁשּכֹן ּבֹוּ ,ומֵ8ז וְעַד הַּיֹום ַהּזֶה ,ה ְ
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ְמ ַחּפֵׂש ַּביִת ל ְ
ְ"ׁשרֵי ָהאִיׁש
ְׁשיבָה .ו ְ
ַּבּגָלּות .נֶ ְחרְבּו ָּבּתֵי ַה ִּמ ְקּדָׁש וְאֵין ַלּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא מְקֹום י ִ
ִּׁשה ֶׁשּזָכּו ְׁשכִינָה
ִּׁשה ֶׁשּזָכּו ַל ֲהבִיאֹו ְלבֵיתָםְּ ,כ ַמ ֲאמַר ֲח ָכמֵינּו ז"ל" :אִיׁש וְא ָ
וְ ָהא ָ
ְׁשלֹום לֹא זָכּו אֵׁש אֹו ַכ ְלּתָם .וְזֹאת מִּׁשּום ֶׁש ְּלפִי ְּכ ָללֵי ַה ֶּטבַע,
ּבֵינֵיהֶם" .חַס ו ָ
ִּׁשה ֵהם ְׁשנֵי ֲה ָפכִיםַּ ,ב ֲעלֵי ְט ָבעִים ׁשֹונִים ּו ְמנָֻּגדִים ,וְִל ְפ ָעמִים ּגַם
ָהאִיׁש וְ ָהא ָ
ְהֹוׁשיבָם
ְׁשר ל ִ
ַה ֶּמנְ ָטלִּיּות ֶׁש ָּלהֶם רְחֹוקָה ִּכרְחֹק ִמזְרָח ִמ ַּמ ֲערָב .אִם ּכֵן ,אֵי ְך ֶאפ ָ
ְּב ַביִת ֶאחָדּ ,בְ" ֲהבָהֲ " ,חוָהָׁ ,שלֹום וְרֵעּות? לֹא ִּת ָּתכֵן ְמצִיאּות ּכָזֹוֶ ,אּלָא אִם ּכֵן
ְׁשּתְפּו אֶת ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ְּבנִהּול ָה ִענְיָנִים ,וְיַעֲׂשּו אֶת
ְׁשכִינָה ּבֵינֵיהֶם .רַק אִם י ַ
ִׁש ָּפחָה
ַׁשרּות ַהּמָזֹון ּו ְב ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
רְצֹונֹו ְּבחִּנּו ְך ַה ָּבנִים וְ ַהּבָנֹות לְתֹורָהִּ ,ב ְצנִיעּותְּ ,בכ ְ
ַּׂשיגּו וְנָסּו יָגֹון
ְׂש ְמחָה י ִ
ַׁשָּגחָה ְּפ ָרטִיתָׂ ,שׂשֹון ו ִ
ֻׁשּגָח ְּבכָל ֶרגַע ְּבה ְ
רַק 8ז ּבֵיתָם מ ְ
וַ ֲאנָחָה.

ַה ְּד ָרכִים ְלסִּלּוק ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא
" ְך יֵׁש ִל ְפ ָעמִים ֶׁשּבָא ַהּיֵצֶר ָהרַע וְאֹומֵר לָ8דָם :מַה ְּל ָך ְל ִה ָּכנֵס עִם רֹאׁש ַּבּקִיר?
ְׁשירִים
אִם ָּתבִיא אֶת ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ְלבֵי ְת ָך ,לֹא ּתּוכַל ְל ַה ְכנִיס ּתְמּונֹות ּו ַמכ ִ
ְׁשי ַלעֲׂשֹות ִּכרְצֹונְ ָך
ְמ ֻסּיָמִים ,לֹא ּתּוכַל ֶלאֱכֹל ִמּכָל ַהּבָא ַלּיָדְּ ,בקִּצּור אֵינְ ָך ָחפ ִ
ִׁש ְּת ָךְ ,לפִי ְּכ ָללֵי הַּתֹורָה ,יִהְיּו יָמִים ֶׁשּיִ ְהיֶה 8סּור ְל ָך ָלַגעַת.
ּבְתֹו ְך ּבֵי ְת ָךֲ .אפִּלּו ְּבא ְ
וְעַל זֶה אֹומֵר ַהּפָסּוק ְּד ָברִים כ"גּ" :כִי ה´ אֱלֹקֶי ָך ִמ ְת ַה ֵּל ְך ְּב ֶקרֶב ַמ ֲחנֶ ָך ְל ַהּצִי ְל ָך
ְׁשב מֵ" ֲחרֶי ָך"
וְָלתֵת אֹויְבֶי ָך ְל ָפנֶי ָך וְ ָהיָה ַמ ֲחנֶי ָך קָדֹוׁש וְלֹא יִ ְר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַת ָּדבָר ו ָ
ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך הּוא רַחּום וְחַּנּון ּו ַמ ְרּבֶה ְלהֵיטִיב עִם ּבְרּו8יוּ ,וכְמֹו 8ב ֶׁשרֹוצֶה ּו ִמ ְת ַעּנֵג
ִׁשמֹר אֹותָנּו ִמ ָּכל
ְל ַה ֲענִיק ְל ָבנָיוָּ ,כ ְך ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ָחפֵץ ּבְטֹו ָבתֵנּו וְרֹוצֶה ל ְ
רַעְ " .ך יַחַד עִם זֹאת ,נָתַן לָנּו ְּג ָדרִים וְ"זְהָרֹותּ ,ו ִב ְפרָט ַּב ֲערָיֹות ,עֲבֹודָה זָרָה,
ְׁשפִיכּות ָּדמִיםִ ,ק ְללַת ה´ וְלָׁשֹון ָהרָעְּ .באֵּלּו ַה ְּד ָברִים יֵׁש סִּלּוק ְׁשכִינָהּ .ו ְב ַמּצָב
ִׁשלֹט ּבֹוּ ,כִי אֵין לֹו ְׁשמִירָה
ָּכזֶה ,הּוא עֹוזֵב אֶת הָ8דָם וְ8ז ִּפְגעֵי ַהּזְמַן יְכֹולִים ל ְ
ִׁשמַע ְּת ִפּלָתֹוּ ,כִי הּוא צֹועֵק
וַ ֲהָגנָהָּ .כ ְך ּגַם לֹא יּוכַל ְל ַבּקֵׁש מֵה´ ֶׁשּיַעֲזֹר לֹו וְי ְ
וְלֹא נַ ֲענֶהֲ .הרֵי הּוא ֵּגרֵׁש אֶת ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ,וְאֵי ְך ָּכעֵת הּוא ְמ ַבּקֵׁש ֶעזְרָה?
ֵאׁשית ָח ְכמָה":
ַּׁשכִינָה מִּתֹו ְך ַה ֵּספֶר "ר ִ
ְלסִּיּום ֶּפרֶק זֶה ,נְ ַצּטֵט ְ 18סעִיפִים ְּב ִענְיַן ה ְ
ַׁש ַּפעַת ַל ְּברִּיֹות ֶׁשפַע ַה ַחּיִים וְהַּטֹוב.
הִיא ָהאֵם ַהּמ ְ
א
ְׁשכִינָה ׁשֹורָה עַל רֹאׁשֹו ֶׁשל הָ8דָם.
ב
ִׂש ָר ֵאל ַּבּגָלּות.
ׁשֹו ֶמרֶת אֶת י ְ
ג
ְׁשכִינָה קְׁשּורָה עִם ַה ַּצּדִיקִים עַל יְדֵי ּתֹורָה ּו ִמצְוֹות.
ד
ִׂשכָרֹו.
ַּׁשכִינָה אֵין קֵץ ל ְ
הַּגֹומֵל ֶחסֶד עִם ה ְ
ה
ַּׁשכִינָהַ ,הּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא עֹונֶה לֹו ִמּיָד.
עֹוׂשה ִמ ְצוָה ּו ְמ ַכּוֵן ְלעִּלּוי ה ְ
ֲׁשר ֶ
ַּכא ֶ
ו
ַּׁשכִינָה "ּדִירָה נָ8ה" ,זֹאת אֹו ֶמרֶת ֵעסֶק הַּתֹורָה וְ ָט ֳהרַת
ֲׁשר ֵמכִין ל ְ
ַּכא ֶ
ז
ְׁשבָה ,הִיא ֻמ ְכ ַרחַת לָבֹוא.
ַה ַּמח ָ
ַּׁשכִינָה.
עַל יְדֵי ְּת ִפּלָה ּו ִמצְוֹות מְעֹורֵר " ֲהבָה ְליִחּוד ה ְ
ח
הִיא הַּׁשֹו ֶמרֶת אֹותָנּו ְּבכָל מָקֹום אִם נִדְ"ג לָּה.
ט
ֲׂשים
ַּׁשכִינָה נֹו ֶפלֶת יֹותֵר ַּבעֲוֹונֹותֵינּו ָה ַרּבִים ,וְעַל יְדֵי ָט ֳהרָה ּו ַמע ִ
ְּבכָל יֹום ה ְ
י
טֹובִים הִיא נִזְ ֶקפֶת וְיֵׁש לָּה ֶס ֶמ ְך.
ְׁשלֹום ִמ ְס ַּת ֶּלקֶת.
ַּׁשכִינָה ׁשֹורָה ֶאּלָא מִּתֹו ְך ִׂש ְמחָהּ ,ו ְב ַעצְבּות חַס ו ָ
אֵין ה ְ
יא
ַּׁשכִינָה ִמתְעֹו ֶררֶת אֶל ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא.
ִׂש ָראֵל עֹו ְסקִים ּבַּתֹורָה ,ה ְ
ְׁשּי ְ
ּכ ֶ
יב
ַּׁשכִינָה ׁשֹו ֶמרֶת ָעלָיו.
ְיֹׁשר ,ה ְ
אִם הָ8דָם ִמ ְתנַהֵג ּב ֶ
יג
ַּׁשכִינָה.
הָעֹובֵר ֲע ֵברָה ַּב ֵּסתֶר ְּכאִּלּו ּדֹוחֵק ַרְגלֵי ה ְ
יד
טו עַל יְדֵי עֲוֹונֹותֵינּו 8נּו ַמ ֲארִיכִים ּגָלּותָּה ּומֹוסִיפִין ַצעַר עַל ַצ ֲערָּה.
ְׁש ְמרָם.
ִׂש ָראֵל ָּג ְלתָה ְׁשכִינָה ִע ָּמהֶם ְּכדֵי ל ָ
ְּבכָל מָקֹום ֶׁשּגָלּו י ְ
טז
ַּׁשכִינָה ֶׁש ָּׁשם מְקֹומָּה.
ַׁשּכִים ְלבֵית ַה ְּכנֶסֶת ִמ ְת ַחּבֵר עִם ה ְ
ַהּמ ְ
יז
ִׂש ָראֵלּ .ו ְל ֶה ֶפ ְך,
ַּׁשכִינָה ֶׁש ִּת ְס ַּתּלֵק ִמּי ְ
הַּמֹונֵ ַע ַעצְמֹו ִמ ְּפ ִרּיָה ּו ְר ִבּיָה ּגֹורֵם ל ְ
יח
ַּׁשכִינָהּ ,ו ִבזְכּותֹו
ְׁשמֹות טֹובֹות לָעֹולָםּ ,גֹורֵם ִׂש ְמחָה ּגְדֹולָה וְעִּלּוי ל ְ
ֲׁשר ֵמבִיא נ ָ
ַּכא ֶ
ִׂש ָראֵל".
ִׂש ָראֵלּ ,כְמֹו ֶׁשּכָתּוב "ׁשּובָה ה´ ִרבְבֹות " ְלפֵי י ְ
ׁשֹורָה ְׁשכִינָה עַל י ְ

ֶּפרֶק ח´
ֲׁשּיֹות ֵמ ַה ַּתַנ" ְך ּומֵּ4גָדֹות ֲחזַ"ל
ַמע ִ
ַּׁש ַמיִם
ִׁשעַת רָצֹון ּב ָ
ְׁשמִירַת ִהלְכֹות נִּדָה ִּב ְמסִירּות נֶפֶׁש ָּג ְרמָה ל ְ
ָׁשת מְצֹרָעְּ .ב ֶטרֶם נַ ֲעלֶה
ֲׂשה ִּד ְל ַהּלָן ְמ ַס ְּפרִים ֲחזַ"ל ְּב ִמ ְדרַׁש ַרּבָה ,סֹוף ָּפר ַ
אֶת ַה ַּמע ֶ
ְׁשלּות ַהמְאֹרָעֹות ִּבתְקּופַת
ִׁש ַּתל ְ
ְׁש ְחזֵר ְקצָת אֶת ה ְ
ֲׂשה ,נ ַ
עַל ַה ְּכתָב אֶת ְּפ ָרטֵי ַה ַּמע ֶ
ֲׁשר ּבָּה עֹוסֵק סִּפּורֵנּוְּ ,כפִי ֶׁשּמּובָא ַּב ַּתּנַ" ְך ּו ְב ִד ְברֵי ֲחזַ"ל.
ַה ְּמ ָלכִיםַ ,הּתְקּופָה א ֶ
ִׂש ָראֵל עַל יְדֵי
ִׁשי ְל ֶמ ֶל ְך עַל י ְ
ִׁשלֹ ֶׁשת ֲא ָלפִים ָׁשנָהֻ ,ה ְמ ַל ְך ָּדוִד ּבֶן י ַ
ַּכּיָדּו ַעִ ,ל ְפנֵי ּכ ְ
ְׁשמּואֵל ַהּנָבִיא עַל ּפִי צִּוּוי ה´ ִּבנְבּו8הְּ .בעֵת ַמלְכּותֹוֻ ,ה ְבטַח ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך ַעצְמֹו
ִּבנְבּו8ה ֶׁשּזַרְעֹו לֹא יִָּכחֵד וְלֹא יִָּפסֵק ִמּמֶּנּו ּבֵן "חַר ּבֵן לְעֹולָם )וְֶל ָעתִיד לָבֹוא,
ִּבזְמַן ַהְּג ֻאּלָה ִּב ְמ ֵהרָה ְּביָמֵינּוֲ ,עתִידָה ַמלְכּות ּבֵית ָּדוִד לָׁשּוב ּו ְל ַכהֵן ְּפאֵר עַל יְדֵי
ִׂש ָראֵל חַי וְ ַקּיָם".
זֶרַע ָּדוִד ֶׁשּלֹא נִ ְכחָד לְעֹולָם .וְעַל זֶה נֶ ֱאמַרָּ " :דוִד ֶמ ֶל ְך י ְ
וְָכ ְך ּכֹותֵב ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך ִּב ְת ִהּלִים ֶּפרֶק פ"ט מַה ֶּׁש ִה ְבטִיחֹו ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא
ַּׁשמֶׁש
ְׁשי אִם ְל ָדוִד ֲא ַכּזֵב ,זַרְעֹו לְעֹולָם יִ ְהיֶה וְִכּסְאֹו כ ֶ
ִׁש ַּב ְעּתִי ְּב ָקד ִ
ַּבּנְבּו8ה"" :חַת נ ְ
נְֶגּדִיְּ ,כיָ ֵר ַח יִּכֹון עֹולָם וְעֵד ַּב ַּׁשחַק נֶ ֱאמָן ֶסלָה".
ֲׁשר ָּבנָה
וְ8כֵן ,לְ"חַר ְּפטִירַת ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְךָ ,מ ַל ְך ְׁשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ּבְנֹו " ֲחרָיו ,וְהּוא א ֶ
ֶׂשר ָׁשנִיםֲ " .חרֵי
אֶת ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש ָהרִאׁשֹון ֶׁש ָעמַד עַל ּתִּלֹו " ְרּבַע מֵאֹות וְע ֶ
ִׂש ָראֵל ִמּכָאן וְאֵי ֵל ְך
ִירּוׁש ַליִם )" ְך ְׁש8ר י ְ
ְׁשלֹמֹהָ ,מ ַל ְך ּבְנֹו ְר ַח ְבעָם עַל יְהּודָה ו ָ
ִׁשנַיִם
ִׂש ָראֵל ,הֱיֹות ֶׁש ַהּמְלּוכָה ִה ְת ַּפ ְּצלָה ל ְ
הָיּו נְתּונִים ַּתחַת ַמלְכּותֹו ֶׁשל ֶמ ֶל ְך י ְ
ִׂש ָראֵלּ ,ו ְכפִי ֶׁשּמּובָא ּכָל ָה ִענְיָן ְּב ֵספֶר ְמ ָלכִים ב´ .וְֶל ָעתִיד
ַמלְכּות יְהּודָה ּו ַמלְכּות י ְ
ִׂש ָראֵל לָׁשּוב ּו ְל ִהתְ"חֵד ַּתחַת ַמלְכּות ּבֵית ָּדוִדֲ " .חרֵי ְר ַח ְבעָם
לָבֹואֲ ,עתִידִין ּכָל י ְ
ֶׂשרִים ְמ ָלכִים ּבֵן "חַר ּבֵן ִמ ָּדוִד
ָמ ַל ְך ּבְנֹו ֲא ִבּיָה ,וְ" ֲחרָיו ּבְנֹו 8סָא ,וְכֵן ָהלְ8ה ְּכע ְ
ֶׂשר
ֶׂשר ָׁשנִיםּ .בְתֹם " ְרּבַע מֵאֹות וְע ֶ
ֶׁש ְך ּתְקּופָה ֶׁשל " ְרּבַע מֵאֹות וְע ֶ
ַה ֶּמ ֶל ְךְּ ,במ ֶ
ִׂש ָראֵל ֵמעַל " ְד ָמתָם וְנִ ְפ ְסקָה
ַּׁשנִים ַהּלָלּו ,נֶ ְחרַב ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש ָהרִאׁשֹון וְגָלּו י ְ
הָ
ִׂש ָראֵל.
ַהּמְלּוכָה ֵמעַם י ְ
ֶׂשר
ַה ִּמ ְדרָׁש ֶׁשּבֹו 8נּו עֹו ְסקִים ִמ ְת ַמּקֵד ְּבסִּיּום אֹותָּה ּתְקּופָה ֶׁשל " ְרּבַע מֵאֹות וְע ֶ
ָׁשנִיםֶ .מ ֶל ְך יְהּודָה ִמּזֶרַע ָּדוִד ֶׁש ָּמ ַל ְך 8ז ָהיָה יְהֹויָקִיםַ .ה ָּדבָר ָהיָה ְּכבָר ִּבזְמַן
ְרּוׁש ַליִם .יְהֹויָקִים ַה ֶּמ ֶל ְך ָהיָה
ֶׁשּנְבּו ַכ ְדנֶאּצַר ֶמ ֶל ְך ָּבבֶל ָׁשלַט עַל ּכָל הָעֹולָםּ ,כֹו ֵלל י ָ
נָתּון ַּתחַת מָרּותֹוּ .בְאֹותָּה ָהעֵתָ ,מרַד יְהֹויָקִים ִּבנְבּו ַכ ְדנֶאּצַר וְלֹא ֶה ֱעלָה לֹו אֶת
ִירּוׁש ַליִם וְָלקַח אֶת יְהֹויָקִים
ַה ִּמּסִים ֶׁש ָהיָה ַחּיָב לֹוּ .בְרֹב ַּכעֲסֹוָ ,עלָה נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר ל ָ
ַּׁשבִי ְל ָבבֶל )" ְך הּוא מֵת ַּב ֶּד ֶר ְךַּ .תחַת יְהֹויָקִיםִ ,ה ְמלִי ְך נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר אֶת יְהֹויָכִין
ּב ְ
ֶׂשרֵה ָׁשנִים ִל ְפנֵי ּתֹם ַהּתְקּופָה ַהּנַ"ל ֶׁשל
ְרּוׁש ַליִםַ .ה ָּדבָר ָהיָה "חַת-ע ְ
ּבְנֹו עַל י ָ
ֶׂשרֵה ָׁשנִים קֹדֶם ֻח ְרּבַן ַה ַּביִת ָהרִאׁשֹון.
ַּׁשנִיםְּ ,ד ַהיְנּו "חַת-ע ְ
ֶׂשר ה ָ
" ְרּבַע מֵאֹות וְע ֶ
ּכָאן ַהּמָקֹום ְל ַצּיֵןֶׁ ,ש ַּמ ְלכֵי ּבֵית ָּדוִד ּבְאֹותָּה ּתְקּופָה הָיּו ְל ַמ ְרּבֵה ַה ַּצעַר ְּב ֻרּבָם
ְׁשעִים ּגְדֹולִים ,וְזֶה ּגַם מַה ֶּׁשָּגרַם ְּב ֶעצֶם ַלּגָלּות וְַל ֻח ְרּבָן" .ף יְהֹויָכִין ְמיָֻּדעֵנּו ָהיָה
רָ
ָׂשה
ֲׁשר ע ָ
ָׁשע ּגָדֹולּ ,וכְמֹו ֶׁש ַהּפָסּוק ֵמעִיד ָעלָיו" :וַּיַעַׂש ָהרַע ְּבעֵינֵי ה´ ְּככָל א ֶ
רָ
ִׁשעּותֹו לֹא ָהיָה ְמ ַקּיֵם יְהֹויָכִין אֶת
8בִיו" ְמ ָלכִים ב´ ,כ"ד .לְמֹותָר ְל ַצּיֵןֶׁ ,שּבְרֹב ר ְ
ִּד ְברֵי הַּתֹורָהּ ,ו ְבוַּדַאי ֶׁשּלֹא ּדִינֵי נִּדָה.

ָׁשיםִ ,ה ְת ָחרֵט נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר עַל ֶׁש ִה ְמלִי ְך אֶת
לֹׁשה ֳחד ִ
וְנַחְזֹר ָל ִענְיָן .לְ"חַר ְׁש ָ
ָׁשׁש ֶׁש"ף הּוא ּכְ8בִיו יִמְרֹד ּבֹוָ .לכֵן ָעלָה ׁשּוב
ָׁשע ,וְח ַ
ָׁשע ּבֶן ר ָ
יְהֹויָכִיןֶׁ ,ש ָהיָה ר ָ
ָׁשיוְ " ,ך
ִׁש ַּפחְּתֹו )אִּמֹו וְנ ָ
ַּׁשבִי ְל ָבבֶל ,יַחַד עִם ְּבנֵי מ ְ
ִירּוׁש ַליִם וְָלקַח אֶת יְהֹויָכִין ּב ְ
ל ָ
ְרּוׁש ַליִם .אֶת
ָּבנִים לֹא הָיּו לֹו ,וְכֵן אֶת ָׂשרֵי יְהּודָה יַחַד עִם ַה ְרּבֵה ֵמחֲׁשּובֵי י ָ
ָׁשים ּבְיֹותֵר.
יְהֹויָכִין ָׂשם ַה ֶּמ ֶל ְך ְּבצִינֹוק צַר מְאֹד ּו ִב ְתנַאי ַמ ֲאסָר ק ִ
ַּתחַת יְהֹויָכִין ִה ְמלִי ְך נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר אֶת ִצ ְד ִקּיָהּו ּדֹודֹוֲ ,אחִי יְהֹויָקִים 8בִיוְּ ,ב ִת ְקוָה
ֶׁשהּוא יִ ְהיֶה טֹוב מֵ8חִיו ּובֶן 8חִיו ֶׁש ָּקדְמּו לֹוְ " .ך ִּת ְקוַת נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר נִ ְכזְבָהּ .גַם
ֵׁשע ָׁשנִים מֵ8ז ֶׁש ֻה ְמ ַל ְך ִצ ְד ִקּיָהּוָ ,עלָה נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר
ִצ ְד ִקּיָהּו ָמרַד ּבֹוַּ .כעֲבֹר ּת ַ
ְׂשם ָעלֶי ָה מָצֹור .לְ"חַר ָׁשלֹׁש ָׁשנִים ,נִ ְב ְקעָה ָהעִיר ּו ְצבָא נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר
ִירּוׁש ַליִם ו ָ
ל ָ
ָּפרַץ ְּפנִימָה .אֶת ִצ ְד ִקּיָהּו ַה ֶּמ ֶל ְך ֶה ֱענִיׁש ָקׁשֹות ,אֶת ְׁשנֵי ָּבנָיו ָׁשחֲטּו ְלנֶגֶד עֵינָיו,
ַּׁשבִי ְל ָבבֶל.
ְׁשהּוא ּכָבּול ַּב ֲאזִּקִים ֶהעֱלּוהּו ּב ְ
"חַר ָּכ ְך ָעקְרּו אֶת ְׁשּתֵי עֵינָיוּ ,וכ ֶ
ּוׂשרָפֹו
ִּב ְפ ֻקּדַת נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר ָעלָה נְבּוזַ ְר ֲאדַן ַׂשר ַה ָּצבָא עַל ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁשֶ ,ה ְחרִיבֹו ְ
ְרּוׁש ַליִם ,וְאֶת ּכָל ָהעָם ִהְגלָה ְל ָבבֶלּ .כָאן ּתַּמּו אֹותָן " ְרּבַע מֵאֹות
יַחַד עִם ּכָל ָּבּתֵי י ָ
ֶׂשר ָׁשנִים ֶׁש ָּבהֶן ָעמְדּו ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש ָהרִאׁשֹון ּו ַמלְכּות ּבֵית ָּדוִד עַל ִּתּלָם.
וְע ֶ
ּבְאֹותָּה ָׁשעָהִ ,ה ְת ַּכּנְסּו ַה ַּסנְ ֶה ְדרִין )הֵם ַח ְברֵי ּבֵית ַהּדִין ַהּגָדֹול ֶׁש ֻהגְלּו ְל ָבבֶל יַחַד
ֲׁשׁש ֶׁשּמָא ַעּתָה עָלּול ְל ִה ָּכחֵד זַרְעֹו ֶׁשל ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך,
עִם ּכָל ָהעָם ְלדִּיּון חָׁשּוב ַּבח ָ
ֶׁשּכֵן הָ"חֲרֹונִים ִמּזֶרַע ּבֵית ָּדוִד הֵם ִצ ְד ִקּיָהּו ּובֶן ִ 8חיו יְהֹויָכִיןֶׁ ,ש ְּׁשנֵיהֶם נֹותְרּו
ּוׁשנֵיהֶם נְתּונִים ְּב ַמ ֲאסָר ּכָל ֶאחָד ְּב ִכלְאֹו .לֹא יַעֲבֹר זְמַן רַב עַד
ּבְלֹא ָּבנִיםְ ,
ֶׁש ְּׁשנֵיהֶם יָמּותּו ,וְזֶרַע ָּדוִד יִָּכחֵד ֵמהָעֹולָםֵ .הבִינּו ַה ַּסנְ ֶה ְדרִין ֶׁש ֲעלֵיהֶם ֻמּטָל
ַה ַּת ְפקִיד ַל ֲערֹב ְלקִּיּום נְבּו"ת ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך .עַל ּכֵן ִטּכְסּו ֵעצָה .הֵם ִׁש ְכנְעּו אֶת
ִׁש ַּתּדֵל ֵאצֶל ַה ֶּמ ֶל ְך ֶׁש ְּלפָחֹות
הָאֹו ֶמנֶת ֶׁש ְּבבֵית ַה ַּמ ְלּכָה ,וְזֹו ִׁש ְכנְעָה אֶת ַה ַּמ ְלּכָה ְלה ְ
ָׂשתָה ְּב ָח ְכמָה וְיְָדעָה
ֵׁשת נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר ע ְ
ִׁשּתֹוַ .ה ַּמ ְלּכָה א ֶ
לֹא יִ ְמנַע אֶת יְהֹויָכִין ֵמא ְ
ְל ַדּבֵר ֵאלָיו אֶת ַה ְּד ָברִים ַה ַּמ ְתאִימִים ָּבעִּתּוי ַה ַּמ ְתאִים .נְבּו ַכ ְדנֶאּצַר ִקּבֵל אֶת ְּד ָברֶי ָה
ְׁשלּו ָה ֶּד ֶר ְך ָה ֲא ֻרּבָה ְלתֹו ְך
ֵׁשת יְהֹויָכִין ֵאלָיו .לְ"חַר ֶׁש ִּׁשל ְ
וְ ִצּוָה ְל ַה ְכנִיס אֶת א ֶ
ְׁשֹוׁשּנָה ֲא ֻדּמָה ָראִיתִי".
ַהּצִינֹוקָ ,רצָה יְהֹויָכִין ְל ִה ְת ָקרֵב ֵאלֶי ָהְ 8 .מרָה לֹוּ" :כ ַ
ְּב ַכּוָנָתָּה ָהיָה ְל ַרּמֵז לֹו עַל ּדַם נִּדּותָּה ְּבלָׁשֹון נְ ִקּיָהִ .מּיָד נִ ְצנְצּו ּבִיהֹויָכִין ִהרְהּורֵי
ִּׁשם וְהִיא ִקּיְמָה אֶת ּכָל
ּתְׁשּובָה וְהּוא ִה ְתַּגּבֵר ּו ָפרַׁש ִמ ֶּמּנָהּ .בֵינְ ַתיִם ,הֹוצִיאּו ָה מ ָ
ַה ֲהלָכֹות ַּכּדִיןִ ,ט ֲהרָה ַע ְצמָּהָ ,ס ְפרָה ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִים וְ ָט ְבלָה.
ֲׁשר נִ ְקרָא
וְ"חַר ָּכ ְך ִה ְכנִיסּו ָה ׁשּוב ֵאלָיוּ ,ובְאֹותָּה ַּפעַם נִ ְת ַע ְּברָה ִמּמֶּנּו וְיְָלדָה ּבֵן א ֶ
ְׁשלֶת ּבֵית ָּדוִד לְדֹורֹות.
ְׁשי ְך אֶת ַׁשל ֶ
ְׁש" ְלּתִיאֵל ,וְהּוא ִהמ ִ
ִׁשּתֹו וְהִיא ִקּיְמָה אֶת ּכָל
ּו ְמ ַס ְּפרִים לָנּו ֲחזַ"לֶׁ ,שּבְאֹותָּה ָהעֵת ֶׁש ָּפרַׁש יְהֹויָכִין ֵמא ְ
ַּׁש ַמיִם ,וְזָכָה יְהֹויָכִין ֶׁשּנְִגלָה ֵאלָיו ַהּקָדֹוׁש
ֲׂשה ַרעַׁש ּגָדֹול מְאֹד ּב ָ
ַה ֲהלָכֹות ַּכּדִין ,נַע ָ
ְׁש ֱהיִיתֶם
ִירּוׁש ַליִםּ ,כ ֶ
ּבָרּו ְך הּוא ִּבכְבֹודֹו ּו ְב ַעצְמֹו ִּבנְבּו8ה וְ8מַר לֹו ְּב ַה ֲע ָרכָהּ :ב ָ
ִּבמְקֹו ְמכֶם ְּבנַחַת ּו ְבלִי ׁשּום ַצעַר ,לֹא ְׁש ַמ ְרּתֶם ּדִינֵי נִּדָה )ּכִי ּכָ8מּור ,יְהֹויָכִין ָהיָה
ָׁשע ,וְ ַעּתָה ַּבּגָלּות ּו ַב ַּמ ֲאסָרּ ,בְחֹסֶר ָּבנִיםּ ,ומִּתֹו ְך ַצעַר וָדֹחַקִ ,התְ" ַּמ ְצּתֶם "ּתָה
רָ
ִלפְרֹׁש ִמ ֶּמּנָה וְהִיא ָה ְלכָה ְל ַקּיֵם אֶת ּכָל ַה ֲהלָכֹות ַּכּדִיןָּ .כ ְך 8מַר לֹו ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך
ֲׂשיהֶם ַהּגְדֹולִים.
הּוא ְּבנִימָה ֶׁשל ַה ֲע ָרכָה ְל ַמע ֵ

וְאֹומֵר ַה ִּמ ְדרָׁש ֶׁש ִּבזְכּות זֶהֵּ ,תכֶף ּו ִמּיָד נִ ְמחֲלּו לִיהֹויָכִין ּכָל עֲוֹונֹותָיו ,וְלֹא עֹוד
ִׁש" ְלּתִיאֵל ַהּנַ"לּ ,כִי ְּב ֶד ֶר ְך ַה ֶּטבַע לֹא
ִׁשּתֹו ּב ְ
ֶאּלָא ֶׁשּזָכּו ְלנֵס עָצּוםֶׁ ,שּנִ ְת ַע ְּברָה א ְ
ִׁשּתֹו זְכּות
ָׁשים ֶׁשהָיּו ָׁשםְ " ,ך ֵאצֶל יְהֹויָכִין וְא ְ
ְׁשרִי ֶׁש ִּת ְת ַעּבֵר ַּב ְּתנָאִים ַהּק ִ
ָהיָה ֶאפ ָ
ִׁשּתֹו ֶׁשּלֹא ְּב ֶד ֶר ְך
ֲׂשיהֶם ָהיְתָה ּגְדֹולָה ּכָל ָּכ ְך ,עַד ֶׁשּזָכּו ְלנֵס ָּכזֶה ֶׁש ִּת ְת ַעּבֵר א ְ
ַמע ֵ
ַה ֶּטבַע.
ִּׁש ַמיִם,
ֻׁש ְּפעָה טֹובָה ּגְדֹולָה ּכָל ָּכ ְך מ ָ
ִׁשּתֹו ה ְ
ּו ְמ ַסּיֵם ַה ִּמ ְדרָׁש :לֹא רַק עַל יְהֹויָכִין וְא ְ
ִׂש ָראֵל ּכֻּלֹוּ ,כִי ּבְאֹותָּה ָהעֵת ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ִה ְת ַמּלֵא ִחּבָה ּגְדֹולָה
ֶאּלָא עַל ְּכלָל י ְ
ִׂש ָראֵל
ָׁשל ְלעַם י ְ
ִׂש ָראֵל וְ ָקרָא ֲעלֵיהֶם אֶת ַהּפָסּוקֻּ " :כ ֵּל ְך יָפָה ַר ְעיָתִי )מ ָ
עַל ְּכלָל י ְ
ַּׁשירִים ד´ .וְלֹא עֹוד ֶאּלָא ֶׁשּיָצְ8ה ּבַת קֹול וְְ 8מרָהׁ" :שּובּו
ּומּום אֵין ָּב ְך" ִׁשיר ה ִ
ַּׁש ַמיִםּ ,ומִי
ְׁשו יֵׁש ְׁשעַת רָצֹון ּגְדֹולָה ּב ָ
ָּבנִים ׁשֹו ָבבִים ֶא ְרּפָא מְׁשּובֹותֵיכֶם"ּ ,כִי ַעכ ָ
ְׁשו יַחְזֹר ִּבתְׁשּובָהּ ,תְׁשּובָתֹו ִּת ְת ַקּבֵל ְּבקַּלּות .עַד ּכָאן ִּד ְברֵי ַה ִּמ ְדרָׁש,
ֶׁש ַעכ ָ
ִׁש ָּפחָה ָּגרַם ְל ַרעַׁש ָּכזֶה
ַה ְמ ַל ְּמדֵנּו ּכֵיצַד ַמ ֲאמָץ ֶאחָד ֶׁשל ְּבנֵי זּוג ְּב ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִׂש ָראֵל ּכֻּלֹו!
ַׁשּפִי ַע טֹובָה ַרּבָה ֲעלֵיהֶם וְעַל ְּכלָל י ְ
ְלה ְ
ֵׁשיב לֵב 8בֹות עַל ָּבנִים" ,וְרּו ַח ַהּתְׁשּובָה
ּו ִב ְפרָט ִּבתְקּופָה זֹוֶׁ ,שּנֶ ֱאמַר ָעלֶי ָה" :וְה ִ
ִׂש ָראֵל ְל ִהתְ"ּזֵר ּבְכֹחֹות וְלֵי ֵל ְך
ִּׁשה ִמּי ְ
נֹוׁשבֶת ּבָעֹולָם ַהיְהּודִי ,חֹובָה עַל ּכָל אִיׁש וְא ָ
ֶ
ֲׁשיבּות ַה ָּט ֳהרָה,
ַּׂשיג ח ִ
ַׁשּפִי ַע ַעל "חֵינּו הַּטֹועִיםֶׁ ,ש ְּל ַצ ֲערֵנּוֲ ,ע ַדיִן לֹא זָכּו ְלה ִ
ְלה ְ
ֵרּוׁשין ּבָעֹולָם ַהיְהּודִי ׁשֹואֵף ִל ְמ ַמּדִים
וְָלכֵן אֵין זֶה ֶּפלֶא ֶׁש ָר ְבתָה ַה ֻח ְצּפָהּ ,ו ִמ ְסּפַר ַהּג ִ
ֶׁשּלֹא הָיּו ּכְמֹותָם מֵ8ז ָהיִינּו ְלעַם .וְ ַהּנִּסָיֹון הֹוכִי ַחֶׁ ,ש ַהּטִּפּול ִּב ְבעָיֹות ְׁשלֹום ַּביִת
עַל יְדֵי ַה ְח ָּדרַת ֶע ְרכֵי ַה ָּט ֳהרָה ִה ְצלִי ַח ִּכ ְמעַט ְּב 100-אֲחּוזִים.
ִׂש ָראֵל
ַח ְכמֵי רֹומִי מּול ֶע ְרכֵי ָט ֳהרַת י ְ
ֲׂשה ֶׁש ָהיָה ְּכמֵ8ה ָׁשנָה " ֲחרֵי
ַּב ַּתלְמּוד ַה ַּב ְבלִי ְּב ַמ ֶּסכֶת ְמעִילָה ּדַף י"ז מּובָא ַמע ֶ
ֻח ְרּבַן ַּביִת ֵׁשנִיִּ ,ב ְסבִיבֹות ְׁשנַת ַ 180ל ְּספִירָה הַּנֹו ְצרִיתִּ .בתְקּופָה זֹו ָׁש ְלטָה ַמלְכּות
מֹוׁשבֹו ָהיָה ַמּטִיל אֶת ִחּתָתֹו
יֹוׁשב ַהּקֵיסָרִ .מּמְקֹום ָ
ְׁשעָהּ ,ובְרֹומִי ָהיָה ֵ
אֱדֹום ָהר ָ
ְרּוׁש ַליִם .ג´ ְּגזֵרֹות קָׁשֹות וְנֹורָאֹות ָּגזְרָה ַמלְכּות
ְיֹוׁשבֵי י ָ
ִׂש ָראֵל ו ְ
ּוְגזֵרֹותָיו עַל ְּבנֵי י ְ
רֹומִי:
ַּׁשּבָתֶׁ 2 .שּלֹא יָמּולּו אֶת ְּבנֵיהֶםֶׁ 3 .שּלֹא ֵּת ֵל ְכנָה
ִׂש ָראֵל אֶת ה ַ
ִׁשמְרּו י ְ
ֶׁ 1שּלֹא י ְ
ִׂש ָראֵל ְל ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה .וְכָל מִי ֶׁשּיָפֵר ְּגזֵרֹות אֵּלּו ָּגזְרָה ַה ַּמלְכּות "חַת ּדִינֹו
ּבְנֹות י ְ
ְל ָהמִית.
ְׁשם עַל ְׁשמִירַת ּכָל ַה ִּמצְוֹות ַקּלָה
יְהּודֵי ֶארֶץ הַּקֹדֶׁש ָרעֲדּו ִמ ַּפחַדּ ,ו ַב ֵּסתֶר ָמסְרּו נַפ ָ
ְּכ ַבחֲמּורָה.
ּוׁשמֹו ַרּבִי ְראּובֵן ּבֶן ָה ִא ְצ ְט ֻר ָּבלִי ,וְכֹה 8מַר :עַד
יֹום ֶאחָד קָם ָחכָם יְהּודִי ֶאחָד ְ
ֲׂשה:
ָׂשה ַמע ֶ
ֵׂשו? ִהּגִי ַע ַהּזְמַן ִלפְעֹל ְלבִּטּול ַהְּגזֵרֹות .קָם וְע ָ
ָמתַי יִ ְרּדְפּו אֹותָנּו ְּבנֵי ע ָ
ָה ַל ְך וְ ִה ְס ַּתּפֵר ִּתסְּפֹרֶת ּבְלֹורִית ּכְמֹו ֶׁש ַּמ ְתאִימָה ְל ַק ְרּדִינָלָ ,לבַׁש ִּבְג ֵדי ּכְמּורָה
ַּׂשרִים וְגֹוזְרֵי ַהְּגזֵרֹות וַיְהִי ְּכ ֶאחָד ֵמהֶם .לְ"חַר
ָׁשב ּבֵין ה ָ
וְ ִה ְפלִיג לְרֹומִי .נִ ְכנַס וְי ַ
ִׁשהּותֹוָׁ ,ש"ל אֹותָםּ8 :נָא ִמּכֶםֻ ,אּמָה ֶׁשּיֵׁש לָּה אֹויֵב ַהאִם ְּכדַאי
ַּכּמָה יָמִים ל ְ
ָׁשיר? עָנּו ֻּכּלָם :וַּדַאי ָעדִיף ֶׁשּיְהֵא ָענִי8 .מַר ָלהֶם :אִם ּכֵן,
ֶׁשהָאֹויֵב יְהֵא ָענִי אֹו ע ִ
ּוׁשבִיעִית ִמּיְמֵי ַחּיֵיהֶם אֵינָם ֲע ֵמלִים ְל ַפ ְרנָ ָסתָםּ ,כֵיוָן
ַהּיְהּודִים הֵם ַּב ְט ָלנִיםְ ,
ַּׁשרּו .וְ8ז,
ְׁש ָּבת ,הֵם יִ ְתע ְ
ְׁשּנְִגזַר ֲעלֵיהֶם ַלעֲבֹד ּב ַ
ַּׁשּבָת .וְ ַעּתָהּ ,כ ֶ
ֶׁשּׁשֹו ְמרִים עַל ה ַ

ְׁשיכּו
ֶׁשק רַב וְלֹא נּוכַל ְלנַ ְּצחָם .אּולַי ָעדִיף ֶׁשּיַמ ִ
אִם נֵצֵא ְל ִה ָּלחֵם ָּבהֶם ,יְהֵא ָלהֶם נ ֶ
ִׁשמֹר ַׁשּבָת ,וְ8ז ָה ֲענִּיּות ְּתהֵא נַ ֲח ָלתָם .הֹוַּ ,כּמָה ֶׁשהּוא צֹודֵק! ָקרְאּו ֻּכּלָם .אִם
לְ
ַּׁשּבָת.
ִׁשמֹר אֶת ה ַ
ּכֵן ,יֵׁש ְל ַבּטֵל ִמּיָד אֶת ַהְּגזֵרָה ּו ְל ַחּיְבָם ל ְ
לְ"חַר ַּכּמָה יָמִים ָׁש"ל אֹותָםֻ :אּמָה ֶׁשּיֵׁש לָּה אֹויֵבַ ,האִם ָעדִיף ֶׁשּיְהֵא ָחזָק אֹו
ַחּלָׁש? עָנּו ֻּכּלָם ּפֶה ֶאחָד :וַּדַאי ָעדִיף ֶׁשּיְהֵא ַחּלָׁש8 .מַר ָלהֶם :אִם ּכֵןְּ ,כדַאי
ִיׁשה אֶת
ִׂש ָראֵל יָמּולּו אֶת ְּבנֵיהֶםִ ,מּכֵיוָן ֶׁש ֲה ָסרַת ָה ָע ְרלָה ִּב ְברִית ַהּמִילָה ַמ ְחל ָ
ֶׁשּי ְ
ִׂש ָראֵל .97
הַּגּוף ) ֵאצֶל אֻּמֹות הָעֹולָם ָה ֲע ֵרלִים ַהּפְרֹופִיל ַהּגָבֹו ַּה ּבְיֹותֵר ּ ,100ו ְבי ְ
ִּׁשאֲרּו ֲע ֵרלִים ,יִהְיּו ֲחזָקִיםּ ,ובְבֹוא ַהּזְמַן "ף יִ ְתַּגּבְרּו ָעלֵינּו8 ...מְרּו:
וְ ַעּתָה ,אִם י ָ
ַּׁשאִין
ִׂש ָראֵל ר ָ
ֶּב ֱאמֶת הּוא צֹודֵק ,וְ ָצרִי ְך ִמּיָד ְל ַבּטֵל אֶת ַהְּגזֵרָהּ .ו ִמּיָד הֹודִיעּו ֶׁשּי ְ
לָמּול אֶת ְּבנֵיהֶם.
לְ"חַר זְמַן ָׁש"ל אֹותָםֻ :אּמָה ֶׁשּיֵׁש לָּה אֹויֵבַ ,האִם ָעדִיף ֶׁשּיִ ְת ַרּבֶה אֹו יִ ְת ַמעֵט? עָנּו
ִׂש ָראֵל
ִמּיָד :וַּדַאי ָעדִיף ֶׁשּיִ ְת ַמעֵט8 .מַר ָלהֶם8 :מֵן ּכֵן יְהִי רָצֹוןְּ .גזַ ְרּתֶם עַל נְׁשֹות י ְ
ֶׁשּלֹא יִ ַּטהֲרּו ְל ַב ֲעלֵיהֶן ְּב ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה .עַד ַעּתָה ,הַּתֹורָה ָּגזְרָה ָלהֶם ְּפרִיׁשּות ָהאִיׁש
ִׁשמְרּו ֻחּקֵי
ְׁשו ,אִם לֹא י ְ
ִּׁשה ,וְ ַעכ ָ
ִׁשּתֹו ְלפָחֹות ְׁשבּו ַעיִם ְּבכָל ְר ִאּיַת ּדָם ֵאצֶל ָהא ָ
ֵמא ְ
ַה ָּט ֳהרָהֲ ,הרֵי יִחְיּו עִם נְׁשֹותֵיהֶם ּבְלֹא ַהְג ָּבלָה ,וְיֵׁש סִּכּוי יֹותֵר ּגָדֹול ֶׁשּיִ ְתרַּבּו
וְ ִתְגּדַל ָה ֻאכְלּו ִסּיָהּ .ומִי יֹו ֵד ַע ,אִם ְּבאֵיזֶה יֹום יֵצְאּו ָעלֵינּו ְל ִמ ְל ָחמָה ,יִ ְתרַּבּו ָעלֵינּו
ְׁשעָהִ .מּיָד
ַּיֹוׁשבִים רִאׁשֹונָה ְּב ַמלְכּות רֹומִי ָהר ָ
וִינַּצְחּונּוְ ...ר ָעדָה ֲא ָחזָתָםּ ,כָל ה ְ
ִׁש ָּפחָה
ִׁשמֹר ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ְׁשי ְך ל ְ
ִׂש ָראֵל ְל ַהמ ִ
הֹורּו ְל ַבּטֵל ְּגזֵרָה זֹו ּולְהֹורֹות ִל ְבנֵי י ְ
ָׁשם ר´ רְאּובֵן ִל ְרוָחָה וְ ֵהחֵל לְ" ְרּגֵן אֶת ַמּסָעֹו ֲחזָרָה ְל ֶארֶץ
ּו ְטבִילָה ְּב ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה .נ ַ
הַּקֹדֶׁשּ ,ובְׂשֹורָה טֹובָה ְּבפִיו עַל ּבִּטּול ְׁשלֹׁש ַהְּגזֵרֹות.
ַּׁשתּו ָׂשרֵי רֹומִי וְ ִהּגִיעּו ַל ַּמ ְס ָקנָה ֶׁשאֹותֹו ִּפ ֵּק ַח לֹא ָהיָה
"חַר ַה ְּד ָברִים ָה ֵאּלֶהִ ,ה ְתע ְ
ֶאּלָא ָחכָם יְהּודִיּ ,ו ְב ִתחְּכּום רַב ִה ְצלִי ַח ְל ַבּטֵל אֶת ּכָל ַהְּגזֵרֹותַּ .ג ֲאוָתָם נִ ְפְּגעָה
ִׂש ָראֵל יַ ְחּגְגּו נִּצָחֹון וְ8נּו נֵבֹוׁש? לֹא וָלֹא .וְָגזְרּו ֵמ ָחדָׁש אֶת
מְאֹדֲ .היִ ָּתכֵן? ְּבנֵי י ְ
ּכָל ַהְּגזֵרֹות" ,ף ֶׁש ִּמ ְּבחִינָה ִׂש ְכלִית לֹא ְּכדַאי ָהיָה ָלהֶם ַה ָּדבָר.
ְׁשיכָה ַהְּג ָמרָא ְל ַסּפֵר :קָם ר´ ִׁשמְעֹון ּבַר יֹוחַאי ,הֲלֹא הּוא ַה ַּתּנָא ַהּקָדֹוׁש
ּו ַממ ִ
ֶׁש ָהיָה ְמ ֻלּמָד ְּבנִּסִים )ּו ְמ ַח ֵּבר ֵספֶר הַּזֹהַרֶׁ ,שּצִּיּונֹו ְּבמִירֹון ,וְ8מַרֲ :אנִי " ְפלִיג
ּוׁשמֹו ּבֶן ַּת ְלמִּיֹון.
ֲׁשר ָּד ְרכָה ַרגְלֹו עַל " ְדמַת רֹומִיִ ,קּבֵל אֶת ָּפנָיו ֵׁשד ְ
לְרֹומִיַּ .כא ֶ
ְׁשה ָׂשרָה אֶת ָהגָר ִׁש ְפחַת
ֲׁשר ֵּגר ָ
ָּבכָה ר´ ִׁשמְעֹון וְ8מַר :רִּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם! ַּכא ֶ
" ְב ָרהָםּ ,כָתּוב מְפֹרָׁש ּבַּתֹורָה ֶׁשּנִגְלּו ְל ָהגָר ַמלְ8כִים ,וְלֹא זֹו ִּב ְלבַד ֶאּלָא "ף
ָעזְרּו לָּהֶׁ ,ש ֲהרֵי 8מַר לָּה ַה ַּמלְְ 8ך :קּומִי ְׂשאִי אֶת ַהּנַעַר וְכּו´ ,וְ"ף הֹורָה לָּה אֵיפֹה
יֵׁש ַמיִם ְל ַהחְיֹות אֶת ְּבנָּה .וְ ַהּבֵן ַהּזֶה ָּגדַל וְ ָהיָה ְל ֶפרֶא 8דָם וְעַד הַּיֹום ַהּזֶה ֵמצֵר
ִׂש ָראֵל
ִׂש ָראֵל .וַ ֲאנִי ּבָא לְרֹומִי ְל ַבּטֵל ַהְּגזֵרֹותּ ,ו ַמ ָּטרָה "חַת לִי ֶׁשּיּוכְלּו י ְ
ְלי ְ
ְׁשי ְך ְל ַקּיֵם אֶת הַּתֹורָה וְ ַה ִּמצְוֹות ּבְלֹא מֹורָא וַָפחַד וְ"ּתָה ׁשֹו ֵל ַח לִי ֵׁשדִים?
ְל ַהמ ִ
ֲאבָל ר´ ִׁשמְעֹון ִה ְתנַהֵג ְלפִי ַה ְּכלָל ַהּיָדּו ַע "ּכָל מַה ְּד ָעבִיד ַר ְח ָמנָא ְלטַב ָעבִיד" ,וְאִם
ָׂשהָ .קרָא לְאֹותֹו ֵׁשד
ִׁש ַּתּמֵׁש ּבֹו .וְָכ ְך ע ָ
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ָׁשלַח ֵׁשד8 ,ז ָצרִי ְך ְלה ְ
וְ8מַר לֹוּ :בֶן ַּת ְלמִּיֹוןְ ,מ ַצּוֶה ֲאנִי ָעלֶי ָך לֵי ֵל ְך ּו ְל ִה ָּכנֵס ּבְגּופָּה ֶׁשל ּבַת ַהּקֵיסָר!
ְׁשבְּתֹו ֶׁשל ר´ ִׁשמְעֹון ּבְרֹומִי ,נִ ְת ַּפ ְרסֵם ֶׁשּבִּתֹו ֶׁשל ַהּקֵיסָר נִ ְט ְרפָה
"חַר ַּכּמָה יָמִים ל ִ
ַּד ְעּתָּה ָעלֶי ָה וְנִ ְד ְּבקָה ּבָּה רּו ַח ָרעָה ,וְיָצָא ּכָרֹוזּ :כָל הַּיֹו ֵד ַע ְל ַסּלֵק רּוחֹות רָעֹות

וִי ַר ְּפ ֶאּנָה ,יָבֹוא עַל ְׂשכָרֹו! ִמּיָד ִהּגִי ַע ר´ ִׁשמְעֹון ּבַר יֹוחַאי ּובְׂשֹורָה ְּבפִיו :נִ ְראֶה לִי
ְׁשרּות ְל ַרּפְאֹות אֶת ּבַת ַהּקֵיסָרִ .ה ְכנִיסּוהּו ְל ַח ְדרָּהִ .מ ְלמֵל ַּכּמָה
ֶׁשּיֵׁש לִי ָה ֶאפ ָ
ּפְסּוקִים וְָלחַׁש ּבְ8זְנָּהּ :בֶן ַּת ְלמִּיֹוןּ ,גֹוזְ ֵרנִי ָעלֶי ָך ָלצֵאת מִּגּופָּה ֶׁשל ּבַת ַהּקֵיסָרֲ .אנִי
ֲׁשר ּבַת
ְׁש ַל ְחּתִי ְך ,וְָכעֵת ָּג ַמ ְר ָּת ְׁשלִיחּו ְת ָךִ .ה ְת ַרּגְׁשּות ְ 8פפָה אֶת ּכָל הַּנֹו ְכחִים ַּכא ֶ
ְׂש ֵמחָה.
ַהּקֵיסָר ָחזְ ָרה ְל ַדּבֵר ְּכ ִפ ְקחִית ְלכָל ָּדבָר ,וְ ָהעִיר רֹומִי ָצ ֲהלָה ו ָ
ַהּקֵיסָר לֹא ָׁשכַח אֶת ַה ְב ָטחָתֹו .הּוא ָקרָא לְר´ ִׁשמְעֹוןִ ,ה ְכנִיסֹו ְלבֵית ְּגנָזָיו וְ8מַר
ֲׁשר ַּתחְּפֹץ .ר´ ִׁשמְעֹון ָׂשׂש ַעל ָה ַרעְיֹון ּכְמֹוצֵא
לֹוֲ :הרֵי ֶׁש ְּל ָך ְל ָפנֶי ָך .קַח ְּככָל א ֶ
ָׁשלָל רַב וְ8מַר ַלּקֵיסָר :אֵינֶּנִי ָחפֵץ ִּבמְאּומָהּ .תֵן לִי רַק ָּדבָר ֶאחָד ,אֹותָּה ִאֶּגרֶת
ַׁשמִידָּה .וְ"ּתָהַ ,הּקֵיסָרּ ,תֵן
ִׂש ָראֵלִּ .ברְצֹונִי ְלה ְ
ֲׁשר ּבָּה ָּכ ַת ְב ָּת ָׁשלֹׁש ְּגזֵרֹות עַל י ְ
אֶ
ֲׁשר יְ ַקּיֵם אֶת ִמצְוֹות הַּתֹורָה.
הֹורָ8ה ְלכָל ַהּנְצִיבִים ְלבַל יִּגְעּו ְל ָרעָה ּבִיהּודִי א ֶ
וְ8כֵןַ ,הּקֵיסָר ִּבּטֵל אֶת רֹ ַע ַהְּגזֵרָה וְ ָקרַע אֶת ָה ִאֶּגרֶת.
ּו ָבזֶה יּובַן מַה ֶּׁשאֹו ְמרִים ַּב ַהָּגדָה ֶׁשל ֶּפסַחֶׁ ,ש ְּבכָל ּדֹור וָדֹור עֹו ְמדִים ָעלֵינּו
ְלכַּלֹותֵנּו וְ ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ַמּצִילֵנּו ִמּיָדָם.
ֲׂשה נִ ְפלָא זֶה,
ֲׁשר ָהיָה ּדֹורֵׁש ָּב ַרּבִים ַמע ֶ
ָמרָן ַהּגָאֹון ָהרַב יְהּודָה ַצ ְדקָא זצ"לַּ ,כא ֶ
ַּׂשכֶל.
ַּׁשּבָת זֶה מּו ָבן ּב ֵ
ָהיָה ׁשֹואֵלִ :לכְאֹורָהַּ ,בְּגזֵרָה ָהרִאׁשֹונָה רָצּו ְל ַבּטֵל אֶת ה ַ
יִ ָּתכֵן ֶׁש ַּמ ְּט ָרתָם ָהיְתָה לְבֹולֵל אֶת ָהעָם ַהיְהּודִי ּבֵין הַּגֹויִים ,וְ" ֲחרֵי ְׁשנַיִם אֹו
לֹׁשה ּדֹורֹות ֶׁשל יְהּודִים ְמ ַח ְּללֵי ַׁשּבָת ,אֵין ׁשּום ִּת ְקוָה ֶׁשּיָקּום אֵיזֶה נִין ּו ִפתְאֹום
ְׁש ָ
יֵדַע מַה ּזֹו ַׁשּבָתֶׁ ,ש ֲה ֵרי אֵין לֹו ֵמאֵיפֹה ִללְמֹד .אֹותֹו ַה ָּדבָר ִּבְגזֵרַת ַהּמִילָהֲ " :חרֵי
לֹׁשה ּדֹורֹותֲ ,אפִּלּו ִמ ְּבחִינָה פִיזִית לֹא יְהֵא ֶה ְבּדֵל ּבֵין יְהּודִי לְגֹוי ,וְ8ז
ְׁשנַיִם אֹו ְׁש ָ
ֻּׂשג " ְּברִית מִילָה".
יָקּום ּדֹור ֶׁש ִּב ְכלָל לֹא יֵדַע מַהּו ַהּמ ָ
ִיׁשית ֲהרֵי ִענְיַן ַה ָּט ֳהרָה הּוא ָּדבָר צָנּו ַע מְאֹד ,וְרַק ּבֵין
ַּׁשל ִ
ֲאבָל ְלַגּבֵי ַהְּגזֵרָה ה ְ
ִׁש ָמרִים ּובְסֹוד ּגָדֹול .אִם ּכֵן ,מַה ָּמצְאּו ְלנָכֹון ְל ַבּטֵל ַּדוְקָא
ִׁשּתֹו ַה ְּד ָברִים נ ְ
אִיׁש ְלא ְ
ֻׁשיָה עֲצּומָה זֹו:
ִמ ְצוָה זֹו? וְָכ ְך ָהיָה ְמ ָתרֵץ ק ְ
ְׁשיםֲ .הרֵי 8מְרּו ֲחזַ"לָ " :ח ְכמָה ּבַּגֹויִים ַּת ֲאמִין",
אֻּמֹות הָעֹולָם לֹא הָיּו ְסתָם ִטּפ ִ
ִׂש ָראֵל
ֵׂשו וַ ֲע ָמלֵקִ ,התְּבֹונְנּו וְרָאּו ֶׁשעַם י ְ
ּו ַמלְכּות רֹומִיֶׁ ,שהֵם ִמ ְּבנֵי ְּבנֵיהֶם ֶׁשל ע ָ
ַּׁשמָדֹות.
הּוא ָהעָם ַהּנִ ְבחָר וְהּוא ָהעָם ַהּיָחִיד ֶׁש ָּׂשרַד עִם ּכָל ָה ְרדִיפֹותַ ,הָּגלֻּיֹות וְה ְ
ִׁשעַת ְּגזֵרָה ,מּוכָן ַהיְהּודִי ִלמְסֹר נַפְׁשֹו עַל קִּדּוׁש ה´ וְלֹא ַלעֲבֹר עַל
ּו ִב ְפרָט ּב ְ
ָׁשים ּו ָמרִים לֹא יְוַּתֵר עַל קֹוצֹו ֶׁשל יֹוד
ׁשּום ִמ ְצוָה ֵמהַּתֹורָה ,וְ"ף ְּבעִּנּויִים ק ִ
ְׁשי ְך ְל ַה ֲאמִין ּבְ"חְדּות ה´ּ .ו ִמּצַד ֵׁשנִיּ ,גֹוי יָכֹול ִלמְּכֹר אֶת אֱלֹהָיו "ף ִּב ְמחִי-יָד
וְיַמ ִ
ִׁש ָּפחָה ,וְָלכֵן
ּו ְב ַת ֲאוַת מָמֹון .אֶת הַּסֹוד ַהּזֶה הֵם ּגִּלּו ַּדוְקָא ְּב ִמ ְצוָה זֹו ֶׁשל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ָּפעֲלּו ְל ַב ְּט ָלּהְ " ,ך לְלֹא הֹועִיל.
ְדֹׁשים" וַּיִ ְקרָא כ´ָׁ .שם
ִׁשּתֶם וֶ ֱהיִיתֶם ק ִ
וְ ַעּיֵן מַה ֶּׁש ָּכתַב ַהּסְפֹורְנֹו ַּבּפָסּוק" :וְ ִה ְת ַקּד ְ
ְדׁשים" ֶׁשּיְהֵא
ִיׁשה מִן ָה ֲערָיֹות" .וִ ְהיִיתֶם ק ִ
ִׁשּתֶם" ִּב ְפר ָ
הּוא ַמ ְסּבִיר" :וְ ִה ְת ַקּד ְ
ְׁשיםּ" ,תֶם זֹוכִים ֶׁשהַּתֹולָדֹות
ִׁשרֹות ְׁשכִינָה ּבְתֹוכֹוָּ .בזֶה ֶׁש"ּתֶם ִמ ְת ַקּד ִ
ַהּזֶרַע מּוכָן ל ְ
ִׁשמִירָה ְּבמַהּותָםּ .ו ְמַגּלֶה
ַׁשָּגחַת ה´ֶׁ ,שהֵם אֲפּופִים ּב ְ
ַּׁשכִינָה וְה ְ
ֶׁש ָּלכֶם יִזְּכּו ל ְ
ִּׁשה ,הּוא
ַהּסְפֹורְנֹוֶׁ ,ש ִּבתְקּופַת ַה ַה ְמ ָּתנָה ֶׁשל ַה ַּבעַל לְיֹום ַה ְּטבִילָה וְ ָט ֳה ָרתָּה ֶׁשל ָהא ָ
ֻּׁשה ּו ְב ָט ֳהרָה ,זֹוכִים הֵם
ֲׁשר הּוא חַי ִעּמָּה ִּב ְקד ָ
זֹוכֶה ֶׁשּזַרְעֹו ִמ ְת ַקּדֵׁש ,וְ"חַר ָּכ ְךַּ ,כא ֶ
ְׁשי וַ ֲעמִידָה נֶגֶד ַּתאֲוֹות ַּב ֲהמִּיֹות ּו ֻפ ְרקַן יְָצרִים .וְ8כֵן,
ְדֹוׁשים עִם חֹסֶן נַפ ִ
ִלוְלָדֹות ק ִ

אִם נִתְּבֹונֵן ,נִ ְראֶה אֶת ַה ֶה ְבּדֵל ּבֵין ָּבּתִים הַּׁשֹו ְמרִים ְּב ַה ְק ָּפדָה עַל ִמ ְצוָה נִ ְפלָ8ה זֹו
ְלבֵין הַּתֹועִים ּו ְמ ִקּלִים רֹאׁש ַּב ָּט ֳהרָה.
ּדִינֵי ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה
מַהּו ֶה ְפסֵק?
ְּפ ֻעּלַת ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה ַמ ְּט ָרתָּה ְל ָברֵר אִם 8כֵן ָּפסַק ַהּדָם ִמּמְקֹורָּה ,וִיכֹולָה ְל ַה ְתחִיל
ִיׁשי ִמ ְּת ִחּלַת ְר ִאּיַת ַהּדָםּ ,ו ִב ְתנַאי
ֵסדֶר ָט ֳה ָרתָּהְּ .פ ֻעּלָה זֹו ִמ ְת ַּב ַּצעַת ּבַּיֹום ַה ֲחמ ִ
ִּׁשה ָּפ ְסקָה ִמ ִּלרְאֹות.
ֶׁש ָהא ָ
חִּׁשּוב ַהּיָמִים ַה ִּב ְלּתִי נְ ִקּיִים
ַּבּיַ ֲהדּות ַמ ְתחִיל הַּיֹום ֵמ ַה ַּליְלָהְּ ,כפִי ֶׁשּנֶ ֱאמַר "וַיְהִי ֶערֶב וַיְהִי בֹקֶר יֹום ֶאחָד"
ְׁשב לַּיֹום ָהרִאׁשֹון
ִּׁשה ֶׁש ָר ֲאתָה ּדָם ַּב ַּליְלָה ,הַּיֹום ַהּבָא נֶח ָ
ֵאׁשית א´ ה´ .וְָלכֵן א ָ
ְּבר ִ
ִל ְר ִאּיָתָּה ,וְלֹא הַּיֹום ֶׁש ָעבַר.
ִּׁשה ֶׁש ָר ֲאתָה ּדָם ִּב ְת ִחּלַת הַּיֹום אֹו ּבְסֹוף הַּיֹוםּ ,כְגֹון :אִם ָר ֲאתָה ָחמֵׁש ּדַּקֹות ִל ְפנֵי
אָ
ְׁשב לָּה לְיֹום רִאׁשֹון ִל ְר ִאּיָתָּה ּו ַמ ְמּתִינָה עֹוד " ְר ָּבעָה יָמִים ּו ְמ ַב ַּצעַת
ַּׁשקִיעָה ,נֶח ָ
הְ
ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָהֶׁ .שּכֵןִ ,מ ְקצָתֹו ֶׁשל יֹום ְּככֻּלֹוְ .ל ֻדְגמָא:
ִיׁשי )ּכְלֹומַר יֹום ְרבִיעִי ַּב ַּליְלָה ,יְכֹולָה ְל ַב ֵּצ ַע אֶת ֶה ְפסֵק
ָר ֲאתָה ְּבלֵיל ֲחמ ִ
א.
ִיׁשי ִל ְר ִאּיָתָּה.
ַה ָּט ֳהרָה ּבְיֹום ֵׁשנִי ֶׁשהּוא הַּיֹום ַה ֲחמ ִ
ַּׁשאִית ְל ַב ֵּצ ַע אֶת ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה ּבְיֹום ֵׁשנִי
ִיׁשי ּבַּבֹקֶר ,ר ָ
ָר ֲאתָה ּבְיֹום ֲחמ ִ
ב.
ִיׁשי ִל ְר ִאּיָתָּה.
ַּׁשקִיעָהֶׁ ,שהּוא הַּיֹום ַה ֲחמ ִ
ִל ְפנֵי ה ְ
ַּׁשקִיעָה ,יְכֹולָה ְל ַב ֵּצ ַע אֶת
ִיׁשי ֲאפִּלּו ָחמֵׁש ּדַּקֹות ִל ְפנֵי ה ְ
ָר ֲאתָה ּבְיֹום ֲחמ ִ
ג.
ִיׁשי ִל ְר ִאּיָתָּה.
ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה ּבְיֹום ֵׁשנִיֶׁ ,שהּוא הַּיֹום ַה ֲחמ ִ
ִּׁשה יָמִים" ,ף אִם ָהיְתָה ְר ִאּיָה ֶׁשל ּפָחֹות
ַמ ְמּתִינָה ִמ ְּת ִחּלַת ָה ְר ִאּיָה ְלפָחֹות ֲחמ ָ
לֹׁשה יָמִים ִּב ְלבַד ַּת ְמּתִין ְׁשנֵי יָמִים נֹו ָספִים ּובַּיֹום
ִּׁשה יָמִיםּ ,כְגֹוןָ :ר ֲאתָה ְׁש ָ
ֵמ ֲחמ ָ
ִּׁשה יָמִים,
ַּׁשכֶת יֹותֵר ֵמ ֲחמ ָ
ִיׁשי ְּת ַב ֵּצ ַע אֶת ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה .אִם ָה ְר ִאּיָה ִמ ְתמ ֶ
ַה ֲחמ ִ
ַּת ְמּתִין עַד ֶׁש ִּת ְתנַּקֶה וְרַק 8ז ְּת ַב ֵּצ ַע אֶת ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה.
ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה ּכֹולֵל ג´ ְׁש ַלּבִים:
ַר ֲחצָה יְסֹודִית ּבְאֹותֹו מָקֹוםּ ,ו ְסבִיבֹו.
א.
ַּׁשלָב ָה ִע ָּקרִי ְּב ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה.
ְּבדִיקָה ּבַחֹרִים ּו ַב ְּס ָדקִים )ה ָ
ב.
מֹו ְך ּדָחּוק.
ג.
אַ .ר ֲחצָה יְסֹודִית ּבְאֹותֹו מָקֹום:
ִּׁשה ִלרְחֹץ הֵיטֵב ְלכָל ַהּפָחֹות ּבְאֹותֹו מָקֹוםּ ,ו ְסבִיבֹוְ .ל ַסּלֵק ְׁשיָרֵי ָּדמִים,
עַל ָהא ָ
ְּכדֵי ֶׁשּלֹא יִתְעֹורְרּו ְספֵקֹות עַל ְּכ ָתמִים ֶׁשּיִ ָּמצְאּו ָעלֶי ָה ,אִם הֵם ִמּזְמַן ַהּנִּדּות ,אֹו
ָׁשים ֶׁשל ִׁש ְבעַת ַהּנְ ִקּיִים .וְעַל ְמנָת ֶׁשּלֹא ִּת ְראֶה ּדִּמּום ָׁשוְא עַל
ֶׁשהֵם ְּכ ָתמִים ֲחד ִ
ָהעֵדֶׁ ,ש"ף אִם ָּפסַק ַהּדִּמּום הִיא עֲלּולָה ִלמְצֹא ּדָם עַל ָהעֵד מֵאֹו ָתם ְׁשיָרִים,
ְׁשעָה ִל ְפנֵי ְׁשקִיעַת
וְַלחְׁשֹב ְּבטָעּות ֶׁשּלֹא ָּפסַק ַהּדִּמּום .רָצּוי ְל ַה ְתחִיל ָּב ַר ֲחצָה ּכ ָ
ִׁשטֹף אֹותֹו מָקֹום ּו ְסבִיבֹו
ַּׁשמֶׁשְּ ,כדֵי ֶׁש ַּת ְסּפִיק ְל ַב ֵּצ ַע הַּכֹל ְּבנַחַת ּו ְל ַסּיֵם ַּבּזְמַןּ .ת ְ
הֶ
ָׁשים
ִׁשטֹף ְּבכָל ֶּד ֶר ְך ֶׁשּנֹו ַח לָּהְ .לנ ִ
)וְיֵׁש הַּנֹוהֲגֹות ִלרְחֹץ ּכָל ּגּופָן .יְכֹולָה ל ְ
ִׁשטֹף ְּפנִימִית עִם עֵד רָטֹב ּתֹו ְך ְּכדֵי
ַה ִּמ ְתקַּׁשֹות ְל ִה ְתנַּקֹות ַמהֵר ,נִּתָן ְליַעֵץ ל ְ
ְׁשיבָה ַּב ַּמיִם .לְ"חַר ָה ַר ֲחצָה ,אִם נֹותַר ְּפנַאי ,יֵׁש ְל ַה ְמּתִין ְּכ ֶרבַע ָׁשעָה ּבֵין
יִ

ְחּוׁשת ְּכאֵב ּכְתֹוצָ8ה מִּיֹבֶׁש וְכַּדֹומֶהְּ ,כדַאי
ָׁשה ּת ַ
ַּׁשטִיפָה ַל ְּבדִיקָה) .מִי ֶׁשח ָ
הְ
ָׁשה וְיּוקַל
ַּׁשטִיפָה ֵמ ַה ְּבדִיקָה ָׁשעָה וָ ַמ ְעלָה עַל ְמנָת ֶׁש ִּת ְת ַחּדֵׁש ַה ַה ְפר ָ
ֶׁש ַּת ְרחִיק ה ְ
ִּׁשעֹות
ִׁשטֹף ְּבכָל ָׁשעָה מ ְ
ָעלֶי ָה ִלבְּדֹק .אֵין ַהְג ָּבלָה ְלַגּבֵי זְמַן ָה ַר ֲחצָה .יְכֹולָה ל ְ
הַּיֹום.
בְּ .בדִיקָה ּבַחֹרִים ּו ַב ְּס ָדקִים:
לְ"חַר ֶׁש ָר ֲחצָה וְ ִה ְמּתִינָה ּכָ8מּורּ ,בֹו ֶדקֶת ַע ְצמָּה ְּבבַד ָלבָן ְל ָברֵר ֶׁש8כֵן ָּפסַק
ַהּדִּמּום.
ּבַד ַה ְּבדִיקָה:
ַה ְּבדִיקָה ְצרִיכָה ְל ֵהעָׂשֹות ְּב ֶעזְרַת ּבַד סֹופֵגָ ,לבָןַ ,ר ְך ,לֹא ָחדָׁש ֶאּלָא ְמ ֻכּבָס,
ִׁשעַת
ְׁשרִי ְקצָת יֹותֵר ּגָדֹול .אֵין ִלבְּדֹק ְּב ַטמְּפֹון" ,ף לֹא ּב ְ
ּבְגֹדֶל  x 7 7ס"מ ) ֶאפ ָ
ִׁשעַת ַה ְּדחַק ִּבנְיָר,
ַה ְּדחַק ,הֱיֹות ֶׁשאֵינֹו ַמּגִי ַע לַחֹרִים וְַל ְּס ָדקִיםִ .א ָּׁשה ֶׁש ָּב ְדקָה ּב ְ
ִּׁשה
ִׁשמֹו ּכֵן הּוא ֶׁש ֵּמעִיד עַל ָהא ָ
ִׁש"ל ְׁש ֵאלַת ָחכָםּ .בַד ַה ְּבדִיקָה נִ ְקרָא "עֵד"ּ ,כ ְ
ּת ְ
ִׁש ֶארֶת ְּבנִָּדתָּה ,עַד לְ"חַר ַה ְּטבִילָה! יֵׁש
ֶׁשהִיא נְ ִקּיָהְ " ,ך ֲע ַדיִן לֹא טְהֹורָה וְנ ְ
ִל ְבּדֹק אֶת ַהּבַד ִל ְפנֵי ּבִּצּו ַע ַה ְּבדִיקָה אִם הּוא נָקִי ִמּכָל ֶּכתֶם.
אֹפֶן ַה ְּבדִיקָה:
ַהּתְנּוחָה הַּנֹוחָה ּבְיֹותֵר ְּבעֵת ּבִּצּו ַע ַה ְּבדִיקָה הִיא ַהּנָחַת ֶרגֶל "חַת עַל מָקֹום ֻמְגּבָּה,
ּכְגֹון ּדֹפֶן הָ" ְמּבָט ,לָכֹוף ְמעַט ַה ִּב ְר ַּכיִם ּו ְל ִהתְּכֹופֵף ָקדִימָהִ .לכְרֹ ְך אֶת ָהעֵד ְסבִיב
ָה ֶא ְצּבַעּ ,ו ְל ַה ְחּדִיר אֶת ָה ֶא ְצּבַע ַלּנַ ְרּתִיק ּבְעֹמֶק עַד ֶׁשהֵיכָן ֶׁשּיָדָּה ַמַּגעַתּ ,ו ִבתְנּועָה
סִּבּובִיתּ ,תֹו ְך ְּכדֵי ְלחִיצַת ָה ֶא ְצּבַע ַּב ֲעדִינּות ְּכנֶגֶד ַה ְּדפָנֹותּ ,בֹו ֶדקֶת הֵיטֵב ְּבכָל
הַחֹרִים וְ ַה ְּס ָדקִים .אֵין ְל ִה ְס ַּתּפֵק ְּבקִּנּו ַח ִּב ְלבַד ,וְכֹותֵב עַל ָּכ ְך ֶה ָחפֵץ ַחּיִים ְּב ִספְרֹו
ִׂש ָראֵל" :מִי ֶׁשאֵינָּה ְמ ַב ַּצעַת אֶת ְּבדִיקַת ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה ַּכּנִזְּכָר ְלעֵיל אֵין
" ָט ֳהרַת י ְ
ִׁש ֶארֶת ְּבנִ ָּדתָּה!!
ַה ְּבדִיקָה עֹולָה לָּה וְהִיא נ ְ
ָׁשה
לְ"חַר ַה ְּבדִיקָה ְּת ַעּיֵן ָּבעֵדְ ,ל ַכ ְּת ִחּלָה לְאֹור הַּיֹום .אִם נִ ְמצָא נָקִי ,אֹו ָמצְ8ה ַה ְפר ָ
ְׁשי ְך ַּב ְּפ ֻעּלָה ַהּבָ8הַ ,ה ְח ָּדרַת הַּמֹו ְך
טְהֹורָהָ ,לבָן אֹו צָהֹב ָּבהִיר ,יְכֹולָה ְל ַהמ ִ
ַהּדָחּוק.
ִא ָּׁשה ֶׁש ָּב ְדקָה ּו ָמצְ8ה ֲע ַדיִן ּדִּמּום קַל מְאֹדְּ ,כדַאי ַלחֲזֹר עַל ַה ְּפ ֻעּלָה ֵׁשנִית ,רָצּוי
ֶׂשר ּדַּקֹות ּבֵין ְּבדִיקָה ִל ְבדִיקָה אִם נֹותַר זְמַן עַד
עִם ַה ְמ ָּתנָה ֶׁשל ָחמֵׁש אֹו ע ֶ
ַּׁשקִיעָה .לְ"חַר ַה ְּבדִיקָה הַּנֹו ֶספֶת אִם לֹא יָ ָצא עֵד נָקִי ַּת ְמּתִין יֹום נֹוסָף וְַל ָּמ ֳחרָת
הְ
ִׁשעַת
ָׁשה ְּכאֵב ַּבּמָקֹום ּב ְ
ִּׁשה ֶׁשח ָ
ַּׁשקִיעָה ַּתחְזֹר עַל ַה ְּפ ֻעּלָה ַהּנַ"ל .א ָ
ִל ְפנֵי ה ְ
ְׁשלֹׁש ָׁשעֹות ִל ְפנֵי ַה ְּבדִיקָה ְּבוָזֶלִין טָהֹור.
ְׁשּמֵן אֶת ַהּנַ ְרּתִיק ּכ ָ
ַה ְּבדִיקָה ,יְכֹולָה ל ַ
ָׁשה לָּה ִלבְּדֹק ִּבְגלַל יֹבֶׁש ַּבּמָקֹום ,יְכֹולָה ְל ַל ְח ֵל ַח ְמעַט אֶת ָהעֵד ְּב ַמיִם.
וְאִם ק ֶ
ַּכּלָה ּכֵיצַד ִּתבְּדֹק?
ַּכּלָה ִּתבְּדֹק ַּב ֲעדִינּות לְעֹמֶק רַק עַד הֵיכָן ֶׁשּיָדָּה ַמַּגעַת ְּבקַּלּות ,יִ ָּתכֵן ֶּפרֶק ֶא ְצּבַע
אֹו ְמעַט יֹו ֵתרַּ .ב ְּצ ָדדִים ִּתבְּדֹק ּבִיסֹודִּיּותִּ ,בתְנּועָה סִּבּובִית ּו ְלחִיצַת ָה ֶא ְצּבַע
ִׁשטֹף אֹותֹו
ְׁשר ְליַעֵץ לָּה ל ְ
ַל ְּדפָנֹותַּ .כּלָה ֶׁשאֵינָּה יֹו ַדעַת הֵיכָן מְקֹום ַה ְּבדִיקָהֶ ,אפ ָ
מָקֹום ִּב ְת ִחּלַת ַה ַּמחֲזֹורּ ,ו ְלנַּסֹות ַלחְּדֹר עִם ָהעֵדַּ ,בּמָקֹום ֶׁשּבֹו ִּת ְמצָא ּדִּמּום הּוא
מְקֹום ַה ְּבדִיקָה .וְכֵן ִּבזְמַן ַה ַּמחֲזֹור יְכֹולָה ְל ֵה ָעזֵר ְּב ַמרְ8ה עַל ְמנָת ִלרְאֹות אֶת מְקֹור
ַהּדָםֶׁ ,שהּוא מְקֹום ַה ְּבדִיקָה.

זְמַן ַה ְּבדִיקָה
יְכֹולָה ְל ַכ ְּת ִחּלָה ִלבְּדֹק ִמּזְמַן ִמנְחָה ְק ַטּנָהֶׁ ,שהּוא ְׁש ָע ַתיִם וָ ֵחצִי זְ ַמּנִּיֹות ִל ְפנֵי
ִּׁש ָע ַתיִם
ַּׁשקִיעָהּ ,ו ַב ַּקיִץ ְמעַט יֹותֵר מ ְ
ִּׁש ָע ַתיִם ִל ְפנֵי ה ְ
ַּׁשקִיעָהּ) .בַחֹרֶף ּפָחֹות מ ְ
הְ
ַּׁשעָה ִל ְפנֵי ַה ְּׁשקִיעָה.
ַּׁשקִיעָה .אּולָם יֵׁש ֲעדִיפּות ִל ְבדִיקָה ְּכ ַמ ֲחצִית ה ָ
וָ ֵחצִי ִל ְפנֵי ה ְ
ְׁשר לָּה ִלבְּדֹק ִּבזְמַן ִמנְחָה ְק ַטּנָהְּ ,בדִי ֲעבַד יְכֹולָה ְל ַב ֵּצ ַע
חֹוׁש ֶׁשת ֶׁשּלֹא יִתְ"פ ֵ
אִם ֶ
ִׁש ַּתּדֵל ִלבְּדֹק ֵׁשנִית סָמּו ְך
ִׁשעֹות הַּבֹקֶר .וְרָאּוי ֶׁשּת ְ
אֶת ַה ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה "ף ּב ְ
ַּׁשקִיעָה .סֹוף ַהּזְמַן ָהרָאּוי ִל ְבדִיקַת ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה ְׁשקִיעַת ַה ַחּמָה .אִם יֵׁש לָּה ָספֵק
לְ
ִׁש"ל ְל ָחכָם אִם ָע ְלתָה לָּה
ַּׁשקִיעָהְּ ,ת ַב ֵּצ ַע אֶת ַה ְּבדִיקָה ּולְ"חַר ִמּכֵן ּת ְ
ְלַגּבֵי זְמַן ה ְ
ָׁשה ְּב ֶא ְמצַע ז´ נְ ִקּיִיםְּ ,כלֹומַר ִה ְת ַחּדֵׁש ַהּדִּמּום,
ַה ְּבדִיקָהְּ .ב ִמ ְקרֶה ֶׁש ָהיְתָה ְר ִאּיָה ֲחד ָ
ְׁשר לָּה ְל ַה ְפסִיק ְּב ָט ֳהרָה ,אִם ִּב ְּצעָה ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה
ּו ָפסַק ּבְאֹותֹו הַּיֹום ,וְ ִהתְ"פ ֵ
ַּׁשקִיעָה ָחמֵׁש ּדַּקֹות
ּבַּבֹקֶר ,לֹא עֹולֶה לָּה ֲאפִּלּו ְּבדִי ֲעבַדְּ .כדַאי ְל ִה ְתיַחֵס ִלזְמַן ה ְ
ַּׁשקִיעָה,
ִּׁשה ֶׁשאֵין לָּה לּו ַח ַה ַּמ ְראֶה אֶת זְמַן ה ְ
ַּׁשנָה .א ָ
ִל ְפנֵי הַּמֹועֵד ָהרָׁשּום ּבְלּו ַח ה ָ
ֲׂשה ְּבדִיקַת ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה ִּבזְמַן ַה ְד ָלקַת נֵרֹות.
ַּתע ֶ
ג .מֹו ְך ּדָחּוק
לְעֹולָם יְַלּמֵד 8דָם ּבְתֹו ְך ּבֵיתֹו ְל ַה ֲחמִיר ְל ַכ ְּת ִחּלָה ֶׁש ְּתהֵא ּבֹו ֶדקֶת ּבְמֹו ְך ּדָחּוק לְ"חַר
ָׂשתָה ְּבדִיקַת ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָהְּ ,ד ַהיְנּוֶׁ ,ש ַּת ְחּדִיר עֵד ְּפנִימָה ַלּנַ ְרּתִיק ְּב ֶעזְרַת ָה ֶא ְצּבַע
ֶׁשע ְ
עַל ְמנָת ְל ָברֵר ּבְאֹפֶן ֻמ ְחלָט ֶׁשעַד סֹוף הַּיֹום לֹא ִה ְת ַחּדֵׁש ַהּדִּמּוםֵ ) .עצָה טֹובָה
ִּׁשלֵף הַחּוצָה ַמּנִיחִים ָהעֵד עַל ָה ֶא ְצּבַע וְאֵין ּכֹו ְרכִים אֹותֹו ְסבִיבָּה
ְּכדֵי ֶׁש ָהעֵד לֹא י ָ
ִּכ ְבעֵת ַה ְּבדִיקָהַ .מּנִיחִים אֶת הַּמֹו ְך ּדָחּוק ִּב ְפנִים זְמַן ָקצָר ִל ְפנֵי ְׁשקִיעַת ַה ַחּמָה וְעַד
ִּׁשה ֶׁש ֶה ְחּדִירָה אֶת הַּמֹו ְך
כּ 52-דַּקֹות לְ"חַר ִמּכֵן ֶׁשהּוא זְמַן צֵאת הַּכֹו ָכבִים .א ָ
ַׁשאִיר אֹותֹו ּגַם ּכֵן עַד צֵאת
ַּׁשקִיעָה ּכְגֹון ָׁשעָהִּ ,ת ְצ ָט ֵר ְך ְלה ְ
ּדָחּוק זְמַן רַב ִל ְפנֵי ה ְ
ֶׂשרִים וְ ָחמֵׁש ּדַּקֹות .לְ"חַר ֶׁשּמֹוצִי8ה אֶת ָהעֵד ַּת ְצנִי ַע
הַּכֹו ָכבִיםְּ ,ד ַהיְנּו ָׁשעָה וְע ְ
ְּב ַמ ֲע ָטפָה וְ ִתבְּדֹק ַל ָּמ ֳחרָת לְאֹור הַּיֹום.
ִיׁשת ְל ָבנִים:
ְלב ַ
ִמּיָד לְ"חַר ַה ֶה ְפסֵק ִּת ְלּבַׁש ְל ָבנִים ְּב ֶצבַע ָלבָןּ ,בְדּוקִים ִמ ֶּכתֶם.
ּדִינֵי ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִים
ָׁשים
לְ"חַר ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה ַמ ְתחִילָה ִּב ְספִירַת ז´ נְ ִקּיִים ֵמ ְר ִאּיַת ּדַם נִּדּותַ ,הּנִ ְדר ִ
לְצֹ ֶר ְך ָט ֳה ָרתָּהְּ ,כפִי ֶׁשּכָתּוב ּבַּתֹורָה ויקרא טו ,כח" :וְאִם ָט ֳהרָה מִּזֹובָּה ) ְּד ַהיְנּו
ֶׁש ָּפסַק ַהּדִּמּום וְ ָס ְפרָה ּלָּה ִׁש ְבעָה יָמִים וְ"חַר ִּת ְטהָר"ְ " .ך ֲע ַדיִן ּבְז´ נְ ִקּיִים לֹא חָל
ִּׁשה ְּכ ַלּפֵי ַּב ְעלָּה ,וַ ֲהרֵי הִיא ְּבנִָּדתָּה ְּכ ַב ְּת ִחּלָה.
ִׁשּנּוי ְּב ַמ ָּצבָּה ֶׁשל ָהא ָ
ְׁש ְבעָה נְ ִקּיִים
ְּבדִיקֹות ּב ִ
ִּׁש ְבעָה ַהּיָמִים ַהּנְ ִקּיִיםִּ ,תבְּדֹק ַע ְצמָּה ְׁשּתֵי ְּבדִיקֹותְּ .בדִיקָה "חַת ּבַּבֹקֶר
ְּבכָל יֹום מ ִ
ְׁש ִּתזְּכֹר.
ְׁש ָּקמָה ִמ ִּמ ָּטתָּה )לֹא ִל ְפנֵי ַהּזְרִיחָה ,וְאִם לֹא ָּב ְדקָה ִּתבְּדֹק ִמּיָד ּכ ֶ
ּכ ֶ
ַּׁשקִיעָה.
ּו ְבדִיקָה נֹו ֶספֶת ְּת ַב ֵּצ ַע ִל ְפנֵי ה ְ
ַּׁשקִיעָה ,יְכֹולָה ְל ַה ְקּדִים ִלבְּדֹק ִמּזְמַן ִמנְחָה
ְׁשר לָּה ִלבְּדֹק סָמּו ְך ל ְ
אִם לֹא יִתְ"פ ֵ
ַּׁשקִיעָה.
ִׁש ָע ַתיִם וָ ֵחצִי ִל ְפנֵי ה ְ
ְק ַטּנָה ְּד ַהיְנּו ּכ ְ
ִׁשאֹל ְל ָחכָם עֹוד ּבְאֹותֹו הַּיֹום.
ִׁש ַּתּדֵל ל ְ
אִם ִהתְעֹו ְררָה ְׁש ֵאלָה ּבְ"חַת ַה ְּבדִיקֹותּ ,ת ְ
ְׁשר לָּה ,לֹא ַּתּסִי ַח ַּד ְעּתָּה ֵמ ַה ְּספִירָהֶׁ ,ש ֲהרֵי יִ ָּתכֵן ֶׁש ַה ַּמ ְראֶה טָהֹור,
אִם לֹא ִמתְ"פ ֵ

ָׂשים מֹו ְך ּדָחּוק,
ַּׁשקִיעָה ,וְת ִ
וְעַל ַהּצַד ֶׁשהּוא ָטמֵאִּ ,תבְּדֹק ּבְאֹותֹו יֹום סָמּו ְך ל ְ
ָׁשה ,אִם ִה ְת ַּב ְּטלָה ְספִי ָרתָּה הַּקֹו ֶדמֶת) .אִם
ָׁשב לָּה ְּכ ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה ִל ְספִירָה ֲחד ָ
ֶׁשּיֵח ֵ
ִׁש"ל ְל ָחכָםִ ,אם ָעלֶי ָה ְל ַהּנִי ַח ְּבכָל ַּפעַם מֹו ְך
ִמתְעֹורְרֹות ֶא ְצלָּה ְׁשאֵלֹות רַּבֹותּ ,ת ְ
ּדָחּוק.
אֹותָן ְּבדִיקֹות ֶׁש ְּמ ֻס ֶּפקֶת ָּבהֶן אִם הֵן טְהֹורֹות אִם לָאו ,רָצּוי ַלעֲׂשֹות ֲעלֵיהֶן סִימָן,
ִׁש ַּתּיֶכֶת
ֲׁשר ָּבהֶן יְֻצּיַן ְלאֵיזֶה יֹום מִז´ ַהּנְ ִקּיִים מ ְ
אֹו ְל ַה ְכנִיסָן ְל ַמ ַעטְפֹות נְיָר ,א ֶ
ַה ְּבדִיקָה ,וְאִם זֹו ְּבדִיקַת ּבֹקֶר אֹו ִלפְנֹות ֶערֶב ,מִּׁשּום ֶׁשּיִ ָּתכֵן ֶׁשּיִ ְצ ַטּבְרּו ֶא ְצלָּה
ִׁשאֹל ְל ָחכָםּ .ומּובָן ֶׁשּדִינָּה יָכֹול ִלהְיֹות ׁשֹונֶה ְּבכָל
ַּכּמָה ְׁשאֵלֹות ְּב ֶטרֶם ַּת ְסּפִיק ל ְ
ְּבדִיקָה ֶׁש ִּת ָּפסֵל ,וְָלכֵן ָע ֶלי ָה ָל ַדעַת ְּבבֵרּור אֵיזֹו ְּבדִיקָה נִ ְפ ְסלָה ,וְאֵיזֹו לֹא נִ ְפ ְסלָה.
ִׁש ַּתּמֵׁש ְּב ֵעצָה זֹוַ ,לחְסֹ ְך ִמ ֶּמּנָה ָטעֻּיֹות חֲמּורֹות ִּב ְספִירַת ַהּיָמִים.
ָלכֵן רָאּוי ְלה ְ
ָׁשה ְּכאֵב ְּבמָקֹום ְמ ֻסּיָם ַּבּנַ ְרּתִיק וְ8ז מֹוצֵאת ּדָם ,יֵׁש מָקֹום
ִׁשעַת ַה ְּבדִיקָה ח ָ
אִם ּב ְ
ִׁשאֹל עַל ּכָל
ִׁשאֹל ְל ָחכָם ,וְכֵן רָאּוי ל ְ
ַלחְׁשֹׁש ֶׁשּיֵׁש לָּה ֶּפצַע ַּב ְּצ ָדדִיםָ ,לכֵן יֵׁש ל ְ
ְר ִאּיָה מּוזָרָהּ ,כִי יִ ָּתכֵן ֶׁשאֵין זֶה ּדַם נִּדּות.
ִיׁשת ְל ָבנִים
ְלב ַ
ֶׁשת ָה ִא ָּׁשה ְל ָבנִים ְּב ֶצבַע ָלבָןּ ,ו ְצרִיכָה ְל ָב ְדקָם ַּפ ֲע ַמיִם
ֶׁש ְך ּכָל ִׁש ְבעַת ַהּיָמִים לֹוב ֶ
מֶ
ּבְיֹוםַּ ,פעַם ּבַּבֹקֶר ּו ַפעַם ִל ְפנֵי ְׁשקִיעַת ַה ַחּמָה .וְאִם לֹא ָּב ְדקָה אֹותָם אֵינֹו ְמ ַעּכֵב.
וְכֵן יֵׁש לָּה ְל ַהּצִי ַע עַל ִמ ָּטתָּה ָסדִין נָקִי ּובָדּוק ,וְיֵׁש ְמ ַהּדְרֹות ְל ַהּצִי ַע ָסדִין ָלבָן ,וְכֵן
רָאּוי וְנָכֹון ַלעֲׂשֹות.

ׁש ְבעָה ַהּנְ ִקּיִים
ְספִירַת ִ
יֵׁש ְל ִהּזָהֵר מְאֹד ֶׁש ָחלִילָה לֹא ּתָחּול טָעּות ִּב ְספִירַת ז´ ַהּנְ ִקּיִים ,וְָלכֵן יֵׁש ִלזְּכֹר
ַּׁשבּו ַע ֶׁשּלְ"חַר
ִּׁשה ְּבדִיקַת ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה ,הּוא הַּיֹום ּב ָ
ַּׁשבּו ַע ּבֹו ִּב ְּצעָה א ָ
ֶׁשהַּיֹום ּב ָ
ָׂשתָה ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה ּבְיֹום
ָׁשל ע ְ
ִמּכֵן ֶׁשּבֹו ֵּת ֵל ְך ְלבֵית ַה ְּטבִילָהּ .כְלֹומַר ,אִם ְלמ ָ
ַּׁשבּו ַע ֶׁשּלְ"חַר ִמּכֵן ּבְיֹום רִאׁשֹון ָּב ֶערֶב
ַּׁשקִיעָהֵּ ,ת ֵל ְך ִלטְּבֹל ּב ָ
רִאׁשֹון ִל ְפנֵי ה ְ
)ּו ְטבִי ָלתָּה ּתָחּול ְּבלֵיל ֵׁשנִיּ .כִי ז´ ַהּיָמִים ְצרִיכִים ִלהְיֹות ֵמעֵת ְלעֵתְּ ,ד ַהיְנּו ַליְלָה
ַּׁשקִיעָה ֶׁשּלְ"חַר ַה ֶה ְפסֵק וְעַד צֵאת
ָׁשלֵם וְיֹום ָׁשלֵם .וְהֵם ַמ ְתחִילִים מֵ" ֲחרֵי ה ְ
הַּכֹו ָכבִים ָׁשבּו ַע לְ"חַר ִמּכֵן.
ְׁשב ְל ֶאחָד ֵמ ַהּיָמִים ַהּנְ ִקּיִים!
יֹום ַה ֶה ְפסֵק אֵינֹו נֶח ָ
ַּׁשנָה אֶת הַּיֹום ּבֹו ִה ְצלִיחָה ְל ַב ֵּצ ַע אֶת ֶה ְפסֵק ַה ָּט ֳהרָה.
רָצּוי מְאֹד ְל ַצּיֵן ּבְלּו ַח ה ָ

ּדִינֵי ֲחפִיפָה וַ ֲחצִיצָה
ִמּמַה ּיֵׁש ְל ִה ָּמנַע ּבְיֹום ַה ְּטבִילָה
ַׁשאִיר ִׁשי ַריִם ּבֵין
ּבְיֹום ַה ְּטבִילָה אֵין ֶלאֱכֹל ְּב ַׂשר ָּבקָר אֹו עֹוף ,מִּׁשּום ֶׁש ַּד ְרּכָם ְלה ְ
ַּׁשּנַיִם וְתָבֹא לִידֵי ֲחצִיצָהֶ ,אּלָא אִם ּכֵן ַה ְּטבִילָה ָחלָה ּבְמֹו ָצאֵי ַׁשּבָת אֹו יֹום טֹוב,
הִ
ָׂשר ּבְיֹום ַה ְּטבִילָהִ ,מ ְּפנֵי ּכְבֹוד ַׁש ָּבת וְיֹום טֹובִּ .ת ְמנָע ַע ְצמָּה
ֶׁש8ז ֻמ ֶּתרֶת ֶלאֱכֹל ּב ָ
ֲׁשׁש ַהּנַ"לּ ,כְגֹון
ֵמעִּסּוק ִּב ְד ָברִים ַהּנִ ְד ָּבקִים ֶׁשאֵינָם עֹו ְברִים מִן הַּגּוף ְּבנָקֵלֵ ,מ ַהח ָ
ִׁש8ר ְּד ָברִים ַהּנִ ְד ָּבקִים .וְ ָה ְרגִילָה לָלּוׁש
ִיׁשת ָּבצֵק אֹו ְּבנֵרֹות ֶׁשל ַׁש ֲעוָה ,וְכֵן ּב ְ
ְּבל ַ
ִל ְכבֹוד ַׁשּבַת קֹדֶׁש ֻמ ֶּתרֶתּ ,ו ִב ְלבַד ֶׁש ִּתּזָהֵר ְלנַּקֹות הֵיטֵב ְׁשיָרֵי ַה ָּבצֵק ְּבעֵת

ַה ֲחפִיפָה .אִם ְ 8כלָה ,אֹו ָע ְסקָה ִּב ְד ָברִים ָהאֲסּורִים ,אֵינָּה ְמ ַע ֶּכבֶת ְטבִי ָלתָּה ,רַק
ַּת ְקּפִיד ְלנַּקֹות הֵיטֵב אֶת ּפִי ָהּ ,ו ְלנַּקֹות יָדֶי ָה.
ֲחפִיפָה ַמהִי
ְׁשרַת הַּגּוף ִל ְטבִילָה ּכֹו ֶללֶת ג´ ְּפעֻּלֹות וְהֵן:
ַהכ ָ
ַּׂשעָרַ ,ל ֲה ָסרַת ִלכְלּו ְך ַה ְמ ַהּוֶה ֲחצִיצָה.
ֲחפִיפָה ַר ֲחצַת הַּגּוף וַ ֲחפִיפַת ה ֵ
*
ְׁשרִיםַ ,ה ְמ ַהּוִים ֲחצִיצָה
ַּׂשעָר ֶׁשּבַּגּוףְ ,ל ַה ְפ ָרדַת ַהּק ָ
סֵרּוק סֵרּוק ּכָל ה ֵ
*
)ּבְאֹפֶן ְמ ֻסּיָם.
עִּיּון ְּבדִיקַת ּכָל הַּגּוף לְ"חַר ָה ַר ֲחצָה עַל ְמנָת ְלוַּדֵא ֶׁשּלֹא נֹו ְתרָה ָעלָיו
*
ׁשּום ֲחצִיצָהֲ ) .חצִיצָה הִיא ּכָל ָּדבָר הַחֹוצֵץ ּו ַמ ְפרִיד ּבֵין מֵי ַה ִּמ ְקוֶה ְלבֵין ֵחלֶק
ֵמהַּגּוף.
ַּׁשקִיעָה ,וְַלעֲסֹק ּבָּה עַד צֵאת
ָׁשר ְל ַה ְתחִיל ַּב ֲחפִיפָה ִמּבְעֹוד יֹום ִל ְפנֵי ה ְ
ִמנְהָג ּכ ֵ
ֲׂשה הַּכֹל ְּביִּׁשּוב ּו ְבנַחַת וְלֹא ְּת ַמהֵר
הַּכֹו ָכבִיםּ ,ו ִמּיָד ִלטְּבֹל .וְזֹאת עַל ְמנָת ֶׁש ַּתע ֶ
ְלבֵיתָּה.
ִׁש ַּת ְּדלִים ַלעֲׂשֹות
אִם אֵינָּה יְכֹולָה ַלעֲׂשֹות ּכָל ַה ֲחפִיפָה ִל ְפנֵי צֵאת הַּכֹו ָכבִים ,מ ְ
ִמ ְקצָת ְּפעֻּלֹות ִמּבְעֹוד יֹוםְ " ,ך ּגַם זֶהּו אֵינֹו ְמ ַעּכֵב ,וִיכֹולָה ַלעֲׂשֹות אֶת ּכָל ַה ְּפעֻּלֹות
ַּב ַּליְלָהּ ,ו ְב ִמ ְקרֶה זֶה רָאּוי ְל ַה ְקּפִיד ֶׁש ִּת ְת ַעּסֵק ַּב ֲחפִיפָה ָׁשעָהְּ ,כדֵי ֶׁשּלֹא ִּת ְת ַּב ְלּבֵל
ַּׁשעָה ּכֹו ֶללֶת ּכָל ִענְיְנֵי ַה ֲחפִיפָה ּכֹולֵל ְּגזִיזַת
ַּד ְעּתָּה ,מִּתֹו ְך ֶׁש ְּמ ַמ ֶהרֶת ְלבֵיתָּה )ה ָ
ִׁשעַת ַה ְּדחַק ַּתעֲסֹק ַּב ֲחפִיפָה ֲחצִי ָׁשעָה ,וְ ָה ִעּקָר ֶׁש ַּתחְּפֹף
ִצ ָּפ ְרנַיִם וְכַּדֹומֶהּ .וב ְ
ִׁשּכַח ׁשּום ְּפרָט.
ִּב ְמתִינּותֶׁ ,שּלֹא ּת ְ
ְׁשיטִיםַ ,עדְׁשֹות ַמּגָעִׁ ,שּנַיִם ּתֹותָבֹות וְכָל ָּדבָר ַהּנִּתָן ַל ֲה ָסרָה.
יֵׁש ְל ָהסִיר ַּתכ ִ
ֵסדֶר ַה ֲחפִיפָה וְדִינֵי ֲחצִיצָה
ַהּמָקֹור ְלדִינֵי ֲחצִיצָה
ְׂשרֹו ַּב ַּמיִם"ְ ,ל ַלּמֵד ֶׁש ֵּמי ַה ִּמ ְקוֶה יַּגִיעּו ְלכָל
נֶ ֱאמַר ּבַּתֹורָה וַּיִ ְקרָא "וְ ָרחַץ אֶת ּכָל ּב ָ
ְׂשר הָ8דָםַ ,ה ַּמ ְפרִיד ּבֵינֹו ְלבֵין ַה ַּמיִם.
ְׂשרֹו ּבְלֹא ֶׁשּיְהֵא ׁשּום ָּדבָר חֹוצֵץ עַל ּב ַ
ּב ָ
ְׁשב ֲחצִיצָה ,וְלֹא ָע ְלתָה
ֲׁשר ַמ ְקּפִידִים ָעלָיו נֶח ָ
וְ8מְרּו ֲח ָכמִיםֲ ,אפִּלּו ָּדבָר מּועָט א ֶ
לָּה ַה ְּטבִילָה.
ֵּבית ַה ְּס ָתרִים
ִּׁשה ֶׁש ִּל ְפ ָעמִים הּוא ִמ ְתַּגּלֶהּ ,כְגֹוןֲ :חלַל ַהּפֶה,
ּכָל מָקֹום ַה ֻּמ ְסּתָר ּבְגּופָּה ֶׁשל ָהא ָ
ּומְקֹומֹות ַה ְּק ָפלִים ֶׁשּבְגּופָּהַ ,חּיֶבֶת ְלנַּקֹותֹו ִמּכָל ֲחצִיצָה" ,ף עַל ּפִי ֶׁשאֵין ָצרִי ְך
ֶׁשּיַּגִי ַע ֵאלָיו ַמיִםָ ,צרִי ְך ֶׁשּיְהֵא רָאּוי ְלבִי"ת ַמיִם .וְאִם אֵינֹו רָאּוי ְלבִי"ת ַמיִם
חֹוצֵץְ " .ך עֹמֶק הָאֹזֶן אֹו הָ"ף וְכַּדֹומֶה ֶׁשאֵינָם ִמ ְתַּגּלִים לְעֹולָם אֵין ֲחצִיצָה ָּבהֶם
ְׁשבִים ּבֵית ַה ְּס ָתרִים ֶאּלָא מָקֹום ּבָלּו ַע.
ְּכלָל ,אֵין הֵם נֶח ָ
ְׂשעָרֹות הָרֹאׁש
ִׁש ַּתּמֵׁש ְּב ַמיִם ָקרִים ְּבעֵת
ַּתחְּפֹף אֶת ְׂש ָערָּה ְּב ַמיִם ַחּמִיםּ ,ו ְתנַּקֶּנּו הֵיטֵב .וְלֹא ּת ְ
ַּׂשעָר.
ְׁשים אֶת ה ֵ
ַה ֲחפִיפָה הֱיֹות וְהֵם ְמ ַס ְּבכִים ּו ַמק ִ
סֵרּוק
ַּׁשחִי וְ ָה ֶע ְרוָה ּדַי ְל ָסרְקֹו
ַּׂשעָר ְּת ָס ְרקֶּנּו הֵיטֵבְ " .ך ְׂשעַר ּבֵית ה ֶ
עִם ּתֹם ֲחפִיפַת ה ֵ
ְּב ֶא ְצּבְעֹותֶי ָה הֵיטֵבִ ) .מנְהַג עֲדֹות ְס ָפרַד ְל ָהסִיר אֶת ְׂשעַר ָה ֶע ְרוָה.

עִּיּון
ָׂשה עַל יְדֵי ִהתְּבֹונְנּות ְּבכָל ּגּופָּה עַל
ָהעִּיּון ְּבכָל ֶח ְלקֵי ּגּופָּה מִן הַּתֹורָה הּוא .וְיֵע ֶ
ְמנָת ְלוַּדֵא ֶׁשּלֹא נֹותְרּו ֲחצִיצֹות .חֲׁשּובָה מְאֹד ַה ְּבדִיקָה הַּסֹופִית ֶׁש ִּל ְפנֵי ַה ְּטבִילָה,
ּו ְל ִעּתִים ְמ ַע ֶּכבֶת הִיא .וְרָאּוי ּגַם ִּבזְמַן ַה ֲחפִיפָה ַע ְצמָּה ְל ַעּיֵן ְּבכָל מָקֹום ּו ְלוַּדֵא
ֶׁשּנֻּקָה ָּכרָאּויִּ .במְקֹומֹות ֶׁשרֹו8ה ְמ ַעּיֶנֶת ִּב ְר ִאּיָהּ ,ו ִבמְקֹומֹות ֶׁשאֵינָּה רֹו8ה ְמ ַעּיֶנֶת
ְׁשבָה ַּת ֲעבִיר ְל ָפנֶי ָה אֶת ּכָל ַה ְּפעֻּלֹות ֶׁש ָהיָה ָעלֶי ָה ְל ַב ֵּצ ַע
עַל יְדֵי מִּׁשּוׁשּ .גַם ַּב ַּמח ָ
ְלפִי ַה ֵּסדֶרֵ ,מהָרֹאׁש וְעַד ּכַּפֹות ָה ַרְג ַליִםּ ,ו ְתוַּדֵא ֶׁשּלֹא ָׁש ְכחָה ָּדבָרּ .בְנֹוסָף ְל ָכ ְך
ָׁשה לָּה ִלרְאֹותָ .העִּיּון ָצרִי ְך
ִּת ְקרָא ַל ַּב ָּלנִית ֶׁש ְּת ַסּיֵַע לָּה ְּבעִּיּון ִּבמְקֹומֹות ֶׁשּק ֶ
ִּׁשה ַע ְצמָּה ,וְלֹא רַק עַל יְדֵי ַה ַּב ָּלנִית.
ְל ֵהעָׂשֹות עַל יְדֵי ָהא ָ
ָספֵק לְ"חַר ַה ְּטבִילָה
ִׁש"ל ְל ָחכָם וְלֹא
ֲׁשׁש ֲחצִיצָהּ ,ת ְ
ְּבכָל ִמ ְקרֶה ֶׁש ָּט ְבלָה ּו ָמ ְצ8ה ָעלֶי ָה ָּדבָר ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ח ַ
ִּׁשה עַל
ִּתסְמֹ ְך עַל ַּד ְעּתָּה ,וְאֵין ַה ֲהלָכֹות ֶׁשּנֶ ֶאמְרּו ְּב ֶפרֶק זֶה ֶאּלָא לְעֹורֵר אֶת ָהא ָ
ְצ ָדדֵי ַה ֲה ָלכָה.
ּדִינֵי ַה ְּטבִילָה
זְמַן ַה ְּטבִילָה ,רַק לְ"חַר צֵאת ַהּכֹו ָכבִים .עִם ּתֹם ַה ֲחפִיפָה ִּת ְקרָא ַל ַּב ָּלנִית ,עַל ְמנָת
ִׁשעַת ַה ְּטבִילָה,
ֶׁשּגַם הִיא ִּת ְראֶה אִם לֹא נֹותְרּו ֲחצִיצֹות ּבְגּופָּה ,וְ ִת ְהיֶה נֹו ַכחַת ּב ְ
ִׁשעַת ַה ְּטבִילָה לֹא נֹו ְתרָה ׁשּום ַׂש ֲערָה מִחּוץ ַל ַּמיִם.
ְּכדֵי ִלרְאֹות אִם ּב ְ
ִׁשעַת ַה ְּטבִילָה
ַהּתְנּוחָה ּב ְ
ְּבעֵת ַה ְּטבִילָה ָעלֶי ָה ִלהְיֹות ִּבתְנּוחָה רְפּויָהָ .העֵינַיִם עֲצּומֹות " ְך לֹא ְּב ָחזְקָהַ .הּפֶה
מּוׁשטֹות ָקדִימָהּ ,ו ְמ ֻרחָקֹות ְמעַט ֵמהַּגּוףַ .הּגֵו ּכָפּוף
סָגּור " ְך לֹא קָפּוץַ .הּזְרֹועֹות ָ
ִיׁשהָ .ה ַרְג ַליִם ּפְסּוקֹות ִק ְמעָהֶ .א ְצּבְעֹות ַהּיַָדיִם לֹא קְמּוצֹותֶ ,אּלָא
ִׁשעַת ל ָ
ְמעַט ְּכב ְ
ִׁשעַת ַה ְּטבִילָה ַחּיָב ּכָל ּגּופָּה ִלהְיֹות ִמ ַּתחַת ִל ְפנֵי
ֻמ ְפרָדֹות זֹו מִּזֹוָּ .כ ְך טֹו ֶבלֶת! ּב ְ
ַה ַּמיִם ,וְ ַה ַּב ָּלנִית ִּת ְס ַּתּכֵל ֶׁשּלֹא ּתָצּוף ֲאפִּלּו ַׂש ֲערָה "חַת ֵמעַל ַל ַּמיִם.
ִּב ְרּכַת ַה ְּטבִילָה
יֵׁש הַּנֹוהֲגֹות ְל ָב ֵר ְך ִל ְפנֵי ַה ְּטבִילָה מִחּוץ ִלמְקֹום ַה ְּטבִילָהּ ,ולְ"חַר ַה ְּב ָרכָה נִ ְכנָסֹות
ְׁשם ָּכ ְך ֲעלֵיהֶן ְל ִה ְתּכַּסֹות ְּב ָסדִין וְכַּדֹומֶה ,לִּטֹל יַָדיִם ,וְרַק לְ"חַר ִמּכֵן
וְטֹובְלֹות .ל ֵ
ְל ָב ֵר ְך .וְיֵׁש הַּנֹוהֲגֹות ְל ָב ֵר ְך ּבֵין ַה ְּטבִילֹות .וְנֹוהֲגֹות ְל ָב ֵר ְך ּבְתֹו ְך ַה ִּמ ְקוֶה .וְ8ז
ְׁש ֶּלבֶת יָדֶי ָה
רֹאׁשּה ,מ ַ
ָ
ַה ְּטבִילָה ְלפִי ַה ֵּסדֶר ַהּבָא :טֹו ֶבלֶת ְטבִילָה "חַתְ ,מ ַכּסָה
ִמ ַּתחַת ְל ַדּדֶי ָה ּבְאֹפֶן ֶׁשּכַּפֹות ַהּיַָדיִם לֹא ִּתַּג ְענָה ּבַּגּוףּ ,ו ְמ ָב ֶרכֶתּ" :בָרּו ְך "ּתָה...
ְׁשנּו ְּב ִמצְוֹותָיו וְ ִצּוָנּו עַל ַה ְּטבִילָה" ,וְטֹו ֶבלֶת ְטבִילָה נֹו ֶספֶת.
ֲׁשר ִקּד ָ
אֶ
ְטבִילָה ְּבלֵיל ַׁשּבָת וְ /אֹו ְּבלֵיל יֹום טֹוב
ַּׁשּבָת ,וְ ַת ְקּפִיד מְאֹד
ִׁש ָע ַתיִם ִל ְפנֵי ְּכנִיסַת ה ַ
אֶת ַה ֲהכָנֹות ַל ְּטבִילָה ַּת ְתחִיל ְּבנַחַת ּכ ְ
ַּׁשּבָתּ .ולְ"חַר
ְל ַסּיֵם ַה ֲחפִיפָה ּו ְל ָסרֵק ְׂש ָערָּה ּו ְל ַעּיֵן הֵיטֵב ְּבכָל ּגּופָּה ְּב ֶטרֶם ִּת ָּכנֵס ה ַ
ְׁשילִיםֶׁ ,שּלֹא יְִדּבַק ּבָּה ׁשּום טִּנּוף ַּכמְבֹ8ר ְל ַהּלָן ְּבדִין ְטבִילָה
ִמּכֵן לֹא ִּתּגַע ַּב ַּתב ִ
ּבְמֹו ָצאֵי ַׁשּבָת ֶׁשהּוא יֹום טֹוב.
ּבְבֹוּ8ה ַל ִּמ ְקוֶה:
רָאּוי ֶׁש ְּת ַעּיֵן הֵיטֵב ְּבכָל ּגּופָּה.
א.

ְׁשּבָת ּו ְביֹום
ַּׂשעָר ְּב ַמ ְסרֵק ּב ַ
רֹאׁשּהְ " ,ך אֵין ְל ָסרֵק ה ֵ
ָ
ַּת ְפרִיד ְּביָדֶי ָה ַׂשעֲרֹות
ב.
ִיׁשת ֵׂשעָרּ ,ולְ"חַר ִמּכֵן ִּתטְּבֹל .לְ"חַר ַה ְּטבִילָה ִּתּזָהֵר מְאֹד
טֹוב מִּׁשּום אִּסּור ְּתל ַ
ְׁשף .יֵׁש
ְׁשפ ֵ
ַּׂשעָר ְל ַה ְסּפִיג ,לֹא ל ַ
ִׁש ַּתּמֵׁש ְּב ַמֶּגבֶת ָעבָה וְאֶת ה ֵ
ֵמאִּסּור ְסחִיטָה .יֵׁש ְלה ְ
ִלזְּכֹר לֹא ָל ַקחַת ׁשּום ֻמ ְקצֶה ְלבֵית ַה ְּטבִילָה ּכְגֹון ַמ ְסרֵקְּ ,כלֵי ַר ֲחצָה וְאִּפּור.
ְטבִילָה ּבְמֹו ָצאֵי ַׁשּבָת וְ/אֹו ּבְמֹו ָצאֵי יֹום טֹוב
ְׁשרּות ַלעֲׂשֹות ּכֵן
מֵ"חַר ֶׁשחָׁשּוב ְל ַה ְתחִיל ַּב ֲהכָנֹות ַל ְּטבִילָה ִמּבְעֹוד יֹום ,וְאֵין ֶאפ ָ
ְׁשּבָת אֹו ּבְיֹום טֹובַּ ,ת ֲע ֶׂשה אֶת ּכָל ַה ֲהכָנֹות ּבְיֹום ִׁש ִּׁשי אֹו ְּב ֶערֶב ֶהחָגּ ,כֹולֵל
ּב ַ
ְׁשיבָה ּבָ" ְמ ַּב ְטיָה וְ ַר ֲחצָה יְסֹודִיתִ .ל ְפנֵי ַה ְּטבִילָהַ ,היְנּוּ ,בְמֹו ָצאֵי ַׁשּבַת קֹדֶׁש אֹו
יִ
ּבְמֹו ָצאֵי יֹום טֹובִּ ,ת ְת ַרחֵץ יָפֶהְּ ,ת ַצ ְח ֵצ ַח וְ ַתחְצֹץ ִׁשּנֶי ָהִּ ,ת ְס ָּתרֵק ּו ְת ַעּיֵן הֵיטֵב ְּבכָל
ּגּופָּה.
ְׁשרּותָּה ְל ַב ֵּצ ַע אֶת ּכָל ַה ֲהכָנֹות ְּב ֶערֶב ַׁשּבָת אֹו חַגַּ ,ת ְתחִיל ְּב ֵחלֶק
אִם אֵין ְּב ֶאפ ָ
ְׁשי ְך ּבְמֹו ָצאֵי ַׁשּבַת קֹדֶׁש אֹו מֹו ָצאֵי יֹום טֹוב.
ַּׁש8ר ַּתמ ִ
ֵמ ַה ֲהכָנֹות ,וְה ְ
ּדִינֵי ְּכ ָתמִים ּו ְראִּיֹות
ִּׁשה נִּדָה?
ֲׂשית ָהא ָ
ִמּמַה ּנַע ֵ
ִּׁשה ֶׁשּנֶ ֱעקַר ּדָם ִמּמְקֹורָּהְּ ,ד ַהיְנּו ֵמ ַר ְחמָּהּ ,בֵין ִּבזְמַן וִ ְסּתָּה ּבֵין ִּבזְמַן "חֵרֲ ,הרֵי
אָ
ִׁשעַת ֵלדָהּ ,דִּמּום ֵמ ֶה ְתקֵן
הִיא ְטמֵ8הּ .כְגֹוןּ :דָם ֶׁשל ַמחֲזֹורּ ,דִּמּום ְּב ֵהרָיֹוןּ ,דָם ּב ְ
ְׁשם יְצִירַת ַמחֲזֹור ְמלָאכּותִי
ָׁשים ְמ ֻבּגָרֹות ֶׁשּנֹוטְלֹות הֹורְמֹונִים ל ֵ
ּתֹו ְך ַר ְחמִיּ) .גַם נ ִ
נִ ְטמָאֹות עַל יְדֵי אֹותֹו ּדָם ֶׁשרֹואֹות .וְ"ף ְּבדַם ּבְתּולִים ֶה ְחמִירּו ֲח ָכמִים .וְאֵין ִׁשעּור
ַלּדָם ַה ְמ ַטּמֵא אֹותָּהֲ ,אפִּלּו ִטּפָה ְק ַטּנָה ְמ ַטּמְ8ה .וְ"ף אִם ֲע ַדיִן לֹא יָצְ8ה לַחּוץ
ֶאּלָא הִיא ֲע ַדיִן ַּבּפְרֹוזְדֹורְ ,טמֵ8ה.
ְׁשחֹרּ) .גַם ִּב ְצ ָבעִים ַה ְמ ַט ְּמאִים יֵׁש ִל ְפ ָעמִים
ְצ ָבעִים ְט ֵמאִים8 :דֹם וְכָל ְּגוָנָיו ,ו ָ
חֹוׁש ֶׁשת
חֹוׁש ֶׁשת ְל ֶפצַע ַּב ְּצ ָדדִים ֶׁש ִּמּמֶּנּו ּבָא ַהּדָם ,אֹו ֶׁש ֶ
ִׁש ֵאלַת ָחכָםּ ,כְגֹון ֶׁש ֶ
מָקֹום ל ְ
ַּׁשחֹר ְּב ַה ְרּבֵה מִן ַה ִּמ ְקרִים
ֶׁשאֵין זֶה ּדָם ֶאּלָא ֶצבַע ,אִּפּור וְכַּדֹומֶהּ .ו ִב ְפרָט ַּב ֶּצבַע ה ָ
אֵינֹו ּדָם ,אֹו אִם ָמצְ8ה ֶּכתֶם ּדָם לֹא עַל עֵד ַה ְּבדִיקָה ֶאּלָא עַל ִּבְגּדָּה וְאֵין זֶה ּדָם
ֶׁשל ַה ַּמחֲזֹור.
ְצ ָבעִים טְהֹורִיםָ :לבָן ,צָהֹב ָּבהִירּ ,כָחֹל וְיָרֹק.
ְצ ָבעִים טְעּונִים ְׁש ֵאלָה :חּוםּ ,כָתֹם צָהֹב ֵּכהֶה ,וְכָל ַמ ְראֶה ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ְּכעֵין "דְמּומִית
ִׁשאֹל עַל ּכָל ַּג ְרּגִיר אֹו חֹמֶר ּדְמּוי ַׂש ֲערָה ַהּנִ ְמצָא עַל ָהעֵד,
וְאֵינֹו ּבָרּור .וְכֵן יֵׁש ל ְ
ֲׁשׁש ֶׁשהֵם ְט ֵמאִיםָ .לכֵן ְּת ַקּפֵל ָהעֵד ִּבזְהִירּות עַל ְמנָת ֶׁשּלֹא יִּפֹל
ִּב ְצ ָבעִים ֶׁשּיֵׁש ח ָ
וְיֹאבַד.
ִהלְכֹות ְּד ָברִים ָהאֲסּורִים ּבִימֵי נִ ְּדתָה
ִּׁשה ְּבנִּדַת ֻטמְ8תָּה לֹא ִת ְקרַב"ְ .ל ַדעַת ָה ַר ְמ ַּב"ם ַהּכָתּוב ּבָא
נֶ ֱאמַר ּבַּתֹורָה" :וְאֶל א ָ
ּוׁש8ר ִענְיְנֵי ִחּבָה נֶ ֶאסְרּו מִּׁשּום ֶׁש ְּמבִיאִים
ִׁשּתֹו נִּדָהְ ,
ֶלאֱסֹר ֲאפִּלּו נְגִיעָה ְּבא ְ
ְל ִהרְהּור וְ ֶה ְרּגֵל ֲע ֵברָה.
ְהֹוׁשטָה
נְגִיעָה ו ָ
8סּור לְ8דָם ָלַגעַת ְּב ִא ְׁשּתֹו נִּדָה ,וְכֵן 8סּור לֹו ָלַגעַת ַּב ְּבָגדִים ֶׁש ָעלֶי ָה וְכֵן יִּזָהֲרּו
ְהֹוׁשיט ָּדבָר ִמּיָדֹו ְליָדָּה אֹו ְל ֶה ֶפ ְךֶ ,אּלָא
ֶׁש ְּבָגדָיו לֹא יִּגְעּו ַּב ְּבָגדִים ֶׁש ָעלֶי ָה8 .סּור ל ִ
יַּנִיחּו ַה ֵחפֶץ ּובֶן הַּזּוג יִ ָּקחֵהּו ֵמ ַהּמָקֹום ּבֹו ֻהּנַח )יֵׁש ַלעֲׂשֹות זֹאת ְּב ָח ְכמָה ִלמְנֹ ַע

ִּפרְסּום ַמ ָּצבָּה .אֵין ְל ָהרִים יַחַד ֵחפֶץ וַ ֲאפִּלּו הּוא 8רֹ ְך אֹו ָּכבֵד מְאֹד .רָאּוי ֶׁשּלֹא
יְנַ ֵּפ ַח נֹוצָה ֵמעַל ִּבְגּדָּה.
ּוׁשכִיבָה עַל ִמ ָּטתָּה
ְׁשיבָה ְ
יִ
ְׁשּלֹא ְּב ָפנֶי ָהָ .האִּסּור הּוא
ִׁשּכַב אֹו ָל ֶׁשבֶת עַל ִמ ָּטתָּהְּ ,ב ָפנֶי ָה ,ו ֶ
8סּור ַל ַּבעַל ל ְ
ִׁשּכַב עַל ִמּטָתֹו ְּב ָפנָיו.
ִּׁשה 8סּור ל ְ
ֲׁשׁש ְל ִהרְהּור ַה ֵּמבִיא לִידֵי ֶה ְרּגֵל ֲע ֵברָהָ .לא ָ
ֵמח ָ
חֹוׁש ִׁשים
ִּׁשה לֹא ְ
ָׁשבֶת עַל ִמּטָתֹו ֲאפִּלּו ְּב ָפנָיו מִּׁשּום ֶׁש ְּבא ָ
ֲאבָל ֻמּתָר לָּה ל ֶ
ְׁשנָה ָעלֶי ָה ּבְ" ְקרַאי.
ְל ִהרְהּורִ .מ ָּטתָּה ַהיְנּו ִמּטָה ַה ְמיֻ ֶחדֶת לָּה וְלֹא ִמּטָה ֶׁשּי ֵ
ֵׁשנָה ְּב ִמּטָה "חַת
ִׁשּתֵי מִּטֹות
8סּור לִיׁשֹן ְּב ִמּטָה "חַת ֲאפִּלּו ְּב ִמזְ ָרנִים ְר ָחבִים וְנִ ְפ ָרדִים .וַ ֲאפִּלּו ּב ְ
ִּׁשים ֶסְנטִי ֶמ ְטרִים,
נִ ְפרָדֹות הַּנֹוגְעֹות זֹו ּבָזֹו 8סּור .רָאּוי ְל ַה ְרחִיק ַהּמִּטֹות זֹו מִּזֹו ֲחמ ִ
ְׁשר.
ְׁשרִי ,יַ ְרחִיקּו ְּככָל ָה ֶאפ ָ
ְהֹוׁשטַת יָד .וְאִם אֵין ַה ָּדבָר ֶאפ ָ
ֶׁשּלֹא יִּגְעּו ּב ָ
ַה ָּצעַת ַה ִּמּטָה
ִּׁשה ְּב ָפנָיו אֲסּורָהָ .האִּסּור הּוא
ַה ָּצעַת ַה ִּמּטָה עַל יְדֵי ַה ַּבעַל ְּב ָפנֶי ָה ,אֹו עַל יְדֵי ָהא ָ
עַל ְּפרִיסַת ְסדִינִים וְיִּׁשּורָםָּ .כרִים ּו ְכסָתֹות ֻמּתָר ְל ַס ְּדרָםּ ,כֵיוָן ֶׁשּיֵׁש ְּב ָכ ְך טֹרַח
ְׁשם סִּדּור ַה ַּביִתֻ ,מּתָרַ .ה ָּצעַת
ַּׁשנָה ל ֵ
וְאֵין ָּבזֶה מִּׁשּום ִחּבָהְ .ל ַסּדֵר ַהּמִּטֹות לְ"חַר ה ֵ
ַה ִּמּטָה ֶׁשּלֹא ְּב ָפנֶי ָה אֹו ֶׁשּלֹא ְּב ָפנָיו ֻמ ֶּתרֶת.
ֲאכִילָה עַל ֻׁש ְלחָן ֶאחָד
זְמַן ֲאכִילָה הּוא זְמַן ִק ְרבָהְּ .כפִי ֶׁש8מְרּו ֲחזַ"לּ" ,גְדֹולָה ְלגִימָה ֶׁש ְּמ ָק ֶרבֶת" .וְָלכֵן
יֵׁש ְל ַהּנִי ַח סִימַן ֶהּכֵרֶׁ ,שּלֹא יָבֹואּו לִידֵי ֶה ְרּגֵל ֲע ֵברָהַ .הּסִימָן יָכֹול ִלהְיֹות ָּב ֳא ָפנִים
ׁשֹונִים:
ֲׂשה ּכֵן.
ּכָל ֶאחָד יֹאכַל עַל ַמּפָה נִ ְפ ֶרדֶת אֹו עַל ַמּגָׁש נִ ְפרָד ,אֹו ֶאחָד ֵמהֶם יַע ֶ
*
ְׁשם ַּבּסְעּודָה הַּנֹו ְכחִית ,אֹו ֶׁשעַל
ְׁשּמ ָ
ַּׁש ְלחָן ּבֵינֵיהֶם ְּכלִי ֶׁשאֵינֹו מ ַ
יַּנִיחּו עַל ה ֻ
*
ִׁשעַת ַהּסְעּודָהּ ,ולְצֹ ֶר ְך סִימַן ֶהּכֵר ֶה ְחלִיטּו
ִׁש ַּתּמֵׁש ּבֹו ּב ְ
ּפִי רֹב אֵין ַּד ְרּכָם ְלה ְ
ִׁש ַּתּמֵׁש ּבֹוּ ,כְגֹוןִׁ :שּמּוׁש ְּב ֶתרְמּוס ְלמִיץְּ ,כ ַת ֲחלִיף ְל ַקנְקַן.
ְלה ְ
ֲׁשר אֵינָם יֹו ְׁשבִים סְמּוכִים זֶה לְזֹוֶ ,אּלָא "חֵר ַמ ְפסִיק ּבֵינֵיהֶם ,אֵין צֹ ֶר ְך
ַּכא ֶ
*
ְּבסִימָן ֶהּכֵר.
ָׁשב "ף הּוא ְּכסִימַן ֶהּכֵר.
ְׁשיבָה ַהּקְבּועִים יָכֹול ְל ֵהח ֵ
ִׁשּנּוי מְקֹומֹות ַהי ִ
*
ּיֹוׁשבִים סְמּוכִים זֶה לָזֹו " ְך יֵׁש ֲא ֵחרִים ִע ָּמהֶם ַּבּסְעּודָה ,יֵׁש ְמ ִקּלִים
ְׁש ְ
ּכ ֶ
*
ֶׁשאֵין צֹ ֶר ְך ְל ַהּנִי ַח סִימַן ֶהּכֵר .וְיֵׁש ַמ ְחמִירִים ָּבזֶה.
אִם אֹו ְכלִים ּפֵרֹות וְכַּדֹומֶה ֶׁש ַּד ְרּכָם ִּבזְמַן ָט ֳהרָה ֶלאֱכֹל מִּתֹו ְך ַצ ַּלחַת "חַת
*
ְׁשב סִי ַמן ֶהּכֵר.
וְָכעֵת אֹו ְכלִים ְּב ַצּלָחֹות נִ ְפרָדֹות" ,ף זֶה נֶח ָ
ְׁשיָרֵי ַמ ֲאכָל
ִׁשּתֹו ְּב ָפנֶי ָה ,מִּׁשּום ִחּבָה .וְ"ף אִם
ַׁשקֶה ֶׁשל א ְ
8סּור ַל ַּבעַל ֶלאֱכֹל ְׁשיָרֵי ַמ ֲאכָל ּומ ְ
ִׁשיָרֵי ַמ ֲא ָכלָּה,
הֹוסִיפּו עַל ְׁשיָרֵי ַה ַּמ ֲאכָל 8סּורְ " .ך יֵׁש ֵמ ַה ְּס ָפ ַרּדִים ַה ְּמ ִקּלִים ּב ְ
ִּׁשיָרֵי ַּב ֲעלָּה,
ִׁשּתֹות מ ְ
ִּׁשה ֻמּתָר ֶלאֱכֹל וְל ְ
ַׁשקֶה ֶׁשּלָּהָ .לא ָ
ִׁשיָרֵי מ ְ
וְאֹו ְסרִים רַק ּב ְ
ִׁשּתֹוְּ ,ב ֶאחָד ֵמ ַה ְּתנָאִים ַה ָּבאִים:
ִּׁשיָרֵי א ְ
ֲאפִּלּו ְּב ָפנָיוַ .ל ַּבעַל ֻמּתָר ֶלאֱכֹל מ ְ
ַּׁשיָרִים " ֲחרֶי ָה וְ ִה ְפסִיק ֵּבינֵיהֶם.
ֲׁשר "חֵר 8כַל ֵמה ְ
ַּכא ֶ
*
ֶׁשּלֹא ְּב ָפנֶי ָה.
*

ְׁש ַה ַּבעַל אֵינֹו יֹו ֵד ַע ֶׁשאֵּלּו הֵם ְׁשיָרֶי ָה )אֵין צֹ ֶר ְך לֹומַר לֹו.
ּכ ֶ
*
ַּׁשיָרִים ִל ְכלִי "חֵר" .ף אִם "חַר ָּכ ְך ַמ ְחזִירָם ַל ְּכלִי ֶׁשּלָּה.
אִם ַמ ֲעבִיר ה ְ
*
אִם ִה ְתחִיל ְּב ֶהּתֵרּ ,כְגֹון ֶׁשּלֹא ְּב ָפנֶי ָה ,אֹו ֶׁש ֲע ַדיִן לֹא ָהיְתָה נִּדָהֻ ,מּתָר
*
ְׁשי ְך ,וְיֵׁש ַמ ְחמִירִים ָּבזֶה.
ְל ַהמ ִ
ַצ ַּלחַת ֶמ ְר ָּכזִית
ֻמּתָר ֶלאֱכֹל ִמ ַּצ ַּלחַת ֶמ ְר ָּכזִית ִּב ְתנַאי ֶׁשּכָל ֶאחָד ַמ ֲעבִיר ְל ַצ ַּלחְּתֹו וְאֹוכֵל.
ִׁשּתֹו
ִה ְס ַּתּכְלּות ְּבא ְ
8סּור ַל ַּבעַל ְל ִה ְס ַּתּכֵל ַּבּמְקֹומֹות ַה ְמ ֻכּסִים ֶׁשּבָּה ,וְָלכֵן יֵׁש ְל ִהּזָהֵר ִּבְגרִיבַת ַּג ְר ַּביִם
ִיׁשת ְּבָגדִים צְנּועִים .וְָלכֵן לֹא ִּתסְּתֹובֵב ּבִכתֹנֶת ַליְלָה ְׁשקּופָה
ֲאפִּלּו ְּבבֵיתָּה ּו ִב ְלב ַ
אֹו חֲׂשּופָה וְלּו ִּב ְמעַטֻ .מּתָר ְל ִה ְס ַּתּכֵל ְּב ָפנֶי ָה ּו ְביָדֶי ָה ֲאפִּלּו ְּכדֵי ֵלהָנֹות.
קַּלּות ַּדעַת
ִׂשחֹק יַחַד .חִּיּו ְך ֻמּתָרּ ,גַם ִׂשיחָה ַקּלָה ּונְעִימָה ֻמ ֶּתרֶתְ " ,ך
8סּור ְל ִהתְלֹוצֵץ וְל ְ
ְנֹוׂשאִים ֶׁשעֲלּולִים ִלגְרֹם ְל ִהרְהּורֵי ֲע ֵברָהֻ .מּתָר ִללְמֹד יַחַד
8סּור לְׂשֹו ֵח ַח ּב ְ
ִהלְכֹות ָט ֳהרָה.
ְּב ַמ ֶּסכֶת ְׁשבּועֹות דף י"ח עמוד ב´ נֶ ֱאמַר עַל ַהּפָסּוק ויקרא ט"ו ל"א" :וְ ִהּזַ ְרּתֶם
יֹאׁשּיָהִ :מּכָאן "זְ ָהרָה
ִ
ִׂש ָראֵלִ ....מ ֻּטמְ8תָם" 8מַר ר´
ַׁשּתֶם אֶת ְּבנֵי י ְ
)ּפֵרּוׁש וְ ִה ְפר ְ
ִׂש ָראֵל ֶׁשּיְִפרְׁשּו ִמּנְׁשֹו ֵתיהֶן סָמּו ְך ְלוִ ְסּתָן .וְַכּמָה? 8מַר ַרּבָה :עֹונָהּ .כְלֹומַר
ִל ְבנֵי י ְ
יֹום אֹו ַליְלָה.
ַּׁשב ָמתַי מֹועֵד וִ ְסּתָּה ַהּבָא ,וְִלפְרֹׁש ּכָל אֹותָּה עֹונָה
ְּד ַהיְנּו ֶׁש ֻּמּטָל עַל ְּבנֵי הַּזּוג ְלח ֵ
ַׁשמִיׁש וְנִ ְמצָא ּבָא עַל ַהּנִּדָה.
ִּׁשה ִּב ְׁשעַת ּת ְ
ֲׁשׁש ֶׁשּמָא ִּת ְראֶה ָהא ָ
ֵמ ַחּיֵי אִיׁשּותֵ ,מח ָ
ּדִינִים ְל ַכּלָה
ֵסדֶר ָט ֳה ָרתָּה
ּכָל ַּכּלָה ְׁשמֹונָה יָמִים ִל ְפנֵי ֻח ָּפתָּהָּ ,תחֵל ְל ַב ֵּצ ַע ֶה ְפסֵק ָט ֳהרָה וְִלסְּפֹר ִׁש ְבעָה יָמִים
ְּככָל נִּדָהֶׁ ,ש ֲהרֵי ָר ֲאתָה ּכָל יָמֶי ָה וַ ֲהרֵי הִיא נִָּדה ּגְמּורָהֵ ) .עצָה טֹובָה ְל ַה ְתחִיל
ִׁשּכַח ְּבדִיקַת יֹום ָהרִאׁשֹון ֶׁשּזֶה ָּדבָר מָצּוי .רָאּוי
ִׁשעָה יָמִים קֹדֶםֶׁ ,שּמָא ּת ְ
ּת ְ
ְל ַה ְסמִי ְך ַה ְּטבִילָה ַלּנִּׂשּואִין ,וְאִם רֹוצָה ְל ַה ְקּדִים לֹא ַּת ְקּדִים יֹותֵר מִד´ לֵילֹות .וְאִם
ִה ְקּדִי ָמה יֹותֵר ֵמהָ8מּורְ ,ל ַכ ְּת ִחּלָה ִּתבְּדֹק ַע ְצמָּה ְּבכָל יֹום עַד ַהּנִּׂשּואִין ֲאפִּלּו ְּכבָר
ָּג ְמרָה ְספִירַת ז´ נְ ִקּיִים ּו ְכבָר ָט ְבלָה.
ּדַם ּבְתּולִים
ָׁשבֹו ְּכדַם ִנ ָּדהֵ .הקֵּלּו ְּבדַם
ּדַם ּבְתּולִים ֲאפִּלּו ֶׁשהּוא ּדַם ַמּכָה ֶה ְחמִירּו ּבֹו ֲח ָכמִים ְלח ְ
ְחּוׁשה ֶׁשּיֹוצֵא ּדָםֶ ,ה ָחתָן יָכֹול
ּבְתּולִים מֵ"חַר וְאֵינֹו ּדַם נִּדּותֶׁ ,ש"ף אִם יֵׁש ּת ָ
ִּׁשה ֶׁשאִם
ִׁש8ר א ָ
ְׁשי ְך ְּבקִּיּום ַה ִּמ ְצוָה ּו ְל ַסּיְמָּה ,וְ"חַר ָּכ ְך יִפְרֹׁש ִמּיָד) .וְלֹא ּכ ְ
ְל ַהמ ִ
ַׁשמִיׁש 8סּור ְל ַב ְעלָּה ִלפְרֹׁש ִמּיָדֶ ,אּלָא
ִׁשעַת ּת ְ
ִיׁשה ּבִיצִי"ת ּדָם ּב ְ
ָחלִילָה ַמ ְרּג ָ
יִתְרֹומֵם ְמעַט ֵמ ָעלֶי ָה ,וְיַ ְמּתִינּו ְּבלִי ׁשּום ּתְזּוזָה עַד ֶׁשּיּוכַל ִלפְרֹׁש ּבְלֹא קִּׁשּוי.
ַּׁש ְבעָה נְ ִקּיִים לְ"חַר " ְר ָּב ָעה יָמִים ,וְאֵינָּה ְצרִיכָה
וִיכֹולָה ְל ַה ְתחִיל ִלסְּפֹר ה ִ
ָׁשים.
ִׁש8ר נ ִ
ִּׁשה יָמִים ּכ ְ
ְל ַה ְמּתִין ֲחמ ָ
לְ"חַר ֶׁש ִּסּיְמּו ְל ַקּיֵם ַה ִּמ ְצוָהּ ,בֵין אִם יָצָא ּדָם ּובֵין אִם לֹא יָצָא ּדָםֲ ,הרֵי הֵם
חֹוׁש ִׁשים ֶׁשּיָצָא ִטּפַת ּדָם ֵמ ַהּבְתּולִים
אֲסּורִים וְ ָחלִים ֲעלֵיהֶם ּכָל אִּסּורֵי נִּדָהּ .כִי ְ

וְ ִחּפָהּו ִׁש ְכבַת זֶרַעּ .גַם ַּב ְּפ ָעמִים ַהּבָאֹות לְ"חַר קִּיּום ַה ִּמ ְצוָה ְּבכָל ַּפעַם ֶׁש ִּת ְראֶה
ּדִּמּום עַל ַה ָּסדִין לְ"חַר קִּיּום ַה ִּמ ְצוָה ,הִיא נֶ ֱא ֶסרֶת עַל ַּב ְעלָּה .אִם ָּבדְקּו ַּפעַם "חַת
לְ"חַר קִּיּום ַה ִּמ ְצוָה ,וְלֹא ָמצְאּו ּדִּמּוםּ ,ו ַפעַם " ֶחרֶת ׁשּוב ָמצְאּו ּדִּמּום לְ"חַר
ִׁשאֹל ִּב ְדחִיפּות ְל ָחכָם ּכֵיצַד ִלנְהֹגּ ,כִי יֵׁש ְלוַּדֵא ֶׁשאֵין זֶה ּדַם נִּדּות
ַׁשמִיׁש ,יֵׁש ל ְ
ּת ְ
ַׁשמִיׁש.
ֵמ ֲחמַת ּת ְ
ֶהעָרֹות אֵּלּו נִ ְכּתְבּו ִּב ְק ָצרָהְ " ,ך רָאּוי ְל ַהנְהִיג ְּבכָל ַּביִת יְהּודִי ֶׁש ַה ַּבעַל יְִלמַד עִם
ִּׁשה ִּת ְלמַד עִם ַר ָּבּנִית ַה ְּבקִי8ה ְּבכָל ִּדקְּדּוקֵי ַה ֲהלָכֹות,
ַּת ְלמִיד ָחכָם ֻמ ְס ָמ ְך ,וְ ָהא ָ
ְׁשּנֶה אֶת ַה ֲה ָלכָה.
ִמּכֵיוָן ֶׁשּכָל ְּפרָט ָקטָן מ ַ

ַּט ֳהרָה
ֶּפתַח ה ָ
אֹודֶה ה´ מְאֹד ְּבפִי ּובְתֹו ְך ַרּבִים ֲא ַה ְללֶּנּו ְּת ִהּלִים
ִּב ְפתִיחַת ַמ ֲאמָר חָׁשּוב זֶה מֹוצֵא ִהנְנִי חֹובָה נְעִימָה לְהֹודֹות לַה´ יִ ְת ָּב ַר ְך ֶׁש ָּׂשם
ֶח ְלקִי ּבֵין ּגְדֹולֵי הַּתֹורָה וְ ַהּיִרְ8ה ,וְ"ף ֶׁש ָהיִיתִי זָנָב ָל ֲארָיֹותְ " ,ך ִהנְנִי ְמ ַקּוֶה
ֲׁשר רָצּו לְהֹורֹות לִיּ .בָרֹאׁש ּו ָברִאׁשֹונָה הֹורַי ַהיְ ָקרִים ,ר´
ֶׁש ִּק ַּב ְלּתִי אֶת ַה ֶּמסֶר א ֶ
ִׂש ָראֵל,
ֲׁשר ְּב ַה ְצנֵ ַע ֶלכֶת ָּפעֲלּו ְל ַהרְּבֹות ָט ֳהרָה ְּב ָבּתֵי י ְ
ֵא ִלּיָהּו ּו ַמּזָל נַ ְפ ָּתלִי הי"ו ,א ֶ
הֹוׁשיבּונִי ּבֵין ִּב ְרּכֵי ַה ֲח ָכמִיםְּ .ת ִחּלָה וָרֹאׁשְּ ,בבֵית
ּומִּיֹום הֱיֹותִי ּבֶן " ְרּבַע ָׁשנִים ִ
מֹׁשה
ַה ְּכנֶסֶת ַה ֲח ַלּבִים ְּבתֵל 8בִיב ְּב ַהנְ ָהגַת רִאׁשֹון עַל ּכָל הַּגֹולָה רַב ַר ָּבנָן הרה"ג ֶ
ֲׁשר ִמּיַלְדּותִי ָׁש ַמ ְעּתִי ִּב ְדרָׁשֹו ָתיו קֹול חֹוצֵב ַלהֲבֹות אֵׁש
ַמ ֲעלֵי הַּכֹהֵן ָטוִיל זצ"ל ,א ֶ
עַל חֹובַת ְׁשמִירַת ַה ָּט ֳהרָה ,וְ"ף ֶׁשּלֹא ֵה ַבנְּתִי ׁשּום ָּדבָר ִמּפְ"ת ּגִילִיְ " ,ך נִ ְת ַקּיֵם ּבִי
ִׁשלֵי "הֹו ֵל ְך אֶת ֲח ָכמִים יֶ ְחּכַם" ,וְנִ ְכנְסּו ַה ְּד ָברִים עָמֹק ּבְתֹוכִי ,וְַ 8מ ְרּתִי
ַהּפָסּוק ְּבמ ְ
ִׂש ָראֵל.
ְׁש ֶאְגּדַל ֶא ְפעַל ּגַם ֲאנִי ְל ַהרְּבֹות ָט ֳהרָה ְּבי ְ
ְּב ִל ִּבי ֶׁש ִּלכ ֶ
ְׂש ְמחָה ְל ַתלְמּוד ּתֹורָה "יְסֹודֵי הַּתֹורָה",
ּו ִבהְיֹותִי ּבֶן ָחמֵׁש ָׁשנִים ַל ִּמ ְקרָא ִה ְכנִיסּונִי ּב ִ
מֹׁשה טּורְק שליט"א ,עִם ֶצוֶת ְמ ַחּנְכִים מָסּור
ְּב ַהנְ ָהלַת ְמ ַחּנֵ ְך הַּדֹור ַהּדָגּול ָהרַב ֶ
ּו ְמ ֻעּלֶהֶׁ ,שּכָל ַמ ְּט ָרתָם ְל ַה ְחּדִיר ּבָנּו " ֲהבַת ּתֹורָה ,יִרְ"ת ָׁש ַמיִם ּומִּדֹות טֹובֹות,
ּובָרֹאׁש ּו ָברִאׁשֹונָה ְל ַקּדֵׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִם ָּב ַרּבִיםּ .ו ְבעֵת ַהּגִיעִי ְל ֶפרֶק ָהאִיׁש ְמ ַקּדֵׁש
ְדֹוׁשים ּוטְהֹורִים ּו ִמֶּגזַע יֹו ֲחסִין
ָׂשאת ֶאת ַר ְעיָתִי ֲאבִיבָה ּדְבֹורָה תחי´ּ ,בַת ק ִ
זָכִיתִי ל ֵ
ֲׁשר ֶא ְפנֶה ַלעֲבֹודָתֹו יִ ְת ָּב ַר ְך
ְׁשֹוׁשּנָה ֲע ִטּיָה הי"ו ,הָעֹו ֶמדֶת לִימִינִי ְּבכָל א ֶ
ר´ ַר ֲחמִים ו ַ
ִּב ְמסִירּות נֶפֶׁש ֻמ ְפלָ8ה.
ֶׁשּכַח אֶת
ּו ְכ ַמ ֲאמַר ַהּפָסּוק " ְׁש"ל 8בִי ָך וְיֶַּג ְד ָך זְ ֵקנֶי ָך וְיֹאמְרּו ָל ְך" ,לְעֹולָם לֹא א ְ
ֲׁשר יֹום " ֲחרֵי ְּכנִי ָסתִי ִּב ְברִית ַהּנִּׂשּואִין לֹא
זְ ֶקנְּתִי ָמרַת ָּג´מִילָה נַ ְפ ָּתלִי ז"ל ,א ֶ
ִׁש ָּפחָה"
ֲׁשר " ְבטִי ַח לָּה ֶׁש ֶא ְלמַד ָּכרָאּוי ּכָל ִהלְכֹות " ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִה ְר ְּפתָה ִמ ֶּמּנִי ,עַד א ֶ
ְּב ִדקְּדּוק רַב וְ"ף ָע ְקבָה " ֲחרַי וְ ֵהעִירָה לִי ְּבעֵת הַּצֹ ֶר ְך.
ָׁשר
ִיׁשה ָחכָם ְר ָפאֵל ָלנִי8דֹו זצ"לֶׁ ,ש ָהיָה אִיׁש י ָ
ִיׁשא ּו ְפר ָ
ּומֹורִי זְ ֵקנִי ֲחסִידָא ַקּד ָ
ֲׂשים טֹובִים,
ַּׁש ַמיִם וְַל ְּברִּיֹותֶּ ,פה ֵמפִיק ַמ ְרָּגלִּיֹותַּ ,בעַל ְצדָקֹות ּו ַמע ִ
וְנֶ ֱאמָן8 ,הּוב ל ָ
ֵיׁשב ּבְֳ 8הלָּה ֶׁשל ּתֹורָהּ ,ובְיֹום ָּבהִיר ֶאחָד נָתַן
ֲׁשר ָׁשנִים רַּבֹות ָּת ַמ ְך ּבִי ֶׁשאּוכַל ל ֵ
אֶ
ָׂשיא"ֲ .חבָל עַל ּדְְ 8בדִין
לִי סְכּום הָגּון ּבְיֹותֵר ְּכדֵי ֶׁשאּוכַל ְל ָהקִים אֶת " ִמ ְדרַׁש ּבֵית נ ִ

ֶׁשּלֹא זָכָה ִלרְאֹות ְּב ִבנְיָנֹוְ " ,ך ּבְטּו ַחנִי ֶׁש ְּתפִּלֹותָיו ּבְעֹולָם ֶׁשּכֻּלֹו טֹוב עֹומְדֹות לִי
ּבָעֹולָם ַהּזֶה.
ִיׁשיבַת "ּפֹורָת יֹוסֵף" זָכִיתִי לִיצֹק ַמיִם עַל יְדֵי ַמ ְרּבִיצֵי
ּו ְבעֵת ִׁש ְבּתִי ְּבבֵית ה´ ּב ִ
הַּתֹורָה ּבַּדֹור הָ"חֲרֹון ,הרה"ג יְהּודָה ַצ ְדקָא זצ"ל ,הרה"ג ּבֶן צִּיֹון "ּבָא ָׁשאּול
ֲׁשר עִם ֻּכּלָם ָק ַב ְעּתִי
זצ"לָ ,הרַב יֹוסֵף ֲעדֶס זצ"ל והרה"ג ֶעזְרָא ַׁשעְיֹו זצ"ל ,א ֶ
ְׁשם ְּב ִהלְכֹות נִּדָה וְ ָט ֳהרַת ַה ַּביִת ,וְ ַה ַּצד ַהמְ"חֵד אֶת ֻּכּלָם ֶׁשהֵם
ְׁשּמ ָ
ִעּתִים וְזָכִיתִי ל ַ
ִׂש ָראֵל.
ַּׁשכִינָה ְל ָבּתֵי י ְ
עֹודְדּונִי רַּבֹות ִלפְעֹל ְל ַה ְח ָּדרַת ַה ָּט ֳהרָה וַ ֲהבָ"ת ה ְ
ּו ְכפִי ֶׁש8מַר לִי ַּפעַם "חַת ָחכָם יֹוסֵף ֲעדֶס זצ"לָ :היָה ְּכדַאי ֶׁש ִּתּסַע ּכָל יָמֶי ָך לְחּו"ל
וְ ִת ְפעַל וְ ַת ְרעִיׁש עֹולָמֹות ּותְ" ְרּגֵן ְּכנָסִים וְכּו´ ,וַ ֲאפִּלּו אִם ּבְסֹופֹו ֶׁשל ָּדבָר זָכִי ָת
ִׁש ָּפחָה "חַת ַּדּיֵנּו ...וְזֹו ָהיְתָה ִׂשי ָחתִי הָ"חֲרֹונָה עִּמֹוּ ,בְחֹדֶׁש
ְל ָקרֵב ּו ְל ַהּצִיל רַק מ ְ
אֱלּול תשנ"ב ,חֹדֶׁש יָמִים ִל ְפנֵי ְּפטִירָתֹו .וִיהִי רָצֹון ֶׁשּיַ ְמלִיץ טֹוב ַּב ֲעדִיֶׁ ,ש ֶאזְּכֶה
8כֵן ִלפְעֹל ּו ְל ַהרְּבֹות ָט ֳהרָה ּבָעֹולָם8 .מֵן.
ִׁשּבִי ַח ִענְיַן ַהּגִי ַמ ְט ִרּיָאָ .לכֵן
ַׁש ֵּב ַח ה ְ
ְׁשם "מְנֹות ַה ֵּלוִי" ,ה ְ
וְ ַעּיֵן מַה ֶּׁש ָּכתַב הרחיד"א ּב ֵ
ָׂשיתִי ִּגי ַמ ְט ִרּיָא:
ְּכדֵי ְל ַקּבֵל חִּזּוק ִל ְד ָברַי ע ִ
ֵספֶר טֹהַר רִאׁשֹון 1117
1117
ִלזְכּות רַב יְהּודָא ַצ ְדקָא זצק"ל
ּוׁשכִינָה ֵמ ָעפָר 1117
ְל ִפדְיֹון צִּיֹון ְ
לִּקּוטֵי ָחכָם נִּסִים ּבֶן ה´ לֵיֹון נַ ְפ ָּתלִי ַה ֵּלוִי 1117
ְנֹוׂשא
וְ ָקרָאתִי ְליַלְקּוט ק´ זֶה "טֹהַר רִאׁשֹון" ,לְאֹות ּו ְלסִי ָמן ֶׁש ִּבזְכּות ָהעִּסּוק ּב ֵ
קָדֹוׁש זֶה זִ ַּכנִי ה´ ְל ָהקִים אֶת ַה ֶּמ ְרּכָז ַהמְפֹ8ר לְתֹורָה ּו ְת ִפּלָה וְיַהֲדּות ָּבעִיר רִאׁשֹון
ְלצִּיֹון ) ַעּיֵן ַּב ַה ְק ָּדמָה ְל ֵחלֶק ג´ נִ ְפלְאֹות ַה ָּט ֳהרָה וְגַם ֶרמֶז יֵׁש ּבֹוֶׁ ,שּכְמֹו ְל ַה ְבּדִיל
ֲׁשר ְמ ַסּיְמִים ֵחלֶק ַה ַה ְת ָחלָה ְמ ַק ְּבלִים "ּתֹ"ר
" ְלפֵי ַה ְבּדָלֹות ְּב ָחכְמֹות הָעֹולָםַּ ,כא ֶ
רִאׁשֹון"" ,ף זֶה לָׁשֹון נֹופֵל עַל לָׁשֹון ,לְהֹודִי ַע ְלכָל ַה ְּצעִירִים ָהעֲסּוקִים ַּב ֲה ָקמַת
ְׁש ָּתפִיםֶׁ ,ש ְּכדֵי ֶׁש ַה ַּביִת יִ ְהיֶה ֻמ ְצלָח ּומְבֹ ָר ְך ,וְיָבֹוא
ַה ַּביִת וַ ֲהכָנֹות ְל ַחּיֵי נִּׂשּואִין מ ֻ
ִׁשמֹר ּו ְל ָהגֵן עַל ַה ַּביִת ,יֵׁש ְל ַקּבֵל "טֹהַר רִאׁשֹון" עַל יְדֵי ִׂשימַת ָּדגֵׁש
ה´ ְּב ַעצְמֹו ל ְ
וְלִּמּוד ּכָל ַה ֲהלָכֹות ַהּנְחּוצֹות ְל ַחּיֵי ָהאִיׁשּות.
ּו ְב ֶטרֶם ֲא ַכּלֶה ְּד ָברַיִּ ,ב ְרצֹונִי לְהֹודֹות ְלכָל מִי ֶׁש ָּטרַח וְיָגַע ַּב ֲה ָכנַת יַלְקּוט זֶה עַד
ֲהבָ8תֹו ִלדְפּוסּ ,ו ִב ְפרָט לר´ ֲארִיאֵל ֶא ְפ ַריִם "הֲרֹונֹוב הי"ו וְ ַר ְעיָתֹו מב"ת ,ה´
יְִפ ְקדֵם ִּב ְדבַר יְׁשּועָה וְיִזְּכּו ְל ָבנִים ּובָנֹות זֶרַע ָּב ֵר ְך ה´ ְּבקָרֹוב 8מֵן.
וְלֹא ֶאחְׂש ְך אֶת ּפִי ִמ ְּל ָב ֵר ְך אֶת יְדִידִי ֵרעִי וַאֲהּובִי ,הָעֹומֵד לִימִינִי ְּבכָל ַה ְּפעֻּלֹות
ְׁשּלֵם ָּפ ֳעלָם
ַל ֲה ָרמַת ֶקרֶן הַּתֹורָה ,ר´ ִחזְ ִקּיָה ּו ַפּזִית ַרּבִין הַּכֹהֵן הי"ו ,ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך י ַ
ְׁשנִי לֹו
ַׂש ָּכ ְרּתָם ְׁש ֵלמָה ֵמעִם ה´ָּ ,בנִים ּובָנֹות עֹו ְסקִים ּבְתֹורָה ּו ִמצְוֹות .ו ֵ
ּו ְתהִי מ ְ
ַּנֹוׂשא עַל ִׁשכְמֹו אֶת עֹל ֲה ָקמַת וְנִהּול
ּבַּקֹדֶׁשָ ,הרַב "הֲרֹן ֶאדְל שליט"א ה ֵ
ִׂש ָראֵל "זְכּות יְהּודָא" ְּב ַמ ֲערַב רִאׁשֹון ְלצִּיֹון .יְזַּכֵהּו ה´
ַה ַּתלְמּוד ּתֹורָה ְליְַלדֵי י ְ
ְּב ַברְיּות ּגּופָא ּונְהֹורָא ַמ ַע ְליָא זַ ְרעָא ַחּיָא וְ ַקּיָמָא 8מֵן.
ּו ְבסִּיּום ְּד ָברַי ִהנְנִי מֹודֶה לַה´ יִ ְת ָּב ַר ְך ֶׁשּנָתַן לִי אֶת הַּכֹ ַח וְ ַהיְכֹלֶת וְ ַה ִּסּיְַעּתָא
ִׁש ַמּיָא ִלפְעֹל ְל ַמעַן ִמ ְצוָה יְ ָקרָה וְנַ ֲעלָה זֹו ,וְ"חַת ָׁש" ְל ִּתי ֵמאֵת ה´ אֹותָּה ֲא ַבּקֵׁש
ּד ְ
ִׁש ְבּתִי ְּבבֵית ה´ ּכָל יְמֵי ַחּיַי ַלחֲזֹות ּבְנֹעַם ה´ ּו ְל ַבּקֵר ְּבהֵיכָלֹו .רִּבֹון הָעֹו ָלמִים זִ ַּכנִי

ָׂשיא" ְּב ַמ ֲערַב
יַחַד עִם ַר ְעיָתִי ֲאבִיבָה ּדְבֹורָה תחי´ ְל ַסּיֵם אֶת ְּבנִּיַת " ִמ ְדרַׁש ּבֵית נ ִ
ְׁשיכִים ִּב ְמלֶאכֶת
רִאׁשֹון ְלצִּיֹון וְ ִלרְאֹות ְּב ֻחּפַת ָּבנֵינּו ּובְנֹותֵינּו וְכָל יֹו ְצאֵי ֲח ָלצֵינּו ַממ ִ
ִׂש ָראֵלּ ,ו ְבקָרֹוב נִזְּכֶה
ַּׁשכִינָה ְל ָבּתֵי י ְ
הַּקֹדֶׁש ַּב ֲה ָפצַת ּתֹורָה וְיַהֲדּות וַ ֲהבָ"ת ה ְ
ְלבִי"ת ּגֹואֵל ֶצדֶק ְּב ִבנְיַן ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש ִּב ְמ ֵהרָה ְּביָמֵינּו 8מֵן.

ַּט ֳהרָה
ַה ְקּדָמָה ְל ֵחלֶק נִ ְפלְאֹות ה ָ
ְּב ֶטרֶם נָחֵל אֶת ֶּפרֶק ַהּנִּסִים וְ ַהּנִ ְפלָאֹות ִּבזְכּות ְׁשמִירַת ַה ָּט ֳהרָה .חֹובָה ָעלֵינּו ִלזְּכֹר
ִׂש ָראֵל אֵינֹו זָקּוק לְהֹוכָחֹות ַמ ָּדעִּיֹות אֹו אֹותֹות ּומֹו ְפתִים ְלקִּיּום ׁשּום ִמ ְצוָה
ֶׁשעַם י ְ
ֵמהַּתֹורָהֶ .אּלָא ּכָל קִּיּום ַה ִּמצְוֹות רַק מִּׁשּום ֶׁש ָּכ ְך ִצּוָנּו ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך וה´ ֱאמֶת וְתֹורָתֹו
ָׁשת ּבֹא וְזֶה לְׁשֹונֹוֶׁ :שאֵין לָ8דָם ֵחלֶק ּבְתֹורַת
ֱאמֶתּ .ו ְכפִי ֶׁש ָּכתַב הרמב"ן ּבְסֹוף ָּפר ַ
מֹ ֶׁשה ַרבֵינּו עַד ֶׁשּנַ ֲאמִין ּבְכֹל ְּד ָברֵינּו ּו ִמ ְקרֵינּו ֶׁש ֻּכּלָם נִּסִים אֵין ָּבהֶם ֶטבַע ּו ִמנְהָגֹו
ֲׂשה ַה ִּמצְוֹות יְַצלִיחֵנּו ְׂשכָרֹו וְאִם יַעֲבֹר ֲעלֵיהֶם יְַכרִיתֵנּו ָענְׁשֹו
ֶׁשל עֹולָם וְאִם יַע ֶ
וְהַּכֹל ִּבְגזֵרַת ֶעלְיֹון.
ֲׂשּיֹות ְּכדֵי ְלנַּסֹות לְעֹודֵד ּו ְל ַהּצִיל "חִים ּתֹועִים ָהרְחֹוקִים
ֶאּלָא ָּכל ַמ ְּטרַת סִּפּור ַה ַּמע ִ
ֲׂשים ֻמ ְפ ָלאִים ֶׁשּקָרּו ַּבּתְקּופָה הָ"חֲרֹונָה ִּבזְכּות
ִּׁשמִירַת ַה ִּמצְוֹות .וְאּולַי עָל יְדֵי ַמע ִ
מְ
ֵאׁשית ְּד ָברַי ִהְננִי
ִׁשמֹ ַע ּו ְל ַקּיֵם ַה ִּמ ְצוָהְּ .בר ִ
ַּנֹוׂשא יִּגַע ְל ִלּבָם וְיַ ְסּכִימּו ל ְ
ַה ָּט ֳהרָה .ה ֵ
ְנֹוׂשאִים ַהּלָלּו וְגַם זֶה
נֹותֵן הֹו ָדיָה לַה´ עָל ֶח ְלקִי ֶׁשּזָכִיתִי ְל ִה ְת ַעּסֵק וְִלפְעֹל ּב ְ
ַׁשָּגחַת ה´ .וְ ִהנְנִי ַמ ֲעלֶה ַה ְּד ָברִים עַל ַה ְּכתָב ְּכדֵי לְהֹודִי ַע
נִ ְתַּג ְלּגֵל ְּב ֶד ֶר ְך נֵס ְּבה ְ
ְׁשעַר ּבַת ַרּבִים ֶׁשּכָל מִי ֶׁשּיִּקַח עַל ַעצְמֹו עֹל ֶׁשל ַה ְחזָקַת ּתֹורָה וַ ֲה ָפצַת יַהֲדּות
ּב ַ
ִׁש ַמּיָא עֲצּומָהּ .ו ִב ְפרָט ּבַּדֹור ֶׁשּלָנּו עִם ּכָל
יֶדַע נֶ ֱא ָמנָה ֶׁשּיָכֹל ִלזְּכֹות ְלסִיי ַעתָא ּד ְ
ַּׁשירִים ֶּפרֶק ב´ קֹול ּדֹודִי
ְׁשיר ה ִ
ַה ֶה ְסּתֵר ָּפנִים ֶׁשּיֵׁש ִּכ ְביָכֹול ֲאבָל עַל זֶה נֶ ֱאמַר ּב ִ
ָׁשה הִיא
ַׁשּגִי ַח מִן ַהחַּלֹונֹות ֵמצִיץ מִן ַה ֲח ַרּכִיםְ 8 ...מנָם ְמלָאכָה ק ָ
ִהּנֵה זֶה ּבָא ...מ ְ
ָׁשת ּבֹא
" ְך ְמלֶאכֶת הַּקֹדֶׁש הִיא וְזֶה רְצֹון ה´ּ .ו ִב ְפרָט ֶׁש ָּכתַב ּבַּזֹהַר ַהּקָדֹוׁש ָּפר ַ
ּדַף רמ"א ) ְמ ֻת ְרּגָם(
ָׂשה לֹו .וְאִם
ַחּיָב 8דָם ְל ַסּפֵר נִּסָיו ִּב ְפנֵי ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ּו ְל ַפ ְרסֵם נִּסָיו ֶׁשע ָ
ּתֹאמַר מַּדּו ַע חֹובָה ָעלָיו ַלעֲׂשֹות ּכֵן ,וַ ֲהרֵי ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא יֹו ֵד ַע הַּכֹל? ְּברָם,
ּכֹל ִּפרְסּומֵי נִּסִי ה´ עֹולִים ְל ַמ ֲעלָה ּומֹודִים לָה´ ְּבגִין ָּכ ְך .עכ"ל
ִׁשנַת תשמ"ח ִּבהְיֹותִי " ְב ֵר ְך ּבְכֹולֵל "אֹוצַר ַה ַחּיִים"
ֲׂשהּ :ב ְ
וְָכ ְך ָהיָה ַה ַּמע ֶ
ִׁשּכָבַּ .בּיָמִים ָההֵם יָצָא "קֹול קֹורֵא" ֵמאֵת ּגְדֹולֵי
ִירּוׁש ַליִםָ .חלִיתִי וְנָ ַפ ְלּתִי ְלמ ְ
ּב ָ
ְרֹאׁשם ָמרָן הגרא"מ ַשך זצ"ל ֶׁש ִּמּכֵיוָן ֶׁש ַּמּצַב ַהּיַהֲדּות ּבָ8רֶץ ּגָרּו ַע מְאֹוד
הַּדֹור ּוב ָ
ַׁשרּות וכו´ חֹובָה עַל
ִׁשמִירַת ַׁשּבָתָ ,ט ֳהרָהּ ,כ ְ
ֻּׂשג ּב ְ
וְ ַרּבִים מֵ"חֵינּו ֲע ַדיִן אֵין ָלהֶם מ ָ
ַּׁשבַת ָּבנִים ּתֹועִים ּו ְל ָק ְרבָם לְ8בִינּו
ּכֹל מִי ֶׁשּיֵׁש לֹו ַהּכִּׁשּורִים ִלפְעֹל ְלה ָ
ָׁשר ֶּפרֶק י"ח -מִי ֶׁש ִה ְפלִיא לֹו ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך ּבְרֹב
ַּׁש ַמיִם .וְָכתַב ְּב ֵספֶר קַב ַהּי ָ
ֶׁשּב ָ
ַר ֲחמָיו וַ ֲח ָסדָיוַ ,ה ָּצלָה ִמ ִּל ְסטִים אֹו ֵמאֵׁש אֹו ַמיִם ,אֹו ֶׁש ָהיָה חֹולֶה וְנִ ְת ַרּפֵא -חֹובָה
עֹוׂשה זֹאת ִּבמְקֹום ָק ְרּבָן ּתֹודָה ִלכְבֹוד
ָעלָיו אֵיזֶה ָּדבָר טֹובֶׁ ,שּיִ ְהיֶה ֶהּכֵר ֶׁשהּוא ֶ
ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך .עכ"ל
ּו ִבהְיֹות ֶׁשה´ ַחּנָנִי ְּב ַר ֲחמָיו ּובְרֹב ֲח ָסדָיו ְּב ֵכלִים ַה ַּמ ְתאִימִיםִ ,ק ַּב ְלּתִי עַל ַע ְצמִי
ְרּוׁש ַליִם ֶׁשהִיא עִיר ְמלֵ8ה ֲח ָכמִים
ֶׁשאִם יִ ְרצֶה ה´ " ְחלִים ִמ ַּמ ֲח ָלתִי ֶאעֱזֹב אֶת י ָ

ֶׁשוָן
וְסֹו ְפרִים וְ" ֲעתִיק מְגּורַי ְלעִיר ַהּזְקּוקָה ְלחִּזּוק ַהּיַהֲדּותּ .בְרֹאׁש חֹדֶׁש ח ְ
ּוׁשנֵי יְָלדַיַּ ,ב ֲעצַת ַהְּג ִר"י צדקא וְהַגרב"צ "ּבָא
תשמ"ט ַ 8רזְּתִי ִמ ַּט ְל ְטלַיַ ,ר ְעיָתִי ְ
ַּׁשרֹון.
ְרּוׁש ַליִם לְטֹובַת ָרמַת ה ָ
ָׁשאּול זצ"ל " ַעיִן ְּבמַר ּבֹוכָה וְלֵב ָׂש ֵמ ַח" ָעזַבְנּו אֶת י ָ
ְׁשם ֲעזָ ַרנִי ה´ ְל ָהקִים ִׁשעּורֵי ּתֹורָה וְכֹולֵל " ְב ֵרכִים ְמ ֻצּיָנִיםּ .בְחֹדֶׁש סִיוָן תשנ"ג
וָ
מֹׁשה ּבֶן ר´
ִׂש ָראֵל יְהּודִי נִ ְכּבַד ֶמנְיּו יֹורֵק ַרחִים ּומֹוקִיר ַר ָּבנָן ר´ ֶ
ּבָא ְל ֶארֶץ י ְ
ְׁש"ל אֹותִי ְּבמָה אּוכַל ַלעֲזֹר ְל ָך ְּב ִמ ְפעָל ַהּיָקָר ַהּזֶה
ָמ ְר ְּדכַי ַפחַאם הַּכֹהֵן הַי"ּו ו ָ
ֶׁשל ֲה ָפצַת ּתֹורָה וְיַהֲדּות? ה´ יִ ְת ָּב ַר ְך ָׂשם ְּבפִי ַמ ֲענֶה לָׁשֹון ָענִיתִי לֹו ֲאנִי ָצרִי ְך
ֲׁשר ַה ַּמ ָּטרָה אֵזֹור ְמ ֻרחָק
" ִּבנְיָן" ּבֹו יִהְיּו ַּתלְמּוד ּתֹורָה ּבֵית ְּכנֶסֶת ּובֵית ִמ ְדרָׁש ַּכא ֶ
מֹׁשה ְּבדִּיּוק ּגַם לִי ַרעְיֹון ָּכזֶהָ .הבָה נִ ְמצָא מָקֹום ַמ ְתאִים וְנַ ְתחִיל
ִמּיַהֲדּותָ .ענָה ר´ ֶ
ַה ְּבנִּיָה...
ִׂשרָדֹו ִּבנְיּו יֹורְקּ .תֹו ְך ְּכדֵי ִׂשיחָה ִהזְַּכ ְרּתִי ַמ ֲאמָר
ָׁשים ָהיִיתִי ְּבמ ְ
"חַר " ְר ָּבעָה ֳחד ִ
ְׁשם מֹורִי וְ ַרּבִי ָהרָה"ג יְהּודָא ָצ ְדקַא זצ"ל ) ֶׁשִּנ ְפטָר ְׁשנָ ַתיִם ִל ְפנֵי כֵן( וְ8ז 8מַר לִי
ּב ֵ
ִיׁשיבַת "ּפֹורָת יֹוסֵף"
ֶׂשר ָׁשנִים )תשמ"ג( ָהיִיתִי ּב ִ
ָּכעֵת ֲאַגּלֶה ְל ָך סֹודִ .ל ְפנֵי ְּכע ֶ
וְנֹו ַע ְדּתִי ָׁשם עִם ַהְּג ִר"י ָצ ְדקַא זצ"ל ַ 8מ ְרּתִי לֹו ִהנְנִי זֹוכֵר אֶת הַּיֹום ַהּזֶה8 .מַר לִי
" ְך אֵינְ ָך יֹו ֵד ַע מָה 8מַר לִי ָהרַב .וְ8ז ִּגּלָה ִלי אֶת סֹודֹוֵּ ...תדַע ְל ָך ֶׁש ָּמרָן ַהּגָר"י
ֲׂשה ְּפעִילּות ּתֹו ָרנִית ֳאנִי ֶאתְמֹ ְך
ֲׁשר "ּתָה ַּתע ֶ
ָצ ְדקַא 8מַר לִי ֶׁשּבְעֹוד ַּכּמָה ָׁשנִים ַּכא ֶ
ַׁשּתִי מְאֹוד ּובְאֹותֹו ֶרגַע
ֲׁשר ָׁש ַמ ְעּתִי זֹאת ִה ְת ַרּג ְ
ְּב ָך וְָכעֵת ֳאנִי ּתֹו ֵמ ְך ְּב ָך! ַּכא ֶ
ַּׁשהּו עַל ֵׁשם ָהרַב וְ8ז ֵה ַקמְנּו אֶת ֲאֻגּדַת "זְכּות יְהּודָא"
ִק ַּב ְלּתִי עַל ַע ְצמִי ַלעֲׂשֹות מ ֶ
ָׁשים.
ִׁש ַּתּתְפּות " ְלפֵי נ ִ
ִּׁשנַת תשנ"ד זָכִינּו לְ" ְרּגֵן ְּכנָסִים ַרּבִים ְּב ַר ֲחבֵי הָ8רֶץ ְּבה ְ
ּומ ְ
ִׁשמֹר ָט ֳהרָה ִּבזְכּות ַקּלָטֹות וְחֹמֶר ַה ְס ָּברָה
ִׁשּפָחֹות ֵהחֵּלּו ְל ִה ְת ָקרֵב וְל ְ
מֵאֹות מ ְ
ִׁשנַת תשנ"ה זָכִינּו
ִׁשמֹונֶה ָׂשפֹותּ ,ו ַמ ְדרִיכֹות ֶׁשּיָצְאּו עַל יָדֵינּו ִמ ַּביִת ְל ַביִתּ .ב ְ
ּב ְ
ִׁש ַּתּתְפּות ַר ָּבנֵי ָהעִיר וְ ָהרָה"ג ְׁשמּואֵל
לְ" ְרּגֵן ֶּכנֶס ּגָדֹול ְּבעִיר רִאׁשֹון ְלצִּיֹון ְּבה ְ
טְרֹובִיץ זצ"ל ֶׁש ָהיָה " ֲח ָראִי עַל ַה ִּמ ְקוָאֹות וְזָכָה ְל ַהרְּבֹות ּתֹורָה וְ ָט ֳהרָה ְּב ֶארֶץ
ִׂש ָראֵל
ִׂש ָראֵלִּ .בזְכּות ְּכנֵס זֶה נִ ְתוַו ַעדְנּו ְל ָכ ְך ֶׁשרִאׁשֹון ְלצִּיֹון הִיא עִיר וְאֵם ְּבי ְ
יְ
ְׁשמַת ַהחֲלֹום
ּו ְמ ֻא ְכ ֶלסֶת ּבְ" ְלפֵי ָּב ֵּתי 8ב וְנִ ְראֶה לִי ֶׁשּזֶה ַהּמָקֹום ַה ַּמ ְתאִים ְל ַהג ָ
ֲה ָקמַת ֶמ ְרּכָז מְפֹ8ר לְתֹורָה ּו ְת ִפּלָה וְיַהֲדּות ְּב ַמ ָּטרָה ְל ַקּדֵׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִם ְּבאֵזֹור
ְמ ֻרחָק ִמּיַהֲדּות ַּדוְקָא .לְ"חַר ַמּגָעִים ַּכּמָה ָׁשנִים עִם עִי ִרּיַת רִאׁשֹון ְלצִּיֹון זָכִינּו ְּבחַג
ַה ֲחנֻּכָה ּתַׁש"ס ְל ַה ְתחִיל ִּב ְמלֶאכֶת ַה ְּבנִּיָה ְּב ַמ ֲערַב ָהעִיר וְכַּיֹום ְּב ַח ְסדֵי ה´ חַג ַה ֲחנֻּכָה
ּתֹוׁשבִיםּ .ובָרּו ְך ה´
תשס"ח ְּכבָר ָּפתַח ַה ֶּמ ְרּכָז אֶת ְׁש ָערָיו ְל ַרוְחַת צִּבּור ֶׁשל מֵאֹות ָ
ָׁשנּו.
ַרּבִים וְטֹובִים קֹו ְבעִים ִעּתִים לַּתֹורָה ְּבבֵית ִמ ְדר ֵ
ׂ8שיחָה וֶעֱזּוז
ָּכ ַת ְבּתִי ַמ ֲאמָר זֶה ְל ַקּיֵם ַהּפָסּוקֲ " :הדַר ּכְבֹוד הֹו ֶד ָך וְִד ְברֵי נִ ְפלְאֹותֶי ָך ִ
נֹורְאֹתֶי ָך יֹאמֵרּו ּוְג ֻד ָּל ְת ָך ֲא ַס ְּפ ֶרּנָה" ) ְּת ִהּלִים( ּומִי יִּתֵן ּו ְד ָברַי יִּפְלּו עַל 8זְנַיִם
קַּׁשּובֹות .וְ ַה ַחּלָׁש יֹאמַר ּגִּבֹור ֳאנִי וְיִ ְת ַקּיֵם ּבָנּו "וְיֵדַע ּכָל ּפָעּול ּכִי "ּתָה ְפ ַעלְּתֹו
ִׂש ָראֵל
ְׁשמָה ּבְ"ּפֹו ה´ אֱלֹקֵי י ְ
ֲׁשר נ ָ
וְיָבִין ּכָל יְצּור ּכִי "ּתָה יְַצרְּתֹו וְיֹאמַר ּכָל א ֶ
ָׁשלָה"...
ֶמ ֶל ְך ּו ַמלְכּותֹו ּבַּכֹל מ ָ
ֲׂשה זֶה הּוא ְּכ ִטּפָה מִן ַהּיָם ּולְעֹולָם לֹא אּוכַל ִלמְנֹות אֶת ַח ְסדֵי ה´ וְ ַר ֲחמָיו
ַמע ֶ
ֲׂשּיָה ּבְרּוכָה
ָעלֵינּוְּ .בסִּיּום ְּד ָברַי אֹודֶה לַה´ ֶׁשּזִ ַּכנִי ְליַּסֵד ִּבנְיַן ּבֵית ַה ִּמ ְדרָׁש ַּבע ִ

ֶּׂשא ְּת ִפּלָה לְׁשֹוכֵן ַּבּמְרֹומִים ֶׁשּנִזְּכֶה ְל ַהנְחִיל לַּדֹורֹות
ִׂש ָראֵל וְא ָ
ְל ַמעַן ָט ֳהרַת ּבְנֹות י ְ
ַה ָּבאִים " ֲחרֵינּו מִּדֹות טֹובֹות וְיִרְ"ת ָׁש ַמיִם וְָל ֶלכֶת ְּב ֶד ֶר ְך ה´ ְּב ָט ֳהרַת ַהּלֵב8 .מֵן.
בברכת התורה
ניסים נפתלי הלוי

ׁשּיֹות
נִ ְפלְאֹות ַה ָּט ֳהרָה ַמ ֲע ִ
ֲׂשה ַמ ְדהִים ֵמאֵת ָהרַב יִּנֹון יֹונָה שליט"א,
ַמע ֶ
ְמ ַחּבֵר ֵספֶר "יְמֵי טֹהַר"
ָׁשב ְליָדִי ּגֹוי נִ ְכּבָד ,הָדּור
ִל ְפנֵי ִמ ְסּפַר ָׁשנִים נָ ַס ְעּתִי ְּבמָטֹוס ִמּנְיּו יֹורְק ְל ֶמ ְקסִיקֹו .י ַ
ִּבלְבּוׁשֹוּ ,כֻּלֹו אֹומֵר ּכָבֹוד ,וְ8נֹכִי יָ ַׁש ְבּתִי ְליַד ַהחַּלֹוןָׁ ,שקּו ַע ּבְסּוְגיָה "חַת ִמ ַּמ ֶּסכֶת
ִּגּטִיןָ .ראִיתִי ֶׁשהּוא ִמתְּבֹונֵן ּבְתֹו ְך ַהְּג ָמרָא וְקֹורֵא ִּבלְׁשֹון הַּקֹדֶׁש ְקרִי8ה ׁשֹו ֶטפֶת
ִׁשלִילָהִ .ל ְתמִי ָהתִי אֵי ְך הּוא קֹורֵא
ֵׁשיב ּב ְ
לְלֹא ָטעֻּיֹותְׁ .ש" ְלּתִיו ַהאִם הּוא יְהּודִי ,וְה ִ
ֱׁשי ַבנִי ֶׁשהּוא ּפְרֹופֶסֹור ,רֹאׁש פָקּו ְלטָה ּבְ"חַת
ִּבלְׁשֹון הַּקֹדֶׁש ּכָל ָּכ ְך ּבָרּור ,ה ִ
ֶׁש ְך ָׁ 4-5שנִים רְצּופֹות ָעמַד
הָאּונִי ֶב ְרסִיטָאֹות ַהּגְדֹולֹות ּבְ"רְצֹות ַה ְּברִיתּ ,ו ְבמ ֶ
ֶׁשר ּבֵין
נֹוׂשא ַהּיַהֲדּות וְ ִהלְכֹותֶי ָהּ ,כְלֹומַר ְמצִיאּות ַהּק ֶ
ּבְרֹאׁש ֶצוֶת הַחֹוקֵר אֶת ֵ
ִיׁשת
ֶׁשר ּבֵין ַמחֲלֹות ְמ ֻסּיָמֹות ְלבֵין אִּסּור ְלב ַ
ָהרְפּו8ה וְ ַה ֲה ָלכָהּ ,כְגֹון אִם יֵׁש ק ֶ
ָׂשר ֶּב ָחלָב אֹו נְבֵלֹות ּו ְטרֵפֹות אֹו ּפֵרֹות ָע ְרלָה וְִכלְ"יִםְּ ,ב ִעּקָר
ַׁש ַע ְטנֵז אֹו ֲאכִילַת ּב ָ
ַּנֹוׂשאִים ֶׁשאֵין ָּבהֶם ִהּגָיֹון.
ה ְ
נֹוׂשא ֶׁש ִענְיֵן אֹותָם
ִׁש ָּפחָה וְ ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ִמּמֶּנּוֵ ,
נֹוׂשא ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ּבֵין ַהּיֶתֶר ָחקְרּו אֶת ֵ
ָׁשיםּ .בְסֹופֹו ֶׁשל ַה ֶּמ ְחקָרּ ,כָל
ְנֹוׂשא זֶה ָׁשנָה וְ" ְר ָּבעָה ֳחד ִ
ּבְיֹותֵר ,וְ ִה ְת ַמּקְדּו ּב ֵ
ָׂשר ְּג ָברִים
ַהּפְרֹופֶסֹורִים וְהָָ 8ק ֶד ָמאִיםֻּ ,כּלָם ּגֹויִים נְׂשּואִיםֶ ,צוֶת ֶׁש ָּכלַל ִׁש ָּׁשה ע ָ
ִׁשמֹר
ָׁשיםֻּ ,כּלָם לְלֹא יֹוצֵא ֵמ ַה ְּכלָלּ ,כֹולֵל רֹאׁש ַה ֶּצוֶת ַעצְמֹוִ ,ה ְתחִילּו ל ְ
ּוׁשּתֵי נ ִ
ְ
ָׁשר )לֹא ּגִּלּו ַל ַּב ָּלנִית
ִׁש ָּפחָה ַּכ ִּדין וְַכּדָתָ ,החֵל ִמ ְּטבִילָה ְּב ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה ּכ ֵ
ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִׁשמִירַת ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִיםּ ,כֹולֵל ְּבדִיקֹותֶ ,ה ְפסֵק ָט ֳהרָה ,מֹו ְך ּדָחּוק
ֶׁשהֵם ּגֹויֹות וְעַד ל ְ
ִיׁשה סָמּו ְך ַלּוֶסֶת.
וְכּו´ּ ,דִינֵי ַה ְרחָקֹות הֵן ּבִימֵי נִּדָה וְהֵן ּבִימֵי ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִיםְּ ,פר ָ
ַהּפְרֹופֶסֹור ִה ְדּגִיׁש ִּב ְד ָברָיו ֶׁשאֵין ְּב ָת ְכנִיתָם ְל ִה ְתַּגּיֵר ,וְכָל ַמ ְּט ָרתָם הִיא לְהֹועִיל
ִמ ְּבחִינָה רְפּואִית.
ִׁש ָּפחָה:
ִׁשמֹר ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ַהּסִּבֹות ֶׁש ֵהבִיאּו ַל ַּמ ְס ָקנָה ל ְ
ַׂשרֹות ָׁשנִים ֶׁש ַחּיֵי אִיׁשּות ִּבזְמַן ַה ַּמחֲזֹור
ַּכּיָדּו ַעְּ ,כבָר ִה ְת ַּפ ְרסֵם ֶמ ְחקָר ִל ְפנֵי ע ְ
ּגֹו ְרמִים ַס ְרטַן ָה ֶרחֶם ,וְיֵׁש ְל ָכ ְך ַה ְרּבֵה הֹוכָחֹות ַמ ָּדעִּיֹות ְּכפִי ֶׁש ֻּפ ְרסַםֲ ,אבָל הֵם
ִּׁשה ֶאּלָא רַק
ִהּגִיעּו ַל ַּמ ְס ָקנָה ֶׁש ַה ַחיְּדַק אֹו ַהּוִירּוס ֶׁשל ַה ַּמחֲזֹור אֵינֹו ּפֹורֵׁש ֵמ ָהא ָ
" ֲחרֵי ִׁש ְבעָה יָמִים רְצּופִים ִמּסִּיּום ַה ַּמחֲזֹורּ ,כְלֹומַר מֵ8ז ֶׁש ָה ֶרחֶם נָקִי ְלַג ְמרֵי.
ַה ְּבדִיקֹותְ :לפִי ַה ֲה ָלכָה ַה ְּבדִיקֹות ֶׁשל ז´ נְ ִקּיִים נַעֲׂשֹות רַק ְּב ֻכ ְתנָה אֹו ְּב ֶצמֶר ֶּג ֶפן,
וְיָדּו ַע ֶׁשהֵם ָח ְמרֵי חִּטּויַ .מ ְס ָקנָתָם ָהיְתָהֶׁ ,ש ַה ְּבדִיקֹות ְמ ַחּטְאֹות ּו ְמנַּקֹות אֶת ַהּמָקֹום.
ּדִינֵי ַה ְרחָקֹותְ :ל ַט ֲענָתָםַ ,הּוִירּוס ּכָל ָּכ ְך חָמּורֶׁ ,שּכָל נְגִיעָה ִמּצַד ַה ַּבעַל עֲלּולָה
ְל ַפּתֵח אֶת ַהּוִירּוס.

ִיׁשה ָסמּו ְך ַלּוֶסֶתּ :כֵיוָן ֶׁש ִּמ ְת ָק ְרבִים יְמֵי ַה ַּמחֲזֹור ַהּוִירּוס ִמ ְתַּגּבֵרְ " ,ך ֲע ַדיִן לֹא
ְּפר ָ
נִ ְראֶה ָל ַעיִן.
ִּׁשה ּכָל וִירּוס אֹו ַחיְּדַק,
ְׁשמִים ְמסִירִים ֵמ ָהא ָ
ַה ְּטבִילָה ַּב ִּמ ְקוֶה :רַק ַמיִם ֶׁשהֵם מֵי ּג ָ
ְׁשמִים ַמ ְצמִיחִים אֹותָם,
ֶׁשנָם יְרָקֹות ֶׁשרַק מֵי ּג ָ
וְ ָהרְ8יָה ְל ָכ ְךְּ ,כפִי ֶׁש ֻּצּיַן ְלעֵילֶׁ ,שּי ְ
ּו ְמעִידִים עַל ָּכ ְך "גְרֹונֹומִים חֲׁשּובִים .ע"כ.
ֲׁשּיֹות הֵם ְׁשמֹותֵיהֶן ֶׁשל ַמ ְדרִיכֹות הַּיֹוצְאֹות
ַּׁשמֹות הַּמֹופִיעִים ּבְסֹוְג ַריִם " ֲחרֵי ַה ַּמע ִ
הֵ
ִׂש ָראֵל.
ִּב ְמסִירּות נֶפֶׁש ְל ָהבִיא אֶת ְּדבַר ַה ָּט ֳהרָה ְּב ָבּתֵי י ְ
ּכָל ָּכ ְך ָרצִיתִי ְל ִה ְתנַחֵם!
ָרצִיתִי ְל ִה ְתנַחֵם! ְמ ַס ֶּפרֶת אִירִיסּ .כָל ָּכ ְך ָרצִיתִי ַלחְּבֹק ּבֵן אֹו ּבַת ,לְ"חַר ֶׁש ִא ַּב ְדּתִי
ָׁשים,
ִׁש ָּפחָה ִמּזֶה ַּכּמָה ֳחד ִ
ְׁשלָב ֶׁשּבֹו ָׁש ַמ ְרּתִי ִהלְכֹות ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
אֶת ִּבּתִיָ ...היִיתִי ּב ָ
ַׁשּתִי מֵה´ יִ ְת ָּב ַר ְךּ8 :נָא! ָחּנֵנִי ְּב ֵהרָיֹון ֻמ ְצלָח.
ּבֹוׁשׁש ִמ ְּל ַהּגִי ַע .וַ ֲאנִי ִּבּק ְ
" ְך ַה ֵהרָיֹון ֵ
ּכָל ָּכ ְך ָרצִיתִי ְל ִה ְתנַחֵם...
ַּׁשוְא.
ַה ַּמ ְדרִיכָה ֶׁש ִּל ְּמדָה אֹותִי ִהלְכֹות ָט ֳהרָה ָּתמִיד עֹו ְדדָה ֶׁשּזֶה יִ ְקרֶה ְּבוַּדַאיְ " ,ך ל ָ
ִׁש8לָה!
ֻׁש ְלמָה ַהּמ ְ
ְּכבָר ִּכ ְמעַט ָׁשנָה ֶׁשל ְׁשמִירַת ִהלְכֹות ַה ָּט ֳהרָה ,וַ ֲע ַדיִן לֹא ה ְ
ְׂשיחַת ֶטלֶפֹון ּכְאּובָה ,סָמּו ְך לְיֹום ְּפטִי ָרתָּה ֶׁשל ִּבּתִי ע"הָׁ ,ש ֲאלָה אֹותִי
יֹום ֶאחָדּ ,ב ִ
ֻׁשלָם? וְאּולַי יֵׁש ֶסדֶק ֶׁש ַּדרְּכֹו ּבֹו ַרחַת ּכָל
ַה ַּמ ְדרִיכָהַ :הּגִידִי ,אִירִיסַ ,האִם הַּכֹל מ ְ
ַה ַה ְצ ָלחָה?
ְלמָה ַה ַּכּוָנָה? ָׁש" ְלּתִי ְּב ַת ְד ֵהמָה .וְ8ז ִה ְסּבִירָה לִי ְּב ַס ְבלָנּותֶׁ ,שּיִ ָּתכֵן ֶׁשּיֵׁש ְּפרָט
ִׁש8לָה .וְכָאן ֲאנִי
ַּב ֲה ָלכָה ֶׁשאֵינֶּנִי ׁשֹו ֶמרֶת ַּכ ֲה ָלכָהּ ,ו ִבְגלַל זֶה יֵׁש עִּכּוב ְּבמִּלּוי ַהּמ ְ
ַמּגִיעָה ְּב ֶעצֶם ָל ִעּקָרַ :ה ִּמּטָה ֲע ַדיִן לֹא נִ ְפ ֶרדֶת ,עַל "ף ֶׁשּיֵׁש ּבֵינֵינּו ְמ ִחּצָה וְ ַה ְפ ָלגָה.
ְׁשה!" ְ 8מרָה לִי ָה ַר ָּבנִית ִּב ְקפִידָהְ " .קחִי ִמזְרָן
"ּבְאֹותָּה ִמּטָה?! ַה ֲה ָלכָה לֹא ַמר ָ
וְ ִע ְברִי לִיׁשֹן עַל ָה ִר ְצּפָהָּ .דבָר לֹא יִ ְקרֶה ָל ְךׁ ,שּום רַע ,רַק טֹוב! ָּכ ְך ֲאנִי
ַמ ְבטִיחָה".
ִק ַּב ְלּתִי אֶת ַה ְּד ָברִיםַׂ ,ש ְמּתִי ִמזְרָן עַל ָה ִר ְצּפָה ,יָ ַר ְדּתִי ְל ַמּטָה לִיׁשֹן וְ ָק ָראתִי:
ַּׁשבֹות לְקֹול ַּתחֲנּונָי".
" ִמ ַּמ ֲע ַמּקִים ְקרָאתִי ָך ה´! ה´ ִׁש ְמעָה בְקֹולִיִּ ,ת ְהיֶינָה 8זְנֶי ָך ק ֻ
ְׁש ֲאנִי
ִׁשמֹר לִיֶׁ ,שּלֹא ָׁש ַמ ְרּתִי ּכָל ַחּיַי ָט ֳהרָהּ8 ,נָא ָּבעֵת הַּזֹאתּ ,כ ֶ
אִם עֲוֹונֹות ּת ְ
ּוׁשלַח לִי
לַּכֹל ַמ ְסּכִימָהּ ,גַם לִיׁשֹן עַל ִמזְרָן ּדַק עַל ָה ִר ְצּפָהּ8 ,נָא ּגַם "ּתָה ְמחַל לִי ְ
ּוׂש ֵמחָה ֲאנִי ִלכְּתֹב ָלכֶן ִּב ְדמָעֹות ֶׁשל
ְׁשּיִ ְהיֶה ְל ַמּזָלְ .
ְּבלֵיל ַה ְּטבִילָה ּבֵן אֹו ּבַת ,ו ֶ
ְׁשלַח לִי ֵהרָיֹון ,וב"ה ֲאנִי ְּכבָר ִמ ְת ָק ֶרבֶת
אֹׁשר ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ָׁשמַע ְּת ִחּנָתִי ִמ ַּמ ֲע ַמּקִים ,ו ָ
ֶ
ְלעֵת ֵלדָהְ ,לעֵת נֶ ָחמָהּ ...בָרּו ְך ְׁשמֹו.

ּׁש ְמרָה עַל ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָה
ׁש ָ
זְכּות ?בֹות ֶ
ּבְ"חַד ִמּבִּקּורֵי ַה ַּביִת ֶׁשּלִי ,יָצָאתִי ְלבִּקּור ֵאצֶל נֶ ְכּדָה ֶׁשל ֶאחָד ֵמ ַח ְכמֵי וְ ַצּדִיקֵי
ַּׁשבְנּו וְ ִה ְת ַח ְלּתִי ְל ַה ְסּבִיר
ְׁש ִה ְתי ַ
ֲׁשר אֵינֶּנָה ׁשֹו ֶמרֶת ּתֹורָה ּו ִמצְוֹותּ .כ ֶ
הַּדֹור ֶׁש ָעבַר ,א ֶ
ִׂש ָראֵלֵ ,ה ֵחּלָה ְל ֶפתַע ִלרְעֹד,
לָּה ֶׁש ַּמ ְּטרַת ְׁשלִיחּותִי ְל ַחּזֵק אֶת ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָה ְּבעַם י ְ
ֵׁשר ַה ָּדבָרָ ,ענְתָה
ְׁש ְּׁש" ְלּתִי ָה ְלפ ֶ
עֵינֶי ָה ָּברְקּו ,וְהִיא ִה ְס ַּת ְּכלָה ָעלַי ּכְלֹא ַמ ֲאמִינָהּ .כ ֶ

ִׁש ְמעִי ֲאנִי
ְּב ִה ְת ַרּגְׁשּות עֲצּומָה" :לֹא יִ ָּתכֵןּ ,פָׁשּוט לֹא יִ ָּתכֵן מַה ֶּׁשּקֹורֶה ּפֹהּ ,ת ְ
ֶׂשר
ְׁש ְמרָנּות ְּכבָר ע ֶ
ְ 8מנָם לֹא ׁשֹו ֶמרֶת ּתֹורָה ּו ִמצְוֹותְ " ,ך עַל ִמ ְצוָה זֹו ִה ְק ַּפ ְדּתִי ּב ַ
ָׁשנִים .וְַדוְקָא ּבַחֹדֶׁש הָ"חֲרֹון ֶה ְח ַל ְטּתִי ִלפְרֹק ֵמ ָעלַי ֻעּלָּה ֶׁשל ִמ ְצוָה יְחִידָה זֹו
ֶׁש ָּׁש ַמ ְרּתִי ָעלֶי ָה .וְ ִהּנֵה ְל ֶפתַעְּ ,בדִּיּוק לְ"חַר ַה ְח ָל ָטתִי ָה ָרעָהְּ " ,ת מֹופִיעָה ְל ָפנַי
ְל ַחּזְ ֵקנִי ְּב ִמ ְצוָה זֹו ,וְלֹא ַּת ֲאמִינִיְּ " ,ת מֹופִיעָה ּפֹה ְּבדִּיּוק ּבְיֹום הָ"זְ ָּכרָה ֶׁשל ָסבִי
ַּׁשלֹום!" ִסּיְמָה ְּב ִה ְת ַרּגְׁשּות עֲצּומָה.
ַהּגָדֹול וְ ַה ַּצּדִיק ָעלָיו ה ָ
ּגַם ֲאנִי ּכַּמּובָן לֹא ִה ְפ ַס ְקּתִי ְל ִה ְת ַּפעֵל ֵמ ַה ַּמ ְראֶה ַהּגָדֹול ֶׁשל זְכּות 8בֹות ֶׁש ִה ְת ַמּמֵׁש
מּול עֵינַיַ .ה ָּדבָר ּפָׁשּוט ּובָרּורִ ,ה ְס ַּב ְרּתִי לָּה ,מּוכָח ַּב ֲעלִיל ַּכּמָה ָס ֵב ְך ַהּגָדֹול
וְ ַה ַּצּדִיק לֹא נָח וְלֹא ָׁשקַט ּבָעֹולָם ֶׁשּכֻּלֹו טֹוב ְל ִה ְת ַּפּלֵל ּו ְל ַה ֲעתִיר ָע ַליְִך ,נֶ ְכּדָתֹו
ַהיְ ָקרָהֶׁ ,שּלֹא ּתְ" ְּב ִדיָ ,חלִילָה ,אֶת ַהּיַהֲלֹום ַהּיָקָר ֶׁשעֹוד נֹותַר ָל ְך .מַה ּנִ ְפלְאּו
ַׁשָּגחָה ָה ֶעלְיֹונָה...
ַּד ְרכֵי ַהה ְ
)יָפָה עִידָאן

ּבָרּו ְך רֹופֵא חֹולִים
ְׁשם מַה ִהַּג ְעּתִי ִה ְתנַּגֵד מְאֹד,
ִהַּג ְעּתִי ְלבִּקּור ַּביִת ֵאצֶל זּוג חִּלֹונִיַ .ה ַּבעַל ֶׁש ָּׁשמַע ל ֵ
ְׁשּדֹו ַב ְבּתִי אֹותָּהִ ,ס ְּפרָה ּכִי ִהּנָם
ָׁשבָה ְׁשבּורָה ּורְצּוצָהּ .כ ֶ
ִּׁשה י ְ
ּבָז וְִלְגלֵג ּבְתֹקֶףָ .הא ָ
ְׁשרּויִים ְּב ֶמתַח ּגָדֹול ,הֱיֹות ֶׁש ְּבנָםֶׁ ,שהּוא ַחּיָל ְּב ַצ ַה"לׁ ,שֹוכֵב ְּב ַמּצָב ְמ ֻסּכָן ְּבטִּפּול
נִ ְמרָץ ,וְ ָצרִי ְך ְל ַקּבֵל עֵרּוי ּדָם לְ"חַר ֶׁש ֻה ְרעַל ּכָל ּדָמֹו ִמּזִהּום ֶׁשּנִ ְכנַס ֶּד ֶר ְך ַה ֲחנִי ַכיִם,
ּכְתֹוצָ8ה ֵמ ֲעקִירַת ְׁשּתֵי ִׁשּנֵי ּבִינָהִ .ה ְב ַט ְחּתִי לָּה ֶׁש ְּת ַקּבֵל עַל ַע ְצמָּה ָט ֳהרַת
ִּׁשה ִק ְּבלָה ַעל ַע ְצמָּה וְ ִצ ְּפתָה לִיׁשּועַת ה´.
ִׁש ָּפחָה ,ובס"ד ִּת ְראֶה יְׁשּועֹותָ .הא ָ
ַהּמ ְ
ַּׂשרֶת לִי ֶׁשּבָרּו ְך ה´ ְּבנָּה
ְׂש ְמחָה ַרּבָה ּו ְמב ֶ
ַּׁשרֶת הִיא ֵאלַי ּב ִ
ַּכעֲבֹר יֹו ַמיִם ִּב ְלבַד ִמ ְתק ֶ
ְׁשלֹום.
ְׁשלֵם ,וְהַּכֹל עַל מְקֹומֹו ּבָא ּב ָ
ָחזַר ַה ַּביְתָה ָּברִיא ו ָ
)יָפָה עִידָאן
ּכֵיצַד ְל ָהכִין אֶת ָה ֶרקַע?
ִׁש ָּפחָה אֹו יְדִידִים
ִּׁשה ְּב ָקטָמֹוןַ .הּדִּוּוחִים ִסּפְרּו ֶׁשאֵין לָּה מ ְ
ִק ַּבלְנּו ּכְתֹבֶת ֶׁשל א ָ
ְׁשּבָאנּו ַּב ַּפעַם ָהרִאׁשֹונָהָ ,ענְתָה לָנּו מִּתֹו ְך ַה ִּמּטָה .קֹולָּה ָהיָה חָלּוׁש
ָּבאֵזֹורּ .כ ֶ
ֲלּוׁשה וְחֹולָה ׁשֹו ֶכבֶת ַּב ִּמּטָה ּוקְרֹובָה ְל ִה ְת ַעּלֵף
ִּׁשה ח ָ
וְחֹו ָלנִי .נִ ְכנַסְנּו ְּפנִימָה וְִגּלִינּו א ָ
ִׁשמָּה
ְׁשיׁשּותֵ .הבַּנּו ִמּיָד ּכִי אֵינֶּנּו יְכֹולֹות ְל ַדּבֵר ָּכ ֶרגַע עַל ַה ַּמ ָּטרָה ֶׁשּל ְ
מֵרֹב ּת ִ
ּבָאנּו .יֵׁש ְל ַטּפֵל קֹדֶם ִּב ְבעָיֹות ּדְחּופֹות ֲאחֵרֹות.
ֶׁש ְך ְּכ ֶרבַע ָׁשעָה ,עַד ֶׁשּנִ ְס ַּתּמֵן חִּיּו ְך
ִה ְת ַחלְנּו לְׂשֹו ֵח ַח ִאּתָּה מִּתֹו ְך ִׂש ְמחָה וִידִידּות ְּבמ ֶ
עַל ָּפנֶי ָה .הִיא ֵה ֵחּלָה ְל ַסּפֵר לָנּו ֶׁש ְּב ֶד ֶר ְך ְּכלָל הִיא ְמנַ ֶהלֶת אֶת ּבֵיתָּה ּו ְפעִילָה מְאֹד,
ִיׁשה אֶת ּכֹחָּה .נִּסִינּו ַלעֲזֹר לָּה ְּככָל ֶׁשרַק יָכֹלְנּוִ .ח ַּממְנּו לָּה
אּולָם ַמ ֲח ָלתָּה ִהּת ָ
ִׁש"רְנּו לָּה
ְׁש ַטפְנּו לָּה אֶת ַהּדִירָה וְ"חַר ָּכ ְך ִס ַּפרְנּו לָּה עַל ַמ ְּטרַת ּבֹואֵנּו וְה ְ
אֹכֶל ו ָ
חֹובְרֹות עִם ַּת ְמצִית ַהּדִינִיםָׁ .שבּו ַע לְ"חַר ִמּכֵן ִּב ַּק ְרּתִי ָה ׁשּובָ .ראִיתִי ֶׁשהִיא ְּכבָר
ְׁשקֶט ּכִי ֵה ֵחּלָה
ְׁש ָר ֲאתָה אֹותִיָ ,רצָה ֵאלַי וְְ 8מרָה ּב ֶ
ִמסְּתֹו ֶבבֶת וְתֹולָה ְּכ ָבסִיםּ .וכ ֶ
ָׁשים.
ִּב ְספִירַת ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִיםּ ,ו ִבזְכּות ִמ ְצוָה זֹו ה´ ָׁשלַח לָּה ּכֹחֹות ְמ ֻחּד ִ
ִׁש ָּפחָה
)מִּתֹו ְך הַחֹו ֶברֶת ֶׁשל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ֶׁשּמָא לֹא " ְסּפִיק ְל ַתּקֵן!

ִּׁשה ְמ ֻבֶּגרֶת ֶׁש ָע ְברָה
ְׁשם ָּכ ְך אֶל א ָ
ַׂשּתִי ּכְתֹבֶת ְמ ֻסּיֶמֶת ְּבבֵית ֶׁשמֶׁשּ ,ו ָפנִיתִי ל ֵ
ִחּפ ְ
ְׁש ֲאלָה:
ֶׁשתְ " ,ך הֹוסִי ָפה ו ָ
ָּברְחֹוב .הִיא ִה ְצּבִיעָה עַל ַּביִת סָמּו ְך ַּכּכְתֹבֶת ַה ְמ ֻבּק ֶ
ֶׂשת אֶת ּפְלֹונִית?" ָענִיתִי ְּבגִּלּוי לֵב ֶׁשּבִּקּורִי הּוא ְּב ִמ ְסֶּגרֶת
ְׁשם מָה " ְּת ְמ ַחּפ ֶ
"ל ֵ
ִׁש ָּפחָה וְהֹו ַס ְפּתִי ְׁש ֵאלָה ִמ ִּצּדִי :אּולַי ּגַם " ְּת ְמ ֻענְיֶנֶת
ַה ַה ְד ָרכָה ֶׁשל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ְבּוׁשה ִּב ְצנִיעּות וְגַם ְּבכִּסּוי רֹאׁשּ .תְגּו ָבתָּה
ִּׁשה ָהיְתָה ל ָ
ִׁשמֹ ַע? )רָאּוי ְל ַצּיֵן ּכִי ָהא ָ
לְ
ָהיְתָהְּ " :ת יֹו ַדעַת אֵילּו יְָלדִים וַ ֲח ָתנִים יֵׁש לִי? ְּבכָל ָהאֵזֹור ּכָאן אֵין יְָלדִים ָּכ ֵאּלֶה.
ְׁשיבֹות ֲהכִי טֹובֹות וְ ַהּבָנֹות ְּב ֶסמִינָ ִרים ְמ ֻעּלִיםּ .כָאן ָּפ ְרצָה ְל ֶפתַע
ַה ָּבנִים לֹו ְמדִים ַּבי ִ
ִיׁשיבֹות ּורְצֹונֹו לְהֹוצִי8ם
ִּב ְבכִי וְִג ְּלתָה לִי ּכִי ַּב ֲעלָּה אֵינֹו ַמ ְסּכִים ֶׁש ַה ָּבנִים יְִלמְדּו ּב ִ
ִׁש ַּת ַּת ְפּתִי ְּב ַצ ֲערָּה ְּבכָל ִלּבִי .נִ ַח ְמּתִי ָה ֶׁש ְּבלִי ׁשּום ָספֵק ִּתזְּכֶה ְל ִסּיְַעּתָא
ִּׁשם .ה ְ
מָ
ִׁש ַמּיָא ְּבחִּנּו ְך ַה ָּבנִיםּ .תֹו ְך ְּכדֵי ָּכ ְךָׁ ,ש" ְלּתִי אֹותָּה עַל מֹוצָּ8ה וְכֵיצַד ִקּיְמָה ָׁשם אֶת
ּד ְ
ִּׂש8ה ְלאִיׁש ָסגְרּו
ִמ ְצוַת ַה ְּטבִילָה .הִיא ִס ְּפרָה לִי ֶׁשּמֹוצָּ8ה ִמ ָּפרָסּ ,ו ְבדִּיּוק ְּבעֵת ֶׁשּנ ְ
ְׁשר ְל ִה ְס ַּתּפֵק ְּב ִמ ְק ַלחַת .הִיא ִק ְּבלָה
ָׁשים ֶׁש ֶאפ ָ
אֶת ַה ִּמ ְקוֶה ְּבעִירָּה ,וְ8מְרּו ְלכָל ַהּנ ִ
ְׁשיכָה ִלנְהֹג ָּכ ְך ,וְאִּלּולֵא ֵהעִירּו
ְׁש ִהּגִיעָה לָ8רֶץִ ,המ ִ
אֶת ַה ְּד ָברִים ּכְמֹו ֻּכּלָןּ ,וכ ֶ
ְׁש ְכּתִי
ְל ַב ֲעלָּה ְּבבֵית ַה ְּכנֶסֶת ֶׁשּזֹו לֹא ַה ֶּד ֶר ְך ,לֹא ָהיְתָה טֹו ֶבלֶת ַּב ִּמ ְקוֶה לְעֹולָםִ .המ ַ
ִׁשאֹל אֹותָּהַ " :האִם ָּב ַד ְק ְּת אֶת ַע ְצ ֵמ ְך ִמ ַּפעַם ְל ַפעַם ְּכדֵי ְלוַּדֵא ֶׁש8כֵן נִ ְס ַּתּיֵם
לְ
ֶא ְצ ֵל ְך ַה ַּמחֲזֹור?" ִה ְת ָּברֵר ֶׁשהִיא מֵעֹולָם לֹא ָׁש ְמעָה עַל ִענְיַן ַה ְּבדִיקֹותִׁ .ש ְכנַ ְע ִּתי
אֹותָּה ּכִי אִם ְּת ַקּיֵם ָּכעֵת אֶת ַה ִּמ ְצוָה ַּפעַם "חַת ַּכ ֲה ָלכָהִּ ,תּנָצֵל ִמ ִּמכְׁשֹול נִּדָה עַד
ְׁשיב ְל ַה ְד ָר ָכתִי .זֶה לֹא ָהיָה
יֹומָּה הָ"חֲרֹון .הִיא ִה ְסּכִימָה ִל ְד ָברַי וְ ֵה ֵחּלָה ְל ַהק ִ
ַּנֹוׂשא.
ֻּׂשג ּב ֵ
ּפָׁשּוט ,מִּׁשּום ֶׁשּלֹא ָהיָה לָּה ּכָל מ ָ
ִׁשמֹ ַע מַה ּקֹורֶהַ ,האִם רַק ִק ְּבלָה אֹו ּגַם
ַּׁש ְרּתִי ֵאלֶי ָה ְּכדֵי ל ְ
ָעבַר זְמַן ָקצָר ,וְ ִה ְתק ַ
ִקּיְמָה? ּתְׁשּו ָבתָּה ִה ְדהִימָה אֹותִיְּ " :ת יֹו ַדעַת? ְ 8מרָה ,לָ"חֲרֹונָה ָהיִיתִי ְצרִיכָה
ְל ִה ָּכנֵס ְלבֵית חֹולִיםָ .לכֵן ִהזְָּד ַרזְּתִי ַלעֲׂשֹות ּכָל מַה ֶּׁשַ 8מ ְר ְּת לִי ּכְמֹו ֶׁש ָּצרִי ְךּ ,כִי
ָׁש ְׁשּתִי ֶׁשּמָא לֹא " ְסּפִיק ּבְעֹודִי ַחּיָה ְל ַכּפֵר עַל ָּכ ְך ֶׁשּלֹא ָׁש ַמ ְרּתִי אֶת ַה ֲהלָכֹות ּכָל
חַ
ַחּיַיּ .ובָרּו ְך ה´ִּ ,בזְכּות ַה ְּבדִיקֹות נִּתְנּו לִי ַה ַחּיִים ְּב ַמ ָּתנָה.
ִׁש ָּפחָה
)מִּתֹו ְך הַחֹו ֶברֶת ֶׁשל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִירּוׁש ַליִם.
ִׁשכּונַת ּגִילֹה ּב ָ
ּתְקּופָה ְק ָצרָה ִל ְפנֵי ִמ ְל ֶחמֶת ַה ִּמ ְפרָץ ,יָצָאתִי עִם ְמ ַלּוֶה ל ְ
ַׂשּכִילָהַּ ,ב ֲעלַת ּתֹ"ר ֵׁשנִי ּבָאּונִי ֶב ְרסִיטָה
ִּׁשה ָהיְתָה מְאֹד מ ְ
ִהַּגעְנּו לְזּוג ָצעִירָ .הא ָ
ְׁשם מַה ִהַּגעְנּוָ ,ט ֲענָה ֶׁשהִיא יֹו ַדעַת ִמּכָל ָה ִענְיָן
ְׁש ָּׁש ְמעָה ל ֵ
וְעֹו ֶסקֶת ְּבחִּנּו ְך ְמיֻחָדּ .כ ֶ
ְׁש ְכנֵ ַע אֹותָּה עַד ַּכּמָה ַה ָּדבָר חָׁשּוב עַל ּפִי הַּתֹורָה
וְזֶה לֹא ְמ ַדּבֵר ֵאלֶי ָה .נִּסִינּו ל ַ
ֶׁש ְך
ִׁש ַּתּלֵם ִמ ְּבחִינָה רְפּואִית ּו ְּפסִיכֹולֹוגִית .לְאֹ ֶר ְך ּכָל מ ֶ
וְ ַה ֲה ָלכָה ,וְַכּמָה זֶה מ ְ
ִׁש"רְנּו לָּה חֹמֶר
ִּׁשה לֹא ִּג ְּלתָה ׁשּום סִי ָמנֵי ִה ְת ַענְיְנּותְ .לבַּסֹוף ה ְ
ַּׂשיחָהָ ,הא ָ
הִ
ַׁשנּו ִמ ֶּמּנָה ֶׁשּתִּצֹר
ֲׂשהֵ .צ ַרפְנּו ּגַם ִמ ְסּפַר ֶטלֶפֹוןּ ,ו ִבּק ְ
הַּמֹורֶה אֵי ְך ִלנְהֹג ֲה ָלכָה ְל ַמע ֶ
ֶׁשר.
קֶ
"חַר ָּכ ְך ָּפ ְרצָה ַה ִּמ ְל ָחמָהֶׁ ,ש ִה ְס ַּתּיְמָה ּבְפּורִיםֻּ .כּלָן ְּכבָר הָיּו עֲסּוקֹות ַּב ֲהכָנֹות
ְל ֶפסַח ,וְ ָה ִענְיָן נְִדחָה לְ"חַר ֶהחָג8 .כֵן ,לְ"חַר ֶהחָג ִהּגַעְנּו ְלבִּקּור חֹוזֵר ,וְ ִהּנֵה
ֵאֹׁשרּ .כָל ָּכ ְך ִחּכִיתִי ָלכֶןְ 8 ,מרָה
ְׂש ְמחָה ַרּבָה ּו ְב ָפנִים קֹורְנֹות מ ֶ
ִקּבְלּונּו ְּבנֵי הַּזּוג ּב ִ

ִׁש" ְרּתֶן לִי ִא ַּב ְדּתִיּ ,ובְקֹצֶר רּו ַח ִחּכִיתִי ׁשּוב
ִּׁשה .אֶת ִמ ְסּפַר ַה ֶּטלֶפֹון ֶׁשה ְ
ָהא ָ
ִיׁשה ִא ְּתכֶן.
ַל ְּפג ָ
ִּׁשה ְּבעֵינַיִם זֹורְחֹות ְמ ַס ֶּפרֶת לָנּוֲ :אנַחְנּו
ְׁשְג ָרתִּיּות .וְ ָהא ָ
מָה ָה ִענְיָנִים? ָׁש"לְנּו ּב ִ
ְּכבָר נְׂשּואִים " ְרּבַע וָ ֵחצִי ָׁשנִים ְּבלִי יְָלדִיםְׁ .שנָ ַתיִם לְ"חַר ַהּנִּׂשּואִים ָהיָה לִי ֵהרָיֹון
מִחּוץ ָל ֶרחֶםַ .ה ַּמּצָב ִהּגִי ַע ִל ְכדֵי ִּפּקּו ַח נֶפֶׁש ַמּמָׁשּ .כַּמּובָןֻ ,ה ְכ ַר ְחּתִי ַלעֲׂשֹות ַה ָּפלָה,
וְנֹוסַף עַל ָּכ ְךָ ,עקְרּו לִי ַׁש ֲחלָה "חַת" .חַר ָּכ ְך ׁשּוב נִ ְכנַ ְסּתִי ְל ֵהרָיֹוןְ " ,ך ַהּיֶלֶד נָפַל.
ָׂשיתִי ַּכּמָה טִּפּולִים ְמלָאכּו ִתּיִיםְ " ,ך ׁשּום ָּדבָר
לְ"חַר זְמַןִ ,ה ְת ַחלְנּו עִם טִּפּולִים .ע ִ
לֹא הֹועִיל.
ִיׁשה הַּקֹו ֶדמֶת ֶׁשּלָנּו ִהַּג ְעּתֶן ְּבדִּיּוק ִל ְפנֵי ֶׁש ָרצִיתִי ַלעֲׂשֹות טִּפּול נֹוסָף .וְ8ז ָּפנְתָה
ַּב ְּפג ָ
ִּׁשה ַל ֲח ֶב ְרּתִי ֶׁש ָהיְתָה ִעּמִי וְְ 8מרָה לָּהְּ " :ת זֹו ֶכרֶת מָה ַ 8מ ְר ְּת לִי 8ז? לֹא
ָהא ָ
ִּׁש ַמיִם וְ8ז
ִּב ְמיֻחָד ,הִיא ָענְתָה לָּהַ 8 .מ ְר ְּת לִיָ :לּמָה ְלחַּכֹות ַל ַּמּכָה ֶׁשּתָבֹוא ָחלִילָה מ ָ
ְל ִהתְעֹורֵר?...
רֹׁשם ּכֹה רַב ,עַד ֶׁש ֶה ְח ַל ְטּתִי ְל ַקּבֵל אֶת
ְּדעִי ָל ְךֶׁ ,ש ַה ִּמּלִים ַהּלָלּו עָׂשּו ָעלַי ֶ
ִּׁשה " ְל ָמנָהְ ,מ ֻבֶּגרֶת וַ ֲעדִינָה
ִּד ְברֵיכֶןֲ .אנִי וַ ֲח ֶב ְרּתִי ּפָׁשּוט נִ ְד ַהמְנּוֲ .ח ֵברָה זֹו הִיא א ָ
ִּׁשה ,זֶה ְּבדִּיּוק מַה
מְאֹד .לֹא יָכֹול ִלהְיֹות ֶׁש ָּכ ְך הִיא ִה ְת ַּבּטְ8ה! ּכֵןּ ,כֵןְ 8 ,מרָה ָהא ָ
ִּׁש ַמיִם ִה ְכנִיסּו ְלפִי ְך אֶת ַה ִּמּלִים
ֶּׁשַ 8מ ְר ְּת לִי ,וְזֶה מַה ֶּׁש ִּדּבֵר ֵאלַי ֲהכִי ַה ְרּבֵה .מ ָ
ָׂשיתִי ּכָל מַה ֶּׁש ָּצרִי ְך
ְׁשיכָה ַּב ֲעלִיצּות ,ע ִ
ִׁשבִילִי .וְ8זִ ,המ ִ
ַה ַּמ ְתאִימֹות ּבְיֹותֵר ּב ְ
ַלעֲׂשֹותּ ,ו ִמּיָד לְ"חַר ִמּכֵן נִ ְק ַל ְטּתִי ַּב ַּפעַם ָהרִאׁשֹונָה ּבְצּורָה ִט ְבעִיתְּ ,בלִי ׁשּום
ְׁש ָה ַל ְכּתִי ְלבִּקֹרֶת ֵאצֶל הָרֹופֵא,
טִּפּולִים ּבְצּורָה ְּתקִינָה! ָקרְ8ה ִּבתְרּועַת ִׂש ְמחָהּ .כ ֶ
ְׁשנִי מְאֹד לֹומַר לֹו מִיהּו הָרֹופֵא ֶׁש ֶאצְלֹו
הּוא לֹא ֶה ֱאמִין ּבְׁשּום אֹפֶן ְלסִּפּורִיּ ,ו ִבּק ַ
ְׁשהִיא
ָׂשרִ ,סּיְמָה אֶת סִּפּורָּה ּכ ֶ
ֻט ַּפ ְלּתִיַ 8 .מ ְרּתִי לֹו ֶׁש ָהיִיתִי ֵאצֶל הָרֹופֵא ּכָל ּב ָ
ֶׁשת.
נִ ְרּג ֶ
ַׁשָּגחָה
ִׁש ָּפחָה ֶׁשל ּכֹ ֲהנִיםַ 8 .מ ְרּתִי לָּהִּ :ת ְראִי אֵיזֹו ה ְ
ִׁש ָּפחָה ְצעִירָה זֹו הִיא מ ְ
מְ
ֶעלְיֹונָה נִ ְפלָ8ה ָׁש ְמרָה עַל זְכּו ְתכֶם ּו ַמ ֲע ַל ְתכֶם ִּבהְיֹותכֶם ּכֹ ֲהנִים ,וְ ַהּיֶלֶד ַהּזֶה ָהיָה
ִּׁשה
ַחּיָב לָבֹוא ְּב ָט ֳהרָה .מּובָן ֶׁשּיֵׁש ּכָאן ּגַם זְכּות 8בֹותּ .בְתֹו ְך ָּכ ְך ,נִזְְּכרָה ָהא ָ
ְּב ָס ָבתָּה ֶׁש ָהיְתָה אֹו ֶמרֶת לָּהָ :ל ְך יֵׁש ְּב ַס ְך הַּכֹל ָׁשלֹׁש ִמצְוֹותַ :ה ְד ָלקַת נֵר ַׁשּבָת,
ָׁשת
ִׁש ָּפחָהַ .ה ְד ָלקַת ַהּנֵר ָּדבָר ּכָל ָּכ ְך קַל ּופָׁשּוטַ ,ה ְפר ַ
ָׁשת ַח ָּלה וְ ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ַה ְפר ַ
ְׁשר ִלטְרֹ ַח ָעלֶי ָה וְִלזְּכֹות
ִׁש ֲארָה ְלפָחֹות ִמ ְצוָה "חַת ֶׁש ֶאפ ָ
ְקֹׁשי ִמזְַּד ֶּמנֶת .נ ְ
ַחּלָה ּב ִ
ַּבעֲבּורָּה לְטֹוב נִ ְצחִי.
ּו ְלסִּיּוםִ ,ה ְפּתִיעָה אֹו ָתנּו ּבְְ 8מרָּהּ" :תֶן ְּכבָר לֹא ְצרִיכֹות יֹותֵר ִלטְרֹ ַח לָבֹוא עַד
ּכָאן וְַלעֲׂשֹות אֶת עֲבֹודַת הַּקֹדֶׁש ֶׁש ָּלכֶן ,הֱיֹות ֶׁש ֲאנִי ְמ ַק ֶּבלֶת עַל ַע ְצמִי ִלהְיֹות
ֲׁשיבּות ִמ ְצוָה יְ ָקרָה וְנִ ְפלָ8ה זֹו
ְׁש ְכנֵ ַע ִּב ְדבַר ּגֹדֶל וַח ִ
ִׁשכּונָתֵנּו ּול ַ
ְׁשלִיחַת ִמ ְצוָה ּב ְ
)"ף עַל ּפִי ֶׁש ֲע ַדיִן אֵינֶּנָה ׁשֹו ֶמרֶת ּתֹורָה ּו ִמצְוֹות.
)יָפָה עִידָאן
ַׁשָּגחָה ָה ֶעלְיֹונָה
יַד ַהה ְ
ִׁש ָּפחָה ְצעִירָה ְּב ָקטָמֹון ֶׁש ֵא ְרחָה אֶת אֲחֹותָּה
ּבְ"חַד ִמּבִּקּורֵי ַה ַּביִת ֶׁשּלָנּוִ ,הַּגעְנּו ְלמ ְ
ִׁש ַמּיָאִ ,קּבְלּו
ֲׁשיבּות ָה ִענְיָןּ ,ו ְב ִסּיְַעּתָא ּד ְ
ִּׁשהִּ .ד ַּברְנּו ִאּתָן וְ ִה ְס ַּברְנּו ָלהֶן אֶת ח ִ
ֶׁשל ָהא ָ
עַל ַע ְצמָן ַלעֲׂשֹות מַה ֶּׁש ָּצרִי ְך.

ְּב ֶאחָד ֵמ ַהּבִּקּורִים הַחֹוזְרִים ֶׁשּלָנּוָׁ ,ש"לְנּו אֹותָן אֹודֹות ִאּמָןֶׁ ,שהִיא ּבִּתֹו ֶׁשל ַּת ְלמִיד
ָחכָם וִירֵא ָׁש ַמיִם ּגָדֹול ) ֶׁש ְּכבָר אֵינֹו ַּב ַחּיִים ,וְ ַהאִם הִיא ׁשֹו ֶמרֶת עַל ִמ ְצוָה זֹו .הֵן
ִׁשלִילָה ,הֱיֹות ֶׁשהִיא ּפֹו ֶחדֶת ֵמ ָה ִענְיָן וְאֵינָּה ְמ ֻסֶּגלֶת ְל ַקּיְמֹוִ .ה ְת ַחלְנּו
עָנּו לָנּו ּב ְ
ְל ַה ְפצִיר ָּבהֶן ֶׁשּיִּתְנּו לָנּו אֶת ַהּכְתֹבֶת ּו ִמ ְסּפַר ַה ֶּטלֶפֹון ֶׁשל ִאּמָןְּ ,כדֵי ֶׁשּנּוכַל לִיצֹר
ְׁשהֵן טֹועֲנֹות ֶׁשּזֶה לֹא יַעֲזֹר וְאֵין
ַּנֹוׂשאְ " ,ך הֵן ֵסרְבּו ְּבכָל ּתֹקֶףּ ,כ ֶ
ֶׁשר ִעּמָּה ּב ֵ
קֶ
ְׁש ָּלהֶן ְמ ָסרְבֹות
ׁשּום צֹ ֶר ְךִ .ה ְפ ַצרְנּו וְ ִה ְפ ַצרְנּו ָּבהֶן אּולַי ְּכ ֶרבַע ָׁש ָעהְ " ,ך הֵן ּב ֶ
ּבְתֹקֶף.
ִׁש ַמּיָא ֲא ִמּתִית ְל ֶפתַע ִּפתְאֹום מִי
ַׁשָּגחָה ְּפ ָרטִית ּומַה ּזֹו ִסּיְַעּתָא ּד ְ
וְ8ז ָראִינּו מַה ּזֹו ה ְ
ֲׁשר לֹא ַמ ְרּבָה
ֲׁשר ָה ִאּמָא ִּבכְבֹודָּה ּו ְב ַע ְצמָּה ,א ֶ
נִ ְכנֶסֶת ַּב ֶּדלֶת? לֹא " ֶחרֶת ֵמא ֶ
ְל ַבּקֵר ְּבבֵיתָן ,וְ ַעּתָה ָהיְתָה ְּב ַד ְרּכָּה ִל ְקנִּיֹותָ ,ע ְברָה "ּבְ" ְקרַאי" ֶּד ֶר ְך ּכָאן וְ ֶה ְחלִיטָה
ַלעֲלֹות ְלבִּקּור ָקצָר.
ּבְתֹו ְך ַה ִה ְת ַּפעֲלּות ַהּגְדֹולָהִ ,ה ְת ַּפ ְּתחָה ּבֵינֵינּו ִׂשיחָה .אֹותָּה ִאּמָא לֹא ִה ְפסִיקָה
ְל ַסּפֵר ַעל ַּגדְלּותֹו ּבַּתֹורָה ֶׁשל 8בִי ָה וַעֲבֹודַת ה´ ָהעֲצּומָה ֶׁשּלֹוְּ .ב ֶרגַע ַמ ְתאִים זֶה
ּוׁש" ְלּתִי ָה ָלּמָה הִיא נִ ְמנַעַת ִמּקִּיּום
ִׁשמָּה ִהַּגעְנּוְ ,
נַָג ְעּתִי ַּבּנְ ֻקּדָה ַה ֶּמ ְר ָּכזִית ֶׁשּל ְ
ַה ֲהלָכֹותּ ,ו ִב ְפרָט הִיאֶׁ ,שָּג ְדלָה ְּב ַביִת ּכֹה ּגָדֹול .וְ8זַ ,מּמָׁש ִּב ְדמָעֹות ָּבעֵינַיִםִ ,ס ְּפרָה
לָנּו ַּכּמָה הִיא רֹוצָהְ " ,ך ַה ְּב ָעיָה הִיא ֶׁשּיֵׁש לָּה סִּיּוטִים וְהִיא נִ ְמנַעַת ִמּלָבֹוא ְּב ַמּגָע
עִם ַמיִם ,הֹואִיל ּו ַפ ֲע ַמיִם ְּב ַחּיֶי ָה ִּכ ְמעַט וְ ָט ְבעָה ַּבּיָם ,וְָלכֵן ִמּזֶה ְׁשנָ ַתיִם הִיא ְּכבָר
ַׁשָּגחָה ָה ֶעלְיֹונָה
ְׁש ְכנַ ְעּתִי אֹותָּה ֶׁש ִּת ְראֶה מַה ּזֹו יַד ַהה ְ
לֹא הֹו ֶלכֶתִּ .ד ַּב ְרּתִי עַל ִלּבָּה ו ִ
וְַכּמָה זְכּות 8בִי ָה ַה ַּצּדִיק עֹו ֶמדֶת לָּהֶׁ ,שהִיא מֹופִיעָה ּפֹה ְּב ֶד ֶר ְך " ְק ָראִית ְּבדִּיּוק
ְׁש ֲאנַחְנּו ּכָאןַ .ה ְּד ָברִים עָׂשּו אֶת ֶׁש ָּלהֶם וְ ָחדְרּו ְל ִלּבָּהִ .ה ְב ַט ְחּתִי לָּה ֶׁשּנִּקַח אֹותָּה
ּכ ֶ
ְׁש ַּתחַת יְדֵיהֶן עֹו ְברִים ִמ ְקרִים ְּב ָעיָ ִתּיִים,
ְלמָקֹום ֶׁש ַה ַּב ָּלנִּיֹות ּבֹו ַּבעֲלֹות נִּסָיֹון רַב ,ו ֶ
ִׁש ַמּיָא ִק ְּבלָה עַל ַע ְצמָּה הַּכֹל וְ ָחזְרָה ִלהְיֹות ּבֵין הַּׁשֹומְרֹות עַל ִמ ְצוַת
ּו ְב ִסּיְַעּתָא ּד ְ
ִׂש ָראֵל.
ַה ָּט ֳהרָה ְּבעַם י ְ
)יָפָה עִידָאן
ִׁש ָּפחָה נִ ְרּפְ8ה
ִּׁשה ֶׁש ָח ְלתָה ְּב ַס ְרטַן ָה ֶרחֶםּ ,ו ִבזְכּות ִמ ְצוַת ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
סִּפּורָּה ֶׁשל א ָ
ַלחֲלּוטִין ֵמ ַה ַּמ ֲחלָה
ִּׁשה ּבַת ֶׁ 27ש ָח ְלתָה ְּב ַס ְרטַן ַצּוַאר
ִׁשנַת ָּ 1997בעִיר עַּכֹו ִּבּקְׁשּו ִמ ֶּמּנִי ְל ַבּקֵר א ָ
ּב ְ
ְשלֹׁש ָׁשנִים וְנִ ְמצֵאת
ֶׁש ְך ּכ ָ
ַּׁשנִי .הִיא ָע ְברָה טִּפּולִים ְּבמ ֶ
ָה ֶרחֶם לְ"חַר ֵלדַת ַהּיֶלֶד ה ֵ
ְׁשנָה.
ְּב ַמ ֲעקָב ַּפ ֲע ַמיִם ּב ָ
ִּׁשה ְּב ַמּצַב רּו ַח יָרּודְּ ,ב ַפחַד נֹו ָראִי ֵמ ַה ָּמוֶת
ְּבבִּקּורִי ָה ִראׁשֹון ְּבבֵיתָּה ָמצָאתִי א ָ
ְׁשבֹות קָׁשֹות אֹודֹות יְָלדֶי ָה ַה ְּק ַטּנִיםָ ,העֲלּולִים ִלהְיֹות יְתֹומִים ּתֹו ְך זְמַן ָקצָר.
ּו ְב ַמח ָ
ְׁש ֵא ָלתִי ָהרִאׁשֹונָה ָהיְתָהָ :מתַי ָּב ַד ְק ְּת אֶת ַהּמְזּוזֹות? וְהִיא ָענְתָה ֶׁשּזְמַן רַב הֵן לֹא
ַּׁשנִּיָה ָהיְתָהָ :מתַי לָ"חֲרֹונָה ָה ַל ְכ ְּת ְל ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה? וְהִיא ָענְתָה:
נִ ְבּדְקּוְׁ .ש ֵא ָלתִי ה ְ
ִל ְפנֵי ְּכ ָחמֵׁש ָׁשנִיםְּ ,ב ֶערֶב ַה ֲח ֻתּנָה.
ָׁש" ְלּתִי אִם הִיא מּו ָכנָה ָל ֶלכֶת ַל ִּמ ְקוֶה ,וְהִיא ָענְתָהְּ :בוַּדַאי! ֶאּלָא ֶׁש ַה ַּמחֲזֹור נֶ ֱעלַם
ְּכבָר ִל ְפנֵי ָשלֹׁש ָׁשנִים ֵעקֶב ַהּטִּפּולִים ַּב ַּמ ֲחלָהִ .ה ְס ַּב ְרּתִי לָּה ֶׁשהִיא ְצרִיכָה ָל ֶלכֶת
רַק ַּפעַם "חַת עַד ַה ַּמחֲזֹור ַהּבָאְּ ,כדֵי ִלהְיֹות טְהֹורָה ,וְהִיא ִה ְסּכִימָה ִמּיָד.

ָע ַברְנּו ְל ֶה ְס ֵּברִים ִמ ְּבחִינָה ִה ְל ָכתִית ,וְ ִהַּגעְנּו ַל ֶה ְסּבֵר עַל חֹובַת ַה ְּבדִיקֹות ֶׁשל ָה ֶרחֶם
ְׁשר ָל ֶלכֶת ַל ְּטבִילָה .וְ8ז הִיא ָענְתָה:
ֶׁש ְך ִׁש ְבעָה יָמִים ,וְרַק אִם הַּכֹל נָקִי ֶאפ ָ
ְּבמ ֶ
"אֵין לִי צֹ ֶר ְך ַּב ְּבדִיקֹותִ ,מּכֵיוָן ֶׁש ַה ַּמחֲזֹור ָּפסַק ִל ְפנֵי ָשלֹׁש ָׁשנִיםּ ,ו ְכדַאי ֶׁש ֵא ֵל ְך
ִלטְּבֹל ִמּיָד!" ִה ְס ַּב ְרּתִי לָּה ֶׁש ַה ֲה ָלכָה קֹו ַבעַת ֶׁש ַחּיָבִים ִלבְּדֹק אֶת ָה ֶרחֶם ְּב ֶא ְמצָעּות
ֶׁש ְך ִׁש ְבעָה יָמִים ּכְמֹו ְּבדִיקָה ּגִינֶקֹולֹוגִית ,וְ8נּו הָרֹופְאֹות ֶׁשל ַע ְצמֵנּו.
ּבַד ָלבָן ְּבמ ֶ
ְּבדִיקָה זֹו הִיא ָהעֵינַיִם וְ ַה ַּמרְ8ה ֶׁשּלָנּוַּ ,ד ְרּכָּה 8נּו יֹודְעֹות ְּבדִּיּוק מַה ּקֹורֶה ָּב ֶרחֶם,
ֶׁש ְך ּכָל ִׁש ְבעַת ַהּיָמִים
וְהַּתֹוצָ8ה ֶׁשל ְּבדִיקָה זֹו הִיא ּכְמֹו ְּבדִיקַת ַמ ְע ָּבדָה! אִם ְּבמ ֶ
ֶׁש ָּב ַדקְנּו ַהּכֹל נָקִי ,סִימָן ֶׁש ָה ֶרחֶם ָּתקִין וְאֵין ׁשּום ְּב ָעיָה רְפּואִיתְ " .ך אִםָ ,חלִילָה,
ִמ ְתַּגּלִים ְּכ ָתמִים עַל עֵד ַה ְּבדִיקָה ,סִימָן ֶׁשּיֵׁש ְּב ָעיָה רְפּואִית וְ ָצרִי ְך ִמּיָד ָל ֶלכֶת
ִּׁשה זֹו,
ְׁשנָה ְּבדִיקָה ִׁשְג ָרתִית זֶה ְּב ֶה ְחלֵט לֹא ַמ ְסּפִיק! " ְך א ָ
לָרֹופֵאּ ,כִי ַּפעַם ּב ָ
ֶׁשת וְאֹו ֶמרֶת" :אֵין ַטעַם ִלבְּדֹק .אֵין לִי ַמחֲזֹור"ֲ .אנִי ׁשּוב
ֶׁש ְּׁשמָּה ַעּלִיזָהִ ,מ ְת ַעּק ֶ
ַמזְּכִירָה לָּה ֶׁש ַחּיָבִים ִלבְּדֹק עַל ּפִי ַה ֲה ָלכָה ,וְהִיא עֹונָה" :אֵין ַטעַם ִלבְּדֹק ,הַּכֹל
ִׁשבִיל מַה ִּלבְּדֹק?"
נָקִי ֶא ְצלִיּ .ב ְ
נִּסִיתִי ְּבכָל זֹאת .נָ ַתּתִי לָּה עֵד ְּבדִיקָה ּבַד ָלבָן ְס ֶטרִילִי ֶׁש ְּׁשמֹו " ֲעדִי-צַח" )נִּתָן
ִלרְּכֹׁש ְּב ָבּתֵי ִמ ְר ַקחַת ּו ַב ִּמ ְקוֶה וְַ 8מ ְרּתִי לָּהִּ :ת ָּכנְסִי ַל ִּמ ְק ַלחַתִּ ,ב ְדקִי אֶת ַע ְצ ֵמ ְך
וְ ִא ְמ ִרי לִי אֵיזֶה ֶצבַע יֵׁש עַל ַהּבַד .הִיא ִה ְסּכִימָה ּו ִמּיָד נִ ְכנְסָה ְל ַב ֵּצ ַע אֶת ַה ְּבדִיקָה.
ֶרגַע לְ"חַר ִמּכֵן יָצְ8ה ֵמ ַה ִּמ ְק ַלחַת הֲמּומָהִ " :צּפִי ,מַה ּזֶה?" הִיא ַמרְ8ה לִי אֶת ַהּבַד
ִׁש ְמעִיֲ ,אנִי לֹא רֹופְ8הֲ ,אבָל ָה ַר ָּבנִים הֵם הָרֹו ְפאִים
עִם ֶּכתֶם וָרֹדַ 8 .מ ְרּתִי לָּהּ :ת ְ
ֶׁשּלָנּוְּ .תנִי לִי אֶת ָהעֵד וַ ֲאנִי ֲא ָברֵר עֲבּו ֵר ְך.
ָה ַל ְכּתִי ְלרַב ּפֹוסֵק ִּב ְבנֵי ְּברַק ,וְהּוא 8מַר ֶׁשּיֵׁש ּכָאן ְּב ָעיָה רְפּואִית ,וְיֵׁש לֹומַר
ִּׁשה זֹו ָל ֶלכֶת ִמּיָד לָרֹופֵא .הִיא ָה ְלכָה לָרֹופֵאִ ,ס ְּפרָה לֹו הַּכֹל וְְ 8מרָהּ :דֹוקְטֹור,
ְלא ָ
ָׁשה
ִהזְנַ ְחּתִי אֶת ַהּבִּקֹרֶת ֶׁשּלִי ּכִי ָהיִיתִי עֲסּוקָה עִם ַהיְָלדִיםּ .בְדֹק אֹותִי ְּב ַבּק ָ
וֶאֱמֹר לִי מַה ַּמ ָּצבִי .לְ"חַר ְּבדִיקַת הָרֹופֵא ,הּוא 8מַרְּ :ג ֶברֶת ַעּלִיזָהְּ " ,ת יֹו ַדעַת מַה
ּקֹורֶה ֶא ְצ ֵל ְך ָּב ֶרחֶם? ַמ ֲחלַת ַס ְרטַן ַצּוַאר ָה ֶרחֶם ָחזְרָה .וְ8ז הִיא ִּג ְּלתָה לָרֹופֵא,
ָׁשים ָע ְברָה ַעּלִיזָה טִּפּולִים
ֶׁש ִּבזְכּות ְּבדִיקַת ַה ָּט ֳהרָה הִיא ִהּגִיעָה ֵאלָיוְ " .ר ָּבעָה ֳחד ִ
ָׁשים ,עַד ֶׁש ַה ַּמּצָב נִ ְרּגַע ֶא ְצלָּה וְ ָה ְלכָה ִלטְּבֹל ַּב ִּמ ְקוֶה " ֲחרֵי ְּבדִיקָה ַע ְצמִית ֶׁשל
קִ
ִׁש ְבעַת יְמֵי ַה ְּספִירָה.
ְׁשהַ " :ה ְלוַאי ֶׁשאּוכַל ְל ַקּבֵל ַמחֲזֹור ּכָל חֹדֶׁשְּ ,כדֵי
ּבְיֹום ַה ְּטבִילָה ִה ְת ַּפ ְּללָה ּו ִבּק ָ
ִיׁשה ֶׁשּנֹו ְלדָה ֵמ ָחדָׁש,
ֶׁש ֲא ַקּיֵם ִמ ְצוָה חֲׁשּובָה זֹו ֶׁש ִּבזְכּותָּה נִ ְּצלּו ַחּיַי" .הִיא ִה ְרּג ָ
ָׂשיתִיִּ ,בזְכּות
הֹו ְדתָה לִי וְְ 8מרָהִ :צּפִיִ ,ה ַּצ ְל ְּת אֶת ַחּיַי ִּבזְכּות ַה ְּבדִיקֹות ֶׁשע ִ
ִּׁש ַמיִם! ּתֹודָה!
ִׁש ַל ְח ְּת ֵאלַי ְּכ ַמלְְ 8ך מ ָ
ַה ֶה ְס ֵּברִים ֶׁש ָּל ְך .נ ְ
) ִצּפִי ּבְלּום ִמּזִ ְכרֹון יַעֲקֹב
ִׁש ָּפחָה ְלזִּכּוי
סִּפּורָּה ַה ְמ ַרּגֵׁש ֶׁשל ַחּיָהָׂ -שרָה ִמּזִכְרֹון יַעֲקֹב עַל ִמ ְצוַת ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ָה ַרּבִים
ַּׁשנִּיָה לֹא
ָׁשים ָּדתִּיֹות .אֶת הָ"חַת ִה ַּכ ְרּתִי ,וְה ְ
ְׁשבַע ָׁשנִים ִהּגִיעּו ֵאלַי ְׁשּתֵי נ ִ
ִל ְפנֵי ּכ ֶ
ִׁש ָּפחָה .לֹא יַָד ְעּתִי
ָהיְתָה ֻמ ֶּכרֶת לִי ְּכלָל .הֵן ִּבּקְׁשּו ְל ַדּבֵר ִאּתִי עַל ִמ ְצוַת ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִּׁשה,
ָּדבָר עַל ִמ ְצוָה זֹו ,וְהֵן ִה ְסּבִירּו לִי ֶׁש ֶעצֶם קִּיּום ַה ִּמ ְצוָה ׁשֹומֵר עַל ְּברִיאּות ָהא ָ
ֻּׁשה ַל ַּביִת ַהיְהּודִי .לֹא ֵה ַבנְּתִי מָה רֹוצִים ִמ ֶּמּנִי וְַ 8מ ְרּתִי:
ֵמבִיא ְׁשלֹום ַּביִת ּו ְקד ָ

ָׁשים8 .ז ָׁש" ְלּתִי אֹותָן
ָׁשים ,וְׁשּוב ִהּגִיעּו ֵאלַי ַהּנ ִ
" ֶאחְׁשֹב עַל ָּכ ְך"ָ .עבְרּו ַּכּמָה ֳחד ִ
ָׁשים ָּדתִּיֹות הֹולְכֹות ַל ִּמ ְקוֶה .לְ"חַר ַה ְפצָרֹות וְ ֶה ְס ֵּברִים
ְלַגּבֵי ַה ִּמ ְקוֶה ,וְ ַהאִם רַק נ ִ
ֶׁשר ֶטלֶפֹונִי,
ַרּבִיםִ ,ה ְס ַּכ ְמּתִי ָל ֶלכֶת ַל ִּמ ְקוֶה ּבַחֹדֶׁש ַהּבָאַ .ה ַּמ ְדרִיכָה ָהיְתָה ִאּתִי ְּבק ֶ
ּו ְבכָל ַּפעַם ָׁש ֲאלָה :נּוָ ,ה ַל ְכ ְּת? מָה ַה ְּב ָעיָה? ָּתמִיד הָיּו לִי ּתֵרּוצִים ְּכדֵי ְל ִה ְת ַחּמֵק
ְׁשה ָעלַי אֶת ִענְיַן ַה ָּט ֳהרָה וְהִיא ָענְתָה לִי:
ֵׁש ְבּתִי לָּה ֶׁש ַּב ֲעלִי ַמק ֶ
ִמּתְׁשּובָה ,וְ8ז ה ַ
ְׁש ְכנֵ ַע אֶת ַּב ֲעלִי ֶׁשּיַ ְסּכִים
ִּׁשה הֹו ֶרסֶת"8 .ז ֻה ְחלַט ֶׁשהֵן ּתָבֹאנָה ל ַ
ִּׁשה ּבֹונָה א ָ
"א ָ
ִיׁשה עִם ַה ַּבעַל ,הּוא ֵהגִיב ּבְקֹולַּ :ת ְפסִיקּו ַלעֲׂשֹות
ִׁש ָּפחָהַּ .ב ְּפג ָ
ִׁשמֹר ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
לְ
ִׁשּתִיַּ .ב ַּביִת ֶׁשּלָנּו אֵין יַהֲדּות ִּב ְכלָלִּ .ת ְס ַּתּלְקּו מִּפֹה ַמהֵר!
ְׁשטִיפֹות מֹ ַח ְלא ְ
ִׁשמֹר עַל ַה ָּט ֳהרָה.
ֶׁשר ָחמֵׁש ָׁשנִיםּ ,ו ַב ֲעלִי לֹא נָתַן לִי ל ְ
לְ"חַר ִמּכֵן ָהיִינּו ְּבק ֶ
ֶׁש ְך ְׁשנָ ַתיִםּ ,כִי ַּב ֲעלִי ָעמַד
ֶׁשר ּבֵינֵינּו ְּבמ ֶ
ָרצִיתִי מְאֹד ָל ֶלכֶת ַל ִּמ ְקוֶהׁ .שּוב נֻּתַק ַהּק ֶ
עַל ָּכ ְך ֶׁשּלֹא יָבֹואּו ֵאלַי יֹותֵר ַה ַּביְתָה ,וְ8ז ּגַם ִא ַּב ְדּתִי אֶת ִמ ְסּפַר ַה ֶּטלֶפֹון ֶׁשל
ֶׁשר.
ַּׁשכּונָה וְ ָרצִיתִי ְל ַחּדֵׁש אֶת ַהּק ֶ
ָׁשיםֲ ,אבָל ִמּדֵי ַּפעַם ָראִיתִי אֹותָן ּב ְ
ַהּנ ִ
לֹׁשה ָּבנִים וְ ָרצִיתִי ּגַם ּבַת8 .ז
ּבֵינְ ַתיִם ָרצִיתִי ְל ִה ָּכנֵס ְל ֵהרָיֹוןּ ,כִי יֵׁש לִי ְׁש ָ
ִׁשמֹר עַל ַה ָּט ֳהרָה ְּבלִי יְדִיעָתֹו ,וְאּולַי
ְׁש ַּב ֲעלִי יֵֵל ְך ַלּמִּלּואִים ,אּוכַל ל ְ
ֶה ְח ַל ְטּתִי ֶׁשּכ ֶ
ִּבזְכּות ַה ִּמ ְצוָה ֶאזְּכֶה ְל ִה ָּכנֵס ְל ֵהרָיֹוןִ .ה ְת ַח ְלּתִי ִלבְּדֹק לְ"חַר ַה ַּמחֲזֹור  7יָמִים ְּכפִי
ָׂשיתִי ְּבדִיקָה ָהיָה ֶּכתֶם עַל ַּגּבֵי ַהּבַד.
ֶׁש ֻה ְסּבַר לִיּ ,בַּבֹקֶר ּו ָב ֶערֶבְ " ,ך ְּבכָל ַּפעַם ֶׁשע ִ
 10יָמִים נִּסִיתִי ִלהְיֹות טְהֹורָה וְלֹא ִה ְצ ַל ְחּתִי.
ִׁש ַּת ְפּתִי אֶת ָה ַר ָּבנִית ָּב ִענְיָן ,וְהִיא ָל ְקחָה אֶת עֵד ַה ְּבדִיקָה ְלרַב ּפֹוסֵק ִמ ְּבנֵי ְּברַק.
ִּׁשה ִל ְבדִיקַת רֹופֵא ּבְאֹפֶן ּדָחּוףִ ,מּכֵיוָן ֶׁש ַה ֶּכתֶם
ִׁשלֹ ַח אֶת ָהא ָ
ָהרַב ָּפסַק ֶׁשּיֵׁש ל ְ
ִּׁשה ֵמהַּתֹורָה ,וְ ַהּיֶדַע ֶׁש ָּלהֶם הּוא
נִ ְראֶה חָׁשּוד ) ָה ַר ָּבנִים לֹו ְמדִים עַל ְּברִיאּות ָהא ָ
ְנֹוׂשא ַה ְּכ ָתמִים .הָרֹופֵא
ּכְמֹו ֶׁשל רֹו ְפאִים ּגִינֶקֹולֹוגִים ,וְ ָכ ְך הֵם יְכֹולִים ִלפְסֹק ּב ֵ
ֻׁש ַּפזְּתִי ְּבבֵית
ֶׁש ָּבדַק אֹותִי ָׁשלַח אֹותִי לְאּו ְל ְטרָה-סָאּונְדּ ,ולְ"חַר ַק ָּב ַלת ַהּתְׁשּובָה א ְ
ֲׂשרָה ַסנְטִי ֶמטֶר ֶׁש ִה ְתַּגּלָה ֶא ְצלִי .הָרֹופֵא
הַחֹולִים ְלטִּפּול ְּבגִּדּול ַס ְר ָטנִי ּבְגֹדֶל ע ָ
ֶׁש ִּטּפֵל ּבִי ְּבבֵית הַחֹולִים ָׁש"ל :אֵי ְך ִּגּלִית אֶת ַה ַּמ ֲחלָה? לֹא הָיּו לִי סִי ָמנִים וְלֹא
ְּכ ֵאבִים ,רַק ּדִּמּום ְּפנִימִיֶׁ ,שאִּלּולֵא ִּב ַּצ ְעּתִי אֶת ְּבדִיקַת ַה ָּט ֳהרָה ,לֹא ָהיִיתִי יֹו ַדעַת
ָׁשים ִה ְסּבִירּו
ָעלָיוִ .ה ְס ַּב ְרּתִי לֹו ֶׁש ִּבזְכּות ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָה ִּגּלִיתִי זֹאת ,וְזַָכ ְרּתִי ֶׁש ַהּנ ִ
ִּׁשה
לִי עַד ַּכּמָה ְמהַּוֹות ַה ְּבדִיקֹות ֲהָגנָה ִמ ְּפנֵי ַמ ֲחלַת ַס ְרטַן ַצּוַאר ָה ֶרחֶם ּו ְברִיאּות ָהא ָ
ִּׁשהֻ .ה ְחלַט
ִּב ְכלָלַ .הּפְרֹופֶסֹור ָענָה לִי :הַּתֹורָה ֶּב ֱאמֶת ׁשֹו ֶמרֶת עַל ְּברִיאּות ָהא ָ
יׁשה ֶׁש ִּק ַּב ְלּתִי אֶת
ֶׁש ָעלַי ַלעֲבֹר נִּתּו ַח ַל ֲה ָסרַת ַהּגִּדּולָ .ע ַב ְרּתִי אֶת ַהּנִּתּו ַח ,וַ ֲאנִי ַמ ְרִּג ָ
ַחּיַי ְּב ַמ ָּתנָה ִּבזְכּות קִּיּום ַה ִּמ ְצוָהֶׁ ,שּתֹודֹות לָּה ִּגּלִיתִי אֶת ַה ְּב ָעיָה ַּבּזְמַן.
ֵאׁשית" ֶה ְח ַל ְפּתִי אֶת ְׁשמִי
ָׁשת " ְּבר ִ
ַּׁשנָה תשנ"זּ ,ו ְב ָפר ַ
ָחזַ ְרּתִי ִּבתְׁשּובָה ּבְרֹאׁש ה ָ
ִׁש ַמּיָא
ִׁשמִיּ .גַם ַּב ֲעלִי ְּב ִסּיְַעּתָא ּד ְ
ָׁשה ל ְ
ֶׁשר ֶׁשל ַה ָּפר ָ
ֵמ ִרּנָה ְל ַחּיָהָׂ -שרָה עַל ֵׁשם ַהּק ֶ
ֵאׁשיתְ " .ב ָרהָם וְ ַחּיָה-
ָׁשת ְּבר ִ
ְׁשּנָה אֶת ְׁשמֹו לְ" ְב ָרהָם מִּתֹו ְך ָּפר ַ
ָחזַר ִּבתְׁשּובָה ו ִ
ָׁשים וְנֹולְדּו ֵמ ָחדָׁש ִּבזְכּות קִּיּום
ֵאׁשיתִ ,קּבְלּו ַחּיִים ֲחד ִ
ָׂשרָה ִה ְתחִילּו הַּכֹל ִמ ְּבר ִ
ְדֹוׁשה וְ ַהיְ ָקרָה.
ַה ִּמ ְצוָה ַהּק ָ
) ִצּפִי ּבְלּום ִמּזִכְרֹון יַעֲקֹב
ַהחֲלֹום ַה ֻּמ ְפלָא

ְבּוׁשּה הַּלֹא-צָנּו ַע
ֲׁשר ל ָ
ִּׁשה א ֶ
ְּב ֶאחָד מִימֵי עֲבֹו ָדתִי ַּב ִּמ ְקוֶה ְּבִג ְבעַת זְאֵבִ ,הּגִיעָה א ָ
ֵהעִיד ּכִי ֵאינֶּנָה ׁשֹו ֶמרֶת ּתֹורָה ּו ִמצְוֹותַ .ה ַּב ָּלנִית ֶׁשל ַה ִּמ ְקוֶה ִהּצִיגָה אֹותִי ְּכ ַמ ְדרִיכָה
ִּׁשה ָׂש ְמחָה מְאֹד ִלפְּגֹׁש אֹותִי וְְ 8מרָה לִיֲ :אנִי ֻמ ְכ ָרחָה
ִׁש ָּפחָהָ .הא ָ
ְל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ְׁש ִהּגִיעּו
ְל ַסּפֵר ָל ְך מַה ֵּמבִיא אֹותִי ְלכָאן .וְָכ ְך ִס ְּפרָה ִלי :הֹורַי הֵם נִּצֹולֵי ׁשֹו8הּ .כ ֶ
" ְרצָה לְ"חַר הַּׁשֹו8הָ ,קבְעּו אֶת ּבֵיתָם ְּבקִּבּוץ הַּׁשֹומֵר ַה ָּצעִיר ,וְ ֵהקִימּו ַּביִת ְמנֻּתָק
ִמּדָת ַלחֲלּוטִיןַּ .ב ַּביִת ַהּזֶה ָּג ַד ְלּתִי.
ְׁשּנּוי ְמ ֻסּיָם ְּב ַחּיַי ָהיָה ַהחֲלֹום ַה ֻּמ ְפלָא ֶׁש ָח ַל ְמּתִיַ .ליְלָה ֶאחָד,
מַה ֶּׁש ֵהבִיא אֹותִי ל ִ
ָרגִיל ְּככָל ַהּלֵילֹותֲ ,אנִי חֹו ֶלמֶת ְל ֶפתַע עַל 8דָם 8צִיל מְאֹד עִם זָקָן ָׁשחֹר ֶׁשּבָא
ִׁשמֹר ַׁשּבָתֲ .אנִי ִה ְתנַַּג ְדּתִי ּבְתֹקֶף ,וְ8ז ִה ְת ַּפ ֵּת ַח ּבֵינֵינּו וִּכּו ַח קֹו ָלנִי.
ְׁש ְכנֵ ַע אֹותִי ל ְ
לַ
ִׁשמֹר ַׁשּבָתָ .ע ַמ ְדּתִי ְּבסֵרּובִי .אֶת
ָהאִיׁש ַמּמָׁש ָצעַק ָעלַי וְָדרַׁש ִמ ֶּמּנִי ּבְתֹקֶף ל ְ
ַׁש ָמעִית ּו ְב ַתּקִיפּות
ִׁשּפָט מּוזָר .הּוא 8מַר לִי ּבְצּורָה חַד-מ ְ
ַהּוִּכּו ַח ִסּיֵם ָהאִיׁש ְּבמ ְ
ִׁש ָּפחָה ֲאנִי לֹא ְמוַּתֵר ָל ְך ּבְׁשּום אֹפֶן!" וְנֶ ֱעלַם.
ַרּבָה" :עַל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִׁש ָּפחָהֻּ ,כּלָם ָצחֲקּו ּו ִבּטְלּו אֶת ַה ְּד ָברִיםַּ .ב ַּליְלָה
ְׁש ִּס ַּפ ְרּתִי אֶת ַהחֲלֹום ִל ְבנֵי ַהּמ ְ
ּכ ֶ
ֶׁש" ֲחרֵי זֶה ,הֹופִי ַע ָהאִיׁש ׁשּוב ּו ְב ַכעַס ּגָדֹול מְאֹד ָּדרַׁש ִמ ֶּמּנִי ּבְתֹ ֶקף אֶת ְׁשמִירַת
ִׁש ָּפחָה אֵין ׁשּום
ַּׁשּבָת .אֶת ַהּסִּיּום ָח ַת ְך ׁשּוב ּבְעֹז ּו ְב ַתּקִיפּות" :עַל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
הַ
ְׁשרֹות!" 8ז ֵה ַבנְּתִי ֶׁש ַּכּנִ ְראֶה זֶה לֹא ּכָל ָּכ ְך ַמ ְצחִיקִ .ס ַּפ ְרּתִי ְל ִאּמִי אֶת ְּפ ָרטֵי
ּפ ָ
ַהחֲלֹוםּ ,ולְ"חַר ֶׁשּתֵ" ְר ִּתי לָּה אֶת חָזּות ָּפנָיו ,הִיא ּפָׁשּוט נְִד ֲהמָהָ .האִיׁש ָהיָה לֹא
ֲׁשר נִ ְסּפָה ּבַּׁשֹו8הַ .ה ָּדבָר ַה ִּמּיָדִי ֶׁשּיָכֹלְנּו ְל ַה ְתחִיל אִּתֹו
ֲׁשר 8בִי ָהָ ,סבִי א ֶ
"חֵר ֵמא ֶ
ִׁש ָּפחָה ָהיִיתִי ְצרִיכָה ִללְמֹד.
ַּנֹוׂשא ֶׁשל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ַּׁשּבָת .אֶת ה ֵ
ָהיָה ְׁשמִירַת ה ַ
ַּנֹוׂשאָׁ ,ש" ְלּתִי ִס ְפרֵי ֲה ָלכָה וְ ַה ְד ָרכָהּ ,ובָרּו ְך ה´ּ ,בְאֹפֶן קָבּו ַע
ִה ְת ַח ְלּתִי ְל ִה ְת ַענְיֵן ּב ֵ
ֲאנִי ׁשֹו ֶמרֶת אֶת ַה ֲהלָכֹות ִל ְפ ָרטֵיהֶן ,וְ ִהּנֵה ֲאנִי ּכָאןְּ ,ב ִמ ְקוֵה ַה ָּט ֳהרָה.
ִׁשמַע ַה ְּד ָברִיםׂ ,שֹו ַחחְנּו עֹוד ְקצָתּ ,ו ְלבַּסֹוף ִס ַּכמְנּו ֶׁש ֲאנִי
מּובָן ֶׁש ָּׂש ַמ ְחּתִי מְאֹד ְלמ ְ
8בֹוא ֵאלֶי ָה ְלבִּקּור ַּביִת ְּכדֵי ַלחְזֹר עַל ַה ֲהלָכֹות וְִללְמֹד אֹותָן ּבְצּורָה יְסֹודִית
ְׁשּבָאתִי ֵאלֶי ָה וְָל ַמדְנּו ֶאת ַה ֲהלָכֹות ְּב ַצוְּתָא,
יֹותֵרּ .ורְאּו אֵיזֶה סִּיּום ְמ ַענְיֵןּ :כ ֶ
ִה ְת ָּברֵר ֶׁש ְּל ַמ ְרּבֵה ַה ַּצעַרָ ,היָה ָחסֵר לָּה ְּפרָט חָׁשּוב וִיסֹודִי מְאֹד ַה ְמ ַעּכֵב אֶת ּכָל
ַה ָּט ֳהרָהְּ .ב ַצעַר מָהּול ְּב ִה ְת ַרּגְׁשּות ָל ְמדָה ִאּתִי אֶת ּכָל ָה ִענְיָן וְ ִה ְתוְַּדעָה הֵיטֵב ְלמַה
ֵׁשע
ֶּׁשהִיא ְצרִיכָה ְל ַתּקֵןִ .מּיָד לְ"חַר ֶׁש ִּת ְּקנָה אֶת ָה ִענְיָן ,נִ ְק ְלטָה ָלרִאׁשֹונָה ִמּזֶה ּת ַ
ָׁשנִים ֶׁשּלֹא הָיּו לָּה יְָלדִים ,וְהִיא ּכָל ָּכ ְך ִצ ְּפתָה ְליֶלֶד...
ָׁשים ְמ ֻבּגָרֹות נְחּוצָה ַה ְס ָּברָה
ּגַם ְלנ ִ
ָׂשינּו
ִׁש ָּפחָה .ע ִ
ְנֹוׂשא ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ֲאנִי וַ ֲח ֶב ְרּתִי ּדֹובְרֹות ַּפ ְרסִית ,וְ8נּו ַמ ְדרִיכֹות ּב ֵ
ָׁשים
ִירּוׁש ַליִםְ ,ל ֶמ ְרּכַז ְקלִיטָה לְעֹולִים ֲחד ִ
ִׁשכּונַת ּגִילֹה ּב ָ
ַמ ֲאמָץ ּגָדֹול ְל ַהּגִי ַע ל ְ
ְׁשה מִּׁשּום מָה עַל
ִׁש ָּפחָה ְמ ֻסּיֶמֶת ,וְאִּלּו ֲח ֶב ְרּתִי ִה ְת ַעּק ָ
ָׁש ְבּתִי ְל ַבּקֵר מ ְ
ִמ ָּפרָס .ח ַ
ִּׁשה
ִּׁשה ַּב ֲעלַת ַה ַּביִתָ .הא ָ
ְׂשיחָה עִם ָהא ָ
ִׁש ָּפחָה " ֶחרֶתִ .הַּגעְנּו ֵאלֶי ָה ּו ָפ ַתחְנּו ּב ִ
מְ
ִס ְּפרָה לָנּו ֶׁשהִיא ּדֹור ְרבִיעִי ְל ֶאחָד ֵמ ָה ַר ָּבנִים ַהּגְדֹולִים ֶׁשהָיּו ְּב ָפרָס ,הֲלֹא הּוא
ָה"אֹור ְׁש ַרּגָא" ,זְכּותֹו ָּתגֵן ָעלֵינּו 8מֵן.
ִׂש ָראֵלֶ ,ארֶץ הַּקֹדֶׁש ,הַּכֹל ִמ ְתנַהֵל עַל ָט ֳהרַת הַּקֹדֶׁש עַל ּפִי
ָׁשבָה ֶׁש ְּב ֶארֶץ י ְ
הִיא ח ְ
ְׁש ִה ְתוְַּדעָה ַל ַּמּצָב הַּׂשֹורֵר ּכַּיֹוםְ ,ל ַדאֲבֹונֵנּו,
ְדֹוׁשהְ " ,ך מְאֹד ִהתְ" ְכזְבָה ּכ ֶ
הַּתֹורָה ַהּק ָ
ְׁש ִה ְס ַּברְנּו לָּה מָה ִעּקַר ַמ ְּט ָרתֵנּוְ 8 ,מרָה לָנּו ֶׁשהִיא ְּכבָר לֹא זְקּוקָה ְלכָל
ּבָ8רֶץּ .כ ֶ

ְׁש ָח ַקרְנּו ְקצָת יֹותֵרִ ,ה ְת ָּברֵר לָנּו
ָה ִענְיָן ,הֹואִיל ּו ְכבָר ָע ְברָה אֶת ּגִיל ַה ַּמ ֲעבָרּ .כ ֶ
עֹוׂשה עֹוד ְּב ָפרָס לֹא הָיּו ַּכּדִיןּ .בְאֹותֹו
ֶׁשּבְרֹב ְּתמִימּותָּהַ ,ה ְּטבִילֹות ֶׁש ָהיְתָה ָ
ִׁש ַּתּכְחּו ּדִינֵי ַה ָּט ֳהרָה ,וְ"ף ִמ ְקוֶה
אֵזֹורַּ ,בעֲוֹונֹותֵינּו ָה ַרּבִיםְּ ,ב ִסּבַת אֹ ֶר ְך ַהּגָלּות ,נ ְ
ָׁשים ִמ ְס ַּתּפְקֹות ְּב ִמ ְק ַלחַת ְרגִילָה ,מַה ֶּׁשּכַּמּובָן ,עַל ּפִי
ָּתקִין לֹא ָהיָה ,וְָלכֵן הָיּו ַהּנ ִ
ַה ֲה ָלכָה ,אֵינֹו מֹועִילַ 8 .מרְנּו לָּה ֶׁשעַל ּפִי ַה ֲה ָלכָה ,הִיא ַחּיֶבֶת ַּפעַם "חַת ַלעֲבֹר אֶת
ַה ַּת ֲהלִי ְך ֶׁשל ַה ָּט ֳהרָהְּ ,ד ַהיְנּו ְספִירַת ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִים עִם ַה ְּבדִיקֹות ּו ְטבִילָה ַּב ִּמ ְקוֶה,
ְּכדֵי ֶׁש ִּמּכָאן ּו ְל ַהּבָא ִּת ַּטהֵר ְל ַב ֲעלָּה ַּכּדָת וְַכּדִין .מּובָן ֶׁשהִיא ִה ְסּכִימָה ְּב ֵחפֶץ לֵב,
וְָכ ְך נִ ְפ ַרדְנּו ִמ ֶּמּנָה.
ְׁשהִיא עֲצּובָה ּו ָפנֶי ָה
לְ"חַר ּתְקּופָה ְק ָצרָה ִהַּגעְנּו ׁשּוב ְל ַב ְּקרָּה ,ו ָמצָאנּו אֹותָּה ּכ ֶ
נְפּולֹותִ .ל ְתמִי ָהתֵנּוִ ,ה ְסּבִירָה ֶׁש ַעל יְדֵי ַה ְּבדִיקֹות ִּבזְמַן ִׁש ְבעַת ַהּנְ ִקּיִים ָמצְ8ה ּכָל
ְׁשּנִים ֶׁשּלֹא יְָדעָה ַמהֵם .הִיא ָה ְלכָה ִל ְבדִיקֹות ֵאצֶל ּגִינֶקֹולֹוג ּו ָמצְאּו
מִינֵי סִי ָמנִים מ ֻ
ֶא ְצלָּה ּגִּדּול ַמ ְמאִיר ָּב ֶרחֶם ,ה´ יְ ַרחֵםּ ,ו ִמּיָד ָקבְעּו לָּה ּתֹור לְהֹו ָצ"ת ָה ֶרחֶםֲ .אנַחְנּו
ִׁש ַּת ַּתפְנּו ְּב ַצ ֲערָּה וְעֹו ַדדְנּו אֹותָּהּ ,ו ְלבַּסֹוף נִ ְפ ַרדְנּו ִמ ֶּמּנָה ְּב ִב ְרּכַת רְפּו8ה
ּכַּמּובָן ה ְ
ְׁש ֵלמָה.
ְׁשהִיא ְּכבָר ֻׁש ְח ְררָה ַה ַּביְתָהּ ,בָאנּו ׁשּוב ְלבִּקּור חֹולִים.
לְ"חַר ּתְקּופָה לֹא ֲא ֻרּכָהּ ,כ ֶ
ְׁשה מְאֹד לְבֹואֵנּו .הִיא ָל ְקחָה ּכָל "חַת
ָׁשה ְּב ִמ ָּטתָּה ִה ְת ַרּג ָ
הַחֹולָה ֶׁש ָּׁש ְכבָה ַחּל ָ
ִּׁשקָה אֹותָנּו וְְ 8מרָה לָנּוַ :מּמָׁש
ֵמ ִאּתָנּו וְ ִא ְּמצָה אֹותָּה ּבְחֹם אֶל ִלּבָּהִ ,ח ְּבקָה וְנ ְ
ִה ַּצ ְלּתֶן אֹותִי ִמ ָּמוֶת ּבָטּו ַח ,הָרֹו ְפאִים 8מְרּו ֶׁשאִּלּו ָהיִיתִי ַמּגִיעָה ְקצָת יֹותֵר ְמ ֻאחָר,
ַּׁשהּו! לֹא ָהיִיתִי
לֹא ָהיָה לִי ׁשּום סִּכּוי ִלחְיֹות .וַ ֲאנִי ֲאפִּלּו לֹא יַָד ְעּתִי ֶׁשּיֵׁש לִי מ ֶ
ַׁשָּגחָה ָה ֶע ְליֹונָהּ ,ו ִבזְכּות
ְמַגּלָה אֶת ַה ָּדבָר ַּבּזְמַןִ ,א ְל ָמלֵא ּבָאתֶן "ּתֶןְׁ ,שלִיחֹות ַהה ְ
קִּיּום ַה ֲה ָלכָהִ ,ה ְתַּגּלָה ַה ָּדבָר ְּבדִּיּוק ַּבּזְמַן ַה ַּמ ְתאִיםּ ,ו ְתהִּלֹות ַל ֵּק-ל יִ ְת ָּב ַר ְך ַחּיַי
נִּצְלּוִ ,סּיְמָה ְּב ִה ְת ַרּגְׁשּות.
)יָפָה עִידָאן

נֵס ַה ַה ָּצלָה ִמ ָּמוֶת
ֲׂשה ַמ ְבהִיל ַה ְמ ַלּמֵד מָה רַב ּכֹחָּה ֶׁשל ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָה:
ִּברְצֹונִי ְל ַסּפֵר ָלכֶן ַמע ֶ
ַּׁשנִים ,נִתְעֹורֵר ֶא ְצלָם
ִׁש ָּפחָה ֶׁשּלֹא ָׁש ְמרָה ּתֹורָה ּו ִמצְוֹות .עִם ה ָ
ְּבבַת יָם ָּגרָה מ ְ
ִּׁשה ִק ְּבלָה עַל
ִׁש ַמּיָא ָהא ָ
ַהּנִיצֹוץ ַהיְהּודִי ַהּקָדֹוׁש ַהּטָמּון ְּב ִע ְמקֵי ַהּנֶפֶׁשּ ,ו ְב ִסּיְַעּתָא ּד ְ
ַע ְצמָּה אֶת ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָהְ .ל ָמ ֳחרָת לֵיל ַה ְּטבִילָה ָהרִאׁשֹון ,הֹופִי ַע ַּב ַּביִת ּבְאֹפֶן
ִׁשמָתֹוִ .ל ְתמִיהַת ָהאֵם,
ִּפתְאֹומִי ּבְיֹותֵר ְּבנָּה ֵמ ַה ָּצבָא .הּוא ָהיָה נִ ְרּגָׁש עַד ִע ְמקֵי נ ְ
ֵׁשיב ִּב ְס ָערָה :נִ ַּצ ְלּתִי ִמ ָּמוֶת! ֶאתְמֹול ַּב ַּליְלָהְּ ,ב ִמ ְסֶּגרֶת ָהאִּמּונִים ,יָצָאנּו ּכָל
הִ
ְׂשּקֵי ֵׁשנָהְּ .ב ֶא ְמצַע ַה ַּליְלָהִ ,התְעֹו ַר ְרּתִי
ַּׂשדֶה ּב ַ
ָׁשּנּו ּב ָ
ַה ְּפ ֻלּגָה אֶל מִחּוץ ַל ָּבסִיס וְי ַ
ֵעקֶב ָצמָא ָּכבֵד ֶׁש ֵהעִיק ָעלַי מְאֹדָ .עזַ ְבּתִי אֶת ַה ַּמ ֲחנֶה וְ ִה ְת ַר ַח ְקּתִי ְלמָקֹום ֶׁשּבֹו
אּוכַל ְל ַהרְוֹות אֶת ִצמְאֹונִיּ .תֹו ְך ְּכדֵי ֶׁש ֲאנִי חֹוזֵרֲ ,אנִי ַמ ְבחִין ִּבתְכּונָה ַר ָּבתִי ַּב ַּמ ֲחנֶה.
ַּׁשהּו נֹורָא ָקרָה ָׁשםְ ,צעָקֹותֲ ,ח ָרדָהָּ ,ב ָלגָן ּגָדֹול.
מֶ
ְׁשרָאּו אֹותִי ,זָעֲקּו ְּב ַת ְד ֵהמָה עַד
ַׁשּתִי אֶת ְצ ָעדַי וְנִ ְכנַ ְסּתִי לְתֹו ְך ַה ַּמ ֲחנֶהּ .כ ֶ
ֵהח ְ
ַּׁש ַמיִם" :לֹא יֵ8מֵן! "ּתָה חַי?! ֵמאֵיפֹה ָצנַ ְח ָּת ּפֹה?!"
הָ
ֲׁשר ִּפ ֵּל ַח
וְָכ ְך ִסּפְרּו לִיִ :התְעֹו ַררְנּו לְקֹול נֶפֶץ ֶׁשל ְּפלִיטַת ָקלִי ַע מֵ"חַד הָרֹובִים א ֶ
ַׂשנּו אֹו ְת ָך ּבֵין ַה ֶּלהָבֹות ,וְ ִהּנֵה "ּתָה מֹופִי ַע
ַּׁשנָה ֶׁש ְּל ָך וְ ֶה ֱעלָהּו ָּבאֵׁשִ .חּפ ְ
אֶת ַׂשק ה ֵ

לָנּו ֵמאֵיָׁ -שם!! אֹותָּה אֵם ֶׁש ִּס ְּפרָה אֶת סִּפּור ַה ָּצלַת ַחּיֵי ְּבנָּה ִסּיְמָה ְּב ִה ְת ַרּגְׁשּותֲ :אנִי
ִקּיַ ְמּתִי ִמ ְצוָה יְ ָקרָה וַחֲׁשּובָה ְּב ַמיִםּ ,ובְאֹותֹו ַה ַּליְלָה נִּצַל ְּבנִי ִמ ָּמוֶת עַל יְדֵי ַה ַּמיִם
ִמּדָה ְּכנֶגֶד ִמּדָה.
)מִּתֹו ְך "נְתִיבֹות טֹהַר"

ְסֻגּלַת ַה ָּט ֳהרָה
ְׁשרָה "חַתְ ,מ ֻבֶּגרֶת
ִּׁשה ּכ ֵ
ֲא ַסּפֵר ָלכֶן ֻע ְבּדָה ְמ ַענְיֶנֶת ּבְיֹותֵרֶׁ ,ש ֲאנִי ַמּכִירָה ִמּקָרֹוב .א ָ
ָׂשר יְָלדִיםָ ,היְתָה ְצרִיכָה ַלעֲבֹר ְּבדִיקֹות ְּכ ָללִּיֹות.
ְׁש ָּׁשה-ע ָ
מְאֹדּ ,בַת  ,96אִם ל ִ
ְׁש ָע ְברָה ְּבדִיקָה ּגִינֶקֹולֹוגִיתַ ,הּגִינֶקֹולֹוג ָהיָה הָמּום ְל ַמ ְראֵה ָה ֶרחֶם ֶׁשּלָּהֶׁ ,שהּוא
ּכ ֶ
ַמּמָׁש ּכְמֹו ֶׁשל נַ ֲערָה ְצעִירָה ּבַת  .18מֵעֹולָם לֹא ָהיָה לָּה ָׁשם ׁשּום זִהּום אֹו ַּד ֶּלקֶת
ִּׁשה ְרגִילָהֶׁ ,שּלֹא ָע ְברָה ׁשּום טִּפּול
ִּׁשה הַּזֹאת הִיא א ָ
ּו ְבוַּדַאי לֹא ַמ ֲחלָהָ .הא ָ
ְׁשה ּבְׁשּום וִי ָטמִין ְמיֻחָדְּ ,פרָט ְל ָדבָר ֶאחָד ּפָׁשּוטֶׁ ,שהּוא ּכֵן
ִׁש ַּתּמ ָ
ְמיֻחָד וְלֹא ה ְ
ִׁש ָּפחָה ַּכּדָת וְַכּדִין .רַק זֶה מַה
ְמיֻחָד .הִיא ּפָׁשּוט ִקּיְמָה אֶת ּכָל ִהלְכֹות ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ֶּׁשּיָכֹול ְל ַה ְסּבִיר אֶת הַּתֹו ָפעָה ַה ְמ ַענְיֶנֶת הַּזֹוֶ " ,חרֶת אֵין ְל ָכ ְך ׁשּום ֶה ְסּבֵר ֶהגְיֹונִי,
ּכְמֹו ֶׁש8מַר ַהּגִינֶקֹולֹוג.
ַה ָּט ֳהרָה ְמ ֻסֶּגלֶת ִלפְקֹד ִּב ְפרִי ֶּבטֶן
ֲאנִי ָּגרָה ַּבעֲפּולָה .יֵׁש לִי ְׁש ֵכנִים ֶׁשאֵינָם ׁשֹו ְמרִים ּתֹורָה ּו ִמצְוֹותּ ,ו ִב ְכלָל זֶה ּגַם
ֻּׁשה,
ִׁש ָּפחָה .עִם ַהּזְמַןִ ,התְעֹורֵר ֵאצֶל ַה ַּבעַל נִיצֹוץ ֶׁשל ְקד ָ
לֹא ָׁשמְרּו עַל ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִׁש ָּפחָה.
וְהּוא ִה ְתחִיל ִללְחֹץ עַל ִא ְׁשּתֹו ֶׁשּתָבֹוא ִללְמֹד ֶא ְצלִי ִהלְכֹות ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
לְ"חַר ֶׁש ִה ְפצִיר ּבָּה ַה ְרּבֵה ,הִיא נֶ ֶענְתָה לֹו ּובָ8ה ִללְמֹד ֶא ְצלִי אֶת ַה ֲהלָכֹות.
ִיׁשית נֹו ְלדָה לְ"חַר
ַּׁשל ִ
לֹׁשה יְָלדִיםַ .הּבַת ה ְ
ּכָאן ַהּמָקֹום ְל ַצּיֵן ֶׁשּלְזּוג זֶה הָיּו ְׁש ָ
ֵׁשע
ַה ְפ ָסקָה ֶׁשל ֶׁשבַע ָׁשנִים ֶׁשהִיא לֹא נִ ְפ ְקדָהּ ,ומֵ8ז וְעַד אֹותֹו ַהּזְמַן ָעבְרּו ְּכבָר ּת ַ
ָׁשנִים ֶׁשהִיא לֹא נִ ְפ ְקדָה ,וְהֵם רָצּו מְאֹד עֹוד יְָלדִים.
ִׁש ַּת ְכנְעָה ּובָ8ה ִללְמֹד ִעּמִי אֶת ַה ֲהלָכֹות .וְ ִהּנֵהַּ ,ב ַּפעַם
ִּׁשה ה ְ
ְּכפִי ֶׁשַ 8מרְנּוָ ,הא ָ
ָהרִאׁשֹונָה לְ"חַר קִּיּום ַה ֲהלָכֹות וְ ַה ְּטבִילָה הִיא נִ ְק ְלטָה! מֵ8ז ְּכבָר יֵׁש לָּהּ ,בָרּו ְך
ה´ ,עֹוד ְׁשּתֵי ּבָנֹות.
)י .בֵ .מעֲפּולָה

ׁשלֹום ַּביִת ּורְפּו?ה ִּבזְכּות ַה ָּט ֳהרָה
ְ
ִׁש ָּפחָהִ .הַּגעְנּו ְלאֵזֹור ַהּוִילֹות ְּביְַבנֶה.
ֲאנִי וַ ֲח ֶב ְרּתִי ַמ ְדרִיכֹות ְל ִהלְכֹות ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ִׁש ָּפחָה "חַתֶׁ ,ש ַּמ ָּצבָּה ַה ַּכ ְל ָּכלִי ְּבכִי טֹובַּ .ב ֲעלַת ַה ַּביִת ִּפ ְּתחָה ַק ְריֶרָה
נִ ְכנַסְנּו ְלמ ְ
ְׁשפֶל
ְמ ֻכ ֶּבדֶת ,וְהַּכֹל ִמ ְתנַהֵל עַל ַהּצַד הַּטֹוב ּבְיֹותֵרְ .ל ֻעּמַת זֹאתַ ,ה ַּמּצָב הָרּו ָחנִי ּב ֵ
ַה ַּמ ְד ֵרגָהַּ .ב ֲעלָּה ּבֵן ְלנִּצֹולֵי ׁשֹו8ה ,וְהֵם ְמנֻ ָּתקִים ֵמ ַהּדָת ַלחֲלּוטִין.
ְׁש ְכנֵ ַע אֹותָּה ֶׁש ְּת ַקּבֵל זֹאת
ֲׁשיבּות ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָה וְנִּסִינּו ל ַ
ִה ְת ַחלְנּו ְל ַדּבֵר ִאּתָּה עַל ח ִ
ִּׁשה ֵס ְרבָה ְּב ַט ֲענָה ֶׁשּלֹא ָחסֵר לָּה ּכְלּום וְהִיא ְמ ֻס ֶּדרֶת ּכְמֹו ֶׁש ָּצרִי ְך,
עַל ַע ְצ ָמּהָ .הא ָ
ְׁש ָראִינּו ֶׁשאֵין מַה ַּלעֲׂשֹותַ ,קמְנּו
וְעַל ּכֵן אֵינָּה רֹו8ה ׁשּום ִסּבָה ְל ַצעַד ָּכזֶהּ .כ ֶ
נְבֹוכֹות ּו ָפנִינּו ְלכִּוּון ַהיְצִי8ה .וְ ִהּנֵהֲ ,אנַחְנּו ָׂשמֹות לֵב ֶׁשהִיא ְמ ַה ְר ֶהרֶת ְקצָת,
ּו ִפתְאֹום ָקמָה וְְ 8מרָה :אֶהּ" ...תֶן יֹודְעֹות מָה ,אּולַי ...אֶה ...טֹו1בֲ ,אנִי מּו ָכנָה
ְל ַקּבֵלֲ .אנַחְנּוֶׁ ,שּלֹא ֵהבַּנּו מַה ֵהבִיא ְל ַת ְפנִית ִּפתְאֹומִית זֹו ,לֹא ָׁש"לְנּו ָּדבָר.
ְׂש ְמחָה.
ַּׁש ְבנּו ֲחזָרָה וְ ִה ְת ַחלְנּו ְל ַלּמֵד אֹותָּה ּב ִ
ִה ְתי ַ

ְׁש ֲאלָה אֹותִי :אֵיפֹה
ִּׁשה ְּב ִה ְת ַרּגְׁשּות ּגְדֹולָה ו ָ
ַּׁשרָה ֵאלַי אֹותָּה א ָ
ּבֹקֶר ֶאחָד ִה ְתק ְ
ֱהיִיתֶן עַד הַּיֹום? ַמּמָׁש נִ ְפלָאֹות ִהתְחֹולְלּו ֶא ְצלִי מֵ8ז ֶׁש ֱהיִיתֶן ּפֹהָּ .דבָר רִאׁשֹון,
ֲאנִי ֻמ ְכ ָרחָה ְל ַסּפֵר ָל ְך ְ 8מנָם נָכֹון ֶׁשַ 8מ ְרּתִי ָלכֶן ֶׁשהַּכֹל ֶא ְצלֵנּו טֹובֲ ,אבָל ָּתמִיד
יֵׁש יֹותֵר טֹוב.
ִׁש ַּתּפֵר ְל ַה ְפלִיא.
ִׁשמֹר אֶת ִהלְכֹות ַה ָּט ֳהרָהְׁ ,שלֹום ַה ַּביִת ֶׁשּלָנּו ה ְ
מֵ8ז ֶׁש ִה ְת ַח ְלּתִי ל ְ
ְׁשו ֲאנִי יֹו ַדעַת ֶׁש ָּדבָר ֶאחָד חָׁשּוב מְאֹד
ָׁש ְבּתִי ֶׁשּלֹא ָחסֵר לָנּו ּכְלּוםֲ ,אבָל ַעכ ָ
ֲאנִי ח ַ
ְׁשוּ ,בָרּו ְך ה´ ,הִיא ְּכבָר לֹא
ָהיָה ּכֵן ָחסֵר לָנּוַ .ה ָּט ֳהרָה ָהיְתָה ֲח ֵסרָה לָנּוֲ .אבָל ַעכ ָ
ֻּׁשה ַּב ַּביִת ,וְכָל ַה ְּברָכֹות ּבָאֹות ָעלֵינּו .הַּכֹל ִמ ְס ַּתּדֵר ּבְצּורָה
ֲח ֵסרָה וְיֵׁש ְקד ָ
ְׁשו ֲאנִי רֹוצָה ְל ַסּפֵר ָל ְך מֶה ָהיָה
ָׁשה אֶת זֶה ּכָל ֶרגַע .וְ ַעכ ָ
ִיׁשה וְח ָ
ַמ ְפלִי8הֲ .אנִי ַמ ְרּג ָ
ְׁש ֱהיִיתֶן ֶא ְצלִיּ .בְאֹותֹו ֶערֶבִ ,אּמִי ֶׁש ִּת ְהיֶה ְּב ִרי8ה
ַה ָּדבָר ָה ִע ָּקרִי ֶׁש ִּׁשּנָה אֶת ַּד ְעּתִי ּכ ֶ
ְׁשבָץ מֹחִיּ ,ומֵ8ז הִיא לֹא יְכֹולָה לָזּוז ֵמ ַה ִּמּטָהִ .ל ְפנֵי ֶׁשּיְצָאתֶן ִמּבֵיתִי,
ָל ְקתָה ּב ָ
ָׁש ְבּתִי ְל ַע ְצמִי ֶׁש ְּל ַמעַן ִאּמִי ֲא ַקּבֵל עַל ַע ְצמִי אֶת ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָה ,אּולַי זֶה יַעֲזֹר
חַ
ַּׁשהּוְ .ל ַהּזִיק זֶה וַּדַאי לֹא יַּזִיק8 ,ז אֵין לִי מַה ְּל ַה ְפסִיד .וְ8כֵןִ ,קּיַ ְמּתִי אֶת ּכָל
מֶ
ַה ֲהלָכֹותָ ,ס ַפ ְרּתִי ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִים ,וְָ ...ה ַל ְכּתִי ַל ִּמ ְקוֶהְ .ל ָמ ֳחרַת ַה ְּטבִילָהּ ,בְאֹפֶן
ַּׁשבָה עַל ִמ ָּטתָּה ָלרִאׁשֹונָה ִמּזֶה ֲח ִצי ָׁשנָהֻּ .כּלָם
ִּפתְאֹומִי ּבְיֹותֵרִ ,אּמִי ָקמָה וְ ִה ְתי ְ
ִה ְת ַּפּלְאּו וְלֹא יָדְעּו אֵי ְך זֶה ָקרָה ,חּוץ מֵ"חַת ֶׁשּיְָדעָה אֶת הַּסֹוד ַהּגָדֹול מַה חֹולֵל
אֶת ַה ֶּפלֶא ַהּזֶה .זֹו ָהיִיתִי ֲאנִיֶׁ ,ש ִה ְתוַַּד ְעּתִי לְכֹחָּה ַהּגָדֹול ֶׁשל ִמ ְצוַת ַה ָּט ֳהרָהִ ,סּיְמָה
ְׂש ְמחָהּ .בָרּו ְך ה´ ,אֹותָם ְּבנֵי זּוג ָחזְרּו ִּבתְׁשּובָה ְׁש ֵלמָה ,וְהֵם
אֶת ְּד ָברֶי ָה ּב ִ
ִמ ְת ַק ְּדמִים יָפֶה ַּב ֶּד ֶר ְך הָעֹולָה ּבֵית ֵא-ל.
ּכֹ ַח ָהאֱמּונָה ַּב ַּצּדִיק
ִׁש ָּפחָהְּ .ב ִמ ְסֶּגרֶת זֹוֲ ,אנִי ּגַם ַּב ָּלנִית
ֲאנִי ָּגרָה ְּבתֵל 8בִיב וְעֹו ֶסקֶת ְּב ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ַּב ִּמ ְקוֶה עַל ֵׁשם ָהרַב ַהּקָדֹוׁש ר´ ֲעקִיבָא "יְגֶר זֵכֶר ַצּדִיק ִל ְב ָרכָה.
ַהּסִּפּור ֶׁש ֲאנִי רֹוצָה ְל ַסּפֵר ָלכֶן ִה ְתחִיל ְּב ֶטלֶפֹון ֶׁש ִּק ַּב ְלּתִי ִמ ָּצ ְרפַתֵ .מ ֵעבֶר ַלּקַו ָהיְתָה
ֲׁשר ָּגרָה ְּב ָצ ְרפַת ּונְׂשּו8ה ְּכבָר ַּכּמָה ָׁשנִים ,וַ ֲע ַדיִן לֹא זָ ְכתָה ְל ִה ָּפקֵד
ִּׁשה חִּלֹונִית א ֶ
אָ
ִׂש ָראֵל וְִלטְּבֹל
ִּב ְפרִי ֶּבטֶן .הִיא ִה ְתיֲַעצָה עִם ַר ָּבנִים וְהֵם ִהּצִיעּו לָּה ִלנְסֹ ַע לָ8רֶץ י ְ
ִׂש ָראֵל ּגְדֹולָה מְאֹד ,וְאּולַי ִּבזְכּות זֶה הִיא
ַּדוְקָא ָׁשם ַּב ִּמ ְקוֶהּ ,כִי זְכּות ֶארֶץ י ְ
ִיׁשהּו נָתַן לָּה אֶת ַה ִּמ ְסּפָר ֶׁשּלִי ,וְָכ ְך הִיא ִהּגִיעָה ֵאלַיּ ,ו ִברְצֹונָּה ָהיָה
ָׁשע .מ ֶ
ִּתּו ַ
ְל ִה ְתיַעֵץ ִאּתִי עַל ְצ ָעדֶי ָה ַה ָּבאִים.
ׂשֹו ַח ְחּתִי ִאּתָּה ַּב ֲארִיכּות וְ ִה ְד ַר ְכּתִי אֹותָּה מֶה ָעלֶי ָה ַלעֲׂשֹותּ ,כֵיצַד ִלבְּדֹק אֶת ַע ְצמָּה
וְִלסְּפֹר ִׁש ְבעָה נְ ִקּיִיםְּ ,כדֵי ֶׁשעַד ֶׁש ַּתּגִי ַע לָ8רֶץ יִ ְס ַּתּדְרּו ְּכבָר ּכָל ָה ִענְיָנִים
ְׁשר ַל ְּטבִילָה וְָכ ְך נַחְסֹ ְך ִּבזְמַן.
ַה ֶּט ְכנִּיִים ,הִיא ִּת ְהיֶה ְּכבָר קְרֹובָה ְּככָל ָה ֶאפ ָ
וְ8כֵןַּ ,כעֲבֹר ִמ ְסּפַר יָמִים הִיא ִהּגִיעָה לָ8רֶץ וְ ִהתְְ 8רחָה ִּבמְלֹון ּדְבֹורָה ְּבתֵל 8בִיב.
ִּׁשם הִיא ִצ ְל ְצלָה ֵאלַי לְהֹודִי ַע לִי ֶׁשהַּכֹל ְּב ֵסדֶר ,וְתֹו ְך ְּכדֵי ַה ְּד ָברִים ְ 8מרָה לִי
מָ
חֹוׁשבֶת ֶׁשהִיא לֹא ְצרִיכָה ְל ַהּגִי ַע עַד ֵאלַיּ ,כִי יֵׁש לָּה ּכָאן ְּב ִק ְרבַת מָקֹום
ֶׁשהִיא ֶ
ַּכּמָה ִמ ְקוָאֹות וְהִיא יְכֹולָה ְל ִה ְס ַּתּדֵר ְלבַדָ .ענִיתִי לָּה :אִם ְּכבָר זִּכִית אֹותִי ִלהְיֹות
ִׁשלֵמּות .עֹוד
ְׁשיכִי ִאּתִי ּגַם ּפֹהְּ ,כדֵי ֶׁשּיִ ְהיֶה הַּכֹל ּב ְ
ֵחלֶק ֵמ ַה ִּמ ְצוָה עֹוד ְּב ָצ ְרפַתַּ ,תמ ִ
ַ 8מ ְרּתִי לָּהֶׁ ,ש ַה ִּמ ְקוֶה ֶׁשּלָנּו ְמ ֻסּגָל מְאֹד לִיׁשּועֹות ,הֹואִיל וְהּוא נִ ְקרָא עַל ֵׁשם
ַה ַּצּדִיק ַהּקָדֹוׁש ר´ ֲעקִיבָא "יְגֶר זצ"ל ,וְָלכֵן ְּכדַאי מְאֹד לָבֹוא ְלכָאן ַּדוְקָא.

וְ8כֵן ,הִיא ִהּגִיעָה ִלטְּבֹל ַּב ִּמ ְקוֶה עַל ֵׁשם ר´ ֲעקִיבָא "יְגֶר זצ"ל ,וְַ 8מ ְרּתִי לָּה
ֶׁש ַּת ֲאמִין ּבְכֹחֹו ֶׁשל ַה ַּצּדִיקֶׁ ,שּיָכֹול ִלפְעֹל יְׁשּועֹות עֲבּורָּה ּו ְל ַה ְמלִיץ ָעלֶי ָה טֹוב.
ּו ִב ְכלָלַ 8 ,מ ְרּתִי לָּה ֶׁש ְּׁשעַת ַה ְּטבִילָה ,הֵיכָן ֶׁשּלֹא ִּת ְהיֶה ,הִיא ְׁשעַת רָצֹון ּגְדֹולָה,
וְהִיא יְכֹולָה ְל ִה ְת ַּפּלֵל ּו ְל ַבּקֵׁש מַה ֶּׁשהִיא רֹוצָה" .חַר ָּכ ְך נִ ְפ ַרדְנּו ּבִידִידּות ,וַ ֲאנִי
ִׁשעַת ַה ְּפ ֵרדָה הִיא ָהיְתָה
ְנֹוׂשאֵי יַהֲדּות וְ ָט ֳהרָהּ .ב ְ
נָ ַתּתִי לָּה ַּכּמָה ְס ָפרִים וְ ַקּלָטֹות ּב ְ
קֹו ֶרנֶת וְזֹו ַרחַת ) ַּב ִּמ ְכּתָב ֶׁש ָּכ ְתבָה לִי "חַר ָּכ ְך הִיא ִס ְּפרָה ֶׁשּבְאֹותָם ְרָגעִים הִיא
ָׁשה יֹוצֵאת מִן ַה ְּכלָל,
ָׁשה ֲא ִמּתִית ֶׁשל ְׁשכִינָה אֹו ֶפפֶת אֹותָּהַ ,ה ְרּג ָ
ִיׁשה ַה ְרּג ָ
ִה ְרּג ָ
ָׁשבָה
ִּכלְׁשֹונָּהַ .הּסִּיּום ֶׁשל ַהּסִּפּור הּוא ּדֵי ַמ ְפּתִי ַע :הִיא ָחזְרָה ְלבֵיתָּה ּו ִב ְכלָל לֹא ח ְ
ֶׁש ִּת ָּכנֵס ְל ֵהרָיֹון ּכֹה ַמהֵר ) ָּכ ְך ָּכ ְתבָה ְּב ִמ ְכ ָּתבָּה .לְ"חַר ַּכּמָה יָמִים ָׂשמָה לֵב ֶׁשּיֵׁש
לָּה אִחּור ּבְהֹו ָפעַת ַהּוֶסֶת .הִיא ִה ְת ַּפ ְּללָה ְּבכָל מְאֹדָּה ֶׁש8כֵן ִּתזְּכֶה ְל ֵהרָיֹון ,וְזֶה 8כֵן
ָׁשים ְּבדִּיּוק )! ִמּלֵיל ַה ְּטבִילָה ,הִיא
ִׁשעָה ֳחד ִ
ָקרָה ִמּיָד לְ"חַר ַה ְּטבִילָהַּ .כעֲבֹר ּת ְ
יְָלדָה ּבַת .הֵם ָקרְאּו לָּה ֶח ְדוָה אֲהּובָהֶ :ח ְדוָה עַל ֵׁשם ֶׁש ֶה ֱענִיקָה לָּה ֶח ְדוַת ַחּיִים,
ִׂש ָראֵלֶׁ ,ש ִּבזְכּותָּה זָ ְכתָה לִיׁשּועֹות ּגְדֹולֹות
וַאֲהּובָה עַל ֵׁשם " ֲה ָבתָּה אֶת ֶארֶץ י ְ
ַּׁשם!.
ַׁשמִּיּות ּכַּיֹום הִיא ְּכבָר הֹו ֶלכֶת ְּבכִּסּוי רֹאׁשּ ,בָרּו ְך ה ֵ
ּבְרּו ָחנִּיּות ּו ְבג ְ
)זִינְגּול ֶא ְסּתֵר

ַּׁשטַח
סִּפּורִים ֵמה ֶ
ָׁשים הַּטֹובְלֹות ַּב ִּמ ְקוֶה ְּבעִירִי לֹא ִה ְצלִיחָה ַלהֲרֹות .הָיּו לָּה ְׁשּתֵי
ְ ִהּנֵה 8נּו "חַת ַהּנ ִ
ּבָנֹות ּגְדֹולֹות ,וְהִיא ִצ ְּפתָה ְּב ִכלְיֹון עֵינַיִם ְל ֵהרָיֹון נֹוסָףּ .תֹו ְך ְּכדֵי ִׂשיחָה ַּב ִּמ ְקוֶה
ָׁשה ָּבעִיר,
ָׁש" ְלּתִי אֹותָּה ּכֵיצַד הִיא ִמתְּכֹוֶננֶת ַל ְּטבִילָה )הִיא ָהיְתָה טֹו ֶבלֶת ֲחד ָ
ּו ִמ ְּד ָברֶי ָה ִה ְת ָּברֵר לִי ֶׁשהִיא אֵינָּה ַמ ְקּפִידָה עַל ַה ְּבדִיקֹות ְּבכָל יֹום.
ְׁשי
" ַק ְּבלִי עַל ַע ְצ ֵמ ְך ֵמהַּיֹוםּ ,בְלֹא נֶדֶרְ ,ל ַה ְקּפִיד ְל ַב ֵּצ ַע ְׁשּתֵי ְּבדִיקֹות ְּבכָל יֹוםַּ ,בּק ִ
ָׁשה מִּבֹורֵא עֹולָם ּו ְב ֶעזְרַת ה´ ִּת ְראִי יְׁשּועֹות"ַ 8 ,מ ְרּתִי.
ַּבּק ָ
ָׁשים ַׂש ְמּתִי לֵב ֶׁשהִיא לֹא
ִּׁשה ִק ְּבלָה אֶת ְּד ָברַי ִּב ְתמִימּותּ ,ולְ"חַר ִמ ְסּפַר ֳחד ִ
ָהא ָ
ַּׁש ְרּתִי ֵאלֶי ָה וְ ִה ְת ָּברֵר לִי ֶׁשּבָרּו ְך ה´ הִיא נִ ְפ ְקדָה וְיְָלדָה ּבֵן
ַמּגִיעָה ַל ְּטבִילָהִ .ה ְתק ַ
ְּב ַמּזָל טֹוב .מּובָן ֶׁש ַה ִּמ ְקרֶה ַהּנַ"ל ִחּזֵק אֹותָּה ָּבאֱמּונָה ּו ְבקִּיּום ַה ִּמ ְצוָה ְּביֶתֶר ְׁשלֵמּות
וְ ַה ְק ָּפדָה.
***
ִּׂשיחֹותַי
8חֹות ֵמ ֶאחָד ִמ ָּבּתֵי הַחֹולִים ּבָ8רֶץ ֵה ֵחּלָה ְל ַבּקֵר ַּב ִּמ ְקוֶה ֶא ְצלִיּ ,ובְ"חַת מ ִ
ִאּתָּה ִס ְּפרָה לִי ֶׁש ֲח ֶב ְרּתָּה ָלעֲבֹודָה ְמנַּסָה זְמַן רַב ְל ִה ָּכנֵס ְל ֵהרָיֹון ּו ְכבָר אֵין לָּה ּכֹ ַח
ִׁש ַּת ְכנְעָה
ַלּטִּפּולִים .יַָע ְצּתִי לָּה ֶׁש ְּתנַּסֶה ְל ַדּבֵר ִאּתָּה עַל ָט ֳהרָה ,וְ8כֵןַ ,ה ֲח ֵברָה ה ְ
וְ ִהּגִיעָה ַל ִּמ ְקוֶה ,לְ"חַר ֶׁש ִּב ְּצעָה אֶת ּכָל ַה ְּבדִיקֹות ַּכ ֲה ָלכָה .לְ"חַר זְמַן ָקצָר ִס ְּפרָה
ַּׁשם ּגָדֹולּ .בַחֹדֶׁש
ֲׂשה קִּדּוׁש ה ֵ
לִי הָ8חֹות ְּב ִה ְת ַרּגְׁשּות ֶׁש ֲח ֶב ְרּתָּה נִ ְפ ְקדָה וְנַע ָ
ְׁשיעִי ִהּגִיעָה אֹותָּה ֲח ֵברָה ֵאלַי ַל ִּמ ְקוֶהָ ,ט ְבלָה ִּכ ְסֻגּלָה ְל ֵלדָה ַקּלָה וְ ִהּבִיעָה אֶת
ַהּת ִ
ְׁשיכָה ּכַּמּובָן ְל ַבּקֵר
ִה ְת ַלהֲבּותָּה ֵמ ַה ִּמ ְקוֶה ּו ִמ ִּמ ְצוַת ַה ְּטבִילָה .לְ"חַר ַה ֵּלדָה ִהמ ִ
ַּב ִּמ ְקוֶה ּו ְל ַסּפֵר ְל ֻכּלָם אֶת סִּפּורָּה.
ִּׁשיםִ ,ל ְפנֵי ֲח ֻתּנָה .לְ"חַר ֶׁש ָּט ְבלָה ַּב ִּמ ְקוֶה ,לֹא
ִּׁשה ְּכבַת ֲחמ ִ
ַּׁשבּו ַע ִּב ְּקרָה ֶא ְצלִי א ָ
הָ
ִה ְסּתִירָה אֶת ִה ְת ַרּגְׁשּותָּה וְ ִה ְת ַלהֲבּותָּה ֵמ ֶעצֶם קִּיּום ִמ ְצוַת ַה ְּטבִילָהְ .לפִי ְּד ָברֶי ָה,
ַּנֹוׂשא ָהיָה זָר לָּה
ְׁש ָּׁש ֲאלָה אֹותָן עַל ִענְיַן ַה ְּטבִילָה .ה ֵ
ַחבְרֹותֶי ָה ָלעֲבֹודָה ָלעֲגּו לָּה ּכ ֶ

ַלחֲלּוטִיןּ ,כֵיוָן ֶׁש ְּבנִּׂשּואֶי ָה הַּקֹו ְדמִים ּבְחּו"ל הִיא ְּכלָל לֹא ָט ְבלָהְ " ,ך לְ"חַר
ְׁשהֵן לֹא ּבָאֹות
ַה ְּטבִילָה הִיא ְ 8מרָה לִיֲ " :אנִי ֲא ַסּפֵר ְל ַחבְרֹותַי מַה הֵן ַמ ְפסִידֹות ּכ ֶ
ַל ִּמ ְקוֶה!" ְל ַבּטֵא אֶת ִה ְת ַרּגְׁשּותָּה לֹא יַ ְסּפִיקּו ַה ִּמּלִים.
)צִּיֹונָה ּבֶן טֹובִים

ַּב ֲחתִימַת ַה ֵּספֶר
ִׂש ָראֵל ְלפִי ָכ ְך
ַׁשיָא אֹומֵרָ :רצָה ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ְלזַּכֹות אֶת י ְ
ר´ ֲחנַנְיָה ּבֶן ֲעק ְ
ִה ְרּבָה ָלהֶם ּתֹורָה ּו ִמצְוֹות וְכּו´.
ַׁשּתִי ֵמעֵין
ֲׂשה ,ח ְ
ַּבּיָמִים ָּבהֶם ָל ַמדְנּו ּבְכֹולֵל " ְב ֵרכִים ְּפ ָרטֵי ִהלְכֹות נִּדָה ֲה ָלכָה ְל ַמע ֶ
קֹול קֹו ֵרא ְּב ַמ ֲע ַמּקֵי ִלּבִי :אֵי ְך יִ ָּתכֵן ֶׁשהַּתֹורָה ּכָל ָּכ ְך ֶה ְחמִירָה ְּב ֻטמְ"ת ַהּנִּדָה
וְאִּסּורָּה ,וְעַל ּכָל ֶּכתֶם ָקטָן נִ ְכּתְבּו " ְלפֵי ּתְׁשּובֹות ּו ִפ ְסקֵי ֲה ָלכָהּ ,ו ְכנֶגֶד זֶה ְל ַצ ֲערֵנּו
ִׂש ָראֵל ֶׁשאֵינָם יֹו ְדעִים ֲאפִּלּו ֵמאִּסּור חָמּור
ִׁשּפָחֹות ְּבי ְ
ַּבעֲוֹונֹותֵינּו ָה ַרּבִים יֵׁש ֲע ַדיִן מ ְ
ְׁשלִים ְּבחִּיּובֵי ְּכרִיתּות ַר ְח ָמנָא ִל ְצלַן.
ִׁש8ט נֶפֶׁש נִכ ָ
זֶה ּוב ְ
ָרחַׁש ִלּבִי ָּדבָר טֹוב ָלצֵאת ּולְעֹורֵר ְּב ָערִים ּו ַב ֲעיָרֹותְּ ,ב ָבּתֵי ְּכנֵסִּיֹותִּ ,ב ְכנָסִים
ִׂש ָראֵל.
ּו ַב ֲע ָצרֹות לֵאמֹר ְלבֵית יַעֲקֹב ּו ְל ַהּגִיד ִל ְבנֵי י ְ
ְׁשיבַת "ּפֹורָת יֹוסֵף"ַ ,הּגָאֹון ַרּבִי יְהּודָא ַצ ְדקָא
ּו ְכבָר ֱהעִי ַרנִי עַל ָּכ ְך ָמרָן רֹאׁש י ִ
ִׁש ָּפחָה"
זְכּותֹו יָגֵן ָעלֵינּו 8מֵןְּ ,בזֶה ַהּלָׁשֹוןֵּ :תדַע ְל ָך ֶׁש ִּמ ְצוָה זֹו ֶׁשל " ָט ֳהרַת ַהּמ ְ
ֶׁשת ְּב ִלּבָם ּו ְב ָדמָם ֶׁשל ַרּבִים ִמ ְּבנֵי עֲדֹות ַה ְּס ָפ ַרּדִים ,וְאִם יִ ְהיֶה ְל ָך
ֻׁשר ֶ
ֲע ַדיִן מ ְ
ְׁשרִ ,מּכֵיוָן ֶׁש ִּל ְפנֵי ְׁשנֵי ּדֹורֹות לֹא ָהיָה
ַהּזְכּותּ ,תּוכַל ּבַּדֹור ַהּזֶה ְל ַהּצִיל מַה ֶּׁש ֶאפ ָ
ִׁשּפָחֹות לֹא הָיּו ְּבנֵי ּתֹורָהְ " ,ך ְטבִילָה
ֻּׂשג חִּלֹונִּיּות ֵא ֶצל עֵדֹות ַה ִּמזְרָח ,וְגַם אִם מ ְ
מָ
וְ ָט ֳהרָה ָׁשמְרּו וְנִזְהֲרּו .עַד ּכָאן ְּד ָברָיו.
וְ8כֵןֲ " ,חרֵי ְּפטִירַת ָהרַב זצ"ל ֵה ַקמְנּו ֲאֻגּדַת "זְכּות יְהּודָא" ַל ֲה ָפצַת חִּנּו ְך ּתֹו ָרנִי
ַּׁשם זָכִינּו ִלרְאֹות נִּסִים וְנִ ְפלָאֹות וִיׁשּועֹות ּגְדֹולֹות
וְ ָט ֳהרַת ַה ַּביִת ַהיְהּודִיּ ,ובָרּו ְך ה ֵ
ִּבזְכּות ְּפעִילּות קֹדֶׁש זֹו ּו ְברִי ְך ַר ְח ָמנָא ְּד ַסיְעָן.
ְׁשיחָא"ֶׁ ,ש ֲעלֵיהֶם נֶ ֱאמַר :אִם
ּו ִב ְפרָט ְּביָמִים אֵּלּוַ ,הּנִ ְק ָראִים ְּבפִי ֲחזַ"ל " ִע ְק ְבתָא ִּדמ ִ
ָראִי ָת ּדֹור ֶׁשּצָרֹות רַּבֹות ָעלָיו ְּכנָהָר ַחּכֵה לֹוּ ,ו ְביָמִים אֵּלּו 8נּו רֹואִים ֶׁשאֵין ְל ָך יֹום
ֶׁשאֵין ִק ְללָתֹו ְמ ֻרּבָה ֵמ ֲחבֵרֹו ,וְׁשֹו ְמעִים 8נּו צָרֹות רַּבֹות הֵן ַּב ְּכלָל וְהֵן ַּב ְּפרָט,
ֲׂשינּו ,מַה ּנּוכַל ְל ַתּקֵן ְּב ִמצְוֹות ֶׁשּבֵין
ַׁשּפֵׁש ְּב ַמע ֵ
וְחֹובָה ָעלֵינּו ְל ִה ְת ַחּזֵק ָּבאֱמּונָה ּו ְלפ ְ
8דָם ַל ֲחבֵרֹו ּובֵין 8דָם ַלּמָקֹום .וְעַל זֶה אֹומֵר ר´ ֱאלִי ֶעזֶר ַהּגָדֹול :הָרֹוצֶה ְל ִהּנָצֵל
ָׁשי ַח יַעֲסֹק ּבְתֹורָה ּוְגמִילּות ֲח ָסדִים ,וְכֵן אִי ָתא ַּב ֲחזַ"ל ּכָל הַּׁשֹונֶה ֲהלָכֹות
ֵמ ֶח ְבלֵי מ ִ
ְּבכָל יֹום ֻמ ְבטָח לֹו ֶׁשהּוא ּבֶן הָעֹולָם ַהּבָאּ .ו ְב ַמ ֶּסכֶת 8בֹות ּכָתּובִ :קּנִין ּו ִפ ְתחֵי נִּדָה
הֵן הֵן ּגּופֵי ֲהלָכֹות.
ִּׁשה ִלקְּבֹ ַע ְל ַע ְצמָם זְמַן ְללִּמּוד ַה ֲה ָלכֹות ַהּקְׁשּורֹות
אִם ּכֵן ,חֹובָה עַל ּכָל אִיׁש וְא ָ
ַּׁשנִי ,יְכֹולִים לָבֹוא לִידֵי ִמכְׁשֹול חַס
ְּב ָט ֳהרַת ַה ַּביִתֶׁ ,שאִם ּכָל ֶאחָד יִסְמֹ ְך עַל ה ֵ
ְׁשלֹוםּ .וכְמֹו כֵן אֹומֵר ר´ ֱאלִי ֶעזֶר :יַעֲסֹק ִּבְגמִילּות ֲח ָסדִים ,וְכִי יֵׁש יֹותֵר ְּגמִילּות
וָ
ֶחסֶד ִמּקֵרּוב רְחֹוקִים ְל ִמ ְצוֹות? ֶׁש ֲהרֵי זֶה ּגַם ּתֹורָה וְגַם ֶחסֶדּ .ו ִב ְפרָט אִם יָכֹול
ִׁשמִירַת ַה ָּט ֳהרָה ִּב ְת ִחּלַת יְמֵי
ְּב ַד ְרכֵי נֹעַם ְל ָקרֵב זּוגֹות ְצעִירִים ּו ְל ַכּוֵן אֹותָם ל ְ

ֻּׁשה .וַּדַאי ֶׁשחֹובָה עַל ּכָל
נִּׂשּואֵיהֶם ּו ְל ַה ְתחִיל אֶת ִּבנְיַן ַה ַּביִת ְּב ָט ֳהרָה ּו ְליַּסְדֹו ִּב ְקד ָ
ֲׁשר
ְׂשרֵנּו ,א ֶ
מִי ֶׁש ֲחנָנֹו ה´ ֵּדעָה ְל ַלּמֵד ּתֹועִים ּבִינָהִ ,לפְעֹל ּו ְל ָקרֵב אֶת "חֵינּו ִמּב ָ
ִּׁשמִירַת הַּתֹורָה וְ ַה ִּמצְוֹות.
ְׁשלְטֹון ָה ֵערֶב רַב ִה ְרחִיקּו אֹותָם מ ְ
ַּבעֲבּור ּתֹקֶף ַהּגָלּות ו ִ
ְׁשיבִין לֹו אֶת אֹותָן ָּבנִים
ֲׁשר מ ִ
ַּׂש ְמחָה ַהְּגדֹולָה ֶׁשּיֵׁש ְל ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא הִיא ַּכא ֶ
וְה ִ
אֹו ְבדִים.
ּו ְראֵה מַה ֶּׁש ָּכתַב ַּב ֵּספֶר חֹובַת ַה ְּלבָבֹות ַׁשעַר " ֲהבַת ה´ וְזֶה לְׁשֹונֹו :וְרָאּוי ְל ָך 8חִי
ָל ַדעַתּ ,כִי זְכֻּיֹות ַה ַּמ ֲאמִיןֲ ,אפִּלּו אִם יִ ְהיֶה ַמּגִי ַע אֶל ַה ַּת ְכלִית ָהרְחֹוקָה ְּבתִּקּון נַפְׁשֹו
לֵאלֹקִים יִ ְת ָּב ַר ְך ,וְאִּלּו ָהיָה קָרֹוב ַל ַּמלְ8כִים ְּבמִּדֹותָם הַּטֹובֹות ּו ִמנְ ֲהגֵיהֶם
ִׁש ַּתּדְלּותָם ַּבעֲבֹודַת הַּבֹורֵא וְ" ֲה ָבתָם ַהּזַּכָה ּבֹו ,אֵינָם ִּכזְכֻּיֹות מִי
ְׁש ָּבחִים וְה ְ
ַהמ ֻ
ְׁשעִים אֶל עֲבֹודַת הַּבֹורֵאֶׁ ,שּזְכֻּיֹותָיו
ַּׁשר ָהר ָ
ֶׁשּמֹורֶה ְּבנֵי 8דָם אֶל ַה ֶּד ֶר ְך הַּטֹובָה ּו ְמי ֵ
נִ ְכּפָלֹות ַּבעֲבּור זְכֻּיֹותָם ְּבכָל ַהּיָמִים ּו ְבכָל ַהּזְ ַמּנִים .עכ"ל.
ֵיׁשב ְּבחִּבּוק יַָדיִם,
מִי יִ ְראֶה אֶת ִּד ְברֵי חֹובַת ַה ְּלבָבֹות ַהּלָלּו וַ ֲע ַדיִן יְ"ּמֵץ אֶת ְלבָבֹו ל ֵ
הֲלֹא "ף ַה ַחּלָׁש יֹאמַר ּגִּבֹור ֲאנִי וְיִ ְתַּגּבֵר ַּכ ֲארִי ֶלאֱזֹר ְּכֶגבֶר ֲח ָלצָיו וְיֵצֵא ִּברְחֹובָּה
ֶׁשל עִיר ,יְַכרִיז וְיֹאמַר :מִי לַה´ ֵאלַי! ׁשּובּו ׁשּובּו ִמ ַּד ְרכֵיכֶם ָה ָרעִים ,וְ ָלּמָה ּתָמּותּו
ִׂש ָראֵל.
ּבֵית י ְ
ּו ְכבָר ָּכתַב ּבַּזֹהַר ַהּקָדֹוׁשֶׁ ,שאִם הָיּו ְּבנֵי 8דָם יֹו ְדעִים מָה ַה ַּמ ֲעלָה ֶׁשל ַה ְמ ָקרֵב
8דָם ֶאחָד לְתֹורָה ּו ִמצְוֹות ,הָיּו רֹו ְדפִים ְלזַּכֹות ָה ַרּבִים ּכְמֹו ֶׁשרֹו ְדפִים "חַר
ִׁש ַמּיָא ּגְדֹולָה מְאֹד ּו ִב ְפרָט
ַחּיֵיהֶם ...וַ ֲאנִי ַּב ֲענִּיּותִי יְכֹו ַלנִי ְל ָהעִידֶׁ ,שּיֵׁש ִסּיַ ְעּתָא ּד ְ
ּבַּדֹור הָ"חֲרֹון ,וְכָל מִי ֶׁשּיַ ְתחִיל ה´ יַעֲזֹר לֹוְּ ,כ ַמ ֲאמַר ַהּפָסּוקֶ " :א ְקרָא לֵאלֹקִים
ְׁשם ָׁש ַמיִם
ֲׁשר 8דָם ַמ ְתחִיל ַּב ִּמ ְצוָה ל ֵ
ֶעלְיֹון ָלאֵל ּגֹמֵר ָעלַי" ְּת ִהּלִיםּ ,כְלֹו ַמרַּ ,כא ֶ
לֹא יְִפחַד אֵי ְך יְ ַסּיְ ֶמּנָהָ ,עלָיו ִלבְטֹ ַח ּבַה´ ֶׁשּיַַעזְרֵהּו ִלגְמֹר ַה ִּמ ְצוָה.
וְיֵׁש ְל ָהבִין ,מַּדּו ַע ּכָל ָּכ ְך ֶה ְחמִירָה הַּתֹורָה ַּבעֲוֹון ַהּנִּדָה? ֶאּלָא מִּׁשּום ֶׁשּכָל ֲע ֵב ָרה
ָׁשיםְ " .ך
ֶׁש8דָם עֹובֵר הּוא נֶ ֱענָׁש ְלבַּדֹו ,וְאִם זֶה עָוֹון ֶׁשל ֲערָיֹות 8ז ְׁשנַיִם נֶ ֱענ ִ
ְׁשם
ִׁשּתֹו ַר ְח ָמנָא ִל ְצלַן ּגַם ַה ָּבנִים נַפ ָ
ַּבעֲוֹון ַהּנִּדָה ,חּוץ ֵמהָעֹנֶׁש ֶׁשל ָהאִיׁש וְא ְ
ְׁשרָה,
ִׂש ָראֵל ּכ ֵ
ִׂש ְר ֵאלִי ּבָא ִּב ְברִית ַהּנִּׂשּואִין עִם ּבַת י ְ
ֲׁשר ָהאִיׁש ַהּי ְ
נִ ְפֶּגמֶתָ .לכֵן ַּכא ֶ
ְׁשלֹום יְזַ ְלזֵל ּבְעֹונַת
ָעלָיו ָל ַדעַת ֶׁש ְּבכָל ֶרגַע ֻמ ֶּטלֶת ָעלָיו חֹובַת ַהּזְהִירּות ,וְאִם חַס ו ָ
ָׁשל
ִּׁשה ְּתזַ ְלזֵל ְּבדִינֵי ַה ְּבדִיקֹותַ ,ה ְּכ ָתמִים אֹו ַה ֲח ִציצָה ,יְכֹולִים ְל ִהּכ ֵ
ַהּוְסָתֹות אֹו ָהא ָ
ָׁשר עֹובֵד ה´,
ה´ יְ ַרחֵם ,וְאִם ִּת ְת ַעּבֵר ִמּבִי8ה זֹוִּ ,במְקֹום ֶׁשּיָבִיאּו לָעֹולָם ּבֶן ַחיִל ּכ ֵ
ָׁשע ּו ַבעַל מִּדֹות רָעֹות ּו ְמגֻּנֹות ,וְיּוכְלּו ִלסְּבֹל ִמּמֶּנּו ּדֹורֹות ַרּבִים
יָבֹוא לָעֹולָם ר ָ
ִׁש ְמרֵנּו.
ַּבעֲוֹון אֲבֹותָיו .ה´ י ְ
ִמ ְּפעִילּות ָה ֲאֻגּדָה
ִׂש ָראֵל.
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