
  טַֹהר ִראׁשֹון ַיְלקּוט
  ֵחֶלק ִראׁשֹון

  ַמ"ְמֵרי ַהְסָּבָרה ְוַהְדָרָכה ַלֲהָפַצת ְוִחּזּוק ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה
  ְואֶֹׁשר ַהַּבִית ַהְיהּוִדי

  ֵחֶלק ֵׁשִני
  ִקּצּור ִהְלכֹות ָטֳהַרת ַהַּבִית

  ")ְנִתיבֹות טַֹהר"ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר (
  ֵחֶלק ְׁשִליִׁשי

  , ַהָּטֳהָרה  ֵעֻדּיֹות ּוַמֲעִׂשּיֹות ִנְפָלאֹות ַעל ֶרַוח ְוַהָּצָלהִנְפְלאֹות
  ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ִּבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהָּטֳהָרה

  :ַהְמַלֵּקט
  "ִמְדַרׁש ֵּבית ָנִׂשיא"מ "ה ִנִּסים ַנְפָּתִלי ַהֵּלִוי ר"ע

  ַהֶּמְרָּכז ַהְמפ8ֹר ְלתֹוָרה ְּתִפָּלה ְוַיֲהדּות
  ְדָרׁש ַּבֲאָרם צֹוָבא ֲחֶלּבש ַהִּמ"ע

  ִראׁשֹון ְלִצּיֹון
  
  

  ַהְקָּדָמה ְלָחָתן ְוַכָּלה
  .ֲהָכנֹות ְליֹום ַהֻחָּפה: ִהֵּנְך עֹוֶמֶדת ַּבְּתקּוָפה ַהָּיָפה ְּביֹוֵתר ִּביֵמי ַחַּיִיְך! 8חֹות ְיָקָרה

ְׁשֵניֶכם ְּבַיַחד ּכֹוְרִתים .  ָלְך ִמּכֹלְּביֹום ֶזה ִהֵּנְך ּכֹוֶרֶתת ְּבִרית ִעם ְּבִחיר ִלֵּבְך ַהָּיָקר
8ִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָהַרחּום ְוָה8הּוב ַהּנֹוֵתן ַחִּיים , ֶאת ְּבִרית ַהִּנּׂשּוִאין ִעם ּבֹוֵרא עֹוָלם

. תָׁשלֹום ְוֵרעּו, "ֲהָבה ְו"ְחָוה, ְלֻכָּלנּו ְוַהַּמְרִעיף ָעֵלינּו ֶׁשַפע ֶׁשל ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה
ּוְכֵדי ֶׁשַהֻּׁשָּתף . ְוָלֵכן ַעל ְּבֵני ַהּזּוג ָלַדַעת ֶׁשַּבִית ְיהּוִדי הּוא ֵמֵעין ֵּבית ִמְקָּדׁש ָקָטן

ָעֵלינּו ִלְׁשמַֹע ַלִּצּוּוִיים ְוָל"ְזָהרֹות , ָהִעָּקִרי ֶׁשהּוא ַּבַעל ַהַּבִית ָהֲאִמִּתי ִיְׂשַמח ָּבנּו
  .ִיְתָּבַרְך´ י הַהֻּמָּטלֹות ָעֵלינּו ְּבִצּוּו

ָּתִמיד ֵיׁש ִלְזּכֹר ֶׁש8ב , ַּגם ִאם ִלְפָעִמים ִנְרֶאה ֶׁשָּקֶׁשה ָעֵלינּו ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְמֻסָּימֹות
  .ָמסּור ְלעֹוָלם לֹא ַיִּטיל ַעל ָּבָניו ִצּוּוִיים ּוַמָּטלֹות ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַקְּיָמם

ה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות "ִּמְצַרִים ְוַנֲעׂשּו ְלַעם ִצָּוּה ַהַּקּבְל"ַחר ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמ
ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי : "ְוָכְך ֶנֱאַמר. לֹו ִמְׁשָּכן  ַּבִית ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִּתְׁשּכֹן ּבֹו

  ".ְּבתֹוָכם
ל "ַמְסִּביִרים ָחָז? לֹא ְּבתֹוכֹוַמּדּוַע ֶנֱאָמר ְּבתֹוָכם ְו: ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה ׁשֹוֲאִלים

ה רֹוֶצה ְלִהָּמֵצא ְּבָכל ַּבִית ּוַבִית ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ּוְלַקֵּים ִעָּמם ֻׁשָּתפּות "ְּבתֹוָכם  ַהַּקּב
. ה"ְלֶהְמֵׁשְך ָהָעם ַהִּנְבָחר  ְלָכל ְנָׁשָמה ְיהּוִדית ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה ֻׁשָּתִפים 8ִביו ִאּמֹו ְוַהַּקּב

  .ק ַּכֲאֶׁשר ַהַּבִית ְמֻקָּדׁש ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרּה ּבֹוַר
. ְקׁשּוִרים ִּתְהיּו ַלּבֹוֵרא ָהעֹוָלם"  ְקדֹוִׁשים ִּתְהיּו: "ּדֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו´ ה? ְוֵכיַצד ְמֻקָּדׁש

ֵאין "ֹו ֶׁשָּכתּוב ו ְוֵאין ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ַהְּׁשִכיָנה ִמְסַּתֶּלֶקת ְּכמ"ִאם ֵאין ְקֻדָּׁשה ַּבַּבִית ח



ְוָלֵכן ַּבִית ְיהּוִדי ִנְקָרא לֹא ְסָתם ַּבִית ְּכָכל " ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרּה ֶאָּלא ְּבָמקֹום ִׂשְמָחה
 -ַהַּבִית ַהְּיהּוִדי ְמֻכֶּנה ִמְקָּדׁש ְמַעט: ֶאָּלא, ְּתמּונֹות, ִרהּוט, ַחּלֹונֹות, ַהּגֹויִים  ִקירֹות

  . ִנְמֵצאת ַהְּׁשִכיָנהֶזהּו ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ְמקֹום ַהֶּׁשַפע ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ַּבָּמקֹום ּבֹו ִנְמֵצאת ִּבְרַּכת 

ְּבֵבית . הּוא ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִמְׁשַּתְּלִבים ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְוָהעֹוָלם ָהרּוָחִני. ֱאלִֹקים
ה ֵּבין ָהעֹוָלם ָהרּוָחִני ַלַּגְׁשִמי ֶאָּלא ֵהם ִהְתַמְּזגּו ַיַחד ַהִּמְקָּדׁש לֹא ָהְיָתה "ְבָחָנ

ְוַעל ְיֵדי ְּפֻעּלֹות ָהַללּו ַּדְרָּכם ִמְתָקֵרב ָה8ָדם . ְוֶנֶהְפכּו ְלַמהּות "ַחת ֶׁשל ְקֻדָּׁשה
ְּפֻעָּלה ּוְפֻעָּלה ַּגְׁשִמית ְלבֹוְראֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּכְך ַּגם "ְּת ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְיָקָרּה ָּכל 

 -ַהְכִניִסי ָּבּה ַמְחָׁשָבה ֶׁשל ְקֻדָּׁשה. ִנָּקיֹון, ִּבּׁשּול, ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַּבַּבִית ֲהָכַנת ָּכִריְך ַלֶּיֶלד
ַמְחָׁשָבה ְטהֹוָרה ֶׁשָּכל ַמֲעַׂשִיְך ּוְפֻעּלֹוַתִיְך ַּבַּבִית ַנֲעִׂשים ְלַמַען ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 

  .ְּבִׂשְמָחה ְוַלָּקֵדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים´ ּוְלַרְוָחָתם ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ַלֲעבֹד ֶאת ה
לֹא ָהְיָתה ּבֹו . ִמָּׁשם ָׁשֲאבּו ִׂשְמָחה ְלָכל ַהָּׁשָנה, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ָמקֹום ֶׁשל ִׂשְמָחה

 ְיָקָרה ַהַּבִית ַהְּיהּוִדי ַהְכִניִסי ּבֹו ַּגם ְּבֵביֵתְך ַּבת. ַעְצבּות ַרק ִעידּוד ֶנָחָמה ֶוֱאמּוָנה
ְּכֵדי ֶׁשִּלְבֵני ַהַּבִית ִּתְהֶיה ַהְרָּגָׁשה ֶׁשל , ֲאִויָרה ֶׁשל ִׂשְמָחה ֱאמּוָנה ְוִעידּוד ּוִבָּטחֹון

ַהְרִאי . ַקְּבִלי ָּכל ֶאָחד ִמְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּבָמאֹור ָּפִנים ּוְבַׁשְלָוה. ִׂשְמָחה ְלַהִּגיַע ֵאָליו
ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא ּתֹוָרה : "ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָׁשֲאבּו ָחְכָמה. ָלֶהם ֶׁשֵהם ְרצּוִיים ְוֲאהּוִבים

  ".ִמירּוָׁשַלִים´ ּוְדַבר ה
ַהֵּכִלים ָהיּו ... ִּכּיֹור, ִמְזֵּבַח, ְמנֹוָרה, ֻׁשְלָחן, 8רֹון: ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ְּכֵלי ָׁשֵרת

ִמּדֹות ְמֻדָּיקֹות ּוְמֻסָּימֹות לֹא ָהָיה ַמֶּׁשהּו ְּבֵעֶרְך ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשַּגם ַּבַּבִית ַהְּיהּוִדי ְּב
ְּבֵעֶרְך ֵאין -ֵיׁש ְלַקֵּים ֶאת ַהֲהָלכֹות ִּבְמֻדָּיק ְּכִפי ְּדִריַׁשת ַהֲהָלָכה ְולֹא ְּבֵעֶרְך ִּכי ְל

  . ַּבַּבִיתְוָכְך זֹוִכים ַלְּׁשִכיָנה, ֵעֶרְך
הּוא . ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְׁשִּפיַע ִמִּבְפִנים ְּכַלֵּפי חּוץ ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבאֹור ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּלֹו
  .לֹא ָקַלט ַהְׁשָּפעֹות ִחיצֹוִנּיֹות ֶאָּלא ִהְזִרים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּלֹו ְלֵמָרחֹוק

  .ן ָּגדֹול ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁשָהִאָּׁשה ַּבַּבִית ְּככֵֹה
ַהּכֵֹהן ִהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ִּבְמנֹוַרת ַהָּזָהב  ָּכל יֹום ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבִהְתַרְּגׁשּות * 

  .ְּכַבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה
ְּפֵני ָּכל ַּגם ָהִאָּׁשה ַהְּיהּוִדָּיה ַמְדִליָקה ֶאת ֵנרֹות ַהַּׁשָּבת ֶׁשַהְׁשָּפָעָתם ֻמְרֶּגֶׁשת ָעל 

ה ְלַהְצָלַחת ַהַּבַעל "ַהָּׁשבּוַע ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְלֶעֶרב ַׁשָּבת ַּבִהְתַרְּגׁשּות ּוִבְתִחּנֹות ַלַּקּב
  .ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְוַהְּיָלִדים ַּבָחְכָמה

 ִניחֹוחֹות ָּכל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ַהֻּׁשְלָחן ְוֶלֶחם ַהָּפִנים ֶׁשָעַמד ָטִרי ְוֵהִפיץ  *
ֶלֶחם ַהָּפִנים ְמַסֵּמל ֶאת ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ַהַחָּלה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבָיָדּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה . ַהָּׁשבּוַע

  .ְּבִריאּות ְוִׂשְמָחה, י ַהְבָרָכה ָּבִעָּסה זֹוִכים ְּבֵני ַהַּבִית ְלַהְצָלָחה"ְוַע
ַּגם . ֶדׁש ָטַבל ּגּופֹו ְוָנַטל ָיָדיו ְוַרְגָליו ְלִהַּטֵהרַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ִלְפֵני ֲעבֹוָדתֹו ַּבּקֹ* 

ָהִאָּׁשה טֹוֶבֶלת ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה ָּכֵׁשר ְּבַמִים ַחִּיים ְמַטֲהִרים ְּבָכל חֶֹדׁש ְּכֵדי ְלַטֵהר 
  . ֵּבית ִמְקָּדׁש ְמַעטַעְצָמּה ּוְלַהְכִניס ְקֻדָּׁשה ְּבֵביָתּה ְוַהְׁשָר"ת ַהְּׁשִכיָנה ְּבֵביָתם ַהְמֻכֶּנה

ְּבַתְלמּוד ַּבְבִלי ַמֶּסֶכת : ֵיׁש ְמִציאּות נֹוֶסֶפת ֶׁשל ַהְׁשָר"ת ַהְּׁשִכיָנה ְוַהְׁשָּכַנת ַהְּקֻדָּׁשה
ֶׁשֲהֵרי ִחֵּלק : י"ּוֵפֵרׁש ָרִש, "ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָזכּו  ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם"ז ֶנֱאַמר "סֹוָטה ַּדף י

? "ָזכּו"ַמה . א ָּבִאָּׁשה"ד ָּבִאיׁש וֵה"ְוִׁשְּכנֹו ֵּביֵניֶהם יּו) ה-ֵׁשם י(מֹו ֶאת ְׁש) ה"ַהַּקּב(



:... י"ְמָבֵאר ָרִש? ְלֵאיזֹו ַּדְרַּגת ְקֻדָּׁשה ִנְדְרׁשּו ְלַהִּגיַע ְלֵׁשם ָּכְך? ְלֵאילּו ְזֻכּיֹות ַהַּכָּוָנה
ֶצם ְׁשִמיַרת ֶנֱאָמנּוָתם ָהֶאָחד ַלֵּׁשִני זֹוִכים ְּבֶעֶצם ִקּיּום ֵּביָתם ּוְבִרָּיָתם ַהֲהָדִדית ּוְבֶע

ּוְּכָכל ֶׁשֵּביָתם . ְּכָכל ֶׁשְּבֵני ַהּזּוג ִמְתַקְּדִׁשים יֹוֵתר: זֹאת אֹוֶמֶרת. ַלְּׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם
  ְׁשִכיָנה ִאם ָזכּו. ִמְתַעֶּלה יֹוֵתר זֹוִכים ֵהם ְלַהְׁשָר"ת ַהְּׁשִכיָנה ְּבָעְצָמה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר

ה "ְוִאם ָחִליָלה לֹא ָזכּו  ַהַּקּב. ְּבתֹוָכם ְוֵיׁש ְׁשֵלמּות ַלַּבִית ְוִלְהיֹוָתם ִאיׁש ְוִאָּׁשה
. ה ְוִנְׁש8ר ֵאׁש ָּבִאיׁש ּוָבִאָּׁשה ְּכלֹוַמר ֵאׁש אֹוַכְלָּתם-ַמִּדיר ַעְצמֹו ֵמֶהם ְונֹוֵטל ֶאת הי
  .ַיִּציֵלנּו´ ה ַהּכֹל ַעד ַהְיסֹוד ְוַהַּבִית ִמְתָּפֵרק הֵאׁש ַהְּמִריָבה ְוַהַּמְחלֶֹקת ְמַכָּל

  

  ַהְקָּדָמה ְלַמֲהדּוָרה ִׁשִּׁשית
ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים ֵאין 8נּו , ְּבָכל ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה´ אֹוֶדה ה

ָּכנּו ַלֲעסֹק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִעְנָיִנים ַמְסִּפיִקין ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוֵרא עֹוָלם ֶׁשִּז
" טַֹהר ִראׁשֹון"ְוַכּיֹום ֲאֻגַּדת , ָלנּו´ ִהְרִחיב ה´ ָּברּוְך ה. ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם

ַהְמַכְּתתֹות , ַמְחִזיָקה ָקרֹוב ַלֲחִמִּׁשים ַמְדִריכֹות ְּבַרֲחֵבי ָה8ֶרץ" ְזכּות ְיהּוָדא"י "ע
. ן ִמַּבִית ְלַבִית ַעל ַהְּפָתִחים ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ְּדַבר ַהָּטֳהָרה ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאלַרְגֵליֶה

ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְוַהְרֵּבה ְיׁשּועֹות , ְּבָכל יֹום 8נּו ׁשֹוְמִעים ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות´ ּוָברּוְך ה
  .ְּגֻאָּלה ּוַמְרָּבה ָׁשלֹום ָּבעֹוָלםֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַה, ִּבְזכּות ִחּזּוק ִמְצָוה זֹו

ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ַעל ֶרֶגל "ַחת ֶאת ַהֲהָלכֹות , ְּכמֹו ֵכן הֹוַסְפנּו ֶאת ַהֲהָלכֹות ְּבִקּצּור ִנְמָרץ
ית ְּבִהְזַּדְּמנּות זֹו ִהְנִני מֹוֶדה ָלַרָּבִנ. ַהְיסֹוִדּיֹות ַהִּנְצָרכֹות ְלַהְתָחַלת ְׁשִמיַרת ַהָּטֳהָרה

ַהְמַנְּצחֹות ַעל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש , ´וְלִבִּתי ַהְיָקָרה ִמיַכל ֲעִטָּיה תחי´ ֶוֶרד ֶּבְלִּקין תחי
ִיְתָּבַרְך ְיַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ´ ה. ְּבִאְרּגּון ַהַּמְדִריכֹות ַוֲהָב"ת ַמֲהדּוָרה ֻמְרֶחֶבת זֹו ִלְדפּוס

ִּכילּו ְוַיְצִליחּו ְּבָבִנים ּוָבנֹות עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ִלָּבן ְלטֹוָבה ּוְבָכל ֲאֶׁשר ִיְפנּו ַיְׂש
´ וגב´ ּכֹוָכָבה "ֲהרֹן תחי´ ְּכמֹו ֵכן רֹב ּתֹודֹות ַלַּמְדִריָכה ַהְמֻנָּסה גב. ּוְבִמְצוֹות 8ֵמן

קֹום ַהֻּמְפָקדֹות ַעל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ְּבַהְדָרַכת ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַּבָּמ´ ָיָפה ִעיָדאן תחי
ְּדבֹוָרה ּכֵֹהן ´ ּוגב, "ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי"ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור ְּביֹוֵתר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל 

, א"ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס זיע´ א ְוִצּיּון ר"ַהַּמְדִריָכה ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבִצּיּון ָהַרְׁשִּבי זיע
. ׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ּוְלָקְרָבן ִלְׁשִמיַרת ַהָּטֳהָרהֲאֶׁשר ָזכּו ְלַלּבֹות ִניצֹוצֹות ַרּבֹות ֶׁשל ְנ

ִלְתִפָּלה , ַהֶּמְרָּכז ְלתֹוָרה, "ִמְדַרׁש ֵּבית ָנִׂשיא"ט ֶנְחַנְך ַהִּבְנָין "ְּב8ב תשס´ ָזִכינּו ּוְבכ
ַּפֵּלל ְוִלְפעֹל ּבֹו ְוִנְזֶּכה ְלִהְת´ ִיֵּתן ה. ּוְלַיֲהדּות ַהִּנְבֶנה ַעל ָיֵדינּו ְּבַמֲעַרב ִראׁשֹון ְלִצּיֹון

  .ְּתִפּלֹות ְוִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ְּתִמיִדין ְּכִסְדָרן 8ֵמן
ע ִלְכבֹוד ִנּׂשּוֵאי ִּבֵּתנּו ַהְיָקָרה ְוַהְמֻהָּלָלה "ד ְׁשָבט תש"ִנְׁשְלָמה ַמֲהדּוָרה זֹו ְּביֹום י

, ו"ַיֲעקֹב הי´ ן ְיִדיֵדנּו רֶּב, א"ג ָהַרב ֱאִליָׁשע "ֲהרֹונֹוב ְׁשִליָט"עב´ ׁשֹוַׁשָּנה ְּתִחי
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְזּכּו ְלָהִקים . ֲאֶׁשר ָׁשִנים ַרּבֹות עֹוֵמד ִליִמין ִמְפָעֵלנּו ִּבְתִמיָכה ְוִעידּוד

  .ֶאת ֵּביָתם ַעל "ְדֵני ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְר8ה ְּבָבִנים ּוָבנֹות עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות 8ֵמן
ע ַעל "ט ְׁשָבט תש"י ְּביֹום י"ֶׁשל ְּבִני ַיִּניק ְוַחִּכים ִׁשְמעֹון נ" ֲחָלאֶקה"בֹוד ַהְוַגם ִלְכ

ְלִמְצוֹות ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים , ְלֻחָּפה, ְלַגְדלּו ְלתֹוָרה´ ְיַזֵּכנּו ה. א"י זיע"ִצּיּון ָהַרְׁשִּב
  .8ֵמן

  .א"י זיע"ִּבַמֲהדּוָרה זֹו ִנְדְּפָסה ַלֲחֻלָּקה ְּבִצּיּון ָהַרְׁש
  י ִנִּסים ַנְפָּתִלי ַהֵּלִוי"הצב



  
  

  ְּפִנָּיה ִנְרֶּגֶׁשת ְלַכָּלה
, ֲחלֹום  ְלִהָּנֵׂשא ְלֶאָחד ְוָיִחיד, ְּבָכל "ַחת ְו"ַחת ֵמִאָּתנּו ַּבֵּלב ְּפִניָמה ֵיׁש ִמְׁש8ָלה

ִלְראֹות ַנַחת ְואֶֹׁשר ָּכל ִלְזּכֹות ִּביָלִדים ְו, ָנִעים אֹוֵהב ּוְמַפֵּנק, ְלָהִקים ַּבִית ַחם
ְלַהְצִמיַח ֲעָנִפים , ִלְפרַֹח, ָרצֹון ֶזה ָטמּון ַּבֵּלב ְּפִניָמה ְּכַגְרִעין ַהְמַחֶּכה ִלְנּבֹט. ַהָּיִמים

  .ּוְלַגֵּדל ֵּפרֹות ְמבָֹרִכים
  ?ַמהּו ַהּסֹוד ֶׁשל ַהִּמְׁש8ָלה ַהּזֹאת
ִלְרצֹות ְלִהָּנֵׂשא ּוְלָהִקים ַּבִית ִעם ְּבִחיר ִלֵּבנּו  ְנִסיְך ַמה ּדֹוֵחף אֹוָתנּו ְּבֵאיֶזֶׁשהּו ָׁשָלב 

  !ָּכל ָּכְך ַמְבִטיַח! ְוַהּכֹל ִנְרֶאה ָּכל ָּכְך ֻמְׁשָלם? ֲחלֹומֹוֵתינּו
ָהֶרֶגׁש ַהֶּזה נֹוֵבַע ִמּתֹוְך ַהֵּלב ְּפִניָמה  ִמּתֹוְך ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשְּבֶעֶצם ֵאין 8נּו ֶאָחד ְועֹוד 

ְוַרק ְל"ַחר . ָחד ֶאָּלא ֵחִצי ֶׁשְּמַחֵּפׂש ֶאת ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשּלֹו  ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּותֶא
, ִיְתַחֵּבר ֵאָליו ְוִיְתַמֵּזג ִאּתֹו ְוֵיָעׂשּו ָּכל ָהֳאָפִנים ִלְהיֹות ְלֶאָחד, ֶׁשִּיָּמֵצא ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני

  .ׁש ְוַהִּׂשְמָחה ַלְּנָׁשָמהַרק 8ז ַּתִּגיַע ַׁשְלַות ַהֶּנֶפ
ֵיׁש ְלָבֵרר  ְלֵאיֶזה סּוג ִנּׂשּוִאין "ְּת ְמֻעְנֶיֶנת , "ְך ִלְפֵני ֶׁשַּנְסִּביר ֵּכיַצד ַנֲעִׂשים ְלֶאָחד

  ?ְלִהָּכֵנס
ֶׁשֶהָחָתן ְרצֹוִני . ֶׁשאּוַכל ְלַהִּׂשיג ָּכל ְרצֹונֹוַתי ּוַמֲאַוַּיי"  ְּתפֹס ְּכִפי ְיָכְלְּתָך"סּוג ֶאָחד  
ְוַכּמּוָבן ִמִּמְׁשָּפָחה , ְוֶׁשִּיְהֶיה ְסּפֹוְרִטיִבי ְוֶׁשַּיֲעזֹר ִלי, ָעִׁשיר, ַמְרִׁשים, ִיְהֶיה ָיֶפה

  .טֹוָבה  ַהַּמָּטָרה ָהִעָּקִרית ֶׁשִּיְהֶיה ִלי נֹוַח ַּבְּתחּום ַהַּגְׁשִמי ּוְבַקּלּות
ְוַגם , ִעם ִמְקצֹוַע, ֲעִׁשיָרה, ֲחָכָמה, אֹותֹו ָּדָבר  ָיָפהַּגם ֶהָחָתן ְמַחֵּפׂש ְּבֶעֶצם , ְוַכּמּוָבן

  .ַּתֲעֶׂשה ָּכל ַמה ֶּׁשְּיַבֵּקׁש ְוַגם ְלַבּלֹות, ְּתַכֵּבס, ֶׁשְּתַבֵּׁשל
, ְלזּוג ָּכֶזה ֶׁשִּמְתַחֵּתן ּוְמַחֵּפׂש ַמְקִסימּום ִמּלּוי ְרצֹונֹוָתיו  ֵיׁש ַהְרֵּבה ִהְתַנְּגֻׁשּיֹות

  .ְוַהּסֹוף  ֵּגרּוִׁשין, ִּכי ָּכל ֶאָחד מֹוֵׁשְך ְלִכּוּון ַהּנֹוחּות ֶׁשּלֹו, ת ְוִחּלּוֵקי ֵּדעֹותַּתָּקלֹו
ִיְהיּו . ֶׁשִּנְקָרא  ִנּׂשּוִאין, ְּבַיַחד" ֵעֶסק"סּוג ֵׁשִני  ַמָּטָרה ַּגְׁשִמית ְמֻׁשֶּתֶפת  ּפֹוְתִחים 

אֹו , ִמְׁשָּפִטים, ְּכמֹו ְרפּו8ה, ה ְלָכל ֶאָחד0ָ0ראֹו ִּתְהֶיה ַקְרֵי/ְו, ְיָלִדים ְמֻׁשָּתִפים
  ...ְנִסיעֹות ָּבעֹוָלם, ַהְרֵּבה ֶּכֶסף, ְמכֹוִנית, ִויָלה: ְּכמֹו, ֶהֵּׂשִגים ֲאֵחִרים

 40-50ּוְבִגיל , ַמִּׂשיִגים ֶאת ַהַּמָּטָרה, ֶזה ְּכמֹו ְּבֵעֶסק?  ּוַמה ּקֹוֶרה ְּבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן
ְוָלֶהם , ַהְיָלִדים ָּגְדלּו ְוָעְזבּו. ֵיׁש ֶּכֶסף, ֵיׁש ַּבִית, ֵיׁש ְיָלִדים? ַמה ָּקָרה. יםִמְתָּגְרִׁש

ֵאין ִּבְׁשִביל ָמה ְלִהָּׁשֵאר . ֵאין יֹוֵתר ָׂשָפה ְמֻׁשֶּתֶפת. 8ז ִמְתָּגְרִׁשים, ְמַׁשֲעֵמם ְּבַיַחד
  ...ָה"ֲהָבה ּפֹוַרַחת ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון, ְּכֶׁשַהִּׁשֲעמּום ִנְכָנס ֶּדֶרְך ַהֶּדֶלת. ְּבַיַחד

ֵיׁש סּוג נֹוָסף ֶׁשל ִנּׂשּוִאין  ִנּׂשּוִאין ֵמַהֻּמָּׂשג ְלִהְתַנֵּׂשא  ְוֶזהּו ִנּׂשּוִאין ִעם ַמָּטָרה 
  .רּוָחִנית ְמֻׁשֶּתֶפת

, ָנה ּבֹוֶהֶקת ּוַמְרִׁשיָמהַהַּכָּלה  ְּבִׂשְמָלה ְלָב, ְּכֶׁשְּׁשֵני ְּבֵני ַהּזּוג ִנָּצִבים ִמַּתַחת ַלֻחָּפה
ֲהֵרי "ְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי : ַהַּטַּבַעת מּוָכָנה  ְוַהִּמְׁשָּפט ַהְמֻיָחל ִנְׁשָמע; ֶהָחָתן ִּבְלבּוׁש ְמֻכָּבד

, ַהְּקרֹוִבים, ִמְׁשָּפט ֶזה ֶנֱאָמר ִלְפֵני ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה! ְּבַטַּבַעת זֹו ְּכַדת מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל
, מֹוֲחִאים ַּכַּפִים! ַמָּזל טֹוב, ַמָּזל טֹוב: ְוֻכָּלם ְמִריִעים, אֹוְרִחים ַוֲחֵבִרים, יִדיםְיִד

  .ַמִּזיִלים ִּדְמעֹות ִהְתַרְּגׁשּות ּוְׂשֵמִחים ְּבִׂשְמַחְתֶכם
  ...עֹוד ַּבִית ִנְבֶנה! "ֶּתם  ַּבַעל ְוִאָּׁשה



  ?  ְּכַדת מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאלָחַׁשְבְּת ַּפַעם ַעל ַּכָּוַנת ִמְׁשָּפט ֶזה
ַהִּׁשּלּוב ֶהָעִדין . ָידּוַע ִּכי ַהָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא ַהָּתא ַהִּמְׁשַּפְחִּתי

ְוַהִּמְתַחֵּׁשב ַּבְיָחִסים ֶׁשֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ֵהם ֵהם ֶׁשָּגְרמּו ְלחֶֹסן ָהָעם ַהְּיהּוִדי  ְּבָכל 
  ֵהן ַּבִּמְסֶּגֶרת ַהִּמְׁשַּפְחִּתית ְוֵהן ַּבִּמְסֶּגֶרת ַהֶחְבָרִתית, חּוִמיםַהְּת

  .ְוָכל ֶזה ִמּתֹוְך ַהֲעָרָכה ֲהָדִדית ֶאָחד ַלֵּׁשִני ְוִכּבּוד ְרצֹונֹוָתיו
  ?ֵּכיַצד ַמִּגיִעים ְלֶעְזָרה ֲהָדִדית

  !!!ַעל ְיֵדי "ֲהָבה ֲאִמִּתית
ִמְּלַבד ַהָּמזֹון ַהַּגְׁשִמי ְּתלּוָיה . ִכי ִנְצָרְך ַוֲהִכי ָחׁשּוב ְּבַחּיֵי ָה8ָדם"ֲהָבה  ֶזהּו ָהֶרֶגׁש ֲה
ִמּׁשּום ֶׁש"ַחת . ְוֶזהּו ַהְיסֹוד ֶׁשל ַחִּיים ְמֻׁשָּתִפים ֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג. ַחּיּותֹו ְּבֶרֶגׁש ָה"ֲהָבה

ְוזֹאת ַעל ְיֵדי "ֲהָבה . ד ְוִלְהיֹות ְלֶאָחדִמַּמְּטרֹות ַהִּנּׂשּוִאין ֶזה ָה"ְחדּות  ְלִהְת"ֵח
ְוָכְך ִמְתַחֵּזק , ֶׁשֵאין ָּבּה ִצִּפָּיה ְלַקֵּבל ֶאָּלא ָלֵתת ְוָלֵתת ְּכֵדי ֶׁשְּלֶבן ַהּזּוג ִיְהֶיה טֹוב

  .ַהֶּקֶׁשר
ְתָנֵאי ִקּיּום ְּכֶׁשֵּיׁש "ֲהָבה ֲאִמִּתית  ּוְרָגׁשֹות ְנכֹוִנים  ָה8ָדם ְמֻסָּגל ְלִהְסַּתֵּפק ְּב

ִּכי , ִּכי 8ז ֵאין צֶֹרְך ְּבַסְמָמִנים ִחיצֹוִנִּיים ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ַּכָּמה טֹוב ִלי, ְצנּוִעים
  .ַהְּפִניִמּיּות ְׂשֵבָעה ְּב"ֲהָבה ְואֶֹׁשר

 ָּכל ַהְּזַמן ֵיׁש, ְּכֶׁשַהְּפִניִמּיּות ֵריָקה ְוַחִּיים ַּתַחת קֹוַרת ַּגג "ַחת ְולֹא ַּתַחת ֵלב ֶאָחד
ְּכֵדי ְלַפּצֹות ַעל , ְּדִריׁשֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּוְׁשִאיפֹות לֹא ַרְציֹוָנִלּיֹות ֶׁשּלֹא ִנְגָמרֹות ְלעֹוָלם

  .ַהֵּמִביא ְל"ְחדּות ֲחָצֵאי ַהְּנָׁשמֹות, ֶהָחֵסר  ַעל ֶהְעֵּדר אֶֹׁשר ְּפִניִמי
ַעל ְיֵדי ְנִתיָנה ַלֵחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשָּלְך ִמְּבִלי ִצִּפָּיה ? ְוֵכיַצד ְנַמֵּלא ֶאת ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשָּלנּו

ְו8ז ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ִיְרֶאה ֶׁש"ְּת ִמְׁשַּתֶּדֶלת ִּבְׁשִבילֹו ִמְּבִלי ִלְדרֹׁש ְּתמּוָרה  8ז , ְלַקֵּבל
. ְפָׁשר ְלַבֵּסס ַחֵּיי ִנּׂשּוִאיןְוַרק ְּבצּוָרה ָּכזֹאת ֶׁשל "ֲהָבה ֶא. ַּגם הּוא ִיְׁשַּתֵּדל ִּבְׁשִביֵלְך

  !ָהִאָּׁשה? ּוִמי "ֲחָרִאי ַעל ְיִציַרת ֶקֶׁשר "ֲהָבה ָּכֶזה. ִמִּבְלָעֶדיָה  אֶֹׁשר "ִין
ְלַקֵּים ֶאת ַהַּבִית ַעל ְּבִסיס ְּכַדת מֶֹׁשה , ָלִאָּׁשה ַּבַּבִית ַהְּיהּוִדי ֵיׁש ַּתְפִקיד ָחׁשּוב

  .ְוִיְׂשָרֵאל
ּוִבְזכּותֹו ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָעם , ֶׁשעֹוֵבר ֵמֵאם ְלַבת, ד ֶׁשָּמסּור ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹותֶזהּו סֹו

ִאיְמֶּפְריֹות ָעלּו . ַהָּיִחיד ִמֶּזה "ְלֵפי ָׁשִנים ֶׁשָּׂשַרד ְּבַטְלֵטלֹות ַהִהיְסטֹוְרָיה ָהעֹוָלִמית
  .ָׂשַרד, ְּבֶנֱאָמנּותֶׁשָּׁשַמר ַעל סֹודֹו , "ְך ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ְוָנגֹוזּו

  ְלָפַנִיְך ֻמָּגׁש סֹוד ָהאֶֹׁשר ְּבַחּיֵי ַהִּנּׂשּוִאין
  !ְּכַדת מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל

  

  ´ֶּפֶרק א
  ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך"

  ח"ְּתִהִּלים קכ" ָּבֶניָך ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך
ְּבַיְרְּכֵתי "ְו8ַמר " ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה"ְוַעל ֵּכן 8ַמר , ַמן ִנּדּוָתּה ֶׁשִהיא רֹו8ה ָּדםְמַדֵּבר ִּבְז

, ְּכלֹוַמר ֶׁשִּתְהֶיה ְמֻרֶחֶקת ִמְּמָך ְלַצד ֶאָחד ְּכֵׁשם ֶׁש"ָּתה ִמְתַרֵחק ִמן ָהֵאׁש, "ֵביֶתָך
עֹוד ִיְהיּו ָּבֶניָך ִּכְׁשִתיֵלי ,  ְוִאם ַּתֲעֶׂשה ֵכן.ק"ל ְולֹא ְּבִחיִרי"ּוִמֶּזה 8ַמר ֶאְׁשְּתָך ְּבֶסּגֹו

  ד"ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי  ְּבֵראִׁשית ל. ֵזיִתים  ֶׁשִּיְהיּו ֲהגּוִנים ְולֹא ִיְהֶיה ָּבֶהם ֶׁשֶמץ ְּפסּול



ם ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֵהן ֶהְחִמירּו ַעל ַעְצָמן ֶׁשֲאִפּלּו רֹואֹות ִטַּפת ָּד: 8ַמר ַרִּבי ִזיָרא
  .יֹוְׁשבֹות ָעָליו ִׁשְבָעה ְנִקִּיים, ְּכַחְרָּדל

ֻמְבָטח , ְּבָכל יֹום ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבסֹוף ַמֶּסֶכת ִנָּדה(ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ָּכל ַהּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות 
כֹות ֶאָּלא "ל ִּתְקִרי ֲהִלי. ֶׁשֶּנֱאַמר ֲהִליכֹות עֹוָלם לֹו, לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא

  ו"מגילה כ. ֲהָלכֹות
ַמְׁשָמע ֶׁשֵּיׁש ִלְלמֹד ְוִלְׁשנֹות , ּוִמַּמה ֶּׁשֵהִבי8ה ַהְּגָמָרא ֵמיְמָרא זֹו "ַחר ִּדיֵני ִנָּדה

´ ן ְּבִהְלכֹות ִנָּדה ֶּפֶרק ו"ְוֵכן ָּכַתב ָהַרְמַּב. ַלְחזֹר ִהְלכֹות ִנָּדה יֹוֵתר ִמִּלּמּוד "ֵחר(
ֵאין ְלָך ָּדָבר . ִריכֹות ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּזֵהר ְּבִחּׁשּוֵבי ַהְּוָסתֹות ְוִדיֵניֶהןְצ: ו"ֲהָלָכה ט

ְוֵכן ָּכַתב ְּבַצָּו"ת ַרֵּבנּו . ֶׁשָּצִריְך ַּתְלמּוד ְּבִדיֵני ָזָבה ַּבְּזַמן ַהֶּזה ַּכֲחַׁשׁש ַהְּוָסתֹות
ׁש ִלְלמֹד ִעם ַהְּנׂשּוִאין ִהְלכֹות ְוָסתֹות ְוֵי: ´אֹות ה" ַחַּות ַּדַעת"ַיֲעקֹב ִמִּליָסא ַה

ְוֶזה ַהִּלּמּוד קֹוֵדם ִלְׁש8ר ַהִּלּמּוִדים ְּבִפְלּפּול , ַעד ֶׁשִּיְהיּו ְּבִקיִאים ָּבֶהם ֵהיֵטב, ְוִנָּדה
  .ְוַכּדֹוֶמה

"ְׁשֵרי ִמְׁשַּפְחָּתּה ְלָכל "ְׁשֶריָה ְו"ְׁשֵרי יֹוַלְדָּתּה ְו"ְׁשֵרי ַּבֲעָלּה ְו: 8ַמר ַרִּבי ֲחַלְפָּתא
  ´ֲהָלָכה א´ ְּבַרְיָתא ִנָּדה ֶּפֶרק א. ֶׁשִּנְזֶהֶרת ָּכָראּוי(ִאָּׁשה ִמְזַּדֶהֶרת 

"ף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְראֹות ְּכעּורֹות , ֵאּלּו ָּפָרִׁשּיֹוֶתיָה ֶׁשל ּתֹוָרה"  ְׁשחֹרֹות ָּכעֹוֵרב"
ְּכגֹון ִהְלכֹות ִזיָבה , ִביל ָטְרָחם ִויִגיָעם ַּבּתֹוָרהִּבְׁש(ּוְׁשחֹורֹות ְל8ְמָרן ָּבַרִּבים 

ֶׁשֶּנֱאַמר , ֲהֵרי ֵהן ֲעֵרבֹות ָעַלי: 8ַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִנָּדה ְויֹוֶלֶדת, ּוְנָגִעים
ַׁשת ָזב ֶׁשֲהֵרי ָּפָר, ֵּתַדע ְלָך ֶׁשהּוא ֵכן. ´ְוגֹו" ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים´ ְוָעְרָבה ַלה"

, ֶׁשִּמְּפֵני ֲחִביבּוָתן(ֶאָּלא זֹו ִּבְפֵני ַעְצָמּה ְוזֹו ִּבְפֵני ַעְצָמּה , ְוָזָבה לֹא ֶנֶאְמרּו ְּכ"ַחת
  ´ג, ט"ַוִּיְקָרא ַרָּבה י. ִחְּלָקן ִלְׁשֵּתי ָּפָרִׁשּיֹות

"ָּבא ´ ר. ח"י, ´קֶֹהֶלת י" ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמְך ַהְּמָקֶרה ּוְבִׁשְפלּות ָיַדִים ִיְדלֹף ַהָּבִית"
ַעל ְיֵדי ֶׁשָהִאָּׁשה ַהּזֹו ִמְתַעֶּצֶלת ִמְּלַכּסֹות ַעְצָמּה , ֵּפֵרׁש ַהָּפסּוק ָּבִאָּׁשה(ָּפַתר ְקָרא 

ְוִגָּלה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְמקֹוָרּה ֶהֱעָרה ְוִהיא "ַההּוא ִּדְכִתיב , ִיַּמְך ַהְּמָקֶרה, ָּכָראּוי
ִמְתַעֶּצֶלת (ּוְבִׁשְפלּות ָיַדִים  ַעל ְיֵדי ֶׁשָהִאָּׁשה ַהּזֹו ִמְׁשַּתֶּפֶלת , "קֹור ָּדֶמיָהִּגְּלָתה ֶאת ְמ

ַההּוא ִּדְכִתיב , ִיְדלֹף ַהַּבִית  ֲהֵרי ִהיא ִמְתַרָּבה ְּבָדִמים, ִמִּלְבּדֹק ַעְצָמּה ְּבעֹוָנָתּה
  ´ד, ט"ְקָרא ַרָּבה יַוִּי". ְוִאָּׁשה ִּכי ָיזּוב זֹוב ָּדָמה ָיִמים ַרִּבים"

ָּכְך ָעִתיד . ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַדֶּמה ֻטְמ"ת ִיְׂשָרֵאל ְלֻטְמ"ת ִנָּדה ֶׁשִּנְטֵמאת ְוִנְטֶהֶרת
ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים "ֶׁשֶּנֱאַמר , ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל

  סֹוף ָּפָרַׁשת ְמצָֹרע, ִׁשְמעֹוִניַיְלקּוט ". ּוְטַהְרֶּתם
ֶׁשָּכְך 8ַמר , ִמְּפֵני ָמה ֵהִביא ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמַּכת ָּדם  ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה

ְלִפי ֶׁשּלֹא ָהיּו ְמִניִחין ְּבנֹות , "ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן 8נִֹכי: "ְל"ְבָרָהם
. ְלִפיָכְך ָלקּו ַהַּמִים ְּבָדם, ְטּבֹל ִמֻּטְמ8ָתן ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ָּפִרים ְוָרִביןִיְׂשָרֵאל ִל

  ´י, ´ְׁשמֹות ַרָּבה ט
ֶׁשהּוא ִלְכבֹוד ְקֻדַּׁשת , ַהַּטַעם ֶׁשָּזכּו ָׂשָרה ְוִרְבָקה ֶׁשְּיֵהא ָעָנן ָקׁשּור ַעל ָהאֶֹהל

. ִּכי ַהָּטֳהָרה ְמִבי8ה רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ּה ְלַטֵהר ַעְצָמּהֶׁשָהְיָתה ְזִהיָרה ְּבִנָּדָת, ָטֳהָרה
  ז"ס, ד"ִׂשְפֵתי ֲחָכִמים ְּבֵראִׁשית כ

  ּוְׂשָכרֹו´ ַהְנָהַגת ְיֵרא ה



"ַחת . ´ח ְמָתֵאר ָלנּו ַמֵהן ַהְנָהגֹוָתיו ֶׁשל ִאיׁש ְיֵרא ה"ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִּבְתִהִּלים ֶּפֶרק קכ
ָּבֶניָך ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים , ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך: "ַתב ִהיאֵמַהַהְנָהגֹות ֶׁשָּכ
, ּוְמָבֵאר ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַחי ִלְפֵני ִּכְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה". ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך

, א"ד ָּפסּוק י" ְּבַחֵּיי ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק להּוא ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי ְּבִסְפרֹו ִמְדַרׁש ַרֵּבנּו
ֶאְׁשְּתָך "ְוזֹו ַּכָּוַנת ַהָּפסּוק . ְּכֶׁשרֹו8ה ָּדם, ֶׁשַהָּפסּוק ְמַדֵּבר ִּבְזַמן ִנּדּוָתּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה

ֲאַזי ְצִריָכה , ֹוִרָּיהְּדַהְינּו ַּכֲאֶׁשר רֹו8ה ָּדם ֶׁשִּצְבעֹו 8דֹם ְּכֶגֶפן ּפ, "ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה
ְּכלֹוַמר ֶׁש"ָּתה ָצִריְך ַלֲהִניָחּה ַּבַּצד ּוְלִהְתַרֵחק ִמֶּמָּנה ְּכמֹו , "ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך"ִלְהיֹות 

"ְך ַוַּדאי לֹא ַעל ַהְנָהַגת ֶּדֶרְך ֶאֶרץ , ְוַהַּכָּוָנה ַּכּמּוָבן ַרק ַעל ִעְנְיֵני ִקְרָבה(ִמן ָהֵאׁש 
´ ְוָלֵכן ָהאֹות א. ָּבֶזה ָּפׁשּוט ֶׁשּלֹא ִּדֵּבר ַהָּכתּוב, ת טֹובֹות ֶׁשֵּבין 8ָדם ַלֲחֵברֹוּוִמּדֹו

ֶׁשִּיָּׁשַמע ְּכמֹו , ֶאָּלא ְּבֶסּגֹול, ֵאיֶנָּנה ְמֻנֶּקֶדת ְּבִחיִריק ָּכָרִגיל" ֶאְׁשְּתָך"ֶׁשל ִמַּלת 
ְוָכאן , ּכֹוְתִבים ְּבֵציֶרה" ֵאׁש" ִּפי ֶׁשִּמַּלת ְו"ף ַעל(ְלַרֵּמז ַעל ָה8מּור , "ֵאׁש"ִמְּלׁשֹון 

ֶזה ֱהיֹות ֶׁשָּכאן ַהֶּסּגֹול ֶׁשהּוא ְּתנּוָעה ְקַטָּנה ָּבא ְּבָמקֹום ַהִחיִריק , ִנְכַּתב ְּבֶסּגֹול
ָעה ְקַטָּנה ַּדְרָּכּה ְלִהָּכֵתב ִּבְתנּו" ֶאְׁשְּתָך"ִּכי ַהִּמָּלה , ֶׁש"ף הּוא ְּתנּוָעה ְקַטָּנה, ֶהָחֵסר

ְלַרֵּמז ַעל , "ֵאׁש"ּוִמֵּמיָלא ִנְׁשָמע ְלׁשֹון , "ְך ַהִהּגּוי ִנְׁשָמע אֹותֹו ָּדָבר. ִּבְתִחָּלָתּה
ָּבֶניָך ִּכְׁשִתיֵלי "ַמהּו ַהָּׂשָכר ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהּזּוג ַהּנֹוֵהג ָּכְך  : ּוְמַסֵּים ַהָּפסּוק. ל"ַהַּנ

ְוַהְינּו ֶׁשִּיְהיּו ָּבֶניָך ֲהגּוִנים ַוֲחׁשּוִבים ְולֹא ִיְהֶיה ָּבֶהם ֶׁשֶמץ , "ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך
  .ּוְלָכְך ִהְמִׁשיָלם ַהָּכתּוב ְלֵעץ ַזִית ֶׁשהּוא ָחׁשּוב ְוָהגּון(ֶׁשל ְּפסּול 

  ְּפסּוֵקי ַהִּמְקָרא
ת ֲאִני /8ֵכן יֹוֵדַע: ה/ְצמֹות ֶאת ַע/ה ֲאֶׁשר ׁשֹוֵאל/ת ַהָּיָקר/ֶּפֶרק ֶזה ַנְקִּדיׁש ַלּקֹוֵרא

"ְך ִּבְרצֹוִני ָלַדַעת ֵהיָכן ְּבֶעֶצם ִנְכְּתבּו . ֶׁשֵּסֶפר ַהּתֹוָרה הּוא ֵסֶפר ַההֹוָראֹות ַלַחִּיים
ָהָבה ְוֵנֵצא ְּבַמָּסע ְקַצְרַצר . ְּבֵסֶפר ַההֹוָראֹות ִּבְפִנים, ַההֹוָראֹות ַהִּנּדֹונֹות ְּבִסְפֵרנּו ֶזה

  :ֲאֶׁשר עֹוְסקֹות ְּבִעְנָיֵננּו, ֵסֶפר ַההֹוָראֹות, ָרִׁשּיֹות ֶׁשְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשהֶאל ַהָּפ
ֵּביֵניֶהם . ו מּוָבִאים ַּכָּמה ְוַכָּמה ִּדיִנים ֶׁשל ֻטְמ8ה ְוָטֳהָרה"ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא ֶּפֶרק ט

ִׁשְבַעת ָיִמים , ם ִיְהֶיה זָֹבּה ִּבְבָׂשָרּהָּד, ְוִאָּׁשה ִּכי ִּתְהֶיה ָזָבה: "ט"ֶנֱאַמר ָּפסּוק י
ְוִאם ָׁשכֹב ִיְׁשַּכב ִאיׁש . "´ְוכּו, "ְוָכל ַהּנֹוֵגַע ָּבּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב, ִּתְהֶיה ְבִנָּדָתּה

". ְטָמאאֹוָתּה ּוְתִהי ִנָּדָתּה ָעָליו ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָכל ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָעָליו ִי
ָּכל ְיֵמי , ְוִאָּׁשה ִּכי ָיזּוב זֹוב ָּדָמּה ָיִמים ַרִּבים ְּבלֹא ֵעת ִנָּדָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנָּדָתּה"

ְוִאם ָטֳהָרה ִמּזָֹבּה ְוָסְפָרה ָּלּה ִׁשְבַעת ". "זֹוב ֻטְמ8ָתּה ִּכיֵמי ִנָּדָתּה ִּתְהֶיה ְטֵמ8ה ִהיא
  ".ָיִמים ְו"ַחר ִּתְטָהר

  .ְּב"ְזָהרֹות ָוֳעָנִׁשים, ּבֹו לֹא ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ְּבֻחְמָרה, ו"ד ָּכאן ִמֶּפֶרק טַע
: ֶׁשּבֹו ָחְזָרה ַהּתֹוָרה ַעל ִּדיֵני ִנָּדה ְּבָלׁשֹון ֲחמּוָרה יֹוֵתר, ח""ְך ִנְתּבֹוֵנן ָנא ְּבֶפֶרק י

´ ָרֵאל ְו8ַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני הַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂש, ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר´ ַוְיַדֵּבר ה"
ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ְּכַנַען . ֱאלֵֹקיֶכם

ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו . ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת . ֱאלֵֹקיֶכם´ ַתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֲאִני הְוֶאת ֻחּקֹ

ִמָּכאן ְוֵאיֵלְך מֹוָנה ַהּתֹוָרה ֶאת " (´ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם ָה8ָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ה
ְוֶאל ִאָּׁשה : "ט ֶנֱאַמר"ּוְבָפסּוק י. ´ְוכּו, ּדֹוָדתֹו, ֲאחֹותֹו, ִאּסּוֵרי ָהֲעָריֹות ְּכגֹון ִאּמֹו

"ַחר ָּכְך ַמְמִׁשיָכה ַהּתֹוָרה ִלְמנֹות עֹוד "! (ְּבִנַּדת ֻטְמ8ָתּה לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה



"ל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה : "ּוַמה ֵהן. ּוְמַסֶּיֶמת ְּב"ְזָהרֹות ָקׁשֹות ַעל ֻּכָּלם, ַּכָּמה ִאּסּוִרים
ּוְׁשַמְרֶּתם "ֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ". "י ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכםִּכ

ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ". ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ". "ׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמםַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהעֹ

´ ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ֲאִני ה
  ".ֱאלֵֹקיֶכם

, ָוָהְל8ה´ ּוִקים הח ְּפס"ִּבְנבּו"ת ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא ִּביֶחְזֵקאל ֶּפֶרק י, ְנַסֵּים ְּבָדָבר טֹוב
ְוִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ַצִּדיק : "ְוֵאּלּו ְּדָבָריו. ַהְמָתֵאר ֶאת ְּדָרָכיו ַהּטֹובֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק ּוְׂשָכרֹו

ֵּפרּוׁש  לֹא ִהְקִריב ָקְרָּבנֹות ַלֲעבֹוָדה (ֶאל ֶהָהִרים לֹא 8ָכל , ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה
סּוִגים (ִבים ֶּבָהִרים ְוֵעיָניו לֹא ָנָׂשא ֶאל ִּגּלּוֵלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָזָרה ֶׁשָהיּו ַמְקִרי

ִאּסּור ֵאֶׁשת ִאיׁש ְוֶאל ִאָּׁשה (נֹוָסִפים ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵּמא 
ָחיֹה , ַצִּדיק הּוא,  ֱאֶמתְּבֻחּקֹוַתי ְיַהֵּלְך ּוִמְׁשָּפַטי ָׁשַמר ַלֲעׂשֹות, ´ְוכּו, ִנָּדה לֹא ִיְקָרב

  ".ֱאלִֹקים´ ִיְחֶיה ְנֻאם ה
  

  ´ֶּפֶרק ב
  ְקָטִעים ִמֵּסֶפר ֵמיֵמי ַּגן ֵעֶדן

  ַּבֲאִדיבּות ַהֶּמְרָּכז ָה4ְרִצי ְלַמַען ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה(
  ֲחָלִקים ְּבִמְצוֹות ַהּתֹוָרה´ ג

ְוֵהן , ׁש ֵמאֹות ּוְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹותג  ֵׁש"ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ִנְצַטֵּוינּו ְּבתרי
  .ג ֻחִּקים. ב ֵעדֹות. א ִמְׁשָּפִטים: ְמֻחָּלקֹות ִלְׁשלָֹׁשה ֲחָלִקים

ֲאֶׁשר נֹוֲעדּו ִליצֹר ֶחְבָרה ְמֻתֶּקֶנת ִעם , ִמְׁשָּפִטים  ֵהן ַהִּמְצוֹות ַהּמּוָסִרּיֹות  א
ִאּסּור ָלׁשֹון ָהָרע , "לֹא ִתְרַצח", "לֹא ִתְגנֹב: "ֹוןְּכג, ַיֲחֵסי ֱאנֹוׁש ֵּבין 8ָדם ַלֲחֵברֹו

  .´ֶנֶׁשְך ְוִרִּבית ְוכּו, ֶׁשֶקר ְוהֹוָנ8ה, ּוְרִכילּות
, ְּתִפָּלה: ְּכגֹון, ´ַהַּמְזִּכירֹות ָלנּו ֶאת ְמִציאּות ה, ֵעדֹות  ִמְצוֹות ִסְמִלּיֹות  ב

ַחג ַהָּׁשבּועֹות  ְזִכיַרת ַמַּתן , "ת ִמְצַרִיםִמְצוֹות ַחג ַהֶּפַסח  ִלְזִכיַרת ְיִצי, ֱאמּוָנה
, ַחג ַהֻּסּכֹות  ֵזֶכר ְלַעְנֵני ַהָּכבֹוד ֶׁשִהִּקיפּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים, ּתֹוָרה

  .´ְוכּו, ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת  ֵעדּות ִלְבִרי"ת ָהעֹוָלם ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים
ֻחֵּקי ָטֳהַרת : ְּכגֹון,  ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר ַלֲהָבַנת ִׂשְכֵלנּו ַהַּדלֻחִּקים  ֵהן ַהִּמְצוֹות  ג

ְועֹוד ִמְצוֹות ֲאֶׁשר ֵהן ְּבֶגֶדר ְּגֵזרֹות , ַׁשַעְטֵנז, ִּדיֵני ְטֵרפֹות ְוַכְׁשרּות ַהָּמזֹון, ַהִּמְׁשָּפָחה
  .ָתןַּגם ִאם ֵאין 8נּו ְמִביִנים ֶאת ִסָּב, ֲאֶׁשר ָעֵלינּו ְלַקְּיָמן

, זֹאת. "ַחת ַהִּמְצוֹות ַהֲחׁשּובֹות ְּבֵחֶלק ֶזה ֶׁשל ַהֻחִּקים ִנְּתָנה ַּדְוָקא ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל
ּכֹה תֹאַמר : "ְּכַמֲאַמר ַהָּפסּוק, ִמּׁשּום ֶׁשַהּתֹוָרה נֹוֶתֶנת ָּכבֹוד ְמֻיָחד ָלִאָּׁשה ַהְיהּוִדית

"ף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַהְרֵּבה , ה זֹו ִהיא ְּבֶגֶדר חֹקִמְצָו. ֵאּלּו ַהָּנִׁשים"  ְלֵבית ַיֲעקֹב
"ְך ַהֵּיֶצר ָהַרע מֹוֵצא ִּבְקָעה ְלִהְתַּגֵּדר ָּבּה , ֶׁשֻרָּבם ְּכמּוִסים ְוִנְסָּתִרים ֵמִאָּתנּו, ְטָעִמים

  .ּוְמַנֶּסה ְלַהֲעִרים ְקָׁשִיים ּוְלַהְפִריְך ֻקְׁשיֹות
ְוָכל 8ָדם ֶׁשֵאינֹו ַיִּציב ְּבַיֲהדּותֹו , ה ְלָכְך ֶׁשִּמְצָוה זֹו ּכֹה ֻמְזַנַחתַהִּסָּב, ְלַמֲעֶׂשה, ְוזֹו

  .ִמָּיד ַיֲעזֹב אֹוָתּה ְוִיְפרֹק ֻעָּלּה
  ִׁשיַטת ַהְסָּבָרה ַלֲהָבַנת ֻחְמַרת ֶהָעוֹון



ָּכֵרת (יֶהם ָּכֵרת ַּבּתֹוָרה ֵיׁש ְׁשלִֹׁשים ְוִׁשָּׁשה ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַחָּיִבים ֲעֵל, ִלְכאֹוָרה
, ָהאֹוֵכל ָחֵמץ ְּבֶפַסח: ַהְמֻפְרָסִמים ֶׁשָּבֶהם. ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשִּנְׁשַמת ָה8ָדם ִנְכֶרֶתת ִמָּׁשְרָׁשּה

ְוַהָּבא ַעל ַהִּנָּדה  , ´ֲחמֹותֹו ְוכּו, ַהָּבא ַעל ָהֲעָריֹות  ֲאחֹותֹו, ָהאֹוֵכל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
ֵּיי ִאיׁשּות ִעם ִאְׁשּתֹו ְּבלֹא ְטִביָלה ַּכָּדת ּוְסִפיַרת ִׁשְבָעה ְנִקִּיים ַהַחי ַח, זֹאת אֹוֶמֶרת

ִאם יֹאְמרּו ָל8ָדם ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ָממֹון ַרב ְלַכּסֹות ָּכל חֹובֹוָתיו ְו"ף , ְלֻדְגָמה. ַּכִּדין
ּתֹות ּכֹוס ַמִים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִאם ַיְסִּכים ִלְׁש, ְיַזּכּוהּו ִּבְסכּום ִנְכָּבד ִלְׁשֵאִרית ַחּיָיו

אֹו ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר ִיְלּפֹת ַהּכֹוֵרְך ְּבָמרֹור ַוֲחרֶֹסת ִעם ִּפָּתה ָחֵמץ , ִּבְׁשַעת ִמְנָחה
ִּבְמקֹום ַמָּצה  ְּבטּוַחִני ֶׁש"ף 8ָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ַהְיהּוִדי ֻּכּלֹו לֹא ַיְחׁשֹב "ף 

ְוִלְמּכֹר ֶאת ּתֹוָרתֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְּבַעד ֶּבַצע , ׂשֹות ַמֲעֶׂשה ָׁשָפל ְוִנְבֶזה ָּכֶזהְלֶרַגע ַלֲע
  .ֶּכֶסף

, ַרִּבים ְוטֹוִבים ַהּיֹוְׁשִבים ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים יֹום ָׁשֵלם, "ְך ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב
ֵכן ָנִׁשים ָמָסְרִּתּיֹות -ּוְכמֹו, ל ְּבִליַעת ָהרֹקְוָרִאיִתי ָּכֵאּלּו ַהַּמְקִּפיִדים "ף ַע

ּוֶבֱאֶמת ְּבֶפַסח ֵּביָתן , ַהַּמְתִחילֹות ֶאת ַהִּנָּקיֹון ְלֶפַסח ְּבַקְּפָדנּות ַרָּבה "ף ֵמַחג ַהֲחֻנָּכה
 ְוָטֳהַרת ְמֻצְחָצח ּוַמְבִריק ְלַהְפִליא  "ְך ַּכֲאֶׁשר ַמְׁשִמיִעים ָלֶהם ַעל ִמְצַות ַהְּטִביָלה

ְוֵיׁש ֶּפְרפּוֶמְרָיה , קּוִזי´ַהּיֹום ֵיׁש ָּג": ּתֹוָרָתם"ַיְתִחילּו ְלָפֵרׁש ֶאת , ַהַּבִית ַהְיהּוִדי
´ ה, ּוִמְקֶוה ֶזה ַרק ֲחִסידּות, ּוַמִים ַזִּכים יֹוְצִאים ִמן ַהִּמְקָלחֹות ַּבָּבִּתים, מֹוֶדְרִנית

  .ֹוְמעֹותאֹוי ָל8ְזַנִים ֶׁשָּכְך ׁש, ְיַרֵחם
ִהיא לֹא ´ ֶׁשִּמְצַות ָהֱאמּוָנה ַּבה, ּפֹה ָצִריְך ְלַהְסִּביר ְלאֹוָתן ָנִׁשים ַהּטֹועֹות, ְלַמֲעֶׂשה

ִהיא . "ף ֶׁשִּכְבָיכֹול ֵאין ַטַעם ַלִּמְצָוה, ַרק ְּבֵעדֹות ּוִמְׁשָּפִטים ֶאָּלא ַּגם ְּבֻחִּקים
ְּכמֹו ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל , ָקא ְלֵׁשם ָׁשַמִים ּוֶבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמהֶׁשָּצִריְך ְלַקְּיָמּה ַּדְו, ַהּנֹוֶתֶנת

זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשָרצּו ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות "  ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע"ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה 8ְמרּו 
  .ִלְפֵני ֶׁשִּקְּבלּו ֶהְסֵּבר ִׂשְכִלי

  ?ַמהּו עֶֹנׁש ַהָּכֵרת
ַּבּתֹוָרה ֶׁשֲעָׂש8ן ְּבֵמִזיד ּוְבלֹא ֵעִדים ְוַהְתָר8ה ֶנֱאַמר ָהעֶֹנׁש ַעל ֲעֵברֹות ַרּבֹות 

ַהִּמְׁשָנה . ´ְּכגֹון ִלְסִקיָלה אֹו ַמְלקֹות ְוַכד, ּוְבֵעִדים ְוַהְתָר8ה ָהעֶֹנׁש ִמְׁשַּתֶּנה" (ָּכֵרת"
, ָּכֵאּלּו ְּבאֶֹפן ְּכָלִליָהִראׁשֹוָנה ְּבַמֶּסֶכת ְּכִריתּות מֹוָנה ְׁשלִֹׁשים ָוֵׁשׁש ֲעֵברֹות 

  .ֶׁשְּבתֹוָכן ִנְכְללּו ְׁש8ר ָהֲעֵברֹות ֶׁשָעְנָׁשן ָּכֵרת
, ָעֵלינּו ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ְׁשלָֹׁשה סּוֵגי ָּכֵרת ַהִּמְׁשַּתִּנים ְלִפי ַּדְרָּגתֹו ָהרּוָחִנית ֶׁשל ַהחֹוֵטא

סו -ה ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהְּגמּול אֹוִתּיֹות ס"ן זלה"ָּכְך ְמַלְּמֵדנּו ַרֵּבנּו ַהָּגדֹול ָהַרְמַּב
  .ּוְבֵפרּוׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ַוִּיְקָרא יח כט

ן ְּבעֶֹמק ִעּיּונֹו ְמעֹוֵרר ֶאת ְּתׂשּוֶמת ִלֵּבנּו ִּכי ֵאין ְלׁשֹונֹות ַהְּפסּוִקים ַהּמֹוִרים "ָהַרְמַּב
ל ָקַבע "אֹור ֶזה ְוַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחַזְל. ָׁשִוים, ַעל עֶֹנׁש ַהָּכֵרת ָּבֲעֵברֹות ַהּׁשֹונֹות

  .ן ֶאת ַמְסָקָנתֹו"ָהַרְמַּב
  .ן"ָהָבה ְוֵנֵלְך ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ָהַרְמַּב

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו . לג ֶנֱאַמר ִעְנַין ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה-ְּפסּוִקים כב´ ִהֵּנה ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות ֶּפֶרק ל
ְּבסֹוף ָהִעְניָן אֹוֵמר . ֹו ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁשִמְצַטֶּוה ַלֲהִכינֹו ְוִלְמׁשַֹח ּב

ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ִלי ֶזה : "ה ְלמֶֹׁשה"הקב
 ֲאֶׁשר ִאיׁש... ַעל ְּבַׂשר 8ָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתָּכְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכמֹוהּו, ְלדֹורֹוֵתיֶכם



ִהֵּנה ָלנּו ֲעֵבָרה ֶׁשָעְנָׁשּה ָּכֵרת ." ִיְרַקח ָּכמֹוהּו ַוֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו
  ".ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו"ַהֶּנֱאֶמֶרת ִּבְלׁשֹון 

  .סּוק לחאֹוָתּה ָלׁשֹון ְּבִדּיּוק ֶנֶאְמָרה "ף ַעל ָהעֹוֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת ָׁשם ָּפ
: ָלׁשֹון ּדֹוָמה ֶנֶאְמָרה ַּבֲעֵבַרת ְׁשִחיַטת ָקְרָּבנֹות ִמחּוץ ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְקָרא יז ד

  ".ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו"ֵּכן ְּבָפסּוק ט ָׁשם ". ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ִעּמֹו"
  .ְלַהָּלן  ַהּגּוף(ל ְּכִריַתת ָהִאיׁש ַהחֹוֵטא ִהֵּנה ָלנּו ַּכָּמה ְלׁשֹונֹות ַהּמֹורֹות ַע
ְלָמָׁשל ִּבְבֵראִׁשית . ַהּמֹורֹות ַעל סּוג נֹוָסף ֶׁשל ָּכֵרת, "ְך ִהֵּנה ָמָצאנּו ְלׁשֹונֹות ֲאֵחרֹות

ֵמֵפר ְּבִרית ִמיָלה ְוִנְכְרָתה (ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר לֹא ִיּמֹול ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו : "יז יד
  .לֹא ַעל ַהּגּוף, ָּכאן ֶנֱאַמר ַהָּכֵרת ַעל ַהֶּנֶפׁש". ֶפׁש ַהִהיא ֵמַעֶּמיָהַהֶּנ

ִּכי ָּכל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה "עֹוד ֵמִעְנָין ֶזה ְּבאֹוֵכל ָחֵמץ ְּבֶפַסח ְׁשמֹות יב יט 
ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות " כט ְוֵכן ְּבִאּסּוֵרי ֲעָריֹות ַוִּיְקָרא יח". ַהֶּנֶפׁש ַהִהיא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל

ָּכל ֵאּלּו ְלׁשֹונֹות ַהּמֹורֹות ַעל ְּכִריַתת ". י ִמֶּקֶרב ַעָּמם"רש. ַהָּזָכר ְוַהְּנֵקָבה(ָהעֹוׂשֹות 
  .ַהֶּנֶפׁש

ֶזה ְו. ן ַמִהי ְּכִריַתת ַהּגּוף ּוַמִהי ְּכִריַתת ַהֶּנֶפׁש ּוַבֶּמה ֶזה ָּתלּוי"ַעָּתה ְמָבֵאר ָלנּו ָהַרְמַּב
ְוַצִּדיק ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה (8ָדם ֶׁשהּוא ַצִּדיק : ּתֶֹכן ַהְּדָבִרים

ּוְבָכל זֹאת ַּפַעם "ַחת ָּגְבָרה ַּתֲאָותֹו ְוִנְכַׁשל ְּבָעוֹון ֶׁשָעְנׁשֹו , ְוִנְזָהר ִמָּכל ָהֲעֵברֹות
. הּוא ָּכֵרת ְלגּופֹו, ּוא ֶנֱעָנׁש ְּבָכֵרת ֵמַהּסּוג ָהִראׁשֹוןֲהֵרי ה, ָּכֵרת ְולֹא ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה

. ְוַהְינּו ֶׁשּלֹא ִיְזֶּכה ְלִזְקָנה ְוָימּות ְּבִקּצּור ָיִמים עֹוד ְּבֶטֶרם ַהִּגיעֹו ְלִגיל ִׁשִּׁשים
 ְלִגיל ִׁשִּׁשים ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיַע, ְמַסֶּפֶרת ַעל ַרב יֹוֵסף. ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן כח(

ֲאָבל ִנְׁשָמתֹו זֹוָכה ְלֶחְלָקּה ָּבעֹוָלם ַהָּבא . ָעָׂשה ְסעּוָדה ְּב8ְמרֹו ָיָצאִתי ִמְּכָלל ָּכֵרת
ְוַגם זֹוֶכה ָלקּום , ּוְלָכל ַהּטּוב ַהָּצפּון ָלּה ָׁשם ַעל ְּדָרֶכיָה ַהְּיָׁשִרים ְּבֵעיֵני ָהֱאלִֹקים

  . ַהָּכֵרת ֶׁשל ַהַּצִּדיקֶזהּו. ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים
ן ְוָחָטא ְּבֵחְטא ֶׁשָעְנׁשֹו "ִּכְלׁשֹון ָהַרְמַּב(ֲאָבל ִמי ֶׁשָהיּו ֲעוֹונֹוָתיו ְמֻרִּבין ִמְּזֻכּיֹוָתיו 

ֶזה ָעְנׁשֹו ָחמּור ְוֶנֱעָנׁש ְּבָכֵרת ַהָּקֶׁשה ֶׁשהּוא ָּכֵרת ַלֶּנֶפׁש , ָּכֵרת ְולֹא ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה
, ְוַהְינּו ֶׁש8ָדם ָּכֶזה ָיכֹול ְלַהֲאִריְך ָיִמים ְּבַׁשְלָוה ָוַנַחת ַעד ִּגיל ִזְקָנה. ףלֹא ַלּגּו

"ְך ִמָּיד , ´קֶֹהֶלת ז" ְוֵיׁש ָרָׁשע ַמֲאִריְך ְּבָרָעתֹו"ה "ּוְכַמֲאַמר ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ע
ן לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוֵאינֹו זֹוֶכה ְל"ַחר ְּפִטיָרתֹו ַנְפׁשֹו ִנְכֶרֶתת ֵמעֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות ְוֵאי

  .ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים
ֶׁשְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ִיָּתֵכן ֶׁש"ף ַזְרעֹו ִנְכָרת ֵמעֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות ַרְחָמָנא , ן"עֹוד אֹוֵמר ָהַרְמַּב

לֹא ֶזה ּדֹוֶמה ְלֵעץ ַוֲה, ִּכי ֲהלֹא ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל ַזְרעֹו "ֲחָריו ְּתלּוִיים ּבֹו, ִלְצַלן
"ף ַהְּפָרִחים ְוַהֵּפרֹות , "ְך ְּכֶׁשַּנֲעקֹר ֶאת ָהֵעץ ִמָּׁשָרָׁשיו, ַהְּמַלְבֵלב ִּבְפָרִחים ּוֵפרֹות

  .ִּכי ֻּכָּלם ׁשֶֹרׁש ֶאָחד ָלֶהם, ִיְתַיְּבׁשּו ְוֻיְפְסדּו
ֲהלֹא ִמָּיד יִיָרא ְוִיְפַחד , ת ְלִלּבֹונֹוַגַע´ ְוַעָּתה ִמי ֶׁשרֹוֶאה ֶאת ַהְּדָבִרים ּוְמַעט ִיְר"ת ה

ֲאֶׁשר , ְמאֹד ִאם ָחִליָלה ָחִליָלה ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ְוִנְכַׁשל ַּבֲעוֹון ַהִּנָּדה
ֵּבין ָלִאיׁש ּוֵבין ָלִאָּׁשה ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל (עֶֹנׁש ֶזה ַהֵחְטא ֲהלֹא הּוא ָּכֵרת 

ּוִמי הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ָיכֹול לֹוַמר ִּכי הּוא ָנִקי ְוַצִּדיק ְוָכל ְּדָרָכיו ָנִאים . ´אְּבֶפֶרק 
  .ִיְתָּבַרְך´ ּוְמֻתָּקִנים ִלְפֵני ה



ִאיׁש ָּכֶזה ֵאיָכה ִיָּׂשא , ּוִבְפָרט ִאם ָהָיה ֶזה ְּפָעִמים ַרּבֹות, ּוִמי ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבָעוֹון ַמר ֶזה
  .ה ּוַמה ִּיְצַטַּדק ְוֵאיזֹו ַטֲעָנה ִּתְהֶיה ְּבִפיו ְליֹום ִּדיןַמה ַּיֲעֶנ, ָּפָניו

ּוִבְפָרט ְּבׂשּומֹו ְלֶנֶגד ֵעיָניו ָהעֶֹנׁש ֶהָחמּור , "ְך ְּבַוַּדאי ֶׁשְּתׁשּוָבה ְרפּו8ה ַלּכֹל
ה ִויַקֵּבל ָעָליו ֲהלֹא ִמָּיד ַיֲעזֹב ֶחְטאֹו ְוִיְתָחֵרט ְמאֹד ְוִיְתַוֶּדה ַעל ֶז, ָהעֹוֵמד ְלֶנְגּדֹו

8ָדם ָּכֶזה "ְׁשָריו ְו"ְׁשֵרי ֶחְלקֹו . ִמָּכאן ּוְלַהָּבא לֹא ָלׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ְּכָלל ְלעֹוָלם
ֲהלֹא ִּבְמַעט ַמֲאָמץ ָזָכה ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ּוְלַטֵהר ַנְפׁשֹו ּוְלַהְחִזיר , ּוַמה ָּנִעים ּגֹוָרלֹו

ַעד , ְוָעָלה ְוִנְתַעָּלה ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ְמאֹד, ְרעֹו ֶאל ׁשֶֹרׁש ַהַחִּייםִנְׁשָמתֹו ֶׁשּלֹו ְוֶׁשל ַז
  .ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד

: ְּבִעְנָין ֶזה´ ֲהָלָכה ו´ ם ִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק ז"ּוַמה ִּנְפָלִאים ּוְמעֹוְדִדים ִּדְבֵרי ָהַרְמַּב
ְמֻׁשָּקץ ְמֻרָחק , ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשְנאּוי ִלְפֵני ַהָּמקֹום. ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים"

  .ל"עכ". ְוַהּיֹום הּוא 8הּוב ְוֶנְחָמד ָקרֹוב ְוָיִדיד, ְותֹוֵעָבה
ת ִהָּנן ֲהלֹא חּוץ ִמַהּתֹוֲעִלּיֹות ַהְּגדֹולֹות ְוָכל ֵאּלּו ַהּתֹוֲעִלּיֹות ָהֲעצּומֹות ְּברּוָחִנּיּו

  .ַּכּמּוָבא ְּבַהְרָחָבה ַּבֵּסֶפר´ ְּכגֹון ְרפּוִאית ְוֶחְבָרִתית ְוכּו, ִמְּבִחינֹות נֹוָספֹות
ָּכֵרת ֶזה הּוא ֶהָחמּור . ַּכָּזכּור ֵיׁש ָּכֵרת נֹוָסף. ֵּביְנַתִים ָלַמְדנּו ַעל ְׁשֵני סּוֵגי ָּכֵרת

ְּכגֹון עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּפֹוְרִקים עֹל , יֹוֵתר ְוֶנֱאַמר ַעל ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתרְּב
ָּבָזה ְוֶאת ´ ִּכי ְדַבר ה"ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , ּוְמַגְּדִפים ְּכַלֵּפי ְׁשַמָּיא ַרְחָמָנא ִלְצַלן ְודֹוֵמיֶהם

ל "ְוָדְרׁשּו ֲחַז. ַּבִּמְדָּבר טו לא" ִהיא ֲעֹוָנּה ָבּהִמְצָותֹו ֵהַפר ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַה
, ִהָּכֵרת  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, "ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת"ֶאת ְּכִפילּות ַהָּלׁשֹון : ַּבְּגָמָרא ַסְנֶהְדִרין סד
, ָכֵרת ְלִנְׁשָמתֹוְוַהְינּו ֶׁש8ָדם ֶזה ֶנֱעָנׁש ַּגם ְּבָכֵרת ְלגּופֹו ְוַגם ְּב. ִּתָּכֵרת  ָלעֹוָלם ַהָּבא

, ְוַגם ִנְׁשָמתֹו ִנְכֶרֶתת ֵמעֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות ַרְחָמָנא ִלְצַלן, ְּכלֹוַמר ַּגם ֵמת ְּבִקּצּור ָיִמים
  .ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוִלְתִחַּית ַהֵּמִתים

ן "ְיַעּיֵן ָּבַרְמַּב, ְיִדיָעתֹו עֹודָהרֹוֶצה ְלַהְרִחיב . ֵאּלּו ֵהם ִעְּקֵרי ַהְּדָבִרים ְּבִעְניַן ַהָּכֵרת
ֵלְך ָנא , ָׁשם ֵיׁש ַהְרָחָבה ְּגדֹוָלה ָּבִעְנָין, ְּבִעָּקר ַּבֵּסֶפר ַׁשַער ַהְּגמּול, ֵהיָכן ֶׁשֻּצַּין ְלֵעיל

  .ָקֶחּנּו ִמָּׁשם
ֶׁשַהְּפסּוִקים ַהּמֹוִרים , ן ְּבֶדֶרְך "ַּגב"ַמה ֶּׁשֵּמִביא ָהַרְמַּב, ּוְכַדאי ְלַסֵּים ְּבָדָבר ְמַעְניֵן

ַעל ְּכִריַתת ַהֶּנֶפׁש ֲהלֹא ֵהם ְר8ָיה ְמפֶֹרֶׁשת ְלִהָּׁשֲארּות ַהֶּנֶפׁש "ַחר ַהִּמיָתה ִמן 
ֲהֵרי ֶזה מֹוֶרה , ´ִּכי ְּכֶׁשֶּנֱאַמר ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהיא ִמֶּקֶרב ַעָּמּה ְוַכד, ַהִּמְקָרא

ּוְרֵאה . ("ְך ְׁש8ר ַהְּנָפׁשֹות ֵאיָנן ֵּכן ֶאָּלא ַקָּימֹות ָלֶנַצח, ִּתָּכֵרתֶׁשַּדְוָקא ֶנֶפׁש ַהחֹוֵטא 
"ְך ָּכאן ֵאין ָמקֹום , ל עֹוד ּתֹוֶסֶפת ִנְכָּבָדה ָּבֶזה"ן ַעל ַהּתֹוָרה ַהַּנ"ְּבֵפרּוׁש ָהַרְמַּב

  .ְלַהֲאִריְך עֹוד
  ֲחַדר ַהִּמּטֹות  קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים

ֶׁשְּבִמְצָוה זֹו ֶׁשל ָטֳהַרת , ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל, ַבת ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשָרהְל, ָראּוי ָלּה
ַהִּמְׁשָּפָחה ִעם ָּכל ַהָּקׁשּור ָלֶזה ִהיא ַמְכִניָסה ְלֵביָתּה ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוֶאת 

  .´ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְוֶאת ִּבְרַּכת ה
ַמֲעֶלה ֲאִני ִּבְפֵניֶהם ְקָצת , ָחָתן ְוַכָּלה ֶׁשֲאַסֵּדר ָלֶהם ֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשיןַּכֲאֶׁשר ָּבִאים ֵאַלי 

ִהְנִני . ְּכֵדי ִלְבחֹן ַעד ַּכָּמה ֵהם יֹוְדִעים ַמה ָּצפּון ָלֶהם ְּבֶהְמֵׁשְך ַחֵּיי ַהִּנּׂשּוִאין, ְׁשֵאלֹות
 ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיבֹוא ְלַבֵּקר ַהִאם "ֶּתם ְמֻעְנָיִנים ֶׁשַהָּקדֹוׁש: ׁשֹוֵאל אֹוָתם

ְּבֵאיֶזה ָמקֹום : ְו8ז ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוָתם. ְוַהְּתׁשּוָבה ִמָּיד ִחּיּוִבית  ְּבַוַּדאי? ְּבֵביְתֶכם



ָסלֹון ַּבָּמקֹום ַהְמֻכָּבד ְּביֹוֵתר  ְּב: ּוִמָּיד עֹוִנים ֵהם ֶּפה ֶאָחד? ַּבַּבִית ְּת8ְרחּו אֹותֹו
ְּבֶפה ָּפעּור . ְוָלאו ַּדְוָקא ָׁשם ְמקֹומֹו, ְו8ז ֲאִני מֹוִדיַע ָלֶהם ֶׁשֵהם טֹוִעים. ָהאֹוְרִחים

ָּבֶרַוח ַהַּקָּים ֵּבין ִמַּטת ַהַּבַעל , ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות: ַוֲאִני ֵמִׁשיב ָלֶהם? ֵהיָכן: ֵהם ׁשֹוֲאִלים
ּוִמָּכאן , ֵהם ְמִריִמים ַּגָּבה. ע ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה ְלָכל ַהַּבִיתּוִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ֶׁשַפ, ְלִאְׁשּתֹו

ְוֵאיֵלְך ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ְלַהְסִּביר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְׁשָר"ת ַהְּׁשִכיָנה ַוֲהָב"ת ַהָּׁשלֹום 
  .ַּבַּבִית ַהְיהּוִדי ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַהָּטֳהָרה ִּבְׁשֵלמּות

  
  ´ק גֶּפֶר

  ֲחִׁשיבּות ַהָּטֳהָרה ִמְּבִחיָנה ְרפּוִאית
  ר ֵאִלי יֹוֵסף ׁשּוְסַהים"ַמֲאָמר ֵמֵאת ד

ְּבִריאּות ָואֶֹׁשר ְּבַחּיֵי ַהִּנּׂשּוִאין  ִהְתַיֲחסּות ָהְרפּו8ה ְוַהְּפִסיכֹולֹוְגָיה ְלַחֵּיי ַהִּמְׁשָּפָחה 
ָכה ֶאת ָה8ָדם ַהְיהּוִדי ֵּכיַצד ְלִהְתַנֵהג ֵמֶרַגע ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל ַמְדִרי. ַעל ִּפי ַהַּיֲהדּות

ַמַּדע , ִעם זֹאת. ְוֵאיֶנָּנה ְזקּוָקה ְלַהְסָּכָמה ַמָּדִעית ְרפּוִאית, ִהָּוְלדֹו ְוַעד יֹומֹו ָה"ֲחרֹון
 ִעם ֻחֵּקי ַהַּמְתִאים ְלַהְפִליא, ָהְרפּו8ה ֶׁשל ָיֵמינּו ְמ"ֵּׁשר ֶאת ַהִהָּגיֹון ֶׁשְּבִהְלכֹוֶתיָה

ַמְסָקָנה זֹו ּבֹוֶלֶטת ִּבְמֻיָחד . ְלִפיֶהם ּפֹוֵעל ּגּוף ָה8ָדם, ַהִּבּיֹולֹוְגָיה ְוַהִפיְזיֹולֹוְגָיה
  ".ַיֲחֵסי ָהִאיׁשּות"ַּבְּכָלִלים ַהַּמְנִחים ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהּגּוָפִני ֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג ַהָּנׂשּוי ִּבְתחּום 

ַקֶּיֶמת ַהְת8ָמה ְמֻדֶּיֶקת ְלַהְפִליא ֵּבין ַהָּמסֶֹרת ַהְיהּוִדית ְלֵבין , ִגיתִמְּבִחיָנה ְכרֹונֹולֹו
ַהְמַחְּלִקים ִמְּבִחיָנה , ַמַּדע ָהְרפּו8ה ְּבנֹוֵגַע ִלְׁשלֶֹׁשת ַהְּׁשַלִּבים אֹו ַהְּתקּופֹות

  :ִפיְזיֹולֹוִגית ֶאת ַהַּמֲחזֹור ַהָחְדִׁשי ֶׁשל ָהִאָּׁשה
ִראׁשֹוָנה  ֶּפֶרק ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו ִמְתָּפֵרק ּוִמְתּפֹוֵרר ַהְּקרּום ָהִריִרי ַהְמַצֶּפה ֶאת ַהְּתקּוָפה ָה

, "ֶוֶסת"ֶׁשִּכּנּוָיּה ָהְרפּוִאי , ְוגֹוֵרם ְּכתֹוָצ8ה ִמָּכְך ְלַהְפָרַׁשת ַּדם ָהִאָּׁשה, ְּפִנים ָהֶרֶחם
  ".ֶוֶסת"ַהְמֻכֶּנה ַּגם הּוא ְּבֵׁשם , ֶרת ַהְיהּוִדיתֵזֶהה ְלֶפֶרק ַהְּזַמן ֶׁשִּנְקַּבע ְלָכְך ַּבָּמסֹ

ְּתקּוַפת "ַהְמֻכָּנה , ַהְּתקּוָפה ַהְּׁשִנָּיה  ְּתקּוַפת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֶׁשְּל"ַחר ַהֶּוֶסת
ֶאֶמת ֻמְת, ֶׁשָּבּה ָהֶרֶחם ּבֹוֶנה ֵמָחָדׁש ֶאת ַהְּקרּום ֶׁשֶּנֱהַרס ַּבָּׁשָלב ַהּקֹוֵדם, "ַהִּׂשְגׂשּוג

ֶׁשְּל"ַחר ּתֹם ַהַהְפָרָׁשה " ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ַהְּנִקִּיים"ְוחֹוֶפֶפת ִּבְמֻדָּיק ֶאת ַהְּתקּוָפה ֶׁשל 
" ֵּביִצית"הּוא ִהָּפְרדּות ְוִׁשְחרּור ַהָּתא ַהָּקרּוי " ַהִּבּיּוץ. "ַהָּדִמית ַעל ִּפי ַהַּיֲהדּות

ְּכֵדי , זֹאת. ְּבֶאְמָצעֹו ֶׁשל ַהַּמֲחזֹור ַהָחְדִׁשי, ֶדׁשַהִּמְתַרֲחִׁשים ִמֵּדי חֹ, ֵמַהַּׁשֲחָלה
מֹוֵעד . ֶׁשָהִאָּׁשה ּתּוַכל ַלֲהרֹות ִאם ְוַכֲאֶׁשר ָּתא ֶזה ָיבֹוא ְּבַמָּגע ִעם ָּתא ֶזַרע ִמִּמין ָזָכר

ם ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְל"ַחר ּתֹ, ַהִּבּיּוץ ֻמְת8ם ַלְּזַמן ֶׁשּבֹו ָהִאָּׁשה טֹוֶבֶלת ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה
  .ַהְּנִקִּיים ְלִפי ְּדִריַׁשת ַהַּיֲהדּות

, ַהְּתקּוָפה ַהְּׁשִליִׁשית  ַהַּמְתִחיָלה ִמּמֹוֵעד ַהִּבּיּוץ ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּבֵעת הֹוָפַעת ַהֶּוֶסת ַהָּב8ה
י ֶׁשל ָהֶרֶחם ִמְתַּפֵּתַח ֶׁשָּבּה ַהְּקרּום ַהְּפִניִמ, ְּתקּוָפה זֹו". ְּתקּוַפת ַהַהְפָרָׁשה"ְמֻכָּנה 

ַמְקִּביָלה "ף ִהיא ַלְּתקּוָפה , ּוִמְתַעֶּבה ַעל ְיֵדי ַּבּלּוטֹות ַהַהְפָרָׁשה ַּכֲהָכָנה ְלֵהָריֹון ָצפּוי
ַהַּמְתִחיָלה "ֲחֵרי ְטִביַלת ָהִאָּׁשה ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה ְוַעד , ַהְּׁשִליִׁשית ְלִפי ַהַּיֲהדּות

  .ְפָרָׁשה ַהָּדִמית ֶׁשל ַהַּמֲחזֹור ַהָּבאְלַהְתָחַלת ַהַה
, נֹוָסף ַלַהְת8ָמה ַהְמֻדֶּיֶקת ְלַהְפִליא ֵּבין ְׁשלֶֹׁשת ַהְּׁשַלִּבים ֶׁשל ַהַּמֲחזֹור ַהָחְדִׁשי

ַקָּים ַּגם ִהָּגיֹון ְרפּוִאי ְּבַהְנָחיֹות ַהַּיֲהדּות , ִמְּנֻקַּדת ַהַהְׁשָקָפה ָהְרפּוִאית ְוַהְיהּוִדית



ֵאין צֶֹרְך ְלַהְרּבֹות ְּבֶהְסֵּבִרים . נֹוֵגַע ְלַיֲחֵסי ָהִאיׁשּות ְּבַמֲהַלְך ָׁשלֹׁש ְּתקּופֹות ֵאּלּוְּב
ַמָּדִעִּיים ְּכֵדי ְלַהְבִהיר ַמּדּוַע ֵאין ִהָּגיֹון ְרפּוִאי ְּבִקּיּום ַיֲחֵסי ִאיׁשּות ַּבְּתקּוָפה ֶׁשל 

ַהִּמְתַרֲחׁשֹות ִּבְתקּוָפה זֹו ֵאֶצל , ִבים ָּבֻעְבּדֹות ַהָּבאֹותִאם ַמִּכיִרים ּוִמְתַחְּׁש, ַהֶּוֶסת
  :ְוֵאּלּו ֵהן, ָהִאָּׁשה

  .ָהֶרֶחם ָּפצּוַע ּוְמַדֵּמם, ִּבְתקּוַפת ַהֶּוֶסת  *
  .ַהְּקרּום ַהְּפִניִמי ֶׁשל ָהֶרֶחם ִמְתָּפֵרק ְוֶנֱעָלם  *
ְּפתּוִחים ּוְמַדְּמִמים ְוהֹוְפִכים ֵאיָבר , ָּנַׁשרֶׁשִּמַּתַחת ַלְּקרּום ָהִריִרי ֶׁש, ְּכֵלי ַהָּדם  *

ֶהָעלּול ִלְׁשאֹב ְלתֹוְך ַמֲחזֹור ַהָּדם ַחְיַּדִּקים ְמחֹוְלֵלי ַמֲחלֹות ְּבֵעת , ֶזה ִלְכֵעין ְספֹוג
  .ִקּיּום ַיֲחֵסי ִאיׁשּות

ר ֶאת ְיִצי"ת ַהָּדם ִמן ְּכֵדי ְל"ְפֵׁש, ִּפי ָהֶרֶחם ָּפתּוַח ְּבִמְקָצת, ִּבְתקּוַפת ַהֶּוֶסת  *
הּוא ַּגם ָּפתּוַח ַּבִּכּוּון ֶהָהפּוְך ְלִזהּום ֶהָעלּול ְלִהָּכֵנס ְּבֵעת , ִאי ְלָכְך. ָהֶרֶחם ַלחּוץ

  .ִקּיּום ַיֲחֵסי ִאיׁשּות
ַהְּקרּום ַהְמַצֶּפה ֶאת ַהַּנְרִּתיק ַהּמֹוִביל ָלֶרֶחם ַמְפִריׁש חֶֹמר ֻחְמִצי ַהְמַׁשֵּמׁש   *

חֶֹמר ֶזה . ָהֲעלּוִלים ְלַהִּגיַע ָלֶרֶחם, ֶמר ְמַחֵּטא ֶנֶגד ַהַחְיַּדִּקים ַהחֹוְדִרים ִמן ַהחּוץחֹ
ֶׁשִהּנֹו , ְוַהָּדם, ֵמ"ַחר ֶׁשהּוא ֻחְמִצי, ְמ"ֵּבד ֶאת ְיִעילּותֹו ְוֵאינֹו ָּפִעיל ִּבְתקּוַפת ַהֶּוֶסת

  .ָעתֹוְמַנְטֵרל ֶאת ַהְׁשָּפ, ְּבִסיִסי-חֶֹמר "ְלָקִלי
ַהְׁשָּפעֹות הֹוְרמֹוָנִלּיֹות ּגֹוְרמֹות ָלִאָּׁשה ַהְפָרעֹות ּגּוָפִנּיֹות , ִּבְתקּוַפת ַהֶּוֶסת  *

  .ַהּגֹוְרמֹות "ף ֵהן ִלְדִחָּיה ִמִּקּיּום ַיֲחֵסי ִקְרָבה, ְוַנְפִׁשּיֹות
ְגיֹוִנית ִמְּבִחיָנה ִפיְזיֹולֹוִגית ִאם ִהָּמְנעּות ִמַּיֲחֵסי ִאיׁשּות ִּבְתקּוַפת ַהֶּוֶסת ִנְׁשַמַעת ֶה

, ַמהּו ַהִהָּגיֹון ְּבִהָּמְנעּות ִמִּקּיּום ַיֲחֵסי ִאיׁשּות ְל"ַחר ּתֹם ְּתקּוַפת ַהִּדּמּום, ְרפּוִאית
  ?ּוְל"ַחר ֶׁשַהִּדּמּום ִנְפַסק ָּכִליל" ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ַהְּנִקִּיים"ִּבְתקּוַפת 
ְואּוַלם ַהָּכַרת ַהִּמְתַרֵחׁש ָּבֶרֶחם ְּבָיִמים , ֵאין ָלּה ְּתׁשּוָבה ִמָּיִדית, ִלְכאֹוָרה, ְׁשֵאָלה זֹו

ַהְפָסַקת ַהִּדּמּום ְּבתֹם ְּתקּוַפת ַהֶּוֶסת ֵאיָנּה ְמַהָּוה . ֵאּלּו ַמֲעָלה ְּתׁשּוָבה ַלְּׁשֵאָלה
.  ַהֵּפרּוק ֶׁשָעַבר ֶזה ַעָּתההֹוָכָחה ְלָכְך ֶׁשְּפִנים ָהֶרֶחם ִהְבִריא ַלֲחלּוִטין ִמַּתֲהִליְך

ַהְפָסַקת ַהִּדּמּום ְמַבֶּׂשֶרת ַרק ַעל ַהְתָחַלת ַּתֲהִליְך ְצִמיַחת ָּתִאים ֲחָדִׁשים ּוְבִנַּית ְקרּום 
ַּתֲהִליְך ֶזה 8מּור ְלִהְסַּתֵּים ְּבתֹם . ֲאֶׁשר ֶנֱהַרס קֶֹדם ָלֵכן, ַהִּצּפּוי ָהִריִרי ֶׁשל ָהֶרֶחם

ְל"ַחר ְּתקּוַפת ַהִּׂשְגׂשּוג ּוְל"ַחר ֶׁשִהְתַּפֵּתַח ְונֹוַצר ְקרּום , ְוַרק ְּבסֹוָפם, יםִׁשְבָעה ָיִמ
ֻעְבָּדה ְמַעְנֶיֶנת . ִנָּתן לֹוַמר ֶׁשָהֶרֶחם ֶהְחִלים ָּכִליל, ָחָדׁש ַהְמַצֶּפה ֶאת ְּפִנים ָהֶרֶחם
ם ַהִּבּיֹולֹוִגִּיים ֶׁשְּבגּוף ָהִאָּׁשה ִמְתַחְּׁשִבים ַהַּתֲהִליִכי: נֹוֶסֶפת ְּבנֹוֵׂשא ֶזה ְראּוָיה ְלִצּיּון

ְל"ַחר ֶׁשָהֶרֶחם ִסֵּים , ְּכלֹוַמר, ַּבַּמָּצב ַהְמֻיָחד ֶׁשּבֹו ָמצּוי ָהֶרֶחם ְּבִׁשְבַעת ָיִמים ֵאּלּו
  .ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְקלֹט ֶאת ַהֵּביִצית, ֶאת ְּבִנַּית ַהְּקרּום ָהִריִרי

ַהִּמְסַּתֶּיֶמת ַּבַּיֲהדּות ִּבְטִביָלה ְּבִמְקֵוה , ְּל"ַחר ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ַהְּנִקִּייםַהְּתקּוָפה ֶׁש
ַהַּמְתִאיָמה ְוַהֶהְגיֹוִנית ְּביֹוֵתר ִמְּבִחיָנה ְרפּוִאית , ְּבלֹא ֵצל ֶׁשל ָסֵפק, ִהיא, ָטֳהָרה

  :ְוזֹאת ֵמַהִּסּבֹות ַהָּבאֹות, ְלִקּיּום ַיֲחֵסי ִאיׁשּות
  .ָהֶרֶחם ִהְבִריא ָּכִליל ִמַּתֲהִליְך ַהְּפִציָעה ֶׁשָעַבר ָעָליו  *
  .ַקָּים ְקרּום ִריִרי ָחָדׁש ַהְמַצֶּפה ֶאת ְּפִנים ָהֶרֶחם  *



, ַהחֶֹמר ַהֻחְמִצי ַהֻּמְפָרׁש ֵמַהְּקרּום ַהְמַצֶּפה ֶאת ַהְּפרֹוְזדֹור ַהּמֹוִביל ָלֶרֶחם  *
ָהֲעלּוִלים , ה ְמַרִּבית ּוְמֻסָּגל ְלָהֵגן ִמְּפֵני ֲחִדיַרת ַחְיַּדִּקיםְמַחֵּטא ִּבְתקּוָפה זֹו ְּבצּוָר

  .ִלְגרֹם ְלִזהּום ָּבֶרֶחם ּוַבֲחצֹוְצרֹות
מֹוֵעד ַהִּבּיּוץ ִּבְתקּוָפה זֹו ַמְתִאים ִמְּבִחיָנה ִּבּיֹולֹוִגית ְלַהְפָרַית ַהֵּביִצית  ַהִּיעּוד   *

  .ֶׁשִעָּקרֹו ֵהָריֹון ַוֲהָב"ת ֶצֱאָצִאים, ָחהַהִּבּיֹולֹוִגי ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפ
ּוַמְּטָרָתן ָהִעָּקִרית ֶׁשל ַהִּמְצוֹות , "ף ֶׁשּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל ֵאיֶנָּנה ֵסֶפר ְרפּו8ה-ַעל

ַמְפִליא ּוְמַעְנֵין ְלִהָּוַכח ֵּכיַצד , ֶׁשַּבּתֹוָרה ֵאיָנּה ְּבֶהְכֵרַח ְׁשִמיַרת ְּבִריאּות ָה8ָדם
ְזיֹולֹוְגָיה ְוָהְרפּו8ה ַהּמֹוֶדְרִנית ְמ"ְפְׁשרֹות ְלַהְסִּביר ְּבצּוָרה ֶהְגיֹוִנית ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהִפי

  ".חֹק"ֶׁשִהָּנן ְּבֶגֶדר , ַהָּללּו
ְל"ַחר ֲהָבַנת ַהַהְקָּבָלה ֵּבין ַהְּׁשַלִּבים ְוַהְּתקּופֹות ַהּׁשֹונֹות ֶׁשל ַהַּמֲחזֹור ַהָחְדִׁשי 

ַהִאם : ַהְּׁשֵאָלה ַהִּמְתַחֶּיֶבת ֵמֵאֶליָה ִהיא,  ַהֲהָלָכה ַהְיהּוִדית ּוַמַּדע ָהְרפּו8הִמְּבִחיַנת
ַמְׁשָמִעית ֶׁשִּקּיּום -ַהּמֹוִכיִחים ְּבצּוָרה ְּברּוָרה ְוַחד, ַמַּדע ָהְרפּו8ה ַמְצִּביַע ַעל ְנתּוִנים

, ְׁשִּפיַע ְלטֹוָבה ַעל ְּבִריאּוָתּה ֶׁשל ָהִאָּׁשהַהַהְנָחיֹות ְלַחֵּיי ִאיׁשּות ַעל ִּפי ַהַּיֲהדּות ַמ
  ?ּומֹוֵנַע ִמֶּמָּנה ַמֲחלֹות

ְלִפיָה ַסְרַטן ַצַּואר , ָהְרפּו8ה ַמְצִּביָעה ַעל ָהֻעְבָּדה ַהְּסָטִטיְסִטית ַהְידּוָעה ְוַהְמֻפְרֶסֶמת
יר ְוַהָּׁשִכיַח ְּביֹוֵתר ְּבֶקֶרב ָנִׁשים ֶׁשָהָיה ַעד ִלְפֵני ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ַהֶּנַגע ַהַּמְמִא, ָהֶרֶחם

ְׁשִכיחּות ַהַּמֲחָלה . ִּכְמַעט ְולֹא ָּפַגע ְּבָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות, לֹא ְיהּוִדּיֹות ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו
ְּבלֹא ֶקֶׁשר , ְוזֹאת ְּבָכל ְּפזּורֹות ַהּגֹוָלה ַהְיהּוִדית, ֵּביֵניֶהן ָהְיָתה ְנמּוָכה ְּביֹוֵתר

  .ְלֵעָדה אֹו ְל"ְקִלים, ץ מֹוָצאְלֶאֶר
ָּפֲחָתה ְׁשִכיחּות ַהַּמֲחָלה ַהָּקָׁשה ְּבִמָּדה ִנֶּכֶרת ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו ֵעֶקב , ַּבָּׁשִנים ָה"ֲחרֹונֹות

ית ְוזֹאת ְּבֶעְזַרת ְּבִדיָקה ִׁשְגָרִתית ּוְתקּוָפִת, ּוִבְׁשַלֶּביָה ַהַהְתָחָלִתּיִים, ִּגּלּוָיּה ַהֻּמְקָּדם
ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא . ֶׁשל ִמְׁשָטח ִמַּצַּואר ָהֶרֶחם ּוְבִדיַקת ַהָּתִאים ַּתַחת ִמיְקרֹוְסקֹוּפ

ַּדְוָקא ַּבָּׁשִנים ָה"ֲחרֹונֹות ָחָלה ֲעִלָּיה ַמְדִאיָגה ִּבְׁשִכיחּות ַסְרַטן ַצַּואר ָהֶרֶחם , ְוַהְּכֵאב
  .ִלידֹות ָה8ֶרץְצִעירֹות ִוי, ְּבֶקֶרב ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות

 ִמְקִרים ֲחָדִׁשים ֶׁשל 100-ִמְתַּגִּלים ְּכ, ֶׁשִּמֵּדי ָׁשָנה, ִמֶּמְחָקר ֶׁשֶּנֱעַרְך ְּבִיְׂשָרֵאל עֹוֶלה
חֹוְקֵרי ַהַּסְרָטן ַמְצִּביִעים ַעל ֶקֶׁשר ָיִׁשיר . ַסְרַטן ַצַּואר ָהֶרֶחם ְּבֶקֶרב ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות

ּוַמְסִּביִרים ֶאת ִסַּבת ַהְּׁשִכיחּות , ן אֶֹפן ִקּיּום ַיֲחֵסי ָהִאיׁשּותֵּבין ַהַּמֲחָלה ְלֵבי
ַּבּצּוָרה ַהִּיחּוִדית ֶׁשל ִקּיּום , ַהְּנמּוָכה ֶׁשל ַהַּמֲחָלה ְּבֶקֶרב ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות ֶּבָעָבר

  .יַהַּקֶּיֶמת "ְך ְוַרק ָּבָעם ַהְיהּוִד, ַהְיָחִסים ְּבַהְפָסקֹות ְקבּועֹות
אַֹרח ַחּיִים ֶזה ָהָיה ַעד ִלְפֵני ַעְׂשרֹות ָׁשִנים מּוָבן ֵמֵאָליו ְּבֶקֶרב ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות ִמָּכל 

  .ְוַגם ְּבֶקֶרב ָנִׁשים ֶׁשּלֹא ִהְקִּפידּו ִּבְמֻיָחד ַעל ִקּיּום ְׁש8ר ִמְצוֹות ַהַּיֲהדּות, ַהְּתפּוצֹות
ַהַהְקָּפָדה ַעל ַהְיָחִסים ֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג ְלִפי ָמסֶֹרת -יֶׁשִא, חֹוְקֵרי ַהַּסְרָטן ְמַצְּיִנים

, ְוֵכן ַהַּמִּתיָרנּות ַהּפֹוַרַחת ִּבְתקּוָפֵתנּו, ִיְׂשָרֵאל ְּבֶעְׂשרֹות ַהָּׁשִנים ָה"ֲחרֹונֹות
, ה נֹוָר8ה זֹוַהָּידּוַע ֶׁשל ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות ִמְּפֵני ַמֲחָל" ִחּסּון"ַמְסִּבירֹות ֶאת 8ְבַדן ַה

  .ַוֲעִלַּית ְׁשִכיחּוָתּה
ּגּוָפִנית ְוַנְפִׁשית ִמְּׁשִמיַרת ַהַהְנָחיֹות ַהְיהּוִדּיֹות , ַּגם ַלְּגָבִרים ּתֹוֶעֶלת ְּבִריאּוִתית

ִּכי ֲאחּוז ַהַהְפָרעֹות ְּבכַֹח ַּגְבָרא ָּגבֹוַּה ֵאֶצל , ֶמְחָקִרים הֹוִכיחּו. ְּבנֹוֵׂשא ָחׁשּוב ֶזה
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ֵאֶצל ֵאּלּו , ִרים ַהְמַקְּיִמים ַיֲחֵסי ִאיׁשּות ְלִעִּתים ְּתכּופֹותְּגָב



ִמְׁשַטר ַהַהְפָסקֹות ְּבִקּיּום ַיֲחֵסי . ַהְמַקְּיִמים ַיֲחֵסי ִאיׁשּות ַעל ִּפי ַהְנָחיֹות ַהַּיֲהדּות
ּוְמ"ְפֵׁשר לֹו ְלַהְצִליַח ְלַקֵּים ַיֲחֵסי , ֶּגֶברָהִאיׁשּות ְמַחֵּזק ּוְמַחֵּדׁש ֶאת ּכֹחֹוָתיו ֶׁשל ַה

ֶׁשְּכִפי ֶׁשַּקֶּיֶמת ַהְת8ָמה ֵּבין ַהְנָחיֹות , ָראּוי ְלַצֵּין. ִאיׁשּות ַעד ִּגיל ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה
 ֵּבין ִּדיִנים ָּכְך ַקֶּיֶמת ַהְת8ָמה, ַהַּיֲהדּות ַלִפיְזיֹולֹוְגָיה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ְלַגֵּבי ַיֲחֵסי ִאיׁשּות

  .ֵאּלּו ַלְּפִסיכֹולֹוְגָיה ֶׁשל ָה8ָדם
ַקֶּיֶמת ַּגם ִנּנֹוחּות ַנְפִׁשית ְּכתֹוָצ8ה ִמִּקּיּום , ֵמֵעֶבר ַלַהְׁשָּפעֹות ַהְמבָֹרכֹות ַלּגּוף

-ִדיַהְנָחיֹות ַהּתֹוָרה ַמְׁשִּפיעֹות ְלטֹוָבה ַעל ַהֶּקֶׁשר ַהֲהָד. ַהְיָחִסים ַעל ִּפי ַהַּיֲהדּות
ֶׁשַהְפָרָדה ּגּוָפִנית , ֵּכיַצד ִיָּתֵכן: ַהְּׁשֵאָלה ַהִּמְתעֹוֶרֶרת ִהיא. ָהִרְגִׁשי ֵּבין ַהַּבַעל ְלִאְׁשּתֹו

ֻמְחֶלֶטת ֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג ְלֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ֶׁשל ִּכְמַעט ְׁשבּוַעִים ְּבחֶֹדׁש ַּתְׁשִּפיַע ְלטֹוָבה ַעל 
ֶׁשַהְפָרָדה ָּכזֹו ֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג ִּתְפַּתח ֶּפַתח , יָׁשה ַּפְׁשָטִנית ַּתִּסיקִּג? ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵניֶהם

ַהְּדָבִרים ֵאיָנם , ְואּוָלם ַּבְּמִציאּות, ְלֵפרּוד ּוְלִהְתרֹוְפפּות ַהֶּקֶׁשר ַהֲהָדִדי ֵּביֵניֶהם
ִּבְהיֹותֹו ַהְיצּור ַהֻּמְׁשָלם , יו ַהַּנֲעלֹותְּבַצד ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ָה8ָדם ּוְתכּונֹוָת. ִמְתַרֲחִׁשים ָּכְך

-"ַחת ֵמֶהן ִהיא ִאי. הּוא סֹוֵבל ַּגם ֵמֻחְלׁשֹות ּוְתכּונֹות ְׁשִליִלּיֹות, ְּביֹוֵתר ֲעֵלי ֲאָדמֹות
 ְולּו ַּגם ָהֲאהּובֹות, ַהְיכֶֹלת ְלָהִפיק ֲהָנ8ה ְוִסּפּוק ְּבאֶֹפן ַמְתִמיד ֵמֲהָנאֹות ִׁשְגָרִתּיֹות

  .ָעָליו ְּביֹוֵתר
, ַהַהְפָרָדה ּגֹוֶרֶמת ַלּזּוג לֹא ְל"ֵּבד ֶאת ַהֲהָנ8ה ְוַהִּסּפּוק ֵמֶעֶצם ִקּיּום ַיֲחֵסי ָהִאיׁשּות

ַּפֲעִמי -ְו"ף ַמֲעִניָקה ַלּזּוג ְיכֶֹלת ְוֶאְפָׁשרּות ְלַׁשְחֵזר ִמֵּדי חֶֹדׁש ֶאת ַהּמֹוֶמְנט ַהַחד
ַהַּיֲהדּות ַמֲעִניָקה ְּבאֶֹפן ַמֲעִׂשי ֶאְפָׁשרּות . ים  ֵליל ַהְּכלּולֹותְוַהָּיֶפה ְּביֹוֵתר ַּבַחִּי

, ְלַׁשְחֵזר ֶאת ַהַהְרָּגׁשֹות ְוַהְּתחּוׁשֹות ַהִּנְׂשָּגבֹות ִמּמֹוֶמְנט ַנֲעֶלה ֶזה ִמֵּדי חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו
 ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְׁשנֹות ַהִּנּׂשּוִאין ְּבאֶֹפן ֶׁשִּנָּתן ְלַחְּדׁשֹו, ִּבְזֵעיר "ְנִּפין" ֶיַרח ְּדַבׁש"ְּכֵעין 

ִמַּמֲאָמרֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ִנָּתן ָלחּוׁש ֵּכיַצד ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל ִהְתַחְּׁשָבה . ַמֲחזֹוִרי
ן ֶׁשַהּנֹוֵהג ַעל ִּפיָה ֵאינֹו נֹוֵת, ְוֶהֱעִניָקה לֹו ֻנְסָחה, ַּבְּתכּונֹות ַהַּנְפִׁשּיֹות ֶׁשל ָה8ָדם

ַּגם , ְוָכְך. ַלִּׁשְגָרה ַלְחּדֹר ַלְיָחִסים ֶׁשֵּבינֹו ְלֵבין ַּבת זּוגֹו ּוְלַעְמֵעם ֶאת ָיְפָים
ַהְמַהֶּוה ּגֹוֵרם ַהְרָסִני ְּביֹוֵתר ְלִמְסֶּגֶרת ַהִּמְׁשָּפָחה  ֵאין לֹו ְּדִריַסת ֶרֶגל , ַהִּׁשֲעמּום

  .ַּבִּמְׁשָּפָחה ַהְיהּוִדית
, ְיסֹוִדית ּוְמֻקֶּדֶׁשת,  ַיֲחֵסי ָהִאיׁשּות ֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג ְמַהִּוים ְּפֻעָּלה ִטְבִעית,ְלִפי ַהַּיֲהדּות

"ְך ֵאין ֶזה ַהְיסֹוד ַהָּיִחיד ְוֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר . ֶׁש8סּור ְלִהָּמַנע אֹו ְלִהְתַעֵּלם ִמֶּמָּנה
ַיֲחֵסי ָהִאיׁשּות ֵהם ִּבּטּוי ְלֵיֶצר ֱאנֹוִׁשי , ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר. ִּביִציַרת ַהֶּקֶׁשר ַהֲהָדִדי

"ף ַעל ִּפי ֶׁשּתֹוַרת . ְוִהָּנם ַּתְרּגּום ְמֻדָּיק ֶׁשל ָה"ֲהָבה ָהרּוָחִנית ַהּׂשֹוֶרֶרת ֵּבין ַהְּׁשַנִים
ֶהם ְלַטֵּפַח ִהיא ְמ"ְפֶׁשֶרת ָל, ִיְׂשָרֵאל ְמַצָּוה ַעל ִהָּמְנעּות ְזַמִּנית ִמִּקּיּום ַיֲחֵסי ִאיׁשּות

, ַהָּבַעת ְוַהְרָעַפת ִרְגׁשֹות "ֲהָבה ְוִחָּבה ֲהָדִדִּיים, ַיֲחֵסי ֱאנֹוׁש ֲעִדיִנים ִּבְתקּוָפה זֹו
ַהִהְתַנֲהגּות ְּבֶהְתֵאם . "ְך ִמְּבִלי ֶׁשַהָּדָבר ִיְתַּבֵּטא ְּבֶקֶׁשר ּגּוָפִני, ִהְתַיֲחסּות ְוִעְנָין

לֹא זֹו ִּבְלַבד , ַחֶּיֶבת ִהָּמְנעּות ִמַּמָּגע ּגּוָפִני ִּבְתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמתַהְמ, ִלְדִריַׁשת ַהַּיֲהדּות
ִהיא ְמַחֶּזֶקת , ֶאָּלא ְלֶהֶפְך, ֶׁשֵאיָנּה ּפֹוֶגֶמת ַּבְיָחִסים ּוַבֶּקֶׁשר ַהֲהָדִדי ֶׁשֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג

ַהִחָּבה ְוַהֲהָבָנה , ִּביָרה ֶאת ָה"ֲהָבהּוַמְג, ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהַּנְפִׁשי ְוָהִרְגִׁשי ֶׁשֵּביֵניֶהם
ְּבאֶֹפן ֶזה נֹוָצִרים ֵּבין ַהַּבַעל ְוָהִאָּׁשה ַהְּיהּוִדִּיים ֲאִויָרה ְּבִרי8ה ּוְנִעיָמה . ַהֲהָדִדּיֹות

,  ְמֻחֶּדֶׁשתַהַּמְגִּביִרים ֶאת ַהִהְׁשּתֹוְקקּות ַהֲהָדִדית ְּבִצִּפָּיה ִלְפִגיָׁשה, ְוַגְעּגּוִעים ֲהָדִדִּיים



ִסּפּוק ְואֶֹׁשר ֲאִמִּתי ְלאֶֹרְך ַהַחּיִים , ֶׁשִּמֶּמָּנה ִיְהֶיה ִנָּתן ְלָהִפיק ִׂשיא ֶׁשל ֲהָנ8ה
  .ַהְמֻׁשָּתִפים

  

  ´ֶּפֶרק ד

  ַהּתֹוֶעֶלת ִּבְׁשִמיַרת ַהָּטֳהָרה ִמְּבִחיָנה ֶחְבָרִתית
ָרה ּתֹוָרה ִנָּדה ְלִׁשְבָעה ִמְּפֵני ֶׁשָרִגיל ְוָקץ ַּתְנָיא ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ִמְּפֵני ָמה 8ְמ"

8ְמָרה ּתֹוָרה ְּתֵהא ְטֵמ8ה ִׁשְבָעה ָיִמים ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ֲחִביָבה ַעל ַּבֲעָלּה ִּכְׁשַעת . ָּבּה
  ".ְּכִניָסָתּה ַלֻחָּפה

ַהָּבא ְלַלְּמֵדנּו ֶׁש"ף , ֵמִאיר´ ְּבֵׁשם ר: א"ַמֲאָמר ֶזה מּוָבא ַּבַּתְלמּוד ְּבַמֶּסֶכת ִנָּדה ַּדף ל
ְוֻחֵּקי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְּבִעָּקָרם , ֶׁש8ְמָנם ִהְלכֹות ִנָּדה ִהָּנן חֹק ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶּבֱאֶמת , ה יֹוֵדַע ַטֲעָמם ָהֲאִמִּתי"ֵהם ִעְנָיִנים ִנְׂשָּגִבים ִמִּביָנֵתנּו ְוַרק הקב
ֵיׁש ָּבֶהם ַּגם ַטַעם ֶהְגיֹוִני ְותֹוֶעֶלת ִמְּבִחיָנה , ה ּטֹוב ּוָמה ַרע ָל8ָדם  ִמָּכל ָמקֹוםַמ

ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא , ְוַגם ֶזה נֹוָסף ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִמְּבִחיָנה ְרפּוִאית(ְּפִסיכֹולֹוִגית 
ָה8ָדם ֶׁשָּכל ָּדָבר טֹוב ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבֶהֵּׂשג ָיד ָּכל ְזַמן ֶׁשִּמֶּטַבע , ְוהּוא. ְּבַהְרָחָבה ְּבִסְפֵרנּו

ִמְפָעל ְלִיּצּור ׁשֹוקֹוָלד ָּדַרׁש ִמְסַּפר , ְלָמָׁשל. (סֹופֹו ֶׁשהּוא מֹוֵאס ְוָקץ ּבֹו, ֶׁשִּיְרֶצה
ִאם , ְסחֹוָרהַּבַעל ַהִּמְפָעל ָחַׁשׁש ְלֶהְפֵסד ֶׁשל לֹא ְמַעט . ּפֹוֲעִלים ָּגדֹול ְלַהְפָעָלתֹו

הּוא ִּכֵּנס ֶאת ָּכל : ָחַׁשב ּוָמָצא ֵעָצה. ַהּפֹוֲעִלים ִיְׁשְלחּו ָיָדם ַּבּׁשֹוקֹוָלד ַהָּטִעים
ֶׁשֻּכָּלם ַרָּׁשִאים ָלֶגֶׁשת ַלַּמְחָסִנים ְּבָחְפִׁשּיּות ְוִלּטֹל , ַהּפֹוֲעִלים ְוהֹוִדיַע ָלֶהם ֲחִגיִגית

ן ָהְיָתה ְנִהיָרה ְּגדֹוָלה ְלֵעֶבר ַמְחְסֵני 1ַּבּיֹום ָהִראׁשֹו, ְו8ֵכן. ׁשֹוקֹוָלד ְּככֹל ֶׁשִּיְרצּו
ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי עֹוד , ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְּכָבר ָּפחֹות. ְוָכְך ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני, ַהּׁשֹוקֹוָלד

ְויֹוֵתר , ְחָׁשָבה ַעל ׁשֹוקֹוָלדֶנֶפׁש ַהּפֹוֲעִלים ָנְקָעה ֵמֶעֶצם ַהַּמ, ְלַבּסֹוף. ָּפחֹות ִמָּכְך
ָּדָבר : ְוֵכן ְלֶהֶפְך... ְּכָבר לֹא ָהָיה ֲחָׁשׁש ְוַהַּמְחָסִנים ִנְׁשֲארּו ְמֵלִאים ַעל ָּכל ְּתכּוָלָתם

ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ְמַקְּבלֹו  ִׂשְמָחתֹו ַוֲהָנ8תֹו ֻמְׁשָלמֹות , ֶהָחֵסר ָל8ָדם ְוהּוא ְמַצֶּפה ּוְמַיֵחל לֹו
ִאּלּו ָהְיָתה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל 8ָדם . אֹוֵמר ָלנּו ַרִּבי ֵמִאיר, ָּכְך ַּגם ְלַגֵּבי ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו. יֹוֵתרְּב

"ְך ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה . ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָהָיה ָקץ ָּבּה, ְמֻזֶּמֶנת לֹו ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּיְרֶצה
, ה ֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג ִיְתַחְּזקּו ְוִיְגְּברּו ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁשּדֹוֶאֶגת ְלָכְך ֶׁשַהֶּקֶׁשר ְוָה"ֲהָב
ְו8ז , ָמה-ֶׁשַעל ָיָדן ְּבֵני ַהּזּוג ְרחֹוִקים ֶזה ִמֶּזה ְזַמן, ּוְלִפיָכְך ָנְתָנה ָלנּו ִהְלכֹות ִנָּדה

ַהִּׂשְמָחה ְׁשֵלָמה , ן ַהָּטֳהָרהּוְכֶׁשַּמִּגיִעים ִלְזַמ, ַהִּצִּפָּיה ֵּבין ַהְּצָדִדים ְּגדֹוָלה ְמאֹד
  !ְּבָכל ַּפַעם ְלִהְתַחֵּתן ֵמָחָדׁש: ַמָּמׁש ָּכְך. ִּבְמֻיָחד ְוַהַהְרָּגָׁשה טֹוָבה ָּכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש

  ִחּנּוְך ְלִאּפּוק ַמְתִחיל ִמַּיְלדּות
ְלָבנֹות ּוֵמִקים " יםאֹור ַהַחִּי"ְמַיֵּסד ֶסִמיַנר (א "ִסֵּפר ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ָּדִוד שליט

  :ְקִהּלֹות ָּב8ֶרץ ּוַבּגֹוָלה
, ְותֹוְך ְּכֵדי ִׂשיָחה ִהְׁשִמיַע ִּבְפֵניֶהם, ל"ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ָנַתן ַהְרָצ8ה ְלַחָּיֵלי ַצַה

ִמָּיד , הֶׁשְּלִפי ִּדיֵני ַהּתֹוָרה ַּכָּלה ְוָחָתן "ֲחֵרי ֶׁשִּמְתַיֲחִדים ְּבֵביָתם ְּבֵליל ַהֲחֻתָּנ
ַמְפִריִדים ֵּבין ַהִּמּטֹות ְוֵאין ַמָּגע ִפיִזי ֵּביֵניֶהם ַוֲאִפּלּו ְמִסיָרה ִמָּיד ְלָיד ַעד ְׁשבּוַעִים 

ְוַכָּמה ָיִמים "ַחר ָּכְך , ִמּׁשּום ֶׁשִהיא רֹו8ה ָּדם, זֹאת(אֹו ְׁשלָֹׁשה "ֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה 
ְמֻדָּבר ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּבָבחּור ָצִעיר ְּבִׂשיא ְּפִריַחת . ּהרֹו8ה ֶאת ַהַּמֲחזֹור ַהָּקבּוַע ָל

  .ּוַבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ִּביֵמי ַחָּייו ֶׁשָּנַגע ְּבַבת זּוגֹו, ַהֵּיֶצר



ְוִכי ֵיׁש ָּב8ָדם ּכֹחֹות ֶנֶפׁש ? ֲהִיָּתֵכן. ָעְמדּו ִנְפָעִמים, ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ַהַחָּיִלים זֹאת
  .לֹא ֵי8ֵמן? ַלֲעמֹד ְּבִפּתּוי ָּכֶזה ְוַלֲעצֹר ְּברּוחֹו, ָּכֵאּלּו

ְוִכי חֹוְׁשִבים "ֶּתם ֶׁשִּפְתאֹום ְּבַבת "ַחת ָלְמדּו ְלִהְת"ֵּפק ְוִלְגּדֹר : 8ז ָעָנה ָלֶהם ָהַרב
ר ַהָּצֳהַרִים ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר ַהֶּיֶלד ָהָיה ֶּבן ָׁשלֹׁש ְוָיָצא ִעם ִאּמֹו ְלִטּיּול ֶׁשל "ַח? ַעְצָמם

ָעַבר ָׁשם מֹוֵכר ַהְּגִליָדה ּוִמְּסִביבֹו ְיָלִדים ַרִּבים ַהְמַלְּקִקים ַׁשְלּגֹון , ַּבַּגן ָהִעירֹוִני
ַּבֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים , ְּבִני, לֹא". "ַּגם ֲאִני רֹוֶצה! ִאָּמא: "ָצַוח ַהָּפעֹוט. ַלֲהָנ8ָתם

"ְך ָלֵאם ֵיׁש , ְו8ז הּוא ּפֹוֵרץ ִּבְבִכי ַמר". ֹול ֶלֱאכֹל ֲחָלִביְוָכֵעת ֵאיְנָך ָיכ, 8ַכְלָּת עֹוף
ּוַמְסִּביָרה לֹו ְּבטּוב , ַקו ִחּנּוִכי ְואִֹפי ָחָזק ְוִהיא ֵאיָנּה ִמְתַרֶּגֶׁשת ִמְּיָללֹות ּוְבִכּיֹות

ְוַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו ַּדע ְלָך ֶׁש8נּו ְיהּוִדים , ַיְלִּדי ַהּטֹוב: "ַטַעם ְוַהְסָּבָרה ְנבֹוָנה
ָּכְך ַמְתִחיל ַהֶּיֶלד ". ְו"ֲחֵרי ַמֲאָכל ְּבָׂשִרי 8סּור ַּכָּמה ָׁשעֹות ֶלֱאכֹל ֲחָלִבי, ְלִהָּזֵהר

ְולֹא , לֹא ָּכל ָּדָבר ַמְכִניִסים ַלֶּפה. ְל"ט ְל"ט ְלִהְתַחֵּנְך ּוְלִהְתַרֵּגל ֶׁשּלֹא ַהּכֹל ֻמָּתר
  .רֹוִצים ֻמָּתר ְלִהְתַעֵּנגְּבָכל ְזַמן ֶׁש

ַּכֲאֶׁשר ַמְרִּגיִלים ֶאת ַהֶּיֶלד ְלַחֵּפׂש ֶאת ָּתִוית : ַמְמִׁשיְך ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ָּדִוד ּוַמְסִּביר
ְוַכֲאֶׁשר ְמַחְּנִכים אֹותֹו ֶׁשֵּיׁש ְּדָבִרים , ַהֶהְכֵׁשר ַעל ָּכל ְּדַבר ַמֲאָכל ַהִּנְכָנס ַלֶּפה

ֲאַזי ַּכֲאֶׁשר הּוא ִמְתַּבֵּגר ְועֹוֵמד , ְראֹות ְוֵיׁש ַּגם ְּדָבִרים ֶׁש8סּור ִלְׁשמַֹעֶׁש8סּור ִל
ּדֹוֵרׁש ´ הּוא יֹוֵדַע ַלֲעמֹד ְּכצּור ֵאיָתן ּוְבֵדָעה ְּברּוָרה ַמה ה, ִּבְפֵני ֶאְתָּגִרים ְוִנְסיֹונֹות

הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ַמָּצִבים ֶׁשֵאין , ָּבר ְּבִאְׁשּתֹוֲאִפּלּו ֶׁשְּמֻד. ִמֶּמּנּו ְוֵכיַצד ָעָליו ְלִהְתַנֵהג
ּוָבֶזה יּוַבן ַמּדּוַע ַּתַחת ַהֻחָּפה ְמָבְרִכים ֶאת ֶהָחָתן . ָלַגַעת ָּבּה "ף ְּבֶאְצַּבע ְקַטָּנה

, ִלְכאֹוָרה". ָׁשלֹום ְוֵרעּות, "ֲהָבה ְו"ֲחָוה, ´ֲאֶׁשר ָּבָרא ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ְוכּו: "ְוַהַּכָּלה
ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֵּיׁש ָיִמים , "8ח"ֶאָּלא ֶזה ִנְגַזר ִמּׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה ? ""ֲחָוה"ַמה ִהיא ַהָּלׁשֹון 

ְוִאם ִנְזָהִרים ְּבָכְך  , ְמֻסָּיִמים ֶׁשָּבֶהם "ף ִאְׁשּתֹו ֶׁשל 8ָדם ֲאסּוָרה ָעָליו ְּכמֹו ֲאחֹותֹו
  .תֲאַזי זֹוִכים ְלָׁשלֹום ּוְלֵרעּו

  

  ´ֶּפֶרק ה
  "ָטֳהַרת ִיְׂשָרֵאל"ַמֲאָמר ִמן ַהֵּסֶפר 

  .ל ַּבֲחִתיַמת ַהֵּסֶפר"ֵמֵאת ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחִּיים זצ
, ְוַהְינּו". ָחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו: "´א, ד"ְּכִתיב ִמְׁשֵלי י

ְוִהיא זֹוָכה , ִנְבֶנה ָּכל ַהַּבִית ַעל ָיָדּה, ִהיג ִעְנָיֶניָה ָּכָראּויֶׁשָהִאָּׁשה ֶׁשִהיא ֲחָכָמה ְלַהְנ
ְוֵאיָנּה רֹוָצה , ּוִמי ֶׁשִהיא ִאֶּוֶלת. ְּכמֹו ֶׁשֵּב"ְרנּו ְלַמְעָלה, ָלּה ּוְלָבֶניָה ְלָכל טּוב

ְתַעֶּצֶלת ִלְטּבֹל ּגֹוֶרֶמת ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשִּמ, ִהיא הֹוֶרֶסת ֶאת ָּכל ַהַּבִית, ´ְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ה
, ּוְכמֹו ִּדְכִתיב ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ֲעִריִרים, ְלַבֲעָלּה ּוְלָבֶניָה ְלִהָּכֵרת ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים

ְוַעל ֵּכן ! ?ֲהֵיׁש ְלָך ָהרּוס יֹוֵתר ִמֶּזה. ֵהם ָימּותּו, ְּדַהְינּו ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָּבִנים ִמְּכָבר
  .ֲהרּו ְמאֹד ְּבִעְנָין ֶזהִיָּז

, ּוְכָבר ִנְהְיָתה ְמֻעֶּבֶרת ֶׁשָּפְסָקה ִמִּלְראֹות ָּדם, ִאם ִנְמַׁשְך ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ֵמֵעת ֶׁשָרֲאָתה
ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ִהיא ָּב8ה ַּבָּׁשִנים ָּכל ָּכְך ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ְזֵקָנה ֶׁשָּפְסָקה ִמִּלְראֹות  , ְויֹוֵתר ִמֶּזה

ּוְמֻחֶּיֶבת , ַוֲעַדיִן לֹא ִנְטֲהָרה, ֲעַדִין ְטֵמ8ה ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה ֵמֵעת ֶׁשָרֲאָתה, ָּכל ָמקֹוםִמ
. ַחָּיִבין ַעל ֶזה ָּכֵרת, ְוִאם ַהַּבַעל ְמַׁשֵּמׁש ִעָּמּה קֶֹדם ְטִביָלָתּה. ִלְטּבֹל ִמן ַהּתֹוָרה

ּוַמה ּתֹוֶעֶלת ִּתְהֶיה ִאם ַעָּתה ְלֵעת , י ְוַׂשְבִּתיְּכָבר ָזַקְנִּת: ְו"ל ְיִסיֶתּנּו ִיְצרֹו לֹוַמר



ֵּכן ֲאַמְרֶּתם : "ג"ְּכָבר ֶנֱאַמר ְיֶחְזֵקאל ל! 8ִחי, לֹא ֵכן? ִזְקָנִתי ֶאֱהֶיה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה
ֲאֵליֶהם ֱאמֹר , ֵלאמֹר ִּכי ְפָׁשֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ָעֵלינּו ּוָבם ֲאַנְחנּו ְנַמִּקים ְוֵאיְך ִנְחֶיה

ֱאלִֹקים ִאם ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ´ ַחי 8ִני ְנֻאם ה
  ".ְוָחָיה

ָּבִאּסּור , ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשּלֹא ָיֵקּלּו ְלַעְצָמן, ְוִהֵּנה ַעד ּכֹה ִּדַּבְרנּו אֹודֹות ַהָּנִׁשים
ֶׁשִּיְפְקחּו ַעל ְּבנֹוֵתיֶהן ֶׁשּלֹא ,  ָּבאנּו ְלָזֵרז ְלִאּמֹוֵתיֶהןְּבִסּיּום ְּדָבֵרינּו, ֶהָחמּור ַהֶּזה

ֶׁשַּדי ָלּה ֶׁשְּתַדֵּבר ִעָּמּה אֹודֹות , ְו"ל ּתֹאַמר ָהֵאם. ָּבִאּסּור ַהַּמר, ַחס ְוָׁשלֹום, ִיְּפלּו
ְוַהַּגע . ַּתְּדלּות ְלָמְנָעּהִּכי ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות ָּכל ִהְׁש, לֹא ֵכן ַהָּדָבר. ֶזה ַּפַעם ּוְׁשַּתִים

ִאּלּו ָרֲאָתה ֶאת ִּבָּתּה ָהֲאהּוָבה ָלּה ְּכַנְפָׁשּה ׁשֹוֶכֶבת ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי  ַּכָּמה ָהְיָתה , ַעְצְמָך
ְוַלְיָלה לֹא ִּתיַׁשן ְלַפֵּקַח ָעֶליָה , יֹוָמם לֹא ָּתנּוַח! ִמְׁשַּתֶּדֶלת ְלַחֵּלץ ַנְפָׁשּה ֵמַהַּסָּכָנה

ְוִלְפָעִמים . ְלַמַען ִּתָּׁשֵאר ַּבַחִּיים, ָׁשְמָרּה ּוְלַהְמִציא ָלּה ָּכל ְּדָבִרים ַהְמַחְּזִקים ּגּוָפּהְל
: ִּתְבֶּכה ְוִתְתַחֵּנן ָלּה ִּבְדָמעֹות, ֶׁשְּתָמֵאן ָלַקַחת ַסֵּמי ְרפּואֹות, ְּבִהְתַּגְּברּות ַמֲחָלָתּה

  .ֵעיַנִיְך ּוְקִחי ָנא ֶאת ַהַּסִּמים ָהֵאֶּלהֵּתיַקְרָנה ַנְפֵׁשְך ְוַנְפִׁשי ְּב
ֶׁשּיֹוַדַעת ֵאיְך ֶׁשִּבָּתּה ָהֲאהּוָבה ָלּה ַמְכִניָסה ַנְפָׁשּה , ְוַעל "ַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָּבִעְנָין ַהֶּזה

א ַסָּכָנה ְלגּוף ַעל ְיֵדי ִאּסּור ֶזה ֶׁשהּו, ְּבִעְנַין ָּכֵרת ֶהָחמּור, ַרְחָמָנא ִלְצַלן, ְלַסָּכַנת ָמֶות
ְוָעֶליָה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִהְׁשַּתְּדלּות ְלָמְנָעּה ִמַּסם , ָוֶנֶפׁש  ֵאין ָלּה ָלנּוַח ְוִלְׁשקֹט

ְוִאם ִמְּפֵני ִהְתַּגְּברּות ֳחִלי ַהֶּנֶפׁש ִנְלְקָחה ַהַּדַעת ִמְּצִעיֵרי ּדֹור ֶהָחָדׁש  ַעל . ַהָּמֶות ַהֶּזה
ֶׁשּלֹא , ַחֵּנן ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשָּיחּוסּו ָנא ַעל ַעְצָמן ְוַעל ֶנֶפׁש ַּבֲעֵליֶהן ְוַיְלֵדיֶהןָהִאָּמהֹות ְלִהְת

ֶׁשַּבֲעוֹון ָּכֵרת ָּכֶזה ִנְכַלל ַּגם , ֶאָּלא ַּגם ֶאת ַּבֲעָלּה ְוֶצֱאָצֵאיֶהם, אֹוָתּה ִּבְלַבד ַּתִּציל ָּבֶזה
ְוֵאיְך ּתּוַכל ִלְׁשקֹט ְּבָׁשָעה ֶׁשִּבָּתּה ַוֲחָתָנּה . ִּניםֶׁשַהָּבִנים ֵמִתים ְּכֶׁשֵהם ְקַט, "ֲעִריִרי"

ְוַגם ָּבִנים ַהַחִּיים ֶׁשִּיָּוְלדּו ִמְּבֵני ? ִּבְטָנם-ִמְת"ְכְזִרים ָּכל ָּכְך ַעל ַעְצָמם ְוַעל ְּפִרי
,  ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואּפֹוְׁשִעים ּומֹוְרִדים, ֲהלֹא ְּבַוַּדאי ִיְהיּו ְּפרּוִצים ַוֲחצּוִפים, ִנּדֹות

ּוָברֹוִתי ִמֶּכם ַהּמְֹרִדים : "ֶׁשֲעֵליֶהם 8ַמר ַהָּכתּוב, ל"ִּכי ֵהם ִמֵּתַׁשע ִמּדֹות ֶׁשָּמנּו ֲחַז
ּוִמְּנָכִדים ָּכֵאֶּלה ְּבַוַּדאי לֹא ִיְׂשְּבעּו ֵמֶהם ֲאבֹוֵתיֶהם ַנַחת ָּבעֹוָלם ". ְוַהּפֹוְׁשִעים ִּבי

י ֲהלֹא ָידּוַע ֶׁשַּמְל8ְך ַּגְבִריֵאל ַמְכִריז ְלַמְעָלה ְּבָכל יֹום ֶאת ְּפִעילּות ְּבֵני ִּכ, ַהֶּנַצח
ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל : "ְוַעל ֶזה 8ַמר ַהָּכתּוב, ָה8ָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ָה8ָדם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ַהְמתָֹעִבים ְוַכָּמה ִּתְתַמְרֵמר ֶנֶפׁש ". ְּכָנַפִים ַיִּגיד ָּדָבר
ּוִבְפָרט ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּו ֶאת ָהעֶֹנׁש ! ְוַכָּמה ְּגדֹוָלה ִּתְהֶיה ְּכִלָּמתֹו ָׁשם, ֶׁשל ַזְרעֹו

  !ַמה ָּגדֹול ִיְהֶיה ַצֲעָרם ִויגֹוָנם, ַהֶּנֱחָרץ ֲעֵליֶהם ֲעבּור ֶזה
ְוִלְמנַֹע ֶאת ִּבָּתּה ִמְּלִהָּכֵׁשל , ָמִנָּיה ָלחּוס ְוַלְחמֹל ַעל ָּבֶניָהֻמָּטל ַעל ֵאם ַרְח, ְוַעל ֵּכן

ֶזַרע , ּוְלַמַען ֵיֵצא ֵמֶהם ּדֹור ְיָׁשִרים, ְלַמַען ִּתְחֶיה ִהיא ּוַבֲעָלּה ּוָבֶניָה, ֶּבָעוֹון ַהַּמר ַהֶּזה
ָלִׂשים , ֲאַנּנֹות ְּבָכל ִעיר ָוִעירּוִמְצָוה ַעל ָנִׁשים ַׁש. קֶֹדׁש ְלִתְפֶאֶרת ֲאבֹוֵתיֶהם ֶנַצח

ִּתְתַקֵּׁשר ִאָּתּה , ֶׁשָּכל ַּכָּלה ִּכְׁשֵני ָׁשבּועֹות קֶֹדם ַהֻחָּפה, ֵלב ַעל ִעְנָין ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה
ֹון ּוַמה ָּנכ. "ַחת ֵמַהָּנִׁשים ַהִּנְכָּבדֹות ּוְתַלְּמָדּה ִעָּקֵרי ַהֲהָלכֹות ַהְּכתּובֹות ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה

ּוְזכּות ְּגדֹוָלה ִהיא ְלָכל ַהִּמְׁשַּתְּדִלים ָּבִעְנָין . ִאם ֵאֶׁשת ָהַרב ְּדָמָתא ָּתִׂשים ֵלב ָלֶזה
ֶזַרע קֶֹדׁש ´ ְוָהָיה ָּבֶזה ֶזַרע ַעם ה, ִלְמנַֹע ַרִּבים ֵמִאּסּור ָחמּור, ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה

  .8ֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון, ַמַּצְבָּתּה



ְוֵכן ֻמָּטל ַעל ָהִאיׁש ֶׁשרֹוֶצה ָלַקַחת , ל ֶזה ִּדַּבְרנּו אֹודֹות ַהָּנִׁשים ּוְבנֹוֵתיֶהןְוִהֵּנה ָּכ
ֶׁשִּתְׁשמֹר ֻחֵּקי ַהַּיֲהדּות ְּבִעְנְיֵני , ְיַדְקֵּדק ִלָּׁשא ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה, ִאָּׁשה ְלַעְצמֹו אֹו ִלְבנֹו

ן ְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמֲאָנִׁשים ַהְּכֵׁשִרים ּוַמה ּטֹוב ְוָנכֹו. ְטִביָלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה
, ֶׁשְּבֵעת ֶׁשִּיְצָטְרכּו ָלַקַחת ָנִׁשים ְלַעְצָמם אֹו ִלְבֵניֶהם, ַהִּנְמָצִאים ִמחּוץ ַלְּמִדיָנה

ֶׁשְּמִביִנים ֶׁשּלֹא ּוְבָמקֹום . ְיַדְקְּדקּו ְלַהְתנֹות ִעָּמֶהן ִמְּתִחָּלה ֶׁשִּיְׁשְמרּו ֻחֵּקי ַהַּיֲהדּות
ְלַמַען , "ף ְּבָכל ֶּכֶסף ֶׁשָּבעֹוָלם, ִיְׁשְמרּו ֶאת ֻחֵּקי ַהַּיֲהדּות  ִיְתַרֲחקּו ִמְּלִהְתַחֵּתן ִעָּמֶהם

ּוַמה ּנֹוֲאלּו ָהֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַדְקְּדִקים ְּבִעְנְיֵני . לֹא ְיַטְּמאּו ֶאת ַנְפָׁשם ְוִיְפְּגמּו ֶאת ַזְרָעם
, ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשּיּוַכל ְלַהִּׂשיג ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ְוָזָהב, ים ַרק "ֲחֵרי ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ִּבְלַבדִׁשּדּוִכ

לֹא ָיחּוׁשּו , "ף ִאם ְּבאֹותֹו ַהָּמקֹום ֲחׁשּוִדים ַעל ִחּלּול ַׁשָּבת ְוֵכן ַעל ִעְנְיֵני ְטִביָלה
ַעד ֶׁשַּמֲעִביָרה אֹוָתם , ֹון ָּגְבָרה ֲעֵליֶהם ָּכל ָּכְךְוֶזה ְלאֹות ֶׁשֶחְמַּדת ַהָּממ. ַעל ֶזה ְּכָלל

ִּכי ֲאִפּלּו ִּבְסָתם נֹוֵׂשא ִאָּׁשה ְלֵׁשם , ְוסֹוף ָּדָבר ִיְהֶיה ֶׁשָּממֹוָנם ִיְכֶלה. ַעל ַּדַעת קֹוָנם
מֹון ֵאין לֹו ֶׁשאֹותֹו ַהָּמ, ´ִסיָמן ב, "ֶאֶבן ָהֵעֶזר"ִאיָתא ְּב, ֲאִפּלּו ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה, ָממֹון

ְּבַוַּדאי ַהָּממֹון ֶׁשַּמְרִויַח ַעל ְיֵדי , ֶׁשַּמֲעֶׂשיָה ְמתָֹעִבין, ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבִאָּׁשה ָּכזֹו. ַהְצָלָחה
ְוַעל ֵאֶּלה ַהָּׂשִמים ֵלב ִלְׁשמֹר . ְוָהֲעוֹונֹות ִיָּׁשֲארּו, ֶזה ִיְכֶלה ַעד ַהְּפרּוָטה ָה"ֲחרֹוָנה

. ְּבִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמאֹד´ "ְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה: "8ַמר ַהָּכתּוב, ָתיוּוִמְצוֹו´ ֻחֵּקי ה
  ".ִּגּבֹור ָּב8ֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיבָֹרְך

  

  קֹול קֹוֵרא
  ִלְׁשִמיַרת ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה

ִּכי ָׂשם ַהֵּיֶצר ָידֹו ַעל ָטֳהַרת , ָצָרה ְּכַמְבִּכיָרה, ִהֵּנה קֹול ָׁשַמְענּו ְוִתְצֶליָנה 8ְזֵנינּו
ָל8ֶרץ -ַעד ֶׁשְּלִפי ִּדַּבת ַרִּבים ָעְזבּו ֵחֶלק ִמִּמְׁשְּפחֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבחּוץ, ִמְׁשַּפַחת ִיְׂשָרֵאל

 ִמְּבִלי ְלַטֵהר ַעְצָמן ְּבִמְקֶוה ָּכֵׁשר, ּוְבָעִרים ְּגדֹולֹות "ף ִּבְמִדינֹוֵתינּו ֶאת ָּדת ֲאבֹוָתם
! ִּתְצֶליָנה 8ְזַנִים ִמְׁשמַֹע ָּדָבר ֶזה! הֹוי. ְוַרק ָּב"ְמַּבְטיֹות ַּבַּבִית ִיַּטֲהרּו, ְּכחֹק ַהּתֹוָרה

ָּדָבר ֶׁש"ף , ֲהִנְׁשַמע ֶׁשַּיְפִקירּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֻחּקֹות ַהּתֹוָרה ַהֲחמּורֹות ִּבְׁש8ט ֶנֶפׁש
ִּכי ִאָּׁשה ִנָּדה ִ"ף ְל"ַחר ְסִפיַרת ִׁשְבָעה , ְדִעים ָּדָבר ֶזהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן יֹו

לֹא יֹוִעיל ָלּה ָּכל ֵמימֹות , ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ָטְבָלה ְּבִמְקֶוה ָּכֵׁשר ַּכִּדין, ְנִקִּייםש
ֶׁשּלֹא ֶנְחְׁשדּו , ָין ֶזהְלַדֵּבר ְּבִעְנ, אֹוי ָלנּו ֶׁשָּבאנּו ִליֵדי ָּכְך. ְוִהיא ְּבִנָּדָתּה, ֶׁשָּבעֹוָלם

ְוָסְפָרה : "ְּכִדְכִתיב, ְוַהּתֹוָרה ָנְתָנה ָלֶהן ֶנֱאָמנּות ַעל ֶזה, ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶזה ֵמעֹוָלם
? ֲאָבל ַמה ַּנֲעֶׂשה. ּובּוָׁשה ְּתַכֶּסה ָּפֵנינּו ְלַדֵּבר ֳקָבל ַעם ְּבָדָבר ָּכֶזה, ְלַעְצָמּה"  ָלּה

 ַרָּׁשִאין ַלְחׁשֹות ִּבְזַמן ֶׁשְּלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ֵּתָרַמְסָנה ָּבַרְגַלִים ֻחּקֹות ַהּתֹוָרה ֲהלֹא ֵאין 8נּו
, ְוַכֲאֶׁשר ָידּוַע. ֶׁשּנֹוֵגַע ְלָכל ְקֻדַּׁשת ָהֻאָּמה, ּוִבְפָרט ָּדָבר ֶזה, ַהֲחמּורֹות ֶׁשַּבֲחמּורֹות

ַרק ְּבֶחְסרֹון ְיִדיָעה ַעל חֶֹמר , ַעל ָּכל ָּכְךִּכי ַרִּבים ַהַּמְפִקיִרים ֶזה לֹא ְּבֶמֶרד ּוַמ
ְוֵיבֹוׁשּו ֵמַחְברֹוֵתיֶהן ִלְנהֹג ְּכַדת ַהּתֹוָרה , ְוֵיׁש ֶׁשִּנְמָׁשכֹות "ֲחֵרי ַחְברֹוֵתיֶהן, ֶהָעוֹון

י ְלָבֵאר ָעַל, ַעל ֵּכן 8ַמְרִּתי. אֹוי ָלנּו ֶׁשְּתֵהא ָלנּו ְלבּוָׁשה ִלְׁשמֹר ֻחֵּקי ֱאלִֹקים ַחִּיים(
, ְוִלְצעֹק ָמָרה ַעל ַמה ֶּׁשִהַּגְענּו, ְמַעט ִלְפֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת חֶֹמר ָהִעְניָן ַהֶּזה

  :אּוַלי ִיְראּו ִויַרֲחמּו ַעל ַעְצָמם ְוָיׁשּובּו ִמַּדְרָּכם
ַרק ,  ְוַכּדֹוֶמהֶׁשֲעוֹון ִנָּדה ֵאינֹו ַרק ָלאו ְּכמֹו ֲאִכיַלת ֲחִזיר, ָידּוַע ְלָכל ִאיׁש  א 

ַחס , ֶׁשּלֹא ַיְׁשִלימּו ְׁשנֹוֵתיֶהם, ְוָהעֶֹנׁש הּוא ַעל ָהִאיׁש ְוָהִאָּׁשה ַיַחד, ֲעוֹון ָּכֵרת



ֲאָבל ַנְפָׁשם , ֶׁשִּיְתלּו ָלֶהם ְלַהֲאִריְך ְיֵמיֶהם, ַוֲאִפּלּו ִאם ְזֻכּיֹוֵתיֶהם ִיְתַרּבּו. ְוָׁשלֹום
ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת : "ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר,  ֶׁשהּוא 8ְבָדן ִנְצִחי ְלַהֶּנֶפׁש,ִנְכֶרֶתת ִמְּצרֹור ַהַחּיִים

ׁשּוב ֵאין , ְוַהְינּו ֵּכיָון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָמֵלא ָּכל ָהעֹוָלם". ַהֶּנֶפׁש ַהִהיא ִמְּלָפַני
ַרע הּוא ֶאֶלף ! ָרא ָהעֶֹנׁש ַהֶּזהּוַמה ּנֹו. ִאם לֹא ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה(ָמקֹום ַלֶּנֶפׁש ַהּזֹו 

ְוָכל ֶזה , ְוֶזה ִמיַתת ַחּיֵי עֹוָלם, ֶׁשהּוא ַרק ִמיַתת ַחּיֵי ַהְּזַמן, ְּפָעִמים "ף ֵמעֶֹנׁש ָמֶות
ֶׁשּיֹוְרִדים קֶֹדם ַלְּׁשאֹול ְוִנּדֹוִנים ָׁשם , "ַחר ֶׁשְּיַקְּבלּו עֶֹנׁש ַהֵּגיִהּנֹום ַהּנֹוָרא

ְו"ַחר ָּכל ֶזה , ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ָמִרים ַעל ָּכל ַּפַעם ּוַפַעם ֶׁשָעְברּוְּבִיּסּוִרים 
ֶׁשִּנְמְׁשכּו "ַחר ִיְצָרם , ְו8ז לֹא ִיְנְקטּו ִּבְפֵניֶהם ַעל ִסְכלּוָתם. ַיִּגיַע ָלֶהם ָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש

, ְו8ז לֹא ַיַעְזרּו ָלֶהם ְּכָלל, ם ֵמֻחֵּקי ַהּתֹוָרהְוַלַעג ַחְברֹוֵתיֶהן אֹו ִסְפֵרי ַרַעל ַהַּמְלִעיִגי
  !ְוֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלהֹוִׁשיַע, אֹוי ַוֲאבֹוי ִיְהֶיה ְלֻכָּלם

  .ְּבָׁשָעה ֶׁשֲעַדִין ְּבַיְדֶכם ְלַתֵּקן, ְוִהְתּבֹוְננּו ָנא ָּבִעְנָין ַהּנֹוָרא ַעָּתה
ַרְחָמָנא , ַהְינּו ֶׁשָּימּותּו ְּבלֹא ָּבִנים, ִרי הּואָידּוַע ֶׁשַּגם עֶֹנׁש ֲעִרי, ֲעוֹון ָּכֵרת  ב

ְוָהעֹוְבִרים ַעל . ַרְחָמָנא ִלְצַלן, אֹו ֶׁשֵּיְלדּו ְוָימּותּו, אֹו ֶׁשּלֹא ֵיְלדּו ְּכָלל ָּבִנים, ִלְצַלן
, ּפּוִחיםעֹוְלֵלי ִט, ֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ַיְלֵדיֶהם ָהֲאהּוִבים, ֲהלֹא ֲעֵליֶהם ִלְזּכֹר זֹאת, ֶזה

ַמְכִניִסים ְּבַעְצְמֶכם ֶאת ְּבֵניֶכם ! ָמה "ֶּתם עֹוִׂשים, "ִחים, ִהְתּבֹוְננּו ָנא. ְּבַסָּכָנה
? ִמי ֵהן ּוַמה ֵהן! ָהֲאהּוִבים ְּבַסָּכָנה ָּכזֹו ִּבְׁשִביל ֵאיֶזה ַלַעג ֶׁשִּיְלֲעגּו ֵרעֹוֵתיֶכן ַהְּסָכלֹות

ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ , ָּכל 8ָדם ָחִציר: "ּוְכַמֲאַמר ַהָּנִביא, ֲהלֹא ֻּכָּלם ָּכֵעֶׂשב ִיְּבלּו
  ".ּוְדַבר ֱאלֵֹקינּו ָיקּום ְלעֹוָלם

ֲאָבל ֲעוֹון ֲאבֹוָתם , "ף ִאם ָיֵגּנּו ֵאיֶזה ְזֻכּיֹות ַּגם ְּבַעד ַהָּבִנים ֶׁשּלֹא ָימּותּו  ג
לֹא יּוְכלּו ִלְרחֹץ ַעְצָמם ֵמֶחְלאֹות ְלעֹוָלם , ִיָּׁשֵאר ַעל ַעְצמּוָתם ּוְפגּוִמים ֵהם

ַּגם ֲאָנִׁשים . ִיָּקְראּו" ְּבֵני ִנָּדה"ּוְבֵׁשם , ִּכי נֹוְלדּו ַּבֲעֵבָרה, ַהֻּטְמ8ה ֲאֶׁשר ַעל ַעְצמּוָתם
ָרֵאל ְוָידּוַע ִּכי ִּתְקַות ָּכל ִאיׁש ִיְׂש. ִיְרֵאי ֱאלִֹקים ִויָׁשִרים ִיְתַרֲחקּו ִמְּלִהְתַחֵּתן ִאָּתם

ֶׁשִּיְרֶאה ֵמֶהם ַנַחת ָּבֶזה ּוַבָּבא , ֶׁשִּיְהיּו טֹוִבים ַלָּׁשַמִים ְוַלְּבִרּיֹות, ְוֶנָחָמתֹו הּוא ִמָּבָניו
ֶׁשָּטְבָלה , ְוָכל ֶזה ֵיׁש ְלַקּוֹות ֵמַהָּבִנים ֶׁשּנֹוְלדּו ִּבְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה, "ַחר ֵמ8ה ָׁשִנים

8ז ִנְמֶׁשֶכת ַעל ַהָּבִנים ֶנֶפׁש ְקדֹוָׁשה , ֻּטְמ8ָתּה ְּכחֹק ַהּתֹוָרהִאָּמם ְוִטֲהָרה ַעְצָמּה ִמ
ֲהלֹא ֶנֶפׁש ְטֵמ8ה ִּתְׁשֶרה , ֲאָבל ֵאֶּלה ֶׁשּלֹא ִטֲהרּו ַּכחֹק, ִמְּמקֹור ִנְׁשַמת ִיְׂשָרֵאל

ָוָלד ֶׁשִּיְתַעֵּבר : וְוֵאּלּו ֵהם ְּדָבָרי, ַּכְמב8ֹר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ָּבֶהם
ְוָכל ָיָמיו ִיְהיּו , ִנְמֶׁשֶכת ָעָליו רּוַח ֻטְמ8ה, ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ִאּמֹו ְטהֹוָרה ְּכִדין ַהּתֹוָרה

, ֶׁשֲהֵרי ִמְבֵנהּו ִויסֹודֹו ְּבֻטְמ8ה ְּגדֹוָלה ַוֲחָזָקה יֹוֵתר ִמָּכל ַהֻּטְמאֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְּבֻטְמ8ה
ְוֵכן 8ְמרּו , "זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם: "ּוְכִדְכִתיב, ְוִיְהיּו ְרָׁשִעים ִמֶּבֶטן. ֹונֹוַעד ָּכאן ְלׁש

ֵאּלּו ְּבֵני "  ּוָברִֹתי ִמֶּכם ַהּמֹוְרִדים ְוַהּפֹוְׁשִעים ִּבי: "ל ְּבַמֶּסֶכת ְנָדִרים ַעל ַהָּפסּוק"ֲחַז
ְּבֵני ִנּדֹות ָּכל ֶׁשֵּכן , "ְּבֵני ִנּדּוי"ִפי ַהִּגְרָסה ְו"ף ְל(ּוְבֵני ִנָּדה ֶאָחד ֵמֶהם , ֵּתַׁשע ִמּדֹות

. ְוַגם ַהָּבא ַעל ַהִּנָּדה ְמֻנֶּדה הּוא ַּגם ֵּכן ִמְּלַמְעָלה, ל ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש"ַּכַּנ, הּוא
ֲאֶׁשר ָה8ָדם ַּב, ֶׁש"ֶּתם ְמִביִאים ְרָׁשִעים ְלעֹוָלם, ִקְלקּול ַמֲעֵׂשיֶכם, 8בֹות, ּוְראּו ָנא

ּוְלַבּסֹוף ָידּונּו ַּגם ֶאת ְּבֵניֶכם ְּבִיּסּוִרים ָמִרים ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם , לֹא ְלעֹוָלם ִיְחֶיה
. ֲהלֹא ִּתְזְּכרּו 8ז ַמֲעֵׂשיֶכם ִּכי "ֶּתם ְּגַרְמֶּתם ָלֶהם זֹאת ְּבִסְכלּוְתֶכם, ָהָרִעים ָּבעֹוָלם

ַּתִּׂשיגּו ֶחְרָּפה , ְּגֻדָּלה ֲאֶׁשר ַיִּׂשיגּו 8בֹות ְיָׁשִרים ִמְּבֵניֶהםַּתַחת ַהָּכבֹוד ְוַה! אֹוי ַוֲאבֹוי
  !ְוֵאין ְלֵאל ַיְדֶכם ְלהֹוִׁשיַע, ְוַצַער נֹוָרא ִמִּיּסּוֵריֶהם, ּוְכִלָּמה ִמִּגּדּוִלים ֶׁשִּגַּדְלֶּתם



 ִּכי ִנָּדה ִהיא ִּבְכַלל ,עֹוד ַעל ָהֲאָנִׁשים ָלַדַעת ָּדָבר ַהָּידּוַע ְלָכל ֶּבן ּתֹוָרה  ד
ֶׁשִהיא "ַחת ִמָּׁשלֹׁש ֲעֵברֹות ֶׁשְּמֻחָּיב ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַלֲהִריָגה , ֲעָריֹות

ִּכי (ִּגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים , ֲעבֹוָדה ָזָרה: ְוֵהן, ְוִלְׂשֵרָפה ֶׁשּלֹא ַלֲעבֹר ֲעֵליֶהן
ִאם לֹא ֶׁשְּמַכֵּון , ֲאָבל לֹא ַנְפׁשֹו, ֹות ֵאינֹו ְמֻחָּיב ַרק ָלֵתת ָּכל ְמאֹדֹוִּבְׁש8ר ֲעֵבר

, ְוהּוא. ז"ִסיָמן קנ, ַּכְמב8ֹר ְּביֹוֵרה ֵּדָעה, ַהֵּמִציק ְלַהֲעִבירֹו ַעל ָּדתֹו ְוהּוא ְּבַפְרֶהְסָיה
ֶׁשּמּוָטב לֹו ָל8ָדם ָלמּות ְולֹא , ְךִמְּפֵני ֶׁשְּפַגם ַהֶּנֶפׁש ֵמֲעוֹונֹות ֵאּלּו ָּגדֹול ָּכל ָּכ

ִּכי ָּדָבר ֲאֶׁשר , ְוִחיל ָוֶרֶתת ָצִריְך ֶלֱאחֹז ֶאת ֵאֶּלה ַהּפֹוְׁשִעים ְּבַנְפׁשֹוָתם. ַלֲעבֹר
ְצִריִכים ִלְמסֹר ַנְפָׁשם ַלֲהִריָגה ִאם ַי"ְנסּוהּו  ַיַעְברּו ַעל ֶזה ְּבֵחֶפץ ֵלב ְולֹא ַּפַעם 

ּוַמה ֶּׁשָּפֲעלּו ָעֵלינּו ַלַעג , ָהִעְנָין נֹוָרא ְמאֹד ְלַמה ֶּׁשִהַּגְענּו. ן ִׁשעּורַרק ְלֵאי, "ַחת
ַהַּׁשֲאַנִּנים ּפֹוְרֵקי עֹל ְּבַלֲעָגם ַעל ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה ְלַהְכִניס ִיְׂשָרֵאל ְּתִמיִמים ְּבִעְנָין נֹוָרא 

  .ָּכֶזה
ֶׁשַּבֲעוֹון ִנָּדה ָנִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת , ג" ַּדף לָידּוַע ַמה ֶּׁש8ְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת  ה

ֶּפן ַחס ְוָׁשלֹום ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה , ֵאיְך לֹא ִּתְפַחְדָנה ַהָּנִׁשים ִמָּדָבר ֶזה, ְוִאם ֵּכן. ֵלָדָתן
´  8ז ְּבַחְבֵליֶהן ַלהְוַגם ְּבֵאיֶזה ָּפִנים ִיְצֲעקּו? ִּתְתַּבע ֵמֶהן ִמַּדת ַהִּדין ֶאת ֲעוֹוָנן ְוֵיָעְנׁשּו

  ?"ֲחֵרי ֶׁשֵהן ַמְמרֹות ְרצֹונֹו ְּבָכל ֵעת, ֶׁשּיֹוִׁשיֵען
ָעוֹון ֶזה ּגֹוֵרם : ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, עֹוד ָצִריְך ָלַדַעת ַמה ֶּׁש8ְמרּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש  ו

 ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוֵאיָנם ַוֲאָנִׁשים צֹוֲעִקים ִמָּצרֹוֵתיֶהם, ִמִּיְׂשָרֵאל´ ְלַסֵּלק ְּכבֹוד ה
ְּבָזְכרֹו ַּכָּמה , ְוִייָרא ְוִיְפַחד ִאיׁש ַהִּנְלָּבב. ִּכי ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה(ַנֲעִנים 

, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ִנְגְרמּו ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ָידֹו, ַרְחָמָנא ִלְצַלן, ֶחְסרֹון ַּפְרָנָסה ְוחִֹלי, ָצרֹות
ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ֵיָעְנׁשּו , ְוִאם ָּגְרמּו ֶזה ָלֲאֵחִרים. ְוֵאין ַנֲעִנים´ ּצֹוֲעִקין ַלהֶׁש

  .ְולֹא ֵיָענּו, ַחס ְוָׁשלֹום, ַּבַּצר ָלֶהם´ ֶׁשִּיְצֲעקּו ַלה, ָּבֶזה
ָעוֹון ֶאָחד ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ֶׁשִּמי ֶׁשַּמְפִקיר , ַּגם ָצִריְך ִלְזּכֹר ַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוָנה  ז

ָּכל , ְוֶזה הּוא ֲאִפּלּו ְּבָעוֹון ַקל". מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד"הּוא ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם , ָעָליו ְלָׁשְמרֹו
ְוִעם ְרָׁשִעים ּופֹוְׁשִעים , ֲהלֹא ְּבֵׁשם מּוָמר ִיְקָרא ֶאת ַעְצמֹו, ֶׁשֵּכן ְּבָעוֹון ָחמּור ָּכֶזה

  . ַהִּדין ָּפסּול הּוא ְלֵעדּות ְוִלְׁשבּוָעה ְּכִדין ָרָׁשע ָּגמּורּוִמן, ִנְמֶנה
ְוַגם , ּכֹוִפים ֶזה ֶאת ֶזה ַלֲעׂשֹות ִמְקֶוה. 8סּור ָלדּור ְּבִעיר ֶׁשֵאין ָּבּה ִמְקֶוה  ח

יא קֹוֶדֶמת ְוִה, "חֶֹׁשן ִמְׁשָּפט"ַּכְמב8ֹר ְּב, ַהְּזֵקִנים ְוַהְּזֵקנֹות ְמֻחָּיִבים ָלֵתת ֲעבּור ֶזה
  .ְלִבְנַין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוְקִנַּית ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוָכל ַהִּמְצוֹות

, ְוִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם, ִהְתּבֹוְננּו ָנא ְּבָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, "ִחים ֲאהּוֵבי ֶעְליֹון
ָכל אֹוֲהֵביֶכם ֶׁשֶּיְחְּדלּו ִמַּדְרֵכי חֶֹׁשְך ְוַהְזִהירּו ַּגם ְל, ְוִחְדלּו ָלֶכם ִמן ֶהָעוֹון ַהַּמר ַהֶּזה

ּוְלֵהָעׂשֹות , ִמי ֵהִביא ְלָכל ֶזה  ְלִהָּכֵנס ַּבֲעוֹון "ְׁשָמה נֹוָרא ָּכֶזה, ּוְראּו ָנא "ַחי, ָּכֵאֶּלה
אָתם ְלַהְכִניָסם ְּבַסָּכָנה ְּבַחּטֹ, "ְכָזִרִּיים ַעל ַנְפָׁשם ְוַנְפׁשֹות ְּבֵניֶהם ָהֲאהּוִבים

ִלְגרֹם ָרָעה ָלֶהם ּוְלַעְצָמם ָּכל ַהָּיִמים  ַהִאם , ְוַלֲעׂשֹות ְרָׁשִעים ּוְפגּוִמים ְלעֹוָלם
ֲהלֹא ֵאין ֶזה ? ַּכֲאֶׁשר ָקָרה ַלֲאבֹוֵתינּו ִּבְׁשנֹות ֶקֶדם, ֵאיֶזה ַצר ּוֵמִציק ָעַמד ֲעֵליֶהם

ַהַּמְלִעיִגים ֵמֻחֵּקי , ל- ַלַעג ִמַּמְרִּגיֵזי ֵאִּכי ִאם ְּבֵחֶפץ ֵלב ְּבִהָּמְׁשָכם "ֲחֵרי ִּדְבֵרי
יֹוֵצר , ַעל ֻחֵּקי ֱאלִֹקים ַחּיִים?  ַעל ַמה ֵהם ַמְלִעיִגים! אֹוי ָלֶהם ּוְלַנְפָׁשם. ֱאלִֹקים

, םֲאֶׁשר ְּבֶרַגע ֶאָחד ִאם ִיּטֹל ִחּיּותֹו ְוֵאיָנ, ִנְׁשָמָתם ְונֹוֵתן ָלֶהם ַחִּיים ְּבָכל ָׁשָעה ָוֶרַגע
ְו"ֵּיה ַחְבֵריֶהם ". ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: "ּוְכִדְכִתיב



ֵּגיִהּנֹום ! ֲהלֹא ִנּדֹוִנין ֵהם ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות?  אֹו ַרּבֹוֵתיֶהם, ֲאֶׁשר ְּכָבר ָיְצאּו ִמן ָהעֹוָלם
, א"ם ח"ז וברמב"8ְמרּו ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהָּׁשָנה דף יְּכמֹו ֶׁש, ָּכֶלה ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים

ֵאיְך ְמָל8ם ִלָּבם ְלַהְלִעיג ֵמֻחֵּקי , הֹוי ַוֲאבֹוי: ַרּבֹוֵתיֶהם ְוַחְבֵריֶהם צֹוֲעִקים ָׁשם ָמָרה
  .ְוַתְלִמיֵדיֶהם ָהעֹוִׂשים ַמֲעֵׂשיֶהם מֹוִסיִפים ֵחְטא ַעל ַחּטֹאָתם, ֱאלִֹקים ַחִּיים

ּוְלֶהֶפְך  ְּדָבִרים ,  ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְּבִקּיּום ַהּגּוף 8נּו רֹוִאין ְּדָבִרים ַהְּמַחּיִים ֶאת ָה8ָדםּוְדעּו
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ְּבַעְצמֹו ָּדָבר "ְרִסי , ַהְּמִמיִתים ֶאת ָה8ָדם, ַסם ַהָּמֶות, "ְרִסִּיים

ֵיׁש ְּדָבִרים : ֵּכן הּוא ְּבִעְנְיֵני ַהֶּנֶפׁש. ה ֵיָחֵׁשבֲהלֹא ִלְמֻׁשָּגע ְוׁשֹוֶט, ְלָהִמית ֶאת ַעְצמֹו
ְּכִפי ַהחֹק ֶׁשָחַקק ַהָּקדֹוׁש , ְוֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשְּמִמיִתים אֹוָתּה, ֶׁשְּמַחּיִים אֹוָתּה ָלֶנַצח

ת ִמְׁשָּפַטי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶא: "ּוְכמֹו ֶׁש8ַמר ַהָּכתּוב, יֹוֵצר עֹוָלמֹו, ָּברּוְך הּוא
ְוַחס ְוָׁשלֹום ". ְּבַחֵּיי ָעְלָמא: "ְוִתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס, "ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם ָה8ָדם ְוַחי ָּבֶהם

ִּכי ֲאַנְחנּו ֲהלֹא לֹא ֵנַדע ֶאת ֵעֶרְך ַנְפֵׁשנּו ְמאּוָמה  , ִלְנּגַֹע ֶּבָעוֹון ַהֵּמִמית ֶאת ַנְפֵׁשנּו
אֹוָצר ָמֵלא , ֵאיְך ָּתִכיל ְּבִקְרָּבּה ּכַֹח ַהַּדַעת ְוַהָחְכָמה, ֻדָּׁשָתּהֶעְרָּכּה ּוְק, ִחּיּוָתּה

ָּכל ַהְּנָפׁשֹות : "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָיַצר אֹוָתּה, ְסָפִרים ְּבמַֹח ְּכַכף ִאיׁש
, ְוַרק הּוא ְיָצָרּה, ִעים ְמאּוָמהְוֵאין ֲאַנְחנּו יֹוְד, "הּוא ֲעָׂשנּו ְולֹא ֲאַנְחנּו", "ִלי ֵהָּנה

, ְוִהְזִהיָרנּו ֲעֵליֶהם, ְוהּוא יֹוֵדַע ֶטַבע ַנְפֵׁשנּו ְּדָבִרים ַהְּמַחִּיים אֹוָתּה ְוַהְּמִמיִתים אֹוָתּה
ְוֶאל ִמי , ִּכי ֲהלֹא ָמָרה ִּתְהֶיה "ֲחִריֵתנּו, ַוֲהלֹא ִלְמֻׁשָּגִעים ֵנָחֵׁשב ִאם ִנַּגע ָּבֶהם

  ?"ֲחֵרי ֶׁשְּבַעְצֵמנּו ִחַּבְלנּו ַנְפׁשֹוֵתינּו, ק 8זִנְזַע
ֶׁשָּמָצאנּו עֹז ְּבַנְפֵׁשנּו , ֲהלֹא ַהָּדָבר ֶּפֶלא ֵאיְך ִהִּגיַע ַהָּדָבר, ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ְּנַדֵּבר

ְלֵפי ִרְבבֹות ", ַהְּכתּוָבה ְוַהְּמסּוָרה ָלנּו ִמּדֹור ּדֹור, ִלְנּגַֹע ְּבתֹוָרֵתנּו ִנְׁשַמת ַחִּיים
ֲאֶׁשר ֵהִאירּו ְּבתֹוָרָתם ְוָחְכָמָתם ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם ָיְגעּו , ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים

. ִּדין ָוִדין ֵמֻחֵּקי ַהּתֹוָרה ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְוָעְמלּו ָּכל ְיֵמי ַחּיֵיֶהם ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט
ּוְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַּבּקֶֹדׁש ַעד ּדֹורֹו ֶׁשל ,  ִמּדֹור ֶׁשְּלָפֵנינּוֲחָכִמים, ַצִּדיִקים, ְּגאֹוִנים

ּוְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד ּדֹוָרם ֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ַחְכֵמי . ם ְוַהְּגאֹוִנים"י ְוַרְמַּב"ַרֵּבנּו ַרִׁש
, ְּבֶגֶדר ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשיָחְכָמָתם ּוְקֻדָּׁשָתם ֵאיָנן , ַמְלֲאֵכי ָמרֹום ֲאֶׁשר ּתֹוָרָתם, ס"ַהַּׁש

ֲאֶׁשר ַהְרֵּבה ֵמֶהם ָהיּו יֹוְדִעים , ָסמּוְך ְלֻחְרַּבן ַהִּמְקָּדׁש, ּוְלַמְעָלה ּדֹורֹות ַהַּתָּנִאים
ְוֵיׁש ֶׁשָהיּו עֹוד ִּבְזַמן ַהִּמְקָּדׁש ַעל ְמכֹונֹו , ִׁשְבִעים ָלׁשֹון ְוֶאת ָּכל ַהָחְכמֹות ֶׁשָּבעֹוָלם

"ְלֵפי ִרְבבֹות ְזֵקִנים , ּוְלַמְעָלה ּדֹורֹות ֲחָכִמים, ה ִנִּסים ַהְּתִמיִדִּיים ֶׁשּבֹוְוַעל ֲעָׂשָר
ּוָפִנים ְּבָפִנים ִּדֵּבר , ֶׁשָר8ה ּדֹורֹו ֶאת ַהּכֹל, ּוְנִביִאים ַעד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום

ְלֵפי ִרְבבֹות ֲחָכִמים ְקדֹוִׁשים ְּכַמְלֲאֵכי ּוִמּדֹור ָהִראׁשֹון ַעד ּדֹור ָה"ֲחרֹון ", ִעָּמֶהם´ ה
ּוָמְסרּו , ֱאלִֹקים ָיְגעּו ְוָעְמלּו ְּברַֹחב ְלָבָבם ַהּנֹוָרא ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ֵמֻחֵּקי ַהּתֹוָרה

 ,ּוָמְסרּו ָלנּו ִמּדֹור ְלדֹור ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה, ַנְפָׁשם ַעל ָּכל קֹוץ ְוקֹוץ ּוֵבְררּו ְוִקְּימּו
ֲאֶׁשר , ָערּוְך-ַהִּמְׁשָנה ְוַהַּתְלמּוד ְוַהֻּׁשְלָחן, ְּתִמיָמה ְּבָכל ֻחּקֹוֶתיָה ְו"ְזָהרֹוֶתיָה ּוְפָרֶטיָה

ָּדָבר ֶאָחד לֹא ֶנְעַּדר ַחס , ִנְׁשַמע ְוַנֲעָׂשה ֵאֶצל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה
ֲאֶׁשר , ְוַעָּתה ְּבדֹוֵרנּו, יא ָהְיָתה ָמֻעֵּזנּו ְוִקּיּוֵמנּו ַעד ַהּיֹוםְוִה, ְוָׁשלֹום ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ַעָּתה , ְוִנְמַׁשְכנּו "ַחר ַּתֲאוֹות ָהעֹוָלם ְוֶחְמדֹוָתיו, ּבְֹׁשנּו ִמָּכל ּדֹור ְּבַקְטנּות ַּדְעֵּתנּו
 ִמְׁשָטר ְּכִפי ֶחְפֵצנּו  ַהִּנְמָצא ַעּזּות ָחַכְמנּו ַלְחקֹר ְוִלְנּגַֹע ְּבֻחֵּקי ַהּתֹוָרה ְוַלֲעׂשֹות ָּבּה

´ אֹוי ַוֲאבֹוי ָלנּו ַעד ַּכָּמה ָמַׁשל ַהֵּיֶצר ָּבנּו ַלֲעזֹב ֶּדֶרְך ה! ?ִסְכלּות ָּכזֹו, ָּכזֹו
ִרֵּבי ִרְבבֹות ִיְׂשָרֵאל ְטהֹוִרים , ֲאֶׁשר ָהְלכּו ָּבּה ֲאבֹוֵתינּו, ַהְּגדֹוָלה ְוָהְרָחָבה, ָהֲאִמִּתית



ֶׁשִהְתוּו ָלֶהם , חֶֹׁשְך ַוֲאֵפָלה, ְוָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ֲעַקָּלתֹון, ּוְקדֹוִׁשים ִמּיֹום ֱהיֹוָתם ְלגֹוי
ַוֲהלֹא , ִּכי ִאם ַּבְּדָבִרים ַהּנֹוְגִעים ְלַחֵּיי ַנְפֵׁשנּו, ֵאיֶזה ּפֹוְרֵקי עֹל ְולֹא ְּבָדָבר ָקָטן

ֶׁשֵהם ָמְסרּו ַנְפָׁשם ַלֲהִריָגה ּוְׂשֵרָפה ַעל ֻחּקֹות , ֲאבֹוֵתינּוּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ְּתַכֶּסה ָּפֵנינּו ֵמ
ְוַעל ָּכל חֹק ָוחֹק ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה , ְּכֶׁשָעְמדּו ֲעֵליֶהם ְמִציִקים ְלַהְׁשִּביָתם, ַהּתֹוָרה

ַמה ְּלָך : ַׁשת ֱאמֹרְוִכְדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש ָּפָר, ִנְׁשְּפכּו ַּכַּמִים ִָּדםש ְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל
! ַעל ֶׁשָּׁשַמְרִּתי ֶאת ַהַּׁשָּבת? ַמה ְּלָך יֹוֵצא ִלָּׂשֵרף! ַעל ֶׁשַּמְלִּתי ֶאת ְּבִני? יֹוֵצא ִלָּסֵקל

, ַעל ֶׁשָעִׂשיִתי ֻסָּכה? ַמה ְּלָך לֹוֶקה ְּבַפְרּגֹול! ַעל ֶׁש8ַכְלִּתי ַמָּצה? ַמה ְּלָך יֹוֵצא ֵלָהֵרג
ַעל ֶׁשָעִׂשיִתי , ִציִצית(ַעל ֶׁשֵהַטְלִּתי ְּתֵכֶלת , ַעל ֶׁשֵהַנְחִּתי ְּתִפִּלין, י לּוָלבַעל ֶׁשָּנַטְלִּת

ֲאֶׁשר , ָמה ַהַּמּכֹות ָהֵאֶּלה: "´ו, ג"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְזַכְרָיה י. ְרצֹון 8ִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים
ַעד ָּכאן .  ְלֵה8ֵהב ְל8ִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִיםַהַּמּכֹות ָהֵאֶּלה ָּגְרמּו ִלי"  ִהֵּכיִתי ֵּבית ְמ"ֲהָבי

  .ְלׁשֹון ַהִּמְדָרׁש
ּוִבְדֵמי , ַּכָּידּוַע ַלּכֹל ַמה ֶּׁשָעַבר ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום, ְוֵכן ַּבּדֹורֹות ֶׁש"ֲחֵרי ֵכן

ֲאֶׁשר , ְחנּו ַּבּדֹור ַהֶּזהַוֲאַנ. ַחֵּייֶהם ָמְסרּו ָלנּו ּתֹוָרה ְּתִמיָמה ְּבָכל ֻחּקֹוֶתיָה ּוִמְׁשָּפֶטיָה
ַהְּמִניִחים ָלנּו ִלְׁשמֹר , ּוְבֵצל ַמְלֵכי ֶחֶסד 8נּו חֹוִסים, ִהְׁשִאיר ָלנּו ָׂשִריד´ ְּבֶעְזַרת ה

ָנֵפר ִּבְׁש8ט , ּתֹוָרֵתנּו  ֲאַנְחנּו ְּבַעְצֵמנּו ִּבְׁשִביל ַּתֲאָוה ְנִמְבָזה אֹו ַלַעג ֵאיֶזה ֵמַהְּסָכִלים
ְלָבֵבנּו , ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ְּנַדֵּבר? ֵּקי ּתֹוָרֵתנּו ַהֲחמּורֹות ֶׁשַּבֲחמּורֹות ֳקָבל ַעםֶנֶפׁש ֻח

: ִּכי ָּגַמְלנּו ְלתֹוָרֵתנּו יֹוֵתר ֵמאֹוְיֵבינּו ָה"ְכָזִרִּיים ִּבְׁשנֹות ֶקֶדם, ִיַּמס ְּבִקְרֵּבנּו ְּבַדְּבֵרנּו
ַוֲאַנְחנּו , צֹות ַיַחד ִעם ּגּופֹות ֲאבֹוֵתינּו ַהְּטהֹוִריםֵהם ָׂשְרפּו ִּגְליֹוֵני ַהּתֹוָרה ַּבחּו

"ֵּיה ַמֶּסֶכת ִנָּדה . ׂשֹוְרִפים ֶאת ֶעֶצם ֻחֵּקי ּתֹוָרֵתנּו ְּבַיַחד ִעם ְּכבֹוד ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים
ַהּכֹל , רּויַהּכֹל ָׁש?  "ֵּדָעה-יֹוֵרה"ְוֻׁשְלָחן ָערּוְך , ם"ְוַרְמַּב, ְוִאְלָּפס, ַהֲחמּוָרה

אֹוי ָלנּו ִאם ! אֹוי ָלנּו ְלַמה ֶּׁשִהַּגְענּו! ַוִּיְּתנּוָה ְלִמְרַמס ַרְגַלִים, ְקָרעּוָה, ְּפָרעּוָה! ָמחּול
ִאם הּוא ַחס ְוָׁשלֹום , ´ְוֵאיְך לֹא ִניָרא ִמְּפֵני ֲחַמת ה! לֹא ָנחּוׁש ְלֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה

ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ֲהלֹא 8ז ָמָרה ִּתְהֶיה "ֲחִריֵתנּו! ?ֹוָנּהִיְתַּבע ִמֶּמּנּו ֶעְלּב
ֶיֱחֶלה ֶאָחד ֵמַהָּבִנים , ַחס ְוָׁשלֹום, ְוִאם. ֲאָבל ָּגֵבי ִדיֵליּה, ַמֲאִריְך "ּפֹו ְונֹוֵׂשא ָעוֹון

, ּתֹוָרתֹו ֶׁשְּתַבֵּקׁש ַרֲחִמיםּוְלַבֵּקׁש , ´ֵאיְך ָיבֹואּו ִלָּׂשא ִרָּנה ּוְתִפָּלה ַלה, ֶׁשל ֵאּלּו
ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאַלי : ֲהלֹא ִּתְׁש"ל אֹוָתנּו ְׁשֵאַלת ִיְפָּתח?  ְּבָׁשָעה ֶׁשָּגַמְלנּו ָלּה ָרָעה ָּכזֹו

, "ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים"ֵאיְך ָיבֹואּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַבֵּקׁש ? ַּבַּצר ָלֶכם ְו"ֶּתם ְׂשֵנאֶתם אֹוִתי
? ְּבעֹוד ֶׁשּלֹא ִקַּבְלנּו ְלֵהיִטיב ַמֲעֵׂשינּו, ֵרי ֶׁשַהַחִּיים ֵהם ְלמֹוַרת ְרצֹון ַמְלֵּכנּו"ֲח

ׁשּובּו ָנא , חּוסּו ָנא ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוֶנֶפׁש עֹוְלֵליֶכם, ֶזַרע "ְבָרָהם, ֲאהּוֵבי ֶעְליֹון, 8ָּנא
  .ְוטֹוב ָלֶכם ָּבֶזה ּוַבָּבא, ינּו ֵמעֹוָלםֶׁשָהְלכּו ָּבּה ֲאבֹוֵת, ֶאל ֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה

ֲעֵליֶכם ָלִׂשים ֵלב ַלִּפְרָצה ַהְּגדֹוָלה , ְו"ֶּתם ָראֵׁשי ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ִעיר ָוִעיר
ַהָּגדֹול ַההֹוֵרס ´ ְוָחִליָלה ִלְׁשּתֹק ַעל ִחּלּול ה, ֲאֶׁשר ְמַכָּלה ָּכל ְקֻדַּׁשת ָהֻאָּמה, ַהּזֹאת
ַוֲעֵליֶכם ְלִהְת"ֵּסף ַיַחד ְּבָכל ִעיר ְלִהְתָיֵעץ ְּבֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ְלָהִסיר ,  ּתֹוָרֵתנּוְיסֹוֵדי

ְוָראּוי ָלִׂשים ֵלב ַעל ְנִקּיּות ַהִּמְקֶוה . ִיְהֶיה ְּבֶעְזְרֶכם´ וה, ִמְכׁשֹול ִמֶּקֶרב ִעָּמנּו
  .יםִּכי ֵהם ַּכּיֹום ְּדָבִרים ִעָּקִרִּי, ַוֲחִמימּוָתּה

  ְנאּום ַהּכֹוֵתב ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ַעל ַהִּפְרָצה ַהְּגדֹוָלה
  .ְּבַרֲחָמיו ַהְּגדֹוִלים´ ּוְמַצֶּפה ִליׁשּוַעת ה

  ר "ְרֵיה ְזֵאב ַהּכֵֹהן"ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ב



  

  ´פרק ו
  ְׁשִמיַרת ַהִּמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות

  ֵאין ְלַזְלֵזל ְּבׁשּום ְּפָרט ַּבֲהָלָכה
ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבה ְוָקָרא ַהְרֵּבה ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי , ֵבי ֵאִלָּיהּוָּתָנא ְד"

ְוָהְיָתה ִאְׁשּתֹו נֹוֶטֶלת ְּתִפָּליו ּוַמְחַזְרָּתם ְּבָבֵּתי . ּוֵמת ַּבֲחִצי ָיָמיו, ֲחָכִמים ַהְרֵּבה
. ְּכִתיב ַּבּתֹוָרה ִּכי הּוא ַחּיֶיָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך:  ָלֶהםְו8ְמָרה, ְּכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות

ְולֹא ? ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבה ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְרֵּבה  ִמְּפֵני ַמה ֵּמת ַּבֲחִצי ָיָמיו, ַּבֲעִלי
ְמִסיָחה ָּכל אֹותֹו ַּפַעם "ַחת ִנְת8ַרְחִּתי ֶאְצָלּה ְוָהְיָתה . ָהָיה 8ָדם ַמְחִזיָרּה ָּדָבר

ֲאִפּלּו ! ַחס ְוָׁשלֹום: 8ְמָרה ִלי? ִּביֵמי ִנּדֹוֵתְך ַמהּו ֶאְצֵלְך, ִּבִּתי: ְו8ַמְרִּתי ָלּה. ְמאָֹרע
8ַכל ִעִּמי ְוָׁשָתה ? ְנִקִּיים ַמהּו ֶאְצֵלְך´ ִּביֵמי ִלּבּוַנִיְך ז. ְּבֶאְצַּבע ְקַטָּנה לֹא ָנַגע ִּבי

ְו8ַמְרִּתי . ִּמי ְּבֵקרּוב ָּבָׂשר ְולֹא ָהְיָתה ַּדְעּתֹו ַעל ָּדָבר "ֵחר ַיֲחֵסי ִאיׁשּותִעִּמי ְוָיֵׁשן ִע
ְוֶאל ִאָּׁשה ´ֶׁשֲהֵרי 8ְמָרה ּתֹוָרה , ָּברּוְך ַהָּמקֹום ֶׁשֲהָרגֹו ֶׁשּלֹא ָנָׂשא ָפִנים ַלּתֹוָרה: ָלּה

ֵהם (ִמָּטה ֲחָדא ַהְוָיא : ָּבא ַרב ִּדיִמי 8ַמרְּכֶׁש(ִּכי 8ָתא . ´ְּבִנַּדת ֻטְמ8ָתּה לֹא ִתְקַרב
ִסָּנר ַמְפִסיק ֵּבינֹו : 8ַמר ַרב ִיְצָחק ַּבר יֹוֵסף: ְּבַמֲעָרָבא 8ְמִרי. ָיְׁשנּו ְּבִמָּטה "ַחת

  ".ְלֵביָנּה
". ֵבי ֵאִלָּיהּוַּתָּנא ְּד"ג ְּבֵׁשם ַהֵּסֶפר "ַמֲעֶׂשה ֶזה מּוָבא ַּבַּתְלמּוד ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ַּדף י

ֶׁשָהָיה זֹוֶכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא , ֵסֶפר ֶזה ִנְכַּתב ַעל ְיֵדי ָחָכם ָּגדֹול ֵמַחְכֵמי ַהַּתְלמּוד
ְוָכל ַמה ֶּׁשָּלַמד ִמִּפיו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא , ְלִעִּתים ְּתכּופֹות ְוָהָיה לֹוֵמד ִאּתֹו ּתֹוָרה

  .ֹו ֶזהֶהֱעָלה ַעל ִסְפר
ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ֶאָחד : ְוָכְך ְמַסֵּפר ָלנּו אֹותֹו ָחָכם ְּבִסְפרֹו ַמה ֶּׁשָּׁשַמע ֵמֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא

, ָׁשָנה ַהְרֵּבה  זֹו ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִּנְקֵראת ִמְׁשָניֹות(ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבה ְוָקָרא ַהְרֵּבה 
ה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשִּנְקֵראת ִמְקָראֹות ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְרֵּבה  ְוָקָרא ַהְרֵּבה  זֹו ּתֹוָר

ִהיא (ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשָהָיה ְמַחֵּזר "ַחר ַהֲחָכִמים ִלְלמֹד ֵמֶהם ֵּתרּוִצים ּוְטָעִמים ַּבַּתְלמּוד 
ְוָהְיָתה ִאְׁשּתֹו . ֲחִצי ָיָמיוּוְבָכל זֹאת ֵמת ַּב, ָּכל ָּכְך ִהְתַמֵּסר ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ַהְּגָמָרא

הֹוִאיל ְו8ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו , ְוַהַּטַעם ֶׁשָּלְקָחה אֹוָתן ִעָּמּה, נֹוֶטֶלת ְּתִפָּליו  ֵהן ַהְּתִפִּלין ֶׁשּלֹו
ְוַעל ֵּכן ָרְצָתה ְלַחֵּזק ֶאת ". ַהֵּמִניַח ְּתִפִּלין ַמֲאִריְך ָיִמים: "ְּבָמקֹום "ֵחר ַּבְּגָמָרא

, ֶׁשְּסֻגָּלָתן ֲאִריכּות ָיִמים, ַוֲהלֹא ֵהִניַח ְּתִפִּלין, ְּתִמיָהה ַמּדּוַע ֶזה ִנְפַטר ְּבִקּצּור ָיִמיםַה
ְוָכְך ָהְלָכה ֵאֶצל ". ִּכי ִהיא ַחּיֶיָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך: "ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה, ְוַגם ָלַמד ַהְרֵּבה ּתֹוָרה

ת ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ִלְׁשאֹל ִמְּפֵני ַמה ֵּמת ַּבֲעָלּה ַּבֲחִצי ָיָמיו ַהֲחָכִמים ֶׁשְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹו
ִּכי ֶּבֱאֶמת ֻּכָּלם , ְולֹא ָהָיה 8ָדם ַמְחִזיָרּה ָּדָבר. ְולֹא הֹוִעילּוהּו ָּכל ַמֲעָׂשיו ַהְּגדֹוִלים

  .ִהְתַּפְּלאּו ַעל ֶזה ְולֹא ָיְדעּו ַמה ַּלֲענֹות
ִמְּפֵני ַמה ֵּמת : ְוַטֲעָנָתּה ְּבִפיָה(ִנְת8ַרְחִּתי ֶאְצָלּה , ר ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביאְמַסֵּפ, ַּפַעם "ַחת
  .?ַּבֲחִצי ָיָמיו
ִּבְזַמן ַהֻּטְמ8ה ֵּכיַצד ָהָיה נֹוֵהג , ְּכלֹוַמר? ִּביֵמי ִנּדֹוַתִיְך ַמהּו ֶאְצֵלְך, ִּבִּתי: 8ַמְרִּתי ָלּה

  ?ִעָּמְך
  .ֲאִפּלּו ְּבֶאְצַּבע ְקַטָּנה לֹא ָנַגע ִּבי! ַחס ְוָׁשלֹום:  ֶאת ְׁשֵאָלִתי ְוָעְנָתהְוִהיא ֵהִביָנה ִמָּיד



ִּבְזַמן ְסִפיַרת ִׁשְבַעת , ְּכלֹוַמר? ִּביֵמי ִלּבּוֵנְך ַמהּו ֶאְצֵלְך: ָחַזְרִּתי ְוָׁש"ְלִּתי אֹוָתּה
ָהִעָּקר ַּבְּבָגִדים (ׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ֶׁש8ז ְלִפי ַהֲהָלָכה ְצִריָכה ָהִאָּׁשה ִלְלּבֹ, ַהְּנִקִּיים

  ".ְיֵמי ִלּבּוָנּה"ַהְמֻהָּדִקים ַלּגּוף ְוָלֵכן ִנְקְראּו 
"ְך לֹא ָעְלָתה ַּדְעּתֹו ַעל ָּדָבר , 8ַכל ִעִּמי ְוָׁשָתה ִעִּמי ְוָיֵׁשן ִעִּמי ְּבֵקרּוב ָּבָׂשר: ְוָעְנָתה

  .ַעל ֶזה ֲאִפּלּו לֹא ָחַׁשב, ָּמׁשְּכלֹוַמר ַיֲחֵסי ִאיׁשּות ַמ, "ֵחר
: ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה 8ְמָרה, ָּברּוְך ַהָּמקֹום ֶׁשֲהָרגֹו ֶׁשּלֹא ָנָׂשא ָפִנים ַלּתֹוָרה: ְו8ַמְרִּתי ָלּה

א "ּוַמְסִּביר ָלנּו ֶהָחָכם ַהָּגדֹול ָהַרב ִחיָד". ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמ8ָתּה לֹא ִתְקַרב"
ֶׁשַּכָּוָנתֹו ֶׁשל ֶהָחָכם ָהְיָתה ַלֲעׂשֹות ֻחְמָרה ,  ְלַחֵּיי ַעד ְּבִסְפרֹו ֶּפַתח ֵעיַנִיםִזְכרֹונֹו

ֶׁשָרָצה ְלָהִביא ַעְצמֹו ִליֵדי ִנָּסיֹון ּוְבָכל זֹאת ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַעְצמֹו ְוָלכֹף , ַוֲחִסידּות
ִּכּנּוי (ָּברּוְך ַהָּמקֹום :  ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא8ַמר ָלּה, ּוְבָכל זֹאת. ְוָלֵכן ָנַהג ָּכְך, ֶאת ִיְצרֹו

הֹוִאיל ֶׁשַּבַעֵלְך ֶזה לֹא ָנָׂשא ָּפָניו ְלַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה , ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֲהָרגֹו
ם ְוַלֲעׂשֹות ְולֹא ָהָיה לֹו ְלִהְתַחֵּכ, "ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמ8ָתּה לֹא ִתְקַרב: "ִּבְמפָֹרׁש

ֵמִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה , ִמָּכל ָמקֹום, ֶׁש"ף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְזַהר ֵמַהַּמֲעֶׂשה ַעְצמֹו, ֶנֶגד ַהֲהָלָכה
ִּכי 8סּור ָהָיה לֹו , ּוְפָגם ֶזה הּוא ֵמִזיד, ְוֻטְמ"ת ֶקִרי לֹא ָיכֹול ָהָיה ִלְׁשמֹר ַעְצמֹו

  .ּוְלִפיָכְך ָּברּוְך ַהָּמקֹום ֶׁשֲהָרגֹו, ּלֹא ַּכִּדיןְלִהְתַחֵּכם ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ְוִלְנהֹג ֶׁש
ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלָׁשם ַרב ִּדיִמי , ְּכלֹוַמר, ִּכי 8ָתא ַרב ִּדיִמי: ּוַמְמִׁשיָכה ַהְּגָמָרא ְואֹוֶמֶרת

ְעָּתַקת ְלַדַעת ַרב ִּדיִמי ָנְפָלה ָטעּות ְּבַה, ְּכלֹוַמר. ִמָּטה ַחד ַהְוָיא: 8ַמר, ֵׁשם ָחָכם(
ֶאָּלא ַרק , ְולֹא ְּכמֹו ֶׁשִּנְכַּתב ֶׁשָהָיה אֹוֵכל ִעָּמּה ְוָיֵׁשן ִעָּמּה ְּבֵקרּוב ָּבָׂשר, ַהַּמֲעֶׂשה

  .ֶׁשָּיְׁשנּו ְּבִמָּטה "ַחת ְוָהיּו ְרחֹוִקין ֶזה ִמֶּזה
ִיְצָחק ַּבר יֹוֵסף ָּבאּו ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵׁשם ַרב , ְּכלֹוַמר, ´ְּבַמֲעָרָבא 8ְמֵרי ְוכּו

ְּכלֹוַמר ֶׁשָּיְׁשנּו , ְוהּוא ֶׁשָהָיה ִסָּנר ַמְפִסיק ֵּבינֹו ְלֵביָנּה, ְלהֹוִסיף עֹוד ְּפָרט ַּבַּמֲעֶׂשה
  .ֶׁשֶּנֱעַנׁש ְּבעֶֹנׁש ּכֹה ָחמּור, ָהָיה ֶזה ָחמּור ָּכל ָּכְך, ְו"ף ַעל ִּפי ֵכן, ְּבִבְגֵדיֶהם

ְוֵאין ,  ִלְלמֹד ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב ִּדְקּדּוק ַהֲהָלָכה ְּבָכל ְּפָרט ּוְפָרטִמַּמֲעֶׂשה ֶזה ֵיׁש
ְוֶזה , ֶאָּלא ָלֶלֶכת ְּביֶֹׁשר ִעם ַהֲהָלָכה ּוְבִלי ׁשּום ְסִטָּיה, ְלִהְתַחֵּכם ְּכָלל ֶנֶגד ַהֲהָלָכה

 ְמַקֵּים ֶאת רֹב ְּפָרֵטי ֲהלֹא ֲאִני ִמֵּמיָלא: ָּבא ְלהֹוִציא ִמֵּלב ִמי ֶׁשחֹוֵׁשב ְּבִלּבֹו
ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה ... 8ז אּוַלי ַעל ַּכָּמה ְּפָרִטים ְקַטִּנים ֶאְפָׁשר ָחִליָלה ְלַוֵּתר, ַהֲהָלָכה

ְוַכָּמה ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִּבְׁשֵלמּות ַהֲהָלָכה ַעל ָּכל , ִלְּמַדְתנּו ַהְּגָמָרא ַּכָּמה ֶזה ָחמּור
ֵיׁש זּוגֹות ַהּטֹוִעים , ְּכמֹו ֵכן! ל ֵּבין ְּפָרט ָקָטן ִלְפָרט ָּגדֹולְוֵאין ֶהְבֵּד, ְּפָרֶטיָה

"ְך ֵּביְנַתִים ְמַזְלְזִלים ִּבְׁש8ר ַהֲהָלכֹות , ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשָהִעָּקר ֶׁשָהִאָּׁשה הֹוֶלֶכת ַלִּמְקֶוה
  .´ֲחִציָצה ְוכּו,  ְנִקִּייםְּבִדיקֹות ִׁשְבָעה, ְּכגֹון ֶהְפֵסק ָטֳהָרה, ַהְּתלּויֹות ַּבְּטִביָלה
, "ִמָּטה זּוִגית"ל ֵיׁש ִלְלמֹד ִּבְפָרט ֶאת ֻחְמַרת ָהִאּסּור ֶׁשל אֹוָתּה ""ְך ֵמַהַּמֲעֶׂשה ַהַּנ

ְוָכל ַהָּצרֹות ְו8ְבַּדן ַהָּׁשלֹום ַּבַּבִית , ֲאֶׁשר ֵהִמיָטה ֲאסֹונֹות ַרִּבים ַעל ָהָעם ַהְיהּוִדי
  ...ְולֹא ְּכָכל ַהּגֹוִיים ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ָּנהַהְיהּוִדי ָּבאּו ִמֶּמ

  חֶֹסר ְיִדיָעה ִמַּטֲעֵמי ְצִניעּות
ְּבָחְׁשָבן ֶׁשְּטִביַלת ָהִאָּׁשה ַּבִּמְקֶוה זֹו ַרק ֲחִסידּות , ָטעּות נֹוֶׁשֶנת רֹוַוַחת ְּבִפי ַהְּבִרּיֹות

ַהָּמקֹור ְלבּורּות זֹו נֹוֵבַע , ִלְכאֹוָרה. ִניםּוְמיֶֹעֶדת ַרק ְלָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ּוְנׁשֹות ָהַרָּב
  :ִמַּכָּמה ִסּבֹות



ָּכְך (ְוָכל ֵאם ַמְסִּתיָרה ִמְּבֵני ֵּביָתּה ֶאת ַהְּטִביָלה , ֶזה נֹוֵׂשא ָצנּוַע ְמאֹד  א
ֵאם ְלַדֵּבר ִעם ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֲאִפּלּו ִהְתַּבְּיָׁשה ָה, ְוַכֲאֶׁשר ַהָּבנֹות ְּכָבר ִנְּׂשאּו, ַהֲהָלָכה

ְוַהֻחְצָּפה , ְוַהּכֹל ָּגלּוי ְוָידּוַע ַּבִּפְרסֹומֹות ּוַבִּתְקׁשֶֹרת, ַהּיֹום 8נּו ְּבדֹור ָּפרּוץ. ִּבָּתּה
"ְך ַּבּדֹור ֶׁשָעַבר ָהיּו ּבּוָׁשה ּוְצִניעּות ְולֹא ֵהֵעּזּו ְלַדֵּבר . חֹוֶגֶגת ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות

  .יַעל ָּכְך ְּבָגלּו
ֵיׁש ְרָׁשִמים ִחּיּוִבּיִים , ִמּתֹוְך ֶמְחָקִרים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבָכל ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ַּבּגֹוָלה  ב

ְו"ף ָּבִּתים ֶׁשָהיּו ִמְּבִחיָנה ָּדִתית ְּפׁשּוִטים ְמאֹד , ַעל ַהְּזִהירּות ַּבְּטִביָלה ְוִהְלכֹוֶתיָה
"ְך ַהס ִמְּלַהְזִּכיר ִזְלזּול ַחס ְוָׁשלֹום ְּבִמְצַות , ְצוֹותְואּוַלי "ף לֹא ִּדְקְּדקּו ְּבָכל ַהִּמ

ָהיּו ִמְתַרֲחִקין ִמֶּמּנּו ְולֹא ִמְתַחְּתִנים , ּוִמי ֶׁשָהָיה ֵמֵעז ְלָהֵקל רֹאׁש ָּבֶזה. ַהְּטִביָלה
ה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחָּלה ָהֲעִלָּי, "ְך ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער .ִעם ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשָּכֵאּלּו

ִהְצִליחּו ְּפִעיֵלי ָהֲעִלָּיה ְלַהֲעִביר ֶאת ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּדָתן ְוַעל , ִּבְׁשנֹות ַהֲחִמִּׁשים
ֵּכיַצד , ּוְבָפַני ִהְתַוּדּו ְמַחְּנִכים ֶׁשָעְסקּו ְּבהֹוָר8ה ָּבֻאְלָּפִנים ּוְבַמֲחנֹות עֹוִלים(ַּדְעָּתן 

ְוִהְסִּבירּו ָלֶהן ֶׁשָּכל ִמְצַות ַהְּטִביָלה ַּבִּמְקֶוה ִהיא ַרק ְּבחּוץ ,  ַהּנַֹערִהְׁשִחיתּו ֶאת
ֲאָבל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל , ´ְוַהַּמִים ְמזָֹהִמים ְוכּו, ִמּׁשּום ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֻטְמ8ה ֶׁשל ּגֹוִיים, ָל8ֶרץ

  .ְקדֹוָׁשה ְו"ף ֵמי ָה"ְמַּבְטָיה ְטהֹוִרים ֵהם
ְוָהיּו יֹוְצִאים ְלַמְעָּברֹות ּומֹוָׁשבֹות , ָרֲעׁשּו ְוָגֲעׁשּו ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה ְּבאֹותֹו ּדֹורְוַעל ֶזה 

ְלִהְתַחֵּנן ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹא ִיְׁשְּכחּו ָמסֶֹרת ֲאבֹוָתם ְוַיְמִׁשיכּו ְּבעֹז ִלְׁשמֹר 
  .ִמְצוֹות ְּכמֹו ַּבָּגלּות

: ְיהּוָדא ַצְדָקא ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה´ ָהַרב ַהַּצִּדיק רְוַעל ֶזה 8ַמר ִלי ָּתִמיד 
, ֶׁשָּטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה זֹו ִמְצָוה ֶׁשְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ָׁשְמרּו ָעֶליָה ָּבֵאׁש ּוַבַּמִים, ֵּתַדע ְלָך

ֲאָבל זֹוֵרם ֲעַדִין , א ׁשֹוְמִריםְוֵיׁש ַהְרֵּבה ָּבִּתים ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו לֹ, ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש "ִּדיָרה
ִנָּתן ִיְהֶיה , ְּבַהְסָּבָרה ְּבַדְרֵכי נַֹעם, ָלֵכן ִאם ִּתְפֲעלּו ָּכָראּוי. ָּדם ָטהֹור ֶׁשל ַההֹוִרים

  ...ֲעַדִין ְלַהִּציל
יָחה ְּברֹב ַהְּפָעִמים ֶׁשַּמִּגיָעה ַמְדִריָכה ּוְבטּוב ַטַעם ַמְצִל: ְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא, ְו8ֵכן

ְלַהְחִּדיר ְּבַבִית ְיהּוִדי ֲחִׁשיבּות ַהָּטֳהָרה ְוַהְּטִביָלה ַּבִּמְקֶוה ִעם ָּכל ַהֲהָלכֹות ַהְּקׁשּורֹות 
ֲאַזי אֹוָתּה ִאָּׁשה ַעְצָמּה ָּכל ָּכְך רֹו8ה ְּבָרָכה ֲעצּוָמה ְוִׁשּנּוי ְלטֹוָבה ְּבַהְנָהַגת , ָּבּה

ּוִמָּיד ִהיא , ְוָהִעָּקר ְׁשלֹום ַּבִית ְו"ֲהַבת ְנעּוִרים, ְלַות ַהֶּנֶפׁשְּבִריאּות ַהּגּוף ְוַׁש, ַהַּבִית
  .ְמַחֶּפֶׂשת עֹוד ְיִדידֹות ּוַמָּכרֹות ְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהן ָלֶלֶכת ְּבַדְרָּכּה ַהְּטהֹוָרה

  חֹוַבת ַהְּזִהירּות ִמִּמְנָהִגים ְּפסּוִלים
ְוָכְך ִהִּפיל ֶאת 8ָדם . ֹות ֵּכיַצד ְלַהִּפיל ֶאת ָה8ָדם ְּבִרְׁשּתֹוַלֵּיֶצר ָהַרע ִׁשיטֹות ְוַתְחּבּול

ָידּוַע ַהָּדָבר ֶׁש8ָדם ָהִראׁשֹון ִנְצַטָּוה ַעל ְיֵדי ַהּבֹוֵרא לֹא ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ . ָהִראׁשֹון
8ְמָרה . ֵעץ ַהַּדַעתְלִכי ִּתְּגִעי ְּב: ָהַלְך ַהָּׂשָטן ְו8ַמר ָלּה. ַהַּדַעת ְוִהְזִהיר ֶאת ָהִאָּׁשה

: אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש? ֶמה ָעָׂשה ַהָּׂשָטן. 8ַסר ָעֵלינּו ָלַגַעת ָּבֵעץ´ ה, לֹא: ָהִאָּׁשה ַלָּׂשָטן
. ִהֵּנה לֹא ָקָרה ָלְך ׁשּום ָּדָבר? "ְּת רֹו8ה: "ַחר ָּכְך 8ַמר ָלּה. ָּדַחף אֹוָתּה ַעל ָהֵעץ

ְוַהֶהְמֵׁשְך ... ְוַגם 8ז לֹא ִיְקֶרה ָלְך ׁשּום ָּדָבר, ְּפִרי ָהֵעץ8ז ַעְכָׁשו ּבֹוִאי ּתֹאְכִלי ִמ
ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַחֵּיי ָה8ָדם ּוִמיָתתֹו , 8ְכָלה ְוֶהֱאִכיָלה ֶאת ַּבֲעָלּה: ָידּוַע ְלָכל ֶּבן ֱאנֹוׁש
  .ְּתלּוִיים ְּבאֹותֹו ָעוֹון



ֶׁשָּנֲהגּו ִמְנָהג ֶׁשְּיסֹודֹו ְּבָטעּות ,  ִּבְמִדינֹות ׁשֹונֹותֵיׁש ּבּוִרים ְוַעֵּמי ֲאָרצֹות, ְלַצֲעֵרנּו
ְוֶזה נֹוֵגד , ְיֵׁשִנים ְּבֶחֶדר ִנְפָרד ַהַּבַעל ְוָהִאָּׁשה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ִּביֵמי ִנּדּוָתּה, ֲחמּוָרה

ְוַדְוָקא .  ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹוםֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה ְּדָרֶכיָה ַּדְרֵכי נַֹעם ְוָכל, ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה
זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ַרק ְלַהְפִריד ֶאת , "סּוָגּה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים"ִמְצָוה זֹו ִנְקֵראת 

מ ְוַהֶּמְרָחק "ְלָפחֹות ְׁשלִֹׁשים ס(ַהִּמּטֹות ְּבֶמְרָחק ָּכֶזה ֶׁשּלֹא יּוְכלּו ָלַגַעת ֶזה ָּבֶזה 
ֶׁשֵהן ְּפָרִחים ָיִפים ּוַמְרִהיִבים ְמאֹד "ְך , ְבָיכֹול ְּכָגֵדר ֶׁשל ׁשֹוַׁשִּניםַהֶּזה הּוא ִּכ

  .קֹוָצִנִּיים
? ֲהִיָּתֵכן ֶׁשִּניַׁשן ְּבֶחֶדר ִנְפָרד: ְולֹא ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו, ּוְבאֹוָתן ְמִדינֹות ָקם ּדֹור ָחָדׁש

ְוֶזה ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֵחְטא 8ָדם . ת ִמְצַות ַהָּטֳהָרהְו8ז ָזְנחּו ְלַגְמֵרי ֶא. לֹא ְמֻקָּבל ָעֵלינּו
  .ָהִראׁשֹון ְּכִדְלֵעיל

ָלֵכן חֹוָבה ַעל ָּכל ַּבִית ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְקּבַֹע ְזַמן ְוֵליֵׁשב ַהַּבַעל ִעם ַרב ֻמְסָמְך ֶׁשְּיַלֵּמד 
ָבִרים ֶׁשָּבאֶֹפן ְּפָרִטי ָקֶׁשה ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ִלְפָעִמים ְּד, אֹותֹו ִהְלכֹות ַהָּטֳהָרה

ֶׁשּתּוַכל ְלָפֵרט ָלּה ֶאת ָּכל ִּדְקּדּוֵקי , ְוֵכן ָהִאָּׁשה ֵּתֵׁשב ִעם ַמְדִריָכה ֻמְסֶמֶכת, ַלֲהִביָנם
  .ַהֲהָלָכה ָּכָראּוי

ְׁשַעת ֵלָדָתן ַעל ְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ָנִׁשים ֵמתֹות ִּב: ´ָּכתּוב ַּבִּמְׁשָנה ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ֶּפֶרק ב
  .´ַעל ֶׁשֵאיָנן ְזִהירֹות ְּבִנָּדה ְוכּו

ֶׁשָהָיה , ל"ָׁשַמְעִּתי ַעל ִמְׁשָנה זֹו ֵּפרּוׁש ִנְפָלא ִמּמֹוִרי ְוַרִּבי ַהַּצִּדיק ָחָכם יֹוֵסף ֲעֶדס זצ
  .ִמְּגדֹוֵלי ַמְרִּביֵצי ַהּתֹוָרה ַּבּדֹור ָה"ֲחרֹון

, חֹות ַרּבֹות ֲאֶׁשר ִּבְכָלל לֹא ׁשֹוְמִרים ָטֳהָרה לֹא ָעֵלינּוִלְכאֹוָרה רֹוִאים 8נּו ִמְׁשָּפ
לֹא , ִאם ְנַדְקֵּדק ַּבָּלׁשֹון. ֶאָּלא ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה ָּכְך הּוא. ּוְבָכל זֹאת ַחִּיים ְוַקָּיִמים

ּלֹא ׁשֹוֶמֶרת ְּכָבר ִמּׁשּום ֶׁשִאָּׁשה ֶׁש, ָּכתּוב ַעל ֶׁשֵאיָנן ׁשֹוְמרֹות ֶאָּלא ֶׁשֵאיָנן ְזִהירֹות
"ְך ּפֹה ְמֻדָּבר ְּבִאָּׁשה ֶׁשֵּכן ׁשֹוֶמֶרת "ְך ֵאיָנּה , ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ֶאת ָעְנָׁשּה ְּבָכֵרת

. ְּכָתִמים ְועֹוד, ְוָסתֹות, ַהְרָחקֹות, ְסִפיַרת ִׁשְבָעה ְנִקִּיים, ְּכגֹון ְּבִדיקֹות, ְזִהיָרה ָּכָראּוי
ִמּׁשּום ֶׁשִּמַּדת ַהִּדין , יָנּה ְזִהיָרה ָּכָראּוי ַמָּצָבּה ְמֻסָּכן ִּבְׁשַעת ֵלָדָתּהאֹוָתּה ִאָּׁשה ֶׁשֵא

8ֵכן ְזקּוָקה , ְוִאם ִיָּמְצאּו ְּפָגִמים ַּבִּמְצוֹות ַהַּׁשָּיכֹות ָלּה, ְמתּוָחה ָעֶליָה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה
  .ַיִּציֵלנּו´ ְלַרֲחִמים ְמֻרִּבים ה

  
  

  ´ֶּפֶרק ז
  4ת ַהְּׁשִכיָנה ַלַּבִיתֲהָב

ְוִגּלּוי ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך ´ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּביִצי"ת ִמְצַרִים ָזכּו ִלְראֹות ֶאת ְיׁשּוַעת ה
  .ְּבאֶֹפן ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות "ף ֻאָּמה ְוָלׁשֹון לֹא ָזכּו ְלָכְך, ְּבמּוָחִׁשּיּות ּוִבְבִהירּות

ֶהְר8ה ָלֶהם מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ִביא ַעל ִמְצַרִיםְּבֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ֶׁשֵה
, רּוַח, ָיכֹול ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַהחֹוְטִאים ְּבצּורֹות ׁשֹונֹות ֶׁשל ֲאסֹונֹות ֶטַבע ַעל ְיֵדי ֵאׁש

ֵאל רֹוִאים ֶאת ַהִּנִּסים ְּבֵני ִיְׂשָר, ּוִמַּצד ֵׁשִני, ´חֶֹׁשְך ְוכּו, ֳחָלִאים, ַחּיֹות, ָעָפר, ַמִים
"ַחר ָּכְך . ַּכֲאֶׁשר ַהִּמְצִרים ֻמִּכים ּוְמֻעִּנים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים, ַהְּגדֹוִלים

ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ַמה : ֶׁשַעל ֶזה ֶנֱאַמר, ְקִריַעת ַים סּוף ְּבאֹותֹות ּומֹוְפִתים
אל ֶּבן ּבּוִזי  ַהֵּפרּוׁש הּוא ֶׁשָּכל ָּכְך ָּגדֹול ָהָיה ִּגּלּוי ַמְלכּותֹו ִּביִצי"ת ֶּׁשּלֹא ָר8ה ְיֶחְזֵק



ַּבַהָּׂשגֹות ָהרּוָחִנּיֹות ֶׁשָהיּו לֹו ְּבַמֲעֵׂשה ַהֶּמְרָּכָבה ּוַבֲחזֹונֹות , ֶׁשֲאִפּלּו ְיֶחְזֵקאל, ִמְצַרִים
  .ִהִּׂשיָגה ִׁשְפָחה ִּבְקִריַעת ַים סּוףלֹא ָיכֹול ָהָיה ְלַהִּׂשיג ַמה ֶּׁש, ֻמְפָלִאים

ֲאֶׁשר ּבֹו ִנְגָלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּכְבָיכֹול ָּפִנים ְּבָפִנים , ַמַּתן ּתֹוָרה: ְוֻגַּלת ַהּכֹוֶתֶרת
  .ִעם ִיְׂשָרֵאל ְוִהְׁשִמיַע ָלֶהם ִּדְּברֹות ָקְדׁשֹו ַעל ַהר ִסיַני

ֲאֶׁשר ָּבֶהם ָּכַרְתנּו ְּבִרית ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ,  ְוַנֲעִלים ֵאּלּו"ְך ְל"ַחר ְרָגִעים ְיָקִרים
ִוְהִייֶתם ִלי : "ִיְתָּבַרְך ֵמִעיד ָעֵלינּו´ הּוא ְל"ַחר ֶׁשִּקַּבְלנּו עֹל ַמְלכּותֹו ָעֵלינּו ַוה

ַחָּוה ַּבֲאִכיַלת ֵעץ ַמִּגיַע ַהֵּיֶצר ָהָרע  הּוא ֲאֶׁשר ִּפָּתה ֶאת , "ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים
הּוא ֲאֶׁשר . הּוא ֲאֶׁשר ָחַׁשב ְלַהְפִריַע ְל"ְבָרָהם 8ִבינּו ַּבֲעֵקַדת ְּבנֹו ִיְצָחק. ַהַּדַעת

ִנְלַחם ִעם ַיֲעקֹב ְוָחַׁשב ְלַהִּפילֹו "ְרָצה  ּוַמְרֶאה ָלֶהם ִּכְבָיכֹול ֶאת ִמָּטתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה 
. ִּגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, ֶזה ְּכֵדי ְלַהְטעֹוָתם ַּבֲעבֹוָדה ָזָרהְוָכל , ַהַּמְנִהיג ַהָּדגּול

? ֲהִיָּתֵכן: ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ָרֲעׁשּו ְוִנְפֲעמּו. ָהָעם ָנַפל ְּבִרְׁשּתֹו ְוִנְכַׁשל ְּבֵעֶגל ַהָּזָהב, ְו8ֵכן
ּוְכמֹו ֶׁש8ַמר ? ְגָדה ְּב"ּלּוף ְנעּוֶריָהַּכָּלה ָּכל ָּכְך ְצִעיָרה ּוְכָבר ָּב? ָהָעם ַהִּנְבָחר

  ".ַעד ֶׁשַהֶּמֶלְך ִּבְמִסּבֹו ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו: "ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים
ִמָּיד ַמִּגיַע . ָחֵפץ ְלָגֵרׁש ֶאת ַהַּכָּלה ַהּסֹוֶרֶרת ִמֵּביתֹו, ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶהָחָתן

8ָּנא : ְוהּוא ּבֹוֶכה ּוִמְתַחֵּנן ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֲהלֹא הּוא מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ַהּׁשֹוְׁשִבין
ֲאֶׁשר , ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאבֹוֵתיֶהם "ְבָרָהם, ֲעֵׂשה ְלַמֲעִני! 8ב ַרחּום, ִמְּמָך

ַעּמֹו ´ ִּכי לֹא ִיּטֹׁש ה. "ל ַּתַעְזֵבם"ל ָנא ַּתְׁשִליֵכם ְו". ִקְּדׁשּו ֶאת ִׁשְמָך ּוָבְטחּו ְּבָך
"ְך ַמִּציב ְּתָנִאים ִלְׁשלֹום , ְּברֹב ַרֲחָמיו ִמְתַרֶּצה ּוִמְתַּפֵּיס´ ַוה". ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב

ְוָזכּו ְלִגּלּוִיים , ַעד ַעָּתה ָהַלְכִּתי ִעם ִיְׂשָרֵאל ָיד ְּבָיד: ְלמֶֹׁשה´ אֹוֵמר ה. ַּבִית
ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי : "ֶאָּלא. ָּכֵעת ֵאין ֲאִני ָיכֹול ֵליֵלְך ִעָּמֶהם ְּכֶבָעָבר. ֻמְפָלִאים
ְלמֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֶהָעִתיד ָלבֹוא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ´ ְּבָפסּוק ֶזה ְמַגֶּלה ה". ְּבתֹוָכם

, "ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוכֹו"ה ָצִריְך ְלִהָּכֵתב ָהָי, ֶׁשֲהֵרי ְלִפי ְּכָלֵלי ַהִּדְקּדּוק, ַהּקֹורֹות אֹוָתם
ְוִאם . ַּבִית ִראׁשֹון ּוַבִית ֵׁשִני: ֶאָּלא ֶׁשּפֹה ְמֻרָּמִזים ְׁשֵני ָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש ֲאֶׁשר ֶנְחְרבּו

ִריָזה ֳקָבל ָעַזב ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ָּב8ה ַהּתֹוָרה ּוַמְכ´ ֶנְחְרבּו ָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש ַוה: ּתֹאַמר
ְו"ף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמ"ְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים : "ַעם ְוֵעָדה

": ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם"ל ֵמַהָּפסּוק "ְוָדְרׁשּו ֲחָכֵמינּו ז". ְלַכּלֹוָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם
  .ֶאְׁשּכֹן ֲעַדִין ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֲאָבל , 8ְמָנם ֶנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ַהְּׁשִכיָנה ִנְמֵצאת , ּוֵמ8ז ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַחֵּפׂש ַּבִית ִלְׁשּכֹן ּבֹו
ְו"ְׁשֵרי ָהִאיׁש . יָבהֶנְחְרבּו ָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש ְוֵאין ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמקֹום ְיִׁש. ַּבָּגלּות

ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֶׁשָּזכּו  ְׁשִכיָנה : "ל"ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ז, ְוָהִאָּׁשה ֶׁשָּזכּו ַלֲהִביאֹו ְלֵביָתם
, ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשְּלִפי ְּכָלֵלי ַהֶּטַבע. ַחס ְוָׁשלֹום לֹא ָזכּו  ֵאׁש אֹוַכְלָּתם". ֵּביֵניֶהם

ְוִלְפָעִמים ַּגם , ַּבֲעֵלי ְטָבִעים ׁשֹוִנים ּוְמֻנָּגִדים, ם ְׁשֵני ֲהָפִכיםָהִאיׁש ְוָהִאָּׁשה ֵה
ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלהֹוִׁשיָבם , ִאם ֵּכן. ַהֶּמְנָטִלּיּות ֶׁשָּלֶהם ְרחֹוָקה ִּכְרחֹק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב

ֶאָּלא ִאם ֵּכן , אּות ָּכזֹולֹא ִּתָּתֵכן ְמִצי? ָׁשלֹום ְוֵרעּות, "ֲחָוה, ְּב"ֲהָבה, ְּבַבִית ֶאָחד
ְוַיֲעׂשּו ֶאת , ַרק ִאם ְיַׁשְּתפּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִנהּול ָהִעְנָיִנים. ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם

 ְּבַכְׁשרּות ַהָּמזֹון ּוְבָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה , ִּבְצִניעּות, ְרצֹונֹו ְּבִחּנּוְך ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות ְלתֹוָרה
ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון , ַרק 8ז ֵּביָתם ֻמְׁשָּגח ְּבָכל ֶרַגע ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית

  .ַוֲאָנָחה



  ַהְּדָרִכים ְלִסּלּוק ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
?  רֹאׁש ַּבִּקירַמה ְּלָך ְלִהָּכֵנס ִעם: "ְך ֵיׁש ִלְפָעִמים ֶׁשָּבא ַהֵּיֶצר ָהַרע ְואֹוֵמר ָל8ָדם

לֹא ּתּוַכל ְלַהְכִניס ְּתמּונֹות ּוַמְכִׁשיִרים , ִאם ָּתִביא ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֵביְתָך
ְּבִקּצּור  ֵאיְנָך ָחְפִׁשי ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹוְנָך , לֹא ּתּוַכל ֶלֱאכֹל ִמָּכל ַהָּבא ַלָּיד, ְמֻסָּיִמים

. ִיְהיּו ָיִמים ֶׁשִּיְהֶיה 8סּור ְלָך ָלַגַעת, ְלִפי ְּכָלֵלי ַהּתֹוָרה, ִאְׁשְּתָךֲאִפּלּו ְּב. ְּבתֹוְך ֵּביְתָך
ֱאלֶֹקיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהִּציְלָך ´ ִּכי ה: "ג"ְוַעל ֶזה אֹוֵמר ַהָּפסּוק ְּדָבִרים כ

"  ה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמ"ֲחֶריָךְוָלֵתת אֹוְיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶא
ּוְכמֹו 8ב ֶׁשרֹוֶצה ּוִמְתַעֵּנג , ִיְתָּבַרְך הּוא ַרחּום ְוַחּנּון ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב ִעם ְּברּו8יו´ ה

ל ָּכְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְּבטֹוָבֵתנּו ְורֹוֶצה ִלְׁשמֹר אֹוָתנּו ִמָּכ, ְלַהֲעִניק ְלָבָניו
, ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוִבְפָרט ַּבֲעָריֹות, ָנַתן ָלנּו ְּגָדִרים ְו"ְזָהרֹות, "ְך ַיַחד ִעם זֹאת. ַרע

ּוְבַמָּצב . ְּבֵאּלּו ַהְּדָבִרים ֵיׁש ִסּלּוק ְׁשִכיָנה. ְוָלׁשֹון ָהָרע´ ִקְלַלת ה, ְׁשִפיכּות ָּדִמים
ִּכי ֵאין לֹו ְׁשִמיָרה , ַהְּזַמן ְיכֹוִלים ִלְׁשלֹט ּבֹוהּוא עֹוֵזב ֶאת ָה8ָדם ְו8ז ִּפְגֵעי , ָּכֶזה

ִּכי הּוא צֹוֵעק , ֶׁשַּיֲעזֹר לֹו ְוִיְׁשַמע ְּתִפָּלתֹו´ ָּכְך ַּגם לֹא יּוַכל ְלַבֵּקׁש ֵמה. ַוֲהָגָנה
  ? ֶעְזָרהְוֵאיְך ָּכֵעת הּוא ְמַבֵּקׁש, ֲהֵרי הּוא ֵּגֵרׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְולֹא ַנֲעֶנה

  ":ֵראִׁשית ָחְכָמה" ְסִעיִפים ְּבִעְנַין ַהְּׁשִכיָנה ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 18ְנַצֵּטט , ְלִסּיּום ֶּפֶרק ֶזה
  .ִהיא ָהֵאם ַהַּמְׁשַּפַעת ַלְּבִרּיֹות ֶׁשַפע ַהַחּיִים ְוַהּטֹוב  א
  .ְׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ָה8ָדם  ב
  .ל ַּבָּגלּותׁשֹוֶמֶרת ֶאת ִיְׂשָרֵא  ג
  .ְׁשִכיָנה ְקׁשּוָרה ִעם ַהַּצִּדיִקים ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות  ד
  .ַהּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ַהְּׁשִכיָנה ֵאין ֵקץ ִלְׂשָכרֹו  ה
  .ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶנה לֹו ִמָּיד, ַּכֲאֶׁשר עֹוֶׂשה ִמְצָוה ּוְמַכֵּון ְלִעּלּוי ַהְּׁשִכיָנה  ו
זֹאת אֹוֶמֶרת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוָטֳהַרת , "ִּדיָרה ָנ8ה"ר ֵמִכין ַלְּׁשִכיָנה ַּכֲאֶׁש  ז

  .ִהיא ֻמְכַרַחת ָלבֹוא, ַהַּמְחָׁשָבה
  .ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ּוִמְצוֹות ְמעֹוֵרר "ֲהָבה ְלִיחּוד ַהְּׁשִכיָנה  ח
  .ִהיא ַהּׁשֹוֶמֶרת אֹוָתנּו ְּבָכל ָמקֹום ִאם ִנְד"ג ָלּה  ט
ְוַעל ְיֵדי ָטֳהָרה ּוַמֲעִׂשים , ָכל יֹום ַהְּׁשִכיָנה נֹוֶפֶלת יֹוֵתר ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּביםְּב  י

  .טֹוִבים ִהיא ִנְזֶקֶפת ְוֵיׁש ָלּה ֶסֶמְך
  .ּוְבַעְצבּות ַחס ְוָׁשלֹום ִמְסַּתֶּלֶקת, ֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה  יא
  .ַהְּׁשִכיָנה ִמְתעֹוֶרֶרת ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵאל עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרהְּכֶׁשִּיְׂשָר  יב
  .ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוֶמֶרת ָעָליו, ִאם ָה8ָדם ִמְתַנֵהג ְּביֶֹׁשר  יג
  .ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַּבֵּסֶתר ְּכִאּלּו ּדֹוֵחק ַרְגֵלי ַהְּׁשִכיָנה  יד
  .ֲאִריִכים ָּגלּוָתּה ּומֹוִסיִפין ַצַער ַעל ַצֲעָרּהַעל ְיֵדי ֲעוֹונֹוֵתינּו 8נּו ַמ  טו
  .ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ָּגְלָתה ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם ְּכֵדי ְלָׁשְמָרם  טז
  .ַהַּמְׁשִּכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמְתַחֵּבר ִעם ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָּׁשם ְמקֹוָמּה  יז
, ּוְלֶהֶפְך. ּוְרִבָּיה ּגֹוֵרם ַלְּׁשִכיָנה ֶׁשִּתְסַּתֵּלק ִמִּיְׂשָרֵאלַהּמֹוֵנַע ַעְצמֹו ִמְּפִרָּיה   יח

ּוִבְזכּותֹו , ּגֹוֵרם ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוִעּלּוי ַלְּׁשִכיָנה, ַּכֲאֶׁשר ֵמִביא ְנָׁשמֹות טֹובֹות ָלעֹוָלם
  ". "ְלֵפי ִיְׂשָרֵאלִרְבבֹות´ ׁשּוָבה ה"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ׁשֹוָרה ְׁשִכיָנה ַעל ִיְׂשָרֵאל

  



  ´ֶּפֶרק ח
  ל"ְך ּוֵמ4ָּגדֹות ֲחַז"ַמֲעִׁשּיֹות ֵמַהַּתַנ

  ְׁשִמיַרת ִהְלכֹות ִנָּדה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ָּגְרָמה ִלְׁשַעת ָרצֹון ַּבָּׁשַמִים
ֶטֶרם ַנֲעֶלה ְּב. סֹוף ָּפָרַׁשת ְמצָֹרע, ל ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה"ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ִּדְלַהָּלן ְמַסְּפִרים ֲחַז

ְנַׁשְחֵזר ְקָצת ֶאת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהְמאָֹרעֹות ִּבְתקּוַפת , ַעל ַהְּכָתב ֶאת ְּפָרֵטי ַהַּמֲעֶׂשה
. ל"ְך ּוְבִדְבֵרי ֲחַז"ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ַּבַּתַּנ, ַהְּתקּוָפה ֲאֶׁשר ָּבּה עֹוֵסק ִסּפּוֵרנּו, ַהְּמָלִכים

ֻהְמַלְך ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי , ֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנהִלְפֵני ִּכְׁשלֹ, ַּכָּידּוַע
ֻהְבַטח ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַעְצמֹו , ְּבֵעת ַמְלכּותֹו. ִּבְנבּו8ה´ ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ַעל ִּפי ִצּוּוי ה

, ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא( "ַחר ֵּבן ְלעֹוָלם ִּבְנבּו8ה ֶׁשַּזְרעֹו לֹא ִיָּכֵחד ְולֹא ִיָּפֵסק ִמֶּמּנּו ֵּבן
ֲעִתיָדה ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ָלׁשּוב ּוְלַכֵהן ְּפֵאר ַעל ְיֵדי , ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו
  ".ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים: "ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ֶזַרע ָּדִוד ֶׁשּלֹא ִנְכָחד ְלעֹוָלם

ט ַמה ֶּׁשִהְבִטיחֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא " ּכֹוֵתב ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִּבְתִהִּלים ֶּפֶרק פְוָכְך
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְּסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש , "ַחת ִנְׁשַּבְעִּתי ְּבָקְדִׁשי ִאם ְלָדִוד ֲאַכֵּזב: "ַּבְּנבּו8ה

  ".ַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלהְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַּב, ֶנְגִּדי
ְוהּוא ֲאֶׁשר ָּבָנה , ָמַלְך ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ְּבנֹו "ֲחָריו, ְל"ַחר ְּפִטיַרת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ְו8ֵכן

"ֲחֵרי . ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ֶׁשָעַמד ַעל ִּתּלֹו "ְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים
"ְך ְׁש8ר ִיְׂשָרֵאל ִמָּכאן ְוֵאיֵלְך (ַחְבָעם ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים ָמַלְך ְּבנֹו ְר, ְׁשלֹמֹה

ֱהיֹות ֶׁשַהְּמלּוָכה ִהְתַּפְּצָלה ִלְׁשַנִים  , ָהיּו ְנתּוִנים ַּתַחת ַמְלכּותֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל
ְוֶלָעִתיד . ´ן ְּבֵסֶפר ְמָלִכים בּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ָּכל ָהִעְנָי, ַמְלכּות ְיהּוָדה ּוַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל

"ֲחֵרי ְרַחְבָעם . ֲעִתיִדין ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָלׁשּוב ּוְלִהְת"ֵחד ַּתַחת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ָלבֹוא
ְוֵכן ָהְל8ה ְּכֶעְׂשִרים ְמָלִכים ֵּבן "ַחר ֵּבן ִמָּדִוד , ְו"ֲחָריו ְּבנֹו 8ָסא, ָמַלְך ְּבנֹו ֲאִבָּיה

ְּבתֹם "ְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר . ְּבֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ֶׁשל "ְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים, ְךַהֶּמֶל
ֶנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ְוָגלּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל "ְדָמָתם ְוִנְפְסָקה , ַהָּׁשִנים ַהָּללּו

  .ַהְּמלּוָכה ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל
ּו עֹוְסִקים ִמְתַמֵּקד ְּבִסּיּום אֹוָתּה ְּתקּוָפה ֶׁשל "ְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּבֹו 8נ

ַהָּדָבר ָהָיה ְּכָבר ִּבְזַמן . ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִמֶּזַרע ָּדִוד ֶׁשָּמַלְך 8ז ָהָיה ְיהֹוָיִקים. ָׁשִנים
ְיהֹוָיִקים ַהֶּמֶלְך ָהָיה . ל ְירּוָׁשַלִיםּכֹוֵל, ֶׁשְּנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ָׁשַלט ַעל ָּכל ָהעֹוָלם

ָמַרד ְיהֹוָיִקים ִּבְנבּוַכְדֶנאַּצר ְולֹא ֶהֱעָלה לֹו ֶאת , ְּבאֹוָתּה ָהֵעת. ָנתּון ַּתַחת ָמרּותֹו
ם ָעָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ִלירּוָׁשַלִים ְוָלַקח ֶאת ְיהֹוָיִקי, ְּברֹב ַּכֲעסֹו. ַהִּמִּסים ֶׁשָהָיה ַחָּיב לֹו

ִהְמִליְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶאת ְיהֹוָיִכין , ַּתַחת ְיהֹוָיִקים. "ְך הּוא ֵמת ַּבֶּדֶרְך(ַּבְּׁשִבי ְלָבֶבל 
ל ֶׁשל "ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ִלְפֵני ּתֹם ַהְּתקּוָפה ַהַּנ-ַהָּדָבר ָהָיה "ַחת. ְּבנֹו ַעל ְירּוָׁשַלִים

. ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים קֶֹדם ֻחְרַּבן ַהַּבִית ָהִראׁשֹון-נּו "ַחתְּדַהְי, "ְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר ַהָּׁשִנים
ֶׁשַּמְלֵכי ֵּבית ָּדִוד ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהיּו ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער ְּבֻרָּבם , ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין

 ְיהֹוָיִכין ְמֻיָּדֵענּו ָהָיה "ף. ְוֶזה ַּגם ַמה ֶּׁשָּגַרם ְּבֶעֶצם ַלָּגלּות ְוַלֻחְרָּבן, ְרָׁשִעים ְּגדֹוִלים
ְּכָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ´ ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה: "ּוְכמֹו ֶׁשַהָּפסּוק ֵמִעיד ָעָליו, ָרָׁשע ָּגדֹול

ֶׁשְּברֹב ִרְׁשעּותֹו לֹא ָהָיה ְמַקֵּים ְיהֹוָיִכין ֶאת , ְלמֹוָתר ְלַצֵּין. ד"כ, ´ְמָלִכים ב" 8ִביו
  . ּוְבַוַּדאי ֶׁשּלֹא ִּדיֵני ִנָּדה,ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה



ִהְתָחֵרט ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַעל ֶׁשִהְמִליְך ֶאת , ְל"ַחר ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים. ְוַנְחזֹר ָלִעְנָין
ָלֵכן ָעָלה ׁשּוב . ְוָחַׁשׁש ֶׁש"ף הּוא ְּכ8ִביו ִיְמרֹד ּבֹו, ֶׁשָהָיה ָרָׁשע ֶּבן ָרָׁשע, ְיהֹוָיִכין

"ְך , ִאּמֹו ְוָנָׁשיו(ַיַחד ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו , ְוָלַקח ֶאת ְיהֹוָיִכין ַּבְּׁשִבי ְלָבֶבלִלירּוָׁשַלִים 
ֶאת . ְוֵכן ֶאת ָׂשֵרי ְיהּוָדה ַיַחד ִעם ַהְרֵּבה ֵמֲחׁשּוֵבי ְירּוָׁשַלִים, ָּבִנים לֹא ָהיּו לֹו

  .י ַמֲאָסר ָקִׁשים ְּביֹוֵתרְיהֹוָיִכין ָׂשם ַהֶּמֶלְך ְּבִצינֹוק ַצר ְמאֹד ּוִבְתַנא
ְּבִתְקָוה , ֲאִחי ְיהֹוָיִקים 8ִביו, ַּתַחת ְיהֹוָיִכין ִהְמִליְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶאת ִצְדִקָּיהּו ּדֹודֹו

ַּגם . "ְך ִּתְקַות ְנבּוַכְדֶנאַּצר ִנְכְזָבה. ֶׁשהּוא ִיְהֶיה טֹוב ֵמ8ִחיו ּוֶבן 8ִחיו ֶׁשָּקְדמּו לֹו
ָעָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר , ַּכֲעבֹר ֵּתַׁשע ָׁשִנים ֵמ8ז ֶׁשֻהְמַלְך ִצְדִקָּיהּו.  ָמַרד ּבֹוִצְדִקָּיהּו

ִנְבְקָעה ָהִעיר ּוְצָבא ְנבּוַכְדֶנאַּצר , ְל"ַחר ָׁשלֹׁש ָׁשִנים. ִלירּוָׁשַלִים ְוָׂשם ָעֶליָה ָמצֹור
, ֶאת ְׁשֵני ָּבָניו ָׁשֲחטּו ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ׁשֹותֶאת ִצְדִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ֶהֱעִניׁש ָק. ָּפַרץ ְּפִניָמה

. ּוְכֶׁשהּוא ָּכבּול ַּבֲאִזִּקים ֶהֱעלּוהּו ַּבְּׁשִבי ְלָבֶבל, "ַחר ָּכְך ָעְקרּו ֶאת ְׁשֵּתי ֵעיָניו
ּוְׂשָרפֹו ֶהְחִריבֹו , ִּבְפֻקַּדת ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָעָלה ְנבּוַזְרֲאַדן ַׂשר ַהָּצָבא ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ָּכאן ַּתּמּו אֹוָתן "ְרַּבע ֵמאֹות . ְוֶאת ָּכל ָהָעם ִהְגָלה ְלָבֶבל, ַיַחד ִעם ָּכל ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִים
  .ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהן ָעְמדּו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ַעל ִּתָּלם

ֵהם ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשֻהְגלּו ְלָבֶבל ַיַחד (ַּסְנֶהְדִרין ִהְתַּכְּנסּו ַה, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה
, ִעם ָּכל ָהָעם ְלִדּיּון ָחׁשּוב ַּבֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ַעָּתה ָעלּול ְלִהָּכֵחד ַזְרעֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך

ֶׁשְּׁשֵניֶהם נֹוְתרּו , יו ְיהֹוָיִכיןֶׁשֵּכן ָה"ֲחרֹוִנים ִמֶּזַרע ֵּבית ָּדִוד ֵהם ִצְדִקָּיהּו ּוֶבן 8ִח
לֹא ַיֲעבֹר ְזַמן ַרב ַעד . ּוְׁשֵניֶהם ְנתּוִנים ְּבַמֲאָסר ָּכל ֶאָחד ְּבִכְלאֹו, ְּבלֹא ָּבִנים

ֵהִבינּו ַהַּסְנֶהְדִרין ֶׁשֲעֵליֶהם ֻמָּטל . ְוֶזַרע ָּדִוד ִיָּכֵחד ֵמָהעֹוָלם, ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָימּותּו
ֵהם ִׁשְכְנעּו ֶאת . ַעל ֵּכן ִטְּכסּו ֵעָצה. רֹב ְלִקּיּום ְנבּו"ת ָּדִוד ַהֶּמֶלְךַהַּתְפִקיד ַלֲע

ְוזֹו ִׁשְכְנָעה ֶאת ַהַּמְלָּכה ְלִהְׁשַּתֵּדל ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּלָפחֹות , ָהאֹוֶמֶנת ֶׁשְּבֵבית ַהַּמְלָּכה
ת ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָעְׂשָתה ְּבָחְכָמה ְוָיְדָעה ַהַּמְלָּכה ֵאֶׁש. לֹא ִיְמַנע ֶאת ְיהֹוָיִכין ֵמִאְׁשּתֹו

ְנבּוַכְדֶנאַּצר ִקֵּבל ֶאת ְּדָבֶריָה . ְלַדֵּבר ֵאָליו ֶאת ַהְּדָבִרים ַהַּמְתִאיִמים ָּבִעּתּוי ַהַּמְתִאים
תֹוְך ְל"ַחר ֶׁשִּׁשְלְׁשלּוָה ֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּבה ְל. ְוִצָּוה ְלַהְכִניס ֶאת ֵאֶׁשת ְיהֹוָיִכין ֵאָליו

". ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֲאֻדָּמה ָרִאיִתי: "8ְמָרה לֹו. ָרָצה ְיהֹוָיִכין ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה, ַהִּצינֹוק
ִמָּיד ִנְצְנצּו ִּביהֹוָיִכין ִהְרהּוֵרי . ְּבַכָּוָנָתּה ָהָיה ְלַרֵּמז לֹו ַעל ַּדם ִנּדּוָתּה ְּבָלׁשֹון ְנִקָּיה

הֹוִציאּוָה ִמָּׁשם ְוִהיא ִקְּיָמה ֶאת ָּכל , ֵּביְנַתִים. ַרׁש ִמֶּמָּנהְּתׁשּוָבה ְוהּוא ִהְתַּגֵּבר ּוָפ
  .ָסְפָרה ִׁשְבָעה ְנִקִּיים ְוָטְבָלה, ִטֲהָרה ַעְצָמּה, ַהֲהָלכֹות ַּכִּדין

 ִנְקָרא ּוְבאֹוָתּה ַּפַעם ִנְתַעְּבָרה ִמֶּמּנּו ְוָיְלָדה ֵּבן ֲאֶׁשר, ְו"ַחר ָּכְך ִהְכִניסּוָה ׁשּוב ֵאָליו
  .ְוהּוא ִהְמִׁשיְך ֶאת ַׁשְלֶׁשֶלת ֵּבית ָּדִוד ְלדֹורֹות, ְׁש"ְלִּתיֵאל

ֶׁשְּבאֹוָתּה ָהֵעת ֶׁשָּפַרׁש ְיהֹוָיִכין ֵמִאְׁשּתֹו ְוִהיא ִקְּיָמה ֶאת ָּכל , ל"ּוְמַסְּפִרים ָלנּו ֲחַז
ְוָזָכה ְיהֹוָיִכין ֶׁשִּנְגָלה ֵאָליו ַהָּקדֹוׁש , ַנֲעָׂשה ַרַעׁש ָּגדֹול ְמאֹד ַּבָּׁשַמִים, ַהֲהָלכֹות ַּכִּדין

ְּכֶׁשֱהיִיֶתם , ִּבירּוָׁשַלִים: ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ִּבְנבּו8ה ְו8ַמר לֹו ְּבַהֲעָרָכה
ִכין ָהָיה ְיהֹוָי, ִּכי ָּכ8מּור(לֹא ְׁשַמְרֶּתם ִּדיֵני ִנָּדה , ִּבְמקֹוְמֶכם ְּבַנַחת ּוְבִלי ׁשּום ַצַער

ִהְת"ַּמְצֶּתם "ָּתה , ּוִמּתֹוְך ַצַער ָודַֹחק, ְּבחֶֹסר ָּבִנים, ְוַעָּתה ַּבָּגלּות ּוַבַּמֲאָסר, ָרָׁשע
ָּכְך 8ַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך . ִלְפרֹׁש ִמֶּמָּנה ְוִהיא ָהְלָכה ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַהֲהָלכֹות ַּכִּדין

  .ָכה ְלַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּגדֹוִליםהּוא ְּבִניָמה ֶׁשל ַהֲעָר



ְולֹא עֹוד , ֵּתֶכף ּוִמָּיד ִנְמֲחלּו ִליהֹוָיִכין ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו, ְואֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּבְזכּות ֶזה
ִּכי ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע לֹא , ל"ֶׁשִּנְתַעְּבָרה ִאְׁשּתֹו ִּבְׁש"ְלִּתיֵאל ַהַּנ, ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ְלֵנס ָעצּום

"ְך ֵאֶצל ְיהֹוָיִכין ְוִאְׁשּתֹו ְזכּות , ה ֶאְפָׁשִרי ֶׁשִּתְתַעֵּבר ַּבְּתָנִאים ַהָּקִׁשים ֶׁשָהיּו ָׁשםָהָי
ַעד ֶׁשָּזכּו ְלֵנס ָּכֶזה ֶׁשִּתְתַעֵּבר ִאְׁשּתֹו ֶׁשּלֹא ְּבֶדֶרְך , ַמֲעֵׂשיֶהם ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך

  .ַהֶּטַבע
, לֹא ַרק ַעל ְיהֹוָיִכין ְוִאְׁשּתֹו ֻהְׁשְּפָעה טֹוָבה ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ִמָּׁשַמִים: ּוְמַסֵּים ַהִּמְדָרׁש

ִּכי ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְתַמֵּלא ִחָּבה ְּגדֹוָלה , ֶאָּלא ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו
ָמָׁשל ְלַעם ִיְׂשָרֵאל (ֻּכֵּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ": ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ְוָקָרא ֲעֵליֶהם ֶאת ַהָּפסּוק

ׁשּובּו : "ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּיְצ8ה ַּבת קֹול ְו8ְמָרה. ´ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד" ּומּום ֵאין ָּבְך
ִמי ּו, ִּכי ַעְכָׁשו ֵיׁש ְׁשַעת ָרצֹון ְּגדֹוָלה ַּבָּׁשַמִים, "ָּבִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפא ְמׁשּובֹוֵתיֶכם

, ַעד ָּכאן ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש. ְּתׁשּוָבתֹו ִּתְתַקֵּבל ְּבַקּלּות, ֶׁשַעְכָׁשו ַיְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה
ַהְמַלְּמֵדנּו ֵּכיַצד ַמֲאָמץ ֶאָחד ֶׁשל ְּבֵני זּוג ְּבָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ָּגַרם ְלַרַעׁש ָּכֶזה 

  !ָלל ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹוְלַהְׁשִּפיַע טֹוָבה ַרָּבה ֲעֵליֶהם ְוַעל ְּכ
ְורּוַח ַהְּתׁשּוָבה , "ְוֵהִׁשיב ֵלב 8בֹות ַעל ָּבִנים: "ֶׁשֶּנֱאַמר ָעֶליָה, ּוִבְפָרט ִּבְתקּוָפה זֹו

חֹוָבה ַעל ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ִמִּיְׂשָרֵאל ְלִהְת"ֵּזר ְּבכֹחֹות ְוֵליֵלְך , נֹוֶׁשֶבת ָּבעֹוָלם ַהְיהּוִדי
, ֲעַדִין לֹא ָזכּו ְלַהִּׂשיג ֲחִׁשיבּות ַהָּטֳהָרה, ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו, ל "ֵחינּו ַהּטֹוִעיםְלַהְׁשִּפיַע ַע

ּוִמְסַּפר ַהֵּגרּוִׁשין ָּבעֹוָלם ַהְיהּוִדי ׁשֹוֵאף ִלְמַמִּדים , ְוָלֵכן ֵאין ֶזה ֶּפֶלא ֶׁשָרְבָתה ַהֻחְצָּפה
ֶׁשַהִּטּפּול ִּבְבָעיֹות ְׁשלֹום ַּבִית , ִּנָּסיֹון הֹוִכיַחְוַה. ֶׁשּלֹא ָהיּו ְּכמֹוָתם ֵמ8ז ָהיִינּו ְלַעם

  . ֲאחּוִזים100-ַעל ְיֵדי ַהְחָּדַרת ֶעְרֵכי ַהָּטֳהָרה ִהְצִליַח ִּכְמַעט ְּב
  ַחְכֵמי רֹוִמי מּול ֶעְרֵכי ָטֳהַרת ִיְׂשָרֵאל

 ֶׁשָהָיה ְּכֵמ8ה ָׁשָנה "ֲחֵרי ז מּוָבא ַמֲעֶׂשה"ַּבַּתְלמּוד ַהַּבְבִלי ְּבַמֶּסֶכת ְמִעיָלה ַּדף י
ִּבְתקּוָפה זֹו ָׁשְלָטה ַמְלכּות .  ַלְּסִפיָרה ַהּנֹוְצִרית180ִּבְסִביבֹות ְׁשַנת , ֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני
ִמְּמקֹום מֹוָׁשבֹו ָהָיה ַמִּטיל ֶאת ִחָּתתֹו . ּוְברֹוִמי ָהָיה יֹוֵׁשב ַהֵּקיָסר, ֱאדֹום ָהְרָׁשָעה

ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְונֹוָראֹות ָּגְזָרה ַמְלכּות ´ ג. ו ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְויֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִיםּוְגֵזרֹוָתי
  :רֹוִמי

 ֶׁשּלֹא ֵּתֵלְכָנה 3.  ֶׁשּלֹא ָימּולּו ֶאת ְּבֵניֶהם2.  ֶׁשּלֹא ִיְׁשְמרּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת1
 ִמי ֶׁשָּיֵפר ְּגֵזרֹות ֵאּלּו  ָּגְזָרה ַהַּמְלכּות  "ַחת ִּדינֹו ְוָכל. ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלִמְקֵוה ָטֳהָרה

  .ְלָהִמית
ּוַבֵּסֶתר ָמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ְׁשִמיַרת ָּכל ַהִּמְצוֹות ַקָּלה , ְיהּוֵדי ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ָרֲעדּו ִמַּפַחד

  .ְּכַבֲחמּוָרה
ַעד : ְוכֹה 8ַמר, אּוֵבן ֶּבן ָהִאְצְטֻרָּבִלייֹום ֶאָחד ָקם ָחָכם ְיהּוִדי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ַרִּבי ְר

: ָקם ְוָעָׂשה ַמֲעֶׂשה. ִהִּגיַע ַהְּזַמן ִלְפעֹל ְלִבּטּול ַהְּגֵזרֹות? ָמַתי ִיְרְּדפּו אֹוָתנּו ְּבֵני ֵעָׂשו
י ְּכמּוָרה ָלַבׁש ִּבְגֵד, ָהַלְך ְוִהְסַּתֵּפר ִּתְסּפֶֹרת ְּבלֹוִרית ְּכמֹו ֶׁשַּמְתִאיָמה ְלַקְרִּדיָנל

ְל"ַחר . ִנְכַנס ְוָיַׁשב ֵּבין ַהָּׂשִרים ְוגֹוְזֵרי ַהְּגֵזרֹות ַוְיִהי ְּכֶאָחד ֵמֶהם. ְוִהְפִליג ְלרֹוִמי
ֻאָּמה ֶׁשֵּיׁש ָלּה אֹוֵיב  ַהִאם ְּכַדאי , 8ָּנא ִמֶּכם: ָׁש"ל אֹוָתם, ַּכָּמה ָיִמים ִלְׁשהּותֹו

, ִאם ֵּכן: 8ַמר ָלֶהם. ַוַּדאי ָעִדיף ֶׁשְּיֵהא ָעִני: ָענּו ֻּכָּלם? ירֶׁשָהאֹוֵיב ְיֵהא ָעִני אֹו ָעִׁש
ֵּכיָון , ּוְׁשִביִעית ִמְּיֵמי ַחֵּייֶהם ֵאיָנם ֲעֵמִלים ְלַפְרָנָסָתם, ַהְּיהּוִדים ֵהם ַּבְטָלִנים
, ְו8ז. ֵהם ִיְתַעְּׁשרּו, תְּכֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם ַלֲעבֹד ְּבַׁשָּב, ְוַעָּתה. ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַעל ַהַּׁשָּבת



אּוַלי ָעִדיף ֶׁשַּיְמִׁשיכּו . ְיֵהא ָלֶהם ֶנֶׁשק ַרב ְולֹא נּוַכל ְלַנְּצָחם, ִאם ֵנֵצא ְלִהָּלֵחם ָּבֶהם
ִאם . ָקְראּו ֻּכָּלם! ַּכָּמה ֶׁשהּוא צֹוֵדק, הֹו. ְו8ז ָהֲעִנּיּות ְּתֵהא ַנֲחָלָתם, ִלְׁשמֹר ַׁשָּבת

  .ֵּטל ִמָּיד ֶאת ַהְּגֵזָרה ּוְלַחְּיָבם ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּׁשָּבתֵיׁש ְלַב, ֵּכן
ַהִאם ָעִדיף ֶׁשְּיֵהא ָחָזק אֹו , ֻאָּמה ֶׁשֵּיׁש ָלּה אֹוֵיב: ְל"ַחר ַּכָּמה ָיִמים ָׁש"ל אֹוָתם

 ְּכַדאי ,ִאם ֵּכן: 8ַמר ָלֶהם. ַוַּדאי ָעִדיף ֶׁשְּיֵהא ַחָּלׁש: ָענּו ֻּכָּלם ֶּפה ֶאָחד? ַחָּלׁש
ִמֵּכיָון ֶׁשֲהָסַרת ָהָעְרָלה ִּבְבִרית ַהִּמיָלה ַמְחִליָׁשה ֶאת , ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָימּולּו ֶאת ְּבֵניֶהם

. 97ּוְבִיְׂשָרֵאל  , 100ֵאֶצל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָהֲעֵרִלים ַהְּפרֹוִפיל ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר  (ַהּגּוף 
: 8ְמרּו... ּוְבבֹוא ַהְּזַמן "ף ִיְתַּגְּברּו ָעֵלינּו, ְהיּו ֲחָזִקיםִי, ִאם ִיָּׁשֲארּו ֲעֵרִלים, ְוַעָּתה

ּוִמָּיד הֹוִדיעּו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַרָּׁשִאין . ְוָצִריְך ִמָּיד ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה, ֶּבֱאֶמת הּוא צֹוֵדק
  .ָלמּול ֶאת ְּבֵניֶהם

ָענּו ? ַהִאם ָעִדיף ֶׁשִּיְתַרֶּבה אֹו ִיְתַמֵעט, ֹוֵיבֻאָּמה ֶׁשֵּיׁש ָלּה א: ְל"ַחר ְזַמן ָׁש"ל אֹוָתם
ְּגַזְרֶּתם ַעל ְנׁשֹות ִיְׂשָרֵאל . 8ֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון: 8ַמר ָלֶהם. ַוַּדאי ָעִדיף ֶׁשִּיְתַמֵעט: ִמָּיד

ְּפִריׁשּות ָהִאיׁש ַהּתֹוָרה ָּגְזָרה ָלֶהם , ַעד ַעָּתה. ֶׁשּלֹא ִיַּטֲהרּו ְלַבֲעֵליֶהן ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה
ִאם לֹא ִיְׁשְמרּו ֻחֵּקי , ְוַעְכָׁשו, ֵמִאְׁשּתֹו ְלָפחֹות ְׁשבּוַעִים ְּבָכל ְרִאַּית ָּדם ֵאֶצל ָהִאָּׁשה

ְוֵיׁש ִסּכּוי יֹוֵתר ָּגדֹול ֶׁשִּיְתַרּבּו , ֲהֵרי ִיְחיּו ִעם ְנׁשֹוֵתיֶהם ְּבלֹא ַהְגָּבָלה, ַהָּטֳהָרה
ִיְתַרּבּו ָעֵלינּו , ִאם ְּבֵאיֶזה יֹום ֵיְצאּו ָעֵלינּו ְלִמְלָחָמה, ּוִמי יֹוֵדַע. ִסָּיהְוִתְגַּדל ָהֻאְכלּו

ִמָּיד . ָּכל ַהּיֹוְׁשִבים ִראׁשֹוָנה ְּבַמְלכּות רֹוִמי ָהְרָׁשָעה, ְרָעָדה ֲאָחָזָתם... ִויַנְּצחּונּו
 ְלַהְמִׁשיְך ִלְׁשמֹר ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה הֹורּו ְלַבֵּטל ְּגֵזָרה זֹו ּוְלהֹורֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְראּוֵבן ִלְרָוָחה ְוֵהֵחל ְל"ְרֵּגן ֶאת ַמָּסעֹו ֲחָזָרה ְלֶאֶרץ ´ ָנַׁשם ר. ּוְטִביָלה ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה
  .ּוְבׂשֹוָרה טֹוָבה ְּבִפיו ַעל ִּבּטּול ְׁשלֹׁש ַהְּגֵזרֹות, ַהּקֶֹדׁש

ְתַעְּׁשתּו ָׂשֵרי רֹוִמי ְוִהִּגיעּו ַלַּמְסָקָנה ֶׁשאֹותֹו ִּפֵּקַח לֹא ָהָיה ִה, "ַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ַּגֲאָוָתם ִנְפְּגָעה . ּוְבִתְחּכּום ַרב ִהְצִליַח ְלַבֵּטל ֶאת ָּכל ַהְּגֵזרֹות, ֶאָּלא ָחָכם ְיהּוִדי

ְוָגְזרּו ֵמָחָדׁש ֶאת . לֹא ָולֹא? ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיְחְּגגּו ִנָּצחֹון ְו8נּו ֵנבֹוׁש? ֲהִיָּתֵכן. ְמאֹד
  ."ף ֶׁשִּמְּבִחיָנה ִׂשְכִלית לֹא ְּכַדאי ָהָיה ָלֶהם ַהָּדָבר, ָּכל ַהְּגֵזרֹות

ֲהלֹא הּוא ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש , ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי´ ָקם ר: ּוַמְמִׁשיָכה ַהְּגָמָרא ְלַסֵּפר
ֲאִני "ְפִליג : ְו8ַמר, ֶׁשִּצּיּונֹו ְּבִמירֹון, ר ֵסֶפר ַהּזַֹהרּוְמַחֵּב(ֶׁשָהָיה ְמֻלָּמד ְּבִנִּסים 

. ִקֵּבל ֶאת ָּפָניו ֵׁשד ּוְׁשמֹו ֶּבן ַּתְלִמּיֹון, ַּכֲאֶׁשר ָּדְרָכה ַרְגלֹו ַעל "ְדַמת רֹוִמי. ְלרֹוִמי
ֶאת ָהָגר ִׁשְפַחת ַּכֲאֶׁשר ֵּגְרָׁשה ָׂשָרה ! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: ִׁשְמעֹון ְו8ַמר´ ָּבָכה ר
ְולֹא זֹו ִּבְלַבד ֶאָּלא "ף , ָּכתּוב ְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּנְגלּו ְלָהָגר ַמְל8ִכים, "ְבָרָהם

ְו"ף הֹוָרה ָלּה ֵאיפֹה , ´קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוכּו: ֶׁשֲהֵרי 8ַמר ָלּה ַהַּמְל8ְך, ָעְזרּו ָלּה
ְוַהֵּבן ַהֶּזה ָּגַדל ְוָהָיה ְלֶפֶרא 8ָדם ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ֵמֵצר . ָנּהֵיׁש ַמִים ְלַהְחיֹות ֶאת ְּב

ּוַמָּטָרה "ַחת ִלי  ֶׁשּיּוְכלּו ִיְׂשָרֵאל , ַוֲאִני ָּבא ְלרֹוִמי ְלַבֵּטל ַהְּגֵזרֹות. ְלִיְׂשָרֵאל
? "ָּתה ׁשֹוֵלַח ִלי ֵׁשִדיםְלַהְמִׁשיְך ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְּבלֹא מֹוָרא ָוַפַחד  ְו

ְוִאם , "ָּכל ַמה ְּדָעִביד ַרְחָמָנא ְלַטב ָעִביד"ִׁשְמעֹון ִהְתַנֵהג ְלִפי ַהְּכָלל ַהָּידּוַע ´ ֲאָבל ר
ָקָרא ְלאֹותֹו ֵׁשד . ְוָכְך ָעָׂשה. 8ז ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁשַלח ֵׁשד

  !ְמַצֶּוה ֲאִני ָעֶליָך ֵליֵלְך ּוְלִהָּכֵנס ְּבגּוָפּה ֶׁשל ַּבת ַהֵּקיָסר, ֶּבן ַּתְלִמּיֹון: ְו8ַמר לֹו
ִנְתַּפְרֵסם ֶׁשִּבּתֹו ֶׁשל ַהֵּקיָסר ִנְטְרָפה , ִׁשְמעֹון ְּברֹוִמי´ "ַחר ַּכָּמה ָיִמים ְלִׁשְבּתֹו ֶׁשל ר

ָּכל ַהּיֹוֵדַע ְלַסֵּלק רּוחֹות ָרעֹות :  ְוָיָצא ָּכרֹוז,ַּדְעָּתּה ָעֶליָה ְוִנְדְּבָקה ָּבּה רּוַח ָרָעה



ִנְרֶאה ִלי : ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ּוְבׂשֹוָרה ְּבִפיו´ ִמָּיד ִהִּגיַע ר! ָיבֹוא ַעל ְׂשָכרֹו, ִויַרְּפֶאָּנה
ְלֵמל ַּכָּמה ִמ. ִהְכִניסּוהּו ְלַחְדָרּה. ֶׁשֵּיׁש ִלי ָהֶאְפָׁשרּות ְלַרְּפאֹות ֶאת ַּבת ַהֵּקיָסר

ֲאִני . ּגֹוְזֵרִני ָעֶליָך ָלֵצאת ִמּגּוָפּה ֶׁשל ַּבת ַהֵּקיָסר, ֶּבן ַּתְלִמּיֹון: ְּפסּוִקים ְוָלַחׁש ְּב8ְזָנּה
ִהְתַרְּגׁשּות 8ְפָפה ֶאת ָּכל ַהּנֹוְכִחים ַּכֲאֶׁשר ַּבת . ְוָכֵעת ָּגַמְרָּת ְׁשִליחּוְתָך, ְׁשַלְחִּתיְך

  .ְוָהִעיר רֹוִמי ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה, ה ְלַדֵּבר ְּכִפְקִחית ְלָכל ָּדָברַהֵּקיָסר ָחְזָר
ִהְכִניסֹו ְלֵבית ְּגָנָזיו ְו8ַמר , ִׁשְמעֹון´ הּוא ָקָרא ְלר. ַהֵּקיָסר לֹא ָׁשַכח ֶאת ַהְבָטָחתֹו

ל ָהַרְעיֹון ְּכמֹוֵצא ִׁשְמעֹון ָׂשׂש ַע´ ר. ַקח ְּכָכל ֲאֶׁשר ַּתְחּפֹץ. ֲהֵרי ֶׁשְּלָך ְלָפֶניָך: לֹו
אֹוָתּה ִאֶּגֶרת , ֵּתן ִלי ַרק ָּדָבר ֶאָחד. ֵאיֶנִּני ָחֵפץ ִּבְמאּוָמה: ָׁשָלל ַרב ְו8ַמר ַלֵּקיָסר

ֵּתן , ַהֵּקיָסר, ְו"ָּתה. ִּבְרצֹוִני ְלַהְׁשִמיָדּה. ֲאֶׁשר ָּבּה ָּכַתְבָּת ָׁשלֹׁש ְּגֵזרֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל
. ִציִבים ְלַבל ִיְּגעּו ְלָרָעה ִּביהּוִדי ֲאֶׁשר ְיַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרההֹוָר8ה ְלָכל ַהְּנ

  .ַהֵּקיָסר ִּבֵּטל ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה ְוָקַרע ֶאת ָהִאֶּגֶרת, ְו8ֵכן
ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו , ּוָבֶזה יּוַבן ַמה ֶּׁשאֹוְמִרים ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח

  .ַכּלֹוֵתנּו ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדםְל
, ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ּדֹוֵרׁש ָּבַרִּבים ַמֲעֶׂשה ִנְפָלא ֶזה, ל"ָמָרן ַהָּגאֹון ָהַרב ְיהּוָדה ַצְדָקא זצ

. ן ַּבֵּׂשֶכלַּבְּגֵזָרה ָהִראׁשֹוָנה ָרצּו ְלַבֵּטל ֶאת ַהַּׁשָּבת  ֶזה מּוָב, ִלְכאֹוָרה: ָהָיה ׁשֹוֵאל
ְו"ֲחֵרי ְׁשַנִים אֹו , ִיָּתֵכן ֶׁשַּמְּטָרָתם ָהְיָתה ְלבֹוֵלל ֶאת ָהָעם ַהְיהּוִדי ֵּבין ַהּגֹוִיים

ֵאין ׁשּום ִּתְקָוה ֶׁשָּיקּום ֵאיֶזה ִנין ּוִפְתאֹום , ְׁשלָֹׁשה ּדֹורֹות ֶׁשל ְיהּוִדים ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת
"ֲחֵרי : אֹותֹו ַהָּדָבר ִּבְגֵזַרת ַהִּמיָלה. י ֵאין לֹו ֵמֵאיפֹה ִלְלמֹדֶׁשֲהֵר, ֵיַדע ַמה ּזֹו ַׁשָּבת

ְו8ז , ֲאִפּלּו ִמְּבִחיָנה ִפיִזית לֹא ְיֵהא ֶהְבֵּדל ֵּבין ְיהּוִדי ְלגֹוי, ְׁשַנִים אֹו ְׁשלָֹׁשה ּדֹורֹות
  ".ְּבִרית ִמיָלה"ָיקּום ּדֹור ֶׁשִּבְכָלל לֹא ֵיַדע ַמהּו ַהֻּמָּׂשג 

ְוַרק ֵּבין , ֲאָבל ְלַגֵּבי ַהְּגֵזָרה ַהְּׁשִליִׁשית  ֲהֵרי ִעְנַין ַהָּטֳהָרה הּוא ָּדָבר ָצנּוַע ְמאֹד
ַמה ָּמְצאּו ְלָנכֹון ְלַבֵּטל ַּדְוָקא , ִאם ֵּכן. ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ַהְּדָבִרים ִנְׁשָמִרים ּוְבסֹוד ָּגדֹול

  :ָיה ֲעצּוָמה זֹוְוָכְך ָהָיה ְמָתֵרץ ֻקְׁש?  ִמְצָוה זֹו
, "ָחְכָמה ַּבּגֹוִיים ַּתֲאִמין: "ל"ֲהֵרי 8ְמרּו ֲחַז. ֻאּמֹות ָהעֹוָלם לֹא ָהיּו ְסָתם ִטְּפִׁשים

ִהְתּבֹוְננּו ְוָראּו ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל , ֶׁשֵהם ִמְּבֵני ְּבֵניֶהם ֶׁשל ֵעָׂשו ַוֲעָמֵלק, ּוַמְלכּות רֹוִמי
. ַהָּגֻלּיֹות ְוַהְּׁשָמדֹות, ָעם ַהָּיִחיד ֶׁשָּׂשַרד ִעם ָּכל ָהְרִדיפֹותהּוא ָהָעם ַהִּנְבָחר ְוהּוא ָה

ְולֹא ַלֲעבֹר ַעל ´ מּוָכן ַהְיהּוִדי ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ִקּדּוׁש ה, ּוִבְפָרט ִּבְׁשַעת ְּגֵזָרה
 קֹוצֹו ֶׁשל יֹוד ְו"ף ְּבִעּנּוִיים ָקִׁשים ּוָמִרים לֹא ְיַוֵּתר ַעל, ׁשּום ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה

ָיד -ּגֹוי ָיכֹול ִלְמּכֹר ֶאת ֱאלָֹהיו "ף ִּבְמִחי, ּוִמַּצד ֵׁשִני. ´ְוַיְמִׁשיְך ְלַהֲאִמין ְּב"ְחדּות ה
ְוָלֵכן , ֶאת ַהּסֹוד ַהֶּזה ֵהם ִּגּלּו ַּדְוָקא ְּבִמְצָוה זֹו ֶׁשל ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה. ּוְבַתֲאַות ָממֹון

  ."ְך ְללֹא הֹוִעיל, ּהָּפֲעלּו ְלַבְּטָל
ָׁשם . ´ַוִּיְקָרא כ" ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ֶוֱהִייֶתם ְקדִֹׁשים: "ְוַעּיֵן ַמה ֶּׁשָּכַתב ַהְּספֹוְרנֹו ַּבָּפסּוק

ֶׁשְּיֵהא "  ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים. "ִּבְפִריָׁשה ִמן ָהֲעָריֹות"  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם: "הּוא ַמְסִּביר
"ֶּתם זֹוִכים ֶׁשַהּתֹוָלדֹות , ָּבֶזה ֶׁש"ֶּתם ִמְתַקְּדִׁשים. רֹות ְׁשִכיָנה ְּבתֹוכֹוַהֶּזַרע מּוָכן ִלְׁש

ּוְמַגֶּלה . ֶׁשֵהם ֲאפּוִפים ִּבְׁשִמיָרה ְּבַמהּוָתם, ´ֶׁשָּלֶכם ִיְזּכּו ַלְּׁשִכיָנה ְוַהְׁשָּגַחת ה
הּוא , ֹום ַהְּטִביָלה ְוָטֳהָרָתּה ֶׁשל ָהִאָּׁשהֶׁשִּבְתקּוַפת ַהַהְמָּתָנה ֶׁשל ַהַּבַעל ְלי, ַהְּספֹוְרנֹו

זֹוִכים ֵהם , ַּכֲאֶׁשר הּוא ַחי ִעָּמּה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ְו"ַחר ָּכְך, זֹוֶכה ֶׁשַּזְרעֹו ִמְתַקֵּדׁש
, ְו8ֵכן. ִריםִלְוָלדֹות ְקדֹוִׁשים ִעם חֶֹסן ַנְפִׁשי ַוֲעִמיָדה ֶנֶגד ַּתֲאוֹות ַּבֲהִמּיֹות ּוֻפְרַקן ְיָצ



ִנְרֶאה ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָּבִּתים ַהּׁשֹוְמִרים ְּבַהְקָּפָדה ַעל ִמְצָוה ִנְפָל8ה זֹו , ִאם ִנְתּבֹוֵנן
  .ְלֵבין ַהּתֹוִעים ּוְמִקִּלים רֹאׁש ַּבָּטֳהָרה

  ִּדיֵני ֶהְפֵסק ָטֳהָרה
  ?ַמהּו ֶהְפֵסק

ִויכֹוָלה ְלַהְתִחיל , ָבֵרר ִאם 8ֵכן ָּפַסק ַהָּדם ִמְּמקֹוָרּהְּפֻעַּלת ֶהְפֵסק ַהָּטֳהָרה ַמְּטָרָתּה ְל
ּוִבְתַנאי , ְּפֻעָּלה זֹו ִמְתַּבַּצַעת ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ִמְּתִחַּלת ְרִאַּית ַהָּדם. ֵסֶדר ָטֳהָרָתּה

  .ֶׁשָהִאָּׁשה ָּפְסָקה ִמִּלְראֹות
  ִחּׁשּוב ַהָּיִמים ַהִּבְלִּתי ְנִקִּיים

" ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד"ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר , דּות ַמְתִחיל ַהּיֹום ֵמַהַּלְיָלהַּבַּיֲה
ַהּיֹום ַהָּבא ֶנְחָׁשב ַלּיֹום ָהִראׁשֹון , ְוָלֵכן ִאָּׁשה ֶׁשָרֲאָתה ָּדם ַּבַּלְיָלה. ´ה´ ְּבֵראִׁשית א

  .ְולֹא ַהּיֹום ֶׁשָעַבר, ִלְרִאָּיָתּה
ִאם ָרֲאָתה ָחֵמׁש ַּדּקֹות ִלְפֵני : ְּכגֹון, ָתה ָּדם ִּבְתִחַּלת ַהּיֹום אֹו ְּבסֹוף ַהּיֹוםִאָּׁשה ֶׁשָרֲא

ֶנְחָׁשב ָלּה ְליֹום ִראׁשֹון ִלְרִאָּיָתּה ּוַמְמִּתיָנה עֹוד "ְרָּבָעה ָיִמים ּוְמַבַּצַעת , ַהְּׁשִקיָעה
  :ְלֻדְגָמא. ֹוִמְקָצתֹו ֶׁשל יֹום ְּכֻכּל, ֶׁשֵּכן. ֶהְפֵסק ָטֳהָרה

ְיכֹוָלה ְלַבֵּצַע ֶאת ֶהְפֵסק , ְּכלֹוַמר יֹום ְרִביִעי ַּבַּלְיָלה(ָרֲאָתה ְּבֵליל ֲחִמיִׁשי   .א
  .ַהָּטֳהָרה ְּביֹום ֵׁשִני ֶׁשהּוא ַהּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ִלְרִאָּיָתּה

ַהָּטֳהָרה ְּביֹום ֵׁשִני ַרָּׁשִאית ְלַבֵּצַע ֶאת ֶהְפֵסק , ָרֲאָתה ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ַּבּבֶֹקר  .ב
  .ֶׁשהּוא ַהּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ִלְרִאָּיָתּה, ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה

ְיכֹוָלה ְלַבֵּצַע ֶאת , ָרֲאָתה ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ֲאִפּלּו ָחֵמׁש ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה  .ג
  .ִאָּיָתּהֶׁשהּוא ַהּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ִלְר, ֶהְפֵסק ַהָּטֳהָרה ְּביֹום ֵׁשִני

"ף ִאם ָהְיָתה ְרִאָּיה ֶׁשל ָּפחֹות , ַמְמִּתיָנה ִמְּתִחַּלת ָהְרִאָּיה ְלָפחֹות ֲחִמָּׁשה ָיִמים
ָרֲאָתה ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ִּבְלַבד ַּתְמִּתין ְׁשֵני ָיִמים נֹוָסִפים ּוַבּיֹום : ְּכגֹון, ֵמֲחִמָּׁשה ָיִמים

, ִאם ָהְרִאָּיה ִמְתַמֶּׁשֶכת יֹוֵתר ֵמֲחִמָּׁשה ָיִמים. ָּטֳהָרהַהֲחִמיִׁשי ְּתַבֵּצַע ֶאת ֶהְפֵסק ַה
  .ַּתְמִּתין ַעד ֶׁשִּתְתַנֶּקה ְוַרק 8ז ְּתַבֵּצַע ֶאת ֶהְפֵסק ַהָּטֳהָרה

  :ְׁשַלִּבים´ ֶהְפֵסק ַהָּטֳהָרה ּכֹוֵלל ג
  .ּוְסִביבֹו, ַרֲחָצה ְיסֹוִדית ְּבאֹותֹו ָמקֹום  .א
  .ַהָּׁשָלב ָהִעָּקִרי ְּבֶהְפֵסק ַהָּטֳהָרה(ם ּוַבְּסָדִקים ְּבִדיָקה ַּבחִֹרי  .ב
  .מֹוְך ָּדחּוק  .ג
  :ַרֲחָצה ְיסֹוִדית ְּבאֹותֹו ָמקֹום. א

, ְלַסֵּלק ְׁשָיֵרי ָּדִמים. ּוְסִביבֹו, ַעל ָהִאָּׁשה ִלְרחֹץ ֵהיֵטב ְלָכל ַהָּפחֹות ְּבאֹותֹו ָמקֹום
אֹו , ִאם ֵהם ִמְּזַמן ַהִּנּדּות,  ַעל ְּכָתִמים ֶׁשִּיָּמְצאּו ָעֶליָהְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְתעֹוְררּו ְסֵפקֹות

ְוַעל ְמָנת ֶׁשּלֹא ִּתְרֶאה ִּדּמּום ָׁשְוא ַעל . ֶׁשֵהם ְּכָתִמים ֲחָדִׁשים ֶׁשל ִׁשְבַעת ַהְּנִקִּיים
, ם ְׁשָיִריםֶׁש"ף ִאם ָּפַסק ַהִּדּמּום ִהיא ֲעלּוָלה ִלְמצֹא ָּדם ַעל ָהֵעד ֵמאֹוָת, ָהֵעד

ָרצּוי ְלַהְתִחיל ָּבַרֲחָצה ְּכָׁשָעה ִלְפֵני ְׁשִקיַעת . ְוַלְחׁשֹב ְּבָטעּות ֶׁשּלֹא ָּפַסק ַהִּדּמּום
ִּתְׁשטֹף אֹותֹו ָמקֹום ּוְסִביבֹו . ְּכֵדי ֶׁשַּתְסִּפיק ְלַבֵּצַע ַהּכֹל ְּבַנַחת ּוְלַסֵּים ַּבְּזַמן, ַהֶּׁשֶמׁש

ְלָנִׁשים . ְיכֹוָלה ִלְׁשטֹף ְּבָכל ֶּדֶרְך ֶׁשּנֹוַח ָלּה. ְרחֹץ ָּכל ּגּוָפןְוֵיׁש ַהּנֹוֲהגֹות ִל(
ִנָּתן ְלַיֵעץ ִלְׁשטֹף ְּפִניִמית ִעם ֵעד ָרטֹב ּתֹוְך ְּכֵדי , ַהִּמְתַקּׁשֹות ְלִהְתַנּקֹות ַמֵהר

 ְּכֶרַבע ָׁשָעה ֵּבין ֵיׁש ְלַהְמִּתין, ִאם נֹוַתר ְּפַנאי, ְל"ַחר ָהַרֲחָצה. ְיִׁשיָבה ַּבַּמִים



ְּכַדאי , ִמי ֶׁשָחָׁשה ְּתחּוַׁשת ְּכֵאב ְּכתֹוָצ8ה ִמּיֶֹבׁש ְוַכּדֹוֶמה. (ַהְּׁשִטיָפה ַלְּבִדיָקה
ֶׁשַּתְרִחיק ַהְּׁשִטיָפה ֵמַהְּבִדיָקה ָׁשָעה ָוַמְעָלה ַעל ְמָנת ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ַהַהְפָרָׁשה ְויּוַקל 

ְיכֹוָלה ִלְׁשטֹף ְּבָכל ָׁשָעה ִמְּׁשעֹות . ָּבָלה ְלַגֵּבי ְזַמן ָהַרֲחָצהֵאין ַהְג. ָעֶליָה ִלְבּדֹק
  .ַהּיֹום

  :ְּבִדיָקה ַּבחִֹרים ּוַבְּסָדִקים. ב
ּבֹוֶדֶקת ַעְצָמּה ְּבַבד ָלָבן ְלָבֵרר ֶׁש8ֵכן ָּפַסק , ְל"ַחר ֶׁשָרֲחָצה ְוִהְמִּתיָנה ָּכ8מּור

  .ַהִּדּמּום
  :ַּבד ַהְּבִדיָקה

, לֹא ָחָדׁש ֶאָּלא ְמֻכָּבס, ַרְך, ָלָבן, ְּבִדיָקה ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות ְּבֶעְזַרת ַּבד סֹוֵפגַה
"ף לֹא ִּבְׁשַעת , ֵאין ִלְבּדֹק ְּבַטְמּפֹון. ֶאְפָׁשִרי ְקָצת יֹוֵתר ָּגדֹול(מ " סx 7 7ְּבגֶֹדל 
, ָּׁשה ֶׁשָּבְדָקה ִּבְׁשַעת ַהְּדַחק ִּבְנָירִא. ֱהיֹות ֶׁשֵאינֹו ַמִּגיַע ַלחִֹרים ְוַלְּסָדִקים, ַהְּדַחק

ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא  ֶׁשֵּמִעיד ַעל ָהִאָּׁשה , "ֵעד"ַּבד ַהְּבִדיָקה ִנְקָרא . ִּתְׁש"ל ְׁשֵאַלת ָחָכם
ֵיׁש ! ַעד ְל"ַחר ַהְּטִביָלה, "ְך ֲעַדִין לֹא ְטהֹוָרה ְוִנְׁשֶאֶרת ְּבִנָּדָתּה, ֶׁשִהיא ְנִקָּיה

  .ּדֹק ֶאת ַהַּבד ִלְפֵני ִּבּצּוַע ַהְּבִדיָקה ִאם הּוא ָנִקי ִמָּכל ֶּכֶתםִלְב
  :אֶֹפן ַהְּבִדיָקה

, ַהְּתנּוָחה ַהּנֹוָחה ְּביֹוֵתר ְּבֵעת ִּבּצּוַע ַהְּבִדיָקה ִהיא ַהָּנַחת ֶרֶגל "ַחת ַעל ָמקֹום ֻמְגָּבּה
ִלְכרְֹך ֶאת ָהֵעד ְסִביב . ם ּוְלִהְתּכֹוֵפף ָקִדיָמהָלכֹוף ְמַעט ַהִּבְרַּכִי, ְּכגֹון ּדֶֹפן ָה"ְמָּבט

ּוִבְתנּוָעה , ּוְלַהְחִּדיר ֶאת ָהֶאְצַּבע ַלַּנְרִּתיק ְּבעֶֹמק ַעד ֶׁשֵהיָכן ֶׁשָּיָדּה ַמַּגַעת, ָהֶאְצַּבע
 ֵהיֵטב ְּבָכל ּבֹוֶדֶקת, ּתֹוְך ְּכֵדי ְלִחיַצת ָהֶאְצַּבע ַּבֲעִדינּות ְּכֶנֶגד ַהְּדָפנֹות, ִסּבּוִבית

ְוכֹוֵתב ַעל ָּכְך ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְּבִסְפרֹו , ֵאין ְלִהְסַּתֵּפק ְּבִקּנּוַח ִּבְלַבד. ַהחִֹרים ְוַהְּסָדִקים
ִמי ֶׁשֵאיָנּה ְמַבַּצַעת ֶאת ְּבִדיַקת ֶהְפֵסק ַהָּטֳהָרה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ֵאין ": ָטֳהַרת ִיְׂשָרֵאל"

  !!ְוִהיא ִנְׁשֶאֶרת ְּבִנָּדָתּהַהְּבִדיָקה עֹוָלה ָלּה 
אֹו ָמְצ8ה ַהְפָרָׁשה , ִאם ִנְמָצא ָנִקי. ְלַכְּתִחָּלה ְלאֹור ַהּיֹום, ְל"ַחר ַהְּבִדיָקה ְּתַעּיֵן ָּבֵעד

ַהְחָּדַרת ַהּמֹוְך , ְיכֹוָלה ְלַהְמִׁשיְך ַּבְּפֻעָּלה ַהָּב8ה, ָלָבן אֹו ָצהֹב ָּבִהיר, ְטהֹוָרה
  .ַהָּדחּוק

ָרצּוי , ְּכַדאי ַלֲחזֹר ַעל ַהְּפֻעָּלה ֵׁשִנית, ָּׁשה ֶׁשָּבְדָקה ּוָמְצ8ה ֲעַדִין ִּדּמּום ַקל ְמאֹדִא
ִעם ַהְמָּתָנה ֶׁשל ָחֵמׁש אֹו ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ֵּבין ְּבִדיָקה ִלְבִדיָקה ִאם נֹוַתר ְזַמן ַעד 

א ֵעד ָנִקי ַּתְמִּתין יֹום נֹוָסף ְוַלָּמֳחָרת ְל"ַחר ַהְּבִדיָקה ַהּנֹוֶסֶפת ִאם לֹא ָיָצ. ַהְּׁשִקיָעה
ִאָּׁשה ֶׁשָחָׁשה ְּכֵאב ַּבָּמקֹום ִּבְׁשַעת . ל"ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה ַּתְחזֹר ַעל ַהְּפֻעָּלה ַהַּנ

. ְיכֹוָלה ְלַׁשֵּמן ֶאת ַהַּנְרִּתיק ְּכָׁשלֹׁש ָׁשעֹות ִלְפֵני ַהְּבִדיָקה ְּבָוֶזִלין ָטהֹור, ַהְּבִדיָקה
  .ְיכֹוָלה ְלַלְחֵלַח ְמַעט ֶאת ָהֵעד ְּבַמִים, ְוִאם ָקֶׁשה ָלּה ִלְבּדֹק ִּבְגַלל יֶֹבׁש ַּבָּמקֹום

  ?ַּכָּלה ֵּכיַצד ִּתְבּדֹק
ִיָּתֵכן ֶּפֶרק ֶאְצַּבע , ַּכָּלה ִּתְבּדֹק ַּבֲעִדינּות ְלעֶֹמק ַרק ַעד ֵהיָכן ֶׁשָּיָדּה ַמַּגַעת ְּבַקּלּות

ִּבְתנּוָעה ִסּבּוִבית ּוְלִחיַצת ָהֶאְצַּבע , ַּבְּצָדִדים ִּתְבּדֹק ִּביסֹוִדּיּות. ראֹו ְמַעט יֹוֵת
ֶאְפָׁשר ְלַיֵעץ ָלּה ִלְׁשטֹף אֹותֹו , ַּכָּלה ֶׁשֵאיָנּה יֹוַדַעת ֵהיָכן ְמקֹום ַהְּבִדיָקה. ַלְּדָפנֹות

 ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִּתְמָצא ִּדּמּום הּוא ,ּוְלַנּסֹות ַלְחּדֹר ִעם ָהֵעד, ָמקֹום ִּבְתִחַּלת ַהַּמֲחזֹור
ְוֵכן ִּבְזַמן ַהַּמֲחזֹור ְיכֹוָלה ְלֵהָעֵזר ְּבַמְר8ה ַעל ְמָנת ִלְראֹות ֶאת ְמקֹור . ְמקֹום ַהְּבִדיָקה

  .ֶׁשהּוא ְמקֹום ַהְּבִדיָקה, ַהָּדם



  ְזַמן ַהְּבִדיָקה
ֶׁשהּוא ְׁשָעַתִים ָוֵחִצי ְזַמִּנּיֹות ִלְפֵני , ָּנהְיכֹוָלה ְלַכְּתִחָּלה ִלְבּדֹק ִמְּזַמן ִמְנָחה ְקַט

ּוַבַּקִיץ ְמַעט יֹוֵתר ִמְּׁשָעַתִים , ַּבחֶֹרף ָּפחֹות ִמְּׁשָעַתִים ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה. (ַהְּׁשִקיָעה
. ְּׁשִקיָעהאּוָלם ֵיׁש ֲעִדיפּות ִלְבִדיָקה ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ִלְפֵני ַה. ָוֵחִצי ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה

ְּבִדיֲעַבד ְיכֹוָלה ְלַבֵּצַע , ִאם חֹוֶׁשֶׁשת ֶׁשּלֹא ִיְת"ְפֵׁשר ָלּה ִלְבּדֹק ִּבְזַמן ִמְנָחה ְקַטָּנה
ְוָראּוי ֶׁשִּתְׁשַּתֵּדל ִלְבּדֹק ֵׁשִנית ָסמּוְך . ֶאת ַהֶהְפֵסק ָטֳהָרה "ף ִּבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר

ִאם ֵיׁש ָלּה ָסֵפק . ְבִדיַקת ֶהְפֵסק ָטֳהָרה  ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהסֹוף ַהְּזַמן ָהָראּוי ִל. ַלְּׁשִקיָעה
ְּתַבֵּצַע ֶאת ַהְּבִדיָקה ּוְל"ַחר ִמֵּכן ִּתְׁש"ל ְלָחָכם ִאם ָעְלָתה ָלּה , ְלַגֵּבי ְזַמן ַהְּׁשִקיָעה

, לֹוַמר ִהְתַחֵּדׁש ַהִּדּמּוםְּכ, ְנִקִּיים´ ְּבִמְקֶרה ֶׁשָהְיָתה ְרִאָּיה ֲחָדָׁשה ְּבֶאְמַצע ז. ַהְּבִדיָקה
ִאם ִּבְּצָעה ֶהְפֵסק ָטֳהָרה , ְוִהְת"ְפֵׁשר ָלּה ְלַהְפִסיק ְּבָטֳהָרה, ּוָפַסק ְּבאֹותֹו ַהּיֹום

ְּכַדאי ְלִהְתַיֵחס ִלְזַמן ַהְּׁשִקיָעה ָחֵמׁש ַּדּקֹות . לֹא עֹוֶלה ָלּה ֲאִפּלּו ְּבִדיֲעַבד, ַּבּבֶֹקר
, ִאָּׁשה ֶׁשֵאין ָלּה לּוַח ַהַּמְרֶאה ֶאת ְזַמן ַהְּׁשִקיָעה. ָרׁשּום ְּבלּוַח ַהָּׁשָנהִלְפֵני ַהּמֹוֵעד ָה

  .ַּתֲעֶׂשה ְּבִדיַקת ֶהְפֵסק ָטֳהָרה ִּבְזַמן ַהְדָלַקת ֵנרֹות
  מֹוְך ָּדחּוק. ג

 ְּבמֹוְך ָּדחּוק ְל"ַחר ְלעֹוָלם ְיַלֵּמד 8ָדם ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ְלַהֲחִמיר ְלַכְּתִחָּלה ֶׁשְּתֵהא ּבֹוֶדֶקת
ֶׁשַּתְחִּדיר ֵעד ְּפִניָמה ַלַּנְרִּתיק ְּבֶעְזַרת ָהֶאְצַּבע , ְּדַהְינּו, ֶׁשָעְׂשָתה ְּבִדיַקת ֶהְפֵסק ָטֳהָרה

ֵעָצה טֹוָבה . (ַעל ְמָנת ְלָבֵרר ְּבאֶֹפן ֻמְחָלט ֶׁשַעד סֹוף ַהּיֹום לֹא ִהְתַחֵּדׁש ַהִּדּמּום
 ִיָּׁשֵלף ַהחּוָצה  ַמִּניִחים ָהֵעד ַעל ָהֶאְצַּבע ְוֵאין ּכֹוְרִכים אֹותֹו ְסִביָבּה ְּכֵדי ֶׁשָהֵעד לֹא
ַמִּניִחים ֶאת ַהּמֹוְך ָּדחּוק ִּבְפִנים ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד . ִּכְבֵעת ַהְּבִדיָקה

ִאָּׁשה ֶׁשֶהְחִּדיָרה ֶאת ַהּמֹוְך . ם ַּדּקֹות ְל"ַחר ִמֵּכן ֶׁשהּוא ְזַמן ֵצאת ַהּכֹוָכִבי52-כ
ִּתְצָטֵרְך ְלַהְׁשִאיר אֹותֹו ַּגם ֵּכן ַעד ֵצאת , ָּדחּוק ְזַמן ַרב ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה ְּכגֹון ָׁשָעה

ְל"ַחר ֶׁשּמֹוִצי8ה ֶאת ָהֵעד ַּתְצִניַע . ְּדַהְינּו ָׁשָעה ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ַהּכֹוָכִבים
  .ָטָפה ְוִתְבּדֹק ַלָּמֳחָרת ְלאֹור ַהּיֹוםְּבַמֲע

  :ְלִביַׁשת ְלָבִנים
  .ְּבדּוִקים ִמֶּכֶתם, ִמָּיד ְל"ַחר ַהֶהְפֵסק ִּתְלַּבׁש ְלָבִנים ְּבֶצַבע ָלָבן

  ִּדיֵני ִׁשְבָעה ְנִקִּיים
ַהִּנְדָרִׁשים , תְנִקִּיים ֵמְרִאַּית ַּדם ִנּדּו´ ְל"ַחר ֶהְפֵסק ָטֳהָרה ַמְתִחיָלה ִּבְסִפיַרת ז

ְּדַהְינּו (ְוִאם ָטֳהָרה ִמּזֹוָבּה : "כח, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ויקרא טו, ְלצֶֹרְך ָטֳהָרָתּה
ְנִקִּיים לֹא ָחל ´ "ְך ֲעַדִין ְּבז". ֶׁשָּפַסק ַהִּדּמּום ְוָסְפָרה ָּלּה ִׁשְבָעה ָיִמים ְו"ַחר ִּתְטָהר

  .ַוֲהֵרי ִהיא ְּבִנָּדָתּה ְּכַבְּתִחָּלה, ָהִאָּׁשה ְּכַלֵּפי ַּבְעָלּהִׁשּנּוי ְּבַמָּצָבּה ֶׁשל 
  ְּבִדיקֹות ְּבִׁשְבָעה ְנִקִּיים

ְּבִדיָקה "ַחת ַּבּבֶֹקר . ִּתְבּדֹק ַעְצָמּה ְׁשֵּתי ְּבִדיקֹות, ְּבָכל יֹום ִמִּׁשְבָעה ַהָּיִמים ַהְּנִקִּיים
. ְוִאם לֹא ָּבְדָקה ִּתְבּדֹק ִמָּיד ְּכֶׁשִּתְזּכֹר, י ַהְּזִריָחהלֹא ִלְפֵנ(ְּכֶׁשָּקָמה ִמִּמָּטָתּה 

  .ּוְבִדיָקה נֹוֶסֶפת ְּתַבֵּצַע ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה
ְיכֹוָלה ְלַהְקִּדים ִלְבּדֹק ִמְּזַמן ִמְנָחה , ִאם לֹא ִיְת"ְפֵׁשר ָלּה ִלְבּדֹק ָסמּוְך ַלְּׁשִקיָעה

  .ם ָוֵחִצי ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעהְקַטָּנה ְּדַהְינּו ִּכְׁשָעַתִי
. ִּתְׁשַּתֵּדל ִלְׁשאֹל ְלָחָכם עֹוד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ִאם ִהְתעֹוְרָרה ְׁשֵאָלה ְּב"ַחת ַהְּבִדיקֹות

, ֶׁשֲהֵרי ִיָּתֵכן ֶׁשַהַּמְרֶאה ָטהֹור, לֹא ַּתִּסיַח ַּדְעָּתּה ֵמַהְּסִפיָרה, ִאם לֹא ִמְת"ְפֵׁשר ָלּה



, ְוָתִׂשים מֹוְך ָּדחּוק, ִּתְבּדֹק ְּבאֹותֹו יֹום ָסמּוְך ַלְּׁשִקיָעה,  ֶׁשהּוא ָטֵמאְוַעל ַהַּצד
ִאם . (ִאם ִהְתַּבְּטָלה ְסִפיָרָתּה ַהּקֹוֶדֶמת, ֶׁשֵּיָחֵׁשב ָלּה ְּכֶהְפֵסק ָטֳהָרה ִלְסִפיָרה ֲחָדָׁשה

ם ָעֶליָה ְלַהִּניַח ְּבָכל ַּפַעם מֹוְך ִא, ִּתְׁש"ל ְלָחָכם, ִמְתעֹוְררֹות ֶאְצָלּה ְׁשֵאלֹות ַרּבֹות
  .ָּדחּוק

, ָרצּוי ַלֲעׂשֹות ֲעֵליֶהן ִסיָמן, אֹוָתן ְּבִדיקֹות ֶׁשְּמֻסֶּפֶקת ָּבֶהן ִאם ֵהן ְטהֹורֹות ִאם ָלאו
ֶכת ַהְּנִקִּיים ִמְׁשַּתֶּי´ ֲאֶׁשר ָּבֶהן ְיֻצַּין ְלֵאיֶזה יֹום ִמז, אֹו ְלַהְכִניָסן ְלַמַעְטפֹות ְנָיר

ִמּׁשּום ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשִּיְצַטְּברּו ֶאְצָלּה , ְוִאם זֹו ְּבִדיַקת ּבֶֹקר אֹו ִלְפנֹות ֶעֶרב, ַהְּבִדיָקה
ּומּוָבן ֶׁשִּדיָנּה ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֹוֶנה ְּבָכל . ַּכָּמה ְׁשֵאלֹות ְּבֶטֶרם ַּתְסִּפיק ִלְׁשאֹל ְלָחָכם

. ְוֵאיזֹו לֹא ִנְפְסָלה, יָה ָלַדַעת ְּבֵברּור ֵאיזֹו ְּבִדיָקה ִנְפְסָלהְוָלֵכן ָעֶל, ְּבִדיָקה ֶׁשִּתָּפֵסל
  .ַלְחסְֹך ִמֶּמָּנה ָטֻעּיֹות ֲחמּורֹות ִּבְסִפיַרת ַהָּיִמים, ָלֵכן ָראּוי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵעָצה זֹו

ֵיׁש ָמקֹום , ז מֹוֵצאת ָּדםִאם ִּבְׁשַעת ַהְּבִדיָקה ָחָׁשה ְּכֵאב ְּבָמקֹום ְמֻסָּים ַּבַּנְרִּתיק ְו8
ְוֵכן ָראּוי ִלְׁשאֹל ַעל ָּכל , ָלֵכן ֵיׁש ִלְׁשאֹל ְלָחָכם, ַלְחׁשֹׁש ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֶּפַצע ַּבְּצָדִדים

  .ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשֵאין ֶזה ַּדם ִנּדּות, ְרִאָּיה מּוָזָרה
  ְלִביַׁשת ְלָבִנים

ּוְצִריָכה ְלָבְדָקם ַּפֲעַמִים , ָּׁשה ְלָבִנים ְּבֶצַבע ָלָבןֶמֶׁשְך ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים לֹוֶבֶׁשת ָהִא
. ְוִאם לֹא ָּבְדָקה אֹוָתם ֵאינֹו ְמַעֵּכב. ַּפַעם ַּבּבֶֹקר ּוַפַעם ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה, ְּביֹום

ְוֵכן , ִּציַע ָסִדין ָלָבןְוֵיׁש ְמַהְּדרֹות ְלַה, ְוֵכן ֵיׁש ָלּה ְלַהִּציַע ַעל ִמָּטָתּה ָסִדין ָנִקי ּוָבדּוק
  .ָראּוי ְוָנכֹון ַלֲעׂשֹות

  ְסִפיַרת ִׁשְבָעה ַהְּנִקִּיים
ְוָלֵכן ֵיׁש ִלְזּכֹר , ַהְּנִקִּיים´ ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ֶׁשָחִליָלה לֹא ָּתחּול ָטעּות ִּבְסִפיַרת ז

הּוא ַהּיֹום ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשְּל"ַחר , ֳהָרהֶׁשַהּיֹום ַּבָּׁשבּוַע ּבֹו ִּבְּצָעה ִאָּׁשה ְּבִדיַקת ֶהְפֵסק ָט
ִאם ְלָמָׁשל ָעְׂשָתה ֶהְפֵסק ָטֳהָרה ְּביֹום , ְּכלֹוַמר. ִמֵּכן ֶׁשּבֹו ֵּתֵלְך ְלֵבית ַהְּטִביָלה

ֵּתֵלְך ִלְטּבֹל ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשְּל"ַחר ִמֵּכן ְּביֹום ִראׁשֹון ָּבֶעֶרב , ִראׁשֹון ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה
ְּדַהְינּו ַלְיָלה , ַהָּיִמים ְצִריִכים ִלְהיֹות ֵמֵעת ְלֵעת´ ִּכי ז. ִביָלָתּה ָּתחּול ְּבֵליל ֵׁשִניּוְט(

ְוֵהם ַמְתִחיִלים ֵמ"ֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה ֶׁשְּל"ַחר ַהֶהְפֵסק ְוַעד ֵצאת . ָׁשֵלם ְויֹום ָׁשֵלם
  .ַהּכֹוָכִבים ָׁשבּוַע ְל"ַחר ִמֵּכן

  !ֹו ֶנְחָׁשב ְלֶאָחד ֵמַהָּיִמים ַהְּנִקִּייםיֹום ַהֶהְפֵסק ֵאינ
  .ָרצּוי ְמאֹד ְלַצֵּין ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ֶאת ַהּיֹום ּבֹו ִהְצִליָחה ְלַבֵּצַע ֶאת ֶהְפֵסק ַהָּטֳהָרה

  

  ִּדיֵני ֲחִפיָפה ַוֲחִציָצה
  ִמַּמה ֵּיׁש ְלִהָּמַנע ְּביֹום ַהְּטִביָלה

ִמּׁשּום ֶׁשַּדְרָּכם ְלַהְׁשִאיר ִׁשיַרִים ֵּבין , ַׂשר ָּבָקר אֹו עֹוףְּביֹום ַהְּטִביָלה ֵאין ֶלֱאכֹל ְּב
, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַהְּטִביָלה ָחָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת אֹו יֹום טֹוב, ַהִּׁשַּנִים ְוָתבֹא ִליֵדי ֲחִציָצה

ִּתְמָנע ַעְצָמּה . ת ְויֹום טֹובִמְּפֵני ְּכבֹוד ַׁשָּב, ֶׁש8ז ֻמֶּתֶרת ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ְּביֹום ַהְּטִביָלה
ְּכגֹון , ל"ֵמַהֲחָׁשׁש ַהַּנ, ֵמִעּסּוק ִּבְדָבִרים ַהִּנְדָּבִקים ֶׁשֵאיָנם עֹוְבִרים ִמן ַהּגּוף ְּבָנֵקל

ְוָהְרִגיָלה ָללּוׁש . ְוֵכן ִּבְׁש8ר ְּדָבִרים ַהִּנְדָּבִקים, ְּבִליַׁשת ָּבֵצק אֹו ְּבֵנרֹות ֶׁשל ַׁשֲעָוה
ּוִבְלַבד ֶׁשִּתָּזֵהר ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ְׁשָיֵרי ַהָּבֵצק ְּבֵעת , בֹוד ַׁשַּבת קֶֹדׁש ֻמֶּתֶרתִלְכ



ַרק , ֵאיָנּה ְמַעֶּכֶבת ְטִביָלָתּה, אֹו ָעְסָקה ִּבְדָבִרים ָהֲאסּוִרים, ִאם 8ְכָלה. ַהֲחִפיָפה
  .ּוְלַנּקֹות ָיֶדיָה, ַּתְקִּפיד ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ֶאת ִּפיָה

  ִפיָפה ַמִהיֲח
  :ְּפֻעּלֹות ְוֵהן´ ַהְכָׁשַרת ַהּגּוף ִלְטִביָלה ּכֹוֶלֶלת ג

  .ַלֲהָסַרת ִלְכלּוְך ַהְמַהֶּוה ֲחִציָצה, ֲחִפיָפה  ַרֲחַצת ַהּגּוף ַוֲחִפיַפת ַהֵּׂשָער  *
 ַהְמַהִּוים ֲחִציָצה, ְלַהְפָרַדת ַהְּקָׁשִרים, ֵסרּוק  ֵסרּוק ָּכל ַהֵּׂשָער ֶׁשַּבּגּוף  *
  .ְּבאֶֹפן ְמֻסָּים(
ִעּיּון  ְּבִדיַקת ָּכל ַהּגּוף ְל"ַחר ָהַרֲחָצה  ַעל ְמָנת ְלַוֵּדא ֶׁשּלֹא נֹוְתָרה ָעָליו   *

ֲחִציָצה ִהיא ָּכל ָּדָבר ַהחֹוֵצץ ּוַמְפִריד ֵּבין ֵמי ַהִּמְקֶוה ְלֵבין ֵחֶלק . (ׁשּום ֲחִציָצה
  .ֵמַהּגּוף

ְוַלֲעסֹק ָּבּה ַעד ֵצאת , ִפיָפה ִמְּבעֹוד יֹום  ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעהִמְנָהג ָּכֵׁשר ְלַהְתִחיל ַּבֲח
ְוזֹאת ַעל ְמָנת ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַהּכֹל ְּבִיּׁשּוב ּוְבַנַחת ְולֹא ְּתַמֵהר . ּוִמָּיד ִלְטּבֹל, ַהּכֹוָכִבים

  .ְלֵביָתּה
ִמְׁשַּתְּדִלים ַלֲעׂשֹות , ִביםִאם ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ָּכל ַהֲחִפיָפה ִלְפֵני ֵצאת ַהּכֹוָכ

ִויכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהְּפֻעּלֹות , "ְך ַּגם ֶזהּו ֵאינֹו ְמַעֵּכב, ִמְקָצת ְּפֻעּלֹות ִמְּבעֹוד יֹום
ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתְתַּבְלֵּבל , ּוְבִמְקֶרה ֶזה ָראּוי ְלַהְקִּפיד ֶׁשִּתְתַעֵּסק ַּבֲחִפיָפה ָׁשָעה, ַּבַּלְיָלה
ַהָּׁשָעה ּכֹוֶלֶלת ָּכל ִעְנְיֵני ַהֲחִפיָפה ּכֹוֵלל ְּגִזיַזת (ִמּתֹוְך ֶׁשְּמַמֶהֶרת ְלֵביָתּה , ַּדְעָּתּה

ְוָהִעָּקר ֶׁשַּתְחּפֹף , ּוִבְׁשַעת ַהְּדַחק ַּתֲעסֹק ַּבֲחִפיָפה ֲחִצי ָׁשָעה. ִצָּפְרַנִים ְוַכּדֹוֶמה
  .ָרטֶׁשּלֹא ִּתְׁשַּכח ׁשּום ְּפ, ִּבְמִתינּות

  .ִׁשַּנִים ּתֹוָתבֹות ְוָכל ָּדָבר ַהִּנָּתן ַלֲהָסָרה, ַעְדׁשֹות ַמָּגע, ֵיׁש ְלָהִסיר ַּתְכִׁשיִטים
  ֵסֶדר ַהֲחִפיָפה ְוִדיֵני ֲחִציָצה

  ַהָּמקֹור ְלִדיֵני ֲחִציָצה
י ַהִּמְקֶוה ַיִּגיעּו ְלָכל ְלַלֵּמד ֶׁשֵּמ, "ְוָרַחץ ֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים"ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַוִּיְקָרא 

. ַהַּמְפִריד ֵּבינֹו ְלֵבין ַהַּמִים, ְּבָׂשרֹו ְּבלֹא ֶׁשְּיֵהא ׁשּום ָּדָבר חֹוֵצץ ַעל ְּבַׂשר ָה8ָדם
ְולֹא ָעְלָתה , ֲאִפּלּו ָּדָבר מּוָעט ֲאֶׁשר ַמְקִּפיִדים ָעָליו ֶנְחָׁשב ֲחִציָצה, ְו8ְמרּו ֲחָכִמים

  .ָלּה ַהְּטִביָלה
  ית ַהְּסָתִריםֵּב

, ֲחַלל ַהֶּפה: ְּכגֹון, ָּכל ָמקֹום ַהֻּמְסָּתר ְּבגּוָפּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ֶׁשִּלְפָעִמים הּוא ִמְתַּגֶּלה
"ף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָצִריְך , ַחֶּיֶבת ְלַנּקֹותֹו ִמָּכל ֲחִציָצה, ּוְמקֹומֹות ַהְּקָפִלים ֶׁשְּבגּוָפּה

ְוִאם ֵאינֹו ָראּוי ְלִבי"ת ַמִים . ָצִריְך ֶׁשְּיֵהא ָראּוי ְלִבי"ת ַמִים, ֶׁשַּיִּגיַע ֵאָליו ַמִים
"ְך עֶֹמק ָהאֶֹזן אֹו ָה"ף ְוַכּדֹוֶמה ֶׁשֵאיָנם ִמְתַּגִּלים ְלעֹוָלם ֵאין ֲחִציָצה ָּבֶהם . חֹוֵצץ
  .ֵאין ֵהם ֶנְחָׁשִבים ֵּבית ַהְּסָתִרים ֶאָּלא ָמקֹום ָּבלּוַע, ְּכָלל

  ת ָהרֹאׁשְׂשָערֹו
ְולֹא ִּתְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמִים ָקִרים ְּבֵעת . ּוְתַנֶּקּנּו ֵהיֵטב, ַּתְחּפֹף ֶאת ְׂשָעָרּה ְּבַמִים ַחִּמים

  .ַהֲחִפיָפה ֱהיֹות ְוֵהם ְמַסְּבִכים ּוַמְקִׁשים ֶאת ַהֵּׂשָער
  ֵסרּוק

 ַהֶּׁשִחי ְוָהֶעְרָוה ַּדי ְלָסְרקֹו "ְך ְׂשַער ֵּבית. ִעם ּתֹם ֲחִפיַפת ַהֵּׂשָער ְּתָסְרֶקּנּו ֵהיֵטב
  .ִמְנַהג ֲעדֹות ְסָפַרד ְלָהִסיר ֶאת ְׂשַער ָהֶעְרָוה. (ְּבֶאְצְּבעֹוֶתיָה ֵהיֵטב



  ִעּיּון
ְוֵיָעֶׂשה ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ְּבָכל ּגּוָפּה ַעל . ָהִעּיּון ְּבָכל ֶחְלֵקי ּגּוָפּה ִמן ַהּתֹוָרה הּוא

, ֲחׁשּוָבה ְמאֹד ַהְּבִדיָקה ַהּסֹוִפית ֶׁשִּלְפֵני ַהְּטִביָלה. ּלֹא נֹוְתרּו ֲחִציצֹותְמָנת ְלַוֵּדא ֶׁש
ְוָראּוי ַּגם ִּבְזַמן ַהֲחִפיָפה ַעְצָמּה ְלַעּיֵן ְּבָכל ָמקֹום ּוְלַוֵּדא . ּוְלִעִּתים ְמַעֶּכֶבת ִהיא

ּוִבְמקֹומֹות ֶׁשֵאיָנּה רֹו8ה ְמַעֶּיֶנת , ִאָּיהִּבְמקֹומֹות ֶׁשרֹו8ה ְמַעֶּיֶנת ִּבְר. ֶׁשֻּנָּקה ָּכָראּוי
ַּגם ַּבַּמְחָׁשָבה ַּתֲעִביר ְלָפֶניָה ֶאת ָּכל ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשָהָיה ָעֶליָה ְלַבֵּצַע . ַעל ְיֵדי ִמּׁשּוׁש

ָסף ְלָכְך ְּבנֹו. ּוְתַוֵּדא ֶׁשּלֹא ָׁשְכָחה ָּדָבר, ֵמָהרֹאׁש ְוַעד ַּכּפֹות ָהַרְגַלִים, ְלִפי ַהֵּסֶדר
ָהִעּיּון ָצִריְך . ִּתְקָרא ַלַּבָּלִנית ֶׁשְּתַסֵּיַע ָלּה ְּבִעּיּון ִּבְמקֹומֹות ֶׁשָּקֶׁשה ָלּה ִלְראֹות

  .ְולֹא ַרק ַעל ְיֵדי ַהַּבָּלִנית, ְלֵהָעׂשֹות ַעל ְיֵדי ָהִאָּׁשה ַעְצָמּה
  ָסֵפק ְל"ַחר ַהְּטִביָלה

ִּתְׁש"ל ְלָחָכם ְולֹא , 8ה ָעֶליָה ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲחַׁשׁש ֲחִציָצהְּבָכל ִמְקֶרה ֶׁשָּטְבָלה ּוָמְצ
ְוֵאין ַהֲהָלכֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבֶפֶרק ֶזה ֶאָּלא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהִאָּׁשה ַעל , ִּתְסמְֹך ַעל ַּדְעָּתּה

  .ְצָדֵדי ַהֲהָלָכה
  ִּדיֵני ַהְּטִביָלה
ַעל ְמָנת , ִעם ּתֹם ַהֲחִפיָפה ִּתְקָרא ַלַּבָּלִנית. ּכֹוָכִביםַרק ְל"ַחר ֵצאת ַה, ְזַמן ַהְּטִביָלה

, ְוִתְהֶיה נֹוַכַחת ִּבְׁשַעת ַהְּטִביָלה, ֶׁשַּגם ִהיא ִּתְרֶאה ִאם לֹא נֹוְתרּו ֲחִציצֹות ְּבגּוָפּה
  .ְּכֵדי ִלְראֹות ִאם ִּבְׁשַעת ַהְּטִביָלה לֹא נֹוְתָרה ׁשּום ַׂשֲעָרה ִמחּוץ ַלַּמִים

  ַהְּתנּוָחה ִּבְׁשַעת ַהְּטִביָלה
ַהֶּפה . ָהֵעיַנִים ֲעצּומֹות "ְך לֹא ְּבָחְזָקה. ְּבֵעת ַהְּטִביָלה ָעֶליָה ִלְהיֹות ִּבְתנּוָחה ְרפּוָיה

ַהֵּגו ָּכפּוף . ּוְמֻרָחקֹות ְמַעט ֵמַהּגּוף, ַהְּזרֹועֹות מּוָׁשטֹות ָקִדיָמה. ָסגּור "ְך לֹא ָקפּוץ
ֶאָּלא , ֶאְצְּבעֹות ַהָּיַדִים לֹא ְקמּוצֹות. ָהַרְגַלִים ְּפסּוקֹות ִקְמָעה. ַעת ִליָׁשהְמַעט ְּכִבְׁש

ִּבְׁשַעת ַהְּטִביָלה ַחָּיב ָּכל ּגּוָפּה ִלְהיֹות ִמַּתַחת ִלְפֵני ! ָּכְך טֹוֶבֶלת. ֻמְפָרדֹות זֹו ִמּזֹו
  .ִפּלּו ַׂשֲעָרה "ַחת ֵמַעל ַלַּמִיםְוַהַּבָּלִנית ִּתְסַּתֵּכל ֶׁשּלֹא ָּתצּוף ֲא, ַהַּמִים

  ִּבְרַּכת ַהְּטִביָלה
ּוְל"ַחר ַהְּבָרָכה ִנְכָנסֹות , ֵיׁש ַהּנֹוֲהגֹות ְלָבֵרְך ִלְפֵני ַהְּטִביָלה ִמחּוץ ִלְמקֹום ַהְּטִביָלה

 ְוַרק ְל"ַחר ִמֵּכן ,ִלּטֹל ָיַדִים, ְלֵׁשם ָּכְך ֲעֵליֶהן ְלִהְתַּכּסֹות ְּבָסִדין ְוַכּדֹוֶמה. ְוטֹוְבלֹות
ְו8ז . ְונֹוֲהגֹות ְלָבֵרְך ְּבתֹוְך ַהִּמְקֶוה. ְוֵיׁש ַהּנֹוֲהגֹות ְלָבֵרְך ֵּבין ַהְּטִבילֹות. ְלָבֵרְך

ְמַׁשֶּלֶבת ָיֶדיָה , ְמַכָּסה רֹאָׁשּה, טֹוֶבֶלת ְטִביָלה "ַחת: ַהְּטִביָלה ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהָּבא
... ָּברּוְך "ָּתה: "ּוְמָבֶרֶכת,  ֶׁשַּכּפֹות ַהָּיַדִים לֹא ִּתַּגְעָנה ַּבּגּוףִמַּתַחת ְלַדֶּדיָה ְּבאֶֹפן

  .ְוטֹוֶבֶלת ְטִביָלה נֹוֶסֶפת, "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ַהְּטִביָלה
  אֹו ְּבֵליל יֹום טֹוב/ְטִביָלה ְּבֵליל ַׁשָּבת ְו 

ְוַתְקִּפיד ְמאֹד , ְתִחיל ְּבַנַחת ִּכְׁשָעַתִים ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבתֶאת ַהֲהָכנֹות ַלְּטִביָלה ַּת
ּוְל"ַחר . ְלַסֵּים ַהֲחִפיָפה ּוְלָסֵרק ְׂשָעָרּה ּוְלַעּיֵן ֵהיֵטב ְּבָכל ּגּוָפּה ְּבֶטֶרם ִּתָּכֵנס ַהַּׁשָּבת

ּום ִטּנּוף ַּכְמב8ֹר ְלַהָּלן ְּבִדין ְטִביָלה ֶׁשּלֹא ִיְדַּבק ָּבּה ׁש, ִמֵּכן לֹא ִּתַּגע ַּבַּתְבִׁשיִלים
  .ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֶׁשהּוא יֹום טֹוב

  :ְּבבֹו8ּה ַלִּמְקֶוה
  .ָראּוי ֶׁשְּתַעֵּין ֵהיֵטב ְּבָכל ּגּוָפּה  .א



יֹום "ְך ֵאין ְלָסֵרק ַהֵּׂשָער ְּבַמְסֵרק ְּבַׁשָּבת ּוְב, ַּתְפִריד ְּבָיֶדיָה ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה  .ב
ְל"ַחר ַהְּטִביָלה ִּתָּזֵהר ְמאֹד . ּוְל"ַחר ִמֵּכן ִּתְטּבֹל, טֹוב ִמּׁשּום ִאּסּור ְּתִליַׁשת ֵׂשָער

ֵיׁש . לֹא ְלַׁשְפֵׁשף, ֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמֶּגֶבת ָעָבה ְוֶאת ַהֵּׂשָער ְלַהְסִּפיג. ֵמִאּסּור ְסִחיָטה
  .ְּכֵלי ַרֲחָצה ְוִאּפּור, ֵבית ַהְּטִביָלה ְּכגֹון ַמְסֵרקִלְזּכֹר לֹא ָלַקַחת ׁשּום ֻמְקֶצה ְל

  אֹו ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב/ְטִביָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְו
ְוֵאין ֶאְפָׁשרּות ַלֲעׂשֹות ֵּכן , ֵמ"ַחר ֶׁשָחׁשּוב ְלַהְתִחיל ַּבֲהָכנֹות ַלְּטִביָלה ִמְּבעֹוד יֹום

ּכֹוֵלל , ֶׂשה ֶאת ָּכל ַהֲהָכנֹות ְּביֹום ִׁשִּׁשי אֹו ְּבֶעֶרב ֶהָחגַּתֲע, ְּבַׁשָּבת אֹו ְּביֹום טֹוב
ְּבמֹוָצֵאי ַׁשַּבת קֶֹדׁש אֹו , ַהְינּו, ִלְפֵני ַהְּטִביָלה. ְיִׁשיָבה ָּב"ְמַּבְטָיה ְוַרֲחָצה ְיסֹוִדית

ְסָּתֵרק ּוְתַעֵּין ֵהיֵטב ְּבָכל ִּת, ְּתַצְחֵצַח ְוַתְחצֹץ ִׁשֶּניָה, ִּתְתַרֵחץ ָיֶפה, ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב
  .ּגּוָפּה

ַּתְתִחיל ְּבֵחֶלק , ִאם ֵאין ְּבֶאְפָׁשרּוָתּה ְלַבֵּצַע ֶאת ָּכל ַהֲהָכנֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת אֹו ַחג
  .ְוַהְּׁש8ר ַּתְמִׁשיְך ְּבמֹוָצֵאי ַׁשַּבת קֶֹדׁש אֹו מֹוָצֵאי יֹום טֹוב, ֵמַהֲהָכנֹות

  ִאּיֹותִּדיֵני ְּכָתִמים ּוְר
  ?ִמַּמה ַּנֲעֵׂשית ָהִאָּׁשה ִנָּדה

ֲהֵרי , ֵּבין ִּבְזַמן ִוְסָּתּה ֵּבין ִּבְזַמן "ֵחר, ְּדַהְינּו ֵמַרְחָמּה, ִאָּׁשה ֶׁשֶּנֱעַקר ָּדם ִמְּמקֹוָרּה
ֵמֶהְתֵקן ִּדּמּום , ָּדם ִּבְׁשַעת ֵלָדה, ִּדּמּום ְּבֵהָריֹון, ָּדם ֶׁשל ַמֲחזֹור: ְּכגֹון. ִהיא ְטֵמ8ה
ַּגם ָנִׁשים ְמֻבָּגרֹות ֶׁשּנֹוְטלֹות הֹוְרמֹוִנים ְלֵׁשם ְיִציַרת ַמֲחזֹור ְמָלאכּוִתי . (ּתֹוְך ַרְחִמי

ְוֵאין ִׁשעּור . ְו"ף ְּבַדם ְּבתּוִלים ֶהְחִמירּו ֲחָכִמים. ִנְטָמאֹות ַעל ְיֵדי אֹותֹו ָּדם ֶׁשרֹואֹות
ְו"ף ִאם ֲעַדִין לֹא ָיְצ8ה ַלחּוץ .  ִטָּפה ְקַטָּנה  ְמַטְּמ8הֲאִפּלּו, ַלָּדם ַהְמַטֵּמא אֹוָתּה

  .ְטֵמ8ה, ֶאָּלא ִהיא ֲעַדִין ַּבְּפרֹוְזדֹור
ַּגם ִּבְצָבִעים ַהְמַטְּמִאים ֵיׁש ִלְפָעִמים . (ְוָׁשחֹר, 8דֹם ְוָכל ְּגָוָניו: ְצָבִעים ְטֵמִאים

אֹו ֶׁשחֹוֶׁשֶׁשת , ת ְלֶפַצע ַּבְּצָדִדים ֶׁשִּמֶּמּנּו ָּבא ַהָּדםְּכגֹון ֶׁשחֹוֶׁשֶׁש, ָמקֹום ִלְׁשֵאַלת ָחָכם
ּוִבְפָרט ַּבֶּצַבע ַהָּׁשחֹר ְּבַהְרֵּבה ִמן ַהִּמְקִרים . ִאּפּור ְוַכּדֹוֶמה, ֶׁשֵאין ֶזה ָּדם ֶאָּלא ֶצַבע

ִּבְגָּדּה ְוֵאין ֶזה ָּדם אֹו ִאם ָמְצ8ה ֶּכֶתם ָּדם לֹא ַעל ֵעד ַהְּבִדיָקה ֶאָּלא ַעל , ֵאינֹו ָּדם
  .ֶׁשל ַהַּמֲחזֹור

  .ָּכחֹל ְוָירֹק, ָצהֹב ָּבִהיר, ָלָבן: ְצָבִעים ְטהֹוִרים
ְוָכל ַמְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵעין "ְדמּוִמית , ָּכתֹם ָצהֹב ֵּכֶהה, חּום: ְצָבִעים ְטעּוִנים ְׁשֵאָלה

, ְרִּגיר אֹו חֶֹמר ְּדמּוי ַׂשֲעָרה ַהִּנְמָצא ַעל ָהֵעדְוֵכן ֵיׁש ִלְׁשאֹל ַעל ָּכל ַּג. ְוֵאינֹו ָּברּור
ָלֵכן ְּתַקֵּפל ָהֵעד ִּבְזִהירּות ַעל ְמָנת ֶׁשּלֹא ִיּפֹל . ִּבְצָבִעים ֶׁשֵּיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשֵהם ְטֵמִאים

  .ְויֹאַבד
  ִהְלכֹות ְּדָבִרים ָהֲאסּוִרים ִּביֵמי ִנְּדָתה

ם ַהָּכתּוב ָּבא "ְלַדַעת ָהַרְמַּב".  ְּבִנַּדת ֻטְמ8ָתּה לֹא ִתְקַרבְוֶאל ִאָּׁשה: "ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה
ּוְׁש8ר ִעְנְיֵני ִחָּבה ֶנֶאְסרּו ִמּׁשּום ֶׁשְּמִביִאים , ֶלֱאסֹר ֲאִפּלּו ְנִגיָעה ְּבִאְׁשּתֹו ִנָּדה

  .ְלִהְרהּור ְוֶהְרֵּגל ֲעֵבָרה
  ְנִגיָעה ְוהֹוָׁשָטה

ְוֵכן 8סּור לֹו ָלַגַעת ַּבְּבָגִדים ֶׁשָעֶליָה ְוֵכן ִיָּזֲהרּו , ְׁשּתֹו ִנָּדה8סּור ְל8ָדם ָלַגַעת ְּבִא
ֶאָּלא , 8סּור ְלהֹוִׁשיט ָּדָבר ִמָּידֹו ְלָיָדּה אֹו ְלֶהֶפְך. ֶׁשְּבָגָדיו לֹא ִיְּגעּו ַּבְּבָגִדים ֶׁשָעֶליָה

ֵיׁש ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבָחְכָמה ִלְמנַֹע ( ֻהַּנח ַיִּניחּו ַהֵחֶפץ ּוֶבן ַהּזּוג ִיָּקֵחהּו ֵמַהָּמקֹום ּבֹו



ָראּוי ֶׁשּלֹא . ֵאין ְלָהִרים ַיַחד ֵחֶפץ ַוֲאִפּלּו הּוא 8רְֹך אֹו ָּכֵבד ְמאֹד. ִּפְרסּום ַמָּצָבּה
  .ְיַנֵּפַח נֹוָצה ֵמַעל ִּבְגָּדּה

  ְיִׁשיָבה ּוְׁשִכיָבה ַעל ִמָּטָתּה
ָהִאּסּור הּוא . ְוֶׁשּלֹא ְּבָפֶניָה, ְּבָפֶניָה, ֶׁשֶבת ַעל ִמָּטָתּה8סּור ַלַּבַעל ִלְׁשַּכב אֹו ָל

. ָלִאָּׁשה 8סּור ִלְׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו ְּבָפָניו. ֵמֲחָׁשׁש ְלִהְרהּור ַהֵּמִביא ִליֵדי ֶהְרֵּגל ֲעֵבָרה
ה לֹא חֹוְׁשִׁשים ֲאָבל ֻמָּתר ָלּה ָלֶׁשֶבת ַעל ִמָּטתֹו ֲאִפּלּו ְּבָפָניו ִמּׁשּום ֶׁשְּבִאָּׁש

  .ִמָּטָתּה  ַהְינּו ִמָּטה ַהְמֻיֶחֶדת ָלּה ְולֹא ִמָּטה ֶׁשְּיֵׁשָנה ָעֶליָה ְּב"ְקַראי. ְלִהְרהּור
  ֵׁשָנה ְּבִמָּטה "ַחת

ַוֲאִפּלּו ִּבְׁשֵּתי ִמּטֹות . 8סּור ִליׁשֹן ְּבִמָּטה "ַחת ֲאִפּלּו ְּבִמְזָרִנים ְרָחִבים ְוִנְפָרִדים
, ָראּוי ְלַהְרִחיק ַהִּמּטֹות זֹו ִמּזֹו ֲחִמִּׁשים ֶסְנִטיֶמְטִרים. ָרדֹות ַהּנֹוְגעֹות זֹו ָּבזֹו 8סּורִנְפ

  .ַיְרִחיקּו ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר, ְוִאם ֵאין ַהָּדָבר ֶאְפָׁשִרי. ֶׁשּלֹא ִיְּגעּו ְּבהֹוָׁשַטת ָיד
  ַהָּצַעת ַהִּמָּטה

ָהִאּסּור הּוא . אֹו ַעל ְיֵדי ָהִאָּׁשה ְּבָפָניו  ֲאסּוָרה, ַעל ְּבָפֶניָהַהָּצַעת ַהִּמָּטה ַעל ְיֵדי ַהַּב
ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ְּבָכְך טַֹרח , ָּכִרים ּוְכָסתֹות ֻמָּתר ְלַסְּדָרם. ַעל ְּפִריַסת ְסִדיִנים ְוִיּׁשּוָרם

ַהָּצַעת . ֻמָּתר, ם ִסּדּור ַהַּבִיתְלַסֵּדר ַהִּמּטֹות ְל"ַחר ַהֵּׁשָנה ְלֵׁש. ְוֵאין ָּבֶזה ִמּׁשּום ִחָּבה
  .ַהִּמָּטה ֶׁשּלֹא ְּבָפֶניָה אֹו ֶׁשּלֹא ְּבָפָניו  ֻמֶּתֶרת

  ֲאִכיָלה ַעל ֻׁשְלָחן ֶאָחד
ְוָלֵכן ". ְּגדֹוָלה ְלִגיָמה ֶׁשְּמָקֶרֶבת", ל"ְּכִפי ֶׁש8ְמרּו ֲחַז. ְזַמן ֲאִכיָלה הּוא ְזַמן ִקְרָבה

ַהִּסיָמן ָיכֹול ִלְהיֹות ָּבֳאָפִנים . ֶׁשּלֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ֶהְרֵּגל ֲעֵבָרה,  ֶהֵּכרֵיׁש ְלַהִּניַח ִסיַמן
  :ׁשֹוִנים

  .אֹו ֶאָחד ֵמֶהם ַיֲעֶׂשה ֵּכן, ָּכל ֶאָחד יֹאַכל ַעל ַמָּפה ִנְפֶרֶדת אֹו ַעל ַמָּגׁש ִנְפָרד  *
אֹו ֶׁשַעל , ְּמָׁשם ַּבְּסעּוָדה ַהּנֹוְכִחיתַיִּניחּו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֵּביֵניֶהם ְּכִלי ֶׁשֵאינֹו ְמַׁש  *

ּוְלצֶֹרְך ִסיַמן ֶהֵּכר ֶהְחִליטּו , ִּפי רֹב ֵאין ַּדְרָּכם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִּבְׁשַעת ַהְּסעּוָדה
  .ְּכַתֲחִליף ְלַקְנַקן, ִׁשּמּוׁש ְּבֶתְרמּוס ְלִמיץ: ְּכגֹון, ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו

ֵאין צֶֹרְך , ֶאָּלא "ֵחר ַמְפִסיק ֵּביֵניֶהם, ְׁשִבים ְסמּוִכים ֶזה ְלזֹוַּכֲאֶׁשר ֵאיָנם יֹו  *
  .ְּבִסיָמן ֶהֵּכר

  .ִׁשּנּוי ְמקֹומֹות ַהְיִׁשיָבה ַהְּקבּוִעים ָיכֹול ְלֵהָחֵׁשב "ף הּוא ְּכִסיַמן ֶהֵּכר  *
ֵיׁש ְמִקִּלים , ְּסעּוָדהְּכֶׁשּיֹוְׁשִבים ְסמּוִכים ֶזה ָלזֹו "ְך ֵיׁש ֲאֵחִרים ִעָּמֶהם ַּב  *

  .ְוֵיׁש ַמְחִמיִרים ָּבֶזה. ֶׁשֵאין צֶֹרְך ְלַהִּניַח ִסיַמן ֶהֵּכר
ִאם אֹוְכִלים ֵּפרֹות ְוַכּדֹוֶמה ֶׁשַּדְרָּכם ִּבְזַמן ָטֳהָרה ֶלֱאכֹל ִמּתֹוְך ַצַּלַחת "ַחת   *

  .ן ֶהֵּכר"ף ֶזה ֶנְחָׁשב ִסיַמ, ְוָכֵעת אֹוְכִלים ְּבַצָּלחֹות ִנְפָרדֹות
  ְׁשָיֵרי ַמֲאָכל

ְו"ף ִאם . ִמּׁשּום ִחָּבה, 8סּור ַלַּבַעל ֶלֱאכֹל ְׁשָיֵרי ַמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ְּבָפֶניָה
, "ְך ֵיׁש ֵמַהְּסָפַרִּדים ַהְּמִקִּלים ִּבְׁשָיֵרי ַמֲאָכָלּה. הֹוִסיפּו ַעל ְׁשָיֵרי ַהַּמֲאָכל 8סּור

, ָלִאָּׁשה ֻמָּתר ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ִמְּׁשָיֵרי ַּבֲעָלּה. ִּבְׁשָיֵרי ַמְׁשֶקה ֶׁשָּלּהְואֹוְסִרים ַרק 
  :ְּבֶאָחד ֵמַהְּתָנִאים ַהָּבִאים, ַלַּבַעל ֻמָּתר ֶלֱאכֹל ִמְּׁשָיֵרי ִאְׁשּתֹו. ֲאִפּלּו ְּבָפָניו

  .יֵניֶהםַּכֲאֶׁשר "ֵחר 8ַכל ֵמַהְּׁשָיִרים "ֲחֶריָה ְוִהְפִסיק ֵּב  *
  .ֶׁשּלֹא ְּבָפֶניָה  *



  .ֵאין צֶֹרְך לֹוַמר לֹו(ְּכֶׁשַהַּבַעל ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשֵאּלּו ֵהם ְׁשָיֶריָה   *
  ."ף ִאם "ַחר ָּכְך ַמְחִזיָרם ַלְּכִלי ֶׁשָּלּה. ִאם ַמֲעִביר ַהְּׁשָיִרים ִלְכִלי "ֵחר  *
ֻמָּתר , אֹו ֶׁשֲעַדִין לֹא ָהְיָתה ִנָּדה, ָהְּכגֹון ֶׁשּלֹא ְּבָפֶני, ִאם ִהְתִחיל ְּבֶהֵּתר  *

  .ְוֵיׁש ַמְחִמיִרים ָּבֶזה, ְלַהְמִׁשיְך
  ַצַּלַחת ֶמְרָּכִזית

  .ֻמָּתר ֶלֱאכֹל ִמַּצַּלַחת ֶמְרָּכִזית ִּבְתַנאי ֶׁשָּכל ֶאָחד ַמֲעִביר ְלַצַּלְחּתֹו ְואֹוֵכל
  ִהְסַּתְּכלּות ְּבִאְׁשּתֹו

ְוָלֵכן ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ִּבְגִריַבת ַּגְרַּבִים , ֵּכל ַּבְּמקֹומֹות ַהְמֻכִּסים ֶׁשָּבּה8סּור ַלַּבַעל ְלִהְסַּת
ְוָלֵכן לֹא ִּתְסּתֹוֵבב ִּבכתֶֹנת ַלְיָלה ְׁשקּוָפה . ֲאִפּלּו ְּבֵביָתּה ּוִבְלִביַׁשת ְּבָגִדים ְצנּוִעים

  .יָה ּוְבָיֶדיָה ֲאִפּלּו ְּכֵדי ֵלָהנֹותֻמָּתר ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָפֶנ. אֹו ֲחׂשּוָפה ְולּו ִּבְמַעט
  ַקּלּות ַּדַעת

"ְך , ַּגם ִׂשיָחה ַקָּלה ּוְנִעיָמה ֻמֶּתֶרת, ִחּיּוְך ֻמָּתר. 8סּור ְלִהְתלֹוֵצץ ְוִלְׂשחֹק ַיַחד
ֻמָּתר ִלְלמֹד ַיַחד . 8סּור ְלׂשֹוֵחַח ְּבנֹוְׂשִאים ֶׁשֲעלּוִלים ִלְגרֹם ְלִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה

  .ְלכֹות ָטֳהָרהִה
ְוִהַּזְרֶּתם : "א"ו ל"ֶנֱאַמר ַעל ַהָּפסּוק ויקרא ט´ ח עמוד ב"ְּבַמֶּסֶכת ְׁשבּועֹות דף י

ִמָּכאן "ְזָהָרה : יֹאִׁשָּיה´ 8ַמר ר"  ִמֻּטְמ8ָתם.... ֵּפרּוׁש ְוִהְפַרְׁשֶּתם ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל(
ְּכלֹוַמר . עֹוָנה: 8ַמר ַרָּבה? ְוַכָּמה. יֶהן ָסמּוְך ְלִוְסָּתןִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְפְרׁשּו ִמְּנׁשֹוֵת

  .יֹום אֹו ַלְיָלה
ְוִלְפרֹׁש ָּכל אֹוָתּה עֹוָנה , ְּדַהְינּו ֶׁשֻּמָּטל ַעל ְּבֵני ַהּזּוג ְלַחֵּׁשב ָמַתי מֹוֵעד ִוְסָּתּה ַהָּבא

  .ְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁש ְוִנְמָצא ָּבא ַעל ַהִּנָּדהֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ִּתְרֶאה ָהִאָּׁשה ִּב, ֵמַחֵּיי ִאיׁשּות
  ִּדיִנים ְלַכָּלה
  ֵסֶדר ָטֳהָרָתּה

ָּתֵחל ְלַבֵּצַע ֶהְפֵסק ָטֳהָרה ְוִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָיִמים , ָּכל ַּכָּלה ְׁשמֹוָנה ָיִמים ִלְפֵני ֻחָּפָתּה
ֵעָצה טֹוָבה ְלַהְתִחיל . (ה ְּגמּוָרהֶׁשֲהֵרי ָרֲאָתה ָּכל ָיֶמיָה ַוֲהֵרי ִהיא ִנָּד, ְּכָכל ִנָּדה

ָראּוי . ֶׁשָּמא ִּתְׁשַּכח ְּבִדיַקת יֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשֶּזה ָּדָבר ָמצּוי, ִּתְׁשָעה ָיִמים קֶֹדם
ְוִאם . ֵלילֹות´ ְוִאם רֹוָצה ְלַהְקִּדים לֹא ַּתְקִּדים יֹוֵתר ִמד, ְלַהְסִמיְך ַהְּטִביָלה ַלִּנּׂשּוִאין

ְלַכְּתִחָּלה ִּתְבּדֹק ַעְצָמּה ְּבָכל יֹום ַעד ַהִּנּׂשּוִאין ֲאִפּלּו ְּכָבר , ה יֹוֵתר ֵמָה8מּורִהְקִּדיָמ
  .ְנִקִּיים ּוְכָבר ָטְבָלה´ ָּגְמָרה ְסִפיַרת ז

  ַּדם ְּבתּוִלים
ֵהֵקּלּו ְּבַדם . הַּדם ְּבתּוִלים ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ַּדם ַמָּכה ֶהְחִמירּו ּבֹו ֲחָכִמים ְלָחְׁשבֹו ְּכַדם ִנָּד

ֶהָחָתן ָיכֹול , ֶׁש"ף ִאם ֵיׁש ְּתחּוָׁשה ֶׁשּיֹוֵצא ָּדם, ְּבתּוִלים ֵמ"ַחר ְוֵאינֹו ַּדם ִנּדּות
ְולֹא ִּכְׁש8ר ִאָּׁשה ֶׁשִאם . (ְו"ַחר ָּכְך ִיְפרֹׁש ִמָּיד, ְלַהְמִׁשיְך ְּבִקּיּום ַהִּמְצָוה ּוְלַסְּיָמּה

ֶאָּלא ,  ִּביִצי"ת ָּדם ִּבְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁש 8סּור ְלַבְעָלּה ִלְפרֹׁש ִמָּידָחִליָלה ַמְרִּגיָׁשה
  .ְוַיְמִּתינּו ְּבִלי ׁשּום ְּתזּוָזה ַעד ֶׁשּיּוַכל ִלְפרֹׁש ְּבלֹא ִקּׁשּוי, ִיְתרֹוֵמם ְמַעט ֵמָעֶליָה

ְוֵאיָנּה ְצִריָכה , ה ָיִמיםִויכֹוָלה ְלַהְתִחיל ִלְסּפֹר ַהִּׁשְבָעה ְנִקּיִים ְל"ַחר "ְרָּבָע
  .ְלַהְמִּתין ֲחִמָּׁשה ָיִמים ִּכְׁש8ר ָנִׁשים

ֲהֵרי ֵהם , ֵּבין ִאם ָיָצא ָּדם ּוֵבין ִאם לֹא ָיָצא ָּדם, ְל"ַחר ֶׁשִּסְּימּו ְלַקֵּים ַהִּמְצָוה
ַּפת ָּדם ֵמַהְּבתּוִלים ִּכי חֹוְׁשִׁשים ֶׁשָּיָצא ִט. ֲאסּוִרים ְוָחִלים ֲעֵליֶהם ָּכל ִאּסּוֵרי ִנָּדה



ַּגם ַּבְּפָעִמים ַהָּבאֹות ְל"ַחר ִקּיּום ַהִּמְצָוה ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּתְרֶאה . ְוִחָּפהּו ִׁשְכַבת ֶזַרע
ִאם ָּבְדקּו ַּפַעם "ַחת . ִהיא ֶנֱאֶסֶרת ַעל ַּבְעָלּה, ִּדּמּום ַעל ַהָּסִדין ְל"ַחר ִקּיּום ַהִּמְצָוה

ּוַפַעם "ֶחֶרת ׁשּוב ָמְצאּו ִּדּמּום ְל"ַחר , ְולֹא ָמְצאּו ִּדּמּום,  ַהִּמְצָוהְל"ַחר ִקּיּום
ִּכי ֵיׁש ְלַוֵּדא ֶׁשֵאין ֶזה ַּדם ִנּדּות , ֵיׁש ִלְׁשאֹל ִּבְדִחיפּות ְלָחָכם ֵּכיַצד ִלְנהֹג, ַּתְׁשִמיׁש

  .ֵמֲחַמת ַּתְׁשִמיׁש
 ָראּוי ְלַהְנִהיג ְּבָכל ַּבִית ְיהּוִדי ֶׁשַהַּבַעל ִיְלַמד ִעם "ְך, ֶהָערֹות ֵאּלּו ִנְכְּתבּו ִּבְקָצָרה

, ְוָהִאָּׁשה ִּתְלַמד ִעם ַרָּבִּנית ַהְּבִקי8ה ְּבָכל ִּדְקּדּוֵקי ַהֲהָלכֹות, ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְסָמְך
  .ִמֵּכיָון ֶׁשָּכל ְּפָרט ָקָטן ְמַׁשֶּנה ֶאת ַהֲהָלָכה

  
  

  ֶּפַתח ַהָּטֳהָרה
  ְמאֹד ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו ְּתִהִּלים´ האֹוֶדה 

ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּׂשם ´ ִּבְפִתיַחת ַמֲאָמר ָחׁשּוב ֶזה מֹוֵצא ִהְנִני חֹוָבה ְנִעיָמה ְלהֹודֹות ַלה
ַקֶּוה "ְך ִהְנִני ְמ, ְו"ף ֶׁשָהִייִתי ָזָנב ָלֲאָריֹות, ֶחְלִקי ֵּבין ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְר8ה

´ ר, ָּברֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה הֹוַרי ַהְיָקִרים. ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֶאת ַהֶּמֶסר ֲאֶׁשר ָרצּו ְלהֹורֹות ִלי
, ֲאֶׁשר ְּבַהְצֵנַע ֶלֶכת ָּפֲעלּו ְלַהְרּבֹות ָטֳהָרה ְּבָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, ו"ֵאִלָּיהּו ּוַמָּזל ַנְפָּתִלי הי

ְּבֵבית , ְּתִחָּלה ָורֹאׁש. ָׁשִנים הֹוִׁשיבּוִני ֵּבין ִּבְרֵּכי ַהֲחָכִמיםּוִמּיֹום ֱהיֹוִתי ֶּבן "ְרַּבע 
ג מֶֹׁשה "ַהְּכֶנֶסת ַהֲחַלִּבים ְּבֵתל 8ִביב ְּבַהְנָהַגת ִראׁשֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוָלה ַרב ַרָּבָנן הרה

יו קֹול חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ֲאֶׁשר ִמַּיְלדּוִתי ָׁשַמְעִּתי ִּבְדָרׁשֹוָת, ל"ַמֲעֵלי ַהּכֵֹהן ָטִויל זצ
"ְך ִנְתַקֵּים ִּבי , ְו"ף ֶׁשּלֹא ֵהַבְנִּתי ׁשּום ָּדָבר ִמְּפ"ת ִּגיִלי, ַעל חֹוַבת ְׁשִמיַרת ַהָּטֳהָרה

ְו8ַמְרִּתי , ְוִנְכְנסּו ַהְּדָבִרים ָעמֹק ְּבתֹוִכי, "הֹוֵלְך ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחַּכם"ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי 
  .י ֶׁשִּלְכֶׁשֶאְגַּדל ֶאְפַעל ַּגם ֲאִני ְלַהְרּבֹות ָטֳהָרה ְּבִיְׂשָרֵאלְּבִלִּב

, "ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה"ּוִבְהיֹוִתי ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ַלִּמְקָרא ִהְכִניסּוִני ְּבִׂשְמָחה ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה 
 ִעם ֶצֶות ְמַחְּנִכים ָמסּור ,א"ְּבַהְנָהַלת ְמַחֵּנְך ַהּדֹור ַהָּדגּול ָהַרב מֶֹׁשה טּוְרק שליט

, ִיְר"ת ָׁשַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות, ֶׁשָּכל ַמְּטָרָתם ְלַהְחִּדיר ָּבנּו "ֲהַבת ּתֹוָרה, ּוְמֻעֶּלה
ּוְבֵעת ַהִּגיִעי ְלֶפֶרק ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש . ּוָברֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ָּבַרִּבים

ַּבת ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ּוִמֶּגַזע יֹוֲחִסין , ´ת ַרְעָיִתי ֲאִביָבה ְּדבֹוָרה תחיָזִכיִתי ָלֵׂשאת ֶא
ָהעֹוֶמֶדת ִליִמיִני ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶאְפֶנה ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך , ו"ַרֲחִמים ְוׁשֹוַׁשָּנה ֲעִטָּיה הי´ ר

  .ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֻמְפָל8ה
ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח ֶאת , " 8ִביָך ְוַיֶּגְדָך ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְךְׁש"ל"ּוְכַמֲאַמר ַהָּפסּוק 

ֲאֶׁשר יֹום "ֲחֵרי ְּכִניָסִתי ִּבְבִרית ַהִּנּׂשּוִאין לֹא , ל"ִמיָלה ַנְפָּתִלי ז´ְזֶקְנִּתי ָמַרת ָּג
" ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה"ְלכֹות ַעד ֲאֶׁשר "ְבִטיַח ָלּה ֶׁשֶאְלַמד ָּכָראּוי ָּכל ִה, ִהְרְּפָתה ִמֶּמִּני

  .ְּבִדְקּדּוק ַרב ְו"ף ָעְקָבה "ֲחַרי ְוֵהִעיָרה ִלי ְּבֵעת ַהּצֶֹרְך
ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָיָׁשר , ל"ּומֹוִרי ְזֵקִני ֲחִסיָדא ַקִּדיָׁשא ּוְפִריָׁשה ָחָכם ְרָפֵאל ָלִני8דֹו זצ

, ַּבַעל ְצָדקֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ה ֵמִפיק ַמְרָּגִלּיֹותֶּפ, 8הּוב ַלָּׁשַמִים ְוַלְּבִרּיֹות, ְוֶנֱאָמן
ּוְביֹום ָּבִהיר ֶאָחד ָנַתן , ֲאֶׁשר ָׁשִנים ַרּבֹות ָּתַמְך ִּבי ֶׁשאּוַכל ֵליֵׁשב ְּב8ֳהָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה

ָבל ַעל ְּד8ְבִדין ֲח". ִמְדַרׁש ֵּבית ָנִׂשיא"ִלי ְסכּום ָהגּון ְּביֹוֵתר ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלָהִקים ֶאת 



"ְך ְּבטּוַחִני ֶׁשְּתִפּלֹוָתיו ְּבעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב עֹוְמדֹות ִלי , ֶׁשּלֹא ָזָכה ִלְראֹות ְּבִבְנָינֹו
  .ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ָזִכיִתי ִליצֹק ַמִים ַעל ְיֵדי ַמְרִּביֵצי " ּפֹוָרת יֹוֵסף"ִּביִׁשיַבת ´ ּוְבֵעת ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה
ג ֶּבן ִצּיֹון "ָּבא ָׁשאּול "הרה, ל"ג ְיהּוָדה ַצְדָקא זצ"הרה, ֹוָרה ַּבּדֹור ָה"ֲחרֹוןַהּת
ֲאֶׁשר ִעם ֻּכָּלם ָקַבְעִּתי , ל"ג ֶעְזָרא ַׁשְעיֹו זצ"ל והרה"ָהַרב יֹוֵסף ֲעֶדס זצ, ל"זצ

ד ַהְמ"ֵחד ֶאת ֻּכָּלם ֶׁשֵהם ְוַהַּצ, ִעִּתים ְוָזִכיִתי ְלַׁשְּמָׁשם ְּבִהְלכֹות ִנָּדה ְוָטֳהַרת ַהַּבִית
  .עֹוְדדּוִני ַרּבֹות ִלְפעֹל ְלַהְחָּדַרת ַהָּטֳהָרה ַוֲהָב"ת ַהְּׁשִכיָנה ְלָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל

ל "ָהָיה ְּכַדאי ֶׁשִּתַּסע ָּכל ָיֶמיָך ְלחּו: ל"ּוְכִפי ֶׁש8ַמר ִלי ַּפַעם "ַחת ָחָכם יֹוֵסף ֲעֶדס זצ
ַוֲאִפּלּו ִאם ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָזִכיָת , ´עֹוָלמֹות ּוְת"ְרֵּגן ְּכָנִסים ְוכּוְוִתְפַעל ְוַתְרִעיׁש 

ְּבחֶֹדׁש , ְוזֹו ָהְיָתה ִׂשיָחִתי ָה"ֲחרֹוָנה ִעּמֹו... ְלָקֵרב ּוְלַהִּציל ַרק ִמְׁשָּפָחה "ַחת ַּדֵּינּו
ֶׁשֶאְזֶּכה , ן ֶׁשַּיְמִליץ טֹוב ַּבֲעִדיִויִהי ָרצֹו. חֶֹדׁש ָיִמים ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו, ב"ֱאלּול תשנ

  .8ֵמן. 8ֵכן ִלְפעֹל ּוְלַהְרּבֹות ָטֳהָרה ָּבעֹוָלם
ָלֵכן . ַהְׁשֵּבַח ִהְׁשִּביַח ִעְנַין ַהִּגיַמְטִרָּיא, "ְמנֹות ַהֵּלִוי"א ְּבֵׁשם "ְוַעּיֵן ַמה ֶּׁשָּכַתב הרחיד

  :יַמְטִרָּיאְּכֵדי ְלַקֵּבל ִחּזּוק ִלְדָבַרי ָעִׂשיִתי ִּג
  1117   ֵסֶפר טַֹהר ִראׁשֹון

  1117   ל"ִלְזכּות ַרב ְיהּוָדא ַצְדָקא זצק
  1117   ְלִפְדיֹון ִצּיֹון ּוְׁשִכיָנה ֵמָעָפר

  1117   ֵליֹון ַנְפָּתִלי ַהֵּלִוי´ ִלּקּוֵטי ָחָכם ִנִּסים ֶּבן ה
ן ֶׁשִּבְזכּות ָהִעּסּוק ְּבנֹוֵׂשא ְלאֹות ּוְלִסיָמ, "טַֹהר ִראׁשֹון"ֶזה ´ ְוָקָראִתי ְלַיְלקּוט ק

ְלָהִקים ֶאת ַהֶּמְרָּכז ַהְמפ8ֹר ְלתֹוָרה ּוְתִפָּלה ְוַיֲהדּות ָּבִעיר ִראׁשֹון ´ ָקדֹוׁש ֶזה ִזַּכִני ה
ֶׁשְּכמֹו ְלַהְבִּדיל , ִנְפְלאֹות ַהָּטֳהָרה ְוַגם ֶרֶמז ֵיׁש ּבֹו´ ַעּיֵן ַּבַהְקָּדָמה ְלֵחֶלק ג(ְלִצּיֹון 

ּתֹ"ר "ַּכֲאֶׁשר ְמַסְּיִמים ֵחֶלק ַהַהְתָחָלה ְמַקְּבִלים , ְלֵפי ַהְבָּדלֹות ְּבָחְכמֹות ָהעֹוָלם"
ְלהֹוִדיַע ְלָכל ַהְּצִעיִרים ָהֲעסּוִקים ַּבֲהָקַמת , "ף ֶזה ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון, "ִראׁשֹון

ְוָיבֹוא , ְּכֵדי ֶׁשַהַּבִית ִיְהֶיה ֻמְצָלח ּוְמבָֹרְךֶׁש, ַהַּבִית ַוֲהָכנֹות ְלַחֵּיי ִנּׂשּוִאין ְמֻׁשָּתִפים
ַעל ְיֵדי ִׂשיַמת ָּדֵגׁש " טַֹהר ִראׁשֹון"ֵיׁש ְלַקֵּבל , ְּבַעְצמֹו ִלְׁשמֹר ּוְלָהֵגן ַעל ַהַּבִית´ ה

  .ְוִלּמּוד ָּכל ַהֲהָלכֹות ַהְּנחּוצֹות ְלַחֵּיי ָהִאיׁשּות
צֹוִני ְלהֹודֹות ְלָכל ִמי ֶׁשָּטַרח ְוָיַגע ַּבֲהָכַנת ַיְלקּוט ֶזה ַעד ִּבְר, ּוְבֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְּדָבַרי

´ ה, ת"ו ְוַרְעָיתֹו מב"ֲאִריֵאל ֶאְפַרִים "ֲהרֹונֹוב הי´ ּוִבְפָרט לר, ֲהָב8תֹו ִלְדפּוס
  .ְּבָקרֹוב 8ֵמן´ ִיְפְקֵדם ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוִיְזּכּו ְלָבִנים ּוָבנֹות ֶזַרע ָּבֵרְך ה
ָהעֹוֵמד ִליִמיִני ְּבָכל ַהְּפֻעּלֹות , ְולֹא ֶאְחׂשְך ֶאת ִּפי ִמְּלָבֵרְך ֶאת ְיִדיִדי ֵרִעי ַוֲאהּוִבי

ִיְתָּבַרְך ְיַׁשֵּלם ָּפֳעָלם ´ ה, ו"ִחְזִקָּיה ּוַפִּזית ַרִּבין ַהּכֵֹהן הי´ ר, ַלֲהָרַמת ֶקֶרן ַהּתֹוָרה
ְוֵׁשִני לֹו . ָּבִנים ּוָבנֹות עֹוְסִקים ְּבתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ´ּוְתִהי ַמְׂשָּכְרָּתם ְׁשֵלָמה ֵמִעם ה

א ַהּנֹוֵׂשא ַעל ִׁשְכמֹו ֶאת עֹל ֲהָקַמת ְוִנהּול "ָהַרב "ֲהרֹן ֶאְדל שליט, ַּבּקֶֹדׁש
´ ְיַזֵּכהּו ה. ְּבַמֲעַרב ִראׁשֹון ְלִצּיֹון" ְזכּות ְיהּוָדא"ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל 

  .ַבְריּות ּגּוָפא ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא ַזְרָעא ַחָּיא ְוַקָּיָמא 8ֵמןְּב
ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּנַתן ִלי ֶאת ַהּכַֹח ְוַהְיכֶֹלת ְוַהִּסַּיְעָּתא ´ ּוְבִסּיּום ְּדָבַרי ִהְנִני מֹוֶדה ַלה

אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ´ י ֵמֵאת הְו"ַחת ָׁש"ְלִּת, ִּדְׁשַמָּיא ִלְפעֹל ְלַמַען ִמְצָוה ְיָקָרה ְוַנֲעָלה זֹו
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ִזַּכִני . ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו´ ָּכל ְיֵמי ַחּיַי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה´ ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה



ְּבַמֲעַרב " ִמְדַרׁש ֵּבית ָנִׂשיא"ְלַסֵּים ֶאת ְּבִנַּית ´ ַיַחד ִעם ַרְעָיִתי ֲאִביָבה ְּדבֹוָרה תחי
ְלִצּיֹון ְוִלְראֹות ְּבֻחַּפת ָּבֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ַמְמִׁשיִכים ִּבְמֶלאֶכת ִראׁשֹון 

ּוְבָקרֹוב ִנְזֶּכה , ַהּקֶֹדׁש ַּבֲהָפַצת ּתֹוָרה ְוַיֲהדּות ַוֲהָב"ת ַהְּׁשִכיָנה ְלָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל
  .ָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו 8ֵמןְלִבי"ת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ְּבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְק

  

  ַהְקָּדָמה ְלֵחֶלק ִנְפְלאֹות ַהָּטֳהָרה
חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְזּכֹר . ְּבֶטֶרם ָנֵחל ֶאת ֶּפֶרק ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ִּבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהָּטֳהָרה

ת ּומֹוְפִתים ְלִקּיּום ׁשּום ִמְצָוה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ָזקּוק ְלהֹוָכחֹות ַמָּדִעּיֹות אֹו אֹותֹו
ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ´ ִיְתָּבַרְך וה´ ֶאָּלא ָּכל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ַרק ִמּׁשּום ֶׁשָּכְך ִצָּונּו ה. ֵמַהּתֹוָרה

ֶׁשֵאין ָל8ָדם ֵחֶלק ְּבתֹוַרת : ן ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת ּבֹא ְוֶזה ְלׁשֹונֹו"ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב הרמב. ֱאֶמת
ֶׁשה ַרֵבינּו ַעד ֶׁשַּנֲאִמין ְּבכֹל ְּדָבֵרינּו ּוִמְקֵרינּו ֶׁשֻּכָּלם ִנִּסים ֵאין ָּבֶהם ֶטַבע ּוִמְנָהגֹו מֹ

ֶׁשל עֹוָלם ְוִאם ַיֲעֶׂשה ַהִּמְצוֹות ַיְצִליֵחנּו ְׂשָכרֹו ְוִאם ַיֲעבֹר ֲעֵליֶהם ַיְכִריֵתנּו ָעְנׁשֹו 
  .ְוַהּכֹל ִּבְגֵזַרת ֶעְליֹון

ל ַמְּטַרת ִסּפּור ַהַּמֲעִׂשּיֹות ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְלעֹוֵדד ּוְלַהִּציל "ִחים ּתֹוִעים ָהְרחֹוִקים ֶאָּלא ָּכ
ְואּוַלי ָעל ְיֵדי ַמֲעִׂשים ֻמְפָלִאים ֶׁשָּקרּו ַּבְּתקּוָפה ָה"ֲחרֹוָנה ִּבְזכּות . ִמְּׁשִמיַרת ַהִּמְצוֹות

ְּבֵראִׁשית ְּדָבַרי ִהְנִני . ַיְסִּכימּו ִלְׁשמַֹע ּוְלַקֵּים ַהִּמְצָוהַהּנֹוֵׂשא ִיַּגע ְלִלָּבם ְו. ַהָּטֳהָרה
ָעל ֶחְלִקי ֶׁשָּזִכיִתי ְלִהְתַעֵּסק ְוִלְפעֹל ְּבנֹוְׂשִאים ַהָּללּו ְוַגם ֶזה ´ נֹוֵתן הֹוָדָיה ַלה

 ַהְּכָתב ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ְוִהְנִני ַמֲעֶלה ַהְּדָבִרים ַעל. ´ִנְתַּגְלֵּגל ְּבֶדֶרְך ֵנס ְּבַהְׁשָּגַחת ה
ְּבַׁשַער ַּבת ַרִּבים ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשִּיַּקח ַעל ַעְצמֹו עֹל ֶׁשל ַהְחָזַקת ּתֹוָרה ַוֲהָפַצת ַיֲהדּות 

ּוִבְפָרט ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו ִעם ָּכל . ֶיַדע ֶנֱאָמָנה ֶׁשָּיכֹל ִלְזּכֹות ְלִסייַעָתא ִּדְׁשַמָּיא ֲעצּוָמה
קֹול ּדֹוִדי ´ ים ֶׁשֵּיׁש ִּכְבָיכֹול ֲאָבל ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֶּפֶרק בַהֶהְסֵּתר ָּפִנ
8ְמָנם ְמָלאָכה ָקָׁשה ִהיא ... ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחּלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים... ִהֵּנה ֶזה ָּבא

ַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ּבֹא ּוִבְפָרט ֶׁשָּכ. ´"ְך ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ִהיא ְוֶזה ְרצֹון ה
  )ְמֻתְרָּגם(א "ַּדף רמ

ְוִאם . ַחָּיב 8ָדם ְלַסֵּפר ִנָּסיו ִּבְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְלַפְרֵסם ִנָּסיו ֶׁשָעָׂשה לֹו
, ְּבָרם? ַהּכֹלַוֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵדַע , ּתֹאַמר ַמּדּוַע חֹוָבה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֵּכן

  ל"עכ. ְּבִגין ָּכְך´ עֹוִלים ְלַמֲעָלה ּומֹוִדים ָלה´ ּכֹל ִּפְרסּוֵמי ִנִּסי ה
" אֹוַצר ַהַחּיִים"ח ִּבְהיֹוִתי "ְבֵרְך ְּבכֹוֵלל "ִּבְׁשַנת תשמ: ְוָכְך ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה

ֵמֵאת ְּגדֹוֵלי " קֹול קֹוֵרא" ָיָצא ַּבָּיִמים ָהֵהם. ָחִליִתי ְוָנַפְלִּתי ְלִמְׁשָּכב. ִּבירּוָׁשַלִים
ל ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשַּמַּצב ַהַּיֲהדּות ָּב8ֶרץ ָּגרּוַע ְמאֹוד "מ ַשך זצ"ַהּדֹור ּוְברֹאָׁשם ָמָרן הגרא

חֹוָבה ַעל ´ ַּכְׁשרּות וכו, ָטֳהָרה, ְוַרִּבים ֵמ"ֵחינּו ֲעַדִין ֵאין ָלֶהם ֻמָּׂשג ִּבְׁשִמיַרת ַׁשָּבת
ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהִּכּׁשּוִרים ִלְפעֹל ְלַהָּׁשַבת ָּבִנים ּתֹוִעים ּוְלָקְרָבם ְל8ִבינּו ּכֹל ִמי 
ִיְתָּבַרְך ְּברֹב ´  ִמי ֶׁשִהְפִליא לֹו ה-ח"ְוָכַתב ְּבֵסֶפר ַקב ַהָּיָׁשר ֶּפֶרק י. ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 חֹוָבה - ֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְוִנְתַרֵּפאאֹו, ַהָּצָלה ִמִּלְסִטים אֹו ֵמֵאׁש אֹו ַמִים, ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו
ֶׁשִּיְהֶיה ֶהֵּכר ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה זֹאת ִּבְמקֹום ָקְרָּבן ּתֹוָדה ִלְכבֹוד , ָעָליו ֵאיֶזה ָּדָבר טֹוב

  ל"עכ. ִיְתָּבַרְך´ ה
ַעל ַעְצִמי ִקַּבְלִּתי , ַחָּנִני ְּבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו ְּבֵכִלים ַהַּמְתִאיִמים´ ּוִבְהיֹות ֶׁשה

"ְחִלים ִמַּמֲחָלִתי ֶאֱעזֹב ֶאת ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִהיא ִעיר ְמֵל8ה ֲחָכִמים ´ ֶׁשִאם ִיְרֶצה ה



ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֶחְׁשָון . ְוסֹוְפִרים ְו"ֲעִתיק ְמגּוַרי ְלִעיר ַהְּזקּוָקה ְלִחּזּוק ַהַּיֲהדּות
צ "ָּבא "י צדקא ְוַהגרב"ַּבֲעַצת ַהְּגִר,  ְיָלַדיַרְעָיִתי ּוְׁשֵני, ט 8ַרְזִּתי ִמַּטְלְטַלי"תשמ

. ָעַזְבנּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְלטֹוַבת ָרַמת ַהָּׁשרֹון" ַעיִן ְּבַמר ּבֹוָכה ְוֵלב ָׂשֵמַח"ל "ָׁשאּול זצ
ג "ְּבחֶֹדׁש ִסיָון תשנ. ְלָהִקים ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ְוכֹוֵלל "ְבֵרִכים ְמֻצָּיִנים´ ְוָׁשם ֲעָזַרִני ה

´ מֶֹׁשה ֶּבן ר´ ָּבא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְיהּוִדי ִנְכַּבד ֶמְניּו יֹוֵרק ַרִחים ּומֹוִקיר ַרָּבָנן ר
ּו ְוָׁש"ל אֹוִתי ְּבָמה אּוַכל ַלֲעזֹר ְלָך ְּבִמְפָעל ַהָּיָקר ַהֶּזה "ָמְרְּדַכי ַפַחאם ַהּכֵֹהן ַהי
ָׂשם ְּבִפי ַמֲעֶנה ָלׁשֹון ָעִניִתי לֹו ֲאִני ָצִריְך ִיְתָּבַרְך ´ ה? ֶׁשל ֲהָפַצת ּתֹוָרה ְוַיֲהדּות

ּבֹו ִיְהיּו ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵּבית ְּכֶנֶסת ּוֵבית ִמְדָרׁש ַּכֲאֶׁשר ַהַּמָּטָרה ֵאזֹור ְמֻרָחק " ִּבְנָין"
ִאים ְוַנְתִחיל ָהָבה ִנְמָצא ָמקֹום ַמְת. מֶֹׁשה ְּבִדּיּוק ַּגם ִלי ַרְעיֹון ָּכֶזה´ ָעָנה ר. ִמַּיֲהדּות
  ...ַהְּבִנָּיה

ּתֹוְך ְּכֵדי ִׂשיָחה ִהְזַּכְרִּתי ַמֲאָמר . "ַחר "ְרָּבָעה ֳחָדִׁשים ָהיִיִתי ְּבִמְׂשָרדֹו ִּבְניּו יֹוְרק
ְו8ז 8ַמר ִלי ) ֶׁשִּנְפָטר ְׁשָנַתִים ִלְפֵני ֵכן(ל "ג ְיהּוָדא ָצְדַקא זצ"ְּבֵׁשם מֹוִרי ְוַרִּבי ָהָרה

" ּפֹוָרת יֹוֵסף"ָהיִיִתי ִּביִׁשיַבת ) ג"תשמ(ִלְפֵני ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים . ֲאַגֶּלה ְלָך סֹודָּכֵעת 
8ַמר ִלי . ל 8ַמְרִּתי לֹו ִהְנִני זֹוֵכר ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה"י ָצְדַקא זצ"ְונֹוַעְדִּתי ָׁשם ִעם ַהְּגִר

י "ֵּתַדע ְלָך ֶׁשָּמָרן ַהָּגר... י ֶאת סֹודֹוְו8ז ִּגָּלה ִל. "ְך ֵאיְנָך יֹוֵדַע ָמה 8ַמר ִלי ָהַרב
ָצְדַקא 8ַמר ִלי ֶׁשְּבעֹוד ַּכָּמה ָׁשִנים ַּכֲאֶׁשר "ָּתה ַּתֲעֶׂשה ְּפִעילּות ּתֹוָרִנית ֳאִני ֶאְתמְֹך 

ַגע ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי זֹאת ִהְתַרַּגְׁשִּתי ְמאֹוד ּוְבאֹותֹו ֶר! ְּבָך ְוָכֵעת ֳאִני ּתֹוֵמְך ְּבָך
" ְזכּות ְיהּוָדא"ִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ַעל ֵׁשם ָהַרב ְו8ז ֵהַקְמנּו ֶאת ֲאֻגַּדת 

. ד ָזִכינּו ְל"ְרֵּגן ְּכָנִסים ַרִּבים ְּבַרֲחֵבי ָה8ֶרץ ְּבִהְׁשַּתְּתפּות "ְלֵפי ָנִׁשים"ּוִמְּׁשַנת תשנ
ָקֵרב ְוִלְׁשמֹר ָטֳהָרה ִּבְזכּות ַקָּלטֹות ְוחֶֹמר ַהְסָּבָרה ֵמאֹות ִמְׁשָּפחֹות ֵהֵחּלּו ְלִהְת

ה ָזִכינּו "ִּבְׁשַנת תשנ. ּוַמְדִריכֹות ֶׁשָּיְצאּו ַעל ָיֵדינּו ִמַּבִית ְלַבִית, ִּבְׁשמֹוֶנה ָׂשפֹות
ג ְׁשמּוֵאל "ְוָהָרהְל"ְרֵּגן ֶּכֶנס ָּגדֹול ְּבִעיר ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ַרָּבֵני ָהִעיר 

ל ֶׁשָהָיה "ֲחָרִאי ַעל ַהִּמְקָואֹות ְוָזָכה ְלַהְרּבֹות ּתֹוָרה ְוָטֳהָרה ְּבֶאֶרץ "ְטרֹוִביץ זצ
ִּבְזכּות ְּכֵנס ֶזה ִנְתַווַעְדנּו ְלָכְך ֶׁשִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהיא ִעיר ְוֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל . ִיְׂשָרֵאל

י 8ב ְוִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּזה ַהָּמקֹום ַהַּמְתִאים ְלַהְגָׁשַמת ַהֲחלֹום ּוְמֻאְכֶלֶסת ְּב"ְלֵפי ָּבֵּת
ֲהָקַמת ֶמְרָּכז ְמפ8ֹר ְלתֹוָרה ּוְתִפָּלה ְוַיֲהדּות ְּבַמָּטָרה ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבֵאזֹור 

ׁשֹון ְלִצּיֹון ָזִכינּו ְּבַחג ְל"ַחר ַמָּגִעים ַּכָּמה ָׁשִנים ִעם ִעיִרַּית ִרא. ְמֻרָחק ִמַּיֲהדּות ַּדְוָקא
ַחג ַהֲחֻנָּכה ´ ס ְלַהְתִחיל ִּבְמֶלאֶכת ַהְּבִנָּיה ְּבַמֲעַרב ָהִעיר ְוַכּיֹום ְּבַחְסֵדי ה"ַהֲחֻנָּכה ַּתׁש

´ ּוָברּוְך ה. ח ְּכָבר ָּפַתח ַהֶּמְרָּכז ֶאת ְׁשָעָריו ְלַרְוַחת ִצּבּור ֶׁשל ֵמאֹות ּתֹוָׁשִבים"תשס
  .ֹוִבים קֹוְבִעים ִעִּתים ַלּתֹוָרה ְּבֵבית ִמְדָרֵׁשנּוַרִּבים ְוט

ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֹוֶתיָך 8ִׂשיָחה ֶוֱעזּוז : "ָּכַתְבִּתי ַמֲאָמר ֶזה ְלַקֵּים ַהָּפסּוק
ְּפלּו ַעל 8ְזַנִים ּוִמי ִיֵּתן ּוְדָבַרי ִי) ְּתִהִּלים" (נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרָּנה

ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי "ָּתה ְפַעְלּתֹו "ְוַהַחָּלׁש יֹאַמר ִּגּבֹור ֳאִני ְוִיְתַקֵּים ָּבנּו . ַקּׁשּובֹות
ֱאלֵֹקי ִיְׂשָרֵאל ´ ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי "ָּתה ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר ָּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּב"ּפֹו ה

  ..."תֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלהֶמֶלְך ּוַמְלכּו
ְוַרֲחָמיו ´ ַמֲעֶׂשה ֶזה הּוא ְּכִטָּפה ִמן ַהָּים ּוְלעֹוָלם לֹא אּוַכל ִלְמנֹות ֶאת ַחְסֵדי ה

ֶׁשִּזַּכִני ְלַיֵּסד ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַּבֲעִׂשָּיה ְּברּוָכה ´ ְּבִסּיּום ְּדָבַרי אֹוֶדה ַלה. ָעֵלינּו



ת ִיְׂשָרֵאל ְוֶאָּׂשא ְּתִפָּלה ְלׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְנִחיל ַלּדֹורֹות ְלַמַען ָטֳהַרת ְּבנֹו
  .8ֵמן. ְּבָטֳהַרת ַהֵּלב´ ַהָּבִאים "ֲחֵרינּו ִמּדֹות טֹובֹות ְוִיְר"ת ָׁשַמִים ְוָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ה

  בברכת התורה
  ניסים נפתלי הלוי

  
  
  

  ִׁשּיֹותִנְפְלאֹות ַהָּטֳהָרה  ַמֲע
  ,א"ַמֲעֶׂשה ַמְדִהים ֵמֵאת ָהַרב ִיּנֹון יֹוָנה שליט

  "ְיֵמי טַֹהר"ְמַחֵּבר ֵסֶפר 
ָהדּור , ָיַׁשב ְלָיִדי ּגֹוי ִנְכָּבד. ִלְפֵני ִמְסַּפר ָׁשִנים ָנַסְעִּתי ְּבָמטֹוס ִמְּניּו יֹוְרק ְלֶמְקִסיקֹו

ָׁשקּוַע ְּבסּוְגָיה "ַחת ִמַּמֶּסֶכת , ַׁשְבִּתי ְלַיד ַהַחּלֹוןְו8נִֹכי ָי, ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד, ִּבְלבּוׁשֹו
ָרִאיִתי ֶׁשהּוא ִמְתּבֹוֵנן ְּבתֹוְך ַהְּגָמָרא ְוקֹוֵרא ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְקִרי8ה ׁשֹוֶטֶפת . ִּגִּטין

ָהִתי ֵאיְך הּוא קֹוֵרא ִלְתִמי. ְוֵהִׁשיב ִּבְׁשִליָלה, ְׁש"ְלִּתיו ַהִאם הּוא ְיהּוִדי. ְללֹא ָטֻעּיֹות
רֹאׁש ָפקּוְלָטה ְּב"ַחת , ֱהִׁשיַבִני ֶׁשהּוא ְּפרֹוֶפסֹור, ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָּכל ָּכְך ָּברּור

 ָׁשִנים ְרצּופֹות ָעַמד 4-5ּוְבֶמֶׁשְך , ָהאּוִניֶבְרִסיָטאֹות ַהְּגדֹולֹות ְּב"ְרצֹות ַהְּבִרית
ְּכלֹוַמר ְמִציאּות ַהֶּקֶׁשר ֵּבין , א ַהַּיֲהדּות ְוִהְלכֹוֶתיָהְּברֹאׁש ֶצֶות ַהחֹוֵקר ֶאת נֹוֵׂש

ְּכגֹון ִאם ֵיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ַמֲחלֹות ְמֻסָּימֹות ְלֵבין ִאּסּור ְלִביַׁשת , ָהְרפּו8ה ְוַהֲהָלָכה
ְּבִעָּקר , ְל"ִיםַׁשַעְטֵנז אֹו ֲאִכיַלת ָּבָׂשר ֶּבָחָלב אֹו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות אֹו ֵּפרֹות ָעְרָלה ְוִכ

  .ַהּנֹוְׂשִאים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ִהָּגיֹון
נֹוֵׂשא ֶׁשִעְנֵין אֹוָתם , ֵּבין ַהֶּיֶתר ָחְקרּו ֶאת נֹוֵׂשא ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ְוַהִּמְסַּתֵעף ִמֶּמּנּו

ָּכל ,  ַהֶּמְחָקרְּבסֹופֹו ֶׁשל. ְוִהְתַמְּקדּו ְּבנֹוֵׂשא ֶזה ָׁשָנה ְו"ְרָּבָעה ֳחָדִׁשים, ְּביֹוֵתר
ֶצֶות ֶׁשָּכַלל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּגָבִרים , ֻּכָּלם ּגֹוִיים ְנׂשּוִאים, ַהְּפרֹוֶפסֹוִרים ְוָה8ָקֶדָמִאים

ִהְתִחילּו ִלְׁשמֹר , ּכֹוֵלל רֹאׁש ַהֶּצֶות ַעְצמֹו, ֻּכָּלם ְללֹא יֹוֵצא ֵמַהְּכָלל, ּוְׁשֵּתי ָנִׁשים
לֹא ִּגּלּו ַלַּבָּלִנית (ָהֵחל ִמְּטִביָלה ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה ָּכֵׁשר , ין ְוַכָּדתָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ַּכִּד

מֹוְך ָּדחּוק , ֶהְפֵסק ָטֳהָרה, ּכֹוֵלל ְּבִדיקֹות, ֶׁשֵהם ּגֹויֹות ְוַעד ִלְׁשִמיַרת ִׁשְבָעה ְנִקִּיים
. ְּפִריָׁשה ָסמּוְך ַלֶּוֶסת, ָעה ְנִקִּייםִּדיֵני ַהְרָחקֹות ֵהן ִּביֵמי ִנָּדה ְוֵהן ִּביֵמי ִׁשְב, ´ְוכּו

ְוָכל ַמְּטָרָתם ִהיא ְלהֹוִעיל , ַהְּפרֹוֶפסֹור ִהְדִּגיׁש ִּבְדָבָריו ֶׁשֵאין ְּבָתְכִניָתם ְלִהְתַּגֵּיר
  .ִמְּבִחיָנה ְרפּוִאית

  :ַהִּסּבֹות ֶׁשֵהִביאּו ַלַּמְסָקָנה ִלְׁשמֹר ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה
ְּכָבר ִהְתַּפְרֵסם ֶמְחָקר ִלְפֵני ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ֶׁשַחֵּיי ִאיׁשּות ִּבְזַמן ַהַּמֲחזֹור , ַּכָּידּוַע

ֲאָבל ֵהם , ְוֵיׁש ְלָכְך ַהְרֵּבה הֹוָכחֹות ַמָּדִעּיֹות ְּכִפי ֶׁשֻּפְרַסם, ּגֹוְרִמים ַסְרַטן ָהֶרֶחם
ַּמֲחזֹור ֵאינֹו ּפֹוֵרׁש ֵמָהִאָּׁשה ֶאָּלא ַרק ִהִּגיעּו ַלַּמְסָקָנה ֶׁשַהַחְיַּדק אֹו ַהִּוירּוס ֶׁשל ַה

  .ְּכלֹוַמר ֵמ8ז ֶׁשָהֶרֶחם ָנִקי ְלַגְמֵרי, "ֲחֵרי ִׁשְבָעה ָיִמים ְרצּוִפים ִמִּסּיּום ַהַּמֲחזֹור
, ןְנִקִּיים ַנֲעׂשֹות ַרק ְּבֻכְתָנה אֹו ְּבֶצֶמר ֶּגֶפ´ ְלִפי ַהֲהָלָכה ַהְּבִדיקֹות ֶׁשל ז: ַהְּבִדיקֹות

  .ֶׁשַהְּבִדיקֹות ְמַחְּטאֹות ּוְמַנּקֹות ֶאת ַהָּמקֹום, ַמְסָקָנָתם ָהְיָתה. ְוָידּוַע ֶׁשֵהם ָחְמֵרי ִחּטּוי
ֶׁשָּכל ְנִגיָעה ִמַּצד ַהַּבַעל ֲעלּוָלה , ַהִּוירּוס ָּכל ָּכְך ָחמּור, ְלַטֲעָנָתם: ִּדיֵני ַהְרָחקֹות

  .ְלַפֵּתח ֶאת ַהִּוירּוס



"ְך ֲעַדיִן לֹא , ֵּכיָון ֶׁשִּמְתָקְרִבים ְיֵמי ַהַּמֲחזֹור ַהִּוירּוס ִמְתַּגֵּבר: מּוְך ַלֶּוֶסתְּפִריָׁשה ָס
  .ִנְרֶאה ָלַעִין

, ַרק ַמִים ֶׁשֵהם ֵמי ְּגָׁשִמים ְמִסיִרים ֵמָהִאָּׁשה ָּכל ִוירּוס אֹו ַחְיַּדק: ַהְּטִביָלה ַּבִּמְקֶוה
, ֶׁשֶּיְׁשָנם ְיָרקֹות ֶׁשַרק ֵמי ְּגָׁשִמים ַמְצִמיִחים אֹוָתם, ַּין ְלֵעילְּכִפי ֶׁשֻּצ, ְוָהְר8ָיה ְלָכְך

  .כ"ע. ּוְמִעיִדים ַעל ָּכְך "ְגרֹונֹוִמים ֲחׁשּוִבים
  

ַהֵּׁשמֹות ַהּמֹוִפיִעים ְּבסֹוְגַרִים "ֲחֵרי ַהַּמֲעִׁשּיֹות ֵהם ְׁשמֹוֵתיֶהן ֶׁשל ַמְדִריכֹות ַהּיֹוְצאֹות 
  .ֶפׁש ְלָהִביא ֶאת ְּדַבר ַהָּטֳהָרה ְּבָבֵּתי ִיְׂשָרֵאלִּבְמִסירּות ֶנ

  !ָּכל ָּכְך ָרִציִתי ְלִהְתַנֵחם
ְל"ַחר ֶׁשִאַּבְדִּתי , ָּכל ָּכְך ָרִציִתי ַלְחּבֹק ֵּבן אֹו ַּבת. ְמַסֶּפֶרת ִאיִריס! ָרִציִתי ְלִהְתַנֵחם

, ְלכֹות ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ִמֶּזה ַּכָּמה ֳחָדִׁשיםָהִייִתי ְּבָׁשָלב ֶׁשּבֹו ָׁשַמְרִּתי ִה... ֶאת ִּבִּתי
. ָחֵּנִני ְּבֵהָריֹון ֻמְצָלח! 8ָּנא: ִיְתָּבַרְך´ ַוֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי ֵמה. "ְך ַהֵהָריֹון ּבֹוֵׁשׁש ִמְּלַהִּגיַע

  ...ָּכל ָּכְך ָרִציִתי ְלִהְתַנֵחם
. "ְך ַלָּׁשְוא, ֳהָרה ָּתִמיד עֹוְדָדה ֶׁשֶּזה ִיְקֶרה ְּבַוַּדאיַהַּמְדִריָכה ֶׁשִּלְּמָדה אֹוִתי ִהְלכֹות ָט

  !ַוֲעַדִין לֹא ֻהְׁשְלָמה ַהִּמְׁש8ָלה, ְּכָבר ִּכְמַעט ָׁשָנה ֶׁשל ְׁשִמיַרת ִהְלכֹות ַהָּטֳהָרה
ֲאָלה אֹוִתי ָׁש, ה"ָסמּוְך ְליֹום ְּפִטיָרָתּה ֶׁשל ִּבִּתי ע, ְּבִׂשיַחת ֶטֶלפֹון ְּכאּוָבה, יֹום ֶאָחד

ְואּוַלי ֵיׁש ֶסֶדק ֶׁשַּדְרּכֹו ּבֹוַרַחת ָּכל ? ַהִאם ַהּכֹל ֻמְׁשָלם, ִאיִריס, ַהִּגיִדי: ַהַּמְדִריָכה
  ?ַהַהְצָלָחה

ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשֵּיׁש ְּפָרט , ְו8ז ִהְסִּביָרה ִלי ְּבַסְבָלנּות. ָׁש"ְלִּתי ְּבַתְדֵהָמה? ְלָמה ַהַּכָּוָנה
ְוָכאן ֲאִני . ּוִבְגַלל ֶזה ֵיׁש ִעּכּוב ְּבִמּלּוי ַהִּמְׁש8ָלה, ֶׁשֵאיֶנִּני ׁשֹוֶמֶרת ַּכֲהָלָכהַּבֲהָלָכה 

. ַעל "ף ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵנינּו ְמִחָּצה ְוַהְפָלָגה, ַהִּמָּטה ֲעַדִין לֹא ִנְפֶרֶדת: ַמִּגיָעה ְּבֶעֶצם ָלִעָּקר
ְקִחי ִמְזָרן . "8ְמָרה ִלי ָהַרָּבִנית ִּבְקִפיָדה!" ַהֲהָלָכה לֹא ַמְרָׁשה! ?ְּבאֹוָתּה ִמָּטה"

ָּכְך ֲאִני ! ַרק טֹוב, ׁשּום ַרע, ָּדָבר לֹא ִיְקֶרה ָלְך. ְוִעְבִרי ִליׁשֹן ַעל ָהִרְצָּפה
  ."ַמְבִטיָחה

: אִתיָיַרְדִּתי ְלַמָּטה ִליׁשֹן ְוָקָר, ַׂשְמִּתי ִמְזָרן ַעל ָהִרְצָּפה, ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהְּדָבִרים
". ִּתְהֶייָנה 8ְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני, ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי´ ה! ´ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ה"

ְּכֶׁשֲאִני , 8ָּנא ָּבֵעת ַהּזֹאת, ֶׁשּלֹא ָׁשַמְרִּתי ָּכל ַחַּיי ָטֳהָרה, ִאם ֲעוֹונֹות ִּתְׁשמֹר ִלי
8ָּנא ַּגם "ָּתה ְמַחל ִלי ּוְׁשַלח ִלי , ִמְזָרן ַּדק ַעל ָהִרְצָּפהַּגם ִליׁשֹן ַעל , ַלּכֹל ַמְסִּכיָמה

ּוְׂשֵמָחה ֲאִני ִלְכּתֹב ָלֶכן ִּבְדָמעֹות ֶׁשל . ְוֶׁשִּיְהֶיה ְלַמָּזל, ְּבֵליל ַהְּטִביָלה ֵּבן אֹו ַּבת
ה ֲאִני ְּכָבר ִמְתָקֶרֶבת "וב, ְוָׁשַלח ִלי ֵהָריֹון, ה ָׁשַמע ְּתִחָּנִתי ִמַּמֲעַמִּקים"אֶֹׁשר ֶׁשַהָּקָּב

  .ָּברּוְך ְׁשמֹו... ְלֵעת ֶנָחָמה, ְלֵעת ֵלָדה
  
  

  ְזכּות ?בֹות ֶׁשָּׁשְמָרה ַעל ִמְצַות ַהָּטֳהָרה
ָיָצאִתי ְלִבּקּור ֵאֶצל ֶנְכָּדה ֶׁשל ֶאָחד ֵמַחְכֵמי ְוַצִּדיֵקי , ְּב"ַחד ִמִּבּקּוֵרי ַהַּבִית ֶׁשִּלי

ְּכֶׁשִהְתַיַּׁשְבנּו ְוִהְתַחְלִּתי ְלַהְסִּביר . ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ׁשֹוֶמֶרת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ַהּדֹור ֶׁשָעַבר
, ֵהֵחָּלה ְלֶפַתע ִלְרעֹד, ָלּה ֶׁשַּמְּטַרת ְׁשִליחּוִתי ְלַחֵּזק ֶאת ִמְצַות ַהָּטֳהָרה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל

ָעְנָתה , ְּכֶׁשְּׁש"ְלִּתיָה ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר.  ַמֲאִמיָנהְוִהיא ִהְסַּתְּכָלה ָעַלי ְּכלֹא, ֵעיֶניָה ָּבְרקּו



ִּתְׁשְמִעי  ֲאִני , ָּפׁשּוט לֹא ִיָּתֵכן ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ּפֹה, לֹא ִיָּתֵכן: "ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֲעצּוָמה
ת ְּכָבר ֶעֶׂשר "ְך ַעל ִמְצָוה זֹו ִהְקַּפְדִּתי ְּבַׁשְמָרנּו, 8ְמָנם לֹא ׁשֹוֶמֶרת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות

ְוַדְוָקא ַּבחֶֹדׁש ָה"ֲחרֹון ֶהְחַלְטִּתי ִלְפרֹק ֵמָעַלי ֻעָּלּה ֶׁשל ִמְצָוה ְיִחיָדה זֹו . ָׁשִנים
"ְּת מֹוִפיָעה ְלָפַני , ְּבִדּיּוק ְל"ַחר ַהְחָלָטִתי ָהָרָעה, ְוִהֵּנה ְלֶפַתע. ֶׁשָּׁשַמְרִּתי ָעֶליָה

"ְּת מֹוִפיָעה ּפֹה ְּבִדּיּוק ְּביֹום ָה"ְזָּכָרה ֶׁשל ָסִבי , ְולֹא ַּתֲאִמיִני, ְלַחְּזֵקִני ְּבִמְצָוה זֹו
  .ִסְּיָמה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֲעצּוָמה!" ַהָּגדֹול ְוַהַּצִּדיק ָעָליו ַהָּׁשלֹום

 ֶׁשִהְתַמֵּמׁש ַּגם ֲאִני ַּכּמּוָבן לֹא ִהְפַסְקִּתי ְלִהְתַּפֵעל ֵמַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹול ֶׁשל ְזכּות 8בֹות
מּוָכח ַּבֲעִליל ַּכָּמה ָסֵבְך ַהָּגדֹול , ִהְסַּבְרִּתי ָלּה, ַהָּדָבר ָּפׁשּוט ּוָברּור. מּול ֵעיַני

ֶנְכָּדתֹו , ְוַהַּצִּדיק לֹא ָנח ְולֹא ָׁשַקט ָּבעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַהֲעִתיר ָעַלִיְך
ַמה ִּנְפְלאּו . ֶאת ַהַּיֲהלֹום ַהָּיָקר ֶׁשעֹוד נֹוַתר ָלְך, ָחִליָלה, יֶׁשּלֹא ְּת"ְּבִד, ַהְיָקָרה

  ...ַּדְרֵכי ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה
  ָיָפה ִעיָדאן(

  ָּברּוְך רֹוֵפא חֹוִלים
,  ְמאֹדַהַּבַעל ֶׁשָּׁשַמע ְלֵׁשם ַמה ִהַּגְעִּתי ִהְתַנֵּגד. ִהַּגְעִּתי ְלִבּקּור ַּבִית ֵאֶצל זּוג ִחּלֹוִני

ִסְּפָרה ִּכי ִהָּנם , ְּכֶׁשּדֹוַבְבִּתי אֹוָתּה. ָהִאָּׁשה ָיְׁשָבה ְׁשבּוָרה ּוְרצּוָצה. ָּבז ְוִלְגֵלג ְּבתֶֹקף
ׁשֹוֵכב ְּבַמָּצב ְמֻסָּכן ְּבִטּפּול , ל"ֶׁשהּוא ַחָּיל ְּבַצַה, ֱהיֹות ֶׁשְּבָנם, ְׁשרּוִיים ְּבֶמַתח ָּגדֹול

, ֵּבל ֵערּוי ָּדם ְל"ַחר ֶׁשֻהְרַעל ָּכל ָּדמֹו ִמִּזהּום ֶׁשִּנְכַנס ֶּדֶרְך ַהֲחִניַכִיםְוָצִריְך ְלַק, ִנְמָרץ
ִהְבַטְחִּתי ָלּה ֶׁשְּתַקֵּבל ַעל ַעְצָמּה ָטֳהַרת . ְּכתֹוָצ8ה ֵמֲעִקיַרת ְׁשֵּתי ִׁשֵּני ִּביָנה

. ´ל ַעְצָמּה ְוִצְּפָתה ִליׁשּוַעת הָהִאָּׁשה ִקְּבָלה ַע. ד ִּתְרֶאה ְיׁשּועֹות"ובס, ַהִּמְׁשָּפָחה
ְּבָנּה ´ ַּכֲעבֹר יֹוַמִים ִּבְלַבד ִמְתַקֶּׁשֶרת ִהיא ֵאַלי ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ּוְמַבֶּׂשֶרת ִלי ֶׁשָּברּוְך ה

  .ְוַהּכֹל ַעל ְמקֹומֹו ָּבא ְּבָׁשלֹום, ָחַזר ַהַּבְיָתה ָּבִריא ְוָׁשֵלם
  ָיָפה ִעיָדאן(

  ?ֶאת ָהֶרַקעֵּכיַצד ְלָהִכין 
ַהִּדּוּוִחים ִסְּפרּו ֶׁשֵאין ָלּה ִמְׁשָּפָחה אֹו ְיִדיִדים . ִקַּבְלנּו ְּכתֶֹבת ֶׁשל ִאָּׁשה ְּבָקָטמֹון

קֹוָלּה ָהָיה ָחלּוׁש . ָעְנָתה ָלנּו ִמּתֹוְך ַהִּמָּטה, ְּכֶׁשָּבאנּו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה. ָּבֵאזֹור
ָמה ְוִגִּלינּו ִאָּׁשה ֲחלּוָׁשה ְוחֹוָלה ׁשֹוֶכֶבת ַּבִּמָּטה ּוְקרֹוָבה ְלִהְתַעֵּלף ִנְכַנְסנּו ְּפִני. ְוחֹוָלִני

ֵהַבּנּו ִמָּיד ִּכי ֵאיֶנּנּו ְיכֹולֹות ְלַדֵּבר ָּכֶרַגע ַעל ַהַּמָּטָרה ֶׁשִּלְׁשָמּה . ֵמרֹב ְּתִׁשיׁשּות
  .תֵיׁש ְלַטֵּפל קֶֹדם ִּבְבָעיֹות ְּדחּופֹות ֲאֵחרֹו. ָּבאנּו

ַעד ֶׁשִּנְסַּתֵּמן ִחּיּוְך , ִהְתַחְלנּו ְלׂשֹוֵחַח ִאָּתּה ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ִויִדידּות ְּבֶמֶׁשְך ְּכֶרַבע ָׁשָעה
, ִהיא ֵהֵחָּלה ְלַסֵּפר ָלנּו ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִהיא ְמַנֶהֶלת ֶאת ֵּביָתּה ּוְפִעיָלה ְמאֹד. ַעל ָּפֶניָה

ִחַּמְמנּו ָלּה . ִנִּסינּו ַלֲעזֹר ָלּה ְּכָכל ֶׁשַרק ָיכְֹלנּו. ה ֶאת ּכָֹחּהאּוָלם ַמֲחָלָתּה ִהִּתיָׁש
אֶֹכל ְוָׁשַטְפנּו ָלּה ֶאת ַהִּדיָרה ְו"ַחר ָּכְך ִסַּפְרנּו ָלּה ַעל ַמְּטַרת ּבֹוֵאנּו ְוִהְׁש"ְרנּו ָלּה 

ָרִאיִתי ֶׁשִהיא ְּכָבר . ְרִּתיָה ׁשּובָׁשבּוַע ְל"ַחר ִמֵּכן ִּבַּק. חֹוְברֹות ִעם ַּתְמִצית ַהִּדיִנים
ָרָצה ֵאַלי ְו8ְמָרה ְּבֶׁשֶקט ִּכי ֵהֵחָּלה , ּוְכֶׁשָרֲאָתה אֹוִתי. ִמְסּתֹוֶבֶבת ְותֹוָלה ְּכָבִסים

  .ָׁשַלח ָלּה ּכֹחֹות ְמֻחָּדִׁשים´ ּוִבְזכּות ִמְצָוה זֹו ה, ִּבְסִפיַרת ִׁשְבָעה ְנִקִּיים
  ֶׁשל ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחהִמּתֹוְך ַהחֹוֶבֶרת (
  

  !ֶׁשָּמא לֹא "ְסִּפיק ְלַתֵּקן



ּוָפִניִתי ְלֵׁשם ָּכְך ֶאל ִאָּׁשה ְמֻבֶּגֶרת ֶׁשָעְבָרה , ִחַּפְׂשִּתי ְּכתֶֹבת ְמֻסֶּיֶמת ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש
: ה ְוָׁשֲאָלה"ְך הֹוִסיָפ, ִהיא ִהְצִּביָעה ַעל ַּבִית ָסמּוְך ַּכְּכתֶֹבת ַהְמֻבֶּקֶׁשת. ָּבְרחֹוב

ָעִניִתי ְּבִגּלּוי ֵלב ֶׁשִּבּקּוִרי הּוא ְּבִמְסֶּגֶרת " ?ְלֵׁשם ָמה "ְּת ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ְּפלֹוִנית"
אּוַלי ַּגם "ְּת ְמֻעְנֶיֶנת : ַהַהְדָרָכה ֶׁשל ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ְוהֹוַסְפִּתי ְׁשֵאָלה ִמִּצִּדי

ְּתגּוָבָתּה . ִאָּׁשה ָהְיָתה ְלבּוָׁשה ִּבְצִניעּות ְוַגם ְּבִכּסּוי רֹאׁשָראּוי ְלַצֵּין ִּכי ָה(? ִלְׁשמַֹע
. ְּבָכל ָהֵאזֹור ָּכאן ֵאין ְיָלִדים ָּכֵאֶּלה? "ְּת יֹוַדַעת ֵאילּו ְיָלִדים ַוֲחָתִנים ֵיׁש ִלי: ָהְיָתה

ָּכאן ָּפְרָצה ְלֶפַתע . ים ְמֻעִּליםַהָּבִנים לֹוְמִדים ַּבְיִׁשיבֹות ֲהִכי טֹובֹות ְוַהָּבנֹות ְּבֶסִמיָנִר
ִּבְבִכי ְוִגְּלָתה ִלי ִּכי ַּבֲעָלּה ֵאינֹו ַמְסִּכים ֶׁשַהָּבִנים ִיְלְמדּו ִּביִׁשיבֹות ּוְרצֹונֹו ְלהֹוִצי8ם 

ַּיְעָּתא ִנַחְמִּתיָה ֶׁשְּבִלי ׁשּום ָסֵפק ִּתְזֶּכה ְלִס. ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ְּבַצֲעָרּה ְּבָכל ִלִּבי. ִמָּׁשם
ָׁש"ְלִּתי אֹוָתּה ַעל מֹוָצ8ּה ְוֵכיַצד ִקְּיָמה ָׁשם ֶאת , ּתֹוְך ְּכֵדי ָּכְך. ִּדְׁשַמָּיא ְּבִחּנּוְך ַהָּבִנים

ּוְבִדּיּוק ְּבֵעת ֶׁשִּנְּׂש8ה ְלִאיׁש ָסְגרּו , ִהיא ִסְּפָרה ִלי ֶׁשּמֹוָצ8ּה ִמָּפָרס. ִמְצַות ַהְּטִביָלה
ִהיא ִקְּבָלה . ְו8ְמרּו ְלָכל ַהָּנִׁשים ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּפק ְּבִמְקַלַחת, ִעיָרּהֶאת ַהִּמְקֶוה ְּב

ְוִאּלּוֵלא ֵהִעירּו , ִהְמִׁשיָכה ִלְנהֹג ָּכְך, ּוְכֶׁשִהִּגיָעה ָל8ֶרץ, ֶאת ַהְּדָבִרים ְּכמֹו ֻּכָּלן
ִהְמַׁשְכִּתי . ְיָתה טֹוֶבֶלת ַּבִּמְקֶוה ְלעֹוָלםלֹא ָה, ְלַבֲעָלּה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּזֹו לֹא ַהֶּדֶרְך

ַהִאם ָּבַדְקְּת ֶאת ַעְצֵמְך ִמַּפַעם ְלַפַעם ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁש8ֵכן ִנְסַּתֵּים : "ִלְׁשאֹל אֹוָתּה
י ִׁשְכַנְעִּת. ִהְתָּבֵרר ֶׁשִהיא ֵמעֹוָלם לֹא ָׁשְמָעה ַעל ִעְנַין ַהְּבִדיקֹות" ?ֶאְצֵלְך ַהַּמֲחזֹור

ִּתָּנֵצל ִמִּמְכׁשֹול ִנָּדה ַעד , אֹוָתּה ִּכי ִאם ְּתַקֵּים ָּכֵעת ֶאת ַהִּמְצָוה ַּפַעם "ַחת ַּכֲהָלָכה
ֶזה לֹא ָהָיה . ִהיא ִהְסִּכיָמה ִלְדָבַרי ְוֵהֵחָּלה ְלַהְקִׁשיב ְלַהְדָרָכִתי. יֹוָמּה ָה"ֲחרֹון

  .ג ַּבּנֹוֵׂשאִמּׁשּום ֶׁשּלֹא ָהָיה ָלּה ָּכל ֻמָּׂש, ָּפׁשּוט
ַהִאם ַרק ִקְּבָלה אֹו ַּגם , ְוִהְתַקַּׁשְרִּתי ֵאֶליָה ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ַמה ּקֹוֶרה, ָעַבר ְזַמן ָקָצר

ָל"ֲחרֹוָנה ָהִייִתי ְצִריָכה , 8ְמָרה? "ְּת יֹוַדַעת: ְּתׁשּוָבָתּה ִהְדִהיָמה אֹוִתי? ִקְּיָמה
ִּכי , ְזָּדַרְזִּתי ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ֶּׁש8ַמְרְּת ִלי ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְךָלֵכן ִה. ְלִהָּכֵנס ְלֵבית חֹוִלים

ָחַׁשְׁשִּתי ֶׁשָּמא לֹא "ְסִּפיק ְּבעֹוִדי ַחָּיה ְלַכֵּפר ַעל ָּכְך ֶׁשּלֹא ָׁשַמְרִּתי ֶאת ַהֲהָלכֹות ָּכל 
  .ַמָּתָנהִּבְזכּות ַהְּבִדיקֹות ִנְּתנּו ִלי ַהַחִּיים ְּב, ´ּוָברּוְך ה. ַחַּיי

  ִמּתֹוְך ַהחֹוֶבֶרת ֶׁשל ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה(
  
  

. ָיָצאִתי ִעם ְמַלֶּוה ִלְׁשכּוַנת ִּגילֹה ִּבירּוָׁשַלִים, ְּתקּוָפה ְקָצָרה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ
 ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה ַּבֲעַלת ּתֹ"ר ֵׁשִני, ָהִאָּׁשה ָהְיָתה ְמאֹד ַמְׂשִּכיָלה. ִהַּגְענּו ְלזּוג ָצִעיר

ָטֲעָנה ֶׁשִהיא יֹוַדַעת ִמָּכל ָהִעְנָין , ְּכֶׁשָּׁשְמָעה ְלֵׁשם ַמה ִהַּגְענּו. ְועֹוֶסֶקת ְּבִחּנּוְך ְמֻיָחד
ִנִּסינּו ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתּה ַעד ַּכָּמה ַהָּדָבר ָחׁשּוב ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה . ְוֶזה לֹא ְמַדֵּבר ֵאֶליָה

ְלאֶֹרְך ָּכל ֶמֶׁשְך . ָּמה ֶזה ִמְׁשַּתֵּלם ִמְּבִחיָנה ְרפּוִאית ּוְּפִסיכֹולֹוִגיתְוַכ, ְוַהֲהָלָכה
ְלַבּסֹוף ִהְׁש"ְרנּו ָלּה חֶֹמר . ָהִאָּׁשה לֹא ִּגְּלָתה ׁשּום ִסיָמֵני ִהְתַעְנְינּות, ַהִּׂשיָחה

ּוִבַּקְׁשנּו ִמֶּמָּנה ֶׁשִּתּצֹר , ֶטֶלפֹוןֵצַרְפנּו ַּגם ִמְסַּפר . ַהּמֹוֶרה ֵאיְך ִלְנהֹג ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה
  .ֶקֶׁשר

ֻּכָּלן ְּכָבר ָהיּו ֲעסּוקֹות ַּבֲהָכנֹות . ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ְּבפּוִרים, "ַחר ָּכְך ָּפְרָצה ַהִּמְלָחָמה
ִהֵּנה ְו, ְל"ַחר ֶהָחג ִהַּגְענּו ְלִבּקּור חֹוֵזר, 8ֵכן. ְוָהִעְנָין ִנְדָחה ְל"ַחר ֶהָחג, ְלֶפַסח

8ְמָרה , ָּכל ָּכְך ִחִּכיִתי ָלֶכן. ִקְּבלּונּו ְּבֵני ַהּזּוג ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ּוְבָפִנים קֹוְרנֹות ֵמאֶֹׁשר



ּוְבקֶֹצר רּוַח ִחִּכיִתי ׁשּוב , ֶאת ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשִהְׁש"ְרֶּתן ִלי ִאַּבְדִּתי. ָהִאָּׁשה
  .ַלְּפִגיָׁשה ִאְּתֶכן

ֲאַנְחנּו : ְוָהִאָּׁשה ְּבֵעיַנִים זֹוְרחֹות ְמַסֶּפֶרת ָלנּו. ָׁש"ְלנּו ְּבִׁשְגָרִתּיּות? ִניםָמה ָהִעְנָי
ְׁשָנַתִים ְל"ַחר ַהִּנּׂשּוִאים ָהָיה ִלי ֵהָריֹון . ְּכָבר ְנׂשּוִאים "ְרַּבע ָוֵחִצי ָׁשִנים ְּבִלי ְיָלִדים

, ֻהְכַרְחִּתי ַלֲעׂשֹות ַהָּפָלה, ַּכּמּוָבן. ּקּוַח ֶנֶפׁש ַמָּמׁשַהַּמָּצב ִהִּגיַע ִלְכֵדי ִּפ. ִמחּוץ ָלֶרֶחם
. "ְך ַהֶּיֶלד ָנַפל, "ַחר ָּכְך ׁשּוב ִנְכַנְסִּתי ְלֵהָריֹון. ָעְקרּו ִלי ַׁשֲחָלה "ַחת, ְונֹוַסף ַעל ָּכְך

"ְך ׁשּום ָּדָבר , ָלאכּוִתִּייםָעִׂשיִתי ַּכָּמה ִטּפּוִלים ְמ. ִהְתַחְלנּו ִעם ִטּפּוִלים, ְל"ַחר ְזַמן
  .לֹא הֹוִעיל

ְו8ז ָּפְנָתה . ַּבְּפִגיָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת ֶׁשָּלנּו ִהַּגְעֶּתן ְּבִדּיּוק ִלְפֵני ֶׁשָרִציִתי ַלֲעׂשֹות ִטּפּול נֹוָסף
לֹא ?  8ז"ְּת זֹוֶכֶרת ָמה 8ַמְרְּת ִלי : ָהִאָּׁשה ַלֲחֶבְרִּתי ֶׁשָהְיָתה ִעִּמי ְו8ְמָרה ָלּה

ָלָּמה ְלַחּכֹות ַלַּמָּכה ֶׁשָּתבֹוא ָחִליָלה ִמָּׁשַמִים ְו8ז : 8ַמְרְּת ִלי.  ִהיא ָעְנָתה ָלּה, ִּבְמֻיָחד
  ...?ְלִהְתעֹוֵרר

ַעד ֶׁשֶהְחַלְטִּתי ְלַקֵּבל ֶאת , ֶׁשַהִּמִּלים ַהָּללּו ָעׂשּו ָעַלי רֶֹׁשם ּכֹה ַרב, ְּדִעי ָלְך
ְמֻבֶּגֶרת ַוֲעִדיָנה , ֲחֵבָרה זֹו ִהיא ִאָּׁשה "ְלָמָנה.  ַוֲחֶבְרִּתי ָּפׁשּוט ִנְדַהְמנּוֲאִני. ִּדְבֵריֶכן

ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה , 8ְמָרה ָהִאָּׁשה, ֵּכן, ֵּכן!  לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָּכְך ִהיא ִהְתַּבְּט8ה. ְמאֹד
ִמָּׁשַמִים ִהְכִניסּו ְלִפיְך ֶאת ַהִּמִּלים . ְרֵּבהְוֶזה ַמה ֶּׁשִּדֵּבר ֵאַלי ֲהִכי ַה, ֶּׁש8ַמְרְּת ִלי

ָעִׂשיִתי ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך , ִהְמִׁשיָכה ַּבֲעִליצּות, ְו8ז. ַהַּמְתִאימֹות ְּביֹוֵתר ִּבְׁשִביִלי
ׁשּום ְּבִלי , ּוִמָּיד ְל"ַחר ִמֵּכן ִנְקַלְטִּתי ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבצּוָרה ִטְבִעית, ַלֲעׂשֹות

, ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ְלִבּקֶֹרת ֵאֶצל ָהרֹוֵפא. ָקְר8ה ִּבְתרּוַעת ִׂשְמָחה! ִטּפּוִלים ְּבצּוָרה ְּתִקיָנה
ּוִבְּקַׁשִני ְמאֹד לֹוַמר לֹו ִמיהּו ָהרֹוֵפא ֶׁשֶאְצלֹו , הּוא לֹא ֶהֱאִמין ְּבׁשּום אֶֹפן ְלִסּפּוִרי

ִסְּיָמה ֶאת ִסּפּוָרּה ְּכֶׁשִהיא , ֵאֶצל ָהרֹוֵפא ָּכל ָּבָׂשר8ַמְרִּתי לֹו ֶׁשָהיִיִתי . ֻטַּפְלִּתי
  .ִנְרֶּגֶׁשת

ִּתְרִאי ֵאיזֹו ַהְׁשָּגָחה : 8ַמְרִּתי ָלּה. ִמְׁשָּפָחה ְצִעיָרה זֹו ִהיא ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ּכֲֹהִנים
ְוַהֶּיֶלד ַהֶּזה ָהָיה , ִניםֶעְליֹוָנה ִנְפָל8ה ָׁשְמָרה ַעל ְזכּוְתֶכם ּוַמֲעַלְתֶכם ִּבְהיֹותֶכם ּכֲֹה

ִנְזְּכָרה ָהִאָּׁשה , ְּבתֹוְך ָּכְך. מּוָבן ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַּגם ְזכּות 8בֹות. ַחָּיב ָלבֹוא ְּבָטֳהָרה
, ַהְדָלַקת ֵנר ַׁשָּבת: ָלְך ֵיׁש ְּבַסְך ַהּכֹל ָׁשלֹׁש ִמְצוֹות: ְּבָסָבָתּה ֶׁשָהְיָתה אֹוֶמֶרת ָלּה

ַהְפָרַׁשת , ַהְדָלַקת ַהֵּנר  ָּדָבר ָּכל ָּכְך ַקל ּוָפׁשּוט. ה ְוָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחהַהְפָרַׁשת ַחָּל
ִנְׁשֲאָרה ְלָפחֹות ִמְצָוה "ַחת ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְטרַֹח ָעֶליָה ְוִלְזּכֹות . ַחָּלה  ְּבקִֹׁשי ִמְזַּדֶּמֶנת

  .ַּבֲעבּוָרּה ְלטֹוב ִנְצִחי
"ֶּתן ְּכָבר לֹא ְצִריכֹות יֹוֵתר ִלְטרַֹח ָלבֹוא ַעד : נּו ְּב8ְמָרּהִהְפִּתיָעה אֹוָת, ּוְלִסּיּום

ֱהיֹות ֶׁשֲאִני ְמַקֶּבֶלת ַעל ַעְצִמי ִלְהיֹות , ָּכאן ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּלֶכן
ה ְיָקָרה ְוִנְפָל8ה זֹו ְׁשִליַחת ִמְצָוה ִּבְׁשכּוָנֵתנּו ּוְלַׁשְכֵנַע ִּבְדַבר ּגֶֹדל ַוֲחִׁשיבּות ִמְצָו

  ."ף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין ֵאיֶנָּנה ׁשֹוֶמֶרת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות(
  ָיָפה ִעיָדאן(

  ַיד ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה
ִהַּגְענּו ְלִמְׁשָּפָחה ְצִעיָרה ְּבָקָטמֹון ֶׁשֵאְרָחה ֶאת ֲאחֹוָתּה , ְּב"ַחד ִמִּבּקּוֵרי ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו

ִקְּבלּו , ּוְבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ִּדַּבְרנּו ִאָּתן ְוִהְסַּבְרנּו ָלֶהן ֶאת ֲחִׁשיבּות ָהִעְניָן. ָהִאָּׁשהֶׁשל 
  .ַעל ַעְצָמן ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּצִריְך



ל ַּתְלִמיד ֶׁשִהיא ִּבּתֹו ֶׁש, ָׁש"ְלנּו אֹוָתן אֹודֹות ִאָּמן, ְּבֶאָחד ֵמַהִּבּקּוִרים ַהחֹוְזִרים ֶׁשָּלנּו
ֵהן . ְוַהִאם ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ַעל ִמְצָוה זֹו, ֶׁשְּכָבר ֵאינֹו ַּבַחִּיים(ָחָכם ִויֵרא ָׁשַמִים ָּגדֹול 

ִהְתַחְלנּו . ֱהיֹות ֶׁשִהיא ּפֹוֶחֶדת ֵמָהִעְניָן ְוֵאיָנּה ְמֻסֶּגֶלת ְלַקְּימֹו, ָענּו ָלנּו ִּבְׁשִליָלה
ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ִליצֹר , ָלנּו ֶאת ַהְּכתֶֹבת ּוִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשל ִאָּמןְלַהְפִציר ָּבֶהן ֶׁשִּיְּתנּו 

ְּכֶׁשֵהן טֹוֲענֹות ֶׁשֶּזה לֹא ַיֲעזֹר ְוֵאין , "ְך ֵהן ֵסְרבּו ְּבָכל ּתֶֹקף, ֶקֶׁשר ִעָּמּה ַּבּנֹוֵׂשא
"ְך ֵהן ְּבֶׁשָּלֶהן  ְמָסְרבֹות , הִהְפַצְרנּו ְוִהְפַצְרנּו ָּבֶהן אּוַלי ְּכֶרַבע ָׁשָע. ׁשּום צֶֹרְך

  .ְּבתֶֹקף
ְו8ז ָרִאינּו ַמה ּזֹו ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ּוַמה ּזֹו ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ֲאִמִּתית  ְלֶפַתע ִּפְתאֹום ִמי 

ָּבה ֲאֶׁשר לֹא ַמְר, לֹא "ֶחֶרת ֵמֲאֶׁשר ָהִאָּמא ִּבְכבֹוָדּה ּוְבַעְצָמּה? ִנְכֶנֶסת ַּבֶּדֶלת
ֶּדֶרְך ָּכאן ְוֶהְחִליָטה " ְּב"ְקַראי"ָעְבָרה , ְוַעָּתה ָהְיָתה ְּבַדְרָּכּה ִלְקִנּיֹות, ְלַבֵּקר ְּבֵביָתן

  .ַלֲעלֹות ְלִבּקּור ָקָצר
אֹוָתּה ִאָּמא לֹא ִהְפִסיָקה . ִהְתַּפְּתָחה ֵּביֵנינּו ִׂשיָחה, ְּבתֹוְך ַהִהְתַּפֲעלּות ַהְּגדֹוָלה

ְּבֶרַגע ַמְתִאים ֶזה . ָהֲעצּוָמה ֶׁשּלֹו´ ל ַּגְדלּותֹו ַּבּתֹוָרה ֶׁשל 8ִביָה ַוֲעבֹוַדת הְלַסֵּפר ַע
ּוְׁש"ְלִּתיָה ָלָּמה ִהיא ִנְמַנַעת ִמִּקּיּום , ָנַגְעִּתי ַּבְּנֻקָּדה ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשִּלְׁשָמּה ִהַּגְענּו

ִסְּפָרה , ַמָּמׁש ִּבְדָמעֹות ָּבֵעיַנִים, ְו8ז.  ּכֹה ָּגדֹולֶׁשָּגְדָלה ְּבַבִית, ּוִבְפָרט ִהיא, ַהֲהָלכֹות
"ְך ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִסּיּוִטים ְוִהיא ִנְמַנַעת ִמָּלבֹוא ְּבַמָּגע , ָלנּו ַּכָּמה ִהיא רֹוָצה

ה ְׁשָנַתִים ִהיא ְּכָבר ְוָלֵכן ִמֶּז, הֹוִאיל ּוַפֲעַמִים ְּבַחֶּייָה ִּכְמַעט ְוָטְבָעה ַּבָּים, ִעם ַמִים
ִּדַּבְרִּתי ַעל ִלָּבּה ְוִׁשְכַנְעִּתי אֹוָתּה ֶׁשִּתְרֶאה ַמה ּזֹו ַיד ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה . לֹא הֹוֶלֶכת

ֶׁשִהיא מֹוִפיָעה ּפֹה ְּבֶדֶרְך "ְקָרִאית ְּבִדּיּוק , ְוַכָּמה ְזכּות 8ִביָה ַהַּצִּדיק עֹוֶמֶדת ָלּה
ִהְבַטְחִּתי ָלּה ֶׁשִּנַּקח אֹוָתּה . ַהְּדָבִרים ָעׂשּו ֶאת ֶׁשָּלֶהם ְוָחְדרּו ְלִלָּבּה. ְחנּו ָּכאןְּכֶׁשֲאַנ

, ְוֶׁשַּתַחת ְיֵדיֶהן עֹוְבִרים ִמְקִרים ְּבָעָיִתִּיים, ְלָמקֹום ֶׁשַהַּבָּלִנּיֹות ּבֹו ַּבֲעלֹות ִנָּסיֹון ַרב
 ַעל ַעְצָמּה ַהּכֹל ְוָחְזָרה ִלְהיֹות ֵּבין ַהּׁשֹוְמרֹות ַעל ִמְצַות ּוְבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִקְּבָלה

  .ַהָּטֳהָרה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל
  ָיָפה ִעיָדאן(

ּוִבְזכּות ִמְצַות ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ִנְרְּפ8ה , ִסּפּוָרּה ֶׁשל ִאָּׁשה ֶׁשָחְלָתה ְּבַסְרַטן ָהֶרֶחם
  ַלֲחלּוִטין ֵמַהַּמֲחָלה

 ֶׁשָחְלָתה ְּבַסְרַטן ַצַּואר 27 ָּבִעיר ַעּכֹו ִּבְּקׁשּו ִמֶּמִּני ְלַבֵּקר ִאָּׁשה ַּבת 1997ַנת ִּבְׁש
ִהיא ָעְבָרה ִטּפּוִלים ְּבֶמֶׁשְך ְּכָשלֹׁש ָׁשִנים ְוִנְמֵצאת . ָהֶרֶחם ְל"ַחר ֵלַדת ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני

  .ְּבַמֲעָקב ַּפֲעַמִים ְּבָׁשָנה
ְּבַפַחד נֹוָרִאי ֵמַהָּמֶות , אׁשֹון ְּבֵביָתּה ָמָצאִתי ִאָּׁשה ְּבַמַּצב רּוַח ָירּודְּבִבּקּוִרי ָהִר

. ָהֲעלּוִלים ִלְהיֹות ְיתֹוִמים ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר, ּוְבַמְחָׁשבֹות ָקׁשֹות אֹודֹות ְיָלֶדיָה ַהְּקַטִּנים
ְוִהיא ָעְנָתה ֶׁשְּזַמן ַרב ֵהן לֹא ? זֹותָמַתי ָּבַדְקְּת ֶאת ַהְּמזּו: ְׁשֵאָלִתי ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה

: ְוִהיא ָעְנָתה? ָמַתי ָל"ֲחרֹוָנה ָהַלְכְּת ְלִמְקֵוה ָטֳהָרה: ְׁשֵאָלִתי ַהְּׁשִנָּיה ָהְיָתה. ִנְבְּדקּו
  .ְּבֶעֶרב ַהֲחֻתָּנה, ִלְפֵני ְּכָחֵמׁש ָׁשִנים

ֶאָּלא ֶׁשַהַּמֲחזֹור ֶנֱעַלם ! ְּבַוַּדאי: א ָעְנָתהְוִהי, ָׁש"ְלִּתי ִאם ִהיא מּוָכָנה ָלֶלֶכת ַלִּמְקֶוה
ִהְסַּבְרִּתי ָלּה ֶׁשִהיא ְצִריָכה ָלֶלֶכת . ְּכָבר ִלְפֵני ָשלֹׁש ָׁשִנים ֵעֶקב ַהִּטּפּוִלים ַּבַּמֲחָלה

  .ְוִהיא ִהְסִּכיָמה ִמָּיד, ְּכֵדי ִלְהיֹות ְטהֹוָרה, ַרק ַּפַעם "ַחת ַעד ַהַּמֲחזֹור ַהָּבא



ְוִהַּגְענּו ַלֶהְסֵּבר ַעל חֹוַבת ַהְּבִדיקֹות ֶׁשל ָהֶרֶחם , ַבְרנּו ְלֶהְסֵּבִרים ִמְּבִחיָנה ִהְלָכִתיתָע
: ְו8ז ִהיא ָעְנָתה. ְוַרק ִאם ַהּכֹל ָנִקי ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ַלְּטִביָלה, ְּבֶמֶׁשְך ִׁשְבָעה ָיִמים

ּוְכַדאי ֶׁשֵאֵלְך , ֲחזֹור ָּפַסק ִלְפֵני ָשלֹׁש  ָׁשִניםִמֵּכיָון ֶׁשַהַּמ, ֵאין ִלי צֶֹרְך ַּבְּבִדיקֹות"
ִהְסַּבְרִּתי ָלּה ֶׁשַהֲהָלָכה קֹוַבַעת ֶׁשַחָּיִבים ִלְבּדֹק ֶאת ָהֶרֶחם ְּבֶאְמָצעּות !" ִלְטּבֹל ִמָּיד

. ֹות ֶׁשל ַעְצֵמנּוְו8נּו ָהרֹוְפא, ַּבד ָלָבן ְּבֶמֶׁשְך ִׁשְבָעה ָיִמים ְּכמֹו ְּבִדיָקה ִּגיֶנקֹולֹוִגית
, ַּדְרָּכּה 8נּו יֹוְדעֹות ְּבִדּיּוק ַמה ּקֹוֶרה ָּבֶרֶחם, ְּבִדיָקה זֹו ִהיא ָהֵעיַנִים ְוַהַּמְר8ה ֶׁשָּלנּו

ִאם ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ! ְוַהּתֹוָצ8ה ֶׁשל ְּבִדיָקה זֹו ִהיא ְּכמֹו ְּבִדיַקת ַמְעָּבָדה
, ָחִליָלה, "ְך ִאם. ִסיָמן ֶׁשָהֶרֶחם ָּתִקין ְוֵאין ׁשּום ְּבָעָיה ְרפּוִאית, ּכֹל ָנִקיֶׁשָּבַדְקנּו ַה

ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש ְּבָעָיה ְרפּוִאית ְוָצִריְך ִמָּיד ָלֶלֶכת , ִמְתַּגִּלים ְּכָתִמים ַעל ֵעד ַהְּבִדיָקה
, "ְך ִאָּׁשה זֹו! ֶהְחֵלט לֹא ַמְסִּפיקִּכי ַּפַעם ְּבָׁשָנה ְּבִדיָקה ִׁשְגָרִתית ֶזה ְּב, ָלרֹוֵפא

ֲאִני ׁשּוב ". ֵאין ִלי ַמֲחזֹור. ֵאין ַטַעם ִלְבּדֹק: "ִמְתַעֶּקֶׁשת ְואֹוֶמֶרת, ֶׁשְּׁשָמּה ַעִּליָזה
ַהּכֹל , ֵאין ַטַעם ִלְבּדֹק: "ְוִהיא עֹוָנה, ַמְזִּכיָרה ָלּה ֶׁשַחָּיִבים ִלְבּדֹק ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה

  "?ִּבְׁשִביל ַמה ִּלְבּדֹק. ִליָנִקי ֶאְצ
ִנָּתן " (ַצח-ֲעִדי"ָנַתִּתי ָלּה ֵעד ְּבִדיָקה  ַּבד ָלָבן ְסֶטִריִלי ֶׁשְּׁשמֹו . ִנִּסיִתי ְּבָכל זֹאת

ִּבְדִקי ֶאת ַעְצֵמְך , ִּתָּכְנִסי ַלִּמְקַלַחת: ִלְרּכֹׁש ְּבָבֵּתי ִמְרַקַחת ּוַבִּמְקֶוה ְו8ַמְרִּתי ָלּה
. ִהיא ִהְסִּכיָמה ּוִמָּיד ִנְכְנָסה ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּבִדיָקה. י ִלי ֵאיֶזה ֶצַבע ֵיׁש ַעל ַהַּבדְוִאְמִר

ִהיא ַמְר8ה ִלי ֶאת ַהַּבד " ?ַמה ֶּזה, ִצִּפי: "ֶרַגע ְל"ַחר ִמֵּכן ָיְצ8ה ֵמַהִּמְקַלַחת ֲהמּוָמה
ֲאָבל ָהַרָּבִנים ֵהם ָהרֹוְפִאים , א רֹוְפ8הֲאִני לֹ, ִּתְׁשְמִעי: 8ַמְרִּתי ָלּה. ִעם ֶּכֶתם ָורֹד

  .ְּתִני ִלי ֶאת ָהֵעד ַוֲאִני ֲאָבֵרר ֲעבּוֵרְך. ֶׁשָּלנּו
ְוֵיׁש לֹוַמר , ְוהּוא 8ַמר ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ְּבָעָיה ְרפּוִאית, ָהַלְכִּתי ְלַרב ּפֹוֵסק ִּבְבֵני ְּבַרק

, ּדֹוְקטֹור: ִסְּפָרה לֹו ַהּכֹל ְו8ְמָרה, ְלָכה ָלרֹוֵפאִהיא ָה. ְלִאָּׁשה זֹו ָלֶלֶכת ִמָּיד ָלרֹוֵפא
ְּבדֹק אֹוִתי ְּבַבָּקָׁשה . ִהְזַנְחִּתי ֶאת ַהִּבּקֶֹרת ֶׁשִּלי ִּכי ָהִייִתי ֲעסּוָקה ִעם ַהְיָלִדים

ֹוַדַעת ַמה "ְּת י, ְּגֶבֶרת ַעִּליָזה: הּוא 8ַמר, ְל"ַחר ְּבִדיַקת ָהרֹוֵפא. ֶוֱאמֹר ִלי ַמה ַּמָּצִבי
, ְו8ז ִהיא ִּגְּלָתה ָלרֹוֵפא. ַמֲחַלת ַסְרַטן ַצַּואר ָהֶרֶחם ָחְזָרה? ּקֹוֶרה ֶאְצֵלְך ָּבֶרֶחם

"ְרָּבָעה ֳחָדִׁשים ָעְבָרה ַעִּליָזה ִטּפּוִלים . ֶׁשִּבְזכּות ְּבִדיַקת ַהָּטֳהָרה ִהיא ִהִּגיָעה ֵאָליו
ָלּה ְוָהְלָכה ִלְטּבֹל ַּבִּמְקֶוה "ֲחֵרי ְּבִדיָקה ַעְצִמית ֶׁשל ַעד ֶׁשַהַּמָּצב ִנְרַּגע ֶאְצ, ָקִׁשים

  .ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהְּסִפיָרה
ְּכֵדי , ַהְלַואי ֶׁשאּוַכל ְלַקֵּבל ַמֲחזֹור ָּכל חֶֹדׁש: "ְּביֹום ַהְּטִביָלה ִהְתַּפְּלָלה ּוִבְּקָׁשה

, ִהיא ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשּנֹוְלָדה ֵמָחָדׁש". לּו ַחַּייֶׁשֲאַקֵּים ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה זֹו ֶׁשִּבְזכּוָתּה ִנְּצ
ִּבְזכּות , ִהַּצְלְּת ֶאת ַחַּיי ִּבְזכּות ַהְּבִדיקֹות ֶׁשָעִׂשיִתי, ִצִּפי: הֹוְדָתה ִלי ְו8ְמָרה

  !ּתֹוָדה! ִנְׁשַלְחְּת ֵאַלי ְּכַמְל8ְך ִמָּׁשַמִים. ַהֶהְסֵּבִרים ֶׁשָּלְך
  רֹון ַיֲעקֹבִצִּפי ְּבלּום ִמִּזְכ(

ָׂשָרה ִמִּזְכרֹון ַיֲעקֹב ַעל ִמְצַות ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ְלִזּכּוי -ִסּפּוָרּה ַהְמַרֵּגׁש ֶׁשל ַחָּיה
  ָהַרִּבים

ְוַהְּׁשִנָּיה לֹא , ֶאת ָה"ַחת ִהַּכְרִּתי. ִלְפֵני ְּכֶׁשַבע ָׁשִנים ִהִּגיעּו ֵאַלי ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָּדִתּיֹות
לֹא ָיַדְעִּתי . ֵהן ִּבְּקׁשּו ְלַדֵּבר ִאִּתי ַעל ִמְצַות ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה. ֶרת ִלי ְּכָללָהְיָתה ֻמֶּכ

, ְוֵהן ִהְסִּבירּו ִלי ֶׁשֶעֶצם ִקּיּום ַהִּמְצָוה ׁשֹוֵמר ַעל ְּבִריאּות ָהִאָּׁשה, ָּדָבר ַעל ִמְצָוה זֹו
: לֹא ֵהַבְנִּתי ָמה רֹוִצים ִמֶּמִּני ְו8ַמְרִּתי. ִדיֵמִביא ְׁשלֹום ַּבִית ּוְקֻדָּׁשה ַלַּבִית ַהְיהּו



8ז ָׁש"ְלִּתי אֹוָתן . ְוׁשּוב ִהִּגיעּו ֵאַלי ַהָּנִׁשים, ָעְברּו ַּכָּמה ֳחָדִׁשים". ֶאְחׁשֹב ַעל ָּכְך"
ת ְוֶהְסֵּבִרים ְל"ַחר ַהְפָצרֹו. ְוַהִאם ַרק ָנִׁשים ָּדִתּיֹות הֹוְלכֹות ַלִּמְקֶוה, ְלַגֵּבי ַהִּמְקֶוה

, ַהַּמְדִריָכה ָהְיָתה ִאִּתי ְּבֶקֶׁשר ֶטֶלפֹוִני. ִהְסַּכְמִּתי ָלֶלֶכת ַלִּמְקֶוה ַּבחֶֹדׁש ַהָּבא, ַרִּבים
ָּתִמיד ָהיּו ִלי ֵּתרּוִצים ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּמק ? ָמה ַהְּבָעָיה? ָהַלְכְּת, נּו: ּוְבָכל ַּפַעם ָׁשֲאָלה

: ְבִּתי ָלּה ֶׁשַּבֲעִלי ַמְקֶׁשה ָעַלי ֶאת ִעְניַן ַהָּטֳהָרה ְוִהיא ָעְנָתה ִליְו8ז ֵהַׁש, ִמְּתׁשּוָבה
8ז ֻהְחַלט ֶׁשֵהן ָּתבֹאָנה ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַּבֲעִלי ֶׁשַּיְסִּכים ". ִאָּׁשה ּבֹוָנה  ִאָּׁשה הֹוֶרֶסת"

ַּתְפִסיקּו ַלֲעׂשֹות : ִגיב ְּבקֹולהּוא ֵה, ַּבְּפִגיָׁשה ִעם ַהַּבַעל. ִלְׁשמֹר ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה
  !ִּתְסַּתְּלקּו ִמּפֹה ַמֵהר. ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ֵאין ַיֲהדּות ִּבְכָלל. ְׁשִטיפֹות מַֹח ְלִאְׁשִּתי

. ּוַבֲעִלי לֹא ָנַתן ִלי ִלְׁשמֹר ַעל ַהָּטֳהָרה, ְל"ַחר ִמֵּכן ָהִיינּו ְּבֶקֶׁשר ָחֵמׁש ָׁשִנים
ִּכי ַּבֲעִלי ָעַמד , ׁשּוב ֻנַּתק ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵנינּו ְּבֶמֶׁשְך ְׁשָנַתִים. ֶכת ַלִּמְקֶוהָרִציִתי ְמאֹד ָלֶל

ְו8ז ַּגם ִאַּבְדִּתי ֶאת ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשל , ַעל ָּכְך ֶׁשּלֹא ָיבֹואּו ֵאַלי יֹוֵתר ַהַּבְיָתה
  .ָנה ְוָרִציִתי ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשרֲאָבל ִמֵּדי ַּפַעם ָרִאיִתי אֹוָתן ַּבְּׁשכּו, ַהָּנִׁשים

8ז . ִּכי ֵיׁש ִלי ְׁשלָֹׁשה ָּבִנים ְוָרִציִתי ַּגם ַּבת, ֵּביְנַתִים ָרִציִתי ְלִהָּכֵנס ְלֵהָריֹון
ְואּוַלי , אּוַכל ִלְׁשמֹר ַעל ַהָּטֳהָרה ְּבִלי ְיִדיָעתֹו, ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשְּכֶׁשַּבֲעִלי ֵיֵלְך ַלִּמּלּוִאים

 ָיִמים ְּכִפי 7ִהְתַחְלִּתי ִלְבּדֹק ְל"ַחר ַהַּמֲחזֹור . ְזכּות ַהִּמְצָוה ֶאְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלֵהָריֹוןִּב
. "ְך ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָעִׂשיִתי ְּבִדיָקה ָהָיה ֶּכֶתם ַעל ַּגֵּבי ַהַּבד, ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב, ֶׁשֻהְסַּבר ִלי

  .ָרה ְולֹא ִהְצַלְחִּתי ָיִמים ִנִּסיִתי ִלְהיֹות ְטהֹו10
. ְוִהיא ָלְקָחה ֶאת ֵעד ַהְּבִדיָקה ְלַרב ּפֹוֵסק ִמְּבֵני ְּבַרק, ִׁשַּתְפִּתי ֶאת ָהַרָּבִנית ָּבִעְנָין

ִמֵּכיָון ֶׁשַהֶּכֶתם , ָהַרב ָּפַסק ֶׁשֵּיׁש ִלְׁשלַֹח ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְבִדיַקת רֹוֵפא ְּבאֶֹפן ָּדחּוף
ְוַהֶּיַדע ֶׁשָּלֶהם הּוא , ָּבִנים לֹוְמִדים ַעל ְּבִריאּות ָהִאָּׁשה ֵמַהּתֹוָרהָהַר(ִנְרֶאה ָחׁשּוד 

ָהרֹוֵפא . ְוָכְך ֵהם ְיכֹוִלים ִלְפסֹק ְּבנֹוֵׂשא ַהְּכָתִמים, ְּכמֹו ֶׁשל רֹוְפִאים ִּגיֶנקֹולֹוִגים
ת ַהְּתׁשּוָבה ֻאְׁשַּפְזִּתי ְּבֵבית ּוְל"ַחר ַקָּבַל, ָסאּוְנד-ֶׁשָּבַדק אֹוִתי ָׁשַלח אֹוִתי ְלאּוְלְטָרה

ָהרֹוֵפא . ַהחֹוִלים ְלִטּפּול ְּבִגּדּול ַסְרָטִני ְּבגֶֹדל ֲעָׂשָרה ַסְנִטיֶמֶטר ֶׁשִהְתַּגָּלה ֶאְצִלי
לֹא ָהיּו ִלי ִסיָמִנים ְולֹא ? ֵאיְך ִּגִּלית ֶאת ַהַּמֲחָלה: ֶׁשִּטֵּפל ִּבי ְּבֵבית ַהחֹוִלים ָׁש"ל

לֹא ָהִייִתי יֹוַדַעת , ֶׁשִאּלּוֵלא ִּבַּצְעִּתי ֶאת ְּבִדיַקת ַהָּטֳהָרה,  ַרק ִּדּמּום ְּפִניִמי,ְּכֵאִבים
ְוָזַכְרִּתי ֶׁשַהָּנִׁשים ִהְסִּבירּו , ִהְסַּבְרִּתי לֹו ֶׁשִּבְזכּות ִמְצַות ַהָּטֳהָרה ִּגִּליִתי זֹאת. ָעָליו

ָנה ִמְּפֵני ַמֲחַלת ַסְרַטן ַצַּואר ָהֶרֶחם ּוְבִריאּות ָהִאָּׁשה ִלי ַעד ַּכָּמה ְמַהּוֹות ַהְּבִדיקֹות ֲהָג
ֻהְחַלט . ַהּתֹוָרה ֶּבֱאֶמת ׁשֹוֶמֶרת ַעל ְּבִריאּות ָהִאָּׁשה: ַהְּפרֹוֶפסֹור ָעָנה ִלי. ִּבְכָלל

יָׁשה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֶאת ַוֲאִני ַמְרִּג, ָעַבְרִּתי ֶאת ַהִּנּתּוַח. ֶׁשָעַלי ַלֲעבֹר ִנּתּוַח ַלֲהָסַרת ַהִּגּדּול
  .ֶׁשּתֹודֹות ָלּה ִּגִּליִתי ֶאת ַהְּבָעָיה ַּבְּזַמן, ַחַּיי ְּבַמָּתָנה ִּבְזכּות ִקּיּום ַהִּמְצָוה

ֶהְחַלְפִּתי ֶאת ְׁשִמי " ְּבֵראִׁשית"ּוְבָפָרַׁשת , ז"ָחַזְרִּתי ִּבְתׁשּוָבה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה תשנ
ַּגם ַּבֲעִלי ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא . ַעל ֵׁשם ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה ִלְׁשִמיָׂשָרה -ֵמִרָּנה ְלַחָּיה

-"ְבָרָהם ְוַחָּיה. ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְוִׁשָּנה ֶאת ְׁשמֹו ְל"ְבָרָהם  ִמּתֹוְך ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית
ים ְונֹוְלדּו ֵמָחָדׁש ִּבְזכּות ִקּיּום ִקְּבלּו ַחִּיים ֲחָדִׁש, ָׂשָרה ִהְתִחילּו ַהּכֹל ִמְּבֵראִׁשית

  .ַהִּמְצָוה ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְיָקָרה
  ִצִּפי ְּבלּום ִמִּזְכרֹון ַיֲעקֹב(

  ַהֲחלֹום ַהֻּמְפָלא



ָצנּוַע -ִהִּגיָעה ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ְלבּוָׁשּה ַהּלֹא, ְּבֶאָחד ִמיֵמי ֲעבֹוָדִתי ַּבִּמְקֶוה ְּבִגְבַעת ְזֵאב
ַהַּבָּלִנית ֶׁשל ַהִּמְקֶוה ִהִּציָגה אֹוִתי ְּכַמְדִריָכה . יֶנָּנה ׁשֹוֶמֶרת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹותֵהִעיד ִּכי ֵא

ֲאִני ֻמְכָרָחה : ָהִאָּׁשה ָׂשְמָחה ְמאֹד ִלְפּגֹׁש אֹוִתי ְו8ְמָרה ִלי. ְלָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה
ְּכֶׁשִהִּגיעּו . הֹוַרי ֵהם ִנּצֹוֵלי ׁשֹו8ה: יְוָכְך ִסְּפָרה ִל. ְלַסֵּפר ָלְך ַמה ֵּמִביא אֹוִתי ְלָכאן

ְוֵהִקימּו ַּבִית ְמֻנָּתק , ָקְבעּו ֶאת ֵּביָתם ְּבִקּבּוץ ַהּׁשֹוֵמר ַהָּצִעיר, "ְרָצה ְל"ַחר ַהּׁשֹו8ה
  .ַּבַּבִית ַהֶּזה ָּגַדְלִּתי. ִמָּדת ַלֲחלּוִטין

, ַלְיָלה ֶאָחד. י ָהָיה ַהֲחלֹום ַהֻּמְפָלא ֶׁשָחַלְמִּתיַמה ֶּׁשֵהִביא אֹוִתי ְלִׁשּנּוי ְמֻסָּים ְּבַחַּי
ֲאִני חֹוֶלֶמת ְלֶפַתע ַעל 8ָדם 8ִציל ְמאֹד ִעם ָזָקן ָׁשחֹר ֶׁשָּבא , ָרִגיל ְּכָכל ַהֵּלילֹות

. ּכּוַח קֹוָלִניְו8ז ִהְתַּפֵּתַח ֵּביֵנינּו ִו, ֲאִני ִהְתַנַּגְדִּתי ְּבתֶֹקף. ְלַׁשְכֵנַע אֹוִתי ִלְׁשמֹר ַׁשָּבת
ֶאת . ָעַמְדִּתי ְּבֵסרּוִבי. ָהִאיׁש ַמָּמׁש ָצַעק ָעַלי ְוָדַרׁש ִמֶּמִּני ְּבתֶֹקף ִלְׁשמֹר ַׁשָּבת

ַמְׁשָמִעית ּוְבַתִּקיפּות -הּוא 8ַמר ִלי ְּבצּוָרה ַחד. ַהִּוּכּוַח ִסֵּים ָהִאיׁש ְּבִמְׁשָּפט מּוָזר
  .ְוֶנֱעַלם!" ָחה ֲאִני לֹא ְמַוֵּתר ָלְך ְּבׁשּום אֶֹפןַעל ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפ: "ַרָּבה

ַּבַּלְיָלה . ֻּכָּלם ָצֲחקּו ּוִבְּטלּו ֶאת ַהְּדָבִרים, ְּכֶׁשִּסַּפְרִּתי ֶאת ַהֲחלֹום ִלְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה
ף ֶאת ְׁשִמיַרת הֹוִפיַע ָהִאיׁש ׁשּוב ּוְבַכַעס ָּגדֹול ְמאֹד ָּדַרׁש ִמֶּמִּני ְּבתֶֹק, ֶׁש"ֲחֵרי ֶזה

ַעל ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ֵאין ׁשּום : "ֶאת ַהִּסּיּום ָחַתְך ׁשּוב ְּבעֹז ּוְבַתִּקיפּות. ַהַּׁשָּבת
ִסַּפְרִּתי ְלִאִּמי ֶאת ְּפָרֵטי . 8ז ֵהַבְנִּתי ֶׁשַּכִּנְרֶאה ֶזה לֹא ָּכל ָּכְך ַמְצִחיק!" ְּפָׁשרֹות
ָהִאיׁש ָהָיה לֹא . ִהיא ָּפׁשּוט ִנְדֲהָמה, י ָלּה ֶאת ָחזּות ָּפָניוּוְל"ַחר ֶׁשֵּת"ְרִּת, ַהֲחלֹום

ַהָּדָבר ַהִּמָּיִדי ֶׁשָּיכְֹלנּו ְלַהְתִחיל ִאּתֹו . ָסִבי ֲאֶׁשר ִנְסָּפה ַּבּׁשֹו8ה, "ֵחר ֵמֲאֶׁשר 8ִביָה
. יִיִתי ְצִריָכה ִלְלמֹדֶאת ַהּנֹוֵׂשא ֶׁשל ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ָה. ָהָיה ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת

ְּבאֶֹפן ָקבּוַע , ´ּוָברּוְך ה, ָׁש"ְלִּתי ִסְפֵרי ֲהָלָכה ְוַהְדָרָכה, ִהְתַחְלִּתי ְלִהְתַעְנֵין ַּבּנֹוֵׂשא
  .ְּבִמְקֵוה ַהָּטֳהָרה, ְוִהֵּנה ֲאִני ָּכאן, ֲאִני ׁשֹוֶמֶרת ֶאת ַהֲהָלכֹות ִלְפָרֵטיֶהן

ּוְלַבּסֹוף ִסַּכְמנּו ֶׁשֲאִני , ׂשֹוַחְחנּו עֹוד ְקָצת, ְלִמְׁשַמע ַהְּדָבִריםמּוָבן ֶׁשָּׂשַמְחִּתי ְמאֹד 
8בֹוא ֵאֶליָה ְלִבּקּור ַּבִית ְּכֵדי ַלְחזֹר ַעל ַהֲהָלכֹות ְוִלְלמֹד אֹוָתן ְּבצּוָרה ְיסֹוִדית 

, ת ַהֲהָלכֹות ְּבַצְוָּתאְּכֶׁשָּבאִתי ֵאֶליָה ְוָלַמְדנּו ֶא: ּוְראּו ֵאיֶזה ִסּיּום ְמַעְניֵן. יֹוֵתר
ָהָיה ָחֵסר ָלּה ְּפָרט ָחׁשּוב ִויסֹוִדי ְמאֹד ַהְמַעֵּכב ֶאת ָּכל , ִהְתָּבֵרר ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהַּצַער

ְּבַצַער ָמהּול ְּבִהְתַרְּגׁשּות ָלְמָדה ִאִּתי ֶאת ָּכל ָהִעְנָין ְוִהְתַוְּדָעה ֵהיֵטב ְלַמה . ַהָּטֳהָרה
ִנְקְלָטה ָלִראׁשֹוָנה ִמֶּזה ֵּתַׁשע , ִמָּיד ְל"ַחר ֶׁשִּתְּקָנה ֶאת ָהִעְנָין.  ְלַתֵּקןֶּׁשִהיא ְצִריָכה

  ...ְוִהיא ָּכל ָּכְך ִצְּפָתה ְלֶיֶלד, ָׁשִנים ֶׁשּלֹא ָהיּו ָלּה ְיָלִדים
  ַּגם ְלָנִׁשים ְמֻבָּגרֹות ְנחּוָצה ַהְסָּבָרה

ָעִׂשינּו . 8נּו ַמְדִריכֹות ְּבנֹוֵׂשא ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחהְו, ֲאִני ַוֲחֶבְרִּתי ּדֹוְברֹות ַּפְרִסית
ְלֶמְרַּכז ְקִליָטה ְלעֹוִלים ֲחָדִׁשים , ַמֲאָמץ ָּגדֹול ְלַהִּגיַע ִלְׁשכּוַנת ִּגילֹה ִּבירּוָׁשַלִים

 ִמּׁשּום ָמה ַעל ְוִאּלּו ֲחֶבְרִּתי ִהְתַעְּקָׁשה, ָחַׁשְבִּתי ְלַבֵּקר ִמְׁשָּפָחה ְמֻסֶּיֶמת. ִמָּפָרס
ָהִאָּׁשה . ִהַּגְענּו ֵאֶליָה ּוָפַתְחנּו ְּבִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה ַּבֲעַלת ַהַּבִית. ִמְׁשָּפָחה "ֶחֶרת

ֲהלֹא הּוא , ִסְּפָרה ָלנּו ֶׁשִהיא ּדֹור ְרִביִעי ְלֶאָחד ֵמָהַרָּבִנים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָהיּו ְּבָפָרס
  .ָּתֵגן ָעֵלינּו 8ֵמןְזכּותֹו , "אֹור ְׁשַרָּגא"ָה

ַהּכֹל ִמְתַנֵהל ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַעל ִּפי , ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ִהיא ָחְׁשָבה ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
, ְלַדֲאבֹוֵננּו, "ְך ְמאֹד ִהְת"ְכְזָבה ְּכֶׁשִהְתַוְּדָעה ַלַּמָּצב ַהּׂשֹוֵרר ַּכּיֹום, ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

8ְמָרה ָלנּו ֶׁשִהיא ְּכָבר לֹא ְזקּוָקה ְלָכל , ִהְסַּבְרנּו ָלּה ָמה ִעַּקר ַמְּטָרֵתנּוְּכֶׁש. ָּב8ֶרץ



ִהְתָּבֵרר ָלנּו , ְּכֶׁשָחַקְרנּו ְקָצת יֹוֵתר. הֹוִאיל ּוְכָבר ָעְבָרה ֶאת ִּגיל ַהַּמֲעָבר, ָהִעְנָין
ְּבאֹותֹו . ד ְּבָפָרס לֹא ָהיּו ַּכִּדיןַהְּטִבילֹות ֶׁשָהְיָתה עֹוָׂשה עֹו, ֶׁשְּברֹב ְּתִמימּוָתּה

ְו"ף ִמְקֶוה , ִנְׁשַּתְּכחּו ִּדיֵני ַהָּטֳהָרה, ְּבִסַּבת אֶֹרְך ַהָּגלּות, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֵאזֹור
 ַעל ִּפי ,ַמה ֶּׁשַּכּמּוָבן, ְוָלֵכן ָהיּו ַהָּנִׁשים ִמְסַּתְּפקֹות ְּבִמְקַלַחת ְרִגיָלה, ָּתִקין לֹא ָהָיה

ִהיא ַחֶּיֶבת ַּפַעם "ַחת ַלֲעבֹר ֶאת , 8ַמְרנּו ָלּה ֶׁשַעל ִּפי ַהֲהָלָכה. ֵאינֹו מֹוִעיל, ַהֲהָלָכה
, ְּדַהְינּו ְסִפיַרת ִׁשְבָעה ְנִקִּיים ִעם ַהְּבִדיקֹות ּוְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה, ַהַּתֲהִליְך ֶׁשל ַהָּטֳהָרה

, מּוָבן ֶׁשִהיא ִהְסִּכיָמה ְּבֵחֶפץ ֵלב. ַּטֵהר ְלַבֲעָלּה ַּכָּדת ְוַכִּדיןְּכֵדי ֶׁשִּמָּכאן ּוְלַהָּבא ִּת
  .ְוָכְך ִנְפַרְדנּו ִמֶּמָּנה

וָמָצאנּו אֹוָתּה ְּכֶׁשִהיא ֲעצּוָבה ּוָפֶניָה , ְל"ַחר ְּתקּוָפה ְקָצָרה ִהַּגְענּו ׁשּוב ְלַבְּקָרּה
ל ְיֵדי ַהְּבִדיקֹות ִּבְזַמן ִׁשְבַעת ַהְּנִקִּיים ָמְצ8ה ָּכל ִהְסִּביָרה ֶׁשַע, ִלְתִמיָהֵתנּו. ְנפּולֹות

ִהיא ָהְלָכה ִלְבִדיקֹות ֵאֶצל ִּגיֶנקֹולֹוג ּוָמְצאּו . ִמיֵני ִסיָמִנים ְמֻׁשִּנים ֶׁשּלֹא ָיְדָעה ַמֵהם
ֲאַנְחנּו . "ת ָהֶרֶחםּוִמָּיד ָקְבעּו ָלּה ּתֹור ְלהֹוָצ, ְיַרֵחם´ ה, ֶאְצָלּה ִּגּדּול ַמְמִאיר ָּבֶרֶחם

ּוְלַבּסֹוף ִנְפַרְדנּו ִמֶּמָּנה ְּבִבְרַּכת ְרפּו8ה , ַּכּמּוָבן ִהְׁשַּתַּתְפנּו ְּבַצֲעָרּה ְועֹוַדְדנּו אֹוָתּה
  .ְׁשֵלָמה

. ָּבאנּו ׁשּוב ְלִבּקּור חֹוִלים, ְּכֶׁשִהיא ְּכָבר ֻׁשְחְרָרה ַהַּבְיָתה, ְל"ַחר ְּתקּוָפה לֹא ֲאֻרָּכה
ִהיא ָלְקָחה ָּכל "ַחת . ַהחֹוָלה ֶׁשָּׁשְכָבה ַחָּלָׁשה ְּבִמָּטָתּה ִהְתַרְּגָׁשה ְמאֹד ְלבֹוֵאנּו

ַמָּמׁש : ִחְּבָקה ְוִנְּׁשָקה אֹוָתנּו ְו8ְמָרה ָלנּו, ֵמִאָּתנּו ְוִאְּמָצה אֹוָתּה ְּבחֹם ֶאל ִלָּבּה
, 8ְמרּו ֶׁשִאּלּו ָהיִיִתי ַמִּגיָעה ְקָצת יֹוֵתר ְמֻאָחרָהרֹוְפִאים , ִהַּצְלֶּתן אֹוִתי ִמָּמֶות ָּבטּוַח

לֹא ָהִייִתי ! ַוֲאִני ֲאִפּלּו לֹא ָיַדְעִּתי ֶׁשֵּיׁש ִלי ַמֶּׁשהּו. לֹא ָהָיה ִלי ׁשּום ִסּכּוי ִלְחיֹות
ּוִבְזכּות , יֹוָנהְׁשִליחֹות ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְל, ִאְלָמֵלא ָּבאֶתן "ֶּתן, ְמַגָּלה ֶאת ַהָּדָבר ַּבְּזַמן

ל ִיְתָּבַרְך ַחּיַי -ּוְתִהּלֹות ַלֵּק, ִהְתַּגָּלה ַהָּדָבר ְּבִדּיּוק ַּבְּזַמן ַהַּמְתִאים, ִקּיּום ַהֲהָלָכה
  .ִסְּיָמה ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ִנְּצלּו

  ָיָפה ִעיָדאן(

  ֵנס ַהַהָּצָלה ִמָּמֶות
  :ְמַלֵּמד ָמה ַרב ּכָֹחּה ֶׁשל ִמְצַות ַהָּטֳהָרהִּבְרצֹוִני ְלַסֵּפר ָלֶכן ַמֲעֶׂשה ַמְבִהיל ַה

ִנְתעֹוֵרר ֶאְצָלם , ִעם ַהָּׁשִנים. ְּבַבת ָים ָּגָרה ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹא ָׁשְמָרה ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות
ִקְּבָלה ַעל ּוְבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ָהִאָּׁשה , ַהִּניצֹוץ ַהְיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ַהָּטמּון ְּבִעְמֵקי ַהֶּנֶפׁש

הֹוִפיַע ַּבַּבִית ְּבאֶֹפן , ְלָמֳחָרת ֵליל ַהְּטִביָלה ָהִראׁשֹון. ַעְצָמּה ֶאת ִמְצַות ַהָּטֳהָרה
, ִלְתִמיַהת ָהֵאם. הּוא ָהָיה ִנְרָּגׁש ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו. ִּפְתאֹוִמי ְּביֹוֵתר ְּבָנּה ֵמַהָּצָבא

ָיָצאנּו ָּכל , ְּבִמְסֶּגֶרת ָהִאּמּוִנים, ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה! תִנַּצְלִּתי ִמָּמֶו: ֵהִׁשיב ִּבְסָעָרה
ִהְתעֹוַרְרִּתי , ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה. ַהְּפֻלָּגה ֶאל ִמחּוץ ַלָּבִסיס ְוָיַׁשּנּו ַּבָּׂשֶדה ְּבַׂשֵּקי ֵׁשָנה

ַרַחְקִּתי ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו ָעַזְבִּתי ֶאת ַהַּמֲחֶנה ְוִהְת. ֵעֶקב ָצָמא ָּכֵבד ֶׁשֵהִעיק ָעַלי ְמאֹד
. ֲאִני ַמְבִחין ִּבְתכּוָנה ַרָּבִתי ַּבַּמֲחֶנה, ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשֲאִני חֹוֵזר. אּוַכל ְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹוִני

  .ָּבָלָגן ָּגדֹול, ֲחָרָדה, ְצָעקֹות, ַמֶּׁשהּו נֹוָרא ָקָרה ָׁשם
ָזֲעקּו ְּבַתְדֵהָמה ַעד , ְּכֶׁשָראּו אֹוִתי. ַּמֲחֶנהֵהַחְׁשִּתי ֶאת ְצָעַדי ְוִנְכַנְסִּתי ְלתֹוְך ַה

  !"?ֵמֵאיפֹה ָצַנְחָּת ּפֹה! ?"ָּתה ַחי! לֹא ֵי8ֵמן: "ַהָּׁשַמִים
ִהְתעֹוַרְרנּו ְלקֹול ֶנֶפץ ֶׁשל ְּפִליַטת ָקִליַע ֵמ"ַחד ָהרֹוִבים ֲאֶׁשר ִּפֵּלַח : ְוָכְך ִסְּפרּו ִלי

ְוִהֵּנה "ָּתה מֹוִפיַע , ִחַּפְׂשנּו אֹוְתָך ֵּבין ַהֶּלָהבֹות.  ְוֶהֱעָלהּו ָּבֵאׁשֶאת ַׂשק ַהֵּׁשָנה ֶׁשְּלָך



ֲאִני : אֹוָתּה ֵאם ֶׁשִּסְּפָרה ֶאת ִסּפּור ַהָּצַלת ַחֵּיי ְּבָנּה ִסְּיָמה ְּבִהְתַרְּגׁשּות!! ָׁשם-ָלנּו ֵמֵאי
תֹו ַהַּלְיָלה ִנַּצל ְּבִני ִמָּמֶות ַעל ְיֵדי ַהַּמִים  ּוְבאֹו, ִקַּיְמִּתי ִמְצָוה ְיָקָרה ַוֲחׁשּוָבה ְּבַמִים

  .ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה
  "ְנִתיבֹות טַֹהר"ִמּתֹוְך (

  ְסֻגַּלת ַהָּטֳהָרה
ְמֻבֶּגֶרת , ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה "ַחת. ֶׁשֲאִני ַמִּכיָרה ִמָּקרֹוב, ֲאַסֵּפר ָלֶכן ֻעְבָּדה ְמַעְנֶיֶנת ְּביֹוֵתר

. ָהְיָתה ְצִריָכה ַלֲעבֹר ְּבִדיקֹות ְּכָלִלּיֹות, ָעָׂשר ְיָלִדים-ִאם ְלִׁשָּׁשה, 96ַּבת , ְמאֹד
ֶׁשהּוא , ַהִּגיֶנקֹולֹוג ָהָיה ָהמּום ְלַמְרֵאה ָהֶרֶחם ֶׁשָּלּה, ְּכֶׁשָעְבָרה ְּבִדיָקה ִּגיֶנקֹולֹוִגית

ה ָלּה ָׁשם ׁשּום ִזהּום אֹו ַּדֶּלֶקת ֵמעֹוָלם לֹא ָהָי. 18ַמָּמׁש ְּכמֹו ֶׁשל ַנֲעָרה ְצִעיָרה ַּבת 
ֶׁשּלֹא ָעְבָרה ׁשּום ִטּפּול , ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ִהיא ִאָּׁשה ְרִגיָלה. ּוְבַוַּדאי לֹא ַמֲחָלה

ֶׁשהּוא ֵּכן , ְּפָרט ְלָדָבר ֶאָחד ָּפׁשּוט, ְמֻיָחד ְולֹא ִהְׁשַּתְּמָׁשה ְּבׁשּום ִויָטִמין ְמֻיָחד
ַרק ֶזה ַמה . ּוט ִקְּיָמה ֶאת ָּכל ִהְלכֹות ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ַּכָּדת ְוַכִּדיןִהיא ָּפׁש. ְמֻיָחד

, "ֶחֶרת ֵאין ְלָכְך ׁשּום ֶהְסֵּבר ֶהְגיֹוִני, ֶּׁשָּיכֹול ְלַהְסִּביר ֶאת ַהּתֹוָפָעה ַהְמַעְנֶיֶנת ַהּזֹו
  .ְּכמֹו ֶׁש8ַמר ַהִּגיֶנקֹולֹוג

   ִּבְפִרי ֶּבֶטןַהָּטֳהָרה ְמֻסֶּגֶלת ִלְפקֹד
ּוִבְכָלל ֶזה ַּגם , ֵיׁש ִלי ְׁשֵכִנים ֶׁשֵאיָנם ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ֲאִני ָּגָרה ַּבֲעפּוָלה

, ִהְתעֹוֵרר ֵאֶצל ַהַּבַעל ִניצֹוץ ֶׁשל ְקֻדָּׁשה, ִעם ַהְּזַמן. לֹא ָׁשְמרּו ַעל ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה
. ְׁשּתֹו ֶׁשָּתבֹוא ִלְלמֹד ֶאְצִלי ִהְלכֹות ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחהְוהּוא ִהְתִחיל ִלְלחֹץ ַעל ִא

  .ִהיא ֶנֶעְנָתה לֹו ּוָב8ה ִלְלמֹד ֶאְצִלי ֶאת ַהֲהָלכֹות, ְל"ַחר ֶׁשִהְפִציר ָּבּה ַהְרֵּבה
ָדה ְל"ַחר ַהַּבת ַהְּׁשִליִׁשית נֹוְל. ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצּיֵן ֶׁשְּלזּוג ֶזה ָהיּו ְׁשלָֹׁשה ְיָלִדים

ּוֵמ8ז ְוַעד אֹותֹו ַהְּזַמן ָעְברּו ְּכָבר ֵּתַׁשע , ַהְפָסָקה ֶׁשל ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשִהיא לֹא ִנְפְקָדה
  .ְוֵהם ָרצּו ְמאֹד עֹוד ְיָלִדים, ָׁשִנים ֶׁשִהיא לֹא ִנְפְקָדה

ַּבַּפַעם , ְוִהֵּנה.  ַהֲהָלכֹותָהִאָּׁשה ִהְׁשַּתְכְנָעה ּוָב8ה ִלְלמֹד ִעִּמי ֶאת, ְּכִפי ֶׁש8ַמְרנּו
ָּברּוְך , ֵמ8ז ְּכָבר ֵיׁש ָלּה! ָהִראׁשֹוָנה ְל"ַחר ִקּיּום ַהֲהָלכֹות ְוַהְּטִביָלה  ִהיא ִנְקְלָטה

  .עֹוד ְׁשֵּתי ָּבנֹות, ´ה
  ֵמֲעפּוָלה. ב. י(

  ְׁשלֹום ַּבִית ּוְרפּו?ה ִּבְזכּות ַהָּטֳהָרה
. ִהַּגְענּו ְלֵאזֹור ַהִּוילֹות ְּבַיְבֶנה. ת ְלִהְלכֹות ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחהֲאִני ַוֲחֶבְרִּתי ַמְדִריכֹו

ַּבֲעַלת ַהַּבִית ִּפְּתָחה ַקְרֶיָרה . ֶׁשַּמָּצָבּה ַהַּכְלָּכִלי ְּבִכי טֹוב, ִנְכַנְסנּו ְלִמְׁשָּפָחה "ַחת
ַהַּמָּצב ָהרּוָחִני ְּבֵׁשֶפל , ֻעַּמת זֹאתְל. ְוַהּכֹל ִמְתַנֵהל ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ְמֻכֶּבֶדת

  .ְוֵהם ְמֻנָּתִקים ֵמַהָּדת ַלֲחלּוִטין, ַּבֲעָלּה ֵּבן ְלִנּצֹוֵלי ׁשֹו8ה. ַהַּמְדֵרָגה
ִהְתַחְלנּו ְלַדֵּבר ִאָּתּה ַעל ֲחִׁשיבּות ִמְצַות ַהָּטֳהָרה ְוִנִּסינּו ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתּה ֶׁשְּתַקֵּבל זֹאת 

, ָהִאָּׁשה ֵסְרָבה ְּבַטֲעָנה ֶׁשּלֹא ָחֵסר ָלּה ְּכלּום ְוִהיא ְמֻסֶּדֶרת ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. ּהַעל ַעְצָמ
ַקְמנּו , ְּכֶׁשָרִאינּו ֶׁשֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות. ְוַעל ֵּכן ֵאיָנּה רֹו8ה ׁשּום ִסָּבה ְלַצַעד ָּכֶזה

, ַנְחנּו ָׂשמֹות ֵלב ֶׁשִהיא ְמַהְרֶהֶרת ְקָצתֲא, ְוִהֵּנה. ְנבֹוכֹות ּוָפִנינּו ְלִכּוּון ַהְיִצי8ה
ֲאִני מּוָכָנה , ב1טֹו... ֶאה... אּוַלי, "ֶּתן יֹוְדעֹות ָמה... ֶאה: ּוִפְתאֹום ָקָמה ְו8ְמָרה

. לֹא ָׁש"ְלנּו ָּדָבר, ֶׁשּלֹא ֵהַבּנּו ַמה ֵהִביא ְלַתְפִנית ִּפְתאֹוִמית זֹו, ֲאַנְחנּו. ְלַקֵּבל
  .נּו ֲחָזָרה ְוִהְתַחְלנּו ְלַלֵּמד אֹוָתּה ְּבִׂשְמָחהִהְתַיַּׁשְב



ֵאיפֹה : ּבֶֹקר ֶאָחד ִהְתַקְּׁשָרה ֵאַלי אֹוָתּה ִאָּׁשה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה ְוָׁשֲאָלה אֹוִתי
, ֹוןָּדָבר ִראׁש. ַמָּמׁש ִנְפָלאֹות ִהְתחֹוְללּו ֶאְצִלי ֵמ8ז ֶׁשֱהִייֶתן ּפֹה? ֱהִייֶתן ַעד ַהּיֹום

ֲאָבל ָּתִמיד , ֲאִני ֻמְכָרָחה ְלַסֵּפר ָלְך  8ְמָנם ָנכֹון ֶׁש8ַמְרִּתי ָלֶכן ֶׁשַהּכֹל ֶאְצֵלנּו טֹוב
  .ֵיׁש יֹוֵתר טֹוב

. ְׁשלֹום ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו ִהְׁשַּתֵּפר ְלַהְפִליא, ֵמ8ז ֶׁשִהְתַחְלִּתי ִלְׁשמֹר ֶאת ִהְלכֹות ַהָּטֳהָרה
ֲאָבל ַעְכָׁשו ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשָּדָבר ֶאָחד ָחׁשּוב ְמאֹד , ֶׁשּלֹא ָחֵסר ָלנּו ְּכלּוםֲאִני ָחַׁשְבִּתי 

ִהיא ְּכָבר לֹא , ´ָּברּוְך ה, ֲאָבל ַעְכָׁשו. ַהָּטֳהָרה ָהְיָתה ֲחֵסָרה ָלנּו. ָהָיה ֵּכן ָחֵסר ָלנּו
ַהּכֹל ִמְסַּתֵּדר ְּבצּוָרה . ֵלינּוְוָכל ַהְּבָרכֹות ָּבאֹות ָע, ֲחֵסָרה ְוֵיׁש ְקֻדָּׁשה ַּבַּבִית

ְוַעְכָׁשו ֲאִני רֹוָצה ְלַסֵּפר ָלְך ֶמה ָהָיה . ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ְוָחָׁשה ֶאת ֶזה ָּכל ֶרַגע. ַמְפִלי8ה
י8ה ִאִּמי ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִר, ְּבאֹותֹו ֶעֶרב. ַהָּדָבר ָהִעָּקִרי ֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ַּדְעִּתי ְּכֶׁשֱהִייֶתן ֶאְצִלי

, ִלְפֵני ֶׁשְּיָצאֶתן ִמֵּביִתי. ּוֵמ8ז ִהיא לֹא ְיכֹוָלה ָלזּוז ֵמַהִּמָּטה, ָלְקָתה ְּבָׁשָבץ מִֹחי
אּוַלי ֶזה ַיֲעזֹר , ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ֶׁשְּלַמַען ִאִּמי ֲאַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ֶאת ִמְצַות ַהָּטֳהָרה

ִקַּיְמִּתי ֶאת ָּכל , ְו8ֵכן. 8ז ֵאין ִלי ַמה ְּלַהְפִסיד, קְלַהִּזיק ֶזה ַוַּדאי לֹא ַיִּזי. ַמֶּׁשהּו
ְּבאֶֹפן , ְלָמֳחַרת ַהְּטִביָלה. ָהַלְכִּתי ַלִּמְקֶוה... ְו, ָסַפְרִּתי ִׁשְבָעה ְנִקִּיים, ַהֲהָלכֹות

ֻּכָּלם . י ָׁשָנהִאִּמי ָקָמה ְוִהְתַיְּׁשָבה ַעל ִמָּטָתּה ָלִראׁשֹוָנה ִמֶּזה ֲחִצ, ִּפְתאֹוִמי ְּביֹוֵתר
חּוץ ֵמ"ַחת ֶׁשָּיְדָעה ֶאת ַהּסֹוד ַהָּגדֹול  ַמה חֹוֵלל , ִהְתַּפְּלאּו ְולֹא ָיְדעּו ֵאיְך ֶזה ָקָרה

ִסְּיָמה , ֶׁשִהְתַוַּדְעִּתי ְלכָֹחּה ַהָּגדֹול ֶׁשל ִמְצַות ַהָּטֳהָרה, זֹו ָהִייִתי ֲאִני. ֶאת ַהֶּפֶלא ַהֶּזה
ְוֵהם , אֹוָתם ְּבֵני זּוג ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ´ָּברּוְך ה. ְמָחהֶאת ְּדָבֶריָה ְּבִׂש

  .ל-ִמְתַקְּדִמים ָיֶפה ַּבֶּדֶרְך ָהעֹוָלה ֵּבית ֵא
  ּכַֹח ָהֱאמּוָנה ַּבַּצִּדיק

ָּלִנית ֲאִני ַּגם ַּב, ְּבִמְסֶּגֶרת זֹו. ֲאִני ָּגָרה ְּבֵתל 8ִביב ְועֹוֶסֶקת ְּבָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה
  .ֲעִקיָבא "ְיֶגר ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה´ ַּבִּמְקֶוה ַעל ֵׁשם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר

ֵמֵעֶבר ַלַּקו ָהְיָתה . ַהִּסּפּור ֶׁשֲאִני רֹוָצה ְלַסֵּפר ָלֶכן ִהְתִחיל ְּבֶטֶלפֹון ֶׁשִּקַּבְלִּתי ִמָּצְרַפת
ַוֲעַדִין לֹא ָזְכָתה ְלִהָּפֵקד , 8ה ְּכָבר ַּכָּמה ָׁשִניםִאָּׁשה ִחּלֹוִנית ֲאֶׁשר ָּגָרה ְּבָצְרַפת ּוְנׂשּו

ִהיא ִהְתַיֲעָצה ִעם ַרָּבִנים ְוֵהם ִהִּציעּו ָלּה ִלְנסַֹע ָל8ֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִלְטּבֹל . ִּבְפִרי ֶּבֶטן
כּות ֶזה ִהיא ְואּוַלי ִּבְז, ִּכי ְזכּות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוָלה ְמאֹד, ַּדְוָקא ָׁשם ַּבִּמְקֶוה

ּוִבְרצֹוָנּה ָהָיה , ְוָכְך ִהיא ִהִּגיָעה ֵאַלי, ִמיֶׁשהּו ָנַתן ָלּה ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶׁשִּלי. ִּתָּוַׁשע
  .ְלִהְתַיֵעץ ִאִּתי ַעל ְצָעֶדיָה ַהָּבִאים

ְבּדֹק ֶאת ַעְצָמּה ֵּכיַצד ִל, ׂשֹוַחְחִּתי ִאָּתּה ַּבֲאִריכּות ְוִהְדַרְכִּתי אֹוָתּה ֶמה ָעֶליָה ַלֲעׂשֹות
ְּכֵדי ֶׁשַעד ֶׁשַּתִּגיַע ָל8ֶרץ ִיְסַּתְּדרּו ְּכָבר ָּכל ָהִעְנָיִנים , ְוִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ְנִקִּיים

  .ִהיא ִּתְהֶיה ְּכָבר ְקרֹוָבה ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ַלְּטִביָלה ְוָכְך ַנְחסְֹך ִּבְזַמן, ַהֶּטְכִנִּיים
. ִמים ִהיא ִהִּגיָעה ָל8ֶרץ ְוִהְת8ְרָחה ִּבְמלֹון ְּדבֹוָרה ְּבֵתל 8ִביבַּכֲעבֹר ִמְסַּפר ָי, ְו8ֵכן

ְותֹוְך ְּכֵדי ַהְּדָבִרים 8ְמָרה ִלי , ִמָּׁשם ִהיא ִצְלְצָלה ֵאַלי ְלהֹוִדיַע ִלי ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר
ָּכאן ְּבִקְרַבת ָמקֹום ִּכי ֵיׁש ָלּה , ֶׁשִהיא חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִהיא לֹא ְצִריָכה ְלַהִּגיַע ַעד ֵאַלי

ִאם ְּכָבר ִזִּכית אֹוִתי ִלְהיֹות : ָעִניִתי ָלּה. ַּכָּמה ִמְקָואֹות ְוִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְסַּתֵּדר ְלַבד
עֹוד . ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ִּבְׁשֵלמּות, ַּתְמִׁשיִכי ִאִּתי ַּגם ּפֹה, ֵחֶלק ֵמַהִּמְצָוה עֹוד ְּבָצְרַפת

הֹוִאיל ְוהּוא ִנְקָרא ַעל ֵׁשם , ֶׁשַהִּמְקֶוה ֶׁשָּלנּו ְמֻסָּגל ְמאֹד ִליׁשּועֹות, 8ַמְרִּתי ָלּה
  .ְוָלֵכן ְּכַדאי ְמאֹד ָלבֹוא ְלָכאן ַּדְוָקא, ל"ֲעִקיָבא "ְיֶגר זצ´ ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ר



ְו8ַמְרִּתי ָלּה , ל"צֲעִקיָבא "ְיֶגר ז´ ִהיא ִהִּגיָעה ִלְטּבֹל ַּבִּמְקֶוה ַעל ֵׁשם ר, ְו8ֵכן
. ֶׁשָּיכֹול ִלְפעֹל ְיׁשּועֹות ֲעבּוָרּה ּוְלַהְמִליץ ָעֶליָה טֹוב, ֶׁשַּתֲאִמין ְּבכֹחֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק

, ִהיא ְׁשַעת ָרצֹון ְּגדֹוָלה, ֵהיָכן ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה, 8ַמְרִּתי ָלּה ֶׁשְּׁשַעת ַהְּטִביָלה, ּוִבְכָלל
ַוֲאִני , "ַחר ָּכְך ִנְפַרְדנּו ִּביִדידּות. ַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ַמה ֶּׁשִהיא רֹוָצהְוִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְת

ִּבְׁשַעת ַהְּפֵרָדה ִהיא ָהְיָתה . ָנַתִּתי ָלּה ַּכָּמה ְסָפִרים ְוַקָּלטֹות ְּבנֹוְׂשֵאי ַיֲהדּות ְוָטֳהָרה
ְך ִהיא ִסְּפָרה ֶׁשְּבאֹוָתם ְרָגִעים ִהיא ַּבִּמְכָּתב ֶׁשָּכְתָבה ִלי "ַחר ָּכ(קֹוֶרֶנת ְוזֹוַרַחת 

, ַהְרָּגָׁשה יֹוֵצאת ִמן ַהְּכָלל, ִהְרִּגיָׁשה ַהְרָּגָׁשה ֲאִמִּתית ֶׁשל ְׁשִכיָנה אֹוֶפֶפת אֹוָתּה
ִהיא ָחְזָרה ְלֵביָתּה ּוִבְכָלל לֹא ָחְׁשָבה : ַהִּסּיּום ֶׁשל ַהִּסּפּור הּוא ֵּדי ַמְפִּתיַע. ִּכְלׁשֹוָנּה

ְל"ַחר ַּכָּמה ָיִמים ָׂשָמה ֵלב ֶׁשֵּיׁש . ָּכְך ָּכְתָבה ְּבִמְכָּתָבּה(ֶׁשִּתָּכֵנס ְלֵהָריֹון ּכֹה ַמֵהר 
ְוֶזה 8ֵכן , ִהיא ִהְתַּפְּלָלה ְּבָכל ְמאָֹדּה ֶׁש8ֵכן ִּתְזֶּכה ְלֵהָריֹון. ָלּה ִאחּור ְּבהֹוָפַעת ַהֶּוֶסת

ִהיא , ִמֵּליל ַהְּטִביָלה(! ַּכֲעבֹר ִּתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ְּבִדּיּוק . ָקָרה ִמָּיד ְל"ַחר ַהְּטִביָלה
, ֶחְדָוה  ַעל ֵׁשם ֶׁשֶהֱעִניָקה ָלּה ֶחְדַות ַחִּיים: ֵהם ָקְראּו ָלּה ֶחְדָוה ֲאהּוָבה. ָיְלָדה ַּבת

עֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשִּבְזכּוָתּה ָזְכָתה ִליׁשּו, ַוֲאהּוָבה  ַעל ֵׁשם "ֲהָבָתּה ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
  !.ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות ַּכּיֹום ִהיא ְּכָבר הֹוֶלֶכת ְּבִכּסּוי רֹאׁש

  ִזיְנגּול ֶאְסֵּתר(

  ִסּפּוִרים ֵמַהֶּׁשַטח
 ָלּה ְׁשֵּתי ָהיּו. ְִהֵּנה 8נּו "ַחת ַהָּנִׁשים ַהּטֹוְבלֹות ַּבִּמְקֶוה ְּבִעיִרי לֹא ִהְצִליָחה ַלֲהרֹות

ּתֹוְך ְּכֵדי ִׂשיָחה ַּבִּמְקֶוה . ְוִהיא ִצְּפָתה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ְלֵהָריֹון נֹוָסף, ָּבנֹות ְּגדֹולֹות
, ִהיא ָהְיָתה טֹוֶבֶלת ֲחָדָׁשה ָּבִעיר(ָׁש"ְלִּתי אֹוָתּה ֵּכיַצד ִהיא ִמְתּכֹוֶנֶנת ַלְּטִביָלה 

  .ִהיא ֵאיָנּה ַמְקִּפיָדה ַעל ַהְּבִדיקֹות ְּבָכל יֹוםּוִמְּדָבֶריָה ִהְתָּבֵרר ִלי ֶׁש
ַּבְּקִׁשי , ְלַהְקִּפיד ְלַבֵּצַע ְׁשֵּתי ְּבִדיקֹות ְּבָכל יֹום, ְּבלֹא ֶנֶדר, ַקְּבִלי ַעל ַעְצֵמְך ֵמַהּיֹום"

  .8ַמְרִּתי, "ִּתְרִאי ְיׁשּועֹות´ ַּבָּקָׁשה ִמּבֹוֵרא עֹוָלם ּוְבֶעְזַרת ה
ּוְל"ַחר ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשִהיא לֹא , ִקְּבָלה ֶאת ְּדָבַרי ִּבְתִמימּותָהִאָּׁשה 

ִהיא ִנְפְקָדה ְוָיְלָדה ֵּבן ´ ִהְתַקַּׁשְרִּתי ֵאֶליָה ְוִהְתָּבֵרר ִלי ֶׁשָּברּוְך ה. ַמִּגיָעה ַלְּטִביָלה
ָתּה ָּבֱאמּוָנה ּוְבִקּיּום ַהִּמְצָוה ְּבֶיֶתר ְׁשֵלמּות ל ִחֵּזק אֹו"מּוָבן ֶׁשַהִּמְקֶרה ַהַּנ. ְּבַמָּזל טֹוב

  .ְוַהְקָּפָדה
***  

ּוְב"ַחת ִמִּׂשיחֹוַתי , 8חֹות ֵמֶאָחד ִמָּבֵּתי ַהחֹוִלים ָּב8ֶרץ ֵהֵחָּלה ְלַבֵּקר ַּבִּמְקֶוה ֶאְצִלי
ֵנס ְלֵהָריֹון ּוְכָבר ֵאין ָלּה ּכַֹח ִאָּתּה ִסְּפָרה ִלי ֶׁשֲחֶבְרָּתּה ָלֲעבֹוָדה ְמַנָּסה ְזַמן ַרב ְלִהָּכ

ַהֲחֵבָרה ִהְׁשַּתְכְנָעה , ְו8ֵכן, ָיַעְצִּתי ָלּה ֶׁשְּתַנֶּסה ְלַדֵּבר ִאָּתּה ַעל ָטֳהָרה. ַלִּטּפּוִלים
 ְל"ַחר ְזַמן ָקָצר ִסְּפָרה. ְל"ַחר ֶׁשִּבְּצָעה ֶאת ָּכל ַהְּבִדיקֹות ַּכֲהָלָכה, ְוִהִּגיָעה ַלִּמְקֶוה

ַּבחֶֹדׁש . ִלי ָה8חֹות ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשֲחֶבְרָּתּה ִנְפְקָדה ְוַנֲעָׂשה ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ָּגדֹול
ָטְבָלה ִּכְסֻגָּלה ְלֵלָדה ַקָּלה ְוִהִּביָעה ֶאת , ַהְּתִׁשיִעי ִהִּגיָעה אֹוָתּה ֲחֵבָרה ֵאַלי ַלִּמְקֶוה

ְל"ַחר ַהֵּלָדה ִהְמִׁשיָכה ַּכּמּוָבן ְלַבֵּקר . ְּטִביָלהִהְתַלֲהבּוָתּה ֵמַהִּמְקֶוה ּוִמִּמְצַות ַה
  .ַּבִּמְקֶוה ּוְלַסֵּפר ְלֻכָּלם ֶאת ִסּפּוָרּה

לֹא , ְל"ַחר ֶׁשָּטְבָלה ַּבִּמְקֶוה. ִלְפֵני ֲחֻתָּנה, ַהָּׁשבּוַע ִּבְּקָרה ֶאְצִלי ִאָּׁשה ְּכַבת ֲחִמִּׁשים
, ְלִפי ְּדָבֶריָה. ִהְתַלֲהבּוָתּה ֵמֶעֶצם ִקּיּום ִמְצַות ַהְּטִביָלהִהְסִּתיָרה ֶאת ִהְתַרְּגׁשּוָתּה ְו

ַהּנֹוֵׂשא ָהָיה ָזר ָלּה . ַחְברֹוֶתיָה ָלֲעבֹוָדה ָלֲעגּו ָלּה ְּכֶׁשָּׁשֲאָלה אֹוָתן ַעל ִעְנַין ַהְּטִביָלה



"ְך ְל"ַחר , לֹא ָטְבָלהל ִהיא ְּכָלל "ֵּכיָון ֶׁשְּבִנּׂשּוֶאיָה ַהּקֹוְדִמים ְּבחּו, ַלֲחלּוִטין
ֲאִני ֲאַסֵּפר ְלַחְברֹוַתי ַמה ֵהן ַמְפִסידֹות ְּכֶׁשֵהן לֹא ָּבאֹות : "ַהְּטִביָלה ִהיא 8ְמָרה ִלי

  .ְלַבֵּטא ֶאת ִהְתַרְּגׁשּוָתּה לֹא ַיְסִּפיקּו ַהִּמִּלים!"  ַלִּמְקֶוה
  ִצּיֹוָנה ֶּבן טֹוִבים(
  
  

  ַּבֲחִתיַמת ַהֵּסֶפר
ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלִפיָכְך : ָיה ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמרֲחַנְנ´ ר

  .´ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוכּו
ַחְׁשִּתי ֵמֵעין , ַּבָּיִמים ָּבֶהם ָלַמְדנּו ְּבכֹוֵלל "ְבֵרִכים ְּפָרֵטי ִהְלכֹות ִנָּדה ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַהּתֹוָרה ָּכל ָּכְך ֶהְחִמיָרה ְּבֻטְמ"ת ַהִּנָּדה : א ְּבַמֲעַמֵּקי ִלִּביקֹול קֹוֵר
ּוְכֶנֶגד ֶזה ְלַצֲעֵרנּו , ְוַעל ָּכל ֶּכֶתם ָקָטן ִנְכְּתבּו "ְלֵפי ְּתׁשּובֹות ּוִפְסֵקי ֲהָלָכה, ְוִאּסּוָרּה

ָּפחֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֲאִפּלּו ֵמִאּסּור ָחמּור ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֵיׁש ֲעַדִין ִמְׁש
  .ֶזה ּוִבְׁש8ט ֶנֶפׁש ִנְכָׁשִלים ְּבִחּיּוֵבי ְּכִריתּות ַרְחָמָנא ִלְצַלן

ִּבְכָנִסים , ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות, ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב ָלֵצאת ּוְלעֹוֵרר ְּבָעִרים ּוַבֲעָירֹות
  .רֹות ֵלאמֹר ְלֵבית ַיֲעקֹב ּוְלַהִּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלּוַבֲעָצ

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהּוָדא ַצְדָקא , "ּפֹוָרת יֹוֵסף"ּוְכָבר ֱהִעיַרִני ַעל ָּכְך ָמָרן רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
" ִּמְׁשָּפָחהָטֳהַרת ַה"ֵּתַדע ְלָך ֶׁשִּמְצָוה זֹו ֶׁשל : ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 8ֵמן

ְוִאם ִיְהֶיה ְלָך , ֲעַדִין ֻמְׁשֶרֶׁשת ְּבִלָּבם ּוְבָדָמם ֶׁשל ַרִּבים ִמְּבֵני ֲעדֹות ַהְּסָפַרִּדים
ִמֵּכיָון ֶׁשִּלְפֵני ְׁשֵני ּדֹורֹות לֹא ָהָיה , ּתּוַכל ַּבּדֹור ַהֶּזה ְלַהִּציל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר, ַהְּזכּות

"ְך ְטִביָלה , ְוַגם ִאם ִמְׁשָּפחֹות לֹא ָהיּו ְּבֵני ּתֹוָרה, ל ֵעדֹות ַהִּמְזָרחֻמָּׂשג ִחּלֹוִנּיּות ֵאֶצ
  .ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ְוָטֳהָרה ָׁשְמרּו ְוִנְזֲהרּו

ַלֲהָפַצת ִחּנּוְך ּתֹוָרִני " ְזכּות ְיהּוָדא"ל ֵהַקְמנּו ֲאֻגַּדת ""ֲחֵרי ְּפִטיַרת ָהַרב זצ, ְו8ֵכן
ּוָברּוְך ַהֵּׁשם ָזִכינּו ִלְראֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ִויׁשּועֹות ְּגדֹולֹות , ִית ַהְיהּוִדיְוָטֳהַרת ַהַּב

  .ִּבְזכּות ְּפִעילּות קֶֹדׁש זֹו ּוְבִריְך ַרְחָמָנא ְּדַסְיָען
ִאם : ֱאַמרֶׁשֲעֵליֶהם ֶנ, "ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא"ל "ַהִּנְקָרִאים ְּבִפי ֲחַז, ּוִבְפָרט ְּבָיִמים ֵאּלּו

ּוְבָיִמים ֵאּלּו 8נּו רֹוִאים ֶׁשֵאין ְלָך יֹום , ָרִאיָת ּדֹור ֶׁשָּצרֹות ַרּבֹות ָעָליו ְּכָנָהר ַחֵּכה לֹו
, ְוׁשֹוְמִעים 8נּו ָצרֹות ַרּבֹות ֵהן ַּבְּכָלל ְוֵהן ַּבְּפָרט, ֶׁשֵאין ִקְלָלתֹו ְמֻרָּבה ֵמֲחֵברֹו

ַמה ּנּוַכל ְלַתֵּקן ְּבִמְצוֹות ֶׁשֵּבין , ָּבֱאמּוָנה ּוְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעֵׂשינּוְוחֹוָבה ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק 
ָהרֹוֶצה ְלִהָּנֵצל : ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול´ ְוַעל ֶזה אֹוֵמר ר. 8ָדם ַלֲחֵברֹו ּוֵבין 8ָדם ַלָּמקֹום

ל ָּכל ַהּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות "א ַּבֲחַזְוֵכן ִאיָת, ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ַיֲעסֹק ְּבתֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים
ִקִּנין ּוִפְתֵחי ִנָּדה : ּוְבַמֶּסֶכת 8בֹות ָּכתּוב. ְּבָכל יֹום ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא

  .ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות
כֹות ַהְּקׁשּורֹות חֹוָבה ַעל ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ִלְקּבַֹע ְלַעְצָמם ְזַמן ְלִלּמּוד ַהֲהָל, ִאם ֵּכן

ְיכֹוִלים ָלבֹוא ִליֵדי ִמְכׁשֹול ַחס , ֶׁשִאם ָּכל ֶאָחד ִיְסמְֹך ַעל ַהֵּׁשִני, ְּבָטֳהַרת ַהַּבִית
ְוִכי ֵיׁש יֹוֵתר ְּגִמילּות , ַיֲעסֹק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים: ֱאִליֶעֶזר´ ּוְכמֹו ֵכן אֹוֵמר ר. ְוָׁשלֹום

ּוִבְפָרט ִאם ָיכֹול . ֶׁשֲהֵרי ֶזה ַּגם ּתֹוָרה ְוַגם ֶחֶסד? וֹותֶחֶסד ִמֵּקרּוב ְרחֹוִקים ְלִמְצ
ְּבַדְרֵכי נַֹעם ְלָקֵרב זּוגֹות ְצִעיִרים ּוְלַכֵּון אֹוָתם ִלְׁשִמיַרת ַהָּטֳהָרה ִּבְתִחַּלת ְיֵמי 



ַוַּדאי ֶׁשחֹוָבה ַעל ָּכל . ִנּׂשּוֵאיֶהם ּוְלַהְתִחיל ֶאת ִּבְנַין ַהַּבִית ְּבָטֳהָרה ּוְלַיְּסדֹו ִּבְקֻדָּׁשה
ֲאֶׁשר , ִלְפעֹל ּוְלָקֵרב ֶאת "ֵחינּו ִמְּבָׂשֵרנּו, ֵּדָעה ְלַלֵּמד ּתֹוִעים ִּביָנה´ ִמי ֶׁשֲחָננֹו ה

. ַּבֲעבּור ּתֶֹקף ַהָּגלּות ְוִׁשְלטֹון ָהֵעֶרב ַרב ִהְרִחיקּו אֹוָתם ִמְּׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות
דֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהיא ַּכֲאֶׁשר ְמִׁשיִבין לֹו ֶאת אֹוָתן ָּבִנים ְוַהִּׂשְמָחה ַהְּג

  .אֹוְבִדים
ְוָראּוי ְלָך 8ִחי : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו´ ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ַּבֵּסֶפר חֹוַבת ַהְּלָבבֹות ַׁשַער "ֲהַבת ה

 ִאם ִיְהֶיה ַמִּגיַע ֶאל ַהַּתְכִלית ָהְרחֹוָקה ְּבִתּקּון ַנְפׁשֹו ֲאִפּלּו, ִּכי ְזֻכּיֹות ַהַּמֲאִמין, ָלַדַעת
ְוִאּלּו ָהָיה ָקרֹוב ַלַּמְל8ִכים ְּבִמּדֹוָתם ַהּטֹובֹות ּוִמְנֲהֵגיֶהם , ֵלאלִֹקים ִיְתָּבַרְך

ָנם ִּכְזֻכּיֹות ִמי ֵאי, ַהְמֻׁשָּבִחים ְוִהְׁשַּתְּדלּוָתם ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְו"ֲהָבָתם ַהַּזָּכה ּבֹו
ֶׁשְּזֻכּיֹוָתיו , ֶׁשּמֹוֶרה ְּבֵני 8ָדם ֶאל ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ּוְמַיֵּׁשר ָהְרָׁשִעים ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא

  .ל"עכ. ִנְכָּפלֹות ַּבֲעבּור ְזֻכּיֹוָתם ְּבָכל ַהָּיִמים ּוְבָכל ַהְּזַמִּנים
,  ַהָּללּו ַוֲעַדִין ְי"ֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ֵליֵׁשב ְּבִחּבּוק ָיַדִיםִמי ִיְרֶאה ֶאת ִּדְבֵרי חֹוַבת ַהְּלָבבֹות

ֲהלֹא "ף ַהַחָּלׁש יֹאַמר ִּגּבֹור ֲאִני ְוִיְתַּגֵּבר ַּכֲאִרי ֶלֱאזֹר ְּכֶגֶבר ֲחָלָציו ְוֵיֵצא ִּבְרחֹוָבּה 
ְוָלָּמה ָּתמּותּו ,  ָהָרִעיםׁשּובּו ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם! ֵאַלי´ ִמי ַלה: ַיְכִריז ְויֹאַמר, ֶׁשל ִעיר

  .ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
ֶׁשִאם ָהיּו ְּבֵני 8ָדם יֹוְדִעים ָמה ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ַהְמָקֵרב , ּוְכָבר ָּכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש

ָהיּו רֹוְדִפים ְלַזּכֹות ָהַרִּבים ְּכמֹו ֶׁשרֹוְדִפים "ַחר , 8ָדם ֶאָחד ְלתֹוָרה ּוִמְצוֹות
ֶׁשֵּיׁש ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְּגדֹוָלה ְמאֹד ּוִבְפָרט , ַוֲאִני ַּבֲעִנּיּוִתי ְיכֹוַלִני ְלָהִעיד.. .ַחֵּייֶהם

ֶאְקָרא ֵלאלִֹקים : "ְּכַמֲאַמר ַהָּפסּוק, ַיֲעזֹר לֹו´ ְוָכל ִמי ֶׁשַּיְתִחיל ה, ַּבּדֹור ָה"ֲחרֹון
ַּכֲאֶׁשר 8ָדם ַמְתִחיל ַּבִּמְצָוה ְלֵׁשם ָׁשַמִים , רְּכלֹוַמ, ְּתִהִּלים" ֶעְליֹון ָלֵאל ּגֵֹמר ָעַלי
  .ֶׁשַּיַעְזֵרהּו ִלְגמֹר ַהִּמְצָוה´ ָעָליו ִלְבטַֹח ַּבה, לֹא ִיְפַחד ֵאיְך ְיַסְּיֶמָּנה

ה ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשָּכל ֲעֵבָר? ַמּדּוַע ָּכל ָּכְך ֶהְחִמיָרה ַהּתֹוָרה ַּבֲעוֹון ַהִּנָּדה, ְוֵיׁש ְלָהִבין
"ְך . ְוִאם ֶזה ָעוֹון ֶׁשל ֲעָריֹות 8ז ְׁשַנִים ֶנֱעָנִׁשים, ֶׁש8ָדם עֹוֵבר הּוא ֶנֱעָנׁש ְלַבּדֹו

חּוץ ֵמָהעֶֹנׁש ֶׁשל ָהִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ַרְחָמָנא ִלְצַלן ַּגם ַהָּבִנים ַנְפָׁשם , ַּבֲעוֹון ַהִּנָּדה
, ִלי ָּבא ִּבְבִרית ַהִּנּׂשּוִאין ִעם ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְּכֵׁשָרהָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ָהִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵא. ִנְפֶּגֶמת

ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום ְיַזְלֵזל ְּבעֹוַנת , ָעָליו ָלַדַעת ֶׁשְּבָכל ֶרַגע ֻמֶּטֶלת ָעָליו חֹוַבת ַהְּזִהירּות
ְיכֹוִלים ְלִהָּכֵׁשל , יָצהַהְּכָתִמים אֹו ַהֲחִצ, ַהְּוָסתֹות אֹו ָהִאָּׁשה ְּתַזְלֵזל ְּבִדיֵני ַהְּבִדיקֹות

, ´ִּבְמקֹום ֶׁשָּיִביאּו ָלעֹוָלם ֶּבן ַחִיל ָּכֵׁשר עֹוֵבד ה, ְוִאם ִּתְתַעֵּבר ִמִּבי8ה זֹו, ְיַרֵחם´ ה
ְויּוְכלּו ִלְסּבֹל ִמֶּמּנּו ּדֹורֹות ַרִּבים , ָיבֹוא ָלעֹוָלם ָרָׁשע ּוַבַעל ִמּדֹות ָרעֹות ּוְמֻגּנֹות

  .ִיְׁשְמֵרנּו´ ה. ָתיוַּבֲעוֹון ֲאבֹו
  ִמְּפִעילּות ָהֲאֻגָּדה

  .ֵהִקיָמה ְּבַמֲעַרב ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל" ְזכּות ְיהּוָדא"ֲאֻגַּדת 
אֹו ָּכל ַהְמֻעְנָין ִלְתרֹם ְלַהְרָחַבת ַהְּפִעילּות אֹו ְלַהְקִּדיׁש ַקָּלטֹות אֹו ְסָפִרים ְלַהְצָלָחה 

  2716851.ִנָּתן ְלַהְפִקיד ְּבַבְנק ַהּדֹ"ר ִמְסַּפר ֶחְׁשּבֹון , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת
, ָלְך ַמֲעִׂשָּיה ִנְפָל8ה ַהְּקׁשּוָרה ְלִחּזּוק ִמְצוֹות ַהָּטֳהָרה/ִאם ֵיׁש ְלָך, ה/ת ָיָקר/קֹוֵרא

  .ֶדר ְנַפְרֵסם ַּבַּמֲהדּורֹות ַהָּבאֹותּוְבִלי ֶנ, ל"ּתּוְכלּו ִלְׁשלַֹח ֵאֵלינּו ְלִפי ַהְּכתֶֹבת ַהַּנ
: ִנָּתן ְלַהִּׂשיג ֶאְצֵלנּו ַקָּלטֹות ְוִדיְסִקים ִלְצִפָּיה ְלִחּזּוק ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ַּבָּׂשפֹות

  .רּוִסית ּוַפְרִסית, ּפֹוְרטּוֶגִזית, ַעְרִבית, ְסָפַרִּדית, ָצְרָפִתית, "ְנְּגִלית



ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ַהְסָּבָרה , ֵּבל ַמְדִריכֹות ְּבָכל ָמקֹום ָּב8ֶרץ ּוָבעֹוָלםְּכמֹו ֵכן ִנָּתן ְלַק
  .ַמִּקיָפה ְּבנֹוֵׂשא ַהָּטֳהָרה ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

  :ְּכָתְבֵּתנּו
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