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א
בראי המים :המים כסמל
ִ
התרבות היהודית צמחה כאן ,בארץ ישראל ,באזור שבו יודע האדם שהמים
הם מקור חיים יקר ערך .מציאותם אינה מובנת מאליה והיא תלויה רבות הן
במעשיו הן בחסדי שמים .באקלים צחיח למחצה זה היו מפעלי המים לסימנן
של הציוויליזציות האנושיות הקדומות שצמחו באזור .אלו שחיו בארץ ,יצרו
בה ונאבקו בה על קיומם ,ידעו היטב עד כמה המים חיוניים ויקרים .כך הם
סיפרו את סיפור חייהם ,סיפור עולמם ,סיפור היחס בין האדם לבורא.
על פי סיפור הבריאה בספר בראשית היו המים בעולם עוד בהיותו במצב
של תוהו ובוהו .ביום הבריאה השני מבדיל אלהים ֵּ
"בין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם" (בראשית א,
מתחם
 )6ומחלק את המים לעליונים ולתחתונים ,וביום הבריאה השלישי הוא ֵ
את המים התחתונים למקומות מוגדרים:

ֹאמר ֱאל ִֹהים ִי ָּקו ּו ַה ַּמ ִים ִמ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ֶאל ָמקוֹ ם ֶא ָחד 
ַו ּי ֶ
ְו ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה ַו ְי ִהי ֵכןַ :ו ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים ַל ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה ֶא ֶרץ ו ְּל ִמ ְק ֵוה
ַה ַּמ ִים ָק ָרא ַי ִּמים ַו ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִ ּכי טוֹ ב( .בראשית א)10-9 ,
שאפשרו ליבשה להיראות .המים
תיחום מקומם של המים והיקוותם לימים הם ִ
היו בעולם לפני הצמחים ובעלי החיים — הם התנאי לקיומם ,הם התשתית
להתנהלותו של העולם .בתהלים מתוארת מלאכתו של אלהים בבריאה במילים:
"לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָּמיִ ם ִּכי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ " (קלו .)6 ,תמונה פיוטית זו נכנסה
לסידורי התפילה בברכות השחרָּ :
"ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ
ַעל ַה ָּמיִ ם" ,והיא מציירת את הקרקע שעליה אנו עומדים כמכסה על המים
המפכים תחתיה .המים הם הבסיס עליו תיכּ וֹ ן תבל ושעליו יתקיימו החיים,
ומהם יושפע להם טוב.
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המים העליונים מזוהים במסורות המדרשיות והמיסטיות ככוח גברי
המשפיע על העולם תוך הפריה הדדית עם הכוח הנשי הגלום במים התחתונים.
ברוח זו שואל רבי אבהו בתלמוד הבבלי" :מאימתי מברכים על הגשמים?"
ונענה" :משיצא חתן לקראת כלה" (תענית ו ,ע"ב) .רש"י מפרש את התמונה
שכשהטפה נופלת
היפה של החתן היוצא לקראת הכלה באומרו" :שירדו כל כך
ִ
יוצאה אחרת ובולטת כנגדה" .כלומר הרגע שבו ניתן לברך על הגשמים הוא
זה שבו המים שלמטה עולים וקופצים לקראת המים הבאים מלמעלה .רגע זה
מתואר כמפגש של אהבה זוגית והוא המוביל לפריון ולשפע.
גן עדן מתואר כמקום רווי מים ופורה (בראשית ב )14-10 ,המוקף בארבעה
נהרות .אפשר שהקפה זו היא הד לעטיפתו של העובר ברחם אמו .הגירוש מגן
העדן נחווה כיציאה מהוויה מוגנת ורחומה זו אל מציאות מפחידה ,הפרוצה
לארבע הרוחות .שוב איננו מוקפים במים המגוננים והמחיים .יציאה סמלית
זו מן הרחם האלהי ,היא היא לידתה של האנושות.
גם אירועים פרטיים בחייהם של אבות האומה ִואמותיה קשורים באופן
ישיר למים .בתרבויות רבות נתפשים מקורות מים ובארות כבעלי סגולה לעורר
אהבה ולהביא לפריון .אנו זוכים להכיר לראשונה את רבקה ליד המעיין ,כשהיא
שואבת מים לעבד אברהם ולגמליו (בראשית כד .)20-11 ,גם יעקב פוגש את
רחל ליד הבאר (בראשית כט ,)12-2 ,פגישה שתחילתה נשיקה וסופה בכיֵ .מי
הבאר ודמעותיו של יעקב בנושקו לרחל נוגעים כביכול אלה באלה ,ורומזים
להמשך חייהם המשותפים .משה ,שראשית חייו ,הצלתו ואף שמו קשורים
במים ,פוגש לראשונה את ציפורה אשתו ליד הבאר (שמות ג .)19-16 ,לעיתים
מפגש קרוב בין אנשים יש בו מן הצלילות ,התום והבטחת החיים הטמונים
במים ,אך לעיתים — כמו במים — נמהלת בו מידה של עכירות.
גם מעשי ניסים רבים שעשה אלהים לעמו קשורים במים .תחילתן של
מכות מצרים בהפיכת מי היאור לדם (שמות ז ;)20 ,שיאה של יציאת מצרים
הוא נס היבקעו של ים סוף (שמות יד .)31-26 ,במהלך המסע במדבר ,העדרם
ההשרדות של העם ובתחושת
של המים או הימצאם ,היו מרכיב יסודי ביכולת ִ
הרווחה שלו ,כמו גם אבן בוחן ביחסי אלהים עם בני ישראל ועם משה .מיד
לאחר התיאור הנפלא של שירת הים על התשועה בים סוף ,מתוארת תלונת
העם על שמצאו רק מים מרים ,שאינם מתאימים לשתייה (שמות טז.)3-2 ,
מסורת מדרשית מספרת שבזכות מרים הנביאה ליוותה באר נודדת את עם
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ישראל במדבר ,הייתה מהלכת עמם ומשקה אותם (תלמוד בבלי תענית ט,
ע"א)ּ .ב ּ
ארה של מרים ,על פי אותה מסורת ,מתגלה לאורך ההיסטוריה היהודית
בהקשרים ניסיים שונים .בתרבות העממית היהודית ,נחשבת ּב ּ
ארה של מרים
כמרפאה .על פי מסורות אלה היא נודדת בין המעיינות והבארות בכל העולם
ומתגלה באחד מהם במוצאי השבת:

ונהגו הנשים לדלות מים במוצאי שבת תיכף ששמעו "ברכו"
[בתפילת ערבית] שמצינו באגדה שבארה של מרים בימה של
טבריא ,וכל מוצאי שבת מחזירין [= מחזרים] על כל מעינות
ועל כל בארות ,וכל מי שהוא חולה ויזדמן לו מים וישתה
אפילו כל גופו מוכה שחין מיד נרפא .ומעשה באדם אחד 
שהיה מוכה שחין והלכה אשתו במוצאי שבת לשאוב מים
ונתעכבה יותר מדאי ונזדמן לה בארה של מרים ומלאה
כדה מאותן המים .כיון שבאה אצל בעלה כעס עליה ומרוב
כעסו נפלה כדה משכמה ותשבר הכד ונפלו מטפי [מטיפות]
המים על בשרו ובכל מקום שנתזו המים נרפא השחין( .ספר
כלבו סימן מא)

רבים נוהגים כיום להוסיף בליל הסדר לכוסו של אליהו ,המסמלת את הגאולה
העתידה ,גביע מים צלולים ,המסמל את ּב ּ
ארה של מרים הנביאה ואת פועלה
בגאולת מצרים.
החיים במזרחו של אגן הים התיכון אפשריים רק במקום בו מצויים מים.
המים מסמלים אפוא אחיזה באדמה ,אדמת כנען שתהיה לארץ ישראל .הן
אברהם הן יצחק חופרים בארות ,ועבדיו של יצחק אף מכריזים "מצאנו מים"!
על כן ,אולי ,התפתחה אותה מסורת בדבר ּב ּ
ארה של מרים המלווָ ה את עם
ישראל במדבר בדרכו הצחיחה אל הארץ שתהיה בית חייו.
החקלאות בארץ ישראל הקדומה התבססה במידה רבה על הגשמים .לא
מפליאה אם כן העובדה שהמים במקורותינו הינם אות לברכה .בספר דברים
מתאר משה את ארץ ישראל כארץ פורייה ודשנה .הוא מדגים את עושרה
וברכתה של הארץ שאליה יביא ה' את עמו בדברו על מימיה המרווים אותה:
"א ֶרץ טוֹ בָ ה ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ ם ֲעיָ נֹת ו ְּת ֹהמֹת י ְֹצ ִאים ַּב ִּב ְק ָעה ּובָ ָהר" (ח .)7 ,אם ישראל
ֶ
ישכילו לפעול באופן המצופה מהם ,אזי:
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ְו ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ׁ ָש ָּמה ְל ִר ׁ ְש ָּת ּה ֶא ֶרץ ָה ִרים ו ְּב ָקעֹת
ִל ְמ ַטר ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ִּת ׁ ְש ֶּתה ָּמ ִיםְ  ...ו ָה ָיה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל
ִמ ְצו ַׁתי ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַה ּיוֹ ם ְל ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶיכם
ו ְּל ָע ְבדוֹ ְ ּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ו ְּב ָכל ַנ ְפ ׁ ְש ֶכםְ :ו ָנ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְ ּב ִע ּתוֹ
שב
 ד ָג ֶנ ָך ְו ִתיר ׁ ְֹש ָך ְו ִי ְצ ָה ֶר ָךְ :ו ָנ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂ
יוֹ ֶרה ו ַּמ ְלקוֹ ׁש ְו ָא ַס ְפ ָּת ְ
ְ ּב ָ ׂ
ש ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶּת ָך ְו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָ ׂ
ש ָב ְע ָּת( .דברים יא)15-11 ,
כשם שהמים הם מרכיב יסודי בברכה השמורה לעושי מצוות האל ,כך עלולה
ברכתם להתחלף בקללת העדרם אם בני ישראל לא ישכילו לנהוג כראוי" :וְ ָע ַצר
ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵּתן ֶאת יְ ב ּולָ ּה וַ ֲאבַ ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל
ָה ָא ֶרץ ַה ּטֹבָ ה( "...שם יא.)17 ,
ממשלת האל בעולמו ניכרת בשליטתו במים .במזמור כט בתהלים ,המתאר
את כוחו של ה' ושליטתו בעולמו ,נאמר" :קוֹ ל ה' ַעל ַה ָּמיִ ם" (פס'  .)3גם אם
נתקשה לראות את פועלו של אלוהים בעולמו כ"אחראי השקיָ ה" קוסמי ,הפותח
והסוגר את הברז השמימי על פי ההתנהגות המוסרית ,דומה שאנו יכולים
להזדהות עם התחושה המונחת בבסיס הדברים והיא שהמים — ובמיוחד באזור
שחוּן כאזורנו הגיאוגרפי — הינם ברכה.
בתפילת הגשם ,הנאמרת בשמיני עצרת לאחר הקריאה בתורה ,מוזכרים
אבות האומה ויחסם למים .כשם שהשגחתו של אלוהים על עמו מתבטאת
במתן מים ,כך אבות העם הביעו את נאמנותם לאל באמצעות המים .לדוגמא,
על אברהם נאמר:

ְזכֹר ָאב ִנ ְמ ׁ ַש ְך ַא ֲח ֶר ָ
יך ַּכ ַּמ ִים
ֵ ּב ַר ְכ ּתוֹ ְּכ ֵעץ ׁ ָשתוּל ַעל ּ ַפ ְל ֵגי ַמ ִים
ְ ּג ַנ ְנ ּתוֹ ִה ַ ּצ ְל ּתוֹ ֵמ ֵא ׁש ו ִּמ ַּמ ִים
ְּד ַר ׁ ְש ּתוֹ ְ ּב ָז ְרעוֹ ַעל ָּכל ָמ ִים.
ַ ּב ֲעבוּרוֹ ַאל ִּת ְמ ַנע ָמ ִים( .מתוך הפיוט "זכֹר אב" ,שמחברו אינו ידוע)
נאמנותו של אברהם לאלוהים מושווית למים וכך גם שפע הברכות שהמטיר
עליו אלוהים ,ועל אלה מבוססת בקשתנו לגשם .בפיוטי גשם מודרניים הוספו
בתי שיר העוסקים באמהות האומה וביחסן למים ,והנה שני בתים מפיוטים
כאלה:
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ש ַפת ָמ ִים .
ְזכֹר ַמ ְנ ִה ָיגה ְו ָנ ׁ ִשים חוֹ ְללוֹ ת ַעל ְ ׂ
ְּכ ׁשוֹ ֶפ ֶטת ַּת ַחת ּת ֶֹמר הוֹ ׁ ִש ָיעה ְ ּב ׁ ִש ְטפוֹ ן ָמ ִים .
ְו ֵעת ַצר ִ ּב ֵּק ׁש ִה ׁ ְש ַק ְתה ּו ָח ָלב ְול ֹא ָמ ִים.
ד שו ָּב ּה ְל ֶא ֶרץ ֻ ּ גלּ וֹ ת ָמ ִים.
ָּת ְמ ָכה ַ ּב ֲחמוֹ ָת ּה ַע ׁ
ִ ּב ְזכו ָּתן ִי ְרו ּו ָה ִרים ַו ֲע ָמ ִקים ׁ ֶש ַפע ָמ ִים( .הרב יהורם מזור)
ד ו ַל ְ ּג ַמ ִּלים — ַמ ִים
ְזכֹר ֶאת ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַכ ָּד ּה ׁ ָש ֲא ָבה ָל ֶע ֶב ְ
ְו ַא ֲח ָריו ִל ְכ ַנ ַען ֶאל ֲאדוֹ נוֹ ִנ ְמ ׁ ְש ָכה ְ ּב ַנ ַחת ַּכ ַּמ ִים
ֶאת ַי ֲעקֹב ְ ּב ָנ ּה ָא ֲה ָבה ִּכי ְנבו ָּא ָת ּה ִנ ְמ ׁ ְש ָכה ַּכ ַּמ ִים
שו ּ ַפ ַחז ַּכ ַּמ ִים —
ו ְּל ָא ִח ָיה ׁ ְש ָל ַח ּתוֹ ְל ַה ִ ּצילוֹ ִמ ִ ּנ ְק ַמת ֵע ָ ׂ
ַ ּב ֲעבוּר ִר ְב ָקה ַאל ִּת ְמ ַנע ַמ ִים! (לאה שקדיאל)
אך כשם שהמים הם ברכה ובלעדיהם לא ייתכנו חיים על פני האדמה ,כך
הם עלולים להיות קללה כשהם ניתנים במידה מוגזמת ובעוצמה מכלה.
כשהאל רוצה להעניש את האנושות הצעירה על חטאיה ,הוא עושה זאת על
מחיית העולם במים:
ידי ִ

שר
ִ ּב ׁ ְש ַנת ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָש ָנה ְל ַח ֵ ּיי נ ַֹח ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ׁ ּ ֵש ִני ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ָע ָ ׂ
יוֹ ם ַלח ֶֹד ׁש ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֶּזה ִנ ְב ְקע ּו ָּכל ַמ ְע ְינֹת ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה ַו ֲא ֻרבּ ֹת
ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ִנ ְפ ָּתחוַּ :ו ְי ִהי ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ַעל ָה ָא ֶרץ ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם ְו ַא ְר ָ ּב ִעים
ָל ְי ָלה( .בראשית ז)12-11 ,
מתנת החיים המופלאה הופכת באחת למלכודת מוות ,כאשר כל בני האדם
ובעלי החיים נכחדים מעל פני האדמה המוצפת; שורדים רק נח ,בני ביתו
והחיות אשר הביאו איתם לתיבה.
התלמוד מביא את דברי ר' יהושע בן לוי שמייעץ כיצד על המתעורר משנתו
לנהוג כשהוא מקיץ מחלומות המטרידים את מנוחתו .בין היתר הוא אומר:

"ה ְנ ִני נ ֶֹטה ֵא ֶל ָיה ְּכ ָנ ָהר
הרואה נהר בחלום ישכים ויאמרִ :
ׁ ָשלוֹ ם" (ישעיהו סו )12 ,קודם שיקדמנו פסוק אחרִּ :
"כי ָיבוֹ א
ַכ ָ ּנ ָהר ָצר" (שם נט ... )19 ,הרואה באר בחלום ישכים ויאמר:
ְּ
"ב ֵאר ַמ ִים ַח ִ ּיים" (בראשית כו )19 ,קודם שיקדמנו פסוק אחר:
ְּ
יה"( .ירמיהו ו( )7 ,תלמוד בבלי ברכות נו ,ע"ב)
ימ ָ
"כ ָה ִקיר ַ ּב ִיר ֵמ ֶ
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שלמים לא מוקנית תכונה חיובית או שלילית מצד
רבי יהושע מבקש ללמדנו ַ
עצמם ,וערכיותם המחייה או המסוכנת תלויה בפרשנות הניתנת להם.
והמחיים מושווים בספרות ישראל לחוכמה .קריאתו של
המים השופעים
ָ
הנביא ישעיהו" :הוֹ י ָּכל ָצ ֵמא לְ כ ּו לַ ַּמיִ ם" (ישעיה נה )1 ,מוסברת במדרש כקריאה
ללימוד תורה (תלמוד בבלי תענית ז ,ע"א) .העדר החוכמה כמוהו כצמא עז
למים ,שאי אפשר לחיות בלעדיהם .כדוגמה לדימוי זה ,נצטט מתוך בן סירא,
השייך לספרות החיצונית ,מתוך דרשה בשבח החוכמה:

ָּכל ֵא ֶּלה ֵס ֶפר ְ ּב ִרית ֵאל ֶע ְליוֹ ן
ּתוֹ ָרה ִצ ָ ּוה ָלנ ּו מ ֶֹשה		
		
ַה ְּמ ֵל ָאה ְּכ ִפ ׁישוֹ ן ָח ְכ ָמה
		
יפה ִּכ ְפ ָרת ְּתבו ָּנה
ַה ְּמ ִצ ָ
		
ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ָיעה ַּכ ְיאוֹ ר מו ָּסר
		
ַ ּגם ָאנ ִֹכי ְּכ ַנ ַחל ִמ ָ ּנ ָהר
			
ה ג ִ ּני
ָא ַמ ְר ִּתי ַא ׁ ְש ֶק ַ
		
ְו ִה ֵ ּנה ָה ָיה ִלי ַה ַ ּנ ַחל ְל ָנ ָהר

מוֹ ָר ׁ ָשה ְק ִה ַּלת ַי ֲעקֹב
ימי ָא ִביב
ו ְּכ ִח ֶּד ֶקל ִ ּב ֵ
ימי ָק ִציר
ו ְּכ ַי ְר ֵּדן ִ ּב ֵ
ימי ָב ִציר...
ו ְּכ ִגיחוֹ ן ִ ּב ֵ
אתי ֶאל ַ ּ גן
ו ְּכ ַא ַּמת ַמ ִים ָי ָצ ִ
ְו ַא ְר ֶוה ֲערו ָּג ִתי
ו ְּנ ָה ִרי ָה ָיה ְל ָים .

(בן סירא כד)31-23 ,

בן סירא משווה את המים הגועשים בנהרות הגדולים בעולם לאורכן של עונות
השנה השונות ,למלאוּת התורה המיטיבה והמשפיעה .הוא מתאר את בקשת
החוכמה שלו עצמו כניסיון צנוע להשקות את גנו ,והנה ַאמת המים הקטנה
עמקה עד שהייתה לנחל ,שהפך לנהר ,ולבסוף הוא
שהשקתה את גנו גדלהָ ,
מעיד על חוכמתו " ּונְ ָה ִרי ָהיָ ה לְ יָ ם".

מים ונשים
ברבים מהקשרי התרבות היהודית מים קשורים בנשים ובנשיוּת .כך למשל
מספר התלמוד על נשות ישראל במצרים ,שבשנות העבדות הקשות והמייאשות
לא איבדו תקווה להצלה ,לעומת הגברים שביקשו בייאושם לפרוש מפרייה
ורבייה:

דרש רב עוירא :בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור
— נגאלו ישראל ממצרים  .בשעה שהולכות לשאוב מים,
הקב"ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים
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ומחצה דגים ,ובאות ושופתות שתי קדירות ,אחת של חמין
ואחת של דגים ,ומוליכות אצל בעליהן לשדה ,ומרחיצות
אותן [את בעליהן] וסכות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן
ונזקקות להן בין שפתיים ...וכיון שמתעברות באות לבתיהם .
וכיון שמגיע זמן מולדיהן [=לידתן] הולכות ויולדות בשדה
תחת התפוח ...ומלקט להן [הקב"ה] שני עיגולין ,אחד של
שמן ואחד של דבש ...וכיון שמתגדלין באין עדרים עדרים
לבתיהן ...וכשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחילה .
(תלמוד בבלי סוטה יא ,ע"ב)

מוטיב המים כיסוד מפרה ומיטיב בולט במדרש זה :הנשים הצדקניות
מתעקשות להמשיך את הדור ,ולמרות המצב הקשה לא פג בהן הרצון לחיות.
הקב"ה ,שנוכח בפעלתנותן המבורכת ,מסייע בידיהן וממלא את כדי המים
שלהן בדגים (שגם הם סמל לפריון) .הן מפנקות את הגברים העובדים בפרך
במאכל ,במשקה ,ברחיצה ובסיכה .כשאלה שבעים ורגועים ,הן שוכבות איתם
והרות להם .בהגיע זמן הלידה יולדות הנשים בשדה ,והקב"ה משמש כמינקת
לתינוקות ומחייה אותם .לכשיגדלו התינוקות וייצאו ממצרים ,הם יעברו בים
סוף ויכירו את גואלם-מיניקתם.
ראשית גאולת מצרים במים וסופה במים .גם הגאולה העתידית קשורה
במים ,כפי שעולה מדברי הנביא ישעיה" :ו ׁ ְּש ַאבְ ֶּתם ַמיִ ם ְּב ָ ׂששׂ וֹ ן ִמ ַּמ ַעיְ נֵ י ַהיְ ׁשו ָּעה"
(ישעיהו יב .)3 ,פסוק זה מושר בטקס ההבדלה במוצאי שבתות .בטקס זה מושר
גם פיוט המביע ציפייה לבואו של אליהו הנביא מבשר הגאולה ,ויש קהילות בהן
מוסיפים ושרים גם על מרים הנביאה ומייחלים" :במהרה בימינו ,היא תביאנו
אל מי הישועה" (לֵ ילה גל ברנר וארתור ווסקו ,מתוך סידור משכן תפילה).
שירת האהבה המקראית הגדולה ,מגילת שיר השירים ,מדמה את האהובה
למקור מיםּ ַ :
"גן נָ עוּל ֲאח ִֹתי כַ ָ ּלה ַ ּגל נָ עוּל ַמ ְעיָ ן ָחתוּם" (ד" .)12 ,המעיין החתום"
הינו הנערה הבתולה שאליה מייחל האהוב ,והוא ממשיך בתיאוריו הזורמים,
"מ ְעיַ ן ַ ּג ִ ּנים ְּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים וְ נֹזְ לִ ים ִמן לְ בָ נוֹ ן"
ההופכים נלהבים יותר ויותרַ :
(שם.)15 ,
דימוי האישה למקור מים חיים מובא גם בספר משלי:
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ׁ ְש ֵתה ַמ ִים ִמבּ וֹ ֶר ָך ְונ ִֹז ִלים ִמ ּתוֹ ְך ְ ּב ֵא ֶר ָךָ :יפוּצ ּו ַמ ְע ְינ ֶֹת ָ
יך חו ָּצה
ָ ּב ְרחֹבוֹ ת ּ ַפ ְל ֵגי ָמ ִיםִ :י ְהי ּו ְל ָך ְל ַב ֶּד ָך ְו ֵאין ְל ָז ִרים ִא ָּת ְךְ :י ִהי ְמקוֹ ְר ָך
ש ַמח ֵמ ֵא ׁ ֶשת ְנעו ֶּר ָ
יך( .ה)18-15 ,
ָברו ְּך ּו ְ ׂ
נשים הן שמחזיקות את התינוק בתוך מי השפיר שברחמן ומזינות אותו ,ואחד
מתפקידיהן המסורתיים הוא לדאוג לצורכיהם הקיומיים של בני ביתן .גם משום
כך הן נתפשות כנותנות חיים וכשומרות עליהם ,בדומה למים.
נוכל למנות גורמים נוספים שבגינם מים נתפשים כמטאפורה לנשים :המים
שקופים ואין להם צבע משל עצמם ,אך משתקפים בהם מראות ,לעיתים באופן
בלתי יציב ואף מתעתע .יש הטוענים שלמים אין טעם ואף לא כיוון זרימה
משלהם ,והם יזרמו על פי תוואי השטח שעליו הם מצויים .המים אף זקוקים
לכלי שיכיל אותם וייתן בהם צורה .לעיתים במקורות חז"ל מדומה האישה
שבקרבה ואת
עצמה לכלי קיבול .הדבר קשור בכך שהיא מכילה את התינוק ִ
הגבר שבא אליה .דימויים אלה ואחרים מתאימים לסמליות המיוחסת לעיתים
לנשים ,שאין להן משל עצמן ולא כלום; שהן תלויות באחר (באב ,בבן זוג או
בבן) כדי לקבל טעם ,כיוון וצורה; וכמו הלבנה (שגם היא סמל נשי) ,הן מקבלות
ּ
שנוגה עליהן ממקור אחר .בתורה מתקשרות נשים ונשיות למים
את האור
גם באופנים אחרים .כך למשל ,בדיקתה של אישה סוטה ,זו הנחשדת בבגידה
בבעלה ,נערכת באמצעות שתיית מים (במדבר ה).
בעיני נשים רבות בימינו ,עלולים חלק מהדימויים שהובאו לעיל ,כמו גם
האופן שבו קושרו נשים למים ,לעורר התנגדות וכעס .אנו שותפות לרגשות
אלה אולם אנו מאמינות שכדי ליצור שינוי יש להכיר תחילה את המסורות.
רק כך נוכל להתמודד איתן ,לפרש את חלקן מחדש ,לדחות חלק מהן ולהוסיף
עליהן .קיימות דרכים מגוונות להבנת מהותם של המים והקשר בין נשים ומים.
באמצעות דרכים אלה אפשר ליצור דימויים רעננים של נשים ונשיות .היות
המים יסוד חסר צורה ואמורפי ,שניתן לאכוף עליו תבנית ,יכולה להיתפש
דווקא כתכונה חיובית ורצויה .ניתן לאגור מים ,לצבור אותם ,לשפוך אותם
ולתעל אותם ,אבל לאמיתו של דבר ,מים הם יסוד שאינו ניתן לשליטה .ככל
שיכפו עליהם צורה ,הם יסרבו לקבל אותה ולעשותה חלק ממהותם .אם נמזוג
מים לכוס ,הם יקבלו אמנם את צורתה ,אבל ברגע שייצאו ממנה ,לא תותיר
צורת הכוס את רישומה עליהם .המים הם יסוד זורם ודינאמי שסגולתו ביכולתו
לשנות את צורתו בהתאם למציאות הפיזית המשתנה ,ובה בשעה לשנות את
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כל מה שבא במגע איתו .כך חלוקי הנחל שעוצבו על ידי זרימת המים ,כמאמר
"אבָ נִ ים ׁ ָש ֲחק ּו ַמיִ ם" (איוב יד ,)19 ,שמשמעו שהמים הנראים גמישים
הפסוקֲ :
וחסרי צורה הם אלה השוחקים את האבנים.

לטבול במים
אחת החוויות של עמידה מול מקור מים היא עמידה מול השתקפות .דמות
העולם ודמותנו שלנו משתקפות במים בצורה עכורה ,סהרורית או מלאת
בהכנסנו למים ,אנו הופכים לחלק מעולם הבבואה ,אנו נכנסים לעולם
פלאותִ .
דמיוני ,שיש בו אין ספור אפשרויות .אנו מקבלים מן המים מעין אשראי לשהות
בתוך עולם החלומות שלנו.
טקסים רבים ביהדות עושים שימוש במים .מלבד הטבילה ,נזכיר את שאיבת
המים לשם אפיית המצות בפסח והלנתם לילה אחד לפני השימוש בהם ,את
שמחת בית השואבה ואת ניסוך המים בסוכות .כאן תובא דוגמא נוספת מטקס
קבלי סודי שמקורו בימי הביניים ,שעליו מספר חוקר הקבלה גרשם שלום .חרף
העובדה שככל הנראה אין מקיימים אותו כבר מאות שנים ,יש בו כדי ללמדנו
על המשמעות המיוחדת שהוקנתה למים בהקשר הטקסי .זהו טקס חניכה של
תלמידים הנכנסים בסודו של חוג מיסטי סגור .בשיאו מוסר הרב לחבר החדש
את השם המפורש בהגייתו:

טרם ילמד הרב את תלמידו ,ירחצו במים ויטבלו בארבעים
סאה ,וילבישו בגדים לבנים ויצומו יום שילמדוהו ,ויעמדו
במים עד קרסוליהם ,ויפתח הרב פיו באימה ויאמר :ברוך
אתה ה' אלוהינו מלך העולם ,ה' אלוהי ישראל אתה אחד 
ושמך אחד  ותצונו להעלים שמך הגדול כי נורא שמך ...
שא ּו ְנ ָהרוֹ ת
ויתנו הרב והתלמיד  עיניהם במים ויאמרו"ָ :נ ְ ׂ
ת ד ְכ ָיםִ :מ ּקֹלוֹ ת ַמ ִים ַר ִ ּבים
שא ּו ְנ ָהרוֹ ת קוֹ ָלם ִי ְ ׂ
ה' ָנ ְ ׂ
שא ּו ְנ ָהרוֹ ָּ
"...ראוּךָ
ַא ִּד ִירים ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי ָים ַא ִּדיר ַ ּב ָּמרוֹ ם ה׳" (תהלים צגָ )4-3 ,
ַּמ ִים ֱאל ִֹהים ָראו ָּך ַּמ ִים ָי ִחיל ּו ַאף ִי ְר ְ ּגז ּו ְתהֹמוֹ ת" (שם עז)17 ,
יל ָך ְ ּב ַמ ִים ַר ִ ּבים ְו ִע ְּקבוֹ ֶת ָ
ַּ
יך ל ֹא נ ָֹדעוּ" (שם,
ם ד ְר ֶּכ ָך ו ׁ ְּש ִב ְ
"ב ָ ּי ַּ
 )20ואחרי כן ילכו להם אצל מים או בבית הכנסת או בבית
המדרש ומים בכלי טהור [בידם] ויאמר הרב :ברוך אתה ה'
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אלהינו.מלך.העולם.אשר.ק שנו.במצוותיו.והב ילנו.מכל.
האומות.ו ילה.לנו.את.מסתריו.והביננו.לי ע.שמו.ה ול.
והנורא.,ברוך.אתה.ה'.מ לה.מסתריו.לישראל
תיאור טקס סודי זה מופיע בכתב יד של ספר השם לר' אלעזר מוורמיזא שחי
במאות היג־יד (מובא אצל גרשם שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה,
ירושלים  ,1980עמ'  .)129המים מופיעים כאן כיסוד מאגי וכאמצעי להעברת
קדושת השם של האל מן הרב אל תלמידו .מובן שגם בהקשרים פחות אזוטריים,
למים יש משמעות טרנספורמטיבית ורבת עוצמה.
מה עשויה להיות הסיבה לכך שמים נתפשים כבעלי איכות מתמירה
(טרנספורמטיבית) ומיטיבה כל כך? המים הם יסוד היולי ,ראשוני ,טהור.
הם התשתית הגולמית של החומר בטרם ניתנה לו צורה ,ועל כן קיימת בהם
סגולת הטיהור והטוהרה .ההיטהרות נועדה לאפשר למיטהרים לחזור להוויה
קדמונית־עוברית ,ולא פחות מכך להוויה בראשיתית .כפי שכותב הרב שמואל
בורנשטיין מסוכוצ'וב (:)1926-1856

הטובל.במים.הרי.הוא.כאילו.איב .החיוּת.שהייתה.לו.מכבר.
ומתחיל .לחיות .חיים .ח שים .על .כן .נטהר  .כי .איננו .אותו.
האיש.עם.החיים.שמכבר.שנטמא (.דרשת שבת שובה ,תרע"ב)
הטובלים במים מאבדים מכובד משקלם והפכים במידת מה לחלק מהמהות
הצלולה ,השקופה והמימית .אפשר לחוות את הטבילה במים כוויתור על האגו
ועל הצורך בשליטה.
רחם האישה נקרא לא אחת בספרות חז"ל בשם — "קבר" ,מי ששרוי ברחם
אמו שרוי במצב שאינו "חיים" במובן הפעיל והיצירתי שלהם .העובר שרוי
במי השפיר ,כלול ומוכלל ברחמה של אמו ובהווייתה :אם רעבה אמו — ירעב
גם הוא; אם היא נהנית ממוסיקה נעימה — יתרגע גם הוא .אין לו קיום עצמאי
כשהוא שרוי ברחם .הרגע שבו נִ קוים מי השפיר אל מקום אחד ומבצבץ ראשו
של עובר ,הוא רגע של בריאה שיש לברך עליה .דומה שלכך כיוון הרב אברהם
הדינים,,
יצחק שפרלינג ( ,)1921-1851בעל הספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים
באומרו:
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שהא ם.הנכנס.כולו.לתוך.המים.הוא.חשוב.כמת.,וכשיוצא.
ממנו.נעשה.כברייה.ח שה.והוא.טהור .ויש.אף.המכוונים.
כך.בטבילה.,כשהם.בתוך.המקווה.מכוונים.שהם.חשובים.
כמתים.,וכשיוצאים.הם.מכוונים.שנעשים.כברייה.ח שה .
(עמ' תקא)

בעת טבילה במים אנו שבים אל שתי הבריאות הללו — בריאת העולם ובריאת
האדם .רגע הכניסה למים הוא רגע איוּן הקיום ,רגע של מוות .בריאה פירושה
מ"אין" ל"יש" ,כל אשר קדם לטבילה־בריאה נמחה ובטל .אין זה מקרי
מעבר ַ
שכאשר אנו טובלים ,אנו עוצרים נשימתנו .הפסק נשימה זה הוא סממן של
אי־חיים ,שבו אנו שבים אל החושך הראשוני ,החושך טרם היות העולם ,או
החושך הראשוני של הרחם טרם היות אדם .מרגע שראשנו מבצבץ ועולה מעל
המים ,אנו נפקחים אל עולם חדש ואל הוויה חדשה של עצמנו.
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ב
הטבילה בראי ההלכה

*

שורשיה של הטבילה נטועים בתורה אך מצוות הטבילה צמחה ,התפתחה ופרשה
ענפים גם לכיוונים אחרים .הטבילה נתפשת כמצווה ,כלומר כחובה הלכתית
המתבצעת בזמן ובמקום מסויימים ,ומלווה בברכה .בתקופת בית שני ולאחריו
הייתה הטבילה עניין מרכזי בחייהם היהודיים של גברים ונשים כאחד.
בהלכה הנוהגת כיום מופיעה הטבילה בעיקר בהקשר של דיני טהרת
המשפחה .האחריות על מילוי דינים אלה היא מעיקרה של נשים.
קיימים ארבעה מצבים שבהם דורשת ההלכה טבילה .לא נדון כאן בטבילת
כלי מאכל ובישול שלא נוצרו בידי יהודים אלא רק בהקשריה השונים של
טבילת האדם:
א .נשים אחרי סיום המחזור החודשי שלהן (נידה);
ב .נשים אחרי לידה;
ג .גֵ רים ,גברים ונשים כאחד ,לשם השלמת גיורם.

טבילת הנידה
על פי חוקי התורה ,נשים השרויות בימי הדימום של המחזור החודשי אינן
צריכות לרחוץ או לטבול .בתקופה זו הן מטמאות את הנוגעים בהן ובבגדיהן,
* ההלכה היא ההגדרה היהודית לאורחות החיים וחוקיהם .השורש ה.ל.ך .שממנו נגזר המונח
'הלכה' מלמד על הדינאמיות שבבסיסו .לאורך הדורות עסקו חכמים ורבנים בעיצובה של
ההלכה ובהתאמתה למציאות המשתנה .עם ראשיתה של המודרנה וכחלק מהתגוננות של
חוגים יהודיים רחבים נוכח השפעותיה ,התקבל הספר שולחן ערוך של הרב יוסף קארו
הספרדי (בלוויית הגהותיו של הרב משה איסרליש ,הרמ"א ,האשכנזי) כיסוד מחייב בכל
עדות ישראל .גם כיום יש יצירה הלכתית בעולם האורתודוכסי ,אבל לעיתים נדמה שהיא
חסרה את התעוזה והמעוף של דורות עברו .גם בקרב הזרמים הליברליים ביהדות עוסקים
ביצירה הלכתית ,תוך בחינה מחדש של המונח .בפרק זה ,ישמש המונח 'הלכה' לציון מערכת
החוקים ואורחות החיים היהודיים כפי שהם נתפשים בעולם האורתודוכסי ,וזאת תוך מודעות
לפשטנות ולחוסר הדיוק של הגדרה זו.
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טומאה השורה עד בוא הערב .לכן עליהן להישמר ממגע ("נידת מגע") עם
הסובבים אותן (ראו להלן) .היטהרותן וחזרתן אל הקהילה מתרחשות מאליהן
לאחר שבעה ימים.
אף על פי שהתורה אינה דורשת במפורש לרחוץ ,מאישה זבת דם ימים רבים
מצוות
(מפאת מחלה וכד') ומאישה זבת דם מחזור ,כבר בספרות התנאית הן ֻ
על ספירת ימי הדימום ולאחריהם על טבילה שתוציא אותן ממעמד הנידוּת.
מעניין לשים לב לכך ,שחז"ל מקישים את חובת הטבילה לנשים מדיני
גברים זבים ,אשר ֻצוו במפורש על הרחצה במים חיים" :וְ כִ י יִ ְט ַהר ַה ָ ּזב ִמזּוֹ בוֹ
וְ ָס ַפר לוֹ ׁ ִשבְ ַעת יָ ִמים לְ ָט ֳה ָרתוֹ וְ כִ ֶּבס ְּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ְּב ָ ׂשרוֹ ְּב ַמיִ ם ַח ִ ּיים וְ ָט ֵהר" (ויקרא
טו .)13 ,הלכה זו נקבעה כ"הלכה למשה מסיני" (דהיינו ,כהלכה סמכותית
וקדומה שאין לה סימוכין בכתובים) .כאמור ,התורה מורה שכל הנוגע באישה
נידה ,בכליה או במקום משכבה" :וְ ָר ַחץ ַּב ַּמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב" (שם.)23-19 ,
מסקנת החכמים הייתה ,שאם הנוגעים באישה מדממת חייבים לרחוץ ,קל
וחומר שגם האישה עצמה חייבת בכך ,על אף שחיוב זה אינו נזכר בתורה.
מסכת נידה שבמשנה ,בתוספתא ובתלמודים עוסקת בטבילת הנשים
ובספירת הימים אחרי סיום הדימום של המחזור החודשי .טבילה זו נקראת
"טבילת נידה" .בבסיס המילה "נידה" מונח השורש נ.ד.ד .שפירושו "להרחיק",
"להפריד" .המילה "נידה" אינה מתייחסת למחזור החודשי של האישה אלא
לצורך להימנע מיחסי מין ומנגיעה באישה בתקופה זו .אישה נידה מובדלת
בתקופה זאת משאר הנשים ,שכן חלים עליה דינים מיוחדים .המעבר ממצב
של נידה למצב של "לא נידה" וחזרה לחיי משפחה מלאים צורך אפוא ציון
טקסי הבא לידי ביטוי בטבילה במים.
בתקופת חז"ל מתחיל תהליך הדרגתי של החמרה בדיני נידה מצד אחד,
ומצד שני הקלה בדיני גברים החייבים טבילה ,היינו בעלי ֶק ִרי ,זבים ומצורעים.
נקל לראות ,מריבוי פסוקי התורה המוקדשים לטהרת הגברים וממיעוטם של
אלה המוקדשים לנשים ,שהחוק המקראי ייחס חשיבות יתרה דווקא לטומאת
הגברים .לעומת זאת חז"ל והספרות ההלכתית בדורות הבאים הפכו את הקערה
על פיה .דיון נרחב יוחד דווקא לטהרתן של נשים ,בו בזמן שנצטמצם מאוד
הדיון בטבילת גברים .בסופו של דבר ,עם הדורות זו הפכה למנהג בעלמא
(בעניין זה מרחיבה טל אילן במאמרה בספר זה) .שינוי זה בא לידי ביטוי גם
בדברי ר' זירא שאמר:
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בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם
כחרדל ,יושבות עליה שבעה נקיים( .תלמוד בבלי נידה סו ,ע"א)
מפתיע הדבר שהחכמים מקבלים כאן את ההלכה מפיהן של בנות ישראל,
המחמירות על עצמן .קשה לחשוב על מקרים רבים שבהם יוזמות נשים כלל
הלכתי ומנסחות אותו ,והחכמים מקבלים את דבריהן .יש אפוא מקום לשער
שניסוח זה מבטא מציאות שונה מזו העולה מתביעתו הפשוטה" .בנות ישראל"
המחמירות עם עצמן ועם אחיותיהן לדורות ,לא היו אלא החכמים הגברים,
שייחסו את החומרה ,שגם הם חשו שאינה מעוגנת בהלכה הקדומה ,לנשים
דווקא .אפשר כמובן לבחור לקבל דברים כפשוטם .אזי תעלה השאלה מה
יכולים להיות מניעיהן של הנשים עצמן להחמרה כזו.
על פי ההלכה המקובלת היום ,נשים סופרות שבעה ימים "נקיים" ,בלא
דימום ,אחרי סיום המחזור החודשי ,אז הן טובלות במקווה .דין זה של ספירת
ימים נקיים לאחר סיום הדימום נזכר בתורה לא לגבי המחזור החודשי ,אלא
בהקשר לאישה זבה ,היינו אישה חולה המפרישה דם" :וְ ִא ּׁ ָשה ִּכי יָ זוּב זוֹ ב ָדּ ָמ ּה
יָ ִמים ַר ִּבים ְּבלֹא ֶעת ...וְ ִאם ָט ֲה ָרה ִמזּוֹ בָ ּה וְ ָס ְפ ָרה ָ ּל ּה ׁ ִשבְ ַעת יָ ִמים וְ ַא ַחר ִּת ְט ָהר"
(ויקרא טו .)28-25 ,ספירת הימים הנקיים מתחילה מיד לאחר סיום הדימום,
ולכל הפחות חמישה ימים מיום קבלת המחזור .עד היום מתקיימים בעדות
שונות מנהגים שונים באשר לספירת הימים ,דבר שעלול אף למנוע קשרי
נישואים בין הקבוצות השונות.

טבילת היולדת
ּ
היטהרותה מאליה עם
תהליך דומה עבר גם על דיני היולדת .בתורה מתרחשת
תום ספירת הימים ,ארבעים יום אחרי לידת בן ,שמונים יום לאחר לידת בת.
כל שנדרש ממנה היה הקרבת קורבן (ויקרא יב) .לעומת זאת בהלכה המעוגנת
המצווה לטבול:
בספרות חז"ל מוגדרת היולדת כטמאה ֻ

אין הנדה והזבה והיולדת עולות מטומאתן בלא טבילה,
שאפילו אחר כמה שנים חייב כרת הבא על אחת מהן אלא
אם כן טבלו כראוי במקוה הראוי( .שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן קצז)
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ההלכה קבעה דרישה להיטהרות מלידה כממקור של טומאה .ניתן גם לראות
את הלידה כרגע מקודש של השתתפות אנושית במעשה הבריאה ,ואת הטבילה
השגרה.
כחזרה לחיי ִ

טבילה כחלק מתהליך הגיור
מצוות הטבילה נמנית על קטגוריה של מצוות הנקראות "חוקים" .אלו הן מצוות
שטעמן אינו ברור ולא ניתן להסבירו מבחינה עיונית .על פי אחת התפישות
במסורת היהודית ,דווקא מצוות אלה הן הביטוי המזוכך ביותר לאמונה; שכן
הן בבחינת" :נעשה ונשמע" .קיום מצוות "לא רציונאליות" אלו מעיד על
אמונה תמימה ונאמנות לאל :הסיבה היחידה למילויָ ן היא ציווי האל .ייתכן שזו
הסיבה לכך שמצוות הטבילה היא אחת הדרישות המחייבות בתהליך הגיור,
ובלעדיה הוא אינו תקף .בטבילתם מאששים המתגיירים שקיבלו עליהם עול
מלכות שמים.
המתגיירים הינם בחזקת אלו שנולדו מחדש .הטבילה מסמלת עבורם סיום
תהליך של בניית זהות חדשה .ברדתם אל מקווה המים ,המדומה לרחם אמהי,
ובהפסיקם לנשום לזמן מה ,נִ דמים הגרים הטובלים למתים .בצאתם מן המים הרי
הם כנולדים מחדש או כקמים לתחייה בדמותם היהודית החדשה .כאמור ,טבילת
הגרים היא הטבילה היחידה הנוהגת עד היום ,כמצווה ממש ,גם לגברים.

מנהגי הטבילה
לצד מקרים אלה שבהם הטבילה היא בבחינת דין ,ישנם מצבים שבהם יש מנהג
לטבול ,אולם אין זו מצווה ממש .במקרים אלה אין מברכים לאחר הטבילה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בערב ראש השנה ובערב יום כיפור;
לפני כניסת השבת;
לפני קריאת התורה או כאשר עוברים לפני התיבה;
מדי בוקר;
לציון עשיית תשובה;

במפתיע ,בעוד חובת הטבילה ההלכתית מוטלת ברובה על נשים ,טבילת המנהג
היא — בעולם האורתודוכסי — על פי רוב ,נחלת הגברים.

25

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה ,להיטהרות ולריפוי

איך טובלים
כיוון שטבילה אינה פעולת רחצה הגיינית גרידא ,אלא עשייה רוחנית־דתית,
על הטובלים להתנקות באופן יסודי לפני הטבילה .על פי ההלכה אסור שתהיה
חציצה כלשהי בין חלק מחלקי הגוף ובין מי המקווה .לצורך זה מסירים עדשות
מגע ,איפור ,לק לציפורניים וכל כיוצא בזה .כמו כן מתרחצים רחצה יסודית,
שכן הלכלוך אף הוא נתפש כחציצה .בעת הטבילה ,על הגוף כולו להיות מכוסה
במים .על כן נוהגים לפזר את השיער ולפסק את האצבעות ,וכן "לרחף" במים
תוך הימנעות מאחיזה במעקה או מעמידה על קרקעית מקווה המים.
בעדות שונות נוהגים לומר כוונה או תפילה לפני הטבילה ,במיוחד לפני
טבילת נשים .כמו כן קיימים מנהגים על פיהם הבלנית (עובדת המקווה המלווה
את הטובלת) מברכת את האישה.
יש מנהגים אחדים באשר למספר הטבילות הנדרש :שלוש כמניין אבות
האומה ,ארבע כמניין האמהות או כמניין רוחות השמים ,שבע כמניין ימי
הבריאה ,תריסר כמספר שבטי ישראל ועוד .כשטובלים על פי דין מברכים
אחרי הטבילה הראשונה את ברכת הטבילה" :ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה".

היכן טובלים
במשנה מונה שישה סוגי מקוואות ,שבהם
הפרק הראשון במסכת מקוואות ִ
ניתן לטבול על פי עדיפותם ההלכתית ,מן הגרוע אל המעולה :מי גבאים (גבים,
בריכות טבעיות קטנות); מי תמצית (מים היורדים מההרים); מקווה שיש בו
ארבעים סאה של מים שאינם שאובים; מעיין קטן; מעיין מלוח; מים חיים.
במשנה כעדיפה על כל
למרות העובדה שטבילה במים חיים מצויינת ִ
האפשרויות האחרות ,במקורות אחרים קבעו חז"ל שיש לטבול דווקא במקווה,
והגדירו את מאפייני כשירותו של זה .קביעת המקווה כמקום הטבילה הבלעדי,
נובעת מרצון החכמים לפקח על תהליך הטבילה ועל הטובלים .לא פחות מכך
היא נובעת משיקולי נוחות ,שהרי לא בכל מקום יש מים חיים או מעיינות,
ובקור החורף עלולה הטבילה בחוץ להיות כרוכה בסבל ואולי אף בסכנה .בל
נשכח את הרצון לאפשר לטובלים ולטובלות פרטיות.
צורתו של המקווה נקבעה אף היא בידי חז"ל:
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א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

נפח המקווה צריך להיות לפחות ארבעים סאה של מי גשם הנאגרים
בבור מחובר לאדמה .קיימות שיטות אחדות לחישוב מידת הסאה ולכן
המקווה המינימלי מכיל  572-332ליטרים.
מי המקווה חייבים לכסות את גופו של האדם הטובל .מתוך כך קובע
התלמוד שנפח המקווה צריך להיות "אמה על אמה ברום שלש אמות"
(תלמוד בבלי ,עירובין יד ,ע"ד) ,כלומר שלוש אמות מעוקבות .מידת
האמה היא בין  48לבין  57.6ס"מ ,על פי שיטות החישוב השונות.
מקווה אינו יכול להיות כלי קיבול שניתן להזזה.
מי מקווה צריכים להיות מים שאינם זורמים ,אבל מעיינות ונהרות
יוצאים מכלל זה וניתן לטבול בהם.
מי מקווה אינם יכולים להישאב .כלומר אסור שיד אדם תהיה מעורבת
בהובלתם אל המקווה.
אין להוביל מים למקווה דרך כלי שיכול לקבל טומאה ,כמו צינור מתכת,
חומר או עץ.

המתאר הכלליים של תביעותיה
אנו מאמינות שמטרת ההלכה ,שאת קווי ִ
בנושא זה תיארנו לעיל ,היא לאפשר לטבילה לפעול עלינו את פעולתה
הרוחנית .אלא שייתכן מאוד ,שמה שבתקופות קדומות איפשר חוויה רוחנית,
היום אינו פועל עלינו את פעולתו .להבנתנו ,עלינו לראות את ההלכה ואת
המסורת כמאפשרות הליכה בכיוונים חדשים ,כדי שנוכל לקדש את חיינו
בחידושים המעוגנים במסורות עתיקות יומין .כך ,ורק כך ,יהיה בידינו להתחדש
במים חדשים המוכלים במקווה קדום.
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ג
מול הראי :הטבילה ואנחנו
ׁשו ָּבה ה' ֶאת ׁ ְש ִב ֵיתנ ּו ַּכ ֲא ִפ ִיקים ַ ּב ֶ ּנגֶ ב
(תהלים קכו)4 ,

אנו ,ארבע עורכות הספרִ ,הננו ַר ּבוֹ ת רפורמיות .אנו מאמינות שאין דבר
יהודי שהוא זר ומנוכר לנו .על כן אנו מחויבות להכיר ,ללמוד וללמד את כל
מקורות היהדות על יוּבליהם ופלגיהם .אף על פי שהטבילה היא אחת המצוות
המאתגרות ביותר בעבורנו כנשים מודרניות ,אין אנו בנות חורין להיפטר
מעיסוק בה .במפגש עם זוגות לקראת כלולותיהם ,שהוא חלק חשוב בתפקידנו
כרבות ,אנו נדרשות להתמודד עם שאלות הנוגעות בטבילה ,כך למשל:
"האם אוכל למצוא רב או רבה שלא יחייבו אותי לטבול במקווה?"
"האם אוכל לטבול עם בת זוגי?"
"האם חייבים לטבול במקווה של המועצה הדתית?"
"האם בלנית חייבת לבדוק אותי לפני הטבילה?"
"האם טבילה במקווה היא הגיינית?"
"במה טובה טבילה במים שנשים רבות טבלו בהם ממקלחת בבית?"
אנו ממליצות לבני הזוג לחשוב על משמעותה של הטבילה לפני החתונה,
כאפשרות הפתוחה לשניהם .אנו מעודדות אותם לעצב טקס טבילה משותף
במקווה או במקור מים חיים כהכנה לטקס הנישואין שלהם .פעמים רבות
מתקבלים הדברים הללו בתמיהה" :אם לא חייבים ,אז בשביל מה?"
הטבילה במקווה מוּכרת לרבים מן ההכרח "להביא פתק מן הבלנית",
שבו נתקל כמעט כל זוג הנישא באמצעות הרבנות האורתודוכסית במדינת
ישראל .חובה זו מרתיעה רבים ,בגלל סיבות שונות :יש הכועסים על הכפייה
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שבדבר — על החיוב כשלעצמו; יש הכואבים את חוסר ההדדיות והשוויוניות
שבדרישה — מדוע רק הכלה נאלצת לטבול?; יש המתמלאים גועל מן העיסוק
בענייני הטומאה והטהרה ומן החדירה לפרטיות גופן של נשים; יש שחשים
רחוקים ומרוחקים מדינים עתיקים שאינם נוגעים בעולמם; יש שחשים כי
הכפייה לטבול מבטאת חוסר הכרה בחייהם הזוגיים עד כה ,ומעידה על העדר
אמונה בקדושת היחסים ביניהם טרם הכלולות; ויש מי שבראשם חולפות כל
הטענות האלה גם יחד ,בדרגות חריפות שונות.
הרתיעה מעיסוק בטהרת המשפחה ובטבילה אינה זרה לנו ,עורכות ספר
זה .בראשית התהוותה של התנועה הרפורמית בארצות הברית ,ניסחו מנהיגיה
את יחסם אל הדת היהודית ,אל עיקרי האמונה שלה ואל מצוותיה .בין היתר
נאמר באחד ממסמכי היסוד שניסחו רבני התנועה בעבר" :דוחים אנו את כל
החוקים והטקסים אשר אינם תואמים את הליכותיה והשקפותיה של התרבות
המערבית ...קיומן [של מצוות פולחניות רבות ,ובכלל זה דיני הטהרה] בימינו
עלול יותר לשים מכשול להתרוממות רוחנית מודרנית ולא לקדמה"( ".מצע
פיטסבורג  "1885בתוך :מ .מאיר ,בין מסורת לקדמה ,עמ'  .)447כך ביקשו
הרפורמים הרדיקאלים בארצות הברית ,להגדיר את תפישת עולמם היהודית:
מוסריות ,רוחניות וקדושה .הם חשו כי ריבוי הטקסים היומיומיים והעיסוק
בפרטי הפרטים של אכילה ,לבוש ,חיי זוגיות וכו' ,מטביעים את הקדושה
בשלולית של בוץ ,ואינם מאפשרים לאדם הדתי "ניקיון" רוחני והתרוממות
רוח .מעבר לכל ,ענייני הטומאה והטהרה נתפשו כמשמרים תפישות אליליות
שאין להן מקום בעולמם המודרני .בראשית דרכה ,הפרידה אפוא הרפורמה,
במידה רבה ,בין האמונה ובין הממדים הגופניים של היהדות ,וויתרה על רבות
מן המצוות המעשיות .מנהיגים רפורמים אלה ראו עצמם כעומדים בפני
אתגר מרתק :כיצד לעורר את היהדות מן התרדמה שנפלה עליה ,מן השעמום
לתוכו שקעה בעקבות ריבוי הדקויות ופרטי ההלכות; כיצד לזקק את הדת
היהודית ממה שתפשו כרפש הגופני והדוחה של עיסוק אינטנסיבי באברי
הגוף ובהפרשותיו; כיצד להחזיר עטרה ליושנה ,ולחדש ביהדות את הטהרה
והקדושה של מעמד הר סיני .בהתמודדותם עם אתגר זה ,הם בחרו להבחין בין
מצוות שנראו להם מקדשות ,מטהרות ומרוממות את האדם מבחינה רוחנית,
לבין אלה המכבידות ללא צורך על האדם ומטביעות אותו בביצתו של עולם
הגוף הנחות והגשמי.
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מים רבים זרמו מאז בנהרות היהדות הרפורמית .למודי ניסיונותיה הטובים
והכואבים של המודרנה ,יהודים ליברליים מבינים היום שהאדם אינו רק נשמה
ורוח .הם מכירים בחשיבות שיש לחוויות רגשיות וגופניות כבסיס להתקדמות
רוחנית .הם מודעים לכך שהדרך לקדושה ולהתעלות רוחנית אינה יכולה לעבור
דרך האינטלקט בלבד.
האתגר העומד בפנינו היום שונה מזה שעמד בפני מנסחי מצע פיטסבורג
בשלהי המאה הי"ט .אנחנו ,כמו יהודים ליברליים בכל העולם ,מתמודדות
בעולם שבו אנשים מרבים לדבר על יהדותם אך מתקשים לחיות אותה באופן
משמעותי; עולם שבו נשים וגברים מבקשים דבר מה שישוב ויזכיר להם
מדי יום שהם ברואים בצלם אלהים; עולם שבו ברור לכל אחת ואחד ,שהגוף
והנפש ,השכל והרגש ,קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה; עולם שבו הרוח
אינה תכלית הכול והאינטלקט אינו חזות הכול.
האתגר העומד בפנינו היום הוא — כיצד נממש את יהדותנו? כיצד נקדש
את חיינו במעשים ,במצוות ,לא רק בדיבור ,במחשבה ובלימוד .אנו מכירות
בחשיבותם של אלה ,ואיננו זונחות אותם ,אבל היום אנו מודעות יותר לחשיבות
שבעיגונם במעשה ,ביומיום ,בגוף .אנו מאמינות שבלא עוגנים אלה ,עלולים
גם הדיבור ,הלימוד והערך הרעיוני להיעלם מעולמנו כליל.
שתי דרכים עומדות בפנינו בבואנו להתמודד עם אתגר זה:
א .חשיבה על דרכים חדשות לממש את הרעיונות הנשגבים שאנו מוצאים
ביהדות :נחפש דרכים מעשיות ויומיומיות להגשים את שאיפותינו
המוסריות; ניצור לנו מצוות הנוגעות בקדושת יחסי הזוגיות; ניצור
טקסים וטקסטים שילוו את אכילתנו ,ויסייעו לנו להקדיש זמן ומחשבה
לְ מה שאנחנו אוכלים ולאופן האכילה; נעצב לנו עשייה גופנית ,טקסית,
כדי להביע באמצעותה ערכים של קדושה יהודית.
ב .חיפוש במסורת היהודית לדורותיה ,שמא נמצא מצוות ומעשים שהורינו
או סבינו זנחו אך אנו יכולות לשוב ולעשותן כלי חדש־ישן ,שבכוחו
להביאנו להתעלות ולקדושה.
בספר זה אנחנו בוחרות בשתי הדרכים גם יחד :לבחון ולהבין את המצווה
העתיקה של הטבילה ואת הכלי הקדום של המקווה ,ולהזרים בהם מים זכים
של חידוש ויצירה .אנו מבקשות גם להציע דרכים חדשות להביע את הרעיונות
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היהודיים היסודיים של היטהרות והזדככות במים ,ולממשם באמצעות טקסים
ומאמותינו.
ומעשים ,שלא באו לנו בירושה מאבותינו ִ
אם נבחר בטבילה כמצווה שיש בה יישום ומימוש של דרכנו הרוחנית ,יעמדו
בפנינו שני אתגרים .האתגר הראשון מחייב אותנו להתמודד עם הבעיתיות
הגדולה שיש לטבילה בעיני רבים מאיתנו :זו קשורה בעבותות לתפישות עולם
פטריארכליות ואפילו שוביניסטיות ,הרואות בנשים בימי המחזור גוף טמא
שאין להתקרב אליו; הטבילה נקשרת בתודעת רבים לכפייה אורתודוכסית על
כלות צעירות; היא נראית זרה לחלוטין לנשים ולגברים שגדלו בעולם החילוני,
שרחק ּו ממנה כבר לפני דורות אחדים .האתגר העומד בפנינו בהקשר זה הוא
אפוא בדיקתה של הטבילה ככלי רוחני ,זיקוקה מן הדעות הקדומות ותיקונה מן
הפגעים שהזמן גרמם .אלא שלצד אתגר זה עומד אתגר נוסף ,תובעני לא פחות:
עלינו לבדוק כיצד יכולה הטבילה להביא לידי ביטוי את ערכינו ואת הדתיוּת
שלנו ולשמשם כראוי; על אילו צרכים דתיים ורוחניים היא עשוייה לענות;
מהם הרעיונות המוסריים והדתיים שבידינו לממשם ולהגשימם באמצעות
מצווה מעשית־גופנית זו; מהם המים החיים של עולמנו הערכי והדתי ,שאנחנו
רוצים להזרים אל תוך המקווה ולמלאו בם.
ספר זה מבקש להתמודד עם כל האתגרים הללו.
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ד
טֶ בֶ ל
בין דפי הספר שוכנים בכפיפה אחת טקסטים ישנים וחדשים ,רובם רואים
בו אור בפעם הראשונה .אנו קוראות לקוראים ולמשתמשים בו להעשירנו
בתובנות ,בטקסטים ובטקסים חדשים.

מה.המים.נתונים.מן.השמים .כך .ברי.תורה.נתונים.מן.השמים .
מה.המים.חיים.לעולם.,אף .ברי.תורה.חיים.לעוסקיהם .
מה.המים.יור ין.טפין.טפין.ונעשין.נחלים.נחלים.,אף .ברי.תורה .
(מדרש תהלים א ,יח)

מדרש זה בא ללמדנו שהלומדים דבר מה חדש או החווים חוויה שיש בה
חידוש ,מתעצמים ,ממש כמו מקורות המים ,על ידי העברת מימיהם־תורתם
לזולתם .אנו רוצות להציע אפוא לכל הטובלים והטובלות להעניק מעט מחוויית
ההתחדשות לאחרים .נתינה זו תוכל להיעשות בדרכים אחדות :שיתוף אנשים
נוספים בחוויה; לימוד משותף מתוך המקורות שבספר זה ,כמו גם במקורות
אחרים; ואף תרומה לנזקקים .המסורת היהודית מלמדת אותנו שברגעי שמחה
והודיה ,שומה עלינו להעניק מן הטוב שזכינו בו לאלה הזקוקים לכך .אנו
"טבֶ ל" ,הגזור מאותו שורש כמו "טבילה" ומשמעו
מציעות לתרומה זו את השם ֶ
במקורות — דבר שגידולו מן הארץ ,וחייב בתרומה ומעשרות ((אנציקלופדיה
אנציקלופדיה
תלמודית ,ערך "טבל" ,כרך יח ,עמ' תקפ"ז–תרל"ז).
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ל.ה ָ ּים.וְ ַה ָ ּים.
ים.א ַ
ל.ה ְ ּנ ָחלִ ים.הֹלְ כִ ֶ
ָּכ ַ
ם.ש ַה ְ ּנ ָחלִ ים.
ל.מקוֹ ׁ ֶ
א.א ְ
ּ.מלֵ ֶ
ֵאינֶ ּנו ָ
ם.ש ִבים.לָ לָ כֶ ת
ם.ה ׁ ָ
ים.ש ֵ
הֹלְ כִ ׁ ָ
(קהלת א)7 ,

לאורך הדורות שימשו מילים ,ניגונים ותפילות את היהודים והיהודיות שביקשו
לכוון את לבם לאביהם שבשמים .אלה חצובים משלל רגשות אנושיים :שמחה,
חרדה ,צער ותקווה .מיעוטם שוקעו בסידורי התפילה; אחדים נשמרו בצידי
הדרכים; רובם לא השתמרו בכתב והם פורחים באווירו של עולם.
בספר זה באנו ללקט ממילות התפילות והתחינות שמיללו פיות בני עמנו
בקרבנו כיום.
ובנותיו ,בעומדם על פרשת המים ,ומאלה הפורחות ומפכות ִ
פרשת המים הוא אוסף של טקסים וטקסטים מתוך שפע חוויות של נשים
וגברים שהמים עשויים לשמש להם אפיק להתנקוּת ,להתחדשות ,ולטיהור
הנפש והגוף .אנו מבקשות לשוב אל חוויית הטבילה בלב חדש ,כאמצעי מחולל
שינוי ומעודד צמיחה ולא רק כציון של מעבר מטומאה לטהרה; לאמץ את
הטבילה כמאפשרת התנקוּת מכתמי העבר ,היעטפוּת במי ההווה ומעין לידה
מחודשת אל העתיד.
אנו מודעות לצורך להבדיל בין פרקי חיים :בין רווקות לזוגיות ,בין חולי
לבריאות ,בין סיום לראשית; לצורך לנקות את גופנו ואת נפשנו מחוויות קשות
כפרידה או פגיעה; לצורך להודות על התחדשות של עבודה חדשה או אהבה
חדשה; לצורך לקבל פני חג או שבת בתחושה של ניקיון וטהרה .החיים מזמנים
לנו אירועים שבהם הטבילה יכולה לשמש דרך להתקדשות ולהזדככות .בחלק
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מהמקרים היא בבחינת ְמ ִחייה של חוויות שליליות ,ויש בכוחה להכשיר את
הלבבות לקראת חוויות חיוביות .בכולן היא מעצימה את רוחנו.
הספר פרשת המים הוא יצירה שרבים שותפים לה ,כותבים וכותבות בעלי
רקע מגוון בחווייתם היהודית ובהווייתם הישראלית .תוכלו למצוא בספר
טקסים וטקסטים המחולקים על פי שערים ,ואחריהם מאמרים העוסקים
בטבילה מזוויות ראייה מגוונות .כל אחד מהמאמרים ומהטקסים פותח צוהר
לעולמו הרוחני של הכותב ,לעולמה האישי של הכותבת .כולם מזמינים את
הקוראים למסע.
מטרת הטקסים לסייע למשתמשים בהם להגיע לכדי התעלות רוחנית
בצמתים חשובים בחייהם .על כן אנו מזמינות את הקוראים לראות בהם הצעות
בלבד ,להמיר טקסטים הכלולים בהם בכאלה הדוברים באורח מלא יותר אל
נשמתם ,להתאימם לצרכיהם ולחדש בהם ומתוכם.
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ו
מבנה הספר
•
•

•
•
•

•

השער הראשון" ,טבילה במעברי החיים" ,עוסק בטקסי טבילה הקשורים
באירועי מעגל החיים :לידה ,התבגרות ,נישואין ועוד.
השער השני" ,הזדמנויות לריפוי והחלמה של הנפש והגוף" ,מכיל טקסים
לריפוי ולהחלמה גופנית ונפשית ממחלות ,פציעות ,אלימות בתוך המשפחה
ומחוצה לה ובאובדן.
השער השלישי" ,התחדשות ותיקון עצמי" ,מביא טקסי טבילה הקשורים
בהתחדשות ותיקון עצמי.
השער הרביעי" ,גיור" ,מביא הצעות לטקסי גיור.
השער החמישי" ,מעגל השנה" ,מביא טקסים הקשורים במעגל השנה :ראש
חודש ,ראש השנה ועוד.
כל הטקסים אינם אלא הצעות ,שאותן ניתן לבצע כלשונן או לִ דלות מהן
רעיונות לשם עיצוב טקסים אישיים .בספר מופיעים גם שירים וכוונות
שניתן להעשיר בהם טקסי טבילה או לעיין בהם לצרכי לימוד ויצירה.
השער השישי" ,עיון טבילה" ,מאסף מאמרים המרחיבים את מבטנו על
הטבילה במים :ד"ר צביה ולדן בוחנת את המילה "טבילה" ואת משמעויותיה
השונות; פרופ' טל אילן בוחנת את ההתפתחויות ההיסטוריות־ההלכתיות
שבעטיין נעשתה הטבילה מצווה נשית; ד"ר יעל לוין מציעה טקס של
טבילה לשני בני הזוג בהקשר של המחזור החודשי; ד"ר מירעלע בת־ציון
גולדסמיט עוסקת בשאלות של קדושה וערכים ביחס למים; דוריה פנקס־
נווה מביטה בטבילה במים כחוויה טיפולית; הרב שמחה דניאל בורשטיין
בוחן את שאלת הטבילה מנקודת מבט גברית חדשה; יהודית בר יש"ע
גרשוביץ מגישה קריאה חדשה בסיפור של ש"י עגנון ומאירה באמצעותו
את שאלת הטבילה ,ההיטהרות והמקווה.
אלונה ליסיצה ,דליה מרקס ,מיה ליבוביץ' ותמר דבדבני
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מיה ליבוביץ'

התכוונות
אֵ ִלי הַ ּטוֹ ב
ַק ּ ֵבל ַמ ּ ַתת ְט ִבילָ ִתי הַ ז ּ ַָּכה,
הָ אֵ ר חַ יַּי ִ ּבזְכו ָּת ּה,
שמֶ ׁש
יבי ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ֶ
י ְִהי נְ ִת ִ
של ִ ׂש ְמחָ ה וְ טָ ה ֳָרה.
נ ִָתיב ׁ ֶ
אשוֹ ן לָ ַאחֲרוֹ ן
ּ ֵבין יוֹ ִמי הָ ִר ׁ
ֱהיֵה ִע ִּמי
ְ ּב ַאהֲבָ ה.
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה ה'ְ ,מ ַמ ּ ֵלא הַ חַ יִּים.

א
קבלת המחזור הראשון
אלונה ליסיצה

טקס טבילה לציון קבלת המחזור הראשון
קבלת המחזור הראשון לא זכתה לציון טקסי במסורת היהודית .חשתי שמצב
זה דורש תיקון ,כיוון שזהו רגע מרגש ,המבטא נשיוּת וצופן בחו ּּבוֹ הבטחה
של פוריוּת.
הטקס מיועד לנערה ולבנות משפחתה (אם ,סבתא וכדומה) .ניתן לערוך
אותו בהנחיית רב או רבה.
המ נְ ָח ה:
הא ם ,הסבתא או ַ
ֵ

ְו ִהיא ָ ּג ְד ָלה ְו ָה ְי ָתה ְּכ ֶא ֶרץ,
ִעם נוֹ ֵפי ָצפוֹ ן ַר ִּכים,
ְו ַס ֲערוֹ ת ָיםִ ,עם צו ֵּקי ִמ ְד ָ ּבר ּ ִפ ְר ִא ִ ּיים
ְו ַעל ֻּכ ָּלם — ָא ָדם.
ַא ַחת ִהיא ִלי ַי ְל ָּד ִתי
ָה ַא ַחת( .מרגלית מתתיהו)
ִה ָ ּנ ְך ָי ָפה ִ ּב ִּתי ִה ָ ּנ ְך ָי ָפה ֵע ַינ ִי ְך יוֹ ִנים.
ַא ְּת ֲח ַב ֶ ּצ ֶלת ַה ׁ ּ ָשרוֹ ן ׁשוֹ ׁ ַש ַ ּנת ָה ֲע ָמ ִקים( .על פי שיר השירים ב)1 ,
ַה ְּת ֵא ָנה ָח ְנ ָטה ַפ ֶ ּג ָיה ְו ַה ְ ּג ָפ ִנים ְס ָמ ַדר ָנ ְתנ ּו ֵר ַיח קו ִּמי ָל ְך ִ ּב ִּתי ָי ָפ ִתי ו ְּל ִכי ָלךְ.
(על פי שיר השירים א)15 ,

(על פי שיר השירים ב)13 ,

ִה ְצ ָט ַר ְפ ְּת ַה ּיוֹ ם ֶאל ְנ ׁשוֹ ת ַע ֵּמ ְך ו ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּת ְך
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ְּכ ׁ ֶש ּגו ֵּפ ְך ַנ ֲע ָנה ְל ַמ ֲחזוֹ ִר ּיוּת ַה ָ ּי ֵר ַח.
ִי ְהי ּו ְי ָר ַח ִי ְך ַר ִ ּבים ו ְּמ ֵל ֵאי ִ ׂש ְמ ָחה
ְי ִהי ּגו ֵּפ ְך ָ ּב ִריא ְו ָטהוֹ ר.
הנערה:

ִה ְנ ִני ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ַה ּיוֹ ם ֶאל ְנ ׁשוֹ ת ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְוטוֹ ֶב ֶלת ְל ֶר ֶגל ַמ ֲע ָמ ִדי ֶה ָח ָד ׁש.
טבילה.ראשונה.:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל
ַה ְּט ִב ָילה.
טבילה.שנייה.:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ָע ַ ׂש ִני ִא ׁ ּ ָשה.
טבילה.שלישית.:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ַי ִני ְו ִק ְ ּי ַמ ִני ְו ִה ִ ּג ַיע ִני ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה.
המ נְ ָח ה:
הא ם ,הסבתא או ַ
ֵ

ִמי זֹאת ע ָֹלה ִמן ַה ִּמ ְד ָ ּבר ְּכ ִת ְימרוֹ ת ָע ׁ ָשן ְמ ֻק ֶּט ֶרת מֹר ו ְּלבוֹ ָנה ִמכּ ֹל
ַא ְב ַקת רוֹ ֵכל( .שיר השירים ג)6 ,
ְ
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֲע ָ ׂש ֵאך ִא ׁ ּ ָשה.
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה.
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ב
מחזור חודשי
רחל שבת בית־הלחמי

תפילתה.של.העולה.ממי.הטבילה
ֵּתן ְל ָכל ֵא ָיבר ְ ּבגו ִּפי
ַהנּוֹ ֵג ַע ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ַּמ ִים ַה ַח ִ ּיים,
ְל ִה ְת ַח ֵּד ׁש ְל ַמ ַען ַה ּטוֹ ב ְו ַה ְ ּב ִר ָיאה.
ֵּתן ִל ְבהוֹ נוֹ ַתי ו ְּל ַר ְג ַלי ִל ְרקֹד.
ְּת ֵנ ִני ְל ִה ְז ָּד ֵרז ֱא ֵלי ִמ ְצווֹ ֶת ָיךֶ ,אל ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים.
ִי ְהי ּו ְזרוֹ עוֹ ַתי ְמ ַח ְ ּבקוֹ ת ֶאת ַה ָ ּזקוּק ְל ֶנ ָח ָמה
ִי ְהי ּו ָי ַדי כּ וֹ ְתבוֹ ת ִמלּ וֹ ת ֱא ֶמת ְוהוֹ ָר ָאה
ִי ְהי ּו ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ַתי נוֹ ְגנוֹ ת ,נוֹ ְגעוֹ ת ְ ּב ַא ֲה ָבה.
ִי ָּמ ֵלא ּ ִפי ִּד ְב ֵרי ֶח ְמ ָלה,
ּתוֹ ַרת ֶח ֶסד ַעל ְל ׁשוֹ ִני.
ִי ְהי ּו ְ ׂש ָפ ַתי דּ וֹ ְבבוֹ ת ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה
ִי ְהי ּו ֵע ַיני רוֹ אוֹ ת ּ ִפ ְלאוֹ ת ֱאלוֹ ַּה,
ָמה ַרבּ ּו ַמ ֲע ֶ ׂש ָיך!
יש ְּקפ ּו ֶאת ַא ֲה ָבתוֹ ְותוֹ ָדתוֹ ׁ ֶשל ַה ּגוּף.
ִו ׁ ַ
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ֵּתן ִ ּב ְר ַּכת ַא ֲה ָבה ְו ִת ְק ָוה ַעל ַה ֶ ּי ַרח ַה ָ ּבא
ְ ּב ַר ְח ִמיֶ ,אל ַמ ֲחזוֹ ר ׁ ְש ֵלמוּת
ו ִּמעוּטְּ ,כ ִמלּ וּי ו ְּג ִר ַיעת ַה ְּל ָב ָנה.
ְ
ְי ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֶא ְת ַח ֵּד ׁש ְלטוֹ ָבהֶ ,אל ֶּד ֶרך ַה ּי ֶֹשר.
ִא ָ ּו ֵלד ַע ְכ ׁ ָשו ְ ּב ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים.
תרגום מאנגלית :עֹפר.שבת.בית־הלחמי
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אלונה ליסיצה

בסיום.מחזור.חו שי
ִאם.נִ ְב ֵראנו ְ ּ
ּ.ב ֶצלֶ ם.,
ּ
ים.כּ
ת.ה ַּמ ֲחזוֹ ר?.
ע
ב.ב
א
וֹ
ֹה
ל
ֵ ְ ֵ ַ
ַה ִאם ּ ַ .ם.לֵ א ִ
ְ
ר.ה ֱאל ִֹהי?
וְ כַ ָּמה.יָ ִמים.נִ ְמ ׁ ָשך ַ.ה ַּמ ֲחזוֹ ָ
ם.אל ִֹהים.סוֹ ֵפר/סוֹ ֶפ ֶרת.נְ ִק ִ ּיים?
ַה ִא ֱ

אתי ָלעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְל ׁ ֵשם ַּת ְכ ִלית.
ָ ּב ִ
ֲה ֵר ִיני ְסמו ָּכה ו ְּבטו ָּחה ִּכי ֵי ׁש ִלי ַּת ְכ ִל ּיוֹ ת ַרבּ וֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה.
ְט ִב ָילה זוֹ ִהיא ְל ַת ְכ ִל ִיתי ַה ָ ּנ ׁ ִשיתִ .א ׁ ּ ָשה ֲא ִניְ .יכוֹ ָלה ָל ֶל ֶדת ו ְּל ָה ִביא ַח ִ ּיים
ָלעוֹ ָלם.
ִ ּב ְט ִב ָילה זוֹ ַא ְז ִּכיר ְל ַע ְצ ִמי ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ָלה ֲא ִני ִל ְהיוֹ ת ׁ ֻש ָּת ָפה ָל ֵאל ,בּ וֹ ֵרא ַהכּ ֹל,
ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂשה ְ ּב ִר ַיאת ָה ָא ָדם:
יתי ִא ׁיש ֶאת ה'( .בראשית ד)1 ,
ֹאמר ָק ִנ ִ
ַו ּת ֶ
ִ ּב ְט ִב ָילה זוֹ ַא ְז ִּכיר ְל ַע ְצ ִמי ׁ ֶש ׁ ּ ֻש ָּתפו ִּתי ַ ּב ֵ ּנס ַה ֶ ּזה ִהיא ְז ַמ ִ ּנית:
ַלכּ ֹל ְז ַמן ְו ֵעת ְל ָכל ֵח ֶפץ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמ ִיםֵ :עת ָל ֶל ֶדת ְו ֵעת ָלמוּת ֵעת ָל ַט ַעת
ְו ֵעת ַל ֲעקוֹ ר ָנטו ַּע( .קהלת ג)2-1 ,
ִ ּב ְט ִב ָילה זוֹ ַא ְז ִּכיר ְל ַע ְצ ִמי ִּכי ִל ְהיוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה זוֹ ְ ּב ָר ָכה.
ִ ּב ְט ִב ָילה זוֹ ַא ְז ִּכיר ְל ַע ְצ ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ַּת ְכ ִל ּיוֹ ת ַרבּ וֹ ת.
טבילה.ראשונה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו
ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל ַה ְּט ִב ָילה.
טבילה.שנייה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ָע ַ ׂש ִני ִא ׁ ּ ָשה.
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רות קרא־איוונוב קניאל

טבילה

ְּכ ׁ ֶש ִהיא צוֹ ֶע ֶקת
ִמי רוֹ ָצה ְט ִב ָילה
ֲא ִני לוֹ ֶח ׁ ֶשת
ְמ ַד ָּדה ְ ּב ַנ ֲע ֵלי ּגו ִּמי ְי ֻר ּקוֹ ת
ַרבּ וֹ ת ָהי ּו ָ ּב ֶהן
ָנ ׁ ִשים ְמסוּרוֹ ת
ָל ָּמה ָהרוֹ ָמן ׁ ֶש ִּלי ִא ָּת ּה
ִא ׁ ּ ָשה ָז ָרה
ַרק ַ ּב ַּמ ִים ֶא ְפ ׁ ָש ִרי ִל ְהיוֹ ת
ֵע ֻיר ָּמה
ְל ַד ֵ ּבר ִא ְּתךָ
ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ִ ּב ְב ָרכוֹ ת
ֲא ִני חוֹ ָמה ְו ׁ ָש ַדי ַּכ ִּמ ְג ָּדלוֹ ת
ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְבכּ וֹ ת
ֻע ָ ּב ִרית ׁ ֶש ִּלי
ִמ ְת ַנ ֶח ֶמת
ְ ּב ֶר ֶחם ׁ ֶשל ְּכלוֹ ר
ּ ַפ ַעם ִנ ִּס ִיתי ַל ֲעשׂוֹ ת ִ ּג ְל ּגוּל
ֵל ָהנוֹ ת ֵמ ַה ּמוֹ ָפע
ִל ְפ ּת ַֹח ֶאת ַע ְצ ִמי
ָל ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ָּתבוֹ א
ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ְת ַ ּג ֶ ּנ ֶבת ָ ּב ְרחוֹ ב.
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טבילה במבברי החיים

אסתי קמאי

מזמור.טבילה.
ָא ַז ְל ִּתי ְו ָה ַל ְכ ִּתי
ְל ֵמי ְּתהוֹ ם ְּת ֵפ ִלים,
ָט ַב ְל ִּתי ְו ַק ְמ ִּתי.
ּ
ָנ ַז ְל ִּתי ִל ְתהוֹ ם ִצ ָיה ְו ִצ ָ ּנה.
ׁ ָשם ֵ ּב ַר ְכ ִּתי ְ ּב ׁ ֵשם ו ְּב ַמ ְלכוּת
ָח ַפ ְנ ִּתי ָי ַדי ִ ּב ְת ִח ָ ּנה
ח ֶֹשן ַ ּב ָּק ׁשוֹ ַתי ָּכ ֵבד ָע ַלי
ְּכמוֹ כּ ֲֹה ִנים ֲאבו ִּדים
(מ ַמ ְּל ִלים ִ ּב ְ ׂש ָפ ַת ִים נוֹ ְטפוֹ ת).
ְ
ְל ִצ ִּדי ָע ְמד ּו ְל ִו ִ ּיים ִמ ְת ַנ ְ ּב ִאים
ּ ָפ ְרט ּו ֵּכהו ִּתי ִל ְצ ִל ִילים.

ָל ֲח ׁש ּו ִלי:
ֵּכן ָה ָיה ָרצוֹ ן.
ָא ֵמןֵּ ,כן ָה ָיה.
ֵּכן.
ָה ָיה ָרצוֹ ן.
ֲא ִני ָק ָמה ו ְּג ֵד ָלה
צוֹ ֶע ֶדת ַל ִּמ ְד ָ ּבר
ְל ִו ַ ּיי ְמ ַנ ְ ּג ִנים ִא ִּתי
כּ ֲֹה ַני ְמ ַח ְ ּי ִכים,
חוֹ ְז ִרים ַא ֲח ַרי
ְ ּב ַל ַח ׁש,
ְ ּב ׁ ֵשם ו ְּב ַמ ְלכוּת:
ָא ֵמןְ ,י ִהי ָרצוֹ ן.
ְי ִהי ֵכן.
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ג
לקראת כינון זוגיות
תמר דבדבני ודליה מרקס

דּ וֹ ִד י ִל י ַו ֲא ִנ י לוֹ

(שיר השירים ב)16 ,

וקנֵ ה לך חבר
(משנה אבות א ,ו)

כיצד? מלמד שיקנה אדם חבר לעצמו,
שיאכל עמו ,וישתה עמו ,ויקרא עמו,
וישנה עמו ,ויישן עמו ,ויגלה לו כל
סתריו — סתרי תורה וסתרי דרך ארץ
(אבות דרבי נתן נוסח א ,ח)

כוונת הטבילה היא להוסיף ממד של קדושה למעשה האהבה ולהביא לידי ביטוי
את התהליך הרגשי שהוביל לבחירה ,בהוספת ממד גופני למערכת הזוגית.
בימי הגאונים והראשונים היה נהוג שהחתן מברך ברכה הנקראת "ברכת
בתולין" ,בעת שהוא רואה את דם הבתולים של כלתו .בדורות מאוחרים ,ואולי
בשל התנגדותו הנחרצת של הרמב"ם ,חדלו לומר ברכה זו.
השראה לטקס שלהלן נותן נוסח הברכה הקדום" :אשר צג [=הציג] אגוז
בגן עדן ,שושנת עמקים ,בל ימשול זר במעין חתום .על כן אילת אהבים ָשמרה
הפרה ,ברוך הבוחר בזרעו של אברהם" (תשובות הגאונים,
ְּבטהרה וחוק לא ֵ
הרכבי סימן תלח) .כשאנו שבות אל מילים אלה ,איננו מבקשות לשחזר את
ברכת הבתולין כשלעצמה ,אלא להחיות מילות תפילה נשכחות ולעשות זאת
בהקשר חדש ושוויוני.
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םייחה ירבעמב הליבט

אישה אומרת:

איש אומר:

ָּכל ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִהיא ְּתלו ָּיה ְ ּב ָד ָבר —
ָ ּב ֵטל ָ ּד ָברּ ָ ,ב ְט ָלה ַא ֲה ָבה.

ָּכל ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִהיא ְּתלו ָּיה ְ ּב ָד ָבר —
ָ ּב ֵטל ָ ּד ָברּ ָ ,ב ְט ָלה ַא ֲה ָבה.

(משנה אבות ה ,טז)

ָמ ׁ ְש ֵכ ִני ַא ֲח ֶר ָיך ָנרו ָּצה ֱה ִב ַיא ִני
ַה ֶּמ ֶל ְך ֲח ָד ָריו.
(שיר השירים א)4 ,

ִה ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ְ ּבנוֹ ת ְירו ׁ ָּש ַלִם
ִ ּב ְצ ָבאוֹ ת אוֹ ְ ּב ַא ְילוֹ ת ַה ּ ָ ׂש ֶדה
ִאם ָּת ִעיר ּו ְו ִאם ְּתעוֹ ְרר ּו ֶאת
ָה ַא ֲה ָבה ַעד ׁ ֶש ֶּת ְח ּ ָפץ.
(שיר השירים ב)7 ,

ַע ְכ ׁ ָשו ְּכ ׁ ֶש ַא ֲה ָב ֵתנ ּו ֲח ֵפ ָצה,
ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ֲא ִני:
ֹאכל ּ ְפ ִרי ְמ ָג ָדיו.
ָיבֹא דוֹ ִדי ְל ַגנּוֹ ְוי ַ
(שיר השירים ד)16 ,

(משנה אבות ה ,טז)

יוֹ ָנ ִתי ְ ּב ַח ְג ֵוי ַה ֶּס ַלע ְ ּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵר ָגה
ַה ְר ִא ִיני ֶאת ַמ ְר ַא ִי ְך ַה ׁ ְש ִמ ִיע ִני ֶאת
אוה.
קוֹ ֵל ְך ִּכי קוֹ ֵל ְך ָע ֵרב ו ַּמ ְר ֵא ְיך ָנ ֶ
(שיר השירים ב)14 ,

ִה ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ְ ּבנוֹ ת ְירו ׁ ָּש ַלִם
ִ ּב ְצ ָבאוֹ ת אוֹ ְ ּב ַא ְילוֹ ת ַה ּ ָ ׂש ֶדה
ִאם ָּת ִעיר ּו ְו ִאם ְּתעוֹ ְרר ּו ֶאת
ָה ַא ֲה ָבה ַעד ׁ ֶש ֶּת ְח ּ ָפץ.
(שיר השירים ב)7 ,

ַע ְכ ׁ ָשו ְּכ ׁ ֶש ַא ֲה ָב ֵתנ ּו ֲח ֵפ ָצה,
ְמ ַב ֵּק ׁש ֲא ִני:
עו ִּרי ָצפוֹ ן וּבוֹ ִאי ֵת ָימן
ָה ִפ ִיחי ַג ִ ּני ִי ְ ּזל ּו ְב ָ ׂש ָמיו.
(שיר השירים ד)16 ,

אישה :טובלת במקור מים חיים
ואומרת:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
ֲא ׁ ֶשר ָצג ֱאגוֹ ז ְ ּב ַגן ֵע ֶדן.
ָ ּב ֵר ְך ֶאת ֶמ ֶתק ַה ּ ְפ ִרי ְו ֵתן ִ ּבי ַּד ַעת.
ַ ּבל ִי ְמ ׁשֹל ָזר ְ ּב ַמ ְע ָין ָחתוּם,
ָאז ָה ִי ִיתי ְּכמוֹ ְצ ֵאת ׁ ָשלוֹ ם.
(על פי שיר השירים ח)10 ,

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה',
ַה ְמ ַק ֵּד ׁש ֶאת ַהבּ וֹ ֲח ִרים
ְ ּב ַא ֲה ָבה ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה.

איש :טובל במקור מים חיים
ואומר:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
ֲא ׁ ֶשר ָצג ֱאגוֹ ז ְ ּב ַגן ֵע ֶדן.
ָ ּב ֵר ְך ֶאת ֶמ ֶתק ַה ּ ְפ ִרי ְו ֵתן ִ ּבי ַּד ַעת,
ְו ָד ַב ְק ִּתי ָ ּב ּה ְו ָה ִיינ ּו ְל ָב ָ ׂשר ֶא ָחד.
(על פי בראשית ב)24 ,

ָאז ָה ִי ִיתי ְּכמוֹ ֵצא ׁ ָשלוֹ ם.
(על פי שיר השירים ח)10 ,

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה',
ַה ְמ ַק ֵּד ׁש ֶאת ַהבּ וֹ ֲח ִרים
ְ ּב ַא ֲה ָבה ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה.
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תמר דבדבני

לחי וש.הקשר.הזו י.
(בהשראת הטקס שקיים הכוהן הגדול ביום הכיפורים ,כמתואר במשנה יומא ג ,ד)

ּ ָפ ׁ ַש ְט ִּתי
ָי ַר ְד ִּתי
ְו ָט ַב ְל ִּתי
ָע ִל ִיתי
ְו ִנ ְס ַּת ּ ַפ ְג ִּתי.
ַט ַ ּב ַעת ׁ ֶשל ָז ָהב
אתי ׁשוּב ַעל ֶא ְצ ָ ּב ִעי
ֵה ֵב ִ
ו ֵּמ ָח ָד ׁש
ְל ָך
ֲה ֵר ִיני
ְמ ֻק ֶּד ׁ ֶשת.
גברים המעוניינים לומר ברכה זו יוכלו לשנות את סיומה ,ולומר "הריני מקודש"
(וראו מאמרה של יעל לוין להלן).
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ד
קידושין
אלונה ליסיצה

טקס.טבילה.לכלה.ולחתן
הטקס מיועד לחתן ,לכלה או לשניהם ,לפני חופתם.
הכלה אומרת:

החתן אומר:

ֲא ִני רוֹ ָצה ְלהוֹ ִסיף ׁ ְש ַנ ִים
ַל ֲע ֶ ׂש ֶרת ַה ִּד ְ ּברוֹ ת:
ַה ִּד ֵ ּבר ָה ַא ַחד ָע ָ ׂשר :לֹא ִּת ׁ ְש ַּת ִ ּני
ְו ַה ִּד ֵ ּבר ַה ׁ ּ ְש ֵנים ָע ָ ׂשר:
ִה ׁ ְש ַּת ִ ּניִּ ,ת ׁ ְש ַּת ִ ּני.

ֲא ִני רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִסיף ׁ ְש ַנ ִים
ַל ֲע ֶ ׂש ֶרת ַה ִּד ְ ּברוֹ ת:
ַה ִּד ֵ ּבר ָה ַא ַחד ָע ָ ׂשר :לֹא ִּת ׁ ְש ַּת ֶ ּנה
ְו ַה ִּד ֵ ּבר ַה ׁ ּ ְש ֵנים ָע ָ ׂשר:
ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּנהִּ ,ת ׁ ְש ַּת ֶ ּנה.

(על פי "מלון הורי" של יהודה עמיחי)

ִל ְפ ֵני ֻח ּ ָפ ִתי ֲא ִני טוֹ ֶב ֶלת
ו ְּמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ְל ִה ׁ ּ ָש ֵאר ַמה ׁ ּ ֶש ֲא ִני
ְו ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ָר ָכה ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ֶא ְה ֶיה,
ְל ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ִעם ֶ ּב ַ ּ
ן/בת זו ִּגי
ְּכ ֵדי ִליצֹר ְ ּב ָר ָכה ַי ַחד,
ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.

(מתוך "מלון הורי" של יהודה עמיחי)

ִל ְפ ֵני ֻח ּ ָפ ִתי ֲא ִני טוֹ ֵבל
ו ְּמ ַב ֵּק ׁש ְל ִה ׁ ּ ָש ֵאר ַמה ׁ ּ ֶש ֲא ִני
ְו ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ָר ָכה ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ֶא ְה ֶיה,
ְל ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ִעם ֶ ּב ַ ּ
ן/בת זו ִּגי
ְּכ ֵדי ִליצֹר ְ ּב ָר ָכה ַי ַחד,
ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.

טבילה.ראשונה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו
ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל ַה ְּט ִב ָילה.
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טבילה.שנייה:
הכלה אומרת:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
ׁ ֶש ָע ַ ׂש ִני ִא ׁ ּ ָשה.

החתן אומר:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
ׁ ֶש ָע ַ ׂש ִני ִא ׁיש.

טבילה.שלישית:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה.
ביציאה.מן.המים:
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הכלה אומרת:

החתן אומר:

ׁ ְש ִכ ָינהְ ,מקוֹ ר ַח ַ ּיי,
ְּת ִני ִ ּבי כּ ַֹח ִל ׁ ְשמֹר ַעל ַה ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶש ִ ּבי,
ִל ׁ ְשמֹר ַעל ִיחו ִּדי
ַ ּב ְ ּב ִרית ׁ ֶש ֵא ֶל ָיה ֲא ִני ִנ ְכ ֶנ ֶסת,
ְ ּב ִרית ׁ ֶש ֵאין ֲח ָז ָקה ִמ ֶּמ ָ ּנה.
רו ַּח ַחי ְו ַק ָ ּים,
ַל ְּמ ֵד ִני ְל ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ְל ַמ ַען ַה ְ ּב ִרית ַה ּזֹאת
ְו ִנ ְה ֶיה ְל ָב ָ ׂשר ֶא ָחד,
ְלרו ַּח ַא ַחת ְו ִל ְנ ׁ ָש ָמה ְי ֵת ָרה.

ׁ ְש ִכ ָינהְ ,מקוֹ ר ַח ַ ּיי,
ְּת ִני ִ ּבי כּ ַֹח ִל ׁ ְשמֹר ַעל ַה ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶש ִ ּבי,
ִל ׁ ְשמֹר ַעל ִיחו ִּדי
ַ ּב ְ ּב ִרית ׁ ֶש ֵא ֶל ָיה ֲא ִני ִנ ְכ ָנס,
ְ ּב ִרית ׁ ֶש ֵאין ֲח ָז ָקה ִמ ֶּמ ָ ּנה.
רו ַּח ַחי ְו ַק ָ ּים,
ַל ְּמ ֵד ִני ְל ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ְל ַמ ַען ַה ְ ּב ִרית ַה ּזֹאת
ְו ִנ ְה ֶיה ְל ָב ָ ׂשר ֶא ָחד,
ְלרו ַּח ַא ַחת ְו ִל ְנ ׁ ָש ָמה ְי ֵת ָרה.
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יהודית אדלמן־גרין

טקס.טבילה.לכלה.טרם.הנישואים.,
מל וּוה.במסיבת.מצווה
האם ,הסבתות ,קרובות משפחה אחרות
הכלה מגיעה למקום הטבילה עם ֵ
וחברות — נשים אשר ליוו אותה במהלך חייה .הנשים מלַ ווֹ ת את הכלה בשירה
ובריקודים .אפשר ואף רצוי להשתמש בכלי נגינה.
הא ם אינה נוכחת ,יכולה
(א ם ֵ
הא ם מברכת ִ
לאחר שהכלה מכינה עצמה לטבילהֵ ,
הברכה להיאמר על ידי משתתפת בוגרת אחרת ,על פי בחירת הכלה):

ְי ִ ׂש ֵימ ְך ֱאל ִֹהים ְּכ ָ ׂש ָרהִ ,ר ְב ָקהֵ ,ל ָאה ְו ָר ֵחל
ה' ִי ׁ ְש ְמ ֵר ְך ִמ ָּכל ָרע ִי ׁ ְשמֹר ֶאת ַנ ְפ ׁ ֵש ְך
את ְך וּבוֹ ֵא ְך ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם.
ה' ִי ׁ ְש ָמר ֵצ ֵ
(על פי תהלים קכא)8-7 ,

הא ם ומודה לה על שגידלה אותה באהבה.
הכלה מברכת את ֵ
כל אישה בקבוצת המלַ ווֹ ת מברכת את הכלה:

ַה ַּמ ִים ָה ֵא ֶּלה ֵהם ַמ ִים ַח ִ ּיים; ֲא ִני ְמ ָב ֶר ֶכת אוֹ ָת ְך ׁ ֶש ַח ַ ּי ִי ְך ִי ְהי ּו ְמ ֵל ִאים
ְ ּב________________ ( .כאן תשלים כל אחת על פי רצונה)
לאחר ברכות הנשים ,עוזבת הכלה את הקבוצה ואומרת:

ֲא ִני ְלדוֹ ִדי ְודוֹ ִדי ִלי.
(שיר השירים ו)3 ,

הכלה טובלת ומברכת:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו
ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל ַה ְּט ִב ָילה.
הכלה מתלבשת וחוזרת לקבוצת המלַ ווֹ ת.
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כל אחת מן המלווֹ ת מעניקה לכלה מתנה סמלית הקשורה באחת ממצווֹ ת
הבית היהודי (כשרות ,הדלקת נרות ,צדקה וכיוצא בזה) ,ומסבירה את הקשר
בין המתנה לבין המצווהֵ .אם הכלה נותנת לבתה מזכרת ,אם אפשר — תמונה
ממוסגרת של הסבים והסבתות בחתונותיהם.
הכלה מוקפת עתה במים שבהם טבלה ,באהבת הנשים שבחייה ובברכות שילו ּו
אותה בהליכתה לחופתה.
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נאוה חפץ

טקס.טבילה.לכלה.לפני.חופתה
ְו ֵי ְר ְּד ִמ ָ ּים ַעד ָים ו ִּמ ָ ּנ ָהר ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ.
ִמ ּקֹלוֹ ת ַמ ִים ַר ִ ּבים ַא ִּד ִירים ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי ָים ַא ִּדיר ַ ּב ּ ָמרוֹ ם ה'( .תהלים צג)4 ,
ִמי ָכמ ָֹכה ָ ּב ֵא ִלם ה' ִמי ָּכמ ָֹכה ֶנ ְא ָּדר ַ ּב ּק ֶֹד ׁש נוֹ ָרא ְת ִהלּ ֹת עֹ ֵ ׂשה ֶפ ֶלא.
(תהלים עב)8 ,

(שמות טו)11 ,

ׁ ִש ָירה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ִש ְ ּבח ּו ְגאו ִּלים ְל ׁ ִש ְמ ָך ַעל ְש ַֹפת ַה ָ ּים( .מתוך ברכת "אמת ויציב")

לפני הכניסה למים הכלה אומרת:

ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ִא ּמוֹ ַתי — ָ ׂש ָרהִ ,ר ְב ָקהֵ ,ל ָאה ְו ָר ֵחל
(וּמוֹ ִס ָיפה ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ִא ָּמ ּה וְ ָסבוֹ ֶת ָיה)

עוֹ ֶמ ֶדת ֲא ִני ְל ָפ ֶנ ָיך ַעל ְ ׂש ַפת ַה ַּמ ִים,
ְ ּב ְ(מצַ ֶ ּינֶ ת ֶאת ׁ ֵשם ַה ָּמקוֹ ם) ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂש ָר ֵאל ָה ִרבּ וֹ ִנית,
מו ָּכ ָנה ו ְּמ ֻז ָּמ ָנה ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ְט ִב ָילה.
את
ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ׁ ֶש ַּמ ִים ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָר ָ
ַי ׁ ְשר ּו ָע ַלי ָט ֳה ָרה ו ְּק ֻד ׁ ּ ָשה
ִל ְק ַראת ֲה ָק ַמת ַ ּב ִית ְ ּב ִי ְ ׂש ָר ֵאל.
עם הכניסה למים הכלה אומרת:

כּ ֵֹנס ַּכ ֵ ּנד ֵמי ַה ָ ּים נ ֵֹתן ְ ּבאוֹ ָצרוֹ ת ְּתהוֹ מוֹ ת,
ָא ָ ּנא ֱאצֹר ְ ּבגו ִּפי ְּתהוֹ מוֹ ת ַא ֲה ָב ְת ָך ְו ַה ֲע ֵצם ַא ֲה ָב ִתי ְל ֶבן זו ִּגי.
אשית,
ַא ָּתהַ ,ה ְמ ַח ֵּד ׁש ְ ּבטו ְּב ָך ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵ ׂשה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ַט ֲה ֵר ִניְ ,ו ֶא ַּט ֵהר ְל ַמ ַען ִי ְת ַח ְּד ׁש ּו ָע ַלי ָי ַמי ִ ּב ְמ ִח ַ ּצת ֶ ּבן זו ִּגי
ו ְּל ַמ ַען ְי ֵהא ִלי ָּכל יוֹ ם ַה ְת ָח ָלה ֲח ָד ׁ ָשה.
ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ה' ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ִא ּמוֹ ַתי
ׁ ֶש ַּמ ִים ַּת ְח ּתוֹ ִנים ֵא ֶּלה ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ֲא ִני טוֹ ֶב ֶלת
ִי ׁ ְש ֲאב ּו ִמ ְּק ֻד ׁ ּ ַשת ַמ ִים ֶע ְליוֹ ִנים — ֵמי ֵמרוֹ ם
ְו ִי ְהי ּו ְמקוֹ ר ָט ֳה ָרה ְלגו ִּפיַ ,נ ְפ ׁ ִשי ְורו ִּחי,
(תהלים לג)7 ,

53

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה ,להיטהרות ולריפוי

ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר:
ַמ ִים ָק ִרים ַעל ֶנ ֶפ ׁש ֲע ֵי ָפה ו ׁ ְּשמו ָּעה טוֹ ָבה ֵמ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק( .משלי כה)25 ,
ַה ְז ֵרם ְ ּבעוֹ ְר ַקי ֵמאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֲא ׁ ֶשר ָנ ׁ ַש ְפ ָּת ִ ּבי ְ ּב ִה ָ ּו ְל ִדי.
ְו ִי ְהי ּו ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְּכ ֵמ ֵימי ְמקוֹ ר ַח ִ ּיים ֶזה,
ו ְּל ָך ה' ְּת ִה ָּלה.
כשיוצאת הכלה מן המים החברות ובנות המשפחה אומרות:

ִמי זֹאת ע ָֹלה ִמן ַה ָ ּים ֶאל ָ ׂש ֶדה ּטוֹ ב ֶאל ַמ ִים ַר ִ ּבים ִהיא ׁ ְשתו ָּלה ַל ֲעשׂוֹ ת
שאת ּ ֶפ ִרי ִל ְהיוֹ ת ְל ֶג ֶפן ַא ָּד ֶרת( .יחזקאל יז)8 ,
ָע ָנף ְו ָל ֵ ׂ
ֲה ִיי ְּכ ֵעץ ׁ ָשתוּל ַעל ּ ַפ ְל ֵגי ָמ ִים ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ְריוֹ ִי ֵּתן ְ ּב ִע ּתוֹ ְו ָע ֵלה ּו לֹא ִיבּ וֹ ל ְוכֹל
יח( .על פי תהלים א)3 ,
ֲא ׁ ֶשר ַי ֲע ֶ ׂשה ַי ְצ ִל ַ
ָיפוּצ ּו ַמ ְע ְינ ֶֹת ָ
יך חו ָּצה( .על פי משלי ה)16 ,
ש ָע ַל ִי ְך ֱאל ָֹה ִי ְך( .ישעיהו סב)5 ,
ו ְּמשׂוֹ ׂש ָח ָתן ַעל ַּכ ָּלה ָי ִ ׂשי ׂ
בּ וֹ ִאי ְב ׁ ָשלוֹ ם ֲע ֶט ֶרת ַ ּב ְע ָל ּהּ ַ ,גם ְ ּב ִ ׂש ְמ ָחה ו ְּב ָצ ֳה ָלה.
(מתוך "לכה דודי" לר' שלמה הלוי אלקבץ)

ִמי ִי ֵּתן ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן ְי ׁשו ַּעת ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ׁשוּב ה' ׁ ְשבוּת ַע ּמוֹ ָי ֵגל ַי ֲעקֹב ִי ְ ׂש ַמח
ש ָר ֵאל( .תהלים יד)7 ,
ִי ְ ׂ
ָע ִ ּזי ְו ִז ְמ ָרת ָי ּה ַו ְי ִהי ִלי ִל ׁישו ָּעה( .שמות טו)2 ,
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מיה ליבוביץ' ואלונה ליסיצה

טבילת.אם.לפני.חתונת.בתה
תפילה.לפני.הטבילה:

ׁ ְש ִכ ָינה ְמקוֹ ר ַח ַ ּיי,
ּ
ְ ׂש ִאי ּתוֹ ָדה ַעל ַח ִיים ׁ ֶש ָ ּנ ַת ְּת ְ ּב ַר ְח ִמיֵ ,לב ׁ ֶש ָ ּנ ַת ְּת ִ ּבי ,רו ַּח ו ְּנ ׁ ָש ָמה
ֲא ׁ ֶשר ִל ּו ּו ֶאת ִ ּב ִּתי (שם הבת___________),
ָּת ְמכוָּ ,ס ֲעדוִּ ,ח ְ ּנכ ּו ְו ָא ֲהבוּ.
ָמ ָחר ֶא ְפ ַסע ְל ִצ ָּד ּה ֶאל ֻח ּ ָפ ָת ּה,
ּתוֹ ָדה ָל ְך ׁ ְש ִכ ָינה ַעל ִר ְג ֵעי ָהא ֶֹשר ְל ִצ ָּד ּה.
את ּה ֵמ ַר ְח ִמי( ,לבת מאומצתּ ְ :ב ַה ִ ּג ָיע ּה ֶאל ֵ ּב ִיתי)
ִח ַ ּז ְק ְּת אוֹ ִתי ְ ּב ֵצ ָ
ּ
ּ
ַח ְ ּז ִקי אוֹ ִתי ַע ָּתה ִ ּב ְבנוֹ ָת ּה ַ ּב ִית ִמ ׁ ֶש ָל ּה.
התכוונות.אל.הבת:

ְּכ ׁשוֹ ׁ ַש ָ ּנה ֵ ּבין ַהחוֹ ִחים ֵּכן ִ ּב ִּתי ֵ ּבין ַה ָ ּבנוֹ ת,
ְ ּכ ַת ּפו ַּח ַ ּב ֲע ֵצי ַה ַ ּי ַער ֵ ּכן דּ וֹ ִדי ֵ ּבין ַה ָ ּב ִנים( .על פי שיר השירים ב)3-2 ,
ַרבּ וֹ ת ָ ּבנוֹ ת ָע ׂ
ש ּו ָח ִיל ְו ַא ְּת ָע ִלית ַעל ֻ ּכ ָּל ָנה( .משלי לא)29 ,
ן/בת זו ֵּגךְ
ְ
ְצ ִאי ָל ְך ִ ּב ִּתי ,ו ְּב ִני ָלך ַ ּב ִית ִעם ֶ ּב ַ ּ
ו ְּת ִהי ַה ׁ ּ ְש ִכ ָינה ׁשוֹ ָרה ְ ּב ֵב ֵית ְך.
ברכה.לפני.הטבילה:

ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה ְמקוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ְמ ַח ֶּד ׁ ֶשת הוֹ רו ִּתי.
האם טובלת שלוש פעמים

תפילה.לאחר.הטבילה:

ׁ ְש ִכ ָינה ְמקוֹ ר ַח ַ ּיי
ָה ִא ִירי הוֹ רו ִּתי ַה ֲח ָד ׁ ָשה,
ֵלב ָח ָכם ְט ִעי ִ ּבי ְורו ַּח ְנכוֹ ָנה ַח ְּד ׁ ִשי ְ ּב ִק ְר ִ ּבי
ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ֶ ּב ַ ּ
ן/בת זו ָּג ּה ׁ ֶשל ִ ּב ִּתי.
ברכת.הבת.לאם:

ׁ ְש ִכ ָינה ְמקוֹ ר ַח ֵ ּיינוּׂ ִ ,ש ִימי ִא ִּמי ִּכ ׁ ְש ָאר ִא ְּמהוֹ ת ִי ְ ׂש ָר ֵאל
ָ ּב ְר ִכי אוֹ ָת ּה ַה ּיוֹ ם ו ְּב ָכל ַה ָ ּי ִמים ַה ָ ּב ִאים ְו ׁ ִש ְמ ִר ָיה
ָה ִא ִירי ּ ָפ ַנ ִי ְך ֵא ֶל ָיה ְוחוֹ ְנ ִני אוֹ ָת ּה
ְ ׂש ִאי ּ ָפ ַנ ִי ְך ֵא ֶל ָיה ְו ֵא ַלי ְו ַל ְּמ ִדי אוֹ ָתנ ּו ִל ׁ ְשמֹר ַא ֲה ָב ֵתנוִּּ ,כי ִע ָּמ ְך ְמקוֹ ר ַח ִ ּיים.
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ה
היריון ולידה
עינת רמון

תפילה בטרם טבילה במקווה לפני טיפולי פוריות
לאריק ,עדי רינת־יה ואיל אלעזר

פוּני
ַמ ִים ַר ִ ּבים ַי ַע ְט ִ
ַי ׁ ְשק ּו ׁ ָש ָר ׁ ִשים
קוּרים.
ים־ע ִ
ֲע ָק ִר ֲ
ִא ׁ ּ ָשה ִנ ֶ ּצ ֶבת נ ַֹכח
ְק ׁ ָש ֵיי ָהרו ַּח,
ְמ ִט ָיחה ֵלב ַל ׁ ּ ָש ַמ ִים
ֵּתן.
י/ש ֵא ָל ִתי:
ֵּתן ִמ ׁ ְש ַא ְל ִּת ׁ ְ
את ְ ּבעוֹ ָל ְמ ָך ָק ׁ ֶשה ְ ּב ֵע ֶיניךָ
ַה ִאם ִמ ָּכל ְצ ָב ֵאי ְצ ָבאוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ָר ָ
ׁ ֶש ִּת ֵּתן ִלי ֵ ּבן ֶא ָחד
אוֹ ַ ּבת ַא ַחת?
ֶא ְס ַּת ֵּתר ַ ּב ְּמצוּלוֹ ת
ישי,
ֶא ְר ֶאה ּ ְפ ֵני ִא ׁ ִ
ׁ ְשל ָֹשה ׁ ֻש ָּת ִפין ָ ּב ָא ָדם:
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ַהקב"ה,
ְו ָא ִביו
ְו ִא ּמוֹ
ְוקוֹ לוֹ ת ַמ ִים ַר ִ ּבים,
ַמ ִים ַר ִ ּבים,
ַר ִ ּבים
ָי ִעיר ּו
ִויעוֹ ְרר ּו
ֶאת
ר־א ֶ ּי ֶלת ַר ְח ִמי.
ִא ְס ַּת ַה ַ
ִהיא —
ּ ִפ ָיה ִּת ְפ ַער,
ָמ ָחר.
ְו ִנ ְז ַר ְע ִּתי.
ְו ִנ ְפ ַק ְד ִּתי.
ָאז
ֵי ָע ְטפ ּו ּ ֵפרוֹ ַתי
ְ ּב ַמ ִים ַר ִּכים.
ְו ֶאל ַה ַ ּנ ֲע ָרה ַהזּוֹ ,
ֶאל ַה ַ ּנ ַער ַה ֶ ּזה
ֶא ְת ּ ַפ ָּלל.
מעיינות השראה:
יבמות סד ע"א; ברכות לא ע"א-ע"ב; קדושין ל ע"ב; זהר ג ,דף רמט ע"א-ע"ב;
משנת הזוהר א' עמ' רלח; מגילה יג ע"א; תהלים צג ;2 ,בראשית כא.
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דליה מרקס (תרגום ועיבוד)

תפילה לחודש תשיעי של היריון
ַע ָּתהּ ְ ,ב ָע ְמ ִדי ִ ּב ְמלֹא ֶה ְריוֹ ִני,
ֲא ִני ֲא ִס ַירת ּתוֹ ָדה ַעל ּ ָפ ֳעלוֹ ַה ֻּמ ְפ ָלא ׁ ֶשל ּגו ִּפי.
ֲא ִני ְמ ַכ ֶ ּב ֶדת ֶאת ּגו ִּפי ַעל ָח ְכ ָמתוֹ ְו ַעל ְּתבו ָּנתוֹ
ְל ַס ּ ֵפק ֶאת ָּכל ָצ ְר ֵכי ַה ַח ִ ּיים ַה ִּמ ְת ַר ְּק ִמים ְ ּבתוֹ ִכי,
ְל ָה ֵגן ֲע ֵל ֶיהם ו ְּל ָה ִביא ֶאת ֶה ְריוֹ ִני ֶזה ְל ִס ּיוּמוֹ ְ ּב ִע ּתוֹ .

טבילה ראשונה :לכבוד שלשלת החיים הנצחית
בתוך המים:

/מ ַימ ִי ְך
ַא ָּת ַ
ה/א ְּת ְ ּבתוֹ ִכי ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ֶימ ָיך ֵ
ְ
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲא ִני ְ ּבתוֹ ך ַה ַּמ ִים.
ים/ש ֵּתינ ּו טוֹ ְבלוֹ ת ַה ּיוֹ ם ַי ְח ָּדו,
ׁ ְש ֵנינ ּו טוֹ ְב ִל ׁ ְ
ִל ְכבוֹ ד ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ְל ָפ ֵנינ ּו
ַו ֲא ׁ ֶשר ֵה ִביא ּו אוֹ ָתנ ּו ָל ֶר ַגע ַה ֶ ּזה,
ְו ִל ְכבוֹ ד ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִי ְהי ּו ַא ֲח ֵרינ ּו
ַו ֲא ׁ ֶשר ְצפו ִּנים ְ ּב ָך ָ ּ
/ב ְך.
ֲא ַנ ְחנ ּו ׁ ְש ֵּתי ֻח ְליוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת ַה ַח ִ ּיים ַה ִ ּנ ְצ ִחית.
נושמת נשימה עמוקה וטובלת את הגוף כולו במים.
אחרי טבילה ראשונה מברכת:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ֲא ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ִ ּב ְט ִב ָילה ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים.
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טבילה שנייה :לציוּן היותנו נפרדים
בתוך המים:

ה/א ְּת ַו ֲא ִני ִה ַּל ְכנ ּו ַי ְח ָּדו ְ ּב ִת ׁ ְש ַעת ֶה ֳח ָד ׁ ִשים ָה ֵא ֶּלה.
ַא ָּת ַ
ים/נ ְפ ָרדוֹ ת.
ְ ּב ָקרוֹ ב ִנ ְה ֶיה ִנ ְפ ָר ִד ִ
ִנ ׁ ְש ָמ ְת ָך ִ/נ ׁ ְש ָמ ֵת ְך ְּת ֵהא ְמ ׁ ֻש ְח ֶר ֶרת ֶאל ָהעוֹ ָלם
ִעם ִ ּב ְכ ְי ָך ִ ּ
אשוֹ ן.
/ב ְכ ֵי ְך ָה ִר ׁ
ֲא ִני ַא ִּכיר ְ ּב ִנ ְפ ָרדו ְּת ָך ְ ּ
/ב ִנ ְפ ָרדו ֵּת ְך,
ְ ּב ִיחו ְּד ָך ְ ּ
/ש ִ ּנ ְב ֵראת ְ ּב ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים.
את ׁ ֶ
/ב ִיחו ֵּד ְך ו ְּב ָכ ְך ׁ ֶש ִ ּנ ְב ֵר ָ
נושמת נשימה עמוקה וטובלת את הגוף כולו במים בפעם השנייה.

טבילה שלישית :תפילה למען ילדי/ילדתי
בתוך המים:

ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת ׁ ֶש ַ ּנ ֲעבֹר ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ֶאת ׁ ְש ַל ֵ ּבי ַה ֵּל ָדה ַעד ְל ִס ּיו ָּמ ּה ַה ּטוֹ ב
לבת:

ׁ ֶשבּ וֹ ֵא ְך ָלעוֹ ָלם ִי ְה ֶיה ְמב ָֹר ְך ְו ִננּוֹ ַח
ְו ׁ ֶש ִּת ָ ּו ְל ִדי ְמ ֻצ ֶ ּי ֶדת ְ ּבכ ַֹח ְו ִח ּיוּת.
ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת
ְ
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ִיית מו ֶּג ֶנת ְ ּבתוֹ ך ַר ְח ִמי
ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ֵא ֶּלה,
ָּכ ְך ִּת ְה ִיי מו ֶּג ֶנת ָּת ִמיד
ְ ּב ַמ ָּס ֵע ְך ָ ּבעוֹ ָלם — ַר ְחמוֹ ׁ ֶשל ָה ֵאל.

לבן:

ׁ ֶשבּ וֹ ֲא ָך ָלעוֹ ָלם ִי ְה ֶיה ְמב ָֹר ְך ְו ִננּוֹ ַח
ְו ׁ ֶש ִּת ָ ּו ֵלד ְמ ֻצ ָ ּיד ְ ּבכ ַֹח ְו ִח ּיוּת.
ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת
ְ
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ִי ָית מו ָּגן ְ ּבתוֹ ך ַר ְח ִמי
ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ֵא ֶּלה,
ָּכ ְך ִּת ְה ֶיה מו ָּגן ָּת ִמיד
ְ ּב ַמ ָּס ֲע ָך ָ ּבעוֹ ָלם — ַר ְחמוֹ ׁ ֶשל ָה ֵאל.

מרגיעה את גופך וטובלת לאט בפעם השלישית.

59

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה ,להיטהרות ולריפוי

טבילה.רביעית.:תפילות.לקראת.היעשותי(.שוב).לאם
ֵ
בתוך המים:

ַע ָּתהְּ ,כ ׁ ֶש ֲא ִני ַנ ֲע ֵ ׂשית ׁ(שוּב) ְל ֵאם,
ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת ְל ַס ְב ָלנוּת ְו ִליכ ֶֹלת ְל ַב ֵּק ׁש ֶע ְז ָרה,
ִל ְנכוֹ נוּת ְל ַה ְק ׁ ִשיב ִל ְתבו ַּנת ִל ִ ּבי ְו ִל ְסמ ְֹך ַעל חו ׁ ַּשי.
לבת:

ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת ִל ְהיוֹ ת ּ ְפתו ָּחה
ְל ָכל ָה ֶא ְפ ׁ ָש ֻר ּיוֹ ת ַה ְ ּגלוּמוֹ ת ָ ּב ְך
ְו ַל ַּמ ָּתנוֹ ת ׁ ֶש ָּת ִב ִיאי ִלי ְ ּבנוֹ ְכחו ֵּת ְך

לבן:

ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת ִל ְהיוֹ ת ּ ְפתו ָּחה
ְל ָכל ָה ֶא ְפ ׁ ָש ֻר ּיוֹ ת ַה ְ ּגלוּמוֹ ת ְ ּב ָך
ְו ַל ַּמ ָּתנוֹ ת ׁ ֶש ָּת ִביא ִלי ְ ּבנוֹ ְכחו ְּת ָך

ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת ׁ ֶש ַה ְּתבו ָּנה ׁ ֶש ָ ּצ ַב ְר ִּתי ִ ּב ֵימי ַח ַ ּיי ַעד כּ ֹה
ַּת ְד ִר ְיך אוֹ ִתי ְ ּב ִה ָּכ ְנ ִסי ְל ַמ ְע ָ ּגל ֶזה ׁ ֶשל ַח ַ ּיי.
טובלת בפעם הרביעית ומברכת:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְז ַמן ַה ֶ ּזה.

על פי טקס מאת חנה שולמן ,מובא ברשות מן האתר "מים חיים"
www.mayyimhayyim.org
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אלמונית

תפילה.לטבילה.שלפני.הלי ה
(טבילת רשות ,נחשבת סגולה ללידה קלה)

תפילה זו והבאה אחריה נכתבו בתום שמירת היריון ממושכת בבית הוריי.

מוֹ ָדה ֲא ִני ְל ָפ ֶנ ָיך ה' ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ִא ּמוֹ ַתי ַו ֲאבוֹ ַתי ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָש ַמ ְר ָּת ָע ַלי ְו ַעל ְו ָל ִדי ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה
ּ ְפ ָר ִטיתּ ְ ,ב ֶח ֶסד ו ְּב ַר ֲח ִמיםּ ְ ,בטוֹ ָבה ו ִּב ְב ָר ָכהֶ ,מ ׁ ֶש ְך ָּכל ַי ְר ֵחי ַה ֵּל ָדה ַעד ַע ָּתהְ ,ו ׁ ֶש ָה ָיה ְ ּבכ ִֹחי
ָלבוֹ א ַה ּיוֹ ם ִל ְטבּ ֹל ו ְּל ִה ַּט ֵהר ְל ָפ ֶנ ָיך ְ ּב ֶט ֶרם ֵא ֵלדֶ ׁ ,ש ֲא ִני ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ָל ֶל ֶדת ִמ ּתוֹ ְך ְנ ִק ּיוּת ַה ֵּלב
ְו ַה ּגוּףּ ִ ,ב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרהָ .א ָּנאִ ,אם ֵי ׁש ִ ּבי ָעוׁן ָה ֵסר אוֹ תוֹ ֵמ ָע ַלי ְו ַט ֲה ֵר ִני.
ַא ׁ ְש ֵר ֶיכם ִי ְ ׂש ָר ֵאל ִל ְפ ֵני ִמי ַא ֶּתם ִמ ַּט ֲה ִרין ִמי ְמ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ֲא ִב ֶיכם ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמ ִיםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
ש ָר ֵאל ה' (ירמיהו
ְו ָז ַר ְק ִּתי ֲע ֵל ֶיכם ַמ ִים ְטהוֹ ִרים ו ְּט ַה ְר ֶּתם (יחזקאל לוְ )25 ,ואוֹ ֵמרִ :מ ְק ֵוה ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל (משנה
יזַ )13 ,מה ִּמ ְק ֶוה ְמ ַט ֵהר ֶאת ַה ְּט ֵמ ִאיםַ ,אף ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְמ ַט ֵהר ֶאת ִי ְ ׂ
יומא ח ,ט).
ֵּכן ָּת ִסיר ִמ ֶּמ ִּני ְ ּד ָאגוֹ ת ַו ֲא ָנחוֹ ת ו ַּמ ֵּלא ִל ִ ּבי ִ ׂש ְמ ָחה ֶו ֱאמ ּו ָנה ,ו ׁ ְּש ַא ְב ֶּתם ַמ ִים ְ ּב ָ ׂששׂוֹ ן ִמ ַּמ ַע ְי ֵני
ַה ְי ׁשו ָּעה (ישעיהו יבָ .)3 ,א ָּנא ָה ֵכן ִנ ׁ ְש ָמ ִתי ְוגו ִּפי ִל ְק ַראת ַי ְל ָ ּד ִתיַ /י ְל ִ ּדיַ ,ל ֲעשׂוֹ ת ֲעבוֹ ָד ִתי
ְּכ ֵאם ְ ּב ַא ֲה ָבה ו ְּב ִ ׂש ְמ ָחהּ ִ ,ב ְב ָר ָכה ו ֶּב ֱאמ ּו ָנהַ ,ו ֲע ֵ ׂש ִני ְּכ ִלי ִל ׁ ְש ִליחו ְּת ָך ו ְּל ִק ְר ָב ְת ָךְּ ,כ ִלי ַמ ֲח ִזיק
ְק ֻד ׁ ּ ָשה ו ְּב ָר ָכהְ ,ו ָת ֵגן ָע ַלי ְזכוּת ִמ ְר ָים ַה ְּנ ִב ָיאהֶ ׁ ,ש ֶא ְז ֶּכה ַאף ֲא ִני לוֹ ַמר ְל ָפ ֶנ ָיך ׁ ִש ָירה ְוהוֹ ָד ָיה
ְ ּב ֵעת ֵל ָד ִתיֶ ׁ ,ש ִהיא ְמ ׁשו ָּלה ִּכ ְק ִר ַיעת ַים־סוּףְ ,ו ׁ ֶש ֶא ְז ֶּכה ְל ַח ֵ ּבר ֶאת ִ ׂש ְמ ַחת ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַה ּ ְפ ָר ִטית
ִעם ִ ׂש ְמ ַחת ְ ּג ֻא ָּלה ְּכ ָל ִלית .ו ְּת ַל ֶ ּוה ִ ּב ְר ָכ ְת ָך אוֹ ָתנ ּו — ֶאת ֲאהו ִּבי ִא ׁ ִישי (שמו ושם אמו) ְואוֹ ִתי
(שמי ושם אמי) ִעם ְ ּבנוֹ ֵתינו ָ ּ
ד/הנּוֹ ֶל ֶדת
ּ/ב ֵנינ ּו (שמותיהם ושמי) ְו ִעם ַה ִּתינוֹ ַ
ק/ה ִּתינ ֶֹקת ַהנּוֹ ָל ַ
ְ
ָלנ ּו — ְלא ֶֹר ְך ָּכל ָי ֵמינוְּּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּל ְ ּו ָתה ְ ּב ֵאר ִמ ְר ָים ֶאת ְ ּב ֵני ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך ָּכל ַמ ְסעוֹ ֵת ֶיהם
ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברֶ ׁ .ש ִּנ ְז ֶּכה ְלש ַֹבעַ ּ ,פ ְר ָנ ָסה ְו ַכ ְל ָּכ ָלה טוֹ ָבהִ ,ל ְב ִריאוּת ׁ ְש ֵל ָמהְ ,ל ַא ֲה ָבה ו ְּד ֵבקוּתְ ,ל ִ ׂש ְמ ָחה
ְו ׁ ָשלוֹ ם ,ו ְּל ָע ְב ְ ּד ָך ֶ ּב ֱא ֶמת — ׁ ִש ִ ּו ִיתי ה' ְל ֶנ ְג ִ ּדי ָת ִמיד (תהלים טז.)8 ,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ְי ָתה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּיוֹ ֵצאת ִמ ֵ ּבית ָא ִב ָיה ְל ֵבית ַ ּב ְע ָלהּ טוֹ ֶב ֶלת ִ ּב ְב ֵא ָרהּ ׁ ֶשל ִמ ְר ָיםְּ ,כהוֹ ֶל ֶכת
ִ ּב ְס ִפי ָנהֵּ ,כן ִּת ּ ָ ׂשא אוֹ ִתי ִּכ ְב ַכף ָי ְד ָך ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ֲא ִני ׁ ָש ָבה ִמ ֵ ּבית הוֹ ַרי ֶאל ֵ ּב ֵיתנ ּו ׁ ֶש ָּלנוְּ ,ו ִי ְה ֶיה
ַה ַּמ ֲע ָבר ַה ֶ ּזה ְ ּב ַקלּ וּת ו ִּב ְנ ִעימוּתְ ,ו ֶא ְז ֶּכה ְל ַח ֵ ּבר ִחבּ ו ִּרים ו ְּל ַת ֵּקן ִּת ּק ּו ִנים ַ ּב ֶ ּד ֶר ְךּ ְ ,ב ִ ׂש ְמ ָחה
ו ְּב ַא ֲה ָבהִ ,מ ּתוֹ ְך ִה ְת ַח ְ ּד ׁשוּת.
ֵה ַכ ְנ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי ַה ּיוֹ ם ְל ָפ ֶנ ָיך ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא ְ ּבגו ִּפי ַאף ֲח ִצ ָיצה — ְו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשזּוֹ ִהי ְט ִב ַילת ְר ׁשוּת
ו ִּמ ְנ ָהג ְולֹא ְט ִב ַילת ִמ ְצ ָוה; ָא ָּנא ָה ֵסר ַ ּגם ַא ָּתה ה' ֱאל ַֹהי ָּכל ְמ ִנ ָיעה ַו ֲח ִצ ָיצה ׁ ֶש ֵ ּבי ֵנינ ּו ְל ֵבי ֶנ ָך,
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ׁ ֶש ֵ ּבי ִני ְל ֵבין ִא ׁ ִישיֶ ׁ ,ש ֵ ּבי ֵנינ ּו ְל ֵבין ְי ָל ֵדינוּ .ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲא ִני ִמ ׁ ְש ַּת ֶ ּד ֶלת ָלבוֹ א ְל ָפ ֶנ ָיך ַּת ָּמה ְ ּבגו ִּפי,
ם/ת ָּמהּ ָ ,ב ִר ְ ּ
יא/ב ִר ָיאה
ד/הנּוֹ ֶל ֶדת ִלי ָּת ַּ
ֵּכן ֲא ִני ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת ֵא ֶל ָיך ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ְ ּב ִנ ׁ ֶ
י/ש ְּת ֵהא ִ ּב ִּתי ַהנּוֹ ָל ַ
ְו ׁ ָש ֵלם/ו ׁ ְּש ֵל ָמה ְ ּבגוּפוֹ ו ְּב ַנ ְפ ׁשוֹ ְ ּ
/בגו ָּפהּ ו ְּב ַנ ְפ ׁ ָשהּ ּ ְ ,ברו ַּח ְנ ׁ ָש ָמה ַח ָ ּיה ְי ִח ָידה ׁ ֶשלּ וֹ ׁ ֶ/ש ָּלהּ .
ָ
ו ְּב ֵעת זוֹ ֲא ִני ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ִמ ְּל ָפ ֶנ ָ
יך ַ ּגם ַעל ַח ְברוֹ ַתי ַה ְמ ׁ ַש ְ ּועוֹ ת ִל ׁישו ָּע ְתך (שמותיהן ושמות
אמותיהן) ׁ ֶש ִּת ְפקֹד אוֹ ָתן ְ ּב ָקרוֹ ב ִ ּב ְמ ֵה ָרהָ ,א ָּנא ָה ֵח ׁש ְ ּג ֻא ָּל ָתן ְו ֵתן ָל ֶהן ּ ִפ ְריוֹ ן ְו ֵה ָריוֹ ןֶ ,ז ַרע
ׁ ֶשל ק ֶֹד ׁשֶ ,ז ַרע ׁ ֶשל ְק ָי ָמאּ ָ ,ב ִנים ו ְּב ֵני ָ ּב ִניםִ ׁ ,ש ֵּל ׁ ִשים ְו ִר ֵ ּב ִעיםּ ָ ,ב ִנים ו ָּבנוֹ ת ַה ְר ֵ ּבהְ .ו ֵתן ֵה ָריוֹ ן
יאים ו ׁ ְּש ֵל ִמים ָל ֵאם ְו ַל ִּתינוֹ קּ ְ ,ב ֵעת ְנכוֹ ָנה ו ְּב ׁ ֵש ָלהְ ,ל ַח ְברוֹ ַתי ֶה ָהרוֹ ת (שמותיהן
ְו ֵל ָדה ְ ּב ִר ִ
ושמות ִאמותיהן).
ְו ַק ֵ ּבל ְּת ִפ ָּל ִתי ו ְּט ִב ָיל ִתי ִּכ ְת ִפ ַּלת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ִ ּב ְכ ִנ ָיסתוֹ ְלק ֶֹד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ִ ּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימוּ,
ָא ֵמן ְו ֵכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.
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מוֹ ָדה ֲא ִני ְל ָפ ֶנ ָיך ה' ֱאל ַֹהי ַעל ָּכל ַה ּטוֹ ב ְו ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ָע ִ ׂש ָית ִע ִּמי ְו ִעם ָּכל ְ ּב ֵני ֵ ּב ִיתיּ ַ ,ב ֵה ָריוֹ ן
ו ַּב ֵּל ָדהּ ְ ,ב ֵעת ׁשו ֵּבנ ּו ְל ֵב ֵיתנ ּו ְו ַעד ָע ָּתהּ .תוֹ ָדה ַעל ׁ ֶש ִה ְר ַח ְב ָּת ְמקוֹ ם ָא ֳה ִלי ְו ֵצ ַר ְפ ָּת ֵא ֵלינ ּו
את ֵ ּב ֵיתנ ּו ִ ׂש ְמ ָחה ו ְּב ָר ָכהָ .ו ֶא ֱעבֹר ָע ַל ִי ְך ָו ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְתבּ וֹ ֶס ֶסת
ְנ ׁ ָש ָמה ְטהוֹ ָרה ו ְּמתו ָּקה ו ִּמ ֵּל ָ
ְ
ְ
ְ ּב ָד ָמ ִי ְך ָוא ַֹמר ָל ְך ְ ּב ָד ַמ ִי ְך ֲח ִיי ָוא ַֹמר ָלך ְ ּב ָד ַמ ִיך ֲח ִיי (יחזקאל טז.)6 ,
ָּכ ֵעתֶ ׁ ,ש ִה ִ ּג ַיע ְז ַמ ִּני ִל ְטבּ ֹל ְט ִב ָילה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוהֲ ,א ִני ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ִמ ְּמ ָך ְ ּב ָכל ִל ִ ּבי — ׁ ֶש ְּת ַט ֵהר ּגו ִּפי
ְו ִנ ׁ ְש ָמ ִתי ְו ָת ִסיר ִמ ֶּמ ִּני ְ ּב ַח ְס ְ ּד ָך ו ְּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָּכל ְק ִל ּפוֹ ת ַו ֲח ִציצוֹ תֶ ׁ ,ש ֶא ְה ֶיה ְטהוֹ ָרה ּו ְנכוֹ ָנה
ְל ִק ְר ָב ְת ָךְ ,ל ַק ֵ ּבל ְק ֻד ׁ ּ ָש ְת ָך; ְטהוֹ ָרה ּו ְנכוֹ ָנה ֶאל ֲאהו ִּבי ִא ׁ ִישי (שמו ושם אמו)ָ ,לבוֹ א ִע ּמוֹ
ְ ּב ִחבּ וּר ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה ְו ִ ׂש ְמ ָחה ֲעצו ָּמהּ ִ ,ב ְד ֵבקוּת ּגוּף ֶנ ֶפ ׁש רו ַּח ְנ ׁ ָש ָמה ַח ָ ּיה ְי ִח ָידהּ ְ ,ב ִחי ַנת
ֲא ִני ְלדוֹ ִדי ְודוֹ ִדי ִלי (שיר השירים ו( )3 ,יש לומר את הפסוק שלוש פעמים).
ָא ָּנאּ ְ ,ב ָי ִמים ֵא ֶּלה ַה ָ ּב ִאים ָע ֵלינ ּו ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה — ָי ִמים ׁ ֶשל ִה ְת ַח ְ ּד ׁשוּת ו ַּמ ֲע ָב ִריםָ ,י ִמים
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ִמ ׁ ּשוּם ִה ְת ַמ ְּלאוּת ְו ֵה ָח ְסרוּתּ ַ ,ב ּגוּף ו ַּב ֶּנ ֶפ ׁש — ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ׁ ֶש ִּת ֵּתן ָלנ ּו א ֶֹר ְך
רו ַּח ְו ַנ ַחת רו ַּחִּ ,כ ְב ֵני זוּג ו ְּכהוֹ ִריםְ ,ו ִת ַּטע ָ ּבנ ּו ִ ּב ָּטחוֹ ן ֶו ֱאמ ּו ָנה ְו ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ בְ ,ל ָב ֵר ְך ו ְּלהוֹ דוֹ ת
ְל ָך ְ ּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעהְ .ו ִנ ְז ֶּכה ְל ַה ׁ ְש ָר ַאת ׁ ְש ִכי ָנ ְת ָך ֵ ּבי ֵנינ ּו ָּת ִמידְ ,ל ִה ְת ַח ְ ּד ׁשוּת ַא ֲה ָב ֵתנ ּו
ְּכ ַמ ְע ָיןְ ,ו ִנ ְז ֶּכה ְל ַי ֵחד ְל ָב ֵבנ ּו ֶזה ֶאל ֶזה ְ ּב ִלי ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָזרוֹ ת ו ְּב ִלי ְמ ִניעוֹ ת ְו ִעכּ ו ִּבים ְּכ ָלל.
ָא ָּנא ֵּתן ָלנ ּו ְ ּב ִחבּ ו ֵּרנ ּו ֲע ִדינוּתְ ,צ ִניעוּת ּו ְנ ִק ּיוּתְּ ,ת ׁשו ָּקה ּו ְ ׂשחוֹ ק ָקדוֹ ׁש ,ו ְּת ֵהא ֵעת דּ וֹ ִדים
ֵעת ָרצוֹ ן ו ׁ ְּש ַעת ַר ֲח ִמים ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיךָ .א ָּנא ַ ׂש ְּמ ֵחנ ּו ְּכ ַ ׂש ֵּמ ֲח ָך ְי ִצ ְיר ָך ְ ּב ַגן ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם ,ו ִּמ ּתוֹ ְך
ִחבּ ו ֵּרנ ּו ִנ ְ ׂש ַמח ְ ּב ָך ְו ִנ ְת ָק ֵרב ֵא ֶל ָיך.
ָא ָּנא ֵּתן ִ ּבי כּ ֹחוֹ ת ַה ּגוּף ְו ַה ֶּנ ֶפ ׁש ִל ְבנוֹ ת ֵ ּב ֵיתנ ּו ַ ּב ֲעבוּר ְי ָל ֵדינ ּו ֶ ּב ֱאמ ּו ָנהּ ְ ,ב ַא ֲה ָבה ו ְּב ִ ׂש ְמ ָחה
ַר ָ ּבהּ ְ ,ב ַס ְב ָלנוּת ו ִּמ ּתוֹ ְך ֶק ׁ ֶשבִ ,ה ְתבּ וֹ ְננוּת ו ְּר ִג ׁישוּתָ .א ָּנא ַז ֵּכנ ּו ְל ַה ְר ִחיב עוֹ ד ְמקוֹ ם ָא ֳה ֵלנוּ,
ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ָּנכוֹ ן ְו ַה ָ ּב ׁ ֵשל ְל ָכ ְךִ ,ו ִיהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּת ֵּתן ָלנ ּו ּ ִפ ְריוֹ ן ְו ֵה ָריוֹ ן נוֹ ָס ִפיםּ ִ ,ב ְב ִריאוּת ׁ ְש ֵל ָמה,
ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ּגו ִּפי ָח ָזק ַ ּד ּיוֹ ְו ִנ ׁ ְש ָמ ִתי ּ ְפתו ָּחה ו ְּב ׁ ֵש ָלה ְל ָכ ְךּ ְ ,ב ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ֲאהו ִּבי ִא ׁ ִישי ִו ָיל ֵדינ ּו
ְנכוֹ ִנים ְל ָכ ְך.
ֲעזֹר ִלי ְל ַכ ֵ ּון ִל ִ ּבי ֵא ֶל ָיך ו ְּל ָע ְב ְ ּד ָך ֶ ּב ֱא ֶמת ,ו ְּב ָי ִמים ְמ ֵל ִאים ֵא ֶּלה ַ ּבל ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה
ִמ ּ ִפיָ .א ָּנא ַז ֵּכנ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ֵמ ִא ָּתנ ּו ּתוֹ ָר ֶת ָךּ ,תוֹ ַרת ַח ִ ּיים ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ָּתנ ּו ָּכל ַי ְר ֵחי ֵל ָדה ֵא ֶּלה,
אשינ ּו ַ ּבל ֶי ְח ַסרְ .ו ֵכן ֱה ֵיה ִע ִּמי ְ ּב ָר ָכה,
ְ ּבסוֹ ד ֱאלוֹ ַּה ֲע ֵלי ָא ֳה ִלי (איוב כטְ )4 ,ו ֵנר דּ וֹ ֵלק ַעל ָר ׁ ֵ
ּ
ׁ ֶשלּ ֹא ִי ׁ ְש ַּת ְּכח ּו ִמ ֶּמ ִּני ָח ִל ָילה ּתוֹ ָר ְת ָך ו ִּמ ְצווֹ ֶת ָיך — ְל ַק ֵים ָּכל ִ ּדי ֵני ַה ָּט ֳה ָרה ְּכ ִפי ָה ָראוּי,
63

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה ,להיטהרות ולריפוי

ְ ּב ֵלב ָח ֵפץ ו ִּמ ּתוֹ ְך ֱאמ ּו ָנה ְו ִ ׂש ְמ ָחה ,ו ַּבל ֶא ָּכ ׁ ֵשל ְ ּב ִק ּיו ָּמםִ .ו ִיהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ׁ ֶש ְ ּב ָי ִמים ֵא ֶּלה
ׁ ֶשל ִה ְת ַּכ ְּנסוּת ו ִּב ְנ ָין ּ ְפ ִנ ִימיָ ,נ ִאיר ְו ַנ ׁ ְש ּ ִפ ַיע טוֹ ָבה ַ ּגם ַעל ְס ִביבוֹ ֵתינוּּ ִ ,ב ְצ ָד ָקה ו ִּב ְג ִמילוּת
ֲח ָס ִדיםְ ,ו ִי ְה ֶיה ֵ ּב ֵיתנ ּו ַ ּב ִית ֶנ ֱא ָמן ,עוֹ ֶ ׂשה ְצ ָד ָקה ָו ֶח ֶסדְ ,ו ִי ׁ ְשר ּו בּ וֹ ָּת ִמיד ָה ַא ֲה ָבה ְו ָה ֵרעוּת,
ַה ּנ ַֹעם ְו ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה.
ָנא ַאל ְּת ִב ֵיא ִני לֹא ִל ֵידי ִנ ָּסיוֹ ן ְולֹא ִל ֵידי ִ ּב ָ ּזיוֹ ן ,ו ְּת ֵהא ְט ִב ָילה זוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה ְוטוֹ ָבה ו ְּרצ ּו ָיה
ְל ָפ ֶנ ָיך.
ְו ִנ ְז ֶּכה ֲאהו ִּבי ִא ׁ ִישי ַו ֲא ִני (שמו ושם אמו עם שמי ושם אמי) ְל ִה ְת ַּכ ְ ּונוּת ְ ּגבוֹ ָההְ ,רא ּו ָיה
ּו ְנכוֹ ָנהִ ,ל ְת ִפ ָּלה ְו ִל ְט ִב ָילהְ ,ל ִחבּ וּר ְוהוֹ ָד ָיהּ ְ ,ב ִ ׂש ְמ ָחה ו ְּבטוּב ֵל ָבב.
ָא ֵמן ְו ֵכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.
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אשרת מורג

תפילה.לאחר.לי ה
הו יה:

ֲה ֵר ִיני ְמ ׁ ַש ַ ּב ַחת ִל ְמקוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִ ּכי ִנ ְב ְקע ּו ַב ּ ִמ ְד ָ ּבר ַמ ִים (ישעיהו לה)6 ,
ומ ּקֹלוֹ ת ַמ ִים ַר ִ ּבים (תהלים צג)4 ,
ִ
נוֹ ְל ָדה ִ ּב ִּתי ְ ּב ִר ָיאה ו ׁ ְּש ֵל ָמה
ֵמ ֶר ֶחם ַח ִ ּיים ַא ׁ ְש ַרי ְו ַא ׁ ְש ֵרי ִ ּב ִּתי
ֲא ׁ ֶשר ְל ִב ְר ָכ ְת ָך ַו ֲה ַג ָ ּנ ְת ָך ָז ִכינ ּו
ֵא ִלי ַא ָּתה ְואוֹ ֶד ָךּ( .שם קיח)28 ,

נוֹ ַלד ְ ּב ִני ָ ּב ִריא ְו ׁ ָש ֵלם
ֵמ ֶר ֶחם ַח ִ ּיים ַא ׁ ְש ַרי ְו ַא ׁ ְש ֵרי ְ ּב ִני
ֲא ׁ ֶשר ְל ִב ְר ָכ ְת ָך ַו ֲה ַג ָ ּנ ְת ָך ָז ִכינ ּו
ֵא ִלי ַא ָּתה ְואוֹ ֶד ָךּ( .שם קיח)28 ,

תפילה.לאם:
ֵ

ּ ֶפ ֶלג ֱאל ִֹהים ָמ ֵלא ָמ ִים
ַח ְ ּז ֵק ִני ְ ּבגו ִּפי ו ְּברו ִּחי
ַּכ ְ ּו ֵנ ִני ֵעת ֶא ֱעמֹד ַעל ּ ָפ ָר ׁשוֹ ת ְּד ָר ִכים
ְו ֶא ְמ ָצא ֶאת ֶּד ֶר ְך ַה ּטוֹ ב ְל ַג ֵּדל ָ ּב ּה ֶאת ִ ּב ִּת ְ ּ
י/ב ִני
ה/ה ִּמ ְת ַח ֶּד ׁ ֶשת
ָ ּב ֵר ְך ָנא ֶאת הוֹ רו ִּתי ַה ֲח ָד ׁ ָש ַ
ְל ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ְ ּב ַא ֲה ָבה.
(שם סה)10 ,
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תפילה.על.הנול .או.הנול ת:
לבת:

לבן:

ׁ ְש ִכ ָינהֵ ,עין ַה ָּת ִמיד,
ִז ְכ ִרי ֶאת ַהנּוֹ ֶל ֶדת ִ ּב ְבשׂוֹ ַרת
ֻי ַּקח ָנא ְמ ַעט ַמ ִים

ׁ ְש ִכ ָינהֵ ,עין ַה ָּת ִמיד,
ִז ְכ ִרי ֶאת ַהנּוֹ ָלד ִ ּב ְבשׂוֹ ַרת
ֻי ַּקח ָנא ְמ ַעט ַמ ִים

(בראשית יח)4 ,

(בראשית יח)4 ,

ו ַּב ֲעבו ָּר ּה ַאל ִּת ְמ ְנ ִעי ַמ ִים ְל ַמ ַען
ִּת ְצ ַמח ְּכ ַגן ָר ֶוהּ ְ ,ב ִר ָיאה ו ְּמ ֻא ׁ ּ ֶש ֶרת
ֲעטו ָּפה ְ ּב ֵעין ַה ַח ִ ּיים
ָא ָנּא ׁ ִש ְמ ִרי ָע ֶל ָיהָ ,ע ַלי,
ַעל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּתנ ּו

ו ַּב ֲעבוּרוֹ ַאל ִּת ְמ ְנ ִעי ַמ ִים ְל ַמ ַען
ִי ְצ ַמח ְּכ ַגן ָר ֶוהּ ָ ,ב ִריא ו ְּמ ֻא ׁ ּ ָשר
ָעטוּף ְ ּב ֵעין ַה ַח ִ ּיים
ָא ָנּא ׁ ִש ְמ ִרי ָע ָליוָ ,ע ַלי,
ַעל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּתנוּ.

ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה
ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ָיעה ָע ֵלינ ּו ִמ ּטו ֵּבךְ.
תפילה.אישית.לפני.יציאה.מהמים.:

ה/ה ִּמ ְת ַח ֶּד ׁ ֶשת ֲא ִני ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת
אתי ִל ְק ַראת ַמ ַּסע הוֹ רו ִּתי ַה ֲח ָד ׁ ָש ַ
ְ ּב ֵצ ִ
ָל ַק ַחת ִא ִּתי:
ְצ ִניעוּתַ :ו ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם( .בראשית א)27 ,
סוֹ ְב ָלנוּתּ ְ :ב ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָ ּב ָרא אֹתוֹ ( .שם)
ׁ ֻש ָּתפוּת ְו ׁ ִש ְויוֹ ןָ :ז ָכר ו ְּנ ֵק ָבה ָ ּב ָרא א ָֹתם( .שם)
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קורי זיידלר

תפילה.ליול ת
ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה
ֵאם ָּכל ַחי
ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ִ ּני ָי ְצא ּו ַח ִ ּיים ֲח ָד ׁ ִשים ָלעוֹ ָלם.
ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה
ׁ ֶש ְ ּב ִנ ְפ ְלאוֹ ַת ִי ְך ֲא ִני ִמ ְתבּ וֹ ֶנ ֶנת ַע ְכ ׁ ָשו.
ַמה ָ ּג ְדל ּו ַמ ֲע ַ ׂש ִי ְך ָי ּה
ְמאֹד ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ַת ִי ְך.
ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה
ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמ ְר ְּת ָע ַלי ְ ּב ִת ׁ ְש ַעת ָח ְד ׁ ֵשי ֶה ְריוֹ ִני.
עם הולדת בת:

עם הולדת בן:

ׁ ִש ְמ ִרי ַעל ִ ּב ִּתי ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה נוֹ ְל ָדה
ְו ַל ִ ּוי אוֹ ָת ּה ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּל ִ ּוית אוֹ ִתי.
ִע ְז ִרי ִלי ְל ַג ֵּדל אוֹ ָת ּה ְ ּב ַד ְר ֵּכ ְך
ְו ַה ׁ ְש ִרי ָע ַלי ְו ָע ֶל ָיה ֵמרו ֵּח ְך.
ּ ִפ ְר ִ ׂשי ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ ֵמ ְך ָע ֶל ָיה
ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם
ִ ּב ְב ִריאוּת ַה ּגוּף ְו ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.

ׁ ִש ְמ ִרי ַעל ְ ּב ִני ׁ ֶש ֶזּה ַע ָּתה נוֹ ַלד
ְו ַל ִ ּוי אוֹ תוֹ ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּל ִ ּוית אוֹ ִתי.
ִע ְז ִרי ִלי ְל ַג ֵּדל אוֹ תוֹ ְ ּב ַד ְר ֵּכ ְך
ְו ַה ׁ ְש ִרי ָע ַלי ְו ָע ָליו ֵמרו ֵּח ְך.
ּ ִפ ְר ִ ׂשי ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ ֵמ ְך ָע ָליו
ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם
ִ ּב ְב ִריאוּת ַה ּגוּף ְו ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.

ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה
ַה ְמ ַח ֶּד ׁ ֶשת ְ ּבטו ָּב ּה ַח ִ ּיים ְ ּבעוֹ ָל ָמ ּה.
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ו
לאחר חילול קידושין
ע' בת מיכאל

לאחר חילול קידושין
הטקס המוצע כאן נועד לרעיה המקדשת מחדש את בן זוגה לאחר שגילתה כי
חילל את נישואיהם .הטקס הוא המשך תהליך של הפנמה או סיומו ,תהליך של
קבלה והתגברות על הכעס ,העלבון ,הכאב והאובדן .זהו חלק מניסיון להתחלה
מחודשת ,ליצירת זוגיות חדשה ,למעבר מחושך לאורִ ,מים של דמעות למעיין
של אהבה חדשה.
מוצע כי האישה תלֻ ווה על ידי חברה קרובה.
ניתן ,בשינויי לשון ,להתאים את הטקס לאיש נבגד או לבני זוג ממין
אחד.

אשית ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ְו ֵאת ָה ָא ֶרץְ :ו ָה ָא ֶרץ ָה ְי ָתה תֹה ּו ָובֹה ּו ְוח ׁ ֶֹש ְך
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְי ִהי אוֹ ר
ַעל ּ ְפ ֵני ְתהוֹ ם ְורו ַּח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפ ֵני ַה ָּמ ִיםַ :ו ּי ֶ
ַו ְי ִהי אוֹ רַ :ו ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָהאוֹ ר ִ ּכי טוֹ ב( .בראשית א)4-1 ,
ש
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְי ִהי ָר ִק ַיע ְ ּבתוֹ ְך ַה ָּמ ִים ִו ִיהי ַמ ְב ִּדיל ֵ ּבין ַמ ִים ָל ָמ ִיםַ :ו ַ ּי ַע ׂ
ַו ּי ֶ
ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָר ִק ַיע ַו ַ ּי ְב ֵּדל ֵ ּבין ַה ַּמ ִים ֲא ׁ ֶשר ִמ ַּת ַחת ָל ָר ִק ַיע ו ֵּבין ַה ַּמ ִים ֲא ׁ ֶשר
יע ַו ְי ִהי ֵכן( .בראשית א)7-6 ,
ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
ילה ֵ ּבין ַמ ִים ְל ַמ ִיםִ ,ו ִיהי ֵכןְּ .ת ֵנ ִני
ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכןִ ,ה ְנ ִני ָּכאן ַעל ּ ְפ ֵני ַה ְּתהוֹ םַ ,מ ְב ִּד ָ
ָל ֶל ֶכתִ ,ל ׁ ְשמ ַֹע ֶאת קוֹ ל ַה ְּס ִל ָיחה.
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*
ְ
ְק ִחי ָלך ָיד,
ֲא ִני ָה ִי ִיתי ׁ ָשם
ְו ָיכ ְֹל ִּתי
ְו ׁ ַש ְב ִּתי
ְ ׂשרו ָּטהְ ,מ ֻע ְר ֶ ּב ֶלת,
ְלעוֹ ָלם ַא ֶח ֶרת,
ֲא ָבל ִנ ָּתן.
ְק ִחי ָל ְך ָיד,
ְו ַה ַּמ ִים ִי ׁ ְש ְטפ ּו ֵמ ָע ֵלינ ּו
ֶאת ַמה ׁ ּ ֶש ְּלעוֹ ָלם לֹא ִי ׁ ּ ָש ֵטף ִמ ּתוֹ ֵכנוּ,
ֶאת ָה ֶע ְד ָנה ׁ ֶש ָ ּיד חוֹ ֶל ֶפת ִח ְּל ָלה
ֶאת ַה ְּת ִמימוּת ׁ ֶש ְ ּב ִא ְב ַחת ַס ִּכין
ִה ְת ַ ּב ֲה ָרה.
ְק ִחי ָל ְך ָיד,
ֲא ַנ ְחנ ּו ָּכאן ְּכ ֵדי ְל ִה ׁ ּ ָש ֵאר
ַא ְּת ַו ֲא ִני ְו ַה ֵּלב ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ִכי
ׁ ֶש ַּכ ָּמה ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵתר ׁ ָשבוּר
הוּא ַ ּגם יוֹ ֵתר ׁ ָש ֵלם
ְּת ִני ִלי ָידֲ ,אחוֹ ִתי.
ברכה לפני טבילה:

ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה ַה ְמ ַח ָ ּיה ֶנ ֶפ ׁש ָּכל ַחי
האישה טובלת שלוש טבילות:

טבילה ראשונה :לשטוף את העבר
טבילה שנייה :לחזק את ההווה
טבילה שלישית :תקווה לעתיד
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אפשר לקרוא אחד מהקטעים הבאים:

ָ ּגדוֹ ל ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ׁ ּ ֵשם ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָּתב ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ָא ַמר ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִי ּ ָמ ֶחה ְ ּב ַמ ִים ְ ּכ ֵדי ְל ַה ִּטיל ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין ִא ׁיש ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ( .ויקרא רבה ט ,ט)

*
ְו ַה ׁ ּ ֶש ֶקט ָח ַזר
ְּכ ִאלּ ּו ֱאל ִֹהים ֶה ְח ִליט ְל ַו ֵּתר
מוֹ ִתיר לוֹ ְל ַח ְל ֵחל
ְּכ ִאלּ ּו ְּכ ָבר ִה ִ ּג ַיע ְז ַמן
ְּכמוֹ ְ ׂש ִמ ַיכת ֶצ ֶמר ֶ ּג ֶפן
ְמ ַכ ְר ֵ ּבל אוֹ ָתנ ּו ֶא ָחד ֶאל ַה ׁ ּ ֵש ִני
יש ּיוֹ ת
ְנ ׁ ִשימוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ תֲ ,ח ִר ׁ ִ
ׁ ֶשל ְמ ִח ָילה
ׁ ֶשל ֲח ָר ָטה
ׁ ֶשל ַק ָ ּב ָלה
ְו ַה ׁ ּ ֶש ֶקט ָנח.
*
עוֹ ד לֹא ָי ֵב ׁש ַה ּצו ָּנ ִמי ׁ ֶשל ַח ַ ּיי
ֲא ִני עוֹ ד ֵ ּבין ַה ַ ּג ִּלים
ִנ ְס ֶח ֶפת
ֲא ָבל ְּכ ָבר יוֹ ַד ַעת
ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ְ ּבתוֹ ִכי
ֵהם ַה ְ ּגבוּל
ְו ַגם ִאם ֶא ָ ּז ֵרק ֶאל חוֹ ף
ִמ ְב ַט ִחים אוֹ
ָע ָקר
ַא ָּתה ָּת ִמיד ִּת ְה ֶיה ׁ ָשם ַ ּב ֲעבו ִּרי
ֵאי ׁ ָשם,
ְו ֶאת ֶּד ֶלת ַה ְּס ָל ִעים
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ֶק ֶסם ַר ְך ִי ְפ ַּתח ִל ְר ָו ָחה
ְוקוֹ ְל ָך ַר ְך
ַו ֲא ִני בּ וֹ ָכה.
ו ֵּבין ֵּתבוֹ ת ַה ָ ּז ָהב ְו ָה ֲא ָב ִנים ַה ּטוֹ בוֹ ת
ֵּת ַבת ּ ַפ ְנדּ וֹ ָרה ְמ ֻכ ָּסה
ַו ֲא ִני ָּת ִמיד דּ וֹ ֶא ֶגת
ְו ַא ָּתה ָּת ִמיד ְ ּב ׁ ֶש ְּלךָ,
ְו ָת ִמיד ְּכ ׁ ֶש ֶא ֱעזֹב
ַא ׁ ְש ִאיר ְ ּב ָך אוֹ ִתי
ֲא ִני או ַּלי ְק ַט ָ ּנה ָע ֶל ָיך
ֲא ָבל ָּת ִמיד ִ ּב ׁ ְש ִב ְיל ָך
ִּכי ֵא ִיני ֲעצו ָּבה יוֹ ֵתר
ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ֲא ִני אוֹ ֶה ֶבת אוֹ ְתךָ.

*.
ֹאמר ֱאל ִֹהים ִי ָּקו ּו ַה ַּמ ִים ִמ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ֶאל ָמקוֹ ם ֶא ָחד ְו ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה
ַו ּי ֶ
ַו ְי ִהי ֵכןַ ,ו ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים ַל ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה ֶא ֶרץ ו ְּל ִמ ְק ֵוה ַה ַּמ ִים ָק ָרא ַי ִּמים ַו ַ ּי ְרא
ֱאל ִֹהים ִ ּכי טוֹ ב( .בראשית א)10-9 ,
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ז
גירושין ופרידה
מיה ליבוביץ' ותמר דבדבני

לאחר גירושין

טקס זה בא להוסיף נדבך רוחני לתהליך הגירושין הרשמי ולא להחליפו.
פעמים רבות תהליך הגירושין הוא מכאיב ,ארוך ומתיש .במהלכו עולים
רגשות שליליים וזכרונות קשים ,ומתחדדים המניעים לפרידה .אנו מציעות
לקיים טקס זה לאחר השלמת תהליך הגירושין הרשמי ,וההשלמה הרגשית
עם הפרידה.
בטקס שלוש טבילות :הטבילה הראשונה מופנית אל העבר ומיועדת לסגירת
מעגל הנישואין על כל קשייו וכאביו ,תוך הארת הטוב שהיה בזוגיות; הטבילה
השנייה מופנית אל העתיד ,מתוך תקווה להשלמה עם חיי היחידוּת ולאפשרות
של רקימת קשרים חדשים; הטבילה השלישית מופנית אל ההווה ,אל תהליך
המעבר שבין סגירת מעגל חיים אחד לפתיחתו של מעגל חיים חדש .בטקס
המוצע שינינו את סדר הזמנים הטבעי (עבר ,הווה ,עתיד) כדי להכיר במקום
התהליכי בו נמצאים הטובלים .המשתמשים בטקס מוזמנים לשנות את סדר
הטבילות כרצונם.
אם קיימת אפשרות ,אנו ממליצות שבני הזוג יקיימו את הטבילה במועד
אחד ,גם אם במקומות שונים ,כדי להביע את הכרתם בהדדיות הפרידה ובסיום
הקשר הזוגי .דבר זה חשוב במיוחד לזוגות שלהם ילדים משותפים ,אך גם
לזוגות בלא ילדים ,בשל המשא הרגשי המשותף .אם אין אפשרות כזו ,ניתן
לקיים את הטקס עבור אחד מבני הזוג .בכל מקרה אנו ממליצות לקיים את
הטבילה בליווי חבר ,חברה או אדם קרוב שהיה שותף לתהליך הפרידה.
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בטקס הנישואין קיים ּ ָפן ציבורי ,שמבטא את הכרת הקהילה בהתקדשות
בני הזוג זה לזה .כך גם בטקס זה אנו מציעות לקיים לאחר הטבילה אירוע
ציבורי ,שיבטא את הכרת הקהילה בפרידה (מסיבת חברים ,ארוחה משפחתית
וכיוצא בזה).
טבילה ראשונה :סגירת מעגל הנישואין
האישה אומרת:

האיש אומר:

ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמ ִים,
ָה ֵאר ְ ּב ֵע ַיני ֶאת ַה ָ ּי ִמיםַ ,ה ׁ ּ ָשעוֹ ת,
ָה ְר ָג ִעים ַה ָ ּי ִפים
ׁ ֶש ָהי ּו ִלי ִעם _______.

ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמ ִים,
ָה ֵאר ְ ּב ֵע ַיני ֶאת ַה ָ ּי ִמיםַ ,ה ׁ ּ ָשעוֹ ת,
ָה ְר ָג ִעים ַה ָ ּי ִפים
ׁ ֶש ָהי ּו ִלי ִעם _______.

ֵּתן ַל ַּמ ִים ְל ַה ְט ִ ּב ַיע
ֶאת ַה ְּכ ֵאבַ ,ה ַ ּצ ַערָ ,ה ֶע ְלבּ וֹ ן,
ַה ִּק ְנ ָאה ְו ַה ִּק ְנטוּר
ו ְּל ׁ ַש ֵּקף ִ ּב ְצ ִלילו ָּתם ֶאת ָהאוֹ ר
ְו ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּב ַח ֵ ּיינ ּו ַה ְמ ׁ ֻש ָּת ִפים.

ֵּתן ַל ַּמ ִים ְל ַה ְט ִ ּב ַיע
ֶאת ַה ְּכ ֵאבַ ,ה ַ ּצ ַערָ ,ה ֶע ְלבּ וֹ ן,
ַה ִּק ְנ ָאה ְו ַה ִּק ְנטוּר
ו ְּל ׁ ַש ֵּקף ִ ּב ְצ ִלילו ָּתם ֶאת ָהאוֹ ר
ְו ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּב ַח ֵ ּיינ ּו ַה ְמ ׁ ֻש ָּת ִפים.

ַמ ְע ַין ַה ַח ִ ּיים ַּכ ַּמ ִים ַל ָ ּים ְמ ַכ ִּסים.

ַמ ְע ַין ַה ַח ִ ּיים ַּכ ַּמ ִים ַל ָ ּים ְמ ַכ ִּסים.

טבילה שנייה :עם הפנים לעתיד
האישה אומרת:

האיש אומר:

ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמ ִים,
ָה ֵאר ְ ּב ֵע ַיני ֶאת ַה ְּד ָר ִכים ַה ִ ּנ ְפ ָרשׂוֹ ת
ְל ָפ ַני ַטע ִ ּבי ַהכּ ַֹח ָל ֵ ׂשאת ַח ַ ּיי
ִ ּב ִיחידוּת ׁ ְש ֵל ָמה ו ְּפ ַתח
ִל ִ ּבי ִל ְק ׁ ָש ִרים ֲח ָד ׁ ִשים.

ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמ ִים,
ָה ֵאר ְ ּב ֵע ַיני ֶאת ַה ְּד ָר ִכים ַה ִ ּנ ְפ ָרשׂוֹ ת
ְל ָפ ַני ַטע ִ ּבי ַהכּ ַֹח ָל ֵ ׂשאת ַח ַ ּיי
ִ ּב ִיחידוּת ׁ ְש ֵל ָמה ו ְּפ ַתח
ִל ִ ּבי ִל ְק ׁ ָש ִרים ֲח ָד ׁ ִשים.

ַמ ְע ַין ַה ַח ִ ּייםַ ,על ַמבּ ו ֵּעי ַמ ִים ַנ ֲה ֵל ִני.

ַמ ְע ַין ַה ַח ִ ּייםַ ,על ַמבּ ו ֵּעי ַמ ִים ַנ ֲה ֵל ִני.
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טבילה.שלישית.:הווה
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האישה אומרת:

האיש אומר:

ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמ ִים,
ָה ֵאר ְ ּב ֵע ַיני ֶאת ּגו ִּפי
ְו ַנ ְפ ׁ ִשי ׁ ֶש ָ ּי ַצ ְר ָּת ְ ּב ָח ְכ ָמה
ָ ּגלוּי ְו ָידו ַּע ְל ָפ ֶנ ָיך
ׁ ֶש ֲא ִני ְנ ָק ִבים ְנ ָק ִבים ֲחלו ִּלים ֲחלו ִּלים
ׁ ֶש ִאם ִי ּ ָפ ַתח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אוֹ ִי ָּס ֵתם
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִלי ַל ֲעמֹד
ו ְּל ִה ְת ַק ֵ ּים ְל ָפ ֶנ ָיך.
ָע ְז ֵר ִני ְל ָה ִכיל ֶאת ֶה ָח ֵסר,
ִל ְהיוֹ ת ׁ ְש ֵל ָמה.
ַמ ְע ַין ַה ַח ִ ּיים ָּכל ַה ְ ּנ ָח ִלים ה ְֹל ִכים ֶאל
ינ ּנ ּו ָמ ֵלא( .קהלת א)7 ,
ַה ָ ּים ְו ַה ָ ּים ֵא ֶ

ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמ ִים,
ָה ֵאר ְ ּב ֵע ַיני ֶאת ּגו ִּפי
ְו ַנ ְפ ׁ ִשי ׁ ֶש ָ ּי ַצ ְר ָּת ְ ּב ָח ְכ ָמה
ָ ּגלוּי ְו ָידו ַּע ְל ָפ ֶנ ָיך
ׁ ֶש ֲא ִני ְנ ָק ִבים ְנ ָק ִבים ֲחלו ִּלים ֲחלו ִּלים
ׁ ֶש ִאם ִי ּ ָפ ַתח ֶא ָחד ֵמ ֶהם
אוֹ ִי ָּס ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ִלי ַל ֲעמֹד ו ְּל ִה ְת ַק ֵ ּים ְל ָפ ֶנ ָיך.
ָע ְז ֵר ִני ְל ָה ִכיל ֶאת ֶה ָח ֵסר,
ִל ְהיוֹ ת ׁ ָש ֵלם.
ַמ ְע ַין ַה ַח ִ ּיים ָּכל ַה ְּנ ָח ִלים ה ְֹל ִכים ֶאל
ַה ָ ּים ְו ַה ָ ּים ֵא ֶינ ּנ ּו ָמ ֵלא( .קהלת א)7 ,
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רוחמה וייס

מחזור.ברכות .ירושין

*

גופו של גט.:
"הרי.את.מותרת.לכל.א ם"
גופו של גט:
שחרור".—.הרי.את.בת.חורין".,
"הרי.את.לעצמך"
(משנה גיטין ט ,ג)

.הרי.את.מוּתרת
א
ַ

יש ָיבה ַעל ַמ ְד ֵר ַגת ֶא ֶבן אוֹ ֶצ ֶרת קֹרּ ְ ,בחֹם ֶה ָה ִרים ָה ֵא ֶּלה
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ׁ ִ
ְ
ַה ַּמ ְת ִחיל ַל ֲעלוֹ ת ֵא ַל ִיךּ ִ ,ב ְב ָג ִדים ׁ ֶשל ֵא ׁ ֶשת ִמ ְ ׂש ָרד.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְלהוֹ ִסיף ְו ָל ׁ ֶש ֶבת
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ִאי ַ ּג ְע ּגו ַּע
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְכ ֵאב
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַבד.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ׁ ְש ִמ ַיעת ִצ ְרצוּר ֲח ָר ִקים ָ ּב ֵעץ,
ְ ּב ִלי ָרצוֹ ןּ ְ ,ב ִלי ְיכ ֶֹלתְ ,ל ַזהוֹ ת אוֹ ָתם ְ ּב ׁ ֵשם.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַכ ּפוֹ ת ַר ְג ַל ִים ְסדוּקוֹ ת
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַה ְר ּפוֹ תְ ,ל ַה ִ ּנ ַיח
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַב ָּט ָלה
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ִה ְס ּתוֹ ֵבב ְ ּב ִלי ֶסלו ָּל ִרי,
ִל ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ַּכ ְר ִטיס ַה ֶּט ֶלפוֹ ןְ .ל ִה ָּת ַקע ְ ּב ִלי ְמ ֻז ָּמן.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ֶמ ְר ָחקְ ,ל ִאבּ וּד
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ָל ַק ַחת ֲא ִויר
* שירים אלה לא נכתבו כחלק מטקס טבילה .ניתן להשתמש בהם בטקס כזה או בלימוד
שלאחריו.
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ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְבהוֹ ת
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְכ ּתֹב ׁ ִשיר.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְמר ַֹח ָלק ַעל ַה ִ ּצ ּ ָפ ְר ַנ ִים,
ְל ִ ׂש ְמ ָלה ֲא ֻד ָּמה ְ ּב ָצ ֳה ֵרי יוֹ ם ְ ּב ֵבית ָק ֶפה.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְצחוֹ קְ ,ל ִגחו ְּךְ ,ל ִפ ּתוּיְ ,ל ִצחוּקְ ,ל ַה ְפ ָר ָזה
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ִה ּ ָפ ַתחְ .ל ִה ָּס ֵגרְ .ל ִה ְת ַר ֵּסקְ .ל ִה ְת ּ ַפ ֵּק ַע.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ִחבּ וּק.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַא ֲה ָבה.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ַל ֲעבֹד ְּכ ׁ ֶש ַה ְי ָל ִדים ַ ּב ַ ּב ִיתְ .ל ַה ּ ִפיל ֵּכ ִלים .לֹא ְל ַק ֵ ּבל ֶע ְז ָרה.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ָל ַר ַע ׁש ׁ ֶש ַא ְּת ְמחוֹ ֶל ֶלת
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ָל ַר ַע ׁש ׁ ֶש ׁ ּ ָשם
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ׁ ְשמ ַֹע.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַל ֵּקק ֶאת ׁ ְש ֵא ִר ּיוֹ ת ָהר ֶֹטב ֵמ ַה ַ ּצ ַּל ַחת
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַא ֵ ּבד ְ ּגבוּלוֹ ת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְגבוּלוֹ ת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַה ְב ִליג
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ַל ִּמ ָּדה ׁ ֶש ָּל ְך
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְלמֹד ַמ ִהי ַה ִּמ ָּדה ׁ ֶש ָּל ְך
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ִה ְת ַ ּב ְל ֵ ּבל.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ָל ַק ַחת ֶאת ַה ְ ּצ ָב ִעים ִמ ׁ ּ ֻש ְל ַחן ַה ְּכ ִת ָיבה ׁ ֶשל ַה ְי ָל ִדים,
ְל ַצ ֵ ּיר ַעל ַה ּגוּףְ .ל ַצ ֵ ּיר ַעל ַה ִּקיר.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת לֹא ַל ְח ׁשֹב ַעל ֶא ְס ֶּת ִט ָיקה
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַה ְד ִ ּביקִ ,ל ְקר ַֹעִ ,ל ְתלֹש
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ֶל ֱאהֹב ֶאת ַמה ׁ ּ ֶש ַא ְּת עוֹ ָ ׂשה
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְקרֹא ְל ָכל ֶזה ָא ָּמנוּת.
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַע ְצ ֵמ ְך.
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.הרי.את
ב
ַ

ֲה ֵרי ַא ְּת
ֲה ִיי ְל ַא ְּת
ֲה ֵרי ַא ְּת ָים
ֲה ֵרי ַא ְּת ַהר
ֲה ִיי ְל ַהר
ֲה ִיי ְל ַה ְר ֵרי ׁ ָש ַד ִים.
ֲה ֵרי ַא ְּתְ .ל ַאט.
.מוּתרת

ֲה ֵרי ַא ְּת ְמ ַו ֶּת ֶרת
ֲה ֵרי ַא ְּת ְמ ַי ֶּת ֶרת
ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת.
ֲה ֵרי ַא ְּת יוֹ ֵצאת
ֲה ֵרי ַא ְּת יוֹ ֶצ ֶרת
ֲה ֵרי ַא ְּת נוֹ ֶצ ֶרת.
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רות קרא־איוונוב קניאל

ברכת.השחר
1

ְל ִמי ׁ ֶש ָע ַ ׂש ִני ְּכ ִלי
ְּכ ִלי ָמ ֵלא בּ ו ׁ ָּשה
ו ְּכ ִלי ָמה.
ׁ ֶש ָע ַ ׂש ִני ִא ׁ ּ ָשה
ׁ ֶש ֹּלא ְנ ָת ַנ ִני ִל ְהיוֹ ת ַי ְל ָּדה
ְולֹא ִה ְפ ִק ַיר ִני ְל ָזרְ ,ל ָז ָרה
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶשעוֹ ֶמ ֶדת ַעל ַּד ְע ּתוֹ
ַּד ְע ָּת ּה
ָ
ְמ ִב ָיאה ְל ָפ ֶניך ׁ ְש ֵּתי ַ ׂש ֲערוֹ ת
ֵ ׂש ָיבה
ָ
(ש ִּלי אוֹ ׁ ֶש ְּלך?)
ֶׁ
ֵעדוּת ְל ִב ָינה.
ׁ ֶש ָע ַ ׂש ִני ְּכ ִל ָּמה.
.2

ׁ ֶש ִה ִּתיר ֱאסו ַּרי
ְוחוֹ בוֹ ַתי,
ׁ ֶש ִה ִּתיר ֶאת ָּד ִמי
ַנ ְפ ּתו ַּלי,
ֶח ְב ֵלי ִ ּב ְט ִני,
ׁ ֶש ָ ּג ַבר ַעל ִי ְצ ִרי
ׁ ֶש ָ ּב ַעלֶ ׁ ,ש ָ ּב ַגד,
ׁ ֶש ָּכ ַב ׁש ֶאת ִי ְצרוֹ
ֵמ ָע ַלי,
ׁ ֶש ָא ַמר,
ָ ּברו ְּך ׁ ֶש ָא ַמר,
ֲה ֵרי ַא ְּת ְמ ֻק ֶּד ׁ ֶשת ִלי.
ׁ ֶש ִה ִּתיר ֶאת ָּד ַמי.
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3

ְּכ ׁ ֶש ַּת ִ ּגיד ֲה ֵרי ַא ְּת
ְמ ׁ ֻש ְח ֶר ֶרת ִלי
ְּכ ׁ ֶש ַּת ִ ּגיד ְל ִכי ְו ַת ְח ְז ִרי
ְּכ ׁ ֶש ִּת ְק ֶנה אוֹ ִתי
ְ ּב ָ ׂש ֶדה,
ְ ּב ֵא ׁש קוֹ ִצים,
ְ ּב ִס ְחרוּר ְצ ִע ִיפים
ְ ּבלֹא יוֹ ְד ִעין
ְּכ ׁ ֶש ַּת ִ ּגיד
ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה
ִּכ ְרצוֹ ִני
ׁ ֶש ַּת ִ ּגיד
ְל ִכי.
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ח
אבלות
מיה ליבוביץ'

בסיום.אבלות
ההלכה היהודית קבעה זמנים ברורים לאבלותִ ׁ :שבעה ,שלושים ,שנה ,אולם
לאדם יש הלכי נפש בלתי קצובים.
הטקס המוצע כאן מיועד לאנשים שתקופת האבל לא הסתיימה בעבורם,
או לא מיצתה את מכלול כאבם והם זקוקים להליך נוסף של הבדלה .הטבילה
במים יכולה לאפשר את השינוי הנדרש ואת תחושת החזרה לחיים מלאים.
ההחלטה מתי לקיים את הטבילה היא בידי האבלים ועל פי צורכיהם האישיים.
אין בהלכה היהודית מצוות טבילה בתום ימי האבל.
מוצעות כאן שתי טבילות :האחת שפניה אל העבר ,והשנייה שפניה אל
העתיד.
התכוונות:

ָא ָדם ְילוּד ִא ׁ ּ ָשה ְק ַצר ָי ִמים ּו ְ ׂש ַבע ר ֶֹגז.
ְ ּכ ִציץ ָי ָצא ַו ִ ּי ּ ָמל ַו ִ ּי ְב ַרח ַ ּכ ֵ ּצל ְול ֹא ַי ֲעמוֹ ד( .איוב יד)2-1 ,
ִּכי ֵי ׁש ָל ֵעץ ִּת ְק ָוה ִאם ִי ָּכ ֵרת ְועוֹ ד ַי ֲח ִליף ְוי ַֹנ ְק ּתוֹ לֹא ֶת ְח ָּדל.
ִאם ַי ְז ִקין ָ ּב ָא ֶרץ ׁ ָש ְר ׁשוֹ ו ֶּב ָע ָפר ָימוּת ִ ּג ְזעוֹ .
ֵמ ֵר ַיח ַמ ִים ַי ְפ ִר ַח ְו ָע ָ ׂשה ָק ִציר ְּכמוֹ ָנ ַטע.
ְו ֶג ֶבר ָימוּת ַו ֶ ּי ֱח ָל ׁש ַו ִ ּי ְג ַוע ָא ָדם ְו ַא ּיוֹ ( .איוב יד)10-7 ,
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טבילה.ראשונה:

ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי
ַל ְּמ ֵד ִני ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ָה ָא ְב ָדן
ְר ָפא ָנא ִל ְכ ֵא ִבי
יהי ִז ְכרוֹ ן______________ (שם הנפטר/הנפטרת)
ִו ִ
ְמקוֹ ר ַ ּג ֲא ָוה ו ְּצ ִמ ָיחה.
טבילה.שנייה:

ֵעין ַה ַח ִ ּיים
אתי ָ ּבם
ְּת ִני ִ ּבי ִמכּ ָֹחם ׁ ֶשל ַה ַּמ ִים ׁ ֶש ָ ּב ִ
ָיבוֹ א ּו ַה ַּמ ִים ְ ּב ִל ִ ּבי ְו ִי ְּטע ּו ִ ּבי כּ ֹחוֹ ת ֶנ ֶפ ׁש ֲח ָד ׁ ִשים
ֶא ְת ַי ֵ ּצב ֶאל ַה ָּמ ָחר
ְ ּב ַא ֲה ָבה ִמ ְת ַח ֶּד ׁ ֶשת ֶאל ַה ַח ִ ּיים.
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מיה ליבוביץ'

א ם.אינו.מטמא.ע .שתצא.נפשו.
(משנה אהלות א ,ו)

לֹא ְט ֵמ ָאה ְולֹא ְמ ַט ֵּמאת
לֹא ִ ּב ׁ ְש ַנ ִים ,לֹא ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ,לֹא ְ ּב ֶא ָחד
לֹא ְ ּבנוֹ ֵג ַע ִ ּבי ְולֹא ְ ּבנוֹ ַג ַעת בּ וֹ
לֹא ְט ֵמ ָאה ְולֹא ְמ ַט ֵּמאת
ָ ּב ָ ׂשר ָו ָדם
ְו ֶנ ֶפ ׁש.
לֹא ְט ֵמ ָאה ְולֹא ְמ ַט ֵּמאת
ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵצא ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ְו ֶא ׁ ּ ָש ֵאר ָ ּב ָ ׂשר ָו ָדם.
ָא ָדם ַהנּוֹ ֵג ַע ְ ּב ֵמת — ָט ֵמא ֻט ְמ ַאת ׁ ִש ְב ָעה
ְו ָא ָדם ַהנּוֹ ֵג ַע ְ ּב ַחי?
ַחיָ ,מ ֵלא ַא ֲה ָבה
ָא ָדם ַהנּוֹ ֵג ַע ְ ּב ָא ָדם.
ַהנּוֹ ֵג ַע ְ ּב ֵמת — ָט ֵמא
ֻט ְמ ַאת ֶע ֶרב
ְו ָא ָדם ַהנּוֹ ֵג ַע ְ ּב ָא ָדם ַחי,
ָמ ֵלא ִק ְנ ָאה
ַאל ָימוּת
ִי ַ ּגע.
ָא ָדם ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵצא ַנ ְפ ׁשוֹ
ו ְּפ ָע ִמים ׁ ֶש ּיוֹ ֵצאת ַנ ְפ ׁשוֹ
ְוגוּפוֹ ַחי
ְ
ְ ּב ָ ׂשרוֹ רוֹ ֵח ׁש ְו ָד ָמיו רוֹ ְת ִחין ַאך ָי ְצ ָתה ַנ ְפ ׁשוֹ
ְמ ַט ֵּמא?
82

טבילה במבברי החיים

אדמיאל קוסמן

טקס.טהרה

נר לנשמת יצחק רבין ז"ל

ּגו ִּפים ָז ִרים ָּד ְבק ּו ְ ּבטוּב ִל ְ ּב ֶכם ָה ַרב,
ְו ָאנ ּו ְמ ַק ְּל ִפים אוֹ ָתם .בּ וֹ ִכים ו ְּמ ַק ְּל ִפים
אוֹ ָתם ִמ ּגו ַּפ ְת ֶכם ַ ּב ֲע ִדינוּתּ ִ ,ב ְק ֵצה ִצ ּפ ֶֹרן.
ַא ִחיםּ ,גו ִּפים ָז ִרים ְו ִל ְכלו ִּכים ְק ַט ִ ּנים,
ִע ְּק ׁ ִשיםִ ,ע ְו ִריםֶ ׁ ,ש ָאנ ּו ְמ ַק ְּל ִפים,
בּ וֹ ִכים ְמ ַק ְּל ִפיםִ ,מ ְ ּג ַוי ְת ֶכםּ ְ ,ב ֶט ֶקס
ָט ֳה ָרהׁ ,שוֹ ְט ִפים ְ ּב ַס ְב ָלנוּת ֵמ ַעל עוֹ ְר ֶכם
ַה ְמ ֻח ְס ּ ָפס ַ ּב ֲע ֵב ָרה ,ו ְּמ ָג ְר ִדים ִ ּב ְק ֵצה ִצ ּפ ֶֹרן.
ּגו ִּפים ְק ַט ִ ּניםָ ,ז ִריםֶ ׁ ,של ר ַֹעֲ ,אהו ִּבים,
ָּד ְבק ּו ָ ּב ֶכםּ ַ ,ב ַ ּגבּ ,גו ִּפים ָז ִרים ׁ ֶשל ַא ִּלימוּת ְו ַת ִּקיפוּת
ו ַּמ ֲא ַבק ָּד ִמים ִ ּב ְזרוֹ ַעֲ ,ע ֵיפוּת ָּד ְבק ּו ָ ּב ֶכם ַע ְכ ׁ ָשוַ ,א ֲח ֵרי
ׁ ָש ִנים ַרבּ וֹ ת ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָמר ,הוֹ לוֹ ֲח ִמים ַע ִ ּזים ׁ ֶש ִּלי,
ִ ּב ְ ׂש ֵדה ַה ְּק ָרבֵ ,ר ִעים ַו ֲאהו ִּביםַ ,א ִחים ֵמ ִתים ׁ ֶש ִּלי,
ְ ּבטוּב ִל ְ ּב ֶכם ָה ַרב.
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מיה ליבוביץ'

כוונה לטבילה
ָּכל ַה ְ ּנ ָח ִלים הוֹ ְל ִכים ֶאל ַה ָ ּים
ְו ַה ָ ּים ֵא ֶינ ּנ ּו ָמ ֵלא
ָּכל ַהנּוֹ ָל ִדים הוֹ ְל ִכים ֶאל מוֹ ָתם
ְו ַה ָּמ ֶות ֵא ֶינ ּנ ּו ָּכ ֶלה.
ַה ָ ּים הוּא ּ ֶפ ֶלא
ְו ַגם ַה ָּמ ֶות ֻמ ְפ ָלא
ְו ִנ ְפ ָל ִאים ִמ ׁ ּ ְש ֵני ֵא ֶּלה ְנ ִת ֵיבי ֱאנוֹ ׁש
ֵ ּבין ֵל ָדה ְל ִמ ָיתה.
ִּכי ֵי ׁש ִי ְתרוֹ ן ָל ָא ָדם ְ ּב ָכל ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹל ַּת ַחת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש
ֹאהב.
ְו ִי ְתרוֹ ן ָּכפוּל ְ ּב ָכל ׁ ֶש ּי ַ
ִאם ִי ְר ַ ּג ׁש ְו ִי ַ ּגע
ִאם ִי ְכ ַאב ְו ִי ְר ּ ָפא
ִאם ִי ׁ ְש ַּת ֶ ּנה
ֹאהב
ִאם י ַ
ִה ֵ ּנה ֵה ִאיר ַח ִ ּייםִ ,ה ֵ ּנה ׁ ִש ָ ּנה ַמ ְסלוּל
ֵה ִביא ִ ׂש ְמ ָחהָ ,נ ַג ּה
ו ְּכ ׁ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְכ ָנה ָהרוֹ אוֹ ת ָ ּב ֲא ֻרבּ וֹ ת
ָי ִאיר לוֹ אוֹ ר ָ ּגנוּז
אוֹ ר ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה ַה ְמ ַמ ֵּלאת ַי ִּמים.
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תמר דבדבני

התכוונות
שהָ ָרצוֹ ן
י ְִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶ
יְכַ ּוֵן דַּ ְר ִ ּכי ִל ְרפו ָּאה,
שהַ ִּמ ִּלים
י ְִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶ
ַי ִ ּגיע ּו ִל ִ ּבי ִל ְרפו ָּאה,
ש ַּב ּ ַמיִם
י ְִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶ
י ֵָא ְספ ּו ְ ׁשבָ ַרי ִל ְרפו ָּאה.
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה ה'
הָ רוֹ פֵ א ִל ְ ׁשבו ֵּרי לֵ ב
ו ְּמחַ ּ ֵב ׁש ְל ַע ְ ּצבוֹ ָתם.
(תהלים קמז)3 ,

א
אובדן היריון
תמר דבדבני

טקס טבילה לאחר אובדן היריון
טבילה ראשונה :פרידה מן העבר
ניתן לבחור אחד מן הקטעים הבאים:

ָּכל ִמ ׁ ְש ָ ּב ֶר ָיך ְו ַג ֶּל ָיך ָע ַלי ָע ָברוּ.
ֲא ָפפו ִּני ַמ ִים ַעד ֶנ ֶפ ׁש ְּתהוֹ ם ְיס ְֹב ֵב ִני( .שם)6 ,
ְ ּב ִה ְת ַע ֵּטף ָע ַלי ַנ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' ָז ָכ ְר ִּתי ַו ָּתבוֹ א ֵא ֶל ָ
יך ְּת ִפ ָּל ִתי( .שם)8 ,
ְר ָפ ֵא ִני ה' ְו ֵא ָר ֵפא( .ירמיהו יז)14 ,
(יונה ב)4 ,

*
ְּכ ַא ָ ּיל ַּת ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמ ִים ֵּכן ַנ ְפ ׁ ִשי ַת ֲערֹג ֵא ֶל ָיך ֱאל ִֹהים (תהלים מב— )2 ,
ָּכ ַמ ְה ִּתי ִל ְס ִל ָיח ִתי ְו ִל ְס ִל ָיח ְת ָך.
ָצ ְמ ָאה ַנ ְפ ׁ ִשי ֵלאל ִֹהים ְל ֵאל ָחי (שם מבְ — )3 ,ל ִה ַּט ֵהר ִמ ַּמ ְכאוֹ ַבי ְ ּב ֵמ ֶימ ָיך.
אתי ִל ׁ ְשטֹף ֶאת ַע ְצ ִמי
ָה ְי ָתה ִּלי ִד ְמ ָע ִתי ֶל ֶחם יוֹ ָמם ָו ָל ְי ָלה (שם מב — )4 ,ו ָּב ִ
ו ְּל ִה ַּט ֵהר ְל ָפ ֶנ ָיך.
*
ְ ּב ַר ְח ִמי ָ ּג ַדל ִנ ָ ּצן ׁ ֶשל ַח ִ ּיים
הוּא לֹא ִי ְפ ַרח ְולֹא ִי ָ ּו ֵלד ְל ַח ִ ּיים
ַו ֲא ִני ֲח ֵפ ַצת ַח ִ ּייםַ .ו ֲא ִני ֲח ֵפ ַצת ַח ִ ּייםַ .ו ֲא ִני ֲח ֵפ ַצת ַח ִ ּיים.
ֶא ּ ָפ ֵרד ִמן ַה ְּכ ֵאב ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים.
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טבילה.שנייה.:התמו

ות.עם.ההווה

ניתן לבחור אחד מן הקטעים הבאים:

ַו ִּת ְת ַע ֵּטף ָע ַלי רו ִּחי ְ ּבתוֹ ִכי ִי ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ִל ִ ּבי.
ְ ּב ָ ׂ
ש ִרי ָע ַלי ִי ְכ ָאב ְו ַנ ְפ ׁ ִשי ָע ַלי ֶּת ֱא ָבל( .על פי איוב יד)22 ,
ְ ּב ֵמי ִּד ְמעוֹ ַתי ׁ ְשטֹף אוֹ ִתי ְו ַט ֵהר ִל ִ ּבי ו ְּב ָ ׂש ִרי ִל ְס ִל ָיחה ְו ִל ְצ ִמ ָיחה.
(תהלים קמג)4 ,

*
ָ
ְ
ְּת ַר ֲח ֵמ ִני ֱאל ַֹהי ְו ַת ׁ ְש ִליך ַ ּב ַּמ ִים ֶאת ָּכל ְּכ ֵא ַבי ו ְּפ ָח ַדי ,ו ְּבטו ְּבך ְּתעוֹ ֵרר
ַר ֲח ֶמ ָיך ְו ִא ָ ּנ ֶקה ֵמ ֶר ֶג ׁש ַא ׁ ְש ָמהְ ,ו ַי ֲעל ּו ָּכל ִניצוֹ ֵצי ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר ִנ ְת ּ ַפ ְזּר ּו ִ ּבי,
ִי ְז ֲהר ּו ְו ַי ְז ִהיר ּו ִ ּבי ְ ּב ִמ ַּדת טו ֶּב ָך( .על פי סדר תשליך)
*
ַא ְר ּ ֶפה ּגו ִּפי ְו ֶא ְטבּ ֹל ַ ּב ַּמ ִים
ֵּת ָר ֵפא ַנ ְפ ׁ ִשי ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים
ִי ׁ ּ ָש ֵטף ּגו ִּפי ַ ּב ַּמ ִים
ִּת ָּט ֵהר ַנ ְפ ׁ ִשי ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים
ֵי ָע ֵטף ּגו ִּפי ְ ּב ִחבּ וּק ׁ ֶשל ַמ ִים
ִּת ְר ַחב ַנ ְפ ׁ ִשי ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים.
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הזדמנויות לריפוי והחלמה של הנפש והדוה

טבילה.שלישית.:עם.הפנים.לעתי
ניתן לבחור אחד מן הקטעים הבאים:

ּ ֵפ ַר ְ ׂש ִּתי ָי ַדי ֵא ֶל ָיך ַנ ְפ ׁ ִשי ְּכ ֶא ֶרץ ֲע ֵי ָפה ְל ָך.
ַה ׁ ְש ִמ ֵיע ִני ַבבּ ֶֹקר ַח ְס ֶּד ָך ִּכי ְב ָך ָב ָט ְח ִּתי הוֹ ִד ֵיע ִני ֶּד ֶר ְך ז ּו ֵא ֵל ְך ִּכי ֵא ֶל ָיך
אתי ַנ ְפ ׁ ִשי( .שם.)8 ,
ָנ ָ ׂש ִ
ָ
ָ
ּ
ְל ַמ ַען ׁ ִש ְמך ה' ְּת ַח ֵי ִני ְ ּב ִצ ְד ָק ְתך ּתוֹ ִציא ִמ ָ ּצ ָרה ַנ ְפ ׁ ִשי( .שם)11 ,
ְו ַל ְּל ָב ָנה ָא ַמר ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵּד ׁשֲ ,ע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ַל ֲעמו ֵּסי ָב ֶטן( .סדר קידוש לבנה)
ֵּתן ִ ּבי ֶאת ַהכּ ַֹח ְל ִה ְת ַח ֵּד ׁש ְּכמוֹ ָת ּה.
ַק ֵ ּים ִ ּבי ֶאת ַה ְב ָט ָח ְת ָך ַלזֹ ְּר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָעה ְו ַח ְ ּז ֵק ִני ְל ַמ ֵּלא ׁשוּב ְ ׂשחוֹ ק ּ ִפי
ו ְּל ׁשוֹ ִני ִר ָ ּנה( .על פי תהלים קכו)2 ,
(תהלים קמג)6 ,

*
ֵלב ָטהוֹ ר ְ ּב ָרא ִלי ֱאל ִֹהים ְורו ַּח ָנכוֹ ן ַח ֵּד ׁש ְ ּב ִק ְר ִ ּבי( .תהלים נא)12 ,
ְו ַט ֵהר ִל ִ ּבי ְו ַק ְּד ׁ ֵש ִני ו ְּזרֹק ָע ַלי ַמ ִים ְטהוֹ ִרים ְו ַט ֲה ֵר ִני ְ ּב ַא ֲה ָב ְת ָך ו ְּב ֶח ְמ ָל ְתךָ.
(על פי "תפילה קודם התפילה" של ר' אלימלך מליז'נסק)

*
ְז ִר ַימת ַה ַּמ ִים ְּת ַח ֵּד ׁש ִ ּבי ַח ִ ּיים
ְו ִת ֵּתן ִ ּבי ֶאת ַהכּ ַֹח ַל ֲחזֹר ַל ַח ִ ּיים
ֱאל ַֹהיְ ,נ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ַת ָּת ִ ּבי ְטהוֹ ָרה ִהיא( .מתוך ברכת "נשמה")
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ב
הפלה
תמר דבדבני

טקס טבילה לאחר הפלה
הפלה אינה מעשה פומבי ,ולא נהוג לשתף בה את הקהילה .מתוך הבנה כי
דווקא במקרה זה נתונה האישה במצוקה נפשית קשה ,שגדלה בשל קשר
הסודיות האופף את המעשה שבחרה לעשות ,החלטתי ליצור טקס שיעזור
לה ויתמוך בה לאחר ביצוע ההפלה.
הטקס כתוב בלשון נקבה אך הוא מתאים גם לזוג ,ונראה כי עדיף לערוך
אותו בחברת ידידים ואהובים.
הטקס בנוי משני שלבים עיקריים :התנקות מן ההתלבטויות והכאבים
הנפשיים הכרוכים בהפלה ,והתחדשות מתוך תקווה לעתיד .שני השלבים
באים לידי ביטוי בטקס באמצעות שני סמלים מן המסורת היהודית :התשליך
והטבילה.
טקס התשליך נערך בראש השנה ,והוא מסמל את פרידת האדם מכל ֲח ָט ֵאי
השנה החולפת ,לקראת תחילת השנה החדשה "בכיסים ריקים" .בטקס נוהגים
רבים להשליך פירורי לחם אל הים או אל מקור מים חיים אחר .פירורי הלחם
מסמלים את חטאי העבר ,והתמוססותם במים — את היעלמותם מחיינו.
בחרתי להשתמש בתשליך ובסמליות שהוא מייצג ,כדי לעזור לאישה להיפרד
מן המועקה והכאב שליו ּו את החלטתה להפיל את עוּברה .התלבטויות אלה
גורמות צער ורגשי אשמה שיש להתמודד עימם ,אולם ניתן ואף צריך לתת להם
להישטף .ה"תשליך" שבטקס מבקש לחזק אותה לקראת צאתה מחדש אל הדרך.
סגירתו של מעגל העבר יוביל ,כך אני מקווה ,לריפוי ,להתחזקות ולצמיחה.
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ףוגהו שפנה לש המלחהו יופירל תויונמדזה

בחרתי להשתמש גם בטבילה כסמל להתנקות ולהיטהרות הגוף והנפש,
וכאמצ ִעי ללידה מחודשת של האישה .הטבילה היא תהליך הריפוי העומד
ָ
במרכז הטקס ,ומטרתה לאפשר לאישה להיות מוכנה לקראת המשך חייה,
מתוך הכרה בבחירתה ומתוך השלמה עם תוצאותיה.
ההתחדשות וההבראה מתבטאות בסיום הטקס באכילת חלה טבולה בדבש.
יש הנוהגים ,בתקופת חגי תשרי ,לטבול את הלחם בדבש במקום במלח (כמו
בשאר חודשי השנה) ,כסמל למתיקות השנה .בטקס זה הדבש מנוגד למלח
שבמי הים ובדמעות ,והוא גם מסמל את ההכרה וההשלמה עם בחירה ,שיש
בה עוקץ ,אך גם דבש.
פתיחה:
ַמ נְ ָח ה:

ִה ְת ַּכ ַ ּנ ְסנ ּו ָּכאן ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵ ּין ֶאת ְ ּב ִח ָיר ָת ּה ׁ ֶשל _______ ְל ַה ּ ִפיל ֶאת ָה ֻע ָ ּבר
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַר ְח ָמ ּה.
ָאנ ּו יוֹ ְדעוֹ ת ִּכי ְ ּב ִח ָירה זוֹ לֹא ַק ָּלה ָה ְי ָתהְ ,ו ָאנ ּו ַמ ִ ּציעוֹ ת ל _________
ֶאת ְּת ִמ ָיכ ֵתנוּ.
עבר:
האישה:

ה' ָמה ָא ָדם ַו ֵּת ָד ֵעה ּו ֶ ּבן ֱאנוֹ ׁש ַו ְּת ַח ׁ ּ ְש ֵבהוּ,
ָא ָדם ַל ֶה ֶבל ָּד ָמה ָי ָמיו ְ ּכ ֵצל עוֹ ֵבר( .תהלים קמד)4-3 ,
ֲא ִני בּ וֹ ַט ַחת ְ ּב ָך ה'ִּ ,כי ַא ָּתה חוֹ ֵנן ְל ָא ָדם ַּד ַעת ו ְּמ ַל ֵּמד ֶל ֱאנוֹ ׁש ִ ּב ָינה.
(על פי ברכת "דעת" שבתפילת העמידה)

ו ְּמ ַק ָ ּוה ִּכי ַּת ִ ּצ ֵיל ִני ִמ ָּכל ִמ ְכ ׁשוֹ ל ְו ָטעוּתַ ,אל ַּת ַע ְז ֵב ִני ְו ַאל ִּת ְּט ׁ ֵש ִני ְו ַאל
ַּת ְכ ִל ֵימ ִני ,ו ְּת ֵהא ִעם ּ ִפי ְ ּב ֵעת ִּדבּ וּרְ ,ו ִעם ָי ַדי ְ ּב ֵעת ַמ ֲע ֶ ׂשהְ ,ו ִעם ִל ִ ּבי ְ ּב ֵעת
ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתי ְו ַה ְכ ָרעוֹ ַתי( .על פי "תפילה קודם התפילה" של ר' אלימלך מליז'נסק)
ש ֵ ּכל( .על פי ברכת "דעת" שבתפילת העמידה)
ָא ָנּא ה'ָ ,ח ֵ ּנ ִני ֵמ ִא ְּת ָך ֵּד ָעה ִ ּב ָינה ְו ַה ְ ׂ
אתי ְל ָכאן ְּכ ֵדי ְל ַה ְז ִּכיר ִנ ָ ּצן ׁ ֶשל ַח ִ ּיים ׁ ֶש ָ ּצ ַמח ְ ּב ַר ְח ִמי ו ְּכ ֵדי ְל ַה ְצ ִהיר ַעל
ָ ּב ִ
ְ ּב ִח ָיר ִתי ׁ ֶשלּ ֹא ָל ֵתת לוֹ ִל ְפר ַֹח.
אם האישה מעוניינת היא יכולה לפרט כאן את הסיבות להחלטה:

ֶה ְח ַל ְט ִּתי ְל ַה ּ ִפיל ֶאת ָה ֻע ָ ּבר ִּכי _________________.
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תשליך:
ַמ נְ ָח ה:

ָאנ ּו ַמ ִּכירוֹ ת ִ ּב ְכ ֵא ֵב ְך ו ְּמ ַח ְ ּזקוֹ ת ֶאת ָי ַד ִי ְך ְ ּב ַה ְח ָל ָט ֵת ְך ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ְּכ ֵאב ֶזה.
ָ ּבאנ ּו ְל ָכאן ְּכ ֵדי ִל ְתמ ְֹך ָ ּב ְך ְו ַל ְעזֹר ָל ְך ִל ְצמ ַֹח ִמ ּתוֹ ְך ִי ּסו ַּר ִי ְך.
האישה לוקחת פירורי לחם ומשליכה אותם אל המים.
היא יכולה ּ
לספ ר ,לנוכחות או לעצמה ,על פחדיה ועל הכאבים שחוותה בעת
ההפלה או בעת התלבטויותיה.
האישה:

ו ְּב ֵכן ְּת ַר ֲח ֵמ ִני ְו ַת ׁ ְש ִל ְיך ִ ּב ְמצוּלוֹ ת ָים ָּכל ְּכ ֵא ַבי ו ְּפ ָח ַדיְ ,ו ַא ָּתה ְ ּבטו ְּב ָך
ְּתעוֹ ֵרר ַר ֲח ֶמ ָיך ְו ֶא ְה ֶיה ְנ ִק ָ ּיה ִמ ָּכל ֻט ְמ ָאה ְו ֶח ְל ָאה ְו ֻז ֲה ָמהְ ,ו ַי ֲעל ּו ָּכל ִניצוֹ ֵצי
ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר ִנ ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ִ ּביְ ,ו ִי ְת ָ ּב ְרר ּו ְו ִי ְת ַל ְ ּבנ ּו ְ ּב ִמ ַּדת טו ֶּב ָך.
(על פי סדר תשליך)

היטהרות:
ַמ נְ ָח ה:

ֶז ֶרם ַה ַּמ ִים הוּא ְּכ ֶז ֶרם ַה ְּד ָמעוֹ ת ַה ׁ ּשוֹ ֵטף ֶאת ַה ְּכ ֵאב ו ְּמ ַט ֵהר ֶאת ִל ֵ ּב ְך
ִל ְס ִל ָיחה ו ְּל ַה ְת ָח ָלה ֲח ָד ׁ ָשה.
האישה טובלת במים ,וחברה ַמ ָ ּז ה עליה מים בעזרת ענפי אזוב.
האישה:

ְּת ַח ְּט ֵא ִני ְב ֵאזוֹ ב ְו ֶא ְט ָהר ְּת ַכ ְ ּב ֵס ִני ו ִּמ ׁ ּ ֶש ֶלג ַא ְל ִ ּבין.
ְר ָפ ֵא ִני ה' ְו ֵא ָר ֵפא (ירמיהו יזִ — )14 ,מ ָּכל ַמ ְכאוֹ ַבי.

(תהלים נא)9 ,

כולן:

ֵאל ָנא ְר ָפא ָנא ָל ּה.

(במדבר יב)13 ,

האישה:
ית( .תהלים נא)10 ,
ִּד ִּכ ָ

ַּת ׁ ְש ִמ ֵיע ִני ָ ׂששׂוֹ ן ְו ִ ׂש ְמ ָחה ָּת ֵג ְל ָנה ֲע ָצמוֹ ת
ֵלב ָטהוֹ ר ְ ּב ָרא ִלי ֱאל ִֹהים ְורו ַּח ָנכוֹ ן ַח ֵּד ׁש ְ ּב ִק ְר ִ ּבי
ַאל ַּת ׁ ְש ִל ֵיכ ִני ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ְורו ַּח ָק ְד ׁ ְש ָך ַאל ִּת ַּקח ִמ ֶּמ ִ ּני
יבה ִת ְס ְמ ֵכ ִני( .שם)14-12 ,
ָה ׁ ִש ָיבה ִּלי ְ ׂששׂוֹ ן ִי ׁ ְש ֶע ָך ְורו ַּח ְנ ִד ָ
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ִה ֵ ּנה ֵאל ְי ׁשו ָּע ִתי ֶא ְב ַטח ְולֹא ֶא ְפ ָחד ִּכי ָע ִ ּזי ְו ִז ְמ ָרת ָי ּה ה' ַו ְי ִהי ִלי ִל ׁישו ָּעה
ששׂוֹ ן ִמ ּ ַמ ַע ְי ֵני ַה ְי ׁשו ָּעה( .ישעיהו יב)3-2 ,
ו ׁ ְּש ַא ְב ֶּתם ַמ ִים ְ ּב ָ ׂ
כולן:

ִמי ׁ ֶש ֵ ּב ַר ְך ִא ּמוֹ ֵתינ ּו ָ ׂש ָרהִ ,ר ְב ָקהֵ ,ל ָאה ְו ָר ֵחל ,הוּא ְי ָב ֵר ְך ֶאת _________
ִו ַיח ֵ ּזק ֶאת ִל ָ ּב ּה ְל ִה ְת ַח ְּד ׁשוּת ְו ִל ְצ ִמ ָיחה.
ְו ַט ֵהר ִל ֵ ּבנ ּו ְו ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ו ְּזרֹק ָע ֵלינ ּו ַמ ִים ְטהוֹ ִרים ְו ַט ֲה ֵרנ ּו ְ ּב ַא ֲה ָב ְת ָך ו ְּב ֶח ְמ ָל ְתךָ
ְו ִת ַּטע ַא ֲה ָב ְת ָך ְו ִי ְר ָא ְת ָך ְ ּב ִל ֵ ּבנ ּו ָּת ִמיד ְ ּב ִלי ֶה ְפ ֵסק ְ ּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ְז ַמן ו ְּב ָכל
ָמקוֹ ם( .מתוך "תפילה קודם התפילה" של ר' אלימלך מליז'נסק)
האישה:

ֱאל ַֹהיְ ,נ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ַת ָּת ִ ּבי ְטהוֹ ָרה ִהיא.

(מתוך ברכת "נשמה")

עתיד:
לאחר יציאת האישה מן המים מביאים לפניה חלה טרייה וצלוחית דבש.
ַמ נְ ָח ה:

ֹאכל ַי ַחד ּ ַפת ְטבו ָּלה ִ ּב ְד ַב ׁש.
נ ַ
ֶאת ֶמ ַלח ַה ְּד ָמעוֹ ת ַי ֲח ִליף ַה ְּד ַב ׁש ַה ָּמתוֹ ק ְו ֶאת ְּכ ֵאב ַה ִה ְת ַל ְ ּבטוּת ָּת ִמיר
ַה ְ ּב ִח ָירה ְ ּב ַח ִ ּיים.
האישה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםַ ,ה ּמוֹ ִציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.
האישה בוצעת את הלחם ,טובלת בדבש ומחלקת לנוכחות.
ַמ נְ ָח ה:

ַא ָּתה ֵאל ְי ׁשו ָּע ֵתנ ּו נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים ו ְּברֹב ַר ֲח ֶמ ָיך ִּת ֶּתן ָלנ ּו ַח ִ ּיים ֲארו ִּכים,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ םַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל טוֹ ָבהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ְ ּב ָר ָכהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ּ ַפ ְר ָנ ָסה טוֹ ָבה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ִי ְר ַאת ֵח ְטאַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם בּ ו ׁ ָּשה ו ְּכ ִל ָּמהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל
ע ֶֹשר ְו ָכבוֹ ד ַל ֲעבוֹ ָד ֶת ָךַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ֵהא ָבנ ּו ַא ֲה ַבת ּתוֹ ָרה ְו ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִיםַ ,ח ִ ּיים
ׁ ֶש ְּת ַמ ֵּלא ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ֵ ּבנ ּו ְלטוֹ ָבהְ ,ו ָז ְכ ֵרנ ּו ְל ַח ִ ּיים ֶמ ֶל ְך ָח ֵפץ ַ ּב ַח ִ ּיים,
ְל ַמ ַע ְנ ָך ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים( .מתוך סדר תשליך)
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ג
הצלה מתאונה או מאסון
דליה מרקס

טבילת הגומל :טבילה למי שניצלו מצרה
ש ְמ ָחה בוֹ
שה ה' נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְ ׂ
זֶ ה ַה ּיוֹ ם ָע ָ ׂ
(תהלים קיח)24 ,

אישה אומרת:

איש אומר:

ֲא ִני ______ ַ ּבת _______
ו _______
ִנ ַ ּצ ְל ִּתי ִמ ַּס ָּכ ָנה ְ ּגדוֹ ָלה

ֲא ִני ______ ֶ ּבן _______
ו _______
ִנ ַ ּצ ְל ִּתי ִמ ַּס ָּכ ָנה ְ ּגדוֹ ָלה

(אם תרצה תפרט)

ַו ֲא ִני ָ ּב ָאה ְל ַט ֵהר ֶאת ּגו ִּפי ְ ּב ַמ ִים
ַח ִ ּיים ו ְּל ַס ֵּמל ְ ּב ָכ ְך
ִּ
(ב ְפנֵ י ֲח ֵב ַרי וְ אוֹ ֲה ַבי)

ֶאת ַה ַה ָ ּצ ָלה ׁ ֶש ָ ּז ִכ ִיתי ָל ּה.
אומרים מן הפסקאות הבאות:

(אם ירצה יפרט)

ַו ֲא ִני ָ ּבא ְל ַט ֵהר ֶאת ּגו ִּפי ְ ּב ַמ ִים
ַח ִ ּיים ו ְּל ַס ֵּמל ְ ּב ָכ ְך
ִּ
(ב ְפנֵ י ֲח ֵב ַרי וְ אוֹ ֲה ַבי)

ֶאת ַה ַה ָ ּצ ָלה ׁ ֶש ָ ּז ִכ ִיתי ָל ּה.

את ָיך ה'
ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
ה' ׁ ִש ְמ ָעה ְבקוֹ ִלי ִּת ְה ֶי ָינה ָא ְז ֶנ ָ
יך ַק ׁ ּ ֻשבוֹ ת ְלקוֹ ל ַּת ֲחנו ָּני( .תהלים קל)2-1 ,
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*
ֹאשם ָ ׂששׂוֹ ן ְו ִ ׂש ְמ ָחה
ו ְּפדו ֵּיי ה' ְי ׁ ֻשבוּן ו ָּבא ּו ִצ ּיוֹ ן ְ ּב ִר ָ ּנה ְו ִ ׂש ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ ָ
שיג ּו ְו ָנס ּו ָיגוֹ ן ַו ֲא ָנ ָחה( .ישעיהו לה)10 ,
ַי ּ ִ ׂ
*
אתיו.
בּ וֹ ֵרא ִניב ְ ׂש ָפ ָת ִים ׁ ָשלוֹ ם ׁ ָשלוֹ ם ָל ָרחוֹ ק ְו ַל ָּקרוֹ ב ָא ַמר ה' ו ְּר ָפ ִ
(שם נז)19 ,

*
אתי ָ ּי ּה ָע ָנ ִני ַב ֶּמ ְר ָחב ָי ּה
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
ה' ִלי לֹא ִא ָירא ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂשה ִלי ָא ָדם
ש ְֹנ ָאי( .תהלים קיח)7-5 ,
ה' ִלי ְ ּבע ְֹז ָרי ַו ֲא ִני ֶא ְר ֶאה ְב ׂ
*
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםַ ,ה ּגוֹ ֵמל ְל ַח ָ ּי ִבים טוֹ בוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר ְ ּג ָמ ַל ִני ָּכל טוֹ בַ .א ָּתה ְל ַבד
ָי ַד ְע ָּת ֶאת ָּכל ַה ֲח ָס ִדים ְו ַה ּטוֹ בוֹ תִ ,נ ְפ ָלאוֹ ת ְונוֹ ָראוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר ָע ִ ׂש ָית ִע ִּמי
ֵמעוֹ ִדי ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזהִ .אלּ ּו ָּכל ַה ַ ּי ִּמים ְּדיוֹ ְו ָכל ֲא ַג ִּמים קו ְּלמוֹ ִסיןִ ...אי
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵאר ו ְּל ַס ּ ֵפר ַא ַחת ִמ ִ ּני ֶא ֶלף ו ְּר ָב ָבה ֵמ ִרבּ וּי ַה ּטוֹ בוֹ ת ָה ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת
את ַל ֲעשׂוֹ ת ִעם ׁ ְש ַפל ֲא ָנ ׁ ִשים ָּכמוֹ ִני,
ְו ַה ִ ּנ ְצ ִח ּיוֹ ת ְלדוֹ ֵרי דּ וֹ רוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר ִה ְפ ֵל ָ
ַו ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה עוֹ ֶ ׂשה ֲע ַד ִין ִע ִּמי ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעהַ ...ו ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֵעת
ְנ ִפ ָיל ִתי ִו ִיר ָיד ִתי ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל ְי ֵדי ַמ ֲע ַ ׂשי ׁ ֶש ֵא ָינם ֲהגו ִּנים ָח ִל ָילהַ ,אף
ַעל ּ ִפי ֵכן ַא ָּתה ַמ ְפ ִליא ִע ִּמי ּ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְונוֹ ָראוֹ תְ ,ל ַח ְ ּז ֵק ִני ו ְּל ַא ְּמ ֵצ ִני
ו ְּל ַח ּיוֹ ֵת ִני ְ ּב ָכל ֵעת ִל ְב ִלי ִל ּפֹל ְל ַג ְמ ֵרי ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ְל ַבד יוֹ ֵד ַע
ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָע ַבר ָע ַלי ִמ ְ ּנעו ַּרי ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה" ,ה' ֱאל ִֹהים ַא ָּתה ָי ָד ְע ָּת".
(יחזקאל לז( )3 ,ר' נחמן מברסלב ,ליקוטי תפילות ב ,לד)

*
ֵאין ָּד ָבר ׁ ָש ֵלם יוֹ ֵתר ִמ ֵּלב ׁ ָשבוּרֵ ,אין ָּד ָבר ׁ ָש ֵלם יוֹ ֵתר ִמ ּגוּף ׁ ֶש ָ ּי ַדע ֶאת
ּ ִפ ְג ֵעי ַה ַח ִ ּיים.
(מ ְּתאו ָּנה ֵ /מ ָאסוֹ ן ִ /מ ּ ִפ ּגו ַּע) ֲא ָבל ּ ֶפ ַצע ִנ ְפ ַער ִ ּביַ .ה ְּכ ֵאב
ִנ ַ ּצ ְל ִּתי ִמ ָ ּצ ָרה ִ
או ַּלי ׁ ָש ַכ ְך ַא ְך ְלעוֹ ָלם לֹא ַי ֲחלֹף.
ם/ש ֵל ָמה
ֵּתן ִלי ָל ֵ ׂשאת ֶאת א ֶֹשר ַה ַח ִ ּיים ְו ֶאת ָּכ ְב ָּדםֵּ .תן ִלי ִל ְהיוֹ ת ׁ ָש ֵל ׁ ְ
ַ ּגם ִ ּב ְכ ֵא ִבי.
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פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה ,להיטהרות ולריפוי

טבילה:

ֶא ְצלֹל ְ ּב ַמ ִים ְצלו ִּלים ְוא ַֹמר ּתוֹ ָדה ַעל ַה ַה ָ ּצ ָלה ׁ ֶש ָ ּז ִכ ִיתי ָל ּה
אישה טובלת ומברכת:

איש טובל ומברך:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
ַה ּגוֹ ֵמל ְל ַח ָ ּי ִבים טוֹ בוֹ ת
ׁ ֶש ְ ּג ָמ ַל ִני ָּכל טוֹ ב.

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
ַה ּגוֹ ֵמל ְל ַח ָ ּי ִבים טוֹ בוֹ ת
ׁ ֶש ְ ּג ָמ ַל ִני ָּכל טוֹ ב.

הנוכחות (אם יש) עונות:

הנוכחים (אם יש) עונים:

ָא ֵמןִ .מי ׁ ֶש ְ ּג ָמ ֵל ְך ָּכל טוֹ ב
הוּא ִי ְג ְמ ֵל ְך ָּכל טוֹ ב ֶס ָלה.

ָא ֵמןִ .מי ׁ ֶש ְ ּג ָמ ְל ָך ָּכל טוֹ ב
הוּא ִי ְג ָמ ְל ָך ָּכל טוֹ ב ֶס ָלה.

ֶט ֶבל:
לאישה:

לאיש:

ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם,
ׁ ְשרו ָּיה ָה ִי ִיתי ְ ּב ָצ ָרה ְ ּגדוֹ ָלה
ְו ַע ָּתה ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּז ִכ ִיתי ְל ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ֶּמ ָ ּנה
ֲא ִני ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ְל ַב ֵּטא
ֶאת ִ ׂש ְמ ַחת
ִל ִ ּבי ְו ֶאת ַר ְו ַחת ַנ ְפ ׁ ִשי
ְ ּב ַמ ְּת ַנת ָי ִדי
ְל ֵא ֶּלה ׁ ֶש ְ ּזקו ִּקים ְל ָכךְ.

ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם,
ׁ ָשרוּי ָה ִי ִיתי ְ ּב ָצ ָרה ְ ּגדוֹ ָלה
ְו ַע ָּתה ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּז ִכ ִיתי ְל ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ֶּמ ָ ּנה
ֲא ִני ְמ ַב ֵּק ׁש ְל ַב ֵּטא
ֶאת ִ ׂש ְמ ַחת
ִל ִ ּבי ְו ֶאת ַר ְו ַחת ַנ ְפ ׁ ִשי
ְ ּב ַמ ְּת ַנת ָי ִדי
ְל ֵא ֶּלה ׁ ֶש ְ ּזקו ִּקים ְל ָכךְ.

הטובלת מודיעה על סכום שתתרום
לצדקה או על כוונתה לעשות
פעולת צדקה כדי לציין את הצלתה.

הטובל מודיע על סכום שיתרום
לצדקה או על כוונתו לעשות
פעולת צדקה כדי לציין את הצלתו.

ברכת.הזמן:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְז ַּמן ַה ֶ ּזה.
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הזדמנויות לריפוי והחלמה של הנפש והדוה

ברכת .רך.צלחה:
אם הטבילה היא בנוכחות חברים ואוהבים ,הם אומרים:
לאישה:

ה' ִי ׁ ְש ְמ ֵר ְך ִמ ָּכל ָרע ִי ׁ ְשמֹר ֶאת ַנ ְפ ׁ ֵש ְך
את ְך וּבוֹ ֵא ְך
ה' ִי ׁ ְש ָמר ֵצ ֵ
ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם.
(על פי תהלים קכא)8-7 ,

לאיש:

ה' ִי ׁ ְש ָמ ְר ָך ִמ ָּכל ָרע ִי ׁ ְשמֹר ֶאת ַנ ְפ ׁ ֶש ָך
את ָך וּבוֹ ֶא ָך
ה' ִי ׁ ְש ָמר ֵצ ְ
ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם.
(תהלים קכא)8-7 ,

אם הטובל/הטובלת לבדו/לבדה ,אפשר להגיד בגוף ראשון.
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ד
החלמה מאירוע אלים
תמר דבדבני

התחדשות בעקבות ניצול מיני
לפני הטבילה:

ַמ ִים ַ ּב ְּק ׁש ּו ַר ֲח ִמים ָע ַלי
ַה ִ ּניח ּו ִלי ִל ְר ּג ַֹע ְ ּבר ְֹך ֲע ִר ַיס ְת ֶכםּ ְ ,ב ֶה ְמ ַי ְת ֶכם ַא ׁ ְש ִקיט ַא ׁ ְש ָמה ְוג ַֹעל.
ַמ ִים ַ ּב ְּק ׁש ּו ַר ֲח ִמים ָע ַלי.
ֶאת ֲח ָל ַלי ַמ ְלא ּו ִ ּב ְצ ִלילו ְּת ֶכםַ ,נ ּק ּו ֶאת ַה ּ ְפ ָצ ִעים ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְג ִלידוּ.
ַמ ִים ַ ּב ְּק ׁש ּו ַר ֲח ִמים ָע ַלי.
ְ ּב ֵא ָיב ַרי ָה ִפיח ּו כּ ַֹח ְז ִר ַימ ְת ֶכםַ ,ח ְּד ׁש ּו ִ ּבי ט ַֹהר ׁ ֶש ָא ַבד.
טובלת שלוש פעמים.

אחרי העלייה מן המים מברכת:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ַה ְמ ַח ֵּד ׁש ִ ּבי ּגו ִּפי ְו ִנ ׁ ְש ָמ ִתי.
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ףוגהו שפנה לש המלחהו יופירל תויונמדזה

מיה ליבוביץ' (תרגום ועיבוד)

התחדשות בעקבות אונס
ַק ְ ּב ֵל ִני ֵאל
ַ ּב ֲח ָז ָרה ֶאל ֵח ֶיקךָ.
ְ ּב ַמ ִים ֵא ֶּלה ֶא ְטבּ ֹל.
ְּת ֵנ ִני ִל ְהיוֹ ת ׁשוּב ׁ ְש ֵל ָמה,
ְּכ ַא ַחת ָה ָא ָדם,
ְּכ ַא ַחת ִי ְ ׂש ָר ֵאל.
ַה ּתֹם ְו ָהא ֶֹשר ׁ ֶש ִ ּנ ְג ְזל ּו ִמ ֶּמ ִ ּני
ָי ׁשוּב ּו ְו ִי ְצ ְמח ּו ִ ּבי,
ּ
ְּכ ִאלּ ּו ֵמעוֹ ָלם לֹא ֶנ ֶע ְקר ּו ִמן ַה ַי ְל ָּדה ׁ ֶש ִ ּבי.
ְ ּב ַמ ִים ֵא ֶּלה ֶא ַּט ֵהר
ַא ְט ִ ּב ַיע ָ ּב ֶהם ֶאת ַה ְּכ ֵאב ְו ַהבּ ו ׁ ָּשה.
ַמ ִים ַח ִ ּיים
ַמ ִים ְמ ַח ִ ּיים
ַמ ְלא ּו ָּכל ָח ָלל ְ ּב ֶזה ַה ּגוּף
ּ ִפ ְל ׁש ּו ֶאל ָּכל ּ ִפ ָ ּנה
ַנ ּק ּו
ַט ֲהרוַּ ,ט ֲהרוַּ ,ט ֲהר ּו
ֲה ׁ ִשיבו ִּני ֶאל ַע ְצ ִמיֶ ,אל ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ִ ּבי
ֲע ׂשו ִּני ְטהוֹ ָרה,
ׁ ְש ֵל ָמה.

מח בּ רת אנונימית — התפילה נמצאה מונחת במקווה בארצות־הברית.
ַ
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ה
התמודדות עם מחלה
תמר דבדבני (תרגום ועיבוד)

לאחר גילוי מחלה קשה

אפשרות א:
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אם טובלת יחידה ,אומרת:

אם טובל יחיד ,אומר:

ַה ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלהְ ׁ ,ש ַמע קוֹ ִלי
ַה ְמ ַב ֵּק ׁש ֲה ַג ָ ּנה ו ְּרפו ָּאה.
ִ ּב ְז ַמן כּ וֹ ֵאב ֶזה עוֹ ֶמ ֶדת ֲא ִני
ֵ ּבין עוֹ ְלמוֹ ת ַה ִּת ְק ָוה
ְו ַה ּ ַפ ַחד ו ְּמ ַב ֶּק ׁ ֶשת אוֹ ְת ָך.
ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָש ְת ָך ָ ּב ְר ֵכ ִני
ו ְּפרֹ ׂש ָע ַלי ְּכ ָנ ֶפ ָיך
ַל ֲה ַג ָ ּנה ְו ִל ְרפו ָּאה.

ַה ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלהְ ׁ ,ש ַמע קוֹ ִלי
ַה ְמ ַב ֵּק ׁש ֲה ַג ָ ּנה ו ְּרפו ָּאה.
ִ ּב ְז ַמן כּ וֹ ֵאב ֶזה עוֹ ֵמד ֲא ִני
ֵ ּבין עוֹ ְלמוֹ ת ַה ִּת ְק ָוה
ְו ַה ּ ַפ ַחד ו ְּמ ַב ֵּק ׁש אוֹ ְת ָך.
ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָש ְת ָך ָ ּב ְר ֵכ ִני
ו ְּפרֹ ׂש ָע ַלי ְּכ ָנ ֶפ ָיך
ַל ֲה ַג ָ ּנה ְו ִל ְרפו ָּאה.

ףוגהו שפנה לש המלחהו יופירל תויונמדזה

אפשרות ב:
אם טובלת בין חברות או משפחה,
אומרות:

אם טובל בין חברים או משפחה,
אומרים:

ַה ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה,
ׁ ְש ַמע קוֹ ֵלנ ּו ַה ְמ ַב ֵּק ׁש ֲה ַג ָ ּנה ו ְּרפו ָּאה
ַ ּב ֲעבוּר _______ (שמה ושמות הוריה)
ִ ּב ְז ַמן כּ וֹ ֵאב ֶזה
עוֹ ְמדוֹ ת ָאנ ּו ַי ַחד
ֵ ּבין עוֹ ְלמוֹ ת ַה ִּת ְק ָוה
ָ
ְו ַה ּ ַפ ַחד ו ְּמ ַב ְק ׁשוֹ ת אוֹ ְתך ֵ ּבינוֹ ֵתינוּ.
ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָש ְת ָך ָ ּב ְר ֵכנ ּו
ו ְּפרֹ ׂש ָע ֵלינ ּו ְּכ ָנ ֶפ ָיך
ַל ֲה ַג ָ ּנה ְו ִל ְרפו ָּאה.

ַה ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה,
ׁ ְש ַמע קוֹ ֵלנוַּ ,ה ְמ ַב ֵּק ׁש ֲה ַג ָ ּנה ו ְּרפו ָּאה
ַ ּב ֲעבוּר ________ (שמו ושמות הוריו)
ִ ּב ְז ַמן כּ וֹ ֵאב ֶזה
עוֹ ְמ ִדים ָאנ ּו ַי ַחד
ֵ ּבין עוֹ ְלמוֹ ת ַה ִּת ְק ָוה ְו ַה ּ ַפ ַחד
ו ְּמ ַב ְק ׁ ִשים אוֹ ְת ָך ֵ ּבינוֹ ֵתינוּ.
ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָש ְת ָך ָ ּב ְר ֵכנ ּו
ו ְּפרֹ ׂש ָע ֵלינ ּו ְּכ ָנ ֶפ ָיך
ַל ֲה ַג ָ ּנה ְו ִל ְרפו ָּאה.

כוונה:
האישה אומרת לפני הטבילה:

האיש אומר לפני הטבילה:

ְ ּב ָז ְכ ִרי ֶאת ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת ַהדּ וֹ רוֹ ת
ֲא ִני ְמ ִכ ָינה ֶאת ַע ְצ ִמי ִל ְטבּ ֹל.
ְּת ֵהא ַמ ֲח ׁ ַש ְב ִּתי ְצלו ָּלה,
ְי ֵהא ִל ִ ּבי ּ ָפתו ַּח,
ִי ְת ַח ֵּד ׁש ָע ַלי ּגו ִּפי,
ְ ּב ָט ְב ִלי ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים.

ְ ּב ָז ְכ ִרי ֶאת ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת ַהדּ וֹ רוֹ ת
ֲא ִני ֵמ ִכין ֶאת ַע ְצ ִמי ִל ְטבּ ֹל.
ְּת ֵהא ַמ ֲח ׁ ַש ְב ִּתי ְצלו ָּלה,
ְי ֵהא ִל ִ ּבי ּ ָפתו ַּח,
ִי ְת ַח ֵּד ׁש ָע ַלי ּגו ִּפי,
ְ ּב ָט ְב ִלי ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים.

טבילה ראשונה:
יש להיכנס אל המים באיטיות עד שיכסו את הגוף כולו ,ולומר:

אתי ָ ּי ּה.
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ

(תהלים קיח)5 ,

טבילה שנייה:
יש לשאוף עמוק ,לנשוף את האוויר תוך כדי טבילה במים ,ולומר:

ה' ׁ ִש ְמ ָעה ְבקוֹ ִלי ִּת ְה ֶי ָינה ָא ְז ֶנ ָ
יך ַק ׁ ּ ֻשבוֹ ת ְלקוֹ ל ַּת ֲחנו ָּני( .תהלים קל)2 ,
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טבילה.שלישית:
יש להירגע ,לתת לגוף להתרכך תוך כדי טבילה במים ,ולומר:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ִ ּב ְט ִב ָילה ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים.
לאחר.היציאה.מן.המים.אומרים:

ְ ּב ֵס ֶפר ַח ִ ּיים ְ ּב ָר ָכה ְו ׁ ָשלוֹ םִ ,נ ָ ּז ֵכר ְו ִנ ָּכ ֵתב ְל ָפ ֶנ ָיך ֲא ַנ ְחנ ּו ְו ָכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית
ש ָר ֵאל ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם( .מתוך תפילות הימים הנוראים)
ִי ְ ׂ
מובא ברשות מאתר "מים חיים" — www.mayyimhayyim.org

במקור לא מופיע שם המחבר/ת.
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נאוה חפץ

טבילה.לחולה.:טקס.ליום.שני.בשבוע
היום השני לבריאה מתאפיין בהבדלה והרחקה בין עליונים לתחתונים ,בין מים
למים ,בין ים ליבשה .המוטיב המנחה ביום שני הוא המים:

ַו ַ ּי ְב ֵּדל ֵ ּבין ַה ַּמ ִים ֲא ׁ ֶשר ִמ ַּת ַחת ָל ָר ִק ַיע ו ֵּבין ַה ַּמ ִים ֲא ׁ ֶשר
יע( .בראשית א)7 ,
ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
ביום שני רצוי לעשות סדר ְּב ֵמי המחשבות ,התחושות והמטלות .להרחיק את
המרעים ומערערים ולקרב את המים החיים .להבדיל בין נחלי האכזב
המים ֵ
שבגופנו לבין נחלי האיתן ,בין הטפל לעיקר ,להתמקד במים המנקים ולהרחיק
את הלכלוך והסחי.
כדאי לפתוח את הבוקר בשתיית כוס מים מיד עם ההשכמה ,לאכול פירות
עסיסיים ולצאת לטבע למקום שיש בו מים חיים זורמים .כאשר מגיעים
למקום ,יש לשבת ולהקשיב לקול זרימת המים.
ליד אגם:

ַהה ְֹפ ִכי ַה ּצוּר ֲא ַגם ָמ ִים ַח ָּל ִמ ׁיש ְל ַמ ְע ְינוֹ ָמ ִים.
יצ ִני ַעל ֵמי ְמ ֻנחוֹ ת ְי ַנ ֲה ֵל ִני( .תהלים כג)2 ,
ִ ּב ְנאוֹ ת ֶּד ׁ ֶשא ַי ְר ִ ּב ֵ

(תהלים קיד)8 ,

על חוף ים:

ְו ֵי ְר ְּד ִמ ָ ּים ַעד ָים ו ִּמ ָ ּנ ָהר ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ.
ִמ ּקֹלוֹ ת ַמ ִים ַר ִ ּבים ַא ִּד ִירים ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי ָים ַא ִּדיר ַ ּב ּ ָמרוֹ ם ה'( .תהלים צג)4 ,
שה ֶפ ֶלא.
ִמי ָכמ ָֹכה ָ ּב ֵא ִלם ה' ִמי ָּכמ ָֹכה ֶנ ְא ָּדר ַ ּב ּק ֶֹד ׁש נוֹ ָרא ְת ִהלּ ֹת עֹ ֵ ׂ
(תהלים עב)8 ,

(שמות טו)11 ,

ש ַפת ַה ָ ּים.
ׁ ִש ָירה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ִש ְ ּבח ּו ְגאו ִּלים ְל ׁ ִש ְמ ָך ַעל ְ ׂ
(מתוך ברכת "גאולה" שבברכות קריאת שמע)

על שפת נחל:

ִּכי ָבא ּו ׁ ָש ָּמה ַה ַּמ ִים ָה ֵא ֶּלה ְו ֵי ָר ְפא ּו ָו ָחי כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ָיבוֹ א ׁ ָש ָּמה ַה ָ ּנ ַחל.
(יחזקאל מז)9 ,

במדבר:

שם ִמ ְד ָ ּבר ַל ֲא ַגם ַמ ִים ְו ֶא ֶרץ ִצ ָ ּיה ְלמ ָֹצ ֵאי
ָי ֵ ׂ

ם(..תהלים קז)35 ,
ָמ ִים.
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לפני הכניסה למים אומרים:
					
אישה:

ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי
עוֹ ֶמ ֶדת ֲא ִני ִ ּב ְת ִח ָ ּנה ְל ָפ ֶנ ָיך
ֵאל ָנא ְר ָפא ָנא ִלי.
(על פי במדבר יב)13 ,

איש:

ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי
עוֹ ֵמד ֲא ִני ִ ּב ְת ִח ָ ּנה ְל ָפ ֶנ ָיך
ֵאל ָנא ְר ָפא ָנא ִלי.
(על פי במדבר יב)13 ,

עם הכניסה למים אומרים:

		
ְר ָפ ֵא ִני ה' ְו ֵא ָר ֵפא (ירמיהו יז)14 ,
ַח ֵ ּזק ה' ּגו ִּפי ְו ֶא ְת ַח ֵ ּזק
ַט ֲה ֵר ִני ה' ִמן ַה ַּמ ֲח ָלה ְו ֶא ַּט ֵהר.
ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ה' ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי
ׁ ֶש ַּמ ִים ַּת ְח ּתוֹ ִנים ֵא ֶּלה
ִי ׁ ְש ֲאב ּו ִח ּיוּת ִמ ַּמ ִים ֶע ְליוֹ ִנים — ֵמי ֵמרוֹ ם
ְו ִי ְהי ּו ְמקוֹ ר ַמ ְר ּ ֵפא ְלגו ִּפיַ ,נ ְפ ׁ ִשי ְורו ִּחי,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :מ ִים ָק ִרים ַעל ֶנ ֶפ ׁש ֲע ֵי ָפה ו ׁ ְּשמו ָּעה טוֹ ָבה ֵמ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק.
(משלי כה)25 ,

ָה ֵסר ֵמ ָע ַלי ָּת ִאים ֵמ ִתים,
ַח ֵּד ׁש ְ ּבתוֹ ִכי ָּת ִאים ַר ֲע ַנ ִ ּנים
ְו ַה ְז ֵרם ְ ּבתוֹ ִכי ָּדם ָנ ִקי ְּכ ֵמ ֵימי ְמקוֹ ר ַח ִ ּיים ֶזה,
ו ְּל ָך ה' ְּת ִה ָּלה.
כשיוצאים מן המים אומרים:

ִמי ִי ֵּתן ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן ְי ׁשו ַּעת ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ׁשוּב ה' ׁ ְשבוּת ַע ּמוֹ ָי ֵגל ַי ֲעקֹב ִי ְ ׂש ַמח
ש ָר ֵאל( .תהלים יד)7 ,
ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל מוֹ ׁ ִשיעוֹ ְ ּב ֵעת ָצ ָרה( .ירמיהו יד)8 ,
ִמ ְק ֵוה ִי ְ ׂ
אפשר לשיר מספר פעמים  :

ָע ִ ּזי ְו ִז ְמ ָרת ָי ּה ַו ְי ִהי ִלי ִל ׁישו ָּעה.

(שמות טו)2 ,

הטקס לקוח ממערך של טקסי ריפוי המותאמים לשבעת ימות השבוע.
104

ו
החלמה ממשבר
בטחה הר־שפי

מקולות מים רבים

ִה ְט ִ ּביעו ִּני ַה ַּמ ִים ַה ֵ ּזידוֹ ִנים
ְולֹא ָיכ ְֹל ִּתי ָל ֶהם.
ִה ְט ִ ּביעו ִּניִּ .כ ּסו ִּני
ְללֹא ַר ֵחם.
ּ ָפ ַת ְח ִּתי ּ ִפי ִל ְזעֹק
ַא ְך ֵהם ָ ּג ְבר ּו ָע ַלי
ִמ ְלא ּו ֶאת ּ ִפיַ ,א ּ ִפיָ ,א ְז ַני
ַמ ִים...
ׁ ָש ַק ְע ִּתי ַמ ָּטה ַמ ָּטה
ִנ ְב ַל ַעת ְ ּבתוֹ ָכם
ְמ ֻנ ַ ּצ ַחת.
זוֹ ֶע ֶקת
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם
לֹא ָּכ ְך ׁ ָש ַא ְל ִּתי
ֶא ָּלא ִ ּג ׁ ְש ֵמי ָרצוֹ ן ו ְּב ָר ָכה
ֵמי ֶח ֶסדֶ ׁ ,ש ַפע טוֹ ב ו ְּנ ָד ָבה.
ַה ְמ ֵטר ָנא ִלי ֵמי ז ְֹך ָוז ַֹהר
ַמ ִים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְּכ ֶע ֶצם ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ָלט ַֹהר.
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ִט ּ ִפין ִט ּ ִפין ֵהם ָי ְרד ּו ו ָּבא ּו ֵא ַלי
ְו ֵי ׁש ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ִ ּב ְנ ָח ִלים ְמ ֵל ִאים ַעל ְ ּגדוֹ ָתם.
ֲא ָנ ׁ ִשים ְמ ֵל ֵאי ַא ֲה ָבה
ְ ּב ֵע ֵינ ֶיהם ָר ִא ִיתי ֵחן
ְ ּב ִל ָ ּבם ֶח ְמ ָלה
ְ ּב ָי ָדם ַמ ָּת ָנה
ַמ ְר ִע ִיפים ְ ּב ָר ָכה.
ְו ַה ְ ּז ִר ָימה לֹא ּ ָפ ְס ָקה.
ו ֵּמי ַה ֶח ֶסד ִלי חוֹ ָמה
ֹאלי
ִמ ִימ ִיני ו ִּמ ּ ְ ׂשמ ִ
ְל ַבל ֶא ְט ַ ּבע ְ ּב ֵמי ַה ְּתהוֹ ם
ְל ַבל ֶא ׁ ְש ַקע ְ ּב ִריק ַה ִח ָּדלוֹ ן.
ִט ּ ָפה ַא ַחר ִט ּ ָפה
עוֹ ד ִמ ָּלהִ ,חבּ וּק ו ְּל ִט ָיפה
ְּכ ֵמי ַמ ְע ָין ְק ִר ִירים ִ ּב ְנ ֵוה ִמ ְד ָ ּבר
ֶז ֶרם ׁ ֶשל ֵמי ָט ֳה ָרה.
ְו ֵהם ְמ ַח ְל ֲח ִלים ו ַּמ ְר ִוים
ְמ ַמ ְל ִאים ֶאת ַהבּ וֹ ר
ׁשוֹ ֲא ִבים ִניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶשל ַח ִ ּיים ִמ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי ִל ִ ּבי ַהדּ וֹ ֵאב.
ׁ ֶש ֵאין ְל ָך ֶט ַפח יוֹ ֵרד ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ֵאין ְט ָפ ַח ִים עוֹ ִלים ְּכ ֶנ ְגדוֹ ִמ ְּל ַמ ָּטה.
ַמ ִים ַר ִ ּבים...
ְו ׁשוּב ֲא ִני ֻּכ ִּלי ְ ּבתוֹ ָכם
ִנ ְס ּ ֶפ ֶגת ַע ָּתה ִ ּב ְנ ִעימוּת ְר ִטיבו ָּתם
ִמ ְת ַע ְר ֶס ֶלת ְ ּבתוֹ ְך ְז ִר ָימ ָתם ַה ֵּמ ִיט ָיבה
ַמ ׁ ּ ִש ָילה ֵמ ָע ַלי ִמ ׁ ְש ָק ִעים ו ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת
ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָה ָיה ו ַּמה ׁ ּ ֶש ְּכ ָבר לֹא
ַמ ְר ּ ָפה וּפוֹ ַת ַחת ַּד ְלתוֹ ת ִמ ְב ָצ ִרי
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ֶאל ַה ׁ ּ ֶש ַפע ָה ֱאל ִֹהי
ִ ּב ְת ִח ָ ּנה
ׁ ֶש ְ ּי ַנ ֲה ֵל ִני ַעל ֵמי ְמנוּחוֹ ת
ְו ַי ְר ֵו ִני ֵמי ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם.
ו ִּמ ִּמ ְק ֵוה ָה ַא ֲה ָבה
ִי ְצ ְמח ּו ַה ַח ִ ּיים.
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התכוונות לטבילה ,התחדשות
י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ ַני ְִךׁ ְ ,ש ִכינָה ְמקוֹ ר חַ יַּי,
שאֶ ָּכנֵס לַ ּ ַמיִם הַ חַ יִּים ִ ּכ ְכ ִלי חָ ָד ׁש
ֶׁ
ְ
הַ ְמבַ ֵּק ׁש זִכּ וּך ְל ִ ׂש ְמחָ תוֹ .

י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ְ
ַיךׁ ְ ,ש ִכינָה ְמקוֹ ר חַ יַּי,

ָשיב ּו ִלי
שר ַא ִ ּביט ַּב ּ ַמיִם הֵ ם י ִ ׁ
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
אֶ ת הָ אֹשֶ ר וְ הַ ּ ַׁש ְלוָה.
י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ ַני ְִךׁ ְ ,ש ִכינָה ְמקוֹ ר חַ יַּי,
אתי ִמן הַ ּ ַמיִם ִּת ּ ָׁשאֵ ר ִ ּבי ַרעֲ ַנ ּנו ָּתם
ש ְ ּבצֵ ִ
ֶׁ
וְ ִ ׂש ְמחָ ִתי ּ ָתצוּף ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם וְ לֹא ִּת ְ ׁש ַקע.
ש ָּכל ְט ִבילוֹ ַתי י ְִהי ּו
י ְִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶ
יקר.
ְלאוֹ ָרהְ ,ל ִ ׂש ְמחָ הְ ,ל ָׂששׂ וֹ ן וְ ִל ָ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה ה',
הָ אוֹ צֵ ר ְ ּב ִל ּ ֵבנ ּו ִרגְ ֵעי ִחדּ ו ּׁש ָואֹשֶ ר.

עפר שבת בית־הלחמי

בים הגדול (ראייה וטבילה)

ברכה לרואה את הים:

ָ ּברו ְּך ׁ ֶש ָע ָשׂה ֶאת ַה ָ ּים

ַה ָ ּגדוֹ ל( .משנה ברכות ט ,ב)

כוונה אל מול הים:

זוֹ ֵכר ַה ְ ּב ִרית,
ְל ָך ָנ ֶאה ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ֲהמוֹ ן ַ ּג ָּליוְ ,ו ַעל ְצ ָד ָפיו,
חוֹ ְב ֵקי ַה ְ ּנדו ִּדים.
רו ַּח ְמ ַר ֶח ֶפת ְּכיוֹ ָנה ַעל ַמ ִים ַר ִ ּבים,
ַר ַח ׁש סוֹ ד ֶמ ְר ַח ִּקים,
ּ ִפ ְק ִחי ְל ָפ ַני ֶאת ַח ְד ֵרי ִל ִ ּבי,
אשוֹ ִנים.
ַ ּג ִּלי ֶאת ׁ ֶש ֲא ִני ָּכ ֵמ ַּה לוֹ ִמ ָ ּי ִמים ִר ׁ
מוֹ ׁ ֵשל ֵ ּגאוּת,
ַה ְר ֵא ִני ֶאת ְנ ׁ ִש ַיקת ַה ֶּמ ַלח ַעל ְ ׂש ַפת ַה ָ ּים
ְנ ֵטה ָי ְד ָך ְו ָאבוֹ א
ְ ּבתוֹ ְך ַה ָ ּים ַ ּב ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה.
לקט פסוקי תהלים:

ַא ָּתה מוֹ ׁ ֵשל ְ ּב ֵגאוּת ַה ָ ּים ְ ּבשׂוֹ א ַג ָּליו ַא ָּתה ְת ׁ ַש ְ ּב ֵחם.
ָנ ְ ׂשא ּו ְנ ָהרוֹ ת ה' ָנ ְ ׂשא ּו ְנ ָהרוֹ ת קוֹ ָלם ִי ְ ׂשא ּו ְנ ָהרוֹ ת ָּד ְכ ָים
ִמ ּקֹלוֹ ת ַמ ִים ַר ִ ּבים ַא ִּד ִירים ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי ָים ַא ִּדיר ַ ּב ּ ָמרוֹ ם ה'( .תהלים צג)4-3 ,
אכה ְ ּב ַמ ִים ַר ִ ּבים
יוֹ ְר ֵדי ַה ָ ּים ָ ּב ֳא ִנ ּיוֹ ת עֹ ֵ ׂשי ְמ ָל ָ
שי ה' ְו ִנ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִ ּב ְמצו ָּלה( .תהלים קז)24-23 ,
ֵה ָּמה ָרא ּו ַמ ֲע ֵ ׂ
ָמה ַרבּ ּו ַמ ֲע ֶ ׂש ָיך ה' ֻּכ ָּלם ְ ּב ָח ְכ ָמה ָע ִ ׂש ָית ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִק ְנ ָי ֶנךָ
ֶזה ַה ָ ּים ָ ּגדוֹ ל ו ְּר ַחב ָי ָד ִים ׁ ָשם ֶר ֶמ ׂש ְו ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ַח ּיוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת ִעם ְ ּגדֹלוֹ ת
ש ֶחק בּ וֹ ( .תהלים קד)26-24 ,
ׁ ָשם ֳא ִנ ּיוֹ ת ְי ַה ֵּלכוּן ִל ְו ָי ָתן ֶזה ָי ַצ ְר ָּת ְל ַ ׂ
(תהלים פט)10 ,
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טבילה:

הטבילה בים כמוה כטבילה במקווה .על הטובלים לנקוט את כל
אמצעי הזהירות הנדרשים בכניסה לים ,להסיר כל חציצה בינם ובין
ֵ
המים ולטבול שלוש פעמים באופן בו המים מכסים את כל חלקי הגוף.
ָּכל ַה ַ ּי ִּמים ְּכ ִמ ְק ֶוהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר :ו ְּל ִמ ְק ֵוה ַה ַּמ ִים ָק ָרא ַי ִּמים.
ִּד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר( .משנה פרה ח ,ח)

(בראשית א)10 ,

כוונה שלפני הטבילה:
אישה אומרת:

איש אומר:

ֲה ֵר ִיני ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ַע ְצ ִמי
ְל ַמ ַען ַמ ַ ּגע ּגו ִּפי ְ ּבגוּף ַמ ִים ַח ִ ּיים
ְל ַמ ַען ֶא ְט ַהר ְּכ ָי ִמים ַק ְדמוֹ ִנים.

ֲה ֵר ִיני ּפוֹ ׁ ֵשט ַע ְצ ִמי
ְל ַמ ַען ַמ ַ ּגע ּגו ִּפי ְ ּבגוּף ַמ ִים ַח ִ ּיים
ְל ַמ ַען ֶא ְט ַהר ְּכ ָי ִמים ַק ְדמוֹ ִנים.

ברכת הטבילה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
ֲא ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו ְו ִצ ַ ּו ִני ַעל ַה ְּט ִב ָילה.
עלייה מן הטבילה:

ַא ׁ ְש ַרי ׁ ֶש ָ ּז ִכ ִיתי ְל ַח ֵּד ׁש ָי ַמי
ִּכי ֵלב ָטהוֹ ר ָ ּב ָרא ִלי ֱאל ִֹהים
ְורו ַּח ָנכוֹ ן ִח ֵּד ׁש ְ ּב ִק ְר ִ ּבי.
(על פי תהלים נא)12 ,

הטקס לקוח מתוך אל הלב :תפילות לעת מצוא ,בעריכת עפר שבת בית־
הלחמי ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .29
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אשרת מורג

טבילה לציון התחברות למסורת אמותיי
ִה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי ִנ ֶ ּצ ֶבת ַעל ֵעין ַה ַּמ ִים
ֵמ ֶהם ִמ ׁ ְש ַּת ְּקפוֹ ת ֵא ַלי
ַה ָ ּנ ׁ ִשים ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי
ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ֲאב ּו ַמ ִים ַח ִ ּיים
ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה.

(על פי בראשית כד)13 ,

טבילה ראשונה:

ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי
מוֹ ָדה ֲא ִני ְל ָפ ֶנ ָיך
יני ָו ֶא ְר ֶאה ְ ּב ֵאר ַמ ִים (על פי בראשית כא)19 ,
ִּכי ּ ָפ ַק ְח ָּת ֶאת ֵע ַ
ְ ּב ֵאר ַהדּ וֹ רוֹ ת
ִמ ֶּמ ָ ּנה ֶא ׁ ְש ֶּתה ַ ּגם ֲא ִני
ַו ֲא ַמ ֵּלא ַּכ ִּדי
ַלדּ וֹ רוֹ ת ַא ֲח ַרי.
טבילה שנייה:

ַז ֵּכ ִני ֱאל ִֹהים
ְ ּב ַר ְח ַצת ַה ֵּלב,
ְ ּב ִל ּמוּד,
ישת ֶצ ֶדק
ִ ּב ְד ִר ׁ ַ
ְו ָה ֵסר ֵמ ָע ַלי
ר ַֹעִ ,ח ָּדלוֹ ן ו ַּמ ֲע ָל ִלים ָר ִעים
ְל ַמ ַען ֶא ְז ֶּכה ִל ְחיוֹ ת
ְ ּב ֶא ֶרץ ַנ ֲח ֵלי ַמ ִים.
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טבילה.שלישית:

ִמ ְק ֵוה ִי ְ ׂש ָר ֵאל
ַח ְּד ׁ ֵש ִני ְ ּב ַצ ְל ְמ ָך
ְו ַה ְג ִמ ֵיא ִני ִמ ְּק ֻד ׁ ּ ָש ְת ָך
אתי
ִּכי ַ ּגם ְ ּב ֵצ ִ
ִמ ְּמקוֹ ר ַמ ִים
לֹא ִא ָירא ַרע
ְו ֶא ְה ֶיה ְּכ ַמ ְע ָין ַה ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר.
תפילה.אישית.לפני.היציאה.מהמים:

ְי ִהי ִז ְכרוֹ ן _________ ַה ְי ָק ָרה ַחי ו ְּמ ַפ ֶּכה ְּכ ֶפ ֶלג ַמ ִים ֶזה ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ָט ַב ְל ִּתי.
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נעמה דפני־קלן

לכי.לך

ֲא ָפפו ִּני ַמ ִים ַעד ָנ ֶפ ׁשַ ,עד ַצ ָ ּוארַ ,עד ֵ ׂש ָער —
ַּדי!
רוֹ ָצה ִל ְבכּ וֹ ת ְו ִל ְצר ַֹחְ .ל ַה ְפ ִסיק ִל ְהיוֹ ת
ֶנ ְח ָמ ָדהַ ,ח ְ ּי ָכ ִניתִ ,מ ְת ַח ׁ ּ ֶש ֶבת ,סוֹ ְב ָל ִניתַ ,ר ָּכה,
ָּכל ָּכ ְך ָּכל ָּכ ְך ֲח ָז ָקה.
ָאז ְ ּב ִכי ָל ְךַ ,י ִּק ָירה —
ַ(אל ִּת ְמ ְנ ִעי קוֹ ֵל ְך ִמ ֶ ּב ִכי)
ְ ּב ִכי ֶאת ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה ְו ַה ְּכ ֵאב,
ֶאת ַה ּ ַפ ַחד ְו ֶאת ָהא ֶֹשר.
ְ ּב ִכי ָל ְך — ְ ּב ִכי.
ַאל ְּת ַפ ֲח ִדי ְל ִה ְתרוֹ ֵקן —
ְּכמוֹ ַה ְ ּב ֵארְּ ,כמוֹ ַה ִּמ ְק ֶוהְּ ,כמוֹ ַה ָ ּי ֵר ַח
עוֹ ד ִּת ְת ַמ ְּל ִאי.
ִ ּב ְט ִחי.
ְ ּבכ ֵֹח ְך ְל ִה ְת ַמ ֵּלא,
ָ ּב ֱאל ִֹהים
ַה ּ ְפ ִנ ִימי ׁ ֶש ָ ּבךְ.
ִק ְר ִאי לוֹ ּ ְ ,ב ִכי ֵא ָליו —
הוּא ָּכאן.
ַא ְּת ָּכאן.
ְ ּב ִכי — ְו ִי ׁ ְשקֹט ַה ָ ּים.

115

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה ,להיטהרות ולריפוי

דליה מרקס

כוונה.לטבילה
ְל ִכי ָל ְך ֶאל ַה ַּמ ִים!
ֵי ׁש ְ ּבתוֹ ֵכ ְך ְ ּב ִכי ָ ּגדוֹ ל —
ׁ ֶש ְּמ ָס ֵרבֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ָיכוֹ ל,
ַה ֶ ּנ ְח ָנק ַּת ַחת כּ וֹ סוֹ ת ַה ָּק ֶפה,
ַּת ַחת ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת,
ַּת ַחת ֶח ְר ַּדת ַה ָּמ ָחר.
ְל ִכי ָל ְך ֶאל ַה ַּמ ִים!
ְק ִחי ִע ָּמ ְך ִז ָּכרוֹ ן ׁ ֶשל
ַי ְל ָּדה ְק ַט ָ ּנה ַ ּב ִ ּג ָ ּנה,
ִעם ִ ׂש ְמ ָלה ְמ ֻנ ֶּק ֶדת
ְו ֵלב ָ ּגדוֹ ל ָאדֹם
ָּתפוּר ַעל ֶה ָח ֶזה.
ְל ִכי ָל ְך ֶאל ַה ַּמ ִים!
ִר ְבבוֹ ת ִּד ְמעוֹ ֵת ֶיהם
ְי ַבכּ ּו אוֹ ָת ְך
ְו ָט ַה ְר ְּת.
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חיים רכניצר

שיר.טבילה
ֵי ׁש ַה ּטוֹ ְב ִלים ְ ּב ִמ ְק ֵוה ַמ ִים
י־ה ֻח ְר ׁ ָשה ַה ִ ּנ ְפ ָר ִ ׂשים
ֲא ִני טוֹ ֵבל ַ ּב ֲע ֵצ ַ
ַ ּב ֲח ֵצ ִריְ ,ונוֹ ֵתן ְלדוֹ ֵדי ַה ְּס ָתו ִל ְלטֹף
ְ ּב ַל ַח ׁש ֶאת ֶה ָע ִלים ַה ְמ ַר ֲח ִפים
ֹאשי ו ַּמ ֲח ִל ִיקים
ְּכ ַא ְל ֵפי ְל ׁשוֹ נוֹ ת ֶאל ר ׁ ִ
ֶאל ַצ ָ ּואר ְו ָכ ֵתףּ ,גוֹ ְל ׁ ִשים ֵמ ָח ֶזה ֶאל ֶ ּב ֶטן .ו ִּמ ׁ ּ ָשם
ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת־ ַ ׂש ֲערוֹ ַתי ּפוֹ ֶר ֶ ׂשת ִר ְבבוֹ ת ָי ַד ִים ְז ִעירוֹ ת
ַה ּמו ׁ ָּשטוֹ ת ֶאל ָּכל ָע ֶלה ו ַּמ ִ ּניחוֹ ת אוֹ תוֹ ֶאל ַמ ְר ַבד
ֲחלוֹ מוֹ ת ַהח ֶֹרף.
(סינסינטי ,אוקטובר  ,2005תשרי תשס"ו)
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תמר דבדבני

עומ ת.על .ת.הנהר
נא.אבתר ּיה".
"ושוור.ליר
ֵ
ן.א ֲח ָריו[.
]=וְ ָק ַפץ.לַ ַ ּי ְר ֵּ ַ
(תלמוד בבלי בבא מציעא ,פד ע"א)

(הוּא ׁ ָש ַבר ֶאת ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָה ָיה,
ׁ ָש ַמט ֲא ִח ָיזה ֶ ּב ָע ָבר
ְו ָק ַפץ ַל ַ ּי ְר ֵּדן ְּכ ִתינוֹ ק ׁ ֶשנּוֹ ַלד
ֵעירֹם ֵמ ַח ָ ּייו ׁ ֶש ִּמ ְּכ ָבר).
ל ּו ָיכ ְֹל ִּתי ִל ְק ּפֹץ ָּכמוֹ הוּ,
ִל ׁ ְשמֹט ֶאת ַה ַּק ְר ַקע ַּת ְח ַּתי
ְל ַז ֵ ּנק ָל ֲא ִויר,
ִל ְהיוֹ ת ׁשוּב ַ ּב ּתֹה ּו
ִל ְברֹא ֵמ ָח ָד ׁש ֶאת ַא ְר ִצי ְו ׁ ָש ַמי.
ְ ּב ִלי ּ ִפ ְק ּפוּק ְ ּב ִלי ׁ ִש ּקוּל ְ ּב ִלי ַּד ַעת
ְל ַה ִּתיר ַּכ ְב ֵלי ִא ּסו ִּרים
ְו ִל ְ ׂשחוֹ ת ֵא ָליו ְו ָל ַג ַעת
ְ ּבגו ִּפיּ ְ .בגוּפוֹ .
ַ ּב ַח ִ ּיים.
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אדמיאל קוסמן

הו.,השכל.הפועל.,הסיבה.הראשונה
אשוֹ ָנה,
הוֹ ַ ,ה ּ ֵ ׂש ֶכל ַה ּפוֹ ֵעלַ ,ה ִּס ָ ּבה ָה ִר ׁ
ִע ַּלת ָּכל ָה ִעלּ וֹ תַּ ,ת ֲע ֶ ׂשה אוֹ ִתי ְ ּב ַב ָּק ׁ ָשה ָצלוּל.
ָצלוּל ְּכמוֹ ַמ ִים מוּל ִס ְד ַרת ַה ׁ ּ ְש ֵאלוֹ ת.
ּתוֹ ִריד אוֹ ִתי ְ ּב ַב ָּק ׁ ָשה ְל ַמ ָּטה,
ְ
ְו ַת ֲע ֶ ׂשה אוֹ ִתי ְל ֶר ַגע ָקט ָצלוּל ָו ָרך ַלכּ ֹל ְּכמוֹ ַמ ִים.
הוֹ ִ ,ע ַּלת ָּכל ָה ִעלּ וֹ תָ ,איֹם נוֹ ָראַ ,רב ֲע ִל ָילה,
ּתוֹ ִריד אוֹ ִתי ְ ּב ַב ָּק ׁ ָשה ֶאל ּתוֹ ְך ַה ָ ּים.
י־ה ׁ ּ ְש ֵא ָלה.
ׁ ְש ִנ ָ ּיה ַא ַחת ִל ְפ ֵני ֲעלוֹ תְּ ,כמוֹ ָּדג טוֹ ֵרףִ ׁ ,ש ֵ ּנ ַ
ִאם לֹא ִא ְכ ּ ַפת ְל ָךּ ְ ,ב ַב ָּק ׁ ָשה ְל ֶר ַגעְ ,ל ַגלּ וֹ ת,
ֶא ְ ׂש ַמח ְמאֹדַ ,א ָּתה ֲה ֵרי ַה ּ ֵ ׂש ֶכל ַה ּפוֹ ֵעלַ ,א ָּתה ֲאדוֹ ן ָּכל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת,
ֹק־כחֹל ׁ ֶש ְּלךָ,
הוֹ ֵרד אוֹ ִתי ְ ּב ַב ָּק ׁ ָשה ְל ֶר ַגע ָקט ֶאל ּתוֹ ְך ַה ָ ּים ָה ַעז ְו ֶה ָעמ ָּ
ין־קץ ֶאת ַה ְי ִר ָיעה ׁ ֶשל ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים.
ַה ְמ ַמ ֵּלא ַרכּ וּת ַו ֲע ִדינוּת ֵא ֵ
ִאם ַּת ֲע ִמיד אוֹ ִתי ,קוֹ ֵנה ַהכּ ֹל ,או ַּלי
ֲא ִפלּ ּו ֶר ַגעֵ ,מ ָרחוֹ ק,
ִ ּב ְמקוֹ ם ִמי ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵאל —
ְּכלוֹ ַמרַ ,ה ּ ֵ ׂש ֶכל ַה ּצוֹ ֵלל.
ֶא ְה ֶיה ַמ ָּמ ׁש ָצלוּל — ִרבּ וֹ ן ׁ ֶש ִּליָ ,מתוֹ ק —
ֶא ְה ֶיה ָע ִדין ָו ָר ְך ַלכּ ֹל ְּכמוֹ ַמ ִים.
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דוריה פנקס־נווה

טבילות

 .1תפילה לטבילה:
(לזכרו של רזי)

על הוויתור ,על הנפרדוּת ,ההתגברות וההתבגרות ,הצמיחה וההעצמה בדרך
לכינון אינטימיות עמוקה ביחסי עם "העצמי" שלי על ריבויו ושלמותו.
אישה אומרת:

איש אומר:

ֲא ִני ִנ ְפ ֶר ֶדת ִמ ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ֶא ְה ֶיה
ֲא ׁ ֶשר ֶא ְה ֶיה ׁ ָשם
ֲא ִני נוֹ ַג ַעת ָ ּב ֵאין ֲא ִני
ְּתהוֹ מוֹ ת ֶס ַלע אוֹ ִני ַה ִ ּנ ְצ ָמד
ֶאל ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ֲא ִני ֲעטו ָּפה בּ וֹ
ַא ֲה ָבה
ְּכמוֹ ָים ֲא ִני הוֹ ֶל ֶכת ְו ׁ ָש ָבה
ֶאל ַקו ַה ַה ְפ ָר ָדה
ֲא ִני
ּגו ִּפי ְו ִנ ׁ ְש ָמ ִתי
ַמ ִים ַר ִ ּבים
ַח ִ ּיים ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ִמ ָּכל ׁ ֶש ֶא ְה ֶיה
ֲא ׁ ֶשר ֶא ְה ֶיה ְ ּב ָר ָכה.

ֲא ִני ִנ ְפ ָרד ִמ ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ֶא ְה ֶיה
ֲא ׁ ֶשר ֶא ְה ֶיה ׁ ָשם
ֲא ִני נוֹ ֵג ַע ָ ּב ֵאין ֲא ִני
ְּתהוֹ מוֹ ת ֶס ַלע אוֹ ִני ַה ִ ּנ ְצ ָמד
ֶאל ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ֲא ִני ָעטוּף בּ וֹ
ַא ֲה ָבה
ְ
ְּכמוֹ ָים ֲא ִני הוֹ ֵלך ָו ׁ ָשב
ֶאל ַקו ַה ַה ְפ ָר ָדה
ֲא ִני
ּגו ִּפי ְו ִנ ׁ ְש ָמ ִתי
ַמ ִים ַר ִ ּבים
ַח ִ ּיים ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ָּכל ׁ ֶש ֶא ְה ֶיה
ֲא ׁ ֶשר ֶא ְה ֶיה ְ ּב ָר ָכה.

 .2כוונה לטבילת ריפוי וסליחה:

ַ ּגע ַ ּב ַּמ ִים ִ ּב ְכ ֵא ְב ָך
ָל ַג ַעת ִאם ּתו ַּכל
ִ ּב ְכ ֵא ְב ָך ָל ַד ַעת
ַ ּגע
ַ ּגע ַ ּב ַּמ ִים ִ ּב ְכ ֵא ְב ָך
120

ימצע ןוקיתו תושדחתה

ִאם ּתו ַּכל ָל ַג ַעת
ְ ּב ַא ֲה ָב ְת ָך ַ ּגע
ִאם ּתו ַּכל.
 .3טבילה לקידושו מחדש של המרחב הפוטנציאלי האינטימי:

ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ֵארוֹ ת
אשית ָ ּב ָרא
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ֵהן ִּכ ׁ ְש ֵּתי ֵע ַינ ִיךְ
ֶאת ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ַרק ְּת ַב ְק ׁ ִשי
ְ ּב ִע ּתוֹ ְּת ַב ְק ׁ ִשי ַמ ִים
ְּת ַב ְק ׁ ִשי ׁ ָש ַמ ִים
ו ְּכ ָבר ֵס ֶפר ָח ָד ׁש ִנ ְפ ַּתח ֵ ּב ֵינינוּ.
ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ֵארוֹ ת
אשית ָהי ּו ָה ֵע ַינ ִים
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ָלבֹר ָ ּבם
ָ ּב ֵאר ָו ׁשוּב
ָּכל ַה ּק ִֹשי ְּכמוֹ ַה ַּמ ִים
ֶאל ָים ַה ַ ּג ְע ּגו ַּע
ַמה ׁ ּ ֶש ְּת ַב ְק ׁ ִשי ֵ ּב ֵינינ ּו ְּכ ָבר.
ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ֵארוֹ ת
ְמ ֵא ַרת ַח ָ ּוה ְו ָא ָדם
ָים ׁ ֶשל ַה ְב ָטחוֹ ת
אשית ַהח ֶֹש ְך ַה ָ ּגדוֹ ל
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְמלֹא ָה ַע ִין ָל ַג ַעת ִל ְברֹא
ְ ּב ִע ּתוֹ ַמ ִים
ְ ּב ִע ּתוֹ ׁ ָש ַמ ִים
ֵואל ִֹהים ְּכ ָבר ֵ ּב ֵינינוּ.
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מיה ליבוביץ'

טבילה.לפני.קבלת.תואר.או.הסמכה.לרבנות
הדברים ייאמרו על ידי אוהבים ואהובים ,חברים וחברות ובני משפחה.
אם האישה טובלת בגפה ,היא יכולה לנסח את דבריה בגוף ראשון.
התפילה מיועדת לגברים ולנשים .היא מובאת כאן בלשון נקבה לשם
הנוחות בלבד.

ַי ְז ִהיר ּו ֵע ַינ ִי ְך ְ ּבאוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה
ַה ִּטי ָא ְז ַנ ִי ְך ְלקוֹ ל ְנ ִג ָינ ָת ּה
ִק ְר ִאי ֵ ּבין ַה ׁ ּשוּרוֹ תָ ,האוֹ ִת ּיוֹ ת
ׁ ֶשל ְק ָלף ַע ִּתיק יוֹ ִמין,
ֶאת ַא ֲה ַבת דּ וֹ רוֹ ת ַהכּ וֹ ְת ִבים ְו ַה ּמוֹ ְס ִרים.
אוֹ ִת ּיוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ִּת ְרק ְֹד ָנה ְ ּב ִנ ׁ ְש ָמ ֵת ְך
ְ ּב ִא ִּט ּיוּתּ ְ ,ב ֶח ְמ ָלה
ִו ִיהי ַּת ְלמו ֵּד ְך ְּכ ַמ ְע ָין ַה ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר.
ְּת ִהי ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִל ֵ ּב ְך ו ְּב ִפ ְיך
ּתוֹ ַרת ַמ ִים ַח ִ ּיים
ַמ ׁ ְש ָקה ו ְּמ ַח ָ ּיה אוֹ ָת ְך
ְו ֶאת ַה ָ ּב ִאים ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ִמ ְ ּב ֵא ֵר ְך.
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מיה ליבוביץ'

טקס.טבילה.לפני.ה יוס.לצבא
יום הגיוס הוא יום מיוחד בהוויי הישראלי .בני המשפחות מלווים את
המתגייסים והמתגייסות ללשכת הגיוס וים של דמעות מלווה את הצעירים
בהינתק האוטובוסים המסיעים אותם לבקו"ם.
השירות הצבאי בארצנו מלוּוה חרדות קיומיות ,חרדות חברתיות ,חרדות
מפני כישלון של השיבוץ הצבאי שמעוניינים בו ,חששות מפני המסגרת
החדשה והנוקשה ועוד.
יש המקיימים מסיבות גיוס ויש היוצאים לטיולים שלפני הגיוס,
שהמאפיינים אותם הם לפעמים פריקת מסגְ רות והנאה צרופה מחופש אחרון
שלפני השירות .שני הטקסים המוצעים כאן הולכים בכיוון שונה .אני מציעה
רגע של התכנסות פנימית להתחזקוּת רוחנית ,כדי להתכוונן לשירות משמעותי
וכדי להזכיר לעצמנו שהחיים קדושים ועלינו להישמר לנפשותינו.
מוצעים כאן שני טקסים ,האחד למתגייס/למתגייסת והשני להורי המתגייס/
המתגייסת .אפשר כמובן לקיים הטקס במשותף הורים ומתגייס/ומתגייסת,
אולם להבנתי טוב להם הפירוד משום שהוא מאפשר למתגייס/למתגייסת
מחד גיסא ,ולהורים מאידך גיסא ,לבטא בכנות פחדים וחרדות שאין כל צד
רוצה להעמיס על האחר.
כיוון שזו טבילת רשות אני מציעה לקיימה על שפת ים .בשאון הגלים יש
ביטוי לסערת הנפש שבה מצוי הטובל .נוסף לכך הים מבטא גם ֵּכייפיוּת וסכנה
בו זמנית ובכך משקף שני פנים של השירות הצבאי.
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א .טקס טבילה למתגייס/למתגייסת:
התכוונות:
לפני הכניסה למים יש לעמוד דקות אחדות על שפת הים בעיניים עצומות
ולהקשיב לרחש הגלים.
הטובל/הטובלת אומר/אומרת:

ִמ ּקֹלוֹ ת ַמ ִים ַר ִ ּבים ַא ִּד ִירים ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי ָים ַא ִּדיר ַ ּב ָּמרוֹ ם ה'.
עוֹ ֵמד/עוֹ ֶמ ֶדת ֲא ִני ַעל ְ ׂש ַפת ַה ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ו ְּב ִל ִ ּבי ֲח ׁ ָש ׁשוֹ ת ַר ִ ּבים.

(תהלים צג)4 ,

(כאן ימנה/תמנה הטובל/הטובלת דאגותיו/דאגותיה ופחדיו/ופחדיה)

ץ/ח ֵפ ַצת ַח ִ ּיים ָאנ ִֹכי ְו ַגם רוֹ ֶצה/רוֹ ָצה ְל ׁ ָש ֵרת ֶאת ַע ִּמי וּמוֹ ַל ְד ִּתי.
ָח ֵפ ֲ
ׁ ְשמֹר ָע ַליֵ ,א ִלי ַה ּטוֹ ב ,רוֹ ֶצה/רוֹ ָצה ָה ִי ִיתי ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְה ֶיה ַה ְּמ ִד ָינה ִנ ְז ֶק ֶקת
ְל ַח ָ ּי ִלים ֲא ָבל ִמ ׁ ּ ֶש ִהיא ְצ ִר ָיכה ָל ֶהם ָע ְז ֵר ִני ְל ׁ ָש ֵרת ׁ ֵשרוּת ַמ ׁ ְש ָמעו ִּתיֵּ .תן
ִ ּבי ָהעֹז ָל ֵתת ַה ֵּמ ַרב ְו ַגם ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ַנ ְפ ׁ ִשיַ .ל ְּמ ֵד ִני ַּכ ֵ ּבד ֶצ ֶלם ָא ָדם ְ ּבאוֹ ְי ַבי
ְו ַה ְר ִח ֵיק ִני ְּכ ָכל ַה ִ ּנ ָּתן ִמ ׁ ּ ְש ִפיכוּת ָּד ִמיםָ .ע ְז ֵר ִני ׁ ֶש ְּת ֵהא זוֹ ְּתקו ָּפה ׁ ֶשל
ישית ַו ֲח ֵב ִרית ְו ַטע כּ ֹחוֹ ת ְ ּבהוֹ ַרי ו ִּב ְב ֵני ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי (ימנה/תמנה את
ְצ ִמ ָיחה ִא ׁ ִ
שמות בני המשפחה)

ְו ַה ְק ֵטן ַה ְּד ָא ָגה ְ ּב ִל ָ ּבם.
טבילה:
לאחר הטבילה יברך/תברך:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה'ְ ,מקוֹ ר ַה ַח ִ ּייםׁ ,שוֹ ֵמר ַע ּמוֹ ִי ְ ׂש ָר ֵאל
(אפשר לשיר) ִמי ָה ִא ׁיש ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים
א ֵֹהב ָי ִמים ִל ְראוֹ ת טוֹ בְ .נצֹר ְל ׁשוֹ ְנ ָך ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ֶת ָיך ִמ ַּד ֵ ּבר ִמ ְר ָמה
שה טוֹ ב ַ ּב ֵּק ׁש ׁ ָשלוֹ ם ְו ָר ְד ֵפהוּ( .תהלים לד)15-13 ,
סוּר ֵמ ָרע ַו ֲע ֵ ׂ
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ב .טקס טבילה להורי המתגייס/המתגייסת:
התכוונות:
לפני הכניסה למים יש לעמוד דקות אחדות על שפת הים בעיניים עצומות
ולהקשיב לרחש הגלים.
מברכים:

ׁ ְש ִכ ָינה ְמקוֹ ר ַח ֵ ּיינ ּו
א/ה ּיוֹ ֵצאת ְל ׁ ֵשרוּת ְצ ָב ִאי.
ׁ ִש ְמ ִרי ַעל (שם המתגייס/המתגייסת) ַה ּיוֹ ֵצ ַ
/תבו ָּנ ָת ּה ֶו ֱאנוֹ ׁ ִש ּיוּתוֹ ֶ/ו ֱאנוֹ ׁ ִש ּיו ָּת ּה,
ׁ ִש ְמ ִרי ַעל ְּתבו ָּנתוֹ ְּ
ח/ת ׁ ְש ַּכח ָה ֲע ָר ִכים ׁ ֶש ָ ּנ ַט ְענ ּו בּ וֹ ָ ּ
/ב ּה ָּכל ַה ׁ ּ ָש ִנים
ׁ ִש ְמ ִרי ׁ ֶשלּ ֹא ִי ׁ ְש ַּכ ִּ
א/ש ְּת ֵהא אוֹ ֵהב/אוֹ ֶה ֶבת
ְ ּב ָכל ֲא ׁ ֶשר ֵי ֵל ְך ֵּ
/ת ֵל ְך ְו ָכל ֲא ׁ ֶשר ַי ֲע ֶ ׂש ַּ
ה/ת ֲע ֶ ׂשה ׁ ֶש ְ ּי ֵה ׁ ֶ
ָא ָדם
ְ
ּ
/ל ּה:
ּ/ה ְנ ִח ָיה ַל ֶּד ֶרך ַה ְי ׁ ָש ָרה ׁ ֶש ָיב ׁ ֶ
ַה ְנ ִחיהו ַ
ֹר/ש ָּתבֹר לוֹ ָ
/ל ּה ִמן ָה ָא ָדם( .על פי אבות פ"ב מ"א)
ָּכל ׁ ֶש ִהיא ִּת ְפ ֶא ֶרת ְלעוֹ ֶ ׂש ָה ְו ִת ְפ ֶא ֶרת לוֹ ָ
/ל ַח ְ ּז ָק ּה ִ ּב ְמ ִ ׂש ָימתוֹ ִ ּ
/לעוֹ ְד ָד ּה
/ב ְמ ִ ׂש ָימ ָת ּהְ ,לעוֹ ְדדוֹ ְ
ְּת ִני ָלנ ּו כּ ַֹח ְל ַח ְ ּזקוֹ ְ
ְ ּב ׁשוּבוֹ ְ ּ
/ב ׁשו ָּב ּה ַה ַ ּב ְי ָתה
יו/ל ְמצוּקוֹ ֶת ָיה ִאם ִי ְהי ּו ָּכ ֵא ֶּלה
ַח ְּד ִדי ֵע ֵינינ ּו ְו ִלבּ וֹ ֵתינ ּו ִל ְמצוּקוֹ ָת ִ
יו/ע ֶל ָיה
/ל ּה ו ְּל ָה ִעיק ָע ָל ָ
ַא ְך ׁ ִש ְמ ִרינ ּו ִמ ְּל ָה ִציק לוֹ ָ
יו/ח ֶ ּי ָיה
ׁ ִש ְמ ִרי ַח ָ ּי ַ
ׁ ִש ְמ ִרי ַח ֵ ּיי ָּכל ַח ָ ּי ֵלינ ּו ְו ַח ָ ּילוֹ ֵתינוּ.
טבילה:
לאחר הטבילה מברכים:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ְמקוֹ ר ַה ַח ִ ּייםׁ ,שוֹ ֵמר ַע ּמוֹ ִי ְ ׂש ָר ֵאל.
(אפשר לשיר :מי האיש החפץ חיים)
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התכוונות
ָא ַמר ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א:
ִש ָראֵ ל!
ַא ְ ׁש ֵריכֶ ם י ְ ׂ
ִל ְפנֵי ִמי ַא ּ ֶתם ִמ ּ ַטה ֲִרין,
ִמי ְמטַ הֵ ר אֶ ְתכֶ ם?
ש ַּב ּ ָׁש ַמיִם,
אֲ ִביכֶ ם ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר :וְ ז ַָר ְק ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ַמיִם ְטהוֹ ִרים
ֶׁ
ו ְּטהַ ְר ּ ֶתם( .יחזקאל לו)25 ,
ִש ָראֵ ל ה'( .ירמיהו יז)13 ,
וְ אוֹ מֵ רִ :מ ְקוֵה י ְ ׂ

ַמה ִּמ ְקוֶה ְמטַ הֵ ר אֶ ת הַ ְּטמֵ ִאים,
ִש ָראֵ ל.
ַאף הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְמטַ הֵ ר אֶ ת י ְ ׂ
(משנה יומא ח ,ט)

ִש ָראֵ ל,
ַא ְ ׁש ֵריכֶ ם י ְ ׂ
ִש ָראֵ ל,
ש ְ ּבחַ ְר ּ ֶתם ְ ּב ַעם י ְ ׂ
ַא ְ ׁש ֵריכֶ ם ׁ ֶ
ש ְ ּבחַ ְר ּ ֶתם ָּבנוּ.
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
ַא ְ ׁש ֵרינ ּו י ְ ׂ
טַ הֲר ּו וְ ִת ּ ַטהֲרוּ,
נִ ּ ַטהֵ ר וְ נִ ְטהַ ר.

אלונה ליסיצה

טבילה וגיור :מבוא
ָּככֶ ם ַּכ ֵ ּגר ִי ְהיֶ ה לִ ְפנֵ י ה'
(במדבר טו)15 ,

ִמצוות הטבילה היא אחד מן ה"חוקים" ,היינו ִמצוות התורה שנתפשות ככאלה
שאין להן הסבר שכלי .שמירת החוקים היא ביטוי לאמונה מהמדרגה הגבוהה
ביותר ,דווקא מפני שאינם מבוססים על השכל הישר או על ההיגיון ,אלא רק
על האמונה שאלוהים הוא מקורם (ראו למשל ספרא ,אחרי מות ט ,יג; תלמוד
בבלי יומא סז ,ע"ב).
ייתכן שזוהי הסיבה לכך שגֵ ר נדרש לטבול בדרכו אל היהדות .באמצעות
הטבילה קושר המתגייר קשר אמוני ,קשר של ברית בלא תנאי עם אלוהי
ישראל .הטבילה אינה מבטאת שיקול דעת שכלי אלא קבלת מצוות דתית ,קבלה
מלכתחילה ,קבלה שאינה מנומקת .קבלת הגר את היהדות אינה רציונאלית
גרידא .אין היא מבוססת על לימוד עיוני בלבד ועל מחשבה שהמצוות וחיי
היהדות טומנים בחו ּּבם יתרונות ומעלות .לא פחות מכל אלה ,היא משקפת
התחברות רגשית ונפשית.
הטבילה משנה את מעמדם האישי של הגֵ רים .היא מעבירה אותם מקבוצה
חברתית־לאומית אחת לאחרת .זהו בראש וראשונה שינוי רוחני מכריע .על
כן ,הטבילה היא שלב חשוב וחיוני בתהליך הגיור .בלא טבילה ,אין הגיור
ּ
לתוקפו ואין המתגייר נעשה יהודי .אין מדובר כאן בשאלות של טומאה
נכנס
וטהרה אלא בעוצמתו של השינוי בחייהם של כל מתגיירת ומתגייר .הטבילה
מאפשרת את השינוי ומאשרת אותו בעת ובעונה אחת .על הגֵ ר לעבור תהליך
אישי ,ציבורי ולאומי של מעבָ ר אל העם היהודי והאמונה היהודית .הגר הטובל
נתפש ככוֹ ֵרת בטבילתו ברית עם אלוהים ,כדרך שעם ישראל כולו כרת ברית
כזו בהר סיני.
את הפסוק "לֵ ְך ֶאל ָה ָעם וְ ִק ַדּ ׁ ְש ָּתם ַה ּיוֹ ם ו ָּמ ָחר וְ כִ ְּבס ּו שִׂ ְמל ָֹתם" (שמות יט,
 )10מפרש התלמוד (תלמוד בבלי יבמות מו ,ע"ב) כמדבר על הטבילה .על פי
מצוות האל ,העם כולו טובל לפני ההתגלות בהר סיני ,וכמוהו גם הגר.
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התהליך הארוך והמורכב של הגיור מלוּוה לא אחת בלבטים מוסריים,
שכליים ,רגשיים ,חברתיים ומשפחתיים .בסופו מוכן הגר להיכנס לברית ִעם
עם ישראל ִועם אלוהיו .הטבילה מבטאת הן את ההכרעה בלבטים אלה הן את
הגושפנקה החברתית שהמתגייר זוכה לה .הטבילה דורשת עדים ,אשר בעצם
נוכחותם כנציגי העם היהודי מעניקים את האישור הציבורי לשינוי שעבר
האדם בעת גיורו .כניסתו לברית עם אלוהי ישראל ולעם ישראל מתקיימת
בקרב אנשים ובקרב הקהילה.
טבילת הגֵ ר משווה גם בין מעשה הגיור ללידה .כמו מי השפיר העוטפים את
העוּבר ,עוטפים מי הטבילה את הגֵ ר .הוא יוצא מתוכם כמי שנולד מחדש" :גר
שנתגייר כקטן שנולד" (תלמוד בבלי יבמות כב ,ע"א) .כמו היילוֹ ד ,גם התהליך
שחוֹ וה המתגייר הוא עמוק ,רב ממדי ובלתי הפיך .ממש כמו הרך הנולד,
המתגייר יוצא מהמים כשהוא טהור לגמרי .משנתגייר הוא מתחיל לחיות באופן
חדש :מקיים אורח חיים יהודי ,יודע ומכיר עצמו כשייך לעם היהודי ,מקובל
על ידי סביבתו היהודית כשייך לה ומגדל את ילדיו כיהודים.
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אלונה ליסיצה ומיה ליבוביץ' (תרגום ועיבוד)

טקס.טבילה.ל יור
אישה אומרת:

איש אומר:

ַע ְכ ׁ ָשו ְּכ ׁ ֶש ֲא ִני טוֹ ֵבל
ַע ְכ ׁ ָשוְּ ,כ ׁ ֶש ֲא ִני טוֹ ֶב ֶלת
ַ ּב ִּמ ְק ֶוה ְונוֹ ָלד ֵמ ָח ָד ׁש
ַ ּב ִּמ ְק ֶוה ְונוֹ ֶל ֶדת ֵמ ָח ָד ׁש
ֲא ִני ַמ ְת ִחיל ַמ ְע ָ ּגל ָח ָד ׁש,
ֲא ִני ַמ ְת ִח ָילה ַמ ְע ָ ּגל ָח ָד ׁש,
ַמ ְע ַ ּגל ִחדּ ו ּׁש ַע ְּמ ָך ְועוֹ ָל ְמ ָך.
ַמ ְע ַ ּגל ִחדּ ו ּׁש ַע ְּמ ָך ְועוֹ ָל ְמ ָך.
ִה ְנ ִני מו ָּכן ו ְּמ ֻז ָּמן ְל ַח ַ ּיי ַה ֲח ָד ׁ ִשים
ִה ְנ ִני מו ָּכ ָנה ו ְּמ ֻז ָּמ ָנה ְל ַח ַ ּיי ַה ֲח ָד ׁ ִשים
ו ְּל ִקדּ ו ּׁש ַח ַ ּיי ֵא ֶּלה ַעל ְי ֵדי ַה ְּט ִב ָילה.
ו ְּל ִקדּ ו ּׁש ַח ַ ּיי ֵא ֶּלה ַעל ְי ֵדי ַה ְּט ִב ָילה.
ִא ּמוֹ ֵתינ ּו ִר ְב ָקה ְו ָר ֵחל ִה ְת ִחיל ּו ַח ִ ּיים ֲח ָד ׁ ִשים ְל ַצד ְז ִר ַימת ֵמי ְ ּב ֵארוֹ ת.
יוֹ ֶכ ֶבד ָנ ְת ָנה ַח ִ ּיים ְלמ ֶֹשה ְל ַצד ַה ֶ ּז ֶרם ַה ִּנ ְצ ִחי ׁ ֶשל ֵמי ַה ְיאוֹ ר.
ִמ ְר ָים ׁ ָש ָרה ְו ָר ְק ָדה ְ ּבתוֹ ָדה ַעל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְל ַצד ֵמי ַים סוּף ׁ ֶש ִּנ ְב ְקעוּ.
ַמ ִים ֵהם ַמ ְּת ַנת ָה ֵאל ְל ֶנ ֶפ ׁש ָּכל ַחי
ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַנ ּקוֹ ת ו ְּל ִה ַּט ֵהר,
ְּכ ֵדי ִל ְחיוֹ ת ו ְּל ִה ָ ּו ֵלד ֵמ ָח ָד ׁש.
אישה אומרת:

איש אומר:

ְּכ ַא ֲהרֹן ְוכ ֲֹה ֵני ִי ְ ׂש ָר ֵאל
ׁ ֶש ִה ַּט ֲהר ּו ַ ּב ַּמ ִים
ִל ְפ ֵני ׁ ֶש ָּק ְרב ּו ַל ֲעבוֹ ַדת ָה ֵאל
ָּכ ְך ֲא ִני ִמ ַּט ֶה ֶרת ִל ְק ַראת ֲעבוֹ ָד ְתךָ.
ִה ְנ ִני מו ָּכ ָנה ו ְּמ ֻז ָּמ ָנה ִל ְק ׁשֹר ֶאת ַח ַ ּיי
ְ ּב ַח ֵ ּיי ַעם ִי ְ ׂש ָר ֵאל ו ֵּבאל ֵֹהי ִי ְ ׂש ָר ֵאל,
ִל ְהיוֹ ת ׁ ֻש ָּת ָפה ְל ִ ׂש ְמ ַחת ַח ֵ ּיי ַה ַ ּי ֲהדוּת,
ִל ְלמֹד ְו ַל ְח ּגֹג ֶאת ֶק ֶצב ַה ַח ִ ּיים ַה ְ ּיהו ִּד ִ ּיים.

ְּכ ַא ֲהרֹן ְוכ ֲֹה ֵני ִי ְ ׂש ָר ֵאל
ׁ ֶש ִה ַּט ֲהר ּו ַ ּב ַּמ ִים
ִל ְפ ֵני ׁ ֶש ָּק ְרב ּו ַל ֲעבוֹ ַדת ָה ֵאל
ָּכ ְך ֲא ִני ִמ ַּט ֵהר ִל ְק ַראת ֲעבוֹ ָד ְתךָ.
ִה ְנ ִני מו ָּכן ו ְּמ ֻז ָּמן ִל ְק ׁשֹר ֶאת ַח ַ ּיי
ְ ּב ַח ֵ ּיי ַעם ִי ְ ׂש ָר ֵאל ו ֵּבאל ֵֹהי ִי ְ ׂש ָר ֵאל,
ִל ְהיוֹ ת ׁ ֻש ָּתף ְל ִ ׂש ְמ ַחת ַח ֵ ּיי ַה ַ ּי ֲהדוּת,
ִל ְלמֹד ְו ַל ְח ּגֹג ֶאת ֶק ֶצב ַה ַח ִ ּיים ַה ְ ּיהו ִּד ִ ּיים.

ֱאל ִֹהיםְ ,מקוֹ ר ַח ִ ּיים,
ִה ְנ ִני ִנ ְכ ֶנ ֶסת ְל ִּמ ְק ֶוה ְּכ ִב ּטוּי
ִל ְמ ֻח ָ ּיבו ִּתי ִל ְטבּ ֹל ֶ ּב ֱאמו ַּנת
ִי ְ ׂש ָר ֵאל ו ְּב ֵמי ַה ּתוֹ ָרה.

ֱאל ִֹהיםְ ,מקוֹ ר ַח ִ ּיים,
ִה ְנ ִני ִנ ְכ ָנס ְל ִּמ ְק ֶוה ְּכ ִב ּטוּי
ִל ְמ ֻח ָ ּיבו ִּתי ִל ְטבּ ֹל ֶ ּב ֱאמו ַּנת
ִי ְ ׂש ָר ֵאל ו ְּב ֵמי ַה ּתוֹ ָרה.
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ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיךֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִא ּמוֹ ֵתינ ּו ַו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָחצ ּו ֶאת ֵמי ַים סוּף ְ ּב ַד ְר ָּכם
ְל ַהר ִס ַיניָּ ,כ ְך ַּת ְכ ִנ ֵיס ִני ְט ִב ָיל ִתי ַּת ַחת ַּכ ְנ ֵפי ׁ ְש ִכ ָינ ְת ָךְ ,ו ַת ְח ְּת ֵמ ִני ְל ַח ִ ּיים ֶנ ֱא ָמ ִנים
ְלתוֹ ָרהַ ,ל ֲעבוֹ ָדה ְו ִל ְג ִמילוּת ֲח ָס ִדים.
משתהים דקות אחדות לפני הכניסה למים לשם עיון ,התבוננות ,כובד הראש
והתרוממות הרוח.
אפשר לקרוא את הפסוקים הבאים:

ְו ָז ַר ְק ִּתי ֲע ֵל ֶיכם ַמ ִים ְטהוֹ ִרים ו ְּט ַה ְר ֶּתם...
ְו ָנ ַת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָח ָד ׁש ְורו ַּח ֲח ָד ׁ ָשה ֶא ֵּתן ְ ּב ִק ְר ְ ּב ֶכם ַו ֲה ִסר ִֹתי ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶבן
ִמ ְ ּב ַ ׂש ְר ֶכם ְו ָנ ַת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָ ּב ָ ׂשרְ ,ו ֶאת רו ִּחי ֶא ֵּתן ְ ּב ִק ְר ְ ּב ֶכם ְו ָע ִ ׂש ִיתי ֵאת
יש ְב ֶּתם ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ָנ ַת ִּתי
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֻח ַּקי ֵּת ֵלכ ּו ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ִּת ׁ ְש ְמר ּו ַו ֲע ִ ׂש ֶיתםִ ,ו ׁ ַ
ַל ֲאב ֵֹת ֶיכם ִו ְה ִי ֶיתם ִלי ְל ָעם ְו ָאנ ִֹכי ֶא ְה ֶיה ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים.
(יחזקאל לו)28-25 ,

טבילה ראשונה:
לאישה :היכנסי למקווה ,נִ שמי נשימה
עמוקה ,טבלי והישארי מתחת למים
שניות אחדות .עצרי ׁנש ימתך לרגע.
עמדי ,נשמי עמוקות וברכי:

לאיש :היכנס למקווה ,נשום נשימה
עמוקה ,טבול והישאר מתחת למים
שניות אחדות .עצור נשימתך לרגע.
עמוד ,נשום עמוקות וברך:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל ַה ְּט ִב ָילה.
טבילה שנייה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה.
טבילה שלישית:

ׁ ְש ַמע ִי ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד.

(דברים ו)4 ,
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במקור לא מופיע שם המחבר/ת.
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טקס טבילה בים כסיום תהליך הגיור

כלל נקוּט בידי בית הדין לגיור של מר"ם (מועצת הרבנים המתקדמים בישראל)
כי הטבילה ,השלב האחרון של הגיור ,נערכת בים .מתחילה נקט בית הדין
גישה זו משום שלא ניתן היה להשתמש במקוואות הציבוריים .בדיעבד למדנו,
שדווקא הטבילה בים הולמת את השקפתנו ,בהיותו מקווה מים טבעי.
קודם הכניסה לים מסביר נציג בית הדין לטובלים כי במהלך הטבילה עליהם
להכניס את כל גופם אל מתחת למים שלוש פעמים.

לאחר הטבילה הראשונה מברכים את ברכת הטבילה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו
ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל ַה ְּט ִב ָילה.
לאחר שכל המתגיירים טבלו בים ,יוצרים הנוכחים מעגל .

נציג בית הדין מסביר את משמעות הטבילה ,שיש בה מן הגשמי — שהרי
ומרחם אמו ,ומן הרוחני — שהרי
הטבילה כמוה כנולד היוצא ממי השפיר ֵ
טבילה במים חיים כמוה כמתן לב חדש ורוח חדשה.
נציג בית הדין אומר:
למתגיירות:

למתגיירים:

ֲא ַס ּ ְפ ָרה ֶאל חֹק ה' ָא ַמר ֵא ַלי
ִ ּב ִּתי ַא ְּת ֲא ִני ַה ּיוֹ ם ְי ִל ְד ִּת ְיך.

ֲא ַס ּ ְפ ָרה ֶאל חֹק ה' ָא ַמר ֵא ַלי
ְ ּב ִני ַא ָּתה ֲא ִני ַה ּיוֹ ם ְי ִל ְד ִּת ָיך.

(על פי תהלים ב)7 ,

(תהלים ב)7 ,

אם יש בין המתגיירים נשים וגברים ,אומר נציג בית הדין את שני המשפטים:

ְו ָז ַר ְק ִּתי ֲע ֵל ֶיכם ַמ ִים ְטהוֹ ִרים ו ְּט ַה ְר ֶּתםְ ...ו ָנ ַת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָח ָד ׁש ְורו ַּח
ם...ו ָע ִ ׂש ִיתי ֵאת ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֻח ַּקי ֵּת ֵלכ ּו ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ִּת ׁ ְש ְמר ּו
ֲח ָד ׁ ָשה ֶא ֵּתן ְ ּב ִק ְר ְ ּב ֶכ ְ
יתם ִלי ְל ָעם ְו ָאנ ִֹכי ֶא ְה ֶיה ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים( .יחזקאל לו)28-25 ,
ם...ו ְה ִי ֶ
ַו ֲע ִ ׂש ֶית ִ
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ואומרים כל הנוכחים:

ׁ ְש ַמע ִי ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד
ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד.

(דברים ו)4 ,

נציג בית הדין אומר:

ְו ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ְ ּב ָכל ְל ָב ְב ָך ו ְּב ָכל ַנ ְפ ׁ ְש ָך ו ְּב ָכל ְמא ֶֹד ָךְ :ו ָהי ּו ַה ְּד ָב ִרים
ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְ ּו ָך ַה ּיוֹ ם ַעל ְל ָב ֶב ָךְ :ו ׁ ִש ַ ּנ ְנ ָּתם ְל ָב ֶנ ָיך ְו ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם
ְ ּב ׁ ִש ְב ְּת ָך ְ ּב ֵב ֶית ָך ו ְּב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְ ּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך :ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם ְלאוֹ ת ַעל ָי ֶד ָך
ְו ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת ֵ ּבין ֵע ֶינ ָיך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמ ֻזזוֹ ת ֵ ּב ֶית ָך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך( .דברים ו)9-5 ,
ֹאמר רוּת ַאל ִּת ְפ ְ ּג ִעי ִבי ְל ָע ְז ֵב ְך ָל ׁשוּב ֵמ ַא ֲח ָר ִי ְך ִּכי ֶאל ֲא ׁ ֶשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵל ְך
ַו ּת ֶ
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר ָּת ִל ִיני ָא ִלין ַע ֵּמ ְך ַע ִּמי ֵואל ַֹה ִי ְך ֱאל ָֹהיּ ַ :ב ֲא ׁ ֶשר ָּתמו ִּתי ָאמוּת ְו ׁ ָשם
ינ ְך( .רות א)17-16 ,
ֶא ָּק ֵבר כּ ֹה ַי ֲע ֶ ׂשה ה' ִלי ְוכֹה י ִֹסיף ִּכי ַה ָּמ ֶות ַי ְפ ִריד ֵ ּב ִיני ו ֵּב ֵ
לאישה:

ִמי ׁ ֶש ֵ ּב ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק
ְו ַי ֲעקֹב ְו ִא ּמוֹ ֵתינ ּו ָ ׂש ָרה ִר ְב ָקה
ָר ֵחל ְו ֵל ָאה ,הוּא ְי ָב ֵר ְך
ֶאת ֲאחוֹ ֵתנ ּו _________
ַ ּבת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְו ָ ׂש ָרה ִא ֵּמנוּ,
ְ ּבבוֹ ָא ּה ַל ֲחסוֹ ת ַּת ַחת ַּכ ְנ ֵפי
ַה ׁ ּ ְש ִכ ָינה ו ְּל ִה ְס ַּת ּ ֵפ ַח ְ ּב ַנ ֲח ַלת
ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ִה ָּמנוֹ ָת ּה ִעם ֵ ּג ֵרי ְו ֵגרוֹ ת
ַה ֶ ּצ ֶדק ְ ּב ַעם ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ְו ָ ׂש ָרה.
ְי ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַּת ְצ ִל ַיח ְ ּב ַד ְר ָּכ ּה
ְו ִת ְר ֶאה ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ָכל ַמ ֲע ֵ ׂשה ָי ֶד ָיה
ִעם ָּכל ִי ְ ׂש ָר ֵאל ַא ֶח ָיה ְו ַא ְחיוֹ ֶת ָיה
ֹאמר ָא ֵמן.
ְונ ַ

לגבר:

ִמי ׁ ֶש ֵ ּב ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם
ִי ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב ְו ִא ּמוֹ ֵתינ ּו ָ ׂש ָרה
ִר ְב ָקה ָר ֵחל ְו ֵל ָאה ,הוּא ְי ָב ֵר ְך
ֶאת ָא ִחינ ּו __________
ֶ ּבן ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְו ָ ׂש ָרה ִא ֵּמנוּ,
ְ ּבבוֹ אוֹ ַל ֲחסוֹ ת ַּת ַחת ַּכ ְנ ֵפי
ַה ׁ ּ ְש ִכ ָינה ו ְּל ִה ְס ַּת ּ ֵפ ַח ְ ּב ַנ ֲח ַלת
ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ִה ָּמנוֹ תוֹ ִעם ֵ ּג ֵרי ְו ֵגרוֹ ת
ַה ֶ ּצ ֶדק ְ ּב ַעם ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ְו ָ ׂש ָרה.
ְי ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַ ּי ְצ ִל ַיח ְ ּב ַד ְרכּ וֹ
ְו ִי ְר ֶאה ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ָכל ַמ ֲע ֵ ׂשה ָי ָדיו
ִעם ָּכל ִי ְ ׂש ָר ֵאל ֶא ָחיו ְו ַא ְחיוֹ ָתיו
ֹאמר ָא ֵמן.
ְונ ַ

בזמן שהמתגיירים טובלים נציג בית הדין אוסף צדפים שיש בהם חורים.
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דיור

לפני סיום הטקס מחלק הנציג צדף לכל אחד מהמתגיירות והמתגיירים
ומציע להם לקשור אותו לפמוטי השבת ,כך שבכל ערב שבת ,בעת הדלקת
הנרות ,יזכרו את היום ואת מעמד הטבילה ,אשר הפך אותם לבני העם
היהודי.
כל הנוכחים מסיימים יחדיו את המעמד בברכה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְז ַּמן ַה ֶ ּזה.

135

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה ,להיטהרות ולריפוי

קורי זיידלר

טבילת מתגיירים
כאשר עברתי את תהליך הגיור בשנת  ,1979חשתי שהטבילה הייתה המרכיב
בעל המשמעות הדלה ביותר בתהליך שעברתי .לא נתתי אז את דעתי על כך,
ואולי לא ידעתי לבטא זאת במילים .הכול היה חדש ורציתי להשתייך .היה זה
עוד אחד מאותם דברים שהיה עליי לעשות כדי לסיים את תהליך הגיור ותו־
לא .בדיעבד ,בעיקר בעקבות לימוד עם הרב שלמה פוקס ,חשבתי שוב על אותה
התנסות וחשתי שעליי לעצב טקס משמעותי בעבור מעמד הטבילה.
אני סבורה כי את תהליך הגיור עובר/ת לא רק המתגייר/ת אלא הקהילה
כולה יחד עמו/ה .כך לפחות ראוי שיהיה .כדי לחזק ּ ָפן קהילתי זה אני מציעה
כאן טקס טבילה המבוסס על טקס שחיבר הרב ג'פרי א .מרקס (ritualwell.
 .)orgהוספתי עליו דברים אחדים משלי.
הטבילה היא נקודת הסיום במהלך שעניינו הכרעה להשתייך לעם היהודי.
מן הטבילה והלאה מתחיל "תהליך הייהוד" של היהודי/ה החדש/ה ,אותו מסע
אל ֵעבר היהדות העתיד להימשך כל חייו/ה .משום כך ,כה חשוב שמעמד
הטבילה יהיה משמעותי וידגיש את ההתחלה החדשה ,את ההיטהרות ואת
הזרימה ,הנחוצות לצמיחה הרוחנית של המתגייר/ת.
הטבילה יכולה להתקיים במקווה ,בים או בכל מקום שיש בו מים זורמים.
המ נְ ָח ה:
ַ

ִה ְת ַא ַּס ְפנ ּו ּפֹה ַה ּיוֹ םּ ְ ,ב ֵני ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַו ֲח ֵב ִריםִ ,ל ְהיוֹ ת ֵע ִדים ִּכ ְנ ִצ ֵיגי ָה ָעם
ַה ְ ּיהו ִּדי ,ו ְּכ ֵדי ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ִא ְּת ָך ִ ּב ְט ִב ָיל ְת ָך ַ ּב ַּמ ִים ַה ַח ִ ּיים.
ַ ּב ָּמס ֶֹרת ַה ְ ּיהו ִּדית ַל ַּמ ִים ֵי ׁש ַּת ְפ ִקיד ָח ׁשוּב .עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ִנ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם
ָה ְי ָתה נוֹ ְכחוּתוֹ ׁ ֶשל ָה ֵאל ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפ ֵני ַה ַּמ ִים.
ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְו ִא ּמוֹ ֵתינ ּו ִנ ְפ ְ ּג ׁש ּו ְל ַיד ַה ְ ּב ֵארַ ,ה ְמ ַס ֶּמ ֶלת ֵמ ָאז ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה
ְל ַה ְת ָח ָלה ֲח ָד ׁ ָשה.
ּ
ַה ַּמ ִים ֵהם ֵס ֶמל ִל ְג ֻא ָּלהִ ,מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ָאנ ּו זוֹ ְכ ִרים ׁ ֶש ֵּמי ַה ָים ִנ ְב ְקע ּו ְו ִא ְפ ׁ ְשר ּו ָלנ ּו
ַל ֲעבֹר ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּת.
ַה ַּמ ִים ֵהם ַ ּגם ֵס ֶמל ְל ִק ּיוּםַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָנ ְדד ּו ְ ּב ֵני ִי ְ ׂש ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברֱ ,אל ִֹהים ָנ ַתן
ָל ֶהם ֶאת ְ ּב ֵא ָר ּה ׁ ֶשל ִמ ְר ָים ׁ ֶש ְּת ַל ֶ ּוה ֶאת ָה ָעם ו ְּת ַס ּ ֵפק לוֹ ַמ ִים.
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ַה ַּמ ִים ְמ ַס ְּמ ִלים ַ ּגם ִל ּמוּד ְו ֶי ַדע — ַה ּתוֹ ָרה ְמ ִב ָיאה ַח ִ ּיים ָלעוֹ ָלם ְּכ ׁ ֵשם
ׁ ֶש ַה ַּמ ִים ְמ ִב ִיאים ַח ִ ּיים ָלעוֹ ָלםְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ַּמ ִים ֵא ָינם ִנ ׁ ְש ָא ִרים ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת
ַה ְ ּגבוֹ ִהים ֶא ָּלא זוֹ ְר ִמים ֵמ ֶהם ַּד ְו ָקא ִל ְמקוֹ מוֹ ת ְנמו ִּכים יוֹ ֵתרָּ ,כ ְך ַ ּגם
ַה ִּל ּמוּד ַה ַּמ ֲע ִמיק ְ ּביוֹ ֵתר ֵאינוֹ ֶח ְל ָקם ׁ ֶשל ַה ְי ִה ִירים ְו ַה ֵ ּג ִאים ֶא ָּלא ַּד ְו ָקא ׁ ֶשל
ַה ְ ּצנו ִּעים ְו ָה ֲע ָנ ִוים.
המלווים אומרים לאישה:

ִ ּב ְכ ִנ ָיס ֵת ְך ַל ַּמ ִים ַה ַח ִ ּיים ַה ּיוֹ ם
ָאנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלים ׁ ֶש ַּת ְמ ׁ ִש ִיכי ִל ְטבּ ֹל
ַ ּב ַּמ ִים ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ַה ָּמס ֶֹרת.
ְּד ִעי ׁ ֶש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ַּמ ִים עוֹ ְט ִפים
אוֹ ָת ְך ְ ּב ִחבּ ו ָּקם ֶה ָח ִמים,
ָּכ ְך ָה ָעם ַה ְ ּיהו ִּדי ְמ ַח ֵ ּבק אוֹ ָת ְך ְ ּבחֹם
ו ְּמ ַק ֵּדם אוֹ ָת ְך ְלתוֹ כוֹ ִ ּב ְב ָר ָכה.

המלווים אומרים לגבר:

ִ ּב ְכ ִנ ָיס ְת ָך ַל ַּמ ִים ַה ַח ִ ּיים ַה ּיוֹ ם
ָאנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלים ׁ ֶש ַּת ְמ ׁ ִש ְיך ִל ְטבּ ֹל
ַ ּב ַּמ ִים ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ַה ָּמס ֶֹרת.
ַ ּדע ׁ ֶש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ַּמ ִים עוֹ ְט ִפים
אוֹ ְת ָך ְ ּב ִחבּ ו ָּקם ֶה ָח ִמים,
ָּכ ְך ָה ָעם ַה ְ ּיהו ִּדי ְמ ַח ֵ ּבק אוֹ ְת ָך ְ ּבחֹם
ו ְּמ ַק ֵּדם אוֹ ְת ָך ְלתוֹ כוֹ ִ ּב ְב ָר ָכה.

הגר/הגיורת:

ִמי ִי ֵּתן ׁ ֶש ְּכ ִנ ָיס ִתי ַל ַּמ ִים ַה ַח ִ ּיים ִּת ֵּתן ִלי ַה ׁ ְש ָר ָאה ו ְּת ַח ֵ ּזק אוֹ ִתי ְ ּב ַד ְר ִּכי ֶאל
ּתוֹ ְך ַה ֶ ּז ֶרם ָה ַע ִּתיק ְו ָה ֵאין סוֹ ִפי ׁ ֶשל ַה ַח ִ ּיים ַה ְ ּיהו ִּד ִ ּיים.
ִמי ִי ֵּתן ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ַמ ֲע ַ ׂשי ו ְּב ַד ְר ִּכי ִי ְה ֶיה ְּכ ֵדי ִל ְגרֹם ְל ֶה ְמ ׁ ֵש ָכ ּה ׁ ֶשל ְז ִר ָימה זוֹ
ְ ּב ָע ְצ ָמה ו ְּב ִב ְט ָחה.
ִמי ִי ֵּתן ׁ ֶשאו ַּכל ְל ַה ׁ ּ ִשיל ֵמ ָע ַלי ֶאת אוֹ ָתם ֲח ָל ִקים ֵמ ֲע ָב ִרי ׁ ֶש ַא ְח ִליט לֹא
ָל ַק ַחת ִא ִּתי ֶאל ַח ַ ּיי ַה ֲח ָד ׁ ִשים.
ָּכל ּ ְפ ֵר ָדה ְּכרו ָּכה ְ ּב ַצ ַערַ ,א ְך ּ ְפ ֵר ָדה זוֹ ַנ ֲע ֵ ׂשית ִמ ּתוֹ ְך ְ ּב ִח ָירהַ ,על ְמ ָנת
ְל ַה ְת ִחיל ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ָח ָד ׁש.
ְ
ִּד ְמעוֹ ת ַה ְּכ ֵאב ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ַא ׁ ְש ִאיר ֵמ ֲאחוֹ ַרי ִי ְת ַ ּב ְּטל ּו ְ ּב ׁ ִש ׁ ּ ִשים ְ ּבתוֹ ך ַה ַּמ ִים
ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ַ ּי ַע ְטפו ִּני.
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אישה:

גבר:

ְּכ ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ֲח ָד ׁ ָשה ָל ָעם ַה ְ ּיהו ִּדי
ֲא ִני ְמ ִב ָיאה ִא ִּתי ֵמ ֲע ָב ִרי ֶאת
אוֹ ָתם ֲע ָר ִכים ׁ ֶש ֲא ִני חוֹ ׁ ֶש ֶבת
ִל ְרא ּו ִיים ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשזֹר אוֹ ָתם ְלתוֹ ְך
ַמ ֲא ַרג ַה ַ ּי ֲהדוּת ַו ֲא ִני ְמ ַק ָ ּוה
ְלהוֹ ִסיף ְל ַמ ֲא ָרג ֶזה ִיחוּד ׁ ֶשלּ ֹא
ָה ָיה לוֹ ק ֶֹדם ִה ְצ ָט ְרפו ִּתי.

ְּכ ִמ ְצ ָט ֵרף ָח ָד ׁש ָל ָעם ַה ְ ּיהו ִּדי
ֲא ִני ֵמ ִביא ִא ִּתי ֵמ ֲע ָב ִרי ֶאת
אוֹ ָתם ֲע ָר ִכים ׁ ֶש ֲא ִני חוֹ ׁ ֵשב
ִל ְרא ּו ִיים ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשזֹר אוֹ ָתם ְלתוֹ ְך
ַמ ֲא ַרג ַה ַ ּי ֲהדוּת ַו ֲא ִני ְמ ַק ֶ ּוה
ְלהוֹ ִסיף ְל ַמ ֲא ָרג ֶזה ִיחוּד ׁ ֶשלּ ֹא
ָה ָיה לוֹ ק ֶֹדם ִה ְצ ָט ְרפו ִּתי.

המ נְ ָח ה:
ַ

/ל ְך ְמקוֹ ר ִּת ְק ָוה ְוח ֶֹזק
"מ ְק ֵוה ִי ְ ׂש ָר ֵאל"ִ ,י ְה ֶיה ְל ָך ָ
ִמי ִי ֵּתן ׁ ֶש ֱאל ִֹהיםִ ,
ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם.
א/ש ֵּת ְצ ִאי ִמ ּתוֹ ְך ַה ַּמ ִים ְּכ ָמקוֹ ר ְל ׁ ָשלוֹ ם ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ְּתךָ/
ִמי ִי ֵּתן ׁ ֶש ֵּת ֵצ ׁ ֶ
ְ
ָ
/ל ְק ִה ָּל ֵתך ְו ָל ָעם ַה ְ ּיהו ִּדי.
ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּת ְךִ ,ל ְק ִה ָּל ְתך ִ
ְו ָז ַר ְק ִּתי ֲע ֵל ֶיכם ַמ ִים ְטהוֹ ִרים ו ְּט ַה ְר ֶּתם ִמכּ ֹל ֻט ְמאוֹ ֵת ֶיכם ו ִּמ ָּכל ִ ּגלּ ו ֵּל ֶיכם
ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםְ :ו ָנ ַת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָח ָד ׁש ְורו ַּח ֲח ָד ׁ ָשה ֶא ֵּתן ְ ּב ִק ְר ְ ּב ֶכם ַו ֲה ִסר ִֹתי
ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶבן ִמ ְ ּב ַ ׂש ְר ֶכם ְו ָנ ַת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָ ּב ָ ׂשרְ :ו ֶאת רו ִּחי ֶא ֵּתן ְ ּב ִק ְר ְ ּב ֶכם
יש ְב ֶּתם ָ ּב ָא ֶרץ
ְו ָע ִ ׂש ִיתי ֵאת ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֻח ַּקי ֵּת ֵלכ ּו ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ִּת ׁ ְש ְמר ּו ַו ֲע ִ ׂש ֶיתםִ :ו ׁ ַ
ֲא ׁ ֶשר ָנ ַת ִּתי ַל ֲאב ֵֹת ֶיכם ִו ְה ִי ֶיתם ִלי ְל ָעם ְו ָאנ ִֹכי ֶא ְה ֶיה ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים.
(יחזקאל לו)28-25 ,

לאישה :לפני הכניסה למים יש
זמן להתכוונות ,ולאפשר לגיורת
הזדמנות לחשוב על מה שהיא
מותירה אחריה ועל מה שהיא
לוקחת אל חייה החדשים.

לאיש :לפני הכניסה למים יש זמן
להתכוונות ,ולאפשר לגר הזדמנות
לחשוב על מה שהוא מותיר אחריו
ועל מה שהוא לוקח אל חייו
החדשים.

טבילה ראשונה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו
ְו ִצ ָוּנ ּו ַעל ַה ְּט ִב ָילה.
טבילה שנייה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְז ַּמן ַה ֶ ּזה.
טבילה שלישית:

ׁ ְש ַמע ִי ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד.
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אלונה ליסיצה

טקס טבילת הגיור ואישורו על ידי בית הדין

טקס זה נועד לצקת משמעות רוחנית בטבילת הגיור .עם סיומו באה הטבילה
עצמה .שני חלקים אלה מאשרים את קבלת הגֵ רים במעמד בית הדין .הטקס
מאפשר לגֵ רים להביע בציבור את בחירתם להימנות ִעם עם ישראל.
מומלץ לשתף בטקס גם בני ובנות משפחה וחברים נוסף על דייני בית הדין,
כדי להקנות לו הן תוקף קהילתי הן ממד אישי.
לפני הטבילה שואלים דייני בית הדין את המתגייר/המתגיירת:

את ָ ּ
/ל ְךָ :מה ָר ִא ָית ָ/ר ִאית
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָ
י/א ַמ ְרנ ּו ְל ָך ָ
/באת ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּירָ ,א ַמ ְר ִּת ָ
ּ
/ש ָ ּבאת ְל ִה ְת ַ ּג ֵיר?
את ׁ ֶ
ׁ ֶש ָ ּב ָ
/א ָּתה יוֹ ֵד ַע/יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש...
ַה ִאם ַא ְּת ַ
שהרב/הר ָ ּב ה אמר/אמרה למתגייר/למתגיירת לפני
כאן תבוא רשימת הדברים
ַ
קבלתו/קבלתה לקורס גיור .להלן כמה הצעות אפשריות:

• ׁ ֶש ַעם ִי ְ ׂש ָר ֵאל ַחי ִ ּב ְז ַמ ֵ ּננ ּו ְ ּב ָכל ַה ְּתחו ִּמים ַח ִ ּיים ַה ּתוֹ ְב ִעים ְ ּב ִח ָירה
ַמ ְת ֶמ ֶדתֻ .מ ָּטל ָע ָליו ְו ַעל ָּכל ַה ִּמ ְצ ָט ְר ִפים ְל ׁשוּרוֹ ָתיו ְל ָה ִבין ו ְּל ַה ְ ׂש ִּכיל,
ִל ׁ ְשמ ַֹעִ ,ל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמדִ ,ל ׁ ְשמֹר ְו ַל ֲעשׂוֹ ת ו ְּל ַק ֵ ּים ֶאת ָּכל ִּד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה
ְ ּב ַא ֲה ָבה.
• ׁ ֶש ַה ֶח ְב ָרה ַה ְ ּיהו ִּדית ָ ּב ָא ֶרץ ו ַּב ְּתפוּצוֹ ת ׁ ְשסו ָּעהֶ ׁ ,ש ָה ָעם כּ וֹ ֵאב ֶאת ְּכ ֵא ָבם
י־צ ֶדקֶ ׁ ,ש ֻּמ ֶּט ֶלת ָע ָליו ְמ ִ ׂש ָימה
ׁ ֶשל ַמ ֲא ָב ִקים ָּד ִת ִ ּיים ו ּּפוֹ ִל ִיט ִ ּיים ,ע ִֹני ְו ִא ֶ
ְל ַת ֵּקן עוֹ ָלם ְ ּב ַמ ְלכוּת ׁ ַש ַּדי.
ְ
ָ
/ע ַל ִיך ְל ׁ ַשנּוֹ ת ו ְּל ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת
• ׁ ֶש ְּכ ֵדי ִל ְהיוֹ ת ֵח ֶלק ֵמ ַעם ִי ְ ׂש ָר ֵאל ִי ְה ֶיה ָע ֶליך ָ
/ח ַ ּי ִי ְך.
ְ ּב ַמ ְר ִ ּבית ְּתחו ֵּמי ַח ֶ ּי ָיך ַ
ְו ָא ַמ ְר ָּת ְ/ו ָא ַמ ְר ְּת :יוֹ ֵד ַע/יוֹ ַד ַעת ֲא ִני ַו ֲא ִני מו ָּכן/מו ָּכ ָנהְ ,ו ִק ַ ּב ְלנ ּו אוֹ ְת ָך/אוֹ ָת ְך
ִמ ָ ּיד.
/ל ְך ִמ ְק ָצת ִמ ְצווֹ ת ַקלּ וֹ ת ו ִּמ ְק ָצת ִמ ְצווֹ ת ֲחמוּרוֹ ת.
ְוהוֹ ַד ְענ ּו ְל ָך ָ
כאן מפרטים את רשימת המצוות המרכזיות בעיניו/בעיניה של הרב/הרבה
או בעיני הגר/הגיורת ,מצוות שקיבל/שקיבלה על עצמו/עצמה .להלן כמה
הצעות אפשריות:
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/ל ְך ֲעווֹ ן ֶל ֶקטִ ׁ ,ש ְכ ָחה ו ֵּפ ָאה ו ַּמ ְע ַ ׂשר ָע ִני.
ְוהוֹ ַד ְענ ּו ְל ָך ָ
/ל ְך ֶאת ִה ְלכוֹ ת ַה ַּכ ׁ ְשרוּתַ ,ה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְו ַה ּמוֹ ֲע ִדים.
ְוהוֹ ַד ְענ ּו ְל ָך ָ
/ל ְך ֶאת ִה ְלכוֹ ת ַה ְּת ׁשו ָּבהְּ ,ת ִק ַיעת ַה ׁ ּשוֹ ָפרּ ְ ,ב ִנ ַ ּית ַה ֻּס ָּכה ו ְּק ִר ַיאת
ְוהוֹ ַד ְענ ּו ְל ָך ָ
ַה ְּמ ִג ָּלה ְו ַה ַה ָ ּג ָדה.
/ק ַ ּי ְמ ְּת
ְו ָא ַמ ְרנ ּו ְל ָך ָ
/ל ְךֱ :ה ֵוי יוֹ ֵד ַע/יוֹ ַד ַעתֶ ׁ ,ש ַעד ַע ְכ ׁ ָשו לֹא ִק ַ ּי ְמ ָּת ִ
כאן באה רשימת מחויבויות שקיבל/שקיבלה עליו/עליה הגר/הגיורת עם הגיור.
להלן כמה הצעות אפשריות:

ַה ְב ָּד ָלה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ו ֵּבין ְי ֵמי ַהחֹל ְו ִצ ּיוּן מוֹ ֲע ֵדי ה'.
ְנ ִת ַינת ְצ ָד ָקה.
ִמ ְצ ַות ַע ְרבוּת ֶזה ָ ּב ֶזה ְ ּב ַעם ִי ְ ׂש ָר ֵאל.
ועכשיו

(כדאי לתאם בין החלק לעיל לבין זה)

ֹג/ת ְח ְ ּג ִגי
ִאם לֹא ַּת ְב ִּד ַּ
יל/ת ְב ִּד ִילי ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְּכיוֹ ם ׁ ֶשל ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְולֹא ַּת ְח ּג ַּ
ְ
ָ
ישי ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְ ּב ַח ֶ ּייך ְ ּ
/ב ַח ַ ּי ִיך...
מוֹ ֲע ֵדי ה' ,לֹא ַּת ְר ִ ּג ׁיש ַּ
/ת ְר ִ ּג ׁ ִ
ב/ע ֵר ָבה
ִאם לֹא ִּת ֵּת ִּ
ן/ת ְּת ִני ְצ ָד ָקהְ ,ולֹא ַּת ְר ֶא ַּ
/ע ְצ ֵמ ְך ָע ֵר ֲ
ה/ת ְר ִאי ֶאת ַע ְצ ְמ ָך ַ
ישי ֵח ֶלק ִמ ֶּמ ּנוּ...
ְל ַעם ִי ְ ׂש ָר ֵאל ֻּכלּ וֹ  ,לֹא ַּת ְר ִ ּג ׁיש ַּ
/ת ְר ִ ּג ׁ ִ
ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוֹ ַד ְענ ּו אוֹ ְת ָך/אוֹ ָת ְך ָע ְנ ׁ ָשן ׁ ֶשל ִמ ְצווֹ תָּ ,כ ְך הוֹ ַד ְענ ּו אוֹ ְת ָך/אוֹ ָת ְך ַמ ַּתן
/ל ְך:
ְ ׂש ָכ ָרן ְו ָא ַמ ְרנ ּו ְל ָך ָ
(כאן באה רשימת המחירים שישלם/שתשלם הגר/הגרה מעכשיו על ביטול
ממצוות שקיבל/שקיבלה עליו/עליה עם הגיור .להלן ,הצעות אפשריות)

ֱה ֵוי יוֹ ֵד ַע/יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ֵאינוֹ ָע ׂשוּי ֶא ָּלא ַל ַ ּצ ִּד ִיקים.
ְו ִי ְ ׂש ָר ֵאל ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה — ֵא ָינם ְיכוֹ ִלים ְל ַק ֵ ּבל לֹא רֹב טוֹ ָבה ְולֹא רֹב ּ ֻפ ְר ָענוּת.
ֱה ֵוי יוֹ ֵד ַע/יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ַעל ְי ֵדי ִק ּיוּם מוֹ ֲע ֵדי ִי ְ ׂש ָר ֵאל ִנ ָּתן ְל ַה ְכ ִניס ְק ֻד ׁ ּ ָשה ֶאל
ֵ ּב ְית ָך ֵ ּ
/ב ֵית ְך.
ף/ש ָּת ָפה ְ ּב ִת ּקוּן
ֱה ֵוי יוֹ ֵד ַע/יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ַעל ְי ֵדי ֶע ְז ָרה ַמ ְת ֶמ ֶדת ַל ּזו ַּלת ִנ ָּתן ִל ְהיוֹ ת ׁ ֻש ָּת ׁ ֻ
עוֹ ָלם.
/ע ַל ִי ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב:
/ע ַל ִי ְך ְולֹא ִּד ְק ַּד ְקנ ּו ָע ֶל ָיך ָ
ְולֹא ִה ְר ֵ ּבינ ּו ָע ֶל ָיך ָ
יה( .רות א)18 ,
ַו ֵּת ֶרא ִּכי ִמ ְת ַא ֶּמ ֶצת ִהיא ָל ֶל ֶכת ִא ָּת ּה ַו ֶּת ְח ַּדל ְל ַד ֵ ּבר ֵא ֶל ָ
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רויג

איש אומר:

אישה אומרת:

ֵּכ ָיון ׁ ֶש ִּק ַ ּב ְל ָּת
ֵּכ ָיון ׁ ֶש ִּק ַ ּב ְל ְּת
ָ
את,
ֵה ֵבאנ ּו אוֹ ָת ְך ַל ְּט ִב ָילה
ַמ ְלנ ּו אוֹ ְתך ִמ ָ ּידִ ,נ ְת ַר ּ ֵפ ָ
ֵה ֵבאנ ּו אוֹ ְת ָך ַל ְּט ִב ָילה
ים/עדוֹ ת עוֹ ְמ ִדים/עוֹ ְמדוֹ ת ַעל ַ ּג ְ ּב ָךּ ַ /ג ֵ ּב ְך וּמוֹ ִד ִיעים/
ה/ו ׁ ָשלוֹ ׁש ֵע ִד ֵ
ו ׁ ְּשלוֹ ׁ ָש ְ
ְ
ָ
וּמוֹ ִדיעוֹ ת אוֹ ְתך/אוֹ ָתך ִמ ְק ָצת ִמ ְצווֹ ת ַקלּ וֹ ת ו ִּמ ְק ָצת ִמ ְצווֹ ת ֲחמוּרוֹ ת.
אשית:
ְוהוֹ ַד ְענ ּו אוֹ ְת ָך/אוֹ ָת ְך ִמ ְצווֹ ת ְ ּב ֵר ׁ ִ
(כאן באה רשימת העקרונות הבסיסיים שלדעת בית הדין על המתגייר/
המתגיירת לקבל עליו/עליה עם הגיור .להלן כמה הצעות אפשריות)

ׁ ִש ְויוֹ ן ֵ ּבין ְ ּב ֵני ָא ָדם.
ַצ ַער ַ ּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים.
ַא ֲח ָריוּת ְּכ ַל ּ ֵפי ָהעוֹ ָלם ַה ּסוֹ ֵבב אוֹ ָתנוּ.
ְק ֻד ׁ ּ ַשת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ֲה ָב ַאת ְי ָל ִדים ָלעוֹ ָלם ְּכ ׁ ֻש ָּתפוּת ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂשה ַה ְ ּב ִר ָיאה.
ה/א ְּת ְּכ ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְל ָכל ָּד ָבר.
ֹל/ט ְב ִלי ַו ֲע ֵל ַ
ְטב ִ
ה/ו ֲע ִלי — ֲה ֵרי ַא ָּת ַ
(על פי תלמוד בבלי יבמות מז ,ע"א-ע"ב)

המתגייר/המתגיירת:

ם/ל ְפ ֵנ ֶיכן ְו ָא ַמ ְר ִּתיּ ַ :ג ְ ּירו ִּני ַעל ְמ ָנת ׁ ֶש_____________
/ל ְפ ֵנ ֶיכ ִ
אתי ְל ָפ ֶנ ָיך ִ
ָ ּב ִ
(על פי תלמוד בבלי שבת לא ,ע"א)
(על המתגייר/המתגיירת למלא על פי דעתו/דעתה)

ְו ֵא ֶּלה ִמ ְצווֹ ת ַקלּ וֹ ת ַו ֲחמוּרוֹ ת ׁ ֶש ִּק ַ ּב ְל ִּתי ַעל ַע ְצ ִמי ______________
יורד/יורדת לטבול.

טבילה ראשונה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָׁתיו
ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל ַה ְּט ִב ָילה.
טבילה שנייה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה.
טבילה שלישית:

ׁ ְש ַמע ִי ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד.

(דברים ו)4 ,
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אונה סיפורין

מקווה מים :להפוך ליהודייה

ַ ּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ חוֹ ֶצה ָה ִאי ֶאת ַה ָ ּנ ָהר,
ַא ְּת ַמ ְח ִל ָיטה ִל ׁ ְשכּ ַֹח ִל ְזכּ ֹר,
ַא ְּת צוֹ ֶל ֶלת ֶאל ּתוֹ ְך ֶז ֶרם ַמ ְק ּ ִפיא.
ו ַּב ֲעלוֹ ֵת ְך,
נוֹ ֵ ׂשאת ֵע ַינ ִים ׁ ֶש ּט ֲֹהרוּ,
ֶאל ׁ ָש ַמ ִים ְ ּב ִה ִירים
ְו ַצ ֶּמ ֶרת ֲע ָנ ִפים ֵע ֻיר ִּמים.
ְּכ ׁ ֶש ַא ְּת צוֹ ֶל ֶלת ָעמֹק
וּפוֹ ֶר ֶ ׂשת ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ַת ִי ְך ִל ְר ָו ָחה
ַעד ׁ ֶש ֵאין ָּכל ֲא ִח ָיזה ֶא ְפ ׁ ָש ִרית ָ ּב ֶהן,
ַא ְּת יוֹ ַד ַעתָ ,אזַ ,מה ׁ ּ ֶש ָּל ְך.
ָּכל ַח ַ ּי ִי ְך ִח ִּכית
ִל ְר ָג ִעים ְמ ֻי ָח ִדים
ָּכ ֵא ֶּלה,
ְּכ ׁ ֶש ַא ְּת עוֹ ֶצ ֶרת ְנ ׁ ִש ָימ ֵת ְך
רוֹ ֵעד ֵ ּג ֵו ְך
ְּכ ִג ְבעוֹ ל ַמ ְר ִטיט,
ְורו ֵּח ְך ְקרוֹ ָבה ְקרוֹ ָבה
ַל ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֵע ֶבר ָל ְך.

תרגמו ועיבדו מאנגלית :אלונה ליסיצה ומיה ליבוביץ'
מובא ברשות מאתר www.ritualwell.org
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א
ראש חודש
מיה ליבוביץ'

לראש חודש
מש ּונֵ ם מסופר במלכים ב' פרק ד ,מציג אישה
סיפורה של האישה הגדולה ׁ
עצמאית ודעתנית המיטיבה לראות את הנולד .בזכות כישורים אלה היא יולדת
בן וגם מצילה אותו בפנייתה לנביא אלישע .היא הולכת אל הנביא לא בזמנים
שבהם נהגו נשים להגיע אליו (מן הסיפור אנו מבינים שהנביא כנראה "קיבל
ּ
שאישה
קהל" בשבתות ובראשי חודשים) .היא הולכת בצו ליבה ,אף על פי
ֹאמר ַמדּ ו ַּע ַא ְּת הֹלֶ כֶ ת ֵאלָ יו ַה ּיוֹ ם לֹא ח ֶֹד ׁש
(חסר השם כמוה) מעיר על כך" :וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ָשלוֹ ם".
(=ראש חודש) וְ לֹא ׁ ַש ָּבת" (מלכים ב ד ,)23 ,אך היא בשלה" :וַ ּת ֶ
היא מגלה עוז רוח ,נחישוּת ותבונה.
טקס זה נכתב אפוא בהשראת דמותה.
היום שלפני ראש חודש נקרא במסורת המקובלים "יום כיפור קטן" ונהגו
להתענות בו .אני ממליצה לחשוב על אפשרות זו כהכנה רוחנית לטבילה,
וכאמצעי להעצמת תחושת ההתחדשות שאחריה.
ִ
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כוונה:

ְּכ ַמ ִים ַח ִ ּיים ַה ׁ ּ ָש ִבים ְונוֹ ְב ִעים
ְּכ ַג ֵּלי ַה ָ ּים ַה ׁ ּ ָש ִבים ו ַּמ ִּכים
ַל ְּמ ֵד ִני ֱאל ַֹהי
ָל ׁשוּב ו ְּל ִה ְת ַח ֵּד ׁש
ַל ְּמ ֵד ִני עֹז רו ָּח ּה ׁ ֶשל ַה ׁ ּשו ַּנ ִּמית
ָלבוֹ א ָע ֶד ָיך ְ ּב ָכל ֵעתּ ַ ,גם ח ֶֹד ׁש ַ ּגם ׁ ַש ָ ּבת.
לפני הטבילה:

ָּכל ַה ְ ּנ ָח ִלים ה ְֹל ִכים ֶאל ַה ָ ּים ְו ַה ָ ּים ֵא ֶינ ּנ ּו ָמ ֵלא.
ַק ְ ּבלו ִּני ַמ ִים ַההוֹ ְל ִכים ְו ׁ ָש ִבים
ַח ְּד ׁש ּו ָי ַמי
ֵלב ָטהוֹ ר ְטע ּו ִ ּבי
ְורו ַּח ָנכוֹ ן ַח ְּד ׁש ּו ְ ּב ִק ְר ִ ּבי
ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה ַה ְמ ַח ֶּד ׁ ֶשת ֳח ָד ׁ ִשים
ְ ּברו ָּכה ַא ְּת ָי ּה ַה ְמ ַח ֶּד ׁ ֶשת אוֹ ִתי.

(קהלת א)7 ,

לאחר הטבילה:

יש ּה ִה ֵ ּנה ָנא ָי ַד ְע ִּתי ִּכי ִא ׁיש ֱאל ִֹהים ָקדוֹ ׁש הוּא ע ֵֹבר ָע ֵלינ ּו
ֹאמר ֶאל ִא ׁ ָ
ַו ּת ֶ
ָּת ִמידַ ,נ ֲע ֶ ׂשה ָ ּנא ֲע ִל ַ ּית ִקיר ְק ַט ָ ּנה ְו ָנ ִ ׂשים לוֹ ׁ ָשם ִמ ָּטה ְו ׁ ֻש ְל ָחן ְו ִכ ֵּסא
ו ְּמנוֹ ָרה ְו ָה ָיה ְ ּבבֹאוֹ ֵא ֵלינ ּו ָיסוּר ׁ ָש ּ ָמה( .מלכים ב ד)10-9 ,
(א ם האישה טובלת לבדה היא יכולה לומר
חברה מלווה אומרת ִ
את הדברים בגוף ראשון):

ישי ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ַל ֲע ִל ַ ּית ִקיר ְק ַט ָ ּנה ָ ּב ּה ִּת ׁ ְש ְמ ִרי ֶאת ְי ִפי ָה ֶר ַגע ַה ֶ ּזה.
ַה ְק ִּד ׁ ִ
ְּת ֵהא ָל ְך ּ ִפ ָ ּנה ׁ ֶשל ְק ֻד ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּתו ְּכ ִלי ִל ׁ ְשאֹף ִמ ֶּמ ָ ּנה ְ ּב ָי ִמים ָק ׁ ִשים
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּז ְכ ָתה ַה ׁ ּשו ַּנ ִּמית ְו ַנ ֲע ָ ׂשה ָל ּה ֵנס ֵּכן ִּת ְז ִּכי ַא ְּת.
לֹא ַעל ַה ִ ּנ ִּסים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ִ ּב ַּק ׁ ְש ְּת,
ַ ּגם ְ ּב ֵנס ָק ָטן ׁ ֶשל יוֹ ם יוֹ ם ְּת ֵהא ִ ׂש ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה.
ָא ֵמן ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.
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מיה ליבוביץ'

בראש חודש (לילו או יומו)
כבר במקורות קדומים קשור ראש חודש במנהגן של נשים לשבות מעבודה.
"נשייא דנהגן דלא למיעבד עובדא בפוקי שובתא אינו מנהג ...יומא דירחא —
מנהג" (נשים הנוהגות לא לעשות עבודה במוצאי שבת — אינו מנהג ....ביום
החודש — מנהג) (תלמוד ירושלמי תענית פרק א הלכה ו) .המקור אינו מסביר
מאין נובע מנהג נשי זה ,אולם במדרש מובא הסבר מעניין ,שהנשים קיבלו את
הזכות לציין את ראשי החודשים כשכר מן הקדוש ברוך הוא .מתי זכו בזה?
"פ ְרק ּו
כשבושש משה לרדת מהר סיני ,ובלחץ העם אהרן קרא אל בני ישראלָ ּ :
נִ זְ ֵמי ַה ָ ּז ָהב ֲא ׁ ֶשר ְּב ָאזְ נֵ י נְ ׁ ֵשיכֶ ם ְּבנֵ יכֶ ם ּובְ נ ֵֹתיכֶ ם וְ ָהבִ יא ּו ֵאלָ י" (שמות לב .)2 ,הנשים
סירבו לשתף פעולה" ,ונתן להן הקב"ה שכרן בעולם הזה שהן משמרות ראשי
חדשים יותר מן האנשים ונתן להן שכר לעולם הבא שהן עתידות להתחדש
כמו ראשי חדשים" (פרקי דרבי אליעזר ,פרק מה) .גם מדרש זה אינו מסביר
מדוע שכרן של הנשים קשור לראשי חודשים דווקא ,ונראה שגם הוא משקף
מנהג נשי קדום .אנו יכולות לשער את מקורו בקושרנו בין מחזוריות הלבנה
למחזור הנשי.
זהו קשר מתבקש .התמלאותה והתרוקנותה החודשית של האישה מזכירות
תהליך דומה בטבע .גם ההיריון והלידה דומים לתהליך שעוברת הלבנה .השפה
העברית משמרת דמיון זה בביטויים כמו מולד הלבנה ,עיבור השנה ,מחזור.
שכרן של הנשים הוא אפוא קישורה של המערכת הביולוגית שלהן למערכת
הקוסמולוגית .זהו שכר שהגברים לעולם לא יוכלו ליטול מן הנשים .אין פלא
אפוא שנשים הקפידו לציין את המועד הייחודי להן ,ולחכמים הגברים לא נותר
אלא לקבל מנהג זה ולפרשו על פי דרכם.
ראש חודש נחשב ליום מוֹ לד הלבנה ,והלילה שלפני ראש חודש הוא לילה
ללא ירח .משום כך לרוצים לטבול בפרטיות ,מומלץ לבחור בטבילה בערב זה
אם מזג האוויר מתיר זאת .אפשר כמובן לטבול גם ביום.

ְו ָה ָיה ִמ ֵּדי ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ ו ִּמ ֵּדי ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁ ַש ַ ּב ּתוֹ ָיבוֹ א ָכל ָ ּב ָ ׂשר ְל ִה ׁ ְש ַּת ֲחוׁת
ְל ָפ ַני ָא ַמר ה'( .ישעיהו סו)23 ,
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כוונה.:
נאזין לגלי הים או לפכפוך המעיין ונאמר:

ָמה ַרבּ ּו ַמ ֲע ֶ ׂש ָיך ה' ֻּכ ָּלם ְ ּב ָח ְכ ָמה ָע ִ ׂש ָית ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִק ְנ ָי ֶנ ָך.
(תהלים קד)24 ,

אם רוצים ,קוראים את תהלים קד במלואו:

ָ ּב ְר ִכי ַנ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' ה' ֱאל ַֹהי ָ ּג ַד ְל ָּת ְּמאֹד הוֹ ד ְו ָה ָדר ָל ָב ׁ ְש ָּת :ע ֶֹטה אוֹ ר
ַּכ ּ ַ ׂש ְל ָמה נוֹ ֶטה ׁ ָש ַמ ִים ַּכ ְי ִר ָיעהַ :ה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמ ִים ֲע ִל ּיוֹ ָתיו ַה ּ ָ ׂשם ָע ִבים ְרכוּבוֹ
ַה ְמ ַה ֵּל ְך ַעל ַּכ ְנ ֵפי רו ַּח :עֹ ֶ ׂשה ַמ ְל ָא ָכיו רוּחוֹ ת ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ֵא ׁש ל ֵֹהטָ :י ַסד ֶא ֶרץ
ַעל ְמכוֹ ֶנ ָיה ַ ּבל ִּת ּמוֹ ט עוֹ ָלם ָו ֶעדְּ :תהוֹ ם ַּכ ְּלבו ּׁש ִּכ ִּסיתוֹ ַעל ָה ִרים ַי ַע ְמד ּו
ָמ ִיםִ :מן ַ ּג ֲע ָר ְת ָך ְינוּסוּן ִמן קוֹ ל ַר ַע ְמ ָך ֵי ָח ֵפזוּןַ :י ֲעל ּו ָה ִרים ֵי ְרד ּו ְב ָקעוֹ ת ֶאל
ְמקוֹ ם ֶזה ָי ַס ְד ָּת ָל ֶהםּ ְ :גבוּל ַ ׂש ְמ ָּת ַ ּבל ַי ֲעבֹרוּן ַ ּבל ְי ׁשוּבוּן ְל ַכ ּסוֹ ת ָה ָא ֶרץ:
ַה ְמ ׁ ַש ֵּל ַח ַמ ְע ָי ִנים ַ ּב ְ ּנ ָח ִלים ֵ ּבין ָה ִרים ְי ַה ֵּלכוּןַ :י ׁ ְשק ּו ָּכל ַח ְיתוֹ ָ ׂש ָדי ִי ׁ ְש ְ ּבר ּו
ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאםֲ :ע ֵל ֶיהם עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ִי ׁ ְשכּ וֹ ן ִמ ֵ ּבין ֳע ָפא ִים ִי ְּתנ ּו קוֹ לַ :מ ׁ ְש ֶקה
ָה ִרים ֵמ ֲע ִל ּיוֹ ָתיו ִמ ּ ְפ ִרי ַמ ֲע ֶ ׂש ָיך ִּת ְ ׂש ַ ּבע ָה ָא ֶרץַ :מ ְצ ִמ ַיח ָח ִציר ַל ְ ּב ֵה ָמה
ְו ֵע ֶ ׂשב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם ְלהוֹ ִציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץְ :ו ַי ִין ְי ַ ׂש ַּמח ְל ַבב ֱאנוֹ ׁש
ְל ַה ְצ ִהיל ּ ָפ ִנים ִמ ׁ ּ ָש ֶמן ְו ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנוֹ ׁש ִי ְס ָעדִ :י ְ ׂש ְ ּבע ּו ֲע ֵצי ה' ַא ְר ֵזי ְל ָבנוֹ ן
ֲא ׁ ֶשר ָנ ָטעֲ :א ׁ ֶשר ׁ ָשם ִצ ּ ֳפ ִרים ְי ַק ֵ ּננ ּו ֲח ִס ָידה ְ ּברוֹ ׁ ִשים ֵ ּב ָית ּהָ :ה ִרים ַה ְ ּגב ִֹהים
ַל ְ ּי ֵע ִלים ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ׁ ְש ַפ ִ ּניםָ :ע ָ ׂשה ָי ֵר ַח ְלמוֹ ֲע ִדים ׁ ֶש ֶמ ׁש ָי ַדע ְמבוֹ אוֹ :
ָּת ׁ ֶשת ח ׁ ֶֹש ְך ִו ִיהי ָל ְי ָלה בּ וֹ ִת ְרמֹ ׂש ָּכל ַח ְיתוֹ ָי ַערַ :ה ְּכ ִפ ִירים ׁש ֲֹא ִגים ַל ָּט ֶרף
ו ְּל ַב ֵּק ׁש ֵמ ֵאל ָא ְכ ָלםִּ :ת ְז ַרח ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ֵי ָא ֵספוּן ְו ֶאל ְמעוֹ נ ָֹתם ִי ְר ָ ּבצוּןֵ :י ֵצא
ָא ָדם ְל ָפ ֳעלוֹ ְו ַל ֲעב ָֹדתוֹ ֲע ֵדי ָע ֶרבָ :מה ַרבּ ּו ַמ ֲע ֶ ׂש ָיך ה' ֻּכ ָּלם ְ ּב ָח ְכ ָמה ָע ִ ׂש ָית
ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִק ְנ ָי ֶנ ָךֶ :זה ַה ָ ּים ָ ּגדוֹ ל ו ְּר ַחב ָי ָד ִים ׁ ָשם ֶר ֶמ ׂש ְו ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ַח ּיוֹ ת
ְק ַטנּוֹ ת ִעם ְ ּגדֹלוֹ תָ ׁ :שם ֳא ִנ ּיוֹ ת ְי ַה ֵּלכוּן ִל ְו ָי ָתן ֶזה ָי ַצ ְר ָּת ְל ַ ׂש ֶחק בּ וֹ ֻּ :כ ָּלם
ֵא ֶל ָיך ְי ַ ׂש ֵ ּברוּן ָל ֵתת ָא ְכ ָלם ְ ּב ִע ּתוֹ ִּ :ת ֵּתן ָל ֶהם ִי ְלקֹטוּן ִּת ְפ ַּתח ָי ְד ָך ִי ְ ׂש ְ ּבעוּן
טוֹ בַּ :ת ְס ִּתיר ּ ָפ ֶנ ָיך ִי ָ ּב ֵהלוּן ּת ֵֹסף רו ָּחם ִי ְג ָועוּן ְו ֶאל ֲע ָפ ָרם ְי ׁשוּבוּןְּ :ת ׁ ַש ַּלח
רו ֲּח ָך ִי ָ ּב ֵראוּן ו ְּת ַח ֵּד ׁש ּ ְפ ֵני ֲא ָד ָמהְ :י ִהי ְכבוֹ ד ה' ְלעוֹ ָלם ִי ְ ׂש ַמח ה' ְ ּב ַמ ֲע ָ ׂשיו:
ַה ַּמ ִ ּביט ָל ָא ֶרץ ַו ִּת ְר ָעד ִי ַ ּגע ֶ ּב ָה ִרים ְו ֶי ֱע ׁ ָשנוָּ :א ׁ ִש ָירה ַלה' ְ ּב ַח ָ ּיי ֲא ַז ְּמ ָרה
ֵלאל ַֹהי ְ ּבעוֹ ִדיֶ :י ֱע ַרב ָע ָליו ִ ׂש ִיחי ָאנ ִֹכי ֶא ְ ׂש ַמח ַ ּבה':
ִי ַּת ּמ ּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ו ְּר ׁ ָש ִעים עוֹ ד ֵא ָינם ָ ּב ְר ִכי ַנ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' ַה ְללו ָּי ּה:
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תפילה.לפני.הטבילה:

ָהעוֹ ֶ ׂשה ָי ֵר ַח ְלמוֹ ֲע ִדים
ַה ְמ ַח ֵּד ׁש טוּבוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם
ַח ֵּד ׁש ָי ַמי ִעם ִה ְת ַח ֵּד ׁש ח ֶֹד ׁש ֶזה
ׁ ְש ַלח רו ֲּח ָך ֶאל ָּכל ּ ִפ ָ ּנה ְ ּבגו ִּפי ו ְּב ַנ ְפ ׁ ִשי
ַי ַע ְטפו ִּני ֵמ ֶימ ָיך ְ ּבר ְֹך ְּכ ִה ְת ַע ֵּטף ֻע ָ ּבר
ְו ִא ָ ּו ֵלד.
ָ ּב ְר ֵכ ִני ְו ֶא ְת ָ ּב ֵר ְך
ֶא ָ ּב ֵרא ׁשוּב ֶאל עוֹ ָל ְמ ָך.
ְטהוֹ ָרה
ֲח ָד ׁ ָשה
ְּת ָב ֵר ְך ַנ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה'
ַה ְללו ָּי ּה.
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ב
ראש השנה
ארנה פילץ

תשליך.

ֲא ִני רוֹ ָצה ְל ַה ְת ִחיל ֶאת ַה ׁ ּ ָש ָנה ַה ּזֹאת ְּכ ַי ְל ָּדה ַה ּיוֹ ֵצאת ֵמ ַה ִּמ ְק ַל ַחת ְ ּב ֵל ֵילי
ׁ ַש ָ ּבתְ ,מ ֻק ְר ֶצ ֶפת ו ְּסמו ָּקה ֵמ ַה ַּמ ִים ַה ַח ִּמים ,לוֹ ֶב ׁ ֶשת ֻח ְל ָצה ְל ָב ָנה ְמג ֶֹה ֶצת
ו ְּמ ָס ֶר ֶקת ֶאת ְ ׂש ָע ִרי ָה ָרטֹב מוּל ַה ַּמ ְר ָאה.
ְּכמוֹ ַנ ֲע ָרה ְ ּב ִט ּיוּל ַק ִיץ ׁ ֶשל ַה ְּתנו ָּעה ַ ּב ָ ּג ִלילְּ ,כ ׁ ֶש ָה ָא ָבק חוֹ ֵדר ַל ְ ּנ ִח ַיר ִים
ישה
ְו ַל ּ ֶפה ְו ַה ֵ ּז ָעה ׁשוֹ ֶט ֶפת ֶאת ָה ֵע ַינ ִים ,ו ְּב ַכ ּפוֹ ת ָה ַר ְג ַל ִים ִהיא ְּכ ָבר ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ֶאת ַה ׁ ּ ַש ְל ּפו ִּח ּיוֹ ת .ו ְּכ ׁ ֶש ִהיא ַמ ִ ּג ָיעה ַל ַ ּנ ַחל ִהיא ׁשוֹ ֶט ֶפת ֶאת ּ ָפ ֶנ ָיה ,לוֹ ֶג ֶמת
ֵמ ַה ַּמ ִים ַה ָּק ִרים ,חוֹ ֶל ֶצת ַנ ֲע ַל ִיםְ ,מ ַק ֶּל ֶפת ֶאת ַה ַ ּג ְר ַ ּב ִים ַה ְּדבו ִּקים ְל ַכף ָה ֶר ֶגל
ְוטוֹ ֶב ֶלת ֶאת ַר ְג ֶל ָיה.
ְּכמוֹ ַ ּבחו ָּרה ְצ ִע ָירה ׁ ֶש ֲא ָנחוֹ ת ִו ָיבבוֹ ת ִט ְל ְטל ּו ֶאת ּגו ָּפ ּהַ ,ה ַ ּצ ַער ֵה ִציף אוֹ ָת ּה
ְו ַה ְּד ָמעוֹ ת ׁ ָש ְטפ ּו ֶאת ּ ָפ ֶנ ָיה ְו ֶאת ַה ָּכ ִריתַ ,עד ׁ ֶש ַה ְ ּב ִכי ֶנ ֱח ַל ׁשַ ,ה ְּד ָמעוֹ ת
ּ ָפ ְסק ּו ְו ִהיא ִנ ְר ְ ּג ָעה ְו ִנ ְר ְּד ָמה ְּכ ִאלּ ּו ָּכל ַה ְּכ ֵאב ִנ ׁ ְש ַטף ַהחו ָּצה ִמ ֶּמ ָ ּנה.
ְּכמוֹ ִא ׁ ּ ָשה ֲע ֵי ָפה ׁ ֶש ׁ ּ ָש ָבה ַה ַ ּב ְי ָתה ִמן ָה ֲעבוֹ ָדה ָ ּב ִעיר ַהלּ וֹ ֶה ֶטת ֵמחֹם ְו ָח ׁ ָשה
ח ֶֹסר מוֹ ָצא ַו ֲח ָר ָדהְ ,ו ָי ְר ָדה ִל ְפנוֹ ת ֶע ֶרב ַלחוֹ ףִ ,נ ְכ ְנ ָסה ַל ַּמ ִיםָ ,צ ָפה ַעל ַ ּג ָ ּב ּה
ישה ׁ ֶש ַה ַ ּג ִּלים ְמ ַע ְר ְס ִלים אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲע ִדינוּת ְו ִהיא ָנ ָחה
ְ ּב ֵע ַינ ִים ֲעצוּמוֹ תְ ,ו ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ְללֹא ִמ ׁ ְש ָקל ו ְּד ָאגוֹ תְ ,ו ַה ָ ּים ׁ ֶשל ְי ֵמי ַי ְלדו ָּת ּה ׁ ָשב ֵא ֶל ָיה ִעם ּ ִפ ְל ֵחי ַה ּ ֵפרוֹ ת
ְו ֵריחוֹ ׁ ֶשל ַה ִּת ָירס .ו ְּכ ׁ ֶש ִהיא יוֹ ֵצאת ְר ֻט ָ ּבה ִמן ַה ַּמ ִים ִהיא ָח ׁ ָשה ׁ ֶש ּ ִ ׂש ְמ ַחת
ַה ַח ִ ּיים ׁ ָש ָבה ֵא ֶל ָיה.
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ּתוֹ ָדה ָל ֶכם ֶא ֶרץ ְו ׁ ָש ַמ ִים ַעל ַה ַּמ ָּת ָנה ַה ּמו ָּח ׁ ִשית ׁ ֶש ׁ ּ ְש ַל ְח ֶּתם ָלנוַּ ,על ַה ַּמ ִים
ַה ְמ ַנ ִּקיםַ ,ה ְמ ַט ֲה ִרים ְו ַה ְמ ַצ ְ ּנ ִנים ֶאת ַה ּגוּף ו ַּמ ְר ִ ּג ִיעים ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשַ .מ ׁ ְש ִקים
ו ַּמ ֲע ִנ ִיקים ַח ִ ּיים.
ּתוֹ ָדה ָל ֶכם ׁ ָש ַמ ִים ָו ָא ֶרץ ַעל ַה ִּמ ְכ ָּתב ׁ ֶש ׁ ּ ְש ַל ְח ֶּתם ָלנוַּ ,על ַה ַּמ ִים ַה ְמ ַס ּ ְפ ִרים
ָלנ ּו ִּכי ִט ְב ִעי ְל ִה ָ ּו ֵלד ֵמ ָח ָד ׁשִ ,ל ְצלֹל ַל ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְו ַל ֲעלוֹ ת ָל ֲא ִויר ַה ּ ָפתו ַּח,
ְל ַה ְמ ִריא ַל ׁ ּ ָש ַמ ִים ו ְּל ַה ְג ׁ ִשים ַעל ּ ְפ ֵני ָה ֲא ָד ָמה.
אתי ִא ִּתי ֶאת ַה ַ ּב ְקבּ וּק ִעם ַה ִּמ ְכ ָּתב ַה ּסוֹ ִדי
ַמ ִיםַּ ,כ ָּמה טוֹ ב ׁ ֶש ַא ֶּתם ָּכאןֵ .ה ֵב ִ
ׁ ֶש ִּליְ .קח ּו אוֹ תוֹ ִא ְּת ֶכםִ .ע ְזר ּו ִליֵ ,י ׁש ִ ּבי ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ֵא ֶינ ִ ּני ְיכוֹ ָלה עוֹ ד ָל ֵ ׂשאת,
ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ִּלי ִעם ַע ְצ ִמי ְו ִעם ֲא ֵח ִריםֲ .א ִני ְמ ׁ ִש ָיטה אוֹ ָתם ֲע ֵל ֶיכם ְּכ ַר ְפסוֹ דוֹ ת
ֲעמוּסוֹ תׂ ְ .שא ּו אוֹ ָתם ִא ְּת ֶכםַ ,ה ֲח ִזיר ּו אוֹ ָתם ַל ְּתהוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ֵּמ ֶהם ָ ּבאוְּּ ,כ ֵדי
ׁ ֶשלּ ֹא יו ְּכל ּו ָל ׁשוּב ֵא ַליּ ְ .ב ַב ָּק ׁ ָשהַ ,ה ֲח ִזיר ּו ִלי ַה ׁ ּ ָש ָנה ֶאת ַע ְצ ִמי ְרחו ָּצה
ו ְּנ ִק ָ ּיהְ ּ ,פתו ָּחה ָלעוֹ ָלםַ ,ר ֲע ָנ ָנה ו ְּרוו ָּיהְ ׁ ,שטו ָּפה ִמ ְּכ ֵאב ו ִּמ ַ ּצ ַערְ ,מ ֻע ְר ֶס ֶלת
ו ְּמ ֻנ ֶח ֶמת.
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תמר דבדבני

תשליך

תשליך למים:

תשליך לרוח:

ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי,
ְס ַלח ְל ָכל ֲח ָט ַאי ְו ַה ׁ ְש ֵל ְך ִל ְמצוּלוֹ ת ַה ָ ּים
ֶאת ָּכל ַמ ֲע ַ ׂשי ָה ָר ִעים.

ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי,
ְס ַלח ְל ָכל ֲח ָט ַאי ו ַּפ ֵ ּזר ָלרו ַּח ַה ִּנ ּ ֵ ׂשאת
ֶאת ָּכל ַמ ֲע ַ ׂשי ָה ָר ִעים.

ָא ָ ּנא ֱאל ִֹהים
ְּכמוֹ ַה ֶּל ֶחם ַה ָ ּנ ֵמס ַ ּב ַּמ ִים
ָה ֵמס ִמ ְּל ָפ ַני
ֶאת ַה ְּכ ֵא ִבים ְו ַה ִּכ ׁ ְשלוֹ נוֹ ת
ׁ ֶשל ַה ׁ ּ ָש ָנה ַהחוֹ ֶל ֶפת.
ְּכמוֹ ַה ַּמ ִים ַהזּוֹ ְר ִמים ְוהוֹ ְל ִכים
ֵּתן ִ ּבי ֶאת ַהכּ ַֹח ְל ִה ְת ַח ֵּד ׁש ְ ּבעוֹ ָל ְמךָ
ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד.

ָא ָ ּנא ֱאל ִֹהים
ְּכמוֹ ֲע ֵלי ַה ׁ ּ ַש ֶּל ֶכת ַהנּוֹ ׁ ְש ִרים ַ ּב ְּס ָתו
ַה ׁ ּ ֵשר ֵמ ָע ַלי
ֶאת ַה ְּכ ֵא ִבים ְו ַה ִּכ ׁ ְשלוֹ נוֹ ת
ׁ ֶשל ַה ׁ ּ ָש ָנה ַהחוֹ ֶל ֶפת.
ְּכמוֹ ַע ְנ ֵפי ָה ֵעץ ַה ְמ ַל ְב ְל ִבים ְועוֹ ִלים
ֵּתן ִ ּבי ֶאת ַהכּ ַֹח ְל ִה ְת ַח ֵּד ׁש ְ ּבעוֹ ָל ְמ ָך
ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד.

ו ְּברֹב ַר ֲח ֶמ ָיך ֵּתן ִלי ַח ִ ּיים ֲארו ִּכים,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ ם,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל טוֹ ָבהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ְ ּב ָר ָכה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ּ ַפ ְר ָנ ָסה טוֹ ָבה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם בּ ו ׁ ָּשה ו ְּכ ִל ָּמה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ע ֶֹשר ְו ָכבוֹ ד ַל ֲעבוֹ ָד ֶתךָ,
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ֵהא ִ ּבי ַא ֲה ַבת ּתוֹ ָרה
ְו ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים,
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ַמ ֵּלא ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ִ ּבי
ְלטוֹ ָבה,
ְ
ְו ָז ְכ ֵר ִני ְל ַח ִ ּיים ֶמ ֶלך ָח ֵפץ ַ ּב ַח ִ ּיים,
ְל ַמ ַע ְנ ָך ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים.

ו ְּברֹב ַר ֲח ֶמ ָיך ֵּתן ִלי ַח ִ ּיים ֲארו ִּכים,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ ם,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל טוֹ ָבהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ְ ּב ָר ָכה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ּ ַפ ְר ָנ ָסה טוֹ ָבה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם בּ ו ׁ ָּשה ו ְּכ ִל ָּמה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ע ֶֹשר ְו ָכבוֹ ד ַל ֲעבוֹ ָד ֶתךָ,
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ֵהא ִ ּבי ַא ֲה ַבת ּתוֹ ָרה
ְו ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים,
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ַמ ֵּלא ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ִ ּבי
ְלטוֹ ָבה,
ְ
ְו ָז ְכ ֵר ִני ְל ַח ִ ּיים ֶמ ֶלך ָח ֵפץ ַ ּב ַח ִ ּיים,
ְל ַמ ַע ְנ ָך ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים.

(על פי סדר תשליך)

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה.
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ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה.

ג
פסח
תמר דבדבני (תרגום ועיבוד)

לקראת פסח

לפני הטבילה:

ִּכ ְב ֵני ִי ְ ׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ָע ְמד ּו ַעל ַה ָ ּים ְ ּב ַד ְר ָּכם ֶאל ַה ֵחרוּת עוֹ ֶמ ֶדת ֲא ִני ִל ְפ ֵני ַה ַּמ ִים.
ישי ֶאל ַה ֵחרוּת ׁ ֶש ִּלי.
ְּת ֵהא ַה ְּט ִב ָילה ַה ּזֹאת ֵח ֶלק ִמ ַּמ ָּס ִעי ָה ִא ׁ ִ
טבילה ראשונה :מצרים
בצעידה איטית אל תוך המים ,נושמת נשימה עמוקה ואומרת:

ַּכ ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי ֲא ִני ַמ ִ ּב ָיטה ֶאל ְמ ָצ ֵרי ַח ַ ּייֶ :אל ֵא ֶּלה ׁ ֶש ִה ְצ ַל ְח ִּתי ַל ֲעבֹר
ַ ּב ֲע ָדם ְו ֶאל ֵא ֶּלה ׁ ֶשעוֹ ד ָנכוֹ נ ּו ִלי ַ ּב ֶּד ֶר ְך.
טובלת ומכניסה את כל הגוף אל המים.
אחרי העלייה מן הטבילה מברכת:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ִ ּב ְט ִב ָילה ְ ּב ַמ ִים ַח ִ ּיים.
טבילה שנייה :תקווה

ְּכ ַנ ְח ׁשוֹ ן ׁ ֶש ֵה ֵעז ְו ָק ַפץ ֶאל ַים סוּף ְ ּב ֶט ֶרם ָ ּב ַקע ֲא ִני אוֹ ֶס ֶפת עֹז ֶאל מוּל
ַהלּ ֹא נוֹ ָדעְּ .ת ֵהא ַה ְּט ִב ָילה ַה ּזֹאת ָמקוֹ ר ְל ִת ְק ָוה.
נושמת נשימה עמוקה וטובלת את כל הגוף במים.
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טבילה.שלישית.:אביב

ַּכ ּ ְפ ִר ָיחה ַה ִּמ ְת ּ ָפ ֶר ֶ ׂשת ָ ּב ָא ִביב ֲא ִני ְ ׂש ֵמ ָחה ַ ּב ִה ְת ַח ְּד ׁשוּת ו ַּב ְ ּצ ִמ ָיחה
ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ִכי.
נרגעת ,מניחה לגוף להתרכּ ך וטובלת.

טבילה.רביעית.:התבוננות
מתבוננת בגוף ,עוצמת עיניים ומתבוננת במה שבתוכו ,טובלת ואומרת:

ְמש ֶֹר ֶגת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ֲאבוֹ ַתי ְו ִא ּמוֹ ַתי ֶא ֱע ֶלה ִמן ַה ַּמ ִים ,מו ָּכ ָנה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְיך ַ ּב ַּמ ָּסע
ֶאל ַה ֵחרוּת.
מובא ברשות מאתר "מים חיים" — www.mayyimhayyim.org
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ט שי מבדל השנה

נעמה קלמן

רש.מ רים
מ
ִ

במסגרת שאיפתנו להזרים מים חדשים בכלים עתיקים אנו מבקשות להאיר
דמויות נשיות מן המסורת היהודית ולהעצים את המו ָּדעוּת לפועלן .דוגמא
טובה לכך אנו מוצאות בדמותה של מרים הנביאה ,ששמרה על משה התינוק
שנזנח במי היאור ,והובילה אחר כך את נשות ישראל בשירת הודיה לאחר חציית
ים סוף .סיפורי התורה מתארים את מעשיה של מרים ליד המים .המסורת
המדרשית מעמיקה את דמותה הפלאית ואת כישוריה הניסיים ּ
לשפוֹ ע מים,
להשקות את ישראל במדבר ולהחיותם.

ְו ַה ְ ּב ֵאר ִ ּב ְזכוּת ִמ ְר ָים ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ׁ ִש ָירה ַעל ַה ַּמ ִיםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַו ַּת ַען ָל ֶהם ִמ ְר ָים ׁ ִשיר ּו
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ׁ ּ ִש ָירה ַה ּזֹאת (במדבר כא,
ַלה' (שמות טו )21 ,ו ְּב ֵמי ְ ּב ֵאר — ָאז ָי ׁ ִשיר ִי ְ ׂ
ְ ...)17ו ֵה ַיא ְך ָה ְי ָתה ַה ְ ּב ֵאר? ֲע ׂשו ָּיה ֶס ַלע ְּכ ִמין ַּכ ֶ ּו ֶרת ָה ְי ָתה ,ו ִּמ ְת ַ ּג ְל ֶ ּג ֶלת ו ָּב ָאת
[=וּבָ ָאה] ִע ָּמ ֶהם ַ ּב ַּמ ָּסעוֹ תְ .ו ֵכ ָיון ׁ ֶש ָהי ּו ַה ְּד ָג ִלים חוֹ ִנים ְו ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן עוֹ ֵמדָ ,ה ָיה אוֹ תוֹ
ַה ֶּס ַלע ָ ּבא ְויוֹ ׁ ֵשב לוֹ ַ ּב ֲח ַצר א ֶֹהל מוֹ ֵעד ְו ַה ְ ּנ ִ ׂש ִיאים ָ ּב ִאים ְועוֹ ְמ ִדים ַעל ַ ּג ָ ּביו
ְואוֹ ְמ ִרים ֲע ִלי ְב ֵאר (במדבר כאְ )17 ,ו ָה ְי ָתה עוֹ ָלה( .במדבר רבה א ,ב)
ִמ ְר ָים ִמ ְר ָיםָ ,מ ַרת ַה ָ ּיםְ ,נ ִס ַיכת ַה ָ ּים ,זוֹ ֶר ֶמת ַּכ ָ ּים ַ ּג ִּלים ַ ּג ִּלים,
ָּכ ְך רוֹ ֶק ֶדת ָלנ ּו ִמ ְר ָים.
זוֹ ֶר ֶמת ַּכ ְ ּב ֵארָ ׁ ,ש ָרה ָלנ ּו ו ַּמ ְר ָאה ָלנ ּו ֶאת ַהכּ ֹחוֹ ת ַה ִ ּנ ְס ָּת ִרים ֵמ ֵע ֵינינוּ.
ֵמ ַא ִין ָה ָע ְצ ָמה? ֵמ ַא ִין ַה ִּת ְק ָוה? ְו ָל ָּמה ִנ ְק ְר ָאה ְנ ִב ָיאה?
ִּכי ָע ַמ ְד ְּת ְל ַיד ַה ְיאוֹ ר ְולֹא ִה ְפ ַס ְק ְּת ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ִתיד ְל ָא ִחיךְ,
ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּת ְךְ ,ל ַע ֵּמ ְך!
ִמ ַ ּנ ִין ַהכּ ַֹח לֹא ְל ִה ְת ָי ֵא ׁש?
ַאל ִּת ְק ֵרי ֵמ ַא ִין ֶא ָּלא ֵמ ַע ִיןַ ,מ ְע ָין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֵאר.
כּ ֵֹח ְך הוּא הוּא ַה ְ ּב ֵארֲ ,ע ׂשו ָּיה ֶס ַלע ְּכ ִמין ַּכ ֶ ּו ֶרת.
ָע ְצמוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ָע ְצמוֹ ת ,מו ָּצ ָקה ְּכ ֶס ַלע ַא ְך זוֹ ֶר ֶמת ִּכ ְב ֵאר ַמ ִים ַה ַּמ ׁ ְש ָקה ֶאת
ֻּכ ָּלםַ ,מ ֲע ִצ ָימה ֶאת ֻּכ ָּלם.
ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברְּ ,כ ׁ ֶש ָה ִיינ ּו ְצ ֵמ ִאים ַו ֲע ֵי ִפיםַ ,א ְּת ֶה ֱח ַז ְר ְּת ָלנ ּו ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְל ַה ְמ ׁ ִש ְיך
ַו ֲא ִפלּ ּו ְל ַז ֵּמר ְו ִל ְרקֹדִ ,ל ְרקֹד ַעד ַה ְ ּג ֻא ָּלה!
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ִמ ְר ָים ִמ ְר ָים ָמ ַרת ַה ָ ּיםְ ,נ ִס ַיכת ַה ָ ּיםֵ ,מ ַא ִין ַה ְּתבו ָּנה ְו ָהא ֶֹשר
ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ ׁ ֶש ַא ְּת?
ֹאש מו ָּרם.
ַאל ִּת ְק ֵרי ִמ ְר ָים ֶא ָּלא ר ׁ
ָ
ַו ִּת ַּקח ִמ ְר ָים ַה ְ ּנ ִב ָיאה ֲאחוֹ ת ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ּתֹף ְ ּב ָי ָד ּה ַו ֵּת ֶצאן ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ַא ֲח ֶר ָיה
ְ ּב ֻת ּ ִפים ו ִּב ְמחֹל ֹת( .שמות טו)20 ,
ֵא ְיך לֹא ּ ָפ ַח ְד ְּת ְל ַד ֵ ּבר? ֵא ְיך ֵה ַע ְז ְּת ָל ׁ ִשיר? ֵמ ַא ִין ָמ ָצאת ֶאת ַה ֻח ְצ ּ ָפה ְל ַה ְר ִקיד?
ַמה ִּל ְּמ ָדה אוֹ ָת ְך ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹה ְל ַיד ַה ְיאוֹ ר? ֵא ְיך ִהיא ׁ ָש ְמ ָעה ֶאת ִ ּב ְכיוֹ ׁ ֶשל מ ֶֹשה
ַ ּב ֵּת ָבה ַו ַּת ְחמֹל ָע ָליו? (שמות ב)6 ,
ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹהַ ,ה ַּמ ְז ִּכ ָירה ְל ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלם ִל ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ְ ּב ִכי ַע ּמוֹ ּ ַ ,בת ּ ַפ ְרעֹה
ַה ַּמ ְד ִ ּג ָימה ַל ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך ֶאת ַמ ׁ ְש ָמעוּת ַה ֶח ֶסד ְו ָה ַר ֲח ִמים!
ַה ִאם ֲה ַפ ְכ ֶּתן ְל ֵרעוֹ ת? ַה ִאם ֲה ַפ ְכ ֶּתן ׁ ֻש ָּתפוֹ ת ַל ְ ּג ֻא ָּלה?
ִמ ְר ָים ִמ ְר ָים ָמ ַרת ַה ָ ּיםְ ,נ ִס ַיכת ַה ָ ּיםֵ ,מ ַא ִין ַה ְיכ ֶֹלת ַל ֲעמֹד ָּכ ֵתף ֶאל ָּכ ֵתף
ִעם ַא ַח ִי ְך?
ְל ָה ִבין ׁ ֶש ַה ְ ּב ֵאר ְמ ַל ָ ּוה ֶאת ַעם ִי ְ ׂש ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר לֹא ּ ָפחוֹ ת ִמן ַה ָּמן ְו ַה ּ ְ ׂש ָלו
ְו ַע ּמו ֵּדי ָה ֵא ׁש ְו ֶה ָע ָנן?
ְּכ ׁ ֶש ָה ְי ָתה ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש קוֹ ַפ ַחת ֲע ֵל ֶיהם ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר לֹא ִנ ְצ ְרכ ּו ְל ַע ּמוּד ֵא ׁש ְולֹא ְל ָמן
ֶא ָּלא ְל ַמ ִיםַ ,מ ִים ְמתו ִּקים!
ַאל ִּת ְק ֵרי ַמר ָים ֶא ָּלא ָמתוֹ ק.
ַה ָ ּים ָא ְמ ָנם ָמלו ַּחַ ,א ְך ַא ְּת ָח ִצית אוֹ תוֹ ּתֹף ְ ּב ָי ֵד ְך ְו ׁ ִשיר ִ ּב ְגרוֹ ֵנךְ.
ִעם ַה ַּמ ִים ׁ ֶש ִה ׁ ְש ֵקית אוֹ ָתם ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָש ָנהִ ,עם ַה ְ ּב ֵאר ׁ ֶש ִּל ְ ּו ָתהֶ ׁ ,ש ִּל ְּט ָפה,
ׁ ֶש ָ ּנ ְכ ָחה — ְ ּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ ֵת ְךַ ,רק ָאז ׁ ָשר ּו ְ ּב ֵני ִי ְ ׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ׁ ּ ִש ָירה.
ִמ ְר ָים ַה ְמ ַי ֶּל ֶדת ֶאת ַה ְ ּג ֻא ָּלהִ ,מ ְר ָים ַה ְמ ַא ְפ ׁ ֶש ֶרת ַה ְח ָל ָמהִ ,מ ְר ָים ַה ַּמ ֲע ִצ ָימה.
ֵמ ַא ִין ַהכּ ַֹחֵ ,מ ֵה ָיכן ָה ָע ְצ ָמה?
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א
צביה ולדן

טובלת ושורש בידה
אם היה שרץ בידו של אחד ,אפילו טובל
טוהיר
בשילוח ובכל מימי בראשית אינו ֵ
לעולם .השליך שרץ מידו ,עלתה לו טבילה
בארבעים סאה ,וכן הוא אומר (משלי כח,
יג) ומודה ועוזב ירוחם.
(תוספתא תענית א ,ח)

הצגתי בפני כארבעים אנשים מזדמנים (נהוג לכנות זאת "משאל רחוב") את
השאלה הבאה :מה מזכירה לך המילה "לטבול"? קיבלתי תשובות מגוונות,
למשל" :אני חושבת על מים — לטבול בים ,בבריכה ,לטבול את הלחם ברוטב
של הסלט ,בטח לא על מקווה" .אולם בדרך כלל ,עוד בטרם החלו הנשאלים
להטביל אותי בתשובות מתובלות ,הוצפתי בשאלות" :איך כותבים את זה ,בט'
או בת'? ולמה את שואלת?" להפתעתי אף אחד לא ציטט את הביטוי "טובל
ושרץ בידו" ,על אף שחשבתי שביטוי זה מוכר למדי.
בפעם הראשונה נזכר מטבע לשון זה ,כמצוטט לעיל ,בתוספתא .אנחנו
למדים ממנו שכוחה של טבילה יפה להיטהרות ,בתנאי שהטובל משתחרר
מכל דבר טמא שבו החזיק קודם לכן ,למשל ׁ ֶש ֶרץ .במילים אחרות ,על הרוצים
לאמץ דרך חיים נקייה — יש הקוראים לכך "תשובה" — להניח מידם כל מנהג
מגונה.
שום כלל איננו יכול לעמוד בפני היצירתיות של כותבי העברית ,שאת חלקם
ניתן להגדיר ּ
כ"בוּריינים" .בוריינות ,אם תרצו — ההיפך מאוֹ ריינות ,היא מונח
שטבעתי כדי להתמודד עם תופעה הולכת ורווחת בין דוברי עברית המכירים
מילים מן הדיבור — או כפי שאני נוהגת לקרוא לכך" ,מן האוויר" — אך רחוקים
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מאוד מצורתן הכתובה וממשמעותן במקורות (וראו מאמרי "ניצני אוריינות,
אוריינות ובוריינות" בתוך מדיבור לכתיבה ,ירושלים ,תשנ"ו).
בוריינים כותבים על "סלט מטובל בשמן זית" במקום "מתובל" ,ואני חושבת
שלא כדאי שהסלט יהיה טבול בשמן .כך אני קוראת גם שהאורז היה טפל
(כלומר "תפל") ,ושהטיבול (כלומר התיבול) שלו היה "חסר דמיון" ,מה שאי
אפשר לומר על הכתיב (או על האיות) של המבקר...
בהקשר שלנו מעניין לראות מהן המשמעויות המיוחסות לפועל "לטבול"
בהקשר של טבילה ומקווה ,שתי מילים המסמלות בעבורי מים ותקווה .בתנ"ך,
המים אינם הנוזל היחיד בו טובלים ,ומבין ארבע־עשרה ההיקרויות של "לטבול"
שנמצאות בו ,בשבעה מקרים טובלים בדם ומסמלים באמצעותו ברית; בשלושה
מקרים טובלים במים; בשני מקרים טובלים בשמן; פעם אחת אף בדבש;
"אז ַּב ּׁ ַש ַחת
ובמופע האחרון טובל איוב ,לא עלינו ,בשחת (כלומר ברימה)ָ :
ִּת ְט ְּב ֵלנִ י וְ ִת ֲעב ּונִ י שַׂ לְ מוֹ ָתי" (איוב ט .)31 ,אבל אם נבדוק ,למשל ,בתלמוד
הירושלמי (מאחר שפתחתי בקטע המיוחס למסורות מארץ ישראל ,בחרתי
לערוך את הבדיקה בתלמוד הירושלמי ולא בתלמוד הבבלי) ,נראה שטבילה
מקושרת דווקא למים .לצד כשבעים היקרויות של טבילה במים ,יש רק שלוש
של טבילה בשמן ,שתיים של טבילה בדם ,אחת ביערת דבש ,אחת בחזרת,
ואחת היא טבילת דבר מאכל במלח.
באשר לקשר בין "מקווה" ל"תקווה" חשוב לומר כי מבחינה היסטורית
בעברית קיימים שני שורשים מקבילים המאוייתים באורח זהה :ק.ו.ה — לאסוף;
"מקווה" קשורה לראשון — היקווּת ,והמילה "תקווה"
ק.ו.ה — לצפות .המילה ִ
קשורה לשני — לקוות .לאוזני דובר העברית כיום ולעיניו אין ביטוי להבחנה
זאת בין השורשים; הם נקשרים בתודעתו באופן אסוציאטיבי ,ולכן גם אני
קושרת ביניהם .המים הרבים של העברית זורמים בכיוונים שונים ,תוהים
ובוהים ,אך גם מרווים ומציפים .כיוון אחד קשור בתופעת החילון הכללית
בחברה ,בעוד שהאחר קשור בהגייה של העברית החדשה.
באשר ל"לטבול" ,המים החיים של העברית החדשה זורמים בכיוון של
תהליכי החילון וההתחלנות ,שבהם נפתחים חלונות אל עולם חדש ,אבל
לעיתים מוגפים תריסים כנגד עולם קודם .תופעת החילון בעברית מעניינת
גם בגלל תולדות השפה ,וגם משום המקום השמור לשפה העברית — לדיבור,
לכתב ולאותיות — במסורות היהודיות .במאה ועשרים השנים האחרונות עברה
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העברית שני מהפכים דרמטיים :היא הפכה לשפת ֵאם ,אחרי שנים רבות בהן
שימשה רק בהקשרים של תפילה או חשיבה ,הרצאה או התכתבות ,אבל לא
כשפה אינטימית יומיומית; ובפעם הראשונה בתולדותיה הפכה לשפה הרשמית
הראשונה של המדינה.
כשחיים באר מדבר על מאבקה של האורתודוכסיה בעברית ,הוא מתאר
את תהליך החילון של העברית כמעבר "מלשון הקב"ה ללשון הסיטרא אחרא"
(באנציקלופדיה זמן יהודי חדש ,ירושלים .)2007 ,באר מצטט שם מתוך כרוז
הנושא את הכותרת "לא תיתן את בתך לבית חינוך שלומדים שם עברית"
את האמירה להלן" :עברית עשוה בעוה"ר (בעוונותינו הרבים) לחלק מ'אליל
הלאומיות' ,להחליף תורתנו הקדושה בארץ ושפה ."...בהמשך הוא מביא
דוגמאות מתוך דברי הרב חיים שאול ֶקרליץ (מנהיג חרדי ליטאי שחי במאה
ה־ ,)20היוצא חוצץ נגד גיוס מילים השייכות לדעתו לעולם הקודש כדי
שישרתו את המדינה ,ומתייחס ,למשל ,לבחירה לקרוא למשרד הביטחון
בשמו כבחירה "להמיר את מושג הביטחון ,שהוא מושג של אמונה שלמה
בהשענות על הכוח הפיזי הגס"...
בהסתמכות על בורא כל העולמים יתברךִ ,
(שם) .קיימות מילים רבות שקודם לכן שירתו במשמעות דתית או טיקסית,
וסופחו למחוזות אחרים ,כמו למשל "טיהור" ו"היטהרות" .אם בעבר אנשים
היטהרו לפני שהתקרבו למקום קדוש ,כמו למשל הכוהן הגדול ,שעל פי תיאור
המשנה במסכת יומא טבל לא פחות מחמש פעמים במהלך סדר העבודה של
יום הכיפורים ,הרי שהיום כוחותינו "מטהרים" את השטח מגורמים עוינים,
ואין כאן אלא לשון נקייה שמשמעה "מחסלים" או "הורגים".
כנזכר בדוגמאות לעיל ,ההבחנה בין ט' לת' ,נעלמה כמעט כליל בעברית בת
זמננו .האות ת' בסוף שם מסמלת בדרך כלל נקבה (טובלת ,טובלות) ,ובראש
פועל היא מציינת לשון עתיד (תטבול ,תטבלי) .במקרה שלנו נראה שלא הייתה
צריכה להיות בעיה ,שכן שני השורשים :ט.ב.ל( .לטבול — להשקיע בתוך נוזל)
ות.ב.ל( .לתבל — להוסיף תבלינים) נחלקים בין המשקלים השונים בעברית
ו"לט ֵּבל" שהייתה נהוגה בלשון חכמים במשמעות של "לטבול בתוך",
החדשהַ ,
נעלמה כמעט לגמרי.
ובחזרה למשאל הרחוב :אחרי שהנשאלים הציגו בפני את ההתלבטות
שלהם ,הם השיבו על שאלתי .להלן צרור תגובות על השאלה:
לטבול בים  /לטבול בירדן  /לטבול באמבטיה  /יש גם שיר ילדים ,לא? "כל
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כך מתחשק לי לטבול בכינרת" / ...לטבול מכחול בצבע  /לטבול את האצבע
ביין בליל הסדר  /לטבול את הביצה הקשה במי מלח  /לטבול בשוקולד /
לטבול פרוסת לחם ברוטב  /לטבול תות בסוכר או בשמנת  /לטבול פיתה
בזעתר  /אני חושב על ִמטבל  /טבוּל עד הצוואר בגזענות  /טבילת אש /
טבלן מצוייץ  /לטבול זה קשור לטהרה  /תלוי באיזה הקשר ,זה יכול להיות
בהקשר דתי או לא דתי.
דוגמאות אלה מייצגות את הגיוון שבתשובות ,אך לא בהכרח את ההתפלגות
היחסית שלהן .הנשאלים שזיהו את עצמם כמאמינים ,דתיים או שומרי מסורת,
ועוד יותר הנשאלות שביניהם ,קישרו את "לטבול" לטבילה ובהמשך גם
למקווה .אלה שהציגו את עצמם כחילונים התחילו באוכל ,וגם כשהתייחסו
אל ההגדה של פסח — זה היה בהקשר קולינרי (אגב ,בכתבי יד אחדים מנוקד
הפועל הזה בהגדה כך — ְמ ַט ּבלין ובאחרים ,כך — ַמ ְט ּבילין) .אף גבר לא דיבר
על מקווה .היחיד שהזכיר את הצירוף "טבילת אש" היה גבר .צחוק הגורל הוא
שהפועל שסימל בראשית דרכו פעולה של היטהרות ,מקבל משמעות של כניסה
לעולם שהוא הפוך מטהור ,ואת מקום המים תופסת אש חיה .מעניין הדמיון
בין תהליך זה לשינוי שעבר המושג "טיהור" ,הנזכר לעיל.
אנחנו רואים אפוא כי השורש לטבול משנה את משמעותו .הרחבת
המשמעויות לא זו בלבד שאינה מטרידה אותי ,בעיניי היא מאוד משמחת .זהו
תהליך טבעי המתרחש בכל השפות החיות והמתפתחות .עם זאת אני שואפת,
שדוברי העברית יכירו ככל האפשר את שורשי המילים — הן הלשוניים הן
התרבותיים ,שכן שורשים חזקים מאפשרים לענפים לצמוח ולייצר נוף גדול,
וגם להעמיק את אחיזתם.
נשוב לרגע לטבילה — יש טבילה המיועדת לרחוץ ,לנקות ,לטהר; כזוהי
הטבילה במקווה ,לפיכך "הטובל ושרץ בידו" לא ייטהר ,אלא אם ישליך אותו
להזּות
מידו .אבל יש גם טבילה במים ,שמטרתה לא לשטוף אלא להשקות ,לא ַ
מים אלא להרוות את הטובל בהם .כזוהי הטבילה בים הטקסטים היהודיים
והלימוד בהם .לכן גם אני ,כמו העברית" ,טובלת ושורש בידי" ,מתוך תקווה
שמשורש זה יצמחו ענפים ופארות חדשים שגם יתנו מצילם וגם יפרחו.
אני מודה לחיה אמיר ,לרוחמה וייס ולרפי ולדן על הארותיהם.
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נשים במקווה — מדוע ומאיזו תקופה
אם אפשר לתאר מוסד יהודי שבעצם מהותו הוא נשי ,אין ספק שזהו המקווה.
הוא מנוהל על ידי הבלניות וזוכה לביקורים קבועים של נשים שמיטהרות
בו מטומאת נידתן .כיוון שכך ,יש עדות שבהן המקווה הוא מקום לטקסים
ולשמחות המיוחדים לנשים בלבד .אף גברים השואפים להגיע לטהרה יתירה
פוקדים את המקווה (או מקורות מים אחרים) לשם היטהרות ,אך לגביהם אין
דרישה הלכתית כזאת.
במאמר קצר זה רצוני לטעון ,שגישה זו למקווה והחלוקה המגדרית שהיא
מייצגת הינן חידוש של חז"ל ,שאינו מופיע במקרא ואף לא היה ידוע לפלגי
היהדות השונים בימי בית שני .אדגיש ,שאינני טוענת כי מקווה הטהרה עצמו
הוא חידוש של חז"ל ,שכן בימי בית שני המקווה היה מוכר ומקובל כמוסד
גברי מובהק.
נפתח במקרא ,שבו עסקה לאחרונה בהקשר זה חוקרת אמריקאית בשם
ניקול רואן ( .)Nicole Ruaneאת מסקנותיה אסכם כאן בקצרה *.אנו כה רגילים
לדבר על טבילה במקווה ,שאיננו שמים לב כי בתורה השורש "טבל" אינו משמש
לתיאור ההיטהרות מטומאה ,אלא דווקא השורש "רחץ" .רואן מצאה שבספר
ויקרא מופיע שורש זה  19פעמים ,בצירוף השורש "כבס" ,וכל הנוסחאות הן
וטרפות
בלשון זכר .יש להניח שכאשר מדובר בצרעת (יד ,)9-8 ,ובאכילת נבלות ֵ
(יז ,)16-15 ,אף שהנוסח הוא בלשון זכר הרי הכוונה היא שגברים ונשים כאחד
נדרשים לרחוץ ולכבס כדי להיטהר .אולם נימוק זה אינו תופס באשר לבעלי
* Nicole J. Ruane, “Bathing, Status and Gender in Priestly Ritual,” in Deborah W.
Rook (ed.), A Question of Sex: Gender and Difference in the Hebrew Bible and
Beyond (Sheffield 2007), pp. 66-81.
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ֶקרי (טו )16 ,שהם גברים בלבד ,ואף לא לגבי זבים (טו ,)13 ,כיוון שבמקום
אחר דן הכתוב בזבות .גם לגבי שני סוגי טומאות אלה מופיעה הנוסחה "רחץ
וכבס" בצמוד לתיאור הטומאה .לעומת זאת ,כאשר מדובר בטומאות שהן נשיות
במובהק ,טומאת היולדת (יב ,)8-1 ,הנידה (טו )24-20 ,והזבה (טו ,)28-25 ,אין
המילים "רחץ וכבס" מופיעות .אנו למדים שהאישה נטמאת ,אבל לאחר שמקור
הטומאה מורחק ,כל שעל האישה לעשות הוא לספור שבעה ימים ,ובסופם
היא טהורה .רואן טענה שרחיצה וכיבוס היו סמלי מעמד ()status symbols
וייחדו את הגבר לעומת האישה .היעדר דרישה לפעולות אלה לגבי האישה
שנטמאה סימנו אותה כנחותה לעומת הגבר.
במאמר מוסגר ,וכדי להבין את המשך הדיון ,יש לשים לב שמקרה יחיד
של אישה הרוחצת ומכבסת בגדיה מצוי בויקרא טו" :18 ,וְ ִא ּׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב
ִא ׁיש א ָֹת ּה ׁ ִשכְ בַ ת זָ ַרע וְ ָר ֲחצ ּו בַ ַּמיִ ם וְ ָט ְמא ּו ַעד ָה ָע ֶרב" .הייחוד של טבילה זו הוא
קודם כל בכך שאף שהיא קשורה ליחסי מין ,אין היא מיוחדת לאישה בלבד.
על האישה לטבול ,אך גם הגבר שעימו קיימה יחסים נדרש לכך .יש לשים לב
שאף שטבילה זו כתובה בתורה במפורש אין היא נדרשת כיום ,ואילו טבילת
הנידה ,שאינה מופיעה במקרא כלל ,הפכה למעשה קבוע ומקובל.
מסקנותיה של רואן נִ ראות סבירות לאור הממצא הארכיאולוגי מימי בית
תקנים המזוהים כמקוואות טהרה נמצאו באתרים המרכזיים של ימי
שניִ .מ ָ
הבית השני ,כמו העיר העליונה בירושלים ,ארמונות החשמונאים ביריחו ובעיקר
בסביבות הר הבית .הארכיאולוג רוני רייך ,שכתב את עבודת הדוקטור שלו
על מקוואות טהרה יהודיים בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד ,ציין
שמתקנים אלה נמצאו קרובים לאתרים בהם שכנו או פעלו כוהנים ששימשו
בקודש ,ונדרשו להימצא במצב תמידי של טהרה ,או באתרים של עולי רגל
שהיו צריכים לעלות להר הבית כשהם טהורים.
אף שמבחינה טיפולוגית רב המשותף בין המתקנים שאותם סקר רייך
ובין המקווה של ימינו ,מבחינה פונקציונאלית שימשו המתקנים שנחשפו
לצרכים אחרים לגמרי .רייך אינו מזכיר ולו פעם אחת נשים כצרכניות של
המקוואות שבהם עסק *.גם חוקרים נוספים ,שבחנו מקוואות שנתגלו לאחר
שרייך השלים את עבודתו ,זיהו אותם כמצויים ליד בתי כנסת ובתי קברות,
* רוני רייך ,מקוואות טהרה יהודיים בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד ,דיסרטציה,
ירושלים .1990
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כך ששימשו לצורכי טהרה של הציבור כולו ,שכידוע היה בראש ובראשונה
גברי .מתקני טהרה לנשים שצריכות על פי הכללים המפורטים בהלכה לטבול
בצנעה ,לא נמצאו ברפרטואר הארכיאולוגי של ארץ ישראל.
ִ
אין להתפלא על כך ,שהרי אף טקסט מימי בית שני המצוי בידינו אינו מזכיר
טבילת נשים לאחר לידה ,ובוודאי שלא לאחר נידה .כדי להראות זאת אדרש
עתה למצאי הטקסטואלי ההלכתי מתקופה זו .טקסטים כאלה מצויים אצל
פילון האלכסנדרוֹ ני ,יוספוס פלביוס ,בספר היובלים ובכתבי הכת הידועה ככת
מדבר יהודה .מה היא תרומתם לשאלת טבילתן של נשים? נראה שליוספוס
ולפילון אין מה להוסיף על הנאמר בספר ויקרא .שניהם מדגישים שהן הגבר
והן האישה מחויבים לטבול לאחר כל קיום יחסי מין (יוספוס ,נגד אפיון ב,
 ;203פילון ,החוקים המיוחדים ג .)63 ,שניהם אינם מזכירים טבילת אישה
בכל מקרה אחר .ספר היובלים עוסק בטומאת היולדת ומדגיש את ההבדל
בין טומאה לאחר הולדת זכר (שבוע) ובין טומאה לאחר לאחר הולדת נקבה
(שבועיים) .באף אחד משני המקרים לא מוזכרת טבילה.
חוקרים אחדים סברו שבספרות קומראן נזכרת טומאת נידה ,אולם לדעתי
שני הטקסטים שבהם מדובר עוסקים אך ורק בטומאת הזבה .כאמור לעיל,
ספר ויקרא הבחין בין הזב החייב לאחר טהרתו לרחוץ ולכבס ,ובין הזבה שאין
חובה דומה חלה עליה .בשרידי חיבור אחד מכתבי קומראן שואפים בני הכת
לתקן עיוות טקסטואלי זה ,וכך הם מנסחים את ההלכה כפי שהם סבורים
שיש להביאה:

והזבה דם לשבעת ימים אל תגע בזב ובכול כלי [א]שר יגע בו הזב וש[כב]
עליו או אשר ישב עליו ואם נגעה תכבס בגדיה ורחצה ואחר תוכל4Q274 ( .
)1, I 4-5
טקסט זה דן במפורש בזבה .בנוסף לאיסורים החלים עליה על פי ספר ויקרא,
כאן היא גם אסורה לגעת בזב ,כלומר בגבר הסובל ממחלה דומה לשלה (ויש
להניח שהכוונה היא שאף ששניהם טמאים ,הם אסורים זה על זה ,וראו למשל
במשנה שבת א ,ג) .מגע עימו מביא אותה לרמת טומאה דומה לזו שהוא
סובל ממנה ,והתיקון למצבה דומה לתיקון מצבו — כיבוס ורחצה .אם הטקסט
מתייחס במפורש ליחסי מין ,הרי שהוא דורש מן הזבה לנהוג כמו הזב עימו
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שכבה ,כשם שויקרא דורש מכל זוג שקיים יחסי מין להיטהר באותו אופן,
ללא הבדל מין.
גם הטקסט הקומראני השני ,העוסק ככל הנראה בטבילת אישה (,)4Q272
דן ,לדעתי ,בזבה .צורתו של הטקסט היא כדלקמן:

הזבה דם שב[
שבעת הימים [
[ ]גע בה[
ובע [
תקוץ [
המים

]תה ב[

]שב א[ ]

מה ניתן ללמוד מן הטקסט? בשורה הראשונה נזכרת במפורש זבה .בשורה
השנייה נזכרים שבעה ימים ובשורה האחרונה נזכרים מים .אין ספק שהטקסט
עוסק בזבה ,אולם המהדיר יוסף באומגרטן סבר ,ששבעת הימים מתייחסים
לשבעת ימי הנידה וכי המים הם מי המקווה שבהם על הנידה לטבול .וכך הוא
השלים את הטקסט:

הזבה דם שב[עת ימים תהיה בנד]תה ב[
שבעת הימים [
[הנו]גע בה[
ובע [
תקוץ [דם זובה
המים

ת]שב א[ת]

בשורה הראשונה הוא השלים את המילה "בנִ דתה" וכך הכניס את הנידה
לתמונה .אולם בהיעדר תמונה ברורה של אורך השורות ובהתחשב בעובדה
שרק מילים בודדות נותרו מן הטקסט המקורי ,קשה לראות על מה נסמכת
השלמה זאת.
זהו המצאי מימי בית שני ,וכאן המקום להזכיר טקסט אחד מספרות חז"ל.
אף שהוא מן המשנה ,שזמן עריכתה כ־ 130שנה לאחר החורבן ואף שאיננו
עוסק בנידה כי אם ביולדת ,יש בו כדי לקרב אותנו לשאלת טבילתן של נשים
לאחר טומאתן ולאשש את הטענה ,שבימי בית שני לא נדרשה האישה הטמאה
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מבחינה הלכתית להיטהר באמצעות טבילה .הטקסט עוסק במחלוקת בית
שמאי ובית הלל:

רבי אליעזר אומר :שני דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל :דם יולדת
שלא טבלה ,בית שמאי אומרים :כרוקה וכמימי רגליה ,ובית הלל אומרים:
מטמא לח ויבש (משנה עדויות ה ,ד; ובנוסח דומה במשנה נדה ד ,ג).
מספר עניינים ראויים לתשומת לב במשנה זו .ראשית ,היא מצויה ב"מסכת
עדויות" .זוהי משנה קדומה ,המקרבת אותנו לימי בית שני ממש .שנית ,הניצים
במשנה זו הם בית שמאי ובית הלל — שתי האסכולות ההלכתיות המרכזיות
שמתוארכות לסוף ימי בית שני .שלישית ,יש לשים לב שהלכה זו נמנית בין
ההלכות יוצאות הדופן ,שבהן בית שמאי מייצגים את ההלכה המקלה ואילו
דווקא בית הלל מייצגים את ההלכה המחמירה .כאן יש לשים לב שבית שמאי
הם אלה שסבורים כי היולדת אינה זקוקה לטבילה .על כך יש להעיר ,שרבים
מחוקרי ההלכה של ימי בית שני בזמננו סבורים ,שרק ההלכה המיוצגת על
ידי בית שמאי נהגה בימי בית שני ,ואילו ההלכה המיוצגת על ידי בית הלל
נוצרה לאחר החורבן .בטקסט הזה אנו למדים שטומאת יולדת שלא טבלה,
היא בעיני בית שמאי מועטה ובלתי מזיקה "כרוקה ומימי רגליה"; ואילו בית
הלל סבורים ,שהיא חמורה וניתנת לטיהור רק באמצעות טבילה .אם נקבל את
טענת החוקרים שהלכות בית הלל מאוחרות הן ,נמצא שאף הדרישה לטבילת
היולדת היא מאוחרת ,ויש לתארכה לזמן שאחרי החורבן.
הטקסט הראשון הדורש במפורש טבילה של אישה לאחר טומאתה מצוי
בספרא ,מדרש התנאים על ספר ויקרא .בדיון מפורט הדורש את ויקרא פרק
טו ,נזקק הדרשן לטבילתה של הנידה .כדי להבחין בין נידה לזבה הוא שואל:

"שבְ ַעת יָ ִמים ּ ִתהְ יֶ ה בְ נִ ָ ּד ָת ּה"
מנין שאינה טובלת מבעוד יום? תלמוד לומרִ ׁ :
(ויקרא טו — )19 ,תהיה בנידתה כל שבעה (ספרא מצורע פרשת זבים ד ,ח).
כנגד תיאור זה שואל הדרשן לגבי הזבה את השאלה ההפוכה:

מנין שהיא טובלת מבעוד יום? תלמוד לומר" :וְ הֵ בִ ָיאה אוֹ ָתם ֶאל־הַ כּ ֹהֵ ן ֶאל־
ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד" (ויקרא טו .)29 ,כיצד היא מביאה אותם אל פתח אהל מועד
אלא אם כן תהיה מעורבת שמש? מלמד שהיא טובלת מבעוד יום (ספרא
מצורע פרשת זבים ט ,ד).
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שני הטקסטים מניחים ,שהן הנידה הן הזבה טובלות כדי להיטהר .מעניין
במיוחד מדרש קטן המצוי בקרבה גדולה לטקסטים אלה:

"בבשרה" (ויקרא טו ,)19 ,מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ .והלא דין הוא.
ומה אם הזב ,שהוא טעון ביאת מים חיים ,אין מטמא בפנים כבחוץ ,נדה
שאינה טעונה ביאת מים חיים ,אינו דין שלא תטמא בפנים כבחוץ? תלמוד
לומר" :בבשרה" ,מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ (ספרא מצורע פרשת
זבים ד ,ד).
ממדרש זה אנו למדים מה שלמדנו מקריאה זהירה של פרק ט"ו בויקרא .בעוד
הזב צריך טבילה ("ביאת מים חיים") ,אין הנידה זקוקה לכך .אפילו בספרא,
שבו כבר מובן מאליו שנידות טובלות ,נשתמר במדרש זה פשוטו של מקרא,
ממנו משתמע שנידות אינן זקוקות לטבילה.
אולם צריך לומר ,שבמשנה ברור שנידות ,יולדות וזבות צריכות טבילה.
כך משתמע ממשנה ברכות ג ,ו" :זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע
והמשמשת שראתה נדה צריכין טבילה"; ממסכת מקוואות ח ,ה" :נדה שנתנה
מעות בפיה וירדה וטבלה טהורה מטומאתה אבל טמאה היא על גב רוקה";
ממסכת נדה י ,ח" :הרואה יום אחד עשר וטבלה לערב ושמשה ,בית שמאי
אומרים :מטמאין משכב ומושב וחייבין בקרבן .בית הלל אומרים :פטורין מן
הקרבן .טבלה ביום שלאחריו ושמשה את ביתה ואחר כך ראתה ,בית שמאי
אומרים :מטמאין משכב ומושב ופטורים מן הקרבן ,ובית הלל אומרים :הרי
זה גרגרן"; וכן ממקומות נוספים.
מכל האמור לעיל ברור ,לדעתי ,שהדרישה של חז"ל מן הנידה והיולדת
לטבול היא מחידושיהם; היא לא הייתה קיימת קודם לזמנם .בצדק ישאלו
השואלים מדוע צריכים היו חז"ל לחדש חידוש כזה ,ותשובה חד־משמעית לכך
ַאיִ ן .ההשערה שיש כאן יצירת משוואה בין גברים לנשים אינה תופסת ,שכן
עם חורבן בית שני פסקו רוב הטומאות שמהן חובה על גברים להיטהר .מחד
גיסא הצורך לבוא למקדש בטהרה ,ומאידך גיסא היכולת להיטהר באמצעות
מי חטאת ,שייצורם קשור היה בקיום המקדש ,הפכו את שאלת הטהרה של
מרבית הגברים לבלתי רלוונטית .ניתן היה לצפות שאף המקווה יעבור מן
העולם ,ולא היא .שעה שכל דיני הטהרה האחרים דעכו ,עלה קרנה של טומאת
הנידה .עדויות רבות לכך .הבולטת ביותר היא העובדה ,שבעוד שבמשנה
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מוקדש סדר שלם לטהרות ,הרי שהן התלמוד הירושלמי והן התלמוד הבבלי
לא הקדישו פירוש לסדר זה .כל זאת למעט מסכת נידה ,שיש לה פירוש הן
בתלמוד הירושלמי והן בתלמוד הבבלי.
עליית קרנה של טומאת הנידה התבטאה ,ואף היום ממשיכה להתבטא
בהסבת המקווה הגברי של ימי בית שני למקווה נשי .במהלך מעבר זה איבד
המוסד מיוקרתו וחדל לייצג את עליונותו המעמדית מבחינה רוחנית של
המשתמש בו (דהיינו גברים טהורים לעומת גברים ונשים טמאים) .הוא נעשה
למוסד מבזה ,אשר מצמיד אות קלון של נחיתות רוחנית לכל המשתמש בו
(דהיינו לנשים לעומת גברים) .סוציולוגים רבים עמדו על הדינמיקה המתחוללת
סביב מקצועות יוקרתיים בהם עוסקים גברים ,כאשר נשים שואפות להסתפח
עליהם .תחילה מתנהל מאבק כנגד פתיחתם לנשים ,אבל לאחר כישלון המאבק,
נוטשים הגברים את הזירה ומחפשים מקצועות יוקרתיים יותר .הם משאירים
אותה פתוחה לנשים ובתוך כך מתדרדר מעמדה .אני סבורה שמודל זה יכול
לשמש אותנו גם בשעה שאנו בוחנים את הטרנספורמציה מהמקווה הקדום
למקווה של היום.
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.ריטואל מקביל — טבילת הבעל במועד
טבילת האישה
בחיבורים שונים בעלי אופי קבלי מובאת הנהגה ייחודית ראויה ,על פיה גם
הבעל טובל במועד טבילת האישה מנידתה .המקורות שבידינו בעניין זה
חלקיים וספורדיים ביותר ,ואפשר לשער באורח ודאי שהיו מקורות נוספים
שלא הגיעו לידינו .טבילת האישה מתקיימת כרגיל על פי ההלכה בשעות
הלילה ,ורק במקרים מיוחדים טובלת האישה ביום .יש מקורות הנוגעים למנהג
טבילת הבעל ,אשר נקודת ההתייחסות בהם היא לליל טבילת האישה .אחרים
מכוונים ליום טבילת האישה.
פמיניסטיות יהודיות אחדות בנות זמננו עמדו על העדרה הבולט של הכנה,
בידי הגבר ,לקראת טבילת האישה .הן העלו את ההצעה לקיים ריטואל מקביל
של טבילת הגבר במועד טבילת האישה ,ריטואל שתשתיתו הנהגה בעלת אופי
שוויוני .נשים אלה ציינו את נחיצותו של עניין זה מדעת עצמן ,בלא שיכירו
את המקורות הקבליים הללו .יוזמה נשית זו היא דוגמא לא שכיחה לניסיון
לקבוע ולחדש עבור גברים ריטואל ,שנועד למלא חסר המורגש במרחב הנשי.
מגמתן של מרבית הדוגמאות בנות־זמננו לתביעה לשוויונות ביהדות הפוכה
— נוטלים מנהגים הנעשים בידי גברים ומסבים אותם לריטואלים נשיים בעלי
דגם ותבנית דומים.
ההנחה שבבסיס עיוננו זה היא ,שלאור היתרונות הנודעים להנהגת טבילת
הבעל ,ראוי נוהג עתיק זה שיחודש בזמננו בקרב חוגים רחבים .עם זאת חיוני
להדגיש ,כי תוקפה של הנהגה זו שונה בתכלית השוני מן החובה ההלכתית
הגמורה המושתתת על האישה ,להיטהר מטומאתה .טבילת הבעל אינה חובה,
כי אם רשות בלבד.
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נעמוד תחילה על קווים מנחים אחדים שנוגעים לשיקוף מנהג זה במקורות.
את עיקרו של המאמר נייחד לדיון בהיבטים העכשוויים הקשורים בהנהגה
זו ובחידושה בזמננו .מנהג טבילת הבעל במועד היטהרות האישה הוא מנהג
שיסודו בהררי קודש ,והוא מופיע בשורת חיבורים סמכותיים .אף שהמקורות
הנוגעים להנהגה זו קבליים בעיקרם ,אין עצם ההנהגה אזוטרית במהותה
מבחינת ביצועה וקיומה המעשיים.
המנהג מופיע לראשונה בשורת מקורות קבליים ,ובשלב מאוחר יותר
הועתק לחיבורים הלכתיים אחדים .על פי הנזכר בסדר היום לר' משה אבן
מכיר (וינציה שנ"ט ,מב ,ע"ב) ,מחכמי צפת במחצית השנייה של המאה ה־16
ובראשית המאה ה־ ,17נודע למנהג טבילת הבעל במועד טבילת האישה ערך
סמלי ותיאורגי .טבילת הבעל לקראת היטהרות אשתו ולקראת זיווגם הארצי,
נועד לעורר את הזיווג בעולם העליון .בחיבור הקלאסי שני לוחות הברית לר'
ישעיה הורוויץ ("השל"ה הקדוש" 1565 ,לערך  )1630מוזכר מנהג זה כהנהגה
שהתקיימה בקרב יחידי סגולה (מהדורת אמסטרדם ת"ט ,סו ,ע"ב) .שני נימוקים
מביא השל"ה לטבילה זו :תשובה על הרהורי עבירה אפשריים ,דהיינו מחשבות
מיניות אסורות בתקופת היות האישה נידה ,וכן המשכת קדושה יתירה ממרום
בעת הזיווג .חיבורו של ר' ישעיה הורוויץ הוא המקור הידוע ביותר בעניין מנהג
טבילת הבעל במועד טבילת האישה .הנהגה זו מופיעה בחיבורים הלכתיים
אחדים בעיקר תוך היסמכות על המובא בשני לוחות הברית ,ובכללם חיבורו
של ר' אליהו שפירא ( ,)1712-1660אליה רבה לשולחן ערוך (או"ח רמ ,א).
חשוב להדגיש ,שהגם שבמקורות השונים שלפנינו מופיעים טעמים אחדים
להנהגה הנדונה ,רשאים אנו לשייך לה ּתוֹ ָעלוֹ ת והנמקות נוספות ,על פי
השתנות העיתים .אפשר לדמות זאת למצוות המוזכרות בתורה ,אותן אנו
מקיימים באופן אבסולוטי ,למרות שנודעים להן טעמים שונים הבאים לסבר
את האוזן ,לעיתים על פי הדור .כך בעניינה של הנידה ראוי לציין את מחקרה
של ענבל סיקורל ,שכותרתו מדוע הן טובלות? אמונות ושימושים נשיים
במקווה טהרה .החוקרת ראיינה נשים מבאר שבע ,שהיו טובלות כדי להיטהר
מנידתן .אחדות מהן שמרו מצוות מרכזיות כגון שבת ,אולם אחרות לא שמרו
שבת .ממחקרה של סיקורל עולה ,שנשים אלה ייחסו לטבילתן שורה של
ּתוֹ ָעלוֹ ת ויתרונות אישיים שהן עצמן הפיקו מכך ,כולל כאלה שאינם מעוגנים
כלל במקורות ההלכתיים .לעיתים קיים אפוא פער בין הטעמים המצויים
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בספרות ההלכה ,ובין הטעמים שמקיימי המצוות עצמם מייחסים בפרקטיקה
המעשית .כך גם בענייננו .אנו רשאים לקיים את הנהגת טבילת הבעל במועד
היטהרות האישה ,תוך שנייחס ונשווה לה ּתוֹ ָעלוֹ ת המתאימות לנו ולדורנו,
תועלות שעשויות להיות שונות מאלה שבמקורות .היכולת להעניק טעמים
מחודשים בהתאם לדור היא המשתיתה את האפשרות של התחוללות תחייה
דתית והתחדשות דתית.
בהקשר זה נמנה ּתוֹ ָעלוֹ ת אחדות הנודעות בימינו לקיום נוהג טבילת הבעל
לשני בני הזוג ,לרבות ממדי עומק שהוא מעניק לטבילת הנשים גופן .בראש
ובראשונה ביכולתה של הנהגה זו להקל על התחושה ,המלווה נשים רבות ,של
חד־כיווניותן של ההכנות לקראת הטבילה ,המוטלות עליהן בלבד ומופקדות
באורח בלעדי בידן .בכוחה של ההנהגה הנדונה לשמש גורם מדרבן עבור נשים,
וביכולתה להביאן לערוך את הכנותיהן מתוך יתר נכונות ושמחה.
חשיבות ותכלית נוספות קשורות למהות השונה של ההנהגה המתקיימת
בידי הגבר מזו של היטהרות האישה .על פי אחדים מהמקורות ,הערך הנודע
לטבילת הגבר הוא רוחני .נראה כי באפשרותה של נקיטת המנהג בידי הבעל
להשפיע ולפעול גם בקרב נשים להעמקת נתינת הדעת למשמעויות ולהיבטים
רוחניים הכרוכים בטבילה .אם כן ,הנהגה זו טומנת בחובה את האופציה של
התעלות רוחנית גם מצד הנשים.
יתירה מזו ,ביכולתה של הנהגה זו להגביר את תחושת השותפות ולהביא
לקירוב לבבות בקרב בני הזוג ,ולהרבות את ההרמוניה הזוגית לקראת האיחוד
המחודש.
למנהג טבילת הבעל נלווים אפוא יתרונות שונים עבור כל אחד מבני הזוג,
ועם זאת בכוחה להיטיב עם שני בני הזוג יחדיו .כך ,עולה כי הגם שהנהגת
טבילת הבעל היא עשייה שלפנים משורת הדין ,בכוחה לחבב את שמירת הנידה
ולהגביר את שלום הבית ,וזאת במיוחד בדורנו .בקרב זוגות המתלבטים אם
לקיים נידה וטבילה אם לאו ,נודעים וניכרים אלמנטים חיוביים הקשורים למנהג
טבילת הבעל ,שיש בהם כדי להטות ולהכריע בשאלה זו את הכף לזכות.
יוער עוד ,כי בקרב חוגים מצומצמים בהיקפם מבין ִהנמנים על היהדות
האורתודוכסית־מודרנית בזמננו ,נוהגת בפועל הנהגת טבילת הבעל .יש
שנשענים על ההנהגה כהבאתה בשני לוחות הברית ..אחרים עושים כן בלא
להכיר מקור כלשהו ,מפאת היותה הנהגה שוויונית .קרוב גם לשער ,כי ההנהגה
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הנדונה מתקיימת בקרב יחידי סגולה מקרב הציבור החרדי ,מהם המודעים אף
למקורות נוספים מלבד שני לוחות הברית .על מנת שלא לפרסם את מועד
טבילת האישה ומחמת הצניעות ,נוהגים הללו לשמור על שתיקה בעניין זה.
כבר הוזכר שטיבם וטבעם ההלכתיים של מעשי הטבילה של הגבר ושל
האישה שונים לחלוטין .על כן ,שלא כמו האישה הטובלת ,שמברכת על
טבילתה ,הגבר הטובל במועד טבילת האישה אינו צריך לומר ברכה .שונה המצב
באשר לתפילות רשות ,שנשים רבות בוחרות לומר קודם טבילתן או אחריה.
תפילות רשות יכולות ,כמובן ,להיאמר על ידי גברים ,ומצאנו במקורות תפילות
שונות המתלוות לטבילת הגבר לקראת שבת .יש אפוא מקום לתת את הדעת
לאמירות נִ לוות מצד הגבר גם בעת טבילתו במועד טבילת האישה מנידתה.
אמירות אלה יכולות להיות אישיות ,בדומה לתפילות האישה .הן עשויות גם
להיות נוסחאות מן המוכן ,בין אם נוסחים הנטולים ממאגר התפילות המוסבות
על טבילת האישה ,ובין אם נוסחים הנטולים מאוצר התפילות הנוגעות לטבילת
הגבר לקראת שבת ,תוך התאמתם לנסיבות הפרטיות ולצרכיו האישיים של
הטובל.
נוכל לסכם ולומר כי מנהג טבילת הבעל במועד היטהרות האישה ,המוזכר
בחיבורים קבליים סמכותיים כמנהג שהתקיים בפועל ,ומובא בשלב מאוחר
יותר כהנהגה ראויה ומומלצת גם בחיבורים הלכתיים ,שורשו בהררי קודש.
יותר מתמיד ויותר מכל ,הוא מעניק בדורנו מענה הולם למגוון צרכים ממשיים
ומוחשיים.
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דברים רבים ִהשתנו מאז פיתחו אבותינו ואימותינו את הטבילה כפרקטיקה של
קדוּשה .צרכינו הרוחניים ִהשתנו וכן התנאים הפיזיים של חיינו .זוהי הסיבה
שאנחנו משתמשים כיום בפרקטיקה זו גם בדרכים חדשות .המסורות היהודיות
והטקסים היהודיים הקשורים בטבילה ,משקפים את דרכי ההתייחסות של
קדמונינו אל המים .כך צמחו הדימויים בהם השתמשו והסמלים שיצרו על
קרקע ההקשר הקיומי שלהם .סביבתנו שונה — האופן בו אנחנו מתייחסים אל
המים ,דרכי השימוש בהם ואפילו תכולתם — כל אלה אינם כפי שהיו בעבר.
אם אנו מבקשים להמשיך ולמצוא משמעות בטקסים של קדמונינו ,עלינו
להכיר בשינויים האלה ובמשמעותם.
אחד האתגרים הגדולים בתהליך חידוש מחויבותנו לטקס הטבילה קשור
להתרחקותנו מן הטבע .מהות הטקס היא טבילה במים חיים ,מונח שמובנו
הצר ,הראשוני ,הוא מי מעיין או באר ,אך משמש גם ,במובן רחב יותר ,לכל
מאגר מים טבעי ,כמו בריכות טבעיות ,נחלים ,גשם ושלג .גם הכללים שיצרו
קדמונינו לגבי מבנה המקווה ,שבו אנו טובלים/ות כאשר אין בידינו לטבול
במים חיים בטבע ,אמורים להבטיח שמי הטבילה יגיעו למקווה בלא מגע יד
אדם .בבסיס כל אלה עומדת ההבנה שהמים מטהרים אותנו באמצעות הקשר
שלהם עם הטבע ,ובאמצעות הקשר של הטבע עם האל ,בורא עולם .כיום יש
לנו מערכת יחסים שונה עם הטבע כמו גם עם המים .אנחנו חושבים על מים
כעל  ;H2Oחומר חסר צבעִ ,מצרך ,משאב טבע ,שזורם מן הברז או משווק
בבקבוק פלסטיק .אנו יכולים לנייד את המים כרצוננו ומעריכים אותם רק
בזכות הפונקציה שהם ממלאים עבורנו .אנו יודעים עליהם מעט ויש לנו רק
מעט רגשות כלפיהם.
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יתר על כן ,אף על פי שממש כקדמונינו אנו תלויים בטבע כדי להשיג מים,
אנחנו (במיוחד אלה מבינינו שאינם חיים במדינת ישראל) חסרים את המודעות
לתלוּת זו .קדמונינו היו מודעים לכך שחייהם קשורים לזמינוּת המים .בספר
שמות מתוארות פעולותיהם הנואשות של המצרים שנושלו ממים כאשר מי
נהר הנילוס הפכו לדם" :וַ ַ ּי ְח ּ ְפר ּו כָ ל ִמ ְצ ַריִ ם ְסבִ יבֹת ַהיְ אֹר ַמיִ ם לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִּכי לֹא
ימי ַהיְ אֹר" (שמות ז .)24 ,לעומת המצרים ,שנסמכו על נהר
יָ כְ ל ּו לִ ׁ ְש ּתֹת ִמ ֵּמ ֵ
הנילוס המלא כל ימות השנה ,היו אנשי ארץ ישראל תלויים לחלוטין בגשם.
הם הכירו לעומק את העדר יכולתם לחזות אותו או לשלוט בו .הם ראו בתלות
זו יסוד דתי חיוני ,המציין את שבחה של ארץ ישראל:

ִּכי ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ָבא ׁ ָש ָּמה ְל ִר ׁ ְש ָּת ּה ל ֹא ְכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים
אתם ִמ ׁ ּ ָשם ֲא ׁ ֶשר ִּת ְז ַרע ֶאת ַז ְר ֲע ָך ְו ִה ׁ ְש ִק ָית
ִהוא ֲא ׁ ֶשר ְי ָצ ֶ
ְב ַר ְג ְל ָך ְּכ ַגן ַה ָ ּי ָרקְ :ו ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ׁ ָש ָּמה ְל ִר ׁ ְש ָּת ּה
ֶא ֶרץ ָה ִרים ו ְּב ָקעֹת ִל ְמ ַטר ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ִּת ׁ ְש ֶּתה ָּמ ִיםֶ :א ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ה'
ֱאל ֶֹה ָ
יד ע ֵיני ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ָ ּב ּה ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה ׁ ּ ָש ָנה
יך דּ ֵֹר ׁש א ָֹת ּה ָּת ִמ ֵ
ד א ֲח ִרית ׁ ָש ָנהְ :ו ָה ָיה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצו ַֹתי ֲא ׁ ֶשר
ְו ַע ַ
יכם ו ְּל ָע ְבדוֹ
ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַה ּיוֹ ם ְל ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ְ ּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ו ְּב ָכל ַנ ְפ ׁ ְש ֶכםְ :ו ָנ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְ ּב ִע ּתוֹ יוֹ ֶרה
ש ְד ָך
שב ְ ּב ָ ׂ
ו ַּמ ְלקוֹ ׁש ְו ָא ַס ְפ ָּת ְ ד ָג ֶנ ָך ְו ִתיר ׁ ְֹש ָך ְו ִי ְצ ָה ֶר ָךְ :ו ָנ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂ
ִל ְב ֶה ְמ ֶּת ָך ְו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָ ׂ
ש ָב ְע ָּתִ :ה ׁ ּ ָש ְמר ּו ָל ֶכם ּ ֶפן ִי ְפ ֶּתה ְל ַב ְב ֶכם
ְו ַס ְר ֶּתם ַו ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְו ִה ׁ ְש ַּת ֲח ִו ֶיתם ָל ֶהםְ :ו ָח ָרה
ַאף ה' ָ ּב ֶכם ְו ָע ַצר ֶאת ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ְול ֹא ִי ְה ֶיה ָמ ָטר ְו ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא
ִת ֵּתן ֶאת ְיבו ָּל ּה ַו ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר ה'
נ ֵֹתן ָל ֶכם( .דברים יא)17-10 ,
מפסקה זו בקריאת שמע ,הנאמרת
עדות לחשיבות הנושא היא הכללת חלק ִ
פעמיים ביום .טקסים רבים בחג הסוכות ,הנחוג ערב עונת הגשמים ,מבטאים
את התלות במים .בימי בית שני ,עמדו בשיאו של החג טקסים הקשורים
ב"ניסוך המים" .טקסים אלה כונו "שמחת בית השואבה" וביטאו את התפישה,
על פיה חג הסוכות נחשב לזמן בו "נידונים על המים" של כל השנה" .עונת
החגים" מסתיימת בשמיני עצרת ובו נאמרת תפילת הגשם .חכמי התלמוד
ביטאו את מודעותם לחשיבות הגשם על ידי השוואתו למתן תורה בהר סיני:
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"אמר רב יהודה :גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה ...רבא אמר :יותר
מיום שניתנה בו תורה" (תלמוד בבלי תענית ז ,ע"א).
לרובנו אין מושג בכמה מים אנחנו משתמשים .ואף איננו יודעים את מקורם
של המים שאנו שותים .גם כאשר אנחנו טובלים ,הקישורים התרבותיים
והפסיכולוגיים שלנו שונים מאלה של קדמונינו .אפשר שבחושבנו על גשם
נהיה ערים לדרך הפלאית שבה הוא מופיע ומרווה את האדמה ואותנו .אבל אנו
יכולים לחשוב גם כיצד גשם חומצתי ,הנגרם מבעירת פחם ודלקים ממחצבים
אחרים ,הורס יערות .אנו עשויים לרצות להלל את הבריאה בראותנו מפל רב
עוצמה ,אבל אנחנו נזכרים גם שפעמים כה רבות נכלאים המים הזורמים בו,
נסכרים ומנוקזים כדי לספק מי שתייה וכוח הידראולי .שוב אין כל הנחלים
הולכים אל הים ,שכן הם מתייבשים לפני שהם מגיעים למחוז חפצם.
טבילה במים חיים היא סמל גופני של טיהור רוחני .כוחו של סמל זה נובע
מההבנה שהמים נקיים ובכוחם לשטוף כל זוהמה .אבל היום אנו חוששים
מפני מים שלא טופלו .פעמים רבות אנו מקשרים מים בטבע לסיכון ללקות
במחלות או בזיהומים .כמה מהגורמים לזיהום הם עתיקים ,כמו מי שופכין;
אחרים ,ככימיקלים תעשייתיים או חומרי תרופות ,הם חדשים .יתר על כן,
בני אנוש הם שיצרו והפיצו מזהמים מסוכנים אלה .מציאות זו מעלה שאלות
בדבר היחסים בין טהרה גופנית לטהרה רוחנית :האם אנו יכולים להיות טהורים
מבחינה רוחנית בעוד הסביבה הפיזית שלנו אינה טהורה? האם אנו יכולים
לקחת חלק בטבילת קודש אחרי שחיללנו את המים בהם אנו טובלים?
ממד מטריד נוסף הוא הקשר בין מים לבין חוסר צדק .בטקסטים העתיקים
שלנו ,מים הם סימן לשפע האלוהי .ככאלה הם קשורים ,בעיקר בדברי הנביאים,
בעתיד לבוא ,כאשר מעשי צדק אנושיים יפיקו חסד מן האל" :וְ יִ ַ ּגל ַּכ ַּמיִ ם ִמ ׁ ְש ּ ָפט
יתן" (עמוס ה .)24 ,כיום ,ליותר ממיליארד בני אדם אין גישה
ו ְּצ ָד ָקה ְּכנַ ַחל ֵא ָ
למי שתייה ראויים ,ומיליונים מתים מדי שנה ממחלות הקשורות במים .בערים
רבות נאלצים העניים לשלם מחיר מופקע עבור מים ,בעוד העשירים מבזבזים
מאות ליטרים מדי יום .דברי הנביא עמוס מדגישים שפעולות טקסיות אינן
יכולות לפצות על כשלים מוסריים .אולי טבילה עשויה להוביל אותנו למודעות
ביחס למעשים חסרי הצדק הללו ,ולתיקונם.
בעיות אלה הקשורות במים אינן אלא שניים מממדי המשבר הסביבתי
העולמי .הטכנולוגיה נתנה בידינו כוח לשלוט בתהליכים טבעיים .אנו צעדנו
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צעד נוסף ואימצנו את הגישה שאנו צריכים לשלוט בהם .כתוצאה מכך פגענו
בטבע בדרכים רבות ,מהביצות המקומיות ועד האקלים העולמי .טבילה עשויה
להזכיר לנו שמים הם ברכת האל; משהו שאין אנו יכולים לקבלו כמובן מאליו,
דבר מה שאיננו יכולים לשלוט בו.
יש לקוות שרגשי הודיה וענווה יטפחו בנו רגש של אחריות .כאשר אנו
טובלים ,עלינו לקחת בחשבון שלטקס זה יש ממד גופני נוסף לממד הנפשי.
אם אנו טובלים בטבע ,עלינו לשאול על מצבם של המים :האם הם נקיים?
אם לא ,מה יש בידינו לעשות כדי לתקן את המצב .אם אנו טובלים במקווה,
נוכל לנצל את ההזדמנות ללמוד על אספקת המים הציבוריים שלנו :מאין
מגיעים המים הנקיים למקווה ולאן הם זורמים לאחר השימוש .האם עשינו
כל שביכולתנו כדי להגן על מקורות המים מפני זיהום .האם מי הביוב שאנו
מייצרים מטופלים באופן ראוי לפני שהם מוזרמים לנחל מקומי או לים.
רבים אינם מודעים להסדרים הפוליטיים הקובעים את דרכי אספקתם של
המים שלנו .קונפליקטים רבים פורצים סביב מקורות מים משותפים .כך למשל
מקורות נהר הירדן או מי התהום שנמצאים בעומק קרקעם של אזורים בעלי
בעלוּת פוליטית שונה .במקומות שונים בעולם בהם מוקמים סכרים ומאגרי
מים נהרסות קהילות חלשות ומאבדות את מקורות מחייתן .פעמים רבות מדי
מחולקים המים באופן בלתי צודק :משקי בית אחדים זוכים לצינורות המחברים
אותם למים ולמערכת הביוב ואילו מאחרים נמנעת הגישה למקורות אלה.
פעמים רבות גם מחירי המים כרוכים כאמור בחוסר צדק .האם יש זכות אנושית
יסודית למים או שמא הם בבחינת מצרך? כיום מתקיים ויכוח ער בשאלה האם
ראוי להפריט מערכות מים ציבוריות ולהפעילן כעסק לשם הפקת רווחים.
הטבילה ,כטקסים יהודיים רבים אחרים ,עשירה במשמעויות .זוהי חוויה
גופנית המאפשרת לנו לסמן מעבר רוחני אישי .כאשר אנו טובלים במים חיים
אנו חווים קשר עם עולם־הטבע .הטבילה עשויה להפוך לדרך ביטוי להכרת
תודה על מתנות הטבע ,לחידוש ההתחייבות המוסרית שלנו להגן על הבריאה,
ולאישוש נחישותנו להתנגד לאי־צדק סביבתי.
ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם ,עושה מעשה בראשית.
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.על חוויית התמרה (טרנספורמציה),
שיקוף ועד וּת במים
מוקדש לאמי מורתי ז"ל האהובה ,שהייתה
לי מקור השראה ונר־תמיד בעבודתי

למים תכונות ייחודיות ,והשהות בתוכם מזמנת לאדם תחושות שונות מאלו
שהוא חווה על פני האדמה .כפי שהאדמה משמשת לנו בסיס מוצק וכוח משיכה,
כך המים הם מקור לחיים ,לחיוניות; הם יסוד של תנועה ,שינוי והתפתחות.
המים הם המכנה המשותף לצורות החיים האורגניות על פני כדור הארץ ויש
הסוברים שהם כנראה המקור האבולוציוני שלנו .הם מהווים  95%מהביצית
המופרית שמתפתחת במי־השפיר לעובר ,הנולד לבסוף אל האדמה .בבגרותנו
המים הם  70%מגופנו ,בדומה ל־ 70%משטחו של כדור הארץ המכוסים מים.
אולי יש בעובדות אלה כדי להסביר מדוע המים מזכירים לגוף את ִחיותו
הקמאית הנשכחת ,ומעוררים בו געגוע אל היותו חלק ִמ ּׁ ָשלֵ ם זורם.
בניסיון להתבונן במושגה של שלמוּת שיש בה זרימה ושינוי ,או בתנועתיות
כרעיון של שלמות ,התפתחה חקירה העוסקת בהתבוננות בתכונות של גבישי
מים .חקירה זו מעידה על תכונות של שבירוּת והתערבלוּת של המים כדרך
עצמית־טבעית להחייאה וטיהור .זהו תהליך היוצר רבגוניות רבה והשתנות
מהירה ואינסופית ,ב"שאיפה" להגיע לצלילות ולמבנה גבישי מרהיב" ,וחתירה"
למיצוי והתפתחות .בעיניי ,רעיון זה מעניין גם אם נתבונן רק בצדו המטפורי,
משום שהוא מתאר רעיונות דומים לחוויות שלי ושל מטפלים ומטופלים
אחרים במים .את חוויית השהות במים ניתן לתאר ככניסה אל ֵמכל התמרה,
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כמו בתהליך אלכימי שבו מעורבים גוף ונפש בחוויה עמוקה וכוללת .על פי
התבוננות זו ,הטובל במים מוזמן לחוויה ,שבה הסביבה כולה תומכת בתהליך
ומניעה אותו .המים אינם מעניקים ידע או פתרון אלא מניעים את הטובל
ומונָ עים יחד איתו בתהליך משקף ,מעצים ומכיל.
סיטואציה זאת מקרבת אותי לתחושה שמשרה בי הפסוק" :וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה
תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ח ׁ ֶֹש ְך ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוֹ ם וְ רו ַּח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָּמיִ ם" (בראשית א,
 .)2עבורי מעיד פסוק זה על מצב קיומי של ֶח ֶסר שלא ניתן יותר שלא למלאו,
מצב של אל־חזור ודחף גדול לתנועה ושינוי .דחף זה מיוצג על ידי המים
המשקפים את המצב הרגשי .יש בסיטואציה התרחשות תנועתית עמוקה של
התהוות .זוהי סיטואציה של הכנה לבריאה המזמינה לשינוי עמוק ומערכתי
בדרך של קבלה ,כלומר בכוונה לחוש את החוויה או ההוויה ( )beingשמעבר
לאקטיביות של העשייה ( ,)doingכמו בקסם של" :ויהי אור" (בראשית א,
כמכל ,ותכונת
" .)3כניעת" המים ,הזרימה לתוך כל מה שמעמיד את עצמו ֵ
פינוי המקום לכל דבר שנכנס לתוכם — זהו מודל הטאו על פילוסופיית "אי־
הפעילות" והיכולת "להיות" .אין זו עמדה סבילה של קבלת הדברים כפשוטם,
אלא הצעה 'לתהות ולבהות' ,להתבונן ביש כמות שהוא ,בהוויה עצמה ,כדי
להבין ,להשלים ,ולברוא מתוך ה"תהו ובהו".
כשותפה לחוויית התמרה באמצעות המים כסוג של נוכחות ,אני חושבת
שלעד הנוכח בתהליך של הטובל ,עשויה להיות משמעות רבה ,משום שביכולתו
ֵ
לשקף ,להבין ,להכיל ,לאשר .יש בעדוּת כדי להעניק תוקף לחוויה כולה
שמעוצבת משותפות בין הטובל ,הזולת־העד ,והמים .נוכחות המים מייצגת את
המרחב" ,המקום" (שהוא אחד משמות האלוהים) ,כעין תיווך ל"רוח אלוהים"
המתוארת בפתיחת מעשה הבריאה.
מניעיהם של תהליכי שינוי רבים נעוצים בקשיים במערכות יחסים .על
כן ,עצם נוכחותו של זולת ,מאפשרת שינוי מלא יותר .הצעתי פשוטה :שני
אנשים עומדים בתוך המים ,בבריכה מחוממת ,פנים אל פנים ,בפיסוק ובברכיים
כפופות — עמידה רחבת בסיס המאפשרת תגובה תנועתית ,במרחק שמאפשר
נתינת ידיים זה לזה ,לעיתים תוך עצימת עיניים לשם העמקת התחושה ההדדית
וכדי לחוש את הנשימה ולתת לחוויה להתרחש .לעיתים מספיקות דקות,
הנִ ראות כנצח ,ולפעמים דרוש זמן רב יותר ,אפילו עד שעה.
כעדה אני חושבת שעליי להיות מוכנה לשאת את ההוויה המיוחדת של
ֵ
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הטובל ,כמו ֵאם המקבלת את התינוק המתפתח ,תחילה בתוככי גופה ולאחר מכן
בידיה ולמולה .אני סבורה שלסביבה התומכת ,כלומר למים ,יש חשיבות מכרעת
ביכולתי להיות כלי קיבול להשתקפות ולשיחה (תחושתית ,תנועתית ורגשית)
עבור הטובל .במים העד אינו נשאר יבש ,תרתי משמע ,שכן המים מזמנים מגוון
תחושות והרגשות העשויות לשמש חומר גלם להתפתחות של רגשות ,דימויים
העד .ההכלה המלאה והמוחלטת של המים
ועולם פנימי שלם ,נע ויוצר ,גם אצל ֵ
שהאם נקראת לשאת
מאפשרת לעד לתמוך בדרכו הייחודית של הטובל ,כשם ֵ
בגופה ובנפשה את התינוק־האדם ההולך ונוצר בתוכה כנבדל ממנה.
תכונת המים להכיל את "האחר" ללא תנאי ,היא תופעה מעניינת משום
שהמים עצמם זקוקים להכלה אינסופית .אנו רגילים לחשוב שנתינה באה
מתוך 'היש' ,אך במים עולה הצעה לתת מתוך 'האין' או הצורך לקבל .משמעות
קבלת "האחר" עמוסה קונוטציות מתרבויות ודיסציפלינות שונות של קבלת
"הצל" ,האפל ,החשוך ,המכאיב והבעייתי ,הלא־ידוע או לא נשלט ,ואף הדמוני,
או כל מה שלא מוכל "בעצמי" ובזולת .משום כך המים הם בעיניי כעין ֵאם
טובה המשקפת לאדם את האפשרות לקבלה ללא תנאי של נפרדותו ושונותו,
לא מעמדה של יכולת אלא כהכרעה ערכית המעניקה עוצמה .מוכנות זו היא
הסכמה לבריאה — בריאת עצמנו מחדש או הכרה בזולת ובמרחב הנפרש בינו
לבינינו ,הכרה בשלמות הנפרדת שלנו.
המים מאפשרים לחוש באופן ממשי את המרחב הנע ,ויוצרים בכך הזמנה
להדהוד ,שיקוף וקונקרטיזציה של החוויה הרגשית ,כאילו הפכה לממשית
ומחייה את הסיטואציה שיצרה אותה .החוויה מתגברת ומועצמת בשל הלחץ
ההידרוסטטי הגדול יותר מלחץ האוויר שאנו רגילים להימצא בו .רצף המגע
שנוצר במים עם מגע העד ,מעניק תחושה שהתנועה עצמה יוצרת את המרחב,
ושעל העד רק להיות נוכח ולשאת את החוויה.
הפניית תשומת הלב לניואנסים קטנים ,חיצוניים ופנימיים ,של מחווֹ ת־תנועה
עדינות ,המתורגמות באמצעות המים לחוויה רגשית עמוקה ,מעודדת העלאה
של זיכרון גופני עצוּר .חוויה רגשית־גופנית זו נבדלת מהחוויה המילולית,
הנשלטת בידי המודעות .בתחילה נלמדים החוקים ,התנאים ,המגבלות והמוכנות
ההדדית; לאחר מכן מתפתחת כעין שיחה ,היוצרת תוואי ומטרה למסע .המסע
כולו מתרחש בתוך בריכה קטנה ,אבל דומה שהוא לוקח אותנו אחורה וקדימה
בזמן ,וכן החוצה ופנימה במרחבים שונים ,ממשיים ומטפוריים.
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תשומת הלב לתשדורות התנועתיות העמוקות ,המעידות גם על צורך ומוכנות,
היא דרך להעמקת האמון בקשר ההדדי בין הטובל והעד ,או בין הטובל והמים
עצמם המשמשים לו ישות מלווה .המסע בין מרחבים שונים מעודד הרחבה של
החשיבה ההקשרית (אינטואיציה) כמו גם את הנפרדוּת ,המורכבות ,השוֹ נוּת
והריבוי — כשלמות תנועתית של הוויה .זוהי "חתונת הניגודים" בשפת האלכימיה,
העדיפה על פני הניסיון להגיע לפתרון מוחלט ולשלמות טהורה וסטטית.
הניסיון להתאחד עם התנועה אינו בבחינת דרך לוויתור על העצמי לטובת
השלמות; זהו ויתור לעצמי בנוכחות הפחד ותחושת הפער ואי השלמות
האנושית .זו אפשרות להיות מי שאני ,להיות ל"אחד" על שלמותו וריבויו ,כמו
היה כל אדם עולם שלם .ההתכנסות לתוך עולם של תנועה מעלה תחושה טרנס־
קתרטית של פורקן ושחרור .ההתרחשות מקבלת גוון של יצירת טקס ,של מרחב
פוטנציאלי מקודש ,ובהדרגה מועצמת השותפות ההדדית עד לכלל יצירה .כאן
עשוי להתחולל הנס אשר שיאו בשקט תנועתי מדיטטיבי עמוק ,ואולי פריצת
דרך לקראת היכולת להתמודדות עם אתגרים ,גופניים ונפשיים כאחד.
כעדה לחוויה ,נראה לי שההזמנה היא לשרות כפי שאני ,כסובייקט ,בתוך
"מי החוויה" ,כשם שהטובל עצמו מוזמן לעשות .במים אין לעד מנוס מההכרה
שבמפגש גם הוא עובר משהו משמעותי .הוא אינו יכול ואינו צריך להישאר
ניטרלי לחלוטין .לדעתי הניסיון לאובייקטיביות בנוכחות הגוף במים משדר
ריחוק או חוסר אמפתיה ,ועלול להתפרש כתלות באחזקה ללא תמיכה בטוחה
דיה ,כשם שעלולה להתרחש בצורה ההפוכה הזדהות רבה מדי ובלתי מבוקרת
של העד עם הטובל .העד מוזמן להיות כלי מתווך אל עולמו של הטובל .הכוונה
אינה לנוכחות בגוף או בנפש ,אלא לעצמיות המלאה של העד ,כמו שהמים
מכילים אותנו ונוגעים בכוליותנו .לנוכחות מלאה זו של העד יש ממד אינטימי
של העזה בעבור הטובל ,בנכונות שלו להיפגש עם השלם שהוא ,ויש בה סיכוי
רב לשקף את חוויית עצמיותו המלאה של הטובל .זו הזמנה לטובל לשוב
להתגורר בעצמו ולחזור לתחושה של חיוניות ושליטה בחייו ובבריאותו.
זוהי נגיעה אותנטית ועמוקה במעמקים ,משום שהנגיעה בתנועה היא
כנגיעה בשורש ההוויה .כלי הביטוי הבלעדיים שייכים כאן לעולם התנועה,
במקום שהוא לא מילולי ואף לא פרה־מילולי .זו אינה הצעה להתמוססות
רגרסיבית וחזרה ל"ימינו כקדם" ,אל שלמות סימביוטית; זו הצעה "לחדש ימינו
כקדם" ,לבחירת השלמות הנפרדת שלנו ולקידושה .היא נובעת מתוך אמונה
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בכוח ההנעה הפנימי המצוי בחומרים מקדמי התפתחות הקיימים מראשית,
הזקוקים ,ממש כמו המים ,להכלה כדי שיתמלאו ויקבלו תוקף .המים מזכירים
לנו את עצמנו ,משיבים אותנו אל קו ההתחלה ,אל מי שתמיד היינו ,אל
הפוטנציאל שלא נעלם ,זה הגלום באותם מים שהם ,כאמור 70% ,מגופנו.
המים מספקים תחושת מגע מלא ורציף ,באופן המשרטט את קווי המתאר
ומעניק לגוף תחושה של מעטפת שלמה ,והם חודרים עמוק אל רקמות הגוף
בדרך המאפשרת לאדם לשוב מחדש אל גופו ונשמתו .זו הזדמנות לחזור לרצף
ולהמשכיות שנקטעו עם הפרידה מהרחם ,ולכן היא מאפשרת הרפיה עמוקה
והכלה של טראומת הניתוק מהרחם שכל גוף נושא .יחד עם זאת ,תחושת
המוגבלות שברחם נחווית במים כחופשיות חדשה ,המאפשרת להכיל את
החופש בשילוב בהירות הגבולות והמגבלות ,כדרך חיים חדשה.
במים הופך הגוף לשותף של כבוד מיידי ועיקרי בתהליך .תחושת הגוף־
ללא־משקל (בגלל הפרשי דחיסות החומר של המים לעומת האוויר) מחזירה
את הנפש לגוף ומזכירה את החוויות הראשוניות של כל־יכולות ,שלמות ,אושר,
חשיבות ומשמעות קיומית .חוויה זו מפעימה מחדש את כוחות ההבראה ,הרצון
והחיוניות הספונטניים ,שבהם תלויה כל הצלחה של תהליך הוליסטי ,שבכוחה
לתרום להתפתחות חוויות של המשכיות ולכידות .תחושות העצמיות והמרכז
הפנימי מתחזקות גם הן ,משום שהצורך לשמור על יציבות מזה ולהיענות
לתנועה במים מזה ,מפעיל את כל שרירי הליבה (הכוללים את כל שרירי מרכז
הגוף ,ביניהם השרירים הטבעתיים ,זוקפי הגב ושסתומי מערכת העיכול).
בנוסף יוצרים המים שילוב של תחושת מגע של רצף מלא ואף אינטימי מצד
אחד ,ושל תחושת חציצה ,תחימה ,תמיכה והגנה מצד שני .כך מתאפשר ויתור
על "העור המשני" (מושג המתאר מעין שיריון הגנתי של קשיות שרירית או
חוסר תחושה ,ואדישות רגשית או התנהגות לא אותנטית) במעין טקס של
השלת עור ובקיעה מחדש.
במים ֵשם־המשחק הוא זרימה ,היכולת להיות בנוכחות תחושתית מלאה
בהווה ,במקום לצפות לעתיד או להישאב לעבר .שחרור אינו פחות אקטיבי
מהחזקה .הוא מצריך מורכבות משוכללת של מערכת החזקה ושחרור ,שיש
בה הבחנה והבדלה עמוקה ,המאפשרות גמישות ,יעילות ויכולת שינוי גבוהה.
זאת ועוד ,מנוחה מתוארת בדרך כלל כמצב של חוסר תנועה; אולם במים
מתברר שהרפיה ומנוחה הן מצב הפוך לאי־תנועה .זהו מצב של היענות
182

הליבט ןויע

לזרימה הקוסמית ,הפנימית והחיצונית .ריקוד הגוף במים אינו מצב סביל או
חסר שליטה ,אלא יכולת להיות עד המשקף את התנועה ,תוך התגברות על
צורך השליטה ,על הרצון להתנגד ולעצור או להיכנע ,והיענות לצורך האחר
והמשלים — להיות חלק מן השלם ולזרום איתו.
ההתגברות על הצורך בשליטה היא אחד האתגרים הקשים ביותר עבור
האדם ,משום שלמודעות שלנו יש אופי של עמידה כנגד .כדי להבין ואפילו
כדי לחוש ולהרגיש אנו זקוקים לתחושה של אוטונומיה ,המתבטאת ביחסים
המושתתים על העמדה של האחד לעומת השני .כזו היא חוויית התנועה,
המורגשת על ידי שינוי היחס ,ומהווה שיקוף של השונוּת עצמה .המים מזמינים
להיענות לאתגר כפול — של העצמת תחושת הנפרדות ושל העשרת החוויה
בתחושת נוכחות ברורה ובטוחה .כך יתאפשרו ויתור והיענות לזרימת התנועה,
כחלק משליטה עמוקה יותר מזו הכוחנית הרגילה .השליטה העמוקה היא סוג
של הכרה ויכולת להיות נוכחים בהוויה הנעה ויוצרת את עצמה .היא פרידה
זמנית מהנטייה להיות ממוקדים בעשייה שבסיס אופייה הוא התנגדות לתנועה
או תנועה מתנגדת ,כמו הרצון לשינוי ותיקון.
לבסוף ,המים מפגישים אותנו עם השניות שבין מקורם של החיים בנועם
הרחם ,לבין היותם מקום נטול אוויר ,המעורר פחד מטביעה וסוף .עם זאת,
השניות במים אינה מחדדת את כאב הדואליות אלא מזמינה להשיג פיוס בין
הקטבים ,ולכונן ביניהם תחושת רצף והרמוניה ,כשלמות של חוויה מלאה
ההופכת את הזמן לנצח .על פי רעיון זה ,ניתן לראות במים כעין ישות שלמה
שבתוכה זרימה ,בדומה למושג האלוהות ביהדות .לאל האחד שמות רבים
ותפקידים שונים ומנוגדים .הוא מתנהג כעד לאדם; בו זמנית נמצא עימו
במשא ומתן שעניינו תפקידו של האדם להשלים את הבריאה .גם לאלוהים,
העד־לאדם ,מיוחסים רגשות .הוא משקף ומשתקף ,ואולי מכוון את האדם
לראות בכוחותיו השונים והמתנגדים שלמות עמוקה ,הצופנת בחובה את
ההבנה שאין בתנועה כיסוד של חיים ,משום סתירה לשלמות; היא השלמות
עצמה .אולי ניתן להבין זאת מתוך העמידה על כך שהמילה אלוהים צופנת
בתוכה את הצירוף "אל־הים" .אם כך ,טבילה היא דרך לגעת באופן ממשי
ועמוק באלוהות שמחוץ לאדם ובתוכו.
המאמר מבוסס על עבודת התיזה שלי :לגעת ,לנוע במים :על הערך התרפויטי
של טיפול הווטסו ,אוני' לסלי  ,2005ועל ניסיוני כמטפלת.
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רגיל כמו נסיעה באוטובוס
מדי בוקר בפיטסבורג ,ברחוב הוברט פינת ווייטמן ,בשעה שהילדים שלי
ממתינים לאוטובוס של בית הספר ,נראים בחורי ישיבה הממהרים לחצות
את הרחוב ולהיכנס לישיבה של חב"ד .חלקם חולפים על פני הדלת הראשית
ועולים בגרם מדרגות עשוי ברזל לדלת צדדית ,כשעל שכמם מגבת" .לאן הם
הולכים ,אבא?" שואל אותי בני בן התשע" .הם הולכים לטבול במקווה לפני
התפילה" ,אני עונה" .אבל אבא ,מקווה זה רק לנשים ,לא?" .אני לומד אמנם
לקראת הסמכתי לרבנות ,אך בני ,כמו מרבית היהודים הליברלים ,לא שמע
מעודו על מקווה לגברים.
השימוש הגברי במקווה הוא בגדר רשות (להבדיל מהשימוש הנשי) .בעולם
האורתודוכסי יש גברים הטובלים ביום שישי ,כחלק מההכנות לשבת ,ובין
החסידים יש גברים ההולכים למקווה מדי יום ביומו כדי להיטהר לפני התפילה;
יש גם הטובלים בבוקר אחרי ֶקרי ,בין ביחסי מין ובין בשינה .הדבר נראה להם
טבעי ,כי הדבקות בה' היא מטרה ברורה להם ,וכל טומאה מפריעה להשגת
המטרה.
לא כך המצב בעולם היהודי הליברלי בארצות הברית ,שהחיים מתנהלים
בו במדדים חילוניים למדי .החיים נחלקים לתאים מבודדים :עבודה ,משפחה,
מועדון הספורט ,ואולי גם בית הכנסת .גבר מוערך על פי היכולת שלו לעשות
סדר בתפקידיו ולשמור על הפרדה ביניהם .הגופני שייך למועדון הספורט,
ואילו בהליכתו לבית הכנסת הוא לובש חליפה ועונב עניבה .כך הוא נועל את
הגופני ומפריד אותו מן הקודש .מעטים הגברים בעולם היהדות הליברלית
שמנסים לאמץ בחזרה את חוויית המקווה.
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טבילה מעוררת עולם שנעלם
מרכז ההתכנסות היהודית על שם איזבלה פרידמן ,בהרים שבצפון מערב
קונטיקט ,הוא הבית של "אלת חיים — מרכז המחקר והפיתוח להתחדשות
היהדות" ,שנוסד בשנות ה־ 90המוקדמות .כל קורס בן שבוע ב"אלת חיים"
מסתיים בחגיגת שבת שמעוררת את כל החושים .ההכנות מתחילות בפרידה
מהשבוע על ידי טבילה באגם היפהפה שבמרכז הקמפוס .זהו המקווה של
"אלת חיים".
אד עולה מן האגם ונעלם למרגלות עצי האורן .אמנם אוגוסט ,אבל הערב
קריר ומעונן .אחד אחד אנחנו יורדים מהמזח לתוך מי האגם ויוצרים מעגל.
המים חמימים מעט יותר מן האוויר ,והקור גורם לי תחושת חיפזון .קרקעית
האגם הבוצית מורגשת בקצות האצבעות .אחד המשתתפים פותח בניגון
חסידי ,ופתאום אני רואה בדמיוני אגם אחר ,בזמן אחר ,מוקף גם הוא יער של
עצי אורן ,נניח בטרנסילבניה ,בהרי הקרפטים .גברים מזוקנים סביבי ,מזמרים
ניגון ,טובלים באגם לקראת קבלת השבת אצל רבי חסידי ,אולי תלמיד של
הבעל שם טוב.
האד העולה מהמים מוסיף קסם לתמונה שבדמיוני ,אך הקור שולט בי" .עם
כניסת השבת אנחנו מזמינים את הנשמה היתרה" ,אומר המנחה ושיניו נוקשות.
אני חוזר להווה ,לחוויה שלי" .בטבילה אנחנו מבקשים להיטהר ולהתנקות
בכל ארבעה העולמות — בעשייה ,ביצירה ,בבריאה ,ובאצילות" .הוא מסביר
את סדר הפעולות :כל אחד בתורו ייכנס למרכז המעגל ,יציין תכונה מעולם
העשייה שליוותה אותו השבוע ושממנה הוא מבקש להתנקות ,ויטבול .תוך
כדי כך אנחנו נמשיך לזמזם את הניגון ונשתדל לא להרעיש .אנשים מתחילים
במידה של היסוס .אחד מבקש לשחרר את הלחץ המטריד אותו בעבודה ,אחר
מבקש לשכוח למשך השבת את תהליך הגירושין שהוא שרוי בו .אני מנסה
להשתחרר ממחשבות על מקורות הפרנסה .וכך סובב המעגל הלאה.
שוב אנחנו טובלים .הפעם אנחנו מתבקשים לציין רגשות בעולם היצירה.
הניגון משתנה .על אף הקור הולכים האנשים ומתחממים ואנחנו אוחזים זה
בכתפיו של זה .סיבוב שלישי ,שוב ניגון חדש ,ואנו מדברים על מחשבות ועל
עולם הבריאה .בפעם הרביעית אנחנו טובלים ללא מילים .האצילות הרי היא
עולם שכולו רוחניות ,שאין בו מילים כלל .כבר התחממנו ממאמץ החזקת
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הראש מעל למים .בדממה אנחנו יוצאים למזח ,מתנגבים וממהרים לחדרינו,
להתלבש לקראת קבלת שבת.
כך מתרחשים הדברים לפני כניסת השבת בכל סדנה המתקיימת ב"אלת
חיים" .הטבילה במקווה לפני שבת היא למשתתפי הסדנאות ,נשים כגברים,
אחד משיאי החוויה .טבילת הנשים תמיד קודמת .על אף התחושה של מחנה
קיץ למבוגרים ,אין פה "קוּנצים" והכול רציני ורגוע .כל אחד מכבד את זולתו
מתוך הבנה עמוקה של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" .הנשים חוזרות משפת
האגם המוסתר בווילון לבן ,ואף הן פונות להתכונן לשבת .רק אז יורדים
הגברים לטבול באגם.
זהו הזמן היחיד ליחד גברי; הוא קצוב מאוד .במובן מסוים זו אפליה
מתקנת ,אך העניין אינו עולה לדיון" .אלת חיים" חרתה על דגלה להיות מרכז
להתחדשות יהודית ,והשוויון בין המינים חשוב מאוד הן לארגון הן למשתתפים.
ברור לכל כי לא תהיה כאן תפילה נפרדת ,ורוב המשתתפים לא חוו זאת
מימיהם ,אך ההזדמנות להיות חלק ממעגל של גברים בלבד היא מבורכת.

מקווה גברים ככלי קהילתי
מדי שנה מארגן הרב שון ישראל זבט כנס גברים ב"אלת חיים" .משמגיעים
באי הכנס ,בצהרי יום שישי בראשית הסתיו ,מיד הם פונים למקווה .כאשר
מתקבצים שם שבעה עד עשרה גברים מוביל אותם המדריך אל האגם .שם הם
מוזמנים לטבול במים ,עירומים או לבושים בבגד ים .כל קבוצה כזו פותחת בסבב
היכרות קצר ,כשהעיקר הוא הכרה בעצם ההתכנסות" .השימוש במקווה כטקס
הראשון בכנס יוצר שוויון בין המשתתפים" ,אומר הרב שון" .כל אחד מספר מה
השאיר אחריו בבית ,וטובל .הארגון האקראי מערבב אנשים המצפים להתנסות
זו יחד עם אחרים שבאו לכאן בפעם הראשונה ,והאפקט הוא חזק".
חשוב שהחוויה הקבוצתית במקווה תשלב בין היחיד והכלל .הטבילה עצמה
היא חוויה פרטית ,אך השיתוף עשוי לחזק אותה .כגברים בעולם המערבי
אנחנו רגילים להתכנס ולהתלכד סביב מטרה ועשייה משותפת .לא נוח לנו
לחשוף רגשות ,ועוד פחות להודות בהיותנו יצורים רגישים .אם נוסיף לכך את
חשיפת הגוף ,רובנו נעדיף למצוא תואנה כדי לא להשתתף .ארגון של כל קבוצת
גברים רצוף בהתנגדויות ,שלא לדבר על ארגון של חוויית מקווה לגברים.
חוויית חדר ההלבשה במועדון הספורט או בבית הספר השאירה צלקות אצל
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רבים ,ודבר זה נכון במיוחד לגבי מי שהצטיין בעיסוקי הראש ולא הגוף ,או
למי שגדל עם מסר שיהודים "לא מתעסקים בדברים כאלה" .קשה להשתחרר
אפוא מן הסטריאוטיפים ובאותה מידה קשה להשתחרר מהתפקידים שאנחנו
קובעים לעצמנו.
כאן ,בכנס הגברים של "אלת חיים" ,הנחת היסוד היא ההבנה ,שמטרת
העשייה הינה להתכנס יחדיו ולציין את החוויה באמצעות טקס .כך גם
בהתכנסויות אחרות ,כמו בכנס "כלה" הדו־שנתי של "אל"ף" ,ארגון הגג של
ההתחדשות היהודית בצפון אמריקה .בכנס "כלה" שנערך ביולי  ,2007שימשה
כמקווה בריכה מתנפחת ענקית שהונחה בתוך אוהל לבן ,והכניסה אליה הייתה
דרך מדרגות ברזל צרות .זה היה יום שישי חם מאוד ,לאחר שבוע עמוס
חוויות ,שהתכנסו בו יותר מ־ 700איש בקמפוס של אוניברסיטת ניו מקסיקו
באלבקרקי .עמדנו באוהל במעגל ,בערך כ־ 100גברים .הרב אפרים אייזן ִהנחה
בשירת ניגון והזמין אותנו להיכנס למים בדממה ,בכוונה להיפרד מדאגות ימי
החול ומן העייפות של עשייה מאומצת .המדרגות חייבו עמידה בתור על כן
אפשר היה לשוחח .לרוב הצלחנו לשמור על דממה .אחרי שכולנו טבלנו ארבע
פעמים חזרנו לשיר .בצאתנו מהמים קיבל את פני היורדים במדרגות אחד
הגברים שנשאר מחוץ למים ,מרותק לכיסא גלגלים ,וכל אחד טפטף על ראשו
או על ידיו ממי המקווה .כשהתלבשנו שררה סביב דממה מוחלטת כמעט.

התעוררות לתפקידו של הגבר היהודי
השתתפותו המוגבלת של האיש הנכה עוררה אותנו להרהר בהבדלים בינינו,
ולהכרה בתשומת הלב לשוֹ נֶ ה .כל אחד וגופו — צעיר ,מבוגר ,רזה ,שמן ,חסון,
חלוש ,שעיר ,חלק ,מזוקן או קירח .איננו רגילים לראות זה את זה ללא הלבוש
המגן עלינו ,והדבר מאתגר את כל ההרגלים .אנחנו מכירים זה את זה על פי
תווי הפנים והקול .החברה המערבית כמעט מכריחה אותנו לשייך את הרגע
הזה ,למיין אותו ,להטות את אי־הנוחות לתחום מסוים :התחום המיני ,זיכרון
השואה או ,להבדיל — הממד הקוֹ ִמי ,במקום פשוט להיות בו ,עם הקושי של
אי־הנוחות .לרגע עמדנו יחד במעגל ,חשופים ,אך כשיצרנו מעגל בתוך המים
שוב היינו שווים ,רק הראש בלט מעל פני המים.
עוד פן חשוב באירוע כזה ,בין בקבוצה קטנה ובין בקבוצה גדולה ,הוא
שילובם של גברים מגילאים שונים .הרב שון סיפר על חוויה שחווה באחד
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מכנסי הגברים ב"אלת חיים"" :היינו ארבעה בקבוצה .אני ,בני המאומץ שהיה
בן חמש עשרה בערך ,ושני גברים נוספים .דיברנו על דברים שהתכוונו להיפרד
מהם .כשבני דיבר הוא היה כל כך רציני ,שפתאום הרגשתי שהאירוע העמיק
בעוד דרגה ,נעשה רציני יותר ,משמעותי יותר לכולנו" .נדמה לפעמים ,כשגברים
מבוגרים שרויים ביחד ,שמשמעות החוויה נעלמת ,ואילו כשאנחנו משלבים
במעשה הטבילה אנשים צעירים ,ההבנה של "דור לדור יביע אומר" מעצימה
את המשמעות ואת החוויה .כשאנחנו עומדים זה ליד זה ,אבות עם בנים ,או
אפילו שלושה דורות יחדיו ,תפקידנו כשומרי המסורת ברור לנו יותר.

יור.חווייתי
מקווה לגברים מוכר בעיקר לצורך גיור ,וגם בכך קיימות אפשרויות לחידוש.
לא רק להתקלח ולטבול במקווה שקירותיו מכוסים אריחי קרמיקה סטריליים,
בתחושה של בית חולים .הסיפור של לורדו ,איש מחשבים מורמונט ,מספק
הצצה לתוך אפשרות אחרת:
שני העדים עמדו על שפת האגם ,בלב היער .אחד מהם אחז בתוף,
ומגרונו של השני עלה ניגון שהשתלב בקצב התיפוף .עמדתי על סלע,
עירום ,בצדו האחר של האגם .התרכזתי במחשבה ובלב ,וקפצתי לתוך
המים החשוכים ,הקרים .חציתי את האגם בשחייה ,טיפסתי על אבן
שעל הגדה ממול והלכתי סביב לאגם בחזרה אל המקום ממנו נכנסתי
למים ,ושוב עמדתי על הסלע .שוב התרכזתי במחשבה ובלב ,ושוב
קפצתי .חזרתי על זאת שלוש פעמים ,ולאורך כל התהליך התוף הכתיב
את הקצב ,את פעימות הדופק שלי ,והיער התמלא בשירת הניגון .בפעם
השלישית ,ברגע שבין הקפיצה לבין הצלילה למים ,התחברתי לכוונה
חיבור שלם :מה שהייתי ,מה שאני ,מה שאהיה .עם היציאה האחרונה
מהאגם החשוך התרחש השינוי ,הייתי אני החדש .אני הישן ,כל מי
שהייתי עדיין בפנים ,וכל מי שאני עתיד להיות — שהוא בהתהוות .התוף
והניגון המשיכו בעודי מתנגב ולובש בגדים נקיים .שלושתנו הלכנו
בשביל בדממה מוחלטת ,מלווים בצליל הרוח הנושבת בעלים.
חוויית הגיור על מרכיביו השונים מזמינה טקס משמעותי כזה ,שמעורר את
כל החושים .ריח המים ,הבוץ והיער ,תחושת המים העוטפים את הגוף ,מראה
הירח והכוכבים בלילה ,והצלילים — שירת העד שתחילתה כצליל חיצוני לגֵ ר,
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ואילו בסופה הוא עצמו שר ,כשותף ,כחבר .אפילו דממת ההליכה בסיום הטקס
מתעצמת והופכת סמלית לשותפות הדרך.

מקווה.—.ל לות.את.המ בלות.של.עצמי
כשאני נכנס למים לטבול ,בשעה שאני מרים רגליי וצף לרגע כמו עו ָּּבר במים,
אני מרגיש את מגעם בכל חלקי גופי .תחושת האינסופיות באחורי הראש,
שאני ממקם בו בדרך כלל את ה"אני" שלי ,נקטעת לרגע .ברגע זה איני מרגיש
את עצמי אדון ,איני מזדהה עם הפסוק "וַ ְּת ַח ְּס ֵרה ּו ְּמ ַעט ֵמ ֱאל ִֹהים וְ כָ בוֹ ד וְ ָה ָדר
ְּת ַע ְּט ֵרהוּ" (תהלים ח )6 ,שעל פיו אני מרבה לנהל את חיי .ברגע הזה אני רק
אדם בשר ודם .ברגע זה העסקים שלי נעלמים ,וכך גם המחשב ,המכונית,
התפקידים ,הדרגות ,המשפחה — אני לבדי ,נקי ,ללא חציצה ביני לבין המים.
איני יכול להישאר שם .אני חייב לנשום ,לנוע ,לשחרר את הגוף ,ובכך אני
משיב את הכול ,לעוד ניסיון למשול בעולמי ולהשליט סביבי את הסדר שלי.
אני מודע לכך שאני עלול ליפול ,אני מודע לכך שאני יכול לחזור לכאן ,לחזור
בתשובה ,לשחרר לרגע את מושכות העולם לבוראו .הבודהיסטים נוהגים לומר
כי האשליה של הקביעות היא האשליה ההרסנית ביותר של האדם .כשאני
טובל במקווה אני נזכר שאני רק אדם .שאני נמצא כאן לזמן קצר בלבד .שאיני
כל־יכול .שיעור זה קשה ללמידה ,כל כך קשה עד שאני חייב לחזור עליו שוב
ושוב .אם אינני כל־יכול ,אינני יכול לצפות הכול מאחרים .זהו האתגר של
הגבר במאה ה־ ,21והמקווה הוא מורה טוב לכך.
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.יצר ,יוצר ויצירה בקדושה ובטהרה:
עיון בסיפור "אגדת הסופר" של ש"י עגנון
הסיפור "אגדת הסופר" התפרסם לראשונה בשנת  1909תחת השם "בארה של
מרים" .את הסיפור בשמו החדש ,שהופיע בקובץ אלו ואלו ,הקדיש עגנון "לנוות
ביתי לאסתר תחי'" .אף שהספרות עומדת בפני עצמה ,ללא קשרים הכרחיים
בין הביוגרפיה של הסופר לתוכנה של היצירה ,נראה כי התבוננות ארס־פואטית
בסיפור זה מעלה למדרגה מיוחדת את הקשר שבין היוצר ליצירתו זו.
חייו של רפאל הסופר מתנהלים "בקדושה ובטהרה" סמוך לאשתו ,היוצרת
ּ
אישה" .מנשים באהל תבורך מרת מרים הצנועה
מרחב יצירה נוח לרפאל
יושבת בית ומרחיבה את דעתו בדירה נאה ובכלים נאים שממרקת אותם ומנקה
ּ
אישה עושה עבודתו בתוך אוויר זך
אותם ומטהרת אותם כדי שיהיה רפאל
וטהור ומעדנת אותו במאכלים עדינים ובמשקאות ערבים" (הציטוטים מתוך
הספר אלו ואלו ,ירושלים — תל אביב תשל"ד ,עמ' קל"ה-קמ"ה) .הסיפור כולו
מתנהל על ציר זה ,שבין יוצר המחובר ליצירתו בטהרה לבין רעייתו הממרקת
את מרחב קיומו.
רפאל הוא סופר סת"ם ,אמן של אותיות ,המנהל אורח חיים שמאפשר לו
להתנקות מכל היבט גשמי .מדי בוקר הוא מקפיד על טבילה במקווה בטרם
יתפלל תפילת שחרית" ,וחוזר וטובל ומפנה ליבו מכל עובדין דחול" .תיאור זה
דומה לתיאורי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים בבית המקדש ,כשהטבילה
וההתקדשות הן תנאי הכרחי לכניסתו לקודש הקודשים .אנלוגיה זו בין יצירתו
של רפאל ועבודת הכוהן הגדול מדגישה את השקפתו של רפאל שהטהרה
מעצבת סביבת קיום הכרחית לאמן .כמו הכוהן הגדול הוא עומד לבדו בקדושה
ובטהרה לפני יוצרו ,מנותק מכל חולין .עיסוקו ביצירתו נעשה תוך שהוא "יושב
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כל היום בביתו ומתבודד עם נפשו סגור ומסוגר בתוך ד' אמות של תורה ואינו
מתערב עם בני אדם וניצול מכך מכל העברות שבין אדם לחברו ונשאר קדוש
בדיבור ובמחשבה ובמעשה וניצול מתאווה וחמדה ...והיה זהיר שלא לכתוב
שם קודש בלי טהרת הגוף ...אחר שחזר וטבל במקווה טהרה".
התנתקותו של רפאל ממגע עם כל מה שעלול להסיח את דעתו מהיצירה,
כוללת גם את ריחוקו ממרים אשתו .את עבודת היצירה הוא רואה כ"ד' אמות
של תורה" ,את בדידותו הוא מחשיב כהצלה ,ואת תוצאותיה של פרישות זו
הוא מגדיר כ"קדושה" .העיסוק באמנות (ובמקרה של רפאל אמנות זו היא
ציור האותיות של כתבים שיש בהם קדושה ,כספרי תורה ,תפילין ומזוזות)
מרוקן אותו מטהרתו ,על כן הוא מקפיד לטבול במקווה גם תוך כדי העשייה
האמנותית .ייתכן ,שתחושת התרוקנות הטוהר והקדושה תוך כדי כך באה מידו
של האמן ,שהוא יסוד מרכזי המניע את היוצר.
את דירתם של רפאל ומרים ,הסמוכה לבית הכנסת ולמקווה הטהרה,
מעצב עגנון כ"קטנה ונמוכה ,רק חדר אחד לה ומחיצה של נסרים באמצע.
ומעבר למחיצה תנור וכיריים ובין הצינור ולכיריים יושבת מרים אשתו נוות
ביתו הצנועה ומבשלת ואופה ורוקחת וטווה ואורגת וסורגת וצופייה הליכות
ביתה" .אוסף הפעולות של חובות הבית מעצב את דמותה של מרים ומגדיר את
תפקידה בתחומי הקיום הפיזי בלבד .לאחר תיאור זה ממהר הסופר להדגיש כי
"בנים לא היו להם" .ההפרדה הברורה בין תחומו המוגדר של רפאל "בקדושה
ובטהרה" ,ובין תחומה של מרים "בין התנור לכיריים" ,היא עדות ברורה
להיעדרם של ילדים מבית זה .אך הסופר ,במיטב האירוניה ,מוסיף הסבר מן
העל־טבעי לערירותם ואומר" :מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של
צדיקים עצר רחמה" .אפשר כי זו אחת הסיבות ,אך אין היא הסיבה העיקרית.
הריחוק שקבע רפאל בינו לבין מרים אינו מאפשר כל ִקרבה ביניהם ,שכן עולמו
של רפאל ,המוגדר בעיניו כטהור ,אינו מסוגל להכיל את מרים ,שמייצגת את
העולם הגשמי בלבד .עולם זה ,הכרוך בהתחככות בעולם היצר ממנו נזהר רפאל,
מעכב בעיניו את היצירה .יצירת חיים עם מרים נתפשת בעיניו כעיכוב ליצירה
האמנותית המקודשת .ואולי ,באופן פרדוקסלי ,האירוטיקה מפרה את היצירה
בעצם נוכחותה של מרים במחיצתו ,אך המגע עימה עלול לחדור אל בדידותו
המטוהרת ולמנוע את ההפריה ההדדית שבין האמן ליצירתו.
כאשר "היא נפטרת מן המלאכות שאישה חייבת לבעלה" ,יושבת מרים
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וכורכת את חייה בחסדים .היא תופרת בגד ליתום ,ו"חוט של חסד נמשך
והולך למעלה ומלאכים טובים מעלים לפניה כמה מיני דמיונות" .מנגד לה,
ּ
אישה יושב מעבר למחיצה "על השולחן
בעולם המציאות ,היא רואה את רפאל
הטהור המכוסה טלית של מצווה" ,וממול על הקיר מעשה רקמה של ה"מזרח"
בו רקמה גן שזור מחוטי משי ושני אריות "אריה מול אריה ,לשון מול לשון"
ואספקלריה מאירה על הקיר שמנגד .לפעמים מעזה מרים לחצות את גבולות
הקיום שבינה לבינו ו"נכנסת לפנים מהמחיצה ועיניה הטהורות על בעלה
היושב בקדושה ובטהרה ."...עיניה הן הנוֹ כחוּת היחידה ל"מגע" בינה לבינו.
ּ
אישה שהוא
טהור עיניה נוגע בטוהר גופו של רפאל ,ובהן כמיהת מרים אל
בבחינת "נבו" — ִּ
"כי ִמ ֶ ּנגֶ ד ִּת ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ׁ ָש ָּמה לֹא ָתבוֹ א ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י
נ ֵֹתן לִ בְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל" (דברים לב.)52 ,
מתח זה בין שני בני הזוג ,כשהסופר בודד עצמו מאשתו ואילו היא נמשכת
אל הווייתו בעבותות של געגוע ,מתואר בפיו של הסופר במילים" :ובתוך הבית
שקט ושלווה" .אי אפשר שלא לחוש באירוניה העצומה ,שנובעת מתוך הפער
שבין תיאור חיצוני של מרחב הקיום של רפאל ומרים ,ובין עיצוב עולמם
הפנימי של בני הזוג .היצר החנוק ביצירתו של רפאל וגעגועיה של מרים ממלא
את כל הוויית המקום ,המוגדר כטהור ושלו.
רפאל ,האמן היוצר ,טובל ומיטהר לכבוד יצירתו ,ומרים "עומדת בבית
הטבילה" ומכינה את עצמה בקדושה ובטהרה ,לרפאל "אלוף נעוריה" ,ליצירת
פרי בטן ,מושא געגועיה .זמן שובה מהמקווה כשהיא קורנת ביופייה לקראת
רפאל ,העוצם עיניו מלראותה ,הוא רגע טרגי .החלל ביניהם מתמלא בכל
המאוויִ ים ,אך אלה מומרים בסובלימציה אירוטית בכך ש"הוא יושב בקרן זווית
ולומד זוהר והיא יושבת בקרן זווית וקוראת בתחינת אמהות .עד שהשינה
חוטפת עיניהם" .ניצל היוצר מן היצר ,ניצלה היצירה.
מרים ,שמייצגת את היצר המכשיל את היוצר ,מתה בדמי ימיה .מותה
מאפשר לרפאל להתמסר ליצירתו ללא עיכובי יצרו — נוות ביתו .חופשי
מנוכחות היצר בחייו הוא יכול עתה לעסוק ביצירתו ללא מכשול ,אלא שבאופן
פרדוקסלי זקוק רפאל למכמני היצר כדי ליצור ,הוא זקוק לנוכחותו ובו בזמן
ליכולת להתגבר עליו.
מעתה מתמקדת יצירתו בכתיבת ספר תורה לזכרה של מרים .שמלת
חופתה ושקית מעפר ארץ ישראל שבארונה הן כל מה שנותר ממנה בבית,
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אך הווייתה האירוטית העולה מהן ממלאת את חסרונו של היצר ,שמעורר את
יצירתו של רפאל.
הוא יושב אל שולחנו הטהור שטלית פרושה עליו "וציציותיה מנטפות
למטה ומתדבקות בציציות טליתו הקטנה" .כשהוא מגיע לכתיבת "השם הגדול
והנורא יורד לתוך מקווה טהרה וטובל" .הציציות המנטפות ונוגעות בציציות
טליתו הקטנה הן ביטוי מטאפורי לעולם היצרי-פיזי שנעדר מחיי האישות
שהיו מיועדים לו ,והממלא עתה את מרחב היצירה שלו ומפרה אותו כאמן.
הוכחה לכך היא הצורך המיידי לטבול ,כאילו יש בו ביצר יסודות של טומאה
המחבלים ביצירה.
שמו הראשוני של הסיפור העגנוני היה כאמור "בארה של מרים" — אותה
באר מים חיים ,נותנת חיים ,מעניקה שפע טוב ,שהתגלגלה עם ההולכים במדבר.
בסיפור זה אותה באר ,המשולה לרחמה של מרים ,היא ריקה .מרים ,נוות ביתו
של רפאל ,שירדה מדי חודש למקווה לטבול לטהרתה ,להכין עצמה ל"טיפות
הדיו" של רפאל ש"יכתבו" בה יצירת חיים ,לא נמלאה "בארה" בזרעו.
רפאל ,שמילא את עצמו ביצירה תוך כבילת היצר ,מוצא כי מרים ממלאת
את יצירתו דווקא במותה ,בהיעדרה הנוכח כל כך ביצירתו .עתה אין היא
מאיימת עליו במיניותה והוא יכול ליהנות משני העולמות ,גם מעולם "הקדושה
והטהרה" שגזר על עצמו ,וגם מנוכחותה האירוטית של אשתו ,ללא האיום
שבחיבורם תיגזל ממנו יצירתו ותמלא את מרים ביצירת החיים החדשים להם
כה ייחלה.
עתה בוחר רפאל לכתוב ספר תורה לזכרה של מרים .נוכחותה־הנעדרת
ממלאת אותו ביצר ,שהוא הכוח המניע את יכולתו ליצור .אובססיית ההיטהרות
של רפאל מתעצמת ,ובשעה שהמקווה סגור מטעם השלטונות לשם תיקון,
שובר רפאל את הקרח המכסה את הנהר וטובל במי השלג .המספר אומר מתוך
תודעתו של רפאל כי" :באותה שעה זכה רפאל הסופר להכיר סוד ה' ,שקודם
להדבק בנועם הדביקות הרי עליו להיות בחינת אדם שעומד בשלג".
שבא אדם ִ
ניתן לומר כי על מנת לצנן את יצרו ,המונע ממנו להשלים את יצירתו ,חייב
הוא לטבול ,שכן הזיכוך שהוא חש ,מעלה אותו למדרגת רוחניות שהיא מעין
היתוך בינו לבין יצירתו ,והם נעשים "כבשר אחד" — יוצר ויצירה בהיעדרו של
כל יצר .מה שאמור היה להתחולל בינו לבין מרים ,עת שבה מטבילתה ,עורגת
להיות לבשר אחד ,מתחולל עתה בין רפאל ליצירתו.
193

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה ,להיטהרות ולריפוי

שיאו של הסיפור הוא סופו .רפאל חובק את ספר התורה המושלם ,העטוי
במעיל שנתפר משמלת כלולותיה של מרים .במעין אקסטזה דתית־אירוטית,
תוך שהוא מחולל ובדמיונו עולה אשתו ומנשקת את שמלת ספר התורה,
"פתאום קפצה לשון אש" ורפאל צונח עם ספרו "ושמלת חופתה של אשתו
פרושה עליו ועל ספרו" .תמונה זו ,שבה מתלכדים היצר (בדמות שמלתה של
מרים) היוצר ויצירתו ,אינה קיימת במציאות .יש בה אולי "קדושה וטהרה" אך
אין בה חיים ,שכן גם רפאל מוצא בה את מותו.
"בארה של מרים" הפך ל"אגדת הסופר" ,ומים הפכו לאמנות .מרים ,שאמורה
הייתה לשרות גם בכותרתו של הסיפור ,מסרה את מקומה לרפאל .האם הציג
כאן הסופר מטמורפוזה ספרותית או מטפורה קיומית?
נראה כי ברובד הגלוי של הסיפור (סיפוריו של עגנון זורמים תמיד בנביעות
נוספות מתחת למימיה הגלויים של העלילה) ,אכן הועבר מרכז הכובד מהאישה
לאיש ,מהיצר ליוצר ,מטבילה שתכליתה מגע של אהבה והורות ,לטבילה
שמטרתה ניתוק לשם מיזוג עם היצירה ,כאומר אין אהבה אלא באמנות.
האומנם?
ברובד הסמוי מציג הסופר מטפורה קיומית על האמן והאמנות .האמן הדבק
ביצירתו זקוק למתח של משיכה ליצרו מזה וניתוק ממנו מזה .גם הניתוק (הבא
לידי ביטוי בטבילותיו הרבות של רפאל) ,וגם המשיכה (טבילותיה של מרים)
תובעים התמסרות טוטאלית ,ואין האמן יכול לעמוד בשתיהן גם יחד .מותה
של מרים מעצב אפוא את ניצחונה של היצירה.
עתה :לכאורה צריך היה עגנון להשאיר את רפאל חי ויוצר .מדוע לא כך
היה?
שמא השכיל הסופר להבין ,ואף רצה להנחות כך את קוראיו ,כי אמן
המקריב את יצרו ליצירתו אינו ראוי לחיים .ואפשר כי יצירת אמנות ספרותית
זו הוקדשה בידי עגנון ל"נוות ביתו" אסתרליין כמחווה של היוצר (עגנון) ליצרו
(אשתו) ,כדי שתעמוד כזיכרון בפתיחת הסיפור לנצח.
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המשתתפות והמשתתפים בספר
■ הרבה יהודית אדלמן־גרין — יסדה את התוכנית "בר/בת מצווה לילד
המיוחד" .פועלת להקמת קהילה למבוגרים עם צרכים מיוחדים ,בה יזכו
לבית חם ,תעסוקה וחיים יהודיים מלאים .ספרה  Immigrant Lessonsיצא
לאור בשנת  2007בהוצאת  .Gefenנשואה לד"ר ברני גרין ואם לשלושה.
■ פרופ' טל אילן — בעלת תואר דוקטור מן האוניברסיטה העברית
בירושלים .היא פרופ' ליהדות באוניברסיטה החופשית בברלין .יוזמת
ומנהלת פרויקט הפירוש הפמיניסטי למשנה ולתלמוד הבבלי.
■ אלמונית — אשת משפחה ,מתגוררת ביישוב קהילתי ביו"ש ,עוסקת
בהוראה.
■ הרב שמחה דניאל בורשטיין — חבר קיבוץ לוטן שבערבה ,בו הוא
מלמד שלום וצדק חברתי במרכז לאקולוגיה יצירתית .תלמידם של הרבנים
זלמן שכטר־שלומי וארתור וואסקו ,הוסמך לרבנות ב"אל"ף — הברית
להתחדשות יהודית" בינואר  .2011עבד כעיתונאי ,מחנך ,גנן ועוד .בשנים
 2009-2007שהה בשבתון בארצות הברית.
■ יהודית בר־יש"ע גרשוביץ — מרצה לספרות ומדרש ב"מרכז יעקב
הרצוג ללמודי יהדות" .מורה מחנכת בבית הספר התיכון בקבוצת יבנה.
מחברת הספר מסע בסיפורי חסידים (ידיעות אחרונות" ,סדרת יהדות כאן
ועכשיו".)2011 ,
■ ע' בת מיכאל  — שם בדוי .תושבת מבשרת ציון ,נשואה ואם לשלושה.
כותבת את עצמה לדעת שנים רבות .כואבת את עצמה מזה כמה שנים על
שלא הבחינה שבן זוגה ,אהבת חייה ,מתאהב בחברתה הטובה.
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■	ד"ר מירעלע בת־ציון גולדסמיט — פסיכולוגית סביבתית
החוקרת את ההשפעה האזרחית על מדיניות המים .חברה בוועד המנהל
של כמה ארגונים סביבתיים יהודיים ,ומאמינה שמשאבינו הרוחניים הם
שיאפשרו לנו להתמודד עם המשבר הסביבתי ולפעול לקראת השגת עולם
בר קיימא.
■ הרבה תמר דבדבני — נולדה וגדלה בקיבוץ ראש הנקרה .חיה
בירושלים .הוסמכה לרבנות בהיברו יוניון קולג' .מלמדת ספרות חז"ל
במקומות שונים .בעלת הטור "הדף השבועי" באתר האינטרנט של בית
אבי חי.
■ נעמה דפני־קלן — סטודנטית לרבנות בהיברו יוניון קולג' ועובדת כפרח
רבנות בקהילת מבשרת ציון .ערכה את אתר החגים התנועתי ,והשתתפה
בהפקת חוברות המציעות הרחבה והעמקה בחלק ממועדי ישראל .נשואה
לדוד ֵואם לאריאל.
■	ד"ר בטחה הר־שפי — תושבת בית־אל ,בעלת תואר שלישי בתלמוד
מהאוניברסיטה העברית ,מלמדת תלמוד במסגרות שונות.
■	ד"ר צביה ולדן — בלשנית התפתחותית — עוסקת בלשון הילדים,
באוֹ ריינוּת ,בטקסטים מהמקורות ובשימושי מחשב בתחומים אלה .מרצה
בכירה באוניברסיטת בן גוריון ובמכללת בית ברל .מלמדת ב"קולות"
ובישיבה החילונית של "בינה".
■	ד"ר רוחמה וייס — חוקרת ומרצה לתלמוד בהיברו יוניון קולג'
בירושלים .מנהלת התוכניות "סוגיות חיים" לביבליותרפיה תלמודית
ו"מזורים" לליווי רוחני .משוררת ועוסקת בפיסול ובאמנות מיצג .מספריה:
מתחייבת בנפשי — קריאות מחויבות בתלמוד (ידיעות ספרים  ,)2006אוכלים
לדעת — תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל (הקיבוץ המאוחד
 )2010וספרי השירה :שמירה (הקיבוץ המאוחד ,סדרת ריתמוס,)2004 ,
שפתי תפתח (הקיבוץ המאוחד ,סדרת ריתמוס.)2008 ,
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■ הרבה קורי זיידלר — נולדה בהולנד ועלתה לארץ בשנת ,1978
חייתה שנים אחדות בקיבוץ יהל בערבה .בעלת תואר שני בלשון עברית
מאוניברסיטת חיפה .הוסמכה לרבנות בשנת  2006בהיברו יוניון קולג'
בירושלים .משמשת כרבה בקהילת ״מעלות טבעון״ שבטבעון .נשואה
לעמית ואם לשלוש בנות.
■ הרב נאוה חפץ — מנהלת מחלקת החינוך של הארגון "שומרי משפט —
רבנים למען זכויות אדם" .בעלת תואר ראשון בבלשנות ,ספרות ופילוסופיה
צרפתית מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בחינוך ולימודי היהדות מבית
המדרש לרבנים קונסרבטיביים ( .)JTSפעילה בארגונים שונים לשינוי
חברתי במדינת ישראל ולקידום זכויות האדם בציבוריות הישראלית .בשנת
 2005הוענק לה פרס מטעם  HUCעל תרומתה לחברה הישראלית.
■	ד"ר יעל לוין — בעלת תואר דוקטור על פילוסופיה מן המחלקה
לתלמוד באוניברסיטת בר אילן .פרסמה מחקרים ועיונים הנסבים בעיקרם
על היבטים שונים של האישה ביהדות ,וכן חיברה שורת תפילות שהתקבלו
בקרב רבים.
■ הרב מיה ליבוביץ' — רב קהילת מבשרת ציון (קמ"ץ) של התנועה
ליהדות מתקדמת .שותפה לעריכת הספרים :ברוך שעשני אישה? ,מלחמת
גוג ומגוג ומיהו יהודי בהוצאת ידיעות אחרונות ,בסדרה "יהדות כאן
ועכשיו" .נשואה ואם לארבעה.
■ הרבה אלונה ליסיצה — נולדה בקייב ,אוקריינה .עלתה לירושלים
ב־ .1991מלמדת הלכה וספרות חז"ל בתוכניות לרבנות בהיברו יוניון קולג'
בירושלים ,דוקטורנטית בחוג לתלמוד באוניברסיטת תל אביב .נשואה
לסשה ואם ליעקב ופירה.
■ הרב אשרת מורג — ילידת חיפה ,הוסמכה לרבנות על ידי ההיברו יוניון
קולג' בירושלים .דוקטורנטית בתחום של תיאולוגיה פמיניסטית בהיברו יוניון
קולג' בסינסינטי .כותבת שירה ,מנחה ומלמדת יהדות שיוויונית במסגרות
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חינוכיות מגוונות בארץ ובארצות הברית .משמשת כרב בבית ספר יהודי
בסינסינטי .נשואה ֵואם לנעם ולאיתמר.
■ הרב יהורם מזור — אב בית הדין של מר"ם — "מועצת הרבנים
המתקדמים בישראל" .מרצה ליהדות במכללת בית ברל ,מרצה לליטורגיה
בהיברו יוניון קולג' בירושלים .עמד בראש "המכון הליטורגי — יצירה ומחקר
בתפילה וטקסי חיים" של התנועה הרפורמית.
■ הרבה ד"ר דליה מרקס — מרצה בכירה לליטורגיה ומדרש בהיברו
יוניון קולג' בירושלים .מחברת הספר בעת אישן ואעירה :על תפילות שבין
יום ובין לילה .2010 ,בת זוג של הרב ד”ר רולי זילברשטיין ואם לשלושה
בנים.
■ הרבה ארנה פילץ — בוגרת לימודי רבנות בהיברו יוניון קולג'
בירושלים .בעלת תואר שני בספרות מאוניברסיטת תל אביב .יוזמת ורכזת
תוכנית אמהות ובנות מצווה באגף החינוך של התנועה ליהדות מתקדמת.
לומדת ,כותבת ,מלמדת ומנחת קבוצות מעגל החיים הנשי.
■	דוריה פנקס־נווה — נמנית על מייסדי קיבוץ לוטן ,אמא לשלושה,
רקדנית ומורה למחול וליוגה ומטפלת בתנועה במים וביבשה .בוגרת
האקדמיה למוזיקה ומחול ע"ש רובין בירושלים ,מכון וינגייט ,ותואר שני
בתרפיה בהבעה ויצירה מטעם אוני' לסלי .מטפלת מוסמכת במים (ווטצו,
 )water danceותרפיה קרניוסקרלית.
■ פרופ' אדמיאל קוסמן — חוקר ,משורר והוגה .מכהן כמנהל האקדמי
של אברהם גייגר קולג' בברלין וכפרופ' לספרות חז"ל ,הלכה וליטורגיה
באוניברסיטת פוטסדם.
■ אסתי קמאי — ילידת  .1962פסנתרנית ומעבדת מוסיקלית ,מנצחת
חבורות ווקליות ומנחת מעגלי שירה יהודיים רוחניים .בעלת תואר שני
מהאקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בתל אביב ,ובעלת תואר שני במנהל
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עסקים בשלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל .בוגרת תוכנית העמיתים של
בית המדרש "קולות".
■ הרב נעמה קלמן — דיקנית היברו יוניון קולג' בירושלים .נולדה וגדלה
בניו יורק כנצר לשושלת של רבנים .ב־ 1992הייתה לאישה הראשונה
שהוסמכה לרבנות בישראל .עוסקת בייזום וניהול תוכניות הכשרה למנהיגות
רבנית וחינוכית בתנועה ליהדות מתקדמת ובהיברו יוניון קולג'.
■ רות קרא־איוונוב קניאל — אמא לשתי בנות ,דוקטורנטית בחוג
למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ,עמיתת מחקר ב"מכון שלום
הרטמן" .עוסקת במיתוס הולדת משיח בן דוד ודמויות אמהותיו — מהמקרא
ועד לספרות הזוהר .כותבת שירה ומתרגמת שירה רוסית .מלמדת תנ"ך
ומחשבת ישראל.
■ הרב ד"ר חיים רכניצר — יליד ירושלים ( ,)1963מרצה למחשבת
ישראל בהיברו יוניון קולג' בסינסינטי .בעל תואר דוקטור מן האוניברסיטה
העברית ( .)2003מוסמך לרבנות מטעם ההיברו יוניון קולג' ( )2003ובוגר
תוכנית "עמיתי ירושלים" במכון מנדל למנהיגות ( .)1998מחקריו עוסקים
בתחום התיאולוגיה המדינית ,יחסי הדת והמדינה ומוטיבים תיאולוגיים
בשירה העברית המודרנית.
■	ד"ר עינת רמון — מרצה וחוקרת מגדר ומחשבת ישראל במכון
שכטר למדעי היהדות ופועלת לקידום תחום התמיכה הרוחנית בישראל.
ירושלמית ,נשואה לרב אריק אשרמן ֵואם לשניים .מחברת הספר חיים
חדשים :דת ,אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרן דוד גורדון (הוצאת
כרמל.)2007 ,
■ הרב עפר שבת בית־הלחמי — נולד בשנת  1965במושב בית־חירות
שבעמק חפר .הוסמך לרבנות בשנת  2005בהיברו יוניון קולג' בירושלים.
מאז שנת  2005משרת כרב קהילת צור־הדסה ליהדות מתקדמת .יזם וערך
את הקובץ אל הלב ,אסופת תפילות וברכות לעת מצֹא .הקים יחד עם האמן
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אורי רשף את "מרכז אספקלריא — נתיבים ליצירה יהודית מתחדשת",
שמשתמש באמנות ולימוד טקסט לשם חוויה רוחנית והעמקת שאלות
זהות .גר בצור הדסה ,נשוי לרב ד"ר רחל שבת בית־הלחמי ואב לתהילה־
שרה ולידידיה־צבי.
■ הרב ד"ר רחל שבת בית־הלחמי — סגן נשיא ,מכון שלום הרטמן
— צפון אמריקה ומנהלת תכניות מנהיגות רבנית .עמיתת מחקר ומרצה
בהיברו יוניון קולג' .הוסמכה לרבנות על ידי היברו יוניון קולג' בשנת
 1995וכתבה את הדוקטורט שלה בפילוסופיה יהודית מודרנית מטעם
בית המדרש לרבנים בניו־יורק ( .)JTSפרסמה מאמרים רבים וכן כתבה
עם הרב אוליסקי ,שני ספריםPreparing Your Heart for the High :
Holidays; Striving Toward Virtue: A Contemporary Guide to

 .Jewish Ethical Behaviorשימשה במשך תריסר שנים רב בקהילת
"שירת הים" שבנאנטאקט ,מסצ'וסטס ארה"ב .גרה בצור הדסה ,נשואה
לרב עֹפר שבת בית־הלחמי ֵואם לתהילה־שרה ולידידיה־צבי.
■ לאה שקדיאל — אשת חינוך ופעילה חברתית בירוחם .תפילת הגשם
שחיברה בעבור קבוצת התפילה של הנשים בירוחם ,משמשת מאז שמחת
תורה תשנ"ה .התפילה ,שחלקה מופיע במבוא של פרשת המים ,פורסמה
לראשונה ב"עמודים" ( ,2 )668תשס"ג ,עמ' .5-4

תודות
תודותינו לכל הכותבות והכותבים בספר .תודותינו נתונות גם לאיילת
לזרובסקי ,לרבה גליה סדן ,לרב פרופ' יהוידע עמיר ,לרב גלעד קריב,
לנשות ארגון "מים חיים" על הרשות לתרגם ולפרסם טקסים מתוך
המאגר שלהן ,לארגון הרבות הרפורמיות בארצות הברית ( .)WRNלאנשי
הוצאת הקיבוץ המאוחד ,לעוזי שביט ,לעורכת לאה שניר ולמפיק
אלי אורן.
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