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ברִאי המים: המים כסמל

יודע האדם שהמים  התרבות היהודית צמחה כאן, בארץ ישראל, באזור שבו 
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 
ין ַמִים ָלָמִים" )בראשית א,  של תוהו ובוהו. ביום הבריאה השני מבדיל אלהים "ּבֵ
6( ומחלק את המים לעליונים ולתחתונים, וביום הבריאה השלישי הוא מתֵחם 

את המים התחתונים למקומות מוגדרים: 

ֶאָח	. ָמקֹום. ֶאל. ַמִים. ָ ַהּשׁ ַחת. ִמּתַ ִים. ַהּמַ וּו. ִיּקָ ֱאלִֹהים. ַוּיֹאֶמר.

ה.ֶאֶרץ.ּוְלִמְקֵוה. ׁשָ ּבָ ְקָרא.ֱאלִֹהים.ַלּיַ ה.ַוְיִהי.ֵכן:.ַוּיִ ׁשָ ּבָ ְוֵתָרֶאה.ַהּיַ
י.טֹוב  )בראשית א, 10-9( ְרא.ֱאלִֹהים.ּכִ ים.ַוּיַ ִים.ָקָרא.ַיּמִ ַהּמַ

תיחום מקומם של המים והיקוותם לימים הם שִאפשרו ליבשה להיראות. המים 
לקיומם, הם התשתית  — הם התנאי  החיים  ובעלי  לפני הצמחים  בעולם  היו 
להתנהלותו של העולם. בתהלים מתוארת מלאכתו של אלהים בבריאה במילים: 
נכנסה  זו  פיוטית  תמונה   .)6 )קלו,  ַחְסּדֹו"  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִים  ַהּמָ ַעל  ָהָאֶרץ  "ְלֹרַקע 
ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֹרַקע ָהָאֶרץ  רּוְך ַאּתָ לסידורי התפילה בברכות השחר: "ּבָ
עומדים כמכסה על המים  אנו  והיא מציירת את הקרקע שעליה  ִים",  ַהּמָ ַעל 
המפכים תחתיה. המים הם הבסיס עליו תיּכֹון תבל ושעליו יתקיימו החיים, 

ומהם יושפע להם טוב. 

א
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גברי  ככוח  והמיסטיות  המדרשיות  במסורות  מזוהים  העליונים  המים 
המשפיע על העולם תוך הפריה הדדית עם הכוח הנשי הגלום במים התחתונים. 
הגשמים?"  על  מברכים  "מאימתי  הבבלי:  בתלמוד  אבהו  רבי  שואל  זו  ברוח 
ונענה: "משיצא חתן לקראת כלה" )תענית ו, ע"ב(. רש"י מפרש את התמונה 
היפה של החתן היוצא לקראת הכלה באומרו: "שירדו כל כך שכשהִטפה נופלת 
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.
באופן  וִאמותיה קשורים  בחייהם של אבות האומה  אירועים פרטיים  גם 
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 בכי. ֵמי 
הבאר ודמעותיו של יעקב בנושקו לרחל נוגעים כביכול אלה באלה, ורומזים 
ואף שמו קשורים  חייו, הצלתו  חייהם המשותפים. משה, שראשית  להמשך 
במים, פוגש לראשונה את ציפורה אשתו ליד הבאר )שמות ג, 19-16(. לעיתים 
והבטחת החיים הטמונים  בו מן הצלילות, התום  יש  בין אנשים  מפגש קרוב 

במים, אך לעיתים — כמו במים — נמהלת בו מידה של עכירות. 
של  תחילתן  במים.  קשורים  לעמו  אלהים  שעשה  רבים  ניסים  מעשי  גם 
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 
של המים או הימצאם, היו מרכיב יסודי ביכולת הִהשרדות של העם ובתחושת 
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 
 .)3-2 העם על שמצאו רק מים מרים, שאינם מתאימים לשתייה )שמות טז, 
נודדת את עם  ליוותה באר  מסורת מדרשית מספרת שבזכות מרים הנביאה 
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ט,  תענית  בבלי  )תלמוד  אותם  ומשקה  עמם  מהלכת  הייתה  במדבר,  ישראל 
ע"א(. ּבארּה של מרים, על פי אותה מסורת, מתגלה לאורך ההיסטוריה היהודית 
בהקשרים ניסיים שונים. בתרבות העממית היהודית, נחשבת ּבארּה של מרים 
כמרפאה. על פי מסורות אלה היא נודדת בין המעיינות והבארות בכל העולם 

ומתגלה באחד מהם במוצאי השבת:

ונה	ו.הנשים.ל	לות.מים.במוצאי.שבת.תיכף.ששמעו."ברכו".

]בתפילת ערבית[ שמצינו.בא		ה.שבארה.של.מרים.בימה.של.

טבריא,.וכל.מוצאי.שבת.מחזירין.]= מחזרים[.על.כל.מעינות.

ועל.כל.בארות,.וכל.מי.שהוא.חולה.ויז	מן.לו.מים.וישתה.

אפילו.כל.	ופו.מוכה.שחין.מי	.נרפא .ומעשה.בא	ם.אח	.

שהיה.מוכה.שחין.והלכה.אשתו.במוצאי.שבת.לשאוב.מים.

ומלאה. מרים. של. בארה. לה. ונז	מן. מ	אי. יותר. ונתעכבה.

כ	ה.מאותן.המים .כיון.שבאה.אצל.בעלה.כעס.עליה.ומרוב.
כעסו.נפלה.כ	ה.משכמה.ותשבר.הכ	.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 ּבארּה של מרים הנביאה ואת פועלה 

בגאולת מצרים. 
החיים במזרחו של אגן הים התיכון אפשריים רק במקום בו מצויים מים. 
הן  ישראל.  לארץ  שתהיה  כנען  אדמת  באדמה,  אחיזה  אפוא  מסמלים  המים 
אברהם הן יצחק חופרים בארות, ועבדיו של יצחק אף מכריזים "מצאנו מים"! 
ּבארּה של מרים המלוָוה את עם  כן, אולי, התפתחה אותה מסורת בדבר  על 

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 
עושרה  את  מדגים  הוא  ודשנה.  פורייה  כארץ  ישראל  ארץ  את  משה  מתאר 
וברכתה של הארץ שאליה יביא ה' את עמו בדברו על מימיה המרווים אותה: 
ְקָעה ּוָבָהר" )ח, 7(. אם ישראל  ּבִ "ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ּבַ

ישכילו לפעול באופן המצופה מהם, אזי: 
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ּה.ֶאֶרץ.ָהִרים.ּוְבָקעֹת. ּתָ ה.ְלִרׁשְ ּמָ ם.עְֹבִרים.ׁשָ ר.ַאּתֶ ְוָהָאֶרץ.ֲאׁשֶ

ֶאל. ְמעּו. ׁשְ ּתִ מַֹע. ׁשָ ִאם. ְוָהָיה. ִים   . ּמָ ה. ּתֶ ׁשְ ּתִ ַמִים. ָ ַהּשׁ ִלְמַטר.

ה.ֶאְתֶכם.ַהּיֹום.ְלַאֲהָבה.ֶאת.ה'.ֱאלֵֹהיֶכם. ר.ָאנִֹכי.ְמַצּוֶ ִמְצוַׁתי.ֲאׁשֶ

ִעּתֹו. י.ְמַטר.ַאְרְצֶכם.ּבְ ֶכם:.ְוָנַתּתִ ָכל.ְלַבְבֶכם.ּוְבָכל.ַנְפׁשְ ּוְלָעְב	ֹו.ּבְ

ב. ֵעׂשֶ י. ְוָנַתּתִ ְוִיְצָהֶרָך:. ָך. ְוִתירֹׁשְ ְ	ָ	ֶנָך. . ְוָאַסְפּתָ ּוַמְלקֹוׁש. יֹוֶרה.
ָבְעּתָ .)דברים יא, 15-11( .ְוׂשָ ָך.ְוָאַכְלּתָ ְ	ָך.ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ּבְ

כשם שהמים הם מרכיב יסודי בברכה השמורה לעושי מצוות האל, כך עלולה 
ברכתם להתחלף בקללת העדרם אם בני ישראל לא ישכילו לנהוג כראוי: "ְוָעַצר 
ְמֵהָרה ֵמַעל  ם  ַוֲאַבְדּתֶ ְיבּוָלּה  ן ֶאת  ִתּתֵ ְוָהֲאָדָמה ֹלא  ָמָטר  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת 

ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה..." )שם יא, 17(. 
ממשלת האל בעולמו ניכרת בשליטתו במים. במזמור כט בתהלים, המתאר 
3(. גם אם  ִים" )פס'  את כוחו של ה' ושליטתו בעולמו, נאמר: "קֹול ה' ַעל ַהּמָ
נתקשה לראות את פועלו של אלוהים בעולמו כ"אחראי השקָיה" קוסמי, הפותח 
יכולים  שאנו  דומה  המוסרית,  ההתנהגות  פי  על  השמימי  הברז  את  והסוגר 
להזדהות עם התחושה המונחת בבסיס הדברים והיא שהמים — ובמיוחד באזור 

שחּון כאזורנו הגיאוגרפי — הינם ברכה.
בתפילת הגשם, הנאמרת בשמיני עצרת לאחר הקריאה בתורה, מוזכרים 
עמו מתבטאת  על  אלוהים  כשם שהשגחתו של  למים.  ויחסם  האומה  אבות 
במתן מים, כך אבות העם הביעו את נאמנותם לאל באמצעות המים. לדוגמא, 

על אברהם נאמר:

ִים. ּמַ ְך.ַאֲחֶריָך.ּכַ ְזכֹר.ָאב.ִנְמׁשַ
ְלֵ	י.ַמִים תּול.ַעל.ּפַ ֵעץ.ׁשָ ַרְכּתֹו.ּכְ ּבֵ

ִים ְלּתֹו.ֵמֵאׁש.ּוִמּמַ ַנְנּתֹו.ִהּצַ ְ	ּ
ל.ָמִים  ָזְרעֹו.ַעל.ּכָ ּתֹו.ּבְ ַרׁשְ ְ	ּ

ְמַנע.ָמִים .)מתוך הפיוט "זכֹר אב", שמחברו אינו ידוע( ֲעבּורֹו.ַאל.ּתִ ּבַ

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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ַפת.ָמִים . ים.חֹוְללֹות.ַעל.ׂשְ ְזכֹר.ַמְנִהיָ	ה.ְוָנׁשִ
ְטפֹון.ָמִים . ׁשִ יָעה.ּבְ ַחת.ּתֶֹמר.הֹוׁשִ ׁשֹוֶפֶטת.ּתַ ּכְ

ַקְתהּו.ָחָלב.ְולֹא.ָמִים  ׁש.ִהְשׁ ּקֵ ְוֵעת.ַצר.ּבִ
ּלֹות.ָמִים  ֲחמֹוָתּה.ַע	.ׁשּוָבּה.ְלֶאֶרץ.ּ	ֻ ְמָכה.ּבַ ּתָ

ַפע.ָמִים .)הרב יהורם מזור( ְזכּוָתן.ִיְרוּו.ָהִרים.ַוֲעָמִקים.ׁשֶ ּבִ

ים.—.ַמִים ַמּלִ ֲאָבה.ָלֶעֶב	.ְוַלּ	ְ ּה.ׁשָ ַכּ	ָ ר.ּבְ ְזכֹר.ֶאת.ֲאׁשֶ
ִים ּמַ ַנַחת.ּכַ ָכה.ּבְ ְוַאֲחָריו.ִלְכַנַען.ֶאל.ֲא	ֹונֹו.ִנְמׁשְ

ִים ּמַ ָכה.ּכַ י.ְנבּוָאָתּה.ִנְמׁשְ ָנּה.ָאֲהָבה.ּכִ ֶאת.ַיֲעקֹב.ּבְ
ִים.—. ּמַ ַחז.ּכַ ו.ּפַ ְקַמת.ֵעׂשָ ילֹו.ִמּנִ ָלַחּתֹו.ְלַהּצִ ּוְלָאִחיָה.ׁשְ

ְמַנע.ַמִים!.)לאה שקדיאל( ֲעבּור.ִרְבָקה.ַאל.ּתִ ּבַ

כך  פני האדמה,  חיים על  ייתכנו  לא  ובלעדיהם  אך כשם שהמים הם ברכה 
מכלה.  ובעוצמה  מוגזמת  במידה  ניתנים  כשהם  קללה  להיות  עלולים  הם 
כשהאל רוצה להעניש את האנושות הצעירה על חטאיה, הוא עושה זאת על 

ידי מִחיית העולם במים:

ר. ְבָעה.ָעׂשָ ׁשִ ִני.ּבְ ֵ חֶֹ	ׁש.ַהּשׁ י.נַֹח.ּבַ ָנה.ְלַחּיֵ ׁש.ֵמאֹות.ׁשָ ַנת.ׁשֵ ׁשְ ּבִ

ַוֲאֻרּבֹת. ה. ַרּבָ הֹום. ּתְ ַמְעְינֹת. ל. ּכָ ִנְבְקעּו. ה. ַהּזֶ ּיֹום. ּבַ יֹום.ַלחֶֹ	ׁש.

ִעים. ִעים.יֹום.ְוַאְרּבָ ם.ַעל.ָהָאֶרץ.ַאְרּבָ ׁשֶ חּו:.ַוְיִהי.ַהּ	ֶ ַמִים.ִנְפּתָ ָ ַהּשׁ
ָלְיָלה .)בראשית ז, 12-11(

האדם  בני  כל  כאשר  מוות,  למלכודת  באחת  הופכת  המופלאה  החיים  מתנת 
ביתו  בני  נח,  רק  שורדים  המוצפת;  האדמה  פני  מעל  נכחדים  החיים  ובעלי 

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: 

ָנָהר. ּכְ ֵאֶליָה. נֶֹטה. "ִהְנִני. ויאמר:. ישכים. בחלום. נהר. הרואה.

י.ָיבֹוא. לֹום".)ישעיהו סו, 12(.קו	ם.שיק	מנו.פסוק.אחר:."ּכִ ׁשָ

....הרואה.באר.בחלום.ישכים.ויאמר:.  )19 )שם נט,  ָהר.ָצר". ַכּנָ

ים".)בראשית כו, 19(.קו	ם.שיק	מנו.פסוק.אחר:. ֵאר.ַמִים.ַחּיִ "ּבְ
ִיר.ֵמיֶמיָה" .)ירמיהו ו, 7(.)תלמוד בבלי ברכות נו, ע"ב( ָהִקיר.ּבַ "ּכְ
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רבי יהושע מבקש ללמדנו שלַמים לא מוקנית תכונה חיובית או שלילית מצד 
עצמם, וערכיותם המחייה או המסוכנת תלויה בפרשנות הניתנת להם.

המים השופעים והמָחיים מושווים בספרות ישראל לחוכמה. קריאתו של 
ִים" )ישעיה נה, 1( מוסברת במדרש כקריאה  ל ָצֵמא ְלכּו ַלַמּ הנביא ישעיהו: "הֹוי ָכּ
עז  כמוהו כצמא  ע"א(. העדר החוכמה  ז,  )תלמוד בבלי תענית  ללימוד תורה 
למים, שאי אפשר לחיות בלעדיהם. כדוגמה לדימוי זה, נצטט מתוך בן סירא, 

השייך לספרות החיצונית, מתוך דרשה בשבח החוכמה: 

ִרית.ֵאל.ֶעְליֹון ה.ֵסֶפר.ּבְ ל.ֵאּלֶ ּכָ
ת.ַיֲעקֹב ה.ְקִהּלַ מֹוָרָשׁ . ה.ָלנּו.מֶֹשה. ּתֹוָרה.ִצּוָ
יֵמי.ָאִביב ֶקל.ּבִ ּוְכִחּ	ֶ . ִפיׁשֹון.ָחְכָמה. ֵלָאה.ּכְ ַהּמְ

יֵמי.ָקִציר ן.ּבִ ּוְכַיְרּ	ֵ . בּוָנה. ְפָרת.ּתְ ִציָפה.ּכִ ַהּמְ
יֵמי.ָבִציר    ּוְכִ	יחֹון.ּבִ . ְיאֹור.מּוָסר. יָעה.ּכַ ּפִ ׁשְ ַהּמַ

ן ת.ַמִים.ָיָצאִתי.ֶאל.ּ	ַ ּוְכַאּמַ . ָהר. ַנַחל.ִמּנָ ם.ָאנִֹכי.ּכְ ַ	ּ
ְוַאְרֶוה.ֲערּוָ	ִתי . . י. ֶקה.ַ	ּנִ י.ַאׁשְ ָאַמְרּתִ

ּוְנָהִרי.ָהָיה.ְלָים . . ַחל.ְלָנָהר. ה.ָהָיה.ִלי.ַהּנַ ְוִהּנֵ
)בן סירא כד, 31-23(

בן סירא משווה את המים הגועשים בנהרות הגדולים בעולם לאורכן של עונות 
השנה השונות, למלאּות התורה המיטיבה והמשפיעה. הוא מתאר את בקשת 
והנה ַאמת המים הקטנה  גנו,  כניסיון צנוע להשקות את  החוכמה שלו עצמו 
שהשקתה את גנו גדלה, עמָקה עד שהייתה לנחל, שהפך לנהר, ולבסוף הוא 

מעיד על חוכמתו "ּוְנָהִרי ָהָיה ְלָים".

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

ורבייה: 

ה	ור. באותו. שהיו. צ	קניות. נשים. בשכר. עוירא:. רב. 	רש.

מים,. לשאוב. שהולכות. בשעה. ממצרים . ישראל. נ	אלו. .—

הקב"ה.מזמן.להם.		ים.קטנים.בכ	יהן.ושואבות.מחצה.מים.
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ומחצה.		ים,.ובאות.ושופתות.שתי.ק	ירות,.אחת.של.חמין.

ואחת.של.		ים,.ומוליכות.אצל.בעליהן.לש	ה,.ומרחיצות.

אותן.]את בעליהן[.וסכות.אותן.ומאכילות.אותן.ומשקות.אותן.

ונזקקות.להן.בין.שפתיים   .וכיון.שמתעברות.באות.לבתיהם .

ויול	ות.בש	ה. ]=לידתן[.הולכות. וכיון.שמ	יע.זמן.מול	יהן.

]הקב"ה[.שני.עי	ולין,.אח	.של. תחת.התפוח   .ומלקט.להן.

שמן.ואח	.של.	בש   .וכיון.שמת		לין.באין.ע	רים.ע	רים.

תחילה . הכירוהו. הם. הים. על. הקב"ה. וכשנ	לה. לבתיהן   .
)תלמוד בבלי סוטה יא, ע"ב(

הצדקניות  הנשים  זה:  במדרש  בולט  ומיטיב  מפרה  כיסוד  המים  מוטיב 
מתעקשות להמשיך את הדור, ולמרות המצב הקשה לא פג בהן הרצון לחיות. 
המים  כדי  את  וממלא  בידיהן  מסייע  המבורכת,  בפעלתנותן  שנוכח  הקב"ה, 
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. 
גם הגאולה העתידית קשורה  וסופה במים.  גאולת מצרים במים  ראשית 
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה"  ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ במים, כפי שעולה מדברי הנביא ישעיה: "ּוׁשְ
)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" )ֵלילה גל ברנר וארתור ווסקו, מתוך סידור משכן תפילה(. 
שירת האהבה המקראית הגדולה, מגילת שיר השירים, מדמה את האהובה 
ל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום" )ד, 12(. "המעיין החתום"  ה ּגַ ן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכּלָ למקור מים: "ּגַ
הינו הנערה הבתולה שאליה מייחל האהוב, והוא ממשיך בתיאוריו הזורמים, 
ְלָבנֹון"  ִמן  ְוֹנְזִלים  ים  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ּבְ ים  ּנִ ּגַ "ַמְעַין  ויותר:  יותר  נלהבים  ההופכים 

)שם, 15(.
דימוי האישה למקור מים חיים מובא גם בספר משלי: 
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ֵאֶרָך:.ָיפּוצּו.ַמְעְינֶֹתיָך.חּוָצה. ֵתה.ַמִים.ִמּבֹוֶרָך.ְונִֹזִלים.ִמּתֹוְך.ּבְ ׁשְ

ְך:.ְיִהי.ְמקֹוְרָך. ָך.ְוֵאין.ְלָזִרים.ִאּתָ ְלֵ	י.ָמִים:.ִיְהיּו.ְלָך.ְלַבּ	ֶ ְרחֹבֹות.ּפַ ּבָ
ת.ְנעּוֶריָך .)ה, 18-15( ַמח.ֵמֵאׁשֶ ָברּוְך.ּוׂשְ

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 
זרימה  כיוון  יציב ואף מתעתע. יש הטוענים שלמים אין טעם ואף לא  בלתי 
משלהם, והם יזרמו על פי תוואי השטח שעליו הם מצויים. המים אף זקוקים 
חז"ל מדומה האישה  לעיתים במקורות  צורה.  בהם  וייתן  אותם  לכלי שיכיל 
עצמה לכלי קיבול. הדבר קשור בכך שהיא מכילה את התינוק שבִקרבה ואת 
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 
למים  ונשיות  נשים  בתורה מתקשרות  עליהן ממקור אחר.  האור שנוגּה  את 
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 
להיתפש  יכולה  תבנית,  עליו  לאכוף  שניתן  ואמורפי,  צורה  חסר  יסוד  המים 
ניתן לאגור מים, לצבור אותם, לשפוך אותם  ורצויה.  דווקא כתכונה חיובית 
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 
ֲחקּו ַמִים" )איוב יד, 19(, שמשמעו שהמים הנראים גמישים  הפסוק: "ֲאָבִנים ׁשָ

וחסרי צורה הם אלה השוחקים את האבנים.

לטבול במים
אחת החוויות של עמידה מול מקור מים היא עמידה מול השתקפות. דמות 
מלאת  או  סהרורית  עכורה,  בצורה  במים  משתקפות  שלנו  ודמותנו  העולם 
פלאות. בִהכנסנו למים, אנו הופכים לחלק מעולם הבבואה, אנו נכנסים לעולם 
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.ילמ	.הרב.את.תלמי	ו,.ירחצו.במים.ויטבלו.בארבעים.

סאה,.וילבישו.ב		ים.לבנים.ויצומו.יום.שילמ	והו,.ויעמ	ו.

במים.ע	.קרסוליהם,.ויפתח.הרב.פיו.באימה.ויאמר:.ברוך.

אתה.ה'.אלוהינו.מלך.העולם,.ה'.אלוהי.ישראל.אתה.אח	.

שמך   . נורא. כי. ה		ול. שמך. להעלים. ותצונו. אח	. ושמך.

ְנָהרֹות. אּו. "ָנׂשְ ויאמרו:. במים. עיניהם. והתלמי	. הרב. ויתנו.

ים. ְכָים:.ִמּקֹלֹות.ַמִים.ַרּבִ אּו.ְנָהרֹות.ּ	ָ אּו.ְנָהרֹות.קֹוָלם.ִיׂשְ ה'.ָנׂשְ

4-3(   "ָראּוָך. רֹום.ה׳".)תהלים צג,  ּמָ יר.ּבַ ֵרי.ָים.ַאּ	ִ ּבְ יִרים.ִמׁשְ ַאּ	ִ
 )17 )שם עז,  זּו.ְתהֹמֹות". ִיְרּ	ְ ָיִחילּו.ַאף. ִים. ּמַ ִים.ֱאלִֹהים.ָראּוָך. ּמַ
)שם,  נָֹ	עּו". לֹא. בֹוֶתיָך. ְוִעּקְ ים. ַרּבִ ַמִים. ּבְ ִביְלָך. ּוׁשְ ָך. ְרּכֶ ַ	ּ ם. ּיָ "ּבַ
20( ואחרי.כן.ילכו.להם.אצל.מים.או.בבית.הכנסת.או.בבית.

המ	רש.ומים.בכלי.טהור.]בי	ם[.ויאמר.הרב:.ברוך.אתה.ה'.
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אלהינו.מלך.העולם.אשר.ק	שנו.במצוותיו.והב	ילנו.מכל.

והביננו.לי	ע.שמו.ה		ול. ו	ילה.לנו.את.מסתריו. האומות.
והנורא,.ברוך.אתה.ה'.מ	לה.מסתריו.לישראל 

תיאור טקס סודי זה מופיע בכתב יד של ספר השם לר' אלעזר מוורמיזא שחי 
יסוד בהבנת הקבלה וסמליה,  פרקי  )מובא אצל גרשם שלום,  במאות היג־יד 
ירושלים 1980, עמ' 129(. המים 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.
מתמירה  איכות  כבעלי  נתפשים  שמים  לכך  הסיבה  להיות  עשויה  מה 
טהור.  ראשוני,  היולי,  יסוד  הם  המים  כך?  כל  ומיטיבה  )טרנספורמטיבית( 
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	.החיּות.שהייתה.לו.מכבר.

אותו. איננו. כי. נטהר . כן. על. ח	שים. חיים. לחיות. ומתחיל.
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 
והיצירתי שלהם. העובר שרוי  במובן הפעיל  "חיים"  אמו שרוי במצב שאינו 
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 ִנקוים מי השפיר אל מקום אחד ומבצבץ ראשו 
של עובר, הוא רגע של בריאה שיש לברך עליה. דומה שלכך כיוון הרב אברהם 
הדינים,  ומקורי  המנהגים  טעמי  הספר  בעל   ,)1921-1851( שפרלינג  יצחק 

באומרו: 

במי השפיר, כלול ומוכלל ברחמה של אמו ובהווייתה: אם רעבה אמו — ירעב במי השפיר, כלול ומוכלל ברחמה של אמו ובהווייתה: אם רעבה אמו — ירעב 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 גם הוא; אם היא נהנית ממוסיקה נעימה — יתרגע גם הוא. אין לו קיום עצמאי גם הוא; אם היא נהנית ממוסיקה נעימה — יתרגע גם הוא. אין לו קיום עצמאי 
כשהוא שרוי ברחם. הרגע שבו ִנקוים מי השפיר אל מקום אחד ומבצבץ ראשו כשהוא שרוי ברחם. הרגע שבו ִנקוים מי השפיר אל מקום אחד ומבצבץ ראשו כשהוא שרוי ברחם. הרגע שבו ִנקוים מי השפיר אל מקום אחד ומבצבץ ראשו 
של עובר, הוא רגע של בריאה שיש לברך עליה. דומה שלכך כיוון הרב אברהם של עובר, הוא רגע של בריאה שיש לברך עליה. דומה שלכך כיוון הרב אברהם של עובר, הוא רגע של בריאה שיש לברך עליה. דומה שלכך כיוון הרב אברהם 
הדינים, , ,  הדיניםומקורי  הדיניםומקורי  ומקורי 
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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 איּון הקיום, רגע של מוות. בריאה פירושה 
מעבר מ"ַאין" ל"יש", כל אשר קדם לטבילה־בריאה נמחה ובטל. אין זה מקרי 
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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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.
טהרת  דיני  של  בהקשר  בעיקר  הטבילה  מופיעה  כיום  הנוהגת  בהלכה 

המשפחה. האחריות על מילוי דינים אלה היא מעיקרה של נשים. 
קיימים ארבעה מצבים שבהם דורשת ההלכה טבילה. לא נדון כאן בטבילת 
של  השונים  בהקשריה  רק  אלא  יהודים  בידי  נוצרו  שלא  ובישול  מאכל  כלי 

טבילת האדם:
נשים אחרי סיום המחזור החודשי שלהן )נידה(; א. 

נשים אחרי לידה; ב. 
ֵגרים, גברים ונשים כאחד, לשם השלמת גיורם. ג. 

טבילת הנידה
אינן  הדימום של המחזור החודשי  בימי  נשים השרויות  חוקי התורה,  פי  על 
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 
שולחן ערוך של הרב יוסף קארו  חוגים יהודיים רחבים נוכח השפעותיה, התקבל הספר 
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.

ב
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עם  מגע"(  )"נידת  ממגע  להישמר  עליהן  לכן  הערב.  בוא  עד  השורה  טומאה 
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 
)מפאת מחלה וכד'( ומאישה זבת דם מחזור, כבר בספרות התנאית הן מֻצוות 
על ספירת ימי הדימום ולאחריהם על טבילה שתוציא אותן ממעמד הנידּות. 
מדיני  לנשים  הטבילה  חובת  את  מקישים  שחז"ל  לכך,  לב  לשים  מעניין 
ב ִמּזֹובֹו  גברים זבים, אשר ֻצוו במפורש על הרחצה במים חיים: "ְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ
ים ְוָטֵהר" )ויקרא  ַמִים ַחּיִ רֹו ּבְ ׂשָ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבְ ס ּבְ ְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכּבֶ ְוָסַפר לֹו ׁשִ
סמכותית  כהלכה  )דהיינו,  מסיני"  למשה  כ"הלכה  נקבעה  זו  הלכה   .)13 טו, 
וקדומה שאין לה סימוכין בכתובים(. כאמור, התורה מורה שכל הנוגע באישה 
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב" )שם, 23-19(.  ּמַ נידה, בכליה או במקום משכבה: "ְוָרַחץ ּבַ
קל  לרחוץ,  חייבים  מדממת  באישה  הנוגעים  שאם  הייתה,  החכמים  מסקנת 

וחומר שגם האישה עצמה חייבת בכך, על אף שחיוב זה אינו נזכר בתורה.
הנשים  בטבילת  עוסקת  ובתלמודים  בתוספתא  שבמשנה,  נידה  מסכת 
זו נקראת  ובספירת הימים אחרי סיום הדימום של המחזור החודשי. טבילה 
"טבילת נידה". בבסיס המילה "נידה" מונח השורש נ.ד.ד. שפירושו "להרחיק", 
אינה מתייחסת למחזור החודשי של האישה אלא  "נידה"  "להפריד". המילה 
זו. אישה נידה מובדלת  לצורך להימנע מיחסי מין ומנגיעה באישה בתקופה 
בתקופה זאת משאר הנשים, שכן חלים עליה דינים מיוחדים. המעבר ממצב 
ציון  צורך אפוא  לחיי משפחה מלאים  וחזרה  נידה"  "לא  נידה למצב של  של 

טקסי הבא לידי ביטוי בטבילה במים.
נידה מצד אחד,  בתקופת חז"ל מתחיל תהליך הדרגתי של החמרה בדיני 
ומצד שני הקלה בדיני גברים החייבים טבילה, היינו בעלי ֶקִרי, 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 
בעלמא  למנהג  הפכה  זו  הדורות  עם  דבר,  של  בסופו  גברים.  בטבילת  הדיון 
)בעניין זה מרחיבה טל אילן במאמרה בספר זה(. שינוי זה בא לידי ביטוי גם 

בדברי ר' זירא שאמר:
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	ם. טיפת. רואות. שאפילו. עצמן. על. החמירו. ישראל. בנות.
כחר	ל,.יושבות.עליה.שבעה.נקיים .)תלמוד בבלי נידה סו, ע"א(

ישראל,  בנות  של  מפיהן  ההלכה  את  כאן  מקבלים  שהחכמים  הדבר  מפתיע 
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" 
היו אלא החכמים הגברים,  לדורות, לא  ועם אחיותיהן  המחמירות עם עצמן 
שייחסו את החומרה, שגם הם חשו שאינה מעוגנת בהלכה הקדומה, לנשים 
מה  השאלה  תעלה  אזי  כפשוטם.  דברים  לקבל  לבחור  כמובן  אפשר  דווקא. 

יכולים להיות מניעיהן של הנשים עצמן להחמרה כזו. 
בלא  "נקיים",  ימים  סופרות שבעה  נשים  היום,  פי ההלכה המקובלת  על 
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 
ָמּה  י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ בהקשר לאישה זבה, היינו אישה חולה המפרישה דם: "ְוִאּשׁ
ְטָהר"  ְבַעת ָיִמים ְוַאַחר ּתִ ּה ׁשִ ֹלא ֶעת... ְוִאם ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה ְוָסְפָרה ּלָ ים ּבְ ָיִמים ַרּבִ
)ויקרא טו, 28-25(. ספירת הימים הנקיים מתחילה מיד לאחר סיום הדימום, 
ולכל הפחות חמישה ימים מיום קבלת המחזור. עד היום מתקיימים בעדות 
קשרי  למנוע  אף  שעלול  דבר  הימים,  לספירת  באשר  שונים  מנהגים  שונות 

נישואים בין הקבוצות השונות.

טבילת היולדת
תהליך דומה עבר גם על דיני היולדת. בתורה מתרחשת היטהרותּה מאליה עם 
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 

בספרות חז"ל מוגדרת היולדת כטמאה המֻצווה לטבול:

טבילה,. בלא. מטומאתן. עולות. והיול	ת. והזבה. הנ	ה. אין.

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 

כחזרה לחיי הִשגרה. 

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 
על  מעיד  אלו  רציונאליות"  "לא  מצוות  קיום  ונשמע".  "נעשה  בבחינת:  הן 
אמונה תמימה ונאמנות לאל: הסיבה היחידה למילוָין 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, ִנדמים 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:

בערב ראש השנה ובערב יום כיפור; א. 
לפני כניסת השבת; ב. 

לפני קריאת התורה או כאשר עוברים לפני התיבה; ג. 
מדי בוקר; ד. 

לציון עשיית תשובה; ה. 

במפתיע, בעוד חובת הטבילה ההלכתית מוטלת ברובה על נשים, טבילת המנהג 
היא — בעולם האורתודוכסי — על פי רוב, נחלת הגברים.
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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 
ימי  כמניין  שבע  השמים,  רוחות  כמניין  או  האמהות  כמניין  ארבע  האומה, 
מברכים  דין  פי  על  כשטובלים  ועוד.  ישראל  שבטי  כמספר  תריסר  הבריאה, 
אחרי הטבילה הראשונה את ברכת הטבילה: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם 

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה".

היכן טובלים
סוגי מקוואות, שבהם  בִמשנה מונה שישה  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. 
כל  על  כעדיפה  בִמשנה  מצויינת  חיים  במים  שטבילה  העובדה  למרות 
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 
נוחות, שהרי לא בכל מקום יש מים חיים או מעיינות,  היא נובעת משיקולי 
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:

האפשרויות האחרות, במקורות אחרים קבעו חז"ל שיש לטבול דווקא במקווה, האפשרויות האחרות, במקורות אחרים קבעו חז"ל שיש לטבול דווקא במקווה, האפשרויות האחרות, במקורות אחרים קבעו חז"ל שיש לטבול דווקא במקווה, 
והגדירו את מאפייני כשירותו של זה. קביעת המקווה כמקום הטבילה הבלעדי, והגדירו את מאפייני כשירותו של זה. קביעת המקווה כמקום הטבילה הבלעדי, והגדירו את מאפייני כשירותו של זה. קביעת המקווה כמקום הטבילה הבלעדי, 
נובעת מרצון החכמים לפקח על תהליך הטבילה ועל הטובלים. לא פחות מכך נובעת מרצון החכמים לפקח על תהליך הטבילה ועל הטובלים. לא פחות מכך נובעת מרצון החכמים לפקח על תהליך הטבילה ועל הטובלים. לא פחות מכך 
נוחות, שהרי לא בכל מקום יש מים חיים או מעיינות,  נוחות, שהרי לא בכל מקום יש מים חיים או מעיינות, היא נובעת משיקולי  נוחות, שהרי לא בכל מקום יש מים חיים או מעיינות, היא נובעת משיקולי  היא נובעת משיקולי 
ובקור החורף עלולה הטבילה בחוץ להיות כרוכה בסבל ואולי אף בסכנה. בל ובקור החורף עלולה הטבילה בחוץ להיות כרוכה בסבל ואולי אף בסכנה. בל ובקור החורף עלולה הטבילה בחוץ להיות כרוכה בסבל ואולי אף בסכנה. בל 
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נפח המקווה צריך להיות לפחות ארבעים סאה של מי גשם הנאגרים  א. 
בבור מחובר לאדמה. קיימות שיטות אחדות לחישוב מידת הסאה ולכן 

המקווה המינימלי מכיל 572-332 ליטרים. 
מי המקווה חייבים לכסות את גופו של האדם הטובל. מתוך כך קובע  ב. 
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 48 לבין 57.6 ס"מ, על פי שיטות החישוב השונות. 
מקווה אינו יכול להיות כלי קיבול שניתן להזזה. ג. 

ונהרות  מעיינות  אבל  זורמים,  שאינם  מים  להיות  צריכים  מקווה  מי  ד. 
יוצאים מכלל זה וניתן לטבול בהם. 

מי מקווה אינם יכולים להישאב. כלומר אסור שיד אדם תהיה מעורבת  ה. 
בהובלתם אל המקווה. 

אין להוביל מים למקווה דרך כלי שיכול לקבל טומאה, כמו צינור מתכת,  ו. 
חומר או עץ.

תביעותיה  של  הכלליים  הִמתאר  קווי  שאת  ההלכה,  שמטרת  מאמינות  אנו 
פעולתה  את  עלינו  לפעול  לטבילה  לאפשר  היא  לעיל,  תיארנו  זה  בנושא 
הרוחנית. אלא שייתכן מאוד, שמה שבתקופות קדומות איפשר חוויה רוחנית, 
ואת  אינו פועל עלינו את פעולתו. להבנתנו, עלינו לראות את ההלכה  היום 
חיינו  את  לקדש  שנוכל  כדי  חדשים,  בכיוונים  הליכה  כמאפשרות  המסורת 
בחידושים המעוגנים במסורות עתיקות יומין. כך, ורק כך, יהיה בידינו להתחדש 

במים חדשים המוכלים במקווה קדום.
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ֶ	ב. ּנֶ ֲאִפיִקים.ּבַ ִביֵתנּו.ּכַ ׁשּוָבה.ה'.ֶאת.ׁשְ

)תהלים קכו, 4(

דבר  שאין  מאמינות  אנו  רפורמיות.  ַרּבֹות  ִהננו  הספר,  עורכות  ארבע  אנו, 
יהודי שהוא זר ומנוכר לנו. על כן אנו מחויבות להכיר, ללמוד וללמד את כל 
מקורות היהדות על יּובליהם ופלגיהם. אף על פי שהטבילה היא אחת המצוות 
להיפטר  חורין  בנות  אנו  אין  מודרניות,  כנשים  בעבורנו  ביותר  המאתגרות 
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 
רבות  פעמים  שלהם.  הנישואין  לטקס  כהכנה  חיים  מים  במקור  או  במקווה 

מתקבלים הדברים הללו בתמיהה: "אם לא חייבים, אז בשביל מה?"
הבלנית",  מן  פתק  "להביא  ההכרח  מן  לרבים  מּוכרת  במקווה  הטבילה 
במדינת  האורתודוכסית  הרבנות  באמצעות  הנישא  זוג  כל  כמעט  נתקל  שבו 
ישראל. חובה זו מרתיעה רבים, בגלל סיבות שונות: יש הכועסים על הכפייה 

ג
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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 
כי  שחשים  יש  בעולמם;  נוגעים  שאינם  עתיקים  מדינים  ומרוחקים  רחוקים 
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 
ביקשו  כך   .)447 בין מסורת לקדמה, עמ'  מ. מאיר,  1885" בתוך:  פיטסבורג 
הרפורמים הרדיקאלים בארצות הברית, להגדיר את תפישת עולמם היהודית: 
מוסריות, רוחניות וקדושה. הם חשו כי ריבוי הטקסים היומיומיים והעיסוק 
הקדושה  את  מטביעים  וכו',  זוגיות  חיי  לבוש,  אכילה,  של  הפרטים  בפרטי 
"ניקיון" רוחני והתרוממות  ואינם מאפשרים לאדם הדתי  בשלולית של בוץ, 
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 
בפני  כעומדים  עצמם  ראו  אלה  רפורמים  מנהיגים  המעשיות.  המצוות  מן 
אתגר מרתק: כיצד לעורר את היהדות מן התרדמה שנפלה עליה, מן השעמום 
הדת  את  לזקק  כיצד  ההלכות;  ופרטי  הדקויות  ריבוי  בעקבות  שקעה  לתוכו 
באברי  אינטנסיבי  עיסוק  של  והדוחה  הגופני  כרפש  שתפשו  ממה  היהודית 
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 
מתמודדות  העולם,  בכל  ליברליים  יהודים  כמו  אנחנו,  הי"ט.  המאה  בשלהי 
בעולם שבו אנשים מרבים לדבר על יהדותם אך מתקשים לחיות אותה באופן 
להם  ויזכיר  שישוב  מה  דבר  מבקשים  וגברים  נשים  שבו  עולם  משמעותי; 
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:

חשיבה על דרכים חדשות לממש את הרעיונות הנשגבים שאנו מוצאים  א.  
שאיפותינו  את  להגשים  ויומיומיות  מעשיות  דרכים  נחפש  ביהדות: 
ניצור  הזוגיות;  יחסי  בקדושת  הנוגעות  מצוות  לנו  ניצור  המוסריות; 
טקסים וטקסטים שילוו את אכילתנו, ויסייעו לנו להקדיש זמן ומחשבה 
ְלמה שאנחנו אוכלים ולאופן האכילה; נעצב לנו עשייה גופנית, טקסית, 

כדי להביע באמצעותה ערכים של קדושה יהודית.
חיפוש במסורת היהודית לדורותיה, שמא נמצא מצוות ומעשים שהורינו  ב.  
כלי חדש־ישן, שבכוחו  ולעשותן  יכולות לשוב  אנו  זנחו אך  או סבינו 

להביאנו להתעלות ולקדושה. 

המצווה  את  ולהבין  לבחון  יחד:  גם  הדרכים  בשתי  בוחרות  אנחנו  זה  בספר 
העתיקה של הטבילה ואת הכלי הקדום של המקווה, ולהזרים בהם מים זכים 
של חידוש ויצירה. אנו מבקשות גם להציע דרכים חדשות להביע את הרעיונות 

חיפוש במסורת היהודית לדורותיה, שמא נמצא מצוות ומעשים שהורינו  חיפוש במסורת היהודית לדורותיה, שמא נמצא מצוות ומעשים שהורינו ב.   חיפוש במסורת היהודית לדורותיה, שמא נמצא מצוות ומעשים שהורינו ב.   ב.  
כלי חדש־ישן, שבכוחו  ולעשותן  יכולות לשוב  אנו  זנחו אך  כלי חדש־ישן, שבכוחו או סבינו  ולעשותן  יכולות לשוב  אנו  זנחו אך  כלי חדש־ישן, שבכוחו או סבינו  ולעשותן  יכולות לשוב  אנו  זנחו אך  או סבינו 

המצווה  את  ולהבין  לבחון  יחד:  גם  הדרכים  בשתי  בוחרות  אנחנו  זה  המצווה בספר  את  ולהבין  לבחון  יחד:  גם  הדרכים  בשתי  בוחרות  אנחנו  זה  המצווה בספר  את  ולהבין  לבחון  יחד:  גם  הדרכים  בשתי  בוחרות  אנחנו  זה  בספר 
העתיקה של הטבילה ואת הכלי הקדום של המקווה, ולהזרים בהם מים זכים העתיקה של הטבילה ואת הכלי הקדום של המקווה, ולהזרים בהם מים זכים העתיקה של הטבילה ואת הכלי הקדום של המקווה, ולהזרים בהם מים זכים 
של חידוש ויצירה. אנו מבקשות גם להציע דרכים חדשות להביע את הרעיונות של חידוש ויצירה. אנו מבקשות גם להציע דרכים חדשות להביע את הרעיונות 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 
ומעשים, שלא באו לנו בירושה מאבותינו ומִאמותינו.

אם נבחר בטבילה כמצווה שיש בה יישום ומימוש של דרכנו הרוחנית, יעמדו 
אותנו להתמודד עם הבעיתיות  בפנינו שני אתגרים. האתגר הראשון מחייב 
הגדולה שיש לטבילה בעיני רבים מאיתנו: זו קשורה בעבותות לתפישות עולם 
גוף טמא  בימי המחזור  בנשים  ואפילו שוביניסטיות, הרואות  פטריארכליות 
שאין להתקרב אליו; הטבילה נקשרת בתודעת רבים לכפייה אורתודוכסית על 
כלות צעירות; היא נראית זרה לחלוטין לנשים ולגברים שגדלו בעולם החילוני, 
שרחקּו 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 הדתיּות 
ורוחניים היא עשוייה לענות;  שלנו ולשמשם כראוי; על אילו צרכים דתיים 
באמצעות  ולהגשימם  לממשם  שבידינו  והדתיים  המוסריים  הרעיונות  מהם 
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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ֶטֶבל 

רואים  רובם  וחדשים,  ישנים  טקסטים  אחת  בכפיפה  שוכנים  הספר  דפי  בין 
להעשירנו  בו  ולמשתמשים  לקוראים  קוראות  אנו  הראשונה.  בפעם  אור  בו 

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(

בה  שיש  חוויה  החווים  או  חדש  מה  דבר  שהלומדים  ללמדנו  בא  זה  מדרש 
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 
אנו  לכך.  הזקוקים  לאלה  בו  שזכינו  הטוב  מן  להעניק  עלינו  שומה  והודיה, 
מציעות לתרומה זו את השם "ֶטֶבל", הגזור מאותו שורש כמו "טבילה" ומשמעו 
במקורות — דבר שגידולו מן הארץ, וחייב בתרומה ומעשרות )אנציקלופדיה 

תלמודית, ערך "טבל", כרך יח, עמ' תקפ"ז–תרל"ז(.

ד

במקורות — דבר שגידולו מן הארץ, וחייב בתרומה ומעשרות )במקורות — דבר שגידולו מן הארץ, וחייב בתרומה ומעשרות )במקורות — דבר שגידולו מן הארץ, וחייב בתרומה ומעשרות )אנציקלופדיה אנציקלופדיה אנציקלופדיה 
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על הספר 
ם. ם.ְוַהּיָ ָחִלים.הְֹלִכים.ֶאל.ַהּיָ ל.ַהּנְ ּכָ

ָחִלים. ַהּנְ ֵאיֶנּנּו.ָמֵלא.ֶאל.ְמקֹום.ׁשֶ
ִבים.ָלָלֶכת ם.ֵהם.ׁשָ הְֹלִכים.ׁשָ

)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 
כיום.  בִקרבנו  ומפכות  הפורחות  ומאלה  המים,  פרשת  על  בעומדם  ובנותיו, 
נשים  חוויות של  וטקסטים מתוך שפע  אוסף של טקסים  הוא  פרשת המים 
ולטיהור  להתחדשות,  להתנקּות,  אפיק  להם  וגברים שהמים עשויים לשמש 
הנפש והגוף. אנו מבקשות לשוב אל חוויית הטבילה בלב חדש, כאמצעי מחולל 
את  לאמץ  לטהרה;  כציון של מעבר מטומאה  רק  ולא  צמיחה  ומעודד  שינוי 
הטבילה כמאפשרת התנקּות מכתמי העבר, היעטפּות 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 

ה

הטבילה כמאפשרת התנקּות מכתמי העבר, היעטפּות במי ההווה ומעין לידה הטבילה כמאפשרת התנקּות מכתמי העבר, היעטפּות במי ההווה ומעין לידה הטבילה כמאפשרת התנקּות מכתמי העבר, היעטפּות במי ההווה ומעין לידה 
מחודשת אל העתיד.מחודשת אל העתיד.מחודשת אל העתיד.

אנו מודעות לצורך להבדיל בין פרקי חיים: בין רווקות לזוגיות, בין חולי אנו מודעות לצורך להבדיל בין פרקי חיים: בין רווקות לזוגיות, בין חולי אנו מודעות לצורך להבדיל בין פרקי חיים: בין רווקות לזוגיות, בין חולי 
לבריאות, בין סיום לראשית; לצורך לנקות את גופנו ואת נפשנו מחוויות קשות לבריאות, בין סיום לראשית; לצורך לנקות את גופנו ואת נפשנו מחוויות קשות לבריאות, בין סיום לראשית; לצורך לנקות את גופנו ואת נפשנו מחוויות קשות 
כפרידה או פגיעה; לצורך להודות על התחדשות של עבודה חדשה או אהבה כפרידה או פגיעה; לצורך להודות על התחדשות של עבודה חדשה או אהבה 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 חדשה; לצורך לקבל פני חג או שבת בתחושה של ניקיון וטהרה. החיים מזמנים חדשה; לצורך לקבל פני חג או שבת בתחושה של ניקיון וטהרה. החיים מזמנים 
לנו אירועים שבהם הטבילה יכולה לשמש דרך להתקדשות ולהזדככות. בחלק לנו אירועים שבהם הטבילה יכולה לשמש דרך להתקדשות ולהזדככות. בחלק לנו אירועים שבהם הטבילה יכולה לשמש דרך להתקדשות ולהזדככות. בחלק 
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מהמקרים היא בבחינת ְמִחייה 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 
בספר  למצוא  תוכלו  הישראלית.  ובהווייתם  היהודית  בחווייתם  מגוון  רקע 
העוסקים  מאמרים  ואחריהם  שערים,  פי  על  המחולקים  וטקסטים  טקסים 
בטבילה מזוויות ראייה מגוונות. כל אחד מהמאמרים ומהטקסים פותח צוהר 
לעולמו הרוחני של הכותב, לעולמה האישי של הכותבת. כולם מזמינים את 

הקוראים למסע. 
רוחנית  התעלות  לכדי  להגיע  בהם  למשתמשים  לסייע  הטקסים  מטרת 
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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מבנה הספר

"טבילה במעברי החיים", עוסק בטקסי טבילה הקשורים  השער הראשון,   •
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 ִלדלות מהן   
וכוונות  שירים  גם  מופיעים  בספר  אישיים.  טקסים  עיצוב  לשם  רעיונות 

שניתן להעשיר בהם טקסי טבילה או לעיין בהם לצרכי לימוד ויצירה.
על  מבטנו  את  המרחיבים  מאמרים  מאסף  טבילה",  "עיון  השישי,  השער   •
הטבילה במים: ד"ר צביה ולדן בוחנת את המילה "טבילה" ואת משמעויותיה 
השונות; פרופ' טל אילן בוחנת את ההתפתחויות ההיסטוריות־ההלכתיות 
של  טקס  מציעה  לוין  יעל  ד"ר  נשית;  מצווה  הטבילה  נעשתה  שבעטיין 
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 
יש"ע  בר  יהודית  חדשה;  גברית  מבט  מנקודת  הטבילה  שאלת  את  בוחן 
גרשוביץ מגישה קריאה חדשה בסיפור של ש"י עגנון ומאירה באמצעותו 

את שאלת הטבילה, ההיטהרות והמקווה.

אלונה ליסיצה, דליה מרקס, מיה ליבוביץ' ותמר דבדבני

ו

נשית;  מצווה  הטבילה  נעשתה  נשית; שבעטיין  מצווה  הטבילה  נעשתה  נשית; שבעטיין  מצווה  הטבילה  נעשתה  שבעטיין 
טבילה לשני בני הזוג בהקשר של המחזור החודשי; טבילה לשני בני הזוג בהקשר של המחזור החודשי; טבילה לשני בני הזוג בהקשר של המחזור החודשי; 

גולדסמיטגולדסמיטגולדסמיט
נווהנווהנווה

חדשה;  גברית  מבט  מנקודת  הטבילה  שאלת  את  חדשה; בוחן  גברית  מבט  מנקודת  הטבילה  שאלת  את  חדשה; בוחן  גברית  מבט  מנקודת  הטבילה  שאלת  את  בוחן 
גרשוביץגרשוביץגרשוביץ

את שאלת הטבילה, ההיטהרות והמקווה.את שאלת הטבילה, ההיטהרות והמקווה.את שאלת הטבילה, ההיטהרות והמקווה.











מיה ליבוביץ'
התכוונות

ֵאִלי ַהּטֹוב
ה, ת ְטִביָלִתי ַהזַּּכָ ל ַמּתַ ַקּבֵ

ְזכּוָתּה,  ָהֵאר ַחיַּי ּבִ
ֶמׁש ֶ ַחת ַהּשׁ ְיִהי ְנִתיִבי ּתַ

ְמָחה ְוָטֳהָרה. ל ׂשִ ָנִתיב ׁשֶ
ין יֹוִמי ָהִראׁשֹון ָלַאֲחרֹון ּבֵ

י ֱהֵיה ִעּמִ
ַאֲהָבה. ּבְ

ים. א ַהַחיִּ ה ה', ְמַמּלֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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קבלת המחזור הראשון

ליסיצה אלונה 
לציון.קבלת.המחזור.הראשון טקס.טבילה.

קבלת המחזור הראשון לא זכתה לציון טקסי במסורת היהודית. חשתי שמצב 
בחּוּבֹו הבטחה  וצופן  נשיּות  רגע מרגש, המבטא  כיוון שזהו  תיקון,  דורש  זה 

של פוריּות. 
הטקס מיועד לנערה ולבנות משפחתה )אם, סבתא וכדומה(. ניתן לערוך 

אותו בהנחיית רב או רבה.

הֵאם, הסבתא או הַמְנָחה: 

ֶאֶרץ, ְדָלה ְוָהְיָתה ּכְ ְוִהיא ּגָ
ים, ִעם נֹוֵפי ָצפֹון ַרּכִ

ים ְרִאִיּ ר ּפִ ְוַסֲערֹות ָים, ִעם צּוֵקי ִמְדּבָ
ם — ָאָדם. ּלָ ְוַעל ּכֻ

ִתי ַאַחת ִהיא ִלי ַיְלּדָ
ָהַאַחת. )מרגלית מתתיהו(

ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים. )על פי שיר השירים א, 15( י ִהּנָ ּתִ ְך ָיָפה ּבִ ִהּנָ
ת ָהֲעָמִקים. )על פי שיר השירים ב, 1(  ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ָ ֶלת ַהּשׁ ַאּתְ ֲחַבּצֶ

י ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.  ּתִ ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח קּוִמי ָלְך ּבִ יָה ְוַהּגְ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ ַהּתְ
)על פי שיר השירים ב, 13( 

ְך  ְחּתֵ ּפַ ְך ּוִמׁשְ ִהְצָטַרְפּתְ ַהּיֹום ֶאל ְנׁשֹות ַעּמֵ

א
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ֵרַח.  ּגּוֵפְך ַנֲעָנה ְלַמֲחזֹוִרּיּות ַהּיָ ׁשֶ ּכְ
ְמָחה  ים ּוְמֵלֵאי ׂשִ ִיְהיּו ְיָרַחִיְך ַרּבִ

ִריא ְוָטהֹור. ְיִהי ּגּוֵפְך ּבָ

הנערה: 

ָרֵאל ְוטֹוֶבֶלת ְלֶרֶגל ַמֲעָמִדי ֶהָחָדׁש. ִהְנִני ִמְצָטֶרֶפת ַהּיֹום ֶאל ְנׁשֹות ִיׂשְ

טבילה.ראשונה:.

נּו ַעל  ִמְצוָׁתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. ַהּטְ

טבילה.שנייה:.

ה. ָ ִני ִאּשׁ ָעׂשַ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טבילה.שלישית:.

ה.  ַמן ַהּזֶ יַעִני ַלּזְ ַמִני ְוִהּגִ ֶהֱחַיִני ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

הֵאם, הסבתא או הַמְנָחה: 

ֶרת מֹר ּוְלבֹוָנה ִמּכֹל  ן ְמֻקּטֶ ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהּמִ
ַאְבַקת רֹוֵכל. )שיר השירים ג, 6(

ה. ָ ֵאְך ִאּשׁ ֲעׂשָ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ



41

 

מחזור חודשי

בית־הלחמי  רחל שבת 
תפילתה.של.העולה.ממי.הטבילה

גּוִפי ן ְלָכל ֵאיָבר ּבְ ּתֵ
ים, ִים ַהַחּיִ ֵאּלּו ַהּמַ ַהּנֹוֵגַע ּבְ

ִריָאה. ׁש ְלַמַען ַהּטֹוב ְוַהּבְ ְלִהְתַחּדֵ

ן ִלְבהֹונֹוַתי ּוְלַרְגַלי ִלְרקֹד. ּתֵ
ִמילּות ֲחָסִדים. ֵרז ֱאֵלי ִמְצוֹוֶתיָך, ֶאל ּגְ ֵנִני ְלִהְזּדָ ּתְ

קּוק ְלֶנָחָמה  קֹות ֶאת ַהּזָ ִיְהיּו ְזרֹועֹוַתי ְמַחּבְ
ִיְהיּו ָיַדי ּכֹוְתבֹות ִמּלֹות ֱאֶמת ְוהֹוָרָאה

ַאֲהָבה. עֹוַתי נֹוְגנֹות, נֹוְגעֹות ּבְ ִיְהיּו ֶאְצּבְ

ְבֵרי ֶחְמָלה, י ּדִ ֵלא ּפִ ִיּמָ
ּתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוִני.

ה ָפַתי ּדֹוְבבֹות ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ִיְהיּו ׂשְ
, ְלאֹות ֱאלֹוּהַ ִיְהיּו ֵעיַני רֹואֹות ּפִ

יָך! ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
ל ַהּגּוף. פּו ֶאת ַאֲהָבתֹו ְותֹוָדתֹו ׁשֶ ּקְ ִויׁשַ

ב

ְבֵרי ֶחְמָלה, י ּדִ ֵלא ּפִ ְבֵרי ֶחְמָלה,ִיּמָ י ּדִ ֵלא ּפִ ְבֵרי ֶחְמָלה,ִיּמָ י ּדִ ֵלא ּפִ ִיּמָ
ּתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוִני.ּתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוִני.ּתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוִני.

ה ָפַתי ּדֹוְבבֹות ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ הִיְהיּו ׂשְ ָפַתי ּדֹוְבבֹות ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ הִיְהיּו ׂשְ ָפַתי ּדֹוְבבֹות ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ִיְהיּו ׂשְ
, ְלאֹות ֱאלֹוּהַ ,ִיְהיּו ֵעיַני רֹואֹות ּפִ ְלאֹות ֱאלֹוּהַ ,ִיְהיּו ֵעיַני רֹואֹות ּפִ ְלאֹות ֱאלֹוּהַ ִיְהיּו ֵעיַני רֹואֹות ּפִ

יָך! יָך!ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ יָך!ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
ל ַהּגּוף. פּו ֶאת ַאֲהָבתֹו ְותֹוָדתֹו ׁשֶ ּקְ ל ַהּגּוף.ִויׁשַ פּו ֶאת ַאֲהָבתֹו ְותֹוָדתֹו ׁשֶ ּקְ ל ַהּגּוף.ִויׁשַ פּו ֶאת ַאֲהָבתֹו ְותֹוָדתֹו ׁשֶ ּקְ ִויׁשַ
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א ַרח ַהּבָ ת ַאֲהָבה ְוִתְקָוה ַעל ַהּיֶ ְרּכַ ן ּבִ ּתֵ
ֵלמּות ַרְחִמי, ֶאל ַמֲחזֹור ׁשְ ּבְ

ָבָנה. ִמּלּוי ּוְגִריַעת ַהּלְ ּוִמעּוט, ּכְ
ֶרְך ַהּיֶֹשר. ׁש ְלטֹוָבה, ֶאל ּדֶ ֶאְתַחּדֵ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ֶצֶלם ֱאלִֹהים. ו ּבְ ֵלד ַעְכׁשָ ִאּוָ

תרגום מאנגלית: עֹפר.שבת.בית־הלחמי



43

טבילה במבברי החיים  

ליסיצה אלונה 
חו	שי בסיום.מחזור.

ֶצֶלם,. ִאם.ִנְבֵראנּו.ּבְ
ֲחזֹור?. ֵעת.ַהּמַ ם.ֵלאלִֹהים.ּכֹוֵאב.ּבְ ַהִאם.ּ	ַ

ֲחזֹור.ָהֱאלִֹהי? ְך.ַהּמַ ה.ָיִמים.ִנְמׁשָ ְוַכּמָ
ים? ַהִאם.ֱאלִֹהים.סֹוֵפר/סֹוֶפֶרת.ְנִקּיִ

ְכִלית. ם ּתַ ה ְלׁשֵ אִתי ָלעֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
ה. עֹוָלם ַהּזֶ ְכִלּיֹות ַרּבֹות ּבָ י ֵיׁש ִלי ּתַ ֲהֵריִני ְסמּוָכה ּוְבטּוָחה ּכִ

ים  ה ֲאִני. ְיכֹוָלה ָלֶלֶדת ּוְלָהִביא ַחּיִ ָ ית. ִאּשׁ ׁשִ ְטִביָלה זֹו ִהיא ְלַתְכִליִתי ַהּנָ
ָלעֹוָלם.

ָפה ָלֵאל, ּבֹוֵרא ַהּכֹל,  ּתָ כֹוָלה ֲאִני ִלְהיֹות ׁשֻ ּיְ יר ְלַעְצִמי ׁשֶ ְטִביָלה זֹו ַאְזּכִ ּבִ
ִריַאת ָהָאָדם:  ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ּבְ

. )בראשית ד, 1( ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה'
ית:  ה ִהיא ְזַמּנִ ס ַהּזֶ ּנֵ פּוִתי ּבַ ּתָ ֻ ּשׁ יר ְלַעְצִמי ׁשֶ ְטִביָלה זֹו ַאְזּכִ ּבִ

ָמִים: ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות ֵעת ָלַטַעת  ָ ַחת ַהּשׁ ַלּכֹל ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ
ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע. )קהלת ג, 2-1(

ָרָכה.  ה זֹו ּבְ ָ י ִלְהיֹות ִאּשׁ יר ְלַעְצִמי ּכִ ְטִביָלה זֹו ַאְזּכִ ּבִ
ְכִלּיֹות ַרּבֹות. ׁש ִלי ּתַ ּיֵ יר ְלַעְצִמי ׁשֶ ְטִביָלה זֹו ַאְזּכִ ּבִ

טבילה.ראשונה:

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ְוִצּוָ

טבילה.שנייה:

ה.  ָ ִני ִאּשׁ ָעׂשַ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ִמְצוָׁתיו ּבָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ִמְצוָׁתיו ּבָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ִביָלה.ְוִצּוָ נּו ַעל ַהּטְ ִביָלה.ְוִצּוָ נּו ַעל ַהּטְ ְוִצּוָ

טבילה.שנייה:טבילה.שנייה:טבילה.שנייה:

ה.  ָ ִני ִאּשׁ ָעׂשַ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ָ ִני ִאּשׁ ָעׂשַ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ָ ִני ִאּשׁ ָעׂשַ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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קניאל רות קרא־איוונוב 
טבילה

ִהיא צֹוֶעֶקת ׁשֶ ּכְ
ִמי רֹוָצה ְטִביָלה

ת ֲאִני לֹוֶחׁשֶ
ַנֲעֵלי ּגּוִמי ְיֻרּקֹות ה ּבְ ְמַדּדָ

ֶהן ַרּבֹות ָהיּו ּבָ
ים ְמסּורֹות ָנׁשִ

ּה י ִאּתָ ּלִ ה ָהרֹוָמן ׁשֶ ָלּמָ
ה ָזָרה ָ ִאּשׁ

ִרי ִלְהיֹות ִים ֶאְפׁשָ ּמַ ַרק ּבַ
ה ֵעיֻרּמָ

ָך ר ִאּתְ ְלַדּבֵ
ְבָרכֹות ְהֶיה ּבִ ּיִ ׁשֶ

לֹות ְגּדָ ִמּ ַדי ּכַ ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ
ר ִלְבּכֹות ֶאְפׁשָ

י ּלִ ִרית ׁשֶ ֻעּבָ
ִמְתַנֶחֶמת

לֹור ל ּכְ ֶרֶחם ׁשֶ ּבְ
ְלּגּול יִתי ַלֲעׂשֹות ּגִ ַעם ִנּסִ ַפּ

ֵלָהנֹות ֵמַהּמֹוָפע
ִלְפּתַֹח ֶאת ַעְצִמי 

בֹוא ּתָ ָלַאֲהָבה ׁשֶ

ְרחֹוב. ֶבת ּבָ ּנֶ ְך ִמְתּגַ ַאַחר ּכָ
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אסתי קמאי
מזמור.טבילה.

י  י ְוָהַלְכּתִ ָאַזְלּתִ
ֵפִלים, הֹום ּתְ ְלֵמי ּתְ

י. י ְוַקְמּתִ ָטַבְלּתִ
ה. ה ְוִצּנָ י ִלְתהֹום ִצּיָ ָנַזְלּתִ

ם ּוְבַמְלכּות ׁשֵ י ּבְ ַרְכּתִ ם ּבֵ ׁשָ
ה ְתִחּנָ י ָיַדי ּבִ ָחַפְנּתִ

ֵבד ָעַלי ׁשֹוַתי ּכָ ּקָ חֶֹשן ּבַ
מֹו ּכֲֹהִנים ֲאבּוִדים  ּכְ

ָפַתִים נֹוְטפֹות(. ׂשְ ִלים ּבִ )ְמַמּלְ
ִאים  ים ִמְתַנּבְ י ָעְמדּו ְלִוּיִ ְלִצּדִ

הּוִתי ִלְצִליִלים.  ְרטּו ּכֵ ּפָ

ָלֲחׁשּו ִלי:
ן ָהָיה ָרצֹון. ּכֵ
ן ָהָיה. ָאֵמן, ּכֵ

ן.  ּכֵ
ָהָיה ָרצֹון.

ֲאִני ָקָמה ּוְגֵדָלה
ר ְדּבָ צֹוֶעֶדת ַלּמִ

י ִנים ִאּתִ י ְמַנּגְ ְלִוּיַ
ִכים,  ּכֲֹהַני ְמַחּיְ
חֹוְזִרים ַאֲחַרי

ַלַחׁש, ּבְ
ם ּוְבַמְלכּות: ׁשֵ ּבְ
ָאֵמן, ְיִהי ָרצֹון.

ְיִהי ֵכן.

ֲאִני ָקָמה ּוְגֵדָלהֲאִני ָקָמה ּוְגֵדָלהֲאִני ָקָמה ּוְגֵדָלה
ר ְדּבָ רצֹוֶעֶדת ַלּמִ ְדּבָ רצֹוֶעֶדת ַלּמִ ְדּבָ צֹוֶעֶדת ַלּמִ

י ִנים ִאּתִ י ְמַנּגְ יְלִוּיַ ִנים ִאּתִ י ְמַנּגְ יְלִוּיַ ִנים ִאּתִ י ְמַנּגְ ְלִוּיַ
ִכים,  ִכים, ּכֲֹהַני ְמַחּיְ ִכים, ּכֲֹהַני ְמַחּיְ ּכֲֹהַני ְמַחּיְ
חֹוְזִרים ַאֲחַריחֹוְזִרים ַאֲחַריחֹוְזִרים ַאֲחַרי

ַלַחׁש, ַלַחׁש,ּבְ ַלַחׁש,ּבְ ּבְ
ם ּוְבַמְלכּות: ׁשֵ ם ּוְבַמְלכּות:ּבְ ׁשֵ ם ּוְבַמְלכּות:ּבְ ׁשֵ ּבְ
ָאֵמן, ְיִהי ָרצֹון.ָאֵמן, ְיִהי ָרצֹון.ָאֵמן, ְיִהי ָרצֹון.

ְיִהי ֵכן.ְיִהי ֵכן.ְיִהי ֵכן.
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לקראת כינון זוגיות 

ודליה מרקס דבדבני  תמר 
)16 ב,  )שיר השירים  לֹו. ַוֲאִני. ִלי. ּ	ֹוִ	י.

וקֵנה.לך.חבר

)משנה אבות א, ו( 

כיצ	?.מלמ	.שיקנה.א	ם.חבר.לעצמו,.
שיאכל.עמו,.וישתה.עמו,.ויקרא.עמו,.

וישנה.עמו,.ויישן.עמו,.וי	לה.לו.כל.
סתריו.—.סתרי.תורה.וסתרי.	רך.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 
הגאונים,  )תשובות  בזרעו של אברהם"  הבוחר  ברוך  הֵפרה,  לא  וחוק  טהרה  ּבְ
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. 

ג
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טבילה במבברי החיים  

אישה אומרת:

ָדָבר —  לּוָיה ּבְ ִהיא ּתְ ל ַאֲהָבה ׁשֶ ּכָ
ְטָלה ַאֲהָבה.  ָבר, ּבָ ֵטל ּדָ ּבָ

)משנה אבות ה, טז(

ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה ֱהִביַאִני   ָמׁשְ
ֶלְך ֲחָדָריו.  ַהּמֶ

)שיר השירים א, 4( 

ַלִם  נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
ֶדה  ַאְילֹות ַהּשָׂ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ּבִ
עֹוְררּו ֶאת  ִעירּו ְוִאם ּתְ ִאם ּתָ

ץ.  ְחּפָ ּתֶ ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ
)שיר השירים ב, 7(

ַאֲהָבֵתנּו ֲחֵפָצה,  ׁשֶ ו ּכְ  ַעְכׁשָ
ת ֲאִני: ׁשֶ ְמַבּקֶ

ִרי ְמָגָדיו.  ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְויֹאַכל ּפְ
)שיר השירים ד, 16(

איש אומר:

ָדָבר —  לּוָיה ּבְ ִהיא ּתְ ל ַאֲהָבה ׁשֶ ּכָ
ְטָלה ַאֲהָבה.  ָבר, ּבָ ֵטל ּדָ ּבָ

)משנה אבות ה, טז(

ְדֵרָגה  ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ַחְגֵוי ַהּסֶ יֹוָנִתי ּבְ
ִמיִעִני ֶאת  ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהׁשְ

י קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה.  קֹוֵלְך ּכִ
)שיר השירים ב, 14(

ַלִם  נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
ֶדה  ַאְילֹות ַהּשָׂ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ּבִ
עֹוְררּו ֶאת  ִעירּו ְוִאם ּתְ ִאם ּתָ

ץ. ְחּפָ ּתֶ ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ
)שיר השירים ב, 7(

ַאֲהָבֵתנּו ֲחֵפָצה,  ׁשֶ ו ּכְ  ַעְכׁשָ
ׁש ֲאִני:  ְמַבּקֵ

 עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן
ָמיו.  לּו ְבׂשָ י ִיּזְ ָהִפיִחי ַגּנִ

)שיר השירים ד, 16(

 אישה: טובלת במקור מים חיים 
ואומרת:

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַגן ֵעֶדן.  ר ָצג ֱאגֹוז ּבְ ֲאׁשֶ

ַעת.  י ּדַ ִרי ְוֵתן ּבִ ֵרְך ֶאת ֶמֶתק ַהּפְ ּבָ
ַמְעָין ָחתּום, ל ִיְמׁשֹל ָזר ּבְ ּבַ
לֹום.  מֹוְצֵאת ׁשָ ָאז ָהִייִתי ּכְ

)על פי שיר השירים ח, 10(

ה ה', רּוְך ַאּתָ ּבָ
ׁש ֶאת ַהּבֹוֲחִרים   ַהְמַקּדֵ

ה. ָ ְקֻדּשׁ ַאֲהָבה ּבִ ּבְ

 איש: טובל במקור מים חיים 
ואומר:

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַגן ֵעֶדן. ר ָצג ֱאגֹוז ּבְ ֲאׁשֶ

ַעת, י ּדַ ִרי ְוֵתן ּבִ ֵרְך ֶאת ֶמֶתק ַהּפְ ּבָ
ר ֶאָחד.  ּה ְוָהִיינּו ְלָבׂשָ י ּבָ ְוָדַבְקּתִ

)על פי בראשית ב, 24(

לֹום.  מֹוֵצא ׁשָ ָאז ָהִייִתי ּכְ
)על פי שיר השירים ח, 10(

ה ה',  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ׁש ֶאת ַהּבֹוֲחִרים   ַהְמַקּדֵ

ה. ָ ְקֻדּשׁ ַאֲהָבה ּבִ ּבְ
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דבדבני תמר 
הזו	י. לחי	וש.הקשר.

)בהשראת הטקס שקיים הכוהן הגדול ביום הכיפורים, כמתואר במשנה יומא ג, ד(

י ְטּתִ ׁשַ ּפָ
י ָיַרְדּתִ

י ְוָטַבְלּתִ
ָעִליִתי 

י. ְגּתִ ּפַ ְוִנְסּתַ
ל ָזָהב ַעת ׁשֶ ַטּבַ

ִעי ֵהֵבאִתי ׁשּוב ַעל ֶאְצּבָ
ּוֵמָחָדׁש

ְלָך
ֲהֵריִני 

ת. ׁשֶ ְמֻקּדֶ

גברים המעוניינים לומר ברכה זו יוכלו לשנות את סיומה, ולומר "הריני מקודש" 
)וראו מאמרה של יעל לוין להלן(.
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קידושין

ליסיצה אלונה 
ולחתן לכלה. טקס.טבילה.

הטקס מיועד לחתן, לכלה או לשניהם, לפני חופתם.

הכלה אומרת:

ַנִים  ֲאִני רֹוָצה ְלהֹוִסיף ׁשְ
רֹות: ּבְ ֶרת ַהּדִ ַלֲעׂשֶ

י ּנִ ּתַ ׁשְ ר: לֹא ּתִ ר ָהַאַחד ָעׂשָ ּבֵ ַהּדִ
ר:  ֵנים ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ּבֵ ְוַהּדִ

י. ּנִ ּתַ ׁשְ י, ּתִ ּנִ ּתַ ִהׁשְ
)על פי "מלון הורי" של יהודה עמיחי(

ִתי ֲאִני טֹוֶבֶלת  ִלְפֵני ֻחּפָ
ֲאִני  ֶ ֵאר ַמה ּשׁ ָ ת ְלִהּשׁ ׁשֶ ּוְמַבּקֶ
ר ֶאְהֶיה,  ֲאׁשֶ ָרָכה ּבַ ְוִלְהיֹות ּבְ

ת זּוִגי  ן/ּבַ ּנֹות ִעם ּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ
ָרָכה ַיַחד,  ֵדי ִליצֹר ּבְ ּכְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

החתן אומר:

ַנִים  ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹוִסיף ׁשְ
רֹות: ּבְ ֶרת ַהּדִ ַלֲעׂשֶ

ה ּנֶ ּתַ ׁשְ ר: לֹא ּתִ ר ָהַאַחד ָעׂשָ ּבֵ ַהּדִ
ר:  ֵנים ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ּבֵ ְוַהּדִ

ה. ּנֶ ּתַ ׁשְ ה, ּתִ ּנֵ ּתַ ִהׁשְ
)מתוך "מלון הורי" של יהודה עמיחי(

ִתי ֲאִני טֹוֵבל  ִלְפֵני ֻחּפָ
ֲאִני  ֶ ֵאר ַמה ּשׁ ָ ׁש ְלִהּשׁ ּוְמַבּקֵ

ר ֶאְהֶיה,  ֲאׁשֶ ָרָכה ּבַ ְוִלְהיֹות ּבְ
ת זּוִגי  ן/ּבַ ּנֹות ִעם ּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ

ָרָכה ַיַחד,  ֵדי ִליצֹר ּבְ ּכְ
ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

טבילה.ראשונה:

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ְוִצּוָ

ד

ֲאִני  ֶ ֵאר ַמה ּשׁ ָ ת ְלִהּשׁ ׁשֶ ֲאִני ּוְמַבּקֶ ֶ ֵאר ַמה ּשׁ ָ ת ְלִהּשׁ ׁשֶ ֲאִני ּוְמַבּקֶ ֶ ֵאר ַמה ּשׁ ָ ת ְלִהּשׁ ׁשֶ ּוְמַבּקֶ
ר ֶאְהֶיה,  ֲאׁשֶ ָרָכה ּבַ ר ֶאְהֶיה, ְוִלְהיֹות ּבְ ֲאׁשֶ ָרָכה ּבַ ר ֶאְהֶיה, ְוִלְהיֹות ּבְ ֲאׁשֶ ָרָכה ּבַ ְוִלְהיֹות ּבְ

ת זּוִגי  ן/ּבַ ּנֹות ִעם ּבֶ ּתַ ת זּוִגי ְלִהׁשְ ן/ּבַ ּנֹות ִעם ּבֶ ּתַ ת זּוִגי ְלִהׁשְ ן/ּבַ ּנֹות ִעם ּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ
ָרָכה ַיַחד,  ֵדי ִליצֹר ּבְ ָרָכה ַיַחד, ּכְ ֵדי ִליצֹר ּבְ ָרָכה ַיַחד, ּכְ ֵדי ִליצֹר ּבְ ּכְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ן ְיִהי ָרצֹון.ּכֵ ן ְיִהי ָרצֹון.ּכֵ ּכֵ

טבילה.ראשונה:טבילה.ראשונה:טבילה.ראשונה:

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ִמְצוָׁתיו ּבָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ִמְצוָׁתיו ּבָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ִביָלה.ְוִצּוָ נּו ַעל ַהּטְ ִביָלה.ְוִצּוָ נּו ַעל ַהּטְ ְוִצּוָ
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טבילה.שנייה:

הכלה אומרת:

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ָ ִני ִאּשׁ ָעׂשַ ׁשֶ

החתן אומר:

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִני ִאיׁש. ָעׂשַ ׁשֶ

טבילה.שלישית:

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ביציאה.מן.המים:

הכלה אומרת:

י,  ִכיָנה, ְמקֹור ַחּיַ ׁשְ
י,  ּבִ ָרָכה ׁשֶ מֹר ַעל ַהּבְ י ּכַֹח ִלׁשְ ִני ּבִ ּתְ

מֹר ַעל ִיחּוִדי  ִלׁשְ
ֵאֶליָה ֲאִני ִנְכֶנֶסת,  ִרית ׁשֶ ּבְ ּבַ

ה. ּנָ ֵאין ֲחָזָקה ִמּמֶ ִרית ׁשֶ ּבְ
ם,  רּוַח ַחי ְוַקּיָ

ִרית ַהּזֹאת  ּנֹות ְלַמַען ַהּבְ ּתַ ֵדִני ְלִהׁשְ ַלּמְ
ר ֶאָחד,  ְוִנְהֶיה ְלָבׂשָ

ָמה ְיֵתָרה. ְלרּוַח ַאַחת ְוִלְנׁשָ

החתן אומר:

י,  ִכיָנה, ְמקֹור ַחּיַ ׁשְ
י,  ּבִ ָרָכה ׁשֶ מֹר ַעל ַהּבְ י ּכַֹח ִלׁשְ ִני ּבִ ּתְ

מֹר ַעל ִיחּוִדי  ִלׁשְ
ֵאֶליָה ֲאִני ִנְכָנס,  ִרית ׁשֶ ּבְ ּבַ
ה. ּנָ ֵאין ֲחָזָקה ִמּמֶ ִרית ׁשֶ ּבְ

ם,  רּוַח ַחי ְוַקּיָ
ִרית ַהּזֹאת ּנֹות ְלַמַען ַהּבְ ּתַ ֵדִני ְלִהׁשְ ַלּמְ

ר ֶאָחד,  ְוִנְהֶיה ְלָבׂשָ
ָמה ְיֵתָרה. ְלרּוַח ַאַחת ְוִלְנׁשָ
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יהודית אדלמן־גרין
הנישואים,. לכלה.טרם. טקס.טבילה.

מלּווה.במסיבת.מצווה

אחרות  משפחה  קרובות  הסבתות,  הֵאם,  עם  הטבילה  למקום  מגיעה  הכלה 
וחברות — נשים אשר ליוו אותה במהלך חייה. הנשים מַלוֹות את הכלה בשירה 

ובריקודים. אפשר ואף רצוי להשתמש בכלי נגינה.

לאחר שהכלה מכינה עצמה לטבילה, הֵאם מברכת )ִאם הֵאם אינה נוכחת, יכולה 
הברכה להיאמר על ידי משתתפת בוגרת אחרת, על פי בחירת הכלה(: 

ָרה, ִרְבָקה, ֵלָאה ְוָרֵחל  ׂשָ יֵמְך ֱאלִֹהים ּכְ ְיׂשִ
ְך  מֹר ֶאת ַנְפׁשֵ ל ָרע ִיׁשְ ְמֵרְך ִמּכָ ה' ִיׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם. ָמר ֵצאֵתְך ּובֹוֵאְך ֵמַעּתָ ה' ִיׁשְ
)על פי תהלים קכא, 8-7(

הכלה מברכת את הֵאם ומודה לה על שגידלה אותה באהבה.

כל אישה בקבוצת המַלוֹות מברכת את הכלה:

ִיְך ִיְהיּו ְמֵלִאים  ַחּיַ ים; ֲאִני ְמָבֶרֶכת אֹוָתְך ׁשֶ ה ֵהם ַמִים ַחּיִ ִים ָהֵאֶלּ ַהּמַ
________________ . )כאן תשלים כל אחת על פי רצונה( ּבְ

לאחר ברכות הנשים, עוזבת הכלה את הקבוצה ואומרת:

ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי.
)שיר השירים ו, 3(

הכלה טובלת ומברכת:

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ְוִצּוָ

הכלה מתלבשת וחוזרת לקבוצת המַלוֹות.

לאחר ברכות הנשים, עוזבת הכלה את הקבוצה ואומרת:לאחר ברכות הנשים, עוזבת הכלה את הקבוצה ואומרת:

ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי.ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי.ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי.
)שיר השירים ו, )שיר השירים ו, )שיר השירים ו, 

הכלה טובלת ומברכת:הכלה טובלת ומברכת:

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ִמְצוָׁתיו ּבָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ִמְצוָׁתיו ּבָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ִביָלה.ְוִצּוָ נּו ַעל ַהּטְ ִביָלה.ְוִצּוָ נּו ַעל ַהּטְ ְוִצּוָ

הכלה מתלבשת וחוזרת לקבוצת המַלוֹות.הכלה מתלבשת וחוזרת לקבוצת המַלוֹות.
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ממצוֹות  באחת  הקשורה  סמלית  מתנה  לכלה  מעניקה  המלוֹות  מן  אחת  כל 
הבית היהודי )כשרות, הדלקת נרות, צדקה וכיוצא בזה(, ומסבירה את הקשר 
בין המתנה לבין המצווה. ֵאם הכלה נותנת לבתה מזכרת, אם אפשר — תמונה 

ממוסגרת של הסבים והסבתות בחתונותיהם. 

הכלה מוקפת עתה במים שבהם טבלה, באהבת הנשים שבחייה ובברכות שילוּו 
אותה בהליכתה לחופתה. 
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נאוה חפץ
לפני.חופתה לכלה. טקס.טבילה.

ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ. )תהלים עב, 8( ם ַעד ָים ּוִמּנָ ְוֵיְרּדְ ִמּיָ
רֹום ה'. )תהלים צג, 4( ּמָ יר ּבַ ֵרי ָים ַאּדִ ּבְ יִרים ִמׁשְ ים ַאּדִ ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ
ה ֶפֶלא.  ּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהּלֹת עֹׂשֵ ר ּבַ מָֹכה ֶנְאּדָ ֵאִלם ה' ִמי ּכָ ִמי ָכמָֹכה ּבָ

)שמות טו, 11(

ם. )מתוך ברכת "אמת ויציב"( ְמָך ַעל ְשַֹפת ַהּיָ חּו ְגאּוִלים ְלׁשִ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדָשׁ ׁשִ

לפני הכניסה למים הכלה אומרת:

ָרה, ִרְבָקה, ֵלָאה ְוָרֵחל  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ִאּמֹוַתי — ׂשָ
ּה ְוָסבֹוֶתיָה( מֹות ִאּמָ )ּומֹוִסיָפה ֶאת ׁשְ

ִים, ַפת ַהּמַ עֹוֶמֶדת ֲאִני ְלָפֶניָך ַעל ׂשְ
ָרֵאל ָהִרּבֹוִנית, ִיׂשְ ּבְ קֹום( ׁשֶ ם ַהּמָ ֶנת ֶאת ׁשֵ )ְמַצּיֶ ּבְ

ם ִמְצַות ְטִביָלה. ָנה ְלַקּיֵ מּוָכָנה ּוְמֻזּמָ
ָראָת ר ּבָ ה ֲאׁשֶ ִים ֵאּלֶ ּמַ ָפֶניָך ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ה ָ רּו ָעַלי ָטֳהָרה ּוְקֻדּשׁ ַיׁשְ
ָרֵאל. ִיׂשְ ִית ּבְ ִלְקַראת ֲהָקַמת ּבַ

עם הכניסה למים הכלה אומרת:

הֹומֹות, )תהלים לג, 7( אֹוָצרֹות ּתְ ם נֵֹתן ּבְ ד ֵמי ַהּיָ ּנֵ ּכֵֹנס ּכַ
הֹומֹות ַאֲהָבְתָך ְוַהֲעֵצם ַאֲהָבִתי ְלֶבן זּוִגי.  גּוִפי ּתְ א ֱאצֹר ּבְ ָאּנָ

ית, ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּוְבָך ּבְ ׁש ּבְ ה, ַהְמַחּדֵ ַאּתָ
ן זּוִגי ת ּבֶ ְמִחּצַ ׁשּו ָעַלי ָיַמי ּבִ ֵהר ְלַמַען ִיְתַחּדְ ַטֲהֵרִני, ְוֶאּטַ

ה. ל יֹום ַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ ּוְלַמַען ְיֵהא ִלי ּכָ
ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ִאּמֹוַתי ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ֶהם ֲאִני טֹוֶבֶלת  ּבָ ה ׁשֶ ְחּתֹוִנים ֵאּלֶ ִים ּתַ ּמַ ׁשֶ
ת ַמִים ֶעְליֹוִנים — ֵמי ֵמרֹום ַ ֻדּשׁ ֲאבּו ִמּקְ ִיׁשְ

י ְורּוִחי, ְוִיְהיּו ְמקֹור ָטֳהָרה ְלגּוִפי, ַנְפׁשִ

הֹומֹות ַאֲהָבְתָך ְוַהֲעֵצם ַאֲהָבִתי ְלֶבן זּוִגי.  גּוִפי ּתְ א ֱאצֹר ּבְ הֹומֹות ַאֲהָבְתָך ְוַהֲעֵצם ַאֲהָבִתי ְלֶבן זּוִגי. ָאּנָ גּוִפי ּתְ א ֱאצֹר ּבְ הֹומֹות ַאֲהָבְתָך ְוַהֲעֵצם ַאֲהָבִתי ְלֶבן זּוִגי. ָאּנָ גּוִפי ּתְ א ֱאצֹר ּבְ ָאּנָ
ית, ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּוְבָך ּבְ ׁש ּבְ ה, ַהְמַחּדֵ ית,ַאּתָ ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּוְבָך ּבְ ׁש ּבְ ה, ַהְמַחּדֵ ית,ַאּתָ ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּוְבָך ּבְ ׁש ּבְ ה, ַהְמַחּדֵ ַאּתָ
ן זּוִגי ת ּבֶ ְמִחּצַ ׁשּו ָעַלי ָיַמי ּבִ ֵהר ְלַמַען ִיְתַחּדְ ן זּוִגיַטֲהֵרִני, ְוֶאּטַ ת ּבֶ ְמִחּצַ ׁשּו ָעַלי ָיַמי ּבִ ֵהר ְלַמַען ִיְתַחּדְ ן זּוִגיַטֲהֵרִני, ְוֶאּטַ ת ּבֶ ְמִחּצַ ׁשּו ָעַלי ָיַמי ּבִ ֵהר ְלַמַען ִיְתַחּדְ ַטֲהֵרִני, ְוֶאּטַ

ה. ל יֹום ַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ ה.ּוְלַמַען ְיֵהא ִלי ּכָ ל יֹום ַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ ה.ּוְלַמַען ְיֵהא ִלי ּכָ ל יֹום ַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ ּוְלַמַען ְיֵהא ִלי ּכָ
ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ִאּמֹוַתי ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ִאּמֹוַתיְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ִאּמֹוַתיְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ֶהם ֲאִני טֹוֶבֶלת  ּבָ ה ׁשֶ ְחּתֹוִנים ֵאּלֶ ִים ּתַ ּמַ ֶהם ֲאִני טֹוֶבֶלת ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ְחּתֹוִנים ֵאּלֶ ִים ּתַ ּמַ ֶהם ֲאִני טֹוֶבֶלת ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ְחּתֹוִנים ֵאּלֶ ִים ּתַ ּמַ ׁשֶ
ת ַמִים ֶעְליֹוִנים — ֵמי ֵמרֹום ַ ֻדּשׁ ֲאבּו ִמּקְ ת ַמִים ֶעְליֹוִנים — ֵמי ֵמרֹוםִיׁשְ ַ ֻדּשׁ ֲאבּו ִמּקְ ת ַמִים ֶעְליֹוִנים — ֵמי ֵמרֹוםִיׁשְ ַ ֻדּשׁ ֲאבּו ִמּקְ ִיׁשְ

י ְורּוִחי, י ְורּוִחי,ְוִיְהיּו ְמקֹור ָטֳהָרה ְלגּוִפי, ַנְפׁשִ י ְורּוִחי,ְוִיְהיּו ְמקֹור ָטֳהָרה ְלגּוִפי, ַנְפׁשִ ְוִיְהיּו ְמקֹור ָטֳהָרה ְלגּוִפי, ַנְפׁשִ
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ֱאַמר:  ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
מּוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק. )משלי כה, 25(  ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְ

ְלִדי. ִהּוָ י ּבְ ְפּתָ ּבִ ר ָנׁשַ ים ֲאׁשֶ עֹוְרַקי ֵמאֹור ַהַחּיִ ַהְזֵרם ּבְ
ים ֶזה, ֵמיֵמי ְמקֹור ַחּיִ י ּכְ ִקְרּבִ ְוִיְהיּו ּבְ

ה. ִהּלָ ּוְלָך ה' ּתְ

כשיוצאת הכלה מן המים החברות ובנות המשפחה אומרות: 

תּוָלה ַלֲעׂשֹות  ים ִהיא ׁשְ ֶדה ּטֹוב ֶאל ַמִים ַרּבִ ם ֶאל ׂשָ ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהּיָ
ֶרת. )יחזקאל יז, 8( ִרי ִלְהיֹות ְלֶגֶפן ַאּדָ את ּפֶ ָעָנף ְוָלׂשֵ

ִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוכֹל  ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ ְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ ֲהִיי ּכְ
ה ַיְצִליַח. )על פי תהלים א, 3( ר ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ

ָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה. )על פי משלי ה, 16(
יׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך. )ישעיהו סב, 5( ה ָיׂשִ ּלָ ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ

ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ְעָלּה, ּגַ לֹום ֲעֶטֶרת ּבַ ּבֹוִאי ְבׁשָ
)מתוך "לכה דודי" לר' שלמה הלוי אלקבץ(

ַמח  בּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ ׁשּוב ה' ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ
ָרֵאל. )תהלים יד, 7( ִיׂשְ

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. )שמות טו, 2( ָעּזִ
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ליסיצה ואלונה  ליבוביץ'  מיה 
לפני.חתונת.בתה טבילת.אם.

תפילה.לפני.הטבילה:

י,  ִכיָנה ְמקֹור ַחּיַ ׁשְ
ָמה י, רּוַח ּוְנׁשָ ַתּתְ ּבִ ּנָ ַרְחִמי, ֵלב ׁשֶ ַתּתְ ּבְ ּנָ ים ׁשֶ ִאי ּתֹוָדה ַעל ַחּיִ ׂשְ

י  )שם הבת___________(,  ּתִ ר ִלּוּו ֶאת ּבִ ֲאׁשֶ
כּו ְוָאֲהבּו.  ְמכּו, ָסֲעדּו, ִחּנְ ּתָ

ָתּה, ּה ֶאל ֻחּפָ ָמָחר ֶאְפַסע ְלִצּדָ
ּה. ִכיָנה ַעל ִרְגֵעי ָהאֶֹשר ְלִצּדָ ּתֹוָדה ָלְך ׁשְ

יִתי( יָעּה ֶאל ּבֵ ַהּגִ ֵצאָתּה ֵמַרְחִמי, )לבת מאומצת: ּבְ ְקּתְ אֹוִתי ּבְ ִחּזַ
ּה. ּלָ ֶ ִית ִמּשׁ ְבנֹוָתּה ּבַ ה ּבִ ִקי אֹוִתי ַעּתָ ַחּזְ

התכוונות.אל.הבת:

נֹות,  ין ַהּבָ י ּבֵ ּתִ ן ּבִ ין ַהחֹוִחים ּכֵ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ּכְ
ִנים. )על פי שיר השירים ב, 3-2( ין ַהּבָ ן ּדֹוִדי ּבֵ ַער ּכֵ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ּכְ

ָנה. )משלי לא, 29( ּלָ נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ַרּבֹות ּבָ
ת זּוֵגְך ן/ּבַ ִית ִעם ּבֶ י, ּוְבִני ָלְך ּבַ ּתִ ְצִאי ָלְך ּבִ

ֵביֵתְך. ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ּוְתִהי ַהּשׁ

ברכה.לפני.הטבילה:

ת הֹורּוִתי. ׁשֶ ים ַהְמַחּדֶ רּוָכה ַאּתְ ָיּה ְמקֹור ַהַחּיִ ּבְ

האם טובלת שלוש פעמים

תפילה.לאחר.הטבילה:

י ִכיָנה ְמקֹור ַחּיַ ׁשְ
ה, ָהִאיִרי הֹורּוִתי ַהֲחָדׁשָ

י ִקְרּבִ י ּבְ ׁשִ י ְורּוַח ְנכֹוָנה ַחּדְ ֵלב ָחָכם ְטִעי ּבִ
י.  ּתִ ל ּבִ ת זּוָגּה ׁשֶ ן/ּבַ ל ֶאת ּבֶ ְלַקּבֵ

ברכת.הבת.לאם:

ָרֵאל הֹות ִיׂשְ ָאר ִאּמְ ׁשְ י ּכִ יִמי ִאּמִ ינּו, ׂשִ ִכיָנה ְמקֹור ַחּיֵ ׁשְ
ְמִריָה ִאים ְוׁשִ ִמים ַהּבָ ְרִכי אֹוָתּה ַהּיֹום ּוְבָכל ַהּיָ ּבָ

ַנִיְך ֵאֶליָה ְוחֹוְנִני אֹוָתּה ָהִאיִרי ּפָ
ים. ְך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמָ מֹר ַאֲהָבֵתנּו, ּכִ ִדי אֹוָתנּו ִלׁשְ ַנִיְך ֵאֶליָה ְוֵאַלי ְוַלּמְ ִאי ּפָ ׂשְ

י ִכיָנה ְמקֹור ַחּיַ יׁשְ ִכיָנה ְמקֹור ַחּיַ יׁשְ ִכיָנה ְמקֹור ַחּיַ ׁשְ
ה, ה,ָהִאיִרי הֹורּוִתי ַהֲחָדׁשָ ה,ָהִאיִרי הֹורּוִתי ַהֲחָדׁשָ ָהִאיִרי הֹורּוִתי ַהֲחָדׁשָ

י ִקְרּבִ י ּבְ ׁשִ י ְורּוַח ְנכֹוָנה ַחּדְ יֵלב ָחָכם ְטִעי ּבִ ִקְרּבִ י ּבְ ׁשִ י ְורּוַח ְנכֹוָנה ַחּדְ יֵלב ָחָכם ְטִעי ּבִ ִקְרּבִ י ּבְ ׁשִ י ְורּוַח ְנכֹוָנה ַחּדְ ֵלב ָחָכם ְטִעי ּבִ
י.  ּתִ ל ּבִ ת זּוָגּה ׁשֶ ן/ּבַ ל ֶאת ּבֶ י. ְלַקּבֵ ּתִ ל ּבִ ת זּוָגּה ׁשֶ ן/ּבַ ל ֶאת ּבֶ י. ְלַקּבֵ ּתִ ל ּבִ ת זּוָגּה ׁשֶ ן/ּבַ ל ֶאת ּבֶ ְלַקּבֵ

ברכת.הבת.לאם:ברכת.הבת.לאם:ברכת.הבת.לאם:

ָרֵאל הֹות ִיׂשְ ָאר ִאּמְ ׁשְ י ּכִ יִמי ִאּמִ ינּו, ׂשִ ִכיָנה ְמקֹור ַחּיֵ ָרֵאלׁשְ הֹות ִיׂשְ ָאר ִאּמְ ׁשְ י ּכִ יִמי ִאּמִ ינּו, ׂשִ ִכיָנה ְמקֹור ַחּיֵ ָרֵאלׁשְ הֹות ִיׂשְ ָאר ִאּמְ ׁשְ י ּכִ יִמי ִאּמִ ינּו, ׂשִ ִכיָנה ְמקֹור ַחּיֵ ׁשְ
ְמִריָה ִאים ְוׁשִ ִמים ַהּבָ ְרִכי אֹוָתּה ַהּיֹום ּוְבָכל ַהּיָ ְמִריָהּבָ ִאים ְוׁשִ ִמים ַהּבָ ְרִכי אֹוָתּה ַהּיֹום ּוְבָכל ַהּיָ ְמִריָהּבָ ִאים ְוׁשִ ִמים ַהּבָ ְרִכי אֹוָתּה ַהּיֹום ּוְבָכל ַהּיָ ּבָ

ַנִיְך ֵאֶליָה ְוחֹוְנִני אֹוָתּה ַנִיְך ֵאֶליָה ְוחֹוְנִני אֹוָתּהָהִאיִרי ּפָ ַנִיְך ֵאֶליָה ְוחֹוְנִני אֹוָתּהָהִאיִרי ּפָ ָהִאיִרי ּפָ
ים. ְך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמָ מֹר ַאֲהָבֵתנּו, ּכִ ִדי אֹוָתנּו ִלׁשְ ַנִיְך ֵאֶליָה ְוֵאַלי ְוַלּמְ ִאי ּפָ ים.ׂשְ ְך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמָ מֹר ַאֲהָבֵתנּו, ּכִ ִדי אֹוָתנּו ִלׁשְ ַנִיְך ֵאֶליָה ְוֵאַלי ְוַלּמְ ִאי ּפָ ים.ׂשְ ְך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמָ מֹר ַאֲהָבֵתנּו, ּכִ ִדי אֹוָתנּו ִלׁשְ ַנִיְך ֵאֶליָה ְוֵאַלי ְוַלּמְ ִאי ּפָ ׂשְ
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היריון ולידה

רמון עינת 
פוריות טיפולי. לפני. תפילה.בטרם.טבילה.במקווה.

לאריק, עדי רינת־יה ואיל אלעזר

ים ַיַעְטפּוִני ַמִים ַרּבִ
ים  ָרׁשִ קּו ׁשָ ַיׁשְ

ֲעָקִרים־ֲעקּוִרים.
ֶבת נַֹכח ה ִנּצֶ ָ ִאּשׁ

ֵיי ָהרּוַח,  ְקׁשָ
ַמִים ָ ְמִטיָחה ֵלב ַלּשׁ

ן.  ּתֵ

ֵאָלִתי: י/ׁשְ ַאְלּתִ ן ִמׁשְ ּתֵ
ֵעיֶניָך  ה ּבְ עֹוָלְמָך ָקׁשֶ ָראָת ּבְ ּבָ ל ְצָבֵאי ְצָבאֹות ׁשֶ ַהִאם ִמּכָ

ן ֶאָחד ן ִלי ּבֵ ּתֵ ּתִ ׁשֶ
ת ַאַחת? אֹו ּבַ

צּולֹות     ּמְ ר ּבַ ּתֵ ֶאְסּתַ
י, ֵני ִאיׁשִ ֶאְרֶאה ּפְ

ָאָדם:  ִפין ּבָ ּתָ לָֹשה ׁשֻ ׁשְ

ה
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ַהקב"ה,
ְוָאִביו 
ְוִאּמֹו

ים,  ְוקֹולֹות ַמִים ַרּבִ
ים,  ַמִים ַרּבִ

ים  ַרּבִ
ָיִעירּו 

ִויעֹוְררּו
ֶאת

ֶלת ַרְחִמי.    ַהר־ַאּיֶ ִאְסּתַ
 

ִהיא — 
ְפַער,  יָה ּתִ ּפִ

ָמָחר. 
י.  ְוִנְזַרְעּתִ

י.  ְוִנְפַקְדּתִ
ָאז 

רֹוַתי ֵיָעְטפּו ּפֵ
ים. ַמִים ַרּכִ ּבְ

ֲעָרה ַהּזֹו, ְוֶאל ַהּנַ
ה ַער ַהּזֶ ֶאל ַהּנַ

ל. ּלָ ֶאְתּפַ

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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פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה, להיטהרות ולריפוי

ועיבוד( )תרגום  דליה מרקס 
היריון לחו	ש.תשיעי.של. תפילה.

ְמלֹא ֶהְריֹוִני,  ָעְמִדי ּבִ ה, ּבְ ַעּתָ
ל ּגּוִפי.  ְפָלא ׁשֶ ֳעלֹו ַהּמֻ ֲאִני ֲאִסיַרת ּתֹוָדה ַעל ּפָ
בּוָנתֹו  ֶדת ֶאת ּגּוִפי ַעל ָחְכָמתֹו ְוַעל ּתְ ֲאִני ְמַכּבֶ

תֹוִכי,  ִמים ּבְ ְתַרּקְ ים ַהּמִ ל ָצְרֵכי ַהַחּיִ ק ֶאת ּכָ ְלַסּפֵ
ִעּתֹו. ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ּוְלָהִביא ֶאת ֶהְריֹוִני ֶזה ְלִסּיּומֹו ּבְ

טבילה.ראשונה:.לכבו	.שלשלת.החיים.הנצחית

בתוך המים: 

תֹוְך ֵמיֶמיָך/ֵמיַמִיְך  תֹוִכי ּבְ ה/ַאּתְ ּבְ ַאּתָ
ִים.  תֹוְך ַהּמַ ֲאִני ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ו,  ינּו טֹוְבלֹות ַהּיֹום ַיְחּדָ ּתֵ ֵנינּו טֹוְבִלים/ׁשְ ׁשְ
ר ָהיּו ְלָפֵנינּו  ל ַהּדֹורֹות ֲאׁשֶ ִלְכבֹוד ּכָ

ה,  ר ֵהִביאּו אֹוָתנּו ָלֶרַגע ַהּזֶ ַוֲאׁשֶ
ר ִיְהיּו ַאֲחֵרינּו  ל ַהּדֹורֹות ֲאׁשֶ ְוִלְכבֹוד ּכָ

ְך.  ָך/ּבָ ר ְצפּוִנים ּבְ ַוֲאׁשֶ
ְצִחית. ים ַהּנִ ֶלת ַהַחּיִ ְלׁשֶ ׁשַ י ֻחְליֹות ּבְ ּתֵ ֲאַנְחנּו ׁשְ

נושמת נשימה עמוקה וטובלת את הגוף כולו במים.   

אחרי טבילה ראשונה מברכת:

ים. ַמִים ַחּיִ ְטִביָלה ּבְ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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טבילה.שנייה:.לציּון.היותנו.נפר	ים

בתוך המים:

ה.  ים ָהֵאּלֶ ַעת ֶהֳחָדׁשִ ִתׁשְ ו ּבְ ְכנּו ַיְחּדָ ה/ַאּתְ ַוֲאִני ִהּלַ ַאּתָ
ָקרֹוב ִנְהֶיה ִנְפָרִדים/ִנְפָרדֹות.  ּבְ

ְחֶרֶרת ֶאל ָהעֹוָלם  ֵהא ְמׁשֻ ָמֵתְך ּתְ ָמְתָך/ִנׁשְ ִנׁשְ
ְכֵיְך ָהִראׁשֹון.  ְכְיָך/ּבִ ִעם ּבִ

ִנְפָרדּוֵתְך,  ִנְפָרדּוְתָך/ּבְ יר ּבְ ֲאִני ַאּכִ
ֶצֶלם ֱאלִֹהים. ְבֵראת ּבְ ּנִ ְבֵראָת/ׁשֶ ּנִ ִיחּוֵדְך ּוְבָכְך ׁשֶ ִיחּוְדָך/ּבְ ּבְ

נושמת נשימה עמוקה וטובלת את הגוף כולו במים בפעם השנייה.

טבילה.שלישית:.תפילה.למען.יל	י/יל	תי

בתוך המים:

ָדה ַעד ְלִסּיּוָמּה ַהּטֹוב י ַהּלֵ ַלּבֵ לֹום ֶאת ׁשְ ׁשָ ֲעבֹר ּבְ ּנַ ֶלת ׁשֶ ּלֶ ֲאִני ִמְתּפַ

לבת:

ּבֹוֵאְך ָלעֹוָלם ִיְהֶיה ְמבָֹרְך ְוִנּנֹוַח ׁשֶ
כַֹח ְוִחּיּות.   ֶדת ּבְ ְלִדי ְמֻצּיֶ ּוָ ּתִ ְוׁשֶ

ֶלת  ּלֶ  ֲאִני ִמְתּפַ
תֹוְך ַרְחִמי  ָהִיית מּוֶגֶנת ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ׁשֶ

ה,  ים ֵאּלֶ ָעה ֳחָדׁשִ ִתׁשְ  ּבְ
ִמיד  ְהִיי מּוֶגֶנת ּתָ ְך ּתִ ּכָ

ל ָהֵאל. עֹוָלם — ַרְחמֹו ׁשֶ ֵעְך ּבָ ַמּסָ ּבְ

לבן:

ּבֹוֲאָך ָלעֹוָלם ִיְהֶיה ְמבָֹרְך ְוִנּנֹוַח   ׁשֶ
כַֹח ְוִחּיּות.  ד ּבְ ֵלד ְמֻצּיָ ּוָ ּתִ ְוׁשֶ

ֶלת  ּלֶ ֲאִני ִמְתּפַ
תֹוְך ַרְחִמי ָהִייָת מּוָגן ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ  ׁשֶ

ה,  ים ֵאּלֶ ָעה ֳחָדׁשִ ִתׁשְ  ּבְ
ִמיד  ְהֶיה מּוָגן ּתָ ְך ּתִ ּכָ

ל ָהֵאל. עֹוָלם — ַרְחמֹו ׁשֶ ֲעָך ּבָ ַמּסָ ּבְ

מרגיעה את גופך וטובלת לאט בפעם השלישית.
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פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה, להיטהרות ולריפוי

טבילה.רביעית:.תפילות.לקראת.היעשותי.)שוב(.לֵאם

בתוך המים:

ית )ׁשּוב( ְלֵאם,  ֲאִני ַנֲעׂשֵ ׁשֶ ה, ּכְ ַעּתָ
ׁש ֶעְזָרה,  ֶלת ְלַסְבָלנּות ְוִליכֶֹלת ְלַבּקֵ ּלֶ ֲאִני ִמְתּפַ

י.  י ְוִלְסמְֹך ַעל חּוׁשַ יב ִלְתבּוַנת ִלּבִ ִלְנכֹונּות ְלַהְקׁשִ

לבת:                                                         לבן:
תּוָחה  ֶלת ִלְהיֹות ּפְ ּלֶ ֲאִני ִמְתּפַ
ְך לּומֹות ּבָ ֻרּיֹות ַהּגְ ְלָכל ָהֶאְפׁשָ

נֹוְכחּוֵתְך ִביִאי ִלי ּבְ ּתָ נֹות ׁשֶ ּתָ ְוַלּמַ

תּוָחה ֶלת ִלְהיֹות ּפְ ּלֶ ֲאִני ִמְתּפַ
ָך לּומֹות ּבְ ֻרּיֹות ַהּגְ ְלָכל ָהֶאְפׁשָ

נֹוְכחּוְתָך ִביא ִלי ּבְ ּתָ נֹות ׁשֶ ּתָ ְוַלּמַ

י ַעד ּכֹה  יֵמי ַחּיַ י ּבִ ַבְרּתִ ּצָ בּוָנה ׁשֶ ַהּתְ ֶלת ׁשֶ ּלֶ ֲאִני ִמְתּפַ
י. ל ַחּיַ ל ֶזה ׁשֶ ְנִסי ְלַמְעּגָ ִהּכָ ְדִריְך אֹוִתי ּבְ ּתַ

טובלת בפעם הרביעית ומברכת:

ה. יָענּו ַלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

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

אלמונית
תפילה.לטבילה.שלפני.הלי	ה

ללידה קלה( סגולה  נחשבת  רשות,  )טבילת 

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

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ַמְרּתָ ָעַלי ְוַעל ְוָלִדי ּבְ ָ ּשׁ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ִאּמֹוַתי ַוֲאבֹוַתי ַהּקְ
כִֹחי  ָהָיה ּבְ ה, ְוׁשֶ ָדה ַעד ַעּתָ ל ַיְרֵחי ַהּלֵ ְך ּכָ טֹוָבה ּוִבְבָרָכה, ֶמׁשֶ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ּבְ ָרִטית, ּבְ ּפְ
ב  ת ָלֶלֶדת ִמּתֹוְך ְנִקּיּות ַהּלֵ ׁשֶ ֲאִני ְמַבּקֶ ֶטֶרם ֵאֵלד, ׁשֶ ֵהר ְלָפֶניָך ּבְ ָלבֹוא ַהּיֹום ִלְטּבֹל ּוְלִהּטַ

י ָעוׁן ָהֵסר אֹותֹו ֵמָעַלי ְוַטֲהֵרִני. א, ִאם ֵיׁש ּבִ ה ּוְבָטֳהָרה. ָאּנָ ָ ְקֻדּשׁ ְוַהּגּוף, ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶכם  ֶאְתֶכם  ְמַטֵהר  ִמי  ֲהִרין  ִמּטַ ם  ַאּתֶ ִמי  ִלְפֵני  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶכם  ַאׁשְ
ָרֵאל ה' )ירמיהו  ם )יחזקאל לו, 25( ְואֹוֵמר: ִמְקֵוה ִיׂשְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ְוָזַרְקּתִ
ָרֵאל )משנה   רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ֵמִאים, ַאף ַהּקָ ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ יז, 13( ַמה ּמִ

יומא ח, ט(.

ַעְיֵני  ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ְמָחה ֶוֱאמּוָנה, ּוׁשְ י ׂשִ א ִלּבִ ָאגֹות ַוֲאָנחֹות ּוַמּלֵ י ּדְ ּנִ ִסיר ִמּמֶ ן ּתָ ּכֵ
ֲעבֹוָדִתי  ַלֲעׂשֹות  י,  ִתי/ַיְלּדִ ַיְלּדָ ִלְקַראת  ְוגּוִפי  ָמִתי  ִנׁשְ ָהֵכן  א  ָאּנָ  .)3 יב,  )ישעיהו  ַהְיׁשּוָעה 
ִלי ַמֲחִזיק  ִליחּוְתָך ּוְלִקְרָבְתָך, ּכְ ִלי ִלׁשְ ִני ּכְ ְבָרָכה ּוֶבֱאמּוָנה, ַוֲעׂשֵ ְמָחה, ּבִ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ ֵאם ּבְ ּכְ
יָרה ְוהֹוָדָיה  ה ַאף ֲאִני לֹוַמר ְלָפֶניָך ׁשִ ֶאְזּכֶ ִביָאה, ׁשֶ ה ּוְבָרָכה, ְוָתֵגן ָעַלי ְזכּות ִמְרָים ַהּנְ ָ ְקֻדּשׁ
ָרִטית  ה ַהּפְ ֻאּלָ ְמַחת ַהּגְ ר ֶאת ׂשִ ה ְלַחּבֵ ֶאְזּכֶ ְקִריַעת ַים־סּוף, ְוׁשֶ ִהיא ְמׁשּוָלה ּכִ ֵעת ֵלָדִתי, ׁשֶ ּבְ
י )שמו ושם אמו( ְואֹוִתי  ְרָכְתָך אֹוָתנּו — ֶאת ֲאהּוִבי ִאיׁשִ ה ּבִ ָלִלית. ּוְתַלּוֶ ה ּכְ ֻאּלָ ְמַחת ּגְ ִעם ׂשִ
ינֶֹקת ַהּנֹוָלד/ַהּנֹוֶלֶדת  ינֹוק/ַהּתִ ֵנינּו )שמותיהם ושמי( ְוִעם ַהּתִ נֹוֵתינּו/ּבָ )שמי ושם אמי( ִעם ּבְ

ל ַמְסעֹוֵתיֶהם  ְך ּכָ ֶמׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֵאר ִמְרָים ֶאת ּבְ ָתה ּבְ ּוְ ּלִ ם ׁשֶ ׁשֵ ל ָיֵמינּו, ּכְ ָלנּו — ְלאֶֹרְך ּכָ
ְמָחה  ֵלָמה, ְלַאֲהָבה ּוְדֵבקּות, ְלׂשִ ָלה טֹוָבה, ִלְבִריאּות ׁשְ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ה ְלשַֹבע, ּפַ ְזּכֶ ּנִ ר. ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

י ָתִמיד )תהלים טז, 8(. יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ֱאֶמת — ׁשִ ָך ּבֶ לֹום, ּוְלָעְבְדּ ְוׁשָ
הֹוֶלֶכת  ל ִמְרָים, ּכְ ְבֵאָרּה ׁשֶ ְעָלּה טֹוֶבֶלת ּבִ ית ָאִביָה ְלֵבית ּבַ ה ַהּיֹוֵצאת ִמּבֵ ָ ָהְיָתה ִאּשׁ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ְוִיְהֶיה  נּו,  ּלָ יֵתנּו ׁשֶ ית הֹוַרי ֶאל ּבֵ ָבה ִמּבֵ ֲאִני ׁשָ ֵעת ׁשֶ ְבַכף ָיְדָך ּבְ ּכִ א אֹוִתי  ּשָׂ ן ּתִ ּכֵ ְסִפיָנה,  ּבִ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ּקּוִנים  ּתִ ן  ּוְלַתּקֵ ִחּבּוִרים  ר  ְלַחּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ּוִבְנִעימּות,  ַקּלּות  ּבְ ה  ַהּזֶ ֲעָבר  ַהּמַ

ׁשּות. ּוְבַאֲהָבה, ִמּתֹוְך ִהְתַחּדְ
ּזֹוִהי ְטִביַלת ְרׁשּות  י ׁשֶ גּוִפי ַאף ֲחִציָצה — ְוַאף ַעל ּפִ ֵהא ּבְ ּלֹא ּתְ י ֶאת ַעְצִמי ַהּיֹום ְלָפֶניָך ׁשֶ ֵהַכְנּתִ
יֵנינּו ְלֵביֶנָך,  ּבֵ ל ְמִניָעה ַוֲחִציָצה ׁשֶ ה ה' ֱאלַֹהי ּכָ ם ַאּתָ א ָהֵסר ּגַ ּוִמְנָהג ְולֹא ְטִביַלת ִמְצָוה; ָאּנָ

ְמָחה  ֵלָמה, ְלַאֲהָבה ּוְדֵבקּות, ְלׂשִ ָלה טֹוָבה, ִלְבִריאּות ׁשְ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ה ְלשַֹבע, ּפַ ְזּכֶ ּנִ ר. ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ְמָחה ּבַ ֵלָמה, ְלַאֲהָבה ּוְדֵבקּות, ְלׂשִ ָלה טֹוָבה, ִלְבִריאּות ׁשְ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ה ְלשַֹבע, ּפַ ְזּכֶ ּנִ ר. ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ְמָחה ּבַ ֵלָמה, ְלַאֲהָבה ּוְדֵבקּות, ְלׂשִ ָלה טֹוָבה, ִלְבִריאּות ׁשְ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ה ְלשַֹבע, ּפַ ְזּכֶ ּנִ ר. ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ
י ָתִמיד  יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ֱאֶמת — ׁשִ ָך ּבֶ לֹום, ּוְלָעְבְדּ י ָתִמיד ְוׁשָ יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ֱאֶמת — ׁשִ ָך ּבֶ לֹום, ּוְלָעְבְדּ י ָתִמיד ְוׁשָ יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ֱאֶמת — ׁשִ ָך ּבֶ לֹום, ּוְלָעְבְדּ ְוׁשָ

הֹוֶלֶכת  ל ִמְרָים, ּכְ ְבֵאָרּה ׁשֶ ְעָלּה טֹוֶבֶלת ּבִ ית ָאִביָה ְלֵבית ּבַ ה ַהּיֹוֵצאת ִמּבֵ ָ ָהְיָתה ִאּשׁ ם ׁשֶ ׁשֵ הֹוֶלֶכת ּכְ ל ִמְרָים, ּכְ ְבֵאָרּה ׁשֶ ְעָלּה טֹוֶבֶלת ּבִ ית ָאִביָה ְלֵבית ּבַ ה ַהּיֹוֵצאת ִמּבֵ ָ ָהְיָתה ִאּשׁ ם ׁשֶ ׁשֵ הֹוֶלֶכת ּכְ ל ִמְרָים, ּכְ ְבֵאָרּה ׁשֶ ְעָלּה טֹוֶבֶלת ּבִ ית ָאִביָה ְלֵבית ּבַ ה ַהּיֹוֵצאת ִמּבֵ ָ ָהְיָתה ִאּשׁ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ְוִיְהֶיה  נּו,  ּלָ יֵתנּו ׁשֶ ית הֹוַרי ֶאל ּבֵ ָבה ִמּבֵ ֲאִני ׁשָ ֵעת ׁשֶ ְבַכף ָיְדָך ּבְ ּכִ א אֹוִתי  ּשָׂ ן ּתִ ּכֵ ְסִפיָנה,  ְוִיְהֶיה ּבִ נּו,  ּלָ יֵתנּו ׁשֶ ית הֹוַרי ֶאל ּבֵ ָבה ִמּבֵ ֲאִני ׁשָ ֵעת ׁשֶ ְבַכף ָיְדָך ּבְ ּכִ א אֹוִתי  ּשָׂ ן ּתִ ּכֵ ְסִפיָנה,  ְוִיְהֶיה ּבִ נּו,  ּלָ יֵתנּו ׁשֶ ית הֹוַרי ֶאל ּבֵ ָבה ִמּבֵ ֲאִני ׁשָ ֵעת ׁשֶ ְבַכף ָיְדָך ּבְ ּכִ א אֹוִתי  ּשָׂ ן ּתִ ּכֵ ְסִפיָנה,  ּבִ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ּקּוִנים  ּתִ ן  ּוְלַתּקֵ ִחּבּוִרים  ר  ְלַחּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ּוִבְנִעימּות,  ַקּלּות  ּבְ ה  ַהּזֶ ֲעָבר  ְמָחה ַהּמַ ׂשִ ּבְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ּקּוִנים  ּתִ ן  ּוְלַתּקֵ ִחּבּוִרים  ר  ְלַחּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ּוִבְנִעימּות,  ַקּלּות  ּבְ ה  ַהּזֶ ֲעָבר  ְמָחה ַהּמַ ׂשִ ּבְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ּקּוִנים  ּתִ ן  ּוְלַתּקֵ ִחּבּוִרים  ר  ְלַחּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ּוִבְנִעימּות,  ַקּלּות  ּבְ ה  ַהּזֶ ֲעָבר  ַהּמַ

ׁשּות. ׁשּות.ּוְבַאֲהָבה, ִמּתֹוְך ִהְתַחּדְ ׁשּות.ּוְבַאֲהָבה, ִמּתֹוְך ִהְתַחּדְ ּוְבַאֲהָבה, ִמּתֹוְך ִהְתַחּדְ
ּזֹוִהי ְטִביַלת ְרׁשּות  י ׁשֶ גּוִפי ַאף ֲחִציָצה — ְוַאף ַעל ּפִ ֵהא ּבְ ּלֹא ּתְ י ֶאת ַעְצִמי ַהּיֹום ְלָפֶניָך ׁשֶ ּזֹוִהי ְטִביַלת ְרׁשּות ֵהַכְנּתִ י ׁשֶ גּוִפי ַאף ֲחִציָצה — ְוַאף ַעל ּפִ ֵהא ּבְ ּלֹא ּתְ י ֶאת ַעְצִמי ַהּיֹום ְלָפֶניָך ׁשֶ ּזֹוִהי ְטִביַלת ְרׁשּות ֵהַכְנּתִ י ׁשֶ גּוִפי ַאף ֲחִציָצה — ְוַאף ַעל ּפִ ֵהא ּבְ ּלֹא ּתְ י ֶאת ַעְצִמי ַהּיֹום ְלָפֶניָך ׁשֶ ֵהַכְנּתִ
יֵנינּו ְלֵביֶנָך,  ּבֵ ל ְמִניָעה ַוֲחִציָצה ׁשֶ ה ה' ֱאלַֹהי ּכָ ם ַאּתָ א ָהֵסר ּגַ יֵנינּו ְלֵביֶנָך, ּוִמְנָהג ְולֹא ְטִביַלת ִמְצָוה; ָאּנָ ּבֵ ל ְמִניָעה ַוֲחִציָצה ׁשֶ ה ה' ֱאלַֹהי ּכָ ם ַאּתָ א ָהֵסר ּגַ יֵנינּו ְלֵביֶנָך, ּוִמְנָהג ְולֹא ְטִביַלת ִמְצָוה; ָאּנָ ּבֵ ל ְמִניָעה ַוֲחִציָצה ׁשֶ ה ה' ֱאלַֹהי ּכָ ם ַאּתָ א ָהֵסר ּגַ ּוִמְנָהג ְולֹא ְטִביַלת ִמְצָוה; ָאּנָ
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גּוִפי,  ה ּבְ ּמָ ֶלת ָלבֹוא ְלָפֶניָך ּתַ ּדֶ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ ם ׁשֶ יֵנינּו ְלֵבין ְיָלֵדינּו. ּוְכׁשֵ ּבֵ י, ׁשֶ יִני ְלֵבין ִאיׁשִ ּבֵ ׁשֶ
ִריָאה  ִריא/ּבְ ה, ּבָ ּמָ ם/ּתַ י ַהּנֹוָלד/ַהּנֹוֶלֶדת ִלי ּתָ ּתִ ֵהא ּבִ ּתְ ִני/ׁשֶ ֵהא ּבְ ּיְ ֶלת ֵאֶליָך ׁשֶ ּלֶ ן ֲאִני ִמְתּפַ ּכֵ

ּה. ּלָ ּלֹו/ׁשֶ ה ְיִחיָדה ׁשֶ ָמה ַחּיָ רּוַח ְנׁשָ ּה, ּבְ גּוָפּה ּוְבַנְפׁשָ גּופֹו ּוְבַנְפׁשֹו/ּבְ ֵלָמה ּבְ ֵלם/ּוׁשְ ְוׁשָ
ושמות  )שמותיהן  ִליׁשּוָעְתָך  עֹות  ּוְ ַהְמׁשַ ַחְברֹוַתי  ַעל  ם  ּגַ ָפֶניָך  ִמּלְ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ֲאִני  זֹו  ּוְבֵעת 
ֶזַרע  ְוֵהָריֹון,  ְריֹון  ּפִ ָלֶהן  ְוֵתן  ָתן  ֻאּלָ ּגְ א ָהֵחׁש  ָאּנָ ְמֵהָרה,  ּבִ ָקרֹוב  ּבְ ְפקֹד אֹוָתן  ּתִ ׁשֶ אמותיהן( 

ה. ְוֵתן ֵהָריֹון  ִנים ּוָבנֹות ַהְרּבֵ ִעים, ּבָ ים ְוִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ִנים, ׁשִ ִנים ּוְבֵני ּבָ ל ְקָיָמא, ּבָ ל קֶֹדׁש, ֶזַרע ׁשֶ ׁשֶ
ָלה, ְלַחְברֹוַתי ֶהָהרֹות )שמותיהן  ּוְבׁשֵ ְנכֹוָנה  ֵעת  ּבְ ינֹוק,  ְוַלּתִ ֵלִמים ָלֵאם  ּוׁשְ ִריִאים  ּבְ ְוֵלָדה 

ושמות ִאמותיהן(.

ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  ּבִ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ ְלקֶֹדׁש  ְכִניָסתֹו  ּבִ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  ת  ְתִפּלַ ּכִ ּוְטִביָלִתי  ִתי  ִפּלָ ּתְ ל  ְוַקּבֵ
ָאֵמן ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון.
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אלמונית 
הלי	ה. תפילה.לטבילה.שלאחר.

)טבילת מצווה(

ֵהָריֹון  יִתי, ּבַ ֵני ּבֵ ל ּבְ י ְוִעם ּכָ יָת ִעּמִ ָעׂשִ ל ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד ׁשֶ מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ַעל ּכָ
ִהְרַחְבּתָ ְמקֹום ָאֳהִלי ְוֵצַרְפּתָ ֵאֵלינּו  ה. ּתֹוָדה ַעל ׁשֶ ֵעת ׁשּוֵבנּו ְלֵביֵתנּו ְוַעד ָעּתָ ָדה, ּבְ ּוַבּלֵ
ְמָחה ּוְבָרָכה. ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת  יֵתנּו ׂשִ אָת ּבֵ ָמה ְטהֹוָרה ּוְמתּוָקה ּוִמּלֵ ְנׁשָ

ָדַמִיְך ֲחִיי )יחזקאל טז, 6(.  ָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך ּבְ ָדָמִיְך ָואַֹמר ָלְך ּבְ ּבְ
ַטֵהר ּגּוִפי  ּתְ י — ׁשֶ ָכל ִלּבִ ָך ּבְ ת ִמּמְ ׁשֶ ל ִמְצָוה, ֲאִני ְמַבּקֶ י ִלְטּבֹל ְטִביָלה ׁשֶ יַע ְזַמּנִ ִהּגִ ֵעת, ׁשֶ ּכָ
ּוְנכֹוָנה  ְטהֹוָרה  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ַוֲחִציצֹות,  ְקִלּפֹות  ל  ּכָ ּוְבַרֲחֶמיָך  ָך  ַחְסּדְ ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ְוָתִסיר  ָמִתי  ְוִנׁשְ
ִעּמֹו  י )שמו ושם אמו(, ָלבֹוא  ִאיׁשִ ּוְנכֹוָנה ֶאל ֲאהּוִבי  ְתָך; ְטהֹוָרה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ְלִקְרָבְתָך, 
ִחיַנת  ה ְיִחיָדה, ּבְ ָמה ַחּיָ ְדֵבקּות ּגּוף ֶנֶפׁש רּוַח ְנׁשָ ְמָחה ֲעצּוָמה, ּבִ ה ְוׂשִ ל ַאֲהָבה ַרּבָ ִחּבּור ׁשֶ ּבְ

ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי )שיר השירים ו, 3( )יש לומר את הפסוק שלוש פעמים(. 
ׁשּות ּוַמֲעָבִרים, ָיִמים  ל ִהְתַחּדְ ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה — ָיִמים ׁשֶ ה ַהּבָ ָיִמים ֵאּלֶ א, ּבְ ָאּנָ
ן ָלנּו אֶֹרְך  ּתֵ ּתִ ָפֶניָך ׁשֶ ֶפׁש — ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּגּוף ּוַבּנֶ אּות ְוֵהָחְסרּות, ּבַ ּום ִהְתַמּלְ ֶהם ִמּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ
ַרת ַהּטֹוב, ְלָבֵרְך ּוְלהֹודֹות  חֹון ֶוֱאמּוָנה ְוַהּכָ ּטָ נּו ּבִ ע ּבָ ְבֵני זּוג ּוְכהֹוִרים, ְוִתּטַ רּוַח ְוַנַחת רּוַח, ּכִ
ׁשּות ַאֲהָבֵתנּו  ְלִהְתַחּדְ ִמיד,  ּתָ יֵנינּו  ּבֵ ִכיָנְתָך  ׁשְ ָרַאת  ְלַהׁשְ ה  ְוִנְזּכֶ ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  ָכל ֵעת  ּבְ ְלָך 
ָלל.  ּכְ ְוִעּכּוִבים  ּוְבִלי ְמִניעֹות  בֹות ָזרֹות  ִלי ַמֲחׁשָ ּבְ ה ְלַיֵחד ְלָבֵבנּו ֶזה ֶאל ֶזה  ְוִנְזּכֶ ַמְעָין,  ּכְ
חֹוק ָקדֹוׁש, ּוְתֵהא ֵעת ּדֹוִדים  ׁשּוָקה ּוׂשְ ִחּבּוֵרנּו ֲעִדינּות, ְצִניעּות ּוְנִקּיּות, ּתְ ן ָלנּו ּבְ א ּתֵ ָאּנָ
ּוִמּתֹוְך  ֶדם,  ִמּקֶ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ְיִציְרָך  ֲחָך  ּמֵ ׂשַ ּכְ ֵחנּו  ּמְ ׂשַ א  ָאּנָ ָפֶניָך.  ִמּלְ ַרֲחִמים  ַעת  ּוׁשְ ָרצֹון  ֵעת 

ָך ְוִנְתָקֵרב ֵאֶליָך. ַמח ּבְ ִחּבּוֵרנּו ִנׂשְ
ְמָחה  ַאֲהָבה ּוְבׂשִ ֱאמּוָנה, ּבְ ֲעבּור ְיָלֵדינּו ּבֶ יֵתנּו ּבַ ֶפׁש ִלְבנֹות ּבֵ י ּכֹחֹות ַהּגּוף ְוַהּנֶ ן ּבִ א ּתֵ ָאּנָ
נּו ְלַהְרִחיב עֹוד ְמקֹום ָאֳהֵלנּו,  א ַזּכֵ ב, ִהְתּבֹוְננּות ּוְרִגיׁשּות. ָאּנָ ַסְבָלנּות ּוִמּתֹוְך ֶקׁשֶ ה, ּבְ ַרּבָ
ֵלָמה,  ְבִריאּות ׁשְ ְריֹון ְוֵהָריֹון נֹוָסִפים, ּבִ ן ָלנּו ּפִ ּתֵ ּתִ ל ְלָכְך, ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ ׁשֵ ְוַהּבָ כֹון  ַמן ַהּנָ ּזְ ּבַ
י ִויָלֵדינּו  ְהיּו ֲאהּוִבי ִאיׁשִ ּיִ ֵעת ׁשֶ ָלה ְלָכְך, ּבְ תּוָחה ּוְבׁשֵ ָמִתי ּפְ ּיֹו ְוִנׁשְ ְהֶיה ּגּוִפי ָחָזק ּדַ ּיִ ֵעת ׁשֶ ּבְ

ְנכֹוִנים ְלָכְך.
ה  ח ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּכַ ּתַ ׁשְ ל ּתִ ה ּבַ ֱאֶמת, ּוְבָיִמים ְמֵלִאים ֵאּלֶ ָך ּבֶ י ֵאֶליָך ּוְלָעְבְדּ ן ִלּבִ ֲעזֹר ִלי ְלַכּוֵ
ה,  ל ַיְרֵחי ֵלָדה ֵאּלֶ נּו ּכָ ְדּתָ ּמַ ּלִ ים ׁשֶ נּו ּתֹוָרֶתָך, ּתֹוַרת ַחּיִ ח ֵמִאּתָ ּכַ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ נּו ׁשֶ א ַזּכֵ י. ָאּנָ ִמּפִ
ָרָכה,  י ּבְ ל ֶיְחַסר. ְוֵכן ֱהֵיה ִעּמִ ינּו ּבַ סֹוד ֱאלֹוּהַ ֲעֵלי ָאֳהִלי )איוב כט, 4( ְוֵנר ּדֹוֵלק ַעל ָראׁשֵ ּבְ
ָהָראּוי,  ִפי  ּכְ ֳהָרה  ַהּטָ יֵני  ּדִ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ  — ּוִמְצוֹוֶתיָך  ּתֹוָרְתָך  ָחִליָלה  י  ּנִ ִמּמֶ חּו  ּכְ ּתַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ

נּו ְלַהְרִחיב עֹוד ְמקֹום ָאֳהֵלנּו,  א ַזּכֵ ב, ִהְתּבֹוְננּות ּוְרִגיׁשּות. ָאּנָ ַסְבָלנּות ּוִמּתֹוְך ֶקׁשֶ ה, ּבְ נּו ְלַהְרִחיב עֹוד ְמקֹום ָאֳהֵלנּו, ַרּבָ א ַזּכֵ ב, ִהְתּבֹוְננּות ּוְרִגיׁשּות. ָאּנָ ַסְבָלנּות ּוִמּתֹוְך ֶקׁשֶ ה, ּבְ נּו ְלַהְרִחיב עֹוד ְמקֹום ָאֳהֵלנּו, ַרּבָ א ַזּכֵ ב, ִהְתּבֹוְננּות ּוְרִגיׁשּות. ָאּנָ ַסְבָלנּות ּוִמּתֹוְך ֶקׁשֶ ה, ּבְ ַרּבָ
ֵלָמה,  ְבִריאּות ׁשְ ְריֹון ְוֵהָריֹון נֹוָסִפים, ּבִ ן ָלנּו ּפִ ּתֵ ּתִ ל ְלָכְך, ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ ׁשֵ ְוַהּבָ כֹון  ַמן ַהּנָ ּזְ ֵלָמה, ּבַ ְבִריאּות ׁשְ ְריֹון ְוֵהָריֹון נֹוָסִפים, ּבִ ן ָלנּו ּפִ ּתֵ ּתִ ל ְלָכְך, ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ ׁשֵ ְוַהּבָ כֹון  ַמן ַהּנָ ּזְ ֵלָמה, ּבַ ְבִריאּות ׁשְ ְריֹון ְוֵהָריֹון נֹוָסִפים, ּבִ ן ָלנּו ּפִ ּתֵ ּתִ ל ְלָכְך, ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ ׁשֵ ְוַהּבָ כֹון  ַמן ַהּנָ ּזְ ּבַ
י ִויָלֵדינּו  ְהיּו ֲאהּוִבי ִאיׁשִ ּיִ ֵעת ׁשֶ ָלה ְלָכְך, ּבְ תּוָחה ּוְבׁשֵ ָמִתי ּפְ ּיֹו ְוִנׁשְ ְהֶיה ּגּוִפי ָחָזק ּדַ ּיִ ֵעת ׁשֶ י ִויָלֵדינּו ּבְ ְהיּו ֲאהּוִבי ִאיׁשִ ּיִ ֵעת ׁשֶ ָלה ְלָכְך, ּבְ תּוָחה ּוְבׁשֵ ָמִתי ּפְ ּיֹו ְוִנׁשְ ְהֶיה ּגּוִפי ָחָזק ּדַ ּיִ ֵעת ׁשֶ י ִויָלֵדינּו ּבְ ְהיּו ֲאהּוִבי ִאיׁשִ ּיִ ֵעת ׁשֶ ָלה ְלָכְך, ּבְ תּוָחה ּוְבׁשֵ ָמִתי ּפְ ּיֹו ְוִנׁשְ ְהֶיה ּגּוִפי ָחָזק ּדַ ּיִ ֵעת ׁשֶ ּבְ

ְנכֹוִנים ְלָכְך.ְנכֹוִנים ְלָכְך.ְנכֹוִנים ְלָכְך.
ה  ח ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּכַ ּתַ ׁשְ ל ּתִ ה ּבַ ֱאֶמת, ּוְבָיִמים ְמֵלִאים ֵאּלֶ ָך ּבֶ י ֵאֶליָך ּוְלָעְבְדּ ן ִלּבִ ה ֲעזֹר ִלי ְלַכּוֵ ח ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּכַ ּתַ ׁשְ ל ּתִ ה ּבַ ֱאֶמת, ּוְבָיִמים ְמֵלִאים ֵאּלֶ ָך ּבֶ י ֵאֶליָך ּוְלָעְבְדּ ן ִלּבִ ה ֲעזֹר ִלי ְלַכּוֵ ח ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּכַ ּתַ ׁשְ ל ּתִ ה ּבַ ֱאֶמת, ּוְבָיִמים ְמֵלִאים ֵאּלֶ ָך ּבֶ י ֵאֶליָך ּוְלָעְבְדּ ן ִלּבִ ֲעזֹר ִלי ְלַכּוֵ
ה,  ל ַיְרֵחי ֵלָדה ֵאּלֶ נּו ּכָ ְדּתָ ּמַ ּלִ ים ׁשֶ נּו ּתֹוָרֶתָך, ּתֹוַרת ַחּיִ ח ֵמִאּתָ ּכַ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ נּו ׁשֶ א ַזּכֵ י. ָאּנָ ה, ִמּפִ ל ַיְרֵחי ֵלָדה ֵאּלֶ נּו ּכָ ְדּתָ ּמַ ּלִ ים ׁשֶ נּו ּתֹוָרֶתָך, ּתֹוַרת ַחּיִ ח ֵמִאּתָ ּכַ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ נּו ׁשֶ א ַזּכֵ י. ָאּנָ ה, ִמּפִ ל ַיְרֵחי ֵלָדה ֵאּלֶ נּו ּכָ ְדּתָ ּמַ ּלִ ים ׁשֶ נּו ּתֹוָרֶתָך, ּתֹוַרת ַחּיִ ח ֵמִאּתָ ּכַ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ נּו ׁשֶ א ַזּכֵ י. ָאּנָ ִמּפִ

סֹוד ֱאלֹוּהַ ֲעֵלי ָאֳהִלי  סֹוד ֱאלֹוּהַ ֲעֵלי ָאֳהִלי ּבְ סֹוד ֱאלֹוּהַ ֲעֵלי ָאֳהִלי ּבְ ּבְ
ָהָראּוי,  ִפי  ּכְ ֳהָרה  ַהּטָ יֵני  ּדִ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ  — ּוִמְצוֹוֶתיָך  ּתֹוָרְתָך  ָחִליָלה  י  ּנִ ִמּמֶ חּו  ּכְ ּתַ ִיׁשְ ּלֹא  ָהָראּוי, ׁשֶ ִפי  ּכְ ֳהָרה  ַהּטָ יֵני  ּדִ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ  — ּוִמְצוֹוֶתיָך  ּתֹוָרְתָך  ָחִליָלה  י  ּנִ ִמּמֶ חּו  ּכְ ּתַ ִיׁשְ ּלֹא  ָהָראּוי, ׁשֶ ִפי  ּכְ ֳהָרה  ַהּטָ יֵני  ּדִ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ  — ּוִמְצוֹוֶתיָך  ּתֹוָרְתָך  ָחִליָלה  י  ּנִ ִמּמֶ חּו  ּכְ ּתַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
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ה  ָיִמים ֵאּלֶ ּבְ ָפֶניָך ׁשֶ ִקּיּוָמם. ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ל ּבְ ׁשֵ ְמָחה, ּוַבל ֶאּכָ ֵלב ָחֵפץ ּוִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ְוׂשִ ּבְ
ּוִבְגִמילּות  ְצָדָקה  ּבִ ְסִביבֹוֵתינּו,  ַעל  ם  ּגַ יַע טֹוָבה  ּפִ ְוַנׁשְ ָנִאיר  ִניִמי,  ּפְ ּוִבְנָין  סּות  ּנְ ִהְתּכַ ל  ׁשֶ
ִמיד ָהַאֲהָבה ְוָהֵרעּות,  רּו ּבֹו ּתָ ה ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ְוִיׁשְ ִית ֶנֱאָמן, עֹוׂשֶ יֵתנּו ּבַ ֲחָסִדים, ְוִיְהֶיה ּבֵ

ְמָחה. ַהּנַֹעם ְוַהּשִׂ
ּוְרצּוָיה  ְוטֹוָבה  ָרה  ׁשֵ ּכְ זֹו  ְטִביָלה  ּוְתֵהא  יֹון,  ּזָ ּבִ ִליֵדי  ְולֹא  יֹון  ִנּסָ ִליֵדי  לֹא  ִביֵאִני  ּתְ ַאל  ָנא 

ְלָפֶניָך.
ְראּוָיה  בֹוָהה,  ּגְ נּות  ּוְ ְלִהְתּכַ ושם אמי(  ושם אמו עם שמי  )שמו  ַוֲאִני  י  ִאיׁשִ ֲאהּוִבי  ה  ְוִנְזּכֶ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב.  ׂשִ ה ְוִלְטִביָלה, ְלִחּבּור ְוהֹוָדָיה, ּבְ ּוְנכֹוָנה, ִלְתִפּלָ
ָאֵמן ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון.
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מורג אשרת 
לי	ה תפילה.לאחר.

הו	יה:

ים ַחת ִלְמקֹור ַהַחּיִ ּבַ ֲהֵריִני ְמׁשַ
ר ַמִים )ישעיהו לה, 6(  ְדּבָ י ִנְבְקעּו ַבּמִ ּכִ

ים )תהלים צג, 4( וִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ
ֵלם ִריא ְוׁשָ ִני ּבָ נֹוַלד ּבְ ֵלָמה   ִריָאה ּוׁשְ י ּבְ ּתִ נֹוְלָדה ּבִ

ִני ֵרי ּבְ ַרי ְוַאׁשְ ים ַאׁשְ ֵמֶרֶחם ַחּיִ י  ּתִ ֵרי ּבִ ַרי ְוַאׁשְ ים ַאׁשְ ֵמֶרֶחם ַחּיִ
ְתָך ָזִכינּו ר ְלִבְרָכְתָך ַוֲהַגּנָ ֲאׁשֶ ְתָך ָזִכינוּ  ר ְלִבְרָכְתָך ַוֲהַגּנָ ֲאׁשֶ

ה ְואֹוֶדָּך. )שם קיח, 28( ֵאִלי ַאּתָ ה ְואֹוֶדָּך. )שם קיח, 28(  ֵאִלי ַאּתָ

תפילה.לֵאם:

ֶלג ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים )שם סה, 10( ּפֶ
גּוִפי ּוְברּוִחי ֵקִני ּבְ ַחּזְ

ָרִכים  ָרׁשֹות ּדְ ֵנִני ֵעת ֶאֱעמֹד ַעל ּפָ ּוְ ּכַ
ִני י/ּבְ ּתִ ּה ֶאת ּבִ ל ּבָ ֶרְך ַהּטֹוב ְלַגּדֵ ְוֶאְמָצא ֶאת ּדֶ

ת ׁשֶ ְתַחּדֶ ה/ַהּמִ ֵרְך ָנא ֶאת הֹורּוִתי ַהֲחָדׁשָ ּבָ
ַאֲהָבה. ְמָך ּבְ ְלַמַען ׁשִ
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תפילה.על.הנול	.או.הנול	ת:

לבן: לבת: 

ִמיד, ִכיָנה, ֵעין ַהּתָ ׁשְ ִמיד,   ִכיָנה, ֵעין ַהּתָ ׁשְ
ְבׂשֹוַרת  ִזְכִרי ֶאת ַהּנֹוָלד ּבִ

ח ָנא ְמַעט ַמִים  ֻיּקַ
)בראשית יח, 4(

ְמְנִעי ַמִים ְלַמַען  ּוַבֲעבּורֹו ַאל ּתִ
ר ָ ִריא ּוְמֻאּשׁ ַגן ָרֶוה, ּבָ ִיְצַמח ּכְ

ים ֵעין ַהַחּיִ ָעטּוף ּבְ
ְמִרי ָעָליו, ָעַלי,  א ׁשִ ָאָנּ

נּו. ְחּתֵ ּפַ ַעל ִמׁשְ

ְבׂשֹוַרת  ִזְכִרי ֶאת ַהּנֹוֶלֶדת ּבִ
ח ָנא ְמַעט ַמִים  ֻיּקַ

)בראשית יח, 4(

ְמְנִעי ַמִים ְלַמַען  ּוַבֲעבּוָרּה ַאל ּתִ
ֶרת ֶ ִריָאה ּוְמֻאּשׁ ַגן ָרֶוה, ּבְ ְצַמח ּכְ ּתִ

ים ֵעין ַהַחּיִ ֲעטּוָפה ּבְ
ְמִרי ָעֶליָה, ָעַלי,  א ׁשִ ָאָנּ

נּו ְחּתֵ ּפַ ַעל ִמׁשְ

רּוָכה ַאּתְ ָיּה  ּבְ
יָעה ָעֵלינּו ִמּטּוֵבְך. ּפִ ׁשְ ַהּמַ

תפילה.אישית.לפני.יציאה.מהמים:.

ת  ׁשֶ ת ֲאִני ְמַבּקֶ ׁשֶ ְתַחּדֶ ה/ַהּמִ ע הֹורּוִתי ַהֲחָדׁשָ ֵצאִתי ִלְקַראת ַמּסַ ּבְ
י: ָלַקַחת ִאּתִ

ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם. )בראשית א, 27( ְצִניעּות: ַוּיִ
ָרא אֹתֹו. )שם( ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ סֹוְבָלנּות: ּבְ

ָרא אָֹתם. )שם( ְויֹון: ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ פּות ְוׁשִ ּתָ ׁשֻ
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זיידלר קורי 
ליול	ת תפילה.

רּוָכה ַאּתְ ָיּה ּבְ
ל ַחי ֵאם ּכָ

ים ָלעֹוָלם. ים ֲחָדׁשִ י ָיְצאּו ַחִיּ ּנִ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

רּוָכה ַאּתְ ָיּה ּבְ
ו. ִנְפְלאֹוַתִיְך ֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ַעְכׁשָ ּבְ ׁשֶ

ִיְך ָיּה ְדלּו ַמֲעׂשַ ַמה ּגָ
בֹוַתִיְך. ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחׁשְ

רּוָכה ַאּתְ ָיּה ּבְ
י ֶהְריֹוִני. ַעת ָחְדׁשֵ ִתׁשְ ַמְרּתְ ָעַלי ּבְ ָ ּשׁ ׁשֶ

עם הולדת בת:

ה נֹוְלָדה ה ַעּתָ ּזֶ י ׁשֶ ּתִ ְמִרי ַעל ּבִ ׁשִ
ית אֹוִתי. ּוִ ּלִ ם ׁשֶ ׁשֵ י אֹוָתּה ּכְ ְוַלּוִ

ְך ַדְרּכֵ ל אֹוָתּה ּבְ ִעְזִרי ִלי ְלַגּדֵ
ִרי ָעַלי ְוָעֶליָה ֵמרּוֵחְך. ְוַהׁשְ
לֹוֵמְך ָעֶליָה ת ׁשְ י ֻסּכַ ְרׂשִ ּפִ

לֹום ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלַחִיּ
ֶפׁש. ְבִריאּות ַהּגּוף ְוַהּנֶ ּבִ

עם הולדת בן:

ה נֹוַלד ֶזּה ַעּתָ ִני ׁשֶ ְמִרי ַעל ּבְ ׁשִ
ית אֹוִתי. ּוִ ּלִ ם ׁשֶ ׁשֵ י אֹותֹו ּכְ ְוַלּוִ

ְך ַדְרּכֵ ל אֹותֹו ּבְ ִעְזִרי ִלי ְלַגּדֵ
ִרי ָעַלי ְוָעָליו ֵמרּוֵחְך. ְוַהׁשְ
לֹוֵמְך ָעָליו ת ׁשְ י ֻסּכַ ְרׂשִ ּפִ

לֹום ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלַחִיּ
ֶפׁש. ְבִריאּות ַהּגּוף ְוַהּנֶ ּבִ

רּוָכה ַאּתְ ָיּה ּבְ
עֹוָלָמּה. ים ּבְ טּוָבּה ַחִיּ ת ּבְ ׁשֶ ַהְמַחּדֶ

ֶפׁש. ְבִריאּות ַהּגּוף ְוַהּנֶ ֶפׁש.ּבִ ְבִריאּות ַהּגּוף ְוַהּנֶ ֶפׁש.ּבִ ְבִריאּות ַהּגּוף ְוַהּנֶ ּבִ

רּוָכה ַאּתְ ָיּה רּוָכה ַאּתְ ָיּהּבְ רּוָכה ַאּתְ ָיּהּבְ ּבְ
עֹוָלָמּה. ים ּבְ טּוָבּה ַחִיּ ת ּבְ ׁשֶ עֹוָלָמּה.ַהְמַחּדֶ ים ּבְ טּוָבּה ַחִיּ ת ּבְ ׁשֶ עֹוָלָמּה.ַהְמַחּדֶ ים ּבְ טּוָבּה ַחִיּ ת ּבְ ׁשֶ ַהְמַחּדֶ
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לאחר חילול קידושין

מיכאל בת  ע' 
קי	ושין. חילול. לאחר.

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 לאור, ִמים של דמעות למעיין 

של אהבה חדשה.  
מוצע כי האישה תֻלווה על ידי חברה קרובה. 

ממין  זוג  לבני  או  נבגד  לאיש  הטקס  את  להתאים  לשון,  בשינויי  ניתן, 
אחד. 

ְך  ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ: ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ִים: ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור  ֵני ַהּמָ ֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ַעל ּפְ

י טֹוב. )בראשית א, 4-1(  ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ַוְיִהי אֹור: ַוּיַ
ַעׂש  ַוּיַ ָלָמִים:  ַמִים  ין  ּבֵ יל  ַמְבּדִ ִויִהי  ִים  ַהּמָ תֹוְך  ּבְ ָרִקיַע  ְיִהי  ֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר 
ר  ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ל ּבֵ ְבּדֵ ֱאלִֹהים ֶאת ָהָרִקיַע ַוּיַ

ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהי ֵכן. )בראשית א, 7-6(

ֵנִני  ין ַמִים ְלַמִים, ִויִהי ֵכן. ּתְ יָלה ּבֵ הֹום, ַמְבּדִ ֵני ַהּתְ אן ַעל ּפְ ן, ִהְנִני ּכָ ר ַעל ּכֵ ֲאׁשֶ
ִליָחה. מַֹע ֶאת קֹול ַהּסְ ָלֶלֶכת, ִלׁשְ

ו
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*
ְקִחי ָלְך ָיד,

ם ֲאִני ָהִייִתי ׁשָ
י ְוָיכְֹלּתִ
י ְבּתִ ְוׁשַ

ֶלת, רּוָטה, ְמֻעְרּבֶ ׂשְ
ְלעֹוָלם ַאֶחֶרת,

ן. ֲאָבל ִנּתָ
ְקִחי ָלְך ָיד,

ְטפּו ֵמָעֵלינּו ִים ִיׁשְ ְוַהּמַ
ֵטף ִמּתֹוֵכנּו, ָ עֹוָלם לֹא ִיּשׁ ְלּ ֶ ֶאת ַמה ּשׁ

ָלה ד חֹוֶלֶפת ִחּלְ ּיָ ֶאת ָהֶעְדָנה ׁשֶ
ין ִאְבַחת ַסּכִ ּבְ ִמימּות ׁשֶ ֶאת ַהּתְ

ֲהָרה. ִהְתּבַ

ְקִחי ָלְך ָיד,
ֵאר ָ ֵדי ְלִהּשׁ אן ּכְ ֲאַנְחנּו ּכָ
תֹוִכי ּבְ ב ׁשֶ ַאּתְ ַוֲאִני ְוַהּלֵ

בּור הּוא יֹוֵתר ׁשָ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ ׁשֶ
ֵלם ם יֹוֵתר ׁשָ הּוא ּגַ
ִני ִלי ָיד, ֲאחֹוִתי. ּתְ

ברכה.לפני.טבילה:.

ל ַחי ה ֶנֶפׁש ּכָ רּוָכה ַאּתְ ָיּה ַהְמַחּיָ ּבְ

האישה טובלת שלוש טבילות:

לשטוף.את.העבר טבילה.ראשונה:.
לחזק.את.ההווה טבילה.שנייה:.

תקווה.לעתי	 טבילה.שלישית:.
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אפשר לקרוא אחד מהקטעים הבאים:

רּוְך הּוא: דֹוׁש ּבָ ה ָאַמר ַהּקָ ָ ְקֻדּשׁ ב ּבִ ְכּתָ ּנִ דֹול ׁשֶ ם ַהּגָ ֵ ּשׁ לֹום, ׁשֶ דֹול ׁשָ ּגָ
ּתֹו. )ויקרא רבה ט, ט( ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ יל ׁשָ ֵדי ְלַהּטִ ַמִים ּכְ ֶחה ּבְ ִיּמָ

*
ֶקט ָחַזר ֶ ְוַהּשׁ

ר ִאּלּו ֱאלִֹהים ֶהְחִליט ְלַוּתֵ ּכְ
מֹוִתיר לֹו ְלַחְלֵחל

יַע ְזַמן ָבר ִהּגִ ִאּלּו ּכְ ּכְ
ֶפן ִמיַכת ֶצֶמר ּגֶ מֹו ׂשְ ּכְ

ִני ֵ ל אֹוָתנּו ֶאָחד ֶאל ַהּשׁ ְמַכְרּבֵ
ּיֹות ימֹות ֲחָדׁשֹות, ֲחִריׁשִ ְנׁשִ

ל ְמִחיָלה ׁשֶ
ל ֲחָרָטה ׁשֶ
ָלה ל ַקּבָ ׁשֶ

ֶקט ָנח. ֶ ְוַהּשׁ

*
י ל ַחּיַ עֹוד לֹא ָיֵבׁש ַהּצּוָנִמי ׁשֶ

ים ּלִ ין ַהּגַ ֲאִני עֹוד ּבֵ
ִנְסֶחֶפת

ָבר יֹוַדַעת ֲאָבל ּכְ
תֹוִכי  ַמִים ּבְ ָ ַהּשׁ

בּול ֵהם ַהּגְ
ֵרק ֶאל חֹוף ְוַגם ִאם ֶאּזָ

ִמְבַטִחים אֹו
ָעָקר

ֲעבּוִרי ם ּבַ ְהֶיה ׁשָ ִמיד ּתִ ה ּתָ ַאּתָ
ם, ֵאי ׁשָ

ָלִעים ֶלת ַהּסְ ְוֶאת ּדֶ
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ח ִלְרָוָחה ֶקֶסם ַרְך ִיְפּתַ
ְוקֹוְלָך ַרְך

ַוֲאִני ּבֹוָכה.

ָהב ְוָהֲאָבִנים ַהּטֹובֹות בֹות ַהּזָ ּוֵבין ּתֵ
ה ְנּדֹוָרה ְמֻכּסָ ַבת ּפַ ּתֵ

ִמיד ּדֹוֶאֶגת ַוֲאִני ּתָ
ָך, ּלְ ׁשֶ ִמיד ּבְ ה ּתָ ְוַאּתָ

ֶאֱעזֹב ׁשֶ ְוָתִמיד ּכְ
ָך אֹוִתי ִאיר ּבְ ַאׁשְ

ה ָעֶליָך ֲאִני אּוַלי ְקַטּנָ
ִביְלָך ׁשְ ִמיד ּבִ ֲאָבל ּתָ
י ֵאיִני ֲעצּוָבה יֹוֵתר ּכִ

ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך. ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

.*

ה  ׁשָ ּבָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהּיַ ָ ַחת ַהּשׁ ִים ִמּתַ וּו ַהּמַ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיּקָ
ְרא  ים ַוּיַ ִים ָקָרא ַיּמִ ה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ׁשָ ּבָ ְקָרא ֱאלִֹהים ַלּיַ ַוְיִהי ֵכן, ַוּיִ

י טֹוב. )בראשית א, 10-9( ֱאלִֹהים ּכִ
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גירושין ופרידה

דבדבני ותמר  ליבוביץ'  מיה 
	ירושין לאחר.

טקס זה בא להוסיף נדבך רוחני לתהליך הגירושין הרשמי ולא להחליפו. 
פעמים רבות תהליך הגירושין הוא מכאיב, ארוך ומתיש. במהלכו עולים 
וזכרונות קשים, ומתחדדים המניעים לפרידה. אנו מציעות  רגשות שליליים 
זה לאחר השלמת תהליך הגירושין הרשמי, וההשלמה הרגשית  לקיים טקס 

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 היחידּות 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 
גם  אך  ילדים משותפים,  לזוגות שלהם  במיוחד  חשוב  זה  דבר  הזוגי.  הקשר 
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. 

ז
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ן ציבורי, שמבטא את הכרת הקהילה בהתקדשות  בטקס הנישואין קיים ּפָ
אירוע  לקיים לאחר הטבילה  אנו מציעות  זה  גם בטקס  כך  לזה.  זה  הזוג  בני 
ציבורי, שיבטא את הכרת הקהילה בפרידה )מסיבת חברים, ארוחה משפחתית 

וכיוצא בזה(. 

טבילה.ראשונה:.ס	ירת.מע	ל.הנישואין

האישה אומרת:

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ  ֱאלִֹהים ׁשֶ
עֹות,  ָ ִמים, ַהּשׁ ֵעיַני ֶאת ַהּיָ  ָהֵאר ּבְ

ִפים   ָהְרָגִעים ַהּיָ
ָהיּו ִלי ִעם _______. ׁשֶ

יַע  ִים ְלַהְטּבִ ן ַלּמַ  ּתֵ
ַער, ָהֶעְלּבֹון,  ֵאב, ַהּצַ  ֶאת ַהּכְ

ְנטּור  ְנָאה ְוַהּקִ  ַהּקִ
ְצִלילּוָתם ֶאת ָהאֹור  ף ּבִ ּקֵ  ּוְלׁשַ

ִפים. ּתָ ינּו ַהְמׁשֻ ַחּיֵ ָהיּו ּבְ ְמָחה ׁשֶ ְוַהּשִׂ

ים. ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ים ּכַ ַמְעַין ַהַחּיִ

האיש אומר:

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ  ֱאלִֹהים ׁשֶ
עֹות,  ָ ִמים, ַהּשׁ ֵעיַני ֶאת ַהּיָ ָהֵאר ּבְ

ִפים   ָהְרָגִעים ַהּיָ
ָהיּו ִלי ִעם _______. ׁשֶ

יַע  ִים ְלַהְטּבִ ן ַלּמַ  ּתֵ
ַער, ָהֶעְלּבֹון,  ֵאב, ַהּצַ  ֶאת ַהּכְ

ְנטּור  ְנָאה ְוַהּקִ  ַהּקִ
ְצִלילּוָתם ֶאת ָהאֹור  ף ּבִ ּקֵ  ּוְלׁשַ

ִפים. ּתָ ינּו ַהְמׁשֻ ַחּיֵ ָהיּו ּבְ ְמָחה ׁשֶ ְוַהּשִׂ

ים. ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ים ּכַ ַמְעַין ַהַחּיִ

טבילה.שנייה:.עם.הפנים.לעתי	

האישה אומרת:

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ  ֱאלִֹהים ׁשֶ
ְפָרׂשֹות  ָרִכים ַהּנִ ֵעיַני ֶאת ַהּדְ ָהֵאר ּבְ

י  את ַחּיַ י ַהּכַֹח ָלׂשֵ  ְלָפַני ַטע ּבִ
ֵלָמה ּוְפַתח  יִחידּות ׁשְ ּבִ
ים. ִרים ֲחָדׁשִ י ִלְקׁשָ ִלּבִ

ים, ַעל ַמּבּוֵעי ַמִים ַנֲהֵלִני. ַמְעַין ַהַחּיִ

האיש אומר:

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ  ֱאלִֹהים ׁשֶ
ְפָרׂשֹות  ָרִכים ַהּנִ ֵעיַני ֶאת ַהּדְ  ָהֵאר ּבְ

י  את ַחּיַ י ַהּכַֹח ָלׂשֵ ְלָפַני ַטע ּבִ
ֵלָמה ּוְפַתח  יִחידּות ׁשְ  ּבִ
ים. ִרים ֲחָדׁשִ י ִלְקׁשָ ִלּבִ

ים, ַעל ַמּבּוֵעי ַמִים ַנֲהֵלִני. ַמְעַין ַהַחּיִ
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טבילה.שלישית:.הווה

האישה אומרת:

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֱאלִֹהים ׁשֶ
ֵעיַני ֶאת ּגּוִפי  ָהֵאר ּבְ

ָחְכָמה ַצְרּתָ ּבְ ּיָ י ׁשֶ ְוַנְפׁשִ
לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך  ּגָ

ֲאִני ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים ׁשֶ
ֵתם  ַתח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיּסָ ִאם ִיּפָ ׁשֶ

ר ִלי ַלֲעמֹד  ֶאָחד ֵמֶהם ִאי ֶאְפׁשָ
ם ְלָפֶניָך. ּוְלִהְתַקּיֵ

ָעְזֵרִני ְלָהִכיל ֶאת ֶהָחֵסר, 
ֵלָמה. ִלְהיֹות ׁשְ

ָחִלים הְֹלִכים ֶאל  ל ַהּנְ ים ּכָ ַמְעַין ַהַחּיִ
ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. )קהלת א, 7( ם ְוַהּיָ ַהּיָ

האיש אומר:

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֱאלִֹהים ׁשֶ
ֵעיַני ֶאת ּגּוִפי  ָהֵאר ּבְ

ָחְכָמה  ַצְרּתָ ּבְ ּיָ י ׁשֶ ְוַנְפׁשִ
לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך  ּגָ

ֲאִני ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים  ׁשֶ
ַתח ֶאָחד ֵמֶהם  ִאם ִיּפָ ׁשֶ

ר  ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ִאי ֶאְפׁשָ אֹו ִיּסָ
ם ְלָפֶניָך. ִלי ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַקּיֵ

ָעְזֵרִני ְלָהִכיל ֶאת ֶהָחֵסר, 
ֵלם. ִלְהיֹות ׁשָ

ָחִלים הְֹלִכים ֶאל  ל ַהּנְ ים ּכָ ַמְעַין ַהַחּיִ
ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. )קהלת א, 7( ם ְוַהּיָ ַהּיָ
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וייס  רוחמה 
	ירושין* ברכות. מחזור.

גופו של גט:.
"הרי.את.מותרת.לכל.א	ם"

גופו של גט: 
שחרור.—."הרי.את.בת.חורין",.

"הרי.את.לעצמך"

)משנה גיטין ט, ג(  

א .הרי.ַאת.מּותרת

ה   חֹם ֶהָהִרים ָהֵאּלֶ יָבה ַעל ַמְדֵרַגת ֶאֶבן אֹוֶצֶרת קֹר, ּבְ ֶרת ִליׁשִ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ָרד. ת ִמׂשְ ל ֵאׁשֶ ְבָגִדים ׁשֶ ְתִחיל ַלֲעלֹות ֵאַלִיְך, ּבִ ַהּמַ

ֶבת ֶרת ְלהֹוִסיף ְוָלׁשֶ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ְעּגּוַע ֶרת ְלִאי ּגַ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ֶרת ִלְכֵאב ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ֶרת ְלַבד. ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ֵעץ,  ִמיַעת ִצְרצּור ֲחָרִקים ּבָ ֶרת ִלׁשְ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ם. ׁשֵ ִלי ְיכֶֹלת, ְלַזהֹות אֹוָתם ּבְ ִלי ָרצֹון, ּבְ ּבְ

ֶרת ְלַכּפֹות ַרְגַלִים ְסדּוקֹות ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
יַח     ֶרת ְלַהְרּפֹות, ְלַהּנִ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ָלה ֶרת ְלַבּטָ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ִלי ֶסלּוָלִרי, ֶרת ְלִהְסּתֹוֵבב ּבְ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ן. ִלי ְמֻזּמָ ַקע ּבְ ֶלפֹון. ְלִהּתָ ְרִטיס ַהּטֶ ּכַֹח ֶאת ּכַ ִלׁשְ

ֶרת ְלֶמְרָחק, ְלִאּבּוד       ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ֶרת ָלַקַחת ֲאִויר  ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

שירים אלה לא נכתבו כחלק מטקס טבילה. ניתן להשתמש בהם בטקס כזה או בלימוד   *
שלאחריו.

ָלה ֶרת ְלַבּטָ ָלהֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ ֶרת ְלַבּטָ ָלהֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ ֶרת ְלַבּטָ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ִלי ֶסלּוָלִרי, ֶרת ְלִהְסּתֹוֵבב ּבְ ִלי ֶסלּוָלִרי,ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ ֶרת ְלִהְסּתֹוֵבב ּבְ ִלי ֶסלּוָלִרי,ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ ֶרת ְלִהְסּתֹוֵבב ּבְ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ן. ִלי ְמֻזּמָ ַקע ּבְ ֶלפֹון. ְלִהּתָ ְרִטיס ַהּטֶ ּכַֹח ֶאת ּכַ ן.ִלׁשְ ִלי ְמֻזּמָ ַקע ּבְ ֶלפֹון. ְלִהּתָ ְרִטיס ַהּטֶ ּכַֹח ֶאת ּכַ ן.ִלׁשְ ִלי ְמֻזּמָ ַקע ּבְ ֶלפֹון. ְלִהּתָ ְרִטיס ַהּטֶ ּכַֹח ֶאת ּכַ ִלׁשְ

ֶרת ְלֶמְרָחק, ְלִאּבּוד       ֶרת ְלֶמְרָחק, ְלִאּבּוד      ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ ֶרת ְלֶמְרָחק, ְלִאּבּוד      ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ֶרת ָלַקַחת ֲאִויר  ֶרת ָלַקַחת ֲאִויר ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ ֶרת ָלַקַחת ֲאִויר ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

שירים אלה לא נכתבו כחלק מטקס טבילה. ניתן להשתמש בהם בטקס כזה או בלימוד  שירים אלה לא נכתבו כחלק מטקס טבילה. ניתן להשתמש בהם בטקס כזה או בלימוד   שירים אלה לא נכתבו כחלק מטקס טבילה. ניתן להשתמש בהם בטקס כזה או בלימוד    ***
שלאחריו.שלאחריו.שלאחריו.
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ֶרת ִלְבהֹות ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
יר. ֶרת ִלְכּתֹב ׁשִ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ְרַנִים,  ּפָ ֶרת ִלְמרַֹח ָלק ַעל ַהּצִ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ֵבית ָקֶפה. ָצֳהֵרי יֹום ּבְ ה ּבְ ְמָלה ֲאֻדּמָ ְלׂשִ

ֶרת ִלְצחֹוק, ְלִגחּוְך, ְלִפּתּוי, ְלִצחּוק, ְלַהְפָרָזה ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ַע.  ּקֵ ק. ְלִהְתּפַ ֵגר. ְלִהְתַרּסֵ ַתח. ְלִהּסָ ֶרת ְלִהּפָ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ֶרת ְלִחּבּוק. ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ֶרת ְלַאֲהָבה. ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ל ֶעְזָרה. ִלים. לֹא ְלַקּבֵ יל ּכֵ ִית. ְלַהּפִ ּבַ ַהְיָלִדים ּבַ ׁשֶ ֶרת ַלֲעבֹד ּכְ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ַאּתְ ְמחֹוֶלֶלת ֶרת ָלַרַעׁש ׁשֶ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ם  ָ ּשׁ ֶרת ָלַרַעׁש ׁשֶ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
מַֹע. ֶרת ִלׁשְ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ַחת  ּלַ ֵאִרּיֹות ָהרֶֹטב ֵמַהּצַ ק ֶאת ׁשְ ֶרת ְלַלּקֵ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ֶרת ְלַהְבִליג ֶרת ִלְגבּולֹות ֻמּתֶ בּולֹות ֻמּתֶ ד ּגְ ֶרת ְלַאּבֵ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ְך  ּלָ ה ׁשֶ ּדָ ֶרת ַלּמִ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
ְך ּלָ ה ׁשֶ ּדָ ֶרת ִלְלמֹד ַמִהי ַהּמִ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ל. ְלּבֵ ֶרת ְלִהְתּבַ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ל ַהְיָלִדים, ִתיָבה ׁשֶ ְלַחן ַהּכְ ֻ ָבִעים ִמּשׁ ֶרת ָלַקַחת ֶאת ַהּצְ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
יר. ר ַעל ַהּקִ ר ַעל ַהּגּוף. ְלַצּיֵ ְלַצּיֵ

ִטיָקה ֶרת לֹא ַלְחׁשֹב ַעל ֶאְסֶתּ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
יק, ִלְקרַֹע, ִלְתלֹש ֶרת ְלַהְדּבִ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ה ַאּתְ עֹוׂשָ ֶ ֶרת ֶלֱאהֹב ֶאת ַמה ּשׁ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
נּות. ֶרת ִלְקרֹא ְלָכל ֶזה ָאּמָ ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ֶרת ְלַעְצֵמְך. ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ
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ב .הרי.ַאת

ֲהֵרי ַאּתְ 
ֲהִיי ְלַאּתְ

ֲהֵרי ַאּתְ ָים
ֲהֵרי ַאּתְ ַהר

ֲהִיי ְלַהר
ַדִים. ֲהִיי ְלַהְרֵרי ׁשָ

. ְלַאט. ֲהֵרי ַאּתְ

	 .מּותרת

ֶרת ֲהֵרי ַאּתְ ְמַוּתֶ
ֶרת ֲהֵרי ַאּתְ ְמַיּתֶ
ֶרת.  ֲהֵרי ַאּתְ ֻמּתֶ

ֲהֵרי ַאּתְ יֹוֵצאת
ֲהֵרי ַאּתְ יֹוֶצֶרת

ֲהֵרי ַאּתְ נֹוֶצֶרת.
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קניאל רות קרא־איוונוב 
ברכת.השחר

1

ִלי ִני ּכְ ָעׂשַ ְלִמי ׁשֶ
ה ִלי ָמֵלא ּבּוׁשָ ּכְ

ּוְכִלי ָמה.
ה ָ ִני ִאּשׁ ָעׂשַ ׁשֶ

ה א ְנָתַנִני ִלְהיֹות ַיְלּדָ לֹּ ׁשֶ
ְולֹא ִהְפִקיַרִני ְלָזר, ְלָזָרה

ְעּתֹו עֹוֶמֶדת ַעל ּדַ ה ׁשֶ ָ ִאּשׁ
ּה ְעּתָ ּדַ

ֲערֹות י ׂשַ ּתֵ ְמִביָאה ְלָפֶניָך ׁשְ
יָבה ׂשֵ

ָך?( ּלְ י אֹו ׁשֶ ּלִ )ׁשֶ
ֵעדּות ְלִביָנה.

ה. ִלּמָ ִני ּכְ ָעׂשַ ׁשֶ

.2

יר ֱאסּוַרי ִהּתִ ׁשֶ
ְוחֹובֹוַתי, 

ִמי יר ֶאת ּדָ ִהּתִ ׁשֶ
ַנְפּתּוַלי,

ְטִני,  ֶחְבֵלי ּבִ
ַבר ַעל ִיְצִרי ּגָ ׁשֶ
ַגד,  ּבָ ַעל, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ַבׁש ֶאת ִיְצרֹו ּכָ ׁשֶ
ֵמָעַלי,

ָאַמר, ׁשֶ
ָאַמר, רּוְך ׁשֶ ּבָ

ת ִלי.  ׁשֶ ֲהֵרי ַאּתְ ְמֻקּדֶ
ַמי. יר ֶאת ּדָ ִהּתִ ׁשֶ



79

טבילה במבברי החיים  

3

יד ֲהֵרי ַאּתְ  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ
ְחֶרֶרת ִלי ְמׁשֻ

יד ְלִכי ְוַתְחְזִרי ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ
ְקֶנה אֹוִתי  ּתִ ׁשֶ ּכְ

ֶדה, ׂשָ ּבְ
ֵאׁש קֹוִצים, ּבְ

ִסְחרּור ְצִעיִפים ּבְ
לֹא יֹוְדִעין ּבְ

יד  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ְרצֹוִני ּכִ
יד ּגִ ּתַ ׁשֶ

ְלִכי.
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אבלות

ליבוביץ' מיה 
בסיום.אבלות

בעה, שלושים, שנה, אולם  ההלכה היהודית קבעה זמנים ברורים לאבלות: ׁשִ
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 
ואת תחושת החזרה לחיים מלאים.  יכולה לאפשר את השינוי הנדרש  במים 
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:

ַבע רֶֹגז. ה ְקַצר ָיִמים ּוׂשְ ָ ָאָדם ְילּוד ִאּשׁ
ל ְולֹא ַיֲעמֹוד. )איוב יד, 2-1( ּצֵ ְבַרח ּכַ ל ַוּיִ ּמָ ִציץ ָיָצא ַוּיִ ּכְ

ל. ֵרת ְועֹוד ַיֲחִליף ְויַֹנְקּתֹו לֹא ֶתְחּדָ ְקָוה ִאם ִיּכָ י ֵיׁש ָלֵעץ ּתִ ּכִ
ְזעֹו. ְרׁשֹו ּוֶבָעָפר ָימּות ּגִ ָאֶרץ ׁשָ ִאם ַיְזִקין ּבָ

מֹו ָנַטע. ה ָקִציר ּכְ ֵמֵריַח ַמִים ַיְפִרַח ְוָעׂשָ
ְגַוע ָאָדם ְוַאּיֹו. )איוב יד, 10-7( ֱחָלׁש ַוּיִ ְוֶגֶבר ָימּות ַוּיֶ

ח
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טבילה.ראשונה:

ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי
ל ֶאת ָהָאְבָדן ֵדִני ְלַקּבֵ ַלּמְ

ְרָפא ָנא ִלְכֵאִבי 
ִויִהי ִזְכרֹון______________ )שם הנפטר/הנפטרת(

ֲאָוה ּוְצִמיָחה. ְמקֹור ּגַ

טבילה.שנייה:

ים  ֵעין ַהַחּיִ
ם אִתי ּבָ ּבָ ִים ׁשֶ ל ַהּמַ י ִמּכָֹחם ׁשֶ ִני ּבִ ּתְ

ים  י ּכֹחֹות ֶנֶפׁש ֲחָדׁשִ עּו ּבִ י ְוִיּטְ ִלּבִ ִים ּבְ ָיבֹואּו ַהּמַ
ָחר ב ֶאל ַהָמּ ֶאְתַיּצֵ

ים. ת ֶאל ַהַחּיִ ׁשֶ ַאֲהָבה ִמְתַחּדֶ ּבְ
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ליבוביץ' מיה 
נפשו. אינו.מטמא.ע	.שתצא. א	ם.

)משנה אהלות א, ו(

את לֹא ְטֵמָאה ְולֹא ְמַטּמֵ
ֶאָחד ְבָעה, לֹא ּבְ ׁשִ ַנִים, לֹא ּבְ ׁשְ לֹא ּבִ

נֹוַגַעת ּבֹו י ְולֹא ּבְ נֹוֵגַע ּבִ לֹא ּבְ
את לֹא ְטֵמָאה ְולֹא ְמַטּמֵ

ר ָוָדם ׂשָ ּבָ
ְוֶנֶפׁש. 

את לֹא ְטֵמָאה ְולֹא ְמַטּמֵ
ֶפׁש  ֵצא ַהּנֶ ּתֵ ַעד ׁשֶ
ר ָוָדם. ׂשָ ֵאר ּבָ ָ ְוֶאּשׁ

ְבָעה ֵמת — ָטֵמא ֻטְמַאת ׁשִ ָאָדם ַהּנֹוֵגַע ּבְ
ַחי? ְוָאָדם ַהּנֹוֵגַע ּבְ

ַחי, ָמֵלא ַאֲהָבה
ָאָדם. ָאָדם ַהּנֹוֵגַע ּבְ

ֵמת — ָטֵמא ַהּנֹוֵגַע ּבְ
ֻטְמַאת ֶעֶרב

ָאָדם ַחי, ְוָאָדם ַהּנֹוֵגַע ּבְ
ָמֵלא ִקְנָאה

ַאל ָימּות
ע. ִיּגַ

ֵצא ַנְפׁשֹו ּתֵ א ַעד ׁשֶ ָאָדם ֵאינֹו ְמַטּמֵ
ּיֹוֵצאת ַנְפׁשֹו ּוְפָעִמים ׁשֶ

ְוגּופֹו ַחי
רֹו רֹוֵחׁש ְוָדָמיו רֹוְתִחין ַאְך ָיְצָתה ַנְפׁשֹו ׂשָ ּבְ

א?  ְמַטּמֵ
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קוסמן אדמיאל 
טקס.טהרה

נר לנשמת יצחק רבין ז"ל

ֶכם ָהַרב,  טּוב ִלּבְ ְבקּו ּבְ ּגּוִפים ָזִרים ּדָ
ִפים ִפים אֹוָתם. ּבֹוִכים ּוְמַקּלְ ְוָאנּו ְמַקּלְ

ְקֵצה ִצּפֶֹרן. ֲעִדינּות, ּבִ אֹוָתם ִמּגּוַפְתֶכם ּבַ

ים, ַאִחים, ּגּוִפים ָזִרים ְוִלְכלּוִכים ְקַטּנִ
ִפים, ָאנּו ְמַקּלְ ים, ִעְוִרים, ׁשֶ ׁשִ ִעְקּ

ֶטֶקס וַיְתֶכם, ּבְ ִפים, ִמּגְ ּבֹוִכים ְמַקּלְ
ַסְבָלנּות ֵמַעל עֹוְרֶכם ָטֳהָרה, ׁשֹוְטִפים ּבְ

ְקֵצה ִצּפֶֹרן. ֲעֵבָרה, ּוְמָגְרִדים ּבִ ס ּבַ ַהְמֻחְסּפָ

ל רַֹע, ֲאהּוִבים, ים, ָזִרים, ׁשֶ ּגּוִפים ְקַטּנִ
יפּות ימּות ְוַתִקּ ל ַאּלִ ב, ּגּוִפים ָזִרים ׁשֶ ּגַ ֶכם, ּבַ ְבקּו ּבָ ּדָ

ו, ַאֲחֵרי ֶכם ַעְכׁשָ ְבקּו ּבָ ְזרֹוַע, ֲעֵיפּות ּדָ ִמים ּבִ ּוַמֲאַבק ּדָ
י, ּלִ ים ׁשֶ ָמר, הֹו לֹוֲחִמים ַעּזִ ׁשְ ִנים ַרּבֹות ַעל ַהּמִ ׁשָ
י, ּלִ ָרב, ֵרִעים ַוֲאהּוִבים, ַאִחים ֵמִתים ׁשֶ ֵדה ַהּקְ ׂשְ ּבִ

ֶכם ָהַרב. טּוב ִלּבְ ּבְ
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ליבוביץ' מיה 
כוונה.לטבילה.

ם ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ּכָ
ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ְוַהּיָ

ל ַהּנֹוָלִדים הֹוְלִכים ֶאל מֹוָתם ּכָ
ֶלה. ֶות ֵאיֶנּנּו ּכָ ְוַהּמָ

ֶלא ם הּוא ּפֶ ַהּיָ
ֶות ֻמְפָלא ְוַגם ַהּמָ

ה ְנִתיֵבי ֱאנֹוׁש ֵני ֵאּלֶ ְ ְוִנְפָלִאים ִמּשׁ
ין ֵלָדה ְלִמיָתה. ּבֵ

ֶמׁש ֶ ַחת ַהּשׁ ֲעמֹל ּתַ ּיַ ָכל ׁשֶ י ֵיׁש ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ּכִ
ּיֹאַהב. ָכל ׁשֶ פּול ּבְ ְוִיְתרֹון ּכָ

ע  ׁש ְוִיּגַ ִאם ִיְרּגַ
א ִאם ִיְכַאב ְוִיְרּפָ

ה ּנֶ ּתַ ִאם ִיׁשְ
ִאם יֹאַהב

ה ַמְסלּול ּנָ ה ׁשִ ים, ִהּנֵ ה ֵהִאיר ַחּיִ ִהּנֵ
ְמָחה, ָנַגּה ֵהִביא ׂשִ

ֲאֻרּבֹות ְכָנה ָהרֹואֹות ּבָ ְחׁשַ ּתֶ ּוְכׁשֶ
נּוז ָיִאיר לֹו אֹור ּגָ

ים. את ַיּמִ ל ַאֲהָבה ַהְמַמּלֵ אֹור ׁשֶ










תמר דבדבני
התכוונות

ָהָרצֹון  ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
י ִלְרפּוָאה, ְרּכִ ן ּדַ ְיַכּוֵ

ים ּלִ ַהּמִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
י ִלְרפּוָאה,  יעּו ִלּבִ ַיּגִ

ִים ּמַ ּבַ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ָבַרי ִלְרפּוָאה. ֵיָאְספּו ׁשְ

ה ה'  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

בּוֵרי ֵלב   ָהרֹוֵפא ִלׁשְ
בֹוָתם.  ׁש ְלַעּצְ ּוְמַחּבֵ

)תהלים קמז, 3(
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אובדן היריון

דבדבני תמר 
היריון אוב	ן. טקס.טבילה.לאחר.

טבילה.ראשונה:.פרי	ה.מן.העבר

ניתן לבחור אחד מן הקטעים הבאים:

יָך ָעַלי ָעָברּו. )יונה ב, 4(  ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ ּכָ
הֹום ְיסְֹבֵבִני. )שם, 6(  ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ּתְ

ִתי. )שם, 8( ִפּלָ בֹוא ֵאֶליָך ּתְ י ַוּתָ י ֶאת ה' ָזָכְרּתִ ף ָעַלי ַנְפׁשִ ִהְתַעּטֵ ּבְ
ְרָפֵאִני ה' ְוֵאָרֵפא. )ירמיהו יז, 14(

*
י ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים )תהלים מב, 2( —  ן ַנְפׁשִ ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ ּכְ

י ִלְסִליָחִתי ְוִלְסִליָחְתָך. ַמְהּתִ ּכָ
ֵמיֶמיָך.   ְכאֹוַבי ּבְ ֵהר ִמּמַ י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי )שם מב, 3( — ְלִהּטַ ָצְמָאה ַנְפׁשִ

טֹף ֶאת ַעְצִמי  י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה )שם מב, 4( — ּוָבאִתי ִלׁשְ ָהְיָתה ּלִ
ֵהר ְלָפֶניָך.   ּוְלִהּטַ

*
ים ל ַחּיִ ן ׁשֶ ַדל ִנּצָ ַרְחִמי ּגָ ּבְ

ים ֵלד ְלַחּיִ הּוא לֹא ִיְפַרח ְולֹא ִיּוָ
ים. ים. ַוֲאִני ֲחֵפַצת ַחּיִ ים. ַוֲאִני ֲחֵפַצת ַחּיִ ַוֲאִני ֲחֵפַצת ַחּיִ

ים. ַמִים ַחּיִ ֵאב ּבְ ֵרד ִמן ַהּכְ ֶאּפָ

א
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טבילה.שנייה:.התמו		ות.עם.ההווה

ניתן לבחור אחד מן הקטעים הבאים:

י. )תהלים קמג, 4( ּתֹוֵמם ִלּבִ תֹוִכי ִיׁשְ ף ָעַלי רּוִחי ּבְ ְתַעּטֵ ַוּתִ
ֱאָבל. )על פי איוב יד, 22( י ָעַלי ּתֶ ִרי ָעַלי ִיְכָאב ְוַנְפׁשִ ׂשָ ּבְ

ִרי ִלְסִליָחה ְוִלְצִמיָחה. י ּוְבׂשָ טֹף אֹוִתי ְוַטֵהר ִלּבִ ְמעֹוַתי ׁשְ ֵמי ּדִ ּבְ

*
עֹוֵרר  ֵאַבי ּוְפָחַדי, ּוְבטּוְבָך ּתְ ל ּכְ ִים ֶאת ּכָ ּמַ ִליְך ּבַ ַרֲחֵמִני ֱאלַֹהי ְוַתׁשְ ּתְ

י,  רּו ּבִ ְזּ ר ִנְתּפַ ה ֲאׁשֶ ָ ֻדּשׁ ל ִניצֹוֵצי ַהּקְ ָמה, ְוַיֲעלּו ּכָ ֶקה ֵמֶרֶגׁש ַאׁשְ ַרֲחֶמיָך ְוִאּנָ
ת טּוֶבָך. )על פי סדר תשליך( ִמּדַ י ּבְ ִיְזֲהרּו ְוַיְזִהירּו ּבִ

*
ִים ּמַ ה ּגּוִפי ְוֶאְטּבֹל ּבַ ַאְרּפֶ
ים ַמִים ַחּיִ י ּבְ ָרֵפא ַנְפׁשִ ּתֵ

ִים ּמַ ֵטף ּגּוִפי ּבַ ָ ִיּשׁ
ים ַמִים ַחּיִ י ּבְ ֵהר ַנְפׁשִ ּטָ ּתִ

ל ַמִים ִחּבּוק ׁשֶ ֵיָעֵטף ּגּוִפי ּבְ
ים. ַמִים ַחּיִ י ּבְ ְרַחב ַנְפׁשִ ּתִ
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הזדמנויות לריפוי והחלמה של הנפש והדוה  

טבילה.שלישית:.עם.הפנים.לעתי	

ניתן לבחור אחד מן הקטעים הבאים:

ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך. )תהלים קמג, 6( י ּכְ י ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפׁשִ ּתִ ַרׂשְ ּפֵ
י ֵאֶליָך  ֶרְך זּו ֵאֵלְך ּכִ י הֹוִדיֵעִני ּדֶ י ְבָך ָבָטְחּתִ ָך ּכִ ִמיֵעִני ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ַהׁשְ

י. )שם, 8(. אִתי ַנְפׁשִ ָנׂשָ
י. )שם, 11( ָרה ַנְפׁשִ ִצְדָקְתָך ּתֹוִציא ִמּצָ ִני ּבְ ַחּיֵ ְמָך ה' ּתְ ְלַמַען ׁשִ

ְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ָבֶטן. )סדר קידוש לבנה( ׁש, ֲעֶטֶרת ּתִ ְתַחּדֵ ּתִ ָבָנה ָאַמר ׁשֶ ְוַלּלְ
מֹוָתּה. ׁש ּכְ י ֶאת ַהּכַֹח ְלִהְתַחּדֵ ן ּבִ ּתֵ

י  חֹוק ּפִ א ׁשּוב ׂשְ ֵקִני ְלַמּלֵ ִדְמָעה ְוַחּזְ ְרִעים ּבְ י ֶאת ַהְבָטָחְתָך ַלזֹּ ם ּבִ ַקּיֵ
ה. )על פי תהלים קכו, 2( ּוְלׁשֹוִני ִרּנָ

*
י. )תהלים נא, 12( ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאלִֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ֵלב ָטהֹור ּבְ

ַאֲהָבְתָך ּוְבֶחְמָלְתָך.  ִני ּוְזרֹק ָעַלי ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרִני ּבְ ׁשֵ י ְוַקּדְ ְוַטֵהר ִלּבִ
)על פי "תפילה קודם התפילה" של ר' אלימלך מליז'נסק(

*
ים י ַחּיִ ׁש ּבִ ַחּדֵ ִים ּתְ ְזִריַמת ַהּמַ

ים י ֶאת ַהּכַֹח ַלֲחזֹר ַלַחּיִ ן ּבִ ְוִתּתֵ
י ְטהֹוָרה ִהיא. )מתוך ברכת "נשמה"( ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ ֱאלַֹהי, ְנׁשָ
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הפלה

דבדבני תמר 
טקס.טבילה.לאחר.הפלה

כי  בה את הקהילה. מתוך הבנה  נהוג לשתף  ולא  פומבי,  אינה מעשה  הפלה 
קשר  בשל  שגדלה  קשה,  נפשית  במצוקה  האישה  נתונה  זה  במקרה  דווקא 
שיעזור  טקס  ליצור  החלטתי  לעשות,  שבחרה  המעשה  את  האופף  הסודיות 

לה ויתמוך בה לאחר ביצוע ההפלה.
הטקס כתוב בלשון נקבה אך הוא מתאים גם לזוג, ונראה כי עדיף לערוך 

אותו בחברת ידידים ואהובים.
והכאבים  ההתלבטויות  מן  התנקות  עיקריים:  שלבים  משני  בנוי  הטקס 
השלבים  שני  לעתיד.  תקווה  מתוך  והתחדשות  בהפלה,  הכרוכים  הנפשיים 
באים לידי ביטוי בטקס באמצעות שני סמלים מן המסורת היהודית: התשליך 

והטבילה.
טקס התשליך נערך בראש השנה, והוא מסמל את פרידת האדם מכל ֲחָטֵאי 
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 
אלה  התלבטויות  עּוברה.  את  להפיל  החלטתה  את  שליוּו  והכאב  המועקה  מן 
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.

ב
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והנפש,  הגוף  ולהיטהרות  גם בטבילה כסמל להתנקות  בחרתי להשתמש 
העומד  הריפוי  תהליך  היא  הטבילה  האישה.  של  מחודשת  ללידה  וכאמָצִעי 
חייה,  המשך  לקראת  מוכנה  להיות  לאישה  לאפשר  ומטרתה  הטקס,  במרכז 

מתוך הכרה בבחירתה ומתוך השלמה עם תוצאותיה.
ההתחדשות וההבראה מתבטאות בסיום הטקס באכילת חלה טבולה בדבש. 
)כמו  יש הנוהגים, בתקופת חגי תשרי, לטבול את הלחם בדבש במקום במלח 
למלח  מנוגד  הדבש  זה  בטקס  השנה.  למתיקות  כסמל  השנה(,  חודשי  בשאר 
בחירה, שיש  עם  וההשלמה  גם מסמל את ההכרה  והוא  ובדמעות,  הים  שבמי 

בה עוקץ, אך גם דבש.

פתיחה:

ַמְנָחה:

ר  יל ֶאת ָהֻעּבָ ל _______ ְלַהּפִ ִחיָרָתּה ׁשֶ ן ֶאת ּבְ ֵדי ְלַצּיֵ אן ּכְ ְסנּו ּכָ ּנַ ִהְתּכַ
ַרְחָמּה.  ר ּבְ ֲאׁשֶ

יעֹות ל _________  ה ָהְיָתה, ְוָאנּו ַמּצִ ִחיָרה זֹו לֹא ַקּלָ י ּבְ ָאנּו יֹוְדעֹות ּכִ
ִמיָכֵתנּו.  ֶאת ּתְ

עבר:

האישה:

ֵבהּו,  ְ ַחּשׁ ן ֱאנֹוׁש ַוּתְ ָדֵעהּו ּבֶ ה' ָמה ָאָדם ַוּתֵ
ֵצל עֹוֵבר. )תהלים קמד, 4-3( ָמה ָיָמיו ּכְ ָאָדם ַלֶהֶבל ּדָ

יָנה.  ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ י ַאּתָ ָך ה', ּכִ ֲאִני ּבֹוַטַחת ּבְ
)על פי ברכת "דעת" שבתפילת העמידה(

ִני ְוַאל  ׁשֵ ּטְ ַעְזֵבִני ְוַאל ּתִ ל ִמְכׁשֹול ְוָטעּות, ַאל ּתַ יֵלִני ִמּכָ ּצִ י ּתַ ה ּכִ ּוְמַקּוָ
ֵעת  י ּבְ ה, ְוִעם ִלּבִ ֵעת ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוִעם ָיַדי ּבְ ֵעת ּדִ י ּבְ ְכִליֵמִני, ּוְתֵהא ִעם ּפִ ּתַ

בֹוַתי ְוַהְכָרעֹוַתי. )על פי "תפילה קודם התפילה" של ר' אלימלך מליז'נסק( ַמְחׁשְ
ל. )על פי ברכת "דעת" שבתפילת העמידה( ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ָך ּדֵ ִני ֵמִאּתְ א ה', ָחּנֵ ָאָנּ

ַרְחִמי ּוְכֵדי ְלַהְצִהיר ַעל  ַמח ּבְ ּצָ ים ׁשֶ ל ַחּיִ ן ׁשֶ יר ִנּצָ ֵדי ְלַהְזּכִ אִתי ְלָכאן ּכְ ּבָ
ּלֹא ָלֵתת לֹו ִלְפרַֹח. ִחיָרִתי ׁשֶ ּבְ

אם האישה מעוניינת היא יכולה לפרט כאן את הסיבות להחלטה: 

י _________________. ר ּכִ יל ֶאת ָהֻעּבָ י ְלַהּפִ ֶהְחַלְטּתִ
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תשליך:

ַמְנָחה:

ֵאב ֶזה.  ר ַעל ּכְ ּבֵ ַהְחָלָטֵתְך ְלִהְתּגַ קֹות ֶאת ָיַדִיְך ּבְ ְכֵאֵבְך ּוְמַחּזְ ירֹות ּבִ ָאנּו ַמּכִ
ְך ְוַלְעזֹר ָלְך ִלְצמַֹח ִמּתֹוְך ִיּסּוַרִיְך. ֵדי ִלְתמְֹך ּבָ אנּו ְלָכאן ּכְ ּבָ

האישה לוקחת פירורי לחם ומשליכה אותם אל המים. 

היא יכולה לסּפר, לנוכחות או לעצמה, על פחדיה ועל הכאבים שחוותה בעת 
ההפלה או בעת התלבטויותיה.

האישה:

טּוְבָך  ה ּבְ ֵאַבי ּוְפָחַדי, ְוַאּתָ ל ּכְ ְמצּולֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ַרֲחֵמִני ְוַתׁשְ ּוְבֵכן ּתְ
ל ִניצֹוֵצי  ל ֻטְמָאה ְוֶחְלָאה ְוֻזֲהָמה, ְוַיֲעלּו ּכָ ה ִמּכָ עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוֶאְהֶיה ְנִקּיָ ּתְ

ת טּוֶבָך.  ִמּדַ נּו ּבְ ְררּו ְוִיְתַלּבְ י, ְוִיְתּבָ רּו ּבִ ּזְ ר ִנְתּפַ ה ֲאׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
)על פי סדר תשליך(

היטהרות:

ַמְנָחה:

ְך  ֵאב ּוְמַטֵהר ֶאת ִלּבֵ ֹוֵטף ֶאת ַהּכְ ָמעֹות ַהּשׁ ֶזֶרם ַהּדְ ִים הּוא ּכְ ֶזֶרם ַהּמַ
ה.  ִלְסִליָחה ּוְלַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ

ה עליה מים בעזרת ענפי אזוב. האישה טובלת במים, וחברה ַמּזָ

האישה:

ין. )תהלים נא, 9( ֶלג ַאְלּבִ ֶ ֵסִני ּוִמּשׁ ַכּבְ ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ּתְ ַחּטְ ּתְ
ל ַמְכאֹוַבי. ְרָפֵאִני ה' ְוֵאָרֵפא )ירמיהו יז, 14( — ִמּכָ

כולן:

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה. )במדבר יב, 13(

האישה:

יָת. )תהלים נא, 10(  ּכִ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ּדִ ְמָחה ּתָ ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ ׁשְ ּתַ
י  ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאלִֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ֵלב ָטהֹור ּבְ

י  ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ ַאל ּתַ
ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. )שם, 14-12(  ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ ָהׁשִ
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י ְוִזְמָרת ָיּה ה' ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה י ָעּזִ ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ּכִ ִהּנֵ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. )ישעיהו יב, 3-2( ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ

כולן:

ָרה, ִרְבָקה, ֵלָאה ְוָרֵחל, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת _________  ַרְך ִאּמֹוֵתינּו ׂשָ ּבֵ ִמי ׁשֶ
ׁשּות ְוִלְצִמיָחה. ּה ְלִהְתַחּדְ ק ֶאת ִלּבָ ִויַחּזֵ

ַאֲהָבְתָך ּוְבֶחְמָלְתָך  נּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ּבְ ׁשֵ נּו ְוַקּדְ ְוַטֵהר ִלּבֵ
ָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ִלי ֶהְפֵסק ּבְ ִמיד ּבְ נּו ּתָ ִלּבֵ ע ַאֲהָבְתָך ְוִיְרָאְתָך ּבְ ְוִתּטַ

ָמקֹום. )מתוך "תפילה קודם התפילה" של ר' אלימלך מליז'נסק(

האישה:

י ְטהֹוָרה ִהיא. )מתוך ברכת "נשמה"( ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ ֱאלַֹהי, ְנׁשָ

עתי	:

לאחר יציאת האישה מן המים מביאים לפניה חלה טרייה וצלוחית דבש.

ַמְנָחה:

ְדַבׁש.  ת ְטבּוָלה ּבִ נֹאַכל ַיַחד ּפַ
ִמיר  טּות ּתָ ֵאב ַהִהְתַלּבְ תֹוק ְוֶאת ּכְ ַבׁש ַהּמָ ָמעֹות ַיֲחִליף ַהּדְ ֶאת ֶמַלח ַהּדְ

ים.  ַחּיִ ִחיָרה ּבְ ַהּבְ

האישה:

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאּתָ ּבָ

האישה בוצעת את הלחם, טובלת בדבש ומחלקת לנוכחות.

ַמְנָחה:

ים ֲארּוִכים,  ן ָלנּו ַחּיִ ּתֶ ה ֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ּוְברֹב ַרֲחֶמיָך ּתִ ַאּתָ
ְרָנָסה טֹוָבה,  ל ּפַ ים ׁשֶ ָרָכה, ַחּיִ ל ּבְ ים ׁשֶ ל טֹוָבה, ַחּיִ ים ׁשֶ לֹום, ַחּיִ ל ׁשָ ים ׁשֶ ַחּיִ

ל  ים ׁשֶ ה, ַחּיִ ה ּוְכִלּמָ ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ֶהם ִיְרַאת ֵחְטא, ַחּיִ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ַחּיִ
ים  ַמִים, ַחּיִ ֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ּתְ ים ׁשֶ עֶֹשר ְוָכבֹוד ַלֲעבֹוָדֶתָך, ַחּיִ

ים,  ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ נּו ְלטֹוָבה, ְוָזְכֵרנּו ְלַחּיִ ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁשְ א ּכָ ַמּלֵ ּתְ ׁשֶ
ים. )מתוך סדר תשליך( ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחּיִ
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הצלה מתאונה או מאסון

דליה מרקס
למי.שניצלו.מצרה ה	ומל:.טבילה. טבילת.

ְמָחה.בֹו. ה.ה'.ָנִ	יָלה.ְוִנׂשְ ֶזה.ַהּיֹום.ָעׂשָ

)תהלים קיח, 24(

אישה אומרת:

ת _______   ֲאִני ______ ּבַ
ו _______

דֹוָלה  ָנה ּגְ ּכָ י ִמּסַ ְלּתִ ִנּצַ
)אם תרצה תפרט(

ַמִים  ָאה ְלַטֵהר ֶאת ּגּוִפי ּבְ  ַוֲאִני ּבָ
ָכְך  ל ּבְ ים ּוְלַסּמֵ ַחּיִ

ְפֵני ֲחֵבַרי ְואֹוֲהַבי( )ּבִ

ִכיִתי ָלּה. ּזָ ָלה ׁשֶ ֶאת ַהַהּצָ

איש אומר:

ן _______   ֲאִני ______ ּבֶ
ו _______

דֹוָלה  ָנה ּגְ ּכָ י ִמּסַ ְלּתִ ִנּצַ
)אם ירצה יפרט(

ַמִים  א ְלַטֵהר ֶאת ּגּוִפי ּבְ ַוֲאִני ּבָ
ָכְך  ל ּבְ ים ּוְלַסּמֵ ַחּיִ

ְפֵני ֲחֵבַרי ְואֹוֲהַבי( )ּבִ

ִכיִתי ָלּה. ּזָ ָלה ׁשֶ ֶאת ַהַהּצָ

אומרים מן הפסקאות הבאות:

ים ְקָראִתיָך ה'  ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ִשׁ
ֲחנּוָני. )תהלים קל, 2-1( בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקּשׁ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ה' ׁשִ

ג
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*
ְמָחה  ׂשֹון ְוׂשִ ם ׂשָ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה ְוׂשִ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשֻ

יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. )ישעיהו לה, 10( ַיּשִׂ

*
רֹוב ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו.  לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ ּבֹוֵרא ִניב ׂשְ

)שם נז, 19(

*
ְרָחב ָיּה ּה ָעָנִני ַבּמֶ ַצר ָקָראִתי ּיָ ִמן ַהּמֵ

ה ִלי ָאָדם ֲעׂשֶ ה' ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ
עְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )תהלים קיח, 7-5( ה' ִלי ּבְ

*
ה ְלַבד  ל טֹוב. ַאּתָ ָמַלִני ּכָ ר ּגְ ִבים טֹובֹות, ֲאֶשׁ ל עֹוָלם, ַהּגֹוֵמל ְלַחּיָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

י  יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ ל ַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות, ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות, ֲאׁשֶ ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ
ים קּוְלמֹוִסין... ִאי  יֹו ְוָכל ֲאַגּמִ ים ּדְ ּמִ ל ַהּיַ ה. ִאּלּו ּכָ ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

ּיֹות  י ֶאֶלף ּוְרָבָבה ֵמִרּבּוי ַהּטֹובֹות ָהֲאִמּתִ ר ַאַחת ִמּנִ ר ְלָבֵאר ּוְלַסּפֵ ֶאְפׁשָ
מֹוִני,  ים ּכָ ַפל ֲאָנׁשִ ר ִהְפֵלאָת ַלֲעׂשֹות ִעם ׁשְ ְצִחּיֹות ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות, ֲאׁשֶ ְוַהּנִ

ֵעת  ָעה... ַוֲאִפּלּו ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ י ּבְ ה ֲעַדִין ִעּמִ ה עֹוׂשֶ ר ַאּתָ ַוֲאׁשֶ
ֵאיָנם ֲהגּוִנים ָחִליָלה, ַאף  י ׁשֶ לֹום ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשַ ְנִפיָלִתי ִויִריָדִתי ַחס ְוׁשָ

ֵצִני  ֵקִני ּוְלַאּמְ דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ְלַחּזְ ָלאֹות ּגְ י ּפְ ה ַמְפִליא ִעּמִ י ֵכן ַאּתָ ַעל ּפִ
ה ְלַבד יֹוֵדַע  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ לֹום, ּכַ ָכל ֵעת ִלְבִלי ִלּפֹל ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ּוְלַחּיֹוֵתִני ּבְ

 ." ה ָיָדְעּתָ ה, "ה' ֱאלִֹהים ַאּתָ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ָעַבר ָעַלי ִמּנְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
)יחזקאל לז, 3( )ר' נחמן מברסלב, ליקוטי.תפילות ב, לד(

*
ַדע ֶאת  ָיּ ֵלם יֹוֵתר ִמּגּוף ׁשֶ ָבר ׁשָ בּור, ֵאין ּדָ ב ׁשָ ֵלם יֹוֵתר ִמּלֵ ָבר ׁשָ ֵאין ּדָ

ים. ְגֵעי ַהַחּיִ ּפִ
ֵאב  י. ַהּכְ ַצע ִנְפַער ּבִ ּגּוַע( ֲאָבל ּפֶ אּוָנה / ֵמָאסֹון / ִמּפִ ָרה )ִמּתְ י ִמּצָ ְלּתִ ִנּצַ

ַכְך ַאְך ְלעֹוָלם לֹא ַיֲחלֹף.  אּוַלי ׁשָ
ֵלָמה  ֵלם/ׁשְ ן ִלי ִלְהיֹות ׁשָ ם. ּתֵ ְבּדָ ים ְוֶאת ּכָ את ֶאת אֶֹשר ַהַחּיִ ן ִלי ָלׂשֵ ּתֵ

ְכֵאִבי.  ם ּבִ ּגַ
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טבילה:

ִכיִתי ָלּה ּזָ ָלה ׁשֶ ַמִים ְצלּוִלים ְואַֹמר ּתֹוָדה ַעל ַהַהּצָ ֶאְצלֹל ּבְ

אישה טובלת ומברכת:

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִבים טֹובֹות  ַהּגֹוֵמל ְלַחּיָ

ל טֹוב. ָמַלִני ּכָ ּגְ ׁשֶ

הנוכחות )אם יש( עונות:

ל טֹוב ָמֵלְך ּכָ ּגְ ָאֵמן. ִמי ׁשֶ
ל טֹוב ֶסָלה. הּוא ִיְגְמֵלְך ּכָ

איש טובל ומברך:

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִבים טֹובֹות  ַהּגֹוֵמל ְלַחּיָ

ל טֹוב. ָמַלִני ּכָ ּגְ ׁשֶ

הנוכחים )אם יש( עונים:

ל טֹוב ָמְלָך ּכָ ּגְ ָאֵמן. ִמי ׁשֶ
ל טֹוב ֶסָלה. הּוא ִיְגָמְלָך ּכָ

ֶטֶבל:

לאישה:

ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
דֹוָלה ָצָרה ּגְ רּוָיה ָהִייִתי ּבְ ׁשְ

ה  ּנָ ֵצל ִמּמֶ ִכיִתי ְלִהּנָ ּזָ ֶ ה ִמּשׁ ְוַעּתָ
א  ת ְלַבּטֵ ׁשֶ ֲאִני ְמַבּקֶ

ְמַחת  ֶאת ׂשִ
י  י ְוֶאת ַרְוַחת ַנְפׁשִ ִלּבִ

ַנת ָיִדי  ַמּתְ ּבְ
קּוִקים ְלָכְך. ּזְ ה ׁשֶ ְלֵאּלֶ

הטובלת מודיעה על סכום שתתרום 
לצדקה או על כוונתה לעשות 

פעולת צדקה כדי לציין את הצלתה.

לאיש:

ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
דֹוָלה ָצָרה ּגְ רּוי ָהִייִתי ּבְ ׁשָ

ה  ּנָ ֵצל ִמּמֶ ִכיִתי ְלִהּנָ ּזָ ֶ ה ִמּשׁ ְוַעּתָ
א  ׁש ְלַבּטֵ ֲאִני ְמַבּקֵ

ְמַחת  ֶאת ׂשִ
י  י ְוֶאת ַרְוַחת ַנְפׁשִ ִלּבִ

ַנת ָיִדי  ַמּתְ ּבְ
קּוִקים ְלָכְך. ּזְ ה ׁשֶ ְלֵאּלֶ

הטובל מודיע על סכום שיתרום 
לצדקה או על כוונתו לעשות 

פעולת צדקה כדי לציין את הצלתו.

ברכת.הזמן:

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ברכת.	רך.צלחה:

אם הטבילה היא בנוכחות חברים ואוהבים, הם אומרים:

לאישה:

ְך מֹר ֶאת ַנְפׁשֵ ל ָרע ִיׁשְ ְמֵרְך ִמּכָ ה' ִיׁשְ
ָמר ֵצאֵתְך ּובֹוֵאְך  ה' ִיׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעּתָ
)על פי תהלים קכא, 8-7(

לאיש:

ָך מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ה' ִיׁשְ
ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך  ה' ִיׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעּתָ
)תהלים קכא, 8-7(

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

דבדבני תמר 
מיני ניצול. התח	שות.בעקבות.

לפני.הטבילה:

ׁשּו ַרֲחִמים ָעַלי ְקּ ַמִים ּבַ
ָמה ְוגַֹעל. ִקיט ַאׁשְ ֶהְמַיְתֶכם ַאׁשְ רְֹך ֲעִריַסְתֶכם, ּבְ יחּו ִלי ִלְרּגַֹע ּבְ ַהּנִ

ׁשּו ַרֲחִמים ָעַלי. ְקּ ַמִים ּבַ
ּלֹא ִהְגִלידּו. ָצִעים ׁשֶ ְצִלילּוְתֶכם, ַנּקּו ֶאת ַהּפְ ֶאת ֲחָלַלי ַמְלאּו ּבִ

ׁשּו ַרֲחִמים ָעַלי. ְקּ ַמִים ּבַ
ָאַבד. י טַֹהר ׁשֶ ׁשּו ּבִ ֵאיָבַרי ָהִפיחּו ּכַֹח ְזִריַמְתֶכם, ַחּדְ ּבְ

טובלת שלוש פעמים.

אחרי.העלייה.מן.המים.מברכת:

ָמִתי. י ּגּוִפי ְוִנׁשְ ׁש ּבִ ה ה' ַהְמַחּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ד
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ועיבוד( )תרגום  ליבוביץ'  מיה 
אונס התח	שות.בעקבות.

ֵלִני ֵאל  ַקּבְ
ֲחָזָרה ֶאל ֵחיֶקָך. ּבַ

ה ֶאְטּבֹל. ַמִים ֵאּלֶ ּבְ
ֵלָמה,  ֵנִני ִלְהיֹות ׁשּוב ׁשְ ּתְ

ַאַחת ָהָאָדם,  ּכְ
ָרֵאל. ַאַחת ִיׂשְ ּכְ

י ּנִ ְגְזלּו ִמּמֶ ּנִ ַהּתֹם ְוָהאֶֹשר ׁשֶ
י, ָיׁשּובּו ְוִיְצְמחּו ּבִ

י. ּבִ ה ׁשֶ ְלּדָ ִאּלּו ֵמעֹוָלם לֹא ֶנֶעְקרּו ִמן ַהּיַ ּכְ
ֵהר ה ֶאּטַ ַמִים ֵאּלֶ ּבְ

ה. ֵאב ְוַהּבּוׁשָ ֶהם ֶאת ַהּכְ יַע ּבָ ַאְטּבִ

ים ַמִים ַחּיִ
ים ַמִים ְמַחּיִ

ֶזה ַהּגּוף ל ָחָלל ּבְ ַמְלאּו ּכָ
ה ּנָ ל ּפִ ְלׁשּו ֶאל ּכָ ּפִ

ַנּקּו
ַטֲהרּו, ַטֲהרּו, ַטֲהרּו

י   ּבִ יבּוִני ֶאל ַעְצִמי, ֶאל ֶצֶלם ֱאלִֹהים ׁשֶ ֲהׁשִ
ֲעׂשּוִני ְטהֹוָרה,  

ֵלָמה. ׁשְ

מַחּברת אנונימית — התפילה נמצאה מונחת במקווה בארצות־הברית.
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התמודדות עם מחלה 

ועיבוד( )תרגום  דבדבני  תמר 
	ילוי.מחלה.קשה לאחר.

אפשרות.א:

אם טובלת יחידה, אומרת:

ַמע קֹוִלי  ה, ׁשְ ִפּלָ ֹוֵמַע ּתְ ַהּשׁ
ה ּוְרפּוָאה. ׁש ֲהַגּנָ ַהְמַבּקֵ

ְזַמן ּכֹוֵאב ֶזה עֹוֶמֶדת ֲאִני  ּבִ
ְקָוה  ין עֹוְלמֹות ַהּתִ  ּבֵ

ת אֹוְתָך. ׁשֶ ַחד ּוְמַבּקֶ ְוַהּפַ
ְרֵכִני  ְתָך ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ָנֶפיָך  ּוְפרֹׂש ָעַלי ּכְ
ה ְוִלְרפּוָאה. ַלֲהַגּנָ

אם טובל יחיד, אומר:

ַמע קֹוִלי  ה, ׁשְ ִפּלָ ֹוֵמַע ּתְ ַהּשׁ
ה ּוְרפּוָאה. ׁש ֲהַגּנָ ַהְמַבּקֵ

ְזַמן ּכֹוֵאב ֶזה עֹוֵמד ֲאִני  ּבִ
ְקָוה  ין עֹוְלמֹות ַהּתִ ּבֵ

ׁש אֹוְתָך. ַחד ּוְמַבּקֵ ְוַהּפַ
ְרֵכִני  ְתָך ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ָנֶפיָך  ּוְפרֹׂש ָעַלי ּכְ
ה ְוִלְרפּוָאה. ַלֲהַגּנָ

ה
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אפשרות.ב:

אם טובלת בין חברות או משפחה, 
אומרות:

ה,  ִפּלָ ֹוֵמַע ּתְ ַהּשׁ
ה ּוְרפּוָאה ׁש ֲהַגּנָ ַמע קֹוֵלנּו ַהְמַבּקֵ ׁשְ
ֲעבּור _______ )שמה ושמות הוריה( ּבַ

ְזַמן ּכֹוֵאב ֶזה  ּבִ
עֹוְמדֹות ָאנּו ַיַחד 

ְקָוה  ין עֹוְלמֹות ַהּתִ  ּבֵ
ינֹוֵתינּו. ַחד ּוְמַבְקׁשֹות אֹוְתָך ּבֵ ְוַהּפַ

ְרֵכנּו  ְתָך ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָנֶפיָך  ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ּכְ

ה ְוִלְרפּוָאה. ַלֲהַגּנָ

אם טובל בין חברים או משפחה,  
אומרים:

ה,  ִפּלָ ֹוֵמַע ּתְ ַהּשׁ
ה ּוְרפּוָאה ׁש ֲהַגּנָ ַמע קֹוֵלנּו, ַהְמַבּקֵ ׁשְ
ֲעבּור ________ )שמו ושמות הוריו( ּבַ

ְזַמן ּכֹוֵאב ֶזה  ּבִ
עֹוְמִדים ָאנּו ַיַחד 

ַחד  ְקָוה ְוַהּפַ ין עֹוְלמֹות ַהּתִ ּבֵ
ינֹוֵתינּו. ים אֹוְתָך ּבֵ ּוְמַבְקׁשִ

ְרֵכנּו  ְתָך ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָנֶפיָך  ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ּכְ

ה ְוִלְרפּוָאה. ַלֲהַגּנָ

כוונה:

האישה אומרת לפני הטבילה:

ֶרת ַהּדֹורֹות  ְרׁשֶ ָזְכִרי ֶאת ׁשַ ּבְ
ֲאִני ְמִכיָנה ֶאת ַעְצִמי ִלְטּבֹל.

י ְצלּוָלה, ְבּתִ ֵהא ַמֲחׁשַ ּתְ
תּוַח, י ּפָ ְיֵהא ִלּבִ

ׁש ָעַלי ּגּוִפי, ִיְתַחּדֵ
ים. ַמִים ַחּיִ ָטְבִלי ּבְ ּבְ

האיש אומר לפני הטבילה:

ֶרת ַהּדֹורֹות ְרׁשֶ ָזְכִרי ֶאת ׁשַ ּבְ
ֲאִני ֵמִכין ֶאת ַעְצִמי ִלְטּבֹל.

י ְצלּוָלה, ְבּתִ ֵהא ַמֲחׁשַ ּתְ
תּוַח, י ּפָ ְיֵהא ִלּבִ

ׁש ָעַלי ּגּוִפי, ִיְתַחּדֵ
ים. ַמִים ַחּיִ ָטְבִלי ּבְ ּבְ

טבילה.ראשונה:

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

ּה. )תהלים קיח, 5( ַצר ָקָראִתי ּיָ ִמן ַהּמֵ

טבילה.שנייה:

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

ֲחנּוָני. )תהלים קל, 2( בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקּשׁ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ה' ׁשִ
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טבילה.שלישית:

יש להירגע, לתת לגוף להתרכך תוך כדי טבילה במים, ולומר: 

ים. ַמִים ַחּיִ ְטִביָלה ּבְ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

לאחר.היציאה.מן.המים.אומרים:

ית  ָך ּבֵ ֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום, ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לֹום. )מתוך תפילות הימים הנוראים( ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל ְלַחּיִ ִיׂשְ

www.mayyimhayyim.org — "מובא ברשות מאתר "מים חיים
במקור לא מופיע שם המחבר/ת.
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נאוה חפץ
ליום.שני.בשבוע לחולה:.טקס. טבילה.

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

ר  ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ל ּבֵ ְבּדֵ ַוּיַ
ֵמַעל ָלָרִקיַע. )בראשית א, 7( 

ֵמי המחשבות, התחושות והמטלות. להרחיק את  ביום שני רצוי לעשות סדר ּבְ
המים המֵרעים ומערערים ולקרב את המים החיים. להבדיל בין נחלי האכזב 
שבגופנו לבין נחלי האיתן, בין הטפל לעיקר, להתמקד במים המנקים ולהרחיק 

את הלכלוך והסחי.
כוס מים מיד עם ההשכמה, לאכול פירות  כדאי לפתוח את הבוקר בשתיית 
מגיעים  כאשר  זורמים.  חיים  מים  בו  שיש  למקום  לטבע  ולצאת  עסיסיים 

למקום, יש לשבת ולהקשיב לקול זרימת המים.

ליד אגם:

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. )תהלים קיד, 8( ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחּלָ
יֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני. )תהלים כג, 2( א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ּבִ

על חוף ים:  

ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ. )תהלים עב, 8( ם ַעד ָים ּוִמּנָ ְוֵיְרּדְ ִמּיָ
רֹום ה'. )תהלים צג, 4( ּמָ יר ּבַ ֵרי ָים ַאּדִ ּבְ יִרים ִמׁשְ ים ַאּדִ ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ

ה ֶפֶלא.  ּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהּלֹת עֹׂשֵ ר ּבַ מָֹכה ֶנְאּדָ ֵאִלם ה' ִמי ּכָ ִמי ָכמָֹכה ּבָ
)שמות טו, 11(

ם.  ַפת ַהּיָ ְמָך ַעל ׂשְ חּו ְגאּוִלים ְלׁשִ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ
)מתוך ברכת "גאולה" שבברכות קריאת שמע(

על שפת נחל: 

ַחל.  ה ַהּנָ ּמָ ר ָיבֹוא ׁשָ ה ְוֵיָרְפאּו ָוָחי ּכֹל ֲאׁשֶ ִים ָהֵאּלֶ ה ַהּמַ ּמָ י ָבאּו ׁשָ ּכִ
)יחזקאל מז, 9(

במדבר:

ה ְלמָֹצֵאי ָמִים..)תהלים קז, 35( ר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצּיָ ם ִמְדּבָ ָיׂשֵ

ם.  ַפת ַהּיָ ְמָך ַעל ׂשְ חּו ְגאּוִלים ְלׁשִ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ם. ׁשִ ַפת ַהּיָ ְמָך ַעל ׂשְ חּו ְגאּוִלים ְלׁשִ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ם. ׁשִ ַפת ַהּיָ ְמָך ַעל ׂשְ חּו ְגאּוִלים ְלׁשִ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ
)מתוך ברכת "גאולה" שבברכות קריאת שמע()מתוך ברכת "גאולה" שבברכות קריאת שמע()מתוך ברכת "גאולה" שבברכות קריאת שמע(

על שפת נחל: על שפת נחל: 

ַחל.  ה ַהּנָ ּמָ ר ָיבֹוא ׁשָ ה ְוֵיָרְפאּו ָוָחי ּכֹל ֲאׁשֶ ִים ָהֵאּלֶ ה ַהּמַ ּמָ י ָבאּו ׁשָ ַחל. ּכִ ה ַהּנָ ּמָ ר ָיבֹוא ׁשָ ה ְוֵיָרְפאּו ָוָחי ּכֹל ֲאׁשֶ ִים ָהֵאּלֶ ה ַהּמַ ּמָ י ָבאּו ׁשָ ַחל. ּכִ ה ַהּנָ ּמָ ר ָיבֹוא ׁשָ ה ְוֵיָרְפאּו ָוָחי ּכֹל ֲאׁשֶ ִים ָהֵאּלֶ ה ַהּמַ ּמָ י ָבאּו ׁשָ ּכִ
)יחזקאל מז, )יחזקאל מז, )יחזקאל מז, 

במדבר:במדבר:

ה ְלמָֹצֵאי ָמִים. ר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצּיָ ם ִמְדּבָ ה ְלמָֹצֵאי ָמִים.ָיׂשֵ ר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצּיָ ם ִמְדּבָ ה ְלמָֹצֵאי ָמִים.ָיׂשֵ ר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצּיָ ם ִמְדּבָ ָיׂשֵ



104

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה, להיטהרות ולריפוי

לפני.הכניסה.למים.אומרים:.

איש: אישה:     
ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי

ה ְלָפֶניָך ְתִחּנָ עֹוֶמֶדת ֲאִני ּבִ
ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ִלי. 

)על פי במדבר יב, 13(

ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי
ה ְלָפֶניָך ְתִחּנָ עֹוֵמד ֲאִני ּבִ

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ִלי.
)על פי במדבר יב, 13(

עם.הכניסה.למים.אומרים:

ְרָפֵאִני ה' ְוֵאָרֵפא )ירמיהו יז, 14(  
ק ק ה' ּגּוִפי ְוֶאְתַחּזֵ ַחּזֵ

ֵהר. ֲחָלה ְוֶאּטַ ַטֲהֵרִני ה' ִמן ַהּמַ
ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ה  ְחּתֹוִנים ֵאּלֶ ִים ּתַ ּמַ ׁשֶ
ִים ֶעְליֹוִנים — ֵמי ֵמרֹום  ֲאבּו ִחּיּות ִמּמַ ִיׁשְ

י ְורּוִחי, א ְלגּוִפי, ַנְפׁשִ ְוִיְהיּו ְמקֹור ַמְרּפֵ
מּוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק.  ֱאַמר: ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ּכְ

)משלי כה, 25( 

ִאים ֵמִתים, ָהֵסר ֵמָעַלי ּתָ
ים ִאים ַרֲעַנּנִ תֹוִכי ּתָ ׁש ּבְ ַחּדֵ

ים ֶזה, ֵמיֵמי ְמקֹור ַחּיִ ם ָנִקי ּכְ תֹוִכי ּדָ ְוַהְזֵרם ּבְ
ה. ִהּלָ ּוְלָך ה' ּתְ

כשיוצאים.מן.המים.אומרים:

ַמח  בּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ ׁשּוב ה' ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ
ָרֵאל. )תהלים יד, 7( ִיׂשְ

ֵעת ָצָרה. )ירמיהו יד, 8( יעֹו ּבְ ָרֵאל מֹוׁשִ ִמְקֵוה ִיׂשְ

אפשר.לשיר.מספר.פעמים:..

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. )שמות טו, 2( ָעּזִ

הטקס לקוח ממערך של טקסי ריפוי המותאמים לשבעת ימות השבוע.
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החלמה ממשבר

הר־שפי בטחה 
רבים מים. מקולות.

ידֹוִנים ִים ַהּזֵ יעּוִני ַהּמַ ִהְטּבִ
י ָלֶהם. ְולֹא ָיכְֹלּתִ
ּסּוִני יעּוִני. ּכִ ִהְטּבִ

ְללֹא ַרֵחם.
י ִלְזעֹק י ּפִ ַתְחּתִ ּפָ
ְברּו ָעַלי ַאְך ֵהם ּגָ

י, ָאְזַני  י, ַאּפִ ִמְלאּו ֶאת ּפִ
ַמִים...  

ה  ה ַמּטָ י ַמּטָ ַקְעּתִ ׁשָ
תֹוָכם ִנְבַלַעת ּבְ

ַחת. ְמֻנּצַ
זֹוֶעֶקת

ל עֹוָלם ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ

ֵמי ָרצֹון ּוְבָרָכה ׁשְ א ּגִ ֶאּלָ
ַפע טֹוב ּוְנָדָבה. ֵמי ֶחֶסד, ׁשֶ

ַהְמֵטר ָנא ִלי ֵמי זְֹך ָוזַֹהר
ַמִים ָלטַֹהר. ָ ֶעֶצם ַהּשׁ ְהיּו ּכְ ּיִ ַמִים ׁשֶ

ו
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ין ֵהם ָיְרדּו ּוָבאּו ֵאַלי ין ִטּפִ ִטּפִ
דֹוָתם. ְנָחִלים ְמֵלִאים ַעל ּגְ יעּו ּבִ ִהּגִ ְוֵיׁש ׁשֶ

ים ְמֵלֵאי ַאֲהָבה  ֲאָנׁשִ
ֵעיֵניֶהם ָרִאיִתי ֵחן ּבְ

ם ֶחְמָלה ִלּבָ ּבְ
ָנה ָיָדם ַמּתָ ּבְ

ָרָכה. ַמְרִעיִפים ּבְ
ְסָקה. ִריָמה לֹא ּפָ ְוַהּזְ

ּוֵמי ַהֶחֶסד ִלי חֹוָמה
מֹאִלי ִמיִמיִני ּוִמּשְׂ

הֹום ֵמי ַהּתְ ע ּבְ ְלַבל ֶאְטּבַ
לֹון. ִריק ַהִחּדָ ַקע ּבְ ְלַבל ֶאׁשְ

ה ה ַאַחר ִטּפָ ִטּפָ
ה, ִחּבּוק ּוְלִטיָפה עֹוד ִמּלָ

ר ְנֵוה ִמְדּבָ ֵמי ַמְעָין ְקִריִרים ּבִ ּכְ
ל ֵמי ָטֳהָרה. ֶזֶרם ׁשֶ

ְוֵהם ְמַחְלֲחִלים ּוַמְרִוים
ְמַמְלִאים ֶאת ַהּבֹור

י ַהּדֹוֵאב. י ִלּבִ ֲעַמּקֵ ים ִמּמַ ל ַחּיִ ׁשֹוֲאִבים ִניצֹוצֹות ׁשֶ
ה.  ַמּטָ ֶנְגדֹו ִמּלְ ֵאין ְטָפַחִים עֹוִלים ּכְ ַמְעָלה ׁשֶ ֵאין ְלָך ֶטַפח יֹוֵרד ִמְלּ ׁשֶ

ים...  ַמִים ַרּבִ
תֹוָכם י ּבְ ּלִ ְוׁשּוב ֲאִני ּכֻ

ְנִעימּות ְרִטיבּוָתם ה ּבִ ֶגת ַעּתָ ִנְסּפֶ
יִטיָבה תֹוְך ְזִריָמָתם ַהּמֵ ִמְתַעְרֶסֶלת ּבְ
בֹות  ָקִעים ּוַמֲחׁשָ יָלה ֵמָעַלי ִמׁשְ ִ ַמּשׁ

ָבר לֹא  ּכְ ֶ ָהָיה ּוַמה ּשׁ ֶ ַעל ַמה ּשׁ
ְלתֹות ִמְבָצִרי ה ּופֹוַתַחת ּדַ ַמְרּפָ
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ַפע ָהֱאלִֹהי ֶ ֶאל ַהּשׁ
ה ְתִחּנָ ּבִ

ַנֲהֵלִני ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ּיְ ׁשֶ
ֶדם.  ְוַיְרֵוִני ֵמי ֵעֶדן ִמּקֶ

ְקֵוה ָהַאֲהָבה ּוִמּמִ
ים. ִיְצְמחּו ַהַחּיִ











אלונה ליסיצה
התכוונות לטבילה, התחדשות 

ִכיָנה ְמקֹור ַחיַּי, ָפַנִיְך, ׁשְ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְכִלי ָחָדׁש  ים ּכִ ִים ַהַחיִּ ֵנס ַלּמַ ֶאּכָ ׁשֶ

ְמָחתֹו. ׁש ִזּכּוְך ְלׂשִ ַהְמַבּקֵ
ִכיָנה ְמקֹור ַחיַּי, ָפַניְך, ׁשְ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יבּו ִלי  ִים ֵהם ָיׁשִ ּמַ יט ּבַ ר ַאּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ְלָוה.   ַ ֶאת ָהֹאֶשר ְוַהּשׁ
ִכיָנה ְמקֹור ַחיַּי, ָפַנִיְך, ׁשְ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

י ַרֲעַנּנּוָתם ֵאר ּבִ ּשָׁ ִים ּתִ ֵצאִתי ִמן ַהּמַ ּבְ ׁשֶ
ַקע.  ׁשְ ֵניֶהם ְולֹא ּתִ צּוף ַעל ּפְ ְמָחִתי ּתָ ְוׂשִ

ל ְטִבילֹוַתי ִיְהיּו  ּכָ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ׂשֹון ְוִליָקר. ְמָחה, ְלׂשָ ְלאֹוָרה, ְלׂשִ

ה ה',  רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו ִרְגֵעי ִחּדּוׁש ָוֹאֶשר.  ִלּבֵ ָהאֹוֵצר ּבְ
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בית־הלחמי עפר שבת 
וטבילה( )ראייה. ה		ול. בים.

ברכה.לרואה.את.הים:.

דֹול..)משנה ברכות ט, ב( ם ַהּגָ ה ֶאת ַהּיָ ָעָשׂ רּוְך ֶשׁ ּבָ

כוונה.אל.מול.הים:

ִרית, זֹוֵכר ַהּבְ
יו, ְוַעל ְצָדָפיו, ּלָ ְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות ַעל ֲהמֹון ּגַ

דּוִדים. חֹוְבֵקי ַהּנְ

ים, יֹוָנה ַעל ַמִים ַרּבִ רּוַח ְמַרֶחֶפת ּכְ
ים, ַרַחׁש סֹוד ֶמְרַחּקִ

י, ְקִחי ְלָפַני ֶאת ַחְדֵרי ִלּבִ ּפִ
ִמים ִראׁשֹוִנים. ֵמּהַ לֹו ִמּיָ ֲאִני ּכָ י ֶאת ׁשֶ ּלִ ּגַ

 
אּות, ל ּגֵ מֹוׁשֵ

ם ַפת ַהּיָ ַלח ַעל ׂשְ יַקת ַהּמֶ ַהְרֵאִני ֶאת ְנׁשִ
ְנֵטה ָיְדָך ְוָאבֹוא

ה. ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ּבְ

לקט.פסוקי.תהלים:

ֵחם. )תהלים פט, 10(  ּבְ ה ְתׁשַ יו ַאּתָ ׂשֹוא ַגּלָ ם ּבְ ֵגאּות ַהּיָ ל ּבְ ה מֹוׁשֵ ַאּתָ
ְכָים  אּו ְנָהרֹות ּדָ אּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיׂשְ אּו ְנָהרֹות ה' ָנׂשְ ָנׂשְ

רֹום ה'. )תהלים צג, 4-3(   ּמָ יר ּבַ ֵרי ָים ַאּדִ ּבְ יִרים ִמׁשְ ים ַאּדִ ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ
ים  ַמִים ַרּבִ י ְמָלאָכה ּבְ ֳאִנּיֹות עֹׂשֵ ם ּבָ יֹוְרֵדי ַהּיָ

ְמצּוָלה. )תהלים קז, 24-23( י ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבִ ה ָראּו ַמֲעׂשֵ ֵהּמָ
יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ה' ּכֻ ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

דֹלֹות  ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹול ּוְרַחב ָיָדִים ׁשָ ם ּגָ ֶזה ַהּיָ
ֶחק ּבֹו. )תהלים קד, 26-24( כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ ׁשָ
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טבילה:.

הטבילה בים כמוה כטבילה במקווה. על הטובלים לנקוט את כל 
אמצֵעי הזהירות הנדרשים בכניסה לים, להסיר כל חציצה בינם ובין 

המים ולטבול שלוש פעמים באופן בו המים מכסים את כל חלקי הגוף.

ים. )בראשית א, 10(  ִים ָקָרא ַיּמִ ֱאַמר: ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ּנֶ ִמְקֶוה, ׁשֶ ים ּכְ ּמִ ל ַהּיַ ּכָ
י ֵמִאיר. )משנה פרה ח, ח( ְבֵרי ַרִבּ ּדִ

כוונה.שלפני.הטבילה:

אישה אומרת:

ֶטת ַעְצִמי  ֲהֵריִני ּפֹוׁשֶ
ים גּוף ַמִים ַחּיִ ע ּגּוִפי ּבְ ְלַמַען ַמּגַ

ָיִמים ַקְדמֹוִנים. ְלַמַען ֶאְטַהר ּכְ

איש אומר:

ט ַעְצִמי  ֲהֵריִני ּפֹוׁשֵ
ים גּוף ַמִים ַחּיִ ע ּגּוִפי ּבְ ְלַמַען ַמּגַ

ָיִמים ַקְדמֹוִנים. ְלַמַען ֶאְטַהר ּכְ

ברכת.הטבילה:

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. ִני ַעל ַהּטְ ִמְצוָׁתיו ְוִצּוַ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

עלייה.מן.הטבילה:.

ׁש ָיַמי ִכיִתי ְלַחּדֵ ּזָ ַרי ׁשֶ ַאׁשְ
ָרא ִלי ֱאלִֹהים  י ֵלב ָטהֹור ּבָ ּכִ

י. ִקְרּבִ ׁש ּבְ ְורּוַח ָנכֹון ִחּדֵ
)על פי תהלים נא, 12(

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

ִים )על פי בראשית כד, 13( ֶבת ַעל ֵעין ַהּמַ ה ָאנִֹכי ִנּצֶ ִהּנֵ
פֹות ֵאַלי ּקְ ּתַ ֵמֶהם ִמׁשְ

י ְחִתּ ּפַ ִמׁשְ ים ּבְ ׁשִ ַהּנָ
ים ֲאבּו ַמִים ַחּיִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

טבילה.ראשונה:

ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי
מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך

ֵאר ַמִים )על פי בראשית כא, 19( ַקְחּתָ ֶאת ֵעיַני ָוֶאְרֶאה ּבְ י ּפָ ּכִ
ֵאר ַהּדֹורֹות  ּבְ

ם ֲאִני  ה ּגַ ּתֶ ה ֶאׁשְ ּנָ ִמּמֶ
י ּדִ א ּכַ ַוֲאַמּלֵ

ַלּדֹורֹות ַאֲחַרי.

טבילה.שנייה:

ִני ֱאלִֹהים ַזּכֵ
ב,     ַרְחַצת ַהּלֵ ּבְ

ִלּמּוד, ּבְ
ת ֶצֶדק ְדִריׁשַ ּבִ

ְוָהֵסר ֵמָעַלי
לֹון ּוַמֲעָלִלים ָרִעים רַֹע, ִחּדָ

ה ִלְחיֹות ְלַמַען ֶאְזּכֶ
ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ַמִים. ּבְ
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טבילה.שלישית:

ָרֵאל ִמְקֵוה ִיׂשְ
ַצְלְמָך ִני ּבְ ׁשֵ ַחּדְ

ְתָך ָ ֻדּשׁ ְוַהְגִמיֵאִני ִמּקְ
ֵצאִתי ם ּבְ י ּגַ ּכִ
קֹור ַמִים ִמּמְ
לֹא ִאיָרא ַרע

ר. ּבֵ ְתּגַ ַמְעָין ַהּמִ ְוֶאְהֶיה ּכְ

תפילה.אישית.לפני.היציאה.מהמים:

י. ר ּבֹו ָטַבְלּתִ ֶפֶלג ַמִים ֶזה ֲאׁשֶ ה ּכְ ְיִהי ִזְכרֹון _________  ַהְיָקָרה ַחי ּוְמַפּכֶ
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דפני־קלן נעמה 
לך לכי.

ָער —  אר, ַעד ׂשֵ ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ָנֶפׁש, ַעד ַצּוָ
י! ּדַ

רֹוָצה ִלְבּכֹות ְוִלְצרַֹח. ְלַהְפִסיק ִלְהיֹות
ה, ֶבת, סֹוְבָלִנית, ַרּכָ ֶ ָכִנית, ִמְתַחּשׁ ֶנְחָמָדה, ַחּיְ

ְך ֲחָזָקה. ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ּכָ
יָרה —  ִכי ָלְך, ַיּקִ ָאז ּבְ

ִכי( ְמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ )ַאל ּתִ
ֵאב, ְמָחה ְוַהּכְ ִכי ֶאת ַהּשִׂ ּבְ

ַחד ְוֶאת ָהאֶֹשר. ֶאת ַהּפַ
ִכי. ִכי ָלְך — ּבְ ּבְ

ַפֲחִדי ְלִהְתרֹוֵקן —  ַאל ּתְ
ֵרַח מֹו ַהּיָ ְקֶוה, ּכְ מֹו ַהּמִ ֵאר, ּכְ מֹו ַהּבְ ּכְ

ִאי. ְתַמּלְ עֹוד ּתִ
ְטִחי.  ּבִ

א, כֵֹחְך ְלִהְתַמּלֵ ּבְ
ֱאלִֹהים ּבָ

ְך. ּבָ ִניִמי ׁשֶ ַהּפְ
ִכי ֵאָליו —  ִקְרִאי לֹו, ּבְ

אן. הּוא ּכָ
אן. ַאּתְ ּכָ

ם. קֹט ַהּיָ ִכי — ְוִיׁשְ ּבְ

ִכי ֵאָליו —  ִכי ֵאָליו — ִקְרִאי לֹו, ּבְ ִכי ֵאָליו — ִקְרִאי לֹו, ּבְ ִקְרִאי לֹו, ּבְ
אן. אן.הּוא ּכָ אן.הּוא ּכָ הּוא ּכָ
אן. אן.ַאּתְ ּכָ אן.ַאּתְ ּכָ ַאּתְ ּכָ

ם. קֹט ַהּיָ ִכי — ְוִיׁשְ ם.ּבְ קֹט ַהּיָ ִכי — ְוִיׁשְ ם.ּבְ קֹט ַהּיָ ִכי — ְוִיׁשְ ּבְ
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דליה מרקס
כוונה.לטבילה

ִים! ְלִכי ָלְך ֶאל ַהּמַ
דֹול —  ִכי ּגָ תֹוֵכְך ּבְ ֵיׁש ּבְ

ֵאינֹו ָיכֹול, ָסֵרב, ֶשׁ ְמּ ׁשֶ
ֶפה,  ַחת ּכֹוסֹות ַהּקָ ְחָנק ּתַ ַהּנֶ

ּבֹונֹות, ַחת ַהֶחׁשְ ּתַ
ָחר.  ת ַהּמָ ַחת ֶחְרּדַ ּתַ

ִים! ְלִכי ָלְך ֶאל ַהּמַ
ל רֹון ׁשֶ ְך ִזּכָ ְקִחי ִעּמָ

ה, ּנָ ּגִ ה ּבַ ה ְקַטּנָ ַיְלּדָ
ֶדת ְמָלה ְמֻנּקֶ ִעם ׂשִ

דֹול ָאדֹם ְוֵלב ּגָ
פּור ַעל ֶהָחֶזה. ּתָ

 
ִים! ְלִכי ָלְך ֶאל ַהּמַ

ְמעֹוֵתיֶהם  ִרְבבֹות ּדִ
ְיַבּכּו אֹוָתְך 

. ְוָטַהְרּתְ
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רכניצר חיים 
שיר.טבילה

ִמְקֵוה ַמִים ֵיׁש ַהּטֹוְבִלים ּבְ
ים ְפָרׂשִ ה ַהּנִ ֲעֵצי־ַהֻחְרׁשָ ֲאִני טֹוֵבל ּבַ

ָתו ִלְלטֹף ֲחֵצִרי, ְונֹוֵתן ְלדֹוֵדי ַהּסְ ּבַ
ַלַחׁש ֶאת ֶהָעִלים ַהְמַרֲחִפים ּבְ

י ּוַמֲחִליִקים  ַאְלֵפי ְלׁשֹונֹות ֶאל רֹאׁשִ ּכְ
ם ָ ֶטן. ּוִמּשׁ ים ֵמָחֶזה ֶאל ּבֶ אר ְוָכֵתף, ּגֹוְלׁשִ ֶאל ַצּוָ

ת ִרְבבֹות ָיַדִים ְזִעירֹות ֲערֹוַתי ּפֹוֶרׂשֶ ְצַמְרמֶֹרת־ׂשַ
יחֹות אֹותֹו ֶאל ַמְרַבד ל ָעֶלה ּוַמּנִ טֹות ֶאל ּכָ ַהּמּוׁשָ

ֲחלֹומֹות ַהחֶֹרף.
)סינסינטי, אוקטובר 2005, תשרי תשס"ו(
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דבדבני תמר 
הנהר 		ת. על. עומ	ת.

"ושוור.ליר	נא.אבתֵריּה".
ן.ַאֲחָריו]. ְרּ	ֵ [=ְוָקַפץ.ַלּיַ

)תלמוד בבלי בבא מציעא, פד ע"א(

ָהָיה,  ֶ ל ַמה ּשׁ ַבר ֶאת ּכָ )הּוא ׁשָ
ָעָבר  ַמט ֲאִחיָזה ּבֶ ׁשָ

ּנֹוַלד  ִתינֹוק ׁשֶ ן ּכְ ְרּדֵ ְוָקַפץ ַלּיַ
ָבר.( ּכְ ִמּ יו ׁשֶ ֵעירֹם ֵמַחּיָ

מֹוהּו,  י ִלְקּפֹץ ּכָ לּו ָיכְֹלּתִ
י  ְחּתַ ְרַקע ּתַ מֹט ֶאת ַהּקַ ִלׁשְ

ק ָלֲאִויר,  ְלַזּנֵ
ּתֹהּו  ִלְהיֹות ׁשּוב ּבַ

ַמי.  ִלְברֹא ֵמָחָדׁש ֶאת ַאְרִצי ְוׁשָ

ַעת  ִלי ּדַ ּקּול ּבְ ִלי ׁשִ ְקּפּוק ּבְ ִלי ּפִ ּבְ
ְבֵלי ִאּסּוִרים  יר ּכַ ְלַהּתִ
חֹות ֵאָליו ְוָלַגַעת  ְוִלׂשְ

גּופֹו.  גּוִפי. ּבְ ּבְ
ים. ַחּיִ ּבַ
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קוסמן אדמיאל 
הו,.השכל.הפועל,.הסיבה.הראשונה

ה ָהִראׁשֹוָנה, ּבָ ֶכל ַהּפֹוֵעל, ַהּסִ הֹו, ַהּשֵׂ
ה ָצלּול. ׁשָ ַבּקָ ה אֹוִתי ּבְ ֲעׂשֶ ל ָהִעּלֹות, ּתַ ת ּכָ ִעּלַ

ֵאלֹות. ְ מֹו ַמִים מּול ִסְדַרת ַהּשׁ ָצלּול ּכְ
ה, ה ְלַמּטָ ׁשָ ַבּקָ ּתֹוִריד אֹוִתי ּבְ

מֹו ַמִים. ה אֹוִתי ְלֶרַגע ָקט ָצלּול ָוָרְך ַלּכֹל ּכְ ְוַתֲעׂשֶ

ל ָהִעּלֹות, ָאיֹם נֹוָרא, ַרב ֲעִליָלה, ת ּכָ הֹו, ִעּלַ
ם. ה ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ׁשָ ַבּקָ ּתֹוִריד אֹוִתי ּבְ

ֵאָלה. ְ י־ַהּשׁ ּנֵ ג טֹוֵרף, ׁשִ מֹו ּדָ ה ַאַחת ִלְפֵני ֲעלֹות, ּכְ ִנּיָ ׁשְ

ה ְלֶרַגע, ְלַגּלֹות, ׁשָ ַבּקָ ת ְלָך, ּבְ ִאם לֹא ִאְכּפַ
מֹות, ׁשָ ל ַהּנְ ה ֲאדֹון ּכָ ֶכל ַהּפֹוֵעל, ַאּתָ ה ֲהֵרי ַהּשֵׂ ַמח ְמאֹד, ַאּתָ ֶאׂשְ

ָך, ּלְ חֹל ׁשֶ ם ָהַעז ְוֶהָעמֹק־ּכָ ה ְלֶרַגע ָקט ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ׁשָ ַבּקָ הֹוֵרד אֹוִתי ְבּ
ַמִים. ָ ל ַהּשׁ א ַרּכּות ַוֲעִדינּות ֵאין־ֵקץ ֶאת ַהְיִריָעה ׁשֶ ַהְמַמּלֵ

ֲעִמיד אֹוִתי, קֹוֵנה ַהּכֹל, אּוַלי ִאם ּתַ
ֲאִפּלּו ֶרַגע, ֵמָרחֹוק,

ֹוֵאל —  ּשׁ ְמקֹום ִמי ׁשֶ ּבִ
ֶכל ַהּצֹוֵלל. לֹוַמר, ַהּשֵׂ ּכְ

י, ָמתֹוק —  ּלִ ׁש ָצלּול — ִרּבֹון ׁשֶ ֶאְהֶיה ַמּמָ
מֹו ַמִים. ֶאְהֶיה ָעִדין ָוָרְך ַלּכֹל ּכְ

י, ָמתֹוק —  ּלִ ׁש ָצלּול — ִרּבֹון ׁשֶ י, ָמתֹוק — ֶאְהֶיה ַמּמָ ּלִ ׁש ָצלּול — ִרּבֹון ׁשֶ י, ָמתֹוק — ֶאְהֶיה ַמּמָ ּלִ ׁש ָצלּול — ִרּבֹון ׁשֶ ֶאְהֶיה ַמּמָ
מֹו ַמִים. מֹו ַמִים.ֶאְהֶיה ָעִדין ָוָרְך ַלּכֹל ּכְ מֹו ַמִים.ֶאְהֶיה ָעִדין ָוָרְך ַלּכֹל ּכְ ֶאְהֶיה ָעִדין ָוָרְך ַלּכֹל ּכְ
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פנקס־נווה  דוריה 
טבילות

1 .תפילה.לטבילה:
)לזכרו של רזי(

על הוויתור, על הנפרדּות, ההתגברות וההתבגרות, הצמיחה וההעצמה בדרך 
לכינון אינטימיות עמוקה ביחסי עם "העצמי" שלי על ריבויו ושלמותו.  

אישה אומרת:

ֶאְהֶיה ֶ ל ַמה ּשׁ ֲאִני ִנְפֶרֶדת ִמּכָ
ם ר ֶאְהֶיה ׁשָ ֲאׁשֶ

ֵאין ֲאִני ֲאִני נֹוַגַעת ּבָ
ְצָמד הֹומֹות ֶסַלע אֹוִני ַהּנִ ּתְ

ֲאִני ֲעטּוָפה ּבֹו  ֶ ל ַמה ּשׁ ֶאל ּכָ
ַאֲהָבה

ָבה מֹו ָים ֲאִני הֹוֶלֶכת ְוׁשָ ּכְ
ֶאל ַקו ַהַהְפָרָדה

ֲאִני 
ָמִתי ּגּוִפי ְוִנׁשְ

ים ַמִים ַרּבִ
ֶאְהֶיה  ל ׁשֶ ת ִמּכָ ׁשֶ ים ְמַבּקֶ ַחִיּ

ָרָכה.  ר ֶאְהֶיה ּבְ ֲאׁשֶ

איש אומר:

ֶאְהֶיה ֶ ל ַמה ּשׁ ֲאִני ִנְפָרד ִמּכָ
ם ר ֶאְהֶיה ׁשָ ֲאׁשֶ

ֵאין ֲאִני ֲאִני נֹוֵגַע ּבָ
ְצָמד הֹומֹות ֶסַלע אֹוִני ַהּנִ ּתְ
ֲאִני ָעטּוף ּבֹו  ֶ ל ַמה ּשׁ ֶאל ּכָ

ַאֲהָבה
ב מֹו ָים ֲאִני הֹוֵלְך ָוׁשָ ּכְ

ֶאל ַקו ַהַהְפָרָדה
ֲאִני 

ָמִתי ּגּוִפי ְוִנׁשְ
ים ַמִים ַרּבִ

ֶאְהֶיה  ל ׁשֶ ׁש ִמּכָ ים ְמַבּקֵ ַחִיּ
ָרָכה.  ר ֶאְהֶיה ּבְ ֲאׁשֶ

2 .כוונה.לטבילת.ריפוי.וסליחה:

ְכֵאְבָך  ִים ּבִ ּמַ ע ּבַ ּגַ
ָלַגַעת ִאם ּתּוַכל

ְכֵאְבָך ָלַדַעת ּבִ
ע ּגַ

ְכֵאְבָך ִים ּבִ ּמַ ע ּבַ ּגַ
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ִאם ּתּוַכל ָלַגַעת
ע ַאֲהָבְתָך ּגַ ּבְ

ִאם ּתּוַכל. 

3 .טבילה.לקי	ושו.מח	ש.של.המרחב.הפוטנציאלי.האינטימי:

ֵארֹות י ְבּ ּתֵ ׁשְ
ָרא ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ

י ֵעיַנִיְך ּתֵ ׁשְ ֵהן ּכִ
י  ַבְקׁשִ ַרק ּתְ ֶ ל ַמה ּשׁ ֶאת ּכָ

י ַמִים ַבְקׁשִ ִעּתֹו ְתּ ּבְ
ַמִים י ׁשָ ַבְקׁשִ ּתְ

יֵנינּו. ח ּבֵ ּוְכָבר ֵסֶפר ָחָדׁש ִנְפּתַ

ֵארֹות י ּבְ ּתֵ ׁשְ
ית ָהיּו ָהֵעיַנִים  ֵראׁשִ ּבְ

ם  ָלבֹר ּבָ
ֵאר ָוׁשּוב ּבָ

ִים מֹו ַהּמַ ל ַהּקִֹשי ּכְ ּכָ
ְעּגּוַע ֶאל ָים ַהּגַ

ָבר.  יֵנינּו ּכְ י ּבֵ ַבְקׁשִ ּתְ ֶ ַמה ּשׁ

ֵארֹות י ּבְ ּתֵ ׁשְ
ה ְוָאָדם ְמֵאַרת ַחּוָ
ל ַהְבָטחֹות  ָים ׁשֶ

דֹול ית ַהחֶֹשְך ַהּגָ ֵראׁשִ ּבְ
ְמלֹא ָהַעִין ָלַגַעת ִלְברֹא

ִעּתֹו ַמִים  ּבְ
ַמִים ִעּתֹו ׁשָ ּבְ

יֵנינּו. ָבר ּבֵ ֵואלִֹהים ּכְ
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ליבוביץ' מיה 
לרבנות או.הסמכה. תואר. לפני.קבלת. טבילה.

הדברים ייאמרו על ידי אוהבים ואהובים, חברים וחברות ובני משפחה. 
אם האישה טובלת בגפה, היא יכולה לנסח את דבריה בגוף ראשון.

לשם  נקבה  בלשון  כאן  מובאת  היא  ולנשים.  לגברים  מיועדת  התפילה 
הנוחות בלבד.

אֹור ַהּתֹוָרה ַיְזִהירּו ֵעיַנִיְך ּבְ
י ָאְזַנִיְך ְלקֹול ְנִגיָנָתּה ַהּטִ

ּורֹות, ָהאֹוִתּיֹות ין ַהּשׁ ִקְרִאי ּבֵ
יק יֹוִמין, ל ְקָלף ַעּתִ ׁשֶ

ֶאת ַאֲהַבת ּדֹורֹות ַהּכֹוְתִבים ְוַהּמֹוְסִרים.

ָמֵתְך ִנׁשְ ְרקְֹדָנה ּבְ אֹוִתּיֹות ְקדֹוׁשֹות ּתִ
ֶחְמָלה ּיּות, ּבְ ִאּטִ ּבְ

ר. ּבֵ ְתּגַ ַמְעָין ַהּמִ ְלמּוֵדְך ּכְ ִויִהי ּתַ

ְך ּוְבִפיְך ִלּבֵ ר ּבְ ִהי ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּתְ
ים ּתֹוַרת ַמִים ַחּיִ

ה אֹוָתְך  ָקה ּוְמַחּיָ ַמׁשְ
ֵאֵרְך. ּתֹות ִמּבְ ִאים ִלׁשְ ְוֶאת ַהּבָ
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ליבוביץ' מיה 
ה	יוס.לצבא לפני. טקס.טבילה.

את  מלווים  המשפחות  בני  הישראלי.  בהוויי  מיוחד  יום  הוא  הגיוס  יום 
המתגייסים והמתגייסות ללשכת הגיוס וים של דמעות מלווה את הצעירים 

בהינתק האוטובוסים המסיעים אותם לבקו"ם.
השירות הצבאי בארצנו מלּווה חרדות קיומיות, חרדות חברתיות, חרדות 
המסגרת  מפני  חששות  בו,  שמעוניינים  הצבאי  השיבוץ  של  כישלון  מפני 

החדשה והנוקשה ועוד.
הגיוס,  שלפני  לטיולים  היוצאים  ויש  גיוס  מסיבות  המקיימים  יש 
שהמאפיינים אותם הם לפעמים פריקת מסְגרות והנאה צרופה מחופש אחרון 
שלפני השירות. שני הטקסים המוצעים כאן הולכים בכיוון שונה. אני מציעה 
רגע של התכנסות פנימית להתחזקּות 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, 
למתגייס/למתגייסת  מאפשר  שהוא  משום  הפירוד  להם  טוב  להבנתי  אולם 
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 
ייפיּות וסכנה  ביטוי לסערת הנפש שבה מצוי הטובל. נוסף לכך הים מבטא גם ֵכּ

בו זמנית ובכך משקף שני פנים של השירות הצבאי.
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א .טקס.טבילה.למת	ייס/למת	ייסת:

התכוונות:

יש לעמוד דקות אחדות על שפת הים בעיניים עצומות  לפני הכניסה למים 
ולהקשיב לרחש הגלים.

הטובל/הטובלת אומר/אומרת:

רֹום ה'. )תהלים צג, 4( ּמָ יר ּבַ ֵרי ָים ַאּדִ ּבְ יִרים ִמׁשְ ים ַאּדִ ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ
ים. ׁשֹות ַרּבִ י ֲחׁשָ דֹול ּוְבִלּבִ ם ַהּגָ ַפת ַהּיָ עֹוֵמד/עֹוֶמֶדת ֲאִני ַעל ׂשְ

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

י.  י ּומֹוַלְדּתִ ֵרת ֶאת ַעּמִ ים ָאנִֹכי ְוַגם רֹוֶצה/רֹוָצה ְלׁשָ ָחֵפץ/ֲחֵפַצת ַחּיִ
ִדיָנה ִנְזֶקֶקת  ְהֶיה ַהּמְ ּלֹא ּתִ מֹר ָעַלי, ֵאִלי ַהּטֹוב, רֹוֶצה/רֹוָצה ָהִייִתי ׁשֶ ׁשְ
ן  ָמעּוִתי. ּתֵ רּות ַמׁשְ ֵרת ׁשֵ ִהיא ְצִריָכה ָלֶהם ָעְזֵרִני ְלׁשָ ֶ ִלים ֲאָבל ִמּשׁ ְלַחּיָ

אֹוְיַבי  ד ֶצֶלם ָאָדם ּבְ ּבֵ ֵדִני ּכַ י. ַלּמְ מֹר ֶאת ַנְפׁשִ ַרב ְוַגם ִלׁשְ י ָהעֹז ָלֵתת ַהּמֵ ּבִ
ל  קּוָפה ׁשֶ ֵהא זֹו ּתְ ּתְ ִמים. ָעְזֵרִני ׁשֶ ִפיכּות ּדָ ְ ן ִמּשׁ ּתָ ָכל ַהּנִ ְוַהְרִחיֵקִני ּכְ

י )ימנה/תמנה את  ְחּתִ ּפַ הֹוַרי ּוִבְבֵני ִמׁשְ ית ַוֲחֵבִרית ְוַטע ּכֹחֹות ּבְ ְצִמיָחה ִאיׁשִ
שמות בני המשפחה(

ם. ִלּבָ ָאָגה ּבְ ְוַהְקֵטן ַהּדְ

טבילה:

לאחר הטבילה יברך/תברך:

ָרֵאל ים, ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ ה ה', ְמקֹור ַהַחּיִ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ים )אפשר לשיר( ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ר ִמְרָמה ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב. ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוׂשְ
לֹום ְוָרְדֵפהּו. )תהלים לד, 15-13( ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב ּבַ סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
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התחדשות ותי וו בצמי  

ב .טקס.טבילה.להורי.המת	ייס/המת	ייסת:

התכוונות:

יש לעמוד דקות אחדות על שפת הים בעיניים עצומות  לפני הכניסה למים 
ולהקשיב לרחש הגלים.

מברכים:

ינּו ִכיָנה ְמקֹור ַחּיֵ ׁשְ
רּות ְצָבִאי. ְמִרי ַעל )שם המתגייס/המתגייסת( ַהּיֹוֵצא/ַהּיֹוֵצאת ְלׁשֵ ׁשִ

ּיּוָתּה, ּיּותֹו/ֶוֱאנֹוׁשִ בּוָנָתּה ֶוֱאנֹוׁשִ בּוָנתֹו/ּתְ ְמִרי ַעל ּתְ ׁשִ
ִנים  ָ ל ַהּשׁ ּה ּכָ ַטְענּו ּבֹו/ּבָ ּנָ ח ָהֲעָרִכים ׁשֶ ּכַ ׁשְ ח/ּתִ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ְמִרי ׁשֶ ׁשִ

ֵהא אֹוֵהב/אֹוֶהֶבת  ּתְ ֵהא/ׁשֶ ּיְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה/ּתַ ר ַיֲעׂשֶ ֵלְך ְוָכל ֲאׁשֶ ר ֵיֵלְך/ּתֵ ָכל ֲאׁשֶ ּבְ
ָאָדם 

בֹר לֹו/ָלּה:  ּתָ בֹר/ׁשֶ ּיָ ָרה ׁשֶ ֶרְך ַהְיׁשָ ַהְנִחיהּו/ַהְנִחיָה ַלּדֶ
ָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו/ָלּה ִמן ָהָאָדם. )על פי אבות פ"ב מ"א( ְפֶאֶרת ְלעֹוׂשֶ ִהיא ּתִ ל ׁשֶ ּכָ

יָמָתּה, ְלעֹוְדדֹו/ְלעֹוְדָדּה  ְמׂשִ יָמתֹו/ּבִ ְמׂשִ ָקּה ּבִ קֹו/ְלַחּזְ ִני ָלנּו ּכַֹח ְלַחּזְ ּתְ
ְיָתה ׁשּוָבּה ַהּבַ ׁשּובֹו/ּבְ ּבְ

ה ֵאּלֶ ִדי ֵעיֵנינּו ְוִלּבֹוֵתינּו ִלְמצּוקֹוָתיו/ִלְמצּוקֹוֶתיָה ִאם ִיְהיּו ּכָ ַחּדְ
ָהִציק לֹו/ָלּה ּוְלָהִעיק ָעָליו/ָעֶליָה ְמִרינּו ִמּלְ ַאְך ׁשִ

יָה יו/ַחּיֶ ְמִרי ַחּיָ ׁשִ
לֹוֵתינּו. ֵלינּו ְוַחּיָ ל ַחּיָ י ּכָ ְמִרי ַחּיֵ ׁשִ

טבילה:

לאחר הטבילה מברכים:

ָרֵאל. ים, ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ ה ה' ְמקֹור ַהַחּיִ רּוְך ַאּתָ ּבָ
)אפשר לשיר: מי האיש החפץ חיים(











דליה מרקס
התכוונות

י ֲעִקיָבא:  ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל!  ֵריֶכם ִיׂשְ ַאׁשְ

ֲהִרין,  ם ִמּטַ ִלְפֵני ִמי ַאּתֶ
ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם?
ַמִים, ּשָׁ ּבַ ֲאִביֶכם ׁשֶ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים  ֱאַמר: ְוָזַרְקּתִ ּנֶ  ׁשֶ
ם. )יחזקאל לו, 25(  ּוְטַהְרּתֶ

ָרֵאל ה'. )ירמיהו יז, 13(  ְואֹוֵמר: ִמְקֵוה ִיׂשְ
ֵמִאים,  ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ ַמה ּמִ

ָרֵאל.  רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַאף ַהּקָ
)משנה יומא ח, ט(

ָרֵאל, ֵריֶכם ִיׂשְ ַאׁשְ
ָרֵאל, ַעם ִיׂשְ ם ּבְ ַחְרּתֶ ּבְ ֵריֶכם ׁשֶ ַאׁשְ
נּו.  ם ּבָ ַחְרּתֶ ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ֵרינּו ִיׂשְ ַאׁשְ

ֲהרּו,  ַטֲהרּו ְוִתּטַ
ֵהר ְוִנְטַהר. ִנּטַ
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ליסיצה אלונה 
ו	יור:.מבוא טבילה.

ר.ִיְהֶיה.ִלְפֵני.ה'. ֵ	ּ ֶכם.ּכַ ּכָ

 )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 שֵגר נדרש לטבול בדרכו אל היהדות. באמצעות 
אלוהי  עם  תנאי  בלא  ברית  של  קשר  אמוני,  קשר  המתגייר  קושר  הטבילה 
ישראל. הטבילה אינה מבטאת שיקול דעת שכלי אלא קבלת מצוות דתית, קבלה 
מלכתחילה, קבלה שאינה מנומקת. קבלת הגר את היהדות אינה רציונאלית 
וחיי  ועל מחשבה שהמצוות  גרידא. אין היא מבוססת על לימוד עיוני בלבד 
היהדות טומנים בחּוּבם יתרונות ומעלות. לא פחות מכל אלה, היא משקפת 

התחברות רגשית ונפשית. 
הטבילה משנה את מעמדם האישי של הֵגרים. היא מעבירה אותם מקבוצה 
חברתית־לאומית אחת לאחרת. זהו בראש וראשונה שינוי רוחני מכריע. על 
הגיור  אין  טבילה,  בלא  הגיור.  בתהליך  וחיוני  חשוב  שלב  היא  הטבילה  כן, 
נכנס לתוקּפו ואין המתגייר נעשה יהודי. אין מדובר כאן בשאלות של טומאה 
וטהרה אלא בעוצמתו של השינוי בחייהם של כל מתגיירת ומתגייר. הטבילה 
מאפשרת את השינוי ומאשרת אותו בעת ובעונה אחת. על הֵגר לעבור תהליך 
אישי, ציבורי ולאומי של מעָבר אל העם היהודי והאמונה היהודית. הגר הטובל 
נתפש ככֹוֵרת בטבילתו ברית עם אלוהים, כדרך שעם ישראל כולו כרת ברית 

כזו בהר סיני. 
ְמֹלָתם" )שמות יט,  סּו ׂשִ ם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכּבְ ּתָ ׁשְ את הפסוק "ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקּדַ
10( מפרש 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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מוסריים,  בלבטים  אחת  לא  מלּווה  הגיור  של  והמורכב  הארוך  התהליך 
שכליים, רגשיים, חברתיים ומשפחתיים. בסופו מוכן הגר להיכנס לברית ִעם 
עם ישראל וִעם אלוהיו. הטבילה מבטאת הן את ההכרעה בלבטים אלה הן את 
הגושפנקה החברתית שהמתגייר זוכה לה. הטבילה דורשת עדים, אשר בעצם 
שעבר  לשינוי  הציבורי  האישור  את  מעניקים  היהודי  העם  כנציגי  נוכחותם 
ולעם ישראל מתקיימת  כניסתו לברית עם אלוהי ישראל  גיורו.  האדם בעת 

בקרב אנשים ובקרב הקהילה.
טבילת הֵגר משווה גם בין מעשה הגיור ללידה. כמו מי השפיר העוטפים את 
העּובר, עוטפים מי הטבילה את הֵגר. הוא יוצא מתוכם כמי שנולד מחדש: "גר 
שנתגייר כקטן שנולד" )תלמוד בבלי יבמות כב, ע"א(. כמו היילֹוד, גם התהליך 
הנולד,  הרך  כמו  ממש  הפיך.  ובלתי  ממדי  רב  עמוק,  הוא  המתגייר  שחֹווה 
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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דיור  

ועיבוד( )תרגום  ליבוביץ'  ומיה  ליסיצה  אלונה 
ל	יור טקס.טבילה.

אישה אומרת:

ֲאִני טֹוֶבֶלת  ׁשֶ ו, ּכְ ַעְכׁשָ
ְקֶוה ְונֹוֶלֶדת ֵמָחָדׁש ּמִ ּבַ

ל ָחָדׁש,  ֲאִני ַמְתִחיָלה ַמְעּגָ
ָך ְועֹוָלְמָך. ל ִחּדּוׁש ַעּמְ ַמְעּגַ

ים י ַהֲחָדׁשִ ָנה ְלַחּיַ ִהְנִני מּוָכָנה ּוְמֻזּמָ
ִביָלה. ה ַעל ְיֵדי ַהּטְ י ֵאּלֶ ּוְלִקּדּוׁש ַחּיַ

איש אומר:

ֲאִני טֹוֵבל  ׁשֶ ו ּכְ ַעְכׁשָ
ְקֶוה ְונֹוָלד ֵמָחָדׁש ּמִ ּבַ

ל ָחָדׁש,  ֲאִני ַמְתִחיל ַמְעּגָ
ָך ְועֹוָלְמָך. ל ִחּדּוׁש ַעּמְ ַמְעּגַ

ים י ַהֲחָדׁשִ ן ְלַחּיַ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ִביָלה. ה ַעל ְיֵדי ַהּטְ י ֵאּלֶ ּוְלִקּדּוׁש ַחּיַ

ֵארֹות.  ים ְלַצד ְזִריַמת ֵמי ּבְ ים ֲחָדׁשִ ִאּמֹוֵתינּו ִרְבָקה ְוָרֵחל ִהְתִחילּו ַחּיִ
ל ֵמי ַהְיאֹור.  ְצִחי ׁשֶ ֶרם ַהּנִ ים ְלמֶֹשה ְלַצד ַהּזֶ יֹוֶכֶבד ָנְתָנה ַחּיִ

ְבְקעּו.  ּנִ ה ְלַצד ֵמי ַים סּוף ׁשֶ ֻאּלָ תֹוָדה ַעל ַהּגְ ָרה ְוָרְקָדה ּבְ ִמְרָים ׁשָ

ל ַחי ַנת ָהֵאל ְלֶנֶפׁש ּכָ ַמִים ֵהם ַמּתְ
ֵהר, ֵדי ְלִהְתַנּקֹות ּוְלִהּטַ ּכְ

ֵלד ֵמָחָדׁש. ֵדי ִלְחיֹות ּוְלִהּוָ ּכְ

אישה אומרת:

ָרֵאל ַאֲהרֹן ְוכֲֹהֵני ִיׂשְ ּכְ
ִים  ּמַ ֲהרּו ּבַ ִהּטַ ׁשֶ

ְרבּו ַלֲעבֹוַדת ָהֵאל  ּקָ ִלְפֵני ׁשֶ
ֶהֶרת ִלְקַראת ֲעבֹוָדְתָך. ְך ֲאִני ִמּטַ ּכָ

י  ָנה ִלְקׁשֹר ֶאת ַחּיַ ִהְנִני מּוָכָנה ּוְמֻזּמָ
ָרֵאל,  ָרֵאל ּוֵבאלֵֹהי ִיׂשְ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ּבְ

ֲהדּות, י ַהּיַ ְמַחת ַחּיֵ ָפה ְלׂשִ ּתָ ִלְהיֹות ׁשֻ
ים. הּוִדּיִ ים ַהּיְ ִלְלמֹד ְוַלְחּגֹג ֶאת ֶקֶצב ַהַחּיִ

ים,  ֱאלִֹהים, ְמקֹור ַחּיִ
ִבּטּוי  ְקֶוה ּכְ ִהְנִני ִנְכֶנֶסת ְלִמּ
ֱאמּוַנת  בּוִתי ִלְטּבֹל ּבֶ ִלְמֻחּיָ

ָרֵאל ּוְבֵמי ַהּתֹוָרה. ִיׂשְ

איש אומר:

ָרֵאל ַאֲהרֹן ְוכֲֹהֵני ִיׂשְ ּכְ
ִים  ּמַ ֲהרּו ּבַ ִהּטַ ׁשֶ

ְרבּו ַלֲעבֹוַדת ָהֵאל ּקָ ִלְפֵני ׁשֶ
ֵהר ִלְקַראת ֲעבֹוָדְתָך. ְך ֲאִני ִמּטַ ּכָ
י ן ִלְקׁשֹר ֶאת ַחּיַ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ

ָרֵאל, ָרֵאל ּוֵבאלֵֹהי ִיׂשְ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ּבְ
ֲהדּות, י ַהּיַ ְמַחת ַחּיֵ ף ְלׂשִ ּתָ ִלְהיֹות ׁשֻ

ים. הּוִדּיִ ים ַהּיְ ִלְלמֹד ְוַלְחּגֹג ֶאת ֶקֶצב ַהַחּיִ

ים,  ֱאלִֹהים, ְמקֹור ַחּיִ
ִבּטּוי  ְקֶוה ּכְ ִהְנִני ִנְכָנס ְלִמּ

ֱאמּוַנת  בּוִתי ִלְטּבֹל ּבֶ ִלְמֻחּיָ
ָרֵאל ּוְבֵמי ַהּתֹוָרה. ִיׂשְ

י  ָנה ִלְקׁשֹר ֶאת ַחּיַ י ִהְנִני מּוָכָנה ּוְמֻזּמָ ָנה ִלְקׁשֹר ֶאת ַחּיַ י ִהְנִני מּוָכָנה ּוְמֻזּמָ ָנה ִלְקׁשֹר ֶאת ַחּיַ ִהְנִני מּוָכָנה ּוְמֻזּמָ
ָרֵאל,  ָרֵאל ּוֵבאלֵֹהי ִיׂשְ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ָרֵאל, ּבְ ָרֵאל ּוֵבאלֵֹהי ִיׂשְ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ָרֵאל, ּבְ ָרֵאל ּוֵבאלֵֹהי ִיׂשְ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ּבְ

ֲהדּות, י ַהּיַ ְמַחת ַחּיֵ ָפה ְלׂשִ ּתָ ֲהדּות,ִלְהיֹות ׁשֻ י ַהּיַ ְמַחת ַחּיֵ ָפה ְלׂשִ ּתָ ֲהדּות,ִלְהיֹות ׁשֻ י ַהּיַ ְמַחת ַחּיֵ ָפה ְלׂשִ ּתָ ִלְהיֹות ׁשֻ
ים. הּוִדּיִ ים ַהּיְ ים.ִלְלמֹד ְוַלְחּגֹג ֶאת ֶקֶצב ַהַחּיִ הּוִדּיִ ים ַהּיְ ים.ִלְלמֹד ְוַלְחּגֹג ֶאת ֶקֶצב ַהַחּיִ הּוִדּיִ ים ַהּיְ ִלְלמֹד ְוַלְחּגֹג ֶאת ֶקֶצב ַהַחּיִ

ים,  ים, ֱאלִֹהים, ְמקֹור ַחּיִ ים, ֱאלִֹהים, ְמקֹור ַחּיִ ֱאלִֹהים, ְמקֹור ַחּיִ
ִבּטּוי  ְקֶוה ּכְ ִבּטּוי ִהְנִני ִנְכֶנֶסת ְלִמּ ְקֶוה ּכְ ִבּטּוי ִהְנִני ִנְכֶנֶסת ְלִמּ ְקֶוה ּכְ ִהְנִני ִנְכֶנֶסת ְלִמּ
ֱאמּוַנת  בּוִתי ִלְטּבֹל ּבֶ ֱאמּוַנת ִלְמֻחּיָ בּוִתי ִלְטּבֹל ּבֶ ֱאמּוַנת ִלְמֻחּיָ בּוִתי ִלְטּבֹל ּבֶ ִלְמֻחּיָ

ָרֵאל ּוְבֵמי ַהּתֹוָרה. ָרֵאל ּוְבֵמי ַהּתֹוָרה.ִיׂשְ ָרֵאל ּוְבֵמי ַהּתֹוָרה.ִיׂשְ ִיׂשְ
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ם  ַדְרּכָ ִאּמֹוֵתינּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחצּו ֶאת ֵמי ַים סּוף ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָפֶניָך, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ים ֶנֱאָמִנים   ֵמִני ְלַחּיִ ִכיָנְתָך, ְוַתְחּתְ ְנֵפי ׁשְ ַחת ּכַ ְכִניֵסִני ְטִביָלִתי ּתַ ְך ּתַ ְלַהר ִסיַני, ּכָ
ְלתֹוָרה, ַלֲעבֹוָדה ְוִלְגִמילּות ֲחָסִדים.  

משתהים דקות אחדות לפני הכניסה למים לשם עיון, התבוננות, כובד הראש 
והתרוממות הרוח. 

אפשר לקרוא את הפסוקים הבאים:

ם... י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ְוָזַרְקּתִ
ֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן  ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ְוָנַתּתִ

יִתי ֵאת  ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ר, ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ִמּבְ
י  ר ָנַתּתִ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ם ּבָ ְבּתֶ יֶתם, ִויׁשַ ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים. 
)יחזקאל לו, 28-25(

טבילה.ראשונה:

לאישה: היכנסי למקווה, ִנשמי נשימה 
 עמוקה, טבלי והישארי מתחת למים 

 שניות אחדות. עצרי נׁשימתך לרגע.
עמדי, נשמי עמוקות וברכי:

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

עמוד, נשום עמוקות וברך:

ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ִמְצוָׁתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טבילה.שנייה:

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טבילה.שלישית:

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד. )דברים ו, 4( ַמע ִיׂשְ ׁשְ

 www.ritualwell.org מובא ברשות מאתר
במקור לא מופיע שם המחבר/ת.
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דיור  

מזור יהורם 
ה	יור כסיום.תהליך. בים. טקס.טבילה.

כלל נקּוט בידי בית הדין לגיור של מר"ם )מועצת הרבנים המתקדמים בישראל( 
הדין  בית  נקט  מתחילה  בים.  נערכת  הגיור,  של  האחרון  השלב  הטבילה,  כי 
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:.

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ְוִצּוָ

לאחר.שכל.המת	יירים.טבלו.בים,.יוצרים.הנוכחים.מע	ל .

שהרי   — הגשמי  מן  בה  שיש  הטבילה,  משמעות  את  מסביר  הדין  בית  נציג 
שהרי   — הרוחני  ומן  אמו,  וֵמרחם  השפיר  ממי  היוצא  כנולד  כמוה  הטבילה 

טבילה במים חיים כמוה כמתן לב חדש ורוח חדשה. 

נציג בית הדין אומר: 

למתגיירות: 

ָרה ֶאל חֹק ה' ָאַמר ֵאַלי   ֲאַסּפְ
יְך.  י ַאּתְ ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ּתִ ּבִ

)על פי תהלים ב, 7(

למתגיירים:

ָרה ֶאל חֹק ה' ָאַמר ֵאַלי   ֲאַסּפְ
יָך.  ה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ּבְ

)תהלים ב, 7(

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

י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח  ם... ְוָנַתּתִ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ְוָזַרְקּתִ
ְמרּו  ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ֶכם...ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ ֲחָדׁשָ

יֶתם...ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים. )יחזקאל לו, 28-25( ַוֲעׂשִ
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ואומרים כל הנוכחים:

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד )דברים ו, 4( ַמע ִיׂשְ ׁשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

נציג בית הדין אומר:

ָבִרים  ָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך: ְוָהיּו ַהּדְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ם  ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך: ְוׁשִ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָהֵאּלֶ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך  ְרּתָ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ָעֶריָך. )דברים ו, 9-5( יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבּתָ ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ

ְלִכי ֵאֵלְך  ר ּתֵ י ֶאל ֲאׁשֶ ִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך ּכִ ְפּגְ ַוּתֹאֶמר רּות ַאל ּתִ
ם  מּוִתי ָאמּות ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ י ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי: ּבַ ְך ַעּמִ ִליִני ָאִלין ַעּמֵ ר ּתָ ּוַבֲאׁשֶ

יִני ּוֵביֵנְך. )רות א, 17-16( ֶות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ה ה' ִלי ְוכֹה יִֹסיף ּכִ ֵבר ּכֹה ַיֲעׂשֶ ֶאּקָ

לאישה:

ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ּבֵ ִמי ׁשֶ
ָרה ִרְבָקה  ְוַיֲעקֹב ְוִאּמֹוֵתינּו ׂשָ

ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך 
ֶאת ֲאחֹוֵתנּו _________ 

נּו,  ָרה ִאּמֵ ת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוׂשָ ּבַ
ְנֵפי  ַחת ּכַ בֹוָאּה ַלֲחסֹות ּתַ ּבְ

ַנֲחַלת  ַח ּבְ ּפֵ ִכיָנה ּוְלִהְסּתַ ְ ַהּשׁ
ֵרי ְוֵגרֹות  נֹוָתּה ִעם ּגֵ ִהּמָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ָרה.  ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֶדק ּבְ ַהּצֶ
ּה  ַדְרּכָ ְצִליַח ּבְ ּתַ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ה ָיֶדיָה  ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ְוִתְרֶאה ּבְ
ָרֵאל ַאֶחיָה ְוַאְחיֹוֶתיָה  ל ִיׂשְ ִעם ּכָ

ְונֹאַמר ָאֵמן.

לגבר:

ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם  ּבֵ ִמי ׁשֶ
ָרה  ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְוִאּמֹוֵתינּו ׂשָ
ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך 

ֶאת ָאִחינּו __________ 
נּו,  ָרה ִאּמֵ ן ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוׂשָ ּבֶ

ְנֵפי  ַחת ּכַ בֹואֹו ַלֲחסֹות ּתַ ּבְ
ַנֲחַלת  ַח ּבְ ּפֵ ִכיָנה ּוְלִהְסּתַ ְ ַהּשׁ

ֵרי ְוֵגרֹות  נֹותֹו ִעם ּגֵ ִהּמָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ָרה.  ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֶדק ּבְ ַהּצֶ

ַדְרּכֹו  ְצִליַח ּבְ ּיַ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ה ָיָדיו  ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ְוִיְרֶאה ּבְ
ָרֵאל ֶאָחיו ְוַאְחיֹוָתיו  ל ִיׂשְ ִעם ּכָ

ְונֹאַמר ָאֵמן.

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

ָרה.  ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֶדק ּבְ ָרה. ַהּצֶ ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֶדק ּבְ ָרה. ַהּצֶ ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֶדק ּבְ ַהּצֶ
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והמתגיירים  מהמתגיירות  אחד  לכל  צדף  הנציג  מחלק  הטקס  סיום  לפני 
ומציע להם לקשור אותו לפמוטי השבת, כך שבכל ערב שבת, בעת הדלקת 
העם  לבני  אותם  הפך  אשר  הטבילה,  מעמד  ואת  היום  את  יזכרו  הנרות, 

היהודי. 

כל הנוכחים מסיימים יחדיו את המעמד בברכה:  

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ



136

פרשת המים — טבילה כהזדמנות לצמיחה, להיטהרות ולריפוי

זיידלר קורי 
טבילת.מת	יירים

כאשר עברתי את תהליך הגיור בשנת 1979, חשתי 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 
ן קהילתי זה אני מציעה  כולה יחד עמו/ה. כך לפחות ראוי שיהיה. כדי לחזק ּפָ
ritualwell.( כאן טקס טבילה המבוסס על טקס שחיבר הרב ג'פרי א. מרקס 

org(. הוספתי 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 
שמעמד  חשוב  כה  כך,  משום  חייו/ה.  כל  להימשך  העתיד  היהדות  ֵעבר  אל 
ואת  ההיטהרות  את  החדשה,  ההתחלה  את  וידגיש  משמעותי  יהיה  הטבילה 

הזרימה, הנחוצות לצמיחה הרוחנית של המתגייר/ת.
הטבילה יכולה להתקיים במקווה, בים או בכל מקום שיש בו מים זורמים. 

הַמְנָחה:

ְנִציֵגי ָהָעם  ָחה ַוֲחֵבִרים, ִלְהיֹות ֵעִדים ּכִ ּפָ ֵני ִמׁשְ ְפנּו ּפֹה ַהּיֹום, ּבְ ִהְתַאּסַ
ים. ִים ַהַחּיִ ּמַ ְטִביָלְתָך ּבַ ָך ּבִ ף ִאּתְ ּתֵ ּתַ הּוִדי, ּוְכֵדי ְלִהׁשְ ַהּיְ

ֶטֶרם ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ְפִקיד ָחׁשּוב. עֹוד ּבְ ִים ֵיׁש ּתַ הּוִדית ַלּמַ סֶֹרת ַהּיְ ּמָ ּבַ
ִים. ֵני ַהּמַ ל ָהֵאל ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ָהְיָתה נֹוְכחּותֹו ׁשֶ

ֶלת ֵמָאז ֶאת ַהַהְבָטָחה  ֵאר, ַהְמַסּמֶ ׁשּו ְלַיד ַהּבְ ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ִנְפּגְ
ה. ְלַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ

רּו ָלנּו  ם ִנְבְקעּו ְוִאְפׁשְ י ַהּיָ ּמֵ ָאנּו זֹוְכִרים ׁשֶ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ִים ֵהם ֵסֶמל ִלְגֻאּלָ ַהּמַ
ַלֲעבֹר ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות.

ר, ֱאלִֹהים ָנַתן  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ר ָנְדדּו ּבְ ֲאׁשֶ ם ֵסֶמל ְלִקּיּום. ּכַ ִים ֵהם ּגַ ַהּמַ
ק לֹו ַמִים. ה ֶאת ָהָעם ּוְתַסּפֵ ַלּוֶ ּתְ ל ִמְרָים ׁשֶ ֵאָרּה ׁשֶ ָלֶהם ֶאת ּבְ
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ם  ׁשֵ ים ָלעֹוָלם ּכְ ם ִלּמּוד ְוֶיַדע — ַהּתֹוָרה ְמִביָאה ַחּיִ ִלים ּגַ ִים ְמַסּמְ ַהּמַ
קֹומֹות  ּמְ ָאִרים ּבַ ִים ֵאיָנם ִנׁשְ ַהּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ ים ָלעֹוָלם. ּכְ ִים ְמִביִאים ַחּיִ ַהּמַ ׁשֶ

ם  ְך ּגַ ְוָקא ִלְמקֹומֹות ְנמּוִכים יֹוֵתר, ּכָ א זֹוְרִמים ֵמֶהם ּדַ בֹוִהים ֶאּלָ ַהּגְ
ל  ְוָקא ׁשֶ א ּדַ ִאים ֶאּלָ ל ַהְיִהיִרים ְוַהּגֵ יֹוֵתר ֵאינֹו ֶחְלָקם ׁשֶ ֲעִמיק ּבְ ּמּוד ַהּמַ ַהּלִ

נּוִעים ְוָהֲעָנִוים. ַהּצְ

המלווים אומרים לאישה:

ים ַהּיֹום ִים ַהַחּיִ ְכִניָסֵתְך ַלּמַ ּבִ
יִכי ִלְטּבֹל     ְמׁשִ ּתַ ְלִלים ׁשֶ ָאנּו ִמְתּפַ

סֶֹרת. ל ַהּמָ ים ׁשֶ ִים ַהַחּיִ ּמַ ּבַ
ִים עֹוְטִפים  ַהּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ִעי ׁשֶ ּדְ

ִחּבּוָקם ֶהָחִמים,  אֹוָתְך ּבְ
חֹם  ק אֹוָתְך ּבְ הּוִדי ְמַחּבֵ ְך ָהָעם ַהּיְ ּכָ

ְבָרָכה. ם אֹוָתְך ְלתֹוכֹו ּבִ ּוְמַקּדֵ

המלווים אומרים לגבר:

ים ַהּיֹום ִים ַהַחּיִ ְכִניָסְתָך ַלּמַ ּבִ
יְך ִלְטּבֹל ְמׁשִ ּתַ ְלִלים ׁשֶ ָאנּו ִמְתּפַ

סֶֹרת. ל ַהּמָ ים ׁשֶ ִים ַהַחּיִ ּמַ ּבַ
ִים עֹוְטִפים  ַהּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ע ׁשֶ ַדּ

ִחּבּוָקם ֶהָחִמים,  אֹוְתָך ּבְ
חֹם ק אֹוְתָך ּבְ הּוִדי ְמַחּבֵ ְך ָהָעם ַהּיְ ּכָ

ְבָרָכה. ם אֹוְתָך ְלתֹוכֹו ּבִ ּוְמַקּדֵ

הגר/הגיורת:

י ֶאל  ַדְרּכִ ק אֹוִתי ּבְ ָרָאה ּוְתַחּזֵ ן ִלי ַהׁשְ ּתֵ ים ּתִ ִים ַהַחּיִ ִניָסִתי ַלּמַ ּכְ ן ׁשֶ ִמי ִיּתֵ
ים.  הּוִדּיִ ים ַהּיְ ל ַהַחּיִ יק ְוָהֵאין סֹוִפי ׁשֶ ֶרם ָהַעּתִ ּתֹוְך ַהּזֶ

ל ְזִריָמה זֹו  ָכּה ׁשֶ ֵדי ִלְגרֹם ְלֶהְמׁשֵ י ִיְהֶיה ּכְ י ּוְבַדְרּכִ ַמֲעׂשַ ם ּבְ ּגַ ן ׁשֶ ִמי ִיּתֵ
ָעְצָמה ּוְבִבְטָחה. ּבְ

ַאְחִליט לֹא  יל ֵמָעַלי ֶאת אֹוָתם ֲחָלִקים ֵמֲעָבִרי ׁשֶ ִ אּוַכל ְלַהּשׁ ן ׁשֶ ִמי ִיּתֵ
ים.  י ַהֲחָדׁשִ י ֶאל ַחּיַ ָלַקַחת ִאּתִ

ִחיָרה, ַעל ְמָנת  ית ִמּתֹוְך ּבְ ֵרָדה זֹו ַנֲעׂשֵ ַצַער, ַאְך ּפְ רּוָכה ּבְ ֵרָדה ּכְ ל ּפְ ּכָ
הּו ָחָדׁש.  ֶ ְלַהְתִחיל ַמּשׁ

ִים  תֹוְך ַהּמַ ים ּבְ ִ ּשׁ ׁשִ לּו ּבְ ּטְ ִאיר ֵמֲאחֹוַרי ִיְתּבַ ַאׁשְ ֶ ֵאב ַעל ַמה ּשׁ ְמעֹות ַהּכְ ּדִ
ַעְטפּוִני.  ּיַ ים ׁשֶ ַהַחּיִ
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אישה:

הּוִדי  ה ָלָעם ַהּיְ ִמְצָטֶרֶפת ֲחָדָשׁ ּכְ
י ֵמֲעָבִרי ֶאת  ֲאִני ְמִביָאה ִאּתִ
ֶבת  ֲאִני חֹוׁשֶ אֹוָתם ֲעָרִכים ׁשֶ

זֹר אֹוָתם ְלתֹוְך  ֵדי ִלׁשְ ִלְראּוִיים ּכְ
ה  ֲהדּות ַוֲאִני ְמַקּוָ ַמֲאַרג ַהּיַ

ּלֹא  ְלהֹוִסיף ְלַמֲאָרג ֶזה ִיחּוד ׁשֶ
ָהָיה לֹו קֶֹדם ִהְצָטְרפּוִתי.

גבר:

הּוִדי  ִמְצָטֵרף ָחָדׁש ָלָעם ַהּיְ  ּכְ
י ֵמֲעָבִרי ֶאת   ֲאִני ֵמִביא ִאּתִ
ב  ֲאִני חֹוֵשׁ  אֹוָתם ֲעָרִכים ׁשֶ

זֹר אֹוָתם ְלתֹוְך  ֵדי ִלׁשְ  ִלְראּוִיים ּכְ
ה  ֲהדּות ַוֲאִני ְמַקּוֶ  ַמֲאַרג ַהּיַ

ּלֹא   ְלהֹוִסיף ְלַמֲאָרג ֶזה ִיחּוד ׁשֶ
ָהָיה לֹו קֶֹדם ִהְצָטְרפּוִתי.

הַמְנָחה:

ְקָוה ְוחֶֹזק  ָרֵאל", ִיְהֶיה ְלָך/ָלְך ְמקֹור ּתִ ֱאלִֹהים, "ִמְקֵוה ִיׂשְ ן ׁשֶ ִמי ִיּתֵ
ה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעּתָ

ָך/ ְחּתְ ּפַ לֹום ְלִמׁשְ ָמקֹור ְלׁשָ ִים ּכְ ְצִאי ִמּתֹוְך ַהּמַ ּתֵ ֵצא/ׁשֶ ּתֵ ן ׁשֶ ִמי ִיּתֵ
הּוִדי. ֵתְך ְוָלָעם ַהּיְ ְתָך/ִלְקִהּלָ ְך, ִלְקִהּלָ ְחּתֵ ּפַ ְלִמׁשְ

ּלּוֵליֶכם  ל ּגִ ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ְוָזַרְקּתִ
ֶכם ַוֲהִסרִֹתי  ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתּתִ
ֶכם  ִקְרּבְ ן ּבְ ר: ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ

ָאֶרץ  ם ּבָ ְבּתֶ יֶתם: ִויׁשַ ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ְוָעׂשִ
י ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים.  ר ָנַתּתִ ֲאׁשֶ

)יחזקאל לו, 28-25(

יש  למים  הכניסה  לפני  לאישה: 
לגיורת  ולאפשר  להתכוונות,  זמן 
שהיא  מה  על  לחשוב  הזדמנות 
שהיא  מה  ועל  אחריה  מותירה 

לוקחת אל חייה החדשים.

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

החדשים.

טבילה.ראשונה:

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ְוִצָוּ

טבילה.שנייה:

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טבילה.שלישית:

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד. )דברים ו, 4( ַמע ִיׂשְ ׁשְ
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ליסיצה אלונה 
ה	ין בית. י	י. על. ואישורו. ה	יור. טקס.טבילת.

טקס זה נועד לצקת משמעות רוחנית בטבילת הגיור. עם סיומו באה הטבילה 
עצמה. שני חלקים אלה מאשרים את קבלת הֵגרים במעמד בית הדין. הטקס 

מאפשר לֵגרים 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:

י/ָאַמְרנּו ְלָך/ָלְך: ָמה ָרִאיָת/ָרִאית  ר, ָאַמְרּתִ ּיֵ את ְלִהְתּגַ אָת/ּבָ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ר?  ּיֵ את ְלִהְתּגַ ּבָ אָת/ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

... ה יֹוֵדַע/יֹוַדַעת ׁשֶ /ַאּתָ ַהִאם ַאּתְ

לפני  למתגייר/למתגיירת  אמר/אמרה  ה  שהרב/הַרּבָ הדברים  רשימת  תבוא  כאן 
קבלתו/קבלתה לקורס גיור. להלן כמה הצעות אפשריות: 

ִחיָרה  ים ַהּתֹוְבִעים ּבְ חּוִמים ַחּיִ ָכל ַהּתְ נּו ּבְ ְזַמּנֵ ָרֵאל ַחי ּבִ ַעם ִיׂשְ 	 ׁשֶ
יל,  ּכִ ְצָטְרִפים ְלׁשּורֹוָתיו ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ל ַהּמִ ל ָעָליו ְוַעל ּכָ ַמְתֶמֶדת. ֻמּטָ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ל ּדִ ם ֶאת ּכָ מֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ד, ִלׁשְ מַֹע, ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ ִלׁשְ
ַאֲהָבה.  ּבְ

ֵאָבם  ָהָעם ּכֹוֵאב ֶאת ּכְ סּוָעה, ׁשֶ פּוצֹות ׁשְ ָאֶרץ ּוַבּתְ הּוִדית ּבָ ַהֶחְבָרה ַהּיְ 	 ׁשֶ
יָמה  ֶלת ָעָליו ְמׂשִ ּטֶ ּמֻ ים, עִֹני ְוִאי־ֶצֶדק, ׁשֶ ים ּוּפֹוִליִטּיִ ִתּיִ ל ַמֲאָבִקים ּדָ ׁשֶ

י. ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ְלַתּקֵ
ּנֹות  ּתַ ּנֹות ּוְלִהׁשְ ָרֵאל ִיְהֶיה ָעֶליָך/ָעַלִיְך ְלׁשַ ֵדי ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמַעם ִיׂשְ ּכְ 	 ׁשֶ

ִיְך. יָך/ַחּיַ חּוֵמי ַחּיֶ ית ּתְ ַמְרּבִ ּבְ

ְלנּו אֹוְתָך/אֹוָתְך  : יֹוֵדַע/יֹוַדַעת ֲאִני ַוֲאִני מּוָכן/מּוָכָנה, ְוִקּבַ /ְוָאַמְרּתְ ְוָאַמְרּתָ
ד.  ִמּיָ

ְוהֹוַדְענּו ְלָך/ָלְך ִמְקָצת ִמְצוֹות ַקּלֹות ּוִמְקָצת ִמְצוֹות ֲחמּורֹות. 

הרב/הרבה  של  בעיניו/בעיניה  המרכזיות  המצוות  רשימת  את  מפרטים  כאן 
כמה  להלן  עצמו/עצמה.  על  שקיבל/שקיבלה  מצוות  הגר/הגיורת,  בעיני  או 

הצעות אפשריות:
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ר ָעִני.  ְכָחה ּוֵפָאה ּוַמְעׂשַ ְוהֹוַדְענּו ְלָך/ָלְך ֲעוֹון ֶלֶקט, ׁשִ
ת ְוַהּמֹוֲעִדים. ּבָ ַ רּות, ַהּשׁ ׁשְ ְוהֹוַדְענּו ְלָך/ָלְך ֶאת ִהְלכֹות ַהּכַ

ה ּוְקִריַאת  ּכָ ת ַהּסֻ ִנּיַ ֹוָפר, ּבְ ִקיַעת ַהּשׁ ׁשּוָבה, ּתְ ְוהֹוַדְענּו ְלָך/ָלְך ֶאת ִהְלכֹות ַהּתְ
ָדה. ה ְוַהַהּגָ ִגּלָ ַהּמְ

ְמְתּ   /ִקּיַ ְמּתָ ו לֹא ִקּיַ ַעד ַעְכׁשָ ְוָאַמְרנּו ְלָך/ָלְך: ֱהֵוי יֹוֵדַע/יֹוַדַעת, ׁשֶ

 כאן באה רשימת מחויבויות שקיבל/שקיבלה עליו/עליה הגר/הגיורת עם הגיור. 
להלן כמה הצעות אפשריות:

ת ּוֵבין ְיֵמי ַהחֹל ְוִצּיּון מֹוֲעֵדי ה'. ּבָ ַ ין ַהּשׁ ָלה ּבֵ ַהְבּדָ
ְנִתיַנת ְצָדָקה. 

ָרֵאל. ַעם ִיׂשְ ֶזה ּבְ ִמְצַות ַעְרבּות ֶזה ּבָ

ועכשיו )כדאי לתאם בין החלק לעיל לבין זה(

ִגי  ְחּגְ ְחּגֹג/ּתַ ה ְולֹא ּתַ ָ ל ְקֻדּשׁ יֹום ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ יִלי ֶאת ַהּשׁ ְבּדִ יל/ּתַ ְבּדִ ִאם לֹא ּתַ
ִיְך... ַחּיַ יָך/ּבְ ַחּיֶ ה ּבְ ָ י ְקֻדּשׁ יׁשִ ְרּגִ יׁש/ּתַ ְרּגִ מֹוֲעֵדי ה', לֹא ּתַ

ְרִאי ֶאת ַעְצְמָך/ַעְצֵמְך ָעֵרב/ֲעֵרָבה  ְרֶאה/ּתַ ִני ְצָדָקה, ְולֹא ּתַ ּתְ ן/ּתִ ּתֵ ִאם לֹא ּתִ
ּנּו... י ֵחֶלק ִמּמֶ יׁשִ ְרּגִ יׁש/ּתַ ְרּגִ ּלֹו, לֹא ּתַ ָרֵאל ּכֻ ְלַעם ִיׂשְ

ן  ְך הֹוַדְענּו אֹוְתָך/אֹוָתְך ַמּתַ ל ִמְצוֹות, ּכָ ן ׁשֶ הֹוַדְענּו אֹוְתָך/אֹוָתְך ָעְנׁשָ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ
ָכָרן ְוָאַמְרנּו ְלָך/ָלְך: ׂשְ

ביטול  על  מעכשיו  הגר/הגרה  שישלם/שתשלם  המחירים  רשימת  באה  )כאן 
ממצוות שקיבל/שקיבלה עליו/עליה עם הגיור. להלן, הצעות אפשריות(

יִקים.   ּדִ א ַלּצַ א ֵאינֹו ָעׂשּוי ֶאּלָ ָהעֹוָלם ַהּבָ ֱהֵוי יֹוֵדַע/יֹוַדַעת ׁשֶ
ְרָענּות.  ל לֹא רֹב טֹוָבה ְולֹא רֹב ּפֻ ה — ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ַמן ַהּזֶ ּזְ ָרֵאל ּבַ ְוִיׂשְ

ה ֶאל  ָ ן ְלַהְכִניס ְקֻדּשׁ ָרֵאל ִנּתָ ַעל ְיֵדי ִקּיּום מֹוֲעֵדי ִיׂשְ ֱהֵוי יֹוֵדַע/יֹוַדַעת ׁשֶ
יֵתְך. יְתָך/ֵבּ ּבֵ

ִתּקּון  ָפה ּבְ ּתָ ף/ׁשֻ ּתָ ן ִלְהיֹות ׁשֻ ַעל ְיֵדי ֶעְזָרה ַמְתֶמֶדת ַלּזּוַלת ִנּתָ ֱהֵוי יֹוֵדַע/יֹוַדַעת ׁשֶ
עֹוָלם.

תּוב:        ּכָ מֹו ׁשֶ ְקנּו ָעֶליָך/ָעַלִיְך ּכְ ְקּדַ ינּו ָעֶליָך/ָעַלִיְך ְולֹא ּדִ ְולֹא ִהְרּבֵ
ר ֵאֶליָה. )רות א, 18( ל ְלַדּבֵ ְחּדַ ּה ַוּתֶ ֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאּתָ י ִמְתַאּמֶ ֶרא ּכִ ַוּתֵ
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אישה אומרת:

ְלּתְ ּבַ ּקִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ִביָלה ֵהֵבאנּו אֹוָתְך ַלּטְ

איש אומר:

ְלּתָ ּבַ ּקִ יָון ׁשֶ ּכֵ
אָת, ד, ִנְתַרּפֵ ַמְלנּו אֹוְתָך ִמּיָ

ִביָלה ֵהֵבאנּו אֹוְתָך ַלּטְ

ְך ּומֹוִדיִעים/ ּבֵ ָך/ּגַ ּבְ לֹוׁש ֵעִדים/ֵעדֹות עֹוְמִדים/עֹוְמדֹות ַעל ּגַ ה/ְוׁשָ לֹוׁשָ ּוׁשְ
ּומֹוִדיעֹות אֹוְתָך/אֹוָתְך ִמְקָצת ִמְצוֹות ַקּלֹות ּוִמְקָצת ִמְצוֹות ֲחמּורֹות.

ית: ֵראׁשִ ְוהֹוַדְענּו אֹוְתָך/אֹוָתְך ִמְצוֹות ּבְ

המתגייר/ על  הדין  בית  שלדעת  הבסיסיים  העקרונות  רשימת  באה  )כאן 
המתגיירת לקבל עליו/עליה עם הגיור. להלן כמה הצעות אפשריות(

ֵני ָאָדם. ין ּבְ ְויֹון ּבֵ ׁשִ
ים. ֲעֵלי ַחּיִ ַצַער ּבַ

י ָהעֹוָלם ַהּסֹוֵבב אֹוָתנּו. ַלּפֵ ַאֲחָריּות ּכְ
ת.  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ְקֻדּשׁ

ִריָאה. ה ַהּבְ ַמֲעׂשֵ פּות ּבְ ּתָ ׁשֻ ֲהָבַאת ְיָלִדים ָלעֹוָלם ּכְ

ָבר.. ָרֵאל ְלָכל ּדָ ִיׂשְ ה/ַאּתְ ּכְ ְטבֹל/ִטְבִלי ַוֲעֵלה/ַוֲעִלי — ֲהֵרי ַאּתָ
)על פי תלמוד בבלי יבמות מז, ע"א-ע"ב(

המתגייר/המתגיירת: 

_____________ רּוִני ַעל ְמָנת ׁשֶ ּיְ י: ּגַ אִתי ְלָפֶניָך/ִלְפֵניֶכם/ִלְפֵניֶכן ְוָאַמְרּתִ ּבָ
)על פי תלמוד בבלי שבת לא, ע"א(

)על המתגייר/המתגיירת למלא על פי דעתו/דעתה(  

י ַעל ַעְצִמי ______________ ְלּתִ ּבַ ּקִ ה ִמְצוֹות ַקּלֹות ַוֲחמּורֹות ׁשֶ ְוֵאּלֶ

יורד/יורדת לטבול.

טבילה.ראשונה:

ִמְצוָׁתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ְוִצּוָ

טבילה.שנייה:

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טבילה.שלישית:

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד. )דברים ו, 4( ַמע ִיׂשְ ׁשְ
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אונה סיפורין
ליהו	ייה להפוך. מים:. מקווה.

ָהר, ּבֹו חֹוֶצה ָהִאי ֶאת ַהּנָ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ
ּכַֹח ִלְזּכֹר,  ַאּתְ ַמְחִליָטה ִלׁשְ

יא. ַאּתְ צֹוֶלֶלת ֶאל ּתֹוְך ֶזֶרם ַמְקּפִ

ּוַבֲעלֹוֵתְך,
ּטֲֹהרּו, את ֵעיַנִים ׁשֶ נֹוׂשֵ

ִהיִרים ַמִים ּבְ ֶאל ׁשָ
ים. ֶרת ֲעָנִפים ֵעיֻרּמִ ְוַצּמֶ

ַאּתְ צֹוֶלֶלת ָעמֹק ׁשֶ ּכְ
עֹוַתִיְך ִלְרָוָחה ת ֶאְצּבְ ּופֹוֶרׂשֶ

ֶהן, ִרית ּבָ ל ֲאִחיָזה ֶאְפׁשָ ֵאין ּכָ ַעד ׁשֶ
ְך. ּלָ ֶ ַאּתְ יֹוַדַעת, ָאז, ַמה ּשׁ

ית  ִיְך ִחּכִ ל ַחּיַ ּכָ
ִלְרָגִעים ְמֻיָחִדים

ה, ֵאּלֶ ּכָ
יָמֵתְך ַאּתְ עֹוֶצֶרת ְנׁשִ ׁשֶ ּכְ

ֵוְך רֹוֵעד ּגֵ
ִגְבעֹול ַמְרִטיט,   ּכְ

ְורּוֵחְך ְקרֹוָבה ְקרֹוָבה
ר ֵמֵעֶבר ָלְך. ַלֲאׁשֶ

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

ליבוביץ' מיה 
לראש.חו	ש

אישה  מציג  ד,  פרק  ב'  במלכים  מסופר  מׁשּוֵנם  הגדולה  האישה  של  סיפורה 
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 
ליבה, אף על פי שאישּה  ובראשי חודשים(. היא הולכת בצו  קהל" בשבתות 
ַהּיֹום ֹלא ֹחֶדׁש  ַאּתְ ֹהֶלֶכת ֵאָליו  ַמּדּוַע  "ַוּיֹאֶמר  )חסר השם כמוה( מעיר על כך: 
לֹום".  ׁשָ "ַוּתֹאֶמר  23(, אך היא בשלה:  ת" )מלכים ב ד,  ּבָ ׁשַ ְוֹלא  )=ראש חודש( 

היא מגלה עוז רוח, נחישּות ותבונה.
טקס זה נכתב אפוא בהשראת דמותה.

היום שלפני ראש חודש נקרא במסורת המקובלים "יום כיפור קטן" ונהגו 
לטבילה,  רוחנית  כהכנה  זו  אפשרות  על  לחשוב  ממליצה  אני  בו.  להתענות 

וכאמצִעי להעצמת תחושת ההתחדשות שאחריה.

א
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כוונה:

ִבים ְונֹוְבִעים ָ ים ַהּשׁ ַמִים ַחּיִ ּכְ
ים ִבים ּוַמּכִ ָ ם ַהּשׁ י ַהּיָ ַגּלֵ ּכְ

ֵדִני ֱאלַֹהי ַלּמְ
ׁש ָלׁשּוב ּוְלִהְתַחּדֵ

ית ּוַנּמִ ל ַהּשׁ ֵדִני עֹז רּוָחּה ׁשֶ ַלּמְ
ת. ּבָ ם ׁשַ ם חֶֹדׁש ּגַ ָכל ֵעת, ּגַ ָלבֹוא ָעֶדיָך ּבְ

לפני.הטבילה:

ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. )קהלת א, 7( ם ְוַהּיָ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ּכָ
ִבים  לּוִני ַמִים ַההֹוְלִכים ְוׁשָ ַקּבְ

ׁשּו ָיַמי ַחּדְ
י ֵלב ָטהֹור ְטעּו ּבִ

י ִקְרּבִ ׁשּו ּבְ ְורּוַח ָנכֹון ַחּדְ
ים ת ֳחָדׁשִ ׁשֶ רּוָכה ַאּתְ ָיּה ַהְמַחּדֶ ּבְ

ת אֹוִתי.      ׁשֶ רּוָכה ַאּתְ ָיּה ַהְמַחּדֶ ּבְ

לאחר.הטבילה:.

י ִאיׁש ֱאלִֹהים ָקדֹוׁש הּוא עֵֹבר ָעֵלינּו  י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ּה ִהּנֵ ַוּתֹאֶמר ֶאל ִאיׁשָ
א  ְלָחן ְוִכּסֵ ה ְוׁשֻ ם ִמּטָ ים לֹו ׁשָ ה ְוָנׂשִ ת ִקיר ְקַטּנָ א ֲעִלּיַ ה ּנָ ִמיד, ַנֲעׂשֶ ּתָ

ה. )מלכים ב ד, 10-9( ּמָ בֹאֹו ֵאֵלינּו ָיסּור ׁשָ ּוְמנֹוָרה ְוָהָיה ּבְ

לומר  יכולה  היא  לבדה  טובלת  האישה  )ִאם  אומרת  מלווה  חברה 
את הדברים בגוף ראשון(:

ה. ְמִרי ֶאת ְיִפי ָהֶרַגע ַהּזֶ ׁשְ ּה ּתִ ה ּבָ ת ִקיר ְקַטּנָ ָבה ַלֲעִלּיַ י ַמֲחׁשָ יׁשִ ַהְקּדִ
ים  ָיִמים ָקׁשִ ה ּבְ ּנָ אֹף ִמּמֶ ּתּוְכִלי ִלׁשְ ה ׁשֶ ָ ל ְקֻדּשׁ ה ׁשֶ ּנָ ֵהא ָלְך ּפִ ּתְ

. י ַאּתְ ְזּכִ ן ּתִ ה ָלּה ֵנס ּכֵ ית ְוַנֲעׂשָ ּוַנּמִ ְכָתה ַהּשׁ ּזָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
 , ּתְ ׁשְ ּקַ דֹוִלים ּבִ ים ַהּגְ ּסִ  לֹא ַעל ַהּנִ

דֹוָלה. ְמָחה ּגְ ֵהא ׂשִ ל יֹום יֹום ּתְ ֵנס ָקָטן ׁשֶ ם ּבְ ּגַ
ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ
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ט שי מבדל השנה  

ליבוביץ' מיה 
יומו( או. )לילו. חו	ש. בראש.

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? 
ְרקּו  כשבושש משה לרדת מהר סיני, ובלחץ העם אהרן קרא אל בני ישראל: "ּפָ
ֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי" )שמות לב, 2(. הנשים  יֶכם ּבְ ָאְזֵני ְנׁשֵ ר ּבְ ָהב ֲאׁשֶ ִנְזֵמי ַהּזָ
סירבו לשתף פעולה, "ונתן להן הקב"ה שכרן בעולם הזה שהן משמרות ראשי 
ונתן להן שכר לעולם הבא שהן עתידות להתחדש  יותר מן האנשים  חדשים 
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 מֹולד 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.

ֲחוׁת  ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ְוָהָיה ִמּדֵ
ְלָפַני ָאַמר ה'. )ישעיהו סו, 23(
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כוונה:.

נאזין לגלי הים או לפכפוך המעיין ונאמר:

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך.  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ה' ּכֻ ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
)תהלים קד, 24(

אם רוצים, קוראים את תהלים קד במלואו:

: עֶֹטה אֹור  ּתָ אֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַדְלּתָ ְמּ י ֶאת ה' ה' ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ
ם ָעִבים ְרכּובֹו  ִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהּשָׂ ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבּמַ ַמִים ּכַ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ ּכַ

ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָיַסד ֶאֶרץ  ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ ְנֵפי רּוַח: עֹׂשֶ ְך ַעל ּכַ ַהְמַהּלֵ
יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו  ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְ הֹום ּכַ ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: ּתְ ל ּתִ ַעל ְמכֹוֶניָה ּבַ

ֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל  ָמִים: ִמן ּגַ
ל ְיׁשּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ:  ל ַיֲעבֹרּון ּבַ ְמּתָ ּבַ בּול ׂשַ ְמקֹום ֶזה ָיַסְדּתָ ָלֶהם: ּגְ
רּו  ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ כּון: ַיׁשְ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ָחִלים ּבֵ ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ ַהְמׁשַ

ֶקה  נּו קֹול: ַמׁשְ ין ֳעָפאִים ִיּתְ ּכֹון ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהּשׁ
ֵהָמה  ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ ּבַ ׂשְ יָך ּתִ ִרי ַמֲעׂשֶ ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמּפְ
ח ְלַבב ֱאנֹוׁש  ּמַ ב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ ְוֵעׂשֶ

עּו ֲעֵצי ה' ַאְרֵזי ְלָבנֹון  ּבְ ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיׂשְ ָ ִנים ִמּשׁ ְלַהְצִהיל ּפָ
בִֹהים  יָתּה: ָהִרים ַהּגְ ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו ֲחִסיָדה ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ם ִצּפֳ ר ׁשָ ר ָנָטע: ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו:  ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ׁשֶ ים: ָעׂשָ ַפּנִ ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ ַלּיְ
ֶרף  ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ ל ַחְיתֹו ָיַער: ַהּכְ ְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ּכָ ת חֹׁשֶ ׁשֶ ּתָ

צּון: ֵיֵצא  ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם ִיְרּבָ ֶ ְזַרח ַהּשׁ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: ּתִ ּוְלַבּקֵ
יָת  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ה' ּכֻ ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
ר ַחּיֹות  ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹול ּוְרַחב ָיָדִים ׁשָ ם ּגָ ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה ַהּיָ

ם  ּלָ ֶחק ּבֹו: ּכֻ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ דֹלֹות: ׁשָ ְקַטּנֹות ִעם ּגְ
עּון  ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: ּתִ רּון ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ ּבֵ ֵאֶליָך ְיׂשַ
ח  ּלַ ׁשַ ֵהלּון ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ּתְ ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ טֹוב: ּתַ

יו:  ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיׂשְ ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ רּוֲחָך ִיּבָ
ָרה  י ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַלה' ּבְ נּו: ָאׁשִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ַהּמַ

ה': ַמח ּבַ יִחי ָאנִֹכי ֶאׂשְ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ֵלאלַֹהי ּבְ
י ֶאת ה' ַהְללּוָיּה: ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ

ר ַחּיֹות  ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹול ּוְרַחב ָיָדִים ׁשָ ם ּגָ ר ַחּיֹות ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה ַהּיָ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹול ּוְרַחב ָיָדִים ׁשָ ם ּגָ ר ַחּיֹות ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה ַהּיָ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹול ּוְרַחב ָיָדִים ׁשָ ם ּגָ ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה ַהּיָ

יו:  ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיׂשְ ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ יו: רּוֲחָך ִיּבָ ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיׂשְ ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ יו: רּוֲחָך ִיּבָ ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיׂשְ ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ רּוֲחָך ִיּבָ
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תפילה.לפני.הטבילה:

ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים  ָהעֹוׂשֶ
ָכל יֹום ׁש טּובֹו ּבְ ַהְמַחּדֵ

ׁש חֶֹדׁש ֶזה  ׁש ָיַמי ִעם ִהְתַחּדֵ ַחּדֵ
י  גּוִפי ּוְבַנְפׁשִ ה ּבְ ּנָ ל ּפִ ַלח רּוֲחָך ֶאל ּכָ ׁשְ

ר ף ֻעּבָ ִהְתַעּטֵ רְֹך ּכְ ַיַעְטפּוִני ֵמיֶמיָך ּבְ
ֵלד.  ְוִאּוָ

ֵרְך  ְרֵכִני ְוֶאְתּבָ ּבָ
ֵרא ׁשּוב ֶאל עֹוָלְמָך.  ֶאּבָ

ְטהֹוָרה
ה ֲחָדׁשָ

י ֶאת ה'  ָבֵרְך ַנְפׁשִ ּתְ
ַהְללּוָיּה.
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ראש השנה

פילץ ארנה 
תשליך.

ֵליֵלי  ְקַלַחת ּבְ ה ַהּיֹוֵצאת ֵמַהּמִ ַיְלּדָ ָנה ַהּזֹאת ּכְ ָ ֲאִני רֹוָצה ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּשׁ
ת ֻחְלָצה ְלָבָנה ְמגֶֹהֶצת  ים, לֹוֶבׁשֶ ִים ַהַחּמִ ת, ְמֻקְרֶצֶפת ּוְסמּוָקה ֵמַהּמַ ּבָ ׁשַ

ְרָאה.  ָעִרי ָהָרטֹב מּול ַהּמַ ּוְמָסֶרֶקת ֶאת ׂשְ
ִחיַרִים  ָהָאָבק חֹוֵדר ַלּנְ ׁשֶ ִליל, ּכְ ּגָ נּוָעה ּבַ ל ַהּתְ ִטּיּול ַקִיץ ׁשֶ מֹו ַנֲעָרה ּבְ ּכְ

ה  יׁשָ ָבר ַמְרּגִ ָעה ׁשֹוֶטֶפת ֶאת ָהֵעיַנִים, ּוְבַכּפֹות ָהַרְגַלִים ִהיא ּכְ ה ְוַהּזֵ ְוַלּפֶ
ֶניָה, לֹוֶגֶמת  ַחל ִהיא ׁשֹוֶטֶפת ֶאת ּפָ יָעה ַלּנַ ִהיא ַמּגִ ְלּפּוִחּיֹות. ּוְכׁשֶ ַ ֶאת ַהּשׁ

בּוִקים ְלַכף ָהֶרֶגל  ִים ַהּדְ ְרּבַ ֶפת ֶאת ַהּגַ ִרים, חֹוֶלֶצת ַנֲעַלִים, ְמַקּלֶ ִים ַהּקָ ֵמַהּמַ
ְוטֹוֶבֶלת ֶאת ַרְגֶליָה.

ַער ֵהִציף אֹוָתּה  ֲאָנחֹות ִויָבבֹות ִטְלְטלּו ֶאת ּגּוָפּה, ַהּצַ חּוָרה ְצִעיָרה ׁשֶ מֹו ּבַ ּכְ
ָמעֹות  ִכי ֶנֱחַלׁש, ַהּדְ ַהּבְ ִרית, ַעד ׁשֶ ֶניָה ְוֶאת ַהּכָ ְטפּו ֶאת ּפָ ָמעֹות ׁשָ ְוַהּדְ

ה. ּנָ ַטף ַהחּוָצה ִמּמֶ ֵאב ִנׁשְ ל ַהּכְ ִאּלּו ּכָ ָמה ּכְ ָעה ְוִנְרּדְ ְסקּו ְוִהיא ִנְרּגְ ּפָ
ה  ִעיר ַהּלֹוֶהֶטת ֵמחֹם ְוָחׁשָ ְיָתה ִמן ָהֲעבֹוָדה ּבָ ָבה ַהּבַ ָ ּשׁ ה ֲעֵיָפה ׁשֶ ָ מֹו ִאּשׁ ּכְ
ּה  ּבָ ִים, ָצָפה ַעל ּגַ חֶֹסר מֹוָצא ַוֲחָרָדה, ְוָיְרָדה ִלְפנֹות ֶעֶרב ַלחֹוף, ִנְכְנָסה ַלּמַ
ֲעִדינּות ְוִהיא ָנָחה  ים ְמַעְרְסִלים אֹוָתּה ּבַ ּלִ ַהּגַ ה ׁשֶ יׁשָ ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ְוִהְרּגִ ּבְ

רֹות  ְלֵחי ַהּפֵ ב ֵאֶליָה ִעם ּפִ ל ְיֵמי ַיְלדּוָתּה ׁשָ ם ׁשֶ ָקל ּוְדָאגֹות, ְוַהּיָ ְללֹא ִמׁשְ
ְמַחת  ּשִׂ ה ׁשֶ ִים ִהיא ָחׁשָ ה ִמן ַהּמַ ִהיא יֹוֵצאת ְרֻטּבָ יָרס. ּוְכׁשֶ ל ַהּתִ ְוֵריחֹו ׁשֶ

ָבה ֵאֶליָה.  ים ָשׁ ַהַחּיִ

ב

ּה  ּבָ ִים, ָצָפה ַעל ּגַ ּה חֶֹסר מֹוָצא ַוֲחָרָדה, ְוָיְרָדה ִלְפנֹות ֶעֶרב ַלחֹוף, ִנְכְנָסה ַלּמַ ּבָ ִים, ָצָפה ַעל ּגַ ּה חֶֹסר מֹוָצא ַוֲחָרָדה, ְוָיְרָדה ִלְפנֹות ֶעֶרב ַלחֹוף, ִנְכְנָסה ַלּמַ ּבָ ִים, ָצָפה ַעל ּגַ חֶֹסר מֹוָצא ַוֲחָרָדה, ְוָיְרָדה ִלְפנֹות ֶעֶרב ַלחֹוף, ִנְכְנָסה ַלּמַ
ֲעִדינּות ְוִהיא ָנָחה  ים ְמַעְרְסִלים אֹוָתּה ּבַ ּלִ ַהּגַ ה ׁשֶ יׁשָ ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ְוִהְרּגִ ֲעִדינּות ְוִהיא ָנָחה ּבְ ים ְמַעְרְסִלים אֹוָתּה ּבַ ּלִ ַהּגַ ה ׁשֶ יׁשָ ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ְוִהְרּגִ ֲעִדינּות ְוִהיא ָנָחה ּבְ ים ְמַעְרְסִלים אֹוָתּה ּבַ ּלִ ַהּגַ ה ׁשֶ יׁשָ ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ְוִהְרּגִ ּבְ
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ִים  ם ָלנּו, ַעל ַהּמַ ַלְחּתֶ ְ ּשׁ ית ׁשֶ ָנה ַהּמּוָחׁשִ ּתָ ַמִים ַעל ַהּמַ ּתֹוָדה ָלֶכם ֶאֶרץ ְוׁשָ
ִקים  ֶפׁש. ַמׁשְ יִעים ֶאת ַהּנֶ ִנים ֶאת ַהּגּוף ּוַמְרּגִ ים, ַהְמַטֲהִרים ְוַהְמַצּנְ ַהְמַנּקִ

ים.  ּוַמֲעִניִקים ַחּיִ
ִרים  ִים ַהְמַסּפְ ם ָלנּו, ַעל ַהּמַ ַלְחּתֶ ְ ּשׁ ב ׁשֶ ְכּתָ ַמִים ָוָאֶרץ ַעל ַהּמִ ּתֹוָדה ָלֶכם ׁשָ

תּוַח,  ים ְוַלֲעלֹות ָלֲאִויר ַהּפָ ֲעַמּקִ ֵלד ֵמָחָדׁש, ִלְצלֹל ַלּמַ י ִטְבִעי ְלִהּוָ ָלנּו ּכִ
ֵני ָהֲאָדָמה.  ים ַעל ּפְ ַמִים ּוְלַהְגׁשִ ָ ְלַהְמִריא ַלּשׁ

ב ַהּסֹוִדי  ְכּתָ ְקּבּוק ִעם ַהּמִ י ֶאת ַהּבַ אן. ֵהֵבאִתי ִאּתִ ם ּכָ ַאּתֶ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ַמִים, ּכַ
את,  י ְיכֹוָלה עֹוד ָלׂשֵ ֵאיֶנּנִ ָבִרים ׁשֶ י ּדְ ֶכם. ִעְזרּו ִלי, ֵיׁש ּבִ י. ְקחּו אֹותֹו ִאּתְ ּלִ ׁשֶ
ַרְפסֹודֹות  יָטה אֹוָתם ֲעֵליֶכם ּכְ י ִעם ַעְצִמי ְוִעם ֲאֵחִרים. ֲאִני ְמׁשִ ּלִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ֵדי  אּו, ּכְ ֶהם ּבָ ּמֵ הֹומֹות ׁשֶ ֶכם, ַהֲחִזירּו אֹוָתם ַלּתְ אּו אֹוָתם ִאּתְ ֲעמּוסֹות. ׂשְ
ָנה ֶאת ַעְצִמי ְרחּוָצה  ָ ה, ַהֲחִזירּו ִלי ַהּשׁ ׁשָ ַבּקָ ּלֹא יּוְכלּו ָלׁשּוב ֵאַלי. ּבְ ׁשֶ

ַער, ְמֻעְרֶסֶלת  ֵאב ּוִמּצַ טּוָפה ִמּכְ תּוָחה ָלעֹוָלם, ַרֲעָנָנה ּוְרוּוָיה, ׁשְ ה, ּפְ ּוְנִקּיָ
ּוְמֻנֶחֶמת. 
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דבדבני תמר 
תשליך

תשליך.לרוח:תשליך.למים:

 ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי, 
ֵלְך ִלְמצּולֹות ַהָיּם ְסַלח ְלָכל ֲחָטַאי ְוַהׁשְ

י ָהָרִעים. ל ַמֲעׂשַ ֶאת ּכָ

א ֱאלִֹהים ָאּנָ
ִים ּמַ ֵמס ּבַ ֶחם ַהּנָ מֹו ַהּלֶ ּכְ

ָפַני ָהֵמס ִמּלְ
לֹונֹות  ׁשְ ֵאִבים ְוַהּכִ ֶאת ַהּכְ

ָנה ַהחֹוֶלֶפת. ל ַהׁשָּ ׁשֶ
ִים ַהּזֹוְרִמים ְוהֹוְלִכים מֹו ַהּמַ ּכְ

עֹוָלְמָך  ׁש ּבְ י ֶאת ַהּכַֹח ְלִהְתַחּדֵ ן ּבִ ּתֵ
ִמיד. ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ים ֲארּוִכים,  ן ִלי ַחּיִ ּוְברֹב ַרֲחֶמיָך ּתֵ
לֹום,  ל ׁשָ ים ׁשֶ ַחּיִ

ָרָכה, ל ּבְ ים ׁשֶ ל טֹוָבה, ַחּיִ ים ׁשֶ ַחּיִ
ְרָנָסה טֹוָבה,  ל ּפַ ים ׁשֶ ַחּיִ

ה,  ה ּוְכִלּמָ ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ַחּיִ
ל עֶֹשר ְוָכבֹוד ַלֲעבֹוָדֶתָך, ים ׁשֶ ַחּיִ

י ַאֲהַבת ּתֹוָרה  ֵהא ּבִ ּתְ ים ׁשֶ  ַחּיִ
ַמִים,  ְוִיְרַאת ׁשָ

י  ֲאלֹות ִלּבִ ל ִמׁשְ א ּכָ ַמּלֵ ּתְ ים ׁשֶ ַחּיִ
ְלטֹוָבה,

ים, ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ְוָזְכֵרִני ְלַחּיִ
ים.  ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחּיִ

)על פי סדר תשליך(

ה. ִפּלָ ה ה' ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

 ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי, 
את ּשֵׂ ר ָלרּוַח ַהּנִ ְסַלח ְלָכל ֲחָטַאי ּוַפּזֵ

י ָהָרִעים. ל ַמֲעׂשַ ֶאת ּכָ

א ֱאלִֹהים ָאּנָ
ָתו ּסְ ִרים ּבַ ֶכת ַהּנֹוׁשְ ּלֶ ַ מֹו ֲעֵלי ַהּשׁ ּכְ

ר ֵמָעַלי ֵ ַהּשׁ
לֹונֹות  ׁשְ ֵאִבים ְוַהּכִ ֶאת ַהּכְ

ָנה ַהחֹוֶלֶפת. ָ ל ַהּשׁ ׁשֶ
מֹו ַעְנֵפי ָהֵעץ ַהְמַלְבְלִבים ְועֹוִלים ּכְ
עֹוָלְמָך  ׁש ּבְ י ֶאת ַהּכַֹח ְלִהְתַחּדֵ ן ּבִ ּתֵ

ִמיד. ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ים ֲארּוִכים,  ן ִלי ַחּיִ ּוְברֹב ַרֲחֶמיָך ּתֵ
לֹום,  ל ׁשָ ים ׁשֶ ַחּיִ

ָרָכה, ל ּבְ ים ׁשֶ ל טֹוָבה, ַחּיִ ים ׁשֶ ַחּיִ
ְרָנָסה טֹוָבה,  ל ּפַ ים ׁשֶ ַחּיִ

ה,  ה ּוְכִלּמָ ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ַחּיִ
ל עֶֹשר ְוָכבֹוד ַלֲעבֹוָדֶתָך, ים ׁשֶ ַחּיִ

י ַאֲהַבת ּתֹוָרה  ֵהא ּבִ ּתְ ים ׁשֶ ַחּיִ
ַמִים,  ְוִיְרַאת ׁשָ

י  ֲאלֹות ִלּבִ ל ִמׁשְ א ּכָ ַמּלֵ ּתְ ים ׁשֶ ַחּיִ
ְלטֹוָבה,

ים, ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ְוָזְכֵרִני ְלַחּיִ
ים.  ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחּיִ

)על פי סדר תשליך(

ה. ִפּלָ ה ה' ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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פסח

ועיבוד( )תרגום  דבדבני  תמר 
לקראת.פסח

לפני.הטבילה:

ִים.  ם ֶאל ַהֵחרּות עֹוֶמֶדת ֲאִני ִלְפֵני ַהּמַ ַדְרּכָ ם ּבְ ָעְמדּו ַעל ַהּיָ ָרֵאל ׁשֶ ְבֵני ִיׂשְ ּכִ
י. ּלִ י ֶאל ַהֵחרּות ׁשֶ ִעי ָהִאיׁשִ ּסָ ִביָלה ַהּזֹאת ֵחֶלק ִמּמַ ֵהא ַהּטְ ּתְ

טבילה.ראשונה:.מצרים

בצעידה איטית אל תוך המים, נושמת נשימה עמוקה ואומרת:

י ַלֲעבֹר  ִהְצַלְחּתִ ה ׁשֶ י: ֶאל ֵאּלֶ יָטה ֶאל ְמָצֵרי ַחּיַ ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי ֲאִני ַמּבִ ּכַ
ֶרְך. ּדֶ עֹוד ָנכֹונּו ִלי ּבַ ה ׁשֶ ֲעָדם ְוֶאל ֵאּלֶ ּבַ

טובלת ומכניסה את כל הגוף אל המים.

אחרי העלייה מן הטבילה מברכת:

ים. ַמִים ַחּיִ ְטִביָלה ּבְ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טבילה.שנייה:.תקווה

ַקע ֲאִני אֹוֶסֶפת עֹז ֶאל מּול  ֶטֶרם ּבָ ֵהֵעז ְוָקַפץ ֶאל ַים סּוף ּבְ ַנְחׁשֹון ׁשֶ ּכְ
ִביָלה ַהּזֹאת ָמקֹור ְלִתְקָוה. ֵהא ַהּטְ ַהּלֹא נֹוָדע. ּתְ

נושמת נשימה עמוקה וטובלת את כל הגוף במים.

ג
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טבילה.שלישית:.אביב

ִמיָחה  ׁשּות ּוַבּצְ ִהְתַחּדְ ֵמָחה ּבַ ָאִביב ֲאִני ׂשְ ת ּבָ ֶרׂשֶ ְתּפָ ִריָחה ַהּמִ ּפְ ּכַ
תֹוִכי. ּבְ ׁשֶ

נרגעת, מניחה לגוף להתרּכך וטובלת.

טבילה.רביעית:.התבוננות

מתבוננת בגוף, עוצמת עיניים ומתבוננת במה שבתוכו, טובלת ואומרת:

ע  ּסָ ּמַ יְך ּבַ ִים, מּוָכָנה ְלַהְמׁשִ י ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי ֶאֱעֶלה ִמן ַהּמַ ְרׁשֵ ׁשָ ְמשֶֹרֶגת ּבְ
ֶאל ַהֵחרּות.

www.mayyimhayyim.org — "מובא ברשות מאתר "מים חיים
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ט שי מבדל השנה  

נעמה קלמן
ִמרים מ	רש.

במסגרת שאיפתנו להזרים מים חדשים בכלים עתיקים אנו מבקשות להאיר 
דוגמא  ולהעצים את המּוָדעּות לפועלן.  נשיות מן המסורת היהודית  דמויות 
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 
המים. המסורת  ליד  מרים  התורה מתארים את מעשיה של  סיפורי  סוף.  ים 
המדרשית מעמיקה את דמותה הפלאית ואת כישוריה הניסיים לשּפֹוע מים, 

להשקות את ישראל במדבר ולהחיותם.

ירּו  ַען ָלֶהם ִמְרָים ׁשִ ֱאַמר ַוּתַ ּנֶ ִים, ׁשֶ יָרה ַעל ַהּמַ ָאְמָרה ׁשִ ְזכּות ִמְרָים ׁשֶ ֵאר ּבִ ְוַהּבְ
יָרה ַהּזֹאת )במדבר כא,  ִ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ יר ִיׂשְ ֵאר — ָאז ָיׁשִ ַלה' )שמות טו, 21( ּוְבֵמי ּבְ
ֶלת ּוָבָאת  ְלּגֶ ֶרת ָהְיָתה, ּוִמְתּגַ ּוֶ ִמין ּכַ ֵאר? ֲעׂשּוָיה ֶסַלע ּכְ 17(... ְוֵהיַאְך ָהְיָתה ַהּבְ

ן עֹוֵמד, ָהָיה אֹותֹו  ָכּ ׁשְ ָגִלים חֹוִנים ְוַהִמּ ָהיּו ַהּדְ עֹות. ְוֵכיָון ׁשֶ ּסָ ּמַ ֶהם ּבַ ]=ּוָבָאה[ ִעּמָ

יו  ּבָ ִאים ְועֹוְמִדים ַעל ּגַ יִאים ּבָ ׂשִ ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהּנְ ב לֹו ּבַ א ְויֹוׁשֵ ַלע ּבָ ַהּסֶ
ְואֹוְמִרים ֲעִלי ְבֵאר )במדבר כא, 17( ְוָהְיָתה עֹוָלה. )במדבר רבה א, ב(

ים,  ּלִ ים ּגַ ּלִ ם ּגַ ּיָ ם, זֹוֶרֶמת ּכַ ם, ְנִסיַכת ַהּיָ ִמְרָים ִמְרָים, ָמַרת ַהּיָ
ְך רֹוֶקֶדת ָלנּו ִמְרָים.  ּכָ

ִרים ֵמֵעיֵנינּו. ְסּתָ ָרה ָלנּו ּוַמְרָאה ָלנּו ֶאת ַהּכֹחֹות ַהּנִ ֵאר, ׁשָ ּבְ זֹוֶרֶמת ּכַ
ה ִנְקְרָאה ְנִביָאה?  ְקָוה? ְוָלּמָ ֵמַאִין ָהָעְצָמה? ֵמַאִין ַהּתִ

ׁש ָעִתיד ְלָאִחיְך,  ּיֵ י ָעַמְדּתְ ְלַיד ַהְיאֹור ְולֹא ִהְפַסְקּתְ ְלַהֲאִמין ׁשֶ ּכִ
ְך!  ְך, ְלַעּמֵ ְחּתֵ ּפַ ְלִמׁשְ

ִין ַהּכַֹח לֹא ְלִהְתָיֵאׁש?  ִמּנַ
ֵאר.  הּוא ּבְ א ֵמַעִין, ַמְעָין ׁשֶ ְקֵרי ֵמַאִין ֶאּלָ ַאל ּתִ

ֶרת.  ּוֶ ִמין ּכַ ֵאר, ֲעׂשּוָיה ֶסַלע ּכְ ּכֵֹחְך הּוא הּוא ַהּבְ
ָקה ֶאת  ׁשְ ְבֵאר ַמִים ַהּמַ ֶסַלע ַאְך זֹוֶרֶמת ּכִ תֹוְך ָעְצמֹות, מּוָצָקה ּכְ ָעְצמֹות ּבְ

ם.  ּלָ ם, ַמֲעִציָמה ֶאת ּכֻ ּלָ ּכֻ
יְך  ָהִיינּו ְצֵמִאים ַוֲעֵיִפים, ַאּתְ ֶהֱחַזְרּתְ ָלנּו ֶאת ָהָרצֹון ְלַהְמׁשִ ׁשֶ ר, ּכְ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ה! ֻאּלָ ר ְוִלְרקֹד, ִלְרקֹד ַעד ַהּגְ ַוֲאִפּלּו ְלַזּמֵ

ׁש ָעִתיד ְלָאִחיְך,  ּיֵ י ָעַמְדּתְ ְלַיד ַהְיאֹור ְולֹא ִהְפַסְקּתְ ְלַהֲאִמין ׁשֶ ׁש ָעִתיד ְלָאִחיְך, ּכִ ּיֵ י ָעַמְדּתְ ְלַיד ַהְיאֹור ְולֹא ִהְפַסְקּתְ ְלַהֲאִמין ׁשֶ ׁש ָעִתיד ְלָאִחיְך, ּכִ ּיֵ י ָעַמְדּתְ ְלַיד ַהְיאֹור ְולֹא ִהְפַסְקּתְ ְלַהֲאִמין ׁשֶ ּכִ
ְך!  ְך, ְלַעּמֵ ְחּתֵ ּפַ ְך! ְלִמׁשְ ְך, ְלַעּמֵ ְחּתֵ ּפַ ְך! ְלִמׁשְ ְך, ְלַעּמֵ ְחּתֵ ּפַ ְלִמׁשְ

ִין ַהּכַֹח לֹא ְלִהְתָיֵאׁש?  ִין ַהּכַֹח לֹא ְלִהְתָיֵאׁש? ִמּנַ ִין ַהּכַֹח לֹא ְלִהְתָיֵאׁש? ִמּנַ ִמּנַ
ֵאר.  הּוא ּבְ א ֵמַעִין, ַמְעָין ׁשֶ ְקֵרי ֵמַאִין ֶאּלָ ֵאר. ַאל ּתִ הּוא ּבְ א ֵמַעִין, ַמְעָין ׁשֶ ְקֵרי ֵמַאִין ֶאּלָ ֵאר. ַאל ּתִ הּוא ּבְ א ֵמַעִין, ַמְעָין ׁשֶ ְקֵרי ֵמַאִין ֶאּלָ ַאל ּתִ

ֶרת.  ּוֶ ִמין ּכַ ֵאר, ֲעׂשּוָיה ֶסַלע ּכְ ֶרת. ּכֵֹחְך הּוא הּוא ַהּבְ ּוֶ ִמין ּכַ ֵאר, ֲעׂשּוָיה ֶסַלע ּכְ ֶרת. ּכֵֹחְך הּוא הּוא ַהּבְ ּוֶ ִמין ּכַ ֵאר, ֲעׂשּוָיה ֶסַלע ּכְ ּכֵֹחְך הּוא הּוא ַהּבְ
ָקה ֶאת  ׁשְ ְבֵאר ַמִים ַהּמַ ֶסַלע ַאְך זֹוֶרֶמת ּכִ תֹוְך ָעְצמֹות, מּוָצָקה ּכְ ָקה ֶאת ָעְצמֹות ּבְ ׁשְ ְבֵאר ַמִים ַהּמַ ֶסַלע ַאְך זֹוֶרֶמת ּכִ תֹוְך ָעְצמֹות, מּוָצָקה ּכְ ָקה ֶאת ָעְצמֹות ּבְ ׁשְ ְבֵאר ַמִים ַהּמַ ֶסַלע ַאְך זֹוֶרֶמת ּכִ תֹוְך ָעְצמֹות, מּוָצָקה ּכְ ָעְצמֹות ּבְ

ם.  ּלָ ם, ַמֲעִציָמה ֶאת ּכֻ ּלָ ם. ּכֻ ּלָ ם, ַמֲעִציָמה ֶאת ּכֻ ּלָ ם. ּכֻ ּלָ ם, ַמֲעִציָמה ֶאת ּכֻ ּלָ ּכֻ
יְך  ָהִיינּו ְצֵמִאים ַוֲעֵיִפים, ַאּתְ ֶהֱחַזְרּתְ ָלנּו ֶאת ָהָרצֹון ְלַהְמׁשִ ׁשֶ ר, ּכְ ְדּבָ ּמִ יְך ּבַ ָהִיינּו ְצֵמִאים ַוֲעֵיִפים, ַאּתְ ֶהֱחַזְרּתְ ָלנּו ֶאת ָהָרצֹון ְלַהְמׁשִ ׁשֶ ר, ּכְ ְדּבָ ּמִ יְך ּבַ ָהִיינּו ְצֵמִאים ַוֲעֵיִפים, ַאּתְ ֶהֱחַזְרּתְ ָלנּו ֶאת ָהָרצֹון ְלַהְמׁשִ ׁשֶ ר, ּכְ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ה! ֻאּלָ ר ְוִלְרקֹד, ִלְרקֹד ַעד ַהּגְ ה!ַוֲאִפּלּו ְלַזּמֵ ֻאּלָ ר ְוִלְרקֹד, ִלְרקֹד ַעד ַהּגְ ה!ַוֲאִפּלּו ְלַזּמֵ ֻאּלָ ר ְוִלְרקֹד, ִלְרקֹד ַעד ַהּגְ ַוֲאִפּלּו ְלַזּמֵ
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בּוָנה ְוָהאֶֹשר  ם, ֵמַאִין ַהּתְ ם, ְנִסיַכת ַהּיָ ִמְרָים ִמְרָים ָמַרת ַהּיָ
 ? ַאּתְ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ִלְהיֹות ּבְ

א רֹאׁש מּוָרם.  ְקֵרי ִמְרָים ֶאּלָ ַאל ּתִ
ים ַאֲחֶריָה  ׁשִ ֶצאָן ָכל ַהּנָ ָיָדּה ַוּתֵ ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ּבְ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ַוּתִ

ים ּוִבְמחֹלֹת. )שמות טו, 20(  ֻתּפִ ּבְ
ה ְלַהְרִקיד?  יר? ֵמַאִין ָמָצאת ֶאת ַהֻחְצּפָ ר? ֵאיְך ֵהַעְזּתְ ָלׁשִ ַחְדּתְ ְלַדּבֵ ֵאיְך לֹא ּפָ
ל מֶֹשה  ְכיֹו ׁשֶ ְמָעה ֶאת ּבִ ְרעֹה ְלַיד ַהְיאֹור? ֵאיְך ִהיא ׁשָ ת ּפַ ָדה אֹוָתְך ּבַ ּמְ ַמה ּלִ

ְחמֹל ָעָליו? )שמות ב, 6( ָבה ַוּתַ ּתֵ ּבַ
ְרעֹה  ּפַ ת  ּבַ ַעּמֹו,  ִכי  ּבְ מַֹע ֶאת  ִלׁשְ ל ָהעֹוָלם  ׁשֶ ְלִרּבֹונֹו  יָרה  ְזּכִ ַהּמַ ְרעֹה,  ּפַ ת  ּבַ

ָמעּות ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים!  רּוְך ֶאת ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ יָמה ַלּקָ ְדּגִ ַהּמַ
ה? ֻאּלָ פֹות ַלּגְ ּתָ ן ׁשֻ ן ְלֵרעֹות? ַהִאם ֲהַפְכּתֶ ַהִאם ֲהַפְכּתֶ

ֵתף  ֵתף ֶאל ּכָ ם, ֵמַאִין ַהְיכֶֹלת ַלֲעמֹד ּכָ ם, ְנִסיַכת ַהּיָ ִמְרָים ִמְרָים ָמַרת ַהּיָ
ִעם ַאַחִיְך? 

ָלו  ְוַהּשְׂ ן  ַהּמָ ִמן  חֹות  ּפָ לֹא  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ה  ְמַלּוָ ֵאר  ַהּבְ ׁשֶ ְלָהִבין 
ְוַעּמּוֵדי ָהֵאׁש ְוֶהָעָנן? 

ר לֹא ִנְצְרכּו ְלַעּמּוד ֵאׁש ְולֹא ְלָמן  ְדּבָ ּמִ ֶמׁש קֹוַפַחת ֲעֵליֶהם ּבַ ֶ ָהְיָתה ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
א ְלַמִים, ַמִים ְמתּוִקים! ֶאּלָ

א ָמתֹוק.  ְקֵרי ַמר ָים ֶאּלָ ַאל ּתִ
ְגרֹוֵנְך.  יר ּבִ ָיֵדְך ְוׁשִ ם ָאְמָנם ָמלּוַח, ַאְך ַאּתְ ָחִצית אֹותֹו ּתֹף ּבְ ַהּיָ

ָפה,  ּטְ ּלִ ׁשֶ ָתה,  ּוְ ּלִ ׁשֶ ֵאר  ַהּבְ ִעם  ָנה,  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ אֹוָתם  ֵקית  ִהׁשְ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ִעם 
יָרה.  ִ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ֵני ִיׂשְ רּו ּבְ מֹוֵתְך, ַרק ָאז ׁשָ ִדּיּוק ּכְ ְכָחה — ּבְ ּנָ ׁשֶ

ֲעִציָמה.  ֶרת ַהְחָלָמה, ִמְרָים ַהּמַ ה, ִמְרָים ַהְמַאְפׁשֶ ֻאּלָ ֶדת ֶאת ַהּגְ ִמְרָים ַהְמַיּלֶ
ֵמַאִין ַהּכַֹח, ֵמֵהיָכן ָהָעְצָמה? 
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)תוספתא תענית א, ח(

הצגתי בפני כארבעים אנשים מזדמנים )נהוג לכנות זאת "משאל רחוב"( את 
מגוונות,  קיבלתי תשובות  "לטבול"?  המילה  לך  מזכירה  מה  הבאה:  השאלה 
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.
אנחנו  בתוספתא.  לעיל,  כמצוטט  זה,  לשון  מטבע  נזכר  הראשונה  בפעם 
משתחרר  שהטובל  בתנאי  להיטהרות,  יפה  טבילה  של  שכוחה  ממנו  למדים 
ֶרץ. במילים אחרות, על הרוצים  מכל דבר טמא שבו החזיק קודם לכן, למשל ֶשׁ
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"ּבּוריינים". בוריינות, אם תרצו — ההיפך מאֹוריינות, 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 

א
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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 
טפל  היה  גם שהאורז  קוראת  אני  כך  בשמן.  טבול  יהיה  כדאי שהסלט  שלא 
)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 
בדבש;  אף  אחת  פעם  בשמן;  טובלים  מקרים  בשני  במים;  טובלים  מקרים 
ַחת  ַ ּשׁ ּבַ "ָאז  ברימה(:  )כלומר  בשחת  עלינו,  לא  איוב,  טובל  האחרון  ובמופע 
בתלמוד  למשל,  נבדוק,  אם  אבל   .)31 ט,  )איוב  ְלמֹוָתי"  ׂשַ ְוִתֲעבּוִני  ֵלִני  ְטּבְ ּתִ
בחרתי  ישראל,  מארץ  למסורות  המיוחס  בקטע  )מאחר שפתחתי  הירושלמי 
לערוך את הבדיקה בתלמוד הירושלמי ולא בתלמוד הבבלי(, נראה שטבילה 
מקושרת דווקא למים. לצד כשבעים היקרויות של טבילה במים, יש רק שלוש 
בחזרת,  אחת  דבש,  ביערת  אחת  בדם,  טבילה  של  שתיים  בשמן,  טבילה  של 

ואחת היא טבילת דבר מאכל במלח. 
היסטורית  מבחינה  כי  לומר  חשוב  ל"תקווה"  "מקווה"  בין  לקשר  באשר 
בעברית קיימים שני שורשים מקבילים המאוייתים באורח זהה: ק.ו.ה — לאסוף; 
ק.ו.ה — לצפות. המילה "ִמקווה" קשורה לראשון — היקוּות, והמילה "תקווה" 
קשורה לשני — לקוות. לאוזני דובר העברית כיום ולעיניו אין ביטוי להבחנה 
אני  גם  ולכן  אסוציאטיבי,  באופן  בתודעתו  נקשרים  הם  השורשים;  בין  זאת 
תוהים  שונים,  בכיוונים  זורמים  העברית  של  הרבים  המים  ביניהם.  קושרת 
הכללית  החילון  בתופעת  קשור  אחד  כיוון  ומציפים.  מרווים  גם  אך  ובוהים, 

בחברה, בעוד שהאחר קשור בהגייה של העברית החדשה.
של  בכיוון  זורמים  החדשה  העברית  של  החיים  המים  ל"לטבול",  באשר 
אבל  חדש,  עולם  אל  חלונות  נפתחים  שבהם  וההתחלנות,  החילון  תהליכי 
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. 
הוא מתאר  כשחיים באר מדבר על מאבקה של האורתודוכסיה בעברית, 
את תהליך החילון של העברית כמעבר "מלשון הקב"ה ללשון הסיטרא אחרא" 
)באנציקלופדיה זמן יהודי חדש, ירושלים, 2007(. באר מצטט שם מתוך כרוז 
עברית"  שם  שלומדים  חינוך  לבית  בתך  את  תיתן  "לא  הכותרת  את  הנושא 
את האמירה להלן: "עברית עשוה בעוה"ר )בעוונותינו הרבים( לחלק מ'אליל 
מביא  הוא  בהמשך  ושפה...".  בארץ  הקדושה  תורתנו  להחליף  הלאומיות', 
דוגמאות מתוך דברי הרב חיים שאול ֶקרליץ )מנהיג חרדי ליטאי שחי במאה 
כדי  הקודש  לעולם  לדעתו  השייכות  מילים  גיוס  נגד  חוצץ  היוצא  ה־20(, 
הביטחון  למשרד  לקרוא  לבחירה  למשל,  ומתייחס,  המדינה,  את  שישרתו 
שלמה  אמונה  של  מושג  שהוא  הביטחון,  מושג  את  "להמיר  כבחירה  בשמו 
בהסתמכות על בורא כל העולמים יתברך, בִהשענות על הכוח הפיזי הגס..." 
)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 
עוינים,  "מטהרים" את השטח מגורמים  כוחותינו  יום הכיפורים, הרי שהיום 

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( 
בין המשקלים השונים בעברית  נחלקים  )לתבל — להוסיף תבלינים(  ות.ב.ל. 
ל" שהייתה נהוגה בלשון חכמים במשמעות של "לטבול בתוך",  החדשה, ו"לַטּבֵ

נעלמה כמעט לגמרי. 
ההתלבטות  את  בפני  הציגו  שהנשאלים  אחרי  הרחוב:  למשאל  ובחזרה 

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 
 / בשוקולד  לטבול   / מלח  במי  הקשה  הביצה  את  לטבול   / הסדר  בליל  ביין 
פיתה  לטבול   / בשמנת  או  בסוכר  תות  לטבול   / ברוטב  לחם  פרוסת  לטבול 
 / אש  טבילת   / בגזענות  הצוואר  עד  טבּול   / ִמטבל  על  חושב  אני   / בזעתר 
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, 
גם  ובהמשך  לטבילה  "לטבול"  את  קישרו  שביניהם,  הנשאלות  יותר  ועוד 
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 — ְמַטּבלין ובאחרים, כך — ַמְטּבילין(. 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.

הרחבת  משמעותו.  את  משנה  לטבול  השורש  כי  אפוא  רואים  אנחנו 
המשמעויות לא זו בלבד שאינה מטרידה אותי, בעיניי היא מאוד משמחת. זהו 
תהליך טבעי המתרחש בכל השפות החיות והמתפתחות. עם זאת אני שואפת, 
הן  הלשוניים  הן   — המילים  שורשי  את  האפשר  ככל  יכירו  העברית  שדוברי 
התרבותיים, שכן שורשים חזקים מאפשרים לענפים לצמוח ולייצר נוף גדול, 

וגם להעמיק את אחיזתם. 
כזוהי  לנקות, לטהר;  יש טבילה המיועדת לרחוץ,  נשוב לרגע לטבילה — 
הטבילה במקווה, לפיכך "הטובל ושרץ בידו" לא ייטהר, אלא אם ישליך אותו 
מידו. אבל יש גם טבילה במים, שמטרתה לא לשטוף אלא להשקות, לא לַהּזות 
היהודיים  הטקסטים  בים  הטבילה  כזוהי  בהם.  הטובל  את  להרוות  אלא  מים 
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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אילן טל 
ומאיזו.תקופה —.מ	וע. נשים.במקווה.

אם אפשר לתאר מוסד יהודי שבעצם מהותו הוא נשי, אין ספק שזהו המקווה. 
שמיטהרות  נשים  של  קבועים  לביקורים  וזוכה  הבלניות  ידי  על  מנוהל  הוא 
לטקסים  מקום  הוא  המקווה  עדות שבהן  יש  כיוון שכך,  נידתן.  בו מטומאת 
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 
ומקובל כמוסד  היה מוכר  בית שני המקווה  בימי  חז"ל, שכן  הוא חידוש של 

גברי מובהק.
זה חוקרת אמריקאית בשם  נפתח במקרא, שבו עסקה לאחרונה בהקשר 
ניקול רואן )Nicole Ruane(. את 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 19 פעמים, בצירוף השורש "כבס", וכל הנוסחאות הן 
בלשון זכר. יש להניח שכאשר מדובר בצרעת )יד, 9-8(, ובאכילת נבלות וטֵרפות 
)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.

ב
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כיוון שבמקום   ,)13 )טו,  זבים  ואף לא לגבי  גברים בלבד,  16( שהם  )טו,  ֶקרי 
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 
ובסופם  ימים,  הטומאה מורחק, כל שעל האישה לעשות הוא לספור שבעה 
 )status symbols( וכיבוס היו סמלי מעמד  היא טהורה. רואן טענה שרחיצה 
וייחדו את הגבר לעומת האישה. היעדר דרישה לפעולות אלה לגבי האישה 

שנטמאה סימנו אותה כנחותה לעומת הגבר.
יחיד  וכדי להבין את המשך הדיון, יש לשים לב שמקרה  במאמר מוסגר, 
ב  ּכַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ה  ָ "ְוִאּשׁ  :18 של אישה הרוחצת ומכבסת בגדיה מצוי בויקרא טו, 
ִים ְוָטְמאּו ַעד ָהָעֶרב". הייחוד של טבילה זו הוא  ְכַבת ָזַרע ְוָרֲחצּו ַבּמַ ִאיׁש ֹאָתּה ׁשִ
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 ִנראות סבירות לאור הממצא הארכיאולוגי מימי בית 
ימי  של  המרכזיים  באתרים  נמצאו  טהרה  כמקוואות  המזוהים  ִמתָקנים  שני. 
הבית השני, כמו העיר העליונה בירושלים, ארמונות החשמונאים ביריחו ובעיקר 
רייך, שכתב את עבודת הדוקטור שלו  רוני  הר הבית. הארכיאולוג  בסביבות 
יהודיים בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד, ציין  על מקוואות טהרה 
שמתקנים אלה נמצאו קרובים לאתרים בהם שכנו או פעלו כוהנים ששימשו 
ונדרשו להימצא במצב תמידי של טהרה, או באתרים של עולי רגל  בקודש, 

שהיו צריכים לעלות להר הבית כשהם טהורים. 
רייך  סקר  שאותם  המתקנים  בין  המשותף  רב  טיפולוגית  שמבחינה  אף 
שנחשפו  המתקנים  שימשו  פונקציונאלית  מבחינה  ימינו,  של  המקווה  ובין 
של  כצרכניות  נשים  אחת  פעם  ולו  מזכיר  אינו  רייך  לגמרי.  אחרים  לצרכים 
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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ובראשונה  היה בראש  כולו, שכידוע  לצורכי טהרה של הציבור  כך ששימשו 
גברי. מתקני טהרה לנשים שצריכות על פי הכללים המפורטים בהלכה לטבול 

בִצנעה, 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 
זו. טקסטים כאלה מצויים אצל  עתה למצאי הטקסטואלי ההלכתי מתקופה 
פילון האלכסנדרֹוני, 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 
ב,  נגד אפיון  )יוספוס,  מין  יחסי  קיום  כל  והן האישה מחויבים לטבול לאחר 
אישה  טבילת  מזכירים  אינם  שניהם   .)63 ג,  המיוחדים  החוקים  פילון,   ;203
ההבדל  את  ומדגיש  היולדת  בטומאת  עוסק  היובלים  ספר  אחר.  מקרה  בכל 
ובין טומאה לאחר לאחר הולדת נקבה  זכר )שבוע(  בין טומאה לאחר הולדת 

)שבועיים(. באף אחד משני המקרים לא מוזכרת טבילה.
חוקרים אחדים סברו שבספרות קומראן נזכרת טומאת נידה, אולם לדעתי 
הזבה. כאמור לעיל,  ורק בטומאת  שני הטקסטים שבהם מדובר עוסקים אך 
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 
סבורים  שהם  כפי  ההלכה  את  מנסחים  הם  וכך  זה,  טקסטואלי  עיוות  לתקן 

שיש להביאה:

והזבה דם לשבעת ימים אל תגע בזב ובכול כלי ]א[שר יגע בו הזב וש]כב[
 4Q274( .עליו או אשר ישב עליו ואם נגעה תכבס בגדיה ורחצה ואחר תוכל

)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 
שהוא  לזו  דומה  טומאה  לרמת  אותה  מביא  עימו  מגע  ג(.  א,  שבת  במשנה 
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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אופן,  באותו  להיטהר  מין  יחסי  שקיים  זוג  מכל  דורש  שויקרא  כשם  שכבה, 
ללא הבדל מין. 

 ,)4Q272( גם הטקסט הקומראני השני, העוסק ככל הנראה בטבילת אישה
דן, לדעתי, בזבה. צורתו של הטקסט היא כדלקמן:

הזבה דם שב]                             [תה ב]          [שב א]  [
שבעת הימים ]

]   [גע בה]
ובע ]

תקוץ ]
          המים

בשורה  זבה.  במפורש  נזכרת  הראשונה  בשורה  מן הטקסט?  ללמוד  ניתן  מה 
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]          ת[שב א]ת[
שבעת הימים ]

]הנו[גע בה]
ובע ]

תקוץ ]דם זובה
המים

בשורה הראשונה הוא השלים את המילה "בִנדתה" וכך הכניס את הנידה 
ובהתחשב בעובדה  אורך השורות  ברורה של  בהיעדר תמונה  לתמונה. אולם 
נותרו מן הטקסט המקורי, קשה לראות על מה נסמכת  שרק מילים בודדות 

השלמה זאת. 
זהו המצאי מימי בית שני, וכאן המקום להזכיר טקסט אחד מספרות חז"ל. 
ואף שאיננו  כ־130 שנה לאחר החורבן  אף שהוא מן המשנה, שזמן עריכתה 
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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בית  במחלוקת  עוסק  הטקסט  טבילה.  באמצעות  להיטהר  הלכתית  מבחינה 
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(.

זו. ראשית, היא מצויה ב"מסכת  מספר עניינים ראויים לתשומת לב במשנה 
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 
ימי בית שני בזמננו סבורים, שרק ההלכה המיוצגת על  מחוקרי ההלכה של 
ידי בית שמאי נהגה בימי בית שני, ואילו ההלכה המיוצגת על ידי בית הלל 
יולדת שלא טבלה,  למדים שטומאת  אנו  הזה  החורבן. בטקסט  לאחר  נוצרה 
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:

ָתּה"  ְבִנּדָ ְהֶיה  ּתִ ָיִמים  ְבַעת  "ׁשִ לומר:  תלמוד  יום?  מבעוד  טובלת  שאינה   מנין 
)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: "ְוֵהִביָאה אֹוָתם ֶאל־ַהּכֵֹהן ֶאל־
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד" )ויקרא טו, 29(. כיצד היא מביאה אותם אל פתח אהל מועד  ּפֶ
אלא אם כן תהיה מעורבת שמש? מלמד שהיא טובלת מבעוד יום )ספרא 

מצורע פרשת זבים ט, ד(.
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מעניין  להיטהר.  כדי  טובלות  הזבה  הן  הנידה  שהן  מניחים,  הטקסטים  שני 
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 
)"ביאת מים חיים"(, אין הנידה זקוקה לכך. אפילו בספרא,  הזב צריך טבילה 
שבו כבר מובן מאליו שנידות טובלות, נשתמר במדרש זה פשוטו של מקרא, 

ממנו משתמע שנידות אינן זקוקות לטבילה.
וזבות צריכות טבילה.  יולדות  לומר, שבמשנה ברור שנידות,  אולם צריך 
זרע  שכבת  שפלטה  ונדה  קרי  שראה  "זב  ו:  ג,  ברכות  ממשנה  משתמע  כך 
והמשמשת שראתה נדה צריכין טבילה"; ממסכת מקוואות ח, ה: "נדה שנתנה 
רוקה";  גב  וטבלה טהורה מטומאתה אבל טמאה היא על  וירדה  מעות בפיה 
בית שמאי  ושמשה,  לערב  וטבלה  יום אחד עשר  "הרואה  ח:  י,  נדה  ממסכת 
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. 
והיולדת  הנידה  מן  חז"ל  של  שהדרישה  לדעתי,  ברור,  לעיל  האמור  מכל 
ישאלו  בצדק  לזמנם.  קודם  קיימת  הייתה  לא  היא  מחידושיהם;  היא  לטבול 
השואלים מדוע צריכים היו חז"ל לחדש חידוש כזה, ותשובה חד־משמעית לכך 
ַאִין. 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 
מן  יעבור  המקווה  שאף  לצפות  היה  ניתן  רלוונטית.  לבלתי  הגברים  מרבית 
העולם, ולא היא. שעה שכל דיני הטהרה האחרים דעכו, עלה קרנה של טומאת 
שבמשנה  שבעוד  העובדה,  היא  ביותר  הבולטת  לכך.  רבות  עדויות  הנידה. 

השואלים מדוע צריכים היו חז"ל לחדש חידוש כזה, ותשובה חד־משמעית לכך השואלים מדוע צריכים היו חז"ל לחדש חידוש כזה, ותשובה חד־משמעית לכך השואלים מדוע צריכים היו חז"ל לחדש חידוש כזה, ותשובה חד־משמעית לכך 
ַאִין. ההשערה שיש כאן יצירת משוואה בין גברים לנשים אינה תופסת, שכן ַאִין. ההשערה שיש כאן יצירת משוואה בין גברים לנשים אינה תופסת, שכן ַאִין. ההשערה שיש כאן יצירת משוואה בין גברים לנשים אינה תופסת, שכן 
עם חורבן בית שני פסקו רוב הטומאות שמהן חובה על גברים להיטהר. מחד עם חורבן בית שני פסקו רוב הטומאות שמהן חובה על גברים להיטהר. מחד עם חורבן בית שני פסקו רוב הטומאות שמהן חובה על גברים להיטהר. מחד 
גיסא הצורך לבוא למקדש בטהרה, ומאידך גיסא היכולת להיטהר באמצעות גיסא הצורך לבוא למקדש בטהרה, ומאידך גיסא היכולת להיטהר באמצעות גיסא הצורך לבוא למקדש בטהרה, ומאידך גיסא היכולת להיטהר באמצעות 
מי חטאת, שייצורם קשור היה בקיום המקדש, הפכו את שאלת הטהרה של מי חטאת, שייצורם קשור היה בקיום המקדש, הפכו את שאלת הטהרה של מי חטאת, שייצורם קשור היה בקיום המקדש, הפכו את שאלת הטהרה של 
מן  יעבור  המקווה  שאף  לצפות  היה  ניתן  רלוונטית.  לבלתי  הגברים  מן מרבית  יעבור  המקווה  שאף  לצפות  היה  ניתן  רלוונטית.  לבלתי  הגברים  מן מרבית  יעבור  המקווה  שאף  לצפות  היה  ניתן  רלוונטית.  לבלתי  הגברים  מרבית 
העולם, ולא היא. שעה שכל דיני הטהרה האחרים דעכו, עלה קרנה של טומאת העולם, ולא היא. שעה שכל דיני הטהרה האחרים דעכו, עלה קרנה של טומאת העולם, ולא היא. שעה שכל דיני הטהרה האחרים דעכו, עלה קרנה של טומאת 
שבמשנה  שבעוד  העובדה,  היא  ביותר  הבולטת  לכך.  רבות  עדויות  שבמשנה הנידה.  שבעוד  העובדה,  היא  ביותר  הבולטת  לכך.  רבות  עדויות  שבמשנה הנידה.  שבעוד  העובדה,  היא  ביותר  הבולטת  לכך.  רבות  עדויות  הנידה. 



169

ביוו טבילה  

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. 
להתבטא  ממשיכה  היום  ואף  התבטאה,  הנידה  טומאת  של  קרנה  עליית 
בהסבת המקווה הגברי של ימי בית שני למקווה נשי. במהלך מעבר זה איבד 
של  רוחנית  מבחינה  המעמדית  עליונותו  את  לייצג  וחדל  מיוקרתו  המוסד 
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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לוין יעל 
—.טבילת.הבעל.במוע	 .ריטואל.מקביל.

טבילת.האישה

בחיבורים שונים בעלי אופי קבלי מובאת הנהגה ייחודית ראויה, על פיה גם 
זה  בעניין  שבידינו  המקורות  מנידתה.  האישה  טבילת  במועד  טובל  הבעל 
חלקיים וספורדיים ביותר, ואפשר לשער באורח ודאי שהיו מקורות נוספים 
בשעות  ההלכה  פי  על  כרגיל  מתקיימת  האישה  טבילת  לידינו.  הגיעו  שלא 
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 
זו היא דוגמא לא שכיחה לניסיון  יוזמה נשית  את המקורות הקבליים הללו. 
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 
זו שונה בתכלית השוני מן החובה ההלכתית  להדגיש, כי תוקפה של הנהגה 
הגמורה המושתתת על האישה, להיטהר מטומאתה. טבילת הבעל אינה חובה, 

כי אם רשות בלבד.

ג
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נעמוד תחילה על קווים מנחים אחדים שנוגעים לשיקוף מנהג זה במקורות. 
בהנהגה  הקשורים  העכשוויים  בהיבטים  לדיון  נייחד  המאמר  של  עיקרו  את 
זו ובחידושה בזמננו. מנהג טבילת הבעל במועד היטהרות האישה הוא מנהג 
שיסודו בהררי קודש, והוא מופיע בשורת חיבורים סמכותיים. אף שהמקורות 
במהותה  אזוטרית  ההנהגה  עצם  אין  בעיקרם,  קבליים  זו  להנהגה  הנוגעים 

מבחינת ביצועה וקיומה המעשיים. 
יותר  מאוחר  ובשלב  קבליים,  מקורות  בשורת  לראשונה  מופיע  המנהג 
אבן  משה  לר'  היום  בסדר  הנזכר  פי  על  אחדים.  הלכתיים  לחיבורים  הועתק 
מכיר )וינציה שנ"ט, מב, ע"ב(, מחכמי צפת במחצית השנייה של המאה ה־16 
ובראשית המאה ה־17, נודע 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 1630( מוזכר 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 
הלכתיים  בחיבורים  מופיעה  זו  הנהגה  האישה.  טבילת  במועד  הבעל  טבילת 
אחדים בעיקר תוך היסמכות על המובא בשני לוחות הברית, ובכללם חיבורו 

של ר' אליהו שפירא )1712-1660(, אליה רבה לשולחן ערוך )או"ח רמ, א(.
חשוב להדגיש, שהגם שבמקורות השונים שלפנינו מופיעים טעמים אחדים 
פי  על  נוספות,  והנמקות  ּתֹוָעלֹות  לה  לשייך  אנו  רשאים  הנדונה,  להנהגה 
אנו  אותן  בתורה,  המוזכרות  למצוות  זאת  לדמות  אפשר  העיתים.  השתנות 
מקיימים באופן אבסולוטי, למרות שנודעים להן טעמים שונים הבאים לסבר 
את האוזן, לעיתים על פי הדור. כך בעניינה של הנידה ראוי לציין את מחקרה 
נשיים  ושימושים  אמונות  טובלות?  הן  מדוע  שכותרתו  סיקורל,  ענבל  של 
במקווה טהרה. החוקרת ראיינה נשים מבאר שבע, שהיו טובלות כדי להיטהר 
מנידתן. אחדות מהן שמרו מצוות מרכזיות כגון שבת, אולם אחרות לא שמרו 
של  שורה  לטבילתן  ייחסו  אלה  שנשים  עולה,  סיקורל  של  ממחקרה  שבת. 
ּתֹוָעלֹות ויתרונות אישיים שהן עצמן הפיקו מכך, כולל כאלה שאינם מעוגנים 
המצויים  הטעמים  בין  פער  אפוא  קיים  לעיתים  ההלכתיים.  במקורות  כלל 
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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 
ולדורנו,  לנו  ּתֹוָעלֹות המתאימות  לה  ונשווה  תוך שנייחס  היטהרות האישה, 
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 ּתֹוָעלֹות 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, 
כי הגם שהנהגת  כך, עולה  יחדיו.  בני הזוג  זאת בכוחה להיטיב עם שני  ועם 
טבילת הבעל היא עשייה שלפנים משורת הדין, בכוחה לחבב את שמירת הנידה 
זוגות המתלבטים אם  וזאת במיוחד בדורנו. בקרב  ולהגביר את שלום הבית, 
לקיים נידה וטבילה אם לאו, נודעים וניכרים אלמנטים חיוביים הקשורים למנהג 

טבילת הבעל, שיש בהם כדי להטות ולהכריע בשאלה זו את הכף לזכות.
היהדות  על  ִהנמנים  מבין  בהיקפם  חוגים מצומצמים  בקרב  כי  עוד,  יוער 
יש  הבעל.  טבילת  הנהגת  בפועל  נוהגת  בזמננו,  האורתודוכסית־מודרנית 
בלא  כן  עושים  אחרים  הברית.  לוחות  בשני  כהבאתה  ההנהגה  על  שנשענים 
להכיר מקור כלשהו, מפאת היותה הנהגה שוויונית. קרוב גם לשער, כי ההנהגה 

טבילת הבעל היא עשייה שלפנים משורת הדין, בכוחה לחבב את שמירת הנידה טבילת הבעל היא עשייה שלפנים משורת הדין, בכוחה לחבב את שמירת הנידה טבילת הבעל היא עשייה שלפנים משורת הדין, בכוחה לחבב את שמירת הנידה 
זוגות המתלבטים אם  וזאת במיוחד בדורנו. בקרב  זוגות המתלבטים אם ולהגביר את שלום הבית,  וזאת במיוחד בדורנו. בקרב  זוגות המתלבטים אם ולהגביר את שלום הבית,  וזאת במיוחד בדורנו. בקרב  ולהגביר את שלום הבית, 
לקיים נידה וטבילה אם לאו, נודעים וניכרים אלמנטים חיוביים הקשורים למנהג לקיים נידה וטבילה אם לאו, נודעים וניכרים אלמנטים חיוביים הקשורים למנהג לקיים נידה וטבילה אם לאו, נודעים וניכרים אלמנטים חיוביים הקשורים למנהג 

היהדות  על  ִהנמנים  מבין  בהיקפם  חוגים מצומצמים  בקרב  כי  עוד,  היהדות יוער  על  ִהנמנים  מבין  בהיקפם  חוגים מצומצמים  בקרב  כי  עוד,  היהדות יוער  על  ִהנמנים  מבין  בהיקפם  חוגים מצומצמים  בקרב  כי  עוד,  יוער 
יש  הבעל.  טבילת  הנהגת  בפועל  נוהגת  בזמננו,  יש האורתודוכסית־מודרנית  הבעל.  טבילת  הנהגת  בפועל  נוהגת  בזמננו,  יש האורתודוכסית־מודרנית  הבעל.  טבילת  הנהגת  בפועל  נוהגת  בזמננו,  האורתודוכסית־מודרנית 
בלא  כן  עושים  אחרים  בלא .  כן  עושים  אחרים  בלא .  כן  עושים  אחרים   .
להכיר מקור כלשהו, מפאת היותה הנהגה שוויונית. קרוב גם לשער, כי ההנהגה להכיר מקור כלשהו, מפאת היותה הנהגה שוויונית. קרוב גם לשער, כי ההנהגה 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 
שני לוחות הברית. על מנת שלא לפרסם את מועד  נוספים מלבד  למקורות 
טבילת האישה ומחמת הצניעות, נוהגים הללו לשמור על שתיקה בעניין זה.

ושל  וטבעם ההלכתיים של מעשי הטבילה של הגבר  הוזכר שטיבם  כבר 
על  שמברכת  הטובלת,  האישה  כמו  שלא  כן,  על  לחלוטין.  שונים  האישה 
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 
ִנלוות מצד הגבר גם בעת טבילתו במועד טבילת האישה מנידתה.  לאמירות 
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 
ומובא בשלב מאוחר  בחיבורים קבליים סמכותיים כמנהג שהתקיים בפועל, 
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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גולדסמיט בת־ציון  מירעלע 
ברוך.עושה.מעשה.בראשית

דברים רבים ִהשתנו מאז פיתחו אבותינו ואימותינו את הטבילה כפרקטיקה של 
קדּושה. צרכינו הרוחניים ִהשתנו וכן התנאים הפיזיים של חיינו. זוהי הסיבה 
שאנחנו משתמשים כיום בפרקטיקה זו גם בדרכים חדשות. המסורות היהודיות 
של  ההתייחסות  דרכי  את  משקפים  בטבילה,  הקשורים  היהודיים  והטקסים 
על  והסמלים שיצרו  הדימויים בהם השתמשו  כך צמחו  קדמונינו אל המים. 
קרקע ההקשר הקיומי שלהם. סביבתנו שונה — האופן בו אנחנו מתייחסים אל 
המים, דרכי השימוש בהם ואפילו תכולתם — כל אלה אינם כפי שהיו בעבר. 
עלינו  קדמונינו,  של  בטקסים  משמעות  ולמצוא  להמשיך  מבקשים  אנו  אם 

להכיר בשינויים האלה ובמשמעותם.
אחד האתגרים הגדולים בתהליך חידוש מחויבותנו לטקס הטבילה קשור 
מונח שמובנו  חיים,  במים  היא טבילה  מן הטבע. מהות הטקס  להתרחקותנו 
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 
לטבול  בידינו  אין  טובלים/ות כאשר  אנו  לגבי מבנה המקווה, שבו  קדמונינו 
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 
משווק  או  הברז  מן  שזורם  טבע,  משאב  ִמצרך,  צבע,  חסר  חומר   ;H

2
O כעל 

רק  אותם  ומעריכים  כרצוננו  המים  את  לנייד  יכולים  אנו  פלסטיק.  בבקבוק 
בזכות הפונקציה שהם ממלאים עבורנו. אנו יודעים עליהם מעט ויש לנו רק 

מעט רגשות כלפיהם. 

ד



175

ביוו טבילה  

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 
לתלּות זו. קדמונינו היו מודעים לכך שחייהם קשורים לזמינּות המים. בספר 
שמות מתוארות פעולותיהם הנואשות של המצרים שנושלו ממים כאשר מי 
ֹלא  י  ּכִ ּתֹות  ִלׁשְ ַמִים  ַהְיֹאר  ְסִביֹבת  ִמְצַרִים  ָכל  רּו  ְחּפְ "ַוּיַ נהר הנילוס הפכו לדם: 
נהר  על  לעומת המצרים, שנסמכו   .)24 ז,  )שמות  ַהְיֹאר"  יֵמי  ִמּמֵ ּתֹת  ִלׁשְ ָיְכלּו 
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:

ִמְצַרִים. ְכֶאֶרץ. לֹא. ּה. ּתָ ְלִרׁשְ ה. ּמָ ׁשָ ָבא. ה. ַאּתָ ר. ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ. י. ּכִ

ִקיָת. ְוִהׁשְ ַזְרֲעָך. ֶאת. ְזַרע. ּתִ ר. ֲאׁשֶ ם. ָ ִמּשׁ ְיָצאֶתם. ר. ֲאׁשֶ ִהוא.

ּה. ּתָ ה.ְלִרׁשְ ּמָ ם.עְֹבִרים.ׁשָ ר.ַאּתֶ ְוָהָאֶרץ.ֲאׁשֶ ָרק:. ַהּיָ ַ	ן. ּכְ ְבַרְ	ְלָך.

ר.ה'. ִים:.ֶאֶרץ.ֲאׁשֶ ה.ּמָ ּתֶ ׁשְ ַמִים.ּתִ ָ ֶאֶרץ.ָהִרים.ּוְבָקעֹת.ִלְמַטר.ַהּשׁ

ָנה. ָ ית.ַהּשׁ ּה.ֵמֵרׁשִ ּבָ ִמי	.ֵעיֵני.ה'.ֱאלֶֹהיָך. ּ	ֵֹרׁש.אָֹתּה.ּתָ ֱאלֶֹהיָך.

ר. ְמעּו.ֶאל.ִמְצו.ַֹתי.ֲאׁשֶ ׁשְ מַֹע.ּתִ ָנה:.ְוָהָיה.ִאם.ׁשָ ְוַע	.ַאֲחִרית.ׁשָ

ּוְלָעְב	ֹו. ֱאלֵֹהיֶכם. ה'. ֶאת. ְלַאֲהָבה. ַהּיֹום. ֶאְתֶכם. ה. ְמַצּוֶ ָאנִֹכי.

ִעּתֹו.יֹוֶרה. י.ְמַטר.ַאְרְצֶכם.ּבְ ֶכם:.ְוָנַתּתִ ָכל.ְלַבְבֶכם.ּוְבָכל.ַנְפׁשְ ּבְ

ְ	ָך. ׂשָ ב.ּבְ י.ֵעׂשֶ ָך.ְוִיְצָהֶרָך:.ְוָנַתּתִ .ְ	ָ	ֶנָך.ְוִתירֹׁשְ ּוַמְלקֹוׁש.ְוָאַסְפּתָ

ְלַבְבֶכם. ה. ִיְפּתֶ ן. ּפֶ ָלֶכם. ְמרּו. ָ ִהּשׁ .: ָבְעּתָ ְוׂשָ . ְוָאַכְלּתָ ָך. ִלְבֶהְמּתֶ

ְוָחָרה. ָלֶהם:. ֲחִויֶתם. ּתַ ְוִהׁשְ ֲאֵחִרים. ֱאלִֹהים. ם. ַוֲעַבְ	ּתֶ ם. ְוַסְרּתֶ

ְוָהֲאָ	ָמה.לֹא. ִיְהֶיה.ָמָטר. ַמִים.ְולֹא. ָ ְוָעַצר.ֶאת.ַהּשׁ ֶכם. ּבָ ַאף.ה'.

ר.ה'. ם.ְמֵהָרה.ֵמַעל.ָהָאֶרץ.ַהּטָֹבה.ֲאׁשֶ ן.ֶאת.ְיבּוָלּה.ַוֲאַבְ	ּתֶ ִתּתֵ
נֵֹתן.ָלֶכם  )דברים יא, 17-10(

עדות לחשיבות הנושא היא הכללת חלק מִפסקה זו בקריאת שמע, הנאמרת 
פעמיים ביום. טקסים רבים בחג הסוכות, הנחוג ערב עונת הגשמים, מבטאים 
הקשורים  טקסים  החג  של  בשיאו  עמדו  שני,  בית  בימי  במים.  התלות  את 
ב"ניסוך המים". טקסים אלה כונו "שמחת בית השואבה" וביטאו את התפישה, 
"עונת  "נידונים על המים" של כל השנה.  בו  על פיה חג הסוכות נחשב לזמן 
התלמוד  חכמי  הגשם.  תפילת  נאמרת  ובו  עצרת  בשמיני  מסתיימת  החגים" 
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 
התרבותיים  הקישורים  טובלים,  אנחנו  כאשר  גם  שותים.  שאנו  המים  של 
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 
חוששים  אנו  היום  אבל  זוהמה.  כל  לשטוף  ובכוחם  נקיים  שהמים  מההבנה 
מפני מים שלא טופלו. פעמים רבות אנו מקשרים מים בטבע לסיכון ללקות 
במחלות או בזיהומים. כמה מהגורמים לזיהום הם עתיקים, כמו מי שופכין; 
כן,  על  יתר  הם חדשים.  חומרי תרופות,  או  ככימיקלים תעשייתיים  אחרים, 
בני אנוש הם שיצרו והפיצו מזהמים מסוכנים אלה. מציאות זו מעלה שאלות 
בדבר היחסים בין טהרה גופנית לטהרה רוחנית: האם אנו יכולים להיות טהורים 
יכולים  אנו  האם  טהורה?  אינה  הפיזית שלנו  הסביבה  בעוד  רוחנית  מבחינה 

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, 
ט  ּפָ ִים ִמׁשְ ּמַ ל ּכַ בעתיד לבוא, כאשר מעשי צדק אנושיים יפיקו חסד מן האל: "ְוִיּגַ
ַנַחל ֵאיָתן" )עמוס ה, 24(. כיום, ליותר ממיליארד בני אדם אין גישה  ּוְצָדָקה ּכְ
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. 
הסביבתי  המשבר  מממדי  שניים  אלא  אינן  במים  הקשורות  אלה  בעיות 
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.
בנו רגש של אחריות. כאשר אנו  יטפחו  וענווה  יש לקוות שרגשי הודיה 
טובלים, עלינו לקחת בחשבון שלטקס זה יש ממד גופני נוסף לממד הנפשי. 
נקיים?  אם אנו טובלים בטבע, עלינו לשאול על מצבם של המים: האם הם 
אם לא, מה יש בידינו לעשות כדי לתקן את המצב. אם אנו טובלים במקווה, 
מאין  שלנו:  הציבוריים  המים  אספקת  על  ללמוד  ההזדמנות  את  לנצל  נוכל 
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 
בעלּות 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 
אלה.  למקורות  הגישה  נמנעת  מאחרים  ואילו  הביוב  ולמערכת  למים  אותם 
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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פנקס־נווה דוריה 
)טרנספורמציה(,. חוויית.התמרה. .על.

במים וע	ּות. שיקוף.

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 
95% מהביצית  הסוברים שהם כנראה המקור האבולוציוני שלנו. הם מהווים 
המופרית שמתפתחת במי־השפיר לעובר, הנולד לבסוף אל האדמה. בבגרותנו 
המים הם 70% מגופנו, בדומה ל־70% משטחו של כדור הארץ המכוסים מים. 
ִחיותו  את  לגוף  מזכירים  המים  מדוע  להסביר  כדי  אלה  בעובדות  יש  אולי 

ֵלם זורם. ָ הקמאית הנשכחת, ומעוררים בו געגוע אל היותו חלק ִמּשׁ
בניסיון להתבונן במושגה של שלמּות שיש בה זרימה ושינוי, או בתנועתיות 
כרעיון של שלמות, התפתחה חקירה העוסקת בהתבוננות בתכונות של גבישי 
זו מעידה על תכונות של שבירּות והתערבלּות של המים כדרך  מים. חקירה 
והשתנות  רבגוניות רבה  היוצר  זהו תהליך  וטיהור.  עצמית־טבעית להחייאה 
מהירה ואינסופית, ב"שאיפה" להגיע לצלילות ולמבנה גבישי מרהיב, "וחתירה" 
למיצוי והתפתחות. בעיניי, רעיון זה מעניין גם אם נתבונן רק בצדו המטפורי, 
ומטופלים  מטפלים  ושל  שלי  לחוויות  דומים  רעיונות  מתאר  שהוא  משום 
אחרים במים. את חוויית השהות במים ניתן לתאר ככניסה אל ֵמכל התמרה, 

ה
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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 
הטובל  את  מניעים  אלא  פתרון  או  ידע  מעניקים  אינם  המים  אותו.  ומניעה 

ומוָנעים יחד איתו בתהליך משקף, מעצים ומכיל. 
סיטואציה זאת מקרבת אותי לתחושה שמשרה בי הפסוק: "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה 
ִים" )בראשית א,  ֵני ַהּמָ ֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ְך ַעל ּפְ ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחׁשֶ
2(. עבורי מעיד פסוק זה על מצב קיומי של ֶחֶסר שלא ניתן יותר שלא למלאו, 
המים  ידי  על  מיוצג  זה  דחף  ושינוי.  לתנועה  גדול  ודחף  אל־חזור  של  מצב 
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 )being( שמעבר 
א,  )בראשית  אור"  "ויהי  של:  בקסם  כמו   ,)doing( העשייה  של  לאקטיביות 
ותכונת  כֵמכל,  עצמו  את  שמעמיד  מה  כל  לתוך  הזרימה  המים,  "כניעת"   .)3
פינוי המקום לכל דבר שנכנס לתוכם — זהו מודל הטאו על פילוסופיית "אי־

הפעילות" והיכולת "להיות". אין זו עמדה סבילה של קבלת הדברים כפשוטם, 
כדי  ביש כמות שהוא, בהוויה עצמה,  ולבהות', להתבונן  'לתהות  אלא הצעה 

להבין, להשלים, ולברוא מתוך ה"תהו ובהו". 
כשותפה לחוויית התמרה באמצעות המים כסוג של נוכחות, אני חושבת 
שלֵעד הנוכח בתהליך של הטובל, עשויה להיות משמעות רבה, משום שביכולתו 
כולה  לחוויה  תוקף  להעניק  כדי  בעדּות  יש  לאשר.  להכיל,  להבין,  לשקף, 
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. 
על  יחסים.  במערכות  בקשיים  נעוצים  רבים  שינוי  תהליכי  של  מניעיהם 
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 
דקות,  מספיקות  לעיתים  להתרחש.  לחוויה  ולתת  הנשימה  את  לחוש  וכדי 

הִנראות כנצח, ולפעמים דרוש זמן רב יותר, אפילו עד שעה.
של  המיוחדת  ההוויה  את  לשאת  מוכנה  להיות  שעליי  חושבת  אני  כֵעדה 
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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 
ועולם פנימי שלם, נע ויוצר, גם אצל הֵעד. ההכלה המלאה והמוחלטת של המים 
מאפשרת לעד לתמוך בדרכו הייחודית של הטובל, כשם שהֵאם נקראת לשאת 

בגופה ובנפשה את התינוק־האדם ההולך ונוצר בתוכה כנבדל ממנה. 
"האחר" ללא תנאי, היא תופעה מעניינת משום  תכונת המים להכיל את 
באה  שנתינה  לחשוב  רגילים  אנו  אינסופית.  להכלה  זקוקים  עצמם  שהמים 
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, 
ֵאם  ובזולת. משום כך המים הם בעיניי כעין  או כל מה שלא מוכל "בעצמי" 
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 
לממשית  הפכה  כאילו  הרגשית,  החוויה  של  וקונקרטיזציה  שיקוף  להדהוד, 
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 מחוֹות־תנועה 
עדינות, המתורגמות באמצעות המים לחוויה רגשית עמוקה, מעודדת העלאה 
המילולית,  מהחוויה  נבדלת  זו  רגשית־גופנית  חוויה  עצּור.  גופני  זיכרון  של 
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 
השֹונּות  המורכבות,  הנפרדּות,  את  גם  כמו  )אינטואיציה(  ההקשרית  החשיבה 
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  ואי  הפער  ותחושת  הפחד  בנוכחות  לעצמי  ויתור  זהו  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 
לשוב  לטובל  הזמנה  זו  הטובל.  של  המלאה  עצמיותו  חוויית  את  לשקף  רב 

להתגורר בעצמו ולחזור לתחושה של חיוניות ושליטה בחייו ובבריאותו.
היא  בתנועה  שהנגיעה  משום  במעמקים,  ועמוקה  אותנטית  נגיעה  זוהי 
כאן לעולם התנועה,  כלי הביטוי הבלעדיים שייכים  כנגיעה בשורש ההוויה. 
להתמוססות  הצעה  אינה  זו  פרה־מילולי.  לא  ואף  מילולי  לא  שהוא  במקום 
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 
אל  היינו,  שתמיד  מי  אל  ההתחלה,  קו  אל  אותנו  משיבים  עצמנו,  את  לנו 

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 
תחושת  זאת,  עם  יחד  נושא.  גוף  שכל  מהרחם  הניתוק  טראומת  של  והכלה 
את  להכיל  המאפשרת  חדשה,  כחופשיות  במים  נחווית  שברחם  המוגבלות 

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 
ולהיענות  מזה  יציבות  על  לשמור  שהצורך  משום  הן,  גם  מתחזקות  הפנימי 
לתנועה במים מזה, מפעיל את כל שרירי הליבה )הכוללים את כל שרירי מרכז 
העיכול(.  מערכת  ושסתומי  הגב  זוקפי  הטבעתיים,  השרירים  ביניהם  הגוף, 
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 
במעין טקס של  אותנטית(  לא  או התנהגות  רגשית  ואדישות  חוסר תחושה, 

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. 
במים  אולם  תנועה;  חוסר  של  כמצב  כלל  בדרך  מתוארת  מנוחה  ועוד,  זאת 
היענות  של  מצב  זהו  לאי־תנועה.  הפוך  מצב  הן  ומנוחה  שהרפיה  מתברר 



183

ביוו טבילה  

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. 
עבור  ביותר  הקשים  האתגרים  אחד  היא  בשליטה  הצורך  על  ההתגברות 
האדם, משום שלמודעות שלנו יש אופי של עמידה כנגד. כדי להבין ואפילו 
כדי לחוש ולהרגיש אנו זקוקים לתחושה של אוטונומיה, המתבטאת ביחסים 
התנועה,  חוויית  היא  כזו  השני.  לעומת  האחד  של  העמדה  על  המושתתים 
המורגשת על ידי שינוי היחס, ומהווה שיקוף של השונּות 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 
מלאה  חוויה  של  כשלמות  והרמוניה,  רצף  תחושת  ביניהם  ולכונן  הקטבים, 
ההופכת את הזמן לנצח. על פי רעיון זה, ניתן לראות במים כעין ישות שלמה 
רבים  שמות  האחד  לאל  ביהדות.  האלוהות  למושג  בדומה  זרימה,  שבתוכה 
עימו  נמצא  זמנית  בו  לאדם;  כעד  מתנהג  הוא  ומנוגדים.  שונים  ותפקידים 
במשא ומתן שעניינו תפקידו של האדם להשלים את הבריאה. גם לאלוהים, 
האדם  את  מכוון  ואולי  ומשתקף,  משקף  הוא  רגשות.  מיוחסים  העד־לאדם, 
את  בחובה  הצופנת  עמוקה,  שלמות  והמתנגדים  השונים  בכוחותיו  לראות 
ההבנה שאין בתנועה כיסוד של חיים, משום סתירה לשלמות; היא השלמות 
ניתן להבין זאת מתוך העמידה על כך שהמילה אלוהים צופנת  עצמה. אולי 
ממשי  באופן  לגעת  דרך  היא  טבילה  כך,  אם  "אל־הים".  הצירוף  את  בתוכה 

ועמוק באלוהות שמחוץ לאדם ובתוכו.

המאמר מבוסס על עבודת התיזה שלי: לגעת, לנוע במים: על הערך התרפויטי 
של טיפול הווטסו, אוני' לסלי 2005, ועל ניסיוני כמטפלת.
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בורשטיין דניאל  שמחה 
זה.להר	ל להפוך.את. מקווים.

ר	יל.כמו.נסיעה.באוטובוס

שלי  שהילדים  בשעה  ווייטמן,  פינת  הוברט  ברחוב  בפיטסבורג,  בוקר  מדי 
לחצות  הממהרים  ישיבה  בחורי  נראים  הספר,  בית  של  לאוטובוס  ממתינים 
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 
בני, כמו מרבית היהודים הליברלים, לא שמע  לקראת הסמכתי לרבנות, אך 

מעודו על מקווה לגברים. 
השימוש הגברי במקווה הוא בגדר רשות )להבדיל מהשימוש הנשי(. בעולם 
ובין  לשבת,  מההכנות  כחלק  שישי,  ביום  הטובלים  גברים  יש  האורתודוכסי 
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 
וכל טומאה מפריעה להשגת  כי הדבקות בה' היא מטרה ברורה להם,  טבעי, 

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 
הספורט,  למועדון  שייך  הגופני  ביניהם.  הפרדה  על  ולשמור  בתפקידיו  סדר 
ואילו בהליכתו לבית הכנסת הוא לובש חליפה ועונב עניבה. כך הוא נועל את 
הליברלית  היהדות  בעולם  הגברים  מעטים  הקודש.  מן  אותו  ומפריד  הגופני 

שמנסים לאמץ בחזרה את חוויית המקווה. 

ו
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טבילה.מעוררת.עולם.שנעלם

מערב  שבצפון  בהרים  פרידמן,  איזבלה  שם  על  היהודית  ההתכנסות  מרכז 
להתחדשות  והפיתוח  המחקר  מרכז   — חיים  "אלת  של  הבית  הוא  קונטיקט, 
חיים"  ב"אלת  בן שבוע  קורס  כל  המוקדמות.  ה־90  בשנות  היהדות", שנוסד 
מסתיים בחגיגת שבת שמעוררת את כל החושים. ההכנות מתחילות בפרידה 
של  המקווה  זהו  הקמפוס.  שבמרכז  היפהפה  באגם  טבילה  ידי  על  מהשבוע 

"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 
בניגון  פותח  המשתתפים  אחד  האצבעות.  בקצות  מורגשת  הבוצית  האגם 
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. 
ולהתנקות  להיטהר  מבקשים  אנחנו  "בטבילה  שלי.  לחוויה  להווה,  חוזר  אני 
ובאצילות". הוא מסביר  בכל ארבעה העולמות — בעשייה, ביצירה, בבריאה, 
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 
החזקת  ממאמץ  התחממנו  כבר  כלל.  מילים  בו  שאין  רוחניות,  שכולו  עולם 
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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 "קּונצים" והכול רציני ורגוע. כל אחד מכבד את זולתו 
"ואהבת לרעך כמוך". הנשים חוזרות משפת  מתוך הבנה עמוקה של מצוות 
יורדים  אז  רק  לשבת.  להתכונן  פונות  הן  ואף  לבן,  בווילון  המוסתר  האגם 

הגברים לטבול באגם. 
אפליה  זו  מסוים  במובן  מאוד.  קצוב  הוא  גברי;  ליחד  היחיד  הזמן  זהו 
מתקנת, אך העניין אינו עולה לדיון. "אלת חיים" חרתה על דגלה להיות מרכז 
להתחדשות יהודית, והשוויון בין המינים חשוב מאוד הן לארגון הן למשתתפים. 
זאת  חוו  לא  המשתתפים  ורוב  נפרדת,  תפילה  כאן  תהיה  לא  כי  לכל  ברור 

מימיהם, אך ההזדמנות להיות חלק ממעגל של גברים בלבד היא מבורכת. 

מקווה.	ברים.ככלי.קהילתי

זבט כנס גברים ב"אלת חיים". משמגיעים  מדי שנה מארגן הרב שון ישראל 
יום שישי בראשית הסתיו, מיד הם פונים למקווה. כאשר  באי הכנס, בצהרי 
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 
המערבי  בעולם  כגברים  אותה.  לחזק  עשוי  השיתוף  אך  פרטית,  חוויה  היא 
נוח לנו  אנחנו רגילים להתכנס ולהתלכד סביב מטרה ועשייה משותפת. לא 
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 
לגברים.  מקווה  חוויית  של  ארגון  על  לדבר  שלא  בהתנגדויות,  רצוף  גברים 
חוויית חדר ההלבשה במועדון הספורט או בבית הספר השאירה צלקות אצל 
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ולא הגוף, או  נכון במיוחד לגבי מי שהצטיין בעיסוקי הראש  זה  ודבר  רבים, 
למי שגדל עם מסר שיהודים "לא מתעסקים בדברים כאלה". קשה להשתחרר 
אפוא מן הסטריאוטיפים ובאותה מידה קשה להשתחרר מהתפקידים שאנחנו 

קובעים לעצמנו.
שמטרת  ההבנה,  היא  היסוד  הנחת  חיים",  "אלת  של  הגברים  בכנס  כאן, 
גם  כך  טקס.  באמצעות  החוויה  את  ולציין  יחדיו  להתכנס  הינה  העשייה 
בהתכנסויות אחרות, כמו בכנס "כלה" הדו־שנתי של "אל"ף", ארגון הגג של 
ההתחדשות היהודית בצפון אמריקה. בכנס "כלה" שנערך ביולי 2007, שימשה 
כמקווה בריכה מתנפחת ענקית שהונחה בתוך אוהל לבן, והכניסה אליה הייתה 
עמוס  שבוע  לאחר  מאוד,  חם  שישי  יום  היה  זה  צרות.  ברזל  מדרגות  דרך 
חוויות, שהתכנסו בו יותר מ־700 איש בקמפוס של אוניברסיטת ניו מקסיקו 
באלבקרקי. עמדנו באוהל במעגל, בערך כ־100 גברים. 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 
אחד  במדרגות  היורדים  פני  את  קיבל  מהמים  בצאתנו  לשיר.  חזרנו  פעמים 
הגברים שנשאר מחוץ למים, מרותק לכיסא גלגלים, וכל אחד טפטף על ראשו 

או על ידיו ממי המקווה. כשהתלבשנו שררה סביב דממה מוחלטת כמעט.

התעוררות.לתפקי	ו.של.ה	בר.היהו	י

השתתפותו המוגבלת של האיש הנכה עוררה אותנו להרהר בהבדלים בינינו, 
ולהכרה בתשומת הלב לשֹוֶנה. 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 הקֹוִמי, 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. 
הוא  גדולה,  בקבוצה  ובין  קטנה  בקבוצה  בין  כזה,  באירוע  חשוב  פן  עוד 
באחד  חוויה שחווה  על  סיפר  שון  הרב  שונים.  מגילאים  גברים  שילובם של 
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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:
בתוף,  אחז  מהם  אחד  היער.  בלב  האגם,  שפת  על  עמדו  העדים  שני 
ומגרונו של השני עלה ניגון שהשתלב בקצב התיפוף. עמדתי על סלע, 
עירום, בצדו האחר של האגם. התרכזתי במחשבה ובלב, וקפצתי לתוך 
אבן  על  המים החשוכים, הקרים. חציתי את האגם בשחייה, טיפסתי 
שעל הגדה ממול והלכתי סביב לאגם בחזרה אל המקום ממנו נכנסתי 
ושוב  ובלב,  במחשבה  התרכזתי  שוב  הסלע.  על  עמדתי  ושוב  למים, 
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 
מי  כל  הישן,  אני  החדש.  אני  הייתי  השינוי,  התרחש  החשוך  מהאגם 
שהייתי עדיין בפנים, וכל מי שאני עתיד להיות — שהוא בהתהוות. התוף 
הלכנו  שלושתנו  נקיים.  בגדים  ולובש  מתנגב  בעודי  המשיכו  והניגון 

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 לֵגר, 

חיבור שלם: מה שהייתי, מה שאני, מה שאהיה. עם היציאה האחרונה חיבור שלם: מה שהייתי, מה שאני, מה שאהיה. עם היציאה האחרונה חיבור שלם: מה שהייתי, מה שאני, מה שאהיה. עם היציאה האחרונה 
מי  כל  הישן,  אני  החדש.  אני  הייתי  השינוי,  התרחש  החשוך  מי מהאגם  כל  הישן,  אני  החדש.  אני  הייתי  השינוי,  התרחש  החשוך  מי מהאגם  כל  הישן,  אני  החדש.  אני  הייתי  השינוי,  התרחש  החשוך  מהאגם 
שהייתי עדיין בפנים, וכל מי שאני עתיד להיות — שהוא בהתהוות. התוף שהייתי עדיין בפנים, וכל מי שאני עתיד להיות — שהוא בהתהוות. התוף שהייתי עדיין בפנים, וכל מי שאני עתיד להיות — שהוא בהתהוות. התוף 
הלכנו  שלושתנו  נקיים.  בגדים  ולובש  מתנגב  בעודי  המשיכו  הלכנו והניגון  שלושתנו  נקיים.  בגדים  ולובש  מתנגב  בעודי  המשיכו  הלכנו והניגון  שלושתנו  נקיים.  בגדים  ולובש  מתנגב  בעודי  המשיכו  והניגון 

חוויית הגיור על מרכיביו השונים מזמינה טקס משמעותי כזה, שמעורר את חוויית הגיור על מרכיביו השונים מזמינה טקס משמעותי כזה, שמעורר את חוויית הגיור על מרכיביו השונים מזמינה טקס משמעותי כזה, שמעורר את 
כל החושים. ריח המים, הבוץ והיער, תחושת המים העוטפים את הגוף, מראה כל החושים. ריח המים, הבוץ והיער, תחושת המים העוטפים את הגוף, מראה כל החושים. ריח המים, הבוץ והיער, תחושת המים העוטפים את הגוף, מראה 
הירח והכוכבים בלילה, והצלילים — שירת העד שתחילתה כצליל חיצוני לֵגר, הירח והכוכבים בלילה, והצלילים — שירת העד שתחילתה כצליל חיצוני לֵגר, הירח והכוכבים בלילה, והצלילים — שירת העד שתחילתה כצליל חיצוני לֵגר, 
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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

ר במים,  כשאני נכנס למים לטבול, בשעה שאני מרים רגליי וצף לרגע כמו עּוּבָ
הראש,  באחורי  האינסופיות  תחושת  גופי.  חלקי  בכל  מגעם  את  מרגיש  אני 
שאני ממקם בו בדרך כלל את ה"אני" שלי, נקטעת לרגע. ברגע זה איני מרגיש 
ַעט ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר  ֵרהּו ּמְ ַחּסְ את עצמי אדון, איני מזדהה עם הפסוק "ַוּתְ
6( שעל פיו אני מרבה לנהל את חיי. ברגע הזה אני רק  ֵרהּו" )תהלים ח,  ַעּטְ ּתְ
המכונית,  המחשב,  גם  וכך  נעלמים,  שלי  העסקים  זה  ברגע  ודם.  בשר  אדם 
התפקידים, הדרגות, המשפחה — אני לבדי, נקי, ללא חציצה ביני לבין המים. 
אני  ובכך  הגוף,  את  לשחרר  לנוע,  לנשום,  חייב  אני  שם.  להישאר  יכול  איני 
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 
כשאני  האדם.  של  ביותר  ההרסנית  האשליה  היא  הקביעות  של  האשליה  כי 
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 
של  האתגר  זהו  מאחרים.  הכול  לצפות  יכול  אינני  כל־יכול,  אינני  אם  ושוב. 

הגבר במאה ה־21, והמקווה הוא מורה טוב לכך. 
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גרשוביץ בר־יש"ע  יהודית 
ובטהרה:. ויצירה.בק	ושה. יוצר. .יצר,.

ע	נון "א		ת.הסופר".של.ש"י. בסיפור. עיון.

הסיפור "אגדת הסופר" התפרסם לראשונה בשנת 1909 תחת 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 
הצנועה  מרים  מרת  תבורך  באהל  "מנשים  אישּה.  לרפאל  נוח  יצירה  מרחב 
יושבת בית ומרחיבה את דעתו בדירה נאה ובכלים נאים שממרקת אותם ומנקה 
זך  אותם ומטהרת אותם כדי שיהיה רפאל אישּה עושה עבודתו בתוך אוויר 
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 
שהטהרה  רפאל  של  השקפתו  את  מדגישה  הגדול  הכוהן  ועבודת  רפאל  של 
מעצבת סביבת קיום הכרחית לאמן. כמו הכוהן הגדול הוא עומד לבדו בקדושה 
ובטהרה לפני יוצרו, מנותק מכל חולין. עיסוקו ביצירתו נעשה תוך שהוא "יושב 

ז
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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 
היא  זו  אמנות  רפאל  של  )ובמקרה  באמנות  העיסוק  כ"קדושה".  מגדיר  הוא 
ומזוזות(  ציור האותיות של כתבים שיש בהם קדושה, כספרי תורה, תפילין 
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.
הטהרה,  ולמקווה  הכנסת  לבית  הסמוכה  ומרים,  רפאל  של  דירתם  את 
באמצע.  נסרים  של  ומחיצה  לה  אחד  חדר  רק  ונמוכה,  כ"קטנה  עגנון  מעצב 
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 
ברורה  עדות  היא  לכיריים",  התנור  "בין  מרים  של  תחומה  ובין  ובטהרה", 
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. 
מרים  יושבת  לבעלה",  חייבת  שאישה  המלאכות  מן  נפטרת  "היא  כאשר 
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נמשך  חסד  של  ו"חוט  ליתום,  בגד  תופרת  היא  בחסדים.  חייה  את  וכורכת 
והולך למעלה ומלאכים טובים מעלים לפניה כמה מיני דמיונות". מנגד לה, 
בעולם המציאות, היא רואה את רפאל אישּה יושב מעבר למחיצה "על השולחן 
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 
בעלה  על  הטהורות  ועיניה  מהמחיצה  לפנים  ו"נכנסת  לבינו  שבינה  הקיום 
לבינו.  בינה  ל"מגע"  היחידה  הנֹוכחּות  הן  עיניה  ובטהרה...".  בקדושה  היושב 
טהור עיניה נוגע בטוהר גופו של רפאל, ובהן כמיהת מרים אל אישּה שהוא 
ר ֲאִני  ה ֹלא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּמָ ְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוׁשָ ֶגד ּתִ י ִמּנֶ בבחינת "נבו" — "ּכִ

ָרֵאל" )דברים לב, 52(.  ֹנֵתן ִלְבֵני ִיׂשְ
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 
עולמם  עיצוב  ובין  ומרים,  רפאל  של  הקיום  מרחב  של  חיצוני  תיאור  שבין 
הפנימי של בני הזוג. היצר החנוק ביצירתו של רפאל וגעגועיה של מרים ממלא 

את כל הוויית המקום, המוגדר כטהור ושלו.
בבית  "עומדת  ומרים  יצירתו,  לכבוד  ומיטהר  טובל  היוצר,  האמן  רפאל, 
הטבילה" ומכינה את עצמה בקדושה ובטהרה, לרפאל "אלוף נעוריה", ליצירת 
פרי בטן, מושא געגועיה. זמן שובה מהמקווה כשהיא קורנת ביופייה לקראת 
בכל  מתמלא  ביניהם  החלל  טרגי.  רגע  הוא  מלראותה,  עיניו  העוצם  רפאל, 
המאווִיים, אך אלה מומרים בסובלימציה אירוטית בכך ש"הוא יושב בקרן זווית 
שהשינה  עד  אמהות.  בתחינת  וקוראת  זווית  בקרן  יושבת  והיא  זוהר  ולומד 

חוטפת עיניהם". ניצל היוצר מן היצר, ניצלה היצירה. 
מותה  ימיה.  בדמי  מתה  היוצר,  את  המכשיל  היצר  את  שמייצגת  מרים, 
חופשי  ביתו.  נוות   — יצרו  עיכובי  ללא  ליצירתו  להתמסר  לרפאל  מאפשר 
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. 
שמלת  מרים.  של  לזכרה  תורה  ספר  בכתיבת  יצירתו  מתמקדת  מעתה 
בבית,  ממנה  שנותר  מה  כל  הן  שבארונה  ישראל  ארץ  מעפר  ושקית  חופתה 
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אך הווייתה האירוטית העולה מהן ממלאת את חסרונו של היצר, שמעורר את 
יצירתו של רפאל.

מנטפות  "וציציותיה  עליו  פרושה  שטלית  הטהור  שולחנו  אל  יושב  הוא 
למטה ומתדבקות בציציות טליתו הקטנה". כשהוא מגיע לכתיבת "השם הגדול 
והנורא יורד לתוך מקווה טהרה וטובל". הציציות המנטפות ונוגעות בציציות 
האישות  מחיי  היצרי-פיזי שנעדר  לעולם  ביטוי מטאפורי  הן  הקטנה  טליתו 
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 
היא  אין  עתה  ביצירתו.  כך  כל  הנוכח  בהיעדרה  במותה,  דווקא  יצירתו  את 
מאיימת עליו במיניותה והוא יכול ליהנות משני העולמות, גם מעולם "הקדושה 
האיום  ללא  האירוטית של אשתו,  מנוכחותה  וגם  עצמו,  על  והטהרה" שגזר 
שבחיבורם תיגזל ממנו יצירתו ותמלא את מרים ביצירת החיים החדשים להם 

כה ייחלה. 
נוכחותה־הנעדרת  מרים.  של  לזכרה  תורה  ספר  לכתוב  רפאל  בוחר  עתה 
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 
שבא אדם לִהדבק בנועם הדביקות הרי עליו להיות בחינת אדם שעומד בשלג". 
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. 
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שיאו של הסיפור הוא סופו. רפאל חובק את ספר התורה המושלם, העטוי 
במעיל שנתפר משמלת כלולותיה של מרים. במעין אקסטזה דתית־אירוטית, 
התורה,  ספר  שמלת  את  ומנשקת  אשתו  עולה  ובדמיונו  מחולל  שהוא  תוך 
"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 
לטבילה  והורות,  אהבה  של  מגע  שתכליתה  מטבילה  ליוצר,  מהיצר  לאיש, 
באמנות.  אלא  אהבה  אין  כאומר  היצירה,  עם  מיזוג  לשם  ניתוק  שמטרתה 

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? 
אמן  כי  קוראיו,  את  כך  להנחות  רצה  ואף  להבין,  הסופר  השכיל  שמא 
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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הרבה.יהו	ית.א	למן־	רין.—.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 Lessons יצא 
לאור בשנת 2007 בהוצאת Gefen. נשואה לד"ר ברני גרין ואם לשלושה.

העברית  האוניברסיטה  מן  דוקטור  תואר  בעלת  .— אילן. טל. פרופ'. .■
יוזמת  בברלין.  החופשית  באוניברסיטה  ליהדות  פרופ'  היא  בירושלים. 

ומנהלת פרויקט הפירוש הפמיניסטי למשנה ולתלמוד הבבלי.

עוסקת  ביו"ש,  ביישוב קהילתי  אשת משפחה, מתגוררת  .— אלמונית. .■
בהוראה.

הרב.שמחה.	ניאל.בורשטיין.—.חבר קיבוץ לוטן שבערבה, בו הוא  .■
מלמד שלום וצדק חברתי במרכז לאקולוגיה יצירתית. תלמידם של הרבנים 
הברית   — ב"אל"ף  לרבנות  הוסמך  וואסקו,  וארתור  שכטר־שלומי  זלמן 
להתחדשות יהודית" בינואר 2011. עבד כעיתונאי, מחנך, גנן ועוד. בשנים 

2009-2007 שהה בשבתון בארצות הברית.

יהו	ית.בר־יש"ע.	רשוביץ.—.מרצה לספרות ומדרש ב"מרכז יעקב  .■
יבנה.  בקבוצת  התיכון  הספר  בבית  מחנכת  מורה  יהדות".  ללמודי  הרצוג 
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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סביבתית  פסיכולוגית  .— 	ול	סמיט. בת־ציון. מירעלע. 	"ר. .■
החוקרת את ההשפעה האזרחית על מדיניות המים. חברה בוועד המנהל 
יהודיים, ומאמינה שמשאבינו הרוחניים הם  של כמה ארגונים סביבתיים 
שיאפשרו לנו להתמודד עם המשבר הסביבתי ולפעול לקראת השגת עולם 

בר קיימא.

חיה  הנקרה.  ראש  בקיבוץ  וגדלה  נולדה  .— 	ב	בני. תמר. הרבה. .■
חז"ל  ספרות  מלמדת  קולג'.  יוניון  בהיברו  לרבנות  הוסמכה  בירושלים. 
בית  של  האינטרנט  באתר  השבועי"  "הדף  הטור  בעלת  שונים.  במקומות 

אבי חי. 

נעמה.	פני־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 וֵאם לאריאל.

	"ר.בטחה.הר־שפי.—.תושבת בית־אל, בעלת תואר שלישי בתלמוד  .■
מהאוניברסיטה העברית, מלמדת תלמוד במסגרות שונות.

הילדים,  בלשון  עוסקת   — התפתחותית  בלשנית  .— ול	ן. צביה. 	"ר. .■
באֹוריינּות, בטקסטים מהמקורות ובשימושי מחשב בתחומים אלה. מרצה 
ב"קולות"  מלמדת  ברל.  בית  ובמכללת  גוריון  בן  באוניברסיטת  בכירה 

ובישיבה החילונית של "בינה".

קולג'  יוניון  בהיברו  לתלמוד  ומרצה  חוקרת  .— וייס. רוחמה. 	"ר. .■
תלמודית  לביבליותרפיה  חיים"  "סוגיות  התוכניות  מנהלת  בירושלים. 
ו"מזורים" לליווי רוחני. משוררת ועוסקת בפיסול ובאמנות מיצג. מספריה: 
מתחייבת בנפשי — קריאות מחויבות בתלמוד )ידיעות ספרים 2006(, אוכלים 
לדעת — תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל )הקיבוץ המאוחד 
 ,)2004 ריתמוס,  סדרת  המאוחד,  )הקיבוץ  שמירה  השירה:  וספרי   )2010

שפתי תפתח )הקיבוץ המאוחד, סדרת ריתמוס, 2008(.
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 ,1978 בשנת  לארץ  ועלתה  בהולנד  נולדה  .— זיי	לר. קורי. הרבה. .■
חייתה שנים אחדות בקיבוץ יהל בערבה. בעלת תואר שני בלשון עברית 
קולג'  יוניון  בהיברו   2006 בשנת  לרבנות  הוסמכה  חיפה.  מאוניברסיטת 
נשואה  שבטבעון.  טבעון״  ״מעלות  בקהילת  כרבה  משמשת  בירושלים. 

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 
לשינוי  שונים  בארגונים  פעילה   .)JTS( קונסרבטיביים  לרבנים  המדרש 
חברתי במדינת ישראל ולקידום זכויות האדם בציבוריות הישראלית. בשנת 

2005 הוענק לה פרס מטעם HUC על תרומתה לחברה הישראלית.

המחלקה  מן  פילוסופיה  על  דוקטור  תואר  בעלת  .— לוין. יעל. 	"ר. .■
לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. פרסמה מחקרים ועיונים הנסבים בעיקרם 
על היבטים שונים של האישה ביהדות, וכן חיברה שורת תפילות שהתקבלו 

בקרב רבים.

)קמ"ץ( של התנועה  רב קהילת מבשרת ציון  .— ליבוביץ'. מיה. הרב. .■
ליהדות מתקדמת. שותפה לעריכת הספרים: ברוך שעשני אישה?, מלחמת 
כאן  "יהדות  בסדרה  אחרונות,  ידיעות  בהוצאת  יהודי  ומיהו  ומגוג  גוג 

ועכשיו". נשואה ואם לארבעה.

נולדה בקייב, אוקריינה. עלתה לירושלים  .— ליסיצה. הרבה.אלונה. .■
ב־1991. מלמדת הלכה וספרות חז"ל בתוכניות לרבנות בהיברו יוניון קולג' 
נשואה  אביב.  תל  באוניברסיטת  לתלמוד  בחוג  דוקטורנטית  בירושלים, 

לסשה ואם ליעקב ופירה.

הרב.אשרת.מור	.—.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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יהודי  ספר  בבית  כרב  משמשת  הברית.  ובארצות  בארץ  מגוונות  חינוכיות 
בסינסינטי. נשואה וֵאם לנעם ולאיתמר.

הרבנים  "מועצת   — מר"ם  של  הדין  בית  אב  .— מזור. יהורם. הרב. .■
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.	"ר.	ליה.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.

קולג'  יוניון  בהיברו  רבנות  לימודי  בוגרת  .— פילץ. ארנה. הרבה. .■
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.

נמנית על מייסדי קיבוץ לוטן, אמא לשלושה,  .— פנקס־נווה. 	וריה. .■
בוגרת  וביבשה.  במים  בתנועה  ומטפלת  וליוגה  למחול  ומורה  רקדנית 
האקדמיה למוזיקה ומחול ע"ש רובין בירושלים, מכון וינגייט, ותואר שני 
בתרפיה בהבעה ויצירה מטעם אוני' לסלי. מטפלת מוסמכת במים )ווטצו, 

water dance( ותרפיה קרניוסקרלית. 

פרופ'.א	מיאל.קוסמן.—.חוקר, משורר והוגה. מכהן כמנהל האקדמי  .■
וליטורגיה  חז"ל, הלכה  וכפרופ' לספרות  בברלין  קולג'  גייגר  של אברהם 

באוניברסיטת פוטסדם.

1962. פסנתרנית ומעבדת מוסיקלית, מנצחת  ילידת  .— קמאי. אסתי. .■
רוחניים. בעלת תואר שני  יהודיים  ומנחת מעגלי שירה  ווקליות  חבורות 
במנהל  שני  תואר  ובעלת  אביב,  בתל  רובין  ע"ש  למוסיקה  מהאקדמיה 
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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  .■
הראשונה  לאישה  הייתה  ב־1992  רבנים.  של  לשושלת  כנצר  יורק  בניו 
שהוסמכה לרבנות בישראל. עוסקת בייזום וניהול תוכניות הכשרה למנהיגות 

רבנית וחינוכית בתנועה ליהדות מתקדמת ובהיברו יוניון קולג'.

בחוג  דוקטורנטית  בנות,  לשתי  אמא  .— קניאל. קרא־איוונוב. רות. .■
שלום  ב"מכון  מחקר  עמיתת  העברית,  באוניברסיטה  ישראל  למחשבת 
הרטמן". עוסקת במיתוס הולדת משיח בן דוד ודמויות אמהותיו — מהמקרא 
ועד לספרות הזוהר. כותבת שירה ומתרגמת שירה רוסית. מלמדת תנ"ך 

ומחשבת ישראל.

)1963(, מרצה למחשבת  ירושלים  יליד  .— רכניצר. חיים. 	"ר. הרב. .■
ישראל בהיברו יוניון קולג' בסינסינטי. בעל תואר דוקטור מן האוניברסיטה 
העברית )2003(. מוסמך לרבנות מטעם ההיברו יוניון קולג' )2003( ובוגר 
תוכנית "עמיתי ירושלים" במכון מנדל למנהיגות )1998(. מחקריו עוסקים 
ומוטיבים תיאולוגיים  והמדינה  יחסי הדת  בתחום התיאולוגיה המדינית, 

בשירה העברית המודרנית.

במכון  ישראל  ומחשבת  מגדר  וחוקרת  מרצה  .— רמון. עינת. 	"ר. .■
שכטר למדעי היהדות ופועלת לקידום תחום התמיכה הרוחנית בישראל. 
חיים  הספר  מחברת  לשניים.  וֵאם  אשרמן  אריק  לרב  נשואה  ירושלמית, 
חדשים: דת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרן דוד גורדון )הוצאת 

כרמל, 2007(.

 
הרב.עפר.שבת.בית־הלחמי.—.נולד בשנת 1965 במושב בית־חירות  .■
שבעמק חפר. הוסמך לרבנות בשנת 2005 בהיברו יוניון קולג' בירושלים. 
מאז שנת 2005 משרת 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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מתחדשת",  יהודית  ליצירה  נתיבים   — אספקלריא  "מרכז  את  רשף  אורי 
שאלות  והעמקת  רוחנית  חוויה  לשם  טקסט  ולימוד  באמנות  שמשתמש 
זהות. גר בצור הדסה, נשוי לרב ד"ר רחל שבת בית־הלחמי ואב לתהילה־

שרה ולידידיה־צבי.

הרב.	"ר.רחל.שבת.בית־הלחמי.—.סגן נשיא, מכון שלום הרטמן  .■
ומרצה  רבנית. עמיתת מחקר  מנהיגות  תכניות  ומנהלת  צפון אמריקה   —
בשנת  קולג'  יוניון  היברו  ידי  על  לרבנות  הוסמכה  קולג'.  יוניון  בהיברו 
מטעם  מודרנית  יהודית  בפילוסופיה  שלה  הדוקטורט  את  וכתבה   1995
כתבה  וכן  רבים  מאמרים  פרסמה   .)JTS( בניו־יורק  לרבנים  המדרש  בית 
 Preparing Your Heart for the High :עם הרב אוליסקי, שני ספרים
 Holidays; Striving Toward Virtue: A Contemporary Guide to
בקהילת  רב  שנים  תריסר  במשך  שימשה   .Jewish Ethical Behavior
נשואה  הדסה,  בצור  גרה  ארה"ב.  מסצ'וסטס  שבנאנטאקט,  הים"  "שירת 

לרב ֹעפר שבת בית־הלחמי וֵאם לתהילה־שרה ולידידיה־צבי.

לאה.שק	יאל.—.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" )668( 2, תשס"ג, עמ' 5-4.

תודות

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

אלי אורן.


