
טהרתן של ישראל 

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר 
ָזָכר  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי  ה  ִאּׁשָ
ִּכיֵמי  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְוָטְמָאה 
)ויקרא יב, ב(.  ִּתְטָמא  ְּדֹוָתּה  ִנַּדת 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  ִּבְבָׂשָרּה  ֹזָבּה  ִיְהֶיה  ָּדם  ָזָבה  ִתְהֶיה  ִּכי  ה  ְוִאּׁשָ

ִּתְהֶיה ְבִנָּדָתּה ְוָכל ַהֹּנֵגַע ָּבּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב )שם טו, יט(. 

מצוות הטהרה היא אחת מיסודות התורה שעליה העם 
כשבלעם הרשע הסתכל על  היהודי עומד מדורי דורות, 
ֶאְרֶאּנּו  ֻצִרים  ֵמֹראׁש  י  ִּכֽ ואמר  פתח  לקללם,  כדי  ישראל 
ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו )במדבר כג, ט(, ודרשו רבותינו )מדרש אגדה( 
ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו- אלו האמהות, ששומרות על קדושתן 
טהרתן וצניעותן, ומקפידות על כל דיני טהרת המשפחה 

והטבילה במקווה. 

וחומרת  חשיבות  על  יודעים  שלא  רבים  ישנם  לצערנו 
נטהרת  כבר  באמבטיה  שברחיצה  וחושבים  זו,  מצווה 
דברי  את  יודעים  אינם  אך  לבעלה,  ומותרת  האשה 
הט"ז(  ביאה  איסור  מהלכות  )פי"א  להלכה  שנפסקו  הרמב"ם 
לא  היא  שבעולם,  מימות  כל  עליה  תשפוך  אם  שאפילו 
שחי  והאדם  טהרה,  במקווה  תטבול  שלא  עד  תטהר, 
ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות  איתה הרי הוא בכרת! נכרת מן העולם, 
ָהֹעֹׂשת )ויקרא יח, כט(, גם האשה וגם הבעל חלילה בכרת, 

עד כדי כך! 

פעם אחת נכנסתי לאחת מבתי הכנסיות ביום הכיפורים 
הם  מיד  הכיפורים.  ביום  צמים  הם  אם  אותם  ושאלתי 
וכי  הכיפורים,  ביום  צם  לא  מי  "בוודאי,  בנחרצות,  ענו 

אנחנו לא יהודים?"

במקווה  טובלות  נשותיהם  אם  ושאלתי  המשכתי 
ומספיק  זה,  צריך את  לא  טהרה, אך הם השיבו שהיום 

להם  הסברתי  באמבטיה.  לרחוץ 
האשה  שאם  ז"ל  רבותינו  דברי  את 
היא  הרי  טהרה,  במקווה  טובלת  לא 
עמה  שחי  והאדם  בטומאתה,  נשארת 

ביום  אכל  וכאילו  כרת,  חייב  הוא  הרי 
הכיפורים, ויותר חמור מכך, כיון שהוא 
דבר שנעשה בתמידות במשך כל השנה 

כולה! 

לאחר שיצאתי מבית הכנסת, רדף אחרי 
שלא  לי  תאמין  "הרב,  לי:  ואמר  אדם 
שאמבטיה  חשבתי  בכלל,  מזה  ידעתי 
מועילה, מעכשיו אני מקבל עלי שאשתי 
תלך למקווה" ומאותו יום התחזק אותו 
והמצוות  התורה  בשמירת  יותר  אדם 
והחל להגיע לשיעורים מידי יום ביומו.

ובדרך אגב למדנו על החשיבות לדבר 
אדם  בני  עם  אפילו  אלו  נושאים  על 

אחת  שבמילה  כיון  ומצוות,  תורה  משמירת  הרחוקים 
מאיסורים  ולהצילם  עליהם  להשפיע  אנו  יכולים  קטנה 

חמורים ביותר. 

)ימ"ש(  הארורים  הנאצים  העמיסו  השואה  בתקופת 
למחנות  בדרך  רכבת  קרונות  בתוך  רבים  יהודים 
ההשמדה. בין אותם יהודים היו גם אם ובתה הקטנה בת 
חלילה  נחרץ  כנראה  כי  והרגישה  ידעה  האם  השמונה, 
מציפות  כשדמעות  לבתה  אמרה  ולכן  למיתה,  גורלן 
היא  ממוות  ויצילה  בידה  יסייע  הקב"ה  שאם  עיניה  את 
ומהי  מחיר,  בכל  צוואתה  על  שתשמור  ממנה  מבקשת 



ז׳׳ל,  בן מלכה  ר' יגאל  ז׳׳ל,  בן רחל  ז׳׳ל, יעקב  ז׳׳ל, מרים בת רחל  ירדנה   בן  אור אורי  העלון מוקדש לעילוי נשמת: 
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

הצוואה החשובה? האם בקשה מבתה לשנן יום יום את 
המילים 'טהרת המשפחה', אפילו שאינה מבינה כלל מה 
משמעותן ומה הן אומרות, וכאשר היא תרצה להתחתן 
כי  יהא,  אשר  יהא  המיועד,  הבחור  עם  להתנות  עליה 
ואת מהות  היא מעוניינת לשמור על טהרת המשפחה 
המושג תברר אצל רב כלשהוא ואם לאו לא תנשא לו! 

דלתות  נפתחו  עת  הבאות  התחנות  באחת  ואמנם 
את  האם  ניצלה  נוספים,  יהודים  לקליטת  הרכבת 
בכך  שהבחינו  מבלי  בתה  את  והבריחה  ההזדמנות 

הגרמנים.

וגדלה  הגיעה לארץ  ניצלה,  כעבור שנים, הילדה אשר 
הבחורים  לאחד  להינשא  בקשה  חילוני,  בקיבוץ 
החילוניים, אך לא שכחה להציב לו את 'טהרת המשפחה' 
כתנאי ראשי, הבחור המיועד נרתע מהתנאי, אך הבחורה 
אמרה כי זוהי צוואה יחידה מאמה ועליה היא תשמור 
בכל מחיר, ומשנוכח הבחור לדעת עד כמה היא נחושה 
וחיו  נישאו  השניים  וכך  האמור  לתנאי  הסכים  בדעתה 
בודדה  מצווה  לאותה  פרט  "למהדרין"  חילוניים  חיים 

אשר האשה שמרה עליה כבבת עיניה.

והנה לאחר שנים רבות הבעל הקיבוצניק חלה ואושפז 
חרדי  אדם  שכב  מיטתו  ליד  החולים,  מבתי  באחד 

אל  הבאים  באנשים  והתבונן 
והנה  לבקרו,  הקיבוצניק  שכנו 
הבחין כי בין המבקרים הגיעו גם 
והתפלא  חרדים,  אברכים  כמה 
עם  קשר  לקיבוצניק  לו  מניין 

את  ושאל  התאפק  לא  לחדר  השכן  אלו?  אברכים 
אליהם,  שלו  הקשר  ומה  האברכים,  הם  מי  הקיבוצניק 

אך לתשובה אשר שמע לא דמיין.

"אלו הם הבנים שלי!", ענה הקיבוצניק בגאווה.

"מנין לך בנים כאלו אשר השקפתם כה שונה מהשקפתך 
ואורח חייך?" תמה שכנו.

"היא  הקיבוצניק,  ענה  אשתי",  בזכות  שזה  בטוח  "אני 
טוען  ואני  ובמים  באש  המשפחה  טהרת  על  שמרה 
מהם  לי  שיש  לי  האמן  התוצאות,  הן  אלו  ספק  שללא 
מלא הנחת והסיפוק על אף שדרכי שונה משלהם, יש 
ומעריכים  מכבדים  והם  וקדושה,  טהורה  נשמה  להם 

אותי ביותר". 

יהי רצון שנזכה לשמור על טהרתן של ישראל, ובזכות 
כך נזכה לראות בישועת ישראל השלימה, אמן. 
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שבת שלום לכל בית ישראל

האי  ל.(  )בבא קמא  א. אמרו חכמים 
לקיים  חסידא  למהוי  דבעי  מאן 

הפוסקים  מן  ויש  הואיל  לפיכך  דברכות.  מילי 
שנסתפקו על האוכל ענב אחד או פרידה אחת של 
והוא  בריה",  "משום  אחריו  לברך  חייב  אם  רמון, 
להמנע  יש  לכן  זהב,  תפוח  של  פלח  לאוכל  הדין 

מזה.

לברך  חייב  אם  יין,  השותה  בדין  מסתפקים  ויש 
לברך  אין  או  יין,  כזית  שיעור  אחר  אחרונה  ברכה 
ברכה אחרונה עד שישתה רביעית, לכן טוב להזהר 

שלא לשתות יין אלא או פחות מכזית, שלדברי הכל 
אינו מברך, או שישתה רביעית כדי שיברך על הגפן 

לכולי עלמא. 

ובכלל בשיעור כזית על האוכלים, יש ספק אם הוא 
עשרה  שמנה  דהיינו  ביצה,  כחצי  או  ביצה  שליש 
פחות  או  יאכל  לכן  גרם,  ושבעה  עשרים  או  גרם 
משיעור שליש ביצה, ולא יברך, או שיעור חצי ביצה 

ויברך. 

המשך הלכות ברכות 


