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  ! וחייב לפעול בקירוב למקוהיכול!  גם אתה!או תמיכה משמעותית/ו
  "!תאמין, מצאת, יגעת ":כנאמר! רבים סיכוייך להצליח ביותר

 

: ד"אל עמנואל ראב  
בלי  "-"  עם בורא עולםלעמוד לבד: "בכתביו, מתיעץ אתנו באופן קבוע, ד"עמנואל ראב. 1  

ובוודאי מומלצים , רעיונות מקוריים המרשימים גם שומרי תורה', וכד" מקוה אין תקוה
  .ס"ה סיון תש"כ,  בני ברק,רב רמת אלחנן,  הרב יצחק זילברשטיין.ביותר לקירוב רחוקים

רת בעז, להודות לך על עבודה הנפלאה שאתה פועל לקידום מצוות המקוהעלי בשם עמנו  .2  
הרושם הכביר שהאצלת על קהילותינו בזמן אודות  חובתי לפרסם .תקוה=המערכת מקוה
 שמעתי שני יהודים חילוניים משוחחים על חשיבות שמירת טהרת המשפחה .שהותך הקצר

ראיית מכונית הפרסום : וספרו לי. של משפחותיהם למרות שהם עדיין אינם שומרי תורה
,  שנתת הרשים לשמירת המצווהההסברהחומר ו ,נות להם את ההתענייהמקוה שלך הדליק

הפעולות מ שזה רק סיפור אחד מרבים אני בטוח .והם אוספים כסף לבניית מקוה בשכונתינו
, בוורלי הילס, בית הכנסת נצח, רב המקצוענים הצעירים, הרב יהודה מוזס. הנפלאות שלך

   .ז"ז אדר תשס"ט, קליפורניה
לא "! בעולמו ועד אלי כיחיד מאדם הראשון - !לעמוד לבד עם בורא עולם". 3

 אך כאשה נשואה לא דתיה .מאד מעניין ומשכנע לטבול .גם כלי מאכל !לגברים בלבד
 על ידי מדוע לא ניתן לנו מאמר כגון זה לפני החתונהמפליא אותי , ואם לילדים
 ?לא מפיצים אותו בכלי התקשורת ובדיוור ישיר לכל משפחהמדוע ו ,הרבנות
  ו    "סיון תשס' י, איזבל פדר. דר .ה שמישהוא ירים הכפפה לפרסום מתאיםבתקו

וישפיע על ההוראה שלנו במאות  ,שינה את דעתי הספר שחילקת, ממושג המקוה מנוכר ".4
אני משבח אותך שהפצת אותו לאלפי המחנכים . וישנה את החיים לאלפי תלמידנו, בתי ספר

אב -מנחם, 6' קייג, מנהל חינוכי, דוד לוי". והשנה, סאנטוניו טקס-בסאן, 5* 'בועידת קייג
  .אוברלן אוהיו, א"תשמ

מיעוטם (, מורים ומנהלי בתי ספר, של אלפי רבנים, "וועידת קידום חינוך יהודי", CAJE='קייג*
  . שבוע חופשת הקיץב,  דוכני תצוגה200 הרצאות ו 500. המחנכים כמיליון תלמידים, )שומרי מצוות

התרשמתי לשמור  !המצוותכל צעד לקראת שמירת ו ,י המצווה הראשונה שלאיה, מקוה". 5
הטובלת בפעם סיפרה . "' בקייג',תקוה=מקוה'בתצוגת  החינוכי שקבלנו מהחומר, מקוה

  . נ"ו אלול תש"כ. קולומבוס אוהיו . שומרת בית כשרהמשפחת, כיום !.ב.' ג לבלניתהראשונה
 את הסרט והחומר המודפס שלך הפצנולאחר ש !נרשמה עליה ניכרת במספר הטובלות". 6

הרב יעקב  .]מחברי בית הכנסת שומרי המצווה 100% - ל50 - קפיצה מ[ ."לכל חברי הקהילה
  .ז"א שבט תשנ"י, רסי'ניו ג, מזרח ברונשוויק, ישראל הצעיר, וואסר

בדנבר , 26' שקבלה ממך בקייג, מקוההסברת  מאיכות חומר התרשמה, יאחת ממורות" .7
 במקוה וערכה תוכנית, העתיקה והפיצה את החומר, א"אב תשס-מנחם, קולורדו

התרשמו לשמור את מצוות , רבות מהן. שלנו ליברליתה לנשות הקהילה ,האורטודוקסית
ופעולותך לא , חומר מקוואות לבאי הוועידה, מחלק ללא לאות מספר שנים ראיתך .המקוה

קליוולנד , וועסט טמפל, נהלת חינוך משפחתי וקהילתימ, אניד לאדר  "!נעלמו מבלי להשאיר רושם
  .ד"ב סיון תשס"י, אוהיו

 לסרט והחומר המודפס !ר מקוהמתחילות לשמו תוכניות הקירוב שלנו ות ממשתתפותרב". 8
הרב זאב  "!המסר שלהם חזק ומרטיט! חלק גדול בזכויות, בהם אנו משתמשים, שלך

  .ד"תשנ, רסי'ניו ג, לייקווד, רוטשילד
 לדור שלם של מחנכים עזרת .שנה אחר שנה חזרת . שנה25לפני , ט"תשמ, 4' נפגשנו בקייג". 9

טביעת האצבעות  . לסחף הדתהעשרת וחיזקת את עמנו בהתנגדות. לעסוק בקירוב, יהודיים
      .             ב"תשס, בעבר' נשיא קייג, מין'בנג, )רי'ג(, יצחק בן יהושע ".נראית על זמננו, האישית שלך

 וחומר מקוואות "לנפץ דעות קדומות" גלויות 5000,  ללא תשלום,נא לספק מדי שנה. 10
  .  ס"ח סיון תש"י,  בני ברק,"ערכים"מנהל , יצחק אביטל.  שלנולהפיץ בסמינריםכדי , אחר

ליברלית  ולמרות שהתחנכו היא כ,שמרו מקווה כהילכתה , שלךאחרי שראו את הסרט". 11
, אחרי שנים רבות של עקרות, י התברכו בבן חודשים אחר9 בדיוק .נישמאלבקיבוץ והוא 

מפלי , טעמפל בית ישראל, ראבאיי חיים קסורלה ".למרות טיפולים רפואיים סביב העולם
  .ג"תשנ, יורק-ניו, ניאגארא

בקשה ולמרות זאת ,  מקוהלא שמרה , מחינוך ליברליאמיאך , אבי היה שומר שבת". 12
מקוה וחזרה  לילה אחד חלמתי אודות ...ולעתים נמנעתי,  שמרתילעתים .ממני לשמור

אתה .  ושוב במקרה פגשתיך,הזדמנות שניההתפללתי ל...  למחרת צלצלת בדלתנו,...בתשובה
ני  א,כיום... באופן שגם אני יכולתי להבחין...  העושה את עבודת השם,השליחהיית עבורי 

, שדרת הכוכבים, הלומד דף יומי, על עורך דיןהב, .ו.ס "!בחומר שלך, מפיצה טהרת המשפחה
   .  ה"קליפורניה תשנ, הוליווד

 אשר, ששלחת ללא תשלום,  מכל סוג4000 ,מרשים ומרומם, חומר קירוב למקוה תודה על. 13
 -רק כ, למרות שבאור עקיבא פועלות שתי מקוואות חדישות .מיד הפצנו לכל המשפחות בעיר

חייבת להיות , הסברה מרשימהש, באנו להכרה! מקוה מהאוכלסיה הצעירה שומרת 10%
שגם , בתפילה ותקווה. %100במקומות ששמירת המצוה איננה , חלק מרכזי בשרותי המקוה

  . ד"סיון תשס' כ, אור עקיבא, ראש המועצה הדתית, אליהו אנקונינה !ערים אחרות יעשו כן
 ,התרשמו ממנו לשמור מקוהו, אחד נתתי לזוג צעיר,  שמסרת לישעוני פרסומת מקוה" .14 

מזכיר , ברוך אורמן ".שמחנכת בעזרתו את תלמידיה לשמור מקוה, בטעמפל" חזנית"והשני ל
  .  ג"א שבט תשס"כ, בלטימור מרילנד, AJOP 15, ועידת מקצועני קירוב

 את הקיבוץ שכנע, אנא!  טהרת המשפחה משפחות שומרות5,  שחילקת ספרים30מתוך ". 15
 בהסכמת הרב משה שטרן .ה"תשמ, חוף הירדן, קיבוץ כנרת, חיים בן יוסף "!קוהשירשו לבנות מ
הצעתי מתקן כושר ספורטיבי כתמורה , מגדולי הדור בנושאי מקוואות, ל"מדעברעצין זצ

  .א אסתעיא מילתא ול,צעירי הקיבוץ הסכימו ובקשו מגרש טניסרק . לרשותם לבניית המקוה
 הביא החומר מושבעים לשומרי מקוה גם,  מקוהשגים חדשים ומרשימים אודותמו. 16

 ,תזכורת מקוה חזקההביא , עם רכב הפרסומת מקוה שלךבקהילתנו נוכחותך עצם  !שלך
ד אדר "י, פלורידה, בוקה ראטון, יהונתן קוואל, ולאלו שעדיין אינם שומרים, לשומרי המצוה

  .ס"תש, א
, גלויות ופוסטרים, ווידאו, רים ספ: עותקים בנושא מקואות30.000, חינם, נא לספק. 17

   .ס"כו סיון תש, פתח תקוה, מחלקה לחינוך ותרבות, זאב יעקב. לחלוקה למשפחות צעירות בעירנו
 "!ואני מקוה שבתי ספר אחרים ילכו בעקבותיך, סוף כל סוף עשיתם את הדבר הנכון". 18 

עם , ים שלך את החומר המרששלחתיש אחרי, קפצה משמחה במשרדיו, ֵאם אחת הכריזה
 .קבלתי רק מחמאותאך ,  ציפיתי לתלונות ממשפחות חילוניות.לכל ההוריםהתלמידים 

 נגעה בלב התלמידים בצורה ,מבלי לפגוע בצניעות,  המרשימה שלך אודות מקוההרצאהה
 .ס"תש' ד אדר א"כ, פלורידה, בוקה ראטון, מנהל בית הספר הלל, הרב צבי קילשטיין. מאד משמעותית

ה קומות מספקת לחלשלח כ אנא !מקוה שלךההסרט וחומר מכיל   חדשה התבוננותמלא. 19
  .ס"תש' ט אדר א"כ, פנמה, אל-כ בית"ביה, הרב אהרון לאיין . לכל חברי הקהילהחינם

  ". אותם במשרדי ובכל כיתהתליתי !ה שלךשעון פרסומת מקוהוא מכשיר רב עוצמה ".20
ומעביר , נועת מחוג השניות מושך תשומת לבת, בגובה העיניים, במקום המתאיםהצגתו 

מדרבן ו , מעבר למה שאנו מסוגלים לבצע,בכל זמן, החודר ללב כל אדם, מסר מקוה חזק
  . ס" אדר תש'א, פלורידה, קסונוויל'ג, מנהל בית ספר קהילתי, דוב קנטוב. מסרהאת אותנו להפיץ 

 יהודי חילוניכ: "אלתי אותוש .קלם לפני את מימרות המקוה המפורסמותד ,השכן בטיס. 21
המתנוסס על קופת , מהשעון לפרסומת מקוה" :וענה? "היכן רכשת ידע זהצעיר שחקן ו

ימי לא ראיתי מ: "סבירוה ".יא'ורג'היהודית אשר באטלנטה גזון בחנות המ, התשלומים
ר  את מסתילמד, סנדוויטשלי עד שהכינו  כאשר חיכיתי ,ולכן .זהשעון עם מסר רוחני נעלה כ

 ולמוסדות עבור מתנות לידידי, שעונים במחיר מלא 20שלח לי בבקשה . פה-השעון בעל
  "!בהזדמנות זאתנדב שברצוני ל מלבד תרומתי למפעלכם הנעלה, בקהילתי

 עכשיו: " אמרותו אלו שכבר שומרגם, הרשימו לשמור מקוה, הסרט שלך וההרצאה. 22
       .ה"תשמ ,יקומקס,  סיטימקסיקו, רחל משען "!נשמור ביתר עוז

כי , "תקוה"אני מכיר את המלה  ! עד מאדםמרשי,  שלך'התקו=מקוה'רכב פרסומת ה". 23
לא שמעתי ולא כי '? מקוה'מה זה ! אך אמור לי בבקשה. הוא ההמנון של מדינת ישראל

גם ו,  נולדנו והתחנכנו כיהודיםי ולמרות שאני וכל משפחת! שנות חיי72-בבמלה זו נתקלתי 
מנהל מוסד יהודי במרכז . ה. די". וישיבות בתי כנסתהרבה ובעירנו ,  בר מצוה בטמפלחגו לי
  .ד" אב תשס'ל, ניו יורק, המפסטד, 29' בועידת מחנכים קייג, ב"ארה

, בבית:  כתוצאה !...שלך' תקוה=מקוה'פרסומת רכב התרשמנו מהמאד , אני ובעלי". 24
:  ובפרטיות הוסיפה!' אין תקוה-י מקוה בל! תקוה=מקוה': לעתים אנו אומרים אחד לשני

 של מנהלת חינוכית ,הכרזה פומבית ספונטנית "!קרובים לשמירת המצווהואנו מאד "
  . ד"אלול תשס' א, 29' קייג, בשולחן ארוחת בוקר, צעירה

, פלורדיה, מיאמי ביטץ. ולומד דף יומי, כיום חרדי, .ג.הרופא ר "!שינה את חייהסרט שלך ". 25
  . ס" תש'א אדר 'ז

בפעם הראשונה ,  שרבים מחברנו,והחומר החינוכי שלך משאירים רושם חזק, התסריט". 26
, רבאיי ליברלי, שמעון קולקו "!שינוי רב בחיינוהדבר עשה .  אודות מקוהחושבים ברצינות
  .ס"א כסלו תש"כ, ניו יורק, מונרו, קהילת עץ חיים

, לואיס-סנט. ר.לק "!קוה גם לטובת ילדילשמור מאך אני רוצה , ליברלית משפחתי ". 27
  .ה"תשנ, מיזורי

ת ית כנס לא נכלל בבנין הקומפלקס של בהוא, מקוה  להוסיףשיכנעת אותנועד שבאת ו. 28
כיום  .באיזור שאין בו מקוה$, 20,000,000-בעלות של למעלה מ, אורטודוכסי ומרכז קהילתי

  .ב"תשס, מקסיקו. ש.ר, חינוך. ר מח"יו. פ.ז. אחוז מסוים מהקהילה כבר שומר את המצוה

  .ו"תשמ, תקוה- פתח, .ר.ב.  לאפשר לנו שמירת מקוה,בעליספרך שכנע את  .29
     .מ"תש, אפרת,  הרב שלמה ריסקין!שלמה-ְסִטיֶוון ל-מ , באופן חוקיושיניתי את שמי! שכנעת. 30

  ,טבילה בנהר קר ומסוכןהוליכה ל, ך מקוה תקוהחומר שלה .31
  !בנתה מקוה ואורטודוכסית להיסדה קהי

עורך הדין האישי של נשיא : לשעבר ,בשם מקוההיהודי היחידי בעולם ,  משיקגואבנר מקוה   
ונשיא , הנבחרים האמריקאי-חבר בית, שופט בית המשפט העליון, ארצות הברית והבית הלבן

סיוון ' ב, בביקורי בלישכתו בבית המשפט העליון בוושינגטון.  בארצות הבריתיםטעמפעלה
 :לעזרה בהפצת מצוות המקוה, סנטא ברברה קליפורניהבלוויית הרב שמחה גרין מ, א"תשנ

שומרת שבת  והפכה ל'התקלקלה'ש, אך פנה לבתי! אני נמנע מלעסוק בצורכי ציבור, כשופט"
, בפורט לודערדעלטעמפלס היפגש איתה בוועידת ה, אנא!  אשר תוכל לסייע,וכשרות
, סליחה: "ראביי בטעמפל מרכזי בשיקגו,  הבת-בוועידה "! א" תשנב תמוז"י, פלורידה

אך ,  שומרתאבי אינו יודע שאני גם מקוה!  כי אינני יכולה לעזור,ניסיתי להתחמקש
    !"בקהילתי אני פוחדת להעלות נושא מקוה רגיש

 אחת התוצאותלהלן .      תצוגה משכנעת והחומר הרב שהפצתי עשו רושם והניבו פירות
קהילה מבודדת . ין אוראגון'מיוג, כתב לי מר אברהם סנד! לאחר מספר חודשים: הידועות לי

 שעות 10שבכבישים של אז לקח , מ ממקוה ומהאוקינוס השקט" ק250, ב"ארה מערב בצפון
 שנה 15ליברלי וראביי , רק בית תפילה אחד,  משפחות300 בעיר .טבילה ושוב, הלוך, נסיעה

, כמה מהמשפחות.  לקהילה את חומר המקוואות שהפצתי והירשיםאשתו הביאה. בתפקיד
נשותינו : "והתחננו.  הזורם בעירהעדיפו לטבול בנהרו,  למקוהלהשקיע יום בנסיעההתקשו 

חובתך , ולכן! בו השבוע טבעו למוות שני סטודנטים, מהיר ומסוכן,  קרמסכנות חייהן בנהר
  "!ידיומ,  להן מקוההמוסרית לבנות

דניאל ' ר, לאחר שיחתי עם שריף עיר החסידות סקווער. מתי את הסיפור בעתונות     פרס
 שנה 35שמשך , ל"זצ משה ניישלאס' אחת המגביות על ידי הצדיק רנערכה , ל"זצ גולדשטיין

  .ובקשתו היחידה היתה עזרה לבניית מקוה זו. לא בקש מאומה, כדיין הקהילה
נערכה קבלת הפנים לכבודי על שפת הנהר הקר , יכדרישת "!להוכיח שגם הגברים מוכנים"   

התעלות הנשמה של  .לכבוד שבת המלכה, בהתעלות נשמה, טבלנו כל הגבריםבו , וסוער
 ,בתפילות ובדרשות השבת יסדה את הקהילה האורטודוכסית, המשתתפים בטבילה

ומהם ,  תורהכדי לאפשר חינוך ילדיהם במקום, עברו לעיר הסמוכה סיאטל, לימים, שחלק מחבריה
, הראשון כהלכה, "ויקהל"למשתתפי מניין שבת " קידוש חם"אוכל ו. הלומדים כיום דף יומי

   .ב"תשנ' ד אדר א"כ ,מהחוף המזרחיהבאתי אתי באווירון 
 בגלל מגפת !נערכה אסיפת יסוד המקוה, אחרי הרצאתי ומספר שיעורים, ביום ראשון   

 !איסור טבילה במקוה זו לצורך כל גיורב, בניההתנתי את ה, ההתבוללות וגיורים כוזבים
לא יוכל להשתמש במקוה זו , האהוב על כולנו, לא יתכן שרק הראביי: "שניים הציתו מהומה

,  שנותיך בעיר15-ב": יצאתי לשיחה בארבע עיניים עם ראביי מיירון קינברג ואמרתי"! לגיור
מתנגדים , התורמים של מקוה זו!   עבור גיור או טהרת המשפחהלא תכננת ולא בנית מקוה

לגיור ' זכותך'וויתור על , אם לא תצהיר בפומבי,  ובמהומה שנוצרה!שיטבלו בו לשם גיור
. להמשיך לסכן חייהן בנהר, בגללך, ונשות קהילתך תאלצנה, המקוה לא תיבנה, במקוה זו

בעולם וחלקך , בימי חייך בוודאי קיימת הרבה מצוות, אתה: " והמשכתי?"האם זה הוגן
 בחיי לזכות בעולם ההזדמנותהיא , יתכן שבניית המקוה הזאת, אבל עבורי! הבא מובטח

  "! ולכן בנייתה כה חשובה לי, הבא
דע ,  אם אתה מעוניין בשותפות!אני מציע לך, שותפות בחלק עולם הבא בזכות מקוה זו"   

חזרנו לאסיפה "! ובעולם הבא, רצוני בשותפות! צדקת: "וענה"! את אשר עליך להצהיר
אם זה 'אך , ואותי יפטרו, שהמקוה תגרום לייסוד קהילה אורטודוכסית, יודע אני: "והכריז

אחזור למקומותי , בעת צורך(,  לא אשתמש לגיור במקוה זו!'לו יהי כן, רצון הבורא
  !ה"תנצב. וכך היה"! תנו יד לבניית המקוה! ואני מבקש). הקודמים

 תרומתך .טבילה בנהר גם בקור החורף כדי עד, וות המקוה לשמירת מצהירשמת אותנו" .32
 שנים 5תגובות שבאו  .הביאה לייסוד הקהילה ולבניית המקוה שלנוהחינוכית והכספית 

על נהר , Eugene, Oregon -אורגון , ין'יוג, רב ראשון למנין ההלכתי, הרב אפרים דוידסון .אחרי
  .  ז"ד  אב תשנ"כ, Willamette –ווילאמעט 

       תשנה,  אורגון.'יוג,  בוטרו.ל ".הרשים אותם לבנות מקוואות גם בקהילות אחרות, החומר שלך". 33
והבטיח לבקר ד "שמע הרב עמנואל ראב ,כמעט טביעה בנהר בזמן הטבילהאודות ה". 34
ד ערך שבתון לקידום " הרב ראב'92בחורף . ין ולגייס את הכספים לבניית המקוה'ביוג

ד "השבת של הרב ראבעריכת . ין'ואת המניין האורטודוכסי הראשון ביוגמודעות המקוה 
בעזרת הרב ', 95בשנת  .ההתעניינות בתפילות שבת מסורתיות גברו ."דביקהה"הלהיבה ו

: תקציר מ."  בחצר אחד מחברי בית הכנסת האורטודוכסיבנינו את המקוה, ד ואחרים"ראב
       .28דף , 5765קיץ , ןיואיש אקשי' ירחון ג.מאת שלום כץ, העשיה של קהילה אורטודוכסית

 !אני אוהבת את תצוגתכם! לבורא עולם שהייתם כאן ושעצרתי לראותתודה אסירת ". 35
מנהלת , .וויוויאן א! "התרשמתי לשמור את המצווה ! על החומר שקבלתיתודה מקרב לב

  .ב"תשס, ח אב"כ, אנטוניו טקסס-סאן, 27' קייג, חינוכית
  .'85, יורק-יונ, יעקב שטיין ! אותיתודה ששכנעת, אחיה לפי הספר, שאני חילונילמרות . 36
 הדבר השפיע !מדקדקת בשמירת המצוה כיום אני . לשמור מקוהעניין אותיהספר שלך " .37

  . ה"תשמ, סיאטל וושינגטון, .ס. פר "!על חיינו וחיי ילדינו
 גם מאיזורים ,רבות מהן, ולנשים שלא שמר ,חינםהפצנו את הספרים שנתת לנו ". 38

  . ה"תשמ, סיאטל וושינגטון, בלנית המקוה ."טובלות כעת במקוה שלנו, רחוקים
, 24' קייג, מנהלת חינוכית. ס.נ. דר !"תודה שהרשמת אותי! אשמור מקוה". 39

  .ט"אב תשנ' ל, אוהיו, קולומבוס
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קיבוץ ,  חיים בן יוסף"!שירשו לבנות מקוה את הקיבוץ שכנע, אנא!  טהרת המשפחה משפחות שומרות5,  שחילקת ספרים30מתוך "
הצעתי מתקן כושר , בזמנו מגדולי הדור בנושאי מקוואות, ל"הרב משה שטרן מדעברעצין זצבהסכמת . ה"תשמ, חוף הירדן, כנרת

הוא ניגוד ובזיון , מקוה בקיבוץ: הזקנים התנגדו, צעירי הקיבוץ הסכימו ובקשו מגרש טניס. ספורטיבי כתמורה לרשותם לבניית המקוה
  .א אסתעיא מילתאול, לשיטת חיים סוציאליסטית

בועידה השנתית ". ברבנותלחלק לחברי  ולקחתי כמות מספקת כדי החומר מאד מעניין מצאתי את', תקוה=מקוה 'בקרתי בתצוגה של"
  .ה"טבת תשס' ד, פנסילבניה, פיטסבורג, טמפל דוד, אברהם ריינס, ראביי. קליוולנד אוהיו, ה"כסלו תשס' ג, של איחוד הקהילות

  17 .  
  20 .  

  ,לה בנהר קר ומסוכןטביהוליכה ל, ך מקוה תקוההחומר של
  !בנתה מקוה ואורטודוכסית יסדה קהילה

שופט בית , עורך הדין האישי של נשיא ארצות הברית והבית הלבן: לשעבר ,בשם מקוההיהודי היחידי בעולם ,  משיקגואבנר מקוה. 24     
' ב, כתו בבית המשפט העליון בוושינגטוןבביקורי בליש. טעמפעלס בארצות הבריתונשיא ה, הנבחרים האמריקאי-חבר בית, המשפט העליון

אך ! אני נמנע מלעסוק בצורכי ציבור, כשופט ":לעזרה בהפצת מצוות המקווה, בלוויית הרב שמחה גרין מפורטלאנד מיין, א"סיוון תשנ
, ודערדעלבפורט לטעמפלס היפגש איתה בוועידת ה, אנא!  אשר תוכל לסייע,שומרת שבת וכשרות והפכה ל'התקלקלה'ש, פנה לבתי
אבי אינו !  כי אינני יכולה לעזור,ניסיתי להתחמקש, סליחה: "ראביי בטעמפל מרכזי בשיקגו,  הבת-בוועידה "! א"ב תמוז תשנ"י, פלורידה

    !"בקהילתי אני פוחדת להעלות נושא מקוה רגישאך ,  שומרתיודע שאני גם מקוה
כתב לי מר ! לאחר מספר חודשים:  הידועות ליאחת התוצאותלהלן . פירות     תצוגה משכנעת והחומר הרב שהפצתי עשו רושם והניבו 

 10שבכבישים של אז לקח , מ ממקוה ומהאוקינוס השקט" ק250, ב"ארה מערב קהילה מבודדת בצפון. ין אוראגון'מיוג, אברהם סנד
אשתו הביאה לקהילה את .  שנה בתפקיד15וראביי רפורמי , רק בית תפילה אחד,  משפחות300 בעיר .טבילה ושוב, הלוך, שעות נסיעה

: והתחננו.  הזורם בעירהעדיפו לטבול בנהרו,  למקוהלהשקיע יום בנסיעההתקשו , כמה מהמשפחות. חומר המקוואות שהפצתי והירשים
  "!ומיד, ן מקוה להחובתך המוסרית לבנות, ולכן! בו השבוע טבעו למוות שני סטודנטים, מהיר ומסוכן,  קרנשותינו מסכנות חייהן בנהר"

אחת המגביות על ידי הצדיק נערכה , דניאל גולדשטיין' ר, לאחר שיחתי עם שריף עיר החסידות סקווער.      פרסמתי את הסיפור בעתונות
  .ל"זצ, ובקשתו היחידה היתה עזרה לבניית מקוה זו. לא בקש מאומה,  שנה כדיין הקהילה35שמשך , משה ניישלאס' ר

, בו טבלנו כל הגברים,  נערכה קבלת הפנים לכבודי על שפת הנהר הקר וסוער"!להוכיח שגם הגברים מוכנים", כדרישתי, ב"נתש' ד אדר א"כ     
 ,בתפילות ובדרשות השבת יסדה את הקהילה האורטודוכסית, התעלות הנשמה של המשתתפים בטבילה. לכבוד שבת המלכה, בהתעלות נשמה
" קידוש חם"אוכל ו. ומהם הלומדים כיום דף יומי, כדי לאפשר חינוך ילדיהם במקום תורה, וכה סיאטלעברו לעיר הסמ, לימים, שחלק מחבריה

   .מהחוף המזרחיהבאתי אתי באווירון , הראשון כהלכה, "ויקהל"למשתתפי מניין שבת 
איסור ב, התנתי את הבניה, ורים כוזבים בגלל מגפת ההתבוללות וגי!נערכה אסיפת יסוד המקוה, אחרי הרצאתי ומספר שיעורים, ביום ראשון     

יצאתי "! לא יוכל להשתמש במקוה זו לגיור, האהוב על כולנו, לא יתכן שרק הראביי: " שניים הציתו מהומה!טבילה במקוה זו לצורך כל גיור
התורמים !   גיור או טהרת המשפחה עבורלא תכננת ולא בנית מקוה,  שנותיך בעיר15-ב": לשיחה בארבע עיניים עם ראביי מיירון קינברג ואמרתי

, המקוה לא תיבנה, לגיור במקוה זו' זכותך'וויתור על , אם לא תצהיר בפומבי,  ובמהומה שנוצרה!מתנגדים שיטבלו בו לשם גיור, של מקוה זו
וחלקך , יימת הרבה מצוותבימי חייך בוודאי ק, אתה: " והמשכתי?"האם זה הוגן. להמשיך לסכן חייהן בנהר, בגללך, ונשות קהילתך תאלצנה

  "! ולכן בנייתה כה חשובה לי,  בחיי לזכות בעולם הבאההזדמנותהיא , יתכן שבניית המקוה הזאת, אבל עבורי! בעולם הבא מובטח
י רצונ! צדקת: "וענה"! דע את אשר עליך להצהיר,  אם אתה מעוניין בשותפות!שותפות בחלק עולם הבא בזכות מקוה זואני מציע לך "     

, אם זה רצון הבורא'אך , ואותי יפטרו, שהמקוה תגרום לייסוד קהילה אורטודוכסית, יודע אני: "חזרנו לאסיפה והכריז"! ובעולם הבא, בשותפות
  !ה"תנצב. וכך היה"! תנו יד לבניית המקוה! ואני מבקש). אחזור למקומותי הקודמים, בעת צורך(,  לא אשתמש לגיור במקוה זו!'לו יהי כן

 תרומתך החינוכית .טבילה בנהר גם בקור החורף כדי עד,  אותנו לשמירת מצוות המקוההירשמת":  שנים אחרי5 תגובות שבאו .25  
, Eugene, Oregon -אורגון , ין'יוג, רב ראשון למנין ההלכתי,  הרב אפרים דוידסון.והכספית הביאה לייסוד הקהילה ולבניית המקוה שלנו

  .  ז"ד  אב תשנ"כ, Willamette –על נהר ווילאמעט 
      . ה"תשנ, ין אורגון'יוג,  ליבי בוטרו".הרשים אותם לבנות מקוואות גם בקהילות אחרות, החומר שלך. "26  
 ! על החומר שקבלתיתודה מקרב לב! ושעצרתי לראות, לבורא עולם שהייתם כאןתודה אסירת ו, אני אוהבת את תצוגתכם. "27  

  .ב"תשס, ח אב"כ, אנטוניו טקסס-סאן, 27' קייג, מנהלת חינוכית, .וויוויאן א! "וההתרשמתי לשמור את המצו
  28 .  

  .'85, יורק-.נ, יעקב שטיין! תודה ששכנעת, אחיה לפי הספר, למרות שאני חילוני. 29     
  30 .  
סיאטל , .ס.  פר"! חיינו וחיי ילדינו הדבר השפיע על!מדקדקת בשמירת המצוהוכיום אני , עניין אותיהספר שלך בנושא המקוה ". 31  

  . ה"תשמ, וושינגטון
,  בלנית המקוה."טובלות כעת במקוה שלנו,  גם מאיזורים רחוקים,רבות מהן, לנשים שלא שמרו לנו הספרים שנתתהפצנו את . "32  

  . ה"תשמ, סיאטל וושינגטון
  33 .  
  34.  35 .  

 


