טבילה לאחר אובדן הריון
הרבה תמר דבדבני

טבילה ראשונה :פרידה מן העבר
ניתן לבחור באחד מן הקטעים הבאים:

ׁש ָּברֶי ָך וְַגּלֶי ָך ָעלַי ָעבָרּוֲ .אפָפּונִי ַמיִם עַד ֶנפֶׁש ְּתהֹום יְסֹ ְב ֵבנִי.
ּכָל ִמ ְ
ַּתבֹוא ֵאלֶי ָך ְּת ִפּל ִ
ְּתי ו ָ
ְׁשי אֶת ה' ָז ָכר ִ
ַּטף ָעלַי ַנפ ִ
ְה ְתע ֵ
ּב ִ
ָתי) .ע"פ יונה ב(
רפאני ה' וארפא )ירמיהו יז(14 ,

*
לֹהים .כמהתי לסליחתי ולסליחתך.
ְׁשי ַתעֲרֹג ֵאלֶי ָך ֱא ִ
ּתעֲרֹג עַל ֲאפִי ֵקי ָמיִם ּכֵן ַנפ ִ
ּכְּ5יָל ַ
ֵאלֹהים ְלאֵל ָחי להיטהר ממכאובי במימיך.
ְׁשי ל ִ
ָמ6ה ַנפ ִ
צְ
ֶחם ָ
ָתי ל ֶ
ִמע ִ
ְתה ּלִי ד ְ
ָהי ָ
יֹומם וָָליְלָה ובאתי לשטוף עצמי ולהיטהר לפניך).ע"פ תהלים מב(4 ,
*

ברחמי גדל ניצן של חיים.
הוא לא יפרח ולא יוולד לחיים.
ואני חפצת חיים .ואני חפצת חיים .ואני חפצת חיים.
אפרד מן הכאב במים חיים.

טבילה שניה :התמודדות עם ההווה
ניתן לבחור באחד מן הקטעים הבאים:

ּתֹומם ִלּבִי )תהלים קמג (4,
ִׁש ֵ
רּוחי ּבְתֹוכִי י ְ
ַּטף ָעלַי ִ
ַּת ְתע ֵ
וִ
אבָל) .איוב יד(22 ,
ּת ֱ
ְׁשי ָעלָי ֶ
ְׂשרִי ָעלָי יִכְ6ב וְַנפ ִ
ּב ָ

במי דמעותי שטפני ,וטהר לבי ובשרי לסליחה ולצמיחה.

*

ֶהיֶה ְנ ִקיָה מרגש אשמה,
ַח ֶמי ָך וא ְ
ּתעֹורֵר ר ֲ
ְאבַי ּו ְפ ָחדַי ,וּבְטּו ְב ָך ְ
ׁשלִי ְך במים את ּכָל ּכ ֵ
ְת ְ
ַח ֵמנּי אלֹהי ו ַ
ְּתר ֲ
ב ָך) .ע"פ סדר תשליך(
ְמּדַת טּו ְ
ִת ַּפזְרו ּבִּי ,ויזהרו ויזהירו בי ּב ִ
ֲׁשר נ ְ
ֻׂשה א ֶ
וְיַעֲלּו כָל נִיצֹוצֵי ַה ְּקד ָ

*

5רּפה גופי ואטבול במים
תרפא נפשי במים חיים.
יישטף גופי בתוך המים
תיטהר נפשי במים חיים.
ייעטף גופי בחיבוק של מים
תירחב נפשי במים חיים.

טבילה שלישית :עם הפנים לעתיד
ניתן לבחור באחד מן הקטעים הבאים:

ּתי הֹודִי ֵענִי ֶּד ֶר ְך-זּו ֵא ֵל ְך ּכִי-
ָט ְח ִ
ׁש ִמי ֵענִי בַּבֹקֶר ַח ְס ֶּד ָך ּכִיְ -ב ָך ב ָ
ְׁשי ְּכ ֶארֶץֲ -עיֵפָה ְל ָך ַה ְ
ַׂש ִּתי יָדַי ֵאלֶי ָך ַנפ ִ
ה' ֵּפר ְ
ְׁשי) .ע"פ תהלים קמג(
ָת ָך ּתֹוצִיא ִמ ָּצרָה ַנפ ִ
ּת ַחּיֵנִי ְּב ִצדְק ְ
ׁש ְמ ָך ה' ְ
ְמעַןִ -
ְׁשי ל ַ
אתי ַנפ ִ
ָׂש ִ
ֵאלֶי ָך נ ָ
ָטן ,תן בי הכוח להתחדש כמותה) .מתוך ברכת קידוש
ֲמּוסי ב ֶ
ֲטרֶת ִּת ְפ ֶארֶת ַלע ֵ
ׁש ִּת ְת ַחּדֵׁש ,ע ֶ
ְת ֶ
6מר ָ
ַל ְּל ָבנָה ַ
לבנה(
ׂשחֹק ּפִי ּולְׁשֹונִי ִרּנָה) .ע"פ תהלים קכו(
ִמעָה וחזקני למלא שוב ְ
קיים בי הבטחתך לַּזֹ ְר ִעים ְּבד ְ

*
ְק ְרּבִי )תהלים נא(12 ,
ְרּוח נָכֹון ַחּדֵׁש ּב ִ
להים ו ַ
לֵב ָטהֹור ְּברָא לִי ֱא ִ
ָת ָך )ע"פ תפילת ר' אלימלך מליז'נסק(
ְח ְמל ְ
ָת ָך ּוב ֶ
ְ5הב ְ
ְט ֲהרֵנּי ּב ֲ
ְׁשניּ ,וזְרֹק עָלי ַמיִם ְטהֹורִים ו ַ
ְקּד ֵ
ְט ֵהר ִלּבִי ו ַ
וַ

*

זרימת המים תחדש בי חיים
ותתן בי הכוח לחזור לחיים.
ּת ּבִי ְטהֹורָה ִהיא )מתוך ברכת "נשמה"(.
ָת ָ
ׁשּנ ַ
ְׁש ָמה ֶ
לֹהי ,נ ָ
ֱא ַ

