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 (י"א, ל"ו ויקרא)"אך מעיין ובור מקוה מים יהיה טהור"

 (א', ב' )בראשית"ים מרחפת על פני המיםהורוח אלו" 
 ('יא',  )בראשיתמים"י ולמקוה המים קרא"

 
דבריו של נורמן לאם במחברתו המצוינת "סוגה בשושנים", 

 תצעיד אותנו עוד צעד קדימה.
 ר לחיים היא מקווה המים"."העדות החזקה ביות

 אלוקים מרחפת על פני המים".)בראשית א',ב'("ורוח 
 וזכים קרויים בעברית "מים  חיים".  מים צלולים

"המים הם באמת מקור החיים,  אין לחיים קיום ללא מים.
 -ברו "כי אם עכשיו וכאן"עלא של הדורות ש

Sylvia Scapa, Main "What is Water?" Currents 
 in Modern Thought.p.68. 

 מהפרוטופלסמה ועד האדם, הוא ביסודו  מים. כל החי האורגני,
 . 06% –מים,האדם המבוגר  79%הוא  עובר האדם

עם עליית הגיל מתחילים המים להתמעט בגוף,"כאילו תכולת המים שבחוץ הוא 
 הויטאלית.המודד לאקטיביות 

 נראה, כי שלהבת החיים מתקיימת הודות למים.
(A.V.Wolf  "The body of Water" Scientific American.p.125)  

 האם יש חיים בכוכבים?
על כוכב,  כאשר משקיף האסטרונום בימינו

ותוהה אם מצויים בו חיים, הרי ראשית דרכו 
רה של יא לברר אם ישנם אידי מים באטמוספהי

 אותו כוכב.
מכירים באוקיינוס, או  פסיכולוגים פרוידיסטים

פיעים בחלום או במיתוס את סמל במים המו
 החיים.

 מי שפיר

ויר העולם מתוך מיכל של והרי יוצא לאהאדם 
הם הנוזלים של השפיר שהקיפו אותו  -מים

 ברחם אמו 

 ה בקבלההמקו

 -כאמור -בספרות הקבלהה נתפשת והמקו
 .כרחם היקום



 על כן, מבטלים המים, סמל החיים, את הטומאה שהיא לחישת המוות.

 

 עיין ובור "אך מ
 מקוה מים 
 יהיה טהור"

 (י"א, ל"ו ויקרא)

 
 מהו מקווה כשר?

 
מאגר  של מחובר לחייב להיות תשובה: מקווה כשר 

  יש כאלה  חיים  גשמים או מי מעיין , שרק למים  מי 
 בתוכם. טובל ש אדם   לטהר והאנרגיה ,  הכוח את 

 
 ? וה פסולומתי המק

 
  או  צנרת  דרך  שעברו שאובים   מים  :  תשובה

  ואינם , הוהמקו פוסלים את ש  שונים   תהליכים
 .טהורים  מעיין מי  או  גשמים  למי   יםמחובר

 
 

המיוחדת  סמליות זו נוכל להבין את הדרישה באמצעות 
מי  או  באר,  טבעיים, כמי  שיהיו מימיה   -כלפי המקווה

אחר  גשמים וכדומה ולא מים שאובים,המכונסים למקום
 בצורה מלאכותית, על ידי צינורות.

, מה בין מים למים, כבר השאלה
 הטרידה את הקדמונים.

מעניין, קיים הבדל ביניהם, למרות 
העובדה שמבחינה כימית הם 

 שווים.

ג' פיקרדי, פרופסור לכימיה 
פיסיקלית באוניברסיטת 

שואל בספרו על  גינואה,

את  הסגולות הביולוגית של המים,



 השאלה הבאה:
מפני מה המים הטבעיים שאנו שותים אותם מן המעיין, הם אפקטיווים יותר, "

 בבקבוקים... ממולאים  כשהם   עצמם מנקודת ראות רפואית, מאותם המים 
 בהרכב הכימי אינו מגלה שום דבר מיוחד?"למרות העובדה שההבדל 

 לנו נדמה שאפשר להבחין בין שני סוגי המים.
מים למים, הללו מים טבעיים הלקוחים מנהרות וכו',  יוכיחו מה בין מים מינרלים

 ללא שום תערובות המפסידים את כוח המים.
פרופסורים קובעים, כי שתיית מים ישירות מהמעין, עולות הרבה  חיבור למקור

ממחלות  יתם לאחר שהועברו לקנקנים, וכן נשים הסובלותיבאיכותן משת
רפאות יותר מהר, מאלו שונות, כשהן מתרחצות ישירות בים המלח, מת

 שמשתמשות רק בתרכיז של מי ים המלח.
חשים את הקשר אל בהדגישנו את טבעיות מי המקווה, ובטבלנו בהם,אנו 

 ,שהוא מקור החיים.המקור, אל הבורא
תחושה זו לא יכולים להעניק לנו "מים שאובים", מים המכונסים בצורה 

ית להימלט לפרקים מערי ה הקיימת בבן התרבות המערבימלאכותית )זו הנטי
זו השמחה והרוגע שחש האדם  הבטון האספלט שבנה לעצמו, אל חיק הטבע.

 בנופים פראיים שיד אדם לא טיפחה אותם עדיין,ולא התערבה ביופיים הקמאי(.
 כך, עלינו עוד שלב בהבנת הסמליות שבמקווה.

לום הנה  אנו מתחילים לחשוף את המתאם שבין חלקי הפסיפס. אם בטומאה ג
 הטהרה בחיים. תהמוות, הרי מתפרש

 
 )ניצוצות( 


