סיפורים על הרבנית חיה מושקא

לְ הִ שָּׁ אֵ ר ְבעַ ל חֹוב
עֹורכֶׁת
כִמעָ ט כ ֹּל בעָ לֵי המרכולים והַ חֲ נּויֹות שֶׁ זָכּו שהרבנית הָ יתָ ה ֶׁ
אֶׁ צלָם אֶׁ ת קנִּיֹותֶׁ יהָ ִ ,צּינּו אֶׁ ת הָ עֻ בדָ ה שהרבנית ֹלא ָרצ ָתּה לעֹולַם
להִ שָ אֵ ר בָעַ ַלת-חֹוב ,
וכי אם הָ י ָה נֹותָ ר חֹוב אֶׁ ֶׁצל מִ ישֶׁ הּו הַ דָ בָר הָ י ָה מַ מֵ ש "מַ פ ִריעַ "לָּה.
אֲ פִ ּלּו עַ ל עֵ ז ֶׁרהָ חַ ד -פַ עֲ מִ ית ֹלא ָרצ ָתּה להִ שָ אֵ ר הָ ַר ָבנִית בָעַ ַלת חֹוב .
עַ ל כְָך סִ פֵ ר ֶׁר `עַ מ ָרם מַ לכָא :
"כשבניתי אֶׁ ת הַ סֻ כָה בבֵיתֹו שֶׁ ל הָ ָרבִי  ,נִגשָ ה אֵ לֵינּו הָ ַר ָבנִית באֶׁ מצַע
הָ עֲ בֹודָ ה והִ צִיעָ ה ּלָנּו שתִ ּיָה ּופֵ רֹות  .לַָאחֵ ר מִ ספָ ר י ַמִ ים ,נִק ֵראתִ י לחֶׁ דֶׁ ר
הַ מַ זכִירֹות וא `הַ מַ זכ ִ
ִירים הִ גִיש לִי מַ עֲ טָ פָ ה ּובָּה 25דֹולָר .לשאלתי,
בּורם חִ נָם ,ו ָלכֵן שָ לחָ ה אֵ לַי
הִ סבִיר לִי שהרבנית ֹלא מעֻ ניֶׁנֶׁת שיעבדו עֲ ָ
תַ שלּום עַ ל עֲ בֹודַ תִ י ".
הַ ְדָאגָּׁה לִ כְבֹוד הַ ּזּולַ ת
ַאחֵ ד הת`נִתבַקֵ ש פָ עַ ם להָ בִיא לבֵיתָ ּה כָמָ ה מִ צ ָרכִים שהרבנית הִ זמִ ינָה
בַמַ כֹּלֶׁת.הּוא הִ זדָ ֵרז ל ַב ֵצע אֶׁ ת הַ שלִיחּות  ,וכשהגיע לבֵיתָ ּה  ,לַָאחַ ר
שהרבנית הֹוד ָתה לּו ָ -אמַ ר כִי בעַ ל הַ מַ כֹּלֶׁת בִקֵ ש מַ מנּו לָקַ חַ ת כָמָ ה
בַקבּוקֵ י שתִ ּיָה ֵריקִ ים ולהחזירם לַחֲ נּות .
"בִסדָ ר"ָ ,אמ ָרה הָ ַר ָבנִית " ,תָ בִיא אֶׁ ת הָ עָ ַגלָה לדֶׁ לֶׁת הַ שנִּיָה ושָ ם תִ קַ ח
אֶׁ ת הַ בַקבּוקִ ים " .כשהבחור הֵ שִ יב בַפַ שטּות שֶׁ ֹּלא בָא עִ ם עָ ַגלָה ,
הִ רגִישָ ה הָ ַר ָבנִית מא ֹּד שֶׁ ֹּלא בנֹוחַ וסירבה בכָל תֹוקֵ ף לַאפשֵ ר לּו
לָקַ חַ ת אֶׁ ת הַ בַקבּוקִ ים הָ ֵריקִ ים …
מַ תַ ָּׁנה לַ ַבת מִ ְצוָּׁה
ַכא ֹּשֶׁ ר הִ גִיעָ ה ַאל הָ ַר ָבנִית י ַלדָ ה להִ תב ֵָרְך לפָ נַי הַ `בַת-מִ צו ָה ` שֶׁ ּלָּה ,
הָ יתָ ה טרּודָ ה הָ ַר ָבנִית תקּופָ ּה אֲ ֻרכָה לפָ נַי זֶׁה :אֵ יזֹו מַ תַ נָה ַתתאִ ים
בִמי ֻחָ ד לאֹותָ ּה י ַלדָ ה ?

הָ ַר ָבנִית עָ שתָ ה כ ֹּל שביכלתה עַ ל מנַת לוודא מָ ה הַ מַ תָ נָה שֶׁ תִ גר ֹּם הַ כִי
הַ רבֶׁה הֲ נָָאה לי ַלדָ ּה הַ קטַ נָה …
סִ פּור דֹומֵ ה סִ פ ָרה בַתָ ו שֶׁ ל הד"ר פלדמן-שֶׁ ָזכָה לטַ פֵ ל ברבנית ע"ה-
השליחה גברת שֵ ם -טֹוב:
"כשֶׁ מַ ּלאּו לַאֲ חֹותִ י שַ ֹלש שֶׁ נִים ,קָ נתָ ה לָּה הָ ַר ָבנִית מַ תַ נֵה :שִ מלָה וסִ כָה
תואמת ,הִ ת ַרגַשנּו מהמתנהּ ,ובָחַ ג הַ קָ רֹוב -חַ ג הַ פֶׁ סַ ח  ,הִ לבַשנּו לָּה
אֶׁ ת הַ שִ מלָה הַ מי ֻחֶׁ דֶׁ ת ואֲ נִי וָאחִ י לָקַ חנּו אֹותָ ּה לרבנית להַ ראֹות לָּה אֵ יְך
הַ שִ מלָה שֶׁ קָ נתָ ה מא ֹּד מַ תאִ ימָ ה .
באֹותָ ם י ַמִ ים שָ הַ תָ ה הָ ַר ָבנִית בַשַ בָתֹות ּובי ַמִ ים טֹובִים ב? ּ ,770ולשָ ם
בָאנּו .הָ ַר ָבנִית שָ מחָ ה מא ֹּד לִראֹות שֶׁ הַ ֶׁבגֶׁד שֶׁ קָ נתָ ה הִ תאִ ים כ ֹּל כְָך
צּורתֹו ובמִ דתו ,וגַם הֹודתָ ה ּלָנּו עַ ל שֶׁ בָאנּו אֵ לֶׁיהָ להֵ ָראֹות לָּה אֶׁ ת
ב ָ
זֶׁה" .בפַ עַ ם אֵ חָ ֵרת ָאמ ָרה הָ ַר ָבנִית לי ַלדָ ּה שֶׁ בִק ָרה אֹותָ ּה בלִיל שַ בָת
ק ֹּדֶׁ ש ":אֳ נִי חַ ּיֵב ָת לְָך ולאחיך גלִידָ ה מֵ הִ זדַ מנּות קֹודֶׁ מֶׁ ת  ,אֵ בֶׁל הֲ ֵרי עֲ דַ י ִן
ֹלא שָ מַ עת קִ דּוש "…
"אִ ם הּוא י ְַרגִיׁש ,הּוא ֹלא י ְִרצֶה לֵ אֶ כֹול"
אֶׁ חַ ד הַ ב ִ
ַחּורים הֻ זמַ ן עַ ל י ָדַ י הָ ַר ָבנִית ֵלאֶׁ כֹול מִ דַ י יֹום בבֵיתָ ּה .הָ י ָה זֶׁה
בִתקּופַ ת הַ קַ י ִץ  ,כא ֹּשֶׁ ר הַ ב ִ
ַחּורים האמריקאיים נָסעּו לִמֵ ר ַכז שלִיחּות
והּוא נֹותָ ר ִכמעָ ט לבַד  .הּוא הָ י ָה מַ גִיעִ מִ דַ י יֹום ,והרבנית הָ י ָתה מכִינָּה
לּו אֲ רּוחָ ה מבושלת.
פָ עַ ם אֵ ַרע שֶׁ הָ ַרבִי הָ י ָה ַב ַבית כשֶׁ הִ גִיעַ  ,והַ בָחּור שָ מַ ע אֶׁ ת הָ ָרבִי אֹומֵ ר
ל ַָרבִי " :אֳ נִי אֶׁ ָכנֵס לחַ ד ֵרי ואֵ ת תִ תנִי לֹו ֵלאֶׁ כֹול.אֲ ם הּוא י ַרגִיש שֶׁ אֲ נִי ַכאן,
הּוא ֹלא י ִרצֶׁה לאֶׁ כֹול

