
 סיפורים על הרבנית חיה מושקא

 

ֵאר    חֹוב ְבַעל ְלִהשָּׁ

ֹּל ָעטִכמ   ָעֵלי כ ָזכּו ו ַהֲחנּויֹות המרכולים ב  כֶׁת ָהי ָתה שהרבנית שֶׁ  עֹורֶׁ

ָלם צ  ת אֶׁ יהָ   אֶׁ נִּיֹותֶׁ ת נּוּי  צִ ,  ק  ָדה אֶׁ עֹוַלם ָתּהָרצ   ֹלא שהרבנית ָהֻעב   ל 

ִהָשֵאר  , חֹוב-ת  ָבַעלַ  ל 

צֶׁ  חֹוב נֹוָתר ָהיָה אם וכי הּו לאֶׁ ִריעַ " ַמֵמש הָהיָ  ַהָדָבר ִמישֶׁ  .ָלּה" ַמפ 

הָ עֵ  ַעל ֲאִפּלּו ִהָשֵאר ָתּהָרצ   ֹלא ַפֲעִמית- ַחד ז רֶׁ  . חֹוב ת  ָבַעלַ  ָהַרָבנִית ל 

ָרם` רֶׁ  ִסֵפר ָכְך ַעל ָכא ַעמ   : ַמל 

ת כשבניתי" ֵביתֹו ַהֻסָכה אֶׁ ל ב  ַצע ָהַרָבנִית ֵאֵלינּו נִג ָשה,  ָהָרִבי שֶׁ מ  אֶׁ  ב 

ִתּיָה ָּלנּו ִהִציָעהו ָהֲעבֹוָדה ָפר ָלַאֵחר . ּוֵפרֹות ש  ֵראִתי, יִַמים ִמס  ר נִק  דֶׁ חֶׁ  ל 

, לשאלתי. דֹוָלר25 ּוָבּה ַמֲעָטָפה ִלי ִהִגיש ַהַמז ִכיִרים` ו א ַהַמז ִכירֹות

ִביר ֻענ יֶׁנֶׁת ֹלא שהרבנית ִלי ִהס  ָחה ו ָלֵכן, ִחנָם  ֲעבּוָרם שיעבדו מ   ֵאַלי ָשל 

לּוםתַ   ". ֲעבֹוַדִתי ַעל ש 

  ַהּזּוַלת ִלְכבֹוד ַהְדָאגָּׁה

ַבֵקש`הת ַאֵחד ָהִביא ָפַעם נִת  ֵביָתּה ל  ָרִכיםמִ  ָכָמה ל   ִהז ִמינָה שהרבנית צ 

ת ֹּלֶׁ ַבצֵ  ִהז ָדֵרז הּוא.ַבַמכ ת על  ִליחּות אֶׁ ֵביָתּה וכשהגיע,  ַהש   רָלַאחַ ,  ל 

ָתההֹו שהרבנית ַעל ִכי רָאמַ  - לּו ד  ת ב  ֹּלֶׁ נּו ִבֵקש  ַהַמכ  ָכָמה ָלַקַחת ַממ 

בּוֵקי ִתּיָה ַבק   . ַלֲחנּות ולהחזירם ֵריִקים ש 

ָדר" ָרה", ִבס  ת ָתִביא, " ָהַרָבנִית ָאמ  ת ָלהָהָעגַ  אֶׁ לֶׁ דֶׁ נִּיָה ל   ִתַקח ו ָשם ַהש 

ת בּוִקים  אֶׁ טּות ֵהִשיב כשהבחור".  ַהַבק  ֹּלא ַבַפש  ,  ָלהגַ עָ  ִעם ָבא שֶׁ

ִגיָשה ֹּד ָהַרָבנִית ִהר  א ֹּלא  מ  נֹוחַ  שֶׁ ָכל וסירבה ב  ֵשר תֹוֵקף ב  ַאפ   לּו ל 

ת ָלַקַחת בּוִקים אֶׁ  … ָהֵריִקים ַהַבק 

  ִמְצוָּׁה ַלַבת הַתנָּׁ מַ 

רכַ  ֹּשֶׁ ָדה נִיתָהַרבָ  ַאל ִהִגיָעה א ָבֵרְך יַל  ִהת  ָפנַי ל  וָה-ַבת` הַ  ל  ָּלּה`  ִמצ  ,  שֶׁ

רּוָדה ָהי ָתה ָפנַי ֲאֻרָכה קּוָפּהת   ָהַרָבנִית  ט  ִאים הַמַתנָ  יזֹואֵ  :זֶׁה ל   ַתת 

יָֻחד אֹוָתּה ִבמ  ָדה ל   ? יַל 



ָתה ָהַרָבנִית ֹּל ָעש  נַת ַעל שביכלתה כ ֹּם ָתנָהַהמַ  ָמה לוודא מ  ִתג ר  ַהִכי שֶׁ

ה בֶׁ ָדּה ֲהנָָאה ַהר  יַל  ַטנָה ל   … ַהק 

ָרה דֹוֵמה ִספּור ל ַבָתו ִספ  ָזָכה-פלדמן ר"הד שֶׁ ַטֵפל שֶׁ -ה"ע ברבנית ל 

 :טֹוב- ֵשםגברת   השליחה

מַ " אּוכ שֶׁ נִים ֹלששַ  ַלֲאחֹוִתי ּל  ָלה :נֵהַמתַ  ָהַרָבנִית ָלּה ָקנ ָתה, שֶׁ  ו ִסָכה ִשמ 

נּו  ,תואמת ַרַגש  ַסח ַחג- ַהָקרֹוב ּוָבַחג, מהמתנה ִהת  נּו,  ַהפֶׁ ַבש   ָלּה ִהל 

ת ָלה אֶׁ ת ַהִשמ  דֶׁ יֻחֶׁ נּו ו ָאִחי ֲאנִיו ַהמ  ַהר   לרבנית אֹוָתּה ָלַקח   ֵאיְך ָלּה אֹותל 

ָלה ָקנ ָתה ַהִשמ  ֹּד שֶׁ א ִאיָמה מ   . ַמת 

אֹוָתם יִַמים ַבַשָבתֹות ָהַרָבנִית הָשַהתָ  ִמיםיַ  ב  ָשם, 770? ב טֹוִבים ּוב   ּול 

ָאנּו ָחהשָ   ָהַרָבנִית. ב  ֹּד מ  א אֹו מ  גֶׁד תִלר  ַהבֶׁ ָקנ ָתה שֶׁ ִאים שֶׁ ֹּל ִהת   ָכְך כ

צּוָרתֹו ָתה ו ַגם, דתוובמִ  ב  ָבא   ַעל ָּלנּו הֹוד  יהָ  נּושֶׁ ֵהָראֹות ֵאלֶׁ ת ָלּה ל   אֶׁ

ַפַעם ".זֶׁה ָרה ֵאָחֵרת ב  ָדּה ָהַרָבנִית ָאמ  יַל  ָרה ל  ִבק  ִליל אֹוָתּה שֶׁ  ַשָבת ב 

ש ֹּדֶׁ תָ ַחּיֵ  ֳאנִי:" ק נּות ג ִליָדה ולאחיך ָלְך ב  ת ֵמִהז ַדמ  מֶׁ ל,  קֹודֶׁ  ֲעַדיִן ֲהֵרי ֵאבֶׁ

 "… ִקדּוש תָשַמע   ֹלא

 "לֶאכֹולֵ  יְִרֶצה ֹלא הּוא, יְַרִגיׁש הּוא םאִ "

חַ  כֹול ָהַרָבנִית יַָדי ַעל ֻהז ַמן ַהַבחּוִרים דאֶׁ ֵביָתּה יֹום ִמַדי  ֵלאֶׁ  זֶׁה ָהיָה. ב 

קּוַפת ר,  ַהַקיִץ ִבת  ֹּשֶׁ עּו האמריקאיים ַהַבחּוִרים כ א כַ  נָס  ִליחּות זִלֵמר   ש 

ַבד ָעטמ  כִ  נֹוָתר ו הּוא ִכינָּה ָהי ָתה והרבנית, יֹום ִמַדי ַמִגיעִ  ָהיָה הּוא . ל   מ 

 .מבושלת ֲארּוָחה לּו

ָהַרִבי ֵאַרע ָפַעם ִהִגיעַ  יתַבבַ  ָהיָה שֶׁ ת ָשַמע ו ַהָבחּור,  כ שֶׁ  אֹוֵמר ָהָרִבי אֶׁ

ָכנֵס ֳאנִי: " ָלַרִבי ֵרי אֶׁ ַחד  נִי ו ֵאת ל  כֹול לֹו ִתת  ִגיש הּוא םאֲ .ֵלאֶׁ ֲאנִי יַר  , ןאכַ  שֶׁ

צֶׁה ֹלא הּוא כֹולל יִר   אֶׁ

 


