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.1
בכל ימות השנה אני מצפה לרגע בו אלבש 
לא  ואני  מזלי  שפר  הלבן.  הקיטל  את  לגופי 
לא  אפילו  בשנה,  אחת  פעם  רק  אותו  לובש 

פעמיים, כי אם שלוש פעמים בשנה.
אחת ביום הכיפורים, שנית בליל סדר פסח, 

שלישית בראש השנה - יום הרת עולם.
כך הוא מנהג משפחתנו. כי ברכת הכהנים 
כמו   - ממש  של  תפקיד  היא  מצווים  אנו  בה 
ולכן, כמו  בעל התפילה, כמו בעל התוקע – 
קיטל  לובשים  אנו  גם  התפקידים,  בעלי  יתר 

בשני ימי ראש השנה.
אני מתרגש ללבוש את הקיטל כי הוא בגד 
קדוש - עובדה שנמנעים להיכנס בו למקומות 
נותן  זה  כי  קיטל  אני מתרגש ללבוש  בזויים. 
לנו מעט מושג במלאכי השרת, מלאכי עליון. 
אני מתרגש ללבוש קיטל כי זה מזכיר את יום 

המיתה.
יותר מכל אני מתרגש להתעטף בקיטל ביום 
הקדוש, כי ביום הזה כולנו 'קיטל'. זה מאחד 
בינינו;  לגווניו; מחבר  ישראל  כולנו, עם  את 
מזכיר לנו שאחרי ולמרות הכל – אנחנו בעצם 

ממש דומים.
גם  ניכרים  המעמדות  פערי  השנה,  בימות 
בעולם החיצון. בשבת רגילה זה לובש פראק 
רבני עטור קטיפה, רעהו בפראק רגיל; זה עם 
בעקיטש'ע פרחוני, רעהו ב'קפוטה' והשלישי 
בחליפה  ההוא  ירושלמית;  'זברה'  עם  בכלל 
פסים  חליפת  אז  חליפה,  כבר  ואם  קצרה, 
מחויטת, וזה בחליפה שחורה חלקה; זה הולך 
עם חליפה פשוטה וזה מתגאה במותגי יוקרה. 

והיום, כולם שווים, כבני מרון. כולנו בצבע ובד זהים, 
כותנה לבנה דקה, במחיר מאה שקלים למאה ימי כיפורים. 
ואולי והלוואי והקיטל המאחד, גם יאיר בינינו את המכנה 

הפנימי המשותף – ויש הרבה – כי אנשים אחים אנחנו. 
מאד  בינינו  הדעות  חילוקי  השנה  ימות  בכל  אם  וגם 
מהותיים ולא ניתנים לגישור – כבר כתב המחבר )שולחן 
ערוך תר"ג( כי גם מי שנוהג להקל במהלך כל השנה, ראוי 
ימי תשובה. אז  שיחמיר שלא לאכול פת עכו"ם בעשרת 

כן, מותר לנו להחמיר בימים אלו גם באהבת ישראל.  

.2
מעשה רב: בשנותיו האחרונות, בשל חולשתו, היה מרן 
ביחידות  הכיפורים  ביום  מתפלל  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש 
ויתר על הצום, והיה מחובר במהלך כל  בביתו. הוא לא 
ובלבד  'אינפוזיה',  באמצעות  נוזלים  לעירוי  הקדוש  יום 

שלא לאכול ולא לשתות, אפילו לא ב'שיעורים'.
נוהגים ישראל להתוודות עשר פעמים במהלך  כידוע, 

יום הכיפורים – פעמיים בכל אחת מחמש התפילות, פעם 
אחת בתפילת היחיד ופעם שניה יחד עם הציבור בחזרת 
הש"ץ. גם מי שמתפלל ביחידות, חוזר בגפו על הווידוי 

של חזרת הש"ץ.
משהבחין נכדו משמשו בקודש כי מרן מתוודה בביתו 
לו הרב  רק פעם אחת בכל תפילה, שאלו על-כך. השיב 
הלוואי  פעמיים?  על  אותי  שואל  "אתה  מזעזע:  משפט 

שפעם אחת אעשה 'וידוי' כמו שצריך"... 
אם הרב אלישיב אמר כך, מה אנו נגיד?!

"לא  בשיעורו,  שליט"א  אבי-מורי  הסביר  "כמובן", 
עם  במניין  מתפללים  כן  ב"ה  אנחנו  כי   – לשנות  צריך 
שליח ציבור. אסור לוותר על וידוי בתפילה בציבור. אבל 

מזעזע עד כמה צריך לשים לב למה שאומרים בווידוי".
התכוון  "למה  מרן:  דברי  את  לבאר  אבא  הוסיף  ועוד 
כמו  וידוי  אעשה  אחת  שפעם  'הלוואי  כשאמר  רבינו 
ויזכה להכות מספיק חזק על  שצריך'? הכוונה שהלוואי 
אלא  הכוונה!  זו  בוודאי שלא  מספיק?  להתכופף  הלב? 

מהות הווידוי!
נהג  לא  זצ"ל  "הרב  וגילה,  אבא  הוסיף  אגב",  "דרך 
המנהג  מקור  כי  הסביר  הוא  בווידוי...  הלב  על  להכות 

הלב,  את  להאשים  כדי  הוא  הלב  על  להכות 
רוצה לומר: 'דיברנו דופי – בגללך, פשענו – 
בגללך', אתה אשם... אבל אני", הסביר הרב 
אלישיב בענוותנותו, "אני הרי יודע שלא הלב 

אשם... אני כולי אשם..."

.3
למחללי  בסיוע  לפניך  שחטאנו  חטא  על 

שבת.
על  די  זעקנו  לא  שחלפה,  השנה  במהלך 
כל  בראש  קודש  שבת  של  הנרמס  כבודה 
עבודות  שרונה,  מתחם  מעריב,  גשר  חוצות. 
הרכבת, סופרמרקטים בתל-אביב. כל חודש, 
'מאבק' חדש, כאילו השבת שייכת לנו, שומרי 
שהוענק  מופלא  אוצר  איננה  והיא  המצוות, 

לכל יהודי בהר סיני.
המשיל  מראדין  הכהן  מאיר  ישראל  רבי 
ולשלט שעל  חנות  לבעל  והשבת  היהודי  את 
הדלת  את  ומוצא  לחנות  שבא  מי  חנותו: 
סגורה – לא יחשוד שהסוחר פשט את הרגל, 
כל זמן שהוא רואה את השלט של הסוחר על 
ומוצא שגם השלט  החנות. אבל אם הוא בא 
כי  יודע  הוא  אזי  הסגורה  החנות  מעל  הוסר 

אסון קרה ובעל החנות פשט את הרגל.
שהוא  זמן  כל  היהודי:  לגבי  גם  הוא  כן 
של  השלט  היא  השבת  השבת,  את  שומר 
יהדותו, אות היא בינו לבין אביו שבשמים. אך 
אם הסיר היהודי את האות, הרי הוא כגוי לכל 

דבר, פשט את רגלו מבחינת יהדותו, וחסל.
על  שומרים  בוודאי  אלה  שורות  קוראי 
השבת מכל משמר. מה בכל-זאת נוכל לעשות 
חלילה  ולא   – השבת  בשומרי  לתמוך  נשתדל  בנידון? 
לסייע לאותם מחללי שבת בפרהסיא. תחנת דלק המכריזה 
בתחנה  מתדלקים  בשבוע'?  ימים   7 'פתוח  בולט  בשלט 
הבאה. סופרמרקט 24/7? לא נקנה שם, אפילו לא בקבוק 
לא  בשבוע?  ימים  שבעה  הפתוח  קניון  מינרלים.  מים 
קונים. מונית מחללת שבת? לא עולים.  ועדיף גם ליידע 
מדירים  לכך שאנו  הסיבה  זו  כי  המנהלים  הבעלים/  את 
את רגלינו. כי השבת היא לא רק שלנו, אלא גם שלהם. 

של כולנו.
כל אחד יעשה מעשה קטן, והמעשים הקטנים יצטרפו 

למעשה גדול.
'יותר  ביאליק:  נ.  ח.  הסופר  של  נאה'  'שיחה  נזכור 
עם- על  שמרה  השבת  השבת,  על  שמר  משעם-ישראל 
הדין  ליום  מעולה  שמירה  זו  תהיה  ובוודאי  ישראל', 

הבעל"ט.

.4
גמר חתימה טובה לקוראים ולכל בית ישראל.

שלמה קוק
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החצוצרה של ר' שלמה קרליבך

סליחות  אמירת  מעמד  בחדרה  נערך  לראשונה  השנה 
ראשונות בנוסח 'קרליבך' עם בעל המנגן והרגש נפתלי קמפה 
הרב  סמטת  הישן  הכנסת  בבית  נגינה  כלי  בליווי  וחבורתו, 

אורנשטיין.
הייתי שם והתרגשתי. אמנם זה נוסח חדשני במקצת, ויש 
שיאמרו קצת הרבה, אבל לא יכולתי שלא להיזכר בעוד מאורע 
שקרה והתחיל באותו מקום בית הכנסת הישן בחדרה. הזמן: 
לפני כ-103 שנים, 'מסע הרבנים' המכונה גם 'מסע המושבות' 
הגאון  מרנא  הדור,  גדולי  ובראשם  רבנים  עשרה  לדרך.  יצא 
בעשרים  ביקרו  קוק  הכהן  והגרא"י  זוננפלד,  חיים  יוסף  רבי 
המסע  מטולה.  ועד  מחדרה  הארץ,  בצפון  ישובים  ושישה 

התחיל בחדרה באותו בית כנסת שבסמטת הרב אורנשטיין.
רגע של היסטוריה: מטרת 'מסע הרבנים' הייתה לקרב את 
אנשי  אל  אותם  ולחבר  לבבות  החלוצים למסורת אבותיהם 
להם  לתת  וניסיון  לבעיותיהם  הקשבה  מתוך  הישן,  הישוב 

מענה הולם למצוקותיהם.
הצעירים  והשלישית,  השנייה  העלייה  שנות  הם  השנים 
שעלו היו חדורי אידיאולוגיה וחלוציות, אך עם נטייה לגבש 
בית  ממסורת  להוותנו  רחוקה  חדשה,  לאומית  זהות  לעצמם 
אבא. הרבנים העריכו את החלוצים אך הבינו כי אין להפריד 
בין יסודות העם היהודי וכן כי המשכיותו של עם ישראל תלויה 
בשני הגורמים גם יחד, המסורת והערכים לצד האידיאולוגיה 

ההתיישבותית והאחיזה בארץ ישראל.
בזמן  לחזור  בניסיונות  שותף  הייתי  האחרונות  בשנים 
)במיל'(  תא"ל  ידידי  עם  יחד  המיוחד,  המסע  את  ולשחזר 
רם שמואלי ראש להק מודיעין. את ראשית המסע מתחילים 
תמיד, באותה נקודה כמו לפני יותר מאה שנה - בחדרה, בבית 
הכנסת הישן בסמטת אורנשטיין, צמוד לשוק העירוני. לאחד 
מניסיונות השחזור נרתם גם הגאון רבי דוד לאו, הרב הראשי 
לישראל. השבוע בפגישה עם הרב בלשכתו נזכרתי למה היה 

כל כך נחוץ המסע אז ולמה צריך את נוסח קרליבך היום.

  

הרב לאו, נצר לשושלת רבנים מכובדת שפיארה את יהדות 
אירופה הסביר בשפתו העשירה מדוע לדעתו הרבנות חייבת 
להיות יותר מעודכנת ופונה יותר לעם. כמובן מבלי לוותר על 

קוצו של יוד בכל מה שנוגע להלכה.
ידידיה  יצחק  הרב  הגדול  סבו  בשם  לאו  הרב  אמר  וכך 
זצ"ל רבה של תל אביב: בעת מסע הנדודים של עם  פרנקל 
ישראל במדבר הצטווה משה רבינו לעשות חצוצרות, "ֲעֵשׂה 
ְלִמְקָרא  ְלָך  ְוָהיּו  אָֹתם  ֲעֶשׂה  ַתּ ִמְקָשׁה  ֶסף  ֶכּ ֲחצוְֹצרֹת  י  ֵתּ ְשׁ ְלָך 
ל ָהֵעָדה,  ֵהן ְונוֲֹעדּו ֵאֶליָך ָכּ ֲחנוֹת. ְוָתְקעּו ָבּ ע ֶאת ַהַמּ ָהֵעָדה ּוְלַמַסּ
ַתח אֶֹהל מוֵֹעד". מטרת החצוצרות הייתה לקרוא לעם,  ֶפּ ֶאל 
על מנת להכווין אותם, לתת להם הדרכה, הוראה, ציווי וכן 
הלאה. אולם עם הסתלקות משה גנזו את החצוצרות ששמשו 
בנפרד,  צריכים לעשות חצוצרות  היו  ודור  דור  ובכל  בדורו, 

משלהם.
באותם  יהושע  של  בימיו  ישתמשו  שלא  למה  ומדוע? 
חצוצרות שהיו טובים בימי משה? ההסבר הוא, אמר הגר"ד 
לאו בשם סבו, שהחצוצרות מסמלות את דרך העברת והנחלת 
אחד  בדור  ששימשו  והתקשורת  השפה  לדור.  מדור  התורה 
להעברת התורה לציבור, אינם יכולים לשמש בדור אחר. בכל 
בשפה  התורה  את  להעביר  צריכים  הרוחניים  המנהיגים  דור 

העם  אל  לדבר  אפשר  אי  שלהם.  לדור  המובנים  ובמתודה 
בדורו של יהושע כפי שדברו אל העם בדורו של משה. לכן 
החצוצרות של משה לא יכלו לשמש בדורות אחרים. התפקיד 
של מנהיגי כל דור הוא להכין חצוצרות או חלופות לחצוצרות 

לדור שהם חיים בתוכו. ודברי פי חכם חן.

  

כל מי שיקרא את רשמי מסע הרבנים בספר שנכתב לאחר 
מכן, יגלה שהרבנים שיצאו לעם שבשדות הייתה להם מטרה 
ולהקהיל את העם בחצוצרות שלהם,  מאוד ממוקדת: לדבר 
של דור החלוצים, אנשי העמל, אנשי החזון של אותה תקופה 

היסטורית.
מנייני  את  הסליחות,  סיורי  את  גם  צריכים  אנו,  בימינו 
מקום  ובכל  החברתיות  ברשתות  זמינים  להיות  קרליבך, 
להרוות  ברורה:  כשמהטרה  יהודי,  של  רגלו  כף  דורכת  בו 
ולהמשך  אידישקייט  לטיפת  כיום  שיש  האדיר  הצימאון  את 

מסורת ומורשת אבות ואימהות.

  

בשמחה  מתמלא  אני  הכיפורים,  יום  כשקרב  שנה,  בכל 
אדירה. אחד הדברים שאנו פועלים עבורו כל העת, זה למצוא 
מכנה משותף, רחב ככל האפשר, בין כל רבדי הציבור. מציאת 
המכנה המשותף ויצירת הגשר המאחד נותנת סיפוק אדיר. יום 
ביותר שיש בשנה. השיח  היום אולי המאחד  הכיפורים הוא 
הציבורי משתנה. העולם כולו כאילו עוצר מלכת. יום כיפור 
רוחני.  למשהו  עצירה  השגרה.  מחיי  היטהרות  של  יום  הוא 
יום  ֶאְתֶכם".  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ר  ְיַכֵפּ ה  ַהֶזּ ַבּיוֹם  י  "ִכּ נאמר  בתורה 

זה הוא יום קדוש מעין כמוהו, שנשמר באדיקות בציבוריות 
הישראלית הרחבה.

יום  "משמעות  על  להרצות  התבקשתי  שנים  מספר  לפני 
הכיפורים" - ככה הייתה הכותרת, ללא עטיפות וללא מילים 
מכובסות - בפקולטה לחקלאות שע"י האוניברסיטה העברית 
ברחובות. הגעתי לאולם מלא בסטודנטים ולא ראיתי שם אף 
כיפה אחת. התרגשתי מהמחזה. ישבו שם אולי מאות צעירים 
פנימה,  בלבם  אך  ומצוות,  תורה  מקיום  הרחוקים  וצעירות, 

פועמת נפש יהודית הומיה.
לפני  הכיפורים,  יום  אותו  את  לרגע  לשכוח  יכול  איני 
זה בתחילת דרכי הציבורית והקהילתית.  כעשרים שנה. היה 
אנשים  מאות  ואולי  עשרות  עם  נפגשתי  שנה  אותה  במהלך 
ללמוד  והתחלתי  ומגוונים  שונים  בנושאים  המגזרים,  מכל 
על אופיים ודרכם של ציבורים שונים. בבוקרו של יום כיפור, 
לא  מכונית  אף  נדם.  והרחוב  לתפילת שחרית,  יצאתי מביתי 
שהכרתי  אנשים  הם  פניי  על  חלף  שכן  מה  פניי.  על  חלפה 
אותם מחיי היום יום כמי שלצערנו עדיין אינם שומרי תורה 
ומצוות, צועדים בזה אחר זה לבתי הכנסת. באותם רגעים ירדו 

לי דמעות. התרגשתי מהמחזה כמו שלא התרגשתי מעודי.
כיפור כשאני חולף ברחובה  יום  בכל  הזה,  היום  עד עצם 
של עיר, עיני זולגות דמעות. לראות את עם ישראל, צדיקים 
כולם  את  לראות  ולשורשים,  ליהדות  מחוברים  צדיקים,  בני 
מנסים כמה שיותר להידבק בקדושה. גם אם לא תמיד מבינים 

את משמעות היום.
זה תפקידנו בימים אלו: למצוא את המאחד והמגשר, ולא 
יום  יום אחד בשנה שהינו  ויש  זכינו  וחלילה את ההפך.  חס 
מאחד. כולם, כאיש אחד בלב אחד, מתאחדים לקדושת היום. 
ביום  עירנו  רחובות  את  האופפת  הקודש  שאווירת  בטוחני 

קדוש זה, משפיעה שפע של קדושה לכל השנה כולה.

בדיוק לפני 103 שנים החל מסע הרבנים בראשם עמדו הגרי"ח זוננפלד והגרא"י הכהן קוק זצ"ל בבית 
הכנסת הישן בחדרה שממוקם בסמטת הרב אורנשטיין. בשבוע שעבר נסגר מעגל כאשר באותו בית כנסת 

התקיים סליחות בנוסח הרב קרליבך. המטרה המשותפת של שני האירועים: קירוב לבבות
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ראש השנה מאחורינו, יום כיפור לפנינו, ואנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה.
לראש השנה ניגשנו בחרדת קודש. ראשי התיבות של חודש אב, החודש הקודם 
לחודש אלול, יודע כל אחד, הם א'לול ב'א. וגם בשמו של החודש הקודם לאב, 
ו'באים.  מ'משמשים  ת'שובה  'זמני  ובאים,  הקרבים  הנוראים  הימים  מרומזים  תמוז,  חודש 
כלומר, כבר מאז אנחנו מתחילים להתכונן לימים האלה, הימים הגורליים לכל השנה כולה. ואז 

מתקדמים שלב נוסף ומגיעים לאלול עצמו, א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י. המלך בשדה.
וכל הזמנים האלה וכל ההכנות הארוכות הללו, למה הם נועדו? להתכונן כיאות ליום הדין, 

היום שבו כולם עוברים לפניו כבני מרון, כבקרת רועה עדרו.
אז אחרי כל זה, מה מתבקש שנעשה ביום הדין? שנתחנן ונבקש על שנה טובה יותר, על 
הרי  זה  יקרו.  שלא  אסונות  ועל  שירבו  שמחות  על  יותר,  משופרים  חיים  על  ברווח,  פרנסה 
יום הדין, היום בו אנחנו נשפטים. ואנחנו אכן מגיעים ליום הזה עם כל הרצון הטוב, ורוצים 
להתפלל על כל הדברים הטובים האלה, אבל אז, במחזור התפילה, הביטוי לכל זה הוא קטן 

מאד. 
על מה אנחנו כן מתפללים? "ובכן תן פחדך"; "ובכן תן כבוד לעמך"; "ובכן צדיקים יראו 
וישמחו"; "קדוש אתה ונורא שמך"... אבל רגע, בסופו של יום הרי גורלנו מונח כאן על כף 

המאזניים. איפה התפילות על כל זה? לא ראוי שעל זה יהיה הדגש?
גילה  שכונת  של  רבה  שליט"א,  שלזינגר  אליהו  רבי  הגאון  את  השבוע  כך  על  שאלתי 
בירושלים. וכך הוא השיב לי: "כדי שאדם יבקש או יתפלל, לפני הכל הוא צריך לדעת שיש 
ושיש מישהו שנותן את הפרנסה, את החיים,  מלך לעולם, שיש מישהו שמנהיג את העולם 
את הנשמה ואת כל מה שיש לאדם. רק אחרי שאנחנו נדע שיש מלך, ורק אחרי שנמליך אותו 
יכולים לבוא לבקש מהמלך סליחה, מחילה וכפרה, ולבקש גם בקשות  למלך, רק אז אנחנו 
חפץ  מלך  לחיים  'זכרנו  היא  אחד  כל  של  העיקרית  כשהבקשה  ואחד,  אחד  כל  של  אישיות 
בחיים', ובסוף 'למענך אלוקים חיים'. כלומר, אנחנו מבקשים חיים - למענך ריבונו של עולם, 
כדי שנוכל לעבוד אותך. ואת זה אנחנו אומרים גם בראש השנה, גם ביום כיפור וגם בעשרת ימי 
תשובה. אנחנו רוצים לחיות - למענך. והמלך החפץ בחיים אכן חפץ בחיים שאנחנו מבטיחים 
שנקיים, החיים למענו. זאת אומרת שהיסוד והבסיס הוא לדעת שיש מלך בעולם, שיש מנהיג 
לעולם, ואחרי שאנו מאמינים שיש מישהו שמנהיג - אז אנחנו יכולים לבקש סליחה ומחילה 

ולבקש את עצם החיים, שהם כמובן הדבר שהכי חשוב לנו.
"אבל גם בתפילות עצמן, יש למעשה הרבה מאד מקומות שאנחנו מזכירים את הבקשות 
השונות, ובמיוחד בפילת 'אבינו מלכנו' שכוללת בעצם את כל מה שהאדם זקוק לו, ועוד הרבה 
תפילות משלו:  להוסיף  'אבינו מלכנו' עצמה,  תפילת  בתוך  גם  יכול,  ואכן אדם  לזה.  מעבר 
'שלח רפואה לחולי עמך' ולהוסיף )אפילו בפיו( שמות של חולים שהוא רוצה לבקש עליהם; 
ב'כתבנו בספר פרנסה' הוא יכול להוסיף את שמו ואת שמות קרוביו, וכן הלאה. ובאותה תפילה 
אנחנו אומרים, 'כתבנו בספר זכויות'. אנחנו אומרים לריבונו של עולם: גם אם לא עשינו הכל 
בשלמות, אולי אמנם לא מגיע שניכתב בספר זכויות, אבל אנחנו מבקשים בכל זאת שניכתב 
בספר הזה, ספר זכויות".ערבי חגים ומה שביניהם, הם אחד הזמנים הלחוצים והמוזרים בתבל. 
נכנס ראש השנה, אנחנו כבר צריכים לדעת פחות  זה הרי הולך ככה: עוד בטרם 
אחרי,  בדיוק שבועיים  הרי  יוצא  סוכות  בסוכות.  איתנו  להיות  הולך  מה  יותר  או 
לפני  עוד  אז  האחרון.  ברגע  להזמין  להתחיל  ואי-אפשר  ב"ה,  גדולה  והמשפחה 
שהתחלנו את א' דסליחות, אנחנו כבר יודעים מי מוזמן אלינו לשבת חול המועד סוכות, ואיפה 
אנחנו מתארחים בשמחת תורה. ואחרי שעובר ראש השנה זה הולך ומחמיר: באמצע הימים 
שאנחנו אמורים להתרכז בתהליך התשובה שלנו לקראת יום כיפור, אנחנו מפשילים שרוולים, 
לוקחים פטיש ומסמר ומתחילים לדפוק ולחבר את דפנות הסוכה. אי אפשר לחכות לאחרי יום 

כיפור, במיוחד לא השנה. חייבים לדאוג כבר לסוכה.
מחשבה אחת עוסקת ב"ק-ל מלך יושב על כסא רחמים" של הסליחות בבוקר, בעוד השנייה 
כבר רצה לעבר "איפה משיגים את האתרוג הכי טוב עוד לפני יום כיפור?". יד אחת מחייגת 
לגבאי בית הכנסת הגדול בשכונה, לקנות מקומות ליום כיפור, בעוד השנייה כבר מדפדפת 
הכנה  חג.  רודף  חג  מבלבל.  בקיצור,  מהודר.  ל"קיינעס"  האחרונים  אחרי המבצעים  בעיתון 

רודפת הכנה, ואנחנו נותרים כמעט בלי נשימה.
אבל הנה נקודה שקצת תאיר לכם את הימים הלחוצים האלה: במובן מסוים, ערבי חגים הם 
הרבה יותר משמחים מהחגים עצמם. ולמה? כי ערבי החגים אמנם לחוצים מאד, אנחנו רצים 

מפה לשם וכל הזמן עסוקים בהכנות. אבל מה מגיע אחרי ערב החג הארוך? החג עצמו. 
ואילו כשאנחנו כבר בחג עצמו, מה מגיע אחרי החג? ימי שגרה... אחרי החג, החג פשוט 
מסתיים. אז יודעים מה? תנו לי עוד כמה ימים מערב החג הארוך-קצר הזה. מבטיח להתמודד.

יש "אבינו  אי אפשר להימלט מזה, כל תפילה היא תפילה.  ימי תשובה,  בעשרת 
מלכנו", יש סליחות ארוכות, יש שלוש עשרה מידות אם פותחים את הארון, ויש את 
כל התוספות בתפילת שמונה עשרה. גם המניינים הכי מהירים שאני מכיר, הוסיפו 

כמה וכמה דקות לרזומה היומי.
לחיים"  מ"זכרנו  החל  תוספות,   6 מוסיפים  אנחנו  עשרה,  תפילת שמונה  הלחש,  בתפילת 
בתחילה, בברכת האבות, עבור דרך "המלך הקדוש" ועד ל"בספר חיים" בברכת שים שלום 

החותמת את תפילת הלחש. 6 תוספות שמפוזרות לאורך שמונה עשרה.
למה נועדו התוספות האלה? בראש ובראשונה, כמובן - לתפילה. בין ראש השנה ליום כיפור 
מה יותר מתאים מזה שנתפלל על חיים, ברכה ושלום, לפני "המלך הקדוש". ואכן, כך קבעו 

זאת חכמינו ז"ל, מסדרי התפילה.
אבל אחרי כל הסיבה העיקרית הזאת - שמעתי ממישהו לפני כמה שנים - התוספות הללו 
פשוט עוזרות לנו לכוון. הרי קורה בכל השנה כולה, שיש תפילות "שמונה עשרה" פה ושם 
שאנחנו לא מכוונים בהן מי יודע מה. שאנחנו מתפללים בעל פה, כזקנים ורגילים, מתחילים 
את תפילת הלחש ופתאום מגלים שסיימנו, מבלי שכיוונו כיאות כמעט באף ברכה. שפשוט 

ריחפנו.
אבל בעשרת ימי תשובה? הו, לא. פה כבר אי אפשר לרחף. כאן אתה צריך להיות ערני מאד, 
לבדוק שאמרת את כל 6 התוספות )שהרי אם לא אמרת את חלקן, עליך לשוב ולהתפלל שמונה 
עשרה מהתחלה(, מה שבעצם גורם לך להיות בהיכון, ערני ודרוך כל התפילה, ולשים לב למה 

שאתה אומר.
או  התפילה,  כל  כראוי  שכיוונת  כנראה  אשריך.  התוספות?   6 כל  את  ואמרת  זכרת  ואם 
שלפחות לא ריחפת. והנה לך זכות נוספת, רגע לפני שתעמוד מול בורא עולם ותבקש מחילה.

"באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב... וצדקנו במשפט", אמרנו בתפילת 
ראש השנה, ונגיד שוב בעוד כמה ימים, בתפילת יום כיפור.

שהאבות  אומרת  זאת  יושר",  "מליץ  לנו  אין  אם  השאלה:  נשאלת  ולכאורה, 
הקדושים לא מצאו עלינו זכות, שמשה רבינו לא מצא עלינו זכות, שהאמהות הקדושות לא 
מצאו עלינו זכות, וכן הלאה והלאה עם כל צדיקי הדורות. אף אחד לא מצא עלינו זכות. אז 

באיזו תואנה אנחנו באים ומבקשים מהקב"ה "צדקנו במשפט"?
סנהדרין,  במסכת  בגמרא  המובאת  ההלכה  ידועה  שליט"א:  קניבסקי  הגר"ח  מרן  הסביר 
שכשיושב בית דין הדן דיני נפשות וכל הדיינים כולם מחליטים לחייב - הרי שהנאשם יוצא 
זו אם כן הכוונה גם כאן. "באין מליץ יושר", כלומר כשכולם מחייבים, אז "תגיד  זכאי. אז 
ליעקב דבר חוק ומשפט". והרי חוק ומשפט התורה הם שאם כולם מחייבים - הנאשם יוצא 

זכאי. ולכן, "צדקנו במשפט"!
 ההה ההההה הההה.

איפה אנחנו בתוך התפילה?
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ישנו סיפור חסידי ידוע, על חסיד שכל השנה עובד עבודת 
בשנה,  פעם  נקי.  אינו  וגופו  מלוכלכים  כשבגדיו  כפיים, 
בתקופת החגים, הוא נוסע לרבי שלו. לצורך כך הוא פושט 
את בגדיו, מתנקה היטב ולובש בגדי חסיד הדורים. מראהו 
כמראה חסיד מרשים וכלל לא ניכר עליו שום לכלוך. לאחר 
כמה שנים שבהן נהג כך בבואו אל רבו, הרגיש החסיד בעיה 
מצפונית עם הנהגה זו והחליט שלא עוד – עליו לספר לרב'ה 
מיהו באמת: "רבי, זה הכול הצגה", אמר לו בכנות ובכאב. 
"כל השנה אני בכלל לא נראה ככה. בגדיי מלוכלכים ואיני 
ראוי להימנות עם חסידיך". השיב לו הרבי: "חסידי האהוב, 
כאן יש רק אמת. כל השנה אתה לובש בגדי תחפושת. איך 
שלך.  האמתית  הזהות  זוהי  אצלי,  ומתנהג  מתלבש  שאתה 

ירבו חסידים כמותך". 



בית,  נעלי  יום הכיפורים מסתכמת בצום,  אצלנו, עבודת 
עבודת  האמתי,  הדבר  את  תפילה.  וכמובן  לבנים  בגדים 
היום שנעשתה בבית המקדש, כהן גדול שנכנס לפני ולפנים 
כל  עם  יחד  השעיר  לקיחת  ובמקביל,   – הקודשים  לקודש 
העוונות שלנו לעזאזל המדברה – לצערנו עדיין אין לנו. אנו 
על  רחוקים מלהרגיש  אך  בתפילה,  אומנם  זה  את  מזכירים 

מה הייתה ההתרגשות הגדולה בבית המקדש ביום הזה.
יום הכפורים, מצוותן שיהיו  במשנה כתוב: "שני שעירי 
שניהן שווין, במראה ובקומה ובדמים – ובלקיחתן כאחד'' 
תאומים  של  סוג  שהם  שעירים  שני  לוקחים  א(.  ו,  )יומא 
זהים, קונים אותם יחד, ואחר כך, במהלך יום הכיפורים בא 
הגורל ומפריד ביניהם הפרדה שאין כדוגמתה. האחד, מזים 
את דמו על בדי הארון בתוך קודש הקודשים – הכי פנימה 
לעזאזל  הולך  כמוהו,  בדיוק  שנראה  זה  והשני,  שאפשר. 

שנמצא מחוץ לירושלים. 
זה לא נתפס. עד לפני יום הם הסתובבו יחד. נראו בדיוק 
שהאחד  לנו  ואומר  הכיפורים  יום  מגיע  פתאום  דבר.  אותו 

קודש קודשים והשני לעזאזל? מה קורה פה?
ההסבר לכך נמצא בתשובתו של הרבי לחסיד המהורהר. 
העבודה שנעשית ביום הכיפורים בשני השעירים, היא אחת. 
הדם שמוזה על בדי הארון, הוא הדם שלנו. הפנימיות שלנו. 
השעיר שנזרק במדבר יחד עם שערותיו וכל "בגדיו", הוא 
החיצוניות שלנו. מה שקורה ביום הקדוש הזה הוא בירור: 
מי אנחנו באמת. גם אם כל השנה העוונות נראים חלק בלתי 
נפרד מאתנו, מסתובבים אתנו ואנו כביכול גדלים יחד, מגיע 
את  מציג  ההצגה.  את  ומפסיק  בשנה  ביותר  הקדוש  היום 
האמת לאמיתה! פנימיותנו, דמנו, שייכים לקודש הקודשים. 
יתר הדברים, גם אם הם דומים לנו ונראים כחלק בלתי נפרד 

מאתנו, "שילכו לעזאזל"!



דתיים  בין  מפגשים  ליצירת  פועל  ללב"  "קרוב  ארגון 
לחילונים בעיקר סביב חגי ישראל. אחד הדברים המיוחדים 

בארגון הזה, הוא שהפעילות ברובה אינה מיועדת למפגשים 
רחוקים מעבר לים או מחוץ לעיר, אלא דווקא בבית פנימה. 
"קרוב  מתנדבי  הבניין.  בתוך  אף  ולפעמים  השכונה  בתוך 
ללב" אינם נדרשים לנסוע לשום מקום. כל שעליהם לעשות 
הוא לחצות את הכביש, או את חדר המדרגות, ולהקיש על 
יום  מידי  פוגשים  אנו  אותו  השכן  ממול.  שגר  השכן  דלת 
וחוץ מהנהון קל או שתיקה רועמת בנסיעה קצרה במעלית, 

אין לנו דבר וחצי דבר עמו. 
הזה  הארגון החשוב  מרגשים של  היותר  אחד המבצעים 
רכזי  מקבלים  השנה  ראש  בערב  שופר".  "מבצע  נקרא 
גינות  כל  מסודרת של  מפה  הארץ  ברחבי  הפזורים  הארגון 
יהודי  נמצא  אולי  בהם  נוספים  מרכזיים  מקומות  או  העיר 
שטרם קיים )כלומר, שמע( את מצוות היום. בזמן אמת, שום 
אמצעי טכנולוגי לא עומד לרשות המשתתפים במבצע. רק 
מייצרים  הללו  העוצמתיים  האמצעיים  שני  והשופר.  הלב, 
אין ספור סיפורים מרגשים ומופלאים על עם ישראל. הייתה 
לי הזכות להיחשף לכמה מן ה"משובים" שכתבו הפעילים 
נשמעים  שלרוב  סיפורים  מאות  ולגלות  השנה  ראש  לאחר 
כאילו אירעו בתקופת הבעל שם טוב ותלמידיו. אבל לא, הם 
אירעו בתקופה האחרונה. לא במז'יבוז או בברדיצ'ב, אלא 

כאן בערי ישראל. 
הנה סיפור אחד שסיפר חיים כהן ממגדל העמק: 

"אחד היסודות של הראי"ה קוק ב'אורות התשובה' הוא 
זו  מעשיו,  עם  רעה  הרגשה  חש  הוא  אם  חוטא,  אדם  שגם 
כבר מדרגה ראשונה של התנוצצות התשובה. במהלך ראש 
השנה האחרון במגדל העמק, ראיתי בחוש את אמיתת דברי 
הרב קוק זצ"ל. מעשה שהיה כך היה: נתקלנו בבחור שיצא 

מביתו. פנינו אליו והצענו לו לברך ולקיים את מצוות היום. 
הציבור  את  לעניין  קל  מסורתית,  עיירה  זו  העמק  מגדל 
טיפה  לנדנד  העזנו  סירב.  הוא  זאת,  ובכל  כאלו.  בדברים 
ושאלנו אותו: 'למה לא?'. תשובתו הפתיעה אותנו לגמרי: 
לשמוע  ראוי  לא  אני  בחג,  ונוסע  לרכב  נכנס  רגע  עוד  'אני 
תשובתו.  את  הציג  בה  מהכנות  מאוד  התפעלנו  שופר'... 
ניסינו להסביר לו שאין )לכאורה( קשר בין הדברים. עבירה 
קיום  את  שיפסיד  סיבה  לא  היא  אבל  השם,  רצון  איננה 
המצווה החשובה והקלה לביצוע. הוא הסכים אתנו אך אמר 
זה חילול שופר אם אשמע אותו  'בעיניי  שהוא לא מסוגל. 
עכשיו ואחר כך אסע ברכב', טען. לא וויתרנו. היה ברור לנו 
שיש פה נשמה יהודית גבוהה. הסברנו לו שהיצר הרע עושה 
עליו 'סיבוב' ומשכנע אותו שהוא לגמרי בידיים שלו ושהוא 
בסוף  רוצה.  הטוב  אחר שהיצר  דבר  שום  לעשות  יכול  לא 
ברור  ברכה  ברכה!  'בלי  אחד:  בתנאי  אבל  השתכנע,  הוא 
אותנו. הרגשנו  'הדליק'  רק  לומר'. הסירוב שלו  לי  שאסור 
שאנו נמצאים בסצנה שלקוחה מחייו של סנגורם של ישראל 
אך  ברכה,  בלי  לו  ותקענו  כמעט  מברדיצ'ב.  יצחק  לוי  ר' 
נסגר  מה  'אחי,  לעברו:  וזרק  שלו  חבר  מהבית  יצא  לפתע 
מה  מצווה, תעשה  לך  מציעים  כבד?  כזה  אתה  מה  איתך? 
שצריך, תשמע כמה תקיעות ותמשיך'. הסגנון הפשוט הזה 
שכנע אותו יותר מההסברים העמוקים שלנו. הוא נטל כיפה, 
עז.  רושם  עליי  הותיר  הזה  הסיפור  לדרכו.  והמשיך  בירך 
התפללתי לבורא העולם שגם אנחנו נלמד ממנו לעשות את 

מה שאנחנו כן עושים, אך ורק לשמו יתברך".      

שבת שלום!

מבצע שופר של ארגון "קרוב ללב" מייצר סיפורי צדיקים שנשמעים כאילו אירעו 
בתקופתו של הבעל שם טוב ותלמידיו

ההצגה נגמרת

israel2meir@gmail. תתתתתתת: 

ישראל מאיר

תת תתת תתתתתת תתתתתתת תתתתת תתתתת תתת. תתתת תתתתת תתתתתתת תת 
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| אלי שניידר |

בו  היום המר  היה  לפני 57 שנים,  יום הכיפורים שנת תש"כ,  בערב 
ראשון  פרסום    זצ"ל  מבריסק  הגרי"ז  מרן  מרומים  לגנזי  נסתלק 
חייו,  לימי  האחרונות  השעות  על  ומרטיט  מרגש  תיאור  של  ומיוחד 
ישיבת  תלמידי  של  מרטיט  ותיאור  מעלה,  של  לישיבה  הסתלקותו 
מיר וחברון בעת ההיא, על הבשורה המרה שתפסה את היכל הישיבה 
בעיצומה של תפילת "כל נדרי", מאמתחתו של הרה"ג רבי שמעון יוסף 
מלר, מחבר סדרת הספרים המופלאים על "הרב מבריסק" - מתוך חלק 

ד' של הסדרה הרואה אור בימים אלו  כי פנה יום

של

)צילומים: מארכיונו של הרב שמעון יוסף מלר(
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מדינת  שנות  ב-68  החרדי  הציבור  ידע  מאבקים  של  שורה   
מהותיים  נושאים  במגוון  והמדינה,  השלטון  מוסדות  מול  ישראל 
של יסודות הדת  מי שעמד שם בכל אותם מאבקים, ונשא את 
לפני  רבות  שנים  עוד  זצ"ל,  רביץ  אברהם  הרב  היה  בעוז  דגלם 
שנכנס לכנסת  בספר חדש שהוציאו לאחרונה בני משפחתו, הם 
בו דגל הרב רביץ בשלל המאבקים,  מספרים לראשונה את הקו 
אנחנו  תשע"ז,  הכיפורים  יום  ערב    והכשלונות  ההצלחות  ועל 
ולאנשים  שבים לאירועים ששינו את מדינת ישראל ואת צביונה, 

שעשו הכל כדי לשמור על קדושתה של ארץ ישראל

| יעקב פלדמן |

כלי נשק ושמם פשקווילים, 
במאבק על אצטדיון מלחה. 
האצטדיון

הנערים 
שפרצו 
למנזרים
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מאז ימי ראשית המדינה ועד היום מתנהלים 
ברבים  השבת.  של  צביונה  על  מאבקים 
מהם היה הרב אברהם רביץ זצ"ל שותף 
הדרך  את  למצוא  שלו,  בדרכו  ותמיד 
הנכונה, היעילה על פי דעת תורה להשיג 
את המטרה – למנוע ככל האפשר חילולי 

שבת בפרהסיה, ולהגדיל שם שמים. 
כאשר תוכננה הקמת האצטדיון בשכונת מלחה 
הקמתו.  את  למנוע  כדי  עסקנים  כמה  התארגנו  בירושלים, 
יגיעו  וגן הסמוכה, בשבתות  יפגע בשכונת בית  לטענתם הוא 
רכבים לבית וגן, וצעקות האוהדים שיגיעו עד השכונה החרדית 
מתושבי  רבות  חתימות  נאספו  השבת.  באווירת  קשות  יפגמו 

השכונה על התנגדותם להקמת האצטדיון. 
ראשי  עם  מאד  טוב  קשר  אברהם  לר'  היה  ימים  באותם 
ראשי  עם  בדברים  לבוא  לנסות  להם  הציע  הוא  הבד"ץ, 
העירייה  ראשי  עם  להיפגש  ירוק  אור  מהם  וקיבל  העירייה, 

בשמם, ולנסות להגיע להבנות. 
נאמר  כך  בהגינות"  האצטדיון  נושא  את  נבדוק  "חרדים, 
השיחות  בעקבות  ההם,  מהימים  העיתונים  אחד  של  בכותרת 

שקיים עם אנשי עיריית ירושלים. 
למרות שהיה זה צעד חכם ומבורך, לא מצא חן הדבר בעיני 
שאותה  הפומבית  המחאה  דרך  את  שהעדיפו  עסקנים  אותם 
הובילו הם בעצמם, ובהתעלם מהסיכוי הטוב שהיה לצעד של 

רביץ לשרת את מטרתם המוצהרת שלהם עצמם. 
ששמו  מתקדם  לא  המאוד  נשק  בכלי  השתמשו  עשו?  מה 
שהוא  כך  על  אותו  השמיצו  חריפות  במילים  פשקוולים. 
פועל על דעת עצמו, ומנסה כביכול לחבל במאמצים למניעת 

האצטדיון. 
שיוציאו  לבד"ץ  פנו  מקרוב,  הנושא  את  שהכירו  אנשים 
שהכל  הכרזה  ויפרסמו  ובמהלכיו,  רביץ  ברב  תמיכה  מכתב 

נעשה על דעת הבד"ץ של העדה החרדית. 
בעדה החרדית כבר הכינו מודעות: "אנו הח"מ וכו' מאשרים 
שליט"א  רביץ  אברהם  הרב  ידי  על  שנעשו  המהלכים  שכל 
נותנים לו גיבוי מלא". המודעות  נעשו על דעת הבד"ץ, ואנו 
כבר היו מוכנות להדבקה, אלא שאז חזר לארץ מזכ"ל העדה 
מאד  נבון  אדם  שהיה  זצ"ל,  שיינברגר  יוסף  הרב  החרדית, 
הזו  פנים חרדית. הוא קרא את המודעה  ומומחה בפוליטיקה 
כזה,  שבאופן  מבינים  לא  "אתם  הזו  המודעה  במנסחי  ונזף 
אנו העדה החרדית נוצג ברחוב כאילו אנחנו הפשרנים והמה 
הקנאים? היו לא תהיה". הנ"ל הורה לגנוז את המודעות הללו, 
לר'  תיתן  שגם  מתוחכמת  יותר  קצת  מודעה  במקומן  והכין 
תוכיח שהבד"ץ כתמיד הם הקנאים,  וגם  גיבוי מלא,  אברהם 

ולא להיפך. הנה נוסח המודעה:
תחת שלוש רגזה הארץ:

"על רדיפות הדת הנוראות על ידי בית המשפט
על חילולי השבת ליד חיפה

על אצטדיון שזוממים להקים בירושלים.
הדת  גזירות  על  הקרובים  בימים  תהיה  רבתי  מחאה  עצרת 
העדה  של  הדין  בית  חברי  מרנן  בהשתתפות  הללו  הנוראות 

החרדית ובהשתפות שלומי אמוני ישראל
דברי חיזוק ממרנן שליט"א

דבר העצרת בעברית על ידי הרב אברהם רביץ שליט"א
על החתום - בד"ץ העדה החרדית".

ירושלים  ברחובות  רוויה  בהדבקה  הודבקה  המודעה 
למבוכתם הרבה של מפרסמי הפשקוולים. 

 

קידוש השם בגופו
שמירת  על  המפורסם  המאבק  התנהל  האחרונות,  בשנותיו 
הציבורי  את מעמדו  ניצל  רביץ  הרב  אילן.  בר  בכביש  השבת 
כח"כ ויו"ר ועדת הכספים לטובת העניין, וניסה לקדם הידברות 
עם הגורמים האחראים על כך. כאשר המאבק החריף, החליט 
הציבורית,  הקהל  דעת  על  שישפיע  מעשה  לעשות  שעליו 
ולמרות מצב בריאותו הקשה, גמל בליבו להגיע בעצמו לזירת 
קדושת  למען  הזעקה  גודל  את  בפומבי  להציג  כדי  ההפגנות 
פוגעת  אילן  בבר  בשבת  הנסיעה  כמה  עד  ולהוכיח  השבת, 

בציבור שומרי השבת. 
לשם כך התאכסן בקרבת מקום במשך השבת, ובצהרי יום 
ושוב,  הלוך  וצעד  אילן  בר  לרחוב  ההמונים  עם  יצא  השבת 
לפתע החלו המהומות. הוא הבחין במפקד המחוז שעומד עם 
מגפון ומלהיט את הרוחות, כשהוא נותן פקודות למג"בניקים. 

הרב רביץ ניגש אליו, חסם אותו בגופו וצעק: "עוכר ישראל". 
ליבו לא עמד לו, ולאחר הזעקה התמוטט ואיבד את ההכרה. 

השתתפותו באותה שבת במחאה היתה רק צעד אחד בדרך 
הארוכה שעשו רבים, והובילה בסופו של דבר לסגירת הכביש. 
ניצחונו  היה  ממש  בגופו  לעשות  שזכה  השם  קידוש  אך 

הפרטי ולזכותו.

המאבק במיסיון
של  במיסיון  למאבק  בשלוחה  גם  שותף  היה  רביץ  הרב 
'הפעילים', הוא סייע בתכנון מבצעים, בהכוונה, בגיוס כספים 

בחו"ל ובהרמת קול זעקה גדולה ומרה בהפגנות המחאה.
של  העילית  מיחידות  היתה  במיסיון  למאבק  היחידה 
לזכותם בדפי ההיסטוריה  נרשמו  ה'פעילים', פעולות כבירות 
זו שנתנה  של הארגון, כאשר החרדה לגורל ילדי ישראל היא 
להם את האומץ והתושייה לחולל פעולות מבצעיות מורכבות 

ביותר, מול גורם זר וקוטל נפשות.
של  ובמסווה  סמויה  בצורה  בארץ  פעל  כידוע,  המיסיון, 
את  לזהות  היה  הראשוני  והצורך  שונים,  וארגונים  איגודים 
הסכנה ולחשוף את מי ואת מה שעומד מאחורי פעולות אלו, 

שהיו כלפי חוץ מאד תמימות.
וציני,  אכזרי  גורם  מול  ביותר  נועז  מאבק  לעיתים  זה  היה 
מצוקה  למשפחות  הציע  המיסיון  רחמים.  של  במסווה  שפעל 
בלי  כמובן  ילדיהם,  את  אליהם  ישלחו  אם  שונים  פיתויים 

לחשוף את זהותם האמיתית.
פעולה,  מוקדי  אותם  את  לאתר  פעלו  'הפעילים'  חברי 
כל  ברשתם.  נלכדו  שכבר  הילדים  את  להוציא  ואף  להתריע, 
זאת כמובן, בברכתם והדרכתם הצמודה של גדולי הדור, שהיו 
מעורבים מאד ב'פעילים', ביניהם החזון איש, הרב דסלר, הרב 

סרנא, הבריסקר רב.
כספים  לגיוס  לארה"ב  נסע  אברהם  כשר'  הפעמים,  באחת 
על  לו  וסיפר  מסאטמר  לאדמו"ר  נכנס  הוא  הפעילים,  עבור 
הפעולות  את  מכיר  "אני  מהמיסיון.  הילדים  חילוץ  פעולות 
שלכם, אבל אני לא אוחז מזה", אמר לו האדמו"ר מסאטמר. 
בית  ידע שבמקומות שונים בארץ שלא הוקם בהם  האדמו"ר 
ספר של חינוך עצמאי )עקב חסרון במבנה( נאלצו לרשום את 
הילדים לבית ספר ממלכתי דתי. דעתו היתה שהמאמץ כדאי, 

רק אם קולטים את הילד לחיידר. 
זו היתה דעתו, ועם כל זה נתן להם דברי חיזוק ואמר "אני 
אומנם נגד, אבל עכשיו אני בא מארץ ישראל ופגשתי שם אדם 

גדול שהוא בעד, יש לכם על מי לסמוך". 
הוא לא אמר את השם, אבל ר' אברהם ידע שכוונתו לבריסקר 
הוראה  נתן  הוא  האדמו"ר  המסויגת של  לתמיכתו  בנוסף  רב. 

לחסידיו שיעזרו לר' אברהם בגיוס הכספים.

פורצי המנזרים
במקביל נאבקו נגד הכתות השונות והמשונות, שהיו, לדברי 
מיני  בכל  כפולות  במרכאות  רוחניות  "מוכרים  רביץ,  הרב 
קיוסקים. אנשים שצמאים לרוחניות קונים את ה'סחורה' שלהם 
עד שהם מקבלים את המכה לתוך הפרצוף, וקולטים בפני מי 

הם בעצם עומדים". 
הרב רביץ וחבריו ב'פעילים' לא נחו ולא שקטו כדי לפרסם 
ולהביא לתודעה הציבורית את העובדות המדויקות על כתות 
אלה, למען ידעו את זהותם האמיתית. הם גרמו בסופו של דבר 
שבכנסת הקימו וועדה מיוחדת שישבה על הנושא הזה במשך 
חודשים ארוכים, 'וועדת בן עטר', וזו הוציאה דו"ח עב כרס, 

החושף את מזימותיהם .
הפעולות  אחת  ממארגני  היה  אברהם  ר'  תשכ"א,  בשנת 
הנועזות ביותר כנגד המיסיון. ביום בהיר אחד פרצו בו זמנית 
ל-7  הרב,  מרכז  מישיבת  בחורים  גם  ביניהם  ישיבה,  בחורי 
מנזרים בערים ירושלים, יפו וחיפה, וצעקו "שמע ישראל" יחד 

עם הילדים שבמנזר. כך זיהו מי מהילדים יהודי. 
בכל דקה התקבלה הודעה במוקד המשטרה לשלוח ניידות 
לאתרים ומנזרים שונים. המהומה היתה גדולה. הפורצים נעצרו 
ונערך על כך משפט שכינויו 'משפט מאה וארבע' על שם מאה 
וארבע הבחורים שנכנסו ללוע הארי, על מנת להציל את נפשות 

הילדים ממלתעותיו. 
ליד  יפו  ברחוב  גדולה  הפגנה  התקיימה  מעצרם  בעקבות 
מגרש הרוסים. "באים אלינו בטענות שפרצנו לבית בלי רשות, 

אבל שריפה בוערת!" כך זעק אחד הדוברים. 
"הפגנה  וצעק:  במקום  המרפסות  אחת  על  עמד  רביץ  הרב 

נגד המיסיון ". 
חלק מן העצורים היו בחורים ממרכז הרב, ובתחילת ההפגנה 
נאם הרב צבי יהודה הכהן קוק. אחריו – הרב רביץ שהיה אברך 
צעיר – נאם את אחד מנאומיו ההיסטוריים, נאום "ציון הלא 

תשאלי לשלום אסיריך". 
את  מסר  ישראל  עם  הדורות  כל  "במשך  זעק:  רועם  בקול 
הרדיפות  למרות  הגחלת,  על  ושמר  השם  קידוש  על  נפשו 
שידענו. לא ניתן לילדינו ללכת לשמד, נגן עליהם בגופנו, לא 

ניתן למיסיון לנעוץ את ציפורניו בחומות היהדות".
צ'רוין,  יוחנן  שיזם  במבצע  השתתף  כיפור  יום  במלחמת 
לחיילים  ולהביא  סואץ  להגיע מעבר לתעלת  יהודי אמריקאי, 
תפילין  זוגות  עשרה  תרם  מבעלזא  האדמו"ר  רוחני.  ציוד 
אמידים.  יהודים  עוד  אחריו  והחזיקו  החרו  העניין,  לצורך 
נשאר  לתעלה, שם  אל מעבר  ונסע  הציוד  את  נטל  רביץ  הרב 
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יומיים ב'ישיבת גושן' שנקראה גם ספרא וסייפא )ספר וחרב(, 
שהוקמה במקום על מנת להוות מרכז רוחני לחיילים . 

ספרי  לתרום  מאדם שבקש  טלפון  התקבל  המבצע  במהלך 
תנ"ך לחיילים. הרב רביץ בחיישניו החדים קלט מיד שמדובר 
את  ממנו  תיקח  הצבאית  שהרבנות  הציע  הוא  במיסיונר. 
יגיעו לידיהם ואף  הספרים בעצמה, כדי לוודא שכל הספרים 

ספר לא יגיע לחיילים. 
אחד הרבנים הצבאיים הגיע עם רכבו, ואותו מיסיונר העמיס 
עליו את הספרים. באמצע הדרך התקשרו לר' אברהם מטלפון 
ציבורי לקבלת הנחיות, והוא הורה להם לנסוע אל מאחורי בית 
החולים הדסה עין כרם, ולהשמיד את כל הספרים של המיסיון.

'את לא מורמונית!'
האוניברסיטה  הקמת  הפרק  על  עמדה  תשמ"ה  בשנת 
המורמונית בירושלים. בעצרת גדולה שנערכה נגד המורמונים, 
נשא הרב רביץ נאום חוצב להבות, אולם התנגדותו הנחרצת 
לא מנעה ממנו כעבור כמה ימים להיפגש עם ראשי המורמונים 

ולנסות את כוחו גם במישור הזה.
"תשמעו" כך אמר להם "מה אומר לכם אדם זקן". 

"אני קשיש ממך" קם אחד מהם ואמר.
"כן נכון" אמר לו ר' אברהם, "אבל אני יהודי זקן" והסביר 
מן  ידם  את  לסלק  עליהם  וכי  להצליח  סיכוי  להם  שאין  להם 

העניין.
שנתפסה  יהודייה  בחורה  רביץ  בבית  התארחה  פעם 
וכדו',  מסוימים  מאכלים  לאכול  סירבה  בתחילה  למורמונים. 

"אני מורמונית" טענה "ולפי הדת המורמונית זה אסור". 
"יש לך טעות" השיב לה הרב רביץ "את לא מורמונית, את 
רביץ,  בבית  יהדות  לימוד  של  קצר  תהליך  אחרי  יהודייה". 
בתשובה  חזרה  המורמוני,  מעברה  שריד  כל  ממנה  השילה 

שלמה והקימה משפחה לתפארת.

חיטוט שכבי: הסכם ההבנות 
הנאומים הרבים שנשא הרב רביץ בהפגנות השונות, בהן נטל 
חלק, העלו את פעולת המחאה בכמה רמות של עומק וערכיות, 
"גיוואלד"  קריאות  של  מהתארגנות  ההפגנות  את  והרימו 
והתלהמות, להתכנסות של התעוררות וזעקה כואבת ואמיתית.

נגד חפירות ארכיאולוגיות באתרי קבורה,  באחת ההפגנות 
דיבר על ההשוואה בין ההשקעה ב'תרבות' הריקה, לבין חוסר 

ההשקעה בערכים רוחניים אמיתיים, וכך אמר:
עם  לקשר  חינוכי  מנוף  להיות  מתימרת  ארכיאולוגיה 
היהדות, לקשר עם ארץ ישראל, לגילוי העבר. ולזה מקדישים 
לעם  החיוני  בצורך  פקפוק  וללא  מכובדת  ובצורה  רב  ממון 
אינה  זו  זאת משום שגילוי העבר במסגרת  וכל  העני,  ישראל 
מחייבת לא את ההווה ולא את העתיד. אבל אלו אשר עוסקים 
בגילוי אותו עבר ובהבנת אותו עבר דרך המקור והספרים אשר 
הכתיבו את העבר. אותם אנשים נחשבים כמעמסה ומטרד על 
הציבור, משום שאנשים אלו מאמינים כי העבר ההווה והעתיד 
חד הם. כי היהדות היא תורת חיים אחת מתמשכת לאורך כל 

שנות ההיסטוריה. 
לישר  לפעול  לנכון  מצא  קבורה,  באתרי  החפירות  בנושא 
את ההדורים ולפתור את הבעיה בדרך של הסדר והידברות עם 

הגורמים משני הצדדים.
היתה תקופה שחפרו בעיר דוד. לטענת ארגון 'אתרא קדישא' 
החפירה בוצעה באזורים שיש בהם קברים, והם קיימו במקום 
הארכיאולוגים,  ידי  על  החפירות  את  למנוע  במטרה  הפגנות 

שבראשם עמד יגאל שילה. 
כרזה  התנוססה  כך  לעצמותיך"  מחכה  שילה  היזהר,  "נהג 

באחד החניונים בירושלים. 
באותה תקופה ר' אברהם היה באשפוז ממושך בבית חולים. 
ניגש אליו, אחד הרופאים הבכירים, פרופ' רחמילביץ וסיפר לו 
שיש לו חבר טוב, יגאל שילה, ארכיאולוג, שעובד כעת בעיר 

דוד, אך 'האתרא קדישא' לא מאפשרת לו. 
בביתו  כינס  קצר  זמן  ותוך  חולים,  מבית  יצא  רביץ  הרב 
אנשי  עם  החרדית  העדה  של  הדין  בית  ראשי  של  נציגות 
אנשי  במקום.  הארכיאולוגים  של  ונציגות  קדישא',  ה'אתרא 
איפה  בדיוק  וסימנו  עם מפות,  מוכנים  הגיעו  קדישא'  'אתרא 
מותר לחפור ואיפה אסור, סיכמו שימתחו חוט באתר החפירות, 
בצד אחד של החוט אפשר לחפור, ומהעבר השני לא. ובתמורה 

ה'אתרא קדישא' תפסיק את ההפגנות. ההסכם היה מקובל על 
שני הצדדים.

יום אחד אנשי ה'אתרא קדישא' קיבלו רושם כאילו החוט 
כאסור.  הגדירו  שהם  בשטח  גם  חפירות  ומתקיימות  הוסט 
הרב רביץ הסיע ברכבו את אנשי הבד"ץ של העדה החרדית 
למקום,  עד  צר  בשביל  ירד  הוא  דוד,  בעיר  החפירות  לאתר 
אנשי הבד"ץ חיכו לו למעלה. לאחר שבדק וראה שהכל תקין, 
דיווח על כך לאנשי הבד"ץ והם הורו לאנשיהם להפסיק את 

ההפגנות. 
אך היו מפגינים – כמו תמיד – שהיה קשה להם להפסיק, 

הללו המשיכו להפגין, אך הפעם בלי סיבה.
שהיה  )מי  ידין  יגאל  עם  נפגש  אחד  באב  תשעה  בערב 
במטרה  ארכיאולוג(  מכן  ולאחר  ישראל  של  השני  הרמטכ"ל 
ליישר את ההדורים בנושא הטעון של החפירות. הצום התקרב 
רגע,  בכל  שיגיע  חיכו  המשפחה  בני  חזר,  לא  עדיין  והוא 

כמה  הצום.  לפני  לאכול  שיספיק  וקיוו 
דקות לפני תחילת הצום הגיע הרב 
עפר  ובתוכה  בידו  שקית  עם  רביץ 
מקורי מאתרי החפירות של חורבות 

ירושלים.
וכך באותו ערב תשעה באב הצליחו 
ולקונן  להתאבל  רביץ  משפחת  בני 
ירושלים  של  חורבנה  על  הידור  ביתר 
את  טובלים  כשהם  מחריביה,  ועל 
הביצה הקשה באותו עפר, וזאת כמובן 
שבידיהם  שהעפר  היטב  שבררו  לאחר 
הבד"ץ,  בהכשר  שכבי,  מחיטוטי  כשר 

לא פחות. 

כיצד תהפוך מדינת 
ישראל ליהודית?

וחרישית  איטית  בזחילה  לילה,  באישון  אצלו  החל  זה 
עד  בעצם,  והסתיים  העולים,  במחנות  התיל  לגדרות  מתחת 
צאת נשמתו והסתלקותה לגנזי מרומים, שם תיתן דין וחשבון 

מפעלה. 
הזחילה מתחת לגדר שהצילה את ילדי ישראל משמד, היתה 
החוליה הראשונה בשרשרת מאבקים ופעולות גדולות ורבות 
השפעה המהוות את מפעל חייו. המאבק הנחוש שלו, כחלוץ, 
ארץ  למען  מופלא  וביצועיסט  מזהיר  כפולמוסן  דגל,  כנושא 
טהורה וזכה יותר, לא תם. הוא נמשך גם אחרי לכתו. אך מה 
מורה  הוא  רביץ, הרב, התלמיד חכם, העסקן,  שברור, האיש 
העמידה  ערכי  את  ממנו  וקיבלו  ינקו  אף  חלקם  לרבים,  דרך 

בפגיעה  ראה  רביץ  הרב  ישראל.  קודשי  על  בהגנה  העיקשת 
בתדמית היהודית סכנה קיומית לעם ישראל, ולכן פעל גם מעל 

מיטת חוליו, בכל החזיתות כדי למנוע זאת.
'תכלת' סיכם את משנתו בנושא המדינה  במאמר בביטאון 

היהודית:
מדינת ישראל ככלי ארגוני הינה לדעתי דבר חיובי, למרות 
הטענות הרבות שיש לי כלפי הכלי הזה כפי שהוא היום. אולם 
בהבטחה  בהכרח  כלול  איננו  היהודית,  המדינה  קיום  המשך 

האלוקית להמשך קיומו של העם היהודי.
לפי הבנתי קיומו של העם היהודי, תלוי בהבטחה האלוקית 
"כי לא תשכח ]התורה[ מפי זרעו עד עולם" )דברים לא, כא(, 
הקב"ה  הרי  היהודי,  מהעם  התורה  תישכח  לא  אם  שלפיה 

מבטיח שהעם היהודי ימשיך להתקיים. 
עם ישראל בדור הזה אינו עומד בתנאים המלאים לישיבה 
ישראל המוזכרים בתורה: "אם  שלווה בארץ 
בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו... וישבתם 
לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ...", לאור 
יהיה עתידו  ניתן לקבוע בברור מה  זאת לא 
של העם בישראל ביובל הבא, כחלק מהעם 

היהודי.
שניהלתי  משיחות  במיוחד  מודאג  אני   
התקבל  ומהן  בישראל,  ציבור  אישי  עם 
הרושם כי בדור הזה מתחולל תהליך של 
ניתוק מחריף מן המסורת היהודית. בקרב 
שמירת  אין  ומתרחבים  הולכים  מגזרים 
כשרות ואין שמירת שבת. בלי תורה ובלי 
מצוות, מה נישאר? רק זיכרון היסטורי, 
שגם הוא לא תמיד מעניין ומושך בשביל מי שכבר 

התרחק מן היהדות. 
גורם  שיהיה  צריך  יהודית,  תישאר  שהמדינה  מנת  על 
למקורות  היצמדות  רק  העולם.  מן  ישראל  עם  את  שיבדיל 
היהודיים הדתיים, אשר ליוו את קיומו של עם ישראל לאורך 
לנו  אין  שכן  העולם,  מן  אותנו  לייחד  יכולה  ההיסטוריה, 
בלבד  היסטורי  זיכרון  היהודית.  לתרבות  פרט  אחרת  תרבות 
אינו יכול לשכנע אדם לשאת על שכמו את התואר המחייב של 
השתייכות לעם היהודי. אם לא יהיה ערך ליהדות בעינינו, אזי 

לא יישאר מן הזהות היהודית דבר. 
המדינה,  לקיום  קשר  ללא  להתקיים,  ימשיך  היהודי  העם 
אולם העדר זהות יהודית למדינה, ימנע קשר בין מדינת ישראל 
ובין יהדות התפוצות, שכן ההצדקה לקשר זה נעוצה רק בזהות 
היהודית של ישראל, והסכנה היא שבשל אובדן הקשר ליהדות 
העולם ולמסורת היהודית, לא תהיה מדינת ישראל יהודית, ואז 

מה תהיה? 


מאבק על דמותה היהודית של המדינה. רביץ

למנזריםשפרצו הנערים 
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בענין חולה ביום הכיפורים

הלכה ברורה
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א בעל ה'הלכה ברורה', בנו ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל 

 נערך על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף   המדור טעון גניזה

בבואנו לעסוק בעניני חולה לענין יום הכפורים, עלינו 
יכול  אינו  רופא  שאינו  שהרב  שכשם  תחלה,  להבהיר 
רופא,  לקבוע את מצבו הרפואי של החולה, מפני שאינו 
ויכול הוא לקבוע רק את פסק ההלכה אחר ששומע ומבין 
שאינו  הרופא  כך  החולה,  של  הרפואי  מצבו  את  בבירור 
תלמיד חכם אינו יכול לפסוק הלכה, ואיש על מחנהו ואיש 
על דגלו, ולכן כששואלים את הרופא לגבי יום הכפורים, 
זה  ואין  השאלה,  בהצגת  מופלגת  זהירות  להיות  צריכה 
ביום  לצום  החולה  צריך  אם  בפשטות  אותו  לשאול  נכון 
או  דתי,  שאינו  רופא  הוא  אם  )ובפרט  לא,  או  הכפורים 
ולכן צריכה השאלה המופנית  שאינו מבין כלל בהלכה(, 
אל הרופא להיות כך: אם יצום אותו חולה ביום הכפורים, 

האם יש חשש שיבוא לידי סכנת נפשות?
של  הרפואי  מצבו  את  לקבוע  הוא  הרופא  של  תפקידו 
החולה  שיבוא  חשש  שאין  קובע  שהרופא  וכל  החולה, 
לידי סכנה, אפילו אם אומר הרופא שמחמת הצום יחמיר 
מעט מצבו של החולה אבל בודאי שלא יבוא לידי סכנה, 
אסור לאותו חולה לאכול ביום הכפורים, ורק אם הרופא 
קובע שיש חשש סכנת נפשות אם יצום אותו חולה ביום 
הכפורים, אפילו אם לדברי הרופא יש ספק קל בלבד שמא 
ביום  לצום  חולה  לאותו  אסור  נפשות,  סכנת  לידי  יבוא 
הכפורים, וכמו שפסק בשלחן ערוך )סימן תריח סעיף א'(, 
יאכילו אותו "אפשר"  שאפילו כשהרופא אומר שאם לא 

שיכבד עליו החולי ויסתכן מאכילין אותו.
ואפילו אם הרופא אומר שאין כאן חשש סכנה מיידית, 
מפני  לאכול,  החולה  צריך  מכן,  לאחר  רק  תבוא  אלא 
שדרשו  וכמו  שבתורה,  המצוות  כל  דוחה  נפש  שפיקוח 
חז"ל )במסכת יומא דף פה ע"ב( מהפסוק )ויקרא יח ה'(: 
"ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם 

וחי בהם", וחי בהם ולא שימות בהם.
תשובה  כלל  צריך  אינו  הכפורים  ביום  שאוכל  וחולה 
שלא  ספק  אין  כי  הכפורים,  ביום  שאכל  כך  על  וכפרה 
עבר על חשש איסור אפילו קל שבקלים בזה שאכל ביום 
הכפורים, ואדרבה קיים מצוה באכילתו. ואם החולה רוצה 
להחמיר על עצמו ולהתענות, אינו רשאי. ואם מתענה לא 
ייענש  ענוש  אלא  חסידות,  מצוה ממדת  עושה  רק שאינו 
ומצוה  בנפשו.  מתחייב  הוא  והרי  כך,  על  שמים  בידי 
להסביר הדברים לחולה בטוב טעם ודעת, על ידי תלמידי 

חכמים היכולים להשפיע עליו.
ופעם אחת לפני שנים רבות קבע הרופא לגבי סבי זקני 
הגה"צ רבי אברהם פטאל זצ"ל, שאם יצום ביום הכפורים 
הרופא,  בקול  לשמוע  וסירב  סכנה,  חשש  לידי  יבוא 
הכפורים  יום  בערב  הלך  זצוק"ל,  למרן  הדבר  וכשנודע 
ארוכה  שעה  עמו  ושוחח  זקני,  סבי   — חמיו  של  לביתו 
הרופא  בקול  לשמוע  הוא  חייב  ההלכה  פי  שעל  ושכנעו 
ולאכול ביום הכפורים, ושיש מצוה בדבר, ומאידך אם לא 
איסור  ויש  בנפשו  מתחייב  הוא  הרי  הרופא  בקול  ישמע 

חמור בדבר.
החולה  של  מצבו  שקביעת  האמורים,  הדברים  לאור 
ידי רופא מומחה, לכן חובה על כל  צריכה להיעשות על 
יכול  אם  שאלה  המעוררת  פנימית  ממחלה  שסובל  אדם 
הוא לצום ביום הכפורים, כגון חולה לב, או חולה סכרת, 
או חולה כליות וכיוצא בזה, לפנות תחלה קודם ערב יום 
הוא  יכול  לדעתו  אם  אותו  ולשאול  הרופא,  אל  הכפורים 

לדעת  כדי  השאלה  בנוסח  ולדקדק  הכפורים,  ביום  לצום 
בבירור אם לדעת הרופא יש סכנה או אפילו ספק סכנה אם 
יצום ביום הכפורים, ואם אכן קבע הרופא שיש חשש סכנה 
אם יצום ביום הכפורים, עליו לפנות אל הרב ולשאול אותו 
כיצד עליו לאכול או לשתות ביום הכפורים, והרב יורה לו 

שצריך לאכול פחות פחות מכשיעור.
קובע  חולים שהרופא  ישנם  בידינו,  הניסיון שיש  ולפי 
שדי להם באכילה מועטת כדי שלא יבואו לידי חשש סכנה 
ביום הכפורים, וישנם חולים שהרופא קובע שעליהם רק 
לשתות ביום הכפורים ואינם צריכים לאכול, וישנם חולים 
שהרופא קובע שצריכים הם גם לאכול וגם לשתות ביום 
הכפורים, ודברים אלו נקבעים רק על ידי שיקול דעת יסודי 
של רופא מומחה, ולכן חובה על החולה להקדים ולפנות 
אל הרופא קודם ערב יום הכפורים, כדי שיידע את מצבו 
יפנה  הרפואית  ההבחנה  אחר  ורק  ברור,  באופן  הרפואי 
החולה אל הרב כדי שיורה לו כיצד עליו לאכול או לשתות 

ביום הכפורים.
ואם הרופא קובע שאם יתענה החולה ביום הכפורים יש 
בעצמו  שמרגיש  אומר  והחולה  סכנה,  לידי  שיבוא  חשש 
לשמוע  חייבים  סכנה,  לידי  יבוא  ולא  להתענות  שיכול 
ואין  הכפורים.  ביום  לאכול  החולה  וצריך  הרופא,  בקול 
הבדל בזה בין אם הרופא גוי או יהודי. ואפילו אם הרופא 

הוא יהודי שאינו שומר מצוות, יש לשמוע בקול הרופא.
יכול  שהחולה  אומר  שהרופא  להיפך,  הדבר  היה  ואם 
לידי  יבוא  שמא  חשש  כל  ואין  הכפורים,  ביום  להתענות 
סכנה, אבל החולה — שהוא יהודי ירא שמים ושומר תורה 
ומצוות — אומר שאף על פי שיודע שהוא יום הכפורים 
אינו יכול להתענות, וחושש שמא יבוא לידי סכנה, שומעים 
לחולה ומאכילין אותו. ואפילו אם מאה רופאים קובעים 
שהחולה יכול להתענות ואין בזה כל חשש סכנה, והחולה 
אומר שאינו יכול להתענות, שומעים לחולה, וכמו שנאמר 

)משלי יד(: "לב יודע מרת נפשו".
וחולה שאוכל ביום הכפורים צריך לאכול פחות פחות 
אכילה  לגבי  בתורה  האמור  כרת  שחיוב  מפני  מכשיעור, 
ביום הכפורים אינו אלא על אכילת "ככותבת" בתוך שיעור 
כדי אכילת פרס, וכשאוכל פחות משיעור "ככותבת" אין 
לאכול  לאכול  החייב  החולה  צריך  ולכן  כרת,  חיוב  כאן 
כרת,  איסור  חשש  בה  אין  הפחות  שלכל  כזאת  אכילה 
ולכן ראוי הדבר שיכין מערב יום הכפורים פרוסות מאכל 
פחות  שיעור  בודאי  )שהוא  אחת,  כל  סמ"ק  שלשים  של 
מ"ככותבת", שיש על אכילתה חיוב כרת ביום הכפורים(. 
שסיים  ואחר  מהן,  אחת  אוכל  לאכול,  החולה  וכשצריך 
האכילה ימתין כעשר דקות, )שהוא בודאי שיעור זמן של 
יותר מ"כדי אכילת פרס"(, ויאכל לאחר מכן פרוסה שניה, 
ושוב אחר שסיים האכילה ימתין כעשר דקות, ויאכל לאחר 
מכן פרוסה שלישית, וכן הלאה עד שמסיים אכילתו. ואם 
שתי  או  אחת  פרוסה  שאכל  שאחר  בבירור  החולה  יודע 
פרוסות חלפה הסכנה, וכן אם הרופא קובע כן, אינו רשאי 

לאכול יותר ביום הכפורים.
וחולה ששותה ביום הכפורים, צריך לשתות מעט מעט 
כדי שיעור  בתוך  לוגמיו"  "כמלוא  פחות משיעור שתיית 
שתיית רביעית באדם בינוני. ושיעור כמלא לוגמיו באדם 
בינוני הוא רוב רביעית, שהוא כארבעים סמ"ק. ולכן ישתה 
עוד  וישתה  דקות,  וישהה חמש  סמ"ק,  כארבעים  החולה 
ארבעים סמ"ק, ושוב ישהה עוד כחמש דקות, ושוב ישתה 
ואם  צרכו.  כל  שישתה  עד  הלאה,  וכן  סמ"ק,  כארבעים 
גדולה  בכף  לשתות  רשאי  גדול,  צימאון  מרגיש  החולה 
רוב  ישתה  שלא  ובלבד  גדולה,  כוס  אפילו  זה  אחר  בזה 
בדבר  הבקי  הרופא  אם  מקום  ומכל  אחת.  בבת  רביעית 
קובע שצריך לשתות מיד בלא כל שהייה רוב רביעית או 
יותר, ואם לא יעשה כן יבוא לידי חשש סכנה, משקין אותו 
כדברי הרופא. ואם מרגיש החולה שאחר ששתה פעם אחת 
כארבעים סמ"ק, או אחר ששתה פעמיים, שחלפה הסכנה 
לשתות  רשאי  אינו  כן,  קובע  הרופא  אם  וכן  לה,  והלכה 

יותר ביום הכפורים.

חולה שאוכל ביום הכפורים 

אינו צריך כלל תשובה וכפרה 

על כך שאכל ביום הכפורים, כי 

אין ספק שלא עבר על חשש 

איסור אפילו קל שבקלים בזה 

שאכל ביום הכפורים, ואדרבה 

קיים מצוה באכילתו. ואם 

החולה רוצה להחמיר על עצמו 

ולהתענות, אינו רשאי. ואם 

מתענה לא רק שאינו עושה 

מצוה ממדת חסידות, אלא ענוש 

ייענש בידי שמים על כך, והרי 

הוא מתחייב בנפשו. ומצוה 

להסביר הדברים לחולה בטוב 

טעם ודעת, על ידי תלמידי 

חכמים היכולים להשפיע עליו
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ַאּבּו ַפָנאן ֶזה ֵׁשם 
ֶׁשל ְּפִעיל ֵטרֹור ִמַּדְרָּגה 

 AA  -ַּדְרַּגת ַהִּסּכּון ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר. 
ָׁשִנים ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשהּוא ְמַתְכֵנן 

ִלְפּגַֹע ִּביהּוִדים ָּבעֹוָלם, ֲאָבל 
.א ָיַדְענּו ֵאי

  ְוִהֵּנה ַעְכָׁשו הּוא ָיָצא 
ֵמַהַּמְחּבֹוא - ְּברֹוָמא!

ֵאי ַּתִּׂשיג ֶאת 
ַהָּתְכִנּיֹות ְּבִלי ֶׁשַּיְחׁשֹד 

ֶׁשעֹוְקִבים ַאֲחָריו?

ַאָּבא ֵיׁש ִלי ַרֲעיֹון. 
ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשַאָּתה 

ּתֹאַהב אֹותֹו.

 ָׁשלֹום ְׁשִמי ַנְפּתּול, 
 .33F ַוֲאִני סֹוֵכן ִמְסַּפר

ֲאִני ֶאֱעזֹר ָלֶכם ַּבְּמִׂשיָמה 
ַהּזֹאת.  ָמָצאִתי ַהִּמּקּום ַהֻּמְׁשָלם 

ִּבְׁשִביל ַהָּתְכִנית ַהְּמקֹוִרית 
ֶׁשל ְקִפיץ. ּבֹואּו.

רוָׁמא ּבְ
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י'   הצטרפו עכשיו 
 למשפחת מנויי

ב-21.90 ₪ לחודש בלבד

 אוהבים קומיקס?

ותיהנו מעיתון דו־שבועי מרתק עם מיטב הסופרים והציירים.
052-7133296 לפרטים:
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האלו,  הקטנים  הגמדים  את  מכירים  אתם 
שיש להם לב זהב והם תמיד שם לצדכם?

אתם בוודאי מכירים אותם.
שבלי  כאלו,  גמדים  יש  בית  בכל 

מנקים,  הם  מבקשת,  שהאימא 
בוררים,  מקלפים,  מסדרים, 

רוחצים, מקשטים, ומה לא?
גם אצלי יש כאלו.

יודעת  שאינני  אמרתי  רק 
הקצר  הזמן  עם  אסתדר  איך 
וכבר  המרובה  והמלאכה 
הגמדים מכל מקומות  בצבצו 
מסתוריהם, עזבו את ענייניהם 

ונרתמו לעבודה.
יומיים לפני ראש השנה חזרתי 
ולא  הביתה  נכנסתי  מעבודתי, 

הכרתי את פניו.
באור  מואר  היה  ביתי,  הבית, 

המנורות  באור  כלומר,  יקרות, 
הכביסה,  בחדר  גם  החדרים,  שבכל 

העבודה  חומרי  של  הקטן  במחסן  גם 
וזאת על אף שהיה זה באמצע היום.

מה  את  היטב  לראות  שנוכל  בשביל  "זה 
שאנחנו מנקים" -  הסבירו הגמדים הקטנים 

שלי.
בן השלוש עמד עדיין ליד הכיור הבשרי. על 
השיש סביבו בועות סבון לרוב, ועל הרצפה 
לכלים,  משחה  של  שלוליות  הכיסא  סביב 
ומזון  אוכל  שאריות  צחים,  במים  מעורבות 
שתיים  ועוד  אחת  הגשה  מצלחת  וזכוכיות 
אשיות, שהתנפצו. )נו, נו, מה לעשות? ככה 
נכשל,  לא  גם  עושה  מי שלא  זה כשעושים. 

לא כן?(.
היא  הסלון.  רצפת  את  קרצפה  השמונה  בת 
שחורים  במגפיים  נתונות  כשרגליה  עמדה 
מגומי, השייכים לאחיה הגדול, וכל זאת כדי 
שלא יחדרו המים אל תוך הנעליים הוורודות 

והחמודות שלה.
שפכה  ממלאכתה,  בתי  עצרה  פעם  מדי 
גובהם,  אף  על  למגפיים,  שחדרו  המים  את 
כי  הגריפה.  בעבודת  לאות  בלי  והמשיכה 
ובלי  להתעייף  בלי  לעבוד  רגילים  גמדים 

להתייאש, בלי להיאנח ובלי להתלונן.
בחדר האמבטיה ניצב בן העשר.

שבידו  ובספוג  האמבטיה  בתוך  עמד  הוא 
קרצף ביד מיומנת את החרסינה המעטרת את 

האמבטיה סביב סביב.
"שלום ילדים" -  הרעתי מהפתח, מצפה שכל 
ירוצו לעברי בקריאת  גדולים כקטנים  גמדי, 

שלום.
סימן  החמודים.  גדי  שמעו,  לא  אפילו  הם 
במלאכתם  שקועים  שהם  סימן  טוב, 
החשובה עד צווארם, אפילו עד תנוכי 

אזניהם.
את  הגבהתי   – ילדים!"  "שלום 
שמעו.  לא  עדיין  הם  אבל  קולי, 
אינם  מדוע  גיליתי  גם  עכשיו 
שומעים. בן העשר ובת השמונה 
לא יכלו לשמוע אותי, גם אילו 

היו רוצים מאוד לעשות זאת.
היו  מחוברות  לאוזניהם 
החצאית/  כיס  ובתוך  אזניות, 
המכנסיים היו מכשירי הווקמן 
הקטנים שקיבלו ליום הולדתם.

יכול  לא  השלוש  בן  גמדי 
את  פתח  הוא  כי  לשמוע,  היה 
שלו,  חזקה  הכי  בעצמה  הברז 
הסירים  רעש  עם  יחד  המים,  ורעש 
אותו  הביאו  בזה,  זה  המתנגשים 
הוא  הקיימת.  למנגינה  מנגינה  להתאמת 
ולא היה מסוגל  ושר לצלילי המוסיקה  עמד 

לשמוע אותי. לגמרי לא.
ואלו  במים  התמלא  שהכיור  כשגיליתי  רק 
לנהר  )בנוסף  הרצפה  אל  רחב  בנהר  זורמים 
הגמד  אל  זינקתי  שם(  זרם  שכבר  המים 
שליד הכיור, סגרתי את הברז והורדתי אותו 

מהכיסא בשתי ידיים איתנות.
את  לייבש  עמלתי  מעטות  לא  שעות  במשך 
הבית. עד שהגיע ראש השנה כבר הכול היה 

מבריק,
אולי  נראית מבריקה במיוחד.  הייתי  לא  אני 

ככה זה כשרוצים לחנך ילדים לעזור,
הם  כי  שהוכיחו  אף  על  הקטנים,  גמדיי 
מחבבים את המים וגם את החגים לא התלהבו 

מהרעיון לעזור לי עוד. מעניין מאוד, לא?
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הגמדים שלי
שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

פינת הייעוץ 
צריך האישי כמה   הבטחות, הבטחות, הבטחות. 

גמדי  הם  מתי  לדעת  חייבים  ילדים  להיזהר 
פשוט  הם  ומתי  ומופלאים,  מיוחדים  קסם 

מפריעים. 
אלו  זאת  לדעת  שצריך  שמי  האמת   

ההורים.
מהתנהגות  מתרשמים  הורים  רבות  פעמים 
ילדיהם. מתלהבים. מוחאים כפיים ומתרגשים 
הילדים  את  מעודדים  שהם  לב  שמים  ואינם 

לעזור בצורה שמפריעה ומגבילה.

 ילדים אוהבים לעזור עם הרבה מים, תנו 
להם לשפוך כמה דליים בסלון, לנעול מגפי 

גומי וללהט במגב והם מאושרים.
בקיפול  לעזור  רק  מהם  לבקש  נסו   

כביסה, חכו וזה לא יקרה.
 ילדים שמבקשים לעזור זה יפה ונפלא. 

צריך לפתח את זה כדי שיימשך גם הלאה.
אבל אם אנחנו נותנים להם לעזור לנו ללא כל 
הכוונה, הם רק לומדים מזה להפריע, ללכלך, 

לשחק במים וממש לא לעזור בבית.

הגמדים שלך עוזרים במטלות הבית? או שהם מהסוג המתחמק?  איך 
מעודדים את הילדים לתת יד, מה המינון ומתי זה מפריע?
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

כן,  כן  הזמנים'  'בין  לטיולי  יוצאים  שאתם  לפני  רגע 
הבנים יוצאים לחופש עוד מספר ימים, עד לראש חודש 

חשוון, קבלו טיפים לטיול מושלם:
 

קרם הגנה נמרח, כובע שמש נחבש, בקבוק המים בידכם 
לפני הפסיעה הראשונה  רגע  לדרך.  לצאת  רוצים  ואתם 
הקשור  בכל  רב  ניסיון  צברו  רשת קרוקס&מור  לטיול, 
לטיפים מצוינים לנעליים ליום יום, לאירועים ולטיולים. 
לא  חשוב  בציוד  אתכם  ולצייד  לכם  לסייע  ישמחו  והם 
פחות: הביטו בנעליכם ובדקו האם הן מתאימות לטיול?

 
 light hiking / לטיולים קלים, דרושה נעל מסוג 

hiking. נעליים מסוג זה מאופיינות בדרך כלל בבולמי 
יחסית  הנעליים  ברגל.  שתומכים  ונוחים  רכים  זעזועים 

קלות וגמישות ולכן קל למדי להתרגל אליהן.
 לטיול ברמת קושי בינונית )טיולים קצרים( דרושה 
כאלה  נעליים   .hiking / light trekking מסוג נעל 
תמיד יהיו בגובה בינוני עד גבוה, יותר קשיחות ובעלות 
תמיכה  מעניקות  הנעליים  יותר.  חזקים  זעזועים  בולמי 
עד  קלים  משקלים  לשאת  ומסוגלות  ולקרסול  לרגל 

בינוניים.
 לטיול ממושך )שביל ישראל וכדומה( דרושה נעל 
 .trekking / backpacking מסוג ומסיבית  חזקה 
קשים,  שטח  בתנאי  לשרוד  מתוכננות  זה  מסוג  נעליים 
לאורך זמן, ומסוגלות לשאת משקלים כבדים. הנעליים 
בעלות בולמי זעזועים חזקים וסוליה חזקה על מנת שלא 

ישחקו במהלך הטיול.
לפעמים ההבדל בין טיול מקרטע לטיול מושלם   
לכן אל תנעלו את הנעל פעם  בנעליים מתאימות.  נעוץ 
ותרגישו  קודם,  יום-יומיים  אותה  נעלו  בטיול.  ראשונה 

עד כמה היא מתאימה ונוחה לכם.

סגורות  נעליים  לנעול  חובה  פתוח,  בשדה  ·לצעידה 
בין  המסתתרים  ומזיקים  מנחשים  לשמירה  וגבוהות, 

שיחים.
 אם הטיול שלכם כולל צעידה במסלול רטוב, חובה 
והגבה  רק שהסוליה  ולא  למים,  אטומות  הן  שהנעליים 

עשויים מעור.
עצמה,  בעיר  לטיולים  מתאימה  ונוחה  נמוכה   נעל 

הכוללים שיטוטים במוזיאונים וכדומה.
שטח,  בתנאי  לטיולים  מתאימה  בינוני  בגובה   נעל 
לא  תנועה  או  חלילה,  נפילה,  בעת  הקרסול  על  ומגינה 

נכונה של הרגל.
 נעל גבוהה מתאימה לתנאי שטח קשים, כאשר נערכים 
טיולים ארוכים ומורכבים. היא אמנם נחשבת פחות נוחה 

וחמה יותר, אך מספקת הגנה מושלמת לקרסול.
מתאימות  אין  הים,  בשפת    להליכה 
מנעלי קרוקס פתוחות המאווררות את הרגל ומאפשרות 
נפרדים  אתם  כאשר  החול,  מגרגירי  ומושלם  קל  ניעור 

לשלום מהחוף.

ממש בלי קשר לצום יום כיפור, כאם לילדים     
קסום  משהו  יש  החורף.  שעון  את  אהבתי  תמיד 
לחיות חיים של 'יום קצר' עם שעון החורף, במיוחד 
אי  וכמעט  נגמר,  לא  היום  שבו  ארוך  קיץ  אחרי 
סוף סוף  סוף, מגיעה  אפשר לתחום אותו בנקודת 
יש  לפעמים  הארוכים  הקיץ  בימי  לנשום.  העת 
תחושה של יום של מסטיק שנגמר לו הטעם. כמה 
פעמים מצאתי עצמי יוצאת עם הילדים לגינה 'רק' 

לשעתיים, או רצתי מחוג לחוג רק כדי לחזור הביתה 
ולגלות שיום ארוך עוד לפניי.

"מימי, אכלת ארוחת ערב, אז קדימה למקלחת ולישון", 
מבעד  בלהשקיף  שעסוקה  שלי,  השבע  לבת  קוראת  אני 

לחלון ולדווח לי. "מה פתאום מקלחת ולישון? אימא, תראי, 
יש אור בחוץ!"

"נכון, עדיין לא לילה!" מדווח בן השלוש וחצי באושר גדול 
המקלחות  בין  מתזזת  ואני  לפינה.  מפינה  להתרוצץ  וממשיך 
וארוחת הערב ונלחמת בקרני השמש שעדיין מאירות ומעירות 

את היקום.
אפשר  )ואי  בחוץ  שחשוך  מוודאים  שלי  הילדים  כאשר  רק 
מתגוררים  איננו  עוד  כל  תריסים  הגפת  עם  עליהם  להערים 
למיטה.  כניסה  על  לחשוב  מוכנים  הם  קרקעי(  תת  בבונקר 
הם  סוף  וסוף  אותם,  מכריעה  העייפות  מאוחרת,  השעה 
ננגס  ממנו,  יותר  לא  אם  ערב,  שחצי  מגלה  ואני  נרדמים, 

מהחיים שלי והתאדה.

   ופתאום נוחת שעון החורף. כאימא אני מרגישה שאין 
כמו שעות הערב השקטות בבית עם ילדים. שלווה יורדת על 

שנת  של  תחילתה  מאז  מתעמעם.  הרעש  לפחות  או  העולם, 
את  להעיר  נואש  בניסיון  בוקר  מדי  עסוקה  אני  הלימודים 
הקטנים. הם ישנים שנת ישרים, שהרי אתמול בלילה הוכיחו 
לי באותות ומופתים כי עדיין אור בחוץ, והלילה טרם הואיל 

בטובו לפרוש את חסותו על העולם.
בקול  העשר  לבת  קוראת  אני  לשמונה!"  עשרים  "מאוחר! 
רק  לעבודה!"  אאחר  ואני  ללימודים,  תאחרי  "את  מיואש, 
בדקה התשעים היא מספיקה לעבור את שער בית הספר, תוך 
בוקר  ארוחת  לאכול  הספיקה  לא  גם  ולצערי  מפהקת,  שהיא 
כמו שהייתי רוצה. דחפתי לה עוגיות קוואקר לשקית, ולא רק 

לה, אלא גם לרותי שעלתה לכיתה א' ולאושרי הקטן 
שבגן, שגם הוא סירב לקום.

נושאים  השעון  מחוגי  חורף,  שעון  לך,  מחכה  אני 
הלילה  באוויר  משהו  יש  עייפות.  בשורת  בתוכם 
אין  המבוגרים  לנו  אותם.  שמרדים  מוקדם  היורד 
זה משנה מה המצב בחוץ. הרי בכל מקרה נתפקד 
בתשע בערב, בין אם שעון חורף כעת או שעון קיץ.

משיחות עם חברות מסביב, כולן טוענות כי העייפות 
הגדולה ביותר נוחתת עליהן בשעות השקיעה, ומשום 
מה אדרנלין זורם לעורקינו יחד עם הצבע השחור של 

הלילה.
ואם תטענו ששעון הקיץ חוסך חשמל, אני אטען כנגד כי 
זו טעות. ההיפך הוא הנכון. דווקא בשעות האור המתמשכות, 
החשמל  כמות  והמתבגרים,  הטף  את  להעסיק  עלינו  שבהן 
הפעילויות,  ומכופלת.  כפולה  ילדים  עם  בבתים  הנזללת 
לא  נוספות  שעות  שעובדים  והמיקרוגל  הטוטסר  הדיסקים, 

חוסכים לכולנו.
 כשהלילה יורד מוקדם, אנחנו מספיקים כפליים. הנוער 
לאחר  מה  זמן  ההורים  הוראת  לפי  בבית  מתייצב  המתבגר 
ערב  לעת  שמתלכדת  ממשפחה  יותר  יפה  ומה  שמחשיך. 
במטבח ומסיימת את סדר היום המטורף בשעה הגיונית, ועוד 

נשאר להורים זמן איכות משלהם?
לכן אני מצפה לשעון החורף בכיליון עיניים ומצטערת שחבל 

שהוא לא הגיע קודם.
את הימים האחרונים של שעון הקיץ העברתי בחדר הילדים 
בפעילות יצירה, הכנת שלט המקדם את השעון החדש: הידד 

לשעון החורף!

 בוא הנה, שעון חורף!
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המלצת השבוע

שעון לא באמת חוסך לנו בחשמל     למה שרה פכטר כל כך מחכה 
לשעון החורף שיכנס לתוקף?
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שנה  כל  כיפור?  יום  של  הווידוי  על  פעם  חשבתם   
מאוד,  ארוכה  חטאים  רשימת  על  מתוודים  אנו  מחדש 
ובשנה שלאחר מכן שוב. אשמנו, בגדנו וכו', וכך עד מאה 

ועשרים. 
אז רגע, ממי בעצם עושים כאן צחוק? באיזו זכות אנו 

חוזרים שוב על אותו וידוי באותה רצינות?
יש את העניין של לעשות תשובה על תשובה,  כמובן, 
בתשובה  חוזר  היה  יום  שבכל  ניסים  רבנו  שאמר  וכמו 
על החזרה בתשובה שעשה ביום הקודם - כיון שצדיקים 
משיגים דרגות אחרות בכל יום, וההשגה של היום שחלף 

מצריכה לפי דרגתם תשובה. 
אבל מה איתנו, האנשים הפשוטים?

צדיק  ייפול  שבע  להתקדם:  הדרך  שזו  היא,  התשובה 
ליפול.  חייב  אתה  להתקדם,  רוצה  אתה  אם  נקודה.קום. 
סידרה  יכולים לדעת באיזה  לגבי המספר שבע, אתם לא 
בפעם  אוחז  למשל  אני  עכשיו.  אוחזים  אתם  שבע  של 

השביעית של הסידרה השניה בסך הכל.
לכן, אין מקום לרגשות אשם. אם נפלנו אנחנו מסיקים 
שיכול  חדש  משהו  שמענו  מחדש.  ומתחילים  מסקנות 
לעזור, אבל עד עכשיו לא ידענו וטעינו. מותר לנו לטעות. 
אני מתחיל  לילדים, טעיתי.  נתתי מכות  אם עד עכשיו 
מחדש דרך אחרת. רק לא להיות מזידים. לכן, לא נבהלים 
וגורמת  משתקת  היא  אשמה  מטעויות.  ולא  מנפילות  לא 
לנו רק להאשים כדי להעביר את האשמה מאיתנו. כשאדם 

נופל הוא קם, מנער את הבגדים וממשיך לטפס.  
מספר רבי נחמן מברסלב זיע"א, על בן המלך שהשתגע 
יום אחד והחליט כי הוא תרנגול הודו. נכנס בן המלך אל 
והתחיל מתנהג כתרנגול לכל דבר. פשט  מתחת לשולחן 
של  קולות  והשמיע  מהרצפה,  מזונו  את  אכל  בגדיו,  את 
רגשיים  ומטפלים  רופאים  יועצים  הזמין  המלך  תרנגול. 
ופסיכולוגיים. כל אחד מהם ניסה לאבחן ולטפל בשיטתו. 
אולם, איש לא הצליח באמת להוציא את הנסיך משיגעונו. 
הוא  גם  נכנס  עד שהגיע אדם אחד חכם, שעשה מעשה. 
מי  תרנגול.  של  קולות  משמיע  והחל  לשולחן,  מתחת 
אני  גם  האיש.  ענה  תרנגול,  אני  המלך.  בן  שאל  אתה? 

תרנגול, התרגש בן המלך מהתרנגול החדש. 
כותונת,  לעברו  שישלחו  שסביב  לאנשים  החכם  סימן 
"אפשר  לו  הסביר  והחכם  המלך,  בן  בו  הביט  ולבשה. 
כעבור  כותונת".  לובש  אתה  אם  גם  הודו  תרנגול  להיות 
זמן מה סימן החכם שישלחו לעברו צלחת עם מזון, ושוב 
ולאכול  הודו  תרנגול  להיות  שאפשר  המלך  לבן  הסביר 
בן  וכך בהדרגה הצליח החכם להעביר את  מתוך צלחת. 
המלך להתנהגות אנושית, והכל מתוך מקום בו הוא נמצא 
איתו מתחת לשולחן ומאפשר לו להיות תרנגול הודו שגם 
לו  ועדיין מותר  ליד שולחן  יושב  וגם  אוכל מתוך צלחת 

להיות תרנגול הודו.
בסיפור זה אנו רואים כיצד רופא הנפשות הגדול מראה 
לנו עד כמה אפשר להצליח לשנות התנהגות של תרנגול 

הרי  הצטרפות.  דרך  וזאת  בנאדם,  של  להתנהגות  הודו 
אותו מלך שבנו השתגע, לקח עבורו את טובי החכמים, 
בו  הביטו  לשולחן,  מתחת  הציצו  כולם?  עשו  ומה 
מלמעלה למטה ממרום מגדל השן המלומד שלהם. אחד 
בחדר  טיפול  פסק  השני  פרנואידית.  סכיזופרניה  איבחן: 
סנולזן. השלישי המליץ על שיחות עם פסיכולוג לארבע 
השנים הבאות. ורק החכם שנכנס מתחת לשולחן והצטרף 
לחלוטין אל מעשיו של בן המלך, הוא זה שגרם לו לצאת 

משם. 
שומרי  על  נמנתה  לא  שבעברה  ידועה,  סופרת  סיפרה 
תורה ומצוות, על תהליך חזרתה בתשובה: "רציתי לחזור 
אהבתי.  שתמיד  המוזיקה  את  לשמוע  גם  אבל  בתשובה 
טוב, אמרה לי החברה החרדית שלי, אפשר להיות דתיה 
ניסיתי  כן?  אוהבת.  שאת  המוזיקה  את  שומעים  אם  גם 
הבגדים  את  וללבוש  דתיה  להיות  רוצה  אני  אבל  שוב. 
יכולה  "את  לי.  היא אמרה  "בסדר",  אני לבשתי.  שתמיד 
לבשת".  שתמיד  הבגדים  עם  ולהמשיך  דתיה  להיות 
את  מצאתי  פתאום  עליי.  עבדה  היא  לעשות,  מה  בסוף, 
עצמי דתיה בלי המוזיקה שלי וגם בלי הבגדים שלי. אם 

רק הייתי יודעת את זה בהתחלה - זה לא היה קורה... רק 
מהפחד לאבד את הזהות, לא הייתי מוכנה לשמוע כלום. 
לי  נתן  לי להישאר מה שאני,  בו מותר  אבל המקום הזה 

ביטחון ורצון לבדוק דברים ולהשתנות.
זו גם הדרך עם הילדים. אם אני מגיע אל הילד כהורה 
המילים  עם  כמובן  מלמעלה,  שמטיף  כל  ויודע  בוגר 
הנכונות של "אני מבין אותך חמודי", "יש לך משהו כואב 
אותו.  לא מבינים  ירגיש שאנחנו ממש  הילד   - על הלב" 
אבל כשמצטרפים אליו מתחת לשולחן, מתוך ידיעה שזהו 
אקט שיעזור לנו להוביל אותו למקום נכון ובוגר, נרוויח 
לו  גרמנו  הילד,  עם  הקשר  את  הידקנו  גם  דברים:  שני 
לפעול מתוך בחירה, וממילא כשילד עושה דברים מרצונו 

- הוא סופג את המסרים שבאמת רצינו שיטמעו בו.
לסיכום: שבע יפול צדיק וקם. הדרך להתקדם עוברת 

דרך נפילות. את אתה רוצה להצליח תסכים ליפול!
מצליחים  נכונה,  בהצטרפות  ילד  עם  כשעובדים 
להתחבר, להוביל אותו להטמיע בו מסר בצורה אמיתית 

וחזקה.
שמחה ונחת!

לפעמים, אם "נרד" אל הילד, לעולמו הוא, נוכל להקנות לו בדרך הקלה ביותר את המסרים שאנחנו רוצים להעביר לו
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