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אורלי גינצבורג

בית  ליד  שהתרחש  ירי  באירוע  כיפור  ביום  נהרגו  אדם  בני  שני 
כנסת בעיר האלה שבמזרח גרמניה, שני פצועים נוספים פונו לבית 
חולים מקומי. המשטרה הגרמנית מסרה שעצרה חשוד אחד בן 27 
המשטרה  במכונית,  שנמלטו  נוספים  חשודים  אחר  במצוד  ופתחה 
כתיבת  בעת  לייפציג.  העיר  לכיוון  נמלטו  שהחשודים  מעריכה 
השורות, עדיין לא ידועה זהות הנרצחים. בעקבות הפיגוע, התושבים 

התבקשו להסתגר בבתים ותחנת הרכבת המרכזית בעיר נסגרה. 
המחבל  של  וזממו  יותר  כבד  אסון  נמנע  גדולים  שמים  בחסדי 
ניסיונות  לאחר  זאת  כישלון,  נחל  הכנסת  בית  תוככי  אל  לחדור 
את  העלתה  בהאלה  המשטרה  הכנסת.  בית  דלת  את  לשבור  רבים 
רמת הכוננות בשעות שאחרי ומאוחר יותר בערב, הודיעה על חזרה 
ששמו  שנעצר,  בפיגוע  החשודים  אחד  התושבים.  מצד  לשגרה 
סטפן ב. )27(, פרסם סרטון לפני הפיגוע שבו אמר כי "היהודים הם 
מקור כל הבעיות", כך מדווחים ה"אינדפינדנט" הבריטי וה"בילד" 

הגרמני.
מטעם הרשות המקומית בעיר שבמדינת החוז סקסוניה נמסר כי 
הירי היה בשני מוקדים – אחד מול בית הכנסת ברחוב הומבולדט 
וכן בבית הקברות היהודי הסמוך, בזמן שירי נוסף היה בסמוך לדוכן 
גנבו  ורנר, אמרה שהחשודים  אניה  מזון. ראש העיר של לנדסברג, 

רכב ועלו על כביש מהיר המוביל למינכן. 
הושלך  מטען  או  יד  רימון  הגרמנית,  בתקשורת  הדיווחים  לפי 

לעבר בית הקברות לפני שהחשודים נמלטו. המפגעים ניסו לחדור 
ראש  המזון.  דוכן  עבר  אל  ירו   – הצליחו  ומשלא  הכנסת,  בית  אל 
כי המפגעים  אישר  פריבורוצקי,  היהודית המקומית, מקס  הקהילה 
בזמן  מאבטחים.  ידי  על  נבלמו  אך  הכנסת  בית  על  להסתער  ניסה 
הירי היו בבית הכנסת בין 50 ל-70 מתפללים. עד ראייה סיפר לערוץ 
בתלבושת  לבוש   – שוטר  כמו  נראה  היה  "הוא  הגרמני:  טלוויזיה 
קרב. היה לו נשק ונשק אוטומטי ושמעתי שזרקו רימון לבית הכנסת. 
החשודים  אחד  לפחות  כי  סיפר  נוסף  אורח  עובר  פיצוץ".  שמעתי 
לבש מדים צבאיים וירה בתת-מקלע. לדבריהם, הוא נשא כמה כלי 

נשק.
את  שמעו  במקום  שהנוכחים  סיפר  היהודית  הקהילה  יו"ר 
בתיעוד  הכנסת.  בית  אל  לפרוץ  המפגע  של  הכושלים  ניסיונותיו 
מבצע  כיצד  לראות  ניתן  החברתיות  ברשתות  שפורסם  מהאירוע 
בפנים.  שהמתפללים  בזמן  הדלת  על  ויורה  להיכנס  מנסה  הפיגוע 
הגרמני  הפנים  משרד  ידי  על  וגם  המשטרה  ידי  על  הוגדר  האירוע 
"לפי  נמסר:  בברלין  ישראל  משגרירות  אנטישמית".  כ"מתקפה 
דיווחי התקשורת המקומית ההרוגים הם עוברי אורח. נערה שיצאה 
מהרכבת וצעדה ברחוב ליד בית העלמין היהודי. וגבר שהיה בחנות 
בין  ישראלים  אין  זו  בשעה  לנו  הידוע  ככל  קבב.  דונר   – נוחות 

ההרוגים".
רשמיים  וגורמים  בכירים  מצד  גינויים  לשלל  הוביל  הפיגוע 
בגרמניה ובישראל. שר החוץ הגרמני הייקו מאס אמר כי אירוע הירי 
נגד  לפעול  חייבים  "כולנו  הוסיף:  הוא  גרמניה".  בליבה של  "פגע 

האנטישמיות בארצנו".
נשיא המדינה ראובן ריבלין כתב בעקבות האירוע: "אנחנו נמשיך 
ונאבק למען חינוך וזיכרון כנגד האנטישמיות המרימה ראשה שוב 
אינה  היא  כי  הברורה  בכלל, מתוך ההבנה  ובעולם  באירופה  ושוב 
בעיה של העם היהודי בלבד והיא מאיימת בהרסנותה על הקהילה 

הבינלאומית כולה".
נגד  הטרור  "פיגוע  חריפה:  הודעה  הוא  אף  פרסם  נתניהו  רה"מ 
ביותר  הקדוש  היום  הכיפורים,  ביום  שבגרמניה  בהאלה  הקהילה 
לעמנו, הוא עוד ביטוי לכך שהאנטישמיות באירופה מתגברת. בשם 
ואיחולי  הקורבנות  למשפחות  תנחומים  שולח  אני  בישראל  העם 
להמשיך  בגרמניה  לשלטונות  קורא  אני  לפצועים.  מהירה  החלמה 

לפעול בנחישות נגד תופעת האנטישמיות".
יו"ר הסוכנות היהודית יצחק הרצוג כתב בעקבות האירוע: "אנו 
לפצועים  החלמה  מאחלים  הנרצחים,  משפחות  באבל  משתתפים 
ומחזקים את ידי המתפללים וחברי הקהילה השרויים באבל כבד. אנו 
נסייע לכל הגורמים לרבות ממשלת גרמניה בסיוע וחיזוק הקהילה 

היהודית ועמידתה מול גל האנטישמיות הנורא הזה".
מטעמה של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל נמסר כי היא מגנה את 
הרצח, ו"מביעה סולידריות כלפי כל העם היהודי". מרקל אף הגיעה 
לבית הכנסת, השתתפה בצערן של משפחות הנפגעים, והודתה לכל 

כוחות הביטחון שפעלו בזירה.

אלעזר פרץ

חובשים ופרמדיקים של מד"א הוזנקו לטפל ב-2,491 אירועים 
ברחבי הארץ, 1,852 בני אדם פונו להמשך טיפול בבתי החולים, 
הצום. 256 בני  עקב  ברע  וחשו  התייבשו  268 שהתעלפו,  מהם: 
אדם נפגעו ונזקקו לעזרה ראשונה עקב פציעה מרכיבה על אופניים, 
גלגיליות, קורקינטים וסקייטבורד, מהם נער כבן 13 שנפגע באורח 

קשה בראשו כשנפל מקורקינט באשקלון.
24 בני אדם נפצעו בתאונות דרכים, בהם תאונה שבה ילד כבן 
על  רכב  כאשר  אביב  בתל  כשנפגע מרכב  אנוש  באורח  8 שנפצע 
אופניים, הוא פונה תוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבי"ח איכילוב 
שם נקבע מותו וילד כבן 10 שרכב על אופניו ונפגע באורח אנוש 
בראשו מאופנוע בכביש 443 סמוך לכפר הנוער בן שמן, הוא פונה 
המשטרה  מותו.  נקבע  שם  הרופא  אסף  לבי"ח  החייאה  כדי  תוך 
הוא  אביב,  בתל  מהתאונה  הרכב  נהג  התאונות,  בחקירת  פתחה 
אמיר אבו לבן תושב רמלה שנעצר ומעצרו הוארך עד ליום ראשון.

לבתי  להעביר 140 יולדות  גם  הוזעקו  מד"א  צוותי 
החולים, 3 מתוכן יולדו ע"י צוותי מד"א בערים בית ג'אן, ירושלים 

ורחובות. שירותי הדם של מד"א סיפקו לבתי החולים בארץ 60 מנות 
נרשמה  השנה  גם  לצערנו,  הכיפורים.  יום  במהלך  דם  ומרכיבי 
לצוותים  על אמבולנס של מד"א והפרעה  אבנים  יידוי  תקרית של 
בכביש 75 סמוך לצומת השומרים. בליל החג בשעה 22:22 התקבל 

דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על פעוט כבן שנתיים שנפל 
טיפול  העניקו  ופראמדיקים של מד"א  חובשים  ברק.  בבני  בביתו 
עם  קשה  במצב  שנתיים  כבן  פעוט  בלינסון  לבי"ח  ופינו  רפואי 

חבלת ראש כשהוא מורדם ומונשם.
ביום כיפור בשעה 14:56 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א 
במרחב איילון על אישה שנפלה ונפצעה בבית כנסת בראשון לציון. 
חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח 
ראש  חבלת  עם  קשה  במצב   70 כבת  אישה  השומר  בתל  שיבא 

כשהיא מורדמת ומונשמת.
לפעול  בכוונתו  כי  בטוויטר  החג  בצאת  כתב  סער  גדעון  ח"כ 
דבריו  הכיפור,  יום  של  בעיצומו  בערים  נסיעה  האוסרת  לחקיקה 
גררור ביקורת חריפה ברשתות החברתיות. " בדרכי לתפילת 'נעילה' 
 20 עברתי ליד מקום התאונה המחרידה בצומת נמיר בה צעיר בן 
דרס למוות ילד בן 8 שרכב על אופניים. מזעזע. יותר ויותר נהגים 
הכיפורים,  ביום  נסיעה  האוסר  חוק  שאין  העובדה  את  מנצלים 
האוסרת  חקיקה  ליזום  בכוונתי  ילדים.  חיי  ומסכנים  בעיר  נוהגים 

נסיעה בערים ביו"כ למעט במקרי חרום", צייץ סער.

טרור בתפילת נעילה

אסונות ביום כיפור: נקבע מותם של שניים 

זו התפילה שמתפללי בית הכנסת 'האלה' לעולם לא ישכחו • בעיצומה של התפילה נשמעו קולות ירי רועשים, רק בהמשך התברר גודל הנס • מחבל 
ניאו-נאצי הגיח כשהוא לבוש מדים, ירה בעוברי אורח וניסה לפרוץ את אולם בית הכנסת – אך הדלת לא נפרצה • המחבל הספיק לרצוח שני אנשים, 

נמלט ונלכד לאחר מצוד אחריו 

כבישי ישראל הפכו ביום הכיפורים למערב פרוע והתוצאות כואבות: שני ילדים מצאו את מותם בעת שרכבו על אופניים • איתי מרגי, בן 
ה-8, קרבן התאונה, חבש קסדה ונפגע בעוצמה בידי אמיר אבו לבן, תושב רמלה שמעצרו הוארך עד ליום ראשון • ח"כ גדעון סער צייץ 

בעקבות האסונות ועורר סערה: "בכוונתי ליזום חקיקה האוסרת נסיעה בערים ביו"כ למעט במקרי חרום"

בחסדי שמים נמנע אסון כבד והמחבל נכשל בניסיונות לפרוץ אל בית הכנסת

סער הודיע על כוונתו לחוקק איסור נסיעה ביו"כ וחולל סערה

היורה כפי שנקלט במצלמות אבטחה ניסיון היורה לפרוץ את דלת בית הכנסתהמחבל הניאו נאצי לפני הפיגוע



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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אריה לוין 

אחרי נסיגת כוחות צבא ארה"ב, טורקיה תקפה למעלה מ-181 
פי  על  סוריה.  בצפון  הצבאי  המבצע  החל  מאז  צבאיות  מטרות 
האוויר  חיל  ידי  על  בוצעו  התקיפות  הטורקי,  ההגנה  שר  הודעת 

הטורקי ועל ידי כוחות ארטילריה.
פרסומים  החברתיות  ברשתות  לנטר  החלה  טורקיה  במקביל, 
המשטרה  סוריה.  בצפון  הצבאית  המתקפה  את  המבקרים  שונים 
מהלכים  יזמה  היא  כי  הודיעה  בה  הצהרה  פרסמה  בטורקיה 
"עסקו  המשטרה  שלטענת  אדם  בני   78 נגד  נחוצים  משפטיים 
העלו  הם  כי  טוענת  גם  טורקיה  המבצע.  נגד  אפלה"  בתעמולה 
הביטחון  כוחות  של  המוניטין  את  לערער  "כדי  כוזבות  טענות 

שלנו".
התקיפות באזור סוריה החלו לאחר שהבית הלבן הודיע בתחילת 
בטלפון  שוחח  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא  כי  השבוע 
הצבא  כוחות  כי  לו  ומסר  ארדואן,  טאיפ  רג'פ  טורקיה,  נשיא  עם 
נגד ארגון  יהיו מעורבים בפעולות הצבא הטורקי  האמריקנים לא 
דאע"ש בצפון סוריה, אך גם לא יתמכו בה, ולמעשה יאפשרו את 
לכל  אחראית  תהיה  טורקיה  "מעתה,  באזור.  המתוכננת  התקיפה 
לוחמי דאע"ש שנלכדו באזור בשנתיים האחרונות במהלך הבסת 

החליפות האסלאמית על ידי ארה"ב", לשון ההודעה.
יישארו   "לאחר שהבסנו את דאע"ש, הכוחות האמריקניים לא 
באזור הבטוח", נאמר בהצהרה מטעם הבית הלבן. הסיבה שמעתה 
באזור  בשבי  שנפלו  דאעש  לוחמי  לכל  אחראית  תהיה  טורקיה 
על  לחצה  הברית  ארצות  ש"ממשלת  היא  האחרונות,  בשנתיים 
רבים  דאעש  שלוחמי  נוספות,  אירופיות  ומדינות  גרמניה  צרפת, 
הגיעו מהם, לקחת אותם בחזרה אך הם לא רצו בהם וסירבו. ארצות 
הברית לא תחזיק בהם למשך מה שיכול להיות שנים רבות ומחיר 

עצום למשלם המיסים האמריקני", כך לפי הבית הלבן.
לפגישה  ארדואן  את  הזמין  טראמפ  הטורקי,  הממשל  פי  על 
בחודש הבא בוושינגטון. בהודעתו לא התייחס טראמפ להשפעות 
האפשריות של הפעולה על המיליציות הכורדיות, הנחשבות לבנות 
הפעולה  של  מטרתה  טורקיה.  של  ולאויבות  ארה"ב  של  בריתה 
הצבאית המתוכננת, לפי ארדואן, היא להרחיק גורמים טרוריסטיים 
מהגבול הטורקי ולאפשר לפליטים הסוריים לשוב בבטחה לאזור 
בטוח במדינתם. הכוחות הכורדים הגיבו לאיום וטענו: "לא נהסס 

להפוך כל מתקפה טורקית למלחמה כוללת".
שחיילים  לאחר  הצפויה,  התקיפה  על  הודיע  טורקיה  נשיא 
טורקים הגיעו לאזור, ולמרות שההחלטה נוגדת את ההסכמים של 
הפרת.  לנהר  ממזרח  מוגן  חיץ  אזור  על  נאט"ו  ברית  עם  טורקיה 
"עשינו את ההכנות שלנו ועשינו תוכניות מבצעיות", אמר ארדואן 
כל  את  "נתנו  האחרונים.  בימים  הצבאי  למבצע  בהתייחסותו 
האזהרות האפשריות, התנהלנו מספיק בסבלנות", טען וציין בנוסף 

כי הוא מתכנן מתקפה אווירית וקרקעית כבר בזמן הקרוב.
טראמפ הגיב על ההחלטה לסגת מצפון-סוריה ואמר כי "הגיע 
נגמרות".  והבלתי  המגוחכות  מהמלחמות  תצא  שארה"ב  הזמן 
שזה  היכן  נילחם  "אנו  ואמר:  באזור  למתיחות  התייחס  טראמפ 
ונילחם רק כדי לנצח. טורקיה, אירופה, רוסיה, עיראק,  לטובתנו, 
סוריה והכורדים יאלצו עכשיו לפתור את המצב. הן יאלצו להחליט 
מהן עושות בכל הקשור לתפיסת לוחמי דאע"ש ב'שכונה' שלהם".
שנלחמו  הכורדיות,  במיליציות  התמיכה  כי  הסביר  טראמפ 
בדאע"ש בגיבוי הכוחות האמריקנים, נעשתה יקרה מדי. "הכורדים 
נלחמו איתנו, אבל שילמנו סכומי כסף גדולים וציוד לשם כך. הם 
נלחמים בטורקיה במשך עשורים. טורקיה, אירופה, סוריה, איראן, 
עיראק, רוסיה והכורדים ייאלצו עכשיו לפתור את הסיטואציה", כתב 
הדמוקרטיים  הסוריים  הכוחות  במקביל,  ציוצים.  בסדרת  טראמפ 
בהובלת המיליציות הכורדיות )SDF( הביעו אכזבה רבה מהודעת 
ארצות  מצד  הבטחות  "היו  בגב".  "סכין  אותה  וכינו  הלבן  הבית 
הברית שהיא לא תאפשר אף מבצע צבאי טורקי נגד האזור", אמר 
דובר המיליציה בראיון לרשת אל-חדת'. הכוחות מורכבים בעיקר 
מהמיליציה הכורדית YPG, שהדפו את דאעש משטחים נרחבים 

בצפון-מזרח סוריה, בגיבוי הקואליציה האמריקנית.
לדבריו, הכוחות היו "מחויבים לחלוטין" להסכמות עם ארה"ב 
הייתה  היום  ההצהרה  "אך  הגבול,  באזור  ביטחון"  "מנגנון  על 
 ."SDF-ה בגב  סכין  בגדר  שהיא  לומר  יכולים  ואנחנו  הפתעה, 
מוקדם יותר האשימו במיליציה כי ארצות הברית "לא מילאה את 
על  רבה  שלילית  השפעה  לכך  תהיה  כי  הזהירו  הם  מחויבותה", 
מפני  עצמם  על  להגן  מוכנים  הם  כי  והדגישו  בדאע"ש,  המאבק 
סוריה  בצפון  הכורדים  נגד  מבצעים  שני  ניהלה  שכבר  טורקיה, 

בשנים האחרונות.
החלטתו  על  להגן  המשיך  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
לסגת מהאזור חרף הברית עם הכורדים. בשיחה שערך עם כתבים 
אמריקנים אמר הנשיא כי "הכורדים לא עזרו לנו במלחמת העולם 
הכורדים  כי  אמר  טראמפ  למשל".  לנורמנדי  בפלישה  השנייה, 
קרא  שהוא  הדגיש  אך   - חלק  לקחו  שבהם  קרבות  כמה  הזכירו 
על  אדירים  כספים  "בזבזנו  כדבריו.  שם",  היו  לא  ש"הם  במאמר 
הסיוע לכורדים. זה נכון שהם נלחמו איתנו, אבל הם נלחמים על 

האדמה שלהם", הוסיף טראמפ.
על  לדיווחים  הגיב  פומפאו  מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר 
לטורקיה  ירוק  אור  נתנה  לא  הברית  "ארצות  כי  ואמר  התקיפות 
"דאגות  יש  לאנקרה  כי  הוסיף  פומפאו  זאת  עם  בסוריה".  לתקוף 

ביטחוניות לגיטימיות".
היא  הערב,  באותו  כבר  מבית  בחריפות  הנשיא  את  מי שתקפה 
נחשבת  שהייתה  היילי,  ניקי  לשעבר  באו”ם  ארה”ב  שגרירת 
למזוהה עמו וקורבת אליו ואף זכה בעבר למחמאות יוצאות דופן 
ממנו. היילי מתחה ביקורת חריפה: “ עלינו תמיד להיות בעלי גבם 
של בעלי בריתנו, אם אנו מצפים שיהיה להם גב. הכורדים סייעו 

זו  למות  אותם  להשאיר  בסוריה.  דאע"ש  נגד  המוצלח  במאבקנו 
טעות גדולה".

בהמשך אותו הערב השבוע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 
נגד הכורדים בצפון- התייחס להחלטתו לאפשר לטורקיה לפעול 

מזרח סוריה ולהסיג משם את הכוחות האמריקניים, וכן לביקורת 
הנשיא  שיגר  הביקורת  בעקבות  זו.  החלטה  על  הברית  בארצות 
שאני  משהו  תעשה  טורקיה  "אם  אנקרה:  לעבר  איום  האמריקני 
אחשוב שעובר את הגבול, אהרוס לחלוטין את הכלכלה שלה. אם 
בו  אראה  כדוגמתה,  שאין  בחוכמתי  שאני,  משהו  תעשה  טורקיה 
חציית גבולות – אמוטט את כלכלתה של טורקיה – כפי שעשיתי 
בעבר", כתב בחשבון הטוויטר שלו. "ארצות הברית עשתה באזור 
 100% של  לכידתם  כולל   – ציפה  אדם  שכל  למה  מעבר  הרבה 
על  יגנו  באזור  מבוססים  שכוחות  הזמן  הגיע  דעא"ש.  מלוחמי 

אדמתם. ארצות הברית נהדרת".
נזכיר כי נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן מאיים כבר חודשים 
ארוכים לפתוח במבצע צבאי נגד הכוחות הכורדיים באזור הגבול, 
שבהם הוא רואה איום על ארצו. רפובליקנים ודמוקרטים הזהירו 
נגד  טבח  להתבצע  עלול  טורקית  מתקפה  תאפשר  ארה"ב  שאם 
הכורדים, ושמצב כזה יעביר מסר בעייתי-למדי לבעלי בריתם של 

האמריקנים ברחבי העולם.

טראמפ נסוג, 
התקיפה החלה

את  להסיג  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  החליט  תמיהה  מעורר  שבאורח  לאחר  מצלצלת,  לחי  סטירת  חטפו  הכורדים 
כוחותיו מאזור הגבול הטורקי-סורי ובכך נתן אור ירוק לתקיפה מאסיבית של צבא טורקיה נגד המליציות הכורדיות • 
מאות מטרות צבאיות ספגו פגיעה אנושה והמוני פליטים חצו את מעבר הגבול • טראמפ הגיב לביקורת: "הכורדים לא 

עזרו לנו במלחמת העולם השנייה"

הכורדים והטורקים
עניין בהשלכת האחריות לטורקיה מצד ארה"ב,  מה שיוצר 
טורקיה  כלומר,  לכורדים.  הוא השנאה העמוקה של הטורקים 
לוחמת בארגון הטרור דאע"ש ומנגד, היא גם לוחמת ומאיימת 
הן  בעצמן  חלקן  האחרונות,  שבשנים  כורדיות  מליצות  על 
לידתו",  עם  הזה  הכוח  את  נחנוק  "אנחנו  בדאע"ש.  לוחמות 
מחזיקים  הטורקים  לכורדים.  באשר  ארדואן  בעבר  הזהיר 
בפועל  אותם  הפציצו  ואף  הכורדים,  עם  ארוכה  במלחמה 
אלימות  הם  גם  הפעילו  מצידם,  הכורדים  שונים.  במועדים 
שנים.  עשרות  שנמשך  בסכסוך  הטורקים  כלפי  מסיבי  וטרור 

התיעוב הדדי כאמור מגיע כעת להצטלבות דווקא בסוריה. 
בהקשר זה חשוב לציין כי בטורקיה, לכורדים אסור לקרוא 
לעצמם בשמות כורדיים ולהתלבש בבגדים כורדיים מסורתיים. 
דיבור בשפה הכורדית בציבור הוא לא פחות מעבירה פלילית. 
והעבריין  אסורים  הכורדית  במסורת  ומשחקים  ריקוד  שירה, 
נענש על כך. דפוס והפצה של חומרים כתובים בשפה הכורדית 
לכך  סימנים  כמה  היו  האחרונות,  בשנים  זאת,  עם  אסורים. 
מדיניות  את  לשנות  מוכנה  להיות  עשויה  טורקיה  שממשלת 

הדיכוי שלה כלפי הכורדים.
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גור: האדמו"ר לא כרע על הארץ
גור  בחסידות  הכיפורים  יום  בתפילות 
השתתפו אלפי החסידים שהתפללו בהיכל בית 
בשל  בירושלים.  ירמיהו  ברח'  הגדול  המדרש 
חולשת הרבי, בעבודת הכהן הגדול הרבי עמד 

והשתחווה, אך לא כרע על הארץ.

בעלזא: האדמו"ר ניגש לתפילות
ניגש  שליט"א  מבעלזא  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
אף  על  הקדוש'  ה'יום  לתפילות  העמוד  לפני 
סיימו  הנעילה  תפילת  את  הגדולה.  חולשתו 
בזמן וללא אריכות מיותרת, זאת בכדי להקל על 

הציבור הגדול שגדש את אולם התפילה.

לעלוב: עשור לפטירת האדמו"ר זצ"ל
שנים  עשור  הכיפורים  ביום  ציינו  בלעלוב 
לפטירת כ"ק האדמו"ר זצ"ל שנלב"ע בליל יום 
הכיפורים. לאחר יום הכיפורים נערך טיש לרגל 
לנכדו  המצווה  בר  שמחת  בשילוב  היארצייט, 
של כ"ק האדמו"ר שליט"א, בהיכל בית המדרש 

הגדול בבית שמש.

ויזני'ץ: טיש במוצאי הצום בבגדי שבת
השתתף  שליט"א  מויזני'ץ  האדמו"ר  מרן 
בהיכל  חסידיו  אלפי  בראשות  התפילות  בכל 
ברק.  בבני  ויז'ניץ  בשיכון  החדש  המדרש  בית 
במוצאי היום הקדוש ערך הרבי טיש 'מוצאי יום 
מבגדי  החליפו  החסידים  שכלל  לאחר  כיפור', 

לבן לבגדי שבת.

פוניבז': ראש הישיבה נשאר בהפסקה
שליט"א  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
בהיכל  הכיפורים  יום  תפילות  בכל  השתתף 
ובוגרי  תלמידי  אלפי  עם  יחד  קדושים'  'אוהל 
ימים  לאורך  המופלג  גילו  ולמרות  הישיבה 
ושנים טובות, רה"י צם עד צאת הצום. בתפילת 

כל נדרי החזיקו את ספר התורה ראשי הישיבה 
הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי שליט"א. 
הגרי"ג אדלשטיין קיבל את עליית השלישי ביום 
הקדוש, בהפסקה בין מוסף למנחה נשאר בחדרו 

בישיבה ולא חזר לביתו.

מרן שר התורה: מעריב ב'לדרמן'
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן 
בבית  ומעריב  נדרי'  'כל  לתפילת  יצא  שליט"א 
בית  בקדמת  ישב  הגר"ח  בלדרמן.  מדרשו 
המדרש ולא במקומו הקבוע. ב'כל נדרי' החזיק 
את  החזן.  של  לצידו  תורה  ספר  התורה  שר 
שאר תפילות היום התפלל מרן בביתו עם מניין 
הקרובים.  ותלמידיו  משפחה  בני  של  מצומצם 
העמוד  לפני  ניגש  שחרית  בתפילת  לראשונה 
מדרש  בית  ישיבת  מראשי  קורלנסקי,  הגר"י 

עליון.

סלבודקה: ש"ץ חדש במוסף
לראשונה מזה כיובל שנים, ניגש לפני העמוד 
חתנו  שליט"א,  חדש  הגרב"צ  המוסף  לתפילת 
של מרן הגרמ"ה הירש, המשמש ר"מ בישיבה, 
את  החליף  הוא  המוסף'.  'בעל  בתפקיד  וזכה 
בשנים  רבות  מזה  המיתולוגי  החזן  של  מקומו 
חולשתו  שמפאת  שליט"א,  אדלשטיין  הגר"ש 

נבצר ממנו לגשת לפני העמוד.

ברכפלד: ה'מרא דאתרא' בקריאה 
מיוחדת לרפואת גדולי ישראל

לאחר תפילת 'כל נדרי' בבית הכנסת המרכזי 
דאתרא'  ה'מרא  במפתיע  עלה  דוד',  'ישועת 
הגר"י זיכרמן שליט"א ועורר את הציבור בחובת 
השעה לעורר רחמי שמים על מרן הגר"נ קרליץ 
שליט"א. כמו"כ ביקש מהציבור שיעתירו עבור 
הגאב"ד דמודיעין עילית הגר"י אולמן לרפו"ש, 
הגרא"י  מיר-ברכפלד  ישיבת  ראש  לרפואת  וכן 
תפילת  קודם  דבריו,  בסיום  שליט"א.  ברזל 
פרקי  שני  לאמירת  העמוד  לפני  ניגש  'מעריב', 

תהילים.

אשלג: סעודות הילולא במוצאי הצום
במוצאי היום הקדוש התקיימו סעודות הילולא 
הילולת  לרגל  הארץ  ברחבי  החסידות  בריכוזי 
'הסולם' על  זיע"א בעל  כ"ק האדמו"ר מאשלג 
הזוה"ק. הסעודה המרכזית נערכה בבית מדרשו 
של כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א ברחוב שדל 

בבני-ברק.

בית מדרש עליון: ראש הישיבה בדברי התעוררות
בישיבה התפללו בבניין החדש ברחוב עוזיאל 
בבני ברק. לתפילות 'כל נדרי', 'מוסף' ו'נעילה' 
שליט"א  קופשיץ  הגר"נ  העמוד  לפני  ניגש 
הישיבות'  'חניכי  קהילת  ורב  הישיבה  מראשי 
ברוממה. קודם תפילת 'נעילה' נשא רה"י הגר"י 
בגודל  התעוררות  דברי  שליט"א  אונגרישר 

מעלת ושגב הזמן.

נדבורנה: טיש במוצאי החג
את תפילות היום סיימו לקראת השעה 20:00 
כאשר הציבור כולו חוזר לביתו לעשיית הבדלה. 
 22:00 השעה  לקראת  לבנה  קידוש  מעמד 
המדרש  בית  בהיכל  התקיים  מכן  כשלאחר 
הגדול בבני ברק טיש 'בצאתו מן הקודש' בליווי 

כלי זמר.

 ישיבת רכסים: תפילות ללא חשמל
הגאון  שבראשות  הגדולה  'רכסים'  בישיבת 
ללא  כיפור  יום  סופר עברו את  ציון  רבי אליהו 
חשמל עקב שריפת פיוז, הבחורים שהו בחושך 
ידי  על  התקלה  סודרה  אז  מוסף  תפילת  עד 
של  הגוי  העובד  ידי  על  שהוזמן  גוי  חשמלאי 

הישיבה.

עטרת ישראל: נחנך בית המדרש החדש
הגרב"מ  שבראשות  ישראל'  'עטרת  בישיבת 
בהיכל  לראשונה  התפילות  את  קיימו  אזרחי, 
ניגשו  העמוד  לפני  עילית.  במודיעין  הישיבה 
מנווה  המפורסם  התפילה  בעל  הישיבה,  בוגר 
יעקב בירושלים הרב פרץ פישר, לתפילת ערבית 
ומוסף. לתפילת שחרית ניגש הרב יעקב רקובסקי 

אזרחי.  הגרב"צ  הישיבה  רו"מ  של  חתנו   -
הישיבה.  מרבני   - איתן  הרב  מנחה  ולתפילת 
למפטיר יונה כמדי שנה עלה תלמידו של ראש 
עקב  השנה  אך  גולובנציץ,  אריה  הרב  הישיבה 
אליעזר  הרב  העלייה  את  קיבל  הישיבה,  מעבר 
סברדלוב בוגר הישיבה ומי שיזם ובנה את קריית 
נעילה  לתפילת  ספר.  בקרית  החדשה  הישיבה 
התורה  גדולי  מועצת  חבר  הישיבה,  ראש  ניגש 
אבינו  את  גם אמר  אזרחי, שלראשונה  הגרב"מ 
מלכינו ב'נעילה' )ככל שנה היה אומר הרב אריה 

גולובנציץ שהיה ניגש לאבינו מלכנו(.

הראשל"צ: תפילות בישיבת חזון עובדיה
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התפלל 
בירושלים  עובדיה"  "חזון  בישיבת  כיפור  ביום 
בנו  ערך  הצום  בצאת  מיד  נשיאותו.  שתחת 
הבדלה,  יוסף  רחמים  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
תם  רבנו  זמן  לפי  הישיבה  בחורי  בהשתתפות 
)כפי שפסק אביו מרן הגר"ע יוסף זיע"א(, בתום 
מתחת  הלבנה  לקידוש  הראש"ל  ירד  ההבדלה 

לישיבה.

 הגר"מ שטרנבוך: סליחות אחרי התפילה
ביום  שהה  שטרנבוך  הגר"מ  הפוסקים  זקן 
ועבר  שמש,  בית  ברמת  בישיבתו  כיפור 
ו'בנעילה'.  נדרי'  ב'כל  התיבה  לפני  בעצמו 
על  לדלג  הישיבה  ראש  הנהיג  נעילה  בתפילת 
להספיק  כדי  זאת  הש"ץ,  בחזרת  הסליחות  כל 
סיום  ואחרי  השקיעה  לפני  הכהנים  ברכת  את 

התפילה השלימו את הסליחות.

מעייני הישועה: מניין מצומצם בחדרו 
של הגר"נ קרליץ

מרן הגר"נ קרליץ שליט"א שהה ביום הכיפור 
'מעייני  החולים  בבית  נמרץ  טיפול  במחלקת 
במחציתו  שנערך  למניין  ברק.  בבני  הישועה' 
הציבור  משפחתו.  ובני  ממקורביו  כמה  הגיעו 
מתבקש להמשיך לעורר רחמי שמים, לרפואתו 
נכון  בתיה.  בן  נסים  יוסף  שמריהו  רבי  של 
לכתיבת השורות, אין שינוי במצבו והוא עדיין 

זקוק לרחמי שמים מרובים.
)תודה מיוחדת לאתר 'JDN' על הסיוע באיסוף הידיעות(

ׁש ַהּקֶֹדׁש ַעל ְמכוֹנוָֹתיו ִמְקדַּ
בויז'ניץ ערכו טיש בבגדי שבת, ב'לדרמן' שר התורה נדד למקום חלופי, בגור נמנע האדמו"ר מלכרוע על הארץ, בלעלוב 
ציינו עשור לרבי זצ"ל, בסלבודקה התפללו עם ש"צ חדש, בישיבת רכסים נאלצו להתפלל בעלטה, ב'עטרת ישראל' התפללו 
נעילה עם הגרב"מ בהיכל החדש ובבעלזא סיימו נעילה עם הרבי ללא אריכות • 'כל ישראל' מגיש את סיכום אירועי היום 

הקדוש בהיכלי הקודש ובחצרות האדמו"רים
| מנחם הירשמן, יצחק לרר |
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האדמו"ר מבאיאן

לב
יב

רק
כ ה

ערב ומוצאי יום כיפור 
בחצרות הקודש

םל
השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל

צילומים: בעריש פילמר ושלומי טריכטר 

האדמו"ר מנדבורנא

האדמו"ר מלעלוב

הגר"י פינטו גאב"ד מרוקו

הגרב"ד פוברסקי

האדמו"ר מויזניץ

הגרמ"צ ברגמן

הגר"ח פיינשטיין

האדמו"ר ממודזיץ

האדמו"ר מסדיגורא

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי



ספארק
נוזל כלים עם 24% חומר פעיל לנקיון יסודי וברק מושלם!

 החג הזה
יהיה מלא ברק
עם סנו ספארק!
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לב
יב

רק
כ ה

גדולי
ישראל 
בבחירת
ארבעת המינים

םל
השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל

אאאאאאא

מהנעשה והנשמע
לקיים בנו חכמי ישראל

 עולם התורה התאחד בתפילה ובתחנונים 
ניסים  רבי  הגדול  הגאון  של  השלימה  לרפואתו 
במצבו  שנרשמה  החמרה  בעקבות  קרליץ 
'מעיני  הרפואי  במרכז  אושפז  הגר"נ  הבריאותי. 
הישועה' לאחר קוצר נשימה ומאז מצבו הדרדר. 
שמים  רחמי  ולעורר  להתפלל  נקרא  הציבור 
בן  ניסים  יוסף  מרובים עבור הגאון רבי שמריהו 

בתיה, לרפואה שלימה.

בן הרבי חילק מיליונים
הרבי  בן  טייטלבוים,  אהרן  רבי  הרה"צ 
למעמד  מארה"ב  במיוחד  הגיע  מסאטמר 
החלוקה השנתית של סכומי כסף גדולים שגוייסו 
למנהלי  וחולקו  בניו-יורק  החסידות  מנגידי 
האחרונות  בשנים  שהתנתקו  החינוך  מוסדות 
מתקציבי הממשלה. חברי בד"ץ 'העדה החרדית' 
'הפלג  רבני  וכן  וייס  הגרי"ט  הגאב"ד  בראשות 

הירושלמי' השתתפו במעמד.

בויז'ניץ זעמו על תיעוד התפילות
מחאה  פורסמה  ויז'ניץ  הקודש  בחצר 
של  בעיצומה  שצולם  הוידאו  תיעוד  בעקבות 
בית  בהיכל  האחרון  השנה  בראש  מוסף  תפילת 
מעובדי  נכרי  ידי  על  החצר,  של  הגדול  המדרש 
להודיע  ביקש  "מרן אדמו"ר שליט"א  החסידות. 
בשער בת רבים את כאבו הגדול ומחאתו הנמרצת, 
ייעשה כאשר בעיצומו של  על המעשה אשר לא 
נכרי  ידי  על  בסתר  תועדה  השנה  ראש  טוב  יום 
תפילת החג ובנוסף הופץ הדבר לאחר מכן בקרב 
שלומי אמוני ישראל", נכתב במודעה עליה חתום 

המשב"ק הרב שאול גרינברגר.

החסידים פקדו את ציון רבם
המונים מקרב חסידי לעלוב ואוהדיה עלו 
בערבו של יום הכיפורים להשתטח על ציונו של 
האדמו"ר מלעלוב זצ"ל, אשר הסתלק בפתאומיות 
בליל יום הכיפורים תש"ע. בניו האדמו"רים אשר 
משכנם בבית שמש ובבני ברק, עלו לשפוך צקן 
אחר  בשעות  החסידים  קהל  עם  יחד  בציון  לחש 

הצהריים וערכו טיש יארצייט.

נפטר הצדיק שנמנע מלהצטלם
רבי  הרה"ח  לעולמו  הלך  בירושלים 
חסידי  מחשובי  זצ"ל,  אורי  יהושע  אברהם 
של  ירושלים  צדיקי  ומגדולי  רחמיסטריווקא 
ו"ר'  הצדיק"  שייע  "ר'  לכינוי  זכה  אשר  מעלה, 
ממחלה  רב  זמן  שסבל  לאחר  שם",  בעל  שייע 
רבות  שנים  במשך  בפטירתו.   77 בן  והוא  קשה 
הרך  הגיל  לילדי  דרדקי  כמלמד  המנוח  שימש 
סנדר  רבי  לאביו  דומה  גדול שהיה  כצדיק  ונודע 
חייו  כל  הקפיד  שייע  ר'  בקדושתו.  שנודע  זצ"ל 

לברוח מתיעוד ונמנע מלהצטלם. 

מרן הגרי''ט וייס

מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי

מרן הראשל''צ הגר''י יוסף 

מרן ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין

האדמו"ר מזוועהיל

הגר''י כהן
הגר''מ ברנסדרופר

גאב''ד קארלסבורג

האדמו''ר מבאבוב - 45

כ''ק האדמו''ר מויז'ניץ

האדמו''ר ממכנובקא בעלזא

הגר''א טופיק



מוסיף לכל 
ארוחה
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ָהֶאְזָרח  ָּכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֵּתְׁשבּו  "ַּבֻּסּכֹת 
ִּכי  דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען  ַּבֻּסּכֹת:  ֵיְׁשבּו  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ַבֻּסּכוֹת הוַֹׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהוִֹציִאי אוָֹתם 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )ויקרא פרק כ"ג(.
מדוע דין המצטער פטור מהסוכה לא נאמר 
המצטער  דין  נאמר  לא  למה  הדינים?  בשאר 
הביאורים  בין שלל  תפילין?  או  ציצית  מצוות 
ֵיְדעּו  ְלַמַען  היא:  ההדגשה  בסוכות  כי  נאמר, 
הוא  זו  במצווה  שהעיקר  וכיוון  דֹרֵֹתיֶכם... 
להנחיל  אפשר  אי  הבאים,  לדורות  החינוך 
לתורה  בחינוך  עיקרי  תנאי  כי  בצער.  מצווה 
מתוך  שלא  ובוודאי  השמחה,  הינו  ולמצוות 

צער וכעס וכדומה.

טעם מצוה

מסביר  היה  זצ"ל,  מרקוביץ  צבי  רבי  הגאון 
הוא  הסדר  ליל  הסדר.  בליל  הזה  העיקרון  את 
מסורת  את  לבנו  מאב  להעביר  שמיועד  זמן 
להעביר  כדי  לבורא.  חובתו  ואת  היהודי  העם 
רבה  אהבה  מתוך  יועבר  שהוא  צריך  זה  מסר 
ומתוך שמחה. אהבת המצוות תעבור מהאבות 
הסביר, בתשובה  וכך  חיובי.  באופן  רק  לבנים 
אמור  אתה  "ואף  נאמר:  החכם  הבן  לשאלת 
הפסח  אחר  מפטירין  אין  הפסח,  כהלכות  לו 
לו  אומרים  זה?  במשפט  טמון  מה  אפיקומן". 
לחכם שהטעם שאין מפטירין הוא כדי להשאיר 
במצוות  טעם  שיקבל  דהיינו  בפיו.  מצה  טעם 
וכל  האפיקומן,  אחרי  דבר  יאכל  ולא  הלילה 
הסדר   ליל  של  הטוב  הטעם  עם  שיישאר  זאת 
ועם חיבוב המצוות. וכך אומרים לחכם, הלילה 
חיבוב  של  לדרגה  עד  להגיע  אנו  צריכים  הזה 
המצוות לאהוב את המצוות, וזה חלק מהלכות 

הפסח והדרך לקיימן תמיד בשמחה.

והערב נא

את  פירש  מפונביז'  הרב 
את  נא  "והערב  תפילת: 
דברי תורתך בפינו...ונהיה 

ו אנחנו  נ י א צ א צ ו
כולנו יודעי 
ך  מ ש
ולומדי 

תורתך 

לשמה". שאין כאן אלא תפילה אחת, אנא ה' 
אנחנו  נהיה  וממילא   בתורה,  מתיקות  לי  תן 
תורתך  ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  וצאצאינו 
לשמה, כי כך מעבירים תורה. באהבה. האבא 
את  מאהיב   - מילים  בלי  גם   - והוא  אוהב, 

התורה על בניו.

סיפור נורא

בשואה:  שארע  ספור  מספרים  הדור  דרשני 
בו  פגעה  צעיר שהשואה  יהודי  ברופא  מעשה 
במשפחתו ובלימודיו. את לימודיו השלים אחר 
פסיכיאטרי  בבי"ח  להתמחות  והוצב  השואה 
שהיו בו הרבה נפגעי שואה. את עיקר תשומת 
שאבד  בנו  בגיל  שהיה  צעיר  נער  משך  ליבו 
לא  בשיגיונותיו  חמורה.  ומחלתו  בשואה 
אותו  עוצרים  רעים  אנשים  ורק  שואה,  הייתה 
הביתה  השיבה  את  ממנו  ומונעים  במעצר 
עירו. מצבו של הנער היה קשה מאד.  לורשא 
הוא הוחזק במחלקה סגורה נשך ושרט כל מי 
במכות  קשה.  ביד  וטופל  עמו,  לדבר  שניסה 
בכח.  שימוש  ומתוך  קשים  בסמים  חשמל 
הרופא היהודי הזדהה מאד עם הנער. אף הוא 
היה בן ורשא, ואילו אשתו ובנו לא היו נלקחים 
הימנו ע"י השואה, היה בנו בגילו של נער זה. 
הוא ישב שעות ארוכות בספרית בית החולים, 
מנסה למצוא בספרות הרפואית תרופה לחליו 

של הנער.
הנער  הרי  במוחו.  מחשבה  הבריקה  והנה 
הוא  הוריו.  מראה  את  זוכר  אינו  שוב  בוודאי 
יציג עצמו כאביו, ואולי על ידי זה, יקל לנער 
שיאמץ  בכך  יקל  עצמו  ולו  אביו,  את  שימצא 
במוחו  חלפה  ואז  בנו.  את  לו  המזכיר  ילד 
היא  כי  חש  שהרופא  מחשבה  שניה,  מחשבה 
מאיימת על שפיותו. אולי, אולי זה באמת בנו? 
הרי הוא לא ראה את בנו שלו מת. יד אכזרית 
של קלגס גרמני הפרידה בינו ובין אשתו ובנו, 

מאז לא ראה אותם יותר.
הנוסעת  לרכבת  אותם  שהעלו  לו  ספרו 
לשם... אותו שם ממנו לא שבים. אולי הצליחה 
מכר  של  לידיו  הילד  את  להעביר  אשתו 
עצמי  סיכון  תוך  וזה  האומות  חסיד 
רב העביר אותו לידי אחר, וכך עבר 
הילד מיד ליד. יתכן אולי כי כאשר 
סכנת הנאצים גברה, 
בדיר  הילד  חי 
ובין  ובלול 
ת  ו ל ו ג נ ר ת ה
מסתור.  מצא 
הלא כל זאת שמע 
 , ר ע נ ה מ
י  ל ו א ו
שמע את 
רו  פו סי
בנו  של 
. ו ל ש

מחשבות 
ו  ל א

הטרידו אותו מאד הוא חש שהם מאיימים על 
כיצד  בייאוש,  כמעט  ידיו  פכר  דעתו.  שפיות 
יוכל לדעת אם נער זה הוא בנו האבוד. שוקע 
במחשבות אלו. כמו בחלום, שמע את צחוקה 
כמו  שוב  אותה  ראה  הוא  אשתו.  של  הרועם 
בחלום, מצביעה על נקודת חן גדולה שהייתה 
מתחת לזרוע השמאלית של בנם. ברגע זה חש 
לבית  בבקר  יגיע  הוא  לשפיותו.  חוזר  שהוא 
החולים ובעזרתם של שני אחים חסונים יבדוק 

את הנער מוקדם בבקר.
לנער  והודיע  החולים  לבית  הגיע  למחרת   
שהוא מתכוון לשוב ולבדקו. הנער כמובן סרב. 
גבה,  הרימו  לעזרתו  שהוזעקו  סניטרים  מספר 
אף הם לא הבינו מדוע הרופא מתעקש לבדוק 
זרועו  את  הרופא  הרים  ושוב  שוב  זה.  נער 
הכל  לעיניו.  נגלתה  גדולה  שומא  השמאלית. 
התעלף.  הוא  סביבותיו...  להסתחרר  התחיל 
חשו  הרופאים  חבריו  סביבו.  נוצרה  מהומה 
ממלמל  כשהוא  מתעורר  החל  הוא  לעזרתו. 
של  שמאל  לזרוע  מתחת  שומא  על  משהו 
הנער. לרעיו המשתאים הוא הסביר כי מצא את 
לפצות  יכולת  בלי  המומים  יושבים  הכל  בנו. 
הראשון  אליה.  שנקלעו  הדרמה  נוכח  פה 
צלול  בקול  הנער.  דווקא  היה  שהתאושש 
שאינו הולם כלל פציאנט במחלקה סגורה, הוא 
כמה  שלי!  אבא  כן  שלי,  אבא  בנוכחים,  הלם 
פעמים כבר בדקת אותי? כמה פעמים ראית את 
השומא הזאת, ובגלל השומא שכולם מכירים, 

אתה רוצה שאני אאמין לך שאתה אבא שלי ?
הרופא  אל  פנה  הוא  להלום.  מוסיף  הנער 
ואמר לו: אני אמנם מחפש את אבא שלי, אך לי 
יש סימנים אחרים. אבא שלי היה שר בכל יום 
שישי שיר שמאד מאד אהבתי והיום אינני יודע 
אבא  באמת  אתה  אם  אבל,  יהודית.  מילה  אף 
שלי, תן לי בבקשה טון אחד, טון אחד בלבד. 
השיר  את  אתך  לשיר  נאמנה  לך  מבטיח  אני 
כולו. הרופא מתקשה לדבר. רוחו סוערת. הוא 
לופת את הנער ומושיבו על ברכיו כאילו היה  

תינוק. וראה זה פלא הנער אינו
מתנגד. התנוחה הזאת כמו מוכרת לו. הרופא 
עליכם',  'שלום  שר  הוא  ושר.  בגרונו  מכעכע 
ב'אשת  כחו  ניסה  הוא  נד.  ולא  נע  לא  הנער 
חיל' ואין תגובה. הוא שר 'מנוחה ושמחה' ואף 
הגיע כבר ל'צור משלו', ותגובה אין. דממה של 
ייאוש ממלאת את חלל האוויר. הרופא מתעשת 
אולי  להיזכר...  ומנסה  מצחו  את  מקמט  הוא 
כאילו  הנער  את  שוב  לופת  הוא  לזה.  הכוונה 
היה תינוק, והנער שוב מסכים. הרופא מתחיל 
אשר  השירים  'שיר  הטעמים:  של  בנעימה 
שאיננו  הוא  אורו.  הנער  של  עיניו  לשלמה'. 
יודע מילה יהודית אחת, ממשיך את הנעימה: 

"ישקני מנשיקות פיהו"...
מיין".  דודיך  טובים  "כי  ממשיך:  והרופא 
טובים  "לריח שמניך  ומצטרף:  והנער ממשיך 

שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך".
האב  ומתנשקים,  מתחבקים  והנער  הרופא 
את  זה  הלבנים,  חלוקיהם  את  פושטים  ובנו 
עיניהם  החולה.  חלוק  את  וזה  הרופא  חלוק 
ותדהמה  אושר  של  ומבט  דמעות,  זולגות 
ממלאים אותם. חבוקים צועדים הם לבית האב. 
לא עוד מכות חשמל לא עוד בית חולים, הבן 

פשוט מצא את אביו והבריא.           
אם רצינו להבין מה היא חוויית ילדות ומה 

היא מסוגלת לתת. זו אחת מהן. )אשירה(

זיכרונות

מתן  של  שופרו  את  מזכירים  השנה  בראש 
יצחק  לוי  רבי  הסביר  לכך  הסיבה  את  תורה.  
שנסע  למלך  משל  משל:  בדרך  מברדיצ'וב 
ליער גדול לערוך ציד כמנהג המלכים אז. נכנס 
המלך לעובי היער רדף אחרי חיות היער, ירה 
חיצים והשליך מלכודות עד כי בא על סיפוקו. 
כשביקש לעשות דרכו חזרה לארמון, איבד את 
אנה  פנה  היער,  במשעולי  המלך  תעה  הדרך. 
ואנה אך לא מצא את דרך המלך תוציא אותו 

דין  יש  בסוכה  דווקא  למה   • שמחה  בהמון  מתאפיין  הסוכות  חג   - אמיתית  בשמחה  לעשות  יש  השם  מצוות  את 
"מצטער", מהו השיר שחלחל לזיכרונו של הנער בשואה ואיזה מסר נלמד ממנו, וגם: המלך שמחל למשרת רק בזכות 
בגדיו • למען ידעו דורותיכם: ליקטנו עבורכם דברי מתיקה לחג הסוכות מהספר 'הגדתי היום', שחיבר הרה"ג רבי 

אברהם ארלנגר שליט"א

עבדו את השם 
בשמחה
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מהיער אל מקום ישוב.
כפריים  קבוצת  מולו  המלך  ראה  לפתע 
איה  ושאלם  אליהם  פנה  הוא  יערות,  שוכני 
אלה  אך  החוצה?  היער  מן  המובילה  הדרך 
שבנו את ביתם ביער וכל ימיהם עברו עליהם 
דבר.  להשיבו  ידעו  לא  היער,  לחיות  בינות 
הוא עזב אותם והמשיך לחפש מי שיוציאהו 
מסבך היער.  לפתע מצא אדם שהלך ביער. 
בדרך  המלך  את  להוביל  ידע  אדם  אותו 
הלך  והוא  הארמון,  אל  היער  מן  המוליכה 
אתו וליווה אותו עד שהגיעו לארמון. הכניס 
המלך את האיש אחר כבוד אל ארמונו, כיבד 
מעשהו  על  וכפרס  ומשתה.  במאכל  אותו 
ובלא  אומר  בלא  השרים.  לכל  ראש  מינהו 
יקרים,  בבגדים  המלך  הלבישהו  דברים, 
והושיבו כאחד השרים במקום של כבוד. את 
בגדיו הישנים צווה להכניס לבית גנזיו. אט 
אט הסתגל האיש למשרתו החדשה ולמעמדו 
היוקרתי, והיה מסתובב בארמון המלך ככל 
שריו ועבדיו. לימים חטא אותו האיש למלך, 
ועשה את אשר לא ראוי לבאי הארמון.  קצף 
אותו  לשפוט  שריו  על  וצווה  המלך  עליו 

ולגזור דינו למוות.
נפשו  על  וביקש  המלך  לרגלי  האיש  נפל 
הוצאתו  טרם  הואיל.  ללא  אך  בתחנונים, 
להורג ביקש מהמלך בקשה אחרונה. נענה לו 
המלך והוא ביקש שלפני שיצא דבר המשפט 
יביאו אליו את בגדיו הישנים הגנוזים בבית 
גנזי המלך. נענה לו המלך וצווה להביא את 
אותם  לבש  כאשר  איש.  אותו  של  הבגדים 
ביער,  שתעה  בעת  נזכר  הוא  המלך.  נבעת 
הארמון,  אל  הדרך  לו  הראה  האיש  ואותו 
ובכך הציל את חייו. מיד נכמרו רחמי המלך 

עליו והעביר את חטאתו מלפניו.
והנמשל: בשעת מתן תורה חיזר הקב"ה 

על כל אומה ולשון שיקבלו את התורה, 
ולא רצו לקבלה. עד שהופיע לפני 

בשמחה  שקבלוה  ישראל  עם 
והמליכוהו למלך עליהם. על 
ונשא  השי"ת  בנו  בחר  כן 
אותנו מעל כל העמים והיינו 
לו לעם סגולה ולמובחרים 
 . ת ו מ ו א ב ש
ה  ת ע ו
ו  נ א ט ח
ופשענו 

כנגדו 
ויראים 

אנו  עושים?  אנו  מה  הדין.  מיום  אנו 
'מלבישים' עצמנו באותו לבוש שהיה במתן 
שקולו  בשופר  השנה  בראש  אוחזים  תורה, 
הולך וחזק, תוקעים ומריעין בו כדי להזכיר 
את מתן תורה. ומכיוון שעולה זיכרון זה לפני 
ה', על ידי כן יתעוררו רחמי ה' עלינו ובזכות 

זו שקיבלנו תורה בסיני יפטרנו מן הדין.
בני  אצל  זה  וכך  הקב"ה  אצל  זה  כך   
האדם. כל התחלה יש בה כדי להותיר רושם 
בחינוך  ובעסקנו  תמיד.  תעלה   שאחריתו 
על  שייחרט  חשוב  דבר  כל  כי  לדעת  עלינו 
הלב, ולכן צריך להיות שקיום המצוות יהיה 
המתוקים  הזיכרונות  את  כי  בחוויה.  מלווה 
לנו  שנחרט  דבר  וכל  נשכח.  לא  לעולם 
ולחוות  אותו  להמשיך  נרצה  תמיד  כחוויה, 
שוב את אותה חוויה. זה טבעו של עולם וזה 
הסוכות  בימי  בחינוך.  ביותר  חשוב  חלק 
בחגך  "ושמחת  לקיים  מצווים  אנו  בו 
והיית אך שמח", יש להתחיל את השנה 
בשמחה ולהקרין את השמחה הזו על כל 
השנה. כי דבר שתחילתו בשמחה לעולם 
ימשך עלינו ועל בנינו  ועל דורותינו. 

"למען ידעו דורותיכם..."
"הגדתי  הספר  )מתוך 
הרה"ג  וכתב  שחיבר  היום" 
אברהם  רבי 
ר  ג נ ל ר א
ש  א ר
ת  ב י ש י
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שלמה' 
ב"ב(

מורחבת:  במתכונת  הרחב  לקהל  המועד  חול  בימי  פתוחים  יהיו  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן  אתרי 
חוויית ‘המסע לירושלים’ ❘ מרכז שרשרת הדורות ❘ מבט אל העבר ❘ מנהרות הכותל המערבי

■ הביקור כרוך בתשלום ובביצוע הזמנה מראש ■ על בסיס מקום פנוי בלבד!
www.thekotel.org ❘ *5958 :מידע ולהזמנות ■

יקבלו את פני המתפללים בין השעות 10:45-12:00
לפני הצהריים באולם הכניסה למנהרות הכותל

מרן הראשון לציון הגאון
רבי יצחק יוסף שליט״א

הרב הראשי לישראל

מרן הגאון
רבי דוד לאו שליט״א

הרב הראשי לישראל

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט״א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

22:00 יום ב׳, כ״ב בתשרי תש״פ )21.10.19( בשעה 

הקפות שניות
"שישו ושמחו בשמחת תורה"

הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה אתכם להקפות שניות במוצאי שמחת תורה
ברחבת הכותל המערבי

ברכת הכהנים
יום ד׳ ❘ ב׳ דחוה״מ סוכות ❘ י״ז תשרי תש״פ ❘ 16.10.19

08:45 תפילת שחרית ❘ 09:30 ברכת כהנים של שחרית
10:15 תפילת מוסף ❘ 10:30 ברכת כהנים של מוסף
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