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 הקדמה 

 ימים  הינם( עצרת ושמיני סוכות, הכיפורים יום, השנה ראש) החגים ימי

 הימים  קדושת עם מתחיל  תשרי חודש. גדולה רוחנית  להתעלות המוקדשים

 עיון , הנפש לחשבון מוקדשים שנים אלפי של מסורת פי שעל, הנוראים

 מחדש  הרצון וכוונון, שבידינו רעים ממעשים תשובה עשיית, העבר במעשי

 ההתעלות  להרגשת ובהמשך , מכן לאחר. יותר ומשופר טוב עתיד לקראת

 הסוכות  חג מגיעים, הנוראים הימים עבודת בעקבות האדם על השורה

". שמחתנו זמן : "אותם  מכנה שבידינו התפילה שמסורת ימים, עצרת ושמיני

 בראש שהושגה הטהרה של תוצאה היא, מקובלים אנו כך , הגדולה השמחה

 נעלים  בימים זוכים אנו לה מיוחדת אלוקים וקרבת, הכיפורים וביום השנה

 .אלו

 במקורות  מבוסס  הוא . מאיתנו לרבים מוכר הקודמת  שבפסקה התיאור

 הדור  של הרוחניים ומנהיגיו, בשנה שנה  מדי  אודותיו דורשים רבנים, רבים

 לחזון  להתחבר הציבור את לדרבן בשנה שנה מדי יכולתם כמיטב עושים

 של  כדרכו, פחות שמצליחים ויש יותר  שמצליחים יש. שבבסיסו הגדול

 ומבקשים  ל"הנ לתיאור  רוחני חיבור מרגישים שאינם כאלו אף יש. עולם

 שלאחר  משום אם, זו שנה תקופת על אחרים דגשים ששמה  אחר  מסוג חוויה

 והיא  הדרך  באותה מתעוררת איננה כבר הנפש זה  בנתיב צעידה של שנים

 אותם  מקשרת אינה זו דרך  שמלכתחילה  משום ואם, חדש למשהו כמהה

 . שבשמיים לאביהם

 מקבלת  אינה הצער שלמרבה  כזו, באוכלוסייה נוספת קבוצה גם יש, אולם

 עם שמתמודדים ונשים מאנשים מורכבת והיא , ומספק ממוקד מענה

 אלא , הזו האוכלוסייה בכל מדובר לא , כמובן. הנפש  בריאות בתחום אתגרים

 שבהם  הקשיים סוגי את  להסביר חשוב, זאת להבין מנת  על. ממנה בחלקים

 צריך  שלהם הצרכים את אף נבין וממילא, להיתקל  זו אוכלוסייה יכולה

 . הולם ומחשבתי הלכתי מענה למצוא
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 לקיום  שמסור אדם לכל ידועה, להפנים נזקקים שאנו הראשונה הנקודה

: והיא(, לכך  לבנו שמים אנו אין לפעמים השגרה מתוך  אם אף) ההלכה

 תחומי  בכל  חוקיה את  מחילה  ההלכה. עצום נפשי מיקוד דורשת' ה עבודת

 כל  לפני ופעמיים פעם לחשוב צורך  לידי  מביא והדבר, האדם של החיים

 התשובה  כאשר גם? לא או ההלכה דרישות את תואם זה מעשה האם: פעולה

, ביום פעמים שלוש תפילה: נפש כוחות מהאדם דורש  היישום, ברורה לכך 

, במטבח כשרות הלכות  קיום, אכילה כל ואחרי לפני לברך  לזכור הצורך 

 העולם את גם לכך  כשמוסיפים. ועוד ועוד, המרובות שבת הלכות קיום

 מנת  על הנדרשת הנפשית שהפניּות הרי, האדם של פילוסופי-המחשבתי

 . גבוהה הינה היומיומית הדתית הרמה את לתחזק

 כוחות  לעיתים דורשת לקויה נפשית  בריאות עם התמודדות  אף, שני מצד 

, מחרדה  שסובלים אישה או איש שבהם רבים מקרים ישנם. עצומים נפש

 כוחות  לכל זקוקים(, לדוגמה) אחרת או כזו אישיות מהפרעת או מטראומה

 מהם הנוספת שהדרישה, כאלו ישנם. היומיום את לשרוד כדי רק הנפש

, ביותר בסיסית ברמה  אפילו, מחשבתית-הלכתית רוחנית קומה לבנות

 של  בסיסית רמה לתחזק הם יכולים אם שאף, אחרים  ישנם. במקומה איננה

 בבניית  להשקיע מסוגלים  אינם מקום מכל, ושגרתית יומיומית' ה עבודת

, כזו דרישה: מזאת יתרה. הנוראים הימים עבודת של יותר מפוארת קומה

 . קיים שכבר כך  גם הרעוע הבניין את למוטט עלולה, לה ייענו אם

 חווית  של ההשפעה הינה, זה בהקשר שנכיר שראוי השנייה הנקודה

 להניח  יש. פנים-זעופת, מפחידה, מעציבה כחוויה מגיעה  כשהיא התשובה

 התשובה  רבים אצל אך , שכזה לתיאור מיידי באופן יתחבר שלא  מי שיש

 השנה  במעשי בחיטוט כרוכה  בתשובה חזרה. זו בצורה נתפסת  אכן

 נחיתות  ברגשי, עולם בורא  לפני בבכי בעמידה, חטא על בהכאה , החולפת

 של  רוחו את  ולהשפיל להנמיך  אלו כל של בכוחם יש. עצמית והאשמה

 כמאמר , גדולה רוחנית  תועלת בכך  יש גדול שלציבור וייתכן, האדם

 שהתועלת  לכך  הלב את לתת יש , אולם". רוח שפל הוי מאוד מאוד: "המשנה
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 זה  שציבור העובדה לאור במיוחד  מועילה, הנוראים בימים זה שבמאמץ

 חוויה  היא החוויה: כלומר", עלייה לצורך  ירידה"ב שמדובר בכך  מכיר

 דבר  של בסופו מפנים התשובה תהליך  את שמלווים והצער הכאב. זמנית

 מובילים  ואלו, הוא ברוך  בקדוש והדבקות השמחה  לחווית מקומם את

 . עצרת ושמיני הסוכות שבחג לשמחה

 אישיות  הפרעת עם אישה או מדיכאון  שסובל איש  עומד כשבפנינו, אולם

 נפשי -הרגשי האיזון הפרת רבות פעמים כי לדעת עלינו(, לדוגמה) גבולית

 בריאותם  מבחינת ביותר רעות בתוצאות להסתיים יכול שלהם העדין 

 טוב"ש במחשבה, ערך -חוסר בהרגשת, עצמית בהלקאה השקיעה. הנפשית

, הזה באופן שסובלים לאנשים נכונה אינה –" משנברא  נברא שלא לאדם לו

 שסובל  שאדם נרצה האמנם . ממש של  לסיכון להביא אף יכולה ולעיתים

 לפניך  אני הרי... נוצרתי לא כאילו, שנוצרתי עכשיו: "יאמר, קליני מדיכאון

 ממחשבות  – ושלום חס – שסובלת אישה האם"? וכלימה בושה מלא ככלי

, אנו מה" באמירת נעילה בתפילת מחשבתה את  שתעסיק נכון, אובדניות

 – יכולה  הנוראים הימים של הקדושה אווירת"? הבל הכל כי... חיינו מה

 מי  שאחריתה להידרדרות להביא – אחראית לא בצורה מונגשת כשהיא

 . ישורנה

 והאובססיביות  הכפייתיות הינה, בחשבון לקחת שצריך  השלישית הנקודה

 לקחת  שחשוב ספק אין. התשובה במעשה העיסוק מתוך  צומחות שלעיתים

 לרמות  להגיע שמקפידים כאלו יש אך , ברצינות בתשובה החזרה תהליך  את

 שקרה  ודבר דבר כל  לזכור התאמצות ידי  על אם , טהרה של מאוד  גבוהות

 ואם , עצמם בתפילות וטהורה רצויה לכוונה להגיע ברצון ואם, השנה במשך 

 בהם  להיות יכולה גדולה ברכה  – אלו כל. לעתיד טובים מעשים של בקבלה

 מהפרעה  הסובלים אישה או איש, אולם. נפש- מתמודד שאינו למי 

 תנהל  זו הפרעה אם  רב סבל  לסבול יכולים(, לדוגמה) כפייתית-טורדנית

 מאוד  להיזהר יש כאן גם. בתשובה חזרתם תתנהל שבו  האופן את עבורם
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 קריסה  לידי תבוא לא, ושלום שחס, הנפש על מדי יותר להכביד שלא מאוד

 . כללית

 הדרכות  לכלל באים אנו שמתוכו, זה לעולם קטן צוהר בבחינת הוא ל"הנ כל

 שאליהם , נוספים נושאים יש, כאן עד שהנחנו ליסודות בנוסף. מעשיות

 והדרכות, מלא עולם הוא אדם כל, כמובן. המעשיים הסעיפים בגוף נתייחס

 בעצמו, לבחון אדם כל על. הוא באשר נפש-מתמודד לכל נכונות אינן אלו

 הדברים  אם, צרכיו ואת אותו שמכיר קהילה  רב או מקצוע איש  עם יחד או

 להסס  אין, נצרכים אכן והדברים במידה, אולם. לו נצרכים אכן שלהלן

 . האמור פי על לפעול

 לכל . הנלווים המקורות ללא, קצרות כהדרכות מובאים הבאים  הדברים

 .ravyoni@gmail.com לכתובת מייל לשלוח ניתן, שאלה

  

mailto:ravyoni@gmail.com
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 נפש - עבודת התשובה למתמודדי 

 ברוך  הקדוש אל חוזר האדם. חזרה, שיבה הינה" תשובה" המילה יסוד .1

 אל  להתחבר היכולת את תמיד לנו אין השנה במשך . בצילו וחוסה הוא

 והימים , עמו שלנו הקשר ומהות בטיב להרהר  או הוא ברוך  הקדוש

 ציפייה  ישנה, למעלה כאמור. הזה בנושא אותנו ממקדים הנוראים

 יכולים  נפש-מתמודדי  אך , נפש בחשבון תלווה' ה אל  הזו שהשיבה

 לחיים  הכמיהה( א: )הזו בשיבה שקשורים אחרים ברעיונות להתמקד

. בו  והביטחון, ישראל לעם הוא ברוך  הקדוש של האהבה( ב. )טובים

 אלינו  הוא ברוך  הקדוש של מהקרבה כחלק שלמה לרפואה התפילה( ג)

 והן  בתפילה הן המופיעות, בלבד דוגמאות הם אלו כל. אלו בימים

 ההתמקדות  הוא להם שמשותף מה אך , שונים במקומות חכמינו בדברי

 .בעבר ולא, ובעתיד בהווה

 אומרת  אחת אמרה: סותרות אמרות שתי בין מעמתת בעצמה הגמרא .2

 קובעת  שנייה אמרה ואילו, לשגגות הזדונות את הופכת שהתשובה

 להבדיל  שיש מתרצת  הגמרא. לזכויות הזדונות את הופכת שהתשובה

 שתשובה  הוא הידוע ההסבר. מיראה לתשובה מאהבה תשובה בין

 מתוך  שנעשית התשובה כמו מעולה איננה ופחד יראה מתוך  שנעשית

 . בו ולדבוק הוא ברוך  הקדוש אל לשוב ורצון אהבה

 ניתן ", ההלכה איש" בספרו יק'סולובייצ הרב שכתב דברים פי על

 מאהבת  תשובה מול, העצמי מיראת תשובה: שונה פרשנות להציע

 הינו עליו ולשמוע עליו לקרוא רגילים שאנו התשובה תהליך . העצמי

. חדשה אישיות לייצר במטרה, נמחק האדם של העצמי שבו תהליך 

 אינה  האני מחיקת  שלפעמים כך  על מעיר יק'סולובייצ הרב אולם

 להווה  מעבר שרואה, טווח-ארוכת ראייה לסגל שעלינו כיוון, נצרכת

, מתפתחת, אחת אישיות הינה  האדם של האישיות. העתיד  אל ומסתכלת 

 היא , אדרבה; להשמידו ומנסה העבר את מוחקת לא היא. מתחדשת

 במקום . נוספת קומה לבנות כדי , ממנו ללמוד  כדי בעבר משתמשת
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, באישיותו עמו  להסתכל  לאדם להציע ניתן, עצמית בהלקאה  לעסוק

 אלו גם, מעשיו מאחורי שעומדים הטובים הצדדים הם היכן ולראות

 צורך  כלל שאין, ותבונה כוח של אוצרות שם נמצא רבות פעמים. הרעים

 .הנכון ובאופן הנכון המקום אל לכוונם  פשוט אלא, להעלימם

 עוד ". כעבדים ואם  כבנים אם: "לומר נוהגים אנו, שופר תקיעת לאחר  .3

 שבבואם , רבים ישנם". מלכנו אבינו: "בה משתמשים שאנו לשון מטבע

 שהקדוש  ומרגישים, השני החלק את מדגישים, הנוראים הימים לתוככי

 ייתכן  אולם". אדוננו ואתה עבדיך  אנו, "עבדיו ואנו, מלך  הוא ברוך 

 תמידית  וקרבה אהבה של, ובנים אב של, הראשון הדימוי שדווקא

, הקשים ברגעים גם ואוהבת תומכת יד של, להיעלם יכולה שאינה

 . להתמקד חשוב הזה בדימוי. קשה נפשי במצב עדיפה

 חשיבות -בר להיות  שיכול משל ממשיל ב'מברדיצ יצחק לוי' ר .4

 ילדו  עם שמשתעשע, אוהב כאב מתפקד הוא ברוך  הקדוש. לענייננו

 והרוחנית  האינטלקטואלית ברמה לתקשר סיכוי אין הקטן לילד. הקטן

 איתו  מתגלגל, הילד של לרמתו יורד הוא? האב עושה מה אז, אביו של

 שהם  במשחקים לנצח לו נותן, מצחיקים קולות עושה, הרצפה על

 בעיה  לו שאין, ילדו את האב אוהב כך  כל. הדרך  זה על  וכן, משחקים

 . ועניינו מצבו לפי הילד עם ולהתנהג, וגדולתו ממעלתו לרדת

 אף  ושלום חס שיכול, ומפרך  מייגע נפשי תהליך  לעבור שקשה לאדם

", בשדה המלך : "אחרת היום על להסתכל ניתן, נפשו בבריאות לפגוע

 סביבנו זרועו את שם, ממדרגתו יורד, אלינו מגיע הוא ברוך  הקדוש

 לעשות  מסוגלים תמיד לא שאנחנו יודע הוא. אליו קרוב אותנו ומחבק

 . בסדר וזה, הכול

 מדוע, הדין יום  הוא  השנה  ראש שאם, חכמינו ששאלו מה  גם נא נזכור .5

 צוחקים , חברים גם ולפעמים המשפחה כל, יחד לסעודות יושבים

 ועל, לטובה ייצא דינו כי ובטוח סמוך  ישראל עם: והתשובה? ונהנים

 יסוד  פי על'. ה של החתום דינו לפסק שמחתו את מקדים כבר הוא כן

 הימים  לקראת אופטימיות ומתוך  בשמחה להתקדם וראוי נכון, זה
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 גדולה  אלוקים קרבת( שלו בדרכו אחד כל) ולהרגיש לנסות, הנוראים

 בנו  ורצית אותנו אהבת: "אותנו' ה באהבת נחמה ולמצוא, הניתן ככל

 מלכנו  וקירבתנו במצוותיך  וקידשתנו הלשונות מכל ורוממתנו

 ".קראת עלינו והקדוש הגדול ושמך  לעבודתך 

 הנוראים  הימים תפילת 

 מן  קטעים על לדלג נפש-למתמודדי יש, ל"הנ מהדברים כתוצאה . א

 את  לדרדר  בכוחם שיש, ניסיונם פי על, לגביהם שיודעים התפילה

 באפסות  שעוסקים אלו וכגון, ביותר שליליים למקומות המחשבות

 שלאחר  מהתחנונים דוגמאות מספר הבאנו לעיל) תוחלתו-וחוסר האדם

" לפושעים יד נותן אתה"מ בנעילה וכן", רבא תפילת" כגון, הוידוי

 רצון  לידי המתפלל את שמביאים קטעים באותם ולהתמקד(, והלאה

 .ובתורתו' בה ולדבוק להתחזק

 הזמן  באותו וההשתחוואה  הכיפורים ביום הוידוי  בזמן החזה  על ההכאה  .ב

 בריאותו על לרעה משפיעים אלו מנהגים ואם, מנהגים אלא אינם

 שאדם  או, קשות תחושות מעצים שהדבר וכגון) המתפלל  של הנפשית 

 מנסה  והוא אשמה  רגשות מתוך  בשגרה גם  עצמו את להכות נוהג זה

 . בהחלט  מהם להימנע יש –( שכזו מהתנהגות להיגמל

 חוצות -בעת מחמת השנה  בראש  הכנסת לבית מהליכה שנמנע  אדם .ג

 .בביתו עבורו בשופר יתקעו, iab(Agorapho, אגורפוביה=)

 ADHD, Attention Deficit) וריכוז קשב מהפרעת הסובל אדם .ד

Hyperactivity Disorder ,)לתקופה  במקום לעמוד מסוגל ואינו 

 עבורו  אתגר מהווה נוראים בימים עשרה שמונה ותפילת, ממושכת

 ומכל . תזוזה כדי תוך  עשרה שמונה להתפלל יכול – אריכותה  מפאת

 סידורים  לשקול יש, אחרים למתפללים להפריע כדי בכך  יש אם, מקום

 על, שם הקיימים המסוימים הנתונים לפי מקום וכל אדם כל, מתאימים

 . הנוראים הימים בתפילות חלק לקחת לכולם לאפשר מנת
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 הפסיכיאטרית  במחלקה השנה  ראש

 והרופאים , פסיכיאטרית  במחלקה  ונמצא נפשית מהפרעה הסובל אדם . א

 את  להכשיל עלול מוקדם שחרור וכי מאוזן לא עדיין מצבו כי אומרים

 על  אם גם, שיבריא עד החולים בבית יישאר, המטופל של התקדמותו

 .שופר קול שמיעת  לפספס  ייאלץ כך  ידי

 ודינו  הפסיכיאטרית במחלקה נמצא, נפשית מהפרעה הסובל אדם .ב

 השנה  ראש קודם שחרורו כי  אומרים  והרופאים, סכנה בו שיש כחולה 

 אך ) החלמתו לתהליך  ויועיל מצבו עם ייטיב מהמחלקה שעות 24-ל

 :(החג ימי לשני לשחררו מוכנים אינם

 לפי  תלוי  הדבר, החג במשך  עצמו בכוחות לחזור יצטרך  אם .1

 פרטי  את שמכיר רב עם להתייעץ ויש, הצורך  ולפי המקרה

 . היטב המקרה

 אם  גם, החג לפני להשתחרר יוכל, גוי בעזרת לחזור יוכל אם .2

 . החג ימי של בעיצומם לחזור יצטרך 

 צום גדליה 

 סכנה  בו שאין כחולה  שדינו כזו בחומרה נפשית מהפרעה שסובל מי . א

 שגרת  לקיים היכולת  על ניכרת  השפעה הנפשית להפרעה שיש וכגון)

 . גדליה מצום פטור, מכך  חמור או(, רגילה חיים

 יכולים  הצום ואווירת האכילה שחסרון ויודע, קליני מדיכאון שסובל מי .ב

 . גדליה בצום יצום לא – מצבו את לדרדר

(, Anorexia Nervosa, נרבוזה אנורקסיה-) מָציְמנות הסובלים אלו .ג

 מקרים  יש אמנם. גדליה  בצום יצומו לא, מאוזנים  הם עתה לעת אם אף

 המקצוע  אנשי עם מדוקדקת התייעצות לאחר  מותר יהיה הדבר בהם

 להימנע  יש ככלל  אך , היטב אותו ומכירים המקרה באותו שמטפלים

 . מלצום
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 או  טיפול בתהליכי ונמצאים, אכילה הפרעות משאר הסובלים אלו אף .ד

 המקצוע  מאנשי מפורש אישור קיבלו כן אם אלא, יצומו לא, שיקום

 לשמר  או בטיפול להתקדם ביכולתם יפגע לא זה דבר כי בהם המטפלים

 . כה עד שהשיגו ההישגים את

 הכיפורים  יום  בצום  החייבים

 כללי 

 מן  שחיובו, הכיפורים יום בצום חייבים הנפש מחולי הסובלים אלו . א

 או , המצוות מן הפטורים כשוטים מוגדרים הם כן אם אלא, התורה

 יאכלו  לא אם סכנה בו שיש כחולי מוגדר שלהם החולי שלחילופין

 צם אם שכר מקבל המצוות מן הפטור שוטה אף, מקום ומכל. וישתו

 .ועושה מצווה שאינו כמי הכיפורים ביום

 התחילו  אם ואף, סכנה בו שיש כחולה מוגדר הנפשי מצבו שמחמת אדם .ב

 ולאכול  לשתות הוא חייב – התאזן לא  עדיין מצבו אך  תרופתי טיפול

 המסוים  הצורך  מה לשער לרופאים ויש. הקודם כבסעיף  הכיפורים ביום

 – לא ואם, טוב מה – מרה בשתייה להסתפק יוכלו אם: אלו חולים של

 וטוב. הצורך  פי  על יאכלו – מספיק זה אין ואם, מכשיעור פחות יאכלו

 . המטפלים אותם משיאכילו לבד שיאכלו יותר

 כך  לשם ונוטל, סכנה בה שאין נפשית מחלה או מהפרעה הסובל אדם .ג

 אינו  אם. מים ללא הכיפורים ביום אלו תרופות לבלוע מותר, תרופות

 מרה  תערובת) מרים מים עם אותם יבלע, מים בלא אותם לבלוע יכול

 מים  בכוס ושרייתם קמומיל  תה שקיות ארבע לקיחת: כך  להכין  אפשר

 (.שעה רבע לפחות למשך 

 כך  לשם ונוטל, סכנה בה שיש נפשית מחלה או מהפרעה הסובל אדם .ד

 הוא  אף ינהג, סכנה לידי ויבוא שיחזור לחשוש יש ובלעדיהן, תרופות

 אף  יכול אחרת אפשרות ואין במידה אך , הקודם שבסעיף ההוראות כפי

 . רגילים מים עם התרופות את לבלוע
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 חולי אצלהיימר

. שונים סוגים בהם יש(, Alzheimer’s) אלצהיימר במחלת החולים . א

 קלה  בשכחה המתאפיינים, הראשונים המחלה  בשלבי הנמצא אדם

 שוטה בגדר הוא  אין עדיין, החיים לשגרת יחסית זניחות ובהפרעות

 כי  הכיפורים יום במשך  שוכח זה אדם אם, כן על. המצוות מן הפטור

 להפרישו  חובה ביתו לבני יש, הקדוש היום של בעיצומו הוא נמצא

 בכך  שאין ובלבד) רצונו הוא שכך  שיודעים כיוון, ושתייה מאכילה

 (.כמובן, לבריאותו סכנה

, האלצהיימר מחלת של מתקדמים בשלבים הנמצא אדם, אולם .ב

 או, שמסביבו המציאות עם החולה של הקשר  באיבוד המתאפיינים

 חובה  ואין, המצוות  מכל הפטור כשוטה דינו, השיפוט כושר איבוד

 מותר  אם הפוסקים נחלקו, כן פי על אף. ושתייה מאכילה להפרישו

 זה  ודבר, עצמו בכוחות לאכול מסוגל אינו אם להאכילו בו למטפלים

 שדינו  למי איסורים להאכיל מותר אם העקרונית בשאלה  לכאורה  תלוי

 למעשה , מקום מכל. להתיר שפסקו ויש לאסור  שפסקו יש : כשוטה

 אין  כן ועל, להתיר טעמים כמה יש, הכיפורים ביום אכילה לעניין

 זה  חולה ביכולת שיש האומר רופא עם התייעצות לאחר  אלא להחמיר 

 . כן המורה הוראה מורה עם התייעצות ולאחר, לצום

 מקרים  יש' ג בסעיף  המתואר המצב לבין ' ב בסעיף  המתואר המצב  בין .ג

. ומקרה מקרה בכל לפסוק  ניתן  פיהם שעל כללים  לתת  וקשה , אמצעיים

 לגופו מקרה בכל  מקצוע ואנשי הוראה מורה עם להתייעץ יש, כן על

 . החולה של וטובתו חובתו מהי לקבוע מנת על

 מעוברת

 שיום  לה שמזכירים ואחר, לו ומתאווה מאכל שהריחה מעוברת אישה  . א

 מעיד  פניה שמראה  או, לאכול שמוכרחת אומרת עדיין היום הכיפורים

 ואם, מכשיעור פחות לאכול לה נותנים, עליה מיושבת אינה שדעתה

 . דעתה שתתיישב עד לאכול לה נותנים מכך  יותר צריכה



חגי תשרי ל הנפש בריאות 

14 

 התקף חרדה 

 תרופה  ייקח, הכיפורים ביום חמור חרדה מהתקף  לסבול המתחיל חולה . א

( נטרפה  כבר אם וחומר וקל) דעתו שתיטרף חשש יש ואם, להרגעתו

 יאכל  להרגיעו מספיק זה אין ואם, בשיעורים יאכל – לעצמו שיזיק עד

 .כדרכו

 קוטבית -הפרעה דו

 ומטופל( Bipolar Disorder 1) 1 קוטבית-דו מהפרעה הסובל אדם . א

 במקביל  מים לשתות חייב(, המאניה בהתקפי לשלוט מנת על) בליתיום

 יקפיד  ולכתחילה, גופו לבריאות סכנה בכך  יש כן  לא שאם, בו לשימוש

 . מרים מים דווקא לשתות

 הפרעות אכילה 

 Anorexia, נרבוזה  אנורקסיה )= מָציְמנות  הסובלים אישה או איש אצל . א

Nervosa ,)הכיפורים יום צום לעניין מצבים שלושה בין לחלק יש .

 עצמם  שהרעיבו אחר  לחייהם סכנה  נשקפת בו מצב הוא הראשון המצב 

 שיש  חולה ככל הם  זה  במצב. במשקל  קיצונית מירידה סובלים  ועתה

, לשיעורים לא  אף, הכיפורים ביום צמים שאינם וודאי, רגיל סכנה בו

 . הרופאים הדרכת פי על יאכלו אלא

 צורך  יש שעתה אלא , חלפה המיידית  הגופנית הסכנה, השני במצב

 שלא  מנת על, קבועה אכילה לידי אותם ולהביא , הנפש במחלת לטפל

 עדיין  זה במצב הנמצאים לפעמים. כזו בצורה  בעצמם לפגוע ישובו

 חוזרים  הם ולעיתים , אחר או כזה במוסד או חולים בבית מאושפזים

. אחרת  או כזו בתדירות  שבועיים למפגשים להגיע צריכים אך  לביתם

 הגיעו  לא עדיין כי, לשיעורים לא אף, כלל לצום להם אסור, כאן אף

 ועל, פעיל באופן בקרבם מקננת עדיין זו קטלנית  ומחלה, מאוזן למצב

 .הרופאים עצת פי על יאכלו כן
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 שבכולם  השווה הצד מקום ומכל, סעיפים לכמה מתחלק השלישי המצב

 ולא , אחרת או כזו במידה מאוזן במצב נמצאים זו מהפרעה שהסובלים

 מחוץ  חיים שגרת לקיים מסוגלים הם, לחייהם מיידית סכנה נשקפת

 : זה באופן לחלק יש כאן. צמודים והשגחה טיפול וללא, החולים לבית

 נזק  שנגרם קודם, מוקדם זוהתה האנורקסיה שאצלם מי .1

 . הרופאים עצת פי על ורק אך  יצומו, ממשי

 חייהם , החלימו ועתה, וטיפול שיקום של תהליך  שעברו אלו .2

 יכולים  שהם סוברים בקשר הם שעמם המטפלים, מאוזנים

 לידי  יביא  לא שהצום מרגישים( ההפרעה בעלי) הם ואף, לצום

 . מלא צום יצומו – חוזרת נפילה

 אך , החלימו ועתה, וטיפול שיקום של תהליך  שעברו אלו .3

 סוברים בקשר הם שעמם שהמטפלים או, מאוזנים אינם חייהם

 מסיבה  להתדרדרות לחשוש יש שלדעתם כיוון לצום להם  שאל

 יביא  שהצום מרגישים( ההפרעה בעלי) שהם או, אחרת או זו

 חושבים  אינם המקצוע בעלי אם גם ) אפשרית התדרדרות לידי

 סיכון  בכך  שיש כיוון, הכיפורים ביום כלל  יצומו לא –( כך 

 . להקל נפשות וספק, איזון- לחוסר שיחזרו

 להם  לקבוע קשה(, Bulimia Nervosa, בולימיה)= מַזלֶלֶת  הסובלים  .ב

 ודאי  גדולה היא  היציבות שחוסר קשים במקרים אך , בענייננו כלל

 המטפל  עם להתייעץ יש המקרים בשאר ואילו, מלצום להימנע שעליהם

 שלא  או בשיעורים) וישתו שיאכלו מקרים יש כי, הוראה מורה ועם

 . מלא צום לצום שיוכלו מקרים ויש(, בשיעורים

 דכאון

 וכתוצאה (, Major Depressive Disorder) קליני מדיכאון הסובלים . א

 המרכזיים  החיים מתחומי בחלק בתפקוד משמעותיים קשיים חווים מכך 

 לחשוש  יש  כי קובע והמטפל(, בכולם וחומר וקל ) בחייהם והחשובים
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 הוראה  מורה עם ויתייעצו, הכיפורים ביום יצומו לא – לאובדנות אצלם

 . לנהוג כיצד

 ומחילה  תשובה

 נפשי  ממצב  סובל בעודו ההלכה את הנוגדים מעשים שעשה אדם . א

 צריך  אינו הדין מעיקר, מתפקח מכן ולאחר, כשוטה שדינו כזו בחומרה

 לכפר  שינסה היא חסידות מידת מקום ומכל, מעשיו על תשובה לעשות

 . שעשה מה על

 הבדלה  של  ונר, הכיפורים  יום נרות

 נרות  ידליקו לא(, Pyromania) מפירומניה הסובלים אישה או איש . א

 יום  במוצאי  עליו לברך  מנת על נר  לא וגם הכיפורים יום בערב

 דחק  הפרעת) מַהלֶֶמת לסובלים הדין וכן"(. ששבת נר)" הכיפורים

 בעקבות( Post Traumatic Stress Disorder, טראומטית-פוסט

 להוביל  יכול באש השימוש המטפל הרופא ולדעת, באש הקשור אירוע

 . החלמתם את  המעכבות קשות לתוצאות

 סוכות

 חשיבות  ישנה עדיין, כשוטה שדינו כזו בחומרה נפשית במחלה חולה . א

. הסוכות בחג בסוכה  לשבת בידו לסייע
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