בע"ה ,כ"ג אדר תש"פ

לתושבי כפר הרא"ה השלום והברכה

קהילתנו בכפר הרא"ה נבנתה ופועלת ב"ה שנים רבות על בסיס ערכי תורה ועבודה ,ועל בסיס ערבות הדדית ,עזרה
וחסד .על כן ,קשה ביותר לכולנו ההחלטה ,ל שנות מסדרי התפילה ולמעט את ההתכנסות ביחד בבתי הכנסת בכפר.
מאידך ,בזמן הזה חובה על כולנו לשמור האחד על בריאותו ושלומו של השני ,ולשמור על עצמנו מפני הידבקות
במחלה ח"ו .כיום ,החסד הגדול ביותר שאדם יכול לעשות עם חברו ,הוא בהימנעות ממגע ומפגש .הערבות ההדדית
בין איש לרעהו בכפר ,מתקיימת כיום על ידי כך ,שכל אחד יישאר בביתו כמה שיותר .מי שנשאר בביתו עושה את
החסד הגדול ביותר עם הסובבים אותו.
בתי הכנסת בכפר הרא"ה הם המרכז והבסיס של הקהילה הנפלאה בה אנו חיים .בתי הכנסת והתפילות המתקיימות
בהם בלא הפסק ,הם מרכז לחיי תורה ועבודה ,ולערכים של תורה ותפילה .התורה מורה לנו ,שחיי אדם קודמים
לכל ,משום ש"סכנת נפשות דוחה את הכל" (לשון הרמב"ם בפ"א מהל' מילה) ולכן בעת הזאת אנו נאלצים בצער רב
להקפיד על הוראות התורה ומפני פיקוח נפש לצמצם את התפילות בבתי הכנסת.
מהיום יום חמישי ,כ"ג אדר ,מתפילת מנחה ,ועד להודעה חדשה ממשרד הבריאות ,שתגיע במהרה בע"ה ,יתקיימו
תפילות אך ורק בבית הכנסת המרכזי בכפר על ידי מנין מצומצם של עשרה אנשים קבועים .על ידי כך ,נמנע כולנו
מהדבקה והפצת המחלה ,ומאידך ,ישמר נר התמיד ,כך שלא יפסיקו התפילות מבתי הכנסת בכפר הרא"ה .בנוסף,
הציבור מתבקש לא לקיים מנינים פרטיים בבתים או ברחובות.
נפסק בשו"ע או"ח סימן צ סע' ט שמי שאנוס מלהגיע לבית הכנסת ,יתפלל בשעה שהציבור מתפללים .על כן ראוי
להתפלל באותה השעה בה יתקיים המנין המצומצם בבית הכנסת ,בכדי לצרף לתפילת היחיד את מעלת תפילת
הציבור .מנין המתפללים ישודר בע"ה לבתים על ידי רשת האינטרנט שהוקמה בכפר .הודעה מאורגנת על השידורים
ומועדי התפילות תשלח אי"ה על ידי הגבאים.
בעת הזאת שכולנו מכונסים בבתים חובה עלינו לדאוג לכל הסובבים אותנו .חשוב לשמור על הקשר בנינו ולתמוך
האחד בשני ,על ידי שיחות טלפון או בדרכי תקשורת אחרות .האפשרות לחסד ועזרה הדדית קיימת גם בימים אלו,
על ידי התעניינות ומחשבה על כל תושבי הכפר וההתעניינות בשלומם ,כל זאת ,כדי להקל על הבדידות שרבים מאיתנו
חווים בימים אלו.

בתפילה שבעזרת ה' יתברך ,נדע במהרה ימים טובים יותר ,והקב"ה ישלח פדות עמו במהרה
בברכה לבריאות טובה ולכל טוב
מאיר שקדי

