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"רשות השידור" שלי
של העובדים לשיעור היה מיוחד במינו .גם בימי בין
הזמנים ,שלא היו לימודים בכולל (הכולל שלי היה מול
בנין הרשות) ,הם היו מביאים ומחזירים אותי ברכבם ,או
שולחים לי מונית הלוך-חזור ,ובלבד שלא יתבטל השיעור.
בעצם ,מהפכת התשובה הינה התגשמות חזון התורה לגבי
תקופת 'אחרית הימים' ,וכפי שכותב הרמב"ם (פ"ז מהל'
תשובה ה"ה)" :וּ כְ בָ ר ִהבְ ִט ָיחה ּתוֹרָ הֶ ׁ ,ש ּסוֹף יִ ְ ׂשרָ ֵאל לַ ֲע ׂשוֹת
ְּתׁשוּ בָ ה ְּבסוֹף ָּגלוּ ָתן ,וּ ִמ ָּיד ֵהן נִ גְ ָאלִ ין".

זווית אישית על סגירת "רשות השידור" .זווית אישית עם
מסר ציבורי לכלל עם ישראל :ביום ל"ג בעומר ,עם סגירת
"רשות השידור" ,הסתיימו גם 'שידורינו' הקדושים .קרי:
השיעור היומי שלנו ,לעובדי הערוץ הראשון של הטלוויזיה,
בא אל קיצו ,בסוף  8שנים בדיוק מיום פתיחתו .במשך
השנים סיימנו מסכתות רבות ב"עין יעקב" ועוד .סעודות
המצווה היו בטעם מיוחד (תרתי משמע) ,בהשתתפות
גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א ,אשר חיזקו את העובדים
בדברי קודשם( .הכל נזקף לזכותו של העיתונאי ר' אורי
ריווח הי"ו ,שהקים את בית הכנסת במסירות נפש ,מול
מחאת והתנגדות חלק מהעובדים באותם הימים .יה"ר
שיזכה לשפע רב בגשמיות ורוחניות).
בשלושת השנים האחרונות ,מאז חוקק חוק "סגירת רשות
השידור" ,היו עובדי הרשות שרויים במצב נפשי קשה,
חלקם אף נכנסו לחרדות והוזקקו לטיפול פסיכולוגי ו/או
השיעור הנ"ל משקף את השינוי המבורך שחל בעם ישראל,
בעשרות השנים האחרונות .במה דברים אמורים? סח לי
אחד מוותיקי עובדי הרשות" :השיעור הזה הוא ממש נס,
לפני  40שנה אף אחד לא היה נותן לך למסור פה שיעור-
תורה .אם היית נכנס לבניין עם המגבעת והחליפה שלך,
היו מתייחסים אליך כהולך על ארבע ,ה' ירחם ."...האמת,
שבאותו הזמן גם לא היה למי להעביר את השיעור .והנה
אנחנו רואים ,שבתוך מעוז הטומאה ,מעוז השמאל ,חדרה
רוח הטהרה :חלק מהעובדים חזרו בתשובה שלימה ,חלקם
בשלבי התקרבות .וגם אלו שהיו מוגדרים כ'אנטי'  -נשברה
אחד השעורים הראשונים
וירדה התנגדותם .ובכן ,השיעור הזה לא ללמד על עצמו
יצא ,אלא ללמד על הכלל כולו יצא :אנו חוזים בשינוי הזה ,פסיכאטרי ,ללא הגזמה .הם חרדו לגבי עתידם הכלכלי,
וברוח הטהרה הזו ,בכל אתר ואתר ברחבי הארץ והעולם .ובנוסף לכך ,השינויים התכופים מצד הפוליטיקאים
רק לשם דוגמא נציין ,שגם בקיבוצי ה'שומר הצעיר' נבנים לסוגיית הרשות והתאגיד ,טלטלו את נפשם מייאוש
לתקווה ולהיפך .לעומת זאת חשוב לציין ,כי כל העובדים
בתי כנסת ומקוואות טהרה...
המאמינים בכלל ,ומשתתפי השיעור בפרט ,עברו באופן
ִ"ה ֵּנה יָ ִמים ָּב ִאים נְ אֻ ם ה' אלוקים ,וְ ִהׁ ְשלַ ְח ִּתי רָ ָעב ָּב ָארֶ ץ ,רגוע יותר את התקופה הקשה הזו" .השיעור הזה ,הוא אי
לֹא רָ ָעב לַ ֶּל ֶחם ,וְ לֹא צָ ָמא לַ ַּמיִ םִּ ,כי ִאם לִ ׁ ְשמ ַֹע ֵאת ִּדבְ רֵ י של שפיות ,בבניין המטורף הזה" ,היה חוזר על כך אחד
ה'"( .עמוס ח,יא) .נבואתו זו של הנביא עמוס על הימים ממשתתפי השיעור מידי יום ביומו.
שלפני ביאת המשיח מתגשמת אל מול עיננו .ההשתוקקות אדם מאמין יודע ,שלא ה"כנסת" ולא "ועדי העובדים"

"צדיק באמונתו יחיה"

מהפכת התשובה בעולם

אשמים בפיטורים שלי ,אלא זו גזירה מאתו יתברך,
בהשגחה פרטית .ואין מה להצטער ולבכות ,כי "הכל
לטובה" ,ולכן אני בטוח שהמהלך הזה הוא לטובתי ,שהרי
ה' אוהב אותי יותר ממה שאני אוהב את עצמי ,והוא יודע
מה טוב לי יותר ממני .ולגבי העתיד? אל דאגה! "פרנסה
משמיים" ,ו"ה' סוגר חלון פותח דלת" .וגם אם אני מעל גיל
 ,50ובלי ידע בטכנולוגיה החדשה ,וכי ה' הכל-יכול מוגבל
ואינו יכול לפרנס אותי בכל גיל ובכל מצב?! ככה התחזקנו
באמונה וביטחון בה' ,במשך שלושת השנים האחרונות.
(זה קל לומר ,אך קשה להפנים).
זו כוחה של האמונה .זו כוחה של תורה .כמאמר הכתוב:
"צדיק באמונתו יחיה" .האמונה והביטחון בה' מעניקים
לאדם תעצומות נפש לעמוד איתן מול גלי החיים הסוערים.
רק בשביל זה כדאי להיות דתי!

שתי הערות לסיום

א .הקמת השיעור הייתה בהשגחה פרטית ,ומעשה שהיה כך
היה :ב"טעות" הגעתי למסור שיעור באחד מבתי הכנסת
בי-ם" .טעות מצערת" ,מאחר וטעות זו גרמה לי לעוגמת
נפש .ואין כאן המקום לפרט מעבר לכך .באחד השיעורים
שאלתי את אחד המשתתפים על מקום עבודתו ,כשהוא
ענה לי שהוא עובד בטלוויזיה ,אמרתי לו בחיוך" :גם שם
אני יבוא למסור שיעור" .הלה לקח את הדברים ברצינות,
והקים את השיעור ,ודאג במסירות נפש לקיומו.
ב .כוחו של מרן זצ"ל :מספר אברכים וראש ישיבה אחד
טענו נגדי ,שאין זה ראוי לעשות שיעור במקום טמא כזה.
לעומתם טענתי ,שכפי שאני מכיר את השקפת רבינו
הגדול ,מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,בוודאי שדעתו
בעד השיעור( .השיעור לא התקיים בבניין המרכזי ,כך שלא
הייתה כאן בעיית צניעות) .לימים ,בזמן שישב מרן זצ"ל
כסנדק לבני ,מסר לי נאמן ביתו של מרן זצ"ל ,שהוא סיפר
למרן זצ"ל על השיעור שלי ,והוא שמח מאד על כך מאד...
היה בכך אישור לדברי.

מכתב אישי מנכדת הרב כדורי זצ"ל

ביזה את הרב מאזוז ולקה באירוע מוחי

מירי שלום! אני מבינה שהשאלה מציקה לך מאוד ,אני רוצה לחזק אותך,
ולספר לך סיפור אישי :לפני כ 15-שנה ילדתי את בתי ,היות והייתי בחופשה
לידה והיה לי זמן גם לטייל ,נכנסתי לחנות של פאות ,ובתמימות קניתי לי
פאה ,שמחתי מאוד על הקניה ,והרגשתי שאני הולכת בצורה "מכובדת" ולא
"מוזנחת" במטפחת ראש .לאט לאט התחילו הצרות לבוא :תחילה זה התחיל
בעניין הפרנסה ,בעבודה לא רצו להחזיר אותי לתפקיד שעבדתי ,אח"כ הילדים
התחילו להיות חולים ,וריצות לרופאים ללא הפסק ,ועוד צרות שלא נעים לפרט
אותם.
יום אחד החלטתי שאני הולכת לסבי היקר ,הרב יצחק כדורי זצ"ל ,כדי שיברך
אותי שכל העניינים שלי יסתדרו ,נכנסתי לחדר ,ואבי שיהיה בריא ישב לידו.
ברגע שנכנסתי לחדר הרב כדורי שאל את אבי" :מי זאת נכנסה לחדר?" .אבי
ענה לו" :זאת גילה בתי! מה אתה לא מכיר אותה?" .הרב ענה לו" :אני מכיר,
אבל מה היא לא נשואה ,היא הולכת בלי כיסוי ראש" .אבי ענה לו" :היא לבושה
בפאה ,זה הכיסוי ראש שלה" .הרב ענה בתקיפות( ,זו פעם ראשונה בחיי ששמעתי
את סבי מדבר בתקיפות)" :מי מתיר לבנות ישראל הספרדיות ללכת בפאה נוכרית?!
אין היתר בכלל ללכת בפאה" .התגובה שלו הייתה מאוד חריפה ,והוא הוסיף
ואמר :אחר כך באים אלי שאני אברך אותם ."...הגעתי לבית ומיד הורדתי את
הפאה ,גזרתי אותה לגזרים וזרקתי אותה לאשפה מיד .ואכן התחילו הישועות
להגיע.
לכן גב' מירי היקרה! למרות שהמטפחת מציקה לך ,תדעי לך שזה חוסך לך המון
צרות ,עדיף את המטפחת מאשר צרות אחרות .בתקוה להבנה ,גילה.

להפנים את המסר :בקו הטלפוני 'קול סיני' ,בגיל  ,45ובסכנת חיים מיידית" .בשידור
שודר השבוע הקטע הבא" :פנו אלי בניו הוזכר שמו ושם אימו לתפילה ,אך אנו
של אדם לא משלנו ,אחד מהם דמעתו בחרנו להשמיט את שמו ,משום כבוד
על לחייו ,בפניה מרגשת .הם מספרים לי ,החולה ומשפחתו.
שאבא שלהם
שלו
"הבנים
אדם שיש
מבקשים להעביר
לו דעות על
המשיך
מסר",
כל דבר וגם
הקריין בקו ואמר,
על רבנים.
"שלמרות שאנחנו
לאחרונה
מבינים
לא
יצא
הוא
חשבונות שמים,
בהתבטאויות
אבל כשאני מציע
חמורות
לך כוס מים ,ואומר
מרן הרב מאזוז שליט"א עם חתן התנ"ך העולמי
מאד על מרן
לנוער ,לך שרוב האחוזים
שגיא לוגאסי( .בתקשורת אמרו שהוא חילוני .זה חילוני זה?
חילונים!)
כמעט
אין
הספרדים
אצל
הגאון הרב
שאין פה רעל ,ורק
מאיר מאזוז
 10אחוז שכן ,אז מאה אחוז שלא תשתה.
שליט"א ,לאחר שקרא את דבריו בעלון לכן הם אומרים ,חבר'ה ,תישמרו מלדבר
'בית נאמן' ,המסכם את שיעורו השבועי נגד רבנים .לא לקחת את הסיכון ולהפנים
של מרן שליט"א .אנחנו לא יודעים בדיוק את המסר"( .נציין ,כי קו 'קול סיני' מופעל על ידי
את ההקשר – במציאות ,אחרי כמה שעות גורם שאינו מזוהה כלל ועיקר עם מרן שליט"א ,או
הבן אדם שוכב עם אירוע מוחי חמור .הוא עם מי מתלמידי מרן שליט"א).

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל( ,054-8486661 .השאירו הודעה בתא קולי)
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פקודת השנה( .חזו"ע שם עמ' שלו).

הלכות קדיש יתום

א .באמירת הקדיש וברכו וההפטרה ,יש סגולה נפלאה
להציל את ההורים מדין גיהנם ,ולהעלותם מחיל אל
חיל ,מדרגה למדרגה בגן עדן .וכן לימוד תורה וצדקה
לעילוי נשמת הנפטר ,על ידי הבנים ,יש בהם תועלת
רוחנית גדולה להורים( .חזו"ע אבלות א' עמ' שלב).
ב .מנהג הספרדים ,שאם יש כמה מיחידי הקהל שעליהם
לומר קדיש ,כולם כאחד אומרים קדיש .והאשכנזים
היו נוהגים שרק אחד אומר קדיש ,כמבואר באחרונים,
ועכשיו גם האשכנזים נוהגים שכולם אומרים קדיש,
אבל רק אחד בלבד אומר "ברכו את ה' המבורך" .וצריך
להיזהר בכל עוז ,שכל האומרים את הקדיש יאמרו אותו
כאחד ,בשווה מילה במילה ,ולא יהא אחד מקדים ואחר
מאחר( .עיין בזה בחזו"ע שם עמ' שלד ד"ה והנה).
ג .המנהג לומר קדיש על ההורים במשך שנה תמימה
אחר פטירתם ,אלא שמפסיקים מלומר קדיש בסוף
אחד עשר חודש ,שאז עושים אזכרה ולימוד לעילוי
נשמת ההורים ,ואחר הפסקה של שבוע ימים ,חוזרים
ואומרים קדישים עד סוף שנים עשר חודש ,שהוא יום

שאל את הרב

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ,שאלות בהלכה וייעוץ אישי
ניתן לשאול באתר הנ"ל ,או במייל
 ,mhbp52@etrog.net.ilאו בטלפון .054-8486661

שאלה אודות חדרי הבידוד בבית החולים הדסה עין
כרם ,אשר זה מעשהו :בתחילה ישנו פתח עם משקוף
ומזוזות ודלת ,דרכו נכנסים לחדר קטן ,בחדר זה ישנו
כיור עם ברז מים ,ארונות ומגירות לאכסון דברים.
בסוף חדר זה ישנו פתח עם משקוף ומזוזות ודלת ,דרכו
נכנסים לחדר בו שוכב החולה .והנה ,רק בפתח החיצוני
(בין הפרוזדור לחדר הקטן) קבועה מזוזה ,ואילו בפתח
הפנימי (בין החדר הקטן לחדר החולה) אין מזוזה .האם
הפתח הפנימי חייב במזוזה או לא?
תשובה :חובה לשים מזוזה בפתח הפנימי של חדרי
הבידוד .ואין בזה הוצאה גדולה ,כי בדקתי ומצאתי,
שישנן בבניין החדש כ 12-מחלקות ,ובכל מחלקה ישנם
 2חדרי בידוד ,הרי שמדובר בסך הכל ב 24-מזוזות,
שאינו עולה לסכום גדול .אין ספק שקביעת מזוזות אלו
יסייעו לחולים להתרפאות ,וכמו שכתב הט"ז (יו"ד רפז,ד):
"שכל מי שנגע יראת אלוקים בלבו ,ורוצה לישב בטח
ממורא רוחות רעות ח"ו ,יעשה מזוזה לכל פתחיו" .הרי
שקביעת המזוזות בכל פתח ופתח סגולה יש בה ,לדחות
רוחות רעות ,ואין לך מקום בו צריכים שמירה מרוחות
רעות ופגעים כמו חדרי בית החולים.
תשובה זו הייתה למראה עיניו של מרן הראשל"צ ,הגאון
הרב שלמה משה עמאר שליט"א ,והסכים עמנו
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ד .הפסקת הקדישים למשך שבוע אחד וכנ"ל ,אינה
אלא על הקדישים שבתפילה ,אבל רשאים האבלים
לומר קדיש "יהא שלמא" אחר קריאת מזמורי תהלים
ונ"ך ,וכן קדיש "על ישראל" אחר הלימוד בתורה שבעל
פה .ואפילו אחר י"ב חודש מצווה לומר לעילוי נשמת
ההורים קדישים אלו שאחר לימוד התורה ,להעלותם
ממדרגה למדרגה בגן עדן( .שם).
ה .מי שמתה עליו אמו ,ואביו מקפיד לבל יאמר קדיש
עליה ,משום שחושש לחייו ,כדברי ההמון ,שברית
כרותה לשפתיים ,יש לשמוע לו ,שכבוד האב קודם
לכבוד האם .ואם אפשר טוב שישפיע על אביו על ידי
רבנים חשובים ,שיסיר את התנגדותו ,כי אדרבא על יד
המצווה של הקדיש יאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים.
ואם הצליח להשפיע עליו ,יאמר קדיש על אמו .אבל
אם אביו מת ואמו מוחה בידו לבל יאמר קדיש עליו ,לא
ישמע לה ,ונכון לפייסה בדברים( .שם עמ' שלח).
ו .ראיתי לרבים וגדולים בתורה ,שנמנעים מלומר קדיש
שלאחר קריאת התורה ,כשהוריהם עודם בחיים .ואע"פ
שנוהגים אצלנו (הספרדים) שהעולה עליית משלים
אומר קדיש( ,ולא כמנהג אשכנז שהשליח ציבור אומרו) ,הם
נמנעים מזה ,והשליח ציבור אומר קדיש במקומם .ואם
גם להש"צ יש הורים בחיים ,עומד איש אחד מן הקהל
ואומר קדיש ,ויש להם על מי שיסמוכו( .שם סוף עמ' שמג).
ז .אחר קריאת התורה ביום שני וחמישי ,טוב שהאבל
תוך י"ב חודש להוריו יאמר את הקדיש לעילוי נשמת
הוריו( .וגם לאחר י"ב חודש ,טוב לעשות מדי פעם בפעם השכבה
להורים)( .שם עמ' שנג).

ח .מי שקולו נמוך מאד ,יחגור בעוז מותניו לומר הקדיש
בהגבהת קולו ,כל מה שאפשר ,כדי ששומעיו יענו אחריו
"אמן יהא שמיה רבה"( .שם עמ' שנג).
ט .קטן שהגיע לחינוך שיודע למי מברכים ולמי
בכתב ובע"פ לזה .ושלחנו את הדברים לרב משה קליין,
הרב של בית החולים.
מקורות וביאורים :תחילה וראש נבהיר ,שיש חיוב
לשים מזוזה בכל חדר וחדר ,ואין די במזוזה אחת בפתח
הדירה ,וכמש"כ הרמ"א (יו"ד סי' רפז ס"ב)" :המנהג נתפשט
במדינות אלו ,דרוב עולם סומכין על מזוזה אחת שעושין
על פתח בתיהם ,ואינו נכון ,ואין להם על מה שיסמוכו,
לכן כל ירא שמים יתקן ביתו כדינו בכל הפתחים
החייבים ,וכמו שנתבאר .עכ"ל.
ויותר ברור מהרמ"א ,כתב מרן בשו"ע (סי' רפו סט"ז) ,והוא
מתייחס גם לנידון דידן" :הרבה חדרים ,זה לפנים מזה,
כולם חייבים במזוזה" .מבואר ,שכל שיש חדר לפנים
מחדר ,שני הפתחים חייבים במזוזה .וכיצד זה נפרד
לחדרים שונים? על ידי שישנו עוד צורת הפתח עם דלת.
וגם כאן יש בפתח הפנימי משקוף עם שני מזוזות ודלת,
ואף משתמשים בדלת זו מעת לעת כאשר ראו עיני.
ואם באנו לדון לגבי חיוב חדרים אלו במזוזה ,הרי אדרבא
עלינו לדון רק לגבי החדר החיצוני הקטן ,שאין שוכבים
בו ,ורק משתמשים בו להנחת חפצים ושטיפת הידיים
ולמעבר ,עליו יש לדון האם חדר זה חייב במזוזה או לא?
(אבל החדר הגדול פשוט שחייב במזוזה ,כיון שהחולה שוכב בו).
ולאחר העיון נראה ,שגם החדר הקטן חייב במזוזה משני
טעמים :האחד ,שבחדר זה מאכסנים דברים בארונות,
ומשתמשים בו לרחיצת ידיים בכיור הקבוע שם .וכבר
כתב מרן בשולחנו הטהור (סי' רפו ס"ב)" :בית התבן ,בית
העצים ,ובית הבקר ,חייבים" .וכ"כ בהליכות עולם (ח"ח
עמ' רפו) ,רק שכתב שישים מזוזה בלי ברכה ,לחשוש
לדעת הרמב"ם הפוטר חדרים אלו ממזוזה ,ולגבי ברכות
קי"ל ספק ברכות להקל .זאת ועוד ,יש לחייב חדר זה
במזוזה אפילו אם היה משמש למעבר בלבד ,כיון שחדר
זה משמש למעבר לחדר הגדול בו שוכב החולה ,והוא
נקרא בלשון ההלכה "בית שער" ,אשר מבואר דינו בש"ס
יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

מתפללים ,והוא מבן שש שנים ומעלה ,יכול לומר לבדו
קדיש יתום ,הנאמר בסוף התפילה קודם "עלינו לשבח",
וטוב שהחזן או איש גדול אחר יאמר הקדיש עמו .וקדיש
שאינו חובה ,כגון אחר לימוד תהילים ,או משניות ,רשאי
הקטן שהגיע לחינוך לאומרו לבדו ,ועונים אחריו אמן.
(שם עמ' שנד).

י .מי שמת ולא הניח אחריו בנים זכרים ,שיאמרו אחריו
קדיש ,כי אם בת ,אין הבת יכולה לומר קדיש בבית
הכנסת .ורק אם נאספים מניין בביתה ,ללמוד תורה או
מזמורי תהילים ,יכולה הבת לומר קדיש לאחר מכן .ואם
אפשר ,נכון מאד לשכור אדם הגון בשכר ,או שיקבל
עליו בחינם ,לומר קדיש בבית הכנסת לעילוי נשמת
הנפטר .ויאמר בפה מלא ,אפילו פעם אחת בשנה ,שכל
הקדישים שיאמר השנה יהיו לעילוי נשמת פלוני בן
פלונית ,שתהיה נפשו צרורה בצרור החיים( .שם עמ' שנו).
יא .העומד בפסוקי דזימרא ,והציבור הגיעו לפני "עלינו
לשבח" ,רשאי להפסיק לומר קדיש יתום שנאמר לפני
עלינו לשבח ,לעילוי נשמת אביו או אמו .ולכתחילה
ההפסקה תהיה בין מזמור למזמור( .שם עמ' שסב).
יב .האומר קדיש ,נכון להחמיר שישווה רגליו זו אצל
זו כאילו הן אחת ,כמו בתפילת העמידה .ולא כאותם
שמרוב חיפזון מתחילים לומר קדיש כשהם בישיבה או
בהילוך( .הליכו"ע ח"א עמ' צב).
יג .העיקר להחמיר לפסוע שלוש פסיעות בסיום כל
קדיש ,קודם שיאמר "עושה שלום" ,ולא רק בקדיש
"תתקבל" שאחר חזרת השליח ציבור( .שם עמ' צג).
יד .אם האומרים קדיש הם בחזקת מחללי שבת
בפרהסיא ,ודאי שצריך השליח צבור או ישראל כשר
אחר לומר עמהם הקדיש ,כדי שיצאו הרבים ידי חובתם.
(ילקו"י ח"א עמ' צג).
ובפוסקים לחיוב .כמש"כ מרן בשולחן ערוך (סי' רפו סע'
ז-ט) .וכן מבואר בשו"ת זרע אמת (ח"ג סי' קמו) ,הובא
בהליכות עולם (ח"ח עמ' רפח בהערה) ,עי"ש.

ולא זו בלבד ,שחדר המשמש מעבר לחדר אחר שגרים בו,
שחייב במזוזה ,אלא שחדר זה חמור יותר מחדר מגורים
העומד בפני עצמו .שהרי כתב הפתחי תשובה (סי' רפו ס"ק
יא) בשם חמודי דניאל ,שחדר כזה חייב במזוזה אפילו
אין בו ד' אמות על ד' אמות .וע"ע בחידושי רעק"א (שם
סי"ג) .ואמנם ,רבו הפוסקים החולקים על החמודי דניאל
בזה ,כפי שהובאו בשו"ת יביע אומר (ח"ד חיו"ד סי' כג
אותיות ד,ה) ,ובהליכות עולם (ח"ח עמ' רפח) .ומסקנת היביע
אומר שם כדעת רוב הפוסקים ,שיש לפטור בית שער
שאין בו ד' אמות .מכל מקום למדנו ,שחדר מעבר לחדר
שינה ,אין בו קולא ,אלא להיפך ,חומרא יש בו.
והנה ,מדדתי את גודל החדר הקטן ,בו קבועים ארונות
וכיור ,ומצאתי שיש בחדר זה גודל ד' אמות על ד' אמות.
שהרי אורך החדר הוא  215ס"מ ,ורוחב החדר הוא 240
ס"מ .ואילו שיעור ד' אמות הוו  196ס"מ ,כמש"כ הגר"ח
נאה בספרו שיעורי תורה (סי' ג אות לח) ,וכן כתב בהליכות
עולם (ח"ח עמ' רפו) .הן אמת ,שאם נוריד את מקום
הארונות והכיור ,אין בחדר זה שיעור ד"א על ד"א ,כי
שיעור הרוחב בלי השיש והארונות הוא  140ס"מ בלבד.
אמנם ,הדין פשוט שיש לחשב גם את מקום הארונות
והכיור ,וכן המנהג פשוט בכל מקום ,וכמו שכתב בשו"ת
מהרש"ם (ח"ג סי' רסג) ,שתנור חורף ,אינו ממעט גודל
החדר לגבי חיוב מזוזה כיון שהוא לצורך תשמיש .וכן
פסק בשו"ת שבט הלוי (חיו"ד סי' קנו) ,מטבח שיש שם
מקרר ושולחן קבוע ,וצרכי רחיצת כלים בבניין קבוע,
אינם ממעטים ,כיון שהחדר עצמו יש בו ד' אמות על ד'
אמות ,וכל בנינים אלה תשמישי החדר הם .ע"כ .והובא
כל זה בהליכות עולם (ח"ח עמ' רפה).

היכן הוא האלוקים  -בלי שואה?
¢

מדוע הצדיקים נספו בשואה?

לאחר קריאת המאמר הראשי– עולה מאליה השאלה
הבאה :אבל מדוע נרצחו בעינויים קשים רבבות
אנשים ונשים צדיקים ,קדושים וטהורים ,ובראשם
גדולי הרבנים והאדמורי"ם הי"ד? כמובן ,שאין אנו
מתיימרים להבין חשבונות שמיים ,אבל נסביר מעט
עד כמה שיד שכלנו מגעת ,וכפי ששמענו מרבותינו
הגאונים.
א .רבינו הגדול ,מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל,
הסביר בשיעורו ,כי קדושי השואה הי"ד באו לעולם
בגלגול ,ובייסורים קשים אלו הם תיקנו את מעשיהם
בגלגולים קודמים .וכמו שביארו המקובלים לגבי
"עשרת הרוגי מלכות" – עשרה חכמים מגדולי
התנאים ,שנהרגו במיתות משונות ע"י מלכות רומי.
וביארו המקובלים ,שהם היו גלגול של עשרת
השבטים הקדושים ,ובאו לתקן את עוון מכירת יוסף.
וכבר אמרו חז"ל" :הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט
השערה".

ב .מובא בתלמוד (ב"ק ס,א)" :כיון שניתן רשות
למשחית  -אינו מבחין בין צדיקים לרשעים .ולא
עוד ,אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה" .והדבר צריך
ביאור ,הייתכן שצדיקים יענשו על לא עוול בכפם?!
"השופט כל הארץ לא יעשה משפט"? אלא ביאור
הדבר ,כאן מדובר בצדיקים שאינם גמורים ,אשר
חטאו למקום ו/או לחבריהם .והנה ,הקב"ה מנהיג את
עולמו במידת הרחמים ,ולכן בימים רגילים הם לא
היו נענשים על כך .אך בשעה שמידת הדין מתוחה על
עם ישראל ,עקב מעשיהם המתועבים של הרשעים,
אז מידת הדין נתפסת על "החור השחור" ,שהם
מעשיהם הרעים של הצדיקים ,והם נענשים על כך
בחומרא רבה .שזו דרכה של "מידת הדין"  -להעניש
בחומרא כל מעשה רע של האדם .שוב ראיתי בספר
"מכתב מאליהו" שביאר כן ,וכתב על זה ,שזה בדיוק
מה שהתרחש בשואה ,שנספו בה צדיקים וקדושי
עליון.
וכבר אמר מרן ,הגאון הגדול ,הרב מאיר מאזוז
שליט"א (עלון "בית נאמן" גיליון מס' " :)60אבל
שואלים :הנה היו כמה רבנים ואדמורי"ם וכדו' שג"כ

להכעיס את הבורא ואת שומרי התורה והמצוות ,כתובים
המה בספרי ההיסטוריה ,ואין כאן מקום להאריך בזה.
למשל ,צמרמורת אחזתני כאשר קראתי ,שבאותם ימים
חשוכים באירופה ,היו באים יהודים "משכילים" מול
בתי הכנסת ,בעצם יום שבת קדש ,ועל מנת להכעיס
היו נוחרים חזיר ,צולים אותו על האש ,תוך כדי הפעלת
מוזיקה רועשת.
לאחר כל המעשים הללו וכפי שהזהיר קורא הדורות
מראש ,עם ישראל נענש בהתאם לחוק "החטא ועונשו"
המקראי .נענש ,כפי שלא נענש עם מעולם .המילים
הנוראות "והיה לאכול" ו"מצאהו רעות רבות וצרות",
פורטו בצורה נוראה בימי השואה הארורה ,למשרפות,
תאי גזים וכו' .כעת אמרו לי ,האם יש מקום לשאלה:
"היכן היה האלוקים בשואה"?? ההיפך ,אם לא הייתה
השואה ,היה מקום להרהורי כפירה" :היכן האלוקים?"
"כיצד הוא מבליג על שמכעיסים אותו?" ,ומדוע אין
הוא מקיים אזהרתו?!"...
והנה" ,ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא" [-אין דבר
שאינו רמוז בתורה] ,ולמרבה הפלא ,המילה "השואה"
נחשפה בקטע זה בדילוג של  50אותיות ,כפי שהדגשנו
את הדבר בתוך הפסוקים הנ"ל בצבע אדום.
וכעת ,שימו לב לדבר המדהים הבא! גם את הפרט הזה,
שאחרי השואה ישאלו האנשים" :היכן היה האלוקים
בשואה?" ,גם על הפרט הזה התנבא משה רבנו ,וכתב
אותו בתורה בצו האלוקים .בואו ונחזור אל הפסוקים
הנ"ל" :וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ָּפנַ י ַּביּ וֹם ַההוּ אַ ,על ָּכל ָהרָ ָעה
ֲאׁ ֶשר ָע ָ ׂשה וכו'" .ולכאורה ,פסוק זה מיותר ,שכן כבר
נאמר" :וַ ֲעזַ בְ ִּתים ,וְ ִה ְס ַּתרְ ִּתי ָפנַ י ֵמ ֶהם"?
המלבי"ם מתרץ ומבאר את הפסוקים בצורה נפלאה
ביותר .לדעת המלבי"ם כוונת הפסוק" :וְ ָא ַמר ַּביּ וֹם
ַההוּ אֲ ,הלֹא ַעל ִּכי ֵאין ֱאל ַֹהי ְּב ִקרְ ִּבי ְמצָ אוּ נִ י ָהרָ עוֹת
ָה ֵא ֶּלה" .היא כך :נותן התורה מודיע מראש ,כי לאחר
שימצא את העם רעות רבות וצרות ,הם יבואו בשאלה
ותמיהה" :היכן היה האלוקים בשואה?!" .והם יגיעו
למסקנה העקומה"ֲ :הלֹא ַעל ִּכי ֵאין ֱאל ַֹהי ְּב ִקרְ ִּבי ְמצָ אוּ נִ י
ָהרָ עוֹת ָה ֵא ֶּלה" –בגלל שאין האלוקים שולט בקרב
הארץ ,לכן התרחשה השואה ,חס ושלום .כדי ליישב
תמיהה זו הפסוק חוזר שוב ואומר" :וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר
ָּפנַ י ַּביּ וֹם ַההוּ א" .כלומר ,אומר האלוקים ,בוודאי שאני
שולט בנעשה בקרב העולם .אתם שואלים ,איפה הייתי
בשואה? ,אני הסתרתי פני מכם ,בגלל ָּ"כל ָהרָ ָעה ֲאׁ ֶשר
שה".
ָע ָ ׂ
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"היכן היה האלוקים בשואה?!" ,שואלים הכופרים.
ואנו אומרים להם :רבותי! השאלה הזו איננה שאלה,
השאלה האמיתית היא" :היכן הוא האלוקים  -בלי
השואה?!" .כלומר ,אלמלא התרחשה השואה אז היה
מקום לשאלה" :היכן הוא האלוקים?".
וביתר הרחבה :האסונות וייסורי התופת בעת השואה
הארורה ,הצמיחו בלב רבים מבני עמנו את התמיהה:
"היכן היה האלוקים בשואה?!" .עוצמת השואה,
חריגתה מעבר לכל הנתפס בהגיון האנושי ,גרמה לרבים
לפקפק בקיומה של השגחה-אלוקית .שכן ,כיצד יכולה
הייתה זו לצפות במעשים הנוראים הללו בלי להתערב?
והנה ,קראתי ראיון שנערך עם אישה ניצולת שואה
(במגזין "הידברות") ,וזו טענה באומץ רב ,כי אצלה השואה
דווקא חיזקה את האמונה בשכר ועונש ,ובקיומה של
ההשגחה העליונה .וההיפך ,אילו לא הייתה מתרחשת
השואה ,אז האמונה שלה באלוקים ובמערכת השכר
והעונש הייתה נחלשת .היא מתארת שם בהרחבה
את צורת ההתנהגות המזעזעת בין הבנות בבית הספר
"בית יעקב" בה למדה לפני השואה :הצקות ,התעללות,
החרמת ילדות ונידוים מהחברה וכו' וכו' .היחס של
מלכות הכיתה לשאר הילדות ,הזכיר לה את תורת
"גזע הארי" של הנאצים ימ"ש .ואז באותם שנות סבל
שעברה ,הזעקה פילחה את לבה" :היכן האלוקים?
כיצד הוא יכול לצפות בשתיקה במעשים המחרידים
הללו?!" .מאורעות השואה דווקא נתנו לה מענה על
כל תמיהותיה המרובות .עד כאן .הטענה וההרגשה
המצמררת של אותה אישה בייחס לחייה הפרטיים,
נכונים כמובן גם לגבי הכלל כולו ,אשר עזבו דרך ה'
וכו' ,כמו שנבאר בהמשך .אך תחילה נפתח במשל קולע:
מורה נכנס לכיתת בית הספר ,וכבר בתחילת שנת
הלימודים הוא מודיע ומתריע" :תלמידים חביבים! אתם
יודעים שבית הספר שלנו ממוקם ביער ,ואנו חיים בין
חיות טורפות .אך אין לכם מה לפחד ,אני אשמור עליכם:
אקפיד לסגור את כל החלונות והדלתות ,כך החיות לא
יוכלו להיכנס ,וגם אם איזו חיה תצליח להיכנס ,אשמור
עליכם עם כלי הנשק שבידי .אבל ...וכאן מגיע אבל גדול,
אני מזהיר אתכם באזהרה חמורה :אם אתם תפריעו
בשיעור ,תשתוללו ותתנהגו לא יפה אחד לשני ,אז אצא
מהכיתה ,אסתתר בחדר המורים ,ואסיר את שמירתי
עליכם .כמובן ,שההמשך יהא ,שהחיות הטורפות
יכנסו דרך הדלת הפתוחה ,ויעשו בכם שמות ."...כעת
נתאר לעצמנו ,שהילדים השתוללו והתפרעו ,עלו על
השולחנות וצעקו ,הכו זה את זה עד זוב דם ,המורה
עזב את הכיתה ,חיות הטרף נכנסו ,והחלו לטרוף

ולרמוס את ילדי הכיתה ,ה' ירחם .האם מי מהתלמידים
ישאל" :איפה המורה?"" ,כיצד הוא יכול לצפות
בסבל הזה ולעצום עין?! סימן שאין מורה" .ההיפך!
כיון שהייתה אזהרה מראש על כך ,כעת מתגלה כוחו
הגדול של המורה ,אשר עומד בדיבורו ,וכל דבריו אמת
וצדק .אילו המורה לא היה עושה דבר ,אז הייתה יכולה
להגיע המסקנה
שאין כאן מורה,
או שאין בכוחו
להעניש...
מובן
הנמשל
מאליו :השואה,
על כל חומרתה,
נצפתה מראש
בפסוקי התורה,
ועם ישראל הוזהר
על כך עם קבלת
וכמו
התורה.
שכתוב בפסוקי
התוכחה שבספר
ֹאמר יְ קֹוָ ק ֶאל מׁ ֶֹשהִ ,ה ְּנךָ ׁשֹכֵ ב ִעם ֲאב ֶֹתיךָ  ,וְ ָקם
דברים" :וַ יּ ֶ
ָה ָעם ַה ֶּזה וְ זָ נָ ה ַא ֲחרֵ י ֱאל ֵֹהי נֵ כַ ר ָה ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר הוּ א בָ א ׁ ָש ָּמה
ְּב ִקרְ בּ וֹ ,וַ ֲעזָ בַ נִ י וְ ֵה ֵפר ֶאת ְּברִ ִיתי ֲאׁ ֶשר ָּכרַ ִּתי ִא ּתוֹ :וְ ָחרָ ה
ַא ִּפי בוֹ בַ יּ וֹם ַההוּא ,וַ ֲעזַ בְ ִּתים ,וְ ִה ְס ַּתרְ ִּתי ָפנַ י ֵמ ֶהם ,וְ ָהיָ ה
לֶ ֱאכֹל ,וּ ְמצָ אֻ הוּ רָ עוֹת רַ בּ וֹת וְ צָ רוֹת .וְ ָא ַמר ַּביּ וֹם ַההוּ א,
ֲהלֹא ַעל ִּכי ֵאין ֱאל ַֹהי ְּב ִקרְ ִּבי ְמצָ אוּ נִ י ָהרָ עוֹת ָה ֵא ֶּלה :וְ ָאנֹכִ י
ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ָּפנַ י ַּביּ וֹם ַההוּ אַ ,על ָּכל ָהרָ ָעה ֲאׁ ֶשר ָע ָ ׂשה,
ִּכי ָפנָ ה ֶאל ֱאל ִֹהים ֲא ֵחרִ ים"( .דברים לא ,טז-יח).
בפסוקים אלה מתואר בצורה ברורה ובעוצמה רבה,
כי התורה הזהירה והודיעה לעם מראש ,את אפשרות
השואה אשר עלולה לבוא עליהם ,אם חלילה הם יעזבו
את ה' ,ויפרו את הברית עם האלוקים" .וְ ָחרָ ה ַא ִּפי בוֹ
בַ יּ וֹם ַההוּ א ,וַ ֲעזַ בְ ִּתים ,וְ ִה ְס ַּתרְ ִּתי ָפנַ י ֵמ ֶהם ,וְ ָהיָ ה לֶ ֱאכֹל,
וּ ְמצָ אֻ הוּ רָ עוֹת רַ בּ וֹת וְ צָ רוֹת  -במבט לאחור ,מנקודת
התצפית של דורנו ,אנו יודעים שהתורה מתכוונת
במילים מצמררות אלו למאורעות השואה.
והנה ,לאחר האזהרה ,פסוקים אלו התרחשו במציאות
לצערנו הרב .הם הלמו בעם ישראל שאכן מרד ,הפר את
הברית ,וזנח את קיום המצוות .שכן זאת עלינו לדעת,
בתקופת השואה 80% ,מהיהודים באירופה עזבו את
דרך ה' ,נסחפו אל "תנועת ההשכלה" ,והתבוללו בין
הגויים .הם התנכרו לתורת ישראל ולשומרי התורה
בצורה קיצונית ומחרידה ביותר .מעשיהם המתועבים

•

נספו בשואה? צריך לדעת שיש עוד הרבה סיבות לזה.
סיבה ראשונה שאמר החזון איש ,שזה בגלל שהייתה
מחלוקת ושנאת חינם (עי' בספר מעשה איש עמ'
קע"ח)" .עיין שם באריכות רבה .וגם בעיות צניעות
בלבוש ודיבור בבתי הכנסת היו שם בין היראים.
ושמעתי בשם האדמו"ר מגור והבבא סאלי ,שלכן לא
הייתה השואה בארצות המזרח ,כיון שלא היו בהם
שלושת עוונות אלו.
ג .הגמרא (שבת נה ,א) מספרת לגבי תקופת חורבן
הבית הראשון ,שאמר לו הקב"ה לגבריאל" :לך ורשום
על מצחן של צדיקים תיו של דיו ,שלא ישלטו בהם
מלאכי חבלה" .אך מידת הדין קיטרגה על הצדיקים:
"רבונו של עולם ,היה בידם למחות ולא מיחו!".
ואכן הקב"ה קיבל את טענתה ,והורה להתחיל את
הפורענות בצדיקים תחילה( .וע' במאירי ב"ק ס,א
ודוק) .ואפשר שזו הסיבה שנענשו הצדיקים בשואה,
משום שלא הלכו להחזיר בתשובה את הרשעים,
(והיו שגם דחו אותם בחוזקה רבה מדי) .אך היום
ברוך ה' אכשור דרא ,ואנו רואים שאחינו האשכנזים
הם החלוצים בהקמת ארגוני החזרה בתשובה.
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זהירות ,קפידא! הנפטר התגלה בחלום לשותף ולבן
סיפור מרגש ומפחיד שהתפרסם בויליאמסבורג שבארה"ב לפני כמה
ימים ,הפך לשיחת היום בקהילה החרדית בברוקלין :יצחק( ,השם
המלא התפרסם ואף שמור במערכת ,אך מסיבות מובנות כפי שתקראו
בהמשך אנו לא מפרסמים) ,יהודי חסידי מוכר בקרב הקהילה
החסידית ,סיפר בהתרגשות על חלום שחלם לפני חג פורים האחרון,
ובחלומו מופיע שותפו לשעבר שביקש ממנו סליחה.
בקו חדשות מקומי סיפר יצחק ,כי הכל החל לפני  35שנה :הוא
ושותפו הסתכסכו בעניין עסקי ,כאשר לטענתו ,חברו השותף לא
עמד בהסכם ביניהם ,והם נפרדו במריבה גדולה .יצחק ניסה את מזלו
במקומות שונים ,אך לדבריו ,השותף לשעבר המשיך לרדוף אותו
ולעולל לו רע ,בין היתר במקומות עבודה אליהם כבר התקבל .באחד
המקרים אף הוא פוטר מהעבודה ,אחר ששותפו לשעבר הפיץ עליו
דברי כזב ,כי הוא אינו אמין ונכלולי .ליצחק נגרם צער עצום ,והוא
הסתובב בתחושה שכל עולמו חרב עליו .הוא הרגיש ,שלא די שנכשל
בשותפות והפסיד את העסק ,גם להתקדם הלאה שותפו לשעבר
לא נותן לו .בצר לו ,בשלב מסוים של עימות נוסף בין שני השותפים
לשעבר ,יצחק אמר לשותפו לשעבר ,שהוא אינו מוחל לו לא בעולם
הזה ולא בעולם הבא .וכך עברו להם  35שנה.
לפני כשנה נפטר השותף ,ויצחק מספר מה אירע במהלך השנה
האחרונה" :בחלומי ,הייתה מופיעה אצלי דמות שותפי לשעבר,
ומבקשת ממנו סליחה ,כך כמה פעמים ,אך תמיד עניתי לו בחלום
שאני לא מוחל לו" .אך כאן הסיפור לא תם .לפני פורים הגיע
בהפתעה לביתו של יצחק  -הבן של השותף ,כשבידו משלוח מנות,
והוא סיפר ,שאבא שלו הגיע אליו בחלום ,וביקש ממנו שילך לשותפו
לשעבר ,ייתן לו משלוח מנות ,יפייס אותו ויבקש ממנו סליחה בשמו.
חשוב לציין ,שהבן לא ידע על כך שאביו התגלה לשותפו בחלום ,מה
שמעיד על אמיתות החלום.
יצחק סיפר לבן את כל מה שאביו עולל לו ,ולכן אינו יכול למחול לו.
הבן הפציר שימחל לאביו ,היות והוא מתייסר בעולם האמת .אך יצחק
שכאמור היה פגוע מאוד ,עדיין סירב לסלוח.

פדיון נפש על פי הקבלה
עם כוונות הרש"ש זצ"ל
על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי
הרבנים והמקובלים

430
דים,
עפימוכרומו,
ד כריכה
קשה

הבן לא נכנע ,ועבור כבוד אביו ומנוחתו בעולם האמת ,המשיך להפציר
ביצחק שיאות לסלוח לאביו .לבסוף ,בתור פשרה החליט יצחק ,שהוא
ילך לרב גדול שיחליט אם הוא חייב לסלוח" ,זה סיפור שעדיין צורב לי
מאד ,אפילו שעברו  35שנה" ,אמר.
הבן המשיך לנסות להשיג לאביו את מחילת השותף לשעבר המקפיד
והכועס ,ופנה לאדמו"ר מויז'ניץ ,שיצחק נמנה על חסידיו ,בבקשה
שישכנע את יצחק למחול לאביו" .פתאום מתקשר אלי האדמו"ר
מויז'ניץ" ,מספר יצחק" ,האדמו"ר אמר לי שיהודי חייב לסלוח ,אפילו
שפגעו בו" .יצחק השיב לאדמו"ר ,שהנפטר עדיין חייב לו כסף ,אך
אינו יודע כמה ,כיוון שעברו שנים רבות .וכך הסתיימה השיחה עם
האדמו"ר מויז'ניץ.
לאחר מכן הגיעה שיחה נוספת ,על הקו של יצחק היה האדמו"ר
מז'ימיגראד  -וויליאמסבורג ,אשר ביקש ממנו לסור אליו .יצחק כיבד
את הבקשה והגיע למעונו ,שם דיבר האדמו"ר על ליבו שימחל לשותפו.
יצחק ניזוק משותפו בצורה קשה מאד ,והיה קשה לשכנעו שימחל
לנפטר ,אך האדמו"ר לא ויתר עד שבסופו של דבר הוא התרצה ,ומחל
לשותפו בלב שלם.
"בערב שבת לאחר שמחלתי לו ,קיבלתי מכתב מהאלמנה של הנפטר,
בו היא מודה לי על שמחלתי לבעלה ,למכתב צורפה מתנה כספית
מבנו של הנפטר .התקשרתי לבן של הנפטר ,ואמרתי לו שאני ברוך
השם מסודר ,ושיחזיר את הכסף לאמו האלמנה שבטוח צריכה את
הכסף .היא התחננה שאקח את הכסף ,כדי שתדע שהמחילה הושלמה
סופית ,לקחתי את הכסף ,ובזה תם הסיפור" ,חותם יצחק את סיפורו.
הסיפור כאמור עורר הדים רבים .על אף שרבים מסרבים להתרגש
מחלומות ,במקרה זה ,מאחר והנפטר התגלה גם לבנו ,שלא ידע על
ההתגלות בחלום לשותף ,וביקש ממנו את אותה הבקשה  -לרצות את
שותפו שימחל לו ,הרי שכולם משתכנעים שמדובר כאן בחלום אמת ,נעזרתי בספר "מסילות אל
האמונה" ,מכון אור החיים,
המלמדנו ,שאין מנוחה לאדם בעולם האמת ,אם ישנו מי שמקפיד
י-ם תשנ"ח).
עליו בעולם הזה.

בשעה טובה ומוצלחת!
מאמרי יהדות
הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה
סיפורים כלליים וסיפורי צדיקים
פרויקט "אחרית הימים"
פרויקט "חזון עובדיה"
סגולות לעם סגולה
אסטרולוגיה ע"פ היהדות והקבלה

לכל הישועות

צלצלו 054-8486661

המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א,
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום"" :מצוה
גדולה מאוד לעזור להם ,וזכות הזאת תעמוד
לכם בכל העניינים וחיים טובים ,אמן".

מיו ספר
ח
בהמלצד במינו
ישרת גדולי
אל

סוף סוף הגיע הספר שכה ציפיתם לו!

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון
מרן ,פאר הדור והדרו ,שר התורה הגאון הרב
מאיר מאזוז שליט"א :הנני ממליץ בזה על
עמותת "אור עליון" בראשות וכו' ,שעושים
פעולות רבות לקירוב רחוקים ולטיפול בנוער
נושר .ומדי חודש בחודשו מוציאים עלון
"אור עליון" ,ומצאתי בו כמה דברים יקרים
ונפלאים .שיבורכו מפי עליון ,ויזכו לחזות
בשוב ה' ציון .מצוה רבה לעזור בידם כל אחד
לפי כחו באונו ובהונו ,ויהי נועם ה' עליכם,
אכי"ר .נאמ"ן.

המשך מעמוד 3
נראה את הדברים
בלשונו של המלבי"ם:
"ועל פי זה יוכיחו בני
ישראל ,אחר שמצאו
אותם צרות רבות ואין
משגיח עליהם ...שאין
אלוקים שופטים בארץ...
ויוכיחו מזה ,שאין
השגחה ...אבל אדרבא
היה להם להוכיח בהפך,
ממה שהסתיר פנים
על-ידי עוונותם הרי
שיש שופט ...והטעם
שהסתרתי פני עתה
הוא על כל הרעה אשר
עשה."...
תיאור המצב בפרוטרוט
אלפי שנים בטרם בוא
הטרגדיה ,נוטל את
העוקץ משאלת הכפירה
עצמה .משום כך נכתבו
הדברים בספר התורה
אלפי שנים מראש,
כדי לנטרל מראש את
שאלת הכפירה .לסיכום,
מאורעות השואה הפכו
ממקור לכפירה ,לחיזוק
האמונה בהשגחת ה',
בשכר ועונש ,ושתורה
משמיים( .בהכנת המאמר

צלצלו0548486661 :
תושבי אשדוד והסביבה מוזמנים להרצאה מרתקת ומאלפת

סוד החלומות ביהדות ובקבלה
מפי הרב מנשה בן פורת שליט"א ,מרצה בכיר ב"רשות השידור"
ובארגון "הידברות" ,ועורך העלון שבידכם

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מס' חשבון  ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

דברי פתיחה מפי רו"ח יניב בירן ראש קבוצת
"שובי נפשי"  -החברה העירונית אשדוד

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה

יום שני ,יח סיון תשע"ז ( 12ביוני  )2017בשעה 20:30
במרכז קהילתי ט' ,רח' ראשון לציון  ,4אשדוד

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
מתדוצאות
על מה שהיה או על מה שלא
יהיה?וילדים .הימות
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים ,טראומה ואובדן.

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)
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לעילוי נשמת

רונית בת משיח ושמחה
ת .נ .צ .ב .ה

לעילוי נשמת

יוסף בן עזיזה
ואסתר בת זוהרה

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל

ת .נ .צ .ב .ה.

רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך לmhbp52@etrog.net.il-

ת.נ.צ.ב.ה.

