בס”ד

טעון גניזה

ְּב ׁ ֶש ְּל ִמי הָ רָ עָ ה הַ ּזֹאת לָ נוּ?
שאלו הגויים באניה“ .בשלי הסער הגדול הזה עליכם” ,השיב היהודי
הנביא) .מפני מה נאסף הצדיק? (ר’ יוסף שלום אלישיב זצ”ל ר’ אלעזר אבוחצירא זצ”ל,

(יונה
ר’

משה גפן זצ”ל ,ר’ נסים פרץ זצ”ל ,האדמו”ר מנדבורנא זצ”ל ,האדמו”ר מויזניץ זצ”ל ,הרבנית קנייבסקי
זצ”ל ,ר’ חיים פנחס שיינברג זצ”ל ,ר’ מיכל יהודה ליפקוביץ זצ”ל ,ר’ משה אדרי זצ”ל ,ר’ שמעון

גבאי זצ”ל ועוד רח”ל) למה מתגברים האסונות ל”ע?
סנדלר ,משפ’ ברנשטיין )...למה אין משפחה בישראל שלא פגעה בה המחלה הנוראה
ל”ע? למה כל כך הרבה ייסורים? למה כל אומות העולם מאיימות על ישראל?
למה רוצים לבטל את בחורינו מהתורה? כל עיוור רואה שקצו כל הקיצים.
חייב כל אחד לפשפש במעשיו ולבדוק בשל מי הסער הזה לנו .אומרת התורה
ילךָ וְ לָ תֵ ת
“כי ה’ ֱאלֹקֶ יךָ ִמ ְתהַ ּ ֵל ְך ְּבקֶ רֶ ב מַ ֲחנֶךָ ְ ,להַ ִּצ ְ
הקדושה( :דברים ,כג ,טו) ִּ
אֹיְ בֶ יךָ ְלפָ נֶיךָ  ,וְ הָ יָה מַ ֲחנֶיךָ קָ דו ֹׁש וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְבךָ עֶ ְרוַת ּ ָדבָ ר ,וְ ׁ ָשב מֵ אַ חֲרֶ יךָ ”.
ה’ אלוקינו מצווה כל אחד ואחד מאתנו להיות קדושים! ומבטיח לנו שקט
ושלוה ,בתנאי שיהיה מחננו קדוש ולא יראה בנו ערות דבר ,אחרת מסלק
“אם ְּבחֻ ּקֹתַ י ּ ֵתלֵ כוּ וְ אֶ ת ִמ ְצוֹתַ י ִּת ׁ ְש ְמרוּ  ,וַעֲ ִׂשיתֶ ם אֹתָ ם”
הקב”ה את שכינתוִ .
“אם לֹא ִת ׁ ְש ְמעוּ ִ ,לי וְ לֹא
(ויקרא כו) מבטיח ה’ את כל הטובות שבעולם ,אך ִ
תַ עֲ שׂוּ  ,אֵ ת ּ ָכל הַ ִּמ ְצוֹת הָ אֵ ּ ֶלה”  -אז מגיעות כל הקללות ,המחלות והאסונות...
חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי .חייבת כל אחת לשאול
מתי יגיעו מעשיי למעשי אמותיי .האם הלכו אמותיי הקדושות בפאת קאסטם
מהממת? האם הלכו בחצאית קצרה ובגרב שקופה או בבגדים צמודים?
אנו כל עם ישראל באניה אחת ,ערבים זה בזה ,ומבקשים ממך -אנא
אל תסלקי מאתנו שכינה ,הסירי מאתנו את הסער הזה .התלבשי בצניעות!

(משפ’ שעאר ,משפ’ אטיאס ,משפ’

לע”נ כל הנפטרים בעמ”י ובכללם :ר’ יוסף שלום בן חיה מושא ,ר’ צבי בן חיים ,ר’
אברהם בן תמו ,רבקה בת חנינה ,נזימה בת מסעודה ,נעים בן חנה ,עופר בן מרים ,ר’
משה בן תמו ,חנה בת עזיזה ,אליהו בן חנה ,שרה לאה בת שלמה ,שלמה בן שמעון,
אסתר בת יעקב ,משה בן אברהם ,אריה בן משולם ,דבורה בת רבקה .לישועת יוסף
נחמן בן שרה ,שמואל בן רחל ,מנחם שרה בן רחל ,מאיר בן מזל .לחזרה בתשובה
שלימה מהרה של כל בנות ובני ישראל ובכללם :אודל בת יעל ,רונית מסעודה בת
נעמי ז’קלין ,שרה יעל בת איתא נטע ,ישראל בן ציון בן אמא מגי ,שלמה בן לבנה,
פרח שמחה בת נזימה ,חגית בת פרח שמחה ,הדר בת פרח שמחה ,רותם בת פרח
שמחה ,אפרת בת מוניק ,ליאורה ציפורה בת עידית רחל ,עטרה ציונה בת עידית
רחל ,חנה בת רנה ,דוד בן ציפורה ,חיים בן רבקה ,מאיר ניסים בן רבקה ,נחום בן
חמסנה מישה ,יעקב בן שלי ,גלית בת שלי ,שלי בת פאולינה פרלה ,שלי בת צילה,
רוני חיים בן מישל אנדרה ,אסף בן סוזן שושי ,כל יוצאי חלציו של מסעוד שושן בן
חנינה ,עדי בת עליזה .לזיווג הגון :אודל בת יעל .לרפואת כל חולי ע”י ובכללם :הר’
יעקב חי בן מרגלית ,מאיר נסים בן רבקה ,אורלי ישועה בת רבקה ,רחל סימי בת
מזל ,יצחק בן מזל ,חנה יהודית בת ציפורה ,עדי בת עליזה .לזרע בר קיימא :מיכל בת
פרח שמחה ויוסף בן רובדה .לבן זכר צדיק :אריה בן חנה ודוד ויעל בת פרח שמחה.

