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 גבאי נכבד \ראש הכולל  \ראש ישיבה  \רב בית הכנסת  \ראש המוסד הקדוש 
 

 .זכות עצומה נפלה בחלקכם להנהיג ולהדריך את צאן מרעיתו של מי שאמר והיה העולם

וכמובא  ,ובכלל זאת הזהירות והשמירה על כבוד היכלו ומקדשו הנוראים, הלא הם בתי הכנסיות ובתי המדרשות בימינו

כאשר  אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות" – אמר ר' יצחק"ואהי להם למקדש מעט"  )יחזקאל יא(על הפס'  )מס' מגילה כט(בחז"ל 

כל ההגנה והברכה והשפע הטוב לציבור הקהל הפוקדים את משכנכם הקדוש ולעם ישראל בכלל תלוי ונשען על ההישמרות 

 בכבוד וקדושת "מקדש המעט".

 זהירות מדברי חולין במקום הקדוש,מבני עמנו ישראל קדושים, אינם מודעים לחומרת הדבר, ובעיקר ה לצערנו רבים

נכשלים בזאת מדי יום, ואף משוחחים וגולשים באינטרנט במכשיר הסלולארי שלהם בתוך חלל ההיכלות הקדושים, והנזק ו

חולין דברי שמי שמדבר  רומה קלא, ויקהל רה, ואתחנן רסו()ת הזוהר הקדושבספר זצ"ל  רבי שמעון בר יוחאי הוא עצום, וכבר קרא

הקדושה מבית הכנסת וביהמ"ד כמובא  במקום הקדוש אין לו חלק באלוקי ישראל, וחלילה הוא אף מגרש בזאת את השכינה

 .זצ"ל ומקורות נוספים ר' מאיר פפירש" לגדול ישראל אור צדיקיםב"

 .גדולה מחויבות ואחריותכן אמנם זכות גדולה היא לעמוד בראש המקום הקדוש, אך במקביל זוהי גם  ,ולכן
 

 עוסקים בנושא העומד ברומו של עולם מעל עשור שנים, , כבוד המקדש"-"התעוררות ישראלאנו, בארגון 

 -קוםאת הידע ואת הכלים לאכיפת השמירה על כבוד וקדושת המניתן לקבל אצלנו  השםובעזרת 

 הימנעות משיחות חולין 

 כיבוי מכשירים סלולאריים 

 שמירת הסדר והניקיון 

 כבוד הספרים 

 תפילה כהלכתה 

 ועוד  ,שלום ואחדות 

 

 :שהדרך למגר את שיחות החולין במקום הקדוש תלויה בכמה גורמיםחשוב לדעת 

 שילוט גדול וברור, במקום ניכר ומרכזי (1

 לציבור הקדוש, ואף לחזור על כך מדי פעםעלוני הסברה שיחולקו ידנית  (2

 דרשות של ראש המקום או דרשן אחר מדי תקופה (3

 העוסק בהלכה ובאגדה בשמירת כבוד המקוםקבוע ואף שיעור שבועי לפחות מדי חודש, שיעור תקופתי  (4

– פלאג'י ועוד(ח' , כה"ח ר' "העמודיםווי "ל "חזדברי )כמובא באולם, העיקר הגדול שבלעדיו בעיית שיחות החולין לא תיפתר לחלוטין  (5

למנות גבאי, איש קומה, רצוי מבוגר בשנים, המקובל על הציבור ודבריו נשמעים, שכאשר אחד הנוכחים ידבר 

          ך, גש אליו ובדרך נועם ושלום יורה לו לחדול מכיי –שיחות חולין או יתעסק עם המכשיר הסלולארי וכו' 

 ביותר כדי למגר את שיחות ועסקי החולין במקום הקדוש. זהו הגורם העיקרי והנצרך

 

   יהי רצון שבזכות זאת יקוים בכם "כי מכבדי אכבד"

 "ובא לציון גואל" במהרה בימינו, אמן.ויתקיים בנו 
 

 7250-371-371  בטלפוןולקבל שילוט, עלונים, חומר הסברה, הזמנה לשיעורים ודרשות והדרכה  ניתן ליצור אתנו קשר

 

  

 התעוררות ישראל 
 ארגון ארצי בברכתם של עשרות גדולי ישראל העוסק בשמירת כבוד וקדושת בתי הכנסת ובתי המדרש בישראל

www.Hitorerut-israel.com 
hitorerutisrael@gmail.com 

 

02-671-61-61 

 כבוד המקדש

 התעוררות 


