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ר   ֵּיֵצא ַלחוץ ְיַדּבֵ

àîìòá âäðî àì äæ!  àøîåç íúñ àì äæ!  

äùòî éùðà ìù äìá÷ àì íâå!  

åùá úùøåôî äëìä àìà" ò)åà"ë÷ ç"æ ã" (. úçéù çéùé àì
äìéôúä øæåç øåáéö çéìùù äòùá ïéìåç ,çù íàå ? àèåç àåä

åá íéøòåâå àåùðî åðååò ìåãâå."  

îá íùå" á)ëñ"æ" :(ùîù íéùðàì éåà éë äìéôúä úòá íéçé
äæ ïååò ìéáùá åáøçð úåéñðë éúá äîë åðéàø , úåðîì ùéå

äæ ìò çéâùäì íéòåãé íéùðà."  

åé úåôñåúä ìòá åðáøù òåãé"éæ è" ìéáùá íåìç úìàù äùò ò

ä ìàøùéî úåááø äîë åâøäðù äùòîä"ú úðùá é" ç–ú " è
äæ äî ìòå äæ äî úòãì ?íéîùä ïî åäåáéùäå" : íéøáãîù ììâá

äìéôúä úòùá úñðëä úéáá!"  

ä úà øîàé ïæçäù æà ï÷éúå"êøáù éî " úáù éãî íø ìå÷á
äøåúä úàéø÷ øçà åúáùá ,æå"ì:  
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  רווח והצלה יעמוד ליהודים

 àùåðá éúáø úåøøåòúä äðùé äðåøçàä äôå÷úá"ùã÷î àøåî "
øåáéãä úøéîù åðééäã äìéôúä úòùáå ììëá úñðëä úéáá 

èøôá ,øîàðë ÷åæéç íéëéøöä íéøáãäî ãçà äæù) :áé íéìéäú (
"íãà éðáì úåìËæ íËøë " íìåò ìù åîåøá íéãîåòä íéøáã åìà

ïäá ïéìæìæî íãà éðáå.  

åàá"ð÷ ç"æå à"ì : ïäá ïéâäåð ïéà úåùøãî éúáå úåéñðë éúá
íùå äìéèá äçéùå ìåúäå ÷åçù ïåâë ùàø úåì÷îá "á : äçéù

åäî äìéèá ?éôà åðééä 'äñðøô êøåöì àéäù ïéìåç úçéù , õåçáã
øåñà úñðëä úéááå éøù ,éøîâì äìéèá äçéù èøôáå.  

äùî êøã øôñá àáåî :âøè÷î ïèùäù âåøè÷ ìë ìòù ,á÷ä" ä
åúåà ÷éúùî íéîçøä úãéîá , ìàøùéù øîåà ïèùäù ìùîì

íä íéáðâ ,á÷ä"íéðìæâå íéáðâ íééåâäù áéùî äìàøùéî øúåé  ,
 íéøáãîå äàøé íäì ïéà ìàøùéù øîåàå âøè÷î ïèùäùë ìáà

úñðëä úéáá ,á÷äì ïéà éæà"ìåëéáë õåøéú ä , úåùø ïúåð ãéîå
íéúéçùîäì ...çø"ïáæùìå ì.  

íéøîåàå íîöòì íéøéúîù íéùðà íðùé" :éìù ïéðî äæ ïéà " åà
"éúììôúä øáë éðà "çåø úåòøå ìáä äæ íâ , úøæç úòùá éë

úäíéðåðçú åà úåù÷á øîåìå ãåîìì íâ øåñà ùéã÷ä åà äìéô ,
ùä úìéôúì áéù÷éå ùéøçé àìà"õ.  

øäåî ìù ùãå÷ éøîàá íééñðå"öæ áåìòìî ù"ì:  

"íéãåäéì ãåîòé äìöäå çåø úàæä úòá éùéøçú ùøçä íà éë "
)ã øúñà (áåúëä øîàîë äìéôúä úòùì æîåø úàæä úòá" : éðàå

ä êì éúìéôú 'עתïåöø " ,òù" äìéôúä úòá ïé÷úåùå ïéùéøçîù é
ïîà ìàøùé ìëì äìöäå çååø êëá ïéàéáî.  
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        ????מדוע אין תפילותינו מתקבלותמדוע אין תפילותינו מתקבלותמדוע אין תפילותינו מתקבלותמדוע אין תפילותינו מתקבלות

עם ישראל מתפלל ומתחנן לפני בורא עולם ובין השאר מעתירים גם על 

י המים ה היבשה ושימלאו את מאגרמהגשם שיגיע וירווה את פני האד

 .הרקים

 !אך לצערנו ולבושתנו עדיין תפילותינו לא התקבלו כראוי וגשם ַאִין

משום ? מדוע, מובא שיש אנשים שמתפללים ואינם נענים.) ח"ה י"ר' במס(

שתפילתם היא בלי כוונה ובגלל זה אינה : פירוש, שתפילתם אינה שלמה

 !נענית

וקהילה ובכל בית וכים ובטוחים שבכל קהילה מאבל מורי ורבותי אנו ס

ויש גם שמוסיפים , כנסת ישנם יהודים רבים שמתפללין בכוונה גדולה

 .נועיועושים תיקונים ותפילות מיוחדות ועם כל זה המצב נותר ב

משנה ' פרקי אבות פרק ה(א "ק מקוזניץ זיע"ק עבודת ישראל להרה"בספה

ל חוץ צריך להיזהר שלא לדבר בבית הכנסת שום דיבור ק:ל"מביא בזה) 'ה

בכוונה תפילתן גם כן יכול להיות ואף שאר העם המתפללין , מן התפילה

ץ ובשעת "ש בשעת חזרת הש"ומכ, ו תפילתן בעוון האחרים"שלא תקובל ח

שהוא דוגמת משה רבנו שעמד בהר סיני והשמיע הדיבור קריאת התורה 

 .מפי הגבורה לישראל

 !געוואלד! געוואלד

ציבור שלם מתפלל בבית כנסת בכוונה ובהתלהבות אך התפילות אינם 

 ? מדוע–ו "חמתקבלות 

, בגלל כמה יחידים שאינם יכולים לשים מעצור לפיהם ולהתאפק מלשוחח

 . הרי מוטב שיצאו החוצה לדבר ולא יקלקלו את תפילות הציבור

ס בכלל ובשעת התפילה בפרט "זה שננצור את לשוננו בביהכנובזכות 

  .ט אמן"נזכה לכל הברכות האמורות במי שברך של התוי
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  !!כי בנפשנו הדבר
  !אל תחפשו סגולות בשמים

  !אל תתפתו לישועות מתחת לאדמה

  בואו ונקבל על עצמנו להפסיק את הדיבור בבית הכנסת 

  ! אפילו שיחה קלה–ובפרט בשעת התפילה 

בה את הטלפון הסלולרי לפני שנכנס לבית כנסת ובית הבה ונכ

  !המדרש

  .ואז נזכה ונראה ברכות וישועות אמיתיות ממקור הברכות

  

  . כותב באחד ממכתביו בזה הלשוןל"החפץ חיים זצ

 וביותר ניתן לתמוה על אנשים שמחפשים סגולות וקמיעות

וכמה אין עליהן כמה יומוצ' סגופים ותעניות לכפרת עוונותיהם וכד

  ,טרכותו לעניןצאלפים כל אחד לפי עשרו וה

" אמן יהא שמיה רבא"חזקו בקביעות במצות עניית תיותר טוב שי

הבאה לידם בקלות . ושתיקה יפה בשעת התפילה ובשעת הלימוד

ויזרזו אחרים למצוה זו , ומסוגלת לכל הישועות לפרט ולכלל

סגולות כ אם מוציא מעותיו לטמיון על "משא, ויתעקשו בה תמיד

חיצוניות שלא יועילו ולא יצליחו והיא מכלה כוחותיו לריק 

  .ל לבואוהמשכיל יתן 
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  נחפשה דרכינו ונחקורה

נמצאים אנו בתקופה סוערת מאוד ואשר כל יום קללתו מרובה 

 ,מחברו השם יצילנו

, מים ברוחניות ובגשמיותעם ישראל בכל מקום שהם זקוקים לרחמי ש

 .עם ישראל זקוקים לרפואות וכל ישראל מצפים לישועה בעגלא דידן
  

  בשל מי הרעה הזאת

ט תיקן שהחזן "שרבנו בעל התוספות יו: בספר מורא מקדש מובא

, בקול רם מדי שבת בשבת אחר קריאת התורה" מי שברך"יאמר 

מיתות ט נהרגו רבבות מישראל ב" ת–ח " תבגלל המעשה שבשנות

והוא עשה שאלת חלום וענו לו מן השמים שזה , משונות ואכזריות

 .ל"בגלל שמדברים בבית הכנסת ובבית המדרש בזמן תפילה וקדיש רח

  

  שכרו הרבה מאוד

שכר גדול , לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, אם לעוברי רצונו כך

ובשעת קדיש וחזרת , למי ששומר פיו ולשונו בשעת התפילה בכלל

ט בברכות "מבטיח ומעתיר עלינו רבנו בעל התוספות יו,  בפרטץ"הש

ה ישמרהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע "הקב: ק"וזלה. עד בלי די

ויזכה לראות בנים חיים וקיימים ', ומחלה ויחולו עליו כל הברכות וכו

 .ויגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים אמן

ð.á .ìöà äæä àùåðá ïååâî øîåç ìá÷ì øùôà:             àøåî  
ùã÷î  
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פלאפון בבית הכנסת פלאפון בבית הכנסת פלאפון בבית הכנסת פלאפון בבית הכנסת 

        ובבית המדרשובבית המדרשובבית המדרשובבית המדרש
לא יתפלל אדם במקום שיש שם דבר "ו "ע אורח חיים סימן צ"מובא בשו

מכאן שחובה על כל אחד " 'שמבטל כוונתו ולא בשעה המבטלת כוונתו וכו

כ אסור "ווכמ, ואחד להיזהר מאוד שלא יבטל את חבירו מלכוון בתפילתו

 שמונה עשרה כדי שלא להפריע למתפללים  בתפילתלהגביה קולו

  .אחרים

 לכבות את המכשיר הפלאפון הסלולרילכבות את המכשיר הפלאפון הסלולרילכבות את המכשיר הפלאפון הסלולרילכבות את המכשיר הפלאפון הסלולרימכל האמור חובה להעיר שיש 

  .לפני כניסתו לבית המדרש או לבית הכנסת

  

        ....משום שמפריע מאוד הן לעצמו והן לאחרים וגורם ביטול תורה וביטול תפילהמשום שמפריע מאוד הן לעצמו והן לאחרים וגורם ביטול תורה וביטול תפילהמשום שמפריע מאוד הן לעצמו והן לאחרים וגורם ביטול תורה וביטול תפילהמשום שמפריע מאוד הן לעצמו והן לאחרים וגורם ביטול תורה וביטול תפילה

  .ע ואין לנו להקל בזה" יראים אלא הלכה פסוקה בשוזה לא חומרא או מנהג של

  תבוא עליהם ברכת טוב וםים יונעעולשומ

  

äëøáá  

ùã÷î àøåî ãòå  
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