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סיפורי ישועות בנושא מורא מקדש ותפילה במניין

הרואה את הנולד
אצל  בירושלים  התארחתי  ב"ב,  כתושב 
קודש  בשבת  והתפללתי  משפחה.  קרובי 
בבעלזא, שם ראיתי מודעות ענק על האיסור 
החמור לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה, 
פיו  וכן על הסגולות הרבות של מי ששומר 
וקריאת  לדבר בשעת התפילה  ולשונו שלא 
התורה, מיד, ללא היסוס קיבלתי על עצמי 

להיזהר בנושא ביתר שאת.

יומיים לאחר מכן, התעוררתי בבהלה בשעה 
3:30 לפנות בוקר, שמשהו לא בסדר, ושמשהו 
נורא קורה, דבר שלא קרה לי מעולם, קמתי 
למטבח  וכשנכנסתי  בסדר  שהכל  לבדוק 
הגז  של  הגמיש  שהצינור  לתדהמתי  גיליתי 
מהברז  החוצה  ברח  פסח,  של  מהכיריים 
את  וממלא  חזק  בזרם  דולף  והגז  הראשי, 
כל חלל הדירה בגז רעיל ומסוכן, שזה סכנת 
חיים מיידית, לי ולכל אחד עשר ילדיי שיחי', 
מיד סגרתי את ברז הגז ואווררתי את הדירה, 
לא  באם  קורה  היה  מה  לחשוב  רוצה  איני 
מה  לראות  סיבה,  בלי  סתם  מתעורר  הייתי 

קרה.

הקבלה  בזכות  הגדול  הנס  את  תולה  אני 
בשעת  לדבר  שלא  עצמי  על  שקיבלתי 
התפילה וקריאת התורה שזה מבטל את כל 

הגזירות.
בכבוד רב, ר. גולדברג
בני ברק

כי מכבד אכבד
תחילה  הבעיות,  התחילו  שנים  כ-5  לפני 
צרות  עיקולים,  ובהמשך  בפרנסה,  בקשיים 
ומגוונות,  שונות  בריאות  בעיות  בנקים,  עם 
קושי בחינוך הילדים ובנחת מהם וכו', כל יום 
והבעיות שלו, פשוט כרעתי תחת הנטל, ואני 
עזרי?  יבוא  מאין  ליבי,  וזועק מקירות  צועק 

עד מתי?

בשם  פרסום  ראיתי  שנה,  כחצי  לפני 
החפץ חיים זי"ע, ששתיקה בשעת התפילה 
וכן  הישועות,  לכל  סגולה  התורה,  וקריאת 
היה כתוב שם שיש הבטחה מהמאור ושמש 
זי"ע, שהמתפלל במנין באופן קבוע, מובטח 

לו פרנסה ברווח, ויצליח בכל מעשי ידיו.

מאוד התרגשתי, הנה הפתרון לכל הבעיות, 
ובפרט כשהתחלתי לשחזר מתי התחילו כל 
יונגרמאן?  בעלבטישע  הייתי  הרי  הבעיות? 
בדיוק  התחילו  שלי  שהצרות  נזכרתי 
נושא  בכל  לזלזל  תקופה שהתחלתי  באותו 
יום אחר  יום אחד הגעתי מאוחר,  התפילה, 
התפללתי  סתם  אחד  יום  מוקדם,  ברחתי 
שהשתדלתי  כך  על  לדבר  שלא  מנין,  בלי 
לא להפסיד שום שיחת טלפון בתפילה, כך 
שבסוף התפילה לא ידעתי מה יותר הרבה? 
או הטלפונים שעניתי, שלא  האמן שעניתי 
לדבר על הפטפוטים והדיבורים בשבת קודש 

בשעת התפילה וקריאת התורה,



אצלי  התחילו  בדיוק  תקופה  באותו  אז 
הבעיות והצרות ממש כפי שכתוב בזוהר הק' 
ואתחנן המזלזל בהקב"ה הוא יזולזל שנאמר 
מושפל  בבנק,  מושפל  הייתי  כך  יקלו,  ובוזי 
במכולת שלא רצו לרשום ושלחו את הילדים 
מאי  בבהמד"ר  מושפל  לקנות,  בלי  הביתה 
תשלום גמ"חים, מושפל באסיפות הורים וכו', 
החלטתי לשנות את דרכי ולהתחיל להתפלל 
נכון  חכמות.  בלי  בשו"ע  שכתוב  כפי  כראוי 
מניין,  בלי  להתפלל  מושג  אצלי  אין  להיום 
לאחר לתפילה, או לברוח לפני סוף התפילה, 
הפלאפון כבוי או על שקט, בשום אופן לא 
על רטט. )הרי מי שמשאיר את הפלאפון על 
בשו"ע  מפורשות  הלכות   5 על  עובר  רטט, 
אין  קודש  בשבת  ובפרט  צ"ח(   – צ"ה  סימן 

אצלי דיבורים בתפילה וקריאת התורה.

והתוצאה: בתוך חודשים ספורים, הדברים 
לכתוב  אפשר  פאזל,  כמו  ממש  הסתדרו 
שהיו  והנפלאות  הניסים,  על  שלם,  ספר 
כדרך  שלא  ממש  האחרונים,  בחודשים  לי 
של  הראשון  החצי  בי  והתקיים  הטבע, 

הפסקו. כי מכבדי אכבד.

קשה  כ"כ  והמצב  היות  זה  מכתב  כתבתי 
ופה  וכו'  בנחת  בבריאות  בפרנסה  היום 
רק  כלום,  עולה  שלא  רשום"  "פטנט  יש 
בחור"  או  "אברך  יש  קצת התאמצות, האם 
יותר בשעת  שלא יקבל על עצמו לא לדבר 
התפילה וקריאת התורה? ? ? לא נראה לי... 

והחכם עיניו בראשו.
ק. פרל
ירושלים
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