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בשנה שעברה בעלותי 
של  המצוינת  לציון 
כ”ק  הקדשים,  קודש 
מבעלזא  מהר”א  מרן 
הילולא  ביום  זיע”א, 
להתפלל,  אב,  בכ”א 
ולבקש על הכלל ועל 
הפרט, ובפרט שהייתי 
צריך ישועות גדולות, 
בפרנסה,  בבריאות, 

ובנחת.
אני  שגם  החלטתי, 
רוח  נחת  אעשה 
וקיבלתי  זי”ע,  למרן 

בשעת  כלל  לדבר  שלא  עצמי,  על 
עולם.  אדון  ועד  עולם  מאדון  התפילה 
כפי שציווה מרן זי”ע, להרה”ח ר’ שלום 
של  בשטיבל  בשמו  להכריז  ז”ל,  פויגל 
לדבר  שלא  עיה”ק  בירושלים  בעלזא 

מאדון עולם ועד אדון עולם.
הק’  בציון  שביקשתי  מה  כל  וב”ה 

התקיים לטובה ולברכה. 
עד  פלאים,  השתפרה  ב”ה   - הפרנסה 

מצליח  שאני  כך  כדי 
לחסוך כל חודש סכום 

נכבד, לנישואי ילדי. 
כעשרים   - והבריאות 
מבעיה  סבלתי  שנה 
מסוימת  כרונית 
אישפוזים,  שכללה 
לא  פנימיות   ובדיקות 
פשוט  והכל  קלות, 
והבראתי  ב”ה,  נעלם 
עד  פלאי,  באופן  כליל 
הרופא  שגם  כך  כדי 
השנים,  כל  בי  שטיפל 
איך  לראות  נדהם 
בפעם  ממני  וכשנפרד  נעלם.  שהכל 
שאל  לביקור,  אליו  שהלכתי  האחרונה 
הטוב  המעשה  מהו  בפליאה,  אותי 
שעשית, שבזכות זה הבראת לחלוטין?! 
התחלתי  חלצי,  יוצאי  מכל  הנחת  וכן 
מדהים,  באופן  ונחת  הצלחה  לראות 
כאשר ילדיי התקשו מאוד בחומר הנלמד 
בציון  שקיבלתי  הקבלה  ולאחר  בת”ת, 
והתקדמות  עצום  שיפור  ראיתי  הק’ 

לקיים דבריו של צדיק
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בהבנת  גדולה, 
הנלמד אצלם. 

לקראת  כעת  ולכן, 
דהילולא  יומא 
ביום  אי”ה  שיחול 
אני  הקרוב,  א’ 
העולים  לכל  מציע 
לציון הק’, לנצל את 
ולקבל  ההזדמנות, 
קבלות  עצמם  על 
טובות, שמרן זיע”א 
וביקש  רצה  מאוד 
לא  כגון:  שיעשו. 
תפילין,  עם  לדבר 

ולא להסתובב בשעת 
ולהתפלל  התפילה, 
ולא  סידור,  מתוך 
לדבר בשעת תפילה 
וקריאת התורה, וכו’ 
ובכך תזכו לפרקליט 
הגון שיעתיר עליכם 
משפחתכם  כל  ועל 
כל  במשך  במרומים 

השנה. אמן.

בכבוד רב
מ. ב. י.
ירושלים עיה”ק

בני בכורי נולד במזל טוב כשנה אחרי 
החתונה, ולאחר מכן לא נולדו לי עוד 

ילדים במשך כשמונה וחצי שנים.
על  קיבלתי  תשס”ח  שבועות  בערב 
לגברא  גברא  בין  לדבר  שלא  עצמי 
הלכה  בעצם  ואופן, שזה  פנים  בשום 
נתתי  וכן  ערוך.  בשולחן  מפורשת 
הגימטריא  כפי   ₪  405 של  צדקה 
בניסן  וב”ה  לגברא.  גברא  בין  של 
תשס”ט, כעשר חודשים לאחר הקבלה 
שקיבלתי על עצמי נולד לי במזל טוב 
בן נוסף, ולאחריו עוד בן ואח”כ עוד 

בן ב”ה,

ואני מפרסם סיפור זה לזיכוי הרבים, 
ישועות  מי שמחפש  לכל  לומר  בכדי 
והצלחות, שהסגולה הטובה והבטוחה 
השם,  כבוד  על  להקפיד  זה  ביותר 
וקריאת  התפילה  בשעת  לדבר  ולא 
התורה כלל, כדברי החפץ חיים, וכפי 
בעל  שתיקן  שברך  במי  שאומרים 

התוספת יו”ט זי”ע.

בכבוד רב
אפרים גולדקלאנג
אשדוד
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