
 הסוף לאסונות!  
 חמאס, חיזבאללה, קולות של מלחמה, , צרות, כאן עדיין הקורונה

אירן מאיימת בפצצה אטומית , עוינותיות ערב מדינות 22מוקפים 

 במציאת עיכוב ,חובות, בפרנסה קשיים, מחלות להשמדת ישראל,

 , זוגות בלי ילדים, הבית בשלום בעיות, הזיווג

 !אין יום בלי אסונות

 ???מה יציל אותנו

 !הכנסת בבית תפילות
 ?!מדוע, נענות לא התפילות! התפללנו

 :ישראל גדולי אמרו

עזרת , מכיוון שלרוב ככל הפוסקים ישנה קדושה גם בוהוא הדין באישה

, ולרבים מהם הקדושה שווה לקדושת בית הכנסת, לכן גם בעזרת הנשים

לשוחח בשיחות חולין ודברים בטלים כי הם המונע הגדול מן הנשים אין 

 התפילות מלהתקבל.

המתגורר בארצות הברית פנה לרב שלו ובישר  יהודי שומר תורה ומצוות

לו בצער שלאשתו גילו ל"ע את המחלה, ושאל את הרב מה לעשות כדי להציל 

, אמר לו אותו יהודי שהוא בוודאי "תתפלל"! –את המצב? השיב לו הרב 

"בבית הכנסת אצלכם מדברים מתפלל בכל כוחו, שאל אותו הרב 

ענה לו אותו יהודי שלצערו אכן כך, אמר לו הרב "אם כך אין לי  בתפילה?"

ים, ימה לעזור לך, מכיוון שהדיבורים הללו מונעים מהתפילות להתקבל בשמ

במקום אחר", אותו יהודי אכן  אם אתה רוצה להיוושע עליך לעבור להתפלל

עבר לשאת תפילותיו בבית כנסת אחר, וברוך השם באורח פלא אשתו 

 הבריאה ממחלתה!.

, ולהמשיך להתפלל לכתחילה לא לעבור לבית כנסת אחראמנם, הנכון הוא 

בבית הכנסת הקבוע שלך בו אתה רגיל מימים ימימה, אלא שיש לעשות כל 

לרב בית הכנסת ולגבאים שיוכיחו בנועם  שביכולתנו לתקן הדבר ע"י פניה

ובלשון רכה את המדברים שיחות חולין, או לחזק את כלל הציבור הקדוש 

בזהירות בכבוד המקום, ובכך אתם מזכים את שאר המתפללים שתתקבלנה 

 ם.יבשמי תפילותיהם לרצון לפני אבינו ש

 

 !!!המקום כבוד בשמירת נזהרים ולא הכנסת חולין בבית מדברים כי 
 בקדושת שמזלזלים בעוון השמים מן אות שזהו ונראה"הקורונה  פרוץ לאחר א"שליט קנייבסקי חיים ג"הרה התורה שר שכתב וכמו

 ת הכנסת"בי ובקדושת בתפילה גדול זלזול והוי בהם ומדברים תוחיםפ הפלאפונים שמתפללים שבשעה בזה הכנסת בית

מדברים שיחות חולין  ריבבית הכנסת בו אני מתפלל ישנם אנשים שלצע שאלה:

באופן קבוע, האם נכון יותר לעבור להתפלל בבית הכנסת אחר שבו שומרים על 

 ומה הדין לאישה המתפללת בעזרת הנשים? כבוד המקום?

 

זהו האוצר  הכח החזק ביותר הנמצא בידנו הוא כח התפילה!למדנו ש תשובה:

ל גדולות ונצורות, שלא יסולא בפז שהפקיד בידנו בורא העולם, ואתו אפשר לפעו

רפואות, למלא משאלות, לזכות לעושר רוחני וגשמי, ולפעול הביא ללבטל גזרות, ל

ישועות ממש, לנו ולכל ישראל, ולכן עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי שהתפילות 

שלנו תתקבלנה בשמיים בדלתיים פתוחות וברצון, ותפעלנה את פעולתן במירב 

 ההצלחה האפשרית.

"אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת", וכן  )ברכות דף ו(אומרת הגמרא 

'אור )כמובא בספר , גילו לנו רבותינו והנה, (הל' א )הלכות תפילה פרק ח רמב"םפסק ה

שאם חלילה אדם מדבר  (,מקורות נוספים רבים, ו'אור ישר'זצ"ל,  מאיר פאפירשלרב  צדיקים'

שיחות חולין בבית הכנסת, גם שלא בזמן התפילה, מכבוד השכינה השורה במקום 

מגרש את כך שעות ביממה, הרי שהוא נוהג ביזיון בקדושתו יתברך, וב 24הקדוש 

זצ"ל  יונתן אייבשיץ)לר'  'יערות דבש'השכינה הקדושה מבית הכנסת, וכתב בספר 

ִפָלה"  כה ג()איעל הפס' חלק א דרוש ד(  שע"י שיחה בטילה  –" ַסּכֹוָתה ֶבָענָן ָלְך ֵמֲעבֹור תְּ

אדם יוצר בעצמו ענן המונע מהתפילות לעלות  –בבית הכנסת וכש"כ בעת התפילה 

 לא מתקבלות!.כמעט ולפני אבינו שבשמיים, ולכן התפילות 

 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

                                                

 

 

 
   

 

 

 

  

 
 

 

 
 
  

 

  

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 –ואהי להם למקדש מעט" "

 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות'
 בעיר רחובותמתקיימים  הבשעה טוב

 שיעורים בנושא "כבוד בית הכנסת"

 "היכל מנשה ושרה" )זרגרוף(בית הכנסת ב

  לשקיעה סמוך המתקיימת מנחה תפילת לאחרבימי שלישי 

 שליט"א יהודה סעדיהע"י הרב 

 הבטחתו של בורא עולם בואו וזכו גם אתם ל

 "כי מכבדי אכבד"
 

 לאחרים וזכותם תעמוד לך וריהעב , נאבעלון לאחר שסיימת הקריאה –לזיכוי הרבים 

 

 !החיים שלך הולכים להשתנות
 

  התעוררות ישראל
 יתברך 'בעזרת ה

מדברים אצלכם שיחות חולין 

 ?בבית הכנסת
אותנו  מינווהז והתקשר – !יש פתרון 

 . על כבוד המקום לדרשה מאלפת

בתי מדרש,  השיעורים ניתנים בבתי כנסת,

  תלמודי תורה וכד' ישיבות,

 

  צוק"ל אבוחצירא זישראל "צ מאיר הכהן הח"ח והרה ישראלהבעל שם טוב והרה"צ  ישראלע"ש הרה"צ 
 

  שר התורה
  שליט"א חיים קנייבסקי הרה"ג

 

 :כעת אמרו! החיים תחומי בכל ממש גדולות לישועות ולזכות, ישראל מעם הגזירות ולבטל הקורונה את למגר כדי, לכן

 !כלל הכנסת בבית חולין לדבר לא עצמי על מקבל הריני
  הקדוש למקום שנכנסים לפני לחלוטין סלולארי מכשיר לכבותו

 ( תפילה מסידור רק ולהתפלל סמרטפון גם לכבות)                                        

 

 13גיליון מס 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 "ישראל התעוררות" במערכת תורה לשיעורי האזינו
, הלכה בנושא הרבים ומזכי דרשנים ישראל גדולי של שיעורים – 3,4 ותשלוח

   ועוד ילדים חינוך, בית שלום, שידוכים, פרנסה, בריאות, חגים, מוסר

 שליט"א הרב יהודה שלמה "הינוקא"שיעורי הגאון  – 48שלוחה 

 זצוק"ל ה"חלבן"סיפורים מאלפים על הצדיק  – 436שלוחה 

 שליט"אהרב יורם סרי  שיעורים בהלכה של הגאון – 4293שלוחה 

 שליט"א סעדיה יהודה הרב של שיעורים – 1 שלוחה

 מוסיוףמביהכ"נ  הפסקה ללא חי שידור - 91 שלוחה

 2000 ערוץ הפסקה ללא ישיר שידור - 95 שלוחה
 בטלפון

 התעוררות  02-671-61-61

 ארגון "התעוררות ישראל"  
 שמירת כבוד בתי הכנסת פעילות ארצית בעשור שנים בברכתם של עשרות גדולי ישראל במעל עוסק 

 מעוררים על תשובה בישראל ולהתפלל על הגאולה

 עם ישראל צריך את עזרתך! - אחות יקרה \אח יקר 
 

 -הארגון באופנים אלו בפעילות הקדושה של עזרו לנו להמשיך 

 ניתן להתקשר אלינו ולהצטרף לפעילות הארגון, ולקחת חלק בהפצה ברחבי ישראל    (1

 ע"ש "התעוררות ישראל" 001סניף  8092166ישירות לחשבון בנק הדואר מס' תרומה ניתן להפקיד   (2

 ניתן לתרום מכספי מעשר להמשיך בפעילות ובהפצה בכרטיס אשראי ובזכותכם נוכלניתן לתרום   (3

 מדי שבוע ביום רביעי מתרחשת שעת רצון גדולה כאשר בסוף השיעור של 

  17:00שמתחיל בשעה  2000ערוץ ב שליט"אהרב יהודה סעדיה 

  ,להתפלל יחדיו לפני אבינו שבשמים על גאולת ישראלבשידור חי מתאחדים  בארץ ובעולם 2000ציבור גדול של מאזיני וצופי ערוץ 

 שתתגלה מלכותו בעולם, וישלח לנו את משיח צדקנו ויבנה לנו את בית המקדש במהרה בימינו אמן!     

  גאולת ישראל בברכתם של גדולי ישראלהצטרפו גם אתם לתפילה הכללית על 

 ברשתות החברתיות,  2000ניתן להתחבר לתפילה ע"י האזנה לערוץ 

  2000ע"י צלחות לווין, ע"י השידור הישיר באתר ערוץ ע"י אפליקציה, 

 95שלוחה  02-6716161או ע"י חיוג למערכת "התעוררות ישראל" בטלפון 

  17.00זכרו! יום רביעי בשעה 

 לצפייה וכן הגאולה קירוב, הכנסת בית כבוד בנושא למידע

 "ישראל התעוררות" לאתר כנסויה שלנו בשיעורים

 התקשרו: 0527-103-104
 

   2000 בערוץ ישראל גאולת על יחדיו מתפללים - עולמי מיזם 


