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 סיון ה'תש"פ ב'של"אכ"ט לק"י 

 וגו' אז נדברו יראי י"י איש אל רעהו
 בביהמ"ד פעולת צדיק על שם מהרי"ץ זיע"א פעיה"ק בני ברק ת"ו 

 להיותם לזכרון לנגדנו, ולטוטפות בין עינינו  ,ונכתוב את הדברים לפנינו 

שבחדשים האחרונים יצא הקצף מלפני ה' החל נגף הקורונה רח"ל, ועל צוארינו מוטל   בהיות
ולא עוד אלא שגורשנו  ים לנו,  לפשפש במעשינו, מה חרי האף הגדול הזה, מה זאת עשה אלד  

צא כי אחד מן ויבוקש הדבר וימ  מהסתופף בחצרות בית ה' בבתי כנסיות ובתי מדרשות, 
ר ב  מעט, הדיבור מביא ד  ־קדשינות השכינה מ  עו  המרעין בישין הוא עוון הזלזול בכבודם מ  

 דלקמן:עשרת הדברים ח"ו, על כן אנו מקבלים על עצמנו בל"נ 

להיזהר ולהישמר בהם מקלות ראש ושיחה בטלה וכיו"ב כדת וכהלכה, אפילו  א. 
החיוב  שלא בעת התפילות וקריאת ס"ת, הן בעצמנו והן להזכיר ולעורר את זולתנו.  

על הגבאים וראשי הקהל למעט גם בדיבורים הנצרכים, ובודאי שלא   אף מוטל
כי לפעמים דוקא להם יש הרגשה שהותרה הרצועה היות   לדבר בזמנים האסורים,

 והם מטפלים בעניני בית הכנסת, וממילא מהם מתחילה הפרצה לשאר הציבור. 

איסור חמור להשאיר פלאפון דלוק גם על מצב רטט, ואפילו שקט יש להחמיר כי  ב. 
', כדין כל דבר המטריד בתפילה, ולכן עוד קודם מי התקשר וכו שמסתכליםמצוי 

הכניסה לביהכנ"ס נחשיב חובה לכבותו. זולת בשעה"ד ופיקו"נ שאז ישאיר  
 צא לחוץ ידבר. ולא לדבר בו בתוך ביהכנ"ס, אלא י   ,ברטט

, אין לקרוא ולעיין כלל בשעת התפילות חזרת הש"צ (וה"ה ספרים)עלונים וכד' ג. 
בסוף התפילה ממש, אחרי עלינו לשבח. אם ישארו על   וקס"ת, ואין לחלקם זולת

, הגבאים וכל אשר נדבו לבו, יאספו אותם בבוקר לפני  קודש־תבלילי שב  תהשלחנו
 שחרית, וכן לפני מנחה.

גם בימות החול שחרית  זה    מובןכו  ,אין לדבר איש עם רעהו  ,קודם גמר עלינו לשבחד.  
עלינו לשבח  כי    , שבת שלום וכיו"ב, אפילו לא לומר  קודש־כל שכן בשבת  ,וערבית

 מה שאין הפה יכול לדבר. ,וכוחו עצום שבח גדול

שקלא וטריא. זמן  ־קודש וכד', אינו זמן של־אחרי הדרשות וד"ת שבלילי שבתה. 
 . וזמן תפילה לחוד. הגבאים ישגיחו לתקן הענין בדרך כבוד ,תורה לחוד
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רחוב מהרי"ץ )המכללה( 4 בני ברק
)פינת בירנבוים, ליד שוק השומר(

,  ואני ברב חסדך וגו'   את הפסוקסמוך לכניסה ומקדשי תיראו. בחדר הקטן, לומר ו.  

. בסיום  נהלך ברגש םי ד  לבבית א  אח"כ לומר . להיכל הקדש ומשתחוים נכנסים 
פניהם להיכל, משתחוים ויוצאים ואומרים את   מחזיריםהתפילה לפני שיוצאים, 

 . י"י נחני בצדקתך וגו' הפס' 

השולחנות לצורך קידוש בשבת בבוקר לכב' שמחת בר מצוה וכיו"ב, לא עריכת ז. 
, שאז נהפך ביהכנ"ס למרקחה ח"ו. אלא  וכו' תיעשה בעת אמירת פיטום הקטורת

בסיום התפילה כולם יחד בזריזות, ואיש את אחיו יעזורו, למנוע עיכובים וטורח  
 ציבור. 

תפילה והקדישים וכו' וכל  עשה תוך כדי הכמו כן קיפול המפות במוצ"ש, לא י  ח. 
כל ענין   לא י עשה אז  כיוצא בזה .חר התפילהאאחד יקפל המפה שעל שלחנו ל

 ציבורי המסיח את דעת המתפללים. 

אף   שחרית, כל אחד ישתדל להגיע לתפילה בזמן. והמקדים תעב"ט. בשבת ויו"ט ט. 
איננו  הזמן של הודו, ולא המהולל, מ"מ ביהכנ"ס אז  את שאנחנו כאן מודיעים

 הלואי לשליש ולרביע.  ,מלא

יהיו בעתיד פרצות בענינים הללו ודומיהם, יפעלו הגבאים בדרכי נועם  אם ח"ו י. 
לסלק את המכשולים, ונצטרך לעורר על כך בפרהסיא כגון להכריז ולהזכיר על 

 כיבוי הפלאפונים וכד'. 

 שגלינו מעל שלחן אבינו. אוי לנו בניו של מקום ב"ה, 

 . ותעצר המגפהויהי רצון שיתקיים בנו מקרא שכתוב ויעמוד פינחס ויפלל  

ום  תקלא מה צריך הקב"ה לעשות עוד, כדי שסוף סוף נשתנה ונשתפר? לא תקפ"ץ )
 כי קרובה ישועתנו לבוא, וצדקתנו להיגלות. .שיהיה מאוחר ח"ו י רה(, ונזדרז לפנצעמיים פ

 בברכת

 לי וגו' והסיר י"י ממך כל חֹ
 

 

 מהדורא שלישית מתוקנת ומושלמת 


