
שתקתי ונושעתי
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נס גלוי
יצאתי  האחרונה,  הזמנים  בין  בחופשת 
באחד  חברים,  עם  אופניים  רכיבת  לטיול 
והאופנים  הבלמים,  התקלקלו  הירידות 
עצומה.  במהירות  וטסו  תאוצה,  צברו 
אני  הצילו!!  הצילו!!  קולות,  בקולי  צעקתי 
ואמרתי  בכיתי  לתהום,  להתרסק  עומד 
וידוי, פשוט ראיתי את המוות מול העיניים, 

מהשבת  התמונה  עיני  לנגד  עולה  ופתאום 
לדבר  שלא  הממונה  כשהגבאי  האחרונה, 
בשעת התפילה, ניגש אלי פעם אחר פעם, 
בשעת  לדבר  תפסיק  נו,  נו,  בי  ומפציר 

התפילה וקריאת התורה, זה חילול ה', אתה 
מבזה את ה', אתה חוטא ומחטיא, ואני רק 
מחכה שהגבאי יעזוב אותי ואוכל להמשיך 
בראשי  שחלפו  מחשבות  אלו  בדיבוריי, 
באותם שניות קריטיות, כמובן שאת הרמז 

הבנתי מיד.

ריבונו  האחרונים,  בכוחותיי  בקול  צעקתי 
את  לקדש  עצמי  על  מקבל  אני  עולם  של 
שמך בעולם, ברבים, 
יותר  לדבר  ולא 
התפילה  בשעת 
התורה,  וקריאת 
ואופן,  פנים  בשום 
של  ריבונו  אנא 
קבלה  בזכות  עולם, 
על  שקיבלתי  זו 
זה,  ברגע  עצמי 
שאצא  אותי  תציל 
פציעה  שום  ללא 
הזה,  מהאירוע 
כהרף  ה'  ישועת 
קיבל  והקב"ה  עין, 
תפילותיי,  את 
מבחין  אני  ומרחוק 
אבני  עם  מעורב  חול  של  ענקית  בגבעה 
הכניסה  את  שסוללת  שהחברה  חצץ 
והכביש החדש לירושלים הכינה למילוי או 
לאספלט וכו', כיוונתי את האופניים לעליה 



הנ"ל וכך נעצרתי וניצלתי, יצאתי מהאירוע 
הנ"ל ללא פגע וללא שריטה ב"ה.

במלואה  אקיים  הבטחתי  שאת  כמובן 
הנכבדים  ולקוראים  יתברך,  השם  בעזרת 

אני מציע לא לחכות לרמזים!!!

 בכבוד רב, מנחם מירושלים
 לאימות הסיפור ניתן להתקשר
052-7190075

הסגולה שהצליחה
מגמ"ח  חובות  גילגלתי  נישואי  מאז 
שעבדתי  אף  ועל  לבנק,  ומבנק  לגמ"ח, 

נכנס  לא  כעצמאי, 
והחובות  בכסף  ברכה 

תפחו בהדרגה.

ראיתי  כשנה,  לפני 
הבטחה  על  מודעה 
ושמש  המאור  מבעל 
הפסוק  על  זי"ע, 
משפטים  בפרשת 
ה',  את  ועבדתם 
מתפלל  אדם  שאם 
קבוע[,  ]באופן  במניין 
שפרנסתו  לו  מובטח 
תהיה מזומנת לו בכל 
וברכה  ברווחה,  יום 

במעשי  מצויה  תהיה 
נפש  ולאחר חשבון  דיבר אלי,  ידיו, העניין 
עצמי  על  קיבלתי  הכלכלי  מצבי  על  קצר 
באופן  במניין  ולהתפלל  זו  סגולה  ליישם 
קבוע, 3 פעמים ביום בלי תירוצים, דיבורים, 

לתפוס  ובלי  חיסורים,  דילוגים,  איחורים, 
טרמפים על השליח ציבור.

התוצאה לא איחרה להגיע, בתוך תקופה 
ברכה,  שערי  פרנסה,  שערי  נפתחו  קצרה 
חיל  לעשות  והתחלתי  וכו',  הצלחה  שערי 
וממש בתקופה האחרונה סיימתי  בעסקיי, 
התחלתי  ואף  חובותיי,  כל  את  ב"ה  לשלם 

לחסוך סכומים יפים.

הגמ"חים  לאחד  כשהגעתי  הימים  באחד 
לי  הגיש  בעבר,  חובותיי  את  גילגלתי  בו 
באופן אוטומטי מנהל הגמ"ח טופס בקשת 
הלוואה, חייכתי ואמרתי שאני רוצה טופס 
הפקדה לקופת הגמ"ח, היות וב"ה העניינים 
והצלחתי  הסתדרו 
נכבד,  סכום  לחסוך 
ואת הכסף אני מפקיד 
לי  שעזר  בגמ"ח  כאן 
קרה  איך  עכשיו,  עד 
הנס? שאל אותי מנהל 
הגמ"ח, סיפרתי לו על 
בעל  של  ההבטחה 
זי"ע,  ושמש  המאור 
שקיבלתי  כך  ועל 
להתפלל  עצמי  על 
קבוע,  באופן  במניין 
יש  כך  בעקבות  והנה 

פרנסה בשפע ב"ה.

מידידיי  כמה  נ.ב. 
קיבלו  הכלכלי  במצבי  השיפור  את  שראו 
על עצמם כנ"ל וגם הם עלו על דרך המלך 

מבחינה כלכלית.

בכבוד רב, מ.ב. יעקב ירושלים
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