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סיפורי ישועות בנושא מורא מקדש ותפילה במניין

 שבע שנים בכלא הרוסי

ברצוני לשתף אתכם במעשה שאירע בבית 
המדרש בשכונתנו.

אבי שליט"א, מכהן כרב באחד מבתי המדרש 
שבעיר, ולאחד ממתפללי ביהמד"ר, יש נכד 

בגין  הרוסי,  בכלא  שישב 
עבירה חמורה ביותר של 
"הברחת גבולות", שע"פ 
עונשו  הרוסי  החוק 
ממושכת  ישיבה  הוא 
בבית  ארוכות  שנים  של 
הטבע  ובדרך  הסוהר, 
לשבת  אמור  היה  הוא 

שם עוד שנים רבות...

כחברי  אנו  וכמובן, 
ביהמד"ר,  וכמתפללי 
שביכולתנו  ככל  עשינו 
סגולות,  למענו,  לעשות 
וכבר  וכו'  טובות  קבלות 
שנים  שבע  להם  חלפו 
בכלא  נמק  שהוא  מאז 
הועיל,  ללא  אך  הרוסי, 
אבי  הימים,  ובאחד 

על  ושמע  קרא  שליט"א 
הסגולה הנפלאה שפותרת אל כל הבעיות 
והצרות למי שמקבל על עצמו שלא לדבר 
ובשבת  התורה  וקריאת  התפילה  בשעת 
קודש לפני קריאת התורה, אבי דרש בפני 
בגודל  מאוד,  אותם  ועורר  המתפללים  כל 

וקרא  המדרש,  בבית  השתיקה  סגולת 
שלא  עצמם  על  ולקבל  להצטרף  לכולם 
לדבר כלל בשעת התפילה וקריאת התורה, 
החבוש  נכד  אותו  לזכות  שזה  ושיאמרו 
רושם  עשו  אבי  דברי  הרוסי,  בכלא  ונמק 
ניגשו  שבת  ובמוצאי  רב 
ולהצטרף  לחתום,  כולם 
וראו  זו  טובה  לקבלה 
רק  עברו  לא  פלא!!  זה 
מעמד,  מאותו  שבועיים 
ברוסיה  המשפט  ובית 
קבע באופן תקדימי לדון 
הנ"ל  של  במשפטו  שוב 
אשמה  מכל  אותו  וזיכו 
עוד  מכלאו  ושחררוהו 
כזה  שדבר  היום,  באותו 
למעלה  הוא  ברוסיה 
ובניגוד  הטבע,  מדרך 

לכל הגיון.

בזכות  שהכל  ובוודאי 
על  שקיבלנו  זאת 
לדבר  שלא  עצמינו 
בשעת התפילה וקריאת 
מספרים  מתפללים  הרבה  מאז  וכן  התורה 
בזכות  להם  שיש  ורפואות  ישועות  על 

השתיקה בתפילה וקריאת התורה.

מ. סגל

בני ברק



הפרופסור שהגיע בזמן הנכון
מסוימת,  רפואית  מבעיה  סבלתי  אני 

רפואי  יעוץ  צריך  והייתי 
והמליצו  מומחה,  מרופא 
מסויים  פרופסור  על  לי 
הנ"ל,  בתחום  המתמחה 
המופרז  המחיר  בגלל  אך 
הביקור,  על  ביקש  שהוא 
לרופא  ללכת  החלטתי 
וה'  חולים  בקופת  רגיל 
לרופא  הגעתי  יעזור, 
ובינתים  בקושי  זז  והתור 
ומה  מתקרבת  השקיעה 
מנחה  תפילת  עם  יהיה 
עלה  שלא  כמובן  במנין, 
מנין,  על  לוותר  בדעתי 
המרפאה  את  עזבתי 
הרחוק  לבהמד"ר  והלכתי 
הליכה,  שעה  כרבע  משם 
במנין.  להתפלל  בכדי 
חולים  לקופת  וכשחזרתי 
ונכנסתי לחדרו של הרופא 

נדהמתי כי מי שקיבל אותי היה הפרופסור 
אליו  ללכת  באפשרותי  היה  שלא  הנ"ל 
ידיד קרוב של הרופא  באופן פרטי, ושהיה 
שהלכתי  בזמן  אותו  והחליף  הקבוע, 
להתפלל כי הרופא הקבוע היה צריך באותו 

על  מוותר  הייתי  ואם  מוקדם,  לעזוב  יום 
מקבל  היה  בציבור,  תפילה 
וב"ה  הרגיל,  הרופא  אותי 
המליץ  הנ"ל  הפרופסור 
ותוך  מסויים  טיפל  על 
כשבועיים הכל חלף ועבר.

ואני מפרסם סיפור זה כי 
ההשגחה הפרטית אל כל 
עצומה,  היא  ואדם  אדם 
אצבע  נוקף  אדם  ואין 
מלמטה אלא אם מכריזין 
אפשר  ואי  מלמעלה  עליו 
בעולם  כלום  להפסיד 
שמירת  על  מקפידים  אם 
ואפילו  והמצוות,  התורה 
רגע  באותו  לך  שנראה 
כאן  שיש  שלך  בעיניים 
הנכון  הוא  ההיפך  הפסד, 
יש כאן רווח, וזאת תראה 
אתה  עם  בפרט  בהמשך 
עושה את רצון ה' במסירות נפש, ואידך זיל 

גמור.

ח. מרקוביץ
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מיין טייער קינד!
לכבוד הבר מצוה קבל על עצמך

לא להסתובב בחוץ, ולא לדבר בשעת התפילה

מעניין מתי לאבא
אבא יקר!יהיה בר מצוה???

התנהגותך בתפילה ובקריאת 
התורה מהווה ומשמשת דוגמא 
אישית לילדיך ולסובבים אותך...




