בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות91:91 :
יציאת השבת92:43 :
רבינו תם99:23 :

יציאת השבת91:99 :
רבנו תם91:75 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב יעקב
חי בן מרגלית ,מ"ס מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מ"ס צדוק
בן נור ומרים בת גליה..
משה בן מרים ,יעקב בן
מלכה ,הילה ,לאה ,מרים
בנות ליאורה לריסה.
ליאורה לריסה בת זיבו
זוליחו ,דליה בת ברוריה,
שולמית בת חתון וברוך בן
ג'ורג'יה ,אבישי דוד בן
ברכה ,ברכה בת דורה
דבורה.
לזווג הגון – לינור בת
ברכה  ,יהודה בן מלכה,
יעקב בן מלכה ,יהודה צבי
בן דבורה ,אסי בן שולמית
נצחונה.
זרע בר קיימא -חגית
בת מרגלית ,שרון בן
מלכה ,סיגלית בת מזל,
מלכה בת מונס ,פרידה בת
עמליה ,שלום בן יונה.
לעלוי-נשמת -הרב
אלעזר בן שמחה ,הרב
מרדכי אליהו בן מזל,
הרבנית בת שבע בת שיינה
חיה ,מלכה בת אסתר,
תמרה בת מזל .מזל בת דוד
ובת שבע .יוסף בן גוהר.
פואד לוי .אורי חי בן רינה
יריב בן גאולה .אברהם בן
אלה .ישעיהו בן יצחק .רות
בת נוסרת יצחק בן עליזה.
יוסף בן אנגלינה .אפרים בן
רחל .ר' יצחק בן טופחה ,ר'
שמעון בן סאסי סופיה,
גבריאל בן סמינה .מרדכי
חי ושושנה בני יונה
ומנחם .אופירה בת רומיה.
רחמים בן צ'חלה .אסתר
בת עישה ,שלום בן תמו,
דוד בן אסתר ,רחל בת
קלמי .אליהו מאיר בן סימי
איפרגן ,עובדיה כהני.
לואיזה עליזה בת שמחה.
זוהרה טימסטית בת מרים.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002
לרפואה פרנסה
והצלחת:הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב
מרדכי אליהו .עידן בן
חווה .שמעון ומשה בני

כל פעולה טובה או רעה ח"ו שהאדם עושה בעולם נרשמת לפני הקב"ה ולא נשכחת.
שה ּלוֹ " ,אומר הנביא ישעיה ,שעל כל פעולה טובה של חסד ורחמים שעושה היהודי ,הוא
"כי גְ מוּל י ָָדיו י ֵָע ֶׂ
ִּ ּ
מעורר בשמיים גם רחמים וחסד עליו והקב"ה משיב לו באותה מטבע ,בעת שיזדקק לכך.
כי כך אמרו רבותינו (מסכת סוטה)" :במידה שאדם מודד -בה מודדין לו ....שמשון הלך
אחר עיניו ,לפיכך נקרו פלשתים את עיניו ,אבשלום נתגאה בשערו  ,לפיכך נתלה בשער".
ממשיכה המשנה ואומרת" :וכן לענין הטובה ,מרים המתינה למשה שעה אחת ,שנאמר' :ותתצב אחתו מרחק' -
לפיכך נתעכבו לה ישראל שבעה ימים במדבר ,שנאמר' :והעם לא נסע עד האסף מרים' ...יוסף זכה לקבור את
אביו והיה אז גדול מכל אחיו ..לכן קברו משה רבנו שהיה הגדול ביותר בעם ישראל".
הקב"ה 'לא נשאר חייב' – אתה עשית טובה וחסד – ה' יחזיר לך באותו דבר בדיוק!.
הגמרא במסכת תענית (כא ,ב) מספרת ,שבעיר 'סורא'
שבעיראק (בבל) ,היתה מגיפת ֶדבֶ ר נוראה.
אנשים רבים בכל העיר החלו למות מהמחלה התוקפנית ,אך
היתה שכונה אחת בעיר אשר לא נשמעה בה שום זעקה ומחלה,
והיא היתה שכונתו של התנא 'רב' הצדיק.
סברו כל האנשים ,שכנראה שזכותו של התנא 'רב' ,שגר
בשכונתם ,היא זו ששומרת את השכונה מהמגיפה.
הראו להם בחלום ,שרב ,שהיה גדול הדור וצדיק יסוד עולם,
זכויותיו רבות מאוד ,ונס כזה הוא 'דבר קטן עליו' ,אך לא בזכותו
ניצלה השכונה .אם כן ,אז בזכות מי הם ניצלו?
הסיבה שניצלו ממגיפת הדבר היתה ,משום שבאותה השכונה
התגורר אדם שהיה משאיל בחינם כלי עבודה לקבורת אנשים,
ובזכות מעשה החסד שלו ,הקב"ה השפיע רחמים עליהם וניצלו.
מידה כנגד מידה :אתה סייעת בקבורת אנשים – תזכה ,שאתה וכל שכונתך תינצלו מהקבורה!.
ממשיכה הגמרא (שם) ומביאה מעשה נוסף המראה לנו את כוחה של מידה כנגד מידה:
בעיר 'דרוקרת' פרצה שריפה גדולה שהתלקחה לעברם של כל שכונות העיר וגרמה לנזק רב ,ואילו רק לשכונתו
של 'רב הונא' לא הגיעה השריפה כלל וכלל.
מיד חשבו כל אנשי העיר ,שרק בזכותו של רב הונא ,ניצלו כל אנשי שכונתו מהשריפה הגדולה.
הראו להם בחלום ,שאכן הקב"ה שמר על שכונתו של רב הונא ,אך אין זה בגלל זכויותיו של רב הונא.
לרב הונא ,אומנם ,יש זכויות רבות ,אך נס זה הוא 'קטן' בשבילו .אם כן ,בזכות מי ניצלו מהדליקה?
הראו להם בחלום ,שבשכונתו של רב הונא ,גרה אשה שהיתה מסיקה את התנור בעצים משלה ,ולאחר שהיה
מתחמם היתה משאלת אותו לשכנותיה ,שלא היו להן אמצעים לחימום ,כדי שתוכלנה לבשל ולאפות חינם אין
כסף! .ומסיימת הגמרא ואומרת :ומדדו לה מן השמים ,מידה כנגד מידה" :את עזרת לשכנותייך ונתת להם אש
לאפות ולבשל – את וכל שכונתך תינצלו מהאש שצריכה להגיע!".
אומנם ,עלינו לעשות את המצוות והחסדים כי כך ציוונו הבורא ,וכן בגלל שיש פה אדם הנמצא בצער ויש לעזור
לו ,אך עלינו לדעת ,שהקב"ה משלם לאדם בדיוק באותו 'מטבע' שהוא היטיב וסייע לחבירו.
אתה עזרת לחברך ולקחת אותו 'טרמפ' בשעה מאוחרת בלילה – אצל הקב"ה הדבר נרשם ,ויגיע יום שתצטרך
בדחיפות לטרמפ' ואז הקב"ה ישלח את שליחיו אליך לחלצך!.
על כך אמרו רבותינו" :זורע צדקות – מצמיח ישועות" ,כל צדקה ,עזרה ,מצווה וחסד שאתה עושה ,אתה זורע
ועצמך ישועה דומה ,שתצמח ביום מן הימים לעזרתך.
עשית טובה או רעה ח"ו – הקב"ה שומר את הדבר וישלם לך במידה כנגד מידה ,כפי שעשה מאז בריאת העולם!

 )1מה מברכים על ים התיכון?
* מנהגינו שלא לברך ברכת 'שעשה את
הים הגדול' על הים הגדול בשם ומלכות ,כי
יש ספק מה הוא הים הגדול שדיברו בו
חכמינו ,אם הוא ים התיכון המחובר
לאוקיינוס ומגיע לארץ ישראל ,או ים
האוקיינוס .ולכן הרואה את הים התיכון ,או
את האוקיינוס ,אחת לשלושים יום ,מברך
ברכת 'שעשה את הים הגדול' ,בלא שם
ומלכות.

סגולות לברכה ושמירה בבית!
 )1כותב ר' נתן מברסלב זצ"ל" :הרוצה
לזכות בדירה נאה – ישבר תאוות האכילה.
כל בית שנשמעין בו דברי תורה – אינו נחרב".
 )2מובא בשם הרבי מבעלז זצ"ל" :הרוצה
שישרור השלום בביתו ,לא יאמר את הקטע
'בצאתכם לשלום' בליל שבת ,בעת אמירת
'שלום עליכם'.
וכמו כן מצווה עצומה להסתכל בנרות שבת,
אשר יש בהם  3סגולות עצומות * :אריכות
ימים * .הצלה מחיבוט הקבר * .שלום בית".

***

 )3כתב הבן איש חי זצ"ל" :טוב לפנות קורי
 )2האם מותר ללכת ללא כיפה בחוף?
עכביש שבבית בכל ערב שבת קודש ,כדי
* מותר לילך בבית המרחץ בגילוי-ראש.
וכן מותר מעיקר הדין לילך בחוף הים בגילוי לגרש הקליפה ,וכתב הרב כף החיים ז"ל מפי
השמועה ,דנכון לפנות זה קודם חצות דוקא".
ראש ,לא רק כשהוא בתוך המים ,אלא גם
והוסיף השל"ה הקדוש וכתב(" :הסרת קורי
כשיוצא לחוף [ומן הדין אין צורך בכל פעם
העכביש בערב שבת) הוא סוד הקליפות
שיוצא מהמים לילך לחדר ההלבשה
שרצונם למנוע שלום בית ,והם המה העכביש
ולחבוש כיפה] .אך כאשר יושבים לאכול
ולהינפש זמן מה בחוף הים ,מן הראוי והנכון שצריך לפנותם מהבית ...וכן יתקן נרות הית
ויציע מיטתו בערב שבת"'( .הידברות').
לחבוש כיפה ,ולא לשהות כך זמן ממושך
בלא כיסוי ראש [ובפרט שצריך לברך קודם  )4אדם המפחד ואינו יודע ממה מפחד ,זהו
מאחת הסיבות :יצא מהשירותים ולא רחץ
אכילתו ,ואין לברך בגילוי-ראש].
ידיו ,נגע בנעליו או הרג כינה ולא נטל ידיו.
ומכל מקום אין לגעור במי שאינו עושה כן".
 -מתוך 'עצה ותושיה' – - 33-4737075

* יש לחנך את הילדים הקטנים מגיל שלוש
ולהרגילם שיהיה ראשם מכוסה בכיסוי
ראש ,כיפה ,כדי שיהיה עליהם מורא שמיים.

 )3האם מותר להזיז מאורר בשבת?

* אחד מסוגי המוקצה הוא' :כלי שמלאכתו
לאיסור'  -דבר שהרגילות להשתמש בו
למלאכות האסורות בשבת .ומותר לטלטלו
רק לצורך גופו (אם צריך האדם להשתמש
בגוף החפץ למלאכה מותרת) או מקומו
(שצריך להשתמש במקום שהחפץ מונח).
לכן ,מאוורר המחובר לחשמל ,ומופעל
מערב שבת ,מותר להזיזו ולהפנותו
לצדדים ,כדין כלי שמלאכתו לאיסור
שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו.
[ויש אומרים דחשיב ככלי שמלאכתו
להיתר] .ואף על פי שהמאוורר פועל על ידי
חשמל ,מכל מקום אין בו משום איסור
מוקצה .ובלבד שיהיה חוט ארוך ומחובר
לחשמל היטב ,כדי שהחוט לא יתנתק
מהשקע.
ונכון להניח פתק מערב שבת במקום
הכפתורים ,ולכתוב עליו "שבת" ,כדי שלא
ישכח וילחץ על הכפתורים.
***

.
הפסוק' :נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי' 7
[ ,ובזה ממדת חסידות טוב להחמיר בענבים
 )3האם מותר לתת קוביות קרח במשקה?
פעמים רצופות בכל יום – מסוגלת לזכרון.
שעיקר איסור סחיטתם מן התורה] .אבל אם
* אין לרסק או לבחוש בכף שלג או ברד
לזכרון:
סגולה
שכתוב:ישראל
בשם גדולי
כאשר נגביר את האהבה לזולת ,לא נבחין  )5מובא
בחסרונותיו ,כפי
לעצמי שדבר זה הוא בוודאי אחד מאותם שלושה
אמרתי
חמתי,
נותן את הענב לתוך פיו ומוצץ המשקה,
הנמצאים בכוס ,אפילו כשהם מנחים בתוך
ויאמר
ההבדלה לאחר
להריח את
נר י ,יב).
(משלי
תכסה אהבה"
פשעים
לחוץ,ועל
מדנים,
ומשליך תעורר
"שנאה
ושוב שיננתי לעצמי שאין אדם בלא חסרונות ,והרי
כיבויו,שוב
חסרונות...
דרך
כל עלמא
לכולי
החרצנים
משקה.
היאתורת משה עבדי".
"זכרו
הפסוק:
פעם אחת אמרה לי אישה פשוטה ,שדבריה את
כמה
עד
מעידים
האחדות
הוא אדם טוב בסך הכול ,ושום דבר אינו מצדיק את הפרת
מאכל הוא ומותר
ומכל מקום מותר לנענע הכוס אשר בו
(מסכת ע"ז ח,א)" :אדם השוכח
רש"י
כותב
)6
שאת
האלה
הכללים
כל
את
מבינה
לא
"אני
בכלל:
לא פשוטה
והשלום בבית
שבנינו" .השלג והקרח כדי שיהיו נימוחים מהר יותר.
יאריך ב'חונן הדעת' ויבקש
למד,
אשר
את
***כי כאשר אוהבים – מתמקדים בטוב ,ואז
מפרטת ,אני רק יודעת
הבעל
נקבל את
ועניין.
דבר
מותרכל
ביקורת על
לא נמהר להשמיע
פירות כדי
קרח על
קוביות
ליתן
*
רחמים שיזכור את תלמודו".
והתנהגות שונה.
ביקורת
טובה
מהלקבל
אפשר
בישראל?
חכםגםגדול
ברוחעל
מברכים
)3
האופה .יש לו ישות
אינו בצק
כמו שהוא ונפנים שהבעל שלנו
בידנפשר.
שהקרח
לקררם ,אף
לימוד התורה מהצדיקים:
מעידה ב
בדיוק לזכרון
כמונוסגולה
חושב )7
על
שלא
מי
שקבלת
אלא
בלבד,
זו
*ולא
המופלג
ישראל,
מחכמי
גדול
חכם
הרואה
לכבד זאת.
ועלינו
דין בפני
אישיות
משלו ,רצונות
שאסור
והברד,
עצמההשלג
הקרח כדין
משלו* ,
"לצייר במחשבתו את דמות רבו או צדיק".
ובחכמהנפשית".
בתורה ובגרות
חכמה
וביראת ה' טהורה ,ומורה
צורות,
לרסק או
צורך
אם יש
ליצורמקום
אבל מכל
נפשימימיו.
שיזובו
לנוכדי
לרסקו
 מתוך הספר 'עצה ותושיה' – -33-4737075בעלי
ואמרה:
היא הוסיפה
עוד
לברך
"לפעמים לו
בזמן הזה יש
בישראל ,אף
הוראות
לכמהנלך
חלות או
לאפות
שרוולים וניגש
נפשיל
גדולה
חתיכת קרח
מותר לשבר
מסדר,
ולא
שלו
החפצים
את
משאיר
היה
בשם ומלכות" :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך
בפלסטלינה...
לשחק עם
כוס מים או יין.
הילדיםכדי שיתנם ל
חתיכות קטנות
אבלחלב
פקקים .של
שעדיף
הבנתי
אך
סומא
לסגורליראיו"
מחכמתו
שחלק
העולם
מיתקן שאנו
נעוצה בכך
נישואין
הבעיות בחיי
אחת
אומרת הגמרא (ברכות ט ,ב)" :המתפלל
מים על
לשפוך מעט
כן מותר
ו
זו .להיות לבד מתוך
מאשר
שהוא ש
כח,ברכה
מברך
אינו
בן
לשנות
הפסקה,
כמעט
רוצות,
כוותיקין ,ומתחיל להתפלל תפילת שמונה
אתאת
משם
להוציא
ללאשיוכל
קרח כדי
קוביות
תחושת מרמור.
ובמקביל מצפות שיקבלו אותנו כפי
עשרה עם הנץ החמה – מובטח לו שלא ינזק כל הזוג,
הקוביות.
פשוט ראיתי את התמונה הכוללת
אותו היום" .ואם היו מתפללים ב'נץ' ביום
יקבל את
הזוג
ליתןכל
אך אם
שאנו.
שלג
חתיכות
מבני או
אחד קרח,
קוביות
מותר
*
והעדפתי להתקדם .כיום אני קוטפת את
החורבן – ביהמ"ק לא היה נחרב! ('אורחות יושר').
בעצמו
להשתנות
השני איך
מים ,והם
וישתדליין או של
שהואכוס של
ברד לתוך
או
הפירות של העמל ההוא דרך הכבוד
מאליהם.
ייראו הרבה יותר יפים.
נימוחיםהזוגיים
 החייםוהאהבה שבעלי מחזיר לי על שהבנתי
רבו ,או
או את
אביו
נביטראה את
אםשלא
הרי* מי
אמיתי
במבט
אבל
במראה -
ואהבתי אותו ללא תנאים וכללים"...
שלשים יום,
במשך
לגלות או
נופתעמקרוביו
 אחד )3כותב ה'יוסף אומץ'" :אדם הסופר ספירת
חסרונות.
ידידיו,יש
שגם לנו
התפילה ,אולם
במשך חזרת
מאותה סבתא
לשבתדוגמה
מותר נלמד
הבה
הספירה
ימי
ותשעה
הארבעים
כל
במשך
העומר
שמח
שהוא
כל
מאד,
עליו
חביבים
והם
התפילה,
חזרת
זמן
כל
במשך
לעמוד
המחמיר
אולי לא פחות מבן הזוג ,אם לא יותר ...אז כמו שאנחנו רוצות
שהשכילה לנצור את לשונה מן הביקורת :בחגיגת חתונת הזהב
– נכתב עליו בשמיים כי ינצל ממאורעות וגזירות
בראייתם -צריך לברך ברכת שהחיינו בשם
גילתהבכמה
נוהגים כיום
ברכה .וכן
עליו
תבא
סבתא את סוד נישואיה המאושרים שיקבל אותנו ,ייתן לנו יד ויעזור לנו להשתפר  -כך ניתן לו ונחזיר
צאצאיה,
לכבודה
שערכו
קשות ורעות".
בקשר
אתם
שהיה
פי
על
אף
,
ומלכות
כל
במשך
שעומדים
תורה,
בני
של
מקומות
פחות מבן הזוג ,אם לא יותר ...אז
ובאותהלא
לו באותה התנהגות אולי
מטבע.
והמתמשכים יובל שנים" .ביום החתונה" ,סיפרה" ,קיבלתי עלי
 )4מובא ברש"י (שמות כ' ,כב')" :אדם המשכין
יום.
ל'
בתוך
מכתבים
של
בקשר
או
טלפוני
חזרת התפילה .אך כאמור ,אין זה חיוב מן
כפילנו
ייתן
אותנו,
רוצות
שאנחנו
היום המאושר ביותר כמו
הבעל
שיקבלאת
שבו נקבל
היום
בחיינו יהיה
להתעלם משלושה חסרונות
שאמצא בבעלי" .שלום בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו –
שאר
או
אחיותיו,
או
באמו
הדין
וכן
הדין ,אלא בתורת חומרא בלבד.
ונחזיר
לו
ניתן
כך
להשתפר
לנו
ויעזור
יד
חסרונות?" שאל
"האם תסכימי לגלות לנו מהם אותם
ומכלנוכל לערוך מסיבת אירוסין ונישואין מחדש ,ונדע כי אנו
שהוא .אז
שינצל-מכורת ומחבל
שלושה מובטח לו
קרובותיו ששמח לראותן אחר שלשים יום.
ואם הציבור מדברים ביניהם בשעת החזרה
השם.מטבע.
ובאותה
התנהגות
באותה
לו
ביקש אחד הנכדים.
בעולם" .לא בתואר ,אלא למעשה ,כרצון
ובאותנשואות,
הפורענויות המתרגשות אכן
כשעומדים – עדיף שישבו ולא ידברו ,כי
***
לא
מעולם
האמת,
"למען
החכמה:
סבתא
ענתה
להפתעת כולם
בכוחן של
ראויה ,נדע
נכשלנו בביקורת
בכל זאת
 )5כותב ר' מנחם מנשה אם
'אהבת חיים':
בספרו
השבועות!
כי חג
לקראת
לאהלכות
פרטי
הדיבור בשעת החזרה בדברים בטלים הוא
דבר מה
טרחתי לרשום אותם ,אך בכל פעם שסבא עשה
שהעלהלבישת טלית
המקפיד על
"אדם
קלקלה
שהביקורת
את מה
קטןלקרב
מחמאות
(חג! .השבועות) בשר
ביום טוב
מצוה לאכול
כדת ולתקן *
איסור גמור.

אותו" :זה לא יצליח לעולם ,זה שטויות ,זה
לא פעם אנחנו רואים שני אנשים שחיו
באותם תנאים ,ועברו את אותם קשיים לא יעניין אף אחד ,אתה לא תצליח בחיים".
עד שהגיע למפיק אחד שהסכים לקנות ממנו
ומשברים בחיים – אחד מהם מצליח
ומשגשג בחיים למרות עברו ,ולעומתו ,את התסריט ב 521-אלף דולר.
כולנו מצפים מאדם עני לקפוץ על המציאה,
השני חי בשבר וצער כל ימיו.
אך אותו סילבסטר אמר למפיק" :תשמע ,יש
מה ההבדל ביניהם?
המחקרים קובעים שההבדל הוא בנשק לי חלום ואני לא מאבד את התקווה ,אני
רוצה להיות השחקן הראשי בסרט הזה ,ואני
גדול הנקרא' :נשק התקווה'.
מוכן למכור לך את התסריט בתנאי שאהיה
אדם שלמרות הקשיים והתחזיות
השחקן הראשי".
שאומרים לו בענייני פרנסתו ,קשב
וריכוז של ילדיו ,זיווגו וכו' – משכנע את המפיק דחהו מיד ואמר לו" :תשכח מזה ,אין
סיכוי אתה נראה עקום ולא מתאים".
עצמו ,שלמרות כל הסיכויים ,הישועה
במקום לקפוץ על מציאה שכזו ולצאת
תגיע איך שהוא ע"י בורא עולם ,אדם
כזה זוכה למשוך ישועה ולראות הצלחה .מעניותו ,פיעמה בו התקווה והחלום הגדול.
המפיק הסכים להעלות את המחיר לקניית
אשתף אתכם בסיפור שקרה לפני
עשרות שנים ,שאירע ב'אומות העולם':
היה זה אדם בשם 'סילבסטר סטאלון'
שחי לו לבדו בניו יורק כעני מרוד.
לא היה לו כסף לחמם את ביתו ואפילו
לא להאכיל את כלבו.
אך למרות מצבו ,היתה לו תקווה להיות
שחקן מצליח ביותר.
היתה לו רק בעיה קטנה :אף אחד לא
רצה לקבל אותו .האו נולד בלידת
וואקום ,שהותירה רושם עקום בפניו,
אשר כל חייו נשא עמו הבעת פניו
עקומה מאוד.
אך הוא לא התייאש והלך ל5122-
סוכני סרטים להתקבל!! ,אך כולם דחו
התסריט ל 212-אלף דולר ,אך סילבסטר לא
אותו ואמרו לו שאין לו סיכוי ,זה לא
איבד תקווה ואמר שזה רק שישחק בסרט.
מתאים לך ,רד מזה! .אך הוא לא וויתר ,המפיק העלה המחיר ל 012-אלף דולר ,אך
והיה מלא תקווה שעוד מעט יתגלה פתח סילבסטר לא וויתר על החלום.
התקווה והישועה להצלחתו.
לבסוף ,אומר המפיק ,שהם מוכנים לשתף
באחד הימים ,מצבו הכספי הדרדר והוא אותו בסרט ,אך אז הם ישלמו לו רק  01אלף
נאלץ בכאב לב למכור את כלבו
דולר ,כי הם לא מוכנים לקחת סיכון להצלחת
האהוב .סילבסטר מכר את כלבו ב-
הסרט ,עקב פניו העקומות.
 ,$21וחזר לביתו אבל וחפוי ראש.
היתה לו כזו אמונה בהצלחתו למרות מראה
באחד הימים שישב בדירתו הקטנה
פניו ,כך שהסכים גם בסכום שכזה ושיחק
והקרה ,הוא החל לדבר עם עצמו
כשחקן הראשי ב'רוקי .'5
ולעודד את עצמו" :אסור לי לאבד
מיד כשקיבל את ה 01-אלף דולר ,הוא חזר
תקווה ,יש פתח להצלחה" ,ואז לפתע
לאותה סמטה בניו-יורק וחיכה אולי הוא
צץ במוחו רעיון גדול.
יפגוש את אותו אדם שמכר לו את הכלב.
הוא לקח דפדפת ועט ,ובמשך  51שעות הוא חיכה שם יום שלם ,אך מאות אלפים
ברצף החל לכתוב תסריט לסרט בשם
עוברים שם ולא מצא את האדם הנכון.
'רוקי " – '5לפחות אם לא אהיה שחקן ,אך הוא לא איבד תקווה ,ולאחר  0ימים הוא
אהיה כותב סרטים" ,הוא אמר.
מצא אותו והתחנן שיחזיר לו את כלבו,
הוא הלך לעשרות מפיקי סרטים ,כדי
ובתמורה הוא שילם  51אלף דולר ,בנוסף
למכור להם את התסריט ,אך כולם דחו להשתתפות בסרט שהבטיח לו.

הסרט יצא לאוויר וסגר
מחזור של  022מיליון דולר!!!.
שאלו אותו בראיון ":מה הדבר שגרם
לך להתגבר על כל הדחיות והמכשולים?",
הוא ענה שתמיד ובכל מצב לא אבדה
ממנו התקווה .תמיד הוא האמין שתגיע
ההצלחה ,למרות שכולם דחוהו וביזוהו.
מגלה לנו הרמח"ל הקדוש ('דרשו הקיווי'):
ישנו נשק נדיר בידנו ,שיכול לקבוע את
הגורל והעתיד שלנו ,ואף לשנות את כל
הנהגת שמיים עמנו .ומהו הסוד?
אומר הרמח"ל הקדוש :כשאדם נמצא
במצוקה ,בדאגה ,בצרה ,הוא מחוייב מדין
שמיים להפעיל את כח הקיווי והאמונה
שהקב"ה יושיע אותו במצב שהוא נמצא!
ובשמיים ישאלו אותו על אותו מקרה,
לאחר שיגיע לעולם האמת :האם ציפית
לישועה במקרה הזה שהיה לך מינוס
בבנק? כאשר נשברת ממצב בנך? ממצב
בריאותך? – האם הפעלת את כח הקיווי
והציפייה .ואם הוא משיב בשלילה הוא
נותן על כך את הדין.
מסביר הרמח"ל :כשהאדם לא נשבר בחייו
ממצבו ומאמין ומקווה לישועה – נפתח לו
אפיק חדש של שפע בשמיים ,שלא היה
קיים עד היום ,בינו לבין הקב"ה.
ואם ירים עיניו בשעה שמצא בטרדה או
במצוקה ושברון ממצבו ויאמר מס' פעמים:
"אני מאמין ,שבזכות 'אוצר של מתנת
חינם' שיש בשמיים ,שבורא העולם ,אשר
הוא סיבת הסיבות ואין זולתו ,מכין לי
ישועה גדולה בעניין( ....הילדים ,הזיווג,
הפרנסה ,)..ואף שע"פ הסטטיסטיקות
והתחזיות אין לי סיכוי ,אני מאמין
שהישועה הגדולה תגיע" – אומר הרמח"ל
שבאותו רגע נפתח שפע חדש בשמיים
שמוזרם לי ומזרים אליי את הישועה.
(קיווי – אותיות קו י' – קו של שפע מה').
להאמין שאיך שהוא הישועה תגיע מה'!
הרמח"ל הקדוש כותב דבר מדהים עוד
יותר :אפילו נשמת רשע הנמצאת בגיהנום,
אם תאמין ותקווה לרחמי וישועת הבורא,
אף שאינה ראויה לכך – ע"י התקווה יגיעו
מלאכים ויוציאו אותה מגיהנום" ,כי
התקווה לישועה היא טהרתה ,הציפיה
לישועת הבורא היא תיקונה".
זה הנשק הסודי שגלום במחשבתו של כל
אחד מאיתנו לקבוע את גורלו ועתידו!

ע"י הפעלת כח הקיווי ,נפתח לאדם נתיב של שפע חדש בשמיים ,אשר מושך אליו את הישועה אשר אליה הוא
נצרך ,ואף אם לא ראוי לכך ,וכל זאת בזכות האמונה והתקווה שהאמין' .אפילו נשמת רשע בגיהנום המאמינה ומקווה
לישועת ה' שיפדה אותה משם – זוכה שבכח התקווה היא נושעת' ,אומר הרמח"ל – אז כל שכן אנחנו!

אומרים רז"ל" :גדולים צדיקים במיתתם במרכז בית העלמין היה אוהל-צדיקים ,וכיון
יותר מבחייהם" ,הצדיקים יכולים לפעול שאחרי הכל 'יהודי נשאר יהודי' ,החליט ללכת
ולומר פרק תהלים על קברו של אותו צדיק
לאחר מיתתם יותר מבחייהם ,שאז היו
הקבור באוהל המיוחד.
כלואים בתוך הגוף הגשמי.
בהתקרבו למקום ,גילה שבאוהל הצדיקים
כתב "מגן האלף" " :זכות גדול הוא
שלפניו קבור הרבי הקדוש 'מצעהלם' זצ"ל.
להשתטח על קברי הצדיקים וטוב ומועיל
בכניסה לאוהל קנה האיש נר ,הדליק על
מאוד הדבר הזה ,שעל ידי זה יכולים
הקבר ,והחל לומר פרק תהלים אחד.
לזכות לתשובה שלמה ולהינצל מכל
משראה ש'או-טו-טו' עובר הזמן ,ועוד מעט
הצרות בגשמיות וברוחניות"!.
ההצגה מתחילה ,מיהר לצאת מבית העלמין.
ישנו מעשה מדהים שמספר הרב יצחק
הוא נכנס לרכבו ,מנסה להתניע ,אך...
זילבשרטיין שליט"א בספרו 'ברכי נפשי',
המראה לנו עד כמה גדולה מעלת
הצדיקים ,אף לאחר פטירתם:
"שמעתי סיפור מיוחד שהתרחש
באמריקה :באמריקה נהוג שבתקופת
הקיץ יוצא הציבור החרדי להרים ,כדי
להעביר שם את תקופת הקיץ הקשה.
ברם ,כאשר מדובר במשפחה שבה בעל
הבית עובד ואין הוא יכול להרשות לעצמו
להפסיק את העבודה ,מקובל שהאשה
והילדים יוצאים לנפוש בהרים ,והבעל
נשאר במקום העבודה ,ורק בשבתות הוא
מצטרף אל אשתו וילדיו.
גם האיש שעליו אנחנו מדברים נהג כך,
המנוע לא פועל ...הוא מנסה שוב ושוב
והביא את בני משפחתו לנפוש בהרים,
להתניע ,אך המנוע לא עובד.
והוא עצמו חזר לעבודתו.
האיש יוצא מהאוטו ,מנסה לבדוק את הרכב
מה שקרה הוא ,שכיוון ש'יראת השמים'
מכל הכיוונים ,אבל אינו מוצא שום דבר חריג.
שלו לא היתה במיטבה ,הרי כשנשאר
הכל כשורה ,אך משום מה המנוע אינו פועל.
לבד בביתו ,פחז עליו יצרו ,והוא החליט
לאחר ניסיונות ומאמצים רבים ,הוא מחליט
לקנות כרטיס לאחת ההצגות שהיתה
להירגע כמה דקות ברכב במנוחה ואח"כ הוא
בתיאטרון המקומי ,ללא ידיעת אשתו
כבר ינסה שוב.
ובני ביתו.
הוא נשכב ברכב ,ומרוב העייפות הרבה
הלה רכש כבר את הכרטיס ,אולם
שפקדה אותו הוא נרדם.
כשהגיע לתיאטרון הבחין שיש עוד שעה
והנה ,הוא חולם בחלומו ורואה זקן בעל הדרת
שלימה עד תחילת ההצגה.
פנים ,הניגש אליו ואומר לו בבהירות" :יהודי
כיוון שבאמריקה לא נוהגים לבזבז את
יקר ,כל עוד הנר דולק על הקבר ,אתה לא
הזמן ,חיפש האיש מה לעשות ,והחל
תלך להצגת התיאטרון!".
לטייל ברכבו מחוץ לבניין התיאטרון,
האיש נבעת והתעורר מתרדמתו בבהלה ,והיה
ששכן בפאתי העיר ,ועד מהרה הגיע
בטוח שלא היה זה חלום לשווא ,שבא אליו
לשעריו של בית העלמין היהודי...
במנוחה הקצרה שנפלה עליו.

הוא מחליט לצאת מהמקום ומנסה שוב
להתניע את הרכב .מנסה ומנסה ,אך הרכב
לא פועל ,למרות מצבו החדיש.
לאחר דקות נוספות של מאמץ לשווא ,עיניו
נסגרות מעייפות יומו הארוך והוא מחליט לתת
לעצמו מנוחה קלה נוספת של כמה דקות.
הוא סוגר את העיניים ,והעייפות עושה את
שלה והוא שוב נרדם.
והנה ,שוב ,נגלה אליו הזקן ההוא ,בעל הדרת
הפנים ,ואומר לו שוב" :כל עוד הנר דולק על
הקבר  -אתה לא תלך להצגה".
אותו יהודי התעורר שוב בבהלה גדולה ,והבין
שדבריו של הזקן בחלום מדברים אליו באמת.
הוא יצא מהרכב והחזר לכיוון האוהל ,בו
הדליק את הנר .בחלקת האוהל מצא כמה
תמונות מקלסתרו של הצדיק הקבור שם.
הוא מביט בתמונות ,וכמעט שמתעלף!.
היה זה הזקן שנגלה אליו בחלום! .בדיוק אותו
אדם ,הלא הרבי הקדוש מצעהלם זצ"ל.
להצגה הוא כבר לא הלך ,ובמקום זה הוא חזר
בתשובה שלימה!.
מוסיף הרב זילברשטיין שליט"א ואומר:
"כשסיפרתי את המעשה לגיסי ,הגאון ר' חיים
קנייבסקי שליט"א ,אמר לי הגאון שהיהודי
הזה בהדלקת הנר ובאמירת התהלים על
קברו של הרבי מצעהלם ,קיים מצוות כיבוד
חכמים ,ולכן יתכן שיקרו דברים שכאלה".
ה'בבא מאיר' זצ"ל ,היה אומר שאדם שרק
מזכיר את שמו של הצדיק ר' מנחם מנדל
מרימינוב זצ"ל ,מעורר על עצמו ישועה ,וכל
שכן אם מדליק לו נר נשמה.
וכותב ה'ספר חסידים'" :וללמוד את דברי
תורתו שלו דווקא על קיברו של הצדיק -
מועיל יותר ,כמובא בספרים ,שהאומר דבר
שמועה מפי הצדיקים על קיברם  -הם
מתפללים עליו שם ומליצים טוב בעדו".
וכתב המהרי"ל זצ"ל" :בית הקברות הוא
מקום מנוחת הצדיקים ,ומתוך כך הוא מקום
קדוש וטהור ,והתפילה מקובלת יותר".
הגאון מווילנא זצ"ל הוסיף לומר" :עיקר
השראת השכינה בדורותינו אלה – בקברי
צדיקים"'( .לשם' חלק ד' בשם הגר"א).
"אך אל ישים מגמתו נגד המתים ,אך יבקש מהקב"ה
שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים".
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להתניע את הרכב .מנסה ומנסה ,אך הרכב
מואל בן (הרב יוסף צ .בן-פורת ,אתר 'אמונה').
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מנוחה
לעילוי נשמת :מירי מרים בת שמחה ,אהרון בן להצלחה וזיכרון מאת ה' אמן ואמן!
זהבה ,עמרם בן זוהרה.

