בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.
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יציאת השבת91:29 :
רבינו תם90:19 :

יציאת השבת01:99 :
רבנו תם01:75 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה .מ"ס
מנשה ואורה אחיאל .מ"א
מיכאל וציפורה אחיאל.
מ"ס מרים בת גליה .אבישי
דוד בן ברכה ,ברכה בת
דורה דבורה .צילה בת
ברכה .יעקב בן לינדה.
משה חיים בן מרים ,יעקב
בן מלכה .עילום שם לביאת
המשיח ,הילה ,לאה ומרים
בנות ליאורה לריסה.
ליאורה לריסה בת זבו
זוליחו .רחל ,יעל ופנינה
בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון ,ברוך בן
גוריגה .
לזיווג הגון – רפאל בן
מרים ,יעקב ויהודה בני
מלכה ,יהודה צבי בן
דבורה ,חנה אנה בת רעיה
ורותם בת גאולה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,שרון בן מלכה,
פרידה בת עמליה.
לעילוי-נשמת -הרב
יעקב חי בן מרגלית ,מ"ס
צדוק בן נור ,מלכה בת
אסתר ,תמרה בת מזל .מזל
בת דוד ובת שבע .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.
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.
שמעון בן זוהרה .רחמים
בן צ'חלה .אייל בן טובה,
איריס בת מלכה ועמרם בן
איזה ,דוד בן זינת שרה,
שמואל בן טובה לאה.
סלימה סניורה בת רחל,
ניסים בן ויקטוריה.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

בעוד מספר ימים יחול צום ט' באב ,ואמרו חז"ל (תענית ל)" :רבי עקיבא אומר" :כל העושה מלאכה בתשעה
באב אינו רואה סימן ברכה (מאותה מלאכה) לעולם" .עומד לו אותו אדם ושואל" :כיצד יכולים חז"ל לצוות עלינו
ציווי שכזה?! להפסיק סתם ככה באמצע מרוץ החיים ולא לעבוד יום אחד? כיצד אסתדר? מה יהיה?!".
אנשים רבים בלחץ ורדיפה אחר הפרנסה ,מפני שהם חושבים לעצמם" :מי יעזור לי? אני חייב כסף! אני חייב לעזור
לעצמי :אני ילווה מהשכן ,אני ירוץ לשם ,אני יעבוד שעות נוספות – "...וכך הוא שוכח את שהקב"ה
הוא זן ומפרנס לכל ומאתו בלבד הכל .בורא עולם רואה זאת ואומר" :אין בעיה ,אם אתה מסתדר
בכוחות עצמך ,בבקשה ,תנסה" ,ובכך הוא מסיר את השגחתו ממנו.
אך אם עוצר האדם את מירוץ החיים ,ופונה לבורא עולם" :רבונו של עולם ,רק אתה יכול לעזור לי ,רק ממך
הישועה שלי יכולה לצמוח ,תעזור לי בורא עולם ,תן לי את הפרנסה שלי .אני מהיום מפסיק לדאוג" ,רואה זאת
בורא עולם ואומר לו" :אתה מאמין בי ובוטח בי -אני אהיה אתך ואשגיח עליך ולא יחסר לך מאומה!".
מסופר על הצדיק ר' זושא מאניפולי זצ"ל שהיה חי חיי דוחק ,אך היה מאמין ובוטח גדול בבורא עולם אשר
משגיח עליו בכל רגע ושהוא ידאג לו לכל מחסורו תמיד.
מידי יום ,מרים היה ר' זושא את עיניו לשמיים ומבקש בתמימות
מה'" :רבונו של עולם ,הבן שלך ,זושא ,רעב ואין לו מה לאכול
בבית .אנא ה' יתברך ,זושא רעב ,שלח לו אוכל".
מיד כשהיו שומעים זאת תלמידיו של ר' זושא ,היו ממהרים מיד
להביא לו מביתם מזון ושתיה ,על מנת להשביע את רעבונו.
באחד הימים ,פנה אחד התלמידים של ר' זושא אל חבריו ואמר
להם" :נו באמת?! בכל יום הרב פונה לה' שישלח לו אוכל ואנחנו
רצים מיד להביא לו אוכל .בואו ננסה פעם אחת לראות אם
הוא מסתדר בלעדינו וה' ישלח לו אוכל גם בלעדינו".
שמעו זאת התלמידים והסכימו לנסות את הדבר.
והנה ,כעבור כמה שעות נתקף ר' זושא בתחושת רעב ,הרים את עיניו לשמיים בתמימות ופנה לבורא עולם:
"רבונו של עולם ,זושא ,הבן שלך רעב .אנא ה' ,זושא רעב" ,והשיב את פניו לספר הלימוד.
עוברת דקה ועוד דקה ,ואותו תלמיד שהתיישב בצד שמח בליבו ואמר" :הנה ,כעת כולם רואים ,שאנו תלמידיו
אלה שהושיעו את הרב כל יום כשהיה רעב .הכל בזכותנו ,שהרי בלעדינו אין הוא מקבל אוכל".
עוברת לו עוד דקה ,ור' זושא שוב מרים את העיניים ופונה לבורא עולם" :רבונו של עולם ,זושא ,בנך ,רעב ,תן לו
להכניס משהו לפיו" .לפתע ,טרם סיים ר' זושא את פנייתו לבורא עולם ,רעש גדול נשמע בכניסה לבית המדרש.
כ 05-איש פרצו אל בית המדרש כשמטעמים רבים ומשקאות לרוב בידיהם והם מכריזים" :יש לנו אזכרה .יש לנו
יארצי'יט היום" .נכנסו ההמונים וערכו שולחנות מלאות בכל טוב :בשר ,דגים ,עופות ,יינות ,מעדנים ומגדנות,
כשהם מזמינים את ר' זושא בכבוד גדול להשתתף באזכרה.
"אכן כן" ,אמרו התלמידים" ,לא אנו הושענו עד היום את רבנו ,אלא בכח תפילתו קיבל הוא כל יום את מזונו".
נכון ,אומנם ר' זושא היה צדיק ,אך בורא עולם אמר לנו שהוא שומע תפילת כל פה ,ולא משנה איזה פה.
"קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" – כל הסיבה שלא נושעת ,זה בגלל שעוד לא התפללת (או
שלא התפללת מספיק) .כי "הבוטח בה' חסד יסובבנו" ,מכל כיוון הוא יסובב בחסדים וישועות בכח בטחונו.
אז למה אתה לחוץ ומדוכא? קשה לך?! חסר לך?! תעצור לרגע ,תרים את העיניים לשמיים ותדבר עם בורא
עולם בשפה שלך" :רבונו של עולם ,קשה לי ...חסר לי ...תעזור לי ...אני צריך  ...₪ 0,111שלח לי את הזיווג
שלי ...שלח לי שמחה ...תן לי אמונה – "...במילים פשוטות שלך ,כי ה' לא מאכזב את הבוטחים בו!.
ר' זושא מלמד אותנו פרק באמונה תמימה בבורא עולם אשר כל הצדיקים הלכו בו ,וזכו להשגחת ה' עליהם בכל
רגע ורגע בשעות היממה .אז מהיום ,אם מעיק לך משהו? מצער אותך משהו? פנה אליו במילים פשוטות! .ר' דרור קסוטו

