
בורא עולם שומר על האדם בכל רגע ועושה לו  –ן הזה" "...ועל הנפלאות שעשית לאבותינו, בימים ההם בזמ
 ניסים וטובות, מידי יום ביומו, ואף בתקופות קשות של סבל וצער, הקב"ה מאיר לאדם ומראה לו שהוא עמו.

 שעדיין לא מכיר את העולם, מוצא את עצמו יום 71דוגמא לכך ניתן לראות מיוסף הצדיק: ילד בן 
 חר מכן, הוא נלקח ע"י כמה ערבים לארץ זרה, בודד וגלמוד.אחד בתוך בור עם נחשים, ולא

 מהיכן היה ליוסף את הכח לא להישבר ולחשוב: מדוע עשה לי ככה ה'? האם הוא שונא אותי ח"ו?
בכל יום ויום, במשך שנים,  –את הסוד לכך מגלה התורה: כאשר הגיעו הסוחרים הישמעאלים, אירע דבר מוזר 

אמר יוסף: אין זה כי אם חסדו של ה' חו רע, והנה באותו יום, נשאו עימם בשמים!, הם נושאים עימהם נפט שרי

 , שגם כעת ה' הולך עמי, וכעת נמצא אני בניסיון והבורא אתי!המלווה אותי גם בתוך הניסיון, להראות לי
 בל!.רחמי ה' עליו גם בתוך כל החושך והסראה את הוא ניסיונות חייו, כי לעמוד בהוא קיבל כח  אןמכ

 תמיד!. –תו ומרחם עליו יא נמצא כי יהודי צריך לזכור, שבכל מצב שהוא נמצא בחייו, הבורא
 סיפר יובל גולדן הי"ו, כתב ארגון 'הידברות': 

 נפתלי רוטנברג, מנהל , כאשר האירוע התרחש בבוקר יום שני"
 .הסיע את שני ילדיו לבית הספר"איחוד והצלה" סניף כרמיאל, 

 יצא ובקריית אתא  'סמטת ורד'רכב ברחוב את ההוא החנה 
 .ממנו על מנת ללוות את הילדים לבית הספר

 רגעים ספורים, לאחר שהוא סוגר את דלת הרכב ומתקדם עם
 שני ילדיו, הוא שומע רעשים ומביט לאחוריו לזהות הרעש.

 ומה הוא רואה? רכבו החל לעלות באש!.
 ת האש על ברגעים שבין ההתלקחות הראשונית לבין השתלטו

 תיק הקשור לעבודתו  ,הוא הספיק לחלץ מהרכב הבוער ,הרכב
 ב"איחוד הצלה", וכן ציוד רפואי, אבל לא את כל הציוד 
 והמסמכים האישיים שלו, שנשרפו כליל ביחד עם הרכב.

צוות מכבי אש הגיע למקום במהירות, והשתלט על האש. על פי תוצאות הבדיקה הראשונית שנערכה במקום, 
בר בכשל חשמלי שאירע ברכב החדש יחסית. רוטנברג בירך על כך, ואמר לכתב "כיכר השבת" כי "אין לי מדו

 באותה העת". כל צל של ספק שמדובר בנס, ואני מודה לקב"ה שאף אחד לא היה ברכב
נתאר לעצמנו ח"ו, אם הוא היה נשאר עם ילדיו ברכב לכמה רגעים ומדבר עמם כמה מילים לפני יציאתם 

 הם היו נכלאים ברכב העולה בלהבות. –מודים ללי
 ושני בניו מהרכב, ורק אז גרם לכשל חשמלי ברכב! ולא שניה אחת לפני כן!. נפתלי רוטנברגשלף הקב"ה את 

אף אני,  –ומה עוד רואים את המידה כנגד מידה שעושה ה': "אתה נפתלי עוסק באיחוד ההצלה ומציל נפשות 
 מידה כנגד מידה לא בטלה מהעולם!.ני בניך מאסון נוראי". בורא עולם, אציל אותך ואת ש

 מתמלא באושר ובידיעה שאני בידיים של ה'!. –אדם המתבונן בחסדי ה' ובישועותיו גם בזמנים הקשים 

ב  :, בספרו מסילת ישרים )פ"ח("לצרבינו הרמח"ל זהמקובל האלוקי,  וכך כותב יֶזה ַמצ ָ אֵּ ין ְלָך ָאָדם ב ְ "ְוִהנ ֵּה אֵּ
ִריא ְוִאם חֹוֶלה, ש ֶ  יר, ִאם ב ָ א, ִאם ָעִני ְוִאם ָעש ִ צֵּ ָ מ  בוֹ י ִ ַמצ ָ ֹות ב ְ ֹא ִיְרֶאה ִנְפָלאֹות ְוטֹובֹות ַרב  ל  ֶ ִריאש  יר ְוַהב ָ י ֶהָעש ִ   -, כ ִ

ִריאו תֹו, ֶהָעִני  רֹו ְוַעל ב ְ ְך ַעל ָעש ְ רֵּ ָבר הו א ַחי ָב לֹו ִיְתב ָ עָ  -כ ְ ו  ב ְ ֲאִפל  ֶ ְרָנָסתֹו ֶדֶרְך נֵּס ָוֶפֶלא ַחי ָב לֹו ש  ַ ְניֹו ַמְמִציא פ 

יחֹו ָלֶרֶדת ש ַ  ינֹו ַמנ ִ ֹוָתיו, ְואֵּ כֶֹבד ָחְליֹו ו ַמכ  ֲחִזיקֹו ב ְ ַ מ  ֶ ָרָעב. ַהחֹוֶלה ַעל ש  יחֹו ָלמו ת ב ָ ינֹו ַמנ ִ ֶזה, ְואֵּ א ב ָ י ֹוצֵּ ַ ל כ  ן כ ָ ַחת, ְוכֵּ
יר ַעְצמֹו חַ  ֹא ַיכ ִ ל  ֶ ין ְלְך ָאָדם ש  אֵּ ֶ אַעד ש  ֹורֵּ  ."י ָב ַלב 

יסוד גדול למדנו מדברי רבינו, שלא רק האדם המאושר שמצבו טוב חייב בהכרת הטוב להקב"ה, אלא אף אותו 
 אדם שנמצא בעמק הבכא, מיוסר ומדוכדך, יכול לראות שחסד ה' הוא זה שמונע בעדו מליפול לאבדון המוחלט.

סה הקשה, הזיווג מתעכב, הילדים מוציאים מהכלים, נזכור שבורא עולם מלווה אותנו גם בימים הקשים שהפרנ
 ונחפש את האור המרחם של בורא עולם שאוהב את כל אחד מבניו והולך עמו בכל צעד וצעד בחייו!.
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 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

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. 

אבישי דוד בן ברכה, ברכה 

יעקב בן  . בת דורה דבורה

 צילה בת ברכה. לינדה.

משה חיים בן מרים, יעקב 

לכל הישועות בן מלכה. 

ברוחניות ובגשמיות לתורם 

. הילה, לאה ולביאת משיח!

ומרים בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

זוליחו. רחל, יעל ופנינה 

בנות אירנה איסטט. 

שולמית בת חתון, ברוך בן 

 גוריגה 

 

יעקב   – לזיווג הגון

ויהודה בני מלכה, יהודה 

 צבי בן דבורה.

 

סיגלית  -זרע בר קיימא

, בת מזל, שלום בן יונה

שרון בן מלכה, פרידה בת 

 עמליה.

 

הרב  -נשמת-לעילוי

אלעזר בן שמחה, הרב 

מרדכי אליהו בן מזל, 

הרבנית בת שבע בת שיינה 

חיה, מלכה בת אסתר, 

תמרה בת מזל. מזל בת דוד 

חי בן רינה ובת שבע. אורי 

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 

בדיה כהני. איפרגן, עו

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

 שמעון בן זוהרה.

 רחמים בן צ'חלה.
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 61:61הדלקת נרות: 
 61:61יציאת השבת: 

 61:71רבינו תם: 
 
 

                                            
                                      61:11יציאת השבת: 

 61:91 רבנו תם: 

רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..

0506425002 



 

 

 

 
  הדלקת נרות חנוכה בערב שבת 

 להדליק נר חנוכה תחלהבערב שבת נכון  (1
ואחר כך נר שבת, ואם הזמן דחוק, די 

בהדלקת נר אחד למצות נר חנוכה, ובעודו 
ממשיך להדליק שאר הנרות, תוכל האשה 
לברך ולהדליק נרות שבת, ואינה צריכה 

 לקת כל הנרות. להמתין עד שיסיים הד
אם הקדימה האשה להדליק נר  ,בדיעבדו

 .להדליק לאחר מכן נר חנוכה יכולהשבת, 
ויזהר לתת הנרות במקום מתאים מערב 

שבת, באופן שהרוח לא תכבה אותם בליל 
 .שבת בעת פתיחת וסגירת הדלת

בערב  "במה מדליקין" שלא לומרונוהגים 
 שבת חנוכה.

 החנוכ כמות השמן בנרות של ע"ש 
בערב שבת צריך לתת שמן בנרות  (1

החנוכה שיעור שידלקו חצי שעה אחר צאת 
הכוכבים בליל שבת, ולכן לא יקדימו 

בכל נהוג ההדלקה בערב שבת חנוכה, כ
ערבי שבתות השנה, אלא ידליקו נרות 

יתנו שמן ו, כרבע שעה לפני השקיעהחנוכה 
בנרות חנוכה שיעור שידלקו לכל הפחות 

 דלקושנרות החנוכה ישעה אחת, באופן 
 
 

 היו
 
 
 
דולקים במשך רבע שעה לפני השקיעה,  

ורבע שעה של בין השמשות, וחצי שעה 
 אחר צאת הכוכבים, בסך הכל שעה אחת.

 
 
 
 נר חנוכה  
 

*** 
 האם לאשה מותר לשמוע גבר זמר?

 מותר לנשים לשמוע קול  מעיקר הדין (2
 
 
 

 שירה וזמרה של איש
 
 

ל קידוש, אחר להדיח כוס כסף ש מותר
שלא ישתמש יותר הקידוש של בוקר, אף 
שתיה, כוס  שהיא. בכוס זו בשבת, מכיוון 

 ואין קבע לשתיה ומותר להדיח כוסות.
ובפרט שכוונתו למנוע השחרת הכוס כסף 

 אם לא ידיחו אותו מיד. 
וכן אם מדיח הכוס כסף ומניחו בוטרינה 

 שבבית לנוי וליופי, מותר להדיחו בשבת,
 רא צורך שבת.שזה נק

 

 

 

 

 א להאזין ולשמוע. בשיחה משותפת, החובה הראשונה הי
הכל מכירים בערכו של הדיבור, אך רבים מעריכים את הדיבור 

 שמדברים ומדברים, ומפסיקים לשמוע...  –עד כדי 
מציינים את ערכו של האדם כ"מדבר", התואר "מדבר" 

משמעותו "משוחח", ולא מדבר חד צדדי שאינו שומע אחרים. 
תקשורת הדיבור והשיחה מטרתה לרומם את המידות, כי ה

הנכונה מצמיחה את נפש האדם, וכתחליף לרוממות הזו אנו 
 נוטלים לרוב את ה"מדבר" ומשעבדים 

 אותו לכל האגו האישי...
 הקושי המרכזי בשיחות בין אב לילדיו, אם 

 הוא השמיעה לילדיה, ואיש לאשתו וכו', 
 המלאה ליושב ממולך. 

 , מי שהשלים את עצמו בתיקון שמיעתו
 ות בחייו, וזכה במעלה חסך בעיות רב

 ששכרה בצידה.
 נתבונן ונראה, כאשר אדם מדבר אתכם, 

 ולעיתיםלפעמים הוא חוזר על דבריו שנית, 
 פעם שלישית. נשאלת השאלה: מדוע?  אף

 וכי הוא חושב שאתם אטומים כל כך שלא הבנתם? 
אך הסיבה היא, כי יש לו איזו מין תחושה שעדיין לא העביר את 

 כפי שרצה.צה, עדיין לא שמעתם את העיקרון התוכן כפי שר

לא רק שישמעו אותו אלא גם זאת אומרת, שחשוב לו מאד, 
, לכן הוא חוזר שוב ושוב, בשביל שיבינו את מה שאמר

 את הלב שבדבריו. -שתשמע את העומק 
אשתך פונה אליך. מדברת. רצונה נשתמש דוגמא מהבית: 

 שלה. לשפוך את לבה, שאתה תהיה הכותל המערבי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סגולות לחלומות טובים!

נהגו להרבות : "כותב ה'באר מים חיים' (6  
בסעודה בשבת חנוכה יותר משאר שבתות 

 .)פרשת וישב( "השנה
אם חלם " :בספר 'רפאל המלאך'ב וכת (1

חלום רע ח"ו, יסיח דעתו ואל יחשוב עליו כלל  
ויאמר בהקיצו משנתו את הפסוק )זכריה י,ב(: 

ה כלל בדוק . וז"וחלומות השוא ידברו"
ומנוסה: ככל מה שהאדם מקפיד ודואג על 

החלומות  חלומות רעים שחלם, כך יותר ויותר
 אות ח, חלומות(.). "הרעים חוזרים לבוא אליו

 

 
לום טוב, "החולם ח כותב ספר המידות: (3

ומבשר בשורות טובות, ירשום על פנקס את 
 חלום,א'(. )"פרטי החלום, היום, המקום והשעה

זהר ייש לה" * כותב ה'סגולות ישראל': (7
שלא ישים את ידו בשעת השינה על הלב או 
 ".על הירך, כדי שלא יבהילוהו חלומות רעים

: "אם יבוא אלי חלום שישכב יאמר קודם *
בלילה הזה, איני רוצה להתענות למחר, לא 
בשביל זה ולא בשביל דבר אחר, שיהיה מה 

 וסגולה שלא יבא לו דבר רע בחלום. ,שיהיה"
 הלומד בספר 'תנא דבי אליהו' יזכה  *
 לחלומות מיושבים ולהינצל מעוון הידוע".  
   -mhbp52@etrog.net.il'אור עליון',מתוך עלון  -     
 

. 
  

 - 33-9131017 –מהספר 'עצה ותושיה'  -        

 
 
לאחר  תנשוךהרוצה הריון ולידה קלים: ,

  שמחת תורה,
 , תתן שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  

 .צדקה ותתפלל לה' )חזו"ע(      
 
 
 , תיתןאחר שמחת תורה 
 
השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (7

בשמחה ויברך את כולם ס לבית המשפחה יכנ
ואח"כ יאמר 'פתח במאור פנים לשנה טובה. 

 .אליהו' עד 'קם רבי שמעון' ויוסיף פסוקי ברכה
 לדבר דברי חולין! ויזהרו שלא מהמחזורים.

 ( נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר"ה.9  
 שנה טובה ומבורכת ב"ה!

 .ח"ו דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 
דברי חול ולא יכעסו על האשה ידברו   

 והילד!

 כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון,
כוסות, ויש  71- 71יש האומרים לשתות 

 מה נכון ומומלץ? –כוסות  01שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי אכן מומלץ לשתות הרבה, 
 .מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים

 ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם:אך 

רבע שעה לפני השקיעה, רבע שעה של בין 
   .השמשות, וחצי שעה אחר צאת הכוכבים

רות יכולים להכיל שמן כל כך, ואם אין הנ
או שהנר שעוה קטן, ולא יספיק לדלוק 
, אין כשיעור חצי שעה אחר צאת הכוכבים

, והברכות שבירך על יוצאים בזה ידי חובה
הנרות הרי הן ברכות לבטלה, ולכן יש 
להזהר בזה מאד, שלכל הפחות באחד 

מהנרות יהיה השיעור הנ''ל, ואם אי אפשר 
לי ברכה, ורק אם יש לו בלאו הכי, ידליק ב

על כל פנים נר אחד שידלק כשיעור שעה 
 .ידליק בברכהאחת, 

 השמן הנותר מנרות חנוכה
הנותר ביום השמיני של חנוכה מן השמן  (3

הצריך לשיעור ההדלקה, אין להשתמש בו 
לצורך חול, אלא עושה לו מדורה בפני 
 עצמו, ושורפו, מפני שהוקצה למצותו

עה שנתן השמן אם התנה בפירוש בשו
והפתילות בנרות החנוכה, שאם יכבו הנרות 

אפילו באמצע שיעור הדלקת הנרות 
)כלומר, בתוך חצי שעה(, יוכל ליהנות מהן, 

שפיר דמי, ואין צריך לשרוף הנותר ביום 
 השמיני.

 
 

 *** שמנים הכשרים להדלקה*** 
ל השמנים והפתילות כשרים לנר כ (9

חר. וכן מצוה חנוכה, ושמן זית מצוה מן המוב
גפן.  מן המובחר לעשות את הפתילה מצמר

שגם נרות שעוה כשרים להדלקת  ע"פוא
 .נרות חנוכה, עיקר המצוה בשמן

 
 
 

  , הואיל והנס קרה בשמן בבית המקדש.
 
 
 
 
 

 חיילי ה
 
 

להדיח כלים באמה או במשחת כלים  מותר
לערב אבקת כלים במים,  מותרבשבת. ואף 

 ומוליד.לישה ואין לחוש בזה לאיסור 

*** 
לשפשף את הכלים בשבת בליפה  מותר (1

העשויה מחומר סינטטי  "ננס"הנקראת 
 שאינו בולע כלל, ואינו אוגר בתוכו מים.
, או אך אין להקל להשתמש בספוג בשבת
בננס שהסיבים שלו צפופים מאד ואוגר 

 בתוכו מים.
 
 

 

 

 

 
כותל שומע, וכותל מבין. המוכן לכאוב את כאבה, לשמוח 

  להתרגש עימה. בשמחתה,

לא די לה שאתה מהנהן בראשך, כמי שאומר: "אל דאגה אני 
יהיה לה די רק כאשר היא תשתכנע שאתה מסוגל אתך...", 

 .לשבת מולה ולבכות עימה יחד
דוגמא נוספת: כמה פעמים ילד שואל את אביו: "אבא! למה אתה 

 וכמובן שבאותו לא מקשיב לי?". "לא, אני מקשיב! אני מקשיב!",
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מבינים אותו, ושהם יכולים לחוות עמו גם את הדברים הקשים שלו. 
הוא מצפה שהוריו יבינו מה עובר עליו, וייעצו לו את העצות 

הטובות וכו', ולא שאמא או אבא יאמרו לו: "צדיק שלי! לא עכשיו, 
כי אין לי זמן, תבוא בעוד שעה". תבוא בעוד שעה?! עכשיו הוא 

וק מטען אדיר שיושב לו על הלב, ואתה אומר לו נסער ומבקש לפר
 תבוא בעוד שעה?! עוד שעה הוא לא צריך אותך.

לא מספיק להקשיב ולשמוע, יש לשבת כנגד האשה או הילדים 
  , ובזה נעלמים קשיים רבים!זה ממש בנפשם –ולהתחבר לליבם 

 

 רגע הוא קורא את העיתון. 
שאבא  ?מסכן הילד, מה הוא רוצה בסך הכל

ישמע, הוא רוצה חתיכת אבא. מצפה 
 מזדהה איתו.  –להרגשה כי אבא איתו 

אך מה לעשות שאבא מזדהה עכשיו עם 
 בחירות, עם הצונאמי, עם הדולרים... 

"אני שומע אותך, אם אתה רוצה אחזור לך 
על המילים", מפטיר האב וממשיך לעלעל 

 בעיתון.
כך מצפה לחוש שאמא ואבא הם ילד כל 

 שהם אלו שהכי  החברים הכי טובים שלו,
 
 
 

מבינים אותו, ושהם יכולים לחוות עימו גם 
 את הדברים הקשים שלו.

 
 
)לא כמו בעל אחד שהביא לאשתו נעלי  

בית בשקית של סופרמרקט ואמר לה: 



וחד במינו, גם יום אחד נפגשתי עם בחור מי
הוא היה נלהב, נפגשנו כמה פגישות ובסוף 

 .בפתאומיות הוא ניתק את הקשר
נשברתי מאוד, לילות שלמים דיברתי עם 

 שרה על כך ובכיתי לפניה בדמעות על גורלי.
לאחר שבוע התקשר ראש הישיבה של הבחור 

 לביתנו וביקש להיפגש עם אבי.
פתח ראש הישיבה ואמר: "הבחור  בפגישה,

 .פגש עם בתך, והענין ירד מהפרק כידוענ
כעת הבחור רוצה לחזור לשידוך, וההורים 

הודיעו לו כי לא  הםשלו מתנגדים בכל תוקף. 
 יתנו לבנם להכנס לבעיה שכזו. 

ון שהוא כה ומכי ,אולם ,אני מבין את ההורים
 אני רוצה שתמסור לי את המסמכים ,נחוש

ע העניין ואולי אשכנ חומרתכדי שאדע מהי 
 ".את ההורים שמדובר במשהו חולף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? בעיה איזו? על אלו מסמכים אתה מדבר"
 .אבי אמר". מבין לא בכלל אני? חומרה יזוא

 אני …ראש הישיבה היה נבוך מאוד: "תראה
 עם הענין אבל, זה על לדבר נוח שלא יודע

 ."…להם נודע והאישפוז הנפשי המשבר
ר נפשי אתה אבי נכנס להלם: "על איזה משב

מדבר? אתה בטוח שאתה מדבר על הבת 
שלי? זהו שקר וכזב, עלילה ממש, אני מוכן 

לבוא איתך ולחתום על ויתור סודיות רפואית, 
 ."…כבוד הרב, זו פשוט עלילה מרושעת

"תראה, הם אומרים שיש להם מקור מוסמך 
 אמר ראש הישיבה. –ביותר" 

אבי הלך עם ראש הישיבה לברר את הדבר, 
 זר כשפניו חיוורות, ובפיו בשורות מיוחדות:וח

  ."יש לי בשורה טובה ובשורה רעה
הבשורה הטובה שהצלחתי לשכנעם שאין לך 

  .שום בעיה
הבשורה הרעה הוא שאני יודע את זהות מי 

 ה".-ר-ש : שניסה להרוס לך את השידוך
 
 
 
 והם הלכו. 

  

שלמה המלך, החכם מכל אדם, אמר: 
כמוות אהבה, קשה כשאול "כי עזה 
הקנאה יכולה להרוס את חייו  - קנאה"

של האדם ולהביאו לעשות דברים 
 את הכלל: אסורים, אך הוא אינו מבין

 שקר". –אמת, והחריצות  –"הגזירה 
זה אך ורק שלו,  –מה שנגזר שיהיה לו 

זה לטובת  –שהקב"ה נתן לחברו  ומה
 תיקון נשמתו ויעודו בעולם.

וכל מה שישתדל לעשות כנגד מה שגזר 
 !.הוא שקר והבל שלא יצליח –הבורא 

"אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלא 

נימה", כל אחד מקבל את מה שנגזר 
שני, הוכל פעולה נגד  ובזמן שנגזר, לו

 לאותו אדם המקנא. ,רק תביא עונשים
מעשה מצער שאירע בארץ,  ישנו

 כלל זה:מלמדנו רבות ה
גדלתי במרכז הארץ, במהלך השנים "

גיבשנו קשר מיוחד עם שכננו בקומה 
היתה חברתי  ,העליונה. שרה בתם

  .הטובה, למדנו יחד והיינו קשורות זו לזו
היא היתה חרוצה ומקובלת בחברה, 

ובמהלך השנים פיתחתי בה תלות, היא 
 .כותל הדמעות שליהיתה היועצת שלי ו

שרה שהיתה בטוחה בנאמנותי 
ובהערצתי אליה לא חששה לספר לי 
את כל סודותיה. בסמינר המשכנו יחד 

 וממש לא ניתן היה להפריד בינינו.
כשהגענו לגיל שידוכים, סיפרנו זו לזו 

 על הצעות שקיבלנו.
לא הצלחתי בשידוכים, הדבר העציב 
אותי מאוד והייתי מדברת על כך עם 

ה שהיתה מנחמת ומרגיעה אותי שר
 בסבלנות וברכות. 

עברה שנה שבמהלכה נפגשתי עם 
אינספור בחורים, אולם ללא הצלחה. 
הורי לא ידעו מה קורה, הייתי נחשבת 
לבחורה טובה מאוד ומקובלת בחברה, 
טובה בלימודים ופתאום בשידוכים לא 

 הלך לי. 
לשרה היתה בעיה הפוכה, היא זו 

 . שאמרה "לא" לכולם
שבורה ורצוצה לחלוטין.  02הגעתי לגיל 

במיוחד שברו אותי מקרים בהם היתה 
 סיבה. ללאתק והתאמה אך הקשר נ

כמה שדכנים אמרו לאבי שיש כאן 
ונראה כאילו אנשים  ,משהו מוזר

 .שומעים משהו, שפשוט מבריח אותם
 
 
 
 

 הייתי בהלם כמה דקות, אבי 
 ו אצלה סיפר שהורי הבחור ברר

והיא שיבחה אותי מאוד, אבל אמרה 
עברתי משבר  71בסודי סודות שבגיל 

נפשי חמור ואושפזתי. הם ברחו מהענין 
 ,במהירות, אבל לבחור היה קשה לוותר

למרות המשבר  להתארס מוכן שהואואמר 
 עברתי.  ,שכביכול ,הנפשי

אך הוא פנה לראש  ,הוריו חשבו שהשתגע
רו לו שאם לא יאפש אמרהישיבה ו
עצמו יקבל משבר נפשי בהוא  ,להשתדך

 ."…ואז נהיה מתאימים וכך נודע לנו הענין
כי שרה אמי ביררה וגילתה בתדהמה, 

"מכרה" זאת לכל מי שהתעניין אצלה. 
היא פשוט ישבה כמו שוטר תנועה על 

הצומת המובילה לנישואין שלי ולא נתנה 
לאף אחד לעבור. וכדי להיות בטוחים 

, באחד מבני הדודים שליבדבר נעזרנו 
שהתקשר אליה כדי ל'ברר' עלי, והיא 

"חוץ מהמשבר הנפשי שהיא עברה  אמרה:
 היא פשוט מקסימה". 

 השיחה הזו הוקלטה ונשמרה.
שבוע לאחר מכן התארסנו, שרה לא ידעה 

מכלום, היא קראה על אירוסינו בעיתון 
 ובאה לדבר איתי. 

אימי קיבלה את פניה ומסרה לה את 
ואמרה: "תשמעי אותה ואח"כ  הקלטת

 אולי נדבר". שרה לא שבה עוד.
שרה התארסה שנה אחרי, וביום החתונה 

 שלחה אלי מסר שאסלח לה.
אולם לעולם לא אוכל להבין מה  ,סלחתי

 גרם לה לעשות מעשה נורא שכזה.
אולם מקרה זה השריש בי אמונה אמיתית 

שוא  ,"אם ה' לא יבנה בית בבורא עולם:

ואני מוסיפה "אם ה' יבנה  ,בו" עמלו בוניו
 ".שוא עמלו ההורסים אותו –בית 

 שקר". –אמת. והחריצות  –כי "הגזירה 
אך לא  ,לתקוע את חברתה רצתהשרה 

לסנן את בכך ידעה שהיא עזרה לה 
הבחורים שלא היו הזיווג שלה, ולהביא 

  המגיע לה. לידיה את הזיווג האמיתי
, וכל כי לכל אדם נגזר מתי יקבל כל דבר

השתדלות כנגד רצונו יתברך הנובעת 
 לא תעזור במאומה!. –מקנאה ושנאה 

וכשאכן הגיע זמן הזיווג, אז למרות כל 
הקב"ה יכניס  –ההלשנות והשקרים 

לליבו לרצות את ההצעה הזו למרות 

 )קשה כשאול קנאה('הבעיות הנפשיות' שבדבר!. 

 

 
 
 

 
 

 לא רק שלא הצליחה בדבר, אלא היא בעצמה עזרה -שרה שניסתה לעצור את השידוך של חברתה                
 ברתה לסנן את הבחורים שאינם זיווגה, ולא עוד, שהיא נענשה על רצונה והתחתנה רק לאחר שנה, בגיל מאוחר.לח      

 הכל מונהג ומושגח ממרומים במדויק, ואין אדם יכול להזיק או לפגוע בחברו ללא גזירת הבורא הטובה!                

 



 

 

 

 

 
"בכל צרה ח"ו", אמר הסטייפלר זצ"ל, 
"שיקבלו בלי נדר לומר 'נשמת כל חי' 

 כשינצלו מהצרה".
לפניכם סיפור מדהים שאירע בזמננו, על 

 דאה לה':מעלת 'נשמת כל חי' וההו
, לאנשים מסורתיים השתתפנו בחוג בית"

באחד המושבים הסמוכים  וחילוניים,
יוחנן בן  'לעילוי נשמת הצדיק ר ,לירושלים

אמירת  עלת סרח זצ"ל, והסברנו להם את מ
' ומהותו, המושכת ישועות נשמת כל חי'

 לאומרים שירה זו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קיבלו על עצמם  ההרצאה,לאחר 
"נשמת כל חי" כאשר לומר המשתתפים, 
 . אליה הם כוספים יוושעו בישועה

 ,בין הנוכחים היה קבלן בנין שקיבל על עצמו
יודה לקב"ה  ,שכשיפקד בזרע של קיימא

 . באמירת 'נשמת' בפני עשרה אנשים
 ... הם נפקדו ב"ה!!!.לאחר חודש וחצי

נולד בן בריא ב"ה, ויום לפני הברית, 
 , עמד הקבלןכשנערכה סעודת 'ברית יצחק'

ואמר עם דמעות של שמחה את אמירת 
 .בעשרה השבח "נשמת כל חי"

ביקש  בסעודה, שהיה נוכח ,אחיו של הקבלן
 ,"קבלה" למציאת זיווגגם הוא לקבל 

יאמר במנין עשרה וסעודה  ,שכאשר יוושע
 .שבח "נשמת כל חי"

 
 
 
 
וכן חבירו יצטרף לקבלה זו עבור עצמו  

חודשים קיבלנו למציאת זיווג. לאחר כמה 
צלצול בטלפון ומעבר לקו היה זה קולו של 
המושבניק אח של "הקבלן" ומודיע על יום 
נישואיו בעוד ימים ספורים וכן הוא מודיע 
שחבירו שגם קיבל איתו אמירת "נשמת" 
באותו מעמד של "ברית יצחק" אף הוא 

 

 
 .קיבלנו צלצול טלפון ...לאחר כמה חודשים

אח של  ,היה זה קולו של המושבניק
בעוד ימים שהודיע בהתרגשות: ""הקבלן" 
אני מתחתן ב"ה, ואף חברי שקיבל ספורים 

עמי הקבלה באותה סעודה, מתחתן בקרוב 
שניהם ערכו סעודת הודיה לה',  אף הוא".

וקיימו בה את נדרם לומר נשמת כל חי 
 , תשס"ח("גליון "קול הסת"ם)מתוך בעשרה". 

כי לבורא עולם יש נחת רוח שהאדם הקטן 
 יעמוד ויודה לו ויכיר במציאותו.

"ראוי להלל לה' על וכך כותב ה'פלא יועץ': 
 כל הטובה שעושה עמנו. 

פקידה וראוי לכל אדם מעת לעת ומ
לפקידה להודות ולהלל את ה'. ובפרט 

תיכף  ,כשמספר איזה ענין שעשה והצליח
שבח "יהיה שם שמים שגור בפיו, ויאמר: 

לאל יתברך כי הפליא חסדו לי ועזרני 
 וכך. לעשות כך

יש לו להלל לה'  - אפילו אם יש לו יסוריןו
אשר יאהב ה' 'שזכהו להיות מכלל 

יותר קשים ושלא יסרו ביסורין  '...יוכיח
וגובה חובתו של  ,ומרים, כי הוא רחום בדין

 אדם בטובתו. 
 - ואם העדיף ה' לו טובה יותר על אחרים
 ,ראוי לו להלל לה' המעדיף טובו עליו

רק ברחמיו ובחמלתו, כי כמה  ,שלא בזכות
טובים ממנו חסרים כל טוב. ויכנע מאוד 

ויקבע בלבו אמונה שלמה כי הוא הנותן לו 
יל ומידו הכל, ולו נתכנו כח לעשות ח

 ('הילול')ערך  עלילות".
בתחתונים )לבורא עולם( "... ואין לעליון 

מלבד זה שידע " אומר הרמב"ן, ",חפץ
 ".האדם ויודה לאלקיו שבראו

זהו רצונו וחפצו של ה' יתברך, שנכיר בו 
ונודה לו על כל הצלחה שהצלחנו, על כל 

תבשיל שהצליח, ואף על דבר מצער, נודה 
 ו שריחם עלינו והביא לנו ייסורים קלים.ל

וע"י שהאדם מודה לקב"ה ובפרט באמירת 
'נשמת כל חי', הקב"ה פותח לו את כל 

 השערים ומושיע אותו מכל צרותיו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)בברכת המזון המזבח לא מוזכר(. אז  

אכלו סופגניות ו/או ספינג'ות וברכו "על   ִ

לכל אדם יש במשך חייו ניסים גדולים 
שהקב"ה עושה לו ולבני משפחתו, שבהם 

 חייו, פרנסתו או בריאותו.  יםניצל
מהו לדעתכם דבר הטוב ביותר שיכול 

 האדם להשיב לבורא על כך?
מהו הדבר שבורא עולם מתהווה לו כל 
 כך, ובשבילו הוא עושה ניסים לאדם?

 מגלה לנו הרמב"ן: כךת התשובה לא

ואין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה "... 
, וכוונת שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו

רוממות הקול בתפילות, וכוונת בתי 
, זהו שיהיה כנסיות, וזכות תפילת הרבים

לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל 
שבראם והמציאם, ויפרסמו זה ויאמרו 

 ('בא')סוף פרשת  !".נולפניו: בריותיך אנח
 –ההודאה לה' יתברך עם חסדיו וטובותיו 

 היא חפצו ושמחתו של הבורא!.
ולכן, כשהמכבים זוכים לנס המלחמה 

הגדול ונס פך השמן, הם מחליטים להפוך 
 את ימים אלו להלל והודאה!.

 הקב"ה מתאווה שהאדם יודה לו על 
 חסדיו וטובתיו שעושה עמו.

זצ"ל )שנה שניה  'חיבן איש ה' ולכן, כותב

 'נשמת כל חישל '"שבח זה  ג'(: ,תולדות
הוא יקר ומעולה מאד, וצריך לאומרו 

בנעימה והוא מסוגל על כל צרה שאדם 
שידור נדר לומר אחר הצלתו  ,עומד בה

 ".ויועיל לו 'נשמת כל חי'מהצרה שבח 
מסופר על ה'סטייפלר', ר' יעקב קנייבסקי 

לקחו בעת שזצ"ל, כאשר בשנת תש"מ, 
  בסכנה שהייתה ,לבית החולים את נכדתו

גדולה, ומורינו ורבינו זצ"ל היה נוכח שם 
ואמר לכל הנמצאים שם שיקבלו עליהם 

 להגיד נשמת כשתחזור בריאה מבית
 .)אורחות רבנו, שלד'( החולים

"וכן לזוגתי ע"ה כשהקשתה בלידתה 
והייתה בסכנה, אמר מורינו ורבינו זצ"ל 

תלד כשורה ולד כש ,שתקבל על עצמה
 ".שתגיד עד פסח נשמת בכל יום ,בריא

 כי ההודאה פותחת את כל השערים!.
 
 
 
 
 
 וכו'. 
 
 
)ערך הילול(: "ראוי  'פלא יועץה'תב וכ

... להלל לה' על כל הטובה שעושה עמנו
וראוי לכל אדם מעת לעת ומפקידה 

ג'קלין דואק  לבריאות ואושר:העלון מוקדש 
  בת ג'ולי ואליהו דואק.

  סיגלית בת מזל. לזשב"ק:
 .עובדיה כהני :ילוי נשמתלע
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 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


