
 

  

 זיווגלמציאת  תפילה
נו כמו כל דבר בחיים, גם בנושא הזיווג א

צריכים עזרה מבורא עולם. אנחנו יכולים לעשות 
את כל ההשתדלויות מצדנו ולקיים את כל 
האמור בחוברת זו סעיף אחר סעיף, אבל אם אין 
עזרה מלמעלה, אז הכל נשאר תקוע! ישנו מאמר 
נפלא בזוהר הקדוש שממחיש את ענין התפילה על 

ֹות "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכ –כתוב בזוהר על הפסוק  הזיווג.
ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת תַֹּאר ִויַפת ַמְרֶאה". מפני מה 
עיניה של לאה היו רכות וחסרות ריסים? משום 
שכולם אמרו: הגדולה )לאה( לגדול )עשיו(, 
והקטנה )רחל( לקטן )יעקב(. וכל יום היתה לאה 
יוצאת לפרשת דרכים ושואלת על עשיו, והיו 

דה אומרים לה את מעשיו של אותו רשע, ופח
בוכה כל יום בשביל  הוהייתליפול בגורלו, 

שתינשא ליעקב עד שריסי עיניה נשרו. אבל, רחל 
היתה יפת תאר ויפת מראה. היא לא בכתה, שהרי 

 כולם אמרו שהיא מיועדת ליעקב. 
ומה היתה התוצאה? בגלל שלאה התפללה 
והורידה דמעות על הזיווג, היא זכתה להינשא 

רק הרמאות של לבן  ליעקב לפני רחל )כלומר, לא
גרמה לכך אלא גם הדמעות(. ורק אחר כך נישאה 

מסיים הזוהר ואומר: מכאן שכל רחל ליעקב. 
אדם צריך להתפלל לבורא עולם שיזמן לו את 

 הזיווג הטוב ביותר עבורו. 
לכן, עלינו להתפלל ולבקש מבורא עולם על 
הזיווג, ותפילה לעולם לא מזיקה, היא יכולה רק 

פילה, היא בבחינת 'שמן בגלגלים'. להועיל. ת
כשמשהו 'נתקע' כדאי להתפלל. והאמת היא, 

 שטוב להתפלל לפני שנתקעים, כעצת הזוהר. 
זאת ועוד, התפילה משחררת את האדם 
ממועקות, ִמֵּכיָון שבה הוא שופך את ליבו. 
כמאמר החכם מכל אדם: "ְדָאָגה ְבֶלב ִאיׁש 

 .יחנה לאחריםיׂש –ַיְׁשֶחָנה". והמשמעות היא 
הערה חשובה: חז"ל אמרו שלא טוב להתפלל על 
זיווג מסוים, זאת אומרת: 'אני רוצה את 
פלוני/ת'. ִמֵּכיָון שאין אדם יודע מה טוב בשבילו, 
ולפעמים הדבר שחשבנו שהוא טוב מתברר כרע 
וכן להיפך. לכן התפילה צריכה להיות שבורא 

ה והראוי/ה לי. ואם עולם יזווג לי את המתאימ/
רוצים דווקא במישהו מסוים אפשר לנסח את 
הבקשה כך: 'אם זה הזיווג שלי אז שהעניינים 

 יתקדמו, ואם לא אז שהצד השני יאמר: 'לא'.
 ישנן מספר סגולות לזירוז הזיווג המתאים:

לשפר את ָהִמדֹות, ולהתנהג למופת בכל מצב.  .1
 גותנו ברווקות. ִמֵּכיָון שהזיווג נקבע גם לפי התנה

 יום רצוף. 40תפילה בכותל המערבי במשך  .2
 יום רצוף. 40לקרוא את 'שיר השירים' במשך  .3
יום  40הדלקת נר לכבוד שמואל הנביא במשך  .4

 להדליק במוצאי שבת(. –רצוף. )במקום שבת 

 טיפש הגיע לנופש בבית מלון, ושוכר חדר כשקיבל את המפתח 

 עבר החדר וצועק לעבר פקיד הקבלה במלון: פנה ל

 "מה זה, בחדר הזה אין חלון, אין שירותים, 

 אין פה כלום?!"  אין מקלחת, 

 "אדוני", משיב הפקיד, "זו המעלית"...

 מצוות שילוח הקן
ֹו ֵביִצים ְוָהֵאם "ִּכי ִיָקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַבֶדֶרְך ְבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹּחים א

ֹּא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהָבִנים. ַׁשֵלַח ְתַׁשַלח ֶאת ָהֵאם  רֶֹּבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹּחים אֹו ַעל ַהֵביִצים ל
התורה מביאה  -ְוֶאת ַהָבִנים ִתַקח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָת ָיִמים" )כב' ו' ז'(. 

 יש בה עומק לפנים מעומק. לפנינו מצוה נדירה של שילוח הקן. ו
הזאת אינה מצביעה על רחמים שכן הגמרא  השהמצווראשית, צריך לדעת 

)ברכות לג':( אומרת: 'האומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' משתקין אותו', שכל 
 מצוות ה' הן גזירות ולא רחמים. 

כלומר, אדם שחושב שהקב"ה נתן מצות מתוך רחמנות, הרי זה טועה, שכל 
של ה' הן גזירות ואין אנו יודעים מדוע ולמה. ולנו אין אלא טעמי  מידותיו

המצוות. כלומר, שאין לנו את עיקר ההסבר רק את טעם ההסבר, ואין אנו יודעים 
 מפני מה הקב"ה גזר כך ולא אחרת. 

ואם נתעקש לומר שמצוות ניתנו גם מרחמנות, נביא דוגמאות שסותרות את זה. 
ה ולא פגומה. אם נאמר שזה מצד 'צער בעלי חיים' יש מצוה לשחוט בסכין חלק

אז איך הכהן מולק את היונה מהעורף ללא סכין אלא בציפורן? ואיך עורפים עגלה 
 )ערופה( בנחל? 

זאת ועוד, במצוה "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" אם הדבר מורה על 
פני רחמים שלא לשחוט באותו יום, אז מדוע מותר לשחוט את העגל דקה ל

 השקיעה ואת האמא דקה אחרי השקיעה שזה כבר יום אחר? 
ואם נחזור לשילוח הקן ונאמר שזה מצד הרחמים, מדוע מותר לקחת את 

 האפרוחים או הביצים? שהקב"ה יאסור זאת? שהרי גם זה מצער את היונה. 
ומפני מה משתקין אותו? לא רק בגלל שמידותיו הן גזירות אלא שממעט כביכול 

תיו יתברך, ואומר שעד קן מגיעים הרחמים ולא יותר. וכולנו יודעים את מידו
 שאין חקר לרחמיו אפילו בבריות קטנות יותר מציפור. 

נשים לב שהפרשיה מתחילה באפרוחים או ביצים ומסיימת "ַׁשֵלַח ְתַׁשַלח ֶאת 
צים תקח לך, ָהֵאם ְוֶאת ַהָבִנים ִתַקח ָלְך". היה לו לומר ואת האפרוחים או את הבי

מכאן למדו חז"ל ששילוח הקן הוא סגולה להולדת בנים וילדים, ומי שאין לו 
ילדים, ישתדל מאד לחזר אחר מצוה זו, כאשר ראיתי עובדה כזאת במספר זוגות 

 חשוכי בנים. 
זו מקרבת את הגאולה וגורמת  השמצווהזוהר הקדוש )חדש מדרש רות( הסביר 

את הציפור הזאת היא עולה לפני הקב"ה לקיבוץ גלויות. שבשעה שמסלקין 
 ומטרפת בכנפיה ומשליכה את עצמה לים. 

ואז מלאכי השרת אומרים לקב"ה ראה ציפור זו שלקחו לה את האפרוחים כך, 
אתה ריבונו של עולם שבניך גלו מהקן ומבית המקדש, לא תרחם על הבנים? מיד 

ולהביא את הקב"ה מתמלא רחמים ורוצה לגאול את עם ישראל מן הגלות 
 המשיח. 

היכלו של משיח בשמיים נקרא 'קן ציפור', ולכן אנו מצווים על שילוח הקן. 
עכשיו אנו מבינים מפני מה נאמר ואת הבנים תקח לך, יש כאן רמז על הבנים 

 שהם עם ישראל, ויתקיים בנו ושבו בנים לגבולם.
 שבת שלום ומבורך
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 סרטים מצוירים
דוגמא להשפעה שלילית מהסרט 'התמים' פו הדב. סיפר לי אבא אחד 
שהילד שלהם היה צופה ב'פו הדב' שעות רבות. יום אחד כשהילד ראה 
צל מתקרב הוא התחיל לצרוח בהיסטריה ולא הבנו מה היה לו. ובכל 

 פעם שהוא ראה צל מתקרב הוא נחרד ונלחץ. 
שהוא רואה, לפני לאחר חקירות ודרישות התברר שבסרט 'פו הדב' 

ש'פו הדב' מגיע לחבית הדבש, הצל שלו נראה נוגע בחבית הדבש, ואחר 
 כך מגיע הדב. 

ישנן דמויות עם פרצופים אכזריים מזרי אימה שילד קטן לא צריך 
להיחשף אליהם. לפני שנים רבות שאלה אותי אמא אחת: מה הבעיה עם 

העלתה על המסך וולט דיסני? ביקשתי ממנה: תראי לי סרט אחד. היא 
סרט של וולט דיסני שהתמונה הראשונה היתה שעל כל המסך רואים 

רעות, אף עקום, האצבע שלה עם  םעינייפרצוף של מכשפה אכזרית. 
 ציפורן שלופה והיא מצחקקת צחוק פרוע ומרושע. 

הרבה מהסרטים  .אמרתי לה תכבי את זה מיד זה מפחיד אותי
  ים לעשות מעשים בעייתיים. מכניסים לילד רעיונות ודחפים שלילי

מכל האמור למדנו כמה הרסנית ומסוכנת הצפייה בסרטים המוגדרים 
 כתמימים. בין אם אלה סרטים מצוירים ובין אם אלה סרטים אנושיים. 

 

 

 
 

להתקבץ סביב קבר עד מהרה נפוצה הבשורה המשמחת כי בוטל האיסור 
דים, תושבי הצדיק. בתוך שעה קלה החלה נהירה המונית למקום. אלפי יהו

, שהגיעו ממרחקים וטרם הספיקו לשוב על והמוני העוליםהסביבה, 
שמחת ל"ג בעומר עקבותיהם, מיהרו אל המקום. באותה שנה הייתה 

 באשג'ן גדולה מתמיד.
במקום קבורתו, אין מצבה אלא ערימת אבנים ועץ זית פראי הגדל 

ות ההילולות במקום. המוסלמים נהגו לעלות לקברו ולהשתתף בהוצא
שנערכו לכבודו, ונקרא בפיהם בן עמרם. פעם אחת בא שריף שונא ישראל, 

מאנשיו כדי לכרות את העץ שליד קבר הצדיק. הוא הגיע מלווה בעשרים 
 ובידיהם מסורים. 

בהגיעם למקום נשלחו האנשים כדי להחל בניסור העץ. וראה את פלא 
, מי בגוף ומי בנשמה, חלקם נפגעוהנס אשר אירע במקום : כל אנשי השריף 

איבדו את ידיהם וחלקם איבדו את רגליהם וחלק ם מתו במקום, ומכל 
בריא ושלם. השריף ברח כל עוד נפשו בו מרוב אנשי השריף לא נשאר אחד 

פחד ואימה, ממה שראו עיניו, ומפחדו שמא גם הוא יינגף , כפי שניגפו 
 אנשיו. 

, שעשו נסים כדי לפגוע ת היהודיםהשריף המבוהל הגיע לעיירה והשמיץ א
" : הרגזןבו ובאנשיו. במקום נכח שריף שאהד יהודים והוא אמר לשריף 

, ולא זו בלבד, זה אדונם של היהודים, הלכת לפגוע בו והוא עתה מתנקם בך
מי שפוגע בישראל ה’ אלא דע לך, כי יש לך לחיות שנה אחת בלבד כי כל 

 מתנקם בו". 
, כי מי שיתקע בשופר יאסר. יהודי דיע בימים הנוראיםהשריף בתגובה הו

נמנעו מלתקוע בשופר. אך קול שופר בקע העיר מפחד אימת השריף, 
  ה"כם ועצרו יהודי שלא היה בבימביה"כ של רבינו. למקום הגיעו השוטרי

 יהודי בשם יוסף תקע בשופר". והודיעו לשריף כי 
" : האם יהודים למושל ואמרו לוציווה השריף להכניסו לכלא מיד ניגשו ה

: "והרי תקעתם אותם המושלצדק ובעוול?", שאל -מושלים כאן באי
בשופר?". ענו לו: "לא תקענו, השוטרים משקרים". מיד שלח המושל 

ה" : עושה צדק, כי העצור, והוסיף , שישחררו את היהודי שוטרים וביקש
ונו ולא קם", הלכו הלילה השריף שגזר את הגזירה הלך לישון בארמ

 .לראות, ומצאו אותו מת בביתו
 )פניני עין חמד(

 

הם יכולים לגרום לנזק בלתי צפוי, עד כדי הפעלת הילד לעשות מעשים 
כאן המקום להדגיש לפני ההורים את חומרת הבעיה בשימוש  קיצוניים.

באינטרנט הפתוח ובחשיפה לסרטים באתרי צפיה באמצעות מכשירי 
המדיה השונים. הנזק מצפייה זו הוא עצום למבוגרים, קל וחומר לילדים. 

 ו להיגמל מהצפייה האובססיבית במכשירים האלו ובתכנים האלו. עלינ
כדי להדגיש את גודל התמימות שיש להורים בהתייחסות שלהם 
למכשירים ההרסניים הללו, אספר לכם מה אמר לי אבא של ילד: הרב, 

אמרתי לו: ידידי היקר, ילדים  אין לי מה לדאוג, הכנסתי במכשיר קוד.
בנקים ואתה שמת לו קוד? הילד יפרוץ את הקוד, פורצים קודים של 

חוץ מהנזק שדיברנו עליו לגבי הילדים, ישנו נזק  יכנס, וישים לך קוד...
נוסף להורים. אם נשאר להורים קצת זמן לזוגיות וחינוך ילדים, 
המכשירים הללו לקחו להם את הזמן. ואחר כך ההורים שואלים איפה 

 ם כבר יכולים לענות להם. טעינו, מה עשינו לא טוב?... את
ואם אנו עוסקים בענין של דוגמא אישית, תדעו שאי אפשר לדרוש 
מהילדים לא להתעסק במכשירים הבעייתיים הללו ולא לצפות בסרטים, 

 כאשר אנחנו ההורים עושים זאת. זה אבוד. 
סיפר לי אבא אחד, שהוא קנה לילד שלו מכשיר סלולרי, מתנה לבר 

הבן שלו יגיע למחוזות רעים, ועכשיו הוא לא יודע מצוה. הוא לא חלם ש
איך אפשר להוציא את המכשיר מהילד. הוא הוסיף ואמר שזו היתה 

 הטעות הגדולה ביותר שהוא עשה בחייו.
 

 המקובל הרב עמרם בן דיואן זצוק"ל
אחר פטירתו הפך קברו מוקד משיכה להמונים. סיפורים על ניסים 

 –משך אליו המון רב במיוחד וישועות אירעו על קברו. פעמיים בשנה 
 ביום פטירתו ובל"ג בעומר. 

הקבר, להבעיר ביום זה נהגו אלפים מכל מרוקו וכפריה לנהור למקום 
קבלה, לשיר ולשמוח. חלפו שנים. באחד הימים מדורה ענקית, ללמוד 

ותו נהירת יהודים. במיוחד הכעיסה אמונה לוואזאן מושל שונא 
 היהודים לקבר רבינו. 

הוציאוהו מכליו ממש. סיפורי הניסים שהתהלכו סביב הצדיק וקברו 
שנה אחת החליט המושל לשים קץ לדבר. בהתקרב ל"ג בעומר הציב 

כפר אשג'ן, והפיץ הודעה כי כל יהודי אשר יעז סביב החיילים חמושים 
 .מתחייב בנפשו –להתקרב למקום בל"ג בעומר 

יהודי האזור, ששמעו על הגזרה החדשה, הצטערו מאוד, אך נאלצו 
הערים והכפרים לציית לה, מתוך פחד. לעומת זאת, תושבי 

המרוחקים, לא ידעו על האיסור ויצאו לדרכם. רק בהגיעם לוואזאן 
קבר הצדיק. הגיע ליל ל"ג בעומר. בכל , כי לא יוכלו לפקוד את נודע

הדרכים המובילות לקבר עמדו חיילי המושל. הערב ירד. לפתע הואר 
ייאמן: מדורה ענקית -הכפר באור חזק. לחיילים התגלה מחזה שלא

 .בערה בצמוד לקברו של רבי עמרם
קולות רמים של שירה ושמחה עלו סביבה, משל היה המקום מלא 

, התפלאו כמה מהחיילים ניגשו לקבר. בהגיעם למקום .וגדוש חוגגים
, והנה לעמדותיהםלגלות כי במקום שוררת עלטה ושקט מוחלט. חזרו 

המחזה חזר וקולות ה'חוגגים' נשמעו למרחקים. חבריהם של 
ו להאמין להם, עד שהלכו בעצמם התקש, שיצאו למקום החיילים

 למקום הקבר. גם הם מצאו במקום רק חושך ודממה. 
, החיילים סביב בית המושל, ובהתרגשות סיפרו על הפלאהתקבצו 

וראה כי מרחוק המתרחש בחלקת הצדיק היהודי. המושל הלך בעצמו 
 –יש מדורה גדולה וקולות חוגגים נשמעים, אך כשמתקרבים למקום 

 ם. המחזה נעל
יוכלו היהודים לספר על עוד נס שאירע  –אם יימשך הדבר החליט כי 

בליבו, כבר עדיף להתיר להם על קברו של רבי עמרם... במצב כזה, אמר 
 לעלות אל קברו. 

 


