
 

  

ים "ה' אנא עשה שאקבל אופנ אודי הקטן קורא בקולי קולות
אודי חמוד, למה אתה צריך כל " שאלה אותו אימו: "!!חדשות

ענה  ,"!גם תפילה שבלב ,שומע תפילה 'כך לצרוח? ! הרי ה
, אבל סבא, יושב בחדר השני ,"זאת אני יודע אמא - לה אודי

 ...", לכן אני צועקכך טוב-והוא אינו שומע כל
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 משמעות הקידושין
נתעמק יותר ונבחן את הקידושין הנערכים תחת 

חז"ל קבעו שנוסח האמירה של  החופה.
'הרי את מקודשת הקידושין בשעת החופה יהיה: 

כל החתונה  לי בטבעת זו כדת משה וישראל'.
מקודשת. חתן  -מבוססת על אמירת מילה אחת 

שלא אמר מילה זו, נשאר רווק. מקודשת היא 
 המילה שעליה כורתים את ברית הנישואין.

 צריך לדעת שתופעת הגירושין לא מתחילה
ברבנות, אלא נעוצה בהבנת משמעות הקידושין. 
כשלא מבינים את משמעות המשפט 'הרי את 
מקודשת', אז קל לומר אחר כך: 'הרי את 
מגורשת'. תופעת הגירושין מתחילה בעצם 
מתחת לחופה. הקידושין דומים ליריית חץ, כל 

 קלה מביאה לפספוס של המטרה.  הסטיי
? מה לקדש אשה -מהי אם כן המשמעות של 

נדרש לעשות כדי לעבור מתפיׂשת עולם של 
רווק לתפיׂשת עולם של נשוי? כיצד מתחילים 

? דעו לכם שהמשימה הזו לממש חיי שותפות
 אינה קלה, ודורשת עבודה עצמית רבה. 

מופרשת,  -המשמעות של המילה מקודשת היא 
מובדלת ומיוחדת לי, ואסורה על כל הגברים 

כמו אדם וחוה בגן שבעולם. אני שלך ואת שלי, 
עדן. בגן עדן לא היו עוד גברים, ולא היו עוד 

 נשים ולא היה מקום לתחרות ולהשוואות. 
, אין מהחתונה הפכנו להיות זוג אחדמבחינתנו, 

יותר נשים ואין יותר גברים. רק כך נוכל 
אם היינו להתאחד לגמרי, בצורה מושלמת. 

 מבינים שאין איש אחר בעולם מלבד בעלי, ואין
אשה אחרת בעולם מלבד אשתי, היינו 

 מוכרחים להסתדר! 
 עד ראיה שנכח בחופה בירושלים... סיפר לי 

אחרי טקס החופה והקידושין, כשהחתן רצה 
עצר הרב את החתן ושאל אותו:  לרדת מהבמה...

נו בברכה האחרונה חתן יקר, שמעת מה שאמר
ענה החתן: שמעתי... שאל  של השבע ברכות?

  והחתן ענה: לא הבנתי... הרב: הבנת?
"אשר ברא ששון  -הסביר לו הרב: אמרנו בברכה 

ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה, דיצה וחדוה...". 
אתה יודע מתי יהיה לך 'ששון ושמחה' עם הכלה 

כשתשכח את גילה, שלך? שאל הרב, ואמר: 
 רינה, דיצה וחדוה... 

כמה שזה נכון. לפעמים מה שמפריע לנו 
היה לי יותר  'ההוא'להתאחד זו המחשבה שעם 

הייתי מצליח יותר...  אבל  'ההיא'טוב...  ועם 
ההרגשה שהדשא של השני 'ירוק יותר', בטעות 

 יסודה. 

 לע"נ העלון מוקדש
 שמואל בן רחל ז"ל

 יוסף בן מזל ז"ל
 

 העלון מוקדש לרפו"ש
 אושרת בת מרים

 .הדרך היחידה לעמוד בניסיון הוא רק ע"י אמונה שהכל לטובה
 )רבי נחמן מברסלב(

 

 גדלותו של יוסף
האספו ... " –יעקב אבינו מכנס את כל השבטים ורוצה לגלות להם את הקץ 

. כאשר כולם התכנסו הוא לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" והגידה
אמר לכל אחד מבניו את תכונותיו. ואיה ההבטחה להגיד להם את הקץ? כאן 

"היום  –מגלה לנו יעקב אבינו שקרוב הגאולה והקץ תלוי בתיקון המידות בבחינת 
הקב"ה. כלומר המשיח יבוא היום בתנאי, שנשמע בקולו של  אם בקולו תשמעו".
. לא נתנו התורה והמצוות אלא כדי לצרף בהם את הבריות –ובאמת אמרו חז"ל 

יעקב אבינו מזכיר בן אחר בן ומגלה להם את  צירוף זה פרושו תיקון המידות.
: "בן פורת יוסף בן תכונותיהם ומעשיהם. כשיעקב מגיע ליוסף הוא מאריך ואומר

 בן חן. –מסביר רש"י שזהו  רת"?בן פו"–מה הפירוש של המילים  פורת עלי עין"
כלומר לא די בכך שיוסף יפה תואר מאד שכן יופיו של יוסף מעין יופיו של יעקב, 

גם חן. כמובן שהכל נבע  היה לו ויופיו של יעקב מעין יופיו של אדם הראשון, אלא
"עלי עין"? שאין עין הרע שולטת בו.  –מעוצם קדושתו ועבודת המידות שלו. ומהו 

ליהנות ממה שאינה שלה אין  : עין שלא רצתהוהסביר חז"ל את הסיבה באומרם
. כשאשת פוטיפר היתה באה לדבר איתו ולפתות אותו הוא לא עין הרע שולטת בו

 היה מביט בהלכן זכה לשמירה מעין הרע.
כאשר אדם מסתכל ומביט קוראים יקרים, למדנו כאן יסוד גדול בענין עין הרע. 

מידה  –לו הוא נעשה חשוף לעין הרע  של האחרים בבחינת  ךשייוחומד דבר שלא 
כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שרצה  –זאת ועוד, אמרו חכמים  .כנגד מידה

שהיה לו לוקחים ממנו. מידה נפלאה נוספת היתה ביוסף הצדיק  ומהלא נותנים לו 
. האחים קנאו בו ולא יכלו לדברו שלום והוא כלל לא הרגיש בזה. הבריות אהבת –

נא ראה את שלום אחיך ואת "הלוא אחיך רועים בשכם ... לך וכשאביו אמר לו 
מידה נפלאה זו גרמה ליוסף  "הנני".ויוסף מיד אמר  בני דבר..."ישלום הצאן והש

אותו לגדולה. אם שבכל מקום שהוא היה נמצא מצא חן בעיני הבריות והיו מעלים 
בבית הסוהר. ואולי זה החן שדברנו עליו למעלה, שהיה ואם זה זה בבית פוטיפר 

בסוף הפרשה מתוארת  ליוסף הצדיק שנבע מאהבת הבריות ומידותיו הטובות.
 "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ... ויישם בארון במצרים"פטירת יוסף שנאמר 

. ששמו אותו בארון ושיקעו את הארון בנילוס של מצרים –ותרגם יונתן בן עוזיאל 
אם נשים לב נגלה שיוסף נפגש עם הרבה בורות במשך חייו. השבטים שמו אותו 

שיקעו ו בבורהכלא. ובסוף גם את הארון שמו  בבורשנים  12אח"כ היה  בבור.
ר הזהר הקדוש שהגלות הרביעית בה אנו נמצאים בנילוס. מה הסיבה לכך? הסבי

בור שהוא עמוק העומד מלמעלה לא רואה  בור!היא בבחינת קראת גלות אדום שנ
את התחתית, אף בגלות זו אין אנו רואים את סופה. אבל בסוף הגלות בעומק 

שיתגלה קודם משיח בן דוד ויכין את המלכות לגלוי  משיח בן יוסףנמצא  הבור
בני לאה., ורחל שהיא של רחל ודוד הוא מיהודה ממלכות עליון. שהרי יוסף הוא בן 

מכינה את הבית לבעל הבית. לכן בנה של רחל מכין את מלכות בית עקרת הבית 
 אבנר קוואס –שבת שלום           , אמן!בימינודוד שתיכון ותתקיים לעולם, במהרה 

 



 

 מחשבה על הזולת
ויש בו כדי ללמדנו  מה'רבנית'להלן סיפור מופלא המעובד 

ע"ה לגבי  יקנייבסקעד כמה גדולה ועצומה הייתה הרבנית 
י"א בתמוז ה'תשנ"ד נפטרה אמה של הרבנית  -ב: הזולת

, הרבנית אלישיב ע"ה. כשיצאה הרבנית מהבית יקנייבסק
מיד פנתה  ראתה קן ציפור על הגג. ,בדרכה אל לוויית אמה

אל ישיבת בית  אל אחד מנכדיה ודחיפּות בקולה: "גש מהר
ם מאיר, וקרא לאברך פלוני. הוא היה אצלי לפני כמה שני

שיש כאן קן ציפור, וכתוב  ,וסיפר ,שאין לו ילדים. אמור לו
אמנם אני עומדת במדרש ששילוח הקן הוא סגולה לבנים. 

עד שהרב  ,יה עכשיו, אבל יש עוד מספר דקות לנסוע ללווי
הנכד מיהר  ."לדרך. שיבוא מיד לזכות במצווה! ירד ונצא

ובר. לשמע הדברים בשליחות סבתו וקרא לאברך המד
ה כה קשה ד מסוגלת הרבנית בשעכיצ .האברך נאלם דום

הוא  שהיה אצלה לפני שנים? ,לחשוב על אדם בלתי מוכר
שהציפור לצערו  ,אך אז הסתברמיהר אל בית הרבנית, 

"כדאי שתמתין מעט", עודדה אותו הרבנית,  איננה בקן.
 "אולי הציפור עוד תשוב לפני שהרב ירד". 

ואכן, ברגע האחרון שבה הציפור אל הקן והאברך קיים את 
ה אשתו תשעה חודשים לאחר אותו מעשה ילדהמצווה. 

שלא רק מצוות שילוח הקן  ,של האברך במזל טוב. ייתכן
ל הרבנית למען היא זו שהועילה, אלא מסירות נפשה ש

 יהודי זר פעלה במרומים בצירוף למעשה המצווה.

 הרטבות לילה
תופעה נפוצה היום בקרב הילדים היא הרטבות לילה. 

 .ברוב המקרים מדובר בילדים קטנים
אבל יש מספר לא מבוטל של הרטבות בגלאים 

 (. 10מבוגרים יותר )מעל גיל 
ישנם כמה שיטות להורדת מקרי ההרטבה עד כדי 

 ביטולם לגמרי, ונמנה כמה מהם:
א. לפני השינה יש לקחת את הילד להתפנות ואפילו 

 שהוא אמר שהוא לא רוצה או לא צריך.
מים: ב. רגע לפני שהוא נרדם ללחוש באזנו מספר פע

 "אתה לא מרטיב, אתה קם יבש..."
 

 

מספר שעות יש להעירו שוב להתפנות, כדי ג. לאחר 
 שיתרגל לקום תקופה ארוכה יבש.

ד. צריך לשים לב שהחדר חם ולא קר, כיון שקור גורם 
 להתעוררות וצורך.

ו. טיפול בשיטת "פרחי בך" לאחר אבחון יכולים 
 לפתור את הבעיה לגמרי.

אחד" או שיטות דומות שמעלות  –ו. טיפול "במח 
 לפתור את הבעיה לחלוטין.מוטיבציה יכולים 

ז. לפעמים גם אבחון ריגשי יכול לגלות את מקור 
הבעיה ואח"כ הטיפול הרגשי ישלים את החסר 

 והבעיה תיפטר בעז"ה.
 בהצלחה                                                                    

 

 כוחו של וויתור
אביו של הרה"ק רבי אהרן  ,מקובל על הרה"צ רבי יעקב

ששנים רבות היה חשוך בנים רח"ל, הגדול מקארלין זי"ע, 
במשך  שהאיר את עיני העולם בזכות שהיהוזכה בבן כזה 

שנים רבות שימש רבי יעקב כשליח ציבור בביהמ"ד בימים 
הנוראים, שנה אחת בליל יום הקדוש ניגש כדרכו לתפילת 

 ערביתהלחש של  והאריך בתפילת'כל נדרי' לפני התיבה, 
 .  מעט יותר מהרגלו

שהיה מנכבדי  ,ה גרם לעורר כעסו של אחד העשיריםדבר ז
ן בשל הש"ץ, ויהי הקהילה שנאלץ לחכות כל כך הרבה זמ

כאשר פסע רבי יעקב את שלוש הפסיעות בסיימו 
ניגש אליו העשיר בעזות ובחוצפה, וסטר לו על להתפלל, 

על  ,נוזף בו בגאווה ובכעסלחיו לעיני קהל ועדה, כשהוא 
מיד רצו הקהל  ל צריך לחכות כל כך הרבה זמן.שהקה

וכאילו  אך רבי יעקב השתיק אותםלמחות באותו עשיר, 
יל לומר בנעימה את הפיוט 'יעלה ארע דבר התח לא

וגם בסיום התפילה לא התייחס כלל לכל  תחנונינו מערב',
ת 'גוט יום אותו המאורע, רק בירך את כל המתפללים בברכ

לאחר זמן מה בהיותו שוקד על תלמודו טוב' וחזר לביתו. 
שמע נקישות על הדלת, וכשפתח את הדלת ,עמד שם 

ביקש ממנו למכור לו את זכות שאחד מעשירי העיר, 
אך רבי יעקב השיב בתום  הביזיונות שספג היום ברבים,

, כי כבר בתוך כדי דיבור לב, שאינו יודע על מה הוא שח
סלח ומחל לאותו עשיר בלב שלם ובנפש חפצה, ואין לו 

  ליו שום טינה והקפדה בלב ח"ו.ע
קב מחזה אלוקים בחלומו, וגילו בלילה ההוא חזה רבי יע

הוליד בן שיאיר עיני ישראל שבשכר וותרנותו יזכה ל ,לו
, ואכן כעבור שנה נולד לו הרה"ק רבי אהרן הגדול בתורה

 )פניני עין חמד(             זי"ע שהאיר את העולם בקדושתו.


