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בס"ד

 "מצא אשה 
מורנו הרב שליט"אמצא טוב, ויפק רצון מה'" )משלי, יח, כב.(

פרשת חיי שרה, תשע"ז
אחת השאלות בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, 
מסופר על אליעזר עבד אברהם שטיפל בשידוכו של 
יצחק אבינו ורבקה אמנו ע"ה. בפרק כד בפרשתינו 
ישנם קרוב לשבעים פסוקים שבהם מסופר על כל 
תהליך השידוך – השבועה שהשביע אברהם אבינו 
אליעזר  שהתפלל  התפילה  עבדו,  אליעזר  את  ע"ה 
לה' יתברך, בואו לחרן, פגישתו עם רבקה מיד לאחר 
הקודש  לארץ  לבוא  רבקה  של  הסכמתה  תפילתו, 
הפסוק  עד  ממשפחתה,  לחשוש  מבלי  בשמחה 
האחרון בפרק זה, המעיד על כך שיצחק אבינו ע"ה 

אוהב את רבקה, שהיתה טובת מראה מאד.
דברי  היום( מביא את  ואבוא  )בד"ה  והנה רש"י הקדוש 
המדרש: אמר רבי אחא, יפה ׂשיחתן של עבדי אבות 
הפרשה  שהרי  בנים,  של  מתורתן  המקום  לפני 
לא  תורה  גופי  והרבה  בתורה,  כפולה  אליעזר  של 
ניתנו אלא ברמיזה, ע"ש. ויתכן לומר שבא המדרש 
ללמדנו, כמה דבר גדול הוא ענין השידוכין, המצוה 
חתן  ורביה.  פריה  מצות  מצוות,  בתרי"ג  הראשנה 
הם  הרי  בנישואין,  ואשה  בעל  או  בשידוכין  וכלה 
להוליד  וזוכים  בישראל,  וטהרה  קדושה  מוסיפים 
בנים ובנות, ולחנכם על אדני התורה והיראה. וזהו 
היסוד הגדול של כל התורה כולה, כי העולם כולו 
ורגע  רגע  וכל  גיטין מא:(.  )עי'  ורביה  נברא עבור פרייה 
בחיים שחושבים על כך, מקיימים מצוות ה' יתברך, 
ולא עוד אלא שיש בזה ישוב הארץ, משום שלפני 
בריאת העולם היה תוהו ובוהו, ואילו אחרי בריאת 
יח(.  מה,  )ישעיה  יצרה"  לשבת  בראה,  תוהו  "לא  העולם 
לשחררו,  כנעני  עבד  של  רבו  את  כופין  ולעתים 
בכדי שיוכל לישא אשה ולקיים פריה ורביה )עיין גיטין 
בתורה  מסופר  זו,  יקרה  מצוה  חשיבות  ולאור  שם(. 

באריכות רבה על השידוך של יצחק ורבקה. וכמובן 
שזו השקעה לדורות עולם! 

בגמרא )מו"ק יח:( למדו חז"ל הקדושים מהפסוק )שם, 
נ( "ויען לבן ובתואל ויאמרו, מה' יצא הדבר", שמכאן 
רגע,  כל  המשפחה  וקיום  הזיווג  שהשידוך,  הראיה 
הוא בהשגחה פרטית משמים. והמלבי"ם )במשלי יח( על 
הפסוק "מצא אשה מצא טוב, ויפק רצון מה'", מבאר 
שכאשר האיש מצא את אשתו, וטובה היא לו, והוא 
טוב לה, הרי זה מה' יתברך, כלומר, בהשגחה פרטית 
משמים, ע"ש. וכן בגמרא )סוטה ב.(, מבואר שארבעים 
יום קודם יצירת הוולד, מכריזין בשמים: 'בת פלוני 
לפלוני', כלומר, הכל מתחיל מלמעלה, בשמים כבר 
ואף  הפרטים,  כל  את  השלימו  ה'תנאים',  את  סגרו 
קבעו את תאריך החתונה, וההוצאות המוטלות על 
)ווארט בלע"ז(. ועוד מכריזין  כל אחד ואחד מן הצדדים 
בשמים: 'בית פלוני לפלוני', כלומר, שבשמים כבר 
קבעו היכן יגורו בני הזוג, עוד לפני שהתחילו במסע 
בפרשת  רבה  והמדרש  נאה'.  'דירה  אחר  החיפוש 
)הובא במהרש"א סנהדרין כב:(, הוסיף שאפילו ממזר  תולדות 

בקצהו  אחת  וממזרת  העולם  בקצה  הנמצא  אחד 
השני, הקב"ה מביאן ומזווגן זה עם זו, ע"ש. והמכוון 
ומרגיש כך באמת – שזיווגו משמים – הרי הוא מקיים 
מצוה של אמונה כל רגע ורגע, ואדם כזה לעולם לא 
יקלע לבעיות בשלום בית, משום שהוא יודע ומבין 
שלו  היחיד  מאוד, שהשדכן  מוחשי  באופן  ומרגיש 
הוא ה' יתברך, ממש ככה, פשוטו כמשמעו! ולעתים 
להיפך, בשמים רוצים שהבעל יסבול מאשתו, וכמו 
)יבמות סג. ע"ש(, וגם זה משמים  שמצינו אצל רבי חייא 
את  משלימה  פרטית,  בהשגחה  והאמונה  לטובתו. 
יתברך  ה'  עובד  הוא  ובזה  האדם,  של  הבית  שלום 
כל רגע ורגע בהשגות גבוהות, ואשריו! ומפורש כן 
מצוה  ישנה  בו  היחיד  שהאופן  תצא(,  כי  )פרשת  בתורה 
להתגרש זה מזו, הוא רק כאשר נתקיים בהם הפסוק 
"כי מצא בה ערות דבר", רחמנא ליצלן. ולעולם צריך 
אדם להתמודד ולהתחזק ולזכור היטב, שה' יתברך 
זיווגים  המזווג  והוא  בעולם,  הגדול  השדכן  הוא 
מבריאת העולם ועד בכלל, לטובה ולברכה ולחיים 

טובים )עי' מד"ר בראשית(.
ולפי האמור נתרץ שאלה מתבקשת, הרי מבואר 
בגמרא )חולין ז:(, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא 
כן  אם  נמצא  ע"ש.  מלמעלה,  עליו  מכריזין  כן  אם 
הכרזה  לו  קדמה  בעולם,  שקורה  דבר  כל  שלפני 
להודיענו  הקדושים  חז"ל  ראו  מה  כן  אם  משמים, 
שיש עוד הכרזות מיוחדות, כמו בת פלוני, בית פלוני 
ושדה פלוני, הלא כבר אמרו לנו בצורה ברורה שעל 
היא  האמת  אלא  כאמור?  משמים,  הכרזה  יש  הכל 
פרטית  בהשגחה  הוא  הכל,  ושוב  הכל  הכל,  שאכן 
משמים, ואין מקרה, ואין טבע, ואין מזל, ואין טעות, 
ה'  ורק  אך  אלא  כלום,  ואין  שכן,  ואין  שונא,  ואין 
יתברך בלבד שעושה הכל לטובה – 'המחדש בטובו 
בכל יום תמיד', ו'ברוך ה' יום יום יעמוס לנו', ולכן 
כי הכל מתחיל משם.  יש הכרזה בשמים,  על הכל 
אולם לגבי שידוך בין בעל ואשתו הדבר הוא שונה, 
הוא  שידוך  ונצחי,  תמידי  דבר  הוא  שידוך  שהרי 
לחיי  ועד  להתרקם  מתחיל  שהוא  מהעת  לעולם, 
עולם הבא! וכן לגבי בית ושדה, שקניינם נמשך זמן 
ולכן להם צריכה להיות הכרזה מיוחדת, מפני  רב, 
שהם דברים מיוחדים. ולמדים אנו מכל האמור, שכל 
מה שעובר על האדם יום יום, שעה שעה ורגע רגע, 
משמים  נגזר  הכל   – והסתירה  הבניה  והרע,  הטוב 
עוד לפני יום הלידה של בני הזוג, והדברים נפלאים 
ומחזקים מאד! משום שבית יהודי עם כל המשתמע 
מכך – בעל ואשה, חתן וכלה, המעשים והפעולות, 
פעמי,  חד  ענין  אינו  והנסיונות,  הירידות  העליות, 
אלא מקרים הקורים באופן תמידי – בבית ובמשפחה 
הילדים,  המנוחה,  הנקיון,  הכביסה,  האכילה,   –
ההוצאות ההכנסות, הינם דברים העוברים עלינו יום 
יום תמידין כסדרן, ואף חוזרים על עצמם יום יום. 
בעלי  להיות  כך  על  עובדים  והאשה  הבעל  וכאשר 

אמונה, ומאמינים שה' יתברך הוא הקושר ביניהם, 
בהשגחה  בשלימות  שמאמינים  אלא  בלבד,  זו  ולא 
פרטית על כל פרט ופרט בחייהם, הרי הם זוכים בזה 
לקיים מצוות האמונה כל רגע, ועוד זוכים להשגות 
גבוהות של דבקות בה' יתברך. וזהו חלק מקדושת 
המחשבה, כאשר אדם מבין ומאמין שהכל משמים 

בלבד, בבחינת "עיניך הלא לאמונה" )ירמיה פרק ה(.
ביאר  לכך מפרשת העקידה, שהרי  סייעתא  ויש 
)בפרשת  הלוי  בית  בספר  זיע"א  מבריסק  הרב  רבינו 
וירא(, שניסיון העקידה היה דווקא לאברהם אבינו ולא 

ליצחק, משום שלמות על קידוש ה' כל רגע, זה קל 
מרכבה  שהיו  הקדושים  האבות  אצל  ובפרט  מאד, 
לשכינה, ולכן ליצחק שהיה אמור למות על קידוש ה', 
לא היה כלל ניסיון בזה, אולם כל הניסיון היה אך ורק 
ולהתמודד  יוכל הוא לחיות  – האם  לאברהם אבינו 
בעת  ביצחק,  נזכר  הוא  כאשר  החוסר  הרגשת  עם 
שרואה את כליו ובגדיו, והמקום שבו היה עובד את 
כשבית  דידן,  לנידון  נלמד  ומכאן  ע"ש.  יתברך,  ה' 
ומשפחה חיים כל רגע את האמונה באופן מעשי, הרי 
הם חיים על קידוש ה' כל רגע, ממש כמו בפרשת 
)תנחומא פ' פקודי( שלפני לידתו  העקידה. ואומרים חז"ל 
של האדם גוזרים עליו אם יהיה זכר או נקבה, חלש 
או גבור, עני או עשיר, קצר או ארוך, מכוער או נאה, 
וכן  גס,  עבה או דק ]כלומר שמן או רזה[, בזוי או 
גוזר על כל קורותיו, ע"ש. ובבית יהודי צריכים תמיד 
קורותיו  ולחשוב שכל  לעיין, לראות  כיצד  להרגיש 
מאמינים  נקראים  ישראל  ועם  לטובה,  הם משמים 
בני מאמינים )שבת צז.(, ואם רק ננסה, נראה שאין זה 

קשה לחיות כך תמיד...
ומכל האמור עד כאן, מובן כמה גדולה היא מעלת 
לעם  ולסייע  ולעזור  בשידוכים,  לעסוק  שזוכה  מי 
ישראל בזה. וכאשר מכירים בחור מיוחד – בן תורה, 
נשמה טובה – ובת ישראל כשירה וצנועה, הרי שניתן 
בקלות לעשות השתדלות לקשר ולזווג ביניהם, ויש 
כאן חסד גדול והשקעה עצומה לדורות. ולדעת חז"ל 
הקדושים )כתובות ה.(, ענין השידוכין כל כך חשוב, עד 
שמשדכין את התינוקות ליארס, אפילו בשבת, ע"ש. 
ויש לדעת שגיל הרווקות הוא גיל מסוכן מאוד, וככל 
שהזמן חולף כעוף המעופף, כך השנים היפות של 
גיל הפוריות נפסדים להרבה צעירים, מחוסר הבנה 
של  לקרנות  שזכינו  וכיום  וחבל.  נכונה,  והכוונה 
חסד מצויינים בישראל, כגון זק"א, עזר מציון, עזרה 
ומרפא, חסדי נעמי, לב לאחים ויד לאחים ברוחניות, 
למה יגרע חסד השידוכים, שהוא הצלה גדולה לעם 
ישראל ברוחניות ובגשמיות. ועל כגון זה בכה רבי 
ישמעאל ואמר )נדרים סו.(: 'בנות ישראל נאות הן, אלא 
שהעניות מנוולתן', ע"ש. וכדאי, רצוי והגון להתפלל 
ולכוון בתפילת העמידה על כל הרווקים והרווקות, 
ה',  ברכת  מלא  לבית  שיזכו  והפנויות,  הפנויים 
ברוחניות וגשמיות, והיתה לה' המלוכה, אמן ואמן!         
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גיליון מס': 151  פרשת: חיי שרה 
שבת קודש כ"ה חשון תשע"ז )26 בנובמבר 2016(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"



שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת שיחותינו המשותפות, שוחחנו בעבר על כך שאחת מהטעויות אותן 
יורשים שלא כדין ההורים של דורנו מהוריהם מהדורות הקודמים הוא – שהמורים 
אף פעם לא טועים. הסברנו שאם במידת מה היה נכון לומר כן בדורות הקודמים, 
הרי שבדורותינו ודאי שמורים יודעים לטעות ובמקרים רבים, אם לא רבים מאד, 
תפקידם של ההורים לגבות את ילדיהם אף מול התנהגותם ודבריהם של המורים.

בין המורים הטובים המדהימים והמיוחדים של ימינו, ישנם גם מורים קצרי רוח 
או כאלה אשר מבצעים את מלאכתם נאמנה בכדי לסיים את החודש ביתר כבוד, 
ולא תמיד טובת התלמיד בראש מעייניהם. זה טבעי, משום שלא תמיד המוכשרים 
שבינינו פונים להוראה. התנאים שם לא מי יודע מה, ובכדי להיות בחור שזוכה 
והבנה  יראת שמים, אמונה  דרושים   - ישראל  ילדי  הידע של  לסיפוק בהרחבת 

בצרכי הדור ובדברים החשובים באמת לאבינו מלכנו, ריבונו של עולם.
כך, שבמקרים מסוימים משתחלים להם אנשים עם "כוונות טובות" אל תוככי 
המערכת החינוכית. ובשעת לחץ, צרה וצוקה מבית או מחוץ, מטיחים את זעמם או 
את חוסר הבנתם במושג הנקרא "חינוך", במיטב בנינו. מצבות האייפונים ופינות 
הרחוב המדממות במיטב בנינו – הנוער הנושר / המתמודד / המתקשה / המתלבט 

/ הסובל – מעידים על כך.
בשבוע החולף, כתב אחי, ידידי ורעי, הרב משה שליט"א, מאמר בעלון "תפארת 
נוי" בנושא כאוב זה, בו הוא מציין שפעמים רבות יש להקשיב לילד ולהבין את 

הנאמר בין המילים או בעיקר את מה שלא נאמר.
ובהיות והדברים חשובים ובוערים עד כדי פיקוח נפש ונשמה ויותר, ובהיות 
והם שייכים לפרשתנו, בין היתר, נתמקד בהם בשיחתנו הנוכחית, ויחד בעזרת ה' 

נוביל שינוי לטובת בנינו, נכדינו וכל עם ישראל לדורותיו.
מורה שנמצא בכיתה עם שלושים תלמידים, ויודע שברגע שיגביה את קולו 
ישקטו כולם ויהפכו לכבשים, ועושה זאת בצורה מאיימת ואיומה. והחמור מכך, 
כאשר אותו ילד שלא נענה לקריאתו הראשונית לשקט, יזכה לשאגה מקפיאת דם, 
ובנוסף אליה להתלוצצות אישית על השכלתו, רמתו הרוחנית והגשמית ואפילו 
על אופיו הרשלני. מה שמשיג בסופו של דבר ילד נבוך עד תנוכי אוזניו, לעתים 
"נאצי"  אף דומע, אולם לפחות שקט כרצון המורה העומד מולו. משול לאותו 
האחראי על כניסתם של עשרות יהודים לתאי גזים, כאשר לאחר מכן אמור הוא 
לפקד על העברת גופותיהם הקדושות למשרפות, שם יהפכו לאפר ויתפזרו על 

פני הרוח.
בשני המקרים ניצב אדם חסר לב מול קבוצת בני אדם חסרי ישע, והוא מנצל 

זאת לרעה.
ויסלחו לי הרגישים שבינינו על ההשוואה.

היהודים  של  ייסוריהם  שעת  שבעוד   – הוא  ביניהם  היחידים  ההבדלים  אחד 
בשואה תסתיים באותו מעשה, הרי שסאת ייסוריו של הילד וחבריו לכיתה רק 
מהמבוגרים  או  כלל,  בדרך  הזה  מהמורה  בפחד  יחיו  הם  ואילך  מכאן  תתחיל. 
בכלל פעמים רבות. הם יתחילו את חייהם ברגל שמאל, הם יאמינו שהעולם הוא 
מקום שנועד לסבל, והחמור ביותר – הם לא יסכימו להאמין שניתן להסתדר עם 
המערכת ועם הממסד ולהישאר מאושרים. זהו הצעד הראשון והמשכנע ביותר 

להפיכתו של ילד עדין נפש לפרחך רחוב מצוי. 
עולה  תמיד  לא  תחושותיו,  את  המתבגר  או  הנער  הילד,  מביע  שבה  השפה 
בקנה אחד עם המושגים שלנו בהבעה. אלא הילד תמיד יחוש ברגשות אשמה 
ויבין שהוא הבעייתי, ולא הוד רוממותו – המורה המהולל, שמונה על ידי הנהלת 
בית הספר, משרד החינוך ואפילו על ידי ההורים בכבודם ובעצמם. מה שגורם 
לתלמיד – להחביא את רגשותיו, ובמקום לספר על הסבל אותו חווה בבית הספר, 
יתחיל היניק לקום באיחור, להתמרח מעבר לשעות הנצרכות, ובמקרים חריגים 

יותר – להיות אלים, חוצפן ואפילו שקרן וגנב.
הורים שלא יהיו ערניים מספיק להבין מה עובר על בנם, יכולים עוד להחריף 
את המצב בהערות פוגעות ומעליבות, ובהאשמת הילד במצבו ואפילו במצבם. 

"תראה להיכן הידרדרת" או: "אפילו אבא ואמא כבר רבים בגללך".
לדלות  ולנסות  בנו  של  לימינו  זו  קשה  בשעה  לעמוד  אמור  אמיתי  הורה 
מעמקי נפשו את מה שגורם להתנהגות זו. לאחר 'חפירה' יסודית בנושא, ולאחר 
התחייבות אמיצה בדבר עמידה איתנה לימינו ולא משנה מה יספר או יאמר, יזכה 

ההורה המופתע לראות למולו ילד סובל, אשר מנסה בהתנהגותו הבוטה לזעוק 
זעקה אילמת לעזרה.

אולם, זה רק השלב הראשון בניסיון להפוך את חיי ילדינו לחיים מאושרים. 
הספר  לבית  ורץ  בשמחה  בוקר  בכל  קם  שלא  שילד  מבינים  אנו  בו  השלב 
בהתלהבות, מגלה על בעיה כלשהי המתרחשת במסגרת בית הספר. השלב הבא 
והחשוב לא פחות הוא, לטפל באותה בעיה. אף אדם לא נהנה להשחיר את ידיו 
הורה,  כל  חולה אחרת.  מיטה  בחיידקי  ידיו  את  ולהדביק  בבוץ שלא בשליטתו 
בבית  החינוך  שצוות  ולהאמין  בחול,  ראשו  את  לטמון  מעדיף  הדברים,  מטבע 
היכלי  בתוך  קורה  מה  בדיוק  ויודעים  דיים  ערניים  והפיקוח,  ההנהלה  הספר, 

הכיתות, כך שכל התערבות מצידו אמורה להיות בין מיותרת למזיקה.
ברם, האמת אינה כך, לצערנו ובושתנו. התעשייה החינוכית, ככל שהיא גדלה 
פה  קלים  ל"פספוסים"  הרי שגורמת  ו'אוטומטית',  'מכנית'  להיות  והופכת  יותר 
ושם, כאשר בכל "פספוס" שכזה נמצאים כמה נשמות על כף המאזניים, אשר 

עלולות לאבד לנצח.
התפקיד של ההורה בכזה מקרה, לפנות למורים, להנהלה, לפיקוח, ובמקרה 
הצורך גם לדרגים הגבוהים שמעל, לנסות להבין מה קורה פה, והחשוב ביותר – 

לשנות את צורת התנהגותו הנלוזה של אותו מורה.
לא תמיד עושה זאת אותו מורה מתוך רשעות, פעמים רבות נובע מתוך לחץ, 
צרה וצוקה. ודווקא בגלל זה ניתן ביתר קלות להעמידו על מקור טעותו. אולם, 
גם הוא חייב לדעת שלילדים יש פה, ושלהורים יש אוזניים, ומעבר לכל זה – יש 
יכולתם  ככל  הולכים לעשות  גידים, אשר בהם הם  ושס"ה  איברים  רמ"ח  להם 
בכדי להעניק לבנם את האושר. גם אם יעמיד אותם הדבר בפני תחושה לא כל 

כך נעימה מול המורה והנהלת בית הספר.
בפרשתנו, לאחר שעפרון אומר לאברהם אבינו "ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמֹאת 
ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנָך ַמה ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר" )בראשית כג, טו(. לאמור, ארבע מאות 
לקבורת  הקרקע  את  נא  קח  ולכן  אותך,  לאהבתי  יחסית  כלום  הם  כסף  שקלי 
ַוִּיְׁשֹקל  ֶעְפרֹון  ֶאל  ַאְבָרָהם  "ַוִּיְׁשַמע  ואומר:  הכתוב  בחינם. ממשיך  רעייתך שרה 
ְבֵני ֵחת ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֹעֵבר  ְּבָאְזֵני  ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ַאְבָרָהם 
ַלֹּסֵחר" )שם, טז(. ונשאלת השאלה – מילא אברהם החליט לקבל את הקרקע במחיר 
מלא ולא בחינם, הדבר מובן. אולם מדוע נוקט הפסוק בלשון: "ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל 
ֶעְפרֹון"? הרי לא זה מה שביקש עפרון, עפרון ביקש להעביר את הקרקע לרשותו 

של אברהם בחינם?
והתשובה על כך: אומר אברהם אבינו לכולנו, אני שמעתי מה עפרון אומר, 
והבנתי בדיוק מה הוא הוציא מהפה שלו. המילים "ארץ ארבע שקל ביני ובינך מה 
היא" אינם מילים של מתנה, אלא מילים של "אנא הושט ידך לכיסך ושלוף ארבע 
ובתמורה להם תקבל את הקרקע לקבורת רעייתך הכבודה".  מאות שקל כסף, 
כלומר, לא המילים היוצאות מפי העומד מולך מעידים על כוונתו ורצונו, אלא 

יש מעבר לכך.
מעשה במרן הרב שך זיע"א, אשר הגיע אליו מנהל ארגון גדול שסיפר שמישהו 
מתנכל לו ומיצר את צעדיו, ומיד שלף הרב את מפתחות הכספת והעניק לאותו 
אדם סך חשוב של דולרים להחזקת הארגון בראשו עמד. אותו אדם הודה לכבוד 
הרב ויצא מהחדר. מקורבי הרב שאלו: מה הקשר בין סיפור על אדם המזיק, לבין 
תשלום בכריכת דולרים עבה כל כך? אמר הרב שך: אתם שמעתם שהוא מתלונן 
על חברו, ואני שמעתי שהוא מבקש כסף, והראיה שכאשר קיבל את הממון יצא 

מהבית בשמחה...
זה נכון לגבי כל אדם וזה נכון בעיקר לגבי ילדינו. הם בתחילת החיים, והם לא 
יודעים בדיוק מה מעניין אותנו, ולאיזה כיוון ניטה לאחר השיחה איתם. עלינו 
להוציא מתוך לבם את המעיק עליהם, להבין מה קורה, ובמקרה הצורך – להילחם 

עד כלות הכוחות ולנצח.
יש כאן מה לשנות, זו תפיסה שאמורה להתחלף, זוהי מסורת שיש לעקור. אבל 
קוראי המאמר הזה ]והם לא מעט ברוך ה'[, יהיו הראשונים לעשות זאת. ויחד 
נוביל שינוי, שיעניק לנו לבנינו ולכל יוצאי חלצינו את הנחת האמתית, ואת שלוות 

הנפש מול פגעי הזמן. כי "כל מסע ארוך – מתחיל בצעד קטן".
ברכת הצלחה לכולנו בחינוך ילדי ישראל ובחינוך ילדינו בפרט, ושפע של נחת 

בהתאמה, אמן.

2

הרב אליהו רבי ראש הכוללשים לב לזעקה האילמת של הילד הקטן!

 דיסקים של הרב אליהו רבי שליט"א
בנושא:  "הבית השלם" )שלום בית(, ו"נוער לא נושר" )חינוך הילדים(,
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הבהרה: השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד, מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור, ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

להצטרפות: שלח 
את המילה הצטרפות 

ושמור את המספר 
ברשימת אנשי הקשר 

שלך!

וואטסאפ
החיזוק

052-7680007היומי

בא להיות 
חלק 
מקהילה 
רוחנית 
גדולה

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן
חייג: 052-7680007 ]בעלות שיחה רגילה[

             פעם בשבוע מסר אישי 
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א

חדש!



לבדיקת זכאות על ידי משרד רואה חשבון "ללא תשלום", ניתן לפנות לצוות המוסדות 
Info@haravrabi.co.il | 03-5011125 'בדרכים הבאות: טל' 03-5011160 | פקס

הבדיקה ללא תשלום! רק במידה ויתקבל החזר ע"י מס ההכנסה, יופרשו 20% מסכום ההחזר
למשרד הרו"ח לכיסוי ההוצאות, ולך ישאר להחליט כמה אתה תורם מסך ההחזר למוסדות התורה

וזה יכול להיות
הרבה מאד כסף!!!

מגיע לך החזרי מס!

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א
ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125 או במייל:  שאל את הרב

 הנחת נייר טישו בקופסת התפילין לספוג הזיעה 
שאלה: אדם הנוהג להניח באופן קבוע ]בפרט בקיץ[ 
תחת  מלמטה  התפילין  קופסת  בתוך  עבה  טישו  נייר 
פעם  ומידי  הזיעה,  את  יספוג  שהנייר  כדי  התיתורא, 
הנייר נעשה  נייר חדש. האם  ומניח  הנייר  משליך את 

תשמיש קדושה וצריך גניזה?
תשמיש  של  דין  זה  בנייר  שאין  מסתבר  תשובה: 
קדושה, ולכן אף שהתפילין מונחים עליו ממש, מותר 
לזורקו לאשפה. והנה שני טעמים בדבר: האחד, משום 
לשעה,  אלא  לעולם  שם  מונח  אינו  טישו  שהנייר 
כן  ומפורש  וזורקו,  מחליפו  מסוים  זמן  וכשעובר 
הנחת  שמטרת  כיוון  ועוד,  ע"ש.  יב(,  ס"ק  מב  )סי'  במשנ"ב 
גדר  בזה  אין  הזיעה,  מחמת  קלקול  למנוע  הוא  הנייר 
כיסוי, ודמי לדין טלטול בשבת קודש, שמותר לטלטל 
ברשות הרבים בגדים שהוא לבוש בהן, אולם בגד שהוא 
עשוי להציל מטינוף, אין לו דין תשמיש לאדם, ואין לו 
דין בגד, ולכן אסור לטלטלו )ועי' שבת יא:(. ורק כאשר מכוון 
לשם תשמיש שהוא כיסוי לתפילין, אז יש לו דין כיסוי 

ותשמיש קדושה, כן נראה לכאורה. 

 להשאיר את הטלפון בעת התפילה
על מצב של רטט 

כאשר  הכנסת  לבית  להיכנס  שרגיל  אדם  שאלה: 
בכיסו מונח טלפון במצב של רטט, וזאת כדי לדעת אחר 
התפילה מי התקשר אליו. האם יש בזה בעיה הלכתית?

תשובה: אכן יש כאן שתי בעיות: האחת, להניח בכיס 
טלפון נייד על מצב של רטט בעת התפילה, הוא דבר 
יהיה  שהאדם  עדיף  והיה  הכנסת,  בית  בכבוד  שפוגע 
ברתת וזיע מהתפילה )עי' אור"ח סי' סא(, ולא הטלפון. ועוד, 
מצוה  הנייד,  לטלפון  לענות  שלא  מתכוון  אדם  כאשר 
לכבותו בכדי שלא להכביד על המתקשר, בזה שממתין 
ואלו מצוות של בין אדם לחבירו.  זמן רב בלא מענה, 
ולכן אם אינו מתכוון לענות, צריך לעשות בטלפון תא 
קולי ללא צלצול כלל, שניתן להשאיר הודעה, ולאחר 
מכן ישמע את ההודעות ויחזור למי שצריך לחזור, וזה 
יהיה בכיס של התפילין,  והעיקר שהטלפון לא  מצוין. 
ולא בכיס שבבגד, משום שהרטט מטריד, ואין כאן מורא 

מקדש.
תורני  בכנס  או  תורה,  שבשיעורי  הרואות  ועינינו 
מסוים, או באסיפת הורים וכיוצא בזה, מרשים לעצמם 
וממילא  זה,  כעין  בטלפון  להשתמש  במקום  הנוכחים 
כן  ומחמת  ונשנים,  החוזרים  ניגונים  מיני  כל  נשמעים 
מציצים  רגע  ובכל  ולהתרכז,  לשבת  מסוגלים  אינם 
יאה לבני  זה  ואין  בשעון כתינוק הבורח מבית-הספר, 
רגיל  בטלפון  להשתמש  עדיף  הכי,  ובלאו  כלל.  תורה 
ולא  הודעות,  כתיבת  לא  בו  שאין  טלפון  פעם,  כמו 
מאיתנו  מונע  זה  שדבר  משום  כלום,  ולא  פגישות 
לראות  כואב  וכמה  ה'.  בעבודת  ולהתקדם  להתעלות 
איך הורים רבים מזניחים את ילדיהם, ואינם שמים לב 
אליהם, שכל היום הם עסוקים במשחקי מחשב וכדומה, 
ואילו הם בשלהם, עסוקים בהודעות ודיבורים כל היום, 

והבית נהרס רוחני וגשמי, וחבל.
שבבית,  הטלפון  כמו  שהוא  נייד  טלפון  לסיכום: 
בלי הודעות ובלי כלום, הרי זה טלפון 'כשר למהדרין', 
ומרגישים בו קירבת ה' תמיד. וכשאין ברירה ויש צורך 
לקבל בעבודה כל מיני הודעות וכיוצא בזה, יש לעשות 
כן על ידי הפקיד שבמשרד וכדומה, ותו לא, ובזה זוכים 

לקרבת ה' יתברך.

 עניית 'ברכו' שלפני 'עלינו לשבח',
למי שעדיין לא התפלל מנחה בערב שבת

)חזו"ע שבת ח"א עמ' רצה(, אדם שטרם  שאלה:מובא בהלכה 
במנין  'ברכו'  יענה  לא  שבת,  ערב  של  מנחה  התפלל 
שהתפללו קודם לכן מוקדם יותר, שהרי אם יענה כבר 
אינו יכול להתפלל עוד מנחה. השאלה היא, האם מדובר 
כאן דוקא ב'ברכו' שלפני תפילת ערבית, או שמא הוא 
הדין שאסור לענות גם על 'ברכו' שלפני 'עלינו לשבח'?

'ברכו'  אומרים  אין  ההלכה  מעיקר  תשובה:כידוע, 
)עי'  בקדיש האחרון שלפני 'עלינו לשבח', לא בשחרית 
אור"ח סי' קלג(, ולא בערבית )עי' אור"ח סי' רלו סע' ב(, אלא שכיום 

נוהגים לומר 'ברכו' לפני סיום תפילת ערבית ושחרית 
בין בחול בין בשבת, וכמו שציין רבינו כף החיים )שם(. 

כך שלמעשה, על עניית 'ברכו' שלפני 'עלינו לשבח' 
אין דיני תוספת קבלת שבת וכיוצא בזה, ובפרט כאשר 
'ברכו'  הציבור כבר קיבלו עליהם שבת קודש בעניית 
שלפני התפילה, או במזמור שיר ליום השבת )כמבואר באור"ח 
ס"ס רסא(. ולכן גם מי שלא התפלל עדיין מנחה יכול לענות 

'ברכו' שלפני 'עלינו לשבח', ופשוט. 
וחידוש נפלא מצינו בכף החיים )ס"ס רסא(, שאף שאין 
שום כוונה בעניית 'ברכו' שלאחר תפילת ערבית כאמור, 
וכוונתו,  לפי עומק השגתו  ואחד  כל אחד  מכל מקום, 
כפי  הידועים,  נר"ן  לקבל  זוכה  לקדושה,  ותשוקתו 

בחינתו. והביא כן בשם הזוהר הקדוש, ע"ש.

 שימוש בשבת קודש בשקית 'במבה
שהתרוקנה מתוכן

בשקית  בשבת  להשתמש  מותר  האם  שאלה: 
את  ולאסוף  מתוכן,  שהתרוקנה  לאחר  וכדומה  במבה 
מכן  ולאחר  בתוכה,  ולשים  השולחן  שעל  הלכלוך  כל 
לזורקה לאשפה, או שמא יש בזה איסור של מתקן כלי?

מותר  זיע"א  הגדול  רבינו  מרן  לדעת  תשובה: 
ובין  כלל.  לאיסור  לחשוש  ואין  כן,  לעשות  לכתחילה 
זיתים, בין בשקיות ביסלי  בפחית שתיה, בין בקופסת 
הקופסאות  לשבור  מותר  בזה,  כיוצא  כל  וכן  ובמבה, 
ואין  קודש,  בשבת  בהם  ולהשתמש  השקיות,  ולקרוע 
)עי' באורך מאד בחזו"ע שבת  כאן לא בונה ולא סותר ולא כלום 
ח"ה דף שעו(. ומותר אף לשתות באותו כלי, משום שלבסוף 

ואין כאן תיקון כלי, ומעיקרא  נזרקת לאשפה,  הפחית 
או  בקופסאות  אין  וכן  שפד(.  בדף  )ע"ש  כן  דעת  על  נעשה 
בשקיות אלו שם של מוקצה, כל זמן שלא זרקן לאשפה 
להכניס  מותר  דידן,  בנידון  ולכן  קכט(.  דף  ח"ג  שבת  חזו"ע  )עי' 

ומשם לאשפה.  וכדומה,  לתוך שקית הבמבה  הלכלוך 
למאכל  ראויה  תהיה  שהפסולת  ליזהר  שיש  וכמובן 
רק  ומותר  בטלטול,  אסורה  היא  כן  לא  שאם  בהמה, 

בטלטול מן הצד.

 הנחת תבשיל על פלאטה כבויה
שתדלק לאחר זמן

שאלה: האם מותר להניח בשבת קודש תבשיל שיש 
בו רוב רוטב, על פלטה כבויה שתידלק לאחר זמן על 

ידי שעון שבת?
תשובה: מותר לעשות כן לכתחילה, ובלבד שהאוכל 
למרן  כן  ומפורש  צורכם,  כל  מבושלים  יהיו  והרוטב 

זיע"א בחזון עובדיה )שבת ח"ד דף שמח, ויבי"א ח"י סי' כו(.
עונג  כולם לקיים  כזה משמח את  ובאמת שתבשיל 

שבת וכבוד יום.

לברך סמוך לקברות כאשר כבר ראה אותם מרחוק 
ולא בירך

על  לברך  שיש  רכד(,  סי'  )אור"ח  בהלכה  מובא  שאלה: 
כאשר  רק  בדין',  אתכם  יצר  'אשר  ברכת  הקברות 
נמצא בסמוך אליהם. והשאלה היא, מה יהיה הדין אם 
היה  ולא  המכונית,  חלון  דרך  הקברות  את  ראה  אדם 
ובתוך  אליהם,  סמוך  היה  ולא  היות  לברך  באפשרותו 
יכול  עומד סמוך אליהם, האם  הוא שוב  יום  שלושים 
הוא לברך? והאם מברכים ברכה זו גם על קברי צדיקים?
לכתחילה,  רק  הוא  לקברות  סמוך  לברך  תשובה: 
וכשאין ברירה אפשר לברך גם מרחוק, וכגון מהמכונית 
בירך  לא  אם  ולכן  לב(.  סע'  י"ב  פרק  דחיי  יקרא  בספר  )ועי'  וכדומה 
שיעברו  וצריך  הברכה,  שהפסיד  הרי  מהמכונית, 
שלושים יום מזמן הראייה ואז יברך, וגם בסמוך לקברי 

צדיקים מברכים ברכה זו.

לאכול מוצרי חלב בהשגחת הרבנות בלבד
בהשגחת  חלב  מוצרי  לאכול  מותר  האם  שאלה: 

הרבנות?
הנמצאים  חלב  שמוצרי  לדעת  ויש  מותר.  תשובה: 
חליבה  על  בעיקר  זה  המהדרין,  השגחת  פיקוח  תחת 
בשבת, כך שלמעשה אין הבדל בין הפיקוח הרגיל של 
הרבנות לפיקוח המהדרין, ולכן מותר לאכול גם מוצרים 
שיש עליהם השגחת רבנות בלבד. ויש מחמירים בחלב 
עכו"ם, ואשריהם שמהדרין בכך, אבל אין למחות ביד 
המיקלים בכך. ומפורש כן בילקוט יוסף שמותר לאכול 
מאכלים חלביים הנמצאים תחת פיקוח השגחת הרבנות 

)עיין ילקוט יוסף יור"ד סי' פא סע' יז וסע' כג. ותהנה(. 

וחובה עוד יותר להחמיר ַבּקדושה לאנשים, ובצניעות 
וספק  לחומרא,  צניעות  וספק  שיותר,  כמה  לנשים, 

קדושה לחומרא, וספק חלב עכו"ם לקולא!

טוענת רבנית
האם מותר לאשה ללמוד קורס של טוענת  שאלה: 

רבנית, או שמא יש בזה חוסר צניעות?
טוען  להיות  גם  שהרי  מכך,  להימנע  ראוי  תשובה: 
דין  עורך  כמו  הוא  רבני  בעיה, משום שטוען  זה  רבני 
רק בשינוי אדרת, והבעיה בטוען רבני שהוא עוזר לבני 
ביניהם,  שלום  להשכין  במקום  מזו,  זה  להתגרש  הזוג 
ובטוענת רבנית יש עוד בעיה של צניעות. אולם טוען 
נאמנה  מלאכתו  את  ועושה  באמת,  חרדי  שהוא  רבני 
לעזור בתביעות משפטיות וכדומה, ולא בשביל להפריד 
)ועי' כתובות פו.  בין בעל ואשתו חס ושלום, הרי זה מצויין 

בפרש"י בד"ה אדם חשוב(. 

עצות טובות להשכין משמעת חיובית בבית
שאלה: כיצד ניתן להשכין משמעת בבית?

תשובה: צריך לקבל הדרכה חינוכית, אולם היסוד של 
הכל הוא, להקשיב לילדים, לדבר איתם, לשמוע אותם, 
לחזק אותם, להרעיף עליהם הרבה עידוד, ולומר להם 
רק מלים טובות ומלות חיבה. וכן לתת להם ממתקים 
מבצע  כעין  להם  ולעשות  יפה,  מתנהגים  הם  כאשר 
של נקודות טובות על מעשים טובים, על ידי מדבקות 
בטבלה, וכאשר הם מתנהגים יפה, הם מקבלים מדבקה, 
עשרים  להם  שמצטרף  ולאחר  יפה,  ונקודה  והמלצה, 
או  לשבת,  נאה  לבגד  זוכים  הם  מדבקות,  או שלושים 
זו  שעצה  ובודאי  והענין.  הצורך  כפי  חדשות  נעליים 
לא  וכמובן  התנהגותם.  לשיפור  רבות  להועיל  יכולה 

לשכוח להתפלל תמיד לה' יתברך על הכל.
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 סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של 
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל שאל אביך ויגדך

ועוד כמה לומדים, לא רצו לעשות חסד עם העגלון על  ר' חייקל  תקציר: 
חשבון לימוד התורה, ויצחק השיכור אמר שבגלל זה לא יוכלו ללכת על רגלם... 

ואכן כך היה. קטעו לר' חייקל את הרגל!

ומי היה זה יצחק השיכור?

כאן בא חלקו השני של הסיפור, כפי שסיפר ר' חייקל:

'הלילה אני הולך למות', אמר יצחק השיכור...
עברו כמה חדשים מהמעשה של בעל העגלה עם הסוס, והנה ניגש אלי 
יצחק השיכור בישיבה, בסלובודקה, ואומר לי: הלילה אני הולך למות!... ואני 
חושב לעצמי: בודאי נשתכר והוא סתם מבלבל את המוח. הסתכלתי לתוך 

עיניו ואמרתי לו:

– מה אתה מבלבל את המוח? עוד תחיה, עוד תחיה...

בי מבט כה חד, עד שהבנתי  נעץ  יצחק לא היה שיכור כלל. הוא  אבל 
שכאן לא מדבר אלי שיכור. הוא חוזר ומדבר אלי: הלילה אני הולך למות, 

ואני מבקש ממך שתהיה לידי בשעת-מעשה!...

אותו רגע כבר הייתי רציני  מאד, הבנתי שאין זה דבר פשוט כל עיקר. 
ביררתי אצלו את כתובתו, הוא תיאר לי בדיוק שביתו מצוי אי-שם בפרבר 

בקצה העיר, שם יש כמה בתים קטנים וביקתות עלובות.

גם שאלתי אותו מתי לבוא, והוא ענה לי: תבוא בשעה אחת-עשרה. "אתה 
מבטיח לי שתבוא?" – הוא שואל, ואני משיב לו: כן, אבוא...

בשעה היעודה הייתי אצלו. התבוננתי ב"בית" ועיני חשכו למראה הדלות 
מחוייב  בכלל  והצר,  הקטן  זה,  בית  אם  בעיני  היה  ספק  הנוראה.  והעניות 

במזוזה. עמדו שם מיטה וכסא בלבד. זה כל מה שהכיל ה"בית".

תיקח את הכתבים הללו ותראה אותם לרב, ואז יאמין לך...
– טוב מאוד שבאת – כך קיבל יצחק השיכור את פני, כשהוא שוכב במיטה, 
ואני רוצה שיקברוני  והמשיך באומרו: מכיוון שאני הולך עוד מעט למות, 

בבית-הקברות הישן, ליד קברו של פלוני )אחד הגאונים המהוללים שבדור 
הקודם(...

– ר' יצחק, אני קוטע אותו – מי ירצה בכלל לשמוע דבר כזה, שיקברו אותך 
בבית-הקברות הישן? קודם כל אין שם מקום פנוי, ומלבד זאת – הרי טמונים 

שם גדולי ישראל המופלגים ביותר, מי יאמין לי, מי ירצה לשמוע על כך?

– אתה צודק, משיב יצחק, אכן באמת כך, אבל הנה תראה, מהצד השני 
של מיטתי מונחים הכתבים שלי, אם כן, תיקח את הכתבים הללו ותראה 

אותם לרב, ואז יאמין לך.

ניגשתי, איפוא, למקום וראיתי שם קופסה עם כתבים, וכן טלית ותפילין 
שלו, והאמת היא, שמעולם לא ראיתי אותו עם התפילין הללו. הוא תמיד 
לבש תפילין רגילים למדי, כמו כל הארחי-פרחי, וכאן לפני תפילין מהודרים 
ביותר. אבל יותר נדהמתי בראותי את הכתבים שלו, הבחנתי שמדובר בכתבי 

קבלה ועניני נסתר, ולא יכולתי להבין אף מלה מן הנאמר בהם.

– נו, תעשה כפי שאני אומר לך? – פונה אלי יצחק שוב, ואני משיב לו:

– אני אעשה, אבל אם יש מקום פנוי – זאת לא אדע...

יצחק אינו מרפה ואומר בביטחה: יהיה שם מקום... אתה מסכים?

לא יכולתי עוד לעמוד בהפצרותיו והשבתי: כן...

ומיד כששמע את הבטחתי אמר: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ויצאה 
נשמתו.

זה היה יצחק השיכור...!
וכל  הלך!  הצדיק  בהתרגשות:  והכריז  בבהלה  החוצה  פרץ  חייקל  ר' 
סלובודקה התעוררה. נכנסתי עם הכתבים לרב, והרב ממש החל לתלוש את 
שערותיו. אוי, אמר, זה היה יצחק השיכור?! הרי היה ממש אחד מל"ו צדיקים! 
השתתפה  העיר  וכל  מקום,  ונמצא  בבית-הקברות  לברר  הרב  שלח  ומיד 
בלוויה וחלקה לו כבוד. הרב השמיע דברי הספד נרגשים ונוקבים. אנשים 
בכו והירבו לבקש מחילה מיצחק הנסתר, על שזלזלו בכבודו, בלא לדעת 

מי ומה הוא היה.

זה היה "יצחק השיכור"!...

יהי כבוד חברך
אחד מל"ו צדיקים שכל חייו היה מוכר כיצחק השיכור

 המעשה הנורא עם רבי חייקל מילצקי, כפי שסיפר בעצמו
]חלק ב' מתוך ב' חלקים[

ביום ראשון כ”ו חשוון תשע”ז )27/11/16( בין השעות 10:00-15:00 באולמי “עטרת” רח’ החי’ם 4 תל-גיבורים חולון

 גם ביטוח חיים
גם הצלת נפשות!

לפרטים -שלומי:

055-6688110 

“כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא”

בהתרמת דם להצלת חיי אדם
מדי חצי שנה אנו זוכים להשתתף

התרמת
דחופהדם

ם י י ק נ ך  ר ב ת י  ’ ה ת  ר ז ע ב

אתה מקדיש  10 דק’ משלך
וזוכה לתת שנים רבות לחברך!

ממשיכים לקרוע 
שערי שמים,
ולהרבות בתפילה עלינו
ועל כלל ישראל!

הקהל הקדוש מוזמן להרבות בתפילה ובתחנונים
ויה”ר שזכה בזכות התפילות, לביאת גואל צדק, ולבניין בית קודשינו ותפארתינו, אמן ואמן 

 בהשתתפות:
מורנו הרב חיים רבי שליט”א

בעזרת ה’ יתברך נקיים מדי יום חמישי
בחצות הלילה בשעה: 23:30 

תפילת סליחות מרכזית
4 תל-גיבורים חולון בבית הכנסת “עטרת חכמים” רח’ החי’ם 

רחם עלינו
חטאנו לפניך

‘‘‘‘הסליחות אדון

נאמר גם “אבינו מלכנו” “נשמת כל חי” “תיקון חצות” ברב עם בלי נדר

הזכות והישועה בהחזקת אברך:
בסך של 1,000 ש"ח לחודש בלבד, אתה זוכה למנייה בלימודם של למעלה מ-150 לומדי תורה,

ביטוח חיים אמיתי, ובנוסף "חופת מרן" - הברכה והישועה לך ולכל בני המשפחה 03-5011160


