
גליון מס' 467

פרשת לך לך
י"א חשון התשע"ט

כיצד ״תתקבל צלותנא ובעותנא״
בספר ״שמואל בקוראי שמו״ מסופר מעשה פלא: בסערת מלחמת העולם השנייה גלתה 

ישיבת פינסק לווילנה. כשהשתלטו הקומוניסטים על ליטא הוכרחה הישיבה לגלות לעיירה 

נידחת. נכנס ראש הישיבה הגאון רבי שמואל ווינטרוב זצ״ל להתפלל בבית הכנסת המקומי. 

לא ביקש כבוד, ולא ישב ב״מזרח״. עמד בקרן זוית, והעיד בעצמו שנפתחו לו שערי אורה, 

הושפעו לו השגות מרוממות ושפע קדושה, תפילה כזו לא חווה מעודו!

בחסדי שמים ניצל מגיא ההריגה והגיע לארץ הקודש. כאן פגש באקראי אחד מבני אותה 

עיירה. סח בהתפעמות על החוויה שחווה. התעניין אותו אדם: "שמא היה זה בספסל פלוני, 

במושב פלוני?״

״אכן כן״, אישר רבי שמואל, מופתע. ״כיצד ידעתם?״

הגיע  ׳גלות׳  זצ״ל  מווילנה  הגאון  ערך  ׳׳שכאשר  אדם,  אותו  ענה  בידינו״,  היא  "מסורת 

לעיירתנו, והתפלל תפילה אחת באותו מקום׳׳!

מאז כמה דורות, אבל רישומה של קדושה אינו נמחק!

״ובמושב  זצ״ל את לשון הכתוב  רבי איצל׳ה מוולוז׳ין  "מילי דאבות" מפרש הגאון  בספר 

לצים לא ישב״. לא נאמר שלא ישב עם הלצים ולא השתתף בלעגי שחוקם, אלא גם אם 

ומדה  לרעה.  ומשפיע  ומטמא  טמא   מקום  אותו  ליצנות,  דברי  בו  שדברו  במקום  ישב 

טובה מרובה, מקום שמתעלים בו: ׳׳שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה 

ביניהם׳׳, ואינה מסתלקת משם!

בספר ״מעשה איש׳׳ מובא, שמרן החזון איש זצ׳׳ל הלך ברחוב עם אחד ממקורביו, ולפתע 

הצביע על פינת המדרכה, בסמוך לעץ, ואמר בהתרגשות: ״כאן עמדו שניים ושוחחו בדברי 

תורה!״

"מנין לכם", שאל המלווה. והחזון איש השיבו: ״יש כאן הארה!״

בכך נבין את פירושו של רבינו האור החיים הקדוש זצ״ל בפרשתנו. אברהם אבינו בנה מזבח 

לה׳ הנראה אליו, ״ויעתק משם ההרה... ויבן שם מזבח לה׳״. ויעתק, היינו ויעבר. מה העתיק 

והעביר? ופירש: את המזבח שבנה! פרקו, וסתר את אבניו, ונטלן עימו, כדי לשוב ולהקימן. 

איזו טירחה! וכי חסרות אבנים בהר? אבל מזבח שכבר הקריבו עליו, שאברהם אבינו הקריב 

עליו, קנה קדושה, וקדושה  זו תועיל לעבודה הבאה, תקרין שפע והארה. חבל לוותר עליה, 

וכדאי כל הטורח!

אבינו,  אברהם  של  קרבנותיו  מווילנה,  הגאון  של  שתפילתו  מובן,  לעצמנו:  אומדים  ואנו 

משפיעים קדושה ומזריחים אורה. אבל אנו, זעירים ואפסיים, תהא זו יומרה מצדינו לייחס 

לעבודתנו איזו השפעה.

לתפילתו,  מקום  הקובע  ״כל  הגמרא  דברי  כה  הלא  בערכנו!  מפחיתים  אנו,  טועים  וכמה 

אלוקי אברהם בעזרו. וכשמת, אומרים לו: אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו! 

ואברהם אבינו, מניין שקבע מקום? שנאמר: וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד 

שם״. וברש״י: ״אלוקי אברהם בעזרו, כדרך שהיה עוזר לאברהם!״ במה זכה לכך? מסביר 

זצ״ל: כשהאדם, כל אדם, מתפלל במקום מסויים, קונה אותו מקום  ביהודה  הנודע  רבנו 

קדושה. ואותה קדושה מסייעת לו לכוון יותר, ולהזדכך יותר, בתפילה הבאה. וכך הלאה, 

יותר ויותר קדושה, והתפילה מקובלת יותר ופועלת יותר! עד שהוא זוכה לסיעתא דשמיא 

כאברהם אבינו, הכבד מאוד במקנה בכסף ובזהב!

מעתה, נבין באור חדש את דברי הגמרא ״אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת״. 

כי המקום ספוג תפילות, ספוג קדושה, ומי אינו רוצה שתפילתו תתקבל?

מי יוותר על תפילה בבית הכנסת?!

המעשה הבא ארע באחת משנותיו האחרונות של מרן, כאשר 
נאלץ, בהוראת רופאיו, לצעוד בכל בוקר על מכשיר ההליכה, 

למען בריאותו.
באחד הימים, כאשר צעד מרן על מכשיר ההליכה, הבחין בו 
בנו, רבי משה, כי עיניו דומעות בהתרגשות. חרדה קלה נכנסה 

לליבו. אולי חש אבא כאבים בגופו?
"מה קרה, אבא?" שאל הבן המסור, "מדוע אתה בוכה?"

תשובתו של מרן הפתיעה אותו. "היום בבוקר זכיתי שנתקיימה 
בי ברכה עצומה" שח מרן. "זכיתי לחזות בקיומה של הבטחתו 
יתברך, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרע וזרע זרעי עד עולם" 

אמר מרן, "וכיצד לא אבכה?"
"מעניין מה התרחש היום" הרהר רבי משה לעצמו. "מה אירע 
הבחנת  "בוודאי  סיפר:  ומרן  בעדינות.  לברר  ניסה  הבוקר?" 
לשאול  לחדרי,  הבוקר  שנכנס  יצחק,  רבי  של  בנו  בנכדי, 
אותי שאלה מסויימת בהלכה. הנה, היום זכיתי, שיתקיים בי 
הפסוק: 'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם'!"
"הנה, היום זכיתי וראיתי שגם נכדי עוסקים בתורה הקדושה, 
ובליבי עלתה שמחה גדולה, שהנה נתקיימה בי הבטחתו של 
הקדוש ברוך הוא, כי לא תמוש התורה מפי זרעי לעד", אמר 

מרן בהתרגשות, ומעיניו שבו לזלוג דמעות רותחות.
רבי משה שמע ושתק. "בוודאי הציג בנו של רבי יצחק בפני 
הרהר,  סבוכה"  סברה  או  גדול,  חידוש  עצומה,  חקירה  אבא 
הגדול  החידוש  מהו  היום,  במהלך  לברר  לעצמו  והבטיח 

שהסעיר כל כך את רוחו של מרן מלכא.
ואכן, כבר באותו יום עלה הדבר בידו. כאשר הבחין בבנו של רבי 
יצחק, יושב ולומד בכולל האברכים, ניגש אליו ושאל: "אמור 
חקירה  איזו  בחדרו?  הבוקר  סבא  עם  שוחחת  מה  על  לי,  נא 
באוזניו?  השמעת  עמוקה  סברא  איזו  שמא  או  בפניו,  הצגת 

האם ידעת שהוא התרגש מכך ביותר, עד כדי דמעות?"
בנו של רבי יצחק השתומם. הוא הביט ברבי משה והרים את 
כל  התרגש  סבא  "האם  שאל,  "האומנם?"  בתמיהה.  גבותיו 
אותי  ששאל  פשוטה  שאלה  לו  הצגתי  הכל  בסך  הלא  כך? 
חמי, הגאון רבי שלמה משה עמאר, כיצד נוהגים לכתוב שם 
שלא  ובוודאי  עמוקה,  שאלה  זו  היתה  לא  בכתובה.  מסויים 
הצגתי לפניו חידוש כלשהו שעלה בדעתי! בסך הכל שימשתי 
שליח לדבר מצוה...". עתה הגיע תורם של הבן והנכד להתרגש 
ויוקדת. אצל מרן  מאהבת התורה של מרן. אהבת תורה עזה 
לא היה צורך בחידוש עצום או בסברה מחודשת, כדי להתפעל 

ולהתלהב.
לגרום  היתה  יכולה  פשוטה,  הלכתית  שאלה  גם  מרן,  אצל 
לדמעות של אושר לזלוג מעיניו, מכוחה של הבטחת הכתוב: 

"כי לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם"...
באותה מידה, היה מרן מתפעל עד עמקי נפשו גם מחידושים 

פשוטים ביותר שהשמיעו נכדיו וניניו סביב שולחן השבת.
לא היתה זו העמדת פנים, חלילה. היתה זו התפעלות אמיתית 
"לא  ההבטחה:  קיום  על  אושר  מתחושת  שנבעה  וטהורה, 

ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם"...

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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הכעס - תכונה 

מולדת )המשך(
מודעים  הורים  כאשר 

העצומה  לסכנה 

לחינוך, הטמונה במידת הכעס, הם מסוגלים להיזהר יותר מפני התפרצויות שכאלה, לתפוס 

את עצמם בזמן, לפחות למול הילדים, ואזי קיים סיכוי, שכאשר ילמדו את ילדיהם ויספרו 

להם בגנות הכעס ובחובה להתאפק, החינוך יניב פרי.

אולם אם ההורים מכירים את עצמם ויודעים, שאינם מסוגלים להתאפק מלכעוס, כלומר, 

שכל ההסברים טובים ויפים בעיניהם, אך כאשר הכעס מכה בהם - אין אל מי לדבר - במצב 

להתרגז  ממשיכים  בעצמם  הם  אם  שכן  המקובלת,  בדרך  לחנך  האפשרות  בידם  אין  כזה 

ו״להתפוצץ״ כאוות נפשם, ורק לילד אינם נותנים את הלגיטימציה הזאת - הדבר יזיק יותר 

מאשר יחנך אותו. אך מה לעשות בכל־זאת כדי למזער את הנזקים? האם יש אפשרות לחנך 

עד כמה שאפשר ולחיות עם סופות הרעמים הללו, המכות בבית מדי פעם? או שמא מחוסר 

ברירה נשאיר את המצב כמות שהוא ונצפה מן הצד בביתנו הטובע בסערת הקצף?

הנה  הצעתי  כי  דומה  בכל־זאת  אך  חמה,  משככת  תרופת־פלא  באמתחתי  אין  כי  לי  צר 

בבחינת הרע במיעוטו, ולמרות הקושי והפגיעה הכרוכים בה, עדיפה היא על הזנחת המצב 

ועל אי ההתייחסות החינוכית אליו. הצעתי להורה הכעסן לגלות פתיחות וכנות כלפי ילדיו 

זו: ״אני  ויחד עם זאת להביע בפניהם את שאיפתו לתקן מידה מגונה  ולהודות בחולשתו, 

אומר את הדברים לעצמי, אך כדאי, שגם אתם תשמעו אותם: הכעס הוא דבר נורא, חמור 

אותו  למגר  עצמנו  על  נקבל  ילדים,  אולי,  ממנו;  להיפטר  רוצה  הייתי  מאודי  ובכל  ביותר, 

מביתנו?! הבה נעשה זאת בכוחות משותפים - בשעת הצורך אני אזכיר את קבלתנו לכם, 

ואתם - לי, ובעזרת ה׳ נראה פירות בעמלנו!״ לפי ההסכם, אם הילד יעיר לאביו בשעת כעסו 

של זה האחרון: ״אבא, אמרת לי להזכיר לך!״ הדבר לא ייחשב בחוצפה, ואולי אף ישיג את 

מטרתו כתזכורת.

למשמע דברים אלו יחוש הילד זלזול בהורה? אל תחששו לכך, שכן את הכעס הוא בלאו הכי 

רואה, גם אם לא יספרו לו אודותיו, אלא שמעתה לפחות מעריך הוא את ההורה על מוכנותו 

הוא להודות בגילוי־לב ובכנות בחולשתו, וגם אם נוטה הוא להתרגז - שואף הוא לתקן זאת.

אך גם בדרך זו יש לנקוט זהירות: אם בשעה שכעסו שולט, מאבד ההורה כל כיוון, יש להניח 

שגם תזכורת כזאת לא תועיל, ואולי אף תגרום לליבוי אש הזעם; או אז נוותר עליה, כמובן.

הרה"ג משה הלוי זצ"ל - י"א חשון תשס"א
רבנו נולד בד' בשבט תשכ"א בתל אביב לרבי יוסף ורחל לוי, שעלו לארץ 
ממצרים. מגיל צעיר הורגל על ידי אביו להתמיד בלימוד התורה, ובגיל 12 
היה בקיא בחומש עם טעמי המקרא ופירוש רש"י. למד בישיבת הישוב 
יהודה קולודצקי.  החדש בתל אביב, שם התחבב על ראש הישיבה הרב 
כשהיה בן 16, החל להעביר שיעורים בגמרא ובהלכות שבת בבית הכנסת 

באזור מגוריו בתל אביב.
כסא  בישיבת  ללמוד  החל  החדש  הישוב  בישיבת  לימודיו  גמר  לאחר 
עצומה,  בהתמדה  למד  זו  בתקופה  לישיבה,  חבריו  עדות  פי  על  רחמים. 

והתגלה כבעל כשרון נדיר.
לאחר שנתיים בישיבה, עד בטרם התחתן, החליט ראש הישיבה למנותו 
לר"מ בישיבה, בעקבות כשרונו החריג. למרות גדלותו התורנית, השקיע 
לחברם  בניסיון  בתים,  לבעלי  שיעורים  בהעברת  מזמנו  ניכר  חלק  רבנו 
לעולם התורה. היו כאלה שהגיעו לשיעוריו המעמיקים מבלי שהיו שומרי 
בקירוב  עסק  כן,  כמו  לתורה.  התקרבו  השיעור  ועל-ידי  ומצוות,  תורה 

לבבות לתורה באיזור מגוריו. 
בשנת ה'תשנ"ט ייסד בבני ברק את בית כנסת ובית מדרש יוסף דעת - על 

שם אביו, שם היה מתפלל ומוסר את שיעוריו.
הגיעו  בטרם  ומרים,  קשקים  יסורים  לאחר  נפטר  תשס"א  בחשוון  בי"א 
לגיל 40. על אף שנפטר בגיל צעיר הספיק לחבר קרוב לעשרים ספרים: 
שו"ת תפלה למשה - ז' חלקים, ברכת ה' - ה' חלקים, מנוחת אהבה - ג' 

חלקים, מלוה ה', יוסף דעת, דבר השמיטה.
עדים  המשתתפים  היו  בחולון,  הרגיל  השיעור  במהלך  אחד,  שישי  יום 
לברר  ברצונו  רבנו  ביותר.  חזק  היה  רישומו  אך  לכאורה,  פשוט  לסיפור 
הראשל"צ  מרן  שכתב  הבית"  "טהרת  ספר  את  מבקש  כלשהי,  סוגיא 
הגר"ע יוסף זצוק"ל. לאחר שסיים לעיין בו, סגר את הספר והביט בדפיו 
את  שוב  נטל   – ואז  הרב.  השימוש  שבלתה מחמת  ובכריכה  המיושנים 
הספר לידו, נשקו בלהט רב, חבקו אל לבו, ואמר: "ספר כזה שיש בו את כל 
התורה כולה – צריך לשמור עליו מאד! אין לכם מושג כמה עמל ושקידה 

מצויים בו!
וכן אמר רבנו לאחד ממקורביו: אם אתה רוצה ללמוד כמו שצריך ולקבל 
בקיאות עצומה וידע הלכתי נוקב בכל נושא טהרת המשפחה – קרא את 

ספר "טהרת הבית" ותדע הכל.
למשה",  "תפלה  ספרו  את  לכתוב  רבנו  כשסיים  מתלמידיו:  אחד  סיפר 
נסענו יחד כדי לקבל את הסכמתו של מרן הראשל"צ הגר"ע יוסף זצוק"ל. 
כבוד  כיבדהו  לקראתו,  יצא  כאן,  לוי  משה  שהרב  מרן  ושמע  כשהגענו, 

גדול, נשקו על ראשו והסתגר עמו בחדרו כעשר דקות.
משיצאנו, פנה אלי מרן הגר"ע יוסף ואמר:

"אם הרב הזה היה אשכנזי, לא היו מורידים אותו מהכתפיים שלהם. אנחנו 
הספרדים לא יודעים מספיק לכבד את הרבנים שלנו!... אתה לא מתאר 

לעצמך מי זה הרב משה לוי! תשמרו עליו!"

"לך לך מארצך" )יב, א(.
רב  כסף  להרוויח  שיוכל  בכדי  מארצו  לצאת  אדם  ורוצה  יש  פעמים 
מופלא  מעשה  שמעוני,  ילקוט  במדרש  מספרים  חז"ל  ולהתעשר. 
בתלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, אשר יצא לחוץ לארץ, וחזר כעבור 

זמן מה כשהוא עשיר גדול. נתקנאו חבריו בעשרו הרב.
עמי. הלכו עמו  בואו  להם:  ואמר  יוחאי  בר  רבי שמעון  בדבר  הרגיש 
לבקעה אחת ליד מרון. עמד רבי שמעון התפלל ואמר: בקעה! בקעה! 
נוצצים.  זהב  זהב! מיד נתמלאה הבקעה כולה בדינרי  התמלאי דינרי 
הרוצה  כל  יוחאי:  בר  שמעון  רבי  אמר  בפליאה.  התלמידים  הביטו 
לו  השמור  מחלקו  בזה  הוא  נוטל  כי  נא,  ידע  אך  ויטול.  יבוא  ליטול, 
לעולם הבא. שמעו התלמידים כך, הבינו, ומשכו ידיהם ולא רצו ליטול 

מאומה.
באותו ענין מסופר כי פעם הגיע ה״חפץ חיים״ בלווית תלמידו לעיירה 

קטנה, שם התגורר אחד מתלמידיו.
פניו,  רץ מיד לקבל את  רבו הנערץ,  ביקור  כאשר שמע התלמיד על 
כבדו עד מאד והפליג בשבחים ובתארים, ובקשו בכל לשון של בקשה, 
כי יבוא הרב להתארח בביתו. וה"חפץ חיים״, שכידוע התרחק וברח מן 

הכבוד, דחהו מעליו והתחמק מלמלא משאלתו.
מדוע לא רוצה רבינו לתת לתלמידו הזדמנות לזכות במצווה כה גדולה 
חיים״  ה׳׳חפץ  ענהו  מלווהו.  אותו  חכמים? שאל  של שימוש תלמיד 
בשאלה, האם נכנסת פעם בילדותך אל המבשלת בערב שבת ובקשת 

ממנה קצת קוגל?
ודאי! ענה התלמיד.

ומה אמרה לך המבשלת? הוסיף ושאל ה״חפץ חיים״.
המבשלת אמרה - ענה האיש - כי הקוגל מוכן אך ורק לשבת קדש ומי 

שיאכל בערב שבת לא יאכל בשבת...
בדיוק כך דומה הדבר לענין הכבוד - אמר ה״חפץ חיים״ - הקדוש ברוך 
הוא הכין לנו בטובו שכר זה לעולם הבא, שנאמר: ״כבוד חכמים ינחלו״, 
ומי שאוכל מן המוכן לו כאן, נוגס הוא בחלקו המיועד לו לעולם הבא...

"ויהי רב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט" )יג, ז(.
בשדות  בהמתם  ומרעים  רשעים  לוט  רועי  שהיו  לפי  רש״י:  פירש 

אחרים, והיו רועי אברהם מוכיחים אותם על הגזל.
חיים״  ה״חפץ  בעל  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  נזהר  היה  רבה  זהירות 
מחשש גזל. נהוג היה בעיירה ראדין ־ מקום מגוריו של ה״חפץ חיים״ 
־ בימות הגשמים, בזמן שכל שבילי העיירה מכוסים בבוץ, היו מניחים 
קרשים כדי להלך עליהם. לפיכך היה ה״חפץ חיים" נזהר מאד שלא 
לדרוך על קרשים אלו באמרו: אולי כאשר הניחו את הקרש לא נטלו 

רשות מבעליהם, והרי זה גזל...


