
 

 

 
  

 
  דבר העורך

ועתה  לאברהם אבינו ע"ההתחלנו להתוודע  חנ   תבפרש
 . החל מפרשה זו מתחילים ללמוד את הנהגותיו

ַח ְוַעד אומרת: " (ג-)ה, ב המשנה באבות ת ִמנ  רו  ה דו  רָׂ ֲעשָׂ
יּו  ת הָׂ רו  ל ַהּדו  יו, ֶשכָׂ נָׂ ה ֶאֶרְך ַאַפִים ְלפָׂ ִדיַע ַכמָׂ ם, ְלהו  הָׂ ַאְברָׂ

םַמְכִעיִסי יו ְשַכר כֻּלָׂ לָׂ ל עָׂ ם ְוִקבֵּ הָׂ א ַאְברָׂ ִאין, ַעד ֶשבָׂ : ן ּובָׂ
ַמד  ם ְועָׂ לו  יו ַהשָׂ לָׂ ם ָאִבינּו עָׂ הָׂ ה ַאְברָׂ נו ת ִנְתַנסָׂ ה ִנְסיו  רָׂ ֲעשָׂ

לו ם יו ַהשָׂ לָׂ ם ָאִבינּו עָׂ הָׂ תו  ֶשל ַאְברָׂ ה ִחבָׂ ִדיַע ַכמָׂ ם, ְלהו   ".ְבכֻּלָׂ
ה עֲ " :מברטנורה ובדיהעבי רומפרש  ת ִנְתַנסָׂ נו  ה ִנְסיו  רָׂ שָׂ

ם ָאִבינּו הָׂ ד -" ַאְברָׂ ד ְלִכְבַשן ֶאחָׂ , אּור ַכְשִדים, ֶשִהְשִליכו  ִנְמרו 
ש.  אֵּ ִניהָׂ ַאְרְצָך. שֵּ ב. ְשִליִשי, ֶלְך ְלָך מֵּ עָׂ ַקח ְרִביִעי, ַוְיִהי רָׂ , ַותֻּ

ה.  ית ַפְרע  ה בֵּ ִאשָׂ ִכים. ֲחִמיִשיהָׂ ין ִשִשי, ִמְלֶחֶמת ַהְמלָׂ , ַמֲעַמד בֵּ
ת.  ִרים, ֶשֶהְרָאהּו ִשְעבּוד ַמְלכֻּּיו  ה. ְשִביִעיַהְבתָׂ , ְשִמיִני, ַהִמילָׂ

ה.  רָׂ ה ַהז את ְתִשיִעיַוִּיְשַלח ֲאִביֶמֶלְך ַוִיַקח ֶאת שָׂ ָאמָׂ ש הָׂ רֵּ , גָׂ
ּה.  הֲעִשיִריְוֶאת ְבנָׂ דָׂ ֲעקֵּ  ., הָׂ

ִכים ּו -" ָאִבינּו" ל ֶשָאנּו זו  ַמד ְבכָׂ ה ִבְזכּותו  ֶזה ֶשעָׂ בָׂ ְמַקְבִלים טו 
א  או  ַהַתנָׂ ְך ְקרָׂ יו, ְלִפיכָׂ תָׂ נו  אןִנְסיו   ָאִבינּו. ְבכָׂ

ם" ַמד ְבכֻּלָׂ יו -" ְועָׂ תָׂ ר ַאַחר ִמּדו   .)רש"י( ֶשֹּלא ִהְרהֵּ
ִדיעַ " .  -" ְלהו  תו  ה ִחבָׂ ְדִעים ְבַוַּדאי ַכמָׂ  ֶשְבֶזה ָאנּו יו 

וד בקצרה איך זכה אברהם אבינו להיות חביבו של ננסה לעמ
הקב"ה, ושאנו עם ישראל 'נהנים' מכך שבזכות הנסיונות 

 שעמד בהם אנו מצליחים לשרוד בגלות הארוכה.
אברהם מכיר את בוראו, וידועים הדברים  3אם כן בגיל 
)שהיה מגדולי עובדי עבודה זרה בעולם, ומפיץ עבודה כשהלך תרח 

את  )אברהם(אביו לעסקיו, הפקיד אצל הילד ם( זרה ברחבי העול
 של עבודה זרה. /צלמיםמרכולתו שהיתה מלאה בפסלים

והחל ללעוג על  ,)מבוטה( מקל עבה במיוחדאברהם לקח 
, פנה לאחד ואמר לו "תזיז ידיים, הא אתה לא צלמיםה

מזיז"... הכה את הפסל ושברו לחתיכות, כך עבר בין כל 
 ם לרסיסים.הפסלים לגלג עליהם ושבר

שוד  ...תרח אביו הגיע לחרן לביתו, נכנס לחנותו ומזדעזע
מיד לבנו אברהם ושאלו  אושבר, כל החנות מנופצת... קור

 "מה קרה פה"... אברהם הילד עונה לו: "הם רבו ביניהם...".
דים, וכעונש על כך, לוקח אביו את אברהם לנמרוד באור כש

שנים, ומיד לאחר  10למשך  )כעין צינוק של ימינו(משליכו לבור 
מכן, קבל עם ועדה הוא מושלח לכבשן האש, ויוצא ללא כל 

 את ומשכנע מתווכח .וניצל משם בנס גלוי, כוויה וללא פגע
ומקרב ועושה נפשות  ל אחד,-בא אנשי דורו אודות האמונה

ן"שנאמר:  רָׂ שּו ְבחָׂ מקבל ציווי  75. בגיל "ְוֶאת ַהֶנֶפש ֲאֶשר עָׂ
 ועוזב את חרן וגולה למקום שלא ידוע. ,ך לך"מהקב"ה "ל

איזה מן נסיון הוא  .את מעלת הנסיון "לך לך" ננסה להסביר
זה, הרי הקב"ה הבטיח לו, שאם ילך יהיה מפורסם, עשיר 

ואולם עלינו . )בעלון הרחבנו בעניין "לך לך"(ויזכה לפרי בטן 
לדעת שאצל גדולי עולם בפרט אצל האבות הקדושים, 

הוא דוקא כאשר יש הבטחות רבות, האם יקיים את הנסיון 
שהשכר עימהן, או לקיים  -רצון ה' יתברך בשביל ההבטחות 

את רצון ה' על אף ההבטחות, האים ההבטחות גורמות 
וכל טלטלות ומעודדות לעשות את דבר ה'. והנה למרות ה

הנסיונות הקשים בהם עמד אברהם אבינו, עשה את רצון ה' 
וזו היתה גדלותו,  ו לבורא העולם.מתוך אהבה וחיבת

, בלי )גמטריה=אברהם(לעשות רצון בוראינו בכל רמ"ח 
תרוצים של "לשם שמים", ועלינו בניו לדעת שגם שפוקדים 
את האדם נסיונות וטלטלות, עליו לקבל זאת באהבה, ושכל 

 מטרת חיינו היא לעשות רצון בוראינו ובאהבה.

 
 
 
 
 
   

 יני הפרשהתוכן עני - ֶלְך ְלך   
 נסיון אברהם אבינו בהליכה לחרן, ולארץ ישראל. .א
 , שרה  אברהם ושרה יורדים למצריםנסיונות: רעב בארץ,  .ב

 .נלקחת לפרעה, ובדרך נס שבים בכבוד ממצרים

 .יח(-ה )יג, לוט נפרד מאברהם ומתיישב בסדום .ג
 .)פרק יד(לוט  הצלת, רדיפת אברהם למלחמת המלכים .ד
 והאמין בה'. הבטחת ה' כה יהיה זרעך, .ה
 .)פרק טו( ברית בין הבתרים ונבואת השעבוד והגאולה .ו
 .)פרק טז(ישמעאל , והולדת בנה הגר המצרית .ז
 .)פרק יז( מצות מילה -בריתו של אברהם אבינו  .ח

…..... 
 

ך  " ַלְדּתְ ם ֶלְך ְלך  ֵמַאְרְצך  ּוִמּמוֹּ ַוּיֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבר 

ִביך   ית א   בדדעם ל - (א, יב) "...ּוִמּבֵ

לך לעצמך, בדרכך  -אומר רבי שמשון רפאל הירש: "לך לך" 
שלך. לך בדרך שתבודד אותך מארצך וממולדתך ומבית 

בבדידות. אם  -אביך, מכל הקשרים שהיו לך עד כה. "לך לך" 
עבוד את ה' לבדך! איך יכולנו  -שיטת הרוב איננה אמת 

ו להתקיים ואיך נוכל להתקיים, אלמלא ירשנו מאברהם אבינ
 .את אומץ הלב להיות במיעוט

 

…..... 

 

 להמשיך קדושה - "ְלך   ֶלךְ "
אף כי ציווה ה' לאברהם  -מפרש רש"י: "להנאתך ולטובתך" 

אבינו ללכת ולהניח את הכל, לא יעלה על דעת אדם לומר, 
כי ה' ציווה אותו להינזר מהעולם הזה, אלא אדרבה, 

 [שפת אמת]                           .להמשיך קדושתו בכל מעשיו
 

…..... 
 

ִביך  " ית א  ך  ּוִמּבֵ ַלְדּתְ ניתוק  -" ...ֶלְך ְלך  ֵמַאְרְצך  ּוִמּמוֹּ

 מוחלט
לכאורה הסדר צריך להיות הפוך; תחילה יוצא אדם מן 
הבית, לאחר מכן מן העיר בה נולד ולאחר מכן מן הארץ. 
אלא שכאן מדובר בעזיבה וניתוק נפשי. כאשר אדם עוזב 
ומתנתק, שוכח הוא תחילה את הארץ, המדינה בה ישב. 
לאט לאט הוא שוכח גם את עירו הולדתו, את השכונה 
והרחוב, את החברים והידידים, ורק לבסוף בא הניתוק 

הקרובים ביותר נשכחים גם  -הקשה והמוחלט "מבית אביך" 
הם. על יציאה כזאת נצטווה אברהם; מארצך, וממולדתך 

 [לקראת שבת]                                           ומבית אביך". 
 
 
 
 

 
  

 בס"ד

 ותשע" חשון ז'        בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף    'ו  שנה 227עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 353 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00 , בשעה8השומר  ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
   שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא

  ֶלְך ְלך  

כשעולמך חרב עליך, חזק את ידיעתך בבורא  השלום מרפא הוא.

עולם. הדבר יוליד שלווה פנימית. כשהעולם החיצוני חרב, תעורר 

 .עולמי כלל יוליד שלום הדברחיפוש אחר האמת. 
 



 

 

 לך לך אברם אל' ה ויאמר" ה"בעז נקרא השבוע בפרשתינו
", אשר אראך הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך
 התנא שאמר מה מרמז הזה הפסוק כי הדרש חכמי ואמרו
, עבירה לידי בא אתה ואין דברים' בג הסתכל אבות במסכת

 דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה ולאן באת מאין עד
 ולטובתך להנאתך דהיינו, לך" "לך וזה שאמר,. וחשבון
, ותולעה רימה עפר למקום הולך אתה לאן מארצך תסתכל

 דהיינו, אביך ומבית, סרוחה מטיפה באת מאין וממולדתך
, שבשמים אביך לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני
 אראך אשר הארץ אל יזכה עיניו לנגד זה ששם מי אוממיל
 שמך ואגדלה ואברכך גדול לגוי ואעשך, "החיים ארץ היא
 שאומרים זהו -' גדול לגוי ואעשך' י"ופרש" ברכה והיה

, יצחק אלקי שאומרים זהו -' ואברכך', אברהם אלקי בתפילה
 מדוע ולכאורה. יעקב אלקי שאומרים זהו -' שמך ואגדלה'

 אלהי לומר צריכים היינו יעקב אלהי אומרים אנחנו בתפילה
 ופירשו ,"ישראל אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא כי" ישראל

 שמות בהם מרומזים התפילה כל כי ידוע כי המפרשים
 ולכן, ובגימטריאות ובסופי תיבות בראשי תיבות הקודש
ואלקי  יצחק אלקי אברהם אלקי אומרים שאנחנו בתפילה
 היינו אם שם הויה, ולכן כמנין אותיות 26 הכל סך יש יעקב

 ארבעה יעקב כי, 27 נהיה היה יעקב במקום ישראל אומרים
 למה בהפטרה רמוז גם וזה, אותיות חמשה וישראל אותיות
 למה דהיינו' מה דרכי ונסתרה, ישראל ותדבר יעקב תאמר
 לא כי ישראל תגיד, יעקב אלהי אומרים למה יעקב תאמר
 כי היא והתשובה, ישראל אם כי שמך עוד יאמר יעקב

 וזה', ה שם של הגמטריה יהיה לא כ"אח' מה דרכי נסתרה
", ישראל נא יאמר לנו שהיה' ה לולי" ה:"דוד המלך ע רמז גם

' ה שם של לגימטריה להגיע צריכים היינו לא אם כלומר
 "שמך ואגדלה" מתיישר הזי ולפ ישראל אלקי אומרים היינו
 קוראים היו אבינו לאברהם דאם יעקב אלקי שאומרים זה

 ישראל אלקי לומר אפשר היה בתחילה שהיה כמו אברם
 שמו את שגדלו אחרי אבל הויה גימטריה היה וממילא
 אמרו ועוד. ישראל אלקי לומר מוכרחים' ה לו הוסיפו

אברהם  שנתנסה נסיונות מעשרה אחד זה "לך לך" המפרשים
 לו מבטיח יתברך 'ה אם זה ניסיון איזה ולכאורה ה"אבינו ע
 ואחד אחד כל לבנים ויזכה ברכה והיה שמך ואגדלה ואברכך

 הנסיון כי נפלא תרוץ ותירצו, כזה למקום ללכת מוכן היה
 לו שהבטיח ההבטחות כל למרות היה אברהם של הגדול
 כמו פניות שום בלי' ה רצון לעשות רק הלך לא הוא ת"השי

 '". ה אליו דיבר כאשר וילך אברם" הפסוק שמעיד
 אבל מזה לו שיהיו לטובות גם לפחות מכוון היה אחר אדם

 אנחנו ובזה' ה אליו דיבר כאשר רק כיון ה"ע אבינו אברהם
 לא והוא בארץ רעב ויהי למצרים שהגיע תיכף רואים
 שרי אותה ויראו" כתובשו כמ אשתו את ולקחו התאונן
 לא ה"הקב אבל, התאונן לא" פרעה אל אותה ויהללו פרעה
 בחולי שלקה" גדולים נגעים פרעה את' ה וינגע" אותו בעז

 מכריז היה יוחנן' שר אומרת שהגמרא, מאד קשה חולי ראתן
 בכיוון יושב היה לא זירא' ר, ראתן בעלי של מזבובים הזהרו
 אמי' ר, כיוון לאותו מנשבת שהרוח ראתן בעל שם שיושב

 ל"יבר אבל מבוי באותו שהיו ביצים אוכלים היו לא אסי' ור
 אהבים אילת" ואמר בתורה ועוסק ויושב בהם נכרך היה

 מגנא שאגוני ש"כ לא לומדיה על חן מעלה אם", חן ויעלת
 כמו שם ולהשאר חי עדן לגן להכנס זכה ז"ועי, מצלא ואצולי

 אבינו אברהם מדוע ולכאורה, בכתובות מספרת שהגמרא
 התפלל לא למה שרה את לקחת שרוצים שראה בשעה
 שהגמרא כמו אותה לקחת ירצו ולא מכוערת תהיה ששרה
 על שהתפלל אלישיב בר יצחק' ר על תענית במסכת מספרת

 עליה התפלל כ"ואח, והתייפתה שתתייפה חנה בשם אחת
 ומדוע, לשחרוריתה חנה וחזרה שהיתה לכמו שתחזור
 היה אברהם כי המפרשים וכתבו? התפלל לא אברהם
 אצל שמצינו כמו מתקבלות לא שם והתפילות במצרים

' ה אל כפי אפרוש העיר את כצאתי שאמר ה"משה רבינו ע
, מצרימה לבוא הקריב כאשר ויהי הפסוק שמדגיש וזה

, את אחותי נא אמרי אמר לכן להתפלל אפשר אי ובמצרים
 ובין אברם מקנה רועי בין ריב ויהי קוראים אנחנו ובהמשך

 יבינ מריבה תהי נא אל אברהם לו ואמר, לוט מקנה רועי
 בתחילה אנחנו אחים אנשים כי רועיך ובין רועי ובין ובינך
 בלשון מריבה תהי נא אל וסיים זכר בלשון ריב ויהי נאמר
 על מתחיל הוא בתחילה ריב כל כי המפרשים ואמרו, נקבה
 חוסמים לא ואם ורבה פרה שאינו זכר מבחינת קטן דבר
 והמחלוקת ורבה פרה שהיא למריבה נהפך הוא תיכף אותו
 תהי נא אל אברהם ל"א ולכן מעצורים ללא תפשטתמ

 זרוק יוסף חכם פירש ובזה, כאן זה את נעצור בא מריבה
 מה דעת שקנה אדם הפשט" חסרת מה קנית דעת" ה"ע

 לו שיש אדם קנית דעת פירשו ויש. כלום לו חסר לא, חסר
 מה אומר תשובה לענות במקום שאלה אותו ששואלים דעת
. מחסר הוא המה את חסרת מה יתקנ דעת כתובשה וז. מה
 ריב אותיות בין ההבדל חסרת מה קנית דעת לעניינו אבל

 מן ובורח המה את מחסר דעת לו שיש ומי מה הוא למריבה
 לישראל ברכה מחזיק כלי ה"הקב מצא לא כי המחלוקת

 . השלום מן יותר
 הדין בירושלים[ בתי אבות ]הרה"ג ברוך שרגא שליט"א ראש

…..... 

 

הוַ " ּנ  ֶ ש  י ִאיר  ה ֵאַדע ּכִ ּמ   )טו, ח( "ּיֹּאַמר ה' ּבַ

"במה  -על הבטחת הארץ שאל אברהם אבינו את הקב"ה 
אדע כי אירשנה", אולם על הבטחת הבנים שקיבל מאת 

לא שאל. מדוע על הארץ שאל, ועל הבנים לא  -הבורא 
 ?שאל

למלך שנסע  :מתרצים בשם ר' איצלה מוולוז'ין בדרך משל
דרך ראה עני מרוד נודד. מצא העני חן בעיני במרכבתו וב

המלך, הכניסו למרכבתו, ונתן לו סכום הגון, שלא יצטרך 
עוד לנדוד בדרכים ולחיות חיי עוני. בהמשך הדרך נקלע 
בדרכם שיכור שהיה מוטל ברפש ועליו מעיל פרווה יקר. 
הורה המלך להסיר מהשיכור את המעיל היקר וליתנו לעני 

עני מהמלך שיתן לו מכתב המאשר שאכן ביקש ה. שבמרכבה

 .המלך נתן לו את המעיל במתנה
שאל אותו המלך: ומדוע לא ביקשת מכתב שכזה על סכום 
הכסף שקיבלת ממני, בו אתה יכול לקנות הרבה יותר 

 ?מהמעיל היקר הזה
השיב לו העני: על הכסף איני חושש שיבוא מישהו ויתבע 

ך, והכל יאמינו ממני, הואיל ונתת לי אותו מכיסך של
שקיבלתי אותו ממך מתנה, אבל את מעיל הפרווה לקחת 
מאדם אחר. אמנם זו זכותך כמלך לקחת ממנו את המעיל, 
אך בכל זאת חושש אני, שכשהשיכור יתפכח משיכרותו, 
יתבע ממני את המעיל בחזרה, ולכן מבקש אני אישור רשמי 

 .שקיבלתי את המעיל מהמלך
א ביקש אברהם אות, הואיל : על הבטחת הבנים להנמשל

והניח שאף אחד לא יבוא בטענה על ההבטחה זו, אולם על 
הבטחת הארץ, העריך שיהיו תובעים ומערערים רבים, 
שירצו לכבוש אותה ולכן לגביה ביקש אברהם אות "במה 

 ".אדע כי אירשנה

 , לאן? לאיפה?ָךֶלְך ל  



 

 

ם ֶלְך ְלך  "  )יב, א( ..."ַוּיֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבר 
אברם "ל, כי "שם רבינו אפרים זצא מביא ב"זיע א"מרן החיד

מה הגשם הזה, בזמן  :ופירש". גשם"בגימטריה  - "לך לך
שהוא צרור בעבים אין אדם יודע מה טיבו, כיון שירד לארץ 
כל אדם נהנה ממנו, כך אתה: בעודך במקום אחד אין טבעך 
יוצא בעולם. ומה הגשם הזה מביא ברכה לעולם, אף אתה: 

הזה מגדל צמחים, אף אתה: . ומה הגשם "והיה ברכה"
 . עד כאן לשון קדשו. "ואגדלה שמך"

. כל "מעשה אבות סימן לבנים"וכשנתבונן בדבר נמצא, כי 
 "כנוס בעננים"כל יהודי, כמוהו כגשם, שבעודו  ,אחד מאתנו

 "ללכת"אין אדם טיבו וטובו, אף לא הוא עצמו! צריך הוא 
בעניין זה,  ,כדי לחשוף את הטוב והברכה הגלומים בו! כדאי

ין, הגאון 'ב מוולז"לספר סיפור המקובל בידינו מצאצאי הנצי
 ל. "רבי נפתלי צבי יהודה ברלין זצ
ב הוציא לאור את ביאורו "וכך היה המעשה: כאשר הנצי

שאילתות דרב אחאי "הנרחב והמאיר על חיבור העמוק 
, שלושה כרכים גדולים המקיפים כל מצוותיה של "גאון

מסיבת הודיה  ',מרה של תורהוה לגמשת'תורה, עשה 
ב "להדפסת הספר. תמהו הנאספים, שכן דרכו של הנצי

הייתה בצנעה וענוה. את התשובה לפליאתם קיבלו כאשר 
בעל השמחה קם לשאת בה דברים, והחל להעלות זיכרונות 

 מימים רחוקים. 
בילדותי הייתי ילד עירני ומוכשר, אבל לא אהבתי  :וכך סיפר

דרישת "היה מקבל , יש תם וישר, אוהב תורהללמוד. אבי, א
 ,מעציבות מן המלמדים: נפתלי עולל כך ועולל כך "שלום

נכשל במבחן והפריע לחבריו. לבו של אבי כאב ודאב. שכר 
 שוחח עימי ודיבר איתי, ולשווא.  ,לי מורים פרטיים

ערב אחד הלכתי לישון, ולא נרדמתי. שנתי נדדה, ושמעתי 
מה עושים עם נפתלי, הוא לא "מא. את אבי משוחח עם א

נמנו  ."רוצה ללמוד... מה יהיה עליו? לפחות ילמד מקצוע...
וגמרו שמחר יקחני אבי לטיול, כביכול, ימסרני לידיו של 
סנדלר, ואהיה לשוליית סנדלרים. מובן שכבר לא נרדמתי... 

נפתלי, התרצה לבוא עימי "למחרת בבוקר שאלני אבי: 
לא, אבא, בבקשה, לא.... אני אלמד, ": ואני עניתי "?לטיול

ואכן, למדתי והצלחתי, והגעתי לאן  ."...!אלמד בכל כחי
שהגעתי. ועכשיו, תארו לעצמכם שהייתי נרדם בתחילת 
אותו ערב. לא הייתי מאזין לשיחתם של הורי, ולא הייתי 
חושד בהזמנתו של אבי. למחרת, הייתי מתלוה אל אבי 

מה? אומר לכם מה  ,נדלרים. ובכן, והופך לשוליית ס'טיול'ל
היה קורה. הרי אני בחור עירני וכשרוני, והייתי לומד את 
המקצוע חיש קל. הייתי הופך לסנדלר, וסנדלר טוב. מוכשר, 
בעל יוזמה. מעסיק פועלים והופך לגביר, בעל בעמיו... 

היו ממנים אותי  ,מטבעי, ירא שמים אני. הייתי נודב לצדקה
הייתי משתתף בשיעוריו של הרב, ורוכש  לגבאי בית הכנסת,

ידע בדינים והלכות, משנה וגמרא. בקיצור: טוב לשמים 
 וטוב לבריות! 

השנים הרי חולפות והזמן מגיע. הייתי עולה לבית דין של 
בטוח בשכרי. ושם, בשמים, היו  ,שבע רצון מעצמי -מעלה 

נפתלי, איזה אורח חשוב! נו, "מקבלים את פני בשמחה: 
? "השאילתות?! מה הן אלו" ?"ספרך על השאילתות והיכן

נו, השאילתות דרב אחאי! מצוין אצלנו שאתה "הייתי תמה. 
 ."אמור לחבר עליהן ספר מאיר עיניים, בשלושה כרכים...

  ...ואני לא הייתי יודע מה הם רוצים ממני
תודה לבורא עולם, שבאותו ערב לא נרדמתי, שמעתי את 

 וד במרץ, וחיברתי את הספר... שיחת הורי והחלטתי ללמ

 על כך, עורך אני מסיבת הודיה... 
ין אלינו. כשאנו נעלה בבוא היום, מי יודע 'ב מוולז"ומהנצי

מה נגלה. מי יודע למה מצפים שם מאיתנו, והאם ממלאים 
אנו כאן את יעדנו! האם מנצלים אנו כדבעי את הכשרונות 

האם מיישמים שנטעו בנו ואת הכוחות בהם חוננו אותנו. 
אנו את הפוטנציאל הגלום בנו! הבה נערוך את חשבון 

הכנוס בענן,  "גשם"נפשנו: האם אין כל אחד מאיתנו כ
שבתוכו גלום פוטנציאל נפלא, כנוס ואטום ואינו יוצא אל 
הפועל! האם אנו מיצינו את עצמנו? וילדינו, הלא גם הם 

ף את ! האם עשינו הכל כדי לחשו"גשם הכנוס בתוך הענן"כ
אולי מצוין שם במרום  ,כל הטוב הגלום בהם? מי יודע

שבנינו יהיו למאורות בישראל, שהדור יזכיר את שמם 
בהערצה ויזכו לתהילת עולם. שיחברו ספרים שיאירו את 
עיני המעיינים ויזכו למקום של כבוד באוצר הספרים 

ההורים. כמה נחת  ,היהודי. ואיזה כבוד ותהילה ינחילו לנו
                                             ...! כמה עלינו לראות שהענן יטיף את גשמיו ושמחה.

 [מעין השבוע]

…..... 

 
 

ֵהן ְלֵאל " ִין ְוהּוא כֹּ י  ִציא ֶלֶחם ו  ֵלם הוֹּ י ֶצֶדק ֶמֶלְך ש   ּוַמְלּכִ

ן  ()יד, יח" ֶעְליוֹּ

, באחד ממסעותיו הרבים זצ"ל ב'רבי לוי יצחק מברדיטש
ירות השונות לגייס כסף עבור הכנסת כלה, נכנס לביתו בעי

לאחר ששמע  .של רב חשוב וסיפר לו את מטרתו, לשמה בא
הרב את דברי רבי לוי יצחק, בירכו שהקב"ה יעזור לו, 

 .ושיזכה היהודי הנצרך להשיא את בתו מתוך רחבות
נפנה רבי לוי יצחק לבעל הבית והשיבו: התורה מספרת לנו 

קודם  -לך שלם הוציא לחם ויין... ויברכהו" "ומלכי צדק מ
הוציא לחם ויין, ורק אח"כ בירך, קודם צריך לתת ורק אח"כ 

 ...לברך

…..... 

 

ה" ק  ֶבה  ּלוֹּ ְצד  ְחש ְ  (ו, טו) "ְוֶהֱאִמן בה' ַוּיַ

אדם הטובע בנהר, ורואה לפתע לפניו עץ, אין הוא אוחז 
לא אוחז בענפי העץ, כי עלולים הם להיעקר ממקומם, א

הוא בשורשים. הדרך להינצל היא אחיזה בשורשים. באופן 
זה, מובטח לו לניצול שיהיה בכוחו של העץ להחזיקו על פני 

 .המים
": האמונה בה' היא כשורשי העץ החפץ חייםמסביר "

 .החזקים, אשר הם היסוד והבסיס של העץ כולו
כך נבין את הפסוק שנאמר על אברהם אבינו: "והאמין בה' 

יחשבה לו צדקה". מדוע דווקא האמונה שהאמין אברהם ו
אבינו בה' נחשבת לו לצדקה? והרי אברהם אבינו קיים את 

במה שונה האמונה בחשיבותה משאר ! כל התורה כולה
 ?המצוות

מכאן רואים שהאמונה בה' היא עיקר העיקרים, והיא היסוד 
 .של התורה כולה

שורש והעיקר המצוות הן הענפים המסתעפים מן האמונה. ה
היא האמונה, בזכותה החשיב ה' את אברהם ובזכותה קיים 

 .עם ישראל לנצח נצחים כעמו של הקב"ה
האמונה מסייעת לעם ישראל שלא לטבוע במים הזדוניים 

 .ולא להיסחף אחרי משאות שווא ומדוחים
 



 

 

ה " ֵצא אֹּתוֹּ ַהחּוצ  ַמְיָמה ּוְספֹּר ַוּיוֹּ ָ ט ָנא ַהש ּ ַוּיֹּאֶמר ַהּבֶ
ָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹּר אָֹּתם ַוּיֹּאֶמר לוֹּ ּכֹּה ִיְהֶיה ַהכּ  וֹּ

 )טו, ה(" ַזְרֶעךָ 
לפי פשוטו הוציאו מאהלו  -" ויוצא אתו החוצהוברש"י: "

ולפי מדרשו, אמר לו צא  .לחוץ לראות הכוכבים
שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן,  מאצטגנינות

ו בן, וכן שרי לא תלד, אברם אין לו בן,  אבל אברהם יש ל
אבל שרה תלד, אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. דבר 
אחר, הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים, 

 .וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה
 

  "?!אבל הוא חי ולא מת"
אטיק ויאסוקי נולד אחר מלחמת העולם הראשונה בוורשא 

מעט יהדות, הוריו היו שבפולין, בבית שבו סבו שאב וטעם 
נכנס אטיק  24בגיל  .משכילים והתרחקו כליל מדרך התורה

היו  .לעבוד בעסק המשפחתי, מפעל של טקסטיל היה לאביו
אך במשך הזמן  זמנים טובים בהם היתה הכנסה מכובדת,

קמו מתחרים רבים והתחרות היתה קשה, וכמובן זה השפיע 
נסות וחשב על הכנסות המפעל, אטיק חש בשפל של ההכ

ארץ האפשרויות הבלתי  -לנסות את מזלו באמריקה 
מוגבלות, הוא השיג "גרין קארד" והצליח בעסקים, אביו 
שנותר בפולין החליט לשקם ולהרחיב את עסק הטקסטיל 
ולשם כך ביקש מבנו אטיק שיאות לחזור לפולין על מנת 

 לסייע לו בשיקום העסק.
אך כעבור  ,עסקאטיק שב לפולין כדי להשתלב בפיתוח ה

שבועות ספורים פרצה מלחמת העולם השניה, שערי פולין 
  נסגרו אין יוצא ואין בא.

אטיק שרד את כל שנות המלחמה אך ורק בזכות מראהו 
החיצוני, הוא היה מגולח לחלוטין ופניו נראו כפולני מלומד, 
הוא חבר למחתרת הפולנית והצליח להיכנס פעמים מספר 

חמישה מקרובי משפחתו, שאר בני  לגיטו ואף לחלץ משם
  המשפחה כולל הוריו הושמדו.

אף אחד לא חשד שאטיק יהודי, כשהפציצו את גיטו ורשא 
בזמן המרד אמרו חבריו הפולנים שבמחתרת: "חבל 
שהגרמנים מפציצים את הגיטו היהודי והורסים הכל, הם 
צריכים להרוג את הג'וקים האלה ולהשאיר לנו את הרכוש". 

ת אטיק והבין כי אין גוי טוב, זו נבילה וזו טריפה, שמע זא
. בכל זמן כולם שונאים את היהודים, ונצר זאת עמוק בליבו

המלחמה לצד פעולות המחתרת הרבות לא העלה אדם חשד 
 .אף לא פעם אחת על אטיק כי יהודי הוא

המלחמה הסתיימה והוא עבר לבלגיה שם ניסה להקים עסק 
טרולוג שהיה ידוע ומפורסם חדש, כעבור שנה פנה לאס

בבלגיה, נתן לו את מפת לידתו, תאריך, זמן, שעה, וכל מיני 
פריטים נוספים אותם ביקש האסטרולוג לדעת. לאחר 
שאסף את כל הפרטים בדק בטבלאות למיניהם ולבסוף אמר 

מה פתאום?! ". "לאטיק "יש לך טעות בפרטים שמסרת לי
התאריך והשעה שלי  אין לי שום טעות זה מקום הולדתי וזה

השיב לו האסטרולוג "לפי הנתונים  ,לא יתכן""! "בדיוק
? "מה פתאום נהרג"! "שמסרת לי אותו אדם נהרג במלחמה

! "! "אם ככה אז אתה יהודי"שאל אטיק, "אלה הפרטים שלי
אטיק החוויר כסיד הוא קם  .אמר האסטרולוג בפסקנות

שו ויצא, כשהוא חושב בדעתו כל שנות המלחמה חיפ
ואף אחד לא העלה בדעתו שאני יהודי,  יהודים "בנרות",

 והנה יושב פה בחדר אסטרולוג ויודע את סוד מוצא"...?
נסע הוא לצרפת שם  .ללמוד אסטרולוגיהגמלה בו ההחלטה 

התקבל ללימודים אצל אחד האסטרולוגים הגדולים בעולם, 
בגמר הלימודים נערכה בחינה לכל התלמידים, על כל אחד 

טל לבנות מפה אסטרולוגית מאדם שמוכר לו ולנתח את הו
אטיק החליט לבנות מפה  .כל הנתונים שלו לפי בניית המפה

על עצמו, הוא ערך את המפה הכניס את כל הנתונים, אך 
 משום מה לפי הנתונים שהיו בידו הוא היה 'מת'... 

לאחר מספר ניסיונות ניגש אל המורה והראה לו את 
נן המורה בפרטים, בנה מפה לפי הנתונים ניסיונותיו, התבו

אבל אני מכיר שיצאו לו אמר לאטיק: "האדם זה מת"! "
מבלי לגלות שהאדם המדובר זה  ,! טען אטיק"אותו אישית
! השיב לו המורה "אם "הוא לא מת, והוא חי הוא בעצמו

הוא לא מת אז הוא יהודי, רק אצל יהודי המפה לא משקפת 
י יש ביהודי משהו שהוא מעל בין אטיק כה "!את האדם

למזל ומעל לטבע, הוא שינה את שמו לאברהם ונכנס ללמוד 
 ,בישיבה לפליטים של חב"ד בצרפת, הוא התקרב ליהדות
ולאחר שנים ספורות עלה ארצה המשיך ללמוד בישיבת 
חב"ד בלוד, ולבסוף התחתן והקים בית יהודי, חמישה ילדים 

 . והחסידותנולדו לו והם גדלו על ברכי התורה 
אברהם לימד והשריש בילדיו מסר חשוב מפרקי חייו "דעו, 
כאשר נמצא אדם בעת צרה יקבל על עצמו דבר שהוא מעל 
הטבע והרגילות, ואז גם הקב"ה יעשה עבורו מעל הטבע 
ויושיעו, כי יהודי בשונה מגוי הוא מעל הטבע ואינו כפוף 

  ."לשום מזל
לאחר שמחלה בערוב ימיו שכב אברהם בבית החולים, 

התישה את גופו, שני בנים עמדו לצד מיטתו וסעדו אותו, 
הוא שכב בעניים עצומות בחולשה נוראית, ואז שמע כיצד 
מדברים הבנים על מאמר של ה"בן איש חי" בספרו "בן 

כאשר שמע את המילה . על ענין המזלות והחודשיםיהוידע" 
בחיוך  "מזל" בוקעת מפי הבנים, פתח את עיניו הביט אליהם

! והיו אלו מילותיו האחרונות לפני "אין מזל לישראל" ואמר
 "[מתוך ''ליקוטי שמואל]        . שהחזיר את נשמתו לבורא עולם
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 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                              
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            

 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחהלע"נ                
       : לע"נ משה אהרון בן מאיר יצחק     חיים בן אסתר נ"לע               

 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ : צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                

 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -לע"נ הרבנית                 
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-לע"נ מרים בת עזיזה : -לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ-לע"נ                

  "נ אורה )שמעה( בת יוסף: לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה )לאון( בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
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 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 שושנה רייזל בת מינה
 ענת בת סוניה

 יובל בן שלומית 
 שמחה צביה בת רחל

 נדרה  יס בת יפהראי

 אביגיל בת אריס

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

                הרב מאיר נסים בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

  :חיים בן אסתרדוד בן שרה : פאולה בת דינה
     מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 שרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנה
 נסים בן אסתראברהם בן אנט : 

 רחל בת נוארה : זהבה בת הודיה
 : נורית בת רחל פיבי בת חביבה בן חמו

 
 


