
 "אפחשון תש          בס"ד 

 ְלָך-נגיעות מפרשת השבוע ֶלְך

  .לטוב ולרעעושה הנחות  אינההתורה  ,ת האישיותהכר .עם אברהם אבינועושה לנו היכרות  ְלָך-ֶלְךפרשת 

                                                   ." ַאב ֲהמֹון ּגֹוִיםלהיות "  על ידו בחר בה' ונבחרע"י אברהם שאחד אנו מתחילים לעסוק באמונה באל 

   , צאצאיםהמשכיות ומבקש אברהם שואלו  " ְשָכְרָך, ַהְרֵבה ְמֹאד ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך " קב"ה מבטיח לאברהםה

ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתָתה ָזַרע ְוִהֵנה  :ַמה ִתֶתן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ֶמֶשק ֵביִתי הּוא ַדֶמֶשק ֱאִליֶעֶזר"

ִכי ִאם ֲאֶשר ֵיֵצא  ְוִהֵנה ְדַבר ה’ ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא ִייָרְשָך ֶזה"  בהבטחה  הקב"ה עונה לו "ֶבן ֵביִתי יֹוֵרש ֹאִתי

  .""ְוֶהֱאִמן ַבה’ ַוַיְחְשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה ספיקהזה    אברהםל .כוכביםצאצאים רבים כואף  ִמֵמֶעיָך הּוא ִייָרֶשָך"

      ות נ כביכול מביע ספקאברהם כאן אילו ו"  ָהָאֶרץ ַהזֹאת, ְלִרְשָתּה-ָלֶתת ְלָך ֶאת" ו  מבטיח לבהמשך ה' 

ַויֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵתַדע ִכי ֵגר קלה בכלל " תשובת ה' לא ו  "?אלוקים ַבָמה ֵאַדע ִכי ִאיָרֶשָנה ה'ַויֹאַמר "

כבר קרה " מה …ְודֹור ְרִביִעי ָישּובּו ֵהָנה …ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה

                                                                                               מדוע באה הגזירה הזו ? אן ?כ

אמר רבי אבהו אמר רבי  " על התנהגות אברהם  אומרים דברים קשים נדריםמסכת ל בתלמוד בבלי "חז

ש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? מפני שעשה אנגרייא אלעזר: מפני מה נענ 

)גיוס לצבא( בתלמידי חכמים, שנאמר: 'וירק את חניכיו ילידי ביתו', ושמואל אמר: מפני שהפריז על 

במה אדע כי אירשנה'; ורבי יוחנן אמר: שהפריש בני אדם מלהכנס תחת ' מדותיו של הקב"ה, שנאמר: 

                                                                  ".נה, שנאמר: 'תן לי הנפש והרכוש קח לךכנפי השכי

בשאלות  עצום , אלא שיש הבדל שקיבל הבטחותעל שתי את ה' תי שאלות שואל שם אברהשאנו רואים 

ללא כל  אברהם מאמין מידצאצאים רבים וח לו הקב"ה מבטי ,פרי בטןמבקש  אברהם .גם בתשובותו

אום אברהם מבקש כביכול " פת.ָהָאֶרץ ַהזֹאת, ְלִרְשָתּה ָלֶתת ְלָך ֶאת ' מבטיח לו "כאשר ה, אולם ספקות

                                                                                                   ?"  ַבָמה ֵאַדע ִכי ִאיָרֶשָנההוכחה " 

הזרע היא הבטחה שתתחיל בפועל בחיי   ההבדל נעוץ בתוכן ההבטחה: הבטחתהרב יחיאל צור אומר 

אברהם אבינו ועל כן אין בה כל הרהור, אולם ביחס להבטחת הארץ הרי מדובר על דבר עתידי שיוגשם  

כאן ה' מסביר לאברם אבינו את   רק בעוד מאות שנים: מי אמר שהדור הרביעי יהיה ראוי לירושת הארץ?

שעם ישראל לדורותיו ימשיך את דרכו של אברהם  מקור הביטחון שהבנים יהיו ראויים: יש בטחון רב

שישמש לקח   אבינו עמוד החסד. זרעו של אברהם ירד אל תוך הגלות הקשה, שם יחוש טעמה של עבדות

.                                                   הצורך בבניית חברה מתוקנת יותר גיע ך זאת י ומתואמונה ויהוה בסיס ליחזק לדורות וזיכרון 

" בדרך  ַבָמה ֵאַדע ִכי ִאיָרֶשָנה הגמרא )מגילה לא:( מבארת את הפסוק "בדרך דומה רימון אומר   הרב יוסף

אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך : אחרת

אמר אמר לפניו: רבונו של עולם, במה אדע? אמר לו: לאו. ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? 

שמא עם ישראל יחטא   ! אברהם חששאברהם לא פקפק באמונה בקב"ה .'לו: קחה לי עגלה משלשת וגו

 ?וממילא יפסיד את ארץ ישראל. לכן שאל "במה אדע". כיצד אדע שעם ישראל יזכה לארץ ישראל

לפי זה החלוקה בין הדברים היא בכך שכאשר ההבטחה הייתה על הזרע, אברהם היה בטוח בקיום 

ץ ישראל, הרי ההבטחה מפני שדבר זה תלוי בקב"ה לבדו! אולם, כאשר ההבטחה הייתה על ירושת אר

                                .מגיע החששמכאן שאברהם יודע שירושת ארץ ישראל תלויה במעשי עם ישראל, ו

אברהם יודע, שחלילה אם ישראל חוטאים הארץ עשויה להקיא אותם: "ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְבַטַמֲאֶכם  

הקב"ה כורת ברית עם אברהם ובכך הוא אומר  .ֹאָתּה ַכֲאֶשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשר ִלְפֵניֶכם" )ויקרא יח, כח(

לו שאמנם עם ישראל יחטא ואף ִיְגלה וייענש, אולם, עם ישראל עתיד לחזור לארץ: "ְודֹור ְרִביִעי ָישּובּו  

ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָנה". ישנה ברית בין עם ישראל לקב"ה, וברית זו נשארת תמיד. גם אם  ֵהָנה ִכי לֹא ָשֵלם 

                                                                       .עם ישראל חוטא, בסופו של דבר הוא ישוב לארץ

", ובין "במה אדע כי אירשנה". גם אדם המאמין  אין באמת סתירה בין "והאמין בה' שעשה אנו לומדים למ

  . לעתים, אדם יכול להיות חסר אונים ולומר " המשך()כפי שנראה ב באמונה שלמה, חש לעתים בקשיים
ֶעְזִרי ֵמִעם ה' ֹעֵשה ָשַמִים   ". אולם, מיד אחר כך הוא יודע לומר " ֶאָשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי

  "ָוָאֶרץ

 ם שבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


