
ע"ה,  אבינו  לאברהם  התוודענו  נח  פרשת  של  בסופה 
אברהם  הוא  המאמינים'.  'ראש  חז"ל  כינוהו  לחינם  לא  אשר 
בינות  דרך  לחתור  עצמו  בכוחות  הצליח  בשנים,  רך  כילד  אשר 
לאלפי עובדי הפסילים שסבבוהו ולגלות את אלוקיו. ולא די בכך, אלא 
וקרב  דורו,  אנשי  בקרב  אמונה  להפיץ  כוחותיו  בכל  פעל  אף  שבהמשך 
אלפים אל תחת כנפי השכינה, עד שהעיד עליו הקב"ה בכבודו ובעצמו 
אחריו  ביתו  ואת  בניו  את  יצוה  אשר  למען  ידעתיו  "כי  יט(:  יח  )בראשית 

ושמרו דרך ד'".

לנו  מספרים  דורו  בני  בקרב  אמונה  להפיץ  אברהם  של  מאמציו  על 
חז"ל במדרש בפרשתינו  )בראשית רבה מט ד( שכאשר אברהם היה מכניס 
שאכלו  ולאחר  ומשקה,  במאכל  מיד  מכבדם  היה  לאוהלו,  אורחיו  את 
ושתו כדי צרכם היה מורה להם: 'ברכו למי שאמר והיה העולם'. אמרו לו, 
מה נאמר? אמר להם, ִאְמרּו: 'ברוך א-ל עולם שאכלנו משלו. אם קיבל 

על  מתשלום  אבינו  אברהם  אותו  פוטר  היה  וברך,  דבריו  את  האורח 
הארוחה שאכל, אך אם לא רצה לברך היה אומר לו אברהם: עליך 

לשלם על מה שאכלת ושתית, לא לפי תעריף רגיל, אלא גבוה 
הרבה יותר, שהרי אני דר במדבר שממה, ואלמלא הייתי 

מאכיל ומשקה אותך בודאי היית מת ברעב ובצמא.

אברהם  דברי  את  שומע  האורח  כשהיה 
בדרך  נאמרו  שדבריו  מבין  היה  אבינו, 
משל, וכוונתו היתה להחדיר בקרבו את 
האמונה בד', ולהמחיש לו עד כמה תלוי 

בלעדיהם  אשר  הקב"ה,  של  בחסדיו  הוא 
אמונה   משתרשת  היתה  ומיד  ברעב,  מת  היה 

האוכל  על  הוא  ברוך  הקדוש  את  מברך  והיה  בלבו 
שאכל.

התוספות על הכתוב "והיה ברכה" )שם יב  בעלי  וכך כותבים 
ג( אותו אנו קוראים מיד בתחילת פרשתינו, וזה לשונם: " והיה ברכה 

– לשון ציווי . שציווהו שכל מקום שילך שילמד בני אדם להכיר בוראם 
ולברכו, וכך עשה ככתוב )שם ח( "ויקרא בשם ה'"

בעשרה נסיונות קשים עמדה אמונתו של אברהם אבינו במבחן, ואת 
רבי  זוכים אנו - בני בניו לקצור עד עצם היום הזה. יתר על כן,  פירותיה 
צדוק הכהן מלובלין כותב בספרו 'רסיסי לילה' )אות מז, נח( שאברהם אבינו 
לא רק הקנה לנו את האמונה, אלא הפך אותה לחלק בלתי נפרד ממהותנו 
כך  וכצלמה,  כדמותה  מולידה  ברייה  כל  הטבע  שבדרך  וכפי  כיהודים, 
חיים  רבינו  גם  כותב  זה  כעין  מאמין.  יהודי  נולד  מיהודי  הטבע  מדרך 
מוולוז'ין  בספרו 'רוח חיים' )אבות ה ג( ומוסיף שניתן לראות ענין זה בחוש, 
כאשר נתבונן ונראה כיצד מסרו אלפים רבבות ישראל את נפשם על 
אמונתם, דבר שאינו מובן מאליו אלמלא שנקבע ונאמר שאמונת 
אם  לכך  גרם  ומי  ודמנו,  בחלבנו  וספוגה  בקרבנו  טבועה  ד' 

עילאית  בגבורה  הנסיונות  בכל  שעמד  אבינו  אברהם  לא 
והחזיק באמונתו כצור איתן.

כבר משחר טל ילדותנו הורגלנו להכריז מיד עם פקיחת העיניים 
בבוקר על השתייכותנו ללגיון המאמינים בד', כאשר את תפילת מודה 
אמונתך!  רבה   – ברורה  בהכרזה  מסיימים  אנו  היום  את  הפותחת  אני 
וסיפר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל )מובא בהקדמה לספר 'טיב האמונה'(, 
נתנו  לא  הקומוניסטי  הכפירה  שלטון  תחת  בסיביר  מאסרו  שבתקופת 
כך,  כדי  עד  הדברים  והגיעו  מצוה,  שום  לקיים  אפשרות  הרשעים  להם 
שבבוקר אחד כאשר פתח רבי יחזקאל בתפילת 'מודה אני' כדרכו, בקעה 
שאלה  מפיו  לפתע  נזרקה  כך  כדי  ותוך  לב,  שוברת  אנחה  מלבו  לפתע 
– רבונו של עולם, בשביל מה קמתי היום? איזה טעם יש לחיים  נוקבת 

שכאלו, בהם אין בידי לא תורה ומצוות ולא מעשים טובים.

אולם כאשר המשיך והגיע למילים 'רבה אמונתך', פתע נחה דעתו, 
מדוע? משום שאת מצות האמונה ניתן לקיים בכל מצב שהוא, וכה 
רבה וחשובה היא מצווה זו עד שבשבילה לבד כדאי לחיות ואף 

לסבול.

אולם למרות שכאמור האמונה טבועה בקרבנו, 
אסור לנו להסיח דעת ממנה ולו לרגע קל, אלא 
עלינו להתחזק בה בכל יום. אם נתבונן מעט 
כי רבות מהמצוות אותן מקיימים  נגלה 
אנו מדי יום נועדו כדי להשריש בקרבנו 
בולטת  אלו  מצוות  בין  האמונה.  את 
לפנינו  הנקרית  אמן  ענית  מצות  במיוחד 
)שבת  חז"ל  כדברי  אשר  יום,  מדי  פעמים  עשרות 
מלך  א-ל  הוא  שהקב"ה  האדם  מעיד  בענייתה  ב(  קיט 

)פר'  עמוקות'  'מגלה  בעל  הגה"ק  כתב  מזאת  יתרה  נאמן. 
האזינו( שעניית אמן היא עיקר האמונה.

וכבר השיב פעם מרן הסטייפלר לאברך שבכה לפניו כי מחשבות 
של ספיקות בענייני אמונה טורדות את מנוחתו: קבל על עצמך להקפיד 
תאבד  לבל  והיזהר  ובקול,  בכוונה  רבה   שמיה  יהא  ואמן  אמן  עניית  על 
אמרו  שכבר  לענות,  צריך  שבו  במקום  אחת  אמן  עניית  אפילו  חלילה 
לו  זרה מוחלים  יש בו שמץ של עבודה  חכמים על העונה אמן שאפילו 

)קריינא דאגרתא מה(.

אנו  מבקשים  אם  חכמים,  לימדונו  כך  לבנים"  סימן  אבות  "מעשה 
ללכת בדרכיו של אברהם אבינו עליו השלום, אשר היה ראש למאמינים 
האמונה,  במצות  כוחנו  בכל  להחזיק  אנו  אף  נתאמץ  הבה  הדורות,  בכל 
אשר היא זו שהחזיקה את עם ישראל במהלך כל הדורות עד ימינו אנו. 
ואם נשתדל להקפיד יותר בעניית אמן על כל ברכה שאנו שומעים, מתוך 

כוונה ומחשבה ולא חלילה כפליטת פה בעלמא, בודאי יסייע הדבר 
בידינו להגיע לאמונה אמיתית בבורא יתברך.

אמן ותפילה בפרשה 
שיעורו השבועי של הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א 

ב'קול אמונים' המוקד הטלפוני של 'בני אמונים'

שפע רב
"ומלכי צדק מלך 

שלם הוציא לחם ויין 
והוא כהן לא-ל עליון" )בראשית יד יט(. 

"הוציא לחם ויין" סופי תיבות 'אמן'. 
"לחם ויין" הינם רמז להשפעות טובות, 
וכל העונה אמן בכוונה יש לו כח להשפיע

 השפעות לישראל.

בן גרני פרשת לך לך; 
תפארת שלמה

 ]לרש"א אוירבך[ 
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