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של עולםעמודו 
 וניסיםניסיונות 

נפתח את לימודנו הפעם במשנה מפורסמת ומוכרת ודרכה 

פרשתנו. המשנה באבות -ננסה להבין את פשוטו של מקרא

  -אומרת 

ַמד  לֹום ְועָׂ ָׂ יו ַהש ּ לָׂ ִבינּו עָׂ ם אָׂ הָׂ ה ַאְברָׂ ה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנּסָׂ רָׂ ֲעש ָׂ

יו  לָׂ ִבינּו עָׂ ם אָׂ הָׂ ל ַאְברָׂ תֹו ש ֶׁ ה ִחּבָׂ ּמָׂ ם, ְלהֹוִדיַע ּכַ ֻכּלָׂ לֹוםּבְ ָׂ  ַהש ּ

 )אבות, ה', ג'(

ננסה להבין מה בעצם רוצה המשנה לומר לנו. האם רק את זה 

שאברהם נתנסה בעשרה ניסיונות? לספר שאברהם היה 

חביב על הקב"ה? מה לומדים ממנה? מענין גם לראות אותה 

על רצף המשניות של תחילת הפרק הזה, שהינו בסימן 

  -מספרים. הוא פותח בעשיריות 

ם עֹולָׂ א הָׂ רֹות ִנְברָׂ ה ַמֲאמָׂ רָׂ ֲעש ָׂ  )שם א'( ...ּבַ

  –ממשיך בדורות שמאדם ועד נח, ומנח ועד אברהם 

ךְ  רֶׁ ה אֶׁ ּמָׂ ם ְוַעד ֹנַח, ְלהֹוִדיַע ּכַ דָׂ ה דֹורֹות ֵמאָׂ רָׂ יו...  ֲעש ָׂ נָׂ ִים ְלפָׂ ַאּפַ

ִים ְך ַאּפַ רֶׁ ה אֶׁ ּמָׂ ם, ְלהֹוִדיַע ּכַ הָׂ ה דֹורֹות ִמּנַֹח ְוַעד ַאְברָׂ רָׂ  ֲעש ָׂ

יו... נָׂ  )שם ב'( ְלפָׂ

  -ואז המשנה בה פתחנו. מיד לאחריה קופצים ליציאת מצרים 

ה  רָׂ ם. ֲעש ָׂ ה ַעל ַהּיָׂ רָׂ וּ ַלֲאבֹוֵתינוּ ְבִמְצַרִים ַוֲעש ָׂ ים ַנֲעש  ה ִנּסִ רָׂ ֲעש ָׂ

ר... ְדּבָׂ רּוְך הּוא ַבּמִ קֹום ּבָׂ ת ַהּמָׂ  )שם ב'( ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ֲאבֹוֵתינּו אֶׁ

 -ואז מגיעים כבר לבית המקדש 

... ש  ְקּדָׂ ֵבית ַהּמִ ו ַלֲאבֹוֵתינּו ּבְ ים ַנֲעש  ה ִנּסִ רָׂ  ֲעש ָׂ

וכאן המשנה כבר מפרטת מהם אותם עשרה ניסים, מה שהיא 

לא עשתה במשניות שלפני כן. רש"י במקום אומר דבר מעניין 

 -מאד שצריך להבינו לעומק 

נגד עשרה ומצינו באגדה שלכך נתנסה אברהם אבינו כ

מאמרות שבהן נברא העולם, וללמדך שהכל בזכותו עומד, 

וכך אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד נח שתלה 

הקב"ה שמא יעשו תשובה כנגד עשרה מאמרות שבהן 

נברא העולם. ואף נח לא היה בו זכות להציל, אבל אברהם 

הציל את כל העולם והכיר להם את הקב"ה והדריכן 

ן לו ה' שכר גדול שנתקיים העולם בתשובה, ועל זה נת

 בשבילו.

לפי רש"י, עשרת הניסיונות שבהן התנסה אברהם הם הדבר 

לכאורה זה  -שבעצם מעמיד את העולם! ועדיין יש להבין 

שאברהם החזיר אותם בתשובה הוא הדבר שצריך להעמיד 

 את העולם, איך זה קשור לעשרת הניסיונות שהתנסה בהם? 

 כנגד ניסיונותדברות 

הניסיונות שנעשו לאבותינו במצרים, על המשנה של עשרת 

 -ממשיך רש"י ומפרש 

עשרה נסים כנגד עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו 

ועמד בכולם, כנגדן עשה להם לישראל הקב"ה עשרה נסים 

במצרים ועשרה על הים, ובזכות עשרת הניסיונות של 

נתן להן  םן הקב"ה למצרים עשר המכות, וכנגדאברהם נת

דברות, ובשעה שעשו את העגל ונשתברו לבניו עשרת ה

הלוחות שהיו כתובים בהן עשרת הדברות, עמדו להם 

 עשרת הניסיונות שלא כילן המקום.

כלומר, עשרת הניסיונות שעמד בהם אברהם אבינו הם הדבר 

שעמד להם לאבותינו במצרים ושלא כילה אותם המקום בעת 

ומהיכן  'הרף ממני ואשמידם'! -חטא העגל, כאשר אמר למשה 

  -למד זאת רש"י? 

כנגד עשרת הדברות  -'זכור לאברהם'  הוא אומרוכן 

 אחר עשרה הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. לךְ  ,שאיבדו

עולה מהדברים, שלמושג הזה של 'עשרת הניסיונות בהן 

זה מה  -נתנסה אברהם אבינו' יש משמעות מהותית מאד 

חרי שמקיים את העולם, זה מה שנתן לנו את יכולת העמידה א

חטא העגל, זה מה שאיתו אנחנו מנצחים את המצרים, על זה 

חוטפים המצרים עשר מכות. איך הדברים קשורים אלו לאלו? 

ושאלת הבסיס שלנו לכל זה היא פשוטה; בכל בוקר אנחנו 

  -אומרים בתחילת התפילה 

ה... ְוֹלא ִלידֵ  ִביֵאנּו לֹא ִליֵדי ֵחְטא. ְוֹלא ִליֵדי ֲעֵברָׂ י ... ְוַאל ּתְ

יֹון  )נוסח ברכות השחר( .ִנּסָׂ

 "אפתש ויראשבת פר'  
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כולנו עוברים ניסיונות. אם המשנה רוצה לומר שאברהם אבינו 

זה יפה מאד וברור, אבל מה  -החזיר בתשובה את אנשי חרן 

)ועוד מעט נראה מהם עשרת קשורים לזה עשרת הניסיונות 

? והפלא הוא שאת מה שאנחנו מצפים לראות הניסיונות הללו(

לא בטוח שנראה, ואולי מה שכן נקראים  -ת בעשרת הניסיונו

'עשרת הניסיונות' לא בטוח שאנחנו היינו מגדירים ככאלו 

שהוא אכן עמד בהם. נתחיל להתבונן בניסיונות הללו אחד 

אחד. יש כאן יסוד עצום שממשיך את הנושא בו עסקנו בשיחה 

וגם הוא עושה מהפכת  1בשבוע שעבר 'אברהם המתפלל',

 עולם בהבנה. 

 ם"לפי הרמב אברהם ניסיונות

מכיון שהניסיונות אינם מפורטים במשנה, מתקיים דיון ער בין 

המפרשים אילו מאורעות שעבר אברהם נחשבים כחלק 

ממניין עשרת הניסיונות. למעט בניסיון העקדה, שם נאמר 

'...והאלהים נסה את אברהם...', לא מופיע בשום  –מפורשת 

מקום אחר לשון ניסיון, מה שהביא למחלוקות גדולות בין 

פרשנים. יש המתחילים את הניסיונות בכבשן האש אליו ה

הושלך אברהם בעודו באור כשדים, רש"י למשל מתחיל אותם 

אך  2עוד לפני כן, יש המסיימים את הניסיונות בקבורת שרה,

הפעם אני מבקש ללכת בדרכו של הרמב"ם באופן מניית 

 הניסיונות של אברהם, וזה יהיה הבסיס של שיעורנו. 

סיונות... ועמד בכולם' היא ייחודית יהלשון 'עשרה נאגב, גם 

לעברית. כמדומני שבשפות מערביות אחרות לא 'עומדים 

בניסיון' אלא 'עוברים ניסיון', 'מצליחים בניסיון' וכיו"ב. 

 מבחן, -בעברית גם יש למילה 'ניסיון' שתי משמעויות; האחת 

לנו ל' גובה, להתרומם, 'להעלות על נס'. כו -טסט, והאחרת 

חשים שניסיונות מרימים אותנו למקום גבוה יותר מהמקום בו 

 היינו לפניהם.

אולי זו הסיבה שמניין הניסיונות לפי הרמב"ם הוא מעניין, 

  -שונה ואולי אף יהווה לנו הפתעה. וכך לשון הרמב"ם 

י' ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם דיבר הכתוב. -ה

ו יתברך 'לך לך מארצך' באמר הגלות[ -]ל"א הגרות  -הא' 

הרעב אשר נמצא בארץ כנען בבואו שם והוא  -הב'  3וגו'.

יעדו 'ואעשך לגוי גדול' וזה ניסיון גדול והוא אמר 'ויהי 

המצרים עליו בהילקח  העוול[ -]ל"א חמס  -רעב בארץ'. והג' 

בד' מלכים. הה'  4התנגשותו[ -]ל"א שרה לפרעה. הד' הילחמו 

הו'  5לקיחתו את הגר לאשה אחר שנואש מהוליד משרה. –

 -]ל"א חמס  -הוא המילה אשר ציווה בה בימי הזקנה. הז'  -

גירוש הגר  -מלך גרר עליו בלקחו שרה גם כן. הח'  העוול[

הרחקת בנו ישמעאל והוא אמרו  -אחרי היבנותו ממנה. הט' 

ב יתברך 'אל ירע בעיניך על הנער' וגו' וכבר העיד הכתו

                                                           
 לך, תשפ"א.-עי' בשיחה 'מה בין נח לאברהם', לפרשת לך 1
 שיטת רבנו יונה. 2
ראשית רואים שהרמב"ם מדלג על אור כשדים. יש שרצו לבאר שהסיבה  3

שהסיבה פנימית היא מכיון שהוא לא מופיע בלשון הכתובים, אך כמדומני 
 יותר, ואי"ה בהמשך נגיע לזה.

איך היה קשה בעיניו הדבר הזה באמרו 'וירע הדבר מאד 

אלא שקיבל  –]ל"א בעיני אברהם' אלא ששמר מצות הש"י 

)פירוש המשניות  עקדת יצחק. -וגרשם. העשירי  מצוותו[

 לרמב"ם, אבות ה', ג'(

בואו נעבור על הניסיונות הללו לפי הסדר ונשאל עליהם 

למקרא', ונראה שאלות הבנה פשוטות, ממש של 'בן חמש 

 שבכלל לא הבנו את המושג 'ניסיון';

שאלה ראשונה, לגבי הניסיון הראשון. את הציווי 'לך לך 

מארצך...' אברהם קיבל מהקב"ה כשהיה בן שבעים וחמש 

כידוע )עי' רש"י בתחילת פר' 'לך לך'(, וזהו הניסיון הראשון לפי 

הרמב"ם כאמור. האם זה אומר שאברהם עד גיל שבעים 

ש לא עבר שום ניסיון בחייו?! בעברית אומרים 'הלוואי עלי וחמ

חיים כאלו...'. ברור לנו מכאן שהכוונה במילה 'ניסיונות' איננה 

 מה שאנחנו מבינים כפשוטה אלא יש פה משהו אחר.

אם היו שואלים אותנו למנות את הניסיונות של  -שאלה שניה 

אה לילד אברהם, מן הסתם היינו אומרים שלחכות עד לגיל מ

אבל את זה הרמב"ם לא מונה... גם ברית בין  -זה ניסיון 

הבתרים לא מוזכרת ברמב"ם כניסיון. כל הבשורה שהקב"ה 

ְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם  ר יִּ י גֵּ ַדע כִּ אומר לאברהם 'ָיֹדַע תֵּ

אֹות ָשָנה'  ּנּו ֹאָתם ַאְרַבע מֵּ ת, הגלו - )בראשית ט"ו, י"ג(ַוֲעָבדּום ְועִּ

 גם את זה הרמב"ם לא מונה כניסיון! -הגיהנום וכו' 

אין הכוונה שהמושג ניסיון הוא משהו אחר לגמרי, משהו 

מה  -'מהירח' ששייך רק לדרגתו של אברהם אבינו, כי אם כן 

זה רלוונטי אלי? אני צריך להבין מה הקב"ה רוצה ממני, כי כמו 

אברהם שראינו בתחילה בזכות אותם עשרת הניסיונות של 

אבינו העולם קיים, והם קשורים אף למכות מצרים ולכך 

 שאנחנו קיימים היום למרות שעברנו וחטאנו בחטא העגל!

 -רש" בסוף פרשת 'לך לך' מביא פירוש שני לשמו של יצחק 

וקראת את שמו יצחק. ...ויש אומרים, י' על שם העשרה 

 ניסיונות וצ' שנה של שרה וח' ימים שנימול וק' שנה של

 )רש"י, שם י"ז, י"ט( אברהם

את הביאור של שלש האותיות האחרונות בשם 'יצחק' אפשר 

אבל  -זה קשור להורים ולסיטואציה שבה הוא נולד  -עוד להבין 

 מה הקשר לעשרת הניסיונות של אביו? נראה את זה לאט.

'לך לך'. לכאורה הניסיון שעברנו -ועוד שאלה לגבי ניסיון ה

הורינו בעלייתם לארץ קשה הרבה יותר -וריאנחנו, הורינו או ה

-מזה של אברהם. הרי אברהם היה בן שבעים וחמש, מולטי

בן, זרע. והקב"ה מבטיח  -ליארדר, שחסר לו רק דבר אחד ימ

'אני מתחייב לך  -שלו שבסל הקליטה שלו בארץ כנען זה כלול 

לזרע'. אברהם הוא כזכור המאמין הגדול בעולם והקב"ה אומר 

התנגשות מלשון התגוששות אך גם מהחלטתו של אברהם לגשת  4

 למלחמה.
ניסיון זה לא מופיע אצל אף פרשן אחר. זה חידוש של הרמב"ם שזה נחשב  5

 כניסיון לאברהם.
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לך מארצך...'. מי מאיתנו לא היה הולך? כולנו היינו  'לך -לו 

 נענים לציווי הזה. מה כל כך מורכב בזה?

 ?עמד בניסיונותאברהם אכן האם 

נעבור לניסיון השני, הרעב שהיה בארץ. אני מסכים שזה אכן 

ניסיון, אבל הרמב"ן טוען שאברהם חטא כאשר הוא ירד 

 6ה'?', הוא שואל.-'איפה הביטחון שלו ב -מהארץ בגלל הרעב 

הרמב"ן זה איננו אחד מהניסיונות שבהם עמד האם בעיני 

 אברהם? זו שאלה קשה.

היא לא נלקחה ככה  -בניסיון של לקיחת שרה לבית פרעה 

סתם לשם, הרי אברהם גרם לכאורה לכל זה, כשאמר עליה 

שאלה  7שהיא אחותו. לפי הרמב"ן גם בזה חטא אברהם.

 גדולה ותמיהה על התנהלותו של אברהם יש כאן.

מי אמר  8יסיון ארבעת המלכים ונשאל שאלת תם.נמשיך לנ

שזה נכון היה לצאת למלחמה כל כך מסוכנת מול קואליציית 

מלכים ולסכן את כל החניכים רק בשביל להציל את לוט, שבחר 

מעצמו להתנתק מאברהם ולעבור לסדום? הרי זו סכנת 

נפשות שאברהם כלל לא היה בא אליה אם לא היה נכנס 

שאברהם  )נדרים ל"ב.(בי אלעזר אומר בגמרא למערכה. ואכן, ר

אכן חטא בכך שעשה 'אנגריא' בתלמידי חכמים שהוציא אותם 

 מהלימוד למלחמה, ביטול תורה.

אם  -ואני מזכיר את מה שאמרנו, שנמצא כל הזמן ברקע 

אנחנו רוצים לחפש ניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו, 

כאלה שאנחנו מכירים כולנו היינו מונים פה ניסיונות אחרים. 

 מהחיים שלנו.

נעבור לניסיון החמישי שמונה הרמב"ם, ניסיון ייחודי לו ואף 

לקיחת הגר. האם זהו ניסיון  -פרשן אחר לא מונה אותו כניסיון 

של אברהם או של שרה? למי היה יותר קשה? שרה אמנו, 

שמגיירת את כל העולם, נותנת את שפחתה לאברהם לאישה 

 -ונדקדק במילים של הרמב"ם  9פילגש.כאישה, לא כ -

"לקיחתו את הגר לאשה אחר שנואש מהוליד משרה". האם 

אברהם נואש/התייאש? אם הוא התייאש זה אומר שהוא לא 

עמד בניסיון! איפה האמונה שלו? למה כאשר שרה אמרה לו 

לקחת את הגר לאישה הוא לא אמר משהו בסגנון 'עם הנצח 

שפט אחר שמביע אמונה? ואגב, לא מפחד מדרך ארוכה' או מ

מילא לקחת את הגר, אבל למה להתייאש מלהוליד עם שרה? 

היינו מצפים שאברהם יגיד שהוא לוקח את הגר 'ובעז"ה 

הקב"ה יראה את ההקרבה הזו' ויתן לשרה ולו בן בזכותו 

 -אברהם צוחק כאשר הקב"ה אומר לו  -לקיחתו זו. והאמת 

'לו ישמעאל יחיה  -ף מוסיף 'הנה שרה אשתך יולדת לך בן' וא

                                                           
 ,גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב עון אשר חטא" 6

ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ  ,הים ברעב יפדנו ממותל-כי הא
)רמב"ם עה"ת  מצרים ביד פרעה במקום המשפט שמה הרשע והחטא"

 בראשית י"ב י'(
"ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת  7

במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת 

 ואת כל אשר לו כי יש באלהים כח לעזור ולהציל" )שם( אשתו

לפניו'. אני לא בטוח שבמושגים שלנו היינו אומרים על הניסיון 

 הזה שאברהם אבינו עמד בכולם...

לא רק שאנחנו מנסים להבין מה  -אנחנו שמים לב למגמה? 

היו הניסיונות אלא שבאותם המקומות שהרמב"ם הגדיר 

 הללו.כניסיונות אנחנו בכלל לא מבינים את הניסיונות 

ניסיון ברית המילה. כל הפרשנים מונים את זה כניסיון,  -הלאה 

ובאמת מובן שכאשר יהודי בן תשעים ותשע צריך להימול וזה 

זה ניסיון. אנחנו חיים בעולם שכולם יהודים  -חידוש בעולם 

וברית מילה זה דבר טריוויאלי, אז לפעמים יש נטיה לזלזל בזה. 

וליד את יצחק, בגיל מאה אבל אברהם אבינו בגיל מאה ה

וארבעים הוליד עוד ששה בנים, בני קטורה, והקב"ה עצמו היה 

מה יותר קשה, זה  -אבל דוגרי  10צריך לעזור לו בביצוע המילה.

או הבשורה על הגלות של בניו בברית בין הבתרים? למה זה 

 נכנס למנין וזה לא?

הניסיון השביעי לפי מנין הרמב"ם הוא לקיחת שרה אל 

ימלך מלך גרר, וכאן שוב נשאלת השאלה ששאלנו אצל אב

פרעה, על אברהם, שהרי הוא גרם לכל זה כאשר אמר עליה 

 שהיא אחותו.

שם  –בניסיון השמיני והתשיעי, גירוש הגר וגירוש ישמעאל 

התורה עצמה אומרת שאברהם לא רצה את זה, ושרה היא זו 

 יסיון.שיזמה את המהלך. ואכן שם באמת אברהם אכן עמד בנ

והניסיון העשירי והאחרון, ניסיון העקדה, שם אמרה התורה 

להים נסה את אברהם". זה בוודאי ניסיון ואפילו -עצמה "והא

במעשה המפורסם על  -ניסיון נוראי, אבל נשאל שאלה אחרת 

חנה ושבעת בניה, חנה אומרת לבן השביעי שלה שילך יחד 

ברהם עם אחיו שכבר נרצחו שם ע"י הקיסר ויאמרו לא

 -בשמיים 

בניי, לכו ואימרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד 

 )גיטין נ"ז:( ואני עקדתי שבעה מזבחות.

  -הרי היא נתנה את בניה לשחיטה ואילו לאברהם נאמר בסוף 

ל ַאל... ָ֙ אֶׁ ְדךָׂ ָֽ ח יָׂ ַלַ֤ ש ְ ַער ְוַאל ּתִ ה ַהּנַַּ֔ ַַּ֥עש  ֖לֹו ְמ֑אּומָׂ )בראשית  ... ּתַ

 כ"ב, י"ב(

הרי בסוף אברהם לא נצטרך להעלות את  -השאלות וזו שאלת 

 בנו לעולה, ואיך הוא יחשב כניסיון הקשה שבכולם?

 שמעו בקוליולא 

נתחיל בביאורנו דווקא מכאן, מהעקדה, ונאמר כי הגדרת ניסיון 

היא לא רק מה שאנחנו רגילים לקרוא לו ניסיון. ברור שאנחנו 

נה שם היא ומבקשים בתפילה 'אל תביאנו לידי ניסיון' והכו

 רק נעיר כי כל השאלות שאנו שואלים מקורן בחז"ל. 8
הגברים שבינינו אולי יתקשו להבין אבל כנראה שאין דבר יותר קשה  9

 לאישה מלהתייאש מללדת ולהכניס אישה אחת תחתיה.
והיה מתירא  נטל אברהם סכין, ואחז בערלתו ורצה לחתוך, "בהמולו.  10

שהיה זקן, מה עשה הקב"ה שלח ידו ואחז עמו, שנאמר וכרות עמו הברית, 
 בראשית רבה. )רש"י ישן, בראשית י"ז, כ"ד( ."לו לא נאמר, אלא עמו
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יסיונות מעין אלו, וכולנו עוברים בחיינו ניסיונות קשים יותר לנ

כל החיים שלנו הם ניסיונות, וכדאי להתבונן  -או קשים פחות 

ולהבין במה שעובר עלינו בחיים ואדם שעומד בניסיונות זה 

דבר לא פשוט. לנצח תאווה זה ניסיון, לנצח גאווה זה ניסיון, 

)ובמיוחד כשאני צודק, ובינינו ן זה ניסיו -לשתוק כשאני רוצה לדבר 

. ניסיונות זה דבר לא פשוט, אבל יש כאן תמיד אני צודק...( -

עשרה ניסיונות שעל שמם נקרא הילד היהודי הראשון בשמו 

'יצחק', ובזכותם עומד העולם שנברא בעשרה מאמרות, 

 ובגללם יצאנו ממצרים ומצרים הוכתה. 

ת על ניסיונותיו כפי שראינו בתחילה, אחרי שהמשנה מדבר

של אברהם, היא עוברת לניסיונות שניסו אבותינו את המקום 

  -במדבר, והיא מצטטת פסוק 

י ... קֹוִלָֽ ְָֽמ֖עּו ּבְ א ש ָׂ ים ְוֹלַּ֥ ִמַּ֔ עָׂ ר ּפְ ש ֶׁ ּ֣ ה עֶׁ י זֶֶׁ֚ ּו ֹאִתִ֗ )במדבר י"ד,  .ַוְיַנּסּ֣

 כ"ב(

ן שכמו בעקדה, הניסיון העשירי של אברהם, גם יענימ

ניסינו את הקב"ה במדבר, הביטוי המפורש בניסיונות שאנחנו 

'וינסו' מופיע רק בניסיון העשירי. מה פירוש לנסות את 

הקב"ה? האם הקב"ה עמד בניסיונות שלנו? איך מנסים את 

 הקב"ה?

לך אומר דבר מפתיע -האלשיך הק' אומר שם בפרשת שלח

  -מאד 

שאין בו צורך  'ולא שמעו בקולי'וגם למה מביא סוף הפסוק 

ניסה הקב"ה את  הין אך הוא שבא לתת טעם למיענאל ה

אברהם י' פעמים שאפילו אחד לא היה צריך כי הוא יתברך 

והיה אפשר לומר שהטריחו יתברך למען  .יודע תעלומות

כנגדם יזכו לעשות עשרה נסים לבניו ביציאת מצרים. ]ש[

סהו עשרה פעמים הוא על כי עשר יעל כן אמר אם מה שנ

אי אפשר כי הלא גם עשרה על הים נסים נעשו במצרים 

וא"כ היה צריך גם אברהם ב' פעמים עשרה למה נתנסה 

סיונות נסו אבותינו יעשרה אלא אין הטעם אלא כי עשרה נ

ן על סיונות להגילהקב"ה ע"כ הקדים הקב"ה ונסהו עשר נ

סיונות שנסו בניו להקב"ה וסמך לזה הוא אומר בסוף ינ

יבא מי שיאמר בו  הפסוק ולא שמעו בקולי שהוא לרמוז

ויגן על מי שנאמר בהם  'עקב אשר שמע אברהם בקולי'

 '.ולא שמעו בקולי'

לכאורה התנא במשנתנו לא היה צריך לצטט את סוף הפסוק 

אלא רק את תחילת הפסוק  , אומר האלשיך,'ולא שמעו בקולי'

ות ניסו אבותינו את המקום 'עשרה ניסיונ-שהוא רלוונטי ל

הניסיונות שניסו אבותינו שעשרת מבאר הוא ו ,במדבר'

במדבר הביאו את הקב"ה למסקנה שהוא רוצה לסיים איתם, 

לחסל אותם, שהם 'לא שמעו בקולי', וזה שהוא בסוף לא עשה 

כן היה רק בזכות אברהם עליו נאמר 'עקב אשר שמע אברהם 

 בקולי'. 

                                                           
'חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה  -שם הוא מתווכח ומטיח בקב"ה  11

 משפט'.

הפירוש הזה נראה איזו הברקה יפה, אבל אם נחזור למשנה 

ע מהו ניסיון. ניסיון שלא עמדת בו או נראה שבה עצמה מופי

כזה שנכשלת בו נקרא 'שלא שמעת בקולו של הקב"ה'. זה 

אבל עוד מעט נבין את הסוגיה. זה מה  -נשמע פשוט 

שהמשנה רוצה ללמד אותנו כשהיא מדברת על הניסיונות של 

 אברהם אבינו שנדע מהו המושג 'ניסיונות'.

 להיגיון בניגוד -בניסיון לעמוד 

כבשן האש באור שאלנו למה הרמב"ם לא פתח בניסיון של 

כשדים, ניסיון שרוב המפרשים סוברים שהיה אחד הניסיונות 

הקשים ביותר של אברהם אבינו שמסר שם את נפשו. הסיבה 

כשאדם מחליט למסור את נפשו על אמונה, למען עמו  -היא 

זו וודאי השגה ומעלה עצומה, אבל למה הוא עושה  -או ילדיו 

 עדיין לא ניסיון.ה ז זו.את זה? כי הוא בעצמו הגיע לתובנה ה

ננסה להבין את הענין דווקא מהניסיון האחרון, העקדה. מה 

היה העניין המיוחד בניסיון הזה שלא היה בשום ניסיון אחר של 

 אברהם לפני כן? 

השביעי 'תמסור את נפשך', ואנו  כשאם הבנים אומרת לילדּה

רואים בעיני רוחינו אותה, את האבות שלנו שמסרו נפשם על 

'יש נצח  -וריה, היא בעצם אומרת לו קידוש ה' לאורך ההיסט

ישראל. לשנים של חיינו פה אין שום משמעות אם אנו לא 

מחוברים לנצח הזה'. היא שלחה אותו לאברהם, היא חיברה 

אותו לאברהם, לדורות, לאינסוף. זו אמונה שלא תיאמן שעליה 

מסרו את הנפש. זו בחירה באמונה, בעם בנצח.  שלמיםדורות 

'כי ביצחק יקרא לך  -ברהם נאמר על יצחק לעומת זאת, לא

זרע', ובעקדת יצחק הקב"ה אומר לאברהם, בן מאה וארבעים 

'לך ותמסור את האמונה שלך, את  -שנה, את המילים הבאות 

בשביל לקיים מצווה'. זה משהו אחר  -הנצח, את האינסוף 

לגמרי, אי אפשר לתפוס את זה. זה מנוגד להבנה, להגיון, זה 

אבל  -בטחה של הקב"ה עצמו שביצחק יקרא לו זרע מנוגד לה

אברהם, למרות שיש לו הרבה שאלות קשות על הציווי הזה, 

לא שואל אף לא שאלה אחת ומזדרז לקיים אותו מיד. אברהם 

יודע לשאול שאלות ולהתווכח כשצריך, כפי שהוא עשה 

אבל כאשר הקב"ה מצווה עליו ציווי  11בנסותו להציל את סדום,

שאנחנו עושים  -ווה', זה מה שקובע וה ואתה המצַ המצּו'אני  -

את רצונך. זה לא בגלל שאני הגעתי למדרגה של מסירות נפש 

אני  -או בגלל שאני הבנתי שכך צריך לעשות. זה בכלל לא אני 

 בביטול גמור של כל כולי.

כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, לפי מדרגתו. יש אחד 

וזה באמת  -לו את זמן ארוחת הערב שהניסיון שלו זה שהזיזו 

קשה לו. צריך להבין שניסיון של אברהם אבינו הוא לא הניסיון 

שלי. אצל אברהם אבינו הניסיון הוא האם יהיה או לא יהיה 

עכשיו עם ישראל, הניסיון הוא שאתה צריך לזרוק ולשנות את 
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כל האמונה שלך, את כל הקונספציה שלך שהאמנת בה, את 

 ותשמע בקול ה'. -דת את כל באי עולם האמונה שלימ

אין הכוונה להיות ילד טוב ששומע  -'עקב אשר שמע בקולי' 

  -בקול אבא ואמא. יש כלל בהלכה שאומר 

 )בבלי ר"ה, כ"ז.( תרי קלי לא משתמעי

שני קולות אינם נשמעים. אוי, כמה קולות יש לכולנו בלב, 

לא לשמוע  במוח, כמה דעות, כמה שיטות. 'לשמוע בקולי' זה

שום דבר אחר חוץ מאשר את דבר ה'. כולם, גם לא לשמוע 

'למאה וארבעים שנות אמונה שחינכתי בהן את העולם 

 בשמך, ריבונו של עולם'. 

כאשר רבקה קוראת ליעקב לקחת שני גדיי עיזים ולקבל את 

  -הברכה מיצחק אביו, היא אומרת לו 

י  ֹקִל֑ ע ּבְ ַמּ֣ י ש ְ ַּ֥ה ְבִנ֖ ַּ֥ה ֹאתָָֽׂךְ ְוַעּתָׂ י ְמַצּוָׂ ַּ֥ר ֲאִנ֖ ֲאש ֶׁ  )בראשית כ"ז, ח'( .ַלָֽ

'זה בכלל לא מה שהתחנכתי על גביו.  -יעקב מנסה להתחמק 

הרי התכנית היא שעשו ואני נהיה כמו יששכר וזבולון. ובניתי 

על זה עולם שלם, כתבתי על זה דרשות וספרים', אבל רבקה 

  -מחכה לסוף דבריו ואומרת לו 

ַמַּ֥ ... ְך ש ְ ְך ַקחַאַ֛ י ְוֵלַּ֥ ֹקִל֖ י ע ּבְ  )שם י"ג( .ִלָֽ

 כך ציווה אותי הקב"ה. זה קול ה'. 

'עקב אשר שמע בקולי'. עוד מעט נחזור לאיך עשר המאמרות 

משנים את העולם ואיך הם מכים את מצרים, אבל נקדים 

ונאמר כבר עכשיו שהבעיה של פרעה, מה שעמד לו לרועץ 

  -היתה אמירתו 

ְרֹעַּ֔  ר ּפַ אמֶׁ י הָ֙ ַוּיֹּ֣ ת 'ה ִמַ֤ ח אֶׁ ֖ ּלַ ֹו ְלש ַ ֹקלַּ֔ ע ּבְ ַמּ֣ ש ְ ּ֣ר אֶׁ ֵא֑ל ֲאש ֶׁ רָׂ  ...ִיש ְ
 )שמות ה', ב'( 

 קול ה'ב -רק  -לשמוע 

בואו נחזור להתחלה ונתמקד בניסיון החמישי, שאמרנו 

לקיחת הגר  -שהרמב"ם הוא היחיד שמונה אותו כניסיון 

כשנתייאש אברהם מלהוליד עם שרה. אברהם היה בן שמונים 

'תשמע, כאשר אמרת  -ושש, באה אליו שרה ואומרת לו 

לקב"ה שאתה חושש שאליעזר העבד יירש אותך, הקב"ה 

ך זה כי אם אשר ייצא ממעיך'. כלומר הוא אמר לך 'לא יירש

לא מהמעיים שלי. לפי ההלכה כבר  -התכוון שהבן ייצא ממעיך 

עברו עשר שנים מאז חזרנו ממצרים ואני לא מצליחה להרות, 

כלומר אתה מחויב לפי ההלכה לעזוב אותי. לגרש אותי. יש לך 

אז אני אתן לך הגר, גם אם אתה לא  -מחויבות להביא ילד 

ה'. ברור לי שאברהם אבינו התנגד, בכה בכי תמרורים רוצ

אבל שרה, אחרי שהיא שמעה,  -וניסה לדבר על לבה של שרה 

'יופי של דרשה, אבל  –אולי הכינה לו תה עם נענע, ואמרה לו 

קח את כל מה שהאמנו בו מאז גיל אפס כשהתחלנו להחזיר 

 את העולם תחת כנפי השכינה, ותפנים שאת זרעך אתה תביא

 לא ממני'.

שרה ידעה כמה זה קשה. הניסיון שלה קשה מאד אבל הניסיון 

של אברהם היה, לפי לשונו המדויקת של הרמב"ם, לעבור את 

תהליך ההתייאשות מלהוליד משרה. הוא צריך להתחבר להגר 

והוא לא יכול לעשות את זה בלי להתייאש משרה. אנחנו 

 תופסים מה זה הניסיון הזה?!

יסיון הוא שכאשר יש הרבה קולות, אתה נעמד רעי ואהובי, נ

'מה רוצה הקב"ה?', ושומע רק את  -במקום ושואל את עצמך 

 הקול הזה, ושום אחר לא נשמע.

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא 

 )שו"ע או"ח, א', א'( מעורר השחר

  -יתגבר כארי זה כנגד ניסיון, ומסביר שם הרמ"א 

י תמיד ואל יבוש מפני המלעיגים עליו שיויתי ה' לנגד

 בעבודת ה'...

כבר הזכרנו פעם את הבית יוסף על הטור, שאדם צריך 

להתגבר גם על הצדיקים המלעיגים עליו ואומרים לו  'אתה, 

 איך אתה תעשה תשובה? אתה צבוע, אתה חלש...'. 

ניסיון הוא ידיעה שהקב"ה מצוה עלי ואני יודע שאין דבר 

 הציווי שלו. גם לא אני.העומד בפני 

 על הקונספציהלוותר 

'לך לך' שהרי אבותינו כשרצו לעלות -שאלנו מה הניסיון ב

לארץ עברו לכאורה ניסיונות הרבה יותר קשים, אפילו בדורות 

הרי אברהם  -האחרונים. וההסבר בזה הוא ממש מהפכה 

אבינו התחיל ללכת מאור כשדים כבר בסוף פרשת נח, לא לא 

לך'. כבר תרח התחיל במסע  בעקבות הציווי הנוכחי של 'לך

  -הזה 

ת ַרח אֶׁ ח ּתֶֶּׁ֜ ַּ֨ ּקַ וֹ  ַוּיִ נִ֗ ם ּבְ ּ֣ ֑נֹו  ...ַאְברָׂ ם ּבְ ּ֣ ת ַאְברָׂ ֹו ֵא֖ש ֶׁ תַּ֔ ּלָׂ י ּכַ ַרּ֣ ְוֵאתָ֙ ש ָׂ

ַען ַנַּ֔ ה ּכְ ְרצָׂ תָ֙ ַאּ֣ כֶׁ לֶַּׁ֨ ים לָׂ ִ֗ ּדִ ש ְ ּור ּכַ ם ֵמאּ֣ ּו ִאּתֶָּׂ֜ ְצאַּ֨ )בראשית י"א,  ... ַוּיֵ

 ל"א(

ברהם ללכת וברור שההליכה לארץ כנען זה המסלול של א

ארץ כנען, עוד לפני שהקב"ה ציווה. הם נתקעים ולכבוש את 

האחת היא  -בחרן, ובפני אברהם עומדות שתי אפשרויות 

להמשיך לכנען ולא להתקע בחרן, ואני משוכנע שזו היתה 

כיבוד אב,  -האפשרות שהוא רצה לעשות מתוך האמונה שלו 

צד שני ותנועת תשובה עצומה שהוא ושרה מנהלים, אבל מ

הקב"ה אומר לו לעזוב את ארצו, מולדתו ובית אביו, ויש 

התנגשות עכשיו בין הציווי לבין מצוות כיבוד האב והעבודה 

 הרוחנית. איזה ניסיון זה!

 -ובעקדה, מה היה הניסיון? 

ר ַאל אמֶׁ ל ַוּיִֹ֗ ָ֙ אֶׁ ְדךָׂ ָֽ ח יָׂ ַלַ֤ ש ְ ַער ְוַאל ּתִ ה ַהּנַַּ֔ ַַּ֥עש  ֖לֹו ְמ֑אּומָׂ )שם  ...ּתַ

 י"ב(כ"ב, 

'אולי אעשה רק איזה  -ואברהם כל כך רצה לקיים את דבר ה' 

פצע קטן? חבורה? לאן לקחת את כל האמונה הזאת? לאן 

 -לאן?'  -לנתב את כל הרצון האלוקי, את כל העבודה שלי 

ת ם אֶׁ הֶָּׂ֜ א ַאְברָׂ ַָּׂ֨ ש ּ ְראָ֙ ְוִהּנֵה ַוּיִ יו ַוּיַ ַבְ֖ך  ֵעינִָׂ֗ ּסְ ז ּבַ ֱאַחַּ֥ ָֽ ר נֶׁ ִיל ַאַחַ֕ ַאַּ֔

יו ֑ ַקְרנָׂ  )שם י"ג( ...ּבְ
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כשאתה שומע בקול ה', פתאום אתה שם לב שעוד מששת 

ימי בראשית הקב"ה ממתין עם מצווה שזרעך וזרע זרעך 

יצטרכו לקיים אותה, ויתקעו בשופר ויזכרו את עקדת יצחק. 

  -והוא הולך ולוקח את האיל 

וֹ  ... נָֽ ַַּ֥חת ּבְ ה ּתַ ֖ הּו ְלֹעלָׂ ֲעֵלַּ֥ ָֽ  )שם( .ַוּיַ

  -מקום אומר ורש"י ב

תחת בנו. מאחר שכתוב 'ויעלהו לעולה' לא חסר המקרא 

כלום, מהו תחת בנו? על כל עבודה שעשה ממנו, היה 

'יהי רצון שתהא זו כאלו היא עשויה בבני',  -מתפלל ואומר 

'כאלו בני שחוט', 'כאלו דמו זרוק', 'כאלו בני מופשט', 

 'כאלו הוא נקטר ונעשה דשן'.

ניסיון ה'אשר שמע בקולי'. מורי ורבותי,  קשה לתפוס את זה.

הוא תכלית הבריאה! הקב"ה ברא את העולם בעשרה 

כדי שאנחנו נסתכל על העולם  -מאמר הוא דיבור  -מאמרות 

ונשמע את השמיים אומרים את דבר ה', את העשב אומר את 

דבר ה', את כל הבריאה אומרת את דבר ה'. אבל אז באו עשרה 

מנח ועד אברהם וסתמו את האזניים דורות מאדם ועד נח ו

מלשמוע, עד שבא אברהם 'ושמע בקולי', והקב"ה ניסה אותו 

גם לשון מבחן, האם הוא ישאר דבוק באלוקיו, וגם במובן של  -

 -לפעמים יש התנגשויות  -לרומם אותו. וזה לא פשוט בכלל 

עם הניסיונות הללו, למשל 'ויהי רעב בארץ'. מה צריך לעשות 

אברהם מן הסתם ידע  -יד את זה במילים פשוטות עכשיו? נג

את דעת הרמב"ן על פה והבין את כל מה שהרמב"ן התכוון 

'בטחון בה' זה לגלות לי, לילדים שלי ולכל  -אליו אבל הוא אמר 

העולם שהקב"ה לא רוצה שאדם יסמוך על הנס'. ואם כתוב 

  -שם בתורה 

ד  רֶׁ ץ ַוּיֵַּ֨ ֑רֶׁ אָׂ ב ּבָׂ ֖ עָׂ יַוְיִהַּ֥י רָׂ ָֽ ם ּכִ ּור ש ַָּׂ֔ גּ֣ הָ֙ לָׂ ְימָׂ ם ִמְצַרָ֙ ַ֤ ב  ַאְברָׂ ֖ עָׂ רָׂ ֵבַּ֥ד הָׂ כָׂ

ץ רֶׁ ָֽ אָׂ  )שם י"ב, י'( .ּבָׂ

הרי שמופיע בהלכה שצריך ברעב כזה לצאת מהארץ ולכן אני 

צריך לקיים את דבר ה' דווקא בתוך המציאות של הטבע ולא 

לפי האקסטזה הדתית שלי, ואם אני פועל כך, הרי שגם כאשר 

'חלילה לך', אין זו אקסטזה חולפת אלא אני  -אני אומר לקב"ה 

ממלא את התפקיד שלי כצדיק לומר 'רבש"ע בוא נמצא את 

 האור, את הניצוץ, זה שנמצא בתוך הרשע שבסדום'.

וכאשר במצרים אברהם צריך להחליט אם הוא לוקח את 

הסיכון כדי שהוא יוכל להישאר בעולם הזה ולהציל את שרה, 

ייטב לי בעבורך', שמשמעו בשבילך.  'למען -אז הוא אומר לה 

הרי בקלות הוא יכול היה לומר שהם שני אנשים זרים ואז לא 

היו פוגעים בה ולא בו, אבל הוא חייב להישאר שם כדי להציל 

כי רצון ה' לא תמיד  -אותה ואותנו, והוא מבין שזה רצון ה' 

 מופיע בדיוק במילים של הסעיף בשו"ע. זה 'לשמע בקולו'.

 אברהם בבוקרוישכם 

שעבר דיברנו על 'אברהם המתפלל', והיום אנחנו בשבוע 

מדברים על 'אברהם העומד'. גם תפילתו נקראת עמידה. הוא 

משכים בבוקר שלש פעמים בפרשתנו. פעם אחת היא כאשר 

צריך לראות את סדום העולה באש, גפרית ומלח. הוא משכים 

בבוקר 'אל המקום אשר עמד שם את פני ה'' ומשם לומדים 

תפלל תפילת שחרית. הוא עומד שם ואני חז"ל שהוא ה

משוכנע שכל העיתונאים והצלמים שצילמו את הגפרית 

והמלח, שבאו לסקר למהדורת החדשות על הפיכת סדום, 

נתנו כותרות ציניות על התפילות של אברהם אבינו שלא 

עזרו... אבל הוא, ששומע בקול ה', יודע לעמוד גם כשכל 

יסיונות. גם התפילה העולם מסתובב, להישאר עומד בנ

עמוד התפילה.  -נקראת 'עמידה' והיא נעשית 'לפני העמוד' 

  -וכך גם קורא הרמב"ם לאברהם 

 )הל' ע"ז, א', ב'( עמודו של עולם.

אברהם הוא העמוד שכל העולם סובב סביבו. הוא נקודת 

כי הוא 'שמע  -פוינט. איך הוא עושה את זה? -הייחוס, הפיקס

 בקולי'.

ם חמת מים משכים אברהם בבוקר בפרשה וׂשבפעם השניה 

. על )שם כ"א, י"ד(על שכמה של הגר ואת הילד ומשלח אותם 

המילים 'וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו' אומר 

  -רש"י 

 )שם י"א( על אודות בנו. על ששמע שיצא לתרבות רעה.

מה יהיה עם החינוך של הילד? איך נמשיך עם הגר? הוא יודע 

הוא יגרש את הגר וישמעאל זה יהיה פספוס כי היא  שאם

בתוכה איננה כפי שהיא מצטיירת לנו. איך יודעים את זה? כי 

היא עוד תחזור לאברהם כשהוא יהיה בן מאה וארבעים בתור 

קטורה, והיא נקראת כך כיון ששמרה את פתחה קשור והיו 

מעשיה נאים כקטורת )עי' רש"י כ"ה, א'(, אבל כעת הקב"ה 

  -ומר לאברהם א

הּ  ... ֑ ֹקלָׂ ע ּבְ ַמּ֣ ה ש ְ ֖ רָׂ יךָׂ ש ָׂ ַ֛ ר ּתֹאַמַּ֥ר ֵאלֶׁ ל ֲאש ֶַּׁ֨  )כ"א, י"ב( ...ּכֹֹּ֩

וזה הניסיון שלו, נגד ההיגיון שלו, והוא עומד בו! לנעול את 

הרעיונות וההיגיון והקונספציות שלי ולהבין שיש לעשות את 

 רצון ה'. הכל ברור. 

אינני יודע מה תהיה תשובת הרמב"ן לשאלתו למה אברהם 

נהג כפי שנהג עם שרה כאשר הם הגיעו למצרים לפרעה, אבל 

אני יודע שכנראה אברהם אבינו לא הבין כמו הרמב"ן, כי 

בפרשתנו הוא עושה את אותו 'תרגיל' בדיוק עם אבימלך מלך 

חיוב גרר ואומר עליה 'אחותי היא'. כלומר אברהם סבור שזהו ה

 של 'שמע בקולי'. 

לא עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו אלא מיליוני ניסיונות, 

אלא שהוא עמד בעשרה ניסיונות שנותנים לנו את הכח להבין 

מכח מה אנחנו נוכל לעמוד בניסיון, ולזכור שיש עמוד. יש 

אינסוף, ויש שולחן ערוך, הלכה, יש דבר ה', וישנה השאלה 

של הקב"ה והאם הקול האלוקי הפועם  האם אני שומע בקולו

בי הוא מספיק חזק ולאין ערוך מול יתר הקולות שנשמעים 

 בתוכי. 

כל עשרת הדברים שהרמב"ם מונה כניסיונות שעמד בהם 

אברהם הם אותם הפעמים שבתוכו של אברהם אבינו נשמעו 
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'האם זה באמת נכון  -לו הרבה קולות אחרים. היה קול שאמר 

אבל אברהם שמע  -ארבעת מלכי העולם?' לצאת להילחם עם

את קול ה' והבין אותו באופן מדויק. כך מלמד אותנו הרד"ק 

הוא שמע איך צריך להציל את קרובו ולהציל  -בפרשת לך לך 

 את אמונת העולם והבין שעל זה הוא צריך למסור את הנפש.

 שנה 99של ניסיון 

גם ניסיון ברית המילה יובן באופן דומה; כל המפרשים שואלים 

אברהם אבינו קיים כל כך הרבה מצוות שלא נאמרו לו הרי  -

בפירוש ע"י הקב"ה. חז"ל אומרים שאפילו עירובי תבשילין 

אז למה הוא  -הוא קיים, הניח תפילין בצורה כזו או אחרת וכו' 

חיכה עם ברית המילה עד לגיל תשעים ותשע? התשובה 

הקלאסית היא שהוא רצה להיכנס לגדר של 'גדול המצווה 

ומדוע  -ה', ואז הוא יקבל שכר מרובה, אבל על זה קשה ועוש

במצוות האחרות שהוא קיים הוא לא חיכה לקבל את הציווי 

המפורש? מבאר הרבי מליובאוויטש זיע"א, שהרי אברהם 

אבינו לפני שהוא צווה על הברית הוא נחשב כבן נח, ובני נח 

לפי אסורים לחבול בגופם, ואם כן אסור לו לעשות ברית מילה. 

זה, הניסיון של אברהם אבינו לא בגיל תשעים ותשע שהיה 

צריך לחתוך את עצמו באופן שמאד כאב לו אלא הניסיון היה 

 לחכות תשעים ותשע שנה עד שהוא יקבל את הציווי!

ְָֽדָך ֶאל ַאל" -כך גם בעקדה, הניסיון היה  ח ָי  ְשַלַ֤ ַער ְוַאל תִּ  ַהַּנַּ֔

השפתיים כי על זה נצטווית. ", תנשוך את ַתַעׂש לֹו ְמאּוָמה

 אתה עומד, אתה העמוד. 

יודעים מה זה עמוד? בעולם הקבלה מתוארים שש מאות 

ועשרים עמודים חלולים שהם תרי"ג המצוות ועוד שבע מצוות 

דרבנן, שהאלוקות חודרת אותם ואתה כל הזמן מפעיל ופועל 

בעמוד הזה. סביב לעמוד יש עולם, שהאור שבוקע מתוך 

לם כאשר הוא יוצא ומגיע אל העולם, ומה שמחזיק העמוד נע

את העולם הוא עמודו של עולם. אברהם הוא העומד והוא 

העמוד, וכשכל העולם הולך לאיבוד, עומד עמודו של עולם 

 ומגלה לעולם את האור.

למה לא לדבר על זה שהוא החזיר את כולם  -שאלנו בהתחלה 

ה על ידי מצווה. בתשובה ועשה נפשות בחרן? כי עמוד כזה נבנ

'ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו 

בעל התניא זיע"א מסביר שהכוונה היא לקידושין,  -וציוונו' 

הקב"ה כביכול מתחתן איתי על ידי כל מצווה ומצווה שאני 

מקיים. 'אשר קידשנו במצוותיו'. המצווה מכניסה אותי לעולם 

לי וגם לא מאה וארבעים הקודש. זה לא אני, לא ההשגה ש

 שנות אמונה שלי.

 ותו עומדכבזשהכל 

הניסיונות של אברהם אבינו הם יותר מכל ניסיון של מישהו 

אחר בעולם כי הניסיון שלי להחליף אמונה הוא ניסיון אמנם, 

אבל האם אנחנו מבינים זה מה אברהם אבינו המאמין הכי גדל 

בעולם, זה שפועל ומטיף לאמונה בקב"ה כל חייו, שבגיל מאה 

וארבעים שנה צריך להחליף את אמונתו על מצווה? אברהם 

אבינו איש החסד, האוהב, שצריך למסור את זרעו, אותנו, את 

כל הנצח כי הקב"ה מצווה אותו במשהו שנראה לו לא הגיוני? 

אנחנו מבינים מהו עמוד, הקונסטרוקציה שעליו עומד כל 

 הנעלם? עמודו של עולם.

זה  -רו של עולם'. ויהי אור' לכן במקום אחר הוא נקרא 'או

אברהם, כי הוא העמוד שבו עובר האור האלוקי בלי שום שינוי 

מלמעלה ועד למטה, ובפעולת המצווה שנעשית פה נדלק 

 המתג שמאיר את העמוד ומאפשר לכל העולם להתקיים.

'אחד היה אברהם'. רק מי שחי בעמוד הזה ואין שום דבר שיכול 

החסד שירים את כל מה שישנו  להפריע לו יכול להיות איש

 מחוץ לעמוד, כי הוא רואה רק את התוכן הפנימי. 

  -זה הרש"י על המשנה בו פתחנו ובו נסיים 

לכך נתנסה אברהם אבינו כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא 

 העולם, וללמדך שהכל בזכותו עומד.

התפקיד שלנו הוא לשמוע את זה כל הזמן, ובדורות שמאדם 

ועד נח ומנח ועד אברהם נעצרה השמיעה הזו. אברהם בא 

'ושמע בקולי', ומכוחו הוכו המצרים שביקשו לומר 'מי ה' אשר 

אשמע בקולו'. וישראל מכח עשרת הניסיונות נעשו להם 

 עשרה ניסים במצרים ועשרה על הים, ואז כאשר גם אנחנו לא

קמה זכותו של אברהם והעידה עד כמה זה  –שמענו בקולו 

זכור 'שלנו לשמוע בקולך, ריבונו של עולם.  DNA-נמצא ב

 מגן אברהם'.. זהו ''לאברהם
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