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  עשרה נסיונות נתנסה אברהם

הקושי הוא ברור. מקשים  .ניסיוןלהבין מהו  יש .לראשונה "נסיון"מונח כאן אנו נפגשים ב ."סה את אברהםים נקוהאלו"

אם כן, נזקק מדוע  .רבש"ע, הרי הכל ידועל ולםא אותו,ק ובדכדי לו חבראת מנסה  אדם .ז"ל עסקו בוגם חו ,אותו ראשונים

  !סיון או לאו?אינו יודע אם אברהם יעמוד בנ? וכי לנסות את אברהם הוא

ם כולו, נח עמד מול כל העול גדולי עולם עמדו בנסיונות לא פשוטים. .עומד בכל יום ויום בנסיונותכל אחד ואחד מאיתנו 

עפ"כ, המושג נסיון א האין פה נסיון? -  חיותכל ההוא בנה את התיבה במשך מאה ועשרים שנה, ואח"כ נדרש לטפל ב

 אברהם נתנסה נסיונות עשרה" ., בתורה וגם במשנהרבה בהבלטהאצלו מופיע ו ,שמו של אברהם אבינובחתום וטבוע 

מופיעה דווקא אצל אברהם. זהו דבר המדרגה  כאןשלם, יש ו עשר הוא מספר עגול  - "בכולם ועמד השלום עליו אבינו

  שצריך לעמוד עליו!

  :תרץ את שאלתנומכמדומני ישנו מדרש ש

 שאינו, מרועעים קנקנים בודק אינו הזה היוצר :יונתן רבי אמר, 'נפשו שנאה חמס ואוהב ורשע יבחן צדיק' ה' :כתיב

 אינם פעמים כמה עליהם מקיש אפילו .יפים בקנקנים - דקבו הוא ומי .שוברם שהוא עד אחת עליהם לקוש מספיק

 את נסה והאלהים' וכתיב '.יבחן צדיק' ה' :שנאמר ,הצדיקים את אלא הרשעים את מנסה ה"הקב אין כך .נשברים

   '.אברהם

 וכל .משתבחת היא כותשה שהוא כל - יפה שלו שהפשתן יודע שהוא בשעה ,הזה הפשתני :חנינה בן יוסי רבי אמר

 שהיא עד אחת עליה לקוש מספיק אינו -  רעה שלו שהפשתן יודע שהוא ובשעה, משתמנת היא עליה מקיש שהוא ןזמ

   '.יבחן צדיק' ה' שנאמר ,הצדיקים את אלא, הרשעים את מנסה ה"הקב אין כך .פוקעת

 על לא ?העול את נותן הוא מי על .רע חהוכ ואחת, יפה חהוכ אחת .פרות שתי לו שהיה הבית לבעל משל :אלעזר ר"א

   '.יבחן צדיק' ה' שנאמר הצדיקים את מנסה ה"הקב כך ?!יפה שכחה זאת

נראה שחז"ל מתמודדים עם השאלה: מה עניינו של הנסיון? בשביל מה  ופרות. ןפשת, קנקנים: נתנו חז"ל שלושה משלים

מכים ואנו סעליו דווקא  .יקאם צריך לבחון, זה לא את הצד אדרבא, ?ולמה דווקא את הצדיק הקב"ה מעמיד בנסיון?

שאלה פרשנית. מי שעתיד להתמודד איתה בצורה הנוקבת היותר  ולא רקשאלה קיומית,  היזושהיא האמת  ..יצליח.ש

הוא איוב אינו יודע, אך  ליו. מה שאנו יודעים,עעם כל התלאות והייסורים שבאו באופן לא פשוט הוא איוב, שהתמודד 

יש לרבש"ע יעד אומר לשטן: "השמת לבך אל עבדי, איוב?"  קב"ההו ,בין הקב"ה לשטן יחדו ש סוריו הגיעו בעקבותייש

   !את איוב בו בנסיון שמעמיד ומגמה

   א) אומרת: בבא בתרא (טו,בהגמרא 

 אמר עליך, ל"א. היה משל אלא נברא ולא היה לא איוב: וקאמר ויתיב, נחמני בר שמואל' דר קמיה מרבנן ההוא יתיב

 מי, "'וגו ויחיה קנה אשר קטנה אחת כבשה אם כי כל אין ולרש" ,מעתה אלא. שמו איוב עוץ בארץ היה איש: קרא

 איוב: תרוייהו דאמרי אלעזר ורבי יוחנן רבי? למה עירו ושם שמו, כ"א. בעלמא משל נמי הכא, בעלמא משל אלא? הוה

  . היה בטבריא מדרשו ובית, היה גולה מעולי

נאמר  אומר שגם אםמוסיף ו כב)- כא ח"ג( במורה נבוכיםהרמב"ם אך  .שאיוב משל היהדעת ר' שמואל בר נחמני היא 

בטבריה.  היה של איוב שבית מדרשוומר . ר' יוחנן אבכל דור יתאקטואל , אין ספק ששאלת איובבמציאות היה אכןאיוב ש

ב)  (לא,בקידושין  מסופר .ובאיכ חי בעצמואיוב. ר' יוחנן  ו שלולא לאישיות אפשר שרומז בכך לרלוונטיות המהותית

 



כדי , רייהעש עצם של בנו ובכיסונשא  ,עשרה בנים קבר ,בלידתו שלו נפטרה אמו ,מת אביו - ייתה בהריון כשאמו הש

אם כן, שאלת הנסיון היא שאלה קיומית. אין אחד מאיתנו שלא עומד כל שבוע, כל יום, כל שעה  לנחם בה אחרים.

   :נסיוןהבנת עניין הל כיוונים השלוש פותחיםחז"ל  בנסיונות.

   מטרתו להציג את סחורתו כלפי חוץ, 'ראו קנקניי המשובחים!'. - דופק על כדיוהבעל הקנקנים 

  מטרתו להשביח את הפשתן. -  מכה על הפשתןה הפשתני

  .תחרש שדהושרוצה שתישא בעול, מעוניין  -  בהמתובעל הבית הנותן עול על 

 לעולם את מעלת רוצה לגלותקנקניו. ה'  טיב על מנת שיראו הציבור את ,ם דופק עליוקנקן שבעל הכדיכ - ראשון כיוון

אברהם הוא  .כולם יכולים ללמוד ממנומעתה  .. ה' מנסה את אברהם בנסיונות גדולים, ואברהם עומד בנסיונותהצדיק

  , "נס להתנוסס", דגל לעולם כולו. מלשון "נס" ודגל סיוןנ בזכות עמידתו בנסיונותיו. אלא מכירים אותואדם ענק, אך אין 

מטרת הנסיון להשביח את  ,לעיתים .בו הגלוםלגלות את תפקידו של התהליך  .פשתנומשביח את הפשתני כ -  כיוון שני

בו גבוה יותר מהמקום וא נמצא במקום ה נסיוןלאחר ה המנוסה. המכות שסופג המנוסה אינן נעימות לו. אך בסופו של דבר

  .םקשייעם בלי ההתמודדות מ תאפשרי התקדמות אמיתית אינה .היה טרם הנסיון

אלא את כלל הצדיק לכשעצמו אין מטרת הנסיון להרים את לפעמים כרתימת בהמה לחרישת השדה.   -  שלישיכיוון 

במאמר  .אחריואת כולם  וימשוךשימשוך את כולם קדימה, שיישא בעול, על מנת  אותו בנסיון דמעמי ב"הקה. הדור

כיצד היה ניתן לראות  .בגוש קטיף לצערנומאוד  הדבר בלט .בעין פשוטה זאת במציאותניתן לראות פעמים מוסגר,ל

 נחשבושאנשים  .בעלי כוחות כביריםם אנשים צדיקים וגדולינתגלו  עקירהבמהלך ה אנשים "ה' צדיק יבחן".מתקיים ב

באים לנחם ולחזק אשר הניתן למצוא אנשים ת פעמים רבו! אמונהשל עוצמה ו שאר רוח תגלו כבעליהם פשוטים, כאנשי

  פנימיות המתגלות דווקא במצבים קשים. מחוזקים, כי נפגשים עם עוצמות יוצאים מהם ,אותם

  השלם והאדם המשתלםהאדם 
כך גם מסביר  .ותוע"פ הסבר זה, הנסיונות שנתנסה אברהם נועדו לגדל ולהצמיח א משל הפשתני.ב התמקדל ברצוני

  :נו של הנסיוןיא) את עני כב,ת בראשיהרמב"ן (

 שכר לו להיות, הפועל אל חוהכ מן הדבר להוציא בו הויצו יתברך המנסה אבל, המנוסה מצד" נסיון" יקרא ...הנסיון

 וחפץ רצונו שיעשה בצדיק יודע כשהוא), ה ,יא תהלים( יבחן צדיק השם כי ודע. בלבד טוב לב שכר לא טוב מעשה

  .המנוסה לטובת שבתורה הנסיונות כל והנה. ישמעו לא אשר הרשעים את יבחן ולא, ןבנסיו אותו הויצו להצדיקו

נות נסיובהבלטה הנסיון אצל נח, למשל? גם אחרי אברהם לא מצאנו  ובלטלא מ מדועמדוע דווקא אברהם?  אלא שאם כך

ההשוואה  נח. ו שלאברהם אבינו לדמות ו שליצחק, יעקב, משה. חז"ל בכמה וכמה מקומות משווים בין דמותאצל 

חז"ל יצרו . לא לחינם אבי האומה הישראליתנחשב לואברהם  ,אבי האנושות הכלליתנחשב לנח ו היות ,מתבקשת

. הוא עניין המילה עליו והצביעל "אך חז ,שאינו מופיע בפשט נח לאברהם. אחד ההבדלים המרתקים השוואות רבות בין

נולד  ,בניגוד אליואך נח,  !ו בגיל תשעים ותשעצמלמול את עזוכה אברהם  .מילהאברהם על ה נצטווה בפרשת לך לך

 בין נח לבין אברהם.שלכאורה פיזיולוגי הבהבדל  פנימיברור שחז"ל באים ללמדנו יסוד  ).נח סימן ותנחומא (מהול 

   :בין אברהם לנח הליבדמה יתסודיהבחנה זו רואה בהבחנה  ט)"(תרל לך לךפרשת ב "שפת אמת"ה

את האלקים התהלך כו'. והוא עצמו ההפרש שכתבו ז"ל נח הי' צריך  התמים הי :והי' תמים. ובנח אמר התהלך לפני

. ואברהם אע"ה התהלך ברךלו מרחם סייעתו להתקרב אל הבורא ית הוזאת הקדושה שהי ,סעד לתמכו לכן נולד מהול

  רלה. עד שמרוב התשוקה זכה אל התמימות והסרת הע ,לפני הבורא יתברך בהיותו ערל

זכה להשתנות גוף הטבע להיות נבדל  ,והוא דבר גדול מאוד עד אשר ע"י רוב הרצון ואהבת הבורא שמקלקלת השורה

וע"ז נאמר מקודם לך לך אל הארץ אשר אראך. כי  ,חוד לבנ"ייבחתימת ברית קודש מכל האומות. ודרך זה ניתן בי

גתו כמו שנברא שלא לקלקל. אבל אין בו תוספות. אבל רהיינו להיות עומד על מד ,דבר מה חדהאומות אם שיש לכל א

כי  ',אשר אראך' ה שאמרח עליון מלמעלה. וזולהמשיך כ ,זרע קודש בני ישראל ניתן להם דרך מיוחד שיזכו בעבודתם

ולהיות נמשך  ,כי לעולם צריך איש הישראלי לייגע עצמו בעבודת הבורא ,ולכן לא הראה לו מיד .אין לזה סוף ותכלית

  .והבן ,משמיםברך חר מה שיראנו הבורא יתא



 של הקב"ה או מעשי ידי אדם? מעשי ידיו ,של מי גדולים ידיו הרשע. מעשי ססרופוובין רבי עקיבא לטורנ חהויכו ידוע

  הערלה? נובראשית בהסיר המעשבשלמות הגופנית בפוגמים אנו מדוע  נההחבויה היהשאלה 

. ו אלא להשתלב בעולם הקייםלואין  ,גורסת שהאדם נוצר שלם תפיסה האחתישנן שתי תפיסות במהות האנושית. 

 "שפת אמת"אומר ה. ושל העולם כולושלו תיקון וההשלמה הוא נדרש לו ,התפיסה הנגדית אומרת שהאדם נברא חסר

 ישנהמות ואהשבעים מ כל אחתבה. עלמ ישנהבניו לוגם  ,"היה בדורותיו מיםצדיק ת ש"אי הנח היה במדרגה גבוהש

נח . אך וכיוצא בזה "הלי שםאביפיפותו של יפת " -מה ללמוד מהם גם יש לנו יתרה מזו, אפשר ש דבר פשוט. וזה ,העלמ

נולד  ,נולד חסרלעומתו להרוס זאת. אברהם אבינו לא לקלקל ולחיות כך,  ךצריהוא ו ,מהולו נולד שלם, נח ותמעלנולד עם 

 - צריך סעד לתומכו, אברהם  -נח  ות שלו להיות שלם.קשתוקההח ומכ ,וון שלצח הרומכאברהם הגיע  ולשלמות .ערל

ח הרצון וח פעולתם, מכומכ תואת מדרג הקונ עם ישראל. אך נהימעלתה ועני תלכל אח - האומות  התהלך בזכות עצמו.

  .העצמית וההשתוקקות

ח כבר נמצא במדרגה נ ו".היה בדורותי נח איש צדיק תמים ,אלה תולדות נח" בפתיחת הפרשיות:הבדל זה נרמז 

תחיל א הציווי להוהפוגשים  אנוהדבר הראשון שאצל אברהם . "הביא מנוחה לעולם" -  נח - נרמז בשמו וכך המתאימה לו.

ה'  ,מסביר השפת אמת שבעצםה' לאברהם ללכת לארץ ישראל? לא אומר  מדוע ".אראךר שאאל הארץ " . לאן?ללכת

כבר מהפסוק הראשון  בו.ואז תזכה להגיע אליו, ? תעבוד, תשתוקק תרצה למקום ,ע לשםיצה להגוראתה אומר לאברהם: 

  .תמידיההתקדמות והעמל ה -  ם ישראלע כם המיוחדת של אברהם ושלמופיעה דר -שבו מופיע אברהם 

  ההשגהעצם הרצון להשיג גדול מ

אומר  רך לך... אל אחד ההרים אשל' - 'אל הארץ אשר אראך ...לך לך' :ומיםד העשירישל אברהם והנסיון הנסיון הראשון 

, אך קיימת הידיעה כי לא נודעה לאהתחלה הולכים נסיון הראשון אברהם התחיל ללכת. מובן שבב '. הדמיון מדהים.אליך

ודאי  !?הנסיון הראשון מאז לא התקדמנוהאם  שוב הציווי 'לך לך'.מגיע  , בניסיון העשירי,ואז .בסופו של דברנגיע 

   !משך כל הזמןהיא משהו שנ והשאיפה ההליכה ,התנועה ממשיכהרנו ממקום אחד למשנהו. אבל שהתקדמנו, עב

  וכותב: על כך מוסיף (תרל"ד) השפת אמת

"ת מהרצון והתשוקהן כי יוהעני ?ולמה לא הראהו מיד 'אל הארץ אשר אראך' שיש לכל איש ישראל  יותר נייחא להשי

וסדר איש ישראל ע"י שמשתוקק להשיג ... רצון מזכהו להתקרב ולהשיגכי הרי זה ה ,מאחר ידיעתו ...להתקרב אליו

שתביאהו לתת לב יותר בעומק להיות  ,זוכה לשמוע. ואח"כ צריך להכניס ההשגה בעומק הלב ברךולשמוע בקולו ית

ה כי אדם לעמל יולד ומנוחה לצדיק בעוה"ב. ובעוה"ז רק היגיעה ממדרג ,וכן תמיד ואין נייחא ...תשוקתו יותר

  ...למדרגה

דברי בהפשט גם  וזה .זה הדבר האמיתי - הרצון זה מה שמקרב  .ההשגהעצם מ יםגדול וןרצהות ושתוקקההשיש צד 

   ביגיעה אתה מוצא את רבש"ע... (ליקוטי מוהר"ן)רק , כי "אל תאמין - לא יגעת ומצאת חז"ל: "

בני נח.  תורה שלרק  אפשר - עמל להשיג בלי לא ניתן להשיג תורה בלי רצון ועמל.  .שזו הדרך היחידה מלמדאברהם 

ר וביבלי ח .שלה חיצוניהצד רק את האלא באמת את התורה, קנית לא  ,אם לא עמלת '.לך לך'אצל אברהם הדרך היא 

תעורר הרצון צריך להיד מי - אחת ברגע שהשגת מעלה"זה לא זה".  - יזע אמיתי אליה. בלי השתוקקות, השקעה, עמל וי

  א.ב הבלהגיע לשל

את ההקשר בין  סתי. תמיד תפ(מדרש תהלים פא) לביתיעקב ואת  ,שדהליצחק  , אתאברהם להראת מדמים חז"ל 

 גבוההאת ההר לחפש יש   -אם אובדים  :קיים כלל בניווטים. הראשון פורץ הדרך ,הוא כמגדלוראברהם אברהם להר כי 

   אחריו. נו צועדיםאת הלפיד, וכולם , הרירהבשואת האברהם הביא  ...ניתן ללמוד על שאר השטח ממנו ביותר.

 .לימד מהו טיפוס הריםאברהם שהדרך היא לטפס על ההר.  לימד אותנואברהם  באופן אחר.זאת גם להסביר  ניתן

, אברהם כל ימיו מטפס ועולה כאילו ודבר עלה. הנסיון הראשון היה לך לך, וכך גם הנסיון האחרוןו אברהם כל ימיו טיפס

  !וחיוניאלא שהוא גם הכרחי  אותנו שלא רק שאין הטיפוס שוחק, לא רק שהוא מצמיח, אברהם לימד .לא השתנה.

  



   הוא אדם חי באמתהאדם הבוחר 

ח וכב הינה נו באמת בוחר. מעלת האדםנאיהוא  ואעפ"כ ,ם טוביםאדם יכול לחיות מבוקר עד ערב ולעשות רק מעשי

. הנסיון מכריח טבעיו ליאנורמבאופן  לפעולאך  חיים שלמים תדם לחיויכול אאתגרים. וקשיים  והתמודדות עם בחירהה

 :ניסיוןהצורך ב" עולת ראיה"במבאר והרב מוסיף  עמוק.ומקום פנימי מלבחור  האדם את

כבש כבר את  .יש שהאדם כבר כבש לו את דרכו בחיים, והולך הוא לתומו ע"פ כל אותו המצב שהוא נתון בו

ותיו הנפשיות, עמד כבר נגד כל המפריעים הסובבים אותו בחברה, העמיד כבר את המכשולים הטבעיים שבתכונ

 .אך לפעמים פתאום הוא מוצא את עצמו במצב חדש, בסביבה חדשה, בעולם חדש .נקודת רצונו להשכיל ולהיטיב

שצריכים אז  כן הנסיון,וזהו תאו כנגדו. ונשטף מזרמים חדשים המתיצבים לעומתו, מה שלא עלו כלל על לבו שהם יב

, להיות נשאר עומד לחדש את כל מעמד החיים הרוחניים, ולהתאזר בגבורה חדשה מקורית ממבוע הנשמה

  בקדושתו ומלא צביון תומתו. 

הכל , בסביבה חדשה, ובמצב חדשמוצא עצמו הוא  לפתעאך  .מצא את מקומו בחייםומרגיש שכבר  ,קשהמל עשאדם  יש

אתה מה עושים? עד עכשיו הזרם הלך איתך, ופתאום ישנו מפל.  .ש קשיים ונסיונותפתאום יהיה קל ועד כאן תערער. מ

בדרכך  תמשיךזה אמיתי אתה אם  ה שעשיתי עד כה היה אמיתי, או לא?אם מה את עצמך: חייב להתבונן פנימה ולשאול

תית מעומק יאמ הירממנו לבחור בח תודורש ,את האדם עם המציאות תמעמת הדילמה ,. הקושיכנגד הקשיים והאתגרים

  . לבו

י יושב ולומד תורה אנ. האם מדוייק אין זהאולם באמת  ם נראה לנו שאנו בוחריםיפעמוחר זו מעלה עצומה. להיות אדם ב

 ,מדרגתו של אברהםבנכון איננו  ?כי אני באמת חפץ שהתורה תהיה חלק ממני ?רבש"על תקשררוצה להכי אני באמת 

אדם  שיאמרתכן . ימתוך רצון ובחירהתורה היא ל תקשרהדרך היחידה לה לבחור.ול לעמו ,תלמידיואך חובה עלינו, 

, אך הוא בוחר בכל זאת בדרך, כי הוא רוצה להגיע למעמד שזה ממלא את כל יישותוו הנוכחי הוא לא מרגיש צבשבמ

היא להיות אנשים  המטרה והעבודה שלנו !זו בחירה - . אני רוצה להרגיש יותר, רוצה לדעת יותר גבוה יותרהנפשי 

תלמידיו של אברהם דרך זו נראית קשה, אך היא מלאת שמחה גדולה.  אדם רוצה הוא אדם חי,! בוחרים, אנשים רוצים

  !מטפסי הרים -אבינו 

הדבר הכי טוב יכול להיות  . הדבר הזהולםשבעכל התנאים את יש לנו ב"ה, אנו יושבים כל היום ולומדים,  ,בישיבה

אחד .. כי מאוד נעים, התנאים נוחים. ,קים, מונע מאתנו לרצות ולהשתוקלהיות בוחרמאיתנו ע גם למנול יכואך גם  ,בעולם

פרט שהיה  כשאדם מוסיף משהו שהוא מעבר... - ' ספים כהלכתםמוועל הרצון, הוא 'תמידים כסדרם המעידים הדברים 

, 22:30 סדר היום נגמר בכש '.תמידים'גם על ה ידזה מע ',מוספיםללמד על הכלל כולו יצא. כשיש ' -בכלל ויצא מן הכלל 

  הכל.הנסיון הקטן הזה מעיד על  -עוד חברותא, עוד לימוד  להספיק עוד שיעור, ומנסים

דשות וחיות. חתחושת הת, המעניקות בישיבה היוזמות החדשות הייתה לי שמחה גדולה לשמוע עלש אני מוכרח לומר

למרות זאת  .רצופים שבועות האתם בישיבה כבר שלוש ."גדלות"ישי בלילה בבחמ "משמר"לעשות בע"ה החלטה כוונתי ל

 זה קניין גדול! חמש השעות, "משמר"שעות של  חמש ו"לחטוף" עוד 00:30ב להוסיף שיעור לילי השגרה,לחרוג מ

עדות לכך  . זו'תמידים'שמעידים על ה 'מוספים''אלה ההמעידות על הכל. חמש השעות ן , הועותהשב האחרונות בשלושת

  !לתורה להתקשרכדי להתאמץ  מוכנים , ובאמתיםמשתוקקבאמת  ,באמת רוצים שאנו

של אברהם אבינו. רא תלמידיו קילהיות ראויים לה שנזכה ',תמידים כסדרם ומוספין כהלכתם'שיהיו לנו  בע"ה שנזכה

  של כולנו. מלהעו, ח הרצון, ההשתוקקותומכ , לאותה דביקות, לאותו שפע שיבואמקום עמוקשנזכה לאותו 

  

מורשת הישיבות הוותיקות ותנועת המוסר.  שיחה כללית, "ישיבת הגולן"ד ב"נאמרת בביהמ רביעיידי שבוע ביום מ
חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים  ובנפש האדם, מידותתורת הבעוסקת השיחה 

י ראשונים, טבעה של שיחה זו שהיא בעלת גוון מוסרי, ועניינה לתת הרב וכתבמרן כלליים בתורת ומהותיים  עיוניםב
    ועולמו הרוחני. בדורנו מבט האמוני הכללי, ושופכות אור על דרכו של בן תורההמתוך  הנגזרות ,יותרוחנכלים והדרכות 

  נתנאל אריה: עריכה יהונתן שכנטאו   עיבוד:   זאב טופף: הקלדהוסיכום 


