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ААВРААМВРААМ --АВИНУАВИНУ ..   ИИССЛЕДОВАТЕЛЬ  ПРЕОБРАССЛЕДОВАТЕЛЬ  ПРЕОБРАЖАЕТ  СЕБЯЖАЕТ  СЕБЯ     
 

Рав Гутнер как-то сказал: «С тех пор, как Хафец Хаим стал Хафец Хаимом, о 
нем говорят много и охотно. А ведь куда важнее понять, как Хафец Хаим развивался с 
самого начала, пока не стал Хафец Хаимом»1. Эту мысль очень уместно отнести к 
нашим праотцам. Аврам бен Терах не родился Авраамом-авину. Он должен был  
невероятно тяжело работать над собой, чтобы стать тем, кем он стал. Об этом мы и 
поговорим. 

 
ОТКРЫТИЕ Б-ГА ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ 

 
Как еврейские, так и нееврейские историки признают, что евреи подарили миру 

монотеизм. Это совершенно уникальный, не знающий себе равных по масштабу и 
значению вклад в человеческую культуру за все время ее существования со 
времен каменного века2. Это духовное достижение изменило последующую 
историю человечества.  Распространяя эту идею, Авраам-авину навсегда указал путь, 
который будет определять наше отношение не только к Б-гу, но и к человеку.   

К моменту, с которого наша недельная глава начинает рассказывать об 
Аврааме-авину, он прожил на свете семьдесят пять лет3. На этом этапе у Авраама-
авину уже существуют развитые отношения с Б-гом. Как это произошло? 
Авраам-авину обнаружил Б-га, созерцая природу4. Алтер из Слободки называет 
Авраама первым и, возможно, величайшим из философов5. Авраам ничего не 
принимал как данность. В трехлетнем возрасте Авраам начал свои поиски Б-га6, и ему 
потребовалось еще тридцать семь лет глубочайшей сосредоточенности и 
размышлений, чтобы достичь зрелого понимания и вступить в отношения с Б-гом7. И 
                                                

פחד יצחק, אגרות ומכתבים1  
 

2 H. and H. A. Frankfort, John A. Wilson, Throkeld Jacobsen, William Irwin, The Intellectual Adventure 
of Modern Man. 

בראשית, יב  3  
 

ש:  א מצד הבריאה מכיר שיש בורא וזה נקרא מעשה בראשית ב מצד רב צדוק הכהן, צדקת הצדיק ס' קפט: ב' מיני השגות אלוקות י4
ההנהגה וזה נקרא מעשה מרכבה איך הש"י רוכב על הברואים. והם ב' מדריגות דראיה וידיעה של אבות ומרע"ה הנזכר בזוהר וארא כג א 

קת וכו' והיא נקרא ראייה דאתגליא ולכן ע"ש שהאבות השיגו מצד הברואים כמשאז"ל  (בר"ר ר"פ לך לך) באברהם אבינו ראה בירה דול
נקרא אותו שם אצלם שם  בכתוב המורה שאמר לעולמו די דרז"ל (חגיגה יב.) ופ' הרבי רב בונים זצ"ל שיש די בבריאה זו להכיר 

וידיעה הוא בהנהגה כמ"ש הוידעני נא דרכיך וגו' ע"ש  …אלוקותו על ידו   
 

  ראש הפילוסופים5
הם התפלסף מאד בחכמה ולמד כל דרכי הטועים והתווכח עמהם וחקר בשכלו כי יש ד' אחד משגיח על הכלובמשך חכמה כב יד: אבר  

 
נדרים ל"ב ע"א 6  

וכן בנדרים לב  השגת הראב"ד הל' עבודת כוכבים פ' א:  א"א יש אגדה בן שלש שנים שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי מנין עקב.
הכיר את בוראו והכסף משנה על הרמב"ם שם תירץ שבג' התחיל  40אמנם הרבמב"ם כתב שבע"א: בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראו 

להכיר ובארבעים נשלם הבנתו  
רמב"ם שם הל' ג: כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל 

יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור  הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי
כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים   

 
רמב"ם  הל' עבודת כוכבים פ' א: (ג) ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו7  

 



 2 

только тогда Авраам наконец полностью отказался от идолопоклонства1.  
Понадобилось еще тридцать пять лет, чтобы он оказался готов к приказу Всевышнего, 
открывающему главу «Лех леха». 

Авраам достиг больших высот, но его исходные выводы вполне доступны 
пониманию простых смертных, таких, как мы. Во всем, что он видел, Авраам разглядел 
удивительный порядок, создание и поддержание которого явно требовало высшего 
разума, надзора и руководства всем процессом2. Какую бы отправную точку 
исследования мира природы мы ни выбрали: физику, биологию, астрономию или 
любую другую науку – она приведет нас к Б-гу3. Рав Гирш сказал: «Нам даны два 
откровения: природа и 4«תורה. Маараль называет мир природы лестницей, по которой 
мы можем подняться к более высоким сферам – сферам Торы5.       

Авраам-авину был духовным и интеллектуальным гением. Но, однажды 
достигнутые, его открытия доступны для всех. Праотцы наделили нас духовной 
генетической чувствительностью, позволяющей нам воспринять Б-га через природу6. 
Будь то пастушеский труд, с которого начинали наши великие предки7, или 
восхваления פרק שירה, или псалмы, которые мы произносим ежедневно8, – любой из 
этих источников наделяет нас восприимчивостью к «Б-гу в природе». Рав Шимшон 
Рефаэль Гирш говорил обо всех нас, когда как-то раз заметил: «Что я отвечу, будучи 
однажды спрошен: «Рефаэль, видел ты Мои прекрасные Альпы?»    
                                                

ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת  רמב"ם  הל' עבודת כוכבים פ' א: (ג) 1
והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוק אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוק חוץ ממנו וידע שכל 

ת הצורות עד שאבד האמת מדעתם העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים וא  
 

לט א): אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר תאמר  –בראשית רבה (ריש פ' לך לך 2
שהבירה זו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה. אמר לו 'אני הוא בעל הבירה'. כך שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא 

ה ואמר לו, 'אני הוא בעל העולם'.”היג? הציץ עליו הקבמנ  
אמנם, גם מצד החקירה במופתים הלמודיים יאמתו כל הענינים האלה, ויוכח היותם כן מכח הנמצאות ומשיגיהם : דרך ה': ח"א פ"א ס"ב3

אמיתיות אשר יולד מהן ברור  אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החכמות, שמהם תלקחנה הקדמות
  הענינים האמיתיים האלה.

רמב"ם פ"ב מהל' יסודי התורה הל' ב: והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה 
מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול  

ושם הל' א:  הקל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר ואהבת את ד' א   לקיך. ונאמר את ה' אלקיך תירא-
היא שצונו באהבתו יתעלה. וזה שנחשוב ונתבונן במצותיו ומאמריו ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה  :(ואילו בספר המצוות מ"ע ג  ג (אהבתו)

היא האהבה המחוייבת, ולשון ספרי לפי שנאמר ואהבת את ה' אלקיך איני יודע כיצד אוהב את המקום בהשגתו בתכלית ההנאה, וזאת 
עכ"ל ושניהם אמת) .תלמוד לומר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם  

4См. конец 18-го письма в «Девятнадцати письмах». 
 

"ל נתיב התורה פ"יד מהר5 ודבר זה בארו חכמים במסכת ברכות (נ"ח ע"א) הרואה חכמי אומות העולם אומר ברוך שנתן מחכמתו לבשר  -
... שם חכמה עליה רק שאין חכמתן חכמה אלקית נבדלת מן הגשמי לגמרי.   ודם והרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו

חכמת האומות, כי למה לא ילמד החכמה שהיא מן השם יתברך שהרי חכמת האומות גם כן מן השם יתברך ואם כן מזה נראה כי יש ללמוד 
כי החכמה הזאת היא כמו סולם שהרי נתן להם מחכמתו יתברך ... אבל החכמות לעמוד על המציאות וסדר העולם בודאי מותר ללמוד ... 

וה (על האדם) לחשוב תקופות ומזלות שנאמר (ושמרתם ועשיתם) כי היא ... (מס' שבת עה:)... מנין שמצלעלות בה אל חכמת התורה
חכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים איזו חכמה שהיא לעיני כל העמים הוי אומר זה החושב תקופות ומזלות... ומה שאמר כי היא חכמתכם 

וד כי כל דבר שהוא לעמוד על מהות העולם יש ... ומזה נלמלעיני כל העמים, מפני כי האומות הם שרוצים להתחכם בחכמה הזאת ביותר
לאדם ללמוד, ומחויב הוא בזה כי הכל מעשה השם הוא ויש לעמוד עליהם ולהכיר על ידי זה בוראו  

 
צדקת הצדיק קפט: השגת הראייה של האבות שהם כוללים כל הנפשות כולם מישראל זה אפשר לכל אחד אף שאינו תלמיד חכם להשיג. 6

בו מאבותיו מצד שהוא זרע אברהם יצחק ויעקובשהשגה זו מוטבע   
 

7Праотцы, Моше-рабейну и царь Давид проходили подготовку к роли великих руководителей, 
начиная пастухами и постоянно пребывая на природе. 

 
רו: ההרים וכל גבעות. עץ פרי וכל ארזים: החיה הללו את ה' מן הארץ. תנינים וכל תהמות: אש וברד שלג וקיטור. רוח סערה עשה דב8

וכל בהמה. רמש וצפור כנף:   
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ПОЧЕМУ ОТКРЫТИЕ Б-ГА БЫЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ? 
 

Несмотря на то, что мир, как говорит нам рав Эльханан Вассерман1, настроен на 
видение Б-га, достижения Авраама по сей день остаются явлением исключительным. 
Авраам родился в мире, полностью охваченном идолопоклонством. От монотеизма 
сохранилась одна тоненькая нить: Ханох, Ноах, Шем и от Шема – к Эверу. Но эти 
люди жили и умерли со своей тайной2.   

Между тем идолопоклонники могли продемонстрировать реальные результаты 
своих действий по использованию сил, которые Всевышний сделал посредниками 
между Собой и миром3. И сам Авраам-авину получил лучшее по тем временам 
образование в области идолопоклонства4. Книга об идолопоклонстве, написанная им с 
присущим ему блеском, содержит целых четыреста глав!5 Увидеть мир другими 
глазами означало для Авраама совершить коренной перелом в сознании. Это требовало 
огромного мужества. 

Мало того. Авраам-авину направил свою мысль к постижению новых глубин. В 
конце концов он реконструировал для себя все творение целиком, включая высшие 
духовные миры. Он оставил нам в наследие великий труд по кабале, «Сефер а-ецира»,  
объясняющий, как именно Б-г создал мир с помощью букв еврейского алфавита6. 
Авраам-авину был в состоянии проследить путь от любого объекта «вспять» к его 
духовному источнику7. Он, как когда-то первый человек Адам, смог понять, каким 
образом слово поддерживает физическую реальность, производит ее8. Он понял, что 
человек – это целая вселенная, עולם קטן, сотворенная из всех двадцати двух букв, и 
каждое его действие влечет за собой космические последствия9.    
                                                

קובץ מאמרים א1  
 

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ' א: אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח 2
ולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו:נח שם ועבר ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנ  

השגת הראב"ד הל' עבודת כוכבים פ' א:  א"א ותמה אני שהרי היו שם שם ועבר איך לא היו מוחין ואפשר כי מוחים היו ולא  
אירע להם שישברו את צלמיהם לפי שהיו מתחבאים מהם עד שבא אברהם ושבר צלמי אביו:  

 
רמב"ם  הלכות עבודת כוכבים פ' א:3  

... אמרו הואיל והאלקים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם  (א) בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול 
כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו 

ד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן כמו שהמלך רוצה לכב
קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה וזה היה עיקר עבודת כוכבים ...  

טיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו (ב) ואחר שארכו הימים ...  אומרים לכל העם שזו הצורה מ
תרבו ותצליחו ועשו כך וכך ואל תעשו כך וכך והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דבר עמהם ... 

עם הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים  ונמצאו כל וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו
אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה  וגו'  

וכעין זה פירש הרמב"ן, החינוך, הכוזרי וספר העיקרים.  
 

מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו רמב"ם הלכות עבודת כוכבים  א ג: ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא 4
וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם  

 
מס' ע"ז דף יד עמ' ב: גמירי דע"ז דאברהם אבינו ד מאה פירקי הויין   5  

 
כוזרי מאמר ד ס' נה6  

 
השתלשלות 7  

 
ר' צדוק הכהן8 .83מחשבות חרוץ ריש ס' יא דף  -  

 
כן בדמיון זה כביכול, ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר. ומסרן בידו  נפש החיים שער א פ"ג:9

בכל העולמות  …שיהא הוא המדבר והמנהיג אותם עפ"י כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו   
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Б-Г, ЭТИКА И АШГАХА ПРАТИТ 
 

Авраам-авину не только понимал эти вещи – он был способен настроить всего 
себя в соответствии с тем, что видел. Это позволило ему интуитивно постичь Тору и 
все ее заповеди как более высокий уровень реальности, творения1, и, таким образом, 
быть в полной гармонии с внутренней логикой творения.  Ясность его духовного и 
интеллектуального видения была такова2, что соблюдение заповедей стало для него 
очевидной необходимостью, как потребность в воздухе и воде, в которой никакому 
человеку и в голову не придет усомниться3. Этой ясности понимания сопутствовали 
присущие ему в высшей степени качества даяния и доброты, способствовавшие его 
духовной гармонии с Торой, сущность которой – хесед4.  

Открыв для себя Б-га философов, Б-га природы (ашгаха клалит), Авраам-авину 
на этом не успокоился. Он не просто заменил множество богов Единым Б-гом. Он 
разработал модель деятельности Всевышнего, принципиально отличную от тогда 
существовавших. Боги его современников не интересовались такой мелочью как 
человек. Они были слишком заняты соперничеством между собой. Авраам-авину 
пришел к пониманию, что раз Б-г создал человека, то Он сделал это из желания давать 
– делиться Своим благом5. А если так, то это желание распространяется не только на 
людей в целом, но и на каждого человека в отдельности. В соответствии с этим 
принципом, который называется ашгаха пратит6, Творец управляет вселенной так, 
чтобы она в точности отвечала потребностям каждого7.  

Авраам идет еще дальше. Он приходит к такому глубокому пониманию путей 
Всевышнего, что начинает по ним выстраивать собственное поведение. Он видит, что 
Б-г проявляет Свое отношение к человеку в множестве малых актов Б-жественного 

                                                                                                                                                  
  שעור קומה של כלל הכחות והעולמות שם פ"ו: וזה כל האדם שכל כח פרטי שבו מסודר נגד עולם וכח אחד פרטי מסוד ה

 
 .תורה означает, что логика мира находится в гармонии с логикой הסתכל באורייתא וברא עלמא1
Аналогично этому – поскольку человек также создан по תורה – логика его существа созвучна 
логике мира. 

   
מהר"ל, ספר תפארת ישראל 2 רק כ וזה כי אברהם היה מיוחד ביותר לקיים כל התורה, כי מעלת אברהם דבקה בחכמה העליונה, לכך פ -

היה אברהם בפרט מיוחד אל התורה שהוא השכל העליון כאשר ידוע כי בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראו (נדרים ל"ב ע"א)   
   

שות המצוה אפילו לא נצטוו עליהן, וע"כ קיימו האבות את התורה קובץ מאמרים ואגרות, מאמר על תשובה: ובשביל זה היה ראוי לע 3
עליה מפני שהבינו התועלת והתיקון מזה ... וכן בעבירה קודם שנצטוו  

 
מהר"ל שם: ועוד יש לך להבין בחכמה, כי מדת אברהם היא מדת התורה כי התורה תקרא תורת חסד דכתיב (משלי ל"א) ותורת חסד על 4

תורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ואף כאשר תמצא בתורה מיתות וכריתות אין תכלית התורה רק לשונה, וזה מצד כי ה
להעמיד הטוב בעולם שלא יהיה נמצא שום רע. ודבר זה רמזו חכמי האמת בפרק קמא דסוטה (י"ד ע"א) תניא ר' שמלאי אומר התורה 

  תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים 
 

מחק הטוב הוא להטיב  דעת תבונות (ס' יח)רמח"ל,  5  
 

עלי שור ח"א דך שז ס"ג: תהילים קיג: (ה) מי כה' אלקינו המגביהי לשבת: (ו) המשפילי לראות בשמים ובארץ: (ז) מקימי מעפר דל 6
.. הנהגה זו נקראת מאשפת ירים אביון: (ח) להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו: (ט) מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה:  .

השגחה פרטית לעומת ידיעת ד' .... והנהגת הטבע שהיא השגחה הכללית  
 

אפיקי מים, סוכות, ענין ו עמ' פד: פירושו של השגחה פרטית הוא שכל ההנהגה כולה וכל הנבראים כולם הם בשבילו, והוא בעצמו  7
משתייך אל הרצון העליון כביכול לכל פרטיה ותולדותיה.  
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Провидения – снижаясь, так сказать, до повседневных мелочей и нужд человека1. 
Авраам-авину усовершенствует свои самоотверженность и доброту, стремясь 
уподобиться Всевышнему, подражая Ему в Его милосердии2. А затем, опираясь на свое 
качество доброты, он учит людей видеть, как велика милость Всевышнего3. 

К концу жизни духовное величие Авраама достигло таких высот, его 
стремление давать другим сделалось таким всеобъемлющим, что он стал 4אב המון גוים  – 
он и Сара стали духовными прародителями всех народов мира5. (Авраама и Сару 
запрещено называть их первоначальными именами, Аврам и Сарай6, потому что эти 
имена представляют их только как предков еврейского народа, что неверно.)  

Духовный рост Авраама-авину привел к тому, что он сумел выйти за рамки 
своей конкретной судьбы – мазаль. Теперь душа – нешама – Авраама охватывала весь 
спектр духовности –  אלה תולדות השמים והארץ בהבראם 7באברהם - . Это состояние 
всеохватывающей духовности впоследствии распространилось на весь еврейский 
народ (אין מזל לישראל)8, так что каждая еврейская душа с тех пор способна охватывать 
весь мировой порядок в целом9.  

Любой человек может теперь принять иудаизм, потому что всех людей осеняет 
собой душа Авраама. И каждый гер может смело произносить заявление, обязательное 
при приношении первинок – бикурим, о том, что предки его вышли из Египта10. 
                                                

ר ח"א דף שז: בדורות ההם חשבו למעוט כבודו יתברך, שיהיה יודע מקטנות הנעשה בעולמנו: "רם על כל גויים ד'. על השמים עלי שו1
כבודו". גילה אברהם אבינו את גדלות החסד, ממנה לא ידעו בני דורו. גמל הוא חסד עם כלם וכשהיכירו את גדלותו של חסד לימדם 

בנה. בזה הכירו כי חסדו יתברך, השפעתו, ידעתו והנהגתו להכיר את אלקי החסד ושעולם חסד י הוא הוא כבודו –  
 

מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון (רמב"ם שם ע"פ הספרי סוף עקב) ובגמ' שבת (קלג 2
אבא שאול אומר מה הוא חנון ורחום אף אתה חנון ע"ב) דרשינן זה קלי ואנוהו להידור מצוה שצריך לולב נאה שופר ציצית נאה וכו' 

ורחום  
כי מצד המשפט הש"י נבדל מן העולם כאשר עושה בו משפט, ... ולפיכך מצד המשפט אין קיום גמור  :מהר"ל, נתיב גמילות חסדים, פ"ג

לעולם כאשר מצד המשפט אין דביקות בו ית'. רק הדביקות בו יתב' מצד החסד  
 

עמ ב: אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב כיצד   טה דף יתלמוד בבלי מסכת סו 3
לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם משל אלהי עולם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם  

הם כי אב המון גוים נתתיך: בראשית יז  (ה) ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אבר  4  
רש"י:  (ה) כי אב המון גוים  לשון נוטריקון של שמו ורי"ש שהיתה בו בתחלה שלא היה אב אלא לארם שהוא מקומו ועכשיו אב לכל  -

) העולם ואפילו רי"ש שהיתה בו מתחלה לא זזה ממקומה שאף יו"ד של שרי נתרעמה על השכינה עד שהוסיפה ליהושע שנאמר (במדבר יג
ויקרא משה להושע בן נון יהושע:  

 

ברכות יג ע"א: אברם הוא אברהם בתחלה נעשה אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו שרי היא שרה בתחלה נעשית שרי   5
לאומתה ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו:  

 
הם רבי אליעזר אומר עובר בלאו שנאמר ולא ברכות שם: תני בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה שנאמר והיה שמך אבר 6

יקרא עוד [את] שמך אברם אלא מעתה הקורא לשרה שרי הכי נמי התם קודשא בריך הוא אמר לאברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה 
שרי כי שרה שמה  

 
ילקוט בראשית, רמז יח 7  

ובאפיקי מים, סוכות, ענין י (א): הרי שאברהם הוא הבריאה עצמה   
לם וירא שא"א כנגד דרגת נשמהבמדרש הנע  

 
בראשית טו (ה) ויוצא אותו החוצה  8 הוציאו חוץ ממזל שלו אברם אינו מוליד אברהם מוליד אין מזל לישראל (נדרים ל"ב). כי ישראל  -

ת (ט סע"א) בכלל אינם תחת המזל אבל בפרט מסובבים במזל. וזה הוא אב המון גוים (לקמן יז, ד) ר"ל ענין כללי וכמאמרם ז"ל בתעני
שאני משה כיון דרבים צריכים לו כרבים הוא וזה הוא אין מזל לישראל כי ישראל יאמר על הכלל כולו כידוע.  

 
כל ספר נפש החיים הולך על נקודה זו 9  

 
חת כנפי בכורים פ"ד הל' ג: הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין ת 'הל רמב"ם10

שכינה ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ וכן כהנים ולוים מביאין וקורין מפני שיש להן ערי מגרש:  
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Потому что он и вправду тоже потомок Авраама. Эта огромная душа охватывает не 
только отдельных людей – она охватывает целые народы. Следовательно, и 
благословение, которое Всевышний даровал всем народам, прошло через Авраама1.  

 ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ВСЕВЫШНИМ – ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ  
 
  Авраам-авину осознал, что Б-г, которого он обнаружил, не просто 
безразличный управляющий делами. Б-г хочет активных отношений, и Авраам-авину 
принял этот призыв с глубокой и неизменной любовью к Всевышнему2 (см. 
примечание). 

Мы знаем из наших отношений с родителями, супругами и детьми, что иногда 
мы чувствуем большую близость к ним, а иногда, бывает, и отчужденность. В случае 
разногласий или отчужденности весь вопрос состоит в том, достаточно ли глубока 
наша связь с другим человеком, чтобы выдержать этот мрачный период. Должны ли 
мы оставаться верными этим отношениям, даже когда нам неясно, чем они для нас 
являются в данный момент?  

Именно этот вопрос задал Всевышний Аврааму, и он дал свой первый ответ, 
когда в возрасте семидесяти пяти лет получил от Всевышнего приказ все покинуть и 
отправиться в неизвестную страну – לך לך. Тора не касается ничего, что происходило 
до этого момента, потому что Всевышний сказал: «Я выбрал тебя независимо от того, 
чего ты достиг до сих пор3. Ничто из того, что ты сделал до сих пор, не подготовило 
тебя к тому гигантскому скачку в вере, который ты должен теперь совершить». Авраам 
жил верой, пока сама вера не стала всей реальностью – мощным источником его 
существования4.  

Так началась еще одна глава в жизни Авраама-авину, содержащая десять 
испытаний, в которых проходила проверку его любовь к Б-гу. Всевышний верил, что 
Авраам завершит 2000 лет תהו, которые пережил мир с момента сотворения, и после 
драматичного перелома приведет мир к 2000-летнему периоду Торы5. Само число 
испытаний – десять – указывает, что каждый аспект личности Авраама-авину был 
приведен в готовность и связан со Всевышним6.   
                                                

אור התורה, לך לך ד"ה רבי בנאה 1  
 

עליו  ג) עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכלם, להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו  משנה מסכת אבות פרק ה 2
השלום:  

Рав Шимшон Рефаэль Гирш комментирует: 
Может показаться, что в выражении «חבתו של אברהם אבינו» Авраам является активным лицом, т.е. 
что речь идет о любви Авраама к Б-гу. Но есть и другая возможность истолковать эти слова, 
понять их как сообщение о любви Б-га к Аврааму. Тогда повторные испытания следует 
рассматривать как свидетельство того, что Б-г ценил Авраама очень высоко. Как сказано в 
мишне: «Гончар стучит для проверки только по прочным и целым горшкам, потому что знает, 
что они могут выдержать даже несколько ударов». 
  

ממעמקים, בראשית, מאמר יב 3  
 

חזק, וראוי להיות עיקר המציאות בעולם הזה ועיקר המציאות  יאותצממהר"ל, גבורות ד' פ' ז: כי מאחר שהוא חזק באמונתו, יש לו  4
בעולם הבא.   

 
תוהו וחושך שלא היה בהם מציאות, והוא יתברך רצה שיהיה מהר"ל, דרך חיים על אבות, פ"ה משנה ג:  כי הדור שהיה בו אברהם כולו  5

אברהם התחלת אור המציאות בעולם, ובזה שנתנסה אברהם בעשרה נסיונות יוצא צדקתו לפעל לגמרי היה אברהם אור המציאות. ולפיכך 
ור, רצה הש"י להבדיל ביניהם נתנסה אברהם בעשרה נסיונות דוקא, כי מאחר שהיה לו לאברהם חבור אל הדורות שהיו כלם חושך ולא א

שיהיה יוצא אור המציאות של אברהם לפועל לכך נתנסה:  
 

מהר"ל, שם:  הנסיון שהקב"ה מנסה את הצדיק כדי שיהיה נמצא צדקתו בפעל נגלה ולא שיהיה צדיק נסתר 6  
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Авраам должен был заглянуть глубоко в себя, выйти за пределы нормальных, 
естественных и найти в себе чудесные возможности, чтобы убедить Всевышнего, что 
его преданность абсолютна1. Задача заключалась в том, чтобы выбрать путь, 
обеспечивающий преемственность. Б-г создал условия для этого последним 
испытанием, сделавшим возможным связь со всеми последующими поколениями2.  
Правда, за это пришлось заплатить свою цену – не все потомки Авраама будут 
обладать чистотой, необходимой для продолжения этого пути. Процесс требовал 
«просеивания», кто-то остался позади3.   

 

                                                
כך הנסיון הוא בלתי טבעי, כי אם אין מהר"ל, דרך חיים על אבות, פ"ה משנה ג: כל לשון נסיון מלשון נס שכשם שהנס הוא בלתי טבעי 1

המנוסה נוהג שלא בטבע אינו יכול לעמוד בנסיון, כי אין הטבע נותן שישחוט האדם בנו וכן כל שאר נסיונות, ולפיכך א"א שלא יהיו 
.האבות מנוסים שאינם אנשים טבעיים כמו שאר אנשים ואם היו נוהגים בדרך הטבע לא היו ראוים לאותה מדריגה עליונה  

 
בספר התני"א שהמסירת נפש למסור את חייו על ידי אפילו אלה שהם רחוקים מהתורה ירושה היא מעקידת יצחק.  2  

 
משמע דרק ישראל נקראו … (א) והנה העקידה אשר עליה התפלל אברהם ד' יראה הוא לזכרון טוב לישראל  משך חכמה, בראשית כב3

אברהם מותר באומות (נדרים לא) כי בזרעך יקרא לך זרע בזרעך ולא כל זרעך וא"כ  הלא הנודר מזרעו של … זרעו של יצחק ולא עשו]
אין זה זכות רק ליעקב ולא לעשו שבסיבתו מת אברהם חמשה שנים קודם שיצא לתרבות רעה (רש"י בראשית טו, טו ב"ר ס"ג טז) ולכן -

חידך כו' את זרעך שזה אינו רק של יעקב, וגו'אינו זרעו כלל ולכן תלה המלאך בשם ד' יען אשר עשית כו' ולא חשכת בנך י  
 


