
 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -,  המדור וירא

 ניסיון מאוזן?

להקריב את בנו היו חזקים באותה מידה לכוחות שהתנגדו לכך? לאברהם האם הכוחות הפנימיים שהורו 
ומזוית ת', דהיינו, כוחות מאוזנים להפליא? בחירה החופשי'האם אברהם אבינו היה במצב המתחייב מן ה

האם המציאות הקשה מדוע מגדירה התורה באופן מפורש דווקא צווי אלוקי זה בשם ניסיון? , אחרת
  ניסיון? אף היא יה כדי להיקראיקשה ד אינה  לדוגמה,  לוט והגר לפניו בפניה עמדו

 אברהם יכול היה שהרי ,ל'גמד' את ניסיונו של אברהם במידת מה כאורהאירועי לוט והגר יכולים ל
! הבה נבחן ומהם להסיק כי בסופו של דבר יתרחש נס בעניינו כפי שהתרחש בעניינם כםולהערי םפטולש

 זאת.

ה־נ  ָ֨: לוט, בניסיון להציל את אורחיו מידי אנשי סדום מציע ֵּ ָָ֨֨יִל ָָ֨֨אִהנ ֵּ ת  נ ָָ֨֨יש ְׁ ֶָֹׁ֤֨ותב  עו  ָָ֨֨רֲאש   דְׁ א־י  ֶָָׁ֤֨֨יש ִָ֨א ָָֹ֨֨לֹֽ ה־נ   יא  ָ֨אאֹוִצֹֽ
ן ָ֨ ה  תְׁ יכ  ָָ֨֨א  ה  ָָ֨֨ו ַָ֨וֲעש  ָָ֨֨םֲאלֵּ ט  ָָ֨֨ןל  ַ יכ  ָָֹ֨֨ובכ  ינֵּ עֵּ ָָ֨֨םב ְׁ ֶָָׁ֤֨֨קַר  ש ִ ֲאנ  ֹֽ ל ָ֨יםל  אֵּ ֲעש  ָָ֨֨ה  ַ ב  ָָ֨֨ו ַָ֨אל־ת  י־ַעל־כ ֵּ ָָ֨֨רד  ֹֽ צֵּ ָָ֨֨או ָ֨ב   ָָ֨֨ןכ ִ תִֹֽיָ֨לב ְׁ בסופו של דבר הוא  :ֹקר 

 האם זה אינו ניסיון?האפשרית!!!  'רמה הגבוהה'מפקיר את בנותיו כדי לקיים מצוות הכנסת אורחים ב

ךְׁ ָ֨גם הגר עמדה בפני מציאות קשה וכואבת:  ל  ֵּ בַָ֨ות  ש    ֵּ ה ַָָ֨֨ות  דָ֨ל   ג  ק ִָָ֨֨מנ    חֵּ יַָ֨הרְׁ ַטֲחוֵּ  מְׁ תָ֨כ ִ ש   יָ֨ק   הָ֨כ ִ  ר   מְׁ ֹֽ א  הָ֨א  רְׁ ֹותַָ֨אל־א  מ  דָ֨ב ְׁ ל  ַָ֨הי   
ב ֵּ ש   דַָ֨ות  ג  אִָ֨מנ    ש     ה ַָָ֨֨ות ִ ת־ֹקל   ך ְָָׁ֨֨א  ֵֹּֽבְׁ ַָ֨ות  אברהם ושרה שגירשו אותה! ובעקיפין, האל ָ֨במציאות זו? 'אשם'ומי .

 האם זה אינו ניסיון? לכל אשר תאמר לו שרה.שהורה לאברהם לשמוע 

ֹֹּ֡אֶמר:  וחד משמעי חופש תודעתי'. יש כאן צווי אלוקי מפורש דרגות , בניסיון של אברהם אין 'מקדמיברם  ַוי 
א ְנָך   ַקח־ָנָ֠ יְדָך   ֶאת־ב ִּ ִֽ ְבת ָ  ֶאת־ְיחִּ ר־ָאַה  ק ֲאש ֶ ְצָחָ֔ ה ֶאל־ֶאֶֶ֖רץ ְוֶלְך־ְלָךָ֔  ֶאת־יִּ ָּ֑ י ָ ֹרִּ ם   הו  ְוַהֲעל    ַהמ  ה ש ָ  ....ְלֹעָלָ֔

 יצרה'בעד' ו'נגד' אותה  תלהר המוריה, מגלה אברהם לחרדתו כי בטבל הגורלי קודם למסעהערב ב
נראה כי גודל  .צווי אלוקי מפורשנימוק העומד בפני אף  בטור ה'נגד'  אין ,לבחינת הציווי האלוקי בדמיונו

 הקשה בפניה עמדו לוט והגרהמציאות  הניסיון נמצא ביחס הפוך לגודל מרחב התמרון התודעתי שלו.
'מקדמי דרגות החופש התודעתי' שלהם יכלו . אינה מתקרבת בשום פרמטר לניסיון בפניו הוא עמד

ניתנת תמיד  המציאות להצביע על מספיק סיבות מאזנות משום שלא היה כאן צווי אלוקי מפורש.
על  אצל אברהםמה שעמד  .ליצור טבלת 'בעד' ו'נגד' מאוזנת,והם יכלו אילו רצו ,שונים והפוכים לפירושים

לתבונה הפרק היה מצד אחד 'זכות הבחירה החופשית' ומצד שני הציווי האלוקי המפורש שתכניו מנוגדים 
מאוזנים המגבירים את עוצמת כוחות ממש לא  את בבסיס 'זכות הבחירה החופשית'.נמצההאלוקית 

 ודוק. ,הניסיון
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