הרמב"ן

פרשת וירא

הנסיונות ותכליתם

שנת ה'תש"פ

n

שנה ראשונה

n

שיעור ד

בס"ד
חידושי הרמב"ן עמקו מאד ...כי כל דבריו במספר
במשקל במידה ,ולא יש בו יתור אות אחת .ומשם
יראה המעיין כמה עמקו דבריו הנוראים ,ויראה
חכמת הראשונים אשר כוללים כמה עניינים בדבריהם
הקדושים ,ורעדה ילבש להקשות על דבריהם.
הרב חיד"א ,שם הגדולים ,מערכת גדולים ,אות מ ,הרמב"ן

כי ספרי הרמב"ן על התורה מצויים אלא שהעוסקים
אינם מצויים ,ואפילו התלמידי חכמים אינם רוצים
לעיין בו ,ולא ימצא אחד בעיר כו' הבקי בו.
ובאמת הספר הזה הוא יסוד אמונה ושורש הדת
לפע"ד ,וכל שכן ההמונים שקצרה ידם מעסוק בו.
שו"ת חתם סופר ,ח"ו סימן סא

הלומד רש"י בחומש בלא רמב"ן ,כלומד גמרא עם
רש"י בלא תוספות.
רבי חיים מוולוז'ין ,כל הכתוב לחיים עמ' קכ

עולמות
מערכת שיעורי תורה
הלכה ומחשבה
מראי מקומות
משולבים עם דפי מקורות

ראש המערכת
הרב יעקב זילברליכט

מערכת
הרב יוני הוכמן

הרב ישי לב

הרב אליהו זלושינסקי

הרב אברהם שטרק

נתת ליראיך נס להתנוסס
הנסיונות ותכליתם

א.

מטרת הנסיונות  -שלושה משלים בדברי חז"ל

רבותינו הראשונים והאחרונים ישבו על המדוכה להבין מהי מטרת הנסיונות בכלל ,ונסיון העקידה
בפרט .היסוד לשיטותיהם נמצא במדרש חז"ל ,שהביאו שלושה משלים שונים בנדון .והשאלה
המתבקשת היא ,מה פשר משמעות ההבדל בין המשלים  -והנלמד מזה להבנת מטרת הנסיונות.
• הנסיונות במוזכרים בתורה בכמה מקומות ,ויש להבין מה היתה מטרת כל אחד מנסיונות אלו.
ב.

מטרת הנסיונות – שיטת הרמב"ם

דברי רבנו בחיי והמשך חכמה .
ג.

מטרת הנסיונות – שיטת הרמב"ן

הרמב"ן מפרש בחיבוריו בכמה מקומות את מטרת הנסיונות ומבאר את נסיון העקידה .כדי לברר את
שיטתו יש לעיין ולדקדק היטב בכל דבריו .להשלמת היריעה ראה גם בדברי הכוזרי וספר העיקרים.
ד.

שלושת המשלים של חז"ל  -שלושה סוגי נסיונות

דברי המלבי"ם והנצי"ב.
ה.

גודל השכר על מעשה מתוך נסיון  -בגלל ריבוי כבוד שמים

על פי ההסבר בשלושת המשלים של חז"ל ,יש לעיין בדברי הרמב"ן בשער הגמול שהביא את משל
הקנקנים ,ופירושו של דבר שהנסיון נועד למטרת הרואים .לעומת זאת ,בפירוש העקידה כתב הרמב"ן
שמטרת הנסיון לטובת המנוסה  -להוציא "להוציא הדבר מן הכח אל הפועל" ]וכן בדברי רבנו בחיי
הוזכרו שני עניינים אלו בחדא מחתא[ .אך נראה שאין זו סתירה ,אלא אדרבה ,השלמת בירור הדברים.
ו.

מטרת הנסיונות  -סיכום

ז.

אין מנסים את האדם אלא בדברים שמצד טבעו מסוגל לקיימם

ח.

נסיון העקידה  -הוצאה "מן הכח אל הפועל" של תכונת מסירות הנפש
לשיטת הרמב"ן שנסיון העקידה הוציא מאברהם אבינו את תכונת מסירות הנפש "מן הכח אל
הפועל" ,מוסבר כיצד תכונה זו הוטבעה בבניו ,המוסרים נפשם על קדושת השם עד עצם היום הזה.

ט.

עיקר תפקיד "האדם"  -להוציא את כוחותיו "מן הכח אל הפועל"
אברהם אבינו נקרא "האדם הגדול בענקים" בעקבות נסיון העקידה ,ללמד לבניו שעיקר תפקיד האדם
השלם הוא להביא לידי ביטוי את יכולותיו ולהוציאם מן הכח אל הפועל.

י.

עשרת הנסיונות של כל יהודי ויהודי
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נא .נצבים:

ימות המשיח

ל .קדושים:
לא .אמור:

החיים כפי ההכנה במצוות
כבוד חבריו

נב .וילך:

תשובה

לב .בהר:
לג .בחוקותי:

ואהבת לרעך כמוך  -חסד
פשוטו של מקרא

נג .האזינו :עם ישראל וארץ ישראל מעל המזל

ויקרא
כד .ויקרא ]זכור[ :אהבת ה' ]דבקות ישראל להקב"ה[
כה.
כו.
כז.
כח.
כט.

צו:
שמיני:
תזריע:
מצורע:
אחרי מות:

ורצית שבח מהומי ברגש
מאכלות אסורות
טהרת המחשבה
יסורים
סוד שעיר המשתלח

נד .וזאת הברכה:

ויהי בישורון מלך

עולמות
מרכזי ותכניות לימוד בעיון

מראי מקומות
משולבים עם דפי מקורות

u
הכוונה ללימוד יומי
u
שיעורים בנושאים אקטואליים
u
סוגיות נבחרות בש"ס
u
הלכה למעשה
על סדר השלחן ערוך
u
שיעורים בפרשת שבוע
u
פרקי מחשבה ומוסר
u

