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א בגלל עקידת יצחק, אשתו עקידת יצחק. ומה שכרו? שגופ –אברהם אבינו עמד בנסיון הגדול של חייו 
ון כה גדול ולראות . אברהם אבינו לא זכה להגיע הביתה לאחר נסיבראשית כג, ב)כמבואר ברש"י ( שרה מתה

  .)שם( "ולבכתהד לשרה ויבא אברהם לספאפילו להפרד ממנה לא זכה, אלא "ואת אשתו שוב. 
  

שבא כתוצאה מעמדתו בנסיון  –פטירת אשתו  –איך אברהם אבינו הצליח להתמודד עם קושי כה גדול 
  חייו? מה נותן לאדם את הכח לעמוד בנסיונות כל כך קשים בחיים?

  
כן אברהם אבינו בא, . הקשו המפרשים, מהי)בראשית כג(" ד לשרה ולבכתהואברהם לספ ויבא"כתוב 

  מדגישה שאברהם "בא"? ומדוע התורה

  
לך החתם סופר ש"לך לך" פירושו  כתב. )יב, א בראשית("לך לך" יתכן לפרש כך: ה' אמר לאברהם אבינו 

נפשו את , כי האדם תוכו טוב חלק אלוה ממעל, וקליפותיו וארציות גופו המקיפים וסובבים לעצמך
המה המונעים ממנו כל טוב. ולפעמים זוכה להגביר נפשו על גופו מצד עצמו, אך בני ביתו וארץ  ,היפה

רוצה  ,אין אדם יכול להגיע אל עצמומולדתו והנהגותיהם מנעו כל טוב ממנו. ומפני המונעים האלו 
. על כן אשר זה הוא האדם באמת ,לומר עצמיותו ומחשבתו הפנימית חלק אלקי ממעל אשר בקרבו

הרי הציווי  , ע"ש.ארציות שבךה ,גופך –מארצך , לך לעצמך לתוך פנימיותךאמר הקב"ה לאברהם: 
  עצמיותו האמיתית.  –היה שאברהם יגלה ויגיע אל נשמתו שהיא חלק אלוה ממעל  "לך לך"של 

  
. )סב תהלים(" יםקצור עזי מחסי באל, ")ב ,שמואל א ב(" ינוקאין צור כאלה' יתברך נקרא "צור", כדכתיב "

אין צור ש"צור" הוא ענין חוזק. והאלשיך הקדוש פירש: " )שםשמואל  - , רד"קמצודת ציון(פירשו המפרשים 
 .כי צורם משתנה וניתש כחו בנפול עמו ,הוא השר שלה - , כי לא כצורנו צורם של כל אומה"כאלקינו

וא יתברך צור ה, הגליותגם כאשר אין אומתנו בתוקפה כענין , אך צורנו יתברך תמיד תוקפו בו
" ים לעולםקצור לבבי וחלקי אל ,כלה שארי ולבבי, ע"ש. דוד המלך אומר: "וחזק בלתי משתנה חלילה

  .ים הוא חוזק לבבי וחלקי לעולםקכי אל - "צור לבביפירש "מצודת דוד . והכו), תהלים עג(
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כשם  ,עמוקנותן לנו כח וחוזק. אבל ברובד היותר ונה שהוא חוזקנו, "צורינו", והכוהוא  יתברך ה'
הרי אני נשמה חלק אלוה ממעל, וממילא כך גם אני. חזק ובלתי משתנה כלל,  -ו הוא צור עצמשהבורא 

ומר חוזק לבבי, חזקה ויציבה, ובלתי משתנית כלל. וזה שאמר דוד "צור לבבי וחלקי ה'", כל נשמתי
היציבות הפנימית שלי, היא גופא חלק ה', נמצאת בנשמתי, שהיא חלק אלוה ממעל. הנשמה היא חוזקנו 

. וככל שהוא רחוק מנשמתו, ויציב חזקוהמקום היציב שלנו. ככל שהאדם יותר קרוב לנשמתו, הוא יותר 
  הוא יותר חלש ופחות יציב. 

  
ונבין,  .אבינו ה' ניסה את אברהםש הראשוןכתב ש"לך לך" היה הנסיון  )פירוש המשניות, אבות ה, ג(הרמב"ם 

ה' אמר  אותו. לעמוד בכל שאר הנסיונות שהוא ינסה, ה' בעצם מלמד את אברהם איך זה בנסיוןש
"לך לך", לך לעצמך, לעצמיותך, לנשמתך. לך ותכיר ותתחבר לנשמה שלך, לחלק האלוה  – לאברהם

אדם המחובר  .שאני יעמיד לפניך ממעל שבך, כי אז תהיה חזק ויציב לעבור את כל נסיונות החיים
יציב, ושום רוח  נשאר . הוא תמידוברגיעות שלוםבלנשמתו, הרי הוא עובר את החיים  לעצמיותו,

ורמים חיצוניים כגון כסף, חברה, מעמד, וכדומה. אלא אותו. אין יציבותו תלויה בג מזיזהשבעולם לא 
לך לך מארצך שבקרבו. וזה " –החזק והיציב  –יציבותו וחוזקו בא מעצמיותו, מהתחברותו לחלק הבורא 

והחוזק שלך תלוי בארצך, מולדתך ומשפחתך, " כלומר, לך מהחשיבה שהיציבות וממולדתך ומבית אביך
כי לא החיצוניות  אז תוכל להשאר יציב וחזק בכל נסיון, מצב וקושי,רק . ותכיר שהוא תלוי בך, בנשמתך
  בהעדרם אין אתה נחלש. ממילאוהסובבים אותך מקור חוזקך, ו

  
. אברהם עמד בנסיון חייו, עקידת "לספד לשרה ולבכתה אברהם ויבא" עתה נבין מה שהתורה אומרת

א איבד שליטה, הוא אפילו לא בכה הרבה. איך הוא ל בינוא אברהםיצחק, וחזר הביתה לאשתו המתה. 
לך  – "לך לך"לו  אמרה'  במקביל למה ש ."ויבא אברהםנשאר כה יציב וחזק? התשובה היא: "

 –אלוה ממעל ה! אל נשמתו, אל החלק עצמואל ולאן?  –. "ויבא אברהם" אברהם בא לעצמו ,לעצמך
 שרה ולבכתה".לזה מה שנתן לו את הכח "לספוד בו. שבקר –והיציב החזק 

  
ו, יעתה נבין דבר נפלא. "לבכתה" נכתב בכ"ף זעירה. בדרך כלל, חלק מיצובותו של אדם תלוי בקרוב

ו, נחלשת יציבותו. ולכן בעומק, חלק מהבכי על המת הוא בעצם יוכדומה. ובהעדר קרובאשתו, משפחתו 
של החי על עצמו, שהחי מרגיש שנאבד חלק ממנו בהאבדת קרובו. חלק מיציבתו נעלם, והוא מרגיש  בכי

תו נלקחה, חלק ומת באותו חלק, כי יציבותו היא גופא הזדהותו עם חייו, שהוא יציב ומתקיים, ואם יציב
. אבינו אברהם על עצמו. אבל לא בוכה בעומק, הוא גםמחייו נלקחו. ולכן אדם רגיל, כשבוכה על קרובו, 

תה תלויה בה כלל. ולרמוז זאת כתבה , ולא על עצמו, כי יציבותו לא היבכה אך רק על שרה אברהם
על הנפטר  –הרבה התורה "ולבכתה" בכ"ף זעירה, ללמד שאברהם לא בכה כאנשים רגילים הבוכים 

  .רק על שרה –קצת וגם על עצמם, אלא הוא בכה 
  
  
  
  
  
  
  

  מאמר החכם
  
 
  

  כמה טוב וקל הוא העולם, כאשר אין מתבטלים לפניו.
 ומה קשה וחשוך הוא, כשנכנעים ומתבטלים בפניו.

  

  רבי ברוך ממזבוז
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