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   כב פרק בראשית
 ַוֹּיאֶמר )ב( :ִהֵּנִני ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאת ִנָּסה ְוָהֱאִהים ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי )א(

 ַאַחד ַעל ְלֹעָלה ָׁשם ְוַהֲעֵלהּו הַהֹּמִרּיָ  ֶאֶרץ ֶאל ְל ְוֶל ִיְצָחק ֶאת ָאַהְבָּת  ֲאֶׁשר ְיִחיְד ֶאת ִּבְנ ֶאת ָנא ַקח
 ִיְצָחק ְוֵאת ִאּתוֹ  ְנָעָריו ְׁשֵני ֶאת ַוִּיַּקח ֲחֹמרוֹ  ֶאת ַוַּיֲחֹבׁש ַּבֹּבֶקר ַאְבָרָהם ַוַּיְׁשֵּכם )ג( :ֵאֶלי ֹאַמר ֲאֶׁשר ֶהָהִרים

  ... :ָהֱאִהים לוֹ  רָאמַ  ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ַוֵּיֶל ַוָּיָקם ֹעָלה ֲעֵצי ַוְיַבַּקע ְּבנוֹ 
 ָחַׂשְכָּת  ְוא ַאָּתה ֱאִהים ְיֵרא ִּכי ָיַדְעִּתי ַעָּתה ִּכי ְמאּוָמה לוֹ  ַּתַעׂש ְוַאל ַּנַערהַ  ֶאל ָיְד ִּתְׁשַלח ַאל ַוֹּיאֶמר )יב(

  :ִמֶּמִּני ְיִחיְד ֶאת ִּבְנ ֶאת
  

  י"רש
 אחר אומרים מרבותינו יש - האלה הדברים אחר )א(

 סעודה מכל ואומר מקטרג שהיה, שטן של דבריו
, אחד איל או אחד פר לפניך הקריב לא אברהם שעשה

 אומר הייתי אילו, בנו בשביל אלא עשה כלום לו אמר
 אחר אומרים ויש. מעכב היה לא לפני אותו זבח לו

 בן שמל יצחק לע מתפאר שהיה ישמעאל של דבריו
 אחד באבר יצחק לו אמר, מיחה ולא שנה עשרה שלש
 לא לפני עצמך זבח ה"הקב לי אמר אילו, מיראני אתה

 מה לי יש מעתה -  ידעתי עתה כי )יב( :מעכב הייתי
, אצלך חבתי היא מה התמהים ולאומות לשטן להשיב

  :אתה אלהים ירא כי שרואים עכשיו פה פתחון לי יש

  ן"רמב
 הנסיון ענין - אברהם את נסה והאלהים) א(

 רשות האדם מעשה היות בעבור, לדעתי הוא
 ירצה לא ואם יעשה ירצה אם, בידו מוחלטת

 אבל, המנוסה מצד" נסיון" יקרא, יעשה לא
 הכח מן הדבר להוציא בו יצוה יתברך המנסה

 שכר לא טוב מעשה שכר לו היותל, הפועל אל
 יבחן צדיק השם כי ודע. בלבד טוב לב

 שיעשה בצדיק יודע כשהוא), ה יא תהלים(
 ולא, בנסיון אותו יצוה להצדיקו וחפץ רצונו
 כל והנה. ישמעו לא אשר הרשעים את יבחן

  :המנוסה לטובת שבתורה הנסיונות
  

  העמק דבר להנצי"ב
' ה וכדכתיב נסיון ענין שהוא פשוטו מידי יוצא המקרא שאין ג"דאע .אברהם את נסה והאלהים (א)

 ובחירה' ידיע שאלת הוא שהוא מראש הכל היודע הנסיון' לה לו למה להתקשות לנו ואין. יבחן צדיק
 לפי ז"בכ. ממחשבותינו ומחשבותיו מדרכינו' ה דרכי גבהו כי לדעת ולנו אנושי מדעת שגבה אשר

 נסה ז"ע ברבה' כדאי משמעות עוד בזה יש אלא. נסיון שהוא רואים אנו שהרי מיותר והא לחוד פשוטו
 הגביה הנסיון שבזה ל"חז הסבירו. נס על תגביהו היינו (תהלים ס ו)  להתנוסס נס ליראיך נתת מלשון

 פ"כ ר"בב ל"חז המשילו וכבר. יבואר כאשר הישראלית האומה גדולת לתכלית והעלהו א"א של כחו
 טוב פשתן על' ב. רעועה על ולא טובה קדירה על מנקש שהקונה בקדירה' א. משלים בשלשה נסיון ענין

 הרבה משאוי מוסיפים טוב חמור על' ג. רע פשתן כ"משא משביח יותר שמכים וכל הרבה מכים
 כמשל בא פעם. בחינות בשלש בא שנסיון ללמדנו. משלים שלשה וענין. יותר עוד ישא אולי ומבחינים

. הקדירה חוזק כמה לדעת כדי אלא. בזה שיושבח כדי הטובה הקדירה על הנקישה בא שלא קדירה
 שלא החמור כמשל בא ופעם. להשביחו כדי אלא לדעת כדי הניקוש בא דלא הפשתן כמשל בא ופעם

 וטוב יותר ישא אולי חמורו את ומנסה משא רוב לבעליו יש באשר אלא להשביח כדי או לדעת כדי בא
 צדקת כח לדעת נסיון בא פעם כך. במזונו כ"אח בעליו מוסיף לישא החמור שמוסיף מה וכל. לו

 כל מ"מ הפעולה זו מונח האדם שבכח ג"דאע. להצטדק שיוסיף כדי בא פעם. בחינה נקרא וזה. האדם
 לידי ה"הקב מביאו כ"ע אצלו הכח זה נשרש לא הפועל אל מכח הוציא ולא לידו מעשה בא לא עוד

. הדור לעון הנסיון בא ופעם. בקרבו הכח זה ומשריש הפועל אל מכח ומוציא מתחזק והוא. נסיון
 שלא זו בפרשו המדרש מלמדנו מעתה. משלם שכרו מקבל כ"ואח יסורים משא הצדיק על ומטילים

 הגביה אלא כן לא בזה א"א נתעלה לא כ"וא בחינה בתורה לבד הקדירה כמשל בא הנסיון דזה נחשוב
 נס ליראיך נתת מלשון אברהם את נסה משמעות וזהו זו בפעולה א"א של' הק נפשו כח ה"הקב

. לדורות זאת פעולה נשארה הישראלית האומה שורש אברהם בנפש הכח זה שנשרש ובמה להתנוסס
 כתיב דלא הא להעיר יש עוד'. ז' וט' ב' ח דברים' ד ז"ט שמות' ועי. ז"י במקרא עוד יבואר כאשר

 בא יצחק על זו פעולה דתכלית יבואר לפנינו אבל. שנה ז"ל בן' הי כבר שהרי יצחק על גם הנסיון
 בלידתו אשר ביחוד ביצחק כן להיות ראוי' והי תמידין י"ע לחמם והוקבע בארצם ישראל ישוב בשביל

 ולא אברהם שנתנסה נסיונות כשארי ז"וה נסיון לשם' הי ולא'. ג א"כ לעיל ש"כמ בועלם חוק יצא
  :נסיון בשביל רק היה זה הכונה א"מא ה"הקב שהעלים מה אך. נסיון שהיה בהו כתיב
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Maimonides, The Guide of the Perplexed III:24 
THE doctrine of trials is open to great objections: it is in fact more exposed to objections than 

any other thing taught in Scripture… 

The sole object of all the trials mentioned in Scripture is to teach man what he ought to do or 

believe; so that the event which forms the actual trial is not the end desired: it is but an example 

for our instruction and guidance. Hence the words "to know (la-da‘at) whether ye love," etc., do 
not mean that God desires to know whether they loved God; for He already knows it; but la-

da‘at, "to know," has here the same meaning as in the phrase "to know (la-da‘at) that I am the 
Lord that sanctifieth you" (Exod. 31:13), i.e., that all nations shall know that I am the Lord who 

sanctifieth you…  

The account of Abraham our father binding his son, includes two great ideas or principles of our 

faith. First, it shows us the extent and limit of the fear of God. Abraham is commanded to 

perform a certain act, which is not equaled by any surrender of property or by any sacrifice of 
life, for it surpasses everything that can be done, and belongs to the class of actions which are 

believed to be contrary to human feelings. He had been without child, and had been longing for a 

child; he had great riches, and was expecting that a nation should spring from his seed. After all 
hope of a son had already been given up, a son was born unto him. How great must have been 

his delight in the child! How intensely must he have loved him! And yet because he feared God, 
and loved to do what God commanded, he thought little of that beloved child, and set aside all 

his hopes concerning him, and consented to kill him after a journey of three days. If the act by 
which he showed his readiness to kill his son had taken place immediately when he received the 

commandment, it might have been the result of confusion and not of consideration. But the fact 

that he performed it three days after he had received the commandment, proves the presence of 

thought, proper consideration, and careful examination of what is due to the Divine command 

and what is in accordance with the love and fear of God. There is no necessity to look for the 
presence of any other idea or of anything that might have affected his emotions. For Abraham 

did not hasten to kill Isaac out of fear that God might slay him or make him poor, but solely 
because it is man's duty to love and to fear God, even without hope of reward or fear of 

punishment. We have repeatedly explained this. The angel, therefore, says to him, "For now I 

know," etc. (v. 12), that is, from this action, for which you deserve to be truly called a God-

fearing man, all people shall learn how far we must go in the fear of God. This idea is confirmed 

in Scripture: it is distinctly stated that one sole thing, fear of God, is the object of the whole Law 
with its affirmative and negative precepts, its promises and its historical examples, for it is said, 

"If thou wilt not observe to do all the words of this Law that are written in this book, that thou 

mayest fear this glorious and fearful name, the Lord thy God," etc. (Deut. 28:58). This is one of 
the two purposes of the ‘akedah (sacrifice or binding of Isaac). 

The second purpose is to show how the prophets believed in the truth of that which came to 
them from God by way of inspiration… 

This is the way how we have to understand the accounts of trials; we must not think that God 
desires to examine us and to try us in order to know what He did not know before. Far is this 

from Him; He is far above that which ignorant and foolish people imagine concerning Him, in the 

evil of their thoughts. Note this. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rabbi Joseph B. Soloveitchik זצ"ל, “Majesty and Humility,” Tradition 17:2 (Spring 1978). 
Full essay at archives of www.TraditionOnline.org 

 
 

 


