בס"ד
המשכיות
מ .נבון
אבות ה,ג  -עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ,ועמד בכולם ,להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו.
רמב"ם על משנה מסכת אבות פרק ה משנה ג
העשרה נסיונות אשר נתנסה אברהם אבינו  -כולם כתובים.
 .1הראשון  -הגירות ,והוא אומרו יתעלה לו+ :בראשית יב א +לך לך מארצך וממולדתך.
 .2והשני  -הרעב אשר מצא בארץ כנען כאשר השתקע בארץ ,וכבר יועד לו+ :בראשית יב ב+
"ואעשך ...ואברכך ואגדלה שמך" ,וזה נסיון גדול ,והוא אומרו+ :בראשית יב י" +ויהי רעב
בארץ" וכו'.
 .3והנסיון השלישי  -עשוק המצרים אותו בלקיחת שרה לפרעה.
 .4והרביעי  -הלחמו בארבעה מלכים.
 .5והחמישי  -לקחו הגר כשנואש מההולדה משרה.
 .6והששי  -המילה ,אשר צווה בה בשנות הזיקנה.
 .7והשביעי  -עשוק מלך גרר אותו בלקיחת שרה גם כן.
 .8והשמיני  -הרחקת הגר אחר היבנותו ממנה.
 .9והתשיעי  -הרחקת בנו ישמעאל ,והוא אמרו לו יתעלה+ :בראשית כא יב" +אל ירע בעיניך על
הנער ועל אמתך" ,וכבר העיד הכתוב כמה קשה היה הדבר עליו+ :בראשית כא יא" +וירע
הדבר מאד בעיני אברהם" ,אבל הוא קיים ציוויו יתעלה וגרשם.
 .10והעשירי  -עקדת יצחק.

ניסיון ראשון -לך לך
בראשית פרק יב
)ב( ואעשׂך לגוֹי גּדוֹל ואברכך ואגדּלה שׁמך והיה בּרכה:
רש"י בראשית פרק יב פסוק ב
ואעשך לגוי גדול – לפי שהדרך גורמת לשלשה דברים ממעטת פריה ורביה ,וממעטת
את הממון ,וממעטת את השם ,לכך הוזקק לשלש ברכות הללו שהבטיחו על הבנים,
ועל הממון ,ועל השם.

ניסיון אחרון  -העקידה

בראשית פרק כב
)יב( ויּ אמר אַל תּשׁלח ידך אל הנּער ואַל תּעשׂ לוֹ מאוּמה כּי עתּה ידעתּי כּי ירא
אל הים אַתּה ול א חשׂכתּ את בּנך את יחידך ממּנּי:
בראשית פרק כ
)יא( ויּ אמר אַברהם כּי אָמרתּי רק אין יראַת אל הים בּמּקוֹם הזּה והרגוּני על דּבר
אשׁתּי:
בראשית פרק כג
)א( ויּהיוּ חיּי שׂרה מאָה שׁנה ועשׂרים שׁנה ושׁבע שׁנים שׁני חיּי שׂרה) :ב( ותּמת שׂרה בּקרית אַרבּע הוא
חברוֹן בּארץ כּנען ויּב א אַברהם לספּ ד לשׂרה ולבכּ תהּ) :ג( ויּקם אַברהם מעל פּני מתוֹ וידבּר אל בּני חת
לאמ ר) :ד( גּר ותוֹשׁב אָנ כי עמּכם תּנוּ לי אחזּת קבר עמּכם ואקבּרה מתי מלּפני) :ה( ויּענוּ בני חת את
אַברהם לאמ ר לוֹ) :ו( שׁמענוּ אד ני נשׂיא אל הים אַתּה בּתוֹכנוּ בּמבחר קברינוּ קב ר את מתך אישׁ ממּנּוּ
את קברוֹ ל א יכלה ממּך מקּב ר מתך) :ז( ויּקם אַברהם ויּשׁתּחוּ לעם האָרץ לבני חת) :ח( וידבּר אתּם
לאמ ר אם ישׁ את נפשׁכם לקבּ ר את מתי מלּפני שׁמעוּני וּפגעוּ לי בּעפרוֹן בּן צ חר) :ט( ויתּן לי את מערת
המּכפּלה אשׁר לוֹ אשׁר בּקצה שׂדהוּ בּכסף מלא יתּננּה לי בּתוֹככם לאחזּת קבר) :י( ועפרוֹן י שׁב בּתוֹך בּני
חת ויּען עפרוֹן החתּי את אַברהם בּאָזני בני חת לכ ל בּאי שׁער עירוֹ לאמ ר) :יא( ל א אד ני שׁמעני השּׂדה
נתתּי לך והמּערה אשׁר בּוֹ לך נתתּיה לעיני בני עמּי נתתּיה לּך קב ר מתך) :יב( ויּשׁתּחוּ אַברהם לפני עם
האָרץ) :יג( וידבּר אל עפרוֹן בּאָזני עם האָרץ לאמ ר אַך אם אַתּה לוּ שׁמעני נתתּי כּסף השּׂדה קח ממּנּי
ואקבּרה את מתי שׁמּה) :יד( ויּען עפרוֹן את אַברהם לאמ ר לוֹ) :טו( אד ני שׁמעני ארץ אַרבּע מא ת שׁקל
כּסף בּיני וּבינך מה הוא ואת מתך קב ר) :טז( ויּשׁמע אַברהם אל עפרוֹן ויּשׁק ל אַברהם לעפר ן את הכּסף
אשׁר דּבּר בּאָזני בני חת אַרבּע מאוֹת שׁקל כּסף ע בר לסּ חר) :יז( ויּקם שׂדה עפרוֹן אשׁר בּמּכפּלה אשׁר
לפני ממרא השּׂדה והמּערה אשׁר בּוֹ וכל העץ אשׁר בּשּׂדה אשׁר בּכל גּבלוֹ סביב) :יח( לאַברהם למקנה
לעיני בני חת בּכ ל בּאי שׁער עירוֹ) :יט( ואַחרי כן קבר אַברהם את שׂרה אשׁתּוֹ אל מערת שׂדה המּכפּלה
על פּני ממרא הוא חברוֹן בּארץ כּנען) :כ( ויּקם השּׂדה והמּערה אשׁר בּוֹ לאַברהם לאחזּת קבר מאת בּני
חת :ס
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בראשית פרק כה
)יב( ואלּה תּ לד ת ישׁמעאל בּן אַברהם אשׁר ילדה הגר המּצרית שׁפחת שׂרה לאַברהם:
)יג( ואלּה שׁמוֹת בּני ישׁמעאל בּשׁמ תם לתוֹלד תם בּכ ר ישׁמעאל נבי ת וקדר ואַדבּאל וּמבשׂם:
)יד( וּמשׁמע ודוּמה וּמשּׂא:
)טו( חדד ותימא יטוּר נפישׁ וקדמה:
)טז( אלּה הם בּני ישׁמעאל ואלּה שׁמ תם בּחצריהם וּבטיר תם שׁנים עשׂר נשׂיאם לאמּ תם:
)יז( ואלּה שׁני חיּי ישׁמעאל מאַת שׁנה וּשׁל שׁים שׁנה ושׁבע שׁנים ויּגוע ויּמת ויּאָסף אל עמּיו:
)יח( ויּשׁכּנוּ מחוילה עד שׁוּר אשׁר על פּני מצרים בּ אכה אַשּׁוּרה על פּני כל אחיו נפל :פ
רש"י בראשית פרק כה פסוק יח
כאן הוא אומר ]"על פני כל אחיו נפל"[ לשון נפילה ,ולהלן הוא אומר "על פני כל אחיו ישכון"
)לעיל טז יב(] ,פירוש [:עד שלא מת אברהם "ישכון" ,משמת אברהם "נפל":
קהלת פרק ד פסוק יב

והחוּט המשׁלּשׁ ל א במהרה ינּתק:
ספרי דברים פיסקא שיב
מה חבל זה משולש כך היה יעקב שלישי לאבות וקבל שכר כולם כשנולד אברהם מהו אומר +משלי יז
יז +ואח לצרה יולד וכשנולד יצחק מהו אומר +קהלת ד ט +טובים השנים מן האחד וכשנולד יעקב
מהו אומר +שם /קהלת /ד יב +והחוט המשולש לא במהרה ינתק
Borromean rings are three interlinked rings such that no two rings are linked. In other
words, the three rings cannot be separated and yet no two of them are linked. It can be
shown that there is no solution for flat rings, it can only be constructed by perturbing the
rings in a third dimension.
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