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ַאָתה   ְלָאן  לֹו:  ָאַמר  ָזֵקן.  ִכְדמּות  לֹו  ה  ְוִנְדמֶּ ְך  רֶּ ַבדֶּ ַהָשָטן  ְקָדמֹו 
ֵאש  ָלָמה  ְלִהְתַפֵלל?  הֹוֵלְך  שֶּ ּוִמי  לֹו:  ָאַמר  ְלִהְתַפֵלל.  לֹו:  ָאַמר  הֹוֵלְך? 

א יֹום אֹו י ָמא ִנְשהֶּ ת ְבָידֹו ְוֵעִצים ַעל ְכֵתפֹו? ָאַמר לֹו: שֶּ לֶּ ֹוַמִים  ּוַמֲאכֶּ
ְלָך  ָאַמר  ְכשֶּ ָהִייִתי  ָשם  ֹלא  ָזֵקן,  לֹו:  ָאַמר  ְוֹנאַכל.  ה  ְוֹנאפֶּ ְוִנְשַחט 
ִנַתן לֹו   ת ִבְנָך, ְוָזֵקן ְכמֹוְתָך ֵיֵלְך ִויַאֵבד ֵבן שֶּ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַקח ָנא אֶּ

ְבָידוֹ  ָהָיה  שֶּ ַמה  ַהָמָשל,  ָשַמְעָת  ֹלא  ָשָנה.  ּוְמַבֵקש    ְלֵמָאה  ִאְבדֹו 
ּוְתַאֵבד   ַהַמְשִטין  ִמן  ִתְשַמע  ֵבן ַאֵחר,  ְלָך  ִיְהיֶּה  ֹתאַמר  ְוִאם  ֵמֲאֵחִרים. 
ַהָקדֹוש  ָלא  אֶּ ָהָיה  ַמְשִטין  ֹלא  לֹו:  ָאַמר  ַבִדין.  יָה  ָעלֶּ ִתְתַחֵיב  שֶּ ְנָשָמה 

ִמְמָך.   ְשַמע  אֶּ ֹלא  ָהָיה,  ִיְתָבַרְך  הּוא  ְלָבחּור  ָברּוְך  ְוִנְדָמה  ֵמָעָליו  ָהַלְך 
ל ִיְצָחק. ָאַמר לֹו: ְלָאן ַאָתה הֹוֵלְך? ָאַמר לֹו: ִלְלֹמד  ְוָעַמד ַעל ְיִמינֹו שֶּ
ִיְלֹמד   שֶּ ָאָדם  ֵיש  ְוִכי  לֹו:  ָאַמר  ְבִמיָתְתָך.  אֹו  ְבַחיֶּיָך  לֹו:  ָאַמר  תֹוָרה. 

ֲעלּובָ  ַבר  ָעלּוב  לֹו:  ָאַמר  ִמיָתה?  ִאְמָך  ַאַחר  ִנְתַעֵנית  ַתֲעִניֹות  ַכָמה  ה, 
ָך. ָאַמר: ַאף   ְלָשֳחטֶּ ְוהּוא הֹוֵלְך  ִהְשַתָטה  ַהזֶּה  ְוַהָזֵקן  נֹוַלְדָת,  ֹּלא  ַעד שֶּ
ֱעֹבר ַעל ַדַעת יֹוְצִרי ְוַעל ִצּוּוי ָאִבי. ָחַזר ְוָאַמר ְלָאִביו:   ַעל ִפי ֵכן ֹלא אֶּ

ָלא  ָאִבי, ְרֵאה ָמה אֹוֵמר ִלי זֶּ  ֵאינֹו ָבא אֶּ ה. ָאַמר לֹו: ַאל ַתְשִגיַח ָעָליו, שֶּ
ְך   רֶּ ַהדֶּ שֶּ ֵמַאַחר  ְוִכי  ַהְשִליִשי.  ַביֹום  ְוגֹו'.  ִיְצָחק  ר  ַוֹיאמֶּ ִמָיד  ָלנּו.  ְלָיֵעף 
נּו ָהַלְך ֹּלא ִקְבלּו ִממֶּ ָרָאה שֶּ ת ָיִמים. ֵכיָון שֶּ   ְקרֹוָבה, ָלָמה ִנְתַעֵכב ְשֹלשֶּ

ַעד  ְוִהִגיעּו  ַהַמִים  ְלתֹוְך  ַאְבָרָהם  ָיַרד  ִמָיד  ָגדֹול.  ָנָהר  ם  ִלְפֵניהֶּ ְוַנֲעָשה 
ֲחִצי   ַעד  ִהִגיעּו  שֶּ ֵכיָון  ַאֲחָריו.  ָיְרדּו  ַאֲחַרי,  בֹואּו  ִלְנָעָריו  ָאַמר  ִבְרָכיו. 

ָתלָ  ָשָעה  ְבאֹוָתּה  ַצָּוארֹו.  ַעד  ַהַמִים  ִהִגיעּו  ֵעיָניו ַהָנָהר,  ַאְבָרָהם  ה 
ִלי   ְוִנְגֵליָת  ְוהֹוֵרָתִני  ְבַחְרָתִני  עֹוָלם,  ל  שֶּ ִרבֹונֹו  ְלָפָניו:  ָאַמר  ַלָשַמִים, 
ְוַהֲעֵלה  ְשִמי ְבעֹוָלִמי  ִיָּוַדע  ָיְדָך  ַעל  ָיִחיד,  ְוַאָתה  ָיִחיד  ֲאִני  ִלי,  ְוָאַמְרָת 

ִתי. ַוֲהֵריִני עֹוֵסק ְבִצּוּויֶָּך, ְוַעְכָשו ָבאּו  ִיְצָחק ִבְנָך ְלָפַני ְלעֹוָלה ְוֹלא ִעַכבְ 
ַמֲאָמְרָך. ַעל ִמי   ְיַקֵים  ִיְצָחק ְבִני טֹוֵבַע, ִמי  ש. ִאם ֲאִני אֹו  ַמִים ַעד ָנפֶּ
ִיְתַיֵחד ְשִמי   ָיְדָך  ַעל  ָך. ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ַחיֶּיָך, שֶּ ִיְתַיֵחד ְשמֶּ

מִ  ְוָעְמדּו  ָבעֹוָלם.  ַהָנָהר  ְוָיַבש  ַהַמְעָין  ת  אֶּ הּוא  ָברּוְך  ַהָקדֹוש  ָגַער  ָיד 
ה ָעָשה ַהָשָטן? ָאַמר ְלַאְבָרָהם: ְוֵאַלי ָדָבר ְיגָֻנב ְוגוֹ  איוב ד,  )  ַבַיָבָשה. מֶּ

ה ְלעֹוָלה ְוֵאין ִיְצָחק ְלעֹוָלה. ָאַמר  כָ  (בי ְך ָשַמְעִתי ֵמֲאחֹוֵרי ַהַפְרגֹוד, ַהשֶּ
ת ֵאין שֹוְמִעין לֹו. ִמיַ  ֲאִפלּו אֹוֵמר ֱאמֶּ ל ַבַדאי, שֶּ ד, ַוַיְרא  לֹו: ָכְך ָעְנשֹו שֶּ

ת ַהָמקֹום ֵמָרחֹוק  .אֶּ
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 השטן מופיע אלינו במגוון של מסיכות.  
ַאָתה   ְלָאן  לֹו:  ָאַמר  ָזֵקן.  ִכְדמּות  לֹו  ה  ְוִנְדמֶּ ְך  רֶּ ַבדֶּ ַהָשָטן  ְקָדמֹו 

ֵאש  ָלָמה  ְלִהְתַפֵלל?  הֹוֵלְך  שֶּ ּוִמי  לֹו:  ָאַמר  ְלִהְתַפֵלל.  לֹו:  ָאַמר  הֹוֵלְך? 
א יֹום אֹו י ָמא ִנְשהֶּ ת ְבָידֹו ְוֵעִצים ַעל ְכֵתפֹו? ָאַמר לֹו: שֶּ לֶּ ֹוַמִים  ּוַמֲאכֶּ

ה ְוֹנאַכל.   ְוִנְשַחט ְוֹנאפֶּ
יכול    שהאדם  דמות  זקן.  גיל,  קירבת  ידידותית.  בצורה  הראשונה:  המסכה 

להזדהות עמה. בגיל מתקדם גם הוא חש את סוף החיים שקרב ובא. שואל ברכות:  
 אבות "דע מאין באת ולאן אתה הולך"(. תזכורת למשנה  )כ   "לאן אתה הולך?" 

 
ָאַמר ְלָך ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַקח    ָאַמר לֹו: ָזֵקן, ֹלא ָשם ָהִייִתי ְכשֶּ

ֹלא   ָשָנה.  ְלֵמָאה  לֹו  ִנַתן  שֶּ ֵבן  ִויַאֵבד  ֵיֵלְך  ְכמֹוְתָך  ְוָזֵקן  ִבְנָך,  ת  אֶּ ָנא 
ְבָידוֹ  ָהָיה  שֶּ ַמה  ַהָמָשל,  ֹתאַמר   ָשַמְעָת  ְוִאם  ֵמֲאֵחִרים.  ּוְמַבֵקש  ִאְבדֹו 

יָה   ָעלֶּ ִתְתַחֵיב  ְנָשָמה שֶּ ִמן ַהַמְשִטין ּוְתַאֵבד  ִתְשַמע  ֵבן ַאֵחר,  ִיְהיֶּה ְלָך 
ָהָיה,   ִיְתָבַרְך  ָברּוְך הּוא  ַהָקדֹוש  ָלא  אֶּ ָהָיה  ַמְשִטין  לֹו: ֹלא  ַבִדין. ָאַמר 

ְשַמע ִמְמָך.    ֹלא אֶּ
מתחמק,   שאברהם  את    אחרי  לעורר  ומנסה  ישיר,  באופן  אליו  בא  השטן 

 אהבתו לבנו יחידו. כמה יקר הוא בן הזקונים הזה. 
משטין היה זה שאמר לך להעלות אותו!    -והוא ממשיך ותוקף ביתר חוזק   

זה שביקש את זה אינו מבקש את טובתך ואת טובת הילד, זהו המשטין. אבל אני  
 חמן מבקש את טובתך. הוא שחס על חייך, אני הידיד הזקן, הר 

שרק    מצבים  יש  בתקיפות.  מתיצב  אברהם  להתחמקות,  מקום  אין  כאן 
 בדברים ברורים ובתקיפות השטן מסתלק.  

 
לֹו:    ִיְצָחק. ָאַמר  ל  שֶּ ְיִמינֹו  ַעל  ְוָעַמד  ְלָבחּור  ְוִנְדָמה  ֵמָעָליו  ָהַלְך 

ְלָאן ַאָתה הֹוֵלְך? ָאַמר לֹו: ִלְלֹמד תֹוָרה. ָאַמר לֹו: ְבַחיֶּיָך אֹו ְבִמיָתְתָך. 
ִיְלֹמד ַאַחר ִמיָתה? ָאַמר לֹו: ָעלּוב ַבר ֲעלּובָ  ה,  ָאַמר לֹו: ְוִכי ֵיש ָאָדם שֶּ

ֹּלא נֹוַלְדָת, ְוַהָזֵקן ַהזֶּה ִהְשַתָטה ְוהּוא   ַכָמה ַתֲעִניֹות ִנְתַעֵנית ִאְמָך ַעד שֶּ
ֱעֹבר ַעל ַדַעת יֹוְצִרי ְוַעל ִצּוּוי   ָך. ָאַמר: ַאף ַעל ִפי ֵכן ֹלא אֶּ הֹוֵלְך ְלָשֳחטֶּ

 ָאִבי. 
את    לחזק  בא  אחר.  מכיוון  ותוקף  ובא  חדשה,  מסיכה  לובש  מסתלק,  הזקן 

גבורת הנעורים, המרד. "בחייך או במיתתך?" רוצה הוא להדגיש ליצחק את ערך  
 החיים. 
באמצע:  ג   שרה  הכנסת  ידי  על  ואברהם  יצחק  בין  לפירוד  לגרום  מנסה  ם 

 "כמה תעניות נתענית אמך עד שלא נולדת?" למה לא תחוס על אמך.  



זֶּ   ִלי  אֹוֵמר  ָמה  ְרֵאה  ָאִבי,  ְלָאִביו:  ְוָאַמר  ַאל  ָחַזר  לֹו:  ָאַמר  ה. 
ר ִיְצָחק ְוגֹו'.  ָלא ְלָיֵעף ָלנּו. ִמָיד ַוֹיאמֶּ ֵאינֹו ָבא אֶּ  ַתְשִגיַח ָעָליו, שֶּ

אמנם, בד בבד הוא מנסה לעורר בו את רגשי המרד של הנעורים, "הזקן הזה   
הולכים   הזקנים  שכל  שחושבים  הצעירים  בלב  יפה  נקלט  זה  מסר  השתטה". 

 ומשתטים. 
את    לקבל  מוכן  אינו  אמנם  יצחק  וכו'.  יוצרי"  דעת  על  אעבור  לא  "אעפ"כ 

דברי השטן, אבל בכל זאת הצליח השטן לזרוע איזשהו ספק. והוא מבקש את עזרת  
 אביו: אבי ראה מה אומר לי זה? 

עליו,    תשגיח  "אל  לו:  אומר  והוא  היצר,  עם  במלחמות  מנוסה  הזקן,  האב 
ברהם יודע שכל כוחו של היצר הוא בזה שהוא מיעף  שאינו בא אלא ליעף לנו". א 
 אותנו מלעבוד את ה' באמת. 

 
ת   ְשֹלשֶּ ִנְתַעֵכב  ָלָמה  ְקרֹוָבה,  ְך  רֶּ ַהדֶּ שֶּ ֵמַאַחר  ְוִכי  ַהְשִליִשי.  ַביֹום 

ָהַלְך נּו  ִממֶּ ִקְבלּו  ֹּלא  שֶּ ָרָאה  שֶּ ֵכיָון  ָגדֹול.  ָיִמים.  ָנָהר  ם  ִלְפֵניהֶּ ְוַנֲעָשה   
בֹואּו  ִלְנָעָריו  ָאַמר  ִבְרָכיו.  ַעד  ְוִהִגיעּו  ַהַמִים  ְלתֹוְך  ַאְבָרָהם  ָיַרד  ִמָיד 
ַעד  ַהַמִים  ִהִגיעּו  ַהָנָהר,  ֲחִצי  ַעד  ִהִגיעּו  שֶּ ֵכיָון  ַאֲחָריו.  ָיְרדּו  ַאֲחַרי, 

ָשָעה ָתלָ  ִרבֹונֹו  ַצָּוארֹו. ְבאֹוָתּה  ְלָפָניו:  ַלָשַמִים, ָאַמר  ֵעיָניו  ה ַאְבָרָהם 
ְוַאָתה  ָיִחיד  ֲאִני  ִלי,  ְוָאַמְרָת  ִלי  ְוִנְגֵליָת  ְוהֹוֵרָתִני  ְבַחְרָתִני  עֹוָלם,  ל  שֶּ
ְלעֹוָלה ְוֹלא  ְלָפַני  ִבְנָך  ִיְצָחק  ְוַהֲעֵלה  ְשִמי ְבעֹוָלִמי  ִיָּוַדע  ָיְדָך  ַעל  ָיִחיד, 

ֲאִני אֹו  ִעַכבְ  ִאם  ש.  ָנפֶּ ַעד  ַמִים  ָבאּו  ְוַעְכָשו  ְבִצּוּויֶָּך,  ַוֲהֵריִני עֹוֵסק  ִתי. 
לֹו  ָאַמר  ָך.  ְשמֶּ ִיְתַיֵחד  ִמי  ַעל  ַמֲאָמְרָך.  ְיַקֵים  ִמי  טֹוֵבַע,  ְבִני  ִיְצָחק 

מִ  ָבעֹוָלם.  ְשִמי  ִיְתַיֵחד  ָיְדָך  ַעל  שֶּ ַחיֶּיָך,  הּוא,  ָברּוְך  ָגַער  ַהָקדֹוש  ָיד 
ת ַהַמְעָין ְוָיַבש ַהָנָהר ְוָעְמדּו ַבַיָבָשה.   ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֶּ

שלישית    במסיכה  מופיע  הוא  השכנוע,  בדרכי  הצליח  לא  שהשטן    -אחרי 
נהר. קשה לעבור מכשולים, אמנם,   נסיון לבטל את הצו מבחינה מעשית, כדמות 

אותם   עברנו  בהם,  המ   -לאחר שהתמודדנו  כבר מאחורינו. אבל  של במכשול  הם 
מהר"ל   אומר  מנוצח.  אינו  נצחתו  אפילו  ובשצף.  זורמים,  תמיד  שהם  הוא  המים 
צריכים   הנהר  את  לעבור  וכדי  עצמו.  הטבע  את  מסמל  שהנהר  מא(  ה',  )גבורות 
כוחות על טבעיים, נס. צריכים התערבות אלוקית לשבור את הטבע. "יצרו של אדם  

 ינו יכול לו". מתחדש עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו א 
 

ְוגוֹ   ְיגָֻנב  ָדָבר  ְוֵאַלי  ְלַאְבָרָהם:  ָאַמר  ַהָשָטן?  ָעָשה  ה  ד, )  מֶּ איוב 
ה ְלעֹוָלה ְוֵאין ִיְצָחק ְלעֹוָלה. ָאַמר   (יב ָכְך ָשַמְעִתי ֵמֲאחֹוֵרי ַהַפְרגֹוד, ַהשֶּ

ת ֵאין שֹוְמִעין לֹו. ִמיַ  ֲאִפלּו אֹוֵמר ֱאמֶּ ל ַבַדאי, שֶּ ד, ַוַיְרא  לֹו: ָכְך ָעְנשֹו שֶּ
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ת ַהָמקֹום ֵמָרחֹוק  .אֶּ
לכאורה, כאן בעזרת ה' שעמד לצדו, אברהם כבר ניצח. וכאן השטן מופיע   

הורדת המסיכה, ה"אמת". למה אין אברהם מוכן לקבל    -במסיכה המסוכנת ביותר  
 את האמת ממי שאמרה?  

שכל מטרת הבדאי בהבאת ה"אמת" היא לתת תוקף לשקר. כדי להכשיל את   
מוכ  אף  בנסיונו, השטן  כל  אברהם  את  יצנן  האמת  כי חשיפת  ן להשתמש באמת. 

בנו   את  לעקוד  נפש  במסירות  יתאמץ  לא  כבר  ואברהם  תהיה    -המהלך,  לא  כי 
 עקידה! ואברהם עכשיו יודע את זה. בגילוי סוד זה, הכל יתפוצץ בבת אחת. 

בתמימות.    בדרכו  הוא  ממשיך  הזאת,  השמועה  את  דחה  אברהם  אמנם, 
 "וירא את המקום מרחוק".   -  ובשכר דחיה זו, באה התגלות 

 
 כך היא דרכו של היצר בכל מצוה:  
חיוב     הוא  שאין  לומר  הצו,  של  תוקפו  את  לרופף  ינסה  בתחילה  א( 

הכל   מהמצוה,  ציווי  כאן  אין  חסידות.  מדת  ולא  דרבנן,  ולא  דאורייתא  לא  גמור, 
צ'  ה )   וה צ בדוי )משטין היה, זקן זה השתטה, וכדומה(. יש כאן חסרון באמונה במ 

 מו. עצ   ה'   עם פתח(, 
ועלולים להיות כאן ספקות    -ב( אחר כך יבואו המכשולים המעשיים    

אמונה  אימון ו חוסר  ,  באמונה   זה סוג של ספק גם  באפשרות לקיים את המצוה כלל.  
 . האדם עצמו ,  הצ' עם שורוק( )   ה ו במצו 

אין     ומוגזם,  מיותר  הוא  המאמץ  שכל  מחשבות  יבואו  כך  ואחר  ג( 
בחפצא של המצוה  צורך להשקיע כל כך הרבה לצורך המצוה. וזה ספק באמונה  

 האם הוא שווה את זה?   -  ץ כל המאמ   מהו הערך של ,  הו' עם קמץ( ) 
 

עליו  אדם    ויקל  עליהם,  להכין  יכול  ותחבולותיו,  היצר  דרכי  את  שיודע 
להתגלות.   זוכה  בסוף  המכשולים,  כל  למרות  בדעתו  איתן  והעומד  נגדם.  ללחום 

 עקב הנסיון מעלים אותו.  


