בדרך לעקידה
פרשת וירא
תנחומא ,כב
ְק ָדמ ֹו הַ ָשטָ ן בַ דֶּ ֶּרְך וְ נִ ְדמֶּ ה ל ֹו כִ ְדמּות ז ֵָקןָ .אמַ ר לוֹ :לְ ָאן אַ ָתה
ּומי ֶּשה ֹולְֵך לְ ִה ְתפַ לֵל? לָמָ ה אֵ ש
ה ֹולְֵך? ָאמַ ר לוֹ :לְ ִה ְתפַ לֵלָ .אמַ ר לוִֹ :
ּומַ אֲ ֶּכלֶּת בְ יָד ֹו וְ עֵ ִצים עַ ל כְ ֵתפוֹ? ָאמַ ר לוֶֹּ :שמָ א נִ ְשהֶּ א יוֹם א ֹו יוֹמַ יִם
ִיתי כְ ֶּשָאמַ ר לְ ָך
וְ נִ ְשחַ ט וְ נֹ אפֶּ ה וְ נֹ אכַלָ .אמַ ר לוֹ :ז ֵָקןֹ ,לא ָשם הָ י ִ
הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ַקח נָא אֶּ ת בִ נְ ָך ,וְ ז ֵָקן כְ מו ְֹתָך ֵילְֵך וִ יאַ בֵ ד בֵ ן ֶּשנִ ַתן ל ֹו
ּומבַ ֵקש
לְ מֵ ָאה ָשנָהֹ .לא ָשמַ ְע ָת הַ מָ ָשל ,מַ ה ֶּשהָ יָה בְ יָד ֹו ִאבְ ד ֹו ְ
ּותאַ בֵ ד
מֵ אֲ חֵ ִרים .וְ ִאם תֹאמַ ר י ְִהיֶּה לְ ָך בֵ ן ַאחֵ רִ ,ת ְשמַ ע ִמן הַ מַ ְש ִטין ְ
נְ ָשמָ ה ֶּש ִת ְתחַ יֵב עָ לֶּיהָ בַ ִדיןָ .אמַ ר לוֹֹ :לא מַ ְש ִטין הָ יָה אֶּ לָא הַ ָקדוֹש
בָ רּוְך הּוא י ְִתבָ ַרְך הָ יָהֹ ,לא אֶּ ְשמַ ע ִמ ְמָך .הָ לְַך מֵ עָ לָיו וְ נִ ְדמָ ה לְ בָ חּור
וְ עָ מַ ד עַ ל י ְִמינ ֹו ֶּשל י ְִצחָ קָ .אמַ ר לוֹ :לְ ָאן אַ ָתה ה ֹולְֵך? ָאמַ ר לוֹ :לִ לְ מֹ ד
ָאדם ֶּשיִלְ מֹ ד
ית ְתָךָ .אמַ ר לוֹ :וְ כִ י יֵש ָ
תו ָֹרהָ .אמַ ר לוֹ :בְ חַ יֶּיָך א ֹו בְ ִמ ָ
יתה? ָאמַ ר לוֹ :עָ לּוב בַ ר עֲ לּובָ ה ,כַמָ ה ַתעֲ נִ יוֹת נִ ְתעַ נֵית ִא ְמָך
ַאחַ ר ִמ ָ
עַ ד ֶּשֹּלא נ ֹול ְַד ָת ,וְ הַ ז ֵָקן הַ זֶּה ִה ְש ַתטָ ה וְ הּוא ה ֹולְֵך לְ ָשחֳ טֶּ ָךָ .אמַ רַ :אף
עַ ל פִ י כֵן ֹלא אֶּ ֱעבֹר עַ ל ַדעַ ת יו ְֹצ ִרי וְ עַ ל ִצּוּוי ָאבִ י .חָ זַר וְ ָאמַ ר לְ ָאבִ יו:
ָאבִ יְ ,ראֵ ה מָ ה אוֹמֵ ר לִ י ֶּזהָ .אמַ ר לוַֹ :אל ַת ְשגִ יחַ עָ לָיוֶּ ,שאֵ ינ ֹו בָ א אֶּ לָא
ישי .וְ כִ י מֵ ַאחַ ר ֶּשהַ דֶּ ֶּרְך
לְ יָעֵ ף לָנּוִ .מיָד וַ יֹאמֶּ ר י ְִצחָ ק וְ גוֹ' .בַ יוֹם הַ ְשלִ ִ
ֹלשת י ִָמים .כֵיוָ ן ֶּש ָרָאה ֶּשֹּלא ִקבְ לּו ִממֶּ נּו הָ לְַך
ְקרוֹבָ ה ,לָמָ ה נִ ְתעַ כֵב ְש ֶּ
וְ נַעֲ ָשה לִ פְ נֵיהֶּ ם נָהָ ר גָדוֹלִ .מיָד י ַָרד ַאבְ ָרהָ ם לְ תוְֹך הַ מַ יִם וְ ִהגִ יעּו עַ ד
בִ ְרכָיוָ .אמַ ר לִ נְ עָ ָריו בוֹאּו ַאחֲ ַרי ,י ְָרדּו ַאחֲ ָריו .כֵיוָ ן ֶּש ִהגִ יעּו עַ ד חֲ ִצי
הַ נָהָ רִ ,הגִ יעּו הַ מַ יִם עַ ד צַ ּוָ ארוֹ .בְ או ָֹתּה ָשעָ ה ָת ָלה ַאבְ ָרהָ ם עֵ ינָיו
ֵית לִ י
ל ַָשמַ יִםָ ,אמַ ר לְ פָ נָיוִ :רבוֹנ ֹו ֶּשל ע ֹולָם ,בְ חַ ְר ָתנִ י וְ הו ֵֹר ָתנִ י וְ נִ גְ ל ָ
וְ ָאמַ ְר ָת לִ י ,אֲ נִ י י ִָחיד וְ אַ ָתה י ִָחיד ,עַ ל י ְָדָך יִּוָ ַדע ְש ִמי בְ ע ֹול ִָמי וְ הַ עֲ לֵה
י ְִצחָ ק בִ נְ ָך לְ פָ נַי לְ ע ֹולָה וְ ֹלא ִעכַבְ ִתי .וַ הֲ ֵרינִ י עוֹסֵ ק בְ ִצּוּויֶָּך ,וְ עַ כְ ָשו בָ אּו
מַ יִם עַ ד נָפֶּ שִ .אם אֲ נִ י א ֹו י ְִצחָ ק בְ נִ י טוֹבֵ עַ ִ ,מי י ְַקיֵם מַ אֲ מָ ְרָך .עַ ל ִמי
י ְִתיַחֵ ד ְשמֶּ ָךָ .אמַ ר ל ֹו הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ,חַ יֶּיָךֶּ ,שעַ ל י ְָדָך י ְִתיַחֵ ד ְש ִמי
בָ ע ֹולָםִ .מ יָד גָעַ ר הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא אֶּ ת הַ מַ ְעיָן וְ יָבַ ש הַ נָהָ ר וְ עָ ְמדּו
בַ יַבָ ָשה .מֶּ ה עָ ָשה הַ ָשטָ ן? ָאמַ ר לְ ַאבְ ָרהָ ם :וְ אֵ לַי ָדבָ ר ְיגֻנָב וְ ג ֹו (איוב ד,
יב) ָכ ְך ָשמַ ְע ִתי מֵ אֲ חו ֵֹרי הַ פַ ְרגוֹד ,הַ ֶּשה לְ ע ֹולָה וְ אֵ ין י ְִצחָ ק לְ ע ֹולָהָ .אמַ ר
לוֹ :כְָך עָ נְ ש ֹו ֶּשל בַ ַדאיֶּ ,שאֲ פִ לּו אוֹמֵ ר אֱ מֶּ ת אֵ ין שו ְֹמ ִעין לוִֹ .מ ַיד ,וַ י ְַרא
אֶּ ת הַ מָ קוֹם מֵ ָרחוֹק.

השטן מופיע אלינו במגוון של מסיכות.

ְק ָדמ ֹו הַ ָשטָ ן בַ דֶּ ֶּרְך וְ נִ ְדמֶּ ה ל ֹו כִ ְדמּות ז ֵָקןָ .אמַ ר לוֹ :לְ ָאן אַ ָתה
ּומי ֶּשה ֹולְֵך לְ ִה ְתפַ לֵל? לָמָ ה אֵ ש
ה ֹולְֵך? ָאמַ ר לוֹ :לְ ִה ְתפַ לֵלָ .אמַ ר לוִֹ :
ּומַ אֲ ֶּכלֶּת בְ יָד ֹו וְ עֵ ִצים עַ ל כְ ֵתפוֹ? ָאמַ ר לוֶֹּ :שמָ א נִ ְשהֶּ א יוֹם א ֹו יוֹמַ יִם
וְ נִ ְשחַ ט וְ נֹ אפֶּ ה וְ נֹ אכַל.
המסכה הראשונה :בצורה ידידותית .קירבת גיל ,זקן .דמות שהאדם יכול
להזדהות עמה .בגיל מתקדם גם הוא חש את סוף החיים שקרב ובא .שואל ברכות:
"לאן אתה הולך?" (כתזכורת למשנה אבות "דע מאין באת ולאן אתה הולך").

ִיתי כְ ֶּשָאמַ ר לְ ָך הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ַקח
ָאמַ ר לוֹ :ז ֵָקןֹ ,לא ָשם הָ י ִ
נָא אֶּ ת בִ נְ ָך ,וְ ז ֵָקן כְ מו ְֹתָך ֵילְֵך וִ יאַ בֵ ד בֵ ן ֶּשנִ ַתן ל ֹו לְ מֵ ָאה ָשנָהֹ .לא
ּומבַ ֵקש מֵ אֲ חֵ ִרים .וְ ִאם תֹאמַ ר
ָשמַ ְע ָת הַ מָ ָשל ,מַ ה ֶּשהָ יָה בְ יָד ֹו ִאבְ ד ֹו ְ
ּותאַ בֵ ד נְ ָשמָ ה ֶּש ִת ְתחַ יֵב עָ לֶּיהָ
י ְִהיֶּה לְ ָך בֵ ן ַאחֵ רִ ,ת ְשמַ ע ִמן הַ מַ ְש ִטין ְ
בַ ִדיןָ .אמַ ר לוֹֹ :לא מַ ְש ִטין הָ יָה אֶּ לָא הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא י ְִתבָ ַרְך הָ יָה,
ֹלא אֶּ ְשמַ ע ִמ ְמָך.
אחרי שאברהם מתחמק ,השטן בא אליו באופן ישיר ,ומנסה לעורר את
אהבתו לבנו יחידו .כמה יקר הוא בן הזקונים הזה.
והוא ממשיך ותוקף ביתר חוזק  -משטין היה זה שאמר לך להעלות אותו!
זה שביקש את זה אינו מבקש את טובתך ואת טובת הילד ,זהו המשטין .אבל אני
הוא שחס על חייך ,אני הידיד הזקן ,הרחמן מבקש את טובתך.
כאן אין מקום להתחמקות ,אברהם מתיצב בתקיפות .יש מצבים שרק
בדברים ברורים ובתקיפות השטן מסתלק.

הָ לְַך מֵ עָ לָיו וְ נִ ְדמָ ה לְ בָ חּור וְ עָ מַ ד עַ ל י ְִמינ ֹו ֶּשל י ְִצחָ קָ .אמַ ר לוֹ:
ית ְתָך.
לְ ָאן אַ ָתה ה ֹולְֵך? ָאמַ ר לוֹ :לִ לְ מֹ ד תו ָֹרהָ .אמַ ר לוֹ :בְ חַ יֶּיָך א ֹו בְ ִמ ָ
יתה? ָאמַ ר לוֹ :עָ לּוב בַ ר עֲ לּובָ ה,
ָאדם ֶּשיִלְ מֹ ד ַאחַ ר ִמ ָ
ָאמַ ר לוֹ :וְ כִ י יֵש ָ
כַמָ ה ַתעֲ נִ יוֹת נִ ְתעַ נֵית ִא ְמָך עַ ד ֶּשֹּלא נ ֹול ְַד ָת ,וְ הַ ז ֵָקן הַ זֶּה ִה ְש ַתטָ ה וְ הּוא
ה ֹולְֵך לְ ָשחֳ טֶּ ָךָ .אמַ רַ :אף עַ ל פִ י כֵן ֹלא אֶּ ֱעבֹר עַ ל ַדעַ ת יו ְֹצ ִרי וְ עַ ל ִצּוּוי
ָאבִ י.
הזקן מסתלק ,לובש מסיכה חדשה ,ובא ותוקף מכיוון אחר .בא לחזק את
גבורת הנעורים ,המרד" .בחייך או במיתתך?" רוצה הוא להדגיש ליצחק את ערך
החיים.
גם מנסה לגרום לפירוד בין יצחק ואברהם על ידי הכנסת שרה באמצע:
"כמה תעניות נתענית אמך עד שלא נולדת?" למה לא תחוס על אמך.

חָ זַר וְ ָאמַ ר לְ ָאבִ יוָ :אבִ יְ ,ראֵ ה מָ ה אוֹמֵ ר לִ י ֶּזהָ .אמַ ר לוַֹ :אל
ַת ְשגִ יחַ עָ לָיוֶּ ,שאֵ ינ ֹו בָ א אֶּ לָא לְ יָעֵ ף לָנּוִ .מיָד וַ יֹאמֶּ ר י ְִצחָ ק וְ גוֹ'.
אמנם ,בד בבד הוא מנסה לעורר בו את רגשי המרד של הנעורים" ,הזקן הזה
השתטה" .מסר זה נקלט יפה בלב הצעירים שחושבים שכל הזקנים הולכים
ומשתטים.
"אעפ"כ לא אעבור על דעת יוצרי" וכו' .יצחק אמנם אינו מוכן לקבל את
דברי השטן ,אבל בכל זאת הצליח השטן לזרוע איזשהו ספק .והוא מבקש את עזרת
אביו :אבי ראה מה אומר לי זה?
האב הזקן ,מנוסה במלחמות עם היצר ,והוא אומר לו" :אל תשגיח עליו,
שאינו בא אלא ליעף לנו" .אברהם יודע שכל כוחו של היצר הוא בזה שהוא מיעף
אותנו מלעבוד את ה' באמת.

ֹלשת
ישי .וְ כִ י מֵ ַאחַ ר ֶּשהַ דֶּ ֶּרְך ְקרוֹבָ ה ,לָמָ ה נִ ְתעַ כֵב ְש ֶּ
בַ יוֹם הַ ְשלִ ִ
י ִָמים .כֵיוָ ן ֶּש ָרָאה ֶּשֹּלא ִקבְ לּו ִממֶּ נּו הָ לְַך וְ נַעֲ ָשה לִ פְ נֵיהֶּ ם נָהָ ר גָדוֹל.
ִמיָד י ַָרד ַאבְ ָרהָ ם לְ תוְֹך הַ מַ יִם וְ ִהגִ יעּו עַ ד בִ ְרכָיוָ .אמַ ר לִ נְ עָ ָריו בוֹאּו
ַאחֲ ַרי ,י ְָרדּו ַאחֲ ָריו .כֵיוָ ן ֶּש ִהגִ יעּו עַ ד חֲ ִצי הַ נָהָ רִ ,הגִ יעּו הַ מַ יִם עַ ד
צַ ּוָ ארוֹ .בְ או ָֹתּה ָשעָ ה ָת ָלה ַאבְ ָרהָ ם עֵ ינָיו ל ַָשמַ יִםָ ,אמַ ר לְ פָ נָיוִ :רבוֹנ ֹו
ֵית לִ י וְ ָאמַ ְר ָת לִ י ,אֲ נִ י י ִָחיד וְ אַ ָתה
ֶּשל ע ֹולָם ,בְ חַ ְר ָתנִ י וְ הו ֵֹר ָתנִ י וְ נִ גְ ל ָ
י ִָחיד ,עַ ל י ְָדָך יִּוָ ַדע ְש ִמי בְ ע ֹול ִָמי וְ הַ עֲ לֵה י ְִצחָ ק בִ נְ ָך לְ פָ נַי לְ ע ֹולָה וְ ֹלא
ִעכַבְ ִתי .וַ הֲ ֵרינִ י עוֹסֵ ק בְ ִצּוּויֶָּך ,וְ עַ כְ ָשו בָ אּו מַ יִם עַ ד נָפֶּ שִ .אם אֲ נִ י א ֹו
י ְִצחָ ק בְ נִ י טוֹבֵ עַ ִ ,מי י ְַקיֵם מַ אֲ מָ ְרָך .עַ ל ִמי י ְִתיַחֵ ד ְשמֶּ ָךָ .אמַ ר ל ֹו
הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ,חַ יֶּיָךֶּ ,שעַ ל י ְָדָך י ְִתיַחֵ ד ְש ִמי בָ ע ֹולָםִ .מיָד גָעַ ר
הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא אֶּ ת הַ מַ ְעיָן וְ יָבַ ש הַ נָהָ ר וְ עָ ְמדּו בַ יַבָ ָשה.
אחרי שהשטן לא הצליח בדרכי השכנוע ,הוא מופיע במסיכה שלישית -
נסיון לבטל את הצו מבחינה מעשית ,כדמות נהר .קשה לעבור מכשולים ,אמנם,
לאחר שהתמודדנו בהם ,עברנו אותם  -הם כבר מאחורינו .אבל המשל במכשול
המים הוא שהם תמיד זורמים ,ובשצף .אפילו נצחתו אינו מנוצח .אומר מהר"ל
(גבורות ה' ,מא) שהנהר מסמל את הטבע עצמו .וכדי לעבור את הנהר צריכים
כוחות על טבעיים ,נס .צריכים התערבות אלוקית לשבור את הטבע" .יצרו של אדם
מתחדש עליו בכל יום ,ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו".

מֶּ ה עָ ָשה הַ ָשטָ ן? ָאמַ ר לְ ַאבְ ָרהָ ם :וְ אֵ לַי ָדבָ ר ְיגֻנָב וְ ג ֹו (איוב ד,
יב) כְָך ָשמַ ְע ִתי מֵ אֲ חו ֵֹרי הַ פַ ְרגוֹד ,הַ ֶּשה לְ ע ֹולָה וְ אֵ ין י ְִצחָ ק לְ ע ֹולָהָ .אמַ ר
לוֹ :כְָך עָ נְ ש ֹו ֶּשל בַ ַדאיֶּ ,שאֲ פִ לּו אוֹמֵ ר אֱ מֶּ ת אֵ ין שו ְֹמ ִעין לוִֹ .מ ַיד ,וַ י ְַרא

אֶּ ת הַ מָ קוֹם מֵ ָרחוֹק.
לכאורה ,כאן בעזרת ה' שעמד לצדו ,אברהם כבר ניצח .וכאן השטן מופיע
במסיכה המסוכנת ביותר  -הורדת המסיכה ,ה"אמת" .למה אין אברהם מוכן לקבל
את האמת ממי שאמרה?
שכל מטרת הבדאי בהבאת ה"אמת" היא לתת תוקף לשקר .כדי להכשיל את
אברהם בנסיונו ,השטן אף מוכן להשתמש באמת .כי חשיפת האמת יצנן את כל
המהלך ,ואברהם כבר לא יתאמץ במסירות נפש לעקוד את בנו  -כי לא תהיה
עקידה! ואברהם עכשיו יודע את זה .בגילוי סוד זה ,הכל יתפוצץ בבת אחת.
אמנם ,אברהם דחה את השמועה הזאת ,ממשיך הוא בדרכו בתמימות.
ובשכר דחיה זו ,באה התגלות " -וירא את המקום מרחוק".
כך היא דרכו של היצר בכל מצוה:
א) בתחילה ינסה לרופף את תוקפו של הצו ,לומר שאין הוא חיוב
גמור ,לא דאורייתא ולא דרבנן ,ולא מדת חסידות .אין כאן ציווי מהמצוה ,הכל
בדוי (משטין היה ,זקן זה השתטה ,וכדומה) .יש כאן חסרון באמונה במצוה (הצ'
עם פתח) ,ה' עצמו.
ב) אחר כך יבואו המכשולים המעשיים  -ועלולים להיות כאן ספקות
באפשרות לקיים את המצוה כלל .גם זה סוג של ספק באמונה ,חוסר אימון ואמונה
במצווה (הצ' עם שורוק) ,האדם עצמו.
ג) ואחר כך יבואו מחשבות שכל המאמץ הוא מיותר ומוגזם ,אין
צורך להשקיע כל כך הרבה לצורך המצוה .וזה ספק באמונה בחפצא של המצוה
(הו' עם קמץ) ,מהו הערך של כל המאמץ  -האם הוא שווה את זה?
אדם שיודע את דרכי היצר ותחבולותיו ,יכול להכין עליהם ,ויקל עליו
ללחום נגדם .והעומד איתן בדעתו למרות כל המכשולים ,בסוף זוכה להתגלות.
עקב הנסיון מעלים אותו.

