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ניסיונות  
וַ ּ ֹיאמֶ ר יִ צְ ָחק ֶאל ַאבְ ָר ָהם ָאבִ יו וַ ּ ֹיאמֶ ר ָאבִ י וַ ּ ֹיאמֶ ר ִה ֶ ּנ ִ ּני בְ נִ י
עלָ ה [בראשית כב ,ז]
וַ ּ ֹיאמֶ ר ִה ֵ ּנה ָה ֵא ׁש וְ ָה ֵעצִ ים וְ ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶ ׂשה לְ ֹ
בסיום הרצאה לנשים בעניין החסד שבתוך המשפחה ,ניגשה אלי אחת המשתתפות
וביקשה לספר על מסירות נפשה למען אחותה הצעירה בימי השואה .בסיפורה פירטה
את תלאותיהן של שתי נערות בודדות שנותרו שרידים ממשפחה ענפה הי"ד במחנות
ההשמדה .היא תיארה בפרוטרוט כיצד סיכנה את עצמה וסוככה בגופה ממש על
אחותה מהכדורים השורקים שנורו לעברן בברחן מן המחנות.
כשסיימה ,שאלתיה לשלום אחותה כיום .להפתעתי ענתה בסתמיות שאין לה
שמץ של מושג .מה פירוש אין לך שמץ של מושג ,הלוא זו אחותך היחידה ,נדהמתי.
במקום לענות התעלמה האישה והמשיכה להאריך בחלקו השני של הסיפור ,שהתרחש
בסיום המלחמה .גם לאחר המלחמה הגנה על אחותה ומסרה את נפשה למענה .לסיום
ציינה שמסירות זו נבעה מכך שהבטיחה לאמה טרם פרידתן שתשמור על אחותה כעל
בבת עיניה.
בנה ,שבא לאסוף אותה ,שמע את המילים האחרונות בשיחה ורמז לי להתעניין
שוב בשלום האחות .עשיתי כדבריו ,אך אמו הפטירה 'טוב ,לא אגזול את זמנך ,אנו
ממהרים' ,נכנסה לרכב והם נסעו לדרכם.
כעבור שעה התקשר אליי הבן וסיפר שכבר עשרות שנים מסוכסכות אמו
ואחותה היחידה .התעוררה ביניהן מחלוקת ממונית על התביעה שהוגשה על ידיהן
לקרן הפיצויים מגרמניה .העניין היה מפליא ביותר ,מכיוון שהסכום השנוי במחלוקת
היה מזערי.
הבן ביקש שבשיעור הבא אשוחח עמה שוב על הנושא ,כי אחותה הביעה כבר לפני
זמן רב את רצונה לסיים סכסוך זה ,ושתיהן כבר אינן צעירות.
בגמר ההרצאה הבאה ניגשתי אליה וביקשתי רשות לשוחח על הנושא .לאחר
היסוסים נעתרה האישה לבקשתי ,וסיפרה בפרטי פרטים את שורשי המשבר ביניהן.
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על פי הכאב הרב שנמסך בדבריה היה נראה כאילו המחלוקת פרצה אך אתמול.
כשסיימה להציג את טענותיה שאלתי "לו לא היה קיים נושא השילומים ,לכאורה היה
הקשר ביניכן יום יומי ,הלא כן?" האישה הרהרה והנהנה לחיוב.
הוספתי לשאול "ואילו הייתה אחותך נחטפת חלילה בידי פושעים ,וכדי להצילה
היו זקוקים לדמי כופר רבים ,ההיית משלמת מכספך כדי להצילה?" גם כאן הייתה
תשובתה החיובית ברורה.
אם כן הקשיתי "את במו פיך מודה שהיית משלמת מכיסך למענה .ולמי? לפושעים.
במקרה שלכן ,הכסף שאת טוענת שהוא שלך נמצא אצל אחותך היחידה ,האם עבור
כך אתן מנותקות זו מזו במשך עשרות שנים?! את גופך ונפשך מסרת למען אחות זו,
אך כשמגיע סכסוך ממוני ,את מפנה עורף לאחותך ולהבטחה לאמך .אולי הגיע סוף
סוף הזמן לפיוס?" במקום לענות הפטירה הגברת 'אתה לא תבין .מי שלא עבר את זה
לעולם לא יבין' .ובאמרה זאת עזבה את המקום.
מדובר בניצולת שואה שאין לנו אפשרות להבין את הלך התנהגותה ,וקל וחומר
שאין בידינו כלים לשפוט אותה ,רחוקים אנו ממנה מרחק שנות אור .אך יש להתבונן,
כיצד ייתכן שאדם העומד באתגרים גדולים ,נופל דווקא בדברים קטנים?!
במדרש רבה בפרשת וירא מסופר על מעללי השטן בבואו למנוע מאברהם ויצחק
את קיום ניסיון העקידה .המדרש הובא בשלמותו במאמר הקודם (השטן שמלפנינו
ושמאחורינו) ,ולצורך הענין נחזור עליו בקצרה .בתחילה מנסה השטן לערער את בטחונו
של אברהם אבינו במה שעושה .אולם כשראה השטן שאברהם אבינו עומד כסלע
איתן מולו ואינו מתפתה אחר טענותיו הנלוזות .מנסה השטן את מזלו עם יצחק,
אולם טענותיו ליצחק אינן טענות העומדות ברומו של עולם ,אלא בענינים קטנים
ופעוטים לכאורה.
"אמר לו ,כל אותן הפרגזיות (בגדי החמודות) שעשת אמך ,לישמעאל סניא דביתה
ירותא (לישמעאל שנוא הבית יפלו בירושה) ,ואתה אינך מכניס בלבך?" וראה זה
פלא ,יצחק מתרשם מטענת השטן ומנסה להניא את אביו מלעוקדו .רק לאחר שאביו
מעמידו על ערמומיותו של השטן ,ומתפלל לקב"ה שיגער בשטן לבל ישטין ,אז חזר
יצחק לעצמו 'וילכו שניהם יחדיו  -זה לעקוד וזה להיעקד'.
מבאר בעל ה'שפתי חיים' ענין זה ומגלה לנו יסוד גדול במלחמת היצר .אדם מוכן
לניסיון גדול עד מסירות נפש ממש ,אולם יכול להיכשל בניסיון קטן יותר .יצחק הכין
את עצמו לקראת הניסיונות הגדולים ,אך לא התכונן לקראת אותו ניסיון הקטן .ואמנם
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בהרבה מקומות השתמשו חז"ל בהגדרה 'בכלל מאתים מנה' (ב"ק עד ,א) ,אבל במלחמת
היצר לא שייך כלל זה ,כי כל מידה צריך לעקור אותה באופן נפרד ,וגם אם יצחק הכין
עצמו לקראת המידה של מסירות נפש ,אבל לא הכין עצמו לקראת עקירת מידת הקנאה,
ובנקודה זו היה צריך את עזרתו של אברהם אבינו ,שייתן לו את הכח לעמוד בניסיון.
נמצא לפי דברי בעל ה'שפתי חיים' שטענת השטן על העברת הפרגזיות לישמעאל,
אינה פעוטה כלל ,אלא עוררה בלבו את מידת ה'קנאה' ,שהיא קשה מאוד להתמודדות.
מדוע כה קשה היא הקנאה?
במדרש רבה (דברים רבה ט ,ה) מופיע תיאור קצר של הליכתם של משה ותלמידו
יהושע לאהל מועד .בהליכה זו הועברה שרביט הנהגת הדור ממשה רבנו לתלמידו
יהושע.
ֹאמר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵהן ָק ְרב ּו יָ ֶמ ָ
יך לָ מוּת ְק ָרא ֶאת
הפסוק אומר (דברים לא ,יד–טו) "וַ ּי ֶ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ִה ְתיַ צְּ ב ּו ְ ּבא ֶֹהל מוֹ ֵעד וַ ֲא ַצ ֶ ּו ּנוּ .וַ ֵ ּילֶ ְך מ ׁ ֶֹשה וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע וַ ִ ּי ְתיַ צְּ ב ּו ְ ּבא ֶֹהל מוֹ ֵעד .וַ ֵ ּי ָרא ה'
ָ ּבא ֶֹהל ְ ּב ַע ּמוּד ָענָ ן וַ ַ ּי ֲעמֹד ַע ּמוּד ֶה ָענָ ן ַעל ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל" .משה מלווה את יהושע אל אהל
מועד על פי מצוות ה' ,שניהם עומדים דרוכים לשמוע את קול ה' מתוך אהל מועד.
הפסוקים אינם מתארים את שאירע שם ,אך המדרש מספר על התגלות הקדוש ברוך
הוא ליהושע ,ועל השיח בין הרב לתלמידו:
"אמר לפניו' .ריבונו של עולם ,ייטול יהושע ארכי [תפקיד] שלי ,ואהא חי' .אמר
הקדוש ברוך הוא' .עשה לו כדרך שהוא עושה לך' (כלומר ,אם זה רצונך ,אז התנהג
בפניו כתלמיד בפני רבו) .מיד השכים משה והלך לביתו של יהושע .נתיירא יהושע
ואמר 'משה רבי בא אצלי?!' יצאו להלוך .הלך משה לשמאלו של יהושע .נכנסו לאהל
מועד ,ירד עמוד הענן והפסיק ביניהם .משנסתלק עמוד הענן ,הלך משה אצל יהושע
ואמר לו 'מה אמר לך הדיבור?' אמר לו יהושע 'כשהיה הדיבור נגלה עליך ,יודע הייתי
מה מדבר עמך? אותה שעה צעק משה ואמר 'מאה מיתות ולא קנאה אחת' .ושלמה
מפרשה 'כי עזה כמוות אהבה ,קשה כשאול קנאה' ,אהבה שאהב משה ליהושע ,ומה
שקינא משה ביהושע.
כיוון שקיבל עליו למות ,התחיל הקדוש ברוך הוא מפייסו .אמר לו 'חייך ,בעולם
הזה הנהגת את בני ,אף לעתיד לבוא על ידיך אני מנהיג אותן' .מנין? שנאמר (ישעיה סג ,יא)
'ויזכור ימי עולם משה עמו'.
הדברים מדהימים ומפליאים .משה רבינו נזר הבריאה ,שעליו נאמר
"ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" ,איש שהתורה העידה עליו

(דברים לד ,י)

(במדבר יב ,ג)
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מ ׁ ֶֹשה ָענָ ו ְמאֹד ִמכּ ֹל ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה" ,משה רבנו בענוותנותו הרבה בא אל
תלמידו ומבקש ממנו לשמוע את דבר ה' ,והנה רצונו מוגדר כקנאה ביהושע .הלוא זו
קנאת סופרים שמרבה חכמה.
אך משה בעצמו מלמדנו את האמת שבבקשתו "מאה מיתות ולא קנאה אחת".
נמצאנו למדים את כוחה האדיר והעצמתי של מידת הקנאה.
גם בתחילת הנהגתו חשש משה רבנו לקבל תפקיד חשוב זה משום צערו וקנאתו
את ָך
של אחיו הגדול אהרן ,עד שהקדוש ברוך הוא העיד ואמר "וְ גַ ם ִה ֵ ּנה הוּא י ֵֹצא לִ ְק ָר ֶ
וְ ָר ֲא ָך וְ ָשׂ ַמח ְ ּבלִ בּ וֹ " (שמות ד ,יד) ,ופירש רש"י שם בשם המדרש "וראך ושמח בלבו -
לא כשאתה סבור שיהיה מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה .ומשם זכה אהרן לעדי
החושן הנתון על הלב".
לולי עדות זו הייתה טענתו של משה רבנו מתקבלת ,והוא לא היה מקבל את
התפקיד של מנהיג ומושיע ישראל .כי הקנאה כוחה גדול.
ניסיון הקנאה קשה מנשוא ,כפי שנאמר אצל הפטורים ממלחמת מצווה
"מי ָה ִא ׁיש ֲא ֶׁשר ָ ּבנָ ה ַביִ ת ָח ָד ׁש וְ לֹא ֲחנָ כוֹ יֵ לֵ ְך וְ יָ ׁשֹב לְ ֵביתוֹ ּ ֶפן יָ מוּת ַ ּב ִּמלְ ָח ָמה וְ ִא ׁיש
ה-ז) ִ
ְ
ּ
ַא ֵחר יַ ְחנְ כֶ ּנ ּו ו ִּמי ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נָ ַטע ֶּכ ֶרם וְ לֹא ִח ְּללוֹ יֵ לֵ ך וְ יָ ׁשֹב לְ ֵביתוֹ ֶפן יָ מוּת ַ ּב ִּמלְ ָח ָמה וְ ִא ׁיש
ַא ֵחר יְ ַח ְּללֶ ּנוּ ,ו ִּמי ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ֵא ַרשׂ ִא ׁ ּ ָשה וְ לֹא לְ ָק ָח ּה יֵ לֵ ְך וְ יָ ׁשֹב לְ ֵביתוֹ ּ ֶפן יָ מוּת ַ ּב ִּמלְ ָח ָמה
וְ ִא ׁיש ַא ֵחר יִ ָּק ֶח ָנּה".
(דברים כ,

ומפרש רש"י "ואיש אחר יחנכנו  -ודבר של עגמת נפש הוא זה" .ויש להבין ,מהי
תוספת המילים "ואיש אחר" יחנכנו ,יחללנו וכו' ,וכי אם איש אחר לא יחנוך את הבית,
אלא הבית שבנה יישאר סגור ומסוגר ,האם עגמת הנפש פחותה? וכי אם ארוסתו לא
תינשא לעולם ,יצטער פחות? וכי אם הענבים יישארו בכרם עד שיירקבו ולא ייבצרו
על ידי איש אחר ,התחושה תהיה קלה יותר? התשובה היא ,אכן כן! המחשבה על
כן שאיש אחר קוצר את פירותיו עלולה לשבש את נפשו של האדם יותר מאשר אם
פירותיו ילכו לאבדון מעצמם.
לפי דברים אלו ניתן להבין את הטענה הקשה שהציב השטן בפני יצחק אבינו
בנוגע לפרגזיות .טענה זו אינה שאלה של מה בכך ,אלא ניסיון כבד מנשוא ,אך יצחק
אבינו עמד גם בניסיון זה בגבורה בעזרת אביו אברהם.
יש בנותן טעם להוסיף בעניין .השבוע חל תאריך פטירתה של רחל אמנו ע"ה.
בתקופת חורבן הבית ,כשעם ישראל עמד בפני כליה חלילה ,באו האבות הקדושים
ורועי עמנו לבקש רחמים בזכות מעשיהם ,אך לא נענו ,עד שהגיעה אמא רחל ,וכפי
שמתואר בדברי חז"ל:
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"באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה' :ריבונו של עולם ,גלוי
לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ,ועבד בשבילי לאבא שבע שנים .וכשהשלימו
אותן שבע שנים ,והגיע זמן נישואיי לבעלי  -יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי,
והוקשה עליי הדבר עד מאוד כי נודעה לי העצה ,והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן
שיכיר ביני ובין אחותי ,כדי שלא יוכל אבי להחליפני .ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי
את תאוותי ,וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה ,ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי,
ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי ,כדי שיהא סבור שהיא רחל ...וגמלתי
חסד עמה ,ולא קינאתי בה ,ולא הוצאתיה לחרפה.
ומה אני ,שאני בשר ודם ,עפר ואפר ,לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה
ולחרפה .אתה ,מלך חי וקיים רחמן ,מפני מה קינאת לעבודה זרה שאין בה ממש והגלית
בני ונהרגו בחרב ,ועשו אויבים בם כרצונם .מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא
ואמר' ,בשבילך רחל ,אני מחזיר את ישראל למקומן' .הדא הוא דאמרינן 'כה אמר ה' קול
ברמה נשמע ,נהי בכי תמרורים" וגו'.
יש להבין ,מדוע דווקא ניסיונה של רחל אמנו הכריע את הכף יותר משאר הניסיונות
שעברו אבותינו?
מסירות נפשה של רחל אמנו נעוצה במילים "ולא קינאתי בה ,ולא הוצאתיה
לחרפה" .בנוסף למעשה ההקרבה האדיר מאין כמוהו של ויתור לכאורה על הזכות
להקים בית עם יעקב אבינו ,צלחה גם את ניסיון הקנאה האדיר הנלווה למעשה .מסירת
הסימנים תוך ביטול תחושת הקנאה הטבעית לחלוטין ,העלתה את רחל על כולם.
יהי רצון שנזכה בזכותה להיגאל בקרוב.
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