
חנה בת צבי הכהן    חיה בת נח    ציפורה בת יצחקנשמת לעילוי 

 דיונים שאלות ועיונים בפרשה

מקץ תשע”ז
שנה ב

יעקב
 ויוסף 
מתנסים
כדרך
 עליה

 
 
עיקר שלימות האדם והגעתו לייעודו הוא באמצעות 

הנסיונות מביאים את האדם ליעודו        הנסיונות דוקא *
       ואף שבאמצעותם חסר לו באיכות העבודה

 
אנא צור קשר עם: בקביעותלקבל מאמרים 

safstern@yahoo.comהעורך צפריר שטרן    

שליט״א ' מהרב לוגאסינסיונות           נילקט מהספר ' 

דיונים שאלות ועיונים בפרשה      יעקב ויוסף מתנסים כדרך עליה- מקץ           1     

mailto:safstern@yahoo.com


א. שבח האבות מיסוריהם ומנסיונותיהם

תורתנו הק׳ מנציחה לדורות את אבותינו הק׳ כגדולי האומה שמהם הושרשו כל בית ישראל, ובכל תפילה
מזכירים אנו אלוקותו ואדנותו יתברך ביחס לעבדיו אלה דוקא, אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. המתבונן
בפרשיות הקרובות רואה שעיקר סיפורי התורה מהאבות הק׳ הוא מהנסיונות שעברו עליהם, מהיסורים הרבים שעבר
יעקב אבינו שבעצם המה הנסיונות שלו, וכן מהנסיונות הקשים שעבר יוסף הצדיק, ובוודאי כוונת התורה בכך ליתן לנו
הבנה מדוע חשק ה׳ בהם כל כך, שאם לא כן לשם מה מספרת לנו התורה את הסיפורים הללו, שכן תורתנו הק׳ אינה

ספר היסטוריה חלילה.
כמה מלמדים אותנו העשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו, יצחק בעקידה, יעקב אבינו בנאמנותו וישרותו עם
לבן ואף שרימהו בלאה ורחל, וכן שהחליף משכורתו עשרת מונים, וכן סבלו בצרת עשו, דינה ויוסף, ואיתא במדרש
שמעולם לא אמר יעקב דבר לבטלה, כלומר מעולם לא התבטא בביטוי שלא נכון, על אף כל יסוריו שסבל במשך עשרות

שנות חייו.
היום בימינו כשבאים לכתוב תולדות גדול מישראל, וכמו שיש היום בימינו ספרים לרוב על דוכני החנויות
מתולדותיו של כמעט כל גדול מישראל, עיקר ההתמקדות של המחברים היא מעמלו ויגיעתו בתורה, על גאונותו, ורוחב
בינתו בהבנת התורה, הפצת התורה, ריבוי גבולו בתלמידים, הספרים שחיבר וכיוצא. והנה האבות הק׳ היו עמלי תורה
כמובא בחז״ל גבי אברהם אבינו - אברהם זקן ויושב בישיבה היה, ואמרו עוד (ע״ז יד, ע״ב) במסכת ע״ז של אברהם

 פרקים היו, וכן יצחק זקן ויושב בישיבה היה, וכן יעקב ביותר היה עמל בתורה וכמו שאמרו חז״ל שישב400אבינו 
בבית שם ועבר ולמד שם י״ד שנה תורה ללא שינה. וכמו כן ללא ספק עמלם ויגיעם בעבודת ה׳ היה ללא לאות, וכמובא
בגמרא (סנהדרין צו, ע״א) על האבות הק׳ שרצו לפני הקב״ה כסוסים בין בצעי המים, דהיינו בכל כוחם וללא הפסקה,
ועוד מובא בספר מורה נבוכים (פנ״ג) וכן בספר ״חסידים״ (אות קס״ה) שהאבות הק׳ לא הסיחו דעתם מדביקות בה׳

ומעבודתו ואפילו לא לרגע אחד ביממה, ומביא החיד״א בספרו ״ברית עולם״:
... ועתה רואה אני שרבנו עצמו (הכוונה לספר ״חסידים״) כתב שכל הכ״ד שעות אפילו בחלום היו האבות
עסוקים בחפצי שמים, והנה נראה אחרת במש״כ בקונטרס ישן שמצאתי על קלף מתלמידי הספר חסידים שהיו לומדים
ט״ו שעות ביממה, ויש לומר, ט״ו שעות ביממה היו לומדים תורה, וביתר הט׳ שעות היו מכוונים ליבם למקום לחשוב

ביראתו ורוממותו ואהבתו ודיבוקו בין בחלום בין בהקיץ.
וכמו כן יוסף הצדיק איתא ברש״י (בראשית לז, ג) ״כי בן זקונים הוא לו״ - בן חכם, ומה שלמד יעקב אבינו

בבית שם ועבר העביר ליוסף בנו.
ועם כל זה עיקר סיפורי התורה מתמקדים על הנסיונות וחיסורים שעברו האבות, ובהם דוקא מייצגת לנו התורה
את גדולי אומתנו לתת עינינו ולבנו עליהם תמיד לבקש בתפילתנו בזכותם, לשאוף להגיע למעלתם כמובא בתנד״א רבה
(כה) חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. יסוד גדול חפצה התורה ללמדנו בזה שעיקר

תכלית האדם בעוה״ז הוא לעבוד ולעמוד בנסיונות כלשון המס״י .

ב. עיקר שלימות האדם והגעתו לייעודו הוא באמצעות הנסיונות דוקא

בני אדם קצים ומואסים בנסיונות, חפצים המה בחיים שקטים, אמנם אכן חפצים בחיי תורה ומצוות אולם באופן
שיהיו שקטים ללא הטרדות ונסיונות, באה כאן התורה ללמדנו עיקר עליית האדם לדרגות הנצרכות שאפשרי לו להגיע
אליהם זהו רק בדרך נסיונות והטרדות, עיקר גדלות האדם נוצרת מהמאבק וההתמודדות עם ההטרדות, כבישת היצר
בפני התאוות הרעות, כפיית היצר בפני המדות הרעות, וכגון להיות ותרן וסלחן על כבודו ועל ממונו, כובש יצריו

ותאוותיו במלחמה בעמל בתקיפות ועוז.
למה הדבר דומה? סטודנט השואף להשיג תואר מסויים בלימודיו, יש סטודנט שנשבר לאחר מבחן שלב א׳, ויש
הממשיך לעמול למבחן שלב ב׳ ושלב ג׳ ועד שישיג התואר שייעד לו למטרה, ואמנם גם זה הנבחן בשלבי ב׳ וג׳ בוודאי
שבין שלב לשלב נופש הוא בנופשים שונים ונח חודש או חדשיים בין מבחן למבחן, אולם ברור לו שכל מטרת הנופש
הוא על מנת לחדש כוחות למבחן של השלב הבא, ומנופש זה לא יצא לו כלום להצלחתו. כן הוא בעבודת ה׳, ההפוגה
הקיימת אצלנו בין נסיון לנסיון, בין עמל לעמל הנצרך מחמת הטרדות וחיסורים, אינו אלא לשם חידוש כוחות לבל
ניפול ברוחנו ונתמוטט מעומס הנסיונות, אולם עיקר עליית האדם הוא מתקופת הנסיונות וההתמודדויות ולא מתקופות

ההפוגה.
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 חסר לו באיכות העבודהג. הנסיונות מביאים את האדם ליעודו ואף שבאמצעותם

מתקופות הנסיונות דוקא בונה האדם את העוה״ב שלו במו ידיו ממש, ואף שבמהלך הנסיונות חסרה שלימות
 שנה, וכבר עבר בשנות חייו צרות רבות108בעבודתו, והראיה הברורה לכך מיעקב אבינו, יעקב אבינו היה כבר בגיל 

וממושכות, צרת לבן, צרת עשו, צרת דינה , וביקש אז לישב בשלוה, ובודאי שביקש לישב בשלוה בשביל לעבוד את
בוראו מתוך נחת ורוגע, אמר הקב״ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה״ב עוד מבקשים לישב שלווה בעוה״ז...?

קפץ עליו רוגזו של יוסף, ונתייסר ביסורים הקשים ביותר בהעדר ממנו בנו יוסף כ״ב שנה.
ולכאורה קשה ולמה שלא ישב יעקב בשלוה גם בעוה״ז והלא ישנם מצוות שהאדם זכאי לאכול פירותיהן
בעוה״ז מלבד הקרן שקיימת לו לעוה״ב? וכי ליעקב אבינו היו חסרות מצוות כאלו, וכמו ת״ת שהוא כנגד כולם, ויעקב
יושב בישיבה היה. אולם הביאור הוא, הקב״ה מוליך את האדם בדרך שרוצה וחפץ הוא לילך, שכן הבחירה ביד האדם,
וכשהאדם הולך בדרך צדקות קולעו הקב״ה למצבים שיגיע באמצעותם לשלימות חפצו להיות צדיק, כדי שבכך יושלם
שכרו לעוה״ב – ש״י עולמות, כמובא בחז״ל (סוף ״עוקצין״): עתיד הקב״ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש״י עולמות,

 עולמות מתוך200ובדרך משל, אם צדיק זה לאחר עמלו ויגיעו לעת עתה בשלב מסוים בשנות חייו, מוצדק ליתן לו 
 לחייו108הש״י עולמות ימשיך הקב״ה ליסרו ולנסותו עד שיוצדק ליתן לו כל הש״י עולמות, ולכך יעקב אבינו בגיל 

כשביקש לישב בשלוה, ראה הקב״ה שלשלמותו של יעקב אבינו לש״י עולמות המגיעים לו עדיין טרם מוצדק ליתן לו
שכרו מושלם, ונצרך שיעבור עוד נסיונות ועוד יסורים.

והחידוש הגדול הוא שכן הרי בשנים אלו שנעדר יוסף מיעקב נסתלקה שכינה מיעקב מה שיכל להביאו לעבודת
ה׳ בשלימות יותר, ואעפ״כ עדיף היה שיהיה במצב של סילוק שכינה ובמצב של נסיונות שכן בכוחם להביא את האדם
לשלימות ביותר. והראיה החותכת לדברינו הוא שהנה לאחר יסודי העדרות יוסף בנו כ״ב שנה ישב במצרים שבע עשרה
שנה כמלך עם כל הכבוד והעונג, (וכמובא בזוה״ק שאלו הי״ז שנה היו החיים הטובים של יעקב אבינו), ולכאורה עדיין
היה לטעון: ״לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה״ב עוד מבקשים לישב בשלוה בעוה״ז״, אלא הטעם הוא לפי
שלאחר נסיונות ויסורי העדר יוסף הצדיק בנו ממנו השלים יעקב אבינו בעמלו את כל שכרו לעוה״ב, וא״כ לשם מה
שיתייסר עוד. [ובזה נבוא קצת לטעם צדיק ורע לו צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו כשעדיין לא השלים יעדו, צדיק וטוב לו -

שהשלים יעדו והמשך חייו המה למען בני דורו וכבר מוצדק לו שכרו המושלם לעוה״ב].

ד. אברהם לא מלמד זכות על בניו בגזירת ברית בין הבתרים

ובוא וראה עד כמה הבין אברהם אבינו שהנסיונות והיסורים נצרכים ונחוצים להיבנות מהם, שכן כאשר אומר
הקב״ה לאברהם שברצונו להפוך את סדום, החל אברהם מהפך בזכותם אולי ימצאון שם חמשים... ואילו כאשר אומר
לו הקב״ה בברית בין הבתרים: כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, אין אברהם מבקש
עבורם שום תחינה ובקשה להעביר הגזירה, והוא כאמור לפי שהיה ברור לו לאברהם שגזירה זו הינה לצורך ובלתי
נמנעת, ונצרך ביותר גלות זו של שעבוד מצרים כדי לזככם ולהכשירם לג׳ מתנות טובות: לקבלת התורה לארץ ישראל
ולעוה״ב הנקנים ביסורים כמובא בגמדא (ברכות ה׳). ועוד איתא במדרש (בר״ר פח, א) אין יסורים - שהמה בעצם
נסיונות – ראויים אלא לישראל, ולמה יש מיוסרים באומות העולם, מפני כבודן של ישראל שלא יאמרו כמה מנוגעת

אומה זו דוקא. הרי שדוקא לעם ישראל נאה ויאה היסורים והנסיונות לקיומם וליציבותם כמלח המקיים את הבשר.

ה. יוסף ודוד וכיוצא בהם זכו לשלימותן מכח ריבוי ועוצם הנסיונות

הנה יוסף הצדיק בנסיונו ובסבלו במצרים זכה לעצמו להיות מוגדר כצדיק לנצח, וזכח לאחרים שכן כל בית
ישראל התקיימו בזכותו שהושיבם בארץ גושן ושם פרו ורבו למאד, וחיינו משום שבתקופח זו של נסיון התאמץ בכל
כוחו להתחזק בה׳, ולא נתן שתשבר רוחו בקרבו, ויום יום חיזק לבו בח׳ אלוקיו ודבק בו ושם בטחונו בו בלבד, ועוד
בשל כך עלה ונתעלה לדדגה עליונה שכזו להיות משיב טובה תחת דעה באופן מושלם וקיצוני ביותר, והארכנו בזה

במקום אחד לאיזה שלימות של אמונה זכה לה יוסף שהתבטאה בטוהר ואצילות מדותיו.
כמו כן דוד המלך בסבלו כ״ח שנים להיותו מבוזה מושפל מרוחק ומודח מבני משפחתו שחשבוהו לפסול
מלבוא בקהל, וכנאמד (תהילים סט, ט): ״מוזר הייתי לאחי ונכדי לבני אמי״, ונתנוהו בית אביו להיות רועה צאן, את
מצב שברון זה ניצל להתבודדות עם אלקיו, ושם התעלה לדרגות עלאיות ביותר, והראיה שמשם - ממרעה הצאן - בא
ולילה להתפלל יום  נהיה ראוי למלוכה מרעית צאן, בודאי מכה ששם נפשו בכפו  והיאך  והמליכו,  שמואל הנביא 
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לאלוקיו ולבטוח בו.
וצא וראה עד היכן זכה לדרגות עילאיות באמונה ובטחון בה׳, הנה גלית הפלשתי גבור הפלשתים שיצא לחרף
ולגדף מערכות אלוקי ישראל, ולא היה בכל גיבורי וצדיקי ישראל מי שיכריעו, מלבד דוד המלך שהוא בכה בטחונו
השלם באלוקיו קם בגבורה והרגו, וכאומרו לגלית (שמואל א׳ יז, מה): ״אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנוכי בא
אליך בשם ה׳ צבאות״, והכל עשה מתוך ענוה ללא שום התיהרות, וכמו שדרשו חז״ל (ירושלמי, סנהדרין ב, ד) על
הפסוק שאמרו דוד: ״ה׳ לא גבה לבי ולא רמו עיני״, ״לא גבה לבי״ - כשהמליכני שמואל למלך, ״ולא רמו עיני״ -

כשהרגתי לגלית הפלישתי, היש בשכל אנוש להשיג בדרגות שכאלו, ולהם זכה דוד מתוך החושך וחיסורים דוקא.

ו. בדורנו רבו ועצמו הנסיונות על מנת שבאמצעותן נזכה לנצח לעונג אין סופי

והנה אנו בדור ״עקבות משיחא״, דור שהנסיונות וחיסורים וההסתר פנים המה המרכיבים שבהם דורנו מוקף,
והתועלת שמכך הוא גדולה מאד, להיות שאנו דור הסמוך לאור הגדול שלא היה כמוהו מעולם – אור הגאולה, אי
אפשר להגיע לאור זה מבלי שנעבור את החושך שלא היה כמותו מעולם, ואשרינו שאנו נועדנו - מדעתנו או שלא
מדעתנו – להיות אלו המתעמתים עם החושך הנורא הזה קודם בא יום ה׳ הגדול והנורא, וכמבואר באוה״ח הק׳ (שמות
ג, ח) שבסוף הימים יחשך העולם בחושך ״שער החמישים״ של הטומאה, והוא תכלית החושך, שכן לא יהא אפשר
לזכות לשער החמישים של הקדושה בבוא הגואל מבלי שנתמודד קודם עם שער החמישים של הטומאה המקביל אליו,
ואת מהותו של שער החמישים של הטומאה אפשר לנו לדעת אחר שגילו לנו נביאינו את מהות שער החמישים של
הקדושה שהוא תכלית הדעת לדעת את ה׳ (וכמבואר ברמב״ם סוף הלכות מלכים) הרי ששער החמישים של הטומאה

הוא תכלית ההסתר והחושך של הדעת מלהכיר ולידע את ה׳.
תפקידנו בעידן זה לסבול ולהתמודד בסבלנות ובאמונה וכנאמר (ישעיהו ח, יז) ״וחיכיתי לה׳ המסתיר פניו מבית
יעקב וקויתי לו״. אדם עומד בתור לרופא או לרב, אינו קץ בהמתנה, להיותו יודע שהמתנתו לא לבטלה, כן עלינו
להמתין ולקוות מתוך אמונה שהנה אלוקינו נמצא מאחורי ההסתר והחושך וכל סבלנו הוא במטרה להביא לגילוי יחודו

במהרה בימינו אמן.

דיונים שאלות ועיונים בפרשה      יעקב ויוסף מתנסים כדרך עליה- מקץ           4     


