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דענשלא  -הידיעה תכלית 

 האדם את חיבת עצמולהודיע 

השבת אנחנו מתחילים לעסוק באברהם אבינו, וכולנו זוכרים 

  -את דברי חז"ל 

עליו השלום ועמד  עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו

 כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום. להודיע ,בכולם

 )אבות ה', ג'(

 1ה הקודמתהוא מוזכר בתור 'אבינו' בניגוד למשנ מענין שכאן

, וכנראה שזה מכיון שאת הכוח ' לא מופיעשם התואר 'אבינו

 שלנו לעמוד בניסיונות אנו שואבים ומקבלים מאבינו בירושה. 

בשפות אחרות  ביטוי מענין בעברית.זה  -"ועמד בכולם" 

מדברים על להתגבר על ניסיונות, לדלג מעליהם, לעבור אותם 

תכלית הניסיון היא ש שום'לעמוד בניסיון', מ -ואילו בעברית 

שהאדם יגביה את עצמו, שיעמוד ממנו, לא רק שיעבור אותו 

 ויתגבר עליו.

אברהם אך לפני יונות שעמד בהם נסהיום נתמקד בשלשה מה

 החיבה היא "להודיע כמה חיבתו". -נה שמכן נתבונן בסיום ה

תכלית הניסיונות, וצריך להבין מי מחבב את מי. המפרשים 

שמדובר בחיבתו של אומרים שים. יש יקו לשנהקלאסיים נחל

הוא אומר לכל העולם 'לא סתם בחרתי הקב"ה לאברהם, ש

ואחרים  ו את עמידתו בכל הניסיונות הללו',באברהם אלא תרא

חיבתו של אברהם אבינו את הקב"ה, אומרים שהכוונה היא ל

פירוש יפה גם הוא, אבל ראיתי פירוש שלישי יפה מאד בספר 

  -' על מסכת אבות 'לקח וליבוב

יש לפרש באופן הנוגע לעבודה. דכתיב  'להודיע חיבתו'

 -'להודיע לבני האדם גבורותיו'. דמרמז בזה הפסוק כך 

להודיע לאדם עצמו את הגבורות שיש לו, את הכוחות שיש 

פעמים אינו יודע מה , שהאדם ללו ואת המעלות שיש לו

ניסיונות. לא חושב שאין לו הכח לעמוד בימשיש בכוחו ומ

                                                           
שכל  ,להודיע כמה ארך אפים לפניו ,עשרה דורות מנח ועד אברהם" 1

". )שם הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שבא אברהם וקבל ]עליו[ שכר כולם
 '(ב
, הניסיון באור כשדים ולא מונה אותומדלג על  ,הרמב"ם, נאמן לכלל הזה 2

 כיון שהוא מדרש חז"ל ולא מפורש בתורה.

צריך להודיע לאדם גבורותיו, דהיינו להודיע חיבתו, כן ל

ע"י שאדם עומד בניסיון שלהודיע לו בעצמו את חיבתו, 

 יודע בעצמו חיבתו ומדרגתו וזה נותן לו כח להתעלות יותר.

 ((שאררשור ))הלקח והליבוב, הרב אברהם הלוי 

להעריך ע"י שאדם עומד בניסיון הוא יודע  -איזה פירוש נפלא 

כמה צריך להפנים את זה! וזה מה שנותן לו  את עצמו יותר.

 ס להתנוסס'יך נאיותר. ניסיון הוא לשון 'נתת ליר כח להתעלות

 , לשון התעלות. )תהילים ס', ו'(

"לא הן ולא  - ?אבל איך אמר רבי אליעזר בגמרא בברכות

מה אז על הניסיונות.  יםטובות ומוותר יםמוחל כולנושכרן". 

והדגש זאת ערכן של הניסיונות הללו של אברהם אבינו?  בכל

מה הוא מבקש להעביר לנו ברעיון  -היינו  ,'אבינו'הוא על 

 הניסיון?

 של התנגשות מודעתניסיון 

ע"פ הרמב"ם,  עשרה ניסיונות, מהם ששה בפרשתנו,

  -וארבעה בפרשה הבאה 

הא'  2הי' נסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם דבר הכתוב.

רצך וגו'. הב' הרעב אשר הגרות באמרו יתברך לך לך מא

נמצא בארץ כנען בבואו שם והוא יעדו ואעשך לגוי גדול 

 -]נ"א וזה נסיון גדול והוא אמר ויהי רעב בארץ. והג' חמס 

 הלחמוהמצרים עליו בהלקח שרה לפרעה. הד'  העוול שעשו לו[

הגר לאשה  את ותחילק 3בד' מלכים. הה'  התנגשותו[ -]נ"א 

. הו' הוא המילה אשר צוה בה אחר שנואש מהוליד משרה

הז' חמס  ]הניסיונות הבאים מופיעים כבר בפרשה הבא:[בימי הזקנה. 

מלך גרר עליו בלקחו שרה גם כן. הח' גרש הגר אחרי 

הבנותו ממנה. הט' הרחקת בנו ישמעאל והוא אמרו יתברך 

אל ירע בעיניך על הנער וגו' וכבר העיד הכתוב איך היה 

באמרו וירע הדבר מאד בעיני קשה בעיניו הדבר הזה 

וצ"ע  רק הרמב"ם מכל המפרשים מונה אירוע זה בתור אחד מהניסיונות. 3

ומדוע זה  מלהוליד משרה! נואשהרי הוא שמדוע זה נחשב עמידה בניסיון, 
 מרה לו לעשות כן, ואולי זה ניסיון של שרה?כלל ניסיון הרי שרה א

 בפ"תש לך לך ש"ק ערב 

 : השבתאת יציזמני כניסת ו

  18:43|  17:31 -ירושלים 

 18:44|  17:46 -תל אביב 

 18:43|  17:37 -חיפה 

 18:41|   17:42  - מגדלטבריה ו

 18:45| 17:49 -באר שבע 
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אברהם אלא ששמר מצות הש"י וגרשם. העשירי עקדת 

 )פירוש המשניות לרמב"ם, שם(. יצחק

בין עשרת לא מונה כלל את ברית בין הבתרים אף מענין שהוא 

 הניסיונות. מהו בעצם המושג ניסיון? מה הרעיון בו?

הניסיונות האחרונים  אני  מבקש להתמקד הפעם בשלשת

, כלומר הרביעי, החמישי יעים בפרשתנו לפי הרמב"םשמופ

. 'התנגשותו בארבעת המלכים' -. הניסיון הרביעי והשישי

לוט נוסע מקדם ועוזב את אברהם. רש"י מבאר  -הסיפור מוכר 

  -במקום שהוא לא רק נסע מקדם הגיאוגרפי אלא 

אי אפשי לא באברם  של עולם, אמר הסיע עצמו מקדמונו...

 )בראשית י"ג, י"א( .ולא באלהיו

לכך כשאברהם הולך להתנגש בארבעת המלכים הוא הולך 

. אחרי שהמלכים לוקחים את שביים , במודעות מלאהמעצמו

  -ואת השלל, מתארת התורה את תחילת ההתנגשות הזו 

א  י ַמְמר ָ֣ לֹנ ֵ֜ ָֽ א  ן ּבְ ֹכ ֵ֨ י ְוהּו֩א ש  ִעְבִרִ֑ ָֽ ם הָּ ָ֣ ד ְלַאְברָּ ֵּ֖ ּג  יט ַוּיַ ִלִ֔ ֹב֙א ַהּפָּ ַוּיָּ

י  ֲאִחָ֣ ּכֹל֙ ַוָֽ י ֶאש ְ י ֲאִחִ֤ ֱאֹמִרִ֗ ָֽ י ְבִריתהָּ ֵ֥ ֲעל  ָֽ ֵּ֖ם ּבַ ר ְוה  נ ִ֔ ם עָּ ָֽ )שם  .ַאְברָּ

 י"ד, י"ג(

זו הפעם הראשונה שהתורה מתארת מישהו בתור 'עברי'. 

ננסה בהמשך לעמוד על משמעות התואר ולמה זה חשוב 

רי. רש"י אומר שהוא בא מעבר לתורה לומר שאברם הוא עב

 ל מדוע זה רלוונטי לכאן.ועדיין צ" -הנהר 

ֵ֥י נִ  ם ּכִ ִ֔ ע ַאְברָּ ַמָ֣ ש ְ ֶרק ֶאתַוּיִ יו ַוּיֵָּ֨ ִחִ֑ ֵּ֖ה אָּ ּבָּ ֹו  ש ְ יתִ֗ י ב  ָ֣ יו ְיִליד  ֲחִניכֵָּ֜

ף ְרּדֵֹּ֖ ֹות ַוּיִ אִ֔ ש  מ  לָֹ֣ ֙ר ּוש ְ ש ָּ ה עָּ ִ֤ ֹמנָּ ן ַעד ש ְ ָֽ  )שם י"ד( . ּדָּ

זו הפעם הראשונה והיחידה שיש למישהו במקרא חניכים. 

  -"ל שלו הוא לוקח את הסיירת מטכ

֙ם ַעד פ  ְרּדְ ּיִ ִ֑ם ַוָֽ ּכ  יו ַוּיַ ֵּ֖ דָּ ֲעבָּ ּוא ַוָֽ ה הֵ֥ ְילָּ ם ַלַ֛ יֶהֶ֧ ק ֲעל  ל ֵ֨ חָּ ָֽ ֵ֥ר  ַוּי  ה ֲאש ֶ חֹובִָּ֔

ק ש ֶ ָֽ אל ְלַדּמָּ ֹמֵּ֖ ְ ל. ִמש ּ ֵּ֖ת ּכָּ ב א  ָּ֕ש ֶ ִ֑ש  ְוַג֩ם ֶאת ַוּיָּ ְרכ  ָֽ יו  הָּ ִחִ֤ ֹוט אָּ לֵ֨

ם ֶאת יב ְוַגֵ֥ ש ִִ֔ ֹו֙ ה  ש  ֵּ֖ים ְוֶאת ּוְרכ  ש ִ ם ַהּנָּ ָֽ עָּ ָ֣ . הָּ צ  ֶלךְ ַוּי  ְסֹדֹ֘ם  א ֶמָֽ

ַהּכֹות֙ ֶאת ָֽ ֹו מ  ּובִ֗ י ש  ָ֣ ֲחר  אתֹוֹ֒ ַאָֽ ֶמר ְוֶאת ִלְקרָּ ֹעִ֔ ְרלָּ דָּ ִכֵּ֖ים  ּכְ לָּ ַהּמְ

ֹו ֶאל ָ֣ר ִאּתִ֑ ֶלךְ  ֲאש ֶ ָֽ ֶמק ַהּמֶ ֵ֥ ּוא ע  ה הֵּ֖ ו ִ֔ ֶמק ש ָּ ָ֣ י. ע  ֶלְך  ּוַמְלּכִ ֶד֙ק ֶמָ֣ ֶצֵ֨

ֹון ל ֶעְליָֽ ֵּ֖ן ְלא  ּוא כֹה  ִין ְוהֵ֥ ִ֑ יָּ ֶחם וָּ יא ֶלָ֣ ם הֹוִצֵּ֖ ל ִ֔  י"ח( -)ט"ו .ש ָּ

הוא לוקח את החניכים כדי להילחם ולהחזיר לא רק את לוט 

ה' מאד, אלה -את אנשי סדם, הרעים והחטאים לגם אלא 

 - בהמשך למצוא משהו חיובי לסנגר עליהם שאברהם ינסה

ולא ימצאו בהם אפילו עשרה. גם את הנשים ואת הרכוש של 

 בכללמי אמר  - פה כולם הוא מחזיר, ושאלה גדולה עולה

מותר לו לסכן את חניכיו למטרה כזו? אם זה לא היה מסתיים ש

בניצחון כזה מוחץ היו מקימים ועדת חקירה ולא בטוח שהוא 

מדוע עשה  -חז"ל טוענים נגד זה היה יוצא ממנה בשלום... 

הרמב"ם מונה את זה והנה אברהם אנגריא בתלמידי חכמים? 

 כניסיון שאברהם אבינו עומד בו. 

                                                           
 בספרו. אשכנזי ז"ל )מניטו( במהלך גדול מובא ע"י הרב 4

 כל בני עבראבי 

, ונראה שיש כאן חידוש גדול 'העברי'אברם הפליט בא אל 

נינו של שם בן  מהו המושג 'עבר'? השם 'עבר' הוא שם 4.מאד

נח. כשמתרוצצים הבנים בקרבה של רבקה אמנו היא הולכת 

עבר הוא אחד מהשושלת, לדרוש את ה' באהלי 'שם ועבר'. 

 -ובפרשת נח, כאשר מתוארת שושלת זו כתוב כך 

ד גַּ  ֵּ֖ ּלַ ֵ֥ם י  ּוא ֲאִבי֙ כּ  םּוְלש   י בְּ ל ׇהִ֑ ֶברנ  י ע ִ֔ ֶפת ֲאִחֵּ֖ ֵ֥ וֹ  יֶ דָֽ )בראשית  .לַהּגָּ

 י', כ"א(

המושג 'אבי כל' הוא ביטוי שחוזר בפרשיות בראשית ונח והוא 

מתאר את אלו שפיתחו חידוש מסוים בעולם, עולם חדש. 

  -למשל יובל ויבל שנולדו ללמך משושלת קין 

ה ֶאת ֵּ֖ דָּ ֵֶ֥לד עָּ ּוא הָּ  ַוּת  ִ֑ל הָ֣ בָּ היָּ ֶהל ּוִמְקֶנָֽ ֵ֥ב ֹאֵּ֖ י ֹיש   ה ֲאִבָּ֕ ֵ֥ם . יִָּ֔ ְוש  

י כּ  ה ֲאִבָּ֕ יִָּ֔ ּוא הָּ ִ֑ל הָ֣ יו יּובָּ ִחֵּ֖ בל ׇאָּ ָֽ ֹור ְועּוגָּ ּנֵּ֖ ש  ּכִ ֵ֥  כ"א(-)שם, ד', כ .ּתֹפ 

אבל מה זה 'אבי כל בני עבר'? רש"י אומר "אבי כל בני עבר. 

הנהר היה שם". הרב אשכנזי טוען טענה מעניינת שיש לה 

ם אלא הוא היה רק אחר מהשושלת של שמקורות, שעבר לא 

נתבלבלו  ',כי בימיו נפלגה הארץ' –היה אביו של פלג )ויקטן( 

הלשונות, נפוצו מהבקעה באור כשדים ונתפלגו בכל העולם. 

 -רש"י שם אומר 

למדנו שהיה עבר נביא, שקרא שם בנו על שם העתיד. 

 )שם י', כ"ה( שבסוף ימיו נתפלגו... ושנינו בסדר עולם

ילה 'פלג' בעברית היא ערוץ של נהר, נחל, פלגי הנהר, המ

מהצד השני של הנהר נמצא המקור כשלצד אחד זורם הפלג ו

הנביעה. פלג הוא תחילת ההתפלגות בעולם נמצאת שלו, 

לשבעים לשון. אברהם הוא העברי, הוא לפני ההתפלגות. הוא 

שייך למקור. לפני שהיו שבעים לשון כולם דברו "שפה אחת 

זו השפה  כפי שמביא שם רש"י,לשון הקדש,  -רים אחדים" ודב

 העברית.

יודעים מה היתה ההתנגשות של אברהם בארבעת המלכים? 

ליט, שהיה זה עוג מלך הבשן לפי חז"ל שנותר מתיבת נח, פה

שנפלט מהאסון הגדול, מחפש משהו שיילך להציל את אנשי 

ם נם הרעים והחטאים לה' מאד. את לוט, את אלו שאיסדו

לא מהכיוון שהוא  מהפלג של אברהם, לא מהמפלגה שלו.

מתפלל לקב"ה  שאברהם שואף אליו. לא מדובר על תפילה

שיציל אותם אלא בגיוס כל חניכיו ילידי ביתו. לפי רש"י היה זה 

כלומר הוא לוקח בעצם את עצמו, כשאין לו זרע  -אליעזר 

גרעין את ה ו )זה היה לפני הולדת יצחק(, לוקחשממשיך אות

, מסכן את העולם ואת עצמו הבסיסי, את אליעזר בן משק ביתו

תנגש בארבעת מלכי העולם כדי להציל את אנשי סדם. רק ומ

מי שיכול להיות עברי, רק מי שיכול לראות את הכל מעבר 

(beyond לראות את הכל מחובר ,)-  לפני הפילוגים בעולם, רק
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מודע בארבעת באופן  הוא יכול לצאת למלחמה הזו ולהתנגש

 התנגשות. -המלכים. את זה מונה הרמב"ם כניסיון 

 לשונך לומר איני יודעלמד 

לענ"ד כהקדמה לשלב הבא,  ,בואו נלמד את המושג "ניסיון"

וכפי שהוא החידוש והמהפכה שהקב"ה רוצה ללמדנו בעניין. 

מעבר לידיעה. ישנו ביטוי אל היכולת לעלות בעצם ניסיון הוא 

  -שמופיע כבר בראשונים 

 (5לר' ידעיה הפניני )ספר בחינות עולם, .לא נדעש -תכלית הידיעה 

אני מבקש לעמוד על עומק הביטוי הזה שכן הוא עמוק מאד. 

איננו שאדם לא מסוגל להבין והוא צריך להכיר את בו הפשט 

אי יכולתו לדעת. זה ברור וכולנו מכירים את ההבנה הזו ואפילו 

דעתנו על  )ויחד עם זה לא מהססים לחוות אתמשתמשים בה לעיתים 

במשפט הזה מוסברת ע"י מרן העמוקה . הכוונה כל דבר כמעט...(

 -הרב קוק זצ"ל 

שלילת הידיעה היא מוכרחת, מפני שכל ידיעה מטשטשת 

תו, מפני הטשטוש הנמצא את הידוע, כשם שהיא מבררת או

 )אורות הקודש ד', מ"ח( ...במדע האדם

מורכבת.  זה דבר מדהים ועמוק מאד. ידיעת האדם היא ידיעה

הרמב"ם בהל' יסודי התורה ובהל' תשובה מסביר את זה 

האם  -מדבר על הבחירה החופשית שיש לאדם כאשר הוא 

, והוא ?ידיעת ה' אינה מפריעה ואיננה סותרת את בחירתי

אומר שם שאין לנו שום הבנה בידיעת ה', כי כשהאדם מתאר 

 מידעה הוא מורכב מעצם היותו האדם יודע, 6את היותו 'יודע',

 -אותו הוא מבקש לדעת ומתהליך המידע )בלשון הרמב"ם 

(. לכן כל ידיעה של 'האדם מטשטשת 'היודע, הידוע והמדע'

את הידוע בדיוק כפי שהיא מבררת אותו מפני שהטשטוש 

  -וממשיך הרב קוק  ,הנמצא במדע האדם'

 והוא הדין בכל מדע של כל הויה מוגבלת שיש לה ראשית

ה שלי בה היא מוגבלת. אז מה זה לדעת את הידיע ,]כל הויה

האלוהי של ההויה, וזה  סהחיים הרי הם היחועצם  [- ה'?

אצור בידיעה הנעלמת, הנתפשת רק ברעותא דליבא היותר 

כמוסה. ואי אפשר לה להיות מוגלמת בידיעה מובלטת, מפני 

שתטשטש ע"י ההגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. על כן 

, שתתפוס את הידיעה האלהית, כדי אי אפשר לשום הויה

היה הווה ']כי הידיעה האלוקית היא  שלא תתבטל מציאותה

גם יחד, ידיעה פשוטה ומאוחדת, לא מורכבת כמו זו של  'ויהיה

, ]שאתה באמת רוצה לדעת את ה'[ ותכלית הידיעה, האדם[

ממשכת החיים וההויה שאין בינה ובין מקור חיי החיים 

הוא דוקא  - ושום דבר חוצץך מבדיל והויית ההויה שום מס
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ו והוא קטן, כיון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעת" -התבוננות, ידיעה מ

 י אםומר לא הציור של העדר ידיעתנו כמה שלא נדע, כל

 (שם). עצמותה של שלילת הידיעה

. את זה אני יודע שאני לא מבין כלום. אלו הן 'ני יודעיא'לא ש

מילים בעלמא, אלא שלילת הידיעה היא מקור כל הידיעות. 

ה רבנו, 'שמא תאחז 'למד לשונך איני יודע' אומר הקב"ה למש

. זה לא שאני אומר אני לא יודע כי זה לא )ברכות ד'.(ותתבדה' 

כי  'למד לשונך לומר איני יודע'אלא  וכיו"ב,המקצוע שלי 

כשם שהיא חוקרת והידיעה שלי היא מגבלת ומטשטשת, 

ורוצה להכיר כך היא מטשטשת. ויחד עם זה היא חשובה מאין 

באמת את ה', זה לא רק להבין  אבל מהות הידיעה. להלן -כמוה 

, אלא עצמותה של שלילת שיש חשיבות ואני לא יודע כלום

 -הידיעה, וכאן מביא הרב ביטוי מדהים 

שבחשכה העליון עצמות הידיעה האמיתית מונחת היא בלא 

את השמים  שום מגע יד מוגבלה, הממעטת את דיוקנה, כי

 (שם)'. הואת הארץ אני מלא אמר 

יך זה הוא בסיס כל הניסיונות של אברהם א עוד מעט נראה

כבר כעת נאמר ש'ניסיון' הוא לעבור מהיודע את ה'  , אךאבינו

לתכלית הידיעה שאיני יודע כלום, ועצמותה של שלילת 

  הידיעה מביא אותי אל התמימות שהיא שיא הניסיון.

 הנהר ישנו המקורמעבר 

 -של אברהם ן השישי והניסי

ים. ִמָֽ ה תָּ ֵ֥ י ֶוְהי  ַנֵּ֖ ְך ְלפָּ ֵ֥  א'(אשית י"ז, )בר ִהְתַהּל 

המשותף לכל הניסיונות הוא שעל פי הידיעה האנושית, 

אברהם פועל הפוך מהידיעה. השכל מחייב את ההיפך. 

למשל, כשיש רעב בארץ, אני הייתי חוזר לחרן, למקום שממנו 

בחרן לימד אברהם אלפים ורבבות  באתי, ולא הולך למצרים.

אמר לו את  של מאמינים. מי אמר לו לרדת מצרים? הקב"ה לא

 זה. 

כעת לגבי רק נגיד כבר  נמשיך גם אל הניסיונות הבאיםמיד 

שהפליט בא לאברהם כי הוא מבין שאברהם הניסיון הרביעי 

הוא היחיד שרואה את אנשי סדום במקור שלהם, ב'עבר' 

שלהם. הוא לא רואה אותם בחטאם אלא דווקא את הנקודה 

יכול  'עברי'וא הטובה, הפנימית האלוקית שבתוכם. רק מי שה

ללכת ולהתנגש בארבעת המלכים כדי להחזיר את לוט ואת 

אנשי סדום ואת הרכוש. אין שום לוגיקה בלקחת את עצמך 

ואת אליעזר כדי להציל את אלו שדואגים שלא תהיה בעולם 

אמונה לאנשים, אלא עם כן אתה תופס את הכל בעבריות שלו, 

תפלגה של פלג, שבימיו נ 'עולם'אברהם לא חי ב שלו. 'מעברב'

'חביב -הארץ. עוד אין אצלו סדום ואנשי סדום, אלא יש את ה

ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע ולחשוב ביום ובלילה... 
, ()רמב"ם הל' ע"ז, ט', ד'שדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים" באור כ

ן עוד ומידיעה הוא הגיע ושלל כל אופציה אחרת ומגיע מתוך כל זאת לאי
 מלבדו.
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הוא הכי ריאלי  -, ולא בגלל שהוא לא ריאלי אדם שנברא בצלם'

 ולכן פתחנו הכל שכל הניסיונות של התמימות התחיל שיש.

מתוך הידיעה, מתוך הבחירה. נראה פסקה קטנה ופלאית של 

 הבעל שם טוב זיע"א. 

 חדרי המלךלהיכנס ל

הסברנו ע"פ כפי ש ,הידיעה שלא נדע' על המילים 'כי תכלית

הרב קוק שהכוונה היא שנכיר את שלילת עצמות הידיעה, 

  -שאין אפשרות לאדם לדעת, מבאר הבעש"ט 

, אמנם יש ב' סוגי 'תכלית הידיעה שלא נדע'עוד ביאר כי 

שלא נדע, א' שאינו נכנס מיד לחקור ולידע מאחר דאי 

אי אפשר לידע, אפשר לידע, ב' שחוקר ודורש עד שידע ש

רוצין וההפרש בין זה לזה, על דרך משל, שני בני אדם ש

לידע את המלך, ואחד נכנס בחדרי המלך ונהנה מאוצרות 

והיכלי המלך, ואחר כך לא יוכל לידע את המלך, והשני 

אמר מאחר שאי אפשר לידע את המלך לא נכנס כלל בחדרי 

המלך, ולא נודע לו כלום, ובזה יובן, דדאי בשניהם משני 

הסוגים הנ"ל אותי עזבו מלידע לפי שאי אפשר לידע, מכל 

מקדם הלואי אותי עזבו מתוך החקירה והידיעה אחר 

 )ספר כתר שם טוב, נח, קנ"ו( .שתורתי שמרו ודפח"ח, עכ"ל

שנכנס לחדרי דם משל מדהים של הבעש"ט. אין אף אאיזה 

המלך ולאוצרותיו יותר מאברהם אבינו. לא היה לו אב שילמדו 

ו ולימדוה רבנים( -)נ"א ונעשו לו שתי כליותיו כשני כדים 'ולא אם 

והוא עוסק ולומד וחוקר, עד שהציץ עליו בעל הבירה,  'תורה

ועכשיו הוא עובר עשרה ניסיונות שתכליתם הוא אי הידיעה. 

 ההגעה אל התמימות. ביטול הידיעה שלך. 

 הייאושניסיון 

 את כל זה הבאנו כהקדמה לניסיון החמישי לפי הרמב"ם;

'לקיחתו  -הניסיון החמישי לפי הרמב"ם, הוא הפלא הכי גדול 

אשר נתייאש להוליד משרה'. ושאלנו על כך את הגר כ

  שלכאורה היה צריך אברהם להמשיך להאמין ולא להתייאש?!

 -אל אברהם ואמרה לו באה שרה  אלא מה שהיה פה היה כך;

מה אמר לך הקב"ה בברית בין הבתרים? 'לא יירשך זה הרי "

 ,כי אם אשר ייצא ממעיך', כלומר הוא הבטיח לך שאתה תוליד

יח ולא אמר שאני אלד, והרי עשר שנים כבר אבל הוא לא הבט

עברו עשר שנים מאז הגענו לארץ כנען, ולכן מבחינה הלכתית 

, ולכן אתה צריך להתייאש מלהוליד כבר חיכית מספיקאתה 

אותי,  הרי אוהב את שרה, ,אברהםמצד שני אתה, ממני. אבל 

גיון שלך שהעם שאתה תביא לעולם לא צריך יואתה חושב בה

אז עם כל הכבוד ועם כל  -יכול לבוא משפחה מצרית או אף לא 

הסברות שלך והידיעות שלך, קח את כולן ותגנוז אותן". 

ר תגיע שהתפקיד שלך הוא להתייאש להוליד משרה, וכא

לייאוש הזה אז תעמוד בניסיון, כי זה מה שבעצם הקב"ה אמר 

ים כלום לגבי שרה, אז תששהילד ייצא ממעיך ולא הבטיח  -לך 

את כל התובנות שלך בצד, תתבטל ל'עצמות שלילת הידיעה' 

ותעשה מה שצריך לעשות. אתה צריך לעלות על נס לגובה 

 שבו אני עוסק בשורש. 

ואילו ידיעה אלוקית  עה אנושית מובנית מהבדלה, מניתוח,ידי

רע וטוב  -היא העיסוק בשורש עצמו, ובשורש למעלה למעלה 

ולים להתחבר, וכדי להגיע לשם יכולים להתחבר, חושך ואור יכ

אתה צריך להכניס בך את עצמות שלילת הידיעה. אז תגיע 

 לדעת את חיבתך, לשמחה, אז תגיע לתמימות.

בעולם המודרני 'תמים' היא מילה נרדפת לטמבל. אבל 

זה שעבר את כל היכלי המלך  -הוא שלם  'תמים'בעברית 

מבדילות  ת הוא יודע שהידיעות כולןעואוצרותיו וכ

ומטשטשות, והוא מכיר את עצמות שלילת הידיעה, והוא רוצה 

 להיות תמים.

 התמימותתהליך 

בואו נלמד עוד חידוש בעברית, ונראה שבעצם זה מופיע כבר 

להיות  -תהליך  גםשם תואר אלא דווקא ו נברש"י. 'תמים' אינ

תמים, להיתמם, ללכת ולהתמם עוד ועוד. כך מסביר רש"י 

  -חילת הניסיון השישי תב

 .זה צווי אחר צווי, היה שלם בכל נסיונותיאף . והיה תמים

 )שם י"ז, א'(

הציווי הראשון היה 'אני אל שדי' והציווי השני הוא 'והיה 

ניסיון  שיכל הניסיונות ים'. תיתמם. איך נהיים תמימים? מתמ

ברית המילה, אמנם  -איתנו צריך לעבור אותו  אחד שכל אחד מ

ת המילה מופיע בריהציווי על לא כניסיון אלא כמצווה. לפני 

מופיע בתורה בחומש דברים חוזר ווגם הוא  יווי 'היה תמים',הצ

  -, ומסביר שם רש"י )"תמים תהיה עם ה' אלהיך", דברים י"ח, י"ג(

התהלך עמו בתמימות ותצפה לו . תמים תהיה עם ה' אלהיך

ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבוא עליך קבל 

 ו.בתמימות ואז תהיה עמו ולחלק

איך  -תמים. 'ואז תהיה עמו ולחלקו'  זה תהליך מתמשך להיות

רק כאשר  -יות חלק מהקב"ה? "כי חלק ה' עמו" אפשר לה

עה היא הכח אתה תופס את עצמות שלילת הידיעה. הידי

 המגבלה שלו. גם היאיותר של האדם אך הגדול ב

כולנו יודעים לומר 'נכון שאני לא מבין, אבל  בואו נדבר דוגרי.

ניקח נושא כמו מגפת אני חייב לומר משהו בנושא...'. 

הקורונה. כולם אומרים שהם לא מבינים ולא יודעים, אבל כולם 

ממשיכים ומדברים בלי סוף. ראיתי מישהו שאומר שפעם 

תכלית הידיעה היתה שלא נדע והיום התכלית היא להגיד 'איני 

לא יודע בכלל כלום.  שאיני יודע'. אני לא יודע שאני לא יודע.

פעם אני  אולי לי הבנה בידיעה אבל הכי חסר לא 'לא יודע

אני לא יודע כי זה הדבר הגבוה ביותר 'אלא  'אשלים את זה

. 'שאפשר להגיע אליו אחרי שעברת את כל אוצרות המלך

עצמות שלילת הידיעה הוא הדבר שיכול להפוך אותי לעברי, 
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להפוך אותי למעבר. זה יכול להעמיד אותך בניסיון. קשה 

ן את יולא מב ,ולא מבין איך ,למה לעמוד בניסיון כי אני לא מבין

אבל ברגע שאני מצליח לעבור את היכלי  ,וכמה ומי ,מחר

המלך, וזו כל העבודה שלנו בחיים, זה אברהם אבינו, 'והיה 

הידיעה והביקור ומתוך אל שלילת הידיעה אחרי להגיע  - תמים'

 !בהיכלותיו

 גף בכל חכמהנאבן 

יש תורה נפלאה ובה הוא אומר זיע"א לרבי נחמן מברסלב 

שתכלית כל החיים זו התמימות, השלמות הזו. הוא אומר 

 רה הבלתי נפסקת. הוא טועןשהאנטי תזה לשלמות זו החקי

עמלק 'אשר קרך בדרך' הוא זה שמצליח  שזה בעצם עמלק.

להטיל קור, ספק, שאלות. כשהתורה מבקשת להגדיר מיהו 

  -עמלק היא אומרת 

ים... א ֱאֹלִהָֽ ֵּ֖ ר  א יָּ  )דברים כ"ה י"ח( .ְוֹלֵ֥

זה עמלק. זה נשמע קצת מוזר, כי כשאתה רוצה לתאר איזה 

מתאר אותו בשם חיבה כזה של חוסר  אויב מפלצתי אתה לא

אומר בתורה מדהימה שלו שכל מהותו יראת שמיים. רבי נחמן 

  -של עמלק היא להיות 'לא ירא אלהים' 

ק,  ל  ִחיַנת ֲעמָּ ִהיא ּבְ ה, ש ֶ ְכמָּ ה ְוחָּ ְכמָּ ל חָּ כָּ ש  ֶאֶבן ֶנֶגף ּבְ י י  ּכִ

ֶאֶבן ַהּנֶֶגף ַהזֶּה ְיכֹוִלין ִלּפל,  י הָּ ַעל ְיד  ק ש ֶ ל  י ֲעמָּ לֹום, ּכִ ַחס ְוש ָּ

תּוב ּכָּ מֹו ש ֶ ר, ּכְ ִעּקָּ ַפר ּבָּ ר, ְוכָּ ה ִפילֹוסֹוף ּוְמַחּק  יָּ  (דברים כה) הָּ

א ֱאלִקים', ' ר  הּוא ַרק נְולא יָּ ַהְינּו ש ֶ ין ּדְ ְכמֹות, ְוא  י חָּ ג ַעל ּפִ ֹוה 

ל לָּ ה ּכְ  )ליקוטי מוהר"ן תנינא י"ט( .לֹו ִיְראָּ

)תהילים קי"א, 'ראשית חכמה יראת ה''  -מעתה נבין את הפסוק 

יראה לחכמה, כי אם לא להקדים . עכשיו נבין למה צריך י'(

ה לחכמה אני לעולם לא אגיע לחכמת אי הידיעה. הקדמתי ירא

א בעבריות שלי. אברהם הוא אבינו כי הוא אני תמיד אתעסק ל

וממשיך רבי נחמן  מלמד אותנו להיות עבריים ולעמוד בניסיון.

 -ואומר שם 

נוּ  ה ַרּב  מש ֶ תּוב ּבְ ּכָּ ה",  "ַוְיִהי (שמות יז) ְוֶזה ש ֶ יו ֱאמּונָּ דָּ יָּ

ַהְינּו  ק, ּדְ ל  ה ֶהֱחִליש  ֶאת ֲעמָּ י ֱאמּונָּ י ַעל ְיד  ק, ּכִ ל  ִמְלֶחֶמת ֲעמָּ ּבְ

ה"  ]את[ יו ֱאמּונָּ דָּ ּנַ"ל, ְוֶזה "ַוְיִהי יָּ ְכמֹות ְוַהֲחִקירֹות ּכַ  -ַהחָּ

מֹו  ה, ּכְ ִחיַנת ֱאמּונָּ ם ּבְ ה  ּיֹות, ש ֶ ִחיַנת ִמְצוֹות ַמֲעש ִ יו ַהְינּו ּבְ דָּ יָּ

תּובש ֶ  ה", ( תהלים קיט) ּכָּ ל ִמְצֹוֶתיך ֱאמּונָּ י ֱאמּונָּה "ּכָּ ַעל ְיד  ש ֶ

ֹו כַּ  ק, ֶהֱחִליש  ל  ִחיַנת ֲעמָּ ם ֶהֶפך ּבְ ה  ּיֹות, ש ֶ ּנַ"ל. ּוִמְצוֹות ַמֲעש ִ

ה, ִפּלָּ ה ֶזה ּתְ ם 7ֶוֱאמּונָּ ְרּג  ּתִ מֹו ש ֶ ִצּלוֹ " ּכְ ן ּבְ ִריש ָּ ה ", ּפְ ִפּלָּ י ַהּתְ ּכִ

ם הֹוְלִכים  ה  ְכמֹות ְוַהֲחִקירֹות, ש ֶ ִלין ַהחָּ ּטְ ַבע, ְוִנְתּבַ ה ַהּטֶ ּנָּ ְמש ַ

ה  ִפּלָּ ְהֶיה ַהּתְ ּתִ נּו, ש ֶ ְכִלית ֶאְצל  ר ַהּתַ ַבע. ְוֶזהּו ִעּקָּ י ַהּטֶ ַעל ּפִ

ְבִחיַנת ַרך, ּבִ ַאְחדּותֹו ִיְתּבָּ ְתך " (דברים י) ִנְכֶלֶלת ּבְ הּוא ְתִהּלָּ

כֹול, ְוֶזהּו  ",ְוהּוא ֱאלֶקיך ְביָּ ד, ּכִ ַרך ֶאחָּ ם ִיְתּבָּ ה ְוַהש ּ  ִפּלָּ ַהּתְ ש ֶ
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ֱאֶמתעִ  ְכִלית ּבֶ ר ַהּתַ ינּו ... ּקָּ ְמרּו ַרּבֹות  אָּ ֶ ִחיַנת ַמה ש ּ ְוֶזהּו ּבְ

ה  כָּ ם ִלְברָּ א(ִזְכרֹונָּ צ  "י ת  ַרש ִ א ּבְ א ְוהּובָּ ְנחּומָּ ך  )ּתַ ק חֹות  ל  ה ֲעמָּ יָּ הָּ ש ֶ

ֹונָּה  ה ִראש  ה ִהיא ִמְצוָּ י ִמילָּ ה, ּכִ י ַמְעלָּ ַלּפ  ק ּכְ ִמילֹות ְוזֹור 

ּה אַ  ה ּבָּ ְצַטּוָּ ּנִ ק, ש ֶ ל  ֲאִמיִנים; ַוֲעמָּ ה ראש  ַלּמַ יָּ הָּ ִבינּו, ש ֶ ם אָּ הָּ ְברָּ

ְצוֹות,  ל ַהּמִ כָּ ר ּבְ ִחיַנת ַהִפילֹוסֹוִפים ְוַהּכֹוְפִרים, הּוא ּכֹופ  הּוא ּבְ ש ֶ

ְכלִ  ש  ַהּכל ַעל ש ִ ר  ּנַ"ל; ְוֶזהוּ ּוְמפָּ ך ִמילֹות ' ּיּות ְלַבד, ּכַ חֹות 

ה י ַמְעלָּ ַלּפ  ק ּכְ ר'ְוזֹור  ּכֹופ  ה , ש ֶ ִמְצַות ִמילָּ  ]היא הברית[ ּבְ

ים ַהּכל ַרק ַעל  ְרש ִ ם ְמפָּ י ה  ֶכל, ּכִ ה ֶאל ַהש ּ  י ַמְעלָּ ַלּפ  ּה ּכְ ְוזֹוְרקָּ

ּנַ"ל ְצוֹות ּכַ ּיֹות ַהּמִ ֲעש ִ ְכִלּיּות ְלַבד ְוכֹוְפִרים ּבַ  .ש ִ

זהו כל ספר קהלת, שבעצם לוקח בעצם איזו תורה מופלאה. ו

ה הוא עצמות שלילה הידיעה, את הידיעה ואומר ששיא הידיע

 -ואז 

וֹ  ִ֑ע ֶאתסֵ֥ מָּ ל ִנש ְ ֵּ֖ר ַהּכָֹ֣ בָּ ֙א ְוֶאת ף ּדָּ ים ְירָּ ֱאֹלִהִ֤ ֹור תָָּ֣יוִֺמְצו הָּ מִ֔  ש ְ

י  הּכִ ֵּ֖ ָֽ ל ׇכּ  זֶ דָּ אָּ  )קהלת י"ב, י"ג(. םהָּ

אם השיא של הכל הוא יראת אלוקים  -ומסביר רבי נחמן 

 הבדל ברמות בין מיבוודאי יש שושמירת המצוות, אז נכון, 

אבל השיא של הכל הוא  ,למי שלא שעבר את כל חדרי המלך

וכל אחד יכול לקיים את זה.  - יראת אלוקים ושמירת המצוות

א החקירה והגעה לעוד ידיעה מהותית יה התכליתאבל אם 

שאף פעם אני לא יכול להגיע אליה הרי  –ועוד ידיעה מהותית 

אבן נגף  בובעצם הניסיון להגיע למקור הידיעה יש כי  ,באמת

מלקית. אפשר להיות אברהם אבינו כדי להגיע למקור ע

אם העיקר הוא החקירה וההגעה והידיעה אבל זה מאד קשה, 

זה לא מתאים לכל העולם אלא רק לבודדים.  -אל כח האמת 

ומה על היתר? על זה אומר שלמה המלך 'סוף דבר הכל נשמע 

ל האדם'. כל אדם כי זה כ -את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור 

מתאים לכך, כל אחד יכול לעלות בעליה הזו כי אברהם הוא 

אבינו, כי אברהם אבינו בא לקחת את שיא כל הידיעות לעבור 

רות המלך ולבסוף להגיד שתכלית הכל זה 'היה צאת כל או

 תמים'.

 את כל החייםלחתוך 

סיום לרק מי שמבין את זה תופס את כל הניסיונות כולם. ניגע 

יה אברהם רק בניסיון הראשון והאחרון; בראשון מה שצריך ה

אבינו לעשות זה לא סתם לבוא לארץ ישראל עם 'סל קליטה 

מלא' וברכה לזרע. אברהם אבינו צריך לחתוך את כל עברו 

'אמריקה' היתה  , כולם יודעים כיום,במובן העמוק. אור כשדים

חקר, עוצמות מגדל בבל, מ -'רוסיה' של אז גם יחד -ו

לחרן לעשות משם יוצא אברהם ובורח  פילוסופיות וכלכליות.

כל זה הוא צריך לעזוב, . את של מאמיניםורבבות אלפים 

 כי הקב"ה מצווה עליו. -לחתוך את כל המציאות שלו 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99
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שהתחיל )את הידיעה שיש משהו בארץ כנען ידע גם תרח אביו 

אבל הם נתקעים בחרן.  עי' בסוף פר' נח( -ללכת לשם עם כל משפחתו 

ואילו אברהם, עם קבלתו את הציווי האלוקי 'לך לך' הוא חותך 

פסיק את החיים שלו. את כל מה שהאדם יכול ליצור ועוצר ומ

הוא מפסיק  -ולהביא באמונה אל הקב"ה מכח ידיעתו שלו 

  'אל הארץ אשר אראך'.  הומבטל אל הציווי של הקב"

ך אברהם אבינו את כל תוח ,של העקדההשני, 'לך לך' ובציווי 

העתיד. הוא כורת את כל העתיד, את ההבטחות שניתנו לו. 

גבוהה, אפילו לא של חנה ושבעת בניה אין זו המסירות נפש ה

שעקדה שבעה מזבחות ולא רק אחד, כי היא ידעה שהיא 

  -הולכת אל נצח ישראל 

בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני 

 )גיטין נ"ז:( עקדתי שבעה מזבחות

, אבל אברהם האמינה שיש נצח לישראלסוף סוף היא שהרי 

ישראל עצמו, את יצחק. את אבינו עוקד בעקדת יצחק את נצח 

 -כל האמונות, את כל מה שהוא לימד, את איש החסד, הכל 

כי הוא בטל לציווי. "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת 

 מצוותיו שמור כי זה כל האדם".

 לא ידעו מה הוא'כי '

 -סיכום. אמרנו פעם שחושבים שהמן שירד במדבר נקרא 'מן' 

ּו ַמה ... ְדעֵּ֖ א יָּ י ֹלֵ֥ ַ֛ ּוא ּכִ  "ז, ט"ו()שמות ט ...הִ֑

והקשינו שלפי זה היה צריך להיות שמו 'מה' ולא 'מן'. רש"י 

'מן' הוא לשון זימון, שהקב"ה הזמין להם את -שם מסביר ש

. אז מה זה לא )דניאל א'(המזון הזה. 'מן' לשון 'וימן להם המלך' 

 -ידעו מה הוא? 

שני ניסים היו במן. האחד, והוא נס חשוב מאד, שהוא ירד 

לי הפסקה, אבל הנס הגדול יותר היה שיהודים ארבעים שנה ב

הגיעו למדרגת לא יודעים. שהם ידעו שהם לא יודעים, 

לא יודעים ושלא שהזכירו לעצמם כל רגע וכל שניה שהם 

שאיני יודע ותכלית הידיעה היא אי הידיעה  . איני יודעיתבלבלו

ושרק כשאדם באמת יודע שהוא לא יודע אז הוא יודע לראות 

שהוא מקבל בבוקר ליד הדלת בתור מן שהקב"ה את הלחם 

'להודיע חיבתו  רק אז הוא נמצא בחיבה שלו את עצמו נותן לו.

של אברהם אבינו'. הוא הוריש לנו בגנטיקה הרוחנית שלו את 

היכולת להיות מבסוט מעצמי, להשתחרר מצורך הידיעה 

שבעצם קיומה היא מגבילה אותי מלהיות עברי. לעסוק בה כל 

רב ובבוקר, וכל הזמן לחתור ממנה אל השלב האינסופי הזמן ע

הגבוה ממנה שהוא עצמות שלילת הידיעה, ואז לקיים 'והיה 

תמים'. ללמוד את אוצרות המלך, ללמוד את מצוותיו, את כל 

מה שהוא נותן לי בעולם ולראות ולהתבונן בכל מה שהוא נותן 

. הידיעה האלוקיתהיא לי בעולם, אבל לדעת שאי הידיעה היא 

אי הידיעה, להתייאש להוליד משרה כי ככה הקב"ה סידר 

 עכשיו את העולם ואני לא יודע איך זה יופיע בהמשך.

."התהלך לפני והיה תמים"
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