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 לא תנסו 

ה  1.(דברים ו טז) :לֹא ְתַנּסּו ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַכֲאֶשר ִנִּסיֶתם ַבַמּסָּ

 יונות ן עוד מקום לניסוהניסים אי תחרי האותוא –רמב"ן דברים פרק ו פסוק טז 

לעשות לנו נסים, או  פירוש כאשר נסיתם במסה. שלא תאמר אם יש ה' בקרבנו    -"לא תנסו את ה' אלהיכם"  

נשמור תורתו. כי הכוונה שם כך היתה, שאם יראו    -  2יו ונשבע לחם ונהיה טובים שנצליח בהיותנו עובדים לפנ 

ונחשב להם לעון גדול, כי אחרי    4יעזבוהו.   -ילכו אחריו במדבר. ואם לא    -  3שהשם יתן להם מים בנס מאתו 

ר ה' בפיהו אמת, אין ראוי לעשות עוד שום דבר  דבשנתאמת אצלם באותות ובמופתים כי משה נביא השם ו

ולכך אסר לדורות    5לדעת היד ה' תקצר.  :רק השם יתברך הוא מנסה  ,סיון. והעושה כן איננו מנסה הנביאינל

או שאלת מופת ונסיון. כי אין רצון השם   6לנסות התורה או הנביאים, כי אין ראוי לעבוד השם על דרך הסתפק 

לי ימצא בעבודתו ולכתו בדרכי  או כל עת. ואין ראוי לעבדו על מנת לקבל פרס, אלא  ובלעשות נסים לכל אדם  

ְוִכי ָהַלְכנּו ְקֹדַרִנית ִמְפֵני ה'  : "התורה צער ואסון וראוי שיקבל הכל במשפט צדק, ולא כאשר אמרו אוילי עמנו

 7)מלאכי ג יד(. "ְצָבאֹות

 פקת א מסביהנאמיתות  –ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה סד 

ו על צד שנסתפק  אימנסות ייעודיו וייחוליו יתעלה, שייעדו וייחלו אותנו בהם נבי היא שהזהירנווהמצוה הס"ד 

בהם, אחר שנדע אמיתת נבואת הנביא שיספר בהם. והוא אמרו יתעלה )ואתחנן ו( לא תנסו את ה' אלהיכם  

  8כאשר נסיתם במסה: 
 

ם  שמות יז ז: ", ככתוב ב מסה ומריבהון שבני ישראל ניסו את הקב"ה בבמקרא נאמר "לא תנסו" בהקשר ברור עם הניסי    1 ְקָרא שֵׁ ַויִּ
יב בְ ַהָמקֹום ַמָסה ּומְ  יָבה ַעל רִּ ל ְוַעל ַנֹסָתם ֶאת הרִּ ְשָראֵׁ נּו אִּ   ’לֵׁאֹמר ֲהיֵׁש ה  ’נֵׁי יִּ ְרבֵׁ ֶמיָך  בכן  . ון"יִּ ָאם  ְבקִּ י ָאַמר תֻּ וִּ דברים לג ח: "׳ּוְללֵׁ

יתוֹ ְואּוֶריָך ְלאִּ  סִּ יֶדָך ֲאֶשר נִּ הּו עַ יש ֲחסִּ יבֵׁ יָבה". ובדברים ט כב בלשון הכעסה ְבַמָסה ְתרִּ י ְמרִּ ְבֹרת  ולא ניסיון: "ּוְבתַ   ל מֵׁ ָרה ּוְבַמָסה ּוְבקִּ ְבעֵׁ
יֶתם ֶאת   ים ֱהיִּ פִּ ר "לא תנסו" בקצרה,  בציווי לדורות, מוזכר האירוע של מסה כדגם לאיסור ולכל מי שאומן,  כא  םוג.  "ה'  ַהַתֲאָוה ַמְקצִּ

במסה, לא ברור    קא, שמה שקרה שם,דא עאך    קרא את הפסוק עד סופו.  –   ד(.ע"א ועו"שפיל לסיפיה דקרא" )ברכות י    אפשר לומר: 
ונים חז"ל והמדרש מתחיל במסה, אך הולך בדרכו  ראשל הש"  סומפרשי המקרא על הפסוקים שהבאנו(, לפיכך "לא תנ  ראובדיוק )

 משה, אליהו, מיכה ועוד.  א אחרים כמו גדעון,ומתחבר לסיפורי מקר)במסע שלו( הפרשנית והאגדית 
 יהיה לנו טוב.  2
 כנו". אבן עזרא: "שיעשה כל צר  3
ם יִּ מר כל זאת. ומה נעשה עם דברי יעקב בראש פרשת ויצא: "תא  שלא  -עד כאן    4 מָ ה ֱאֹלהִּ ְהיֶ אִּ י י ּודִּ ים עִּ י ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְשָמַרנִּ

ְך ְונָ  י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבגֶ הֹולֵׁ י בְ ַתן לִּ ְלֹבש: ְוַשְבתִּ י ְוָהָיה הד לִּ ית ָאבִּ י לֵׁ   ’ָשלֹום ֶאל בֵׁ   ו המשך דברי רמב"ן מכוונים, ים"? נראה כאיל אֹלהִּ לִּ
דברינו ש, היא מהדהדת ברקע. וכבר הארכנו לדון בנדר יעקב בירו בפ  כיר אותהאם הוא לא מזבין השאר, לענות על שאלה זו שגם  

הלל   שובתו של, בפרט תבפרשת במדבר הגר שביקש להיות כהן גדולגם דברינו  ראו , בפרשת ויצא. זה ם הול עלצדיק ב  אין הבטחה
 קים". עתי. "והדברים שם

יֶתם אֶ ָרה ּוְבַמָסה ... מַ ְבַתְבעֵׁ ט כב: "ּוובפירושו לדברים   5 ים ֱהיִּ פִּ חטא גדול   " אומר רמב"ן: "והנה החטא לנסות את השם הוא ’ת הְקצִּ
בפרשת בשלח. ומי הוא שננזף בפסוק: "היד    מסה ומריבהדברינו    ראוכאשר הזהיר ממנו לא תנסו את ה' אלהיכם".    ואשמה רבה,

    ב ד, ג ד, כבר בתחילת שליחותו.  רבה משה גם בשמותפקפוקיו של  ראואים. ה' תקצר"? משה! רבם של כל הנבי
 ק. הטלת ספ 6
ראה שעוד נ  פסוק  – בחנוני נא בזאת"  ור לנושא שלנו באמצעות דברי הנביא מלאכי שם: "וקש  רמב"ן את דבריוהפסוק בו חותם     7

עם דבריו בראש פרשת שלח  ווה  )הש  לכל אדם בכל עת ם יכי אין רצון ה' לעשות ניס :  הואכאן  "ן  רמבדברי  מפתח במשפט הלן.  לה
, היו אותות ומופתים והם משמשים בסיס לאמונתנו, אלא שהיום, אחרי  . אמנם בעבר היו נסים לך: "כי הכתוב לא יסמוך על הנס"(

שכר,  ה  ן יילענגם  "ן גולש  רמבאיך    ראווניסיונות נוספים.    ות מופתיםצורך באותעוד  ה, אין  שכבר נתאמתו דברי ה' ונבואת מש
לא תנסו:    - תכה    מצווהוועל(  פר החינוך )מהדורת שעעל מנת לקבל פרס וצידוק הדין. שילוב כזה נמצא גם בס ת ה' שלא  עבוד 

אתו, ועל זה נאמר לא  בונ  ת ובה אחר שנדע אמיתהמיסר את העם והמלמדם דרכי התש"שנמנענו שלא לנסות יותר מדאי הנביא  
קו בהם".  ועונשיו שהודיע לכם על ידי נביאיו על צד שתסתפ  נסו גמולי השםה, כלומר לא תבמסיתם  תנסו את ה' אלהיכם כאשר נס

המצוות:    וסיף, אגב אורחא, את נושא טעמי"ן על הפסוק שלנו, בו הוא חוזר ומסכם את דבריו לעיל ומ רמבם דברי  עוד סיו  ראו
ון הפסח והמצה  לכם לעדות כג  כם מכבר להיות ה לשעש  כתוב בכאן, שמור תשמרו מצותיו ועדותיו, שהם הנסים"ולכך אמר ה

ובמצות אחרי שכבר נתאמת    טב לכם בסוף, אין צורך לנסיון בתורהאמת יידעו טעמם, כי בקיו אע"פ שלא תווהסוכה, ותשמרו ח
ו  ברי את ד  בנביא אמת באותות ובמופתים כדין התורה, לא תנסו  ר נביא המנוסה והמוחזקם שהוא מאתו יתברך. וכן בכל דבאצלכ

אמינו בנביאיו והצליחו.  תו ותאבל האמינו בתור ביכולתו יתעלה,  )תטילו ספק(  מר לכם, ולא תסתפקו  בכל עונש שיאבכל גמול ו
ו הדור. ואחרי כן אמר, כי הגדולה, והצריכה לאות  ץ ונצוח האויבים, כי היא הטובהי סוף הכבוד לבוא בירושת הארוהנה הבטיח כ

מצות, כאשר  צות, אלא שישאלו מאבותיהם וזקניהם ויגידו להם אמיתת התורה וההמ  ורך לנסיון בעשייתגם לדורות הבאים אין צ
 ק כ( כי ישאלך בנך וגמר הפרשה".יפרש )פסו

  ראו האמונה העוברת מדור לדור.  ואתו ובשרשרת המסורת ומונה בנביא אמת שהתבררה לנו נבאצל הרמב"ם "לא תנסו" מתמקד בא  8
ואין זה השני צריך    הרי הוא בחזקת נביא  ,נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביאה ה: "הלכסודי התורה פרק י  דבריו גם בהלכות י

  נבואתו והאמינו בדבריו  אות. וכן לדורות, נביא שנודעה  בו כל ישראל קודם שיעשה  קירה. שהרי משה רבנו העיד ליהושע והאמינוח
יו ולהרהר בנבואתו שמא אינה אמת. ואסור לנסותו  אחראסור לחשב    ,י הנבואהאו שהעיד לו נביא והיה הולך בדרכ  ,פעם אחר פעם

יש ה' בקרבנו אם  לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר נסיתם במסה שאמרו ה  :שנאמר  ,סים לעולם ולא נהיה הולכים ומנ   .יותר מדאי 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%92%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A1%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%94
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 4מתוך    2עמ'  

 

 תסתכנו לא   –ק ד הביטחון פר ספר חובות הלבבות שער ד

הילחם עם  ל  ת בביטחונו על גזרת הבורא, וישתה סמי המות או שיסכן בעצמודם להיכנס בסכנווכן אין ראוי לא

הארי והחיות הרעות ללא דוחק, או שישליך עצמו בים או באש והדומה לזה ממה שאין האדם בטוח בהם ויסכם  

 9. "להיכםא לא תנסו את ה'" בנפשו. וכבר הזהירנו הכתוב מזה במה שאמר: 

 המעשרות מבחן  –עמוד א מסכת תענית דף ט 

אמר ליה:    10ר ליה: "עשר תעשר". אמ  - אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש. אמר ליה: אימא לי פסוקיך!  

אמר ליה: ומי    -אמר ליה: זיל נסי.    -אמר ליה: מנא לך?    -אמר ליה: עשר בשביל שתתעשר.    -ומאי עשר תעשר?  

הכי אמר רבי הושעיא: חוץ מזו, שנאמר: אמר ליה:    -את ה' "!  ? והכתיב: "לא תנסו  "השרי לנסוייה להקב

טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את   הי"הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וי

 11ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" )מלאכי ג י(. 

  לשכירות חזניםעזרא ו מלאכימ –ור סימן קיג יבהלכות שליח צספר אור זרוע ח"א 

שר כאיד זצ"ל בדבר שכירות החזנים ונתינת חוקים ....  וביה"ם להרב רבי יהודה חס מהרב רבי אליעזר מבה  תשו

וצוה על ידי מלאכי לבוחנו בזאת להיות טרף בביתו    " לא תנסו"נתרשלו בימי עזרא ביטל יוצרנו מצות שפתיו  

  12מצוי למשרתי מקדשו. 

 סומכים על הנסאין  – הלכה דירושלמי מסכת יומא פרק א 

צים ולא גבינה ולא בשר שמן ולא יין ישן ולא קונדיטון ולא  יולא בחלב  לא    13,לוכליחין אותו  לא היו מנ   :תני

של פול ולא עדשים. שמואל אמר: ולא אתרוג ולא כל דבר שהוא מרגיל לזיבה. אף על פי כן היו קורין  ן  גריסי 

 
א היה נביו כי  וידע  :ו, כענין שנאמרו כי ה' בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו אחרייאמינו וידע  , שנודע שזה נביא  אין. אלא מאחר

ורך להעמיד את הנביא בניסיון ואזכור )או אי אזכור(  הצ   אי  ן"ן לרמב"ם בעניי ברמ ". שים לב להבדל הדק בין  )יחזקאל ב ה(  בתוכם
בלתי    ב"ה. אותות ומופתים הם חלקם בנביא אמת, וגם כביכול כלפי הקומופתים, ג  "ן יש אותותרמב ת ומופתים. אצל  היחס לאותו

שה, אין בהם צורך  אמיתת הנבואה ותורת מ  והתבררהראינו מהם )אבותינו ספרו לנו(  בר  ם, לאחר שכאלא שהיונפרד מהאמונה,  
פתים הלכות יסודי התורה  ונה בגין אותו ומו )ראו דבריו על אמ  ותות ומופתים"ם אין אזכור כלל של ארמבלדרוש אותם. אצל  ואין
ונתן  ו  ותר היא יהושע. וכבר הרחבנו בנושא זה בדברינוגמא הטובה בי, רק העדות מנביא לנביא )והיום מחכם לחכם?(. והד א(ח  

 בפרשת ראה.  אליך אות או מופת
איבוד הביטחון    וזרי מאמר ה אות כ וכג )ושם גם סכנתהכ  עצמו בסכנה, הולך גם  בדרך זו, ש"לא תנסו" הוא לעניין הכנסת האדם את  9

עיל בדברי  מחה ועוד. ובדרך של ציפייה לשכר, שכבר ראינו לשער הש  לך, ספר אורחות צדיקים  בה'(, דרשות אבן שועיב פרשת שלח
ספר יראים    ראוועוד.  אשונים נוספים כמו שערי תשובה לרבינו יונה שער ג, ספר יראים סימן שסא  "ן וספר החינוך, הולכים ררמב

הרי זה צדיק גמור".    ע זו לצדקה כדי שאחיה אני ובניעם הגמרא בפסחים ח ע"א: "האומר סלתנסו  שם שמעמת את האיסור לא  
חב של פירושים: אמונה בנביא, הצורך באותות, ציפייה לשכר  רב בראשונים בנושא "לא תנסו" במגוון ר  כללו של דבר, ראינו עיסוק

 . מדרשיםל תלמודים ולחז"ל, 'אחורה' ל מבט נפנהלסכנה ואפילו טעמי המצוות. וגמול, כניסה 
ר" 10 ת ָכל ְתבּוא  ַעשֵׁ ר אֵׁ א ַהָשֶדה ָשָנה ָשָנה" )דברים יד כבְתַעשֵׁ ם שם. ובהמשך,  שעולה מהפסוקי( והוא דין מעשר שני כפי ת ַזְרֶעָך ַהֹיצֵׁ

י ְיָבֶרְכָך ה  ט קשור להמשך הדרשה כפי שנראה. יש שכר וגמול. יָך" וזה בהחלֱאֹלהֶ  ’בפסוק כד שם: " כִּ
ורו  זה ד   -יו? בדורו של חזקיהו שעליו נאמר: "יראת ה' היא תתהלל  ו של מתן מעשרות שמעשיר את בעלהיכן התקיימה בחינה ז  11

ברים טו כ(.  . שנה בשנה )דהוספה סימן א: "עשר תעשר ..  -רש תנחומא )בובר( פרשת ראה  מד  ראו ע"א(.    של חזקיה" )סנהדרין כ
לא תנסו את    :תורה. כתיבבר כהנא: קשה של מעשרות בכל ה  אם הוצאת מעשר בשנה זו, אתה זוכה לשנה אחרת. אמר רבי אבא

בזאת )מלאכי ג י(. ומי בחן המעשרות? דורו של    .. ובחנוני נאתיב: הביאו את כל המעשר . ה' אלהיכם )דברים ו טז(, ובמעשרות כ 
ְדרֹ חזקיהו, שנ מֹות: וַ אמר: ַויִּ ם ַעל ָהֲערֵׁ יִּ ים ְוַהְלוִּ ָיהּו ַעל ַהֹכֲהנִּ ְזקִּ ָליו ֲעַזְרָיהּו הַ ש ְיחִּ ל ַהְתרּומָ ֹיאֶמר אֵׁ ָהחֵׁ ית ָצדֹוק ַוֹיאֶמר מֵׁ ן ָהֹראש ְלבֵׁ ה  ֹכהֵׁ
ית ה יא בֵׁ י הְוָשבֹוַע וְ ָאכֹול    ’ָלבִּ ר ַעד ָלרֹוב כִּ ַרְך ֶאת ַעמֹו ְוַהּנֹותָ   ’הֹותֵׁ דברים רבה  גם    ראו.  "י(-ן ַהֶזה )דברי הימים ב לא טר ֶאת ֶהָהמוֹ בֵׁ

ה עשה רבי  בתחומה של אותה העיר. באו ובקשו הימנו. מ  יו העכברים אוכליםפנחס בן יאיר שהלך לעיר אחת והמעשה בר'  ג ג: "
ישין מעשרותיכם  ם שאם אתם מפראין אתם מפרישין מעשרותיכם כראוי? מבקשין אתם שנערוב אתכאמר להן: למה  פנחס בן יאיר?  

חזרה לגמרא בתענית הנ"ל. זה האזכור    והלכו העכברים ולא נראו עוד".  כראוי אין עכברים אוכלין עוד? אמרו לו: אין. ערב אותן
אבל במעשרות כן.    –. לא תנסו בכל מקום  יחיד גם בירושלמי(ן נראה אזכור  )להל  הבבלי של "לא תנסו"  האחד והיחיד בכל התלמוד

  ברי הראשונים שהבאנו לעיל. האם נסו? מה גדרי איסור זה? אין לנו כמעט שום מידע בגמרא ובמדרשים, אלא דמה כלול בלא ת
 היה העניין כה פשוט בעיניהם? 

[, ונפטר שם בערך בשנת  1180ולד בערך בשנת ד"א תתק"מ ]]אוסטריה[ נ יצחק ב"ר משה מהעיר וינה בתשובה זו דן האור זרוע )ר' 12
ודה כזו היא תחליף לעבודת  נוהג לשכור שליח ציבור ושאר משמשים בקודש שמקבלים שכר בעוד שלכאורה עב[( ב1250י' ]ה"א  

תחרו בה  ה בפי כל" שה קדש, שהיא "עבודת ה' חמודש וצריכה להיעשות בחינם. הוא מסתמך על כך שגם בעבודת בית המהמקד
לף עבודתכם באוהל מועד" )במדבר יח לא(. ולא עוד, אלא  כר הוא לכם ח"כי ש  :ובכל זאת הכהנים קבלו שכר כמו שכתוב בתורה

הנביא  שבימי עזרא, כשנת ה' על מנת שיביאו תרומרשלו בעבודת המקדש, חרג  לבחון את  והתיר  "לא תנסו"  ות  מהאיסור של 
לה  ילא תפבלי תורה וב דש. אי לכך, נראה להתיר גם כאן כי אחרת חס וחלילה: "ישארוהמשמשים בקו ומעשרות למקדש ולכהנים 

ויבותם לעבוד ולשרת כדבעי,  דרך זה?(, מקבלת מח  הקב"הן את  ואולי אפילו לבחו)ובלא מורה צדק". ועכשיו שמותר לתת להם שכר  
 בפרשת תזריע.  האוכל מן הקור לוקה מן הקורהוארבע מתנות כהונה, דברינו על עשרים  ראומשנה תוקף. 

 רים )בסעודה המפסקת(. לכהן הגדול בערב יום הכיפו לאכול. 13
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בית  הניסים שהיו נעשין ב  הפסוק הזה "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו" )תהלים קכז א(. ולא מן ת  עליו א

  14המקדש הן? אמר רבי אבון: על שם לא תנסו. 

   יכולת מול בחינת זכותבחינת  – ספר האמונות והדעות מאמר ז

והוא    15' " )דברים ו טז(. הפרש, ה  וכמצאנו לאמרו: "ובחנוני נא בזאת" )מלאכי ג י(, אחר אמרו "לא תנסו את

"וינסו    הוא האסור כאשר אמר:  אחד מהם, יכולת הבורא היוכל על הדבר אם לא. וזה   שהבחינה על שני פנים:

   16יט(.-אל בלבבם ... היוכל אל לערוך שולחן במדבר" )תהלים עח יח

הוא מודה שהוא יכול על  ש  ני, בחינת האדם עניינו אצל הבורא, היש לו אצלו מעלה יתירה אם לא, אחר שהו

בידי את ישראל אנסה  דעון אל האלהים אם ישך מושיע  המעשה ההוא. וזה מותר כאשר אמר בגדעון: "ויאמר ג

  17.אכי ג י(מל" )בחנוני נא בזאת " : א רק הפעם בגזה" )שופטים ו לו(  וגו' והוא כמו שאמרונ

 מסרב לשאול אותאחז  – יג- פסוקים י ישעיהו פרק ז

ל ָאָחז    ה' ַדֵברף  ַוּיֹוס   יָך ַהְעֵמק ְשָאָלה אֹו ַהְגֵבַה ְלָמְעָלה  ֵלאֹמר: א  ר:  ְשַאל ְלָך אֹות ֵמִעם ה' ֱאֹלה  ֹ   ַוּיֹאמ  ְשַאל  ָאָחז ל א א 

ת ה': ה א  ר ִשְמעּו ָנא ֵבית ָדִוד ַהְמַעט ִמכ   ְולֹא ֲאַנס  ת אֱ ַוּיֹאמ   18ָהי: ֹלם ַהְלאֹות ֲאָנִשים ִכי ַתְלאּו ַגם א 

 מסרב לקדש שם שמים אחז  – ימן ידבר( פרשת ויצא סמדרש תנחומא )בו

עם  שאל לך אות מ"  :ישעיה)מלכים ב טז ב(, אמר לו    " ולא עשה הישר בעיני ה' אלהיו כדוד אביו"  :באחז כתיב

  קש )שם(, תב  " הגבה למעלה  או "  .)ישעיה ז יא(, שיחיו המתים או שיעלה קרח משאול  " העמק שאלהה' אלהיך  

בומר לו:  א   .מן השמים  שירד אליהו  ידי,    .כח לעשות  יודע אני שיש  אבל איני רוצה שיתקדש שם שמים על 

 19.ם יב()שם ש "  ויאמר אחז לא אשאל ולא אנסה את ה'" :שנאמר

 
אלא רק   במשמעות ההלכתית המקובלת, ו התייחסות לאיסור של "לא תנסו" מצאנלא שלמי כמו בתלמוד הבבלי, גם בתלמוד הירו 14

פירוש רבנו יונה על מסכת אבות    ראווהשמירה עליו שלא ייפסל לעבודה.  ודת הכהן הגדול ביום הכיפורים  בהקשר עקיף של עב
ולא אירע קרי לכהן גדול ביום  המטבחים ...  בבית המקדש ... לא נראה זבוב בבית  רה נסים נעשו לאבותינו  פרק ה משנה ה: "עש

  , שאין סומכין על הנס משום לא תנסו ,ןיארע לו קרי היו ממנין את הסג . ואע"פ שהיו יודעין שלאןלסגכדי שלא יצטרך  -  הכפורים
כמו בית    ן על הנס אפילו במקום המיועד לנסיםץ על משנה זו. אין סומכי מגן אבות לרשב"כדאיתא בירושלמי". וכך פירש גם ב

רת שזה אחד ההבדלים בין בית  שם בהמשך שיטה אח  ראו.  שיטת ר' אבון בקדש. זה הפירוש של "לא תנסו", עפ"י הירושלמי,  המ
 ". ון: כאן בראשון וכאן בשנישון )שבו היו נסים( ובית שני שבו היו הדברים יותר בדרך הטבע: "אמר רבי יוסי בי רבי ב רא

 הנביא מלאכי והתורה בספר דברים.  יש הבדל בין השניים ואין סתירה בין דברי 15
ומד המדרש הבא  נראה שברקע דבריו ע   סיונות בני ישראל את ה' במדבר.לים עח המזכיר את ניכאן את הפסוק בתה   שלברס"ג מ 16

'  אמר ר' יצחק: כל המלחשים אחריך. ר' יודה ור' נחמיה ורבנין. ר   -אחריך  פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פרשה ג: "כל הנחשלים  ב
רו: אם מספיק נמרוד בו. ור' נחמיה אמר: אמ  -נעבדנו. ואם לאו    –  ל כל מעשיו כדרך שהוא ריבון עלינויודה אמר: אמרו: אם ריבון ע

נמרוד בו. ורבנין אמרין: אמרו: אם    -נו. ואם לאו  נעבד  –מזונותינו כמלך שהוא שרוי במדינה ואין המדינה חסירה כלום    לנו את
היו משיחין והקב"ה    ה בשם ר' לוי: בליבן נמרוד בו. ר' ברכי  -דנו. ואם לאו  נעב  –הוא יודע מה אנו משיחין  משיחין אנו בלבבינו ו

ו וישבעו מאד ותאותם  ו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם )תהלים עח: יח(, מה כתיב תמן? ויאכללתם. ומה טעמו? וינס נותן את שא
   "היד ה' תקצר". לעיל ואל. ר מסוג זה הוא פסו סויני ."יביא להם )שם שם כט(

עלתה  ואחרי שכד(,  -ת מה' )שם טזו לט(, אחרי שכבר קבל א-טים ו לופשו   ראוזת הצמר והטל )יגדעון מנסה את הקב"ה פעמיים עם ג 17
פירוש רד"ק שופטים ו לט    ראו זו מתמודד ר' סעדיה גאון )רס"ג(.    ם בעיהאש מהצור והוא ראה את מלאך ה' פנים אל פנים. ע 

ראוי לנס גדול כזה".  ם הוא  כם כך: "אבל גדעון לא היה לו ספק ביכולת הבורא אלא רצה לנסות א מסת דברי רס"ג אלה ושהביא א
: "וגדעון ששאל למנוע טל מעל  כהוגן  מסכת תענית ד ע"א, כיצד הוא מסנגר על גדעון בהשוואה לאחרים ששאלו שלא  גם רש"י  ראו

". עניין הניסיון שגדעון עורך  ?, ומה תקלה יש אם יחסר העולם טל לילה אחת לבדאין זה שלא כהוגן  - הארץ ובגזה לבדה יהיה  
  נחש אליעזר דברינו    ראוה עם אלה ששאלו שלא כהוגן )אליעזר, שאול ויפתח,  ק ההשוואעולה לדיון אצל רש"י, ר  כלל לאלקב"ה  

שגדעון היה במצב מאד קשה לאחר )יהודה אליצור(  א  עוד פירוש דעת מקר  ראו(.  ובת יפתח בפרשת בחוקותיבפרשת חיי שרה  
עת מקרא שופטים ו לה(. אבל המעניין מכל הוא  )פירוש דמדין בה נהרגו גם אחיו    נגדון  של שבטי הצפ התבוסה הראשונה במלחמה  

"בחנוני".  נה לאתגר  בבחינת מי שעורי הנביא "בחנוני", היינו שמותר לבחון את ה'. גדעון הוא  עם דב  פירוש רס"ג עצמו שמקשר זאת
חיב את "בחנוני" של  מרלעיל  ספר אור זרוע  מעשרות.    בכך הוא חולק על הגמרא בתענית שמגבילה את "בחנוני" רק למקרה של

גדעון ומרחיב את משמעות "בחנוני"    "ג מסנגר בקו זה עלואילו רס  ,לשאר ענייני מקדש ומקדש מעט ומשמשים בקודשהנביא מלאכי  
"ן  רמבי שהתוו  לקו העקרונרס"ג  י מעשרות ותרומות ועבודת הקודש. אבל נראה שגם אחרי הרחבה זו יסכים  הרבה מעבר לעניינ

 יננו תקדים לכל אדם. א"ם ושגדעון  רמבו
את  עפ"י חז"ל  סף לחטאיו שבמקרא סגר  המלך הרשע, זה שבנו אן? ישעיהו פונה לאחז שיבקש אות מהקב"ה ואילו אחז,  מה קורה כ  18

ז(, מתעקש שלא    להשכיח תורה מישראל )ירושלמי סנהדרין פרק י הלכה ב, בראשית רבה מב ג, ויקרא רבה יאבתי מדרש וביקש  
ובה נמצא אחז:  באיזו חברה טפרשת לך לך  מד ח,    בראשית רבה  ראוה'!    והנביא מכנה סירוב זה להלאות את   !לנסות את הקב"ה

שלמה, ואחז, ומלך המשיח, שלמה דכתיב    :שאל ואלו הן  :שנאמר בהםג' הן    :מר אברם ה' אלהים מה תתן לי, אמר רבי יונתןויא"
ב )ישעיה ז( שאל לך אות מעם ה',  ר אלהים שאל מה אתן לך, אחז דכתי אמראה ה' אל שלמה בחלום הלילה וי)מלכים א ג( בגבעון נ
 ". מני ואתנה גוים נחלתךביה )תהלים ב( שאל ממלך המשיח, דכתיב 

ו המתים,  מבקש אתה שיחי  :ז יא(, אמר לו  ההעמק שאלה או הגבה למעלה )ישעי  :אמר לו ישעיה: "ק מטאגדת בראשית )בובר( פרוב  19
ויאמר    :מר, שנא"בך כח לעשות, אלא איני מבקש שתתכבד בשבילי  יודע אני שיש  :אמר לו אחז  ?אליהורד  או שיעלה קרח, או שי

מדרש תהלים  גם   ראו  !בכך שהאותות שהציע יתקיימו  יתכבד שישעיהו לאעל מנת    אחז  מסרב".    ל ולא אנסה את ה'אחז לא אשא
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 לאברהם הניסיון  – גרשה נה סימן בראשית רבה פ

מלך שלטון ומי יאמר לו  ר דבר  אש: "בתחרבי אבון פ  - "ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם"  

]משל[ לרב שהיה מצוה לתלמידו ואומר לו: "לא תטה משפט" והוא  מה תעשה" )קהלת ח ד(. אמר ר' אבון:  

א לוקח שוחד. אמר לו תלמידו: רבי, אתה  , "לא תקח שוחד", והולא תכיר פנים" והוא מכיר פניםמטה משפט, "

  - תר ולי אסור? .... כתוב "לא תנסו את ה' אלהיכם"  לך מו  ת?ריביב  אומר לי "לא תלוה בריבית" ואת מלוה 

 20נסה את אברהם"?  "והאלהים

 מבקש בחנני ונסנידוד  – ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן רמז תתמה

)תהלים כו    "בחנני ה' ונסני צרפה כליותי ולבי "..  אמר דוד: אני עשיתי לעצמי .  " ...  לא תנסו את ה' אלהיכם"

ישועות אשא. אברהם חנן  ואני כוס   - נח נשתכר  אני עומד. -  אדם באשתו לא עמד .. 21הראשונים ן שאיני מ -ב( 

שמעון ולוי קנאו  ...    י נצחתי אותוואנ  - אך  עם המלב  יעקב הרי  ואני עד הכרית כל זכר באדום ...  -את המלכים  

בחנני ה'  ...    ואני איש תוארואר  ת  פהף י יוס...    יששכר יודעי בינה ואני בכל דרכיו משכיל...    בשכם ואני בגלית
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 שבת שלום 

 שנזכה לראות בנחמת ציון, גאולת ישראל ובנין ירושלים ו 

 מחלקי המים  

  )עפ"י המדרש כמובן(דוד  בקשתו של  מעצימה עוד יותר את    של שני המדרשים האחרוניםמשולבת  קריאה    ונים: מים אחר 

, מה לך דוד שתבקש ניסיונות? והכל על מנת שיצרפו  אם אברהם משביע את הקב"ה שלא ינסה אותו עוד.  "בחנני ונסני"

אנכי  איך משה שמח לרגע כאשר הקב"ה אומר לו: "בשמות רבה סוף פרשה ב  את "אלוהי דוד" לרשימת האבות? ראו  

  שנזכר   ות ולא עוד אלא שהוא גדולאמר: הרי אבא נמנה עם האב...    אלהי אביך, אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב

שה:  ם נאמר למואם שם ג   מדוע דוד חשב שיזכה?,  ת וארא. אז אם משה לא זכהשבפר  בין משה לאבותבדברינו      - "  להי חת

המדרשים  שילוב שני  "אל תקרב הלום ... כבר מתוקנת המלכות לדוד", מדוע דוד לא מסתפק במלכות ומבקש ניסיונות?

רשאי  הוא  בה בעת,  : האדם מצווה לא לנסות את הקב"ה וגם לא את עצמו.  "משוואה" הבאהההאחרונים יוצר גם את  

 . ניסיונות קשים  בפני נו  תעמיד אותאל    –"לא תנסה"    : בבקשה לקב"ה  לפנות

 
  : שנאמר  , עקברה הקודמת( גם את: "י שמנה בראשית רבה )בהעם החיוביים  שמוסיף לרשימת השואלי  )שוחר טוב; בובר( מזמור ב

ולנסות את הקב"ה    ". ולגבי אחז שסירב לשאולשאל  :ומכלל שאמר ל  -שר תתן לי עשר אעשרנו לך  אם יהיה אלהים עמדי וגו' וכל א
שיהיה, האם לא צדק  ע ורשע ככל  מה פשר עניין זה? צבו .  "שאחז אותו מלהביא טובה לעולם  ?ולמה נקרא שמו אחז הוא אומר: " 

מיוחד,    הוא יוצא דופן. ישעיהו רצה לעשות מופת  ה' אלהיכם"? נראה שהמקרה של אחזד ונהג כדין התורה: "לא תנסו את  אח
במגילת רות.   דברינו בנושא זה ראואצל דתן ואבירם, כגדעון, בבחינת: "עת לעשות לה' הפרו תורתך".  כאליהו בהר הכרמל, כמשה

המדרשים    חז אינו מוכן לקדש שם שמים ופתאם נעשה "צדיק הרבה". ועכ"פ, בזכות הפסוק: "שאל לך אות מעם ה' ", נדרשו א
יהם ביקורת של חסר אמנה  ויעקב, שמדרשים אחרים מותחים עלונכללו ברשימה החיובית גם אברהם  ותם ששאלו אות כהוגן  לא

 בפרשת ויצא.  ק בעולם הזהאין הבטחה לצדידברינו   ראוו. כששאלו מה ששאל
נסות את אברהם. וזה, אולי, הבולט והחריף מכולם. לכאורה, מה  עלים שאלות ותהיות לגבי העקידה והצורך למ  מדרשים רבים  20

לא תנסו.    –  את הקב"הלנסות  לא  מצווה  ה( ואילו האדם    ן" )תהלים יא"ה' צדיק יבח   -ותו  הקשר? הקב"ה בוחן את האדם ומנסה א
, שזה  במדבר  עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקב"הנגד,  שזה סמל האמונה. ומ  ונמצא שלם,   אבינו  עשרה ניסיונות נתנסה אברהם

. אתה  בוודאי  , אבל השוואה כלשהיא, אומר המדרש שלנויה אולי לאסימטר?  סימטריהסמל המרי והכפירה. למה חייבת להיות  
עקידת בנים. וכבר הארכנו לדון בנושא זה בדברינו  וג של לא כאלה מסבפרט  ותנו בניסיונות!  יווית "לא תנסו", אל תעמיד אתה אצ

על השבועה שאברהם משביע לקב"ה, בסוף פרשת העקידה, שלא  שם במיוחד   ירא. והצבענו רשת ו בפ פרא בסיליוס נומוס אגרפוס
אומרים בכל יום: "ואת  . ואנו  (בפרשת נחצא מן התיבה  השבועה לנח וכן  דברינו  , ראו  ף המבולינסה אותו עוד )וכבר קדם לו נח בסו

 תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון". 
 שאני טוב יותר מהראשונים כדלהלן. 21
עצמו  את  מיד  מע  , אלאכגדעון למשל  מנסה את הקב"האדם  אין הכאן  .  עניין אחר' ונסני" היא לכאורה  אמירה זו של דוד "בחנני ה  22

י צרופה ָצְרָפה  כו ב: "   ראו "בחנני" גם בתהליםחפש 'אתגרים' ביראת שמים.  מו  "הרבה  בקש להיות "צדיקמבניסיון,   נִּ י ה' ְוַנסֵׁ נִּ ְבָחנֵׁ
י בִּ ְליֹוַתי ְולִּ י בְ ", ובאיוב כג י: "כִּ ָמדִּ י ָיַדע ֶדֶרְך עִּ אכִּ צֵׁ י ַכָזָהב אֵׁ אמר רב יהודה אמר רב: לעולם  "א: "קז ע  נהדריןבסהסוגיה    גםראו  ".  ָחַננִּ

בונו של עולם, מפני מה אומרים,  י סיון ונכשל. אמר לפניו: ריסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניאל יביא אדם עצמו לידי נ
של    בונויי, אמר לפניו: ראמר: אינהו מינסו לי, ואת לא מינסית ל  -אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד?  

שלא ניסה את האבות, והוא נכשל  מה    –"  בדבר ערוהוהקב"ה מנסה את דוד ".  "  בחנני ה' ונסני וגו'  :עולם, בחנני ונסני. שנאמר
בין "בחנני ונסני" ובין "לא תנסו את ה'    סבור שיש קשרתר(  שמעוני )לא מצאנו מקור קדום יו   ט אבל מדרש ילקובחטא בת שבע.  

ות ומצבים קשים,  ולהוכיח לעצמו )ולעולם סביבו( שהוא יכול לעמוד בניסיונעצמו בניסיון    אדם שמבקש להעמיד את".  םאלהיכ
בראשית רבה מד,  עוד על "בחנני" ראו    גם זה סוג של "לא תנסו".  .ואת חוקי התורה שניתנו לטובתו   מנסה כביכול את הקב"ה

  לדון בו בפנילהרחיב וראוי  ש   נושא. ונראה שזה  עודז  מדרש תהלים מזמור י   ,שית סימן יגברא  בובר   , תנחומאיח כאר רבה  במדב
 . עצמו


