
 בס"ד

 פרק חמישי -דת ה' לאור מסכת אבותעבו

 משנה ב'משנה מסכת אבות פרק ה 

אִ  יּו ַמְכִעיִסין ּובָׂ ל ַהּדֹורֹות הָׂ יו, ֶשכָׂ נָׂ ה ֶאֶרְך ַאַפִים ְלפָׂ ם ְוַעד ֹנַח, ְלהֹוִדיַע ַכמָׂ דָׂ ה דֹורֹות ֵמאָׂ רָׂ ין ַעד ֶשֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ֲעשָׂ

 ַהַמּבּול. 

יּו ַמְכִעיִסין ּו ל ַהּדֹורֹות הָׂ נָׂיו, ֶשכָׂ ה ֶאֶרְך ַאַפִים ְלפָׂ ם, ְלהֹוִדיַע ַכמָׂ הָׂ ה דֹורֹות ִמֹנַח ְוַעד ַאְברָׂ רָׂ ם ְוִקֵּבל ֲעשָׂ הָׂ א ַאְברָׂ ִאין, ַעד ֶשּבָׂ בָׂ

ם: יו( ְשַכר כֻּלָׂ לָׂ  )עָׂ

 

 יכין/ על מסכת אבות פרק ה משנה בתפארת ישראל /

כמפורש בתורה אדם הוליד שת, ושת הוליד אנוש וכו' עד נח, ולמאי נ"מ הודיעתנו  - חעשרה דורות מאדם עד נ

דאע"ג דבי"ג מדות כבר כתיב שהקב"ה ארך אפים,  - עד שהביא עליהם את מי המבול תורה סדר הדורות הללו:

אריך אפו אולי עכ"פ לא ידענו עד כמה דורות הוא מאריך אף, להכי קמ"ל בסדר הדורות ההם, שרק עד י' דורות מ

יקבל עליו שכר  גם הם מנויין בתורה, ולעניין מה מנה תורה סדר דורות אלו: - עשרה דורות מנח עד אברהם ישובו:

ר"ל שכר שהיו כולן ראויין לו, דהיינו לקרבן תחת כנפי השכינה, להתגלות להם כמו לאאע"ה ולכרות להם  - כולם

לזרעם תורה, ולעשות להם נסים ונפלאות, ולהשפיע להם נבואה, כי כך היתה הכוונה בתחלה מאתו ית',  ברית, וליתן

שיזכו כל בני אדם לכל הדברים היקרים הללו, ומשחטאו י' דורות הראשונים, נדחו כולם, רק אברהם, והמובחר 

ריך אפו י' דורות לענין הפסד הגופניות, שבזרעו דהיינו זרע ישראל עבדו, זכו במתנות הנ"ל, ]וקמ"ל לעיל שהקב"ה מא

 וקמ"ל שהוא כן ג"כ לענין הפסד הרוחניות[:

 על מסכת אבות פרק ה משנה ב  ברטנורא

אף אתה אל תתמה שהאריך לעו"ג כל השנים הללו שהיו משעבדין בבניו. שיותר  - להודיע כמה ארך אפים לפניו

עשה מעשים טובים כנגד מה שהיה ראוי שיעשו  - כולם וקבל שכר האריך לדורות שמאדם ועד נח ואח"כ נשטפו:

 כולם. לפיכך נצולו כולם בזכותו. וכמו שנטל עליו עול מצות בעוה"ז כנגד כולם כך קבל בעוה"ב שכר כנגד כולם.

 

 פרק חמישי משנה ב  -ספר מדרש שמואל על אבות 

אברהם אבינו כמדרגת נח וכמו שאז"ל  ומ"ש באברהם עד שבא אברהם אבינו וקבל עליו שכר כלם לפי שאין מדרגת

צדיק תמים היה בדורותיו בדורותיו היה צדיק ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום ולכן לא הספיק זכותו 

להגן על דורותיו וכן דרשו כי באברהם נאמר התהלך לפני כי לא היה צריך סעד מאתו ית' אמנם נח היה צריך לסעד 

 התהלך נח: שכן כתיב את האלהים

 משנה ג'משנה מסכת אבות פרק ה 

תֹו ֶשל ַאבְ  ה ִחּבָׂ ם, ְלהֹוִדיַע ַכמָׂ ַמד ְּבכֻּלָׂ לֹום ְועָׂ יו ַהשָׂ לָׂ ִבינּו עָׂ ם אָׂ הָׂ ה ַאְברָׂ ה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנסָׂ רָׂ לֹום:ֲעשָׂ יו ַהשָׂ לָׂ ִבינּו עָׂ ם אָׂ הָׂ  רָׂ

 תפארת ישראל /יכין/ על מסכת אבות פרק ה משנה ג 

כולן מנויין באבות דר"נ ]פל"ג[ , והם א( שהושלך לאור כשדים ומסר נפשו על  - נסיונות וכו' ועמד בכולםעשרה 

קדושת שמו ית', ב( לך לך, ג( ויהי רעב, ד( שנלקחה שרה, ה( )ה'( ]ד'[ המלכים, ו( כי גר יהיה זרעיך, שהראהו צרת 

לגרש הגר, ח( שיגרש גם ישמעאל בכורו, ט( מילה בן צ' שנים, י( עקידה, ולמה נתנסה בכל אלה,  בניו, ז( שנצטוה

 אם לדעת את אשר בלבבו, מי איכא ספיקא קמי שמיא:

להכי נסהו הקב"ה כל כך, כדי להודיע להכל, כמה גדולה היתה אהבתו לאלהיו, ושלא לחנם  - להודיע כמה חבתו וכו'

 :בחר בו הקב"ה מכל דורו

 פרק חמישי משנה ג  -ספר מדרש שמואל על אבות 

והרי"א ז"ל כתב כי הנסיון שמנסה השי"ת לאדם הוא או לתועלת המנוסה כי בהיות מחשבתו טובה והוא חזק ביראת 

ה' יביאהו לידי נסיון כדי שיצרף מחשבתו הטובה ויוציאה לידי מעשה ופעמים שיהיה הנסיון לתועלת הרואים כדי 

  .של ודוגמא ולמען ילמדו ליראה את ה'שיקחו ממנו מ

 



 מהר"ל /פרק ה משנה ב  -ספר דרך חיים 

וכן אמרו במדרש )ב"ר פנ"ה( והאלהים נסה את אברהם זה שאמר הכתוב נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט סלה 

ולם שאם נס להתנוסס לנסותם בעולם לגדלם כנס של ספינה וכל כך למה מפני קושט סלה שתתקשט מדת הדין בע

יאמר לך אדם למי שרוצה עשיר אותו עושה כי אברהם כשרצה עשה אותו עשיר כשרצה עשה אותו מלך יכול אתה 

להשיבו יכול אתה לעשות מה שעשה אברהם אבינו אברהם בן מאה שנה בהולד לו את יצחק אחר כל הצער הזה 

שע ואוהב חמס שנאה נפשו היוצר הזה אינו אמר לו הקב"ה קח נא את בנך את יחידך ולא עכב זהו ה' צדיק יבחן ור

מקיש על קנקנים מרועעים שאינו מספיק להקיש עד שהוא שוברן רק הוא בודק קנקנים יפים שאפי' מקיש עליהם כמה 

פעמים אינו שוברם הפשתני הזה כל זמן שמקיש עליהם פשתנו נעשה יפה כך אין הקב"ה מנסה אלא הצדיקים משל 

רות אחת כחה רע ואחת כחה יפה על מי נותן את העול לא על אותו שכחה יפה כך הקב"ה לבעל הבית שיש לו שתי פ

 אין מנסה אלא הצדיקים ע"כ במדרש. 

הרי לך כי הנסיון הוא לצדיק בשביל מדת הדין שיהיה צדקתו במדת הדין ולכך צריך שיהיה צדקתו בפועל נגלה לגמרי 

דרש שהכתוב אומר ה' צדיק יבחן, דמשמע שדוקא הצדיק הקב"ה ואז צדקתו במדת הדין ודבר זה מבואר. ופירוש המ

מנסה אותו, ולכך הביא משלים שראוי דוקא שיהיה מנסה הצדיק. כי הנסיון הוא על ג' פנים, האחד מצד מדת הדין 

שיהיה צדקתו בפועל לגמרי ולא יהיה בכח ומצד זה ראוי שיהיה הקב"ה מנסה את הצדיק דוקא להוציא צדקתו אל 

, שאין הרשע עומד בזה ואם יש בו צדקות מעט אי אפשר שיוציא צדקתו יותר אל הפועל, ולכך מדמה אותו הפועל

ליוצר שמקיש על הקנקנים שאותו שיודע בהם שאינם עומדים כאשר מקיש עליהם אינו מקיש עליהם כלל, אבל אותם 

וציא צדקתו אל הפועל רק הצדיקים כדי שאפשר שיהיו עומדים ולא ישברו הוא מקיש עליהם, וכך אין הקב"ה מנסה לה

 שיהיה צדיקים במדת הדין. 

ויש עוד נסיון שהקב"ה מנסה את הצדיק שמביא עליו יסורין של אהבה למרק אותו על ידי יסורין לזכך נפשו והם 

אהבה נקראים יסורין של אהבה, וגם זה לא שייך רק בצדיק שהש"י חפץ לזכך את נפשו כמו שיתבאר בענין יסורין של 

בנתיבות עולם, לכך מביא ראיה מן הפשתני זה שאינו כותש רק הפשתן שהוא יפה ומפני שהוא מכה עליו נעשה לבן 

 וצח, וכך כאשר באין יסורין על הצדיק נעשה נפשו זכה וטהורה, ויש לך להבין המשל הזה שהוא משל נכבד מאוד. 

ורין ונסיון על הצדיק כאשר הש"י רוצה להביא גזירות ומביא עוד משל למי שיש לו שתי פרות, כי לפעמים באין יס

רעות על העולם הוא מביא על הצדיק שהוא סובל הגזירה בשביל כל העולם, כמו שמצאנו אצל יחזקאל )יחזקאל ד'( 

שכב על צדך הימנית ונשאת עון ישראל וגו', וזה שמדמה לשתי פרות שנותן העול על הפרה שכוחה יפה, וכך כאשר 

ה להביא עול גזירתו בשביל חטא שהוא בעולם מביא הקב"ה על הטובים שהם יכולין לעמוד בגזירתו הקב"ה רוצ

 יתברך ובעולו, הרי לך מבואר ענין הנסיון שהקב"ה היה מנסה את אברהם בעשרה נסיונות:

דבר זה אמנם לפי דעת חז"ל כל האבות נתנסו וכדאיתא בפרק חלק )סנהדרין ק"ז, א'( רק באברהם פירש הכתוב, ו

כמו שאר אנשים טבעיים רק הם אנשים אלהיים, ולפיכך נתנסו  םכי האבות במה שהם אבות אינם אנשיענין מופלג, 

כי כל לשון נסיון מלשון נס שכשם שהנס הוא בלתי טבעי כך הנסיון הוא בלתי טבעי, כי אם אין המנוסה נוהג שלא 

שישחוט האדם בנו וכן כל שאר נסיונות, ולפיכך א"א שלא יהיו בטבע אינו יכול לעמוד בנסיון, כי אין הטבע נותן 

האבות מנוסים שאינם אנשים טבעיים כמו שאר אנשים ואם היו נוהגים בדרך הטבע לא היו ראוים לאותה מדריגה 

עליונה. אבל אברהם שהוא התחלה לאבות והוא עוד יותר מיוחד מכל האבות, שהיה אברהם על הטבע דהיינו שהיה 

שכל ענין זה שהיה  ,ם על החמורמתעלה על עולם הטבעי, וכמו שרמז הכתוב במה שהיה רוכב אברהאברהם 

אברהם רוכב על עולם הטבעי, ולפיכך באברהם נכתב הנסיון אצלו בפירוש שהיה צריך שיהיה נוהג שלא בטבע ולכך 

אלהיים לגמרי בלתי טבעיים זכה למדריגה הזאת העליונה. ומכל מקום הנה הנסיון שייך לאבות בפרט שהם אנשים 

 ואצלם שייך נסיון ודבר זה מבואר:


