
 בס"ד

 פרק חמישי -עבודת ה' לאור מסכת אבות

 משנה ד'משנה מסכת אבות פרק ה 

ה ִנִסים ַנֲעשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְבמִ  רָׂ ה ַעל ַהיָׂם. ֲעשָׂ רָׂ רּוְך הּוא ַעל ְצַרִים ַוֲעשָׂ דֹוׁש בָׂ ֶעֶשר ַמּכֹות ֵהִביא ַהקָׂ

 . ִמְצַרִים ְוֶעֶשר ַעל ַהיָׂםַהִמְצִרִיים בְ 

ה  רָׂ ר, ֶׁשֶנֱאַמר )במדבר יד(, ַוְיַנסּו ֹאִתי ֶזה ֲעשָׂ רּוְך הּוא ַבִמְדבָׂ קֹום בָׂ ִנְסיֹונֹות ִנסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהמָׂ

ְמעּו ְבקֹוִלי: ִמים ְולֹא ׁשָׂ  ֶעֶשר ְפעָׂ

 עשר מכות ע"כ( -עשרה נסים -עשרה נסיונות -עשרה דורות -)עשרה מאמרות

 רע"ב על מסכת אבות פרק ה משנה ד 

 שנצולו מעשר מכות וכולם היו במצרים ולא בישראל: - עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים

שנעשה הים כמין אהל ונכנסו ישראל לתוכו דכתיב  שניויבקעו המים.  אחד - ועשרה על הים

 שנעשה קרקעית הים יבש בלא חומר וטיט דכתיב ג')חבקוק ג( נקבת במטיו ראש פרזיו. 

שקרקעית הים שדרכו בו המצריים שהיו רודפים  ד')שמות יד( ובני ישראל הלכו ביבשה. 

שהמים  ה'אחרי ישראל נתלחלח ונעשה חומר וטיט. דכתיב )חבקוק ג( חומר מים רבים. 

הנקפאים בקרקע הים לא היו חתיכה אחת אלא חתיכות קטנות כעין לבנים ואבני הבנין 

 ו'לים עד( אתה פוררת בעזך ים שנעשה כעין פרורים. מסודרים זה אצל זה כדכתיב )תה

שנתקשו המים הנקפאים ונעשו קשים כסלעים. כדכתיב )שם( שברת ראשי תנינים על המים 

שנגזר הים לי"ב גזרים כדי שיעברו כל שבט ושבט בדרך אחד  ז'והמצריים נקראו תנינים. 

פאו המים כספיר ושוהם וזכוכית. שק ח'לבדו והיינו דכתיב )שם קלו( לגוזר ים סוף לגזרים. 

כדי שיראו השבטים אלו את אלו. שעמוד האש היה מאיר להם. וזהו שנאמר )שם יח( חשכת 

שהיו יוצאים  ט'מים עבי שחקים כלומר קבוץ המים היה כעבי שחקים כעצם השמים לטוהר. 

ה שרצו. שלאחר ששתו מהם מ י'ממנו מים מתוקים שהיו שותים אותם. וזהו שנאמר נוזלים. 

הנותרים מהם היו נקפאים ונעשים ערימות. דכתיב )שמות טו( נערמו מים נצבו כמו נד 

 נוזלים:

 דצ"ך עד"ש באח"ב: - עשר מכות הביא הקב"ה על המצריים במצרים

הן כנגד עשר נפילות שבשירת ויושע. רמה בים. ירה בים. טבעו בים סוף.  - ועשרה על הים

ת. תרעץ אויב. תהרוס קמיך. יאכלמו כקש. כסמו ים. צללו תהומות יכסיומו. ירדו במצולו

 כעופרת. הרי עשר נפילות. 

שנים בים. אחד בירידה שם נאמר )שם  - עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקב"ה במדבר

יד( המבלי אין קברים במצרים. ואחד בעליה ויבואו מרתה וילונו. אחד ברפידים וירב העם עם 

יו. הראשון בשבתנו על ויצאו. איש אל יותר ממנו ויותירו. שנים בשל משה. שנים במן לא תצאו

בשליו השני והאספסוף אשר בקרבו. אחד בעגל. ואחד במתאוננים ובמרגלים. סיר הבשר. 

 והוא עשירי שם נאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי:

 פרק ה משנה ד  -ספר דרך חיים 

וכן אמרו במדרש שנתנסה אברהם בעשרה נסיונות כנגד עשרה מאמרות שנברא בהן העולם 

להודיע כי כל העולם עומד בזכות אברהם שנתנסה גם כן בעשר נסיונות, ועוד אמרו )אדר"נ 

פל"ג( כי הקב"ה הביא עשרה מכות על המצריים בשביל זכות אברהם שנתנסה בעשרה 

רש הזה כי אברהם היה התחלת העולם וכמו שאמרנו נסיונות ועמד בכולם. ופירוש המד

למעלה כי הכל היה תוהו עד שבא אברהם, וכן במדרש )ב"ר פי"ב( אמרו אלה תולדות שמים 

וארץ בהבראם בזכות אברהם נברא העולם אותיות באברהם, ופירושו כי הכל היה תוהו ולא 



אליו נתן השי"ת כל נחשב מציאות כלל עד שבא אברהם, ולפיכך בשבילו נברא העולם ו

העולם. וכן אמרו בפרק קמא דברכות )י"ג, א'( מתחילה היה אב לארם ואחר כך לכל העולם, 

ומפני שיש אל העולם המדריגה העליונה שלו עד כי נתנסה אברהם בעשרה נסיונות לצרפו 

 עד שיהיה נבדל מן הטבע והיה אלהי לגמרי. כי כל נסיון הוא שמנסה אותו אם ילך אחר טבעו

כמו שהתבאר זה למעלה כי זהו לשון נסיון מלשון נס, וכאשר נתנסה בעשרה נסיונות מוכח 

שאינו הולך אחר הטבע אבל הוא נבדל מן הטבע, וראוי שיהיה אל אברהם כל העולם שנברא 

בעשרה מאמרות מפני שמקבל כל העולם מדריגה נבדלת בלתי טבעית כמו שהתבאר 

גד עשרה נסיונות של אברהם, כי הנסיון כמו שאמרנו הוא למעלה. וכן עשרה נסים במצרים כנ

בלתי טבעי כי זהו עצמו הנסיון אם ילך האדם אחר טבעו או לא ילך, ומפני כי עמד אברהם 

בעשרה נסיונות ולא הלך אחר טבעו עשה הש"י גם כן נסים שלא כטבע ומנהגו של עולם 

כמנהגו של עולם כמו שהיה  לבנים, כי היה נוהג השם יתברך עם בני אברהם שלא בטבע

 אברהם עם השם יתברך שלא בטבע וכמנהגו של עולם. 

ומעתה סדר המשניות, מתחלה שנה בעשרה מאמרות נברא העולם, וכנגד זה נתן השם 

יתברך ארך אפים שלא להשחית עולמו עד עשרה דורות בשביל שחס על העולם שיש בו 

המעלה העליונה שנברא בעשרה מאמרות, וכן היה חס על עולמו שנברא בעשרה מאמרות 

כר כלם, ולפיכך עשרה דורות היו מנח עד עד עשרה דורות בשביל הצדיק שיעמוד ויקבל ש

אברהם. ובשביל שנברא העולם בעשרה מאמרות נתנסה אברהם בעשרה נסיונות כמו 

שהתבאר לפני זה, ובשביל כי נתנסה אברהם בעשרה נסיונות עשה הקב"ה עשרה נסים 

לישראל במצרים ועל הים הכל כמו שהתבאר למעלה, ולפיכך אף אם ישראל נסו את הקב"ה 

שרה נסיונות והיה ראוי לכלות חס וחלילה את ישראל, זכות אברהם שנתנסה בעשרה בע

נסיונות גרם שלא לכלותם כמו שיתבאר זה. ואחר כך עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית 

 וכו'. המקדש וגם זה היה בזכות אברהם

 פרק כה  -ספר נצח ישראל 

א יוצא ונולד מן תכונה טובה. וכמו אבל אצל ישראל אינו כך, כי הדבר הרע אשר ימצא בהם הו

מדת קשה עורף, שהכתוב מגנה בה ישראל, שאמר )דברים ט, ו( "כי עם קשה עורף אתה". 

אל תאמר כי מדה זאת אינה יוצאת מתכונה טובה, רק במה שיש לישראל נפש נבדלת בלתי 

ינו חמרית, כי החומר הוא שמקבל התפעלות ואינו דבר מקוים, אבל הדבר שהוא נבדל א

מתפעל לקבל שנוי, רק עומד. ולפיכך ישראל ממאנים לקבל תוכחה, ויש בהם קושי עורף 

לחזור בתשובה, הכל בשביל שאינם חמריים, אשר בעל החומר בלבד מתפעל, אבל ישראל, 

שהם רחוקים מן החמרי, אינם מתפעלים, רק עומדים בתכונתם. וכן כל המדות אשר הם 

באים מצד תכונת טובה, רק כי הם משתמשים בתכונה ההיא בישראל, והם אינם טובים, הם 

 בדבר שאינו טוב:

 פרק יד  -ספר נצח ישראל 

ובשביל כך אמרו ז"ל )ירושלמי סנהדרין פי"א ה"ה( שלא היה יונה רוצה ללכת בשליחותו של 

מקום לנינוה, שידע כי הגוים קרובי תשובה הם, ובודאי יחזרו בתשובה, ויקבלו תוכחה ומוסר 

י(, ויחייבו את ישראל; שהאומות חוזרים -הנביא אשר מוכיח אותם, כמו שעשו )יונה ג, ד מן

בתשובה, ואילו ישראל אין חוזרין בתשובה כלל. וכל זה מפני כי האומות הם הפך ישראל; 

שכמו שישראל הם קשה עורף, ועומדים במדתם מפני שאינם חמריים, לכך אינם מתפעלים, 

, הם מתפעלים ומוכנים לקבל התפעלות, כמו שהחומר הוא מקבל כך האומות שהם חומריים

התפעלות, ולכך הם מקבלים דברי תוכחה וחוזרין בתשובה. כי כאשר מוכיח אותם, הם 

 מתפעלים ומשנים דרכם:


