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 משנה מסכת אבות פרק ה 1. 

 משנה ג

  עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום:

  

 פירוש רש"י על אבות פרק ה 2. 

 משנה ג

מפורשים בפרקי ר"א וכולם יסדם רבי שמעון הגדול בקרוב"ץ אמרת ה' צרופה תחלה בקש נמרוד להרגו  עשרה נסיונות. נתנסה א"א 

ונחבא בקרקע י"ג שנה. שוב השליכו באור כשדים. והגלהו מארץ מולדתו. והביא הקב"ה רעב בימיו. ונלקחה שרה בבית פרעה. ובאו 

ארבע מלכיות שימשלו בבניו. וצוה למול את עצמו ואת בנו. ואמר לו  המלכים והגלו את לוט בן אחיו. והראה לו בין הבתרים שעבוד

 לגרש ישמעאל בנו עם אמו. וצוהו לשחוט את יצחק בנו. הרי עשרה ולא הרהר אחר מדותיו ית' מרוב אהבתו… 

  

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק ה3. 

 משנה ג

הגירות, והוא אומרו יתעלה לו: +בראשית יב א+ לך לך מארצך  -כתובים. הראשון כולם  -העשרה נסיונות אשר נתנסה אברהם אבינו 

הרעב אשר מצא בארץ כנען כאשר השתקע בארץ, וכבר יועד לו: +בראשית יב ב+ "ואעשך... ואברכך ואגדלה  -וממולדתך. והשני 

עשוק המצרים אותו בלקיחת שרה  -יון השלישי שמך", וזה נסיון גדול, והוא אומרו: +בראשית יב י+ "ויהי רעב בארץ" וכו'. והנס

המילה, אשר צווה בה בשנות  -לקחו הגר כשנואש מההולדה משרה. והששי  -הלחמו בארבעה מלכים. והחמישי  -לפרעה. והרביעי 

קת בנו הרח -הרחקת הגר אחר היבנותו ממנה. והתשיעי  -עשוק מלך גרר אותו בלקיחת שרה גם כן. והשמיני  -הזיקנה. והשביעי 

ישמעאל, והוא אמרו לו יתעלה: +בראשית כא יב+ "אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך", וכבר העיד הכתוב כמה קשה היה הדבר עליו:  

 עקדת יצחק. -+בראשית כא יא+ "וירע הדבר מאד בעיני אברהם", אבל הוא קיים ציוויו יתעלה וגרשם. והעשירי 

  

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וירא4. 

כב( …ולך לך אל ארץ המוריה מהו לך לך נסיון אחרון כנסיון הראשון, נסיון הראשון בלך לך מארצך וממולדתך ונסיון אחרון בלך לך )

 אל ארץ המוריה…

  

 פירוש רבינו יונה על אבות פרק ה5. 

 משנה ג

לכבשן האש וניצל וזה אינו מפורש בתורה ומדברי  הראשון אור כשדים שהפלו נמרוד  -עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכלם 

קבלה הוא…והשני שצווהו לצאת מארצו שנאמר לך לך מארצך וממולדתך ועשה כן. והשלישי שנאמר ויהי רעב בארץ ואע"פ שהקב"ה 

מלחמת  הבטיח ואמר לו ונברכו בך כל משפחות האדמה כשהביא הרעב לא הרהר אחר מדותיו. הרביעי לקיחת שרה לפרעה. החמשי 

בן תשעים ותשע שנה בהמלו את בשר ערלתו שם עצמו בסכנת הזקנה וניצל. השביעי לקיחת שרה לאבימלך.  -ארבעה מלכים…הששי 

השמיני כשגרש הגר וישמעאל בנו במצות ה' ואם הרע הדבר על אודות בנו קיים מצותו. התשיעי לעקידת יצחק בנו…העשירי קבורת  

 לארכה ולרחבה כי לך אתננה. וכשמתה אשתו לא מצא מקום לקברה עד שקנאו ולא הרהר…שרה. שנאמר לו קום התהלך בארץ 

  

 בראשית פרשת לך לך פרק יג6. 

ּה ִכי ְלָך ֶאְתֶננָּה:  ְחבָּ ּה ּוְלרָּ ְרכָּ ֶרץ ְלאָּ אָּ ְך בָּ  )יז( קּום ִהְתַהלֵּ

  

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ק עמוד א 7. 

קנה מקום הילוכו, דברי ר' אליעזר; וחכמים אומרים: אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק. אמר ר'   -דתניא: הלך בה לארכה ולרחבה 

אלעזר, מ"ט דר' אליעזר? דכתיב: אקום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה. ורבנן? התם משום חביבותא דאברהם הוא דקאמר 

 ליה הכי, כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו.



  בתרא דף ק עמוד א רשב"ם מסכת בבא8. 

להשוות קרקע לחרישה או נעל וגדר ופרץ כל שהוא והא דאמרינן בפ"ק דב"ק )דף ט( אימת הויא חזקה מכי דייש אמצרי   -עד שיחזיק 

 לאו בהילוך מיירי אלא בהגבהת המצר ודש הקרקע לתקן את המצר ולחזקו דהיינו נעל וגדר.

 זלנין ולא יהיה רשות לשטן לקטרג ולא פתחון פה ]לבעל[ מדת הדין. דהוו להו כיורשין ולא כג -כדי שיהא נוח כו' 

  

 בראשית פרשת וירא פרק כב9. 

ִני: ם ַויֹאֶמר ִהנֵּ הָּ ם ַאְברָּ הָּ ַמִים ַויֹאֶמר ַאְברָּ יו ַמְלַאְך ְיֹקוָּק ִמן ַהשָּ לָּ א אֵּ  )יא( ַוִיְקרָּ

ַׂשְכתָּ ֶאת ִבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶמִני: )יב( ַויֹאֶמר ַאל ִתְשַלח יְָּדָך ֶאל ַהַנַער ְוַאל  ה ְולֹא חָּ א ֱאֹלִהים ַאתָּ ה יַָּדְעִתי ִכי ְירֵּ ה ִכי ַעתָּ  ַתַעׂש לֹו ְמאּומָּ

  

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק כד10. 

ותנו גבול אהבת השם …ואמנם ענין אברהם אבינו ע"ה בעקדה כלל שני ענינים גדולים הם מפנות התורה, הענין האחד הוא להודיע א

ויראתו עד היכן היא מגעת, וצוה בזה הענין אשר לא ידמה לו לא נתינת ממון ולא נתינת נפש, אבל הוא מופלג מכל מה שאפשר שיבא  

במציאות ממה שלא ידומה שטבע בני אדם יטה אליו, והוא שיהיה איש עקר בתכלית הכוסף לילד ובעל עושר גדול ואיש נכבד ובוחר  

רעו אומה, ונולד לו בן אחר היאוש איך יהיה חשקו בו ואהבתו אותו, אבל ליראתו הש"י ולאהבתו לקיים מצותו בז לולד האהוב  שישאר מז

ההוא והניח כל מה שקוה בו והסכים לשחוט אותו…ואמר המלאך לו כי עתה ידעתי וגו', ר"ל שבזה המעשה אשר בו תקרא ירא אלהים 

ה' מה הוא. ודע שכבר חזק זה הענין בתורה, ובארו ואמר שתכלית התורה כלה בכל מה שכללה אותו   גמור, ידעו כל בני אדם גבול יראת

ממצות עשה וממצות לא תעשה ומיעדים וספורים, אמנם הוא דבר אחד והוא יראת השם ית', והוא אמרו והיה אם לא תשמר לעשות את  

 הנורא את ה' אלהיך… כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד ו

  

 דברים פרשת כי תבוא פרק כח 11. 

ם ַהִנכְ  ה ֶאת ַהשֵּ ֶפר ַהֶזה ְלִיְראָּ ה ַהזֹאת ַהְכֻתִבים ַבסֵּ י ַהתֹורָּ ל ִדְברֵּ ת ְיֹקוָּק ֱאֹלֶהיָך:)נח( ִאם לֹא ִתְשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת כָּ א ַהֶזה אֵּ ד ְוַהנֹורָּ  בָּ

  

 רק הפירוש רבינו יונה על אבות פ12. 

 משנה ג

…קורא הקב"ה בו כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ובא להודיענו כי יראת שמים   -עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכלם 

גדולה מכל המצות שבתורה שבכל הנסיונות לא אמר לו כי ירא אלהים אתה חוץ מזו מפני שהיה הנסיון הגדול שבכלם כי לקח בנו 

 להעלותו עולה… 

  

 בראשית פרשת וירא פרק כב13. 

ַבע:  ר שָּ ם ִבְבאֵּ הָּ ַבע ַויֵֶּשב ַאְברָּ ר שָּ ו ֶאל ְבאֵּ יו ַויָֻּקמּו ַויְֵּלכּו ַיְחדָּ רָּ ם ֶאל ְנעָּ הָּ ב ַאְברָּ  )יט( ַויָּשָּ

ה ַגם ִהוא בָּ  ה ִמְלכָּ אֹמר ִהנֵּה יְָּלדָּ ם לֵּ הָּ ֶלה ַויַֻגד ְלַאְברָּ אֵּ ִרים הָּ י ַהְדבָּ ִחיָך:)כ( ַוְיִהי ַאֲחרֵּ  ִנים ְלנָּחֹור אָּ

ם:  ל ֲאִבי ֲארָּ ִחיו ְוֶאת ְקמּואֵּ  )כא( ֶאת עּוץ ְבֹכרֹו ְוֶאת בּוז אָּ

ל: ת ְבתּואֵּ ף ְואֵּ ש ְוֶאת ִיְדלָּ  )כב( ְוֶאת ֶכֶׂשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִפְלדָּ

ה ְלנָּחֹור ֲאִחי  ה ִמְלכָּ ֶלה יְָּלדָּ ה ְשֹמנָּה אֵּ ל יַָּלד ֶאת ִרְבקָּ ם: )כג( ּוְבתּואֵּ הָּ  ַאְברָּ

ה: ֶלד ַגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַגַחם ְוֶאת ַתַחש ְוֶאת ַמֲעכָּ ה ַותֵּ ּה ְראּומָּ  )כד( ּוִפיַלְגשֹו ּוְשמָּ

  

 רש"י בראשית פרשת וירא פרק כב14. 

ך בלא בנים, היה לי  בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר ואומר אילו היה בני שחוט כבר היה הול -)כ( אחרי הדברים האלה ויגד וגו' 

להשיאו אשה מבנות ענר אשכול וממרא, בשרו הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגו, וזהו אחרי הדברים האלה הרהורי דברים שהיו על ידי  

 עקידה:

 כל היחוסין הללו לא נכתבו אלא בשביל פסוק זה:  -)כג( ובתואל ילד את רבקה 

  

 קהלת פרק ח 15. 

ֶהם כְ )יד( ֶיש ֶהֶבל ֲאֶשר ַנֲעׂשָּ  ִעים ֶשַמִגיַע ֲאלֵּ ִעים ְויֵּש ְרשָּ ְרשָּ ה הָּ ֶהם ְכַמֲעׂשֵּ ֶרץ ֲאֶשר יֵּש ַצִדיִקים ֲאֶשר ַמִגיַע ֲאלֵּ אָּ ה ַהַצִדיִקים  ה ַעל הָּ ַמֲעׂשֵּ

ֶבל:  ַמְרִתי ֶשַגם ֶזה הָּ  אָּ



 רש"י קהלת פרק ח 16. 

 דבר המבהיל את הבריות:  -)יד( יש הבל 

אליהם רעה כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אליהם טובה כמעשה הצדיקים אמרתי שגם זה אחד מן  שמגיע -אשר יש צדיקים 

 ההבלים הנוהגים בעולם…

  

 שמות פרשת כי תשא פרק לג 17. 

ן  א חֵּ ֲעָך ְלַמַען ֶאְמצָּ דָּ ֶכָך ְואֵּ ִני נָּא ֶאת ְדרָּ יֶניָך הֹוִדעֵּ ן ְבעֵּ אִתי חֵּ צָּ ה ִאם נָּא מָּ ה ִכי ַעְמָך ַהגֹוי ַהֶזה: )יג( ְוַעתָּ יֶניָך ּוְראֵּ  ְבעֵּ

  

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א18. 

בקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו, שנאמר: הודיעני נא את דרכיך; אמר לפניו: רבונו של עולם! מפני מה יש צדיק וטוב  

 לו? לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע 

  

 רש"י מסכת ברכות דף ז עמוד א19. 

 מנהג מדת משפטיו, כגון: מפני מה צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.  -להודיעו דרכיו 

  

 שמות פרשת משפטים פרק כד 20. 

ם ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאֶשר  עָּ ְזנֵּי הָּ א ְבאָּ ֶפר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ ע: )ז( ַוִיַקח סֵּ  ִדֶבר ְיֹקוָּק ַנֲעֶׂשה ְוִנְשמָּ

  

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א 21. 

דרש רבי סימאי: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני 

שה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן: מי גילה  כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע…אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל נע

 לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו? 

  

 דברים פרשת ואתחנן פרק ה 22. 

ֶהם וְ  ל ַהיִָּמים ְלַמַען ִייַטב לָּ ל ִמְצֹוַתי כָּ ה ֹאִתי ְוִלְשֹמר ֶאת כָּ ֶהם ְלִיְראָּ ם ֶזה לָּ בָּ יָּה ְלבָּ ן ְוהָּ ם:)כו( ִמי ִיתֵּ  ִלְבנֵּיֶהם ְלֹעלָּ

יֶכם:)כז(  ֳהלֵּ ֶכם ְלאָּ ֶהם שּובּו לָּ ְך ֱאֹמר לָּ  לֵּ

  

 העמק דבר דברים פרשת ואתחנן פרק ה23. 

 )כז( שובו לכם לאהליכם. לחיי בשרים ותענוגות בני האדם כטבע האנושי:

  

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה 24. 

 הלכה א 

ישראל, ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם  כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני

קדשי, כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר 

  במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו.

 הלכה ב

במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים, אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן 

 או תהרג, יהרג ואל יעבור… 

  

 ויקרא פרשת אמור פרק כב25. 

ם ֲאִני ְיֹקוָּק:  )לא( ּוְשַמְרֶתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאתָּ

ל ֲאִני ְיֹקוָּק ְמַקִדְשֶכם:)לב( ְולֹא ְתַחלְ  אֵּ ְדִשי ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְׂשרָּ ם קָּ  לּו ֶאת שֵּ

  

 ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח 26. 

ֶהם ֲאִני ְיֹקוָּק:  ַחי בָּ ם וָּ דָּ אָּ ם הָּ ַטי ֲאֶשר ַיֲעֶׂשה ֹאתָּ  )ה( ּוְשַמְרֶתם ֶאת ֻחֹקַתי ְוֶאת ִמְשפָּ


