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 רקע:

 

 מתי נבראו הנסים הללו? איך נוצרו הנסים הלא שגרתיים שבתורה? 

 

 בספר בראשית פרק א' פס' לא מדובר על סיום הבריאה: 

 

ה      וישבות ביום  ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה,  וכל צבאם,  והארץ   7-"ויכולו  השמים 

דש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא  ויק  7-מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את היום ה

 . אלוקים לעשות"

 

בורא עולם הנוצר ממהפכה,   ימים, שבוע שלם, כדי לברוא עולם, הוא  7בורא עולם עמל , עובד ויגע       

אל נס  ונפלאות!  נסים  אלו  ימים  במהלך  בורא  הוא  ובוהו,  לבנה ומתהו  גבי  על  לבנה  מאין!  יש  קי! 

חיים  ושוקק  נברא  המנהרה,    .העולם  בקצה  אור  רואים  אנו  אח"כ  ובוהו,  תהו  היא  הארץ  בהתחלה 

רקיע, השמים הגדולים, ביום השני בורא עולם פתאום בורא את ה   .ומבדילים בין האור לבין החושך

והלאה וכן הלאה  אנחנו    .מפריד כמו המכחול, אומן, בין המים שמעל הרקיע, למים שמתחת לרקיע, 

ולא נוסף    זוכרים את סיפור הבריאה  יום  , נס, מעניין,  צריך להזכיר לכם , שבכל  משהו חדש, פלא 

יוצר   הואסיים את מלאכתו,   בורא עולם  פתאום ביום השביעי  משהו מוזר ומשונה שלא היה לפני כן.  

  יום, את יום השבת, שכולו למנוחה רוחנית.

כניסה לשבת ישנה  אכה ומלה   הגמרנובערב שבת בין השמשות, כשאנו עומדים לפני סיום יום שישי,       

מנוחה נסים    .שכולה  חדשים,  נסים  ליצור  יש  תמה,  לא  עוד  שהמלאכה  ויודע  נזכר  עולם   בורא 

 נסים שלא היו קודם לכן, נסים מיוחדים, נסים שישפיעו על גורל עם ישראל לעתיד לבוא.  מופלאים,

       

 כתוב: , במשנה בפרקי אבות , פרק חמישי  

 

אלו הן: פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, רב שבת שבין השמשות וע"עשרה דברים נבראו ב

 והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות..."

 

דפי לימוד בחברותות על הנסים כאשר כל קבוצה   להלןמנת להכיר טוב יותר את הנסים המיוחדים,  על  

נ הכיתה.  בפני  אותו  ומציגה  פרשנים  בתוספת  מסוים  נס  על  הנוספים  י לומדת  לדיונים  לדון  מכאן  תן 

לפ עולם  בורא  של  דופן  יוצאת  התגלות  או  מהבריאה  חלק  הינו  נס  האם  לעיל  של שהובאו  דעתם    י 

שמא  או  לנס  בנ"י  תגובת  לאור  עולם  בבורא  האמונה  את  מחזקים  נסים   האם  והרמב"ן?  הרמב"ם 

 מערערים אותה? והאם יש לחכות לנס ולסמוך עליו? 



2 

 

 

 
 

 

 נס המן:

 

 

 

 
 שפתי חכמים: 

יודע אלא רק להודיע התלונות ההן על מי הן ואמר  ר"ל אע"פ שסדר    ח שהם אותן שעל ה':    מקודם לכן ג"כ היה 

העולם שלחם עולה מן הארץ ומים יורד מן השמים כאן היה הפוך בהמן בהמן הוא לחם יורד מן השמים וטל עולה  

כשיו והכי משמע הקר'  זורחת עולה הטל וכו' מפרש ע  ר"ל לפי שפי' לעיל כשהחמה  טמן הארץ כדאיתא בתנחומא: 

לא שבעלייתו נתהוה אבל לפי מדרש רז"ל שפירשו העלייה מן הארץ צ"ל שפי' והנה  וכעלות וכו' נתגלה וראו אותו  

פי' מיני נודות וחמות: הס: ב'    יעל פני המדבר מורה על הוייתו שבעליות הטל מן הארץ יורד המן על פני המדבר:  

 המן דומה לגיר שהרי הגיר הוא. שר"ל לא  

 רש"י 

 מין עוף ושמן מאד )יומא עה(  - יג השליו 

מכילתא(  יומא עה  )  ו'וברדת הטל וג  ) במדבר יאאומר ) הטל שוכב על המן ובמקום אחר הוא   - היתה שכבת הטל 

 רי הוא כמונח בקופסא. הטל יורד על הארץ והמן יורד עליו וחוזר ויורד טל עליו וה

כשהחמה זורחת עולה הטל שעל המן לקראת החמה כדרך טל עולה לקראת החמה   - "'ותעל שכבת הטל וגו  -  יד  

באויר ור"ד שהטל עולה מן  אף אם תמלא שפופרת של ביצה טל ותסתום את פיה ותניחה בחמה היא עולה מאליה  

 . 'פני המדבר וגוהארץ באויר וכעלות שכבת הטל נתגלה המן וראו והנה על  

מחוספס  -  דק  דק  משנה   - דבר  שבלשון  ודלוסקמא  חפיסה  לשון  מחוספס  וי"ל  במקרא  לו  דומה  ואין  מגולה 

ואונקלוס   הטל  שכבות  שתי  בין  בתוכו  מחוספס  דק  דבר  שהיה  ראו  הטל  משכבת  לשון    גםתר כשנתגלה  מקלף 

 . מחשוף הלבן 

כגיר כאבני גיר והוא מין צבע שחור כדאמרי' גבי כסוי הדם    כפור גליד"א )בלע"ז רייף געפרארען( דעדק  - "ככפור"

הגיר והזרניך דעדק כגיר כגלידא על ארעא דק היה כגיר ושוכב מוגלד כקרח על הארץ וכן פירושו דק ככפור שטוח  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%90
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)בלע"ז דין( שהיה מגליד גלד דק מלמעלה וכגיר שתרגם אונקלוס תוספת הוא על    קלוש ומחובר כגליד דק טינב"ש

 . העברית ואין לו תיבהל' 

 . שיקראוהו בשמו -הוא"  כי לא ידעו מה "  אל א( וימן להם המלךמזון הוא כמו )דני    -  א"מן הו"טו  

 ולת. ר לכל גולגקחו עומבאהלו ת כפי מנין נפשות שיש לאיש     -ם"  מספר נפשותיכ. "שם מדה   -ר"  עומ" טז  

   .אולי עלתה מפאת ים  -השליו ותעל  .בסוף היום בעצמו :  ויהי בערב  -  טז, יג

ישכיב  -  כמו   :  שכבת הטל  ובמקום אחר כתוב . ונבלי שמים מי  ירידה.   : שאמרירקב שם  . וברדת הטל: טעם 
כי קושיות רבות עמדו עליו. האחת  . ז מנ"א כי המן הוא הנקרא בלשון פרסי תרנגבי"ן ובלשון ערבי מ"ן ובלשון לע"

  ידוע ואני ראיתי זה הדומה למן במלכות אלצכי"ר. והוא יורד בניסן ובאייר   כי איננו יורד היום במדבר סיני כי ההר 

 . בחדשים אחרים  ולא 

 . 

כה,  ם במדוכי איננו חזק ואין צורך שידוכנו אד : ועוד . כי בלילה לא יבאש :ועוד. תשימהו לשמש לא ימס  אם : ועוד

עוגות שי ממנו  יומס : ועוד. עשה  בלשון  יושם  משבי : ועוד.  כאשר  איננו  נכנס  כי  הוא  רק  טוב,  דם  שיוליד  ע 

משנה: ועוד. ברפואות יורד  היה  השישי  ביום  בשבת: ועוד . כי  יורד  היה  לא  מקום  : ועוד. כי  לכל  ירד  כי 

 . שטדרך הפ  כי עבר עימהם את הירדן, ולא שבת עד חצי ניסן על: ועוד. שיחנו

יד כמו  - ותעל ,  טז,  עלה : הטעם שנפסקה.  יצועי  ונפסק.  כי הטעם מעת שח. אז חללת  נסתלק מעלי  יצועי  ללת 

אומר  ימי  :וכמוהו  בחצי  תעלני  אל  יורד  . אלי  הטל  ובהסתלק  הארץ.  לטהר  בתחלה  יורד  היה  וכן   המן. והטל 

 .וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו: כתוב

 

 : נסנוה למען אאור החיים ד" 

 

 הילך בתורתי "אם לא"." - כי לחם מן השמים לא יצטרך תיקון. ובזה יהיו פנויים מכל, ואראה

 ופירש את הפירוש הזה בעל "הכתב והקבלה": 

וזה "אנסנו" , אביא אתכם לידי נסיון עצמכם ויבורר לכם, אם כבר הגעתם לידי מידת הבטחון הגמור אם לא, הנה הנסיון 

 כה. בטחון מכן הכוח אל הפועל ולחזק בו תכונה נפשית הגדולה מאוד בער בר מידת הבמנוסה ד  בזה להוציא

 וכולם מסתמכים בזה על המכילתא: 

ברא פרנסתו. מכאן  היה ר' אליעזר המודעי אומר: כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר    -  "דבר יום ביומו": מי שברא יום

 ילך בתורתי אם לא". ן אנסנו האמר: "למע מה אוכל למחר? הרי זה מחוסר אמונה, שנ 

 

 אבן כספי:

 

כי יום,  יום  ד'  עיין שם( בפעם אחת לזמן רב,    להצטרכות לעזרת  ל. ח,  אילו הטריפו לחם חוקו )הביטוי שאול ממשלי 

 יישכח ד' בתוך הזמן ההוא.

 

 הרמב"ן 

האדון פעם ינסה    בטובה. כיסיון הזה  ( ויתכן שהיה הנ -מתן תורה  -...)אחרי הביאו כמה פירושים למשמעות הנסיון הזה

יטיב עמו לדעת אם יגמול אותו בטובה אשר עשה עמו להוסיף , ופעם  עבדו בעבודה קשה לדעת אם יסבלנה לאהבתו

לאדוניו עבודה וכבוד. כענין שאמרו חכמים )שמות רבה כג'( "אשרי אדם שעומד בנסיונו, שאין לך בריה שאין הקב"ה 

 .מנסה אותה: העשיר מנסה אותו אם תהיה ידו פתוחה לעניים: העני מנסה אותו אם יוכל לקבל ייסורים ואינו כועס"

ולכן אמר הכתוב: הטיב לכם האלוקים להראותכם את כבודו אשר לא עשה כן לכל גוי, לנסותכם אם תגמלו לפניו כטובה  

אשר עשה עמכם להיות לו לעם נחלה, כענין שאמר )דברים לב', ו( "הלד' תגמלו זאת". ואמר )עמוס ג, ב( "רק אתכם  

ונותיכם" . כי העמים אינם חייבים לי ככם אשר ידעתי פנים ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עו 

 בפנים. 
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 : נס המטה של משה
 

 

 

 " )רש"י(. שבו שם המפורש חקוק ר"ע מברטנורא(. "  -" )שמות ד, יזשנעשו בו האותות , " של משה המטה

לאברהם, ואברהם    המטה שנברא בין השמשות נמסר לאדם הראשון בגן עדן, ואדם מסרו לחנוך, וחנוך לשם, ושם 

של   בפלטין  וניתן  ביתו  כל  נטלטל  יוסף  וכשמת  בנו,  ליוסף  ומסרו  למצרים  ויעקב השליכו   , ליעקב  ויצחק  ליצחק, 

פרעה )העבירו את כל רכושו של יוסף לארמונו של פרעה(. והיה יתרו אחד מחרטומי מצרים, וראה את המטה ואת  

טעו בתוך גן ביתו. ולא היה אדם יכול לקרב אליו, עד שבא משה  האותות שעליו וחמד אותו בלבו, ולקחו והביאו ונ

לארץ מדין, ונכנס לתוך גן ביתו, וראה את המטה, וקרא את האותיות שעליו, ושלח ידו ולקחו. וראה יתרו ואמר: זה  

 . לפיכך נתן לו צפורה בתו לאישה  -  עתיד לגאול את ישראל ממצרים

 ;        ל"ז(.   סע'ע' מ"ח   , ספר האגדה - פרקי דרבי אליהו )
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 :פי הבארנס 
 

 
 

 רש"י: 

ת עמהם בכל המסעות.  ותה יצאו מים שלא היו בה, והיתה הולככהוא בארה של  מרים. והנס היה שבז פי הבאר:

ורבנו שלמה ז"ל )ד"ה נ"א פי הבאר( פירש, שאמר שירה, שנאמר , עלי באר ענו לה, )במדבר כא, יז( אם כן נס  

העשרה, לפי שזאת הבריאה לא נזכרה בששת ימי בראשית. ואעפ"י שהארץ והבאר הם  באלו גדול היה. ונמנה 

ו, הם בריאות שאין להם דוגמא במעשה בראשית ונבראו   בכלל מעשה בראשית, אבל פיותיהם שיפתחו ואח"כ יסגר

 בין השמשות.  

פתח   - משה הסלע  שהיכה)שמות י, ו( שנבלע הפתח בסלע שדרך שם יצאו המים במדבר וכ של מרים.  פי הבאר 

 . הסלע את פיו, שנברא לו מקודם

 : מדרש רבה במדבר א, ב

ו הדגלים )השבטים( חונים והמשכן עומד, היה  במסעות. וכיוון שהי  סלע כמין כוורת היתה, ומתגלגלת ובאה עמהם 

   . להוהיה עו   -אר" עלי ב " אותו הסלע בא ויושב לו בחצר אוהל מועד, והנשיאים באים ועומדים על גביו ואומרים : ,

______________________________________________ 

לפי האגדה , כשהגיעו שבטי ישראל לארץ, שקעה בארה של מרים לתוך ים כנרת, ובשעות הבוקר המוקדמות,  

והיא הבאר של מרים. סגולה יש לה לבאר    -  טרם זריחת השמש, אפשר לראות בתוך הים צורת פתח של תנור

ול בטבריה, נזדמנה לו השעה ופגע בבאר של מרים,  חולים: ,מעשה במוכה שחין אחד שירד לטב זאת לרפא 

 . נתרחץ ונתרפא 

 (. 756-757' עמ"ב,  עפ"י אגדות ישראל לד"ר זאב וילנאי, תשכ  –ויקרא כב',:ב   מדרש רבה)
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 ון:פי האתנס 

 

 

 

 

 
 אור החיים: 

וונת  כל מעשה האמור בענין הוא ענין סתום. ונראה כי כל כובלחיצת רגלי בלעם וברביצת גם בפתיחת פה האתון ו

ד' בעניין זה לא היתה אלא להשפיל גאוותו של בזוי זה לפי שקדם ונהג גבהות לפני ד' כמו שכתבנו למעלה שלא  

הולך ברשות ד' אלא כאדם העומד ברשות עצמו לזה ביקש לו ד' השפלה שאין למטה ממנה    אמר לשרים כי הוא 

כי הרכבה חיונית אשר   ון מכוער ושחק בו בקל ידוע הוא  ודבר  ד' בבעלי חיים   ומשונה  בלתי מדברים היא    הרכיב 

לדבר בב"ח  משונה מהרכבה החיונית שפעל ד' ועשה בב"ח המדברים , ולזה כשרצה ד' שתפתח האתון את פיה  

מדת המלאך בג'  במעשה הע    המדברים הוצרך להרכיב בה הרכבה חיונית של ב"ח המדברים והוא מה שפעל ד'

ג' פעמי ובראיית האתון המלאך  בכל  מקומות  והם כח הצומח שהוא  לו  קודמות  ג' הכנות  כי כח המדבר צריך  ם 

תון אותו ופעל בה בכח ראות הרוחני כח  הנבראים וכח המניע ואח"כ כח המדבר לזה עמד פעם ראשונה וראתה הא

וראתה אותו ופעל בה כח המניע המתקבל בו כח  אחד ממין הרכבת כח הצומח שבו יתקבל כח המדבר ועמד פ"ב  

 בפ"ג פעל בה כח. המדבר ו

 הרב חנן פורת זצ"ל: 

פונקציונ תפקיד  למלא  כדי  אלא  הבורא,  נפלאות  את  לגלות  כדי  רק  כלל,  דרך  נועדו  לא  נסים  מוגדר  מעשי  אלי 

 ה עושה נס לשווא(. שא בריך הוא ניסא בכדי" )אין הקב"דהנדרש לאותה שעה, וכבר אמרו חכמים: "לא עביד קו

זכתה האתון שגלה ד את עיניה לראות את מלאך ד' ופתח את פיה להוכיח את    מנקודת מוצא זו עלינו להבין במה

נגלה אליו   ומה היה אפוא מקרא חסר אילו היה המלאך  צורך בתיווכה של האתון. בלעם  בלעם,  לכתחילה, ללא 

כלל במל  אינו משגיח  ישראל,  לקלל את  כסומא בארובה.  השטוף בתאוותו  לדרכו  ואץ  לו,  אך הניצב בדרך לשטן 

אתונו ל דווקא  ונפשה הבהמית מתקוממת  ם הפרימיטיבייבחושיה    -עומתו,  אדוניה,  של  במעשה המושחת  , חשה 

אדוניה של  שדרכו  קלתה  היא  וזעקה  כנגדו.  תחתיה  רבצה  ולפיכך  מוצא,  ללא  דרך  או    -הינה  אנושית  בשפה 

 חמורית, עד כאן. 
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לעתים ללמד את האדם דברים פשוטים    לעם נמצינו למדים מה ערכם של בעלי החיים , המסוגלים מאתונו של ב

)לה, יא( ואמר:   ויסודיים שנפשו המורכבת והמשכלת איננה יכולה להבין. על נקודה זו עמד אליהו הבוזי בספר איוב 

 . "מלפנו מבהמות ארץ, ומעוף השמים יחכמנו
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 :רץפי האנס 

 
באותו מקום מששת ימי בראשית, אלא   "שפצתה האדמה את פיה בימי קורח. אותו פתח נברא בארץ,  - פי הארץ 

 . שהיה מכוסה הפתח מלמעלה יד אותו זמן
 . מעשה בליעת קורח. במדבר, טז' לב(  פירוש רש"י.)

)במדבר, טז, לג(.  לבלוע קרח ועדתו. שנפתח פיה בגזרת משה רבנו ע"ה, ואחר כך ' ותכס עליהם'     -  רץפי הא 

יש בטבע שנבקעה הארץ ברעש הנק בזה  ולא  ואע"פ שכיוצא  מים,  יתמלא  וגיא  נשארה בקעה  זלזלא,  אבל  רא 

 נזכר כיוצא בזה במעשה בראשית ולזה נברא בין השמשות.   

 . , ב( מגן אבות )

פי   נעשיעל  ממנה  שכתוצאה  אדמה,  רעידת  הי  הקב"ה  שברא   " ש"הבריאה  נראה,  שלפנינו  בקעים  התיאור  ם 

 ראב"ע. בקרקע, וקרח ועדתו נבהלו בהם, כך כתב לדוגמא 

היה  אך   דבר חדש שלא  יצירת  על  "ברא", המורה  בפועל  לרעידת אדמה למה הכתוב משתמש  היא  אם הכוונה 

 קודם לכן? 

 ארץ את פיה לבלוע הוא חידוש שלא נעשה מעולם. אומר שעצם פתיחת ה הרמב"ן 

ו  האדמה היה קול דיבור שיצא ממעמקי האדמה , שהשמיע כי הבלועים ירדאומר שהקול שנשמע ברעידת    ר' יו"ט

 עד המדרגה התחתונה של השאול, הוא גרם לכל ישראל לנוס על נפשם, שמא יבולעו. 

י יסוד המשנה בפרקי אבות על  גם על  יו"ט מסתמך  סוד הכתוב שפי האתון נברא בערב שבת בין השמשות,  ר' 

 באותו זמן."  וד כי גם פי הארץ פירושו אותו דבר, היינו כושר דיבור שניתן לארץמסמיכות העניינים לדעתו יש ללמ

 . , אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למדעי היהדות, לשכת רב הקמפוס( מתוך הדף השבועי)


