
ייחודיותה של מלחמת מדין 
שונה מכל מלחמות ישראל הייתה מלחמת מדין, אשר לא נועדה לצורך כיבוש 
הארץ, אלא אך ורק כדי לנקום את נקמת ה' באותם רשעים שבקשו לטמא את 
עם ישראל בחטאים המכוערים ביותר. וכשם ששונה הייתה מלחמה זו במטרתה, 
כן שונה הייתה בדרכי פעולתה. במלחמה זו נדרשו להשתתף גם בני שבט לוי, 
אלו שכדברי הרמב"ם (שמיטה יג יב) בדרך כלל הובדלו מאחיהם כדי לעבוד את ה' 

ולשרתו ולפיכך לא נדרשו לצאת עמם למלחמה.
זו הצטוו ישראל לצאת בדרך מיוחדת, כפי שדרשו חז"ל  מעבר לכך, למלחמה 
(במדבר רבה כב) מדבריו של משה לבני ישראל בעת ציוויו על מלחמת מדיין (לא 
ָבא", שמכפילות לשון  ְלחּו ַלצָּ שְׁ ָרֵאל תִּ ה ְלכֹל ַמּטֹות ִישְׂ טֶּ ה ֶאֶלף ַלמַּ טֶּ ד): "ֶאֶלף ַלמַּ
הפסוק "אלף למטה אלף למטה" למדנו, שכנגד כל אלף חיילים שנשלחו מכל 

שבט למלחמה, נשלחו גם אלף חיילים נוספים לתפילה.

מדוע הושוו הלוחמים למתפללים?
בהבחנתו הדקה, עומד המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
בירור  הטעונות  נקודות  שלוש  על  זצ"ל  לוינשטיין 
מלחמת  הייתה  מדיין  מלחמת  הלא  א.  זו:  בהוראה 
במלחמה  ה',  במאמר  ישראל  נשלחו  אליה  מצוה 
נזקקו  אפוא,  מדוע,  מראש,  מובטח  הניצחון  שכזו 
לתפילה?  משמעותיים  כה  מאמצים  להקדיש  ישראל 
בין  בולט  כה  שוויון  על  התורה  הקפידה  מה  מפני  ב. 
מספר הלוחמים למתפללים? ג. מלשון הכתוב נראה 
יצאו  אלא  להתפלל,  בביתם  נותרו  לא  שהמתפללים 
זו  נקודה  ואף  הקרב,  לשדה  הלוחמים  עם  בפועל 

בוודאי טעונה הבנה.
מפעים  יסוד  זצ"ל  המשגיח  מקדים  הדברים  לביאור 
המשגיח,  אמר  בריאתו,  מטבע  האדם:  נפש  מעומק 
נוטה האדם לרע ולשקר. המחשבה הכפרנית של 'כוחי 
ועוצם ידי' מושרשת עמוק בלבו, ואם לא יתייגע על 
כך עד מאד, יקשה עליו למלט את נפשו ממנה. לפיכך 
תהפוכות  בכל  האדם  עיני  מול  לעמוד  זה  יסוד  צריך 
חייו, ובפרט בבואו לפעול במו ידיו פעולה משמעותית 
את  יתלה  פן  מאד  לחשוש  לו  ראוי  שאז  כלשהי, 

הצלחתו בהשתדלותו ולא בסייעתא דשמיא.
ואמנם, כפי שנראה מדברי חז"ל, לכל מלחמות המצווה ובפרט למלחמת מדין 
[ראה רש"י (לא ג) 'אנשים - צדיקים'], לא נשלחו לשדה הקרב אנשים שהתייחדו 
בגבורתם, אלא דווקא כאלו שהתייחדו בגדלותם וצדקותם. וכפי שאמרו בגמרא 
(סוטה מד ב) שאף על חטא קל כשיחה בין תפילין של יד לשל ראש, נדחו הלוחמים 

מן המלחמה.
אולם כיון שכאמור, יסוד זה טבוע בעומק נפשו של כל אדם בכלל; ובפרט בשעת 
מלחמה, בה יש מקום ממשי לחשוש שמא תסנוור ההצלחה את עיני הלוחמים, 
ב'כוחי  נצחונם  לתלות  חלילה  יצרם  יסיתם  הגבוהה  הרוחנית  קומתם  ולמרות 
ועוצם ידי'. לכן הורה משה להשוות בין הלוחמים למתפללים עד קוצו של יוד, כך 
שהמתפללים כמו הלוחמים יצאו לשדה הקרב וכמו כן שמספרם יהיה שווה, כדי 
שלאורך כל זמן המלחמה ייווכחו הלוחמים לנוכח עיניהם, כי לא כוחם עמד להם 

להצליח במשימה, אלא דווקא התפילות שנשאו חבריהם לשדה הקרב. 

חשיבות התפילה בכל מצב שהוא
ובאמת, חובת התפילה אינה מסתכמת אך ורק בעתות מלחמה, אלא אף בזמנים 
בהם נראה שהכל הולך 'חלק', כפי שנוכל ללמוד מאליעזר עבד אברהם, שגם 
לנכון  ראה  ליצחק,  לבנו  אשה  לבקש  אדונו  אברהם  בשליחות  יצא  כאשר 
אדוני  עם  חסד  ועשה  היום  לפני  נא  "הקרה  ה':  מאת  ולבקש  להתפלל 
קודש  בשליחות  שהולך  שידע  למרות  זאת  ב),  כד  (בראשית  אברהם" 
לכך,  ומעבר  כולה,  לאם לאומתנו  אשה שעתידה להיות  - למצוא 

עשה זאת במצוות אברהם אהובו של מקום. משכך לא ייפלא כי תיכף הראוהו 
ממרום כי כיון נכון בתפילתו וכל שביקש התמלא מיד.

למקום  ממקום  הוא  הולך  שפעמים  איך  עצמו,  על  להעיד  יוכל  אדם  כל  אף 
לתור אחר מבוקשו, יהא זה הדבר הקל ביותר להשגה, ותחת שימצאנו בקלות, 
יעמדו לנגדו סיבות ומפריעים עד אין קץ. אין זאת אלא משום שמעבר לחובת 
לפעול  יכולה  ההשתדלות  אין  בהעדרה  שכן  תפילה,  גם  נדרשת  ההשתדלות 

מאומה!
בשם  בטחו  כי  "אבותיי  בטבת:  לעשרה  הסליחות  בנוסח  אנו  מכוונים  כך  ועל 
אלוקי צורי - גדלו והצליחו וגם עשו פרי", אולם "מעת הודחו והלכו קרי - היו 

הלוך וחסור...". (רבי ראובן דוב דסלר, 'בית קלם' עבודת התפילה עמ' קיג)
הים,  על  ישראל  שעמדו  בשעה  כי  א),  (קיז  פסחים  במסכת  חז"ל  אמרו  זה  כעין 
תפילה  התפללו  ישראל  שבני  מפרש  שם  וברשב"ם  לנו".  לא  ה'  לנו  אמרו: "לא 
ולחילו  לפרעה  יניח  שלא  מהקב"ה  בקשו  ובה  הים,  את  לעבור  שסיימו  אחר  זו 
שנעשה  לאחר  שאף  מזה,  נראה  אחריהם.  לעבור 
עימם הנס והם יצאו מן הים תוך שהם מותירים את 
זקוקים  היו  עדיין  הגועשים,  במים  לטבוע  המצרים 

הם לתפילה.
בברכות  יונה  רבינו  דברי  פי  על  יובן  הדברים  וביאור 
(ב ב מדה"ר) שדרך הצדיקים לפחד תמיד שמא יגרום 
החטא, ולפיכך גם אחר כל הניסים, עד לרגע האחרון, 
עדיין הייתה התפילה שגורה על לשונם. (הגש"פ 'כנסת 

ישראל' עמ' קסג, בשם הגר"י לנדא)

כיצד נראית השתדלות ראויה
אמנם כבר לימדונו רבותינו שהאמונה והביטחון וכמו 
להשתדלות,  סתירה  מהווים  אינם  התפילה,  גם  כן 
אליה   - זו  שמלחמה  וההכרה  האמונה  ולענייננו, 
אינה  בניצחון,  להסתיים  סופה   - ה'  בציווי  נשלחנו 
ומכאן  ובחנית.  בחרב  אליה  לצאת  לחובה  סותרת 
זו  השתדלות  צריכה  כיצד  להבין  בודאי  נרצה 

שתיעשה.
ותחילה נקדים ונאמר, כי הביטחון בהקב"ה נצרך גם 
צריך  השלם  האדם  הכל.  את  השגנו  כי  שנראה  אחר 
לדעת ולהכיר בנפשו, כי גם כאשר הצלחת מונחת לפניו 
על השולחן, עדיין זקוק הוא לחסדי ה' כדי שיוכל ליהנות מתוכנה, זאת משום 
שבכל עת הכל נתון בידיו יתברך, הן לטוב והן למוטב. כפי שאמרו בזוהר הקדוש 
(ויצא קצג א) על הפסוק (משלי כח כ) "איש אמונות רב ברכות", שהוא מכוון על אדם 
המתנהג כרבי ייסא סבא, שמתוך שאמונת ה' הייתה חקוקה בלבבו, אף שמזונו 
היה מצוי לו תמיד בשפע על שולחנו, לא היה פותח בסעודה בטרם יבקש רשות 
מבורא העולם. ובשעה שהונח האוכל לפניו היה אומר לבני ביתו: 'לא נאכל, עד 

שיינתן לנו מזוננו מבית המלך'.
אלא שכמו במלחמת מדיין, אף כאשר עוסק האדם בהשתדלות, חובתו לעשות 
השתדלות נוספת שתזכיר לו שהגורם האמתי להצלחה היא השגחת ה', וכך לא 
יגיע לחולשה באמונה ולהרגשת 'כוחי ועוצם ידי'. ('אמרי פנחס' השלם, תורת האדם 

קלח)

בליטא,  פוניבז'  ישיבת  משגיח  זצ"ל,  רוֹן  בַּ קלמן  אשר  ברבי  מעשה  אירע  וכבר 
שכאשר חלתה אשתו במחלה קשה, והוצרך לנסוע עמה לדרוש ברופאים בוינה 
העיר הגדולה, תר מיד בבואם אחר רופא שאינו דווקא המומחה הגדול ביותר, 
וכשנשאל על כך השיב לפי תומו: חייב אני להסתמך מעט על ריבון העולמים, 

איני יכול לתלות את מלוא יהבי על רופא בשר ודם!
אף על הבעש"ט מסופר, שפעם שלח את תלמידו הנאמן רבי דוד לייקעס 

מדינת  של  המשובחים  מענביה  מעולה,  בהשגחה  יין  עבורו  לייצר 
היין  יצור  תהליך  שכל  והשגיח  למלאכתו,  התמסר  דוד  רבי  סרביה. 

יתבצע אכן בשיא ההידור והכשרות.
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אמן מגן ומציל 
ב'תנא דבי אליהו' (רבא, יא) מובא: "במי נפרע 
אדם  בבני  העולם?  מאומות  לישראל  הקב"ה 
ולבית  הכנסת  לבית  ומעריבים  שמשכימים 
הקב"ה  את  ומברכים  אמן,  ועונים  המדרש 
'פדה  יט):  נה  (תהלים  אומר  הוא  עליהם  באמן, 

בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי'".

למצוא  נוכל  האמורים  חז"ל  לדברי  רמז 
אּו  בפסוק שנאמר בפרשתנו (לא נ) "ֲעָבֶדיָך נָּשְׂ
ְולֹא  ָיֵדנּו  בְּ ר  ֲאשֶׁ ְלָחָמה  ַהמִּ י  ַאְנשֵׁ רֹאׁש  ֶאת 
נּו ִאיׁש", ראשי התיבות 'נפקד ממנו  ִנְפַקד ִממֶּ
איש' הם 'אמן', רמז לכך שבזכות עניית אמן 

ניצחו ישראל במלחמה. ('אמונת יצחק', מטות) 

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



מאפטא  ישראל'  ה'אוהב  בעל  הגה"ק  של  בחצרו 
מופלגים,  אברכים  וכמה  כמה  קבע  דרך  התגוררו 
אשר איותה נפשם להסתופף בצל רבם הגדול, אשר 
ממימיו שתו ומפריו אכלו, וכל מחסורם סופק להם 

מדי חודש בחודשו מידיו הקדושות.
הירש,  ר'  היה  אברכים  שבאותם  מהמובחרים  אחד 
עד  חיבבו  והרבי  דבר,  לשם  היו  עבודתו  כמו  תורתו 
הירש  ר'  שעמד  בעת  הימים,  באחד  והנה,  לאחת. 
קולנו,  שמע  לברכת  והגיע  עשרה  שמונה  בתפילת 
על  הק'  האר"י  שייסד  התפילה  את  לומר  בקש 
אך  תפילה.  בכל  לעשות  רגיל  שהיה  כפי  הפרנסה, 
אז עלתה בלבו לפתע מחשבה: הלא בקשה זו בודאי 
כמו  לפרנסתם,  העמלים  אלו  עבור  ורק  אך  נועדה 
המלאכה  ובעלי  לקונים  המייחלים  החנויות  בעלי 
המשחרים ללקוחות, אך אני - הלא פרנסתי מסודרת 

וקצובה מיד הרבי, ומה לי לבקש עליה?
החודשי  החלוקה  ומועד  ימים,  מספר  עברו  חלפו 
של  דלתו  מאחורי  בתורם  נעמדו  האברכים  הגיע. 
הכסף  וצרור  חודש  מדי  כדרכו  בחדרו  שעמד  הרבי, 
את  הרבי  מיד  וקיבל  נכנס  בתורו  אברך  כל  בידו. 
המגיע לו. הצרור שביד הרבי הלך ונחסר, ומשהגיע 
תורו של ר' הירש הופתע הרבי לגלות כי לא נותרה 

מטבע אחת בצרור.
צרור  כשבידיו  ושב  הפנימי  הקיתון  אל  הרבי  נפנה 
שבו  מהמקום  לחלק  שיתחיל  שבמקום  אלא  נוסף, 
עליו  דילג  מיודענו,  הירש  מר'  לכן,  קודם  הפסיק 

הרבי, כמו במכוון, ועבר לבא בתור אחריו.
ר' הירש נדהם, פניו החווירו והסמיקו חליפות והוא 
חש כאילו סטר הצדיק על לחייו. בינתיים סיים הרבי 
לשוב  ופנה  בידיו  המעות  את  צרר  ה'חלוקה',  את 
וקרא  אומץ  הירש  ר'  אזר  לו  לא  בכוחות  לחדרו. 
לעבר דמותו המתרחקת של הרבי: "רבי, הלא טרם 

קיבלתי את חלקי"...
נוקב  במבט  בו  הביט  רק  ענה,  לא  הרבי 

ואמר: "היכנס נא לחדרי!"
בר'  הם  הכירו  המומים.  היו  הכל 

מדות  ובעל  שקדן  הוא,  שמים  ירא  שאברך  הירש 
החליט  שבשלה  עוולה  הרבי  בו  מצא  כלום  טובות. 

הלומדים,  מכלל  להרחיקו 
במעילה  חלילה  נחשד  אולי 
בלבם  תהו  צדקה,  בכספי 

בחשש?
ר'  היה  נבוך  מהמה  יותר 
מצא  פסול  מה  עצמו.  הירש 
לעין  ביזהו  מדוע  הרבי,  בו 

כל?!
פגו  החדר  אל  משנכנס 
חששותיו, הרבי ישב בכיסאו 
חיבה,  הפיקו  עיניו  נינוח, 
ובמאור פנים הורה לו לשבת.

דרוך,  בכיסאו  ישב  הירש  ר' 
"יקירי,  ברֹוְך:  פתח  והרבי 
לשמוע  כדי  הנה  קראתיך 
לא  מעולם  הסבר:  מפיך 
שהמעות  עתה,  עד  קרה, 
כדי  הספיקו  לא  שבידי 
האברכים,  לכלל  חלוקה 
ששכחתי  ארע  לא  ומעולם 
ובפרט   - מהלומדים  מי  אי 
 - שבהם  החשובים  מבין 
תוכל  שמא  הזה.  היום  עד 
להסביר לי, מה קרה היום?!"

מילים  מצא  לא  הירש  ר' 
בפיו, הוא ממש לא הבין על 
הרבי  אך  מדבר,  הרבי  מה 
דחק בו: "משהו בודאי ארע, 

התאמץ נא להיזכר".
פתע נזכר במחשבה שחלפה 
העמידה,  בתפילת  במוחו 
שהבקשה  חשב  הוא  אכן 
נוגעת  אינה  הפרנסה  על 
נתון  מי  בידי  נוכח  כעת  לו. 

גורלו. המסר הובן, והרבי הושיט לו בחיוך את המגיע 
('מעיין השבוע' פנחס)לו. 

ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מדוע נשכח רבי הירש

והלך  שייצר  מהיין  חבית  דוד  רבי  מילא  המלאכה  סיום  עם 
לדרכו שמח וטוב לב על מנת למוסרה לרבו. גם בעת הליכתו לא 
שמירה  שמר  רבי דוד דעתו מהחבית ומהיין שבתוכה, ובפרט  הסיח 
יתירה ששום גוי לא יתקרב ליין היקר, עליו עמל וטרח במשך חודשים 

ארוכים במסירות נפש של ממש.
סוף כל סוף הגיע רבי דוד למזיבוז', העמיד את העגלה בחצר ביתו של רבו, ורץ 
במקום  עבר  זמן  באותו  שבדיוק  אלא  שליחותו.  את  ביצע  כי  להודיע  בשמחה 
כאן  מדובר  שמא  ומשחשש  סוסו,  על  רכוב  כשהוא  המחוז  שליט  מפקידי  אחד 
התחינות  עזרו  לא  החבית.  את  לבדוק  שעליו  כך  על  עמד  אסורה,  בהברחה 
היקר  היין  הפך  אחת  ובבת  מתכולתה  וטעם  החבית  את  פתח  הוא  והבקשות, 

ליין-נסך האסור בשתייה לצמיתות.
חודשים  של  עצומים  ויגיעה  עמל  לתאר,  היה  ניתן  לא  דוד  רבי  של  צערו  את 
ארוכים היו לריק ברגע אחד של חוסר תשומת לב, נפשו עגמה עליו והוא פרץ 

בבכי מר.
כפי  אך  נפש,  במסירות  היין  על  שמרת  אמנם  לו:  ואמר  בצערו  הבעש"ט  נוכח 
הנראה את התפילה שהיא העיקר שכחת, ו'אם ה' לא ישמור ...שוא שקד שומר'. 

('מסוד שיח חסידים' ח"א עמ' 632)

החליקם בדברים
משל לכוחה המוגבל של ההשתדלות, נוכל לקחת מדברי הגמרא במסכת עבודה 
עבודה-זרה  על  יהודה  רב  את  שאל  יצחק  רב  בר  שרבא  מובא  שם  א)  (נה  זרה 
אחר  פעם  שהוכחו  הפלאיות  ביכולותיה  ונודעה  מגוריו  מקום  בקרבת  ששכנה 

פעם באופן שאינו ניתן לערעור. כיצד ייתכן הדבר? שאל רבא בר רב יצחק.
יט): "אשר  ד  נאמר (דברים  זרה  עבודה  אודות  המדבר  בפסוק  יהודה:  רב  לו  ענה 
חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים". ויש לומר שלשון 'חלק' באה ללמדנו שהקב"ה 
ם בדברים', כלומר, נתן לעובדי עבודה זרה מקום להחליק ולטעות בכזב,  'ֱהְחִליקָּ

כדי שכך ייטרדו מן העולם, וכפי שאמר ריש לקיש: 'הבא ליטמא פותחים לו'.
בעבודה  כח  נתן  לא  שהקב"ה  מבריסק,  הגרי"ז  באר  הללו  הגמרא  דברי  את 

לטעות  יוכלו  שעובדיה  לכך  גרם  כביכול  אלא  עצמה,  זרה 
הישועה  את  שזימן  ידי  על  זאת  ממש,  בה  שיש  ולחשוב  אחריה 

שתחול בדיוק בזמן שבקשו עליה עובדי העבודה זרה, וכך יסברו אלו 
שישועתם נבעה מכוח העבודה זרה, ומתוך כך יעבדוה ויירשו גיהנם.

כח זה, הוסיף ואמר הגר"ש פינקוס זצ"ל, קיים בתוכנו עד עצם היום הזה. 
יתרה מזאת, כל אחד מאיתנו בודאי נתקל בו לא פעם במהלך חייו, אם במסגרת 
העבודה, כאשר נראה כי המתאמץ ועובד שעות נוספות זוכה לרווחה כלכלית, 
ומשנהו שעובד פחות, נאלץ לחיות ברמה פחותה יותר. כיוצא בזה העשיר יוכל 
ללכת לרופא גדול ולהתרפאות, והעני ייאלץ להסתפק ברופא זוטר ומחלתו לא 

תסור ממנו במהרה.
זה  הוא  הקב"ה  המאמץ,  תוספת  לא  גם  הגורם,  הוא  העושר  שלא  היא  האמת 
חובת  את  לבצע  אלא  נותר  לא  ולאדם  רפואה,  או  כלכלית  רווחה  לאדם  שגוזר 

ההשתדלות המוטלת עליו.
מדוע בכל זאת נראה לעינינו להיפך? משום שכח 'החליקם בדברים' יוצר אשליה 
בלב האדם כביכול השתדלותו והתאמצותו היתירה, הם שהביאו לו את ישועתו 
ורווחתו. אולם אם אך נשכיל להתבונן על מאורעות חיינו במבט זך וטהור, ללא 
משקפת ה'החליקם בדברים', נראה נכוחה שהגורם האמתי לכל הטוב והמוטב 

העוברים עלינו בחיינו, הוא אך ורק רצון ה' . ('תפארת שמשון' בראשית עמ' ריח)

אמן בפרשה
ב'תנא דבי אליהו' (רבא, יא) מובא: "במי נפרע הקב"ה לישראל מאומות העולם? 
אמן,  ועונים  המדרש  ולבית  הכנסת  לבית  ומעריבים  שמשכימים  אדם  בבני 
ומברכים את הקב"ה באמן, עליהם הוא אומר (תהלים נה יט): "פדה בשלום נפשי 

מקרב לי כי ברבים היו עמדי"".
רמז לדברי חז"ל האמורים נוכל למצוא בפסוק שנאמר בפרשתנו (לא נ) "ֲעָבֶדיָך 
נּו ִאיׁש", ראשי התיבות  ָיֵדנּו ְולֹא ִנְפַקד ִממֶּ ר בְּ ְלָחָמה ֲאשֶׁ י ַהמִּ אּו ֶאת רֹאׁש ַאְנשֵׁ נָּשְׂ
'נפקד ממנו איש' הם 'אמן', רמז לכך שבזכות עניית אמן ניצחו ישראל במלחמה. 

('אמונת יצחק', מטות) 
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

יבּו,  ַמע ֵהׁשִ ה ְוִנׁשְ ר ַנֲעׂשֶ "ָזְכָרה ְזַמן ֲאׁשֶ
ה ֲענֹות ָאֵמן לֹא ָאבּו..."  ְוַעּתָ

(מתוך הקינות לתשעה באב)

על הפסוק שנאמר במגילת איכה (ב ז): "ָזַנח א-דָֹני 
ׁשֹו", דרשו רבותינו בעלי התוספות,  חֹו ִנֵאר ִמְקּדָ ִמְזּבְ
התיבות  וראשי  'חזן',  אותיות  היא  'זנח'  המילה  כי 
שאחת  ללמדנו  'אמן',  הם  ננאר'  ממזבחו  'אא-דני 
התרשלו  ישראל  בני  כי  על  הייתה  החורבן  מסיבות 

במצוה חשובה זו של עניית אמן על ברכות החזן 
('תוספות השלם' איכה שם, וראה ספרי דברים שכ). 

הבה נתחזק כולנו 
בעניית אמן אחר כל 
תפילה וברכה, נתחיל 

את יומנו באמירת ברכות 
השחר בחברותא, וכך נזכה 
לראות מהרה בקץ הגלות, 

ובבניין בית המקדש 
במהרה בימינו. אמן.


