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 שטחים פתוחים אוכיפת ברזל 

 

 טים | פרק זשופ א.

ְתָפֵאר  ְדָין ְבָיָדם ֶפן יִּ י ֶאת  מִּ תִּ תִּ ָתְך מִּ ְדעֹון ַרב ָהָעם ֲאֶשר אִּ )ב( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל גִּ

י: )ג( ְוַעָתה ְקָרא ָנא ְב  יָעה לִּ י הֹושִּ ְשָרֵאל ֵלאמֹּר ָידִּ י ָעַלי יִּ ָאְזֵני ָהָעם ֵלאמֹּר מִּ

ם ֶאֶלף  ים ּוְשַניִּ ן ָהָעם ֶעְשרִּ ְלָעד ַוָיָשב מִּ ְצפֹּר ֵמַהר ַהגִּ ָיֵרא ְוָחֵרד ָישֹּב ְויִּ

ְדעֹון עֹוד ָהָעם ָרב הֹוֵרד אֹוָתם  ְשָארּו: ס )ד( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל גִּ ים נִּ ַוֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ

ם  ְדעֹון כֹּל ֲאֶשר ... ֶאל  ַהַמיִּ ם ס ַויֹּאֶמר ה' ֶאל גִּ )ה( ַויֹוֶרד ֶאת ָהָעם ֶאל ַהָמיִּ

ם ַכֲאֶשר יָ  ן ַהַמיִּ ְלשֹונֹו מִּ ְכַרע ָיֹלק בִּ יג אֹותֹו ְלָבד ְוכֹּל ֲאֶשר יִּ ֹלק ַהֶכֶלב ַתצִּ

יֶהם ְשֹלש ֵמאֹות  ים ְבָיָדם ֶאל פִּ ְסַפר ַהֲמַלְקקִּ י מִּ ְשתֹות: )ו( ַוְיהִּ ְרָכיו לִּ ַעל בִּ

ם: ס )ז( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל  ְשתֹות ָמיִּ ְרֵכיֶהם לִּ יש ְוכֹּל ֶיֶתר ָהָעם ָכְרעּו ַעל בִּ אִּ

ְדעֹון בִּ  ְדָין ְבָיֶדָך גִּ י ֶאת מִּ יַע ֶאְתֶכם ְוָנַתתִּ ים אֹושִּ יש ַהֲמַלְקקִּ ְשֹלש ֵמאֹות ָהאִּ

ְמקֹּמֹו:  יש לִּ  ְוָכל ָהָעם ֵיְלכּו אִּ

 עיהו | פרק מהשיב. 

יחֹו ְלכֹוֶרש  ְמשִּ ים  ...)א( כֹּה ָאַמר ה' לִּ י ְלָפֶניָך ֵאֵלְך ַוֲהדּורִּ )ד(  ...ֲאַיֵשר )ב( ֲאנִּ

י:  ְשֶמָך ֲאַכְנָך ְוֹלא ְיַדְעָתנִּ י ָוֶאְקָרא ְלָך בִּ ירִּ ְשָרֵאל ְבחִּ י ַיֲעקֹּב ְויִּ  ...ְלַמַען ַעְבדִּ

י ה' עֶֹּשה ָכל ֵאֶלה ...)ז(  )ט( הֹוי ָרב ֶאת יְֹּצרֹו ֶחֶרש ֶאת ַחְרֵשי ֲאָדָמה  ... ֲאנִּ

ם לֹו: ס )י( הֹוי אֵֹּמר ְלָאב ַמה  ֲהיֹּאַמר חֶֹּמר ְליְֹּצרֹו ַמה ַתֲעֶשה ּוָפָעְלָך ֵאין ָיַדיִּ

ין: ס )יא( כֹּה ָאַמ  ילִּ ָשה ַמה ְתחִּ יד ּוְלאִּ יֹות תֹולִּ ְשָרֵאל ְויְֹּצרֹו ָהאֹּתִּ ר ה' ְקדֹוש יִּ

י:  נִּ י ַעל  ָבַני ְוַעל פַֹּעל ָיַדי ְתַצּוֻּ  ְשָאלּונִּ

 | שבת פרק ב קצ"ה עין איה ג. 

כי הנס והטבע שניהם מעשה ה' המה... והטבע הוא מעשה ה' עם האדם 

עצמו, כי כל מה שהאדם עושה, הלא הוא ג"כ מעשה ה'. ואין הפרש בין 

זות האדם, שכלו וחפצו, אם יהיו האמצעים, כוחות המציאות, או זרי

כשהוא ג"כ משתמש בהם, הוא ג"כ חלק מהמציאות שהיא כולה מעשה 

 ."גם כל מעשינו פעלת לנו" –ה' 

 196דברים עמ' | הרב צבי יהודה שיחות ד. 

מאמינים אנו באמונה שלמה, וברי לנו, שכל הפעולות הטבעיות, ג"כ 

מאת ה' מן השמים הן, ולא נעתקו חלילה מהשגחתו והנהגתו האלקית 

שנעשה, , ומברך אותנו בכל מה והוא הנותן לנו כוח לעשות חילש, ית"

 .ופועל לנו את כל מעשינו

 הדרוש העשירי|  דרשות הר"ןה. 

פרשה זו דבוקה וקשורה עם שלמעלה ממנה, כי בתחילה הזהיר את 

ישראל על ב' דברים, הא' שלא יתלו הצלחתם בכוחם ועוצם ידם. והב' 

שלא יתלו כבוש הארץ בזכותם, כי למעלה מזה אמר "פן תאכל ושבעת 

רת את וגו' ובקרך וצאנך ירביון וגו' ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי וגו' וזכ

ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". רצה בזה כי עם היות שאמת 

שיש באישים סגולות מיוחדת לדבר מהדברים, כמו שיש אנשים מוכנים 

לקבל החכמה, ואחרים מוכנים לשית עצות בנפשם לאסוף ולכנוס, ולפי 

זה יהיה אמת בצד מה שיוכל העשיר לומר כוחי ועצם ידי עשה לי את 

הזה, עם כל זה עם היות שהכוח ההוא נטוע בך זכור תזכור הכוח החיל 

ההוא מי נתנו בך ומאין בא, והוא אומרו וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן 

לך כוח וכו'. לא אמר וזכרת כי ה' אלקיך עושה לך את החיל, שא"כ היה 

מרחיק שהכוח הנטוע באדם לא יהיה סיבה אמצעית באסיפת ההון, ואין 

יל הזה תזכור ן. ולפיכך אמר כי עם היות שכוחך עושה את החהדבר כ

 . נותן הכוח ההוא ית'

 מלכים פרק ז הלכה טו| הלכות רמב"ם ו. 

ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת 

צרה וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה וישים נפשו בכפו ולא יירא 

וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם  ...ולא יפחד 

 בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה, 

 נדה ע ע"בז. 

מה יעשה אדם ויחכם? אמר להן: ירבה בישיבה, וימעט בסחורה. אמרו: 

הרבה עשו כן ולא הועיל להם! אלא: יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, 

מאי קמ"ל? דהא בלא הא  ..כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. שנאמר

לא סגיא. מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן: ירבה בסחורה, וישא ויתן 

באמונה. אמרו לו: הרבה עשו כן ולא הועילו! אלא: יבקש רחמים ממי 

ר שלו. שנאמר לי הכסף ולי הזהב. מאי קמ"ל? דהא בלא הא לא שהעוש

סגי, מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? אמר להם: ישא אשה ההוגנת 

ויקדש עצמו בשעת תשמיש. אמרו: הרבה עשו כן ולא הועילו! אלא: לו, 

יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר הנה נחלת ה' בנים שכר פרי 

 דהא בלא הא לא סגי.  -מאי קא משמע לן הבטן. 

 פ' עקב| שיחות הרב צבי יהודה ח. 

וצריך להתבונן: מי הוא העושה את המלחמה, אנחנו המצווים או רבש"ע 

הנושל ושולח את הצרעה? אלא שאין כאן סתירה. אנחנו פועלים עם אל 

שותפות. 'עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומרת: כל מי ב

שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו'. אנחנו פועלים בתור "שלוחי דרחמנא", 

ו"סייעתא דשמיא" חלה על כול מעשינו. אנו עוסקים באמונה במלאכת 

מעשה ה' המה, הפועל על ידינו  –הנשק, ואח"כ מתברר שכול מעשינו 

חום הצבאי, וכך הוא גם כל מעשינו פעלת לנו'. כך הוא בת ומתוכינו. 'כי

 .בתחום המדיני

 ברכות פ"א קמג| עין איה ט. 

בהתבונן האדם כי החיים הטבעיים וכל מסיבותיהם, הכל ערוכים מאת 

' לתכלית הנשגב של השלמות האנושית, הנה יותר יכיר את קונו ה' ית

כשמספיק לו צרכיו בדברים טבעיים, שצריך ע"ז השתדלות רבה מצדו 

בחכמה ובדעת ובכח גופני ונפשי. הנה יד ה' אתו על כל פרט מפרטי 

תנועותיו וימינו תסעדהו, הלא יתקרב יותר בזה אל ציור השלמות, מאלו 

חת להמציא לו מחסורו. ע"כ אמר "ואמרת בלבבך יעשה לו נס בפעם א

כחי ועוצם ידי". ובציירך בהבנה אמיתית כמה כח וכמה עוצם יד צריך 

עד כדי לבוא לידי חיל זה, ולכל תנועה קלה עזרת ה' דרושה, אז עי"ז 

 .שות חילה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לע ימשך מה שאמר "וזכרת את

  

5739 



 שמות יג טז| רמב"ן י. 

מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד 

ו התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינ

 ין ברבים בין ביחידו של עולם, בומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהג

 ברכות פ"א קמג| עין איה . יא

בודאי שלמות גדול הוא לאדם בהיותו עסוק לבדו בהצלחתו, כדברי  כי

הג"ר סעדיה ז"ל, שאם הייתה שלמות, להשיג שלמות בלא השתדלות, 

הנפש בלא השתדלות של תורה הייתה הנהגת ה' לנו ג"כ שלמות 

 .ומעש"ט

 ברכות פ"א קמג| עין איה . בי

אמנם בימי גדעון שירד העם פלאים במצבו הרוחני, ושכח אל מושיעו, 

ה הטבעית לישועתו מביאה אל המטרה. ע"כ היה צריך לא הייתה ההנהג

למעט בהשתדלות טבעית, וכביאור הפסוק "פן יתפאר עלי ישראל לאמר 

 .ידי הושיעה לי"

 כטפרק | דברי הימים א יג. 

ְלָפֶניָך ְוַאָתה מֹוֵשל ַבכֹּל ּוְבָיְדָך כַֹּח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך   )יב( ְוָהעֶֹּשר ְוַהָכבֹוד מִּ

ים ְלֵשם  ים ֲאַנְחנּו ָלְך ּוְמַהְללִּ ְלַגֵדל ּוְלַחֵזק ַלכֹּל: )יג( ְוַעָתה ֱאֹלֵהינּו מֹודִּ

ְפ  ְמָך תִּ י  מִּ ְתַנֵדב ָכזֹּאת כִּ י ַנְעצֹּר כַֹּח ְלהִּ י כִּ י ַעמִּ י ּומִּ י ֲאנִּ י מִּ ַאְרֶתָך: )יד( ְוכִּ

ָיְדָך ָנַתנּו ָלְך:   ַהכֹּל ּומִּ

 רש"י

 ומה שנתת לנו מידך נתנו לך  -ומידך נתנו לך 

 עמ' נא|  ודשקהר מוסיד. 

כל מה שהדעה מתבררת יותר באחדותה הגדולה של כל הישות, כשם 

שפעולת התפילה היא מתבררת, כמו"כ מתבררת האמת של כל חריצות, 

 .כי גם כל מעשינו פעלת לנוכל חכמה וכל כשרון מעשה, 

 פרשה לו סימן ד| שמות רבה טו. 

לא תאוה בד' דברים נתאוה הקדוש ברוך הוא למעשה ידיו ואין תכסוף א

שנאמר )בראשית לא( כי נכסוף נכספתה, )תהלים פד( נכספה וגם כלתה 

נפשי, ואלו הן ד' דברים הקדוש ברוך הוא סובל עולמו שנא' )ישעיה מו( 

אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט, וצוה לבני קהת שיסבלוהו 

שנאמר )במדבר ז( ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהם בכתף 

, ותדע שכביכול הוא היה סובלן בשעה שבאו לירדן שנאמר )יהושע ישאו

ג( והירדן מלא על כל גדותיו ולא היו יכולין בני קהת לעבור, מה עשה 

( והיה כנוח כפות רגלי הכהנים, יהושע ג'הקדוש ברוך הוא סבלם שנאמר )

א"ר ברכיה הארון סובל את סובליו ולא הכהנים סבלוהו אלא הוא סבלן 

ד( נתקו כפות רגלי הכהנים, והקב"ה משמר עולמו שנאמר  יהושעא' )שנ

)תהלים קכא( הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל ה' שומרך, ואמר 

לישראל שישמרוהו שנאמר )במדבר ג( והחונים לפני המשכן קדמה לפני 

אהל מועד מזרחה, ומאיר לעולם דכתיב )יחזקאל מג( והארץ האירה 

 ישראל ויקחו אליך שמן זית זך הוי למעשה ידיך תכסוף. מכבודו ואמר ל

 

 

 לב| פרק במדבר טז. 

ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו... ואנחנו נחלץ חושים... וישב 

לתו טפנו בערי המבצר, לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נח

אם תעשון הדבר הזה, אם תחלצו לפני ה' למלחמה, ועבר לכם כל ... 

חלוץ את הירדן לפני ה'... ונכבשה הארץ לפני ה'... והיתה הארץ הזאת 

לכם לאחוזה לפני ה'... בנו לכם ערים לטפכם. ויאמרו בני גד ובני ראובן... 

נו ... יהיו שם בערי הגלעד עבדיך יעשו כאשר אדוני מצוה טפנו ונשי

 . לפני ה' למלחמה כאשר אדוני דובר עבדיך יעברו כל חלוץ לצבא

 ברכות פ"א קמג| עין איה . יז

אהבת הנער והילד היא הנהגה כזאת שלגדול אינה בכלל הנהגת אהבה. 

למשל, אהבת הנער תהיה כשיתן לו אביו מחסורו משלו, ושל הילד הקטן 

ושל הגדול תהיה האהבה כשימציא לו מעמד  תהיה כשיתן ג"כ לתוך פיו,

 שיוכל ליהנות מיגיע כפו וחריצותו

 

 ברכות פ"א קמג| עין איה . חי

ע"כ הניסים מחוייבים ומוכרחים בתחילת הכרת דעת ה' בישראל, "כי 

טוב מאוד  נער ישראל ואוהבהו". "אבל בהיות העם נעלה בהכרתו, אז

שיתרגל בהנהגה שתביא אותו להחליף כח ולעסוק בשלמות וחריצות, 

 .בהרמת קרנו בכל הפרטים החמריים והמוסריים

 ל| פרק שמואל א יט. 

ם  יבֻּ ד ַויֹּשִּ ֶלֶכת ַאֲחֵרי ָדוִּ ְגרּו מִּ ים ֲאֶשר פִּ ם ָהֲאָנשִּ ד ֶאל ָמאַתיִּ )כא( ַוָיבֹּא ָדוִּ

ְקַראת ָהָעם ד ְולִּ ְקַראת ָדוִּ ד ֶאת  ְבַנַחל ַהְבשֹור ַוֵיְצאּו לִּ ַגש ָדוִּ תֹו ַויִּ ֲאֶשר אִּ

ים ֲאֶשר  ַיַעל ֵמָהֲאָנשִּ יש ָרע ּוְבלִּ ְשַאל ָלֶהם ְלָשלֹום: ס )כב( ַוַיַען ָכל אִּ ָהָעם ַויִּ

ֵתן ָלֶהם ֵמַהָשָלל ֲאֶשר  י ֹלא נִּ מִּ ד ַויֹּאְמרּו ַיַען ֲאֶשר ֹלא ָהְלכּו עִּ ם  ָדוִּ ָהְלכּו עִּ

ם י אִּ ַצְלנּו כִּ ד ֹלא  הִּ ְנֲהגּו ְוֵיֵלכּו: ס )כג( ַויֹּאֶמר ָדוִּ ְשתֹו ְוֶאת ָבָניו ְויִּ יש ֶאת אִּ אִּ

ֵתן ֶאת ַהְגדּוד ַהָבא ָעֵלינּו  ְשמֹּר אָֹּתנּו ַויִּ ַתֲעשּו ֵכן ֶאָחי ֵאת ֲאֶשר ָנַתן ה' ָלנּו ַויִּ

י ְכֵחלֶ  ְשַמע ָלֶכם ַלָדָבר ַהֶזה כִּ י יִּ ְלָחָמה ּוְכֵחֶלק ְבָיֵדנּו: )כד( ּומִּ ק ַהיֵֹּרד ַבמִּ

ֶמָה  י ֵמַהיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה ַוְישִּ ים ַיְחָדו ַיֲחֹלקּו: ס )כה( ַוְיהִּ ַהיֵֹּשב ַעל ַהֵכלִּ

ְשָרֵאל ַעד ַהיֹום ַהֶזה: פ  ְשָפט ְליִּ  ְלחֹּק ּוְלמִּ

 מלבי"ם

י ומי ישמע לכם לדבר הזה. שהוא הפך האמת והפך הצדק, שהלא לפ

ראוי בהפך שהיושבים ]אבל[ דבריכם שמי שגרם הנצחון יקח את הכל, 

על הכלים יקחו את הכל כי הם בזכותם גרמו הנצחון, ובהפך אני מורה, 

כי כחלק ההולך למלחמה וכחלק היושבים על הכלים, ר"ל שההולך 

למלחמה, הגם שכפי הסברה הם זכותם מעט, בכל זה יקחו חלק בשוה 

ם רב מאד והם עקר הגורמים את הנצוח, עד עם היושב על הכלים שזכות

 שמה שתקחו אתם חלק שוה הוא הרבותא והחידוש:

 פרשת מטות סימן ד| מדרש תנחומא כ. 

שנים עשר אלף חלוצי צבא, ושנים עשר אלף שהיו משמרין כליהם, 

 ושנים עשר אלף לתפלה 

 מכות י ע"אכא. 

א"ר יהושע בן לוי, מאי דכתיב: עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלם? מי 

 גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה. 


