בס"ד
אמונה לפעול
הרב מואיז נבון
ֲב ִדים ...
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
את ָ
הוֹצ ִ
יך ֲא ֶשׁר ֵ
שמות פרק כ פסוק ב  -אָנ ִֹכי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
R. Adin Steinsaltz, Understanding the Tanya, Vol. 3, p60
“I am the Lord you God” (Exodus 20:12), the commandment to believe in the divine Being, is not a
commandment to believe in the existence of a Creator but rather to believe in the unique bond between
the unfathomable Being beyond all existence and “the Lord your God Who brought you forth from the
land of Egypt” – the Omnipotent, Active Power in the world.

~ מלחמה בים ~
שמות פרק יד
ֲשׂה ָל ֶכם ַהיּוֹם ִכּי ֲא ֶשׁר
שׁוּעת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּראוּ ֶאת יְ ַ
ַצּבוּ ְ
יראוּ ִה ְתי ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם אַל ִתּ ָ
)יג( ַויּ ֶ
אַתּם ַתּ ֲח ִרישׁוּן :פ
עוֹלם) :יד( יְ קֹוָק יִ ָלּ ֵחם ָל ֶכם וְ ֶ
יתם ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ַהיּוֹם לֹא ת ִֹסיפוּ ִל ְרא ָֹתם עוֹד ַעד ָ
ְר ִא ֶ
תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ב הלכה ה
ארבע כיתים נעשו אבותינו על הים ) (1אחת אומרת נפול לים ) (2ואחת אומרת נחזור
למצרים ) (3ואחת אומרת נעשה עמהן מלחמה ) (4ואחת אומרת נצווח כנגדן (1) .זו
שאמרה נפול לים אמר להן משה "התייצבו וראו את ישועת יי' וגו'" ) (2וזו שאמרה נחזור
למצרים אמר להן משה "כי אשר ראיתם את מצרי' היום ]לֹא ת ִֹסיפוּ ִל ְרא ָֹתם עוֹד ַעד
עוֹלם[" ) (3וזו שאמרה נעשה עמהן מלחמה אמר להן משה "יי' ילחם לכם" ) (4וזו
ָ
שאמרה נצווח כנגדן אמר להן משה "ואתם תחרישון".
יראוּ ָה ָעם ֶאת יְ קֹוָק
ַרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיָּד ַה ְגּד ָֹלה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ קֹוָק ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְ
שמות פרק יד ) -לא( ַויּ ְ
וּבמ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ :פ
ַא ִמינוּ ַבּיקֹוָק ְ
ַויּ ֲ
~ מלחמה בעמלק ~
שמות פרק יז
ָשׁים וְ ֵצא ִה ָלּ ֵחם
הוֹשׁ ַע ְבּ ַחר ָלנוּ ֲאנ ִ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל יְ ֻ
ידם) :ט( ַויּ ֶ
ֲמ ֵלק וַיִּ ָלּ ֶחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְר ִפ ִ
)ח( ַו ָיּבֹא ע ָ
אָמר לוֹ מ ֶֹשׁה
הוֹשׁ ַע ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ַעשׂ יְ ֻ
ָדי) :י( ַויּ ַ
וּמ ֵטּה ָה ֱאל ִֹהים ְבּי ִ
ֲמ ֵלק ָמ ָחר אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל רֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה ַ
ַבּע ָ
ָבר יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָרים מ ֶֹשׁה יָדוֹ וְ ג ַ
אַהרֹן וְ חוּר ָעלוּ רֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה) :יא( וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר י ִ
ֲמ ֵלק וּמ ֶֹשׁה ֲ
ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּע ָ
אַהרֹן
יה וְ ֲ
ֵשׁב ָע ֶל ָ
ָשׂימוּ ַת ְח ָתּיו ַויּ ֶ
ידי מ ֶֹשׁה ְכּ ֵב ִדים וַיִּ ְקחוּ ֶא ֶבן ַויּ ִ
ֲמ ֵלק) :יב( וִ ֵ
ָבר ע ָ
יח יָדוֹ וְ ג ַ
וְ ַכ ֲא ֶשׁר יָנִ ַ
ֲמ ֵלק
הוֹשׁ ַע ֶאת ע ָ
ַחלֹשׁ יְ ֻ
ָדיו ֱאמוּנָה ַעד בֹּא ַה ָשּׁ ֶמשׁ) :יג( ַויּ ֲ
וּמזֶּה ֶא ָחד וַיְ ִהי י ָ
ָדיו ִמ ֶזּה ֶא ָחד ִ
וְ חוּר ָתּ ְמכוּ ְבי ָ
וְ ֶאת ַעמּוֹ ְל ִפי ָח ֶרב :פ
משנה מסכת ראש השנה פרק ג משנה ח
והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגומר )שמות י"ז( וכי ידיו של משה עושות מלחמה
או שוברות מלחמה?! אלא לומר לך ,כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין
את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלין ...
רמב"ן שמות פרק יז פסוק יב
וטעם ויהי ידיו אמונה  -שהיו עומדות וקיימות ברוממותן ... ,ועל דרך האמת ,נשא עשר
אצבעות לרום השמים לרמוז על עשר ספירות לדבקה באמונה הנלחם לישראל ,ובכאן
נתבאר ענין נשיאות כפים בברכת כהנים וסודו:
יבה ַעל ִריב ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ַנסּ ָֹתם ֶאת יְ קֹוָק ֵלאמֹר
וּמ ִר ָ
שמות פרק יז ) -ז( וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַמ ָסּה ְ
ֲהיֵשׁ יְ קֹוָק ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִאם אָיִ ן :פ
רש"י שמות פרק יז פסוק ח
)ח( ויבא עמלק וגו'  -סמך פרשה זו למקרא זה ,לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל
צרכיכם ,ואתם אומרים )פסוק ז( היש ה' בקרבנו אם אין ,חייכם שהכלב בא ונושך אתכם
ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני .משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך ,היה
אותו הבן רואה חפץ ואומר ,אבא טול חפץ זה ותן לי ,והוא נותן לו ,וכן שניה וכן שלישית,
פגעו באדם אחד ,אמר לו אותו הבן ראית את אבא .אמר לו אביו אינך יודע היכן אני,
השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו:
R. J. Sacks, Beshallah, p.120.
There is an obvious connection. The Israelites’ doubt is punished. Having protected them throughout,
…God gives them a glimse of what life is like without his protection… bekirbenu can mean two things
“among us” (a spatial sense) … “within us” (a psychological sense). The real meaning of the battle
against Amalek, as understood by the Mishna, is that it showed the inner, psychological, spiritual and
emotional dimension of the Divine Presense. The Israelites won not because God fought the battle for
them, but because God gave them the strength to fight the battle themselves.
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~ ~ מלחמה באמונה
Yoram Hazony, The Dawn, p. 247
And herein lies the key to Esther. The most remarkable aspect of the book is not
God’s absence itself, but the fact that this absence does not induce defeat and despair.
Quite the contrary, in fact: Mordechai and Esther prove that even in the grim new
universe of the dispersion, the most fearsome evils may yet be challenged and beatenso long as man is willing to take the initiative to beat them. … Man may still
participate in the actions of God in history, but he will not be called to them; he will
have to initiate them….
יד:אסתר פרק ד
ַע ְתּ ַל ַמּ ְלכוּת
ַ יוֹד ַע ִאם ְל ֵעת ָכּזֹאת ִהגּ
ֵ וּמי
ִ -1ֹאבדוּ
ֵ יך תּ
ְ אָב
ִ וּבית
ֵ אַתּ
ְ ְ ו... ישׁי ָבּ ֵעת ַהזֹּאת
ִ  ִכּי ִאם ַה ֲח ֵרשׁ ַתּ ֲח ִר- 2 אַחר
ֵ הוּדים ִמ ָמּקוֹם
ִ ְ ֶרוַח וְ ַה ָצּ ָלה ַיעֲמוֹד ַליּ- 3 Machiavelli 1: principle of investment (placement of Jew in palace, favors to the king)
Machiavelli 2: principle of boldness (not bowing, going in to the king)
Mordechai 3: principle of faith
אסתר פרק ד
ָמים
ִ ֹאכלוּ וְ אַל ִתּ ְשׁתּוּ ְשׁל ֶֹשׁת י
ְ שׁוּשׁן וְ צוּמוּ ָע ַלי וְ אַל תּ
ָ הוּדים ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְבּ
ִ ְ)טז( ֵל ְך ְכּנוֹס ֶאת ָכּל ַהיּ
:אָב ְד ִתּי
ָ אָב ְד ִתּי
ַ וּב ֵכן אָבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר לֹא ַכ ָדּת וְ ַכ ֲא ֶשׁר
ְ ַליְ ָלה וָיוֹם גַּם ֲאנִ י וְ ַנ ֲער ַֹתי אָצוּם ֵכּן
אבן עזרא אסתר פרק ד פסוק טז
 עד יום השלישי והנה לא אכלו בערב והתענו שני ימים ושני לילות כי הכתוב- שלשת ימים
הוא לילה ויום והנה אסתר בטחה באלהיה על כן התענתה ולא בטחה ביופיה כי פני
:המתענה תשתנה אף כי יום השלישי
Yoram Hazony, The Dawn, p. 262
In Esther, God ceased to call to man in the streets and the marketplaces, he has
withdrawn from dictating political action and decreeing divine law. … Beyond the
investments and acts of boldness and might which the individual can muster, there is
infinite strength in a living reality [i.e., God] which seeks to move in the same
direction, and which can respond ten-fold, ten-thousand-fold, if our aims are towards
the true and eternal, towards that which is commanded…. We believe that if we do
our part, … God will do his.
תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד א
 בא חבקוק והעמידן על, דרשוני בכל התורה כולה! אלא: אימא,מתקיף לה רב נחמן בר יצחק
: וְ ַצ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּנָתוֹ יִ ְחיֶה... (ד: )חבקוק ב: שנאמר,אחת
חידושי הריטב"א מסכת מכות דף כד עמוד א
 והיא האמונה בשם, שהמקיים אותה מקיים כל התורה.בא חבקוק והעמידה על אחת
כראוי בקבלת אלהותו ויחודו ועול מלכותו
מהרש"א חידושי אגדות מסכת מכות דף כד עמוד א
ואמר שבא חבקוק וכו' שנאמר וצדיק באמונתו יחיה שהוא האחד היותר כולל לכל בר
'ישראל בכל עת והיא האמונה שהיא "אנכי ה'" מ'עשיין' "ולא יהיה לך" מ'לאוין
ששמענום מפי הגבורה כמ"ש לעיל ר"ל מפי הגבורה שהוא אחד ומצותיו א' ולא יקבלו
 וע"ז רמז דוד בתמני אפי שאמר כל מצותיך אמונה וגו' ר"ל,המצות רבוי מצדו ית' ב"ה
שכל המצות נכללים במצוה הראשונה שהיא אמונה ששמענו מפי הגבורה וכמו שהעמידה
:'חבקוק שנאמר וצדיק באמונתו יחיה וגו
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