בס"ד
רוח ההצלחה
הרב מואיז נבון
במדבר פרק כז
)טו( וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל יְ קֹוָק ֵלאמֹר) :טז( יִ ְפקֹד יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ָהרוּחֹת ְל ָכל ָבּ ָשׂר ִאישׁ ַעל ָה ֵע ָדה) :יז( ֲא ֶשׁר
ֲדת יְ קֹוָק ַכּצֹּאן ֲא ֶשׁר ֵאין
יאם וְ לֹא ִת ְהיֶה ע ַ
ַא ֶשׁר יְ ִב ֵ
יאם ו ֲ
יוֹצ ֵ
ַא ֶשׁר ִ
ֵיהם ו ֲ
ַא ֶשׁר ָיבֹא ִל ְפנ ֶ
ֵיהם ו ֲ
ֵצא ִל ְפנ ֶ
יֵ
ָד ָך
רוּח בּוֹ וְ ָס ַמ ְכ ָתּ ֶאת י ְ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ַקח ְל ָך ֶאת יְ ֻ
ָל ֶהם ר ֶֹעה) :יח( ַויּ ֶ
ָת ָתּה
ֵיהם) :כ( וְ נ ַ
יתה אֹתוֹ ְל ֵעינ ֶ
ֲמ ְד ָתּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ָכּל ָה ֵע ָדה וְ ִצוִּ ָ
ָע ָליו) :יט( וְ ַהע ַ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :כא( וְ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן ַי ֲעמֹד וְ ָשׁאַל לוֹ ְבּ ִמ ְשׁ ַפּט
הוֹד ָך ָע ָליו ְל ַמ ַען יִ ְשׁ ְמעוּ ָכּל ע ַ
ֵמ ְ
ַעשׂ מ ֶֹשׁה
ֵצאוּ וְ ַעל ִפּיו ָיבֹאוּ הוּא וְ ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאתּוֹ וְ ָכל ָה ֵע ָדה) :כב( ַויּ ַ
אוּרים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ִפּיו י ְ
ָה ִ
ֲמ ֵדהוּ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ָכּל ָה ֵע ָדה) :כג( וַיִּ ְסמ ְֹך ֶאת
הוֹשׁ ַע ַו ַיּע ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק אֹתוֹ וַיִּ ַקּח ֶאת יְ ֻ
ָדיו ָע ָליו וַיְ ַצוֵּהוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹ ָוק ְבּיַד מ ֶֹשׁה :פ
יָ
~ שלושה אנשים ~
בראשית פרק א
רוּח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְפּנֵי ַה ָמּיִ ם:
אָרץ ָהיְ ָתה תֹהוּ ָובֹהוּ וְ ח ֶֹשׁ ְך ַעל ְפּנֵי ְתהוֹם ְו ַ
)ב( וְ ָה ֶ
) (1בראשית פרק מא
רוּח ֱאל ִֹהים בּוֹ:
ֲב ָדיו ֲהנִ ְמ ָצא ָכזֶה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ע ָ
)לח( ַויּ ֶ
) (2במדבר פרק כד
רוּח ֱאל ִֹהים:
ַתּ ִהי ָע ָליו ַ
ַרא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל שׁ ֵֹכן ִל ְשׁ ָב ָטיו ו ְ
)ב( וַיִּ ָשּׂא ִב ְל ָעם ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
) (3שמות פרק לא
אכה:
וּב ָכל ְמ ָל ָ
וּב ַד ַעת ְ
וּב ְתבוּנָה ְ
רוּח ֱאל ִֹהים ְבּ ָח ְכ ָמה ִ
ָא ַמ ֵלּא אֹתוֹ ַ
)ג( ו ֲ
~ שלוש תנועות בהתקנת יהושע ~
ָד ָך ָע ָליו:
)) (1יח(  ...וְ ָס ַמ ְכ ָתּ ֶאת י ְ
ֲמ ְד ָתּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ָכּל ָה ֵע ָדה ...
)) (2יט( וְ ַהע ַ
הוֹד ָך ָע ָליו ...
ָת ָתּה ֵמ ְ
)) (3כ( וְ נ ַ
~ שלוש תנועות באדם ~
) (1אינטלקטואלי )(Intellectual
) (2האתי )(Ethical
) (3האסתטי )(Aesthetic
R. Soloveitchik, Worship of the Heart, p.57
… God, for Judaism, is not only the source and root of truth and light, of fact and
value, constituting the foundations of our theoretical and ethico-practical world, but
… He is the origin of beauty, of the delightful and the pleasant.
רד"ק בראשית פרשת בראשית פרק א פסוק ב
ורוח אלהים  -פירוש רוח הרצון והחפץ
בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ב
"ורוח אלהים מרחפת" זה רוחו של מלך המשיח
מלבי"ם במדבר פרק כז פסוק יח
ויאמר וגו' קח לך את יהושע בן נון ,שהוא נפרד במעלתו מן צאן קדשים אלה כי הוא "איש אשר
רוח בו" ,שהרוח כולל רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה וכל המעלות הנכבדות ,וחוץ מזה "וסמכת
את ידך עליו" ,ובזה תשפיע עליו שפע רוח יתירה יותר על מה שהוא איש הרוח מכבר .והנה השפע
לא תחול רק על מי שהוא מוכן אליה מכבר כמ"ש חז"ל אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא
למי שיש בו חכמה שנאמר יהב חכמתא לחכימין ועז"א שהוא כבר יש בו רוח ,ורוח זה המוכן לכך
יתוסף בו קדושה ונבואה ע"י סמיכות ידך והשפעתך:
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ָד ָך ָע ָליו
) (1וְ ָס ַמ ְכ ָתּ ֶאת י ְ
רש"י במדבר פרק כז פסוק כג
)כג( ויסמך את ידיו  -בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטווה .שהקב"ה אמר לו וסמכת את ידך,
והוא עשה בשתי ידיו ,ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה:
ֲמ ְד ָתּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ָכּל ָה ֵע ָדה =< וְ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן ַי ֲעמֹד וְ ָשׁאַל לוֹ ְבּ ִמ ְשׁ ַפּט
) (2וְ ַהע ַ
רמב"ן במדבר פרשת פינחס פרק כז פסוק יט
" ...וצויתה אותו לעיניהם" שיצונו במצות הנגיד והשופט ,כי בעבור היותו לראש יפקידם
בידו ויזהירנו להשתדל מאד בענינם ולהיות נלחם מלחמות ה' ויהיה הוא המוציא והמביא
אותם ולהזהר בדבר המשפט .וזה ראוי להיות לעיניהם ,כדי שיבטחו בו וישמעו אליו ,כי ידעו
כי ילך בענינם בדרכי האמת כי כן צוה אותו רבו .וכן עשה משה ,שנאמר שם )דברים לא ז ח(
ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ וגו' עד לא תירא ולא תחת:
ובספרי "צו את יהושע" ,על דבר תלמוד ]"משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע" – אבות א:א[...
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וֹד ָך ָע ָליו=< ְל ַמ ַען ִי ְשׁ ְמעוּ ָכּל ע ַ
ָת ָתּה ֵמה ְ
) (3וְ נ ַ
ספורנו במדבר פרק כז פסוק כ
)כ( ונתתה מהודך עליו .הוד מלכות תן לו איזה שררה בחייך שיתחילו לנהוג בו כבוד:
ר' יצחק שמואל רגיו )יש"ר( ,איטליה ][1855-1784
רוח מלכות וממשלה הצריכה להיות בלב הנגיד היא הנקראת כאן "הוד" ]קריזמה[ ,כענין
)דברי הימים א' כ"ט( "ויתן עליו הוד" הנאמר בהמלכת שלמה .וכן יהושע קיבל הוד מלכות,
כאשר סמך משה ידיו והעמידו לנגיד ,ועל ידי ההוד שאתן עליו יכבדוהו כל ישראל ,וזהו
"למען ישמעו כל עדת בני ישראל".
~ ערכי מנהיגות ~
) (1יוסף
רוּח ֱאל ִֹהים בּוֹ:
ֲב ָדיו ֲהנִ ְמ ָצא ָכזֶה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ע ָ
בראשית פרק מא )לח( ַויּ ֶ
מוֹך:
ְח ָכם ָכּ ָ
אוֹת ָך ֶאת ָכּל זֹאת ֵאין נָבוֹן ו ָ
יע ֱאל ִֹהים ְ
הוֹד ַ
אַח ֵרי ִ
יוֹסף ֲ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
)לט( ַויּ ֶ
רשב"ם בראשית פרשת מקץ פרק מא פסוק לט
)לט( נבון  -מבין עתידות ורואה הנולד :חכם  -קיבץ חכמה ממה שראה ושמע:
) (3בצלאל
אכה) :ד( ַל ְחשֹׁב
וּב ָכל ְמ ָל ָ
וּב ַד ַעת ְ
וּב ְתבוּנָה ְ
רוּח ֱאל ִֹהים ְבּ ָח ְכ ָמה ִ
ָא ַמ ֵלּא אֹתוֹ ַ
שמות פרק לא )ג( ו ֲ
אכה:
וּב ֲחר ֶֹשׁת ֵעץ ַלעֲשׂוֹת ְבּ ָכל ְמ ָל ָ
וּבנְּ ח ֶֹשׁת) :ה( וּ ַב ֲחר ֶֹשׁת ֶא ֶבן ְל ַמלֹּאת ַ
וּב ֶכּ ֶסף ַ
ָהב ַ
ַמ ֲח ָשׁבֹת ַלעֲשׂוֹת ַבּזּ ָ
אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( לא:ג
והנה בצלאל היה מלא כל חכמה בחשבון ,ומדות ,וערכים ,ומלאכת שמים וחכמת
התולדת ,וסוד הנשמה .והיה לו יתרון על כל אנשי דורו ,שהיה יודע כל מלאכה ...
רש"ר הירש שמות פרשת כי תשא פרק לא פסוק ג
 ...שעשיית המשכן לא היתה רק עשייה חיצונית של מעשה אמנות חיצוני ,אלא מפעל
הקמת בניין ,שכל חלקיו היתה להם משמעות סימבולית... .
) (2בלעם
ָשׁים קוּם ֵל ְך
ֹאמר לוֹ ִאם ִל ְקרֹא ְל ָך ָבּאוּ ָה ֲאנ ִ
במדבר פרק כב )כ( ַו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאל ִבּ ְל ָעם ַליְ ָלה ַויּ ֶ
ֲשׂה... :
יך אֹתוֹ ַתע ֶ
אַך ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
ִא ָתּם וְ ְ
יך ִל ְקרֹא ָל ְך ָל ָמּה לֹא ָה ַל ְכ ָתּ ֵא ָלי ַה ֻא ְמנָם לֹא
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאל ִבּ ְל ָעם ֲהלֹא ָשׁל ַֹח ָשׁ ַל ְח ִתּי ֵא ֶל ָ
)לז( ַויּ ֶ
אוּמה ַה ָדּ ָבר
אוּכל ַדּ ֵבּר ְמ ָ
יך ַע ָתּה ֲה ָיכֹל ַ
אתי ֵא ֶל ָ
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל ָבּ ָלק ִהנֵּה ָב ִ
אוּכל ַכּ ְבּ ֶד ָך) :לח( ַויּ ֶ
ַ
ָשׂים ֱאל ִֹהים ְבּ ִפי אֹתוֹ ֲא ַד ֵבּר... :
ֲא ֶשׁר י ִ
וּד ַבר
אתי ְ
אוּלי יִ ָקּ ֵרה יְ קֹוָק ִל ְק ָר ִ
ַצּב ַעל ע ָֹל ֶת ָך וְ ֵא ְל ָכה ַ
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ְל ָב ָלק ִה ְתי ֵ
במדבר פרק כג )ג( ַויּ ֶ
ֹאמר ָבּ ָלק
ָעם יְ קֹוָק) ...:יא( ַויּ ֶ
וּמה ֶא ְזעֹם לֹא ז ַ
ַד ִתּי ) ...ח( ָמה ֶאקֹּב לֹא ַקבֹּה ֵאל ָ
ַר ֵאנִ י וְ ִהגּ ְ
ַמה יּ ְ
ֹאמר ֲהלֹא ֵאת ֲא ֶשׁר
ַען ַויּ ַ
יך וְ ִהנֵּה ֵבּ ַר ְכ ָתּ ָב ֵר ְך) :יב( ַויּ ַ
ית ִלי ָלקֹב אֹיְ ַבי ְל ַק ְח ִתּ ָ
ֶאל ִבּ ְל ָעם ֶמה ָע ִשׂ ָ
אָמר וְ לֹא
ֶחם ַההוּא ַ
אָדם וְ יִ ְתנ ָ
וּבן ָ
יכזֵּב ֶ
ָשׂים יְ קֹוָק ְבּ ִפי אֹתוֹ ֶא ְשׁמֹר ְל ַד ֵבּר) ... :יט( לֹא ִאישׁ ֵאל וִ ַ
יִ
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאל
יבנָּה) ... :כה( ַויּ ֶ
וּב ֵר ְך וְ לֹא ֲא ִשׁ ֶ
ימנָּה) :כ( ִהנֵּה ָב ֵר ְך ָל ָק ְח ִתּי ֵ
ֲשׂה וְ ִד ֶבּר וְ לֹא יְ ִק ֶ
ַיע ֶ
יך
ֹאמר ֶאל ָבּ ָלק ֲהלֹא ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ַען ִבּ ְל ָעם ַויּ ֶ
ֲכנּוּ) :כו( ַויּ ַ
ִבּ ְל ָעם גַּם קֹב לֹא ִת ֳקּ ֶבנּוּ גַּם ָבּ ֵר ְך לֹא ְת ָבר ֶ
ֱשׂה... :
ֵלאמֹר כֹּל ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק אֹתוֹ ֶאע ֶ
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במדבר פרק כד
ָשׁת
ַרא ִבּ ְל ָעם ִכּי טוֹב ְבּ ֵעינֵי יְ קֹ ָוק ְל ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא ָה ַל ְך ְכּ ַפ ַעם ְבּ ַפ ַעם ִל ְק ַראת נְ ָח ִשׁים ַויּ ֶ
)א( ַויּ ְ
רוּח ֱאל ִֹהים:
ַתּ ִהי ָע ָליו ַ
ַרא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל שׁ ֵֹכן ִל ְשׁ ָב ָטיו ו ְ
ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר ָפּנָיו) :ב( וַיִּ ָשּׂא ִב ְל ָעם ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
רשב"ם במדבר פרשת בלק פרק כד פסוק א
]ולא הלך כפעם בפעם[ לקראת נחשים  -לנסות ממקום למקום אולי יוכל לקללם ,אלא
מעתה נתכוון לברכם בלב שלם .ומתוך כך כת' ותהי עליו רוח אלהים כאן ,שרוח שכינה
שרתה עליו מאהבה ודרך חיבה:
במדבר פרק כד
יך וְ ִהנֵּה ֵבּ ַר ְכ ָתּ
את ָ
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאל ִבּ ְל ָעם ָלקֹב אֹיְ ַבי ְק ָר ִ
) ...י( וַיִּ ַחר אַף ָבּ ָלק ֶאל ִבּ ְל ָעם וַיִּ ְספֹּק ֶאת ַכּ ָפּיו ַויּ ֶ
ֲך יְ קֹוָק ִמ ָכּבוֹד:
אָמ ְר ִתּי ַכּ ֵבּד ֲא ַכ ֶבּ ְד ָך וְ ִהנֵּה ְמ ָנע ָ
קוֹמ ָך ַ
ָב ֵר ְך זֶה ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים) :יא( וְ ַע ָתּה ְבּ ַרח ְל ָך ֶאל ְמ ֶ
יך ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ ֵא ַלי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵלאמֹר) :יג( ִאם יִ ֶתּן ִלי ָב ָלק
אָכ ָ
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל ָבּ ָלק ֲהלֹא גַּם ֶאל ַמ ְל ֶ
)יב( ַויּ ֶ
טוֹבה אוֹ ָר ָעה ִמ ִלּ ִבּי ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק אֹתוֹ
אוּכל ַל ֲעבֹר ֶאת ִפּי ְיקֹוָק ַלעֲשׂוֹת ָ
ָהב לֹא ַ
ְמלֹא ֵביתוֹ ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ָמים... :
אַח ִרית ַהיּ ִ
ֲשׂה ָה ָעם ַהזֶּה ְל ַע ְמּ ָך ְבּ ֲ
יע ְצ ָך ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
הוֹל ְך ְל ַע ִמּי ְל ָכה ִא ָ
ֲא ַד ֵבּר) :יד( וְ ַע ָתּה ִהנְ נִ י ֵ
~ משיח ~
ישעיהו יא:ב
רוּח ַדּ ַעת וְ יִ ְראַת יְ קֹוָק:
בוּרה )ַ (2
וּג ָ
רוּח ֵע ָצה ְ
וּבינָה )ַ (3
רוּח ָח ְכ ָמה ִ
רוּח יְ קֹוָק )ַ (1
ָחה ָע ָליו ַ
וְ נ ָ
מלבי"ם ישעיהו יא:ב
)ב( ונחה עליו .השלמות יהיה בג' דברים ,א[ השלמיות התלויה מצד שיש לו נפש משכלת,
שהם כח החכמה והבינה ,החכמה היא המקובלת לו מרבותיו ,והבינה היא הוצאת דבר
מדבר ע"י היקשים ,ועז"א ונחה עליו רוח חכמה ובינה .ב[ השלמיות התלויה מצד שהוא
אדם ,וזה יהיה בעצה וגבורה ,שהעצה כולל שלמות כח המדמה עד שישקיף במשכיות כל
דבר השערה נכונה ,כמ"ש המורה ,והגבורה בא מפאת שלמות כח המתעורר ,עז"א רוח
עצה וגבורה .ג[ השלמיות התלויה מצד שיש לו נפש קדושה אצולה ממרום שמעלתה
גבוהה מנפש המשכלת ,ושלמות הנפש הזאת תלוי במה שיהיה לו דעת ה' ,היינו לידע
דעות אמתיות באמתת ה' השגחתו ודרכיו שזה מדרגת הנביאים שהשיגו אמתיות אלה
בנבואה ,ושיהיה לו רוח של יראת ה' ,כי הדעת בלא היראה אינה כלום ,וכן יראה בלא
דעת אינו יודע ממי הוא יירא .עפ"ז אומר כי שלש שלמיות אלה יהיה אצל המשיח
בשלמות נשגב עד שלא יהיה טבעי רק יתיחס לרוח ה' נשגב מן הטבע:
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