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  ד"בס

  רוח ההצלחה

   נבוןואיז מהרב

  
   כז פרק במדבר

 ֲאֶׁשר) יז( :ָהֵעָדה ַעל ִאיׁש ָּבָׂשר ְלָכל ָהרּוחֹת ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ִיְפקֹד) טז( :ֵלאמֹר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר) טו(
 ֵאין ֲאֶׁשר ַּכּצֹאן ְיקָֹוק ֲעַדת ִתְהֶיה אְולֹ ְיִביֵאם ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ִלְפֵניֶהם ָיבֹא ַוֲאֶׁשר ִלְפֵניֶהם ֵיֵצא
 ָיְדךָ  ֶאת ְוָסַמְכָּת  ּבֹו רּוַח  ֲאֶׁשר ִאיׁש נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ְלךָ  ַקח מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יח( :רֶֹעה ָלֶהם
 ְוָנַתָּתה) כ( :ְלֵעיֵניֶהם אֹתֹו ְוִצִּויָתה ָהֵעָדה ָּכל ְוִלְפֵני ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ִלְפֵני אֹתֹו ְוַהֲעַמְדָּת ) יט( :ָעָליו

 ְּבִמְׁשַּפט לֹו ְוָׁשַאל ַיֲעמֹד ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני) כא( :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ִיְׁשְמעּו ְלַמַען ָעָליו ֵמהֹוְדךָ 
 מֶֹׁשה ַוַּיַעׂש) כב( :ָהֵעָדה ְוָכל ִאּתֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל הּוא ָיבֹאּו ִּפיו ְוַעל ֵיְצאּו ִּפיו ַעל ְיקָֹוק ִלְפֵני ָהאּוִרים

 ֶאת ַוִּיְסמְֹך ) כג( :ָהֵעָדה ָּכל ְוִלְפֵני ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ִלְפֵני ַוַּיֲעִמֵדהּו ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ַוִּיַּקח אֹתֹו ְיקָֹוק ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר
  פ: מֶֹׁשה ְּבַיד קְיקֹוָ  ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַוְיַצֵּוהּו ָעָליו ָיָדיו

 
  ~אנשים שלושה ~ 

   א פרק בראשית
  :ַהָּמִים ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱאלִֹהים ְורּוחַ  ְתהֹום ְּפֵני ַעל ְוחֶֹׁשְך  ָובֹהּו תֹהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ) ב(
  
   מא פרק בראשית )1(

  :ּבֹו יםֱאלִֹה  רּוחַ  ֲאֶׁשר ִאיׁש ָכֶזה ֲהִנְמָצא ֲעָבָדיו ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר) לח(
  
   כד פרק במדבר )2(

 :ֱאלִֹהים רּוחַ  ָעָליו ַוְּתִהי ִלְׁשָבָטיו ׁשֵֹכן ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת ִבְלָעם ַוִּיָּׂשא) ב(
  

   לא פרק שמות )3(
   :ְמָלאָכה ּוְבָכל ּוְבַדַעת ּוִבְתבּוָנה ְּבָחְכָמה ֱאלִֹהים רּוחַ  אֹתֹו ָוֲאַמֵּלא) ג(

  
  ~בהתקנת יהושע תנועות שלוש ~ 

  
  : ָעָליו ָיְדךָ  ֶאת ְוָסַמְכָּת ... ) יח( )1(
  ... ָהֵעָדה ָּכל ְוִלְפֵני ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ִלְפֵני אֹתֹו ְוַהֲעַמְדָּת ) יט( )2(
  ...ָעָליו ֵמהֹוְדךָ  ְוָנַתָּתה) כ( )3(
  

  ~ באדם תנועות שלוש~ 
 )Intellectual (אינטלקטואלי )1(
 )Ethical(י האת )2(
  )Aesthetic(האסתטי  )3(

 
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. 
 

   ב פסוק א פרק בראשית פרשת בראשית ק"רד
   והחפץ הרצון רוח פירוש -  אלהים ורוח

 
   ב פרשה בראשית פרשת) וילנא (רבה בראשית

 המשיח מלך של רוחו זה "מרחפת אלהים ורוח"
 

   יח פסוק כז פרק במדבר ם"מלבי
 אשר איש" הוא כי אלה קדשים צאן מן במעלתו נפרד שהוא, נון בן יהושע את לך קח' וגו ויאמר

 וסמכת" מזה וחוץ, הנכבדות המעלות וכל וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח כולל שהרוח, "בו רוח
 השפע והנה. מכבר הרוח איש שהוא מה על יותר יתירה רוח שפע עליו תשפיע ובזה, "עליו ידך את
 אלא חכמה ןנות הוא ברוך הקדוש אין ל"חז ש"כמ מכבר אליה מוכן שהוא מי על רק תחול לא
 לכך המוכן זה ורוח, רוח בו יש כבר שהוא א"ועז לחכימין חכמתא יהב שנאמר חכמה בו שיש למי

 :והשפעתך ידך סמיכות י"ע ונבואה קדושה בו יתוסף
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 ָעָליו ָיְדךָ  ֶאת ְוָסַמְכָּת  )1(
 

   כג פסוק כז פרק במדבר י"רש
, ידך את וסמכת לו אמר ה"הקבש. שנצטווה ממה ויותר יותר יפה בעין - ידיו את ויסמך) כג(

  :יפה בעין חכמתו ומלאו וגדוש מלא ככלי ועשאו, ידיו בשתי עשה והוא
  

 ְּבִמְׁשַּפט לֹו ְוָׁשַאל ַיֲעמֹד ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני>  =ָהֵעָדה ָּכל ְוִלְפֵני ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ִלְפֵני אֹתֹו ְוַהֲעַמְדָּת  )2(
 

   יט פסוק כז פרק פינחס פרשת במדבר ן"רמב
 יפקידם לראש היותו בעבור כי, והשופט הנגיד במצות שיצונו" לעיניהם אותו וצויתה"... 

 והמביא המוציא הוא ויהיה' ה מלחמות נלחם ולהיות בענינם מאד להשתדל ויזהירנו בידו
 ידעו כי, אליו וישמעו בו שיבטחו כדי, לעיניהם להיות ראוי וזה. המשפט בדבר ולהזהר אותם

) ח ז לא דברים (שם שנאמר, משה עשה וכן. רבו אותו צוה כן כי האמת בדרכי בענינם ילך כי
  :תחת ולא תירא לא עד' וגו ואמץ חזק ישראל כל לעיני אליו ויאמר ליהושע משה ויקרא

  ]...א:אבות א –" ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה ["תלמוד דבר על, "יהושע את צו" ובספרי
  
  :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ִיְׁשְמעּו ְלַמַען  >=ָעָליו ֹוְדךָ ֵמה ְוָנַתָּתה )3(

 

   כ פסוק כז פרק במדבר ספורנו
  :כבוד בו לנהוג שיתחילו בחייך שררה איזה לו תן מלכות הוד. עליו מהודך ונתתה) כ(
 ]1784-1855 [איטליה, )ר"יש( רגיו שמואל יצחק' ר

 כענין, ]קריזמה ["הוד "כאן הנקראת היא גידהנ בלב להיות הצריכה וממשלה מלכות רוח
, מלכות הוד קיבל יהושע וכן. שלמה בהמלכת הנאמר" הוד עליו ויתן) "ט"כ' א הימים דברי(

 וזהו, ישראל כל יכבדוהו עליו שאתן ההוד ידי ועל, לנגיד והעמידו ידיו משה סמך כאשר
  ".ישראל בני עדת כל ישמעו למען"

  ~מנהיגות ערכי ~ 
 יוסף  )1(

  

   :ּבֹו ֱאלִֹהים רּוחַ  ֲאֶׁשר ִאיׁש ָכֶזה ֲהִנְמָצא ֲעָבָדיו ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר) לח( מא פרק בראשית
  :ָּכמֹוךָ  ְוָחָכם ָנבֹון ֵאין זֹאת ָּכל ֶאת אֹוְתךָ  ֱאלִֹהים הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר )לט(

  לט פסוק מא פרק מקץ פרשת בראשית ם"רשב
 :ושמע שראה ממה חכמה קיבץ - חכם :הנולד ורואה עתידות מבין - נבון )לט(

 
 בצלאל )3(
 

 ַלְחׁשֹב) ד( :ְמָלאָכה ּוְבָכל ּוְבַדַעת ּוִבְתבּוָנה ְּבָחְכָמה ֱאלִֹהים רּוחַ  אֹתֹו ָוֲאַמֵּלא) ג( לא פרק שמות
 :ְמָלאָכה ְּבָכל ַלֲעׂשֹות ֵעץ ּוַבֲחרֶֹׁשת ְלַמּלֹאת ֶאֶבן ַבֲחרֶֹׁשתּו) ה( :ּוַבְּנחֶֹׁשת ּוַבֶּכֶסף ַּבָּזָהב ַלֲעׂשֹות ַמֲחָׁשבֹת

  
   ג:לא) הארוך הפירוש (שמות עזרא אבן

 וחכמת שמים ומלאכת, וערכים, ומדות, בחשבון חכמה כל מלא היה בצלאל והנה
    ...מלאכה כל יודע שהיה, דורו אנשי כל על יתרון לו והיה. הנשמה וסוד, התולדת

   ג פסוק לא פרק תשא כי פרשת שמות ירשה ר"רש
 מפעל אלא, חיצוני אמנות מעשה של חיצונית עשייה רק היתה לא המשכן שעשיית... 

  .... סימבולית משמעות להם היתה חלקיו שכל, בניין הקמת
  
  בלעם )2(
  

 ֵלְך  קּום ָהֲאָנִׁשים ָּבאּו ךָ לְ  ִלְקרֹא ִאם לֹו ַוּיֹאֶמר ַלְיָלה ִּבְלָעם ֶאל ֱאלִֹהים ַוָּיבֹא) כ( כב פרק במדבר
  ... :ַתֲעֶׂשה אֹתֹו ֵאֶליךָ  ֲאַדֵּבר ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶאת ְוַאְך  ִאָּתם

  
 לֹא ַהֻאְמָנם ֵאָלי ָהַלְכָּת  לֹא ָלָּמה ָלְך  ִלְקרֹא ֵאֶליךָ  ָׁשַלְחִּתי ָׁשלֹחַ  ֲהלֹא ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ַוּיֹאֶמר) לז(

 ַהָּדָבר ְמאּוָמה ַּדֵּבר אּוַכל ֲהָיכֹל ַעָּתה ֵאֶליךָ  ָבאִתי ִהֵּנה ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ּיֹאֶמרוַ ) לח(: ַּכְּבֶדךָ  אּוַכל
   ...:ֲאַדֵּבר אֹתֹו ְּבִפי ֱאלִֹהים ָיִׂשים ֲאֶׁשר

  
 ּוְדַבר ָראִתיִלְק  ְיקָֹוק ִיָּקֵרה אּוַלי ְוֵאְלָכה עָֹלֶתךָ  ַעל ִהְתַיֵּצב ְלָבָלק ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר) ג( כג פרק במדבר

 ָּבָלק ַוּיֹאֶמר) יא (...:ְיקָֹוק ָזַעם לֹא ֶאְזעֹם ּוָמה ֵאל ַקּבֹה לֹא ֶאּקֹב ָמה) ח(  ...ְוִהַּגְדִּתי ַּיְרֵאִני ַמה
 ֲאֶׁשר ֵאת ֲהלֹא ַוּיֹאַמר ַוַּיַען) יב( :ָבֵרְך  ֵּבַרְכָּת  ְוִהֵּנה ְלַקְחִּתיךָ  אְֹיַבי ָלקֹב ִלי ָעִׂשיָת  ֶמה ִּבְלָעם ֶאל

 ְולֹא ָאַמר ַההּוא ְוִיְתֶנָחם ָאָדם ּוֶבן ִויַכֵּזב ֵאל ִאיׁש לֹא) יט(...  :ְלַדֵּבר ֶאְׁשמֹר אֹתֹו ְּבִפי ְיקָֹוק ָיִׂשים
 ֶאל ָּבָלק ַוּיֹאֶמר) כה( ... :ֲאִׁשיֶבָּנה ְולֹא ּוֵבֵרְך  ָלָקְחִּתי ָבֵרְך  ִהֵּנה) כ( :ְיִקיֶמָּנה ְולֹא ְוִדֶּבר ַיֲעֶׂשה
 ֵאֶליךָ  ִּדַּבְרִּתי ֲהלֹא ָּבָלק ֶאל ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ַוַּיַען) כו( :ְתָבֲרֶכּנּו לֹא ָּבֵרְך  ַּגם ִתֳּקֶבּנּו לֹא קֹב ַּגם ִּבְלָעם
   ...:ֶאֱעֶׂשה אֹתֹו ְיקָֹוק ְיַדֵּבר ֲאֶׁשר ּכֹל ֵלאמֹר
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 כד פרק במדבר

 ַוָּיֶׁשת ְנָחִׁשים ִלְקַראת ְּבַפַעם ְּכַפַעם ָהַלְך  ְולֹא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלָבֵרְך  קְיקֹוָ  ְּבֵעיֵני טֹוב ִּכי ִּבְלָעם ַוַּיְרא) א(
  : ֱאלִֹהים רּוחַ  ָעָליו ַוְּתִהי ִלְׁשָבָטיו ׁשֵֹכן ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת ִבְלָעם ַוִּיָּׂשא) ב: (ָּפָניו ַהִּמְדָּבר ֶאל

  

   א קפסו כד פרק בלק פרשת במדבר ם"רשב
 אלא, לקללם יוכל אולי למקום ממקום לנסות -  נחשים לקראת] בפעם כפעם הלך ולא[

 שכינה שרוח, כאן אלהים רוח עליו ותהי' כת כך ומתוך. שלם בלב לברכם נתכוון מעתה
  :חיבה ודרך מאהבה עליו שרתה

  
   כד פרק במדבר

 ֵּבַרְכָּת  ְוִהֵּנה ְקָראִתיךָ  אְֹיַבי קֹבלָ  ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ַוּיֹאֶמר ָּפיוּכַ  ֶאת ַוִּיְסּפֹק ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ַאף ַוִּיַחר) י(... 
  :ִמָּכבֹוד ְיקָֹוק ְמָנֲעךָ  ְוִהֵּנה ֲאַכֶּבְדךָ  ַּכֵּבד ָאַמְרִּתי ְמקֹוֶמךָ  ֶאל ְלךָ  ְּבַרח ְוַעָּתה) יא( :ְּפָעִמים ָׁשלֹׁש ֶזה ָבֵרְך 

 ָבָלק ִלי ִיֶּתן ִאם) יג( :ֵלאמֹר ִּדַּבְרִּתי ֵאַלי ָׁשַלְחָּת  ֲאֶׁשר ַמְלָאֶכיךָ  ֶאל ַּגם לֹאהֲ  ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר) יב(
 אֹתֹו ְיקָֹוק ְיַדֵּבר ֲאֶׁשר ִמִּלִּבי ָרָעה אֹו טֹוָבה ַלֲעׂשֹות ְיקָֹוק ִּפי ֶאת ַלֲעבֹר אּוַכל לֹא ְוָזָהב ֶּכֶסף ֵביתֹו ְמלֹא

   ...:ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְלַעְּמךָ  ַהֶּזה ָהָעם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִאיָעְצךָ  ְלָכה ְלַעִּמי הֹוֵלְך  ִניִהנְ  ְוַעָּתה) יד( :ֲאַדֵּבר
  

 ~משיח ~ 
   ב:יא  ישעיהו

  : ְיקָֹוק ְוִיְרַאת ַּדַעת רּוחַ  )2( ּוְגבּוָרה ֵעָצה רּוחַ  )3( ּוִביָנה ָחְכָמה רּוַח  )1( ְיקָֹוק רּוחַ  ָעָליו ְוָנָחה
  

   ב:יא ישעיהו ם"מלבי
, משכלת נפש לו שיש מצד התלויה השלמיות] א, דברים' בג יהיה השלמות. עליו ונחה) ב(

 דבר הוצאת היא והבינה, מרבותיו לו המקובלת היא החכמה, והבינה החכמה כח שהם
 שהוא מצד התלויה השלמיות] ב. ובינה חכמה רוח עליו ונחה א"ועז, היקשים י"ע מדבר
 כל במשכיות שישקיף עד המדמה כח שלמות כולל שהעצה, וגבורה עצהב יהיה וזה, אדם
 רוח א"עז, המתעורר כח שלמות מפאת בא והגבורה, המורה ש"כמ, נכונה השערה דבר
 שמעלתה ממרום אצולה קדושה נפש לו שיש מצד התלויה השלמיות] ג. וגבורה עצה

 לידע היינו, 'ה דעת לו שיהיה במה תלוי הזאת הנפש ושלמות, המשכלת מנפש גבוהה
 אלה אמתיות שהשיגו הנביאים מדרגת שזה ודרכיו השגחתו' ה באמתת אמתיות דעות

 בלא יראה וכן, כלום אינה היראה בלא הדעת כי, 'ה יראת של רוח לו ושיהיה, בנבואה
 המשיח אצל יהיה אלה שלמיות שלש כי אומר ז"עפ. יירא הוא ממי יודע אינו דעת

  :הטבע מן נשגב' ה לרוח יתיחס רק טבעי יהיה שלא עד נשגב בשלמות
  


