
 סדר ויצא, אור לעשרה בכסלו, ה'תשע"טלמוצש"ק, נכתב ב

 פְּנִינֵי ַהנְִּתיִבים 

 בטחוןמדרשותיו של רבי עמרם אבורביע זצ"ל בענייני 

, אחר השבוע האחרון ובכלל, בשעה שאויבינו הרימו ראש כדרכם במציאות חיינו

חישבתי הנילוזה כנגד אחינו שבדרום ובעצם כנגד כל עם ישראל בכל מקום שהם, 

דרכי לשאוב מעט ממעין הנתיבים כח ועידוד להמשך קיומנו כאן בארצנו, 

בהליכה זקופה ובוטחת עד לגאולתנו השלמה. רבי עמרם זצ"ל בדרשותיו שירטט 

בענייני אמונה ובטחון ולהלן מקצת  1עבורנו את התמרורים הנכונים והמזהירים

 מהם.

 בעת צרה גםמבחן האמונה ובטחון בה' א. 

ֶפלר המבחן לאמונה צרופה בתורה יכול להיות בעת שה' אומר ּוּכ2 ֹּן בֲָּערָּ ּכ  3לִשְׁ

בימי קרב ונסיונות, מלחמה ויאוש, ובימי מצוקה וזעקה, כשהגויים כופים עלינו 

, אז יכולה להבחן מדת האמונה כמה היא גדושה, שלא רק בימי 4להצמיתנו

כל שנּו בטחון עצמי... מוצג גם נוכח מציאות פגעיםוהפלאות, אלא ההוד 

 לעמוד בפני כל הקמים עלינו... 

 ההכרה בנצח ישראל ובהשגחת ה' -סוד הנצחון ב. 

את מערכות הקרב והמלחמה, את  6לְׁפֵָּעםצריכה  ישראל בנצח ההכרה5

ְׁ הבטחון  מערכת יִלועוטרי הגבורה לישראל. בישועת ה' נגביר ו  7נֲַעֶשה חָּ

  ...צֵָּרינּונִָּביס  העליונהההשגחה באמונה החלטית בעוז 

 למרות הביטחון יש לפעול בכל הכחג. 

ֵלק" 8כאן  ןבביטחו, פקודה מגבוה, שלמרות הצורך הגדול 9"ֵצא ִהלֵָּחם ַבֲעמָּ

ֶֹּדשחזק בה' ואז ישלח עזרתו  למען חיזוק האמונה , במקרה של מאבק 10ִמק

 האפשרייםלפעול בכל אשר לאל ידינו לעשות בכל הכוחות חובתנו 

 מלחמה בעמלק... 

                                                
 תרתי משמע : לשון אזהרה ולשון אורה וזוהר. 1
  .דרוש לשבת כלה, שנת תשי"ח 2
ֶפל.  ופירש הרלב"ג  3 ֹּן בֲָּערָּ ּכ ַמר, לִשְׁ ֹּה, ה' אָּ ז אַָּמר שְֹׁלמ הנה אמרו  -ע"פ מ"ש במלכים א ח, יב : אָּ

ֶפל... לפי המשל הרצון בו  ֹּן בֲָּערָּ ּכ שהש"י אמר להשרות שכינתו ולהשגיח בזה העולם לִשְׁ

 .השפל שהוא חשך וערפל
ם  4 עָּתָּ ֶָּשב ֲעלֵיֶהם ֶאת אֹונָּם, ּובְׁרָּ ִמיֵתםהם כופים עלינו להצמיתנו ואנחנו מבקשים כנגדם : "וַי , יַצְּ

ִמיֵתם  ה' ֱאֹלֵהינּו" )תהילים צד, כג(. יַצְּ
 בהמשך הדרוש שם. 5
 לדפוק בחזקה, להלום. 6
ה ָחיִלע"פ מ"ש בתהלים ס, יד : ֵבאֹלִקים  7 ָּבּוס צָּרֵ נֲַעשֶׂ ְׁהּוא י  ינּו., ו
 דרוש לשבת זכור, שנת תשי"ב. 8
 במלחמת עמלק נאמר :  9

ַע בְַׁחר לָּנּו ֲאנִָּשים,  ְׁהֹושֻׁ ֶֹּשה ֶאל י ֹּאֶמר מ ִפיִדם. וַי ֵאל ִברְׁ לֵק, וַיִלֶָּחם ִעם יִשְׁרָּ ֹּא ֲעמָּ ָּב ְֵּצא ִהָלֵחם וַי ו

ֹּאש ַהגִבְׁעָּה, ּוַמֵטה ַבֲעָמֵלק ֹּכִי נִצָּב ַעל ר נ ר, אָּ חָּ ִָּדי )שמות יז, ח, מָּ י ֱאֹלִהים בְׁ  ט(.-הָּ
שע"פ מ"ש בתהלים כ, ג :  10 ָך ִמקֹּדֶׂ ְּרְּ ז לַח עֶׂ עֶָּדךָּ.יִשְּ  , ּוִמִציֹון יִסְׁ



לשים סוף וקץ למתקפת הטילים ולאיום  העומדת לפנינו ישוהוא הדין במערכה 

ֹּא  המופנה נגדנו ולפעול בכל הכוח העומד לרשותנו ע"מ ליישם מטרה זו ְׁל שּוב נָּ ו

ם  . 11ַעד ּכַלֹותָּ

 מדת הבטחון השלמה ע"י אהבה איש לרעהוד. 

ת רמה שאם היו נותנים יד איש לרעהו, אז כל הידיים היו מצטרפות ליד אח12

וחזקה והיתה משתרבבת ומגעת עד כסא הכבוד, ומורידה משם כל מיני ישועות 

 והצלות לכללות ישראל.

ואהבה כזו שהיא נובעת מעומק הלב... שפיו ולבו שוים ואז הישועה מארץ 

, כמו שהגיעו ישראל למדת הבטחון השלמהתצמח. ועל ידי זה מגיעים 

 בצאתם ממצרים...  

כל ן במּואֵ להצלחה. נתינת היד זה לזה תביא לחידוש הַ האחדות היא המפתח 

 ולעבודה משותפת בין הגורמים השונים. קדות על ענייני הבטחוןפהמו תומערכה

 לצד השמחה לא נשכח את הנופלים למען בטחון ארצנוה. 

ביום העצמאות נביע בגאון את שמחתנו הגדולה בביצוע משימתנו בקיבוץ 13

הם לגאולת לזכור ברטט את נשמות המגינים שהקריבו חיי ולא נשכחגלויותינו 

בטחון ארצנו, את בחירי העם שעמדו כחומת אש בכל מערכות הקרב, למען 

שדמם לא נשפך לשוא.  14, נבשר להם ביום הגדול הזההמדינה וקיומה

במותם נחרתו שמותיהם בספר הגאולה, ואב הרחמים יצרור נשמתם בצרור 

 . 15יִיַרש אֶָּרץהחיים של תחיית העם, ויהי זכרם לברכה וזרעם 

... 

ֵרה שקט ושלוה בארצך, תן שלום בארץ ובמלכויות, וכסא 16מלך השלום , ַהשְׁ

 דוד עבדך במהרה יכון לנצח, אמן. 

 

 

 

 

 

 

 ליקט וערך

 אברהם תורגמן, אפרת

                                                
ִמיֵדם : לח, כבשמואל ב ע"פ מ"ש ב 11 ַָּאשְׁ ְַׁבי ו ֹּי פָּה א דְׁ ם ,ֶארְׁ ֹּא אָּשּוב ַעד ּכַלֹותָּ ְׁל  .)שירת דוד( ו
 דרוש ליל הל' לפטירת הרב שרים זצ"ל, שנת תשכ"ג. 12
 נאום ליום חג העצמאות טו"ב, שנת תשכ"ה. 13
 ביום העצמאות. 14
ֶרץ. 15 עֹו יִיַרש אָּ ְׁזַרְׁ לִין, ו לִין  ע"פ מ"ש בתהלים כה, יג : נַפְׁשֹו בְׁטֹוב תָּ  -במצודת דוד פירש ד"ה תָּ

 .ובזכותו יצליח זרעו ויירשו ארץכשימות וישכב בקבר, תנוח נפשו בטוב, 
יֹון עָּשָּה לֹו ַהֶמלְֶך -ע"פ מדרש זוטא  16 ֹּה.  שיר השירים )בובר( פרשה ג סימן ט : ַאִפרְׁ ֹלמ מלך שְׁ

 .שהשלום שלו


