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עמנו ואצבעך ידך שתתן ובלבד 
 

הבית אברהם מסלונים  מעשה באחד מחסידיו של הרה"ק
זיע"א שהיה עני מרוד. בגודל השתוקקותו לנסוע אל רבו ולשהות 

בצל קדשו בימים הנוראים היה החסיד אוסף פרוטה לפרוטה 
לצורך מטרה זו במשך כל השנה כולה. באחת השנים, אף פרוטות 
מעטות אלו לא היו מצויות ביד החסיד, וכשהגיע חודש אלול 

ו מעות עבור הנסיעה לרבו. התחזק החסיד ראה החסיד כי אין ביד
באמונתו ואמר לעצמו: אמנם אין בידי כסף עבור הנסיעה 
שהייתה נעשית ברכבת אך אין זה פוטר אותי מלהתכונן אל 
הנסיעה כהרגלי. מיד ניגש החסיד והכין לעצמו את כל צרכי 

הנסיעה, ארז את חבילותיו והלך אל תחנת הרכבת. יושב היה 
הרכבת והנה לפתע הוא מבחין בשטר כסף גדול החסיד בתחנת 

הזרוק למרגלותיו, סכום שיש בו כדי צורך התשלום עבור כל 

הנסיעה. הבין החסיד כי נעשה כאן נס עבורו ומשמים הזמינו 
היו חסידים בידו את דמי הנסיעה ותיכף עלה על הרכבת. 

מספרים את הסיפור ומפטירים אחריו: החידוש בסיפור זה אינו 
שנעשה לאותו חסיד, שהרי הקב"ה הוא כל יכול, אלא בנס 

החידוש הוא בהנהגתו של החסיד, שלא נתן לייאוש לאחוז בו 

אלא עשה כל מה שבכוחו, ומשמים סייעו בידו להשלים מחשבתו 
 .הטובה

* * * 

המדרש מספר (קהלת רבה א א): מעשה ברבי חנינא בן 

אמר: הכל דוסא שראה בני עירו מעלין נדרים ונדבות לירושלים. 
מעלין לירושלים נדרים ונדבות, ואני איני מעלה דבר. מה עשה. 
יצא למדברה של עירו וראה שם אבן אחת, ושבבה וסיתתה 

ומירקה. ואמר: הרי עלי להעלותה לירושלים. בקש לשכור לו 
פועלים. נזדמנו לו חמשה בני אדם. אמר להן: מעלין לי אתם אבן 

משה סלעים ואנו מעלים אותה זו לירושלים, אמרו לו: תן לנו ח
לירושלים. בקש ליתן להם ולא נמצא בידו דבר לשעה. הניחוהו 

והלכו להם. זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים בדמות בני אדם. 
אמר להם: אתם מעלין לי אבן זו. אמרו לו: תן לנו חמשה סלעים 

. ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנוואנו מעלין לך אבנך לירושלים, 

אצבעו עמהם, ונמצאו עומדים בירושלים. בקש ליתן נתן ידו ו
להם שכרן ולא מצאן. נכנס ללשכת הגזית ושאל בשבילם. אמרו 

לו: דומה שמלאכי השרת העלו אבנך לירושלים, וקראו עליו 
המקרא הזה, 'חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב', קרי 

 ביה 'לפני מלאכים יתיצב'.

לתה על דעתו של רבי חנינא בן מה עמעשה זה טעון הסבר: 

דוסא לגשת אל המלאכה ולסתת את האבן, והרי יודע היה בעצמו 
שאין בידו לפורטה אפילו שוה פרוטה ואין לו כל אפשרות 

, שכן מי יעלה זאת עבורו חנם אין להעלות את האבן לירושלים

כסף, ולמה איפוא טרח והתייגע רבי חנינא בן דוסא לסתת ולהכין 
בית המקדש כשבדרך הטבע אין לו את היכולת את האבן ל

 להוציא מחשבתו הטובה מהכוח אל הפועל.

וקבלה בידינו מרבותינו הקדושים כי אכן חובה על האדם 
לעשות את כל מה שבכוחו ואפשרותו מבלי לתת אל דעתו 

ומחשבתו איך יושלם הדבר, ואין לו לאדם לצמצם את שאיפותיו 
כי אכן בסופו של דבר יקוים בו אל מסגרת היכולת הטבעית שלו, 

 דברי הכתוב (תהלים נז ג): 'ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי'.

קהלת):  –והנה כך כתב הרה"ק השפת אמת (ליקוטים 

פירוש זה, כי זה רבי חנינא בן דוסא ידע כי לא יוכל להעלות 
האבן לירושלים אך מגודל הרצון שהיה לו נדר להעלותו, והוא 

סירת נפש. וממילא מי שמוסר נפשו כנ"ל שמסלק כל הנגיעות במ

עבור דבר ה' בוודאי כל יכול הכל אף מה שאינו על פי הטבע, 
ודבר זה צריך האדם לידע ולהאמין כי כן כתוב במדרש הכל 
בחזקת סומין עיין שם גבי בארה של הגר, כי אין דבר שאין לו 

מקום. וזהו שאמרו אל תהי מפליג וכו', שכל ענין שבעולם יכול 
ורק שהטבע מסתיר דברים שלמעלה מהטבע, ואם הוא  להיות

לשם שמים והאדם מוסר נפשו עד שהוא ממש חוץ מהטבע, אם 
כן נעשה הטבע עצמו אצלו למעלה מן הטבע, ונמצא הדבר ההוא 

גם בתוך הטבע אצלו, שהטבע נתהפך אצלו להיות בלמעלה 
מהטבע כנ"ל, וזהו נקרא 'איש מהיר' שאף שאינו משיג הדבר 

ע שאי אפשר להיות כן על פי שכלו, מכל מקום על ידי ויוד

שרוצה האמת ועל ידי זה לפני מלאכים יתיצב שהוא למעלה 
 מהטבע כנ"ל.

וגיסו הרה"ק מפילץ זיע"א הביא את הדברים בשם זקנם, 
על הרה"ק החידושי הרי"ם זיע"א ('שפתי צדיק' פסח אות לז): 

על ידי זה  ידי גודל התשוקה שיגע בעצמו בסיתות וכרכום,

נפתחה לו ישועה משמים לצוות למלאכי השרת להעלות האבן 
וגם אותו לירושלים, כן תמיד בכל עובד השי"ת יהיה קודם מלא 
התלהבות ותשוקה בענייני עבדות השי"ת, אף שרחוק מהשכל 

. ועוד כתב (שם אות לו): אמר זקיני הק' ז"ל הלימוד שיוכל לגמור

שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

 

ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל'
 



 
   

הקודש יוכל אדם לעבוד אף מה מזה, שעל ידי התשוקה לעבודת 
שאין מבין בשכלו איך וכיצד יגיע לזה, כשהוא עושה את שלו בא 

לו סיוע משמים יותר מהבנת האדם ונגמר הפעולה טובה. וכתב 
כן גם בפרשתנו (אות יד): אף שעל פי דרך הטבע לא היה לו 
מבוא איך יעלה לירושלים, מכל מקום בגודל התלהבות התשוקה 

שרות לו לעשות, והשאר מסייעין משמים, וכן עשה מה שבאפ
לכל הרוצה באמת לעבוד השי"ת, אחר שמייגע בכל יכולתו 

 מסייעים משמים.

שאמרו המלאכים אפשר כי לפי זה נוכל להבין את הלשון 
והרי , 'ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו'לרבי חנינא בן דוסא 

הלשון זקוק לביאור: הרי בכלל יד כלול גם האצבע, ואם הוא נותן 
אולם נראה כי בלשון יד הרי שבוודאי הוא נותן גם את האצבע. 

נו כי אל יפול האדם ברוחו לומר, אם אין להודיעמדוקדק זה באו 
אני מצליח להשתדל בעצמי במידה גדושה ומרובה שוב אין בכך 

אפילו אם אין הוא פותח פתח אלא  תועלת, אלא יש לו לידע כי
'כחודו של מחט' כבר הקב"ה יפתח כנגדו פתח כפתחו של אולם, 

אפילו אם תתן 'אצבעך' גם ו , לכתחילה,וזהו 'ובלבד שתתן ידך'

גרידא, כשזה כל מה שביכולתך, הרי שדי בכך להמשיך מהשמים 
 שפע ברכה והצלחה.

* * * 

א הרמז על ויש להוסיף בעומק הדבר, כי הנה לא לחינם ב

בחינה זו שלימדנו רבי חנינא בן דוסא דוקא אצל אבן, כי הנה 
מה לי להרבות ולהשתדל, והרי גם אם בסופו של יכול אדם לומר: 

דבר אצליח לא יהא זה כלי כסף או כלי זהב, אבנים יקרות 
ומרגליות, כי אבן פשוטה ודוממת, ומה לי להתאמץ ולבקש 

מובחרת ומשובחת. וביותר, בסיתות האבן אם גם התוצאה אינה 

שמא אכן אין הסיעתא דשמיא מובטחת אלא למי שמביא כעין 
. ובשל כך באו חז"ל 'קרבן עשיר' ולא למי שאין בידו כלום

להודיענו כי לא כן הם פני הדברים, ואפילו מי שכל קרבנו אינו 
אלא אבן דוממת ולא יותר, אם יעשה כל מה שבידו, לסתת 

יחה וליפותה, הרי שגם לו מובטחת ולכייר את האבן, להשב
סיעתא דשמיא וחפץ ה' בידו יצלח להקריבו אל הקודש 

 ולהעלותו לריח ניחוח לפניו.

* * * 

והנה מסמיך השפתי צדיק דברים הללו על הנאמר בפרשת 
השבוע נאמר (שמות ב ה): ַוֵּתֶרד ַּבת ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹר 

ַהְיאֹר ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֵּתָבה ְּבתֹו ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל ַיד 
ֶאת ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחָה. ופירש רש"י: ורבותינו דרשו לשון יד... את 

כי אף אמתה את ידה, שנשתרבבה אמתה אמות הרבה. וביאר: 

שלא ידעה בתחילה שיהיה מעשה נס פלא כזה, מכל מקום עשתה 
 .ידי זה בא הנסמה שבאפשרות לה לעשות, ועל 

וכבר מצינו כן בספר 'דבש וחלב' (קראקא תרע"א) שהביא 
בשם הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא זיע"א: וצריך עיון, אם 

באמת היה מקום רחוק כל כך, איך עלה על דעתה מתחילה 
ואך יש לשלוח ידה לשם, ומנא ידעה שיעשה לה נס גדול כזה. 

שלא למנוע אדם את  ללמוד מכאן תועלת גדולה בעבודת ה',
עצמו בשום מעשה הישר והטוב, אף שיראה מראש שלא יעלה 
בידו להגיע עדי תכליתו. דאם באמת יכוון האדם במעשהו בכל 

לבו ונפשו, אין שום דבר שבעולם עומד לנגדו. והקב"ה יעזרהו על 
וכמו שאמרו ז"ל 'המתחיל דבר כבוד שמו לברך על המוגמר. 

וכן כאן, היא עשתה את שלה לשלוח במצוה אומרים לו גמור'. 
ידה, על כל פנים אמה אחת, ונעשה לה נס שנשתרבבה אמות 

 הרבה.

וכיוצא בזה הביא בספר 'שיח שרפי קודש' בשם הרה"ק רבי 
יצחק מווארקי זיע"א: מה שדרשו חז"ל (סוטה יב:) על הפסוק 

'ותשלח אמתה' הנאמר אצל בת פרעה שנשתרבב אמתה, היינו 

הרבה... האיך עלתה על דעתה לשלוח זרועה זרועה, אמות 
למקום רחוק שאין יד האדם שולטת שם. ואמר, דאם אדם חושק 
בדבר לעשותו אפילו הוא דבר רחוק ממנו, מחמת גודל החשקות 

 בדבר זה נראה בעיניו שקרוב הוא אצלו והבן שהוא לימוד גדול.

* * * 

הפני מנחם מגור זיע"א על  במשא הספד אותו נשא הרה"ק
המשגיח הנודע הגה"ח רבי גודל אייזנר זצ"ל במלאת השלושים 
לפטירתו, אמר את הדברים הבאים: הרב אברהם מוקוטובסקי 

ז"ל, אמר לי בשם אבי [הרה"ק האמרי אמת] זיע"א, הסבר על 
מאמר החיד"א 'אין לך דבר העומד בפני הרצון', ותמוה, שהרי 

ם ואינו יכול לעשות רצונו, וכמו שנאמר הרבה פעמים נאנס אד

(ברכות ו.) 'חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה', ועוד 
ואמר אבי זיע"א, שהכוונה ההיפך, 'אין לך דבר העומד כיוצא בזה. 

, לרצות אפשר תמיד, אין שום דבר שמעכב את היינובפני הרצון', 
ולם מדוע הרצון. ולכן אומרים לאדם: ניחא, לא יכולת לעשות, א

לפחות לא רצית, הרי גם רבי חנינא בן דוסא לא יכול היה לעשות, 
אולם הוא לפחות רצה. וכשרוצים באמת מכל הלב מסייעים 

אלא מה, היצר הרע אינו נותן לרצות, שוב עומד ה'אנוכי'  משמים.

בין האדם לקונו. אולם אין אתה בן חורין ואי אתה רשאי לפטור 
 עצמך מהרצון.


