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 ד"בס

 למסור את נפשו להקב"ה,כשאדם מקבל על עצמו 
 !נקל עליו אח"כ להתמודד בנסיונות הימיומיים

 

 האם צריך להיות בשלימות כדי להינצל ממלחמה?« 

ת סוס ורכב ייבך וראוכי תצא למלחמה על א"  ג(-א ,)כ תינובפרשכתוב 
עם רב ממך וגו' והיה כקרבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודבר אל העם, 

קרבים היום למלחמה על אויבכם אל ירך ואמר אליהם שמע ישראל אתם 
אפילו אין בכם זכות אלא  (.)מב, ופירש"י שם מהגמרא בסוטה "לבבכם וגו'

 .אתם שיושיע אתכםבלבד כדאי שמע קריאת 

הפשוט בדברים אלו, שבא הכתוב להורות את גודל ועוצם כח והמובן 
המצוות, שאפילו לא יקיימו בשלמות רק מצוה אחת לבדה, גם כן יש בה 

 .להגן ולהציל את כל בני ישראל דיכ

מדרשה זו, שלפעמים היו ישראל יוצאים למלחמה  מבואר לכאורהו
 גם כשלא היה בידם מצוות ומעשים טובים בשלמות כל כך.

המפרשים איך אפשר לומר כן, הלא בהמשך היו השוטרים ותמהו 
מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב " )פסוק ח(מדברים אל העם לאמור 

, הרי 'זהו המתיירא מן עבירות שבידו' (ד.מ)סוטה , ופירשו חז"ל "לביתו
שאפילו יש בידו כמה וכמה מצוות ומעשים טובים, מכל מקום אם ישנם 
 כמה עבירות בידו, אין לו לצאת למלחמה, כי שמא יגרע חלקו הבלתי טוב

 .את זכותו ולא יהיה ראוי לנצחון

שאפילו אם שח בין תפילין  מד:( )סוטהעל כן, שהרי בגמרא פירשו ויתר 
וחוזר עליה מעורכי המלחמה, של יד לתפילין של ראש עבירה היא בידו, 

רש להדיא שגם מי שמקיים את כל המצוות בתכלית השלמות ופהרי מ
 חוזר עליה מערכי המלחמה. כבר ,בלבד הראויה, אם יש בידו עוון אחד

שמע' משמע  , שמזה שהגמ' נוקטת במצות 'קריאתיש להביןועוד 
שיש בזכות קריאת שמע סגולה מיוחדת להיוושע מהלחמה יותר מכל 

לעולם ירגיז אדם יצר ' דאי' (.ברכות ה) ם בגמ'וכן מבואר לכאו' ג .מצוה אחרת
נצחו מוטב, ואם ', ופירש"י שיעשה מלחמה עם יצה"ר, 'טוב על יצר הרע

, הרי רואין 'וכו'לאו יעסוק בתורה, נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע 
שיש כח בקריאת שמע לנצח היצר הרע במקום שתורה אינו מועיל, וצריך 

 .ומה כוחו המיוחד של קרי"ש להבין איך זה מועיל

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, ' )צט:(במנחות  'גמב אי' ועוד
אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ספר 

, ולכאורה לפי 'הזה מפיך, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ התורה
יאמר האדם פעמיים פרשה אחת של קריאת שמע,  אם פשוטו תימה, וכי

 גם אם ישב בטל מן הבוקר עד הערב. 'לא ימוש'ייחשב לו קיים מצוות 

 ?ו למלחמהתאייתכן לאדם לא לפחד ביצהאם « 

מי האיש הירא ורך הלבב, " :וז"ל (פ" הל' ט"ו )הל' מלכיםהרמב"ם כתב 
ומאחר שיכנס בקשרי  .שאין בלבו כח לעמוד בקשרי המלחמה ,כמשמעו

וידע שעל יחוד השם  ,המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה
הוא עושה מלחמה וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא 

 ."מכל דבר למלחמהרונם מלבו ויפנה באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכ

המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא וכל "
תעשה שנאמר אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם, 

ואם לא נצח ולא עשה  ,ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויין בצוארו

שנאמר ולא ימס  ,הרי זה כמי ששפך דמי הכל ,מלחמה בכל לבו ובכל נפשו
ת ה' רמיה, ת לבב אחיו כלבבו, והרי מפורש בקבלה ארור עושה מלאכא

 ."וארור מונע חרבו מדם

 ,הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבדוכל "
 ,מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה ויבנה לו בית נכון בישראל

ויזכה לחיי העולם הבא שנאמר כי עשה ה'  ,ויזכה לו ולבניו עד עולם
לאדוני בית נאמן כי מלחמות ה' אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך וגו' והיתה 

 .הרמב"ם , עכ"ל"נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך

זה שהתורה הק' אסרה על האדם לירא משנאיו מדבריו הק' שמבואר ו
ולהשען על מקוה כשיוצא למלחמה, הוא משום שהאדם חייב לבטוח בה' 

ישראל ומושיעו, לכן, הגם שיצאו נגדו רבבות ואלפי רבבות שונאים 
וח בה', ואז אין לו שמזויינים בכל כלי זיין הצמאים לשפוך דם, עליו לבט

 .לפחד מכלום

דכל הבוטח ונלחם בכל לבו בלא פחד  ,מב"םגם בדברי הרומפורש 
ותהי' כוונתו לקדש את ה' בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו 

 רעה.

רק שישיבו לבם אל השם ויבטחו בישועתו " :כתב הרמב"ן וז"לכמו"כ 
, 'להושיע אתכם'וכו', כי רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו וכו', ואמר 

יפקד מהם איש וכו', כי במלחמת מצוה שלו, לא שהם ינצלו במלחמה ולא 
 , עכ"ל."היה ראוי שיפול משערת האדם ארצה כי לה' המלחמה

, דהאיך יתחייב בבטחון אמיץ כ"כ, והרי תמה ומק' 'ברכות פרץ'הוהנה 
מפורש בקרא פן ימות במלחמה ואיש אחר וגו', הרי דיתכן שימות 

ואלו ימיו האחרונים עלי האדם בידוע שיתכן  והאיך לא יתיירא ,במלחמה
ואדרבה, זה נשמע קצת כסתירה לדברי הראשונים, שאמרו  .אדמות

שהיוצא לשם שמים אינו ניזוק וכאן מפורש יוצא בדברי הכתוב שיתכן 
 שאיש אחר יחנכנו.

האדם בעצמו גורם למיתתו כיון שהוא מעלה על דעתו אפשרות « 
 כזאת!

ב ידהא דכת שום סתירה,, דאין זו המהר"ל בשם 'אהל משה'ה ומתרץ
לזה שלא קיים את דברי התורה הק' כמו שפי' רק אכן  זהו 'פן ימות'

, והתחיל לחשוב מה'פן ימות' ולכן אכן יש אפשרות שיתקיים הראשונים
ה'פן ימות', כי ברגע שהוא מתחיל לחשוב מזה, חלש דעתו עליו ואיתרע 

אפשרות כזאת, , אולם אם אכן יתחזק ויבטח בשם ולא יעלה בדעתו מזלו
 אכן אין צריך לפחד מכלום כי אכן לא יקרה לו כלום.

מי האיש הירא ורך הלבב ילך " :"להזב )ערך בטחון(איתא בכד הקמח וכן 
וישוב לביתו, לפי שגברה עליו יראת העם והוא חרד בראותו רוב מחניהם, 
ויתכן שהוא מאמין באמת כי הכל ביד ה' יתעלה, אבל מפני שלא גדל נפשו 

עכ"ל,  ",מדרגת הבטחון מפני זה רך לבבו ונחת טבעו, וצוה עליו לחזור בוב
 הוא הגורם חזרתו מן המערכה. ,דחוסר בטחונו להדיא מבואר

גם אם הוא מתיירא " :וז"ל )להמגיד מדובנא זצ"ל, פ"ה(כתב בספר המדות וכן 
בה חזקה להביא לו את אשר הוא ירא ממנו, יממלחמה, הפחד ההוא הוא ס

כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי, ואשר ע"כ  כד( ,)איוב גכמו שנאמר 

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"זג' אלול 
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 ,)תהילים כז מרארבעה צריכים חיזוק, ואחד מהם בטחון שנא (.)ברכות לבארז"ל 

בהשקט ובבטחה תהי' גבורתכם, כי הפחד הוא הסבה אל הנפילה  טו(
 ."עה הוא הבטחוןוהשבר, ומבוא הישו

צוה ית' להכריז מי האיש הירא ורך הלבב וישוב לביתו ולא ימס לכן "
את לבב אחיו כלבבו, ומה תפסידם המורא אחר כי תשועתם היתה לא 
בחיל ולא בכח, כי אם ה' ילחם להם מכל אויביהם, אבל הוא הדבר שאמרנו, 

תחלתה כי השורש ומבוא הישועה הוא הבטחון השלם, ושורש הנפילה וה
על לב מפחד, ולא מפלה על לב שליו  ישועההוא הפחד, ומעולם לא תבוא 

וכו', כלל העולה פרי הבטחון ההשגחה, וכל יותר שיחזק בטחונו יוסיף עליו 
 .הנלהבים , עכ"ל"ההשגחה ושפע האלקית וכו'

לענין כל צרה  ג לב( בספרו שערי תשובה) הרבינו יונה בדרך הזאת מורהוכן 
כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס " :"להזכתב ב האדםשלא תבא על 

ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, הוזהרנו בזה שאם יראה האדם כי צרה 
, כענין הישועת ה' קרובה בלבבו ויבטח עלי תהיה ,קרובה

)ישעיה אך קרוב ליראיו ישעו, וכן כתוב  י( ,)תהילים השנאמר 

 .עכ"ל ",מי את ותיראי מאנוש ימות יב( ,נא

האיך מסוגל האדם להגיע לדרגת ביטחון הזה « 
 ?כשהוא רואה את המות מול עיניו

יכול אדם להגיע לדרגת האיך  להתבונן,וצריכים 
והאיך יכול התורה הק' לדרוש ממנו להיות  ביטחון כזה
בעת שהוא נמצא במצב מסוכן ומלחמה,  בדרגה כזו,

ואלפי  נגדו רבבות איןצושיומתכוננים למלחמה, ורואה 
צמאים לשפוך ו ,רבבות שונאים שמזוניים בכל כלי זיין

זה בטבעו של האדם לירא ולפחד, ולחלחל , הרי את דמו
 ולהזיע בשעה כזו.

ר את לבא )ליקוטי אמרים פרק י"ח(ב בספר התניא וכתוהנה 
כי קרוב אליך הדבר " יא( ,)דברים להפסוק בפרשת נצבים 

יש לו עצה בקלות , שכל אדם "מאד בפיך ובלבבך לעשתו
איך להתגבר על תאות היצר, דהנה אנו רואים שבשעת 
גזירת השמד אפילו קלי הדעת ופושעי ישראל שחטאו 
כל ימיהם, קדשו את השם הנכבד והנורא במסירת נפש 
ובקבלת יסורים נוראים באש ובמים, ולכאורה תמוה, מנין 
בא להם כוח עליון כזה לעמוד ביסורים אחרי שלא יכלו 

ר אין במניעתן כל וד בנסיון של תאות עולם הזה אשלעמ
 .כך הרבה יסורים

שהענין הוא, כי לכל איש ישראל אפילו הקל אלא 
שבקלים טמונה בפנימיות לבו אהבה מוסתרת לה' שהיא 

אלא  ,למעלה מן השכל והדעת, כי אין טעם באהבה זו
ירושה מהאבות  ,היא טבע מוטבע בכל אחד מישראל

נו רואים הרבה מישראל אשר אינם הקדושים, ומה שא
מקיימים מצוות ה' ח"ו, הוא משום שאהבה זו מוסתרת 

אותה בלבוש במצב של שינה והסתרה, כי הרשע מכסה 
 .שק של הבלי עולם הזה

כאשר בא האדם לידי נסיון של כפירה בה' ח"ו, אמנם 
תפרץ מאזי מתעוררת אהבה זו שמוסתרת בקרבו משינתה העמוקה, ו

קודש אשר מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבתו לה', בשלהבת אש 
 .השם ואפילו קלי הדעת יהיו מוכנים למסור את נפשם על קדושת

יכול כל אדם בקלות להתגבר על יצר התאוה, ע"י שיתבונן כמה ולפי"ז 
הוא מוכן לסבול יסורים נוראים שלא לכפור באחדותו של השי"ת,  ועל 

צר שאין במניעתן כל כך תאוות היאחת כמה וכמה שיוכל להתגבר על 
 ."כ תוכן דבריו הק'יסורים, ע

כשיבוא לידך שום שכ' בזה"ל: " )ס' קנ"ה(זו נזכרת בספר חסידים צה עו
דבר שלא ברצון הקב"ה וכו', או שיש לך יצר הרע שמתגבר עליך לעבור או 
לעשות, תחשוב אילו היית בשעת השמד, הרי היו לך כל היסורים או מות 

, על כן עלמות אהבוך, ואם היו רוצים )שה"ש א, ג(בעבור הבורא, שנאמר 

היית סובל, וכל שכן  ,להרוג אותך או יסורים לעשות לך שנבחר מות מחיים
 .לה"קעכ ",זה הדבר שאינו כל כך גדול שמתגבר עליך יצרך

ענין קרי"ש הוא קבלת מסירת נפש ולכן כוחו אדיר וחזק להימנע « 
 מעבירות!

ין מצות קריאת שמע בכל את ענ )סוף פרק כה(ביאר שם התניא ולפי"ז 
לדור שנכנסו ובזה יובן למה צוה משה רבינו ע"ה במשנה תורה " :יום, וז"ל

לארץ ישראל, לקרות קריאת שמע פעמיים בכל יום לקבל עליו מלכות 
שמים במסירות נפש, והלא הבטיח להם פחדכם ומוראכם יתן ה' וגו', אלא 
משום שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה שיזכור תמיד ענין מסירת נפשו 

זכרונו, לה' על יחודו, שיהי קבוע בלבו תמיד ממש יומם ולילה לא ימוש מ
 ", עכ"ל קדשו.כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה

)בתורה נצחו ' ה.( ברכות)הגמרא הנ"ל  את דברי 'לב אליהו'ה מבארועפי"ז 

כלומר אם אין בזה"ל: " ,'ואם לאו יקרא קריאת שמע מוטב(
ין המושכלות מורגשת דברי תורה ערבים אצלו ח"ו, כי א

במושכלות ודאי לא ינצחו אצלו, ומכיון שנשאר רק 
לבד את המורגשות, ומזה שאין דברי תורה  המושכלות

ערבים עליו, מוכח שאין לבו שלם באמונה, ויש לך אדם 
שהוא מאמין אבל בהשגחה פרטית חסר לו אמונה, שאם 
האדם מאמין כראוי בהשגחה פרטית אין לו שום דאגות, 

ונה בהשגחה פרטית מביאה לידי בטחון, כ"כ הרמב"ן ואמ
שבטחון הוא הפרי שצומח באילן האמונה, אפשר להיות 
מאמין ובטחון אין לו, כמו שיש אילן ואינו נושא פירות, 

 וזה. א אילן בטחון בלא אמונה אי אפשראבל פירות בל
מוטב ואם לאו יקרא קריעת  )בתורה(נצחו 'מאחז"ל  פי'

וזוהי יתחזק באמונה בהשגחה פרטית, , דהיינו ש'שמע
 .עכ"ל ",קבלת עול מלכות שמים

מתורץ קושיות הנ"ל, דקריעת שמע יש בכח ולפי"ז 
להביא האדם לידי אמונה בהשגחה פרטית, וזה באמת 
טמון בלב האדם, וממילא לא ירא מהשונא כי יש לו 

 .בטחון בה'

יש לו  י כשאדםהגמרא במנחות מיושב לפי זה, כוגם 
הוא יודע שהכל מאת הקב"ה , ואמונה בהשגחה פרטית

ולכן שפיר ע"י קרי"ש ממילא הוא יעשה רק רצון השי"ת, 
, תמידים כסדרם לעסוק בתורה ובמצוותיבא האדם 

 .'לא ימוש ספר תורה מפיך' יתקיים אצלו הפסוקו

 אם יש לך מלחמה סימן הוא שאתה יכול לנצחו!

תב רעיון נפלא מאוד, כ )תרל"ד(אמת בפרשתנו בשפת 
שהמלחמה עצמה היא אות וסימן לאדם שיש לו הכח 
להתגבר על היצר, כי באם לא היה לו כח להתגבר עמו, 
לא היה הקב"ה נותן ליצר להתגרות עמו, שהרי אין 
הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ואינו מביא את האדם 
לידי ניסיון שלא יוכלו לעבור אותו בהצלחה, ומפרש 

מצינו בפרשה שהירא מעבירות שבידו חוזר שממה ש
מעורכי המלחמה, נמצא שכל שיש לאדם מלחמה מכלל 
שיש לו כח להלחם, וזהו דכתיב אם תקום עלי מלחמה 
בזאת אני בוטח, כלומר, כאשר יש לי מלחמה עם יצרי, בזאת המלחמה 

 עצמה אני בוטח שיש בי הכח להלחם עמו. 

הרע, כי באמת היצה"ר הוא  תשאל האיך אדם יכול לנצח היצרואם 
מלאך, ואיך יוכל בשר ודם קרוץ מחומר להלחם ולנצח נגד מלאך אלוקים, 

יצרו של אדם מתחדש עליו ומתגבר עליו בכל  )קידושין ל:(’ ועל זה אמרו בגמ
יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, כי באמת אין בכח 

חון אלא בכח אלוקי, וזה שאמר רש"י אנושי להתגבר על היצה"ר, ואין הנצ
בו תנצחנו, אלא  תילחםתתגבר עליו', ולכאורה הול"ל אם  תרצה'אם 

הכל תלוי אינו תלוי כלל במלחמתו שלו, אלא שרש"י הק' רצה ללמדני ש
רק ברצון ובבחירתו הטוב של האדם, כי הנצחון אינו בכח האדם כלל אלא 

אמת, והוא עושה את כל בכח הסיוע מלמעלה, אלא שאם האדם רוצה ב
 שביכלתו, זוכה לעזר אלוקי, והקב"ה עוזרו ויכול לו.

כי לכל איש ישראל "...

אפילו הקל שבקלים 

טמונה בפנימיות לבו 

אהבה מוסתרת לה' 

שהיא למעלה מן 

השכל והדעת, כי אין 

טעם באהבה זו, אלא 

היא טבע מוטבע בכל 

אחד מישראל, ירושה 

מהאבות הקדושים, 

ומה שאנו רואים 

הרבה מישראל אשר 

אינם מקיימים מצוות 

ה' ח"ו, הוא משום 

שאהבה זו מוסתרת 

במצב של שינה 

 ..."והסתרה


