
המלחמה לה'

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך 
ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶה-יָך ְּבָיֶדָך" )דברים 

כא, י(.

אור החיים הקדוש מדקדק בפסוק זה שלא נאמר "כי 
תלחם באויבך", אלא "כי תצא למלחמה על אויבך", 
מה שמוטל על עם ישראל הוא רק לצאת למלחמה, 
יתברך  ה'  אז  ואו  לא להילחם אלא רק לצאת לקרב, 
כבר ישלים ויסיים את המלאכה, ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם 

ֲחִרֽׁשּון )שמות יד, יד(. ַּתֽ
התורה מבטיחה שהאויב ינתן ביד ישראל, אפילו אם 
ילחם  הקב"ה  המעט,  ישראל  ועם  מרובה  יהיה  הוא 

להם לישראל והם ינצחו במלחמה. 
בזמנו של החפץ חיים זיע"א, עלו ראשי ההשכלה וניסו 
הגולה,  בארצות  יהודים  אלפי  של  דתם  את  להמיר 
יום אחד הם ערכו הצגה גדולה להראות כיצד תראה 
מלחמת ישראל עם העמים לפי מה שכתבה התורה, 
למלחמה,  מלצאת  הפטורים  רבים  אנשים  שישנם 
ָהִאיׁש  י  ִמֽ חדשה,  אשה  ונשא  כרם  שנטע  אדם  כגון 
י  ּוִמֽ ְלֵביתֹו,  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ֲחָנכֹו  ְוֹלא  ָחָדׁש  ִית  ַבֽ ָּבָנה  ֲאֶׁשר 
י  ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְוֹלא ִחְּללֹו ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו, ּוִמֽ
ְלֵביתֹו  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ְלָקָחּה  ְוֹלא  ה  ִאּׁשָ ֵאַרׂש  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש 

)דברים כ, ה-ז(. 

בתור  שהוצגו  אנשים  מאות  היו  ההצגה  בבימת 
מראשי  ואחד  בקרב,  להילחם  היוצאים  החיילים 
מלחמה,  משוח  כהן  בתור  עצמו  הציג  המשכילים 
וכו',  כרם  נטע  אשר  האיש  מי  ואומר,  מכריז  והיה 

חיילים  של  מסוים  מספר  ירדו  ומיד 
משכיל  אותו  המשיך  מהבימה. 
אשה  ארש  אשר  האיש  ומי  והכריז 

מסוים  חיילים  מספר  עוד  וירדו  וכו', 
ַהָּיֵרא  ָהִאיׁש  י  ִמֽ והכריז  מהבימה, סיים 
ירא  )היינו  ְלֵביתֹו  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ַהֵּלָבב  ְוַרְך 
תפילין  בין  שמדבר  אדם  כגון  שבידו,  מהעבירות 
סוטה  במסכת  כמבואר  ראש,  של  לתפילין  יד  של 
וירדו  בזה(,  הארכנו  אחר  ובמקום  ע"ב,  מד 

רק  ונשארו  מהבימה,  החיילים  כל 
שלושה אנשים שהוצגו בתור שלושת 
מאיר  ישראל  רבי  דאז,  הדור  גדולי 
עוזר  חיים  רבי  חיים(,  )החפץ  הכהן 
צחקו  מבריסק.  חיים  ורבי  גרוזנסקי, 
אפשר  כך  וכי  ואמרו,  המשכילים  כל 

לנצח במלחמה?!
אמר  חיים,  החפץ  מרן  בפני  הדברים  את  כשהציגו 
בפסוקי  לדקדק  למשכילים  להם  שהיה  הרב,  להם 
ילחם  שה'  לנו  מבטיחה  שהתורה  ולהיווכח  התורה 
ַהֹהֵלְך  ֱאֹלֵה-יֶכם  ה'  ִּכי  הטבע,  מעל  דבר  יהיה  וזה  לנו 
ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם )דברים 
יבואו שלושת  י(,  )שם כא,  ְּבָיֶדָך  ֱאֹלֶה-יָך  ה'  ּוְנָתנֹו  כ, ד(, 
הצדיקים הללו ויכניעו את כל האויבים. כי אין מעצור 
לה' להושיע ברב או במעט, ובלבד שיהיה מחננו טהור. 
ם  ְמָדֽ ִהּׁשָֽ ַעד  ְגֹדָלה  ְמהּוָמה  ְוָהָמם  המלחמה,  לה'  כי 

)דברים ז, כג(. 



העלון מוקדש לעילוי נשמת: אור אורי בן ירדנה  ז׳׳ל, מרים בת רחל ז׳׳ל, יעקב בן רחל ז׳׳ל, ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל,  רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

השבת העם לבית המדרש 
"ֹלא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת 
ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך: ְוִאם ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך 
ְוֹלא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדֹרׁש 

ָאִחיָך ֹאתֹו ַוֲהֵׁשֹבתֹו לֹו" )דברים כב, א-ב(.
לרמוז  באה  זו  שפרשה  מבאר  הקדוש  החיים  אור 
בפרטות חיוב התוכחות, שצריכים בני א-ל חי, צדיקי 

עולם, לעשות לעם ה'. 
"כי תראה את שור אחיך"- אלו הם בני אדם שנמשלו 
וללא מצוות,  דין ללא תורה  וללא  כבהמות, ללא דת 
הוא  לאחיו,  ישיבם  אלא  מהם  יתעלם  לבל  ה'  וציוה 
אלוקי עולם ה'. והדרך לקרבם אומר הכתוב "ואספתו 

לתוך ביתך"- אל תוך בית המדרש.
אין דבר גדול יותר מבית המדרש, תכניס אותו לבית 
והתורה  תורה,  דברי  לשמוע  אותו  תביא  המדרש, 
יותר  דבר  אין  אותו.  ותשפר  תתקן  בעצמה  הקדושה 
גדול מעוצמת התורה, התיקון הגדול ביותר שיכול אדם 
בלימוד התורה, כמו שאנו אומרים  להרבות  זה  לתקן 
לאחר  ורק  לתורתך"  אבינו  "השיבנו  השיבנו,  בברכת 
ראשון  דבר  לפניך",  שלימה  בתשובה  "החזירנו  מכן 
מלכות  עול  עליו  לקבל  כדי  לעשות  האדם  שצריך 

את  ללמוד  זה  שלימה  שמים 
התורה הקדושה, אפילו שעדיין 

לא חזר בתשובה. 
הוא  במה  אדם  כששואל  ולכן 
לו  לומר  צריך  להתחיל,  צריך 

שיעור  לשמוע  שילך  לתורה,  עיתים  לקבוע  שיתחיל 
תורה שעה-שעתיים בשבוע, איש כפי גבורתו, והתורה 
הקדושה כבר תפעל את פעולתה ותסדר את הכל, ֵעץ 
יח(,  ג,  )משלי  ר  ְמֻאׁשָּ ְוֹתְמֶכיָה  ָּבּה  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים 
לו  ומאירה  נותנת את החיות לאדם  התורה הקדושה 
)שמות  ַיֲעֽׂשּון  ֲאֶׁשר  ַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת־ַהֽ ָבּה  ֵיְלכּו  ַהֶּדֶרְך  ֶאת־ 

יח, כ(.

תוך  אל  "ואספתו  לעשות,  עלינו  שמוטל  מה  זה 
ולעוד  יהודי  לעוד  לגרום  המדרש,  בית  אל  ביתך", 
אלוקים  לדברי  ולהאזין  המדרש  לבית  להיכנס  יהודי 
ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  וָמְלָאה  יתקרבו  הם  לאט  לאט  וכך  חיים, 

ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים )ישעיה יא, ט(. 
הקדושה  התורה  בלימוד  להרבות  שנזכה  רצון  יהי 
ישראל  בישועת  נראה  כך  ובזכות  מצוותיה,  ובקיום 

השלימה, אמן. 
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שבת שלום לכל בית ישראל

לומר  הלילה  באשמורת  הקם 
ועשרת  אלול  בחדש  סליחות 
בעוז  יתאזר  תשובה,  ימי 
ולא  ינום  שלא  ותעצומות 
וברכותיה  שמע  בקריאת  יישן 
)וימהר  גמירא  עד  ובתפלה 
תרכד(.  אות  ת  מע'  פלאג'י  אברהם 
מעוטר  שהוא  שכן  ומכל 

וצריך  מהן,  דעתו  להסיח  שאסור  בתפלין 
שאינו  ומי  ובטהרה.  בקדושה  עצמו  לשמור 
עושה כן, והוא מתנמנם בתפלתו עם התפלין, 
שיתפלל  טוב  ויותר  בהפסדו.  שכרו  יוצא 
כראוי מאשר לומר סליחות בהשכמה באופן 
לשמור  ה',  בעבודת  אמרו  גדול  וכלל  שכזה. 
לזלזל  ולא  בחסידות,  ולהוסיף  העיקרים 

בעיקר ולקיים התוספת.

המשך דיני אמירת הסליחות


