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–

  חיים סבתוהרב 
  

  :הגמראאומרת 

 תורה. ארץ ודרך תפילה, טובים ומעשים, תורה: הן ואלו חזוק צריכין ארבעה, רבנן תנו

. )א יהושע(" ַהּתֹוָרה ְּכָכל ַלֲעׂשֹות ִלְׁשֹמר ְמֹאד ֶוֱאַמץ ֲחַזק ַרק" :שנאמר - מנין טובים ומעשים

 ִלֶּב ְוַיֲאֵמץ ֲחַזק 'ה ֶאל ַקֵּוה" :שנאמר - מנין תפלה. טובים מעשיםב - ואמץ, בתורה - חזק

  . )י ,ב שמואל( 'וגו "ַעֵּמנּו ְּבַעד ְוִנְתַחַּזק ֲחַזק"  :שנאמר - מנין ארץ דרך; "'ה ֶאל ְוַקֵּוה
)ב, ברכות לב(  

  

  .עולה מהפסוק המובא כראיהש כפי,  מבארים שדרך ארץ פירושו מלחמההמפרשים

אלא יש צורך , לא די לדעת את אמיתתם וחשיבותם. כלומר עידוד, ם אלו צריכים חיזוקדברי

  .על מנת שהדברים הללו לא יחלשו, בעידוד מוראלי, בחיזוק

,  משמע מדברי הגמרא שיש תהליך בלימוד התורה גורם לאדם להחלש ולהרגיש עייפות-תורה 

 אין יסודה בחסרון בהבנת המשמעות הגמרא אומרת שחולשה זו. ובעקבות כך להתרשל בלימודו

 לעיתים יש .אלא בעידוד וחיזוק, אינה בלימוד או בהסבר, ולכן התרופה, של התורה או בידיעתה

קושי בזמנים מסויימים ביום ולעיתים הקושי בא לידי ביטוי בתקופה בה חש האדם  שקשה לו 

הגמרא לא אומרת . מוהיא שיחזק האדם את עצמו ויעודד את עצ, כאמור, והתרופה. ללמוד

מכיוון . משמע שכולם עוברים את הקשיים הללו, שחולשה זו מופיעה רק אצל אנשים מסויימים

ולכן התרופה , מוראלית, אלא חולשה פסיכולוגית, שחולשה זו אינה חולשה אמיתית בגופו של עניין

  .לחולשה זו היא בתחום המוראל והעידוד

אדם נשחק במשך הזמן והגמרא מדריכה אותנו . וביםהדבר השני שצריך חיזוק הוא מעשים ט

  .לעודד את עצמינו על מנת להתחזק בתחום זה

חזק ויאמץ ' קוה אל ה"? ומה החיזוק. האדם לעיתים נחלש בתפילתו.  התפילה-הדבר השלישי 

והרי זהו בדיוק , כיצד יואיל שימשיך להתפלל, לכאורה אם הבעיה בתפילה". 'לבך וקוה אל ה

לכן מועיל , אלא חולשה זמנית אצל האדם, מכיון שהבעיה לא בתפילה עצמה, אלא! ?הקושי

  .יתעודד וימשיך להתפלל', שימשיך האדם לקוות אל ה, החיזוק הזה

והפתרון הוא העלאת . חרדה פסיכולוגית, מופיעה לעיתים חולשה,  במלחמה-גם בדבר הרביעי 

הפחד . פת מלחמה זקוקים לעידוד זההגמרא מחדשת לנו שחיילים בתקו.  הפסיכולוגיהמורל

הדמיון מעורר את . והתרופה היא בהעלאת המוראל, מהמלחמה מתפשט על האדם ומשתק אותו

בנוסף . החרדה והופך את רגש הפחד הטבעי לפחד המשתק שאינו מאפשר לאדם לפעול

רת את התורה מתא. יסודו של דבר זה הוא בתורה. צריך החייל עידוד מוראלי, לאימונים ונשק

מוצאים אנו את הכהן המשוח המגיע , ובין השלבים השונים. השלבים של היציאה למלחמה

גם כאן . והוא מדבר אל העם ומעודד אותם, וזהו תפקידו היחידי, לנקודת הכינוס של הלוחמים
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, כאמור, הפחד הטבעי, אלא?  מה תועלת יש בדבריו-אם פחד הלוחמים אמיתי : חוזרת השאלה

 -תפקידו של הכהן המשוח היא לפעול באותם כלים ובאותו מישור .  למורך לבמתפשט והופך

  . ממילא יש משמעות עצומה למילים שאומר המפקד והכהן המשוח. המישור הפסיכולוגי

אך פחד טבעי זה , יש פחד שתיפול קטיושה במקום מסויים. ודברים אלו נכונים גם לגבי העורף

יכולה לפוג בעזרת , חרדה זו הנגרמת כתוצאה מדמיון. יהעלול להתפשט ולגרום לחרדה והיסטר

  .בעזרת העלאת המוראל. חיזוק חיובי

  : בספר שמואל נאמר

 ַוַּיֲעֹר ִיְׂשָרֵאל  ְּבחּוֵרי ִמֹּכל ַוִּיְבַחר ּוֵמָאחֹור ִמָּפִנים ַהִּמְלָחָמה ְּפֵני ֵאָליו ָהְיָתה ִּכי יֹוָאב ַוַּיְרא"

 ֶּתֱחַזק ִאם ַוֹּיאֶמר: ַעּמֹון ְּבֵני ִלְקַראת ַוַּיֲעֹר ָאִחיו ַאְבַׁשי ְּבַיד ָנַתן ָהָעם ֶתריֶ  ְוֵאת: ֲאָרם ִלְקַראת

 ְוִנְתַחַּזק ֲחַזק: ָל ְלהֹוִׁשיעַ  ְוָהַלְכִּתי ִמְּמ ֶיֶחְזקּו ַעּמֹון ְּבֵני ְוִאם ִליׁשּוָעה ִּלי ְוָהִיָתה ִמֶּמִּני ֲאָרם

   ".ְּבֵעיָניו ַהּטֹוב ַיֲעֶׂשה 'הוַ  ֵהינּו-אֱ  ֵריעָ  ּוְבַעד ַעֵּמנּו ְּבַעד
)י ,ב שמואל(  

  

 ּוְבַעד ַעֵּמנּו ְּבַעד וְנְִתַחַּזק ֲחַזק: "אלא מוסיף דברי עידוד, יואב לא מסתפק בהצבת תכנית תקיפה

ַ  ֹלֵהינּו-אֱ  ָעֵרי   ". ְּבֵעינָיו ַהּטֹוב יֲַעֶׂשה 'הו

  . ים אל העם ומעודדים אותםגם ביהושע מוצאים אנו דברי חיזוק המופנ

  : אנו תפילה מיוחדת לפני היציאה לקרב בדברי הימים מוצאים

ם ְיהּוָדה ִּבְקַהל ְיהֹוָׁשָפט ַוַּיֲעֹמד" א ֲאֹבֵתינּו ֵהי-אֱ  'ה ַוֹּיאַמר... 'ה ְּבֵבית ִוירּוָׁשַלִ  הּוא ַאָּתה ֲה

: ְלִהְתַיֵּצב ִעְּמ ְוֵאין ּוְגבּוָרה ֹּכחַ  ּוְבָיְד ַהּגֹוִים ַמְמְלכֹות ְּבֹכל מֹוֵׁשל ְוַאָּתה ַּבָּׁשַמִים ִהים-אֱ 

א  ַאְבָרָהם ְלֶזַרע ַוִּתְּתָנּה ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ִמִּלְפֵני ַהֹּזאת ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי ֶאת הֹוַרְׁשּתָ  ֵהינּו-אֱ  ַאָּתה ֲה

 ָבֶהם ָלבֹוא ְלִיְׂשָרֵאל ָנַתָּתה א ֲאֶׁשר ֵׂשִעיר ְוַהר ּומֹוָאב ַעּמֹון ְבֵני ִהֵּנה ְוַעָּתה ...ְלעֹוָלם ֹאַהְב

א ֵמֲעֵליֶהם ָסרּו ִּכי ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ְּבֹבָאם  ְלָגְרֵׁשנּו ָלבֹוא ָעֵלינּו ֹּגְמִלים ֵהם ְוִהֵּנה: ִהְׁשִמידּום ְו

ֵהינּו: הֹוַרְׁשָּתנּו ֲאֶׁשר ִמְּיֻרָּׁשְת א ֱא  ַהָּבא ַהֶּזה ָהָרב ֶהָהמֹון ִלְפֵני ֹּכחַ  ָּבנּו ֵאין ִּכי ָּבם ִתְׁשָּפט ֲה

 ְנֵׁשיֶהם ַטָּפם ַּגם 'ה ִלְפֵני ֹעְמִדים ְיהּוָדה ְוָכל: ֵעיֵנינּו ָעֶלי ִּכי ַּנֲעֶׂשה ַמה ֵנַדע א ַוֲאַנְחנּו ָעֵלינּו

  ".ּוְבֵניֶהם
)כ ,ב הימים דברי(   

  

והנה ממשיך המקרא בדברי הנביא יחזיאל המתעורר . 'הזו תפילתו הנפלאה של יהושפט לפני 

  : ופונה למלך ולעם וקורא' ברוח ה

ם ְוֹיְׁשֵבי ְיהּוָדה ָכל ַהְקִׁשיבּו"  ְוַאל ִּתיְראּו ַאל ַאֶּתם ָלֶכם 'ה ָאַמר ֹּכה ְיהֹוָׁשָפט ְוַהֶּמֶל ְירּוָׁשַלִ

 ָלֶכם א... ֲעֵליֶהם ְרדּו ָמָחר: ִהים-ֵלא ִּכי ַהִּמְלָחָמה ָלֶכם א ִּכי ַהֶּזה ָהָרב ֶהָהמֹון ִמְּפֵני ֵּתַחּתּו

ם ְיהּוָדה ִעָּמֶכם 'ה ְיׁשּוַעת ֶאת ּוְראּו ִעְמדּו ִהְתַיְּצבּו ָּבֹזאת ְלִהָּלֵחם  ֵּתַחּתּו ְוַאל ִּתיְראּו ַאל ִוירּוָׁשַלִ

  .)שם(" ִעָּמֶכם 'הוַ  ִלְפֵניֶהם ְצאּו ָמָחר

  

  :ם בספר מלכים"מופיע בדברי הרמב,  בתחום זההנאום המפורסם ביותר

 ומאחר, המלחמה בקשרי לעמוד כח בלבו שאין, כמשמעו "הלבב ורך הירא האיש מי"

 השם יחוד שעל וידע צרה בעת ומושיעו ישראל מקוה על ישען המלחמה בקשרי שיכנס

 לאו באשתו לא יחשוב ולא יפחד ולא יירא ולא ,בכפו נפשו וישים ,מלחמה עושה הוא
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 ולהרהר לחשוב המתחיל וכל .למלחמה דבר מכל ויפנה מלבו זכרונם ימחה אלא ,בבניו

 תחפזו ואל תיראו אל לבבכם ירך אל" :שנאמר, תעשה בלא עובר ,עצמו ומבהיל במלחמה

 ולא נצח לא ואם .בצוארו תלויין ישראל דמי שכל אלא עוד ולא, "מפניהם תערצו ואל

 את ימס ולא" :שנאמר, הכל דמי ששפך כמי זה הרי, נפשו ובכל לבו בכל מלחמה עשה

 חרבו מונע וארור רמיה' ה מלאכת עושה ארור" :בקבלה מפורש והרי, "כלבבו אחיו לבב

 לו מובטח, בלבד השם את לקדש כוונתו ותהיה פחד בלא לבו בכל הנלחם וכל, "מדם

 עולם עד לבניוו לו ויזכה בישראל נכון בית לו ויבנה, רעה תגיעהו ולא נזק ימצא שלא

' ה מלחמות כי נאמן בית לאדוני' ה יעשה עשה כי" :שנאמר, הבא העולם לחיי ויזכה

-א' ה את החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה' וגו בך תמצא לא ורעה נלחם אדוני

   ".להיך

)טו ,ז מלכים 'הל ,ם"רמב(  

  

יונית של ציורים אלא בהגדלה דמ, ם לא מדבר על הפחד הטבעי הנמצא בלב כל אדם"הרמב

 עובר -ואדם העושה את זה ! ואין מסוכן מזה בשעת מלחמה, אדם זה מבהיל את עצמו. וצללים

אלא האיסור הוא להכניס את , אין איסור לפחד פחד טבעי, כאמור! משמע שדבר זה תלוי בו. בלאו

  .עצמו לחרדה

שוב שצבא הגויים הוא מבאר שהאיסור הוא לח. ם"הרב קנייבסקי מפרש אחרת את דברי הרמב

, הסיכוי לנצח אינו תלוי בכמות החיילים ובחוזק הצבא. חזק ורב ממך ולכן אין לדעתו סיכוי לנצח

  .'אלא ברצון ה

אך הדבר החשוב הוא , ודאי שכל אחד חושש בימי מלחמה. והדברים נכונים גם לגבי העורף

רה של פחד וחרדה המשתקת אסור להקלע לאוי. על סדר יום, על חיים תקינים, לשמור על יציבות

  .את האדם ומונעת ממנו מלפעול

לא . צריכים להתחזק ולא להיכנס לאוירה של חולשה. גם דברי תורה צריכים חיזוק, וכמו שראינו

וכמו במלחמה ניתן . אלא מצריכה דברי חיזוק ועידוד, כל חולשה מביעה בעיה יסודית בהבנה

. וניתן לחזק ולעודד באמצעות עידוד וחיזוק מוראלי, להחליש ולהרוס באמצעות משברים מוראליים

יכולים אנו להבין את הגורמים לנפילה , מכך שהגמרא משווה בין המלחמה לתורה ותפילה

 .ולחולשה ואת הדרכים לעודד ולחזק


