
  פרשת וישב -  י"ט כסלו תשע"ז בס"ד

  גבורהעוז ו עוצמהו כוח על

  וימי חנוכה פרשת וישבל

  הרב נתנאל אריה

ערב נמצאים  ,בשדרות רחבות של הציבור מציין את התפשטות תורת החסידותה, י"ט בכסלובעומדים  כים לימי חנוכה מלאי העוז והגבורה,סמואנו 
גם את הפיגוע הנורא זכיר נ ,היוםתוך התמודדויות הנמשכות מאז ועד  בארץ ישראלשל האומה  ההראשונשבות יההתיפרשת "וישב" המציינת את 

  .שלושה בני ישיבה בישיבת הגולן ששכנה אז ברמת מגשימיםבו נרצחו בט"ז בכסלו לפני ארבעים ואחת שנה שהיה 
  ל"ז פניגשטיין נחוםו ל"ז נדלר מיכאל ל"ז ליבוביץ ציון בן: יהיו הדברים לע"נ הקדושים

ו סל ז כ ל"ו ט"   תש

 ם,אחרי לילה הלּומתכנסים לקבלת שבת בבית המדרש . עשרות בחורים צעירים )1975(נוב'  ערב שבת יז בכסלו תשל"ו
במשק רמת מגשימים בישיבה ש כאן, אך לא מזמןשבו ממנה חלקם הגדול למודי מלחמה  מנסים לעכל את שהתרחש אמש.

   וריח המוות.אודם הגופות ל חריף ניגוד ההוומוריח השבת חולצות הזה אחרת. הלובן הבוהק של 

משפחות  היות עםל ,בן המשק ,שמשוניכבר כאן. עוד בלילה הוא יצא עם החריף והנמרץ, ראש הישיבה  רב הלפרין,ה
והיה מספר ישיבה תמיד הפעימו את רוחו, בני המשק לבני הקשר החם בין ההחיבוק ו. ועם קבלת שבת הם הגיעו, הנרצחים

   היה.אך טבעי שכך עתה זה גם וזאת לרב אריה בינה בהערכה רבה, 

האחד אבטח  .בשיח רעיםעסוקים  "נתיב מאירמחזור ב"אותו בני  ,בו היו חמשת החברים מבנהנכנסו ל שלושת המרצחים
 קיבל אך, בערבית שיחהאיתם לפֵתח  ניסה, מוחה שלוםבמסדרון, השני נכנס עם רימון מורם ונצרתו שלופה, והשלישי ירה. 

. יהודה כהן שהיה אורחים מישיבת אלון שבות ל"ז ליבוביץ ציון בבןו ל"ז פניגשטיין בנחוםרו הם י .ובראש גרזןבתגובה 
הוא  .שרוד את התופתלבה אולי יצליח הדרך היחידה מהי מוחו פעל בקדחתנות. הוא ידע ו ,סמוך לבן ציון נפצע מהירי

   ...והחזיק בחיים בכל כוחוהתחזה למת,  ,ר על קור רוחושמהצליח ל

 עמם לצאת מהמחבלים וביקש ,נדלר במיכאל החזיקוביקש למשוך זמן. הוא , מפגיעת הגרזן מעט התאושש מוחה שלום
איתם  שלום לקחת את שוכנעו אך ,ל"ז נדלר במיכאל ירו המחבלים. בידו ופגע שוב הגרזןאליו  נשלח תגובהב. ..לסוריה

הלילה חשכת את  שלוםתושייה רבה ניצל בו שניות אך תוך. מוצמד לגבוקנה כשדחיפה בהחוצה  הובל שלום. שבויכ
, נורו עליו כדורים עשרות .המדרש בית ןולכיו היסטרית בריצה ופתחבחוזקה, והיכרותו עם השטח, הסיט את קנה הנשק 

  ...בגדיושרטו את  ךאו ,לא פגעו בובדרך נס ו

כוננות שיא, שמירות וסריקות, שוב מתכנסת החבורה. רק חלק קטן הורשו להיות בלוויות.  ",לילה לבן"לאחר ערב שבת. 
של ראש הישיבה  החריפה השקדניתדמותו האיתנה  .חייםגבורת של  חזקהתחושה מפעמת בהם צעירים עשרות גברברים 

רא לא ליפול, לא להיכנע אלא להמשיך בעוז ובגבורה ושק עד לפני המחנה, עמוד איתן ומייצבוכמו עמוד איתן שצ הצעיר
הגוף כמו מבקש להיכנע לרוח ההקלה של שבת  .חד וברור כתפיים הצעירותהמשא שעל ה עוצם .התמדת לימוד התורהב

חיים  , עליש אפילו זמן לבהות ולהרשות לדמעות לפלס נתיב ולזלוג ,יים עמוקות וחולמותהעינ .קודש שפורשת כנפיה
  נאבקים על חייהם. עדיין צעירים שנגדעו וחברים ש

יושב מכונס על הספסל, טל החובש, אחיו הצעיר של שמעון  ,אפילו שלום ."מעין עולם הבא"שבת היא מלזעוק...  .שבת היום
בואו נקבל את שבת בשישי והשאירו אותו אורח לשבת, ידעו מה הם עושים... ולתמוך מהורהר האם הוריו שבאו לבקר 

אישיותו האבהית, זקנו האפור, דמותו ההדורה, העיניים נשואות אל הרב נריה שהגיע לשבות עם הישיבה. האפשר?  !המלכה
אך נעימתו הנשמתית, החרישית  ו מקור של עוז ועטיפת נוחם לחבורה הצעירה והכואבת.היעיניו העמוקות ומלאות הרוגע ו

  על כנפי הנחישות והגבורה. וונישא ועת הקושי והכאב נמסכהבטוחה הדביקה את כולם. התפילה הלכה והתעצמה 

 והי םשקידתו אידאליסטיםה יםהצעירנפש ת ומוצתעאיתנות הרוח של הנהגת הישיבה,  יצא למרחוק. שמה של הישיבה
ולבאר נסה להתבונן נבשורות הבאות  ?גבורהל, ומה בין כוח תעצומותמהו המבוע ממנו שואבת הנפש האנושית לשם דבר. 

  תוך קישור לפרשת השבוע ולימי החנוכה. זאת 

����  

עשו ילך  ו יעקב    וישב 

פרשתנו מתארת את התבססות ההתיישבות הישראלית בארץ כנען מול התקפלות עשו ואלופיו, והגירתם הבלתי מוסברת 
  בפרשתנו:רבה מדרש להר שעיר. כך פותח 

ְוֶאת ֻּכָּלם ִיּׂשָֹא רּוַח ִיַּקח " .עשו מיד הצילו בניו וכינוס כינוסו :תני ."ְּבַזֲעֵקְך ַיִּציֻלְך ִקּבּוַצִיְך ") , יגנז ישעיהו( כתיב .ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב
  .ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב .יעקב זה - "ְוַהחֹוֶסה ִבי ִיְנַחל ֶאֶרץ", ואלופיו עשו זה -  "ָהֶבל
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אל ארץ  נישא ברוחו עצמ צא אתומגיבור היעקב ומשפחתו הצעירה זוכה להתיישבות קבועה ונצחית בארץ, אך עשו הגדול ו
וזר ח , יעקב הצעירלעומתו ולו חבורת לוחמים עזי נפש? ,גדול וחזק שהתאזרח כאן בארץ? הרי הוא כבר שבט מדוע .אחרת

ובעלת היגד  גורם לעשו להידחות?! עונה המדרש תשובה עמוקהשמה יש ביעקב  .כמה נעריםנשים ועם מקנה ומן הגולה 
מתפוררת, שניתן לראות את היא חברה  ,שאינה ממוקדת בערכי רוח ונצחחברה גדולה ועוצמתית  ;רחב מבטאקטואלי ו

  מיקוד ערכי היא חברה צומחת ומתפתחת! חזון רוחני ו. אך חברה צעירה בעלת שיאהבגם כשהיא קיצה 

  ר על ארץ מגוריו:הגורם לעשו לוותהליך הנפשי ומעמיק בממשיך המדרש 

 :דכתיב ,(=בורח רשע בלא שרודפים אחריו) ליה רדיפין ולא רשיעא ערק .)כח משלי( "ִּכְכִפיר ִיְבָטח -  ְוַצִּדיִקים .ָרָׁשע -  ָנסּו ְוֵאין רֵֹדף"
  .ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב" ְוַצִּדיִקים ִּכְכִפיר ִיְבָטח" .הבושה מפני :אמר לוי בן יהושע' ור, חוב שטר מפני :אמר אליעזר רבי ."ֶאֶרץ ֶאל ַוֵּיֶלְך "

אמונה בעוד שניתוק רוחני. ו בחוסר אמונה ויסודפעמים רבות  ,דמיוני מאתגרי המציאות חשש". ָרָׁשע - ָנסּו ְוֵאין רֵֹדף"
 תבפרשכפי שמספרת התורה  ,לעשו אירעכך ממש  ."ִּכְכִפיר ִיְבָטח - ְוַצִּדיִקים " עוצמהביטחון עצמי ו יםמקנוחיבור שורשי 

 ,לוקח את כל שבטו ,באופן מפתיע תפנית בלתי מוסברת מבצענשוי לנשים מבנות כנען וישמעאל, השו ע (בראשית לו). וישלח
   :אל ארץ לא נודעת מפני יעקב אחיו ויוצא

 ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ָרַכׁש ֲאֶׁשר ִקְנָינֹו ָּכל ְוֵאת ְּבֶהְמּתֹו  ָּכל ְוֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת ֵּביתֹו ַנְפׁשֹות ָּכל ְוֶאת ְּבנָֹתיו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָנָׁשיו ֶאת ֵעָׂשו ַוִּיַּקח
 ֵעָׂשו ַוֵּיֶׁשב :ִמְקֵניֶהם ִמְּפֵני אָֹתם ָלֵׂשאת ְמגּוֵריֶהם ֶאֶרץ ָיְכָלה ְולֹא ַיְחָּדו ִמֶּׁשֶבת ָרב ְרכּוָׁשם ָהָיה ִּכי :ָאִחיו ַיֲעקֹב ִמְּפֵני ֶאֶרץ ֶאל ַוֵּיֶלְך 
    :ֱאדֹום הּוא ֵעָׂשו ֵׂשִעיר ְּבַהר

שאר  ,בנותבנים,  ,; נשיםומשולש שנוי באופן ,ט שניתןפרכל  כמעט הפסוקים מציינים .זפירוט מודגש ומופר יש בפסוקים
מדוע באמת עשו בארץ מגורי אביו".  וישב יעקבבהר שעיר" כנגד " עשו וישבוכל שאר הקניין. " בהמות ,הנפשות, מקנה

האח  מדועואם כן,  ?יםשניהמהכיל את צרה באמת אם ארץ כנען הלמרות חוסנו? אמנם מציינת התורה  עושה צעד תמוה זה
   !הגיע?זה עתה צעיר שאח הלצריך לפנות מקום בעל וותק של עשרים ושתים שנה, והגדול 

ישנה אמת פנימית שחז"ל במדרשם הנפלא באים לומר,  ."הבושהמפני  ...שטר חובמפני " ים חז"ל בשני אופנים:מסביר
מתגלה ההבדל התהומי בין שני  ,יעקב את יםגשופו חילועשיו . כשוידועה אף למי שעומד מן הצד השני של המתרס גלויהה

מבין  ףראוי להמשיך את ברית ה' עם האבות. הוא אאחיו הצעיר ולא הוא שומבין  ,מתמלא בושה ך תוכוובת עשו המחנות.
   1חפץ בה.הוא תביעה רוחנית שאינו בטוח ש ;ארץהתיישבות במחיר לו "חשטכי ישנו 

סקה  י באל גריזל ב  לדו יות באפריקה  יר אר כפ ן    בי

מחויבות הערכית שנושאת עמה הישיבה בארץ הקודש, נאמר ל מוכנותווחוסר להים, -במפגש עם איש אכנגד החשש של עשו 
לא מוטב היה  ,אם כוונת המדרש לציין גבורה .גור אריות הוא כפיר ."ְוַצִּדיִקים ִּכְכִפיר ִיְבָטח" שהיה שלם ובטוח: על יעקב

 . מדוע דווקאכלביאוכשחל  ,כליש או צדיקים כאריה יבטח ומר:היה מתאים לשיציינו את שאר השמות של האריה הבוגר? 
  :לפסוק , א)קמג בהזוהר (ח" הסברא וה ןמעניי כגור אריות?

 מכל דהא ,כתיב ככפיר ודאי ...כלל(בוטחים במעשיהם)  בעובדיהון מתרחצן לא צדיקייא הא תימא ואי .יבטח ככפיר וצדיקים
 וזעירא חלשא דאיהו כפיר אלא שחץ ולא שחל ולא אריה לא כתיב ולא ,כפיר אלא כתיב לא(מכל אותם שמות)  שמהן אינון

   ...ככפיר אלא השתא בעובדיהון אתרחיצו לא צדיקייא כך, תקיף דאיהו גב על אף ,בחיליה אתרחיץ ולא מכלהו

לכך  ודעמהוא זה משום שכנראה  ?גור אריות בסוואנה של אפריקהמדוע פוסע לו בבטחה  ;הסבר הזוהרנופך לניתן להוסיף 
 ,עתההוא צעיר  . גם אםמבטיח עתידחש כי נכון לו לשורשיו, וודע מהוא . הורים חזקיםמאחוריו עומדים שו ,שיש לו "גב"

כאשר היא מציאות חיים  -  של יעקבו הזהגדולה כנגד הרוח ". ְוַצִּדיִקים ִּכְכִפיר ִיְבָטחעל כן " ו.זורם בקרבהרי דם אריות אך 
היה בעלי המדרש חיו בתקופה שרומי הגדולה משלה בכיפה, אך מבטם  !אין מי שיעמוד -ולא הצהרה נבובה  אותנטית
האמת אתכם, ואיתה גם חיי הנצח. העתיד  ופנה לעתיד. הם מנחמים ופונים אל עם ישראל כאומרים: אל תראו,מעמיק 

חלוף יחלופו! עשיו הוא בעל כוח, ועוצמתו מתפתחת מהר יותר מיעקב המתנהל לאיטו. אך עוד שמור לכם, רומי ואליליה 
  דבר אמתי וגדול צומח לאט, וגבורת אמת של יעקב תנצח בסופו של דבר את כוחו העכשווי של עשיו. 

אחד בתוך קבוצת אפי היה  .דוב גריזלי אימתניוג באלסקה ידיעל חוויית  דהיםסיפור מ ,אפי איתםאיש הגולן מ שמעתי
הכל ו ,לדוג עכשיו כיםהול םאת ,ו: ראאמרעל תנאי השטח, וספק בהלצה ספק ברצינות תיירים, להם הסביר המדריך 

   ...הוא בן המקוםשגם  ,גריזלי לפתע יכול לצוץ מאיזשהו מקום דבדעו כי . אך מסביב שקטנראה פסטורלי ו

התגבר על  ,קלות בגרונודב גריזלי לא מבין בדיוק בדרגות. הוא כעכע לבו אמר לו שאפי אמנם היה קצין בכיר בצה"ל אך 
הגנרל מ באה דווקא" הקבוצה הצטחקה לשמע שאלתו המפתיעה שואם יגיע, מה עלי לעשות?...": ושאל בתמימות ,מבוכתו

ואמור בקול בטוח וללא  ,גו זקוףבעמוד מולו  ,אם יגיע" בשיא הטבעיות: היה רציני וענה אך המדריך המקומי .הישראלי
   " למרבה הפלא, מספר אפי אכן כך בדיוק אירע... ...המקומיים אומרים שזה עובדשלי!  שטחזה המורא: 

ן שבראש י ותפיל ל הראש  ן שע    תפילי

 נכנסו השודדים. הגאון של ביתו אל התפרצה שודדים חבורתמווילנא. סיפור דומה מספרים הן על בעל התניא והן על הגאון 
 .שבבית והזהב הכסף את ודרשו ,עליהם התנפלו השודדים. תורה ולמדו הגאון תלמידי ישבו בו. המבוא חדר אל להיתח

  
1

רש"י: בשל יעקב. ו אימתוי מפנ -דהיינו ". ַדֲהָוה ַרְמָיא ֲעלוֹי ֵאיָמָתא ְדַיֲעֹקב ָאחּוִהי ...ּוְדַבר ֵעָׂשו ַית ְנׁשֹוי ְוַית ְּבנֹויעל הפסוק: "תרגום ירושלמי אה ר   
   ..."לגור באשר ימצא - וילך אל ארץ"
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 ויצא ממקומו קם והמהומה הרעש לשמע, התורה בלימוד והתבודד בתפילין ועטור בטלית עטוף הגאון ישב הפנימי בחדרו
 .בם נפשם עוד כל מהבית ונמלטו רגליהם הרימו, הגאון שלההדורה  דמותו את השודדים ראו בו ברגע והנה. המבוא אל

 על: "ואמר ראשובש התפילין על הגאון הצביע ?"לחדר רבנו כשנכנס השודדים נמלטו מדוע" :ושאלו התלמידים התפלאו
 תפילין אלו: (ברכות ו, א) רבותינו דרשו 'ִמֶּמּךָ  ְוָיְראּו ָעֶליךָ  ִנְקָרא' ה ֵׁשם ִּכי ָהָאֶרץ ַעֵּמי ָּכל ְוָראּו': תבוא כי בפרשת הפסוק

 אלא', הראש שעל תפילין אלו: 'נאמר לא: "הגאון הסביר ?"בתפילין עטורים נוא גם הן: "התלמידים התפלאו ".שבראש
וכשראהו הסרדיוט הרוסי  ,הציץ בעל התניא מחלון ביתו ,לעצרו כשבאו. כיוצ"ב מספרים על בעל התניא ...'שבראש תפילין'

 ֵׁשם ִּכי ָהָאֶרץ ַעֵּמי ָּכל ְוָראּו. הסביר בעל התניא שאין זה חידוש, שהרי כך דרשו חז"ל: "נבהל, נפל מן המרכבה ושבר את רגלו
 "מדוע אין אומות העולם יראים מהתפילין שלנו?"ו: התלמידים הקשו ".שבראש תפילין אלו - ִמֶּמּךָ  ְוָיְראּו ָעֶליךָ  ִנְקָרא' ה

  ..."'שבראש תפילין אלו' נאמר אלא', הראש שעל תפילין אלו: 'נאמר לא": והשיב

לגבורה ח  כו ן     בי

גבורה. לבין כוח שהבדל ומבוא לשורש , בין טכנוקרטיה דתית למציאות חיים אותנטית, הוא ההבדל שבין מידע למודעות
הרב סולוביצ'יק בספרו "חמש דרשות". הרב שילב באישיותו ובכתביו למדנות חדה עם הגות ניסח את ההבדל באופן רהוט 

"אוזר  -בכל יום; האחת ומוצהרות ע"י היהודי הנאמרות  ,שתי ברכות מוכרות מברכות השחרמציין מעמיקה ובהירה. הרב 
לשני מישורי פעילות שונים, האחד פיסי ושגים כשייכים בחין בין המהרב מ  ."כוח"הנותן ליעף  -  " והשניהבגבורהישראל 
  :ערכי בחיריוהשני 

.. כל המונחים הללו משתייכים לכוח כמו למשל במונחים: כוח גברא... כוח ראשון, כוח שני. .מציין עוצמה, יכולת - כוח
לעומתה, אין משמעותה עוצמה במובנה הפיסי. גבורה מציינת משהו אחר,  -  גבורהפיסי. שבו משתמש האדם וגם החיה. 

.. גבורה מציינת הירואיקה. גיבור אינו מי שחזק במובן הגופני, אלא אדם שיש לו מידת הגבורה, ובבחינה אנושית בלעדית.
זה את זה... אם אדם הינו גבורה וכוח הינם פעמים רבות בבחינת שני כתובים המכחישים  ,הירואיזם. הירואיזם ועוצמה

צבאי -במובן הפיסיבאמת בעל כוח, אין לו צורך בהירואיזם כאשר הוא מתאבק עם מתנגדו החלש ממנו. אולם כאשר החלש 
החזק ממנו במספרים, בנשק... אז הוא מפגין את מידת הגבורה ההירואית... גבורה משמעה  מתייצב למאבק עם בעל הכוח
לפעמים כמובן טועה ההיגיון הרגיל, לניצחון הן קטנות מאוד, כאשר ההיגיון מייעץ להיכנע...  להיאבק גם כאשר האפשרויות

הנס הוא בזה כי הגבורה  -ודווקא כאשר גבורה עומדת בניגוד לכוח מנצחת הגבורה ולא הכוח. "על הנסים ועל הגבורות" 
    2; "רבים ביד מעטים".נצחה את הכוח

. ַחָּלִׁשים ְּבַיד ִגּבֹוִרים ָמַסְרּתָ "על הנסים" בחנוכה: "עוצמה, כמו בתפילת כוח וגם כשם כולל לבעל  תמשמש הגבור םלפעמי
והנס הוא בעצם הכרזת המלחמה . "תֹוָרֶתךָ  עֹוְסֵקי ְּבַיד ְוֵזִדים. ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים. ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים. ְמַעִּטים ְּבַיד ְוַרִּבים

קטן  כפר. הכוח סדרי יותר או פחות זה תכריז מלחמה על רוסיה או ארצה"ב... הגולן ישיבתלעצמנו כי דם. הבה נדמיין כנג
 ההכרזה אך, ומתכנסים לוחמים וציוד לחימה כוחות מצטברים אט אט !היוונית האימפריה לע מלחמה מכריזבנפת יהודה 

  . עצומה גבורה בעצמה זוהי כבר

י "על הגבורות";  ג    גבורהסו

 בגבורת פוגשים אנחנו ביותרוהבסיסי  הפשוט ברובד. שונים והיבטים בדיםרב לפגוש יכולים אנחנו גבורה הביטוי את
 גּבֹור ָהָיה ַהִּגְלָעִדי ְוִיְפָּתח): "א, יא שופטים( יפתח אצלכגון  כמה פעמים בתנ"ך. גיבור כך מופיע המושג. בשדה הקרב מלחמה

, האימה והפחד, יוצא אל הקרב רגשות על מתגבר הגיבור). יב, ו שם" (ֶהָחִיל ִּגּבֹור ִעְּמךָ ' ה ֵאָליו ַוּיֹאֶמר" :גדעון אצל וכן", ַחִיל
    , זוכה ומזכה חיים לעמו.מתנהל שם בגבורה

עוז וגבורה  ת. יש בוות או ציבוריואישי ותמפני משימ בורחשאינו  גיבור הוא מי בשדה החיים.ערכית כיוצא בזה ישנה גבורה 
הוא מוכן אל המשימה, ובעומדו במשימות . אותו לבלבל מזויפת לענווה או לשתק אותוהמציאות  יאתגראינו נותן להוא ו

   .עלהומתהחיים ואתגריהם הוא עולה 

ר' בחיי בספרו חובות הלבבות (ה, ה) . היצר כיבוש גבורת ,יותר, בה ההתמודדות הינה פנימית ועצמית גבוהה גבורה ישו
 מן שבתם: להם אמר, חזקה מלחמה אחר שלל ושללו, אויבים ממלחמת שבים אנשים שפגע, חסיד על אמרומספר: "
 היצר מלחמת: להם אמר? הגדולה המלחמה היא ומה: לו אמרו !הגדולה למלחמה התעתדו, שלל שוללים הקטנה המלחמה

 ִעיר ִמּלֵֹכד ְּברּוחֹו ּומֵׁשל ִמִּגּבֹור ַאַּפִים ֶאֶרְך  טֹוב), טז משלי( ֶׁשֶּנֱאַמר, ִיְצרֹו ֶאת ַהּכֹוֵבׁש ?ִגּבֹור ֵאיֶזהּוכך אמרו חז"ל: ". "..וחייליו
  פנימית ולא חיצונית. ,זוהי גבורה מתקנת ולא הורסת. (אבות פ"ד מ"א)

  של תורה גבורה

. מכות כד, א)( הגבורה הגבורה (עירובין נד, ב) ושמענוה מפימשה למדה מפי , גבורה נקראת הלמען האמת התורה כול
 מדוע ." (תהלים כט, יא)ַבָּׁשלֹום ַעּמֹו ֶאת ְיָבֵרְך ' ה ִיֵּתן ְלַעּמֹו עֹז' ה" התורה נקראת גם "עוז" שהוא גבורה: התורהכיוצ"ב 
ולא משמאל?  ימיןהחסד שבמ היא התורה כן אם". ָלמֹו ָּדת ֵאׁש ִמיִמינֹו): "ב, לג דברים( נאמר הרי? גבורה נקראת התורה
  מדוע "מפי הגבורה" ולא "מפי החוכמה" וכיוצא בזה?... ,ובכלל

 ., אך היא סופית מוגבלת ומוגדרת"האמנם יונקת מן האינסוף ב נותורתאך . לתי נתפסתוב מופשטת היא העליונה החכמה
גבוהים בכלים נמוכים. זוהי גבורה  אורותהתורה היא מוגדרות ובעלות גבול.  מצוותיה שייכות לעולם החומרי והממשי,

  ): י פרק( הקודש באיגרת אדמו"ר הזקןזאת  מסביר כך. עליונה, לנצח את מגבלות החומר ולהאיר בתוכו מאור האינסוף

  
 .67עמ' "אברהם העברי", הוצאת טל אורות, ירושלים תשל"ה, , חמש דרשות, סולובייצ'יק גרי"דה     2
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 רק הוא ושרשה מקורה שהתורה רושפי "למו דת אש מימינו" ...גבורה לשון שהוא עוז נקראת התורה זאת מודעת הנה כי
 והחיות האור צמצום ...ה"ב ס"א מאור והארה ברךית להותו-א נתבחי המשכת דהיינו ימין בשם המכונים' ה חסדי

  .חומריים בדברים הם ככולן שרובן המצות במעשה להתלבש שתוכל כדי ה"ב סוף אין מאור הנמשכות

  בספר התניא (ד): עוד ע"י השתלשלותה של התורה הרי היא מונגשת ויכולה להיות נתפסת ע"י האדם, כפי שכתב 

 להשיגן תוכל האדם שבגוף ונפש רוח או הנשמה שכל בכדי ...התורה מצות ג"בתרי וחכמתו רצונו הוא ברוך הקדוש צמצם
 עד ...המדרגות בסתר וירדה נסעה ומשם. כלל ביה תפיסא מחשבה ולית חד כולא הוא בריך וקודשא אורייתא ...בדעתה

 על בדיו גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן ככולם התורה מצות רוב שהן הזה עולם וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה
  .בהן תפיסא מחשבה כל שתהא כדי וכתובים נביאים שבתורה ספרים וארבעה עשרים הספר

. האנושית הגבורה היא גם כך .מצוות מעשיות מצוות כןו כמהוחשכל ו של כליםתוך ל מצטמצםה אינסוףאור  היא התורה
 הראשון יודע כל חייל בצה"ל כי הערך. קונקרטית במציאותהיכולת לשאוב מרעיון ולהצליח להגשימו  זה האנושית הגבורה

   אחת! רגל על כולה התורה כל זו. המטרה" לאור במשימה "דבקות הוא: הלוחם של

איש רק במקום ש אמת גבורת ר  םל- או   והי

 הכוונה אמת גבורת". שמה היםל- א שאור במקום רק תמצא אמת גבורת: "כסלו חודשל מובפתג כתב ל"זצ אי"ההרמרן 
 מבטא יםהל- א שם. מאיר יםהל- א שאור במקום רק מצאית זו גבורה תמורות.הנצחית העומדת וקיימת בכל  לגבורה היא
אלא ועומד בפני עצמו, העולם הארצי אינו מנותק  כאשר רק. הארצית המציאות בתוך יהל- הא הגילוי את, הירידה את

  מן העולם העליון, מובטחת עמידה נפשית איתנה ויציבה.  מחובר ויונק

. אך ..שינתה את טעמה אחרת אוכזו  רעיונית מדינית וחברתית תסיסה. ..החליפו את מדיהםהרבה לוחמים וחלוצים 
מבית המדרש, יונקת שאינו כופף ראשו בפני כל רוח מצויה היא רק זו ה חזון חברה בעלת, יציבים ערכיםו אידיאולוגיה

ו הגלויים שורשיבדוק ב -בעל חזון ודרך ברורה , יציב, עקבי ואיש ציבור מנהיג מוצא שאתהכל אימת . יםהל- א מאורונובעת 
  הסמויים!או 

נגב י ה זקנ ם  לכסנדר ע   מפגש א

שר שאלות ים על עמספרחז"ל . הנגב זקני עם מוקדון אלכסנדרמפגש מרתק של  על מסופר(דף לב)  תמיד מסכת שלהיב
 .שלו אלותיואלכסנדר לש משיב היה המשאירים לדמיוננו לשער מהם בדרכם הספרותית המיוחדת . שנשאלו זקני הנגב

וזקני הנגב ? "גיבור איזהו": תהיהי השאלות אחתנית עם זו של יהודה. ויוך מעניינת לעמת את האידאולוגיה הזוהי דרעכ"פ 
כאשר היא נשאלת ע"י מצביא גדול כאלכסנדר, וזו תשובה סונטת  כמעט רטוריתשאלה  היזו. "יצרו את הכובש" ענו כמובן:

   :והיגד חד עשיר התלמוד מסיים את המפגש בסיפור בעל דמיון מצד זקני הנגב.במיוחד  ומתריסה

: אמר. חאור בהו נפל - להו דמחוורי בהדי .דמלחא גולדני בידיה הוו .נהמא אכיל קא, מעיינא אההוא יתיב, ואתי שקיל כי
 דמטא עד, כוליה אידלי: דאמרי איכא. באפיה טרא מיא מהנהו שקל: דאמרי איכא !אתי עדן מגן עינא האי: מע מינהש

 !חשיבנא מיחשב !אנא מלכא נמי אנא: להון אמר'. וגו' לה השער זה: ליה אמרו! בבא לי פתחו: קלא רמא, עדן דגן לפתחא
 להון אמר. מתקליה הוה לא -  בהדיה דידיה וכספא דהבא לכוליה תקליה אתייה, חדא גולגלתא ליה יהבו! מידי לי הבו

 עפרא קלילי שקלי? הוא דהכי ממאי: להו אמר. שבע קא דלא - ודמא דבישרא דעינא גולגלתא: אמרי? האי מאי: לרבנן
  .תקלא לאלתר ,וכסייה

 למרבה הפלא חזרו ראה כי במים אותם בלטכש כל דגים מלוחים על שפת מעיין.וכיבושיו, ואאלכסנדר חזר ממסעותיו 
קש רשות כניסה. אך יבהגיע לשערי גן עדן, דפק על פתחו ושה עד ששה מה שעע .יונק מגן עדן זה שהמעייןסיק ה הוא. לחיים

. הוא מקום לצדיקים.. עדן גן ,גדול אך אינך צדיק כובשאתה מצביא ואלכסנדר ". בֹו ָיבֹאּו ַצִּדיִקים' ַלה ַהַּׁשַער הזֶ " : לונו ע
את התשורה הזעירה  כשבדק .כדור קטןלו  הביאובכל אופן אני מלך וחשוב, תנו לי משהו משם... ואכן  פציר;מתחנן ומ הוא

פתרו לו שזהו ו, לפשר העניין חכמים את אלש .כריע מחמת כובדהכנגדה לא הכל כסף וזהב ששקל ראה שארמונו, בוהמוזרה 
  . קיום נצחי םאין לה, ויםחיצוני ךוהישגי אתה איש מעלה, אך גבורתך. אשר לא תשבע לעולם.. ,אדם של ינוע גלגל

ים פוסקאך  ,כל וכל את עניינו של אלכסנדראינם מבטלים מ ל"חזיהודה. ריף בין התפיסות הערכיות של יוון ווויכוח ח זהו
העולם החיצוני כשלעצמו ללא נקודת העוגן הרוחנית אין בה קיום של אמת. באופן מעניין מוצג הוויכוח כעל "כרטיס כי 

הקיים עד  עוצמתי יכוחוו וזה. שורש הקיוםל מחובר בין האידאות הוא בעצם מי יכוחוהובסופו של דבר הכניסה" לגן עדן... 
 שדה ינוא תימשמעוה המערכה שדה. היונקת מן השורש הרוחני ומחיה את  ,גבורה שנקראת תורה של המשמעות. זו היום

  ". ַבָּׁשלֹום ַעּמֹו ֶאת ְיָבֵרְך ' ה ִיֵּתן ְלַעּמֹו עֹז' ה. "האומה נשמת של היוצר בית, המדרש בית הוא ייסודהמערכה ה שדה .הקרב

����  

העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ."ישיבת הגולן" שיחה כלליתשל ת בביהמ"ד מתקיימ 19:00בשעה  נימידי יום ש
הדרכות בבעלת גוון מוסרי, ועניינה  הינהתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו מלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים 

  .בדורנו של בן תורההרוחנית מבט האמוני, ושופכות אור על דרכו ה ןהנגזרות מ רוחניות,
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