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 (4102/נובמבר/8 , ה"תשע חשוון 'טז  ,ה"נת תשעש 4 גליון) "וירא"גליון 

 ה"ב

 מורשת קרב -" וירא"פרשת ל "נקודה טובה"

סגן מפקד גדוד )ן רועי קליין "רסקפץ  ,בייל'בבינת גקשה מאד בעיירה במהלך קרב  ,במלחמת לבנון השניה
אך  ,ד נהרג"רועי הי .בפיו "שמע ישראל"קת כשצעכדי להציל את חייליו יד על רימון  (גולניבחטיבת  12

 .במעשה זה הוא הציל את חיי חייליו

שהופעל בשעת פירוק על רימון  2514בשנת שקפץ  ,עולה החדש ממרוקו - תן אלבזנ ,מעשה דומהבקדם לו 
 . כדי להציל את חיי הסובבים אותו ,רימונים

. כדי לשפר את בטיחותם ,ללא מנגנון ההפעלה ,בסיום פעילות מבצעית לאחסן את רימוני הידבזמנו נהגו 
יצא מן  ,נתן אלבז שזיהה זאת. הופעל אחד הרימונים ,במהלך פירוק מנגנוני ההפעלה מן הרימונים ,וכך

הוא לא מצא איזור . הוא יודע שיש לו רק ארבע שניות עד הפיצוץכשהאוהל ובידו הרימון שמנגנונו הופעל 
 .הציל את חיי חבריופנוי והחליט לקפוץ על הרימון ול

 ":טור השביעי"וכך כתב עליו נתן אלתרמן ב

 ִהְשַלְכָת  לֹא ְלָאחֹור ָהִרּמֹון

 .ָרבּוץ ָבאֶֹהל ִאיש ָהָיה ִכי

 ,ִהַטְחָת  לֹא ְלָפִנים ָהִרּמֹון

 .ַבחּוץ ֲאָנִשים ִנְראּו ִכי

 ָפַקַחְת  ֵעיַנִים ,ָפַעְרָת  ֶפה

 ...(הרימון שעומד להתפוצץ) ץָחרּו ִכָליֹון ּוְבָיְדךָ 

תקומתה במשך עשרות שנות  שנעשו ,לוחמים אחריםמאות  שלנוספים וכן מעשי גבורה  אלהגבורה  ימעש
עליהם  ,(לית המקוצרת"בלשון הצה... ק"מור) "מורשת קרב"מהווים עבורנו סיפורי  ,של המדינה וקיומה

 . גדלים ומתחנכים דורות של לוחמים

אלצים ליישם בבוא תורם את המורשת הזאת הלכה למעשה בשדות הקרב והופכים גם רנו נעדורות שלצ
  ...לדורות שאחריהם ,הם להיות מופת וסמל

 ?מה כוחם של סיפורי מורשת הקרב

הם  ,זאת ועוד .מה גדול כוחה של מסירות הנפש של האדם למען הכלל והציבור ,מראים לנו סיפורים אלה
שבשעת צרה  ,כמוני וכמוך ,אנשים נורמטיבייםאלא ב ,...(גיבורי על) מניםר בסופרמדובלא ש ,מראים לנו

 ...לקחו אחריות והעיזו

 .פיזיים ורוחניים ,"מורשת קרב"סיפורי . מספר את סיפורם של אבות העולם ואבות האומה ספר בראשית
יתו של עם העוסקים בראש, בשאר חומשי התורה וכן גם .של העם ושל העולם ,קרב על דמותו של האדם

 .ישראל

נועדו ללמד אותנו את כוחה של מסירות הנפש והדבקות בערכים ולעורר בנו  ,אלה" מורשת קרב"סיפורי 
 .את הכוח והיכולת ללכת בדרכם

ויוצא לויכוח עם קונו כדי  למלחמה כדי להציל את לוטלבדו וכך אנו מוצאים את אברהם אבינו יוצא 
הציל את ה רבנו מאת מש. להציל את אנשי סדום החטאים כֶּ יתרו  תבנואת ציל מו, המצרי הנוגשמיד  ַהמֻּ
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את דאגתו ומסירותו האדירה לעם ישראל במשך עשרות  ,ובהמשך .השקיית הצאןהן בתור לימיד עושק
 ....וזה רק קצה הקרחון. שנים במדבר

כנגד חוקי  ,ולהכניס אורחים לביתמעיז  ,כאשר לוט ,"וירא"פרשת   -בפרשתנו יש  לכךנוספת דוגמה 
 . תוך כדי סיכון עצמי ,חוקי סדום -המקום 

ה מצווה את אברהם "מעשה בו הקב. הוא מעשה העקידה המופיע בפרשתנו ,גדול וחשוב, נוסףמעשה 
  .שנולד אחרי שנות עקרות וכיסופים רבות ,להקריב את בנו אהובו יחידו

עלול למצוא את עצמו  ,שכללו גם קורבנות אדם ּוִמְנָהֵגיהַ אברהם שנלחם כל חייו נגד האלילות , זאת ועוד
כמי שמעשיו נוגדים את דבריו  ,גם מגורש מכל חוגי האנושות ומוקע כנביא שקר ,לאחר עקידת בנו

 .והטפותיו

: ניסיון המסתיים בקריאה. להיענות לצו האלוקי ועומד בניסיון הקשהמחליט אברהם  ,ולמרות כל זאת
ת ָחַשְכָת  ְולֹא ַאָתה ִהיםֹוֱאל ְיֵרא ִכי ָיַדְעִתי ַעָתה ִכי ְמאּוָמה לֹו ַתַעׂש ְוַאל ַהַנַער ֶאל ָיְדךָ  ִתְשַלח ַאל"...   ִבְנךָ  אֶּ
ת ִני ְיִחיְדךָ  אֶּ  (.יב ,כב בראשית" )ִממֶּ

למעלה מן החיים  שהםכי לפעמים יש דברים  ,את השיעור הבסיסי ,מעשה זה לימד את האנושות כולה
 . ריך האדם למסור את נפשוועליהם צ

מעשה שמכוחו שאבו . הוא אבי אבות מעשי ההקרבה העצמית שבעולם ,מעשה העקידהכי  ,אם כןמתברר 
 .כפי שראינו בפתח דברינו ,אחר כך דורות רבים את היכולת הזאת ולאורו הם הלכו

 ...לדורות לנו כמודלכדי שישמש , ה את אברהם אבינו על מעשה העקדה"ציווה הקב גם מסיבה זאת, ואולי

חייו , אבל אין ספק כי לו יצחק היה מת, כי אמנם מעשה העקדה עוסק בחייו של יצחק, בשולי הדברים נעיר
 ....לא היו חיים, של אברהם

מהו המקור והמעיין ממנו שאבו בני ישראל לדורותיהם את תעצומות הנפש  ,..."ָלַדַעת ַנְפְשךָ  ֶאת ֵיש ִאם"
המשורר אומר  ,לחיות בגלות ובסבל ולמסור את נפשם למות מול קדושים במהלך הדורותואורך הרוח כדי 

 ַעְּמךָ  רּוחַ סוד את אם רוצה אתה לדעת ". אם יש את נפשך לדעת"חיים נחמן ביאליק בשירו הלאומי 
 :או אז  ,סורה נא אל בית המדרש הישן ,ַהַכִביָרה

  ,ִלְבךָ  ַיֶגְדךָ  ָאז

  ,ִתְדרֹך ַחֵיינּו ַבִית ְפָתןִמ  ַעל ַרְגְלךָ  ִכי

 .ִנְשָמֵתנּו אֹוָצר ִתְרֶאה ְוֵעיְנךָ 

אוצר של כוחות  .ִנְשָמֵתנּו ֵמאֹוָצר היאהיא  ,של אבות האומה ומנהיגיה המתוארת בתורה" מורשת קרב"
 ...מתוך סיכון עצמי, פעול במסירותאת הכוח ל, גם לבן דורנוות נפש הנותנים ותעצומ

ֲעבֹור . מאברהם אבינו ועד דורנו שיירה של מסירות נפש. (ֵעִלי מוהר: מילים, שיר השיירה)ַשָיָרה  ֶכתְוִנְמֶש 
, חלוצי הארץ לדורותיהם .צבא המכביםו, חיילותיו של דוד המלך, לוחמיו של יהושע בכניסתם ארצהב

ֵעִלי כפי שממשך  ,נווכוחות הביטחון בימי אנשי המחתרותועד והלוחמים בנאצים הפרטיזנים חבורות 
 :מוהר ואומר בשירו

  ַהַסַער ֵיהֹום ִמָסִביב

  ְוַהַצַער ַהקִֹשי ָרב
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  ִלְׂשמַֹח  ָמה ַעל ֵיש ֲאָבל

 . כַֹח  עֹוד ֵיש, אֶֹמץ עֹוד ֵיש

 "אלשמע ישר" ויעידו על כך מילות .ִנְשָמֵתנּו מאֹוָצרשאותם ניתן לשאוב , כֹחַ  עֹוד ֵיש, אֶֹמץ עֹוד ֵיש
 ... ד"הי, האחרונות של רועי קליין

קרבות הבלימה על בו הוא מספר , "ֶחְביֹון ְבַשְפִריר" ...(החמישי) לאחרונה פרסם הרב חיים סבתו את ספרו
טען כנגד , המוספים הספרותייםאחד . בהם השתתף כטנקיסט, ברמת הגולן במלחמת יום כיפורהקשים 

, גדל לו דור חדשהנה ו. המנותק מן העולם הישן, הודי ציוני חדשרצינו לגדל י :כך הספר וכנגד מחברו
 ...את תעצומות הנפש שלו מן העולם הישן דווקאהממשיך לשאוב 

 ...של כולנו, האחד והיחיד ...ִנְשָמֵתנּו אֹוָצרמנובע , ַהַכִביָרה ַעְּמךָ  רּוחַ  שהמקור של, והתשובה היא
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