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 (5132/אוקטובר/13 ו."תשע' חשוון יח  ו,"שנת תשע 4)גליון  "וירא"גליון 

 ה"ב

 ?!"טוב למות בעד ארצנו" -" וירא"לפרשת  "נקודה טובה"

. והפעם ניגע בשיר ָלַדַעת ַנְפְׁשָך ֶאת ֵיׁש ִאםבגליון האחרון של שנת תשע"ה, עסקנו בשירו של ביאליק, 
 מזווית אחרת.

  ַהַמְעָין ֶאת ָלַדַעת ַנְפְׁשָך ֶאת ֵיׁש ִאם

  ַהמּוָמִתים ַאֶחיָך ָׁשֲאבּו ִמֶמּנּו

  ...ֶנֶפׁש ַתֲעצּומוֹת, ָכֶזה ֹעז ֲהָרָעה ִביֵמי

  ַהַמְעָין ֶאת ָלַדַעת ַנְפְׁשָך ֶאת ֵיׁש ִאם

  ַהְמֻדָכִאים ַאֶחיָך ָׁשֲאבּו ִמֶמּנּו

  - ַרִביםַעְק  ֵבין, ַׁשַחת ומצוקות ְׁשאוֹל ְמַצֵרי ֵבין

  רּוחַ  אוֵֹרְך, ָעְצָמה, ִבָטחוֹן, ֶאל ַתְנחּומוֹת

  ...ֶׁשֶכם, ָעַמל ָכל ָיד ָלֵשאת ַבְרֶזל ְוֹכחַ 

 

  - ֵאֶלה ָכל ְלָך ֵתַדע ֹלא ִאם! ַנֲעָנה ָאח, ...הוֹי

 ְוַהּנוָֹׁשן... ַהָיָׁשן, סּור ַהִמְדָרׁש ֵבית ֶאל

 

 !הישן? התורהומהו סוד כוחו של בית המדרש 

סיון שהיה קשה מאד, הן לאברהם העוקד ינעוסקת בנסיון הקשה של עקידת יצחק. פרשתנו פרשת וירא, 
יניסיון שבסיומו אמר הקב"ה לאברהם אבינו: "והן ליצחק הנעקד.  ה כִּ י ַעתָּ ַדְעתִּ י יָּ ים ְיֵרא כִּ ה ֱאֹלהִּ  ְוֹלא ַאתָּ

ַשְכתָּ  ְנָך ֶאת חָּ יְדָך ֶאת בִּ מֶ  ְיחִּ ימִּ  (.יב, כב בראשית" )נִּ

 האם ניסיון העקידה הינו רלבנטי לימינו?

בעת לזכותנו, סיון זה תעמוד לנו ישזכות האבות בנ ,שאנו מתפללים לקב"ה התשובה הראשונה בדבר היא,
פיוט  ",עוֵֹקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ "כדברי פיוטו של המשורר ר' יהודה בן שמואל אבן עבאס בפיוטו  צרה.

נאמר בעדות המזרח לפני התקיעות בראש השנה ולפני תפילת הנעילה. פיוט שהמסר שלו הוא, אנא זכור ה
 עוֵֹקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ לנו ביום צרה את זכותם של ה

 ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצוֹן ְלִהָפֵתחַ 

 )בתפילה( יוֹם ֶאְהֶיה ַכַפי ְלֵאל ׁשוֵֹטחַ 

 )ביום תוכחה וצרה, ל"ע( הוֵֹכחַ ָאָּנא ְזֹכר ָנא ִלי ְביוֹם 

  עוֵֹקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 

לתורה )שם(. מדוע הקב"ה  "העמק דבר"את התשובה השניה לשאלתנו, נותן הנצי"ב מוולוזי'ן בפירושו 
סיון משאיר ישהנ ,תשובתו היאסיון, שואל הנצי"ב. יניסה את אברהם, והרי הקב"ה ידע שאברהם יעמוד בנ

בי על האדם ומשביח אותו. בדיוק כפי שהטירונות, האימונים והמסעות המפרכים, הופכים את חותם חיו
כוחותיו של האדם מן הכוח )הפוטנציאל( אל הפועל ומשריש בו את סיון מוציא את יהנ הנער לחייל בוגר.

 היכולת והכוח הזה הלאה.
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א נשארו רק אצלו. אברהם אבינו זאת ועוד. הכוחות הרוחניים שאברהם אבינו השיג בניסיון העקידה ל
 כוחו של מעשה העקדה נשאר בשורש נפשה של האומה הישראלית לדורות.הוא סמל ודוגמה לכולנו ולכן 

למען ואם נשאל, מנין שאבו דורות של עם ישראל את תעצומות הנפש לסכן את חייהם ולמסור את נפשם 
, "למעשה"והדגים לנו נו לימד את כולנו התשובה היא, שמעשה העקדה של אברהם אבי, עניינים שברוח

 למסור את הנפש ובלעדיהם החיים הינם חסרי ערך. ךישנם עקרונות רוחניים נעלים שעליהם צריש

כך אנו מוצאים את דורות היהודים שעמדו בפני גזרות השמד ומסרו את הנפש כדי ללמוד תורה ולקיים את 
מרד ויסד את הלהקריב קורבן ַלֶצֶלם  שסירבהמכבי,  -הכהן  מתתיהומצוותיה בימי יוון ורומי. ובהם גם 

 קפחו רבים מבניו את חייהם.החשמונאי, בו 

את דורות החלוצים שעלו לארץ ישראל כדי ליישב אותה במסירות נפש, למרות הצרות, המחלות, הרעב 
 ורבים מהם מתו בקדחת )מלריה(. ורעידות האדמה.

"השומר", עבור באנשי המחתרות ועד חיילי  אנשיהחל בהעומדים על משמר ארצנו, את דורות הלוחמים ו
 צה"ל, שמסרו ומוסרים את חייהם בפעולות הגנה תגמול ובטחון, במבצעים ובמלחמות. 

 אחינו לדורותיהם את עצמת הרוח? ָׁשֲאבּו ִמֶמּנּו, ַהַמְעָיןמהו 

סתכן ולחיות מהו המעין ממנו שאבו אחינו לדורותיהם את היכולת להתגבר על הרצון האגואיסטי לא לה
 כל אדם, רק בשביל עצמו ולמען נוחותו והנאתו?!

, לימדו אותנו, שיש ַהֶּנְעָקד - ושל יצחק אבינוַהעוֵֹקד תעצומות הנפש והדוגמה האישית של אברהם אבינו 
 דברים הגדולים וחשובים מן החיים, שכדאי וראוי למסור את הנפש למענם.

קצין אמיץ שעוטר באותות הצטיינות רבים היה  ף טרומפלדוריוס ונחתום בסיפורו של יוסף טרומפלדור.
בצבא הרוסי. את ידו השמאלית הוא איבד בקרב מול כוחות יפניים. אך הפציעה לא מנעה ממנו לחזור 

ובהמשך, עסק בפעילות עלה טרומפלדור לדגניה  9191בשנת  .םבהמשך אף נפל בשבי היפניולשדה הקרב. 
היה מפקדה על ידי פורעים ערבים והוא  שטרומפלדורהותקפה תל חי  9119התיישבותית וציונית. בשנת 

 ., פונה לכפר גלעדי, אך נפטר בדרך )יא באדר, תר"פ(נפגע

"אין דבר, כדאי למות בעד כאשר שאלו אותו הרופאים ד"ר הרצפלד וד"ר גרי לשלומו, הוא ענה להם: 
סיסמה עליה התחנכו דורות רבים של  "טוב למות בעד ארצנו",לימים, הפכו דבריו אלה לסיסמה:  ".הארץ

 לוחמים.

"אפשר רותנו. יאין ספק שטוב לחיות בארצנו ולמען ארצנו. אך אם צריך, נצא להילחם ולהגן על חיינו וח
וחיינו לא נהיה ראויים לחיים אלה  לחיות חיים שכדאי לחיות, רק אם יודעים למות, למות בגבורה...

ואנו נקראים  בתוכנו לא ידעו גם הם, כשיש הצורך, למות.לא יהיו חיים, אם כל צעיר וצעירה 
 של לוחמי תל חי.על קברם אמר דוד בן גוריון,  ".לחיות אבל גם להילחם -להתכונן ולא למות 

 .)וגם ההיפך...( כשיש דבר שראוי למות למענו, שווה גם לחיות למענו!

ןזהו  -  עוֵֹקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   ת הנפש.מוממנו שואב עם ישראל לדורותיו את תעצו ַהַמְעיָּ
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