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 אלכסנדר וזקני הנגב

היה לדבק שאיחד את האזור וההלניזם נוצר הביאו את תרבות יוון אל המזרח.  אלכסנדרכיבושי 

 ,, אלכסנדר עצמו הופיע במסורת הדורות באור חיוביוכל למכ אתזכולו. עם ישראל לא דחה 

בודה זרה, לעקור את בוד עלע ישראל ורבים נקראו בשמו. רק כאשר המלכות הסלווקית כפתה את

יסודות אמונתו וחייו, יצא בראשות החשמונאים להילחם על עצמאותו. אולם העימות הזה 

 התרחש מאה שנים אחרי אלכסנדר. 

תניא (: א ט"ס א)יומחכמים תיארו באור חיובי את פגישתו של אלכסנדר עם שמעון הצדיק 

ם שבקשו כותיים את בית אלהינו יו ,בעשרים וחמשה ]בטבת[ יום הר גרזים ]הוא[ דלא למספד

לבש בגדי  ?מה עשה .באו והודיעו את שמעון הצדיק .ונתנו להם ,מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו

הללו  ,כהונה ונתעטף בבגדי כהונה ומיקירי ישראל עמו ואבוקות של אור בידיהן וכל הלילה

 :עמוד השחר אמר להםכיון שעלה  .הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר

כיון  .כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה ופגעו זה בזה .יהודים שמרדו בך :אמרו לו ?מי הללו

מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי  :אמרו לו .שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו

  .דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי :אמר להם ?זה

ד "; פסיקתא רבתי י'ב' סיקתא דרב כהנא ממופיעה גם בפהצדיק  ןשמעורבי ו פגישת אלכסנדר)

הצדיק  ןשמעורבי למגילת תענית לכ"א בכסלו. ברכת אלכסנדר לן סכוליובו .יא שוחר טוב יחסה; 

שחלק אלכסנדר יוספוס מספר על הכבוד  .[ חקת כזתנחומא ]בובר. ה מופיעה בויקרא רבה יכ

,  שליט םאברה ום)תרג םיהודיה קדמוניות ם,בית המקדש בירושליקר ביהגדול בעת שב ןלכוה

 (. 82-13ג, עמ' -ז ג, ספר תשיעי ח, כרך

 בבא ; ירושלמי'ג ח"ל א מופיע בכמה גרסאות: בראשית רבההסיפור על אלכסנדר בממלכת קצי

 . שור או כשב פסיקתא דרב כהנא ט, א.ז "כ ויקרא רבה .ב"ב ה"מציעא פ

  '., תנחומא בובר א'ו תנחומא אמורם מופיע בשכולה נשיביקורו במדינה 

 םואת הי מלמעלה וראה אותו ככדור םעל העול ףעל אלכסנדר שפרח באוויר, השקיעוד סיפור 

ר ת של סיפורי אלכסנדר בספמאוחרוגרסא . ד"ג י"במדבר רבה י. א ירושלמי, עבודה זרה ג כקערה

 (ן.יוסיפו

 יםקשרדברים נהתאר וויכוח בין אלכסנדר לחכמי הנגב. מסכת מידות נחתמת במסמך אגדי המ

זה מגובש מסתבר שקובץ ה קשר קלוש. אך ז ,לתמיד של שחר ובין הערבייםלאמור שם ביחס 

 כדי לחתום את סדר הקדשים והש"ס בדברי אגדה ומוסר.  הובא

הליכת אלכסנדר אל מעבר להרי חושך, אל מדינת הנשים ואל ח הזה איננו תיאור היסטורי. הוויכו

גן העדן, בסופו של הסיפור, בוודאי לא התרחשה במציאות. חכמי הנגב לפי תוכן דבריהם 

שדמותו  ,ואם כן לפנינו גרסה יהודית לאגדות אלכסנדרוהפסוקים שהם מצטטים הינם מישראל. 

נקרא 'הרומנסה הז'אנר ) ח בתרבות העולמיתרווהיו נושא  יועלילותהייתה חביבה על הבריות ו

  .(רופאו של אלכסנדרידי  לנכתבה עש ,ביווניתשל ויכוחים נוסחה דומה בו ויש של אלכסנדר', 
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מפגשים בו להנובהם  סיפורי וויכוח דומים, על עולם ומלואו, ייחסו חכמים גם לקיסרים אחרים,

מוסריים, סקרנים ופתוחים, המוכנים ללמוד מכל וויכוחים פילוסופיים, המציגים אותם כאנשים 

  אדם.

א. הוויכוח הגדול בין רבן גמליאל לקיסר )לא מזוהה בשם, שבצנזורה הוחלף ב'כופר', סנהדרין 

 ל"ט א, וראה גם המשך שם צ' ב(. 

ב. ויכוחים כאלה ייחסו אפילו לאדריינוס קיסר, שבצד הסיפורים על רשעותו הרבה ושנאתו 

 ויקרא .'ג' יבראשית רבה )לה גם רגישות מוסרית יהל דיונים פילוסופיים וגינ ,הודיםהקיצונית לי

. ראה ביאור והרחבה של מהות הוויכוח עם ישראל כולוהזקן הינו סמל ל ,ה"כ מרגליות ,רבה

 (. בספרי 'אגדה של נחמה', אדריינוס

עסק גם בעיונים מופשטים אלא  ,ג. הקשר בין רבי יהודה הנשיא לאנטונינוס לא היה רק קשר אישי

גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן  ,אמר ליה אנטונינוס לרבי :א א"סנהדרין צ)עבודה זרה י', ו

 (. הדין

של  םבדמות השתמשו חכמיםמדוע הדברים תמוהים. ברור שאין אלו סיפורים היסטוריים, ו

 כמה? ודברי ח םבשמ וביאהה וים אלרשע

סמלים. אלכסנדר  לאינם אא ,דריינוסלכסנדר ואא האישיםוספרותי, סאטירי, הוא מסמך ברור שה

חכמי ישראל ואדריינוס נעשה בפי המדרש סמל לרומא כולה.  ,מסמל בעיני חכמים את תרבות יוון

מציגים בעימות הזה את הניגוד הרוחני הפילוסופי והמוסרי בין התרבויות, ומגבשים אלטרנטיבה 

לו עם אויביהם הגדולים, מעלים חכמים את עות תיאור וויכוחים אבאמצלגישתה של יוון. 

בין ומניחים על השולחן את ההבדלים  .הערכיהתמודדות בין ישראל לעמים למישור העקרוני, ה

 .עכשוויתוהחומרנית הכוחנית, הרומאית, יוונית והה התפיסישראל ובין התורת 

במהותן הן שתי תפיסות עולם קוטביות. על , אבל ן התרבויותיש נקודת חיבור ותוכן משותף בי

של אלכסנדר וההלניזם, לשאפתנות, לדורסנות, לכיבושים האין  םכן יש פה הרבה לעג לחומרנות

סופיים. האדם יכול לכבוש את העולם להגיע עד הודו אבל לא הצליח לכבוש את עצמו, את לבו 

 שלו, ולא נגע במשמעות החיים.

ת האין סופית של יהתאוותנומק הקלקול והסכנה שבאמביציה ת עואף על פי שראו חכמים א

", יחד עם זאת היו שחיק עצמותכ" אלכסנדר, את רשעותו של אדריינוס, וקללוהו קללה נמרצת

הפנימיים של יוון ורומא,  את נקודות העוצמה והכוח החיובייםחכמים מסוגלים להכיל ולהוקיר 

  .את פתיחותם וסקרנותם

 

מצווה למצות את כוחותיו ולהגיע לשלמות מידה טובה וראויה. האדם  היא שאפתנות האדם

תלמידי חכמים אין  :אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: "על זרי הדפנה אסור לאדם לנוח האפשרית.

" מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציוןילכו  :שנאמר ,להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא

 (.  א ד"ס )ברכות
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השטן בא  ,בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשים לישב בשלוה בעולם הזה :א"ר אחא"

אלא שהם מבקשים לישב בשלוה בעולם  ,לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא :אמר .ומקטרג

 "נזדווג לו שטנו של יוסף ,ע"י שבקש לישב בשלוה בעוה"ז ,יעקב אבינו ,תדע לך שהוא כן ?הזה

  .'(ד גרבה פ"בראשית )

כל ימי האדם בעולם הזה נקרא הולך. וזה ההבדל בין מלאך לאדם כמו שנאמר ונתתי לך מהלכים "

בין העומדים האלה דמלאך נקרא עומד שעומד תמיד במדרגה אחת מה שאין כן האדם צריך 

להיות הולך במעלה תמיד ממדרגה למדרגה עד שמשלים עצמו ומגיע אל בית עולמו. וזה שאמר 

וההליכה אחרונה שנאמר  .ינו ע"ה היה הולך תמיד במעלה ממדרגה למדרגהדמשה רב ,וילך משה

לא אוכל עוד לצאת ולבא, היינו דכל שלא יוכל עוד  :בפרשה זו היה עד שבא אל מדרגה זו שאמר

)פרי צדיק  "על ידי זה לא יוכל לבוא עוד למדרגה למעלה הימנו גם כן ,לנפול ממדרגתו ,לצאת

 . (א וילך ושבת תשובה

 וראה הוצב בעולם להמשיך את מעשה הבורא: "אשר ברא אלהים לעשות" )בראשית ב' ד םהאד

פרי צדיק  ,האזינוו ויקהלמאור עינים ', תנחומא תזריע ו. ו פסיקתא רבתי', א ו"י רבהבראשית 

אלא הגדיל את אמצעי המחיה,  ,השלים עם מצבולא אך קיבל את העולם  האדם(. 'גבראשית 

 הדביר מחלות ומגפות, ובנה בשאפתנותו עולם מפותח ומפואר יותר. 

הציבו האתגר המוסרי רף אבל את , שאינו יכול לידבק בשכינה, חכמים הצביעו על מגבלות האדם

אף אתה  ,מה הוא רחום וחנון ,נדמה לו :אבא שאול אומר" של שלמות שמימית:אלה במושגים 

 .'(שירה גכילתא מ) "רחום וחנון

שאיפותיו, ונשאר כל משה רבנו לא הצליח להגשים את לדעת גם את מגבלותיו. אפילו  עליו

ץ ְוָשָמה ֹלא ָתבֹוא :נב( ב"ל)דברים לעמוד מנגד לארץ  ת ָהָארֶּ ה אֶּ ְראֶּ ד תִּ נֶּגֶּ י מִּ   .כִּ

ד –רחל המשוררת )  בשירה  נֶּגֶּ ( ראתה בזה ביטוי לכישלון האדם בכלל, לחוסר היכולת האנושית מִּ

להגיע למיצוי שאיפותיה ולאכזבה הנעוצה באופן מובנה בחייה. לכל אדם יש נבו, ממנו הוא 

ת:מביט ואינו יכול לבוא, ובכל ציפייה מונח כבר גם יסוד ההחמצה:  בֶּ ן ַקּׁשֶּ ב.  ָהֹאזֶּ  ַקּׁשּוב ַהלֵּ

ָיהְבכָ  ֲהָבא?  ֲהָיבֹוא? פִּ ב ְנבוֹ  ל צִּ צֶּ ה  ./יֵּש עֶּ ה מּול זֶּ ם –זֶּ ים ַהְּׁשַניִּ ָחד. ַהחֹופִּ ל ַנַחל אֶּ ָרה: שֶּ  צּור ַהְגזֵּ

ים ָלַעד. ד/ ְרחֹוקִּ נֶּגֶּ ם.  ָרֹאה מִּ ין ָבא, –ָשָמה  ָפֹרׂש ַכַפיִּ יש ּוְנבֹו לוֹ  אֵּ ץ ַרָבה. אִּ רֶּ  ַעל אֶּ

זבתו, הכתוב צבע זאת בצבעים אחרים )ראה רחל הדגישה את קוצר ידו של האדם ואכאך בעוד 

חנן פורת, 'מעט מן האור', ואתחנן(. משה לא הגיב לעונשו בייאוש ובהתמרמרות, אלא כיהודי 

מאמין בענווה והשלמה. משמעות החיים אינה תלויה בשום גורם חיצוני, הוא לא תלוי במקום, 

 בחברה ובזמן, אלא התיקון והשלמות יבואו מן האדם עצמו. 

משה לא זכה להיכנס אל הארץ אך נתנה לו הזכות לראות אותה. ובראייתו זו תיקן את כל מה 

המחשבה של אדם מקום ששיכול היה לעשות בבואו, והרי זה כאילו בא. וכמו שאמר הבעש"ט: "

 (.אות ערה ח"ב, ,ח"א, אות נו ,כתר שם טוב) מגעת שם הוא כולו"
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 המוסרית שלמותעסק בתיקון העולם או בלא הוא היא אין סופית, אך אלכסנדר שאפתנותו של 

השתלט על מה שאחרים  ,ותואלא כבש אלא יצר דבר,  ,לא בנה את העולםהאישית. אלכסנדר 

תאוות חמדנותו, , היתירה של האדם םצרייפקעת הדוגמה להוא משמש תעלה על גבם. וה השיגו

  .הכוח והשליטה האין סופיים

מות קדומה דלגזירה האלוהית. אינן נכנעות למגבלות המוסר ורואות רק את עצמן ו אומות העולם

בסוף לוא ניסה לטפס אל השמים והושלך ה'הילל בן שחר', קרא לו ישעיהו  .מלך אשורכזאת היה 

ְגַדעְ  :כנצר נתעב אל קברו ן ָשַחר נִּ ל בֶּ ילֵּ ם הֵּ ָּׁשַמיִּ יְך ָנַפְלָת מִּ ש ַעל אֵּ ץ חֹולֵּ םָת ָלָארֶּ ְוַאָתה ָאַמְרָת  .גֹויִּ

י ָצפֹון ד ְבַיְרְכתֵּ ב ְבַהר מֹועֵּ שֵּ י ְואֵּ ְסאִּ ים כִּ ל ָארִּ י אֵּ ַמַעל ְלכֹוְכבֵּ ה מִּ ֱעלֶּ ם אֶּ ְלָבְבָך ַהָּׁשַמיִּ ה ַעל  .בִּ ֱעלֶּ אֶּ

ְליֹון ה ְלעֶּ ַדמֶּ י ָעב אֶּ ל ְשא .ָבֳמתֵּ י בֹורַאְך אֶּ ל ַיְרְכתֵּ  .(בו ביחזקאל ל"בטו, וכיוצא -יב ד"י) ֹול תּוַרד אֶּ

הוא התאמץ למתוח את יכולות  .למופת של הישג והצלחה בעיני הבריות נחשבלכסנדר מוקדון א

האדם עד הקצה, הוא שיחק באש, אך משום שלא כיוון את מאמצי הגדולה לכיוון הנכון, חשף 

 דרלכסנאאת הסיגים היוצאים מן הזהב במקום את שגב הגבהות העילאי, ונפל לתהום הקטנות. 

ם אינשהכבוד, העושר והגדולה , כישלונויש ללמוד מקצרת מועד. הייתה מת צעיר, ותפארתו 

 תכלית האדם וסוד הצלחתו. 

הוויכוח המחשבתי נתחם, עניינים מרכזיים יותר מדי, על כן באלכסנדר מלהתגרות נשמרו חכמים 

תכני הליבה שבין ההלניזם בוויכוח הזה חסרים אלה הוזזו הצידה, והויכוח עבר לערכים מעשיים. 

 העבודה הזרה, עולם קדמון, פולחן היופי והגוף, הכפייה על הדת.  לישראל: האלים, המיתוס,

. יונה 31-43)עסקו במשמעותו של קובץ הסיפורים הזה עמנואל לוינס, קריאות תלמודיות חדשות 

 (.333-332ו הרוחני של סיפור האגדה פרנקל עיונים בעולמ

 

 .שרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגבע: ב א"תמיד ל

  ?מן השמים לארץ רחוק או ממזרח למערבא. 

תדע שהרי חמה במזרח הכל מסתכלין בה חמה במערב הכל מסתכלין  .ממזרח למערב :אמרו לו

  .בה חמה באמצע רקיע אין הכל מסתכלין בה

על גודל המרחב והבדלי  ההראשונ השאלות הראשונות הן על תבנית העולם וממדיו. השאלה

פחוס ופגום.  אלא בעל מבנה עגול ושלם, אינומניחה שהעולם המרחק בין הממד האופקי לאנכי, 

כוחות שונים ומנוגדים. סתירות, מורכב ויש בו  עולםשינויי המרחק הגיאוגרפיים מעידים, שה

 פה לגורמים משתנים. וכפנראית שטחית ו שיטת החישוב, על פי מדדים אופטיים

 וממדיעל  אלא בהשקפת העולםשל העולם הפיזיים  ואך אפשר לפרש שאין מדובר רק בממדי

הרוחניים. הקו האופקי מתאר תנועה ואחיזה במה שלפנינו, את צירי הפעילות של האנשים 

שמים, מתאר את -והצבאות הפועלים במרחב, מזרח ממערב, ואת יעילותם. הקו האנכי של ארץ

 השירה, החזון, התבוננות מעבר ליש הממשי. ובה, את קווי הרוח, של מה שמעלינו,הג
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הם עונים: חכמים הם אנשי רוח, מאמינים, המישור שבין השמים לארץ בוודאי עניין אותם, אולם 

יני תשובה שבוודאי תמצא חן בעוענו מדיון עמוק נראה שהתחמקו יש להתמקד בקו האופקי. 

גדול ופורה מזה שמוליך אל השמים. הן זו תמצית מעשי, רחב האופקי הממבחינתו  .אלכסנדר

 חייו ומעשהו: כיבושים במרחב הגיאוגרפי ולא עיונים רוחניים מופשטים. 

  :חכמיםי הנגב לא אמרו את כול העולה על ליבם. הם לא הזכירו את שיטת זקנאולם 

ץ ָגַבר  (:יב-יא)תהילים ק"ג זה וזה כאחד שוין שנאמר וחכמים אומרים:  ם ַעל ָהָארֶּ ְגֹבַה ָשַמיִּ י כִּ כִּ

ָאיו ינּו. ַחְסדֹו ַעל ְירֵּ ת ְפָשעֵּ נּו אֶּ מֶּ יק מִּ ְרחִּ ַמֲעָרב הִּ ְזָרח מִּ ְרֹחק מִּ ואי חד מינייהו נפיש נכתוב . כִּ

משום דקאי  ?ואלא חמה באמצע רקיע מ"ט אין הכל מסתכלין בה .תרווייהו כי ההוא דנפיש

 . מידילהדיא ולא כסי ליה 

הרוחני, ומשווה את גודל החסד המרחק  עלהמרחק הגיאוגרפי אלא  עלכאן  מדבראינו  פסוקה

האנשים פועלים ים. אנושיי הגובה והמרחק הושגהאלוהי, המוחל על פשעי האדם וחסרונותיו, למ

, אבל מגע זה הוא חיצוני ואינו מאפשר פגישה פוגשים זה את זהבמרחב הגיאוגרפי, שם הם 

ים ביניהם, אלא ביכולתם עומדהמטרים ה ספרהמרחק בין בני האדם תלוי לא בממהותית. 

 להקשיב לזולתם ולהכילו. 

החסד האלוהי כדי לשבור את המחיצות ולחדור פנימה צריך את ממד הגובה שיורד עד הארץ. 

בר הוא יוצר משולש שקדקודו השמימי מחם זה לזה. מקרב את בני האדם לא רק לשמים, אלא ג

לכן המרחק בין הארץ המפריד.  גדול הרבה מן בוראהמשותף ביניהם כיצירי האת שתי הצלעות, ש

בבוקר ובערב יש ערפילים ומסכים אלא שלשמים משתווה למרחק המשתרע בין מזרח למערב. 

אשר אין דבר יותר בצהריים, כ נראית קרובההיא ו ,השמששאינם מאפשרים ראייה קרובה של 

על כן המגע הוא ישיר, , החוצצתם ישות אחרת ואין שבמישור הרוחני  החוצץ בינינו לבינה.

 אפשר לגשר על פני המרחק הזה. ומ

ימא כי הטהור נ ,חובר לטהור טהורמכל ה" (:תשטזמעין זה שאל הרבי מקוצק )'אמת ואמונה' ב' 

באופן זה: מדוע ע"ה ר' אברהם שפירא מרן ". וביאר בטמאאך הטהור אין לו שום נגיעה  ?נטמא

כאשר נוגעת טהרה בטומאה הטהרה נטמאת, ומדוע לא יקרה להפך? האם השפעת הקודש קטנה 

פילוסופית זו היא שאלה גדולה: איך זה שאחרי כל ההופעה  –מהשפעת הטומאה? שאלה דתית 

שולטת בו ביד חזקה? מסקנה שהטומאה והרשעה האלוהית ומציאות הקדושה בעולם, נדמה 

 .מערערת על עצם האמונה ,על כל סיכוי של תיקון ושינוי פסימית כזו מאיימת

ואילו  ל הטומאה, אלא שהטהרה היא פנימיתוהוא השיב: אכן ראוי היה שהטהרה תגבר ע

ווי הוא עכש כן ניצחון הטומאה לע .הטומאה ומגעה הוא חיצוני, ושם בחיצוניות הטומאה גוברת

יתרשם מהכרעת המאבק במישור החיצוני, אבל מי  וחזותי בלבד. מי שמסתפק בקליפת הדברים

שכל זה אינו אלא קצף על פני המים, ועיקר החיים מתרחשים עמוק פנימה, מבין שיש  יודעש

 , ובמישור זה המסקנה שונה לגמרי.פנימית האמתיתמהות ההלהתמודד על 
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  ?או תחלה או הארץאמר להן שמים נברב. 

  .בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ :שנא' ,שמים נבראו תחלה :אמרו

מצב כהחומר שלנו עולם את  ראה , אלאלא האמין בבריאההיה תלמיד של אריסטו הוא אלכסנדר 

לעולם הרוח  משאירהאינה ונצח, ממד של מייחסת לחומר זו תפיסה . קדמוןראשוני, העולם הוא 

סדר ה. אהריסדר הב על ת הזקנים לשיטתםאלכסנדר ף על פי כן שאל אא .עולםב קלמשמקום ו

 יםמאמינ יםדויהקודם השמים או הארץ, הרוח או החומר.  המ, ותביחשהדרוג את למד מ

חכמי הנגב דגישו על כן ה, כוחה לפעול על המציאות החומרית ולשנותהבו ,הרוחשל חשיבותה ב

  .בית שמאי: שמים נבראו תחילהבשיטת את הממד הרוחני, וענו 

את תשובתם בזה סתרו לכאורה  שאיפה אל הרוחני המוחלט.ל ,עדיפות לממד השמימי פה וננתהם 

שהחשיבה יותר את המרחב האופקי. אולי בקשו להשלים כאן את תשובתם לעיל,  ,הראשונה

ביסוד הדברים ואמרו: אמנם עיקר עיסוקו של האדם הוא במרחב האופקי, אבל אסור לו לשכוח ש

 שמים נבראו תחילה, ויש יתרון לרוח, כי זו התכלית. 

בוודאי לא מצאה חן בעיניו. שהרי יוון הדגישה את המציאות הממשית תשובת הזקנים לאלכסנדר 

גם תורות  במסעו מזרחה ץאלכסנדר אימי הנמדדת, שאיננה תלויה באידיאות שמחוצה לה. אול

 לחשיבותה של הכמיהה הרוחנית.להסכים היה  לויככאלה ש רוחניות

 :שנאמר ,שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ :בית שמאי אומריםנחלקו בזה הקדמונים: 

 .ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמיםבית הלל אומרים:  .בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

אף  :שנאמר ,אוזה וזה כאחת נבר :וחכמים אומרים. ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים :שנאמר

  .(א ב"חגיגה י) "ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קורא אני אליהם יעמדו יחדו

בית הלל נתנו לארץ בית שמאי חידדו את הקוטביות בין הרוח לחומר והכריעו לצד הרוח, 

ים שייכ והרוחנית חומריתהמציאות ה .חומר והרוחשניים, ההציעו שילוב של הוחכמים חשיבות, 

יגיעו אל השמים. שיעלו ו, עד ן הארץח מוצמלתפתח וכולים לההדברים י ומחוברים יחד.זה לזה 

ת ם. אבל כבר בשאלחכמי 'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה'. זקני הנגב לא הזכירו את דעת

  עצמה מונחת ההבנה, שהרוח והחומר שניהם חשובים, והשאלה היא רק במה מתחילים. אלכסנדר

בית , גם בית שמאיגם  בדברי כולם דקיש צו ,הלאהעוד המשל אפשר להרחיב סמלי ח ופענאת 

 . ('התורה אור  ,פרשת בראשית ,של"ה" והארץ היא האדם ,שמים הוא התורה") חכמיםגם ו הלל

 

 

  ?אמר להן אור נברא תחלה או חשךג. 

היתה תהו ובהו והארץ  :חשך נברא תחלה דכתיב ,ונימרו ליה .מילתא דא אין לה פתר :אמרו לו

דילמא אתי לשיולי מה למעלה ומה למטה  ,סברי .ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור :והדר ,וחשך

אי הכי שמים נמי לא נימרו ליה מעיקרא סבור אקראי בעלמא הוא דקא  .מה לפנים ומה לאחור
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מה למעלה מה למטה מה  שייל כיון דחזו דקהדר שאיל סברי לא נימא ליה דילמא אתי לשיולי

  .לפנים ומה לאחור

 מה נברא תחילה, האור או החושך?

היה חושך.  האור כל עוד לא נבראאם כן זו שאלה תמוהה. החושך איננו בריאה, אלא העדר האור. 

ְך ַעל ְפנֵּי ְתהֹום ְורּוַח ֱאֹל :(ג-ב' א בראשית) כך מפרשת התורה ץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוחשֶּ יְוָהָארֶּ ם הִּ

ם ת ַעל ְפנֵּי ַהָמיִּ פֶּ ר אֱ  .ְמַרחֶּ י אֹורַוֹיאמֶּ י אֹור ַוְיהִּ ים ְיהִּ  . ֹלהִּ

המציאות הוא נבדל מההעדר בעצמו ומבלי מבדיל, לפי וכבר שאל זאת האברבנאל )שאלה ז'(: "

 יו". חדי שהאור הוא מציאות והחושך הוא העדרו, ושני המקבילים אי אפשר שיימצאו

ה שהדברים מורכבים יותר שהרי ישעיהו מדבר על בריאת החושך:  אלא ְך ֹעׂשֶּ א ֹחשֶּ ר אֹור ּובֹורֵּ יֹוצֵּ

י שָ  א ָרע ֲאנִּ ה 'הלֹום ּובֹורֵּ לֶּ ה ָכל אֵּ חושך מסוג אחר, מתכוונים לאם מייחסים לחושך בריאה, . ֹעׂשֶּ

 לא רק העדר אור אלא חושך שיש בו ממשות.

 ים: כמה אופנבאת זהגדיר אפשר ל

 א. משהו פיזי כמו 'חור שחור', הבולע כל ישות אחרת. 

הוצרך הבורא  כדי לברוא את העולם. מקום וזמן תירומ ינואש ,היה אור אין סוףה בריאהלפני ב. 

)ראה ליקוטי מוהר"ן  עולם, בו יכול להתקיים הוליצור מעין חלל פנוי לצמצם את אור אין סוף

ם עומדים דבריהו ,סתירה מובנית שיש בו'. חלל הפנוי'כינוי ללהיות יכול אפוא החושך הזה ס"ד(. 

 לא ריק. מבטאים יש ואך למעלה מהשגתנו, 

ְהיֶּה  ג. האור מסמל את החכמה, הדעת או את התורה, ככתוב במשלי: ְצלֹו ָאמֹון ָואֶּ ְהיֶּה אֶּ ָואֶּ

ים יֹום יוֹ  עִּ ת ְלָפָניו ְבָכל עֵּ ַשֲעשֻׁ קֶּ . לטיפשות ,חוסר ידעלהחושך הוא היפוכו, סמל  . ְל(' ח) תם ְמַׂשחֶּ

בנה הזו  .מן האורעמוק ופנימי  ,חושך גבוהאולם אפשר להבין זאת ברמה גבוהה יותר. יש 

אשליה שביד האדם לדעת דברים עליונים, לפיכך 'אי , חסרת בסיסאנושית היא יומרה  ש'הדעת'

בחירה ב'אי נובעת ה כאןומ שמעליה,הדעת' עומדת מעל ה'דעת', היא רומזת אל העולם הנסתר 

 . זו רציונאליות'

אור וחושך הם גם סמל לטוב ולרע, והשאלה מי קדם, האור או החושך, כוללת גם את השאלה ד. 

 זה בבסיסמתח הדת הדואלית, דת זרתוסטרא, העמידה מה יותר דומיננטי בעולם הטוב או הרע. 

האור אחד טוב והאחר רע. כנגד תפיסה זו יצא ישעיהו.  ,בין שני אלים ה אותולקיחו, העולם

 . 'טוב , 'כיהיום –נוצר דבר חדש משניהם  ,שניהם מעשיו של הקב"ה והחושך,

הרבה פעמים יעלה בלב שהרע שולט בעולם: "זו תפיסה ביא ( הב"ג יח"מורה נבוכים ) הרמב"ם

ההמון שהרעות בעולם יהיו יותר מן הטובות, עד שבהרבה מחידות רוב האומות ובשיריהם יכללו 

ויאמרו, כי מן הפלא שימצא בזמן דבר טוב, אמנם רעותיו רבות ומתמידות. ואין זה  ,זה הענין

רסם, קראהו ולאלראזי ספר מפו. רק עם מי שיחשוב שהוא חכם גם כן הטעות אצל ההמון לבד,

והוא, שהרע במציאות  -געונותיו וסכלויותיו הרבה, ומכללם ענין בדאו יספר אלוהות, כלל בו מש

שאתה כשתקיש בין מנוחת האדם וענגו בעת מנוחתו עם מה שיקראהו מן  -יותר מן הטוב 
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המכאובים והחבלים הקשים והמומים וביטול האברים והמהומות והדאגות והצרות, תמצא 

נקמה ממנו ורעה גדולה לו. והתחיל לאמת זה הדעת  -רצוני לומר, מציאות האדם  -ו שבמציאות

במנותו אלה הרעות אחת אחת, לחלוק על מה שיחשבו אנשי האמת מגמילות חסדי האלוה וטובתו 

הולך  רמב"םוה ".טוב גמור בלא ספק -ה שיבוא מאתו המבוארת, והיותו ית' הטוב הגמור. וכל מ

 הקב"ה טוב מאד, והרע הרב בעולם הוא כולו מעשי ידי בני האדם.ומראה שעולמו של 

מאז ומעולם, היש הוא מוצק הוא מציאות נצחית בשביל מי שרואה את העולם כקדמון, האור ה. 

ראיית האור כבלעדי אמורה  העדר האור, החושך שבא אחריו.אפוא וקיים לעד. החידוש הוא 

אל  ואלא חדר וא נעלמלללי החושך צזה לא קרה, להוסיף לחיים ביטחון ושמחה, אבל הייתה 

 א מוסר.מאוים ללללא מטרה וכיוון, עולם  ,עולם שלא נברא הוא גם עולם ללא תכלית .תוך האור

כשם שנוצרה  .אל עומק התהוםיץ צמאת החושך ראשון, מציב הרעיון הבריאה לעומת זאת 

כן יכול להיות שהבריאה ושלא תיברא,  ,הבריאה ברצות האל, כך הייתה אפשרות של העדר

אלא תסתיים: "אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא". 

בוראת ממנו עולם החושך וההופעה האלוהית מתגברת על ההעדר ואז בא המאמר: "יהי אור"! ש

 חדש. 

למד להתגבר על האדם  י .להפחידו, עלולה לזעזע את עצבי האדם והראשוני אל החושךזו הצצה 

האלוהות, "ורוח  חושך הקדום אינו הדבר האמתי, קדמה לושמה שנראה לנו כרק אם יבין  החושך

כנע אל מושגי הגדולה שמעבר לעולם, אלה שלמעלה ילההאדם על ים מרחפת על פני המים". האל

 . נוישגממוושלנו מאופק ההבנה 

אלכסנדר ל. יהלעאלכסנדר, אך הם נמנעו מלענות  ובות ביחס לשאלתשלחכמים ת היו אפוא

הוא בעיני חכמים כתלמיד אריסטו אולי ראה עצמו גם כפילוסוף. אך הייתה יומרה להיות חכם, 

 ולא היה בשל לעיון של ממש בדברי חכמה.איש צבא ומדינאי, היה 

 זולתהלשתף את תמיד צריך לענות. לא ניתן  לאה עקרונית: גישגם חכמים הציבו שתיקתם זו ב

לעצמו. אותם שמור יוהאדם  ,לזולת אפשר להעביראי , יש מידע ותובנות שחושב דםבכל מה שהא

 ביןלא כל אחד מסוגל לה ומורכבת ואינה יכולה להימסר כולה,עמוקה  חכמתם של החכמים

, לנהוג בו באופן פופולרי ולרדת לעומק הדברים. על כן אי אפשר לפרסם את דבר החכמה ברבים

חכמים דברים ויחטיא את כוונת האומר. משום כך מ ,שיתוף ושוויון, כי באופן זה הוא יתעוות

יֹות כָ  שתמשים במשל, וכמאמר החכם מכל אדם:בכפל לשון ומ י ָזָהב ְבַמְׂשכִּ ר ַתפּוחֵּ ף ָדָבר ָדבֻׁ סֶּ

 .ה יא("משלי כ) ַעל ָאְפָניו

אחד מן השלמים, כפי מדרגת שלמותו, לזכר  כי כשירצה -ודע "  :יסוד גדולל תאזהרמב"ם עשה 

דבר ממה שהבין מאלו ה'סודות', אם בפיו או בקולמוסו, לא יוכל לבאר אפלו מעט השעור אשר 

ן כל חכם גדול, אלוהי, רבוני, בעל אמת, ללמד דבר וובעבור זה, כשכו ...השיגהו באור שלם כסדר

 מזה הענין, לא דבר בו כי אם במשלים וחידות.
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הדבר הדבור על שני אפניו. וראה  -י משל תפוח זהב בשבכת כסף דקת הנקבים מאד הוא אמר, כ

רצונו  -שהוא אומר, שהדבר שהוא בעל שני פנים  -מה נפלא זה המאמר בתאר המשל המתקן, וזה 

צריך שיהיה נגלהו טוב ככסף, וצריך שיהיו תוכו טוב מנגלהו, עד  -לומר, שיש לו נגלה ונסתר 

ערך אל כלויו כזהב אצל הכסף; וצריך שיהיה בגלויו מה שיורה המתבונן על מה שיהיה תוכו ב

כמו זה התפוח של זהב אשר כסוהו בשבכת כסף דקת העינים מאד, וכשיראה מרחוק  -שבתוכו 

או מבלתי התבוננות, יחשב הרואה בו שהוא תפוח של כסף, וכשיסתכל איש חד הראות הסתכלות 

חכמה  -ידע שהוא זהב. וכן הם משלי הנביאים ע"ה, נגליהם טובה, יתבאר לו מה שבתוכו ו

תקון עניני הקבוצים האנושיים, כמו שיראה מגלויי 'משלי' ומה  -מועילה בדברים רבים, מכללם 

א "מורה נבוכים ח) "חכמה מועלת בהאמנת האמת על אמתתה -שידמה להם מן הדברים; ותוכם 

 .(פתיחה

הנגלה הוא פשטי המצוות והנסתר  .התורה יש בהם נגלה ונסתרכל דברי : רבנו בחייוכן הביאו 

ב יב( אחת דיבר "וכן אמר דוד ע"ה )תהלים ס .שאין דעת ההמון ראוי לו ,הוא הפנימי שבתוכו

ה יא( "וכן אמר שלמה )משלי כ .הדיבור אחד ויש בו שתי משמעויות כי .אלהים שתים זו שמעתי

גלה לכסף והפנימי לזהב שהוא נסתר בתוך הכסף תפוחי זהב במשכיות כסף וגו', המשיל הנ

 .(ג א"ישמות ) ומעולה יותר ממנו

 

 .ימשיך לשאוללא יחוס על כבוד קונו וחששו שאלכסנדר שהכירו את גאוותנותו של ם חכמי

מה  : מה למעלה,םראוי לו כאילו לא בא לעול םכל המסתכל בארבעה דבריכאמור במשנה: "

חגיגה  משנה) "םוכל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולומה לאחור. ם מה לפנילמטה, 

  (.'ב 'א

ו'מה למעלה', כי אין שם דבר, מה שיש כאן  בעולם קדמון אין משמעות לשאלות 'מה לאחור',

מעורר את הוא עולם עם תנועה ושינוי, הוא עולם נברא רק . , ומה שהיה הוא שיהיהיש שם

את האמת. לעולם  ו, לא ישיגמעמדה שחצניתהן באות  שראכם אול .השאלות הללואת הסקרנות ו

ו יכולת שאלות שאין לישמר מממילא יובטל את עצמו לפני אלוהיו, ל ,לדעת את מקומוהאדם  על

בהווה , אלא להתמקד ספקותיווע בתהום שקולא לעבר לברוח מן ה . עליותשובהעליהן  להשיב

 ,ידועהנקודת המוצא של אלכסנדר . באחריותו במה שלפניו ובמה שמוטל עליו ונמצאובעתיד, 

 מרו: אין לכך פתרון. לו, וא מלהשיבחכמים התחמקו על כן 

 

  ?אידין מתקרי חכים :אמר להםד. 

  .הרואה את הנולד ?איזהו חכם :אמרו ליה

אחרי האמור והצלחתו בעולם. והן עוקבות  שלושת השאלות הבאות עוסקות באדם, תכונותיו

הוא וא חכם, גיבור ועשיר, ופ"ד מ"א(. אלכסנדר עצמו הוא סמל של הצלחה, האבות משנה )ב
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וון בשאלות אלה בעצם אל עצמו. הוא לא רק מצביא גדול אלא גם פילוסוף, הישגיו משמשים יכ

 הוכחה ניצחת לחכמתו. מי אפוא חכם כמוהו? 

ְד חכמים ענו לו בדרכו של ר' שמעון:  יִּ ְך ְיָשָרה שֶּ רֶּ י דֶּ יזֹוהִּ ר, ... .? ַבק ָבה ָהָאָדםאֵּ ְמעֹון אֹומֵּ י שִּ ַרבִּ

ת ַהנֹוָלד ה אֶּ אשר ענינו שילמד מה  ,הרואה את הנולד" :רמב"ם. ופירש ה' ט'(באבות ) ָהרֹואֶּ

אינו בחכמות עד שתהיה מעלה שכלית, ויהיה פירושו  ,שעתיד להיות ממה שהוא נמצא עתה

מן הידוע בהיקש אותו ". כלומר, החכם אינו מנחש את הנולד, אלא מסיק שילמד הנסתר מן הנראה

דרכה של התרבות המערבית לפתור את הבעיות כ ,תר את כל הבעיות באופן מושכלופהוא שכלי. 

  וההבנה. מדעח הותיפעל ידי 

רואה כמה צעדים קדימה ונשמר מכישלון עובדות באופן אנציקלופדי, אלא החכם איננו מצלם 

בעיות ב משתמשהוא . ם את פני הרעהקדלמסיק תובנות ומקיש מן הידוע על הלא נודע, ונפילה, 

 בסיס להתקדמות. עושה אותן באופן בונה, ו

הן מה שהיה כבר איננו. והתשובה  שאלה הנצחית: מה טעם בלימוד ההיסטוריה,תשובה לזו ה

הוא התעלומה והמסתורין שבחיק העתיד, על כן  בלתי צפוי,מאוים מן המרגיש  היא שהאדם

מבקש ללמוד מן העבר ולהפיק לקחים שימנעו כישלונות דומים בעתיד. אשרי מי שניחן ביכולת 

 מציאות.במצליח לא כל כך מופלאה זו, אלא שזה 

הּו ָחָכם, ַהלחכמי הנגב יכלו להשיב לאלכסנדר את תשובת בן זומא: " יזֶּ נֱֶּאַמר אֵּ ָכל ָאָדם, שֶּ ד מִּ ֹומֵּ

י :ט(")תהלים קי יָחה לִּ יָך ׂשִּ ְדֹותֶּ י עֵּ י כִּ ְׂשַכְלתִּ ָכל ְמַלְמַדי הִּ . תשובה זו יותר עמוקה .' א'(בות דא) "מִּ

 .למסע מרתק של לימוד אין סופייוצאת הסיק ממנו את העתיד, היא כדי לבעבר  בונןבמקום להת

כך הוא מתפתח כל הזמן ומתקדם. חכמה אמתית מחייבת ו, כל מפגש מלמד את האדם דבר חדש

מכירה שאינה  יא. הוגם ענווה פתיחות גדולה וביקורת עצמית חריפה, כנות טוטאלית, ישרות אמת

גובה התרוממותו של נחלת האחד אלא צירוף מאמציהם של רבים אחרים, הישגנו אינם אלא כ

לא מתאים  נוע שאינו נגוע בגאווה. כל זהזו אפשרית רק לאדם צכמה ננס על גבי הענק. חכה

  מזרח ממערב.כרחוק  ה ממנוהענווה רחוקשלאלכסנדר, 

 

  ?אידין מתקרי גבור :אמר להםה. 

  .אמרו לו איזהו גבור הכובש את יצרו

כבש את המזרח תחת רגליו, ו דרס את עמיהיא, שאין גיבור כמי שאלכסנדר התשובה לה ציפה 

אפשר להגיע עד הודו ועד הירח,  :הישראל לעגו להישגיו וענו לו בהתרסהעולם כולו. אך חכמי 

  יצריו.לתקן את אבל אין בכך עדות ליכולתו של האדם לכבוש את ליבו ו

"ואמרו על חסיד שפגע אנשים שבים ממלחמת אויבים ושללו שלל אחר מלחמה חזקה אמר להם: 

שבתם מן המלחמה הקטנה שוללים שלל התעתדו למלחמה הגדולה, אמרו לו: ומה היא המלחמה 

הגדולה? אמר להם: מלחמת היצר וחייליו. ומן התימה אחי כי כל אויב שיש לך כשתנצח אותו 

ולא יעלה על לבו להלחם בך, לדעתו יתרון כוחך על כוחו, והוא מתייאש פעם ושתים ירף ממך 
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אבל היצר אין מספיק לו ממך ניצוח פעם ומאה פעמים בין שניצח אותך  ,מנצח אותך ומגבור עליך

 יארוב לך כל ימיך לנצח אותך" -חתימיתך, ואם תנצחהו פעם א -בין שנצחתו כי אם ינצח אותך

 (.המעשה פרק ה')חובות הלבבות שער ייחוד 

ביהדות  .אתוס הגבורה היווני הוא ההתמודדות עם כוחות חיצוניים, הכרעתם וההתגברות עליהם

 בלבבך ואמרת" :הכוח-מגבורת סתייגמ המקראמושג הגבורה שונה ביסודו,  הדברים הפוכים.

" חיל לעשות כוח לך הנותן הוא כי אלוהיך' ה את וזכרת; הזה החיל-את לי עשה ידי ועוצם כוחי

 לגיבורים ולא המרוץ לקלים לא כי השמש תחת וראה שבתי" קהלת: אמר וכן .(יח יז' ח דברים)

 יו.על היתר-מהישענות האדם את והזהיראת הכוח, אלא לא שללו הם  .(יא' ט קהלת) "המלחמה

 ברוחו ומושל מגיבור אפיים ארך טוב"יש כבר העדפה ברורה של הרוח:  משלילעומת זאת ב

 יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל אל' ה אמר כה" :וירמיהאמר ן כו .(לב ז"ט משלי) "עיר מלוכד

אין זו  .ג"כ-ב"כ' ט ירמיה) "אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי... בגבורתו הגיבור

 במה לא: "ינה אחתא גבורההש הוכיחו ,מבחןשאלה זו ל העמיד סוקרטסגם תורת היהדות בלבד, 

 או ינעו ,למחלות ביחס ,הים-בסכנות גבורה שמראים לאלה גם אלא, בלבד חמיםולל שנוגע

 .("לאכס" דיאלוגן, אפלטו "ובתענוגים בתאוות להילחם יודעיםה גם .המדינה-לענייני

-על חרבך-חגור" :האדם של והדרו הודו שהיא, החרב גבורת את ומהלל משבחגם כאשר הכתוב 

 הם תכשיטין זין-כליש זה קראממ למד אליעזר' רו .(ד ה"מ תהילים)" והדרך הודך גיבור ירך

 חרבך חגור: "אלגורי פירוש מפרשוו המדרש אב .(א ג"ס שבת) בשבת בהם לצאת ומותר לאדם

 :י"רשכן בו(. 'ו ה"מ תהילים, טוב שוחר)" לחרב שנמשלה לתורה שזכה משה זה - גיבור ירך על

, תורה של מלחמתה להילחם - ירך על חרבך חגור ,מדבר הכתוב, תורה של מלחמתה בשבח"

... צבי לעטרת צבאות', ה יהיה ההוא ביוםעל הכתוב:  וכן אמרו חכמים .והדרך הודך והוא

: מלחמה משיבי; יצרו על המתגבר זה - לגבורה .(ו-ה ח"כ ישעיה) שערה מלחמה משיבי ולגבורה

 ומעריבין שמשכימין חכמים תלמידי אלו - שערה; תורה של במלחמתה. ונותנין שנושאין אלו

, הכוח גבורת: הגבורה מידתאפוא ל פנים שתי .(ב ו"ט מגילה) "מדרשות-ובבתי כנסיות-בבתי

 גבורתוהפן האחר:  ,הקרב-ותכסיסי המלחמה-אמנות, המתגלים באמצעות הלב-ואומץ הרוח-עוז

: על כןבלתי מוסריות.  נפשיות ונטיות, תאוות, יצרים ל, התגברות עעצמי ריסון שמהותה, חהרו

' הוא מי שהגיע שבגיבורים גיבור', הכוח גבורת'הגיבור' הוא איש  '?שבגבורים גיבור איזה'

 "אוהבו שונאו שעושה מי :אומרים ויש": ונהשהראאת יכולה גם להחליף גבורה זו  .לגבורת הרוח

 . כ"ג( נתן' דר אבות)

, נמצא אלוהות נקראת 'גבורה'שהבעומק העניין ייחודה של תפיסת הגבורה היהודית הוא בכך, 

וכיוון שאין דבר מחוץ לאלוהות, אין לה אויב ומתנגד, אין לה כלל  .א שמימיהושורש הגבורה ש

מלחמה חיצונית, כל כולה התגברות והתעצמות פנימית, וממילא היא נושאת בכנפיה רחמים 

יְגב :ושלום יא, אִּ יָנה הִּ נּו ֲעדִּ ָליֹון. -ּוָרתֵּ ְרָבן ְוכִּ ְהיֶּה ְגבּוַרת חֻׁ תִּ ְפָשר שֶּ יָנה אֶּ ית ָבעֹוָלם אֵּ ַהְגבּוָרה ָהֱאֹלהִּ
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ם ְלטֹוָנה, אִּ חּוץ ְלשִּ ר שֶּ חּוץ ְלַהְמָצָאָתה, ְוַקל ָוֹחמֶּ ת ְבַמה ּׁשֶּ שֶּ ְפגֶּ ק -נִּ ָאה עמֶּ יָה ְמלֵּ יסֶּ יא ְבָכל ַתְכסִּ ן הִּ כֵּ

ים  . (ח ,ישראל ותחיתו ,אורות) ַרֲחמִּ

 

  ?אידין מתקרי עשיר :אמר להןו. 

  .איזהו עשיר השמח בחלקו :אמרו ליה

בוודאי אין עשיר ממנו. אולם שוב זקני הנגב  אלכסנדר כבש את העולם, וזכה בכל שכיות החמדה,

כוחה של אמביציה בלתי נדלית, ו עשיר כלל. אלכסנדר הגיע להודו בלועגים לאלכסנדר, שאינ

'אין אדם מת וחצי תאוותו שגם הישג זה לא סיפק אותו:  םגור דחף זהלו מנוח. אך  ןשלא נתדחף 

 . (ב"ל 'ארבה הלת )ק בידו'

יכול טעות גדולה. העושר  זואך  ,כמות הממוןהוא הישג מוחלט, והוא נמדד בהעושר נדמה ש

ם למאמץ תחרותי אין סופי, האד לעמוד על המשמר, ודוחף את לאמלל. הוא מביא דאגה, מחייב

ל ְוַהָשָבע על כן: להגדיל אותו ביחס לזה של האחרים.  ה ֹיאכֵּ ם ַהְרבֵּ ם ְמַעט ְואִּ ד אִּ ְמתּוָקה ְשַנת ָהֹעבֵּ

יר  ָעשִּ ישֹוןלֶּ יַח לֹו לִּ ינֶּנּו ַמנִּ ש ֹעשֶּ . אֵּ י ַתַחת ַהָּׁשמֶּ יתִּ ְבָעָליו ְלָרָעתוֹ ר יֵּש ָרָעה חֹוָלה ָראִּ  קהלת) ָשמּור לִּ

זולת, אלא כלפי האדם עצמו. העושר אמור להעניק יחסית למדד נהעושר המוחלט לא  .(יב -יא' ה

 ו. ב הזכלאדם חופש ורווחה נפשית, ועל כן 'השמח בחלקו' 

אלכסנדר עומד כאן לא רק מול היהדות אלא גם מול הסטואה היוונית. זו העריכה את השליטה 

ההסתפקות במועט. האגדה מספרת על אלכסנדר שעלה לרגל אל דיוגנס הפילוסוף, את העצמית ו

ומצאו שוכב בשמש מחוץ לחבית ששמשה לו מחסה. שאל אלכסנדר את דיוגנס: אם יש משהו 

רי שהוא יכול לעשות למענו. ודיוגנס ענה: בבקשה יזוז מעט ולא יסתיר לי את השמש. ה

 גם מבית. ה שההתרסה כנגד חמדנותו בא

 

  ?מה יעביד איניש ויחיה :אמר להןז. 

  .ימית עצמו :אמרו ליה

  ?מה יעביד איניש וימותח. 

  .יחיה את עצמו

לעשות כדי לחיות. פקודו הראוי. אלכסנדר שואל מה השאלות הבאות עוסקות בהנהגת האדם ות

בתשובה חידתית, דבר והיפוכו. תשובתם הפוכה מכל תפיסת עולמו של  תווחכמים מפתיעים או

 אלכסנדר. לפני השאלה: מה יעשה אדם ויחיה, צריך להגדיר מהם החיים? 

חיים עשירי מעש, שאיפות, לחיות למה הבריות קוראים 'חיים'? 'לעשות חיים' בעיניהם, פירושו 

, מאוימים וקצרים. רק אורח חיים בריא, של נהנתנות, תאוות. אך אלה גם חיים מסוכנים, שוחקים

 איפוק וריסון, שקט ושלווה, מביא לאריכות ימים. 
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. האם אלכסנדר שלושים ושלושאלכסנדר הצליח מאד במסע כיבושיו, ואף על פי כן מת בגיל 

לקח בחשבון גם את האפשרות הזאת? האם היה כדאי להסתכן במלחמות רחוקות ומחלות 

פנימי לאומי בניין דר לו נשאר במוקדון לקדם ימיו? אולי טוב היה לאלכסנעלומות ולמות בדמי 

של אמת? אולי יכול האדם להשיג הרבה יותר במקומו שלו, אפילו בתוך עצמו, בתוך ליבו 

 ונשמתו.

אך בתשובת חכמים כאן יש עומק נוסף. היא מכוונת בוודאי גם לדרשת ריש לקיש: "זאת התורה 

מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית  :אמר ריש לקיש, אדם כי ימית עצמו באהל

כאן הציגו חכמים בבסיס  (.ב ג"סברכות )באוהל" אדם כי ימות  ,זאת התורה :שנאמר ?עצמו עליה

התורה דווקא את המוות. בכך אמרו שאין די בקיום ביולוגי אישי, אלא מיצוי האנושי הוא להידבק 

להתנתק מחייו 'למסור את נפשו', בתכנים עילאיים קדושים, ולמענם צריך האדם לתת את עצמו, 

הקדמת ) "רבן הגוףשחרבן הנפש בתקון הגוף, ותקון הנפש בח" הרגילים, להתנתק מחומריותו:

אריכות החיים  ., לתת ולהעניק לזולתולאהוב ה(. עליו לצאת מקונכייתו,הרמב"ם לפירוש המשנ

משמעות  היא על ידי שנותנים בהם תוכן, ומי שממית עצמו באוהלה של תורה ממלא את חייו

 וחיים. 

 בינוניים, שקטיםים" יים "זעיר בורגניח (.ב חי"ברכות ) לעומת זאת 'רשעים בחייהם קרויים מתים'

את מה שמעבר לקיים,  ריקים אף הם סוג של מוות. האדם צריך אפוא להביא בחשבון את המוות,ו

מצא שהמוות מוליך מחיי חומר זעירים כאן, אל חיים של גדולה, חיי נצח, אל העולם נ. מעבר לאגו

 הבא. 

חוזרים בוויכוח עם אלכסנדר המופיעים הרעיונות , מצא שכ"ט ח"כ ד'על פרקי אבות,  יעב"ץ)ה

רַר " :ר' אלעזר הקפרבדברי  ְלָעָזר ַהַקָפר אֹומֵּ י אֶּ ן  :בִּ ת ָהָאָדם מִּ ין אֶּ יאִּ ְנָאה ְוַהַתֲאָוה ְוַהָכבֹוד מֹוצִּ ַהקִּ

ר. ָהעֹוָלם ים :הּוא ָהָיה אֹומֵּ ְחיֹות, ְוַהַחיִּ ים לִּ תִּ ים ָלמּות, ְוַהמֵּ לֹודִּ דֹון ַהיִּ ות שלושת המידות הרע ."לִּ

, קנאה - גיבורלותאווה,  –עשיר ל, כבוד - חכםקשורות לאישים, לה והכבוד, והקנאה, התאוהללו, 

הרוצה שיחיה  :השמיענו מה שארז"ל" שהרוצה לחיות ימית עצמו ולהיפך. מסקנההמשך הוא הה

הרי הוא מחיה את  ,כי בהיותו ממית את עצמו בזה העולם ,כלומר ,ימות והרוצה שימות יחיה

ובזה הוא סבה שימות  ,והרוצה שימות יחיה בזה העולם ויתעדן בתענוגי עולם ,לעולם הבאעצמו 

ע"כ השמיענו השלם הזה כי אין האדם נולד ובא לעולם הזה כדי שיחיה בו בתענוגי  .לעוה"ב

אין התורה  ,זאת התורה אדם כי ימות וגו''על דרך  ,רק כוונת תולדתו הוא כדי למות ,עולם

 ה שאמר:כי לכך נולד להמית עצמו בסיגופים ועינויים, וז ',מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה

הלא  ,כלומר והעושים כן וממיתים את עצמם ואת תאותם .והמתים להחיות ,הילודים למות, ואמר

ים והחיים לידון כלומר אותם אשר הם רוצ ,אלו הם סיבה להחיות את נפשם לעוה"ב, ולהפך

 ."(הלא אלו עתידים לידון כלומר להיותם נדונים על זה ,להיותם חיים בזה העולם מהתענג ומרוך

   

  ?מה יעביד איניש ויתקבל על ברייתא :אמר להןט. 
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  .יסני מלכו ושלטן :אמרו

  .ירחם מלכו ושלטן ויעבד טיבו עם בני אינשא .דידי טבא מדידכו :אמר להו

 

המלכות והמדינה, את את הכלל,  ית. הוא רואהתדינמ ,סגרתיתתפיסת עולמו של אלכסנדר היא מ

אבק אדם. ליחידים יש משמעות רק כאשר הם מתלכדים כחסרי משמעות בשבילו, היו הפרטים 

תחת כנפיה של המלכות והופכים לאגרוף ברזל, אתו ניתן להשיג את המטרות והשאיפות 

 הלאומיות. 

 ,השררהאת  .הפרט הבודדעומד דווקא במרכז שלא המדינה חשובה אלא האדם, ו האמינחכמים 

את השליט ולהביאו לנצל את האזרחים להשחית  יםלולע כי הם ,יש לתעבהכוח והשלטון 

שלא המלכות עיקר  ורא סבשלטון מרכזי, אלל ותנגדהא לים, ואנרכיסטלא היו  םחכמי. לתועלתו

"לעשות צדקה המוסר והתורה,  דרכיאינו מטרה אלא אמצעי להגשים את השלטון  אלא תוכנה.

מתוך הסכמה לאומית  פעולצריך לאלא , על העם בכוח שלטוןה לכוף את ןאיומשפט". משום כך 

 רחבה. 

הבריות  .עצמאיתמוסרית ורוחנית  ישיותא ותבנאל עצמו, ל ה בזולתטין השללברוח מ האדם על

יהיה  ומע הקשרואת השפעתו הברוכה,  וימדד ,ומידותיה אישיותוהאדם לפי טיב יעריכו את 

 . ומוסרי רוחני ,ערכי

י ו של המשיח: רך השפעתאת ד תיארו כך יםהנביא י רּוחִּ י ָנַתתִּ י ָרְצָתה ַנְפשִּ ירִּ ְתָמְך בֹו ְבחִּ י אֶּ ן ַעְבדִּ הֵּ

יא ם יֹוצִּ ְשָפט ַלגֹויִּ ָשא  .ָעָליו מִּ ְצַעק ְוֹלא יִּ יַע ַבחּוץ קֹולוֹ  ְוֹלאֹלא יִּ ְשָתה  .ַיְשמִּ ְשבֹור ּופִּ ָקנֶּה ָרצּוץ ֹלא יִּ

ָהה ֹלא ְיַכבֶּ  ְשָפטכֵּ יא מִּ ת יֹוצִּ ֱאמֶּ ילּו .ָנה לֶּ ים ְיַיחֵּ יִּ ְשָפט ּוְלתֹוָרתֹו אִּ ץ מִּ ים ָבָארֶּ ה ְוֹלא ָירּוץ ַעד ָיׂשִּ ְכהֶּ  ֹלא יִּ

אמֹ וכן: ד(. -א ב"מ )ישעיה ַלי לֵּ ר אֵּ ה ְדַבר הַוַיַען ַוֹיאמֶּ ל ְוֹלא ְבֹכחַ  'ר זֶּ אֹמר ֹלא ְבַחיִּ ל לֵּ ָבבֶּ ל ְזרֻׁ י  אֶּ כִּ

י ָאַמר  ם ְברּוחִּ   ' ו(.ד זכריה) ְצָבאֹות 'האִּ

 

ְתַוַדע ָלָרשּותחכמים: גם אמרו  ךכ ת ָהַרָבנּות, ְוַאל תִּ ת ַהְמָלאָכה, ּוְׂשָנא אֶּ ר, ֱאהֹוב אֶּ  ְשַמְעָיה אֹומֵּ

  :םלה פעם ענההו ,מתשובתםנפגע אלכסנדר  .את השלטון והכוח הם שללו. ' י'(אבות א)

  ."ירחם מלכו ושלטן ויעבד טיבו עם בני אינשא .דידי טבא מדידכו"

 וליצורפרט ליזום יכול הבזכותה רק סדר וביטחון בעולם,  משליטה יש לאהוב את המלכות, כי היא

בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, הוי מתפלל " :רבי חנינא סגן הכהניםכמאמרו של . כרצונו

את ך ללכלרובם יבריחתם של הזקנים מן ההנהגה וס. ('ב' גבות )א ו"איש את רעהו חיים בלע

רשע, מוסרת אותו בידי לשלטון ה, מפקירה את הציבור יליא' של השררהפיר וששם ב'ד הםידי

  .מובילה לאנרכיה וא'אטד', ה

שני  ...ר' גמליאל ורבי יהושע הוו אזלי בספינתא" :ביקורת כזו אמר גם רבן גמליאל הנשיא

שיודעין לשער כמה טפות יש  ,רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא ,תלמידים שיש לך ביבשה

 .כשעלה שלח להם ולא באו .נתן דעתו להושיבם בראש .בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש
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 :שנאמר .עבדות אני נותן לכם? אתם ששררה אני נותן לכם כמדומין :אמר להם .חזר ושלח ובאו

 .(א' יהוריות ) "לאמר אם היום תהיה עבד לעם הזה וידברו אליו

רת את הציבור מטרת השררה לש .הצריך להגדיר את מהות השרר לבא ,מובן חשש מן השררהה

מים, לטובת היא צריכה לפועל לשם ש .ולא להתנשא עליו, על כן יש לראות בה עבדות גמורה

ערך כהחשיב את המלכות , הוא קום הזהאינה במ אלכסנדרשל השררה האזרח ולא למען עצמה. 

לא צריכה לשרת את העם אלא למשול בו באופן טוטליטרי, ולהובילו המלכות בעיניו  ו.שלעצמכ

 .שלה בדרכה

מצא ש חבר את מיוצא דרך לומ ,אזרחיובין  שלוםעושה קציא מלך את ות ראאלכסנדר נדהם ל

 ,קטלין דין ודין: 'מלכותאוצר הך ללהכסף יוון הביהם. שנ כדי לקיים אותו ביד, בעליואוצר ל

. )הורגים את זה ואת זה וממון שניהם הולך לאוצר המלכות 'ומלכותא נסבא ממונא דתרויהון

 . '(ג א"לרבה בראשית 

הוסיף  'יאהב את המלכות והשלטון', אלא :לא אמרהוא , תקן זאת מעטאלכסנדר מכאן בדבריו 

אם תהיה פופולרית ותמצא חן בעיני העם סמכות המלכות מוחלטת, אך 'ויעשה טוב עם הבריות'. 

, והם רווחה, לחם ושעשועים ציבורעניק לשי לשליטדי לו  ותוכל לפעול כרצונה.תזכה בשקט 

 . יאהבוהו

אך התקשו לקבל מלכות מושחתת הפועלת למען עצמה:  ,הציוויליזציה ישבחאת ו ראחכמים 

תקנו  ,תקנו גשרים ,תקנו שווקים ,כמה נאים מעשיהן של אומה זו :פתח ר' יהודה ואמר"

תיקנו  -כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמם  :ר' יוסי שתק. נענה רשב"י ואמר .מרחצאות

 .ל"ג ב()שבת  ס"מכ ליטול מהן גשרים ן,מרחצאות לעדן בהן עצמ, תזונו שווקים להושיב בהן

לא צריך לשלוט באחרים כדי האדם המלכות חשודה ויש להתרחק ממנה. לעולם  על כן

דבר עצמי, שאינו תלוי ביחסם של אחרים אליו. אלכסנדר זכה בשלטון כבודו הוא  שיעריכוהו,

ד את עצמו ודהמשיך למנשאר משועבד לתדמיתו בעיני אחרים, וואף על פי כן , על העולם מוחלט

 בעיני זולתו.  ושתקפכפי שהואת הישגיו 

 

  ?בימא יאי למידר או ביבשתא יאי למידר :אמר להןי. 

  .דהא כל נחותי ימא לא מיתבא דעתיהון עד דסלקין ליבשתא ,ביבשתא יאי למידר :אמרו ליה

. יוון אין לו גבול ,נפח ועומקגם לים יש יש לה גבולות, , ממדי-היא אזור תחום וסגור, חדיבשה ה

בעלויות, הכול פתוח בים אין  .ממנו באו אוצרותיה ,האיים והמפרצים היא מדינה ימיתף בת אל

מי שאין מעצור  אנשים אחרים.גבולות ולא עם יתני הטבע, בים אדם צריך להתמודד עם א, וחופשי

במסע  מזרח, וכבש את כל האל היבשה פנה דווקא מזרחהדר אך אלכסנ .עדיף את היםילרוחו 

לנהוג ביבשה כאילו היה בים, והתקדם אלכסנדר הצליח להפתעת הכול מלחמה רצחני אין סופי. 

 ללא מעצורים וללא הגבלה עד קצה העולם.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A1
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למצות את טוב לאדם טוב לחלום גדולות ונצורות,  טוב להרחיק בים,אמנם חכמי הדרום ענו לו ש

בים הוא מסגרת, שן הלזכור שזו חריגה ממעבר לגבולותיו. אבל עליו אף כל כוחותיו ולהתקדם 

בל אאפוא לחלום  טובם דעתו תתיישב. ר הביתה אל ביתו, אל היבשה, ורק שוזחסופו לאורח, ו

מגדל הפורח  ותבנולבעקבות החלום  ללכת יןאהרגליים ניצבות מוצקות על האדמה.  רק כאשר

 באוויר שאין בו ממש. 

ך האם דעתו התיישבה עליו? האם לא ביקש להמשיך אלכסנדר השיג במלחמתו הישגים כבירים. א

 כישלון?הפך כל מסעו הודו, ולא הצליח לממש את רצונו? האם בגלל זה יבשת הלאה אל תוך 

להרחיק וללכת אף הוא ש ,מעבר להרי החושך אפילופש גדולה במקומות רחוקים, יח אלכסנדר

את  ,המוצקת 'היבשהאת ' ועדיפהבעוד שהחכמים והנשים , כיורדי הים ללא הגבלה עד אין קץ

 התיישבה אל, שהרי אף דעתו שלו שהצדק אתם וכיחהאלכסנדר מסעו של שלווה. הביטחון וה

 .חזרה חזר מן המסעשעד 

 

  ?אידין מנכון חכים יתיר :אמר להןיא. 

  .דהא כל מילתא דאמרת לנא בחד פתרנא לך ,כולנא כחדא שוויין :אמרו לו

 אופי המפגש עמו.עוד שתיים על וסיף על עשר השאלות, האלכסנדר 

ניח שאותם כללים שמנתבים אותו, הבנוי על תחרותיות, ניצחון, ויצריות, הוא של אלכסנדר עולמו 

 מאיים עלים. גם להם יש נקודת תורפה: מישהו בוודאי חכם יותר, ובזה הוא החכמ חלים גם על

 הטקטיק , להפעיל עליהםאותם בין החכמים ולפלגלסכסך יהיה אפשר כך . פוגע בהםאחרים וה

 הוא שואל: מי מכם חכם יותר? על כן  של 'הפרד ומשול', ולהשפילם.

ו לתשובה אחת. נקודה זו חוזרת ומייחדת את נו לו: כולנו שווים, והראייה שהגענעל חכמים בא

  (:א' טילה מגישראל גם בסיפור על תרגום השבעים )

מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים בתים ולא גילה להם "

נתן הקדוש ברוך  .כתבו לי תורת משה רבכם :ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם ,על מה כינסן

 ."והסכימו כולן לדעת אחת ,ואחד עצההוא בלב כל אחד 

להם גישות שונות ודעות שונות,  שים כאשר גאחדות. ו ענווה, חיבורמייצגים תרבות של חכמים 

בכוח בהסכמה.  אל ,הדבריםלהכריע את וגלים להתכנס לבסוף למסקנה משותפת, לקבל הם מסו

הכובש השליט יכול כוחו של הכלל גדול יותר. לעולם , מהם יחידכל גדול מכוחו של ם יחד כוח

 הוא לא הצליח. כולו , אך לרסק את העם לבדו למעוך כל אחד מהם

 

הא אנא מקטילנא יתכון  :אמר להן .אמרו ליה סטנא נצח .מה דין אתריסתון לקבלי :אמר להן

מיד אלביש יתהון לבושין  .שלטן ביד מלכא ולא יאי למלכא כזב :אמרו ליה .בגזירת מלכין

  .דארגוון ושדי מניכא דדהבא על צואריהון
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שליטי ב חריגמתוך סקרנות ורצון להחליף דעות. בפתיחות מרשימה, אלכסנדר פתח בוויכוח 

גלה תמלפתע  .יש סוףהזה טוב מלך הגדול מכולם. אך לה כאשר הואעולם העתיק, ובוודאי ה

ממהר והוא  ,והתגרו בו בתשובותיהם שחכמים נצלו את טוב לבוהחיה שאחרי המסכה. נדמה לו 

לא  לכסנדר הוא, אשל אמת דעתפתיחות ותאוות כאן  הייתה אל. מתברר שף את ציפורניווחשל

שכולם נכנעים כריע את כולם בכוח הזרוע. הוא רגיל מבאמת פילוסוף, אלא כובש ושליט אכזר, ה

 ו, יש אפוא לשים סוף לחופש הדיבור של חכמים.ים לדבריצייתלו ומ

  !לו: סטנא נצח ונאלא שחכמים ע

הודאה שהשטן השתלט עליהם  זולי או מדי.אמירה חצופה לאלכסנדר שטן, זו ו קראקשה להניח ש

ם כוח מולו. אך ההצלחה כסנדר שאכן הוא השליט, ואין להלאל ומרואולי אוהביאם להתנצח. 

 והכוח אינם הוכחה לצדק. שהרי גם השטן מנצח ושולט, ואין זה עושה אותו לטוב ומשובח. 

חכמים אין כוח, צה להרוג אותם, אך 'לשון רכה תשבר גרם' )משלי כ"ה טו(. לאלכסנדר הכועס ר

הוא יכול להרוג אותם, אבל זה יהיה הישג קצר  .את אלכסנדר אל המצר וכניסההם  .אבל יש שכל

מי שהבטיח לפני וירדוף אותו ויוריד מכבודו. לא נאה למלך לכזב. רצח זה לאורך זמן ומועד, 

 ומדילם חכמיאת החוקים ולאסור עליו. פתאום ת הוויכוח חופש דיבור למתנגדיו, לא יכול לשנו

כבודו לא יבוא  .חוקהגם המלך כבול במסגרת  .את אלכסנדר את צדו האחר של הכוח השלטוני

ימות עם מדינת רק בחרב, אלא בהוד וגדולה של נאמנות לאמת ושמירת הצדק )אותו דבר יחזור בע

ם, דל אותיגהרוג את החכמים הוא במקום ל .מד את העניין והפך את הדבריםהנשים(. אלכסנדר ל

 מלכותו. תגדולהוסיף את ההילה שלהם לפאר את ו

 

 :אמר להן .לא מצית אזלת דפסקי הרי חשך :אמרו ליה .בעינא דאיזל למדינת אפריקי :אמר להן

אייתי חמרי לובאי  :אמרו ליה ?אמטו הכי משיילנא לכו אלא מאי אעביד ,לא סגיא דלא אזלינא

בגוייהו ואתית  וקטר בהאי גיסא דכי אתית )באורחא( נקטת ואייתי קיבורי דמתני ,דפרשי בהברא

  .עבד הכי ואזל .לאתרך

 ל. מה עכשיו?ואלכסנדר כבש את )כל מה שנחשב( העולם. הוא השיג כבר את הכ

גם גבולות העולם לא ללכת לאפריקה, אל מה שנמצא מעבר להררי חושך. כלומר, מבקש הוא 

 , מעבר להשגתו של האדם נורמלי.הלאההפליג גרות ולפרוץ את כל המסהוא רצה ליעצרו אותו, 

 שזה בלתי אפשרי. וחכמים ענ

 אבל אלכסנדר לא וויתר, והודיע להם שבין כך ובין כך הוא ילך. הוא אינו מבקש אלא עצה כיצד.

 שהולכים בחושך כמו באור. ,עצתם היא לקחת חמורים לובים

 ותאורעיניהם אולי הם חמורים פלאיים ש. ודעים ללכת בחושך? לא נאמרכיצד החמורים הללו י

גם  הולכים בשווהמשום כך ו ,הם אינם רואים לא ביום ולא בלילההמצב הפוך, גם בחושך, ואולי 

חמור  .'יםעיווראותם ל' וךהפלו 'סכי עיניים'סוסים לם לחמורים וישיש נוהגים ל. ביום וגם בלילה

שמאל. ימין וות טי לנלללכת בעיניים עצומות במתרגל המוביל מכוון אותו, ובמה שאז מרוכז כזה 
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העיוור שאין לו שום תמונת מצב, החמור , ודרךוביל עצמו לא יודע את הצב הוא הפוך, המהמכאן 

האדם . לפי הרגשתו וביל אותוישזה הוא אלא התרגל ללכת בחושך ובאור חסר עכבות ופחדים, 

אין לו כלים לחוש את המציאות ו הוא שבוי עדיין במציאות הקודמתעיוור, ל בחושך נעשה

להרים את מ ומפחיד אותו איים עליומהחושך אלא ש ,לא רק שאינו יודע כיצד ללכת. החדשה

ולהפליג  'ותראל'יכול , מסוימתעולם ננו שבוי בתמונת איומי שעיוור בעולם הזה, ודווקא הרגל. 

 מה שמעבר לעולם )ראה ר' נחמן ז' בעטלערס(.  אל 

 .אל רק על הדרך להגיע לשםש ואולם בפזיזות יקש להפליג וללכת.אומץ, ובתמלא אלכסנדר ה

הוא לא העלה על הדעת אפשרות של כישלון, שלא ימצא לעצמו מנוח במקום החדש, ויצטרך 

הזקנים הזהירוהו שמי שמפליג אל מחוץ לעולם עלול להתנתק ממנו ולהישאר לחזור הביתה. 

כל וא ילמכאן הוא יצא, ולשם , תלוש באמצע הכיסאותואז ייפול בין  ,ללא קשר אל המציאות

  .להגיע

רק מי שרגליו נעוצות היטב בקרקע, יכול להפליג החוצה. אבל גם הוא צריך למתוח חבל, חוט 

ובעזרתו  ה,ר על החיבור אליושמימקשר בינו לבין המציאות, גם אם החוט הזה ארוך מאד, הוא 

 א את הדרך חזרה. ימצ

 לא הפנים את ל(, הוא הקשיב לחכמים, אבבמסכת אבות) "הלומד מכל אדם" כםנהיה חאלכסנדר 

ומבין שהליכתו היא הליכה  ',הרואה את הנולד. אם היה מקשיב היטב היה חכם 'תם אליושובת

חיפש כיצד לחצות את , קצרטווח המשיך לראות ל כסנדראל .לשווא, והוא יחזור משם מושפל

 חזרה.  לא הכין את הדרך אף הרי החושך, ו

בפי תיאור מטאפורי המציאות, נעשה לאל העולם ו מה שמעברהאדם אל החוט הזה הקושר את 

ובגויה היא לא סגורה, רק אחוזה, בקצה שרוך נעליה. ..." קשר שבין הנשמה לגוף:למרן הרב 

כצפור שטה ברחבי שחקים קשורה בחוט משי דק, ארוך לאין קץ, אשר לא יעצור מאומה את 

המשי הדק, יקר  חוטמעופה, רק אם תגביה אבר, הגבה למעלה מאד מאד, יזכירנה לבלי נתק את 

מתוך זהירות של עדנה רוממה, מלאת  הערך, המענב אותה אל מרכז אוצר חושיה ורגשי גוייתה.

הוד קודש, רצופת ענוה ושירת חסד ורחמים. אהבה וכבוד. דמות דיוקנו של הלל הזקן, הנפש 

התמה, המלאה חכמה ומחשבה רחבה, העמוסה ענוה ורוחב לב, החשה את חובת הכבוד לעצמה 

כל דורש עזרה. ומה ולגופה, וזיקוק החמלה אל עצמיותה, באותה העדינות של צדקה ורחמים על 

איקונין הללו שמעמידין אותן בבתי טיאטראות ובבתי קרקסאות הממונה עליהן מורקן ושוטפן, 

אנו שנבראנו בצלם ובדמות על אחת כמה וכמה. ניזיל ונגמול חסד עם הדין אכסנאי, דא נפשא 

 . (קפג כבוד הנשמה יט "אורות הקודש ח)א "דגבן, גמל נפשו איש חסד

גם  לאבגלל החשש לכישלון, אחשובה לא רק  ,חזרהדרך השמירת הקשר אל המציאות ושמירת 

רק למען עצמו לא זאת  ותשצריך לעלמעלה מן המציאות,  תרומםמפליג ומי שמ אם המסע יצליח.

את האור צא הוא ימם בפניו יפתחו השערים וא .ו כאןנשאראלה שכלפי  ותומחויבגם כחלק מאלא 

 : מן האור שזכה לו בחוץתועלת ולקחים חדשים ם נשארילגם הביא לעליו במחוזות החדשים, 
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ונשובה אליכם. ההשתחואה היא ההתעלות הנשמתית כלפי מעלה, שבאה בהבעה של השפלתה "

של תכונת החמר, או גם תכונת המוגבל לגמרי. ובידיעה זו, שהננו עומדים במאסר של הגבלה, 

ם, להשפיע עליכם ועל בני אדם כיוצא בכם מיסוד אורה של הקדושה והשלמות נשובה אליכ

העליונה, במפעל הקדוש של המסירה הנפשית, הרוחית והנשמתית, לאל חי, הננו בזה שבים 

אליכם, לרומם ולעלה אתכם. ובעת ההופעה הרוממה, של רגשי הקודש המתלהבים, אשר דבר 

הבדל בין המצב הנפשי שלו, החושב לכאורה עוד להמשיך האב הקדוש לנעריו, לא חש כלל אי זה 

חיים קשורים בחמר, ובין המצב הנפשי של הבן, ההולך להפרד מחיי הגויה, להתעלות במרום 

הקודש העליון. הכל כאחד בא בשביל לכונן את מלוי כבוד ד' והופעת קדושתו בעולם, בכל 

 . (א פח"עולת ראיה ח" )הברואים ובכל היצורים כולם

 

אי קטלת לן יאמרו  :אמרו ליה .בעי למיעבד קרבא בהדייהו .מטא לההוא מחוזא דכוליה נשי

  .נשי קטל אי קטילנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשי

מדינה מסוג אחר, בה  כאשר אלכסנדר יצא מחוץ למסגרת העולם, הגיע למדינה המטריארכלית,

דורשת מלחמת הכיבוש שמשום  ,היה גברי פטריארכלי מועולהנשים שולטות. באופן מסורתי 

פרנס, האחריות להגבר על גם במלחמת הקיום היומיומית הוטלה . וקשה תתובעני יאכוח וה

במדינה האוטופית של אפלטון  .עסקו בעיקר בשירותיםוהמשפחה פנימה, הנשים בנו את הבית ו

 לטרנטיבהאיש אלכסנדר מגלה שבמקום אחר. הוצאו והושמו והן נשים לכלל מקום  הלא הי

אינטליגנציה שונה ומדינתן מתנהגת באופן  תפיסה אחרת, לנשים ., מדינה של נשיםלעולם שלנו

 אחר, נשי. 

במיתולוגיה היוונית. האמזונות מדינת הנשים הזאת איננה דומה ל'מדינת האמזונות' המופיעה 

ו כרתילמשוך את הקשת, אזי  ןפריע להן הימני משד ., הן לוחמות כמותםהגברים ת אתקומח

הפוך, הן נשיות  הגמדינת הנשים כאן נה .ושלךהתאים בנשיות לדימוי החדש מה שלא ה, כל אותו

 לחלוטין. 

על כן כוח ושליטה, אחת, פעולה אלכסנדר באטימותו לא ראה את ההבדל, הוא הכיר רק דרך רק 

 .לעשות עמן מלחמהביקש כדרכו 

נצחו את אלכסנדר בלי להילחם. הן הנשית בחכמתן הללו אינן לוחמות אלא חכמות. אך הנשים 

, לבוזן, כי כך או כך הוא יהיה לחם עמלהיגבורה  ן זואישיש גבול לכוח. פתחו את עיניו להבין 

זו אינה גבורה,  ,יאמרו נשים הרג ,אם תהרוגן כלל. כי לחם עמלהי אלומנע לו להימוטב על כן 

כך או כך  .שנשים נתחברו עליו והרגוהו ,יאמרו השומעים כמה גרוע מלך זה ו,תאו והרגיואם 

יצר הלרסן את גבול לכיבוש ויש שיש לימוד חדש למד ו ,אלכסנדר הפסיד עוד בטרם פתח בקרב

   .זהה
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מי אכלי אינשי  :אמר להו .מא דדהבא אפתורא דדהבאאייתו ליה נה .אייתו לי נהמא :אמר להן

אלא אי נהמא בעית לא הוה לך באתרך נהמא למיכל דשקלית ואתית  :אמרו ליה ?נהמא דדהבא

  ?להכא

הן ירדו לסוף ו לו לחם של זהב. הן הגישו ,לחםהנשים קש מן יבופך לאורח ה ,תריוואלכסנדר 

ללכת אל מעבר להררי חושך, מה הוא חיפש שלא היה לו אלכסנדר מה הניע את דעתו של. 

שבהם  חומרבענייני ה. שבעה, הוא לעולם לא יסתפק במה שיש לו נפשו לא יודעתבמוקדון? 

לא את מה שהוא צריך באמת, צרכיו הבסיסיים קיימים בשבילו גם מחפש הוא  ,עיקר מעייניו

גם כאשר הוא גולש לתחומי הדעת והרוח, הוא יבקש משהו  עושר., זהבבמקומו שלו, אלא רוצה 

 להשגה, כמו מה למעלה מה מאחור.  נשגב שאינו ניתן

מי של המלך מידאס, אל תוך המשבצת המיתולוגית אלכסנדר דמותו של ות את כניסמ נשיםה

 ,הבז אלכסנדרו לנתנהנשים  גם בתו.ולאסונו, כל שנגע בו הפך להיות זהב,  ,שמרוב אהבת הזהב

 ו. עליהוא ימות ,לוםאין לו כבאמת ו אסון, ואבמקום לחם מזין ומחיה הזהב שילה גאבל אז 

  .כאן ועכשיונמצא תחת ידו שה במ ,ללמוד לוותר, להתרכז בחשוב באמת

וצריך לדחוף אותו להתקדם הלאה. כך  מספיק שאפתןלא  ואה .וךמסר הפ ךצרי בדרך כלל האדם

מוסרי את האתגר הלעצמו ם מצייר אדמדובר באתגרים מוסריים רוחניים. ה שראכבמיוחד  הדבר

התורה מרגיעה  כתחילה.למנו ממתייאש מולכן קשה ובלתי אפשרי ו הוא בשמים, גדול כאילה

ְצָוה ַהֹזאת : , בפיו ובלבבו לעשותובידוהכול אפשרי, הכול דוחפת אותו לעשות, והאדם  את י ַהמִּ כִּ

את  ְפלֵּ י ְמַצְּוָך ַהיֹום ֹלא נִּ ר ָאֹנכִּ ואֲאשֶּ ְמָך ְוֹלא ְרֹחָקה הִּ וא מִּ ה ָלנּו . הִּ י ַיֲעלֶּ אֹמר מִּ וא לֵּ ם הִּ ֹלא ַבָּׁשַמיִּ

ָה ָלנּו ְויַ  ָקחֶּ ָנהַהָּׁשַמְיָמה ְויִּ נּו ֹאָתה ְוַנֲעׂשֶּ עֵּ ר ַהָים  .ְשמִּ בֶּ ל עֵּ י ַיֲעָבר ָלנּו אֶּ אֹמר מִּ וא לֵּ ר ַלָים הִּ בֶּ עֵּ ְוֹלא מֵּ

ָה ָלנּו ְויַ  ָקחֶּ ָנהְויִּ נּו ֹאָתה ְוַנֲעׂשֶּ עֵּ לֶּ  .ְשמִּ י ָקרֹוב אֵּ ְלָבְבָך ַלֲעׂשתוֹ יָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבפִּ כִּ -יא' ל )דברים יָך ּובִּ

 . (יד

 

אנא אלכסנדרוס מוקדון הויתי שטייא עד דאתיתי למדינת  :כי נפיק ואתי כתב אבבא דמחוזא

  .אפריקי דנשיא ויליפת עצה מן נשיא

 ,גילה שהפריזאלכסנדר הודה כאן בטעותו. הוא חשב עצמו לחכם וששאפתנותו היא יתרון, והנה 

עבר את המידה ואינו אלא שוטה. כדי להבין זאת היה עליו להגיע עד קצה העולם, אבל עכשיו 

 שהבין, הגיע לתכלית חיפושיו נסתיים מסעו אל מעבר להררי חושך, והוא מתחיל בדרך חזרה.

להו כי שקיל ואתי יתיב אההוא מעיינא קא אכיל נהמא הוו בידיה גולדני דמלחא בהדי דמחוורי 

  .נפל בהו ריחא אמר ש"מ האי עינא מגן עדן אתי

 לזכות לגעת במעיין החיים.הוא בדרכו חזרה ראוי  ,נכונהשהגיע אל ההבנה העכשיו 
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 .שקל מהנהו מיא טרא באפיה איכא דאמרי אידלי כוליה עד דמטא לפתחא דגן עדן :איכא דאמרי

מיחשב  ,אנא נמי מלכא אנא :אמר להון .זה השער לה' וגו' :אמרו ליה .פתחו לי בבא :רמא קלא

  .הבו לי מידי ,חשיבנא

 אבל לא הפנים. ,. אלכסנדר הביןבעלילה ספקים לנו פרק נוסףאים ה'איכא דאמרי' ומבאלא שכאן 

את למצוא  והיא דחפה אותו ,בזה הלא הסתפקשאפתנותו גע בשורש החיים, אבל עדיין נהוא 

 . עצמו הדרך לגן העדן

גן העדן מגדיר חיי האדם. וא תכלית ה. גן העדן של אלכסנדר מתנפצת הבועהבשערי גן העדן כאן 

 להפתעתו מוצא את עצמואלכסנדר  .את הזכאים להיכנס אליו, אלה שהגשימו את תכלית העולם

  .בחוץ

  צועק בחרון: "אני מלך, אני חשוב"!א הו

חומר, לאמצעים, שייכים לעולם ההיא צבאית מדינית, היא קצרת מועד. מעשיו אך חשיבותו 

על כן ו. מטרתו ומהותאין לה משמעות ביחס לאך בקליפת העולם, הנוגעות התרחשויות לדרך, 

זה הפער הגדול בין תרבות יוון לתורת ישראל. כל הישגיה המפוארים  מזכה אותו בחיי נצח. אינה

זה השער ": מות המוסריתלים בקנה אחד עם השלאינם עו כישל התרבות הזאת בטלים ומבוטלים, 

 י הישגים, אלא צדיקים. מלכים, לא בעלגיבורים, לא . לא חכמים, לא "לה' צדיקים יבואו בו

קש 'הבו לי מידי', תנו לי משהו. גם יא באל ,תריוו אלאך עדיין  ,נדחה ולא נכנס פנימה לכסנדרא

 אחיזה בשלמות זו. ממנו יקנה לוכול, משהו ינו יכול לזכות באאם 

  

אתייה תקליה לכוליה דהבא וכספא דידיה בהדיה לא הוה מתקליה אמר  .יהבו ליה גולגלתא חדא

ממאי  :אמר להו .דלא קא שבע ,גולגלתא דעינא דבישרא ודמא :אמרי ?מאי האי :להון לרבנן

 .שאול ואבדון לא תשבענה וגו' :שקלי קלילי עפרא וכסייה לאלתר תקלא דכתיב ?דהכי הוא

לא יזה בגן העדן, במקום זה נתנו לו גולגולת. זה לא בדיוק מה שהוא ביקש, הוא רצה חלק ואח

של האדם: יש לו עין מבטאת את חולשתו המרכזית שיעורי בית. הגולגולת חלק אלא נתנו לו 

היא חולשתו שבעה, "מי שיש לו מנה ורוצה מאתיים", בלי גבול. חולשה זו יודעת שאינה 

, בשאול, של האדם את העין בעפר, כלומר, במותו וסיכאשר ו. רק כאלכסנדר עצמ שלהמרכזית 

 א נרגע.וה

מסתיים גדול מאד. לדעה הראשונה הסיפור אפוא לסיפור אלכסנדר, וההבדל ביניהם שני סיומים 

 .את הלקח וחזר עם אחיזה במעיין החיים ובגן עדןבמסעו למד  לכסנדרבאמירה אופטימית, א

א נשאר עמוק א למד דבר, אללא הו, תפסימיבנימה ם את סיפור אלכסנדר מיסיימ 'איכא דאמרי'ה

מאחר ואלכסנדר הוא סמל לתרבות יוון בכלל, אין זה תקנה אלא במוות.  יצריואין לו ,בחמדנותו

 ייאוש ממנו אישית אלא מן האפשרות לגשר בין התרבויות.

תנא דבי אליהו: גיהנם למעלה מן הרקיע, בתמיד את " הגמראמביאה  ,לסיפור אלכסנדר בהמשך

למעלה מן  ביארו את הדברים: רבינו גרשום והרא"ש רושבפי) ."לאחורי הרי חשך –ויש אומרים 
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הנה סערת ה'  :תיבולהיכן שפיך על ראש רשעים כדכ ,מנהר דינור שבא מזיעתן של חיות ,הרקיע

החשך יכסה ארץ וערפל לאומים  כי הנה :תיבדכ ,לאחורי הרי חושך. חמה על ראש רשעים יחול

   (.ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה

שם אך  .נמצא המבוא לגן העדן , שםלמעלה מיכולת השגת האדם ,כלומר, מעבר להרי חושך

זכה נעשית לו סם "שורש האמונה הוא גם שורש המרי, הגיהנם. פתחו של באותו מקום נמצא גם 

אותו ובילה האלכסנדר דרכו של (. , וכוזרי א' ע"זב ב"ע)יומא סם המוות"  חיים לא זכה נעשית לו

 "החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראהאלא לגהינם. " לגן העדןלא 

 .)ישעיהו ס' ב(

 

 

 

 

 

 

 

 


