
 בס"ד

 מידת הגבורה -חכמת הנפש 

 

 משנה א' ד פרק אבות מסכת משנה

ן הּו, אֹוֵמר זֹוָמא בֶּ ת ַהּכֹוֵבׁש, ִגבֹור ֵאיזֶּ נֱֶּאַמר, ִיְצרֹו אֶּ ְך טֹוב(, טז משלי) ׁשֶּ רֶּ  ִעיר ִמֹּלֵכד ְברּוחֹו ּומֵׁשל ִמִגבֹור ַאַפִים אֶּ

 וגו'.

 

 עולת ראיה א'/ הרב קוק

ינת לא בכבושים שמכבשים את יישראל, גבורה המצט גבורה מיוחדת היא גבורתם של אוזר ישראל בגבורה.

או מאבדים אותם, אלא גבורה שבעקרה היא קשורה בכבוש שהאדם כובש את  אחרים, מכניעים אותם

תיו הגסות ותאו גבורת הנשמה האלהית, הרוח האצילי של האדם, שמכבש את הגוף הבהמי ואת עצמו,

 עיר.  והסוערות, גבורת ארך אפים הטוב מגבור, ומושל ברוחו מלוכד

של האדם ביתרונו מן הבהמה,  זאת היא הגבורה האזורה לישראל, הנאותה ליסוד המוסר הטהור והרמת ערכו

המתנים בכלל להיות יותר חמוש במלא הכח, ולהבדיל עם זה  הראויה להאמר בעקרה כד שרי המייניה, בחזוק

להיות  חות המטים את האדם לצדו הבהמי, מושפעיםושיהיו הכ ,לחלקה העליון-של הגויה בין החלק השפל

 בשאיפה עליונה לגבורה של מעלה.  טהורים ומשועבדים לגבורת הלב, המתמלא עז טוהר ורגש מלא קודש,

ישיה בהדרת ביסוד גזע קדושת נשמתה, המאירה לכל אחד מא על חלק טוב זה, המיוחד לכללות האומה,

 .לאוזר ישראל בגבורה כבודה, הננו מברכים

 

 

 'ב דף תענית מסכת

 מפני יוחנן רבי אמר? גשמים גבורות מאי, הגשמים על מזכירין מאימתי וליתני, גשמים גבורות מזכירין מאימתי

 .בגבורה שיורדין

 

 

 פרשת בראשית  -ספר בעל שם טוב על התורה 

. איזה חכם הלומד מכל אדם, גם מיצר הרע קמא( ואז נעשה גם היצר הרע יצר טוב, וזהו שאמרו איזה קסא

 גבור הכובש את יצרו, ולא הרגו רק כובשו תחת ידו לעבוד בו עבודת ה':

 

 

 מוסר אביך פרק ג' סעיף א'/ הרב קוק

הנפש, שא"א כלל שיהי'  מכלל מדות הנפש. המחויבות אל השלמות, היא ג"כ מדת הגבורה, שהיא גבורת

לבא להשגות נכבדות. ומכלל מדת הגבורה  מבלעדה שלם באמת בדעת ויראת ד'. ומכש"כ שא"א מבלעדה

צלו, ולא להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהי' ההסכמה חזקה א ר שכבר הסכים בנפשו, שצריךבהוא, שכל ד

וגבורת נפשו תדריכהו, שיעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה  יקוץ בכל פרטיה הרבים

הגבורה תשלוט בנפש. שכל מה שהחליטה להתעסק בו בטוב לה  בהיותם בדרך רחוקה. וצריך שמדת גם

העלייה, ואינה ותגדל בה השמחה התמידית, המלאה מנוחה, של קביעות בעוז  תאחז בו ולא תרפהו,

  בכל עמקי מצולותיו ונבכי זרמיו. משתנית

 

 



  אמת בראשית פרשת ויצא תרל"השפת 

והאבן גדולה כו' וגללו כו'. וביעקב כתיב ויגל. כמ"ש בספרים על הכובש את יצרו שהוא גדול יותר ממי שאינו 

יך לגלול זה היצה"ר. אבל הוא שומע לו. רק הוא כובשו להיות כפוף תחתיו. וכל מי שצריך לשאוב מפי הבאר צר

לשעה והשיבו למקומו כו' כמ"ש במדרש. אבל ביעקב ויגל לשון גילוי שנתגלה ע"י. כל הפנימיות שיש בהאבן 

עצמו. הוא היצה"ר. שנהפך לטוב. ובירר שהכל טוב. כמו שיהי' לעתיד הכל מתוקן. וזה החילוק בין וגללו לויגל 

השבוע והוא כענין ויצא מבאר שבע לחרן. כמ"ש פי הבאר נברא בע"ש.  כנ"ל. גם עתה בכל ש"ק יש הכנה לימי

שהוא התמשכות החיות מנקודה הפנימיות לכל הצדדין. ובאר שבע הוא אור שבעת הימים שהוא מתגלה בשבת 

 קודש כנ"ל:

 

 

 ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה מ"ו

ַהְמִניעֹות, ְוַדע ֵיׁש ׁשֶּ ָחד ְלָכל ׁשֶּ ת ְלַהַצִדיק ִלְנֹסעַ  ְּכגֹון, ְׁשמֹו ִיְתָבַרְך ַהבֹוֵרא ַלֲעבֹוַדת אֶּ ָחד ּוְלָכל, ְוַכיֹוֵצא ָהֱאמֶּ ָחד אֶּ  ְואֶּ

ה ַהְמִניעֹות, לֹו ִנְדמֶּ ּלֹו ׁשֶּ ל יֹוֵתר ְגדֹוִלים ׁשֶּ ה, ֲחֵברֹו ִמשֶּ ם ַלֲעֹמד ְוָקׁשֶּ ְּלָכל, ַדע :ָבהֶּ ָחד ׁשֶּ  ְּכִפי ַרק ְמִניעֹות לֹו ֵאין אֶּ

ָיכֹול ַמה ְּכִפי, ֹּכחֹו ם ְוַלֲעֹמד ָלֵשאת שֶּ ה ִאם ָבהֶּ ת. ִיְרצֶּ ֱאמֶּ  ָׁשם ְמֻלָבׁש ְבַעְצָמּה ְבַהְמִניָעה ַגם ִּכי, ְמִניָעה ׁשּום ֵאין ּובֶּ

 (. קטו ִסיָמן' א ְבִלּקּוֵטי) ַאֵחר ְבָמקֹום ְוַכְמֹבָאר, ִיְתָבַרְך ַהֵשם

ה ּוֵמֵעין ְמ  ַמה זֶּ ר, טֹוב - ֵׁשם - ַהַבַעל ְבֵׁשם ַסְפִריםשֶּ ְך, ָמָׁשל, ִלְבָרָכה ְוָקדֹוׁש ַצִדיק ֵזכֶּ לֶּ מֶּ ָחד ׁשֶּ  ָגדֹול אֹוָצר ִהִניחַ  אֶּ

ָחד ְבָמקֹום ָבאּו ָהאֹוָצר ְסִביב חֹומֹות ְוַכָמה ַּכָמה ֵעיַנִים - ַבֲאִחיַזת ְוִסֵבב, אֶּ ה, ַהחֹומֹות ְלֵאּלּו ָאָדם - ְבֵני ּוְכׁשֶּ  ִנְדמֶּ

ם ֵהם ָלהֶּ ה, ַמָמׁש חֹומֹות ׁשֶּ ף ָחְזרּו ּוְקָצָתם. ְלַׁשְבָרם ְוָקׁשֶּ ל ּוָבאּו ַאַחת חֹוָמה ִׁשְברּו ּוְקָצָתם, ֵתכֶּ  ָיְכלּו ְולֹא ַהְשִנָיה אֶּ

ָבא ַעד, ַהִנְׁשָאִרים ִלְׁשֹבר ָיְכלּו ְולֹא יֹוֵתר ִׁשְברּו ּוְקָצָתם, ְלַׁשְבָרּה ן ׁשֶּ ְך - ַהבֶּ לֶּ ָּכל, יֹוֵדעַ  ֲאִני: ָאַמר, מֶּ  ֵהם ַהחֹומֹות ׁשֶּ

ת, ֵעיַנִים - ַבֲאִחיַזת ַרק ֱאמֶּ ַטח ְוָהַלְך, ְּכָלל חֹוָמה ׁשּום ֵאין ּובֶּ ָעַבר ַעד ָלבֶּ ה. ֻּכָּלם ַעל ׁשֶּ  ַהִנְמָׁשל ַהַמְשִּכיל ָיִבין ּוִמזֶּ

ֵהם, ּוִפתּוִיים תֹותְוַהֲהסָ  ַהְמִניעֹות ָּכל ַעל ֵמֵאָליו ֵיׁש, חֹומֹות ְבִחיַנת ׁשֶּ ל אֹוָצר ַעל ׁשֶּ ת, ָׁשַמִים - ִיְרַאת ׁשֶּ ֱאמֶּ בֶּ  ֵאיָנם ׁשֶּ

 . ְּכלּום

מֹוֵנעַ  אֹו ָממֹון ֵמֲחַמת ְּכגֹון, ְבַגְׁשִמיּות ַהְמִניעֹות ּוִבְפָרט ְמִניָעה ׁשּום לֹו ֵאין ְוָאז, ְוַאִמיץ ָחָזק ֵלב ְוָהִעָּקר  ִאְׁשתֹו אֹותֹו ׁשֶּ

ִּלבֹו ְלִמי ּוְמֻבָטִלים ְבֵטִלים ֻּכָּלם ֵהם, ְוַכיֹוֵצא', ְוכּו ְוִאמֹו ָאִביו אֹו ְוחֹוְתנֹו ּוָבָניו  ֲאִפּלּו ְוַגם. ִיְתָבַרְך ְלַהֵשם ְוַאִמיץ ָחָזק ׁשֶּ

ל ְגבּוָרה ק ַרק הּוא, ַהִגבֹוִרים ׁשֶּ ץ ֵמֹחזֶּ ֵיׁש, ַהֵּלב ְוֹאמֶּ   ַבְסָפִרים. ַּכמּוָבא, ַהִמְלָחָמה ְבִקְׁשֵרי ָלרּוץ ְביֹוֵתר ָחָזק ֵלב לֹו ׁשֶּ


