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אחרי  .הציונות הדתית בדור האחרון, הוא גאולת התנ"ך לש ד המפעלים הגדולים והחשוביםאח
ולימוד זה גדל  ,חל מפנה. לא עסקו בו באופן מסודר ומעמיקו ,שלימודו הוזנח שנים רבות

 והתרחב. נפתח לפנינו עולם שלם ומאיר, "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".
מו"ר הרב צבי יהודה ע"ה. הוא חידש שהחזירו את עטרת לימוד המקרא לתפארתה, היה  האלבין 

בעולם הישיבות חידוש שלא היה כמותו. בכל שבוע נתן בבית המדרש שיעור כללי בתנ"ך לכל 
לימד את ספרי ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. הוא לא עסק בפרשנות הקלאסית של הישיבה, בו 

פסוקים וביטויים קשים, כמקובל, אלא עמד ושרטט מהלכים מקיפים לדרכו המיוחדת של הנביא. 
עמדנו מסביב משתאים לנוכח המחזה, שומעים חידושים שלא שמעתן אוזן מעולם. דברי אלוקים 

בים, לבשו לעינינו הוד וחיים, עכשוויים ואקטואליים, נבואה חיים שהיו זנוחים ובלתי נחש
שהוצרכה לדורות. שם נולדה הכמיהה לחזור ללמוד את התורה בשלמותה, לחזור אל התנ"ך 

 וללמוד אותו בעמקות ובגדלות, לאמיתה של תורה.
וא על מה לבקר. הוויכוח האת מי ויש גם כיוונים שונים, אפילו יש היום מה ללמוד, ישנם "ה ב

כיווני הלימוד, אפשרות החידוש וגבולות הביאור, מידת הפתיחות המותרת לדברים חיצוניים, 
עד כדי הוויכוח התלהט, כמה צריך לחשוש מפני המדרון החלקלק ומה שיתפתח בעתיד. ועד 

 .מחנות, יש אף אוסרים ומחרימים וןמיס
את עצמם, לחדד את הגדיר לאת הצדדים ברכה. ביקורת מחייבת  יש בו זהה פולמוס התנ"ך

בוודאי דברים  מזהירה את החכמים להיזהר בדבריהם, לברור את התבן מן הבר,היא הגבולות. 
שאינם ספוגים ביראת שמיים כראוי. המחלוקת דוחפת גם לרומם את המחשבה, לשאוף לגלות 

 את שגב הכתובים. 
נדמה, שיש פה שני צדדים, אלה לומדים מתוך יראת השמיים ודבקים מתווכחים לשומע את ה

ן זו אלא יאבקדושת הכתוב, ואלה חוקרים אותו מבחוץ, כגרועים שבמבקרי המקרא. אולם 
צריך לדחות אל מציאות. הין קשר בין הציור הזה לבין . אאת תמונת האחר השחירהמ דמגוגיה

אלה שבאים בקר את באותה מידה היה אפשר לם. כי תהום הנשייה דברי הבל בוסריים משני הצדדי
באים מתוך צרות עין של מי שלא תרם דבר שהם באצטלה של יראת שמיים ושמירת המסורת, 

מעיט מ ואעל כן ה .ופלאים של אלה שעסקו בו, ומתמלא קנאה בהישגיהם המזהממשי ללימוד ה
ל את ההישגים הגדולים של תחיית ומחס חוזר אחורנית ללימוד שטחי ורדוד, ,הזבערכו של לימוד 

 לימוד התנ"ך שלנו.
. , כיצד צריך ללמוד את התנ"ךלגופו של ענייןלא סיסמאות, אלא מקורות מה שדרוש לנו הוא 

ו את עשירבתקווה שיראשי פרקים ומעט מקורות, , בדפים הבאים אשרטט כמה קוים ללימוד הזה
 ו פורה ומשמעותי. העשוהדיון, וי

 
 

 שהב. תורה בקדו

תורה צריך ללמוד 'לשמה', לשם התורה ומצוותה. לימוד תורה שונה מכל לימוד חכמה אחרת, 
 שהרי נותן התורה מסר בידינו את דברו, והלומד וההוגה מתחבר כביכול אליו ממש. 

כך הגדירו זאת חסידים ומתנגדים: "הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, רצונו וחכמתו של הקב"ה, 
תפיסא ביה ולא ברצונו וחכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו, וגם דלית מחשבה 



שכלו מלובש בהם. והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, להיות 
 לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה" )ספר התניא ח"א ה'(.
דבוק בשמו יתברך. כי מעון השי"ת "התורה שמו של הקב"ה )זוהר יתרו פ"ז סע"א( והדבק בה 

היא התורה וכמו שאמר )ויקרא רבה ספ"י( צמצמן בין שני בדי ארון, להראות שנפש כל בן ישראל 
כלול בתורה הק' ועליהם כולם כאחד כשהן מחוברין עם העדות, שורה עליהם שכינתו ומופעת 

 עליהן באורה" )משך חכמה דברים ח' י(.
רומם את הפרטים הפרוזאיים ולמצוא בהם ו לקשה לם לומד 'שור שנגח את הפרה' כאשר אד

על הלימוד בנקודה זו תרון אפוא ילו ש י .התוכן הנשגב ברור וישירתנ"ך ד מולכאשר אדם קדושה, 
להעלות את האדם  יםרעיונות הנשגבים של ההדרכה הנבואית והמוסר האלוקי, יכולהההלכתי. 

להביא את התלמידים לאהבת ה' ולביסוס כדי ה זימוד לות. על כן יש לנצל למעלה עליונה של דבק
 הכרתם הדתית.

במקום להביא קיים החשש שאך ככל שהדברים קדושים ומאירים יותר גדלה סכנת הטעות, ואז 
אורה ולקדש שם שמיים בעולם, עלול האדם לקלקל ולרחק. משום כך חובה עלינו לחשוש ולבדוק 

ָרָעה" )משלי כ"ח יד(. האדם  .דאת עצמנו עוד ועו ה ִלּבֹו ִיּפֹול ּבְׁ שֶׁ ַפֵחד ָתִמיד ּוַמקְׁ ֵרי ָאָדם מְׁ "ַאשְׁ
ָאה,  ִירְׁ ֵאיָמה, ּבְׁ צריך לדעת את מקומו, "דע בפני מי אתה עומד", וללמוד תורה )אבות ו' ו'( "ּבְׁ

כרים בכתוב, ואל ַּבֲעָנָוה", לבטל את עצמו אל הכתוב ונותנו, לבטל עצמו אל גדולי האומה, המוז
תלמידי החכמים שהגו בתורה ופירשוה מעת נתינתה ועד עתה. יש ללמוד מאישים כאלה, 

 ולהישמר ממי שאינו לומד לשם מצווה, כי גם אם אינו מכוון לרעה, לימודו חיצוני וזר. 
אמרו חכמים ולא פירשוהו,  חכמים אמרו )בבא מציעא פ"ה א(: "על מה אבדה הארץ? דבר זה

ביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו: שנאמר, ויאמר ה' על עזבם אמרו נ
את תורתי אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה אמר רב: שלא ברכו בתורה תחילה". והסבירו 
הראשונים )ר"ן בשם רבינו יונה(: "שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך 

לשמה ומתוך כך היו מזלזלין בה". או ש"שמרו התורה אבל לא האמינו עליה שלא היו עוסקים בה 
 כי נצטוו מפי ה'" )כתב סופר במדבר ט"ו לט(. 

. של כל מי שעוסק בדברים עליונים והחשש מפני פרשנויות מוטעות ופסולות, רובצת אפוא לפתח
להפיל בטעות, העזה עלולה ם. קיים בדרך כלל, משני הכיווני ואלכל הר יש מדרון חלקלק, וה

 זהירות יתר עלולה להביא לפרשנות הבל שטחית, שתעורר גיחוך וחילול השם. ו
כבר לימדנו רבנו בחיי בחובות הלבבות )הקדמה(: "מן הזהירות שלא תרבה להיזהר". ואמר 
המהר"ל: "לא יאמר האדם כי התורה לא נתנה רק לגדולי החכמים שהם רחוקים מן הטעות, אבל 

. ולא יאמר גם כן אולי אשגה בתורה. ודבר זה פירשו במדרש )שה"ש רבה התורה נתנה לכל
רפ"ב(: הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. רבי יונה אמר: שני חברים העוסקים בהלכה, זה 
אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר בית אב של הלכה. אומר הקב"ה: ודגלו עלי אהבה. אמר 

בה איבה, כגון: 'ואהבת' 'ואיבת', אמר הקב"ה: ודגלו עלי אהבה" רב אחא: עם הארץ שקורא לאה
 הקדמה(. –)מהר"ל תפארת ישראל 

 
                                                                                                                                                          

 
 הלימודג. דרכי 

הכתוב, לפגוש ממש, בפיו ובשכלו באופן  ה עםראשית צעדיו של הלומד צריכה להיות, פגיש
, לפי פשוטו םישיר. להתחיל בקריאה בפה עד שיסתמנו לפניו הדברים, ויתחיל להבין את פשר

וההקשר המקומי שלו. שהרי )שבת ס"ג א( "אין מקרא יוצא מידי פשוטו", והכתוב של הכתוב 
 צמו, אם נשכיל לדייק בכפלי לשונו.מפרש את ע

שיטת לימוד זו מקובלת מקדמת דנא, כפי שכתב כבר רבי יצחק קנפנטון )מאחרוני הראשונים 
ומגדולי חכמי ספרד בדור שלפני הגירוש, רבם של ר' יצחק אבוהב ור' יצחק די ליאון(: "בראשית 

לעיין הלשון ההוא היטב. תקרא בשמחת לבב פעמים או שלשה הלשון בקול רם. ואחר כך חזור 
וקח בידך הבנת הלשון ההוא כפשוטו. ותחזור לעיין שנית המובן מכלל הלשון ההוא והדברים 
ההם... וככה תעשה כאשר תעיין בגמרא או במקרא, כי בתחילה תעיין בכל מאמצי כחך, והוי 

משנה,  משתדל להבין בשכלך כל מה שתוכל, בטרם תבוא לראות מה שפירשו המפרשים על אותה



או גמרא, או מקרא" )דרכי הגמרא(. פגישה ראשונית כזו עם הכתוב לא תהיה שלמה אם לא תכלול 
 גם את הריאליה שלו, במובן הגיאוגרפי והפיזי הפשוט.

אחרי שהאדם טעם וחש את הכתוב באופן אישי, יתעוררו אצלו בודאי שאלות וקשיים, אז יש 
 חכמים ולהיעזר במפרשים.  לגשת אל הפירושים השונים, להזדקק לדברי

אינו בבקיאות וגם בעיון. לימוד  אנו מצווים ללמוד תורה ולדעתה, משום כך צריך ללמוד תנ"ך גם
דקלום. כבר לעגו לזה חכמים: "אמר ליה: גמרא גמור זמורתא תהא?" "אומר לתלמיד שוטה: 

"י(. גרסה ושינון למוד הן אמת הן שבוש, ויהא לך לזמר ושיר )שבת ק"ו ב, ביצה כ"ד א ורש
חשובים בתהליך הלמידה אך אין לימוד בלי שלב ההבנה. גם הבנה חלקית המאפשרת לארגן את 

מכאן פתוחות הדרכים השיטות השונות ולסדרן, יש בה ניצוץ המקדם אותנו אל ההבנה השלמה. 
ת כולן כלולו ,ללמוד את התורה בפרד"ס פנים, פשט, דרש, רמז וסוד. אין דרך אחת בלעדית

 ה וכל אדם ילמד ככל אשר ידו משגת, וכפי שקרוב אל לבו. תורב
חז"ל פתחו לנו את השער לכתוב, ודבריהם מבטאים פעמים רבות את עומק פשוטו של הכתוב. 
אולם השער הזה אינו מפולש. המדרש מסתמך על לימוד קודם של פשט הכתוב וביאורו בתרגומו, 

בו תכנים אמוניים ומוסריים נוספים. הדרשות עוסקות  ומכוון להמשיך לדרוש את הכתוב, ולמצוא
בדרך כלל בכתוב הבודד, אפילו במילה, ולא מבארות את רצף הכתובים. גם פרשני הפשט, רש"י, 
רד"ק, המצודות, האברבנאל, והמלבי"ם לא פתרו את כל השאלות, והותירו לדורות הבאים את 

ון נמרץ כדרך שעושים בסוגיא הלכתית. החובה להמשיך להעמיק בדברים. יש לעשות זאת בעי
לבחון את סגנון הכתוב וצורתו, להשתמש במידות שנתנו לנו חכמים, לחקות את דרכם 
בדרשותיהם, כמו השימוש המורחב בגזרה השווה ובמילה המנחה, המעידים על כוונת הכתוב 

תוב ותכניו יתרומם להבין את משמעותו הפנימית של הכהלומד באופן ברור מתוכו. אם יזכה 
העילאיים, הן המקומיים, והן מסריו הכלליים כמו שהם מופיעים בפרשיות דומות בכל התנ"ך 

 כולו. וניכרים דברי אמת. 
הכתוב מדבר בלשון חידות, וחכמים שפירשוהו עשו זאת גם כן בלשון חידות. לחזור על דבריהם 

ש להעמיק בדבריהם ולפענח משמעות. יהכמות שהם, כתוכי, אינו לימוד ופירוש, אלא החמצת 
הם, כפי שעשו פרשני כל הדורות, המהר"ל, המהרש"א, דרשותיאת התוכן הפנימי העילאי הגנוז ב

 הרב קוק וכיוצא בהם. מרן 
כך כתב הרמב"ם )פתיחה למורה נבוכים(: "דע כי מפתח הבנת כל מה שאמרוהו הנביאים ע"ה 

מלותיהם. כבר ידעת אמרו ית', "וביד  הבנת המשלים ועניניהם ופרוש -וידיעת אמתתו הוא 
הנביאים אדמה"; וידעת אמרו, "חוד חידה ומשל משל"; וידעת כי, מרב עשות הנביאים המשלים, 
ָהִבין  אמר הנביא, "המה אמרים לי, הלא ממשל משלים הוא". וכבר ידעת מה שפתח בו שלמה, "לְׁ

ִחיֹדָתם" )משלי  ֵרי ֲחָכִמים וְׁ ִליָצה ִדבְׁ א' ו(. ואמרו ב'מדרש', "למה היו דברי תורה דומים ָמָשל ּומְׁ
מה  -עד שלא עמד שלמה? לבאר שהיו מימיה עמקים וצוננים ולא היה אדם יכול לשתות מהן 

עשה פקח אחד? ספק חבל בחבל ומשיחה במשיחה ודלה ושתה; כך היה שלמה, ממשל למשל 
 ומדבר לדבר, עד שעמד על בריה של תורה". 

ש המשניות: "הדרש הנמצא בתלמוד, אין ראוי לחשוב שמעלתו מעוטה וכן בהקדמתו לפירו
ותועלתו חסרה, אבל יש בו תבונה גדולה, מפני שהוא כולל חידות פליאות וחמודות נפלאות. כי 
הדרשות ההם, כשיסתכלו בהם הסתכלות שכלי, יובן בהם מהטוב האמתי, מה שאין למעלה ממנו, 

מתות הדברים, מה שהיו אנשי החכמה מעלימים אותו ולא ויגלה מהם מן הענינים האלקיים, וא
רצו לגלותו, וכל מה שכלו בו הפילוסופים דורותיהם. ואם תביט אותו על פשוטו, תראה בו ענינים 

 רחוקים מן השכל, שאין למעלה מהם". 
דוגמא לדבר מדברי ר' יוחנן: "יעקב אבינו לא מת" )תענית ה' ב(. האם אפשר להבין זאת 

הגמרא שואלת מיד: "וכי בכדי ספדו ספדנייא, וחנטו חנטייא, וקברו קברייא?" ומכאן  כפשוטו?
 :מתחייב להבין את הדברים באופן יותר מופשט ועמוק: "אמר ליה: מקרא אני דורש, שנאמר

ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. 
מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". מי שמבקש ללמוד את הכתוב בדרך הדרש, 

 ו, סתר את עצמו.רק כמאמרמד את הדרש ואך ל
 
 
 



 ד. תנ"ך או תלמוד
 

אמרו חכמים )קידושין לימוד התנ"ך הוא יסוד התורה וסלע קיומנו ואינו צריך הסכמה ואישור. 
ל' א(: "מאי דכתיב ושננתם לבניך? אל תקרי ושננתם, אלא ושלשתם. לעולם ישלש אדם שנותיו, 

 שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד".
ות ל"א יח(: "בשם ר' שמעון בן לקיש וכן ברש"י שמ במדרש )שיר השירים רבה ד' כ"ג, ן אמרוכו

אמרי: מה כלה זו מתקשטת בעשרים וארבעה תכשיטין, ואם חסרה חיסור דבר אחד מהן אינה 
 כלום, כך ת"ח צריך שיהא רגיל בכ"ד ספרים, ואם חיסר אחד מהם אינו כלום". 

נעו בניכם "מ -שוללי לימוד התנ"ך השתמשו בפירוש רש"י )ברכות כ"ח ב(, על דברי ר' אליעזר 
מן ההגיון": "לא תרגילום במקרא יותר מדאי, משום דמשכא". רש"י כתב לשמור על איזון בין 
חלקי התורה ולא ללמד את הקטנים מקרא בלבד, אך מכאן השתרבב מנהג הישיבות שלא ללמוד 

 מ'דרבנן', ועםמצב נלעג שיש אדם שהוא צורבא נוצר תנ"ך באופן מסודר, לא קטנים ולא גדולים. 
י אינו יודע מקרא כצורתו ונתקל בו לראשונה בתוך לימוד הגמרא. הפקרת הארץ 'מדאוריתא', כ

 המקרא, מסרה אותו בידי החוקרים החילונים והגויים, עד שבאה הציונות הדתית וגאלה אותו. 
לדברי ר' אליעזר קיימים גם פירושים אחרים לגמרי. רש"י עצמו פירש "דבר אחר: שיחת הילדים" 

ומר הגיון הוא דיבור ופטפוט. אחרים פירשו זאת על הפילוסופיה. רבנו האיי גאון כתב "כמו כל –
 חכמת האלמנת"יקו" )לוגיקה, סופיסטיקה(. 

"מנעו בניכם מלהגות במקראות שהן נוטין למינות, אבל "צדיק אתה כי אריב רב צמח גאון פירש: 
יוכלו להגות, שיש שם תשובה "כי את רגלים רצתה וכו'" )ספר יוחסין,  .אליך" )ירמיהו י"ב א(

מאמר שני, ה"א(. וכן פירש המאירי )ברכות שם( "צריך אדם... לגדל את בניו לתלמוד תורה 
ולחנכם מילדותם שלא לפתור פסוק כצורתו, בכל דבר שפשוטו מוכיח איזה צד של כפירה". אין 

כללי, אלא רק בזהירות מאותם פסוקים שמטים את האדם מדובר אפוא בלימוד מקרא באופן 
 לכפירה כאשר אין שוברם בצידם.

באופן עקרוני. די להביא את דברי הרב ווזנר  אתזן האמירה התנער מאפילו הציבור החרדי ה
)שו"ת שבט הלוי ח' ר"ז(: "כבר קבעו לנו גאוני צדיקים קדם דרך סלולה בזה, ופשוט להלכה 

'מנעו בניכם מן ההגיון', שלא להרגיל במקרא יותר מדאי משום דמשכא, ע"כ דאעפ"י שאמר ר"א 
בפרש"י, היינו יותר מדאי, אבל רוב יסודי המקרא במדת המספיק אנו חייבים. וכבר ידוע שאעפ"י 
שמרן הח"ס זי"ע )פ' בשלח בדרשת הח"ס( מחזק מאד דרך הלמוד, לעשות עיקר לימוד מש"ס 

י המקרא, בכל זאת ידוע מאד שמרן זי"ע וגדולי תלמידיו היו ותורה שבע"פ ורק אח"כ יסוד
בקיאים עצומים בתנ"ך. ובפרט גאון ישראל המהר"ם שיק זי"ע כאשר קבלתי נאמנה, ומו"ר הגאון 
החסיד מרא דכולא תלמודא ר' שמעון הלוי מזיעליחאב זי"ע הי"ד מלובלין הי' יודע כל התנ"ך 

בדבר שמקובל אצל כל גדולי ישראל. אלא שמקצתם  כצורתו בע"פ באופן מבהיל, ומה אאריך
הסתירו ידיעתם בתנ"ך ודקדוק הנצרך עכ"פ לידיעת התורה מחשש שדבר זה יחזק האפיקורסים 
והמינים שאחזו לפנים בתנ"ך ודקדוק ועי"ז פקרו עוד יותר, אבל עצם הצורך גם בחלק זה של 

 תוה"ק לא להסכמתנו צריך".
 

 ה. אסור לחדש?
 

את אשר  העבירעלינו לאסור לנו להבין ולפרש מעצמנו, אלא ם שאנחנו מקבלי התורה, טוענייש ה
האדם לא ממציא משהו ממוחו הקודח, אלא מעביר את ותורה אלוקית ה ,נמסר לנו מרבותינו. אכן

אמת, היא בלתי אפשרית,  נהאיבה, מסורת הקדמונים מדור לדור. אולם הסיסמא שאסור לחדש 
תה, חוטאים לה ומחדשים ללא גבול. אי אפשר ללמוד בלא לחדש, זה וגם אלה שמצטטים או

נטוע ומובנה במהותה של התורה שבעל פה, ובאמונה בהשגחה שמלווה אותה. הכתוב נשאר כפי 
מקריו אחרים, השפה מתחדשת והדימויים , הלומדים משתנים, הזמן שונהאבל שהיה לנצח, 

ש"אי אפשר לעבור באותו , כל אלה גורמים לכך אחרים, לכל אדם נקודת מבט שונה והבנה אחרת
אין בזה  אך .בר חידש בו משהוכ ,לחזור על מה שהיהגם מי שינסה נהר פעמיים" )הרקליטוס(, ו

אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה ו"הכול כבר כלול בדיבור הראשון: חשש, 
 בסיני". 



בי אליעזר ששבת בגליל העליון. ושאלוהו שלשים שני סיפורים נאמרו על ר' אליעזר: "מעשה בר
הלכות בהלכות סוכה, שתים עשרה אמר להם שמעתי, שמונה עשר אמר להם לא שמעתי... אמרו 
לו: כל דבריך אינן אלא מפי השמועה? אמר להם: הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותי" 

ים ומתמעטים ואין התלמיד ראוי )סוכה כ"ח א(. קיימת אפוא היררכיה בין הדורות, הם הולכ
 לחדש דבר. 

מאידך ר' אליעזר עצמו שכה קנא לשמרנות, הוא אבי אבות המחדשים )אבות דרבי נתן ו', סיפור 
(: "אותו היום נתן עיניו רבן יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר ואמר תחילתו של ר' אליעזר בן הורקנוס

לו פתח ]ודרש[: א"ל איני יכול לפתוח. דחק עליו ודחקוהו התלמידים עמד ופתח ודרש בדברים 
דבריו  שראכהאדם מחדש תמיד, אך  .שאין סתירה בין הדבריםברור שלא שמעתן אזן מעולם". 

בטלות אליהם, הרי כל מה שיחדש וידלה מלבו, כלול באים מתוך דבקות מוחלטת לרבותיו והת
 בתורתם, גם אם לא אמרוהו במפורש.

הוא יסוד גדול בלימוד )ספרי ואתחנן ח'(: "אשר אנכי מצוך היום. שלא יהו  החידוש בדברי תורה
בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה, כחדשה שהכל רצים לקראתה". ורש"י )דברים כ"ו טז( 

 בכל יום יהיו בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטוית עליהם. -ה' אלהיך מצוך היום הזה 
   ו"אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש")חגיגה ג' א(.

)אבות ו' א'(: כל הלומד תורה לשמה... מגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו 
 פוסק.

עות הכתובים בנתיבות העיון ויישוב שבעים פנים לתורה: "דע כי רשות לנו נתונה לפרש משמ
הדעת הגם שקדמונו ראשונים ויישבו באופן אחר, כי שבעים פנים לתורה, ואין אנו מוזהרים שלא 
לנטות מדברי הראשונים אלא בפירושים שישתנה הדין לפיהן, ולזה תמצא שהאמוראים אין כח 

מצינו להם בכמה מקומות  בהם לחלוק על התנאים במשפטי ה', אבל ביישוב הכתובים ובמשמעות
שיפרשו באופן אחר" )אור החיים תחילת בראשית. ראה הרחבת הדברים במבוא לספרי 'אגדה 

 של נחמה', 'מדרש האגדה'(. 
לא זו בלבד שהחידוש אפשרי ומותר, אלא שהוא מהותה הראשונית, הבסיסית, של התורה, דווקא 

ההופעה שבאה לאדם, לחוש על ידה את משום שהיא אלוקית, היא אין סופית ובלתי מוגבלת: "
היצירה, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, אלא כדבר שהוא תמיד מתהווה, מתעלה, מתפתח 
ומתרומם, זו היא שמעלה אותו מתחת השמש למעלה מן השמש, ממקום שאין כל חדש, למקום 

קודש ח"ב שאין כל ישן, שהכל מתחדש, ששמחת שמים וארץ הוה בו, כיום שנבראו בו" )אורות ה
 תקיז(. 

תורה  ,אין :לעצמו: "הדר אמר רבאורוכש אותה על ידי הבנתו המחודשת, האדם קונה את התורה 
ובתורתו יהגה יומם ולילה" )קידושין ל"ב ב(. "תורת ה' זו תורה שמסר לנו  :דכתיב .דיליה היא

לדם לאותם השי"ת, ובתורתו יהגה הם חידושי תורה שמחדש האדם, שנקראת תורה שלו, שהוא י
   חידושים" )בניהו בן יהוידע יבמות ס"ב ב(.

"וממתנה נחליאל. דרשו שם כיון שניתן לו במתנה נחלו אל. פירוש כדאיתא )ע"ז י"ט א( אמר 
דתחלה נקראת על שמו של הקב"ה ולבסוף נקראת על שמו, שנאמר ובתורתו יהגה יומם  :רבא

דשות ע"י הגיונו ועיונו ומשום הכי מיקרי ולילה. והכונה בזה שנעשה כמעין המתגבר לעשות ח
 תורתו" )העמק דבר במדבר כ"א כ(. 

"שתה מים מבורך כו' והוא מה שאמרו )ברכות ס"ג ב(, לעולם ילמוד אדם תחלה מה שקבל מרבו, 
שנדמה למים מכונסים שבבור שמקבל מאחרים, ואחר כך יהגה ואז יזכה לחדש בה חדושים 

 ליקוטים(. –וזה שנאמר, ואחר כך ונוזלים מתוך בארך" )אור תורה ונעשה כמעין המתגבר כו', 
הן על ידי הקדמונים )ספר חסידים תק"ל(: "כל מי  הדברים נאמרו גם כהדרכה מעשית ללומד.

שגילה לו הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא גלה לו אלא 
ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה' טז( יפוצו  לכתוב, דכתיב )תהלים כ"ה יד( סוד

מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב יד( יביא במשפט על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב 
 שגילה לו אם רע, שאינה כותבה".

האדמו"ר ר' אברהם מסוכצ'וב, חתנו של הרבי מקוצק )הקדמה לספר אגלי  הן על ידי האחרונים.
דברי בו, זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל בעניין לימוד  "ומדי טל(:

תורתנו הקדושה, ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה 
כך לשמה כמו אם היה לומד בפשיטות שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצוה, -כל



ודו הרי מתערב בלימודו גם הנאת עצמו. ובאמת זה טעות מפורסם. אבל הלומד ומתענג בלימ
ואדרבא, כי זה היא עיקר מצוות לימוד התורה, להיות שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה 

 נבלעין בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה".
הוא חשוב מאד בשמים ממעל, ערך חידוש: "ידוע מעלת המתחדש חידושי תורה ש -פלא יועץ 

עד שאמרו בזוה"ק שבונה שמים חדשים. ועליו הכתוב אומר: לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר 
לציון )שערים המצויינים בהלכה( עמי אתה. אל תקרי עמי, אלא עימי, שנעשה שותף להקב"ה. 

ינו להקשות וכל אדם אינו חייב אלא כשיעורו, רק שיעמול בכל כחו לחדש חידושי תורה. דהי
ולתרץ בתנ"ך, ובש"ס, או לפרש פירושים בפרד"ס על תנ"ך וש"ס. והוא תקון גדול לכל עון ולכל 
חטאת. ובפרט לעון פגם הברית שהזרע יוצא מן המוח ותיקונו שיטרח במוחו לחדש חידושי תורה. 
 ובפרט בשבת חשוב מאד כשמחדש חידושי תורה. כאשר הפליג בשבחו בזוה"ק מה מגיע אליו

 ומה נעשה יקר וגדולה לנפש אביו ואמו".
וכן על ידי חכמי דורנו: "ראה בני, התחזק שיהיה לך איזה הערה בכל דף, כי מי שלומד בעיון 
ובשקידה מוכרח הוא שימצא איזה חידוש בכל דף". )רבי צבי פסח פראנק, "משואה לדור", עמוד 

 קעב(.
 

 נביאי האמת והצדק ו.

: חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת" )שבת נ"ה א(, וכן אנו מברכים "נביאי האמת "אמר רבי חנינא
והצדק". אין אפוא בלימוד תורה מקום לשקר ועיגולי פינות. הדבר נכון אפילו כלפי הקדוש ברוך 
הוא עצמו. אמרו חכמים: "אמר ר' יצחק בן אלעזר: יודעין הן הנביאים שאלוהן אמיתי, ואינן 

 שלמי ברכות פ"ז ה"ג: בבבלי יומא ס"ט ב: לפיכך לא כיזבו בו(.מחניפין לו" )ירו

איוב התריס כלפי שמים ותבע צדק, מולו עמדו חבריו וניסו בדרכים שונות להצדיק את הקדוש 
ל ֱאִליַפז ַהֵתיָמִני:  ר ה' אֶׁ ברוך הוא בדינו. אך משמים הצדיקו דווקא את איוב )איוב מ"ב ז'(: "ַוֹיאמֶׁ

ִדי ִאיֹוב".ָחָרה ַאִּפי בְׁ  ַעבְׁ כֹוָנה כְׁ ם ֵאַלי נְׁ תֶׁ יָך, ִכי ֹלא ִדַּברְׁ ֵני ֵרעֶׁ  ָך ּוִבשְׁ

כלומר, האמת היא ערך דתי יסודי והאמונה לא תיבנה על השקר, לכן לימוד תורה אינו סובל 
עיקום האמת, הדעת והשכל, גם לא כדי להצדיק את האמונה. "למד לשונך לומר 'איני יודע' שמא 

חז" )ברכות ד' א(, נכון גם לעניין זה. כך גם ביחס לשאלה המרכזית של הדור: חידת תתבדה ותא
 השואה, התשובה תהיה 'איני יודע', ולא בחיפוש חטאים למיליון וחצי ילדים.

מי שיכול לחיות בעולם סגור שאין בו כלל שאלות, זוכה ביתרון התמימות. אך אם אנו מבינים 
לגמרי, אזי נגזר עליו לחיות בעולם מחולן, בו  אות ולברוח ממנהשאיננו יכולים להתנתק מן המצי

המאמינים הם מיעוט, ושאלות על דת ומדע, ועל מסרי התורה ויישובם עם המציאות המודרנית 
ומוסרה, הם לחם חוקנו. איננו יכולים להשיב לתלמידנו תשובת שקר, דרך זו פסולה עקרונית, 

ע קיים וסוף הדברים להתגלות. על כן עלינו להיות מוכנים והיא גם לא תועיל חינוכית, כי המיד
להשיב כהלכה. וכבר אמר הכוזרי: "אומר אני: תורת האלקים היא, ומי שקבלה בתמימות בלי 
התפלפלות ובלי התחכמות מעולה הוא מן המתחכם והחוקר. אך מי שנטה מן המדרגה העליונה 

לה, אשר יסודם בחכמה האלוקית, מאשר הזאת אל המחקר, מוטב לו כי יבקש טעם לדברים הא
 יעזבם לסברות רעות ולספקות המביאים את האדם לאבדון" )מאמר שני כ"ו(.

וכן הדריך מרן הרב את תלמידו ר' משה זיידל לא להילחם באופן גורף כנגד כל דברי החוקרים 
ם אלא לבור את התבן מן הבר: "על דבר הדעות הבאות ע"י המחקרים החדשים, שהם ברוב

סותרים את פשטי דברי תורה. דעתי בזה היא שכל מי שדעותיו ישרות ראוי לו לדעת, שאף שאין 
כל אמת מוכרחת בכל אותן חדשות, מ"מ אין אנו חייבים כלל להכחישן בבירור ולעמד נגדן... 
העיקר הוא התוך, ההסברה הפנימית שבהענינים, וזה יתרומם עוד יותר בכל מקום שנמצא כח 

ו מתעודדים להתגבר על ידו... ובכלל זהו כלל גדול במלחמת הדעות, שכל דעה הבאה סותר, שאנ
לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים אנו בתחילה לא דוקא לסתור אותה, כ"א לבנות את ארמון 

 התורה ממעל לה, ובזה אנו מתרוממים על ידה )אגרות קל"ד(.

המטרה הנעלה של חיבת קדושת האבות אין כך הוא הדבר גם לגבי חטאי העם וגדוליו. גם למען 
לנטות מן האמת. דוגמא להתייחסות כזו אפשר לקחת מר' יהודה הלוי: "אמר הכוזרי: הזהר החבר 



שלא תטה בספור שבחי עמך ותעזוב מה שנתפרסם ממריים עם אלה המעמדות, כי שמעתי שבתוך 
עליהם לגדולתם, והגדול  זה עשו עגל ועבדוהו מבלתי האלוקים. אמר החבר: חטא שהגדילוהו

מי שחטאיו ספורים" )מאמר א' צ"ב(. כלומר, אין מקום לטיוח וחנופה, אלא לאמירת אמת. החטא 
קיים, אבל צריך להעמידו במקומו. חטאם הועצם בתורה, לאור הרמה המוסרית העילאית 

ן, כי המיוחדת שהיא דורשת מן האדם, אך אין בו למחוק את גדולת ישראל וגדולתו של אהרו
 חטאיהם מעטים וספורים.

בדומה לזה יש להתייחס גם לחטאים שפורשו בכתוב ביחס לגדולים אחרים. רבי שמואל בר נחמני 
אמר על חטא דוד )שבת נ"ו א(: "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה". האם רצה להוציא את 

השאלות. הוא  הפרשה כולה ממשמעותה, ולעשות את דוד צח כשלג? לא. אין פתרון קסם לכל
עצמו ראה בדוד את דמות בעל התשובה: "מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על? נאם 
דוד בן ישי, שהקים עולה של תשובה" )מועד קטן ט"ז ב(. ברור אפוא שכוונתו לומר שדוד לא 

ים, חטא בחטא הבזוי של אשת איש, בגילוי עריות, אבל מפורש בכתוב שהיו במעשיו חטאים אחר
שחומרתם אינה פחותה. הגדול שבהם הוא החטא המוסרי הממלכתי: מלך ישראל אינו יכול לנצל 
את יציאת לוחמיו לקרב לקחת את המיועדת לפקודו הגיבור לאשה. וכפי שנאמר לר' יוסף קארו 
)מגיד מישרים מקץ(: "לא הוה תמן חובא אלא מצד חילול ה'. דגברא דהוה טריד במלחמתו לא 

 למנסב איתתיה, אע"ג דפנויה הות, הוה מייחדא ליה".הוה ליה 

דברי רבי שמואל לא מוסכמים על כל החכמים. שהרי אמרו )בבא מציעא נ"ט א(: "אמר דוד לפני 
הקדוש ברוך הוא: אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי: דוד הבא על אשת איש 

ק לעולם הבא, אבל המלבין את פני חבירו מיתתו במה? ואני אומר להם: מיתתו בחנק ויש לו חל
ברבים אין לו חלק לעולם הבא". וכן בכתובות )ט' א, שהיא סוגיה להלכה ולא אגדה(, בחרה 

שבע על דוד: "התם אונס הוה". כלומר, היא נחשבה -הגמרא תרוץ אחר מדוע לא נאסרה בת
 כאנוסה, כי לא יכלה לסרב למלך. 

האברבנאל בפשטות ובכנות: "לא יסבול דעתי להקל  לאחר בחינת כל היבטי הפרשה סיכם
אם הכתוב קראו חוטא והוא הודה בחטאו, איך היה … בחטאת דוד, ולא אכחיש האמת הפשוט

טועה אדם בהאמינו? טוב לי שאומר שחטא מאד והודה מאד ושב בתשובה גמורה וקבל עונשו 
  ובזה נתכפרו עוונותיו".

אל ישלול את דרך זולתו. התלמידים אינם עשויים מעור  ימשיך אפוא כל אחד לחנך בדרכו, אך
אחד וגם מוריהם אינם שווים. יש תלמידים שיקבלו בתמימות את מה שיאמרו להם, ויציירו 
לעצמם דמויות מושלמות ומפוארות, שימלאו את לבם אהבה והערצה. ויש תלמידים סקרנים, 

ם משום שפגשו דעות אחרות. אלה ספקנים, דעתנים וידענים שישאלו ויתמהו, אם מעצמם וא
ימרדו, ולא יסתפקו בתשובות שטוחות, להם צריך להושיט בכנות תורת אמת, שתכניה עמוקים 

   ומורכבים.

 
 הראשונים כמלאכים ז. 

 משה

ר' ישראל ליפשיץ, בעל תפארת ישראל על המשניות. כתב על דמותו של משה רבנו דברים 
 :יכולים לשמש אבן בוחן ליחס הכללי אל גדולי האומה מפליאים שעוררו התנגדות רבה, דבריו

"מצאתי כתוב דבר נחמד שכשהוציא משה רבנו ע"ה את ישראל ממצרים ...התעורר מלך ערבי 
לצייר תמונת המנהיג הגדול הזה... ויביאהו ]התמונה[ לפני המלך ...וישיבו כל …...וישלח צייר 

ציור קלסתר פניו של האיש הזה המפורסם  החכמים יחדיו אל המלך ואמרו: אם נשפוט על פי
לגדול, נאמר לאדונינו כי הוא רע מעללים בגאות וחמדת ממון... ויקצף המלך מאד ויאמר: מה 
זה התעללו בי, הלא בכל אלה שמעתי ...בהיפך! והמלך... נסע ברכבו ובפרשיו אל תוך מחנה 

וקים ויאמר: ...דע כי לולא הייתי ישראל ...וילך ויבא אל אהל איש האלקים ..ויען משה איש האל



בטבע באמת כפי מה ששמעת ממדותי לא טוב אנוכי מבול עץ יבש כי גם ממנו ]לא[ נמנעו וחשכו 
כל חסרונות האדם ...ואני בכח אמיץ התחזקתי ורדיתי וכבשתי אותם עד אשר קניתי לי לטבע שני, 

סוף קידושין פ"ד משנה י"ד, ולכן בעבור זה יקרתי והתכבדתי בשמים ממעל ובארץ מתחת.." )
 יכין, ע"ז(. 

ידידי היקר הרב שלמה אבינר כאב את הדברים וחגר מותניו לצאת במלחמת חרמה נגד המאמר 
הזה. לדחות אותו מכל וכל, ולהוכיח שהדברים תמוהים, בלתי אפשריים, ואין להם שורש ויסוד. 

ראה  ,ב ב"ל) טה מקובצת נדריםשיבהוא מופיע ואכן מסתבר שהסיפור הזה לא יצא מפי חכמים. 
והכוונה  ,'חכם אחד' אלשם לא מוזכר משה א( ' אות ט"והרב כשר ב'תורה שלמה' שמות בגם 

  .סוקרטסכנראה ל

הדבר משונה ותמוה, מדוע לחדש ולתאר את משה כבעל חסרונות, כאשר אין לזה שורש ואכן 
ותרא אותו כי טוב הוא". ואמרו אדרבה הכתוב אומר מפורשות: "בתורה, מקור ואחיזה בכתוב, 

חכמים )סוטה י"ב א(: " תניא ר"מ אומר טוב שמו. ר' יהודה אומר: טוביה שמו. רבי נחמיה אומר: 
הגון לנביאות. אחרים אומרים: נולד כשהוא מהול. וחכמים אומרים: בשעה שנולד משה נתמלא 

 ירא אלקים את האור כי טוב". הבית כולו אור. כתיב הכא: ותרא אותו כי טוב הוא, וכתיב התם: ו

גם הגישה שפוסלת כל דעה אך את דמותו של משה כבעל תשובה תמוהה, ה זו להעמיד ריבח
, גם יםשמ וחסרון ביראתכפירה, מירה פסולה, בלתי לגיטימית, כא ומוחה אותה מן העולםאחרת, 

עצמה , והיא ממדית זו שוללת אפשרות של ריבוי הדעות בלימוד התורה-היא פסולה. ראיה חד
 חידוש שלא היה כמותו בישראל, תולדה של קנאות חרד"לית מוגזמת. 

בעל התפארת ישראל אינו זקוק להסכמה שלנו. ר' ישראל ליפשיץ לא היה אפיקורוס חלילה, ולא 
)במדבר י"ב ח(:  י במשה רבנו ולדבר עליו לשון הרע. גם הוא ידע את האמורחשב להטיל דופ

ֵר  ה". "ּוַמדּוַע ֹלא יְׁ משֶׁ ִדי בְׁ ַעבְׁ ַדֵּבר ּבְׁ ם לְׁ בעל ה את משה לעשהסיפור שש ,להפךהוא חשב אך אתֶׁ
עצים את שבחו של משה, שאף על פי שהיה מזגו רע, התגבר על כך הרק  ,תשובה שגבר על ייצרו

ונעשה לגדול שבגדולים. כל יהודי הלומד משניות מעיין בדברי התפארת ישראל, בלי שתעלה על 
תפעל מתוקף גדולתו והצלחתו המוסרית מעה חלילה בדמותו של משה רבנו. הוא דעתו איזו פגי

   באהבה ובחרדת קודש. ,בדבקותנשקו , יספרהר את וסגישל מקבל התורה, 

ואכן נמצאו הרבה גדולים וטובים, שציירו את דמותו של משה רבנו, בדיוק כמו התפארת ישראל, 
בעל התשובה, הסולל לרבים את דרך התיקון  לא בדמות הצדיק התמים השלם, אלא כמופת של

וההתעלות, וראו בכך תוספת מעלה וייתרון. גישה זו מאפיינת רבים מהוגי החסידות הקדמונים, 
 וכבר רשמם האדמו"ר מלובביץ' בהערותיו על גליון ה'תשואות חן' שלו.

. נתכוון במאמר זה להעיד עליו כי כל התעצמו א. אור החיים )דברים ל"ג א(: "איש האלהים
במדות הטובות הידועות לו לא היו אלא לצד יראתו מאלהיו לא שהיה טבעו מסייעו אל הדבר... 
והן האיש משה יש מקום לחשוב שהיה עניו מטבעו והיה בכולן מטבעו, לזה העידה התורה עליו 

 האלהים היה ירא'".שכל התעצמותו ותגבורתו הרמוז בתיבת 'איש' היה לצד '

מאמרי בעל התניא הקצרים )עמ' קג בנוסח השני( כתב: "והנה משה היה בחינת מדין, לשון  .ב
 ריב, אך הוא תיקן והפך הכל לטוב". 

ג. דגל מחנה אפרים )סוף פ' כי תשא( ציטט את הרעיון הזה בשם סבו הבעש"ט: "יש בזה דברים 
ששמעתי מן אדוני אבי זקני ]הבעש"ט נ"ע[ על הא עמוקים ונפלאים אשר הראני ה' בזה על דרך 

דאמר )בכורות ה' א( משה רבכם קוביוסטוס הוא גונב נפשות. ופירש הוא ז"ל כי משה רבינו נולד 
בבחי' שיהיה רשע גמור ויהי לו כל המדות רעות, אך שהוא היפך ושיבר כל המדות רעות והשתדל 

נו ולא הסתכלו אל האמת וראו רק הבחינה הרע רק להכניס עצמו במדות טובות. ולכן הם לא הבי
 שהי' בו, כנ"ל שהיה נולד עם כל המדות רעות". 



"ויש לפרש דבריו הקדושים כי ידוע בכוונת הקטורת )עיין בספר כליל תפארת( כי 'מה"ש' )משה( 
במילואו הוא מספר מות, ונמתק ונעשה האמת. ולכך משה היה כלול בו שני בחינות, טוב שהוא 

, ורע גמור שהוא מות. ולכך הם לא הבינו ולא הסתכלו אל האמת וראו רק הבחינת הרע האמת
שהיה בו, והיינו הצירוף של מות הרומז בשמו. ולכך 'והביטו אחרי משה' היינו שלא הסתכלו רק 
בבחינת אחורים של משה, וחשדוהו גם באשת איש כנ"ל שהיה נולד בבחינת כל המדות רעות. 

הלוחות מן השמים כתיב 'ויראו בני ישראל כי קרן עור פני משה' על דרך אבל כאן כשהוריד 
)בראשית רבה כ' כ"ט( בתורתו של ר' מאיר היה כתוב כתנות אור בא', וזהו הרמז כי קרן היינו 
האיר אור פני משה שעשה מן בחינת רע שלו שהוא עור אור בא' ודבק עצמו אל בחינת האמת 

  שבו שהוא אור פני מלך חיים".

'דגל מחנה אפרים' קדם מעט לבעל ה'תפארת ישראל' ולא יכול היה לראות את סיפורו, ואף על 
זאת מדעתו: "כי ידוע מה שנזכר בתיקונים מהות האדם ומעשהו הן טב הן ביש ניכר  זכירפי כן ה

בשרטוטין שלו שעל פניו וידיו. והנה כשנולד )משה( בודאי היו השרטוטין שלו מרמזים על בחינת 
רע שלו שנולד בזה, והוא שאמר: כי קרן היינו האיר עור פני משה עור דוקא היינו השרטוטין ה

 שלו שנתהפך מביש לטב והיו מראה על בחינת הטוב והאמת שהתדבק בו".

ד. בספר פרי הארץ )לרבי מנחם מנדל מוויטבסק, בלק(: "כידוע מפי ספרים שמשה רבינו עליו 
עות וכבש את מדותיו לתכלית הטוב האפשרי" ובפרשת השלם היה מוטבע בתכלית המדות ר

מטות מסעי כתב בשם הבעש"ט: "שמשרע"ה ע"ה גבר עליהם והכניע בעצמו כל הרע עד שהגיע 
להיות במדריגת דעת דקדושה כידוע. ומאמר הבעש"ט: שכל מה שהיה בבלעם היו חושדין למשה 

 רבינו ע"ה".

"ט )בספר פורת יוסף פר' ויחי(: "כתבו חכמי ה. ר' יעקב יוסף בעל ה'תולדות' תלמיד הבעש
הפילוספיא דמשה רבינו ע"ה נולד בטבעו בכל מדות רעות רק ששינה הטבע, ונודע כי שורש כל 

 המדות הרעות הוא לב רע". 

ו. בתשואת חן )לרבי גדלי מליניץ תלמידו של רבי אריה לייב, המוכיח מפולנאה, שהיה מתלמידיו 
הבעש"ט, בפר' תולדות(: "וזהו אמרם ז"ל שאמרו על משה רבינו המובהקים והראשונים של 

 הבקיאים בחכמת הפרצוף שצורתו הוא צורת גנב, כי כך היה דרך עבודתו".

(: "וכמו ששמעתי מהרב המוכיח ז"ל פי' וחזר והביא את הדברים בשם רבו המוכיח )פר' ויגש
הפסוק הן בני ישראל לא שמעו אלי... שביאר שע"י שמשה נולד במזל טבעו שיושלם במדות 
רעות כדאיתא ברז"ל )בכורות ה' א( משה רבך קוביסטוס הי' והיפך טבעו לטובה... כי מה שאמרו 

במי שבטבעו ירא שמים.. רז"ל )ברכות( כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים זה דוקא 
כהוראת לשונם "שיש בו", ולא אמרו שהוא ירא שמים... על כן ירא ]משה[ לנפשו פן לא ישמעו 

   אליו"!

ז. בקדושת לוי )פר' תרומה ד"ה למה במנורה(: "כי מכח יראתו ואהבתו ]של משה[ היו לומדים 
 ישראל, כי נולד במדת רעות כמוזכר בספרים". 

משה' )לרבי משה סופר סתם מפשעווארסק, שהיה מתלמידי המגיד בתחילת פר' ח. וכן ה'אור פני 
חקת ( מביא את הסיפור של התפארת ישראל בקיצור: "שמעתי אומרים דאי' בס' מעשה למלך..." 
הוא לא פקפק לרגע בעצם המסמך הזה, ולא נרתע מן הרעיון עצמו, אלא להיפך, תמה אם אין 

 בתשובת משה משום גאווה! 

יג(: "אין התורה מעלימה את השגיאות, השגגות והחולשות של -ש"ר הירש )בראשית י"ב יט. ר
גדולי ישראל; ודוקא על ידי כך היא מטביעה על סיפוריה את חותם האמת. אולם, לאמתו של 
דבר, ידיעת חטאם של גדולי ישראל איננה מנמיכה את דמותם, אלא להיפך: דמותם גדולה 

או. אילו הזהירו כולם כזוהר הרקיע ללא רבב ושמץ פגם, היינו בעצם החטא שחט -ומאלפת 



היו  -סבורים שטבעם שונה מטבענו, והוא למעלה מהישג ידינו. ללא תאוה וללא מאבק פנימי 
מידותיהם הטובות רק תוצאה מטבעם הנעלה. לא בזכותם קנו את מידותיהם, ואין הם יכולים 

נוה של משה. אלמלא ידענו, שהוא עלול גם לכעוס, להיות לנו למופת. טול לדוגמה את מידת הע
היינו סבורים, שמידת הענוה טבועה בו מלידה, ולא לנו ללמוד הימנה. רק משעה שאמר "שמעו 
נא המורים", הרי במקום שנמצא את ענוותנותו, שם נמצא את גדולתו: הוא קנה את הענוה ביגיעה 

להידמות אליו, שכן כולנו מסוגלים לכך. ואין  רבה, בשליטה עצמית ובעידון עצמי; וכולנו מצוים
והרמב"ן הוא  -התורה מספרת על חטא, אלא אם כן ענשו בצדו. נלמד מחכמי התורה הגדולים, 

בודאי מן הגדולים שבהם: לעולם אין זה מתפקידנו ללמד סניגוריה על גדולי ישראל. אין הם 
חתומה בחותמת האמת, ואמת היא קו זקוקים לסניגוריה שלנו, ואין הם סובלים אותה. התורה 

 יסוד של גדולי פרשניה ומוריה". 
 
ובודאי הגמור שגם אברהם יצחק ויעקב ומשה רבינו וכל קדושים ": בפלא יועץ ערך 'עמל'ראה  י.

עד  ,אלא שע"י עמל ויגיעה רבה כפו את יצרם לידבק ביוצרם ,היה להם יצה"ר כמונו כמוהם
 ,ומצאת את לבבו נאמן לפניך :ונאמר על אברהם .שלבסוף נהפך להם לאוהב ונעשה מרע ריע

 ".כי רק ההתחלות קשות ,ולבי חלל בקרבי :ודוד המלך ע"ה אמר
 

 אברהם

מה שאמרו חסידים על משה רבנו, אמרו חכמים ביחס לאברהם אבינו. שתי הגישות מופיעות 
 ח', וראה גם ס"ד(:  כמחלוקת האמוראים )בבראשית רבה ל'

"אמר רבי יוחנן: כל מי שנאמר בו 'היה', מתחלתו ועד סופו הוא צדיק. התיבון ליה: והכתיב, אחד 
היה אברהם וירש את הארץ, מעתה הוא תחלתו והוא סופו? אמר להון: אף היא לא תברא. דהא 

ינא ור' יוחנן תרוויהון רבי לוי בשם ריש לקיש אמר: בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'. ר' חנ
אמרין: בן ארבעים וח' שנה הכיר אברהם את בוראו, ומה אני מקיים 'היה'? שהיה מתוקן להדריך 

 כל העולם כולו בתשובה". 

דווקא ריש לקיש, בעל התשובה, אמר שבן ג' הכיר אברהם את בוראו, כלומר שמתחילתו ועד 
   אה בו את דמות בעל התשובה.סופו היה צדיק גמור, ור' יוחנן, הצדיק הגמור, ר

בספר עבודת הקודש )למקובל ר' מאיר בן גבאי ח"ג כ"א( תמה על כך: חלילה לאברהם אבינו 
ע"ה, לא יאונה לו און כזה להיות מעובדי עבודה זרה, כל שכן שיוציא בזה קרוב לרביעית זמנו, 

ר יהושע בן קרחה שהרי לא נברא העולם אלא בזכותו, וכמו שאמרו )בבראשית רבה י"ב( א"
בהבראם באברהם, בזכותו של אברהם, ואיך יכעיס את בוראו אפילו רגע אחד? ומה שאמר הכתוב 

 'ויעבדו אלהים אחרים' שב לתרח ולנחור.

אך רבים הם הגדולים שאחזו בשיטה שאברהם אבינו הוא בעל תשובה, ולא זו בלבד שלא ראו 
 והגדלת תפארתו המוסרית: בזה פגם בדמותו, אלא ראו בכך העצמת אישיותו 

א. הרמב"ם )הלכות עבודת כוכבים א' ג'( תיאר תיאור נפלא את התפתחותו של אברהם אבינו 
כדעת ר' יוחנן בקירוב: "כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב 

מנהיג ומי יסבב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו 
מושקע באור כשדים אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא 

ולבו משוטט  בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם,
א ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוה אחד והו

מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו וידע שכל העולם טועים ודבר 
שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם ובן ארבעים 

 שנה הכיר אברהם את בוראו".



עדיף הצדיק הרמב"ם נאמן לשיטתו בשמנה פרקים )ו'(, שם הציג את הדילמה הזאת בגלוי: מה 
הגמור, או האדם המתגבר על חולשותיו ועובד את ה'? הפילוסופים העדיפו את החסיד, הנמשך 
בטבעו לעשות את הטוב, על המושל בנפשו, שמתאווה לפעול רע, אך מתגבר על יצרו ועושה את 
הטוב. בעוד חכמי ישראל העדיפו את "המתאווה לעבירות ונכסף אליהן, הוא יותר חשוב ויותר 

לם, מאשר לא יתאווה אליהן ולא יצטער בהנחתן, עד שאמרו... )סוכה נ"ב( "כל הגדול מחברו ש
 יצרו גדול הימנו". 

"דרך זה היה באברהם שהיה ניצוץ הקדושה  ב. בעל ההפלאה )ספר פנים יפות בראשית י"ז א(:
ו מגלולי שקוע בנו"ן שערי טומאה והוציאו השי"ת בעצמו משערי הנו"ן, ומעת לידתו טיהר עצמ

הדור ההוא, בן מ"ח שנה אשר בהתחלת מ"ט שנה נטהר מטומאת נו"ן שערי טומאה, והכיר את 
בוראו, בן מ"ט שנה, ואח"כ נכנס בנו"ן שערי קדושה בכל שנה מעלה אחת אשר בהיותו בן צ"ט 
שנה הגיע לשער הנו"ן שערי קדושה ראוי להתדבק בשכינה, ולכך הוצרך לצוותו להיות תמים 

 בה', דכתיב ]דברים יח, יג[ תמים תהיה עם ה' אלהיך".ולדבק 

ביאור ההגדה(: מתחלה עובדי עכומ"ז היו אבותינו  -ג. המגיד מקוזניץ )ספר עבודת ישראל 
ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. פירוש שבעל הגדה סידר לספר בזמן גאולתינו, בכדי שלא יאמר 

את מעשי עד הנה אין לי תקנה להתקרב אל ה', אלא אדרבה יתחזק האדם על  אדם הואיל והרעותי
כל פנים לשוב מהיום ויאמר בלבו הלא מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ואף על פי כן קרבנו 
המקום לעבודתו. ומצינו במדרש )ב"ר ס"ד( חד אמר בן מ"ח שנה הכיר אברהם את בוראו והיה 

עברו וינחמהו ה' ויאמר לו טל ילדותך כמו טל עי"ש. וזה בעבר הנהר מצטער בעצמו על השנים ש
ישבו אבותיכם מעולם וגו' ויעבדו וגו' ואקח את אברהם ואולך אותו בכל ארץ כנען, דהיינו שעל 

 ידי מהלכו לפני ה' בצדקתו גבר ושלט על כל ארץ כנען. 

ערך א(: אברהם: שורש נשמתו ד. ר' יעקב צבי יאליש )בעל מלוא הרועים על הש"ס, קהלת יעקב 
היתה שקועה בקליפה ובא מתרח דארתח להקב"ה, והוליד לאברהם בעצם טומאת נדת אשתו, 

 ועליו נאמר 'מי יתן טהור מטמא'". 

ערך כב: "ואברהם הוא שורש התשובה כי מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו והוא ע"ה שב, 
 ו שלם ושב בתשובה שלימה".ועל כן ניסה ביוד ניסיונות לראות אם לבב

ה. השם משמואל )פקודי תרפ"א( אף חשב שלא נחלקו האמוראים כלל בעניין זה, כי גם המכיר 
את קונו בן ג' שנים, כבר איננו נחשב זך וטהור בתולדה: "אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראו, 

מעצמו הפך  וא"כ בתחילת תולדתו עדיין היה נחשב תולדות תרח, מסטרא דרע, אלא שהוא
 חשוכא לנהורא ומרירא למיתקא". 

 

 . צדיק גמור ובעל תשובהח

גדולי ההוגים שרטטו אפוא שתי גישות ביחס להצגת אבות האומה, אחת מציירת את דמותם 
כדמות מופתית אידיאלית, 'צדיקים גמורים', יתד מוסרית מוצקה אותה אנו מעריצים ואליה אנו 

, 'הראשונים כמלאכים'. ו"כל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה מתגעגועים
תנא דבי אליהו רבה כ"ה(. והשנייה רואה את גדולתם בכך שידעו  (אבותי, אברהם, יצחק ויעקב"

 להתגבר על חסרונותיהם, ולתקן את עצמם ואת העולם, "כי שבע יפול צדיק וקם". 

. הצגת הדמות האידיאלית מרוממת קדושה ומטרה חינוכיתחשובה לכל אחת מן הגישות יש סיבה 
את האדם כלפי מעלה, מכוונת אותו להעריץ את גילוי המעלה, הקדושה והמופת המוסרי. מרן 
הרב אף הוסיף, שדווקא בשעת שפל רוחני ומוסרי גדל הצורך לחזור אל גדלות האבות, כי היא 

ו את ההכרה שמשהו מן השגב הזה גנוז גם בבנים. מעידה על סגולת ישראל הפנימית, ותטמיע בנ
: ולפיכך לא רק שיש לנו אל מה לשאוף, אלא שבכוח הטוב הגנוז בנו יהיה לנו לעולם לאן לחזור



"ההתיישרות אל יסוד הקדושה בנויה היא על פי הבחירה החפשית של נטיית האדם לצד המעלה 
שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש,  והנשגב. אבל הבסיס היותר יסודי הנותן מקום לבחירה

היא העצמיות של הטבע הנפשי שהוא בישראל מורשת עולמים מקדושת האבות... על כן עצת ה' 
היא באחרית הימים מופעת על ישראל: לכו אצל אבותיכם התעמקו בקדושת האבות הטבעית 

צוי ותכוננו הממוזגת בטבע הגופני והנפשי שלכם, ותעמדו על מעמד הקשר של ערך הקודש הר
 (.223שבת פ"ט  את רוחכם לטובה" )עין אי"ה

אולם גם לאלה שהציגו את דמותם כבעלי תשובה, יש מטרה חינוכית חשובה. וכן כתב רבי יצחק 
הוטנר )שהיה תלמיד מרן הרב, ומגדולי היהדות החרדית בארה"ב. "פחד יצחק" אגרות ומכתבים, 

שכאשר מתעסקים אנו בצדדי השלימות של גדולינו, אגרת קכח( לתלמידו: "רעה חולה היא אצלנו 
הננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם. מספרים אנו על דרכי השלימות שלהם, בשעה שאנחנו 
מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם. הרושם של שיחתנו על הגדולים מתקבל כאילו 

ים ומרימים על נס את טהרת יצאו מתחת יד היוצר בקומתם ובצביונם. הכל משוחחים, מתפעל
הלשון של בעל החפץ חיים זצ"ל, אבל מי יודע מן כל המלחמות, המאבקים, המכשולים, הנפילות, 
והנסיגות לאחור, שמצא החפץ חיים בדרך המלחמה שלו עם יצרו הרע, משל אחד מני אלף. ודי 

 לנבון שכמותך לדון מן הפרט אל הכלל.

וח, בעל שאיפה, בעל תסיסה, מוצא בעצמו מכשולים, התוצאה מזה היא, שכאשר נער בעל ר
נפילות, ירידות, הרי הוא דומה בעיניו כבלתי שתול בבית השם, שלפי דמיונות של נער זה, להיות 
שתול בבית השם פירושו הוא לשבת בשלוות נפש על נאות דשא של מי מנוחות, וליהנות מיצרו 

יהם בראשיהם במסיבת גן עדן, ולאידך גיסא הטוב כדרך שצדיקים נהנים מזיו השכינה שעטרות
לא להיות מורגז מסערת היצר על דרך הכתוב של 'במתים חפשי'. אבל דע לך, חביבי, שורש  -

נשמתך הוא לא השלווה של היצר הטוב, אלא דווקא מלחמתו של היצר טוב, ומכתבך היקר הנלבב 
וב. באנגלית יש ביטוי: "הפסד מעיד כמאה עדים כי אכן לוחם נאמן אתה בצבאותיו של היצר ט

בקרב ונצח במלחמה". בוודאי שהינך נכשל ועומד להיות נכשל )ואין בזה משום פתיחת פה 
לשטן(, ובכמה מערכות תפול שדוד. אבל אני מבטיח לך, שלאחר הפסד כל המערכות תצא מן 

: "שבע המלחמה כשזר הניצחון על ראשך, והטרף החד מפרפר בין שיניך. החכם מכל אדם אמר
יפול צדיק וקם", והטיפשים חושבים כי כוונתו בדרך רבותא, והיינו אף על פי ששבע יפול צדיק 
מכל מקום הוא קם, אבל החכמים יודעים היטב שהכוונה היא שמהות הקימה של הצדיק היא דרך 

ה יצר ז -זה יצר טוב, 'מאד'  -ה'שבע נפילות' שלו, 'וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאד'. 'טוב' 
 הרע'".

הצד הסגולי המופיע בחיי האומה אינו משחרר את הפרט מאחריותו ומחובתו לפעול בכוחו הוא, 
והבחירה החופשית היא הגורם הקובע בחיי השעה. על כן העתיקו את מרכז הכובד מן הצד 
הסגולי של טבע האדם, אל התביעה המוסרית המעשית. אין להסתפק במעלתו הגנוזה של האדם, 

הצגת דמויות מרוממות ומפוארות, עליו לגלות אותה בפועל, ולממש אותה בחיים ובמעשה. אלא 
תעורר הערצה, אך לא בהכרח תחייב את האדם לקום ולעשות. הפער בין האדם לבין האידיאל 

עושי התשובה יכול להיות כה גדול, שיתייאש מיכולתו לגשר עליו, ויישאר שקוע במדמנת חייו. 
 ל עצמם ועל המציאות, ומלמדים את האדם את חובתו ואחריותו, לתקן ולשנות. נוטלים אחריות ע

"גמדים בעלי עיניים טרוטות, אורבת סכנה. ראיית החסרונות עלולה לייצר לומדים  ותגישה לשתי
הזוחלים סביב לשדרת האבנים של מגדל עופל ורושמים את קומתו אשר לעד תגיע, רק כדי 

צד האחר עלולים לצמוח הוגים מגביהי ביה, שיר השירים(. אך פשיטת ידם הקטנה" )עולת רא
עוף, היודעים לשאול ארבע מאות שאלות ב'מגדל הפורח באויר' )סנהדרין ק"ו ב(, ומנותקים מן 
המציאות. אנו זקוקים לשתי השיטות יחד. לאחד את האמונה ביסוד הטבעי הטוב והקדוש של 

 ולתקן. להתקדם  ,ת הגמורה לעשות, לשנותישראל, המושך את האדם למעלה, עם המחויבו

העמיד את המהות הישראלית על שני הרב , אולם מרן בין שתי הגישות עיהכרליש הדורשים 
העמודים הללו: "שני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים את קדושת ישראל וההתקשרות 



עמהם. הא' הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות... והסגולה  האלקית
היא כח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון ד', כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לו 
להשתנות כלל... והב' הוא ענין הבחירה, זה תלוי המעשה הטוב ותלמוד תורה. החלק של הסגולה 

וך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה, אלא שברית כרותה היא הוא הרבה, באין ער
שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה כ"א לפי אותה המדה שהבחירה מסייעה את גילויה, ע"כ 
הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד התורה. והשי"ת, הנוהג בחסדו בכל דור, 

ת להופיע בעולם: לפעמים כח הבחירה מתגבר וכח הסגולה מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכו
עומד במצב ההעלם ואינו ניכר, ולפעמים כח הסגולה מתגבר וכח הבחירה עומד במצב הנעלם" 

 )אגרת תקנ"ה(. 

בו שני העולמות נפגשים, וכך מצא את הנקודה כזה בכל מחלוקת לגובה מרן הרב ביקש להתרומם 
אמונים על איתנות הקדושה הסגולית הטבועה בישראל,  מידיוהעושה שלום בעולם. תלהמאחדת, 

את מרכזיות של התשובה בעולם, ואת עומק  לומדי 'אורות התשובה', ומביניםאך הם גם 
הם ללכת בדרכו ולהשתוקק לצירוף שתי המעלות יחד, להיות גם 'צדיקים גמורים' עלימשמעותה. 

יק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה. על כן וגם 'בעלי תשובה': "כשאדם רוצה להיות דווקא צד
ראוי לו לאדם שתמיד ישים אל לבו את השאיפה להיות בעל תשובה, שקוע ברעיון התשובה, 
ושואף להתגשמותה המעשית, ואז תוכל תשובתו להרים אותו למעלה, עד מדת צדיקים גמורים, 

 ולמעלה מזה" )אורות התשובה י"ד ל"ו(. 

המייחדת גישה החינוכית ם לאבהת ,פשרה מעשיתדים, הרי שתיתכן כיוון שיש אמת בשני הצד
גילאים השונים. הילד שלא טעם טעם חטא, ורואה את העולם בתמימות בשחור ולבן, ילמד את ה

ראוי להציג לפניו תמונת את דמות האבות כדמות שלמה, זכה וברורה. אך כאשר יגדל ויתבגר, 
אפשרויות הבנה נוספות ידע שיש שלונות ונפילות, יחווה כיעולם יותר מורכבת, כדי שכאשר 

 ועמוקות יותר. 

  

 
 


