
 137 מסכת • חוברת ג • תשס"ה 2005

 

 

 

מלחמות אבודות מראש 

                                                                הרב מרדכי ברויאר 
 

 

 

 

תגליתו של גליליאו, שהאר� מסתובבת סביב צירה אחת ביממה ומקיפה את 
השמש אחת בשנה, נדחתה בזע� על ידי הכנסייה הנוצרית, ואלמלא הראה את 
עצמו כמי שחוזר בו מדעתו, כבר היה מ� ָצא להורג בעוו� כפירה. עבר זמ� רב עד 
שהכנסייה חזרה בה מהתנגדותה, והיו� לא נותר עוד אד� בעול� הנוצרי שלא 

יודה בפה מלא שאכ� הדי� היה ע� גליליאו במלחמתו ע� הכנסייה. 
 

קשה לנו היו� להבי� את עצ� המלחמה הזאת שאנשי הדת ניהלו כא� ע� המדע. 
מסתבר שה� הוכיחו את דעת� ממשמע לשו� המקרא המתאר במקומות שוני� 
את מהל� השמש בשמי�. אול� ג� ה� היו צריכי� לדעת שאלו ה� דקדוקי עניות 
שאינ� מוכיחי� כלו�. א� על פי כ� ה� עמדו על דעת� בתקיפות והיו ג� מוכני� 
להרוג עליה, שכ� היה נראה לה� שהמדע לא סתר כא� רק את המשתמע מפשוטו 
של המקרא, אלא הוא העמיד בסימ� שאלה את אחד מעיקרי האמונה, שהרי 
באותו זמ� היו הכול מאמיני� שה' הוא הגור� שהשמש יקי� את האר�; ולא עוד, 
אלא עצ� האמונה במציאות ה' הייתה מבוססת על העובדה, ש'הגלגל סובב תמיד 
ואי אפשר שייסוב בלא מסבב'.1 א� הנה בא אד� ואומר שהשמש בכלל איננו 
'מסתובב', ומכא� שג� אי� הוא יכול להאמי� שה' גור� שהשמש יקי� את האר�, 
ונמצא שעצ� אמונתו בה' אי� לה על מה שתסמו�. וכל אלה ה� דברי כפירה 

שהאומר אות� חייב מיתה. 
 

       

רמב"ם, הלכות יסודי התורה א, ה.  1
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על פי הדברי� האלה נוכל להערי� את משמעות הניצחו� שהמדע נחל כא� 
במלחמתו ע� הדת. נראי� הדברי� כאילו המדע ניצח כא� את הדת, ואי� שו� 
ספק שיש אנשי מדע המפרשי� כ� את משמעות ניצחונ�; א� לאמיתו של דבר, 
המדע רק העלה את הדת למדרגה גבוהה יותר. תחילה הוא לימד את אנשי הדת 
פרק בפשוטו של מקרא, שאחד מעיקריו הוא 'דיברה תורה כלשו� בני אד�', ואחר 
כ� הוא חינ� את אנשי הדת להבחי� בי� האמונה בטהרתה ובי� המציאות 
המעוצבת או המפורשת על ידה. כי האמונה רק אומרת שה' הוא הגור� לכל 
המאורעות, והוא המסבב את כל התוצאות – בי� שהשמש מקי� את האר�, ובי� 
שהאר� מקיפה את השמש; ואילו השאלה מי הוא המקי� ומי הוא המוק� לא 
נידונה כלל על ידי האמונה, אלא היא מסורה לשיפוטו הבלעדי של השכל האנושי. 
נמצא, שהמדע לא ניצח כא� את האמונה, אלא הוא ניצח רק את התפיסה 
הפרימיטיבית והמיושנת של כוהני הדת – שהאמונה בטהרתה מעול� לא 

הזדהתה ִאתה. 
 

אול� ראוי לציי�: כל המאבק הזה בי� אנשי הדת ובי� איש המדע התנהל רק 
במסגרת הדת הנוצרית, ואילו גדולי ישראל מעול� לא נטלו בו חלק. ונראה 
מדבריה� – ועוד יותר משתיקת� – שאי אפשר שתהיה סתירה בי� האמונה כפי 
שנמסרה בתורה ובי� המציאות כפי שנתגלתה במדע. כי המציאות איננה חלק של 
האמונה, אלא היא מושא של האמונה. ותהא המציאות אשר תהא – לעול� ה' 

הוא המחולל אותה והמנהיג אותה כרצונו. 
 

על ההבדל הזה בי� האמונה הדוגמטית של הנצרות ובי� האמונה המשוחררת של 
היהדות כבר העמיד מר� הרב קוק. הוא ראה בזה סימ� לרוחב האופקי� של גדולי 
ישראל המסוגלי� להתעלות מעל דקדוקי העניות של קטני הדעת והרגלי מסורת 
החשיבה של דורות העבר. תלמידי-חכמי� מרבי� שלו� ג� בעול� הרוח, ואי� ה� 
רואי� casus belli בכל מקו� שהמציאות המתחדשת סותרת את פשוטי 

המקראות ואת האמונות המיושנות שכבר אבד עליה� כלח. 
 

ואול�, א� על פי שיש לנו זכות להתגאות ביחס הזה של גדולי ישראל אל תגליות 
המדע שבזמנ�, נראה שהשקפתו של הרב קוק בעניי� זה הייתה אופטימית מדי, 
שכ� לאמיתו של דבר לא תמיד ולא בכל התקופות אנחנו מוצאי� פתיחות דומה 
לרעיונות חדשי� ולמציאות חדשה. הכלל 'חדש אסור מ� התורה' שולט על פי רוב 
ג� בעול� הרוח וג� בעול� המעשה של היהדות, והוא עיכב לא פע� התפתחות 
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בריאה וטבעית שהשעה הייתה צריכה לה, וא� גר� למלחמות מיותרות רבות 
שמלכתחילה לא היה כל סיכוי לנצח בה�. 

 
ארבע מהפכות2 טלטלו את ישראל טלטלה עזה במאתיי� השנה האחרונות ושינו 
עד לבלי הכר את דמותו הרוחנית של הע� ואת מציאותו החומרית. בכל 
המהפכות האלה נראה היה לחכמי התורה כאילו סכנה נשקפת לעצ� קיו� 
היהדות, ולפיכ� יצאו חמושי� כדי להילח� את מלחמת הקיו� של התורה. א� כל 
המלחמות האלה היו מלחמות אבודות מראש שהתבוסה בה� הייתה 
בלתי-נמנעת, כי ה� נערכו למע� מציאות שכבר עבר זמנה ושו� כוח שבעול� לא 
יוכל להחזיר אותה. ודווקא משו� כ� אותה תבוסה לא הייתה תבוסה של התורה, 
אלא הייתה זו תבוסה של אידאות מיושנות שרק הרגל המסורת של מציאות 
העבר זיהה אות� ע� התורה, ואילו התורה עצמה רק יצאה מחוזקת על ידי 
התבוסה הזאת, שכ� נתברר עתה שרק המציאות משתנה ומתחלפת מדור לדור, 
ואילו התורה היא נצחית, ויש לה בשורה חדשה לכל דור. על הבשורה הזאת אמרו 
חכמי� שבכל יו� ויו� הקב"ה מחדש הלכה בבית די� של מעלה.3 ואי� אד� מסוגל 
לשמוע את הבשורה הזאת אלא א� כ� השתחרר מהרגל המחשבה של דור העבר 

והוא עומד בשתי רגליו במציאות החדשה של דור ההווה. 
 
 

א. מהפכת ההשכלה 

 
המהפכה הראשונה התחוללה בהשפעת ה'השכלה'. קשה מאוד להגדיר בדיוק מה 
הייתה הסכנה שרבני� וראשי ישיבות ראו בתנועה זו. אפשר לומר שה� פחדו 
מהסתירות שבי� מסקנות המחקר המדעי ובי� האמונות המקובלות והמקודשות, 
א� לפי זה כל המלחמה הזאת הייתה מלחמה על דקדוקי עניות, שלא היה כדאי 
לנהל אותה כלל. משו� כ� מסתבר, שה� לא נלחמו רק בדעות הכוזבות של 
ההשכלה, אלא ה� ראו סכנה בעצ� ההתעסקות במדעי� שתסיח את דעת 
הצעירי� מלימוד התורה. אולי בצדק חששו משלל האורות הבוקע מהמדעי�, 
שאור התורה יחוויר לעומתו, והוא יגרו� לה� לעזוב את אוהלה של תורה ולמצוא 

       

על מהפכות ביהדות ראו ג� יצחק ברויאר, ציוני דרך, ירושלי� תשמ"ב, עמ' 146-131.  2

בראשית רבה מט, ו.  3
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את סיפוק� הרוחני באקדמיות ובמכוני מחקר. לפיכ�, כאשר ראשי ישיבות נלחמו 
בהשכלה ה� נלחמו לאמיתו של דבר את מלחמת הקיו� של הישיבה, והיה נראה 
לה� שא� יפסידו במלחמה הזאת, ההשתלמות במדעי� תהיה האידאל של כל 

אד� משכיל, ואילו התורה תהיה מונחת בקר� זווית, אי� דורש לה ואי� מבקש. 
 

היו� אנחנו כבר יודעי� שה� הפסידו במלחמה הזאת, שהרי היו� – הרוב 
המכריע של הצעירי� הדתיי� אכ� הול� לאוניברסיטה כדי ללמוד ש� מקצוע 
שיוכל להתפרנס ממנו. ואול�, חובה עלינו להבי� מה ראו גדולי� וחכמי� לנהל 
את המלחמה הזאת, שמלכתחילה לא היה כל סיכוי לנצח בה, שהרי בכל התקופות 
ובכל הזמני� היה רוב ע� ישראל מתפרנס מיגיע כפיו, ורק בני עלייה וה� מועטי� 
הקדישו את חייה� לתורה בלבד, ובה מצאו את מקור פרנסת�. חכמי ישראל 
בוודאי לא רצו לשנות את המצב הזה שאיננו נית� לשינוי כלל, וא� על פי כ� ה� 
 �נלחמו בהשכלה. א� בכ� ה� לא ביקשו למנוע את הצעירי� מלעבוד לצור
פרנסה, אלא ה� ביקשו להכתיב לה� מהי העבודה שמותר לאד� להתפרנס ממנה. 
מותר לו להיות סנדלר או חייט, לוטש יהלומי� או עוסק במסחר; ומותר לו ג� 
 �להקדיש זמ� בנעוריו כדי ללמוד את המקצוע שיוכל להחיות בו את נפשו. א
אסור לו להיות רופא או כימאי או מהנדס, ואי� צרי� לומר שאסור לו ללכת 
לאוניברסיטה כדי להתמחות במלאכות אלה. הבחנה זו בי� מלאכה 'מותרת' ובי� 

מלאכה 'אסורה' בוודאי טעונה הסבר. 
 

אכ�, מלחמת ראשי הישיבות בהשכלה לא הייתה, ולא יכולה הייתה להיות, 
מלחמה במדעי� ובמקצועות התלויי� בה�, אלא גדולי ישראל נלחמו על עצ� 
מעמד התורה בישראל. לשעבר, הכיר כל אד� מניסיונו האישי את מעלתו היתרה 
של העיסוק בתורה, שכל עסק אחר לא ישווה לו; שהרי כל היו� הוא עסק 
במלאכתו, א� בי� שהייתה זו מלאכת כפיי� ובי� שהייתה זו מלאכת תיוו� או 
ארגו� – הרי הסיפוק היחיד שהוא מוצא בה, שהיא נותנת לו די מחסורו אשר 
יחסר לו כדי להחיות את נפשות בני ביתו. ורק כאשר הוא חוזר ממלאכתו לעת 
ערב והול� לבית המדרש כדי לשמוע ש� שיעור גמרא, הוא ימצא סיפוק אמיתי. 
או אז הוא רואה, שכל היו� עסק בדברי� חומריי�, גשמיי� שהנפש לא תימלא 
בה�, ורק עתה הוא עוסק בעבודה אינטלקטואלית שהשכל מוצא בה עניי�; הוא 
מקשה קושיות ושומע תירוצי� שכול� בתחו� הרוח. וכאשר הוא משווה את 
השעה הזאת של קורת רוח ע� מה שעשה כל היו� במסגרת מלאכתו, נדמה לו 
שכל היו� לא היה כדאי אלמלא זכה עתה לעסוק בתורה. ומיד הוא לומד לאהוב 
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את התורה ולכבד את התורה, ובכל לב הוא מבר� את ברכת התורה שאיננה רק 
ברכת המצוות, אלא היא ברכת שבח והודיה לה' שהעריב על פיו את דברי התורה 
וש� את חלקו בי� יושבי בית המדרש, שהעיסוק הרוחני הוא העונג היחיד של 

חייה�. 
 

והאמור בכבוד התורה אמור ג� בכבוד לומדיה. כאשר אד� הול� בשבת לבית 
הכנסת ורואה ב'מזרח' את הרב שאור התורה קור� מעור מפניו, מאליו הוא מערי� 
את האיש הזה וחולק לו כבוד, שהרי הוא יודע את עומק ההבדל שבינו ובי� הרב: 
הוא עסק כל השבוע בענייני� חומריי�, שכול� בתחו� המעשה הגשמי ורוח אי� 
בה�; ואילו הרב הזה הוא איש רוח אמיתי, שהדבר היחיד המעניי� אותו הוא 
התלמוד ומפרשיו. כל השבוע היה מוטרד מסתירה מזעזעת בי� שני מאמרי� של 
הרמב"�, שלית נגר ובר נגר דיפרקינה. וכאשר מצא בסופו של דבר את הפתרו�, 
היה רוצה לצאת בריקוד מרוב שמחה. וכל באי בית הכנסת חשי� בשמחה הזאת 
של איש הרוח שהתגבר על בעיה שכולה בתחו� הרוח. אי� אפשר שלא להערי� 

את האיש הזה שכל מעייניו ה� שכל והיגיו� ורוח! 
 

אול� כל הכבוד הזה וכל המעמד הזה הועמד בסכנה על ידי ההשכלה, שהרי היא 
שתגרו� שהצעירי� העוזבי� את הישיבה לא יתפרנסו כזגגי� או כסוחרי�, אלא 
 :�ילכו לאוניברסיטה ויתפרנסו אחר כ� כרופאי� או כפיסיקאי�. ועתה הגע בעצמ
אד� יושב כל היו� במעבדה וחוקר תופעה בתחו� מחקר הטבע ובסו� מוצא 
פתרו� חדש שאיש לא מצא לפניו – רק מי שזכה להישג כזה מכיר את הסיפוק 
ואת השמחה שהוא גור� לאד�; וכבר אמרו חכמי�, אי� שמחה כהתרת הספקות. 
וכאשר הוא חוזר מ� המעבדה לעת ערב והול� לבית המדרש כדי 'לקבוע עתי� 
לתורה' – ג� א� נתמזל מזלו, ומגיד השיעור הוא מומחה וגדול בתורה, הרי בלי 
משי� הוא משווה את החוויה הרוחנית של לימוד התורה לחוויה הרוחנית של 
העיסוק בפיסיקה, ולא תמיד ברור לו איזו משתי החוויות האלה גדולה יותר. וכעי� 
זה ממש כאשר הוא הול� בשבת לבית הכנסת ורואה ש� את הרב. הוא יודע 
שהרב הזה עסק כל השבוע בענייני רוח – ממש כש� שהוא עצמו עסק כל השבוע 

בענייני רוח. והרי הוא שואל את עצמו: היש באמת בינינו הבדל כל כ� תהומי? 
 

נראה לי, שזהו בדיוק המצב שגדולי ישראל ביקשו למנוע כאשר נלחמו מלחמת 
חורמה בהשכלה. אול� הייתה זו מלחמה אבודה מראש, שלא היה כל סיכוי לנצח 
בה, שהרי ה� נלחמו נגד המציאות ששו� כוח שבעול� לא יוכל לבטל אותה. 
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לשעבר היה אפשר לבסס את כבוד התורה על הכבוד הטבעי שבעלי מלאכה 
רוחשי� לאנשי הרוח. א� הזמ� הזה עבר ובטל מהעול�. היו� האפשרויות 
להתפרנס מעבודה אקדמאית ה� מרובות וה� קורצות ומפתות כל בחור וטוב 
לבחור במסלול כזה. והואיל וג� אי אפשר למצוא שו� מקור בהלכה האוסר ללמוד 
רפואה או מתמטיקה או כל מקצוע אקדמי אחר, אי� סכר בעול� היכול לעצור את 

השיטפו� הזה של מי הדעת והחוכמה. 
 

ואול�, א� על פי שהמלחמה בהשכלה נחלה תבוסה, ולא היה אפשר שלא תנחל 
תבוסה, לא הייתה זו תבוסה של התורה, אלא הייתה זו תבוסה של אותה דעה 
מיושנת התולה את כבוד התורה במציאות מסוימת שעבר זמנה. ואילו התורה 
עצמה רק יצאה מחוזקת מהתבוסה הזאת, שכ� נתברר עתה שמעלת התורה איננה 
רק מעלת הרוח על החומר, אלא מעלתה ניכרת דווקא בתחו� הרוח, שהרי ש� 
היא ממחישה את מעלת הקודש על החול. ואלה אינ� מליצות בעלמא, אלא דברי� 
הלקוחי� מ� המציאות בכל מקו� שאקדמאי� דתיי� מתפללי� בו בבית כנסת 
אחד. אני עצמי זכיתי זה קרוב לארבעי� שנה לתת שיעור גמרא לפני ציבור גדול 
של 'בעלי בתי�' אנשי רוח, כול� פרופסורי� באוניברסיטאות, כול� עוסקי� כל 
היו� במחקרי� מדעיי� – וא� על פי כ� לא ימצאו סיפוק בעבודת� הרוחנית א� 
לא יקדישו שעות אחדות בשבוע ל'קביעת עתי� לתורה'. לפעמי� קשה לי לכבוש 
את ההתרגשות שלי, כאשר אני שומע את הרצינות ואת להט הוויכוח שלה� ע� 
הסברות שאני נאל� לחדש כדי להסביר את הגמרא. לא תמיד אני יוצא מנצח 
בוויכוח הזה, לפעמי� אני מצליח לשכנע אות� ולפעמי� אני נאל� להודות 
שהסברה היא דחוקה. ותמיד אני שואל את עצמי, במה שוני� האנשי� האלה 
מחבריי בישיבת 'חברו�', שהתווכחו ע� ראש הישיבה כאשר הרצה לפניה� את 
השיעור השבועי. ואני מעיד עליי שמי� ואר� – אי� שו� הבדל ביניה�. פה וש� 
אנשי� עמלי� בתורה, והתורה היא כל משאת נפש� באותה שעה. ואני חוזר 
ושואל את עצמי כל פע� מחדש, מה מרי� את האנשי� האלה אליי פעמי� 
אחדות בשבוע כדי לעסוק בסוגיה הנוגעת לה� כשלג דאשתקד? מה איכפת לה� 
א� הרמב"� מיושב או מוקשה? מסתבר שאיכפת לה�! כי ה� יודעי� שאי� די לו 
לאד� בחיי הרוח של החול, אלא נפשו משתוקקת ג� לחיי הרוח של הקודש – 
ואת זה ה� ימצאו רק בשיעור קבוע של גמרא. והלוא השיעור שלי איננו אירוע 
חריג, אלא שיעורי� מסוג זה מתקיימי� ברבבות בתי מדרש ובתי� פרטיי� בכל 

מקו� שיהודי� דתיי� גרי� בו בשכונה אחת ומתפללי� ש� בצוותא. וה� מעידי� 
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 על ניצחו� התורה במאבקה ע� ההשכלה – שהתברר דווקא על ידי התבוסה 
שנחלה במאבק הזה. 

 
שח לי אחד מתלמידיי: באוניברסיטה העברית שבהר הצופי� יש בכל יו� מנייני� 
לתפילת מנחה יותר מאשר בכל ישיבת פוניבז'. ופרופסור אחד אמר לי בפליאה 
אי�-סופית: שמעת על אנשי 'חברותא' באוניברסיטה העברית? אלו ה� 
סטודנטי� המקדישי� שעות בכל שבוע לשמוע שיעורי תורה – בלי שיפיקו כל 
תועלת מכ� ללימודיה� האקדמיי�! אי� אתה מבי� את זה? אכ� אינני מבי� את 
זה. אני רק יכול להערי� את כוח התורה, שנוצחה במלחמתה ע� ההשכלה – 
ובעצ� תבוסתה ניצחה את ההשכלה. מי יגלה עפר מעיניה� של חכמי התורה 

שיצאו למלחמה אבודה מראש, ונות� התורה הפ� את תבוסת� לניצחו� התורה! 
 

ואול�, א� על פי שהמלחמה ע� ההשכלה הוכרעה היו� ונסתיימה בניצחו� 
ההשכלה, הרי הניצחו� איננו של�. שהרי עדיי� יש ישיבות – בעיקר בבני ברק 
ובירושלי� – המחנכות את תלמידיה� להתרחק מ� האקדמיה והדומה לה. ואלפי 
תלמידיה� הולכי� בדר� הזאת, ובמידה שאי� ה� מוצאי� את פרנסת� ברבנות או 
בהוראת לימודי קודש, ה� יעסקו בכל עבודה המפרנסת את בעליה – ובלבד שלא 
תדרו� רגל� על מפת� האוניברסיטה ולא ילמדו ש� חוכמה ומדע. אול� ג� א� 
נניח שמצב זה יימש� בעתיד, הרי אי� בכ� כדי לבטל את העובדה שההשכלה 
ניצחה את מתנגדיה. שהרי בראשית תקופת ההשכלה היה במזרח-אירופה רק 
מיעוט קט� של הנוער הדתי שעזב את הישיבה ופנה לאקדמיה; הללו היו בבחינת 
 �'כת' שאפשר להילח� בה ולשלול את הלגיטימיות שלה. ואילו היו� התהפ
הגלגל, ותלמידי ישיבות המתנזרי� מ� המדעי� ה�(ה� המיעוט של הנוער הדתי, 
וקרובי� ה� להיות 'כת' הניכרת לעצמה ונבדלת בייחודה מהציבור הגדול של 
שומרי תורה ומצוות. ובעצ� הפיכת� לכת של 'חרדי�' כבר חוגגת ההשכלה את 
ניצחונה ההיסטורי, שהרי כבר עלה בידה ליצור טיפוס חדש של יהודי שומר 

מצוות ועוסק בתורה, שלא עלה על דעת שרי התורה שיש לו צידוק וזכות קיו�. 
 

זאת ועוד: ג� בעניי� זה עדיי� לא נאמרה המילה האחרונה. כי המאבק בהשכלה 
עדיי� נמש� כבתחילה בקרב כת המיעוט של החרדי�, ואי� אד� יכול לדעת כיצד 
הוא יוכרע. אול� דבר אחד אפשר לומר בוודאות כבר היו�: יש במלחמה הזאת כל 
הסימני� המובהקי� של מלחמה אבודה מראש; שהרי היא נערכת למע� מציאות 

שעבר זמנה, שאי� כל אפשרות לקיי� אותה בהווה או בעתיד. 
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תמונה מזעזעת של טיב המאבק הזה נת� לפני שני� אחדות הרב ש�, כאשר הציג 
בכעי� 'נאו� לאומה' את דבר ה' לדור הזה,4 ובו תיאר באוזני השומעי� את כליל 
תפארת השבת היהודית, הניכרת באורחו ורבעו של היהודי הפשוט המסובב כל 
השבוע בכפרי� ע� מרכולתו, וכעבד המשרת את אדוניו מביא לבני הכפר את 
הסחורה שה� זקוקי� לה. ורק כאשר הוא חוזר אל ביתו בערב שבת הרי הוא 
פושט את בגדיו הצואי� ולובש מלכות, ועתה העבד הנקלה הפ� למל� היוצא 
במאור פני� לקבל את שבת המלכה. קשה מאוד לתאר את הרוש� המדכא של 
הנאו� הזה על ציבור גדול של יהודי� – דתיי� וחילוניי� כאחד. כול� שמעו מ� 
הנאו� הזה רק בשורה אחת ויחידה: אי� לתורה בשורה לדור כזה, היא איננה 

רלוונטית למציאות של היו�. 
 

ראש ישיבה קטנה בבני ברק סיפר לי פע�, כיצד הוא משפיע על תלמידיו 
'להישאר בלימוד' ולא לצאת מ� הישיבה. וכ� הוא אומר לה�: ההבדל בי� ב� תורה 
ובי� הדיוט ע� האר� ניכר בשעת מותו. המודעות על פטירת תלמיד חכ� יספרו 
על פטירת רבנו הגדול, שר התורה, ויחתמו תלמידיו ומעריציו; ואילו המודעות על 
פטירתו של הדיוט יספרו על פטירת איש העבודה והעמל ויחתמו חבריו, פועלי 
בית חרושת 'דובק'! ממש נדהמתי מהפרימיטיביות המתבטאת בדברי� האלה. 
האפשרות שמודעות האבל יספרו על פטירת החוקר הגדול שפר� דר� חדשה 
במדע ויחתמו הסטודנטי� והפרופסורי� מעריציו – אפשרות זו פשוט לא עלתה 

על דעתו. 
 

אכ�, א� זו תהיה דר� המלחמה בהשכלה ג� בעתיד, סופה יהיה כסו� המלחמה 
בעבר. המציאות של היו� תתגבר על המציאות של אתמול – והתורה הנצחית היא 

שתהיה מנצחת. 
 
 
 

       

נאו� זה נישא בר"ח ניס� תש"� (1990) באצטדיו� יד אליהו ובו ג� הודיע הרב ש� לציבור שבני  4

הקיבוצי� ה� אוכלי שפני�. הנאו� זכה לכינוי 'נאו� השפני� והחזירי�' והיה קשור במשבר 

הפוליטי הגדול שזכה לכינוי 'התרגיל המסריח'. 



הרב מרדכי ברויאר 
 

145

ב. מהפכת הציונות 

 
המהפכה השנייה התחוללה בעקבות הציונות. ג� כא� יכולות היו להיות סיבות 
רבות לכ� שהמוני הע� וגדולי ישראל התנגדו לרעיו� הציוני וא� נלחמו בו. אול� 
כל הסיבות האלה אינ� משכנעות, וא� אחת מה� לא הייתה כדאי לדחות בגללה 
רעיו� כה גדול ונשגב ונעלה כדוגמת הרעיו� שע� ישראל יעזוב את הגולה ויחזור 
אל ארצו ואל מולדתו. נראה אפוא, שההתנגדות לציונות נבעה מעצ� המהפכה 
שהיא ביקשה לחולל. שהרי זה אלפיי� שנה ישראל יושבי� בגלות, ומעול� לא 
חדלו מלצפות לישועה. ולא עוד, אלא האמונה בביאת המשיח היא אחד מיסודות 
אמונת ישראל, והיא גרמה לה� שיאמרו כל שנה מתו� ערגה וכמיהה אי� סופית 
'לשנה הבאה בירושלי�'. יחד ע� זה ה� ג� ידעו שהגשמת התקווה הזאת היא 
 �בלתי-אפשרית לחלוטי� על פי דר� הטבע, שהרי הגלות היא תמיד תהלי
בלתי-הפי�. ומעול� לא שמענו שע� שגלה מארצו ישוב לארצו; קל וחומר 
הדברי� אמורי� בע� ישראל שכבר היה מפוזר בארבע כנפות האר�, וכבר עברו 
אלפיי� שנה מאז עזב את מכורתו – הלוא אי� כוח בעול� שיוכל לקב� את 
הנידחי� האלה כדי להחזיר אות� אל האר� שגלו ממנה זה עיד� ועידני�. והלוא 
האר� הזאת שה� מבקשי� לשוב אליה היא עזובה ושוממה, מחלות מסכנות את 
חיי תושביה, וע� זר שולט בה. מי ישכנע את המוני בית ישראל לעזוב את 
הארצות שה� סבורי� שה� יושבי� בה� לבטח – על מנת לשכו� באותה אר� 

נידחה השוכנת בפאתי מזרח, והמציעה רק ד�, דמעות ויזע?! 
 

משו� כ� היה זה מוב� מאליו בעיני כל ישראל – מפשוטי ההדיוטות ועד גדולי 
 �הרוח – שרק ה' בעצמו יוכל לבצע את המהל� הזה, שהוא בניגוד גמור לדר
הטבע. הוא שיגשי� בדר� נס ופלא את מה שבדר� הטבע איננו נית� להגשמה. 
שהרי כבר כתב בתורתו שא� יהיו נידחי ישראל בקצה השמי� – מש� יקב� אות� 
ה' ומש� ייקח�; ונאמ� הוא בעל ההבטחה שיקיי� את הבטחתו. וכי ייפלא 
בעינינו הדבר הזה – ג� בעיניו ייפלא? וכי יש דבר בעול� שהוא למעלה מכוח ה'? 
 �הלוא הוא שהצית את המקדש באש – והוא ג� שעתיד לבנותו באש. וכדר
שהראנו נפלאות בצאתנו ממצרי�, כ� יראנו נפלאות בשובנו לירושלי�. וליו� הזה 

אנו מצפי� בכל עת ובעל שעה – לשנה הבאה בירושלי�! 
 

ועל פי זה יש להבי� את הזעזוע שפקד את המוני בית ישראל ומנהיגיו כאשר 
שמעו מפי הרצל וחבריו את הקריאה והדרישה: קומו ונעלה ציו� אל אר� אבותינו 
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ומולדתנו. הגשמת הדרישה הזאת נראתה לה� בלתי-אפשרית ועומדת בסתירה 
למציאות הריאלית; ובזה בוודאי היה הדי� עמה�. אול� יותר משהציונות הייתה 
מנוגדת למציאות של הדור, היא הייתה מנוגדת לאמונה המקובלת בישראל מדור 
לדור. שהרי אמונת ישראל אמרה תמיד שרק ה' בעצמו יוכל לבצע בדר� נס את 
הפלא של שיבת ישראל לארצו. וכבר אמרו חכמי� שקשה קיבו� גלויות כקריעת 
י� סו�, ולפיכ� שניה� יכולי� להתבצע רק על ידי התערבות ישירה של ה' – 
בניגוד לדר� הטבע או בניגוד להליכות ההיסטוריה. והנה בא כא� אד� ואומר 
שע� ישראל בכוחו ובעוצ� ידו יוכל לבצע את המעשה הזה שאיננו נית� לביצוע. 
הוא יוציא את ישראל מ� הגלות בדר� הטבע בלי התערבות ישירה של ה'. זו איננה 
רק שטות גמורה, אלא זו ג� כפירה בעיקר. האומר כ� איננו מאמי� בה', אלא 
מאמי� רק באד�. הלוא כ� הוא אומר בפירוש: א� תרצו – אי� זו אגדה. ודוק; לא 
א� ירצה ה', אלא א� את� תרצו. הכול תלוי ברצונכ�. א� תרצו, תיגאלו מ� 
הגלות ותהיו ע� בריא בארצו; וא� לא תרצו, תימקו לנצח בחרפת הגלות. ואל 
תצפו לישועת ה'. כי ה' לא ירצה וג� לא יוכל להושיע את מי שאיננו רוצה להושיע 

את עצמו. 
 

היו� אנחנו כבר יודעי�, שג� במלחמה זו נחלה היהדות הנאמנה תבוסה כואבת. 
לא רק שהציונות ניצחה את כל מתנגדיה, אלא היא הצליחה לבצע מהפכה רוחנית 
ומדינית שלא היה כמוה מיו� שחרב בית המקדש. שהרי בראשית התעוררות 
חיבת ציו� היו באר�-ישראל רק מתי מספר יהודי� שישבו ש� על התורה ועל 
העבודה על מנת להיקבר באדמת הקודש וכ� לחסו� מעצמ� את צער גלגול 
המחילות; והאר� הייתה אוכלת יושביה – ומיליוני יהודי� יושבי� בארצות הנכר, 
ובי� פוגרו� לפוגרו� מנסי� לבנות ש� חיי� ומצפי� לחסד לאומי� שיציל אות� 
מהפוגרו� הבא. והנה מאז עברו רק כמאה שנה – ועתה הלב איננו מאמי� למה 
שהעי� רואה. האר� הלזו הנשמה הייתה כג� עד�, והערי� החרבות והנשמות 
והנהרסות בצורות ישבו. ולמעלה מחמישה מיליו� יהודי� נתקבצו לאר�-ישראל 
מארבע כנפות האר�, ממזרח וממערב מצפו� ומדרו� והקימו בה מדינה לתפארת 
שהיא מופת ומרכז חיקוי ג� לעמי� רחוקי�. וכאשר אר�-ישראל רואה את 
הבני� האלה השבי� אליה מארצות הנכר, היא שואלת בפליאה אי�-סופית: מי 
ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה, ואלה מי גידל, ה� אני נשארתי 

לבדי אלה איפה ה�! מי אלה כעב תעופינה וכיוני� אל ארובותיה�! 
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ואול�, א� על פי שהיהדות הנאמנה נחלה כא� תבוסה במאבקה ע� הציונות, הרי 
אמונת ישראל רק יצאה מחוזקת מ� התבוסה הזאת. שכ� נוצחה רק אותה אמונה 
המסוגלת לראות את יד ה' רק במציאות מסוימת כגו� המציאות של נסי� גלויי�, 
ובמקומה באה עתה האמונה בטהרתה, שבה המציאות איננה חלק של האמונה, 
אלא היא המושא של האמונה. שכ� תהא המציאות אשר תהא – לעול� ה' הוא 
המחולל אותה והמנהיג אותה והמביא אותה אל המטרה שהוא הועיד לה. ולא 
עוד, אלא דווקא מפני שהגשמת הציונות הייתה חזו� אוטופי שלא היה כל סיכוי 
שהוא יתגש�, הרי עצ� הגשמתו בניגוד לכל חישובי הק�  האנושיי�, מגלה את יד 
 – �ה' הגדולה והחזקה – יותר מכל נס גלוי. אכ� קשה קיבו� גלויות כקריעת י� סו
א� לא נאמר בשו� מקו� כיצד הוא יהיה במציאות וכיצד הוא יתגש�. כסבורי� 
היינו לתומנו, שאליהו הנביא ירד מ� השמי� ויתקע בשופר גדול כ'בעל תוקע' של 
ה'! ואחרי שה' יאמר לו 'תקיעה, תרועה תקיעה', הוא אכ� יתקע תקיעה, תרועה, 
תקיעה. וכאשר קול השופר יישמע מסו� העול� ועד סופו, יבואו מאליה� 
האובדי� באר� אשור והנידחי� באר� מצרי� והשתחוו לה' בהר הקודש 
בירושלי�. וכל באי עול� יעמדו משתאי� מחרישי� לראות אי� הצליח ה' את 
דרכו ואי� קיי� את הבטחתו לעמו. א� הנה עינינו רואות, שה' טר� את כל 
חישובי הק� האנושיי� והגשי� את הבטחת קיבו� הגלויות בדר� שלא יכולה 
הייתה לעלות על דעתו של אד�. כי הוא שלח אד� מנוכר מכל אמונת ישראל, 
וכפסע היה בינו ובי� השמד; והוא עורר בלב האד� הזה רצו� עז ולהט שלא נית� 
 �לכיבוש לקו� ולהיות מושיע� של ישראל מצרת הגלות. והאד� הזה יבצע בדר
הטבע את הגדול שבכל הנסי�, שאיננו רק קשה כקריעת י� סו�, אלא א� עולה 
עליו בפלא ובשגב שבו, שכ� הנקל לה' לשלוח את משה כדי שיבקע במטהו את 
הי� ויעמיד את מימיו כחומה שהרי הוא שברא את הי�, והוא ג� שיכול לבקוע 
אותו. א� מעול� לא העלינו על דעתנו שהוא יכול ג� לשלוח אד� שכבר התרחק 
ממשה במעשיו ובאמונתו ויטיל דווקא עליו לבצע בדר� הטבע את הנס של קיבו� 
גלויות – ובמסגרת עול� הנוהג כמנהגו יחולל מהפכה היסטורית, שאי� לה כל 

תקדי� ואי� לה כל דוגמה בהיסטוריה של ישראל ושל אומות העול�. 
 

אחרי שהרצל השלי� את כתיבת ספרו, מדינת היהודים, הוא הראה אותו לאחד 
מידידיו כדי לשמוע את דעתו החיובית או השלילית. א� הידיד לא הסכי� ולא 
התנגד ולא התייחס כלל לתוכ� הספר – אלא פר� בבכי. כי הוא ראה שידידו הטוב 
יצא מדעתו ואיבד את הקשר ע� המציאות, שאלמלא כ� לא היה מעלה על דעתו 
רעיו� עוועי� כגו� זה – קל וחומר שלא היה מעלה אותו על הכתב. סיפור זה 
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מראה יותר מהכול את חוסר הרציונליות של הרעיו� הציוני, את הטירו� המוחלט 
שהיה מונח ביסודו. אול� במקו� שהידיד הטוב בכה, ש� יושב בשמי� שחק, ה' 
לעג לו. כי הוא יבצע את הדבר הזה, שכל אד� שפוי יכול לראות בו רק שיגעו�; 
וכאשר בסופו של דבר יתגש� הדבר הזה, כל אד� ייאל� להודות – שה' הוא 

שביצע אותו. 
 

זו הייתה הטרגדיה של ההתנגדות לציונות, שצדקה בכל טענותיה – וא� על פי כ� 
טעתה בכל תחזיותיה. ודבר זה בא לידי ביטוי ג� בוויכוח ביחס לזכות ע� ישראל 
על אר�-ישראל. כאשר ראשי האומות היו שואלי� את מנהיגי הציונות, מה קושר 
את ישראל לאר�-ישראל, שכבר גלו ממנה זה אלפי שני�, והדעת הייתה נותנת 
אפוא שישכחו אותה כדרכו של כל ע� שעזב את ארצו ועבר לגור באר� אחרת5 – 
הייתה זו התשובה הציונית: ע� ישראל שונה מכל העמי� בכוח הזיכרו� המופלא 
שלו, ואי� הוא מסוגל לשכוח את האר� שאבותיו ישבו בה לפני�.6 וכאשר נודעה 
תשובה זו לשלומי אמוני ישראל, ה� הגיבו עליה בלעג מר: הנה את הכול כבר 
הצלחת� לשכוח, את השבת, את הכשרות ואת כל התורה כולה – אז תעשו עוד 
קצת מאמ� ותצליחו לשכוח ג� את אר�-ישראל... אכ� זו היא טענה ניצחת, שאי� 
עליה תשובה ודווקא משו� כ� זו היא טענה מופרכת. וקשה להבי�, אי� לא חלו 
ולא הרגישו יהודי� מאמיני� שה� מביאי� כא� ראיה לסתור. שכ� עצ� העובדה 
שהטענה הציונית היא מופרכת כל כ� – היא המוכיחה את צדקתה. שהרי אי 
אפשר בשו� פני� להבי� מה קשר את הציוני� אל אותה אר� שוממה, אכולת 
מלריה, שמעול� לא ישבו בה לא ה� ולא אבותיה�, ומעלתה היחידה היא שהיא 
אר� ה', אשר עיני ה' בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל הציוני� לא ביקשו 
את ה' ולא חיפשו את קרבתו, לא למדו את תורתו ולא קיימו את מצוותיו – מה 
הביא אות� אל האר� הזאת, ומה המרי� אות� למסור את נפש� על הפרחת 
שממותיה ובניי� חורבותיה? והואיל ואי� לתופעה הזאת כל הסבר רציונלי, אפשר 
לתלות אותה רק בהתערבות ישירה של ה', שהעיר את לב האנשי� האלה לעשות 
דבר, שה� עצמ� אינ� מסוגלי� להבי� על שו� מה ה� עושי� אותו. וכ�, לא רק 

       

שאלה זו הופנתה אל חיי� וייצמ� על ידי יו"ר 'ועדת פיל' שנשלחה לאר -ישראל על ידי  5

 .�ממשלת המנדט כדי לחקור את סיבת הסכסו� היהודי!הערבי ולהציע לו פתרו

תשובה זו, שניתנה על ידי חיי� וייצמ� ליו"ר 'ועדת פיל', עוררה את זעמו של דודי הגדול ד"ר  6

יצחק ברויאר, ודבריו מובאי� כא� בהמש�. כל הסיפור הזה נודע לי מפי אבי מורי ז"ל, פרופ' 

שמשו� ברויאר, שהיה אחיו של ד"ר יצחק ברויאר. 
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ההצלחה המסחררת של המהפכה הציונית, אלא ג� עצ� הרעיו� והתשוקה לבצע 
את המהפכה הזאת – הוא נס גמור, דווקא מפני שהיא נעשית בדר� הטבע; והיא 

מעשה ה' המפליא לעשות ג� ודווקא בשעה שהיא נמסרה לבני אד�. 
 

דברי� רבי� נכתבו על ידי גדולי ישראל כדי לבסס את התנגדות� לציונות. אביא 
כא� רק דבר אחד שנכתב בעניי� זה על ידי אאמו"ז הרב שמשו� רפאל הירש 

בפירושו לברכה הרביעית של ברכת המזו�: 
 

כאשר התברר, שמרד בר כוכבא היה טעות שהביאה בכנפיה רק רע, היה 

צורך להזהיר את ישראל בכל העתים ובכל הזמנים, שלעולם לא ינסו 

לשקם את עצמאותם הלאומית בכוחם ובעוצם ידם, אלא ימסרו את 

עתידם הלאומי להשגחת ה' לבדו. ולפיכך כאשר האומה הנתונה למרמס 

החלה לנשום לרווחה, ובעצם הרשיון לקבור את הרוגי ביתר כבר ראתה 

את ההתחלה של תקופה טובה יותר הוסיפו חכמי יבנה לתפילה על בניין 

ירושלים גם ברכה רביעית הכוללת את הכרזת ההודאה, שה' ורק ה' לבדו 

מעניק ויעניק בעבר ובהווה את כל הטוב אשר מגיע ויגיע אלינו; הוא 

לבדו ישפיע עלינו את כל הטוב שאנחנו מייחלים לו היום ומצפים לו 

בעתיד: הוא הטיב הוא מטיב הוא יטיב לנו וכו' הוא יגמלנו וכו' הוא 

ימלוך וכו' הוא ישבור וכו'.7  

 
את הדברי� האלה כתב הרב הירש בסו� ימיו, וה� נאמרו כתגובה לבשורה 
הציונית, שכבר החלה להישמע אז בחללו של העול� היהודי. ה� באו למנוע את 
המהפכה הציונית, ומבחינה זו בוודאי לא השיגו את מטרת�, אול� קשה לנו היו� 
 �להבי�, אי� יכולי� היו דברי� אלה להיאמר על ידי אחד מגדולי ישראל. שכ� א
על פי שכל מה שכתוב כא� הוא אמת ויציב, הרי מגמת הדברי� איננה מובנת כלל. 
כי הדי� ע� הרב הירש שרק ה' לבדו ייטיב לנו, רק הוא יגמלנו, רק הוא ישבור עול 
גלות מעל צווארנו ויוליכנו קוממיות לארצנו. אול� במה זה סותר את הרעיו� 
הציוני? וכי א� הרצל יביא אותנו לאר�-ישראל, לא ה' הוא שהיטיב לנו? לא הוא 

שגמלנו? לא הוא ששבר עול גלות מעל צווארנו והוליכנו קוממיות לארצנו? 

       

הרב שמשו� רפאל הירש, סידור תפילות ישראל. ההדגשות במקור.  7
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וראוי לציי� כא� עוד: המלחמה שניהלו שלומי אמוני ישראל בציונות היה בה ג� 
יסוד מעשי. ה� ראו שהרוב המכריע של מנהיגי הציונות פרקו מעליה� עול תורה 
ומצוות; ועל פי זה הניחו שג� הבית שה� יקימו באר�-ישראל יהיה מאורה של 
מחללי שבת, אוכלי נבלות וטרפות, בועלי נידות. וג� זו יכולה להיות סיבה להניא 
את הצעירי� מלהצטר� לחלוצי� מיישבי האר�. אולי בצדק אמרו: מוטב שיישבו 
הצעירי� בחו� לאר� על התורה ועל העבודה, ילמדו ש� בישיבות ובבתי מדרשות, 
יתאבקו בעפר רגליה� של גדולי תורה, ויתפללו ש� בבתי כנסיות שקול תורה 
ותפילה יישמע בה� כל שעות היו� והלילה – ואל יטמאו את האר� הקדושה 
בתועבותיה� ובעלילותיה�, שראשי הציונות עושי� כמיטב יכולת� למשו� אליה� 

את לב הצעירי�. 
 

ועתה מי יגלה עפר מעיניה� של גדולי ישראל, שנלחמו מלחמה אבודה לש� 
שמי� – ולא עלתה ביד�. שהרי כבר חרבו הישיבות, וקול תורה לא יישמע עוד 
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבגולה הדוויה; והמרכז הגדול של התורה היו� הוא 
דווקא באר�-ישראל, שהציוני� בנו והקימו את חורבותיה. ולא עוד, אלא יש היו� 
ישיבות ובני תורה באר�-ישראל יותר משהיו בעבר בכל מזרח אירופה המפוארת. 
ואי אפשר שלא לראות בזה את יד ה', המקדי� רפואה למכה. ובטר� עלה הכורת 
על מרכז התורה באירופה, הקי� לתורה מרכז חדש, גדול ומפואר – בעזרת 

הציוני� – ולמרות מחאת� של גדולי ישראל. 
 
 

ג. מהפכת מדע המקרא 

 
המהפכה השלישית עדיי� לא התחוללה, מפני ששלומי אמוני ישראל עדיי� 
נלחמי� בה וסבורי� שיוכלו למנוע אותה. הרי זו המלחמה בביקורת המקרא 
מיסודו של מדע המקרא. מדע זה הביא הוכחות שאי� לה� תשובה, שהתורה איננה 
ספר אחיד שיכול היה להיכתב בידי אד� אחד, אלא היא מורכבת מתעודות 
אחדות השונות זו מזו בסגנונ� וסותרות זו לזו בתוכנ� – ומכא�, שהיא הייתה 
יכולה להיכתב רק בידי בני אד� שוני�, שכל אחד מה� הביע את דעתו בסגנו� 
המיוחד לו. יהודי� דתיי� סבורי� עד היו� הזה, שתגלית זו סותרת את האמונה 
בתורה מ� השמי�, ולפיכ� לא קיבלו אותה, אלא שללו אותה ונלחמו בה והוקיעו 

אותה ככפירה גמורה, שיהודי השל� באמונתו יתרחק ממנה וא� יתעב אותה. 
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מלחמה זו של היהדות הדתית בתגליות המדעיות של ביקורת המקרא מזכירה את 
מלחמת הכנסייה הנוצרית בתגליתו המדעית של גליליאו. ג� פה וג� ש� היו 
אנשי הדת סבורי� שהאמונה סותרת את המדע – ומכא�, שהמדע איננו צודק. וג� 
הטעות של אנשי הדת שווה בשתי המלחמות האלה. היא נובעת מחוסר היכולת 
של אנשי הדת להבחי� בי� האמונה בטהרתה ובי� המציאות המתבארת על ידה. 
דבר זה נכו� כא�, כדר� שהוא היה נכו� ש�. כי האמונה רק אומרת, שמשה עלה על 
הר סיני כדי לקבל ש� מידי ה' את התורה שהייתה גנוזה בגנזי מרומי�, כתובה 
באש שחורה על גבי אש לבנה, ומשה זכה ו'שבה' אותה מידי העליוני� והוריד 
אותה לתחתוני� כספר הכתוב בדיו על קל� – ואחר כ� מסר אותה ליהושע 
ויהושע לזקני�, וזקני� לנביאי�, ונביאי� מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. זו היא 
תמצית האמונה בתורה מ� השמי� – לא פחות, אבל ג� לא יותר. כנגד זה אי� 
האמונה אומרת כלל מה כתוב בתורה ומה הוא המבנה שלה, וא� היא ספר אחיד 
או היא מורכבת משכבות שונות. שאלות אלה אינ� עניי� לאמונה, אלא ה� שאלות 
של פרשנות, וה� נמסרו לשיפוטו הבלעדי של השכל האנושי שנצטווה על מצות 
תלמוד תורה. הוא שיקבע מה כתוב בתורה ומהו בניינה, והוא ג� שישפוט א� 
היא ספר אחיד או שהיא מורכבת משכבות שונות. אול� תהא הפרשנות אשר 
תהא, ויכריע השכל כאשר יכריע – לעול� ה' הוא שנת� את התורה, הוא שכתב 
את אותיותיה וקבע את מבניה. וא� אכ� היא מורכבת משכבות שונות, הוא ג� 
שכתב את שכבותיה. ולפיכ� ג� השאלה א� התורה הייתה יכולה להיכתב על ידי 
אד� אחד, איננה נוגעת לאמונה, ואי� האמונה אומרת על כ� דבר. שהרי 
בלאו-הכי התורה לא נכתבה בידי אד� אלא בידי ה' לבדו; ובי� שהיא כתובה 
כספר אחיד, בי� שהיא מורכבת משכבות שונות – ה' היה יכול לכתוב אותה. וזהו 

דבר, ששו� בר דעת לא יכחיש אותו. 
 

כל הדברי� האלה נעלמו מעיניה� של יהודי� דתיי�, שכבר הורגלו לומר זה 
אלפי� בשני� שה' נת� למשה את ספר התורה שהוא ספר אחיד, ויכול היה 
להיכתב בידי אד� אחד. והואיל וזהו אחד מעיקרי האמונה, אי� אד� יכול לסטות 
ממנו ימי� ושמאל. וכש� שאי� אד� יכול להכחיש שה' נת� את התורה, כ� אי� 
הוא יכול להכחיש שהתורה היא ספר אחיד, שיכול היה להיכתב בידי אד� אחד. 
וכל זה איננו אלא תוצאה כמעט טרגית של עירוב פרשיות והרכבת כלאיי� מי� 
בשאינו מינו. כי ה� עירבו את הפרשנות שנמסרה לשכל ִע� האמונה שהיא 
למעלה מ� השכל; וכתוצאה מכ� ג� המציאות הפרשנית של דורות העבר הפכה 

לה� לחלק מ� האמונה הנצחית, שהיא קיימת מדור לדור. 
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ברור אפוא מכל הדברי� האלה, שמלחמת היהדות הדתית בביקורת המקרא 
הייתה מלחמה אבודה מראש; שהרי היא נערכה למע� המציאות הפרשנית של 
העבר, שהמדע שוב איננו יכול לקבל אותה. אול� יהודי� דתיי� התעלמו מכל 
תגליות המדע ולא נתנו דעת� להבי� את 'הפשטות המתחדשות בכל יו�'. 
כתוצאה מכ�  ברוב מוסדות החינו� הדתיי� – בתי ספר, סמינרי� וישיבות – 
לומדי� תורה באות� שיטות שהיו מקובלות בימי הביניי�. ולא רק התלמידי�, 
אלא בדר� כלל ג� המורי� אינ� יודעי� דבר על הדרכי� החדשות, שמדע המקרא 
סלל לנו להבנת פשוטו של מקרא. וקשה מאוד להבי� אי� הצליחה השיטה הזאת, 
שאי� לה דוגמה בשו� מקצוע אחר. א� יבוא מורה לפיסיקה וילמד אסטרונומיה 
על פי שיטת הרמב"�, התלמידי� ילעגו לו והמנהל יפטר אותו. וכ� בשאר כל 
המקצועות – משתדלי� להיות 'מעודכני�' ולפתח בתלמידי� חוש מדעי. וכאשר 
נראה הדבר, כאילו יש סתירה בי� מדע לאמונה, אי� דוחי� את המדע מפני 
האמונה, אלא מחפשי� דר� לקיי� את שניה�. ורק בלימוד תורה שבכתב אנחנו 
אומרי� שהמדע נדחה מפני האמונה. וא� על פי שכל החוקרי� שבכל הפקולטות 
למקרא שבכל העול� מקבלי� את שיטת ביקורת המקרא, אנחנו אומרי� בעזות 
מצח שאי� ה� מביני� פרק בפשוטו של מקרא – ורק אנחנו מביני�! אכ� קל מאוד 

לומר כ� – א� מי ישמע לנו לדבר הזה? 
 

סיבות שונות יכולות היו להביא לידי כ�, שיחס היהודי� הדתיי� אל מדע המקרא 
יהיה שונה מיחס� אל שאר כל המדעי� – שה� מקבלי� בלא פקפוק את כל 
מסקנות החוקרי� בכל המדעי�, למעט מדע המקרא. תחילה יש לומר שמדע 
המקרא איננו מדע מדויק, ואי אפשר להביא ש� הוכחות מוחלטות, שהשכל נאל� 
לקבל אות� – כדר� שהוא נאל� לקבל את ההוכחות שהובאו על ידי חוקרי הטבע. 
על יסוד זה ה� אומרי� שאנשי מדע המקרא הביעו כא� רק השערות בעלמא, 
שאי� לה� על מה שיסמוכו; והואיל ונראה שהשערות אלו ה� מנוגדות לאמונה, 

יכולי� אנחנו להניח מראש שאי� ה� נכונות. 
 

אול� אלו ה� דברי� שאי� לה� שחר. שכ� לאמיתו של דבר דבריה� של מבקרי 
המקרא מבוססי� על הוכחות מוצקות שאי� אפשרות לסתור אות�. וא� על פי 
שמדע המקרא איננו מדע מדויק, ג� מדע לא-מדויק מצדיק הסקת מסקנות. ודבר 
זה ידוע לכל מי שעסק במדע מסוג זה כגו� היסטוריה, ארכיאולוגיה, ספרות. שא� 
לא כ�, לא הנחת חיי� לשו� איש מדע שאיננו פיסיקאי, כימאי או מתמטיקאי. 
וייחוד� של המדעי� הלא-מדויקי� הוא רק בכ�, שהטעות מצויה בה� יותר 
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מאשר במדעי� המדויקי�. אול� כל עוד לא נמצאה הטעות וכל עוד לא נתגלה 
במה נכשלו כא�, אי אפשר להכחיש את דבריה�. שהרי אי� לו לדיי� אלא מה 
שעיניו רואות. ואי� אד� יכול להכחיש בלא ראיה את מה שהמדע הוכיח בראיה 

גמורה. 
 

אול� נראה, שהסיבה העיקרית שהניאה יהודי� דתיי� מלקבל את ביקורת 
המקרא, הייתה עצ� תוכנה המדעי. שהרי ביקורת המקרא התיימרה להוכיח 
שהתורה מורכבת מתעודות שונות, השונות זו מזו בסגנונ� וסותרות זו לזו בתוכנ�. 
ושו� יהודי המאמי� בתורה מ� השמי� איננו יכול לקבל את הטענה הזאת, שאילו 
הייתה נכונה לא היה אפשר להבי� מה ראה הא-ל האחד שהוא יחיד בייחודו 

למסור למשה תורה שאיננה אחידה, אלא מורכבת משכבות שונות. 
 

אכ� זו היא שאלה מוצדקת, והיא מבקשת תשובה. א� אי� זו שאלה הנוגעת 
לאמונה ואי� לאמונה תשובה עליה. אלא זו היא שאלה הנוגעת לפרשנות, ורק 
השכל יכול להשיב עליה. כי השכל שגילה שהתורה מורכבת משכבות שונות הוא 
ג� המצווה והמסוגל לפרש, מה ראה נות� התורה לכתוב את תורתו בתבנית זו 
שמדע המקרא גילה לנו. אלא שיהודי� דתיי� סבורי� שאי� כל אפשרות להשיב 
על השאלה הזאת. א� דבר זה תלוי רק בכ� שמעול� לא ניסו. שאילו ניסו, היו 
מוצאי� שפירוש המבנה של התורה איננו למעלה מכוח�. ואז היו ג� מביני�, 
שביקורת המקרא איננה ניסיו� לאמונה שחובה על האד� להתגבר עליו, אלא היא 
תפקיד ואתגר לשכל, שרק א� ימלא אותו כהלכה קיי� את מצוות תלמוד תורה.  

 
וזו תהיה התשובה שהפרש� ישיב על שאלתו: אמת, נכו� הדבר, יכולי� היינו 
לצפות, שהא-ל היחיד יית� למשה תורה אחת ואחידה, וכ� ג� הורגלנו לחשוב זה 
 �אלפי� בשני�, ומעול� לא עלה על דעתו של אד� שאפשר ג� לומר אחרת. א
הנה התברר לנו עתה שטעות הייתה בידנו. כי הא-ל האחד התגלה בתורה כמראה 
קשת בענ�, שכל גווני� כליל� ביה. והתורה הזאת שהוא מסר למשה בסיני, איננה 
ספר אחיד – שהרי ספר אחיד יכול להתאי� רק לעולמ� של ילדי� המסוגלי� 
לראות בכל דבר רק אמת אחת בלבד; אלא זהו ספר מורכב המתאי� לתפיסת 
עולמ� של מבוגרי�, היודעי� שיש בכל דבר בחינות שונות והיבטי� שוני� 
שכול� אמת, א� על פי שה� לא פע� סותרי� זה לזה – ורק צירו� כל האמיתות 

הסותרות האלה מבטא את האמת לאמיתה, היא אמיתה של תורה.  
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וכאשר אד� רואה את הפני� החדשות שמדע המקרא גילה לו בתורה, הרי הוא 
משתאה, מחריש ואומר בלבו 'מה רבו מעשי� ה' כול� בחכמה עשית'. מה רב 
העושר שצפנת בתורה הזאת – דווקא בריבוי שכבותיה ובסתירות המתגלות בה. 
איזה אוצר בלו� של חוכמה, בינה ודעת היינו מפסידי� אילו דבקנו באטימות 
בשיטות הפרשניות של הדורות שעברו, שהשכל היו� איננו יכול לקבל אות�. 
ומאלינו אנחנו אסירי תודה לכל אות� חוקרי�, שבזכות עמל� ועבודת� המדעית 

נתגלה לנו כל העושר הזה. 
 

אול� לב� של יהודי� דתיי� איננו פתוח לרעיונות מסוג זה. אוזנ� איננה כרויה 
לשמוע את הפשטות המתחדשות בכל יו�. כי ה� אסורי� בחבלי השווא של 
פרשנות שעבר זמנה, ואי� ה� מביני�, ששו� כוח שבעול� לא יוכל להחזיר את 
מה שהיה ואיננו עוד. וכאשר מראי� לה� את התגליות הגדולות של מדע המקרא, 
ה� מעבירי� אות� תחת שבט הביקורת של אמונת� – במקו� למסור אות� 
לשיפוטו של השכל שיפרש אות� על יסוד אמונת�. אי� ה� מביני� שרק השכל 
מוסמ� לפרש את התורה, והוא ג� המסוגל לדלות את החרס מעל אותה מרגלית; 
ויש בכוחו לגלות נפלאות בתורה במקו� שלא עלה על דעתו של אד� שאפשר 

למצוא בו דבר. 
 

וכ� נצטרפה המלחמה בביקורת המקרא לשאר כל המלחמות שיהודי� דתיי� 
מנהלי� במאתיי� השנה האחרונות. והצד השווה שבכול� שה� מלחמות אבודות 
מראש, ומעול� לא היה כל סיכוי לנצח בה�. שהרי ה� נערכו על יסוד מציאות או 
תפיסות רעיוניות שעבר זמנ�, ואי� כוח בעול� שיוכל להחזיר אות�. וכל 
המלחמות האלה נובעות מעירוב האמונה ע� המציאות ומחוסר היכולת להבחי� 
ביניה�. ודמיו� המלחמה הזאת לשאר כל המלחמות של יהודי� דתיי� ניכר ג� 
בדמיו� המהותי שביניה�. שהרי זו היא עד היו� הזה אחת הטענות המרכזיות של 
שלומי אמוני ישראל המתעלמי� מכל ההישגי� של ביקורת המקרא. ה� טועני� 
שמבקרי המקרא היו אנטישמיי�, וכל כוונת� הייתה רק להע� את הזוהר הבוקע 
מהתורה8 ( ממש כש� שמתנגדי הציונות טענו בימי הרצל, שכל כוונתו הייתה רק 

       

מסתבר, שזו אכ� הייתה כוונת�. שהרי פרידרי� דליטש פרס� ספר בש� בבל והמקרא,  8

(F. Delitzsch, Babel und Bibel, Stuttgart 1903) ובו התיימר להוכיח שכל היצירה 

המקראית רק מועתקת מיצירות בבליות. וכאשר הגיע הספר הזה אל מל� פרוסיה הוא קרא 

בהתפעלות: סו" סו" ניטל הזוהר מהע� היהודי.  
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להפו� את ע� ישראל לע� ככל העמי� היכול להתקיי� ג� בלי תורה ומצוות. 
והמתמיה ביותר בכל הפרשה הזאת, שטענה זו מושמעת היו� דווקא מפי תלמידי 
תלמידיו של מר� הרב קוק, שמתורתו היו צריכי� להבי� שזו איננה טענה – ממש 
כש� שזו לא הייתה טענה בימי הרצל. כי הקב"ה הוא רב מחולל כול, השוכר 
עוברי� ושוכר כסילי�, והוא יכול לבצע את תוכניותיו ג� באמצעות אנשי� 
שכוונת� איננה לבנות ולנטוע, אלא לנתוש ולנתו� ולהאביד ולהרוס. וכבר אמר ר' 
שמחה בוני� מפשיסחא, שרבות מחשבות בלב איש לסכל את עצת ה'; א� עצת ה' 
תקו� – דווקא על ידי האנשי� המבקשי� לסכל אותה. ומי לנו אנטישמי גדול 
מהמ� הרשע – והנה דווקא עליו הוטל לעשות את הע� שיהיה מוכ� לתלייתו. שכ� 
משמי� ראו שמרדכי עצמו איננו מסוגל לכ�, שהרי תליית בני אד� לא הייתה 
בתחו� מומחיותו. משו� כ� נתנה ההשגחה בלב המ� לעשות את הע�, שרק הוא 
מסוגל לעשותו. וההשגחה השתמשה אחר כ� בע� הזה למע� המטרה שהיא 

הועידה לו. 
 

וכ� הדבר ג� בביקורת המקרא. שכ� ביקורת המקרא היא מדע גדול, שאי� אד� 
יכול לעמוד עליו אלא אחרי שהשקיע שני� רבות בלימוד ספרות ולשו� עברית 
ושפות שמיות. ואי� דעת� של גדולי ישראל פנויה לעסוק בכל אלה, שכול� 
בתחו� החול והמדע והחוכמה, ועליה� כבר אמרו חכמי�, שא� יאמר ל� אד� 
שאי� חוכמה בגויי� – אל תאמי�. משו� כ� הוטל תפקיד זה דווקא על חכמי 
הגויי�, שהרי רק ה� המסוגלי� למלא אותו. ורק אחרי שהשלימו את מלאכת�, 
נוכל אנחנו להשתמש בכל תגליותיה� – כדי לבנות על יסוד החוכמה שלה� את 

התורה, שנמסרה רק לנו. 
 

ההתעלמות מכל הדברי� האלה גובה מחיר יקר. כל עוד התלמיד לומד בישיבה, 
הוא מוג� מהכפירה של ביקורת המקרא, שהרי הוא סמו� על שולחנ� של מורי� 
ורבני�, שה� מחוסרי חוש מדעי להבנת פשוטו של מקרא, ולפיכ� ה� סבורי�, 
שכל דבריה� של מבקרי המקרא ה� הבל ורעות-רוח ונוס� על כ� ג� כפירה 
גמורה ( א� על פי שמעול� לא ראו אות� ולא בדקו אות� ואינ� מביני� אות� 
כלל, והתלמיד מקבל בתמימות את כל דברי רבותיו, שהרי ה� גדולי� ממנו בתורה 
ובחוכמה. ואול�, סופו של כל ב� ישיבה שהוא עוזב את כותלי בית המדרש, ורבי� 
ה� בני הישיבה המגיעי� בסופו של דבר אל האוניברסיטה. והואיל ותורה וגמרא 
היו עד כה תחו� התעניינות� העיקרי, אי� זה אלא טבעי שה� ישמעו 
באוניברסיטה לפחות שיעור אחד שיעשיר את ידיעותיה� ואת הבנת� בנושא 
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הזה. וא� על פי שכבר שמעו מפי רבותיה� בישיבה שכל מה שמלמדי� ש� 
בתחו� זה הוא הבל ורעות-רוח, הרי ה� סבורי� עתה, שראוי לה� לבדוק את 
הדבר הזה בכוחות עצמ�. ואז קורה המשבר שהיה צפוי מראש, ואיש לא טרח 
להכי� את התלמידי� לקראתו. המרצה מסביר לסטודנטי� שהתורה מורכבת 
מתעודות שונות שנתלקטו בידי עור� לספר אחד. וכאשר התלמידי� שואלי� 
אותו בתדהמה – זו מניי� ל�? הרי הוא מביא לה� ראיות המוכיחות את צדקת 
דבריו ולה� אי� כלי� להתמודד את�. וכ� הוא יאמ� הסטודנט ויפני� את כל 
חידושיה� של אנשי המדע, עד שה� ייראו בעיניו מובני� מאליה�. אול� המעבר 
 �הזה משאלת 'מנל�' שבתחילת הקורס לשאלת 'פשיטא מאי קמשמע ל�' שבסו

הקורס, ישאיר בלבו צלקת שאי� לה מזור, קרע שאיננו מתאחה. 
 

סטודנטית בת אוריי� ובת אבה� תיארה לפניי מתו� זעזוע עמוק את מה שעבר 
עליה בקורס מסוג זה. וכ� אמרה: הנה אני כבר למדתי תורה שני� רבות בבית 
ספר יסודי ובבית ספר תיכו� ובמדרשה תורנית, ובכל השני� האלה מילאתי כרסי 
בתורה ובמפרשיה – והנה רק עכשיו נתברר לי שעדיי� לא הגעתי אפילו אל שער 
התורה, עדיי� לא פתחתי את הספר ולא למדתי ממנו אפילו פרשה אחת. אי� זה 
אפשר, שכל מוריי שלימדוני מקרא ומשנה מעול� לא הבינו את התורה ואי� ה� 
יודעי� את מה שכל סטודנט מתחיל לומד כבר ביו� הראשו� של לימודיו? הא� 

באמת הכפירה בקדושת התורה היא התנאי להבנתה? 
 

אי� צרי� לומר, שסטודנטית זו איננה מקרה חריג, אלא היא מייצגת את הכלל 
הגדול של ציבור הסטודנטי� הדתיי�. אפשר לומר כי כל תלמיד השומע 
באוניברסיטה אפילו קורס אחד בתורה מצטר� מאליו לעדת מבקרי המקרא. 
והואיל ואיש לא לימד אותו להבחי� בי� אמונה לפרשנות, הרי הוא מקבל לפחות 
בעניי� זה את דעת מוריו ורבותיו שבישיבה, וכמוה� א� הוא מזהה את האמונה 
הנצחית ע� הפרשנות החולפת של הדורות שעברו. אלא שהוא מסיק מכא� 
מסקנה הפוכה מזו שה� נתכוונו לה. ה� באו לומר, שנצחיות האמונה מוכיחה ג� 
את הנצחיות של פרשנות העבר; ואילו הוא אומר, שביטולה של פרשנות העבר 

מוכיח ג� את ביטול האמונה. 
 

וראוי להזכיר בעניי� זה ג� את פתרונה המקורי של אוניברסיטת בר איל�. אי� ה� 
רוצי� ללמד את התורה על פי ביקורת המקרא, שג� ה� סבורי� שביקורת 
המקרא סותרת את האמונה. אול� אי� לה� כל דר� אחרת ללמד בה תורה. וכי מה 
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ה� יכולי� לעשות? ילמדו תורה על פי רש"ר הירש או מלבי"� או בעל העמק דבר 
– ועוד יספרו לתלמידיה� שאלו ה� פירושי� המתאימי� לפשוטו של המקרא? 
משו� כ� החליטו ש�, שהפקולטה למקרא לא תעסוק כלל בתורה אלא תעסוק רק 
בנ"�. אלמלא היה זה עצוב כל כ� כבר היה יכול להביא לידי גיחו�. מי שמע 

שפותרי� בעיה על ידי שמתעלמי� ממנה? 
 

א� מה לנו להלי� על אנשי האוניברסיטה, שהבנת האמונה ויחסה אל המציאות 
איננה צריכה להיות בתחו� מומחיות�. הלוא זו היא בדיוק ג� דרכ� של רבני� 
וראשי ישיבות. ג� ה� מזהי� את האמונה הנצחית ע� הפרשנות החולפת, ועל 
יסוד זה ה� מחנכי� את תלמידיה� להתעל� ולעצו� עיניי�. וה� ג� בוני� בניי� 
פילוסופי עמוק כדי להצדיק את ההתעלמות הזאת, התולה את קיו� האמונה 
בהנצחת הבורות. ואי� ה� מביני�, שכל זה יחזיק מעמד במסגרת החממה של 
הישיבה, והוא יתמוטט כמגדל קלפי� ביו� שבו תלמידיה� ייפגשו פני� בפני� 

ע� מה שרבותיה� הצליחו להעלי� מה� עד כה. 
 

אול� שיטה זו של רבני� וראשי ישיבות איננה רק מפקירה את הסטודנטי� 
הדתיי� וגורמת במישרי� ובוודאות לאובד� אמונת�, אלא סופה שתחתור תחת 
קיומו הרוחני של כל הציבור הדתי כולו. שהרי אנשי המדע אינ� יושבי� במגדל 
הש� של עולמ� האקדמי, שהוא סגור ומסוגר אי� יוצא ואי� בא, אלא ה� 
מעורבי� באלפי קשרי� רוחניי�, מדעיי� ודתיי� ע� הציבור הדתי כולו. וכאשר 
ייוודע בציבור, שביקורת המקרא מקובלת היו� על כל אד� שלמד באקדמיה, אי 
אפשר שידיעה זו לא תחלחל ג� אל המורי� שלמדו רק בישיבות ובסמינרי�, 
ומש� היא תגיע בסופו של דבר ג� אל ציבור התלמידי� בבתי הספר. ואי� אני 

רוצה להעלות על דעתי את המשבר שדבר זה יגרו� ליהדות הדתית כולה. 
 

אול� ממקו� שמובטחת תבוסת היהדות המתעלמת מהמציאות ונלחמת בה – 
מש� יבוא ניצחו� היהדות המבינה את המציאות ומקדשת אותה ונותנת לה 
משמעות עליונה. ואת ניצניו הראשוני� של הניצחו� הזה יכול לראות כל מי שיש 

לו עיניי� לראות. ובעניי� זה אספר סיפור שאני מעורב בו אישית: 
 

באוניברסיטת בר איל� מתקיי� קורס בפקולטה למקרא, שבו מסבירי� 
לסטודנטי� את העיקרו� הכללי של ביקורת המקרא בלי לחייב אות� ללמוד את 
המדע הזה על כל פרטיו ודקדוקיו. סיפרה לי סטודנטית ששמעה את הקורס הזה: 
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'הייתי נדהמת מכל מה ששמעתי ש�. ראיתי מיד שה� צודקי� ואי� אפשרות 
להתווכח על כ�. ההוכחות משכנעות כל כ� עד שאפילו עיוור יראה אות� ויקבל 
אות�. וא� על פי שהיה בכ� כדי לפגוע אנושות בשלמות אמונתי, לא חדלתי 
מלקיי� מצוות – אבל הייתי במבוכה גדולה. והנה, בשיעור האחרו� סיפר לנו 
המרצה, שיש אד� אחד שהצליח להוכיח שאמונת ישראל לא נפגעה כלל על ידי 

ביקורת המקרא; והמרצה הסביר בקצרה את עקרונות השיטה הזאת'. 
 

אותה סטודנטית היא אינטיליגנטית מאוד, והיא הבינה מיד את מה שאני זועק זה 
כחמישי� שנה, ושומע אי� לי מאת המל� – מא� מלכי רבנ�.9 כעבור שבועות 
אחדי� היא נרשמה לקורס שלי במדרשה לבנות בבר איל�, ובסו� השיעור הראשו� 
הציגה את עצמה וסיפרה לי את הסיפור הזה וסיימה בהמיית רגש נוגעת ללב: 
'אתה הצלת אותי, אתה הצלת אותי'! מאז היא ממשיכה לשמוע את השיעורי� 
שלי והכרת פניה והמאור שבעיניה מעידי� עד כמה היא יורדת לסו� דעתי, ועד 

כמה היא מכירה לי טובה. 
 

התלמידה הזאת היא סנונית ראשונה לניצחו� האמונה, שיבוא דווקא ממקו� 
שנראה הדבר כאילו נחלה תבוסה. החוויה שהיא חוותה כאשר גילתה את אמיתה 
של תורה תהיה בסופו של דבר נחלת הציבור כולו. מסתבר שג� אז ימשיכו להגיד 
את כל הפירושי� והמדרשי� שנוהגי� היו� לומר בבתי מדרש ובבתי אולפנא; 
שהרי יש בכל אלה כדי להחיות את הרוח ולחבב את התורה על לומדיה, וה� בכלל 
שבעי� הפני� של התורה, ולפיכ� האומר אות� אי� מזחיחי� אותו. אול� יחד ע� 
זה ג� ידע כל תלמיד, שכל הפירושי� האלה אינ� מכווני� על פי פשוטו של 
המקרא. והואיל וג� פשוטו של המקרא הוא אחד משבעי� הפני� של התורה, יהיו 
התלמידי� מעונייני� ג� להבי� את המקרא כפשוטו. וה� ידעו, כי כש� 
שהרשב"� פירש את פשוטו של המקרא על פי השיטות המדעיות שהיו מקובלות 
בדורו, כ� אנחנו נפרש את פשוטו של המקרא על פי השיטות המדעיות המקובלות 

בדורנו. 
 

       

על שיטתי בלימוד פשוטו של מקרא וההתמודדות ע� ביקורת המקרא ראו: 'אמונה ומדע  9

בפרשנות המקרא', דעות: ביטאון הנוער האקדמאי הדתי, יא (ראש השנה תש"�), עמ' 25-18; 

יב, (חור" תש"�), עמ' 26-12. וכ� בספריי: פרקי מועדות, ירושלי� תשמ"ו ופרקי בראשית, 

אלו� שבות תשנ"ט. 
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וא� זה יהיה המזו� הרוחני שכל ב� תורה יהיה מצויד בו בצאתו מ� הישיבה, ג� 
המפגש ע� האקדמיה לא יגרו� לו עוד תדהמה ומשבר אמונה, אלא יגרו� לו רק 
אכזבה. שהרי סימ� ההיכר היחיד של האקדמיה יהיה רק דלות התוכ� שהיא 
מייחסת לתורה. שהרי היא מוצאת בתורה רק רעיונות אנושיי� – פשוטי� או 
נשגבי� – שג� אנחנו היינו יכולי� לומר כדוגמת�. וה� כל הרעיונות האלה כבר 
ידועי� לכל ב� תורה ממה שלמד בישיבה; ולא עוד, אלא בישיבה הוא ג� למד 
לזהות את השכבות השונות של התורה המבטאות את הרעיונות האלה; בישיבה 
הוא למד ג� לזהות את המקור האלוהי של הרעיונות האלה, התלויי� במידותיו 
הקדושות של ה'; וכי גבהו שמי� מאר� כ� גבהו מחשבות ה' ממחשבותינו. נמצא, 
שכל מה שהוא לומד באוניברסיטה כבר נודע לו בישיבה, א� לא כל מה שהוא למד 
בישיבה ידוע ג� באוניברסיטה. וכ� המפגש ע� האקדמיה רק יגדיל בעיניו את 

כבוד התורה, הכוללת את כל עול� החול – א� מוסיפה לו משמעות של קדושה. 
 

הרי אלה שלוש מהפכות שהתחוללו במאתיי� השנה האחרונות. הצד השווה 
שבכול�, ששלומי אמוני ישראל נלחמו מלחמה מרה כדי למנוע אות�. א� הייתה זו 
מלחמה אבודה מראש. שהרי כל עצמה לא באה אלא ל ַ, ֵ*ר מציאות שאבד עליה 
 �כלח כדי להציל את האמת התלויה בה. א� זהו דבר שאיננו יכול להצליח. ולפיכ
התבוסה במלחמה הייתה בלתי  נמנעת. א� דווקא תבוסה זו של שלומי אמוני 
ישראל תביא בסופו של דבר לידי ניצחו� האמונה. שהרי יוכח ממנה שרק 
המציאות מתחלפת מדור לדור, ואילו האמונה היא נצחית וקיימת מדור לדור. אי� 
היא תלויה במציאות החולפת של כל דור, אלא היא למעלה מכל מציאות, והיא 

נותנת משמעות לכל מציאות מתחלפת. 
 
 

ד. מהפכת מעמד האישה 

 
לשלוש המהפכות האלה יש להוסי� את המהפכה הרביעית, שהתחוללה על ידי 
הרצו� להשוות את מעמד האישה למעמד האיש. יש ג� במהפכה זו כל סימני 
 �ההיכר של שאר המהפכות, ששלומי אמוני ישראל נלחמי� כדי למנוע אות� – א
כל כוונת� היא רק לשֵמר מציאות שהייתה ואיננה עוד. ולפיכ� ג� זו היא מלחמה 
אבודה מראש, שאי� כל אפשרות לנצח בה. אול� יש במהפכה הזאת ג� דבר 
המייחד אותה משאר כל המהפכות מסוג זה. שהרי אי� היא מתנגשת רק ע� 
הרצו� הטבעי של יהודי� דתיי� לקדש את מציאות העבר, אלא הגשמתה המלאה 
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והקיצונית תביא ג� לידי התנגשות ע� ההלכה. ולפיכ� ספק א� יכולה מהפכה זו 
להשיג את מטרתה הסופית. דבר זה אמור ג� א� ההלכה תגלה גמישות מרבית 
בכל התחומי� וגדולי תורה ימצאו דר� לפתור במוחלט את בעיית כל העגונות 
ומסורבות הגט, יתקנו תקנות להשוואת כל זכויות הממו� של האישה לאלה של 
האיש וג� יתירו לנשי� להתפלל במניי� של נשי�, שסדר התפילות שבו יהיה 
דומה לזה של מניי� הגברי� – עדיי� לא הועילו בתקנת�. שהרי עדיי� נשארו 
מצוות שונות שהאישה פטורה מה�, כגו� אחדות ממצוות עשה שהזמ� גרמ� וכ� 
מצוות תלמוד תורה. וא� על פי שהיו� הנשי� כבר קיבלו על עצמ� לקיי� את רוב 
המצוות האלה, עדיי� ה� מודעות יפה לנחיתות מעמד�. כי ה� יודעות, שה� 
מקיימות את המצוות האלה רק בהתנדבות ונוטלות עליה� שכר כמי שאינו מצווה 
ועושה, ואילו אחיה� חייבי� לקיי� את כל המצוות וה� נוטלי� עליה� שכר כמי 
שמצווה ועושה. והבדל זה ג� בא לידי ביטוי מעשי כגו� היושב בסוכה קטנה, 
שחלק מ� הסכ� שלה הוא פסול, על כורחו יאמר לבנות לשבת תחת הסכ� הפסול, 
כדי שהבני� יוכלו לשבת בסוכה כשרה. וכא� שו� תקנה לא תועיל לבטל את 
ההבדל שבי� מצווה שמקיימי� אותה בהתנדבות ובי� מצווה שחייבי� לקיי� 

אותה. 
 

ובעניי� זה רוצה אני לספר עובדה מניסיוני החינוכי. כאשר בתי הייתה עדיי� בגיל 
ג�-ילדי�, שאלה אותי באחד הימי�: מדוע רק הבני� מברכי� על הציצית? 
השבתי לה בשאלה: מי מהילדי� בג� הוא שובב יותר, פראי יותר, 'מרבי�' יותר – 
הבני� או הבנות? היא השיבה לי, כמוב�, רק הבני� משתוללי�, ואילו הבנות ה� 
ילדות טובות. ואז אמרתי לה: בגלל זה הבני� צריכי� ללבוש ציצית. אלמלא 
הציצית בכלל לא היה אפשר לרס� אות�. תשובה זו הניחה את דעתה לחלוטי�, 
ושוב לא התעוררו בה נטיות פמיניסטיות. היא הבינה מאז ולתמיד שאישה פטורה 
ממצוות אחדות – לא מפני שאי� היא ראויה לה� – אלא מפני שאי� היא זקוקה 

לה�.10 
 

שני� רבות לאחר מכ� הוזמנתי לתת שיחה לפני תלמידות בית ספר תיכו� בבאר 
שבע שביקרו בירושלי�. הבנות שאלו אותי מדוע נשי� פטורות מתלמוד תורה. 
 �בתשובתי שאלתי אות� א� ה� מכירות משפחות הרוסות, ומי לדעת� אש� בדר

       

 .�ג� מהר"ל מפראג וג� הרב הירש פירשו כ� את פטור הנשי� מרוב מצוות עשה שהזמ� גרמ 10
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כלל בהרס הנישואי�. תשובת� לא הניחה מקו� לספק: בדר� כלל הבעל הרס את 
חיי המשפחה, מפני שמצא לו מאהבת, או מפני שהוא נוהג באלימות כלפי אשתו, 
או מפני שהוא מבלה עתותיו במשחקי קלפי� ובהימורי� וכ� מפסיד את כל כספו 
וכיוצא באלה. אז אמרתי לבנות, הנה זאת היא הבעיה. כאשר הגבר חוזר מ� 
העבודה, הוא מחפש לו מקו� לנוח מעמל היו�; ומאליו הוא נמש� אל בתי הקפה 
ומקומות השעשועי�, וש� העי� רואה והלב חומד והיצר מפתה – ומה יעשה 
האיש ולא יחטא. והאפשרות היחידה לחסו� בפני הגבר את הדר� אל המקומות 
האלה היא למשו� אותו אל בית המדרש. ש� ימצא את התורה שתהיה לו 
שעשועי� יו� יו�, משחקת לפניו בכל עת, הסיפוק הרוחני שהוא ימצא בלימוד 
התורה יהיה שקול בעיניו עשרת מוני� כנגד כל סיפוק שהיה יכול למצוא מחו� 

לכותלי בית המדרש. 
 

אול� כל הדברי� האלה אמורי� רק בגבר ולא באישה. שכ� כל חייה של האישה 
ה� שליחות ומילוי ייעוד, בי� שהיא משתתפת ע� הבעל בפרנסת הבית, בי� שהיא 
צופיה הליכות ביתה, בי� שהיא דואגת לשלומ� הגופני והרוחני של בני הבית – 
מהתינוק שבעריסה ועד הגדול שבחבורה – שעיני כול� בה תלויות, וכל מחסור� 
עליה. והשליחות הזאת אי� לה קצבה ולא זמ� מוגדר, אלא היא מוטלת עליה בלא 
הפוגות מהשכ� בבוקר ועד מאוחר בלילה, ולפעמי� ג� שנתה לא תערב לה מרוב 
דאגתה לשלו� בני ביתה. וכאשר כל חייו של אד� ה� קודש למילוי שליחותו, אי� 
העי� רואה ולא הלב חומד ולא היצר מפתה – מתי תמצא האישה זמ� והזדמנות 
לבוא לידי חטא? ולפיכ� כאשר הנשי� מקנאות באנשי� ומבקשות שג� לה� 
תינת� מצוות עשה ללמוד תורה, הייתי משיב לה� מעי� התשובה שמשה רבנו 
השיב למלאכי השרת שביקשו שהתורה תינת� לה�, ולא לבני אד�: כלו� יצר הרע 
יש בכ�, שאת� מסוגלות להכניע אותו רק באמצעות לימוד תורה? לש� מה הנשי� 
צריכות לעסוק בתורה, כאשר כל המעלות שהגבר יכול להשיג רק באמצעות לימוד 

תורה כבר מוקנות לה� בעצ� טבע� – בלא עמל ובלא מאבק? 
 

משמעות זו של מצוות תלמוד תורה – כתריס מפני היצר – מבוארת בדברי חכמי� 
במקומות רבי�. כגו�: בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלי�;11 או: לעול� ירגיז 

       

קידושי� ל, ע"ב; וברור מ� ההקשר ש� שהכוונה היא ללימוד התורה ולא לקיו� מצוותיה.  11
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אד� יצר הטוב על יצר הרע, א� ניצחו מוטב, וא� לאו – יעסוק בתורה;12  או: אי� 
יצר הרע נכנס לבית המדרש;13 או: א� פגע ב� מנוול זה (=היצר הרע), משכהו 
 �לבית המדרש14 ( ועוד מאמרי� רבי� כיוצא באלה. ולפיכ� קשה מאוד להבי�, אי
אפשר לחייב את האישה לעסוק בתורה, שהרי אי� היא נפגשת כלל ע� 'המנוול 
 �הזה', ואי� היא מכירה את שפתו – אי� תמשו� אותו לבית המדרש? וא� תל
לבית המדרש בגפה – בלי לוויית 'המנוול' – מה תעשה ש� לבדה, בלי חברותא? 
והלוא לימוד התורה איננו אלא בבחינת 'תבלי�' ליצר, וכי דרכו של אד� לאכול 

את התבלי� בפני עצמו – א� אי� לו תבשיל הזקוק לתיבול? 
 

על כ�, הוויכוח על חיוב האישה במצוות תלמוד תורה מתנהל במישור עקו� 
ומשובש לחלוטי�. רגילי� לטעו� שהכושר האינטלקטואלי של האישה איננו נופל 
במאומה מזה של האיש, ולפיכ� יש לחייב ג� את האישה ללמוד תורה. אול� 
הראיה איננה ממי� הטענה; היא מוכיחה רק שג� האישה מסוגלת ללמוד תורה, 
א� עדיי� אי� בה כדי להוכיח שהאישה ג� חייבת ללמוד תורה. וכדי להוכיח את 
הדבר הזה עלינו להראות שיפה כוח האישה ככוח האיש לא רק בתחו� 
האינטלקטואלי – אלא בתחו� העבריינות והפשיעה. הווה אומר: אי� די להוכיח 
שמספר המדעניות, המשוררות, הסופרות והעיתונאיות הוא כמספר עמיתיה� 
ממי� זכר, אלא עלינו להוכיח שג� בתחו� העבירות על המוסר הטבעי אי� הנשי� 
נחותות מהגברי�, ומספר הנשי� הרוצחות הוא כמספר הגברי� הרוצחי�, ונשי� 
גונבות, מבריחות סמי�, פורצות ושודדות בנקי�, שכיחות לא פחות מהגברי� 
העוסקי� בכל אלה – ובכלל שמספר בתי הסוהר לנשי� הוא כמספר בתי הסוהר 
לגברי�. את הסטטיסטיקה הזאת לא ערכתי, אבל כמדומה אני שהנשי� עצמ� 
מסכימות שכל אלה ה� פשעי� גבריי� מובהקי�. והשיח הציבורי ג� מאשר את 
הסברה הזאת. שהרי מקובל לומר שכל המלחמות פורצות רק מפני שהעול� נתו� 
לשלטו� הגברי�. א� אילו היו הנשי� מנהיגות את המדינות, ה� לא היו פותרות 
את הסכסוכי� הלאומיי� בדרכי אלימות, אלא היו מיישבות את המריבות בדרכי 
שלו�. ובכל כגו� זה אפשר לסמו� על קול ההמו�, שהוא כעי� בת קול היורדת מ� 

השמי�. 
 

       

ברכות ה, ע"א.  12

מדרש שוחר טוב תהלי� קיט.  13

סוכה נב, ע"ב.  14
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וראוי להזכיר כא� עוד עניי�. סת� 'יצר הרע' הנזכר בלשו� חכמי� הוא יצרא 
דעריות, כדר� שסת� 'עברה' בלשונ� היא חטא בתחו� המי�. היצר המיני הוא 
העז שבכל היצרי�, והשליטה בו היא כמעט למעלה מכוח אנוש. ולפיכ� כאשר 
חכמי� אומרי�, שלימוד תורה מג� מפני היצר הרע, כוונת� לומר, שרק בכוח 
לימוד התורה יכול אד� להתגבר על פיתויי היצר המיני, וכמדומה אני שלא אטעה 
א� אומר שהיצר המיני שולט ומכניע את הגבר יותר מאשר את האישה. וחכמי� 
ג� נתנו לכ� הוכחה ניצחת שאי� עליה תשובה: צא וראה בשוק של זונות – מי 
שוכר את מי!15 ואזכיר כא� ברמז עניי� נוס�: מועטי� מאוד אות� יחידי סגולה 
שלא נכשלו מימיה� בעוו� שמירת הברית. ונדמה לי שהבת הצעירה איננה יודעת 

כלל מה עובר על אחיה באותה תקופה. 
 

ואול�, א� על פי שהנשי� מסכימות בדר� כלל לנחיתות� בתחו� העבריינות 
והפשיעה, ה� סבורות שיש לחייב אות� בתלמוד תורה, כדר� שמחייבי� את 
הגברי�. ואי� ה� מבינות שבכ� ה� מציגות השקפה הסותרת את עצמה. ולא עוד, 
אלא יש בכ� ג� משו� פגיעה בכבוד האישה. שהרי מצוות תלמוד תורה מחייבת 
את האיש לעסוק בתורה יומ� ולילה. וא� רצונו לפנות את לבו לדברי הבאי, עליו 
לחפש לו שעה שאינה לא יו� ולא לילה כדי לעסוק בה בדברי� בטלי�. וכ� הוא 
שרוי במתח מתמיד של לימוד תורה וחשש מפני עוו� ביטול תורה. והוא מקבל על 
עצמו ברצו� את העול הזה ואת המתח הזה, כי הוא יודע שלולי תורת ה' שעשועיו, 
כבר היה 'המנוול' הזה פוגע בו ומוש� אותו אל 'שעשועי�' אחרי�, שהעי� רואה 
והלב חומד והיצר מפתה להשתעשע בה�. וא� נחייב ג� את האישה לקבל על 
עצמה את כל העול הזה ואת כל המתח הזה, הרי פירוש הדבר, שג� היא חשודה 
לנצל את שעות הפנאי שלה ללכת אחרי יצרה הרע המפתה אותה לעבור עברה. 
ועצ� החשד הזה פוגע בכבוד האישה בלא כל הצדקה. אכ� איש שאיננו עוסק 
במלאכה ולא במצוות וג� איננו לומד תורה הוא פגע רע ומהווה סכנה לעצמו 
ולציבור, כנגד זה אישה פנויה תמצא לה תמיד עניי� לעסוק בו – בתחו� הקודש 
או בתחו� החול – או תמתי� בסבלנות עד שתגיע שעתה למלא שליחות. ואי� היא 
צריכה לחשוש ש'המנוול' הזה ינצל את שעת הפנאי שלה וישיא אותה לדבר 
עברה. כי המנוול איננו נמצא כלל בסביבתה, ואי� לו מסילות ללבבה, ולפיכ� אי� 

לה סיבה לפחד ממנו. 

       

כתובות סד, ע"ב.  15



מלחמות אבודות מראש 
 

164

סיפרתי למעלה סיפור על בתי כשהייתה עוד בגיל הג�. עתה אוסי� עוד סיפור 
עליה כאשר כבר הייתה א� לבני� ולבנות. ארבע בנותיה הראשונות היו משחקות 
 �לתומ� במשחקי הילדות, בקפיצה על החבל ובטיפול בבובות, וכאשר ילדה אחר כ
את בנה הראשו�, היו כל הבובות הללו מוכנות בחדר הילדי�. א� הוא לא מצא 
בה� כל עניי�, ולא נחה דעתו עד שלא קנו לו כדור גדול, שכילה בו את כל כוח 
רגליו בבעיטות פראיות. ואחר כ� הוא עשה לו תערוכה של מכוניות צעצועי�, 
מכוניות אזרחיות ומכוניות צבאיות, והוא היה בקי בשמות כול� והכיר ג� את 
הדרגות הצבאיות של החיילי� שביקרו בבית הוריו בדרכ� מהישיבה או מהצבא. 
וכבר ראיתי בעיניי את החייל שלעתיד, וידעתי שזה הקט� גדול יהיה, והוא יילח� 
בגבורה את מלחמות ה' להגנת עמו וארצו. אול� אחר כ� הוא הגיע לבית הספר 
וכבר התחיל ללמוד תורה ובעיניי ראיתי, אי� התורה התחילה 'להתיש את כוחו', 
וכבר הסיח את דעתו מכל משחקי הצבא וכבר ש� את פעמיו לכיוו� בית המדרש. 
ולא יכולתי שלא להתרגש מול המראה הזה של החייל בכוח ההול� והופ� לתלמיד 
חכ� בפועל – וידעתי בוודאות, שג� 'המנוול' הזה יודע – שעל הילד הזה לא 

תהיה לו שליטה. המלחמה אתו היא אבודה מראש – עוד בטר� התחילה. 
 

אול� א� על פי שאי� טע� לחייב את האישה להגות בתורה 'יומ� ולילה', אי� היא 
פטורה מללמוד תורה כמיטב יכולתה. שהרי היא חייבת לקיי� את הרוב המכריע 
של המצוות המעשיות ואת כל המצוות המסורות ללב ולאמונה. וכבר אמרו 
חכמי� שלא ע� האר� חסיד; ואי אפשר לקיי� מצוות בלי לדעת על בוריי� את כל 
פרטי דקדוקי הלכותיה�. ולש� כ� אי� די ללמוד 'פרקי� נבחרי�' מהתורה כגו� 
ספר קיצור שולח� ערו� המסכ� את כל ההלכות המעשיות הנוהגות בזמ� הזה, 
שהרי כל תלמיד חכ� יודע מניסיונו האישי, אי� הלכה שנתחדשה בענייני קדשי� 
יכולה להשפיע על הלכה המתבארת בשולח� ערו� בחלק אורח חיי�. ולפיכ� רק 
ידיעה יסודית והבנה מעמיקה בכל התורה כולה מאפשרת לקיי� את כל מצוותיה. 
ותורת ה' היא משיבת נפש רק כאשר היא 'תמימה' ושלמה; ומשפטי ה' ה� אמת 
רק א� צדקו 'יחדיו'. ולא עוד, אלא רק ידיעת התורה ואהבת התורה יכולות 
להביא את האד� לידי ידיעת ה' ואהבת ה' ואהבת ישראל. ואלו ה� מעלות 
 �שהשגת� מוטלת על כל זרע ישראל – מאיש ועד אישה, מנער ועד זק�. ולפיכ
נוהגי� כבר היו� בבתי אולפנא ובמדרשות, שהבנות לומדות תורה שבכתב וג� 
תורה שבעל פה בלא הבחנה של ממש, וכבר הגיעו בה� לידי הישגי� נאי�. 
ומספרי� על הרב צבי יהודה קוק שהיה נות� שיעור קבוע לנשי� בענייני אמונה. 
וכאשר שאלו אותו תלמידיו מה ראה על ככה, השיב לה� בתמימות: כמדומה אני 
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שאמונה איננה מצוות עשה שהזמ� גרמה... וכבר נהגו נשי� בכל תפוצות ישראל 
לבר� את ברכת התורה, שהרי ג� ה� חייבות ללמוד תורה – כדי לדעת את 

מצוותיה.16   
 

ואול�, אילו הייתה זו המטרה היחידה של לימוד תורה, לא הייתה מצוות תלמוד 
תורה מנויה לעצמה בי� תרי"ג המצוות, שהרי מצווה זו כבר הייתה משתמעת 
מאליה מתו� החובה לקיי� את מצוות התורה. והעובדה, שמצוות תלמוד תורה 
היא אחת מתרי"ג המצוות, מוכיחה, שיש למצווה זו ג� משמעות עצמאית, 
שאיננה קשורה כלל לקיו� שאר המצוות. שכ� רצו� ה' שאד� 'יפנה עצמו 
ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאי� מחשבת עבירה17 מתגברת אלא 
בלב פנוי מ� החכמה',18 ואי� אד� יוצא ידי חובה זו על ידי שהוא לומד תורה פע� 
או פעמיי� ביו�; אלא הוא חייב לעסוק בתורה יומ� ולילה ולהימנע תמיד 
מביטול תורה, לבל ימוש ספר התורה מפיו אפילו רגע אחד. וזו היא מצווה 
המוטלת על האיש בלבד. שכ� ירדה תורה לסו� דעתו של האיש, שאי אפשר 
להשאיר אותו אפילו רגע אחד בלי עול על צוואריו – עול מצוות או עול דר� אר� 
או עול לימוד תורה. שא� לא יעסוק בתורה, סופו שיעסוק בדברי� בטלי� 
ובדברי� אסורי� והאיש המתהל� 'בלי עול' סופו שיהיה ב� 'בליעל'. וכל הדברי� 
 �האלה אינ� עניי� לאישה, ואי� היא זקוקה לה�. וכבר אמרו חכמי� שרק הב� צרי
שימור ואילו הבת שומרת את עצמה.19 ולפיכ� ג� אחרי שכבר חייבנו את האישה 
ללמוד את כל התורה כולה, עדיי� דברי חכמי� קיימי�: מצוות תלמוד תורה 
המפורשת בתורה כמצווה עצמאית היא מצווה המוטלת על האיש, ולא על 

האישה. 
 

ועל פי זה יש להבי� ג� את העובדה, שלימוד תורה והתלמוד עמד תמיד במרכז 
החיי� והשאיפות של ישראל, וזהו אחד מסימני הייחוד של הע� הזה. דומה, שרק 

בישראל מצויה אותה תופעה מופלאה, שכל צעיר המכבד את עצמו יבלה את  

       

יש מקו� לשאול אי� מברכי� על מעשה שכל עצמו איננו מצווה, אלא רק 'הכשר מצווה'. אול�  16

השוו אבני נזר, יורה דעה, סימ� שנ"ב (ה), ואכמ"ל. 

הרמב"� נוקט לשו� "מחשבת עריות", א� אפשר, שהוא מזכיר רק עברה זו, משו� שהדברי�  17

אמורי� ש� לסיו� הלכות איסורי ביאה. 

רמב"�, הלכות איסורי ביאה כב, כא.  18

נדרי� לז, ע"ב.  19
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מיטב שנות נעוריו באוהלה של תורה, ואחרי שהגיע לבגרות לא יית� דעתו ללמוד 
מקצוע שיוכל להתפרנס בו, אלא יגלה למקו� של תורה וש� יעשה לו רב כדי 
ללמוד מפיו את דבר ה'. והמחזה של צעירי� פורחי� ורענני� החובשי� את ספסל 
בית המדרש ולומדי� בחברותא יומ� ולילה, וכל חפצ� הוא למלא את כרס� ש"ס 
ופוסקי� ( במקו� להכשיר את עצמ� לעבודה ולקריירה ( זה הוא מחזה מרני� 
ושובה לב. ואד� מ� החו� הנקלע אל חבורת הצעירי� האלה ורואה את הלהט 
שבו ה� לומדי� ועמלי� ומתווכחי� יכול רק לשאול, מה הוא המקצוע המפרנס 
שה� מנסי� להשיג בלימודיה�. ואי� הוא מאמי� למשמע אוזניו כאשר משיבי� 
לו, שה� לומדי� שלא על מנת לקבל פרס, וה� משקיעי� את כל כוח� בלימוד 
הזה, מפני שה� יודעי� שאי� אד� יכול להיות יהודי, אלא א� כ� הוא יושב ולומד 
כל היו� וכל הלילה, כדי שספר התורה הזה לא ימוש מפיו ולא יישאר ריק מדברי 
תורה אפילו רגע אחד, ואותו אד� מ� החו� הרואה ושומע את כל אלה יכול רק 

לשאול את עצמו, א� יש עוד אומה ולשו� שיש לה נוער כזה. 
 

והאמור בצעירי� אמור ג� בזקני�. מעשה היה ביהודי אמריקני עשיר שביקר 
באר� וביקש להכיר את מפעלות המדינה. במסגרת סיורו הראו לו את 
האוניברסיטה ואת מכו� וייצמ� ואת התעשייה האזרחית והצבאית, א� הוא לא 
מצא עניי� בכל אלה, שכ� לטענתו מפעלי� כאלה – מפוארי� הרבה יותר – 
מצויי� בשפע ג� באמריקה. אחר כ� הוא נפגש ע� יהודי חכ�, בעל שיעור 
קומה,20 והלה אמר לו: בוא ואראה ל� דבר שלא תמצא כדוגמתו בשו� מקו�: 
מערכת גדולה ומסועפת של שיעורי� המתקיימי� בכל יו� אחרי תפילת ערבית 
בכל עיר ובכל כפר – בכל מקו� שאנשי� מתאספי� בו לתפילה. והמערכת פועלת 
מאליה בלא יד מארגנת, והמורי� מלמדי� בהתנדבות, והתלמידי� ה� אנשי עמל 
הבאי� אל בית הכנסת אחרי שסיימו את עבודת�, וה� עוסקי� ש� שעה או 
שעות בעבודה אינטלקטואלית, שאיננה תורמת דבר לפרנסת�, וה� לומדי� ש� 
שלא על מנת לקבל פרס או כל תועלת חומרית או רוחנית – ואחר כ� הולי� האיש 
את האמריקני אל בית הכנסת הקרוב והראה לו את חבורת ה'בעלי בתי�' 
היושבי� ועוסקי� ש� בתורה ואמר לו: חבורה כזאת תמצא עכשיו בכל בית כנסת 

בכל רחבי המדינה. היש לכ� באמריקה תופעה כזאת? 

       

היה זה יהודה אב� שמואל שתרג� מחדש את ספר הכוזרי וחלק של ספר מורה נבוכים.  20

שמעתי את הסיפור הזה מפי הרב יהודה עמיטל ששמע אותו מפי אב� שמואל עצמו. 
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אנחנו כבר הורגלנו לתופעה הזאת, ושוב אי� היא מעוררת בלבנו השתאות או 
התפעלות. ולפיכ� אי� אנחנו מודעי� כלל לפלא הזה של לימוד תורה הנפו� בכל 
 �שדרות הע�, צעירי� וזקני� כאחד. א� פלא שאד� הורגל אליו לא חדל על ידי כ
להיות פלא, ולפיכ� חובה עלינו להבי� את מקורו ואת סוד כוחו. ודומה, שלא 
נטעה א� נאמר, שהפלא הזה הוא תוצאה של התודעה המושרשת בלב כל יהודי, 
שתלמוד תורה הוא מצווה השקולה כנגד כל המצוות. ורק הרצו� לקיי� את 
המצווה הזאת יכול להביא את הצעירי� לישיבות ואת הזקני� לבתי המדרש 
ולבתי הכנסת כדי לעסוק ש� בתורה – איש איש כפי יכולתו. וכל הרואה את 
האנשי� האלה יושבי� ועוסקי� בתורה ג� מבי� על שו� מה נתחייבו לקיי� את 
המצווה הזאת. כי הוא יודע בדיוק מה ה� היו עושי� אלמלא התורה שמשכה 
אות� אל הישיבה ואל בית המדרש. 'המנוול' הזה היה פוגע בה� ומוש� אות� 
ללכת אחריו. ולא עוד אלא אפשר, שהמנוול הזה אכ� כבר פגע בה�, וה� הצליחו 
להימלט ממנו רק על ידי שמשכו אותו אל בית המדרש. ובכוח הסובלימציה עלה 
ביד� להפו� מר למתוק ולנצל את כוח היצר לעשות חיל בתורה. ומאליו הוא ג� 
יבי�, מדוע הפלא הזה, המייחד את ישראל משאר כל האומות, התגש� מאז 
ומתמיד רק באמצעות הגברי�. באותה שעה הוא ג� יבי� את סוד כוחה המוסרי 
של אומה זו, שצעיריה עוזבי� את אביה� ואת אמ� רק כדי לדבוק באישה שיוכלו 
להיות נאמני� לה כל ימי חייה�; וזקני� שבה� אכ� שומרי� אמוני� לאשת 
נעוריה�, ועד זקנה ושיבה זוכרי� לה את חסד נעוריה שסייעה עמ� לבנות את 

בית� המשות� לתורה, לעבודה ולגמילות חסדי�. 
 

על יסוד הדברי� האלה נדו� עתה בסיכוייה של המלחמה להשוואת מעמד האישה 
למעמד האיש. מלחמה זו עודנה רחוקה מסיומה, א� ההישגי� שהושגו כבר 
נותני� תקוות טובות ג� לעתיד. אביא כא� רק דוגמות אחדות. לפני שני� אחדות 
רעשה האר� כאשר הרבני� לא הסכימו שאישה תהיה חברה במועצה הדתית, 
וברוב המכריע של בתי הספר באר� ובתפוצות לא התירו לבנות ללמוד תלמוד. 
ואילו היו� שכיחי� בתי הספר המלמדי� תלמוד לבנות, ואפילו הרבני� כבר 
התרגלו להופעת טוענות רבניות בדי� תורה. על אלה יש להוסי� דוגמות רבות 
מהווי בית הכנסת כגו� המנהג הנפו� היו� של נשי� הקוראות מגילת אסתר 
במניי� של נשי� והאומרות קדיש יתו� בבית האבלי�. ומצויי� ג� היתרי� 
אחרי� נועזי� הרבה יותר. חר� דרבנו גרשו� כבר שינה לבלי היכר את כל צביו� 
המשפחה היהודית. הוסיפו על כ� בדורות האחרוני�, כאשר התירו אישה שבעלה 
טבע במי� שאי� לה� סו�, והתירו גיור לש� אישות. וכוחא דהיתרא לא פסק ג� 
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בדורנו כאשר התירו לכה� את אשתו המודה שנאנסה. היתרי� נועזי� אלה 
 �מצטרפי� להיתרי� דומי� מחו� לתחו� האישות: בדורות האחרוני� מצאו דר
להתיר הלוואה בריבית, לקיי� חמ� בפסח, להתיר חילול שבת לפיקוח נפשו של 
גוי; ובדור שלנו נמצאה דר� להתיר לכה� ללמוד רפואה. וכ� יש מקו� להניח, 
שיימצאו ג� בעתיד גדולי תורה שיראו את דמעת העשוקי� ואת סבל המקופחי� 
ויטכסו עצה ויתקנו תקנות כדי להקל על המצוקה ולחל� את המדוכאי� מ� המצר. 

 
והאמור בתחו� הזכויות אמור ג� בתחו� החובות. כבר היו� נוהגות נשי� לקיי� 
את רוב מצוות עשה שהזמ� גרמ� וא� לבר� עליה�, וכול� לומדות תורה. אול� 
בשני� האחרונות אנחנו עדי� להתפתחות מפתיעה, הראויה לתשומת לב דווקא 
על רקע הקיפאו� שעודנו שולט בחוגי� אחרי�. בבני ברק עדיי� מצויי� גברי� 
 �האוסרי� על נשותיה� ובנותיה� ללמוד חומש ע� רש"י. ואילו בחינו
הדתי-לאומי בנות לומדות ומתעמקות בגמרא ע� מפרשי�, ולפעמי� ה� אוהבות 
את תלמוד� יותר מאחיה� בחדר או בישיבה. שמעתי על צעירה שכבר סיימה את 
הש"ס. והואיל וזו היא תופעה נדירה ג� בקרב בחורי הישיבות הרי כא� חזרה על 
אותו סיפור המובא בתלמוד, שנמצאו הבנות זריזות והבני� שפלי�.21 ואחרי 
שכבר נפתח שער התלמוד לפני הנשי�, אי� איש יכול לדעת, היכ� תיעצר 
המהפכה הזאת. וכל אלה הסבורי� שכבוד הגבר תלוי בכ� שאשתו היא בגדר ע� 
האר�, יש לה� ממה לחשוש. והחזו� של אישה היודעת לפלפל בתלמוד ובהלכה 
כאחד מגדולי ישראל איננו עוד בגדר חלו� באספמיא שאי� בו ממש. כי החלו� 
הזה יכול להפו� למציאות – והדבר תלוי רק ברצו� הנשי�. וג� עליה� אפשר 
להחיל את אמרתו הגדולה של הרצל: 'א� תרצו – אי� זו אגדה'. וא� הנשי� אכ� 
ירצו, איש לא יוכל למנוע את ניצחו� המהפכה הזאת, שתתחולל – לרצוננו או בעל 

כורחנו. 
 

אול� ג� אחרי שהמהפכה הזאת כבר תשיג כמעט את כל יעדיה, עדיי� תתקיי� 
נחיתות האישה בתחו� אחד: שו� תקנה ושו� רב ושו� בית די� – של אנשי� או 
של נשי� – לא יוכלו לשנות את ההלכה הפוטרת מדאורייתא את האישה מחלק 
של המצוות שהזמ� גרמ� ומהמצווה העצמאית של תלמוד תורה. הלכה זו תביא 
מאליה לידי כ�, שהמוטיבציה של האישה ללמוד תורה תהיה חלשה יותר מזו של 

       

גיטי� כה, ע"א.  21
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האיש. כי האישה תדע תמיד שלימוד התורה שלה איננו אלא בגדר 'הכשר מצווה', 
שהרי הוא רק מאפשר לה לקיי� מצוות אחרות.22 ואילו האיש ידע – מיו� שעמד 
על דעתו – שלימוד התורה שלו איננו רק מאפשר לו לקיי� את כל המצוות, אלא 
הוא עצמו מצווה השקולה כנגד כל המצוות. כתוצאה מכ� לימוד התורה יעורר 
תחושת 'שמחה של מצווה' בלב האישה פחות מאשר בלב האיש.23 ועובדה זו 
תגרו� בהכרח, שמספר הנשי� המקדישות את כל חייה� ללימוד תורה יהיה קט� 
ממספר האנשי� המגשימי� את האידיאל הזה. ונחיתות זו של האישה היא 
תוצאה ישירה של נחיתות האישה בתחו� הפשיעה והעבריינות. ובמסגרת עול� 
הנוהג כמנהגו אי� כל סיכוי שנחיתות זו תתבטל. אכ� כל עוד מספר הנשי� 
הרוצחות והמכות והשודדות הוא קט� ממספר הגברי� העוסקי� בכל אלה, ג� 
מספר הנשי� העוסקות כל ימיה� בתלמוד יהיה קט� ממספר הגברי� שלימוד 
התלמוד הוא במרכז שאיפותיה�. וכל עוד מספר בתי הסוהר לנשי� הוא קט� בלא 
שיעור ממספר בתי הסוהר לגברי�, ג� מספר המדרשות לבנות יהיה קט� בהרבה 
ממספר הישיבות. ודומה שאי� לנשי� סיבה לשאו� לביטול הנחיתות הזאת של 

הנשי� – או לקנא באנשי� על עדיפות� בתחו� זה. 

       

וראו ג� את פירוש מהר"ל מפראג (בהקדמתו לספר תפארת ישראל) לנוסח ברכת התורה  22

המקובל בידי האשכנזי�: 'וציוונו לעסוק בדברי תורה'. לדעתו, נוסח זה רומז שנצטווינו רק 

לפנות את מחשבותינו לדברי תורה, 'לעסוק' בה� ולהתאמ  להבי� אות�. וקיימנו את המצווה 

הזאת ג� א� לא הצלחנו להבי� את מה שלמדנו. אול� נראה לי, שדברי� אלה אינ� אמורי� 

בנשי�. שהרי ה� נצטוו רק להכשיר את עצמ� לקיי� את המצוות באמצעות תלמוד תורה. וא� 

לא הבינו את מה שלמדו, לא יצאו ידי חובת�, שהרי לא הכשירו את עצמ� לקיי� את המצוות. 

 �א" על פי כ� ה� מזכירות בברכת התורה את המצווה 'לעסוק בדברי התורה'. שהרי ג� ה

מקיימות מצווה בעצ� ה'עסק' בתורה וא" נוטלות עליו שכר (כמי שאינו מצווה ועושה), 

ולפיכ� ה� יכולות לבר� על קיו� המצווה הזאת, כדר� שה� מברכות ג� על הישיבה בסוכה. 

אול� דברי� אלה אינ� אמורי� לשיטת השולח� ערו�, האוסר לנשי� לבר� על הישיבה 

בסוכה. א� נוסח ברכת התורה לפי השולח� ערו� הוא 'וציוונו על דברי תורה'. ונוסח זה 

מתאי� לכל אד�. שהרי כל ישראל נצטוו על דברי התורה: האנשי� – לעסוק בה�, והנשי� – 

להבי� אות�. 

וראו ג� שו"ת שאגת אריה סימ� ס"ט. נאמר ש�, שמצוות שמחת יו� טוב כוללת ג� את  23

החובה ללמוד תורה ביו� טוב, שהרי פקודי ה' ישרי� משמחי לב אול� תלמוד תורה משמח 

את הלומד רק משו� שהוא יודע שהוא מקיי� בתלמודו מצווה גדולה השקולה כנגד כל 

המצוות. משו� כ� נשי� פטורות מללמוד תורה ביו� טוב, א" על פי שג� ה� חייבות במצוות 

שמחה. 




