
ברויארמרדכיהרב

אריהשאגתבעלשלהתעודותתורת

א

גלותאחריהארוןשלמקומובשאלתהגמראדנה(ואילךב"ע,נג)יומאבמסכת

שנאמר,נגנזבמקומו-ארון"ש,יוחאיבןשמעון'רדעתאתשםמביאהוהיא,יהויכין

-

שם"שנאמרמקוםוכל,(ח,'ח,א"מלכ)"'הזההיוםעדשםויהיו''וגו'הבדיםויארכו'

האמורמןהזאתההוכחהאתשםסותרתהגמראאך.לעולם:פירושו-"הזההיוםעד

היוםעדשםוישבו,'וגו,שעירלהרהלכושמעוןבנימלומהם':הימיםדבריבספר

עלהכבר'שהרי,לעולםשםישבושהםלומראפשרואי:(מג,מב,'ד,א"דבה)"הזה

."הארצותכלובלבל,אשורמלךסנחריב
עד:דרכיםבשתילהתפרשניתן"הזההיוםעד"הביטוי:זהמבללמדיםונמצינו

בפסוקלהיאמרניתןאיננוהראשוןהפירוש.הכותבשליומועדאו;הקוראשליומו

במקומםישבולאשמעוןבניואילו,לעולםונלמדנקראהימיםדבריספרשהרי;שלט

ישבושמעוןובני:השניהפירושאתמקבליםאנחנובורחנועלבךמשום.לעולם

.הימיםדבריספרכתיבתיוםעדבמקומם
הפירושגם:שםליומאארילגבורתבמילואיםאריהשאגתבעלכךעלוהקשה

דבריספראתכתבשעזרא,אנחנומקובליםשהרי,שלנובפסוקיפהעולהאיננוהשני

שבלבל,סנחריבבימיממקומםגלוכברשמעוןבניואילו;(א"ע,טו,בתראבבא)הימים

.ספרואתבוכתבשעזרא,"הזההיוםעד"שםישבולאשהם,ונמצא;הארצותכלאת
:אריהשאגתבעלמשיבכךועל

.שםשכתבתיכמושמצאספריםמבמההימיםדבריהעתיקדעזראל"וי"
,וביהמניההרבהסתירותישגם;הסדרעלאינןהדורותייחוסהכימשום

וכמו,כןאחדובספרכןמצאאחדבספרכי,עזראלספרהימיםומדברי
קודםשננתב,קדמוןבספרשמצא,לומרישנמיוהכי.העתיקבןשמצא

עדשםויהיו'עד,'וכו,'הלכושמעוןומבני'-כןבווכתובסנחריבבלבול
."לשטתרצהולא,העתיקכןכתובשמצאובלשון,'הזההיום

האמור,"הזההיוםעד'הביטויאתעתהלפרשעלינוהאלההדבריםפיועל

הואזהאלא;הספרכותבשליומולאואףהספרקוראשליומוזהאין:הימיםבדברי

ספראתמהםהעתיקשעזראהספריםאחדאתשכתב,אלמוניסופראותושליומו

שמעוןבניישבועדייןובימיו,סנחריבתקופתלפניעודחיסופראותו.הימיםדברי
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שהיודבריואתהעתיקועזרא,"הזההיוםעדשםוישבו":כתבכךמשום;במקומם

.בשעתואותםלכתוביכולהיהלאעצמושהואפיעלאף-בשעתםנכונים
,אולם.הימיםדבריספראתכתבשעזרא,החכמיםמסורתאתלעילהבאנוכבר

שהרי.כמשמעהלהתפרשעודיכולהאיננהזומסורת,אריהשאגתבעללשיטת

פסוקיםהעתיקרקאלא,הזההספרמןאחדפסוקאפילוכתבלאעצמושעזרא,אפשר

"מחבר"ו"סופר"היהלאשעזרא,נמצא.אחדלספראותםוכינס,"קדמונים"מספרים

זוולעריכה;אחדלספראותםוערך,שונים"מקורות"ליקטהוא."עורך"רקהיהאלא

היאהיא-עריכתו.הימיםדבריאת"כתב"שעזרא,אמרוכאשר,חכמיםנתכוונו

.כתיבתו
דבריספרשלמקורותיואתשכתבוהסופריםאותםבטיבבקיאיםאנחנואין

ספריאתשכתבוהסופריםכלכשאר-הקודשרוחבעליהיוהםשאףאפשר.הימים

שכתבו,חולשלסופריםאלהשהיואפשרשהרי,גמורהכרחזהאיןאך.הכתובים

בכתבילהתקבלראוייםשדבריהם,הקודשברוחראהשעזראאלא.חולשלספרים

רקאלא,הקודשברוחמתחילהנכתבולאהימיםדברישלשהפסוקים,נמצא.הקודש

-הקודשברוחעזראידיעלשנעשתה-הזאתהעריכהועצם;הקודשברוחנערכו

.הקודשבכתביהכלוליםקודששללפסוקיםהחולפסוקיאתשהפכההיא

מביאאריהשאגתשבעלבראיהעתהלעייןעלינוהאלההדבריםפיועל

גםויש;רביםבמקומותעצמואתסותרהימיםדברישספר,ראההוא.להשערתו

עזראבידינכתבואלהספריםששניפיעלאף,עזראלביןהימיםדבריביןסתירות

ממקורותאותוהעתיקרקאלאהימיםדבריאתכתבלאשעזרא,הוכיחומכאן.עצמו

.אותםהעתיקהוא,האלההמקורותביןסתירותשיש,ידעשעזראפיעלואף.שונים

."לשנותרצהולא"-שהםכמות
להשתבחיכולהיהחוקרשכל,מובהקתמדעיתהשערההיאשזו,לומרצריךאין

שהרי;אריהשאגתבעלשלדעתועלעלתהאיך,להביןמאודקשה,כןפיעלאף.בה

בומשמשיםושקרשאמת,חולשלספרהואהימיםשדבריסבורהיהלאבוודאיהוא

אמתהםהזההספרדברישכלשלמהבאמונההאמיןשהואספקאיןאלא;בערבוביא

ביניהםשיש,שוניםממקורותהועתקהזהשהספר,כותבהואכןפיעלואף.לאמיתה

!ומטעהטועהוחברו,אמתאומרמהםאחדרקכאילואפואונראה,רבותסתירות

הימיםשדברי,העובדהעצם:אריהשאגתבעלשיטתאתלהביןיששכך,ונראה

בדיבהאיןעדיין-זהאתזהוסותריםזהעלזההחולקים,שוניםממקורותהועתק

,הקודשברוחראהשעזרא,אפשרשהרי.דבריוובאמיתותהספרבקדושתלפגוע

שכבר-היללוביתשמאיביתלמחלוקתדומהשלפניוהמקורותשביןשהמחלוקת

בספרוהעתיקבךמשום.חייםאלוהיםדבריואלואלו:עליהםוהעידהקולבתיצאה

עלסמךוהוא;שלהבדרכההאמתאתמבטאתמהןאחתשכל,החלוקותהשיטותאת

ישמעוהםאף;שתיהןמביןהיוצאתהאמתאתשיגלו,הדורותשבכלתורהלומדי

.'המאמראתבשתיהןורואההסותרותהשיטותשתיביןהמפשרת,קולבתאותה
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דברילהיותשתיהןיכולותסותרותשיטותששתי,הזאתהתפיסהעצםאולם

הפכיםשני"לקייםאפשרשאי,יודעיםהכולשהרי.הסברטעונה,חייםאלוהים
וביתשמאיביתשביןהמחלוקותבאחתזאתתפיסהלהדגיםאפואננסה."אחדבנושא

.יצאוכולוהכללעלללמדאלא,יצאועצמםעלללמדלא-אלהודברים.הילל
שמאיביתביןמחלוקתמצאנו(כא,'א)רבהובבראשית(א"ע,יב)חגיגהבמסכת

נבראושמיים,שמאיביתלדעת.וארץשמייםשלהבריאהלסדרביחסהילללבית

עשהומשעשאו,כיסאלושעשהלמלךמשל":הארץנבראהכךואחר,תחילה

;(א,ו"ס,ישעיה)"רגליהדםוהארץכסאיהשמים'-ה"הקבאמרכך.שלואיפופירין

שבנהלמלךמשל":השמייםכךואחר,תחילהנבראההארץ,היללביתלדעתואילו

אלהים'העשותביום'כך,העליוניםאתבנהכךאחרהתחתוניםאתמשבנו,פלטין

היחסעלאמתמבטאותהאלההשיטותששתי,ספקאין.(ד,'ב,בראשית)"'ושמיםארץ

'המלכותכיסאלצורךאלאנבראהלאהארץשלעצמהכלשהרי.לארץשמייםשבין

אך.הארץלבריאתהשמייםבריאתאתלהקדיםהיהראויולפיכך,בשמייםהיושב

אתלהקדיםהיהראויולפיכך;הארץיסודעלאלאמתקיימיםהשמייםאין,מאידך

מבטאתמהןאחתשכל,שיטותשתיכאןשיש,נמצא.השמייםלבריאתהארץבריאת

רקמבטאתאחתכלשבן.זואתזוסותרותהאלההאמיתותשתי,כןפיעלואף-אמת

מבחינתלארץשמייםשביןהיחסאתמבטאיםשמאיבית:האמתשלאחתבחינה
ביתואילו;לארץהשמייםאתלהקדיםשראוי,ספקאיןזוומבחינה-בריאתםתכלית

זוומבחינה-שביניהםהתלותמבחינתלארץשמייםשביןהיחסאתמבטאיםהילל

ביחסלדוןראוידברשללאמיתואולם.לשמייםהארץאתלהקדיםשראוי,ספקאין

וגםבריאתםתכליתמבחינתגם:כאחתהאלההבחינותבשתילארץשמייםשבין

נבראווארץשמיים"-האומרים,חכמיםשיטתהיאוזו.שביניהםהתלותמבחינת
שמאיביתשל-הסותרותהאמיתותשתינצטרפוכברזובשיטה.(שם,חגיגה)"כאחת

ביטוילידיבאותאינןשובהאלההשיטותששתיאלא;מזההיללביתושלמזה

להתקייםשיוכלוכדי,חלקיביטוילידיבאותהןאלא;ביניהןסתירההיוצרקיצוני
.ביניהןשלוםמשכינותובךמזוזוומקבלותלזוזומוותרותהן,כביכול.זובצדזו

;בריאתםתכליתמצדוארץבשמייםהדנים,שמאיביתשיטתאתגםמקבליםמעתה

שובאך.שביניהםהתלותמצדוארץבשמייםהדנים,היללביתשיטתאתגםומקבלים

,שמאיביתכדבריעודאומריםאין.בקיצוניותןהאלההשיטותשתיאתמקבליםאין

זובדרךגםשכן.הארץעםיחדנבראושהשמיים,אומריםאלא;לארץקדמושהשמיים

.עליהנטוייםהשמייםאיןאם,לארץמשמעותשאיןחלקיביטוילידילפחותמביאים
,אומריםאלא;לשמייםקדמהשהארץ,היללביתכדבריעודאומריםאיןכןכמו

,חלקיביטוילידילפחותמביאיםזובדרךגםשכן.השמייםעםיחדנבראהשהארץ

.הארץבלילשמייםקיוםשאין
,המעשיתלהלכהנוגעתהילללביתשמאיביתשביןזומחלוקתהייתהאילו

היללוביתשמאיביתשהרי:בדיןהואוכן,המכריעבדבריכאןשהלכהאומריםהיינו

ואילו;לארץשמייםשביןהיחסשלהבחינותמשתילאחתרקשלםביטויכאןנתנו
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אפשרהיהזהולפי.הזההיחסשלהבחינותלשתיחלקיביטוילפחותנתנוחכמים

שמאיביתשלצדדית-וחדקיצוניתשיטהבאותהצורךכלשאין,הדעתעללהעלות

היאשרק-חכמיםשלהמפשרתהשיטהמידשתיאמרהיהמוטבאלא;היללביתאו

ניתןאיננוזהשדבראלא.לארץשמייםשביןהיחסשלההיבטיםכלאתמבטאת

להםשקדמהבלא-מידשיטתםאתחכמיםאמרואילושכן.עיקרכללהיאמר

ולא;דבריהםמשמעותעלכללעומדיםהיינולא-היללוביתשמאיביתמחלוקת

שיטההיאלארץשמייםשביןהיחסאתבהמתאריםשהםשהשיטה,מביניםהיינו

ששיטתם,אומריםהיינואלא;סותרותאמיתותלשתיחלקיביטויהנותנת,מפשרת

שהארץ,העובדהכי.לארץשמייםשביןהיחסשלהבחינותלשתישלםביטוינותנת

אםדיינואלא;לארץקדמושהשמיים,לומרמחייבתאיננה,השמייםלצורךנבראה

בארץתלויהשמייםשקיום,העובדהכןכמו.הארץעםיחדנבראושהשמייםנאמר

נבראהשהארץ,נאמראםדיינואלא;לשמייםקדמהשהארץ,לומרמחייבתאיננה

שמאיביתשביןהמחלוקתתחילהשתתגלהצורךהיהכךמשום.השמייםעםיחד

תכליתמצדלארץיקדמושהשמייםהיהשראוי,למדנושניהםמדברי.הילללבית

כךאחרורק.שביניהםהתלותמצדלשמייםתקדםשהארץהיהוראוי;בריאתם

שתיאתמקבליםהםבשיטתם.המכריעדבריאתולומרלבואחכמיםיכולים

ביתעםהדין,אומריםוהם.מזההיללוביתמזהשמאיביתשלהסותרותהאמיתות

אתלהקדיםשראויהיללביתעםגםוהדין;לארץהשמייםאתלהקדיםשראוי,שמאי
.אנחנו,זובצדזולהתקייםיכולותאינןהאלההאמיתותושתיוהואיל.לשמייםהארץ

.כאחתנבראווארץשמיים:אומריםואנחנו,חלקיביטוירקלשתיהןנותנים
זההחולקיםתנאיםשיטותשביןהיחסאתלהבהירבאוכהעדשנאמרוהדברים

אתזההמכחישיםמקראותשנישביןהיחסאתגםלבארנוכלשיטהובאותה;זהעם

שמאיביתשהרי.וארץשמייםבריאתשלזובסוגיהדוגמהלנותימצאלבךוגם.זה

במקראיתדותיואתתומךמהםאחדבלאלא;מלבםדבריהםאתאמרולאהיללובית

שלהראשון1הפרקבתחילתהאמורמןלדבריהםראיהמביאיםשמאיבית.מפורש

ביתואילו;(א,'א,בראשית)"הארץואתהשמיםאתאלהיםבראבראשית":התורה

ביום":התורהשלהשניהפרקבתחילתהאמורמןלדבריהםראיהמביאיםהילל

שמאיביתשביןזושמחלוקת,נמצא.(ד,'ב,בראשית)"ושמיםארץאלהים'העשות

האחדהפסוק:מקראותשניבין"מחלוקת"אלא,דברשללאמיתו,איננההילללבית

אלהשראיות,לומרואין.היללביתכדבריהואהשניוהפסוק,שמאיביתכדבריהוא

כלאיןמקראשלבפשוטוואילו;אסמכתאבגדראלאאינןהיללוביתשמאיביתשל

ניכרתשהרי.לשמייםהארץאתאולארץהשמייםאתמקדיםשהפסוק,לכךמשמעות
אתמתארהראשוןהפרק.המקראשלפשוטובעומקהמעוגנת,ברורהשיטהכאן

שהוא,בכךניכרזהודבר;הדיןבמידתנבראלהיותראוישהיהכפי,העולםבריאת

בפסוקהאמורואתויכולופרשתאתגםהתורהשלהראשוןבפרקכולליםאנחנוזהבדיון1

."בהבראםוהארץהשמיםתולדותאלה":שלאחריה
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בריאתאתמתארהשניהפרק,זהכנגד.ה"הוישםולא,אלהיםשםאתרקמזכיר

שםאתתמידמזכירשהוא,בכךניכרזהודבר;הרחמיםבמידתשנבראכפי,העולם

שלשוןכגון:הכתוביםבלשוןגםניכרהאלהההנהגותשתישביןוההבדל.ה2"הוי
גםברורהבדלויש.השניבפרקרקנזכריצירהולשון,הראשוןבפרקרקנזכרבריאה
ואילו;כאחדנבראוואישהואיש,לאדםהדשאקודםהראשוןבפרק:הבריאהבסדר
שיש,ספקאיןכךמשום.האישהלפנינוצרוהאיש,לעשבהאדםקודםהשניבפרק

מקדיםהראשוןהפרק.הארץואתהשמייםאתבומזכירשהכתוב,לסדרגםמשמעות

:אלוהיםולשוןבריאהלשוןהנוקט,הפרקאתהפותחבפסוקכך:לארץשמיים

נוקטהואשאף,הפרקבסיוםגםוכך."הארץואתהשמיםאתאלהיםבראבראשית"

אתמקדיםהשניהפרקואילו."בהבראםוהארץהשמיםתולדותאלה":בריאהלשון

ובריאת,הראשונהבפעםה"הוישםבושנזכר,הפתיחהבלשוןמידכך:לשמייםהארץ

."ושמיםארץאלהים'העשותביום":עשייהבוקרויההעולם
מחלוקתכללאיננההיללוביתשמאיביתמחלוקת:זהמכללמדיםונמצינו

נבראשהעולם,האלוהיותההנהגותשתיבין"מחלוקת",כביכול,היאזואלא;שלהם

ראויהרחמיםבמידתואילו;לארץהשמייםאתלהקדיםראויהדיןבמידת.בהן

יוצאתשהיאכפי,האמתאתמבטאיםשמאישבית,נמצא.לשמייםהארץאתלהקדים

.הרחמים3ממידתיוצאתשהיאכפי,האמתאתמבטאיםהיללביתואילו;הדיןממידת
בריאתשלאחתבחינהרקבשלמותמבטאתהאלההאמיתותמשתיאחתשכלאלא

ולאגמורבדיןלאנבראלאהעולםשהרי.השנייההבחינהמןומתעלמתהעולם

ביטוילידיבאהזוובחינה.והרחמיםהדיןבשיתוףנבראהואאלא,גמוריםברחמים

ושלהדיןמידתשלהאמיתותשתיאת-חלקיבאופן-המבטאים,חכמיםבדברי
.הרחמיםמידת

רקכהלכהמובנתלהיותיכולהחכמיםשלהמפשרתשהשיטה,לעילאמרנוכבר

.מזההיללביתושלמזהשמאיביתשל,הקיצוניותהשיטותשתינאמרושכבראחרי
:לדבריהםכראיהאותומביאיםשחכמים,לפסוקביחסגםעתהלומרעלינוזהוכעין

,חכמיםלדברימסייעזהפסוק.(יג,ח"מ,ישעיה)"יחדויעמדואליהםאניקרא"
כללמביניםהיינולא,לבדוזהפסוקרקנאמראילואולם.כאחדנבראווארץששמיים

גםבשלמותמבטאת"יחדו"וארץשמייםשבריאת,סבוריםהיינושהרי.משמעותואת

איןהדיןבמידתגםשכן.הרחמיםמידתשלהאמתאתוגםהדיןמידתשלהאמתאת

וגם.הארץעם"יחד"נבראיםיהיושהשמייםדיאלא;לארץ-יקדמושהשמיים,צורך

"יחד"נבראתתהיהשארץדיאלא;לשמייםתקדםשארץ,צורךאיןהרחמיםבמידת

היללוביתשמאישבית,הפסוקיםשניאתהכתובהקדיםכךמשום.השמייםעם

פרקי'לספריבמבואכךעלוראה;ה'הוילשםאלוהיםשםתמידשםמצורףכןפיעלאף2
.שם4בהערה-ו"תשמירושלים,"מועדות

מידתפיעלהיללביתודבריהדיןמידתפיעלהםשמאיביתשדברי,המקובליםאמרוכבר3
.לדבריהםגדולהראיהמכאןוהרי;הרחמים
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השמייםהקדמתאתדורשתהדיןשמידת,למדנומהם.לדבריהםראיהמהםמביאים

כהלכהיובןעכשיוורק.לשמייםהארץהקדמתאתדורשתהרחמיםמידתואילו,לארץ

עושהזהפסוק.זהאתזההמכחישיםהכתוביםשניביןהמכריעהשלישיהכתובגם

אתלאבשלמותמבטאהואאין.בקיצוניותןזואתזוהסותרות,המידותשתיביןשלום

מבטאהוא:אומרהווה.כאחתשתיהןאת-חלקיבאופן-מבטאהואאך,זואתולאזו

.והרחמיםהדיןשיתוףאתאלא-הרחמיםאתולאהדיןאתלא-כהלכה
,אמתהןהשיטותשתיהילללביתשמאיביתשביןזובמחלוקת:לדיןזכינווכך

דבריואלואלואלא,עודולא.זואתזוסותרותהאלההאמיתותששתיפיעלאף

.'המפישנאמרה,בתורהכתוביםשניהםדברישהרי.כמשמעופשוטו-חייםאלוהים
מידתשלהאמתאתוגםהדיןמידתשלהאמתאתגםבתורתוכתבבעצמו'שהוכדרך

שלהסותרותהאמיתותאתבדבריהםמבטאיםהיללוביתשמאיביתגםכן-הרחמים

שביןההבדלזהורק.אמת'הדברישכלבדרך,אמתשניהםודברי.האלההמידותשתי
-והרחמיםהדיןמקורשהוא,'ההואהתורהנותן:התורהחכמילביןהתורהנותן

אתוגםהגמורהדיןאתגםבתורתולבטאיכולהואולפיכך.שביניהםהסתירהלמרות

,ודםבשרהםהתורהחכמיואילו.והרחמיםהדיןשיתוףאתוגם-הגמוריםהרחמים

הדיןאתיבטאמהםאחדכךמשום."אחדבנושאהפכיםשני"לפרנסיכוליםשאינם

ויכריעהשלישישיבואעד-הגמוריםהרחמיםאתויבטאעליו"יחלוק"והשני,הגמור

.והרחמיםהדיןשיתוףאתויבטאביניהם
כי.אריהשאגתבעלשלשיטתואתלהביןנוכלכברהאלההדבריםפיועל
ממקורותמלוקטהזהשהספר,לדעתו,מוכיחותהימיםשבדבריהרבותהסתירות

.שבעל,ספקאיןאולם.הספרכותבולא,הספרעורךרקהיהשעזרא,ונמצא;שונים

.התורהבספרגםמצויות-יותרהרבהחמורות-רבותשסתירות,ידעאריהשאגת
התורהשהרי.שוניםממקורותמלוקטתו"חשהתורה,מכךהסיקלאכןפיעלאף

התורהכל"אלא,מדעתוהתורהאתכתבלאומשה;'המעשהאלא,אדםמעשהאיננה

,משהשללאוזניוה"הקבשלמפיונאמרהישראלכללעיניעדבראשיתספרמתחילת

כתבואניהאלההדבריםכלאתאלייקראמפיו'-(יח,ו"ל,ירמיה)להלןשאמרכעניין
הרבותהסתירותעללתמוהאיןולפיכך.(לתורהן"הרמבהקדמת)"'בדיוהספרעל

רביםמקראותבתורהשנמצא,לצפותיכוליםהיינומראשאלא,עודולא.שבתורה

כוללהואכךמשוםודווקא;מלבדועודואין,אחדהוא'השהרי.זהאתזההמכחישים

'הואחדות,לשמועיכולההאוזןולאלדבריכולהפהשאין,והסתירותהניגודיםכלאת

המבחןהוא'השלהסותרותהמידותריבויאלא,מידותיוריבויאתשוללתאיננה

עושהכגיבורהיםעלנגלההוא;והרחמיםהדיןמקורהוא'הכי.'האחדותשלהעיקרי
לאומותפהפתחוןנתןכברובך;רחמיםמלאכזקןסיניהרעלונגלה-מלחמות

במקוםאולם;(הפרשה,דבחודשמסכתא,יתרו,מכילתא)הןרשויותשתילומרהעולם

שלההתגלותעיקראתרואיםישראלשם,'הלאחדותסתירהרואותהעולםשאומות

,רביםלאליםאותםמייחסיםהאליליםשעובדי,והמידותהכוחותכלשכן.'האחדות

ידברשהוא,מחייבתאיננהואחדותו.לישראלתורהשנתןאחדבאלכולםנתאחדו

14

 הוצאת תבונות
מכללת הרצוג 

מגדים ב )מרחשוון תשמ"ז)

www.herzog.ac.il



ביכולתוניכרתהיאאלא,אחתהנהגהרקבתורתוויבטאאחדיםודבריםאחתשפה

.אחתבהנהגהאותן"לשתף"וסותרותמידותלכלול
באספקלריא'המידישניתנה,בתורהרקאמוריםהאלההדבריםכלאולם

אלא,'המעשהאיננוהזההספרשהרי;הימיםבדבריאמוריםהםאיןאך.המאירה

הקודשברוחהמדבראדםגםהרי,הקודשברוחנכתבשהואפיעלואף.אדםמעשה

בידיומסייעתרקהקודשורוח.עצמודבריאתאומראלא,'הדבריאתאומראיננו

החטאמןולהינצל,הקודשחכמתאתמהםולדלותשבנפשוהקודשמקורותאתלמצוא

חכמהדבריאומרהואאלא,גרונומתוךמדברתשכינהאיןעדייןאולם.הטעותומן

.שבתורהלסתירותכללדומותאינןהימיםשבדבריהסתירותכךמשום.ודםבשרשל
דבריאתוגם-היללביתדבריאתוגםשמאיביתדבריאתגםלומריכול'הכי

גםעצמווהוא-רחמיםוגםדיןגםהיאמידתושהרי;ביניהםהמכריעיםהחכמים

אתזההמכחישיםדבריםלומריכולאיננוודםבשרזהכנגד.לדיןהרחמיםאתמשתף

קדמהשהארץולומרולחזור,לארץקדמוששמיים,תחילהלומריכולהואאין.זה

ביתבידיתיאמראחתשיטהאלא.כאחדנבראוששניהםבסוףולהכריע,לשמיים
.ביניהםויכריעוחכמיםשיבואועד-היללביתבידיתיאמראחתושיטה,שמאי-

אלא,בעצמוהימיםדבריאתכתבלאשעזרא,אריהשאגתבעלאמרכךמשום

.זהאתזההמכחישיםרביםמקראותשםמצאהואכי,שוניםממקורותאותוליקט
ואלו-אחדמרועהניתנושכולם,אומרהיה,בתורהכתוביםאלהמקראותהיואילו

נכתבושהם,לומרנאלץ,הימיםבדבריאותםומצאהואילאך.חייםאלוהיםדבריואלו

,יובןגםזהפיועל.חייםאלוהיםדבריואלואלוכןפיעלואף-שוניםאדםבניבידי
אתלמסורביקשהואכי."לשנותרצהולא",במקורותיושמצאמהאתהעתיקשעזרא

הניחוהוא;אחתבחינהשלהשלמההאמתאתמבטאמהםאחדשכל,הציוריםשני
שתיאת-חלקיבאופן-המצרף,המכריעדבריאתשימצאושלאחריולדורות

.כאחתהבחינותשתישלהאמיתות

ב

בןאריהשאגתבעלהיהכאשר.האלההדבריםבשוליהערהעודכאןונעיר

שלבמקורותיושדן,(אסטרוק'י)צרפתירופאשלספרנתפרסם,שנהושמונהחמשים

הואאלא,בראשיתספראתבעצמוכתבלאשמשה,להוכיחביקשבספרו.בראשיתספר

.בהםהמשמשהאלוהיבשם-השארבין-הניכריםשוניםממקורותאותוליקט
בכלכךאחרפשטהזוהשערה.עורכורקהיהאלא,הספרמחברהיהלאשמשה,ומכאן

ראיותלההביאווהללו;החוקריםכלעלכמעטהיוםמקובלתוהיא,המדעיהעולם

דומהזושיטה.התורהספרישלהשוניםהחלקיםשביןהרבותהסתירותמןנוספות

רקאותהאמראריהשאגתשבעלאלא;אריהשאגתבעלשללשיטתופרטיהבכלאפוא

זהודבר.התורהספרעלגםאותהאמרהצרפתיאסטרוקואילו,הימיםלדבריביחס

כלאתכתבעצמושמשה,מלכתחילהסבורהיהאסטרוקשהרי.מאליומובןכמעטהוא
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פעםיבטאאחדשאדם,אפשראישהרי.לחלוטיןמופרךדברהואוזה;כולההתורה

קל;ה"הוישםשלהרחמיםמידתאתאחתופעםאלוהיםשםשלהדיןמידתאתאחת

שסבורמי,כךמשום.בתוכנםזהאתזההסותריםדבריםלומריכולהואשאין,וחומר

הווה-מקורותיהאתליקטרקשמשה,יאמרכורחועל,מדעתוהתורהאתכתבשמשה

שאגתבעלהוכיחדומהבשיטהשהרי,שכןתדע.מחברולא,עורךרקהיההוא:אומר

.מקורותיואתוליקטאותוערךרקאלא,בעצמוימיםהדבריאתכתבלאשעזרא,אריה
להביאיכולאסטרוקהיה,מחברומותאחרירקאריגבורתספרנתפרסםואלמלא

שאגתשבעל,לומרצריךואין.ישראלחכמימגדוליאחדשלמספרולדבריוראיה

התורהאתכתבשמשהסבורהואגםהיהאילו-כדבריואומרהיהעצמואריה

אפשרואי;הימיםדברילביןהתורהביןהבדלכלאיןהזאתההנחהלפישהרי;מדעתו
.התורהבספריאותהולדחות-הימיםבדברי"התעודותתורת"אתלקבל

ישראלאמונישלומישלתגובתםאתלהביןמאודקשההאלההדבריםפיועל

בשוויוןאותהיקבלושהם,לצפותיכוליםהיינושהרי.הצרפתיאסטרוקשללתגליתו

היינואלא,עודולא;השמייםמןבתורההכפירהשלמאליהמובנתכתוצאה-נפש
נכונותשכולן-לדבריהםמביאיםשהחוקרים,ההוכחותבכליודושהם,להניחיכולים-

אמונישלומינהגוכןלאאולם.התורהשלהאנושיבמוצאההיסודיתאמונתםלפי
המסקנותואתהחוקריםשלההוכחותכלאתזעםבחמתהתקיפוהםאלא.ישראל

בורותונופוישראלשנאתששורשו,נתעבשקרבעיניהםהיההכול.מהןהסיקושהם

שלהמדעיהבנייןאתכללהכירלאהאמונהבעלישלהמכריעהרוב.הבנהוחוסר

והכול,החוקריםבדבריממששאין,שלמהבאמונההאמינוכולםאך;המקראמחקר

התעמקוומאמיניםיראיםשלקטןמיעוטואילו.קייםולאשרירלא,מבוטלבטל

הכפירהלדברילהשיבלדעתכדיאלא-אותםלהביןכדילא-החוקריםבדברי
-ל"זצהופמןצ"רד-ישראלמגדוליאחדמכולםוהגדיל.הגמורביטולםאתולהוכיח

הואוהרי.התעודותתורתשלהטעותאתלהוכיחהנעלהלייעודחייואתשהקדיש

גם-המקראמבקריטענותאתלסתורמבקששהוא,לפירושובמבואבפירושכותב

באמונההאמיןאכןשהוא,ונמצא.התורהשלהאנושיהמוצאבדברשלהםההנחהלפי
כללעיניועדמבראשית-כולההתורהכלאתלכתובמסוגלהיהאחדשאדם,שלמה

כלואתזהאתזההמכחישיםהמקראותכלאתלכתוביכולהיהאחדאדם;ישראל

פרקשלבגופואפילוולפעמיםלפרקמפרקהמתחלפותהאלוהיותהמידותשינויי
שהשכלבמהלהאמיןהזההנואשהניסיוןעלאומראריהשאגתבעלהיהמה!אחד

!בולהאמיןמסרב

האלוהיבמוצאהשכופרלמיגםהתורהאחדותאתלהוכיחהזההניסיוןאולם

,ממנומשתמעשהרי.אמונתיתמבחינהמסוכןגםהואאלא,תוחלתחסררקאיננו

אחתשפהתמידמדברתהיאכןאםאלא,השמייםמןבתורהלהאמיןאפשרשאי

לייחסאפשרהיהכןאםאלא,אחדלאלהתורהאתלייחסאפשרואי;אחדיםודברים
בעצםכופריםהםשהרי.כפירהריחבהםישכבר-אלהודברים.אחדלאדםגםאותה

'השאחדותמניחיםוהם;זהאתזההמכחישיםמקראותשנילכתוב'השליכולתו
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שלטעותםהיאוזו.הקדושותמידותיוביןממשיתסתירהשלאפשרותכלשוללת

ומסיקים-רחמיםמלאוכזקןמלחמהעושהכגיבור'האתהרואיםהאליליםעובדי
.הןרשויותששתי,מכאן

זושיטהשהרי.התורההבנתלעצםגרמהזוששיטה,הנזקהואיותרעודוחמור

אתזההמכחישיםהמקראותכלאתלכתוביכולהיהאחדשאדם,ההנחהמתוךיוצאת

לאמיתואך-זהאתזהמכחישיםכאילונראיםרקאלהשמקראות,ומכאן;בתורהזה

.ביניהםהמכריעהשלישיהכתובמןנלמדזהודבר.סתירהכלביניהםאיןדברשל
המקראותשנישלפשוטםעומקאתהמגלהוהוא,עיקרהואהשלישישהכתוב,נמצא

שהשמיים,לומרתורהנתכוונהלאמעולם:לעילשהבאנוהדוגמהובלשון,הסותרים

-כאחדנבראוששניהם,לומרנתכוונהאלא,לשמייםקדמהשהארץאולארץקדמו

הכתוביםשנילשוןאתגםלפרשעלינוהשלישיהכתובפיועל;השלישיהכתובכלשון

בריאתשעצם,ונמצא.קדמההארץאוקדמוהשמייםכאילו,מהםשנראה,האחרים

אתבהןמנהיג'שהההנהגותכלשלהאמתאתבשלמותמבטאתכאחתוארץשמיים

התורהכי.כלללהנתכוונהלאוהתורהנכונהאיננההזאתהתפיסהכלאולם.עולמו
האמתאתבשלמותמבטאתמהןאחתשכל,סותרותאמיתותשתילהציגביקשה

כךאחרורק.קדמההארץאחרתובבחינה,קדמוהשמייםאחתבבחינה.אחתבבחינה

כלזהובצירוף;באחתהאלההבחינותשתיצירוףשלהאמתאתלבטאהתורהיכלה

,נאמרזהבצירוףורק;חלקיביטוילידירקלבואיכלההאלההאמיתותמשתיאחת

משמעותאתלגלותבאלאהשלישישהכתוב,נמצא.כאחתנבראווהארץשהשמיים
פשוטו-ביניהםלהכריערקבאהואאלא;זהאתזההמכחישיםהכתוביםשני-

לידישבאוהבחינותשתישלהאמיתותאת-חלקיבאופן-לצרףבאהוא;כמשמעו

בלאמוכחתזוותפיסה.הסותריםהכתוביםמשניאחדבכל,צדדי-חדאך,שלםביטוי
תורהנתכוונהשאילו.זהאתזההמכחישיםהכתוביםשלהגדולברובספקשלצל

לשוןנוקטתהייתהלא,זהאתזהמכחישיםכאילונראיםרקהכתוביםששני,לומר

הואשרק,השלישיהכתובלשוןאתמידאומרתהייתהאלא;להטעותכדיבושיש

.הסותריםהכתוביםשנישלאמיתםאתהמגלה
יריעהובכלפרשהבכלמצוייםזהאתזההמכחישיםכתוביםושניוהואיל

זהמכחישיםכאילונראיםרקשהם-המקובלתהאפולוגיטיתהתפיסההרי,שבתורה

כלאתמעינינומעלימההיא.כולההתורהכלהבנתאתעלינומשבשתכבר-זהאת
אתשנראהובמקום.השונותהאלוהיותההנהגותשביןההבדליםשלהרבהעושר

-צירופןבעצםמתגלה'השאחדות-האלוהיותההנהגותשלהסותרותהאמיתות

הביטויהיאזושאמת,אנחנוכסבורים.לכולןהמשותפתאחתאמתרקרואיםאנחנו

,'האחדותשלהשלםהביטוירקשהיא,רואיםאנחנוואין;'ההנהגותכלשלהשלם

.הנהגותיוכלאתהמצרפת
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ג

;אריהשאגתבעלשלבחייועודנתפרסםאסטרוקשלשספרו,לעילאמרנוכבר

ואילו,ושמונהחמשיםבןהיהאריהשאגתבעלכאשר,1753בשנתלאוריצאהוא

,אריהשאגתספרלאוריצאמכןלאחרשנתיים.ותשעששיםבןהיהעצמואסטרוק

שלאריגבורתספרנכתבאימתי,יודעיםאנחנואיןזהכנגד.למחברוהששיםבשנת

נכתבהואשגם,אפשראך;מחברומותאחרירקלאוריצאהואשהרי;אריהשאגתבעל

ששני,ספקאיןכןפיעלאף.תקופהבאותהנכתבהואפניםכלועל-הימים4באותם

אתהכירלאשאסטרוקשברורוכדרך;זהשלתגליתועלזהידעולאהאלההאישים

שלספרואתהכיראריהשאגתשבעלהדעתעללהעלותאיןכך,אריגבורתספר

מדעשלהמחקרדרךכלאתששינתה,מהפכניתשיטהשאותה,נמצא.אסטרוק

נתגלתההיא:בזהזהתלוייםבלתי-מקביליםצינורותבשנילעולםהגיעה,המקרא
לאחדגםנודעהאחתובעונהובעת-ישראלחכמימגדוליאחדשלמדרשובבית

.האומותמחכמי
"ודורדורשנותבינו"המקראעלם"הריחידושיבעלדבריאתכאןלהביאוראוי

מלובליןהרביאמרזהוכעין.בתורה5חדשההבנהושנהשנהבכליש:(ז,ב"ל,דברים)

חדשהידיעההשמייםמןניתנתיוםבכל:(לט,'ד,דברים)"היוםוידעת"המקראעל

מעשהתמידיוםבכלהמחדש"המאמרעלמשמואלשםבעלדרשוכן.ישראלבניללב
בראשית

בכלהחידושכוחמהשמייםניתן"
:משמואלשםבעלכךעלומוסיף.דבר6

והמשכילים,יוםבכלהחידושכוחלעולםניתןדבאשר,לומרעודונראה"

נוטליןו"חלאוובאם,בתפילהדברולחידוש'הלעבודתהכוחזהנוטלין

ל"זאמרוזהועם,וכסילזקןמלךנקראר"יצהכ"וע,זהכוחאתא"הסט

.יוםבכלעליומתגבראו,עליומתחדשאדםשליצרו(ב"ע,ל,קידושין)
הואאך,חידושבלתינתיישןשמשמעוזקןהיפוךשזה,מובןבלתיולכאורה

כוחיוםבכללעולםבאוכאשראך,התחדשותשוםבלתיהואשמעצמוהדבר

כלכ"וע...החידושכוחהואנוטללטובהחידושנוטליןאינםאםהתחדשות

רביםחידושים"חידששהוא,שםאומרהואשהרי;אבןטורילספרההקדמהמלשוןנראהכר4
רבותשניםזהרק,הדפוסמשבחעללהביאםהנהעדבידיעלתהלאאמנם...ופוסקיםת"בגפ

קדמוס"לששחידושיו,מכאןונראה."אריהשאגתנקראשמומהםקטןסנסןבדפוסהבאתי
הימיםדברילספרביחסשתפיסתו,לומרכללאפשרשאי,עודלצייןוראוי.אריהשאגתלספר

למסכתבפירושוכןכתבשכבר,אריבגבורתאומרהואשהרי;ימיובאחריתרקלונתחדשה
משוםבכךגםיש,כךעלנוסף.רביםימיםזהשיטתוהייתהשזו,מכאןאפואונראה.בתראבבא
בתראלבבאפירושושגם,להניחקשהשכן.אריהשאגתלספרקדםזהשחידוש,להנחהסיוע

"קטןסנסן"רקשהוא-אריהשאגתספרשנכתבאחרישניהםנכתבוליומאפירושווגם

.ס"לשמפירושיו
.שמחתנוזמןבסוכותה"ד,א"תרמשנת,לסוכותאמתשפת5
.במדרשה"דשלמישיתחפסקה,ה"תרעשנת,נצביםפרשת,משמואלשם6
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לקדושההחידושנוטליןשאיןמפאתרקהואשבווההתגברותהחידושכוח

."...החידושכוחהואנוטל
חילופיעםבעולםהנשמעת,חדשהבשורהכלעללהיאמרניתניםאלהדברים

בעלידיעלשנתגלה,מהפכניחידושלאותובייחודמתאימיםנראיםוהם.הדורות

,מעטותשורותבאותןמקופלתאסטרוקשלהתעודותתורתכלשהרי.אריהשאגת
אתמעביריםאנחנוהיינו,זכינואילו.אריהשאגתבעלשלאריגבורתבספרהכתובות

זהאתזההמכחישיםהמקראותשגם,מביניםוהיינו;התורהלספרגםהזאתהשיטה

בהםלנוגילההתורהשנותן,ומכאן;אחדאדםידיעללהיאמריכוליםהיולאבתורה

וההבדל;'האחדותבסודרקאחתלהנהגההמצטרפותהנהגתושלסותרותדרכים

שאין,אנחנומקובליםשכבר-לדיןרחמיםשביןלהבדלדומההאלהההנהגותשבין

אנחנוהיינוואילו.לדיןרחמיםלשתףיכולהאחדהאלכןפיעלואף-בדיןרחמים

כוח"אתמהשמייםומקבליםהחדשה"ידיעה"הואתהחדשה"בינה"האתתופסים

לנורמזושכבר,התורהבלימודחדשהדרךסולליםאנחנוהיינו,שבה"החידוש

לאהקודמיםשהדורות,בתורהנפלאותמגליםהיינוזובדרך.הגיעהששעתהמשמיים

האומותשחכמילהישגיםבהמגיעיםהיינואלא,עודולא.אליהןלהגיעיכוליםהיו

השונים"המקורות"שהרי.אליהםלהגיעיכוליםהיוולא-מעולםאליהםהגיעולא
.לתכלתםקץוישלחכמתםגבולשיש,אדםבנימעשהאלאבעיניהםאינםהתורהשל

ולפיכך.לחכמתותכליתואיןסוףשאין,'המעשהאתבהםרואיםהיינואנחנוואילו

עמוקההייתה,התורהשלהסותרותלשכבותמייחסיםהיינושאנחנו,המשמעות

.אדםממחשבותגבהו'השמחשבותכדרך-להןמייחסיםשהםהמשמעותמןוגבוהה
כלשהרי.העולםאומותשלהמקראלחקרתקומההייתהלאשובמכךוכתוצאה

.באלוהי-והאנושי,סוףבאיןכלולשהמוגבלכדרך-בדברינוכלוליםהיודבריהם
לטחוןעליהםהיהשהרי;המקראאתלחקורכללטורחיםהיושלא,אפשרולפיכך

בהנמכתהייתההמקראלהבנתלתרוםיכוליםשהיוהיחידהוהתרומה;טחוןקמח

אנחנושהרי;שליליתתרומהרקלהיותיכולההייתהזווגם.מעמקיווברידודקומתו

מפיגםיוצאתוהיא;הרבדיםכלואתהקומותכלאתכוללתשהתורה,מודיםהיינו

היתהשתרומתם,נמצא.קודששרפישיחסודגםשהיאפיעלאף-ויונקיםעוללים

זוואין.להםנראיםואינםלנוהנראים,והמעמקיםהגבהיםבשלילתרקמתבטאת

שהיונניחאפילואולם.חוקרשלהיצירתיהכוחאתלהלהיבכדיבהשיש,תרומה

לגופומתנהלהוויכוחהיה,תפיסתנומולתפיסתםאתומעמידיםדעתםעלעומדים

ביןאלא-מיושנתואחתנכונהשאחת,פרשנותשלשונותדרכיםביןלא:ולעניין

אלא,לדבריוראיהלהביאיכולצדשוםהיהלאזהבוויכוח.בלבדלאמונהכפירה

והמציאות,החושךאתדוחהשהאורכדרך-הכפירהאתמנצחתהייתההאמונה

.ההעדראתמבטלת
מונחתהייתהאריהשאגתבעלשלתגליתושכן.הדבריםנתגלגלוכךלאאולם

המחשבהאתהפרתהלאהיא.וליטלהלבואשירצהמיהיהולא,ספרושלזוויתבקרן

ולאאותהפיתחולאהם;בתורהנפלאותבעזרתהגילולאוהם,תורהלומדישל
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בשעריםשנודעפיעלואף.בתורהחדשותדרכיםבהלסלולכדיגבולהאתהרחיבו
כללידועההיאשאין,דומה.תורהובשיעוריתורהבשעריתגליתונודעהלא,בעלה

תוך-אותהראולאחכמיםשתלמידיאפשרשאיפיעלואף.ישראלאמונילשלומי

,ראולאהם.המהפכניתמשמעותהעלכללעמדולאהם-יומאבמסבתעיונםכדי
הםאלא.בתורהנתיבותלחדשהעתוהגיעה,הזהבחידושלעולםירדהחדשהשבינה

-"ליישבמצווה"ו"עיוןצריך"בגדרשהוא,תמוהחידוש,היותרלכל,בהראו

.שלשוםכתמולבתלמודםוהמשיכו
העולםמןשירד,החדשההידיעהואתהחדשההבינהאתאנחנוהחמצנוכך

נתקיימהוכך.אריהשאגתבעלשלמדרשובביתונתגלתה,השמשמןלמעלהשהוא

שאגתבעלשלחידושושבן.קולעכהביטוילהנתןמשמואלשםשבעל,המארהבנו

אסטרוקשללאוהליהםנתגלגל-ישראלבאוהלילבאליוהושםשלא-אריה

נטלוהולא"המשכילים"ש,הזההנוחאת"אחראסיטרא"הנטלושם.ותלמידיו

בוובנווחוקריםחכמיםאלפיבעזרתאותופיתחושם.תורתווללימוד'הלעבודת

,הזאתלעוצמהמשתאיםאנחנוועתה.יצלחלאעליויוצרכלישכל,מפוארמדעי
הגיעמניין,ותמהיםעומדיםאנחנו;התורהיסודותכלאתלקעקעלשטןשניתנה

בעצמנושאנחנו,מביניםאנחנוואין."וכסילזקןלמלך"-אדירחידושכוחאותו
-"ולקדושהלטובהחידושכוחאתנטלנולא"אנחנוכי;הזההכוחאתלידיומסרנו

נגלהשאנחנוובמקום.ולכפירהלרעאותווניצל"החידושכוחאתהואנטל"ולפיכך

המקורותאתהאומותחכמיגילו,בתורתואיחדהתורהשנותן,השונותההנהגותאת

והטומאה,האלוהיםעשהזהלעומתזהאתגםכי.בספרוליקטהתורהשעורך,השונים

שליחי,בקדושהעבודתםאתעושיםאינם"המשכילים"ואם,הקדושהכנגדהיא

-בריתמרשיעירשעתעלונמחהנצעקכךואחר.בטומאהיעשוה"אחראסיטרא"ה

.המלךמאתלנויהיהלאושומע
להתוותעלינושומהעדייןאולם;שעברעלצועקיםואין,להשיבאיןהנעשהאת

הביטויעלהחיים7אורבעלשלדבריואתכאןלהביאראויזהולעניין.לעתידדרך

,החייםאורבעלכךעלושואל."עצמותגלונעשהבועיניונתן"בתלמוד8השגור

והלואלרעהצדיקראותתהיהאיךכיהשכלירחקהראשונהבהשקפהאלהדברים"ש
."רעחלקהואכיבעינוהמזיקעיןלרעל"זי"הרשבצייןגם'יברךהואעיןטוב'כתיב

:החייםאורבעלכךעלומשיב

,בעיניובוראהלומרלוהיהעיניהיהיב'אובדקדוקההשקפהאחראכן"
שהואכלמעמידדברלויהיהכיבהכרחשבעולםרעחלקכלכילהיותאלא

ויהיהיחיהואיך,לוישמיתהשםהרעחלקכי,הטובבחינתשהואמהחיוני
בושיהיהבהכרחלזה,חייםכבעליוילךשיתנועעלומרצריךואין,במציאות

להביןתשכילובזהטובחלקוזהחייםהנקראתמבחינהשהואכלחלק

.בכורכלומתה"ד,ה,א"י,שמות7
.א"ע,נח,ברכותכגון8
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הצדיקיםבמעמדוישחטנומ"לסה"הקביביאלבואלעתידכיל"זמאמרם

ולמה,למלאךשחיטהיוצדקלאכימשמעותלהםאיןאלוודברים.כ"ע'וכו

חלקממנוובהסרתהמחייהחלקממנויסירכיהכוונהתהיהשהקדמנו

באדםבהביטםיכירוקדמונינוהעצומיםוהצדיקים...שחיטתוהיאזוהטוב
הדקההראייהבאמצעותהטובבחינתשהואהחיוניכוחממנולברררשע

.""ההואהטובחלקלהוציאהחכמהבעיןיביטואשר
,ראהחכםאותו."עצמותגלונעשהבועיניונתן"הביטוימשמעותאפואהיאוזו

ולפיכך.עמידהכוחלוהנותנתוהיא-שכנגדוהרשעבדבריחבויהאמתשלשבשורה

גםאחריוגוררהיההשקרעלהניצחוןשהרי;אותולנצחיוכללאשבעולםכוחשום
ברשע"עיניונותן"חכםאותוהיהכךמשום.בשקרהמעורבת,האמתעלניצחון

הערטילאיהשקרעםהרשעעתהנשארוכך;שבדבריוהאמתאתממנוולומדשכנגדו

קאיוקושטאוהואיל;חייםכוחלוהנותנת,האמתבשורתשלתמיכהבלא-שבפיו

.עצמותגלנעשההואמיד-קאילאשיקרא
בעולםהידוע,הגדולהשקראתבהלנצחשנוכל,היחידההדרךגםהיאשזוונראה

לוהנותנת,אמתבשורתשלבתערובתלעולםבאהזההשקרגםכי."המקראביקורת"כ

ממנה.אריהשאגתבעלשלמדרשובביתלראשונהנתגלתהאמתאותה.חייםכוח

שביתבדרךמזוזוהרחוקות,סותרותאמיתותלכלולעשוייםהקודשכתבישגם,למדנו

ספראותואם.חייםאלוהיםדבריואלואלוכןפיעלואף-היללמביתרחוקיםשמאי
.אחדלספרעורךידיעלשנתקבצו,שוניםממקורותמלוקטהואהרי,אדםמעשההוא
.העורךגםעצמווהוא-המקורותאתכתבבעצמו'ההרי,'המעשההואספראותוואם
והואיל;אמונהשלבלבושידינועללהתגלותהייתה,שראויההגדולההאמתהיאזו

סיטרא"במפלטלהמצאההיא,לקדושההזאתהאמתאתליטולהשכלנולאואנחנו

להופיעיכולההיא-שלהםהכוזבתההנחהעצםלפי-ושם;האומותחכמישל"אחרא

ממקורותמלוקטת-הימיםבדבריכמוה-התורהגםולדבריהם;כפירהשלבלבושרק

כלאתבהונכלההזאתבכפירהניאבקלשוואועתה.עורךידיעלשנתקבצושונים

שאגתבבעלמלחמהגםהיאותלמידיובאסטרוקמלחמתנושהרי.שבאשפתנוהחצים
אוטמיםאנחנו,המתהכלבגורינביחתאתלהשתיקמבקשיםאנחנווכאשר.אריה

אריהאולם.בעוונותינו-במלונתםהשבוי,החיהאריהשאגתאתמלשמועאוזנינו

!וניקה'הבמשיחידושלחומי,ייראלאמיישאג

לאכאןתועיללא,המקראביקורתשלבכפירהלהיאבקאחתדרךרקישכךמשום

בעלידיעללנושהותוותהבדרךללכתעלינואלא.המאבקדרךולאההתעלמותדרך

מבקרישלהשקרבדבריהמעורבתהאמתבנקודת"עינינולתת"עלינו,החייםאור

ולאוהואיל.משביואותוולחלץאריהשאגתבעלשלחידושואתלגאולעלינו.המקרא

גיהינוםמדורישבעתכלאתעתהלעבורעלינו,קודשומפיהאמתאתללמודהשכלנו
האמתאתולהשיבמפיהםבלעםאתלהוציאעלינו.רשעבפני"עינייםנתינת"של

בפשיטתולפיכך;הנחתםלפי-לאמיתהאמתהםדבריהםכלשהרי.נחלתה9לגבול
.הספרבשערשםהמסומניםבפרקים"מועדותפרקי"בספרינעשהזובדרךללכתניסיון9
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לתת"שהשכלנוואחרי.הנחתנולפיגםאמתלהיותעשוייםהםצורהולבישתצורה
הכפירהעםהםיישארו,'הולעבודתלקדושהחידושםאתוליטולבהם"עינינו

המאבקיהיהזהועתה.קדושהשלתמיכהובלאאמתשלתערובתבלא-הערטילאית

מידותיושלהמקורותמןהמלוקטת,'התורתתהיהבידינו:תורתםלביןתורתנושבין

,אנושיתתורהתהיהבידיהםואילו;ביניהןשלוםהעושה'הבידיוהנערכת,הקדושות

בלידבריהםאתקיבץלבחסרשעורך,אדםבניחכמתשלהמקורותמןהמלוקטת

שלשונותדרכיםביןלא-ואמיתיהוגןמאבקיהיהזה.ביניהםלפשראמיתיתיכולת

,קאיקושטא-זהובמאבק.לשקראמתבין,לכפירהאמונהביןאלא-פרשנות

האמתאתמהםוהוצאנו,השקרבדבריעינינואתנתנוכברשהרי.קאילאשיקרא

מיד-אמתדברישלתמיכהבלא-לבדוהשקרשנשאראחריועתה;בהםהמעורבת

.עצמותגלנעשההוא
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