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מציאות הבורא

כיום כבר פשתה האמונה בקרב עם ישראל, קשה למצוא אדם שאומר 
לא  פעמים  הרבה  אלוקים  שיש  האמונה  שקרן...  לא  והוא  אלוקים  שאין 
השם",  "ברוך  בפיו  נישא  השם  ששם  אדם  לראות  שמצוי  כך  מחייבת, 

"בעזרת השם" – אך הוא מחלל שבת, או שלא שומר את מצוות התורה.

נגרם בגלל שתי סיבות, הסיבה הראשונה – שהאמונה היא  הזה  המצב 
והסיבה  שרוצים.  מתי  אותה  לדחות  שקל  כך  ומוחלטת,  אבסולוטית  לא 
השנייה – שהבורות חוגגת, והרבה אנשים לא מבינים את הקשר בין חיוב 

קיום המצוות להכרה בבורא עולם.

כי  ידיעה,  על  מצווה  התורה  בהשם,  רק  שנאמין  מסתפקת  לא  התורה 
הידיעה תוביל לקיום מצוות התורה. וכנאמר בכתוב בפרשת ואתחנן )דברים 

פרק ד פסוקים לט – מ(:

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָהֱאלִֹהים  הּוא  ה'  י  ּכִ ְלָבֶבָך  ֶאל  ֹבָת  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום  "ְוָיַדְעּתָ 
ְוֶאת  יו  ֻחּקָ ֶאת  ַמְרּתָ  ְוׁשָ עֹוד:  ֵאין  ַחת  ִמּתָ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ַעל  ִמּמַ
ַאֲחֶריָך  ּוְלָבֶניָך  ְלָך  ִייַטב  ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתיו 
ל  ּכָ ְלָך  ֹנֵתן  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיִמים  ֲאִריְך  ּתַ ּוְלַמַען 

ִמים"  ַהּיָ

כאן התורה מצווה על הידיעה כי ה' הוא האלוקים. ואחרי שידע האדם 
הוא  מה  לחשוב  אותו  תוביל  הבאה  המחשבה  לעולם,  בורא  שיש  בבירור 
רוצה ממני? ולמה הוא ברא אותי? ובחיפוש אמיתי הוא יגיע למסקנה כיצד 

לקיים את רצון ה' ולשמור חוקיו ומצותיו.
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ובארץ  ושבשמים  האלוקים,  הוא  שה'  יודעים  כיצד  הנשאלת,  והשאלה 
אין עוד אחד אחר?

התשובה לכך היא באופן לוגי פשוט וכדלהלן:

לכל נברא בעולם, יש בורא, שכן אם לנברא לא היה בורא, כיצד נברא, 
וכי הוא ברא את עצמו? וכשנלך אחורה אחורה אל הנברא הראשון מוכרחים 

לומר שיש לו בורא שברא אותו. 

ואם נשאל אולי גם לבורא הזה יש בורא?

התשובה לזה, אם כן יצא מצב של נבראים בלי בורא, וזה לא יתכן. 

ולכן מבחינה לוגית מוכרח הדבר שקיים בורא אחד שהוא הראשון והוא 
האחרון.

כל  שהוא  או  מוגבל  הוא  הבורא  האם  היא  המתבקשת  הבאה  השאלה 
יכול?

לדוגמא  אותו,  שהגביל  משהו  יש  מוגבל  שלכל  הפשוט  וההיגיון  הכלל 
השלחן הוא מוגבל, כי הנגר הגביל אותו. הבניין מוגבל כי הבנאי בנה אותו, 

ולא יתכן מוגבל ללא מגביל.

ומעתה, אם הגענו למסקנה שבורא העולם הוא הבורא הראשון, ולא אין 
לו  שיש  סימן  מוגבל,  הוא  אם  שכן  מוגבל,  שהוא  יתכן  לא  כן  אם  בורא, 

מגביל ולא יתכן שהוא הבורא הראשון.

נמצא שהוא בורא כל הנבראים, והוא מגביל את כל המוגבלים.

ומאחר והוכח שיש בורא אחד ויחיד ואין שני לו, נשאל שאלה נוספת, 
האם הבורא הוא חכם או טיפש?

מכל העולם המופלא והמתוכנן היטב, אנו רואים איך הכל מסודר, ולסדר 
יש מסדר, ומהסידור המופלא מוכרחים לומר שהבורא חכם, וחכם לא עושה 

דברים ללא תכלית וללא תועלת, ואם כן מהי התועלת שייעד לנו הבורא?
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תועלת  איזו  החביא  עולמינו  את  שברא  שהבורא  לחשוב  יהיה  אוילי 
בנו  נטע  שהבורא  החכמה  עצם  שכן  האדם,  בני  אותה  ידעו  שלא  סמויה 
מהוה  בעולם,  קיומנו  תכלית  את  להבין  ולנסות  ולהסתקרן  שאלות  לשאול 

אות וסימן שרצון הבורא הוא שנחקור ונבדוק את העניין. 

ואם נתבונן נראה, שהבריאה מחולקת לארבעה סוגים: דומם, צומח, חי, 
הוא  בהכל.  שישלוט  זה  שהוא  המדבר  האדם  החליט  מה  משום  ומדבר. 
כדי  ישחט  החי  את  ועוד,  לאכילה  בצומח  בתים,  לבניית  בדומם  ישתמש 

לאכול ולהשתמש בעורות ובצמר.

והשאלה המתבקשת מי הרשה לו? וכי בגלל שאתה חזק ויכול לשלוט על 
חלשים יש לך את הזכות להרוג ולשחוט בעלי חיים? 

וכי בגלל שאתה תאב לסלט חי טרי ורענן, אתה מרשה לעצמך לחתוך 
ולגזום את הירקות ממקום חיותם?

מי אמר שאתה עדיף מעגבניה אדומה ועסיסית?

לא  הוא  אם  ואדרבא,  ולצורכו.  לתועלתו  שהכל  מבין  האדם  מה  משום 
ישתמש בבריאה יראה הדבר בעיניו כהפסד.

מה הופך את האדם לנזר הבריאה, מה נותן לו רשות להשתמש בבריאה 
כרצונו? 

להשתמש  כיצד  וכללים,  חוקים  עם  עולמו  את  העולם שברא  בורא  רק 
בעולם. והוא קבע באדם האנושי את המחשבה הפשוטה והמקובלת כל כך, 

שהעולם והבריאה ניתנו להנות בהם.

ומעתה כל מה שנותר לנו הוא, לבא ולברר מהם החוקים והכללים שקבע 
הבורא בעולמו. 





אמיתות התורה שבכתב
בכל חנות מסודרת שמוכרת מוצרים, מצורף לכל מוצר 
אם  בודאי  בו.  להשתמש  כיצד  ברורות  הוראות  ומוצר 
המוצר מסובך שלא יתכן שלא יבא עם חוברת הדרכה. 

האדם הוא מוצר מסובך, והעולם עצמו מסובך עוד יותר, 
ומאחר שיש יצרן, היכן הוראות היצרן???

של  ההדרכה  ספר  היא  שהתורה  ויודעים  מאמינים  אנו 
שהתורה  הוכחות  בכמה  נוכיח  זה  בפרק  העולם,  בורא 
או  ערעור,  לזיוף  ניתן  שלא  אלוקים,  מכתב  היא  שלנו 

לחשוב שאדם כתב אותו...
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הבטחות התורה

בלתי  כמעט  שהם  ברורות,  הבטחות  מבטיחה  מדוייק  כספר  התורה 
שלב  בכל  המצות,  וקיום  התורה  בשמירת  אותם  ומתנה  לקיום,  מציאותיות 
שבו ירצו עם ישראל לפרוך חלילה את התורה לא נותר להם אלא לשמור 

את דיניה לזמן קצר, ולראות אם מתקיימים הבטחות התורה או לא.

כו  פרק  )ויקרא  בחוקותי  בפרשת  הכתובות  התורה  מהבטחות  כמה  להלן 
פסוקים ג – יג(:

י  ְוָנַתּתִ ֹאָתם:  יֶתם  ַוֲעׂשִ ְמרּו  ׁשְ ּתִ ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵלכּו  ּתֵ ַתי  ֻחּקֹ ּבְ "ִאם 
יג  ְריֹו: ְוִהּשִׂ ן ּפִ ֶדה ִיּתֵ ם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהּשָׂ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ ִגׁשְ
ַבע  ם ַלְחְמֶכם ָלׂשֹ יג ֶאת ָזַרע ַוֲאַכְלּתֶ ִציר ּוָבִציר ַיּשִׂ ִיׁש ֶאת ּבָ ָלֶכם ּדַ
ְוֵאין  ם  ַכְבּתֶ ּוׁשְ ָאֶרץ  ּבָ לֹום  ׁשָ י  ְוָנַתּתִ ַאְרְצֶכם:  ּבְ ָלֶבַטח  ם  ְבּתֶ ִויׁשַ
ַאְרְצֶכם:  ּבְ ַתֲעֹבר  ְוֶחֶרב לֹא  ָהָאֶרץ  ִמן  ָרָעה  ה  ַחּיָ י  ּתִ ּבַ ְוִהׁשְ ַמֲחִריד 
ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ִמּכֶ ְוָרְדפּו  ֶלָחֶרב:  ִלְפֵניֶכם  ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם  ֶאת  ם  ּוְרַדְפּתֶ
ֶלָחֶרב:  ִלְפֵניֶכם  ֹאְיֵביֶכם  ְוָנְפלּו  פּו  ִיְרּדֹ ְרָבָבה  ם  ִמּכֶ ּוֵמָאה  ֵמָאה 
ֶאת  ַוֲהִקיֹמִתי  ֶאְתֶכם  יִתי  ְוִהְרּבֵ ֶאְתֶכם  ְוִהְפֵריִתי  ֲאֵליֶכם  ּוָפִניִתי 
י  ֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו: ְוָנַתּתִ ן ִמּפְ ן ְוָיׁשָ ן נֹוׁשָ ם ָיׁשָ ֶכם: ַוֲאַכְלּתֶ ִריִתי ִאּתְ ּבְ
תֹוְכֶכם  ּבְ י  ְכּתִ ְוִהְתַהּלַ ֶאְתֶכם:  י  ַנְפׁשִ ִתְגַעל  ְולֹא  תֹוְכֶכם  ּבְ ִני  ּכָ ִמׁשְ
ר  ְהיּו ִלי ְלָעם: ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ם ּתִ ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים ְוַאּתֶ
ֹמֹטת  ר  ּבֹ ָוֶאׁשְ ֲעָבִדים  ָלֶהם  ִמְהֹית  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי 

ֶכם ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות". ֻעּלְ

טוב  דבר  כל  של  סופי  אין  התורה שפע  מבטיחה  אלו  פסוקים  בעשרה 
והמעלה  כלום.  יחסר  ולא  גשמית  מבחינה  מושלמים  יהיו  שהחיים  בעולם, 
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אויבי  אויבהם{  איתם  }להלחם  ירצו  ואם  בארץ,  שלום  שיהיה  גדולה  הכי 
ישראל להילחם בהם, עם ישראל ינצח בכל המלחמות.

איך אפשר להבטיח שלום או ניצחון במלחמה? ואם באותה העת האויבים 
יהיו רבים וחזקים ועם ישראל יהיה מועט וחלש, מי ילחם בשבילם?

הבטחה שכזו רק מי שברא את העולם, ולא עזבו ]כטענת חלק מהכופרים 
– שאמנם יש בורא לעולם אך לאחר שברא את העולם כבר לא אכפת לו 
מהעולם הזה. מה גם שעצם טענה זו היא טיפשית בהחלט, שכן אנו רואים 
שהעולם שנוצר הוא עולם נפלא, שנעשה בתחכום רב, ומוכרח שמי שברא 
יצוריו, כולל את המין האנושי – הוא חכם, וחכם לא  את העולם ואת כל 
ניכרת. ובמיוחד שהבורא ברא את האדם  יתכן שיעשה דברים בלי תועלת 
נוצר  מאין  שיברר  כדי  וזאת  הנבראים,  משאר  בשונה  ושואל,  חוקר  סקרן 
ולאן הולך ומה תפקידו עלי אדמות...[ יכול להבטיח שהוא יהיה מוכן ומזומן 

בכל שעה ובכל רגע לעמוד בהבטחה שהבטיח. 

התורה מדברת באופן ברור ואומרת שלא רק על צד החיוב – שכאשר 
ישמרו ישראל מצות התורה, יזכו לכל טוב, אלא גם על צד השלילה - אם 
ברור  באופן  כותבת  ]מאיימת[  והתורה  התורה,  מצות  ישראל  ישמרו  לא 

ונחרץ מה יקרה, בפרשת בחוקותי )ויקרא פרק כו פסוק יד – מג(:

ְוִאם  ה:  ָהֵאּלֶ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֵאת  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִלי  ְמעּו  ִתׁשְ לֹא  "ְוִאם 
ֲעׂשֹות  י  ְלִבְלּתִ ֶכם  ַנְפׁשְ ְגַעל  ּתִ ַטי  ּפָ ִמׁשְ ֶאת  ְוִאם  ְמָאסּו  ּתִ ַתי  ֻחּקֹ ּבְ
ָלֶכם  את  ּזֹ ה  ֶאֱעׂשֶ ֲאִני  ַאף  ִריִתי:  ּבְ ֶאת  ְלַהְפְרֶכם  ִמְצֹוַתי  ל  ּכָ ֶאת 
ַחת ְמַכּלֹות ֵעיַנִים  ּדַ ֶחֶפת ְוֶאת ַהּקַ ַ ָהָלה ֶאת ַהּשׁ י ֲעֵליֶכם ּבֶ ְוִהְפַקְדּתִ
ָפַני  י  ְוָנַתּתִ ֹאְיֵביֶכם:  ַוֲאָכֻלהּו  ַזְרֲעֶכם  ָלִריק  ם  ּוְזַרְעּתֶ ָנֶפׁש  ּוְמִדיֹבת 
ם ְוֵאין ֹרֵדף  ְנֵאיֶכם ְוַנְסּתֶ ם ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם ְוָרדּו ָבֶכם ׂשֹ ְפּתֶ ֶכם ְוִנּגַ ּבָ
ַבע  ָרה ֶאְתֶכם ׁשֶ י ְלַיּסְ ְמעּו ִלי ְוָיַסְפּתִ ה לֹא ִתׁשְ ֶאְתֶכם: ְוִאם ַעד ֵאּלֶ
ְרֶזל  ּבַ ֵמיֶכם ּכַ י ֶאת ׁשְ ֶכם ְוָנַתּתִ אֹון ֻעּזְ י ֶאת ּגְ ַבְרּתִ אֵתיֶכם: ְוׁשָ ַעל ַחּטֹ
ֶאת  ַאְרְצֶכם  ן  ִתּתֵ ְולֹא  ֲחֶכם  ּכֹ ָלִריק  ְוַתם  ה:  ֻחׁשָ ּנְ ּכַ ַאְרְצֶכם  ְוֶאת 
ְולֹא ֹתאבּו  ֶקִרי  י  ִעּמִ ְלכּו  ּתֵ ְוִאם  ְריֹו:  ּפִ ן  ִיּתֵ ְוֵעץ ָהָאֶרץ לֹא  ְיבּוָלּה 
י ָבֶכם  ַלְחּתִ אֵתיֶכם: ְוִהׁשְ ַחּטֹ ַבע ּכְ ה ׁשֶ י ֲעֵליֶכם ַמּכָ ֹמַע ִלי ְוָיַסְפּתִ ִלׁשְ
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ֶכם ְוִהְמִעיָטה  ֶהְמּתְ ָלה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריָתה ֶאת ּבְ ּכְ ֶדה ְוׁשִ ת ַהּשָׂ ֶאת ַחּיַ
י  ִעּמִ ם  ַוֲהַלְכּתֶ ִלי  ְסרּו  ִתּוָ לֹא  ה  ֵאּלֶ ּבְ ְוִאם  ְרֵכיֶכם:  ּדַ ּמּו  ְוָנׁשַ ֶאְתֶכם 
ַבע  ׁשֶ ָאִני  ם  ּגַ ֶאְתֶכם  יִתי  ְוִהּכֵ ֶקִרי  ּבְ ֶכם  ִעּמָ ֲאִני  ַאף  י  ְוָהַלְכּתִ ֶקִרי: 
ם  ִרית ְוֶנֱאַסְפּתֶ אֵתיֶכם: ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ּבְ ַעל ַחּטֹ
ְבִרי  ׁשִ ּבְ אֹוֵיב:  ַיד  ּבְ ם  ּתֶ ְוִנּתַ תֹוְכֶכם  ּבְ ֶדֶבר  י  ְחּתִ ּלַ ְוׁשִ ָעֵריֶכם  ֶאל 
יבּו  ְוֵהׁשִ ֶאָחד  ַתּנּור  ּבְ ַלְחְמֶכם  ים  ָנׁשִ ר  ֶעׂשֶ ְוָאפּו  ֶלֶחם  ה  ַמּטֵ ָלֶכם 
ְמעּו  ִתׁשְ ֹזאת לֹא  ּבְ ְוִאם  עּו:  ּבָ ִתׂשְ ְולֹא  ם  ַוֲאַכְלּתֶ ָקל  ׁשְ ּמִ ּבַ ַלְחְמֶכם 
י ֶאְתֶכם  ְרּתִ ֲחַמת ֶקִרי ְוִיּסַ ֶכם ּבַ י ִעּמָ ֶקִרי: ְוָהַלְכּתִ י ּבְ ם ִעּמִ ִלי ַוֲהַלְכּתֶ
ר  ּוְבׂשַ ֵניֶכם  ּבְ ר  ׂשַ ּבְ ם  ַוֲאַכְלּתֶ אֵתיֶכם:  ַחּטֹ ַעל  ַבע  ׁשֶ ָאִני  ַאף 
ֵניֶכם  ַחּמָ ֶאת  י  ְוִהְכַרּתִ ֹמֵתיֶכם  ּבָ ֶאת  י  ַמְדּתִ ְוִהׁשְ אֵכלּו:  ּתֹ ֹנֵתיֶכם  ּבְ
י  י ֶאְתֶכם: ְוָנַתּתִ ּלּוֵליֶכם ְוָגֲעָלה ַנְפׁשִ ְגֵרי ּגִ ְגֵריֶכם ַעל ּפִ י ֶאת ּפִ ְוָנַתּתִ
ֵריַח  ּבְ ָאִריַח  ְולֹא  יֶכם  ׁשֵ ִמְקּדְ ֶאת  ּמֹוִתי  ַוֲהׁשִ ה  ָחְרּבָ ָעֵריֶכם  ֶאת 
ִבים  ׁשְ ְממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם ַהּיֹ ִתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ְוׁשָ ּמֹ ִניֹחֲחֶכם: ַוֲהׁשִ
ַאְרְצֶכם  ְוָהְיָתה  ָחֶרב  ַאֲחֵריֶכם  ַוֲהִריֹקִתי  ַבּגֹוִים  ֱאָזֶרה  ְוֶאְתֶכם  ּה:  ּבָ
ל  ּכֹ ֹתֶתיָה  ּבְ ׁשַ ֶאת  ָהָאֶרץ  ְרֶצה  ּתִ ָאז  ה:  ָחְרּבָ ִיְהיּו  ְוָעֵריֶכם  ָמָמה  ׁשְ
ֶאת  ְוִהְרָצת  ָהָאֶרץ  ת  ּבַ ׁשְ ּתִ ָאז  ֹאְיֵביֶכם  ֶאֶרץ  ּבְ ם  ְוַאּתֶ ה  ּמָ ֳהׁשַ ְיֵמי 
ֹתֵתיֶכם  ּבְ ׁשַ ְבָתה ּבְ ר לֹא ׁשָ ת ֵאת ֲאׁשֶ ּבֹ ׁשְ ה ּתִ ּמָ ַ ל ְיֵמי ָהּשׁ ֹתֶתיָה: ּכָ ּבְ ׁשַ
ַאְרֹצת  ּבְ ְלָבָבם  ּבִ ֹמֶרְך  ְוֵהֵבאִתי  ֶכם  ּבָ ָאִרים  ׁשְ ְוַהּנִ ָעֶליָה:  ֶכם  ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ְוֵאין  ְוָנְפלּו  ֶחֶרב  ְמֻנַסת  ְוָנסּו  ף  ִנּדָ ָעֶלה  קֹול  ֹאָתם  ְוָרַדף  ֹאְיֵביֶהם 
ִתְהֶיה  ְולֹא  ָאִין  ְוֹרֵדף  ֶחֶרב  ֵני  ִמּפְ ּכְ ָאִחיו  ּבְ ִאיׁש  לּו  ְוָכׁשְ ֹרֵדף: 
ֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ְוָאְכָלה  ּגֹוִים  ּבַ ם  ַוֲאַבְדּתֶ ֹאְיֵביֶכם:  ִלְפֵני  קּוָמה  ּתְ ָלֶכם 
ְוַאף  ֹאְיֵביֶכם  ַאְרֹצת  ּבְ ֲעֹוָנם  ּבַ ּקּו  ִיּמַ ֶכם  ּבָ ָאִרים  ׁשְ ְוַהּנִ ֹאְיֵביֶכם: 
ֲאֹבָתם  ֲעֹון  ְוֶאת  ֲעֹוָנם  ֶאת  ְוִהְתַוּדּו  ּקּו:  ִיּמָ ם  ִאּתָ ֲאֹבָתם  ֲעֹוֹנת  ּבַ
ֶקִרי: ַאף ֲאִני ֵאֵלְך  י ּבְ ר ָהְלכּו ִעּמִ ר ָמֲעלּו ִבי ְוַאף ֲאׁשֶ ַמֲעָלם ֲאׁשֶ ּבְ
ְלָבָבם  ַנע  ִיּכָ ָאז  אֹו  ֹאְיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ּבְ ֹאָתם  ְוֵהֵבאִתי  ֶקִרי  ּבְ ם  ִעּמָ
ֶאת  ְוַאף  ַיֲעקֹוב  ִריִתי  ּבְ ֶאת  י  ְוָזַכְרּתִ ֲעֹוָנם:  ֶאת  ִיְרצּו  ְוָאז  ֶהָעֵרל 
ר: ְוָהָאֶרץ  ר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹ ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹ ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ּבְ
ה ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם  ּמָ ְהׁשַ ֹתֶתיָה ּבָ ּבְ ָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ׁשַ ּתֵ

ם". ֲעָלה ַנְפׁשָ ַתי ּגָ ַטי ָמָאסּו ְוֶאת ֻחּקֹ ּפָ ִמׁשְ ַיַען ּוְבַיַען ּבְ
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דברים נוראים ומפחידים שכותבת התורה. וגם כאן צריך לשאול, מי ערב 
לכך, הלא ההיגיון אומר ההיפך, שהרי כאשר לא ישמרו עם ישראל מצוות 
התורה ידמו בזה לאומות העולם ויתערבו בהם, ומדוע שירצו אומות העולם 
להעניש את ישראל? הלא אדרבא כעת אין הבדל ביניהם, שניהם אוכלים 
בכוחה  ותפרוץ  השנאה  תעלה  כיצד  זה,  עם  זה  ומתחתנים  מאכלים  אותם 
הרצחני להרוג ולכלות את עם ישראל??? אם לא שיש מנהיג לבירה שבכל 

עת ובכל שעה ידאג לכך.

ֵניֶכם  ּבְ ר  ׂשַ ּבְ ם  ַוֲאַכְלּתֶ קונבנציונליים:  לא  עונשים  גם  מזהירה  גם  התורה 
אֵכלּו" )פסוק כט(. ֹנֵתיֶכם ּתֹ ר ּבְ ּוְבׂשַ

כזאת  על  להתחייב  יכול  היה  לא  אנושי,  אדם  היה  אם  התורה  כותב 
זוועה...

מעניין לציין שהתורה לא מבליעה את השכר והעונש, אלא חוזרת ושונה 
את דבריה בפרטי פרטים שוב ושוב מה יהיה לעם ישראל אם ישמור מצות 
ה', ומה יהיה אם לא ישמור את מצות ה'. ]כמובא בדברים פרק כח ועוד[. 

ואמנם כאן ישאל השואל מי אמר שהבטחות אלו התקיימו? יכול להיות 
שאדם מדומיין כתב השערות ודמיונות ללא כיסוי בתקווה שיצליח לו....

התשובה לזה היא פשוטה: ההיסטוריה מוכיחה שזה עבד.... 

בקול  שמעו  שכאשר  וסיפורים  בדוגמאות  שמלא  הנביא  מספר  חוץ 
בספר  לדוגמא  ]עיין  נענשו  וחטאו  שמעו  לא  וכאשר  הארץ,  ותשקוט  ה' 

שופטים פרק ג פסוק יא[. 

אפילו הבורים ביותר שלא יודעים ולא מכירים את היסטורית עם ישראל, 
ההיסטוריה  את  ולבדוק  לראות  יכולים  התנ"ך,  ספר  את  מעולם  קראו  ולא 
הקרובה כדוגמת מאורעות השואה ]שישנם עוד אנשים החיים ביננו שעברו 
שכל  לראות  יוכח  התורה  בפסוקי  והמתבונן  הזו[,  הנוראה  המלחמה  את 
להתבוללות  כתגובה  וזאת  פרטים,  לפרטי  בתורה  נכתבו  השואה  מאורעות 
הנוראה שיצרה ההשכלה הנוראה שבסיס תורתה היה – "היה יהודי בביתך 
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פסוקים  כח  פרק  )דברים  תבא  כי  בפרשת  התורה  אומרת  וכך  בצאתך".  ואדם 
טו - סז(:

ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ ֱאלֶֹהיָך  ה'  קֹול  ּבְ ַמע  ִתׁשְ לֹא  ִאם  "ְוָהָיה 
ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ָעֶליָך  ּוָבאּו  ַהּיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ָתיו  ְוֻחּקֹ ִמְצֹוָתיו 
ֶדה: ָארּור ַטְנֲאָך  ּשָׂ ה ּבַ ִעיר ְוָארּור ַאּתָ ה ּבָ יגּוָך: ָארּור ַאּתָ ה ְוִהּשִׂ ָהֵאּלֶ
ֹרת  ּתְ ַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעׁשְ ִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ׁשְ ָך: ָארּור ּפְ ַאְרּתֶ ּוִמׁשְ
ָך ֶאת  ּבְ ח ה'  ּלַ ְיׁשַ ֵצאֶתָך:  ּבְ ה  ֹבֶאָך ְוָארּור ַאּתָ ּבְ ה  ֹצאֶנָך: ָארּור ַאּתָ
ה  ֲעׂשֶ ר ּתַ ַלח ָיְדָך ֲאׁשֶ ָכל ִמׁשְ ְגֶעֶרת ּבְ הּוָמה ְוֶאת ַהּמִ ֵאָרה ֶאת ַהּמְ ַהּמְ
ִני:  ֲעַזְבּתָ ר  ֲאׁשֶ ַמֲעָלֶליָך  ֹרַע  ֵני  ִמּפְ ַמֵהר  ֲאָבְדָך  ְוַעד  ֶמְדָך  ָ ִהּשׁ ַעד 
ה  ר ַאּתָ ּלֹתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּכַ ֶבר ַעד  ָך ֶאת ַהּדָ ק ה' ּבְ ַיְדּבֵ
ּוַבַחְרֻחר  ֶקת  ּלֶ ּוַבּדַ ַחת  ּדַ ּוַבּקַ ֶחֶפת  ַ ּשׁ ּבַ ָכה ה'  ַיּכְ ּה:  ּתָ ְלִרׁשְ ה  ּמָ ׁשָ ָבא 
ר  ֲאׁשֶ ֶמיָך  ׁשָ ְוָהיּו  ָאְבֶדָך:  ַעד  ּוְרָדפּוָך  ָרקֹון  ּוַבּיֵ פֹון  ּדָ ִ ּוַבּשׁ ּוַבֶחֶרב 
ְמַטר  ֶאת  ה'  ן  ִיּתֵ ְרֶזל:  ּבַ יָך  ְחּתֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהָאֶרץ  ת  ְנֹחׁשֶ ָך  ֹראׁשְ ַעל 
ה'  ְנָך  ִיּתֶ ְמָדְך:  ָ ִהּשׁ ַעד  ָעֶליָך  ֵיֵרד  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ְוָעָפר  ָאָבק  ַאְרְצָך 
נּוס  ּתָ ְדָרִכים  ְבָעה  ּוְבׁשִ ֵאָליו  ֵצא  ּתֵ ֶאָחד  ֶדֶרְך  ּבְ ֹאְיֶביָך  ִלְפֵני  ף  ִנּגָ
ְלַמֲאָכל  ִנְבָלְתָך  ְוָהְיָתה  ָהָאֶרץ:  ַמְמְלכֹות  ְלֹכל  ְלַזֲעָוה  ְוָהִייָת  ְלָפָניו 
ִחין  ׁשְ ּבִ ה'  ָכה  ַיּכְ ַמֲחִריד:  ְוֵאין  ָהָאֶרץ  ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים  ָ ַהּשׁ עֹוף  ְלָכל 
ָכה ה'  ר לֹא תּוַכל ְלֵהָרֵפא: ַיּכְ ָרב ּוֶבָחֶרס ֲאׁשֶ ֹחִרים ּוַבּגָ ִמְצַרִים ּוַבּטְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֳהַרִים  ּצָ ּבַ ׁש  ֵ ְמַמּשׁ ְוָהִייָת  ֵלָבב:  ּוְבִתְמהֹון  רֹון  ּוְבִעּוָ עֹון  ּגָ ׁשִ ּבְ
ָעׁשּוק  ַאְך  ְוָהִייָת  ָרֶכיָך  ּדְ ֶאת  ַתְצִליַח  ְולֹא  ֲאֵפָלה  ּבָ ר  ַהִעּוֵ ׁש  ֵ ְיַמּשׁ
ה  ֶבּנָ ּכָ ִיׁשְ ְוִאיׁש ַאֵחר  ְתָאֵרׂש  ה  ָ ִאּשׁ יַע:  ְוֵאין מֹוׁשִ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ְוָגזּול 
ָטבּוַח  ׁשֹוְרָך  ֶלּנּו:  ְתַחּלְ ְולֹא  ע  ּטַ ּתִ ֶרם  ּכֶ ּבֹו  ב  ֵתׁשֵ ְולֹא  ְבֶנה  ּתִ ִית  ּבַ
ָפֶניָך ְולֹא ָיׁשּוב ָלְך ֹצאְנָך  זּול ִמּלְ ּנּו ֲחֹמְרָך ּגָ ְלֵעיֶניָך ְולֹא ֹתאַכל ִמּמֶ
ַאֵחר  ְלַעם  ְנֻתִנים  ּוְבֹנֶתיָך  ֶניָך  ּבָ יַע:  מֹוׁשִ ְלָך  ְוֵאין  ְלֹאְיֶביָך  ְנֻתנֹות 
ִרי ַאְדָמְתָך  ל ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל ָיֶדָך: ּפְ ְוֵעיֶניָך ֹראֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם ּכָ
ְוָרצּוץ  ָעׁשּוק  ַרק  ְוָהִייָת  ָיָדְעּתָ  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעם  ֹיאַכל  ְיִגיֲעָך  ְוָכל 
ה'  ָכה  ַיּכְ ְרֶאה:  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֵעיֶניָך  ְרֵאה  ִמּמַ ע  ּגָ ְמׁשֻ ְוָהִייָת  ִמים:  ַהּיָ ל  ּכָ
ְלֵהָרֵפא  תּוַכל  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַקִים  ֹ ַהּשׁ ְוַעל  ִים  ְרּכַ ַהּבִ ַעל  ָרע  ִחין  ׁשְ ּבִ
ִקים  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ָך  ַמְלּכְ ְוֶאת  ֹאְתָך  ה'  יֹוֵלְך  ָקְדֳקֶדָך:  ְוַעד  ַרְגְלָך  ף  ִמּכַ
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ֱאלִֹהים  ם  ָ ּשׁ ְוָעַבְדּתָ  ַוֲאֹבֶתיָך  ה  ַאּתָ ָיַדְעּתָ  ר לֹא  ֲאׁשֶ ּגֹוי  ֶאל  ָעֶליָך 
ים  ָהַעּמִ ֹכל  ּבְ ִניָנה  ְוִלׁשְ ל  ְלָמׁשָ ה  ּמָ ְלׁשַ ְוָהִייָת  ָוָאֶבן:  ֵעץ  ֲאֵחִרים 
י  ּכִ ֱאֹסף  ּתֶ ּוְמַעט  ֶדה  ַהּשָׂ ּתֹוִציא  ַרב  ֶזַרע  ה:  ּמָ ׁשָ ה'  ְיַנֶהְגָך  ר  ֲאׁשֶ
ה ְולֹא ֶתֱאֹגר  ּתֶ ע ְוָעָבְדּתָ ְוַיִין לֹא ִתׁשְ ּטַ ָרִמים ּתִ ה: ּכְ ַיְחְסֶלּנּו ָהַאְרּבֶ
ֶמן לֹא ָתסּוְך  ְוׁשֶ בּוֶלָך  ּגְ ָכל  ּבְ ְלָך  ִיְהיּו  ֵזיִתים  ָלַעת:  ַהּתֹ י ֹתאְכֶלּנּו  ּכִ
ל  ִבי: ּכָ ֶ ּשׁ י ֵיְלכּו ּבַ ִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד ְולֹא ִיְהיּו ָלְך ּכִ ל ֵזיֶתָך: ּבָ ַ י ִיּשׁ ּכִ
ָעֶליָך  ַיֲעֶלה  ָך  ִקְרּבְ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ר  ַהּגֵ ָלַצל:  ַהּצְ ְיָיֵרׁש  ַאְדָמֶתָך  ּוְפִרי  ֵעְצָך 
ה לֹא ַתְלֶוּנּו  ְוַאּתָ ַיְלְוָך  ה: הּוא  ּטָ ה ּמָ ה ֵתֵרד ַמּטָ ְוַאּתָ ְעָלה  ַמְעָלה ּמָ
ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ָעֶליָך  ּוָבאּו  ְלָזָנב:  ְהֶיה  ּתִ ה  ְוַאּתָ ְלֹראׁש  ִיְהֶיה  הּוא 
ה'  קֹול  ּבְ ַמְעּתָ  ׁשָ לֹא  י  ּכִ ְמָדְך  ָ ִהּשׁ ַעד  יגּוָך  ְוִהּשִׂ ּוְרָדפּוָך  ה  ָהֵאּלֶ
ְך: ְוָהיּו ְבָך ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת  ר ִצּוָ ָתיו ֲאׁשֶ ֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקֹ ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ
ְמָחה  ׂשִ ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ַחת ֲאׁשֶ ּוְבַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם: ּתַ
ְך  ּבָ ה'  ֶחּנּו  ּלְ ְיׁשַ ר  ֲאׁשֶ ֹאְיֶביָך  ֶאת  ְוָעַבְדּתָ  ל:  ּכֹ ֵמֹרב  ֵלָבב  ּוְבטּוב 
אֶרָך ַעד  ְרֶזל ַעל ַצּוָ ל ְוָנַתן ֹעל ּבַ ָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֵעיֹרם ּוְבֹחֶסר ּכֹ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ֵמָרֹחק  ּגֹוי  ָעֶליָך  ה'  א  ִיּשָׂ ֹאָתְך:  ִמידֹו  ִהׁשְ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִנים  ּפָ ַעז  ּגֹוי  נֹו:  ְלׁשֹ ַמע  ִתׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּגֹוי  ר  ׁשֶ ַהּנָ ִיְדֶאה 
ַאְדָמְתָך  ּוְפִרי  ָך  ְבֶהְמּתְ ִרי  ּפְ ְוָאַכל  ָיֹחן:  לֹא  ְוַנַער  ְלָזֵקן  ָפִנים  א  ִיּשָׂ
ַגר ֲאָלֶפיָך  ירֹוׁש ְוִיְצָהר ׁשְ ָגן ּתִ ִאיר ְלָך ּדָ ר לֹא ַיׁשְ ְמָדְך ֲאׁשֶ ָ ַעד ִהּשׁ
ָעֶריָך ַעד ֶרֶדת  ָכל ׁשְ ֹרת ֹצאֶנָך ַעד ַהֲאִבידֹו ֹאָתְך: ְוֵהַצר ְלָך ּבְ ּתְ ְוַעׁשְ
ָכל ַאְרֶצָך ְוֵהַצר  ֵהן ּבְ ֵטַח ּבָ ה ּבֹ ר ַאּתָ ֻצרֹות ֲאׁשֶ ֹבֹהת ְוַהּבְ ֹחֹמֶתיָך ַהּגְ
ר ָנַתן ה' ֱאלֶֹהיָך ָלְך: ְוָאַכְלּתָ ְפִרי  ָכל ַאְרְצָך ֲאׁשֶ ָעֶריָך ּבְ ָכל ׁשְ ְלָך ּבְ
ָמצֹור ּוְבָמצֹוק  ר ָנַתן ְלָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ֲאׁשֶ ר ּבָ ׂשַ ִבְטְנָך ּבְ
ֵעינֹו  ַרע  ּתֵ ְמֹאד  ְוֶהָעֹנג  ָך  ּבְ ָהַרְך  ָהִאיׁש  ֹאְיֶבָך:  ְלָך  ָיִציק  ר  ֲאׁשֶ
ְלַאַחד ֵמֶהם  ת  ִמּתֵ יֹוִתיר:  ר  ֲאׁשֶ ָניו  ּבָ ּוְבֶיֶתר  ֵחיקֹו  ת  ּוְבֵאׁשֶ ְבָאִחיו 
ּוְבָמצֹוק  ָמצֹור  ּבְ ל  ּכֹ לֹו  ִאיר  ִהׁשְ ִלי  ִמּבְ ֹיאֵכל  ר  ֲאׁשֶ ָניו  ּבָ ר  ׂשַ ִמּבְ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה  ְוָהֲעֻנּגָ ְבָך  ה  ָהַרּכָ ָעֶריָך:  ׁשְ ָכל  ּבְ ֹאִיְבָך  ְלָך  ָיִציק  ר  ֲאׁשֶ
ִאיׁש  ּבְ ַרע ֵעיָנּה  ּוֵמֹרְך ּתֵ ג  ג ַעל ָהָאֶרץ ֵמִהְתַעּנֵ ָתה ַכף ַרְגָלּה ַהּצֵ ִנּסְ
ר  ין ַרְגֶליָה ּוְבָבֶניָה ֲאׁשֶ ְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמּבֵ ּה: ּוְבׁשִ ֵחיָקּה ּוִבְבָנּה ּוְבִבּתָ
ָיִציק  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָמצֹוק  ָמצֹור  ּבְ ֶתר  ּסָ ּבַ ל  ּכֹ ֹחֶסר  ּבְ ֹתאְכֵלם  י  ּכִ ֵלד  ּתֵ
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ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ל ּדִ ֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ָעֶריָך: ִאם לֹא ִתׁשְ ׁשְ ְלָך ֹאִיְבָך ּבִ
ה  ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ד  ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ה ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשׁ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ּבַ ֻתִבים  את ַהּכְ ַהּזֹ
ַמּכֹות  ַזְרֶעָך  ַמּכֹות  ְוֵאת  ְתָך  ַמּכֹ ֶאת  ה'  ְוִהְפָלא  ֱאלֶֹהיָך:  ה'  ֵאת 
ַמְדֵוה  ל  ּכָ ֵאת  ָך  ּבְ יב  ְוֵהׁשִ ְוֶנֱאָמִנים:  ָרִעים  ָוֳחָלִים  ְוֶנֱאָמנֹות  ֹדלֹת  ּגְ
ה  ַמּכָ ְוָכל  ֳחִלי  ל  ּכָ ם  ּגַ ְך:  ּבָ ְוָדְבקּו  ֵניֶהם  ִמּפְ ָיֹגְרּתָ  ר  ֲאׁשֶ ִמְצַרִים 
ְמָדְך:  ָ את ַיְעֵלם ה' ָעֶליָך ַעד ִהּשׁ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֹ ר לֹא ָכתּוב ּבְ ֲאׁשֶ
ָלֹרב  ַמִים  ָ ַהּשׁ כֹוְכֵבי  ּכְ ֱהִייֶתם  ר  ֲאׁשֶ ַחת  ּתַ ְמָעט  ְמֵתי  ּבִ ם  ַאְרּתֶ ְוִנׁשְ
ֲעֵליֶכם  ה'  ׂש  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה  ֱאלֶֹהיָך:  ה'  קֹול  ּבְ ַמְעּתָ  ׁשָ לֹא  י  ּכִ
ְלַהֲאִביד  ֲעֵליֶכם  ה'  יׂש  ָיׂשִ ן  ּכֵ ֶאְתֶכם  ּוְלַהְרּבֹות  ֶאְתֶכם  ְלֵהיִטיב 
ָבא  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ֵמַעל  ם  ְחּתֶ ְוִנּסַ ֶאְתֶכם  ִמיד  ּוְלַהׁשְ ֶאְתֶכם 
ְקֵצה  ְוַעד  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ים  ָהַעּמִ ָכל  ּבְ ה'  ֶוֱהִפיְצָך  ּה:  ּתָ ְלִרׁשְ ה  ּמָ ׁשָ
ה ַוֲאֹבֶתיָך  ר לֹא ָיַדְעּתָ ַאּתָ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ָ ָהָאֶרץ ְוָעַבְדּתָ ּשׁ
יַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך ְוָנַתן  ֵעץ ָוָאֶבן: ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרּגִ
ֻלִאים  ּתְ יָך  ַחּיֶ ְוָהיּו  ָנֶפׁש:  ְוַדֲאבֹון  ְוִכְליֹון ֵעיַנִים  ז  ַרּגָ ם ֵלב  ה' ְלָך ׁשָ
אַמר ִמי  ֶקר ּתֹ ּבֹ יָך: ּבַ ַחּיֶ ֶגד ּוָפַחְדּתָ ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאִמין ּבְ ְלָך ִמּנֶ
ְפָחד  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְלָבְבָך  ַחד  ִמּפַ ֶקר  ּבֹ ן  ִיּתֵ ִמי  אַמר  ּתֹ ּוָבֶעֶרב  ֶעֶרב  ן  ִיּתֵ

ְרֶאה".  ר ּתִ ְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאׁשֶ ּוִמּמַ

גוי  הגיע  התקיים,  שהכל  ולראות  השואה,  מספרי  כמה  לקרוא  מספיק 
והעניש את  ולא נער,  זקן  מרחוק – }שהסמל שלו היה נשר, שלא חן לא 

עם ישראל. 

אות והוכחה נוספת יש בפרשיות התוכחה – שכאשר ה' מבטיח שיענשו 
הכתוב  מוסיף  התורה,  מצוות  ישמרו  לא  אם   – מארצם  ויגלו  ישראל  עם 
)תורת  במדרש  ופירשו  לב(,  פסוק  כו  פרק  )ויקרא  הארץ"  את  אני  "והשמתי 
רוח  נחת  האויבים  ימצאו  שלא  לישראל  טובה  מדה  זו  לח(,  כו,  כהנים1 

בארצם, שתהא שוממה מיושביה. 

כמה  לארצו,  ישראל  עם  וחזר  המדינה  שקמה  שנה   70  - כ  לפני  עד 

1. מדרש זה הוא מימות האמוראים בשנת ג'תתקל"ה, נדפס לראשונה בקושטא בשנת 
ר"ע )1510(.
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ומה שלא  ולהתיישב בה ללא הצלחה.  ישראל  ניסו לפתח את ארץ  אומות 
הצליחו אומות העולם באלפיים שנות גלות וכהבטחת התורה "והשמתי את 

הארץ" הצליח עם ישראל בפחות מ -70 שנה. 



אמיתות התורה שבכתב
 קונטרס 

ההוכחות

19

"אתם ראיתם"

דוגמא נוספת לאמיתות התורה – בשלשה מקומות התורה פונה אל עם 
ישראל ואומרת להם "אתם ראיתם"

בפעם הראשונה בפרשת יתרו )שמות פרק יט פסוקים ד – ה( בהקשר ליציאת 
מצרים:

ְנֵפי  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  ָוֶאּשָׂ ְלִמְצָרִים  יִתי  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ְרִאיֶתם  ם  "ַאּתֶ
ֹקִלי  ּבְ ְמעּו  ׁשְ ּתִ מֹוַע  ׁשָ ִאם  ה  ְוַעּתָ ֵאָלי:  ֶאְתֶכם  ָוָאִבא  ִרים  ְנׁשָ
ל  ּכָ ִלי  י  ּכִ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ה  ְסֻגּלָ ִלי  ִוְהִייֶתם  ִריִתי  ּבְ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ

ָהָאֶרץ".

משה רבנו אומר לעם ישראל "אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים" – 
וכפי שפירש רש"י לא מסורת היא בידכם, ולא בדברים אני משגר לכם, לא 

בעדים אני מעיד עליכם, "אלא אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים".

זכות  לי  יש  אמת,  וזה  קרה  שזה  יודעים  ואתם  ראיתם  שאתם  ובגלל 
ל  ּכָ ִלי  י  ּכִ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ה  ְסֻגּלָ ִלי  ִוְהִייֶתם  ִריִתי  ּבְ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ "ּוׁשְ לבקש ממכם 

ָהָאֶרץ".

יט( בהקשר למעמד  כ פסוק  )שמות פרק  יתרו  כן בפרשת  גם  בפעם השניה 
הר סיני:

י  ם ְרִאיֶתם ּכִ ָרֵאל ַאּתֶ ֵני ִיׂשְ ה ֹתאַמר ֶאל ּבְ ה ּכֹ אֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ "ַוּיֹ
ֶכם". י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ַמִים ּדִ ָ ִמן ַהּשׁ

הם  הוכחה מוחלטת שאכן  מהווה  ראיתם"  "אתם  נוכח של  בגוף  הפנייה 
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רואים, שכן אם הם לא ראו מייד היו אומרים זה שקר וכזב, ובודאי שלא 
היו מקבלים עליהם את שאר ציווי התורה. 

לגבי  גם  ד(,  פסוקים א –  פרק כט  )דברים  כי תבא  בפעם השלישית בפרשת 
יציאת מצרים, וגם לגבי הניסים שקרו איתם במדבר, ושוב הפנייה בגוף נוכח 

"אתם ראיתם" – לא סיפורים ולא מעשיות וכמו שאומרת התורה: 

ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ְלֵעיֵניֶכם  ה'  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  ְרִאיֶתם  ם  "ַאּתֶ
ר ָראּו ֵעיֶניָך  ֹדלֹת ֲאׁשֶ ּסֹות ַהּגְ ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו: ַהּמַ
ֹדִלים ָהֵהם: ְולֹא ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים  ְפִתים ַהּגְ ָהֹאֹתת ְוַהּמֹ
ָנה  ִעים ׁשָ ה: ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרּבָ ֹמַע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלׁשְ
ֵמַעל  ָבְלָתה  לֹא  ְוַנַעְלָך  ֵמֲעֵליֶכם  ְלֹמֵתיֶכם  ׂשַ ָבלּו  לֹא  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ

ַרְגֶלָך".

ושוב נזכיר, שכל המעמדות האלו והדיבורים האלו לא היו לעיני יחידים, 
וידעו אין  אלא לפני אנשים רבים, ועדות כזו מאנשים רבים שראו והכירו 

באף אומה ולשון.

עוד כותבת התורה בפרשת ואתחנן )דברים פרק ד פסוקים לב – לג( התחייבות 
מופלאה: 

ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום  ְלִמן  ְלָפֶניָך  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ִנים  ִראׁשֹ ְלָיִמים  ָנא  ַאל  ׁשְ י  ּכִ
ָמִים  ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשׁ ָ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהּשׁ ּבָ
קֹול  ָעם  ַמע  ֲהׁשָ ֹמהּו:  ּכָ ַמע  ֲהִנׁשְ אֹו  ה  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ָבר  ּדָ ּכַ ֲהִנְהָיה 

ִחי: ה ַוּיֶ ַמְעּתָ ַאּתָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ּכַ ֱאלִֹהים ְמַדּבֵ

התורה אומרת שלא רק שלא היה מעמד הר סיני בשאר האומות, אלא 
גם לא נשמע כמוהו. ולא רק שלא נשמע כמוהו, אלא גם לא ישמע כמוהו 
לדורי דורות, וכפי שפירש רבי משה אלשיך,2 שמקצה השמים היינו עד סוף 
ותאמר  ולשון  אומה  שתבא  הזה,  כדבר  ישמע  לא  שלעולם  השמים,  קיום 

2. רבי משה אלשיך, הוא המהר"ם אלשיך, נולד בתורכיה בשנת ה' אלפים רס"ז )1507( 
ונפטר אחרי שנת ה' אלפים שנ"ג )1593(.
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שגם להם נגלה בורא העולם וגם הם שמעו קול אלהים מדבר מתוך האש, 
התחיבות שבמשך אלפי שנים לא כהתה ולא נהרסה.

הזה  הגדול  שהדבר  בכתבו:  תימן  באגרת  הרמב"ם  התכוין  אלה  לדברים 
שנראה במציאות שהעידו עליו מבחר העדים שלא היה כמוהו וכן לא יהיה 
הוא  ברוך  הקדוש  דבור  בכללה  אחת  אומה  שתשמע  והוא  כמוהו,  אחריו 
ושתראה כבודו עין בעין, ודבר זה היה שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו 

משנה )פירוש שאין שום כח שיכול לשנותו( ותגיע לנו האמת על ידו. 

היהדות  אמיתותה של  על  הפשוטה  ההוכחה  בעצם  הוא  סיני  הר  מעמד 
גדול, אלא  היוסדן לא ארע בפרסום  יותר משאר הדתות האחרות שסיפור 
הדתות  שתי  שהחלו  וכפי  ליחידים,  יחידים  שמספרים  מעשה  סיפור  הוא 
אדם  של  סיפוריו  על  מבוססת  שאמונתם  והאיסלאם,  הנצרות  העיקריות, 
אחד שהתחיל לספר סיפורים. לא כן אצל עם ישראל, שהמעמד של יסוד 

אמונתם היה לפני כל העם.

זאת הסיבה שעשה הקדוש ברוך הוא פרסום גדול במעמד הר סיני וכפי 
שמסביר רבינו יוסף אלבו3 בספר העיקרים )מאמר ראשון פרק כ(, "שצפה הקדוש 
ברוך הוא שהיו עתידין לקום בעולם מניחי דתות בשעיר )נצרות( והנטפלים 
כל  הכוללות  האומות  הן  שאלו  אליה,  והנטפלים  )איסלאם(  ובפראן  אליה, 
העולם והם מזרע אברהם שהיה ראש המאמינים, לפיכך פרסם להם נתינת 
פרסום  בנתינתה  צריך שתתפרסם  האלקית  להורות שהדת  לישראל  התורה 
גדול, וכל דת שלא תתפרסם נתינתה פרסום גדול כזה איננה דת אלקית. וזה 
כי הדבר המצטווה לנביא בינו ובין ה' יש חשש או ספק לזולתו בקבלה ההיא, 
רבינו  משה  שהרי  אחריהם,  לבאים  שכן  וכל  ההוא  בדור  לעומדים  ואפילו 
תורה ששמעו  מתן  יום  עד  שלמה  אמונה  בנבואתו  ישראל  בו  האמינו  לא 
או  לאברהם  בשלמות  התורה  ניתנה  לא  זה  ובעבור  אליו,  מדבר  הקול  את 
ה'  ואת ביתו אחריו שישמרו דרך  בניו  ליעקב שיצוה אותה את  ליצחק או 
כי אף אם תהיה הקבלה מהם נמשכת מאבות לבנים כבר היה אפשר שיפול 
והמקבלים  היות  הבאים  בדורות  אחריהם  הנמשכים  בלב  וספק  חשש  איזה 

3. ר' יוסף אלבו נולד בספרד בערך בשנת ק"מ )1380(, ונפטר סביב שנת ר"ד )1444(.
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יחידים. מה שאין כן בדבר המתברר בחוש לאנשים רבי המספר מאד שהיו 
על  תורה  ניתנה  ולזה  מתחלפות,  דעות  ורבוי  ונבונים  חכמים  אנשים  בהם 
בלב  וספק  שום חשש  ישאר  כדי שלא  כזה  גדול  בפרסום  רבינו  ידי משה 
הקבלה  ותהיה  כלל,  הבאים אחריהם  בלב  ולא  אליהם  והנטפלים  המקבלים 

נכונה ואמתית בתכלית מה שאפשר".

]עיין עוד בזה בשו"ת עשה לך רב חלק ה - קונטריס תורה מן השמים 
לרבי חיים דוד הלוי זצ"ל[.
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התורה צופה את העתיד

אם נתבונן נראה שהתורה שוב ושוב כותבת את העתיד בשפה פשוטה, 
כך שכל מי שיקרא את התורה בפעם הראשונה ידע את כוונתה ואת רצונה, 
ועם כל זה לא חוששת התורה מלהתחייב ולספר מה יקרה ואיך יקרה. דוגמא 

לזה אנחנו מוצאים בפרשת וילך )דברים פרק לא פסוקים טז – כא(: 

ְוָזָנה  ה  ַהּזֶ ָהָעם  ְוָקם  ֲאֹבֶתיָך  ִעם  ֵכב  ׁשֹ ָך  ִהּנְ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ה'  אֶמר  "ַוּיֹ
ִקְרּבֹו ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר  ה ּבְ ּמָ ר הּוא ָבא ׁשָ ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ים  ַוֲעַזְבּתִ ַבּיֹום ַההּוא  י בֹו  ַאּפִ ְוָחָרה  ִאּתֹו:  י  ַרּתִ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִריִתי  ּבְ ֶאת 
י ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר  ְרּתִ ְוִהְסּתַ
ה:  י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ ִקְרּבִ י ֵאין ֱאלַֹהי ּבְ ּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ּכִ ּבַ
ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָרָעה  ל  ּכָ ַעל  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ ְוָאֹנִכי 
את  ַהּזֹ יָרה  ִ ַהּשׁ ְתבּו ָלֶכם ֶאת  ּכִ ה  ְוַעּתָ ָפָנה ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים:  י  ּכִ
יָרה  ִ ַהּשׁ י  ּלִ ְהֶיה  ּתִ ְלַמַען  ִפיֶהם  ּבְ יָמּה  ׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ָדּה  ְוַלּמְ
י  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ י ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָרֵאל: ּכִ ְבֵני ִיׂשְ את ְלֵעד ּבִ ַהּזֹ
ֱאלִֹהים  ֶאל  ּוָפָנה  ן  ְוָדׁשֵ ַבע  ְוׂשָ ְוָאַכל  ּוְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ַלֲאֹבָתיו 
ֹאתֹו  ִתְמֶצאָן  י  ּכִ ְוָהָיה  ִריִתי:  ּבְ ֶאת  ְוֵהֵפר  ְוִנֲאצּוִני  ַוֲעָבדּום  ֲאֵחִרים 
לֹא  י  ּכִ ְלֵעד  ְלָפָניו  את  ַהּזֹ יָרה  ִ ַהּשׁ ְוָעְנָתה  ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות 
ַהּיֹום  ה  ֹעׂשֶ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִיְצרֹו  ֶאת  י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ַזְרעֹו  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ

י". ְעּתִ ּבָ ר ִנׁשְ ֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבְ

דרך  את  ישראל  עם  יעזבו  משה  מיתת  שאחרי  התורה,  מודיעה  כאן 
התורה, וככל שיעזבו את התורה כן ימצא אותם רעות רבות וצרות, ולא רק 
יהיה הסתר פנים; אנשים ישאלו איפה  נורא בצרותיהם אלא  שיגיעו למצב 
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אלוקים ]ככה שגם את שאלת הכופרים "איפה היה האלוקים בשואה" התורה 
ּיֹום ַההּוא". ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסּתִ כבר צפתה[, והאלוקים אומר "ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ

"וחרה  יז(:  פסוק  לא  פרק  )דברים  התורה  על  בפירושו  המלבי"ם4  כותב  וכך 
הסתר  רק  לומר  רצונו   – מהם"  פני  והסתרתי  ועזבתים  ההוא  ביום  בו  אפי 
פנים לבד, ומצאהו ממילא רעות רבות וצרות. ועל פי זה יוכיחו ישראל אחר 
שמצאו אותם צרות רבות ואין משגיח עליהם, מכלל שאין אלהים שופטים 
ידי  על  פנים  שהסתיר  ממה  בהפך  להוכיח  להם  היה  אדרבה  אבל  בארץ, 

עונותם הרי שיש שופט.

וכאן, אלוקים אומר למשה רבינו תכתוב את השירה הזאת – היא שירת 
האזינו הסמוכה לפסוקים אלו - לעד ולהוכחה, שעם ישראל הוזהרו מראש 

על עונשי מעשיהם, ולא יוכלו לומר לא ידענו או לא שמענו.

ולמרות כל מה שיעברו עם ישראל צרות אסונות שמדות והתבוללויות, 
לעולם,  קיימת  תהיה  התורה   – ַזְרעֹו"  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  "ּכִ התורה  מבטיחה 
למרות כל המהרסים מבית ומחוץ, הכופרים, והאויבים, התורה תהיה קיימת 

לעולם. 

לא היתה אומה בכל ההיסטוריה, שעברה רדיפות כמו עם ישראל, וכמו 
עם  שאם  הוא  הפשוט  ההיגיון  ישראל,  מתורת  יותר  נרדפת  היתה  לא  כן 
ואומות העולם שונאים אותם, כנראה הם  כזו,  לו תורה משונה  יש  ישראל 
יכחדו במשך השנים כמו אומות אחרות שנכחדו הם ודתם ואמונתם במשך 
י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  "ּכִ התורה  הבטחת  אחרת,  מוכיחה  המציאות  אך  השנים, 

ַזְרעֹו" – עמדה ועומדת תקיפה וחזקה. 

)מערב  וולוצ'יסק אשר בווהלין  נולד בעיר  וייזר  יחיאל מיכל  4. הרב מאיר ליבוש ב"ר 
אוקראינה( בשנת תקס"ט )1809(. נפטר בר"ה תר"מ )1879( בקייב שברוסיה )כיום אוקראינה(.



הוכחות לאמיתות 
התורה שבכתב מחוקיה 

ומצותיה 
שתלויים  התורה  כותבת  רבים  ציווים 
במציאות שתקרה, מציאות זו מובטחת 
עם  הולכים  עוד  כל  התורה  ידי  על 

ישראל בדרך ה'.
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פרשת סוטה

אחד הדברים המופלאים היא פרשת סוטה הכתובה בפרשת נשא, שאשה 
הבוגדת בבעלה ואין עדים בדבר, לוקח אותה בעלה אל הכהן בבית המקדש, 
והכהן משקה אותה את המים המאררים, ואומרת התורה )במדבר פרק ה פסוקים 

כז - כח(: 

ּה ּוָבאּו  ִאיׁשָ ְמֹעל ַמַעל ּבְ ִים ְוָהְיָתה ִאם ִנְטְמָאה ַוּתִ ָקּה ֶאת ַהּמַ "ְוִהׁשְ
ְוָהְיָתה  ְיֵרָכּה  ְוָנְפָלה  ִבְטָנּה  ְוָצְבָתה  ְלָמִרים  ַהְמָאֲרִרים  ִים  ַהּמַ ָבּה 
ִהוא  ּוְטֹהָרה  ה  ָ ָהִאּשׁ ִנְטְמָאה  ְוִאם לֹא  ּה:  ַעּמָ ֶקֶרב  ּבְ ְלָאָלה  ה  ָ ָהִאּשׁ

ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע".  ְוִנּקְ

וכתב הרמב"ן5 )שם פסוק כ(: והנה אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס 
רובם  בהיותם  בישראל  שיעשה  קבוע  ונס  פלא  שהוא  הזה,  הענין  זולתי 
תעשינה  שלא  הנשים  ליסר  צדקו  למען  חפץ  כי  מקום,  של  רצונו  עושים 

בזמת יתר העמים.

התורה מבטיחה שיהיה נס קבוע – שאשה שלא תתנהג בצניעות יתגלה 
קלונה.

ויבא המתחכם ויאמר – מי אמר שזה עובד? אולי זה סתם טריק שישקו 
אותה ובאמת לא יקרה כלום ואף אחד לא ידע אם היא אכן חטאה או לא... 
חוץ מהתיעוד בספרי חכמינו שקרו כמה מקרים כאלה, והאשה הסוטה אכן, 

5. רבי משה בן נחמן גירונדי )מגירונה(, נולד בגירונה שבספרד בשנת ד"א תתקנ"ד )1194(, 
ונפטר בארץ ישראל בשנת ה"א ל' )1270(.
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חיד"א  הרב  עם  כן  קרה  האחרונים  בדורות  ]ואפילו  ומתה6  ביטנה  התנפחה 
זצ"ל7 כפי שמובא בספר שבחי החיד"א דף יט עמוד א מובא בסוף ספר מעגל 
טוב8[, זאת ועוד, הלא האשה עצמה בודאי שהיא יודעת אם היא חטאה או 

לא, וכאשר תראה שזה לא עובד, היא הראשונה שתכפור בתורת משה.

6. וכמוזכר במדרש )במדבר רבה וילנא פרשת נשא פרשה ט(, מעשה בשתי אחיות שהיו דומות 
לה  לקנאות  מהן  אחת  של  בעלה  בקש  אחרת.  בעיר  נשואה  האחת  והיתה  לזו,  זו 
נשואה שם,  העיר שהיתה אחותה  לאותה  הלכה  בירושלים.  מים המרים  ולהשקותה 
אמרה לה אחותה מה ראית לבא לכאן? אמרה לה, בעלי רוצה להשקות אותי מים 
המרים ואני טמאה. אמרה לה אחותה, אני הולכת תחתך ושותה. אמרה לה לכי ועשי 
כן. מה עשתה? לבשה בגדי אחותה, והלכה ושתתה מים המרים ונמצאת טהורה. חזרה 
לביתה יצאה אחותה שזנתה לקראתה, חבקו ונשקו זו לזו, כיון שנשקו זו לזו הריחה 
במים המרים מיד מתה. גם ההתחכמות של אותה אשה – לא הועיל לה כנגד התורה...

7. רבי חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א(, צאצא למשפחה מפוארת שמקורה בקשטיליה 
ובמרוקו, נולד בשנת תפ"ד )1724( בירושלים. נפטר בשנת ה"א תקס"ו )1806( בליוורנו, 
שם שימש בשנותיו האחרונות ברבנות. בשנת תש"ך )1960( הועלה ארונו ארצה, והוא 

נטמן בבית הקברות שבהר המנוחות בירושלים.

8. מעשה נורא ונפלא שלעת זקנתו, אשר היה בליוורנו, בא אליו אדם אחד חשוב, והוא 
כהן, בתלונה על אשתו, לאמר לו, כי נסתרה אשתו עם איש אחד. והגאון הרב חיד"א 
עם דייני העיר המובהקים היו יושבים שם. ויאמר הרב, אשר כפי מצות התורה, מוכרח 
ורצו  ובפרט כי היו קרובים להאשה הנ"ל  יכלו הדיינים להתאפק,  ולא  הוא לגרשה. 
לחפות עליה. ויאמרו לו להרב: ילמדנו רבינו, מאין לו מקור דין זה לשפוט בלא עדים? 

אין זה אלא דברי נביאות, ולא בשמים היא!…

והגאון הנזכר לא השיב להם מאומה… ותהי עליו רוח ה', וישלח ויקרא את האשה, 
אותה  וכראותו  ובית תפלתו.  לימודו  היה חדר  העליונה אשר שם  לבית  עליו  ותבא 
ויקרא  ויקח ספר תורה  מונחים ספרי תורות,  היו  בו  וילך לארגז אשר  ויקם מכסאו 
באזניה פרשת הסוטה, בטעמי הנגינות. ויהי כהפנות שכמה ללכת, ויקרא עליה הרב 
ז"ל, בקול רם: 'אם לא שטית' וגו', 'ואת כי שטית' וגו'. וכאשר שמה רגלה על המעלה 
הכתוב  וכל  בלטו,  ועיניה  לירקון  נהפכו  שפניה  עד  לרדת  הספיקה  לא  הראשונה, 
בפרשת סוטה נתקיים עליה. ולקול צעקתה אשר צעקה בקול מר, באו הדיינים והרבה 
מאנשי העיר לראות את המחזה הנורא הזה. ויבהלו מאוד, ויקראו: הוציאו את הארורה 
הזאת ושמטוה, שלא תטמא את בית רבינו. ויאמר איש אל רעהו: עתה ידענו כי איש 

א'להים קדוש הוא, ודבר ה' יהיו בפיהו אמת.
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הנאמר  את  שהכחישה  אשה  קמה  לא  מעולם  ההיסטוריה  כל  ובמשך 
בתורה.

אחראית  אלא  מהמרת  לא  שהתורה  כהוכחה  שהוא  נוסף  מופלא  דבר 
באשתו,  סתם  חשד  והבעל  שפעמים  בה,  הכתובה  ומילה  מילה  כל  על 
ולאחר שעברה את כל המסע של השקיית מי סוטה, התברר שאכן נשארה 
ּוְטֹהָרה  ה  ָ ָהִאּשׁ ִנְטְמָאה  ְוִאם לֹא  בצדקותה, מבטיחה התורה כפיצוי לאשה " 
עמוד  לא  )דף  ברכות  במסכת  בגמרא  חז"ל  ופירשו  ָזַרע".  ְוִנְזְרָעה  ָתה  ְוִנּקְ ִהוא 
ב( שאם היתה עקרה נפקדת. ואם היתה יולדת בצער - יולדת בריוח, היתה 
יולדת קצרים - יולדת ארוכים. היתה יולדת שחורים - יולדת לבנים, היתה 

יולדת אחד - יולדת שנים.

בואו נתבונן, הרי מעשה השקיית הסוטה היה לעיני כל מי שרצה לראות 
לאוזן  והסיפור התפרסם מפה  ב(,  ז עמוד  )דף  בגמרא במסכת סוטה  כמבואר 

בין כל מכריה ומשפחתה.

והיה אם אכן לא חטאה האשה והשקו אותה את המים המאררים הללו, 
נפקדת,  לא  והיא  הזמן  שחולף  ורואים  עקרה,  היתה  אשה  אותה  ובמקרה 
לא  אבל  יולדת  כבר  היא  אם  ואפילו  שיקרית,  חלילה  שהתורה  או  זה  הרי 
רואים  כולם  וכדומה,  יפים  יותר  ילדים  קלה  יותר  לידה  התנאים,  השתפרו 

שהבטחת התורה לא התקיימה וממילא הדרך קלה לכפירה בתורה. 

ויותר  כיצד מסתכן כותב התורה בכזה דבר, אם לא שזהו בורא העולם 
ומקרה,  מקרה  בכל  פרטית  בהשגחה  עת  בכל  בריותיו  את  שמנהיג  האדם 
ומתחייב על פיצוי הולם אם האשה לא חטאה, ועומד בדיבורו ובהתחייבותו. 
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פרשת נגעים

גם פרשת נגעים מוכיחה שהתורה לא נכתבה על ידי מחוקק בשר ודם כל 
שהוא, אלא על ידי בורא כל העולם, שמפעיל ומחדש בכל יום את הבריאה, 

על פי התכנון האלוקי שכתב בתורה. 

וכך כותבת התורה בפרשת תזריע )ויקרא פרק יג פסוקים א - ב(: 

רֹו  ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר: ָאָדם ּכִ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא  ׂשָ ּבְ ְוָהָיה ְבעֹור  ַחת אֹו ַבֶהֶרת  ֵאת אֹו ַסּפַ ׂשְ

ֲהִנים". ָניו ַהּכֹ ֵהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ ֶאל ַאֲהֹרן ַהּכֹ

כאן התורה אומרת שכאשר יהיה לאדם נגע בעורו ילך לכהן, לא לרופא, 
שכן אין זו מחלה שאפשר לרפאות אותה ברופאים וברפואות אלא זה סימן 

על חטאיו של האדם.

רבי  אמר  א(:  עמוד  טז  )דף  ערכין  במסכת  בגמרא  חז"ל  שלימדונו  וכפי 
לשון  על  באין:  נגעים  דברים  יוחנן על שבעה  רבי  נחמני אמר  בר  שמואל 
גסות  ועל  עריות,  גילוי  ועל  שוא,  שבועת  ועל  דמים,  שפיכות  ועל  הרע, 

הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין.

והיינו שכאשר שכן כבוד ה' בישראל, כאשר חטא אדם בחטא של לשון 
הגורמת  בצרעת,  נענש  וכדומה  מרעהו(  איש  לב  וריחוק  מחלוקת  )הגורם  הרע   -
לבידודו והרחקתו מן הישוב, כאמור: "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" )ויקרא 

פרק יג פסוק מו(. 

נעצור לרגע ונחשוב – אותם הראשונים שקיבלו את התורה וקראו בה, 
ובאחת הפעמים מישהו מהם נכשל ודיבר לשון הרע ולא היה מופיע אצלו 
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הנגע, הרי זה יהיה לאות ומופת שגם שאר התורה לא נכונה, וכי מחוקק כל 
שהוא יכול להתחייב שיהיה כדבר הזה???

ובאמת החפץ חיים בספרו שמירת הלשון שער הזכירה מסביר למה כיום 
אין לנו את הצרעת, שזו אחת מהתוצאות של חורבן בית המקדש, שכל זמן 
מהצרעת,  ולהתרפא  הכהן  אל  ללכת  אפשר  היה  קיים,  המקדש  בית  שהיה 
אך כיום שאי אפשר להתרפאות מהצרעת הזו, ואם יבא לאדם צרעת היא 
תשאר עימו לכל ימי חייו, לכן שינה הקדוש ברוך הוא את הטבע – שלא 

תהיה יותר צרעת אפילו למדברים לשון הרע וכדומה.
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מצות עליה לרגל 

מעניין לציין הבטחה גדולה ועצומה שנוגדת את השכל האנושי, ששום 
אדם בעולם לא יכול להבטיח כזאת הבטחה, אם לא בורא העולם המשגיח 
ומביט בכל עת על כללות הבריאה. וכך מבטיחה התורה בפרשת כי תשא 

)שמות פרק לד פסוק כד(: 

ֻבֶלָך ְולֹא ַיְחֹמד ִאיׁש ֶאת  ּגְ י ֶאת  ְוִהְרַחְבּתִ ֶניָך  ּגֹוִים ִמּפָ י אֹוִריׁש  "ּכִ
ָנה". ָ ּשׁ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשָ ֲעלְֹתָך ֵלָראֹות ֶאת ּפְ ַאְרְצָך ּבַ

בעת  ישראל,  ארץ  את  יקבלו  ישראל  שעם  שאחרי  מתחייבת,  התורה 
שכן  ולעלות,  להם  אשר  כל  את  לעזוב  יחששו  לא  המקדש,  לבית  שיעלו 
ואף אחד מאומות העולם שבכל  עליונה,  יהיו שמורים שמירה  נכסיהם  כל 
מנכסי  נכס  שום  העת  באותה  יחמוד  לא  לנכסיהם,  עינים  לוטשים  השנה 
היהודי. ההבטחה לא רק עומדת על אנשים שלא יחמדו אלא שתהיה שמירה 
מיוחדת ששום בריה בעולם לא תזיק להם. וכמו שאמרו בגמרא )תלמוד בבלי 

מסכת פסחים דף ח עמוד ב(: 

"ְולֹא ַיְחֹמד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך" - מלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין חיה 
מזיקתה, תרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה מזיקתה.

להשתמש  להם  שאין  שמימית,  אזהרה  יקבלו  והחולדה  החיה,  אפילו 
בטבעם, וגם אם הם רעבים – שיחכו עד אחרי קיום מצות העליה לרגל...

מי יכול לערוב על כזה דבר, הלא אם פעם אחת יהודי יעלה לרגל כציווי 
התורה וינזק משהו מרכושו, מיד יווכח שהתורה אינה אמת...
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מצות שמירת השמיטה 

התורה מצווה אותנו שפעם בשבע שנים לפי סדר שנות העולם – נשמט 
ונעזוב את השדות שלנו, ולא נעבוד בהם בשום עבודת חקלאית. וכך כותבת 

התורה בפרשת בהר )ויקרא פרק כה פסוקים א – ה(: 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ ּדַ ֵלאֹמר:  ִסיַני  ַהר  ּבְ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדּבֵ
ְבָתה  ְוׁשָ ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  י  ּכִ ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ 
ְרֶמָך  ְזֹמר ּכַ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ֶדָך ְוׁשֵ ְזַרע ׂשָ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ת ַלה': ׁשֵ ּבָ ָהָאֶרץ ׁשַ
תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ  ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהּשׁ ָ בּוָאָתּה: ּוַבּשׁ ְוָאַסְפּתָ ֶאת ּתְ
ְקִציְרָך  ְסִפיַח  ֵאת  ִתְזֹמר:  לֹא  ְוַכְרְמָך  ִתְזָרע  לֹא  ְדָך  ׂשָ ַלה'  ת  ּבָ ׁשַ
תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ". ּבָ ַנת ׁשַ ֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבֹצר ׁשְ לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעּנְ

מה  כב(   – כ  פסוקים  )שם  המתבקשת  השאלה  את  שואלת  עצמה  והתורה 
נאכל בשנה הזו, וגם עונה: 

ֶנֱאֹסף  ְולֹא  ִנְזָרע  לֹא  ֵהן  ִביִעת  ְ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ אַכל  ּנֹ ַמה  ֹתאְמרּו  "ְוִכי 
ת ֶאת  ית ְוָעׂשָ ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ בּוָאֵתנּו: ְוִצּוִ ֶאת ּתְ
ם  ַוֲאַכְלּתֶ ִמיִנת  ְ ַהּשׁ ָנה  ָ ַהּשׁ ֵאת  ם  ּוְזַרְעּתֶ ִנים:  ָ ַהּשׁ לֹׁש  ִלׁשְ בּוָאה  ַהּתְ
אְכלּו  ּתֹ בּוָאָתּה  ּתְ ּבֹוא  ַעד  יִעת  ׁשִ ַהּתְ ָנה  ָ ַהּשׁ ַעד  ן  ָיׁשָ בּוָאה  ַהּתְ ִמן 

ן". ָיׁשָ

הפתרון ההגיוני האנושי שהיה אמור להיות לשאלת "וכי תאמרו מה נאכל 
בשנה השביעית" – היה צריך להיות משהו מעשי: שיקנו מאומות העולם. 
או לחלופין: שיגדילו את היבוא, אך התורה בוחרת בפתרון הכי פחות הגיוני 
ִנים" –  ָ לֹׁש ַהּשׁ בּוָאה ִלׁשְ ת ֶאת ַהּתְ ית ְוָעׂשָ ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ "ְוִצּוִ
היינו }התורה מבטיחה{, שבשנה השישית יהיה שפע עצום שיספיק לשלש 



מצות שמירת השמיטה 
 קונטרס 

ההוכחות

34

שנים, שישית, שביעית, ושמינית – שממנה יזרעו מהתבואה לשנה הבאה. 

עם  שהיו  הראשונה  בשמיטה  הלא  שכזו?  הבטחה  להבטיח  יכול  מי 
ישראל שומרים ורואים שלא התקיימה הברכה, מיד היו כופרים בכל ציווי 

התורה. איזה דת יכולה להתחייב על דבר שכזה?

בכל  בטובו  ומחדש  המכלכל  העולם,  בורא  מאחוריה  שעומד  דת  רק 
יום תמיד מעשה בראשית, יכולה להבטיח שהאדמה תתן תבואה פי שלש, 

בשנה השישית. 
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הבהמות הטהורות והטמאות

)חלק ה - קונטריס תורה מן השמים( מביא הוכחה חותכת  בספר עשה לך רב 
נוספת. נאמר בתורה: 

ל  ּכֹ ָהָאֶרץ:  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֵהָמה  ַהּבְ ל  ִמּכָ אְכלּו  ּתֹ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהַחּיָ "ֹזאת 
ֹאָתּה  ֵהָמה  ּבְ ּבַ ָרה  ּגֵ ַמֲעַלת  ָרֹסת  ּפְ ַסע  ׁשֶ ַסַעת  ְוׁשֹ ְרָסה  ּפַ ַמְפֶרֶסת 

אֵכלּו" )ויקרא יא, ב - ג(.  ּתֹ

אֵכלּו  ר ּתֹ ֵהָמה ֲאׁשֶ ובמקום אחר פירטה אותם תורה אחת לאחת: "ֹזאת ַהּבְ
ן ּוְתאֹו ָוָזֶמר" )דברים  ל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ְוַאּקֹו ְוִדיׁשֹ ים: ַאּיָ ה ִעּזִ ִבים ְוׂשֵ ה ְכׂשָ ׁשֹור ׂשֵ
יד, ד - ה(. מכאן, ששני סימנים אלה, מפרסת פרסה ומעלת גרה, הם סימני 

טהרה להתיר בהמה וחיה באכילה.

ְפִריֵסי  ָרה ּוִמּמַ ֲעֵלי ַהּגֵ עוד נאמר שם: "ַאְך ֶאת ֶזה לֹא ֹתאְכלּו ִמּמַ
ַמֲעֵלה  י  ּכִ ָפן  ָ ַהּשׁ ְוֶאת  ָהַאְרֶנֶבת  ְוֶאת  ָמל  ַהּגָ סּוָעה ֶאת  ְ ַהּשׁ ְרָסה  ַהּפַ
י  ּכִ ַהֲחִזיר  ְוֶאת  ָלֶכם:  ֵהם  ְטֵמִאים  ִהְפִריסּו  לֹא  ּוַפְרָסה  ה  ֵהּמָ ֵגָרה 
ָרם לֹא ֹתאֵכלּו  ׂשָ ְרָסה הּוא ְולֹא ֵגָרה ָטֵמא הּוא ָלֶכם ִמּבְ ַמְפִריס ּפַ

עּו" )דברים יד, ז -ח(.  ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתּגָ

מפשוטם של מקראות אלה ניתן ללמוד בבירור רב, שיש עשרה מינים 
גרה  וכן יש שלשה מינים המעלים  ומפריסים פרסה.  גרה  טהורים, המעלים 
אך אינם מפריסי פרסה, גמל ארנבת ושפן, ולכן טמאים הם, וכן מין אחר 

בלבד המפריס פרסה אך אינו מעלה גרה, הוא החזיר, וטמא הוא. 

האם יכול אדם לקבוע כל זאת? וכי הוא היה בכל העולם כולו, בדק וחקר 
העולם?  כל  לפני  עליה  להתחייב  יכול  שהוא  כזו  ברמה  זו,  למסקנא  והגיע 
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ונזכור שמדובר לפני אלפי שנים ללא כל היכולות הטכנולוגית של היום!!!.

זה, שמנתה תורה את בעלי - החיים הנ"ל  וכבר עמדו רבותינו על פלא 
בשמותם למשפחותם להתיר ולאסור בדיוק נמרץ: אמר ר' עקיבא, וכי משה 
)ספרי  השמים  מן  תורה  אין  לאומרים  תשובה  מכאן  היה,  ובילסטרי  קניגי 
דברים פרק יד, אות צז(. פירוש קניגי, צד חיות בקניגון. ובליסטרי מורה בקשת 

לחיות. )כך פירש רש"י בגמרא במסכת חולין דף ס עמוד ב שגם שם הובאו הדברים(.

ברורות  עובדות  ולקבוע  להעיז  יכול  לא  אדם  ששום  לדבריהם,  פירוש 
גרה  מעלי  מינים  עשרה  מאשר  יותר  אין  הבריאה,  מרחבי  שבכל  כאלה, 
בלבד  ואחד  פרסה,  מפריסי  שאינם  גרה  מעלי  שלשה  וכן  פרסה,  ומפריסי 
מפריס פרסה שאינו מעלה גרה. ואם חס ושלום משה רבינו נתן הוא תורה 
לישראל, הלא צריך היה לחשוש שמא יצא בדאי באם יתגלו מינים נוספים, 
וכל תורתו תהא חס ושלום בדאית. מכאן שרק האלקים עצמו הבורא והיוצר 
אלה  ברורות  עובדות  לקבוע  היה  ויכול  ויצר  שברא  מה  בדיוק  יודע  הוא 

להתיר ולאסור.

ואכן, אמת היא זאת ללא ספק. תורה זאת ניתנה לישראל לפני כשלשת 
ומאז  כלל.  מדע  עדיין  קיים  היה  שלא  בתקופה  שנה,  מאות  וחמש  אלפים 
נתגלו  בעולם,  המחקרי  המדע  פותח  האחרונים,  בדורות  וביחוד  עתה,  ועד 
ולא  ידעם  לא  הקדמון  שהעולם  חיים  בעלי  מאות  ונחקרו  חדשות,  יבשות 
כנ"ל.  בתורה  המסווגים  על אלה  נוסף  מין אחד  לא  נמצא אף  ולא  הכירם, 

מכאן, שתורה שבכתב שנמסרה לנו ע"י משה רבנו, תורת האלקים היא. 
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הוכחות לאמיתות תורה 
שבעל פה

אמיתות  את  להוכיח  נבא  התורה שבכתב,  אמיתות  את  שהוכחנו  לאחר 
התורה שבעל פה.

תפקיד התורה שבעל פה להסביר את התורה שבכתב, וההסבר שלה הוא 
מוכרח, שכן כדי לקיים את מצות התורה, או אפילו רק לדעת איך לקרוא 

את אותיותיה, חייבים להסתמך על התורה שבעל פה.

ונתחיל דוקא מהנקודה השנייה:

שבא  אחד  בנכרי  מעשה  א(:  עמוד  לא  )דף  שבת  במסכת  הגמרא  מספרת 
לו: שתים, תורה שבכתב  לו: כמה תורות יש לכם? אמר  לפני שמאי. אמר 
איני   - פה  ושבעל  מאמינך,  אני   - שבכתב  לו:  אמר  פה.  שבעל  ותורה 
בנזיפה.  והוציאו  בו  גער  שבכתב.  תורה  שתלמדני  מנת  על  גיירני  מאמינך. 
בא לפני הלל – גיירו. יומא קמא אמר ליה: א"ב ג"ד, למחר אפיך ליה. אמר 
ליה: והא אתמול לא אמרת לי הכי? אמר לו: לאו עלי דידי קא סמכת? דעל 
פה נמי סמוך עלי! ]פירוש – ביום הראשון בא ללמדו את סדר האותיות, 
ואמר לו אותם א' ב' ג' ד', למחר הפך את הסדר, ד' ג' ב' א'. שאלו הגוי והלא 
אתמול אמרת לי ההיפך? ענה לו הלל – לא עלי סמכת אתמול לדעת שזה 

הסדר? אם כן גם לגבי התורה שבעל פה – תסמוך עלי.

אם נתבונן נראה – שכל הניקוד בתורה, גם עבר כתורה שבעל פה. הרבה 
מפסוקי התורה אי אפשר אפילו לקרוא אותם וכל שכן להבין את אמיתות 
העניין, לולי מסורת התורה שבעל פה. כל הקריאה בתורה היא מעצם העניין 
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שאנחנו יודעים איך לקרוא את ניקוד האותיות שהוא עובר במסורת כתורה 
שבעל פה.

המציאות הלא הגיונית הזו, שישנס אנשים שמאמינים רק בתורה שבכתב 
המציאו  פה  התורה שבעל  את  ולטענתם,  מאחר   – פה  שבעל  בתורה  ולא 
במפורש  הכותבת  שבכתב  התורה  וכציווי  עצמה,  מהתורה  נסתרת  רבנים, 

בפרשת שופטים )דברים פרק יז פסוקים ח – יב(:

ין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע  ין ּדִ ם ְלָדם ּבֵ ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָך ָדָבר ַלּמִ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ "ּכִ
ִיְבַחר  ר  קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ ְוָעִליָת ֶאל  ְוַקְמּתָ  ָעֶריָך  ׁשְ ּבִ ְבֵרי ִריֹבת  ּדִ ָלֶנַגע 
ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ֵפט  ֹ ַהּשׁ ְוֶאל  ם  ַהְלִוּיִ ֲהִנים  ַהּכֹ ֶאל  ּוָבאָת  ּבֹו:  ֱאלֶֹהיָך  ה' 
י  יָת ַעל ּפִ ט: ְוָעׂשִ ּפָ ׁשְ ַבר ַהּמִ ידּו ְלָך ֵאת ּדְ ּתָ ְוִהּגִ ִמים ָהֵהם ְוָדַרׁשְ ּיָ ּבַ
ַמְרּתָ  ְוׁשָ ה'  ִיְבַחר  ר  ֲאׁשֶ ַההּוא  קֹום  ַהּמָ ִמן  ְלָך  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ
ט  ּפָ ׁשְ ר יֹורּוָך ְוַעל ַהּמִ י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ר יֹורּוָך: ַעל ּפִ ֹכל ֲאׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּכְ
ְלָך  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִמן  ָתסּור  לֹא  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְלָך  ֹיאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ
ֵהן  ַהּכֹ ֹמַע ֶאל  ׁשְ י  ְלִבְלּתִ ְבָזדֹון  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֹמאל:  ּוׂשְ ָיִמין 
ֵפט ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא  ֹ ם ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך אֹו ֶאל ַהּשׁ ֶרת ׁשָ ָהֹעֵמד ְלׁשָ

ָרֵאל".  ׂשְ ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּיִ

כאן התורה מזהירה ומצווה שחייבים לשמוע אל הכהן שהוא בדרך כלל 
המורה הוראה שבכל דור,9 או אל השופט.

למה צריך שופט או כהן אם הדברים כל כך ברורים בתורה שבכתב?

למה   – החכמים  פי  את  לשאול  ולא  לבד,  הכל  להבין  אפשר  אם  הלא 
י  ה ְבָזדֹון ְלִבְלּתִ ר ַיֲעׂשֶ המחמירה התורה כל כך בעונש ואומרת – "ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ָהִאיׁש  ּוֵמת  ֵפט  ֹ ַהּשׁ ֶאל  אֹו  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֶאת  ם  ׁשָ ֶרת  ְלׁשָ ָהֹעֵמד  ֵהן  ַהּכֹ ֶאל  ֹמַע  ׁשְ

ָרֵאל". ׂשְ ַההּוא ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּיִ

התבארו  לא   – התורה  מצוות  כל  שכמעט  לזכור,  שצריך  נוסף  דבר 

יָך  ּמֶ 9. וכמוזכר בפסוקים בפרשת וזאת הברכה )דברים פרק לג פסוקים ח – י(: "ּוְלֵלִוי ָאַמר ּתֻ
ֶטיָך ְלַיֲעֹקב  ּפָ ִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה: יֹורּו ִמׁשְ ה ּתְ ַמּסָ יתֹו ּבְ ר ִנּסִ ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאׁשֶ

ָרֵאל". ְותֹוָרְתָך ְלִיׂשְ
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שמירת  מילה,10  ברית  כגון  העיקריות  המצוות  את  ואפילו  שבכתב,  בתורה 
שבת,11 תפילין,12 חגים ומועדים, כיצד רצה נותן התורה שנשמור את מצותיו 

ללא הדרכה מפורטת? 

ועל זה טוענים הכופרים בטיפשותם שתי טענות: הראשונה – מי אמר 
שאלה שקיבלו את התורה לא הבינו מה כתוב בה?

יצירתי  הוא  שאלוקים   – הכופרים  שטוענים  השנייה  הטיפשית  הטענה 
והוא רצה שכל אחד יפרש את התורה באופן שונה, כמו שהוא ברא עולם 

עם הרבה צבעים, ככה רוצה הוא שיראו את התורה...

גם  בהם  יש  וכסילותם  בורותם  טיפשותם  מלבד  הללו,  הטענות  שתי 

10. טענה טיפשית ושטותית עונים הכופרים – שבאמת לא צריך את התורה שבעל פה 
בשביל מצות ברית מילה, שכן אברהם אבינו שהיה קודם כבר ידע איך לעשות את 
זה, וכנראה ידע ולמד כן מאומות אחרות שעשו טקסים כאלה. עד כאן דברי הכופרים. 
התשובה הפשוטה שאין ראיה מאברהם אבינו, שכן אברהם היה נביא הוא לא היה 
יד(  )עיין רש"י בישעיהו פרק מ פסוק  חז"ל  וכלשון  כיצד למול.  צריך ללמוד משום מקום 
שכליותיו היו יועצות לו – היינו שהיה לו קדושה עליונה שעל פי הרגשת הלב ידע 
איך לקיים כל מצוה ומצוה. ולכן היה יודע לשמור את כל מצות התורה קודם שניתנה 
ֹקִלי  ּבְ ַאְבָרָהם  ַמע  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ "ֵעֶקב  ה(,  פסוק  כו  פרק  )בראשית  תולדות  בפרשת  וכמבואר 
י בלשון רבים. ופירשו במדרש אגדה  י ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי" – ְותֹוֹרָתֽ ַמְרּתִ ֹמר ִמׁשְ ׁשְ ַוּיִ
)בובר בראשית פרשת תולדות פרק כו סימן ה(, ותורותי. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ועל 

הטענה שלמדו כן מאומות העולם שעשו כן התורה עצמה סותרת בפרשת אחרי מות 
ֵתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו" – ואיך יתכן שיצווה נותן התורה – שיעשו  )ויקרא פרק יח פסוק ג( "ּוְבֻחּקֹ

כמעשה אומות העולם?
מלאכה  שונים שרק  הסברים  המציאו  על שמירת השבת  גם  כופרים,  11. כהרגלם של 
כמו הבערה על ידי עצים שזה קשה אסור. ולטענתם למה אסור לצאת מחוץ לתחום 
מצווה  והתורה  הנפש,  את  מלהשיב  כמוהו  אין  בטבע  פסטורלי  טיול  הלא  בשבת? 
ן הּוא  ת ַעל ּכֵ ּבָ ַ י ה' ָנַתן ָלֶכם ַהּשׁ ואומרת בפרשת בשלח )שמות פרק טז פסוק כט( "ְראּו ּכִ
ִביִעי".  ְ ּיֹום ַהּשׁ ֹקמֹו ּבַ יו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ְחּתָ בּו ִאיׁש ּתַ י ֶלֶחם יֹוָמִים ׁשְ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ
12. הכופרים ביארו שלא צריך באמת לשים תפילין ממש, אלא רק "לזכרון בין עניך" 
– ולטענתם הטיפשית מפני מה הוצרך הכתוב להזכיר לנו שזוכרים בין העיניים, וכי 
המח נמצא רק בין העיניים? ואם לא היה כתוב לזכור בין העניים, לא הייתי יודע היכן 
לזכור? כך שטענותיהם לא שוות אפילו יחס, אך מה נעשה ואנו מחוייבים להשיב על 

טענותיהם שלא יפלו בבורות שטומנים לרגלי התמימים. 
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רשעות סמוייה. ונבאר את הדברים:

על הטענה הראשונה – התשובה לכך היא פשוטה – וכי התורה שבכתב 
ניתנה לזמן מסויים, שרק אלה שקיבלו אותה יבינו, או שניתנה לדורי דורות? 

ואם  מסויים,  בזמן  שתפסיק  פתאום  מה  אמיתית,  היא  התורה  אם  הלא 
התורה שיקרית למה שתתחיל בזמן מסויים???

וכי בורא העולם איבד כבר את תכלית הבריאה – שהלא תכלית הבריאה 
היא קיום התורה...

ואם הכונה שהראשונים שקיבלו את התורה והם הבינו אותה – והם היו 
צריכים ללמד את הדור הבא מה כתוב בה, אם כן שוב אנחנו מגיעים לתורה 
]ובמיוחד  הכופרים  שלזה  שבכתב,  התורה  את  מסבירה  שהיא  פה  שבעל 

היהודים המשיחיים[ כל כך מתנגדים. 

ועל טענתם הטיפשית השנייה – שאלוקים רצה שכל אחד ואחד יפרש 
"לא תרצח" שהוזכר בתורה  את התורה בדעתו, אם כן האם גם את איסור 
יג(, אפשר גם לפרש ביצירתיות על פי דעת  בפרשת יתרו )שמות פרק כ פסוק 
וזקנים  חולים  לרצח  לאסור  התכוונה  לא  כלומר, שהתורה  ואחד?  אחד  כל 
שלא מועילים לחברה, וכפי הוראת היטלר ימח שמו – שציוה בפקודה לעם 
הגרמני לעשות כן. ואפשר גם לפרש לדעתי שאיסור "לא תרצח" – זה רק 
אם לא פגעו בו, אבל אם מישהו זרק מילה לא במקום למה שלא אסדר לו 

פגישה בעולם העליון???...

וכן אותו הדבר באיסור "לא תנאף" – לנאוף אסור תלוי עם מי, אם הדבר 
יהיה תלוי בשיקול דעת האנושי, כל אחד יסביר את זה לפי רצונו, כלומר 
אסור לנאוף באופן כללי אבל אם האשה מסכימה – מותר. או רק עם אשה 

מכוערת אסור לנאוף, אבל עם אשה יפה למה לא?... וכן על זה הדרך.

את  יכניס  אדם  אם  להיות  יכול  ביותר  הגדול  שהחרבן  למדים  נמצאנו 
פי  על  רק  זהו  בתורה  ביארו  לברכה  זכרונם  שחכמינו  ומה  לתורה.  דעתו 

הכללים והמסורות שקיבלו איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום.
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השכר על המעשרות

הנביאים  ודברי  פה  שבעל  התורה  לאמיתות  הפשוטות  מההוכחות  אחת 
היא גם כן על דרך ההוכחות של התורה שבכתב, והיא הבטחות חכמינו על 
קיום מצות מעשר ]היינו לתת עשירית מכלל התבואה והרווחים ללוים וכיום 

ללומדי תורה[ שהיא רק אחת ממצות התורה.

ר  ַעּשֵׂ ר ּתְ התורה בפרשת ראה )דברים פרק יד פסוק כב( מצוה: "ַעּשֵׂ
ָנה". ָנה ׁשָ ֶדה ׁשָ ֵצא ַהּשָׂ בּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֹ ל ּתְ ֵאת ּכָ

)דף ט עמוד א( "עשר תעשר" - עשר  ודרשו חז"ל בגמרא במסכת תענית 
בשביל שתתעשר.

ובדברי הנביאים מובא שאפשר אפילו לנסות את הקדוש ברוך הוא בזה, 
וכמו שאמר הנביא מלאכי )פרק ג פסוק י(: 

ֵביִתי ּוְבָחנּוִני  ית ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ר ֶאל ּבֵ ֲעׂשֵ ל ַהּמַ "ָהִביאּו ֶאת ּכָ
ַמִים  ָ ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהּשׁ ֹזאת ָאַמר ה' ְצָבאֹות ִאם לֹא ֶאְפּתַ ָנא ּבָ

ִלי ָדי". ָרָכה ַעד ּבְ ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ּבְ

הרי שהבטחה נפלאה שכזו – שהנותן מעשר מתבואתו, יתברך בברכה 
כה גדולה – ניכרת מיד אמיתותה. ומי יכול להתחייב בזה – אם לא שקבלה 

בידי חז"ל מדברי הנביא ששמע מפי ה' שכך יהיה. 
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המזונות שאלוקים משלם

הוכחה נוספת ומופלאה ביותר היא מה שאמרו חז"ל בגמרא במסכת ביצה 
להם  ברבי שמעון: אמר  רבי אליעזר  יוחנן משום  רבי  ב(: אמר  טו עמוד  )דף 

בי  והאמינו  היום,  קדושת  וקדשו  עלי  לוו  בני,  לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש 
ואני פורע.

והיינו, שאפילו אדם שאין לו כסף לקנות דברים לכבוד שבת, ילוה כסף, 
ומבטיח ה' שהוא פורע.

והשאלה הפשוטה מיד נשאלת, כיצד יכלו חז"ל להבטיח הבטחה נוראה 
שכזו, בעוד שבאותו הדור שאמרו כן - היו יכולים להכחישם?

מזונותיו  כל  א(,  עמוד  טז  )דף  ביצה  במסכת  בגמרא  ואמרו  הפליגו  ועוד 
של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות 
והוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה. שאם פחת - פוחתין לו, ואם 

הוסיף - מוסיפין לו.

והיינו שההוצאות הללו שמוציא על שבתותו וימים טובים אינם מחשבון 
הסך הכללי של הוצאותיו, וכמה שהאדם מוסיף להוציא מוסיפין לו. 

וכיצד  לא,  או  נכון  זה  אם  להווכח  אפשר  פשוט –  במאזן שנתי  והלא 
הנמצא  שהוא  העולם,  מבורא  ההבטחה  לא  אם  שיתבדו,  חז"ל  חששו  לא 

ומפרנס בכל עת ובכל שעה, והוא שגילה סודו לחכמיו בתורה שבעל פה.
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הסנפיר והקשקשת 

התורה בפרשת שמיני )ויקרא פרק יא פסוקים ט – י( מתארת את סוגי הדגים 
שמותר לעם ישראל לאכול וכותבת:

ת  ֶקׂשֶ ְוַקׂשְ יר  ְסַנּפִ לֹו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכֹ ִים  ּמָ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכֹ אְכלּו  ּתֹ ֶזה  "ֶאת 
יר  ְסַנּפִ לֹו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְוֹכל  אֵכלּו:  ּתֹ ֹאָתם  ָחִלים  ּוַבּנְ ים  ּמִ ּיַ ּבַ ִים  ּמַ ּבַ
ה  ַהַחּיָ ֶנֶפׁש  ל  ּוִמּכֹ ִים  ַהּמַ ֶרץ  ׁשֶ ל  ִמּכֹ ָחִלים  ּוַבּנְ ים  ּמִ ּיַ ּבַ ת  ֶקׂשֶ ְוַקׂשְ

ֶקץ ֵהם ָלֶכם" ִים ׁשֶ ּמָ ר ּבַ ֲאׁשֶ

 - ו משנה ט( – שהיא חלק התורה שבעל פה  )פרק  נדה  והמשנה במסכת 
כותבת לנו כלל בדגים הימיים: כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש 

לו סנפיר ואין לו קשקשת. 

והיינו שחז"ל אומרים שאין סיכוי בעולם שתמצא דג שיש לו קשקשים 
ואין לו סנפירים, וזה חוק שטבע הקב"ה בעולמו.

והשאלה הפשוטה מיד נשאלת, כיצד ידעו זאת חז"ל, וכי הכירו את כל 
וכי צללו מאות קילמוטרים למעמקי האוקינוס למצוא  סוגי הדגים בעולם? 
לא  עדיין  המשוכללים  המכשירים  כל  עם  כיום  הלא  הדגים,  סוגי  כל  את 
הדגים,  מיני  את  לחקור  וכשהחליטו  הדגים,  סוגי  כל  את  להכיר  הצליחו 
גדול של  זמן המחקר עשר שנים למרות שהקדישו למחקר הזה סך  נמשך 
העולם  ברחבי  מחקר  מכוני   670  - מ  ומדענים  חוקרים   2,700  - כ  אנשים 

שיצאו ל-540 משלחות. 

המחקר נמשך כעשר שנים – כ - 9,0 ימים של שהייה בים - במהלכם 
צפו החוקרים בכ-1,200 מינים שונים של בעלי חיים. העלות הסתכמה בכ-
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650 מיליון דולר.

עם סיומו של המחקר הענק, העריכו החוקרים - כי בין הגלים חיים יותר 
ממיליון מיני יצורים שונים ומשונים, ושכ-75 אחוז מהם טרם התגלו למדע. 
כך למשל מצאו החוקרים כי ישנם בים 16,764 מיני דגים מוכרים למדע, אך 

ישנם כנראה כ-5,0 מינים שטרם התגלו.

ועם כל זה חז"ל אומרים בביטחה, שאין יצור שיש לו קשקשים ואין לו 
סנפירים.

מניין הביטחון?

זה כעל  ולמצוא דג כזה, וכשמצאו ששו על  ניסו הכופרים לחפש  ואכן 
אותם  משיר  והוא  סנפירים,  יש  זה  לדג  גם  שאכן  מהרה  עד  אך  הון,  כל 

לאחר זמן מסוים.

ואז טענו בטיפשותם, הלא גם לנחש המים יש קשקשים ואין לו סנפירים?

נא  )דף  נדה  ובמסכת  ב(  סו עמוד  )דף  חולין  ולא קראו את הגמרא במסכת 
עמוד ב( שהדגישה, שרק בדגים שייך הכלל הזה. וכלשון הגמרא, כל שיש לו 

קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת; יש לו קשקשת 
ויש לו סנפיר - דג טהור, יש לו סנפיר ואין לו קשקשת - דג טמא.

ולמרות זאת לא שבו הכופרים – והתעקשו בטיפשותם והמציאו סיבות 
טיפשיות כיצד ידעו זאת חז"ל באופן מציאותי וללא ידיעה שמימית. 
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שאלות ותשובות

למה יש מחלוקות בגמרא??? 

וישאל השואל – אם יש לנו מסורת כל כך מדוייקת בתורה שבעל פה, 
אם כן למה יש כל כך הרבה מחלוקות? האין המחלוקות עצמן הוכחה לכך 

שלא הכל כל כך מדוייק ואמיתי?

אם נתבונן נראה שהתלמוד שהוא עיקר המסורת של התורה שבעל פה 
לא רק שלא מתרגש משאלה זו, אלא אף מציין את הסיבה לכך.

בגמרא במסכת סנהדרין )דף פח עמוד ב( מובא: משרבו תלמידי שמאי והלל 
שלא שמשו כל צרכן - רבו מחלוקת בישראל, ונעשית תורה כשתי תורות.

היו  לא  שני,  בית  תקופת  בסוף  שהיו  ושמאי  הלל  לתקופת  שעד  והיינו 
כמעט מחלוקות בישראל, אך משרבו התלמידים שלא שמשו כל צורכם – 

רבו המחלוקות.

ואם כן השאלה מתעצמת, כיצד אנו סומכים על תלמידים שלא שימשו 
כל צורכן?

להתמודד  כיצד  כללים  נתנה  עצמה  התורה  בתורה.  ניתנת  לזה  התשובה 
עם מחלוקות. ובפרשת משפטים כותבת התורה )שמות פרק כג פסוק ב(: 

ת". ים ְלַהּטֹ "ַאֲחֵרי ַרּבִ

חכמי  רוב  לפי  הולכים  שתהיה,  מחלוקת  שבכל  המלמדנו,  כלל  וזהו 
ישראל, שהם ממשיכי שושלת התורה שבעל פה.

שאלות ותשובות



כל  בלברר  הצורך  הוא  ועמלה  התורה  מלימוד  שחלק  לדעת,  עוד  יש 
דבר מהו רצון ה' בנושא זה, ולכן כל צד שעוסק בזה הרי הוא עוסק בדברי 

אלוקים חיים, שכן רצון ה' שנברר את ההלכה גם על ידי המחלוקת.

אבא  רבי  אמר  ב(:  עמוד  יג  )דף  עירובין  במסכת  בגמרא  חז"ל  כתבו  וכן 
אמר שמואל, שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה 
כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי 

אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל. 

ובחידושי הריטב"א13 שם כתב: אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני 
צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר? 
ותירצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט 
פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל להקב"ה על זה, ואמר שיהא זה מסור 
לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם, ונכון הוא לפי הדרש.

דבר  כל  על  ולכן  מחלוקות,  בו  שיהיו  דור  שיגיע  ידע  שהקב"ה  והיינו 
זה  והשאיר את  פנים לאסור –  ומ"ט  פנים להיתר  הראה למשה רבנו מ"ט 

'פתוח' ונתון לשיקול של חכמי ישראל. 

***

שאלות הכופרים

ששנו  מאנשים  ובמיוחד  כופרים,  של  משאלות  נבהלים  אנשים  הרבה 
ופרשו וכמו שאמרו חז"ל בגמרא במסכת פסחים )דף מט עמוד ב(, שנה ופירש 

קשה מכולם. 

לא צריך להבהל...

מי  בדורינו  אין  מתים...  לא  ומקושיות  וסיוע,  חיזוק  צריכה  לא  התורה 
והרמב"ם האמין בתורה בכל פרטיה  שיגיע לאחוז חוכמתו של הרמב"ם – 
ודקדוקיה, ובכל פרט בתלמוד. ואם כן מה לנו מלהבהל מחכמים בעיניהם...

13. רבי יום טוב בן אברהם אשבילי )היינו מהעיר סיביליה(, הוא הריטב"א, נולד בערך בשנת 
ה"א י' )1250( בסרגוסה שבספרד ונפטר שם בשנת ה"א פ' )1320( בקירוב.
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פעמים רבות שאלות הכופרים לקוחות מתוך שאלות שהמפרשים עצמם 
אותם  ומציגים  התשובות  ללא  השאלות  את  גונבים  הם  וברשעותם  הקשו, 

לקהל הרחב...

גאוה,  מתסכול,  מונעים  הם  האמת,  את  מחפשים  הכופרים  אותם  אין 
במסכת  בגמרא  חז"ל  אמרו  עליהם  ולכן  אחרת,  רעה  מידה  כל  או  כסף, 
דפקר  כיון  לו  להשיב  אין מה  ישראל  ב(, שאפיקורוס  עמוד  לח  )דף  סנהדרין 

טפי ]פירוש, יקלקל ויתקלקל יותר[. 

עם  יוצאים  הם  לבקרים  חדשות  ולכן  לב,  ותשומת  הכרה  מחפשים  הם 
מום  ולהטיל  הנבובים,  הגיגיהם  את  לפרסם   – ספרים  חוברות,  סרטונים, 

בקדשי שמים.

נוסף  יש להם חסרון  ופירשו,  חוץ משלל חסרונותיהם של אותם ששנו 
– הם לא יודעים ללמוד לעומק, ולהבין את הדברים לאשורם. הם מראים 

לפעמים בקיאות מרשימה בתלמוד, אך דבריהם ללא עמקות וללא הבנה.

***

מי הם חז"ל?

חדשים לבקרים – אנו רואים ושומעים אנשים שטוענים כל מיני טענות 
על דברי חז"ל, הן במישור האישי, והן במישור התלמודי. 

לנו  שאין  כיון  אך  גדלותם,  את  להבין  נצטרך  חז"ל  הם  מי  להבין  כדי 
כלים להבין את גדלותם, ננסה להבין את גדלותם בצורה אחרת.

עם ישראל נקרא עם הספר, ולא לחינם, שכן הציווי האלוקי הפשוט הוא 
ולומד בתורה  הוגה  יותר  ח(. כמה שהאדם  א,  )יהושע  ולילה"  יומם  בו  "והגית 

הוא יותר מבין את דברי התורה ומתחבר אל שושלת הלומדים.

את  ולמסור  התורה  בלימוד  להגות  היה  עולמם  שכל  אנשים  היו  חז"ל 
הנפש עליה, כפי שהם עצמם העידו בתלמוד, שאי אפשר לזכות להבין את 

דברי התורה ללא עמל ויגיעה.
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לקיש:  ריש  אמר  ב(:  עמוד  סג  )דף  ברכות  במסכת  בגמרא  אמרו  לדוגמא: 
מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה.

ועוד אמרו בגמרא שם, שבבית מדרשו של רבי ינאי אמרו –במי אתה 
מוצא חמאה של תורה - במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה.

לקניני  לזכות  הדרך  התוו את  עוד עשרות משפטים שבהם חכמינו  ויש 
את  וביקרו  שראו  ורבנים,  חברים  תלמידים,  להם  היו  החכמים  כל  התורה. 
כל מעשיהם, כך שלא יכלו לומר משפט שלא עמדו מאחוריו וקיימו אותו.

וכאשר אמרו משפט שכזה, והיה נראה שהאומר לא שלם בעניין זה, מיד 
זה? כמבואר בגמרא  כן, הלא עדיין אינו שלם בעניין  שאלוהו כיצד אומר 

במסכת יבמות )דף סג עמוד ב(. 

נמצאנו למדים שחכמינו, היו אנשי חכמה המלאים בתורה ובחכמה, וכל 
ימי חייהם מסרו את נפשם כדי לדעת עוד פרט בחכמה האלוקית.

על טעותו,  אותו  הוא שמח שמעמידים  אוהב חכמה,  והנה כאשר אדם 
כיון שהגנאי שיש לו ממה שטעה, פחות בעיניו ממה שזוכה למעלת החכמה 
והדגישו  האמת,  על  מודים  שהיו  חכמינו  אצל  שהיתה  המידה  וזו  ותיקנה. 
או  חכם  ז(, שאחד מהסימנים אם אדם  ה משנה  )פרק  באבות  ואמרו במשנה 

לא הוא, אם הוא מודה על האמת...14

וכאשר אדם נוכח לדעת – שאותם החכמים היו שוחרי החכמה ושוחרי 
נושאים פנים  יכול הוא לסמוך על דבריהם ביתר שאת, שכן אינם  האמת, 

לאיש וכל כונתם להעמיד את האמת על תילה.

כנגד  השנים  כל  נבחנו  החכמה,  שוחרי  שהיו  לברכה  זכרונם  רבותינו 
אויביהם והוכיחו את חוכמתם לא רק בעניני לימוד התורה אלא בכל מכלול 
ח  )דף  בבכורות  בגמרא  כמבואר  חנינא  בן  יהושע  רבי  כדוגמת  החוכמות, 

14. ובאחד מויכוחי חכמת הטבע שהיו לחכמי ישראל עם חכמי אומות העולם, הכריע 
רבי יהודה הנשיא, שנראים דברי חכמי אומות העולם מדברי חכמינו וכמבואר בגמרא 
בפסחים )דף צד עמוד ב(, שכן הכלל הנקוט בידי רבותינו לקבל את האמת ממי שאמרה. 
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שבכל  הכופרים  עם  הראשונים  גדולי  של  המפורסמים  ובויכוחים  א(,  עמוד 

דור ודור הרי הם כתובים על ספרי דברי הימים. חכמתם הנפלאה וידיעתם 
הרחבה בכל החוכמות של חכמינו,15 עמדה להם להוכיח את אמיתות התורה 

ואמיתות מסורת התורה. 

ומי לנו גדול מהרמב"ם16 – שלמרות כל חוכמתו וגאונותו בכל החוכמות, 
הקדמונים  חז"ל  בפני  קומתו  הכפיף  הרבים,  בחיבוריו  היום  עד  דבר שניכר 
ופסק )הלכות ממרים פרק א הלכה ב(, שכל חכם שמורה נגד דברי חכמים מיתתו 

בחנק.

נמצא שחוכמתו לא רק שלא החלישה לו את האמונה בדברי חז"ל, אלא 
חיזקה אצלו את הידיעה וההכרה בגאונותם ובחוכמתם של חז"ל...

שאפילו  הקיר  אזובי  יאמרו  מה  זאת,  הבין  החכמים  גדול  הרמב"ם  ואם 
את שמות החכמות לא יודעים, וכבר מנסים לנגח את דברי חז"ל הקדושים, 
ובזה מראים הם לפני כולם את בורותם וחוסר ידיעתם התורנית וההיסטורית 

של חכמי ישראל.

***

'היעז' מאיים על חז"ל?

דברי  את  המנגחים  אותם  של  נבזותם  ואת  שטחיותם  את  להראות  כדי 
חז"ל,  דברי  על  שלהם  ביותר  הקשות  השאלות  אחת  את  כאן  נציג  חז"ל, 
ונוכיח איך הם לא ידעו ולא יבינו ובחשיכה יתהלכו, ומזה ילמד האדם גם 

על שאר שאלותיהם.

הגמרא במסכת בכורות )דף ז עמוד א( מביאה את דברי רבי יהושע בן לוי 
שאומר שחיה לא יכולה להתעבר מבהמה ובהמה לא יכולה להתעבר מחיה.

15. והרוצה לראות ליקוט מעניני ידיעת חכמת חז"ל יראה מ"ש בשו"ת הרדב"ז )חלק ח 
סימן קצא(. 

16. רבי משה בן מימון. אחד מגדולי ישראל שבכל הדורות, נולד בקורדובה שבספרד 
העתיקה(  )קהיר  בפוסטט   )1204( תתקס"ה  ד"א  בשנת  ונפטר   )1138( תתצ"ח  ד"א  בשנת 

שבמצרים.
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ועז,17 והלא היעל  ושאלו על זה מהמציאות כיום שהצליחו להכליא יעל 
היא מין חיה והעז מין בהמה? ואותם כופרים הוכיחו מזה שחכמינו הקדושים 
ז"ל, לא ידעו והכירו כלום, ואפילו לא טרחו לברר דברים אלא רק המציאו 
דברים לפי הנראה להם באותו הרגע, וזה מה שקבעו בתלמוד. עד כאן דברי 
הכופרים עפרא לפומייהו ]פירוש, "עפר לפיהם" – כינוי המקובל למדברים 

נגד תורת ישראל[.

מין  היא  אם  היעל,  היא  מה  לברר  טרחו  לא  כלל  היא שהם  האמת  אך 
חיה או בהמה.

ובזה מצאנו מחלוקת, לדעת רש"י היא מין חיה, ולדעת הערוך היא מין 
בהמה ]את דברי שניהם מביא הרשב"א18 בחידושיו למסכת ראש השנה דף 

כו עמוד א[. 

ולפי זה, התשובה פשוטה, שרבי יהושע בן לוי הסובר שחיה לא מתעברת 
מבהמה וכן להיפך, לדעתו היעל מין בהמה – ולכן מתעברת מעז שגם היא 

מין בהמה.19

חיה  אם  לבדוק  אפילו  טרחו  לא  שחז"ל  הכופרים  של  האוילית  הטענה 
מתעברת מבהמה אלא רק סמכו על דעתם, מראה על בורות בלימוד התורה 
יהודה  לרבי  יעלה  יהודה  בשו"ת  זה  על  ענה  כבר  שכן  ההלכות,  וידיעת 

17. הָיֵעז )שם מדעי: Capra Hircus X Capra Ibex; שמו העברי הוא שילוב בין המילים "יעל" ו"עז"( 
מהסוג  שניהם   - הבית  עז  לבין  המצוי  היעל  בין  מהכלאה  הנוצר  כלאיים,  בן  הוא 
הזואולוגי יעל. היעז, שמקורו בהזרעה מלאכותית, היה תוצר של מחקר ישראלי שהחל 

בשנות השבעים של המאה ה-20 על ידי דן רטנר, ממייסדי קיבוץ להב.

18. רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א, תלמיד רבנו יונה והרמב"ן, נולד בברצלונה שבספרד 
בשנת ד"א תתקצ"ה )1235( ונפטר שם בשנת ה"א ע' )1310(.

19. ומצאנו שחז"ל הסתפקו בסוגי עיזים אם הם מין בהמה כמובא בגמרא במסכת חולין 
)דף כ עמוד א( עיין שם. נמצא שגם לגבי העז קיים הספק אם הוא מין חיה או בהמה. 
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אסאד20 )חלק א - יורה דעה סימן צג( וכתב – שהטעם לזה לפי שאסור להרביעם 
בידים משום ספק כלאי הרבעה.

הרי לנו ששנאת התורה של אותם הכופרים, העבירה אותם על דעתם – 
ולא טרחו לברר הלכה פשוטה שכזו.

והזאב  הכלב  מעניני  לבאר  הנזכר מה שכתב  יעלה  יהודה  בשו"ת  ]וע"ע 
בעניין זה[.

חלק  והשמיטו  סילפו  כהרגלם  שהכופרים  לדעת  שצריך  נוסף  דבר 
ממימרת רבי יהושע בן לוי שכן זה לשון המימרא בגמרא:

ולא  לוי: לעולם אין מתעברת לא טמאה מן הטהור,  בן  יהושע  ר'  אמר 
מן  בהמה  ולא  הגסה,  מן  דקה  ולא  הדקה,  מן  גסה  ולא  הטמא,  מן  טהורה 
חיה  אומרים  שהיו  ומחלוקתו  אליעזר  מר'  חוץ  בהמה,  מן  חיה  ולא  חיה, 

מתעברת מבהמה!

הרי שרבי יהושע בן לוי עצמו מודה שיש חולקים על דבריו.

ואותם כופרים מסלפים כהרגלם בזדון, ושוא ושקר נחלתם.

ומשה אמת ותורתו אמת והם בדאים...

20. רבי יהודה בן ישראל אסאד נולד בעיר אסאד שבהונגריה בשנת ה"א תקנ"ד )1794( 
ונפטר בשנת ה"א תרכ"ו )1866(.



השם לקח את 
המיליונים שלו חזרה

יצא לאור הסרט

הרב ירון ראובן בסיפור חיים מרתק ומחזק

בעברית

לצפייה היכנסו לערוץ היוטיוב בעברית של 
הרב ירון ראובן.
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