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  אלדד וייל

˙Ó‡ ,Â�È·‡ ·˜ÚÈÂ ·ÈË¯�  
¯ Ï˘ ÂÈ˙Â¯Â˙· ˙Â��Â·˙‰ ' ÏÚ ‰ÎÏ˘‰Â ÔÈÏ·ÂÏÓ Ô‰Î‰ ˜Â„ˆ

ËÒÂÙ‰ Ô„ÈÚ· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Ï‡˘-È�¯„ÂÓ  

‡Â·Ó :ËÒÂÙ‰ Ô„ÈÚ· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Ï‡˘-È�¯„ÂÓ  
באחד ממאמריו מתאר חוקר החינו� רוני אביר� את מערכת החינו� 

ר ההול� ומתחזק תחושה של חוסר נחת מתגבר ומשב: "...כשרויה במשבר
זה הפער בי� המאפייני� ... מלוה רבי� מהפועלי� במערכת החינו�

מודרנית הנוצרת סביבה �המודרניי� של המערכת לבי� המציאות הפוסט
מודרניז� מחלחל בכל שדרות מערכת �הפוסט,  לפי אביר�1".במהירות

� נדמה כי הזירה החינוכית מצטיירת כ� ע. החינו� ומייצר מערכת אנומלית
 ובפתחו של האל� השלישי לאור העול� הנפרס �20סיומה של המאה ה

כ� למשל מתאר זאת מבקר . לפנינו שיציבותו רופפת ודיוקנו חסר גבולות
 :התרבות נוויל וויקפילד

� רשתות ליניאריות ויציבות בנות, במקו� עול� המסודר לפי אמיתות מונוליתיות
התואמות ,  בלתי יציבות והפכפכותאנו ניצבי� בפני מערכת של משוואות, ייצוג

זרימה המטשטשת את חוש . ייצוג שהתמוטט או קרס פנימה�חלל בר
שיטוטי� , ההתמצאות תפסה את מקומ� של רפרנטי� שהיו בעבר מוצקי�

  
. ח"תשס, "רכז להגות בחינו� יהודיהמ"מאמר זה זכה בתחרות המאמרי� של   *

ליונת� דרורי ולשלו� , ר רו� וקס שליווה את המאמר בשלביו המוקדמי�"תודתי לד
המומחה מטע� המערכת � ולקורא, וייל שקראו את הטיוטה והעירו את הערותיה�

 .על תרומתו המשמעותית למאמר בגרסה זו

גו� אנומלי בעול� אר: מודרנית�מערכת החינו� בחברה הפוסט", אביר�' ר  1
, מודרניסטי�חינו� בעיד� השיח הפוסט, )עור�(זאב � גור' א: בתו�, "כאוטי

  .103' עמ, ו"תשנ, מאגנס: ירושלי�
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הפרגמטיות והמקריות של , נושא יציבות� סכיזופרניי� את מקומ� של עמדות

...קואליציות את מקומ� של מערכות יחסי� איתנות
2

  

מודרניז� לפתחנו היא �אי� ספק כי אחת השאלות הגדולות שמשלי� הפוסט
מודרניז� מצליח לערער לא רק את השאלות �הפוסט. שאלת החינו�

המחנ� . הבסיסיות של למה מחנכי� וכיצד אלא ג� נוגס בעצ� הזכות לחנ�
וחוקר החינו� נמרוד אלוני מספר מניסיונו כמורה במוסדות להכשרת מורי� 

 הוא מעלה את הרעיו� של חינו� לאורה של דמות אנושית מסוימת שכאשר
מעלה על פי רוב את חמת� של "הוא מעיד כי הדבר , שלקראתה יש לחנ�

 נראה 3".'הצודק שלו והיפה שלו, לכל אחד הטוב שלו'באשר , התלמידי�
מודרניות כבר ממלאות זמ� מה חלק ניכר מעולמ� של �שתפיסות פוסט

  4.ל המתחנכי�המחנכי� ולא רק ש
�חוקרי והוגי החינו� מעלי� מספר בעיות ושאלות שמציב הפוסט

 :להל� חלק מה�. מודרניז� למערכת החינו� הנוכחית

1.  Í�ÁÏ ˙ÂÎÊ‰ – השימוש במעשה החינוכי וביומרה לחנ� משמעותו 
מודרניז� מוותר על עצ� �הפוסט. הרצו� לשנות ולהשפיע על התלמיד

ת סיוע לתלמידי� להגשמת משאלותיה� הניסיו� לחנ� ומסתפק בהעמד
 5.הפרטיות

  
2  N. Wakefield, Postmodernism - the Twilight of the Real, London: Pluto, 

1990, p. 134 .סטחינו� בדמוקרטיה פו: לנווט בסערה, אביר�' מובא ג� אצל ר �
  .45' עמ, 1999, מסדה: תל אביב, מודרנית

, "מודרני�מהקלסי לפוסט: עלייתו ונפילתו של החינו� ההומניסטי", אלוני' נ  3
הייתכ� , לביא' סיפור זה מובא ג� אצל צ. 38' עמ, )1הערה , לעיל(זאב �גור: בתו�

, אביר�' ר; 2000, ספרית פועלי�: תל אביב?, מודרניז�� חינו� בעיד� הפוסט
  .30' עמ, )1994ינואר (סח , הד החינו�, "לתפוס ראש גדול"

, אופיר' אצל הוגי� ישראליי� עכשוויי� ראו למשל ע" מודרניז�� פוסט"על ה  4
 –135' עמ, )1הערה , לעיל(זאב �גור: בתו�, "עמדה פילוסופית: מודרניז��פוסט"

הדורה מ (1998תל אביב , דביר: תל אביב, מודרניז�� פוסט', גורבי�' ד; 164
על . 1996מרס , )מודרניז��גיליו� המוקדש לפוסט (77עיתו� ; )1997ראשונה 

מודרניז� בתחומי החיי� השוני� שלנו ראו אביר� � המהפכות שמחולל הפוסט
  ).2הערה , לעיל(

  .6–4' עמ, )3הערה , לעיל(לביא   5
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2.  „ÈÓÏ˙ ‰¯ÂÓ ÈÒÁÈ –בעל סמכות ,  המורה אינו נתפס עוד כמקור ידע
המורה והתלמיד ה� חלק מאותה חבורה ; ומקור לערכי� מוחלטי�

 6.לומדת

3.  ‰Î¯Ú‰‰ ˙Ï‡˘ – כל הערכה והענקת ציוני� מבטאת שפיטה על בסיס 
כיצד , א� כ�.  תפיסת עול� מסוימתלאור" לא טוב"ו" טוב"סול� של 

 7?אפשר להערי� את הישגיו של התלמיד ועל יסוד איזה בסיס

4.  È˙ÎÏÓÓ ÍÂ�ÈÁ –פדגוגית של �מודרניז� אינו מאפשר קרקע� הפוסט
לסיפור , חינו� ממלכתי שפירושה חינו� לערכי ליבה משותפי�

 8.היסטורי ותרבותי משות� ואחיד ולמטרות חינו� מוסכמות

5.  ¯˜˘„Á ÌÈ„ÂÓÈÏ ¯„ÒÏ ‰‡È – תכנית הלימודי� מבטאת כיו� ערכי� 
 9.מודרניות עדכניות�ולא תפיסות עול� פוסט" מיושני�"מודרניי� 

6.  ˙ÂÈ˙Â·¯˙ ·¯ –תרבותיות �מודרניז� ש� סימ� קריאה על הרב� הפוסט
. של מערכת החינו�" כור ההיתו�"ומעמיד סימ� שאלה על מדיניות 

הדתיי� , ער ורגיש לכל הגורמי� המגדריי�כעת המחנ� מתבקש להיות 
10.והתרבותיי� המאפייני� את תלמידיו ומבדילי� ביניה�

 

7.  ‰Èˆ¯ÂËÏÂ˜‡ – אחת ממטרות החינו� המרכזיות בכל מהל� 
ההיסטוריה היא ִתִרבות האד� והעלאת התלמיד ממצבו למצב רצוי 

יציאה מסיפוק הצרכי� הטבעיי� (יותר השונה מהמצב הטבעי 
� לעיסוק ברוחניות ואידאלי� שלמענ� האד� חי ונהיה החומריי

מודרנית מטשטשת בי� � התפיסה הרלטיביסטית הפוסט11").אד�"
יוצא שג� עצ� ההצדקה לחינו� . הטבעי לרצוי ובי� המצוי לנעלה

12.אובדת

 

זו : "השאלות הללו מעמידות את מערכת החינו� במבוכה רבה ובצדק
יש גור� המאיי� בצורה כה הפע� הראשונה בהסטוריה של המערב ש

  
: �תרג(מבט חדש על תכנית הלימודי� : מודרנית על חינו�� השקפה פוסט, דול' ו  6

  .1999, הקיבו� הארצי והשומר הצעיר: תל אביב, ) צוקרמ�'א
  .ש�  7
  ).2הערה , לעיל(אביר�   8
  ).3הערה , לעיל(לביא ; )6הערה , לעיל(דול   9
  .28�34' עמ, ש�  10
  .75' עמ, )2הערה , לעיל(אביר�   11
  ).3הערה , לעיל(אלוני ; ש�, אביר�; )3הערה , לעיל(לביא   12
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מאיי� על כ� שהחינו� יאבד את חשיבותו ... רדיקלית על החינו�
 המחנכי� הצעירי� שכבר ספגו 13".התרבותית המסורתית ואת עצ� צידוקו

מודרנית חשי� בעצמת� הגדולה של חלק מסימני �די� מ� הרוח הפוסט
בול ומנגד ממשיכי� להימצא בבל, מודרניז��הקריאה שמעמיד הפוסט

ברור הוא כי שאלת החינו� בעיד� . באשר למטרותיה� כאנשי חינו�
מודרני מקרינה על הפרובלמטיות שיש בתופעה הכוללת של �הפוסט
 :מודרניז� ועל המסקנות שאליה� היא מובילה�הפוסט

מעמידה קושי עצו� בפני ] ו" א–מודרנית � העמדה הפוסט[דבקות בעמדה שכזו 
, ד ע� הגישה הפוזיטיבסטית והאמוטיביסטיתלא רק שעליו להתמוד: המחנ�

שהעמידה דעות במוסר ובאמנות במעמד הכרתי זהה להעדפות סובייקטיביות 
אלא שמעתה ; "פולקה"נוסח קוקה קולה על פני פפסי קולה או חזה עו� על פני 

לא כבעלי ער� עצמי אלא כמוסכמה " נכסי צא� ברזל של התרבות"ג� נתפסי� 
היגיו� זה אי� בנמצא אמת מידה אובייקטיבית להכרעה בי� על פי . אינטרסנטית

אי� לדבר על גדולה אימננטית ; "הצדק של היהודי�"לבי� " הצדק של הנאצי�"
יניה 'וירג, דוסטויבסקי, ויוצאת דופ� בעבודותיה� של יוצרי� כמו שייקספיר

�של ואי� לראות שו� יתרו� מהותי בחכמת� ; מוצרט ופיקסו, גרסייה מרקס, וול
שפינוזה או ניטשה על פני הגיגיו , אריסטו, אפלטו�, בודהה, הוגי� כמו ישעיהו

, מודרנית הוא�הפוסט" אמת"כל שעלינו להבי� על פי ה". האיש מהרחוב"של 
שאלה הנתפסי� באופ� מסורתי כגדולי� ומופתיי� בתחומ� פשוט הוזזו מ� 

חני על הגמוניה השוליי� אל המרכז התרבותי במהלכי� שכל עניינ� מאבק כו

.תרבותית
14

  

 עומדות 15מודרניז� כתופעה תרבותית כוללת�במער� התגובות לפוסט
 :לפנינו שלוש בררות

 ;על חוקי המשחק ועל הנורמות שיצר, על השפה) באהבה(לקבלו   )1(

 ;נגד�להתנגד נחרצות ולהציב חומת  )2(

 .להשלי� ע� המציאות מתו� הסתייגות מסוימת  )3(

מודרני נעות סביב שלוש � החינו� בעיד� הפוסטג� התגובות לשאלת
מודרניז� דווקא באשר �היו שהציעו לבר� על הפוסט: 16האפשרויות הללו

  
13  M. U. Ktizilan, Postmodern conditions, Rethinking Public Education. Educ. 

Theory, 40(3) ,(1990) pp. 351–369 27' עמ, )3הערה , לעיל( מובא אצל לביא.  
  .39' עמ) 3הערה , לעיל(אלוני   14
  ).4הערה , לעיל(' מודרני ראו פרק ג בספרו של גורבי�� על הפולמוס הפוסט  15
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 17.מודרני חדש�פוסט�הוא נגלה בשדה החינוכי והעלו הצעות לסדר חינוכי
 ואילו אחרי� 18,מודרניז� הפוגע בחינו��אחרי� הציעו להתנער מ� הפוסט

מודרניות א� ביקשו לאמ� ג� את � הפוסטהעדיפו להיות ערי� לסכנות
 :כמה שיותר מהר, הטוב שבו וכ� לייצר פרדיגמה חדשה

לפחות , היו מטרות החינו� ברורות מאליה�, בעוד שבעבר ואפילו בעבר הקרוב
כולל (במסגרת קבוצות אוכלוסיה או מסגרות חברתיות או רעיוניות מסוימות 

מודרנית � יו� בדמוקרטיה הפוסטהרי שכ, )המסגרת של הדמוקרטיה המודרנית
, אלא שבמקו� שפע� היו מטרות ברורות, לא רק שאי� ה� ברורות מאליה�

לחנ� במסגרת , כיצד אפשר א� כ�... קיימות היו� מבוכה וחרדה גדולה
התשובה היא כמוב� ... ?ממלכתית כאשר מטרות התהלי� החינוכי אינ� ברורות

נכוו� את הספינה לאור מטרות א� לא . שאי� כל אפשרות לחנ� במצב כזה
תו� גיוס הכוחות , ברורות המשקפות את ערכי היסוד של הדמוקרטיה הליברלית

תמשי� הספינה להיסח� ע� הרוחות והזרמי� , מודרניי� למע� מימוש�� הפוסט

.וסופה שתתנפ� ותרד למצולות
19

  

האפשרות הראשונה והשנייה לוקות בחסר מכיוו� שה� , לעניות דעתי
להיכנע או : ה� באות מנקודת מוצא טוטלית, "חטא המודרנה"חוטאות ב

הליכה על כל . "בוטינסקי'של ז" למות או לכבוש את ההר"ברוח , להיאבק
כי , יוצרת במובני� מסוימי� אשליה סביב העובדה הבסיסית" הקופה

ומצד שני אי� , "את הנעשה אי� להשיב"המציאות מוכיחה שמצד אחד 
    

, )2הערה , לעיל(אביר� : לק לארבעה אפשרויותאביר� מציע חלוקה דומה א� מח  16
  .79' עמ

 R. Usher and R. Edwards, Postmodernism and; )6הערה , לעיל(דול   17

Education, London and New York: Routledge, 1994 ;זאב מתייחס �איל� גור
זאב � גור' ראו א. מודרניז� בחינו��בכתביו השוני� בחיוב להטמעת הפוסט

, רמות ואוניברסיטת תל אביב: תל אביב, מודרניות וחינו��פוסט,  מודרניות,)עור�(

עיר� ' י: בתו� , "ערכי� וחנו� ערכי בישראל, מודרניז��פוסט", ל"הנ; 1999
, )155–91’ עמ( ערכי� וחנו� בחברה הישראלית –צמתי� , )עורכי�(ואחרי� 

�פוסט, תתרבותיו� רב: לקראת חינו� לגלותיות, ל"הנ; א"ירושלי� תשס
בזה . 2004, רסלינג: תל אביב, מודרני� שכנגד בעיד� הפוסט� קולוניאליז� וחינו�

שהוא ) חינו� לגלותיות(זאב הצעה מעניינת לחינו� דיאספורי �האחרו� מציע גור
  .מודרני� תשובתו ְלמה יש לחנ� בעיד� הפוסט

עיר� : תו�ב, "מודרניות והזהות היהודית�פוסט", שביד' א; )3הערה , לעיל(לביא   18
  .650–641' עמ, )17הערה , לעיל(ואחרי� 

  .112–111' עמ, )2הערה , לעיל(אביר� ' ר  19
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ולייצר אימפוטנטיות ביחס " מאוחר מדי"בוע שמתקבל על הדעת פשוט לק
�מה עוד שלמרות כל ההכחשות הפוסט. לדברי� שאיני מזדהה את�

 :מודרניז� כבר כא�

אנו רואי� כי ה� הנסיו� הבלתי אמצעי וה� הנסיו� התאורטי מוליכי� למסקנה כי 
החודרת , מודרנית היא תופעה כוללת� בסו� המאה העשרי� התופעה הפוסט

מודרניות כבר עברה �כי הפוסט... עתה כבר ברור.  תחומי החיי�כמעט לכל
שבה נית� היה לקבלה באדיקות או לדחותה בבוז על , חזור�מזמ� את נקודת האל

�.הס
20

  

קבלה של מציאות : ברצוני להציע את גרסתי שלי לאפשרות השלישית
 שטע� כי 21בעמדה זו אני חובר לאלוני. מודרניז� ע� מספר סייגי��הפוסט

מודרניז� תר� רבות לחשיפת נקודות השתלטות הכוח של מבני� �פוסטה
. פלורליסטית וסובלנית יותר, מודרניי� וא� לביסוסה של חברה דמוקרטית

הוא מדגיש כי תובנות אלו אינ� עומדות בסתירה למודרניז� ועומדות בקנה 
חוטא , לדעתו של אלוני, אול�. האחווה והחירות, אחד ע� ערכי השוויו�

 בהקשר זה הוא מצטט 22.מודרניז� בכ� שנעצר רק במקו� השוללני�וסטהפ
דווקא את ניטשה שהאמי� שצרי� ליצור חיי� של משמעות ולא חיי� 

ומעול� , מעול� לא היו המחנכי� המוסריי� נחוצי� כל כ�: "ניהליסטי�
 בעקבות קריאתו של אלוני את 23".לא היה הסיכוי למצא� קלוש כל כ�

נראה . מודרני� אני מבקש לזהות את המתוק בעז הפוסטמסקנתו של ניטשה
לי שראוי לתת את הדעת לרוח התקופה ולנסח עמדה מתמודדת ורצינית ע� 

  . מודרני�שאלת החינו� בעיד� הפוסט

  
20  �  .24–23' עמ, )4הערה , לעיל(' גורבי
  ).3הערה , לעיל(אלוני   21
�בי� שלל אבחנותיו והגדרותיו את הפוסט. 41–40' עמ, )3הערה , לעיל(אלוני   22

יותר : "...מודרניז�� כזו את הפוסטאפשרות של ראיה' מעלה גורבי�, מודרניז�
הוא מנסה לעמוד על כמה , מודרניז� להעמיד שיטה משלו� משרוצה הפוסט

, ]4הערה , לעיל[' גורבי�" (ממגבלותיה של התאוריה המודרנית הרציונליסטית
  ).19' עמ

עקב זאת . 32' עמ, שופנהאור כמחנ�, ניטשה' פ: מתו�, )3הערה , לעיל(אלוני   23
כזו שעדיי� מבקשת , לאפשר לייצר חשיבה שהיא ביקורתית ויצירתיתהציע אלוני 

של רציונליז� מתו� , להעמיד את החברה על ערכי יסוד משותפי� אובייקטיבי�
  .ואובייקטיביז� מתו�
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במאמר זה אני מציע אפוא התמודדות יהודית מקורית ע� נבכי 
בהתמקדות בהגותו של אחד מגדולי תנועת , מודרנית�התקופה הפוסט

צדוק נולד בקורלנד '  ר24.מלובלי�' צדוק הכה� רבינובי�' ר, החסידות
כרבי� וטובי� לפניו . 1900 ונפטר בלובלי� בשנת 1823שבפולי� בשנת 

איש "התמודד ע� השאלה הנוקבת העולה סביב דמותו של יעקב אבינו כ
 ניסיתי לדלות את תפיסתו את מידת האמת 25מתו� כתביו הרבי�". האמת

י שמשתקפת בלמעלה מעשרות רבות של פסקאות מספריו של יעקב כפ
צדוק סביב דמותו של יעקב ' נראה שמהגותו הייחודית של ר. 26השוני�

  
יסודות פרדוכסליי� בכתבי , ליוור' צדוק ראו ע' לפרטי� ביוגרפיי� נרחבי� על ר  24

ירושלי� ', תואר מוסמ� בטורו קולגעבודה לקראת , צדוק הכה� מלובלי�' ר
 A. Brill, Thinking God : The Mysticism of Rabbi Zadok of; 7–3' עמ, ג"תשנ

Lublin, New York: Michael Scharf Publication Trust of the Yeshiva 

University Press, 2002, p. 15–52 ; לובלי� , תולדות הכה� מלובלי�, אונגר' ש
, מכו� ש� עול�: בני ברק, ב–א, ספר הכה�; )א"נית בירושלי� תשכיצא ש(ד "תרפ
מוסד : ירושלי�, לובלי�� בהיכל איזביצא, )שאולי(ביק ' ז שרגאי וא"ש; ד"תשס

ל "צדוק הכה� זצ' ר ר"האדמו, י ברומברג"א; 123–117' עמ, ז"תשל, הרב קוק
  .ב"תשמ, בית הלל: ירושלי�, מלובלי�

, "צדוק הכה�' על כתבי ר: מפרי צדיק  ", קיציס' ראו גלפירוט והרחבה על כתביו   25
ליוור ; ס"תש, ירושלי�: בית, )378–313' עמ(מאת לצדיק , )עור�(ל "הנ: בתו�

, 114–109' עמ, )24הערה , לעיל(שרגאי וביק ; 333–327' עמ, )24הערה , לעיל(
: בתו�, "צדוק שבכתב ושבעל פה' מעתיקי שמועותיו של ר", קיציס' ג; 125–123

, ד פריז"י; 390–378' עמ, )24הערה , לעיל(בריל ; 49–29' עמ, )לעיל(ל "הנ
; 162–147' עמ, )ש�(קיציס : בתו�, "עושה השלו� בתורותיו: מלובלי�' הכה�'"
תורה שבכתב ותורה שבעל פה ואפיוני גילוי והיעל� בכתבי , פרידלנד ב� ארזה' ש
, אר מוסמ� באוניברסיטה העבריתעבודת לש� קבלת תו, צדוק הכה� מלובלי�' ר

במאמר . קעו� קעה' עמ, )24הערה , לעיל(ברומברג ; 13–10' עמ, ג"ירושלי� תשס
צדוק שהודפסו בשנית בבני ' השתמשתי בספרי ר, צדוק' בהפניות לכתבי ר, זה

חלק כפי / מאמר / האות מציינת את הפסקה . ז"תשכ, "יהדות"הוצאת : ברק
. והמספר מציי� את מספר העמוד במהדורות אלו, שהוא מסומ� באות� מהדורות

קונטרס דברי : צדוק המובאי� במאמר' להל� רשימת הספרי� והקונטרסי� של ר
פוקד , מחשבות חרו�, דובר צדק, דברי סופרי�, )נמצא בסו� רסיסי לילה(חלומות 

קומ� , )א"ח, נמצא בתו� פרי צדיק(קונטרס קדושת שבת , צדקת הצדיק, עקרי�
  .תקנת השבי�, שיחת מלאכי השרת,  רסיסי לילה,המנחה

י�  צדוק אני מבקש לומר כי זהו מעט מני' א� שדליתי מקורות רבי� מכתבי ר  26
המתח בי� האמת . צדוק על יעקב אבינו ועל שאלת האמת בעולמנו' מכתיבתו של ר



 צדוק הכה� מלובלי�' התבוננות בתורותיו של ר – נרטיב ויעקב אבינו, אמת  80

אפשר להוציא אמירה , א� שהוא בוודאי לא התייחס לכ� ישירות, אבינו
מודרניז� ולשאלת החינו� העולה מתפיסה �מקורית ואותנטית ביחס לפוסט

קב היא סמל להתמודדות אמונית וחינוכית התנהגותו של יע, לפיה. זו
  .בעול� חסר ודאות שמושג האמת בו איננו ברור

הצגת השאלה העולה מדמותו של ) 1: (במאמר הנוכחי שלושה חלקי�
ניתוח תפיסת ) 3(; צדוק ביחס ליעקב אבינו' הצגת משנתו של ר) 2(; יעקב

 .מודרני ומבט אישי�צדוק בהקשר החינוכי הפוסט' ר

1 .Ú˜¯ :Â�È·‡ ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙ÂÓ„Ó ‰ÏÂÚ‰ ‰Ï‡˘‰  
יעקב אבינו נחקק כמייצגה של , ובייחוד בזו הקבלית, במסורת היהודית

הרי .  לאור סיפורי המקרא נראית קביעה זו תמוהה ביותר27.מידת האמת

    
', אי� עוד מלבדו'החיצונית הגלויה של העול� הזה לבי� האמת הנסתרת ש

צדוק הוא נושא מרכזי בעבודת המאסטר של '  והשלכותיו בכתבי רמשמעויותיו
ביטויי היחס ). 127–120' עמ, ש�, לדוגמה, וראו; 24הערה , לעיל(עמירה ליוור 

צדוק ' בי� האמת החיצונית הגלויה לבי� האמת הנעלמת במישור הדרשני בכתבי ר
ניתוח ). 25הערה , לעיל(ארזה � עומדי� במוקד עבודת המאסטר של פרידלנד ב�

צדוק ' וטיפולוגיה של יחסי� בי� שתי האמתות הבסיסיות המנוגדות בכתבי ר
צדוק ' תורה שבעל פה בהגותו של ר, מוצגי� בעבודת הדוקטור של עמירה ליוור

ירושלי� , עבודה לש� קבלת תואר דוקטור באוניברסיטה העברית, הכה� מלובלי�
' אמת'משמעויות של ,  צדוק'ניתוח תפיסת האמת של ר. 21–11' עמ, ו"תשס

אמת 'ל' אמת מוניסטית'והיחס בי� ', דרגות אמת', 'אמת לאמיתו'לעומת 
' עמ, ש�(' שורשי המחלוקת'עומדי� ש� במוקד הפרק , בהגותו' פלורליסטית

: צדוק נדונות בתו�' בחינות שונות בדמותו של יעקב אבינו בכתבי ר). 265–225
, לעיל(קיציס : בתו�, "צדוק' ת האבות במשנת רעל בחינות שלוש", רובינשטיי�' פ

, אליהו כי טוב: ירושלי�, תבל בצדק, ב� ארזה' ח; 192–187' עמ, )25הערה 
' עמ, )ש�(קיציס : בתו�, "יראה ותמימות, אהבה", ל"הנ; שה�רלה' עמ, ט"תשנ

, ל"הנ; ה"תשס, שיח יצחק: אפרת, פור הוא הגורל, )ר¨שג(רוזנברג ' ש; 75
שובי , ל"הנ: בתו�, "צדוק' עיו� במשנת התשובה של ר, קבלה עצמיתהתשובה כ"

התשובה כקבלה : "נוסח מוגה של [= 159–133' עמ, ס"תש, שיח: אפרת, נפשי
; ]209–193' עמ, )25הערה , לעיל(קיציס : בתו�, "צדוק' עצמית במשנתו של ר

לעיל הערה (ליוור ; )25הערה , לעיל(פרידלנד ב� ארזה ; )24הערה , לעיל(בריל 
הפניות מפורטות למקומות רלבנטיי� יצויינו בהערות ). 26הערה , לעיל(ל "הנ, )24

  .להל�
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" מריחי�"המקרא מספר כי לא אחת עסק יעקב במרמה ובשקר וסיפוריו 
, ת על הסיפורי� המקראיי�טענה זו מתבסס". מעשה לא כשר"מניחוח של 

הכבשי� העקודי� , ברכת הבכורה של יצחק, עשו ונזיד העדשי�: כגו�
ל "סיפורי� אלו ה� שהסיטו את תשומת לב� של חז. והטלואי� ועוד

נראה כי המקרא עצמו מתייחס ליעקב ,  יתרה מזאת28.לרמאותו של יעקב
 משקריה� הוא סובל, שכ� ג� כשיעקב חדל מלרמות, בביקורתיות מסוימת

זאת אנו רואי� . של אחרי� וא� הקרובי� לו ביותר מצליחי� להערי� עליו
פרשת , רחל והתרפי�, חתונתו של יעקב ע� לאה: כגו�, בסיפורי�
נדמה . כליאת שמעו� על ידי יוס� ועוד, מכירת יוס�, מעשה דינה, הדודאי�

נושא " ביעק" אפילו שמו 29.כאילו חייו של יעקב נדונו להיות בשקר מתמיד
 כפי שמעידי� דבריו של ירמיה בתוכחתו לע� 30,משמעות של שקר ורמייה

 ÚÈ ·Â˜Ú˜·כי כל אח . איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו: "ישראל
: וכ� בתגובתו של עשו למעשיו של אחיו, )ג, ירמיה ט" (וכל רע רכיל יהל�

תה לקח את ברכתי לקח והנה ע,  זה פעמיי�È�·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈהכי קרא שמו "
הביקורת על מעשיו של יעקב עולה א� אצל ). לו, בראשית כז" (ברכתי
.  כדרכיו כמעלליו ישיב לוÚÈ˜·ע� יהודה ולפקוד על ' וריב לה: "הושע
  ).ד–ג, הושע יב" ( את אחיו ובאונו �רה את אלהי�Ú˜·בבט� 

מדוע : ל וחכמי הדורות"אנו מתבקשי� אפוא לאותה שאלה ששאלו חז
, ל פני הדברי� נראה שאי� מתאי� ממנו לייצג את מידת השקרדווקא זה שע

מדוע ? "האמת"הוא הוא מייצגה האולטימטיבי במסורת היהודית למידת 
  ?"תת� אמת ליעקב"

    
, מדרש תהלי�" (זה יעקב' דובר אמת'", )כ, מיכה ז" (תת� אמת ליעקב: "למשל  27

   ,פרשת תרומה ד� ע] מרגליות' מהד[זוהר חדש " (אמת דא יעקב", )מזמור טו
  ).א' עמ

מדרש ; סימ� יא, פרשת ויצא, תנחומא; יט, פרשה ע, שית רבהברא, למשל, ראו  28
  .בראשית פרק כט, אגדה

 –?ההיה העקֹב למישור"הרחבה של פ� זה בחייו של יעקב מתוארת היטב בפרק   29
אחד מקרא ושני� , אמינו�' ע: בתו�, "על רמיה ורמאי� במשפחת אבינו יעקב

  .1993קריית ביאליק , )99–69' עמ(מדרש 
�א"תשס(יב , תלפיות, "בלשו� המקרא' יעקב'מקורו של הש� ", ריצ קד"מ  30

  .61–50' עמ, )ב"תשס



 צדוק הכה� מלובלי�' התבוננות בתורותיו של ר – נרטיב ויעקב אבינו, אמת  82

צדוק הכה� מלובלי� ביחסו ' על רקע שאלה זו נבח� את תפיסתו של ר
 .לדמותו של יעקב אבינו

2 .¯ Ï˘ Â˙�˘Ó· Â�È·‡ ·˜ÚÈ Ï˘ ˙Ó‡‰ '˜Â„ˆ  
"Ú‡¯˜˘„ ‡ÓÏ"  

ועיקר שקרות העול� הזה הוא מה שכל הנאותיו הוא רק כרגע כמדת לשו� ...

...שקר מה שאי� כ� שפת אמת הוא מה שתכו� לעד
31

  

אתה " יריית הפתיחה" זוהי 32".עלמא דשקרא", עולמנו הוא עול� השקר
: בעול� שכזה הכול הפו� ומבולבל. 33צדוק לבחו� את המציאות' יוצא ר

הטוב והרע מעורבבי� זה בזה , החוש� הוא האור, ש�האור הוא החו
ברצו� , "כרגע"זהו עול� המאופיי� ב. והקושי להבחי� ביניה� הוא רב

בלי תוספות של משמעות אלא , לחיות את הקיומיות כמות שהיא
ממילא ברור כי בעול� כמו זה . בהסתכלות במציאות ככא� ועכשיו בלבד

בעול� . י� מקו� למושג של אמתוא, החוקי� ומסגרות הקיו� מעוותי�
הוא נדמה לא רק כילד הראשו� . עשו נדמה כבכור, שהוא עולמנו, השקר

צדוק ברור כי באמת יעקב הוא '  א� לר34.והמוביל אלא ג� כמנהיג הראוי
  36. יעקב הוא הבכור ועשו הוא שני לו35.האמת ועשו הוא השקר

  
  .30, ו, תקנת השבי�  31
, טו, מחשבות חרו�; 61, סז, ש�; 51, נו, ב"ח, קומ� המנחה: ראו על כ� בספריו  32

: והשוו.  ועוד22, כח, דברי סופרי�; רנט, צדקת הצדיק; 154, נו, רסיסי לילה; 125
עלמא "ככל הנראה מקור הביטוי . ד"תרל, פרשת וארא, שפת אמת, לתרל א"הרב י

, � בפירושו לבראשית ב"הרמב. ז, פרשה כו) מרגליות(הוא מויקרא רבה " דשקרא
שלשה אמרו אמת ואבדו מ� העול� ואלו : "מביא מדרש מעניי� וחריג כדלקמ�, 9

, � על התורה"בחלק ממהדורות הרמב". ה� נחש ומרגלי� ודואג האדומי הבארותי
בבא " (פירקא דרבנו הקדוש"זיהו מקור זה ע� המדרש המאוחר והלא מוכר בש� 

שאמירת אמת אינה עולה בקנה , המשתמע ממדרש זה לכאורה הוא). טז, דשלשה
  .אחד ע� חיי� בעול� הזה

, )26הערה , לעיל(ה "תשס, רוזנברג; 159' עמ, )26הערה , לעיל(ס "תש, רוזנברג  33
  .43' עמ

כי עשו נגלהו : "ועוד, )62, סח, ב"ח, קומ� המנחה" (צד החומר הוא קוד�ומ"  34
  .43' עמ, )26הערה , לעיל(ה "תשס, וראו ג� רוזנברג, )61, סז, ש�" (טוב ברמאות

' כי יעקב הוא הריגת היצר והוא כולו טוב ולב חכ� לימינו ועשו כולו רע לב וגו"...  35
על עשו כרשע ). 56, סא, ב"ח, נחהקומ� המ..." (לשמאלו היינו שאי� לו כלל
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 :מתהיא רק נעל, חר� שקרותו של העול� האמת איננה נעדרת

ובנעל� באמת טוב ואי� לו מקו� לשלוט , אבל הראשית דטוב שהוא נעל�...
כלל רק מצד עול� הזה שהוא הנגלה אבל מצד הנעל� הרי באמת לאמיתו אי� 

.וכל שליטת הרע הוא מצד הגלוי ולא מצד ההעל�. רע כלל
37

  

אי� זו תשובה גאוגרפית סתומה ". נעל�"האמת מצויה במסתור וכרגע היא 
האמת חיה ונמצאת . שאפשר להשיגו, קוסמי�ו� מיקו� ריאליאלא צי
שא� (הרוע . שהוא מקו� שאיננו העול� הזה והוא כולו טוב גמור, בהיחבא

הלא הוא העול� , מתחיל במקו� שהוא דווקא גלוי, )הוא רק למראית עי�
כי ג� הרע באמת הוא טוב מאד רק מכל מקו� : "משכנו של השקר, הזה

 את תוכנה של אותה אמת נעלמת 38...".נראה רע, הזהלשעתו כפי העול� 
אי� "והוא ש, צדוק במקומות אחרי� כמסר האמתי והבסיסי ביותר' מפרט ר

. היא נצחית, ה" אמת זו שאי� עוד דבר בעל קיו� מלבד הקב39".עוד מלבדו
לעומת אמת זו כל ימרה לאמת או לעובדתיות מסוג אחר היא רגעית 

  40". הזה אי� לה� קיו� רק לשעהוכל עניני עול�: "וסופית

    
: זעקתו הכבושה של עשו", ישראלי' ע: האולטימטיבי במדרש ובספר הזוהר ראו

על . 198–165' עמ, ז"תשס, חידושי זוהר, "מ� המדרש הקדו� לשלהי הזוהר
� קריאה רב: יעקב ועשו", שפירא' משמעות ביחס ליעקב ועשו ראו א� קריאות רבי

  .282–249' עמ, )ג"תשנ(ד , שנותעיוני מקרא ופר, "משמעית
, ז, קדושת שבת..." (דיעקב בכור ליצירה) ח, סג(וכמו שכתוב בבראשית רבה "...  36

ש� אנו למדי� כי , פרשה סג, חיזוק לרעיו� זה אנו מקבלי� מבראשית רבה). 43
מטרונא שאלה את רבי יוסי ב� : "בעצ� יעקב היה הבכור מצד הטיפה הראשונה

טיפה ראשונה של יעקב : אמר לה? למה יצא עשו תחלה: אמרה ליה, חלפתא
צדוק על בסיס מקור זה נאמר שהטיפה הראשונה ' בהרחבת רעיונו של ר...". היתה

. מה שהופ� אותו לבכור, היא המחשבה ומבטאת את הכוונה האמתית של ההורי�
כפי שמה , בעוד שמי שיוצא ראשו� מבט� הוא הבכור רק כפי שהעול� רואה

  .י� לקלוט בעי� ראשוניתשמסוגל
  .30, ז, וראו ג� מחשבות חרו�. 42, ל, רסיסי לילה  37
  .76, מב, רסיסי לילה  38
; 21–11' עמ, )26הערה , לעיל(ליוור ; 127–120' עמ, )24הערה , לעיל(ליוור   39

, )24הערה , לעיל(שרגאי וביק ; 137–136' עמ, )26הערה , לעיל (ס "תש, רוזנברג
  .24' עמ

  .44, ז, בתקדושת ש  40



 צדוק הכה� מלובלי�' התבוננות בתורותיו של ר – נרטיב ויעקב אבינו, אמת  84

" אי� עוד מלבדו"מה שמונע את בני האד� מלתפוס את האמת של 
צדוק מגיע למסקנה ' ר. איננו סיבה חיצונית אלא דווקא גור� פנימי אנושי

התגלותו אלא בגלל �כי העובדה שנוכחות האל מסופקת לנו אינה בשל אי
נתו� הוא , בחינתומ. חוסר מוכנותו של העול� להתוודע אל מציאותו

וממילא כל העול� , שהעול� הזה כל הזמ� מעלי� את תחושת האלוהות
כדי להגיע לאותה רמת נוכחות אלוקית חיה . הזה כולו דבוק בשקר

הדרישה הראשונה היא : צדוק שתי דרישות' מציע ר, ולהתגבר על השקר
 על האד� להתגבר על מציאות השקר בעול� באמצעות ריכוז כל. תודעתית

, כוחותיו כדי להנכיח את נקודת המוצא שיש אמת אחרת שאיננה נגלית
 הדרישה השנייה היא דווקא לנצל את העלמת האמת 41.אמת אמתית

ולכ� רק : "...וממילא על האמת, ומציאות השקר כדי להצביע על השקר
בעול� הזה שהוא עלמא דשקרא שיש דמיו� היפ� האמת שיי� הכרת 

  42".האמת
כל חייו הוא חי בצלו של . ר בדיוק למשימה האחרונהיעקב אבינו נבח

 יעקב הוא 43,"כי אי� שיי� אמת אלא כשיש שקר"ומתו� ההנחה . השקר
פרטי� ביוגרפיי� שוני� מחייו של . עלי אדמות" שגריר האמת"למעשה 

ַסמ� האמת (יעקב , למשל ,כ�. צדוק' יעקב מוסברי� בצורה זו על ידי ר
תו� , ")האמת השקרית", ַסמ� השקר (44ר עשומגיח לעול� לאח") האמתית"

 כל 45".ושקר אי� לו רגלי� וקיו� "�כי, כדי שהוא אוחז בעקבו של עשו
כי לשקר ", מטרתו של יעקב בחייו היתה להצביע על השקר שאי� לו עמידה

  46".אי� רגלי�
מגמתו . בניסוח שונה במקצת נאמר כפשוטו שיעקב עוקב אחר עשו

להזדמנות המתאימה ביותר כדי להצביע על עשו בפעולה זו היא להמתי� 
ולומר שמה שהוא מייצג איננו באמת אמת כפי שנגלה לעי� כול אלא הוא 

מרגע שברור מהו מרחב השקר , במילי� אחרות. בעצ� השקר בהתגלמותו

  
  .בהמש�, הדרכי� לביצוע דרישה זו תוסברנה להל�. 42, ל, רסיסי לילה  41
  .79, מב, ש�  42
  .ש�  43
  .51, נו, ב"ח, ראו קומ� המנחה; ומאוחר יותר ג� לב�  44
  .44, ז, קדושת שבת  45
' מדרש אותיות דר, חלק ב, בתי מדרשות: מבוסס על. 17, ד, ראופוקד עקרי�  46

  .תז'  עמ,אוצר המדרשי�; עקיבא
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כי צד ההנגדה שלה חשו� כעת ומאפשר הבנה , האמת גלויה יותר מאי פע�
 ".אמת"ת הוהערכה רחבה א� יותר ביחס למהו

‡¯Â‰�Ó ‡ÎÂ˘Á  
 :צדוק הוא משל' אליבא דר" סול� יעקב"סיפור 

כידוע שאי אפשר לעליה יותר גדולה בלי ירידה ומקוד� עולי� . 'עולי� ויורדי�'
נצב שג� ' ג� בירידה ה' נצב עליו' והנה ה'עד איזה מדרגה ואז הירידה ואחר כ� 

.ל ידי הירידה כידועמדרגה יותר גדולה ע' נצב' ה'יתבר� ו' זה להכרת ה
47

  

. עליוני� ותחתוני�, צדוק הוא דרמה של עליות ומורדות' סול� יעקב של ר
נקודת הגישור בי� שני . ה ממוק� למעלה ואילו יעקב מצוי על האר�"הקב

א� שהעלייה אמורה לתת . העולמות הללו הוא סול� הכולל ירידות ועליות
ג� ",  כי למרבה הפלאצדוק מבאר' ר, העדפה רוחנית של קרבה אל האל

, אלא אדרבה, לא רק שהמפגש ע� האל ייתכ� א� בירידה". ניצב' בירידה ה
הדר� להגיע מהעול� , כלומר". מדרגה יותר גדולה"הירידה היא דווקא 

נתיב של , "סול�"היא רק דר� , אל עול� האמת, הזה אל העול� שמעבר
כי , במקומות אחרי�צדוק '  בצורה דומה אומר ר48.עלייה המחייב ג� ירידה

 ומתו� 49זוהי דרכה של האמת להיות האור שמגיח דווקא מתו� החוש�

  
  .65, עב, ב"ח, קומ� המנחה  47
ירידה צור� "בתורות החסידיות מופיעה תפיסה זו בווריאציות שונות לביטוי   48

עוד . יא ועוד, קמא כב, �"ליקוטי מוהר: נחמ� מברסלב' ראו למשל אצל ר". עליה
על ביטוי זה ותפיסה זו בחסידות המתקשרת ע� ירידת הצדיק למקומות האפלי� 

, א"תשי, )טז(ציו� , "ראשית צמיחתה של הדר� החסידית", וייס' או יר, והטמאי�
, ו"תשמ, משרד הביטחו�: תל אביב, תורתה של החסידות, יעקבסו�' י; 88–69' עמ
: ירושלי� ותל אביב, בי� אקסטזה למאגיה� החסידות, אידל' מ; 124–123' עמ

פסקה זו צדוק המוצגת ב' לאור גישתו של ר. 195–187' עמ, א"תשס, שוק�
" ירידה"צדוק משתיי� למודל ה' עולה כי ר, "חשוכא מנהורא"והמוכתרת כ

  .ש�, שמסרטט אידל בספרו לעיל") עלייה"לעומת מודל ה(שבחסידות 
ועל כ� ... שכ� היא השגת האור המושג לנבראי� דוקא מתו� החוש� וההעל�"...  49

אור תורה דוקא קד� יצירת עשו ליעקב שהוא החוש� הקוד� המביא להשגת 
–40, כט, ש�; 40–38, כח, ראו ג� רסיסי לילה). 17, ד, פוקד עקרי�..." (דאחר כ�

' כיסוד מרכזי בהגותו של ר" יתרו� האור הבא מ� החוש�"על . 76, מא, ש�; 41
, )24הערה , לעיל (בריל . 85–74, 22–21' עמ, )24הערה , לעיל(צדוק ראו ליוור 

  ).48הערה , לעיל(חסידות ראו יעקובסו� עוד על רעיו� זה ב. 107–106' עמ
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" האור מתו� החוש�"הוא מכיל את עקרו� . הירידות אל המקומות הנמוכי�
 50,)שיעקב מסמל אותה(פה �לדרכה של תורה שבעל: ג� לתחומי� נוספי�

וא�  51,"זה תלמודה של בבל... 'במחשכי� הושיבני': "שעליה נאמר
 תפילת 53.ל" על פי מסורת חז52שאותה תיק� יעקב אבינו" ערבית"לתפילת 

לפעולה שכזו . היא תפילה הבוקעת מ� הלב בזמ� של חשכה" ערבית"
 שכ� היא 54,נצרכי� כוחות של אמונה ועקשנות המשלבי� אהבה ויראה

  
וראו עוד .  ועוד4' עמ, דובר צדק; 3, יג, דברי סופרי�; 17–16, ד, פוקד עקרי�  50

ליוור ;  ובהערות70–68, 34–33' עמ, )25הערה , לעיל(ארזה � אצל פרידלנד ב�
הזיהוי . 135–133' עמ, )26הערה , לעיל(ל "הנ; 287–283' עמ, )24הערה , לעיל(

) בהתאמה(פה �ע� תורה שבכתב ותורה שבעל" מלכות"ו" תפארת"ספירות של 
היא הספירה המובהקת " תפארת. "צדוק' מרכזי מאוד במקורות רבי� וג� אצל ר

, ]26הערה , לעיל[ליוור (ומכא� עיקר הזיקה שלו דווקא לתורה שבכתב , של יעקב
  .בהערה הבאה, צדוק ראו להל�' על סתירה זו בכתבי ר).  ועוד63, 25–24' עמ

צדוק ' עוד על איפיוניה של התורה שבעל פה אצל ר. א"ע, סנהדרי� כד, בבלי  51
ראו אצל , לעומת התורה שבכתב הגלויה והמפורשת" העל�"ובייחוד על אפיונה כ

, ובייחוד בפרק ב) 25הערה , לעיל(ארזה �פרידלנד ב�; 414–404' עמ, ש�, ליוור
דיו� בשלוש : ' לו סודו ופותח שערי לבוה מגלה"הקב'",  ל"וראו ג� הנ. ש�

' עמ, )ו"תשס (28, דימוי, "צדוק הכה� מלובלי�' הגדרות לתורה שבעל פה לפי ר
מצביעה ג� על התפתחות ) 25הערה , לעיל(ארזה � אול� פרידלנד ב�. 34–21

צדוק ביחס לתורה שבכתב כנסתרת וכנקבית ולתורה שבעל פה ' בכתביו של ר
' מעמדה וסמליותה של התורה שבעל פה בכתבי ר, מקומהעל . כמאירה וחושפת

  .ש�, צדוק ראו ליוור
  .311–308' עמ, )24הערה , לעיל(ליוור   52
ליי� מובא כי שלושת האבות תיקנו את שלוש תפילות היו� "בכמה מקורות חז  53

פרשת , מדרש תנחומא; פרשה סח, בראשית רבה; ב"ע, ברכות כו, ראו בבלי(
�יצחק את , "אהבה" תפילה של –" שחרית"רה� תיק� את אב). סימ� יא, מק

שבמסורות רבות ממזג בי� תכונותיה� של (ויעקב , "יראה" תפילה של –" מנחה"
עוד על כ� ראו צדקת ". אמת אמונה" תפילה של –" ערבית"תיק� את ) שני אבותיו

בהקשר של כוונה מלאה לעומת (על ייחודיות דרגת התפלה של יעקב . ר, הצדיק
  'עמ, )26הערה , לעיל(ראו ליוור , צדוק' אצל ר) יתור מקו� הכוונה המודעתי

302–304.  
כתוצאה הראויה של אהבה ויראה ראו עוד " אמת"על . ההערה הקודמת, ראו לעיל  54

עכשיו נתברר בבירור גמור שיש מדת אמת בעול� כאשר : "...צדוק' דבריו של ר
, קומ� המנחה" (אמת לפועל גמורנשתלמה היראה הבאה אחר האהבה יצא מדת ה
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מבח� האמונה של תפילת . כי אי� אור, מתרחשת בעת של חוסר ודאות
אמת "ולכ� בו נמצא את הצירו� , פוא הגדול ביותרהוא א" ערבית"

בשל כ� תפילת ערבית שתיק� יעקב היא ). שאינו ביתר התפילות" (ואמונה
  .תפילה מלאת אור הצומחת מעול� חשו�

שלושת . לתפילה ולתנופת העלייה" אמת"צדוק עור� הקבלה בי� ה' ר
. שוכההערכי� מבהיקי� במיוחד באשר ה� מתרחשי� במציאות ירודה וח

הגעה לחוויה כזו של אמת המתבהרת מתו� חוש� ומורדות מחייבת הרבה 
, זוהי אמונה המסרבת להיכנע לכל אפלוליות". אמת"לצד ה" אמונה"

המשתלב באישיותו של , "אמת ואמונה" הצירו� של 55.לבלבולי� ולשקרי�
צדוק להתמודדות ' הוא דר� נוספת שמציע ר, צדוק' לדעת ר, יעקב אבינו

 .עלמא דשקראע� ה

"¯·˙˙ ¯·� ÌÚ"  
ובחרו להראות . ל היו הראשוני� להתמודד ע� שאלת רמאותו של יעקב"חז

 :את הזווית שלה� על ידי הצגת יעקב כרמאי המודע לרמאויותיו

מיהו אבא . אי�: אמרה ליה? מינסבא לי]: ו" א–יעקב לרחל [אלא אמר לה ...
ומי שרי : אמרה ליה. מאותאחיו אנא בר: אמר לה. ולא יכלת ליה, רמאה הוא

"... ע� נבר תתבר וע� עקש תתפל", אי�: אמר לה? לצדיקי לסגויי ברמיותא

).ב"ע, מגילה יג, בבלי(
56

  

    
ס "תש, צדוק ראו ב� ארזה' עוד על אהבה ויראה במשנתו של ר). 55, ס, ב"ח
  .76–53' עמ, )26הערה , לעיל(

צדוק מציג את האמת של יעקב לא רק כאידאולוגיה אמונית אלא ג� כשיקול ' ר  55
בב לא יעקב אבינו עליו השלו� מידתו חשק מעור: "של שפיות בעול� לא מאוז�
הקצוות יחד והוא הול� בקו האמצעי שהוא מידת ' ב� לאיזה צד ודבר פרטי רק ל

אצל ). רמח, צדקת הצדיק" (האמת לבחור בכל דבר האמת א� לא לצד זה א� לזה
בי� אברה� " מידה ממוצעת"יעקב הוא , כמו במקורות קבליי� נוספי�, צדוק' ר

באיזו� ובבחירה , האמצעימידתו של יעקב הייתה בהליכה בקו , ככלל. ליצחק
כלי לבחירה , יוצא אפוא כי האמת של יעקב יכולה להיות ג� הכרעה. בנכו�, באמת
כאשר הדעה מעורבבת ואי� לו נטיה : "הנעשית על ידי איזו� נכו� ומדויק, נכונה

האמת שוכנת כשהמצב שקול , משמע). ש�" (לשו� צד כלל שיכו� אז האמת
  .וכשאי� נטייה לשו� צד
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ועל כ� , יעקב חשד בלב� שיית� לו שפחה במקומה של רחל, לפי מדרש זה
,  רק חשדנותו של יעקב57.ומסר לרחל סימני�" באותו ראש"החליט ללכת 

. אפשרה לו לגלות את מה שהעול� זימ� לו, מעיקרהשהיא מידה שלילית 
ל אנו למדי� כי הלגיטימציה של יעקב לרמות שאובה "מהמש� דברי חז

 58).כז, ב כב"שמ" (ע� נבר תתבר וע� עקש תתפל: "מהפסוק מספר שמואל
א� מול יעקב . של מי שניצב מול�" ראש"יש ללכת באותו , על פי פסוק זה

 שליעקב יש את מלוא הלגיטימציה להתנהג הרי, כלב�" נבר"ניצב כעת 
זוהי . יעקב משקר כאפשרות טקטית, על פי מדרש זה. עמו באותו המטבע

טקטיקה שהוא בוחר במודע בהתא� לנסיבות כאשר מולו עומד רמאי 
  59.אמתי כלב�

רק במצב , צדוק' לדעת ר, לגיטימית" ע� נבר תתבר"גישת 
ואי� בררה " נבר"מת ניצב א� מול� בא: שמתקיימי� שני התנאי� האלה

) ג� א� היא נעשית במרמה(וא� ההתמודדות , אלא להתמודד אתו בדר� זו
: ולא ממקו� של רוע, שבמהותה היא טוב, "תמימות"באה ממקו� של 

נמצא בירור יעקב רק מצד הרמאות שהוא העדר השלימות והתמימות "....
יעקב היא בדיעבד שקרותו של , צדוק' לדעת ר,  לכ�60...".שג� זה רק טוב

וכוונותיו במעשי ,  אי� זה אורח חיי� שהוא של� עמו61.וכטקטיקה בלבד
צדוק אינו מצדיק את שקריו של יעקב אלא מתר� ' ר. השקר ה� לטוב בלבד

 .אות� כמחויבי המציאות בסיטואציות שנתקל במהל� חייו

    
: אמר לה. אבל אבא רמאי ולא תוכל לו, כ�: אמרה לו? הא� תינשאי לי: "...גו�תר  56

ע� , 'כ�: אמר לה? ומי התיר לצדיקי� ללכת ברמאות: אמרה לו. אחיו אני ברמאות
  ...".'נבר תתבר וע� עקש תתפל

  .184, ז, קונטרס דברי חלומות: צדוק' ראו ג� ההרחבה של הסיפור שעשה ר  57
ע� נבר תתברר וע� עקש : "בלשו� שונה במקצת, כז, תהלי� יחהפסוק מובא ג� ב  58

  ".תתפתל
 ראו למשל –) רמאי בשיכול אותיות–ארמי(ל דורשי� את לב� הארמי כרמאי "חז  59

  .יט, ע, בראשית רבה; בראשית כח, מדרש שכל טוב; ד, סג, בראשית רבה
  .נרחיב בהמש� דברינו" תמימות"על ה. 63, ע, ב"קומ� המנחה ח  60
' ראו י, "פוליטיקאי דתי"ל מבט מסנגר דומה על יעקב אבינו כסוג של ע  61

יעקב אבינו וגבולות האמת בהגותו של הרב אליהו : פרשת ויצא", שטיינברגר
ידיעות : תל אביב, הוגי� בפרשה, )עור�(רוטנברג ' נ: בתו�, "אליעזר דסלר

  .101–91' עמ, 2005, אחרונות
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‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˙Ó‡‰  
פיו של העול� ל מתאר דיו� בי� כיתות של מלאכי� באשר לאו"מדרש חז

נטל אמת ? ה"מה עשה הקב: "ה ש�"לבסו� מכריע הקב. שעתיד להיברא
 62)".יב, דניאל ח(' ותשל� אמת ארצה'והשליכו לאר� הדא הוא דכתיב 

וממילא את ראיית� על , אסכולות רבות ביטאו את פרשנות� למדרש זה
בעלי ההשקפות השונות חיפשו להכריע הא� . היחס בי� העול� הזה לאמת

או שמא כיוו� שהאמת ) בדיעבד(אמת הושלכה אל תו� עול� של שקר ה
�  63).מלכתחילה(העול� הוא עול� של אמת , הושלכה אל האר

ומדת האמת ליעקב ": "...הבדיעבד"צדוק צועד בעקבות גישת ' ר
 אול� נראה שבהמש� 64...".שהושל� ארצה בעול� הזה דכולו שקרי�

 :חידושצדוק דבר שיש בו מ� ה' דבריו מציע ר

ומדת האמת ליעקב שהושל� ארצה בעול� הזה דכולו שקרי� נתברר בשעה ...
כי אז נתברר שכולו אמת אפילו מה שנראה כעי� ... 'וגו' אנכי עשו'שאמר ליצחק 

וזהו שלימות בירור האמת אשר ... שקר למראית העי� בעול� הזה הוא אמת גמור
כי ] ו" א–ומבחו� : תרגו�ב[הוא כולו אמת שאי� בו שו� דבר של שקר ומלבר 

,מיטתו שלימה
65

. וכיוצא בו בכל המידות כול�
66

  

צדוק סבור כי רק בשעה שיעקב ' ר. לא תמיד נהג יעקב באמת בשלמותה
 אי� זו 68".כולו אמת" התברר שיעקב 67"אנכי עשו"שיקר לאביו ואמר לו 

�צדוק מוסי� לפרופיל של יעקב אבינו ' נראה שר. אמירה מ� השפה ולחו
יעקב הוא האמת שהושלכה : � שלא היינו מודעי� עד כה להיקפונדב

�, יעקב שהיה מידת האמת שהושל� לעול� נטול אמת, לפי טענה זו. לאר

  
  .ה, ח, בראשית רבה  62
ותשל� אמת ארצה : "... נאמרו ביחס למדרש שהבאנו וביחס לפסוקהפרשנויות  63

" מי שילוח"מעניינת במיוחד גישתו של ה). 12', דניאל ח" (ועשתה והצליחה
ויל� ויפגשהו בהר "ה "ד, פרשת שמות, א"ח,  ראו מי השילוח–למדרש זה 

  ".האלוהי� וישק לו
  .22, כח, דברי סופרי�  64
פרשה , שיר השירי� רבה; פרשה לו, ראו ויקרא רבהשל יעקב " מיטתו שלימה"על   65

  .ב' עמ, ד� כה, שיר השירי�, זוהר חדש; ד–ג
  .ש�, דברי סופרי�  66
  ).כד, בראשית כז" (ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני"  67
  .ש�  68
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יעקב הבי� . הגיע מעול� שכולו אמת והיה מודע למציאותו של עול� כזה
שג� כפר ,  ולא כפי שסבר עשו69,שיש עול� נוס� מעבר לעול� הזה

יעקב האמי� כי יש .  קיו� מעבר למה שכרגע נראה שאי�70,בתחיית המתי�
ה איננה נדמית "שבו מציאותו של הקב, זהו עול� האמת. עול� שאיננו כלה

. טועה ומשקר עצמו, על כ� המעוניי� לחיות את העול� הזה כאמת. כנעדרת
סופית �המציאות שאנו חיי� בה אינה מסוגלת להכיל את האמת העל

עלמא "עוניי� לשרוד ולא ליפול להבלי ההמ. ששורשה מחו� לעול� הזה
, לכ�. את החוקי� שמציב העול� המוגבל הזה" לשחק"מוכרח " דשקרא

היא דווקא לנהוג " העָשוי"האפשרות היחידה שלא לטבוע בשקרי העול� 
אי� עוד "שהיא ש,  ומתוכו לחשו� את האמת הפנימית71,"עָשוויז�"ב

ק בשעה ששיקר לאביו עשו ר" כולו אמת" זו הסיבה שיעקב היה 72".מלבדו
  .והתחזה לסמלו של השקר

א� ,  על כ�73.צדוק העיקר הוא פנימיות הדברי�' כי לדעת ר, יוצא
 74.בפני� האד� דובר אמת אי� זה משנה א� כלפי חו� הוא אוחז בשקרי�

למע� הפקת טוב וחשיפת האמת הותר . השקר הוא רק מעשה פרגמטי
  75.ליעקב לרמות

 

  
, )25הערה , לעיל(קיציס : בתו�, "צדוק הכה�' תשובת היסוד במשנת ר", קיציס' ר  69

  .39, כח, רסיסי לילה,  למשל,וראו עוד. 166' עמ
  .ועוד, לד, בראשית כה, )לקח טוב(פסיקתא זוטרתא ; יב' פר, על פי פסיקתא רבתי  70
מפתח ) 45–44' עמ, ש�, רוזנברג(ר "הרב שג. 150' עמ, )26הערה , לעיל(רוזנברג   71

ראו " התחפשות"על ה(את הרעיו� כי לא רק יעקב עסק ברמאות ובהתחפשות 
שהציעו כי עשו עסק בלהיראות , ל"בהשראת חז. ו עשה זאתאלא ג� עש) להל�

מסביר , )ל"כפי שהוא הצטייר בדמיונ� של חלק מחז(כסוג של יעקב , כצדיק
אלא ההבדל ביניה� . כי יעקב למעשה חיקה את פעולת החיקוי של עשו, ר"שג

ואילו אצל יעקב זו מגמת " אונאה עצמית"הוא שרמאותו של עשו היא בגדר 
  .כפי שהצענו לכנות זאת, "רמאות פרגמטית", מכוו�

  .רנט, צדקת הצדיק  72
צדוק בהקשרי� שוני� ראו ' בהגותו של ר" פנימיות"ל" חיצוניות"על היחס בי�   73

  . וההפניות ש�404–402, 311–288' עמ, )26הערה , לעיל(ליוור 
  .על כ� ראו בהמש�". 'רצו� ה"כל עוד השקר והמירמה נעשי� מתו�   74
  .150' עמ) 26הערה , לעיל (רוזנברג  75
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„ÚÏ ÔÂÎÈ˙ ˙Ó‡  
א� דבר אחד נית� לומר .  אומרת כי הרבה לא נית� לומר על האמתהסברה

דבר , רוצה לומר). יט, משלי יב" (אמת תיכו� לעד: "על האמת בוודאות
 76.כל מה שהוא אמת חי לעד. אמתי אינו כלה והוא מעל לכל חוק ומגבלה

צדוק מספר ' רעיו� זה עומד ברקע הציטוט מ� התלמוד הבבלי שמביא ר
ל התייחסו " חז77).ב"ע, תענית ה, בבלי" (ב אבינו לא מתיעק: "פעמי�

, "ויגוע"לעובדה כי סביב סיפור מות� של אברה� ויצחק באו הפעלי� 
ויאס� אל "ו" ויגוע"ואילו אצל יעקב מצוי� רק , "ויאס� אל עמיו", "וימת"

יעקב פר� גבול : צדוק לוקח אמת ספרותית זו לכיוונו שלו'  ר78".עמיו
יעקב , צדוק'  לדעת ר79.שהתגבר אפילו על המוות עצמובמידה כזו עד 

בדיוק כש� , וכ� הוא בעצ� אינו מת והוא חי לעד, מוות�התעלה לדרגת אל
מתו� , צדוק טע� נוס�'  במקומות אחרי� נות� ר80".אמת תיכו� לעד"שה

כי שורש נפש יעקב אבינו עליו : "...מיתתו של יעקב�להסבר אי, יותר
דמה שלא מת היינו על ... ת מישראל בכל הדורותהשלו� כולל כל הנפשו

  
המכו� הלימודי : ירושלי�, שלושה עלי השושנה, שטיינזל�' ובדומה ראו ע  76

  .262–261' עמ, ח"תשנ, לפרסומי� תלמודיי�
; 125, יט, מחשבות חרו�; 38, כח, ש�; 1, עח, ש�; 2, לו, רסיסי לילה: למשל  77

  .44, קדושת שבת ז; 40, מ, ב"ח, קומ� המנחה
". יעקב אבינו לא מת: "ה"ד, ב"ע, תענית ה, בבלי:  בעלי התוספותראו ג� את  78

צדוק ראו פרידלנד ' בכתבי ר" יעקב אבינו לא מת"לדיו� במשמעויות הקביעה ש
על קשיי� טקסטואליי� נוספי� סביב . 70–68' עמ, )25הערה , לעיל(ארזה �ב�

,  " ופתרונות קשיי�–תיאור מות יעקב ", פלר� גלפז' אירוע מותו של יעקב ראו פ
  .344–335' עמ, )ג"תשס(ד , 48, בית מקרא

 –יצחק , "ישיבה באר�"צדוק את אברה� כמבטא רעיו� ה' בצורה דומה מתאר ר  79
וברכת ופרצת הוא נחלת יעקב  "–יעקב , באר�) הצאצאי�(התפשטות הזרע "

יעקב הוא , כלומר". אבינו עליו השלו� נחלה בלי מצרי� שיפרו� המיצר והגבול
, רסיסי לילה(בטא את היציאה מגדר הגבול ואת המעבר להתנחלות הראשונית המ
ראו אצלו שיחת מלאכי " פורצי גבול"עוד על יעקב ועל התורה כ). 40–39, כח

  .25–24, ו, תקנת השבי�; 31' עמ, השרת
' צדוק ראו י' האלמוות והחיי� שלאחר המוות אצל ר, עוד על תפיסת המוות  80

, לעיל(קיציס :  בתו� ,"צדוק הכה�'  לאור המוות בעקבות רעל החיי�" , גרוסמ�
  .53–50' עמ, )24הערה , לעיל(שרגאי וביק ; 244–223' עמ, )25הערה 
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'  בקטע זה ר81... ".ידי חיות זרעו שהוא ממש שורש חיותו המתפשט בה�
ממשי� " ישראל" ו82,"ישראל"צדוק מציג את אלמותו של יעקב בכ� שהוא 

  83".בני ישראל"הלא ה� , לעד על ידי צאצאיו
תעלה מעבר המשות� לשני הפירושי� הוא כי יש משהו פור� גבול המ

יש כא� מ� התשתית הרעיונית של ". איש האמת"לחוקי העול� הזה אצל 
, צדוק' נומי המצוי בכתביו של ר�האוטונומי ואפילו הא, היסוד המהפכני

צדוק מניח כי חיי אמת בעול� של שקר '  ר84.החורג ממסגרת מאמר זה
ר על אי� כל סיבה שתצדיק את הוויתו. דורשי� מידה של חריגה מ� המקובל

. קונפורמיסטיות כשרות ה��ולכ� ג� התנהגויות קיצוניות ונו�, האמת
כל עוד הדבר טהור הרי . המבח� הוא לא בדר� אלא במניע, מבחינתו

 .שהאמצעי� כשרי�

˙Â‡Ó¯Â ˙ÂÓÈÓ˙  
כתוצאה מחטא אד� הראשו� נולד עול� שיש בו ג� טוב , צדוק' לדעת ר
,  נתגלגלו הטוב והתמימות ביעקב85".רמאות"וג� " תמימות"ג� , וג� רע

  
  .39–38, כח, רסיסי לילה  81
, תקנת השבי�; )69, עח, ב"ח, קומ� המנחה" (כי יעקב כולל כל הנפשות ישראל"  82

  .31–30, ו
  .ש�, תענית, וראו בבלי; 185' עמ, )69הערה , לעיל(קיציס ' ר  83
רבי מרדכי , ובהשוואה לרבו" עבירה לשמה"צדוק על ' על נושא זה ועמדתו של ר  84

הערה , לעיל( ראו ליוור –" מי השילוח"המכונה ג� ה, יוס� ליינר הרבי מאיזביצא
ל "רשימה מפורטת של מחקרי� על נושאי� אלו ראו אצל הנ. 278–212' עמ, )24

צדוק מזכירה ' תפיסת האמת של ר, ככלל. 12הערה , 11' עמ, )26הערה , לעיל(
תמורות במחשבה ", אליאור' בעניי� זה ראו ר". מי השילוח"מאוד את זו של בעל ה

) ג(סב , תרבי�, "'גוו�'ו' עומק'ל' אהבה'ו' יראה' בי� � הדתית בחסידות פולי� 
בי� איזביצא המחלוקת : בי� אמת לאמת", ויינשטיי�' ל; 432–381' עמ, )ג"תשנ(

 .Yלביקורת על אליאור ראו. 302–285' עמ, )א"תשס(י , גולות: בתו�, "לקוצק

Gelman, "Hasidic Existentialism?", in: Y. Elman and J. S. Gurack (eds.), 

Hazon Nahum: Studies in Jewish Law, Thought, and History, presented to 

Dr. Norman Lamm on the Occasion of his Seventieth Birthday, New York 

1997, pp. 393–417.  
עוד על תמימות כמיזוג ). 50, נו, ב"ח, קומ� המנחה" (ורמאות היפ� התמימות"  85

       , לעיל(ס "תש, צדוק ראו ב� ארזה' מאוז� של אהבה ויראה במשנתו של ר
  ).26הערה 
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א� , בעשו נתגלגל גרעי� הרע והרמאות. א� ג� קליפה חיצונית של רמאות
  86.ג� מעטפת של טוב מדומה

 המסוגלי� להכיל מציאות של 87צדוק יעקב הוא בי� הבודדי�' עבור ר
. עול� פגו� שלאחר החטא יחד ע� תפיסה שלמה של עול� שכולו אמת

ת לעול� השקר היא באמצעות הדר� שבה יעקב מגשר בי� האמ
שמצד הפני� שלה כולה תו� וטוב וכלפי חו� היא יכולה , "התמימות"

 לכ� ייחודיותו של יעקב היא בהיותו 88.פגומה וערמומית, להיות חסרה
התמימות ,  למעשה89.הראשו� שמצליח להגיע לשלמות שבאה ע� חסרונות

� צד של  דווקא משו� שיש בה ג90"שלמות"נחשבת למעלה חיובית ול
רק לאחר " של�" את אברה� שנקרא 91צדוק' כדוגמה לכ� מביא ר. חיסרו�

 אי לכ� המציאות דורשת 92.שפג� בגופו והחסיר ממנו במצוות המילה
ופעמי� יש שאי אפשר  "...93:לעתי� הנהגה שאי� בה תמימות כפשוטה

  
  .44–43, ז, ושת שבתקד; 27, ו, תקנת השבי�; 63, ע, ב"ח, קומ� המנחה  86
' עמ, )24הערה , לעיל(צדוק ראו ליוור ' על חטא� ותשובת� של יהודה דוד אצל ר  87

  .אות רנט, ראו צדקת הצדיק, צדוק' על התמודדותו של משה אצל ר. 242–240
  .184, ח, קונטרס דברי חלומות  88
 עובדה זו). ש�(העד� � כ� הוא סולל את הדר� לקשר בי� עולמנו לעול� ג�  89

) 51, נו, ש�; 55, ס, ב"ח, ראו קומ� המנחה(צדוק ' מתחברת לתפיסתו של ר
או " תיקו� אד� הראשו�"בעקבות מספר מקורות בספרות הזוהר כי יעקב נחשב ל

א "ע, בבא מציעא פד, תפיסה זו מבוססת על התלמוד הבבלי. למעי� ממלא מקומו
� בתורת הסוד של עיו� נוס: דמות יעקב חקוקה בכיסא הכבוד", וולפסו�' א(

  ). ש�18ובהערה , 134' עמ, )ד"תשנ(משואות , "חסידות אשכנז
ויעקב "את הפסוק , למשל, "של�"כ" תמי�"אונקלוס מתרג� את המילה , באמת  90

על ). על אתר, ש�" (ויעקב גבר שלי�: "תרג� אונקלוס) כז, בראשית כה" (איש ת�
ויהי עשו ", ברור' ראו א, בהקשרו של יעקב" ת�"הבנה אחרת במשמעות המילה 

, )ב"תשל(יז , בית מקרא, "איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש ת� יושב אהלי�
  .69–68' עמ

  .51, נו, ב"ח, קומ� המנחה  91
, משנה: כגו�, ליי�"מופיע במספר מקורות חז" של�"הרעיו� שאברה� נקרא   92

  .סימ� יב, פרשת קרח, מדרש תנחומא; יא, נדרי� ג
סה כוללת הדוגלת כי כדי לזכ� מידה טובה יש להשתל� במידה צדוק תפי' לר  93

בירור כל מידה הוא ): "התמימות והרמאות: במקרה שלנו(השלילית ההפכית לה 
והמדות ה� , כי אי� ל� שו� מידה שאי� בה צד שראוי להשתמש להיפ�, בההיפ�

 שיש שהוא בטבעו רחמ� ובירורו להתאכזר על עמלק, חלוקי� בנפשות מתולדת�



 צדוק הכה� מלובלי�' התבוננות בתורותיו של ר – נרטיב ויעקב אבינו, אמת  94

כתיב וכדר� שעשה יעקב ע� ' דע� עקש תתפל'להתנהג בתמימות הפשוט 
  94).ב"ע, מגילה יג, בבלי" ('אחיו אני ברמאות':  שכתובלב� וכמו

צדוק סבור כי יש מצבי� שלאיש האמת אי� בררה ולא נית� להתנהג ' ר
". ע� נבר תתבר וע� עקש תתפל"בתמימות הפנימית בגלל העיקרו� 

כתוצאה מכ� יוצא שאד� נצר� לא להתנהג לפי האמת המוחלטת אלא לנוע 
אפילו בהיפ� ממה : "...רש ממנו לשקרע� השקר שמולו ג� א� זה דו

" גניבת הברכות"צדוק את סיפור ' מסביר ר, למשל,  כ�95".שהוא באמת
לצור� השגת ברכות , יעקב מבי� כי למע� האמת): מב–א, בראשית כז(

בלבישת בגדי עשו יעקב מפצל בי� הצדדי� . עליו להערי� על אחיו, אביו
גרעינו , לבי� הרוע, וניות שלובחיצ, הנמצאי� בבגדיו, הטובי� שיש בעשו

בצורה זאת יעקב מוציא את הצדק . הקשה של עשו המצוי בפנימיות טבעו
כי רק עשו . כעשו לזכות בברכות" בעייתית"לאור ומאפשר לדמות 

  96.מסוגל לזכות בברכה ולא עשו שכולו שקר ורוע" משופר"ו" מתוק�"

    
צדוק מביא ש� רשימה של דמויות ' ר). 21, כח, דברי סופרי�" ('וכדומה משונאי ה

, למשל, כ�. שלצור� בירור המידות האופייניות לה� עשו שימוש במידות הנגדיות
, סוטה מא, בבלי; א"ע, הוריות יד, בבלי(רבי יהודה הנשיא שהיה ידוע כענוות� 

 שהיה נקי מכל תאווה היה צרי� לעמוד דוד. ציווה לבנו לנהוג בגאווה) ועוד; א"ע
תקנת (במקו� אחר . אות מז, וראו ג� צדקת הצדיק. בניסיו� התאווה לאשת איש

ה בעצמו משתמש במצבי� מסוימי� "צדוק שאפילו הקב' קובע ר) 26, ו, השבי�
' כי הגאות הוא שקר דאפילו אצל ה: "במידות ההפוכות לו הנראות כשליליות

רק דר� לבוש ומתגאה על גיותנא אבל לענוי� ית� ח� . ' לבשגאות': נאמר, יתבר�
, �"ראו משנה תורה לרמב, בדומה." וכבוד ובמקו� גדולתו אתה מוצא ענותנותו

  .ד"ג הי"פי, הלכות רוצח ושמירת נפש
  .184, ח, קונטרס דברי חלומות  94
 ורמאות הוא ג� כ� חכמה רק שהוא נקרא חכ� להרע וחכמת האמת: "ובדומה. ש�  95

צדוק אומר ' ר, בצורה דומה). 51, נו, ב"ח, קומ� המנחה." (הוא תיקו� של שקר
וזה על ידי שיכניס עצמו להתבוננות עמוק : "שמשה רבנו בירר את הרוע שבפרעה

דובר " (ברע ולצאת אחר כ� ולברר על ידי זה ג� כ� חטא השורש כי הוא טוב מאוד
ראו , אצל יעקב" חכמה" ל"רמאות"על היפו� המשמעות של ). 130' עמ, צדק

  .81–77' עמ, )29הערה , לעיל(וראו עוד אצל אמינו� . פרשה סז, בראשית רבה
בראשית " (ַוָ+ַרח ֶאת ֵריַח ְ#ָגָדיו"בסיפור גנבת הברכות מסופר שיעקב ניגש ליצחק   96

וירח את ריח בגדיו ': "ודרשו" בגדיו"ל ערכו טרנספורמציה למילה "חז). כז, כז
בעקבות , צדוק' ר). ועוד, א"ע, סנהדרי� לז, בבלי" ('בוגדיו'אלא ' בגדיו'אל תיקרי 
קלט יצחק את הצדדי� , פירש כי בהריחו את בגדי עשו שעל יעקב, ל"דרשת חז
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 של חיי צדוק על המתח העולה מהמפגש' ג� בפרשייה זו מצביע ר
' ר, כהרגלו. החומר וחיי הרוח המשתקפי� מדמויותיה� של יעקב ועשו

וכדי להוציא את האור , דווקא בשל הפער: צדוק מכונ� משניות זו אידאל
היה על יעקב לשחק במסגרת חוקי המשחק , וליישר את העקמומיות

צדוק מחדד את '  ר97.ג� א� המחיר הוא לבישת בגדי� שאינ� שלו, הארצי
ה שליעקב לא הייתה בררה אלא להערי� ולשוות לעצמו מראה ההבנ

  . שאיננו הוא" עשוי"
הדר� המעוותת של יעקב היא בעצ� : עולמנו מייצר אבסורד מסוי�

כדי לחדור אל הטוב שיש בעול� הזה יש לנהוג כיעקב . ישרה
ועל כ� , אצל יעקב פעולת ההתחפשות היא הרצו� האלוקי 98".להתחפש"ו

רק במסגרת התחפושת אפשר לחשו� את פנימיות הדברי�  99.היא הנכונה
 .עד אשר יושג המצב הראוי וישוב העול� למסלולו המתוק�

    
החיוביי� שיש לעשו כלפי חו� א� ג� חש את הזיו� שיש בעשו שכולו בפני� 

התלבשותו בלבוש עשו וב. כי הוא בכור באמת ליצירה ועל ידי קני� מעשו: "...רוע
כל פעולת יעקב אבינו עליו השלו� שהיה הכל באמת לאמיתו היה זה התלבשות 

רק שאצל עשו הוא החמודות שאות� היה לובש , גמור בלבוש השיי� לעשו
ועל הלבוש היה יכול ... לרמאותו) טז, סה, בראשית רבה(כשמשמש את אביו 

ל ידי זה הריח יצחק ריח בוגדיו ואותו לבוש כשלבשו יעקב ע, להראות עצמו טהור
, שמה שאצל עשו נחשב לחמודות והראות טהרה, )א"ע, לז(כמו שאמרו בסנהדרי� 

ומצד מדת יעקב שהוא רק האמת לאמיתו כשמראה ... אצל יעקב נחשב זה לבגידה
, כח, דברי סופרי�..." (ויצחק הריח ג� בה� ריח טוב. רק הלבוש נחמד הוא בוגד

השקר נדמה כאמת והאמת נדמית :  כי בעולמנו הכל הפו�צדוק סבור' ר). 22
צדוק מאמי� כי יש צור� באיש ' בהיפוכ� של הדברי� ר" לעשות סדר"כדי . כשקר

אמת שיכנס לתו� השקר ומתו� כ� נוכל אנו להצביע על הצביעות ועל מה 
  .שמתגלה כשקרי

ז כל הזמ� אוח, המחובר מחד לפנימיות שלפני החטא ומאיד� לעול� הבא, יעקב  97
, ראו רסיסי לילה(בטוב ובאמת בעולמנו ג� א� הוא מלובש בלבושי העול� הזה 

  ).155, נו
, )26הערה , לעיל(ס "תש, רוזנברג. 45–43' עמ, )26הערה , לעיל(ה "תשס, רוזנברג  98

  .159' עמ
לא על פי רצונו החליט , יעקב לא רימה סת�: זוהי נקודה חשובה להדגשה  99

היה ' אלא עשה זאת במקו� שרצו� ה) 93הערה , עיינו לעיל(להשלי� מידותיו 
אבל שלימות המידות א� שנטועי� בו בטבע לא ישתמש בה� מצד : "לנהוג כ�
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Ú¯‰Â ·ÂË‰ ¯Â¯È·  
האמת תהיה , יבוא שלב שבו כבר לא יהיה צור� לשקר, צדוק' אליבא דר

בירור הטוב " שלב זה יגיע לאחר שלב מקדי� המכונה 100.גלויה לכול
  101".והרע

ועשו : "...שי� כייצוגי� האנושיי� של הטוב והרעעשו ויעקב משמ
יעקב ,  אול� כפי שראינו לעיל102".ויעקב ה� שורש כל הטוב ורע שבעול�

יסודות של רוע . כש� שעשו לא היה הרע המוחלט, לא היה טוב גמור
אי , שכ� בעולמנו. מושרשי� ביעקב ויסודות של טוב היו מושרשי� בעשו

 אחת המשימות 103.� מעורבבי� זה בזהאפשר לנתק בי� כוחות אלה וה
    

וראו ). 21, כח, דברי סופרי�" (יתבר�' טבעו לבד רק לש� שמי� לעשות כרצו� ה
  .להל�, על כ� עוד בדברי הסיכו� לפרק זה

" אמת"ו כמסמלת את ה"נמצא את האות ויבמקורות שוני� בסיפרות הקבלה   100
המעיי� בחמשת חומשי התורה ישי� לב כי משמו של ). א"ע, ב, ג"ח, זוהר, למשל(
ברוח זו ). מב, למעט ויקרא כו" (יעקוב"ולעול� איננו , ו"נעלמת האות וי" יעקב"

דבעול� הזה שהוא : "...צדוק את משמעות איות הש� של יעקב' מבאר לנו ר
..." שהוא אות אמת באה בהעל�' ו� ועל כ� ה, האמת נעל�עלמא דשקרא 

)�ו חסרה כי יעקב כעת בתו� העול� "הווי, צדוק' לדעת ר). 125, טו, מחשבות חרו
ג� כא� . נעלמת, ו"הווי, אז האמת" עלמא דשקרא"� ומכיוו� שהוא נמצא ב, הזה

ות ועתידה להתגל: "...ומנבא, צדוק את המגמה שעליה דיברנו לעיל' מראה ר
יעקב שנדמה , כלומר. ו להתגלות לעתיד לבוא"כי עתידה הווי, )ש�" (לעתיד לבוא

והיא תתגלה לכל וייקרא , יחשו� את האמת הנעלמת שבו, בעולמנו כשקר�
ו ליעקב לאחר החסרתה משמו "פירוש אחר הקשור להוספתה של הווי". יעקוב"

' א: ז"משמו של הרדבמובא אצל אליהו ליפינר , )כג, מלאכי ג(של אליהו הנביא 
, מאגנס: ירושלי�, תורת האידיאות של האלפבית העברי: חזו� האותיות, ליפינר

' עמ, ש�, ו ראו אצל ליפינר"עוד פירושי� ומשמעויות לווי. 446' עמ, ט"תשמ
–68, עז, ב"ח, צדוק ראו קומ� המנחה' על משמעויות נוספות אצל ר. 451–443
69 ;�' ראו י, צדוק' פיסת השפה והאותיות אצל רעל ת. 125, יט, מחשבות חרו

שנה בשנה , "צדוק הכה� מלובלי�' תפיסת השפה והאותיות בהגות ר", גרוסמ�
  .436–396' עמ, )ס"תש(
, )24הערה , לעיל(שרגאי וביק , לדוגמה, צדוק ראו' עוד על טוב ורע בהגותו של ר  101

' עמ, )24הערה , עילל(ליוור ; 109–86' עמ, )24הערה , לעיל(בריל ; 39–37' עמ
203–211 ,214–215.  

  .43, ז, קדושת שבת  102
תמימות "וראו ג� דברינו בהקשר , )ש�(ד , קדושת שבת; 25, ו, תקנת השבי�: ראה  103

  .לעיל, "ורמאות
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האנושיות המוטלות על כול� היא להפריד בי� הטוב והרע המעורבבי� 
עד שכל , צדוק' לפי ר, "של�" תהלי� חשיפת האמת בעולמנו איננו 104.יחד

כוחות הטוב יהיו טובי� לגמרי בלא כל צד של רוע וכל כוחות הרוע יהיו 
  105.נקיי� מכל אלמנטי� של טוב

צדוק את השלמת תהלי� בירור ' יי� מסיפורי יעקב מראה רבתארו שנ
 :הטוב והרע

‡" .ÌÈ˘„Ú‰ „ÈÊ�:" בסיפור זה עשו מוכר את בכורתו ליעקב עבור נזיד 
צדוק מייחס לכל פרטי סיפור זה ' אול� ר). 29�34, בראשית כה(עדשי� 

קנה עשו בתאוותו את חלק , למשל,  כ�106.משמעות סימבולית עמוקה יותר
ואילו יעקב קלט מעשו , ")נזיד העדשי�(" העול� שנמצא ביעקב הרע של

 "):הבכורה("את החלק הטוב שבו 

  
שבעול� : "צדוק' אומר ר, א� שנדרשת מעמנו עבודת הבירור. 20–19, ש�: ראו  104

על ). 30, ו, תקנת השבי�" (די�הזה אי� בירור גמור בזה אפילו לחסיד שבחסי
, )48הערה , לעיל(י על החסידות ראו יעקובסו� "של האר" בירור"השפעת תורת ה

  .48' עמ
ומפריד את , "בירור"בצורה דומה הכה� הגדול עור� ביו� הכיפורי� פעולה של   105

צדוק הקיש בי� בירור הטוב והרע אצל יעקב ' ר. 'השעיר לעזאזל מ� השעיר לה
הכה� הגדול , כ�. ור שעל ע� ישראל לערו� מדי שנה ביו� הכיפורי�ועשו לביר

ומבחי� בי� הצד הרע לצד הטוב ובי� המוות , מוסר לשעיר את כל עוונות ישראל
תיק� ] ו" א–יעקב [הוא : "...שהתערבבו א� ה� מצד האכילה מע� הדעת, לחיי�

נושא כל שהשעיר . מצד עצמו כל החטא דאד� הראשו� שבפועל בתאות האכילה
שהוא הפריד כל הרע ומסר לעשו שהוא חלק הרע שבא עמו מצד . עוונות�

בקטע מהדהד המדרש מבראשית רבה ). 43, ז, קדושת שבת..." (הערבוב דטוב ורע
 זה עשו שנאמר –' ונשא השעיר עליו': "העושה קישור בי� השעיר לעשו, טו, סה

זיהוי ..." ( ויעקב איש ת�ה� עשו אחי איש שעיר את כל עונות� עונות ת� שנאמר
ע� עשו מוב� ג� לאור הקישור שעושה המקרא בי� עשו לאר� " שעיר"המילה 

' צדוק ראו י' אצל ר" שעיר לעזאזל"עוד על ה). ח, בראשית לו: לדוגמה, שעיר

,  סיני , "צדוק הכה� מלובלי�' משמעות שילוח השעיר לעזאזל במשנת ר", גרוסמ�
  .צח–פו' עמ, )ח"תשנ(קכא 

  .44–43 ,ש�  106
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היינו שימסור לו כל שורש חלק הרע הבא מאכילת ' וגו' הלעיטני'ואמר ליעקב ...
וכשראה יעקב שהוא רוצה לקלוט כל חלק הרע הבי� שהוא מוכ� ... אד� הראשו�

...'יו� בכורת�מכרה כ'לקלוט כל הטוב על כ� אמר 
107

  

 ולכ� סבר 108,צדוק מסביר כי עשו היה שקוע עמוק בתו� העול� הזה' ר
וממילא אי� משמעות למושג , שהעיקר והחשיבות ה� האכילה והתאווה

, הוא חשב שיש משמעות רק לדבר המורגש". בכורה"מופשט כמו 
 109.כי חשב שרק לו יש קיו�, לכ� כה רצה עשו את נזיד העדשי�. למוחשי

מתו� כ� הוא ידע . יעקב הבי� מהו באמת טוב ומהו באמת רע, מתולעו
110.ה� באמת בעלי ער�, כמו הבכורה, אילו דברי�

 

·" .˜Â·È‰ ¯·ÚÓ:" במקרא מסופר על מאבק שהתרחש במעבר היבוק בי� 
רגע לפני המפגש בי� מחנה יעקב ומחנה עשו ' יעקב לבי� מלא� ה

צדוק את האירוע הזה ' ר ר מתא112,ל" בעקבות חז111).לב–כב, בראשית לב(
 :של עשו) שליחו/ מלאכו (כמפגש שבו נאבק יעקב ע� שרו 

  
  .ש�  107
ל כי מכירת הבכורה נעשתה ביו� שבו עבר עשו על "צדוק מביא בעקבות חז' ר  108

. גילוי עריות ועבודה זרה, שפיכות דמי�": יהרג ובל יעבור"שלוש העברות שה� 
ל בשלוש עברות אלו שכ� קיומ� דורש את המחיר של "לא בכדי בחרו חז, כלומר

טא א� יותר את הרעיו� שאפילו עול� המעשה עניי� זה מב. שלילת קיומ� עצמ�
הזה של עשו התרחשה פרשיית " החלש"ביו� , ל"על פי חז. של עשו היה פגו�

  ...מכירת הבכורה
שאצל עשו היה נחשב בקשת יעקב בכורה שמתעה עצמו בדמיונות לקנות דבר "  109

 והוא מקבל דבר. כי לא האמי� בקדושה שיש בבכור שאינו מורגש. שאי� בו ממש
  ).ש�..." (ממשי מאכל ומשתה

הידיעה מהו טוב ומהו רע הוא בחינה של העול� הבא שבו הכול מואר וברור   110
כי כל הערבוב הוא מצד : "...לעומת העול� הזה שבו הכול מסואב ומבולבל

מה שאי� כ� . העול� הזה הדומה ללילה שמצד החוש� אי אפשר להכיר ולברר
אורה ניכר לכל הטוב מהרע ונתברר זה מזה עול� הבא שדומה ליו� המאיר מצד ה

ואז יהיה הבירור שיבוער הרע מהעול� לגמרי ואהפו� אל עמי� . ואינ� בערבוב
אבל אז ההתגלות היתה רק . כי מאחר שניכר וגלוי שזה רע מי יבחר ברע. 'וגו

..." ועשו נשאר בתוק� החוש� יותר כי אמר לרע טוב וש� חוש� לאור. ליעקב
  ).ש�(
ישראל ; 32–30' עמ, שיחת מלאכי השרת: צדוק ראו' ל סיפור המאבק אצל רעוד ע  111

  .ז, קדושי�
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וכ� הוא יעקב ועשו זה לעומת זה וניצוחו למלאכו היינו שכבר קלט חלק הטוב 
והרע ... שבו ונת� לו איזה מעט ושמ� רע שהיה בו על ידי הנגיעה בכ� יריכו

 לו שהוא דוגמת השעיר וחלק גיהנ� שלו הוריש לעשו על ידי הדור� ששלח
ואז אחר כ� כשבא של� ... עזאזל שישא עליו כל עוונות בני ישראל לאר� גזירה

עיר שכ� שנתרפא מצלעתו ולא חסר כלו� מהדור� שלא נת� אלא השיי� 

...לעשו
113

  

צדוק הסיפור מתאר את המאבק בי� כוחות הטוב לכוחות ' בתיאור של ר
עקב לקלוט את כל שורש הטוב באמצעות המגע בכ� ירכו הצליח י. הרוע

השיל יעקב מעליו את , מיד לאחר המאבק, ובאמצעות הדורו�, שבעשו
'  במעבר היבוק של ר114).יג, בראשית לג(שורש הרע שבו והורישו לעשו 

    115.צדוק מתבצע מעבר שבו שבי� כל הכוחות לשורש� המקורי
טוב בירור ה. בעול� הזה" אמת"צדוק לא נשאר רק בנסיו� להשיג ' ר

וזו האחרונה היא שלב הכרחי , והרע הוא השלב המקדי� בדר� אל האמת
צדוק הוא גמר ' אצל ר" השלו�". "שלו�"בדר� לדרגה הגבוהה של ה

כדי להגיע .  האמת היא אחד הכלי� לביצוע מהל� זה116.התהלי� הקוסמי

    
  .ג, שיר השירי� רבה; עח–עז, על פי בראשית רבה  112
  .ש�, קדושת שבת  113
  ).ט, י לבראשית לב"עיינו רש(הוא המתנות שהעניק יעקב לעשו " דורו�"ה  114
דה ע� הפציעה שעשה כאשר יעקב הול� ומד, מיד לאחר המפגש בי� עשו ליעקב  115

יעקב נקרא כעת ). יח, בראשית לג" (בא של� עיר שכ�"כתוב שיעקב , בו המלא�
) 19–18, קדושת שבת ד(כי כבר נפרד מחלק הרע שבו ") שלמות"מלשו� " (של�"

עיינו (לאחר שהחסיר מבשרו בברית המילה " של�"בדיוק כמו אברה� שנקרא 
שרו של עשו הוא בעצ� מצליח לשמר לאחר שהכניע יעקב את ). 92הערה , לעיל

  ).כח, בראשית לב" (ישראל"ועל כ� מאז קרוי , את עצ� הקדושה
צדוק את הדר� לשלמות האנושית ' מסרטט ר) 31, ו" (תקנת השבי�"בספרו   116

שלמות האד� היא תוצר של שלבי� המתגלגלי� זה , מבחינתו. האינדיווידואלית
בעקבותיו נוצרת הפנמה . זווית הראייההשלב הראשו� הוא שינוי . מכוחו של זה
האד� כולו : שאר השלבי� כבר קורי� ממילא. ה הוא מקור הכול"אחרת שהקב

ונוצרת חוויית , "גור� הדביקות הגמור"ומיד " מסתלק השנאה"אחר כ� , מתקדש
" ייחוד"או ל" דביקות"צדוק להגיע ל' מציע ר, בצורה זאת. הדבקות באל עצמו

–235' עמ, ]24הערה , לעיל[בריל (ת העילאה שבה דגל שהיא השאיפה המיסטי
' עמ, ]24הערה , לעיל[שרגאי וביק ; 127–120' עמ, ]24הערה , לעיל[ליוור ; 265

קיציס : בתו�, "צדוק ' תורת הייחוד הפסיכולוגי אצל ר", רוזנברג' ש; 25–24
  ).309–289' עמ, ]25הערה , לעיל[
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יעקב , יצחק, אברה�: יש צור� בארבע המדרגות, לשלמות, למידת השלו�
אל היראה של , מר צעידה מהחסד הגמור ומהאהבה של אברה� כלו117,ודוד

ולבסו� אל , מש� אל המיזוג של השניי� בצורת האמת של יעקב, יצחק
ההגעה למידת ,  השלמת האמת118.השלו� והשלמות של דוד המל�

האמת דורשת . מחייבת לעבור דר� בירור יסודי של הטוב והרע, "שלו�"ה
 נעשה בירור 119,היא התורה, י האמתעל יד. הינתקות מכל סממ� של רוע

, זו המייצגת את דוד, הוא הרגל הרביעית" שלו�" אותו 120".שלו�"ה
יצחק , אברה�: המצטרפת לשלוש רגליה הנוספות של מרכבת השכינה

  121.ויעקב

ÌÂÎÈÒ  

ומצד חיצוניות האמת ודאי אי� שיי� לעול� הזה שהוא היפוכו ואי� ידבק ...
על ידי . ל כל דבר וידע שהעול� הזה הוא שקרא� מצד הדעת הפנימית ש. בשקר

ממילא . שקר, ידיעה זו שבאמת אי� עוד מלבדו והעול� הזה המעלי� אמיתותו

.ג� בעול� הזה אינו דבוק בשקר וזהו פנימיות האמת שהוא ג� בעול� הזה
122

  

צדוק ' מובאה זו מבטאת את עיקרי מאמרנו שבו עולה קריאתו של ר
כפי שהיא , האמת של העול� הרגיל: ותלהבחנה בי� שני סוגי אִמת

צדוק ' עבור ר. זו השייכת מחוצה לעול�, והאמת הפנימית, משתקפת לנו
". העל�"בתו� ה, יעקב מייצג את הדר� לזהות את האמת בתו� עול� השקר

בהתנהגותו החיצונית ג� הוא משחק את משחקי , על פני השטח, לכ�
יעקב הוא שגריר ,  במהות,א� בפנימיות הדברי�. העול� ונדמה כרמאי

יעקב חי את האמת ג� בעול� הזה על ידי שמכניע את . האמת הפנימית
תכונתה של התורה . המציאות העכשווית כלפי האמת באמצעות התורה

לכ� משפט ". חיי עול�"שהיא מסוגלת לקחת דברי� שה� זמניי� ולהפכ� ל

  
  .65, עב, ב"ח, קומ� המנחה  117
צדוק ראו רובינשטיי� ' ל משמעויותיה� הרוחניות של שלושת האבות אצל רעוד ע  118

  .222–214' עמ) 24הערה , לעיל(בריל ; )26הערה , לעיל(
  .ועוד, 69, עז, ב"ח, קומ� המנחה  119
  .11' עמ, דובר צדק  120
  .ו, מז, על פי בראשית רבה  121
  .אות רנט, צדקת הצדיק  122
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, צדוק'  רפה של� עלול היה להישמע כמו פליטת123"כי יש שקר טוב"כמו 
שיעקב דבק באמת עד כדי כ� , א� למעשה הוא חלק ממגמה מכוונתוהיא

וזהו כל : "לעול� של אמת" עלמא דשקרא"שהצליח אפילו להפו� את ה
עני� מדריגת האמת ליעקב שדבק באמת לגמרי עד שנתהפ� אצלו ג� עלמא 

  124...".דשיקרא לעול� האמת
, אפשרות זינוק, צהמידת האמת של יעקב היא מקפ, צדוק' אליבא דר

 יעקב 125.לדילוג מעבר לזמ�, לעיסוק בתכלית עצמה, לעול� האמת, לעומק
בשקרי� כדי להראות " הסתב�"אבינו דבק בכל רגע בתכלית וייתכ� ש

תור� הדברי� . שאלו שקרי� בעול� שעל פני השטח הכול בו הבלי�
קריו צדוק בעניי� האמת של יעקב הוא כי ש' העולה מבי� התבטאותו של ר

 :'ה� תמיד למע� רצו� ה, של יעקב אבינו לעול� אינ� מתרחשי� סת�

וג� זה בתמימות דזהו , ובמקו� שרצו� הש� יתבר� שיתנהג ברמאות היה מרמה

.עיקר התמימות להיות נמש� רק אחר רצו� הש� יתבר� כצא� אחר הרועה
126

  

. יעקב מביא את האמת לתו� המציאות על ידי שהופ� את הקערה על פיה
משתמש בכלי� , של העול�" ברורות"הוא מערער על האקסיומות ה

ומיד משלי� את עצ� הלגיטימציה שלה� ומנער את , הנמצאי� בו
כי מעבר , מתבהר לנו. ההבחנות המקובלות של מה נחשב לקיי� ומהו חיי�

. אד� ע� מהות וכיוו�, להסתכלות הנקודתית ניצב מולנו אד� בעל מגמה

  
": רוע" את ההגדרה של מושג הצדוק בוח� מחדש' ר. 10' עמ, דובר צדק  123

רק מאחר שאינו . הוא המעשה הסתמית שעושה אד� כלאחר ידו' והאחוריי�'"
יש אד� שלא טע� , כלומר). 132' עמ, ש�" (כ היא ג� כ� טוב"יודע ברי כלל הרי ע
א� אותו אחד עושה בטעות מעשה שמתפרש אצלנו , ולכ�, כלל את טע� הרוע

ואפילו ג� זה ייחשב כטוב כי אי� לו כלל את , "יי�בבחינת אחור"הרי שזהו " רע"כ
": שקריו"כלל איננו מודע ל, שבא מתודעה של אמת מוחלטת, יעקב. תודעת הרע

רק מי ). ש�" (לומר שג� זה כ� כוונתו, יש לו פתחו� פה, רק מי שיודע ברע"
מסוגל לעוות ולומר , כעשו, שטע� את הרע ובא ממקו� שיש בו אלמנטי� של רוע

, לכ� יעקב לא רואה ברמאות שלו מול עשו רוע. תו רוע שהוא עושה היה טובשאו
  .לאמת האמתית', כי הכול מבחינתו הוא לרצו� ה

124  �  .31–30, ז, מחשבות חרו
  .166' עמ, )69הערה , לעיל(קיציס ' ר  125
, "מי השילוח"צדוק הול� בעניי� זה בעקבות רבו בעל ה' ר. 22, כח, דברי סופרי�  126

  ".ויאמר"ה "ד, פרשת ויחי, א"ח, מי השילוח, למשל, ראו
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ודווקא הוא מגיע לאור , ש להוביל לנקודה אמתיתצדוק מחפ' יעקב של ר
 יעקב הצדוקאי מוכ� לרמות למע� 127.מתו� החוש� ומוליד את ע� ישראל

 סיפורי 128".אי� עוד מלבדו"הרחבה של אמירת האמת היחידה הקיימת ש
בגוו� שבו יעקב הוא קוד� כל . הרמאות של יעקב נצבעי� כא� בצבע חדש

שבו אי� באמת התחזות כי א� בגוו� , תמי� ורק אחר כ� רמאי
רמאותו של יעקב מתבטאת רק בנסיבות ספציפיות קריטיות ". התחפשות"

 .היה זה מה שהתבקש לעשות' מצד האמת ומצד רצו� ה. שהמציאות כופה

3 .È˘È‡ Ë·Ó :¯ Ï˘ ·˜ÚÈ ÏÚ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯ '˜Â„ˆ  
˙¯Ê‚�‰Â ËÒÂÙ‰ -˙È�¯„ÂÓ  

¯ ÈÙ ÏÚ ÌÏÂÚ‰ '˜Â„ˆ  
האמת היא בדיוק ": אמת"ה מדהימה של מהי צדוק מעמיד בפנינו תפיס' ר

בעולמנו האמת נעלמת ולכאורה איננה , למעשה. מה שלא נראה לנו כאמת
ארו� ומייגע הדורש מאתנו , א� א� נצעד בתהלי� ממוש�. קיימת כלל

צדוק מבקש ' ר. ייתכ� שנגיע אליה, לעשות ג� מעשי� שאיננו מזדהי� עמ�
הוא מבקש שנחיה . א אחיזת עיניי�שלמע� האמת נבי� שהכול סביבנו הו

העובדה הקיימת שאנו מצווי� לחיות את : את הפרדוקס שבעצ� הקיו�
צדוק ממלא ' חר� דברי� אלו ר. האמת והטוב במסגרת עול� של שקר

התקווה . עול� במצוקה, הערבוביה שבה אנו חיי��אותנו בתקווה בסב�
ביו� יו� . תהשחר� הבלבול והסתירות יש אמת ואפשר למצוא או, היא

,  כיתר האידאולוגיות129.מודרני האמונה מסוגלת לאבד מאמינותה�הפוסט
ג� היא מוכנסת למסגרת נרטיבית , המסורות והמסקנות המדעיות, הדתות

  . מצומצמת
צדוק מעניק לנו כא� פילוסופיית חיי� אפשרית שבה נית� לאחוז את ' ר

שהאמת אצל ,  יוצא.מאיד� גיסא, ואת האמת הדתית, מחד גיסא, האבסורד
היא התכלית כי רק חיי אמת ה� חיי . צדוק היא ג� התכלית וג� האמצעי' ר

" צדוקאי"בעול� ה. היא האמצעי כי זו הדר� להגיע לתכלית. משמעות

  
  .63' עמ, )26הערה , לעיל(ס "תש, ב� ארזה  127
  .168–167' עמ, )69הערה , לעיל(קיציס ' וראו ר. ועוד, אות רנט, צדקת הצדיק  128
          ;28–13' עמ, ד"תשס, שיח יצחק: אפרת, כלי� שבורי�, )ר"שג(רוזנברג ' ש  129

  .8–7' עמ, ) א"תשס (11, דעות, "'ת העקב ענווה ירא", כהא�' י
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האמת היא המכשיר הטוב ביותר לעסוק בבירורי� המתבקשי� במציאות 
  . שלאחר החטא

כדי לוודא ,  נוס�ככלי" אמונה"צדוק את ה' מצר� ר" כלי"לאמת כ
שהיא מעצ� מהותה אינה , האמונה. שאנו בזיקה אל האמת התכליתית

ממילא . נשענת על עולמו ובחירתו של הסובייקט, ודאית ואובייקטיבית
האמונה שלי איננה זו של� והאמונה שהייתה לי אתמול איננה זו שיש לי 

� לריבו,  א� שהאמונה מכוונת בסופו של דבר לאותו מקור130.היו�
האמונה . הרי שהיא לעול� יחסית ואיננה אחידה ואובייקטיבית, העולמי�

. סו��מאפשרת בכל צומת ובכל נקודת מפגש את הרלטיביז� לאי�
, סו�� אל האי�131צדוק הוא בדיוק אותו רלטיביז�' שעליו דיבר ר" בירור"ה

על ידי ' כל עוד אתה במסגרת אמונת� מקיי� את רצו� ה. אל האמת כתכלית
א� , במידת הצור�, ובאותו מטבע. אתה תבחר באמת, " ואמונהאמת"

 .תבחר א� בשקר' למע� רצו� ה, תידרש

ËÒÂÙ‰ Ô„ÈÚ· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Ï‡˘Ï Ï˘Ó�‰-È�¯„ÂÓ  
�צדוק נראית לי כמשל או כאב' ההתמודדות האמונית העולה מדברי ר

ידוע . מודרני�טיפוס לניסיו� התמודדות ע� שאלת החינו� בעיד� הפוסט
פייניו הבולטי� של המודרניז� הוא רצונו לגאול את העול� על שאחד ממא

תנועות רבות בהיסטוריה ניסו לכפות את . בסיס תפיסת עול� מסוימת
, ה� האמינו כי ה� אוחזות באמת הנכונה. המציאות אל האידאולוגיה שלה�

אול� אנו יודעי� כי לא רק שגישה כזו גובלת . ועליה להיות נחלת תבל
איננה , היא פשוט אינה עומדת, לידה מעשי� קיצוניי�בהתנשאות ומו

ומכוחה , יעקב הגיע לעול� הזה ע� אמירה, לעומת�". תיכו� לעד"
סו� שלו �דבר לא עצר אותו מלהפי� את מסר האי�. השתמש ברמאות

יעקב הבי� . ג� לא החוקי� הישרי� והמדומי� של העול� הזה, בעול�
את חוקי המשחק " לנצל"אלא שאסור לו לכופ� את המציאות לשיטתו 

  .ובמסגרת� לשחרר את האמירה שלשמה הוא חי

  
  .א, �"שיחות הר, נחמ� מברלסב' והשוו לר  130
הערה , לעיל(צדוק ראו אצל גרוסמ� ' על תחושות נוספות של רלטיביז� אצל ר  131

, לעיל(מודרניז� ראו ליוור �צדוק בהקשר של פוסט' על הגותו של ר. 226' עמ, )80
  .424' עמ, )26הערה 
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מכופפי "הא� באמת יעקב שונה מאות� : כעת תישאל השאלה
הא� יהיה זה כל כ� מופר� לטעו� שיעקב הוא עוד ! ?אחרי�" מציאות

! ?מקודשי� ככל שיהיו, אחד שמוכ� לרמות כדי לקד� את האינטרסי� שלו
בקש לתחו� כל אידיאולוגיה או אמונה תחת כותרת מודרני מ�השיח הפוסט

נוצרות , א� היות שלכל אחד אמונה או תפיסת עול� שונה". אמת"של 
אמתות אלה אינ� ניתנות לאישוש או להפרכה וממילא ". אִמתות"הרבה 

ברור אפוא שכל תפיסה הטוענת לאמת . לנרטיב, "סיפור"הופכות ל
 :ודרנימ�אבסולוטית אי� לה מקו� בשיח הפוסט

] metanarratives[מודרניז� מסמ� את מות� של תיאוריות כוללניות � פוסט
שתפקיד� הטרוריסטי הסודי היה לבסס ולהעניק לגיטימציה להיסטוריה אנושית 

על הגיונה , אנו שרויי� כעת בתהלי� של יקיצה מסיוט המודרניות. 'אוניברסלית'
� הפלורליז� של הפוסט. ..לתו�, הטוטליות] fetish[המניפולטיבי ופולח� 

המדע ... לשו�� חיי� ומשחקי�המגוו� ההטרוגני של סגנונות, מודרניות
והפילוסופיה חייבי� להיפטר מהיומרות המטפיזיות הגרנדיוזיות ולראות עצמ� 

].narratives[ביתר צניעות כסת� סדרה אחרת של סיפורי� 
132

  

חלק , אמת אחתיעקב אינו מוכ� להיכנע ולומר שהאמת שבידו היא רק עוד 
א� . הוא טוע� לאמת גדולה יותר. מסל רחב יותר של אמתות שוות משקל
ולהכניס עצמו לעול� " חוקי העיר"בש� האמת שלו הוא מוכ� לקבל את 

א� , "חלשה("פנימית , האמת של יעקב היא אמת שקטה. הנרטיבי�
דווקא משו� . א� גדולה יותר) 133מודרני עכשווי�להשתמש במונח פוסט

ת של יעקב איננה מ� העול� הוא מסוגל להיות הרבה יותר מאופק שהאמ
אחרות וכלפי כל התנגדות אידאולוגית " אמתות"ביחס ל, ביחס למציאות

�יומיי� ולהתמקד �הוא מבקש להניח לרגע לאיומי� היו�. שתצו
לצד האמת , דהיינו. במסר היחיד ששווה למענו לוותר בעול�, "אמת‰"ב

, את קיומ� של אמתות אחרות ולתת למציאות עצמהשלו יעקב מוכ� לסבול 
להכריע איזו אמת תיכו� לעד ואילו אמתות לא יחזיקו עד , על פי כלליה

לעת עתה זו רק האמת המצומצת . יעקב משיג חיי� של אמת. שייעלמו

  
132  D. Harvey, The Condition of Postmodernit, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1989 . והשוו . 16' עמ, )3הערה , לעיל(מובא אצל לביא
  .של' עמ, א, עולת ראיה, ה קוק"לתפיסת האמת של הראי

133  �משמעות הצדק בעיד� ", ל" הנ–" צדק חלש"עושה שימוש במושג ' דוד גורבי
  .169–148' עמ, )1994( 9, אלפיי�, "קלילות הדעת
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א� בעזרת אמונתו הוא ג� ממתי� לרגע שבו יתברר כי בידו האמת , שלו
  . הבלעדית והנצחית
" אמונה בצדקת הדר�"ות והאיפוק של יעקב נוכח המידת הסבלנ

: 134צדוק בהצביעו על הבדל מהותי בי� שלושת האבות' בולטת אצל ר
להגיע למקור החיות , אברה� ויצחק חפרו בארות במטרה למצוא מי�

  ). כו; בראשית כא(
  בראשית(יעקב לא חפר בארות כי א� גלל את האב� מעל פי הבאר 

הוא בוחר את . כאבותיו" חופר"ואיננו " גולל"יעקב אי� זה מקרי ש). י, כט
כבר היו גלויי� לפניו והיה רק צור� להפיצ� " המעיינות"כי , פעולתו כ�

  . בעול�
". גילוי"אינו עוסק ב, מודרניסט בימינו�כמו הפוסט, יעקב בזמנו

אברה� שניפ� את הפסילי� וגילה את האל מגלה בארות חדשי� שטר� 
למבשרי , לחלוצי�, לראשוני�, "אברהמי�" להגילוי שמור. נודעו

הוא המתבטל בפני אברה� , יצחק שכה מעט מסופר עליו. האידיאולוגיות
יצחק אמנ� חופר בעצמו א� מגלה אות� בארות שכבר . והוא ממשי� דרכו

של ממשיכי , "יצחקי�"הוא מנת חלק� של ה" שימור"תפקיד ה. חפר אביו
 ":היצוג"שלב , לישיהוא השלב הש, לעומת�, יעקב. הדר�

ואברה� אבינו הוא היה המתחיל להעמיק בהשגת אלוהות ועדיי� לא הגיע ...
כי כבר . 'ניצב עליו' ה'להתגלות השגה בלב כיעקב אבינו עליו השלו� דהנה 

מצא בארות חפורי� שחפרו אבותיו והוא הוצר� רק לגולל האב� מפי הבאר 

...המכסה ומעלי� והוא לב האב� שמקרב האד�
135

  

יעקב חוש� את . בשלב זה כבר איננו זקוקי� לחפור ולמצוא מי� חדשי�
קיימא �ובפרקטיקה שלו מצליח להפו� את חוויית הגילוי למושג בר, שקיי�
אוחז באמת שכבר קיימת א� , כיעקב בשעתו, מודרניסט�הפוסט. בעול�

" יצוגיות"והיה וה. התאוריה הופכת למעשה. מוכיח אותה כעובדה מוגמרת
" גילויי�"היא ממילא תוכיח את אמתותה על פני ה, ח את מבח� הזמ�תצל

136.האחרי�

 

  
  .79–78, מב, רסיסי לילה  134
  .19, ד, קדושת שבת  135
כ� . צדוק מהלכי� דומי� להקבלה בי� האבות לבארות שלה�' בחיבוריו עור� ר  136

מצויה השוואה בי� הגילויי� של כל אחד , 40, מא, ב"ח, בקומ� המנחה, למשל
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˙Â�Ï·Ò ÏÚ ,Â�ÈÓÈ· ·ÈË¯�Â ‰ÂÂ�Ú  
עלינו פשוט ": הסבלנות"צדוק מלמדנו שיעור במידת ' יעקב אבינו של ר

מודרני מוטלת המשימה היחידה הלא �על המחנ� בעיד� הפוסט. להמתי�
א� זו אכ� . י� ולהאמי� בדרכווהיא להמש, פשוטה בעול� שבו הוא חי

הרי שבמרוצת הזמ� היא תתברר ותצא מכבלי הנרטיב אל האמת , האמת
בינתיי� המחנ� מתבקש לחיות בשלו ולהנחות את חניכיו . הברורה לכול�

מערכת , בפועל. עליו לחנ� לאמת שלו כחלק מעול� הנרטיבי�. לפי דרכו
מה היא מתכוונת החינו� מתבקשת ליצור העדפה בבחירת הערכי� שלש

אול� בשונה מ� המערכת החינוכית בעיד� המודרני היא אינה . לחנ�
התלמיד לומד להכיר את ערכי . מתיימרת לומר כי בידיה האמת המוחלטת

הדגל של המוסד שבו הוא מתחנ� בד בבד ע� ההבנה כי קיימות אופציות 
י מהבנת הנגזרת לדעת, לפי תפיסה זו. חינוכיות וערכיות אחרות שוות ער�

הוא שחינו� אמור להעביר מסר חשוב של , צדוק את האמת של יעקב' ר
שהיא עניי� של סובייקט ואינה ( כבוד לדעות אחרות ואמונה 137,ענווה

    
פני� שוני� ה המבטאי� שלושה "מהאבות לבי� שלושה שמות שוני� של הקב

 מנהיגות –" אלהי� "–יצחק ; ה על הכול" תוק� הקב–" אל "–אברה�: באלוהות
עוד על ש� הוויה המתגלה (  מנהיג הכול לעדי עד –" הוויה "–יעקב ; דר� הטבע

דוגמה נוספת מובאת בקומ� ). 170' עמ, ]69הערה , לעיל[קיציס ' ביעקב ראו ר
 –יצחק ;  לבית ראשו�–" הר"ה� לש� מושווה אבר. 56–55, סא, ב"ח, המנחה

אברה� הוא הבליטה הראשונה . לבית שלישי, "בית "–יעקב ; לבית שני, "שדה"
, המישורי והטבעי יותר" שדה"יצחק הוא ה". הר"ה, החורגת מהקרקע הרגילה

המקו� שבו כבר , "בית"ואילו יעקב הוא כבר ה. מרד� פחות ומשוחרר מקודמו
, 64, עא, ב"ח, בקומ� המנחה.  הרעיונות של�אפשר לגור בבטחה ובהגנה ע�

רוצה לומר מקו� ' בית'ויעקב הוא שקראו : "צדוק עניי� זה ומסביר' מרחיב ר
צדוק ממשי� וטוע� ' ר...". מוגדר ומוצנע כי הר ושדה יכול כל אחד ליכנס בתוכ�

ישמעאל (ג� מאברה� וג� מיצחק יצאה פסולת " חוסר הפרטיות"שבשל סיבת 
כפי שאנו , אכ�.  מיעקב לא יצאה פסולת כי א� ע� של� נטול זוהמהורק) ועשו

וזה של " גילוי"זה של ה, נוכחי� ג� היו� מתחוללי� שני השלבי� הראשוני�
התורה שמתגלית עומדת למבח� הביקורת הציבורית . כפי שקראנו לה�, "שימור"ה

רני הוא מוד�הפוסט" ייצוג"שלב ה, לעומת�. וממילא חיה בסכנת קיו� תמידית
וכל עוד יש ביסוס או אמונה המש� הקיו� , מצב שאיננו נתו� כמעט לביקורת

  ).78, מב, והשוו רסיסי לילה(מובטח לעד 
הערה , לעיל(ראו רוזנברג . מודרניז� מסר של ענווה� ר מצא בפוסט"ג� הרב שג  137

  .4הערה , 16' עמ, )129
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בדר� הפרטית של כל ) כמושג טוטלי ומחייב(ולא אמת ) מדעית�ודאית
הקריטריו� לאמת הוא אפוא הניסיו� בהמש� החיי� שבו האמת . אחד

בית שאליה כל אחד חונ� נפגשת ע� המציאות ומוכיחה או מבטלת הנרטי
הזכות לחנ� והיומרה להשפיע על המתחנ� באה ממקו� של . את אמתותה

הכלי� . לתלמיד לקראת יציאתו לעצמאות בעול� הבוגר" כלי�"הענקת 
) ולא צו מחייב(וה� הצעתו ועצתו שלו , הללו נוסו כבר על ידי המחנ�

  138.רלטיביסטית�רוח אמוניתב, לאמת בעול� הזה
שקריו , א� ברצוננו לחיות את העול� הזה באמת על מורכבותו

יעקב . צדוק מייע� לנו להציב את יעקב כמודל ההערצה שלנו' ר, ובלבוליו
, צדוק העמיד את עול� הסבלנות ואת האמונה באמת בראש מעייניו' של ר

�  הפוסטוסביר להניח שלא היה חושש מסבל השניות שמייצר העול�
 :כפי שמתאר הקטע הבא, מודרני שלנו כיו�

אי� עקרונות ... שלבעיות אי� פתרונות קבועי� מראש... ככל הנראה, האמת היא
... לזוכר� ולארגנ� כדי להינצל ממצבי� ללא מוצא ראוי, נוקשי� שנית� ללומד�

וכ� ג� , והיא אמביוולנטית] messy[סדר�המציאות האנושית שרויה באי
זהו . ערכיות�ה� דו, שלא כמו עקרונות אתיי� מופשטי�, המוסריותההכרעות 

יו� שאנו �אנו מוכיחי� יו�... א� על פי כ�; סוג העול� שבו אנו חייבי� לחיות
משמע להיות , לדעת שזו האמת... בעול� כזה, או לומדי� לחיות, יכולי� לחיות

.מודרניסט� פוסט
139

  

, שיתו� ע� חינו� לסבלנותוב" אמונה"ל" אמת"יתכ� שבשילוב נכו� בי� 
 כל מחנ� או כל מסגרת חינוכית ע� מערכת הערכי� שעיצבו –כבוד וענווה 

לעצמ� יצליחו לשחרר את מסר האמת שלה� על ידי חיקוי דמותו של יעקב 
140".דבוק באלהי� חיי�"אבינו שהיה 

 

ÌÂÈÒÏ ‰Ï˜ ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰  
יות חיי אמת בניסיו� לח: צדוק' בנקודה אחת אינני של� ע� תפיסתו של ר

�. יש משהו מספק מאוד וממלא אושר, נאיביי� ככל שיהיו, ישרי� עד הסו

  
, למשל" (עיטי�" כ"מצוות"במוב� הזה התרגו� לארמית שעשה הזוהר למילה   138

  .תוא� ביותר את רוח הצעתנו, "עצות"שפירושו , )ב' עמ, פב, ב"ח, זוהר
139  .Z. Bauman, Postmodern Ethics, Cambridge: Blackwell, 1993, p. 32–33 

  .26' עמ, )3הערה , לעיל(מובא אצל לביא 
  .18, ד, קדושת שבת  140
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המחיר . חיי� כאלה אינ� משלימי� ע� שקרי העול� כפי שעשה יעקב
א� אפשר ג� למצוא הרבה מנוח ונחמה , לעתי� כבד והציפיות מוגזמות

זוהי מעי� . באמונה העיוורת הדבקה בחיפוש אחר אמת אבסולוטית
ימיות המתגברת על כל הסתירות והקשיי� העולי� מ� המפגש ע� אופט

  . החיי�
) כביכול(זה שעל ידי כפיפות , יעקב איש האמת, בשונה מדפוס כזה

, למציאות מצליח להתרומ� א� מעל לאמת של העול� לאמת נעלה יותר
, המקרא מספר כי חייו היו קשי� ומלאי מרירות. הוא איש דיכאוני מאוד

הוא . השקר רוד� אותו פע� אחר פע�, א לחשו� את השקרוכש� שהוא ב
מעט ורעי� היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני : "...א� מעיד על עצמו

  ).ט, בראשית מז" (חיי אבותי בימי מגוריה�
כיצד מי שהצליח להשיג את האמת ג� בעול� הזה וליצור לה 

, נראה? תיוהמשכיות מסוגל לומר שלא השיגו ימיו את אלו של אבו
מוליד הרבה ) שהוא בעצ� הרצו� לחשו� את האמת(שהמרד� אחר השקר 

' הא� זהו המסר הכואב אותו מעוניי� בכל הכנות ר. מרירות וחוסר נחת
הא� תוצר ? הא� איש האמת נדו� לחיי� לא מאושרי�? צדוק להעביר לנו

  ? מודרני נשפט לחיי� מסובכי� ולא שלווי��מערכת החינו� בעיד� הפוסט
צדוק היה אחד מאות� בודדי� שבענקי החסידות ' מקובל לומר כי ר

צדוק '  ר,בעיניי,  א� על פי כ�141.שהביע אהדה מסוימת לתנועה הציונית
שלפיה יש צור� לשקר " גלותית"מציג את דמותו של יעקב מתו� חשיבה 

א� , זו שיטה שאמנ� הוכיחה עצמה. ולהתנתק כדי לשרוד בעול� הזה
יש צור� להתחדש , בעיד� של שיבה לאר� ישראל, היו�, לעניות דעתי

מצד , ועמידה בעולמנו, מצד אחד, ולהקי� מחדש אמת שהיא מעבר לעול�
יש לנסח מחדש את הנחת היסוד שהעול� הזה הוא , רוצה לומר. שני

  ". עלמא דשקרא"

  
' ת וזיקתו לאר� ישראל ראו חצדוק לציונו' על הדיו� ביחסו האמביוולנטי של ר  141

, ב–א, ל"תורת הגאולה של רי צדוק הכה� מלובלי� זצוק� חי גואלי, )עור�(הירש 
, לעיל(ברומברג ; 45–44' עמ, )24הערה , לעיל(שרגאי וביק ; ד"ירושלי� תשנ

  .50–47' עמ) 24הערה , לעיל(בריל ; צט–צא' עמ, )24הערה 
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ולא ( זו הבבלית 142,צדוק משווה את יעקב לתורה שבעל פה' ר
ג� יעקב אבינו וג� התורה שבעל , שניה�). ליתהארצישרא, הירושלמית

אני מתפלל לאמת . וה� האמת האמתית, ה� אור שמגיח מ� החוש�, פה
, שאינה רק מנצנצת מתו� חשכה של גלות כי א� אמת שבוהקת באורה

�  .אמת שהיא מתו� העול� ומחוצה לו. ממקו� של התגלות אור אי� סו

  
, פה�מזיהוי של יעקב כתורה שבעל) 51 הערה, לעיל(אול� ראו את הסתייגותנו   142

  .צדוק מזהה את יעקב ע� התורה שבכתב' שכ� במקומות רבי� ר


