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כולל "אמרי יושר", ירושלים

"תורת אמת וחיי עולם" 
התורה והאמת, החיים והעולם
תגובה ע"ד הרב ירמי סטוויצקי

הקדמה
"ברוך א-לקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו". הקדוש ברוך הוא – שהוא א-לקינו הקורא שמו עלינו – ברא אותנו כדי להיטיב לנו ולהחיותנו חיי עולם. לשם כך הוא ברא עולם מלא, שנוכל לגלות בו את כבודו. את רצונו הוא גילה בתורתו, שהיא חותמו – חותם אמת, אשר נמסר לידינו, ללימודנו ולקיומנו.   
מכלל תפקידיה של התורה הא-לקית, בתור תורת אמת – עומד במקום נכבד גם בירור דרכה כנגד אורחות אחרות, הקרובות יותר והרחוקות יותר מן האמת. זוהי גדלותה של האמת, שהיא איננה יראה מן השקר, ומינה ובה – כמאמר החכם – 'האמת עד לעצמו' (כלומר מעידה על אמיתותה בעצמה), וסוללת את דרכה לחפצים בה. ישרים דרכי ה', צדיקים ילכו בם... וכל העוסק בתורת אמת – הריהי מבדילתו מן התועים, ומרחקתו מן החטא, והולך בישרו כאשר עשהו הא-לקים...
תפקיד זה מוטל על חכמי כל דור העמלים בתורה ומשתדלים לכוון לאמתה. "הוי שקוד ללמוד תורה, (גם כדי -) ודע מה שתשיב...". 
 
כיום, אין לנו – הציבור האמוני – כמעט שום עימותים השקפתיים רעיוניים, עם הציבור הבלתי-מאמין, או שאינו שומר תורה ומצוות. במידה רבה, לצערנו – אין נקודות השקה, אפילו לא מקום של חיכוך. מרחב הקיום של דיון בנושאי יסוד כאלו הוא רק בתוך בתי המדרשות פנימה – בין שלומי אמוני ישראל, המאמינים בבורא עולם ורוצים לקיים את רצונו; המאמינים בתורה מן השמים, ומשתדלים לברר את דרכה וללכת באורחותיה. תקוותי כי בכלל זה הוא גם מאמרו של הרב סטוויצקי, ב'בתי מדרשות'.
הכותב ודאי נמנה בכלל הציבור הקדוש הזה, המאמין בקדושת התורה, בשלמותה ובנצחיותה. הוא אפילו מעלה בחשש גלוי את ההתייחסות לדברים מעין אלו שהוא אמנם ביטא, כשייכים לגישות אחרות, שאינן שייכות למאמינים בכל אלו. אותן כיתות – לא באו מתוך רצון לעמוד על דעתה של תורה. נקודת המוצא שלהן הייתה דעתם הפרטית, הטבעית-אנושית-אוניברסלית, וכמובן שהן לא ראו עצמן כמחוייבות לדקדוקה של ההלכה, ודאי לא באופן המסור והמקובל. 
במאמר המדובר הדברים מוצגים בתור מגמה כנה לברר את רצונו של נותן התורה, ודווקא משום כך הרגשתי כי אני מוכרח להגיב, ולהעמיד לעומת דבריו מעט מזעיר מדברה של הדרך הוותיקה והמקובלת שעליה הוא בא לערער. לא על מנת לשכנע, גם לא על מנת להוכיח. קצרה היריעה מלפרוש כאן סוגיה רחבה ועמוקה כ"כ, וגם יש טעם גדול לפגם בעיסוק בנושאים עדינים ומורכבים כאלו מעל במה ציבורית. אבל פטור בלא כלום אי אפשר, והקוראים יבחנו וישפטו בעצמם.

להבדיל מכל האמור – דווקא הדוגמא המעשית שנקט בעל המאמר – היא מעידה נוראה ואיומה, ותקוותי כי לא היה כאן אלא משגה מצער. המצווה של מחיית עמלק היא מצוות עשה מפורשת מדברי תורה, מנויה לכולי עלמא בכלל תרי"ג מצוות, והלכותיה המעשיות מפורשות ומפורטות בתורה שבע"פ – מן התלמוד ודברי הראשונים ועד ההלכה למעשה. לכל אורך הדרך הזו לא מצאנו שום רמז לתלותה בזמן מן הזמנים (לאפוקי מניעות צדדיות מחמת חוסר ידיעה, כמו שהזכיר במאמר, או אונסין שונים, שמחמתם אנו פטורים ממימוש מעשי של המצווה, כל עוד שלטון התורה נמצא בגלות...). לכן לא ייתכן להעלות על הדעת ביטולה של המצווה או החלטה רשמית על הימנעות מקיומה. רעיון עוועים כזה הוא בגדר כפירה באמונת אומן שלנו, כי התורה לא תשתנה ולא תוחלף, ושום מצווה ממצוותיה המעשיות לא תיבטל. בכלל זאת נשללת גם האפשרות לרעיון כלשהו של צמצום בגדרי המצווה ובחובתה. 
כך פסק הרמב"ם בהלכות מלכים יא, ג: "ועיקר הדברים ככה הן, שהתורה הזאת אין חוקיה ומשפטיה משתנים לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן; וכל המוסיף, או גורע, או שגילה פנים בתורה, והוציא הדברים של מצוות מפשוטן – הרי זה בודאי רשע ואפיקורס".
ועל כגון זאת כבר עמדה י' של "לא ירבה לו נשים" וזעקה לפני הקב"ה, ועל כך השיב לה: "יבטל שלמה ואלף כיוצא בו, ולא תיבטל אות אחת מן התורה". ומי יבוא אחר המלך, לתקן את אשר עיוותו... 
וגם אילו יקומו כל חכמי עולם, ויתנו עדיהן ויצטדקו לומר כי שינוי מסויים יוציא לפועל את רצון ה' בצורה יותר שלמה ומתוקנת, או יסברו לומר שקיום מצווה ידועה יגרום הרס וקלקול או אפילו חילול ה' – אין שומעין להם לבטל אפילו דבר אחד מן התורה. על זאת וכיוצא בזאת אמר הכתוב: "אין עצה ואין חכמה ואין תבונה נגד ה'".
מתוך כך אני מרשה לעצמי להבין כי כוונת הכותב הייתה למשל בעלמא, בבואו לבחון את המסר והתוכן הפנימי של המצווה אל מול התובנות וההשקפות של העולם החדש. ואף על זאת באתי לערער.

הכותב מתאר בצורה חדה וברורה את הפער הגדול שנוצר בין חינוך התורה המסורתי לבין העולם המודרני, בין האידיאל הרוחני לבין המציאות הטבעית המורכבת והמסובכת. מציאותו של הפער הזה היא ודאי בעייתית באופן שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום – לא באופן פרטי, ועל אחת כמה וכמה מבחינה ציבורית וחינוכית. במידה והפער לא יטופל – לא יוכלו עוד נערינו לפסוח על שני הסעיפים...
הפתרון – לדעתו – הוא התאמת התורה לערכי היסוד ותפיסות העולם המודרניים. בכך הוא רואה את תפקידה של התורה שבעל פה. 
הדברים הללו כולם, מתחילתם ועד סופם – צריכים עיון ובדיקה: הן מצד היחס לערכים המודרניים, הן מצד התפיסה במהותה של תורה בכלל, ובפרט בהגדרת תפקידה של תורה שבע"פ.	לפני שאנו באים לדון לגופם של דברים – יש לתמוה על אופן הצגתם. אמנם 'תורה היא וללמוד אנו צריכים'. לכן מותר – ובד"כ גם צריך – לשאול שאלות, להעלות הצעות, לעורר כיווני מחשבה. אבל כאן יש פתח גם לתקלה גדולה. ישנה תופעה שפשטה בתקופות האחרונות בעיקר, עם ריבוי הלומדים באופן כללי, והתרבות המתעסקים בענייני יסודי התורה וכלליה. כתוצאה מכך ניגשים רבים ומביעים את דעותיהם האישיות, המחודשות יותר או פחות, המבוססות במידה זו או אחרת, ומציגים אותם בפני הציבור הרחב, בקול תרועת בשורה, ואין שופט ואין שוקל.
	וכאן ישנן שתי 'בעיות', שהן שני צדדים של אותו מטבע: ראשית, באשר הדברים הללו נוגעים בליבה של התורה, באברים שנשמת רוח אפינו תלויה בהם. ככאלו הריהם נושאים מורכבים מאוד, מלאים דקויות של הבנה ושל אבחנה. נושאים כאלה צריכים רוחב דעת מיוחד, הלוקח בחשבון שיקולים רבים ורחבים. 
	יחד עם זאת – כל טעות או שגיאה בהם, סטייה דקה מאמיתת הדברים וצלילותם – יש לה השלכות משמעותיות ומרחיקות לכת, הן באמונות והן במעשים, הן במישור הפרטי והן ביחס למערכת החברתית כולה, כל שכן המערכת החינוכית, שתפקידה להעביר הלאה את המסורה המקורית, ולפחות – עליה להגיש בפני דור ההמשך את "כלי העבודה" המתאימים, את קווי היסוד האמוניים המוצקים, ועל כולנה – את נשמת הדברים, בכל עוצמתה וטהרתה. 
	מתוך כל זאת -  הרי זה עיסוק עדין, מסובך ומסוכן; ממש כמו ניתוח ראש, או אם תרצה – ניתוח לב פתוח...
	לאור זאת – למרות ההסכמה העקרונית כי בית המדרש פתוח לכל שאלה וקשוב לכל 'ביקורת', מכל מקום צריך לנהוג בחכמה, בפיקחות, ובענווה אמיתית(!); צריך לחשוב היטב לפני כל העלאת נידון ופתיחת סוגיה – מה מקומה, אל מי היא אמורה להיות מופנה לבירור, ואל מי תוגש אחר הכל להכרעה. 
	כמו בכל שטח במדעים, מדעי הרוח ומדעי החיים – ישנם אלו המוסמכים לברר, ובעיקר להסיק מסקנות – הלא המה אותם שהשקיעו את מיטב שנותיהם בלימוד הנושא הנידון, והם רשאים לעשות כן רק מתוך קיבוץ וריבוי המידע שבידם, מבחינה תוכנית ומבחינה היסטורית, ומתוך קנייה של שיקול דעת מתאים, הנבנה בשנים של יגיעה ועמל, של מסירות אישיותם לעמוד על האמת, מתוך וויתורים עצמיים לא מעטים. 
	איני נכנס כאן לדון מי הם העומדים בתנאים כאלו היום. לא זה הוא הנושא כעת, מה גם שבנושא הנידון במאמר שלפנינו נדמה שאין חילוקי דעות לכל מרחב הקשת התורתית. צא ולמד...
	וגם – יורשה לי להעיר: אם אמנם העלאת הנושא באה בתורת שאלה – היה מן הראוי לבחון במחשבה מוקדמת באיזו צורה היא ראויה להיות מוצגת. ראשית, היא צריכה להיות מוגשת בתור שאלה ובקשת דעת, ואולי גם בתור דרישה – דרישת אמת; ודאי שלא בתור קביעה מוחלטת, מקובעת, פסקנית, כאילו מובנת מאליה, כזו שהיא מציגה את התפיסה ה'מסורתית' המקובלת כאילו וכביכול – חסרת הצדקה. כזו שמשאירה את כל החכמים ומביני-דבר – כאילו הם השוגים, וכל ההולכים בתמימות ובנאמנות בעקבותיהם – כאילו הם פתיים חסרי בינה..
א.
אחת הסוגיות המרכזיות העולות ללא הרף על שולחנו של הציבור הדתי לאומי היא שאלת היחס בין התורה לבין החיים המודרניים. סוגיה זו אינה מרפה, כיוון שהיא עוסקת באושיות התפיסה האמונית שלנו, והיא מקיפה את כל שאלות החיים, של כל יחיד ויחיד ושל הציבור כולו. דבר זה נכון בפרט בשאלות הבוערות בתקופה הנוכחית, במתח הגובר והולך בין ה'דת' וה'מדינה', או ליתר דיוק – בין שומרי משמר-הדת לבין מוביליה של המדינה.	בכל עת שבה וצפה השאלה היסודית הזו, בהזדמנויות שונות, מהיבטים שונים, במחלוקות שונות, בנושאים שהם נראים לכאורה רחוקים ממנה מאוד. כנראה, שבאיזשהו מקום – דווקא הסוגיה הזאת היא העומדת ביסודן של כל הסוגיות האחרות. ובתור שכזו – הרי כל השאלות האחרות משיבות את המבט אליה, כאילו מבקשות לחזור ולהתברר משורשן. 
	ואז, כאשר מתעוררת מרבצה החיה העתיקה הזו, היא מקיצה עמה גם את כל הסוגיות הקדומות, אותן הסוגיות שכבר עברו, ועוד יותר מכך – אותן שעדיין עומדות על הפרק ומצפות לפתרונן. ומשעה שהיא מתקוממת – שוב איננה מרפה. היא מהותית מפני שהיא עוסקת בעיקריהן של אמונותינו, בביסוס השקפות העולם שלנו, בהכוונת דרכי החינוך של תלמידינו. היא קיומית מכדי להתעלם ממנה, מפני שהיא נדרשת הלכה למעשה, להנהגה הציבורית והפרטית, בעניינים של יום יום, ובמאורעות הבוערים מתקופה לתקופה. והיא כוללת ועמוקה מכדי לתחום אותה בשיפוליו של טור הגוי-דעות מזדמן. בתור שאלת יסוד היא דורשת בירור שלם, מעמיק מקיף וחודר. ועד שזו לא תתברר כל צורכה לא תהיה לנו מנוחה! לא נאמין בעצמנו, ולא נדע באיזו דרך אנו מהלכים.
	לכן טוב שהשאלה חוזרת ועולה. הרי זו עדות נאמנה שעדיין לא התבררה כראוי. וזהו גם סימן טוב עלינו, שלא התייאשנו מלדרוש אותה, וגם אם תארך הדרך, וישתברו קולמוסים רבים..
לפני שבאים לעסוק בגוף הנידון יש להגדיר נכון את השאלה שבה הוא עוסק. הכתרת הנידון בכותרת מסויימת – הריהי מגדירה את הנושא, מתחמת את גבולות ההתייחסות שלו, ולפעמים גם מציבה כיוון מסויים מאוד לכל הלך מחשבותיו. 
הכותרת שניתנה לסוגיה זו בכמה הזדמנויות, היא "התורה והחיים". הגדרה זו – יש בה הרבה מן המגמתיות, והיא על כל פנים נובעת בוודאי מתפיסת עולם התחלתית, שהיא נקודת המוצא לכל הדיון.  
ביסודה של השאלה עומדת התפיסה כאילו התורה והחיים הם שתי מציאויות נפרדות, שונות בתכלית, אולי שתי ישויות, שמא 'שתי רשויות', וביניהן – ישנו פער, טעון מתח פנימי, ואולי אף מאבק – סמוי או גלוי. המתח נובע מכך ששתי המציאויות הללו – התורה והחיים – אינן מוכנות לעמוד זו לצד זו בשקט סתמי ואדיש. שתיהן מתמודדות, כביכול, על אותו מגרש, על אותו שטח מחיה ושליטה, וכל אחת טוענת לזכותה להטביע את חותמה, לאמור – אני אמלוך! 
כמובן – בהמשך ישיר לתמונת מצב זו – ההנחה היא שאין שני המלכים יכולים למלוך בכתר אחד. מעתה, כמו בכל עימות בין שני גורמים מנוגדים, מוכרחת לבוא הכרעה. זאת – אומרת 'לכי ומעטי את עצמך', וזאת – אומרת 'לא, כי בנך המת ובני החי'...
מוסכמה נוספת הקיימת ברקע, גורסת כי אין אפשרות, או שאין רצון לדחות 'מלכות' אחת מפני חברתה. המגמה היא להגיע לאיזה דו-קיום ממשי ותכליתי. 

למען האמת אינו נכון כלל להעמיד את התורה כערך נגדי לחיים. אין חולק כי התכלית הכללית היא ודאי לחבר את התורה והחיים יחדיו. שניים אלו אמנם אינם אמורים להיות שני גורמים נפרדים. שניהם יחד נועדים ליצור עולם מתוקן, מושלם, שיש בו חיבור הרמוני – מלא ואמיתי – עולם של תורת חיים. הרבה יותר מדוייק היה להגדיר את שני הצדדים: 'התורה' ו'העולם'. האמת היא כי החיים כשלעצמם – אינם חלק מן העימות. החיים עצמם הם מציאות רחבה מספיק כדי להכיל תורה שלמה, ולהיות מחוברים לעולם ומלואו. השאלה היא אחרת – האם החיים יכולים להכיל את שני המרכיבים הללו, התורה והעולם – הילכו שניהם יחדיו?!
התורה והעולם – לא ניתנו ממש כרוכים כאחד מן השמים... התורה אמנם קדמה לעולם, אבל טרם ניתנה לבני אדם. אלפיים שנה היא המתינה בשמים... ובינתיים נברא עולם  – בלא תורה, עולם טבעי, עולם כמנהגו נוהג, והארץ נתן לבני אדם. 'אלפיים שנה של תוהו', שבהם היו עמודי שמים מרופפים, ממתינים ועומדים בסימן שאלה קיומי.
עד שהגיע תורו של 'עולם התיקון'. ומשעה שירדה התורה לעולם, וניתנה לבני אנוש שוכני חומר – ירדה עמה לעולם שאלת השאלות... עמוקה כעומק תהום-הדעת של תורה, רחבה כרוחבו של עולם ומלואו...
ומאז ועד היום עומדים זה מול זה העולם והתורה – פנים אל פנים. האם למלחמה או לשלום, האם על מנת שהאחד יכריע ויכניע את חברו, או על מנת ליצור שותפות נאמנה? מה מקומו של העולם, וכיצד היא דרכה של תורה? 

אין ספק כי בין התורה לבין העולם קיים מאז ומעולם פער משמעותי ורציני. התורה היא אמת רוחנית שמימית. היא מלמדת אותנו את רצונו וחכמתו של בורא עולם, שהוא עצמו כמובן למעלה למעלה מאפשרות השגה של כל נברא שיהיה. היא באה להדריך אותנו בדרכיו, שהן דרכי שלמות רוחנית.	ראה באריכות בפתיחת ספר מסילת ישרים, סדר ויכוח (שהופיע בתקופה האחרונה ע"י מכון אופק, ע"י ר"י אביבי הי"ו), במעלתה ותפקידה של התורה ותלמודה בתיקון העולם., ע"י מערכת שלמה ומסועפת של "חוקי חיים", המעצבים ובונים חיים שלמים ומתוקנים, של אנשים פרטיים, ושל כלל העם והעולם. 
התורה באה להתמודד עם העולם הטבעי הגולמי, לתקן אותו, ובעיקר את האנשים החיים בו; לכוון ולהדריך, לרסן ולעצור, לפתח ולעדן, לרומם ולעלות, לטהר ולקדש, בכל מידה נכונה.
הפער האמור הוא עובדה קיימת, מציאות טבעית, והמתח הנוצר ממנו הוא מבורך ונצרך, משום שתפקידו להביא את העולם לייעודו. וכמו כל תופעה טבעית – הפער הזה הוא בריא כאשר הוא נשמר בגבולות הנורמליים המקוריים שלו. ככל שהוא מתרחב – הוא נותן מקום לשאלות ולניסיונות, והוא משמש מרחב פתוח לתהיות, לתעיות, וגם לטעויות. וככל שהוא מעמיק – הוא יוצר תהום פעורה, קשה למעבר, אולי כמעט בלתי ניתנת לגישור (על כך נדבר בהמשך).  
השאלה הראשונית, העומדת ביסודן של כל השאלות – איזה מן הצדדים עיקר ואיזה טפל? מי הגבירה ומי השפחה? ברובד העקרוני אפשר לשאול – 'מי גדול ממי?', מה הינו בעל ערך אמיתי ועצמי, ומה משמש רק בתור כלי יישומי? ובמישור המעשי – 'מי בראש?', כלומר מי מתווה את הדרך, מי מכוון ומדריך? מי קובע מה אמת ומה שקר, מה טוב ומה רע?  
והתשובה צריכה להיות פשוטה לכל מי שמאמין בתורה מן השמים, ומבין מהותה של תורה ותפקידה בתיקון העולם; תשובה ברורה ומוחלטת, בלי שום צללים של ספק. כיוון החיבור בין התורה והחיים אמור להיות מופנה בעיקר להעלות את החיים אל התורה ומושגיה. בהחלט לא להנמיך את התורה אל החיים שלנו, על מושגיהם ומשגיהם. 
אי אפשר להתעלם מן העובדה כי קיימות אצלנו הרבה הרגשות, גישות, ודעות, שמוצאות את עצמן בסתירה עם הערכים הנלמדים מן התורה כמות שהיא. אבל אינני מבין מדוע ניתן ערך מוסף ומיותר לערכים ולתפיסות המקובלות בעולם, והתאזרחו גם במחוזותינו. מה מקורן של כל אותן 'הנורמות המוסריות שעליהן התחנכנו', ו'אושיות המוסר האנושי' שהכותב מעריך כל כך, עד כדי ברירות שהתורה אמורה להתאים עצמה אליהן?
אין ספק כי כל אלו יונקות מתפיסות העולם המודרניות, כשהן מבוססות על דעותיהן – המועתקות ממקורות שאינם דווקא אמינים (ודאי שלא 'מאמינים'...), ומושפעות ע"י נטיותיהן – המוכתבות ע"י תרבויות המרוחקות מאורח החיים המקורי של תורה, ובוודאי שהן מנוגדות לגמרי לרוח הכללית של נשמת המסורה.
בפני מי מתבקש החינוך המסורתי לכוף את ראשו, או לעצב את תפיסותיו? האם יש לנו מקום להתבייש או להרגיש נחיתות בפני אושיות ה'מוסר' של העולם המערבי, על קלקוליו היסודיים, ועל השלכותיהם בכל התחומים האישיים והציבוריים? האם יש בנו קנאה כלפי תרבות החטאים של העולם האמריקניסטי וגרורותיו? האם עלינו לכוף ראש בפני המדיניות של הממשל הישראלי הנוכחי, על עיוותיו ומחדליו, עם כל אטימותו וסדרי העדיפויות שהוא בונה לעצמו?
המגמה שלנו היא לקרב את החיים אל התורה. ולשם כך איננו זקוקים לתיווכן של תפיסות העולם החיצון. אל נא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם! אל נא תהי כמת – תורת החיים שניתנה לנו.
התפיסה התורתית של מי שמאמין ב'תורה מן השמים' אמורה להכיר בוודאות כי יש לה תשובות ברורות לכל ההתמודדויות העומדות לפנינו. הרי באמת אין כאן חלוקת רשויות; הרשות המחוקקת היא היא הרשות המבצעת. מי שנתן את התורה – הוא שברא את העולם, והוא זה שקורא את הדורות מאז ועד עולם. ולא זו בלבד, אלא שהעולם עצמו לא נברא אלא מתוך ההסתכלות בתורה. לאמור – שהעולם אינו אלא בבואה של הרצון שהקב"ה הביע בתורתו, ומכאן שגם קיומו, הרוחני והפיזי, אינו אלא מכוחה של תורה. 'סלעי המציאות' של העולם המודרני – גם הם נחצבו מתוך הצור הקדמון של התורה עצמה, וגם כלפיהם יש לה מה לומר. והלוואי שייבקעו הצורים בדיבור בעלמא, ולא יצטרכו להכאת המטה...
אכן, לשם כך מוכרחים לקבל את התורה בכל שלמותה, ולהנחיל גם לתלמידינו השגה שלמה, מקיפה וחודרת, בעולמה של תורה. צריך להיות מורגלים ומעורים היטב באמונתה והשקפותיה, בערכיה, בגישתה לחיים על כל אשר בהם. צריך ללמוד ולברר את יחסה – הישיר והעקיף – למגמות המנוגדות לה, בין אותן העומדות לנגדה בסתירה סמויה, בין אותן המכריזות עליה מלחמה.
ודבר זה נבנה, אך ורק מתוך בירור יסודי של התורה, לכלליה ולפרטיה, בהלכות ההנהגה המעשית, וב'הלכות דעות וחובות הלבבות'. לשם כך נפרשו בתלמוד ובספרי רבותינו הראשונים והאחרונים סוגיות שלמות וערוכות – בהלכות שבין אדם למקום, לחברו ולעצמו, ההלכה הנוגעת ליחיד וההלכות האמורות בציבור, ההלכה האמורה לשעה ולדורות.	המקור השלם והיחיד להשגת תפיסתה של התורה שבע"פ הוא התלמוד, בלי יתר וחסר. עקרון זה מבואר היטב במקורות רבים לכל אורך ההיסטוריה התורתית, ואין כאן מקום להאריך בו. אציין רק מספר מועט של מראי מקומות: ראש לכולם דברי הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה, בסוף דבריו: "וכשהשלים רב אשי לחבר חיבור התלמוד... היה הפלגת חבורו ועוצם תועלתו – לעד נאמן, די רוח א-לקין קדישין ביה... וכל אשר קם אחריו – הייתה תכלית כוונתו וכל מאודו להבין דבריהם שכתבו, בלבד, ועליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע". וראה עוד שו"ת נודע ביהודה, תנינא יו"ד סימן ל, ד"ה ומה; הגר"ח מוולוז'ין בהקדמה לפירוש שנות אליהו על המשניות; חזון איש, הלכות פו"ר ה, ג; שו"ת חתם סופר, יו"ד סימן שלח.
	ובנידון העקרוני, שאי אפשר לעמוד על רצון הבורא לאמתו אם לא ממקור התורה – ראה דברי הנצי"ב בשו"ת משיב דבר, סימן מד, וכ"מ בפירושו הגדול 'העמק דבר' על התורה..

ב.
פערים בין עולם של קודש לעולם של חולין הם דבר טבעי ומובן. צריך ללמוד לתווך ביניהם, וגם בנושא זה התורה מלאה הדרכות עקרוניות ועצות מעשיות. כאשר נמצא פער בין התורה והחיים העולמיים – אפשר אמנם לנסות 'לגשר', ניתן 'להסתדר' עם התורה, אפשר להתאמץ למצוא 'פתרונות' ל'בעיות הלכה', למי שרואה את ההלכה כ'בעיה'. ומאידך – אנו יכולים ללכת ביושר ובנאמנות עם התורה, ולקבל את הדרכתה בכל דרכי החיים. 
ויש לתת את הדעת על דבר נוסף. לא כל הפערים ניתנים לגישור. ישנן דעות שהתורה פוסלת מכל וכל; ישנן תרבויות שהתורה מתעבת ומצווה להרחיק מעל גבול ישראל את כל הנוגע להן. ויש גם רעות (ואנשים רעים) שהתורה דורשת לסלק מן העולם לגמרי, למחות מתחת השמים (נתייחס לנקודה זו להלן).
וכאן האחריות החינוכית מחייבת חשבון נפש אמיתי. האם אמנם אצל כולם הפער בין התורה והחיים הוא כ"כ גדול, כמו שמתאר הרב סטוויצקי? האם הפערים שעליהם הוא מתאונן אינם תולדה של צורת חיים מסויימת, היוצרת סתירות יותר משמעותיות בין עולמו של התלמיד לבין העולם המתוקן שהתורה מבקשת לבנות? אולי פתיחות לעולמות כאלה ואחרים יוצרת מסכים בלתי עבירים, ומקשה על התורה לצייר את עולמה המעודן והמיושר בלבבות הנוער שלנו? ואם נודה כי אכן כך הוא – האם אמונה אמיתית וכנה בתורה לא אמורה להביא לשינוי אותם דפוסי חיים? אתמהה!!

בתור דוגמא עכשווית מעשית – אפשר לקחת דווקא את אחד העניינים היותר בוערים ומציקים לנוער (ולמי לא) בזמננו: המאבק על הטהרה, הקדושה והצניעות. לא בכדי טענה האסכולה הפרוידאנית להיותו עומד ביסוד הרבה מניסיונות החיים (בוודאי כאשר באים מתוך תפיסת עולם של חומר ושל גוף). ובאמת, הרבה מהתפתחותן של השקפות העולם והתפיסות החינוכיות נובעת בסתר התת-מודע מתוך היחס הפנימי לעניינים אלו. מתירנות ציבורית רשמית צריכה מאחוריה גיבוי של מערכת ערכים מתאימה (ראה פירוש הנצי"ב סוף פרשת אחרי מות – על שני מישורים אלו, במעשי ארץ מצרים וארץ כנען). די לנו ברמיזא, כי 'לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא'. 
האם נקום ונאמר כי באווירה המתירנית של העולם המודרני יש לקבוע כללי צניעות חדשים? האם אמנם גדרי ההלכה 'חנוקים' מדיי עבור הנוער, שהורגל לחיות בעולם פרוץ ומעוות? האם נחפש היתרים לירידה מוסרית כיוון ש'אי אפשר לכלוא את הרוח'? האם נתחיל לחשב 'שכר עבירה', ונפרוץ גדרות כדי להיות יותר מחוברים לעולם הכללי?
או אולי נכיר כי האדם הוא אותו יצור שנברא בראשית הבריאה, עם אותן תכונות יסוד וכוחות נפש, ואותה געשת יצרים (היצרים לא התרסנו ולא התעדנו עם התקדמות העולם. גם מי שסבור כי ישנה התפתחות במישור השכלתני, יודה כי אין לה שום השפעה על הרובד הפנימי, במישור המוסרי הערכי). אולי נודה כי לא טובים אנחנו מאבותינו, ואותן העצות הישנות שהם למדו ולימדו – הן הן המסוגלות עדיין לשמור על מסגרת החיים הבריאה והמתוקנת (כמובן – עלינו לקחת אחריות חינוכית וליישם את הדברים בסדר מעשי נכון ומפוכח, לפי צורת החיים שלנו. מרגלא בפומייהו דאינשי: 'בכביש צריכים להיות חכמים'... אלא שכל זה צריך לבוא בהחלט מתוך ברירות גמורה ואיתנה במגמתנו).
האם השתנתה במשך הזמן הרמה המוסרית אליה אנו נתבעים, הקדושה אליה אנו שואפים? האם התנוונה עדינות הנפש ואצילות הדעת שאליה אנו מסוגלים להגיע?
ואולי דווקא מתוך ההתחדשות וההתפתחות של זמננו אנו מסוגלים להגיע לרמות גבוהות עוד יותר, ולבנות עולמות שלמים ומתוקנים, מלאי כוחות חיים רעננים, וספוגים ביראת שמים צלולה ואהבת תורה אדירה ועזה. 
האם נוותר מראש במלחמה האדירה הזו, בין התורה ועולמה המתוקן לבין העולם הגולמי – העולם של תוהו, המאיים שוב ושוב להציפנו ולהטביענו? האם נניח לעולם לשוב לרפיפותו ורפיסותו בדורות של 'קודם שניתנה תורה'? האם ניכנע דווקא עכשיו, רגע קטן לפני גמר המערכה והשלמת התיקון; דווקא כאן בארץ הקודש שכל כך נכספנו לשוב אליה, להיבנות ולהתכונן בה??

ג.
התורה שבעל פה אכן באה 'לתווך' כביכול, בין התורה לבין המציאות. התורה שבכתב מתארת את הדברים באופן מאוד כללי, ולכן אי אפשר להפיק ממנה מסקנות מעשיות, לא בהלכה ולא בהנהגה. תפקידה של התורה שבעל פה הוא בעיקר לבאר את הפרטים, וליישם את התורה במציאות החיה והמעשית. בכלל זה אכן מוטל על התורה שבע"פ ועל חכמיה, לקיים את התורה בישראל במהלך הדורות. עליהם לעמוד תמיד על המשמר, להציב יד על הדופק הכלל-ישראלי – ולהעמיד את התורה בכל  דור ובכל תקופה לפי מצבם. את תוכן התפקיד הזה ניתן באמת לראות כגישור בין התורה האלוקית לבין העולם האנושי.
אבל יש לזכור כי גם התורה שבעל פה אף היא תורה. תורה שלמה, תורה אלוקית גמורה, בכל קדושתה ובכל מקוריותה. ובתור שכזאת – כללי הבירור שלה אינם שונים מבחינה עקרונית מן התורה הכתובה, ככל חוקותיה ומשפטיה. גם התורה שבע"פ לא ניתנה בשבי האדם, לעשות בה לפי העולה על רוחו. 
תורה שבע"פ ניתנה מסיני, ממש כמו חברתה שבכתב. קודם כל באופן גלוי – כללי התלמוד שלה נמסרו בצורה מדוייקת, כגון אותן המידות שבהן התורה נדרשת, בכלל ובפרט, שחלקן ניתנו להידרש רק ע"פ מסורת העוברת מרב לתלמיד (כגון מה שאמרו בגמרא 'אין אדם דן גזירה שווה אלא א"כ קיבלה מרבו', וכיו"ב). כך גם נקבעו כללי הפסיקה וההכרעה במחלוקות, בין יחיד ורבים, בין רב ותלמידיו, ביחס בין הדורות, על מי ניתן לחלוק, ומה נחתם בתור תלמוד מושלם והלכה חתוכה, וכו' וכו', תקצר היריעה מלפרטם. 
יחד עם זאת נמסרו מדור לדור: (א) עיקרי האמונה כצורתם, (ב) פירושי התורה המקובלים, (ג) ההדרכה המעשית לקיום המצוות כולן. 
מבחינה פנימית גם החידושים העולים בשכלם של חכמי התורה מדור לדור – כולם מיוסדים ומכוונים לחלקם בתורה שניתנה להם בסיני. אוצר זה מתגלה להם רק מתוך עמל אמיתי והשקעה כנה בהשגת אורחותיה של תורה, מתוך מסירות כל נפשם ומאודם, לחיות חיים שלמים לאורה של תורה, בשימוש חכמים ודיבוק חברים, בתיקון המידות, ככל ארבעים ושמונה המעלות הנדרשות לקניין תורה. (ושוב – אין כאן מקום להאריך בדברים אלו. כל זה אינו צריך לפנים; עכ"פ לא בתוך בית המדרש, ב"ה). 
תפקידה של התושבע"פ, אם כן, אינו ליצור תורה חדשה, אלא לברר ולפרש את התורה המקובלת. לא נמצא בדברי חכמים שבכל הזמנים – שום התערבות בעצם הרצון האלוקי, וודאי שלא עירוב של רצונות אחרים.
התורה שבעל פה מעולם לא באה לשנות תפיסות יסוד בתורה. המכיר ולו מעט את עולמה ההלכתי של התורה יודע כל זאת היטב. בתורה שבע"פ ישנם שני רבדים עיקריים: האחד הוא מסורת ברורה המקובלת ביד משה מסיני. השנייה –חלקם של חכמי ישראל בגילוי התורה, ע"י כללים ברורים ומוסכמים אף הם, של אופני דרש וכללי פסיקה. 
ישנם מקומות שניתן ביד חכמים לקבוע הנהגות מעשיות החורגות מן הכללים הרגילים, וגם זאת בכפוף לגדרי הדינים המקובלים; מה בתור הוראת שעה, מה בתור עקירת דבר בשב ואל תעשה. והפרטים בזה רבים ומורכבים. ובכלל זה פרטי הלכות רבים הנוגעים למצבים מיוחדים, אימתי יש מקום להוראת שעה, על פי נביא או ע"פ בית דין.	דבר שמצינו גם לחומרא וגם לקולא, ואין כאן מקום לפורטו. לחומרא – כגון מה שאמרו 'הורגין וסוקלים שלא מן הדין' אלא כדי להעמיד הדת על תילה, וכבר הזכירו בגמרא "מעשה באחד שרכב על סוס בשבת וסקלוהו, לא מפני שכך הדין נותן, אלא מפני שהשעה צריכה לכך". וראה עוד סנהדרין מו ע"ב.
	ומאידך גם ל'קולא', כדוגמת מה שכתב החזו"א שבזמננו אין הדין הזה אמור, מכיוון שכל תכליתו היא להעמיד את הדת על תילה, שנתנה התורה רשות ביד חכמים לתקן הפירצה, אבל כיום שרבים מישראל אינם שומרים תורה ומצוות – החכם עיניו בראשו, כי יהיה הקלקול וההפסד רב מן התיקון. וכן כתב שאין דין "מורידין ולא מעלין" המיועד למינים ומוסרים (ראה גם ראה, שהחזו"א עצמו לא יצא להילחם מלחמת חורמה בגופו להרוג את כל מי שעובר על דברי תורה. הן משום שיטתו כלפי כלל הציבור – ה"עמך", שרובם תינוקות שנשבו; הן ביחסו למיעוט השולט, שהיה דווקא כעין 'יודע ומכוין למרוד', ולו משום ההכרה הברורה שהייתה לו כי במצב של הסתר פנים, שהשעה משחקת לרשע – אין מתגרים בו מלחמה. ודי בזה, לקבלת כיוון חשיבה מחודש על מאורעות התקופה האחרונה...). 
	למותר לציין ולשוב ולהדגיש, כי גם מכל דוגמאות אלו אי אפשר עדיין להסיק מסקנות מבלי להיכנס בעובי הקורה וללבן הדברים משורשם..

התקנות שנקבעו במהלך הדורות ובחלוף העתים באו ליישם את התורה בחיים המעשיים, במצבים משתנים, מתוך שיקולי הדעת הנזכרים. אבל מעולם לא הייתה ולא נשמעה התערבות בתכנים, או הרהור על ערכי היסוד. אדרבה, המגמה הכללית של התקנות המעשיות הייתה תמיד להגן על הקו המקורי של רצון ה' המתגלה ב"רוח ההלכה". כאלה הן היו – 'תקנות', לא 'תיקונים'.
אדרבה ואדרבה – בדרך כלל נועדו התקנות דווקא להגן על הכללים וקווי היסוד המקוריים, מפני כרסומים שבאו מתוך שחיקת גלגל הזמנים, או כנגד שינויים שנתבעו מחמת גישות שונות, שבאו מחוץ לעולמה של תורה. 
כך היה בתקנות שבאו לעמוד כתריס בפני פורענות הצדוקים והמינים, או מפני חמת הרודפים והמציקים. זהו גם יסודן של תקנות כגון פרוזבול, שבאו מתוך קלקול המידות ומתוך החסר ב'התיישרות' האנושית עם רצונה של התורה. נמצאו אנשים שלמדו בתורה את מצוות שמיטת כספים, ולא רצו לוותר ממונם, נמנעו מלהלוות, עד שהיה צריך 'במסגרת הכלים ההלכתיים העומדים לרשותם' (כמו שכתב בעל המאמר) – לטכס ולהמציא עצה, כך שההלכה המעשית של שמיטה תתקיים כדין, ומצוות ההלוואה עם כל ערכה – לפחות היא – תעמוד על תילה. וכך, על זו הדרך, חידושים רבים במשך הדורות, שאין כאן המקום לפורטם.
הבודק ימצא, כי תקנות אלו לא באו לרכך את התורה ולהגמישה בפני המציאות העולמית. בהזדמנויות רבות חודשו תקנות וגזרות שבאו לסגור פרצות, למנוע חריגות וסטיות, לשמר ולקבע את המסורות הישנות. לא אחת הן באו לתקן גם במקום שהניתוח היה כואב וחודרני. למשל, כשעלתה 'שיבת ציון' עם עזרא מבבל, והיה צורך לטהר את העם מחיתון הנשים הנכריות – לא חסו עזרא ובית דינו על 'שלמות המשפחה' ועל הרגשות ה'הומניים'; גם לא ראו שום מקום לאפשר 'כלליות' אוניברסלית בשיתופן של הנשים הללו בהשבת העם לארצו, ולמצוא פתח להתירן לבוא בקהל ה'.
בשעת הצורך לא נרתעו גם מלנקוט באמצעי אכיפה תקיפים מאוד, כחרמות ונידויים, ובלית ברירה – גם בכלים המעשיים שעמדו לרשותם בגלוי בזמן שהייתה ידינו תקיפה, ובמסתרים – גם בעמק הבכא של הגלות בין האומות.	אגב, טענה שגורה בפי רבים, כי במשך שנות פיזורנו הייתה התורה בגלות, ועתה בשובה אל מקומה הטבעי – יצאה מכלאה והשתחררה מכבליה. אם אמנם הדברים נכונים במישורים רבים, בחסדי שמים, מכל מקום – דווקא מן הבחינה שאנו עוסקים בה כעת – שלטון התורה הכלל-ציבורי היה נתון בידי חכמי התורה באופן משמעותי בהרבה, והמבין יבין..


ד.
כך היא דרכה של 'התפתחות התורה' במישור שאנו עוסקים בו כעת. מעולם לא הוגמשה התורה בפני המציאות, אלא שהחיים נדרשו לקבל את הצורה שבאה התורה להטביע בהם, והם כופפו את קומתם לקבל את מלכותה. והדברים נכונים עד דורותינו ממש; צא ולמד בספרי השו"ת והאיגרות של מאה השנים האחרונות. 
אפשר לקחת כדוגמא דווקא את היתר המכירה שחידשו כמה מגדולי ישראל, ומאוחר יותר הסתמך עליו הראי"ה קוק זצ"ל, עם יתר הרבנים שנמנו עמו. היתר זה נולד מתוך הרגשת ההכרח לקיומו של היישוב היהודי החקלאי המתחדש, מתוך הכרת הנפשות הפועלות, והערכה של רמתם הרוחנית ומוכנותם לעמוד בניסיון, ועל כולנה – ודאי מתוך ניסיון אמיתי למצוא דרך הלכתית מותרת ומבוררת. ואחר כל זאת – ראה מה שכתב הרב עצמו בהקדמתו לספר 'שבת הארץ', כמה לבו הומה וידיו רועדות בחתמו על ההיתר, וכמה עיניו דומעות על הצורך בו (ואל לנו לשכוח גם כי היה צד שני למטבע. באותה תקופה היו גם כמה גיבורי כוח שעמדו במבחן הימים, והלכו אחר הדרכתו התקיפה של החזו"א, ועשו והצליחו וגם ראו נפלאות).	מקצת מן הדברים יצוטטו להלן (במאמר הבא). .  
כך רגש הרב זצ"ל ורעש כאשר דרש להחמיר בשאלת החליבה בשבת, אף אם לשם כך יצטרכו להעסיק במושבות פועל נכרי, ולא שעה לטענות בדבר חשיבות העבודה העברית, ובדבר החששות הביטחוניים, בשעה שהדבר עמד כנגד שמירת השבת כראוי לה.	עיין אורח משפט, סימן סד.. כך היה גם בשאלת האתרוגים המורכבים, שגרמה לו להרב זצ"ל להימנע מליטול פרי עץ הדר של ארץ הקודש, ולבקש כי יסדרו עבורו לברך על אתרוג מיובא מחו"ל, בידעו כי בזאת בחר ה'. כך גם לגבי הנידון של בחירת נשים   הרחבת הדברים, וציטוט לשונו של הרב קוק – במאמר הבא.. וכהנה וכהנה, אין כאן מקומם.	וראה עוד מכתב מהרב ראי"ה קוק זצ"ל, שכתב בשנה האחרונה לחייו (יט כסלו תרצ"ה): "בכל חיבתי לבנין ארץ הקודש... הנני מכריז ומודיע תמיד בכל מקום... שעיקר העיקרים שביסוד ארחות הגאולה, בצמיחת ישועתה – הוא קשר הקדושה, הדבקות בהשי"ת, בתורה הקדושה ובכל קדושת ישראל, מראש ועד סוף. ...ושכל מעשינו יהיו ע"פ התורה והמצווה, מבלי לסור ימין ושמאל, אפילו במצווה קלה של דברי סופרים, ואפילו בדבר קל של מנהג ישראל קדושים. ודווקא בזה נצליח ונהיה לתפארת ולמופת לכל הבונים בבנין א"י. 
	אבל לצערי רבו הטועים והמטעים, הרוצים לדון מתוך הדברים של חיבה לבנין הארץ שנשמעים ממני בע"פ ושנקראים בכתב – כאילו ח"ו יש כאן איזו פשרה ואיזו הסכמה כל דהו על הנסיגות, אשר כמה מהשדרות העוסקים בבנין הארץ נסוגים מדרך הקודש, אם הרבה ואם מעט – ד' יודע שלבי כואב על זה באין הפוגות...
	וכל מנהגי הקלות – נגד הדין ונגד מנהגים קדושים, שהתחילו להתנהג בהם גם מבני תורה, ומאלה המקושרים ביראת שמים ושומרי המסורת היהדותית... הכל הוא נגד רוחי ונגד שאיפתי, ואני מוחה נגדם ומכחיש מפורש כל מי שאומר לסייע למכשילים הללו בשמי ח"ו..."..
ה.
דווקא הדוגמא המעשית שממנה התעורר הרב סטוויצקי להעלות את הבעיה היא מבחן מצויין לדברינו! אדרבה ואדרבה – אין לנו בדור האחרון דוגמה מובהקת יותר לגדולתה של התורה ואמיתתה, יותר מלימוד ועיכול נכון של מורשת השואה, כפי שנבאר. 
בשובם של תלמידינו מפולין הייתי מצפה שתתעורר בהם דווקא הציפייה לעולם מתוקן יותר, לעולם חדש שבו תשוב התורה למלכותה, ותאיר לפנינו את הדרך; שישובו ויבקשו כי שוב תהיה ידינו תקיפה, ונוכל לטהר את העולם מן העמלקיות, ומן העמלקים. 
הנתונים הרי מוכרים. גרמניה הייתה ראש לכל האומות בפיתוחו של העולם ה'נאור', המשכיל, המתורבת... בד בבד הייתה אותה גרמניה גם ערש-לידתה של התפיסה המחודשת ביחס לכתבי הקודש, התפיסה האנושית הכפרנית-קטנונית של ביקורת המקרא, והשלכותיה על חילון העולם. ואותה האומה הגרמנית – כולה, היא שגילתה את פרצופה המפלצתי בשנות השואה האיומה! מי מאתנו יודע אם הגרמנים הם אמנם צאצאים ביולוגיים של האומה העמלקית, על אנשיה נשיה וטפיה (...); בכל אופן – למעשה, ודאי התקיים בהם המקרא הזה: "ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי אובד"...
כך נראו בני-אנוש בלי זיק של אמונה, בני בליעל – בלי עול מינימלי של מורא מלכות שמים, בלי שמץ של תיקון החיים, של עיבוד הטבעים הגולמיים – ה'אנושיים', החייתיים. וכך נראה עולם של הסתר פנים, שבו אין התורה שולטת ברמה, וישראל אינם ניצבים במעלתם ומעמדם הראוי להם.

אם נרצה לרדת לשורשם של דברים נוכל להתבונן בהם מראשיתם היותר קדומה. שאול המלך נצטווה במפורש ע"י שמואל הנביא, בדבר ה' (שמואל א פרק טו): "כה אמר ה' צב' – פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל... עתה לך והכיתה את עמלק... ולא תחמול עליו, והמתה מאיש עד אשה, מעולל ועד יונק...". אילו שאול המלך לא היה חומל על אגג ועל מיטב הצאן – לא היה נשאר מעמלק שריד כבר אז; לא היה קם עלינו המן האגגי לבקש להשמידנו, ולא היה משטין ועוצר את בניין הבית השני ושיבת ציון. אבל שאול – בדרגתו שלו, ומשיקוליו – הלך אחר דעת העם; הוא ריחם על אכזרים, וסופו שנתאכזר על רחמנים...

(מספרים, שבגרמניה של קדם-הרייך – נולד תינוק כחול עיניים וזהוב תלתלים, והיה מושכב במיטתו חולה מאוד, נוטה למות לעיני אמו הבוכייה; עד שבא רופא יהודי, מתוך מאמץ כביר (יש אומרים – אף מתוך חילול שבת, כהוראת ההלכה לחלל שבת על חולי עכו"ם, מפני דרכי שלום, 'שלא לעורר עלינו איבה מן האומות'...), וטיפל בו והציל את חייו. אף אחד לא היה צריך להיות נביא, מה יעשה אותו הילד – אדולף יש"ו, כאשר יגדל ויקבל לידיו את השלטון על החיה הנאצית...
אבל אילו רק היינו זוכים ועמלק לא היה מעורב בין האומות, אילו רק הייתה התורה מצווה – באופן מפורש שאינו משתמע לשני פנים, לטפל באותו ילד באופן אחר... הרי כל העולם היה נראה היום אחרת (כן, גם העולם המודרני...), הרבה יותר נקי, ופי כמה וכמה יותר רגוע, בלי מלחמות העולם הארורות. ואי אפשר להעלות על דעתנו, ודאי שלא לתאר ולדבר, איך היה נראה היום עם ישראל...
אל נדאג אנו לסדרי הנהגת ההיסטוריה. לא אנחנו בעלי הבית, וודאי שלא אנו בעלי הדעה. מי שברא את העולם יודע מה הוא רוצה להפיק ממנו. ה'רשות המבצעת' ידעה היטב מה לחוקק, כאמור. את עמלק הוא ציווה למחות, והוא יודע טוב מאוד למה (אם נלמד ונרצה באמת להבין – אולי נבין גם אנחנו משהו מזה...).
כשבורא העולם תכנן להוציא מעמון ומואב 'שתי פרידות טובות' הוא ציווה שלא להתגרות בהם מלחמה ולא להשמידם. יחד עם זאת הוא לא נמנע מלצוות באזהרה חמורה שלא יאפשרו להם לבוא בקהל ה', גם אם יתגיירו. ובד בבד הוא דאג להעביר מסורת נאמנה ממשה רבנו עד בית-דינו של שמואל הרמתי – "עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית". מסורת זו – התבררה בעתה הראויה לה ע"י בועז, הוסכמה והתקבלה בבית דינו, וכך גם התבססה בבית מדרשו של ישי בית-הלחמי, והיא היא שהביאה לעולם את מלכות בית דוד.
ייתכן אמנם שבדורות מסויימים הקב"ה עצמו ימנע מאתנו את קיום המצווה למעשה, על ידי כך שהוא מגלגל בעולם מצבים מעשיים כאלו ואחרים, כנ"ל, שבשעתם ובעטיים – ההלכה הברורה מורה לנו שלא לקיים את המצווה בפועל. ולפניו בלבד גלוי וידוע סדרי התיקון הראויים לעולם. 
לפעמים מצב כזה בא דווקא מתוך כך שאנחנו איננו ראויים לקיומה השלם של התורה והמצווה, מצד מיעוט זכויותינו וכד'. אולי מותר לומר כי בכלל זה ייתכן אבחון נוסף: שפלותנו הערכית, וחרדתנו מפני קבלת מושגיה האמיתיים של תורה – עלולים לגרום שמן השמים יוליכו אותנו בדרך שאנו 'רוצים' לילך, ואכן ימנעו מאתנו – לצערנו ולבושתנו – לקיים את התורה בשלמותה המקורית).

היה אפשר ללמד את מורשת השואה באופן כזה. כך היה מתפתח חינוך לאמונה בתורה וחינוך להכרה בהשגחה, כמו גם הקניית ערכים של מסירות נפש בעד נצחיות האמת, וגילוי תעצומות של שמירה על צלם אנוש וצלם אלוקים בגיא צלמוות.
אבל החינוך ה'נאור' הוא אחר, כי המושגים וערכי-היסוד שלו הם שונים בתכלית, כפי שטענו בראשית דברינו. מורשת השואה שמלמדים היום מהפכת את הקערה על פיה. היא מדגישה במגמתיות ערכים אחרים לגמרי: הומניות, כלליות, חינוך לסובלנות, אולי גם זכויות הפרט....	יעיד על כך גם 'עד שני' נאמן – 'יום השואה והגבורה' שנקבע ביום המרד של ורשא, כאילו זה היה המסר העיקרי מכל אותה תקופת זוועה (בלי להיכנס כלל לדיון אם היה נכון לפתוח במרד, דבר שהכרעתו כמעט בלתי אפשרית לעומדים מבחוץ ומרחוק). 
	הדגשת פיסות הגבורה שנותרו לפליטה בתום המלחמה באה באופן מגמתי ליצור אווירה מסויימת, אווירה המתאימה להקניית מסר 'השואה והתקומה', והנותנת רקע להנחלת האשליה כי מוראות הגלות גרמו להתגלות כחנו ועוצם ידנו ולכינונה של המדינה. 
	מסר זה נבנה במקביל להדחקת צידה האיום של השואה, וההתעלמות מן ההתמודדות הדתית והרוחנית, שבאה מתוך התעצמות האמונה, וגילתה את פלאיה של גבורת הנפש, בשמירה על צלם אלוקים (לא רק צלם אנוש, כאמור), במסירות ובעזרה ההדדיים בתוככי גיא ההריגה ואימיו, ובדבקות המופלאה בקיום התורה והמצוות בעיצומן של שנות התוהו (ואין כאן המקום להיכנס לסוגיה כאובה זו)., ומשם – מן המצע העגום הזה – ניזונות התהיות העולות בלבם של התלמידים בשובם מפולין. 
ומעתה שבה תמיהתנו הראשונה ביתר שאת – איה הוא אותו 'עולם נאור' שאנו נתבעים לרכך בפניו את תורת הנצח שלנו? מה שורשיה של תרבות העולם החדש, ומי הם מוביליה? האם החיה הגרמנית והתנועה הנאצית? האם ההמון הפולני חסר הרחמים? האם 'אמריקה הגדולה', שעמדה אז על הדם ולא הרימה אצבע לעצירת התופת, כידוע לכל מי שמתמצא מעט בקורותיה של אותה תקופה! האם אין זו אותה אמריקה שעל 'חסדיה' אנו 'נשענים' גם היום (לא תקום פעמיים צרה)?!
זהו צדו האחד של המטבע: חידוש היחסים הנורמליים עם גרמניה, וקירוב הדעת אל כל העולם המערבי – הם קיום הצד של "כל המרחם על אכזרים". על דבר התגלמות הצד השני של אותו המטבע עצמו – לא נאריך כאן, אבל ידוע נדע מה נאמר על "סופו...". די לנו להיחרד מקצות הקרחון המזוויעות שלו, הבליטות המכוערות הצצות ומתגלות מפעם לפעם, מאז פשעי העמידה על הדם באותה שואה איומה, דרך גנבת הנפשות – כפשוטן וכמדרשן – בתוככי המדינה היהודית, ועד צהלת הסוסים ושעטת הקלגסים ב'כיכר השבת' ובעמונה...

*   *   *
כאן אנו יכולים לשוב לפתיחת דברינו, ולמצות מן האמור את היסוד לגישתנו אל התורה ואל האמת, אל העולם ואל החיים.
אחר קריאת התורה אנו מברכים: "ברוך... אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה ה' נותן התורה". שתי מדרגות הן בתורה המסורה לנו, תורה שבכתב ותורה שבע"פ (כך מפורשים הדברים בטור ע"פ הירושלמי). אפשר להגדיר בפשטות כך: התורה שבכתב היא המקור המפורש והגלוי, כתוב בספר וחתום. התורה שבע"פ היא הנטועה בלב חכמי ישראל, חיה בקרבנו ו'מחברת' כביכול את התורה ואותנו אל החיים, ומכוחה אנו חיים 'חיי עולם'.	כך מוגדר בגמרא בשבת י ע"ב העסק בתלמוד תורה לעומת העסק בתפילה – חיי עולם מול חיי שעה, ואכמ"ל. . כוחה של תורה שבע"פ בוא יבוא רק מכוח היותה המשך של גילוי התורה שבכתב; תורה כזו שהיא 'תורת אמת' – הריהי נעשית אצלנו תורת חיים כך דרשו חכמים במדרש קהלת: "ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. דברי חכמים כדרבנות, וכמשמרות נטועים בעלי אסופות". התורה הכתובה היא תורת אמת, ומכוחה גם דברי חכמים נטועים כמסמרות, קבועים ומוחלטים. ודווקא מתוך כל זאת הם נעשים 'כנטיעה שהיא פרה ורבה'", ומצמיחה חיי עולם..
המושג אמת האמור כאן אינו דווקא היפוכו של ה'שקר' הגס. 'אמת' – במינוח של תורה – היא המציאות הקיימת, ההווה הנצחית, שיש לה קיום עצמי, ואינה תלויה בשום דבר שמחוצה לה. כך מתפרש ברמב"ם בהלכות יסודי התורה, מה שנקרא השי"ת "ה' א-לקים אמת". וכך אנו חותמים בתפילת ר"ה "כי אתה אלוקים אמת, ודברך אמת וקיים לעד".
העולם המודרני הכללי מבקש להסתדר בלי תורה, לשוב אל הטבעיות של עולם כמנהגו נוהג, ובכך הוא חוזר להיות עולם של תוהו, שהוא עלמא דשיקרא. אנחנו מצפים לעולם של תיקון, שהוא עולם האמת – עולם אידאלי, נטול רע, נקי מחטא. הדרך אמנם ארוכה, המאבק והחתירה לתיקון הם אכן קשים. אבל 'שיקרא לא קאי', וסופה של האמת להתגבר ולנצח.
לעולם לא ניתן 'לתווך' בין אמת לבין שקר, אי אפשר לראות ברע – טוב, ואיננו רוצים גם לטשטש את הגבולות ביניהם. עם כל המודעות לחסרונות הקיימים, עם שימת הלב למציאותן של תרבויות (ושל 'חוסר-תרבויות'...) שונות, של גישות שונות, קרובות יותר וקרובות פחות, ומתוך הכרה בקיומם של סגנונות שונים – ברוכים ורצויים – בתוך עולמה הרחב של תורה. 
נלמד ונברר היטב ערכים ועקרונות, סדרי עדיפויות, גישות וגבולות. על מה ובמי צריך להילחם (ונהיה נא חכמים, ונברר גם אימתי כל זה משתלם בחשבון המעשי...); באילו דרכים מותר להילחם; מה נדחה מפני מה, ומי מפני מי; על מי אפשר לסמוך, ולמי צריך לציית. וה' יעזרנו לכוון לאמת, לאמיתה של תורת אמת.
אם ננסה לבנות תורה חדשה לפי תפיסותינו הפרטיות – לא תהיה לנו תקומה. 'תורה' כזו איננה תורת אמת, והיא איננה רצון ה' נותן התורה  גם אם מישהו יתעקש על דרך כזו – בפועל לא יהיה לה קיום; היא תתמוסס ותחלוף במוקדם או במאוחר. היא לא תעמוד במבחן המציאות, וודאי שלא תחזיק מעמד אצל הדור הבא, אם ננסה לחנך אותו על ברכיה. קיום אמיתי ימצא רק לדרך חיים הנבנית מתוך מחוייבות עמוקה לאמיתה של תורה..
אבל אם אמנם התורה חיה חיי עולם בקרבנו – נוכל לתקן על ידה גם את העולם. ואז לא רק שלא 'נתנפץ' אל 'סלעי' המציאות המודרנית המרה, אלא שנעלה ונסעיר את גלינו, נציף את השדות הברוכים שמאחוריהם, ונרווה אותם מים חיים ונאמנים. כי כאשר תהיה תורתנו תורת אמת – היא תתגלה בשלמותה גם בתור "תורת חכם – מקור חיים", כמעיין המתגבר ונובע ממקור נאמן אשר לא יכזבו מימיו, והנחל היוצא מן המקדש לא יכזב, ועל שפתו יעלו ויגדלו אילנות טובים ובריות טובים להנות בהם בני אדם, וענפיהם ישאו פירות מתוקים לעמי ישראל כי קרבו לבוא, ועליהם יהיו לתרופה, ובכל מקום אשר יבוא הנחל ירפא ויחיה. 
ובזאת נחתום באשר פתחנו: "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו". כאשר נחיה ונפעל מתוך הכרה מלאה זאת – נזכה לקבלת תפילתנו: "הוא יפתח לבנו בתורתו... ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם", ובדרך ישרה זו ילכו גם בנינו ותלמידינו, "למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה", עם כל ישראל אחינו, חיים עד העולם.

*   *   *
לסיום, מצאתי לנכון להעתיק כאן מכתב שכתב הרב הראי"ה קוק זצ"ל (אגרות א, עמ' רו-רז), ולהשתמש בהם כחותם לדברינו:
הנני נשען על דברי חז"ל הקדושים: "כל אהבה שאין עמה תוכחה – אינה אהבה", והנני מוצא את עצמי מחוייב לבוא לכת"ר בדברי אלה כחוק ידידותנו הנאמנה, בתוכחת מגולה.
באה אלי שמועה, שלא אוכל להכחישה כליל מרוב פרסומה, שכת"ר במשא אשר נשא בבית המדרש של ר"ז ברנט, דיבר סרה על המוסד הקדוש "שערי תורה", וזלזל את הת"ת ולימודיה. ממש נחרדתי לשמועה כזאת, ולולא האמון שהנני בטוח בהאישיות שעל ידו באה לי ידיעה זו – לא הייתי מאמין דבר זה על תלמיד חכם ותיק ככת"ר.
ידידי! לא זו הדרך, להרוס בידיים את מוסדותינו הקדושים, אוצרות חיינו. 
יוכל איש להעלות על דעתו שהזמן דורש מאתנו להוסיף בתי ספר מצורפים עם מדעים שונים, עם תכסיסים שהדור נוהה אחריהם, ובלבד שרוח התורה וקדושת אמונת אומן תהיה חיה בהם. אבל כמה נורא הדבר, אם בשביל מחשבות כאלה יהין איש להשליך אבן על אוצר הקודש החי ומתקיים. אנכי לא פעם אחת בחנתי את תלמידי התלמוד תורה, והנני מעיד נאמנה, שתקוה להעמיד לנו דור של תלמידי חכמים יראי ה' וחושבי שמו, דבקים באהבת תורה ויראת שמים, חריפים ושנונים, כימי עולם – דווקא מהמוסד הקדוש נשקפה לנו, ודווקא מצורתו המסורתית הקדושה, ההולכת בעקבות שלומי אמוני עם ה' גדולי התורה והיראה מעולם. והחיל הזה – אשר נגע ה' בלבבם – ידע ידידי, שלעולם יהיה (הוא) המנצח הפנימי בחיי האומה, ודווקא מבית המדרש העתיק וממתמידיו תצא תורה ואורה לישראל, גם בעת אשר רבים יפנו אחרי דרכים שונים פונים לכמה סגנונים. 
ובייחוד – חלילה חלילה ל"המזרחי" – בתור מפלגה דוגלת הדגל התורה והיראה – לעפר בעפר את מחמדי לבבנו. - - -
יחזיק כת"ר בכלל גדול זה, שעלינו רק לבנות ולא לסתור, להוסיף ולא לגרוע. ולא עוד, אלא שעם כל מה שאנו מראים פנים של הסכמה, לפעמים, גם על דרכים חדשים, אם אינם הולכים לפרוץ גדרות עולם, ידוע נדע שסוף כל סוף עלינו לנצור מכל משמר את המבצרים העתיקים. חורבן נורא הוא לישראל, חלילה, אם יאפסו ח"ו החדרים, בתי התלמוד-תורה והישיבות, על-פי צביונם העתיק, אפילו אם יבואו תחתיהם בתי ספר וגימנסיות מרופדות ברפידות של אמונה ויראת שמים. אין אנו בטוחים בכל המכונות המורכבות, ואין אנו יכולים לקוות מהם תוצאות לטובה, רק אם יהיו לנו מרכזים העומדים בהוד קדושתם ועתיקותם, בלתי לה' לבדו, דגולים ע"פ הסדר הרצוי לזקני עם ה', גאונים וצדיקים, שהם לנו לעד לעטרת תפארת, ועדי עד יהיה פארם עלינו, ובאורם נראה אור.
אל תגעו במשיחי!
בטוח אני בישרת לבבו של כת"ר, שיקבל באהבה וברצון את דברי אלה, אע"פ שהם דברים של תוכחה, כי לא לפני חנף יבוא. 
והנני מביע את האמת אשר בלבבי לכת"ר מרוב חיבתי ואהבתי הנאמנה, ואבקשהו מאוד מאוד, שיזהר להבא מלדבר שום דבר דופי על המוסד העתיק והקדוש שע"ת, אשר שימש וישמש לנו למגדל אורה ואוצר חיים לתורה ויראה, לגדל צאן קדשים מהורים ישרים ובני עניים, שמהם תצא תורה.

