
החילונות ודעת ה'

חילונות וכפירה - רקע היסטורי

מהי חילונות? ההגדרה השכיחה למונח זה היא אי־קיום תורה ומצוות, היינו: 

החילוני הוא מי שנוסע בשבת. הגדרה זו נוגעת ליחסה המתעלם או השולל 

של החילונות לדת, אך היא אינה מצביעה על תוכן רעיוני עצמאי – עד שניתן 

דתי.  לא  היותו  הוא  החילוני  של  לזהותו  היחידי  שהמאפיין  בטעות  להסיק 

זו נשתמש להלן במונח 'כפירה' לציון השלילה של סמכות הדת או  מסיבה 

של האמונה באלוהים, ובמונח 'חילונות' לציון סגנונות החיים והמחשבה של 

האדם המודרני. 

במרבית  לכת  מרחיקי  שינויים  התרחשו  האחרונות  השנים  מאות  בשלוש 

תחומי המחשבה האנושית: בפילוסופיה ובתפיסת העולם והאדם; באידיאלים 

היקפם  ועוד.  וספרות;  אומנות  ומדע;  טכנולוגיה  ממשל;  ושיטות  חברתיים 

שבירת  הכול  ומעל   – התחוללו  הם  שבה  והמהירות  השינויים  של  הגדול 

המוסכמות והמבנים הרוחניים והחברתיים שהיו כרוכים בהם – הפכו אותם 

להם  קנו  אלו  שינויים  כוללת.  לתופעה  תחומים  כמה  של  הדרגתי  משכלול 

אחיזה במקביל להיחלשות הדת: חלקם התאפשרו רק הודות לדחיית סגנון 

המחשבה הדתי; אחרים הציבו סימני שאלה על הדת )או על אמיתות שנתפסו 

כהכרחיות לדת( ולבסוף, מושג הכלל )'הקולקטיב'( יצר מרקם חברתי חדש, 

כך שמוסדות קהילה דתיים נדחקו לשוליים. 

קולות  להישמע  החלו  מימין  אפיקים:  בשני  לרוב  התבטא  הכלל  מושג 
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הקוראים למימוש הזהות הלאומית, להגדרה עצמית של העמים, 'לאומיות'; 

ואילו בשמאל התחזקה ההכרה המעמדית, והאדם הפרטי החל לזהות עצמו 

לדוגמה,  הפועלים,  במעמד  כלל־עולמית.  מעמדות  מלחמת  במסגרת  כפרט 

נפוצה הקריאה: 'פועלי כל העולם התאחדו'.

של  בהיסטוריה  כרוכה  החילונות  של  שההיסטוריה  עולה  אלו  מדברים 

דתי,  להיות  פסק  העם  מן  ניכר  חלק  היהודי:  העם  בקרב  גם  כך  הכפירה. 

תנועות  וקמו  )ימין(,  לציון  לשוב  קולקטיבית  התעוררות  החלה  ובמקביל 

חברתיות שקראו לשינוי פני החברה המעמדית )שמאל(. 

בין  לכאורה  לבחור  עליו  שכן  במבוכה,  הדתי  האדם  את  מביא  זה  תיאור 

עולמו הדתי ובין העולם המודרני. לשם מציאת מענה למבוכה זו יש להעמיק 

הן בהבנת היהדות והן בהבנת החילונות. 

תהליך צפוי מראש

נתבונן במספר הנחות יסוד שקיימות ביהדות לניתוח תופעות היסטוריות: 

'נצח  בספרו  מפראג  המהר"ל  שטבע  הכלל  היא  הראשונה  היסוד  הנחת 

ישראל' )פרק ו(: "כי כל הדברים הגדולים אינם במקרה". תהליך שמקיף מיליוני 

אנשים בעם ישראל וברחבי האנושות אינו תאונה, ואף אינו תוצר של הבחירה 

החופשית שלהם. ההיסטוריה גם היא אופן של התגלות רצון ה'. לו הייתה 

היהדות אינדיפרנטית להיסטוריה, כפי שניסה לטעון פרופ' ישעיהו ליבוביץ', 

היינו נאלצים לקבוע שהתנ"ך אינו שייך לארון הספרים היהודי – שכן רובו 

עוסק בהיסטוריה.

כך גם ביאר הרמב"ם בהקדמה למסכת אבות )פרק ח(: התהליכים ההיסטוריים 

רק  מצויה  הפרטי  האדם  ובידי  מוכרח,  באופן  הפועל  אל  יוצאים  הגדולים 

הבחירה אם ליטול בהם חלק או לא.

בבירור  לראות  ניתן  סוטה,  מסכת  בסוף  המשנה  בדברי  מתבוננים  אם 

בֹות  ִעּקְ "ּבְ שחכמים צפו שתהיה בעתיד תקופה היסטורית של נסיגה מהדת: 

ימות המשיח תגדל החוצפה בעולם.  א", כלומר בתחילת  ִיְסּגֵ א  ֻחְצּפָ יָחא  ְמׁשִ

לא רק שהחילונות אינה מקרה, אלא מדובר בתהליך צפוי מראש. ניתן אמנם 

לפרש שכוונת חכמים הייתה להזהיר את הנאמנים לדת מפני אותה תקופה, 

ולהורות להם להתאזר בסבלנות עד שהחוצפה תחלוף. אולם בהבנה מעמיקה 

יותר, שמייחסת משמעות לתופעות היסטוריות, ניתן לראות בחוצפה תהליך 

אותו מקדמת ההשגחה העליונה לצורך כלשהו.

רצון ה' אינו מצוי רק בתורה ובמצוות

הנחת היסוד השנייה היא דבריו של הרמח"ל בספרו 'דעת תבונות' ובמקומות 

נוספים, לפיהם קיים רצון אלוהי גם בתהליכים הנוגדים את דיני התורה. על 

פי החשיבה הדתית הרווחת, האדם נדרש לקיים את התורה והמצוות כביטוי 

בלעדי לרצון ה'; ומחשיבה זו נגזרת העמדה שיש למדוד כל תופעה במציאות 

אנושית  תופעה  כל  וממילא  התורה,  ממשפט  ולריחוקה  לקרבתה  בהתאם 

שמסירה מעליה את עול המצוות פועלת בהכרח כנגד רצון ה'. אולם הרמח"ל 

מבאר שהנהגת ה' את העולם אינה מתמצה בנתינת התורה והמצוות ובקביעת 

שכר ועונש )הנהגת המשפט(, אלא היא בעלת תכלית עמוקה יותר: גילוי ייחוד 

ה' )דעת תבונות, עמ' לא־לב(:

אמרה הנשמה: עדיין יש לי מקום מעט לשאלה, למה אנו 

צריכים לומר שהכל עומד על עניין היחוד הזה? הלא טובה 

דבריך,  בתחילת  מפיך  שמעתי  אשר  הראשונה  הסברא 

וראה  נבראיו,  אל  שלמה  הטבה  להטיב  הקב"ה  שרצה 

שצריך לזה שיקבלוה בזכות ולא בצדקה, על כן שם השכר 

והעונש בעולם, כדי שיקבלו הטובה בשכרם, וכנגד זה שם 

רק הבחירה כדי שיהיה מקום לשכר ועונש.

העומד  הוא  שהייחוד  מוכיח  המעשה  אבל  השכל:  אמר 

להתגלות... אם כן, אין סוף הכוונה על השכר ועונש, אלא 

על התיקון הכללי.

התגלות הייחוד היא הידיעה שכל דבר במציאות נעשה ברצון ה', ולמטרה זו 

יש לרומם את כל תחומי החיים. כך היא גם לשון הרמח"ל בהקדמה ל'מאמר 

הוויכוח':

חכמת האמת מפרשת עניין הקדושה והשראת האלוה ברוך 

הוא על בריותיו, והדבקו בהם... כי העיקר מה שהקב"ה 

תיקונים  העולם  עניני  כל  להיות  זה,  הוא  בעולמו  רוצה 
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ממש ועניני קדושה.

על מנת שהעולם יגיע בסופו של דבר לגילוי הייחוד קיימת בו הנהגה אלוהית 

נסתרת – הנהגת הייחוד – שתפקידה לקדם תהליכי עומק גם במחיר של ויתור 

על עקרונות יסוד של משפט התורה. לדוגמה, קיימות תקופות בהן ניתן מקום 

לשלטון הרע או לביטול הבחירה החופשית – בניגוד גמור לכל תורת הגמול 

שבתורה ולתחושות מוסריות בסיסיות – על מנת שייווצר פתח לאותה השגה 

)דעת תבונות, אות מב־מג(. הרמח"ל תובע מאיתנו לראות את רצון ה'  של הייחוד 

לא רק בתחום המצוות והשכר עליהן, אלא גם ובעיקר במהלכיה המורכבים 

והנסתרים של ההיסטוריה – כולל באלו הנראים כמתנגדים לרצון ה'. 

תכלית האדם: דעת ה'

 – נוספת  יסוד  הנחת  מובלעת  הייחוד  הנהגת  אודות  הרמח"ל  של  בדבריו 

את  מנהיג  האלוה  ה'.  דעת  אלא  המצוות  שמירת  אינה  האדם  חיי  שתכלית 

העולם לעבר גילוי ייחודו, משום רצונו שהאדם ידע אותו, והמצוות הן אמצעי 

למטרה זו. זו גם דעתו של הרמב"ם, שכתב בהקדמתו למסכת אבות )פרק ה(: 

צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם... וישים לנגד עיניו תמיד תכלית 

אחת, והיא: השגת ה' יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה.

ובמורה הנבוכים )חלק א פרק נד(:

מי שיודע את האל הוא אשר ימצא חן בעיניו, לא מי שצם 

הרצוי  הוא  אותו  היודע  כל  כן,  על  יתר  בלבד.  ומתפלל 

והמקורב, וכל שאינו יודע אותו הוא השנוא והמורחק. לפי 

והשנאה,  יהיו שביעות הרצון  ואי־הידיעה  הידיעה  מידת 

הקרבה והריחוק. 

לכן, הנושא המרכזי שבו אמורים לעסוק לומדי התורה איננו עבודת ה' אלא 

החיים  תחומי  כל  את  לכלול  מוכרחה  ה'  דעת  של  עמוקה  בקשה  ה'.  דעת 

ייתכן שיהיה  ולהעניק להם משמעות; היות שהקב"ה הוא אלוהי הכול, לא 

תחום בעולם שלא יהיה כלול בה: מדעים, אומנויות, ספורט, תרבויות שונות 

ועוד. לא תיתכן ידיעת אלוהים אם חסרה ידיעת עולמו כולו.

החילונות – תביעה לחכמה, למוסר ולחיים

ישראל בעלי  היו מקיימי המצוות בעם  אילו  נפנה כעת להתבונן בחילונות. 

כל המעלות האנושיות – גדלות מחשבה, אהבת החיים, דרישת צדק – ובקרב 

החילונים היו מצויים רק פשעים, יצריות ובלבול מחשבתי, ניתן היה לטעון 

זיהה  וכנה  ישרה  התבוננות  מתוך  אולם  ומעוות.  שלילי  בתהליך  שמדובר 

למוסר  לחכמה,  גדולה  תביעה  של  תוצאה  היא  שהחילונות  קוק  הראי"ה 

ולחיים בריאים, שלא מצאה את סיפוקה בעולם הדתי. 

כך, לדוגמה, מתאר הראי"ה קוק את דורו )אדר היקר עמ' קח(:

מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי הוא אבל גם נעלה 

ונשא... מעבר מזה – חוצפא ישגא ]החוצפה תגבר[, אין 

הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו; ולעומת זה 

– רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים, 

]האידיאליסטי,  והאידיאלי  ]המחשבתי[  המדעי  הכוח 

הרצוני[ פורץ ועולה. חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש 

כל כבוד לכל מה שהורגל, לא מפני שאופלה נפשו... כי 

אם מפני שעלה עד המקום, שלפי אותו הצביון ]הסגנון[ 

שהורגל ]להביט[ בו על המסורת והאמונה בכלל נדמה לו 

ועלה בפעם  נתגדל  הוא  הוא שפל הרבה מערכו.  שהכול 

ומח  מתנה  לב  לו  נתנו  שטפוהו,  מרקוהו,  הצרות  אחת, 

יוכל לעמוד בשפל. כנפיים עשה  הוגה, מחדש, ועף, ולא 

לו רוחו ובמרומים ימריא, ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו.

בכתביו של הראי"ה קוק מצויים עשרות ניתוחי עומק של תופעת החילונות. 

בירורי הדברים של הרב אינם רק פרי מחשבתו העמוקה, אלא מבוססים על 

כגון:  הדורות,  גדולי  של  בכתביהם  שהתבררו  ישראל  באמונת  יסוד  סוגיות 

עם  בחירת  הנבואה,  מהות  והחול,  הקודש  בין  היחס  העולם,  את  ה'  הנהגת 

ישראל ועוד. 

התקשו  רבים  אנשים  אולם  מסובכים,  אינם  קוק  הראי"ה  של  אלו  דברים 

ועדיין מתקשים לקבל אותם: אנשים זנחו את דרך התורה והמצוות לא מתוך 

שהועברו  כפי  והמצוות,  שהתורה  מפני  דווקא  אלא  דרך,  ואובדן  עצלות 

במסורת הדורות, לא נתנו מענה לתביעות הרוחניות והנפשיות שלהם. 
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בקצב  התפתח  האדם  האחרונות  השנים  מאות  בשלוש  לעיל,  שנכתב  כפי 

מהיר בשלל תחומים – בפילוסופיה, במדע, בפוליטיקה, במוסר – והתפתחות 

זו היא שגרמה לו לראות בחוש ביקורתי את סגנון החיים והמחשבה הקודם. 

לכן, טוען הראי"ה קוק, החילונות צודקת בכך שהיא מבקרת ושוללת מבנים 

כגון  והמוסרית,  הרוחנית  להתקדמות  שמנוגדות  עולם  ותפיסות  חברתיים 

העבדות, מעמד האישה, המבנה המלוכני, הבערות, הניוון ועוד. 

ורצון  ודעת ה' דורשת גדלות מחשבה  ורצון ה' הוא שידעו אותו,  הואיל 

חכמה  של  שפע  האחרונות  השנים  במאות  לעולם  הוריד  הוא   – מפותח 

וכישרונות. רמז לתהליך זה אף מצוי בדברי הזוהר )ח"א קיז, א, מתורגם(: 

 0481 ה'ת"ר;  ]שנת  השישי  לאלף  שנה  מאות  ובשש 

החכמה  ומבועי  למעלה  החכמה  שערי  יפתחו  למניינם[ 

כאדם  השביעי,  לאלף  להיכנס  העולם  ויתוקן  למטה, 

שמתקן עצמו מערב שבת להיכנס לשבת.

השפע שירד לעולם גרם בסופו של דבר גם לכפירה ולעזיבת הדת; אולם ה' 

חפץ בתהליך הזה על אף תוצאותיו השליליות, משום שהוא מקדם את העולם 

למעלה עליונה יותר של דעת ה'.

התורה שלפנינו חסרה?

דברים אלו של הראי"ה קוק משרטטים גם התחלה של פתרון: הבעיה אינה 

בתורה ובמצוות מצד עצמן, אלא בסגנון הנפוץ להסברת ענייני האמונה וטעמי 

המצוות, שלקה ועדיין לוקה בקטנות מחשבתית ובשלילת החיים. 

חברתיים  מבנים  ושוללת  מבקרת  שהיא  בכך  צודקת  כאמור,  החילונות, 

ותפיסות עולם, אך היא טועה בזה שהיא כוללת בתוכם את תורת ישראל – 

שכן התורה מצד עצמה אינה חסרה. עקב הזנחת הלימוד של דעת ה' וקשיי 

)ברכות ח, ב(: "מיום שנחרב בית המקדש אין לקב"ה  הגלות התמעטה התורה 

בעולמו אלא ד' אמות של הלכה", ואילו היו נפגשים עמה במצבה השלם הם 

לא היו שוללים אותה. 

איננה   – חסרה  היא  הדורות  במסורת  כפי שהועברה  – שהתורה  זו  טענה 

כפירה, אלא אדרבה: אמונה עמוקה יותר בנצחיותה של התורה. אנו מוצאים 

ה  כבר בחורבן בית ראשון את ירמיה הנביא מקונן )ב, ח(: "ַהּכֲֹהִנים לֹא ָאְמרּו ַאּיֵ

י ַהּתֹוָרה לֹא ְיָדעּוִני". ומבואר בתלמוד שהחכמים והנביאים לא ידעו  ה' ְוֹתְפׂשֵ

ּתֹוָרִתי –  ָעְזָבם ֶאת  לפרש את סיבת הגלות, עד שפירש הקב"ה בעצמו: "ַעל 

שלא בירכו בתורה תחילה", כלומר עסקו בתורה, אך ללא קשר לנותן התורה, 

לקב"ה. 

התורה,  לומדי  בקרב  ה'  לדעת  השאיפה  הזנחת  מפני  התריע  הזוהר  ספר 

י ָים ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש",  ודרש על תופעה זו את הכתוב )איוב יד, יא(: "ָאְזלּו ַמִים ִמּנִ

כלומר, העיסוק בפרטים הרבים ללא שאיפה גדולה לדעת ה' הופך את התורה 

ליבשה. במקום אחר מאשים ספר הזוהר את לומדי התורה שהם מתעניינים רק 

בתורתם שלהם ולא בתורת ה'. 

בנו של הראי"ה קוק, הרב צבי יהודה קוק, קרא לתלמידי החכמים בדורו 

)שיחות  החדש  לדור  דרך  מורי  לשמש  שיוכלו  כדי  התורה,  בפנימיות  לעסוק 

הרצי"ה, הדור, סעיף 7(: 

והוא צריך  רוח כמו בדורנו,  אף פעם לא היה מרחב של 

ראשונים  עולם  גדולי  כל  בגדלות...  לאמונה  הדרכה 

בגדלות...  האמונה  לימוד  חסרון  על  התלוננו  ואחרונים 

תלמידי  אבל  יד,  בהישג  בעבר  גם  עמדו  אמונה  ספרי 

חכמים לא למדו אותם, ומתוך כך לא יכלו לשמש כמורי 

נבוכי הדור... יש יותר יוקרה ופרסטיז'ה עכשיו להתעמק 

וההרגל  התורה.  בעומק  להתעמק  מאשר  תורה  בפלפולי 

נעשה טבע, מה שמתנקם במצב הדור.

יש לזכור שהחסרונות בקרב לומדי התורה אינם רק תולדה של חטא מצדם, 

אלא גם של מצב העולם ושל תהליכים היסטוריים מוכרחים. לדוגמה, בזמן 

יב ֲחָכִמים  חורבן בית המקדש דרש רבי עקיבא את הפסוק )ישעיה מד, כה(: "ֵמׁשִ

ללמד שהסתלקות החכמה  ובא  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  על  ל"  ְיַסֹּכֵ ם  ְוַדְעּתָ ָאחֹור 

הייתה מאת ה' ונועדה לאפשר את החורבן. 

- מתוך הרחבת  גדלות  לימוד התורה מתוך  אל  כיום  יש לשוב  זו  מסיבה 

הדעת, המוסר ואהבת החיים.1 

עיין: אורות הקודש ח"ב, עמ' שיז )'מלחמת הקודש והטבע'(: "רז התנועות העכשויות מתברר   1

בזה, שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא, 
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ניתן להתבונן על הכפירה באלוהים גם כסוג של התנגדות לעולם המחשבה 

המאמין  שבה  התהומית  לרצינות  הדתית,  החברה  של  והמצומצם  הילדותי 

מכריז שיש אלוהים, אף על פי שלא ניתן לכלול את האלוהות במושגי ה'יש' 

וה'אין' של האדם. יחד עם זאת, גם הכופר הטוען כי 'אין אלוהים', בסופו של 

בירור  מצריך  והכפירה  האמונה  שנושא  ומכאן  מלכודת.  לאותה  נופל  דבר 

עמוק יותר. 

הדתי  שלעולם  הראי"ה  מבאר  נט(  עמ'  ב,  כרך  קדשו  יד  מכתב  )קבצים  אחר  במקום 

זו נותרת  חסרה ידיעת ה' שבאה מתוך עיסוק בכלל תחומי החיים, ומסיבה 

הדת נחותה ואינה מקבלת את המקום הראוי לה: 

זה הפיל את  כי אם מתוך הדת,  מה שאין אלוהים מושג 

העולם בעומק השפלות. האלוהים צריך שיהיה נודע מכל 

החיים, מכל ההוויה, וממילא יהיה ידוע בכל החיים ובכל 

ההוויה... אלוהים אינו מתגלה בתוך הדת כי אם באותה 

המידה שהדת עצמה היא חצובה ממה שלמעלה מן הדת... 

ידה  את  ותניח  הקודש,  ענייני  על  משטרה  תשים  הדת 

האלוהים  הדת.  ממושג  מחויב  מושג  זהו  החול.  מענייני 

הוא מתגלה מן הכל, מתוך הקודש ומתוך החול.

יתר על כן – הראי"ה קוק מבאר שהכפירה אינה רק תגובה לתפיסות הדתיות 

לתפיסות  ולהופכן  אותן  לזקק  דרך  גם  אלא  האלוהות,  של  המצומצמות 

טהורות ועדינות יותר. ברגע שִתשמענה בעולם תביעות חזקות לחכמה, לצדק 

ולרגשות נעלים, מושג האלוהות יהיה מוכרח לשוב לטהרתו )אורות, עמ' קכו(:

בעניינים  הרוחני  הלמוד  של  הכללית  המניעה  לרגלי 

עבודה  מאין  ונחשך,  האלוהות  מושג  הולך  האלוהיים 

שכלית והרגשית מטוהרה... אין אלוהים מתגלה אז בתוך 

תכונה  המציירים  פרועים,  דמיונות  שפלות  כי־אם  הנפש 

וקצופה,  מדולדלת  מטושטשת,  בדויה  מציאות  איזו  של 

הבריאות,  הפשטות,  הטבע,  של  הדקיון  את  בפרט,  והשבור  הפזור  ומישראל  בכלל,  מהעולם 

הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות...". בשמונה קבצים, קובץ ח, קנג, מתמודד 

הראי"ה עם השאלה הנוקבת מדוע משה רבנו לא היה המשיח, ואת התשובה הוא בונה סביב 

המושג 'חוצפה'.

שמבהלת את כל מאמין בה ומדכאת את רוחו, מטמטמת 

הנפש של האדם מלהתגבר,  עדינות  את  ומונעת  הלב  את 

כל  יאמר  אם  ואף  שבנשמתו.  האלוהי  הזיו  את  ועוקרת 

היום כולו שאמונה זו היא בה' אחד – מלה ריקה היא שאין 

הוא  מוכרח  רוח  עדין  וכל  כלום,  ממנה  יודעת  הנשמה 

להסיח את דעתו ממנה...

את  לגאול  מכאובים  מעצמת  צעקה  כעין  באה  והכפירה 

האותיות  להעלותו מחשכת  זו,  נוכריה  צרה  מבאר  האדם 

והפתגמים למאור הרעיון והרגש, עד שהיא מוצאת מקום 

הקיום  זכות  לכפירה  יש  המוסריות.  במרכז  גם  לעמוד 

שנתדבקה  הזוהמא  את  לעכל  צריכה  שהיא  מפני  הארעי, 

באמונה מאפס דעת ועבודה.

סתרי תורה

ברגע  שכן   – מסוכנים  להיות  ועלולים  תורה',  'סתרי  מכלל  הם  אלו  דברים 

שאדם מבין שקיימת משמעות חיובית בחילונות הוא עלול לאמץ אותה על 

בתהליכים  שמדובר  משום  לאומרם,  הכרח  יש  בדורנו  אולם  היבטיה.  כל 

מרכזיים שמתרחשים באנושות בכלל ובעם היהודי בפרט, ויש צורך להבין 

אותם לעומק.

חכמים מתארים במדרש שאלה דומה שהייתה למשה רבנו )בראשית רבה ח, ח(: 

יונתן אמר: בשעה שהיה  רבי שמואל בר נחמן בשם רבי 

משה כותב את התורה היה כותב מעשה כל יום ויום, כיון 

אדם  נעשה  אלוהים  'ויאמר  שנאמר:  הזה  לפסוק  שהגיע 

אתה  מה  העולם  ריבון  לפניו:  אמר  כדמותנו',  בצלמנו 

נותן פתחון פה למינים? אתמהא! אמר לו: כתוב, והרוצה 

לטעות יטעה.

כך גם לגבי סוגיית החילונות: התועלת הצומחת מאמירת הדברים במקום שבו 

הם נדרשים - התביעה לגילוי ייחוד ה' המלא בכל רובדי החיים, הן בקודש 

והוצאת  יתעה כתוצאה מחוסר הבנה  על הסכנה שהאדם  עולה   - והן בחול 

הדברים מהקשרם.  


