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הקדמה
לפני יותר ממאה שנה יצא הראי”ה קוק בקריאה לשנות את סדר הלימוד הנהוג 

ברוב בתי המדרש בישראל, בהם אין ללימודי האמונה מקום כמקצוע חשוב 
בתורה. מצב זה היה מנוגד לדעתם של גדולי הדורות, נביאים, חכמים, ראשונים 

ואחרונים, והם יצאו כנגדו לא פעם. במשך הגלות, לא היתה ברירה אלא 
לשאת מציאות עגומה זו, בשל מיעוט כוחותיו של עם הנלחם על עצם קיומו. 
בדור הגאולה, דור השיבה של עם ישראל לארצו ולעצמו, שתכליתה אינה רק 
הישרדות, אלא התעצמות והתגשמות החזון הראשוני של עם ישראל: ‘ואעשך 

לגוי גדול... ונברכו בך כל משפחות האדמה’, מציאות זו הינה בלתי נסבלת. הרב 
סבר שכשם שהזנחה זו של הצד הרוחני הפנימי שבתורה, הינה אחת מהסיבות 
העיקריות לכפירה בדורותינו, כך תהיה הנצחתה, חלילה, המכשלה להתקיימות 

חזון הגאולה במלואו ושלמותו. ועל דרך החיוב, החידוש של לימוד כל מקצועות 
האגדה שבתורה, הינו המפתח לתשובה של עם ישראל כולו, ולהארה החדשה 

של האמונה והתורה. 

למרבה הצער, מעט מדי השתנה בעולם הישיבות מבחינת סדרי הלימוד. 
אמנם לימוד האמונה תופס מקום נכבד יותר מאשר בעבר, אך ספרות האמונה 

לדורותיה עדיין נחשבת בעיקרה לכזו הנלמדת ‘בין לבין’, ללא הרצינות 
וההשקעה האופיניים לעיסוק בתורה ולעמלה. עיקר לימוד האמונה מתרחש 

במסגרת שיעורים, ומעט בשולי הסדרים, באופן המכוון בעיקר לחזק את יראת 
השמים והאידיאולוגיה של הלומדים, ולא דווקא במטרה ללמוד את האגדה 
כתורה לכל דבר, לפרוש אופק אמוני גדול רחב ועמוק, לפתח את הכשרון 

הרוחני, ולחולל יצירה תורנית רוחנית רלוונטית לדורנו. 

בקובץ שלפניכם הבאנו לקט קצר מדברי הראי”ה קוק ובנו הרצי”ה, בהם קראו 
להתחדשות תורנית זו והדגישו את הצורך והחשיבות שבהפיכת האגדה במובנה 
הרחב ביותר למקצוע מרכזי בלימוד תורה – לתחום שנלמד בהיקף ובהעמקה, 

ביסודיות ושיטתיות, בהתמדה וקביעות. יודגש שלקט זה הוא מעט מהרבה, 

טיפה ִמָים, ולא נועד אלא להזכיר, לרענן ולפתוח מחדש את לבנו אל הקריאה 
הגדולה הזו.   

ניתן למצוא בדברים שלהלן ארבע קביעות מרכזיות:

א. על לימוד האמונה לתפוס בבית המדרש את מקומו האמיתי כמקצוע 
בתורה )ולאמיתו של דבר המקצוע המרכזי-‘נשמתא דאורייתא’(, בו עוסקים 
בהתמדה ובקביעות, בשיטתיות ובהעמקה, בדומה ללימוד מקצועות ההלכה, 

ש”ס ופוסקים וכיו”ב. 
ב. שורש הצרות הרוחניות של עם ישראל בדורנו נעוץ בשיבוש קשה של דעת 
ה’, ובקטנות אמונה, הנובעים מחוסר עיסוק יסודי ומעמיק בצד הרוחני של 

התורה. בהתאם לכך, שורש התיקון הרוחני של הדור נעוץ בתיקון גדול 
בעניין זה.

ג. בתוך בית המדרש צריכים להתרבות יותר ויותר לומדי התורה המקדישים 
את עיקר לימודם ועיונם  ללימוד אמונה, כדרך ומסלול של התגדלות אמיתית 

בתורה, ועל מנת להביא ברכה לעם ישראל.
ד. יש מקום גם להקמת בית מדרש שלימוד האמונה יעמוד במרכזו, למוכשרים 

ולחפצים לכך.

קביעות אלו חוזרות ונשנות בדברי הראי”ה והרצי”ה בפסקאות שלפניכם. 
בנוסף, הוספנו תשובות למספר טיעונים נפוצים נגד מתן מקום מרכזי יותר 

ללימוד אמונה. 

בסוף החוברת צרפנו את חזון בית המדרש שלנו. אנו שוקדים בבית המדרש 
זו השנה הרביעית על לימוד אמונה לרוחבה ולעומקה כעניין העומד בלב 

ליבו של סדר היום שלנו. תכנית הלימוד הבסיסית ב’גלי מסכתא’ מקיפה את 
הספרים ואת סוגיות היסוד האמוניות בחז”ל, ראשונים ואחרונים. אין אנו רואים 

בעיסוקנו מודל בלעדי או מושלם לבניין תלמידי חכמים באמונה. אדרבה, 
יודעים אנו שארוכה היא הדרך שלפנינו, ואנו מצויים בתחילתה, ומתהלכים 
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דוד גלי מסכתא, שאול לא גלי מסכתא, 
דוד דגלי מסכתא כתיב ביה יראיך יראוני וישמחו, 

שאול דלא גלי מסכתא כתיב ביה ובכל אשר יפנה ירשיע.
                                                                                                                  עירובין נג, א

       …מי שמגלה את כל ההשקפות הכלליות, ומגלה גם את הגרעין הטוב שיש 
בהרע המרובה, ומברר את סיבת החיבה שיש להמחזיקים בדברים שהרע מרובה 
בהם, שהוא מפני איזו קורטוב של טוב הנגבל בו, ועל כן הוא מראה לכל שצריך 

להציל את הגרעין הטוב בעצם טובו, ולהשמר מכל הדברים הרעים והגורמים 
לו, 

אז גם האויבים עצמם נמלאים כל טוב, וכיון שהם משכילים יותר ממה 
שהשכילו לפני זה, אז משלימים הם עם הצדיקים המחזיקים בהטוב המרובה 

הכללי, 
על כן דוד דגלי מסכת כתיב ביה ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, שמשכילים 

ומדריכים להועיל, להכיר את הטוב בעצם, ולהשמר מכל רע שיוכל להיות גם 
בחפוש דרך טובה וענינים טובים…

מאמרי ראי”ה עמ’ 84

בה מתוך ידיעה שיש לנו הרבה מאוד ללמוד, לתקן ולהשתפר. מכל מקום 
דווקא מתוך בניית בית מדרש שלימוד אמונה עומד במרכזו, ומתוך ביקורת 

מתמידה על דרכו, יגובשו הדרכים והנתיבים לבניין ‘רבנן דאגדתא’ בדור הזה 
בארץ ישראל. אנו מקווים שההתמסרות שלנו למהלך זה, יתרום חלק צנוע אך 

משמעותי למהלך התחיה הרוחנית שכולנו מייחלים לה. 

חיים וידל
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    ישוקה כל עץ החיים של כללות עסק התורה והעבודה, וכל השפלות והאורך  
  של הגלות הוא רק משום “דעבדין לאורייתא יבשה”.    
 אגרת צה

ג. כל מה שאני כותב ומעורר בדברים אינו כ”א שנקום לעזור את נשמותינו, - 
שתשועת הנשמה הכללית של כל עם ד’ בכך תלוי’ היא, - ע”י מה שנקבע 
לימוד קבוע בכל אותם הספרים היקרים, הראשונים והאחרונים, של חלקי 

המוסר והיראה, הנגלים והנסתרים, ספר אחר ספר, ולהשתדל לעלות במעלות 
הסברא והעיון בזה, לא בדרך הציור של יראת שמים המורגלת, שהיא באמת 

רק בבואה דבבואה של יראת שמים אמתית, הבאה מתוך לימוד קבוע ומסודר 
בלא הפסק אפילו יום אחד.

     אגרת צה 

ד. המקצועות הרוחניים שבתורה מוכרחים הם שיעבדו, באותו המרץ שנעבדו 
ושצריכים להעבד המקצועות המעשיים שלה...הצד המעשי של היהדות גם 

הוא יסוד נכבד ושדה תבואות, אבל הצד הפנימי, המוחי והליבי, הלא הוא 
עולה עליו, מאיר אותו ומחיהו.   

אגרת קסד

ה. וכשם שאין לחוש כשמרצים שיטות שונות בהלכה, ומפלפלים בהן, מפני 
הבליהם של הצדוקים למיניהם שפרשו לחוץ, כי אנו יודעים שהננו מבארים 

ודורשים את התורה לאמתתה, ע”פ הוראת חז”ל הנאמנים, ראשונים 
ואחרונים, כן אין לנו לחוש מפני שיבושי ההלכות הללו מאותן שלא שמשו 
כ”צ, אם רק נעסוק במקצע של תורה זה, בדרך שקידה וקביעות, לא בדרך 

העברה ונמנום. וכבר ידעת שלע”ד רק בהשבה לתחי’ את תורת אמת ואמונה 
באמת, בכל הגודל, הרוחב והעומק היותר אפשריים, תלוי תיקון עולמים, וכל 

המסתעף לו, להאיר עינינו ולשמח לבנו ולגדל כחות מבחרי בנינו בתפארת 
אמת, לגדל כבוד התורה והוגיה, ולישר דרכי החיים לעם ד’ הגוי כולו, בדרכי 

נועם קודש ושלו’.
         אגרת תקא

הראי”ה קוק

אמונה כמקצוע מרכזי בתורה

א. כל ישעי וחפצי שיתרגלו הצעירים בעלי-הכשרון ללמוד, בגירסא תחילה 
ואח”כ בעיון, את החלק המוסרי והמדעי שבתורה, שהוא כלל תורת הלבבות, 

שכללם החסיד בחוה”ל בכללים קצרים וכוללים בספרו. הלימוד המתרחב 
והולך בהדרגה, בקביעות עת ושעה או שעתים בכל יום, עד כדי רכישת 
השקפה הגונה ורגש פנימי על חלק המוסרי והעיוני שבתורה, יעדן את 

הרוח, וישובב את הנפש, עד שימצא האדם את עצמו מוכן ומוכשר לדרוש 
ולחקור, וימלא אומץ לב וגבורה, כי “ד’ אורי וישעי ממי אירא”. וכ”כ תהי’ 
ההתעסקות בהלכות דעות שבתורה עושה פריה, עד שהפלפול, החקירה, 
הביאור והחידוש, בעניינים הללו יהי’ מצוי אצל כל צעיר בעל-כשרון, כמו 

שהוא מצוי ב”ה בחלק המעשי, ואז יעשה את פעולתו לטובה עד שאפילו את 
הצד המעשי ירומם וירחיב.     

 אגרת פט

ב. שחרתם אותי להשביעכם רצון חביבי לבי, במכתבים, לדבר בדברים 
העומדים ברומו של עולם בדעת שם ד’ ב”ה ובעמקי הצדדים הרוחניים 
שבתורה, שנעזבו מאד מאד, לדאבון לב כל אוהבי שמו ית’ וחובבי עמו 
ונחלתו באמת; והעזיבה הזאת, הלא ידענו, שהיא מקור כל הריסותינו, 

ובתשובתנו לה יראה אלינו אורו וישעו ואור חדש על ציון יופיע. ואנכי הצעיר 
מה מאד אשתוקק להשביע רצון נפשות עדינות ולבבות טהורות שכמותכם; 
כי הלא ידעתם, אחי הנעימים, שאם אך הי’ בכחי לא הייתי פוסק אפילו רגע 

מלקרא בגרון בקול גדול, לכל עבדי ד’ הנאמנים בבריתו, לכל חכמי התורה, 
בפרט יושבי ארץ הקודש, למהר ברב כח וחיל לתקן את המעוות האיום 

ולשוב אל החלק הנעזב הזה שבתורה שהוא בית חיינו, שדוקא עמו ועל ידו 
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הצרות הרוחניות באות עקב התרשלות בלימוד אמונה

א. לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל, ושעזיבתה 
היא שגרמה לנו את נפילתנו, והוא הדבר מה שאני בעניי ובמר נפשי רגיל 

לקרא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים, עזבנו את נשמת התורה וזאת 
היא הצעקה הגדולה המקפת בעזה דורות רבים, מימי הנביאים, הסופרים 

והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים. גדולי הכשרון שבנו, פנו להם 
בעיקר אל הצד המעשי שבתורה, וגם שם רק במקצועות מיוחדים, עבדוהו 

והרגילוהו בחינוך, והצד הרגשי, ויותר מזה הצד העיוני, ומה שלמעלה ממנו 
ובא אחריו ממילא, הקדשי ההופעי, שבו הגאולה והישועה גנוזה, אותו עזבו 
לגמרי, ולגס-רוח ומשוגע יחשב גם מי שבא ותתבע את העלבון הגדול הזה, 

מרועי האומה. הקול הגדול של חוקרינו האלוהיים, של חסידינו העליונים, של 
המקובלים הטהורים באי בסוד ד’, קדושי המבט ואדירי הרצון, חוכי ישועה 

וצופי גאולה, היה לקול קורא במדבר. ועד כה, אחרי אשר כל כך הוכינו, אחרי 
אשר הכפירה מגיחה עלינו מעברים, בעביה המנווולים בשחרותם המזוהמה, 

השמד כקטב ישוד לחטוף ממנו אלפים נפשות בכל שנה, ובקרב המחנה 
שהתורה והאמונה היא דגלה, שמה ושערוריה צלמות ואין סדרים, אין חפץ 

ברור ולא אידיאל מחוור ומסודר.
          אגרת תפג

ב. האמונה אבדה, הולכת ומתדלדלת, מפני שהופרה תורתה, אין דורש ואין 
מבקש. האורתודוקסיה במלחמתה השלילית כעת משפיקה את עצמה בהבלי 
שוא ובדמיונות כוזבים, שהחיים והמציאות מחריבים אותם, ומחריבים עמם 
את נושאיהם. לא זאת היא נחמתנו מה שהצד האפיקורי שבעמנו, הוא יותר 

צפוי להרס וכליון. צרת רבים כזאת אינה חצי נחמה, כי-אם צרה כפולה. 
ההוראה באצבע שנראה על ליקויים של חושבי המחשבה שבאומות, לא יתנו 

לנו עז וחיים, כשאלה הם רק דברים שליליים. ולמה נלך בדרכים רחוקים, 
בעוד שהדרך הכבושה והישרה לפנינו היא. כל התורה בפירושיה הרוחניים 

כולם, צריכה היא להתעלות אצלנו. כל מי שיש אומץ בלבבו, כח בעטו ורוח 

ו. נרחיב את מדת הלמוד העיון והדרישה על אופי המחשבי שלנו, לכל אגפיו, 
נקבע גם עליו מסכת, נעשה גם בו חריפים ובקיאים, גדולים וגאונים, ננסה 

כחנו יוכל היות שאור המחשבה יישר לנו את הדרך, גם על החיים והמעשה, 
גם על התלמוד וההוראה. ההרגל לשוטט בהיכל הרעיון, לאנשי דעה, לטייל 

בין שדרות השיטות השונות שבדרכי תורת המחשבה, יעודד את רוחנו, ויקיץ 
לתחיית עלומים את כחותינו הנרדמים ועיפים מקוצר רוח, ויביאנו להכיר, 
לעצמנו, ולזולתנו, את חסנה ועשרה הרוחני של כנסת ישראל, את בהירות 

מחשבתה וקדושת מוסרה, “רבות בטת עשו חיל ואת עלית על כולנה, שקר 
החן והבל היופי אשה יראת ד’ היא תתהלל, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה 

בשערים מעשיה” , ויתן לנו יכולת להראות הודה והדרה של שושנת עמקים 
זאת, “דכלילא מכל גוונין” , על בניה. 

         אדר היקר, מעט צרי

ז. “משען לחם אלו הלכות, ומשען מים אלו אגדות”. העם צמא הוא מאד למים. 
יסודות ההלכות הנם ג”כ אגדות. האגדה הגדולה והאדירה, היא כוללת רזי 
תורה וכל מחקר נשגב וקדוש, שרק מי שמשים בה למוד של קביעות, מדי 
יום ביומו, יזכה לבא שעריה, ויבא גם עד אותה המדה להיות דולה ומשקה 

לאחרים, לכל דור ודור כפי צרכיו. 
עקבי הצאן עמ’ קמג   

ח. מעמד האמונה מלא תהו ובהו, כי לא עובדו שדמותיה רבות בשנים, וביחוד 
הופלאו מכותיה בדורות האחרונים, אשר מפני הטירודים והגלויות, הצרות 

וההעקות של כנסת ישראל, נתכווץ הלב ומורא פנימי עלה בקרבו מפני 
תקפה של המחשבה. על כן ברחו המחנות כולם רק אל העבודה הבלתי 

מסוכנת, אבל גם בלתי מועילה הרבה, בהיותה מסולקת מנשמתה. כל חכמי 
ישראל פנו רק אל הדיוק המעשי, והשכל בגודלו ורוממותו לא מצא מכל 

רועי האומה ענין כי אם פסקים או שעשוע של דרשות או פלפולים, והנשמה 
בגובהה העליון יושבת היא ושוממה.

מאמר על פנימיות התורה י       
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סם-החיים האמיתי, אור התורה בפנימיותה, הם לה לא לעזר ולא להועיל, 
והיא מתמלאה עי”ז בקצף אין-איל, ומתמלאה מחשבות של משטמה, 

ומדנים, גם בינה לבין עצמה, וכחה הולך וכשל.
         אגרת תרב

ד. ואנחנו רואים, שבדורות שהיו טובים מאלה, קרא הרח”ו בהקדמת ספר עץ 
חיים את הקריאה הגדולה נגד יבשות התורה, ע”י המתגדרים רק בנגלות 

לבד, והתנצל על הקריאה בשם “שפחה” ו”קליפין” אל המשנה, מפני 
שעסק המשנה כפי פשטו אין ספק שהוא לבושין וקליפין חצונים בתכלית 
אצל סודות התורה הנגנזים ונרמזים בפנימיותה. כי כל פשטיה הם בעוה”ז 
בדברים חומרים תחתונים, אמנם הם קליפין טובים למאכל, כקליפת קנה 

הבושם, ולכן בהיותם מבינים פשטי המשנה בהלכתה, בלתי טעות, נקראת 
“עץ הדעת טוב”. ונסתיימה שם ההקדמה בהערתו של הגאון מוהר”י צמח, 

ע”ד הבדלי המצבים של הדורות, “כי גילוי חכמה זאת עתה בדורות גרועים, 
הוא כדי שיהיה לו מגן לאחוז בלב שלם באבינו שבשמים. כי באותן הדורות 

)הקודמים( היו אנשי מעשה וחסידים, והמעשים הטובים היו מצילים אותם”, 
וחתם “שהנסתרות נעשו עתה כמו נגלות, כי בדור הזה מושל הזנות ומלשינות 

ולה”ר ושביה שבלב”. א”כ הרי לנו הערה של חשובי דורות, קדושי עליון, 
שהיא חוזרת ונתבעת מאתנו בדורנו בצורה עוד יותר בולטת. ובליטתה של 

צורת התביעה, הבאה מהאיחור של התשלומין של החוב, של “מאריה דחובא 
דדחיק”, שהיא מליצה טפוסית בספר האידרא על התביעה לאורה רוחנית, 

הטבועה בנשמת ישראל ובעולם הכללי, וכשאין הספוק מתמלא עושים 
החיים את פעולתם ליבש ולהרס, ואח”כ צריכה הרפואה לבא בצירופם של 

כמה מיני תבלין, שלא היו נדרשים כלל אם היתה הרויית הצמאון באה בעתה 
בלא התנגדות.       

 אגרת תרב

ה. ויותר מכל אחשב למשיב-נפש מה שמכניסים הם בסדריהם את החלק 
הרוחני שבתורה, שבעוה”ר נעזב ונטש לגמרי. וזהו הגורם הגדול לכל צרותינו 
החמריות והרוחניות, כי עזבנו את נשמת-התורה, את דעת-ד’, וביטלנו תורה 

ד’ בנשמתו, קרוא הוא לצאת אל המערכה ולצעוק הבו אור. 
  מחזה אחר, לגמרי אחר, היינו רואים בדורנו, אלמלי נתנדבו חלק רשום מבעלי 

הכשרון, הממולאים בתורה ובשכל טוב, לעבוד את כרם ד’ בתוכו פנימה, 
לעסוק בטהרתם של מושגי האמונה והעבודה, בבירורן של הדיעות בעניני 
האלהות, הנבואה, רוח הקודש, הגאולה והצפיה לתשועה, תשועת האומה 

ותשועת העולם, תיקוני הנשמות של היחידים ושל הרבים, תיכון הרוחות של 
הדורות העוברים, העתידים, וההוה על גביהם. גבורה אחרת היתה פורחת 

ועולה בעדר ד’ הנפוץ. הוד נורא ועליון היה מתפרש ומתגלה על המון רב של 
חכמי תורה, וזוהר עליון היה משתפך מהם על האומה כולה ועל העולם כולו. 

  הספרות המתדלדלת, ההולכת ומתחשכת, מתנוולת ומתטמאת, במובנה 
החדש בישראל ובעולם, היתה לה תקומה ופדיון על ידינו, על ידי הגיונותינו 

הענקיים, ע”י הבעותינו הברורות שהיו ראויות להיות יסודות לחיי עמים 
רבים, להוציאם ממחשכים לאור, והרשעה והסכלות, האויליות שבאמונות 
הדופיות, היו הולכים ומתבערים, ואנחנו היינו המתחילים במלאכת-שמים 

הגדולה של ביעור רוח הטומאה מן הארץ, ושל התחלת הופעת תיקון עולם 
במלכות אל עולם. ועל זה אנו נתבעים ולזה נוצרנו. ובכל זמן שאנו נדדים, 
נשחטים ונטבחים, כצבאות וכאילים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו, 

באים אנשים קטנים ומצומצמים, ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל 
המינים ואת סם-החיים העיקרי, אותו מניחים בקרן זוית. אלה מתוך טמטום 

הלב וקטנות-אמנה, ואלה מתוך גאוה וחסרון-ידיעה, ועוד הפעם חושבים 
שהגדלת תורה והאדרתה, כשתהיה באותו המובן הצר והיבש, שלא היה בכחו 

להחזיק את עמדתנו מעת אשר השתערו רוחות קולטוריות, והמון תביעות 
רוחניות נגדנו, שזו תהיה גם כעת התרופה הכוללת לכל מכאובותינו הרבים. 

        אגרת תפג

ג. והדור הזה הלקוי כ”כ במחלת הכפירה, שהיא רפיון האמונה, האם אין 
לנו יסוד לומר, שלתשועתו אנו צריכים להרבות בתורת האמונה. וכ”ז 

שהארטודקסיה אומרתי בעקשנות דוקא, לא, רק גמרא ופוסקים לבדם, לא 
אגדה, ולא מוסר, לא קבלה ולא מחקר, לא דעת העולם ולא חסידות, ועם כל 
זה אנכי אחזיק את מלחמתי, נגד כל הקמים עלי מעברים, - הרי מדלדלת את 

עצמה, וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה, מבלי לקחת את 
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ח. ימים רבים נעזבה האגדה, בצדה העליון, מהמון העם - מאפס יכולת לזה, 
ומרבים מגדולי כשרון - מסבות של הסכמות של חולשה, שלא יכלו לעקרן 

כל גדולי הדורות שנלחמו כנגדם. עד שבא עכשו הכח היותר נמרץ הוא 
ההכרח, שהוא מפתח את כל האזיקים, רק הוא יעורר את הרוח, רק הוא יאזר 
גבורה בלבבות נחשלים “ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר 

צחות”. הרעב גדול בארץ, “לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמע את 
דברי ד’, ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ד’ ולא 

ימצאו. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא”.
         עקבי הצאן עמ’ קמג

ט. כשהעוסקים והעלולים להיות עוסקים בבנין ובנטיעה לחיים ולאורה 
לישראל, הם משתמטים מקוצר רוח, מפחדנות, מקוטן וממורך לב, והם 

סבורים שדי להם כשיעמדו רק על אותה העוגה הקטנה של ההלכות 
המעשיות שבתורה, שהיא צריכה דווקא לקבל אור חיים מיסוד הדעה 

הכללית וממקורה, אז הכל נמוג והכל נחשך. אמנם הלך המצב בכל הזמנים 
בירידה נסתרה, לעולם היה יותר טוב, אם היה מספר יותר גדול מחכמי 

התורה עסוק בצדה הפנימי, בליבון דעותיה והכרת אורה הגנוז, אבל מכל 
מקום, ההארה הגדולה שהיתה שרויה בכחה החי בימי המצב השלם של 
ישראל, שעם כל הליקויים היה בה כח חיים חזק ואמיץ, הוא המשיך כח 
ליתן עוז עד הדור האחרון, אבל מכל מקום פוחת והולך. סעד סעדו את 
הנפילה האיומה תלמידי חכמים אפילו עוסקי הפשט, וקל וחומר שיחידי 

הסגולה בעלי האורה הפנימית אמצו וחזקו את המצב ולא נתנו להתמוטט, 
והמצב הכללי של העולם בתביעת הדעה לא היה כל כך מחודש, ולא כל 
כך סוער, על כן היה אפשר לעמוד. עתה נתקבצו כל התביעות יחד, כל 

הנימוקים הבאים- בין מצד הטוב בין מצד הרע- כולם הנן עומדות ודוחקות 
אותנו שנשוב בחזקה להעמיד חכמי אמת בעולם, מאירים באבוקה האלוהית, 
ברום עוזה ותפארת גדולתה, ועתה אי אפשר עוד שלא נקיץ לקול הקריאה, 
וההתעוררות לחיים חדשים מטלה של תורה, מחוייבת להיות מתחלת דווקא 

בארץ החיים.
        מאמר על פנימיות התורה ט

דלעילא, ומאין גדיים במקצע קדוש עליון זה אין תישים, עד שכשלה ברחוב 
אמת, והאמונה הקדושה נפלה מאין מחזיק בידה. היו לבני-חיל, אחים אהובים 

וחביבים, החזיקו במעוזכם, אל תיראו ואל תפחדו, כי מלאכת-שמים בידכם.  
אגרת תרכ

ו. האמונה נופלת, קובלים רבים, ואיכה לא תיפול, כיון שאין למדים את 
חכמתה. כבר נשתקע הדבר מלחשוב שישנה במציאות חכמת האמונה, 

וכל דבר שאין חכמתו נלמדת בממלכת הרוח מוכרח הוא לפול, והמניעות 
מללמוד חכמת האמונה גדלו למאד...על ידי העדר הלימוד הוכרחה להשתרש 

הדעה שיש איסור וסכנה עצומה בלימודה של חכמת האמונה, ושאין טוב 
יותר לאמונה מלהניחה שוממה, בלא עיבוד, בלא פיתוח והפרחה. ובזה 

החשכה מתגברת, המעשים מתעוותים והדעות מיטפשות, וכנסת ישראל 
נמוגה ביגונה. על כן אנו חייבים לגדע כל בריחי הברזל, ולהראות בפועל 

בעולם שישנה חכמת האמונה במציאות, ושיש מה ללמוד, ויותר מכל – שאין 
שום סכנה ללמוד, ושהסכנה היותר איומה היא בהעדר הלימוד של האמונה.

         פנקס הדפים ד 32

 
ז. הה כמה גדולה היא הצרה, שהדברים הגדולים נתישנו אצלנו עד אשר לא 

נאבה לפנות להם. חושבים אנו כאילו כבר מלאנו את תפקידם, מפני שנאמרו 
מפי גדולים מאות שנים לפני זה. שמענו מפי קדמונים, שתכלית הכל הוא 

השגת השם יתברך לפי כח האדם. שמענו, והאומרים גדולים הם באמת, 
וגדולים הם לנו. אבל מה אנו עושים, וכי צעדנו גם צעד אחד לבא למדה 

זו, וכי מחפשים אנו עצות איך לבא להשגת השם יתברך לפי היכולת שיש 
לנו. האם עוסקים אנו בחיוב הנמרץ לפי זה להגדיל את זה היכולת. לא, הכל 

נתכוץ אצלנו במין חרדיות צנומה, הקרובה לעבודה זרה גסה הרבה יותר ממה 
שהיא קרובה לעבודת ד’ האמתית, “כיון שפורש אדם מן התורה מיד הוא 

נדבק בעבודה זרה”. לא נוכל לחשות, ולא נחשה. שמים וארץ נרעיש, וחכמת 
האמונה מוכרחת היא לשוב ולהיות נלמדת בישראל בהרחבה ובקביעות, 

בשמחה ובטהרה, כימי עולם וכשנים קדמוניות.
         פנקס הדפים ד 42
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על ‘רבנן דאגדתא’ להשקיע את עיקר לימודם בדעת ה’ ואמונה

א. כל עיקר כונתי בחוברותי, ובכל מה שאני כותב, הוא רק לעורר לבב ת”ח, 
זקנים וצעירים, לעסוק בעיון בפנימיות התורה, בין במוסר בכל הדרכים 

הנמצאים עמנו כקדושי עליון, בין במחקר בכל הספרים הקדושים שהנחילונו 
רבותינו הגאונים בעלי המחקר, בין בקבלה ע”פ כל הדרכים שהם מורשה לנו 

מאבותינו זי”ע, בין ע”ד הראשונים, בין ע”ד האחרונים, בין ע”ד החסידות, 
בין ע”ד רבינו הגר”א והרמ”ח לוצאטו ז”ל, וללמוד את כל הספרים עם דברי 
זוה”ק וספד”צ, ספר הבהיר וספר יצירה, וכל מדרשי חז”ל, בעיון ובבקיאות, 

צריך ע”ז התמדה גדולה, ממש כהתמדת הש”ס ופוסקים. אמנם לא הכל 
מוכנים לזה מטבע נפשם, ע”כ כל מי שאינו מסוגל, ולבו לב חריף, ודאי 

שעליו להאריך בעומק פלפול גפ”ת ופוסקים, אבל מי שמוכשר לעסוק בעיון 
חכמתא וקבלה ע”כ הוא צריך לסדר לו סדרים קצרים, לעומת גודל האריכות 

של חידוש ופלפול, ומ”מ גם הוא לא יניח ידו מפלפולא של תורה, דקוב”ה 
חדי בה, אבל עיקר לימודו צריך שיהי’ להכיר את קונו.

          אגרת מג

ב. בהאי כללא שלא יטייל בפרדס אלא מי שמלא כרסו בבשר ויין, יש לומר 
דהיינו במי שבא לעשות רק כפי חובת התורה מצד הדין. אבל מי שמרגיש 
בלבו חשק ותשוקה ללמוד הדברים הפנימיים, להשכיל באמיתתו יתברך, 

הרי הוא בכלל “לעולם ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ”, כיון שמהסתם 
בוודאי יש לו לזה כשרון מיוחד, ומזה עצמו מוכח שזהו רצונו של הקב”ה 
שהוא יעסוק בידיעת שמו יתברך. וזולת זה כל העניינים האלה הנוגעים 

לידיעת שמו יתברך כפי הצורך של קביעת היראה, כפי מה שהאדם מרגיש 
בו מה היא קביעת היראה. כיון שכבר חננו השי”ת דעה והשכל ושהוא מבין 
היטב שהם קובעים בו את היראה ומבלעדם תחסר לו, אצלו ודאי הם עצמם 

הבשר והלחם המה, ואין זה כלל בכלל טיול בפרדס רק מה שהוא למעלה 
מכדי צורך קביעת היראה. על כן מי שמרגיש שכלו ונטייתו באמת לדעת את 
ד’, יהיה חזק מאד בדרכו וידע כי ישכיל ויצליח, ויראה לקבע זמנים רשומים 

י. מי שלא השלים עצמו בידיעה עמוקה ורחבה בדעות התורה על פי שרשן 
ומקורן בשום שכל ובקיאות הגונה, הרי הוא בעניין הדעות כהדיוט, ועל ידי 

תמימות דרכו ימשכהו הרצון תמיד להחמיר ולעשות כל דעה מורגלת אצלו, 
שעל פי השקפה השטחית היא ישרה וקדושה, לעיקר מעיקרי תורה, ומי 
שיאמר שלא כדעתו יחשבהו לכופר בתורה, ומזה תתפשט המשטמה בין 

אחים על דברים שאינם כדאי לבוא עבורם למידה זו. החומרות שבדעות, 
הבאות מחסרון לימוד ועיון בחלק היסודי שבתורה, מביאות לא לבד לשנאת 

חנם והריסת השלום, כי אם גם לידי כפירה ופריקת עול לרבים. 
        מאמר על פנימיות התורה טז
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   עסוקים במהלכים רוחניים עליונים, אבל העסק היסודי של הנפשות העדינות   
   צריך להיות “לפקח עינים עורות, להוציא ממסגר אסיר מבית כלא יושבי  

   חושך”.
         עקבי הצאן עמ’ קמ

ד. אין לשער כמה גדולה היא החובה עכשיו על גדולי תלמידי-חכמים, וכל מי 
שיש לו כשרון ונטיה לדברים רוחנים ונשגבים, לקבע עיקר הלמוד והעיון 

במרומי החכמה האלהית, שהיא כוללת האגדה בכללה, כאשר צוחו על 
זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות, מבעלי העיון בקבלה, חסידות, 
פילוסופיה, מחקר, מוסר, לצדדיהם השונים והמסתעפים. כל הניגודים 

שנפגשו במחנות הללו, ומכולם על המתיחדים בדברים מעשיים לבד, לא באו 
כי-אם מאותה הנטיה הקיצונית שנולדה בכל מפלגה לחשוב שהעולם איננו 
צריך לקיומו כי אם לה לבדה. ורק יחידי יחידים הסתגלו יפה אל ההשקפה 

הרחבה והאמיתית, שלא די שהעולם כולו אי אפשר לו לעמוד כי אם על 
ידי ההתרחבות הגדולה של כל סעיפי הדעה וההרגשה, אלא שגם חלק אחד 

אי-אפשר שיהיה מובן כל צרכו כי-אם על-ידי שיתוף כל הצדדים השונים 
והנראים רחוקים ממנו, ורק בזה יוכן כסא לממלכת הדעות, “גדולה דעה 

שנתנה בין שתי אותיות”.
עקבי הצאן עמ’ קמג         

לדעת פשטי התורה והלכותיה בעיון כראוי, ועיקר לימודו בעומק שמחת לב 
וקביעות יהיה במה שנפשו חושקת לדבקה בידיעת שמו יתברך, וידע שלו כך 

יאתה. 
  ואם יראה שרוב הלומדים אין הנהגתם כך, ידע שבאמת להם ראוי שלא 

יהרסו אל הקודש עד שילכו כפי ההדרגה, ואין שייך בזה להתרוממות 
והתפארות, רק בחינות מחולקות באצילות הנפשית. ויש לומר שמי ששכלו 

לפי טבעו דורש דווקא, שיהיו העניינים הקדושים האלוהיים ערוכים ושמורים 
אצלו ושישכיל בהם, אז אי אפשר לו להיות זוכרו יתברך תמיד רק על 

ידי ידיעת שמו והשכלתו, כי כל זמן שיחסר המזון הנצרך לפי המזג הרי 
החלישות מורגשת, אף על פי שמי שאין צריך כל כך למזונו יהיה בריא אולם 
במעט מזון, מכל מקום אין ללמוד מאיש לאיש. על כן מי שלבו נשאהו לעיין 

בעניינים הרמים לא ייבהל וידע כי כך היא חובתו, והדרך הכבושה לכל לא 
יניח לגמרי, אבל ידע כי אי אפשר כלל שתהיה נאה לו בלא השקפה פרטית 

על מה שנפשו דורשת ממנו, ואז ישכיל ויצליח ויהי’ עובד את ד’ בשמחה 
וטוב לב.

         אורות התורה ט יב

ג. והמצויינים שבבני תורה, בפרט אותם שמוצאים בנפשם כשרון ונטיה 
פנימית ללמודים מוסריים ופיוטיים, ולמחשבות רוממות בחכמות הגבוהות, 

החפץ הנערץ הזה אסור לכובשו ולבטלו, כי-אם להרחיבו ולהגדילו ולקבע 
עליו שיעורים רחבים והגונים בדעת חכמה וכשרון מדי יום ביומו. הם הנם 
ביותר מחויבים ליחד לאלה הלימודים את רוב כשרונם, מבלי להביט כלל 

אם על ידי יחודם זה יהיו צריכים לקבע להם בעסק התורה המעשית סדרים 
נוחים, קצרים וישרים, לדעת הלכה ברורה וסברה ישרה, ולברר כל דבר בעתו 

בישוב ובמתינות ובשינון של בקיאות מחוורת בהלכות הפסוקות, וביסודי 
הסוגיות והשיטות, שהחריפות האמיתית מתילדת מזה ממילא לעת הדרוש, 

בלא טורח רב של אריכות פלפול, שרובו נועד רק לאותם שאין להם במה 
למלאות את צמאון הנפש להרחבתה של תורה ועז החופש השכלי בדרישתה 

מבלעדו; אע”פ שמיעוטו הוא לעולם נאה והגון, טוב ויפה אפילו להיותר 
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גדולתם בלימוד החלק המעשי שבתורה כראוי, ומצד חפצם הטוב לעסוק 
בתורה לשמה, שאז יהיו זוכים לדברים הרבה, ויהיה כל העולם עולו כדאי 

להם. 
  ...פה על אדמת ישראל ברום הררי קדש אם נקבע ישיבה קדושה כזאת, נעשה 
ונצליח בימין ד’ רוממה להביא אורה לישראל ולאדם.                                                                                                      
פנקסי הראי”ה ח”ג עמ’ שכב-ג

ד. למרות כל עמל בעלי האגדה לפלגותיהם, בעלי המוסר, המחקר והקבלה 
העיונית, לחבב ולרומם את עבודת המחשבה והרעיון, לא זכינו עדיין בענינו 
לקבע קבוצים וישיבות קבועים, שתהיה מטרתם לכנס במקום אחד, בקבוץ 

והתאמה, את כל פזורי המחשבה הגדולה של כנסת ישראל, שנגלתה 
בצדדים רבים, בדורות שונים, במצבים מיוחדים, בפלגות מפוזרות ובמקצעות 
וסגנונים מחולפים, ומכל-מקום הכל הולך למקום אחד, - למקור ישראל. וכל 

אותם הספרים הנפלאים מלאי הענין, שכל כך התעמקו בהם גדולי הדורות 
בחבורם והפצתם, הם מונחים בקרן זוית, או נחשבים לספרי טיול, שמעיינים 

בהם בדרך ארעי, ועיון כזה איננו מביא כלל את תועלת המבוקש הכללי, 
להתכנסות המחשבות, לקישורן, התילדותן, ובנינן. 

אדר היקר, מעט צרי

בית מדרש ללימוד אגדה

 א. ...בכ”ז הנני אומר ג”כ, שבדורנו, ואולי גם מעט מזה לפניו, ואיזה דורות 
בדילוג, שלא נוכל לסמנם בדיוק, ירד הרבה כח הלימוד של עמקה של תורה 

מצד העיוני, שהיא אמתת חכמת הדת. ועתה נוגע הדבר עד נפש האומה, 
ע”כ אנחנו חייבים לעורר בזה הרבה מאד. ואשרי חלקנו אם נוכל לקבוע 

באה”ק מוסד קבוע, ישיבה מיוחדת, תחכמוני, ללימודי חכמת דתנו הק’, שבה 
יכנס כל מה שהוא נוגע ללימוד הדעות והאמונות, במובן רחב מאד, לתורה 
ולמוסר. כמובן לא יוכל להפרד מהלימוד המעשי המסודר, כי זאת העצה 

של הנחת הצד המעשי שבתורה, כדי לפייס את הרחוקים, היא כבר נתבררה 
שאינה מצלחת כלל. עלינו לחבב בדברי אמת וצדק, מה שיש עמנו די, את 
החן והנעם, את התפארת וההוד, שיש בצד המעשי שבתורה, כשם שעלינו 

לברר את האמת והצדק, שבצדה העיוני. ]...[
  כללו של דבר, יסוד ישיבה קטנה לע”ע בכמותה, ובלתי ניכרת כמעט 

בפורמליותה, באה”ק ללימודי התורה הפנימיים, בצירוף המכשירים הדרושים 
לזה להרחבת הדעת והארת החיים, דבר זה הוא פתח תקוה לישראל ממש 

כערך יסוד הרעיון של כללות חבת ציון לכל תכונותיה, שבכללותה הננו רואים 
חזות רב, ביותר אנחנו עדי הראיה העומדים על אדמת ארץ אבות.                                                                                                              
אגרת מד

ב. הנה למרות כל הגדלות שדברו על יחש ישועת ישראל בכלל ובפרט לחכמת 
התורה הפנימית לא זכינו עד עתה לשום ישיבה קבועה שתהיה מטרתה 

לקבע לימוד עיקרי ויסודי בחכמת התורה הפנימית לכל צדדיה...
פנקסי הראי”ה ח”ג עמ’ שיט

ג. כל הטובה הזאת לישראל ולעולם, תוכל לבא לנו רק על ידי קבעות לימוד 
ברוח צהלה, בחפץ קדוש וגבורת חיי אמת בפנימיותה של תורה, על ידי 

קביעות ישיבה הגונה לזה, מבוררת מיחידי סגולה המסוגלים למטרה הגדולה 
והקדושה הזאת, מצד מצב רוחם ונפשם, ומצד מצב גופם ותכונתם, מצד 
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הקדוש ש’על זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם 
יבקש ד’ עלבון הבית העלוב’. וכן ריש לקיש לא רצה להשיב שלום לתלמיד 

חכם מבבל, מפני שהקפיד על תלמידי חכמים שבבבל שלא האמינו בעזרא ולא 
השתתפו עמו בשיבה לארץ, הם הם ‘הצדיקים שאינם מאמינים’ כדברי הגמרא 

בסוטה: ‘אמר רבי אלעזר: כי מי בז ליום קטנות - מי גרם לצדיקים שיתבזבז 
שולחנן לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהן, שלא האמינו בקב”ה’. ורש”י מסביר: 

‘קטנות - קטנות אמונה’.
שיחת הרב צבי יהודה מס’ 31 הדור סע’ 7;  
מס’ 65 צדיקים שאינם מאמינם וכלל ישראל; 
עטורי כהנים 102 מה שלומדים בקדושה

ב. צריך חכמת יראת ה’, עיון יראת ה’, בינת יראת ה’. זה כל כך חיוני, כל כך 
יסודי. למה אומרים שחבל על הזמן?! זה בירור החיים! על מה אתה חי! על מה 

שאתה חי בתור יהודי, בתור אדם מישראל - חבל לך על הזמן?!
אחר כך יש מקום לברר פרטים, כמה זמן להקדיש לזה בתוך הישיבה, אבל 

להזניח לגמרי מתוך טענה שחבל על הזמן?! זה הפקר?! טרגדיה נוראה 
ואיומה...

כאן, אנו עוסקים במדע החיים, במדע החיוניות של האדם, בבירור יחס האדם 
לבורא האדם ולכלל ישראל. לא נשאר זמן בשביל זה?! אז בשביל מה נשאר 
זמן? בשביל סתם חקירות שונות של חול ושל קודש, שהן לוקסוס, מותרות.

שיחת הרב צבי יהודה מסילת ישרים, הקדמה סע’ כט, לב

ג. ההדרכה והדרישה הגדולה לתופשי התורה שיעסקו בקביעות ובסדר לימוד, 
ביחידים ובציבורי ישיבה, גם במלוא מרחב מקצועותיה וגווניה הרוחניים 
והמחשבתיים של התורה, בהלכות יסודי התורה ולימוד חכמת האמונה, 

ממקורות תורה, חז”ל ורבותינו ראשונים ואחרונים, לפיתוח ושכלול כשרון וידע 
המחשבה והספרות, להשפעת ולהדרכת הדור.

‘התורה הגואלת’, בתוך ירחון ‘סיני’, כרך נז, חוברת ד-ו, הוצ’ מוסד הרב קוק, עמוד קעג   

ד. ייחוד ענינו האלהי ושליחותו ההיסטורית, במערכת דורותינו הכללי-
ישראלית, של האי כהנא רבא וקדישא אאמו”ר הרב זצוק”ל, - אשר לפיכך נוצרו 

והותאמו, ביצירת האישיות הנשמתית, גם פליאות הכשרונות ואצילות המדות 
וגבורת הרוח, - מסתכם ומתבטא הוא בכך: התורה הגואלת...

הרצי”ה קוק
 

א. אף פעם לא היה מרחב של רוח כמו בדורנו, והוא צריך הדרכה לאמונה 
בגדלות. במסכת יומא אומרים חז”ל: ‘למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? 

שהחזירו עטרה ליושנה’ ואמרו ‘האל הגדול הגבור והנורא’. ‘ויברך עזרא את ה’ 
האלהים הגדול’ ‘מאי גדול? שגדלו בשם המפורש’. צריך לקרוא בשם ה’ בגדלות, 

וקל וחומר בדורנו זה של דרישה בגדלות באלוהות, וזה ענינה של הישיבה 
המרכזית לישראל.

תלמידי חכמים שאינם תופסים זאת, הם הגורמים לאפיקורסות, ואז אין להם 
עצה אחרת אלא לצעוק, לחרף ולגדף. ברור שיש גם צרות וקלקולים באומה, 

אבל התיקון לא יבוא מתוך מיעוט הכשרה להבנה גדולה.

שאלה: איך יכול להיות שלכל כך הרבה גדולים, יש כל כך מיעוט הכשרה?
הרב: זהו מה שנמצא בהקדמת מסילת ישרים והקדמת חובות הלבבות על 

תלמידי חכמים שאינם רוצים ללמוד יראת ד’. גם המהר”ל מתלונן על גדולי 
התורה שמזניחים לימוד אמונה. וכבר ירמיהו הנביא קובל על כך ש’תופשי 
התורה לא ידעוני’. אין זו סיבה לזלזל בהם חס ושלום, אבל יש לראות את 

הדברים באמיתותם. וכל גדולי עולם ראשונים ואחרונים התלוננו על חסרון 
לימוד האמונה בגדלות.

שאלה: מה הסיבה שגדולי התורה אינם מתעמקים בלימודי אמונה?
הרב: כי יש יותר יוקרה ופרסטיז’ה עכשיו להתעמק בפלפולי תורה מאשר 

להתעמק בעומק התורה. וההרגל נעשה טבע, מה שהתנקם במצב הדור. ספר 
הכוזרי, שהגר”א צוה ללמוד מפני ש’עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו’, 

ספרי מהר”ל ושאר ספרי אמונה עמדו גם בעבר בהישג יד, אבל תלמידי חכמים 
לא למדו אותם, ומתוך כך לא יכלו לשמש כמורי נבוכי הדור, ואז לא נותרה 
להם עצה אחרת אלא לגדף אותו. על כן, קודם כל תלמידי החכמים עצמם 
צריכים לשוב בתשובה, בלימוד פנימיות התורה והתגדלות בתוכן ובסיגנון, 

כדברי הזוהר שהמשיח יבוא להחזיר צדיקים בתשובה. וכן כותב ‘אור החיים’ 
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תשובות לשאלות נפוצות

בשולי הדברים, הבאנו מספר טיעונים נפוצים נגד הקדשת שעות רבות ללימוד 
אמונה. 

רובן ככולן של התשובות כתובות בתוך דברי הראי”ה קוק שהובאו לעיל, ואנו 
באנו רק להדגיש את התשובה לאלו אשר לא שמו לב לכך.

שאלה: לימוד אמונה מתאים למי שיש לו חולשות באמונה, אך מי שיש לו אמונה 
חזקה ותמימה בטבעו אינו זקוק ל’חקירות’.

תשובה: בדיוק כנגד הנחת היסוד הזאת נאבק הרב. לימוד אמונה איננה הכרח 
של בדיעבד הנועד לאלה אשר ‘נפגעו מרוח הכפירה’. לימוד אמונה הוא תנועה 

מרכזית וחיונית של דעת ה’, העולם והחיים. לימוד זה דורש בירור, העמקה, 
התבוננות ודיוק, לא פחות מאשר דורש לימוד ההלכה. איננו זקוקים ללימוד 
אמונה בדיעבד כיוון שיש כפירה. האמת היא הפוכה בדיוק: הכפירה נגרמת 

מכך שלומדי התורה אינם מקדישים די זמן ללמוד את התחום הרוחני, ותפיסתם 
נשארת מצומקת וקטנה. 

שאלה: אולי לימוד אמונה הוא חשוב מבחינה איכותית, אך אין זה אומר שמבחינה 
כמותית הוא דורש זמן רב כל כך. אדרבה, לימוד אמונה נמשל למים, ולימוד ש”ס 

ופוסקים נמשל ללחם: עיקר התפריט צריך להיות לחם, ומים מספיק מעט על מנת 
לעזור לעכל טוב את הלחם. אמונה זה הלב, אשר איכותית הוא העיקר, אך כמותית 

תופס רק מקום קטן בגוף. 

תשובה: נכון, זו הייתה הדרכתו הידועה של הרצי”ה, מיסוד הדרכתו המעשית 
של הרב עצמו. אך כיום, כתוצאה מהפרת האיזון הכללי המצויה בישיבות, יש 

תוכן-חיים זה, של מהות אישיות זו, הולך ומתרומם בהופעתו, עם מהלך 
העלייה לקודש אוירא דארץ-ישראל, ולתפקיד עבודת הקודש הכלל-ישראלית 

בתוכה, מתוך גישושי “עצות מרחוק” ו”אפיקים בנגב” הקודמים לה, ב”מעט 
צרי” שב”אדר היקר”, אל הקריאה הגדולה ל”אחינו הצעירים האהובים תופשי 

התורה היושבים על אדמת הקודש “, אל “דרישת ד’” שב”עקבי הצאן”, בהמשך 
הקדמות “חובות הלבבות” הקדמוני ו”מסילת הישרים” האחרוני, לעומת הארת 

קודש-הקדשים הראשוני של ספר הכוזרי הראשון, הלך וחזק בגילויו שב”אגרות” 
ושב”אורות התורה”, - אל כל ההדרכה והדרישה הגדולה לתופשי התורה, 

שיעסקו בקביעות ובסדר לימוד, ביחידים ובצבורי-ישיבה, גם במלוא מרחבי 
מקצועותיה וגוניה הרוחניים והמחשבתיים של התורה, בהלכות יסודי התורה 

ולימוד חכמת האמונה, ממקורות תורה חז”ל ורבותינו ראשונים ואחרונים, 
לפיתוח ושיכלול כשרון וידע המחשבה והספרות, להשפעת והדרכת הדור. 

                              אור לנתיבתי, מאמר התורה הגואלת
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המידות והקצאת זמנים ראויה גם לגמרא והלכה, תהיה לברכה להם ולאומה. 

שאלה: הרב מדבר כאן על אלה שכבר גדלו הרבה שנים בש”ס ופוסקים, ולמדו בעיון 
כבר מספר מסכתות, ואילו כיום רוב הלומדים בקושי טעמו טעם לימוד גמרא.

תשובה: אין זה נכון. הרב איננו מתנה את חשיבות לימוד האמונה רק למי 
שכבר התגדל בנגלה. מכל מקום, כתוצאה מטענה זו אנשים לומדים מעט מאוד 

אמונה, לא בונים במקצוע זה קומה שלימה של תלמיד חכם, ויוצאים עמקנים 
בנגלה אך בורים בצדה הרוחני-פנימי של התורה. 

שאלה: לימוד שיטתי ומסודר עלול להפוך עם הזמן למחקרי ויבש. עדיף ללמוד 
מעט, ולשמור על החיות שבלימוד.

תשובה: ודאי שיש לשמור ולהקפיד שהלימוד יהיה חיוני, ויגדיל את האמונה, 
ולא יוביל ליובש חלילה בשם מקצועיות הלימוד. אך באותה מידה, אין זה יכול 

להיות תירוץ להשאיר את האמונה בקטנותה, לדקלם סיסמאות של גדולים 
ולא להתגדל בעצמנו. שיטתיות ומקצועיות בלימוד צריכה להיות גופא חלק 

מהתגדלות אמיתית באמונה ויראת שמים.

שאלה: מפגש עם מספר דעות ושיטות באמונה עלול לבלבל ולהביך את הלומדים. 
האם לא נכון יותר ליצור בניין שיטתי ומסודר הבנוי על שיטה אחת הבנויה לתלפיות?

תשובה: אכן לימוד כזה עלול להביך את מי שאינו מתאים או מוכן לכך, ולכן 
הוא מתאים לאלו המסוגלים ובשלים להפיק ממנו ברכה. כמו בעולם ההלכה, 
היכרות עם כל השיטות הרוחניות היא מפתח חשוב לגדילה, ליצירה ולחידוש. 

בנוסף לכך, לימוד זה נעשה בבית המדרש בליווי תלמידי חכמים. 

מקום ליצירת בית מדרש מיוחד שישיב את האיזון על ידי כך שאצלו לימוד 
האמונה יתפוס מקום מרכזי גם כמותית. 

מעבר לכך, הראי”ה מציין שישנם כאלה שעבורם לימוד האמונה איננו רק 
המים, אלא גם הלחם. עבורם, מרחב הרוח, הדעות ואמונות, מהווה את גופי 

התורה שעליהם יש לשקוד באופן מתמיד וקבוע. בדורנו בפרט, תפקידם חיוני 
לרפואת הדור.

שאלה: הרי גם הרב בעצמו כתב באחת האגרות שהובאו כאן: “שעה או שעתיים”, 
ואם כן לא מדובר בהקדשת חלק ניכר מהיום לדבר?

תשובה: אכן, הרב דיבר על אנשים שמקדישים כשעה-שעתיים ביום משך שנים 
רבות לעניין, בעיון ובקיאות, וכך יגדלו גם בזה. אך כיום רבים מקדישים כשעה 

לשיעור או עיון אקראי בספר כזה או אחר, שאין בו עמל, עיון והעמקה, מה 
שהופך לימוד זה דומה יותר לסמינר התחזקות ביראת שמים, ולא לימוד אמונה 

מעמיק. 
מלבד זאת, בהדרכת “שעה או שעתיים” הרב מדבר על הזרם המרכזי של לומדי 

התורה, ואילו על המוכשרים לכך במיוחד להקדיש את עיקר זמנם לכך, כפי 
שהוא עצמו כותב בכמה מקומות לעיל.

שאלה: אמנם לימוד אמונה הוא דבר חשוב, אך יש ללוות ואחר כך לפרוע. שנים 
רבות נלמד ש”ס ופוסקים, ובהמשך הדרך נפרע את החוב ונלמד אמונה.

תשובה: הדרכה זו אכן מתאימה לחלק גדול מלומדי התורה, אשר לא מוצאים 
בקרבם כישרון ונטייה מיוחדים לענייני אמונה, ואף על פי כן יכולים להיבנות 

ולהיות תלמידי חכמים בעם ישראל. אולם בית מדרשנו נועד לאלה אשר 
הצימאון לבירור מעמיק של עולמם הרוחני אינו מניח להם לעסוק בשקט נפשי 

בדרך הרגילה והמוכרת של בניין תלמידי חכמים. להם מתאימה הדרכה של 
עיסוק מורחב ומשמעותי הרבה יותר של לימוד אמונה, אשר בצירוף עבודה על 
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פועם לחיים עשירם ומלאי תוכן, וכמרכז רותני תוסס המצמיח את אנשי 
הרוח והיצירה של עם ישראל כולו, חייב להתחולל ב׳בית המדרש׳ שינוי עמוק 

ומהותי. הארה חדשה של תורה חייבת להופיע, הארה של תורת חיים.

תורת חיים היא תורה המסוגלת ליצור חזון ואמירה תרבותית איתנה ומקורית; 
תורה הכוללת בתוכה את כל תחומי החיים בקודש ובחול. תורה שנותנת מענה 

למצוקות ולחלומות הפרטיים כמו גם לבעיות ולאתגרים הלאומיים והחברתיים. 
תורה שפונה אל הגוף וכוחותיו ומעמיקה את ההיכרות עם הנשמה. תורה 

שמתייחסת לכל הרוחות התרבותיות הנושבות בחלל העולם, ויודעת לברור אח 
הגרעין החיובי של כל הלך רוח ולדחות את קליפותיו. תורה שאוהבת את החיים 

ולא פוחדת מהם, ופונה אליהם לשפרם ולא מפנה אליהם עורף אנין וטהרני. 
תורה שמושכת את טובי המוחות וטובי הלבבות, ושכל אוהב דעת וחפץ חיים 

יפנה אליה באופן טבעי, וישבה בקסמה.

השינוי הזה כבר הולך ומתחולל, בסתר ובגלוי, כולנו לוקחים בו חלק, אך כדי 
להעצימו ולשכללו יש צורך בשינוי תודעתי שיתורגם לעשייה מכוונת.

אנו מבקשים לתרום תרומה צנועה אך משמעותית בכיוון זה ולייסד בית מדרש 
שהחידוש אותו יחרוט על דגלו יהיה לימוד ה׳אגדה׳. בית מדרש שלא רק יאיר 

פנים ללימוד האגדה, אלא יעמיד אותו במרכז, ויעסוק בו במקצועיות, שיטתיות, 
והעמקה. בית המדרש יצמיח ׳רבנן דאגדתא’, ויהיה בעז״ה סנונית ראשונה 

שתבשר אביב תורני חדש.

מדוע בית מדרש לאגדה? 
המפתח להתחדשות ויצירה תורנית רעננה, נמצא בחלק הרוחני הפנימי של 

התורה – באגדה. ה׳אגדה׳ במובנה הרחב כוללת את כל החלקים הלא-הלכתיים 
שבתורה שבכתב ושבעל פה: אמונה ומוסר, נגלה ונסתר – מאז ועד היום. 

האגדה היא רוחה ונשמתה של התורה, בה גנוזים כל היסודות של האמונה 
והתרבות הישראלית המקורית, וכל חומרי הגלם הנחוצים לה להמשך צמיחתה 

– בדומה לגמרא במישור ההלכתי. אמת פשוטה ועתיקה זו הינה היום בעלת 

חזון בית המדרש לאגדה “גלי מסכתא” 

רקע
לשמחתנו, הולכת ומתהווה בחברה הישראלית הסכמה רחבה בדבר החשיבות 
של אוצרות הרוח התורניים שלנו לעתידה של מדינת ישראל ולעתידו של עם 

ישראל בכלל. איש לא מעלה על הדעת היום שה׳יהודי החדש׳ יופיע מתוך 
׳עולם ישן עד היסוד נחריבה׳. עדים אנו לשיבה )בהחלט לא מאוחרת מידי( 

אל ׳ארון הספרים׳ היהודי, ואף אל ‘טקסי החיים׳ היהודים, לימוד התורה ואף 
קיומה )באופנים שונים( הולכים והופכים לנחלת רבים, חילוניים ודתיים. מעולם 

לא חבשו את ספסלי הישיבות ובתי המדרש כל כך הרבה אנשים ונשים, ׳עולם 
התורה׳ הולך וגדל בכמות ואיכות, והוא שוקק חיים לימוד ויצירה.

יחד עם זאת, עדיין קיים מרחק ואף ניכור בין ״עולם התורה״ ובין החברה 
הישראלית – החילונית והדתית, ובין היחיד, החילוני והדתי כאחד. תורה 

המשוחחת עם החיים העכשוויים ומאירה אותם במשמעות אקטואלית עדיין 
אינה בנמצא. דמויות מקוריות, יוצרות ומחדשות, אנשי רוח בעלי שיעור קומה 
ויכולת של חיבור בין עולמות, המסוגלים לשמש כמנהיגות רוחנית משמעותית 
בדורנו, לציבור החילוני, וגם לציבור הדתי ה״לא-ישיבתי״, אינן צומחות עדיין 

בבית המדרש.

התוצאה היא שכולנו נותרים ללא קשר אמיתי וממשי דיו לתורה, או נופלים 
במצודתם של ספקי רוחניות מפוקפקים. החברה הישראלית כולה, דתיים 

כחילונים, מתדרדרת למגינת לבה לרדידות רוחנית, ערכית ותרבותית, 
שהשלכותיה הלאומיות והחברתיות ברורות, מכאיבות ומסוכנות.

הארה חדשה של תורה
על מנת שתשוב התורה ותתפוס את מקומה הטבעי כמקור התרבות הישראלית, 

על מנת שבית המדרש ימלא את יעודו כבית-היוצר הרוחני של האומה, כלב 
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אל עולם המעשה והחולין. הם מחמיצים בכך את ייעודם כאנשי קודש, והחברה 
הישראלית מפסידה כוחות יצירה רעננים ומפרים.

בדורות בהם נתמעטו הענקים )שאינם זקוקים למסגרת(, והידע )בקודש ובחול( 
התרבה עד מאוד, אנו זקוקים יותר ויותר למסגרות תומכות ובונות. אין שום 

סיבה שייגרע חלקה של האגדה לעומת ההלכה. גם ׳רבנן דאגדתא׳ צריכים 
קרקע יניקה וצמיחה ובית גידול, ובאותה מידה שנצרכים בתי מדרש גבוהים 
ללימודי הלכה - רבנות ודיינות, כך צריכים לקום בתי מדרש גבוהים ללימודי 

אגדה.

משמעות קיומית אקוטית, לכלל ולפרט. אנו נמצאים בעיצומו של המעבר 
מ׳תורת חוץ לארץ’ ל׳תורת ארץ ישראלי. משמעותו של תהליך זה היא שהתורה 

תחזור לצורתה המקורית - תורה הכוללת את כל מרכיבי החיים של הכלל 
והפרט, תורה של עם בארצו. תורה המעצבת לא רק את ערכי היסוד הלאומיים, 

אלא גם את המערכות הפוליטיות והמשפטיוח, החברתיות והכלכליות, 
התרבותיות והחינוכיות, לא רק את מערכות הקודש אלא גם את מרחבי החול.

שני נושאים אלה – התחום ההלכתי-הצבורי, והתחום הרוחני-תרבותי, נשארו 
מחוץ לבית המדרש במשך אלפיים שנות מלחמת ההישרדות בגלות, ועתה 

יש צורך במהלך נמרץ שישיבם אל מרכז סדר היום התורני. שני החומים אלה 
קשורים זה לזה ומשליכים זה על זה. אנו, כאמור לעיל, בחרנו לחרום אח חלקנו 

בתחום הרוחני.

זאת ועוד: היהדות כיום, אחרי מאות שנות השכלה, ׳הומניזם׳ ‘ליברליזם’, 
‘מודרניזם’ ו’פוסט מודרניזם’ וכו’, אינה יכולה )ואולי אף אינה צריכה( להישען 

רק על אמונה טבעית ממילאית ותמימה. היהדות חייבת לצמוח מתוך אופק של 
בחירה, מתוך מודעות. האגדה נותנת מענה לצורך הפנימי לדעת את ד׳ מתוך 
אותו מרחב של חירות אנושית. ההלכה אינה יכולה להיות התשתית והמסגרת 

הבלעדית של ה׳יהדות׳. רק החיבור בין ההלכה לבין העולמות הרוחניים 
שעומדים מאחוריה, מאפשר את הבחירה ביהדות, ואת ההתמודדות עם תרבויות 

אחרות ומערכות ערכים שונות.

האם זה ׳חידוש׳ שלנו?
כבר לפני כמאה שנה קרא הראי”ה קוק להתחדשות תורנית כוללת שבמרכזה 

לימוד האגדה השיטתי והמעמיק, בה ראה את המפתח למעבר מתורת חוץ 
לארץ לתורת ארץ ישראל – תורה שתהיה המעיין והלב של התרבות הישראלית.

למרבית הפלא, למרות שמכוחו של הרב קוק צמחו עשרות ואולי מאות בתי 
מדרש במשך השנים, אין עדיין בית מדרש ששם לו כמטרה להכשיר תלמידי 
חכמים באגדה. אותם לומדים, שהרוח היא מחוז חפצם התורני, חסרים אופק 

מסודר ושיטתי בבית המדרש, ובשלב כלשהו הם נפלטים ממנו אל האקדמיה או 
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בית המדרש לאגדה – ׳גלי מסכתא׳ 

לאור חזונו ומשנתו של מרן הרב קוק זצ״ל, הוקם לפני למעלה משלוש שנים 
)אלול תשס”ח( בית המדרש ׳גלי מסכתא’ המיועד ללומדים בעלי צימאון וכשרון 

רוחני. בבית המדרש יוכשרו לומדים אלו במקצועות האגדה לגווניהם השונים, 
ויצמחו בהדרגה וסבלנות להיות ׳רבנן דאגדתא’, שיראתם וחכמתם שלובות זו 

בזו, לטובה ולברכה להם ולעם ישראל כולו.
בראש בית המדרש עומד הרב חיים וידל, ועמו עושים במלאכה תלמידי חכמים 
נוספים. לצד לימודי הקודש מתקיימת תכנית העשרה בתחומי הרוח, התרבות 

והנפש, אותה מוביל ד”ר אליעזר מלכיאל.

מרכז לתרבות ישראלית 
תורת ארץ ישראל אליה אנו מייחלים הנה, כאמור לעיל, תורת חיים. תורה 

המבוססת על המצוינות היהודית המסורתית של הלמוד בבית המדרש. תורה 
המצמיחה תלמידי חכמים בקיאים וחריפים, יוצרים ומחדשים. תורה החפצה 

בחברותא עם המציאות הישראלית שמחוץ לבית המדרש, לא רק על מנת לתת, 
אלא גם על מנת לקבל ממנה את האורות וחומרי הגלם המיוחדים שלה, ולצקת 

אותם אל כליה המתחדשים.
לאור כל זאת ראינו לנכון לעטר את בית המדרש בשלוש מסגרות נוספות, והוא 

יכלול בסך הכל ארבע תכניות:
א. תכנית בית המדרש לבניית הבסיס הרחב והמעמיק, ונתינת מסגרת מובנית 

ללימודי האגדה. בשלב הראשון מסגרת של ‘כולל’ אברכים, שיהיה החלוץ והלב 
של ישיבה עתידית.

ב. תכנית המכון הגבוה ללמודים מתקדמים למחקר וליצירה בתחום האגדה. 
יצירותיהם תפורסמנה בספרים או בכתב עט לאגדה שחברי המכון יהיו חברי 

המערכת שלו. 
ג. תכנית בית מדרש קהילתי המיועד לציבור הרחב )דתיים וחילוניים, גברים 

ונשים(.
ד. תכנית תורת חיים המיועדת לסטודנטים ולאנשים עובדים.

תכנית בית המדרש
תכנית בית המדרש פונה לתלמידים המתעניינים בהכשרה אינטנסיבית בתחומי 
האגדה והרוח. התכנית מיועדת לבוגרי צבא, בעלי רקע של חמש שנות לימודים 

תורניים גבוהים לפחות, שברור להם שנטיתם וכישרונם העיקרי הוא באגדה, 
ובמסלול זה הם רוצים להתפתח ולהשקיע, כדרך ומפעל חיים.

בית המדרש שואף להכשיר את חבריו ולספק להם מבנה מסודר ורציני של 
לימוד, שישמש תשתית לבניית עולם רוח רחב ומעמיק. תכנית הלימודים 

תכלול ארבעה רכיבים מרכזיים: לימוד אגדה ואמונה, לימוד תנ”ך, לימוד גמרא 
והעשרות בתחומי הרוח, התרבות והנפש. 

א. אגדה
חידושו הבסיסי של בית המדרש הוא ביחס העמוק, הרציני והאחראי ללימוד 

האגדה, למעשה ולא רק להלכה. סדר בוקר כולו מוקדש ללימוד אגדה. לימוד 
האגדה יהיה לימוד שיטתי ומקיף של מקצוע האגדה שבתורה, החל ממדרשי 

חז״ל, דרך הראשונים המשך באחרונים וכלה באחרוני האחרונים; לימוד היקפי 
הנועד להקנות מבט רחב בסוגיות רוחניות, ויצירת היכרות עם השפה ומערכות 

המושגים, ולימוד בעיון הנועד לפתח את יכולת ההעמקה וההרחבה, התרגום 
לשפה הרוחנית של ימינו והיצירה. בבסיס הלימוד בבקיאות ובעיון יעמוד לימוד 

קבוע של תורת הראי״ה ובית מדרשו, כבית האב של כל תורת האגדה שלנו.

בית המדרש ‘גלי מסכתא’ שואף לשלב את המיטב שבלימוד הישיבתי עם 
המיטב שבלימוד המחקרי, ובכך ללכת ולבטל את הניכור, הדיכוטומיה והאיבה 
שבין שני בתי המדרש האלה, לקרבם ולהשלימם ולהפרותם הדדית, ואולי אף 

להביא לכך שהם יתמזגו לבית מדרש אחד ללימוד התורה והתרבות הישראלית.

תכנית הלימודים היא בת ארבע שנים, כאשר בכל שנה נלמדת תקופה אחרת 
ושפה אגדתית אחרת. הלימוד נעשה בבקיאות ובעיון, ונלווים אליו מבואות 

היסטוריים ותרבותיים שונים. 
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ג. גמרא 
חלק מסדר אחר הצהרים יוקדש ללימוד גמרא, מתוך רצון להעמיד תלמידי 

חכמים בעלי ידע תורני רחב ומקורי המקיף קומה שלמה של ידע בהלכה 
ובאגדה.

לימוד הגמרא ילך בדרך הלמדנות העיונית הישיבתית המסורתית, יעיין 
בראשונים ואחרונים, וישאף לחשוף ונסח את העקרונות והנחות היסוד 

העומדים בבסיס כל סוגיה.
מתוך כך, יבוא הלימוד אל מישור המשמעות של הסוגיות, מתוך רצון ליצור דו-

שיח רלוונטי וחי בין הלומד וסביבתו העכשווית לבין הסוגיה הנלמדת. 

ד. העשרות בתחומי הרוח, התרבות והנפש
תכנית הלימודים של בית המדרש תכלול העשרות בתחומי הרוח האנושיים – 

בשפות ובכלים, בהרחבת והעמקת הדעת והאופקים. העשרות אלו הנן מהותיות 
להתפתחות בתחום הרוח, ותנאי הכרחי לבניית תלמידי חכמים שמסוגלים 

להאזין ולשוחח עם הלכי הרוח בחברה הישראלית.
תכנית ההעשרה תהיה בנויה משני רכיבים מרכזיים:

רוח ותרבות: קורסים ארוכים, סדרות קצרות והרצאות חד-פעמיות בתחומי הרוח 

והתרבות הכלליים – פילוסופיה, ספרות, היסטוריה, פסיכולוגיה ומדע. ההיכרות 
עם תחומי-ידע אלה באמצעות חוקרים אנשי-מקצוע תלּוֶוה ותתעשר בלימוד 
בלתי-אמצעי של חיבורים מעצבי-דרך ושל יצירות מופת. החלק הלימודי של 

התכנית יכלול גם מפגשים עם בעלי חזון, בשורה או חזּות לעם ולמדינה, ממגוון 
פניה של החברה היהודית העכשווית.

נפש: סדנאות להעשרת השפה הנפשית באופני הבעה והתנסות ולפיתוח 

המודעות העצמית האישית והקבוצתית; סדנאות לפיתוח מיומנויות של כתיבה 
ועריכה, דיבור ודיון, הרצאה וויכוח.

| שנה ראשונה – חז”ל: מבוא לספרות המדרש; בראשית רבה; ויקרא רבה; סוגיות 

נרחבות באגדות התלמוד; הגדה של פסח

| שנה שנייה – ראשונים: אמונות ודעות; חובות הלבבות; הכוזרי; מורה הנבוכים; 

העיקרים

| שנה שלישית – אחרונים: מהר”ל; רמח”ל; הגר”א ובית מדרשו; הבעל שם טוב 

ובית מדרשו

| שנה רביעית – העת החדשה:  הראי”ה קוק ובית מדרשו; ההגות היהודית במזרח 

ובמערב

בבית המדרש תילמדנה גם ׳מסכתות׳ באגדה – לימוד שיתרכז סביב נושאים 
מרכזיים, שיילמדו ממגוון זוויות והקשרים. הלימוד יתבסס על עיון משותף של 
הלומדים בנושאי עומק, שיחל בעיון בשיטות השונות בעולם האגדה בנושאים 

אלו, מדברי חז״ל ועד לאחרוני זמננו, ויימשך לדיון בתוך החבורה ולליבון 
הנושא לעומקו ברמה הרוחנית-קיומית.

 
בסיומה של כל ׳מסכת׳ נשאף להוציא לאור חוברת מאמרים של הלומדים 
בנושאי ה׳מסכת׳ שנלמדה. המגמה הכללית היא להעמיק ולהרחיב מתוך 

השוואה לשיטות אחרות בנושא, בתוך התורה ומחוצה לה, עד לחתימה העוסקת 
במשמעות הרוחנית והתרבותית העכשווית של הנושא. 

בנוסף לכך יאפשר השילוב והשיח עם המכון הגבוה, עם תוכנית ‘תורת חיים’, 
ועם בית המדרש הקהילתי פיתוח ומשא-מתן שברוח ברמות גבוהות, וצירופים 

רוחניים חדשים ומפרים.

ב. תנ״ך 
לימוד התנ״ך בבית המדרש יהיה מכוון לרכישה בקיאות בכ״ד ספרי התנ״ך, 

מתוך קריאה רגישה וקשובה של התנ״ך כדבר ה׳ הנבואי, העומד בבסיס עולם 
הרוח היהודי.
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פרטים נוספים
השאיפה היא שללומדים בבית המדרש תינתנה מלגות קיום גבוהות, שיאפשרו 

להם לפנות את זמנם להתמסרות ללימוד רציני.
תכנית הלימודים בבית המדרש כוללת חמישה ימי לימוד בשבוע, על מנת 

להותיר ללומדים מרחב נפשי ומשפחתי נינוח.

ליצירת קשר: 
עוז - 0506-323848

עזרא - 0524-228271

גלי מסכתא - בית מדרש ללימודי אגדה



ַּגֵּלי ַמֶּסְכָּתא
בית מדרש ללימודי אגדה

“תורת חיים היא תורה המסוגלת ליצור חזון 
ואמירה תרבותית איתנה ומקורית. תורה שנותנת מענה 
למצוקות ולחלומות הפרטיים כמו גם לבעיות ולאתגרים 
הלאומיים והחברתיים. תורה שפונה אל הגוף וכוחותיו 
ומעמיקה את ההיכרות עם הנשמה. תורה שמתייחסת 
לכל הרוחות התרבותיות הנושבות בחלל העולם, 
ויודעת לברור את הגרעין החיובי של כל הלך רוח 
ולדחות את קליפותיו. תורה שאוהבת את החיים ולא 
מפחדת מהם, ופונה אליהם לשפרם. תורה שמושכת 
את טובי המוחות וטובי הלבבות, וכל אוהב דעת וחפץ 
חיים יפנה אליה באופן טבעי, וישבה בקסמה”

מתוך חזון בית המדרש


