ברוך ה' אלהי ישראל

הוכחת אמיתות התורה
קוראים יקרים ,במהלך הוכחה זו יוצג ציטוט חשוב ביותר של רב סעדיה גאון ,הנחשב עד לימינו כאחד מגדולי
חכמי ישראל בכל הדורות .אלו מכם שיבחנו את המסורת שעם ישראל העביר בכל דור ודור ,יגלו שדבריו
הקצרים של הגאון מספיקים כדי להוכיח בצורה פשוטה וקלה את אמיתות תורת ישראל .בטרם יוצגו דבריו
החשובים של הגאון ,יש להסביר בקצרה מספר דברים אשר יסייעו להבנה טובה של דברי הגאון .הביטו
תחילה בפירוט התורה לגבי מספר הגברים הלוחמים מגיל עשרים ומעלה ,שאינו כולל בתוכו את פירוט
מספרם של הילדים ,הנשים והמבוגרים.
שבט
ראובן
שמעון
גד
יהודה
יששכר
זבולון
אפרים
מנשה
בנימין
דן
אשר
נפתלי
סה"כ

במדבר א'
46,500
59,300
45,650
74,600
54,400
57,400
40,500
32,200
35,400
62,700
41,500
53,400
603,550

במדבר ב'
151,450

186,400

108,100

157,600
603,550

במדבר כ"ו
43,730
22,200
40,500
76,500
64,300
60,500
32,500
52,700
45,600
64,400
53,400
45,400
601,730

"ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"" ,לכל העבר על הפקדים מבן
עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים"" ,ויהיו כל הפקדים שש מאות
אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים"" ,אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם
שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים"" ,ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי
בקרבו"" ,אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים".
רק אדם חריג ביותר יכול להמציא בשקר בורא ,ותורה עם מאות מצוות מאת אותו הבורא .רק אדם שכזה
יכול להמציא תורה אשר מיועדת להעברה מדור לדור .אדם שכזה נדרש לחיות את חייו בהתחזות לצאצאיו
וליתר הסובבים אותו ,תוך שהוא מראה להם הערצה מדומה לבורא ,בטחון מדומה בבורא ,יראת חטא
מדומה ,תפילות מדומות לבורא ועוד .בנוסף ,אדם שכזה נדרש לחיות את חייו תוך שמירה על מצוות מדומות,
כגון איסור הבערת אש בשבת ,ברית מילה ,ועוד מאות מצוות המבטלות את החירות שהייתה לו ,עד לחיובו
במצוות המדומות .עקב הדברים לעיל ,ובגלל הצורך בדעה אחידה והסכמה בפרטים רבים ביותר ,במידה
והייתה המצאת תורה בסתר מבלי שהסוד נחשף ,מעבירי התורה היו בודדים בלבד ,ואולם תורתנו מציינת
שעם ישראל אשר קיבל את התורה היה עם רב .במידה והיה מצב בו בודדים ניסו להעביר את התורה במרמה,
מבלי לומר שהם משקרים ,במצב זה התורה הייתה נדחית על ידי הדור הבא ,כי מעבירי התורה היו בודדים
בלבד ,ולא עם רב כפי שכתוב בספר התורה .במידה והיה מצב אחר בו מישהו מהעם ניסה בגלוי לשכנע עם
רב להמציא את התורה ,רק חריגים ביותר היו מקבלים את התורה ,ורבים בעם היו מתנגדים למזימה .במצב
זה היו עוברות אלינו שתי מסורות המנוגדות האחת לשנייה ,וכן מזימת השקר להמצאת התורה הייתה
מפורסמת ביותר בקרב העם ,ואולם מסורתנו אינה מכילה כל זאת כלל.
ל הלן תרגום דברי רב סעדיה גאון ,מספרו "הנבחר באמונות ובדעות" ,בהוצאת הרב י .קאפח ,עמוד קלא.
מיד לאחר מכן יינתן הסבר על חשיבות דבריו".וכאשר חקרנו בשני דברים אלו היאך להבטיח את הסיפור
משניהם ,ומצאנו בשכל כי המחשבה והזדון לא יפלו ויעלמו אלא לבודדים ,אבל הקבוץ המרובה הרי

מחשבותיהם לא ישתוו ,ואם יזידו ויסכימו ליצור ספור לא יעלם הדבר בפני רבים מהם ,וכל מקום שיצא
ספורם יצא עמו ענין הסכמתם ,וכאשר הספור נקי משני אלה אין שום דרך שלישית הגורמת הפסדו ,וכאשר
אנו מעמידים ספורי אבותינו על פי היסודות הללו ימצאם הבודק שלמים מטענות אלה ,אמתיים וקיימים".
לאור דברי הגאון יש לומר בגאוה שמסורתנו היא אמיתית ,כי החל ממתן תורה עמנו העביר לנו מסורת
רציפה כעם רב בכל הדורות .מסורתנו אינה מכילה כל סיפור על בודדים שהעבירו את התורה בדור מסוים,
וכן אינה מכילה כל סיפור על מזימת שקר להמצאת התורה.
לפני כמאתיים וחמישים שנה קמה תנועת ההשכלה .בשנים הללו של קום התנועה רוב מכריע מעם ישראל
העביר את מסורת דת ישראל ,אולם בעקבות תנועה זו התרחקו מהתורה חלק מהיהודים .אף לאחר
התרחקות רבים מהתורה ,בתקופה שלאחר השואה עדיין העבירו את מסורת דת ישראל כמיליון יהודים שחיו
ברחבי העולם .יהודים אלו העבירו לנו במסורת את המשנה ,הגמרא ,מדרשים ,ספרי הלכה ועוד .בדורותינו
ניכרת התחזקות וחזרה לשורשים ,כאשר היום חיים ברחבי העולם מיליוני דתיים .במידה ואתם לא דתיים,
אם תשאלו ותחקרו במשפחתכם ובמשפחות חבריכם תגלו שבבתים רבים השורשים הם דתיים כבר לפני
ארבעה דורות ,עדות למסורת האדירה של עם ישראל.
אלקים מצוה עלינו פעמיים במספר פסוקים בתורה ,שלא להוסיף או לגרוע מהמצוות שניתנו לנו .המצוות
הללו שומרות על התורה ,מכיוון שאם היה מצב בו העם לא הכיר תורה שבעל פה והיה בא אדם כלשהוא
לעם במהלך הזמן ,תוך שהוא טוען שאלקים נתן למשה רבינו גם תורה שבעל פה ,הם בוודאי שהיו דוחים
אותו ולא מקבלים את דבריו .עפ"י הדברים הנ"ל ,לא ניתן לומר שתורה שלמה בשם "תורה שבעל פה",
המכילה את ההסבר כיצד לקיים את המצוות ,הומצאה במהלך הזמן ,כי במצב זה מדובר בהוספה של תורה
שלמה ,באיסור מוחלט על דברי אלקים ,וכן תורה שלמה שהעם לא הכיר ולא שמע ,ובוודאי שלא היה מקבל
"ּוק ַׁש ְר ָּתם ְלאֹות עַׁ ל י ֶָּדָך ְו ָּהיּו ְלטֹ ָּטפֹ ת בֵּ ין עֵּ ינֶיָך" ,כלומר
מאותו הזמן .נסתכל לדוגמא על הכתוב בתורהְ :
כולנו צריכים לקשור את התורה בצורה כלשהיא על היד ולשים אותה בצורה כלשהיא בין העיניים .בהסבר
של המצוה ,במסגרת התורה שבע"פ אנו לומדים מי חייב במצוה זו ,אלו פרשיות בתפילין של יד ובתפילין
של ראש ,מהי צורת התפילין ,מהו מקום ההנחה ביד ובראש ,אופן הקשירה וכו' ,כאשר כל שינוי מההוראות
הללו אינו נחשב כקיום מצוות תפילין .כפי שניתן לראות ,התורה שבע"פ מבארת את המצוות ומוסיפה על
הכתוב בתורה ,ולכן שתילת תורה שבע"פ במהלך הזמן אינה אפשרית ,בגלל הסיבות שנאמרו לעיל.
הניסים שאירעו לבני ישראל היו מדהימים ולא ניתן לומר שהם דמיינו או לא הבינו את מה שהם רואים
ושומעים .עשר המכות המחישו שליטה מוחלטת בטבע וביצורים החיים .קריעת ים סוף המחישה שליטה
בטבע ,כאשר הים נפתח כשבני ישראל הגיעו אליו .מן ירד רק מסביב למחנה שלהם בכל יום מלבד בשבתות
במשך ארבעים שנה .מעמד הר סיני היה מעמד אדיר שבו אלקים דיבר אל כל עם ישראל מן השמים ,ועוד.
ניקח לדוגמא את נס קריעת ים סוף :בני ישראל הגיעו לים ,לא הבינו כיצד ימלטו מהמצרים ,ואז הים נפתח
להם ,והם עברו ביבשה בתוך הים כשחומות מים אדירות מימינם ומשמאלם .לאחר מכן כשהם סיימו לעבור,
הים נסגר על המצרים שרדפו אחריהם .נס אדיר זה אינו משאיר מקום לספקות ,כי זהו שינוי מדרך הטבע,
ואירוע חד פעמי בתולדות כל ההיסטוריה האנושית.
חשוב לדעת שבידי כל הזרמים אותה תורה שבכתב ,למעט הבדל קטן ביותר בהשוואה מול ספרי התורה
של התימנים .בנוסף ,במידה וספר כלשהוא הקשור לתורה שבע"פ השתבש עקב צרות הגלות ,עם ישראל
העביר נוסחאות שונות של אותו הספר ,כאשר בהלכה ישנה חשיבות עליונה לנוסחאות השונות והשוואת
הכתוב מול יתר הספרים שעברו אלינו במסורת ,ובהתאם לכך גם באים לידי ביטוי הדיונים בהלכה בנושאים
השונים .לסיום ,בדקו בכל כדור הארץ כיום ובכל ההיסטוריה של האנושות וראו כיצד דברי התורה הבאים
מייצגים מסורת ייחודית לעמנו ,עד עצם היום הזה" :כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום
אשר ברא אלקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו:
השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי :או הנסה אלקים לבוא לקחת לו גוי מקרב
גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם יקוק
אלקיכם במצרים לעיניך :אתה הראת לדעת כי יקוק הוא האלקים אין עוד מלבדו :מן השמים השמיעך את
קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש.":

אנא העבירו לכל עם ישראל

