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Being Frum and Being Good:
Ethics in the Thought of HaRav Aharon Lichtenstein ZT"L
ֹלהים עַ ל הָ ָאדָ ם ֵלאמֹר ִמכֹל עֵ ץ הַ גָן ָאכֹל
)1בראשית פרק ב טז וַ ְיצַ ו ְיֹק ָוֹק אֱ ִ
ת ֹאכֵל(:יז) ּומֵ עֵ ץ הַ דַ עַ ת טוב ָו ָרע ל ֹא ת ֹא ַכל ִמ ֶּמּנּו כִ י ְביום אֲ ָכ ְלָך ִממֶּ ּנּו מות
ָתמּות:
)2דברים פרק י פסוק יב וְ עַ ָתה י ְִש ָר ֵאל מָ ה יְ ֹקוָֹק אֱ ֹלהֶּ יָך ש ֵֹאל מֵ עִ מָ ְך כִ י ִאם
ְל ִי ְר ָאה ֶּאת יְ ֹקוָ ֹק אֱ ֹלהֶּ יָך ָל ֶּלכֶּת בְ כָל ְד ָרכָיו ּול ְַאהֲ בָ ה אֹתו וְ ַל ֲעבֹד ֶּאת ְיֹק ָוֹק
אֱ ֹלהֶּ יָך בְ כָל ְלבָ בְ ָך ּובְ כָ ל נַפְ שֶּ ָך:
)3תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא עמוד ב דאמר רבי יוחנן משום רבי
אלעזר :אין לו להֹקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד,
שנאמר +דברים י +ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה
וגו' וכתיב +איוב כח +ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו' ,שכן
בלשון יוני ֹקורין לאחת הן - ,תסתיים.
ֹלהים ְי ָרא וְ ֶּאת
)4קהלת פרק יב פסוק יג סוף דָ בָ ר הַ כֹל ִנ ְשמָ ע ֶּאת ָהאֱ ִ
ותיו ְשמור כִ י ֶּזה כָ ל הָ ָאדָ ם:
ִמצְ ָ
)5תהלים פרק כט (ד) ֹקול ְיֹקוָֹק בַ כֹחַ ֹקול יְ ֹקוָֹק בֶּ הָ דָ ר:
)6חבקוק פרק א פסוק יג ְטהור עֵ ינַיִ ם מֵ ְראות ָרע וְ הַ בִ יט ֶּאל עָ מָ ל ל ֹא תּוכָל
לָמָ ה ַת ִביט בוגְ ִדים ַתחֲ ִריש בְ בַ לַע ָרשָ ע צַ ִדיֹק ִממֶּ ּנּו:
)7דברים פרק לב פסוק ד הַ ּצּור ָת ִמים ָפעֳלו כִ י ָכל ְד ָרכָיו ִמ ְשפָט ֵאל אֱ מּונָה
וְ ֵאין עָ ֶּול צַ ִדיֹק וְ יָשָ ר הּוא:
)8תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב ואמר רבי יצחֹק :מפני מה
לא נתגלו טעמי תורה  -שהרי שתי מֹקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול
העולם .כתיב +דברים י"ז +לא ירבה לו נשים ,אמר שלמה :אני ארבה
ולא אסור ,וכתיב +מלכים א' י"א +ויהי לעת זֹקנת שלמה נשיו הטו את
לבבו .וכתיב +דברים י"ז +לא ירבה לו סוסים ,ואמר שלמה :אני ארבה
ולא אשיב וכתיב +מלכים א' י"א /י' +/ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו'.
 )9רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק יט ואין הכונה בהם שתהיה גזרת מלך
מלכי המלכים בשום מֹקום בלא טעם ,כי כל אמרת אלוה צרופה (משלי ל
ה) ,רֹק החֹקים הם גזירת המלך אשר יחוֹק במלכותו בלי שיגלה תועלתם
לעם ,ואין העם נהנים בהם אבל מהרהרין אחריהם בלבם ומֹקבלים אותם
ליראת המלכות ,וכן חוֹקי הֹקדוש ברוך הוא הם הסודות אשר לו בתורה
שאין העם במחשבתם נהנים בהם כמשפטים ,אבל כולם בטעם נכון
ותועלת שלימה:
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)10בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד סימן א א אחר הדברים
האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר וגו' (תהלים יח) האל תמים
דרכו אמרת ה' צרופה מגן הוא לכל החוסים בו אם דרכיו תמימים הוא
על אחת כמה וכמה ,רב אמר לא נתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות,
וכי מה איכפת ליה להֹקב"ה למי ששוחט מן הצואר ,או מי ששוחט מן
העורף ,הוי לא נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות ,ד"א האל תמים
דרכו זה אברהם שנאמר (נחמיה ט) ומצאת את לבבו נאמן לפניך ,אמרת
ה' צרופה ,שצרפו הֹקדוש ברוך הוא בכבשן האש ,מגן הוא לכל החוסים
בו ,אל תירא אברם אנכי מגן לך.
)11תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מ עמוד א +ישעיהו ג +אמרו צדיֹק כי
טוב כי פרי מעלליהם יאכלו  -וכי יש צדיֹק טוב ,ויש צדיֹק שאינו טוב?
אלא ,טוב לשמים ולבריות  -זהו צדיֹק טוב ,טוב לשמים ורע לבריות  -זהו
צדיֹק שאינו טוב .כיוצא בדבר אתה אומר+ :ישעיהו ג +אוי לרשע רע כי
גמול ידיו יעשה לו  -וכי יש רשע רע ,ויש שאינו רע? אלא ,רע לשמים ורע
לבריות  -הוא רשע רע ,רע לשמים ואינו רע לבריות  -זהו רשע שאינו רע.
)12ישעיהו פרק א (יא) לָ מָ ה לִי רֹב זִ בְ חֵ יכֶּ ם י ֹאמַ ר ְיֹקוָֹק שָ בַ עְ ִתי עֹלות
תּודים ל ֹא חָ ָפ ְצ ִתי:יב) כִ י ָתבֹאּו
יאים וְ דַ ם ָפ ִרים ּוכְ בָ ִשים וְ עַ ִ
ֵאילִ ים וְ חֵ ֶּלב ְמ ִר ִ
תוסיפּו הָ בִ יא ִמנְחַ ת
ֵל ָראות ָפנָי ִמי בִ ֵקש ז ֹאת ִמי ְֶּד ֶּכם ְרמֹס חֲ צֵ ָרי(:יג) ל ֹא ִ
שָ וְ א ְֹקט ֶֹּרת תועֵ בָ ה ִהיא לִי חֹדֶּ ש וְ שַ בָ ת ְֹקר ֹא ִמ ְֹק ָרא ל ֹא אּוכַל ָאוֶּ ן
יתי
ַועֲצָ ָרה(:יד) חָ ְד ֵשיכֶּם ּומועֲדֵ יכֶּם שָ נְ ָאה נַפְ ִשי הָ יּו עָ לַי לָ ט ַֹרח ִנלְ ֵא ִ
נְש ֹא(:טו) ּובְ ָפ ִר ְשכֶּם כַ פֵיכֶּם ַאעְ לִים עֵ ינַי ִמכֶּם גַם כִ י ַת ְרבּו ְתפִ ָלה ֵאינֶּּנִי שֹמֵ עַ
ְידֵ יכֶּם דָ ִמים מָ לֵ אּו(:טז) ַרחֲ צּו ִה ַזכּו הָ ִסירּו רֹעַ מַ עַ ְללֵ יכֶּם ִמ ֶּּנגֶּד עֵ ינָי ִח ְדלּו
הָ ֵרעַ (:יז) ל ְִמדּו הֵ יטֵ ב ִד ְרשּו ִמ ְשפָ ט ַא ְשרּו ָחמוץ ִשפְ טּו יָתום ִריבּו ַא ְל ָמנָה:
ס(יח) ְלכּו נָא וְ נִ ָּוכְ חָ ה י ֹאמַ ר יְ ֹקוָ ֹק ִאם ִי ְהיּו חֲ טָ ֵאי ֶּכם כַשָ נִים כַשֶּ לֶּ ג ַי ְל ִבינּו
ּושמַ עְ ֶּתם טּוב ָה ָא ֶּרץ
ִאם י ְַא ִדימּו ַכתולָע ַכּצֶּ מֶּ ר ִי ְהיּו(:יט) ִאם ת ֹאבּו ְ
יתם חֶּ ֶּרב ְתאֻ כְ לּו כִ י פִ י ְיֹקוָֹק ִדבֵ ר :ס(כא) ֵאי ָכה
ּומ ִר ֶּ
ת ֹאכֵלּו(:כ) וְ ִאם ְת ָמאֲ נּו ְ
הָ י ְָתה ְלזונָה ִֹק ְריָה נֶּאֱ מָ נָה ְמ ֵלאֲ ִתי ִמ ְשפָט צֶּ דֶּ ֹק יָלִ ין בָ ּה וְ עַ ָתה ְמ ַרּצְ ִחים(:כב)
סור ִרים וְ חַ בְ ֵרי ַגּנָבִ ים כֻלו
כ ְַספְֵך הָ יָה לְ ִסיגִ ים סָ ְב ֵאְך מָ הּול בַ ָמ ִים(:כג) שָ ַריְִך ְ
אֹהֵ ב שֹחַ ד וְ רֹדֵ ף שַ ְלמֹנִ ים יָתום ל ֹא י ְִשפֹטּו וְ ִריב ַאלְ מָ נָה ל ֹא יָבוא אֲ לֵיהֶּ ם :פ
)13רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ז כמה מעולה מעלת התשובה,
אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים
ביניכם לבין אלהיכם ,צועֹק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה
מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר מי בֹקש זאת מידכם רמוס חצרי ,מי גם
בכם ויסגר דלתים וגו' ,והיום הוא מודבֹק בשכינה שנאמר ואתם הדבֹקים
בה' אלהיכם ,צועֹק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יֹקראו ואני אענה,
ועושה מצות ומֹקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים
את מעשיך ,ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה
וירושלם כימי עולם וכשנים ֹקדמוניות.
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ית עִ ּנִינּו נַפְ שֵ נּו וְ ל ֹא ֵתדָ ע הֵ ן בְ יום
)14ישעיהו פרק נח ג) לָמָ ה ּצַ ְמנּו וְ ל ֹא ָר ִא ָ
ּומּצָ ה ָתצּומּו ּו ְלהַ כות
צ ְֹמכֶּם ִת ְמצְ אּו חֵ ֶּפץ וְ כָ ל עַ ּצְ בֵ י ֶּכם ִת ְנגֹשּו(:ד) הֵ ן ְל ִריב ַ
בְ ֶּאגְ רֹף ֶּרשַ ע ל ֹא ָתצּומּו ַכיום ְלהַ ְש ִמיעַ בַ מָ רום ֹקו ְלכֶּם(:ה) הֲ ָכזֶּה יִ ְהיֶּה צום
ֶּאבְ חָ ֵרהּו יום עַ ּנות ָא ָדם נַפְ שו הֲ ָלכֹף כְ ַאגְ מֹן ר ֹאשו וְ ַשֹק ו ֵָא ֶּפר י ִַּציעַ הֲ ָל ֶּזה
ִת ְֹק ָרא צום וְ יום ָרצון לַיֹק ָוֹק(:ו) הֲ לוא זֶּה צום ֶּאבְ חָ ֵרהּו פַ ֵתחַ חַ ְרצֻבות ֶּרשַ ע
צּוצים חָ פְ ִשים וְ כָ ל מוטָ ה ְתנ ֵַתֹקּו(:ז) הֲ לוא ָפרֹס
הַ ֵתר אֲ גֻדות מוטָ ה וְ ַשלַח ְר ִ
רּודים ָתבִ יא בָ יִ ת כִ י ִת ְר ֶּאה עָ רֹם וְ כִ ִסיתו
ָל ָרעֵ ב ַל ְחמֶּ ָך ַו ֲע ִניִ ים ְמ ִ
)15תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לט עמוד ב ואחר מאי הוא? איכא
דאמרי :כי האי גוונא חזא; ואיכא דאמרי :לישנא דחוצפית המתורגמן
חזא דהוה גריר ליה דבר אחר ,אמר :פה שהפיֹק מרגליות ילחך עפר? נפֹק
ּומבְ שָ ְרָך ל ֹא ִת ְתעַ לָם:
חטאִ .
)16תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד א דרש עולא רבה אפיתחא
דבי נשיאה ,מאי דכתיב+ :תהלים ֹקלח +יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו
אמרי פיך? מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי פיך ,בשעה שאמר הֹקדוש
ברוך הוא +שמות כ +אנכי ולא יהיה לך ,אמרו אומות העולם :לכבוד
עצמו הוא דורש ,כיון שאמר +שמות כ +כבד את אביך ואת אמך ,חזרו
והודו למאמרות הראשונות .רבא אמר ,מהכא+ :תהלים ֹקיט +ראש
דברך אמת ,ראש דברך ולא סוף דברך? אלא ,מסוף דברך ניכר שראש
דברך אמת.
 )17משנה מסכת אבות פרק ב אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה
שידבֹק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב
רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר
אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו
דבריכם

