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הדסה  

רמב’’ם בהל’ מלכים פי”א ה’’א: הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה 
הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את 

העולם כולו לעבוד את את ה’ ביחד, שנ’ “כי אז אהפוך אל עמים שפה 
ברורה לקרוא כולם בשם ה’ ולעבדו שכם אחד”. כיצד? כבר נתמלא העולם 

כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו 
באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו 

ובמצוות התורה וכו’ עכ’’ל. 
הפרשנים נבוכו, המדינאים נמוגו, מי יקיים את השלום? מי יעצור את 

האיסלאם? מה הם רוצים? ושמא לא מהפכת איסלאם יש כאן ולא בקשת 
מלחמה, אלא משהו אחר שאין להגדירו. כי הכמיהה לחירות היא הדבר 

היותר עמוק והיותר בסיסי בהוויית האדם, שאותה אין ליטלה ממנו. 
מבקשים הבריות להשיח את אשר בלבם, איש עם רעהו בלי הגבלה 

וצמצום, מתוך שאוצרת שיחתם בתוכה את החפץ האנושי להשיח את 
מאוויי הלב. שפה כנה צורתה כלי המבטא המיית לב. עת ששחים הבריות 

על ‘’חירות’’, ‘’צדק’’, ‘’אמת’’, ושואלים עצמם מהי הדרך - פורצת חיותם, 
בחינת ניצוץ של משיח, ומתגלה לחוץ. הלוואי וירחם השי’’ת על חיות זו 

שמתנוצצת בימים אלו בקרב האומות להוציא ממנה טוב.

‘אדרבה’ מעלה נושאים לדיון ומחשבה, אבל יש בו יותר מכך - ‘אדרבה’ 
הוא יצירת שפה. כל מערכת שרוצה להתפתח צריכה, במקביל, 

להתפתחות של שפה. מדע, כלכלה, אומנות וכל שכן תורה צריכים 
למערכת עשירת מושגים שתבטא ותגלה את תוכן הדברים. שפה 

אומנותית תגדיר את הניואנסים הרבים שקיימים בציור - את האסכולות, 
הגוונים, הצללים ומשחקי אור וחושך וכו’. בהעדרה של שפה לא תוכל 
הנפש החשה בדברים לצאת מעצמה להתפתח ולהתפשט, לרקום עור 

וגידים. עת שהשיח והשיג שבין בני אדם דל באוצר מיליו - תצטמצם 
שיחתם אך למימד החיצוני והשטחי של החיים, מבלי יכולת לגעת בהוויות 

שמעבר למושגים הארציים. חסרות לנו מילים - מילים היודעות כיצד 
לבטא נפש - את נפשם של אותם שמרגישים שבתוכם מתרקמים דברים 

שהם עיקר, ועדיין אינם יודעים כיצד להגדירם. 

בשבועות האחרונים קיבלה המילה ‘’חירות’’ תהודה רבה, ועל אף שהנושא 
קרוב ללבנו - עדיין אצל רובנו המילה דלה במשמעות. מבלי התפתחות 

אוצר מילים עשיר במושגים של ‘’חירות’’, תיותר החירות הוויה דלה 
המצומצמת אך להרגשה של חסר בחֵירות. מבלי להתעסק רבות בבירור 
מהי חירות ומהי בחירה - בלתי אפשרי יהיה להגיע למהויות של חירות 

ובחירה תורניים. וכך גם בכל נושא הקרוב אל לבנו, כמו שהתפתחה שפה 
של גמרא - ‘גברא’ ‘חפצא’ ‘חלות דין’ וכו’, ושפה של קבלה - ‘השתלשלות’ 

ו’פרצופים’,  כן מתבקש שתיווצר שפה שתהווה כלי לאנשים ש.... 
מרגישים דברים אמיתיים - בצורה אחרת. 
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| יהודה גרינוולד |

הגשמה  עצמית

במשך חיינו החדשים עוטים אנו מונחים 
תורניים, המתאימים לחיים החדשים שלנו. יש 

מבינינו, שהתחברו אל הרבנים המתאימים, 
לאלה שיכולים לפרש את מינוחי רבותינו 

הקדומים לשפת הדור, למינוחים שאני מבין 
וחי אותם היטב, אף שהם נאמרים בעולמה של 
תורה. “משה הוריד תורה לישראל”, זהו תפקיד 

של חכמי הדור - להוריד את התורה לכלים 
המובנים של הדור. אך יש כאלה, שמרגישים 

עצמם אבודים בלשון התורנית של פעם, לא זכו 
לאותה הורדה תורנית. בין כך ובין כך, פעמים, 

שאנו, הבאים לחיק התורה בגיל מאוחר, נתקלים 
בכתובים השייכים לעולם הקודם, ותוך כדי 
קריאה בהם מתנוצץ עניין הנוגע גם לחיים 

העכשוויים שלך. ולא עוד, אלא שדווקא צורת 
הצגת הדבר, בדיבור של העולם ההוא, “מדבר” 

אליך בצורה ברורה וחזקה וסוחט מפיך את 
ה”וואו” המפורסם. כך זה קרה גם לי הפעם, 

כשקראתי בספרו של הפסיכולוג היהודי ד”ר 
ויקטור פראנקל, מייסד שיטת הלוגותראפיה. 

כבר באמצע המאה ה-20 הוא כותב על הבעיה 
האנושית החדשה - “האדם מחפש משמעות”. 

זאת לא פילוסופיה של יפי נפש משועממים, 
אלא בעיה מודרנית ההולכת ומחריפה וגורמת 

לתופעות פסיכולוגיות, המצריכות טיפול נפשי. 
ד”ר פראנקל טוען כי הדחף העמוק ביותר של 

האדם הוא השאיפה למשמעות והבנה של חייו 
והעולם שבו הוא נמצא, והבנה זו היא הכוח 
שיכול לעזור לו להתמודד עם סבל ומצוקה, 

קשים ככל שיהיו. לדעתו האדם המודרני, 
אף שיש בידו אמצעים, איבד את המטרה, 

המשמעות והתכלית, וסובל עקב כך מתחושת 
עקרות וחוסר משמעות, שהוא מכנה בשם “ריק 
קיומי”, ושהסימפטום הראשי שלה הוא שעמום. 

תחושה שבאה לידי ביטוי במשולש של דכאון, 
תוקפנות והתמכרות. אותו “ריק קיומי” גורם לרוב 

הצרות הרוחניות והבעיות הנפשיות. פראנקל 
סובר, שברגע שהאדם ימלא לעצמו את הריק 

הפנימי שלו, וימצא משמעות לחייו, הדבר יגלה 
את הווייתו האנושית האמיתית ורוב הנוירוזות 

והבעיות שליוו אותו יפתרו. וכן הוא כותב כי 
ההגשמה האישית הפנימית “מכוונת לאפשרות 

של יצירת ערך הניתנת לכל אדם באשר הוא 
והשמורה רק לו, והגשמתה היא המעניקה טעם 

את הריק הפנימי שלו, וימצא משמעות לחייו“ פראנקל סובר, שברגע שהאדם ימלא לעצמו
הדבר יגלה את הווייתו האנושית האמיתית ורוב הנוירוזות 
והבעיות שליוו אותו יפתרו. וכן הוא כותב כי ההגשמה 
האישית הפנימית "מכוונת לאפשרות של יצירת ערך 
הניתנת לכל אדם באשר הוא והשמורה רק לו
 והגשמתה היא המעניקה טעם לחייו". 
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הוא נושא השייך אך ורק לאדם המודרני החילוני או הגוי ואינו נוגע כלל לנו“ אך ליבנו לא נכנע ושואל האם באמת הנושא של מציאת משמעות לחיים והגשמה עצמית 
 או שמא גם עבורנו נושאים אלו שייכים ואקטואליים, ויחד עם שמירת התורה והמצוות 
ועבודת הביטול עלינו להגשים את עצמנו, בצורה כל שהיא ובשינויים הקשורים בעולמנו. “

לחייו”. 
האדם מחפש משמעות. לא רק שם אלא גם 

פה, בחיים העכשוויים שלנו, גם בעולם התורה 
והמצוות. מחפש משמעות והגשמה עצמית, לא 
כן ידידי? אבל - מתפרץ הקורא בתמיהה - מה 

לנו ולחיפוש זה, הרי יש לנו משמעות ברורה 
לחיינו – לימוד תורה, קיום מצוות ועבודת ה’, 
ואם כן די לנו בקיומם. ולא זאת בלבד, אלא, 

שלדיבורים האינסופיים על הגשמה עצמית קמו 
מבקרים, אשר טענו כי העיסוק האינסופי של 

האדם במשמעות ובהגשמה עצמית, מוליד מודל 
של אדם אנוכי, המסתובב סביב עצמו ומאליל את 

האני שלו, והרי תכלית עבודתנו הרוחנית היא 
לבטל את עצמנו לה’ ולתורתו, והגשמה עצמית 

מה מעשיה בעולמנו?
אך ליבנו לא נכנע ושואל: האם באמת הנושא 

של מציאת משמעות לחיים והגשמה עצמית, 
הוא נושא השייך אך ורק לאדם המודרני החילוני 

או הגוי ואינו נוגע כלל לנו, או שמא גם עבורנו 
נושאים אלו שייכים ואקטואליים, ויחד עם 

שמירת התורה והמצוות ועבודת הביטול עלינו 
להגשים את עצמנו, בצורה כל שהיא ובשינויים 

הקשורים בעולמנו. 
ד”ר פראנקל מוסיף וכותב: “קיים הבדל משמעותי 

בין עיצוב החיים החיצוניים של האדם לבין 
הגשמתו האישית הפנימית.... כדי להמחיש 

את ההבדלים הללו, עלינו לתאר לעצמנו אדם 
צעיר שגדל בתנאי עוני, אדם שבמקום להסתגל 

לאילוצים שתנאי חייו הקשים מטילים עליו, 
מתאמץ להגשים את רצונו ו”לעצב” את חייו כך 
שיתאפשר לו ללמוד כדי לבחור במקצוע מכובד 
לעתיד. נניח גם שהודות לנטיותיו ולכשרונותיו 
הוא נעשה רופא, דבר שאפשר לו לקבל הצעה 

למשרה טובה ומפתה שתבטיח לו הכנסה כספית 
גבוהה ולקוחות בעלי אמצעים. כך יהיה אדון 

לגורלו ויבטיח לעצמו חיי עושר מבחינה חיצונית. 
אך נניח שלאדם הזה יש כשרון בתחום מקצועי 
מיוחד ברפואה שאינו נגיש לו בעבודתו. במקרה 

הזה, למרות העובדה שחיצונית עיצב את חייו 
בהצלחה, הוא ירגיש שלא הצליח להגשים את 
עצמו מבחינה אישית הגם שהוא חי חיי שפע 
ועושר למראית עין. אף על פי שיש בבעלותו 

בית מפואר, מכונית יקרה והוא מוקף בפריטים 
יקרים, אילו היה מהרהר בחייו בכנות ובמחשבה 
מעמיקה, היה מגיע למסקנה שמבחינה מסוימת 
חייו הם כישלון. אילו פגש באדם אשר ויתר על 
העושר החיצוני ועל הנאות רבות בחיים ונשאר 
נאמן לייעודו בחיים, היה יכול להסכים לדבריו 

של הגל )שם של הוגה(: “מי שאני במציאות 
מברך לשלום, בעצב, את מי שיכולתי להיות”. 

אך במהופך נוכל לתאר לעצמנו שהצעיר הזה 
שדמיינו מותר על קריירה מזהירה ועל חיי שפע 

כדי להתגדר בתחום צר יותר שכישרונו מכתיב 
לו. הוא מגלה את משמעות חייו ואת הגשמתו 

האישית בעיסוק בתחום שבו הוא מצטיין ואפילו 
עולה על אחרים. בראייה  כזאת יכול רופא כפרי 

“קטן” – המושרש בסביבתו ונשאר בה – להיות 
“גדול” יותר מעמיתיו המצליחים בעיר הגדולה, 

ואדם המקדיש את חייו לחקר תחום נידח במדע 
יהיה “גבוה” יותר מהרופאים המכריזים שהם 

“עומדים בחזית של החיים” ונלחמים במוות, כי 
הרי בשדה המערכה המדעי, במקום שבו מתנהל 

הקרב נגד אויב לא יודע, חוקר המגיע לפריצת 
הדרך ולו הקטנה ביותר, עושה משהו חד-פעמי 

שאולי אין לו תחליף, הוא מצא את מקומו הנכון, 
תפס אותו והגשים את עצמו”. 

עיצוב החיים החיצוניים בצורה הנחשבת – אנו 
חושבים – זוכה כמובן להערכה, נותן מרחב של 
אפשרויות ומאשר לאדם כי הוא הגיע ל”טופ” 
הנרצה. בבחינת סימן שהדרך הייתה נכונה – 

הגעתי לתוצאות הנכונות והטובות. ואם כן, למה 
להכניס את כל ההתחבטויות האם הגשמתי את 

עצמי. ובכלל, איך יודעים להבחין מהי הגשמה 
עצמית אמיתית? האם היא הגשמת החלומות 

הפרטיים שלי, שלפעמים הם יצירת התסכולים 
הפרטיים של חיי? 

והכי מפחיד - האם אין בה כדי להכניס לחיינו 
תסבוכים מודרניים של עולם מטורף ונבוך?
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ההמונים  של  כיכר “אל  תחריר”

מה הם רוצים שם, ההמונים של כיכר אל תחר’יר. 
מה השאיר אותם כנועים ורצוצים כל כך הרבה 

שנים, ומה פרץ שם פתאום החוצה. איך זה שמה 
שהיה נראה כל כך רחוק ובלתי מושג התרחש כל 

כך בקלות. לא רחוק מאד משם, אותה מהפכה 
גובה מחיר כבד של דם והרוגים. מה בין מצרים 

ללוב. 
האש הזאת של כיכר אל תח’ריר מעירה איזו 

אש כבויה בתוכי. הצורך המוחלט הזה שלהם 
בחירות נוגע עמוק בשורשי התשובה שלי. 

אולי יותר מהכל, דווקא חוסר הידיעה שלהם 
לאן כל זה מוביל, הופך אותם, בצורה מוזרה, 

לשותפים לדרך. כל כך הרבה פעמים הופנתה 
כלפינו האצבע המאשימה של “מי יודע איך 

יסתיים הניסיון המהפכני הזה שלכם”. ובאמת, 
גם אנו בעצמנו, רדופים על ידי השאלה הגדולה 

של הבלתי ידוע, מכירים בכך שאין מי שיוכל 
להתחייב על סוף טוב. ההמונים של אל תח’ריר 

יוכלו לגלות, ח”ו, בסופו של יום, שהנאיביות 
שלהם רק סללה את הדרך לדיקטטורה ניאו-

מוסלמית מהסוג הגרוע ביותר - להם ולנו גם יחד. 
אין בטענה הזאת אף שמץ של יכולת להחזיר את 

אותם המונים לבתיהם. בכיכר מדברים בשפה 
אחרת לגמרי - שפת הלב. “יום הזעם” הם קראו 

לניצוץ שהדליק את כל המזרח התיכון. לזעם 
הזה אי אפשר לענות בתכניות מגירה רב שנתיות 

המתוכננות לפרטי פרטים. הזעם הזה יודע 
להסביר היטב את מה שכבר אי אפשר לשאת. 
הוא יודע להגדיר את חוסר האנושיות והניכור, 

הוא יודע לזהות את הניצול ואת הנהנתנות, 
הוא מואס עד עמקי נשמתו בשקר ובצביעות, 
אינו מוכן לקבל יותר את הרדידות והשטחיות 

שמזינות את האכזריות. כשהאש הזאת פורצת 
מעמקי הנשמה - זה כבר לא מעניין לאן זה 

מוביל. הדבר הכי ברור בעולם זה שככה אי אפשר 
להמשיך. ולאן זה מוביל - דברי ימי ההסטוריה 

יגלו. זה נכון שהמהפכה הצרפתית גבתה מחיר 
כבד ובלתי נסבל, אך בסופו של כל התהליך הם 
השאירו עולם מתוקן יותר. יותר מכך - גם כאן, 

כל הטיעונים האקדמאיים מתנפצים אל מול 
שחצנותה הבלתי אפשרית של מארי אנטואנט 

שיכולה לשלוח את הרעבים לאכול עוגות.
האם אפשר לקשר כל זאת לתנועת התשובה? 
נשמע יומרני במקצת בהקבלה שכלתנית של 

אחד לאחד. בשפת הלב, השפה של המהפכות, 
יש כאן יותר מהקשר  אסוציאטיבי. בעלי 

התשובה ינקו את החירות הזאת מחלב אימם. 
החירות לחשוב, החירות להרגיש, החירות ליצור 
- והחירות למרוד. החירות הזאת, בהשתלשלות 

רבת פנים, כמעט ונעלמה למשך כשלושים שנה. 
הכח הפורץ של האמת התחלף לו בביטול אל 

מערכת שכל-כך הרבה פעמים סתרה את הרגש 
הטבעי ואת האנושיות הפשוטה, ודרשה מבעל 
התשובה לוותר על כל עשירותו שהביא איתו, 
ונורא מהכל - דרשה ממנו לא פעם לוותר על 

אלוקיו. 
כמה זמן אפשר לדכא את רוח החירות הזו? 
הילדים שלנו הרגישו את החלל הנורא הזה 
שנוצר, הם תבעו את אותה חירות שקיבלו 

מאיתנו בירושה גנטית, את אותה חירות שעדיין 
חילחלה בנו מתחת לפני השטח ונאבקנו בה, 
מבועתים. כשלא מצאו מענה לאותה תביעה, 

פרצה רוח החירות הזו דרכם ולעיתים בצורות 
המשובשות ביותר. צר לי לומר, אך לא פעם, 

כשלא פרצה הרוח הזו החוצה, התוצאות היו 
גרועות לא פחות. אמנם עדיין בתוך עולם של 

תורה ומצוות - אך עם המבט החלול והנבוב הזה 
בעיניים, והרדידות שרמסה כל חלקה טובה.

בתחילת התשובה קראתי ספר שמתאר את חייו 
של הסבא מנובהרדוק. אינני זוכר ממנו הרבה, 

אך תמונה אחת ממנו נצרבה בנפשי. מתואר 
שם הרצון העז לחזור אל הישיבות בהן למד, 

אל טורי הסטנדרים המסודרים למשעי - ולשבר 
אותם, להעיף אותם לכל הכיוונים, להחריב את 

הסדר המצמית הזה. חשתי שם את רוחו של 
אברהם אבינו, את אותו זעם שבו הוא משבר 

את הצלמים, להבדיל. אני חושב שהכח שנמצא 
בשורשיה של תנועת התשובה הוא אותו כח של 
מרד, של ניפוץ המוסכמות, של בירור שנוקב עד 
עמקי תהום, שאינו מוכן לקבל שום דבר כמובן 

מאליו. בכח הזה חזרנו בתשובה. התשובה שלנו 
הייתה לקב”ה ולתורתו, ולא למוסכמות חברתיות 
ותרבותיות מכל סוג ומין. היציאה שלנו לכיכרות 

צריכה להיות כנגד כל מה שהלבישו לנו על 
החזרה בתשובה ומעולם לא היה שייך לנו באמת. 

השאלה הפשוטה צריכה לחזור לשורש: זה 
כתוב בשולחן ערוך או לא? אנחנו צריכים למרוד 

בשולחן ערוך החמישי שבשמו רמסו אותנו לא 
פעם ועליו הלבישו את כל העוולות האפשריות. 

אם בשולחן ערוך החמישי נמצא אותו מוסר 
בסיסי שלא יכול להיכתב, הרי לפעמים נראה 

שאנו מרגישים אותו ושייכים בו לא פחות מאף 

 הופנתה כלפינו האצבע “ כל כך הרבה פעמים
המאשימה של
 “מי יודע איך יסתיים
 הניסיון המהפכני הזה שלכם”
 ובאמת, גם אנו בעצמנו
 רדופים על ידי
 השאלה הגדולה של 
הבלתי ידוע
 מכירים בכך 
שאין מי שיוכל
 להתחייב על סוף טוב. ” 



7קולות!  מעולם התשובה

אחד אחר ואולי אפילו יותר. במילים אחרות - המרד 
שלנו הוא על החירות למצוא את עצמנו ואת דרכנו 
במרחב שההלכה השאירה לנו. לסמוך על היכולת 

שלנו למצוא בליבנו את רצונו של הקב”ה לגבינו - בלי 
להזדקק למתווכים כאלה או אחרים, לפרוק מעלינו 

את העומס של תרבות שאינה שייכת לנו ולעיתים, הס 
מלהזכיר, נראה שגם אבדה את הקשר עם שורשה.
אם הייתי אוסף את כל המכתבים שקיבלנו לאורך 

הדרך, שהזהירו אותנו מהתוצאות ההרות אסון של 
‘אדרבה’, אוכל להצביע על כמה מוטיבים משותפים. 

הראשון הוא שכולם, ללא יוצא מן הכלל, נכתבו 
בעילום שם. אף לא דובר אחד מספיק אמיץ נמצא לה, 

לאותה תוכחה, שיסכים להתייצב מאחורי דבריו ללא 
פחדנות. השני הוא, שתמיד התלוותה להם  ידענות 

יודעת כל. הם מכירים את תנועת התשובה היטב כבר 
הרבה שנים, הם היו ממקימיה, הם היו מפטרוניה, הם 

רוצים לפקוח את עינינו לגבי אותם דברים שקצרו 
עינינו מלראות. חלקם פנו בלשון אוהדת, וחלקם רצו 
לפגוע ולהכאיב - אך לכולם הצטרפה אותה נימה של 

התנשאות. המוטיב השלישי הוא, שתמיד נשמעה 
בהם אותה אזהרה נוראה לגבי העתיד האפל אליו 

אנחנו מובילים. 
מתוך הזעם של אל תח’ריר אני מרשה לעצמי סוף כל 

סוף לענות לכולם:
אין לי שום שיג ושיח עם כאלה שאינם מסוגלים 

להסתכל לי בעיניים ולומר לי שאני טועה. אני לא מוכן 

לאפשר לכם את הפריבילגיה של להתחבא 
מאחורי שמות בדויים ומשם לנהל את 

העולם.
אני גאה להיות אחד כזה שלא באמת מבין 

אף פעם שום דבר. ככל שאני מכיר יותר 
בעלי תשובה מסוגים שונים ומטבעים 

שונים אני יותר ויותר מבין עד כמה 
התופעה הזו היא פלאית ואלוקית. גם מי 

שצמח בתוכה ולמד אותה מבפנים לא יוכל 
להכיל אותה על כל גווניה - קל וחומר למי 

שניגש אליה מבחוץ וכבר מתיימר להגדרות 
רדודות, לניתוחים מעליבים ולפתרונות 
מנותקים מהמציאות. אז אנחנו נעשה 

הרבה טעויות בדרך, ונמעד - ונתחיל מחדש. 
מי שחושב שיש דרך לגדול בלי טעויות 

ונסיונות - הוא כנראה חי בעולם אחר 
משלי.

לגבי העתיד - יש כאן ברי ושמא. ברור שאת 
המציאות הנוכחית אסור להמשיך ולסבול. 

ברור שהנזקים שנגרמו על ידי המערכת 
החברתית-התרבותית הזו הם בלתי 

אפשריים. ברור שאסור להמשיך ולוותר על 
העוצמות האדירות הללו של התשובה. ברור 
שמתחוללים כאן תהליכים שמי שאינו מכיר 
בהם הוא בת יענה מזדקנת. ברור שיש כאן 

זעקה שחייבת להישמע, ושיש כאן אש 
שחייבת לפרוץ החוצה.                          

ויש כאן ‘שמא’ אחד גדול, אבל לפחות 
בתוך השמא הזה יש הרבה מקום לקב”ה 
להתגלות בו. ולכל מי שיש עיניים לראות 
ולב להרגיש - בשמא הזה יש את חותמו 

של הקב”ה, חותם האמת.

 ינקו את החירות הזאת “ בעלי התשובה
מחלב אימם
החירות לחשוב
 החירות להרגיש
 החירות ליצור
והחירות למרוד. “

אמר לי חבר: “תכתוב מה שספרת לי”, ואח”כ 
 הוסיף: “אולי תקרא לזה דרישת שלום”. 

דרישת שלום מקבלים ממישהו רחוק, אחד 
שלא פוגשים כבר כי הוא כבר לא פה, 

 הוא רחוק, אפילו אולי בחוץ לארץ, בנכר.
 אומרים להוא, הרחוק - תמסור דרישת שלום.

פעם הייתי קרוב, ממש פה, איפה שהחבר 
שלי, ועוד הרבה חברים שלי, קרוב, פעם... 

היום אני רחוק, ממש כאילו יצאתי מהארץ, 
לנכר, לגלות, אל הלא נודע, הכל כך מוכר 

 ומתוק.
  

דרישת שלום ראשונה – מפעם, מהקרוב. 
 חודש זיו ה’תשס”ה:

  
 אין לי חישובים.

 הם, מנסים להתחשבן איתי,
 המציאות הסובבת מאפשרת 

 להם להגיח מולי,
 אבל אין לי חישובים 

 כבר נוצחתי.
 נותר לי רק להבין 

 שיש לשמוח...
 חוט של חסד... -

 להאחז בו...
 לזכור ולא לשכוח.

 שברי לוחות, בעצמו עשה
 ברא את השכחה, 

 את התשובה.
 תלמיד חכם ששכח תלמודו

 אין לי חישובים
 יש תקווה,

 אולי תבוא הישועה
 ואזכר...

  
  

  
זיו מיטל.
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נשמת  התשובה

במאמר זה )ואם אזכה - גם בבאים אחריו( 
אבקש להניח תשתית לדיון במצב הרוחני בו 

נמצאים המבקשים את התשובה. הנחת הבסיס 
היא שככל שהתודעה תגבר - יכולת ההתמודדות 

עם אתגרי החיים הגשמיים והרגשיים כאחד 
תתעלה. המקורות למה שאכתוב להלן מורכבים 
הן מן הכתבים, ואכן גם מניסיון האישי שבקרוב 

ימלאו לו 27 שנה.
היכן בתבנית הנפש מתרחשת האמונה? מהי 

הגדרת מצוות עשה של האמונה? אלו שאלות 
שוודאי כל אחד שואל את עצמו. ידועה לכל 

תבנית הנפש המובאת בפרק ראשון מ’שמונה 
פרקים’ להרמב”ם. החלק הנמוך הוא הזן, היינו 

החלק הקולט ומעכל החלק החש הם החושים, 
וכמובן שעד כמה שהתזונה הרוחנית והגשמית 

‘כשרה’ יותר - החושים כשרים יותר. הצרוף של 
המוחש בונה את החלק המדמה, הן הדמיונות 

הרגילים האופפים אותנו, הן האפשרות לדמות 
מילתא למילתא, והן כוח הנבואה עליו נאמר 

“וביד הנביאים אדמה”. מכל צרופי המדמה הולך 
ונבנה החלק המתעורר, אשר בקדושה מתעורר 
לרצון וכיסופים, ובטומאה לתאוות וחמדות. אי 

שם, רחוק מעל כולם - עומד השכל. האמנם 
שלשכל היכולת להכיר באמת לאמיתה ואליו 

מופנית העצה הטובה “ובחרת בחיים”, ברם כל 
אחד יודע מה מעט הפעמים שפנינו אל השכל 
לקבלת הדרכה. אם נשווה את התבנית הזו לזו 

המפורסמת כ”נפש, רוח ונשמה” אזי נמצא כי 
החלקים ‘הזן’ ‘החש’ והחלק הנמוך של ‘המדמה’, 

הוא הזכרון, הם הנפש. ‘המדמה’ עצמו והחלק 
‘המתעורר’ הם הרוח, וה’שכל’ הוא הנשמה. כמובן 

שכל החלקים שזורים זה בזה לאישיות אחת.
עתה, בבואנו להבין היכן מתרחש אותו אירוע 
נפשי הקרוי אמונה, עליו אמר החזון-איש כי 

האמונה היא נטיה דקה מנטיות הנפש, נבחן שני 
רבדים של אמונה. הראשון הוא הרובד המתפרץ 
של מי שעיניו נפקחו, והשני, הנובע מההתגלות 

בסיני.
אם טיילת בעולם, או הפלגת בים החכמה, אם 
אתגרי החיים תקפו אותך גלים גלים בסערות 

אשר זר לא ישער, אם בטיט היוון של הזיות 
או בריגשת הניגון טבלת, אזי ברגע בו הבליחה 
האמונה אל לבך כשם שמבליח ברק את אפלת 

הלילה התעוררת לבקש את הבורא להכירו. 
אותם חלקי הנפש ששנים על גבי שנים עסקו 

בצבירת נתונים מהתזונה הרוחנית שניזונו, 
מעולם החושים שאגר מידע זכרון ודמיון, חלקי 

נפש אלו הגיעו לגודש גורף של תודעה מתפרצת 
ש”יד אחת עושה את זה”. תודעה זו הכובשת את 
האישיות על שלל רגשותיה נטיותיה והשכלתה 

היא התובעת “לך לך מארצך”. ההתעוררות 
אל השם היא אפוא שילוב של תצריף הבנת 

המציאות בכוח המדמה, והתביעה הצומחת ממנו. 
העוצמה של העֵרות התודעתית הזו כה גדולה 

עד שהאדם מוצא עצמו נסחף אל ליבו של 
אוקיינוס המלא באמונה ועשיית המצוות. יש בה 

בהתעוררות הזו מעין “כפה עליהם הר כגיגית”. 
אי שם, זמן אחר כך, הגירסא דינקותא תנקוש 

בדלת ותקרא ‘בוא הביתה...’, עיתים נקישות 
קלות, עיתים נקישות כה עזות עד שסדקים 

בוקעים בדלת. האמונה ברובד הזה המונח אי 
שם בין דמיון לרצון חלשה מאד מול רוחות 

החיים הטבעיים, כל שכן מול הּוריקן של ניסיונות 
ביזיונות וכשלונות. ואכן רבים, אולי רבים מדי 
מאתנו נופלים ברוחם, כושלים בדתם, נרפים 
במצוות, ולעיתים אף מפרקים את ביתם ואת 

עדיהם היהודיים כיפה וציצית, מטפחת ושמלה - 
וחוזרים אחור. אין בכך להמעיט או לזלזל בעומק 

האמונה ברובד הזה, שכן מעלתה הגדולה היא 

החיּות האֱמונית וחוויית הנוכחות האלוקית אשר 
נסתרות לגמרי ממי שלא זכה. 

מעמד הר סיני היה לא רק התגלות אלוקית 
המבטלת כל ברירה או יכולת לסטות מההכרה 
כי יש לעולם בורא ומנהיג. בסיני נחשף רצונו 

של הבורא מבריותיו, ניתנה תורת חיים “ללמוד 
וללמד, לשמור ולעשות...”. תורה זו היא נשמת 

אפה של היהדות, והיא כידוע חלה על כל הרמ”ח 
אברים והשס”ה גידים באופן גורף. רובד זה פונה 

אל השכל והרצון ומבקש לעצבו מחדש להיות 
עושה רצון בוראו באופן בלתי תלוי. ביטול הרצון 
הטבעי לרצון האלוקי, ניווט הרגשות לפי המצפן 

ההלכתי וקביעת סדר יום תורני. כאן האמונה 
נובעת מהביטחון ב”העתקת השמועה” במדויק 

מחד, ומאידך “אמונת חכמים”, הכוללת הכרה 

או הפלגת בים החכמה“ אם טיילת בעולם
אם אתגרי החיים תקפו אותך גלים 
גלים בסערות אשר זר לא ישער
אם בטיט היוון של הזיות
 או בריגשת הניגון טבלת
אזי ברגע בו הבליחה האמונה 
אל לבך כשם שמבליח ברק
 את אפלת הלילה התעוררת 
לבקש את הבורא להכירו. “
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כי יפתח בדורו כמשה ואהרון. נביעה מתמדת 
והנחל הנמשך ממנה של חכמה והוראת המעשה 

מחייבים אמינות של המאמין בביצוע יציבות 
והתמדה. הבא מרחוק נדרש למקד את כוחות 

הנפש והדעת בלימוד והפנמה.

 שלא ‘זורמים’ עם מצווה זו או אחרת“ כבר שמענו וראינו בעלי תשובה
למעלה מכך, ההכרה כי יש אלוקים והוא נוכח מייצרת בלב 
כל מבקש תשובה תקווה בלתי נדלית כי עתה משבאתי עד הלום
 משהשלתי נעלי מעלי - ההנהגה תקיים בי “והיה העקוב למישור”
ונאמר לצרותינו די. ובטלטלת החיים כשכל זה לא מתממש 
 הרצון עצמו מתפוגג ומתמוסס. “

נמצא, כי בעוד שרובד האמונה הראשון 
קשור-מצוי בקו התפר שבין ה”מדמה” לרצון, 

וממילא הרצון בטבעיות נענה לו - רובד האמונה 
השני מצוי בשכל, והרצון נתבע להתכופף לו 

בהכנעה ובשמחה. מאמין שלם הוא מי ששני 

הרבדים מתפקדים אצלו כאחת, ומתכווננים זה 
לזה כל העת. יש בו מזיגה של חוויית נוכחות 

השם והרגשות העולות ממנה, ותבונת התורה 
ומצוותיה,לפחות אלו הידועות לו. המצווה 

התמידית להאמין בתשתיתה היא לאַחד את שני 
הרבדים.

מי שנאמן לאמת הפנימית יודע כי אנשים אשר 
כמונו המבקשים את התשובה ואת השם יתברך 

- בדרך כלל באים מרובד האמונה הראשון. כה 
טבוע בנו רושם הברק שהאיר את חיינו, כה 

עוצמתית הקריאה האלוקית שאזנינו שמעו ולא 
זר “שובו בנים שובבים”, עד שבכל עת ועניין 
שיש בו לעמעם את החוויה אנו דוחים אותו 

בשתי ידיים, וכן גם אם אלו דברי תורה ממש. 
כבר שמענו וראינו בעלי תשובה שלא ‘זורמים’ 
עם מצווה זו או אחרת. למעלה מכך, ההכרה כי 
יש אלוקים והוא נוכח מייצרת בלב כל מבקש 

תשובה תקווה בלתי נדלית כי עתה משבאתי עד 
הלום, משהשלתי נעלי מעלי - ההנהגה תקיים 
בי “והיה העקוב למישור”, ונאמר לצרותינו די. 

ובטלטלת החיים, כשכל זה לא מתממש - הרצון 
עצמו מתפוגג ומתמוסס. 

האתגר לחיות חיי אמונה שלמה על שני רבדיה 
- חיּות מחד ודעת תורה מאידך - הוא העומד 
לפנינו, אנשים נשים וטף, אשר כפי שאמרתי 
פעמים מספר בחודשים האחרונים, לא רואים 

בעולם הזה ונפלאותיו אויב - אלא גילויי מופלא 
של האוהב. אעז ואומר כי אפשרי הדבר אם אך 

נניח כי עת היא להתחיל מהתחלה.
התחלה חדשה פירושה התנערות מרגשות 

הביזיון והכשלון, השתחררות מהצורך להאשים 
מישהו במצב האישי המשפחתי או הכלכלי, 

ומעל לכל צרוף כל הלימודים וההבנות הטובות 
והקדושות שנצברו לכדי כוח מתפרץ חדש. לא 
יכולה שתהיה בהתחלה זו החדשה התכחשות 

לכוחות הטבע והחיים שמהווים את הגירסא 
דינקותא, ולא התנערות כלשהי מהתורה 

ומצוותיה. התחלה חדשה דורשת נתיב חדש 
ואומץ וכוח נעורים לפרוץ דרך.
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 המנהיג   המבוקש

 בחוברות האחרונות של ‘אדרבה’, וכן בכנס 
האחרון שנערך, הועלתה ההרגשה, שרבים 

מאתנו שותפים לה, שללא מנהיג מתאים, בעל 
שיעור קומה תורני ורוחני, לא תצליח התנועה 
של קוראי ואוהדי ‘אדרבה’, להתרומם ולפרוץ 

קדימה.
אני מבקש להעלות לדיון מספר מחשבות 

והרגשות בנושא חשוב זה.
לכאורה, הנסיון ההיסטורי והשכל הישר מראים 
לנו בבירור ששום ארגון, מפעל, תנועה או מוסד 
כלשהו, הן גשמי והן רוחני, הן גדול והן קטן, לא 
יכלו להתקיים ולהתפתח לאורך זמן ללא ראש. 
אין צבא ללא רמטכ”ל, אין תזמורת ללא מנצח 
ואין בית מלאכה, ואף לא שום ישיבה או מוסד 

חינוכי כלשהו, ולו גם הקטן ביותר, ללא מנהל או 
ראש ישיבה.

גם במהלך ההיסטורי של עם ישראל )וכך גם 
אצל עמים אחרים( תמיד היו מנהיגים וראשים 
שהובילו את העם: החל מהאבות, משה רבינו, 

ולאחר מכן השופטים, המלכים, תנאים ואמוראים 
וכן הלאה בשרשרת הדורות, עד לראשי החסידות 

בעולם החסידי וראשי הישיבות והרבנים, בעולם 
הליטאי והספרדי, וכן כל אותם גדולים שהתקבלו 

בעם ישראל כגדולי הדור.
יחד עם זאת, ולמרות זאת, נראה לענ”ד, 

ובהסתמך גם על המאמרים, הראיונות והמכתבים 
של עורכי וכותבי ‘אדרבה’, כמו של דורון יוסף, 
אהרון שטרן, ארז גזית, עמית קדם ועוד רבים 

וטובים אחרים, כי אנו בדורינו מכּוונים היום 
משמים לאופן אחר של הנהגה!

אנו צריכים ורוצים היום מנהיג כזה שבנוסף 
להיותו תלמיד חכם, בעל שאר רוח, ובעל לב 

רחום ומידות טובות, המקיים את מה שהוא דורש 
)במסגרת השו”ע, כולל החלק של חו”מ, ולפנים 

משורת הדין(, יהיה גם, ובעיקר, בעל עוד שני 
כישורים הכרחיים:

היכולת להכיל את כ-ו-ל-ם!
היכולת, לא רק לתת לנו תשובות, אלא להיות גם 

שותף ומכַוון לחיפוש הנכון!
ואפרט את דברי:

 א. אנו זקוקים ורוצים מנהיג כזה שיכול להכיל 
גם חסידים וגם ליטאים, גם ספרדים וגם 

אשכנזים, גם פילוסופים וגם בעלי בתים פשוטים, 
גם חרדים וגם בעלי תשובה, ואת כל שאר 

הגוונים שביניהם, מישהו שיכול לגלות את ה’ גם 
ב”כרך גדול שברומי”, גם בחילונים, וגם בגויים, 
ויכול להראות לכולנו בפועל את אמיתותו של 

הפסוק “בכל מקום מוקטר מוגש לשמי”.
מה שאנו מבקשים הוא מנהיג שיכול להכיל 

ולתת מקום מתאים לכל ההפכים שיש בחברה 
ושיש בתוכינו, ואשר באישיותו, בתורתו, 

ובהנהגתו הוא חי באופן כזה שמראה לכולנו 
ש”אלו ואלו דברי אלקים חיים”. 

בליקוטי מוהר”ן תנינא תורה ס”ח רבי נחמן 
מגדיר זאת, עפ”י הזהר, כצדיק “דאחיד בשמיא 
ובארעא” דהיינו כאדם הנמצא “למעלה ולמטה, 
בשמים ובארץ, כי כשהוא בעולם אחד לבד, אין 

זה שלמות, רק שניהם יחד, מעלה ומטה, זהו 
עולם שלם”.

במילים אחרות, הוא לא מרגיש שהוא מישהו! 
הוא לא ישות נפרדת! ולכן יש אצלו מקום לכל 
הנבראים, החל מהגדול ביותר ועד לקטן ביותר!

 כפי שכתב כבר אהרון שטרן, ובעצם הדבר נגזר 
כבר ממה שצויין בסעיף א’, מאחר וגם כל אחד 
ואחד מאתנו הוא עולם קטן, המכיל בקרבו את 
כל אותם ההפכים והניגודים שצויינו לעיל, הרי 
שצריך להיות מקום נכבד גם לחלקים בתוכינו 

שאינם מסתפקים בתשובות שקבלנו עד היום, 
יש בנו חלקים שממשיכים לשאול, לחפש, לרצות 

חיים יותר מלאים ויותר חיוניים, חלקים שרוצים 
לכלול את כל ההפכים ולא מוכנים להצטמצם 

ולזרוק חלקים מאישיותנו.
כל החלקים הללו שבתוכנו זקוקים למנהיג 

אמיתי שיוכל להיות שותף איתנו בחיפוש ולעזור 
לנו במציאת הכלים והאמצעים הנכונים, לכל 

אחד ואחד על פי המתאים לו, דהיינו “איש אשר 
רוח בו” וכמו שאמרו חז”ל: “שיכול להלך כנגד 

רוחו של כל אחד ואחד”.
 בליקוטי מוהר”ן תנינא תורה ס”ז מפרש רבי 

נחמן את הביטוי הנאמר על הצדיקים שהם “עיני 
העדה” באופן הפוך לגמרי מהתפישה המקובלת. 
הצדיקים נקראים “עיני העדה”, אומר רבי נחמן, 
לא בגלל שהם משמשים עיניים לעדה, או כפי 

שמקובל לפרש, שאנו הולכים אחריהם בעיניים 
עצומות כי הם מהווים לנו עיניים, אלא מפני שעל 
ידם נפתחות העיניים שלנו! ואנו יכולים להתחיל 

לראות את עצמנו!
נראה לי שתכונות כאלו של מנהיג שיוכל 

לכלול ולהכיל את כל העולם כולו ואת כל אחד 
ואחד מאתנו במלואו, ושיוכל להעביר גם לנו 

את היכולת הזו, להיכלל בכולם וללמוד מכולם, 
התכונות הללו, יכולות להמצא אך ורק אצל 

מחשבות והירהורים

“עיני העדה”“ הצדיקים נקראים 
 לא בגלל שהם משמשים 
עיניים לעדה
או כפי שמקובל לפרש 
שאנו הולכים אחריהם 
בעיניים עצומות כי 
הם מהווים לנו עיניים
אלא מפני שעל ידם 
נפתחות העיניים שלנו! 
ואנו יכולים להתחיל 
לראות את עצמנו!
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המשיח שכולנו מצפים, מייחלים ומתפללים 
לבואו!

אם כן, מה נעשה עד שיגיע משיח? האם אנו 
יכולים להסתפק בינתיים במשהו פחות מכך? אני 

סבור כמו עדי רן בשירו “אני רוצה את הכי טוב”, 
שכיום כבר אין לנו אפשרות להתפשר, בעניין זה, 

במישהו שהוא פחות מאותו צדיק שיכול לחבר 
ולכלול את כולנו, במלואנו!

אנו כוספים למי שיכול להדריך אותנו באופן 
כזה שככל שנתקדם בתשובה ובעבודת ה’ 

נרגיש פחות ופחות ישות פרטית ויותר ויותר 
חלק מהכלל, ככל שנלמד ונדע יותר נבין יותר 

עד כמה אנו באמת לא יודעים כלום ואנו יכולים 
ללמוד מכל אחד ואחד, וכל זאת תוך כדי חיי רגש 

ומחשבה מלאים, הכוללים שמחה ולב נשבר, 
פשטות עם תהיות קיומיות עמוקות, לימוד תורה 
וקיום מצוות יחד עם מציאת אלוקות בכל עולם 

המעשה. 
איננו יכולים יותר לקבל מנהיג סקטוריאלי חד 

מימדי, שאנשיו מחלקים את כל העולם ל-2 
סוגים: “הלנו אתה אם לצרינו?” אלא אנו זקוקים 

למי שבאמת יעזור לנו להיכלל ביחד עם כלל 
ישראל! איננו מחפשים מישהו שהוא רק למעלה 

ולא למטה, אלא אדרבה, נשמתנו נכספת למי 
שיוכל לתת את המקום הראוי גם לכל החלקים 

האחרים והשונים שיש בנו! ואין לנו כל עניין 
בצדיק, שהאוירה השורה בקרב חסידיו היא: 

שכל הידע והאמת נמצאת אצלו, ורק אצלו, אלא 
להפך, אנו מחפשים את מי שמרגיש, וגם יכול 

להעביר לנו את אותה הרגשה, שלכל אחד ואחד 
מאתנו יש רק חלק קטן מהשלמות, שנבנית 

מכולם ביחד!
מה אם כן עושים עד שהמנהיג האמיתי והכולל 

יבוא ויתגלה?
יש כאלו הסבורים שאין לנו מה לעשות, 

אדרבה,כל עשייה שלנו רק מרחיקה את הקץ, 
משום שרק כאשר נתייאש לגמרי מכל אפשרות 
של גאולה בכוחות עצמינו ונרגיש שאנו זקוקים 
למשיח באופן קיומי, כאויר לנשימה, רק אז הוא 

יוכל להתגלות.
 למרות שיש צדק רב באמירה הנ”ל, לענ”ד נראה 
שהמסקנה המעשית איננה לשבת בחיבוק ידיים 

ולא לעשות כלום, אדרבה, אולי משמים רוצים 
שנַראה אצלנו איזושהי “אתערותא דלתתא” 

בנוגע לשתי התכונות שאנו מבקשים לראות אצל 
המנהיג. האם גם אנו עושים מצידנו איזה פעולה 

בכיוון של התכללות חיצונית ופנימית, כדי שנהיה 
ראויים שהמנהיג הזה יתגלה אלינו?

אולי משמים רוצים שלא רק נחכה למשיח 
שיעשה עבורנו את כל העבודה, אלא שנתחיל 

אנחנו להכין את עצמינו לתורה של משיח, תורה 
של אחדות, של התכללות, ושל שלימות כל 

החלקים שבנו?! 
האם ייתכן שמשיח לא יבוא עד שנתחיל קודם 

להתייחס באנושיות אחד לשני, ללא קשר 
לדעותיו, ואולי הוא מחכה שנתחיל ללמוד איך 

לכבד ולהעריך גם מישהו שסובר ההיפך הגמור 
מאיתנו? אולי מצפים מאיתנו למה שמוגדר 

בספרים כ”אחדות הפשוט מתוך פעולות 
המשתנות” דהיינו שאנשים רבים, שכל אחד יש 
בו דעה שונה, מסכימים יחד לדעת אחת, ש”זה 
יקר מאד בעיניו יתברך, ועל כן הלכה כמותם”, 
אפילו כנגד ר’ אליעזר הגדול ששומע בת קול 

משמים?!
מה זה אומר למעשה?!

אני מציע ליישם את אחד הרעיונות שהועלו 
בזמנו בכנס האחרון של ‘אדרבה’, הרעיון של 

הקמת מקום מפגש והתוועדות לאנשי ‘אדרבה’. 
היו כאלה שהתנגדו לקרוא לזה בית מדרש 

ואחרים התנגדו, ובמידה רבה של צדק, לכינוי 
“בית קפה”. אולי אפשר לקרוא לזה פשוט בשם 

“בית ‘אדרבה’ “.
זה אמור להיות בית ומקום שבו יוכלו להיפגש, 

לשוחח, ולהתוועד ברסלבים וחבדניקים, ליטאים 
וספרדים, תלמידי חכמים והרוקדים ברחובות, 

מקום שבו יוכל אליהו של פיני לוזון, לעשות “על 
האש” תוך כדי שמיעת הרצאה על הפילוסופיה 

של עמנואל לוינס, מקום שבו יהיו חוגים, 
הרצאות, הופעות וכינוסים במטרה למצוא את 
נקודת החיבור וההתכללות שבין כל ההפכים.

מובן מאליו שמקום כזה איננו תחליף למשיח, 
וגם לא תחליף לבית המדרש ולעבודת ה’ של כל 

אחד ואחד מאתנו. ברור גם שאין כל אפשרות 
להתיימר ולחשוב שמקום כזה הוא שיביא את 

הגאולה, וסביר מאד להניח שגם יהיו שם בעיות 
וחילוקי דיעות שונים, אבל אולי, אם נזכה, אפשר 

יהיה לפחות להראות, קודם לכל, לעצמנו, ואחר 
כך גם לאחרים, שהתורה, התשובה, האמונה 

והחיפוש האנושי אחר האמת יכולים לחבר בין 
כולנו!?

ואם ניסינו לעשות רק את הקצת הזה - דיינו!
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הדדית, שבתנועה הזו כל מה שהיה צריך, ועדיין, 
לדעתי, זה רק עוד אמירה אישית של מי מאיתנו, 

בעוד איזה נושא שכבר דיברנו עליו או שעוד 
לא, עוד מכתב של אמא מותשת מהסיזיפיות 

של היום יום, עוד אנחה המשברת ממי שמרגיש 
שעמד בנסיון אחד יותר מדי, עוד קריאת עידוד 
ממי שמרגיש שיש לו כוח לתמוך באחרים, עוד 
תובנה ורעיון על מה שאנחנו עוברים בתהליך 

התשובה, עוד התבסמות מניסיון של מי שכבר 
ניסה את מה שאנחנו חושבים לחידוש, וכן הלאה 

וכן הלאה. כל דבר כזה הוא אבן בבניין שלנו, 
והבניין הזה לא נבנה מהאבנים בעצמן, אלא 

ביניהן, בדיוק מאותו מקום לא מוגדר שנשאר 
באמצע שאני מרגיש שהוא סוד הקסם של כל 
מה שקורה פה. זו נקודת אינסוף כזו, שהנסיון 

להגדיר אותה מוציא אותה מהאינסופיות שלה, 
מבטל את קיומה - הורג אותה. אני בהחלט לא 
בא לומר שלא צריכות להיות יוזמות חברתיות 

ציבוריות - ממש לא. אלו יוזמות מבורכות 
ומעולות בעיני, אך כל עוד מדובר בקבוצה 

שהתאגדה סביב העניין שלה ומורידה אותו לחיי 
המעשה, כפי ראותם והבנת של חבריה - זה 

מבטא עוד פן במהלך הכללי, אבל ברגע שמנסים 
לקחת את זה לתנועה גדולה וגורפת - מאבדים 

לדעתי את המומנטום של העשיה הרוחנית-
גשמית, של החדרת התורה והקדושה לתוך 

המעשים הפשוטים של היום יום של כל אחד 
מאיתנו. יש דברים שלא מוכרחים להיקרא בשם, 

שלא חייבים הגדרה, שהגדרה רק תפגע בהם, 
ולדעתי זה בהחלט אחד המרכזיים שבהם. יש 

כאן איזו התיימרות ציבורית, כשמישהו חכם ונבון 
אחד בא עם כתבות הבטן שלו וכותב בהן שלא 

מספקות אותו כתבות בטן של כל אחד חכם 
ונבון כי צריך לחולל פה משהו אחר, )מהגליון 

של שבט (- זה מריח כמו ההתיימרות הציבורית 
שמפריעה לי. ה”כתבות בטן” האלה הן הן הבניין 

של עולם התשובה, האוסף של המלא מלא 
נקודות הפרטיות האלו הוא מה שמוליד מתוכו 
את ההוויה שלנו כתנועה כלשהי, לא ההכרזות 

הגדולות על תמורות ותהליכי ענק שאנחנו 
אוטוטו עומדים לחולל בחברה הישראלית. גם 
מה שכתוב ב”דבר המערכת” שבפתיחת הגליון 

| אוריאל בן יעקב |

ללא  כותרת

‘אדרבה’ היקרים, שלום וברכה רבה. 
ראשית ברצוני להביע את הערכתי הכנה לכל 
המפעל הענק שלכם, שתרם לי אישית רבות 

מאוד, בבירור המקום הפרטי שלי כבעל תשובה 
בתוך המהלך הכללי המופלא)!( שלו. כולנו עדים 

בהתגברות הנהר השוטף של בעלי תשובה 
בישראל בשנים האחרונות. שאולי מתוך הרגילות 

של השיח הציבורי בינינו - מאז נולד ‘אדרבה’ - 
על עולם התשובה, כבר הספקנו לשכוח להתפעל 

איזה מאה פעמים ביום ממה שקורם עור וגידים 
לנגד עינינו ממש, אחרי 2000 שנות, מכל קצווי 
תבל, כאן בארץ ישראל בעצמה, קמים ועושים 

את המהלך המתוק מכל, מול כולם, מול הכל, 
ולמרות, ועל אף, וזה הולך וגדל, ומתעצם ותופס 
תאוצה, וזה יפה ומקסים ומדהים וענק, ויש כבר 
דור שני מבורך שמונה הרבה יותר בסה”כ - לא 
אגזים ואומר שזו פשוט היסטוריה - מהלך ענק 

בהיסטוריה של האנושות - חופשי. קורה כאן 
מהלך שהולך ומתברר תוך כדי תנועה, הוא 

לא עוצר ולובש ופושט צורה בדרך, והוא מלא 
מלא בהמון תהליכים קטנים שיוצרים ביחד את 

התהליך הכללי הגדול, לא בדיוק יוצרים, אלא 
התהליך הכללי הגדול – נוצר מהם. וכאן אני רוצה 

לגעת בנקודה שהטרידה אותי מיום שהתשובה 
שלנו הפכה לשיחת חברים ענקית ע”ג ‘אדרבה’: 
רבות נכתב על האינדיווידואליות המבורכת של 

כל אחד מאיתנו, על הצורך לשמר אותה, להיבנות 
ממנה, לתת לכל החלקים הקטנים להרכיב את 
הפאזל הענק הזה שרק בסוף נראה מה באמת 

מצוייר בו. אך יש פינה קבועה, לדעתי, שמנסה 
תדיר לדחוף את התהליך הטבעי שמתרחש 

כאן לאיזשהו כיוון ספציפי מסויים. בגליון של 
שבט נכתב: “לאחר שנרגענו מהתמורה הגדולה 

בלקיחת האחריות לחיים... ולאחר הוצאת 
הקיטור של תסכול וכעס... הגענו לנקודה 

הקריטית - מה עושים כעת”. אני סבור שהנקודה 
העיקבית הזו ודומיה הן ממש יריה ברגל של כל 

הגל הגדול הזה שנרקם בלי הכוונה. ראשית - 
הוצאת התסכול והכעס זה לא רק תחנת ביניים 
שצריך לעבור ולסמן עליה וי, זו הפנמה עמוקה 

של מה עשינו לא נכון והבנה ברורה יותר של 
איך לתקן, וללא השלב החשוב הזה אולי כל אלה 
שנזקקו לו היו היום באותו מקום. אני סבור שזה 
חלק עיקרי ביותר, אולי אפילו קריטי להיווצרות 

ההתרוממות של עולם התשובה. וחשוב מאוד 
לנתח איך זה קרה, בבחינת “בינו שנות דור ודור”, 

מנקודת מבטי, ראיתי אנשים שקמו ונפתחו 
לגבי כל מיני נקודות שעד כה היו פרטיות, שלא 
היה ברור אם מותר לומר אותן בגלוי או לא, ואני 

מתכוון בעיקר לחלק של ההסתנפות לחברה 
החרדית שזה מעין בלון שהתפוצץ, ומעבר לזה 
- לתהליכים בזוגיות, בחינוך הילדים, בקשר עם 
המשפחה המורחבת הלא שומרת תורה ומצוות, 

באופי היחס לעולם המעשה, בשילוב של עמל 
תורה עם עמל כפיים, ביצירה יהודית חדשה, ועוד 

ועוד, לא רק מעל גבי העיתון, משם זה גלש לכל 
מקום ואתר, בשיחות חברים ובשיחות חברות. 

החלה תנועה של מעורבות חברתית, תוך ערבות 

 כולנו מחכים לראות עין בעין בשוב ה’ ציון“ כולנו רוצים להיגאל
מחכים להתגשמות מלאה של זה שיקום מלך מבית דוד
 ויקבץ את הגלויות, ויכוף את כולם לדרך התורה
ויבנה לנו סוף סוף את המקדש הזה 
שנפשנו יוצאת אליו כבר יותר מדי זמן
 או כבר לא יוצאת וזו סיבה עוד יותר טובה 
שהוא כבר יבנה ויפה שעה אחת קודם
ונחדש ימינו כקדם - נכון? אז מה בינתיים? 
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גרם לי את אותה תחושת אי נוחות ממה שכיניתי 
קודם “התיימרות ציבורית”, כתוב שם ש”ההוויה 

הישראלית מחכה לנו, מצפה שנזרים לתוכה 
חיים חדשים, את מושג התשובה צריך להרחיב 
ולהביאו אל מקומות שעד כה לא נגענו בהם... 

עד כה הוגדר ציר החיבור באופן מאוד מצומצם, 
עלינו להרחיבו” - האמנם?! מי קבע? בשם מי 

הכותב מדבר? אם בשמו הפרטי כהצעה לאיזשהו 
מיזם חברתי של הפצה - מעולה! בהצלחה רבה, 

אולי אני גם אצטרף אם ימצאו חן בעיני הפרטים, 
אבל זה נשמע יותר כמו הצהרה של נבחר ציבור 

לבוחריו, והרי אנחנו לא בחרנו באיש. אנחנו 
פשוט אוסף של פרטים שקמו אל מול השקר 

שהניקו אותנו בו מגיל אפס ובחרנו באמת, 
בהשם יתברך ובתורתו המתוקה והקדושה, 

ועכשיו - כשהאוסף הזה נאסף יחד - בהחלט 
תודות ל’אדרבה’ - אז נולד מזה משהו גדול, אבל 
הוא נולד מזה, לא שמישהו או מישהם מולידים 

אותו, לכן יחד עם התודה הענקית והמלא 
הערכה לחברי ‘אדרבה’ - נראה לי שצריך גם 

לדעת לשים את הברקסים במקומות הנכונים, 
נכון שקורה כאן משהו גדול, אבל צריך שניה 
לחשוב מה המטרה? הרי לכולנו יש איזושהי 

מטרה משותפת, נכון? כללית מאוד, רחבה, 
יסודית - כולנו רוצים להיגאל. כולנו מחכים 

לראות עין בעין בשוב ה’ ציון. מחכים להתגשמות 
מלאה של זה שיקום מלך מבית דוד, ויקבץ את 

הגלויות, ויכוף את כולם לדרך התורה, ויבנה 
לנו סוף סוף את המקדש הזה שנפשנו יוצאת 

אליו כבר יותר מדי זמן, או כבר לא יוצאת וזו 
סיבה עוד יותר טובה שהוא כבר יבנה ויפה שעה 

אחת קודם, ונחדש ימינו כקדם - נכון? אז מה 
בינתיים? לצער כולנו זה עוד לא קרה במלואו, 
אעפ”י שיש מי שיגיד שזה הולך וקורה - אבל 
ממש כמו שאנחנו מתפללים כל יום 3 פעמים 

בשמונה עשרה זה עוד לא קרה, ונראה לי שצריך 
לחשוב מה עד אז. אז לכל אחד או כל קבוצה 

יהיו התוצאות שלה בחשיבה הזו, וכל מי שיכול 
יישם את מה שמתאים לו עד אז, ויביא לידי 
ביטוי את המיוחדות שלו, או של החברה בה 

הוא בחר לחיות מתוך זה שמצא שם יותר מכנה 
משותף מאשר עם חברה אחרת - אעפ”י שגם 

בה כולם היו מדהימים 
ומקסימים וכו’ - ולא 

צריך לדעתי לבוא 
ולאנוס את המציאות 
לדרך מסויימת. הייתי 

רוצה לראות המשך עשיה 
פרטית וציבורית ממש 

כמו שנרקמת היום, עשייה 
שהולכת וגדלה ומתעצמת ופורחת 

ומשתכללת ומתייפה, אך אולי תחת 
כותרת אחרת מזו של “הנהגה”, מי אמר 

שציבורי בעלי התשובה )ויש הרבה כאלה, זה 
ממש לא ציבור אחד...( חייבים “לקחת את ההגה 
לידיים” או להתחיל לנהל משהו? אם יש קבוצה 

שמוצאת לנכון להישען על ציבור מסויים - למשל 
החרדי - וזה מסתדר לה יפה ומחזק אותם בחיים 
היהודיים שלהם באופן הזה - תיסלם! יישר כוח. 

לכו על זה. ואם קבוצה אחרת, )או אדם פרטי( 
מרגישה שעליה לקחת, נגיד, את חינוך ילדיה 
על עצמה מתוך תובנות קבוצתיות מסויימות, 

ומרגישה שזה בר ביצוע ושיש את הרצון 
והכוחות והיכולת - אחלה! בהצלחה רבה. מי 

קבע שזה מוכרח להפוך למשהו אחר? ל”תנועה 
ציבורית רחבה”? למה לא להשאיר לגל המדהים 

הזה להתהוות ברווח שבין כולנו? בבחינת מה 
שאומר רבינו על “כל ימי גדלתי בין החכמים” - 

שדווקא בריווח של בין לבין מתרחשת המציאות 
המופלאה ביותר. ישנה גם המתנה פעילה. שעצם 
זה שמחזיקים מעמד בתוך השטף מים רבים - זה 

פועל פעולה ענקית. כששניים יושבים בתור 
לקבל תרופה מהרופא, והתור ארוך, והם מחכים 
הרבה שעות, וזה מורט עצבים, ומַלאה, ומתיש, 

והאחד קם בזעם וצועק שלא עושים כאן כלום, 
ושזה בזבוז זמן נוראי, וקם והולך, והשני חורק 

שיניים ונשאר - ובסוף אכן נכנס ומקבל את 
התרופה - הוא מוכיח בדיעבד שכל רגע שהוא 

ישב שם בחוץ היה עשיה ברוכה ואמיתית, כי הוא 
ידע למה הוא מחכה, והתמיד בעשייתו-בהמתנתו, 

בלהחזיק מעמד. משיח יבוא בסוף לעשות פה 
סדר, זה לגמרי ברור, כמו שאמר המשורר “יקח 
כמה שיקח - הרי בסוף נגיע...”. זה לא תשובות 

של “זרום, אחי, יהיה בסדר”, זה לתת קרדיט 

לאנשים בוגרים לנהל את 
חייהם מתוך השקפת עולמם. רוב בעלי התשובה 

לדעתי עברו תהליך של לימוד החיים היהודיים 
מבחינה השקפתית והלכתית, ורובינו נמצאים 

בקשר ישיר או עקיף )דרך חברים, מכרים 
וכד’( עם רבנים פוסקים שמסייעים למצוא את 

הפתרונות הדרושים כשצריך. מכאן ואילך צריך 
לתת לזה לקרות. מדובר באבות, אמהות, אנשים 

בעלי משפחות, שמאבק אחד גדול בטוח הם 
עשו, שכן, אנחנו כאן ביחד בעולם התשובה. אף 

אחד מאיתנו לא באמת יודע להנהיג את עצמו, 
וחלוקת העצה היא מנת חלקינו חדשים לבקרים, 
אז איך אנחנו יכולים לתת הנהגה למישהו אחר? 
אפשר להשתדל למצוא מכנה משותף רחב ככל 
האפשר בתוך קבוצת אנשים ולהוציא מכח אל 
הפועל נקודות מסויימות שהן ברות ביצוע. גם 

אירועי ענק כמו הרעיון המדהים של השירה 
המשותפת של 60 רבוא שעלה בדפי ‘אדרבה’ 

הוא יוזמה מדהימה, אני לא מתכוון לצמצם 
את רוחב הפעילות חס ושלום, והלוואי שתגדל 

ותתעצם אלף פעמים, 
אך כאמור, תחת כותרת אחרת, 

או אולי - אפילו עדיף, 
בלי כותרות כלל...
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מאמרו של עמית קדם על ק.צטניק )דינור( וספרו 
‘’צופן - א.ד.מ.ע’’ הביאני לקרוא ספר מעורר 

השראה, תודתי לו.
הספר מפגישנו עם אדם המוכן לפרוס את חייו 

לפני הזולת תוך נגיעה וחשיפתם של הנימים 
היותר אינטימיים והיותר פנימיים שקיימים 

בנפשו. הספר מספר על אדם שיש לו שאלה, 
שואל הוא את שאלת השאלות: ‘’אַּיֵּכָה, ריבונו 

של עולם’’. שאלתו אינה עוסקת באידאל מופשט, 
אלא נשאלת מתוך עומק כאב הווייתו העצמית: 

מי ברא את אושוויץ?! זהו סיפורו של אדם מיוחד, 
שיחודו בכך שהבין שבחייו טמון סיפור. 

מהי שאלה? 
בחיצוניות הדברים נפשו של המחבר מתחבטת 

עם עצמה בשאלה מי ברא את הסבל? אבל 
באמת שאלתו נוקבת ואישית יותר, מדוע מכלל 

כל אפשרויות החיים בעולם, דווקא אושוויץ היא 
זו שנבחרה להיות חיי. מדוע מאורע כ’’כ זר וכ’’כ 

מופקע הפך למרכיב היותר דומיננטי של חייו. 
דינור חי מול מאורע שאינו יוכל לנתקו מעצמו, 

אין לו לאן להשליכו. 
‘’ספר’’ הוא מלשון ספירה, היינו שהספר סופר 
ומונה פרטי מציאות, כמו שסופרים כסף, וזאת 
ע’’מ להדגיש את החשיבות שטמונה בכל פרט. 

תפקיד הסופר הוא ליצור יחס אל פרטים, כאשר 
יחס אל דבר יוצר קשר בין שנים שהיו פרודים, 

צירוף הפרטים יחד מתקבץ לסיפור. לסופר טוב 
יחשב אותו שמגלה שפרטי המציאות המרכיבים 

את חייו אינם סתמיים, אלא טומנים בתוכם 
משמעות וערך. סיפור טוב מלמד שלמאורעות 

העוברים על האדם יש ערך, מאורע נקודתי 
המצומצם אל זמן ומקום, נהפך לדבר אוניברסלי 

הממשיך ומתרחב אל מעבר לזמן והמקום 
המוגבלים שבהם נוצר. מציאות פרטית מקשה 

עלינו למצוא את האלוקים, לכך נועד הסיפור 
לכלול פרטים ולחבר הוויות שונות יחד, להוויה 
רחבה המגלה אלוקים. הסיפור מסיר מן החיים 
את המסכה השיטחית המסתירתם, חושף את 

הגוונים הטמונים ומוחבאים בתוכם. העולם 
מורכב מא’’ס צורות של מאורעות שמדברים, והיה 
אם שמוע תשמעו אל ‘מצוותי’ - אל הצוותא, אזי 

יתרקם סיפור, ואם לאו – אזי, כתינוק שאינו יודע 
כיצד לחבר אותיות למילים - יוותרו המאורעות 
חסרי משמעות. סיפור הוא החיות וההמשכיות 

ה ונגמר,  ֶּ של הזמן, ובלעדיו הופך הזמן לעבר הּכַל
מת. כ’’א מאיתנו הוא סופר שעליו לצרף את 

מאורעותיו לסיפור. 
שני אנשים נפגשים, ‘מה נשמע?’. ‘אל תשאל, 
ה’ ירחם!’. כך במס’ משפטים דלים מצליחים 

אנו להתעלם ממאורעות כבירים בחיינו )ואיני 
מתכוון כלל לרכילות(. חיותו של מאורע תלויה 
בהמשכיותו, האם מסוגל הוא לצאת מהמקום 

הצר שבו נוצר ולהמשיך הלאה, ובלשון חכמים 
נקרא הדבר להוציא דבר מדבר. בכל יום עוברים 

על כ’’א מאתנו מאורעות - ואעפ’’כ נותרים הם 
חסרי משמעות, מדוע? כי אין מי שישים לב, אין 

מי שיהפוך את הדיבור שמדבר בורא עולם - 
לסיפור. 

כיצד נגלה את התוכן שנמצא בתוך הדברים? 
אחת הדרכים לכך היא ע’’י שאלה. השאלה 

שאני מכוון אליה היא השאלה שאדם שואל 
את עצמו כיצד מאורעותיו קשורים עמו, כיצד 
אהיה שייך לחיי? שאלה היא האופן שעל ידה 

מציאות מביעה את תשוקתה להתפתח ולהתרחב 
ולהיגאל ממצוקתה, ומה היא מצוקה אם לא 

להיות בלתי רלוונטי, ארעי וזמני, פסה. שאלה 
היא האופן שעל ידו מאורע זוכה לעתיד - חי 

וממשיך להתקיים. מאורע שעובר על אדם יזכה 
להמשכיות ועתיד, דווקא בתנאי שיש בהווייתו 
תוכן ואקטואליה השייכים אל מעבר לזמן שבו 

חלה הוויתו. 
מי שאינו אגואיסט מבין שחייו צריכים לכלול 

את המאורעות שעוברים עליו, אלא שרובנו 
איננו מחוברים, חיים את חיינו מבלי לצרף 

את מאורעותינו איתנו. כביכול מאורע שעובר 
על אדם הוא דיבורם של חייו אליו. אם ישמע, 

יתקשר המאורע עמו, ואם לאו יפרד ממנו. אדם 
שמאורעותיו - התורה שלומד, משפחתו, האנשים 
שפוגש, ‘’פריחת הדובדבן’’ וכו’ - אינם מצטרפים 
והופכים לחלק ממנו, הוא אדם שהאני שלו רזה 

ודל. יחוש הוא בתמידות בדידות קיומית כיון 
שאינו מחובר באמת לכלום, חייו אינם חברים 

שלו. 

להבין את הענין יותר: מהי ההגדרה לפסולת? 
דבר שאין בו תכלית. לפסולת תחשב כל מערכת 

שאין לה צירוף עם זולתה, וכיון שאינה מצטרפת 
- נמצא שמציאותה רק עבור עצמה. כל ישות 

שקיומה מכוון אך אל עצמה תחשב לכלי שבור, 
ומהו כלי שבור - אותו שאינו מוצא את חייו 

ראויים להצטרף עמו. מאורע המופרש מאיתנו 
הוא ממש כדוגמת הפסולת המושלכת לפח, היינו 

מציאות שאין לה צירוף וחיבור עם דבר אחר. 
אותו שמציאותו רק עבור עצמו יהפך להוויה של 

פירוד, פסולת, שזו תמצית האגואיזם - ישות 
בלתי מצטרפת עם זולתה. אי צירוף של אדם 

או מאורע עמנו מנתקו מן ההווה והעתיד שלנו, 
כפרש הנפלט מן הגוף אל פח האשפה של 

העבר, שלנו! סיפור טוב מלמד שאפשר לחיים 
העוברים להיות כן קשורים עמנו.

ישנם אנשים ששאלתם היא ברמה של ‘האוכַל 
מוקה או וניל’? לאלו, שאין שאלתם האמיתית 

מצליחה לצוף ולעלות מתהום נפשם, נכתבו 
ספרים. מעטים הם אלו ששאלתם מצטרפת עם 

שאלתו של היקום כולו, דינור הוא כזה. דינור 
מורה גדול המלמד את היסוד העיקרי האומר 

שהטראומה האישית של האדם הבודד מקפלת 
בתוכה מציאות רחבה לאין שיעור. דינור הוא 

אדם כמונו: אוכל, נוסע, קונה במכולת - ועכ’’ז 
יש לו שאלה. שאלתו נובעת מהנחה בסיסית 
האומרת שאין להעביר את מאורעות חיי אל 

העבר ולהפכם לפיסת היסטוריה שאינה קשורה 
עמי, אל אחריותם של ההיסטוריונים. אושוויץ 

קיימת אצלו, שלו לחלוטין, אושוויץ הוא שאלתו, 
אושוויץ הוא האופן שבה חייו הופכים לקשורים 

אליו בלב ובנפש. 
החיים הנחיים כאן בעולם עוברים וחולפים, רגע 
של הווה הופך די מהר לעבר, נשאל עצמנו: מה 

עשיתי לפני יומיים או לפני שבועיים  - אין זוכר, 
מדוע? כי לא מצאתי בו משמעות, לא ספרתיו. 
השאלה הנשאלת כאן היא כיצד יתהפכו חיי 

מהיותם מאורע מקרי, סתם, למאורע מכוון שהינו 
חלק אינטגרלי מחיי. הדברים מגיעים עד הרמה 
היותר אישית, אשתי, ילדי, לימוד התורה ושאר 

מאורעותי, כמה הם באמת חלק ממני. 

 וימי  הפורים האלה
 לא יעברו  מתוך היהודים...
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הבריאה
לענ’’ד יש להבין עיקר גדול בהווייתה של 

הבריאה: בריאה פירושו שהקב’’ה בורא בכל רגע 
הוויה חדשה של בדידות. הוויה זו ‘’מושלכת’’ 

לעברנו מתוך תקווה שאנו נסכים לצרפה 
אלינו. עולם נוצר כאשר האדם מצרף את פיסת 

הבדידות מסר לו האלוקים אל עצמו, מחליט 
לקבל עליה אחריות. החיים מורכבים מא’’ס 

פיסות של ‘’בדידות’’ המייחלות לאדם שיחברם 
אליו, ובלעדיו אין להם המשך. האדם הוא זה 
שנמסרה בידו הוויית הבדידות, להמשיך את 

המאורעות וליתן להם תקווה ועתיד, וזאת ע’’י 
שיחבר את מאורעותיו אל עצמו, שאם לא יעשה 

כן ישארו המאורעות לעצמם והאדם לעצמו. 
למדונו חז’’ל שאדם הולך אל בית עולמו, עולמו 

מורכב מכל המאורעות שבחר בהם להיות 
חייו. הנסיונות שבאים על האדם הן פיסות של 

בדידות שמוסר לו הקב’’ה, והיה אם יתנהג עמם 
באכזריות או במרירות, כועס ורוטן ‘מדוע אלו חיי, 

איני חפץ בם’ - ישאר מעורטל בלי עולם משלו, 
את חייו הפך לפסולת.

הקב’’ה כואב - מוליד הוא חיים לבטלה, מעשה 
ידיו נותרים כפיסות של בדידות שאין להם חבר, 

ובלשון חכמים: שכינתא בגלותא. 
אותו שאינו מצרף את מאורעותיו אל עצמו נותר 

עני ודל, לעשיר יחשב אותו שאוסף מאורעות 
ומצרפם אליו שלכך ניתנה התורה - לצוותא.

החיים האלו הם שלי
לכ’’א ניתנו מאורעות משלו ואין מי שיכול 

לחיות את חייו במקומו. כל המאורעות העוברים 
והמרכיבים את חיי, כולם חלק ממני, הכל שייך 

אלי, אין להם מקום אחר מלבד אצלי. כל מאורע 
שעובר על אדם אמור להצטרף אליו להפוך 
לעולמו. ‘’חיים’’ שאינם שייכים אל זה שחי 

אותם, הם הוויה בלתי אפשרית של בדידות, אין 
להם חבר. רובנו, במקום לחפש את אשר צופן 
כל מאורע עבורנו, ממאנים בו, ומשליכים אותו 
מאיתנו בטענות ומענות. כמשל העומד בשוק 

ובורר לו סחורה, זה - לא טוב, זה – רקוב, וזה - 
לא מתאים, וכו’ וכו’. כך עוברות השנים, מותירות 
אדם בלי חיבור לאנשים ומאורעות, חיים שלמים 

חולפים על פניו מבלי מסוגלות מצידו לצרפם אל 
עצמו, בלי שזכה להיות חבר למאורעותיו. 

שוברים אנו את הכלים, מרחיקים מעצמנו את 
מאורעותנו בלתי ראויים להצטרף אלינו. חיינו 

מלווים בישויות מכבידות הנתפסות אצלנו 
כהוויות שחוץ לנו הקיימות אך עבור עצמן. אותו 

שאינו מקרב את מאורעותיו אל עצמו סופו 
שתתעצם בו התחושה שהעולם שסביבו הוא 
אגואיסט, בלתי מתחשב בו. רוטן תמיד, ‘מדוע 

משליך אלי האלוקים את פיסות החיים העלובות 
הללו’. מרירותו וכעסו מביישים את מאורעותיו, 

מטיח בהם את תסכולו מעצמו - ‘עלובים 
שכמותכם, ראוי הייתי לקבל חיים מעולים מכם, 

אוי כמה אומללים אתם בעיני’. המבייש את 
מאורעותיו סופו שיפרשו הם ממנו נכלמים, 

עלובים הם החיים שלא נמצא האדם שימצא 
בהם ערך. 

טראומה
הטראומה, )כאדם שאינו מבין בפסיכיאטריה( 

היא מצב נפשי שאינו מאפשר למאורע לעבור, 
מותירו כנפש של הווה. החיים בצורתם הרגילה 

הם מציאות שכל הווה הופך לעבר, נעלם. רגעים 
וימים הופכים לבלתי רלוונטים, המאורעות היותר 

כבירים סופן להתכהות ולהזקין, מפנים מקום 
לרגע חדש שנולד שגם הוא... כך הופכים רגעים 

ושעות של חיים לעבר, בלתי אקטואליים. וכמו 
שאמרו חז’’ל - עתיד המת להשתכח מן הלב 

לאחר י”ב חודש, ובדורנו אין צריך למשך רב כ’’כ, 
הכל נשכח מהר. 

כל מי שמתבונן על חייו מבין שחלקים נכבדים 
מהם שוב אינם נמצאים איתו, חייו הם סחורה 
זולה מסין. מדוע נעלמים, מדוע הופכים החיים 
לבלתי שייכים להווה? התשובה הפשוטה היא 

- משום התעלמותי מהם. לא בכדי נקרא העולם 
בלשון נעלם, מתעלם האדם מחייו. 

דינור מתאפיין בכך ששאלתו אינה חולפת ואינה 
עוזבת, למה? מפני שהוא אינו מניח לה ללכת. 

מאורע אינו עובר כל עוד יש מישהו שאכפת לו 
מקיומו. ע’’מ להחזיק מאורע כהווה - צריך שאלה, 

שואלים אותו: מי ברא אותך? דינור אינו יכול 
להשליך את שאלתו אל העבר, להפכה לפיסת 

היסטוריה ששוב אינה אקטואלית, ולכן שאלתו 
קבועה כמאורע של הווה, ניצבת לפניו תמיד, 

לקיים שיוויתי הוי”ה לנגדי תמיד. 
דינור יודע ששאלתו מתעלה לשאלתו של היקום 

כולו, שאלתו היא עולם. בעצמותיו חקוקה 
הידיעה שמאורעותיו אינם ‘’סתם’’, טמון בהם 

ערך רב עבור עצמו. דינור קם לגאול את חייו - 
מספרם לעצמו, שרק חיים שקשורים עם אותו 
שחי אותם בעצמו הופכים לסיפור המענין את 
קוראיו, הופכים להוויה הנמשכת הרבה מעבר 

בעצמותיו חקוקה הידיעה שמאורעותיו אינם ‘’סתם’’, טמון בהם ערך רב עבור עצמו“ דינור יודע ששאלתו מתעלה לשאלתו של היקום כולו, שאלתו היא עולם
 דינור קם לגאול את חייו - מספרם לעצמו, שרק חיים שקשורים עם אותו שחי אותם בעצמו 
הופכים לסיפור המענין את קוראיו, הופכים להוויה הנמשכת הרבה מעבר לעצמה. “
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לעצמה. הווה הופך לעבר כי אין מי שיספר עליו, 
אין מי שיעריך אותו. אנו ‘’הורגים’’ את חיינו, 

הופכים את מאורעותינו לבלתי רלוונטים לעתיד. 
אנו חייבים ‘’לצאת מעצמנו’’, עולם גדול קיים 

סביב, עולמנו מחכה לנו. 
השאלה שאנו מדברים בה לעולם הווייתה מן 

הצמצום, שואלת היא מדוע העולם כ’’כ מצומצם. 
שאלת ה’’מי ברא את אושוויץ’’ היא שאלתו של 

מי שחש בכל מהותו שעליו מוטלת האחריות 
לגאול את המציאות היותר מצומצמת שנתהוותה 

אי פעם, ולהפכה למשהו רחב השייך לכל אדם 
החי כאן בעולם, לגלות בתוכה את השי’’ת.

מי ברא אלה?
 עת שמוצא האדם את עצמו נפרד מן העולם 

מתעוררת בו שאלה, שלעולם נביעת השאלה מן 
הדואליות שבנפש. ככל שעולמנו נתפס אצלנו 
יותר כבעל חסרון, ככל שבעולמנו יותר חסרים 
הצדק, השיוויון, האנושיות וכו’ - כך מתעוררת 

תחושת הבדידות והעדר הקשר, יותר מתעוררת 
השאלה. 

עולמנו מלא בסרטים וספרים ‘’לסייע’’ למי 
שמבקש לברוח מעצמו ומשאלתו, כי בלי 

שנשאל אנו את שאלתנו נחיה חיים של אחרים 
מבלי שיהיו לנו חיים משלנו. בני אדם מבקשים 

תענוגות ע’’מ לפצות עצמם על חיים של הווה צר 
ומצומצם, עוד רגע והכל יעבור, פסה. מבקשים 

תענוגות בשר כי חייהם הם רגע קט בלתי המשך, 
אין להם סיפור.  

ק.צטניק מגדיר את אושוויץ בצורה נוקבת: 

באושוויץ לא נולדו בני אדם ולא התחתנו, היתה 
זו פלנטה אחרת. אושוויץ לא היתה דומה לשום 
צורת קיום שבני אדם מכירים. פירוש: אושוויץ 
הינו המוות, אינו שייך למציאות הידועה שבה 

החיים הם מאורעות המשתלבים עם מאורעות 
אחרים. אנשים נולדים, גדלים, מתחתנים, 

מולידים ילדים וכו’. חיים הם הוויה שאמורה 
לייצר רצף והמשך, מאורע משולב וקשור עם 

מאורע אחר, אדם עם אדם, עבר עם הווה, הווה 
עם עתיד. ‘’שם’’ - דבר לא היה קשור עם דבר, 

הווייתם של בני-אדם נעשקה מהם, שאם קודם 
היו רבנים, רופאים, בעלים, או ‘ילדים של’, כל 
אלו הקשרים האנושיים היוצרים חיים ועולם 

- נעשקו מהם. אושוויץ בעריצותה נטלה מבני 
אנוש את זהותם, קבעה ששוב אינה רלוונטית.

אושוויץ מציבה את האדם מול עצמו נטול זהות, 
ומבלי יכולת לבחור לעצמו את חייו. מעמידה 

אותו מול חיים שאין לו קשר עמם, מחדדת 
עד הקצה הבלתי נסבל את עובדת היותו דל. 

אושוויץ מציבה לפנינו את ‘’החיים’’ שאינם 
שייכים לשום דבר. כאן מתגלה עומק מידת הדין 
- הוויה של בדידות שבה האדם מנותק מכללות 

החיים. ‘’שם’’ צומצמו האדם והזמן ונדחסו אל 
תוך ישות שהפקיעה מעצמה כל קשר ואחריות, 

אינה המשך של דבר ואינה הכנה לדבר. אושוויץ 
היא מציאות שאינה מתחשבת עם דבר, אגואיזם 

מוחלט, כמאמר אברהם אבינו לאבימלך ‘’רק 
אין יראת  אלקים במקום הזה והרגוני על דבר 

אשתי’’. 
השאלה ‘מי ברא את אושוויץ’ היא שאלה 

מכוונת מאד, כי כאשר החיים הנחיים כאן בעולם 
קשורים זב’’ז, מאורע קשור למאורע, איש לאשתו, 

עבר להווה והווה לעתיד, אפשר לנו לתפוס את 
אלוקותו ית’. אבל עת שהמציאות לגמרי סגורה 
בתוך עצמה - אזי מצטמצמת האפשרות לידע 

שיש אלוקים. השי’’ת הוא קיום, כל מקום שאין 
בו קיום מעלה שאלה עמוקה - על הקיום. 

מי ברא את אושוויץ?!
תֵר  ָּ אם לא נשאל ‘מי ברא את אושוויץ’ ּתִו

אושוויץ כמציאות לעצמה שאינה קשורה לכלום. 
אושוויץ הוא האב לכל פיסות הבדידות שאין 

לאיש חֵפץ בהם, הוא היאוש שאין לו שייכות עם 

שום הוויה אחרת. מי מאיתנו רוצה בכאלו חיים, 
מי מאיתנו חָפץ לצרף יגון כזה אל עצמו? כיוון 

שכך - לא נותרה לאושוויץ תקווה. הצירוף היחיד 
האפשרי כאן הוא השאלה ‘מי ברא...’ בלי השאלה 
ישארו האגואיזם, העוולה וההתעלמות האנושיים 

מבלי קשר לכלום, מולקולה בחלל. דינור הוא 
טראומה הממאנת להותיר מאורע כמציאות של 

פירוד בלתי שייכות עם דבר. 
כך מידת הדין: כלי המכריחנו להתייצב אל מול 

העובדה שחיינו אינם קשורים אלינו, עושה היא 
את מלאכתה נאמנה, עד שאמר עליה בוראה ‘’כי 

טוב’’.
אושוויץ הוא הכלי המציב את האדם מול הקצה 

והקוטב של החיים הבלתי שייכים, ומכיוון 
שאין לה חבר נותרה לה רק אפשרות אחת, 

והיא לשאול בעצמה את עצמה ‘מי בראני’. קמי 
עשני הקוטב הקיצוני של האגואיזם, הפירוד 

והניתוק’. שאלתה מקפלת בתוכה את כמיהתה 
לשייכות ולאחריות, תשובתה תהווה תשובה לכל 

הבדידויות הקיימות ביקום. 
בחירה אושוויץ נטלה מן האדם את חירותו מתוך 
ששללה את זכותו לבחור לעצמו חיים. מסעותיו 

של דינור חזרה ל”שם’’ מדגישים את המאבק, 
מאבק המציב את האדם חסר אונים מבלי 

בחירה. לאחר שנים חוזר הוא ל”שם” מתוך הבנה 
שאושוויץ צופנת בחובה עבורו בחירה גדולה, 

האם לשייך את מאורעותיו אלו אל עצמו, לחבר 
את הבדידות הקוטבית הזו אל מישהו! אל מי?! 

פורים
שמחתם המיוחדת של ימי הפורים שלא 

נתקיימה הבדידות האיומה שביקש המן הרשע 
לברוא - נמצא לה חבר! נתגלה שתכלית התורה 

- הצוותא, סעודת חברים, מתנות לאביונים, 
משלוח מנות איש לרעהו ובעיקר סיפור המגילה. 

השורש להמשכיות טמון ביכולת של מאורע 
לצאת מעצמו ולהשתנות להוויה מתמשכת של 

תורה. אז אדרבה! בואו ונצא קצת מעצמנו - יהיה 
שמח...
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שעל ידו מאורע זוכה לעתיד“ שאלה היא האופן 
חי וממשיך להתקיים
 מאורע שעובר על אדם יזכה 
להמשכיות ועתיד
דווקא בתנאי שיש בהווייתו
 תוכן ואקטואליה השייכים 
אל מעבר לזמן שבו חלה הוויתו. “
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לאחר שעברתי את הסערה שתוארה בגליון הקודם, ומצאתי את מקומי, 
פחות או יותר, בבית, בלימודים, בעבודה ובצורה שתאזן אותי ותגרום לי 

שמחה - נתקלתי בבעיית מיקום חדשה. 
מהי, בעצם, עבודת השם שלי, כאישה?

לשלוח ילדים לתלמוד תורה, לחכות לבעלי - זה מקסים. אבל אני כשלעצמי, 
איזו העבודה שלי? ולא רק זה, אלא איך משיגים את הבית ה“מושלם“, מלשון 

שלום, שלום בית עם הילדים ועם הבעל? איך משיגים את זה דרך תורה? 
זאת אומרת, את מה שכבר כן הספקתי ללמוד מבחינת יהדות, וזה לא ממש 
הרבה, את מה שאני עוד שומעת קצת מבעלי, מפרשת השבוע וכו‘, איך את 

כל זה אני מקשרת לבית שלי, ולצמיחה האישית שלי, כאדם יהודי, כזה 
שפועל, ולא רק מחכה?

גם מבחינת הלימוד. הלימוד היהודי היום הוא לימוד לגברים. מי שכבר 
מציע טכניקות, מציע טכניקות שמתאימות לגברים. לא לנו כנשים. כך, 

לפחות, זה מרגיש לי. 
מה עושים?

ומכאן לשאלה נוספת. מה, בעצם, עשו נשים לאורך כל השנים האלו? האם 
להן הספיק, באמת, לשלוח ילדים לת“ת ולחכות לבעל, כדי להיות מליאות 

בעבודת ה‘, ושמחות בה? האם זו רק מחלה של הדור שלנו, או שלנו 
כבעלות תשובה, שגדלנו רחוקות כל כך, מצד אחד, ורגילות כל כך להתמלא 

מעצמנו, מהצד השני?
חושבת שבעוצמה גדולה מאד הרגשתי את זה בשמחת בית השואבה. 

נכנסתי לבית כנסת. נשים יושבות בין ערימות של עטיפות ממתקים, ילדים 
על, בין ומתחת לשולחנות. השיחות נסובות על האוכל ועל הביגוד שנרכש 

לחג. זה משמח? זה אמור לתת לי את 
ה“ושמחת בחגך“? ואם לא - איפה לחפש 

את זה?
ואולי, וזה מה שאני חושבת, לאורך כל 
השנים נשים יצרו לעצמן את השמחה 

בתוך התורה. בתוך כל העבודה הטכנית 
הקשה, נשים מצאו את הדרכים לשמחה 

- שמחה של תורה. ולא רק בהשוואת 
עבודות הבית לעבודות הכהנים במקדש. 

איך אמרה לי חברה - עם כל הכבוד, 
כהנים עבדו שבוע אחד בשנה...

אני מניחה שנשים מצאו דרכים. אבל 
נשים לא כתבו ספרים, ולא יצרו תקשורת 

בין הדורות. לא כל הנשים טפלו בילדים 
קטנים, ולא כל השנים. היו נשים עשירות 

שהעסיקו עוזרות בית, והיו נשים 
סקרניות, ונשים שרצו לגדול בתורה, 

כנשים.
מה שחשבתי להציע, זה לנסות ולערוך 

מחקר בנושא. זה לנסות ולשאול, ולחקור, 
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איזהו  מקומן  של  נשים

ולבדוק, ולראות אם נצליח למצוא שבילים שנכבשו, ואולי כוסו בדשא, 
מחוסר העברה, מהנתק שנוצר אחרי השואה בין הדורות, מכל מיני סיבות 
וכל מיני גלויות. בואו ננסה, ביחד, למצוא נשים, למצוא חומר, לחפש. יכול 

להיות שלא נמצא, שנתחיל לפלס לנו שבילים חדשים - ביחד, ואולי באמת 
יש בסיס שממנו אפשר לצאת לדרך.

שווה בדיקה, לא?

 אני חושבת שבעוצמה גדולה מאד 

הרגשתי את זה בשמחת בית השואבה” 
נכנסתי לבית כנסת
 נשים יושבות בין ערימות
 של עטיפות ממתקים
ילדים על, בין ומתחת לשולחנות

 השיחות נסובות על האוכל 
ועל הביגוד שנרכש לחג 
זה משמח? זה אמור לתת לי

את ה“ושמחת בחגך“? 
ואם לא - איפה לחפש את זה?

ים
חי

בן 
 א

חה
שמ
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במאמרו המרתק כותב אהרון שטרן על 
חשיבותם של ה”פנים” תוך התייחסותו לדברי 

הפילוסוף עמנואל לוינס. הפנים הם בהחלט 
תופעה המחייבת התייחסות, הרי כתוב “כשם 
שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות”, אכן 

כבר מזמן ההתייחסות לפנים הייתה גילוי 
האינדיבידואליות וכיבודה. הסתר הפנים יוצר 

ניכור וכאב של בדידות, וזה בהחלט קשה.
בימים אלו פנינו מועדות אל פורים, אל אותו 

חג בו אנו מסתירים פנינו בכדי לגלותם, בכדי 
לצור קשר, להרגיש את האחווה, את האחדות, 

את הגאולה. בימים אלו מבקש השם מאתנו 
לאזור עוז ולגלות את פנינו, ונתן לנו לעזר את 

התחפושת, המסכה. תחפושת מלשון חיפוש, את 
מי ומה אנחנו מחפשים בפורים?

כולנו מכירים את האימרה “נכנס יין יצא סוד”. 
כיצד יצא הסוד? בפעולה? בדיבור? מדוע אנו 
נצרכים לגוף ה’ּכולֵא’, היוצר סבל בהקשר של 

גילוי? אני רוצה להתייחס בקצרה לדברי לוינס 
הקשורים בשיח, ולקשור אותם לעניין ההסתר 

והגילוי בפורים באופן הייחודי לנו, לבעלי 
התשובה.

לוינס נמנה על אלה שגורסים כי ישנה אמת 
אחת, טרנסצנדנטית, והאדם במהלך חייו תר 

אחריה, משתוקק לה, מחפש אותה. הוא מוסיף 

 “  האם כשחוזרים בתשובה אחד הדברים הראשונים שלוקח 
את מירב תשומת הלב הוא הגוף? הלבוש? הצניעות?
 כמה מאתנו, ואני פונה בעיקר לנשים
חוו קונפליקטים קשים עם נושא הצניעות? 

 מי  מסתתר מאחורי  המסכה?
| עדה וינשטיין |

כי החיפוש אחר האמת הוא בעצם מהותי ל’עצמי’ 
ולהגדרתו, והוא נעשה רק על ידי השיח עם 

האחר. שיח המאפשר הענקת משמעות תוך 
כדי דיבור, הענקת מובן לנוכחותו של האחר, 

כשהדבר המהותי  בשפה לפי לוינס, הוא 
החפיפה של המגלה עם הנגלה בפָנים. 

אנו יכולים לומר כי בחיים הנוכחיים בגבולות 
הזמן והחלל של העולם הזה, עולם החומר, 

מתקיימים מימד של נפרדות ומימד של כוליות 
ואחדות באופן פרדוכסלי ודיאלקטי. הנשמות 

מופרדות על ידי החומר התופס מקום בחלל 
ובזמן, וזהו הגוף. לוינס יאמר כי הפנים הן החלק 

בגוף המסוגלות להתגבר מחד על הנפרדות, 
כלומר לבטא כוליות, ומאידך לגלות את 

האינדיבידואליות והחיים הפנימיים של כל אחד 
ואחת. 

כשאנחנו עוטים מסכה על פנינו האם אנחנו 
מגלים או מסתירים? נראה לי שגם וגם, תלוי 
מה נכון ומתאים לנו באותו רגע, וגם תלוי מי 

הוא האחר העומד למולנו. אם נשתה מידה של 
יין אולי נוכל להתגבר על הקושי בהסתרה או 

בגילוי, ונוכל לבחור מה אנחנו רוצים לעשות עם 
המסכה. אילו נשתה הרבה יין ישתחררו כוחות 

נפש אחרים מתוכנו, אולי אז המסכה תהפוך 
לגילוי, האין זו אחת ממטרות פורים?

המעניין הוא שבעניין כמות היין יש הבדל בין מה 
מצּווה על גברים ועל נשים. הנשים, כך נאמר, אם 

שותות הרבה יין הן מגלות דברים שאין זה נכון 
לגלותם בכל מצב, ואילו הגברים צריכים לשתות 

ולהגיע למצב של חוסר בחירה. אולי הנשים 
מטבען מסוגלות יותר להגיע אל כוחות הנפש 

העומדים לרשותן כדי לגלות את פניהן ללא צורך 
באירוע, מועד או מצווה חד שנתית. כאילו המֶשך, 

הזמן לנשים הוא אחר מהזמן לגברים, אך נשים 
גם מתחפשות וגם עוטות מסכה.

עד כמה אנו כחוזרים בתשובה עוטים תחפושת 
על גופנו ופנינו? עוטים בגלל מוסדות החינוך, 

השכנים, ההרגלים, הפחדים? האם נוכל לראות 
בפורים נקודת הזדמנות לברר את זהותנו, לחדש 

את בחירתנו?
מה אומרת המסכה שבחרנו? מה אומרת 

התחפושת שבחרנו? האם בחרנו בקפידה או 
זלזלנו?

כמה מפחידה האמת שתתגלה? זהו חג הגילוי, 
חג מאד גופני. תראו את האותיות של “גופני” יש 
בו את אותיות הגפן, והגפן, היין השמור, הוא זה 
שאנו מחכים לו כ”כ בפורים. מה אותו גפן יגלה? 

התחפושת היא גופנית, חומרית. 
האם כשחוזרים בתשובה אחד הדברים 

הראשונים שלוקח את מירב תשומת הלב הוא 
הגוף? הלבוש? הצניעות? כמה מאתנו, ואני פונה 
בעיקר לנשים, חוו קונפליקטים קשים עם נושא 

הצניעות? הכוונה, לקחו את עניין הכיסוי וניסו/
מנסות בו גבולות חדשים. כמה מאיתנו נטו 

ללבוש “אהלים”, להביט במראה אחרי מספר 
שנים ולהזדעזע כי אף פעם לא חשבת שאי פעם 

תֵראי כך. ואת שואלת את עצמך, איפה ההיא, 
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היפה, עם הנעורים, איפה היא מסתתרת, תחת 
שכבות של בגדים, של כיסויים, פאות ומה לא? 
אז את מוצאת אפיקים נשיים פתטיים, ותסלחו 

לי על המלה, ומתבאסת. ועכשיו את בנקודה הזו 
מול המראה, ואת יודעת שגם בעבר אותו גילוי 
לא היה “גילוי נאות” אלא פעמים רבות כורח, 

ככה כולן הולכות, ואם לא תהיי כך אז “מי יסתכל 
עלייך?” אז את יודעת שלא מחכה לך דבר בחיים 
הקודמים, בזהות החילונית, את יודעת שאת לא 

רוצה לעזוב את הדרך, את לא רוצה לעזוב את 
הצניעות, אבל גם לא רוצה לוותר על הנשיות, על 

העדינות, על הייחודיות הפרטית שהשם נתן לך 
ורק לך. ויש לך עכשיו הזדמנות להתחפש, איזה 

מסכה תעטי על פנייך? 
האם זו מסכה חד פעמית או כזו שתכין אותך 

לחירות של החודש הבא?
האמת מבחינת לוינס נמצאת אצל האחר, כאילו 

לאדם עצמו אין אפשרות להגיע אל האמת, 
לגלות אותה בעצמו מעצמו בלבד, אלא רק על 

ידי יצירת שיח עם האחר. התגלות התשוקה היא 
תנאי הכרחי ליצירת השיח. 

התשוקה המתעוררת מעצם נוכחותו של האחר 

ולאו דווקא מחוסר כל שהוא. כאילו שהאחר 
“מאיר” על משהו שנמצא בעצמי וה”משהו” אינו 

גלוי לעצמי, או שהעצמי לא יודע לעשות בו 
שימוש, ונדמה שבאמצעות הפניה לאחר, השיח 
עם אותו אחר ספציפי שמאיר על אותה נקודה 

בעצמי, יעזור ל”עצמי” לדעת ולהכיר את אשר בו 
עצמו. 

ללא התשוקה לא יתעורר העצמי לשינוי, 
ואליבא דלוינס ללא האחר לא ייתכן שינוי 

בעצמי. ההיראות של הפנים היא כבר שיח, 
מאחר והן נוכחּות חיה, מבע המבקש לפרק את 

הצורה מאחורי היש, הדבר שמסתתר מאחורי 
הפנים. המסכה היא גם סוג של פנים, ויוצרת 
את הסקרנות הטבעית, את התשוקה לשאול 

“מי מסתתר מאחורי המסכה”? מאחורי הפנים 
המושאלות, ולו רק ליום אחד? 

פירוק מושג ההוויה לגורמים, ע”פ לוינס, 
נעשה בכדי לברר את תופעת הפנים המעידה 

על נפרדות ראשונית ומהותית, והמעידה על 
אפשרות של נפרדות וסופיות בתוך הוויה של 

כוליות ואינסופיות, נפרדּות המאפשרת שיח 
ומאפשרת קיום של “עצמי”. כאילו אותו עצמי 

 “ כולנו מכירים את האימרה “נכנס יין יצא סוד”. כיצד יצא 
הסוד? בפעולה? בדיבור? מדוע אנו נצרכים לגוף ה’ּכוֵלא’
היוצר סבל בהקשר של גילוי?

מונח בפָנים, והוא מושא התשוקה. 
פורים, בעיני, הוא ההזדמנות שלנו באופן 

כללי מחד ובאופן ייחודי מאידך, ייחודי לבעלי 
תשובה, להתבונן שוב, מי אני אותו ‘עצמי’ שאותו 

משתוקקים לגלות מאחורי המסכה? פורים 
הוא חג של צבע, של התקבצות יחד למגילה, 
לריקודים, לאכילה, חג של אוכל והענקה של 

הרבה תשומת לב לאחר, ואף לזר המוחלט, 
הקבצן, האביון, וכי אין כל אחד מאיתנו אביון? זה 
לא חג של שיפוט, איך אפשר לאַפשר גילוי תחת 

שיפוט? זה לא ילך.
לוינס אומר שהשאיפה להגיע אל האחר 

מתממשת ביחסים עם הזולת. היווצרות מובן 
חדש, אחר, מתוך התשוקה, בדרך כלל ייצור 

שינוי בעצמי, העצמי שנהיה יותר מודע לעצמו, 
ליכולותיו ולחובותיו.

אחד הדברים שבעיני הוא חשוב להבנה הוא כי 
יש רובד בו אין הפרדה בין גוף לנפש, ולא מדובר 

ברובד מצומצם, אלא ברובד נרחב בחיינו. אנו 
נולדים, ו”מוכנסים” אל תוך גוף כדי להתקיים 

בעולם הזה, וכל השאר הוא בגדר פרשנות, 
השערה ונתון כל אחד לדמיונו שלו, אנו נצרכים 

להתייחס לגוף הזה ברצינות, לא בכדִי יש כ”כ 
הרבה מצוות הקשורות לגוף. ההפרדה היא 

סוג של אשליה, הנפש מביעה עצמה, למיטב 
הבנתי, דרך הגוף, באמצעות הגוף, הפנים ועוד. 
על כן עלינו לנסות למצוא את האיזון בתשומת 

הלב שאנו נותנים לגוף ולנפש, לנשמה. הגוף 
לדעתי אינו בגדר מכונית שהחומר שלה דומם. 

כשחוזרים בתשובה פעמים רבות טועים לחשוב 
שהגוף הוא סוג של חומר, כמו מכונית, שתשומת 

לב והשקעה בו היא בגדר חטא, או לכל הפחות 
בטול זמן תורה. 

לקראת החג הגופני הקרב אני חושבת שיש 
לנו הזדמנות לחשבון נפש על עיוותים, הזנחה, 

לשמוח בגופנו, במסכותינו ובתחפושותינו.

 עדה ויינשטיין
 מטפלת מוסמכת בפסיכודרמה 

)M.A( פרטני וקבוצות 
 בקרו באתר הבית:

www.mydrama.co
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הזמנה לכנס להקמת קהילה נוספת 
ברשת קהילות התשובה

מתוך רצון ליצור קהילה חסידית ארצישראלית, להניע התחדשות פנימית ולעסוק בתיקון חברתי, צמחו 
בשנתיים האחרונות שלושה גרעיני התיישבות של בעלי תשובה: במושבים שובה ויושיביה שבמועצה 

האזורית שדות נגב, ובעיר מעלות שבגליל.
גרעינים אלו צומחים על רקע תהליכי התעוררות פנימיים בחברה הדתית לאומית מחד, ותהליכים 
העוברים על תנועת התשובה הרחבה מאידך, הדוחפים שניהם עוד ועוד משפחות צעירות לחפש 

הגשמה אישית וחברתית במסגרת השואפת ליישם את ההתפתחות המתבקשת של התורה ויישומה 
בחיי המעשה. לאור הביקוש הרב של משפחות להצטרף לקהילות אלו, לצד מיצוי אפשרויות המגורים בהן 
לעת עתה, עורכות תנועת אור ותנועת נטיעות, בשיתוף חברי הגרעינים שהוקמו, כנס התיישבות במטרה 

לקדם הקמתו של גרעין התיישבות נוסף של בעלי תשובה.

הכנס יתקיים ביום שני, כ"ט אדר ב' ה'תשע"א, החל מהשעה 15:30,
במושב שובה שבנגב המערבי )סמוך לנתיבות(. 

בהשתתפות הרב עודד ניצני, ממובילי ‘אדרבה‘, ומייסד קהילת מעלות.

בתכנית |
התכנסות ורישום.  15:30

פתיחה.  16:00
סיור במתחם גרעין שובה והמדרשה.  16:15

מנחה.   17:00
מעגלים נפרדים להיכרות ולימוד.  17:30

שיחה משותפת, שאלות ותשובות.  18:30
תפילת ערב ראש-חודש חגיגית.  20:00

Jam Session חסידי והתוועדות ר"ח עם גרעין יושיביה.  20:30

mrm2@or1.org.il 1-800-215-216 :לפרטים ולהרשמה פנו למרכז המידע בתנועת אור

קהילות של תשובה

קהילות של תשובה

דמי השתתפות לכיסוי הוצאות הסעודה:  50 ש"ח למשפחה )נא להירשם  מראש(
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| דורון שפר |

ונהפוך  הוא

תשובה. תשוב ה’. לשוב לשם יתברך, לשוב הביתה. 
כשהתורה והחכמים מתארים את יסודותיו של הקדוש ברוך הוא הם מדברים על אחדות )“שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד”(, פשטות )“אור עליון פשוט 

ממלא את כל המציאות”(, חסד )י”ג מידות רחמים(, אהבה ושלום )“שמו שלום”(. בכל אחד מאיתנו קיים ניצוץ אלוקי, או אם תרצו זורחת שמש, שמש של 
אחדות אהבה ושלום, שרוצה להאיר את חיינו. אבל מאחר והשמים של חיינו מלאים בעננים אזי אנחנו לא רואים את האור. אלה עננים של דאגה, מתח, 
לחץ, פחד, בלבול, קנאה, דעות קדומות, גאווה, וכל הרעלים שהצטברו בגופנו ובנפשנו במהלך חיינו. בתהליך התשובה תפקידנו הוא להסיר את העננים 
שמסמאים את עינינו, לזכך את הגוף ולטהר את הנפש מכל אותם הרעלים שהצטברו בנו, בכדי שהשמש שבתוכנו תוכל להאיר. לחזור בתשובה, לעניות 

דעתי, לא קשור לעובדה אם אתה חובש כיפה, לובש ציצית או יש לך זקן עם או בלי פאות. לחזור בתשובה גם לא קשור מבחינתי למין, דת או לאום. 
מסע החזרה בתשובה כפי שאני מבין וחווה אותו הוא מסע של חזרה לחיים של אחדות, פשטות, רעות, אחווה ושלום עם עצמנו ובכל מחוזות חיינו, בחיי 

הזוגיות, המשפחה, העבודה, הקהילה וכו’... מסע החזרה בתשובה הוא מסע החזרה של האדם אל עצמו, אל יסודות הפשטות התמימות השלום והאחדות 
של הבריאה, אל השם יתברך, הביתה.

מסע החזרה בתשובה שלי התחיל הרבה לפני שהתחלתי להתקרב לעולם התורה. ביום בהיר אחד בשנת 1994, בעודי לומד ומשחק כדורסל באוניברסיטת 
קונטיקט שבארצות הברית הרחוקה התגלגל לידי ספר שנקרא “הנבואה השמימית” של ג’יימס גארפילד. ספר זה עורר בתוכי תחושה חדשה-ישנה. 

תחושה מאד עמוקה של אחדות שלווה ושלום, תחושה שמעבר לזמן ולמקום, תחושה של בית. מעבר לתחושה שחשתי, אני לא זוכר כמעט דבר מהספר, 
אבל מסתבר שבדיעבד באותו זמן נזרע אצלי זרע, התחיל חיפוש ונולדה כמיהה לחזור לאותו רגע, לחוות לחיות ולעגן אותו בכל מחוזות חיי. אם תרצו 
- התחלתי במסע של חזרה בתשובה. הספר הזה הוביל לספר הבא, שהוביל לחוויה הבאה, שהובילה למקור ההשראה הבא, ומעט מעט וצעד צעד מסע 

החזרה בתשובה הפך יותר ויותר אינטנסיבי ומילא את חיי, כשאני מחפש ומבקש עצות וכלים לגלות את אותו מקום של שלימות. לאט לאט המסע הפך 
לדרך חיים. מסע שעבר ועובר דרך מגרשי הכדורסל, חיי זוגיות ומשפחה, מחלת סרטן שהתמודדתי איתה, מסע להודו - ובשנים האחרונות הזכות שלי 

להתקרב לעולם התורה. המסע עבר ועובר דרך עליות, ירידות, כאב, סבל, שמחה, עצב, אושר, פחד ,התרוממות רוח, בושה, גאווה וענווה. 
ההתמודדות עם מחלת הסרטן היוותה את אחד האירועים היותר מכוננים בחיי שהשפיעו עלי והאיצו את מסע התשובה שלי.

לפני כתשע שנים, בפברואר 2002, טסנו אבי ואני 
למשחק האולסטאר בארה”ב שהתקיים באותה 
שנה בפילדלפיה. משחק האולסטאר המסורתי 

מפגיש מדי שנה את טובי שחקני הכדורסל 
ב-N.B.A למשחק ידידות/ראווה לרגל פגרת 

אמצע העונה. אותו משחק היה אמור להיות 
ממשחקיו האחרונים של מייקל ג’ורדן בקריירה 

המאד מפוארת שלו. מייקל ג’ורדן, או כפי שידוע 
בשמו העברי מיכאל ירדן, הוכתר לא פעם 

כגדול שחקני הכדורסל בכל הזמנים. אם תרצו 
הפיקאסו, או המוצארט, של עולם הכדורסל. 
כשחקן כדורסל מקצועני, וכאחד שהכדורסל 

היה במשך שנים חלק מרכזי בחייו, מייקל היווה 
עבורי דמות מעוררת השראה כשחקן וכאדם. 

יותר משהרשימו אותי הנצחונות ההישגים 
והאליפויות שהוא זכה בהם כשחקן, עוררה בי 

השראה הדרך שבה הוא שיחק את המשחק. 
בדבקות, בנחישות, ובאהבה. עבורי היתה 

זאת אולי ההזדמנות האחרונה לראות את רב 
הכדורסל שלי נותן דרשה במגרש. ערב המשחק, 

מיד כשהגענו לאולם, תקפו אותי כאבים עזים 
בצד שמאל של הבטן התחתונה. אמרתי לאבי 

שאני הולך לשרותים מתוך תקוה שהכאב יעבור. 
במקום להרגיש שיפור הכאב הלך והחמיר, מה 
שאילץ אותי ללכת ולשכב במרפאה המקומית 

שבאולם. גם בשלב הזה קיויתי שאחרי כדור נגד 
כאבים וכמה נשימות והרפיות הכאב יעבור ואוכל 

לצפות במשחק. המציאות לא ממש יישרה קו עם 
איחולי, ובהמשך אותו הערב מצאתי עצמי ביחד 
עם אבי בביה”ח המקומי עובר מסע של בדיקות 
ותשאולים אל תוך הלילה. האיבחון לא היה חד 
משמעי, אבל היה ברור שהמצב לא נראה טוב, 
היה חשש לגידול, והם המליצו לעבור בדיקות 
מקיפות ובדיקת ביופסה מיד כשנחזור לארץ.

אני זוכר את הלילה שאחרי מלווה בהרבה 
פחדים, שאלות, מתחים וחששות... ומעט מאד 

שינה ותשובות. 
כאשר מגלים, חלילה ,אצל מישהו גידול אזי 

ישנן שתי אפשרויות: הראשונה, שהיא היחסית 
טובה - שהגידול הוא שפיר, עובדה שאמורה 
להבטיח שהגידול מקומי מרוכז, ולא יתפשט 

בגוף. האפשרות השניה והפחות מבטיחה היא 
שהגידול ממאיר, ויש אפשרות שיתפשט בגוף, 
ושיווצרו גרורות שיכולות לעיתים לגרום למוות.
חז”ל מלמדים אותנו שהתורה היא תורת חיים, 
שאפשר וראוי לחיות ולראות אותה בכל מקום 

וכל הזמן. בנוסף מלמדים אותנו החכמים 
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איך ומה אני צריך לעשות או לא לעשות כדי להחלים ולתעל את “ אחרי תגובת הפחד וההלם הראשוני התחלתי לשאול 
הסיפור לטובתי. למרות שהיה לי ברור שלא לעולם חוסן 
וגם לא ביקשתי שיבטיחו לי משהו לגבי המחר
לא הייתה לי שאלה ‘אם’ אני אחלים, אלא התרכזתי ב’איך’
מידות האמונה והבטחון היו כל כך נוכחים בחיי
עד שאני זוכר שכשהייתי קם בבקרים הייתי בודק 
כל פעם מחדש אם הגידול עדין נוכח בגופי. “ 

שלתורה שבעים פנים וכמה רבדים - פשט רמז 
דרש וסוד... וגם בסיפור הזה היתה נוכחת הרבה 
תורה, ופעמו רבדים שונים. מיד כשהגענו לארץ 
הלכתי לעשות בדיקה בבית החולים תל השומר. 

בפשט - קיבלתי בשורות לא טובות. גילו אצלי 
גידול ממאיר. בסוד - אותה בשורה ואותה חוויה 

הפכה לעתיד לבוא להיות מהאירועים היותר 
מאירים מטהרים ומזככים של חיי. 

אחרי תגובת הפחד וההלם הראשוני התחלתי 
לשאול איך ומה אני צריך לעשות או לא לעשות 
כדי להחלים ולתעל את הסיפור לטובתי. למרות 

שהיה לי ברור שלא לעולם חוסן, וגם לא ביקשתי 
שיבטיחו לי משהו לגבי המחר, לא הייתה לי 

שאלה ‘אם’ אני אחלים, אלא התרכזתי ב’איך’. 
מידות האמונה והבטחון היו כל כך נוכחים בחיי, 

עד שאני זוכר שכשהייתי קם בבקרים הייתי 
בודק כל פעם מחדש אם הגידול עדין נוכח בגופי. 

באותו שלב בחיי הייתי עמוק בתוך מסע רוחני, 
מסע של תשובה, הרבה לפני הכיפה הציצית 

ולימוד התורה. היה לי ברור שהשם יתברך לא 
נותן לאדם משהו שהוא לא יכול להכיל, ובנוסף 

היה לי ברור שיש לי שיעור ללמוד מהסיפור, 
תיקון לתקן, אחריות לקחת....

הרגשתי שהגוף שלי זועק וצועק ואומר לי 
“ילד, תראה לאיזה מצב הבאת אותנו”. הרגשתי 

שהסרטן הוא כמו חבר שבא להאיר את הדברים 
שעשיתי שהביאוני עד הלום.

מלכתחילה לא עניין אותי רק להוציא את הגידול 
מהגוף, אלא ביקשתי בעיקר לטפל בשורש 

הבעיה. אמרתי לעצמי שאם אני רק אוציא את 
הגידול מהגוף ולא אטפל בשורש, אם אמשיך 

לעשות ולהתנהג בדרך שגרמה לו להיווצר - אזי 
הגברת תחזור בשינוי אדרת, בזמן אחר ובמקום 
אחר. עץ, אם מורידים לו ענף - יגדל ענף אחר 

ואפילו חזק יותר, אבל אם עוקרים את העץ 
מהשורש, הוא כבר לא יגדל לעולם. למרות 

שבמהלך מסע ההחלמה נזקקתי לא פעם לחרב 
הגבורות והדין וחלק מתהליך הריפוי שלי היה 

ללמוד לשים גבולות ולהגיד “לא”, באופן כללי לא 
חיפשתי לצאת למלחמה בסרטן. רציתי לעשות 
איתו שלום, ללמוד ממנו, להפנים את מה שהוא 

בא לספר לי - ולשחרר אותו לדרכו. 
בשלב הראשון החלטתי לא לעבור ניתוח. 

התחלתי לטפל בבעיה בכל הרבדים: פיסי, נפשי, 
מנטלי ורוחני, ובכל הדרכים: אלטרנטיביות 

וקונבנציונאליות כאחד. מיד התחלתי לשאול, 
ללמוד, ובהתאם לשנות דפוסים והרגלים לא 

בריאים שהשתרשו במהלך שנות חיי. נוכחתי 
לראות שישנם דפוסי התנהגות גם ברובד הפיסי 

וגם ברובד הנפשי שהם ידועים כמזרזי חלאים 
ויוצרי מחלות למיניהם, כולל הסרטן.

הרכנתי ראש, שינסתי מותניים ויצאתי למחנה 
האימונים של חיי.

אומרים חז”ל “הבא להיטהר מסייעין לו”... וזו 
בדיוק התחושה שחשתי באותם ימים. תחושה 

של השגחה אישית מסייעת וחובקת שמלווה 
אותי בכל צעד ושעל. 

אחד הנושאים הראשונים שהעלו בפני הרופאים 
והמטפלים היה התזונה. עד לאותה נקודה בחיי 

אכלתי מה שאני רוצה כמה שאני רוצה ואיך 
שאני רוצה, בלי לתת את הדעת על השלכות 

ותוצאות מעשי. נאמר לי חד משמעית שתזונה 

היא יסוד גדול שמשפיע על בריאות הגוף והנפש. 
דרך ראשי התיבות של המילה מאכל למדתי על 

היסודות החשובים של הנושא: מה אני אוכל? 
איך אני אוכל? כמה אני אוכל? למה אני אוכל?
התחלתי לשים לב “מה” אני מכניס לגוף שלי. 

לתת דגש על לאכול אוכל יותר בריא, מזין 
ואורגני. נתתי את הדעת על שילובי מזון, ולמדתי 

שיש מאכלים שריססו אותם ברעלים, ובעלי חיים 
שלפני שהגיעו אלי לשולחן עברו התעללויות 
והחדירו בהם סטרואידים ורעלים שונים בכדי 

לפטם אותם ולמכור אותם ברווח יותר גדול. 
כשאני אוכל אותם ומכניס אותם לגופי הם 

הופכים להיות חלק מהדם שלי, המחשבות שלי, 
הרגשות שלי, ומשפיעות על כל הרבדים השונים 
של חיי. באותו זמן לא אכלתי כשר, אבל בהמשך 
מסע התשובה שלי גם ענין הכשרות הפך להיות 

חלק ממה אני אוכל. בנוגע ל”איך”: האטתי 
את קצב האכילה, העלתי את כמות הלעיסות, 
ולמדתי לשתות את האוכל ולאכול את המים. 
ענין ה”כמה” פשוט וברור, ולא היה צריך יותר 

מידי רופאים או מומחים בכדי שאחוש ואחווה 
שכשאני אוכל יותר מדי אזי האוכל לא מתעכל 

כמו שצריך, ואני הופך כבד עייף ונטול רוח חיים. 
השתדלתי לא להתמלא, או להשאיר מקום. 
וה”למה” שהוא אולי החלק הקשה בסוגיית 
האכילה, לראות כמה פעמים אני אוכל עם 

העיניים כי יש אוכל על השולחן, או הגיע שעה 
מסוימת, או סתם כי אני צריך לפרק מתחים, בלי 

לשים לב ולהתייחס לעובדה שהגוף בכלל לא 
רעב.

למרות שנושא התזונה ותיקון האכילה מלווים 
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לתת דגש על לאכול אוכל יותר בריא, מזין ואורגני“ התחלתי לשים לב “מה” אני מכניס לגוף שלי
נתתי את הדעת על שילובי מזון, ולמדתי שיש מאכלים שריססו 
אותם ברעלים, ובעלי חיים שלפני שהגיעו אלי לשולחן
 עברו התעללויות והחדירו בהם סטרואידים ורעלים שונים בכדי 
לפטם אותם ולמכור אותם ברווח יותר גדול.  “

אותי עד היום, מאותה נקודה בחיי למדתי לקחתי 
אחריות ושיניתי הרגלים ודפוסים לא בריאים 

בחיי - ומיד יכולתי להרגיש את השיפור במצב 
בריאות הגוף והנפש שלי. חלק מהשינויים 

שעשיתי מלווים אותי עד היום ומשמשים אבני 
יסוד בנושא התזונה ובהרגלי האכילה שלי.
במקביל התחלתי לתת את הדעת ולשנות 
הרגלים לא בריאים נוספים בחיי: העדפתי 

לשהות יותר ויותר בטבע מוקף בירוק, כחול, 
ואויר צח. הקירבה לטבע השפיעה גם על 

הבחירה של מקום מגוריי. חוויתי את הפשטות, 
הטבעיות והדרך שבה הטבע איזן את חיי. בנוסף 

השתדלתי להתרחק ממוצרי חשמל מעוררי 
קרינה, שהסתבר לי שגם הם גורם מסרטן. 

הוצאתי את כל מכשירי החשמל מחדר השינה. 
התחלתי ללבוש בגדים ולהתעטף במצעים 
טבעיים וידידותיים לגוף ולסביבה. העדפתי 
כותנה, צמר, פשתן חומרים מאווררים יותר, 

שמאפשרים לגוף לנשום, להבדיל מחומרים 
סינתטיים כמו פליז ופוליאסטר. 

סדר גוף: למרות שבשלב זה של חיי לא שיחקתי 
כדורסל באופן מקצועני, הקפדתי לעגן סדר 

של פעילות גופנית כזו או אחרת. יוגה, שחייה, 
הליכה, ריצה, אופניים, כדורסל... בכדי לעורר את 

הנשימה להזרים את הדם ולשרוף את הרעלים 
שהצטברו בגופי. עד היום אני נפעם כל פעם 

מחדש איך ריצה קלה של כרבע שעה מחייה את 
גופי ומיישבת את דעתי ממש כמו טבילה טובה 

או תפילה טובה.
במישור הנפשי-מנטלי נוכחתי לראות עד כמה 
דפוסי ההתנהגות של פחד, מתח, לחץ, קנאה, 

שנאה שבחיי לקחו חלק בהתהוות הסרטן, 
ובמקביל התחלתי לטפל בהם בדרכים שונות. 
טיפולים אלטרנטיביים, דיקור, הילינג, עבודת 

המידות ותרגילי מּודעות שונים.
 במהלך אותה תקופה ביליתי כמה שבועות 

בקהילה של חבר יקר בקוסטה ריקה שם חברתי 
לאשה מיוחדת ששמה ויראני, שמאנית, סוג 

של מרפאת לגוף ולנפש, שעזרה לי מאד לאורך 
הדרך ונתנה לי הרבה כלים פרקטיים להתמודד 

עם הבעיה. ויראני סיפרה לי שבקהילות מסוימות 
בדרום אמריקה כחלק מתהליך הריפוי נותנים 

לחולה לבחור את הדרך להתרפא ממחלתו, 
כאשר מראים לו את הבעיה ומאפשרים לו לבחור 
כלים שונים להתמודדות איתה. במקביל השמאן 

מלוה אותו ותומך בו לאורך התהליך. עצם 
העובדה שהבחירה היא בידי החולה מעבירה 
לידיו את האחריות, ולמעשה מאיצה ומחזקת 

את כל ההתמודדות עם המחלה ואת החלמתה. 
“חוכמה בגויים תאמין...”. במקביל לכל התהליך 

שעברתי גם לקחתי תוספי תזונה לאזן אצלי את 
המערכת.

כשלושה חודשים נמשך אותו מחנה אימונים 
אינטנסיבי של חיי, עד שאחר הצהרים אחד בזמן 
השקיעה, בעודי זורק לסל בחצר אחורית של בית 
הארחה בקוסטה ריקה החלטתי שהתהליך מיצה 

את עצמו והגיע הזמן לחזור. התקשרתי לאמא 
שלי אמרתי לה שאני עולה על הטיסה הבאה 

לארץ, וביקשתי שתזמין לי תור לניתוח להסרת 
הגידול. ביום הזיכרון בחודש מאי 2002 עברתי 

ניתוח להסרת הגידול ולמחרת, ביום העצמאות, 
נולדתי מחדש לחיי.

בהמשך מסע תשובתי, שנים אחרי ההתמודדות 
עם המחלה, כשזכיתי והתחלתי להתקרב לעולם 

התורה ולטעום מהחכמה של ענקי הדורות 
כמו הרמב”ם רבי נחמן הרב קוק ועוד, שמחתי 

למצוא שפע רב של עצות וכלים מעשיים בנושאי 
התזונה, פעילות גופנית, תיקון הגוף ותיקון 

המידות - שאותם אני לומד להפנים מעט מעט 
בחיי.

היום, 9 שנים אחרי, תודה לא-ל, אני בריא ושלם. 
אותה מחלה לימדה אותי שעור גדול: שבכל 

קללה יש זרע של ברכה שעלינו לגלות, ובכל 
ירידה יש פוטנציאל לעלייה שביכולתנו לממש, 

והחיים כמו הכדור - ככל שאנחנו מקפיצים אותו 
יותר חזק על הריצפה כך הוא עולה יותר מעלה 

מעלה מעלה...
חוויית הסרטן גרמה לי לחולל מהפכה אמיתית 
בחיי ואיפשרה לי לרכוש כלים שעוזרים לי עד 
היום להתמודד ולצלוח את נהר החיים בצורה 

יותר שלימה בריאה ומאוזנת. 
“יש ענין שיתהפך הכל לטובה...”
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בקהילה  שלי

לכל צוות ‘אדרבה’ וקוראיו,
קודם כל אני מעוניינת להודות לכם, על שהנכם 

אמיצים מספיק בכדי לתת במה מדי חודש 
לעניינים האמיתיים שמעסיקים את לב ליבם 

של בעלי התשובה. נראה לי נכון להוסיף שבמה 
זו משמשת גם את כל מחפשי האמת. מאז 

נישואיי, לפני כארבע שנים, ועד לפני 3 חודשים, 
דאז הכרתיכם, חששתי שאני די לבד בבמה 
הזו, ופחדתי להפיק בחיי “הצגת יחיד”. והנה 

זכיתי לראות שלא רק שיש כאלו החשים כמוני 
)רוצה לחיות את חיי ולעבוד את בוראי מהמקום 

המדוייק שלי( ושהם רבים, אלא שהם גם היו 
מספיק אמיצים להוציא תחושות אלו לחופשי 

ולהרים מחזמר יפיפה של דעות מגוונות, בעיות 
ואף פתרונות. אשריכם שזכיתם - ותודה!

זה כבר זמן מה שאני מעוניינת להגיב לכל-כך 
הרבה נושאים הנידונים בעלון, ומפאת שגרת 
יומי העמוסה )הדברים הרגילים, ברוך השם, 

בית וילדים( איני מגיעה לכך. והנה הגיע לתיבת 
הדואר שלי עלון חודש שבט ובו ביקשתם 

בפירוש להגיב לשאלה “לאן מועדות פנינו?”. 
כאשר קראתי את דבר המערכת והגעתי למשפט 
האחרון “לאן, רבש”ע, אני הולך?!” חשבתי בליבי, 
לאן את רוצה ללכת? לאן משאות ליבך לוקחות 
אותך? לאן הכי הרבה היית רוצה להגיע? וישר 

עלתה בי התשובה: “אל עצמי”.
זה ברור ומובן מאליו שאני רוצה למצוא את 

מקום מושבי לבני-ביתי, את קהילתי, בכדי 
שאוכל לתרום לה ולקבל ממנה, חינוך טוב לילדיי 

המתאים לרוח ביתי, וכמובן את ייעודי בכל רובד 
בחיי. אולם שורש כל היעדים האמיתיים בחיי 

מצוי, לדעתי, בתוכי, בנפשי ובנשמתי. בזמן חודש 
אלול - בו ניתן השפע האלוקי העוצמתי ביותר 
לתשובה, עלינו להגיע למצב המתואר בפסוק 

“אני לדודי ודודי לי”, ושמעתי מפי הרב ארז משה 
דורון, כי קודם כל עליך להיות במצב של “אני” 

בכדי להגיע למצב של “לדודי”. עלי להיות “אני” 

- משמע לדעת מי אני, מהם רצונותיי האמיתיים, 
מהם תחושותיי האמיתיות, ולפעול על-פיהם, או 
אז ה”אני” הזה יוכל להיות זמין למהווה – “לדודי”, 

וזוהי תשובה. עד שאיני “אני” - אינני זמין 
למהווה, אינני בגדר חי בכלל. וה”אני” הזה, מי זה 
באמת? ובכן, על-מנת לדעת זאת עלינו להיכנס 

פנימה.
אז לאן פניי מועדות? פנימה! וזה הקדימה 

הכי אמיתי בעיניי שיכול להיות. וזו התשובה 
לכל השאלות. וכאן ברצוני לעמוד על הבעיה. 
כשחזרתי בתשובה אף אחד לא אמר לי תהיי 
מי שאת, תלחמי על מקומך, אל תלכי לאיבוד 

בזרם, תשמרי על הקיים האמיתי שבתוכך. את 
יקרה ואת חביבה לפני בורא העולמות. את זה 

לא הדגישו בפניי. באופן טבעי, הדגישו את 
חשיבות צניעות האישה, שמירת השבת, חשיבות 

התפילה, חינוך ילדים תורני ראוי )שבדרך-כלל 
בכדי להשיג את האחרון לא נשארת  ברירה 

ותאלצי לגור בעיר חרדית( ואם התחברתי גם 
לחסידות אז להיות בשמחה. אבל היום, לאחר 

כמה שנים של ניסיון, אני שואלת: אבל מה עם 
השמחה שלי, התפילה שלי, השבת שלי, הצניעות 

שלי? אותם רוצה בורא עולם ממני, ולא את 
הצניעות של הרבנית שגידלה אותי וגדלה כל 

ימי חייה בבועת ביתה. עבודת השם שלי נעלמת 
באופן טבעי כשאיני מודעת לחשיבותה בפני 

בורא עולם והופכת להיות עבודת השם של הרב 
שלימד אותה. בעיה נוספת היא שכל חיי, ונראה 

לי שגם לרבים הסובבים כאן בדור הזה, התרגלתי 
ללכת החוצה ולא פנימה, ולכן כל-כך קשה 

לדעת לאן פנינו מועדות. העבודה הקשה באמת 
היא להיכנס פנימה, ולקלף את כל השכבות 

שמסתירות לי את הלב, ופשוט - להרגיש. 
להרגיש את עצמי, את העולם, את חבריי, את 
הטבע, את בני-ביתי - וואוו איזה כיף! ובאופן 

טבעי גם לדעת לאן ללכת, מה לעשות ואיך כל 
דבר צריך להראות. גם את זה אף אחד לא סיפר 

לי ולא הדריך אותי )בתחילת דרכי( - תעבדי 
קשה, תתמודדי, תתחילי להיכנס פנימה! כי זו 
ההתמודדות הקשה ביותר בעיניי, וזו העבודה 

הכי מתישה. 
אז מה זה אומר תכל’ס למעשה? להיכנס פנימה. 

זה אומר שאני מבינה למה אני זקוקה בכל 
עת ובכל רובד בחיי. זה אומר שאני מחוברת 

לכוחי הפנימי המאשר לי שאני בסדר, למרות 
שאני שוחה כנגד הזרם המקובל. כי דווקא כיוון 

השחייה הזה שייך לי כרגע. להיכנס פנימה 
זה אומר שאני מספיק רגישה לזהֹות יהודי 

הזקוק לחיוך, להקשבה, לדיבור, לשיחה או לכל 
דבר אחר. כל יהודי שיהיה! ואז מיישמת זאת 
במסירות נפש, כי הוא אחי לכל דבר, גם אם 

דעותיו שונות בתכלית מדעתי. להיכנס פנימה זה 
לראות באמת את היהלום שבתוכי ובכולם, והכי 

הכי חשוב לראות ולמצוא את הטוב והיקר שבכל 
דבר – וזו, רבותיי, עבודה רצינית...! מי שניסה זאת 
מבין ויודע שזו העבודה שאינה נגמרת עד עולם, 

אם כי בכל פעם השם מזכה אותנו בעוד צעדון 
קטנטן בדרך. אחרי שאני מתחבר לפנימיות שבי, 
אפילו טיפ טיפה, אני יכולה לראות את המציאות 

הרבה יותר ברורה, הרבה יותר בהירה. יותר 
נהיר לי מה אני רוצה ומה אני צריכה. או אז אני 

יכולה להיות גם יותר ברורה בתפילותיי ויותר 
מדוייקת. נראה לי, שבדברים מסויימים השם 

מחכה לנו, שנבקש את האבדות שלנו - רק תגידי 
מה את רוצה ותפסיקי להסתובב סביב הזנב של 

עצמך. אז לסיכומו של עניין, הדרך כבר קיימת, 
הפתרונות כבר קיימים! רק מה? שלא רואים 

אותה מספיק ברור. 
ועוד דבר חשוב שרציתי לשתף אתכם זה איפה 
זכיתי ללמוד את כל זה. ובכן, לא במדרשה של 

בעלות תשובה כשחזרתי בתשובה, ולצערי גם לא 
בסמינרים למיניהם, אלא במקום מגוריי הנוכחי, 

שפתח את ליבי בסייעתא דשמיא. התחתנתי, 
ב”ה, עם בעל תשובה המשרת בצבא, ושנינו 

יחד החלטנו להמשיך לעבוד במקום עיסוקינו 
מתוך שליחות )וכן מתוך חששות לפרנסה(. 

לכן, כאשר הגיעה הצעת תפקיד חדש לבעלי, 
הכוללת מעבר לשיכון צבאי, ענינו בחיוב, עם 

החששות הלגיטימיות  במשמעות של מגורים 

אז לסיכומו של עניין, הדרך כבר קיימת, הפתרונות כבר קיימים“ רק תגידי מה את רוצה ותפסיקי להסתובב סביב הזנב של עצמך
 רק מה? שלא רואים אותה מספיק ברור. ”
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בישוב חילוני ללא מסגרות חינוך דתיות. מאחר 
וילדינו היו קטנים מאד )לפני זמן חינוך( החלטנו 
שעכשיו זה הזמן שעוד אפשר לעשות זאת. יוצא 

שכמעט שנתיים אני מתגוררת בשיכון צבאי 
המורכב מכ-60 משפחות מדהימות, אחת אחת, 
באמצע שומקום. “חור” זו מילה יפה לתאר את 
המקום הזה תרתי משמע - אין כלום מסביבנו, 
כלום, רק חול וחול, הרים ומדבר בשפע - איזה 

מדהים! לדוגמא, סּופר רציני או רופא ילדים רחוק 
מאיתנו מרחק של שעה נסיעה. כך שאם נוסעים 
עם ילד חולה לרופא זה לוקח לי יום שלם. ללכת 

לסּופר זה מבצע בפני עצמו. אבל רבותיי, זה 
החיסרון היחיד של המקום, ובעיניי הוא פשוט 
נעלם כאשר מתבוננים בשאר הדברים. תמיד 

יח יגיע )בקרוב  אני אומרת לבעלי שכאשר משׁ
ממש בע”ה( הוא קודם כל יעבור לבקר אצלינו 

בזכות אהבת ישראל השוררת ביישובנו. תמיכה 
חברתית שכזו לא זכיתי לקבל באף מקום. 

ושתבינו, המקום חילוני לחלוטין. מדהים! כאן 
באמת זכיתי להכיר בתודעתי את הפסוק: “ועמך 
כולם צדיקים”. הם באמת כאלה. כולם מקבלים 

את כולם באהבה. בלבושם, בדיבורם ובמעשיהם! 

מלבד הנוף המדהים שנמצא מטר מביתי ומהווה 
צינור רציני לחופש הילדים ולביטוי מאוויי נפשי 

ומקום אידאלי לדיבורים עם השם, הישוב נותן 
מקום לכל הדעות ומחבקם באהבה. כל אחד 

חי בביתו עם משפחתו בד’ אמותיו, אולם לכל 
משפחה כמעט יש איזה שהוא תפקיד בהוויית 
הישוב. כמעט כולם תורמים ומי שלא - זה גם 

בסדר, כי יש מספיק ממי שעושה את העבודה. 
כאן זכינו לקבל מחברינו בישוב המון אהבה 
ועזרה בכל התחומים, וזכינו גם לתת ולהוות 

דוגמא לעובדי השם שמקבלים את כולם 
באהבה. וזה נפלא לחיות כך. דוגמאות יש בשפע. 
כשבעלי נסע לחו”ל מטעם העבודה ישר התחילו 

הטלפונים לצלצל במטרה להציע עזרה כל שהיא. 
כאשר אחד מהילדים חולה תמיד יהיו שיקפצו 

לעזור ויבשלו לשבת או ליום חול.  נתקעת בעיר 
הגדולה והמרוחקת  ולא מספיק לחזור בזמן 

לקחת את הילדים מהגן - תמיד יהיה מי שיקח 
וישמור. ואנחנו בשלנו מצליחים לתרום לכולם 
ולהרגיש משמעות אמיתית של חיות. לדוגמא, 

כשהיה כאן יהודי שחלה מאד הצלחנו לאסוף 40 
נשים בישוב שיכינו 2 קילו בצק להפרשת חלה 

הוא קודם כל יעבור לבקר אצלינו בזכות אהבת ישראל השוררת ביישובנו “ תמיד אני אומרת לבעלי שכאשר מׁשיח יגיע 
תמיכה חברתית שכזו לא זכיתי לקבל באף מקום. “

)כל אחת( ומביניהן היו נשים שלא ידעו להכין 
בצק כלל ולא הפרישו חלה בימיהן הקצרים. 

הצלחנו בסיעתא דשמיא להקים שיעור תורה 
לנשים בענייני אמונה ובטחון, וכן עונג שבת 
במועדון הישוב לכל המשפחות בערב שבת. 

קידושי שבת בבית-הכנסת בשבת בבוקר, זיכוי 
נשים בטהרת המשפחה, ועוד ועוד ועוד - ברוך 
השם! והכל באהבה רבה וברצון. רק כאן זכיתי 

באמת להבין שלבורא טוב ככה, שכל ילדיו 
מאוחדים באהבה. לא האמנתי שקיים כזה מקום 

בכלל. ברור שבורא עולם רוצה שכולם ישמרו 
שבת, טהרת משפחה ואת כל מצוותיו קלה 

כבחמורה, אבל כל יהודי מצוי במקומו כי בורא 
ם, ותאמינו לי שזכיתי להכיר  עולם ׂשם אותו שׁ

נשים שלובשות עשירית ממני בעלות אמונה 
וצידקות תמימה וזכה שלא ראיתי באחרות...

ולשורש העניין. המקום הזה, הישוב שבו אני 
גרה )ונאלצת אוטוטו לעזוב בגלל שילדיי גדלו 

ואין ברירה( מחד, פתח את ליבי לראות את כל  
היהודים היקרים הללו כצדיקים ממש, ומאידך, 

לתת להם את מקומם ולכבדם באשר הם. 
“כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם” - ברגע 
שחבריי בישוב הרגישו את האמת והכבוד שאני 

חולקת להם, הם נתנו לי במה להיות מי שאני, 
להיכנס פנימה ולהוציא את מי שאני באמת. איזה 
כיף לחיות ככה. והלוואי שכולם יזכו לגור במקום 

שכזה...
אז המסקנה שהגעתי אליה מתוך הפנמה 

אמיתית ויישומה בחיי היומיום כאן בישובי, היא 
שלכל אחד יש את תפקידו, ואם נצעד פנימה 

ביחד, כל אחד לּפְנים שלו, כל אחד יזכה להוציא 
מן הכוח אל הפועל את מי שהוא. או אז הדרך 

מתבהרת ומראה את נתיביה, ונתיב כל יהודי 
בה, ואז כולם יכולים לתת יד ביד ולצעוד יחד 

אל בורא עולם, אל אבא, בחזרה הביתה. ואבא, 
אבאל’ה שלנו, הוא בטוח יקבל את כולם באהבה 

גדולה. מה נעים ומה נחמד רק לחשוב על זה....
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| אברהם אבוטבול |

האר  לי  משם

מייל שקיבלתי מאהרון שטרן מקפיץ וזורק 
אותי למים העמוקים של נהר החיים: “כתוב 
לי מאמר על יוצרים ויצירה, ועל המאבקים 

בין העולמות”. מה הוא בדיוק רוצה? על איזה 
עולמות הוא מדבר? עלי לנחש מתוך נפשי שלי 

ולענות מתוכה. אני הוא זה שאבחר על איזה 
“בין עולמות” מדובר. ואולי משמים כך, כדי שאני 

בעצמי אמציא את השאלה ואת התשובה.
מתבקש שהמכּוון הוא מאבק האיתנים 

שמתחולל בנפשו של האמן שהוא גם בעל 
תשובה. קלאסי. זה בדיוק אני. אם כן, עלי לשתף 

קודם כל את התובנה שירדה לי עוד בזמנו, 
כשעמדנו לסיים את העבודה על הדיסק ‘בית 

הקדושה’. וכך כתבתי אז... 
“בגיל שש עשרה עד שבע עשרה וחצי הייתי 

בתשובה בישיבת אור שמח. לא היה כזה ‘אור’ 
שם, ולא באמת כזה ‘שמח’. הסוף - שנשברתי 

ונשרתי אחרי משהו כמו שנה. לאן יכולתי ללכת 
משם?! ירדתי חזרה לתל הביב. משם עליתי, 

ולשם החזירו אותי. גולה לעוד עשרים שנה על 
 פני הקרחונים הריקים של הזמן הדולף.

התשובה השנייה, היא הנוכחית, הייתה אם כן 
כשהייתי בן שלושים ושבע. ירדנו גדי פוגטש’ 

ואני לצורך העריכה הדיגיטלית לתל אביב. בבית 
של חבר ישבנו לשמוע ברמקולים ביתיים את 

התוצאה. היינו מאוכזבים. התפתחה שיחה, 
ואח שלי אלון אמר: אתם יודעים למה הוא נפל 
מהתשובה אז...?! כי לקחו לו את הגיטרה! היא 

נדחסה עמוק מתחת למיטת הברזל, צוברת אבק 
ולכלוך, בשעה שאני עוטה עלי את בגדי השרד 
המלכותיים של עולם הקדושה החדשים שלי. 
“אוי גיטרה גיטרה, איך את מוציאה את הטוב 
שבי. איך שאני זקוק לך. איך שאת, משלימה 

אותי...”
מהי יצירה? מהו מהותה, תפקידה, בכלל, ואצלי, 

בעולמי הפרטי.
שעת צהרים עכשיו. הילדות חזרו הרגע מבית 
הספר. דרך הקירות האווריריים של הסטודיו 

שלי אני שומע אותן מדברות עם אשתי שחזרה 
בדיוק מרחמים הירקן. הם מדווחות על מאורעות 

היום, תוך כדי בכי ותלונות וחוסר רוגע רגיל 
לשעה זו. שעה שאני חושב על מהות היצירה 
ודולה משם את התשובה הראשונית בסולם 

התשובות שאבנה כאן בהמשך. ובכן, היצירה היא 
ההתכנסות. הניסיון האלוקי של האדם להתבונן 

במרחב הפנימי והנסתר של היקום האין סופי 
שמצטייר בנפשו.

אין אומן שהוא לא מחפש דרך בעצם. כל מעשה 
היצירה הוא חיפוש אחד ארוך שאף פעם לא 

נגמר. לכן אם אתה אומן אתה עתיד לגלות 
חידושים רבים ומפתיעים. כי זהו מהותו של הכלי 

שנקרא יצירה. שיר חדש, ציור חדש, ספר חדש 
- הוא מסע פנימי אל עולמות שלא ביקרת בהם 

עדיין. ואחרי שתבקר שם אתה עובר לחדרים 
יותר ויותר פנימיים, עד אין סוף.

אותו הדבר ביצירת השיר עצמו. לדוגמא. איך 
שיר נולד. פגשתי אדם, והפגישה אתו הובילה 
לכתיבת תיאור הפגישה והרשמים שלי ממנה. 

חצי שנה אחר כך, אני מקבל כמו סימן מהשמים 
שזה בעצם שיר. אני קורא את הכתוב ומפסל 

ממנו שיר. ואז, דיונים, וכל דיון מגלה רובד 
חדש - עולם מקופל בתוך עולם. בירור אחר 

בירור. כשהרצון והמכוון הוא לברור את הניצוץ 
הקדוש מתוך הפסולת. בדיוק כמו שעושה הגוף 
שלנו לשרשרת המזון. עד שהשיא הוא שהניצוץ 

הקדוש שבאוכל מגיע למוח והפסולת נפלטת 
החוצה. יותר מדי תיאורים שחורים הכנסתי 

שם, צריך לדלל, זה מושך  למטה, אני לא רוצה 
למשוך למטה, הפוך, למעלה, אז צריך לתקן, 

למחוק, להחליף מילים, לקצר, להאריך. עכשיו 

הלחן. איזה אופי יביא אתו הלחן, הוא בעצמו 
יכול להוליך למקום לא טוב, מקום שהלכתי 

ממנו, גרורה של עולם שאני מנסה לעזוב. מי 
קהל היעד של היצירה, על מה אני יכול או לא 

יכול לכתוב. למשל, אתמול כתבתי שיר על איש 
ואישה. שזה גם על איש והשכִינה. אבל באמת 

כתבתי על איש ואישה. עלי ועל אשתי. ואמרתי 
לעצמי איזה נס שקיבלתי את השיר הזה. אני 

יכול לעמוד מאחוריו בתור בעל תשובה. הוא נקי. 
הוא אומר מה שרבי עקיבא אמר “כל מה ששלי 
שלה”. ואולי יהיו כאלה שיחשבו שאני לא צריך 
או יכול לפרסם שיר כזה. מי הוא זה שיצביע על 

קו הצניעות המדויק על כל שעל ורובד בחיינו.
יש לי חבר שהוא זמר מפורסם מאד. הוא משמיע 

לי שירים שהוא יודע בוודאות שהוא לא יוכל 
לפרסם אותם לעולם. מדהים. מזעזע באיזשהו 

אופן. גם אומן שהוא רק אומן ולא גם בעל 
תשובה עושה ועובר המון ברורים עם היצירה 

שלו. אבל זה תמיד מול עצמו בסופו של דבר, או 
מול החברה שהוא חי בתוכה שהיא כמעט ולא 

מצנזרת כלום, ועוד בשם האומנות. ואילו לנו 
יש את התורה. אתה לא בא בשם עצמך בלבד, 

אתה מתווך, נציג של הקב”ה. המסגרת מחייבת 
אותך. יש לך ילדים בחיידרים, בנות בבית יעקב, 

אתה יכול למצוא אותם בעקבות סרט-שיר-ספר 
שכתבת מחוץ לתחום. וזה הרבה יותר ‘הגיוני’ 

שיקרה לאומן שהוא בעל תשובה מאשר לאומן 
שהוא לא. 

עוד סוגיה ואולי הסוגיה בהא הידיעה, היא, האם 
זה מצד הקדושה?! הדיסטורשן הוא כלי יהודי? 

רוק אנד רול מוגדר בספרון שהגיע אלי כמוסיקה 
ֵדים, שמהותה להבעיר את התאוות  של שׁ
והיצרים השפלים של האדם. אנחנו באנו 

משם. ואוהבים רוק, ויוצרים רוק, ולא מסכימים 
להגדרות המופרכות האלה. נעשו דברים 

מדהימים, אנחנו שנחשפנו לעולם ההוא יכולים 
לברור את הטוב שיש שם. החרדים כדרכם לא 
נכנסים לדיון בנושא וזה גם לא תפקידם, אבל 

אנחנו? לא נראה שיש לנו מנוס מזה. 

אז מה זה מוסיקה יהודית? כינור כן, גיטרה 
חשמלית לא? שלא לדבר על “משחרב בית 

כל מעשה היצירה הוא חיפוש אחד ארוך שאף פעם לא נגמר“ אין אומן שהוא לא מחפש דרך בעצם
 לכן אם אתה אומן אתה עתיד לגלות חידושים רבים ומפתיעים
כי זהו מהותו של הכלי שנקרא יצירה.“ 
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המקדש...”. יוצרים עברו ועוברים צמצומים 
גדולים בנפש בגלל הנושא הזה. יש כאלה שלא 
שומעים או משמיעים אותם, האם הוא נגן כשר 
או לא. לילדים שלי אני לא אשמיע את זה, אני 

והילדים שלי זה עולמות שונים. אז זה לא אומר 
שאני לא שומע מה שלהם אני לא אשמיע. ועוד, 

איך יוצרים כשאין כמעט שום מקום שמשמיע 
את מה שאתה עושה. איך אני יוצר ובא בקשר 
עם קהל כשכמעט ואין הופעות, כי הופעות זה 

לא בדיוק על סדר היום במגזר שלנו. ובכלל בעל 
תשובה הוא הרי יצור כלאים כזה. למרדכי בן דוד 

וחבריו יש הופעות, השמעות וחברות תקליטים, 
והכל קורה שם. אבל בעל תשובה, מה יש לו?! 

לא רדיו, לא טלוויזיה, לא ערוצי קליפים ולא 

הופעות...  ולכאורה האור נמצא אצלנו... חכמת 
המסכן בזויה.

רוחות חדשות

האינטרנט בא לעולם. וזה דבר עוצמתי מאד 
כמובן, וההשפעה שלו ניכרת מאד על המהלכים 

האלה. אחרי 12 שנה שהייתי מנותק מהעולם. 
ישיבות, קברי צדיקים, עשייה מוסיקלית, 
משפחה, אבל בלי כמעט כל קשר לעולם 

ההוא. לא שומע, לא רואה לא יודע. כשנכנסתי 
לאינטרנט חשבתי שזה כדי שאוכל להיות בקשר 
עם אחי שבדיוק נסע ללוס אנג’לס. בהתחלה זה 

היה זעזוע עמוק, אפילו נבהלתי וברחתי משם. 
היום אני שוחה שם כמו לויתן במים הכחולים של 

העולם. זה באמת עשה לי משהו גדול לנפש.
דיסק שלם כתבתי עכשיו בתוך חודש מתוך 

הקשר הישיר שלי עם הציבור שאתו אני 
זוכה להיות בקשר יומיומי, בכל שעות היממה, 

ויצירה שלימה ומדהימה ירדה מכאן לעולם. את 
החברותא שלי ליצירה גם מצאתי כאן. וגם הוא 

כמוני, מתווך )רוחני( בעולמו. לכאורה תגידו שזה 
לא ממש בקדושה. אני קורא תיגר. בשבילי זה 

שיא הקדושה. אני מדגיש, בשבילי ורק בשבילי, 
אני לא בא ללמד אף אחד, כי זו בדיוק הנקודה, 

כל אחד שנכנס לחנות רואה מה שהוא רואה ולא 
מה שהשני רואה. למרות הסכנות הגדולות ששם, 

מצאתי שאני מסוגל לעבור שם. אני מאד נזהר, 
למשל, יש לי יותר מאלף חברים ב’ספר הפנים’, 

ואף לא אישה חברה אחת! 
הנפש שלי קבלה מה שהיה חסר לה מאד וגרם 
לה, עם כל התורה והקדושה שהייתה לי, להיות 
לא שמחה על באמת. כאן אני אוסף את הקהל 

שלי. קונה אותו ומביא אותו אל היצירה שלי. 
כאן אני לומד מיהו אותו קהל. אני מדבר מתוכו 

כשאני כותב עליו. למשל שיר שכתבתי על 
מישהו שסיפר לי כמה שהוא אומלל במשך יותר 
מחצי שעה בצ’ט. מישהו שלא הכרתי ולא הייתי 
מכיר בשום מקום אחר. אחרי שעה בערך שאני 

מחזק אותו. אמרתי לו קום, פשוט קום מהכיסא, 
פתח חלון, קח אויר, תנשום עמוק... ואלה גם 

מילות השיר שנכתב מיד אחר כך, עם קצת 
הוספות וליטושים.

שביל מן הצד

בעל תשובה שלא נטש את האומנות שלו, צריך 
לסלול לעצמו את השביל מהצד שלו אל הבת 

מלך האבודה שלו. לדאבוני במרוץ לצמרת 
של הקדושה שכחתי חלקים גדולים מעצמי 

שחשבתי שהם לא מתאימים למסע. טעיתי. אני 
חוזר ללקט ולתקן, תשובה על תשובה.

זוהי מהותה של היצירה החדשה המתהווה 
שלי. בשיר “בא חזק” אני כותב “הלכתי רחוק, 

הכי רחוק שאפשר, אבל אי אפשר למחר להיות 
בלי עבר, חוזר לאחור, להיות לבן בשחור, על 

לוח אפור”. דווקא אני, השחור, מגדיר את עצמי 

רוק אנד רול מוגדר בספרון שהגיע “ הדיסטורשן הוא כלי יהודי? 
דים אלי כמוסיקה של שֵׁ
 שמהותה להבעיר את התאוות 
והיצרים השפלים של האדם 
אנחנו באנו משם
 ואוהבים רוק, ויוצרים רוק
ולא מסכימים להגדרות המופרכות 
האלה. נעשו דברים מדהימים
אנחנו שנחשפנו לעולם ההוא 
יכולים לברור את הטוב שיש שם. “
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כלבן בשחור. האפור, מבחינתי, הוא אותו שביל 
מן הצד. אותו מקום שמאפשר לך לחיות בין 

העולמות בלי הכחשה, ובקבלה אמתית של מי 
שאתה. לא רוצה להיות סגור ומסוגר. מצאתי, 

ואני יודע ומאמין שיש מכנה משותף גדול ששם 
אפשר להחזיק ידים ביחד. לא עם כולם ולא 

עד הסוף. אבל עדיין. להתחבר אל הלבבות גם 
במהות היצירה וגם כפשוטו. לדוגמא, לאחל 
לחבר חילוני בהצלחה בהופעה שלו שהיא 

בשבת. אני לא שונא אותו כי הוא מופיע בשבת. 
אני מאמין שאם הלבבות יהיו פתוחים ותהיה 

קבלה אז אולי מעצמו הוא ירצה לשמור שבת, 
ואם לא אז לא, זה בעיקר עינינו. אני לא מוכֵר לא 
תורה ולא יהדות. אני מציע חברות. אהבה. משא 

ומתן של הנפש באמונה.  
קצב השינויים של העולם ושלנו הוא גדול 

ממהירות האור. אנחנו חייבים לרוץ קדימה ומהר, 
ולהדביק את עצמנו לעצמנו חזרה. להמציא לנו 

שבילים חדשים. והכל כמובן בהשראתו של ענק 
הענקים רבי נחמן מברסלב, שהוא הוא המפלס 
את הדרכים החדשות לכולם. אבל איך אמר לו 

ריד, כמעט בטוח שהוא חסיד ברסלב בעצמו, “אני 
יכול לבנות לך כנפיים, אבל את תהי זו שתצטרכי 

לעוף”. אם אנחנו רק כל היום בונים לנו כנפיים 
ולא עפים... אז מה עשינו. ולעוף, זה כבר כל אחד 

ּבַשביל שעליו ורק עליו יהיה לגלות. 
אנחנו הולכים ומתקלפים מהשקרים שהלבשנו 
בם את נפשנו. שקרים דקים, קליפה דקה, אבל 
עדיין שקרים, עדיין קליפות. “אין אדם עומד על 
דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם תחילה”. כל 
כישלון מגלה לנו אמת חדשה. וכל אמת חדשה 

היא “רוח חדשה מאיתי תצא”. מתוך המידות 
הרעות שלנו, הגאווה והעצלות אנחנו מעדיפים 

לנוח על זרי הדפנה של הבינוניות המוצעת 
לנו, ולא לחרף את הנפש על הדביקות לאמת 
לאמיתה, שהיא ורק היא יכולה לתת לנו את 

המענה הנכון והמושלם למבנה הנפש המורכבת 
שלנו. 

ניסינו לשים בצד את הצדדים של הנפש 
שחשבנו שאפשר להתקדם בלעדיהם. אבל 

טעינו. נכשלנו. אנחנו רוצים לתקן להכליל את כל 
האני הזה שלנו בתוך ההווה המתמשך של חיינו. 

וזוהי שפה חדשה. זוהי מבחינתי מהפכה אמתית 
שכל העולם חש ועובר על בשרו בימים אלו.

אנחנו חייבים להטמיע בעולם - דרך האומנות 
שלנו - את התובנות החדשות שיורדות לנו, 

ולהגיד לכולם, ולא משנה באיזה מצב דעת הם 
נמצאים כרגע - שקורה משהו מאד חזק וטוב. 
גילויים חדשים מגיעים אלינו שמאפשרים לנו 
לפעול למען חיבורים משמעותיים בין נשמות 

שעד לפני רגע היו זרות אחת לשנייה, מאפשרות 
פתיחת מעגלים ויצירת שפה חדש שאומרת 

“אנחנו יחד, אל קצה ההר. אל האור”.
אנחנו לא יכולים להסתפק בדרכים הישנות 
שקבעו לנו מראש, וגם אם מי שקבע אותם 

הם אנשים קדושים וחכמים, עדיין עלינו 
מוטלת חובת ההתחדשות, ומציאת הפתרונות 

הרלוונטיים לצורת החיים הנוכחית שלנו. זה 
לא אומר שעלינו להמציא הכל מחדש, או חס 
ושלום לגלות תורה חדשה. אבל התורה היא 
עצמה המעיין המחדש את עצמו בכל שבריר 
של זמן. עלינו להיות רגישים מאד לשינויים 

העצומים שמתחוללים בנפש-זמן-עולם, לקלף 
קליפה אחר קליפה, עד שנגיע למקור המזוקק 

של התובנות האמתיות שנוגעות אלינו. עלינו 
להיות אמיצים ברצון שלנו לחבר בין הלב שלנו, 

שבו עיקר התגלות האלוקות, לבין החוכמות 
שבאות מבחוץ, והחוץ זה מבחינתנו אפילו עולם 

התורה, החכמים וההלכה. עלינו למצוא בתוכנו 
את המקום שבו התורה מצטיירת כסם חיים. גם 

הקב”ה בעצמו לימד אותנו שהוא זרק את האמת, 
שהיא חותמו, בשביל האמת לאמיתה. מהי אותה 

אמת לאמיתה? כל דבר שמצמיח אותי ומעלה 
אותי למדרגת האדם השלם עם עצמו. התורה, 

הצדיק, המצוות - כל זה בא כדי לעזור לי להבין 
מי אני ומה הפעולה שלי בעולם. מי יכול להכריע 

ולהגדיר אותי יותר טוב ממני. מה שנכון לי לא 
נכון למישהו אחר, ומה שנכון לי הרגע כבר לא 

נכון לי לרגע אחר, וכך עד אין סוף, 

אם לא נדע לזהות מי אנחנו בכל רגע נתון - לא 
נדע גם מה ההלכה קובעת לנו. 

לכן אני לא ממהר לזרוק את עצמי, או איך 
שאומרים אצלנו את השכל שלי, ומנסה להתקדם 
עם עצמי יד ביד אל היעדים הבאים, מתוך זהירות 

ופחד לאבד את העצמיות שלי בריצה מבוהלת 
אחר בהמות, דקות אמנם, בלבוש של הנצח 

והאור. 
לחיות כיהודי זה אומר להבין שזה פיקוח נפש. 
עלי לפקוח עין על הנפש שלי. עומק התשובה 

היא, אתה חייב לקחת אחריות על עצמך. כי זה 
בדיוק מה שהתורה רוצה ממך. 

אסור שיהיה מצב שאתה בתוך התורה ואתה 
מפורק לרסיסים. אם זה ככה, אז משהו לא 
עשית נכון, לא תפסת את המכוון. שהרי זה 

היפך התורה ממש. אם אתה מגלה שהנפש שלך 
הולכת ומצטמקת, נובלת, שוקעת בתרדמת, 

מתייאשת - זה סימן שיש לך אלוהים אחרים. 
יהודי זה שלימות, שמחה, וגם אם זה לא לגמרי 

גלוי כאן בעולם שלנו. “האדם לא נברא אלא 
להתענג על ה’, ולהנות מזיו שכינתו”, הרמח”ל.
כמו שאנחנו. אם לא נבין את זה - לא יישאר 

מאתנו כלום. 

אברהם אבוטבול
avraham870@gmail.com

אתר אישי
www.youtube.com/user

feature=mhum#p/a?aboutboul148

www.facebook.com/profile

עולמות שלא ביקרת בהם עדיין. ואחרי שתבקר שם אתה עובר “  שיר חדש, ציור חדש, ספר חדש - הוא מסע פנימי אל 
לחדרים יותר ויותר פנימיים, עד אין סוף.” 
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קרתמו

פיעות בסיפורי החסידים 

ראשם הבעל שם טוב ה�ק בו

דוש. מעשיות רבות נ�שרו גם 

סביב דמותו של רבי וכן סביב 

דמויות רבות של צדי�ים 

שי�צר המ�ום להזכירם. אך 

המוטיב המרכזי הוא סי
ק

פורים הבאים להראות עד 

כמה כוחו של הצדי� גדול 

וכל זאת ללא התנשאות 

ובענווה גדולה.החסי
ק

דים נהגו לל�ט ולספר 

מעשיות בכל הזדמנות 

ובעי�ר בטיש השבועי, 

כאשר יושבים סביב 

השולחן והרבי בראש 

כולם, האווירה 

| עמית קדם |

פינת הספר

מסע אל הסוד
אליעזר מלכיאל

תולעת  ספרים

הריני נענה לאתגר שהציג לפנינו חברי ואהוב נפשי דורון יוסף הי”ו בגיליון הקודם, ומניח נדבך נוסף למדור הספרותי שלנו )עיתון “הארץ” ראה הוזהרת - 
“אדרבה” נושף בעורפך...(.

אין דבר משמח יותר מלכתוב על ספרים, שהרי אני תולעת ספרים מילדותי, ועד היום אני צריך התגברות עצומה לא לשקוע בקריאה של כל חומר כתוב שעובר 
ברדיוס של עשרה מטרים ממני. יחד עם זאת, אנחנו חייבים להודות שמדור ספרותי בכתב עת כמו שלנו הוא בריה חדשה הדורשת הגדרה. אם בכתבי יד תורניים 
עסקינן - מה החידוש, שהרי בכל עיתון חרדי יש מדור כזה, בצורה כזו או אחרת. אם בספרות יפה עסקינן - האם יש בריה כזו כלל? ולמי מופנה המדור הזה? אם 
לגברים - שילכו וילמדו תורה ומה להם ולספרות. אם לנשים - לא נראה שאני ודורון הכתובת המוצלחת להחליט איזו ספרות מתאימה לנשים... פתרון נֹח מצא לו 
דורון בגיליון הקודם, וכתב על ספר שהוא גם תורני וגם ספרותי - אך מי יודע כמה ספרים כאלו יש. ממילא, כמו בשאר השאלות המהותיות שאנו מגיעים אליהן, 
נראה שגם כאן עדיף פשוט להתחיל ולהניח לסוגיה להתברר מאליה. יתכן שהמדור הזה יגווע מאליו בעוד גיליון או שניים, ויתכן שממתינות לנו הפתעות שונות 
בדרך. אולי אפילו נגלה שיש מצבים שבהם קריאת ספרים אינה ביטול תורה, אלא ההיפך הגמור, ובפרט לברנשים שכמונו, שהקריאה הייתה להם צורך קיומי. 
בפועל מצאתי את עצמי מתלבט. רציתי לכתוב על ספרו של חיים סבתו “תיאום כוונות”, שבשבילי הפך לספר יסודי באמונה, או על ספריו הנוספים שהשאירו 
טעם של עוד. נזכרתי בש”י עגנון נוחו עדן, שעבר מסע משל עצמו אל מול עולם התורה והמצוות, או בהלל צייטלין ומסעותיו המיסטיים. גם מקומו של המחקר 
החדש על שו”ת השואה של אסתר פרברשטיין לא נפקד, וכשמחשבותיי החלו לנדוד אל ספרי שירה החלטתי להתמקד דווקא בספר שנגע בשורשי החזרה 

שלי בתשובה.

“מסע אל הסוד” –בעקבות מסעו של רבי נחמן לארץ ישראל - אליעזר מלכיאל )ידיעות ספרים, ספרי חמד, 2007(
צחוק הגורל הוא שאת אחד הספרים המרתקים ביותר על רבי נחמן מברסלב, שהתפרסם בהתנגדותו למחקרים ופילוסופים, 
כתב דווקא ד”ר לפילוסופיה. בשבילי, החידוש הגדול והשבח הגדול ביותר לד”ר מלכיאל הוא - שהוא כותב כמו חסיד אמיתי. 
רבי  לכתביו של  בגשתו  מרענן  רוח  מלכיאל משב  עימו  מביא  הברסלבי הקלאסי,  בלימוד  הורגל  - מאחר שלא  מכך  יותר 
נחמן. “מסע אל הסוד” הינו ספר המצטרף אל המסע של רבי נחמן אל ארץ ישראל. מתוך עיון מחודש בכתביו של רבי נחמן 
המתארים את המסע, בעיקר ב”שבחי הר”ן”, מאפשר לנו מלכיאל מפגש מחודש עם תורתו, ובפרט עם הסוד הגדול הטמון 
באישיותו של רבי נחמן ובמסכת חייו הפלאית. “רבינו אמר: אני סוד, ואפילו כשאני כבר מגלה את הסוד - אף על פי כן אני 
נשאר סוד”. מלכיאל מרשה לעצמו להקשיב מחדש לתורותיו וסיפוריו של רבי נחמן, לקשר בין התורות המדברות על הדרך 
לארץ ישראל לבין המסע המעשי, ומתוך כך לגלות נתיב נסתר בהדרכותיו של רבי נחמן. להבדיל מחוקרים אחרים, שלא פעם 

ניגשו ברגל גסה ואפילו שחצנית לתורותיו של רבי נחמן - מלכיאל מציג את הנאמנות לכתובים במרכז ספרו. 
ָם חֹולְקִים עַל  ֶהָיּו שׁ ִים לִמְדִינָה עִם ּדְבַר סֵתֶר לְמֶלֶךְ אַחֵר, וְהֵם עָבְרּו ּבְתֹוךְ הַּמְדִינֹות שׁ ָה ֲאנָשׁ ְלשׁ ָלַח מֶלֶךְ אֶחָד שׁ “ּפַעַם אֶחָד שׁ
ָם, וְעָמְדּו ּבְנֵי הַּמְדִינָה עַל הַּדָבָר וְהֵבִינּו  ֵנִי עָבַר לְשׁ ֶּיֵשׁ לוֹ ּדְבַר סֵתֶר. וְהַּשׁ ֹון נָהַג עַצְמוֹ ּבְחָכְמָה וְהֶעֱלִים הָעִנְיָן לְגַמְרֵי, וְעָבַר הַּמְדִינָה וְלֹא הֵבִינּו ּכְלָל שׁ הַּמֶלֶךְ. וְהָרִאשׁ
ֶּיֵשׁ לוֹ סֹוד, וְתָפְסּו אֹותוֹ,  ָם, וְעָמְדּו עָלָיו ּגַם ּכֵן, וְהֵבִינּו ּבוֹ שׁ ִי עָבַר שׁ ְלִישׁ ֶּיַּגִיד לָהֶם. וְעָׂשָה ּבְחָכְמָה אוֹ ּבִגְבּורָה וְנִמְלַט מִּיָדָם. הַּשׁ ֶּיֵשׁ לוֹ ּדְבַר סֵתֶר, וְתָפְסּו אֹותוֹ שׁ שׁ
ֶר רָאּו  וְהָיּו מְעַּנִים אֹותוֹ ּבְכַּמָה וְכַּמָה עִּנּויִים הַרְּבֵה מְאֹד, וְכָל מַה ּשֶעָׂשּו לוֹ עִּנּויִים וְיִּסּורִים וְצָרֹות ּגְדֹולֹות וְהּוא לֹא הִּגִיד ּדָבָר וְעָמַד ּבַּנִּסָיֹון וְלֹא ּגִּלָה הַּסֹוד, עַד ֲאשׁ
ֹון  ָלשׁ הַּנַ”ל מַּגִיעַ ׂשָכָר יֹותֵר. קְצָתָם אָמְרּו, לְהָרִאשׁ ְבּו מִּסְתָמָא אֵינוֹ יֹודֵעַ ּכְלָל(, וְעָבַר ּובָא לְהַּמֶלֶךְ. וְהָיּו חֹוקְרִים לְמִי מֵהַּשׁ ּום ּדָבָר וְהִּנִיחּוהּו )ּכִי חָשׁ ֶאֵין מֹועִיל לוֹ שׁ שׁ
וְכּו’ ּכַּנַ”ל. אָמַר הַּמֶלֶךְ:  ֶּכְבָר עָמְדּו עַל ּדַעְּתוֹ וְאַף עַל ּפִי כֵן נִמְלַט מֵהֶם ּבְחָכְמָתוֹ  ֵנִי מַּגִיעַ יֹותֵר שׁ ֶעָׂשָה ּבְחָכְמָה לְהַעֲלִים לְגַמְרֵי. קְצָתָם אָמְרּו, לְהַּשׁ יֹותֵר, שׁ מַּגִיעַ 
ִי מַּגִיעַ ׂשָכָר יֹותֵר מִּכֻּלָם, ּכִי ּכְבָר נִתְּפַס ּבִמְצּודָתָם, ּובְוַּדַאי ּגַם הּוא הָיָה רֹוצֶה לְהַעֲלִים אַךְ לֹא עָלְתָה ּבְיָדוֹ, וְנִתְּפַס ּבְיָדָם וְעִּנּו אֹותוֹ וְיִּסְרּו אֹותוֹ ּבְיִּסּורִים  ְלִישׁ לְהַּשׁ
ָל מּובָן  ֶאִם הָיָה מְּגַּלֶה סֹוד אֶחָד, הָיּו הַּכֹל רָצִים אֲַחרָיו. וְאַף עַל ּפִי כֵן עָמַד ּבְנִּסָיֹון ּכָזֶה וְלֹא ּגִּלָה ּדָבָר. עַל ּכֵן מַּגִיעַ לוֹ ׂשָכָר יֹותֵר מִּכּולָם )וְהַּנִמְשׁ וְעִּנּויִים ּכָאֵּלּו שׁ

קְצָת מְעַט לַּמְבִינִים(. שבחי הר”ן, אות ל”ו.
בסיפור זה המשל והנמשל מפעפעים זה לזה ומתאבכים זה בזה בכמה מישורים: כוחו של הסוד להפוך את לב השומעים להערצת בעל הסוד ולאהבתו הולם 
את הנמשל המכוון יותר מאשר את המשל; וכך הוא גם עצם יתרונה של ההיחשפות המוזרה של השליח המועדף. בפרט ובעיקר, במשילת המשל רבי נחמן 
אינו רק ממחיש באופן ציורי את הנהגת הסוד הראויה, אלא נוהג בה בעצמו ומקיים בעצמו את לקחו של המשל. דרך מעשה הסיפור, רבי נחמן מממש בפועל 
את תבנית ההתנהגות של השליח השלישי: הוא רומז לקיומו של סוד ומאדיר אותו. בלי ספק בהנהגה זו לא רק שהוא אינו דוחה מעליו את קהל שומעיו, אלא 

להיפך, הוא מלבה בלבם את התשוקה לחדור לפניי ולפנים” )מתוך הפרק הראשון(.
אני נסעתי עם הספר הזה לאומן בחורף לפני שלוש שנים, והרגשתי שנפתח לי שער חדש למפגש עם הרבי. מודה ומתוודה - דילגתי על רוב הפרקים שגלשו 
לפילוסופיה ולא הרגשתי שנחסרתי דבר, בעיני החלק הזה היה מִשנִי בספר. בספר מוקדם יותר של מלכיאל, “על חוכמה ותמימות”, שעוסק בעיקר בסיפור 

“החכם והתם” של רבי נחמן, מצאתי את עצמי מדלג על חלקים נרחבים יותר, למרות שגם שם נפתחו ערוצים חדשים.

קהל הקוראים )תרתי משמע...( מוזמן ליטול עמנו חלק בעיצוב המדור החדש. יש לכם ספר שריגש אתכם, פתח לכם, נגע בכם,
המדור של החודש הבא מחכה לכם... מסע מענג!
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סיפור מעולם התשובה
למה  כובע

אף אחד לא הבין מה הסיבה לכך שגיא לא עוטר 
את ראשו במגבעת כיתר חבריו, וכמו שני בניו 
שהגיעו למצוות. הדבר היה תמוה מפני שהוא 

היה חרדי למהדרין בכל אורחות חייו, לבש 
חליפה שחורה, חולצה לבנה ומכנסי בד שחורים, 

היה אברך מצטיין בכולל “עטרת תפארת” 
ודקדק במצוות. ומאי שנא המגבעת שלא הניח 
על קדקודו משאר פריטי הלבוש שבהם דקדק 

היטב?! אמנם המגבעת היא פריט הלבוש החרדי 
הכי משונה לחילוני, אבל מאדם כמוהו היית 

מצפה להתגבר על כך מזמן.
לעתים, כאשר חבריו העירו לו על כך, נהג 

להתחמק באמירה חייכנית כמו “יש לי ראש גדול 
מדי, אין מגבעת בגודל שלי...” או איזו חידוד אחר, 

אבל אף אחד לא ידע מה הסיבה האמיתית. גיא 
לא היה חשוד על איזו מרדנות אפילו קלה כנגד 

מוסכמות העולם החרדי. להפך, הוא היה ראוי 
לזכות בתחרות “בעל התשובה המשתלב ביותר” 

אם הייתה נערכת תחרות שכזו, אם רק היה 
חובש מגבעת, כמובן.  

בשלב מסוים התייאשו כולם מלדעת את סודו. 
סביבתו קיבלה אותו כפי שהוא. אולי משהו 

בתוכו לא התרבע לגמרי, סברו, אולי הוא זקוק 
לקורטוב של חייו מהעבר, למיליגרם של חופש 

מדומה. אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא 
יחטא. בסך הכל הוא בעל תשובה.  

ואז הגיע פורים תשס”ט.
האברכים החלו להתכנס בחצר הכולל לסעודת 

פורים כמדי שנה. לאחר תפילת מנחה זריזה, 
נטלו כולם ידיים ונגשו לבצוע את הפת. יש איזה 
קסם מיוחד בפורים, איזו תחושה באוויר שהכל 

פתוח, שיתכנו הפתעות בחיים. יש בצחוק של 
פורים משהו עמוק מאוד. מאחורי כל הצמצומים 
של החול וגם של הקודש מסתתר לו צחוק גדול, 

קדמוני וגם עתידי, של ראשית הבריאה ושל 
אחרית הימים. כל מה שחבוי בנפש במשך כל 
ימות השנה עולה על השולחן - בתנאי שאתה 

זוכה למדרגת עד-לא-ידע. 
גיא לא הרבה לשתות יין ומשקאות חריפים 

בפורימים האחרונים, אבל הפעם חרג ממנהגו. 
הסיבה לכך הייתה כנראה בואו של גיל, חבר 

ילדות שאליו היה קשור במיוחד. גיל לא חזר 
בתשובה, אבל מחמת החברות העזה שהייתה 
ביניהם, שמר עמו על קשר לאורך כל השנים. 

מדי פעם בא לבקרו ולעתים הזמינוֹ לפנטהאוז 
בתל אביב. כשם שגיא בחר ברוח כך גיל בחר 

בחומר, ועם זאת האהבה ביניהם נותרה בעינה. 
כמובן שגיא ייחל לכך שגיל יתקרב ליהדות, אבל 

דר הכל בדרך  לא העז לומר מילה בנידון, רק שִׁ
ממילא.   

הפעם הזמין גיא את גיל לסעודת פורים והוא 
נעתר. בואו השרה על גיא רוח של התחדשות 

ופתיחות. הוא ביקש ממנו ליטול ידיים וגיל 
הסכים בחיוך, אולי מפני שהיה מסוקרן לראות 

איך מתנהלת סעודת פורים אצל החרדים, 
ובעיקר איך משפיעה עליהם הטיפה המרה. 

אחרי הסעודה הבשרית הדשנה החלה המוזיקה 
להתנגן. המשגיח, ר’ יצחק רוזנשטיין, הניח על 
ראשו כובע אדום שמוט והחל לשיר בדבקות: 

“לא ייכלמו לנצח כל החוסים בך”. הוא חזר על 
הפסוק שוב ושוב. אבל זה לא הרגיז אף אחד. 

להפך, כולם חשו איך המשפט צובר יותר ויותר 
עומק ומשמעות בכל פעם נוספת. 

בינתיים גיא שתה ושתה ושתה... בנו הבכור, 
יוחאי, הביט בו בחשש. הוא נזכר בפורים לפני 

עשר שנים, שאז אביו בקושי חזר הביתה ובמשך 
הלילה הקיא. הוא החל לפחד שזה יקרה גם 

הפעם ואולי גרוע מכך. גיל עודד את גיא להמשיך 
לשתות כשהוא מזכיר לו נשכחות איך נהגו 

לבלות בבארים למיניהם. בתחילה התבייש גיא 
להיחשף בפני חבריו מההווה, אבל הטיפות 

המרות-מתוקות עשו את שלהן, המחיצות קרסו 
בזו אחר זו, ונפשו של גיא החלה להיות עירומה 

כביום היוולדה...
אילן, החברותא שלו, ראה בשכרותו של גיא שעת 

כושר מתאימה לפצח חידה קדמונית. הוא הסיר 
את מגבעתו מעל ראשו והניחה על ראשו של גיא. 

פורים או לא פורים?... כאשר גיא הבין מה קורה, 
הניף את זרועו והעיף בכל כוחו את המגבעת 

מעל ראשו. המגבעת טסה והגיעה עד למרגלותיו 
של ר’ יצחק שהמשיך לשיר בדבקות “לא יכלמו 

לנצח...”. היה נראה שהמשגיח לא היה שם לב 
אפילו אם גיא היה נופל עליו בעצמו.  

יוחאי רץ להרים את המגבעת מהרצפה והסתכל 
בחשש על המשגיח פן יבחין במעשהו המביש 
של אביו. לאחר מכן החזיר את המגבעת לאילן 
וביקש ממנו בביישנות שלא יעשה זאת שוב.  

כולם נדהמו מהתנהגותו של גיא. אמנם הוא אינו 
חובש מגבעת, אבל אף אחד לא תאר לעצמו איזו 

התנגדות פנימית יש בתוכו לכך. ביום רגיל כל 
אחד היה חוזר למקומו ומסתגר עם קושייתו, אבל 

לא בפורים. זה הזמן לפתוח את הקלפים, לנער 
את כל הקליפות, להתקלף מכל דמיונות השווא. 

כולם חשו שמשהו כבד מעיק על גיא. גם גיל 
נדהם מה שאירע. הוא לא תאר לעצמו שחברו 

שחזר בתשובה לפני כעשרים שנה יכול לחוש כך 
כלפי פריט חרדי כה מובהק. כעת הסתקרן לדעת 

מה הסיבה לכך.  
אילן החליט שזו שעת כושר לדעת את הסוד. 
הוא התקרב לעבר אוזנו של גיא, שראשו היה 

מוטל על השולחן והתרומם מעט מדי פעם, ולחש 
בתוכה בקול רם:

“נכנס יין יצא סוד. גיא, גלה לנו מה הסיבה לכך 
שאין לך מגבעת! כל השנה אתה עובד עלינו 

וזורק בדיחות, אבל עכשיו לא תתחמק מאתנו: 
למה אין לך כובע?”

יוחאי הבן היה דרוך, אבל חשש להעיר לחברותא 
של אביו. אילן המשיך להקשות:

“מה יש לך נגד כובע?! למה אין לך כובע?!” 
גיא גלגל את עיניו לעבר אילן והביט בו במבט 

עמום, נשם נשימה עמוקה והמשיך לשתוק. 
“למה כובע?”, סיים אילן בצעקה ואחריה פרץ 
בצחוק, הסיר את מגבעתו ונפנף בה מול פניו 

של גיא. הלה הביט במגבעת השחורה המונפת 
מולו אל-על כמו שור בזירה שמביט לעבר בד 

אדום. הוא היה מרוכז כולו במגבעת. בכל פעם 
שהתקרבה לעבר פניו נראתה על פניו הבעת 

חרדה כאילו מישהו הולך ליטול את נפשו. כולם 
חשו שהחידה חייבת לבוא על פתרונה. הפתרון 
הכי גרוע טוב יותר מהחידה המתעצמת והולכת. 
יוחאי עצם את עיניו והתפלל. גיל היה מהופנט. 

כולם היו מרוכזים באירוע. ר’ יצחק רוזנשטוק 
המשיך לשיר בדבקות שהלכה והתעצמה: “לא 

יכלמו לנצח כל החוסים בך...”
חיוך החל להתפשט על שפתיו של גיא. הוא 
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הרים את ראשו והישיר את מבטו כנגד אילן:
“רק אם תמזוג לי עוד כוס משקה, אני מוכן לגלות 

את הסוד!...”
היה ברור לכולם שהדבר האחרון שגיא זקוק 

לו הוא כוס וודקה, אבל מאידך היה ברור שהוא 
זקוק לעידוד כדי שיפתח את פיו. אילן לקח כוס 
עם שאריות מיץ והערה בתוכה וודקה עם סמל 
של פיל כחול, קירב את הכוס לעבר גיא ואמר 

“לחיים! לחיים!”
גיא נטל את הכוס, התבונן בנוזל השקוף המר 

והקר והערה את תוכנו לגרונו בפעם אחת. לאחר 
מכן נאנח אנחה מצמררת, הישיר שוב את עיניו 

מול עיני אילן ואמר:
“אתה בטוח שאתה רוצה לדעת למה אין לי 

כובע?”
“במאה אחוז”, אמר אילן ללא היסוס. 

גיא גלגל את עיניו כלפי כל הסובבים שהיו 
מרותקים אליו והבחין בזווית עינו בר’ יצחק 

שהמשיך לשיר ללא הרף. 
“מה עם ר’ יצחק?” שאל.

“שום דבר לא מעניין אותו” אמר חזי, “כל השנה 
הוא משחק אותה קשוח, אבל בפורים הוא לא 

מפסיק לשיר את ‘לא ייכלמו לנצח’”.
“טוב, אז אספר לכם. אבל בתנאי שלא תגלו לו 

אחר כך”.
“מה פתאום שנספר?!” נשמע קול, “ניקח 

את הסוד לקבר!”
פרץ של צחוק נשמע מקצה 

השולחן. 
גיא הסתכל בגיל. אחר כך 

התבונן בבנו יוחאי, ולבסוף 
נשא עיניו אל התקרה במבע 
של ‘מאין יבוא עזרי’. עיניו 
נתקעו באיזו נקודה לא 
נראית בחלל החיצון. 
“לפני עשרים שנה 

בערך התחלתי לחזור 
בתשובה. אחרי 
כמה סיבובים 

והרבה השגחות 
פרטיות הכרתי 

את ישיבת 

“עטרת תפארת”. בדיוק אז ר’ יצחק התמנה 
למשגיח של הישיבה אחרי פטירת אביו, ר’ 

אברום רוזנשטיין ז”ל. פחדתי להיכנס למסלול 
הרגיל של החוזרים בתשובה ובאתי רק לשיעור 

פה שיעור שם. ידעתי שהתורה אמת ושאין לי 
לאן לברוח. 

“בשבתות כמעט לא הייתה פעילות. גם בחורי 
הישיבה שנשארו הלכו להתפלל בבית הכנסת 

הצמוד לישיבה ‘פאר ישראל’, שם משמש ר’ 
יצחק כגבאי ראשי”.

הוא העיף מבט בר’ יצחק שהיה דבוק למיקרופון, 
והמשיך בסיפורו: 

“יום אחד החלטתי להתפלל בשבת בבית הכנסת. 
הייתי אז בתחילת הדרך. היו לי מכנסי ג’ינס, 

חולצת טריקו לבנה וכיפה שחורה. ידעתי שאני 
בדרך להיות חרדי, אבל רציתי שזה יקרה לאט 

לאט, בקצב שלי”.
גיא חיבק את גיל שישב סמוך לו והאזין בקשב 

רב. 
“שתה משהו! יוחאי, תמזוג קצת דלק לבן לגילי! 

אני אוהב אותך!...”, יצא מגדרו והמשיך לספר.
“בקיצר, נכנסתי לבית הכנסת ותפסתי פינה בצד. 

הוציאו ספר תורה. הלכתי לקראת הספר עם 
כולם וחזרתי למקום. ואז ר’ יצחק החל להעלות 

את העולים לתורה. אחרי הכהן והלוי העלה יהודי 
מבוגר עם מקל. ואחרי שהקריאה הסתיימה 

והמבוגר קרא קדיש, הוא פנה אלי ואמר:
“יעמוד להגבהת התורה...”

בקושי הכיר אותי אז. הוא התקרב ושאל לשמי 
ולשם אבי.

“יעמוד... ר’ גיא בר’ אמנון להגבהת התורה”.
התקרבתי נבוך לעבר הבימה. ואז ר’ יצחק לקח 

את מגבעתו הרחבה והניח על ראשי. ניסיתי 
להסיר את הכובע, אבל הוא חייך אלי והחזיר 

אותו בכח נגד רצוני. הרגשתי כמו ליצן, אבל היו 
לי פנים של תשעה באב. לקחתי את ספר התורה 

והתחלתי להסתובב. המתפללים חשו במבוכה 
הגדולה שלי וחייכו ביניהם. הרגשתי שאני 

רוצה לשים את ספר התורה על הבימה ופשוט 
להסתלק מפה ולא לחזור אף פעם. בכוחות 

עילאיים החלטתי להישאר. התיישבתי על כסא 
וחיבקתי את ספר התורה כשהמגבעת הרחבה 

ממשיכה להתנוסס על ראשי. הייתי נסער: האם 
אי אפשר להגביה ספר תורה בלי מגבעת על 

הראש?! ר’ יצחק הורה לי לקום ולהחזיר את ספר 
התורה לארון הקודש. הרגשתי מושפל לגמרי. 

באמת שלא היה לי שום דבר נגד המגבעת. 
אדרבה, יש לי כבוד לכל מי שחובש אותה, אבל 
הכפייה... הרגשתי שהיא כמו מוות עבורי, שהיא 

משניאה עלי את עבודת השם...”
גיא פנה שוב לגיל: “שמעת אחי?! כל העניין זה 

בחירה חופשית!” 
לפתע העז לומר לו דברים שלא אמר מעולם: “אין 
לך מושג אחי, כמה שהתורה נפלאה! התורה היא 

גן עדן, הקדוש ברוך הוא נפלא, הוא המשמעות 
היחידה לעולם החולף הזה, אבל רק בתנאי אחד: 

שהכל בא מתוכך בלי שום כפייה. שמעת אחי? 
בלי שום כפייה...”

לאחר מכן המשיך לדבר אל כולם:
אחרי הקטע הזה במשך חודש הפסקתי ללכת 

לישיבה ולבית כנסת. אחר כך חזרתי קצת 
לישיבה. רק אחרי תקופה ארוכה נכנסתי לבית 
הכנסת, אבל לא לתפילת מנחה בשבת! הייתי 

מתפלל מנחה של שבת ביחיד, עד שגיליתי 
בסביבה בית כנסת של בעלי בתים שלא חובשים 

כובע. נכנס לי פחד חזק שיכריחו אותי פעם 
נוספת לשים כובע על הראש. לא השתחררתי 

ממנו עד היום ואני לא מאמין שאשתחרר ממנו 
לנצח...” 

ר’ יצחק, שלא שמע מאומה מווידויו של גיא, אחז 
את המיקרופון והמשיך לשיר בעיניים עצומות 

ובפנים קורנות “לא יכלמו לנצח כל
 החוסים בך...”

  
    

     

 
 

      
  

 

לפצח חידה קדמונית. הוא הסיר את מגבעתו מעל ראשו “ אילן, החברותא שלו, ראה בשכרותו של גיא שעת כושר מתאימה 
והניחה על ראשו של גיא. פורים או לא פורים?... “ 
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מקור חיים
סיפורי מעשיות }שהיו{

איינשטיין ואשתו יצאו לכמה ימי קמפינג.

בנו אוהל וישבו לאכול. לאחר ארוחה ובקבוק יין טוב איחלו 

זה לזה לילה טוב ופרשו לשינה. כעבור כמה שעות גברת 

איינשטיין מתעוררת ומעירה במרפק את הפרופסור.

“בעלי היקר, 

הבט לשמים ואמור מה אתה רואה?”

“מיליוני כוכבים” - ענה לה

“ומה זה אומר לך?” שאלה.

איינשטיין חשב רגע, 

ובמאמץ להרשים את אשתו אמר: 

“מבחינה אסטרונומית זה אומר שקיימים מיליוני גלקסיות 

ופוטנציאלית ביליוני כוכבי לכת. 

מבחינה כרונולוגית אני משער שאנו מתקרבים לשעה

3:15 אחר חצות,

מבחינה תיאולוגית אני רואה שאלוקים הוא

כל יכול ואנחנו יצורים קטנטנים חסרי כל חשיבות, מבחינה 

מטאורולוגית אני משער שמחר נועד לנו יום יפה ושמש 

נפלאה!  

ומה זה אומר לך אשתי היקרה?”

המתינה ואמרה :”בעלי היקר, 

כל יום אתה הופך ליותר ויותר אידיוט. 

גנבו לנו את האוהל!!!!!!!!!”.    

מילתא דבדיחותא  
זהו סיפורו המדהים של בחור צעיר, תוסס, לא ממש חרד, מכלום!

כזה שמתגלגל לו כבר כמה שנים מישיבה לישיבה, מדעת מומחה זה לאחר, 
סוגיא... הבן האדם נהיה סוגיא, נתון במחלוקת, זה אומר בכה וזה בכה, אז 
פשוט שבסוף נמאס לו, מכולם! החליט הבחור: למה לי מתנות בשר ודם? 

למה לי ‘ידיעתם’ ומחלוקתם, על גבי חרשו!? די !! אני פותח ישיבה...! אמר, 
ולא ממש ידע מה לעשות, איך עושים את זה...? ממש באותו זמן אברך 

מוכשר ששימש כר”מ בישיבה מסויימת החליט לעזוב את משרתו - ולא 
בגלל שלא הצליח בה, ההיפך הוא הנכון! יושרו, מסירותו, ומעל הכל יראת 

השמים שלו הפכו אותו נערץ ע”י בני החבורה. העניין היה שהאיש הלך 
ב’דרך אחרת’, פיתח תקשורת ישירה עם הבחורים, בנה על אימון, עשה 
שימוש חכם בעיצות של ‘רבינו’, מטבע הדברים הוא חש שאין הוא יכול 

להישאר בישיבה, האור שלו האפיל על ראש הישיבה, שמצידו פחד ממנו 
ופחד מהעיצות של ‘רבינו’... אז האיש פשוט קם ועזב, חזר לבית הכנסת 
במקום מגוריו, התחיל מההתחלה, עם תלמיד אחד שאסף אליו, את כל 

השאר שרצו ללכת אחריו, דבקו בו, דחה בעדינות אך בהחלטיות מפאת 
כבודו של ראש הישיבה.

ֶמע האברך המופלא היושב בבית הכנסת הגיע לאזנו  ה’ משמיע ישועות! שׁ
של הבחור שלנו. החיבור בין השנים היה קלאסי, הבחור הרגיש שמצא את 

מקומו, את המקום שלו...! בחר בו מרצונו, אחרי שנים של דיכוי החשיבה 
החפשית, היוצרת, אחרי שנים שלא נמצא מקום לפרצופו השונה, לדעתו 

השונה - יש לו מקום! החברים שלו, שהסתובבו בחוסר מעש מתסכל, באו 
אחריו. זה היה פשוט, זה היה טבעי, הם חיפשו את אותו הדבר, מישהו 

שידבר פשוט ואמיתי, מישהו שלא אומר הרבה אבל מתכוון לכל מה שהוא 
אומר...! קצו בשיעורים עתירי מלל עד לעייפה,  עד לדיכדוכה של נפש. תורה 

- מתוקה היא! ואם ריקה היא - מכם! זו האמת שדרכה לחלחל ולהשפיע, 
זו היא: פשוטה, רגישה, אוהדת, מתחשבת, נותנת מקום... וכן! גם תובענית 

כשצריך.
זו דרכה של תורה! 

היום הישיבה קיימת ופורחת, מנהלים אותה הבחורים בעצמם... אנשים 
טובים מביאים אוכל, הורים ששמחים לתת, ההתלהבות סוחפת את כל מי 

שנחשף לַפלא. הגדיל לעשות מישהו ש’פשוט’ תרם חלק מבניין... חדש! 
הבלתי יאומן קרם עור וגידים, הבחור שלנו יחד עם גרעין קשה של מאמינים 

בשינוי ובגישה סחפו אחרים, עד שהחבורה גדלה וכבר מונה כעשרים 
בחורים, הם שקבעו את הכללים, הם שהחליטו מי יבוא בחבורתם, ונא לא 

לטעות! הקריטריונים פשוטים: אתה רוצה? התקבלת...! אבל רוצה! שומע?! 
רק רצון תגלה ואתה בפנים, בלי משחקים, שום חשבונות זרים! בעידן של 

תהפוכות ומהפכות אנחנו, זו מהפכה! היא באה מרצון, היא מבחן הרצון, 
נפלא כל כך להיווכח שכל מה שרוצים בחורי חמד אלו הוא מקום לשבת 

ללמוד, מה שלבם חפץ! מקום שיכיל את מאוויהם, שיתן ביטוי לרצונם 
הטהור, שיכיל שיחות נפש, דיבוק חברים, צחוק פרוע...
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מלך  הפלאפל

בין הרוחות הנושבות בעולם תפסה אותי רוח 
מגלומנית. החלטתי לקחת את עצמי בידים, 

לפעול ישועות. הימים חולפים, השנים טסות, ו...., 
הכנתי רשימה לכותל, ועליתי על אוטובוס לי-ם.

א. ללמוד את כל התורה.
ב. דבקות.

ג. אריכות אפיים.
ד. לפרנס את כל תלמודי תורה, כוללים, עניים 

דוויים ....
ה. להחזיר את העולם בתשובה.

ו. לחדש בתורה...
מתחנת האוטובוס בה ירדתי היתה דרך די 

ארוכה, ודווקא שמחתי לנצל דרך זו כדי לישב 
את דעתי, לפני שאני עומד מול ה’, מוכן לכבוש 

את העולם.
מפעלי הפייס ברחוב, תמיד מעלים בי זכרונות 

ילדות. זו היתה תמיד דרך מפלט מכל מצב מביך, 
ברגע הכי קטן של שעמום תמיד יכול היה אחד 
מבני הבית לעלות שאלה מאתגרת לאוויר: מה 

היית עושה אילו זכית במיליון דולר? ואם לא 
היתה הענות, מיד המחיר היה עולה.באמת, מה 

היית עושה עם עשר מליון דולר? מה איכפת 
לשואל, זה ממילא זה לא על חשבונו.

התחלתי לחשוב איך אפזר 40 מיליון, איך אברר 
מי באמת עני, ואיך אגיע לתלמידי חכמים, 

עלו לי חששות, כמה אתן לכל אחד. הרי יש עושר 
שמור לבעליו לרעתו. אחרי דקות ארוכות של 

חשבונות קשים, אמרתי לבורא עולם “הרי אתה 
יודע יותר טוב ממני למי לתת וכמה, אני מחזיר 
לך את כל המיליונים, וסומך עליך בשתי ידים, 

תעשה, ברחמים...”. 
ברוך ה’, נפטרתי מעול זה. רק נשאר לי ללמוד 

את כל התורה, ולהחזיר את כל העולם בתשובה. 
נתחיל ביהודים, נמשיך בגויים - הרי כולם צרכים 

להכיר את בורא עולם!
התחלתי לדמיין אותי מרצה לפני המונים, אף 

על פי שמעולם לא דיברתי לפני יותר משלושה 

ארבעה אנשים. חיפשתי איזה אישיות להזדהות 
איתה ורק אחד עלה בחכתי - הילד ההוא מ”הילד 
הזה הוא אני”, בעיקר בקטע הזה שהוא עומד על 

הבמה מול קהל גדול. 
עשיתי אומדן דעת, די כללי, שהתורה ארוכה 

מארץ מידה, ואיני רוצה לחכות עד שאהיה צדיק 
מופלג כדי להיות קשור לבורא עולם, הרי ה’ ברא 
את כל בני האדם, וודאי שלכל אחד יש אפשרות 

לקשר פשוט אל בורא עולם, ולא רק למופלגי 
הדורות. ולכן עמדתי במקומי, מימיני דוכן פלאפל, 

ומשמאלי מכוניות מפיחות עשן. כחוני המעגל 
בשעתו עמדתי מול בורא עולם, לא זזתי ממקומי, 

וטענתי לפניו: “כאן ! ממש כאן, 
ליד ‘מלך הפלאפל’ אני רוצה אותך, מלך העולם, 
שתהיה מלך שלי, להרגיש אותך בכל רגע קטן, 

בכל מעשה פשוט. בבקשה, אל תהיה כל כך 
נסתר, עם ישראל עמדו תחת הר סיני ואמרו: 

רצונינו לראות את מלכינו! כן זה אני, המת החי, 
בחלום עוברים שנותי, אנא תתגלה... חיים!! חיים 

אני מבקש! בכל רגע להיות חי להיות קשור 
למשהו גדול, לאהבה ויראה, גם כשאני מתעסק 

בדבר קטן. ריבונו של עולם, תעשה לנו מקום 
בלב, שתתלווה אלי בכל רגע, - הידיעה שאתה 

קיים. כך, לכל דבר יהיה חשיבות, אני אהיה 
חשוב, כל האנשים יהיו חשובים וכו’, כי הכל 

קשורים לבורא עולם, ובכל רגע מחדש נבראים 
וקשורים אליך”.

בכותל הספיק לי לתת נשיקה.
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יזהר שאבי

זהר שאבי “לב טהור” 10.03.11

בהרכב מלא , הופעה ראשונה בתל אביב, 
אחרי עשרות הופעות בכל הארץ.

יזהר שאבי נולד בירושלים בשנת -1965 
תשכ"ו. מגיל 15 מנגן בגיטרה. בוגר 

בית הספר למוזיקה - "רימון". בשנת 
1993 הנהיג את להקת "קבוצה ריקה" 
הירושלמית ביחד עם יובל יבנה גלעד 

מאירי )ערן הורביץ, ערן שבי(. הלהקה 
הוחתמה בחברת התקליטים n.m.c בסוף 

1985 יצא אלבומה היחיד. -1994 הופיע 
באוסלו עם יאיר דלאל והפילהרמונית 

של נורווגיה, כנגן גיטרה חשמלית. ליווה 
את הזמר מאיר אריאל כגיטריסט במשך 

כ5 שנים וספג ממנו רב. ב1996 החל יזהר 
בתהליך של חזרה בתשובה. במקביל 
התוודע למוזיקה היהודית והחל לנגן 

בעוד. ב1999 התחתן עם איילת הי"ו וכיום 
יש להם 5 ילדים הי"ו. -2001 הופיע ביחד 

עם הפסנתרן אבי אדריאן בפסטיבל 
הג'אז באילת כנגן עוד בשנים האחרונות 

מוביל את להקת "מעומקא דליבא", 
שלאחרונה שינתה את שמה ללהקת 

"שובה" ומאחוריהם מאות הופעות ברחבי 
הארץ. בנוסף מופיע יזהר עם אהוד אריאל 

במופע המשלב שירים של מאיר לצד 
שירים מקוריים וסיפורים.

דניאל זמיר

במסגרת מסיבת פורים 17.3.11

דניאל זמיר, נגן הסקסופון מהמוזיקאים 
המוכשרים והמוערכים בישראל, אשר 
מאחוריו רשימה מפוארת של שיתופי 

פעולה עם מיטב האמנים והיוצרים 
)ביניהם: ברי סחרוף, אביתר בנאי, יוני 
רכטר, מתיסיהו( יוצא בסיבוב הופעות 

המלווה את אלבומו החדש, "געגוע לכאן".

זמיר, זוכה פרס ראש הממשלה למלחינים 
לשנת 2010, הוא דמות ייחודית בתרבות 

הישראלית אשר משלב במוזיקה שלו 
ג'אז, מוזיקה יהודית שורשית, מוזיקת 

עולם עם נגיעות כלייזמר ואקספרימנטל 
בניחוח ישראלי. זמיר הספיק לעבור דרך 
ארוכה ומרשימה של פעילות מוזיקאלית 

בארה"ב ובאירופה טרם מעורבותו 
בפרויקטים ישראליים.

את סבב ההופעות הנוכחי מלווים טובי 
נגני הג'אז בישראל:

דניאל זמיר - סקסופון )סופרן(, שירה
ניתאי הרשקוביץ - פסנתר

גלעד אברו - קונטרבס
אמיר ברסלר - תופים

 

תמיר ימיני 
בהופעת בכורה

במופע מיוחד יום חמישי 24/3/11

תמיר ימיני גר קיום בת"א בעל תשובה 
ובעל משפחה ,לומד בקהילה של הרב 

אוירבך במרכז תל אביב
בעל אולפן הקלטות מוסיקה ,מתופף 

הוציא לאור של 5 תקליטי סולו שכוללת 
הלחנה,עיבוד,סאונד,הפקה,נגינה על סוגים

שונים של כלים ותכנות מחשב.
ניגן בלהקות שונות בניויורק בינהם-

 ORGANIC GROOVES
 SEKOUBA BAMBINO 

ניגן בלהקה של מוסיקה קנייתית שבטית 
בקניה )אפריקה(.

להקה של מרק ימפולסקי, כולל עבודה עם 
להקת AMAMPONDO )מאפריקה(.

ועוד...
בארץ היה חבר בלהקת  "טיפקס" 

וניגן עם “שוטי הנבואה”, עידן רייכל
לאורך השנים עבד עם עוד הרבה אומנים, 

הקלטות והופעות.

הופעת בכורה תמיר ימיני

אלברט בגר-כלי נשיפה,
עמית כרמלי )שוטי הנבואה(-בס,

תמיר ימיני-תופים+כלי הקשה,
תופי פה+ערוצים מהמחשב.
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שירה

לבן בשחור

 החלפתי בגדים שיניתי שפה
        עברתי מקום לבשתי צורה

אימצתי תנועות קניתי דעות
הצבתי גבולות שלא אוכל לחצות

שרפתי גשרים ניתקתי מגע
שאלתי זהות אימצתי עמדה

טשטשתי דקירות ספוגיי זיכרונות
עד הסוף בלי פשרות להשתנות

לבן בשחור על לוח אפור
לבן בשחור על לוח אפור

חוזר לאחור להיות לבן בשחור
לבן בשחור על לוח אפור

מצאתי אמת וחשבתי שהיא
כיוון חד סטרי רכושי הפרטי

הלכתי רחוק הכי רחוק שאפשר
אבל אי אפשר למחר להיות בלי עבר

לבן בשחור על לוח אפור
לבן בשחור על לוח אפור

חוזר לאחור להיות לבן בשחור
לבן בשחור על לוח אפור

מנשק ובוכה

 
כמו חתול רחוב צמא לדם הוא נלחם על חייו

זה כמעט עבד הוא כמעט מחק את האור מעל פניו
מדים שחורים צחוק מזויף מוציאים אותו חזק

הוא עושה הכל שזה יכאב יותר טוב תפוש מרחק
 

אם הסוף הוא מר אז קפה חזק הוא שותה בלי סוכר
  למי אכפת מה היה אתמול מה יכול להיות מחר

  אין אמונה באף אחד אז אל תציע לו מקלט
  בדיוק כמו כולם פה נמחקים אחד אחד

 
ואני מחבק אותו מנשק אותו מנשק אותו ובוכה

תראה איזה מלאך אתה מלאך טוב כזה
 

אני רואה אותו בכל מקום וזה תמיד חוזר אלי
הרבה שמות וזה כולם אני שמסתתר מאחורי

אני כבר לא פוחד כבר לא נמלט מהצווחות שהוא ירים
למדתי לראות אותו כמו שהוא בפנים

 
  בגוף מבהיל חסר צורה שוכנת נשמה

הוא לא ייתן לגעת בה לא יסבול יותר פגיעה
  רק משוגע שיקפוץ ישר כאילו אין חומה

יגלה שהכל היה בעצם הצגה
 

ואני מחבק אותו מנשק אותו מנשק אותו ובוכה
תראה איזה מלאך אתה מלאך טוב כזה

מנשק אותו מנשק אותו מנשק אותו ובוכה
הוא בס”ה עוד תינוק איך הוא חי בחושך הזה

בא חזק

 
אני בא נמוך אני בא חזק

מכוסה אבק משעות הדחק
במהירות האור אני מתגלגל

  כמו מטוס סילון ולא נופל
אל נקודת האור האין סופית

אל השלמות האמתית
אל נוף קדום אל בראשית

בראשית
 

שום דבר כבר לא יעצור אותי
מלהגיע אל תוכי

בכל כוחי אבוא לקראתי
שמח בחלקי

 
אני בא חשוף אני בא לבד

צברתי אומץ מהאחד
פורץ אל תוך קירות הלב

  עוקר משם את הכאב
בלהט אש שמתוכי בוער

שורף את שדה האלם הקודר
מדבר ולא עוצר

לא עוצר
 

שום דבר כבר לא יעצור אותי
מלהגיע אל תוכי

בכל כוחי אבוא לקראתי
שמח בחלקי
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חובת סעודה בפורים
במגילה )ז:( אמר רבא: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, מאי 
זה נלמד  והיינו שממקרא  “ימי משתה ושמחה” )אסתר ט’כ”ב( כתיב,  טעמא 

שיש חובה לאכול סעודה ביום הפורים. 
פורים,  בסעודת  להרבות  מצוה  הרמ”א:  כתב  סע”א(  )תרצ”ה  ערוך  בשולחן 
כן  גם  שבת  בגדי  ללבוש  דנכון  האחרונים,  כתבו  )סק”ג(:  ברורה  ובמשנה 
מוצעת,  ומטה  ערוך  ושולחן  דולקות  נרות  בביתו  כך  אחר  וימצא  מבערב, 
להרבות  אדם  חייב  שכתב:  המאירי  דברי  הביא  עד(  )ד”ה  הלכה  ובביאור 
בשמחה ביום זה ובאכילה ובשתיה עד שלא יחסר שום דבר, ומכל מקום אין 
אנו מצווין להשתכר ולהפחית עצמינו מתוך השמחה, שלא נצטוינו על שמחה 
של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם 

יתברך, והודאה על הנסים שעשה לנו.
אמנם לא נתבאר בשולחן ערוך ובמשנה ברורה האם יש מצוה באכילת בשר 

בסעודה זו. 

דעת הרמב”ם
כתב הרמב”ם )הל’מגילה פ”ב הט”ו(: וכיצד חובת סעודה זו, שיאכל בשר ויתקן 
סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, וישתה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו, הרי 

מתבאר מדברי הרמב”ם שיש חובה באכילת בשר ביום הפורים. 
זו,  חובה  ליה להרמב”ם  ומנא  נאה,  בתיקון סעודה  ביאור מהו החיוב  )וצריך 
ויתכן שכוונת הרמב”ם לומר שמכיון שחיוב אכילת בשר נלמד מהמקרא “ימי 
משתה ושמחה” והיינו שהיום צריך לעשותו יום של משתה ויום של שמחה, 
וגדר אכילת בשר של יום שמחה הוא באופן של תיקון סעודה נאה, ולכן גם 

גדר שתיית יין הוא עד שישתכר וירדם שזהו גדר יום משתה(.

בדעת התוספות 
בשר  באכילת  חובה  שיש  הרמב”ם  שכתב  שמה  לומר  ניתן  לכאורה  אמנם 
נחלקו  דהנה  בה,  מודים  הראשונים  כל  אין  מקום  מכל  פורים  בסעודת 
הזה  בזמן  חובה  יש  אם  חובת שמחה(  בהם  )שיש  טוב  יום  בכל  הראשונים 
באכילת בשר משום שמחה, דעת הרמב”ם )הל’ יו”ט פ”ו הי”ח( שאין שמחה 
אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין, אבל דעת התוספות )פסחים ק”ט ד”ה במה( 
שאין חובה בזמן הזה כי אם בשתיית יין, אבל אכילת בשר אינו חובה כי אם 
בזמן שבית המקדש היה קיים שהיה חובה בשלמי שמחה, אבל בזמן הזה אין 

חובה באכילת בשר.
וניתן לומר שמה שכתב הרמב”ם שבפורים יש חובה באכילת בשר דוקא היינו 
לשיטתו לגבי יום טוב, אבל לדעת התוספות אין אכילת בשר חולין בכלל חובת 
כדעת  נקטינן  שלהלכה  מכיון  זה  ולפי  בלבד,  ביין  אלא  חובה  ואינו  שמחה 
באכילת  ביו”ט  חובה  )סו”ס תקכ”ט( שאין  הלכה  בביאור  כמבואר  התוספות 

שאלה: האם יש חובה באכילת בשר ביום הפורים?

תשובה: לדעת הרמב”ם יש חובה באכילת בשר דוקא ביום הפורים, ואף דעת מרן המחבר כן.

בשר, אם כן אף בפורים לא יהא חיוב באכילת בשר, ומכל מקום לפי מה שכתב 
בביאור הלכה )שם עפי”ד הב”ח וש”א( שאף שאינו חובה בזמן הזה מכל מצוה 
יש בו מכיון שנאמר בו שמחה, אם כן אף בפורים יהא מצוה בבשר אף שאינו 

חובה. 

דעת המחבר
ויין )בפורים(  כתב המחבר )תרצ”ו סע”ז(: יש מי שאומר שאונן מותר בבשר 
דלא אתי עשה דיחיד דאבילות ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפורים, 
דדברי קבלה נינהו שהם כדברי תורה, ובמגן אברהם )סקט”ו( מדייק מדברי 
לומר  שאפשר  וכתב:  דוקא,  בשר  באכילת  חובה  שיש  סובר  שהוא  המחבר 
שבפורים יש חובה באכילת בשר דוקא דכתיב ביה “שמחה” ואין שמחה אלא 
בבשר, ומכל מקום קשה דהא יום טוב נמי שמחה כתיב ביה ואין חיוב לאכול 
בשר רק בזמן שבית המקדש קיים, עכ”ד, ומתבאר שאף המגן אברהם תלה 
הדין אם יש חובה לאכול בשר בפורים בחובת אכילת בשר בכל שאר ימים 
טובים, )ואף אעפ”כ הכרעת המג”א שאונן מותר באכילת בשר ביום הפורים 
ולא בלילה, וכן פסק המ”ב סקכ”ד, ולא יישבו הקושיא שבשאר יו”ט אין חייבין 

באכילת בשר כהכרעת הביאור הלכה שם(.

המנהג בעגלים דוקא
בהגהות חתם סופר )על גליון השו”ע( העיר על דברי המג”א, שאם יש חובה 
באכילת בשר בפורים אם כן  מאי טעמא לא חשיב ליה לענין ארבעה פרקים 
)קצ”ט סע”ג  ובחושן משפט  פ”ג.(,  )חולין  בנו  או  אותו  להודיע ששחט  שיש 
על גליון השו”ע( כתב החתם סופר ליישב, שבפורים היו נוהגים בעגלים ולא 
בפרה, כדמשמע בבבא מציעא )עח:( מגבת פורים לפורים מגבת אותה העיר 
לאותה העיר ואין מדקדקים בדבר, ‘אבל לוקחין את העגלים’ ושוחטין ואוכלים 
אותן, והמותר יפול לכיס של צדקה, הרי דמשמע שהיו נוהגין דוקא בבשר עגל 
ולא בפרה, ולכן לא היו צריכין להודיע משום אותו ואת בנו, )ולא נתבאר מה 

טעם נהגו כן, שלכאורה הרי מצד שמחה מה החילוק בין פרה לעגל(.
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דברי המגן אברהם וברכי יוסף
יש לברר, האם יש חובה לקבוע סעודת פורים על הפת דוקא, או שאפשר לצאת ידי חובתו 
גם בסעודה שלא על הפת, שכתב המגן אברהם )תרצ”ה סק”ט( “כי לא מצינו שחייב לאכול 
פת בפורים ומצי למיפטר נפשיה בשאר מיני מטעמים”, ובשערי תשובה )תרצ”ה סק”א( הביא 
מדברי הברכי יוסף בשם קדוש אחד בתשובה כת”י, שאם עשה סעודת פורים בלא לחם יצא, 
אך דין זה אינו מוסכם לכל הפוסקים, ויש בזה נפ”מ לדינא אם שכח לומר על הנסים בברכת 
עיקרי  נביא  להלן  מכל מקום  ואכ”מ,  גדולה  אריכות  בזה  ואף שיש  לחזור,  צריך  המזון אם 

הסברות בס”ד. 

אם שכח על הנסים בברכת המזון
נחלקו גדולי הפוסקים לענין אם שכח לומר על הנסים בברכת המזון של סעודת פורים אם 
צריך לחזור, והביא דבריהם במשנה ברורה )תרצ”ה סקט”ו ובשעה”צ שם(, דעת המהרש”ל 
והתרומת  מפראג  המהר”ל  דעת  אבל  אותו,  מחזירין  והט”ז, שאם שכח  ושל”ה  ומטה משה 
המשנה  והכרעת  הדין,  לעיקר  )סק”ט(  אברהם  המגן  דעת  וכן  אותו,  מחזירין  שאין  הדשן, 

ברורה שספק ברכות להקל ואינו חוזר.
לא,  או  דוקא  פורים על הפת  יש חובה לקבוע סעודת  עיקר סברת המחלוקת תלויה האם 
)קפ”ח סע”ז עפ”י דברי הגמ’בברכות מ”ט:( שאם שכח הזכרה  שהרי מבואר בשולחן ערוך 
בראש חודש בברכת המזון אינו חוזר, מפני שאינו חייב לאכול פת כדי שיתחייב לברך ברכת 
המזון, ומה שאין כן בשבתות וימים טובים אם שכח הזכרה חוזר, משום שיש חובה באכילת 
פת בשבתות וימים טובים, ולכך לדעת הסוברים שיש חובה בפורים לקבוע סעודה על הפת 
דוקא, הרי שאם שכח לומר על הנסים בברכת המזון חוזר, אבל אם אין חובה לקבוע סעודה 
דוקא על הפת, הרי שאם שכח לומר על הנסים בברכת המזון אינו חוזר, וכמבואר לענין ראש 
חודש, )ויעוי’בערוה”ש תרצ”ה סע”ז וסעי”ב שסובר שאין לתלות הא בהא, אמנם צ”ע בדבריו 
שכך מתבאר להדיא מדברי המהרש”ל שיו”ד להלן ובתרומת הדשן סי’ל”ח ובמגן אברהם שם, 

שדין שכחת עה”נ בברכהמ”ז תלוי אם יש חובה לאכול פת(.    

חובת אכילת פת משום שמחה
הרא”ש בברכות )פ”ז סי’כ”ג( כתב בשם רבינו יהודה, שחייב אדם לאכול פת ביום טוב “משום 
שמחה” וכמו שאמרו בפסחים )ס”ה:( חלקהו חציו לאכילה ושתיה, ועיקר אכילה הוא לחם, ומה 
שאמרו חכמים בסוכה )כ”ז:( אי בעי לא אכיל פת, היינו משום סוכה, אבל חובה היא לאכול פת 
משום שמחת יום טוב, ונפקא מינה שאם הוא מצטער משום ירידת גשמים אינו חייב לאכול 
בסוכה, אבל חייב לאכול פת חוץ לסוכה משום שמחת יום טוב, )וכן הוא בתוספות הרא”ש 
יום טוב )אות ז<(: שאע”פ שאמרו אין שמחה אלא בבשר,  ברכות מ”ט ע”א(, וכתב במעדני 
היינו לומר שבבשר יש שמחה, אבל ודאי שצריך לאכול פת עמו, וכמו שסיים רבינו שעיקר 
אכילה הוא לחם. דברי רבינו יהודה שהביא הרא”ש הביא הביאור הלכה )קפ”ח סע”ח ד”ה 

סעודה( מתוספות רבינו יהודה על ברכות שאף ביו”ט יש חובה באכילת פת משום שמחה.

שאלה: האם יש חובה לקבוע סעודה ביום הפורים על הפת דוקא, או שאפשר גם בסעודת משתה ושמחה בלא אכילת פת?
תשובה: נחלקו בדבר זה גדולי האחרונים, וראוי להקפיד לקבוע סעודת פורים על פת.

דעת המהרש”ל על פי דברי הרא”ש
על פי דברי הרא”ש מדייק המהרש”ל )בתשו’סי’מ”ח( שאף בפורים יש חובה 
בקביעת סעודה על הפת דוקא משום שמחה, ומטעם זה אם שכח לומר 
על הנסים בברכת המזון חוזר, וזה תורף דבריו: אם שכח לומר על הניסים 
בסעודת פורים אם צריך לחזור או לא, יראה דצריך לחזור משום שסעודת 
פורים שהטילו הנביאים והחכמים על כל בני ישראל ועשו חיזוק לדבריהם 
יותר משל תורה להיות ימי משתה ושמחה, סברא הוא דלא גרע מסעודות 
יו”ט דמחויב  וכמו שכתב הרא”ש )שם( בסעודת  שבת דלא סגי בלא פת, 
בברכת  ויבא  ביעלה  ביו”ט  מחזירין  הכי  ומשום  משום שמחה,  פת  לאכול 
סעודה  דבעינן  ושמחה  למשתה  שנקבע  פורים  בסעודת  שכן  כל  המזון, 
קבועה בפת, ומחזירין עליה כמו שמחזירין ביו”ט משום סעודות שמחה, וכל 
שכן בסעודות פורים שקבעוה לדורות, )ומדייק כן גם ממה שנמצא במרדכי 

בכתב יד שהגיה גדול בדורו מהר”ר יעקב פולק ז”ל יעו”ש(.

חובת אכילת פת מטעם עונג
)בהשמטות לסימן א<( מאריך לבאר שחיוב אכילת  אמנם בשו”ת רעק”א 
חיוב  אין  בשבת  שהרי  טוב,  יום  שמחת  מצות  מטעם  אינו  טוב  ביום  פת 
בשמחה ומכל מקום חייבים בקביעת סעודה על הפת, אלא שחובת קביעת 
סעודה על הפת הוא מדין כבוד ועונג ואינו מדין שמחה, ותדע שהרי חול 
פת,  באכילת  חיוב  בו  אין  מקום  מכל  שמחה,  חיוב  בו  שיש  אע”פ  המועד 
שהרי אם שכח ולא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון בחול המועד אינו חוזר, 
עד כאן דברי הגרע”א בקיצור, )וכבר העירו על דברי הגרע”א מדברי רבינו 
יהודה והרא”ש, אך מ”מ מדבריו נראה שדעתו להלכה שאין חובת אכילת 
פת משום שמחה, ומטעם זה מכריע שאין אשה חוזרת ברכהמ”ז אם שכחה 

יעלה ויבוא ביו”ט, שאין האשה מצווה בעונג יו”ט(. 
עונג,  מדין  אם  כי  שמחה  מדין  אינו  פת  אכילת  שחובת  הגרעק”א  לדברי 
נמצא שאין חובה לקבוע סעודת פורים על הפת דוקא, שבפורים אין חיוב 
כי אם על שמחה ואין חובת עונג בפורים כשאר ימים טובים, ואף אם שכח 

להזכיר על הנסים בברכת המזון אינו צריך לחזור.
בימים  לאכול  חובה  שיש  שכתב:  סי’תקס”ג  ח”ב  בראבי”ה  יעויין  )אמנם 
טובים ובפורים אכילה של עונג כגון פת, ולכך אם שכח להזכיר על הנסים 
מדבריו  ומשמע  מהל’ברכות,  סופ”ב  בהג”מ  בקיצור  והו”ד  יעו”ש  חוזר 
שבימים שמחוייבים בהם בשמחה צריך אכילה של עונג, הרי שאף שעונג 
עכ”פ  עונג  מחייבת  השמחה  חובת  מקום  מכל  המה,  ענינים  שני  ושמחה 

לענין אכילה, וצ”ע(.
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי. 2830
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי.
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי.
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).

מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי.

תנועת התשובה לאן?

אציג את עצמי: חרדי מבטן ומלידה, קשור שנים רבות עם עולם התשובה ומכירו היטב, ומודה לבורא עולם על שזיכני ליטול בה חלק. 
בהקשר זה מובנת התענינותי בכל הקשור לעולם התשובה והתפתחותו. הנסיון שלכם להוציא בטאון המביא קולות מעולם התשובה, הוא 

מרתק, יש כאן כתיבה כנה ומקורית, ובחלקה הגדול אף ברמה מצויינת מכל הבחינות.
בבטאון כזה יש אפשרות לעקוב אחרי רחשי לבם של רבים בעולם התשובה, ובמיוחד של השכבה הותיקה שחלק מהם הם דמויות מופת, 

בטאון שמביע את הלכי הרוח והמחשבה שלה ומביא לידי ביטוי את כאביה ותסכוליה, במיוחד ביחסיה עם החברה החרדית.
תקשורת מכל סוג שהוא לא רק מצלמת מצב, אלא גם מייצרת מצב, ולכן הציווי של “חכמים הזהרו בדבריכם” חשוב ביותר בכל מה שקשור 

עם דברים המתפרסמים לציבור.
כמי שעבר בעקביות על הגליונות של ‘אדרבה’ אני מרגיש מזה זמן אי נוחות ודאגה מהרוח הנושבת בחלק מהמאמרים, הכתבות ובמיוחד 

התגובות, אולם לא הייתי כותב אליכם אלמלא התגובה  “מרחב פתוח” של יוסי איתן מהגליון האחרון. עם כל האהבה הגדולה והתקוה 
הגדולה עוד יותר לתנועת התשובה השוכנת בלבי, ואולי בגללה, אני יוצא מגדרי וכותב אליכם שורות כואבות מלב אוהב.

במאמר-כתבה זו כאילו באמת “התעוררו מרבצן שדים אפלים... כמו בקבוק מי חמצן ארסי” )לשונו של כותב המאמר(.
הכותב פותח את כתיבתו ב”פרשת עמנואל” שלדבריו פערה “תהום שלא ניתנת לגישור בינו לבין החברה החרדית”.

איני בא לנתח את פרשת עמנואל לפרטיה, אולם העובדה שמאה אלף יהודים, שרובם ככולם אינם קשורים כלל לעמנואל, באים לרחובה 
של עיר בצהרי קיץ בוער וזועקים, כאשר גדולי ישראל ובראשם מרן הגרי”ש אלישיב שליט”א, שמתייצב על למעלה ממאה שנותיו לאורך 
ימים ושנים, ובא להזדהות עם הצבור - מעיד כמאה עדים כי אלה לא באו להזדהות עם “גזענות” אלא לזעוק ולמחות על נושא שהוא לב 
לבה של היהדות התורנית, ועיקרו “התערבות חיצונית בנושאי החינוך התורני”, נושא שבגללו נסגרה ישיבת וולוז’ין על ידי ראש הישיבה 
שלה הנצי”ב מוולוזין זצ”ל. ענין שעליו מרן ה”חפץ חיים” הטריח עצמו בזקנותו לשר החינוך הפולני כדי להביע בפניו את זעקתו. פרשת 
עמנואל רק היתה הטריגר שהביא את ההמונים למחות. כשאת כל אלה מכנה הכותב “המון סיסמאות שקריות ואפס תכנים אמיתיים” - 

הדבר מחייב תגובה.
איני מכיר כלל את הכותב, ואין לי כל כוונה להתנגח אתו אישית, על אף שהתוכן והסגנון מקוממים ומעלים הרהורים מדאיגים מאד, אולם 
בעקבות המאמר ברצוני להתייחס בעיקר לחלק העקרוני ולשרשי הנושא, שהם אשר יקבעו לענ”ד את גורלה הרוחני של תנועת התשובה 

בכלל, ובמיוחד של אלו המעלים את קולם ב’אדרבה’. מדבריהם של כותבים רבים ב’אדרבה’ בשורות ובין השורות בולט מאד שאחד 
הגורמים המדרבנים את רצונם של בעלי התשובה להתארגנות ולשינוי, אם כי לא תמיד במוצהר, הוא אי היקלטותם בחברה החרדית, אם 
כי ברור שישנו חלק גדול, ודומם מטבע הדברים, שנקלטו בצורה מושלמת בחברה החרדית. אך הנקודה הכואבת ביותר הוא דחייתם של 

ילדיהם במוסדות החינוך התורניים, והאחוז הגדול יחסית של ה’נושרים’ בקרב אוכלוסיית בעלי התשובה. הכאב מובן מאד, משום שאין כמו 
הקשר הפנימי החזק שבין הורים לילדיהם, הגאוה הגדולה ביותר שלנו היא בהשיגי ילדינו, ואין משהו שיוציא אותנו משיווי משקלינו כמו 
צער של ילדינו וקל וחומר פגיעה בהם. האמוציות המתעוררות ככל שזה נוגע לילדינו הם ברמה כזו שלרוב פוגעת בכושר השיפוט והאיזון 

שלנו, ולא לחינם כתב איתן את מה שכתב על הצבור החרדי בהכללה מקוממת, כשאת הפתיח הוא בוחר בבעיה החינוכית, שעמנואל מהוה 
סמל שלה בעיניו.

איני רוצה להצדיק ולו במאומה אפליה שהיא לא רק עדתית אלא גם מגזרית, כאשר הדברים במקרים רבים אין בהם שמץ של הצדקה. 
לא אחת התפלץ לבי למקרים של בעלי תשובה שהכרתים אישית כאנשי מעלה ממש, שילדיהם נדחו רק משום שלהוריהם שמות כמו: 
אור, ניב או רן, ולאמותיהם שמות כמו: טל, ניבית או ליבית. אין מלים לתאר את הנוראּות שבדבר מול הורים שהקריבו על מזבח הכרתם 

באלוקים ובתורתו קרבנות, שאיני יודע אם אני כאדם חרדי הייתי מסוגל להקריב, והם כיום בני תורה המקפידים על קלה כחמורה, הלוואי 
עלי. מאידך, כאשר החינוך התורני גדור כיום באלף גדרות בפני הרחוב הנורא והמתירני, ישנה רגישות רבה, מצד הורים ומחנכים, לבל 

יּפָרצו הגדרות מבפנים, ואין זה סוד שנגרמו נזקים, בוודאי שלא מתוך כוונה רעה, מצד ילדים שהוריהם חזרו בתשובה, והם, הילדים, 
עדיין נושאים עמם, מחינוכם הקודם או מתוך קשר עם בני המשפחה החילוניים, ערימה של מושגים, שרגלם לא תדרוך על מפתן בית 

חרדי, אותם הם מעבירים בתמימות לילדינו, והיו גם היו נזקים שאין מי שיכחישם. זו בעיה שקשה להתמודד אתה )דוגמא קלסית לכך 
היא קהילה גדולה של בעלי תשובה, שמתפתחת עדיין וגדלה, וכבר יש בה שני תלמודי תורה, האחד לבני הוותיקים והשני למצטרפים 

החדשים...(.
מצב זה הביא להכללות כואבות ולתוצאות איומות. בכל מקרה של דחייה, כל הורה שנפגע, אם שלא בצדק, כמו בני הקבוצה הראשונה, או 
במדה רבה או חלקית של צדק, כמו בני הקבוצה השניה, תמיד ההורים יהיו בצד אחד של ה’מאשימים’ את היהדות החרדית כולה, מהסיבה 

הפשוטה, המטען האמוציונלי של ההורים הוא כזה שאינם מסוגלים לראות את הדברים נכוחה. בוודאי שנכונים הדברים לגבי ה’נושרים’ 
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).

מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

39היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי.
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).

מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי.
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי.
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 בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב
 הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו

רחוקים מתורה ומצוות?
 באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות.

 עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי.
 לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...).

 בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות
 הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן
 בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה

 שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה.
 ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד
 עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו

 צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו
שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

 ”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים
 היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו

 מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו
 בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר).

 - אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? -
  נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.

 כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת
 ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל
 אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל,

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

 ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש
 תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין
 אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי
 מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש

 הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים
 להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא
 האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
  ”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).

 אבנר שלו
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קולות! מעולם התשובה

שביניהם. יש ודאי שנפגעו ובעטו בגלל יחסם של אנשים חרדיים, אך אין ספק שחלק לא מבוטל הוא תוצאה של חוסר יציבות או ‘שובל’ 
חילוני שעדיין נמצא בבית ההורים, או התנהגות לא נכונה בהקצנה של ההורים שאין להם עדיין מסורת חינוך מסודרת. אבל גם כאן “אין 

אדם רואה נגעי עצמו”, וקל יותר לזרוק את הכשלון לפתחו של הצבור החרדי.
ֶה, יש לקחת אותה בחשבון בהתייחסות לצבור החרדי. ָה, שגם אם קָשׁ כללו של דבר, ישנה כאן ‘פצצה’ אמוציונלית קָשׁ

גורם אובייקטיבי נוסף שיש לקחת בחשבון הוא, שאנו מצויים בעיצומו של תהליך מבורך, הייתי אומר בממדים היסטוריים, של תנועה 
המונית של חזרה ליהדות שכבר חרגה מזמן מהגדרה של תופעה חריגה ויוצאת דופן, והיא עדיין ממשיכה בעוז בתופעה המרנינה של 

אלפים רבים המחפשים דרכם אל האמת, תופעה שאין לה כל הסבר אלא ביד ד’ המכוונת אותנו כדור אחרית הימים, שהרי “אין ישראל 
נגאלים אלא בתשובה”.

כל תהליך היסטורי זקוק לזמן עיכול, ובמיוחד תהליך כה מורכב של תשובה הכרוך בשינוי כה יסודי של חשיבה וארחות חיים, במיוחד 
מורכב הוא החיבור בין ציבור שהיה שנים קשור בטבורו לתרבות חיים שונה בתכלית השינוי, לבין ציבור שהוא המשך חוליה של מאות 

דורות החיים במסגרות מוגדרות ומסורת קבועה של מנהגים ונוהגים. אין מצב שהליך זה יהיה מהיר וחלק, וכמובן שיש לכך מחיר, ולעתים 
אף כואב מאד. אין בתובנה זו בכדי לפטור כל אחד מאתנו מאחריות כלפי היחיד שנפגע או בכדי למנוע מאתנו השתדלות לשפר ולשפר עד 

קצה גבול היכולת. דורנו האמון על התרבות של ‘הכל, הרבה ומיד’, אין לו אמנם סבלנות להמתין לבישול ועיכול התהליך שיכול להתמשך 
על פני דור ושניים, אבל אין גם אפשרות להלחם בטבעו של עולם, מעבר להשתדלות לעשות את האפשר. ואנו כולנו מתפללים ומייחלים 

שצירי הלידה יהיו קלים, ויובילו אותנו במהרה ליעד המקווה “ומלאה הארץ דעה את ד’ כמים לים מכסים”.
ומה אם כן בינתיים הפתרון? האם להתנתק, להשמיץ, לקבוע כי החרדים “הפקידו את חוש הבקורת בכספות של הרבנים”? )אגב, ביטוי 

שדומים לו אנו מוצאים לרוב בספרות המשכילית שכילתה כל חלקה טובה ביהדות התורנית במאה הקודמת(.
וכאן אני מגיע לנקודה נוספת שהיא החשובה, והיא לענ”ד בנפשה של תנועת התשובה.

יסוד מּוסד במסורת הדורות של היהדות הנאמנה לד’ ולתורתו מאז עמדו רגלנו על הר סיני, היה המוסד שנקרא “עיני העדה”, והכוונה היא 
למנחילי התורה מדור לדור. הם לא היו רבים, אלא יחידים ששתלם בורא עולם בכל דור ודור. וכפי שגופו של אדם אינו מלא ‘עינים’ כך גם 
גופו של עם ישראל היו בו תמיד זוגות עינים יחידניות בקידמת גופו שהם, ורק הם, כיוונו והנחו את העם. “משה קבל תורה מסיני ומסרה 

ליהושע, שמסרה לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה”. אינה דומה ראייתם של “עיני הדור” שעיניהם צופות 
למרחוק, בבחינת “דברים שרואים משם” - לראיית אנשי הדור, טובים וצדיקים יהיו ככל שיהיו. הם זכו למה שזכו לא בבחירות דמוקרטיות 

בקלפי, אלא בהכרה של עם התורה בראשות מנהיגיו, שהכירו בהם אך ורק בזכות עמל התורה שאין לו גבול, וידיעת התורה, שהופכים 
לחלק בלתי נפרד מאישיותם. מה שמאפיין עוד את “עיני העדה” זו העתקת מסורת הנהגה תורנית ממי שקדם להם. גדולי ישראל מכּונים 

במקורות כ”מעתיקי השמועה”, בלי יסוד זה אין חיים לעם ישראל. )ואגב, מומלץ מאד מאד לחזק נקודה זו, על ידי קריאת ביוגרפיות של 
גדולי ומנהיגי ישראל, שם אפשר לקבל מושג ותחושת מה, ביחס לדרכי הנהגתם והיחס שלנו, הגמדים, לעומת ענקי רוח אלו(.

מי שעוקב אחרי תנועות רבות שקמו בעם ישראל בשרשרת הארוכה ארוכה של הדורות, יראה שכל תנועה, גם אם היו כוונותיה טובות 
ונאצלות, נכשלה כאשר רצו לחולל שינויים, גם לטובה, ללא שיהיו מקובלים על עיני העדה, והדוגמאות רבות מספור.

הויכוח שמצא הד גם מעל דפי ‘אדרבה’ בעיקר מול מאמרו של הרב גרילק שקרא למנהיגי קהילות התשובה להיות צמודים לעיני העדה, 
לפי הכלל הידוע ש”גדול שימושה יותר מלימודה”, ועם כל הכבוד והיקר שאנו רוחשים לרבים מתנועת התשובה הוותיקים, שהגיעו לרמות 

נפלאות ביותר של ידיעת התורה ויראת שמים, הלוואי עלי ועל בני, והם ראויים בהחלט להנהיג קהילות,הרי ללא שימוש תלמידי חכמים 
והיצמדות לעיני העדה, כל הכוונות הטובות עלולות חלילה להגיע לכשלון ולתוצאות הרות אסון.

כל מי שטוען שגדולי ישראל אינם מסוגלים להבין לנפשם הסוערת של בעלי התשובה, אינו יודע מה הוא סח, וכנראה לא זכה לשימוש 
תלמידי חכמים. מי לנו גדול כמרן הרב שך זצ”ל שממרום מאה שנותיו הדריך וכיוון את בעלי התשובה ואת העוסקים בכך, וידע לרדת 

לפרטי פרטים, ולנגוע לתחושות ולרגישויות הפנימיות ביותר של תנועת התשובה, וידועים גם הנחיותיו אליהם שחרגו מההנחיות הרגילות 
שהנחה את בני התורה החרדיים, כמו חיזוק הקשר עם המשפחה החילונית, לא לעזוב את מקום העבודה גם לאלה שנפשם חשקה בתורה, 

ועוד ועוד. מי כמו המשגיח הגאון רבי שלמה וולבה זצ”ל, שהנחה בני עליה בתנועת התשובה במשך שנים רבות ואף כתב מאמרים בנושא. 
מה שבולט ביותר בהקשר לרב וולבה זצ”ל הוא הספר המופלא “לדעת בארץ דרכך”, שהוא ספר מופת להדרכת בעלי תשובה ונוגע בנקודות 

הרגישות ביותר, את הספר כתב הרב יהודה גרינוולד מעורכי ויוזמי ‘אדרבה’ שמעיד שכל שורה נכתבה בהדרכת הרב זצ”ל, ומי שקורא 
את הספר ורגיש לניואנסים הדקים של ספר תורני חש מיד שזהו ספר שנכתב כש”גדול עומד על גביו”. ויבדלו לחיים ארוכים הגאון רבי 

חיים גריינמן שליט”א שמנחה ברוחב דעת תורתו את תנועת “ערכים” מאז קמה, ומי שמכיר יודע עד כמה הוא יורד בצורה מדהימה לעומק 
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי. 2830
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il
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תגובה לכתבתה של לאה כהן / השבלונה

נדמה כי לאה כהן היקרה בנתה מודל חדש ומוצלח של בחור ”אינטלקטואל צעיר, איש אקדמיה, רב כישרונות, רחב אופקים, עם 
השקפת עולם יציבה ועמוקת שורשים“. (מאיפה?)

כל כך עמוקת שורשים שמיד ”ידע“ לזהות את מקומו ומה נכון בשבילו. והרי השאלה הראשונה: האם כך את הגעת להכרה בחסרונות 
עולם התשובה החרדי? ”אשרי אדם יודע מקומו“. כל כך פשוט להגיע לרמה הנכספת?

בעל תשובה חדש שעושה את צעדיו הראשוניים ביותר, עדיין אין לו את הכלים לבחון באמת את המציאות החדשה הכל כך שונה ולא 
מוכרת. אנו באים מלאי כוונות טובות ורצון להתקרב לדרך השם ואיך?

כמובן פונים לאותו הציבור שכביכול מייצג את עולם היהדות ודרך השם.
האם ליטול ידיים,לברך ללבוש חצאיות וחולצות סגורות זה הגיוני? נניח.

האם לא לענות לטלפון בשבת וכמובן לא לנסוע לים זה הגיוני?
האם לנתק קשרים עם ידידות או ידידים זה הגיוני?

היום כמובן שזה הגיוני אי אפשר אחרת, אבל אז באותם ימים?
בעצם זרקנו את ההיגיון שלנו, הטלנו ספק בכל המידע והמושגים שעליהם גדלנו. הבנו שהרבה ממה שתפסנו כדעה ברורה וצלולה 

כשלנו, לא כל כך בטוח שהיא באמת הדעה שלנו, או שמא אימצנו אותה בדרך מתוך המקום, הסביבה והחוויות שחווינו. 
רוקנו מעט את כוסנו המלאה והגדושה על מנת ללמוד עולם חדש. אין לעניות דעתי דרך לבעל תשובה חדש לשפוט לחובה או לזכות 

עד שהוא לא חווה על בשרו ומכיר את הדברים על בוריים מבפנים, או לחילופין שהשם חנן אותו בהדרכה שפויה ומציאותית. 
מה יעשה יאיר, בעל השקפת העולם עמוקת השורשים, כשיהיו לו ילדים? ילבש מכנסי כותנה עם ז‘קט לא מתאים, חולצה צבעונית 

וכובע חסידים? ישלח את הילדים לחינוך החרדי כמובן, ומה יגיד להם – מי אנחנו?
המודל החרדי ה“נשגב“, הילד יתרשם מאותם מודלים רבניים, ומה אבא שלו – נראה כמו ליצן.

איך החברה שהם חיים בה תקבל אותם? אפילו בעלי התשובה ה“חרדים“ החברים שלו משכבר הימים לא רוצים להיפגש איתו, אז על 
אחת כמה וכמה לא יפגישו את ילדיהם עם הילדים שלו ! 

אין זה קונפליקט גדול מדי להעמיד על ראשם של ילדיו הרכים?
ואם יאיר כזה ”חרדי בלב“ ”חסיד של השם“ ורק העבודה הפנימית מעניינת אותו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות 

שונה ולהוציא לכולם את העיניים?
”מתוך צניעות וחוסר רצון להתבלט“ הוא רכש לעצמו סט של ליצן החצר?

האם יאיר היקר שאומר ”לא לכפיה החברתית“ באמת מוכן ובנוי לחיות חיי עוני, דלות וקיבוץ נדבות מהחברה או מהמדינה כדי 
לשרוד? (או שאולי יש לו איזו ירושה) בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה?

ואשתו, ”השונה, המיוחדת, בעלת התבשילים המעודנים ואשת השיחה המופלאה“, האם זו באמת האמת הפנימית השורשית שלה? 
גם לפרנס גם לגדל בעזרת השם מספר רב של ילדים, וגם לטפל במטלות הבית? בשם מסירות הנפש על התורה הקדושה.

סלחו לי אחיי ורעיי, אהובי היהודים בעלי התשובה, החרדים וכל  מי שתומך במערכת זו על דבריי הבאים:
לאה היקרה.

מה שמתחיל בהתלהבות אמיתית וזיקה להכיר את השם, מתחלף במהרה בתנועות אצבע למעלה ולמטה, 
הרבה כוסות תה ומבטים לצדדים.

כעבור כמה שנים בישיבה כבר יש לאברך הנחמד כמה וכמה ילדים ומעמד חברתי שקנה בעמל רב. מקצוע אין, כבר לא כל כך צעיר 
וחופשי ומעט התנוון בתחום העימות עם העולם החיצוני. התרגל לחיות משקל פה שקל שם שאותם הוא כמובן מקבל מהישיבה 

בנוסף להכנסה המוגבלת של אשתו (בדרך כלל). הילדים כבר עמוק עמוק בפנים.
מה הוא יעשה עכשיו, אם לפתע יגלה שהוא לא אותו אחד מאלף שהשם בראו לשבת כל היום בישיבה וללמוד באמת. 

מה הוא יעשה? ינקה חדרי מדרגות? עבודה שתכניס לו את המינימום שבמינימום. 
מה יקרה למעמדו החברתי? מה אשתו תגיד? האם הוא יוכל להישאר באותו המקום? איך יסתכלו עליו? איך יסתכלו על הילדים שלו? 

ואיך הילדים שלו יסתכלו עליו???
זו עדיין מסירות נפש בשם הקדושה? או שאין לאן לברוח?

כבר אין לו  בחירה! אין לו לאן ללכת, הוא תקוע! ולצערי כך נתקעים גם הלימוד שלנו, השאיפות שלנו וההליכה בדרך אל השם.  
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    עדר ה‘ | תגובה למאמרו של אברהם כ“ץ ולשיחתו של הרב עזריאל טאובר שליט“א

במאמרו של אברהם כ“ץ ובשיחתו של הרב טאובר הוזכרו שני עניינים שאמנם קשורים זה לזה, אך יש להבחין ביניהם: 

שאלה עקרונית על צורת החיים ועבודת ה‘ במרחב החברתי שלנו. ב. שאלה מעשית, האם ניתן וראוי לבנות קהילת עובדי ה‘ 
מגוונת. הדברים הבאים מכוונים בעיקר לשאלה העקרונית, אך היא ודאי משליכה רבות על השאיפות, על הציפיות ועל המעשים.

”אין אמת בעדרים!“ (הרב טאובר) - אכן, אך יש אמת ב“עדר ה‘“ (ירמיה יג, יז) (מצודות דוד: הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו). עדר 
ה‘ הנקבץ מארבע כנפות הארץ, בנים נדחים השבים אל ארצם, אל עמם, אל ביתם. בשנות הגלות הארוכות התפזרו שבטי ישראל 

בארצות העמים, נתפזרו, נפרדו ונפוצו, עד שנעשו עדרים עדרים, ”ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת“ (ישעיה נט, טו). 
מה היה ַעם ישראל בגלות? - עם נטול חיים, עם מפורק ומפורר, עם ששכח שהוא עם, כעדות הנביא יחזקאל (לז, א-ב): ”ָהְיָתה ָעַלי 
ַיד ה‘ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה‘ ַוְיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה 
ְיֵבׁשֹות ְמאֹד“. והמצב הלך והחמיר כתיאורו המזעזע של הגאון מוילנא (בסוף ביאורו לספרא דצניעותא): ”כי מעת שחרב הבית 
יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין 
בידינו להציל... ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין 
העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה 

עפר, שחה לעפר נפשנו“. 

אך מי שעין פקוחה לו, רואה וחש כי בא מועד, ”ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל“ (יחזקאל לז, יב). במאה השנים האחרונות הולכים העדרים ונאספים, כהבטחת הנביא (מיכה ב, יב) - ”ָאסֹף ֶאֱאסֹף 
ַיֲעקֹב ֻּכָּל, ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה, ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהָּדְברֹו“ (מצודת דוד: ”לא לעולם אקצוף, כי באחרית 
הימים אאסוף כל בית יעקב ממקום גלותם, ’יחד‘ - את כולם יחד אשים אותם בארצי כצאן הנתונה בגדרות הצאן, שהוא להם 
למבצר ולמעוז: ’כעדר‘ - כמו העדר הנתונה במקום מנהגו, הוא דיר הצאן, כן יהיו כל ישראל נאספים בארצם“).
מי קרא להם, מי הביאם? - מאורעות שונים עוררו דחף פנימי בכל רחבי העולם שקרא ליהודים: קומו ועלו ציון. מי סבב את 
המאורעות, מי עורר את הלבבות? - ”ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו“ (זכריה י, ח) (מצודות דוד: אצפצף לבני הגולה 

לרמז שיבואו, ובזה אקבצם, רצונו לומר: אעיר לבם לשוב לארצם, כי אז אפדם מהגולה). 
לא כל כך מכובד לקרוא למישהו על ידי שריקה, גם אין בכך אמירה משמעותית. היינו מצפים שהקב“ה ישלח דברו ממרום וכל 
ישראל יחד לשם יחוד קודשא בריך הוא, מתוך הבנה וכוונה עמוקה, ינשאו על כנפי נשרים אל ארץ הקודש. אך כנראה לא היינו 

ראויים, איבדנו את יכולת ההקשבה וההבנה, מה אפשר לצפות מעצמות יבשות, מתרווד רקב?!

הם עזבו הכל, (כן גם הם ויתרו על החברה, המשפחה, ולפעמים על תנאי חיים טובים) ובאו לארץ ישראל השוממה, לחרוש ולזרוע, 
לבנות ולנטוע. לא תמיד הבינו מי הוא השורק להם ולמה קבצם, הסברים שונים ומשונים הסבירו לעצמם, רעיונות מבולבלים של 
כפירה ושכחה עצמית, כדי להבין את דרכם ולתמוך בעצמם. אך ה‘ מביט ממרום ויודע: אלו בני היקרים, מסכנים, חולים ומתייסרים 
במחלות הגלות. עם ששכח מי הוא ומי אלוקיו, עם שבכלל לא יודע איך לחיות כעם, וודאי שאינו יודע כיצד לעבוד את ה‘ כעם. 

כיצד יוכלו לקום לתחייה ולשוב להיות ’ממלכת כהנים וגוי קדוש‘?! 
- הם חייבים להבנות בהדרגה. גוף קודם לנשמה ודרך ארץ קדמה לתורה. יתקבצו למקום אחד, יכירו זה את זה, ’יתקרבו העצמות 
עצם אל עצמו‘ (יחזקאל לז, ז) וידעו שעם אחד הם. בגלות התרגלו לחיות לבדם, ’יחידים בעולמם‘, כל אחד בעירו, בקהילתו, בחצר 
רבותיו, אך כעת הם חייבים ללמוד לחיות יחד, כדי שיוכלו לעבוד את ה‘ כעם ולא רק כיחידים. לכן קודם יתרגלו לחיי עם, נפשם 
תתאושש ותתרפא, ואז בבוא הזמן אתן את רוחי בקרבם, ישובו בתשובה שלימה, ויבינו כי לא סתם עם ככל העמים הם, אלא עם 
ה‘ הם. זהו סדר הגאולה - ”ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם“, (עם הטומאות ועם 
הגילולים) - ורק אחר כך, לאחר שמתרגלים יהודי כל הארצות לחיות יחד בארץ אבותינו, אז: ”ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 

ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר“ (יחזקאל לו, כד-כו).

בא השואל ותמה - ’איך זה שככל שאנו מתקרבים לקב“ה ולעבודתו אנו מוצאים את עצמנו לבד?‘, כיצד הרוח החדשה והלב 
הטהור גורמים לנו לאבד את האחווה והחיבור אל חלקים רבים בעם, קשרים טבעיים ופשוטים, שהיו לנו כבר במידה רבה בהיותנו 

רחוקים מתורה ומצוות?
באמת עצוב מאוד. כנראה שהגענו למקום שלא עבר עדיין את ’סדרת החינוך‘ האלוקית, שעוד לא התרפא לגמרי ממחלת הגלות. 
עדיין חיים כאן כעצמות פזורות ולא כגוף אחד חי ונושם, חיידקי שנאת החינם שבגללם נחרב הבית עוד לא הושמדו מכאן לגמרי. 
לכן דוקא כאן ישנו תפקיד חשוב לבעלי התשובה, שבאו ממקום שאמנם תורה לא היתה אך דרך ארץ היתה (ולא רק ’דיסקו‘...). 
בעלי תשובה שהתחנכו על ערכים של ’חיי עם‘, שהתרגלו למושגים לאומיים, יכולים וחייבים לבוא עם התחושות הבריאות 
הללו, עם האחדות הטבעית המחוייבת להמצא בעם, ומתוך לימוד תורה ויראת שמים, להשלים אותן, להעמיק אותן ולפתח אותן 
בקדושה וטהרה. הם מסוגלים לבנות חברה מתוקנת, נטולת אינטרסים ומחלוקות, חברה לשם שמים ולא רק אינבדואל, חברה 

שהשכינה תשרה בקרבה וה‘ ישמח במעשיה. 
ואולי יקשה השואל: שנאת חינם בקרבנו?! הרי אך כולם סביבנו צדיקים ותלמידי חכמים?! - נכון, הם צדיקים וחסידים, אך יחד 
עם זה יתכן שלחלקנו חסר משהו בישרות הטבעית. כן כתב הנצי“ב מוולוז‘ין (פתיחה לספר בראשית) על אנשי בית שני: ”שהיו 
צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו 

שנוהג שלא כדעתם ביראת ה‘ שהוא צדוקי ואפיקורס“, (מוכר?!).

”עם ישראל לא הצליח בתור עם... אלפיים שנות גלות, ולא הצלחנו... לאורך הגלות לא הצגנו את עצמנו בתור עם ָלעולם... יחידים 
היינו - מפוזרים, גטאות, גירושים, פעם ראשונה שנהיינו לעם, הנה פתאום, התגבשנו, צבא, מדינה... פתאום יש לנו דגל, אנחנו 
מדברים בשם עם ישראל, מה מדברים?! כמו כל אומות העולם, לא בתור מייצגים של הקב“ה. זאת אומרת: אנו כפרנו בשליחותנו 

בתור עם, מה נשאר? - היחיד נשאר!“ (הרב טאובר). 
- אכן?! זו דרכה של תשובה? נכשלנו - אז נוותר. הרי הקב“ה חפץ בעם. נכשלנו? - נתקן. יש מחלוקות, אינטרסים, פוליטיקה? - 

נשוב בתשובה, לא רק כיחידים, גם כציבור, כעם.  
כשהקב“ה בא לתת תורה לישראל הוא מדגיש שהתורה אינה ניתנת ליחידים, אינבדואלים, אלא לעם - ”ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש“ (שמות יט, ו). וברוב עם הדרת מלך, ו“א“ר חנא בר בזנא א“ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת“ (כריתות ו, ב). ו“קריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל, 

כי העדות על הקב“ה אינו באיש יחידי רק בכלל ישראל“ (שפת אמת ויחי).

ישנם גוונים רבים בעם ישראל, עדות שונות, מנהגים שונים, לבושים שונים וסגנונות מיוחדים, וחשוב לשמור עליהם ולא ליטוש 
תורת אמך, אך אסור שהגיוון יביא לידי ניכור והתבדלות, לידי חשדנות ושנאת הלב. ”עוון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין 
אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה באחדותו ית‘, כי שורש אחדותו הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי 
מתאחדים יחד באהבה ואחוה וריעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא ית“ש 
הוא האחד הפשוט ההחלטיי... לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, לזאת גם המה מחוייבים 
להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא 
האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד זה בזה מעיד על אחדותו ית“ש... ועדיין השטן מרקד בינינו 

בעוונתנו הרבים“ (’בית דוד‘ דרוש ו‘ לרבי דוד טעביל, תלמיד ר“ח מוולוזין).
”וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם... ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם ה‘“ (זכריה ח, יז).  

אבנר שלו 
berina@neto.net.il

 

בעקבות ”קהילות כן, הנהגה לא“ (ראיון עם הרב גרילק)

בתחילת הדרך שמחתי מאוד על ראיון עם אדם שלא נמנה עם בעלי התשובה, אך מהר מאוד חשתי בוז וקלון גדול מהראיון.
ישנן כמה בעיות שצצות בתוככי השיחה ויותר מכך, בעיות שאולי קיימות מעצם הרעיון לבצע את הראיון המדובר.

א- כמו שאמר הרב גרילק בסוף הראיון, שעלולה השיחה להשמע כאילו הוא ”פוסק“... 
צודק הרב גרילק, כותבי הראיון (שמאוד מאוד לא ברורים בעמדותיהם) שאלוהו שאלות של הכרעות כבדות משקל, במקום ראיון נעים, 

אקטואלי ומעניין. קיבלנו הקוראים ראיון כבד, חודרני, מציק ומביך בחדא מחתא.
אינני מבין בכלל מדוע העמידו הכתבים שאלות כה כבדות משקל בפני ”כתב“ בעיתון חרדי טיפוסי. (ועם כל הכבוד להרב משה גרילק 

שבאמת ראוי להמון תשואות חן על סגנונו ויושרו, עדיין עודנו חרדי מבית בעל תפיסות חרדיות ותו לא).
שאלות כמו שנשאלו בראיון צריכות להישאל בפני הגרי“ש אלישיב שליט“א הגר“ח קנייבסקי שליט“א או בפני הגר“ש וואזנר שליט“א או 

האדמו“ר מנאדבורנא שליט“א וכו‘, שהם מעצבי דעת הקהל החרדית באמת ועל פיהם ישק דברו של ”משפחה“ ”בקהילה“ ושאר עיתוני 
הברנז‘ה החרדית למיניהן.

ב- לגופו של המאמר.
מאוד צרם ומאוד מאוד ציער אותי שהתפיסה החרדית נותרה בעינה. לשון חלקלקה שמשתמעת לשתי פנים, אמירות כפולות כגון השאלה 
שנשאל הרב גרילק לכך שבסמינרים מוצג העולם החרדי כיפה תואר בעל גמ“חים וכו‘, אך קושי קבלת השונה באמת והטמעתו בחברה לא 

נראים ומחכים לבעל התשובה בפינה. תשובת הרב גרילק לא ענתה על כך... ודי לחכימא ברמיזא.

עוד סוגיא שממש גרמה לעצבון מסוים, תמיהה גדולה עלתה במוחי וכי מה היא האמירה הברורה שמנהיג קהילת בעלי תשובה צריך שיהיה 
”חרדי מבית“ וזאת ”כי בעל תשובה שאיננו מושלם לא יכול להנהיג הוא יבלבל עוד קבוצה שלימה“ כלשונו של הרב גרילק.

אוי ואבוי... זו ממש הקנטה לכל ציבור בעלי התשובה, היתכן שבעיתון של ”קולות מעולם התשובה“ ישמע קול שרוצה לכבות את מהותה 
של התשובה והיא שכל יהודי באשר הוא יכול להיות משה רבינו ממש. (עיין רמב“ם הל‘ תשובה)

האם כל רבני הקהילות ”החרדיים מבית“ הם מושלמים? ודי לחכימא...
האם מחמת יחוסו של הרב כ“חרדי מבית“ הוא נחשב למושלם? מדוע שלא נקיים מאמר חז“ל שאין ממנים פרנס לציבור אלא אם כן קופה 

של שרצים תלויה על צווארו- וביארו בספרי חסידות כי הכוונה לא להנגיד של הקהילה אלא דווקא לרב הקהילה, שצריך תמיד לבקש 
ולדרוש אחר תשובה גדולה וגבוהה יותר ויותר וזה מחמת שרואה בעצמו חסרונות ”קופה של שרצים שתלויה על צווארו“ בבחינת ”חטאתי 

לנגדי תמיד“, אולי דווקא ראויות הקהילות החרדיות לרבני קהילה חוזרים בתשובה?! (זו רק תמיהה בעלמא ולא הצעה מעשית)
מה עוד, שמאיפה הוקרץ הרעיון הזה של רב מושלם? האם כל רבני הקהילות למיניהם בכל הדורות היו מושלמים? מה אנו בני הדת 

האחרת ששם מדמיינים שהמנהיג צריך שיהיה מושלם? 
לא ולא, בעולם היהדות ידוע וברור שהמנהיג/הרב/הצדיק/ הפוסק, הוא אדם בשר ודם, שכופה ושולט על יצרו ועובד עבודת השם גדולה 

על מנת להתקרב כשאר בני עמו לבורא יתברך ויתעלה.
אמנם ”שלימות“... היכן נשמע כדבר הזה?!

ועוד מחשבה- 
יש להבין כי ציבור בעלי התשובה מתמודדים עם סוגיות אישיות והלכתיות קשות שלפעמים דורשות המון יצירתיות וחכמת חיים. 

בעיות אלו יכולות להיות זרות ומנוכרות מאוד לרב שהוא ”חרדי מבית“, שאינו בקי ומכיר את הווי החיים שממנו בא ”בעל התשובה“, 
ולהתעלם מכך זו שטות.

ואדרבה, רב שהוא בעל תשובה, מסוגל להכיל בקרבו גדלות ובקיאות עצומה בהלכה אך בד בבד יודע הוא את נפש השואל ”בעל התשובה“, 
הוא מבין ומכיר את תפיסות העולם החילוני, יצירתיות מחשבתו היא שונה ומיוחדת, שילובה עם בקיאות בש“ס ופוסקים, יוצרים מציאות 

מיוחדת ומקורית השייכת דייקא לבעלי התשובה. (ויש לומר שבמציאות דורינו, גדלות זו אף שייכת לכלל הציבור החרדי...).
ועוד דבר שהסעיר את נפשי מאוד, בסוף דברי הרב גרילק (שבאמת אינני יודע מהיכן קיבל את הסמכת הרבנות שלו, וכי כל אדם חרדי 

מבית בעל משרה ציבורית נחשב ”רב“?!)
כותב הרב גרילק: ”הנהירה הזאת של בעלי תשובה לברסלב זה כשלון של הליטאים ושל החסידים יחד“... מצד אחד נשמע כאילו ברסלב 

היא סוג של ברירת מחדל, מעין איגוד כשלונות מהעולם החרדי.

השיטין הרגיש של תנועת התשובה ופסקיו בנושא מופלאים, כמוהו הגאון רבי משה שפירא שליט”א, שמנחה כבר שנים דורות של בעלי 
תשובה ותיקים וחדשים, ובזכותו נתגדלו רבים מגידולי הפלא של עולם התשובה.

כללו של דבר, תנועת התשובה היא תנועה של מהפכנים, ומטבעם של מהפכנים שהם רוצים במהפכה, וכולנו מצפים למהפכה האמיתית 
של תקון עולם במלכות ד’. אך חרף, ואולי למרות כל מצבורי הרצון והאנרגיה הענקיים הטמונים בבעלי תשובה, המתנגשים לעתים בעובדה 

שחלק מהצבור החרדי עובדים את ד’ מתוך שיגרה ואף פחות מכך, הרי תופעת ה’עדר’ שכ”כ שנואה באופן טבעי על תנועת התשובה 
שרוצה בהתחדשות ובעליה מתמדת, ורצונם הטהור להנציח את ההתלהבות הראשונית של גילוי אלוקים, הרי יש לזכור ששינויים ואפילו 

קלים ביסוד הקהילה, שנראים על פני הדברים כחיוביים, הם לעתים מסוכנים ביותר )ראה שינוי במילימטרים של הבסיס במגדל פיזה(, 
וראוי ואף מחוייב שיהיה גדול עומד על גביהם. אני יודע שזה פוגע באגו הישראלי המפורסם שאומר “אני מספיק מבוגר בשביל להחליט, 
ואף אחד לא יאמר לי מה נכון לעשות”, אבל אני מקוה שעוז רוחם של בעלי התשובה יתן להם את הכח להיות אכן בוגרים מספיק בכדי 

להבין כי יחסית לנסיונה של תנועת התשובה שהיא צעירה מאד, 25 שנה בערך, לעומת אלפי שנות דור ונסיון, הרי קבלת עולם של גדולי 
הדור היא קריטית ביותר.

תופעת ה’עדר’ ככל שיש בה מגרעות, הרי העובדה שיש להם רועה, היא המכרעת.

ב’אדרבה’ מצאתי את שני המומנטים, הרצון האדיר להתארגנות והתחדשות של תנועת התשובה, חיפוש אמיתי של פתרון לבעיות שבאופן 
טבעי מצויים בכל תנועה מהפכנית, בעיקר בנושאי מקומם החברתי והרוחני, אך גם ‘שחרור קיטור’ עצום של תסכול )אין זה סוד שרבים 
וטובים בעולם התשובה מתנגדים לעצם ההתארגנות והבטאון, שרק יעצימו את הרגשות התסכול והקיטוב(. והשאלה מה יכריע בקולות 

התשובה, האם קולות ההתפתחות הרוחנית של היחיד והקהילה בדרך לתקון העולם ותקון אישיותנו הרוחנית, או שקולות התסכול 
והאכזבה יובילו להגברת השנאה ולקיטוב עם הצבור החרדי, שמה לעשות, עדיין, על כל מגרעותיו, ממשיך מסורת מפוארת של עם התורה. 

מי יתן ובני דור התשובה וצאצאיהם יהיו ברבות הימים החוד הקדמי ודוגמת המופת בתוך הצבור החרדי, של דמות יהודית מושלמת כפי 
רצון בורא העולם.

כותב מלב כואב ואוהב,

משה
Moshe.fr@013.net.net
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 סבתא יעל

מה ביקשתי?!
הכל התחיל מהודעה דחופה שהייתי צריכה להעביר ליובל )הבכור שלי(.

הדרך הקצרה והמהירה ביותר שאני מכירה היא הטלפון.
כיוון שבאותו זמן מדובר, הנייד שלי היה בתיקון וזכרתי רק את הטלפון שלו 
בבית, התקשרתי אליו הביתה, אם הייתי זוכרת את הטלפון האישי שלו בעל 

פה ולא תלויה בחסדי הזיכרון של הנייד שלי,
סביר להניח שהשיחה הבאה לא הייתה מתנהלת :

 
- “שלום שרה’לה!” )הבכורה של הבכור(

- “שלום סבתא , מה שלומך?”
- “נפלא יקירה, אבא בבית? אני צריכה אותו דחוף!”

- “כן סבתא, אבא בבית, אני כבר הולכת לחפש אותו... את שומעת? היום 
קיבלנו את המבחן בדינים, תנחשי כמה קיבלתי?”

ואני, לא מסתירה את גאוותי, ולא שוכחת את מטרת שיחתי.
- “קיבלת את הציון הכי גבוה בכיתה, נכון? מצאת את אבא?!!”

- “נכון סבתא, קיבלתי מאה ועשר, עשיתי גם את שאלת הרשות. סבתא, 
נחמן רוצה להגיד לך משהו קצר, זה בסדר?”

 עוד לפני שהספקתי לענות שמעתי את נחמן מעבר לקו:
- “סבתא, טוב שהתקשרת! את חייבת לשמוע, שמונים וארבעה גוגואים 

הרווחתי היום! מה את אומרת עלי?”
- “מה אתה אומר?” שיתפתי פעולה, “תחזור לספר לי איך עשית את זה 

כשאגמור לדבר עם אבא, אני צריכה לדבר איתו, זה קצת דחוף!”
- “בסדר, בסדר, אני הולך לקרוא לו... אבא”!!! קרא נחמן לאביו בקולי קולות. 

- “סבתא...” שמעתי קול רך ונעים, זה לא הקול של הבן שלי בוודאות.
זה היה נתן.

- “כן, מתוק של סבתא, אתה ליד אבא? תן לי אותו בבקשה, זה ממש דחוף, 
ומיד אחזור אליך!!!” אמרתי בנחישות, על מנת שהוא ייתן לאבא שלו את 

הטלפון ליד ואני סוף סוף... אדבר איתו!
- “אבא מברך. גם אני יודע לברך” המשיך נתן במתיקות.

יעל דיין | אמא לשלושה ילדים שחזרו בתשובה
בשמונה שנים אחרונות מופיעה עם ביתה החרדית במופע 
"על גשר צר מאוד" בו הן מספרות את סיפור חייהן בפני נשים 
חילוניות דתיות וחרדיות

מגשרת מוסמכת. מנחת קורס להורים חילוניים שילדיהם חזרו 
בתשובה "שאלות על התשובה" 
yaelidk@gmail.com

 את רוצה שאני אברך אותך? בורא פרי העץ!”
- “נתן...” צחקתי, “זו ברכה מאוד יפה, אבא כבר סיים לברך?”

- “אני חושב שכן, אבל מרים מושכת לי את הטלפון... עזבי כבר, מריייייים!!!”
- “תגיד למרים שאני אדבר איתה אחר כך ותן לי את אבא!”

 ציותי בטון גבוה מהרגיל.
- “סבתא אמרה שאחר כך...” שמעתי אותו מצטט אותי, אבל זה לא עזר...

- “סבתא... רגע אחד, אני רק צריכה לשאול אותך איך מסיימים את הצעיף” 
שמעתי קול מתחנן.

- “אני מבטיחה שאני אסביר לך אחר כך, רק תני לי את אבא בבקשה, זה 
דחוף ביותר !!!”

- “אבא! סבתא רוצה לדבר איתך!” היא צועקת.
 נשמתי לרווחה, כי עוד מעט ועוד נכד אחד, ההודעה חלילה תאבד 

מחשיבותה.
- “יובל???” אמרתי, אבל שוב ענה לי קול אחר.

- “סבתא, רציתי להזמין אותך להכנסת ספר תורה שתהיה ביום ראשון, אם 
ירצה השם ואם לא ירד גשם. ואת יודעת מה אני לובשת?” זו הייתה אדל.

- “את השמלה הכחולה?” ניסיתי לסיים את השיחה בזריזות.
- “לא! לא את השמלה הכחולה, אימא מרשה לי ללבוש את השמלה של 

מלכת אסתר! היא הכי מפוארת בעולמות...” היא נינוחה - ואני כבר עצבנית!
- “אדל, את אבא ועכשיו!!!” הייתי הכי תקיפה שיכולתי.

- “זה נכון סבתא, שאת אימא של אבא שלנו?” שמעתי את דויד מתגלגל 
מצחוק מעבר לקו.

- “דויד!!! תן לי את אבא!!!” צעקתי בייאוש.
- “אבל יעקב עוד לא דיבר איתך, סבתא...” הוא קבע עובדה.

- “טוב נו...” נכנעתי.
- “טַאטַא....אַלֹום!” הוא אמר ו.... ניתק.

“מה כבר ביקשתי?!” לחשתי לצליל החיוג...
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בס"ד

מחפשים בעל מקצוע? זקוקים לעובדים? 
מעוניינים לפרסם דירה למכירה/השכרה? רוצים לארח משפחות בקהילה שלכם? 

קולות מעולם התשובהבקיצור... כל דבר שיכול להיות לנו לעזר. כנסו ללוח "אדרבה" באתר אדרבה באינטרנט.
 דרבה

אחים יקרים!
תודה רבה לכל האחים האהובים שחתמו על מינויים וקיבלו את הגיליון הזה ישירות לביתם!

ומה איתך? טרם חתמת? בא ותן כתף גם אתה והצטרף לתנועת התשובה המתחדשת.

מחיר מנוי 180ש"ח לשנה כולל משלוח | מחיר גיליון בודד 20 ש"ח
להצטרפות, נא מלאו את הטופס הבא ושלחו ל"אדרבה" רח’ קהילת יהדות צרפת 5/16 מעלות

admin.aderaba@gmail.com : טל': 04-999-7787  או לדוא"ל

שם :

כתובת :                                                             טלפון:

דוא"ל :                                                             נייד:

הערות :



Gamla Studio
When the material
 became a creation

       כשחומר הופך ליצירה

www.gamla.biz  04-6961513  א.ת.קצרין

 !מחפשים סוכנת בקהילה שלך
- 

להקמת חנות ביתית 
 של מוצרינו

 ד“בס

לפרטים התקשרי 
 !אלינו עכשיו

04-9930343  
 054-8426381 

 ?מה יש לנו להציע לך
  עם נשות עבודה נעימה מהבית

 .הקהילה שלך
  מכירה במחיר הוגן של סיפוק

 .מוצרים איכותיים שעוזרים באמת
  אין צורך בהשקעה כספית

.  או הוצאות על פרסוםראשונית 
 !זה עלינו

 אנחנו עסק
משפחתי 
 .חרדי קטן

שומר שבת 
 .והלכה

על כל קניית ספר אמנות - ספר מתנה!

מתארגנת רשת תמיכה ארצית 
של העוסקים במקצועות

הבריאות והחברה 
מהקמת רשת תמיכה לבעלי תשובה.

רופאים, עובדים סוציאליים, עורכי דין, 
מטפלים קליניים, וכו' 

מתבקשים לצור קשר לצורך העניין
אורי חנן  050-4171000 

orylev10@gmail.com  - מייל



אומנות 
התשובה

שמעון פינטו |

אומן ישראלי עכשווי,  נולד בערד חיי ויוצר בירושלים.
מנהל תחום נוער וקהילה לב העיר מרכז ירושלים

www.pinto-art.com
 


