בס"ד

גילויי דעת של תלמידי חכמים אודות הכפירה בשיטת  12הצעדים
מבוא
בשני האחרונות הול וגובר בע ישראל השימוש בשיטת  12הצעדי בשדה החינו והטיפול.
שיטה זו מציעה דר חיי רוחנית )דתית( ככלי טיפולי/חינוכי לפתרו בעיות בחיי האד בכל
תחומי חייו .מקורה של דר חיי רוחנית זו בכנסיות פרוטסטנטיות מהזר של קבוצת
אוקספורד ,והדבר מתבטא באופ בולט מאד בתכניה המקולקלי של השיטה .ישנ פרטי
רבי בביאור השיטה ומקורותיה ,א אי אפשר להרחיב בכ במסגרת זו.
לצערנו ,שיטה זו ,הכופרת ביסודות האמונה של תורת ישראל ,הצליחה לחדור לבתי המדרש
ולעול הטיפול על ידי גילוי פני בתורה שלא כהלכה ביחס לכמה מאמרי חז"ל ! כמוב ,שלא
בזדו ,אלא מתו בלבול.
מעתה ,הולכת וצומחת דר של כפירה בתו בתי המדרש ובתו עול הטיפול ,המקבלת עוד ועוד
אסמכתאות מעוותות מספרי שוני ביהדות.
שיטה זו חדרה כבר לישיבות תיכוניות ,אולפנות ,ישיבות הסדר ,ישיבות גבוהות מדרשות,
סדנאות טיפוליות ,מרכזי גמילה תורניי ועוד ועוד .לצערנו ,אי זו הפע הראשונה בהיסטוריה
של ע ישראל בה מתרחשת תופעה מעי זו.
עוד יש לציי ,שהגופי התורניי שאות הספקנו לבדוק עד היו ,אשר הכריזו שה גיירו את
השיטה והתאימו אותה לרוח היהדות ,נמצא שהכרזה זו הייתה שגויה לחלוטי )וכנ"ל שלא
מחמת זדו אלא כחלק מהבלבול הגדול בעניי זה( ,ולעיתי השינויי שנעשו א" החריפו את
הבלבול ואת העיוותי במושגי הרוחניי של היהדות.
רבי שואלי :הא יש שיטה טיפולית חלופית עבור מכורי? התשובה היא חד משמעית:
בוודאי שיש ,וב"ה הולכות וקמות כיו סדנאות חלופיות כשרות עבור הנצרכי לכ ,אלא שאי
כא אפשרות להרחיב בזה.
להל מובאי מספר גילויי דעת של תלמידי חכמי חשובי בעניי זה.
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הרב טאו

מובא כא גילוי דעת קצר בכתב ידו של הרב ,המבטא את התנגדותו לשיטת  12הצעדי אפילו כשיטה טיפולית
לאנשי במצוקה נפשית )וקל וחומר כדר חדשה לעבודת ה'!( .הרב טאו אמר שהוא שמע על השיטה ממספר
מקורות שוני ,אשר הביאוהו למסקנה זו.
הסבר קצר אודות המכתב המצור" :ארגו "נפש" ,המסייע לנשי במצוקות נפשיות ,ביקש את ברכת
והסכמת של תלמידי חכמי .הרב אבינר נת את ברכתו ,כמתואר כא )בחלק העליו( .הרב טאו הצטר" לברכתו
של הרב אבינר ,א התנה את הסכמתו לארגו א ורק א חברי הארגו אינ הולכי או משתתפי בשיטת
שני עשר הצעדי  ,אשר שומר נפשו ירחק ממנה.
אברכי שוני בישיבת "הר המור" שאלו את הרב טאו על מטופלי שרק שיטת  12הצעדי הצליחה להחזיר
אות לחיי בריאי ,והרב טאו עמד על כ שיש לאסור את השיטה בכל מצב ,מחמת הכפירה אשר עליה
מושתתת שיטה זו ,והוסי" שיש לרפא אות בשיטות טיפול אחרות כשרות.
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מתו מכתב שפורס בישיבת "מעלה אליהו" על ידי אחד הרמי" בישיבה בתארי ב' אדר א' תשע"ד
שבוע טוב לכול .ביו שישי האחרו שוחחתי ע הרב טאו שליט"א ,ואמר לי ...שהוא בדק דר כל מיני צינורות
וזימ ג מכורי שעברו דר השיטה וג ת"ח שוני ששמעו סדנאות ,ועמדתו הנוכחית היא חד משמעית
ש"שומר נפשו ירחק מזה" ,בי למכורי ובי שאינ ממש מכורי ויש לדעתו לפנות לשיטות פסיכולוגיות
אחרות המטפלות במי שמכור .הוא משוכנע שיש בזה נזק לשני רבות ה ברובד הנפשי וה במישור הרוחני.
באופ כללי הוא אמר שהיהדות היא לוחמת ,אקטיבית ופועלת ,כשיש בעיה נלחמי ונאבקי ולא אומרי "אני
לא יכול" ,ולאור כל התנ" וספרי המוסר רואי שהדר לתק קלקולי בנויה על אמו בכוחות שיש בנו ועל
מלחמה ללא פשרות בכל מיני חולשות ).כמוב זה לא שולל את העובדה שלפעמי כשצרי אד הול לפסיכולוג
או טיפול אחר לעזור לו ולהדרי אותו ( א בשיטה זו יש הדגשה לא פרופורציונאלית של "לא יכול" וחוסר אוני
דבר העלול להביא להרבה חוסר ביטחו ,עייפות נפשית ובהמש לכל מיני "ויתורי" רוחניי כפי שהעידו בפניו
כל מיני אנשי שנפגש עמ.
הרב חושב שניכרי בה יסודות נוצריי של ייאוש ,עייפות וחוסר אמו ואמונה בעצמנו ,וזה "מתיישב" טוב
באווירה הכללית שהחברה נמצאת בה של עייפות מאידיאלי  ,עייפות בתורה ,עייפות בעני אר) ישראל וכו'
ועתה הופיעה שיטה שנותנת כביכול אישור לעייפות זו...

הרב יצחק גינזבורג
מתו ישיבת צוות ביה"ס תורת הנפש ,ט' תמוז תשע"ג
...כל דת ,כמו הנצרות ,היא חיקוי של מוטיבי יהודיי – כמו רחמנות וכו' .הכל לקוח מהיהדות ,ולכ יכול
להיות מאד מבלבל .כל השני יש לנו סיפורי ע השיטה של  12הצעדי ,משהו נוצרי מובהק .אומרי ל כל
מיני דברי טובי – מה רע? נשמע מצוי .אבל זה נוצרי ,וא חופרי לעומק רואי שזה ממש ככה...
מתו תשובות לשואלי
צרי לדעת שמקור שיטת  12הצעדי הוא בנצרות )והיא בעצ משקפת את תמצית האמונה הנוצרית( ...היסוד
הוא האמונה הנוצרית שהחטא הוא מושרש באנושות מחטא אד הראשו ואי מנוס ממנו ועל כ הוא בעצ
מחלה אנושית אנושה שאי לה מרפא...
...את זה לעומת זה עשה האלקי .שיטת  12הצעדי באמת עושה רוש שתואמת את תורת החסידות וכו' ,א
אליבא דאמת הוא "כקו" בפני אד " .וכפי שכתבנו ,השיטה מבוססת על האמונה הנוצרית שהחטא מושרש בעצ
מציאות האד )ושעל כ אי להתיחס אליו כחטא אלא כמחלה(  ,ההיפ הגמור מאמונת היהדות בבחירה
חופשית וכו'...

3

בס"ד

הרב יצחק זילברשטיין – רבה של רמת אלחנן ,בני ברק
בשיחה ע הרב זילברשטיי אודות הבעיה של שיטת הצעדי ,הסביר הרב את הגישה העקרונית שלו בענייני
מעי אלה :יש איסור דאורייתא להשתמש בכל חומר שהוא שמקורו גויי ועוסק בקשר ע אלוקי  .הוא הדגיש
שאי זו רק הנהגה או סייג ,אלא איסור גמור מהתורה .איסור זה תק" מבלי לעיי כלל בפרטי החומר עצמו,
כלומר ,ג א אי בו כפירה ביסודות האמונה – עצ הלימוד מהגויי הוא איסור תורה.
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הרמב" ,המבאר איסור זה כ" :אמר כי כאשר יכרית ה' הגוי הה מפנינו וישתקע ש ע"ז מ האר) ונשב
בארצ לבטח ,לא נחשוב בלבנו ...אעשה אני לש הנכבד כאשר היו עושי הגוי לאלהיה וייטב לפניו .לכ
הזהיר ,לא תעשה כ" .כלומר ,בשו אופ אי ללמוד מהגויי דרכי כיצד לעבוד את ה'.
עוד הדגיש הרב" :אנחנו נגד גיור שיטות" .כלומר ,אי לקחת חומר מעי זה על דעת "לגייר אותו" ,אלא ,אי
לעסוק בו כלל ,וג א עול הפסיכולוגיה יטע שהוא צרי להסתייע בחומר זה – אסור.

הרב שמואל טל – ראש ישיבת "תורת החיים"
גילוי דעת
הננו להודיע כי שיטת "שתיי עשרה הצעדי " מושתתת על עקרונות רוחניי הנוגדי דעת תורה וסותרי את
יסודות אמונת תורתנו הקדושה )כידוע ,שיטה זו התפתחה כשיטה רוחנית בקרב גויי נוצרי וכופרי(.
לפיכ ,שיטה זו אסורה בשימוש בכל אופ שהוא ולכל מטרה שהיא ,ה כשיטה חינוכית וה כשיטה טיפולית ,ולא
שיי בה שו אופ היתר ,מחמת הפגיעה ביסודות האמונה .כמוב ,יש לחזק את יד של העוסקי בעבודת
החינו והטיפול על טהרת הקודש ,ללא תערובת של סיגי זרי.

הרב מיכה הלוי – ראש ישיבת "עטרת נחמיה" ורב העיר פתח תקווה
תמלול מתו שיעור שנמסר בישיבה באדר א' תשע"ד
"אנשי נמצאי בייאוש )משאיפות רוחניות(...יש עכשיו סוגיה נפשית שנלמדת בטיפול נפשי ,שקשורה בדיוק לאותה
נקודה .לקחו טיפול נפשי מבחו ,4הכניסו אותה ללימוד בתו כל מיני מוסדות ,נקראת " 12הצעדי" ,שכל השיטה

הזאת מאופיינת בדבר אחד :מה אתה יכול ומה אתה לא יכול) .הרב זעק בקול חזק !( לא יכול – אי דבר כזה
בבית המדרש!! אי שיטת "לא יכול" בבית המדרש!! אי שיטה כזאת!! זו שיטה בכפירה!!...
לנו אמרו את זה בתור ילדי :אי דבר כזה לא יכול ,יש רק לא רוצה ...היו באי ואומרי :לא לא לא ,יש דבר
כזה "לא יכול" ,משלימי ע המציאות ,ועכשיו השאלה היא מה אתה עושה כאשר אתה לא יכול ,כאשר יש כל
מיני בעיות שגורמי ל עבירות כאלה בפג הברית וכל מיני דברי כאלה .נו ,מה עושי כשאתה לא יכול .יש
שיטה עכשיו :מה פועלי ב"לא יכול" .אז קוד כל מקבלי את ה"לא יכול" ,ועכשיו השאלה אי פועלי בתוכו.
אי דבר כזה! אי דבר כזה!."...
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