בס"ד

דעתו של הרב חיים דרוקמן שליט"א על תכני שיטת  12הצעדים
כחלק מתהלי הבירור ,לא וויתרנו על חוות דעתו בסוגיה ציבורית חמורה זו ,היות והרב דרוקמ הוא
מגדולי אנשי האמונה בדורנו ,מגדולי תלמידי הרצי"ה זצ"ל ,מזקני העדה ,אשר ידיו רב לו בהלכות
דעות על פי תורת הנגלה והנסתר.
לש כ  ,הגיעו אל הרב מספר אנשי ,אשר נחשפו בעצמ לתכני שיטת  12הצעדי מפי מטפלי
תורניי ,וה הציגו את תכני השיטה לפני הרב .תכני השיטה שהציגו לפני הרב מגובי בהקלטות של
מטפלי אלה ,אשר אומרי במפורש את התכני שהוצגו לפני הרב דרוקמ .תכני אלה היו מגובי
א! בספרות הטיפולית הכתובה )הדתית והחילונית(.
הרב אמר באופ ברור כי התכני המוצגי לפניו סותרי את דרכה האמונית של התורה .איננו
מאריכי בפרטי כדי לא לחזור על פרטי הכפירה שכבר פרסמנו בעבר ,ובכל זאת נציי כא דוגמא
אחת :הרב אמר כי השימוש בדברי הגמרא "בכל יו ק יצר הרע על האד ומבקש להמיתו ואלמלי
הקב"ה עוזרו אי יכול לו" כדי להוכיח ממנה את תפיסת חוסר האוני של שיטת הצעדי ,לא רק
שהיא עיוות גמור בהבנת דברי חז"ל ,אלא היא אפילו נוגדת פסוק מפורש בתורה שבכתב שיצאה מפי
הגבורה" :ואלי תשוקתו )של היצר הרע( – ואתה תמשול בו".
מלבד זאת ,הוצגו בפני הרב דרוקמ מקורות שוני בחז"ל אשר על פיה מנסי רבני הצעדי להוכיח
שהתכני הרוחניי של שיטת הצעדי תואמי את דרכה של תורה ,וכמוב ,שהרב שלל ראיות אלה
מכל וכל.
אבר התקשר לרב דרוקמ ,ושאל אותו הא מותר להצטר! לסדנת  12הצעדי שנפתחה במוסד
חינוכי כלשהו .הרב ענה לו כי אי הוא מכיר את השיטה מעצמו ,א הוא שמע עליה מפי אד שהוא
מכיר אישית וסומ עליו מאד )אחד מהאנשי הנ"ל שהיו אצל הרב( .הוא הפנה אבר זה אליו ,ואמר
לו לעשות לפי מה שיאמר לו.
ג תלמידי בישיבה הגבוהה "אור עציו" ,בראשותו של הרב דרוקמ ,שאלו אותו אודות שיטת 12
הצעדי ,ובהוראת הרב דרוקמ התקיי שיעור רשמי בישיבה על ידי אותו אד שהרב סומ עליו ,כדי
שיראה לתלמידי הישיבה את תכני השיטה ואת ההתייחסות ההלכתית אליה כפי מה שהוצג לעיל.
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