שיטת  12הצעדים – כפירה ביסודות האמונה
מאמר זה יחולק לשלושה חלקי :
)א( רקע כללי על שיטת  12הצעדי
)ב( ציטוטי כפירה מתו קבוצות הטיפול התורניות.
)ג( דעת גדולי הוראה נגד השימוש בשיטת הצעדי .

חלק א :רקע כללי על שיטת  12הצעדים
שיטת הצעדי נוסדה בשנת  1935על ידי שני גויי שהיו מכורי כבדי לאלכוהול :ביל ווילסו ובוב סמית.
מכורי אלה הופנו לקבוצת אוקספורד הנוצרית ,מתו מגמה שהעבודה הרוחנית ש תוכל לסייע לה להיות
"נקיי " .ה נכחו לראות כי אכ אימו הדר הרוחנית של קבוצת אוקספורד הצליחה לגרו לה להיות
"מכורי נקיי " ,וה השפיעו על מכורי נוספי ללכת בדר ריפוי רוחנית זו .כ ,הקבוצות הראשונות של
"אלכוהוליסטי אנונימיי " ) (AAהיו בהכוונת הרוחנית המלאה של כמרי קבוצת אוקספורד.
אחד ממייסדי השיטה רצה שתכנית זו תסייע לכל בני העול )לא רק לבני קבוצת אוקספורד( .לש כ הוא
ייסד את הכלל של "אלוהי כפי הבנת" .כלומר ,כל מטופל יפעיל תהלי רוחני זה על אלוהי שהוא בוחר
לעצמו )אלוהי הכפו" לכללי של התכנית( .תהלי רוחני זה הל והתגבש בניסוח  12הצעדי .
במילי אחרות ,שיטת  12הצעדי מהווה תיעוד מפורט – ה ברעיונות וה בסגנו הדיבור והכתיבה – של
התהלי הרוחני שאותו עברו המטופלי בכנסיות של קבוצת אוקספורד ,לבד מבחירת האלוהי שכלפיו מופנה
התהלי )בכנסיות הנ"ל עשו המטופלי תהלי זה כלפי אותו האיש יש"ו(.
כפי שנראה לקמ ,בית היוצר הנוצרי של שיטת הצעדי הטביע את חותמו באופ מובהק על תכניה של השיטה:
התהלי הרוחני אותו מאמ המטופל מושתת על תפיסות עול נוצריות ,חומרי השיטה מושתתי על הדרכות
של כמרי נוצריי  ,והמטפלי בשיטה זו מעבירי מסורת רוחנית זו לדורות הבאי .
מאיד ,השיטה מבלבלת מאד ,מכיוו שעל א" היותה נוצרית במהותה ,היא אינה מטיפה בגלוי לנצרות .להיפ,
היא מעודדת את המטופל להמשי להאמי באלוהי שלו ולקיי את הטקסי הדתיי שהוא רוצה בה  ,תו
שהיא מציעה את תפיסותיה הרוחניות כבסיס לכל אלה ,היינו ,בסיס רוחני לכל אמונה ודת הקיימי בעול
)על פי העיקרו של "אלוהי לפי הבנת"(.
במסגרת זו לא נאריך בהסברת העקרונות הרוחניים של השיטה ,מפני שלפעמים דרך הקיצור
עדיפה ,אלא נציג מספר ציטוטים המצביעים בבירור על הכפירה הגדולה שבשיטה זו ,המושתתת
על רעיונות פרוטסטנטיים מובהקים .לקבלת מידע מפורט יותר ניתן לפנות לארגון "טהרת
החינוך והטיפול בישראל".Yisraelsaba12 gmail.com :

חלק ב :ציטוטי כפירה מתוך קבוצות הטיפול התורניות
להל ציטוטי מתו דבריה של גורמי תורניי  ,המפיצי את שיטת הצעדי בכל רחבי האר:
מטופל" :התכנית בנויה על הכרה בחוסר אוני  .זה כולל את האמירה שכל מה שהיה עד עכשיו הוא מחלה
ולא חטא ,כי לא הייתה לי בחירה בעניי! .מקפידי על זה מאד ,ומי שמנסה להגיד שזה חטא חוט" "מקלחת".
על זה בנוי הכול ,א לא הייתי חסר אוני – אז אי ממה להירפא ,וכל התכנית נעלמת".
רב :חוסר אוני היינו שעמל לא יעזור כלל .זה לא בשליטתי .אני את דוגמה :יש מול עוגת קצפת .אתה
אומר :זה שולט בי .אני לא יכול לעמוד מול זה .יש לי תשוקה שמפעילה אותי ,אני בובה שלה .אני לא מנהל את
חיי .ה"הודינו שאנחנו חסרי אוני " מלמד אות להסתכל על זה כמחלה שממררת את חיי בגלל שאתה הפכת
לבובה ...כשאני מגלה שנטלו ממני את הבחירה.
מטפל :תספוג את האמירה "אני לא יכול" .זה לא משהו שהוא לא מוסרי ,זה לא משהו שהוא לא בסדר .זה לא
משהו שהוא נכו או לא נכו ,אלא ,אני לא יכול שלא לאכול את העוגה הזאת ,אי! לי שו אפשרות שלא לאכול
את העוגה הזאת.

רב :זה ודאי שאסור להסתכל בדברי לא צנועי  ,השאלה עכשיו היא א אני יכול או לא יכול )לקיי זאת(,
ועכשיו אני אומר כל אחד יעשה בדיקה.
האמירה שהקב"ה לא מביא על האד ניסיונות שהוא לא יכול לעמוד בה נכונה רק בהקשר של גדר
ה"יכול" ,ולא נכונה בתו גדר ה"לא יכול" )=כשהוא חסר אוני (.
נשים לב :השיטה גורמת לאותו רב להאמי שיש מצוות שאי לאד כוח אנושי לקיי אות  ,ויש ניסיונות שהקב"ה מביא על האד ולא
נת לו כוח אנושי לעמוד בה .
אתר אינטרנט :אנחנו מתמודדי ע התאווה ,א ,בעוד חלקנו רק מתמודדי ע הרגל רע ,חלק אחר הפכו
למכורי אמיתיי  .אלו מאיתנו שאינ מכורי יכולי להיעזר במגוו כלי רגילי לשינוי הרגלי רעי  .אבל
יש ג את אלו )=וה "המכורי האמיתיי "( שעברו את גבול העזרה אנושית )=אי לה כוח אנושי להתגבר על התאווה(.
המסר של ה AA%אליי באמצעות ה) SA%כינויי לקבוצות הטיפול של שיטת הצעדי ( היה קשור לקבלת העובדה שאני
שונה במהות מלא%מכורי  ,וקבלת העובדה שאני לא אד רע שצרי להיות טוב יותר ,אלא אד חולה שצרי
להבריא .תשובה רגילה לא עזרה לי כלל ,פשוט מפני שהיא לא בנויה לאנשי ע מחלת נפש.
נשים לב :המכורי מוגדרי כחסרי כוח אנושי להתגבר ולקיי את מצוות ה' ,נפילותיה אינ חטא אלא מחלת נפש של חוסר יכולת
שליטה עצמית ביחס למצוות מסויימות .עבור אנשי אלה לא מועילי ספרי התשובה הרגילי )ובכלל זה שאר ספרי מוסר ,כפי שנזכר בכמה
מקומות( ,שהרי אי לה

כוח אנושי כלל.

אתר אינטרנט :יש להבחי בי אד מכור לאד רגיל .אד רגיל מסתב באות "פיצולי " שבי היצר הרע
שבו לבי היצר הטוב שבו .אליו פונות ההדרכות של חז"ל ושל גדולי ישראל .לעומת זאת ,המכור הוא חולה ולא
חוטא .ההבחנה בי חולה לחוטא חשובה ביותר על מנת להפקיע את השאלה המוסרית#דתית מתו תהלי
ההחלמה שלי.
לכל אחד מאיתנו יש מערכת המכונה "מערכת ההנאה" .אצל מכורי  ,הנתיבי המוחיי באזור זה שוני .
ההתנהגויות של המכור הינ בעלות מגוו השפעות מוחיות ייחודיות .כשאני מבי שיש לי מוגבלות במוח –
הדר הבסיסית ביותר להתמודד אית היא קוד כל להסיר את המטע! הכבד של רגשות האשמה.
ההתמכרות היא סיפור טראגי של מצוקה ,ולא סיפור המשק $הידרדרות מוסרית.
כשאני חולה – אני לא חוטא .פירוש המילה "חולה" היא כפשוטה :סובל מבעיות שמקשות על התפקוד וגורמות
סבל מסיבות שאינ! תלויות באד או בכוח הרצו! שלו.
זהו המקו המרכזי אותו חסרי הרבני  .ה לא מכירי באבחנה אותה אני מתאר כרגע בי מכורי לשאינ
מכורי  .ה אינ מכירי או מקבלי את העובדה שדפוס של התמכרות לעריות יוצר שינויי מוחיי לא
נשלטי  .המכור מאבד את הזיכרו! ,ובאופ בלתי נשלט מנסה להשיג שוב ושוב את הדבר הנצר לו באופ
כפייתי .קיי בלבול גדול בי בעיות דתיות לבי בעיות רפואיות של מוגבלות מוחית.
נשים לב :יש כא ניסיו לעג את הכפירה בש המדע ,כאילו יש מושג של שוטה למצוות מסוימות בלבד ,אשר כלפי אד כזה לא שייכות
ההדרכות של חז"ל וגדולי ישראל .יש צור לזכור שאי בכוחו של המדע לקעקע את יסודות היהדות ,ולפי היהדות כל עוד אד אינו בגדר
ההלכתי של שוטה )הפטור מכל תרי"ג המצוות ואינו בר דעת בשו עניי( אי שו ניסיו שה' נות לאד שאי לאד כוחות אנושיי לעמוד בו.
כמוב ,שיטת הצעדי אינה יכולה להועיל מאומה לשוטה גמור ,שהרי שוטה גמור אינו בר דעת לקבל על עצמו שו סוג של עבודה רוחנית )בי
שהיא כשרה או אסורה( ,ואדרבה ,עצ זה ששיטת הצעדי מועילה למטופליה זה עצמו הוכחה מובהקת שלפי האמת אינ שוטי כלל ,ויש
לה כוח שליטה עצמית מלאה בכל התחומי  ,אלא שה משתמשי

באמונות של כפירה כדי להירפא וכנ"ל.

יש לתת את הדעת לכ שהולכת ומתרחבת לנגד עינינו המגמה של חוטאי שאליה לא מופנות ההדרכות של חז"ל ושל גדולי ישראל .יש להיזהר
מאד ממגמה מסוכנת זו.

חלק ג :דעת גדולי הוראה נגד השימוש בשיטת הצעדים
גדולי הוראה פסקו :שיטת  12הצעדי הינה כפירה גמורה ביסודות האמונה ,ואסורה בכל שימוש שהוא
)טיפולי או חינוכי( ,ללא יוצא מ! הכלל .כאמור ,הכפירה נמצאה ג בקרב מוסדות וארגוני תורניי
המפיצי או משתמשי בשיטה זו.
להל מעט מדבריה של כמה מגדולי ההוראה בעניי זה:
הרב צבי טאו :הרב טאו הורה למעשה למטופלי פתולוגיי לעזוב את הטיפול בשיטה זו מחמת הכפירה
שבה .הרב אינו נות הסכמה למוסדות טיפול ומוקדי סיוע א ה הולכי או משתתפי בשיטת שני עשר
הצעדי .
כ פורס על ידי אחד מתלמידיו" :שוחחתי ע הרב טאו שליט"א ,ואמר לי ...ש"שומר נפשו ירחק מזה" ,בי!
למכורי ובי! שאינ ממש מכורי  ...ניכרי בה יסודות נוצריי של ייאוש ,עייפות וחוסר אמו ואמונה
בעצמנו ,וזה "מתיישב" טוב באווירה הכללית שהחברה נמצאת בה של עייפות מאידאלי  ,עייפות בתורה,
עייפות בעניי אר ישראל וכו' ,ועתה הופיעה שיטה שנותנת כביכול אישור לעייפות זו".
הרב יצחק גינזבורג" :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 $בפני אד " .וכפי שכתבנו ,השיטה מבוססת על האמונה הנוצרית שהחטא מושרש
בעצ מציאות האד )ושעל כ אי להתיחס אליו כחטא אלא כמחלה(  ,ההיפ הגמור מאמונת היהדות
בבחירה חופשית וכו'." ...
הרב יצחק זילברשטיין :הגישה היסודית היא שכל שימוש בחומר גויי שעוסק בקשר לאלוקי  %יש
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לפי דבריו ,היות ושיטת הצעדי מושתתת על חומרי דת נוצריי )מקבוצת אוקספורד( בשילוב של רכיבי כפירה
נוספי  ,חל איסור תורה על השימוש בשיטה זו.
הרב אליהו זייני :שיטת הצעדי הינה כפירה גמורה ביסודות האמונה ,ועוד ,שנוגדת היא את השכל
הפשוט והישר ,בכ שהיא הופכת את האד לייצור בעל עוצמה רבה לחטוא ,ומאיד ,נטול כוח לעשות טוב.
הרב שמואל טל" :הנני להודיע כי שיטת "שתיי עשרה הצעדי " מושתתת על עקרונות רוחניי
הנוגדי דעת תורה וסותרי את יסודות אמונת תורתנו הקדושה )כידוע ,שיטה זו התפתחה כשיטה רוחנית
בקרב גויי נוצרי וכופרי (.
לפיכ ,שיטה זו אסורה בשימוש בכל אופ! שהוא ולכל מטרה שהיא ,ה כשיטה חינוכית וה כשיטה טיפולית,
ולא שיי בה שו אופ היתר ,מחמת הפגיעה ביסודות האמונה .כמוב ,יש לחזק את יד של העוסקי בעבודת
החינו והטיפול על טהרת הקודש ,ללא תערובת של סיגי זרי ".
הרב אלי בזק :הכפירה של שיטת  12הצעדי מקלקלת יותר מהכפירה של שפינוזה בשעתה ,מפני שכפירת
שיטת הצעדי מצליחה להפיל ברשתה תלמידי חכמי רבי  ,להיכנס לתו בתי המדרש ,ולהיחשב בטעות
כאילו היא חלק מ היהדות על ידי גילוי פני בתורה שלא כהלכה )ראה אדר היקר עמוד קלד'(.
לסיו נציי! כי השיטה אינה ניתנת ל"גיור" כלל ,מפני שהרעיו! הרוחני המנחה אותה מראשיתה ועד סופה
נוגד לחלוטי! את אמונות היהדות .בנוס ,$אימו 6הדר הרוחנית של שיטת הצעדי מקלקלת את תפיסת
היהדות בתחומי רבי מאד.

