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חשבון נפש/1

עופר גרינברג

בירורים מהותיים בעקבות התפשטותה של שיטת  12הצעדים בציבור הרחב על אף
היותה נוגדת את יסודות האמונה

מבוא
כיצד יתכ ששיטת  12הצעדי – שיטה מובהקת של כפירה – מצליחה לחדור כה עמוק אל תוכנו,
ולהחדיר רוח זרה לתו בתי המדרש ומוסדות הטיפול בהיק כה נרחב?
כיצד יתכ שמאות )אולי אלפי ?( ראשי ישיבות ורמי" מוכני ללמוד אמונה מחילוני שאינו
מתבייש להצהיר ברבי על כ שהוא אינו שומר תורה ומצוות ועל כ שהוא כופר בחלק גדול
מיסודות האמונה היהודית ,ובכל זאת למדי ממנו נושאי רבי ורגישי ביותר באמונה? אד
חילוני מחדש לה חידושי רוחניי  ,וה עמלי להבי את דבריו )כ העיד אחד המפיצי
הגדולי של קורסי אלה ברחבי האר"( ...אי פלא שאחרי עיוות כה גדול מתחילי רבני לאמ"
רעיונות של כפירה ולגלות פני בתורה שלא כהלכה.
כיצד הגענו למצב בו חידושי הטכנולוגיה ,המלאי בתכני אסורי  ,מצליחי לחדור כל כ
עמוק לתוכנו ,ולהביא לידי נפילות כה רבות וקשות?
נפילה גדולה היא ,בדר כלל ,תוצאה של רצ טעויות קודמות ,שמחמת דקות – לא קיבלו
תשומת לב ראויה .לפיכ ,הנפילה הגדולה צריכה לעורר אותנו לזהות בעיות אלה ולעקור אות
מ השורש .כ נזכה לא רק לצאת מהנפילה הגדולה ,אלא ג להיטהר ממה שהביא לידי נפילה זו.
בפרקי להל נציג מספר בעיות רקע שהביאו לידי משבר  12הצעדי  .בעיות אלה עלו תו כדי
שיחות ע תלמידי חכמי ,שיחות אישיות ע מטופלי שנפלו בתאוות העול הזה וע רבני
שהשתתפו בקורסי כמו אלה שנזכרו לעיל .הפרקי משלימי זה את זה ומוסיפי ביאור זה
על זה.
עופר גרינברג,
.ofertg@gmail.com

 1בפרקי להל נתייחס כדבר פשוט לכ ששיטת  12הצעדי הינה כפירה גמורה ביסודות האמונה ,מבלי לבאר זאת בהרחבה ,מפני
שארגו "טהרת החינו והטיפול" כבר פרס חוברת מבוססת ,מעמיקה ומפורטת בעניי זה ,ואי צור לכפול את הדברי  .נית
לפנות אליה לקבלת חוברת זו.yisraelsaba12@gmail.com :
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פרק א :עיסוק נרחב בפנימיות התורה בצורה לא נכונה
המביאה לידי טעויות בהבנת היהדות
עיסוק בפנימיות התורה בדרך לא נכונה
בשיחה ע הרב טאו שליט"א על כפירת  12הצעדי  ,אמר הרב שהבנה שגויה בסתרי תורה עלולה
להביא לטעויות גדולות באמונה.
הרב הסביר שהנצרות )שהיא המקור לשיטת  12הצעדי ( לקחה רעיונות נכוני מתו תורת
ישראל ,אלא שהיא הורידה אות לאר" לשימוש רעיוני ומעשי באופ שגוי .כ ממש קורה למי
שעוסק בתורת הנסתר באופ שגוי :הוא מאמ" רעיונות אציליי בצורה מעוותת .לכ  ,רב שאינו
מבי כראוי סתרי תורה ,עלול לקרוא חומרי נוצריי ולחשוב בטעות כאילו ה תואמי את
דרכה של תורה.
זאת ועוד ,הרב טאו הוסי להסביר שבספר ה"לש " מבוארי ענייני נסתרי המיוחדי לדור
העקב )איננו נכנסי כא לפרטי הדברי ( ,ומי שאי לו הבנה מדויקת בסתרי תורה עלול לחשוב
כאילו הרעיונות הנוצריי )כמו אלה הנזכרי בשיטת  12הצעדי ( תואמי את מגמתה של
פנימיות התורה לתקופה מיוחדת זו ,ומבי הכל נולד שיבוש גדול באמונה.
על פי דברי הרב ,ננסה להתבונ היכ נית למצוא כיו מקומות שיש בה עיסוק לא נכו בסתרי
תורה.
עיסוק בספרי חסידות ובכתבי הרב קוק בדרך לא נכונה
בשני האחרונות הולכת ומתעוררת מגמה של עבודת ה' ברוח חסידית )ישיבות ברוח חסידית,
ימי עיו  ,כנסי  ,עלוני שבת וכד'( .נית לראות מגמה שרבי אוהבי ללכת לטישי" חסידיי ,
להתלבש כמות )פאות ,גארטע"ל וכד'( ,לשיר ניגוני חסידיי ועוד.
זהו הזמ לשנ מחדש היטב את דבריו של הגר"א ובית מדרשו ,אשר מה יצא הקצ על כ
שהזר הנפשי הגובר בקרב החסידות אינו מבוסס כראוי על גדרי ההלכה ,וממילא אי שמירה
על כ שלא תצא ממנו תקלה גדולה ומכשול גדול בישראל )ראה מאמרי הראי"ה עמ' .(6-7
הגר"א ותלמידיו מחו בתוק רב על כ שרגשי הדבקות בתנועה החסידית יצאו מהגבולות
הנכוני של התורה ,ושמו את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר ,עד כדי כ שהדבקות קיבלה מעמד
של תנאי במצווה לעיכובא ,תו העדפת הדבקות על פני הקפדה על פרטי הלכות המעכבי את
קיו המצווה )ראה למשל "העמק דבר" סו פרשת שלח; שו"ת משיב דבר ח"א מד' ועוד(.
בנוס ,קיימי מנהגי שוני בחסידויות שונות ,הנוגדי את דרכה של ההלכה .למשל ,תפילה
קבועה לכתחילה לאחר סו זמ קריאת שמע ,תפילת "שחרית'מנחה" בתשעה באב אחר חצות
היו  ,עריכת סיומי מסכת יזומי בתשעת הימי כדי להרבות בשמחה על ידי אכילת בשר
ושתיית יי )מו"ר הרב דרוקמ שליט"א אמר לי שזהו מנהג טעות שאי ללכת אחריו( ,מנהגי שמחה בתשעה באב
אחר חצות ועוד.
טענה נוספת שהועלתה כנגד העיסוק בספרי חסידות באופ לא זהיר הייתה משו החשיפה
הרבה של סתרי תורה להמו הע .פסקאות רבות בספרי חסידות עוסקות בענייני גבוהי מאד
על פי תורת הנסתר ,וכאשר חושפי לציבור הרחב רעיונות אלה – מגיעי בנקל לשיבושי
גדולי .
יש לזכור כי אפילו בקרב גדולי ישראל – מבי הארבעה שנכנסו לפרדס – רק אחד בלבד יצא
בשלו  .דבר זה צרי לעורר אותנו לסכנות העצומות בעיסוק בסתרי תורה )כמו למשל לא לבלבל בי
בחי' "אבני שיש טהור" לבי בחי' "מי מי " – כדברי ר' עקיבא ש  ,וזה בניי אב לבלבולי רבי הנובעי מסתרי תורה,
וכמו שטעה אלישע ב אבויה ולא הבחי בי ישיבת מט"ט לבי קיומה של רשות אחרת ח"ו ,ויצא אפיקורס גמור(.
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יש לציי כי סכנה זהה קיימת ג בעיסוק שאינו זהיר בכתבי הרב קוק זצ"ל ,ואכ  ,רואי כיצד
שיבושי רבי באמונה ,מוסר ופסיקת הלכה קמו בעקבות הבנות שגויות בספריו של הרב קוק,
אשר קל מאד לטעות בהבנת .
עול החסידות המתחדש כיו אינו תמיד נקי משיבושי אלה .נית לראות כיו כנסי רוחניי
בעבודת ה' על ידי אומני שאינ מדקדקי בשמירת מצוות ,כמו ג חדירה של מנהגי חסידיי
הנוגדי את ההלכה .בנוס ,ג א בישיבות המתנהלות כיו ברוח חסידית לא נמצא שעוברי
על ההלכה בגלל הדביקות ,מכל מקו  ,נוכל לעתי למצוא הדגשה יתירה כלפי החוויה הרגשית
הרבה מעבר להקפדה על מסגרת מעשית מתוקנת ,ויש בזה איבוד המשקל הנכו בי עיקר לטפל.
כמו כ  ,נית לעתי למצוא עיסוק בסתרי תורה שלא בהתאמה לרמת הרוחנית של התלמידי .
כאמור לעיל )בש הרב טאו( ,הבנה מבולבלת בסתרי תורה עלולה להביא לידי הכשרת תכני
שיש בה כפירה ,ועל כ יש מקו לחשוש שהשיבושי הנזכרי כא תרמו לכניסתה של שיטת
הצעדי לתוכנו ,ואולי א תרמו במידת מה למוכנות ללמוד אמונה מאנשי חילוניי )חשוב לדעת
כי רבי מהטועי אחר שיטת הצעדי תמכו יתדותיה בראיות שונות מספרי קבלה ,חסידות והרב קוק זצ"ל בדר של
גילוי פני בתורה שלא כהלכה ,לדמות דברי כפירה למקורות אלה ולעשות בה שימוש שגוי(.

מסקנה מעשית מדברינו היא שלפני שמכווני תלמידי לישיבה – יש לבדוק היטב את תכונתה
של הישיבה ביחס לתופעות שליליות מעי אלה שנזכרו כא .
בנוס ,הרוצה להתמלא רגשי קודש בלימוד ספרי חסידות – צרי ללמוד בספרי חסידות שאי
בה עיסוק גבוה מדי בסתרי תורה .למשל ,בספרי של ר' צדוק והרב קוק מצוי עיסוק גבוה מאד
בסתרי תורה ,ויש להיזהר )פעמי רבות תלמידי רוצי ללמוד בספר העוסק בעניינו של חודש אלול ,ובוחרי בספר
אורות התשובה .כ באי לקלקולי הבנה רבי  ,אשר לפעמי מתחילי בעיוות דק של המיתרי הרוחניי  ,וע השני
מתפתות הטעויות לממדי גדולי  .אי ספק כי יש ספרי רבי הקודמי לספר זה בבניי הרוחני .אכ  ,חשוב ללמוד ג
אורות התשובה ,א יש לעשות זאת בהכוונה של תלמיד חכ אמיתי תו התאמה לרמה הרוחנית של התלמידי  ,תו
הפנייה לפסקאות רלוונטיות(.

הדגשה חשובה :העיסוק בספרי חסידות הוא דבר מבור וחשוב ,שהרי שלימות העבודה נבנית על
ידי עיסוק בספריה של כל צדיקי הדורות .ג העיסוק בסתרי תורה הוא דבר חשוב ,שהרי ידוע
שתורה שלימה כוללת ג את פנימיות התורה .אלא ,שחובה להקפיד מאד שעיסוק זה יהיה רק
מתו זיקוק מלא באש ההתנגדות של הגר"א ותלמידיו )מאמרי הראי"ה ש (.
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פרק ב :רוח חדשה בעבודת הימים הנוראים
חודש אלול הוא זמ מיוחד של יראה גדולה )יראת עונש ,יראת חטא ויראת הרוממות( מפני ימי
הדי  .קולות השופר של חודש אלול ה בבחינת קבלת מכתב הזמנה לעמוד לדי לפני מל העול ,
המחדש את גילוי מלכותו על ידי עריכת די מדוקדק לכל ברואיו.
אול חשוב לזכור :ימי הדי אינ ימי קדרות ,דיכאו או עצבות ,ואי עניינ לפתח מרה שחורה,
מכיוו שהדבר מסור בידינו ,בבחירה החופשית שלנו ,להתעורר ולתק את מעשינו :כשיש מה
לעשות – אי להתעצב ,אלא לקו ולעשות! איננו חסרי אוני  ,ואי דבר העומד בפני הרצו  .א
תרצה – בעז"ה תצליח.
זאת ועוד ,בימי אלה "המל בשדה" ,דהיינו ,מי שיעשה את המוטל עליו ,ויתכונ כראוי לימי
הדי מתו יראה זו – אזי ימינו של הקב"ה פשוטה וקרובה במיוחד לקבל שבי ולסייע לה
הרבה מעבר להנהגה הרגילה בשאר ימות השנה.
אלא שכבר העירו בעלי המוסר ש"ספו תמו גדולי היראי אשר חרדת מאימת המשפט מתראה
על פניה וניכרת בליב " )ציטוט דבריו של הרב יהודה מיכל לפקובי"' ,וכבר עורר על כ מאד הגרי"ס זצ"ל(.
לצערנו ,לא רק שספו תמו גדולי אלה ,אלא עוד קמה רוח חדשה אחרת ,ההופכת ימי אלה לימי
שמחה .אחד הרבני ההול בשיטה זו התבטא פע במילי " :משנכנס אלול מרבי בשמחה" .על
פי שיטה זו ,נית לשמוע שיחות בחודש תשרי ע תכני המתאימי לחודש ניס ...
חשוב שנבי את הטעות הגדולה המונחת כא  :אמת כי בכל השנה עובדי את ה' בשילוב של יראה
ואהבה ,אלא ,שהאיזו ביניה משתנה בהתא לאופי הזמ בו נמצאי  .לפי הטעות המתפשטת,
האיזו שבי היראה והאהבה בימי הדי הינו שגוי ומוגז  ,ומקבל אופי של ימי חודש ניס .
בעניי זה אמר מו"ר הרב דרוקמ שליט"א שלפי האמת יש צד מסוי של שמחה בימי הדי  ,א
אי זה עיקר הדגשת העבודה בימי הקדושי האלה .ג בהוספות לספר "כתר ש טוב" )אות
רמג'( מובא שהבעש"ט עצמו עבד את ה' בקו היראה מר"ח אלול ועד יו"כ ,וממחרת יו"כ עד שמיני
עצרת עבד את ה' בקו השמחה בהתגלות .בשולי הדברי נוסי כי אדרבה ,ריבוי היראה וההכנעה
בימי אלה הוא תנאי הכרחי לשמחה אמיתית וטהורה ב"זמ שמחתנו" )סוכות( שבאה מתו
ובזכות היראה וההכנעה של הימי הנוראי .
חשוב להבחי בהבדל בי ניס לתשרי :בניס מתעוררת האהבה הקדומה של ה' לישראל עמו מצד
הסגולה ,עד כדי פניה אלינו להושיענו באהבת חינ ג כשאיננו ראויי  ,ואילו בימי תשרי
מתעוררת תביעה גדולה של ה' מאיתנו ,להבי את החיוב הגמור המוטל עלינו להמלי את ה'
ולהיות ראויי להיקרא ע ה' על ידי תיקו מעשינו בבחירה החופשית המסורה בידינו.
לכ  ,הג שבימי הנוראי "המל בשדה" ,ונאמר עליה "קראוהו בהיותו קרוב" – אי
משמעות הדבר שזהו זמ המיועד לשמחה ,אלא כפי שהסברנו לעיל ,מי שיעשה את המוטל עליו,
ויתכונ כראוי לימי הדי מתו יראת הימי האלה – אזי ימינו של הקב"ה פשוטה וקרובה
במיוחד לקבל שבי ולסייע לה .
נדגי יסוד זה ממצבי אחרי  :שכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה; השכינה קרובה
אלינו בקדושת יו הצו והאבל של תשעה באב ,שג עליו נאמר "קראוהו בהיותו קרוב"
)בהפטרת היו ( .ברור כי אי עיקר משקל העבודה במצבי אלה מתאפיי בשמחה ,והוא הדי
לקרבה המיוחדת של ה' אלינו בעיצומ של ימי הדי .
כאמור ,כיו מתפתחת מגמה לפיה ממעטי מאד את הדיבור על יראת ימי הדי )לרבות יראת
העונש הנצרכת לכל אד בכל דרגה( ,בושה של האד בעקבות מעשיו ,הכנעה ומרירות הלב
הנצרכי כתנאי הכרחי לתשובה מעולה )ראה באריכות בספר "שערי תשובה" שער ראשו בעיקרי
התשובה השלישי עד השמיני( .כמוב  ,אי הכוונה בכל אלה לעצבות של מרה שחורה ,אלא לדאגה
טבעית על ענייני אמיתיי הדורשי התעוררות וחיזוק.
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כפי שנית לראות ולשמוע בשיעורי  ,העיוות בהדגשת המשקלי גורר אחריו באופ טבעי טעויות
בתפיסה האמונית ,כגו  :טעות בהבנת מהותה של מידת הדי וביחס הנכו שלנו כלפיה בעבודת
ה' ,היעדר הבנה והרגשה ראויה כלפי הנורא שבחטא והעונש המיועד לחוטא ,יחס וותרני )מוגז (
הנשע על רצו טוב ג כשהוא חלש ואינו מתממש בפועל )=בלבול גדול ביחס הנכו שבי "תשובה רעיונית"
לבי "תשובה מעשית" הנזכרות פעמי רבות ב"אורות התשובה"( ,טעות גדולה בהבנת הדר בה פועלת אמירת
יג' מידות הרחמי וכיצד יש לאומר באופ נכו  ,בלבול גדול בהבנת הטוב האלוקי בזמ שמידת
הדי שולטת ועוד ועוד.
כדרכ של טעויות אמוניות ,ג כא מקבלות הטעויות סימוכי שגויי מדברי חכמינו )בעיקר
ספרי קבלה וחסידות( בדר של גילוי פני בתורה שלא כהלכה :הבנה שגויה ,מימוש שגוי,
התעלמות מבחינות סותרות הנזכרות א ה בדברי רבותינו ,איזו שגוי בי הבחינות השונות ועוד.
טעויות כאלה נובעות בדר כלל מעיסוק שאינו זהיר דיו בסתרי תורה.
יחד ע זאת ,יתכ שלטעויות אלה בהבנת עבודת הימי הנוראי יש מקור אחר /נוס :הרב טאו
דיבר על כ שאנו חיי בתו רוח כללית של עייפות מאידאלי ותחושת חוסר אוני לפעול
בעול )נית לראות זאת ג בתופעה שקשיי למידה רבי הולכי ונחשבי כ"לקות למידה" ,כאילו יש כא מחלה שאי
לילד שליטה עליה ,ואינו ילד רגיל ,וזקוק הוא להקלות מיוחדות .בהתא לכ ג מספר הילדי המאובחני כבעלי הפרעת
קשב וריכוז הול ועולה שלא בצדק( .בתו רוח כללית זו מחפשי התחברות ,מתיקות ,שמחה ,נחת,

וסולדי מדיבורי על כפיית היצר ,מחויבות ,יראה ,יגו ופחד )שהרי כאילו אי כוח ,ואי זה דבר
הנשמע.(...
רוח כללית זו עשויה ליצור מעי "נגיעה אישית" בלימוד ,כ שפסקאות שונות בספרי חסידות או
מושגי שוני הקשורי במיוחד לדור העקב ולתורת אר" ישראל ייתפסו באופ שגוי כדי לתת
הצדקה לעייפות הכללית שאנו חיי בה.
נראה כי שרשרת טעויות זו פתחה את הדלת לכניסתה של שיטת  12הצעדי ,כאילו היא חלק
מהיהדות .לשיטת  12הצעדי יש ג "אני מאמי " מיהו האלוקי  ,כיצד הוא מנהיג את העול ,
מה כוחות האד  ,כיצד יש להתייחס לחטאי ועוד )ראה להל ( .רצ הטעויות הנ"ל בהבנת
היהדות )שמורגש במיוחד בחודש אלול א תק למעשה כל השנה( יחד ע העייפות הכללית
שאנו חיי בה ,עלו כעת ,ע כניסת שיטת הצעדי ,לממדי חדשי של כפירה גמורה.
נספח :דוגמאות לתפיסות אסורות בשיטת הצעדים
היחס לחטא" :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" )עדות מטופל(.
מידותיו של הקב"ה :המכורי מוסרי את החיי להשגחת אלוהי שהוא אוהב ובלתי
כופה" ||| .אלוהי אוהב – התפיסה הבסיסית של אלוהי אוהב ואינו מעניש" )חומרי ההסברה(.
"כולנו ,ללא הבדל גזע דת או צבע ,ילדי האלוהי .אי זה מענייננו לאיזה גו דתי משתיי מי
מחברינו .לא כולנו קשורי לגופי דתיי  .אנחנו לא רואי שהכפירה מהווה מכשול גדול
לחוויה רוחנית .עבורנו ,ממלכת הרוח היא רחבה ובעלת מקו לכול ללא יוצא מ הכלל" )חומרי
הטיפול(.
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פרק ג :לימוד מוסר ועבודה מוסרית
ספרי מוסר נכתבו כבר בתקופת התנ" )ספר משלי ,קהלת וכד'( ,בתקופת חז"ל )מסכת אבות,
אבות דר' נת ושאר מאמרי חז"ל רבי מאד בש"ס ומדרשי ( ,בתקופת הראשוני )אורחות
צדיקי  ,שערי תשובה ,חובות הלבבות ,ספר המספיק לעובדי ה' ועוד( והאחרוני )פלא יוע",
ראשית חכמה ,יסוד ושורש העבודה ,מסילת ישרי  ,חשבו הנפש ועוד(.
יש להזכיר ג את חשיבותה הגדולה של תנועת המוסר .תנועת המוסר לא חידשה את עצ קיומ
של ספרי מוסר ,אלא חידשה את הצור לעורר את הציבור ללמוד מוסר ,וכ חידשה הדרכות
רבות בסגנונות שוני כיצד להיכנס נכו לתהלי של לימוד מוסר ועבודה מוסרית אשר יחוללו
שינוי לטובה בפועל על העוסק בכ.
בספריה של הגרי"ס )ר' ישראל סלנטר מחולל תנועת המוסר( ותלמידיו נית למצוא עושר אדיר
של עצות אי להשליט את המוח על הלב במצבי קושי שוני  ,וכ ביאורי נפלאי בסיפורי
המקרא ומאמרי חז"ל ,אשר נית ללמוד מה רעיונות אמוניי ומוסריי )למשל בספרי אור
ישראל ,שיחות מוסר ,מכתב מאליהו ,לב אליהו ,עלי שור ועוד(.
ספרי מוסר מחנכי את האד לגדלות בעבודת ה' – ה מבחינת דקדוקי העבודה ,ה מבחינת
כוונת העבודה )יראת הרוממות ,אהבת ה' ,הקמת השכינה מעפרה ,חיזוקה של כנסת ישראל ועוד(
וה מבחינת רגשי הקודש המלווי אותה .כל אלה שייכי לאורות הגדולי של ספרי המוסר
הקדושי .
לצערנו ,לימוד מוסר רציני לכל היקפו ועומקו יחד ע עבודה מוסרית קבועה ושיטתית – אינ
חזו נפר".
זאת ועוד ,ידועה התופעה שכאשר מזכירי את עניי לימוד המוסר או את תנועת המוסר –
עולות מחשבות כמו :זה גלותי ,זה "חשו " ,איומי והפחדות בעלמא של יראת העונש,
התפעלות נטולת העמקה שכלית ,תורת אר #ישראל של הרב קוק אינה עולה בקנה אחד ע
העיסוק בספרי אלה ,הנשמות הגדולות של עקבות משיח זקוקי לספרי עמוקי יותר ועוד
כהנה וכהנה .טענות אלה אינ נכונות כלל מהטעמי הבאי :
)א( כאמור לעיל ,בספרי המוסר לדורותיה מצויה העמקה אמונית גדולה יחד ע קריאה לעבודת
ה' בגדלות רוחנית )ובכלל זה הדרכות רבות של התקשרות לכלל ישראל( ,ולא חלילה הסתפקות
בראייה אנוכית של שכר ועונש בלבד )יחד ע זאת ,יראת העונש מהווה כלי חשוב במצבי של
התגברות היצר(.
)ב( ספרי המוסר לדורותיה מלאי בעשרות עצות חשובות אי להשליט את המוח על הלב ואי
לדבוק בה' למרות מסיחי הדעת הרבי בעול הזה.
הרב טאו שליט"א הדרי בשיחה אישית את אחד מתלמידיו שיש ללמוד כמה שיותר ספרי מוסר
)ולא להסתפק בחזרה על ספר אחד שוב ושוב( ,מפני שמכל הספרי עולה עושר גדול של עצות
והדרכות ,ועושר זה נדרש לב תורה על מנת לנהוג נכו במצבי השוני .
הרב וולבה זצ"ל הדגיש כי העצות השונות והסגנונות השוני נצרכי לסוגי שוני של אנשי ,
ואפילו באותו אד – משתני הדגשי המוסריי הנצרכי לו משעה לשעה .לכ  ,חשוב מאד
להכיר את מכלול ההדרכות המוסריות של כל גדולי המוסר.
)ג( בדור העקב בו מתגברת הס"א ביתר שאת וביתר עוז יותר מכל התקופות בעבר לקראת אובדנה
המוחלט – זקוקי אנו לאחוז חזק בכל העצות שהשאירו לנו גדולי ישראל במש הדורות.
)ד( הרב קוק זצ"ל הדרי ללמוד את הספרי של כל גדולי ישראל ,לרבות חכמי המוסר )ראה
בהקדמה לספרו "עי איה"(.
הערה חשובה :הביקורת של הרב קוק על לימוד מוסר בהתפעלות רגשית ללא בירור שכלי )מוסר
אבי פרק א אות ז( מתייחסת לתופעת לוואי שקרתה במהל השני  ,א אינה משקפת את דרכ
המקורית של חכמי המוסר )אצל חכמי המוסר קיי שלב העיו המוסרי ,שהוא חייב להיות
ביישוב דעת גמור ,ולאחר מכ מגיע שלב העבודה המוסרית ,שאחד מהכלי החשובי שלו הוא
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לימוד המשלב את הבנת המוח יחד ע התפעלות הלב ,כדי לאחד בי ידיעות השכל לבי הרצו
שבלב(.
כאשר לא עוסקי כראוי בחלק אחד מחלקיה של תורה ,נוצר פג בבניי התורני כולו ,כי חלקי
התורה קשורי ואחוזי זה בזה.
דבר זה בוודאי נכו ומורגש היטב בחלק המוסרי של התורה :מי שאינו מונח היטב בהדרכות
המוסריות המעשיות העולות מכלל ספרי המוסר ,ומי שלא קיבל במסורת את אופ העבודה
המוסרית הנכונה ,עלול בנקל להגיע להבנות והנהגות מוטעות .דוגמאות:
)א( כאשר עוסקי בספרי פנימיות )קבלה וחסידות( אודות מהות של הימי הנוראי ללא הבנה
ישרה בענייני העבודה המוסרית ברעיו ובפועל ,מגיעי בנקל למשקלי שגויי והבנות מוטעות
בעבודת ה' .זהו אחד הסיבות להיווצרות רצ הטעויות הנזכר בפרק הקוד ביחס לעבודת הימי
הנוראי  .הכלל הוא ,שספרי המוסר מלמדי כיצד לייש בצורה נכונה את הרעיונות הרוחניי
האציליי.
)ב( לימוד כתבי הרב קוק )כמו ג ר' צדוק הכה מלובלי ועוד ספרי חסידות אחרי( ללא רקע
נרחב ויסודי בהלכה ,מוסר ופנימיות התורה ,מביא כמעט בהכרח לגילוי פני בתורה שלא
כהלכה ,ויש דוגמאות רבות מאד לכ  .זהו אחד הסיבות המרכזיות לכ שיש כיו רבי העוסקי
בכתבי הרב קוק זצ"ל ,ומוציאי מתו דבריו הבנות והדרכות הנוגדות דעת תורה.
נזכור היטב :גדולי תורה רבי יצאו כנגד דברי שכתב הרב קוק זצ"ל ,מפני שלא ירדו לסו
דעתו ולא הבינו את דבריו כראוי .א כ  ,אנו ,המעייני בדבריו – צריכי זהירות כפולה
ומשולשת לגשת בזהירות רבה אל ספריו כדי לא להיכשל בה  ,חלילה.
)ג( כאשר לא מונחי היטב במסורת ההדרכות המוסריות של גדולי ישראל ,לא תמיד קיי החוש
הנכו להיזהר מפני שיטות רוחניות אסורות ,כמו זו של שיטת  12הצעדי  .יתירה מזאת ,כאשר
לא עוסקי בעבודה רוחנית על פי חכמי ישראל ,נוצר חלל ריק ,התובע את השלמתו מבורות
נשברי של דרכי כפירה ר"ל.
המסקנה המעשית העולה מדברינו היא שכל יהודי )וקל וחומר ב תורה( צרי לקבוע זמ ללימוד
ספרי מוסר מהגווני השוני שבה )חיוב לימוד מוסר נזכר במשנה ברורה סימ א' סקי"ב ובשעה"צ כו' ,והכרת
מכלול הספרי מהווה שלימות הלימוד במקצוע זה( ,תו קבלת הדרכה ללימוד נכו הכולל הבנה שכלית
מעמיקה יחד ע הפנמת הדברי אל הלב ,תו שהדבר מלווה בקביעות גדולה של עבודה מוסרית
בפועל )שג בזה צרי לקבל הדרכה מחכמי ישראל האמיתיי (.
תלמידי חכמי כאלה – יהיה בעז"ה חיל רב להג על כר בית ישראל מחדירת זמורות זרות,
ולחזקו בעשיית פירות טובי ומתוקני  ,ויהי רצו שיהיה חלקנו עמה  ,אמ !
הערות:

לימוד מוסר אבי ,מידות הראי"ה ועי אי"ה – אי די בה כדי להשתל במקצוע זה .ההשתלמות היא רק

בהכרת מכלול ספרי המוסר לדורותיה  ,וכפי שהדרי כ הרב קוק בעצמו .ככלל ,בשו מקו לא כתב הרב קוק שהלימוד
בספריו מהווה תחלי ללימוד שאר ספרי הצדיקי בכל מקצועות התורה ,ואדרבה ,כתב ההפ מזה.
עוד יש להעיר כי בש הרצי"ה זצ"ל אנו שומעי על הדגשה מיוחדת ללמוד מסילת ישרי ושמירת הלשו  .אמנ  ,מגדולי
תלמידיו אנו שומעי שלא התכוו הרצי"ה בשו אופ להסתפק רק בספרי אלה בלבד ,ואכ צרי ללמוד את מכלול
הספרי כנ"ל .כ קבלתי בש מו"ר הרב דרוקמ שליט"א ,וכ ג הובא לעיל בש הרב טאו ועוד.
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פרק ד :שמרנות מפני קלקולים רוחניים
התורה מזהירה אותנו" :ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ " ,ופרשו רז"ל :אחרי לבבכ – זו
מינות ,ואחרי עיניכ – זו זנות ,ועיי ביאור הלכה )סימ א סעי א( שבכלל מינות הוא כל דעה
הנוגדת דעת תורה ,ובכלל זנות הוא כל שקיעה בהבלי העול הזה שלא לש שמי  .נציי כמה
הלכות הקשורות לדיני הרחקה משני אבות נזיקי אלה:
)א( קריאת ספרי שמעורב בה ענייני מינות )ג א אינו מאמ" את הרעיונות האסורי
הכתובי ש  ,מכל מקו  ,עצ העיו מהווה איסור חמור( או עריות וכדומה נחשבת לאיסור
חמור מאד )ראה למשל סנהדרי ק ע"ב(.
)ב( הליכה במקו שיש בו חוסר צניעות אסורה כשיש דר אחרת צנועה ,וא בכל זאת בחר בדר
המקולקלת – נקרא רשע ,ג א עמד בניסיו ולא נכשל בשו חטא ,משו שאסור לאד להביא
את עצמו לידי ניסיו )ב"ב נז' ע"ב ורשב" ש (.
)ג( חז"ל הדגישו שאסור לאד לסמו על עצמו שלא יתקלקל ,שהרי יוחנ כה גדול שימש
בכהונה גדולה שמוני שנה ,ולבסו נעשה צדוקי )ברכות כט ע"א(.
)ד( צרי להתרחק מ המינות מאד מאד ,ועליה נאמר "כל באיה לא ישובו " )ראה ע"ז יז' ע"א
באריכות בעניי זה( ,וג צרי להתרחק מנשי מאד מאד )שו"ע אה"ע סימ כא' סעי א'( ,מפני
שתאוות עריות חזקה היא מאד ,ועלולה בנקל לדרדר את האד למעשי שליליי  .משמעות
הדבר היא שיש להרבות בסייגי כדי שלא לבוא לידי מכשול בענייני אלה.
)ה( יש להישמר מאד מפני חברה וסביבה רעה ,שהרי טבע האד להימש אחר אנשי סביבתו –
מעשיה ודעותיה )רמב" הלכות דעות פ"ו ה"א(.
ככלל ,הנהגת של צדיקי בכל הדורות הייתה להתרחק מאד מכל דבר שעלול להביא לידי
תקלה ,וקל וחומר שהחמירו בענייני כאלה בהנהגת הרבי  ,כי בציבור )הכולל צדיקי  ,בינוניי
ורשעי ( מצוי המכשול בקלות רבה יותר.
חשוב לציי כי בש"ס ופוסקי נזכרו כמה היתרי חריגי בענייני אלה ,כגו  :ללכת בדר
מקולקלת כשאי ברירה אחרת ,הותר לסנהדרי להכיר ענייני מקולקלי על מנת לדעת לשפוט
ולהורות נכו וכד' .אמנ  ,היתרי אלה נעשי בקלות ס המוות כאשר משתמשי בה שלא
באופ ובמידה הנכונה ,כפי שלצערנו מצוי מאד כיו  ,למשל:
)א( רבי חושבי בטעות כאילו מותר להיחש לדברי מקולקלי משו שכביכול "אי ברירה"
ברמת החיי המקובלת כיו  ,וכאילו אי אפשר כלל באופ אחר.
)ב( מצויי רבי החושבי בטעות כאילו ה יכולי להיחש לתכני מקולקלי משו שאצל
אי סכנת קלקול ,וכאילו דברי חז"ל נאמרו לאחרי ולא אליה  .ג רבני וראשי ישיבות נופלי
בטעות זאת.
נדגי זאת מקורסי בשיטת  12הצעדי  :רבי ראו שהקורס מכיל תכני הנוגדי את היהדות,
ובכל זאת רבי מה בטחו בעצמ שה יודעי "לסנ " ו"לגייר" ,המשיכו לשמוע מינות ,ולא
עזבו את הקורס .אישה העוסקת בחינו טענה שאחרי עשרות שנות ניסיו אי חשש שתתקלקל.
ר"מ אחר טע שהשיטה מסוכנת רק לתלמידי צעירי  ,אבל רמי" בישיבות אינ בכלל סכנה.
יש עוד דוגמאות רבות.
מניסיו אישי נית לראות שכמעט כל מי שלא עזב את הקורס ספג רעיונות אסורי בצורה
כלשהי ,וג א יש מי שלא התקלקל – בוודאי עבר עבירה משו שלא שמע בקול חכמי ,ולא
הרחיק עצמו ממינות ומחברה רעה.
בנוס ,אחד הרבני שהרבה לקרוא בספרי מוסר ותרבות של גויי  ,לרבות ספרי מינות ועבודה
זרה ,נעשה כיו לאחד ממחללי התורה ומחטיאי הרבי בהחדרת תכני זרי הנוגדי דעת
תורה בכמה תחומי  ,לרבות כאלה שיש בה כפירה ממש.
יש לזכור כי הדר בה הלכו אבותינו מעול הייתה לדקדק בכל דיני ההרחקות שנקבעו לנו
מדאורייתא ומדרבנ  ,וא גדולי הדור דקדקו מאד בהרחקות אלה ,והוסיפו על עצמ סייגי
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נוספי  ,ורק במקרה של צור חריג יש להיווע" במורה הוראה אמיתי ולבחו הא נכו להתיר,
וג א כ – עד כמה ,ובאילו סייגי יש לנקוט יחד ע היתר זה.
רבי חושבי שבגלל שאנו פועלי ע א%ל בתהלי הגאולה ,הרי שצרי להיות שותפי בכל
מוסדות המדינה ,ג באלה המלאי פריצות ומינות ,על מנת להשפיע ולקד את גאולת ישראל.
רבי סולדי מהמחשבה שחס ושלו לא נהיה דומי לחרדי השוללי נטילת חלק מעשי
בגופי כאלה ,ונולדת תפיסה כאילו אד ממוצע יכול להיות כאברה אבינו ,שיכל להיות לבדו
כנגד כל העול ולנצח .חשיבה זו איננה נכונה ,והיא יוצרת חתירה כנגד הגישה הבסיסית של
חז"ל בעניי זה ,ומביאה לחוסר הקפדה הלכתית בהרחקות הנזכרות לעיל .אחרי טועני
בטעות כאילו כיו באר #ישראל ובדור העקב טבע האד השתנה וג ההדרכות המעשיות
השתנו ,וזו טעות מהותית נוספת המחזקת מגמה שלילית זו.
נושאי אלה הינ חשובי ביותר ,וצרי לייחד את הדיבור על כ להל בפרק בפני עצמו אי"ה,
על סמ הסתכלות רחבה בהדרכותיה של הרב קוק וגדולי תלמידיו ממשיכי דרכו.
כאמור ,בסוגיית ההרחקה מאיסורי  ,ההתנהלות הציבורית שלנו דורשת חשבו נפש עמוק
ויסודי ,מכיוו שבמקרי רבי ההרחקות שקבעו חכמי אינ נשמרות ,ומסיבה זו מתרבי מאד
החטאי והנפילות .להל מספר דוגמאות מעשיות:
)א( מוסדות לימוד והכשרה מקצועית
רבי – לרבות בני תורה ובוגרי ישיבות – לומדי במוסדות לימוד אקדמיי או מוסדות להכשרה
מקצועית המלאי פריצות ובלבולי רוחניי .
בתחומי מקצועיי רבי מעורבי תכני רבי של מוסר וערכי שנכתבו על ידי גויי או
חילוניי  .במקרי רבי נוגדי התכני את רוח היהדות ,ולעתי מהווי ניגוד גמור להלכה וא
ליסודות האמונה.
כמעט בכל המקרי התכני לא עברו ביקורת של תלמידי חכמי גדולי ,ואלפי צעירי ישראל
לומדי אות  ,כשכל אחד עושה לעצמו "סינו " ו"גיור" כפי הבנתו ,ואי פלא כי ברבות השני
הול וצומח דור חדש שיש בו קלקולי רבי בתחומי שוני )למשל עול הטיפול נעשה תחו
פרו" מאד( ,וממילא צומח ג ז חדש של רבני בעלי קלקולי בתפיסת היהדות.
בעיה נוספת במוסדות הלימוד היא פריצות גדולה מאד .צרי לדעת שאלפי אנשי מהציבור
הדתי ,לרבות בני תורה ,הולכי ללמוד במוסדות שרמת הפריצות בה גבוהה ביותר )במיוחד
בחודשי הקי"( .בנוס ,חוסר הפרדה יוצר קשרי חברתיי אסורי  .כמעט בלתי אפשרי שלא
לעבור במוסדות אלה על עבירות גמורות מדאורייתא ,לכל הפחות בהרהור הלב ,ובלא מעט
מקרי ג יותר מזה.
הערה :רבי מההולכי למוסדות אלה טועני שאי ברירה אחרת ,שהרי אי את המקצוע
שבחרו בו במקומות אחרי  ,או שאי את איכות התואר במקומות אחרי  ,וכשאי מקו אחר –
מותר ללמוד ש  ,כש שמותר ללכת ברחוב מחוסר ברירה.
זהו ממש חשבו הנפש המוטל עלינו בעת הזאת :יש למסור את הנפש למע הקמת מסגרות
לימוד חדשות טהורות וצנועות כמו שמוסרי אנו את הנפש למע אר #ישראל ,וכמו שמעודדי
אנו יהודי בחו"ל לעזוב את מקו מושב ולעלות לאר #ישראל! אחינו החרדי יוכיחו לעי כל
שכאשר לא מתפשרי  ,ולא לומדי בקמפוסי חילוניי – משיגי לבסו קמפוסי נפרדי ללא
בעיות צניעות ,ומדוע לא ננהג א אנו בדר זו? כלומר ,הטענה לפיה "אי ברירה" צריכה להתחל
בטענה "יש ברירה! נקי דבר חדש כשר וטהור!“.
בנוס ,יש לחנ למוכנות לוותר על שאיפות מקצועיות ועל איכות התואר למע שלימות השכינה
בבתינו ובע ישראל ,ולמע שמירה על טהרת נשמתנו ,שלא תתקלקל חלילה בעול הזה ,וג
9

בס"ד

דבר זה נוכל ללמוד היטב מאחינו החרדי לדבר ה' )כאמור לעיל ,מקרי חריגי צריכי להיות
נידוני אצל מורי הוראה אמיתיי (.
)ב( שירות צבאי
רבי מהציבור הדתי המשרתי בצה"ל )לרבות מסגרות מסודרות כמו למשל ישיבות הסדר
וישיבות גבוהות( מוצאי עצמ במהל השירות הצבאי בתו סביבה חילונית שאינה צנועה.
לפעמי אי אפילו חבר תורני אחד ,ולפעמי יהיה ב יחיד בקורס שכולו בנות .כ נחשפי בתו
המציאות הצבאית הלוחצת והמסובכת לחוסר צניעות ,סגנו דיבור פסול ,התנהגות שלילית,
אמונות של כפירה ,פיתויי חזקי שליליי ועוד .ככלל ,ידוע כי החברה החילונית מופקרת מאד
מאד בענייני תאוות עריות )שיחות ,תמונות ,סרטי זימה ועוד( ,וכמעט בלתי אפשרי שלא יבואו בני
תורה לידי חטאי גמורי מדאורייתא לכל הפחות בהרהור הלב ,ולעיתי א יותר מכ.
למעשה ,חוקי הצבא עצמ מעודדי קושי זה ,כמו למשל בהתיר לחיילות ללכת בלבוש אזרחי
בתו מחנות הצבא בחלק משעות היממה ,לרבות סעודות ליל שבת וכדומה.
ידוע לנו שחיילי דתיי רבי עוברי בצבא ניסיונות קשי ,ויש לא מעט חטאי הנגרמי
מכ ,לרבות נפילות הממשיכות ג אחרי השחרור מהשירות הצבאי בעקבות דברי שראו או
שמעו ש ונחרטו היטב בזיכרו  .נראה שאי עדיי התייחסות הולמת לבעיה קשה זו ,ולא מצאנו
עדיי מאבק נוקב בחוקי הצבא המחזקי בעיות אלה.
הערה :איננו דני כא בפרק זה בשאלה מהי השלכת העניי על ער הגיוס לצה"ל במצב כזה,
אלא על החובה הציבורית לפעול במסירות נפש למע הקמת מסגרות טהורות וצנועות לכלל
החיילי הדתיי )ג למי שאינו לומד בישיבה( ,כמו שיש ב"ה מסירות נפש גדולה בכל הקשור
לענייני אר" ישראל ,ונראה לכאורה שעדיי אי התייחסות כזאת.
)ג( אמצעי טכנולוגיה ותקשורת
בסעי זה נתמקד בעיקר בשימוש באינטרנט ,על א שבעיה דומה קיימת ג בדברי אחרי )עיתוני  ,טלוויזיה ועוד(.

מצוי שנעשה שימוש באינטרנט שאינו טהור מטעמי נוחות בעלמא :להתעדכ בחדשות ,לקבל
מידע בקלות מאתרי שוני  ,לברר תוצאות של בדיקות או לקבוע תור לרופא דר אתר
האינטרנט ,לקנות מהבית במקו ללכת לחנות ועוד ועוד.
מכיוו שכ נעשית התרבות שלנו ,הול ונחשב כאילו "אי ברירה אחרת" ,שהרי נעשה כאילו
הכרח קיומי שתהיה לכל אחד איכות חיי זו ,וממילא מותר להכניס הביתה כלי שאינו טהור
לש כ.
בנוס ,יש המשתמשי באינטרנט שאינו טהור ממניעי "הכרח" שוני  .חשוב לדעת כי טענות של
"הכרח" או "חוסר ברירה" פעמי רבות הינ תוצאה של סדרי עדיפויות ,וכפי שכתבנו לעיל ,יש
צור לחנ לוויתור על שאיפות בחיי כדי לשמור על קדושת מחננו ,שזהו שיקול ראשו במעלה
)וכמבואר לעיל ,מקרי חריגי צריכי להיות נידוני אצל מורי הוראה אמיתיי (.
עוד יש לעורר על כ שקיימות כיו בשוק אפשרויות סינו שונות אשר אינ עומדות בקנה מידה
הלכתי אלא חברתי .כלומר ,נקבע גבול של חוסר צניעות אותו מסנני  ,בעוד שלפי ההלכה ג מה
שלא מסנני עדיי אסור בצפייה .כמו כ  ,נשארי תכני מקולקלי בנושאי אחרי  ,כמו
למשל תנ" בגובה העיניי  12 ,צעדי  ,פסקי הלכה ודברי תורה מקולקלי ועוד.
מוסדות ובתי פרטיי רבי משתמשי בסינוני כאלה וחושבי כאילו ה בסדר ,שהרי יש
לה "אינטרנט כשר" ,בעוד שלפי האמת ה עוברי על ההלכה בהכנסת תכני אסורי .
למעשה ,סינוני "חצי כשרי" יוצרי בלבול גדול בציבור ,כאילו יש בעיות הלכתיות "קטנות"
שה "לא נורא כל כ" ,שהרי יש רמה מסוימת של פריצות שלא נורא א רואי אותה על מס
המחשב ,וממילא נשחק היחס הנפשי הנכו לאיסורי "לא תתורו" ,ולאט לאט עלול הדבר
להידרדר בהדרגה להקלת החסימה ,ולאחר מכ חיפוש דרכי לפריצתה המוחלטת.
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לסיכום
צרי להתעורר לחשבו נפש יסודי ועמוק ,ולחזור להקפיד על דיני ההרחקות כמאמר  ,מבלי
לנטות ימי ושמאל ,ובאופ בלתי מתפשר.
כל עוד האווירה הציבורית יוצרת תחושה כללית כאילו "לא נורא" להיחש לקלקולי  ,הול
ונשחק היחס ההלכתי הנכו להרחקות שציוו חכמי  .קל וחומר כשיש ג נפילות רבות הנגרמות
כתוצאה מכ ,אשר אינ מקבלות התייחסות הולמת ,והדבר מביא לשחיקת היחס הנפשי ג כלפי
חטאי אלה ,וכמוב עלול הדבר לפגוע – אפילו בדקות – ביראת החטא שלנו.
אווירה ציבורית זו נוצרת מהעובדה שלא מרגישי מסירות נפש להקמת מסגרות ומוסדות
טהורי וצנועי – בניגוד לענייני אר #ישראל בה מרגישי מאד את מסירות הנפש הבלתי
מתפשרת – וג לא שומעי עיסוק ומחאה בלתי פוסקי סביב הבעיות ההלכתיות הקשות
המקיפות אותנו מידי יו ממש.
האווירה הציבורית יוצרת "מורה היתר" לאד באורח חייו האישיי להכניס קלקולי לביתו,
כפי שנעשה בציבור ,ולהאמי שהוא ידע לשמור על עצמו.
התהלי הנפשי הוא כ :שתיקה ציבורית מול קלקול מולידה תחושה כאילו הדבר "לא נורא".
לאט לאט חושבי כאילו הדבר "מותר" )שהרי אי מחאות לאיסורא( ,ובהדרגה חושבי כאילו
יש "להדר" בזה למע אידאולוגיות שונות .לאחר כל אלה אי פלא א יתפרצו נפילות קשות
בממדי אדירי .
נאמר בתורה "קדושי תהיו" – פרושי תהיו ,שכל מקו שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא
קדושה )רש"י לתחילת פ' קדושי ( .כלומר ,כל מה שאד מוכ לפרוש ולוותר מעצמו כדי לחיות
בטהרה שלימה לו ולילדיו – עולה הוא במעלות הקדושה ,ולהיפ  .למעשה ,יש כא מדד אמיתי
למידת יראת חטא :עד כמה מוכ האד לוותר ויתורי אישיי )נוחות ,שאיפות מקצועיות וכד'(
למע שלימות השכינה השורה בביתו ובסביבתו .ככלל ,סינו כשר באופ מושל מונע בדר כלל
שירותי אינטרנט רבי מאד .א כדאיי ה כל הוויתורי הכרוכי בכ למע קדושת הבית
וחינו הילדי .
כאמור בתחילת דברינו ,ככל שעולות בעיות רבות וגדולות יותר – כגו קלקולי רוחניי  ,נפילות
באינטרנט וכו' – יש להתעורר לתיקו שורשי הבעיות ולקעקע את הבסיס המאפשר את המש
קיומ וצמיחת  .ה' יזכנו לעבדו באמת ובלב של  ,אמ !
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פרק ה :הבחנה בין קודש ,חול וטומאה
מבוא
הגדרת שיטת  12הצעדי כשיטה של חול שמותר ללמוד אותה מחילוניי וגויי עוררה בנו את
ההבנה שקיי בלבול גדול בהבנה מהו קודש ,מהו חול ומהי טומאה .אמנ  ,יש לשי לב כי בלבול
זה קיי בתחומי רבי נוספי .
למשל ,מתקיימי כיו שיעורי המועברי על ידי רבני מסוימי בעניי קדושת חיי האישות.
השיעורי של רבני אלה מושתתי על אנשי מקצוע חילוניי ועל ספרי חילוניי בתחו זה
)כפי שמוצהר במפורש על ידי רבני אלה( ,בטענה שיש כא תחו של חול שאפשר ללמוד מה .
תכני אלה נבדקו אצל גדולי הוראה ,ונמצא שההדרכות ש נוגדות את רוח ההלכה ,פוגמות
בערכי הקודש של הבית היהודי ,ומצוי לעתי ניגוד גמור להלכה הפסוקה באופ מפורש .המצב
בשיעורי אלה גרוע יותר כאשר מלבישי את כל החילוניות בתו מאמרי חז"ל ובספרי רבותינו,
והציבור הול שולל אחרי קלקולי מתו מחשבה שכ הוא רצו ה'.
דוגמה נוספת :חודרת כיו מגמה של "מודעות לגו" על ידי השתתפות בחוגי שוני של
מוסיקה וריקודי בסגנונות שוני  .פעמי רבות סגנונות אלה הינ יבוא של תרבות גויית'
חילונית ,המעוררת שדר של תסיסות חומרית גסה .בכל זאת ,חודרת תרבות זאת ג למקומות
תורניי ביותר ,וג כא  ,יש המעגני דבר זה בתו מאמרי חז"ל באופ מעוות ,כאילו כ הוא
רצו ה' ,והציבור הרחב אינו יודע להבחי בזה.
כיצד נית להישמר ממגמות מעי אלה ,ולשמור על רוח תורנית טהורה ללא חדירה של השפעות
זרות?
הבחנה בין תורה בגויים לבין חכמה בגויים
אמרו חז"ל" :א יאמר ל אד יש חכמה בגויי – תאמי  ,יש תורה בגויי – אל תאמי )איכה
רבה פרשה ב' אות יג'(" .קבלנו מרבותינו כי "חכמה" היינו עיסוק מעשי'טכני בצדדי הגשמיי של
העול  ,ואילו "תורה" היינו תכני הנוגעי להשקפת עול ודרכי חיי  .כלומר ,כל חומר הקשור
לתרבות ,אמונות ,עקרונות ,ערכי  ,מוסר ודרכי חיי – אי ללמוד מחילוניי וגויי כלל וכלל.
לכ  ,כל חומר שצרי ללמוד אותו "בזהירות"" ,לסנ " אותו או "לגייר" אותו – זה עצמו סימ
מובהק שהוא בגדר "תורה בגויי " ,ואי לעשות בו שימוש )כבר כתבנו לעיל בפרק ד' שרבי
מהחושבי שיש ביד הכוח "לגייר" תכני – טועי ה בעצמ (.
למעשה ,בספרי רבותינו מובאי שני טעמי עיקריי מדוע לא לעסוק בספרי מוסר וספרי אמונה
של גויי ) :א( מפני שמשולבי בה כמעט בהכרח רעיונות מקולקלי  ,ולעיתי הקלקול הוא דק
ומבלבל וקשה לעמוד עליו) .ב( ג ביחס לתכני הכשרי שבה  ,מכל מקו  ,כיוו שיצאו ממקור
טמא – יש לה השפעה שלילית על העוסק בה  ,ועוד ,שיש חילול הש בפנייה אל גויי במקו
אל התורה על מנת ללמוד דרכי חיי )ראה שו"ע חו"מ סימ כו' סעי א' ,ובערפילי טוהר עמ' צג'(.
יש להעיר כי ג הדר אר #שקדמה לתורה הוא עניי אלוקי ,מכיוו שהוא נובע מהצל אלוקי
של האד )כ מדגיש הרב חרל"פ פעמי רבות בדבריו( .לכ ,יש ללמוד דר אר #זה רק
בצינורות של קודש ולא מספרי מוסר של אומות העול )משני הטעמי הנ"ל( .למשל ,הרצי"ה
הדגיש שמעשי האבות ה דר אר" שקדמה לתורה ,והוא הדי סיפורי התורה או מדרשי חז"ל
הקשורי לכ )מעשה קי והבל ,מעשה סדו וכדומה(.
ג מו"ר הרב דרוקמ שליט"א מדגיש שאי ללמוד מוסר מחכמי אומות העול ,ונוהג הוא להביא
את דבריו של ר' עובדיה ברטנורא לתחילת מסכת אבות ,המבאר כי מסכת זו פתחה בהזכרת
השתלשלות תורה שבעל פה כדי ללמדנו שאת ענייני המוסר יש ללמוד בצינורות של קודש כחלק
ממצוות התורה )והלכת בדרכיו ,ועשית הישר והטוב ,ואהבת לרע כמו ועוד( ,ולא מספרי
שחיברו חכמי הגויי .
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מאיד  ,ג בדברי הקשורי לענייני גשמיי – א מעורב בה צד תרבותי – אסור ללמוד
מגויי )בהשוואה רעיונית לאיסור חוקות הגויי החל על לבוש או תספורת של גויי כשיש בזה משו שח #וגאווה,
כמבואר ביו"ד סימ קעח' סעי א'( ,מפני שבאופ זה מעורב כא ענייני של מוסר והשקפת עול
שלה ,וג זה נכלל בחלק של "תורה בגויי".
דוגמאות מעשיות
)א( תחו העיצוב הוא בהשקפה ראשונה חול בעלמא ,א אחר התבוננות נוספת נית לראות כי
מאפייני התרבות שולטי בו מאד מאד ,שהרי מאפייני העיצוב מושפעי מהשקפת עול  .למשל,
עד כמה יש להדגיש יופי חיצוני ,מה מאפייני האסתטיקה ,מהו ה"שדר" העולה מה ועוד.
כ נוכל לראות כי בית של גדולי ישראל ובית המעוצב על ידי "מעצב פני " של ימינו – עלולי
להיראות שוני לגמרי זה מזה...
עיצוב בגדי ג הוא אינו חול גרידא .נוי הבגד מושפע מה"שדר" שאנו רוצי שיצא ממנו )לכ
בגדי ה כבודו של האד  ,כמבואר בשבת ד קיג'( .הרדיפה אחר "מותגי " ואחר "צו האופנה"
המתחדש גור לחדירה של תרבות חילונית'גויית.
ככלל ,בעלי המוסר הדגישו כי מה שנחשב יפה בתרבות החילונית נחשב מכוער אצל טהורי לב,
מפני שיופי חילוני מעורר את תאוות העול ,ואילו יופי תורני צרי להיות אצילי ומעורר רגשי
קודש נשמתיי.
דברי אלה נכוני ג ביחס לסגנו ריקודי  ,מוסיקה וכד' ,כפי שכתבנו לעיל.
)ב( תחו השיווק בהשקפה ראשונה עלול להיראות כמו תחו של חול בעלמא ,שהרי הוא כאילו
עוסק רק בכלי מעשיי לשכנוע בני אד לקנות מוצר מסוי  .אמנ  ,אחר התבוננות מעמיקה
נראה כי ריח השקר נוד מאופני שיווק רבי הנהוגי בימינו ,שקר באופני שוני וברמות
שונות ,ויש להיזהר.
לדוגמא ,הצהרה כי מחיר מוצר הוא  3.99ש"ח ולא  4ש"ח גורמת לקונה טעות כאילו המוצר
עולה רק כ' 3ש"ח ,כ שלא ישי לב שבאמת הוא מוציא מכיסו  4ש"ח.
דוגמא נוספת ,יש מודעות המפרסמות באותיות ענק הטבה עצומה ללקוחות ,ובכתב קט למטה
כתוב "בכפו לתקנו " ,כשבתקנו זה גנוז העובדה שאי כא הטבה כה גדולה כפי שנראה
מהאותיות הגדולות.
)ג( תחו הפסיכולוגיה – רבי חושבי בטעות שהוא "חול" בעלמא ,כ שנית ללמוד אותו מפי
גויי וחילוניי  .אמנ  ,אחר התבוננות נוספת נית לראות כי בתחו הריפוי הנפשי משולבי
ענייני של מוסר ,ערכי ואמונות ,לעתי באופ דק ומבלבל מאד ,וכפי שידוע לרבי שכאשר
לומדי ספר פסיכולוגיה צרי ללמוד אותו "בזהירות" .על כ  ,למעשה יש צור בריפוי נפשי טהור
המושתת א ורק על פי דרכה של תורה.
)ד( יש כיו ספרי המלמדי "דר להצלחה" בתחומי שוני )בחברה ,בעסקי  ,בקשרי בי '
אישיי ועוד( .בהשקפה ראשונה הדבר נראה חול בעלמא ,כאילו יש כא רק הדרכות טכניות
להצלחה פרקטית ,א אחר קריאה עיונית בספרי מעי אלה ניכר בבירור שיש בה ענייני מוסר
וערכי רבי  ,וא המחבר הוא חילוני או גוי – סביר מאד שבמקרי רבי יצליח להחדיר לקורא
רוח זרה להשקפת עולמו ,ג א כרגע זה רק בדקות גדולה.
)ה( זהירות מיוחדת נדרשת מאיתנו בכל מה שקשור לענייני שבי איש לאשתו )ובכלל זה
הדרכת חתני וכלות( ,אשר בזה ישראל הינ קדושי  ,צנועי וביישני  ,ודרכ שונה מזו של
אומות העול  ,כ שחומר חילוני בענייני אלה מחדיר קלקולי גדולי  ,ולכ  ,חשוב לשמש גדולי
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תורה אמיתיי שאינ נגועי בהשפעות זרות .לצערנו ,יש כיו הרבה רבני וספרי חדשי
בתחו זה שאינ נקיי משיבושי.
)ו( תחו הספרות ג הוא אינו חול בעלמא .תכני העלילה ,רגשי הלב ,דפוסי התנהגות ועבודת
המידות של גיבוריה – בכל אלה טמו אוצר של של תרבות והשקפת עול  .על כ  ,יש לקרוא
חומרי שירה וספרות של יראי ה' טהורי לב ,שכל כתביה מדריכי להתעלות ביראת שמי
ומידות טובות.
ככלל ,הדבר המובחר ביותר הוא לקרוא את הסיפורי המובאי במקרא ובחז"ל ,וכ סיפורי
צדיקי )וב"ה לילדי יש כיו את אלה בשפה קלה( ,אשר קדושה עליונה ואוצר גדול של יראת
שמי טמו בה .
)ז( מצויי קורסי אקדמיי העוסקי בפילוסופיה ודברי הגות סביב תחומי שוני  .מטבע
הדברי משולבי בה תפיסות תרבותיות חילוניות ,ויש לתת את הדעת לכ.
)ח( הכינוי "חילוני" אינו בא מלשו "חול" ,אלא מלשו "מחולל" ,שהרי מקור המילה הוא
בתרגו אונקלוס ,והוא משתמש במילה "חילוני" כתרגו למילה "זר" בתורה.
כאשר מדינת ישראל עוסקת בתחומי "חול" ,כגו כלכלה ,ביטחו  ,מדיניות חו" ,חינו ועוד – בכל
אלה היא תעסוק לאור התפיסה החילונית שלה ,המושפעת מתרבות גויית מערבית ,וממילא
במקרי רבי היא תפעל בניגוד לדרכה של תורה ותגרו לחילול הש ,וא משרד הדתות
והרבנות הראשית ינוהלו באופ חילוני על ידה )כגו שילוב של חילוניי בגו הבוחר את הרבני
הראשיי (.
למשל ,כאשר המדינה מנהלת מלחמה ,היא תחליט לעצור את הקרב על סמ שילוב של תפיסת
ביטחו ותפיסת מדיניות חו" חילוניי  ,שאינ ברוח ההלכה ,וממילא המלחמה עלולה להסתיי
בניגוד להלכות מלחמה המופיעי בש"ס ובמדרשי ההלכה )הרחיב את הדיבור על כ בעל ה"צי" אליעזר"
בספרו "הלכות מדינה" חלק ב'(.
כשחיי בתו חברה ומדינה שיש בה חילול הש בתחומי רבי מאד – צרי הדרכה של גדולי
תורה מהי צורת ההשתדלות המעשית המוטלת עלינו על מנת להחיש את ישועתנו ,ואי"ה נייחד
פרק מיוחד לעניי זה.
)ט( ענייני חול נחשבי למצווה כאשר נעשי לש שמי  ,כמבואר בשו"ע או"ח סימ רלא',
ומבואר ש כי הכוונה לש שמי משפיעה ג על אופ העשיה .למשל ,אכילה לש שמי
מתבטאת לא רק בכוונה אלא ג מה אוכלי  ,כמה אוכלי  ,על מה מדברי במהל הסעודה
ועוד .זוהי אחת הסיבות לכ שמשתדלי הצדיקי לעשות כל דבר ,ג דברי חול של רשות,
בחבורת תלמידי חכמי צדיקי  ,מה שעלול להיות להיפ כאשר נעשה הדבר במסגרת חילונית.
לסיום
מכל האמור לעיל נית לראות עד כמה מוקפי אנו בתרבות חילונית המצויה בשטחי חיי רבי
מאד )בנגלה או בהיחבא( ,ועד כמה אפשר להתקלקל בקלות א לא עומדי היטב על המשמר.
נראה שזו ג הסיבה לריבוי תלמידי חכמי בעלי השפעות זרות ,שאי לה הבנה ישרה בתורה
ובהוראה.
כל תפילה מסתיימת בשבח הגדול "שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה" ,וכ
היא הרוח הקדושה העולה מהלכות חוקות הגויי )יו"ד סימ קעח'( :אנו מובדלי ושוני מאד
מגויי וחילוניי בענייני רבי  ,כתוצאה מעול ערכי שונה המטביע את חותמו עליה .
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גאוני וצדיקי בכל הדורות השאירו לנו מורשת טהורה וקדושה כיצד לחנ ילדי  ,כיצד לרפא
את הנפש ,כיצד להשכי שלו בי אד לחברו ובי איש לאשתו ,כיצד לנהל מדינת הלכה על כל
תחומיה ועוד .איננו זקוקי לספרי של חילוני או של גויי בענייני מעי אלה.
אשרי מי שבונה את עולמו בקדושה ובטהרה ,תו נקיות מוחלטת מהתרבות החילונית הסובבת
אותנו בכל פינה .התפקיד שלנו הוא לגדול כ ,ולגדל את בנינו לכ.
נזכיר כא ג את אזהרת של צדיקי הדורות ,שג בעסקי חול שאי בה שו קלקול – יש
לעסוק רק באקראי בעלמא ,במיעוט ההכרחי ,ולכוו בזה רק לש שמי  .עיסוק בענייני חול
מעבר לנצר ,מקלקל את האד .
הדרכה זו מושתת על הדי בשו"ע )יו"ד רמ' סעי ד' בהג"ה( ,יחד ע העובדה שענייני חול שייכי
לקליפת נוגה )=קליפה הניתנת לתיקו ( .לכ  ,כשעוסקי בזה בקדושה כראוי ,הרי הקליפה מתוקנת
ונכללת בקדושה ,וכשאי הדבר כ ,צד הקליפה גובר ומשפיע לרעה על האד .
כאשר אד בוחר לו רב ,צרי לוודא שהרב עצמו נקי וטהור מהשפעות זרות .הבנת המיתרי
העדיני שביהדות דורשת עמל רב של שני ארוכות ,וכשהלב והמוח מוטי ע"י תובנות זרות של
חילוניי וגויי  ,מקלקל הדבר את ההבנה הישרה בתורה .התפשטותה של כפירת  12הצעדי
כמו ג קלקולי אחרי  ,עוזרת לנו לראות היכ יש חילולי תורה ,אשר יש להתרחק מה מאד
מאד.
הערה לסיו :אמת כי יחידי סגולה עיינו בחומרי שיש בה קלקולי כדי להוציא מה נקודות
טובות ,א זה שיי רק ליחידי הדורות ,ורק כהוראת שעה במקו הכרח כשנראה לה צור
בדבר ,ואי לנו להחזיק את עצמנו כאחד מה .
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פרק ו :סימני היכר לקלקולים רוחניים
המטרה של פרק זה היא לסייע בזיהויי של קלקולי  ,תו שימוש בידע שהצטבר בידינו ממה
שנעשה בשטח.
דרכי זיהוי של שיעורים או קורסים שיש בהם קלקול
)א( אינטואיציה יהודית בריאה
במקרי רבי אנשי הרגישו "משהו לא נראה לי"" ,מוזר שרב אומר ככה"" ,הדברי לא
מסתדרי ע כל מה שלמדתי עד היו "" ,מעול לא שמעתי דבר כזה" וכדומה .אמנ  ,מחמת
הביטול העצמי לרב שמעביר את השיעור ,ביטלו מחשבות אלה והפנימו רעיונות מוטעי .
לכ  ,בתקופה מלאה טעויות ,ההדרכה המומלצת היא לבדוק את התכני )יחד ע המקורות
בחז"ל המובאות כביסוס לרעיונות התמוהי ( אצל זקני ההוראה .צרי לזכור שכיו ג רב או
רבנית מפורסמי  ,שרבי שומעי אות  ,אי בזה שו ערובה לכ שה מלמדי דברי נכוני .
חשוב לשי לב :אי לנוח ולשקוט על סמ מקורות בחז"ל שמביאי מעבירי השיעורי לדבריה
התמוהי  ,כי הראיות עלולות להיות באופ של גילוי פני בתורה שלא כהלכה.
)ב( סימני חיצוניי העלולי להעיד על קלקול פנימי
א .שפת דיבור :גדולי תורה אמיתיי הצטיינו בכל הדורות בשפת דיבור נקייה מאד ,המתובלת
בציטוטי פסוקי ומאמרי חז"ל .כאשר רב או רבנית מדברי במילי לא נקיות ,הלקוחות משפת
הדיבור של חילוניי וגויי  ,יש לחשוש ולבדוק היטב את כשרותה של הדר המוצעת )כאותו כה
שאמר שאכל "כזנב הלטאה" ,ומחמת הפג בסגנו הדיבור בדקו אחריו ומצאו בו שמ #פסול ,ראה ילקו"ש פ' נח רמז נה'(.
ב .מקורות הידע :כאשר מצהירי שהדר הנלמדת נשענת ג על מקורות חילוניי )ספרות ,אנשי
מקצוע וכד'( ,יש לחשוש ולבדוק היטב את כשרותה של הדר המוצעת .קל וחומר שיש לחשוש
כאשר מעבירי הקורס ה עצמ חילוניי .
הוא הדי כאשר הרב או הרבנית ממליצי לקנות ספרי של חילוניי  ,יש לחשוש מאד ולבדוק
היטב את כשרותה של הדר המוצעת.
ג .אופ הפרסו  :גדולי תורה אמיתיי בכל הדורות פעלו מתו ענווה ויראת שמי ביחס לספרי
שכתבו .שיווק בדר חילונית ,כמו למשל שימוש בפיתויי חילוניי למשיכת "לקוחות" ,מעורר
חשד על טהרת התכני )האישה השונמית הכירה בקדושתו של אלישע בזכות המעשי הקטני שראתה בהנהגתו,
כמבואר במלכי ב ד ,ט וברש"י ש  ,והוא הדי להיפ( .למשל ,מסגרת רוחנית כלשהי שווקה באמצעות
"פיתוי" שיימכרו ש בגדי מותגי במחיר מוזל )וידועה התייחסות של גדולי המוסר לרדיפה אחר מותגי (...
)ג( שינויי ביהדות
כאשר מדברי על שינויי ביהדות מסיבות שונות )דור העקב ,אר" ישראל ,שינוי טבע האד
וכד'( – יש לחשוש מאד מאד ,ולבדוק היטב ע זקני הוראה את התכני הנלמדי  .בנוס ,כאשר
מדברי על ספרי שנכתבו בעבר על ידי גאוני וצדיקי ,ואומרי שה כבר לא רלוונטיי או
שאי צור בה – יש לחשוש מאד לכשרות התכני .
חשוב לציי כי דרכי זיהוי אלה אינ מהווי בטחו של  ,מפני שקיימי כיו "מפורסמי של
שקר" )תופעה שר' נחמ מברסלב הרבה להזהיר ולהתריע מפניה( ,דהיינו ,אלה היודעי לדבר בלשו חכמי ,
להביא מקורות לדבריה מספרי רבותינו )בדר של גילוי פני שלא כהלכה( ,לסחו שומעי
רבי אחריה  ,בעוד שלפי האמת ה מחטיאי את הרבי בדעות הנוגדות דעת תורה ,בהדרכות
הנוגדות את ההלכה ,ולעיתי א בכפירה גמורה.
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ככלל ,מהניסיו בשטח עולה שברוב המקרי ,כאשר נמצא קלקול רוחני בתחו מסוי  ,הדבר
אינו נעצר רק בזה ,אלא ,מעיד הדבר על גישה כללית פתוחה לרוח חילונית ,כ שיש חשש גדול
שיימצאו ש קלקולי בתחומי נוספי .
מספר טעויות רוחניות נפוצות
)א( כפירה ברוח  12צעדי
טעות נפוצה ברוח זו היא שהאד מתייחס לחלק מחטאיו בעבר או בהווה או בעתיד כאילו אי
בידו את היכולת לשנות  .יש סדנאות בה האד נדרש לערו מיפוי יומי ולהחליט על איזה
מצוות ועבירות הוא יכול לעבוד היו ועל איזה אינו יכול .יש בזה ניגוד ליסודות האמונה ,כי על
כל חיובי התורה בכל רגע נאמר "בפי ובלבב לעשותו" ,ונאמר "ובחרת בחיי ".
טעות מצויה המסתעפת מזה היא אות תכניות רוחניות המציעות לאד לבחור דבר אחד
ולהתחזק בו .כתופעת לוואי משיטה זו מתפתחת תובנה שגויה שבאותו זמ אי לו יכולת לעבוד
ג על עבירות אחרות שהוא נכשל בה  ,ולגביה הוא כאילו "אנוס" – )תפיסת חולה ולא חוטא(,
וזהו ניגוד גמור לאמונת כוח הבחירה ואמונת שכר ועונש.
הערה :נשי לב ,למשל ,להדרכה המוסרית של הרמח"ל בספר מסילת ישרי  ,אשר לפיה הדבר הבסיסי לעבודה המוסרית
הוא מידת הזהירות ,היינו ,לפעול בכל רגע מתו חשיבה ולא מתו זרימת חיי סתמית חסרת חשיבה )הנסחפת אחר
הרגלי ותאוות( .מי שקונה מידה זו ,יכול לעבוד ביו אחד על מספר רב של כישלונות .באופ זה הבסיס לכל העבודה הוא
אמונה ביכולת הגדולה של האד לגבור על כל חולשותיו.

הרב וולבה בשיעור העוסק באמונת כוח הבחירה אמר שקיבל בש הרב הוטנר זצ"ל שעיקר
הכפירה בדור העקב היא הכפירה בכוח הבחירה החופשית .הרב וולבה הדגיש שכאשר אנו
אומרי משפט בסגנו של "אני לא יכול להגיע בזמ לתפילה" או "אני לא יכול להפסיק באמצע",
יש בזה כפירה בבחירה חופשית ,כי התנהגות האד מסורה לגמרי בידיו )יש לומר "קשה לי" ולא "איני
יכול"( .עוד הוסי לציי שג משפטי רחמנות כמו "הוא בא מבית הרוס ולכ לא פלא שהדרדר
לפשע ,הוא לא אש" – ג זה כפירה בבחירה חופשית ,כי הקשיי האישיי אינ מונעי את
היכולת לבחור בטוב ,וממילא אי בזה פטור מעונש או עילה להסרת האחריות.
למעשה ,רוח  12הצעדי מחדירה בתוכנו קלקולי רבי נוספי  ,וכבר יצא על כ פרסו יפה של
ארגו "טהרת החינו והטיפול בישראל" )נית לפנות אליה לקבל מאמר זה במייל
 ,(yisraelsaba12@gmail.comכ שאי צור לכפול את הדברי .
)ב( סדנאות העוסקות בקדושת חיי האישות ברוח חילונית )וכ הדרכת חתני והדרכת כלות(
מחמת הצניעות הראויה לנושא זה ,לא נוכל לדו כא בפרטי העניי  ,אול  ,נוכל לעורר כא על
עיקרו כללי שרבי טועי בו ,והוא נוגע ג לתחומי נוספי :
כאשר מצווה כוללת התעסקות גשמית ,צד גשמי זה הופ למצווה .אמנ  ,ג כאשר צד גשמי
הופ למצווה – אי הכוונה שמותר לעשותו מעתה בגסות של הרחוב החילוני ,אלא להיפ ,יש
לעשותו בעדינות של קדושה הנמסרת לנו רק מתו המסורת של גדולי ישראל ,ולכוו בזה לש
מצווה.
כבר התבאר בפרק הקוד שמעשה גשמי שנעשה על פי תרבות חילונית מקבל גוו מעשי שונה
לחלוטי ממעשה כזה שנעשה בעדינות של קדושה לש שמי  .לכ ,כאשר מדריכי לקיי מצוות
הקשורות לענייני גשמיי על פי הדרכת של גויי וחילוניי – הרי הוא מחטיא את הרבי
ומחלל את התורה.
יש לזכור מה שכתבו האחרוני  ,שג כאשר עיסוק גשמי מהווה מצווה ,עדיי נאמר על זה "יצר –
תהא שמאל דוחה וימי מקרבת" ,כי תאווה שיש בה מצווה – צרי לקרב אותה א ג למעט בה.
עדינות זו מקבלי רק בשימוש נכו של חכמי אמיתיי  ,ויש להיזהר מאלה המלמדי מקורות
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העוסקי בפ אחד בלבד )דהיינו ,יש המלמדי רק מקורות העוסקי בימי המקרבת של היצר
ולא במקורות העוסקי בשמאל הדוחה ,או שלא מלמדי את האיזו הנכו ביניה (.
עיקרו נוס שרבי טועי בו בהקשר זה הוא הבנת הדר לשבר את כוחו של היצר הרע :הטועי
אחר תרבות המערב חושבי שככל שנתיר וא נעודד גסות חומרית )ג בדברי שאי ראוי
להתיר על פי עיקר הדי ( ,כ ייחלש היצר ,וכ יהיה פתרו הול לחוסר הצניעות הנראה ברחוב.
הגישה האמיתית של חז"ל היא "מרעיבו – שבע" ,ונסתפק בכ במסגרת זו.
)ג( סדנאות ברוח "תורת אר" ישראל" )בהבנה מוטעית(
טעות גדולה ורחבה מאד מאד התפשטה ביחס להבנת המושג "תורת אר" ישראל" וביחס
להשלכות המעשיות הנובעות ממנו )יש לשי לב לכ שא לומדי  ,למשל ,את פרק יג' באורות התורה ללא בסיס
מקי ועמוק בהלכה ובמוסר ,עלולי להגיע למסקנות מעשיות שגויות מאד(.
קשה להעלות על הכתב את כל הטעויות בעניי זה ,א נית לציי מספר דוגמאות ,המצויות
בגסות או בדקות )=משקלי רוחניי שלא במינו נכו ( :פגיעה בחשיבות של ספרי מוסר ,פגיעה
בתפקידה החשוב של יראת העונש )הנצרכת לכל אד בכל מדרגה( ,עיסוק באידאלי כלליי שאינ
הולמי כלל את רמת העוסק בה ואת כמות העיסוק בה  ,תחושה מדומה של שייכות למידת
הקדושה תו פגיעה בחשיבותה של הפרישות הקודמת לה בהכרח )ומכא מצוי לפעמי עידוד
לאהבת תענוגות גשמיות 2באיצטלא של כוונה לש שמי ( ,עידוד להרבות בענייני חול מעבר
למיעוט הנצר ועוד.
כאמור ,אי אפשר לדו בהרחבה על כל אחת מטעויות אלה ,אבל העיקרו הוא שהרב קוק זצ"ל
בעצמו כתב שדרכו אינה עוקרת מאומה מכל הספרי של רבותינו מהדורות הקודמי  ,ורק
מדגיש הוא שיש להכיר בתהלי הגאולה ההול וצומח בימינו ולפעול למע הצלחתו כראוי .עוד
כתב שיהדות שלימה תתפתח רק בעיסוק בכל הספרי של כל הצדיקי בכל מקצועות התורה,
ומי שלומד כ רואה ומכיר מיד בכל הטעויות שנזכרו כא .
כדברי האלה קבלתי ג ממו"ר הרב דרוקמ שליט"א .הרב אמר שא נתבונ באירועי החדשות
נוכל לשמוע על מקרי פשע מחלחלי ומזעזעי  ,כ שאמנ יש התקדמות בתהלי הגאולה ,א
עדיי רחוקי אנו מאד מאד מ התכלית ,כ שפשוט שיש להרבות בעבודה מוסרית באופ
המדויק שהדריכו רבותינו ללא שו שינוי )והוסי שג האבחנה של המסילת ישרי בפרק ד' שרוב העול
מתעורר על ידי יראת העונש לא השתנתה כלל( .הרב הוסי ואמר שקיימות כיו שני סוגי טעויות :כאלה
שמציגי ערכי לא נכוני כאילו ה רצו ה' ,וכאלה שמציגי ערכי נכוני א במינו או
ביישו שאינו נכו .

 2לדוגמה ,רבני עודדו להשקיע בקניית בגדי מותגי יקרי  ,פנייה למעצבי בגדי  ,השתתפות בחוגי של ריקודי שיש בה גסות
רבה ,וכל זה בא באיצטלא של מידת הקדושה לש שמי .
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פרק ז :הדרך להחיש את גאולתם של ישראל
מבוא
תהלי הגאולה המתחולל בימינו מתקד מתו חילול הש  ,ויחד ע חילול הש  .תהלי גאולה
של "עני ורוכב על החמור" מתאפיי בכ שכוחות חיוביי רבי מתעוררי בתו מחנה שמחלל
את הש ופועל נגד התורה באמצעות כוחות אלה .הס"א הולכת ומתגברת במלוא עוזה לפני
כליונה המוחלט לאחוז בכל כוחה בכל דבר חיובי המתעורר בישראל – בחומריות וברוחניות – על
מנת לטמא ולקלקל אותו מלגלות את רצו ה' ,ולרתו אותו לכוחותיה שלה ר"ל.
מציאות כזאת מעוררת שאלות הלכתיות קשות מאד .מצד אחד ,צרי לפעול ע א%ל ולקד את
תהלי הגאולה ,מאיד  ,מחויבי אנו לדקדק בשמירת ההלכה ,וההלכה מרחיקה אותנו מאד
מסביבה מקולקלת )כמבואר באריכות בפרקי הקודמי( .א כ ,מה עלינו לעשות?
נושא זה רחב מאד ועמוק מאד .ננסה לעמוד בתמציתיות רבה על מספר יסודות מרכזיי  ,שנראה
שג הציבור התורני מאד יוכל להתעורר מה לנקודות מבט חדשות ,שיש בה חשיבות רבה
והכרחיות גדולה.
שימוש כל הגאונים והצדיקים בליבון הלכה
פוסק גדול בכל שאלה הלכתית מכיר את כל שיטות הראשוני והאחרוני  ,ולפי זה יודע להכריע
בשאלות כבדות משקל .כ היא דר האמת בפסיקת הלכה ,ואלו ה עמודי ההוראה ששתל
הקב"ה בכל דור ודור .כ מתחנכי ג לומדי התורה :עיו בשיטות השונות והבנת היחס ביניה
בסברא ישרה.
הבנה מעמיקה של מכלול השיטות מאפשר לברר מהו המכנה המשות המוסכ על כול  ,תו
שאיפה לצמצ את נקודות המחלוקת .ביחס לנקודות המחלוקת – לפעמי קיימת הכרעה
הלכתית מי צדק ומי לא ,ולעיתי כול צדקו ,אלא שכל אחד דיבר על מצב שונה או על בחינה
אחרת של אותו מצב ,כ שנצטר לאמ" את כל הדעות של כול בהוראה למעשה.
גישה זו מושתתת ג על פנימיות התורה ,לפיה יש שבעי פני לתורה ,והיינו ,ניצוצות של אמת
מפוזרות בקרב כל הדעות השונות החלוקות ,ורק לימוד של כל הדעות בסברא ישרה כנ"ל יביא
להבנת רצו ה' בשלמות )כ דרכו של הרב קוק זצ"ל; ראה ג ליקוטי מוהר" סא,ה ועוד(.
הערה :מדובר כא רק על גאוני וצדיקי הדורות ,אשר יראת קודמת לחכמת  ,וכל חכמת שאובה רק מתו דברי
רבותינו ,ללא השפעות זרות .מי שאינו כזה ,אינו בכלל השבעי פני של תורה.
ג בבירור הנידו שלנו יש ללכת לאורה של דר זו ,ואי ספק שדברי הרצי"ה זצ"ל נכוני ג
בענייננו ,ג כלפי הזר הדתי%לאומי התורני וג כלפי הזר החרדי" :אל יחשוב כל אחד שרק
איתו כל האמת והצדק" .כפי שנראה להל ,ניצוצות קודש פזורי בשני הזרמי ,וכשיחברו
כול יחד ,יתגלה בשלמות רצו ה'.
דעת רוב גדולי הפוסקים ביחס למציאות ימינו
מאז לפני כ' 150שנה דנו גאוני וצדיקי הדורות בשאלות קשות מאד :הא כבר נפלו חומות
שלושת השבועות שאסור לשבור אות ? א תאמר שנפלו ,כיצד יש לפעול נוכח החומות החדשות
)בגשמיות ורוחניות( שנבנו בפנינו )על ידי גויי וחילוניי ( ,שהרי כל הדוחק את השעה השעה
דוחקת אותו ,ועוד ,שלא היה תמיד ברור איזה תהליכי מותרי על פי ההלכה ]ג בקרב תלמידי הרב
קוק זצ"ל לא היה פשוט כלל הא לפי התורה מותר לתמו בהצעת החלוקה של האו" ולהקי מדינה על סמ הצעה זו.
ראה מי מרו ח"ו )מעייני הישועה( סו ח"ג )עמ' שטו'( טיעוני מנומקי נגד הצעת החלוקה ונגד הקמת מדינה על בסיס
הצעה זו[.

שאלות כבדות אלו אינ למעשה כיו  ,ע ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ,וכ כתב הגר"ע יוס
)שו"ת יביע אומר ח"ו תשובה מא' אות ה(" :רבי ועצומי מגדולי ישראל רואי בהקמת המדינה
אתחלתא דגאולה ...והגר"מ כשר שליט"א בספרו התקופה הגדולה )עמודי שעד ' שעח( הביא
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כרוז בש דעת תורה ,שחתומי עליו כמעט כל גדולי הדור ,וקוראי את הקמת מדינת ישראל
בש אתחלתא דגאולה".
כלומר ,אחר שכבר קמה מדינת ישראל ,הסכימו רוב גדולי ישראל שכ בחר ה' לגלגל "אתחלתא
דגאולה" ,אלא ,שיש לדו כיצד לפעול מעתה על מנת לקד את תהלי הגאולה למרות הקשיי
העזי של הקמת מדינה במצב גשמי ורוחני מדולדל כזה.
לכ  ,איננו מתייחסי במאמר זה לדעות הסבורות שחל איסור הלכתי בעצ קיומה של המדינה ובעצ התמיכה והשיתו
בה ובמוסדותיה )מחמת איסורי שלושת השבועות שעדיי לא בטלו( ,אשר חלק מהסוברי כ חיבקו את אותו הרשע
מאירא המעוניי בהשמדת מדינת ישראל ,מכיוו שדעה זו נדחתה על ידי רוב גדולי הדור.

כעת באנו למחלוקת חדשה בי הרבני השמחי על אתחלתא דגאולה ביחס לאופ הפעולה.
למשל ,רבי מה מתנגדי לגיוס לצה"ל ולאמירת הלל ביו העצמאות ,ואי הדבר סותר אצל
את ההכרה והשמחה בתהלי הגאולה .הדר הנכונה היא ללמוד בסברא ישרה את הצדדי
השוני של מחלוקות מעי אלה.
הדרכות מעשיות
הרב חרל"פ כתב מכתב חשוב העוסק בשאלה מה לעשות על מנת לקד את תהלי הגאולה אל
ייעודו ,ולגלות את אורות הקודש העליוני הגנוזי בו )אמרות טהורות עמ' קעז' ואיל( .במכתב
זה מבואר שתמיכתו של הרב קוק זצ"ל בתנועה הציונית החילונית הייתה כרוכה בד בבד ע
השתדלותו הגדולה להקמת "דגל ירושלי " ,מפני שזהו עיקר ההשתדלות שבכוחה לגלות את
אורות הקודש הגנוזי בתהלי הלאומי ,ולטהר אותו מכל הסיגי האחוזי בו.
חזו יקר זה של "דגל ירושלי " עולה בקנה אחד ומקבל תוספת הבהרה באמצעות רעיונות
והדרכות נוספי שכתבו הרב וולבה )עול הידידות עמ' סז' ואיל( ,ה"צי" אליעזר" )בספרו
הלכות מדינה( ,הגרצ"פ פרנק )מובא ש בהקדמה לחלק ב( ועוד רבי מגדולי ישראל.
על פי מקורות אלה ,נציג בתמציתיות רבה מספר עקרונות יסוד להנהגת של שלמי אמוני ישראל
בתקופת אתחלתא דגאולה זו ,אשר מטרת לקד את תהלי הגאולה תו שמירה על קדושה
וטהרה מלאי של העוסקי בכ :
)א( אחדות בעולם התורה :קיי הכרח לאחד את כל הזרמי בעול התורה סביב התמיכה
בתהלי הגאולה .הרב חרל"פ הוסי לבאר שאחדות זו כוללת ג הנהגה מאוחדת סביב ההדרכות
המעשיות הנגזרות מכ )כגו מה לעודד וכיצד או למה להתנגד וכיצד(.
אחדות זו כוללת ,למשל ,הקמת רבנות ראשית אחת המאגדת את כל הרבני באר" ישראל;
הקמת תנועת "דגל ירושלי " המאחדת את כל הרבני בכל העול סביב התמיכה הרעיונית
והמעשית בתהלי הגאולה; הקמת ישיבה מרכזית עולמית ,המהווה מרכז רוחני לעול התורה
בעול כולו ברוח זו של "דגל ירושלי " ועוד.
ג הגרצ"פ פרנק כתב שא כל הרבני באר" ישראל יהיו מאוחדי לשמוח בפקידת ה' את עמו,
יחד ע התנגדות בלתי מתפשרת לכל דבר המתנגד לרוח ישראל ,לא יהיה עוד חשש מפני
החילוניות של מוסדות המדינה ,ואדרבה ,גו רבני מאוחד וחזק כזה )הגורר אחריו את כל מוקירי
המסורת בישראל( יוכל להשפיע בנקל לטובה על הכיוו הרוחני של המדינה.
הרב פרנק הוסי שרבני המתירי דברי הנוגדי את ההלכה – פוגעי פגיעה חמורה במדינה,
מפני שהחילוניי שואבי כוח רב מפילוג פסול זה בתוכנו ,המחליש את כוחו של עול התורה,
וממילא נחלש ג קדושתה וטהרתה של המדינה.
)ב( הכוונה תורנית למדינת ישראל :עול התורה המאוחד יראה בבהירות כיצד יש לנהל
את מוסדות המדינה על פי התורה .גדולי תורה ישדרו שמחה ורצו של שלמי אמוני ישראל ליטול
חלק מעשי בכל תחומי המדינה ,ובלבד שהדברי יתנהלו כפי רצו התורה ,תו הסברה שזהו
הטוב האמיתי לע ישראל ,וזהו המפתח האמיתי להצלחת דרכו האלוקית והנצחית.
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)ג( מחאה והתנגדות :יש לעסוק באופ תמידי בכתב ובעל פה בהתנגדות לדברי הנוגדי את
דר התורה )בעל ה"צי" אליעזר"( .דבר זה חשוב ג מצד הלכות תוכחה ,וג כדי שאנו נשמור על
עצמנו שקלקולי אלה לא יחדרו לתוכנו ולא נתרגל אליה .
בנוס ,יש להקפיד שלא להצטר לתנועות חילוניות כשכרו הדבר באיסור )כגו חשיפה לדברי
שליליי ( או בחשש לקלקול רוחני ,ג א הדבר גור לוויתורי אישיי  ,וג א צרי לש כ
להשתמט מחובות ציבוריות .פרישה זו שומרת על שלמי אמוני ישראל מפני קלקול ,ובסופו של
דבר תביא לידי תיקו מוסדות המדינה כול )הרב חרל"פ; הרב וולבה; וראה בעניי זה עוד
להל (.
)ד( העלאת תכני הקודש ועבודת הקודש בעולם התורה :עמידה במקו מבחינה רוחנית
מביאה לנפילה ,קל וחומר כשחיי החומר עולי וגואי ורמת הקדושה אינה מתעלה בהתא .
לכ  ,ככל שהעול החילוני מרחיב את בניי הגו הלאומי החומרי יותר ויותר שלא ברוח התורה,
כ צרי ג עול התורה להעלות את עבודת הקודש לרמות עליונות ונשגבות ,בכל מקצועות
התורה ,בשכל וברגש ,ולהצמיח ענקי רוח ,גדולי דעה וטהורי לב ,אשר יהוו מאור רוחני בתקופה
זו.
)ה( שלא ליטול חלק מעשי בתנועות חילוניות :הרב וולבה כתב שלדעת רוב גדולי התורה –
בניגוד לתלמידי הרב קוק – עזרה פעילה של שלמי אמוני ישראל בכל שטחי המדינה החילונית לא
תביא לקירוב לבבות ולרצונ של החילוניי להתקרב לדרכה של תורה ,אלא להיפ ,הציבור
התורני ימצא את עצמו מושפע מה  ,ויילח #מוויתור לוויתור בענייני הלכה ,אשר כל וויתור אסור
בה .
אמנ  ,כאשר נעיי היטב נראה כי כ כתב ג הרב חרל"פ ,אשר העביר ביקורת על דרכה של
תנועת המזרחי ,ותוכ דבריו הוא שהשתתפות מעשית בתנועות חילוניות )ג א שומרי על
צרכי אישיי של דתיי בתוכו( לא יאפשר התרוממות יסודית מההתנהלות החילונית והסערות
הרוחניות הכרוכות בה ,וכאשר לא עולי – נופלי  ,וממילא הנהגה זו אינה נכונה.
כיוצא בזה ,בשו"ת שבט הלוי )ח"א סימ כ'( מבואר כי אמנ יש עלינו מצווה לקרב רחוקי
בעבותות אהבה ,א זה דווקא במקו שיראי ה' ה מנהיגי המקו ,ומקרבי את האד שהגיע
אליה  .אמנ  ,במקו שבו מנהיגי המקו בכל הענייני ה פורקי עול ,אי כא הנהגה של
להיות יחד אית כדי לקרב  ,אדרבה ,יש חשש שהוא ייגרר אחריה .
)ו( שלא לרחק ולתעב את מוסדות המדינה מכל וכל :הרב חרל"פ מדגיש כי ג תנועות
שאי לנו יכולת ליטול חלק מעשי בה מחמת פריקת העול שבה  ,יש לזכור שה מבטאות
מגמות חשובות המתחדשות ונבנות בע ישראל ,ורוצי אנו בזיכוכ ולא בכיליונ  ,וזה משפיע
על כ שאנו צריכי לבטא את שמחתנו בה  ,אלא שיש להסביר שלטובת ע ישראל ,שהוא ע
ה' ,ולטובת הצלחתו האלוקית והנצחית – חייבי הדברי להיעשות א ורק על פי תורה ,ואז
נשמח כולנו ליטול חלק בה .
הרב וולבה מדגיש שאמנ לדעת מנהיגי "יהדות התורה" לא היה נכו להכריז על הקמת מדינה
במצב רוחני כה ירוד ,אמנ  ,לאחר שקמה המדינה – תפקידנו הוא להקי מפלגות דתיות
שתפקיד להוציא מהממשלה כל מה שאפשר על מנת לחזק את עול התורה .בזכות עול התורה
המזכה את כלל ישראל בעצ קיומו בשילוב ע פעילות מעשית לקירוב רחוקי  ,יחד ע
מאורעות שהקב"ה מזמ לנו לעורר את הע לתשובה )כמו ניצחו מלחמת ששת הימי ( – נזכה
שבעז"ה המדינה תעקור את הגישה החילונית היסודית שלה.
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לסיום
נראה לכאורה שאיננו עושי כראוי )ברמה הציבורית הכללית( את הנדרש מאיתנו .הציבור הדתי
לאומי התורני מצטר לתנועות החילוניות ,מבלי לדרוש כראוי את תיקונ של בעיות רוחניות
רבות וקשות ,ואכ  ,רואי שציבור זה נלח" מוויתור לוויתור ,וא אינו נשמר כראוי מחדירת
השפעות זרות רבות החודרות לתוכו )כפי שפרטנו בפרקי הקודמי באריכות רבה( .בנוס ,רבי
מסתכלי בעי שלילית על חרדי שאינ משרתי בצבא כמונו ,ואינ חוגגי את יו העצמאות
כמונו ,ולא מעלי על הדעת כיצד לגשר על הפערי ה"תהומיי " האלה.
נשנ שנית מה שהזכרנו לעיל :ההשתדלות המרכזית והעיקרית המוטלת עלינו כדי לטהר ולקדש
את התהלי החילוני המתרחש לנגד עינינו הוא לאחד את עול התורה כולו לאגודה אחת סביב
מטרה זו.
נתאר לעצמנו כמה דברי יפי נוכל לקבל מגדולי דור חרדי  :עמידה זקופת קומה ובלתי
מתפשרת מול דרישות הממשלה החילונית ,נכונות לוויתורי אישיי על מנת שלא להיחש
לסביבה מקולקלת ועוד )יש לבאר מדוע אי זה סותר את החיוב ההלכתי של התגייסות למלחמת מצווה ,אלא שאיננו
רוצי להארי במסגרת זו( .מאיד ,אנו נוכל להביא רוח גדולה של אמונה בקדושה העשויה להתגלות
מהמדינה הממשית העומדת לפנינו כא ועכשיו – א נצליח לזכ אותה שלא תהפו ל"תפלצת",
כלשו הרב קוק זצ"ל.
בנוס ,צרי שלא להסתייג ממי שנוהג באופ מעשי אחרת מאיתנו .למשל ,אדמורי" חסידיי
רבי ופוסקי ספרדיי שוני שמחי בהקמת המדינה ,ובכל זאת רבו המתנגדי לגיוס לצבא
וכ לאמירת הלל בברכה ביו העצמאות וכד' מסיבות שונות )אי כא המקו להרחיב בהסברי (.
מתו גישה זו – שאנו לא מושלמי ,ויש לנו מה ללמוד ולקבל מזרמי אחרי ,ולדעת שג כיו
לא כל ניצוצות הקדושה נמצאי רק אצלנו ,ולקבל את העובדה שיש הנהגות מעשיות שונות על
א השמחה המשותפת בתהלי הגאולה ורצו משות לקדמו – נוכל לקד את חזו "דגל
ירושלי" ,וכ נהיה תלמידי נאמני של מר הרב קוק זצוק"ל .נזכור :חזו "דגל ירושלי"
נעשה כחזו שאי לו דורשי ,ואשרי הראשוני שייחלצו חושי לפני המחנה להגשי חזו זה,
אשר יוביל אותנו בעז"ה עדי הגאולה השלימה.
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לסיום – קדושה אנו מבקשים
הדברי שנזכרו במאמר זה ה בבחינת דוגמאות ,ות לחכ ויחכ עוד .הצד העקרוני העולה
מה הוא שצרי לחזור ליראת שמי טהורה "של פע " ,יראה המטוהרת מכל החידושי
הנוצצי והפסולי שנוצרו בימינו.
ומכתביה ( ,ולמעט בפרשנויות

לש כ יש לחזור לשמש את צדיקי וגאוני הדורות )מפיה
שנכתבו בדורות מאוחרי  ,מפני שהשגיאה מצויה בה .
בנוס ,הכרת דרכ של כל הצדיקי בכל מקצועות התורה ,מפגישה אותנו ע המיתרי העדיני
השוני של חיי התורה ,וכ נוכל לקנות הבנה שלימה וישרה בדרכה של תורה .מקצועותיה
השוני של התורה בוני אד של  ,וכל חיסרו במקצוע אחד עלול להוביל לפג בהבנה
ובהוראה .כמה רחב הוא פרד"ס התורה :תנ" ,הלכות ,פלפול ,דברי אגדה )אמונה ומוסר( ,סתרי
תורה ועוד .אשרי האיש העולה ומשתל בכל אלה ,ומזכה מתורתו השלימה לכל בני דורו ולכל
הדורות כול .
שאיפת החיי שלנו צריכה להיות שעול הערכי והתרבות ינבע א ורק מתו מעיי התורה:
שירת קודש ,ספרי קודש ,יופי של קדושה ,מוסר של קדושה ,כוחות חיי הנובעי מקדושה ועוד.
אשרי מי שאי לו "תרבות פנאי" ,דהיינו ,אי לו שו תרבות מלבד הכיסופי להתענג על ה' על
ידי תורתו ומצוותיו ,וכשאי לו כוח ללמוד בעיו הוא נח בלימוד קל יותר ,וכשאי לו כוח ג לזה
הוא נח בקיו מצוות מעשיות ,וכשאי כוח לזה – הול לנוח כפשוטו...
אשרי מי שהתורה נותנת לו גבורת ארי לפעול נגד טבעו ולכבוש את יצרו בכל עת .נראה שאנשי
רבי לא מכירי מקרוב גיבורי כח קדושי כאלה ,ולכ נפלו לכפירת "חוסר האוני " או לחוסר
אמונה שבכוחו של צדיק כזה להעלות כל מכור וכל חוטא וכל בעל קושי מהמקו שנפל לש ,
והכל מכוח עזות הקדושה הבוערת בנפשו ,הניכרת בפניו ובדיבורו .אשרי הפונה אליו ולא אל
אנשי הספוגי מרעיונות של גויי וחילוניי  ,כי איש קדוש זה מאציל מחכמתו וגבורתו
לאחרי  ,ומלמד אות ללכת בדר שהוא עצמו הול בה – בחכמה ובגבורה – בכל עת.
צרי לדעת שהטכנולוגיה ,ג כשהיא כשרה למהדרי ,יש בה משו מותרות של גשמיות ,דהיינו,
נוכחות מיותרת של ענייני העול הזה בחיינו )ריבוי מיותר של תקשורת ,הודעות ,חדשות,
תמונות ,סרטוני ועוד( .בזה דומה הטכנולוגיה ליי  :מיעוטו יפה ומשמח ,רובו משכר ומזיק.
אכ  ,הטכנולוגיה מבטאת את התקדמות העול  ,א כשהיא נצרכת ולא מיותרת.
בעלי המוסר הדגישו שככל שיש פחות נוכחות של גשמיות בחיינו ,ככל שאנו מקטיני את נקודות
החיכו שלנו ע העול הזה ,כ אנו רחוקי יותר מהחטא .ממילא נבי כי לא כל בית צרי את
כל חידושי הטכנולוגיה.
פשטות של חיי ללא חידושי טכנולוגיי שיש בה איסור או מותרות מחנכת אותנו לחיי של
הסתפקות במועט ,התחשבות ,שלוות נפש ,זריזות ושאר מידות טובות .מאיד ,טכנולוגיה של
מותרות )ג כשהיא כשרה למהדרי ( עלולה בנקל להרגיל לפינוק ,עצלות ,אנוכיות ,חומרנות
וכיוצא באלה .לכ  ,נשמח לוותר על חידושי טכנולוגיי רבי שאי בה צור ,וקל וחומר כשיש
בה קלקול או חשיפה לקלקול ,ונרוויח את כל אוצר המידות הטובות הגנוז בהיעדר של אלה.
כלל חשוב בידינו :מי שטע את מתיקותה של מידת הפרישות – הוא היודע להרגיש את נוע
הקדושה .מתו אהבת התעניות והסיגופי ומתו סלידה מתאוות אכילה הבלית ,עולה הנוע
המיוחד של אכילה בקדושה ,כשהוא אמיתי ולא דימיו בעלמא .בדומה לכ ,מתו סלידה כלפי
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הבלי העול  ,ומתו צימאו עמוק לא'ל חי ,נית לחוש את הנוע האמיתי במצוות המעשיות
הקשורות ליישוב אר" ישראל ,ולקיי אות באופ המדויק והנכו .
הצדיקי ידעו לזהות מפורסמי של שקר ,המחללי את התורה ,וסוחפי אחריה את המו
הע  ,לרבות תלמידי חכמי  ,וכוח נחש הקדמוני בעזר  ,בעוד צדיקי האמת המלמדי את הע
תורת אמת – חלש כוח .
על מציאות זו סיפר לנו ר' נחמ הקדוש את "מעשה בב מל וב שפחה שנתחלפו" )המלובש בו סוד
"היכלי התמורות" ואופ תיקונ ( .רואי אנו בעינינו כיו אי ב השפחה יושב על כיסא המל ,דהיינו,
הרב המחלל את התורה נחשב בטעות כאילו הוא "מגדולי הדור" )בזמ שלפי האמת הוא עלול
להיות כופר גמור( ,ואילו רב האמת – נתפס כרבה של קהילה קטנה אשר דרכו אינה מקובלת על
רוב הציבור .למעשה ,יש הרבה בני מלכי ובני שפחות כאלה.
בסיפור זה מלמד אותנו ר' נחמ מה עלינו לעשות ,ורק נאמר שהעיקרו הכללי הוא – לפעול
ולעשות .לא להתעל  .לפעול בהדרגה – כל אחד לפי כוחו ומה שה' מזמ לידיו – להודיע לאחרי
מיהו המל ומיהו העבד ,להעביר בהדרגה את גינוני המלכות לב המל ,עד שישוב לגמרי אל
כיסא מלכותו ,ולהעמיד את ב השפחה על מקומו בי העבדי .
נסיי בהבעת ציפייה עמוקה לביאת גואל צדק,
במהרה בימינו ,ברחמי גדולי  ,אמ !
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