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דברים אחדים
ידועים דברי החזו"א ״כי ראוי למחזיקים בתורת ה׳ לדעת את גדוליה  -כי הידיעה
של חכמי הדור ,ליבם ומידותם הן הן גופי תורה״ .וכאשר זכה דורנו להנהגת הגראי"ל
שטינמן שליט"א ודאי ישנה חשיבות מרובה להעמיק חקר במידותיו ודרכיו ואורחות
הנהגתו ,להבין ולהתבונן כי אין המדובר בצירוף של פעולות מקומיות או טקטיות אלא
במהלך שורשי מקיף וכולל ,מתוך אמירה מהותית עקרונית הנוגעת הן למישור הציבורי
והן למישור הפרטי.
לא נוכל במסגרת זו להקיף את נושא יסודות הנהגתו ,שכן הנושא הינו עמוק ,רחב,
ומסועף ,וקצר המצע מהשתרע .במאמר זה התמקדנו בירידה לשורשו של יסוד מרכזי
אחד בדרכו על רקע התקופה ,באשר יסוד זה הינו בעל משמעות רבה עבור כל אחד
ואחד ,והרבה גופי תורה תלויים בו.
הדברים נערכו ונסדרו ע"י צוות העורכים של המכון עפ"י רשימות בנושא 'יסודות
משנת הגראי"ל' .תודתנו לבעלי הרשימות שהואילו למסור את הדברים לידי המכון
לעריכה ,לתועלת הרבים.
כמו כן נודה לבעלי הספרים והגיליונות שנעזרנו בהם בציטוט המקורות (מאחורי
הפרגוד ,כאיל תערוג ,ועוד) ,ולכל אלו שהמציאו לידינו חומר הנוגע לנושאי המאמר
מתוך 'יתד נאמן'.
נעשו מאמצים רבים על מנת שהדברים יהיו מדויקים ככל האפשר ,ומכל מקום אם טעינו
אתנו תלין משוגתנו ,ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו ויהיו הדברים לתועלת.
מכון "דרך הישר"
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מבוא כללי

לאופייה של תקופה
קודם שנבוא להעמיק חקר בנבכי התקופה ובעיותיה עלינו להבחין
ולהגדיר את מקומה של תקופתנו בתהליך בנייתו והתפתחותו של ציבור
היראים באה"ק.

שלושת התקופות
תהליך הבנייה וההתפתחות מתחלק לשלש תקופות:
תקופת רבותינו החזו"א והגרי"ז  -תקופת היצירה ויציקת היסודות.
תקופת רבותינו הקה"י והאבי עזרי  -תקופת ההתמסדות.
ולאחר מכן  -תקופת ההתפתחות וההתרחבות.
בתקופת היצירה ויציקת היסודות של רבותינו החזו"א והגרי"ז ,עדיין לא היה "ציבור"
שיבנו עבורו מסגרות ציבוריות ,גדולי ישראל עסקו בהפחת הרוח בקרב היחידים,
פועלם היה לרומם ולגדל ,להתחיל מחדש את ההוויה של ציבור היראים ,ללקט יחיד
ועוד יחיד לקריאה מי לה' אלי .החזו"א השקיע את כל מרצו בקירוב כל יחיד ויחיד
כשהוא מחנך ומכוון להווייה פנימית של חיי תורה אמתיים ,וכך גם הגרי"ז בהשפעתו על
עולם הישיבות .בשלב זה הציבור היה פסיפס של יחידים שהשתייכותם לציבור היראים
נבע מהשתייכות פנימית לדרך התורה ושמירת המצוות.
אח"כ בתקופת רבותינו הקה"י והגרא"מ שך הציבור החל לגדול ולהתפתח ,ונוצר
הצורך למסד אותו ולהקים מסגרת ציבורית ,היינו להפוך את ציבור "בני התורה" מאוסף
של נפזרים וקבוצות נפרדות ל"ציבור" שחי חיים לעצמו .ציבור מאוגד תחת קורת גג
מערכתית ממוסדת ודפוס ומסלול חיים מוגדר מראש .שוב התעוררה הזעקה "מי לה'
אלי" ,וכעת באופי של התאגדות ציבורית של בני התורה .מסגרת ציבורית זו מהווה מקור
לתחושת חוסן אישי של כל אחד ,והיא זו שאפשרה ומאפשרת את המשך התפתחות
והתרחבות הציבור באותו המסלול ובאותה הדרך.

התבוננות
מבט פנימה

יללכ אובמ | הפוקת לש הייפואל

8

התמסדות זו שינתה את פני הציבור בכל התחומים .ניתן להיווכח בכך אפילו מהפן
הטכני ,לדוגמא אם בעבר היו שכיחים שידוכים בין משפחות ליטאיות לחסידיות,
הרי שבמשך השנים נעלמה תופעה זו מן האופק .שכן כל ציבור מוגדר במסגרת שלו
והדור השני גדל בתוך תחומו ומסגרתו מבלי כל שייכות למסגרות אחרות .בעבר אף היו
משפחות רבות שלא הייתה להן הגדרה וזהות ברורה בין חסידי לליטאי מה שלא יכול
להיות קיים היום .יתירה מכך ,ישנן משפחות רבות מבוגרות בהן חלק מהאחים שייכים
לציבור החרדי וחלקם לציבור 'המזרחי' ,כמו כן הייתה בעבר תופעה רחבה של בחורים
מציבור 'המזרחי' שהגיעו לישיבות חרדיות ,מה שכיום עם התפתחות המסגרת אינו
שייך כלל .אך כאמור אין המדובר בנושא טכני גרידא אלא בהתפתחות בעלת משמעות
מהותית וכפי שיתברר בהרחבה בהמשך הדברים.
בשנים תשנ"ו  -תשנ"ז החלה הנהגת הגראי"ל .תהליך ההתמסדות הסתיים עוד קודם
לכן ,כאשר בתקופת הנהגתו אנו עומדים בסימן התפתחות והתרחבות .בתקופה זו
נוספו כמה וכמה נדבכים מהותיים לבניין הציבור החרדי ,בהתאם לצורך התקופה.
נסקור על קצה המזלג כמה מן הנדבכים שנוספו ע"י ההנהגה בתקופה זו:

א .מהפכת הכוללים  -קומה נוספת בהתמסדות:
בתקופה הקודמת הפכה הישיבה למסלול בסיסי לכל חרדי באשר הוא ,אולם הכוללים
היו עדיין רק במרכז הציבור ,בקרב 'הגרעין הקשה' .כיום ,הפך הכולל להמשך המסלול
הטבעי לא רק אצל בוגרי הישיבות המרכזיות ,אלא גם בכל שדרות הציבור ,אפילו בקרב
בעלי תשובה ובוגרי ישיבות מעדות המזרח וכו' .גדולי ישראל שליט"א דאגו להפוך
את מוסד הכוללים לחלק בלתי נפרד ממערכת הקיום של ציבור יראי ה' .אם עד לפני
כעשרים שנה לא היה מושג של 'רשתות כוללים' ,וכל ישיבה החזיקה כולל משלה,
דוגמת כולל פוניבז' או מיר ,וכן היו כוללים "מיתולוגיים" כמו כולל חזו"א ,הרי שכיום,
מדובר ברשתות מערכתיות המתפרסות בכל מקום ,מתוך התפיסה העקרונית ש'אין
אברך ללא כולל'.
ניתן להבחין בהקמת נדבכי הבנייה זה על גב זה במהלך התקופות .בימי הבראשית
התאפיינה פעילותם של רבותינו בהקמת 'עולם החינוך' וכלשונו של החזו"א (במכתבו
על חובת בניית היהדות בא"י) "ועל כולנה תשב"ר" ,כאשר סמל התקופה הוא "החינוך
העצמאי" .התקופה שלאחריה ,ימי מרנן הקהילות יעקב והאבי עזרי התאפיינה
בהקמתו וביסוסו של 'עולם הישיבות' בצביונו ובמתכונתו .ותקופתנו אנו ,מתאפיינת
כאמור בביסוסו של 'עולם הכוללים' לכל חלקיו וענפיו .כמובן שבכל תקופה לא
הניחו מזה ומזה ,אולם דומה כי מבחינת עיקר התפתחות המערכות ,ניתן לאפיין את
התקופות עפ"י סדר הדרגתי זה .בתחילה הייתה הבחירה בפני כל אחד אם לשלוח את
ילדיו למוסדות חינוך חרדיים .בתקופת ההתמסדות נקבע והוגדר כי ההמשך אחר ת"ת
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חרדי הוא ישיבה על טהרת הקודש .ובתקופתנו ההמשך הטבעי של הישיבה הוא כולל
אברכים.
בהתפתחות הציבור במהלך התקופות ניתן להבחין גם בפן הגיאוגרפי .בתקופת
הבראשית היו יראי ה' פזורים באזורים החילוניים (כגון ת"א ,רמת השרון ,כפר אתא
וכו')  .לאחר מכן בתקופת ההתמסדות התגבשו והתרכזו בריכוזים המרכזיים של הציבור
החרדי .ובתקופה האחרונה שוב החלו להתרחב לאזורים אחרים כאשר מקומות תורה
וקהילות חרדיות מוקמות ומתרחבות בכל רחבי הארץ .גדולי ישראל הקימו ישיבות
וכוללים בקהילות כגון אלו בצפון ובדרום (כגון כרמיאל עפולה ,ועוד) ,מתוך מטרה
מכוונת לאגד סביבם קיבוץ מרוכז של בני תורה ובני עליה ,שיהוו בסיס רוחני איתן
לקהילות המתפתחות.

ב .מהפכת החינוך  -הקמת רשת מגן
בתקופת ההתמסדות הוקמה מערכת החינוך החרדית במתכונתה המלאה .אמנם עדיין
לא היה בה מענה לחלשים ,למתקשים ,למתמודדים ולנושרים .מגמה של טיפוח ושל
ייעוץ לא הייתה קיימת במסגרת זו .למעשה עדיין לא התעורר הצורך בכך .התופעה
הכאובה המוכרת כיום כ'תופעת הנשירה' וכל הכרוך בה לא הייתה מוכרת בתקופה
הקודמת .תהליך זה החל לפני כעשרים שנה כתופעה אופיינית ל'דור השני' שגדל כבר
בתוך המסגרת הממוסדת  ,ומחמת קשיים וחיכוכים פנימיים הוא נפלט מהמסגרת אל
הפיתויים שבחוץ לגווניהם השונים[ .אם לשיטוט ברחוב ללא כל מסגרת ,או למסגרות
חיצוניות כגון אוניברסיטה צבא וכדו' ,או להתמזגות מלאה בציבור החילוני] .ההתרחבות
העצומה והעובדה ש'כולם בפנים' ,הצריכה היערכות מחודשת ומתן מענה מתאים
לאלו המתקשים להשתלב.
כמענה לכך מוביל הגראי"ל מהלך נרחב של הקמת רשת מגן חינוכית .הוא מוביל הקמת
מוסדות מיוחדים המתאימים לחלשים בכישרונותיהם ,ופונה באופן ציבורי להורים
לנערים אלו ,לאחר שהוא מציין כי "בזמן האחרון נוסדו ישיבות ומוסדות חינוך המיועדים
לקבל תלמידים כאלו" הוא מבקש מההורים להתאים את המוסד לרמת הנער ,ולא לשלחם
למוסדות ברמה שאיננה מתאימה להם ,שם הם עשויים להשתרך מאחור ולהידרדר .

 .1בניגוד לתקופות קודמות בהן כפי שהוזכר לעיל מצוי במשפחות מבוגרות כי חלק מהאחים
תורניים וחלקם שייך ל'מזרחי' או לסגנון 'בעל ביתי' רחוק מרוח בני תורה .הם לא 'נשרו' אלא פשוט
לא השתייכו להתגבשות של ציבור בני התורה
 .2בס״ד בני ברק ח׳ בטבת תשנ״ו .לכבוד מנהלי בתי הספר ,תלמודי תורה ,חדרים ,ולהורי
התלמידים .הנה כידוע מתחילים להתכונן גומרי בתי החינוך והחדרים וכדו׳ את לימודיהם להיכנס
לישיבות לצעירים ,חלק מהתלמידים אינם מתאימים למתכונת הלימודים הרגילה ..בס״ד בזמן
האחרון נוסדו ישיבות ומוסדות חינוך אשר נועדו לקבל תלמידים כאלו ,אשר שם מלמדים בקבוצות
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בהמשך הוא יוזם את ארגון 'לב שומע' הנותן מענה לבעיות המתעוררות טרם יתפתחו
הלאה .במקביל ,הוא שולח אנשי חינוך נבונים ומנוסים ,להעלות למודעות הציבורית את
בעיית 'הנשירה' ,ולהדריך את ההורים כיצד לחנך בהתאמה לאופי הדור ,ע"מ למנוע
נזקים חמורים בעתיד.
כנגד גורמים המבקשים להשתיק את הבעיה ולהימנע משינוי ותיקון ,הוא מגבה את
אנשי החינוך בכל כוחו ,ושולח אותם 'לחרוש' את הארץ לארכה ולרחבה .לזעוק את
זעקת 'אל תחטאו בילד' .במקביל ,הוא פונה להורים ומבקש שלא לפעול תמיד על
דעת עצמם ,אלא להיזקק לייעוץ של אנשי חינוך  .מסרים אלו שכבר הוטמעו לחלוטין
בעקבות פעילות זו ונחשבים כיום למוסכמות פשוטות ,נתפסו בזמנו כחידוש גדול.
בהמשך ,הוביל תמך ועודד את מיסוד התחום ,בהקמתם של מוסדות נוספים למתמודדים
מכל הסוגים .כך גם במישור ההדרכה ,הוא יוזם כינוסים קבועים של ראשי ישיבות,
משגיחים ,מחנכים ומלמדים על מנת להיוועץ ולטכס עצה כיצד לתת מענה הולם לכל
הבעיות החינוכיות המתחדשות .הוא עצמו אף מופיע בפניהם מידי שנה בשנה בדברי

קטנות ,ובהתמסרות ובסבלנות מיוחדת אשר צריכים לתלמידים כאלו ..ההורה אינו רוצה להכיר
מטעמים מוטעים ,שבנו אינו יכול להיות בישיבה עם דרישות גבוהות והתוצאות מאד לא טובות  ..לכן
הנני בזה להעיר שלפני שמחליטים לאיזה ישיבה להיכנס ,יתייעצו ההורים עם המורים והמנהלים
אם המקום שרוצים שיתקבל התלמיד הוא באמת ראוי בשבילו ,ולא יהי׳ ח״ו תלמידים שנושרים
מהישיבות לצעירים ,ויה״ר שיוליכנו בדרך אמת לחנך הבנים בחינוך הנכון( .קובץ אגרות אגרת ט"ו).
 .3ראה להלן בהערה מס'  10הציטוט מדברי ההנהלה עד כמה היה הדבר לא פופולארי בשעתו ועל
ההתנגדות שהתעוררה לכך.
 .4מתוך 'יתד נאמן' ("שיירת הנצח" אדר תשע"ה)" :הרה"ג ר' יחיאל יעקובסון ..הראשון שיצא
לציבור בקריאת "אל תחטאו בילד" ,בהסברה עמוקה ורחבה על המענה החינוכי נדרש לפי דרכו של
הדור הזה ,אפיו ,חולשותיו ,וקשייו .כאשר הוא זוכה לגיבוי נחרץ מגדולי ישראל ,אל מול הדוגלים
בשיטת בת היענה ..מספר אברכים שהתלוננו בזמנו בפני מרן רה"י שליט"א ,קבלו מענה נחרץ כי
חובת השעה בדורנו היא ההתבוננות והמחשבה ,הבנת שורשי הבעיות ולאור זאת בחירת דרכי
הפעולה המתאימים לפי צורך הדור .אין לקבל אף גישה כמוסכמה בלתי ניתנת לערעור או לביקורת,
אולם יש לקבל את העיקרון ,והעיקרון הוא אחד :לא להמשיך ולזרום עם ההרגל ועם עצלות
המחשבה ,אלא לחשב את דרכינו" - .וראה עוד להלן בפרק א הערה .10
 .5דוגמא מיני רבים" :כל אחד צריך לדעת אע"פ שהתורה מסרה את מצות החינוך לכל אחד אבל
כמו שהתורה צוותה לאב למול את בנו ומי שאינו יודע למול את בנו צריך לקחת מוהל כן במצוות חינוך
אם אינו יודע לחנך צריך לחפש להתייעץ עם מי שיודע ..מצוות חינוך אינה כמצוות פו"ר שאדם צריך
לקיימה ולא נפ"מ התוצאות שיהיו (כמעשה דחזקיהו המלך) ,אין המצווה לייסר אלא חינוך וחינוך
הכוונה שייצא טוב ..יש לקדם מאד בברכה את היוזמה לעשות מקום שיוכלו להתייעץ בענייני חינוך..
יש מצבים שונים לפעמים צריך ללכת בדרך ייסור ולפעמים להיפך ..עושים בלי יישוב הדעת ויוצא
להיפך מהתוצאות שצריכות לצאת ..זה מהדברים העיקריים ביותר! ולא לחשוב שזה דבר קל! צריך
חכמה גדולה וסייעתא דשמיא ,וטוב להתייעץ ולחפש עצה" (כינוס לציבור בעניין חינוך ,תש"ס.
ימלא פי תהילתך עמ' ע"ז).
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הדרכה כיצד לנהוג עם המתחנכים באופן נכון ,שלא יביא אותם לדרדור וליציאה מן
המסגרת חלילה.
כך לאחר עשרים שנה ,בצידה של מערכת החינוך המרכזית ,ניצבת רשת מגן מערכתית
של מוסדות שונים וארגוני חינוך ייעוץ והכוונה ' -לבל יפול הנופל ממנו' .במקביל ,הולך
ומוטמע בקרב המערכת המהלך החינוכי השורשי המקדים רפואה למכה.

ג .המלחמה על החלשים
המלחמה על נפש החלשים  -אנשי הפריפריה  -נטושה מאז הקמת המדינה בין
היהדות החרדית לבין החילוניות .ב'תקופת היצירה' התבטאה המלחמה בהתגנבות
של ה'פעילים' למחנות של 'ילדי טהרן' וכדומה ,על מנת להציל את הילדים מציפורני
השמד .לאחר מכן התקיימה מלחמה זו בעיקר ע"י החינוך העצמאי (כידוע המעשה
בגרא"מ שך בשעת מצוקה של מוסדות החינה"ע ,שהכריז כי הוא הולך למכור את
הפראק שלו על מנת לממן את המוסדות).
בעשרים השנים האחרונות ,הוביל הגראי"ל מהפך בתחום זה ,בהקמת מערכת אדירה
של ארגונים הפועלים להציל נפשות אלו לבל יפלו לזרועות החילוניות ,ובנשיאתם
בהכוונה והדרכה תמידית .כך הוקמה רשת 'נתיבות משה' המונה אלפי ילדים (בעקבות
המסע לחו"ל בתשנ"ח) בצידן של רשתות נוספות כמו 'שובו' ועוד .ישיבות אחינו
שהוקמו בהוראתו ,קרן ההסעות לחינוך העצמאי ,התעצמות והתרחבות פעילות "לב
לאחים" וארגונים רבים הפועלים מטעמו באופן יומיומי להצלת הנוער  ,השה החלש
בעדר ,לבל ידח ממנו נידח.
עם השתלמות ההתמסדות הפנימית ,רואה הגראי"ל בתקופתנו את הזמן המתאים
להוסיף ולהתפשט כלפי חוץ  -כלפי הפריפריה  -בתנופה מערכתית רחבה במלחמה
להצלת החלשים.
ומן העניין לציין מהפכה נוספת מחוץ לתחומי א"י .בימים עברו היה מקובל כמוסכמה
ברורה כי המושגים של יהדות חו"ל אינם תואמים למושגים הרווחים בארץ ישראל.
המדובר בשני היסודות הבסיסיים של יהדות א"י :תורה על טהרת הקודש ללא לימודי
חול ,והמושג של כולל אברכים .הגראי"ל קרא תיגר על מוסכמה זו ,ובכל מסעותיו
בחו"ל התמקד להנחיל שם שני יסודות אלו ועשה מהפכה רבתי בתחום זה .כך לאחר
 .6ראה להלן בפרק ה מספר דוגמאות.
" .7מרן רה"י הורה לנו כי יש לדאוג שילדי ביה"ס של הקרוב ימשיכו אח"כ לישיבות ,בשל כך
קרן ההסעות נטלה על עצמה בהוצאות של סכומים אדירים הקמת מערך ענק המונה מאות אברכים
הפועלים שהילדים הללו יעלו לישיבות קדושות ,וגם לאחר שנכנסו ב"ה לישיבות האברכים הללו
פועלים ללא הרף ומלווים אותם לאורך כל תקופת לימודם ..תלמידי מוסדות הקרוב מונים כ 30,000
ילד'( "..יתד נאמן' כ"ו בכסלו תשע"ו).
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שהושלמה קומת הבנייה כאן בארץ ישראל היה זה המקום להרחיב ולהנחיל מרוחה של
א"י אף במקומות הרחוקים .

ד .אל מול המגמה 'לעצור את החרדים'
במקביל לנדבכי הבנייה הנוספים נאלץ עולם התורה כל העת להתמודד על קיומו.
ההבחנה בין שלושת התקופות ,בולטת מאד אף בנוגע להתמודדות עולם התורה מול
השלטונות במהלך השנים.
ב'תקופת היצירה' ,היה זה שלטון מפא"י דורסני ש'לא ספר' את ציבור יראי ה' .הוא
התעלם כליל מכך שיש כאן ציבור נפרד בפני עצמו ,שדורש מסלול חיים נפרד משל
עצמו .לאחר מכן בתקופת ההתמסדות סר איום זה ,כאשר עלה הימין לשלטון ,וכאשר
הסדיר מרן הגרא"מ שך בהסדר הקואליציוני את כל הנושאים הבעייתיים במסגרת חוקית.
מאז ,במהלך כל תקופה זו נהנו החרדים מעובדת היותם 'לשון מאזניים' פוליטית ,ועולם
התורה לא סבל מאיום משמעותי ,מלבד אי אלו רעשי רקע צורמים מכיוון המפלגות
האנטי דתיות .מה שקרה בשלב שלאחר מכן ,לפני כעשרים שנה ,זה שהציבור החילוני
החל לחוש איום קיומי מול הציבור החרדי המתעצם ,מה שחולל גל עכור שהתבטא
בקמפיין נרחב (שהחל בתשנ"ז) הקורא "לעצור את החרדים" .באותו הזמן ,החלה
מתקפה הן מהמערכת השלטונית (רה"מ דאז הכריז על 'המהפכה החילונית') ,והן
מהמערכת המשפטית (הבג"ץ שהכריז על 'המהפכה החוקתית' של 'הציבור הנאור'),
כאשר התקשורת מלבה את האש ואישי הציבור החילוניים 'רוכבים' על הגל.
עפ"י נתוני משרד האוצר בין השנים תשמ"ה לתשנ"ט גדל מספר תלמידי הישיבות
ב ,237%-ומספר האברכים גדל באותו פרק זמן ,ב !354%-נתונים אלו התסיסו כמובן
את הרחוב החילוני ,כאשר ברוח זו ביטל הבג"ץ בתשנ"ח את הדיחוי לבני הישיבות,
ולאחר מכן בתשנ"ט נבחר המועמד לראשות הממשלה על בסיס קמפיין אנטי דתי
מובהק הכולל בתוכו גם הבטחה לגיוס בני הישיבות (תשנ"ט) .באותו פרק זמן הוקמה
גם מפלגת שינוי של לפיד האב [באותה תקופה התקיימה ההפגנה הגדולה כנגד בית
המשפט העליון ,עקב ההתנכלויות החוזרות ונשנות לציבור החרדי].
מני אז ,אותו גל עכור של "פן ירבה" ,הולך וגובר מזמן לזמן עם התעצמותו של עולם
התורה .בתקופה זו ,נדרשה התמודדות מורכבת ביותר ,כאשר האיום והקושי נובע
דווקא מחמת התפתחות והתעצמות קיומנו כאן ,וההתמקדות בהתפתחות מבלי תת
את הדעת על איום זה שהולך ומחריף ,עלולה להיות הרת אסון .בנוסף מתגבר הקושי,
 .8דוגמא :בכינוס בצרפת תשס"ב "בשנים האחרונות לא היו ישיבות בצרפת אז הם נטמעו ולא
נשארו ,הערובה היחידה היא לעשות ישיבות שיהיו על טהרת הקודש ולימוד תורה יהיה העיקר,
ומי שיצטרך אח"כ בשביל סיבה מיוחדת לעבוד לפרנסה הוא יעבוד אבל התכלית הוא לחנך את בנו
שיהיה כולו לתורה"
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משום שבתקופה זו לא ניתן לפעול רק מול השלטונות כמו בעבר ,שכן במשך השנים
התעצם כוחו של בית המשפט ,והוא החל להתערב בסוגיות ציבוריות באופן שלא היה
מוכר ומקובל כלל בתקופות הקודמות .בנוסף ובמקביל ,מתעצם גם כוחה של התקשורת
העויינת אף יותר מכוחו של השלטון ,וזאת בניגוד למה שהיה בשלטון השמאל בעבר.
כך שנדרשת התמודדות כמעט בלתי אפשרית מול שלושת הגורמים הללו במקביל:
השלטון ,הבג"ץ ,והתקשורת.
כבר לפני כ 20שנה ,עם תחילת ההנהגה ,נדמה היה כי עוד כמעט קט הופכות הישיבות
לבלתי חוקיות ,מה שהיה גורם כמובן לכיווץ של עולם התורה .אמנם בפועל ,בניגוד לכל
התחזיות ,עולם התורה לא רק שלא התכווץ אלא שתקופה זו הינה תקופת הפריחה
העצומה ביותר שחווה הציבור החרדי ,הודות לס"ד מופלאה ולהכוונת המהלכים
בתבונה ובדעת מתוך ראייה מערכתית מקיפה .

סיכום מבוא כללי
סקרנו את מקומה של תקופתנו במהלך ההתפתחות ,בנוגע לתחומים השונים:
מיסוד הכוללים כנדבך נוסף לאחר תקופת ההתמסדות  -מהפכת החינוך כמענה
לבעיית 'הדור השני' הגדל במסגרת ,בעיית הנשירה והפיתויים והכרוך בכך  -המלחמה
על החלשים בתנופה מערכתית כלפי חוץ לאחר השלמת המערכת הפנימית ומיסודה.
[המהפכה בחו"ל לאחר השלמת ההתמסדות בא"י]  -ובמקביל ,ההתמודדות מורכבת
מול הסכנה המתחדשת 'לעצור את החרדים' ,סכנה הנובעת מתחושת איום שהתפתחה
בציבור החילוני לאחר התמסדות הציבור והתעצמותו.
לא נגענו בכל תחומי העשייה של ההנהגה ,ואף באלו שהוזכרו אין כאן אלא ראשי
פרקים בלבד .המאמר שלפנינו איננו עוסק באף אחד מן התחומים הללו שנסקרו כאן.
כל אחד מהם ראוי למאמר נרחב לכשעצמו .הם הובאו כאן כרקע לנושא המאמר,
העוסק בנקודה אחרת לחלוטין  -בתחום ההכוונה הפנימית של רוח הציבור ,ביסודות
העקרוניים העומדים בשורשה של ההנהגה בתחום זה.
במהלך הפרקים שלפנינו נסקור את התהליך הפנימי המתפתח בציבור לאחר תקופת
ההתמסדות ,ונלמד במקביל את הכוונתו של הגראי"ל.
 .9בנוסף ,סכנת האיום השלטוני התחזקה מכיוון אחר לגמרי ,כאשר בתקופה זו התעוררה מתוכו
של הציבור החרדי מפלגה שלילית ("טוב") ,שהשמיעה בקול גדול את הדרישה לשינויים באופיו
הפנימי של הציבור ,כדרישה הבאה מתוככי הציבור החרדי ,כביכול .למותר לציין השפעתה השלילית
של תופעה כזו ,וסכנתה .בסופו של דבר ,גם מפלגה זו התחסלה בשנת תשע"ד ,הודות להתנהלות
מתאימה [היינו הפרדה בין ראשי המפלגה בעלי האג'נדה השלילית ,לבין הציבור שנסחף אחריהם
שאיננו בעל 'שיטה' ,ובעיקרו מעונין היה לצעוד בדרכם של בני התורה ,אלא שמתוך אילוצים
חברתיים נפשיים נסחף לצעוד אחריהם] .כך בס"ד הצילה ההנהגה את היהדות החרדית אף מסכנה זו.
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ההכוונה הפנימית של רוח הציבור
אל מול התהליך המתפתח

כאמור ,תקופתנו מתחילה לאחר תקופת ההתמסדות והקמת המסגרת .כעת אין המדובר
על אותם יחידים המתרוממים ומשתייכים לדרך בני התורה כפי שהיה בעבר ,אלא על
הדור השני שגדל כבר בתוך מסגרת זו .בדור זה  -במקביל לפריחה ולהתפתחות החיובית
המופלאה  -החל להתפתח גם תהליך שלילי .החלה מגמה של התרוקנות פנימית ,בה
המסגרת נהפכת לעיקר והתוכן הפנימי לטפל .זהו תהליך טבעי שכאשר הבנייה מגיעה
לתכליתה ,מתחילה מגמה של התרוקנות פנימית .תהליך זה בא לידי ביטוי בתחומים
רבים ושונים והוא מביא את הציבור לידי בעיה קיומית כפי שיוסבר להלן בהרחבה.
על מדוכה זו עומד הגראי"ל ובונה את הנדבך של ההכוונה הפנימית כהרחבה וכתוספת
לאותה קומה בסיסית שסללו רבותינו .על מנת להמחיש את העיקרון בקווים כלליים נוכל להשתמש
בדוגמת עולם הישיבות שבדורות הקודמים :מתחילה הקים הגר"ח מוואלוז'ין את מוסד הישיבה ובכך העמיד את
העולם התורני על מתכונתו המוגדרת ,לאחר תקופה התרופפה הרוח הפנימית בישיבות בהרבה מובנים ,ואז קמו
מגדולי ישראל כדוגמת הגרי"ס והוסיפו את ההכוונה החינוכית הפנימית הנדרשת לקיום עולם התורה ,וכפי שנפרט
במהלך המאמר.

נתבונן אפוא בתופעות המתרחשות סביבנו בתקופה זו ,ונבחן את שורשן הפנימי -
נתחקה אחר גורמי התופעות והמגמה הכוללת המשתקפת בהן ,ולאור זאת נלמד את
יסודות ההכוונה הפנימית של ההנהגה.
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פרק א

ראש דברך אמת
דיבורים ומציאות
נפתח באחת מן ההשלכות של התהליך השלילי  -המדובר הוא בתופעה המוכרת
של ניתוק בין הדיבורים למציאות .לא פער טבעי בין הדיבורים למציאות ,אלא נתק
מוחלט .לדוגמא ,ניתן לפגוש אנשים שבפועל הינם רחוקים משייכות ללימוד התורה,
אך הם מדברים רבות על כך ש"התורה היא עצם החיים" ,מבלי לראות בכך כל בעיה או
סתירה .ניתן לשמוע אנשים משוחחים על הזכות והאושר להיות עבדי ה' ,בה בשעה
שהם מתהלכים אכולי תסכול ומרירות ,האושר מהם והלאה ,ואינם מאמינים במה שהם
מדברים .אנשים המחפשים בכל תחום את תועלתם האישית ,ומדברים גבוהה על הצורך
להיזהר מ"נגיעות" דקות ,שיהיה הכל מתוך "ריְ ינקיְ יט" ..אדם שאינו שייך כלל לפנימיות
עולמה של תפילה ,יכול להרעיד את ביהכנ"ס בזעקות קורעות לב ב"תפילתו" כאומר
ראו תפילה מה היא...
ברוח זו אנו נתקלים גם במקרים של שקר וזיוף מיניה וביה ,כאותו מעשה שהיה ,בו
השתתף בשמחת ברית מילה ידיד רחוק של בעל השמחה ,שנוכחותו הייתה די מיותרת,
ונאם ב'רוב רגש' על כך שזוהי תופעה לא ראויה שאברכים משתתפים בשמחת הברית
של בני משפחתם הקרובה ...וכן ע"ז הדרך.
כמובן שמדובר בדוגמאות קיצוניות ,אבל הן משקפות את האווירה הציבורית המאפשרת
תופעות אלו  -ההרגל הרווח לדבר בסיסמאות תוך כדי ניתוק מהמציאות ,והנטייה
לראות בדיבורים עצמם את חזות הכל .כמובן שבאופן טבעי ישנו פער בין הדיבורים למציאות אולם כל
המתבונן רואה כי מדובר בתופעה שחורגת הרבה מעבר לכל פרופורציה.

כיצד מתפתחת התופעה?
המהלך של גיבוש המסגרתיות הציבורית ,כולל מטבעו יצירת "אווירה ציבורית" שבה
הסטנדרטים הגבוהים הינם נחלת הכלל .יצירת האווירה כוללת דיבורים על המעלות
הגבוהות ,כשהמטרה בכך היא למנף את הציבור לרמה גבוהה" ,אנחנו שייכים לתורה",
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"אצלנו תפילה זה תפילה של בני תורה" וכו' וכו' .מה שקורה הוא ,שבהמשך מתפתח
שלב שאנשים אינם תופסים את ההשתייכות הציבורית ככלי ומנוף להשתייכות פנימית
למושגים אלו ,אלא רואים את ההשתייכות הקבוצתית כמטרה ,כמגזר מסוים שאלו
הנורמות המקובלות בו .וכך ה"אווירה" וה"דיבורים" נעשים לערך בפני עצמו ,שכן
הדיבורים על המושגים נותנים את תחושת ההשתייכות לקבוצה .כך ,במקום מהלך של
"מתוך שלא לשמה" כאשר דרך מושגי ה"ציבור" הוא מתקשר בהמשך גם לתורה עצמה,
קורה תהליך הפוך ,שהדיבורים עצמם נהפכים לחזות הכל ולתחליף של התוכן האמיתי.
ואדרבה ,ככל שהוא פחות משתייך באמת באופן מעשי לדברים ,כך נוצר צורך נפשי
לדבר הרבה על ערכי הקבוצה ו"להצהיר" על מושגים גבוהים.
בדור הראשון  -שבו נוצרה המסגרת  -האווירה אכן נותבה לפסים מעשיים.
דיבורים אלו הובילו כל אחד ואחד באופן מעשי לדפוס החיים הסלול והמוגדר של בני
התורה ,ולהתחברות למקומות המחנכים על ערכים אלה .כך נוצרה המסגרת הברורה
והמוגדרת ,זו שלא הייתה קיימת קודם לכן .אולם בדור השני ,כאשר הבנייה הושלמה
וכולם כבר נמצאים בין כה וכה בתוך המסגרת הגבוהה ,הדברים אינם מובילים אותם
לפסים מעשיים ,המשך ההתעסקות המרובה ב"דיבורים" הגבוהים  -שהייתה מוכרחת
בתקופת בניית המסגרת  -פועלת עתה כבומרנג ,ונוצר תהליך "התרוקנות" בו הדיבורים
ממשיכים וממשיכים באותה צורה ונהפכים לסיסמאות וקלישאות חיצוניות שכבר אינן
מייצגות תוכן מעשי .אין כבר כל בעיה לדבר גבוהה ,כאשר בפועל ההנהגה הפנימית
היא שונה .התוצאה המצערת היא ,שנוצרת אווירה כללית בה העיקר הוא ההשתייכות
החיצונית וההצהרתית לסטנדרטים הגבוהים .המימוש המעשי פחות משמעותי.
המדובר בתהליך התרוקנות שמתפתח והולך כל העת ,והתוצאות הינן הרות אסון.

איש האמת
וכך כותב הגראי"ל" :הנה לא רבים מבקשים הדרך הנכון ילכו בה ,והגם שכולם אומרים
כן ( -כלומר אומרים שהם מבקשים) מ"מ הם מרמים עצמם ,ובשטחיות אפשר לרמות
עצמו"( ...אגרת מז) .הגראי"ל מזהה כאן "רמאות עצמית" ,כלומר ,האדם לא בודק את
עצמו האם אכן הוא מחובר למה שהוא מדבר ,וכפי שכתב "שרובם מרמים עצמם."..
בהזדמנויות רבות הוא מעורר על נושא הכרת האמת העצמית:
"זה באמת נכון שעשו דברים טובים ,רק טעות אחת יש בהם ,הם מדמים בעצמם שהייתה
כוונתם לטובת כלל ישראל וזה משום שלא למדו את עצמם בעומק מה כוונתם האמתית..
השטות הכי גדולה היא שלא לומדים את הדבר לעומקו .בלי לדעת האמת יכול אדם
להגיע למסקנה הפוכה ויכול לדמות לעצמו שהיה צדיק גמור ובאמת אינו כן" (כאיל תערוג
גיליון " )116וכך אנו צריכים לדעת שכל אדם מרמה את עצמו ומה שאמר ר' ישראל שצריך
ללמוד ולהעמיק הוא בכל השטחים ,שאם לומדים שטחי חיים בטעות" (קונטרס קב חומטין).
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ישנם אנשים הסבורים כי תופעת הרמאות העצמית אינה מהוה בעיה .אדרבה ,לכל
הפחות נדבר בצורה גבוהה ,וכך הדיבורים יוצרים שאיפות גבוהות .ברוח זו נוכל למצוא גם
בספרי הילדים את הילד בן ה 3מצהיר שהוא "אוהב את התורה הרבה יותר מממתקים"..
לאחר שחבורת הילדים סיימה את ההרפתקה המותחת ,הם מכריזים בצוותא כי "לחזור
ללמוד בחיידר הרבה יותר מרתק מכל ההרפתקאות" ...כך מתרגלים כבר מקטנות כי
אין כל צורך להאמין במה שאומרים .אדרבה ,זה רק מקלקל..
יש המובילים ומחזקים באופן מכוון את התהליך ,מתוך תפיסה כי עלינו לדבר במישור
הציבורי גם על דברים שכולנו יודעים שהם שקר ,משום שאווירה זו 'תשמור עלינו' .בכל
הזדמנות נחזור ונצהיר על כך ש'אין לנו שום נגיעות' ,למרות שכולנו יודעים את האמת
לשם מה התכנסנו ..אישי ציבור ידברו שוב ושוב על כך שהם משתוקקים לחזור לכולל,
אלא שהם מוסרים נפשם למען כלל ישראל ..נדבר על כך שכל בחורי הישיבות ללא
יוצא מן הכלל אוחזים כבר שלב אחד לפני הדרגה המקווה של גדולי ישראל ולא מעניין
אותם כל נושא של חדשות וכדו' או כל מה שאינו נוגע לתורה ,וכל מעשיהם לשם שמים
בין הסדרים ,וכן ע"ז הדרך .קולות מסוג זה יישמעו בבמה הציבורית מכל הכיוונים ובכל
התחומים ,וכך נגיע לאווירה הציבורית המושלמת.
ולדוגמא ,ברוח זו אנשים רבים אינם רואים פגם בתופעה בה לוקחים אנשים שאינם
פותחים ספר כמעט ,ורואים בהם דמויות הממונות ואחראיות לחנך דור שלם להשקפה
של רוממות התורה ,ערכה ,והחיוב לשקוד על דלתותיה .שכן העיקר הוא שמדברים על
כך ויוצרים 'אווירה' ו'מצב' .אין כל משמעות לאמת הפנימית של הדוברים ,אלא לכשרון
הכתיבה או הדיבור  -בהמשך לכך נמנעים במכוון מתיקון של קלקולים ופגמים בשטח
המעשי ,על מנת שלא לפגוע במעטפת הדיבורים ,שכן רואים את חזות הכל בעולם
הסיסמאות הווירטואלי ולא בעולם המעשי  -ראה דוגמאות בהערה . 1

 .10דוגמאות :א .הרב יחיאל יעקובסון מעיד כי נלחמו בו על כך שהעלה ועורר את הציבור על
בעיית הנושרים ,שכן אין לדבר על בעיות" .הכל מושלם" .אמנם הגראי"ל גיבה אותו בכל הכח
ועמד על הנחיצות וההכרח להגביר את מודעות ההורים לבעיה ,על מנת לחנך בהתאם ולהקדים
רפואה למכה (וראה הציטוט על כך מיתד נאמן במבוא בהערה מס'  - )4ב" .התחלנו את לב שומע
בהוראת מרן רה"י שהורה לנו לפעול ב'קרוב קרובים' אז זה לא היה פופולרי והתחלנו בתהליך
שהיה מאד חדש לא כמקובל אז שלא לעורר נושאים כאלה .אנחנו פתחנו קו טלפון לבני ישיבות
לשם יוכלו להתקשר בזמן מצוקה .היו טענות איך מאפשרים כאלו דברים לפרסם מודעה בעיתון
לקח כמה חודשים עד שאישרו לנו (הרב אליעזר סורוצקין גיליון  30ליתד נאמן עמ'  - .)66ג.
ישנה תופעה חמורה של בחורי ישיבות ששוכרים צימרים בצפון בשבוע בין הזמנים שלאחר פסח,
לפני שנים פנה הגר"י איכנשטיין לגראי"ל בעניין ,והגראי"ל אמר שלכתוב איסור לא יועיל כי
לא יתחשבו ,ולכן כתב פנייה להורים לעמוד על עניין זה ,לאחר שנה הצטרף למכתב גם הגרי"ש
ומכתב זה פורסם .אמנם לשנה אחרת לא הסכימו לפרסמו "אחרי כל העלייה הגדולה של פסח
נוסעים לצפון? בני תורה? ככה מדברים?" הגישה היא שאם נשחק ונציג אווירה דמיונית זה מה
שיועיל (שמענו מהגר"י אייכנשטין).
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הסכנה
"הגראי"ל רגיל לומר כי 'לשקר אין רגליים' זו מציאות
בבריאה ,ולכן גם כשמותר עפ"י הדין כדאי למעט ככל
(מובא בספר "ר' אהרון ליב")
האפשר "
הגראי"ל רואה מגמה זאת כבעיה חמורה .לא רק כחיסרון של 'הידור' ו'מעלה' ,אלא
כבעיה קיומית של הציבור .שהרי מקובלנו כי "שקרא לא קאי" .לא יתכן להנחיל את
הדרך לדור הבא ,כאשר מתבססים על מערכת חיצונית ללא בסיס פנימי איתן ואמיתי.
כך זה לא יכול לעבור הלאה.
עיקר יסודי במשנתו של הגראי"ל הוא כי לא תתכן השפעה בדרכים 'חיצוניות'
מלאכותיות ,מבלי אמת פנימית" :יש אדם שמדבר טוב מאד ,מדבר בירא"ש ,אבל
אם אין תוכו כברו דהוא עצמו לא אוחז בזה ,אלא מדבר לפי שצריך לדבר כך הוא לא
ישפיע .בשום אופן לא יצמחו מזה! ..אם רוצים שיצמחו ילדים חרדים ת"ח ואוהבי ה'
אי אפשר כך" (ימלא פי תהילתך  1עמ' פה) "אם הוא רק ידבר על יראת שמים ..בלי שיתרומם
בעצמו זה לא עובד כי זה מלאכותי" " ." 1אפשר לדבר ולדבר ..לא רק שזה לא מועיל
אלא זה מקלקל (עמ' פו) כמה שיותר יעלה ויתרומם ויהיה מלא יכול להשפיע ,אחרת
זה לבטלה ..וזה כלל גדול .עיקר שבעיקרים! ..בזמן האחרון שלא כ"כ מלאים אז אין
השפעה ,וזה עיקר גדול שצריך לדעת!" (עמ' צג).
במבט שטחי נראה כי תהיה הצלחה בדרכים ה'חיצוניות' והמלאכותיות של ה'דיבורים'
והסיסמאות ,אבל במבט חודר ומעמיק מבחינים בחלל הגדול שנוצר בתהליך זה ,ובסכנה
החמורה .דומה הדבר למי שבונה בנין ,ובמקום שישקיע מחשבה ומאמץ בבניה יסודית
וחזקה בכדי שיעמוד הבניין על תילו לאורך ימים ,משים הוא את כל מגמתו לכך שהבניין
יבלוט ויתנשא לגובה רב ,ולצורך כך בונה בניה מלאה בחללים ונפח ,מה שאכן 'מצליח'
לו .הוא מצליח להתקדם בקצב מסחרר ,ולהעפיל לגבהים .במבט שטחי וחיצוני ,אכן
נראה שיש כאן התקדמות ,אבל מי שמבין רואה ,כי אין כאן אלא אחיזת עיניים לזמן
מוגבל ,עד שהבנין כולו יקרוס כמגדל קלפים ,חלילה.
לא מדובר רק ב'נבואה שחורה' על העתיד ,אלא בתוצאות שכבר רואים במשך השנים,
לצערנו .גם אם כלל הציבור איננו מודע לכך מספיק ,אנשי החינוך כבר מתריעים וזועקים
על הדבר ,כי בעיית הבעיות של התקופה היא התופעה המתרחבת של בחורים ואברכים
רבים אשר השייכות שלהם לשמירת התורה והמצוות היא בעיקר שייכות חיצונית
 .11להלן בכל ציון של מס' עמוד ללא שם המקור ,הציטוט מספר "ימלא פי תהילתך" על ענייני
ציבור ,כאשר מצוין מספר איגרת הציטוט מחלק האיגרות שם.
 .12שו"ת למחנכים (מוסף יתד נאמן איר תשס"ו).
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ציבורית וחברתית ,מבלי החיבור הפנימי והאמתי .מצב זה הוא שורש של בעיות רבות
בחינוך בדורנו ,שהרי אין זה מחזיק מעמד .וכפי שאמר אחד מגאוני הדור המובהקים
(זצ"ל) בכנס פנימי ב'לב שומע'" :באנו לכאן כדי לבכות .כשרואים את המצב הפנימי
בישיבות זה דבר שאין בו חיות .אין את ההרגשה של להיות חלק מהדבר המופלא של
ישראל מקדשי שמך ,הרי ברור שכל אחד מאתנו מוכן למסור נפשו על קידוש ה' ,אבל
אצל המחונכים לא רואים שהרעיון הזה חי בקרבם בתורתם בתפילתם בהתנהגותם.
לא רואים שלהיות מקדשי שמך יש לזה משמעות אצלם"  -מדברים על 'מסירות נפש'
ומושגים גבוהים אולם בפועל אין כל חיות פנימית ,וכפי שהאריך שם בחומרת המצב
הפנימי.
וזוהי המורכבות הגדולה של התקופה ,כאשר מצד אחד פועל הגראי"ל
להמשיך לשמר להרחיב ולשכלל את קומת המסגרת הציבורית ,ומצד שני שם דגש
מיוחד על משמר ההכוונה הפנימית ,לעצור את התהליך השלילי ,לכוון באופן מותאם,
ולהרחיב את הקומה הפנימית בתוך המסגרת שהניחו גדולי הדורות ,וכפי שנראה
בפרקים דלהלן.

מידת האמת  -בהתנהלות הציבורית
זווית נוספת של הבעיה שהוזכרה היא בתחום ההתנהלות הציבורית.
מתוך מאמר של אחד הסופרים המשרטט קווים להנהגתו" :חותמו של הגראי"ל שטינמן  -אמת!..
כאמן כוחות הנפש הוא מתקשה בקבלת ביטויים כמו 'אני מתכוון לשם שמים' או
'פעלתי במסירות נפש' ..הוא רוחש אמון רב לאלו ממחלי פניו שיש להם מודעות
למניעים האמיתיים של מעשיהם ..באחד ממסעותיו לחו"ל נזקק למלווה .שניים בקשו
לנסוע ,הוא שאל אחד מהם למה הוא מעוניין" .מרגש לראות" אמר בדחילו "את כמיהת
ההמון לדברי אלוקים חיים של הראש ישיבה"" .אם בכמיהה חפצת  -שאל הרב  -למה
לא הגעת לראות את כמיהת ההמון ברמת השרון?" ..הוא ביכר לקחת את השני שהודה
בכך שרצונו לנסוע לחו"ל  -עדיף מי שמכיר בכוחותיו וחולשותיו ואומר את האמת,
ממי שמרמה את עצמו.
פוליטיקאי חרדי שהיה אמור להתמנות למשרה רמה נזקק לאישורו של הגראי"ל
"מדוע אתה חושק כל כך בתפקיד" ביקש לדעת" .את חטאי אני מזכיר" ,אמר בכנות,
"ממון יש לי די ,אני זקוק למעט מעמד" ,הוא חייך .והעניק לו את המשרה.
פעם הסביר מה עומד מאחורי השיקול הזה באומרו "מי שחי ברמאות א"א לצפות
ממנו למשהו .בכל התנהלויותיו יסבך ויסתבך ברמאותו העצמית ..מאידך ,כשבן תורה
מודע למצבו ,ולאנשי תורה הרי יש מידה של אחריות אישית בנפשם ,יש לקוות שברגע
האמת יגבר בם רגש האחריות" (הר' יעקב ב .פרידמן בספר "בהגיגי תבער אש")  -אדם המרמה את
עצמו כי כל כוונתו להצלת הדור לא יהיה גבול שהוא לא יוכל לעבור אותו ,שהרי אין
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גבול ל"מסירות נפש" הנדרשת להצלת הדור .לעומת זאת כאשר מודע לכך שמדובר
בעניין אישי ,הרי בכל זאת יש גבולות.
ואכן בולט הדבר ,כי העסקנים שממנה הגראי"ל מאופיינים בדרך כלל במידה זו של כנות
ישרות וענייניות ,מבלי לדבר גבוהה גבוהה על 'השקפות' שאינם מבינים בהם ,ומבלי
מידת הצביעות הגדושה המציגה מצג שווא של 'מסירות נפש בלי נגיעות' וכל שלל
סיסמאות האווירה המקובלות .אנשים המכירים את ערך עצמם ואת מקומם ותפקידם,
נושאים ונותנים באמונה וביושר ,ולא משקרים את עצמם ואת האחרים ("המגיד מדובנא אומר
שיעקב אבינו הוכיח את בניו על כך שהרגו בשכם לא לגמרי לשם שמים ,למדנו שקשה מאד לעשות מעשה אמתי
שכולו לשם שמים ,ובפרט שבזמננו אומרים על כל דבר שנעשה "במסירות נפש" ו"לשם שמים ."..כאיל תערוג
ויחי תשע"ז)

ומי שניחן בהכרת האמת אכן יכול להתרומם קצת גם בתחום זה של לשם שמים:
"הגראי"ל הדריך אחד משלוחיו בעסקי הציבור :אתה עוסק בענייני רבים ,דע לך ,יש
להשתדל שבכל פעולה יהיה לפחות משהו לשם שמים .ודברי המשנה באבות וכל
מעשיך יהיו לשם שמים בדורנו משמעותה שבכל מעשה יהיה גם לשם שמים("..מאחורי
הפרגוד עמ' .)98

מי הם מנחילי הדרך
הגראי"ל רואה סכנה חינוכית חמורה בתופעה הנזכרת לעיל של אנשים שאינם ברי
מעלה הנתפסים כמנחילי השקפה ודרך מצד עצמם ,בשל כושרם לדיבורים ציבוריים
חיצוניים" :מרן ראש הישיבה שליט"א הבהיר לנו כי כדי להיות זכאי לכתוב ביקורת
בעיתון צריך הכותב להיות אדם מושלם בעצמו .אז איך ניתן לאחוז בעט ולהקיש
במקלדת? על כך השיב מרן שליט"א "לא לעשות שום דבר לבד .כלום .לפעול רק
בשליחות .לבצע את מה שנשלחת לעשות .אז אתה אינך אתה אלא ידא אריכתא .רק
מתוך התבטלות מוחלטת ניתן לבצע את המשימה ..גדולי ישראל הנחו את היוצאים
לדרך ..אל תהיו מאן דאמרים ,היו שליחים" (גליון  30שנה ליתד נאמן מאמר 'שקופים בשליחות
מאורי הדור' עמ'  .)46היחס אל הלבלר כמנחיל דרך וכ'עומד בפרץ' ,מגדל את הציבור על
ניתוק בין האמת הפנימית לבין הדברים .הוא נותן משקל עצמאי לאווירה ולדיבורים
כשלעצמם ,וכלשונו שהובאה לעיל "אפשר לדבר ולדבר ..זה לא מועיל זה רק מקלקל!
זה עיקר שבעיקרים שצריכים לדעת!" [את יחסו לעיתון בכלל ראה להלן בפרק "המסגרות והתוכן"].
הנחלת הדרך הינה אך ורק בבית המדרש פנימה ,כאשר מרוממים את הציבור מבפנים
ביצירת הווי חיים אמתי של התמסרות לחיי תורה ויראת שמים והתנתקות מעוה"ז,
וככל שהמעגל הפנימי מרומם ואמתי יותר כך מושפעים גם המעגלים הרחבים יותר.
נקודת המרכז והדגש צריך להיות על הווי החיים הפנימי ,ולא על הדיבורים וההצהרות
שדוגלים בהם כלפי חוץ ,וכפי שנרחיב בעניין זה במהלך המאמר.
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הכרת האמת
"שקר שנאתי ואתעבה ,תורתך אהבתי "

(תהילים קי"ט)

כך מעורר הגראי"ל לבני התורה" :מביאים בשם ר' ישראל סלנטר שאם אדם לומד שלא
בעיון האיך יוכל להיות לו יראת שמים .וב"ה בזמננו במידה מסוימת אכשר דרא ולומדים
יותר בעיון מבדורות הקודמים ,דבדורות הקודמים למדו באופן פשוט יותר (ואינני מדבר
מגדולי ישראל רק יהודי פשוט היה לומד קצת בשטחי והיום לומדים בעיון אך מצד שני
לומדים פחות מידי בכמות) אמנם מה שאמר ר' ישראל בודאי לא נתכוין שלימוד התורה
יהיה בעיון ושאר כל הדברים במבט הכללי על החיים יהיה שטחי ,שאם כן הרי יישאר
בלי יראת שמים ,רק הפשט הוא שצריך להתלמד ללמוד בעיון "יראת שמים"..
אדם יכול לחשוב בעצמו שעושה הכל "לשם שמים" .עפ"י רוב יש לראות היאך שבאים
בני אדם ואומרים אני עושה לשם שמים אני רוצה רק לשם שמים ,והוא פלא הרי לשם
שמים זו מדרגה גדולה מאד ורק יחידי סגולה זוכים לזה והלוואי שנזכה לזה ..רואים
שאדם מוכן להרוג את השני ..יכולים להתקוטט ,אפילו "אערקתא דמסני" יחריבו את
העולם! היאך יכול להיות שעושה לשם שמים כשאינו יכול לוותר על שום דבר קטן
שבקטנים .אלא שמרמה את עצמו! מחמת שלומד הכל בשטחי ,גם את עצמו.
והיום שזכינו ב"ה כי הבני תורה לומדים בעיון צריך שילמדו גם את זה בעיון .ואינני
בא חלילה לקטרג על בני תורה ,שכולם יקרים מאד ב"ה ,רק שצריך להתחזק גם בזה
ולדעת להתעמק ובעיון לא בשטחיות ..וכמו שבעסקים אדם לא נותן שירמו אותו למה
שבזה ייתן שירמו אותו ..אם ילמד את עצמו בעיון יראה שצריך הרבה מאד לעבוד
ולעמול כדי לעשות דבר לשם שמים ,להיות נקי .ויעזור הקב"ה שבאמת כל אחד מאתנו
יתחזק בזה וילמד כל דבר בכל עומקו ולדעת אם מכוון באמת כראוי ולהשתדל לכוון
למה שצריך" (שיחה כ"ט איר תשנ"ח .נדפס בקונ' קב חומטין).
בדרך זו מחנך הגראי"ל לאברכים ולבעלי משרות תורניות שאין להם לרמות את עצמם,
אלא להכיר בפנימיותם האמתית ולא לעטוף עצמם בבועה של סיסמאות שקר ,כי דרך
זו אחריתה מי ישורנה.
"בכל דבר שמציעים לו כגון אם מציעים לו משרה מיד הוא חושב האם זה משתלם לי
או לא ולא יעלה במחשבתו מה שנוגע לגבי הקב"ה ,ואל ירמה אדם את עצמו שחושב
אחרת 'זאל ער נישט דריין די קאפ ( -שלא יבלבל את הראש)' פותחים עם חשבונות שלמים..
ייקח את זה וייקח את זה ..ואומרים הכל בשביל הרבוש"ע! הכל בשביל הקב"ה!" (מתוך
דברים לאברכים בכולל פוניבז' אסרו חג שבועות תשנ"ה .מובא כאיל תערוג גיליון .)118
יש רעה חולה אשר אנשים משלים ומרמים את עצמם שעושים לשם שמים ואינו יכול
לוותר כלום ,ולאדם כזה אין שום עצה רק שיעמיק ללמוד את עצמו עד שיבין האמת
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וישוב אל ה' וירחמהו" (אגרת שס"ה)

וכן בכל נושא ,לדוגמא ,כאשר הזכירו דברי הנפה"ח על הכוונה בתפילה מצד צער
השכינה אמר" :אבל אדם צריך ליזהר שלא לרמות את עצמו שהוא בוכה על צער
השכינה ,ובאמת בוכה על עצמו" (כאיל תערוג גיליון . )135
עד כמה פשה נגע הרמאות העצמית נוכל להבחין מתוך מעשה שסופר על הגראי"ל,
לאו דווקא מתוך המעשה אלא מתוך התגובה הטבעית של אנשים רבים לנושא .מסופר
על ראש כולל שבא לגראי"ל שצריך לסגור הכולל ,והוא שאל אותו "איזה שטעלע יהיה
לך?" - ...בשעה שאנשים באים באצטלא של רמאות עצמית; מה יהיה עם הכולל ,מה יעשו
האברכים ,וכדו' ,כביכול להם אין שום ענין בזה ,אלא רק אהבת התורה ודאגת האברכים
בראש מעייניהם ,מקלף הגראי"ל את מעטה החיצוניות והשקר  -שהרי מדובר באברכים
שיסתדרו בכל מקרה בכולל אחר  -ומלמד שהאדם יכיר בצורך הנפשי שלו בשטעלע כדי
שיהיה לו מחייב ללמוד [וגם שיהיה לו מעמד בחברה] ,וכך ,כאשר מכירים באמת ,ניתן גם
לצמוח ולהתקדם [הרמאות העצמית הזו נחשפת בהיתקלויות ובתחרות בין מוסד למוסד וכדו' ,כאשר הסיסמאות
על "קיום התורה" ו"הצלת עולם התורה" נעלמות ,וכל האמצעים כשרים והתוצאות ידועות ומוכרות] .באותה
המידה ,כאשר נשתית את הווייתנו על הכרת האמת נוכל להתקדם ולצמוח כציבור.
בל נכחד ,כי ישנם אנשים המרגישים כמין איום קיומי בדיבורים ישירים מסוג זה .כאשר
חושפים את האמת (למשל) של הצורך ב'שטעלע' ,הם חשים שהקרקע נשמטת
מתחתם .בתת הכרתם ,הם חשים את חוסר החיבור לתוכן הפנימי ,מה שגורם להם
לרמות את עצמם ולהתקיים כל העת ב'בועה' של דיבורים דמיוניים ושלל סיסמאות
ללא כל קשר למציאות ,ומתוך כך הם חשים שלא ניתן להתקיים מבלי להרבות במלל
ולומר לאותו ראש כולל שכל הצלת הדור תלויה במשרתו ,ואדרבה ,וכו' וכו' ,וכאשר
מתגלית האמת ו'מתפוצצת' הבועה ,הם מרגישים כי לא נשאר בידם מאומה - ..אכן נכון,
גילוי כואב ,אולם אליבא דאמת 'שקרא לא קאי' ו'בועה' זו אין לה קיום בכל מקרה .רק
כאשר תתקלפנה הקליפות החיצוניות ,יוכל להיבנות במשך הזמן תהליך של קיום תוכן
אמיתי .וכפי שנראה להלן את המהלך המקביל של העמדת הנקודה האמתית במרכז.
בהקשר לכך יש לציין את המעשה מהחזו"א" :השתבחו לפני החזו"א
במשפחה מסוימת שיש להם "אהבת תורה" ,אמר החזו"א אהבת
המשרה של ראש ישיבה אינה אהבת תורה" (רשימות הגר"ד יפה).
ויש להדגיש כי אחד העיקרים היסודיים בחינוכו ובמשנתו של הגראי"ל הוא חשיבות
הכוונה לשם שמים ,עבודת השם במחשבה 'לשם פועלם' ולא כמלומדה [ראה להלן פרק
ו] ,ודווקא משום כך ישנה הקפדה יתירה שאדם לא ירמה עצמו בענין זה ,שע"י כך לא
יוכל להתעלות ויבוא להתרוקנות ולדרדור פנימי.
וידועה סלידתו של הגראי"ל באופן כללי מכל 'בועת' הסיסמאות והקלישאות ,ולדוגמא
(כאיל תערוג גיליון " :)134כידוע כמה רבינו סולד מגוזמאות ושקרים וחנופה ,ושמעתי ממנו:
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יש שכותבים "ברעדה" וכי זה אמת? ...יש שכותבים תואר "הגאון האמתי" מה כוונתם
בזה וכי יש גאון שקרי ויש גאון אמיתי? וכן מה כותבים הגאון המובהק יש לו סימן
מובהק? וכן הגאון המפורסם מה מעלה בכך שהוא גאון מפורסם? אדרבה ,מפורסם זה
לא מעלה זה חסרון" עוד אמר" :כל עניין התארים שייך לעולם השקר ,והראיה מה
שכתב בספר חסידים שבתפילה על חולה אין אומרים תארים ..לפני הקב"ה לא שייך
כל זה" (מאחורי הפרגוד עמ' .)102
"נקרא בפי כולם שקיבלנו אתמול את התורה ,האם באמת קבלנו את התורה? הרי כל
הדיבורים הם רק ציטוט ממה שכתוב בספרים וחוזרים על הדברים שכתוב שמקבלים
את התורה בשבועות אבל האם ככה זה באמת שקבלנו את התורה? האם מישהו מאתנו
ם רק דיבור( "..מוצאי שבועות תשנ"ה.
מרגיש שקיבל אתמול את התורה? … רק מדברים ומדברי …
כולל פוניבז').

פירות התופעה
ידוע אצל העוסקים עם 'נושרים' כי במקרים רבים נובע הדרדור מכך שמרגישים שהאב
חוזר על סיסמאות שהוא עצמו אינו מאמין בהם באמת ,הנער מספר שהוא פשוט
לא 'קנה' את זה .התהליך השלילי מחזק את המגמה הזו ואת ההרגל הזה ,ואלו חלק
מההשלכות  -ולדוגמא בנושא ההצהרות על תחושת האושר ,וכפי שאמר הגראי"ל
"נראה לאנשים שהעוסק בת"ת הוא עבד ..נראה שזה עול ,שזה הכבדה ,ובאמת זה
אושר זה חרות ,רק שלא מספיק לדבר כך אלא צריכים להרגיש את זה  ..ובהמשך הדברים
עומד על הנקודה :בנ"א מרגישים שאין זה חרות כי מוגבלים וא"א לעשות מה שרוצים ,שזה
אסור וזה אסור ,אבל אליבא דאמת זהו החרות כי זה התכלית שלו וזה בשביל עצמו..
באמת הכל לתועלת עצמו ..אלא שצריך שירגיש כך באמת ,לא מספיק שיאמר דיבורים
בעלמא ש'העיקר זה רוחניות'" (עמ' קע"ח).
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פרק ב

הכוונת המערכות הציבוריות
'זהות שלילית' מול 'התרוממות'
תופעת 'הדיבורים' והאווירה החיצונית שעסקנו בה בפרק הקודם ,הינה סימפטום אחד
של התהליך הרחב .עיקרו של התהליך הוא ההתמקדות במסגרת החיצונית כשלעצמה,
מה שעלול להביא להתרוקנות של תוכנה הפנימי.
נפנה להתבונן בנושא המערכות הציבוריות .מטבע הדברים ,אנו מתמודדים כל העת מול
אויבים מן החוץ ,גורמי שלטון ,וכדו' .כאשר תופסים זאת מבלי הכוונה נכונה ,הרי זה
מהווה גורם עיקרי להתרוקנות ולעיוות.
כאשר מתמקדים כל הזמן אך ורק בעצם המסגרת ,התמודדות זו לא נתפסת כהתגוננות
נחוצה ,אלא נתפסת כעיקר צורת החינוך וצורת הוויית הבן תורה שהוא עומד כלוחם
מול החוץ .ההתנגשות הזו איננה נתפסת כהתגוננות מוכרחת ,אלא כאמצעי ראשון
במעלה לגיבוש הזהות וההווי הציבורי והאישי .באופן זה נוצרת מגמה בה המבט
מופנה כל הזמן אך ורק החוצה והחוצה ,וכל ה'פנים' מתרוקן.
במגמה זו מתפתחת זהות שהיא למעשה 'זהות שלילית' .אני לא חילוני אני לא מפד"ל
אני לא חב"ד וכו' וכו' ,אולם "מה אני כן?" אין לכך כל יחס .ישנם אנשים רבים ,שאילו
ימצאו את עצמם על אי בודד ,הם ימצאו את התודעה היהודית והחרדית שלהם בבעיה
קיומית קשה .במצב שכזה ,לא תהיה להם שום אמירה ושום דרך .כאשר לא תהיה
אפשרות להתקיף חילונים או חרדקים או פשרנים וכדו' ,לא תהיה כל השקפה ולא תהיה
כל זהות .כלום .ואם על אי בודד אין כלום ,הוי אומר שגם עכשיו אין כאן כלום .אין כאן
באמת כל תוכן ,אלא אשליה בלבד.
בתקופת הבנייה וההתמסדות ,אכן סייעה ההתנגשות החיצונית לגיבוש והתאגדות
קבוצתית ,אולם כעת ,לאחר שהתאגדנו והתגבשנו ,אם לא נתקדם להתמקד בתוך עצמנו
ונמשיך כל העת להיבנות מן ההתנגשות החיצונית ולבנות את עיקר זהותנו עליה ,הרי
שבשלב מסוים כבר לא יצטרכו אויבים מבחוץ ,חלילה.
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נטה אוזן לדברי הגראי"ל בכינוס מועצגה"ת בנושא ההתמודדות מול גורמי השלטון
(כסלו תשע"ג) .בפתח דבריו הדגיש:
"צריך חיזוק בין מבפנים ובין מבחוץ ,מבחוץ ג"כ ..עכשיו אנו מדברים על החלק
שמבחוץ".
הצליל חד וברור :הבחוץ אינו המהות ,אינו ה'חפצא' .אנו בונים את עולמנו הפנימי,
ומחזקים אותו מבפנים ומבחוץ .כעת מתעורר צורך של בחוץ .דברים אלו זרים לאווירה
הציבורית השטחית .בדרך כלל כשמדברים על בחוץ הכוונה לערבים ,בפנים  -החילונים.
אבל בפנים ,כלפי פנים לתוך עצמנו ממש ,מאן דכר שמיה?
ובהמשך" :ב"ה היום יש הצלחה גדולה בכל הישיבות נתרבו ספסלי ביהמ"ד ..וזה צריך
להיות אחד הדברים העיקריים שצריך ללחום נגד הממשלה ..תמיד צריך מלחמות על
כל מיני גזירות שהחילונים שלא מבינים רוצים לעשות גזירות נגד התורה ח"ו ,ונגד דיני
התורה כמו גירות ..ולכן עכשיו בהתקרב הבחירות צריכים מאוד לעבוד כדי להצליח
שיכנסו נציגים אמתיים שיגנו על התורה ועל המצוות ..והקב"ה יעזור שייתן להם הכח
שח"ו לא יהי' שום דבר רע על התורה ..ועל דיני התורה שיהי' הכל כהלכה ,בגירות,
ובהכל .ונקוה שיהי' את הס"ד להצליח בזה ..והקב"ה יעזור הלאה שיתרבו עוד תורה
ולומדי תורה והקב"ה ישמח בזה"
בל נכחד ,כי ישנם רבים ,שבהצגת הדברים בסגנון זה יחושו כי 'הוציאו להם את הרוח
מהמפרשים' בנוגע למלחמה על הגיוס .מהו פשרה של תחושה זו? והלא הוזכר כאן
נושא מהותי כמו גרות למשל ,הנוגע בחמורה שבחמורות ,בטהרת ייחוס עם ישראל.
התשובה ברורה :במגמת "הזהות השלילית" ,כאשר מתרוקן התוכן ,מה שנותר הוא רק
תחושת הזהות הקבוצתית של 'אנחנו' מול 'הם' ,וזוהי התחושה ש'תופסת'' .מי שיבוא
נגדנו ,אנחנו נראה לו מה זה'' ..אנחנו לא ניתן לו להתקרב!'...
לעומת זאת הגראי"ל במשאו דיבר אך ורק על התוכן הפנימי הטהור ,מבלי ה'קליפה'
שמסביב .מבלי להיבנות מהקבוצתיות והלעומתיות .אנחנו רוצים "להגן על התורה
ועל המצוות" .שאיפתנו להרבות כבוד שמים "שלא יהיה שום דבר רע על התורה ועל
דיני התורה שיהיה הכל כהלכה" .באופן כזה ,אותו אדם חש שזה 'לא מדבר אליו' .עניין
הגרות כהלכה ,איננו מכוון 'נגדו' ,אלא רק נגד הקב"ה ,ולמרבה הצער ,כאשר זה כך,
זה כבר לא 'בוער' במיוחד .כך גם גזירת הגיוס ,כאשר היא מופיעה ברוח זו כשאיפה
האמתית והטהורה לקיום התורה בישראל וריבוי לומדיה ,היא כבר לא מעניינת .ברוח
זו מציג הגראי"ל גם את התכלית :המטרה היא לאו דווקא להטיח באויבנו 'להראות להם
מה זה' ,אלא להצליח "שיתרבו לומדי תורה ושהקב"ה ישמח בזה"  . 1כאשר זה מוצג כך,
הרי זה אכן מרומם ומעלה את השומעים להצטרף לשאיפה טהורה זו.
 .13והדבר משליך גם על דרכי הפעולה .כאשר אין לנו צורך דווקא שהם ירגישו ש"הראנו להם",
ולהיפך ,הרי שעדיף שידמיינו וישלו את עצמם שהם יצליחו ,וכך לא ירעו לנו אלא יחכו וימתינו,
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איבוד התוכן
ההתמקדות מול החוץ בלבד ,מביאה לכך שלאט לאט נעלמת הרגשת ה'אידישקייט'
הפשוטה והטבעית שעליה גדל כלל ישראל לדורותיו ,ונותרת רק הקבוצתיות
המצומצמת .דרך משל ,מה שבכה הגרא"מ שך זצ"ל במשאותיו על מיליון ילדים יהודיים
שמסתובבים ברחוב ואינם יודעים שמע ישראל וכדו' ,מה שהרטיט בעבר את ליבו של
כל יהודי קטן כגדול  -כיום ,ישנם רבים שאינם עוסקים בכך כלל ,ולא מורגש שזה 'מדבר'
לאנשים .אם בעבר ההתמודדות מול החוץ הייתה פועל יוצא של התפיסה הרחבה של
כבוד שמים וכלל ישראל ,הרי שבהמשך התהליך נותרו רק ה"אנחנו" וה"שלנו" ,מבלי
הלב הפנימי .כך מגיעים לעיוותים ואבסורדים ,כאשר מתמסרים כביכול להגן ולשמור
על החלשים מפני הגזירות ,אולם מביעים יחס של ניכור ,אדישות ,וחוסר עניין מול כל
מה שאינו "שלנו" ,כולל הפעילויות המועילות באופן מעשי לשמירת האידישקייט
של החלשים שהתקרבו כבר ועלולים ליפול ,וכגון חינוך העצמאי קרן ההסעות וכדו'.
כאן פתאום נשמעים קולות ש"זה לא עסק שלנו"" ,זה לא התפקיד המוטל על בני
תורה" ,וכיו"ב .כאן ,כבר נוגע הדבר בתוכן הפנימי של הדאגה הכנה לאידישקייט ,מבלי
ה'קליפה' של הקבוצתיות ,של ה'אנחנו והם' ,ומבלי ה"אקשן" הנלווה לכך..
בתהליך הקיצוני ,גם נושא כמו סכנת האינטרנט ,למשל - ,שזוהי באמת הבעיה הקיומית
שלנו בדור זה  -איננו 'תופס' כלל ,משום שאין כאן נפנוף אגרופים מול מישהו מבחוץ,
אלא רק כאב אמתי על הבעיה והסכנה.
וכך ,המסגרת שאמורה הייתה להיות כלי שיחזק את התוכן ,מעקרת את התוכן לגמרי,
אולם בכל זאת מציגה את עצמה כביכול עוסקת בתוכן ,וכך מתחזקת המגמה של הרמאות
העצמית והחיצוניות ,מה שמעצים יותר את תהליך ההתרוקנות הפנימית ,וחוזר חלילה.
וככל שמתעצמת ההתרוקנות ,נוצר צורך נפשי עמוק לחפש באופן אובססיבי איזו
התנגשות או גזירה שיהיה ניתן להיבנות ולקיים ממנה את הזהות החלולה ,עד לכדי
שיגעון ממש.
בכינוס בני הישיבות נוכח סכנת הגיוס (ניסן תשע"ג) אמר הגראי"ל" :ביום צרה גדולה
אנחנו וכאו"א יודע איזה צרה גדולה מאד היא ..הישיבות נתרבו ב"ה ופתאום באה הצרה
הגדולה להחריב את כלל ישראל והתורה ה' ירחם ..אנחנו צריכים להשתדל להוסיף
בלימוד התורה .וכל זמן שיש אנשים שמצטערים על החילול ה' הגדול הזה שיוצא ממה
שח"ו מתמעט תורה מכלל ישראל ,אם כל אחד ירגיש שזה כואב לו ,שכואב על חילול
ה' גדול כזה  -אז הקב"ה יעזור שלא יקרה הדבר הזה"
 יש מהנוכחים שם שהתאכזבו ככל הנראה .ציפו לשמוע משהו 'חיצוני' בסגנון "אנחנונראה להם שלא יעזו להתעסק אתנו ,נילחם בהם עד חורמה" .במקום זאת ,המבט מופנה

ובינתיים נוכל להמשיך מתחת לאפם לגדול ולפרוח ,ולהכפיל את לומדי התורה.
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פנימה ,לתוך ליבנו שלנו  -לחוש את הכאב על חילול ה' .ה'מלחמה עד חורמה' ,אין לה
כמובן שום ביטוי מעשי כלפי בחור ישיבה סטנדרטי שהצבא כמובן אינו נושא מעשי
בשבילו ,ודווקא משום כך ,הרבה יותר נעים לשמוע על כך ולהרבות במלל מסוג זה,
שכן כל המלל מסתובב סביב העובדה הקיימת שאנו נמצאים בישיבה ולא במקום
אחר ,ו'מחזק' כל הזמן את העובדה הקיימת הזו ,מבלי כל יחס ומשמעות למה אנחנו
עושים בתוך הישיבה ,או כל מה שנוגע לתוכן וההוויה הפנימית .לעומת זאת ,להביט
פנימה ולחשוב על קידוש השם ועל חילול השם ,זה דורש ומחייב להתחבר לתוכן .זה
כבר עניין אחר.
נקודת המרכז היא הדבקות המעשית שלנו בלימוד התורה והכאב שלנו על חילול ה',
כאשר המבט מופנה פנימה ,ומתוך הפנים להסתכל החוצה .ולא החוצה בלבד.

בתחום החינוך " -מה שנוגע אלינו"
בכנס למחנכים בא"י שנת תשס"ד בפתח הדברים אמר הגראי"ל" :לדאבוננו בזמן האחרון
יש פרצה שרוצים ח"ו לומר דעות גם לחינוך שלנו ,אע"פ שהחינוך שלהם כבר ראו
מזמן שזה כלום בכל זאת הם רוצים לומר לנו דעה איך לחנך ,בוודאי אין מה לדבר
שאנחנו צריכים ללחום על זה בכל הכוחות ,אבל רצינו לדבר מה שנוגע
אלינו ,דעמהם ודאי אין לנו שייכות ,וצריך לדעת את הנוגע לנו"  -כלומר :המלחמה היא
הכרחית בפן המעשי ,אבל לא אליה מופנה עיקר מבטנו ומגמתנו .וכאן בהמשך הרחיב
בדבריו בחיוב הנוגע לנו "לא יתכן שהוא יחנך והוא בעצמו לא יהיה במדרגה ..דאיך יחנך
אם הוא אינו מלא ,אלא הוא צריך להיות קצת מורם ,וכפי כמה שיותר יתרומם הוא יוכל
יותר להשפיע וכו'" .על מה הוא עורר את המחנכים? על בעיית הבעיות של דורנו ,על
מצב שיתכן שהמחנכים עצמם "לא מלאים" ,על תופעה של דיבורים מן השפה ולחוץ,
חסר בתוכן הפנימי .אם יתמקדו כל הזמן בעובדה הקיימת שהחינוך שלנו הוא 'לא
חילוני' ,האם יתנו את הדעת אי פעם לנקודה כה מהותית זו? לנקודה "הנוגעת אלינו"?
האם נשיג איזושהי התקדמות מעבר לעובדה שאנו לא חילוניים? והרי עצם התמקדות
זו בזהות השלילית מבלי מגמה חיובית ,תחזק ותעצים את הבעיה של "אינו מלא" ,ואנו
אנה אנו באים.
כמובן ,שבפועל מורה לעשות ככל הנצרך לצורך ההתגוננות מול השלטון ,ובמשך כל
השנים פועל ונושא בעול ההדרכה הפרטנית לכל הנוגעים בדבר מבחינה מעשית.
אולם במקביל ,במה שנוגע לציבור ,עומד על המשמר שלא למקד את עיקר המבט
וההווי הציבורי כלפי חוץ .שכן כאשר המבט מופנה כל הזמן לקיים את עובדת ה'לא
חילוני' ,הרי שנשארים לעמוד כל הזמן בנקודה הראשונה ,ולא מתקדמים בתוכן
החינוך עצמו ,באלו אמצעים להנחיל את הדרך ,כיצד להעמיק ולהרחיב את החינוך,
וכו' .מגמתנו הנכונה חייבת להיות" :עמהם ודאי אין לנו שייכות ,וצריך לדעת את
הנוגע לנו".
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מספר דוגמאות מההוראות המעשיות למנהלי המוסדות ,מתוך המכתבים" :בימים
אלו פונה משרד החינוך למנהלי התתי"ם בדרישה להסדיר רישיון ..ובדרישה זו נכלל
התחייבות לעמוד תחת הוראות משרד החינוך ..דבר שלא היה עד היום ,לכן הננו
בקריאה נרגשת לכל מנהלי המוסדות ..ח"ו אל תתנו את היקר והקדוש חינוך צעירי צאן
קדשים בידי  ..ואין להסדיר רישיון זה ,ואלו אשר כבר מסרו טפסים אלו למשרד החינוך
מוטלת עליהם החובה לחזור ולבטל הבקשה .ונזכה שתתקיים על ידינו ועל ידי זרענו
ההבטחה כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם" (מכתב רע"ז)  -לכב' מנהלי התתי"ם הנני
בזה לחזק את ידכם ולחזור ולהביע עמדתנו וכו' וכבר כתבנו בעבר קריאה לכל מנהלי
המוסדות ..שח"ו לא יתנו את היקר והקדוש החלטות הנוגעות לעניני חינוך צעירי
הצאן קדשים בידי אותם שאינם שומרי תורה ומצוות (רע"ח) " -לכבוד מנהלי התתי"ם
המתכנסים בקרית ספר ..הננו לחזור ולהביע עמדתנו כי אנו מחויבים לשמור על
החינוך התורתי כעל בבת עיננו ועלינו לעמוד וללחום בכל הכוחות על משמר החינוך
כמסורה לנו ...תמוז תשס"ט (רע"ו)  - " -לכב' מנהלי התתי"ם המתכנסים בירושלים..
כבר כתבנו בזה קריאה נרגשת לכל מנהלי המוסדות אשר נתייסדו במטרה לחנך ילדי
ישראל שיהיו נאמנים לתורה ולמצוות שח"ו לא יתנו וכו' (רע"ט) " -לכב' מנהלי התתי"ם.
הנה ענין החינוך של ילדי ישראל נמסר לנו מדורי דורות מאברהם אבינו ..ומה שבאים
כיום להתערב ולדרוש מאתנו ..על כל מנהלי התתי"ם לעמוד ע"ז כחומה בצורה ולא
לשנות אפילו כחוט השערה מדרך החינוך שקיבלנו וחינכנו עד היום ,ונקווה שנצליח
להמשיך לחנך את ילדנו עד גואל צדק בב"א בלי שום שינוי" (רפ"ב).
עפ"י רוח זו של הכוונת הגראי"ל ,נכתב מאמר המערכת ביתד נאמן עם ביטול 'חוק
הליב"ה" באב תשע"ו ,תחת הכותרת "ההישג הפוליטי והרוממות הרוחנית":
"החרפה נמחתה מספר החוקים הישראלי וחוק הליב"ה בוטל ...מדי פעם ,בשליחות
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט״א ,נאלצים שלוחי דרבנן לצאת למלחמה מתישה כדי
להציל מהמבקשים למעט תורה ולשנות את הצבור החרדי..
אבל סיפור החוסן האמיתי של עולם התורה ששום רוח לא תוכל לו ,לא נמצא במעטפת
אלא בגרעין .כאשר מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטינמן שליט״א עמד מול קהלים
גדולים ,בארץ ובחו״ל ,ונגע באמה על אמה הכי מסוידת שיש ליהודי ,הוא נגע בנקודת
הרוממות .הוא משך את האנשים בציצית ראשם והגביהם טפח מעל גבי הקרקע .הוא
לא דיבר לאוזניהם אלא למעמקי ליבם ,לנקודה הכי טהורה" :ראיתי בשם הח״ח זצ״ל
שאמר שבן אדם משקיע הרבה שנים מחייו כדי להשיג אומנות או משרה ...בשביל
מספר שנים אלו האדם משקיע הרבה שנים כדי שיהיה לו כמה לחיות את החיים ,א״כ
כמה צריך לעשות כשביל חיי נצח  ..לימודי חשבון ולימודי גיאוגרפיה זה לא לימוד
לחיי נצח ,חיי נצח זה תורה וחסד .בשביל להיות ת״ח אי אפשר לסמוך על בטחון,
כי אם לא ילמד תורה הוא לא יהיה ת״ח ולא יקיים את המצוות .זה חורבן שלו וחורבן
לעולם" .הדברים הללו חזרו על עצמם בכל מקום ובכל אתר .זו לא היתה רק ההתנגדות
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להתערבות זדונית של יד זרה מבחוץ ,שחלילה מלתת לה דריסת רגל .המאבק היה
על קודש הקודשים ,על המהות ,על הנקודה העמוקה ביותר במהותו של כלל הצבור
החרדי ושל כל אחד ואחד באופן פרטי .זו הייתה המערכה על המטרה ..על הגרעין
הפנימי ,על גבהות האדם התורתי ,על רוממותם של לומדי התורה .והדבר הזה איננו
חדל ,גם כשבחסדי ד׳ הושג ההישג ה״פוליטי״ ,החרפה נמחתה והמזימה הודברה.
הישג חוק ההצלה שמונע את כפיית הליבה הוא ציון דרך במאבקי העצמאות של
היהדות הנאמנה ,אבל דוקא בשעה כזו חשוב ביותר לגעת ברובד הפנימי ,בנקודה
העמוקה של שמירת החינוך על טהרת הקודש..
כך אומר הרש"ר הירש בנוגע לתקופת חורבן בית ראשון :״מה מוזר הדבר שכמעט אין
עוד דף בדברי הימים של עם ישראל בו הזדקר שם הקב״ה מכל שמות האנשים בצורה
כה בולטת :צדקי-הו ,שרי־ה ,מחסי־ה ,עזרי־ה ,הושעי־ה .יוחנן ,שפטי־ה ,גדלי־ה,
שלמי־ה ,מלכי־ה ,ירמי־ה ,חנני־ה וכו׳ .מה גדול הוא הפער בין נשיאת שם ה׳ בפה
לבין עבודתו בחיים ובאמצעותם״( .מעגלי שנה ,ח״ב ,עמ׳ מ״ה) .אם לא נוגעים בנקודת
העומק ,זה לא עומד במבחן החיים .ברגעים של מבחן ,התוצאות עלולות להיות קשות.
החוק לביטול הליבה עבר .רווח והצלה עמד לעולם התורה ולמערכת החינוך הטהור
שעל ידו .אבל לא רק התוצאה קובעת ,גם לקחיה .ההישג הוא לא ״לא ללמוד
ליבה״ ,אלא כן ״ללמוד כל הזמן אך ורק תורה״ .באוזנינו מהדהדים הדברים
המרוממים :״כל חיי האדם בנויים בשביל נצח .וכדי ליצור חיי נצח צריך לעמול כל
החיים״.

הגראי"ל בתקופת בניית המסגרות ,וכיום
"יפקד ה' אלוקי הרוחות איש על העדה" " -שיודע להלוך
רש"י.
כנגד רוחו של כל אחד ואחד".
כפי שהוסבר ,בתקופת בניית המסגרות אכן ההתמקדות העיקרית הינה כלפי חוץ
ובמישור הקבוצתי ,שכן הדבר מוביל לפסים מעשיים חיוביים  -להתאגדות והתלכדות
לכיוון המסגרת הנכונה ,וממילא להתרוממות בכל השטחים .אולם לאחר שכבר קיימים
ועומדים במסגרת זו ,אין לדיבורים אלו כל ביטוי מעשי חיובי ,והחזרה על כך שוב ושוב
מובילה לאווירה של דיבורים ריקים ,זהות שלילית ,ריקון התוכן ,וכל שאר ההיבטים
שתוארו עד כה בתהליך זה.
נמצא אפוא ,כי אילו היה הגראי"ל מנהיג בתקופה הקודמת ,היה נוהג אחרת .ואכן ,דוגמא
מפליאה לכך ניתן לראות במשאותיו בחו"ל (הציטוטים להלן מתוך משאותיו באמריקה איר תשס"ו),
יושם לב לסגנון הדיבור:
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"במשך כל הדורות ניסה עשיו להכחיד את יעקב .בשואה נכחד החלק הארי של כלל
ישראל .ההשכלה עשתה שמות בכרם בית ישראל .ההתבוללות והחיים המודרניים
גזרו חלקים שלמים מעם ישראל .רק מחנה קטן נשאר לפליטה .מחנה בני התורה.
והמחנה הזה ,אחוז קטן ביותר מכלל ישראל ,טעון שמירה מעולה ..בכם תלוי עתידו
של כלל ישראל .אתם המחנה הנשאר לפליטה .אנחנו חייבים להגדיל את המחנה הזה.
לשומרו בטהרתו" .ובמקום אחר" :התורה חייבת להישמר ולהישאר בטהרתה ...שמרו
על התורה בטהרתה לבל תיגע בה יד זרה .אל תערבו בה לימודים אחרים .אל תיתנו
שתיגע בו יד זר"...
ובמקום אחר" :אנחנו עושים רק כמו רצון ד' ומחנכים לתורה בטהרתה בלבד ,ומי
שייצא ייצא .אנחנו עושים רק את המוטל עלינו .התורה ניתנה בסיני ,בטהרתה ,וכך
עלינו למסרה לדורות הבאים".
בחו"ל ,פעל הגראי"ל את מה שפעלו כאן רבותינו שבתקופת בניית המסגרות .שם הוא
כיוון את הציבור לעבר המסגרות הנכונות ,וממילא להתרוממות בכל השטחים .הפניית
המבט וההתמקדות כלפי חוץ ,מובילה שם לפעולה חיובית של בנייה ,של מעבר
למסגרת הנכונה ,ל'מחנה' הנכון ,מחנה בני התורה בטהרתו .לעומת זאת בתקופתנו
ובמצבנו אנו ,אם נעמוד אך ורק עם פנינו החוצה ,אין כאן אלא זהות שלילית בלבד.
הנפנוף האובססיבי בכך שאנו אנחנו הננו דגל 'מחנה בני התורה בטהרתו' ,יהפוך לנו
לסיסמא ריקה נבובה ושחוקה ,כזו שתעמוד לנו לרועץ ולמכשול מפני כל תוכן פנימי
אמיתי ,עד שלא ייוותר בידינו אלא הדגל ,כאשר פנים המחנה כבר מזמן קרס אל תוכו,
חלילה.
דוגמא נוספת :בדבריו ליוצאי חו"ל הדרים בארץ ישראל" :שאלו במה להתחזק .אך את
מטה לוי לא תפקוד" פירש"י "כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו ..כלל ישראל
אע"פ שרובם לא חטאו מ"מ הלויים נתייחדו בזה שהיו קבוצה מיוחדת שנתבדלו מאלו
שייכים לחטא ..וממילא שבט לוי צריך להיות כאילו מחנה בפני עצמו בלי שייכות
לכלל ישראל ולא למנותם ביחד ..שיהיו כמו עם בפני עצמם .הרי עד כמה גדול העניין
שיש מחנה מיוחד שמתרחקים בכל מה ששייך .אתם שזכיתם לעלות לא"י ..צריך
מאד לעשות קבוצה מיוחדת (ימלא פי תהילתך עמ' שנא)"  -אצל בני חו"ל אין כ"כ מודעות
ליצירת קבוצה מתבדלת ,וע"ז עורר אותם לעשות ולבנות מסגרת זו ,וכך להתקדם.
לעומתם ,אנחנו שאנו קיימים כבר כמובדלים ,אם נתמקד כל הזמן בעובדה הקיימת הזו
שאנו בישיבה ולא במקום אחר ,לא נתקדם אלא ניסוג .לכן ,חובתנו היא להתמקד ברוח
הפנימית שלנו :בהווי חיים של בן תורה ,בהתנתקות מעוה"ז ,בעניין קידוש השם ,וככל
הנזכר ..מי שמתעקש להיאחז כל הזמן רק בעובדת שייכותו לקבוצה ,לא יוכל למצוא
את ההתקדמות אלא רק ביצירה אובססיבית של קבוצות נוספות ותתי קבוצות ,שכל
משמעותן תתמצה אך ורק בעצם העובדה שהן קבוצה אחרת מבלי תוכן פנימי כל דהוא,
וכך גדל דור של אנשים "חלולים חלולים" ,רח"ל.
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דוגמא נוספת :דבריו בפתח קובץ חידו"ת לבני תורה ספרדיים" :הנה זכינו בדורנו ב"ה
אשר לא עזב חסדו מאתנו ,לראות בתקומת עולם התורה ונתרבו בלע"ה הישיבות
ותלמידיהם .וזכינו עוד בחסדי ה' אשר בהיכלי הישיבות הקדושות צמחו ונתגדלו ציבור
גדול וחשוב של בני תורה ות"ח אמתיים מבני הספרדים החדורים ברוח התורה ובדעת
תורה ועולים ומתעלים באהלה של תורה ובד' אמות של הלכה .ועתה נתעוררו ..להקמת
קובץ חידו"ת מרכזי ..במטרה להתאחד ולהתחזק בעמל התורה ושקידתה ..ועוד זאת
יזמו עניין חשוב לקבוע בו מדור לענייני השקפה עפ"י דעת תורה צרופה כפי שחונכו
בישיבות הקדושות בדרך המסורה לנו מפי רבותינו מדור דור ,שזהו דבר חיוני מאד
בזמננו .ובזה הנני לברכם מעומק הלב" (אגרת רל"ט) - .והנה אין זה מטבע הלשון המורגל
אצלו כפי שנתבאר .אולם לגבי ציבור זה ,ראה צורך לשייך אותם לרוח עולם הישיבות,
וסגנון זה מביא אותם אכן להתרוממות ולא להתרוקנות.

הגישה לבעיות הדור
התמודדות עם הבעיה ,מול שימוש בבעיה
בתהליך ההתרוקנות ,ניתן להבחין כי הגישה לבעיות הדור איננה במטרה להתמודד עמן
ולתקנם בפועל ,אלא במטרה להשתמש בבעיה עצמה כהיכי תמצי לזהות שלילית.
ולדוגמא ,לגבי נושא של 'פיתויים' .הלא ברור לכל כי לא מגרשים פיתויים במקלות,
וכי הדרך היחידה הינה להציב 'פיתויים' נגדיים ולפעול באמצעים חינוכיים אצל הנוער
שבסיכון ,ע"י הקמת מסגרות ופעולות חינוכיות מתאימות ,וכמו כן לפעול אצל ראשי
הישיבות שלא יסלקו בחורים בקלות .אין אף אדם הסבור ברצינות ,כי המתפתים
הפוטנציאליים מתעניינים במאמרי מערכת נחרצים או בפעולות רחוב שונות ,ואף אחד
איננו מאמין ,כי דברים אלו בכוחם להשפיע ולהציל בפועל בשדה המציאות ,אף לא נער
אחד .עם כל זאת ,ניתן למצוא אנשים שרואים בכך נושא לנפנוף אגרופים נחרץ ועיקש,
ובמקביל אף מתייחסים בביטול לכל המערכת האדירה שהקימו גדולי ישראל על
מנת לעמוד על המשמר ולטפל בנושא ,המערכת המצילה באופן יומיומי את הנתונים
בסיכון לנשירה מהמסגרת הן מתוך הישיבות והן החלשים בפריפריה ,ע"י פעולות
מתאימות  - 1תופעה זו נובעת מתוך הצורך הנפשי העמוק לחפש גורם כלשהוא
 .14מן העניין לצטט מה שנכתב על כך ב'יתד' נאמן' ('שיירת הנצח' מהפכת החינוך אדר תשע"ה):
"מול אויב מתוחכם  -גם אנו נדרשים להיות מתוחכמים .מול נשק ארטילרי מטווח היטב המופנה
מולנו  -נדרשים אנו לתת את המענה הנכון הממוקד והמדויק ..המבצרים שמקימים גדולי ישראל בדי
עמל עומדים מול התקפות כבדות ,פיתויים רבים ושונים עומדים בפני הנוער אשר עלול בעקבותיהם
לצאת מהמסגרת לעבר פי פחת .אינטרנט ,איפון ,מסגרות שונות ומשונות חרדיות למחצה ולרביע
או בכלל לא ,מכללות ,אקדמיה ,צבא וכדו' .מלחמה מתחוללת על נפש הנער .כאן הוא שדה המערכה
האמיתי ,בנפשו של כל נער ונער ,האם "יסור לראות" חלילה ..האם יישאר בתוך המסגרת המבוצרת,
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להעמידו כאובייקט למאבק ,במטרה לחזק את הזהות השלילית הקבוצתית .כאשר
המטרה היא להתמודד עם הבעיה ולהציל את נפש הצעירים ,הרי שנוקטים בפעולות
המועילות בשדה המציאות .לעומת זאת בתהליך השלילי ,אין מטרה להתמודד עם
הבעיה .הגישה היא שה'סכנה' היא האמצעי וההיכי תמצי לחזק את הזהות החיצונית
שלנו כלוחמים וכנאבקים מול גורמי חוץ ,ומשום כך שדה הפעולה הנדרש הינו בעולם
הוירטואלי של דיבורים וסיסמאות.
כך באותה הדרך ,גם בנושא כמו בעיית האקדמיות .אם המטרה הינה לשמור על טהרת
בנות ישראל הרי שדרך הפעולה צריכה להיות זו שתועיל באופן מעשי למנוע את
ההורים מלשלוח את בנותיהן ,כגון :לדבר בלשון רכה ,שהרי דברים קשים אינם נשמעים
ומתקבלים על הלב (כפי שנוהג תמיד הגראי"ל בפנייתו לציבור בכל התחומים ,לפנות
בלשון רכה שמועילה ומתקבלת ולא בסגנון צעקני מאיים שמשכנע רק את המשוכנעים
ולעומת זאת אצל אלו האמורים להשתכנע איננו מתקבל וגורם בפועל לריאקציה או
לחוסר יחס) .וכמו כן יש להבהיר לציבור כי אכן נעשה ניסיון לפתרונות פרנסה כשרים,
כך שההורים ישתכנעו שיש להם על מי לסמוך ,וכן ע"ז הדרך .לעומת זאת בתהליך
השלילי ,יתכן מצב שבו ינקטו בדרך ההפוכה בדיוק :המגמה תהיה להשתמש דווקא
בסיסמאות צעקניות חוצבות להבות אש חסרות כל כיסוי מעשי .בגישה זו ,הדיבור
על פתרונות כשרים ,הינו הפך כל מטרת המערכה ,למרות שבפועל הוא זה שמסייע
לפתרון את הבעיה בפועל ,שכן המגמה איננה להינצל מהבעיה בעולם המציאותי ,אלא
להשתמש בה כהיכי תמצי לדבר נגדה ובכך להיות בגדר 'לוחם נגד תופעות פסולות',
ולחזק בכל תוקף את הזהות השלילית .ברוח זו ,הדיבור על פתרונות מקלקל ,שכן איננו
נותן את התחושה הריקנית הנעימה של 'אני לוחם בכל כוחי' ,אלא אך ורק נותן את
האפשרות המעשית לכשרותן וטהרתן של הבתים של יראי השם בדורנו" ,ותו לא"...
ניתן להבחין באותו העיקרון ,המתבטא בגישה הכללית לכל בעיות הציבור באשר הן.
שהרי בנושא של חינוך ילדים ,כבר ברור לכל כי לא ניתן להגיע לתועלת המקווה ע"י
צעקות ואיומים גרידא ,כיון שאין זה מתאים לאופי הדור שאיננו סובל הכבדה יתירה,
יימנה על לגיון הנצח ,או ימשך אחר הפיתויים ויחפש בורות נשברים ,אשר רבים המה .המערכה
לא תוכרע בשווקים וברחובות ,בהצהרות או בסיסמאות ,היא תוכרע בשטח המעשי ,בהתמודדותו
של כל אחד ואחד מול הקשיים והפיתויים .לנוכח כל זאת אסור שההיערכות מצדינו תהיה שטחית
וחיצונית .היא חייבת להיות מתוך התבוננות עמוקה וירידה לשורש הבעיה ,ומתוך זיהוי הגורמים
הפעילים בשטח .לשם כך הוקם מערך שלם של ארגונים המהווים את "כיפת הברזל" של עולם
התורה .ארגונים אלו נלחמים על נפשו של כל אחד ואחד ,במענה מכוון וממוקד לכל אחד על פי
דרכו .בעצה והדרכה למתלבטים והמתקשים טרם ימעדו ,בהתאמת אברכים שישקיעו בבחורים
המתמודדים ויענו על צרכיהם .במסגרות ישיבתיות מיוחדות המותאמות לאלו שאינם מסתדרים
במסגרת הרגילה ,ובפעילות ענפה של הדרכה מוקדמת להורים ולמחנכים על מנת למנוע את
הכשלים החינוכיים שעלולים לדחות ח"ו את המתחנך לרעות בשדות זרים .כך עומדים על המשמר
למנוע בס"ד כל נפילה אפשרית".
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ומהלך כזה מביא בפועל לתוצאה ההפוכה .בתחום החינוך ,אין כיום כבר מי שמציע
להמשיך בדרך המזיקה ולהסתפק בהכרזות מילוליות ש'דור הילדים הוא חזק' וכיו"ב.
ברור לכולם ,שאם רוצים להביא את התועלת בפועל ,דרכי הפעולה צריכות להתאים
למציאות כפי שהיא ,ולגעת בשורש הבעיה ,בגורמים הנפשיים המביאים לדרדור,
וכדו' .לעומת זאת בתחום הציבורי ,ישנה התעלמות מוחלטת מהטבע האנושי ואופי
הדור .ישנם הסבורים ,כי יש לנקוט תמיד בסגנון השלילי והמזיק ,ואינם מעלים בדעתם
את העיקרון הפשוט שאין הבדל בין חינוך יחיד לציבור משום שהאופי הוא אותו אופי
והטבע אותו טבע ,וסגנון שגורם לריאקציה איננו יכול להועיל בפועל ,ומה שמועיל הוא
המענה לגורמים הנפשיים וכו'.
 שרשו של העיוות טמון בכך שלא מבקשים כלל את התועלת בפועל .בנושא החינוך,האב איננו מעונין להעמיד את עצמו כ"לוחם" ו"נאבק" כנגד הנהגות בניו ,אלא הוא
מעונין להגיע למטרה של תיקון הבנים ,ובהתאם לכך הוא נוהג .לעומת זאת ,בהתנהלות
ציבורית בסגנון הנזכר ,אין מטרה כלל לתקן ולהתרומם ,אלא להשתמש בבעיה לצורך
זהות והווי שלילי ,וממילא סגנון הפעולה בהתאם . 1
כך ,עם התפתחות תהליך ההתרוקנות ,השתרשה הדעה כביכול בנושא בעיות הציבור
דרך הפעולה הינה תמיד אחת ויחידה ,וכי אין צורך כלל לשקול ולבחון את הצדדים
המעשיים כיצד להביא את התועלת בפועל .עד כדי כך ,שישנם הסבורים שכך נהגו גדולי
ישראל בדורות הקודמים ,מה שכמובן הפוך בתכלית מן המציאות ,שהרי בכל הדורות
בקשו גדולי ישראל זיע"א  1להביא את התועלת המעשית בפועל ,ומטרתם כמובן לא
 .15וכאשר המטרה היא לרומם את הציבור הרי זה כמו בחינוך שהאווירה הכללית איננה צריכה
להיות אווירה של איום והפחדות אלא אווירה מרוממת וחיובית ,שהיא זו שאכן משפיעה בפועל
ומשפיעה באופן פנימי ,וכפי שנמסר בשם הגראי"ל בגיליון  30שנה ל'יתד נאמן'" :המשימה העיקרית
של העיתון היא לייקר את הטוב ,את החיובי .לייקר את כבודם של לומדי התורה ..לייקר את מעמדם
בעיני הציבור ,ובעיקר בעיני עצמם .לדווח על כל היפה והמרומם שמאפיינים את ה"חיים של תורה"..
לחדד ולטפח את 'גאוות היחידה' של ציבור היראים ..ההתחברות לטוב הזה ,נשיאת דגל התורה
בגאון ,זה מה שבונה חומות בידול מהרחוב ונגעיו ,בדרך החיובית ..כך אמר לנו מרן ראש הישיבה
שליט"א" (עמ' .)48
ובדרך זו השיב לשאלה "איך עלינו ללחום נגד המודרניזציה החודרת בקרב מחננו ? "" -מרן החפץ
חיים זי"ע היה אומר כסדר כי חושך לא ניתן לגרש במקלות אלא כפי שידוע מחז"ל הק' שעל חושך
ניתן להתגבר על ידי שידליקו אור ובבחינת "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך" ועל כן תפקידנו
להחדיר בתלמידים מקטנותם אהבת תורה ומשיכה לתורה ורק ע"י כך נוכל לגרש את החושך שלא
יסחפו למודרניזציה כי במלחמה עפ"י רוב לא משיגים כלום""( .לקט ממשנת מרן הגראי"ל" ,מוסף
המבשר ערב פסח תשע"ב).
 .16ולדוגמא בעלמא ,בנוגע להגר"ח מואלאזין "מצאנו את דעתו על אופני המאבק כנגד 'כתות
המתחדשות בישראל' ( -המשכילים) ,כאשר העיד בנו הגרי"צ משמו כי לעולם אין לצאת נגדם בתגרה
ובמלחמה גלויה משום שפעולת הניגוד יותר מידי תוליד פרי ניצחון והתחזקות הכתות ביתר שאת"
(אבי הישיבות עמ'  )356על נקודה זו עמד הגראי"ל בהדרכה למערכת יתד נאמן (תשרי תשע"ג)

התבוננות
מבט פנימה

ב קרפ | תוירוביצה תוכרעמה תנווכה

34

הייתה להשתמש בבעיות עצמם כאמצעי להתרוקנות .ברור אפוא ,כי לצורך התיקון
המעשי הם נקטו בשיקול ובחינה תמידית של דרכי הפעולה ,האם לפעול או להעלים
עין ,כיצד לפעול ,ומהו סגנון הפעולה .וכפי שאמר הגראי"ל "צריך לעשות מלחמה,
וצריך לדעת איך נלחמים ..צריך לדעת איך עושים את זה .צריך ללמוד את הפרשה
הזאת איך עושים ,איך אפשר להגיע למטרה" (עמ' קכ"ח).

השיג והשיח  -החמרה בהתבטאויות
ראינו עד כה את ההכוונה ,כי אין להשתמש בגזירות מבחוץ כאמצעי לבניית זהות
שלילית ולמיקוד ההוויה הציבורית כלפי חוץ ,אלא יש לפעול בשטח המעשי בהתגוננות
הנדרשת והמועילה ,ובמקביל לחזק את הרוח והנקודה הפנימית .נקודה יסודית זו ,באה
לידי ביטוי בולט גם בסגנון ההתבטאות הציבורית ביחס לגזירות :כאשר ישנו חיבור
נפשי אמתי לתוכן וההווי הפנימי ,הרי הדיבור על הסכנות החיצוניות הוא ענייני וטבעי,
כפי שמצופה במצב של התגוננות נצרכת  -לעומת זאת ,אין צריך להיות 'מומחה' גדול
בנפש האדם בשביל להבחין כי ריבוי המלל הנבוב והצעקני בנושא ה"גזירות" ,והשימוש
החוזר ונשנה בשלל סופרלטיביים אודות "הסכנה האיומה והמבהילה במאד מאד" וכדו',
נובע מניסיון תת הכרתי לחפות על חסר פנימי .אף אחד איננו סבור ,כי הדיבור בסגנון
זה הוא הוא שיגרום לאי מי להתחזק או לשנות את דעתו בנושא .אלא שכאשר אין חיבור
פנימי וטבעי לדברים ,מתעוררת נטייה לחפות על כך בריבוי מלל חיצוני . 1

"תמיד יש לשקול כאשר יוצאים למלחמה לפעמים זה עלול לחזק את הצד שכנגד ,לכן יש לשקול".
 .17בתהליך השלילי ,השיג והשיח החיצוני  -שקרי  -מנותק  -איננו מצטמצם רק לנושא הגזירות,
אלא כך הוא השיח הציבורי באופן כללי .בדיבורים לשם דיבורים .דרך משל אם מתייחסים לשאלות או
לטענות שעולות כנגד הציבור החרדי ,התגובה היא תמיד בהכחשה ובריבוי סיסמאות והצהרות שכל
אחד יודע שהינן שקריות ,אלא שאנחנו אומרים אותם בשביל להגיד .לדוגמא ,אם יאמר מאן דהוא
שיש אברכים שיושבים בכולל ואינם לומדים ,יגיבו בסגנון כגון "השקר והעלילה הנוראה והמחוצפת
וכו' וכו'" ..לעומת זאת ,נתבונן לדוגמא כיצד מתייחס הגראי"ל לכגון דא .כאבי הכוללים ,הוא נחלץ
לעמוד בשער להגן על בניו כאשר ישנם אנשים אמידים בחו"ל שמסרבים לתרום בעקבות טענות מסוג
זה ,ואלו דבריו ,מתוך מכתב" :הן ידוע לכל בני ישראל הכשרים מה שרש"י הקדוש הביא דברי חכמי
הש"ס והמדרשים שהעולם נברא רק בשביל התורה ..ואשרי מי שמבין ונותן הרבה לתמיכת תורה..
ואם יש יחידים שלא לומדים מספיק אין להימנע ח"ו מלתמוך ,כי תמיד רובם ככולם לומדים ושקועים
בתורה ובזכותם אנו חיים ,וחלק גדול מהם חיים בדוחק מאד וזכותם אין לשער כלל ..ובענייננו במקום
לחפש מעלות של בני תורה האברכים היקרים אשר יכולים להתפרנס בריוח אם לא יעסקו בתורה מ"מ
מקבלים עליהם עול תורה ,מוציאים עליהם שמות של גנאי ,זה מראה על מידה גרועה השי"ת ישמרנו..
תמוז תשס"ז (אגרת צ"ב) - .התגובה היא נחרצת ומגנה את הטוענים ,אבל מנקודת האמת העניינית .לא
מנקודת הכחשה ושקר .מדובר על יחידים ,ומי שמנסה להיטפל דווקא למומים הרי זה מגונה.
כמו כן כאשר בתקשורת תפסו מקרה אחד ונצלו אותו להיטפל בעלילה על הציבור החרדי בכללותו,
לא הגיב בהצהרות האווירה המקובלות ,אלא הסביר כי "אצל החרדים לדבר ה' העיקר כבוד אשתו,
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אם ניקח כדוגמא את סכנת הגרעין האיראני ,מדובר בנושא מוחשי שאנשים חווים
ותופסים אותו באופן אמתי וענייני ,וממילא באופן טבעי גם השיח וסגנון הביטוי בנושא
הוא טבעי וענייני ,בהקשר המעשי הנדרש .למרות חומרת הסכנה ,לא נמצא מי שידבר
על כך בשלל ביטויים מופרזים וצעקניים והדגשות בסגנון דומה לזה .וזאת ,לא למרות
חומרת הסכנה ,אלא דווקא בגלל חומרת הסכנה .משום שהחומרה נתפסת באמת
בהכרה הבסיסית של הווי החיים ,ולא בעולם הדמיון .לעומת זאת בהתפתחות תהליך
ההתרוקנות ,מתקיים כל העולם התורני בעולם דיבורים דמיוני וחיצוני מנותק מהחיים
עצמם ,כאשר כולם עסוקים באיזו יישות דמיונית ששמה 'ציבור' ,ועומדים ו'שומרים'
עליה ,וכך מגיעים למצב בו נוצר צורך אובססיבי לדבר על כך בכל עת ובכל שעה מבלי
כל הקשר מעשי וענייני ,תוך תחושה דמיונית שע"י כך 'מחזקים' איזה משהו ,וכך 'בועת
הדיבורים' מקבלת משקל משמעותי הרבה יותר מאשר הפעילות המעשית הנדרשת -
זו שאכן מתמודדת עם הבעיה בשדה המציאות ,ולא בשדה הדמיון.
כך גם מתאפשרת תופעה של אנשים המדברים כנגד תופעות שהם עצמם שייכים אליהן
(כגון שימוש באינטרנט חסום ,תארים לנשים וכדו') ,כיון שלא מדובר כאן על דיבור
שהינו ביטוי של האדם ,אלא על דיבור וירטואלי מנותק שעניינו רק להעמיד את האדם
במצב של 'מדבר נגד' ,מבלי כל קשר אליו עצמו .כך ,קל מאד להיות 'מחמירים' ,כאשר
משמעות ההחמרה הינה החמרת ההתבטאויות .באופן זה מתחזק תהליך ההתרוקנות
את עצמו.
ואלו היו דבריו של הגראי"ל בהתייחס לנקודה זו של הדיבור על הגזירות (בדברי הדרכה
לאנשי יתד נאמן):
"הניסיונות לגייס את בני הישיבות הם כדי להורידם מדרך הישר ,ולכך
די לנתקם מבית המדרש ,שמי שיעזבו את ספסלי הישיבה חלקם ירדו
לגמרי מדרך הישר ובוודאי בני תורה הם כבר לא יהיו בלי יוצא מן הכלל.
הגזירה ,זו היא עקירת הדת .מי שעיני שכל לו בוודאי יבין זאת ואין
צורך לחזקו ,ולמי שאין עיני שכל לו ,הוא לא יבין ולא יועיל לחזקו,
ואלו שלא מבינים אינם רוצים להבין" ('יתד נאמן' ח תשרי תשע"ג).
 ברור אפוא כי הדיבור איננו מטרה כשלעצמה ,ובנוגע להתגוננות מול הגזירות הדרךהיא "אמור מעט ועשה הרבה" .בד בבד ובמקביל ,הכוונת הציבור הינה להעצמת הנקודה
הפנימית ,ולא לריקון חיצוני [וראה עוד להלן בפרק ז "נקדש את שמך בעולם" על 'החיבור לתוכן  -המימד
ההשקפתי של המערכות הציבוריות'].

והם (-החילוניים) כאילו דורשים כבוד האשה ..החרדים לא מבזים נשים ,ואם קרה מקרה זה לא משקף
את היהדות החרדית" (אגרת ת"ד).
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המהפכה הפנימית בעולם הישיבות
בתהליך ההתרוקנות ,הנטייה היא להעמיד במרכז הווייתו של בחור הישיבה את
המלחמה של מתתיהו בחרב וחנית ביוונים ,מה שאינו אומר לו דבר בחייו האישיים,
ואינו נותן לו אלא מסגרת של 'זהות שלילית' דמיונית מול החילונים .התוצאה היא שהבן
תורה מסתפק בעצם העובדה שהוא נמצא בתוך מסגרת הישיבה ולא בחוץ ,ושיש לו
השקפה של בני תורה ,ואיננו נותן לב כלל לרוח הפנימית ולהווי החיים .כך עלול להיות,
שבתוך החומות של הישיבה פושה הרוח של הרחוב שבחוץ  -רוח של נהנתנות ומודרנה
והשתקעות בעוה"ז  -ויתכן שהבחור מורגל לראות את עצמו כ'נלחם ביוונים' כביכול,
ואף רואה עצמו כ'מחמיר' כיון שהוא מחמיר באותה מלחמה דמיונית ,כל זאת כאשר
הוא עצמו 'יווני' במקצת באורח חייו ,ברוח החיים הפנימית .כך מגיעים בקלות למצב
של 'היה קנאי בצאתך ומודרני באוהליך' ,כיון שהמבט נתון על מלחמת החוץ והפנים,
במקום על רוח החוץ ורוח הפנים.
ואכן בתחום זה חולל הגראי"ל מהפכה בעולם הישיבות ,כאשר במשך כל השנים
העמיד במרכז נקודה זו של התאמת הווי החיים הפנימי לרוח של בני תורה ,של יראת
שמים ,בניגוד לרוח של מודרנה ועוה"ז .הוא עורר על כך כל השנים ,הן בע"פ והן בכתב,
הן לבחורים והן לראשי ישיבות בכינוסים רבים שהתייחדו למטרה זו  . 1כמו כן פעל ע"י
כך שעמד כל השנים במרכז 'צומת העצבים' של הפניית הבחורים לישיבות ,מינוי אנשי
צוות ,וכן בפתיחת ישיבות חדשות .הוא העמיד במרכז את הנושא שיהיה 'פרומע ישיבה'
כלשונו .בסופו של דבר ,בסקירה רחבה ניתן לראות בבירור כי אכן במהלך עשרים השנים
האחרונות חל מהפך בעולם הישיבות בתחום זה :לפני עשרים שנה ,הקו השולט בישיבות
היה הסגנון ה'מודרני' יותר ,ובחור בסגנון 'פרומער' היה דבר חריג .לעומת זאת ,כיום ישנן
ישיבות רבות מאד שזהו סגנונן ,והווי החיים של התבדלות מרוח העוה"ז נהפך למרכזי.
גם בישיבות שהיו בסגנון אחר ,התחילה מגמה של פתיחת שיעורים צעירים בסגנון זה.
זהו הכרח השעה ,להפנות את המבט פנימה ולא החוצה .וכפי שניתן לצטט לדוגמא
מתוך מאמר מערכת בעיתון 'יתד נאמן' בימי חנוכה (תשע"ו) שאכן צעד עפ"י הכוונת
 .18ולדוגמא מיני רבים בכנס לראשי ישיבות" :ידוע לכל אחד עד כמה משפיע הרוח של הציבור
בכללות ..א"כ לכל הפחות בתוך ד"א של הלכה שלנו היה אפשר לעשות שיהיה ספוג ירא"ש ,שבחור
שבא לישיבה ירגיש ירא"ש ,ובאמת קל לדבר ע"ז אבל לא כ"כ קל לעשות את זה ..זה אחד מהדברים
שצריך מאד לחשוב ע"ז ..ראשי הישיבות והמשגיחים ישתפו פעולה לבער הדברים הלא טובים
ולהכניס רוח של ירא"ש ,כי אם אין יראה אין חכמה ..היסוד של הכל זה יר"ש ..כל אחד יחפש עצות
איך לשפר את המצב ..ב"ה יש יראת שמים אבל יש הרבה מה לשפר ,ובוודאי כל אחד ישתדל בכל כוחו
כי יש הרבה מה לפעול ..על הדברים שאדם צריך הוא שם לב מאד ומכניס מח ומחשבה ..צריך מאד
להשקיע לחשוב בזה ,וכפי מה שיותר יחשוב יש סיכויים גדולים שהקב"ה יעזור לנו שנצליח להקים
דור לכל הפחות שלא יהיה גרוע ,שיעלו בתוי"ש ,והקב"ה יעזור שנצליח לגדל ת"ח גדולים והקב"ה
ישמח בנו ואנו נשמח בו'" (עמ' קי"ט).
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הגראי"ל והביא מדבריו" .המלחמה נגד מעצמת הכפירה היוונית עודנה בעיצומה גם
בבית ..העיסוק במלחמה נגד משפטי הגויים שמנסים לפלוש אינו נתון לידי הפרט.
מלחמה כזו מנוהלת ע"י גדולי ישראל ..יש להם את ה'שלוחי דרבנן' שלהם לביצוע..
לעומת זאת המלחמה ב'חוקות הגויים' זו מלחמתו של הפרט איש איש לפי מדרגתו
וחולשותיו כנגד היווני הפרטי שלו ..אם מישהו באחת מבירות ה"תרבות" של אירופה
יעצב את פריטי הלבוש שהוא מייעד להמון ,עם קפל בצד אחד וכו' וזה יתקבל ,זו קבלת
פנים חמה לאלילי יון בתוך טרקליני היהדות הנאמנה ..וכך כתב מרן רה"י שליט"א
במכתב חיזוק לבני התורה "ע"ד שמועה ששמעתי בחלק ניכר מבחורי ישיבה התחילו
לשים ראשם וליבם בעניין המלבושים שיהיה כפי ה'מאדע' ומדקדקים בזה מאד ..מי
שראשו בזה לא יתכן שיצליח בלימוד ..מי שאין בו יראת שמים אז במשך הזמן הוא
יורד גם בהבנת התורה וכל עתידו הוא להיפך מלהיות מאלה שהתורה חלקם בחיים
וממלא כל יישותם וכו'" עולם התורה הוא ממשיכו הבלעדי של אברהם העברי ..אסור
שיהיה שום קשר ,שום נקודת השקה ..מדובר בשתי גלקסיות שמרחק של שנות אור
רוחני מבדילות ביניהן .בתווך פרושה תהום רוחנית עמוקה .החושך שעל פני התהום
הזו חייב להיעצר ,לסיפנו"
 הבחנה זו הינה קריטית! המלחמה החיצונית נתונה בידי העוסקים במלאכה הממוניםלכך ,ומבטו של עולם התורה חייב להיות ממוקד פנימה ל"מה שנוגע אלינו" כלשונו
שהובאה לעיל ,לתפקידנו ולחובתנו כאותם 'שהתורה חלקם בחיים וממלא כל יישותם'.

סיכום  -חובת המלחמה בחילוניות!
ישנם הסבורים כי עמדת הגראי"ל בנוגע לסגנון המלחמה בחילונים הינה עמדה טקטית
גרידא ,ובמישור הערכי העקרוני אין כאן נידון כלל .אולם זוהי טעות חמורה! יש ויש כאן
נידון בנושא מהותי ועקרוני ביסוד העמדת צורתו הפנימית של עולם התורה  -הגראי"ל
רואה כי חובת עולם התורה להילחם ברוח החילוניות ,ולשרש אותה מטרקליני היהדות
הנאמנה .זוהי זהותו של עולם התורה ,ולזה צריך שישים מגמתו ומבטו בכל אשר הוא
עמל .על כך עומד על המשמר ,כי חלילה לנו להקל ראש ולהיפטר מחובת מלחמה זו ע"י
הסטת המבט ומיקוד הווייתנו לעבר 'הזהות השלילית' החלולה והדמיונית .הסטת מבט
שרבים חללים הפילה .ברור אפוא מדוע כה מחמיר הגראי"ל בנושא עקרוני ויסודי זה.
במהלך הפרקים הבאים נרחיב בס"ד במשמעותו של המבט הפנימי ובמשמעות ההכוונה לגבי התחומים השונים.

התבוננות
מבט פנימה

38

פרק ג

חשבון הנפש
כאשר המגמה הציבורית הינה מגמה פנימית חיובית ,הרי חלק בלתי נפרד מכך הוא
המהלך של חשבון נפש פנימי .מנגד ,אחד הסימפטומים המובהקים של ה"זהות
השלילית" והמבט כלפי חוץ ,הוא היחס השלילי לחשבון נפש כזה ,וכפי שיוסבר.
בדברי הדרכה למערכת יתד נאמן (ח תשרי תשע"ג) אמר הגראי"ל" :יש גם לחזק בדברים
הפשוטים לכאורה .שמעתי בשם אחד הדיינים שיושבים באחד מבתי הדין בירושלים
שמגיעים לדיני תורה אנשים שנקראים אנשים יראים ושלמים ,ולמעשה הם עלולים
להיות גנבים פשוטים ,ובגמ' איתא רובם בגזל ..נעילה היא התפילה הכי חזקה שיש ומה
הבקשה העיקרית למען נחדל מעושק ידינו".
כמובן שהדברים הודגשו בניגוד מוצהר לאווירה הציבורית המקובלת ,בה עצם העלאת
נושא כגון זה של חשבון נפש וחיזוק פנימי הינו זר ומוזר.
התופעה צריכה הסבר .הרי כל מה שמדברים על מפגעים ומגמות פסולות מבחוץ ,הוא
על מנת לעורר את הציבור להיזהר לבל יכשל אחריהם .א"כ לכאורה לא פחות מכך
חשוב לעורר על תופעות פסולות הנמצאות בתוכנו פנימה ,שכן מטבע הדברים הציבור
הרבה יותר קרוב להיכשל בהן .מדובר הרי על איסורי דאורייתא מהחמורים ביותר.
אולם התשובה היא ברורה ומבצבצת מאליה :הלוחמה כלפי חוץ אינה מיועדת
להתגוננות נחוצה ,לסייע לנו בסופו של דבר לזכך את דרכינו .כל מהותה ומטרתה היא
לבנות את ההתאגדות הקבוצתית שלנו ,על בסיס "הזהות השלילית" .לשם כך נדרש לנו
ניגוח תמידי ,ולכן בכל פעם נמצא לנו אובייקט אחר לניגוח על מנת לגבש ולשכלל את
זהותנו .ומשכך התחושה היא ,שחשבון הנפש והזיכוך הפנימי לא רק שאיננו רלוונטי,
אלא אף מזיק וסותר את המטרה .שכן כל יסוד ההוויה הציבורית שלנו היא בעמידה מול
החוץ כמושלמים וכמנגחים את היישות שמנגד' .אנחנו' מול 'הם' .נמצא אפוא שהאמירה
כי עלינו להשתלם מבפנים  -ולו בכל דהוא  -הרי היא סותרת את עיקר הווייתנו.
נקל לשער מהי אחריתו של אדם שלעולם איננו עושה חשבון נפשו ואיננו מפקח על
דרכיו ומצבו ,אלא עסוק אך ורק בחיפוש אובייקטים חיצוניים לניגוח על מנת לגבש
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ולשכלל את 'הזהות השלילית' ולהכריז על מושלמותו בכל צורה אפשרית .וכמובן,
אין כל הבדל בין יחיד לבין ציבור בנקודה זו .זוהי ההתרוקנות בהתגלמותה .משל הוא
לאותם בני העיר שעמדו ושמרו ופניהם כל הזמן כלפי האויב ,וכל עסקם ומגמתם לאתר
מטרות נוספות ליריית חיצים ,מבלי לשים לב שבינתיים נשרפת ונרקבת מבפנים כל
העיר שעליה הם שומרים ,ולא נותר להם אלא ביתן השמירה בלבד.
הגראי"ל מעמיד כאן שוב את המהלך של "צריך לחזק מבפנים ומבחוץ" שהובא
בפרק הקודם ,כלומר ,ה"בחוץ" אינו חפצא לעצמו ,וממילא אינו מנותק מהבפנים.
התכלית העומדת כנגדנו היא ההווי הפנימי שלנו כבני תורה ,כמקדשי השם .זוהי המגמה
החיובית ,וה'בחוץ' הוא אמצעי לכך ,ע"י סילוק המפריעים .באופן כזה החיזוק הפנימי
איננו מורגש כסתירה ,אלא להיפך .הוא מחזק ומשלים את אותה המגמה בדיוק.

בישיבות
במהלך כל השנים עומד הגראי"ל על הנקודות המסוימות הצריכות חיזוק ותיקון בציבור
פנימה ,שכן עיקר מגמתנו היא להתרומם ולהשתפר .לדוגמא בתחום עולם הישיבות ,אם
נחפש בשיח הציבורי הכללי לא נשמע בד"כ התייחסות בוחנת ,הנחת אצבע על נקודות
מסוימות הדורשות תיקון ,באיזה חלק יש עלייה והצלחה ובאיזה חלק פחות .נשמעות
רק אמירות כלליות כמו "צריך להתחזק בתורה" וכדו' .לעומת זאת הגראי"ל עומד תמיד
על המדוכה ,ולהלן מס' דוגמאות:
"לדאבוננו בזמן האחרון  -מצד אחד בלימוד התורה אפשר לומר שנתרבו ישיבות ולומדי
תורה ,אבל יראת ה' צריך מאד חיזוק ..יש לפעמים עגמת נפש גדולה ..כל אחד יחפש עצות
איך אפשר לשפר את המצב ,ואפילו שח"ו א"א לומר שלא טוב בישיבות ,ב"ה לומדים..
אבל יש הרבה מה לשפר" (בכינוס לראשי ישיבות .עמ' קט"ז)  -באופן כללי השיח הרגיל באירועים
מסוג זה כמו כינוסי ראשי ישיבות וכדו' ידברו על חשיבות המושג "ישיבה" ועניין ישיבת
וואלוז'ין וכיוצא בזה ,דיבורים כלליים שמוציאים את השומע בתחושה נעימה ש"ישיבה"
זה דבר חשוב מאד ,אולם מבלי כל נקודה עניינית ומגמה מעשית של תיקון ושיפור  . 1אמנם
הגראי"ל מדבר בכינוסים אלו בכל פעם על הנקודות הדורשות תיקון ,וכגון:
"יש הרבה מקרים בעיקר בישי"ק וגם בישי"ג שבחור לא מצליח ..עד שלבסוף זורקים
אותו ..מאבדים אותו מהעולם הנצחי ,מהעוה"ב ..כל אחד יחשוב אם זה היה הבן שלו,
הרי היה עושה כל מיני מאמצים ,היה מנסה דבר זה ודבר זה ..צריך למצוא עצות איך
לעשות שלא ילך לאיבוד שום בחור .שום נשמה לא לאבד!" (כינוס ראשי ישיבות .עמ' קט"ו)

 .19ואכן כך היה מתאים בתקופת ההקמה כאשר היה נדרש להנחיל את עצם העובדה והמסלול של
'ישיבה' ,ובזה עצמו היה רוח של חידוש והתקדמות .אמנם כיום שהכל כבר קיים ,אם ממשיכים ברוח
זו כבר אין בזה כל התקדמות אלא התרוקנות.

התבוננות
מבט פנימה

ג קרפ | שפנה ןובשח

40

כך גם מעורר שלא להחדיר השאיפה באופן לא נכון ,העלול להוביל לדרדור "רוב
הבחורים שנשברים ח"ו זה בגלל קנאה ..צריך להסביר שכל אחד צריך לדעת שהוא
נברא לשמש את קונו לפי הכוחות שלו ,בוודאי לא כל אחד יקבל את זה בקלות ..בכל
זאת אם יצליחו להחדיר אפילו לחלק מהתלמידים את ההרגש הזה שהוא צריך להיות
מה שהוא יכול להיות ,החלק הזה יציל את האדם" (עמ' קי"ב)".
ועוד מעורר על הנהגות שהשתרשו בישיבות ,כגון בפורים "מחפשים מצוות של עד
דלא ידע ..ויש חשש שעושים את זה באופן שמתחלל שם שמים באמור עם ה' אלו שכך
מתנהגים והם כליסטים מזוין שמכריחים לתת להם רצונם ,וברור כי לא מקיימים בזה
הודיה ורצון חכמים בתקנתם על היום .לכו נא לומדי תורה בדרך הישר( ..אדר תשע"א .קובץ
אגרות ס)"  -וכן על כך שמתרגלים לקחת כסף על לימוד (על מבחנים וכדו') "באתי להגיד לכם
מה שבליבי הן ודאי שלב האדם מתפתה עבור עניינים גשמיים יותר מלהיות ברוחניות
ללא תערובת של עוה"ז ..מ"מ מי שישים מבטו להתרומם קצת ..אשרי לו ואשרי חלקו.
ובאמת איך אני יכול לתבוע מצעירים דברים כאלה ,מ"מ מעט להתרומם מוכרחים אם
ירצה לעלות קצת בסולם שראשו בשמים (מאחורי הפרגוד עמ'  .")329ורבות כהנה.

בהנהגות הציבור
"הדברים העיקריים הרי ידוע לכולם ולמעשה עדיין
נשארים בזה ,מחלוקת זה מחלוקת ופריצות זו פריצות
וחטאים אחרים ג"כ ..לא רק אצל החילונים אלא גם לא
בחילונים יש מה לתקן ..בישעיה כתוב יתום לא ישפוטו
וריב אלמנה לא יבוא אליהם ..וכך יש מאד הרבה דברים
שטעונים תיקון .תנסה לעשות איזה דבר ישיבה ,ת"ת,
גן ילדים ליד איזה בן אדם אפילו חרדי הרי הוא יצעק מה
פתאום אני לא רוצה בשום אופן ,מה יש מה זה יזיק לו?
אמנם לא צריכים לומר קטגוריה על כלל ישראל והרי סוף
כל סוף יהודים עושים הרבה חסד נותנים הרבה צדקה ..רק
לפעמים מתרחקים קצת ..וצריך רחמי שמים ..עוד דבר
" (פסח תשס"ב.
שצריך מאד חיזוק הוא שמירת העיניים ..וכו' 
בקונ' לקט דברי חיזוק ב).

להלן מספר דוגמאות שמעורר הגראי"ל לתיקון בהנהגות הציבור:
על הצנע לכת :מתבטא רבות כנגד התופעה שמפריזים בהוצאות של אירועים ועורכים
אירועים ראוותניים ומשום שכל אחד מרגיש מחויב לעשות כפי המקובל "פעם התבטא
ע"ז 'היו צריכים לארגן קבוצות של עשרה אנשים שהם יסכימו לחסוך בכל זה ,ואחרי
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שיהיו עשרה יסכימו כבר להתארגן עוד עשרה וכו'
"האם צריך והגון לעשות מסיבת תנאים ומזמינים הרבה אנשים באולם גדול ..ראוי
מאד לבטל מה שנהגו ועיין במס' תמיד ל"ב מה יעביד אנשי ויחי' ימית את עצמו
פי' המפרש ישפיל עצמו וכו'"(אגרת שפ"ד) .ועוד על מותרות" :דבר שמאד צריך תיקון,
ואע"פ שיכולין לומר מי שמך שר ושופט וכו' הנה בזמננו נתרבו בס"ד עושי חסד וענין
בזבוז ממון הוקל ,כי אפשר להשיג הלוואות על כל דבר ועל סמך זה נכנסים בחובות..
ואם כל אחד היה חי רק כדי שלא יצטרך ללוות הי' רוב האנשים יכולין להתפרנס כל
צרכם .לא צריך לפרט פרטים על מה מוציאים כסף ללא צורך .ויראה כל אחד לבדוק..
ולא יחי' חיי מותרות ויזכה להיות שמח בחלקו" (אגרת שפ"ו)
(צדיק כתמר יפרח עמ' שנא) מתוך מכתב:

על כך שהורים מתנגדים לקבלת ילדים למוסדות מטעמי כבוד ויוקרה ("גאווה ,גאווה")
ולא מטעמים ענייניים (דברים אלו צוטטו משמו גם ב'יתד נאמן' ,ראה להלן בפרק ה) ,ועי"ז החלשים
מוזנחים ומידרדרים.
על כך שהורים גורמים לילדיהם שלהם להתדרדר מטעמי 'חשיבות' חיצונית" :חלק
מהתלמידים אינם מתאימים ..ומכל מקום הוריהם רוצים להכניסם בישיבה ששמה
הולכת לפניה ,ועושים כל טצדקי עד שמצליחים ..והיות שהם לא יכולים להיקלט טוב
שם הם נשברים ,ויש שמתדרדרים" (אגרת טו).
על כך שמכריעים בשידוכים מחמת גאווה או כבוד (מאחורי הפרגוד עמ'  .)333ועוד רבות.
לעומת זאת בתהליך ההתרוקנות הטבעי נוצרת מגמה שלא מאפשרת חשבון נפש אמתי
או רצון לתיקון ושינוי זיז כל שהוא.
כמובן שבתהליך זה לא יעסקו לעולם בתחום כמו בין אדם לחברו ,למשל ,שכן אין כאן
כל אובייקט לניגוח ואין כאן אופי קבוצתי של 'אנחנו והם' ,אלא תוכן תורני פנימי בלבד.
האופציה היחידה 'לחזק' על כך תהיה רק אילו ישתמשו בכך כניגוח של צד יריב ,בטענה
שהוא פגום בבין אדם לחברו ..כך ניתן להגיע למצב הזוי בו כל מה שמוצג כ"חיזוק"
כביכול ,הוא למעשה שימוש בקהל ה"מתחזקים" לצרכי ניגוח .כדוגמת אדם שאם נשמע
אותו 'מעורר' בביתו שחשוב מאד לוותר לשכנים בבניית מרפסות ,המכוון הוא שיש לו
טענה על השכן שלידו שלא נותן לו לבנות .ואם נשמענו 'מחזק' את ילדיו הקטנים על
כך שיש להיזהר מלהקל בהלכה ולהתחזק בהתרחקות מהקולא הפושה בתוכנו ,המכוון
לנגח את השכן ממול שהוא אוחז אותו למקל בהלכה ,וכך ע"ז הדרך ,לעולם לא יעסוק
במה שאכן נוגע לחיזוק משפחתו אלא בכל פעם 'יתחזקו' הילדים בניגוח חדש .נקל
לשער הפירות היוצאים מחינוך כזה.

חינוך פנימי
מגמה זו של הגראי"ל אינה באה לידי ביטוי רק בנושא חשבון נפש אלא במהלך עקרוני
של שימת הדגש בכל נושא ובכל תחום על נקודת האמת הפנימית בניגוד לתפיסה
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השטחית המסגרתית החיצונית .לדוגמא ,בכולל פוניבז' הוא מתנגד ל'שמירת סדרים'.
אמנם מבחינה חיצונית ומסגרתית זה מוסיף שעות אבל זה מקטין את הדמות ,ת"ח
אמתיים צומחים מתוך בנייה עצמית ,מתוך גדלות פנימית של הקרבה ללימוד ,ולא
מתוך מסגרת כפייתית חיצונית [אמנם לכלל הציבור הוא מאשר את השימוש בזה משום
שבפועל מועיל ,אבל במקום שאמורים לצמוח הת"ח הגדולים רואה בכך פגם]  . 2וכפי
שהובא לעיל גם לבחורי ישיבה הוא מעורר שכדאי לא לקחת כסף על לימוד תורה ,וכפי
שמנמק שם "מעט להתרומם מוכרחים."..
ואמנם ברוח הרווחת בציבור בדרך כלל לא מבחינים כלל בנקודות אלו כיון שבהשפעת
התהליך השלילי מורגלים להבחין בפן המסגרתי והכמותי ולא בנקודת הרוח הפנימית.
וכך ניתן לראות בכל תחום כאשר פחות מבחינים בדברים הנוגעים לנקודת הרוח
הפנימית ,וכגון בתחום הפרסומות ,כאשר ברוב המקרים גם כשלא עוברים על הכללים
החיצוניים המוגדרים ,הרי בכל זאת מדובר בהטמעת מסרים שליליים בנפש הנוער
כגון של רדיפת עוה"ז ("לא תשלוט בעצמך" "פינוק מפנק" וכו') ושאר מסרים רדודים
ושטחיים ושיבושי ערכים ("טעם החיים") המוחדרים באופן פסיכולוגי מתוחכם ע"י
הפרסומות ,ומכל מקום אין הבחנה בכך .כך ברוח זו יכולים להופיע גם אבסורדים
ועיוותים כמו פרסומות של קרנות למען לומדי תורה וחשיבות ערך התורה ,יחד עם
פיתוי להגרלה על 'דירה חלומית ומפנקת' מה שסותר את היסוד הבסיסי של חיי תורה,
ואין איש שם על לב  -וכפי שעומד על כך הגראי"ל" :הנה בימינו אנו עדים שמיום ליום
חודר רוח הרחוב יותר ויותר עד שגם בחוג החרדים ניכר מאד ההשפעה הזאת" (אגרת
רע"ה).

"אמר הגראי"ל :ידוע המעשה מרבי עקיבא שאמר בליבו 'אבנים שחקו מים' וכו' ,כמה
זמן חשב רבי עקיבא מחשבה זו? מסתמא דקה אחת ,אבל הייתה זו מחשבה נכונה,
פנימית ,ומאותה דקה נהיה התנא רבי עקיבא! .והוי עובדא בקבוצת בחורים שביקשה
ללמוד מוסר יותר מחצי השעה הקבועה ללימוד המוסר בישיבה והם שיגרו את השאלה
בידי המשגיח קמיה הגראי"ל ,והוא אמר להם בין הדברים כי מחצית השעה שנקבעה
 .20ואכן בדורנו ישנה כמות אדירה של ת"ח באופן שלא היה מעולם אמנם מאידך גיסא מעטים
הדמויות שניתן לזהותם כ'גדולים' בקנה מידה ,היינו דמויות שכל רואיהם מכירים וחשים כי הם גבוהים
קומה אחת משכמם ומעלה מכל העם עד שניתן להגדירם כנמצאים באטמוספירה אחרת לגמרי.
לעומת זאת בדור שגדל באירופה  -תלמידי הישיבות בכל אירופה היו בודדים ומספר תלמידי החכמים
מאותו דור מועט יחסית ועם זאת הצמיחו מתוכם כמה וכמה דמויות הוד שהנהיגו ומנהיגים את כלל
ישראל .ולא ניתן למצוא להם תחליף מתוך הדור שנולד וגדל כאן אפילו לא בדמיון רחוק .וכמדומה
שמה שמייחד את אותו דור הוא העובדה שהם בנו עצמם בכוחות עצמם מהמסד עד הטפחות וכך
מיצו את כוחותיהם עד לגדלות אישית עצומה ומאידך מי שגדל בתוך מסגרות איננו מגיע לגבהות
אישית כזו .וכן מקובל משם החזו"א שמסגרת הישיבות מאבדת את הגדולים ,אמנם כמובן שמציאות
המסגרת מוכרחת לכלל ישראל .וראה לקמן בסוף הפרק על ההכוונה במוסדות החינוך מה שהובא
מדברי הגראי"ל על העמדת היחידים.
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בישיבות תכליתה היא אותו רגע של מחשבה אמיתית אחת ולכן אין כאן שאלה של
חצי שעה שעה או שעתיים המטרה היא לזכות באותו זמן של לימוד לרגע אמיתי
ופנימי.
עוד אמר רבנו פעם לתלמיד ישיבה תעצור משטף היום אפילו לרגע קטן אמיתי תחשוב
אודות הדבר שאתה לקוי בו .במחשבה נכונה אתה יכול לשנות את עצמך (מאחורי הפרגוד
פרק ח')
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פרק ד

המסגרות והתוכן
היחס למסגרות הפוליטיות  -וצביון הישיבות
כאשר התעסק הגראי"ל בהדרכה בנושאים פוליטיים אמר:
"דוד המלך אומר שידיו מלוכלכות בשפיר ושליא כדי לסייע,
(מאחורי הפרגוד .) 2
ואני ,אוי ,הראש כבר כמעט מתלכלך "
בתקופת בניית המסגרות ,נעשה שימוש באמצעים של מסגרות וגופים פוליטיים ,וכאשר
מתפתח תהליך ההתרוקנות והמסגרת נהפכת לעיקר ,הרי שהפוליטיקה מקבלת יחס
מקודש של 'עיקרי הדת' .הטפל מנופח לממדים בלתי פרופורציונאליים והעיקר נדחק
לצד ,וכך מתעוותת כל צורת היהדות .בתחום זה מגיעה הצביעות והרמאות העצמית
לשיא ,שהרי פוליטיקה היא בד"כ עיסוק מכוער עמוס במידות רעות ,וכאשר האדם
מתחנך לעסוק בזה ולראות בכך את תפקידו העיקרי ,הרי הוא משלה את עצמו כביכול
עוסק בקודש ,וכך כל כולו שקר ועקמומיות .כל זאת ,ואעפי"כ אין איש שם על לב,
משום שמתרגלים להתמקד אך ורק בפן המסגרתי החיצוני ולא בתוכן ,ומנקודת מבט זו,
אדרבה ,הרי הוא לוחם ומדבר דיבורי קודש וכו'.
בתחום זה מקפיד הגראי"ל לתת למסגרות אלו את היחס הראוי להם ,ולהדגיש את
ההבחנה בין העיקר לטפל ובין האמצעי למטרה .לדוגמא ,בנושא העיתון דברו לרגל
 30שנה ליתד נאמן היה (כפי שמופיע בגיליון לרגל ה )30כי "המשימה העיקרית היא :נקדש

 .21הציטוט המלא במקור" :הגראי"ל הדריך אותו לפרטי פרטים איך לנהוג ציבורית מול מעשים
תפלים של פלוני ,איך לנווט את הפעילות לכבוד שמים כדי שלא יתפרסמו מעשיו הנלוזים של
הפלוני .והנה ברגע של נידון משותף לפתע התרגש הגראי"ל ואמר בחיוך מהול בכאב "דוד המלך
אומר ..וכו'" אך מיד שב לשלוותו והמשיך בשיחה לנווט ולהדריך (עמ' )165
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את שמך בעולם .המטרה היא בסופו של דבר שיהיו אברכים בני עליה שלא צריכים
עיתון" . 2
כמו כן בנושא המפלגה מבהיר בשיחותיו בישיבות בתקופת הבחירות כי העיקר הוא תורה
ולא בחירות ומפלגה "יש עכשיו את העניין של הבחירות ויש הרבה פעמים שמשקיעים
את כל הכוחות על הבחירות ומדברים ע"ז הרבה ..אם צריך לעזור משהו ,אבל העיקר
צריך להיות שקוע בלימוד התורה! העצה הכי טובה מה שיותר ילמדו תורה ,ובשביל זה
הקב"ה יעזור שהזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ונזכה לזה שכל הגזירות רעות לא יהיו
וכו"'  -ובישיבה אחרת " :עוד מעט יום בחירות  ..צריך לדעת שהעיקר הוא מה שיותר
יתחזקו בלימוד התורה ..התורה זה יותר מהכל ,א"א שלגמרי לא לעשות כלום ,אבל בד"כ
העיקר שיהיה הראש שקוע בלימוד התורה וזה יועיל יותר משאר דברים" (עמ' רצז.
התאריך חשוון תשע"ד כאשר היהדות החרדית עמדה במערכה גורלית מבפנים).
באופן כללי מחנך הגראי"ל כי העיסוק הפוליטי אינו מתפקידו של בחור ,וצריך לעסוק
בחינוך עצמו ובפנימיות שלו .כך ,לדוגמא ,כאשר התעורר נושא פוליטי בישיבה" :אבקש
מאד שהבחורים לא יתערבו בעניינים שלא שייך להם .מקומם בגמרא וכן יעשו ויזכו
לרב טוב" (אגרת מ"ב).
וכמו כן טרח והתאמץ עד כמה שהיה ניתן למנוע מהציבור מערכות בחירות ,כך
בבחירות לעירייה בבני ברק ובקריית ספר.
לאורך כל הדרך הדריך את בחורי הישיבות שלא לעסוק בנושאי פוליטיקה פנימיים
"בעניין הבחירות העומדין על הפרק אבקש מבני הישיבות נ"י שלא יגררו בויכוחים ..ואין
לנו לחוש מהשקרים ..הכו"ח בצער" (מכתבו לבחירות חורף תשע"ד) -מעבר לפעולות
ההכרחיות הנדרשות של התגוננות והצלה אין להפוך את הנושא לשיח ולעסק אידיאלי,
מדובר על הכרח כאוב וצורך שעה ,ואין לראות בכך עניין שבלכתחילה להיות 'לוחם'.
כך במשך תקופה ארוכה מול ניסיונות פרובוקציה חוזרים ונשנים של גורמים מחרחרי
מדון ,הורה באופן נחרץ לכל המערכות הציבוריות לשתוק ולהבליג ולא להגיב ,על מנת
לא לגרור את הציבור לשיח של עימות ופולמוס פוליטי.
ויפה הטעים את הדברים ראש ישיבת "בית שמעיה" הרב אנגלנדר שליט"א (חורף
תשע"ד):
"הנה מרן הגראי"ל הסתובב בכמה ישיבות בתחילת הזמן ,ומה הוא אמר "אמנם אנחנו
לקראת בחירות אבל בני ישיבות צריכים רק דבר אחד :להתחזק בתורה" .וב"ה ראו איך

 .22נקל לשער את עוצמת ההשפעה הציבורית החינוכית של דיבורים מסוג זה לעומת אילו היה
מעביר מסר על העיתון שלנו ושלנו ואנחנו ואנחנו וכמה שכל עיקרי הדת תלויים בזה.
וברוח זו  -בתקופה מסוימת בא אברך ואמר בהתרגשות "עכשיו שזכינו ב"ה ..העיתון ..ממילא עושים
מנוי "..התגובה לא אחרה לבוא" :למה? זה קרבן פסח שצריך לעשות "מנויים"?..
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כל עולם התורה שנשמע לו כל הבחורים יושבים ולומדים ,ולא מסתובבים ברחובות
ששים אלי קרב...
אלו דברים שנשמת התורה ונשמת הבן תורה תלויה בהם ..ממתי אברך צריך לדעת
ולהתעסק בכל הפוליטיקה?
הדמות של בן ישיבה היא של צניעות וענוה והכרת פניו תעידנו שהתורה היא כל
יישותו  2ואין לו שום דבר זולתי עבודת ה' והליכות חיי המוסר .מה הבריות עליו "מה
נאים מעשיו ,אשרי זה שלמד תורה ,אשרי רבו שלמדו תורה" וכאשר משבשים את
הדרך מה אנו שומעים "אשרי זה שעוסק בפוליטיקה אשרי זה שנהירין לו קווי הנייעס
וכל עיסוקו בהם" ..שומעים מי שמתפאר "אחריות של הדור עלינו" ..ודאי שאחריות
של הדור עליו ,הוא צריך לערוך חיבור בהלכות שבת ,להיות עניו להיות צנוע במעשיו,
ולחנך את אנשי ביתו לכך ..מתרגלים לשחיתות ושיבוש צורת הבן תורה.
בני הישיבות צריכים לדעת שרק לימוד התורה ,רק עיון נוסף בהגדרת עומק הסוגיות,
רק חיבור נוסף באו"ח יו"ד ,רק תיקון המידות ,רק אצילות ההנהגה ,רק עבודת האדם
זה ורק זה דמות ה"בן תורה".
ואכן ידוע עד כמה עומד הגראי"ל על המשמר בעניין זה להעמיד את הישיבות על
צביונן המקורי ,ולהגן על עולם הישיבות ממגמה זו של שיבוש צורתו של הבן תורה.

עקמומיות
כתוצאה מתהליך ההתרוקנות מגיעה תופעה כללית של עקמומיות .כאשר מדברים על
ערכי התורה והיהדות אולם אין חיבור טבעי ואמתי לתוכן הפנימי אלא למסגרת בלבד,
התוצאה היא שמאבדים את היכולת לפרופורציה נכונה ולתפיסה בריאה ,וכך מגיעים
לעיוותים קשים.
לדוגמא  -סיפר הרב יחיאל יעקובסון :מעשה היה באברך שהיו בביתו בעיות רבות
בחינוך .התברר שהדבר נובע מכך שאשתו לא מחזיקה מעמד בסוף היום בהשכבת
הילדים והדבר גורם לצעקות ופראות וכו' .כשאמר זאת הרב יעקובסון לאברך ,הגיב
האברך" :הרי אני חייב ללמוד תורה וא"א לבזבז את הזמן" .הלכו שניהם להגראי"ל,
כאשר האברך פורש את מצוקתו" :אין זמן .ביטול תורה" .אמר לו הגראי"ל לאברך "אתה
צודק אין לך זמן ,אל תתפלל שחרית" " -ראש הישיבה צוחק?" תמה האברך" .לא!  -אמר
הרב  -אני לא צוחק אני בוכה למה לא מבינים לבד דברים כאלה" .כשיצא היה הגראי"ל
נסער ואמר שוב להרב יעקובסון "אני בוכה על כך שבדור הזה ליהודי כה חשוב צריך
להסביר דבר כזה".
 .23תכלית בן ישיבה "להיות מאלה שהתורה חלקם בחיים וממלא כל יישותם" (מכתב הגראי"ל
המצוטט לעיל בסוף פרק ג).
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מהי כוונת הגראי"ל "בדור הזה"? מהו ההקשר לדור זה? פשוט מאד .נתאר לעצמנו אדם
שאין לו תפיסה טבעית ובריאה כיצד חי אדם עם משפחתו ,והוא מנהל את חייו על פי
היצמדות לכלל מנותק ,לדוגמא "חייבים לתת לילד ארוחת בוקר" ,כך הוא יעזוב את אשתו
לבד בבית החולים משום שהילד חייב לאכול ארוחת בוקר ,והוא יזין את הילד בכפייה
וכדו'  -כל ערך בעולם ,חשוב ככל שיהיה ,כאשר תופסים אותו בלי פרופורציה נכונה ,הופך
לשיגעון ומרוקן גם את עצמו .לדוגמא ,גם אם אדם כזה יקבל עיקרון כמו ש"צריך לחנך ילד
בדרכי נועם כדי שלא ינשור" ,הוא ידבוק בכך 'עד הסוף ללא פשרות' ,וכך יוכיח את אשתו
בפני הילדים כאשר היא לא מספיק נוקטת בדרכי נועם כראוי ,עד שהילד ינשור מחמת
המריבה ביניהם גופא - ..הדרך היחידה להגיע לאיזון הנכון ,היא ע"י חיבור פנימי למערכת
כולה .כאשר הוא תופס ורואה לנגד עיניו את המטרה הכללית ,ניתן להעמיד כל דבר
במקום הראוי לו בפרופורציה הנכונה .אולם כאשר הוא נצמד בצורה עיוורת ו'מנותקת'
לעיקרון כל שהוא ,כשהוא תופס אותו כ'סיסמא' ,הרי אין מנוס מעקמומיות.
בדוגמא הנ"ל ,עניין ה'תורה' נתפס כמין 'סלוגן' ציבורי וכסיסמא חיצונית מנותקת
שעומדת לעצמה' :אנחנו לומדים כי אנחנו בני תורה' ,וכך הוא נתפס לזה 'עד הסוף'
ומגיע לעיוות נוראי .התופעה קיימת גם בכל תחום אחר .אדם מסוגל לצאת במחאה
קולנית כנגד כל אמירה שלא מסתדרת לו בדיוק עם המושכל הראשון שלו בהשקפה,
גם אם הדובר הוא יותר מבוגר וחכם ממנו ,וגם כאשר הוא יתארח אצל הדובר בבית
או בתוך המוסד שלו הוא ינהג כלפיו באותה צורה 'בלי כל ויתור' ,מבלי כל הבנה של
הגבולות הבסיסיים הנדרשים .כך גם היחס באופן כללי לדעות והשקפות .כל מי שסבור
אחרת באיזה דבר ,הרי הוא נעשה מיד "ירבעם בן נבט" .אין מושג של מורכבות ,של
פרופורציה ,של הבחנה.
זהו ההקשר "לדור הזה" .כאשר עיקר המשקל הוא על המסגרת והאווירה הציבורית ,הרי
שבמסגרות הכל "שחור לבן" .אין מקום למורכבות .העקרונות מתמצים בכמה נוסחאות
המשווקות לציבור .בשיווק ציבורי אין פרופורציה ,אין עדינות ,אין עומק .החיבור
הפנימי נעלם ,וכל מה שנשאר זו ה'בהירות' ההשקפתית הזו ,כאשר כמה סלוגנים
קליטים מתמצתים את כל התורה כולה .כולם יודעים ש"בלימוד צריך להיות אגואיסט",
ההשקפה מעל הכל ,ועוד כמה כללים כאלו ,והכל בהיר וברור .ואלו התוצאות.
דוגמא נוספת :דמות ציבורית מסוימת הביעה פעם ביקורת השקפתית על במה תורנית
כל שהיא בלשון זו "בזמן האחרון הם יוצאים במסע להשפלת התורה ע"י העלאת
ערכים כמו חסד וקרוב רחוקים".
כאשר ה'תורה' נתפסת כדגל מפלגתי בלבד ,הרי כל נושא אחר של קיום התורה בישראל
נתפס כסתירה כביכול להמנון המפלגה ,שכן אין מקום לשני 'המנונים' ,וא"כ אין כאן
אלא 'מסע השפלה' ,שיוצר 'טשטוש' .לעומת זאת כאשר ישנו חיבור לתוכן הפנימי,
כאשר רואים מול העיניים את המטרה הכללית של "נקדש את שמך בעולם" ,הרי הכל
משתלב לפסיפס מורכב אחד.
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ברוח העקמומיות ישנן גם ד"ת והשקפה הנאמרים בדרך זו ,כאשר ישנם אנשים
המתענגים לומר דברים משונים שאין להם כל חיבור שכלי או נפשי אליהם ,והנאתם
היא מעצם האמירה המשונה והמנותקת ומכך שזה סתירה ואבסורד ,ושבכל זאת זה
דווקא ככה וכו' ,וכידוע עד כמה סולד הגראי"ל מעקמומיות מסוג זה בד"ת .כחלק מרוח
הניתוק בין הדיבורים למציאות ,אנשים מסוגלים לומר 'ווארטים' כאשר אינם משמיעים
לאזנם מה שפיהם מדבר ,וכגון שאדם יכול לומר שמעיקרי האמונה ממש להרגיש
הרגשה מסוימת כדוגמת שמצפה ו'מחכה' ,ואיננו שם ליבו שלפי דברי עצמו הרי הוא
עצמו אפיקורס משום שהוא גופו איננו מרגיש כך ,ועל כגון דא מתכעס הגראי"ל  -כפי
שפורסמו דבריו בזה  -ומלמד שאדם יבחן את עצמו באמת היכן הוא אוחז באופן אמתי
פנימי וישר ,ומשם ינסה להתקדם באמת ,ולא 'יפצה' את עצמו על ריקנותו בצפצופי פה
מסוג זה.
"צריך מקום שילמדו בו תורה בקדושתה ובטהרתה בלי שום
עקמומיות! ..לדאבוננו יש מקומות שזה קצת סוטה מהדרך האמתית
שהקב"ה רוצה" (משאו בהקמת ישיבת תורה בתפארתה חורף תשע"ד).
"ובפרט היות שנות הנעורים שהם השנים יסוד בנין האדם צריך לראות
שיהיה יסוד ישר ולא יסודות עקלקלות" (אגרת נ"ח)

הגולם קם על יוצרו
בתהליך השלילי הגולם קם על יוצרו ,והקנקן מתגבר על מה שיש בו ,על מה שאמור
להיות בו .כך לדוגמא בנושא היחס אל "גיבורי כח" המוסרים נפשם למצוות השמיטה:
כאשר היחס לתורה ותלמוד תורה הוא מתוך התוכן המקורי של עבדות ה' אהבת ה'
ויראתו ,הרי יש כאן חיזוק והתרוממות מול הופעה כזו של התמסרות לקיום מצוות ה',
לא לשם כבוד כסף לחץ חברתי וכו' אלא לשם ה' בלבד .אולם כאשר מדובר כאן על סלוגן
של מפלגה ,הרי שיכולים להישמע קולות כפי שנשמעו ,שיש כאן החלשה ו'טשטוש'.
שהרי כל היחס לתורה הוא מתוך ה'בלגן' וה'מצב' הציבורי סביב בני התורה הכינוסים
והמעמדות וכו' ,וכאשר ישנו עסק ציבורי כל דהוא סביב מישהו אחר ,נפל היסוד ונפל
הבניין .כאשר הכל בנוי על משענת קנה רצוץ ,די בהזכרת המילה "חקלאי" בכדי לערער
ולטשטש את התורה ,כלומר את המילה 'תורה'.
כך מתגבשת תפיסת עולם הרואה את חזות הכל בתפיסה המסגרתית הטוטאלית של
'אנחנו והם' .וכך אין כל יכולת 'לדלג'  -ולו לרגע -ולגשת אל התוכן עצמו ,אל הקידוש ה'
אל מסירות הנפש .מעבר לדוגמה קיצונית זו בנושא "גיבורי הכח" ,מדובר בגישה שאף
רווחת בציבור במידה מסוימת להביט על השיוך הציבורי ולא על התוכן .יכול להיות
אדם שבאופן רשמי מסווג כ'אברך' אולם הוא עסוק רוב הזמן בהאזנה לקווי נייעס וכדו',
ולעומת זאת אדם שקובע עיתים לתורה עובד בהווי חרדי ,רחים רבנן ומוקיר רבנן -
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ובכל זאת היחס ייקבע כפי שייקבע .כלומר המבט מתמצה בסופו של דבר ב'כאן ושם'
אנחנו או לא אנחנו ,לא על האידישקייט ולא על התורה .כמובן שאין ערוך לחשיבות
המסגרות והגבולות המוגדרים ,כמו כן יש לקחת בחשבון שילד קטן אינו יכול להכיל
מורכבות ותופס הכל בשחור לבן ,אולם מצד שני חייבת להיות גם פרופורציה .לא יתכן
שהאנשים המבוגרים יחיו תמיד בתפיסה של ילד בן " 7ונער קטון ינהג בם" .ואם יש מצב
שהגולם קם על יוצרו והתוכן מתעקר לגמרי ,א"כ למה זה אנוכי.
כך הוא גם היחס לכל מעשה ולכל הנהגה ,על פי התיוג והסיווג ולא על פי הנקודה
האמיתית של כבוד שמים .אברך שיקדיש זמן לאיזה עניין של כבוד שמים שא"א
לעשותו על ידי אחרים ,יתוייג מיד כ"בעל עסקנות" ,כך גם אם יקום לסגור את הוילון
וכדומה .לעומת זאת אם ישקיע את אותו הזמן בדברים תפלים ,או בכל מה שמוכר
ומקובל ,יישאר "אברך מהודר" - .היחס אינו ע"פ המדד של קיום רצון השם ,אלא על פי
כללים אחרים לגמרי.

עיוות התפיסה וההשקפה
קבוצתיות ו'אגו'
ההשלכות עלולות להגיע עד לעיוות ביסודות ההשקפה התורנית ובלב היהדות .הנה
בעבר ביהדות אירופה עלתה השאלה על הרחקת אנשים שסרים מן הדרך ,כאשר היה
ברור כי אין להם יכולת להקים לעצמם בסיס תורני עצמאי ,וממילא הם יכרתו מעץ
החיים ,על כך כתב מרן הגאון ר' אלחנן וסרמן( :במכתב למרן הגרא"ז .נדפס בספר חזו"א שות וגנזים)
"בעניין ההתבדלות האריך אדוני (-הגרא"ז) ושאל ,למה לא נשתדל גם בפולין להתבדל
לשתי קהילות נפרדות .וקצרה דעתי מהבין דמיון זה להמצב באה"ק .כי בא"י אין
השאלה אם להתבדל כי ההתבדלות שם היא עובדא קיימת מכבר שישנן שתי קהילות
מיוחדות ,ואין השאלה אם להתבדל אלא למי להתחבר .והיא שאלה אחרת מהמצב
בפולין שצריכים לעשות מעשה להתבדל אשר להכריע בשאלה חמורה שבחמורות
כזו צריך לרוה"ק לראות את הנולד גם בדורות הבאים ,ומי יוכל ליקח על עצמו
אחריות נוראה כזו להכריע בזה ובפרט בדור יתום כדורנו"..
כלומר ,באותו דור דעה של הח"ח וכו' לא היה מי שיוכל להכריע לחומר העניין.
בניגוד לכך ,כיום הדבר פשוט כמעט בעיני כל ילד ,כי כאשר ישנם אנשים חלשים
יותר באידישקייט ,עלינו להרחיקם כך שיתדרדרו לגמרי ..כך הוא היחס לגבי אנשים
העובדים ,וכך בכל תחום .מבלי להיכנס כלל לעצם הנושא והדיון ,הרי ברור כי כיום אין
מתייחסים לכך בחומרה כפי שהתייחסו לכך גדולי ישראל בכל הדורות וכפי שבא לידי
ביטוי בדברי ר' אלחנן ,ולא בדומה לכך .כיצד א"כ נוצר פער השקפות כזה? הרי לא מדובר
בהבדל דק ,באיזו סטייה דקה ,מדובר בפער של שנות אור! כמה גדול ההבדל בין לומר
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על נושא שלחומרתו הוא נזקק להכרעת הח"ח ,לבין לומר שבחור בן  17יכול להכריע
בו בברירות? שמים וארץ .וכמה א"כ המרחק בין לומר שהח"ח לא יכול להכריע ,לבין
שבחור בן  17כן יכול?! ר' אלחנן הסתלק אך לפני פחות ממאה שנה ,כיצד הספקנו מאז
להתעוות ולהתרחק עד כדי כך ממסורת התורה והיהדות?! וכמובן דברי ר' אלחנן הינם
כדוגמא בעלמא ,מספיק רק לעיין ברפרוף בכל תשובות גדולי ישראל בשותי"ם בנושא
הרחקת הניאולוגים (!) כמה דיותות נשפכו וכמה וויכוחים התעוררו על מדוכה כבדה כזו
להכרית אנשים מעץ החיים של התורה וכלל ישראל .גם על הכרעת החת"ס אמר מרן
הגרא"מ שך "צריך שיהיה חתם-סופר שיאמר שצריך להיפרד ,אבל הרי איננו יכולים
זאת! אין בכוחנו לעשות זאת! הלא אין לנו חתם-סופר " (בכנס בחירות באולם 'היכל התרבות'
תשל"ז) .דברים אלו נאמרו לפני כארבעים שנה  -בשנת תשל"ז  -ולא היה בהם אז כל
חידוש .כיצד נוצר אפוא הפער?
פער נורא כזה בהכרח נובע מהנחת יסוד שונה .ואכן גלוי לעין כי ההבדל נעוץ בנקודת
המוצא .גדולי ישראל בכל הדורות ,כל יהודי בכל הדורות ,קטן כגדול ,ראה לנגד עיניו את
המושג של "כלל ישראל" של "עם השם" של שומרי התורה ,בתוך המושג הזה הייתה
חלוקה של סעיפים ותת סעיפים ,קהילות מגדרים ,ת"ח ,קובעי עיתים ,ע"ה וכו' הלב
היה הת"ח "הגרעין הקשה" וסביב להם המעגל הרחוק יותר ,וכך במעגלים נוספים עד
למעגל החלש ביותר המסתופף בנחלת השם שגם הוא ינק את חיותו מעוצמת הלב
הפנימי .כך נתפס הגוף החי של עם השם .זה היה המושג .זה היה הדבר .מנקודת מוצא
זו ,כמובן נאחזים פחד ואימה להכרית ענף מגוף חי זה .לעומת זאת ,בתהליך השלילי,
המושג הוא " -אנחנו" .הזהות הקבוצתית ,זהו המושג .וממילא אין כאן כל שאלה ודיון
כאשר אנו מתעוררים באופן אינסטינקטיבי לשמור על טהרת ה'אנחנו' .במקום התפיסה
של "עם השם" בה הגרעין הקשה של הת"ח מחייה את כל המסתופפים סביב ,נוצרת
התפיסה המעוותת שלפיה הת"ח צריכים לרדוף ולדרדר את כל החלשים ,עד שככל
שהחלשים שונאים את הת"ח יותר ומתרחקים עוד מן התורה ומן היהדות ,הרי זו הוכחה
עד כמה הת"ח הם בני תורה מהודרים טפי.

גאווה
בתהליך הבנייה וגיבוש הזהות משתמשים הרבה גם ב'אגו' .אנחנו בונים אנחנו עושים
אנחנו הטובים וכו' ,ומנצלים זאת להתרוממות ועליה .לאחר תקופה זה כבר מצב קיים,
הוא כבר לא מוביל לשום התרוממות ,וכשממשיכים ,הרי ממשיכים רק עם הקליפה .רק
עם ה'אגו' .כך תפיסת האידישקייט הבסיסית נאבדת ,עד כדי כך שאין כל אכפתיות על
חלשים המידרדרים ,בגלל האינסטינקט האגואיסטי של ה'אנחנו' .כך נהפכת גם הגאווה
וההתנפחות העצמית ,לשיטת חיים עקבית.
בנוסף ,מהלך ה'זהות השלילית' הציבורית וההתרוקנות הפנימית מוביל באופן טבעי
לניפוח ה'אגו' .שכן כל המושגים מקבלים פירוש בהתאם' :תורה' אין פירושו להתבונן
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אם יש אצלנו זמני רפיון שחובתנו להתחזק בהם ,אלא שאנחנו נעמוד ונשמור וננגח את
מי שלפי דעתנו לא נלחם כראוי להגנת התורה .ו'שבת' אין פירושו ללמוד הלכות שבת
בכדי שנפסיק להיכשל ,או להדר במצווה לקבל אותה כראוי וכדו' ,אלא שאנחנו נעמוד
ונתנגח במי שלא נאבק במי שלא נלחם כהבנתנו למען השבת וכו' .בשביל להיות 'מוסר
נפש' לא צריך לעשות כלום .גם מי שאין לו את מסירות הנפש הנדרשת בשביל לקום
לזמן ק"ש ,יהיה 'מוסר נפש' אם רק יתפקד לקבוצה המתאימה - ..במצב כזה ,הרי כל
אחד הוא באופן אוטומטי מושלם לחלוטין ואין לו לאן להתקדם ולא נותר לו אלא לנפח
את עצמו ולטפוח לעצמו על השכם ,וכך גדלים אנשים 'חלולים חלולים'  -כך נוצר לו
הטיפוס המוכר ה'מוצלח' המסתובב מנופח בתחושת גאווה של ה'עגלה המלאה' משום
שידועים לו בבהירות כל סודות ההשקפה משום שהוא השומר והמציל וכו' .סימפטום
זה מופיע עפ"י רוב יחד עם שאר הנקודות שהוזכרו ,דהיינו רמאות עצמית ,התמקדות
בחיצוניות בהצגות וב'רושם'  -חמת מלאה אוויר ופיו מדבר גבוהה גבוהה בסיסמאות
ריקות ללא כל כיסוי מעשי ,ומתנדב תמיד מרצונו הטוב להיות "ראש המדברים בכל
מקום" ,כאשר כל משפט שני מתחיל במילה "אני" או "אנחנו"  -זהו הביטוי הקיצוני של
התהליך המדובר.
דמויות מסוג זה שכל קיומם ב'בועה' של חיצוניות שקרית חשים את עצמם באיום קיומי
מול דמותו של הגראי"ל המגלמת את האמת הטהורה הישירה והבלתי מתפשרת ,זו
שאיננה נותנת מקום לשום 'משחק' חיצוני .מול דמותו והופעתו מתמוסס הניפוח העצמי
השקרי .כאשר התחושה היא 'שיוויתי ה' לנגדי תמיד' אין מקום לכל זה" .כי האלוקים
בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים" .האמת הנוקבת שלו נוקבת כסיכה
בבלון השקר המנופח .די בעצם דמותו או במילה או שניים שלו בכדי להעמיד את האדם
על מקומו האמתי  , 2ואף לכוון אותו אל הכיוון האמתי אם רק ירצה לבחור בכך.
ויש להדגיש כפי שהוזכר שהמדובר הוא במגמה שלילית הנוגעת לכלל הציבור ,ומן
הדוגמאות הקיצוניות ניתן ללמוד על הכלל כולו ועל הכוונתו של הגראי"ל להתחזק
ולהשתפר בעניין.

 .24לדוגמא בא אברך ושאלתו בפיו האם זה מתאים שהוא יטרח לקרוא בעצמו לאחד ממשתתפי
השיעור שלו להיכנס לשיעור "מה עם כבוד התורה? מה עם בזיון התורה?" "למה?  -הגיב הגראי"ל
 קוראים לך 'תורה'?" (הדברים הובאו כדוגמא בעלמא ויתכן שבמקרה הפרטי של מעשה זה השואלאכן הייתה כוונתו לשמים לכבד את התורה על שומעי השיעור ,אלא שהגראי"ל חינכו שלא זו הדרך).
ושוב מעשה באדם שבא לשאול היות והוא מתעתד לדבר בכנס לפני בחורים מכמה ישיבות קטנות,
וכאן האריך 'לנפח' את גודל המעמד של הכינוס ושהוא עומד לשאת הדברים ,וכו' ובכן  -השאלה
המתבקשת  -מה הוא המסר שעליו להעביר להם בשעה היסטורית גורלית זו .ענה לו הגראי"ל "מה
אתה אומר לעצמך? מה אתה מחזק את עצמך? זה תגיד גם להם" הוא חש את עצמו כעין נביא השם
היורד מן ההר אל העם ,ועל כך הובהר לו כי 'כולנו באותה סירה' רצוננו לעבוד את ה' ומתחזקים יחד.
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בגאווה והניפוח העצמי רואה הגראי"ל שורש פורה ראש ולענה לקלקולים הפנימיים
שבדורנו" .שורש כל הבעיות  -הגאווה" (מאחורי הפרגוד) "כמה פעמים הצביע הגראי"ל
בהתעוררות רבה לדברי הגר"א אודות ד' רגלי המרכבה הטמאה ,שמפרש שהכיסא
בעצמו הוא הגאווה! והיה הגראי"ל מתאנח על כך טובא " -ציטט כמה פעמים
בהתרגשות דברי החוה"ל "הגאות והחנופה לבני אדם גדול מן העוון" (שם בפרק ז).

סיכום ביניים
במהלך הפרקים הקודמים הוזכרו פנים וגוונים רבים של התהליך הציבורי ,מבחינת
התהליך הנפשי ניתן לסכם כי המרכיבים הם:
התמקדות במסגרתיות חיצונית ,שקר ורמאות עצמית ,העדר חיבור נפשי פנימי וריבוי
סיסמאות ,חוסר פרופורציה ,זהות שלילית ,עקמומיות ,גאווה  -וכפי שהוסבר בהרחבה
ההקשר הפנימי בין כל הנקודות .בחלק מהדוגמאות נקטנו בדוגמאות קיצוניות ,אולם
הקיצוניות מלמדת על הכלל ,כי באופן טבעי ישנה מגמה כזו ותהליך כזה ,כצפוי בדור
השני שאחרי בניית המסגרות .כפי שניתן לראות ,לאורך כל הדרך עומדת הכוונתו
הפנימית של הגראי"ל כיצד להישמר בנקודות אלו.
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פרק ה

ההכוונה בתחום החינוך
'מסגרת הישיבה' או התלמידים
לנושא המסגרת מול התוכן והפנים ,ישנו פן נוסף בתחום החינוך :האם לראות את חזות
הכל במסגרת של 'הישיבה' 'החיידר' וכדו' ,או לראות את המסגרת כאמצעי למטרה
הפנימית :גדילה והתרוממות של התלמידים .מבט זה בא לידי ביטוי ביחס לתלמידים
חלשים יותר .כאשר המסגרת וההצלחה החיצונית היא העיקר ,הרי שהיד על ההדק
קלה .כל מי שנחלש ,נזרק מיד .המגמה היחידה היא 'לשמור' על המסגרת בלבד .לעומת
זאת ,במבט הפנימי והאמתי ההסתכלות היא הפוכה ,שהרי החלש זקוק הרבה יותר
לחיזוק ועידוד וכמו כן זריקתו מהווה עבורו סכנה חמורה הרבה יותר .וכפי שהובא
בנושא משם החזו"א (יתד נאמן 'שיירת הנצח' על 'מהפכת החינוך' של גדולי ישראל .כ"ח שבט תשע"ה)
"סיפר לנו הגה"צ רבי יהודא שינקר מעשה מהחזו"א :בא ראש ישיבה וסיפר על בחור
ש'הופך' את הישיבה וזה ממש מצב בלתי אפשרי .שאל אותו מרן החזון איש' :ניסית
לדבר אתו? ללמוד אתו?' וראש הישיבה סיפר שכן .אכן כשהוא לומד אתו  -אמר  -הוא
באמת מצוין ,אבל מיד אחר כך הבחור חוזר לסורו .חזר מרן החזון איש ושאל' :ואיך
שאר הבחורים'? 'הם בסדר גמור לומדים מצוין'  -השיב ראש הישיבה ,והוסיף' :כמובן
עד שהוא מגיע ,ומבלגן'" ...נו - ,אמר מרן החזון איש " -אז שאר הבחורים מסתדרים
מצוין גם בלעדיך ,אם כן תפזר אותם בישיבות אחרות ...הם הרי גם כך ילמדו ..וידוע עד
כמה מעוררים גדולי ישראל שליט"א בעניין זה להתמסר עבור כל נפש ונפש ,דווקא
המתקשים והמתמודדים" (מפי הרב אליאב מילר יו"ר ארגון לב שומע).
במאמר ב'יתד נאמן' בנושא ההכוונה הפנימית של גדולי ישראל הוסבר הנושא
בהרחבה תוך התייחסות גם לנקודה זו" :ה"שמירה" המנותקת ..יוצרת "שיטה" שלמה,
המתבססת על תפיסת עולם צרה ושטחית ..מהלך המוביל בהכרח לעיוות ועקמומיות.
כך היא התפיסה בנושא 'העמדת עולם התורה' ...גם בנוגע להנהגה פנימית במוסדות,
נוצרה גישה שטחית ,כי העיקר הוא "לשמור" על המסגרת ,באופן של סילוק מיידי לכל
מי שנחלש ..כמה מרבה מרן ראש הישיבה שליט"א לעורר ,על היחס הנכון לחניכים
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המתדרדרים מתוך חולשה ולא מתוך 'שיטה' ,שאין למהר ולרחקם ,אלא לחזק ולקומם
אותם מתוך תחושה של 'נטירותא דדהבא' על כל נפש מישראל" ("העושים והגודשים" .מדור
'אספקלריה' תשע"ד).

מתוך רצון להתמודד עם הבעיה באופן מעשי מציע הגראי"ל בכינוס לראשי ישיבות:
" כל פעם שצריך ח"ו לעשות דבר כזה צריך לכנס ישיבה של כל ההנהלה ואולי צריך
להתייעץ עם עוד ועד כזה שיעשו אנשים ישרים שרוצים את תועלת הבחורים ושלא
יפסקו כ"כ מהר ..הרי במכות תנן סנהדרין ההורגת אחת לשנה נקראת חובלנית ..אם
זורקים בחור מהישיבה יכול ח"ו להתדרדר להיות הכי גרוע ..צריך מאד לדון בזה וכל
הנהלת הישיבה תשתתף בזה ואם רוב יאמרו זכאי הוא זכאי ואם רוב יאמרו חייב
יתייעצו עם עוד אנשים ..זה לא כ"כ קל לבצע אבל אני חושב שזה דבר חשוב מאד,
אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד שום בחור ..וכיון שכל ראשי הישיבות שהגיעו
כוונתם לטובה ,כל אחד רוצה להרבות תורה ובודאי שיסכימו לטכס עצות איך שלא
לאבד שום נפש מישראל רק אם ממש לא יהיה ברירה" (עמ' קט"ו).
ולדוגמא ,מתוך מכתב מהתקופה האחרונה המכוון את המחנכים לגשת לתלמיד
מתוך אהבה ורצון אמתי לגדילתו ולא כאמצעי להצלחת המקום" :לכבוד ראשי ורמ"י
הישיבות לצעירים בארה"ק ..יש לדעת כי כמו שלא מצינו אדם שנכשל ועשה משגה,
בכל זאת אינו מגרע את אהבת עצמו ,כך גם צריך להיות ההנהגה כלפי התלמידים,
שאף אם תלמיד א' עשה משגה ,ירגיש כלפיו אותו אהבה כמו שהרגיש לפני ששגה ,כי
כמים פנים אל פנים כן לב האדם לאדם ,ואם יש בפנימיות הלב איזה דבר לא יועיל מה
שמעוררים אותו היות והתלמיד מרגיש בזה ואינו מקבל .ונקוה שכולם יהיו לימודי ה'
ורב שלום בנייך"  -כ"ה תשרי תשע"ו.
יש להוסיף כי אחד הגורמים לבעיה זו הוא גם הנטייה הרווחת בדורנו להיתפס לנקודה
אחת ולראות בה חזות הכל ,מבלי לראות את המורכבות ומבלי לשקול כל פרט מול
התכלית בכל עת ובכל שעה .וכפי שהוזכר בפרק הקודם כי שורש התופעה בהעדר
החיבור הפנימי .וכך אצל פלוני כל התורה מתחילה ונגמרת ב'השקפה' אצל אחד
ב'מפלגה' ואצל אחר ב'הצלחת הישיבה' ,ובתפיסה זו הדבר האחד והיחיד הוא 'הצלחת
הישיבה' ומעבר לכך אין כל שיקול .לעומת זאת המבט האמתי הוא לראות את התכלית
של קידוש שם שמים ,ובתוך כך יש מקום חשוב לישיבה המסוימת אולם תמיד יש לשקול
גם ביחס לתכלית האמתית.
כמו כן מכוון הגראי"ל את המחנכים להתבונן על השורש הפנימי של התופעות
ולפעול בהתאם ,וכגון בנושא הגעת הבחורים לתפילה שנתפס בד"כ כעניין טכני בסיסי
של העמדת המסגרת .הגראי"ל ניגש לכך אחרת ,וכך הוא מאלף בינה את השומעים
בכנס למשגיחים" :אחד מהבעיות העיקריות מה שיש בישיבות זה העניין של תפילה,
בחורים מאחרים לתפילה או לא באים ..צריך לדעת ,הם פשוט לא יודעים מה זה תפילה,
חושבים שתפילה היינו לומר את מילות התפילה ,הבחור רגיל מקטנותו להגיד סידור
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ואינו מבין ,ואפי' שעכשיו כבר יכול להבין מה שאומר הוא ממשיך לומר כמו עד עכשיו
וזה כדיבורים בעלמא ממילא אין לו שום טעם בתפילה ..אין לו שום הנאה ,הוא רק
מדבר ,אז בשביל מה צריך לקום ,לא כדאי לו ..וא"כ החלק הכי גדול הוא שבחור ירגיש
טעם בתפילה ,שידע שמדבר לקב"ה .אם תשאל אותו בוודאי יאמר שמתפלל לה' אבל
למעשה הוא לא מרגיש ,והתיקון לזה אינו פשוט ..והקב"ה יעזור שכל אחד מכם יעלה
את עצמו וממילא גם את התלמידים" (עמ' קכ"ב).
וכן מעורר שהחינוך צריך לבוא ממקום פנימי "פתחנו שנתאספנו לחזק ולהתחזק .כל
הראשי ישיבות המגידי שיעורים והמשגיחים הם ב"ה יראי ה' בלי שום ספק אבל כפי
מה שכ"א יתחזק בעצמו יש יותר סיכויים שיחזק אחרים וכפי כמה שפחות יהיה פחות
תועלת ,בוודאי שזה לא דבר קל אבל רואים במציאות דאדם שיותר חזק הדיבורים שלו
יותר נשמעים ועושים רושם משא"כ אדם חלש אז הכל חלש (שם).

סטיגמה חיצונית מול מבט פנימי
ביטוי נוסף למהלך זה בתחום אחר ,קיים במוסדות החינוכיים ,כאשר הורים מתנגדים
לקבלת תלמידים גם כאשר אין לכך כל בסיס רוחני פנימי ,אלא רק של סטיגמה
ו"חשיבות" חיצונית .כאשר ישנו ילד שהוא לא ממש "בסגנון" ו"בעניין" למרות שאין
לו שום חסרון בתורה וירא"ש ,יתנגדו הורים לקבלתו משום שמוריד את השם ה"חשוב"
של המוסד ,וזה "לא מתאים" להם ,לחשיבותם .על כך זועק הגראי"ל "גאווה ,גאווה,
גאווה" כפי שהתפרסמו דבריו בעניין זה ראה בהערה תמליל השיחה  , 2ובאותה שיחה כאשר
 .25השואל" :יש לנו כאן זוג שהתחתן בזיווג שני ,אלמן ואלמנה ,ויש לאשה שני ילדים יתומים,
והאבא שיש לו כבר ילדים אצלנו בחיידר רוצה להכניס גם את הילדים שלה לחיידר כאן ,יחד עם
הילדים שלו"  -הגראי"ל הורה לקבל את הילדים  -השואל" :אני אסביר לראש ישיבה ,זו השאלה שלי:
יש הורים שטוענים שהילד לא באותו הסגנון של החיידר ,הוא בא מאמא שלו ,והיא לא הסגנון של
החיידר"  -הגראי"ל" :זה בעיה ,המשפחה מסכנה ,מה הם יעשו ,שלא יתחתנו?!"  -השואל" :אז מה זה
נוגע לחיידר?"  -הגראי"ל" :הם התחתנו ,ויש להם ילדים ,ורוצים ללכת לחיידר .מה זאת אומרת "לא
האחריות של החיידר" ,אולי תשלח אותם לירח?!"  -השואל" :אז מה הראש ישיבה אומר למעשה,
אפילו שהילד יכול להזיק ,שהוא לא בדיוק הסגנון של החיידר? והילד חלש בלימודים"  -הגראי"ל:
"הילד חלש בלימודים ,אז למה זה לא הסגנון?"  -השואל" :האמא כנראה מבית קצת יותר פתוח...
זה מתאים לחיידר יותר פתוח .זה לא שזה לא 'פרומער' ,זה 'פרומערע משפחה' ,אבל קצת פתוח,
לא הסגנון של החיידר" - .הגראי"ל" :אתה יכול למדוד כמה?"  -השואל" :יש אחד מההורים שאומר
שהוא כן יכול למדוד"  -הגראי"ל" :תמיד יש אחד שרוצה גאווה ,רק גאווה ,שום דבר לא .הוא רוצה
רק גאווה ,גאווה גאווה .אל תחשוב שהוא ירא שמים ,רק גאווה .מאה אחוז!"  -השואל" :אפילו שהוא
אברך חשוב ,אחשובע'ר יונגערמאן?"  -הגראי"ל" :אז הוא אגרויסע בעל גאווה!!!" "הרב מבריסק היה
בתלמוד תורה .מי למד בתלמוד תורה הזה? כל הפארכ'ס ,כל הגורנישט .אני למדתי שם ,הילדים של
הרב מבריסק גם למדו שם ,ר' דוד למד שם ...אז לבריסקער רב כן היה מתאים לשלוח את הילדים
לחיידר הזה ,אבל לו  -לא מתאים .מה לא מתאים?"  -השואל" :הוא אמר שילד כזה בחיידר עלול
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אמרו לו כי מדובר ב"חושובער יונגרמאן" הגיב בחריפות "אגרויסע בעל גאווה" ,וכפי
שהובאו הדברים גם ב'יתד נאמן':
"בתחום הזה צריך לדעת שיש שני סוגים .ישנם מקרים בהם מי שרוצה להתקבל,
באמת שאיננו מתאים לציבור המאפיין את המוסד ,מטעמים אובייקטיביים ,כאלו
שאינם תלויים בסטיגמות או בכללים שרירותיים ,אלא באמת באופי הפנימי של
המקום ובהתאמתו למי שמבקש להתקבל .לעומת זאת ,לצערנו אכן במקרים
מסויימים ,ישנם שנטפלים לסטיגמות ללא הצדקה ,וכפי שידוע שכבר זעק על כך
מרן ראש הישיבה שליט"א ,שזה נובע מגאווה וגאווה ולא מיראת שמים" (יתד נאמן י"ט
אדר תשע"ו).

בדבריו שם התייחס הגראי"ל בהדגשה לנקודת השקר והרמאות עצמית כאשר מרמים
עצמם לחשוב זאת כיראת שמים" ,שלא תחשוב שזה יראת שמים" "זה גאווה לא יראת
שמים! מאה אחוז!"
ברוח זו מוכרת תופעה ,של אדם הרוצה להרגיש שמתעלה בחינוך בניו ,ובמקום לבחור
בדרך של הקרבה ועלייה אמתית ברמת האידישקייט והשקעה בחינוך אמתי ,הוא
מקיים זאת בכך שמתארגן לפתוח מוסד נפרד שהוא יהיה "יותר" ,בכך ששם לא יקבלו
גם סגנון מסוים שאותו כן מקבלים במוסד אחר  -שגם הוא עצמו כבר לא מקבל יותר
מאחרים  -וכך עושה עצמו ל'יותר' דרך השלילה והקבוצתיות והסטיגמה והיוקרה ,ועוד
מדמה בעצמו שכוונתו להוסיף רוחניות .ידוע יחס הגראי"ל לכך.
כפי שהוסבר גם בפרקים דלעיל ,אחד המאפיינים של התרוקנות המסגרת הוא
ההתמקדות היתירה ב'סטיגמות' ונתינת המשקל העיקרי לתיוג והסיווג ולא לתוכן
האמתי ולפנימיות .וידועות התבטאויות הגראי"ל נגד ריבוי הסטיגמות הבא לידי ביטוי
בעיקר בשידוכים וראה בספר 'מאחורי הפרגוד' בפרק העוסק בשידוכים (עמ' .)333
במצב שבו המסגרת גוברת על התוכן ,אך טבעי הדבר שהמשקל העיקרי הוא 'מה
יאמרו' ,שכן התפיסה היא מסגרתית ציבורית .כך בוחנים כל דבר ,וכך בוחן האדם
את עצמו על פי תפקודו כחלק מה'ציבור'" .כשנשאל הגראי"ל על מה אין להקפיד
בשידוכים? ענה "על מה יאמרו הבריות( "..שם) - .כמו כן מתלונן הגראי"ל על כך שרבים
מההורים שולחים את בניהם למוסדות שאינם מתאימים לפי דרכם ותכונתם אך ורק
מפני שזהו מוסד 'חשוב' שישמו הולך לפניו ,ועקב כך הילדים מידרדרים ,וכפי שצוטט
לעיל ממכתבו על כך .גם לגבי הצעת משרה התבטא" :כשמציעים לו משרה הדבר
הראשון שחושב איך נראה בעיני הבריות ל"חשוב" או להיפך ,זה הדבר הראשון,
ואח"כ חושב קצת על עוה"ב אבל העיקר איך זה נחשב בעיני הבריות זה העיקר" (כאיל
תערוג פ' וארא).
להשפיע על הילד שלו"  -הגראי"ל" :קורה מקרים שילדים מתקלקלים ,מתקלקלים גם ילדים טובים.
בכל החיידרים הטובים לא מתקלקלים ילדים? ילדים מתקלקלים .זה רק גאוה".
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כמו כן מעידים אנשי החינוך כי אצל רבים מן ה'נושרים' התחזק תהליך הדרדור
משום שהרגישו שמה שחשוב לאב הוא שתהיה לו משפחה 'מוצלחת' ו'חשובה' ולא
ההתקדמות האמתית שלהם עצמם .הם הרגישו שאכפת לו יותר שלא יעשו לו 'בושות'
מאשר מצבם האמתי .כאשר מתפתח התהליך השלילי אך טבעי הוא שהאב יראה את
חזות הכל בתפקוד המסגרתי של המשפחה בתוך המסגרת הכללית ,והתוצאות מגיעות
בסופו של דבר בדור השני.
בדרכו של הגראי"ל בעניין זה ,ניתן להבחין באופן בולט כאשר מתבוננים מיהם
הדמויות שאותם הוא ממנה בישיבות .שכן לצערנו כיום גם במוסדות תורניים
עלולה להיות מציאות בה העומדים בראש אינם דווקא דמויות המצטיינות באישיות
פנימית ,אלא לפעמים הינן דמויות של 'מוצלחים' שמעיניהם נתונים להתקדמות
חיצונית בסולם המעמדות וההצלחה החברתית ,ולהצלחת מסגרת המוסד שלהם
בלבד .וכאשר זוהי הדמות העומדת לנגד עיני המתחנכים עלול להיות מצב שכך
יגדל הדור הבא ,במגמה שכל כולה חיצונית חלילה ,ו"מה יעשה הבן ולא יחטא".
בתחום זה בולט מאד מהלך הגראי"ל :כל ראשי הישיבות והרמי"ם שממונים על ידו
מאופיינים במידה בולטת במעלות פנימיות ,הוא מקפיד על דמויות של תלמידי
חכמים בני עלייה בעלי אצילות נפש פנימית וכוונה לשם שמים .וכאשר היסוד של
המתחנך הוא ישר הרי הוא יכול במשך השנים להמשיך ולצמוח ולבנות את עצמו
ואף להתפתח ולהוסיף ולהיות תלמיד המחכים את רבו ,לעומת זאת כאשר ישנה
סטייה ביסוד הרי זה כמעט בגדר 'מעוות לא יוכל לתקון' ,שכן כל גדילתו וצמיחתו
הינה לכיוון העקום.

דרך החינוך והשאיפה
ראינו לעיל כי תהליך ההתמקדות במסגרת מביא להזנחת החלשים ,כיון שהמגמה
היא להצלחת המערכת בלבד ולא רואים את המערכת כאמצעי לגידול כל אחד ואחד.
ההשלכות הן לא רק בפעולת מעשיות כנגד החלשים כגון זריקתם ממוסדות וכדו' ,אלא
גם בדרך החינוך ,כאשר מתמקדים במוצלחים בלבד ,מבלי תת את הדעת כלל לקשיים
מהותיים של הבחורים החלשים יותר בדרך עלייתם  -המגמה היא להסביר לכל בחור
שוב ושוב שהוא חייב להיות "גדול הדור" ,אולם ישנה בעיה שרבים נשברים כאשר הם
רואים שאינם מצליחים להעפיל למרומי הפסגה ומתקנאים בחבריהם וכך אינם מצליחים
לנצל את כוחותיהם שלהם .בתהליך המדובר ,עסוקים בהצלחת המערכת ומתעלמים
לחלוטין מבעיה זו ,והתוצאות כאובות.
והנזק מתעצם מפן נוסף .המתחנך אינו מוצא כל סיפוק ונוחם במה שהוא התעלה
מבפנים כלפי עצמו ,כיון שבעקבות התהליך השלילי עיקר המגמה מכוונת להצלחה
כלפי חוץ ,להצלחה ציבורית וחברתית ,ואין מייחסים ערך לעלייה פנימית.
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הגראי"ל בכינוסי ההדרכה לראשי הישיבות עומד פעמים רבות על עניין זה "חלק גדול
נשברים בגלל שחושבים שהשני עולה עליו ,וזה מה שמאד מעיק ,וצריך מאד לחפש
עצות איך להסיר את הצער הזה מהבחור ..אולי בכל זאת אם יחנכו מהתחלה לדעת
שלא להסתכל על השני ,שכל אחד צריך להיות מה שהוא יכול להיות ,כל אחד נולד
עם האפשרויות שלו ..וכשלא יסתכל על השני אז יהיה מאושר ויהיה למדן ..וזה אם היו
מחנכים על החלק הזה לא להסתכל על חברו ..להסביר שכל אחד צריך לדעת שהוא נברא
לשמש את קונו לפי הכוחות שלו ..גם לאנשים גדולים קשה לקבל דבר זה ובפרט לבחורים
צעירים אבל בכל זאת אם יצליחו להחדיר אפילו לחלק מהתלמידים וכו'" (עמ' קי"ג).
ויש לשים לב ,שכאשר באים להתמודד עם הבעיה ישנו שיבוש גדול מצד אחר .ישנם
שאומרים ,שכדי שהבחור לא יישבר וכדי לחסוך ממנו מתח פנימי ,עלינו "להרגיע" את
השאיפות ,לומר לו שעליו להיות כמו שהוא ,ו'לקבל' ו'להכיל' את עצמו .מה שהוא זה
כבר טוב ,רק שיתנהג באיזון נכון ובגבולות המשמעת וכו' וכו' .כמובן ,שאף זו דרך הרסנית
היא ,משום שהיא 'מכבה' את הלהט הפנימי של ה"ממית עצמו עליה" ,את השאיפה
וההתמסרות הפנימית המוחלטת .דרך זו מקטינה את דמות המתחנכים ,ומגדלת אנשים
רדודים שמסתובבים מאוזנים ושבעי רצון וגם אחראיים ועומדים בגבולות ,אבל אינם
מתרוממים ואינם מגיעים לשום מקום ולשום דרגה נעלה ,וכך מכלה דרך זו מנפש ועד בשר.
הגראי"ל  -כפי שנביא מדבריו להלן  -מחנך לשאיפה לגדלות להיות ת"ח גדול ,לא
להסתפק במועט ,ומדגיש שכל אחד יכול להיות ת"ח ,אולם במקביל מדגיש את הנקודה
שכל אחד צריך למדוד עצמו לפי הכוחות שלו ובהתאם לזה לגדול ,לנצל את כל כוחותיו
ולא למדוד לפי האחרים.
כן הוא מדבר על 'להיות ת"ח גדול' ולא על "גדול הדור" משום שכאשר מדברים בסגנון
זה מתכוונים בעצם למעמד בסולם של היררכיה חברתית ,ולא לגדלות אמתית וניצול
הכוחות .וכפי שאמר לאחד שדיבר על השאיפה להיות 'גדול הדור' "ואם הדור הוא
דור של עמי הארצות שגם אדם קטן הוא הגדול שבהם?" כלומר :בסגנון זה הנקודה
העיקרית היא לא הגדלות האמתית אלא המעמד היחסי ,וכך עיקר המבט של המתחנך
מכוון כלפי חוץ ,כל ההתקדמות היא חיצונית כלפי הטיפוס בסולם החברתי ,והתוכן
האמתי השאיפה האמתית הטהורה מתעקרת .וכפי שאנו מכירים אנשים המתחנכים
על השאיפה 'להיות מנהיג' וכל אחד יודע שכאשר הוא יגדל הוא בע"ה 'יהיה מנהיג'..
מי יודע ,אולי אי פעם הוא אכן יזכה שכלי התקשורת החילוניים יאזינו בדריכות למוצא
פיו ,וא"כ כבר מעכשיו הוא לומד כדי שיהיה לו 'דעת תורה' ..בהזדמנות אחרת כאשר
התבטאו בנוסח זה של "גדול הדור" התבטא הגראי"ל בהלצה "כתוב שאבימלך היה
מ'גדולי הדור'  2ולא היה ת"ח בכלל"..

 .26לשון המדרש המובאת ברש"י "אבימלך וכל גדולי הדור" המכוון בל' חז"ל הוא לחשיבות
ועשירות כמאמרם תורה וגדולה במקום אחד.
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ואלו דבריו במכתב לכינוס בני ישיבות אב תשע"ה "כבוד בני הישיבות הקדושים
המתאספים לכינוס הכנה לקראת עלייתם ללמוד בישיבה גדולה ,ע"י ארגון דרשו ,ד'
עליהם יחיו.
כתבו התוס' בכתובות (ס"ג) דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול ,ואתם שאתם
זוכים לעלות ללמוד בישיבה גדולה אשריכם ואשרי חלקכם.
רק שכל אחד צריך לדעת שנברא לשמש את קונו לפי הכוחות שלו ,ובוודאי שלא לכל
אחד יש את אותו הכח כמו לחברו ,ואם לא יסתכל על השני יהיה מאושר ויוכל לעלות
ולהיות ת"ח וירא שמים.
ונזכה שכל אחד יזכה להחדיר תורה ויר"ש בלבו ,ויזכה לעלות בתפארת לישראל.
 ניכר היטב בדבריו השילוב בין שתי הנקודות שהוזכרו ,מצד אחד פתח בכך שכל אחדייעשה אדם גדול ,ומצד שני הדגיש את הנקודה הנוספת שכל אחד יגדל לא כלפי השני
אלא כלפי עצמו ,וכך ינצל את כוחותיו שלו . 2
מדבריו מוצאי ש"ת תשע"ה לבחורי ישיבה" :כל אחד צריך לשאוף ,לא להסתפק
במועט! לשאוף להיות ת"ח גדול ירא"ש גדול!" ואלו היו דבריו בכינוס לב לאחים ניסן
תשע"ה" :כל אחד צריך לדעת מה הוא ומה הוא יכול להיות ומה הוא צריך להיות ולנצל
כל כוחותיו לשם שמים" .זהו המהלך וזוהי השאיפה .לא לעמוד מול החברה והמבט
החיצוני ,אלא מול הקב"ה והמבט הפנימי .לא להיות 'מנהיג' ו'גדול הדור' בדווקא ,אבל
גם לא להישאר מה שאתה  -להגיע לשיא שאתה יכול להגיע ,לעלות ולצמוח לגדול
ולהתעלות ולנצל כל כוחותיך לשם שמים.
הדגשה נוספת :בתהליך השלילי מתחשבים רק במוצלחים והמצליחים ומתעלמים
מהרבים ,לעומת זאת אם יתאימו את הדרך לרבים ,ישנו סיכון לאבד את היחידים היכולים
להגיע ליותר ,ועל כך מדגיש הגראי"ל "על זה צריכים לקוות שיבנו בכל הישיבות את
היחידים .ח"ו לא צריך לעזוב את הרבים ,אבל צריך לשים דגש מיוחד שיגדלו גדולי
ישראל כאלה שיוכלו להעמיד תורה וירא"ש שזה תכלית הבריאה" (עמ' שד"מ).
כולם ת"ח :במקום אחר הסביר הגראי"ל מדוע כיום מחנכים את כולם להיות ת"ח גדולים,
למרות שנזכר בגמ' אלף נכנסים למקרא ואחד יוצא להוראה "יש לקוות שהכינוס יביא
תועלת גדולה ,שכל הראשי ישיבות והמשגיחים יקבלו חיזוק ועידוד בעבודתם ,הם
שותפים בדבר הגדול  -לגדל ת"ח .כל אחד יכול להיות ת"ח! ואע"פ שנזכר אלף נכנסים
 .27היכולת לרדת לרוחו של כל אחד ואחד ולהתנהל עמו בהתאם היא אחד המאפיינים המרכזיים
של הנהגתו הציבורית הכללית ,וקצר המצע מלהרחיב בכך .ולהלן ציטוט אחד המשקף פן זה "לכב'
האברכים המופלגים ..בעצם דרך הלימוד כפי שהיה נהוג עד הדור האחרון היה ללמוד כל היום ענין
אחד עם קצת מפרשים לא יותר מדאי ,אבל היות שהתרגלתם כבר ללמוד באופן אחר וכבר קשה לשנות
כי לא תרגישו עונג ושמחה בלימוד באופן אחר ממה שהתרגלתם ,בכן תחזקנה ידיכם ותצליחו לעלות
בתורה וירא"ש כפי מה שהתרגלתם ללמוד ותתברכו מבעל הברכות בכל מילי דמיטב" (אגרת ע"ח).
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למקרא ואחד יוצא להוראה אבל בזמננו אין אנו יכולים להרשות לעצמנו כזה דבר ,כי
אז בימיהם שכל כלל ישראל נכנסו למקרא הי' אחד יוצא להוראה אבל היום חלק גדול
מכלל ישראל לדאבוננו אין להם שום שייכות לתורה ,והמקצת הנכנסים צריך שכולם
יהיו לימודי ה' ורב שלום בנייך (עמ' קכ"ב).
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פרק ו'

נקדש את שמך בעולם
כידוע ,ה'מוטו' של הגראי"ל הוא "קידוש השם" .על כך חוזר הוא בכל הזדמנות' .יש
קידוש ה' ,ויש להיפך חילול השם' .נודה ולא נבוש ,רבים בציבור כיום ערך זה לא 'מדבר'
אליהם; 'קידוש השם'? איך זה בדיוק קשור אלינו? באיזה מקום זה אמור להעסיק אותנו?
הציבור שלנו ,הישיבה שלנו ,הקו שלנו ההשקפה שלנו הלמדנות שלנו ,את זה אנחנו
חיים ,אבל "קידוש השם"?! מין דבר ערטילאי שלא ברור מקומו ..ישנם שעשויים אף לתהות
כאשר יש 'גזירה' עלינו ,איך עוסקים בנושא טפל וצדדי כמו קידוש השם..

עד כאן נוכחנו לראות מזוויות רבות כיצד ישנו תהליך בו  -במידה מסוימת  -המסגרת
גוברת על התוכן והתוכן נדחק לפינה ,אולם אם נמקד את משמעות הדברים ,המשמעות
היא ששמו של הקב"ה נדחק לפינה ,חלילה .התכלית האמתית הכוללת של חיינו ושל
הבריאה כולה "נקדש את שמך בעולם" "כל הנברא לשמי ולכבודי" ,נחשבת לדבר זר
ובלתי מוכר .לא התכלית הזו עומדת לנגד העיניים ,אלא המסגרת המסוימת הציבור
הקבוצה השיטה' ,הצלחת הישיבה'' ,החיידר החשוב' וכדו' .המשקל והערך והמדד
בכל נושא הוא עפ"י מושגים אלו ,ומה שאינו שייך למערכת זו אינו מקבל יחס גם אם
לנושא של הקב"ה עצמו הוא שייך ושייך  -בתהליך זה ,המבט הציבורי אינו פנימה כיצד
להתרומם ולהתקדם לתכלית זו ,אלא אך ורק החוצה לנגח ולגבש את הזהות השלילית
 היחיד איננו עומד מול הקב"ה במגמה "לנצל את כל הכוחות לשם שמים" כפי שצוטטלעיל בדרך החינוך אלא מול החברה בלבד להיות 'מוצלח' ו'חשוב' .וכאשר חיים במערכת
חיצונית מוכרחים להצדיק זאת ע"י בועה של דיבורים סיסמאות וקלישאות שנותנת
תחושה שיש כאן משהו ,ומנפחת את עצמנו כל הזמן.
דברי הגראי"ל בכינוס לב לאחים  -ניסן תשע"ד .." :-בתוספות יש טעמים נוספים למה
קרא יוסף לבנו אפרים ,א .כי אברהם אבינו אמר ואנכי עפר ואפר ,ב .על שם שיצחק
אפרו כאילו צבור על המזבח - .בן אדם צריך לחשוב ,מי האבות שלו  -אברהם יצחק
ויעקב ,ואברהם אבינו אמר אנכי עפר ואפר ,יצחק כאילו אפרו צבור על המזבח.

שני דברים כתוב כאן ,ואמנם יש עוד דברים אצל יהודי ,אבל זה הדברים
העיקריים שבן אדם צריך לחיות בעולם ..בן אדם חי עם שני המסקנות
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האלה ,ככה צריך לחשוב ,ככה צריך לחיות ,הוא מוכן להתקדש לשם שמים
להיות אפרו צבור על המזבח ,וגם שהוא בעצם "עפר ואפר" זה מה שאנחנו צריכים.

..הקב"ה יעזור שכל אחד ואחד יעשה בדרך זה ,לחשוב מה התכלית שלו  ..החיים
שלו הוא לקדש שם שמים ,ולא לחשוב שהוא משהו אלא עפר ואפר ..וזה
אנחנו צריכים לחזור ולחזור ,עד כדי כך שיוסף קרא את הילד שלו על פי עניין זה
כדי שבודאי לא ישכח אותו ,כדי לחשוב תמיד את התכלית הזה .יעזור ה' שכולנו נעלה
במדרגה הזאת".
שני היסודות  -קידוש השם ,וענווה .ואידך פירושא הוא זיל גמור .לא רק אני ואני אנחנו
ואנחנו .לא להעמיד את עצמנו במרכז אלא את הקב"ה .קידוש השם וענווה שניים
שהם אחד .הזרות והניכור מול המושג 'קידוש השם' באה מנטיית ה'אגו' להעמיד במרכז
אותנו את המסגרת שלנו ואת המערכת והמוצלחות שלנו .התביעה לראות את כל זה
כאמצעי בלבד ולהעמיד במרכז את התכלית "קידוש השם" היא תביעה להתבטלות מול
הקב"ה ,לענווה" .לא לחשוב שהוא משהו" לא לנפח את עצמנו ולא לעשות מעצמנו
'עסק' אלא לראות את עצמנו ככלים לקידוש שמו ית' ולחתור לתכלית הזו בכל הכוחות.
לנצל כוחותינו לשם שמים" .והצנע לכת עם אלוקיך" 'והצנע לכת' זו ההתבטלות -
כאשר עומדים מול הקב"ה ומול קידוש שמו 'עם אלוקיך'.
הגראי"ל מגלם בדמותו את המסר הזה .לרוץ לכל מקום בכדור הארץ שאפשר להוסיף בו
קידוש ה'  , 2מבלי קשר למסגרת מסוימת או ל'אנחנו' כלשהוא .לפעול להקמת כוללים
גם בציבור החסידי ,להתרוצץ על מקוואות טהרה בדרום ,ועל עוד בית ספר של ילדים
שילמדו להגיד 'שמע ישראל' בצפון .לראות את עצמנו ככלי לקידוש ה' בעולם .אופייני
הדבר שבכנסי בחירות ,למשל ,על פי רוב איננו מזכיר כלל את שם המפלגה ו'אותנו'
וכמה היא חשובה וכו' אלא אומר תמיד דבר אחד" :יש קידוש השם ויש להיפך חס ושלום
חילול השם" ,ותו לא .וכנ"ל כיצד מדגיש גם לגבי העיתון כי המטרה שלא יצטרכו לו והמשימה האמתית היא
"נקדש את שמך בעולם" - .עם ראשית הנהגתו נסע לחו"ל יחד עם האדמו"ר מגור על מנת
להעביר את המסר כי ישנו עניין אחד משותף מעבר לנושא המגזרי הפרטי שלנו ושל
כל חוג לעצמו ,והוא העניין של כבוד שמים וכלל ישראל שהוא העניין המאחד ומשתף
את כולם.
את שני היסודות הללו הוא מנחיל לאורך כל הדרך  -לדוגמא בכינוס לב לאחים תשע"ב -
המקובל בכגון דא לדבר מעניין גודל ה'מעמד' ומחשיבות הארגון שלנו ,וכמה אנחנו עושים
ב"ה וכו' .הגראי"ל לעומת זאת העביר את המסר ההפוך כי לא העיקר זה ה'כינוסים'

 .28ומרגלא בפומיה דברי המדרש "אותם שבעים אלף בגבעת בנימין מפני מה נהרגו? שהיה להם
לסנהדרין שבאותו הדור שיקשרו חבלים במתניהם ויגביהו בגדיהם למעלה מארכובותיהם ויחזרו בכל
עיירותיהן של ישראל יום אחד ללכיש יום אחד לחברון יום אחד לבית אל וכו' וילמדו אותם דרך ארץ
ויתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם כולו שברא מסוף העולם ועד סופו" ("מאחורי הפרגוד").
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וה'מעמד' והכמות והרעש ומה ש'עשינו' ומה ש'נעשה' .כך הוא פותח את דבריו" :אין
מה להוסיף על מה שדברו בחשיבות הארגון לב לאחים ,כבר דברו והסבירו טוב .ואנחנו
רוצים לומר כמה מילים מה שנוגע לנו ,הרי גם אנחנו צריכים חיזוק ...בדרך כלל כל אדם
חושב "אני מוצלח" ..ומחשבה זו בעצם כמו כוחי ועוצם ידי ,אותו הדבר! הוא חושב שהוא
תלוי ביד האדם שהוא יכול להיות מוצלח ,הוא יכול להיות מוכשר ,ולא שהכל משמים...
חז"ל מזכירים הרבה בשבח העני ..עני לא תמיד הכוונה מי שאין לו כסף רק עני יכול
להתפרש מי שמכיר בכך שאין לו שום דבר חוץ מהקב"ה ,הוא לא חושב ש'הוא' ..בן אדם
חושב אני ,אני ,אבל מה הוא? הוא חושב שהוא משהו ,הוא משהו מיוחד ,אך הוא שוכח
שבעצם אף אחד הוא לא כלום!  ..ובהרבה פסוקים אומר דוד המלך אני עני ,ומה הכוונה
שלו וכי לא היה לו כסף לקנות לחם?! רק שהוא מרגיש שהוא בעצמו כלום! ורק הקב"ה
נותן לו ,ובמדרגה כזאת צריך להיות .הרבה עניינים היה חוסך דבר זה ,כל מיני דברים
רעים אצלנו הכל בגלל שרגילים לחשוב שהוא" ,הוא" ..זה מה שתובעים מהאדם ..וזה
מה שאנחנו צריכים להתחזק ,והקב"ה יעזור שכל אחד ואחד מאתנו יזכה למדרגה הזאת"
הביטוי השגור על לשונו הוא שהציבור צריך "להתרומם" .הרוממות ,זוהי התביעה!
רבים זוכרים את דבריו שנאמרו בלהט פנימי עמוק בכינוס ציבורי מרכזי "אנחנו צריכים
כל אחד לגרום שכל הציבור של כלל ישראל יתרומם!! והקב"ה יעזור שיצילנו שלא יהא
כ"כ חילול השם  " 2זוהי התביעה מאתנו ,המהלך איננו לעמוד במצב שאנחנו נמצאים
ולהלום כלפי חוץ ,המבט איננו מופנה החוצה אלא  -למעלה .להתרומם.
"רצוננו שכל היהודים החרדים בא"י ובארה"ב ובכל העולם יהיו
כולם אחד ,שתהא לכולם השאיפה לרומם כבוד שמים ,ואנו מקווים
שנתקרב לזה" (מתוך שיחה ציבורית ,אייר תשנ"ח)

החיבור לתוכן
המימד ההשקפתי של המערכות
בניגוד למגמת 'הזהות השלילית' בה המערכות מרוקנות את התוכן ,פועל הגראי"ל
בכיוון ההפוך :כאשר ישנה מערכה ציבורית הוא מחבר את הציבור לתוכן הפנימי
שעומד על הפרק .כאשר הייתה סכנה ללומדי התורה הרי המערכה היא על "תורה"
ועל כן עורר על חובתנו להתחבר יותר לתורה ,ולהתבונן אם יש זמני רפיון שאפשר
להוסיף בהם בלימוד .תפקידם של העמודים בחזית מול השלטון לפעול מולם ,ותפקידנו
לפעול בחזית שלנו  -בבית המדרש.
 .29אולמי תמיר חשוון תשע"ד.
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כמו כן בעצרת הרבבות בירושלים העמיד את התוכן המרכזי "קידוש השם מול חילול
השם"  -כאשר אנו עומדים מול השלטון החילוני ,אילו נוהגים בתפיסה השטחית
והרדודה הרי מבלי משים נסחפים לשפה שלהם ,ושוכחים כי אין כאן רק מאבק כוחות
טכני אלא התמודדות השקפתית עקרונית .האמירה התורנית ,מול להבדיל האמירה
החילונית ,וכפי שהוסברה הכוונתו ב'יתד נאמן' ערב העצרת (אדר תשע"ה) במאמר "לא
בחיל ולא בכח כי אם ברוחי":
"כבר עם התחוללות הרעיון הציוני ,מתחילתו ,הוא הוצג הרעיון כ"פתרון לבעיה
היהודית" .כאלפיים שנה רדפו אותנו הגויים ברציחות ורדיפות איומות ,ובאו ואלו
ואמרו" :ניקח את גורלנו בידינו" .אם נהיה חזקים כמותם ,לא יוכלו לנו .בשורשו
ובמהותו של רעיון זה ,עומדת ההתכחשות למהותו האמיתית של עם ישראל ,עם ד'.
"לא ככל הגויים בית ישראל" .קיומנו אינו בנוי על הכח ועל החרב .לא בחיל ולא בכח,
כי אם ברוחי .כאשר כל המעצמות האדירות נעלמו מן העולם ,המשכנו אנו להתקיים.
סוד קיומנו הוא "כי אם ברוחי" .כח המסירות נפש של היהודי ,הוא שעמד לנו במשך כל
הדורות כנגד כל הצרות והשמדות .זוהי רוח ה' שבקרבנו ,אשר כל כוח פיזי לא יוכל לה.
גם כיום ,כאשר הציונות כאידיאולוגיה פשטה רגל ,עדיין מושרש הרעיון בקרבם.
מורגלים הם במשפט" :לא לשכוח את לקחי השואה" .בעיניהם הסומות ,ה"לקח" של
השואה ,הוא "להצטרף למשפחת העמים החזקים" .אם נהיה אף אנו כמותם ,אם "ניקח
את גורלנו בידינו" ,לא יתאנו לנו .מה שקרה בפועל הוא ,שהציונות לא רק שלא פתרה
את בעיית האנטישמיות ,אלא אף החמירה אותה .במקביל ,הפכו הם לעם ככל הגויים.
איבדו את ייחודו של עם ישראל ,והולכים ומחסלים הם את עצמם רח"ל .רק החרדים
לדבר ה' ,הם היחידים הממשיכים לקיים את נצחיותו של עם ישראל .הם המחזיקים
ב"כי אם ברוחי" ,מול אלילי החיל והכח.
..שוב עומדים אנו זה כנגד זה .עומדים מאמיני ה"כוחי ועוצם ידי" ,אלו אשר שמים את
כל יהבם על הצבא והכח ,ודורשים גם מאתנו "לשאת בנטל" .לדידם ,החרב והחנית
הם חזות הכל .בלבבם הערל ,מבקשים הם את ברכת עשיו "על חרבך תחיה"  -לעצמם.
את המחזיקים בתורת ד' ,דוחים הם בבוז .הם ,מבקשים להחשיב אותנו כ"עבריינים".
אנחנו ,זועקים כנגדם" :כי אם ברוחי"!  ..נושאי דגל התורה ,אלו אשר רוח ד' מפעמת
בקרבם ,הם המקיימים את עם ישראל ,המה יסוד ושורש קיומו.
נקודה זו שמשרישים בנו רבותינו שליט"א ,צריכה שתהיה נר לרגלנו ,כאשר נתכנס
כולנו לעצרת של קידוש השם .אופי ההתכנסות ,חייב לייצג נאמנה את התוכן .את
המהות .לא בחיל ,לא בכח ,כי אם ברוחי.
איננו עומדים עם החילוניים ב'תחרות' ,מי יותר בריון ממי .איננו באים לומר להם
"אנחנו נראה לכם" ..הם יאמרו "אנחנו נענוש אתכם בסנקציות" ,ואנחנו כנגדם " -אנחנו
נשבית לכם את הנמל ."..הם יאמרו "נכניס אתכם לכלא" ,ואנחנו נאמר "ננטרל את
התנועה במדינה .נשבית את נמל התעופה "..חלילה! אין אנחנו באים להביע את המסר,
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שמלחמת גרילה יכולה לנצח צבא ומשטרה מאורגנים .איננו באים להוכיח ,שתאי
טרור חזקים יותר מגורמי החוק .את ה'מסר' הזה ,הוכיחה המחתרת הבסקית ,כאשר
הצליחה להגיע להכרה מול ממשלת ספרד החזקה .את העיקרון הזה ,הוכיחו ארגוני
טרור רבים ,השולחים מתאבדים לכל רחבי תבל .לא על זו הדרך תהיה תפארתנו .זוהי
דרכו של האוייב .דרך הזרוע .זו איננה דרכנו! בדיוק מול דרך זו  -אנו מתמודדים .כנגדה
 מעמידים אנו הכרזה פנימית ועמוקה" :לא בחיל ולא בכח  -כי אם ברוחי"!אכן ,חזקים אנחנו יותר מהם .אלפי מונים יותר מהם .אבל לא משום שכח הזרוע שלנו
רב יותר .את זה אנו 'מפרגנים' להם ..נכון ,אתם יותר בריונים .אמת .אולם לא בכך
תנצחונו .כוחנו טמון ב"כי אם ברוחי" .כוחנו נמצא בדבקות בכל הכוח בקיום התורה.
אנחנו חזקים בעוצמתנו הפנימית .לא .אין לנו נשק ,וגם לא תאי טרור .לא מניה ולא
מקצתיה .אין לנו בריונות חיצונית ,אבל בכל זאת ,ובגלל זאת  -יש לנו עוצמה פנימית.
עוצמה שכל מקל שינסה להכות בה ,יישבר .החיצים כלים ואנחנו איננו כלים .כל כלי
יוצר עליך לא יצלח.
עלינו להיזהר  ..מסגנון המלחמה של 'נוער הגבעות' ..זה המעלה על נס את הבריונות
החיצונית ,כפתרון לכל בעיה מבית ומחוץ .סגנון מסוכן זה ,מושך את לב הצעירים,
הנוטים מטבעם להתפרקות כוחנית ,אך יש להיזהר ממנו עד מאד .גדולי הדור ,הם
המדריכים את דרכנו .הם השומרים על הצעירים מלהיסחף ,מלסטות ,ומלרעות
בשדות זרים .מי ששוגה ושם את יהבו על כח הזרוע ,עלול למצוא את עצמו שבוי בידי
האויב  -ברוחו  -מבלי משים.
חשוב שנבין כי הדברים הפוכים ביסודם זה מזה .הבריונות החיצונית והעוצמה
הפנימית הפוכים במהותם .מי שניחן בעוצמה פנימית ,איננו זקוק לבריונות החיצונית.
מי שחלש וריק בפנימיותו ,מחפה על כך בזרוע.
בהתכנסות שמטרתה קידוש השם ,מוטלת חובה כפולה ומכופלת ,להיזהר מכל שמץ
של חילול השם ...אם נחטא בחוסר זהירות והתבוננות ,אנו עלולים למצוא את עצמנו
משתמשים בשפתו של האויב ,חלילה.
גם כאשר יצאו בחרב וחנית ממש כמו בימי מתתיהו ,היה זה רחוק לחלוטין מהרוח
הזרה של הרהב בכוחה של הזרוע .לא היה סגנון של בטחון מדומה מסוג זה .לא הייתה
הרגשה ,ש"הקמנו גדודים ,ואין ליוונים סיכוי מולנו" .להיפך ,בדרך הטבע היו חלשים
מהיוונים .בדרך הטבע ,היה ברור שיפלו בידם .המהלך היה ,שאנו שמים את יהבנו
על ד' ובוטחים בישועתו הניסית .הפקדנו את גורלנו בידי שמים .התמסרות אמיתית
ומוחלטת .אף שם היה זה מהלך של "כי אם ברוחי" בדומה למה שמצינו בכמה מקומות
"ותצלח עליו רוח ה'" .רק ע"י כך ,ניצחו את האויבים באופן בלתי טבעי..
נקודת האור בחשכת הגלות המרה היא עצת התורה המדריכה אותנו .עיני העדה
המורים ומנווטים את דרכנו ,הן בפעילות כלפי חוץ מול השלטונות ,והן בדרך הנכונה
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במחננו פנימה .. .הם אלו אשר גם מדריכים אותנו כלפי פנים ,היאך עלינו לנהוג
בהתכנסות זו .כיצד עלינו לכוון את עצמנו להתכנס פנימה ,ולא להתפרק החוצה.
להתחזק ולהתעצם בכוחנו הפנימי ,באחיזה בכל הכח בשורש קיומנו הנצחי ,בתורתנו
הקדושה מקור חיינו ,ובדבקות המוחלטת באבינו מלכנו .אלה ברכב ואלה בסוסים -
ואנחנו בשם ד' אלוקינו נזכיר .המה כרעו ונפלו  -ואנחנו קמנו ונתעודד! ה' הושיעה!
המלך יעננו ביום קראנו".
כך עומדת המערכה במימד של השקפה תורנית ,ולא כתחרות כוחות
גרידא בין שתי קבוצות ומגזרים . 3
וניתן לראות כי הכוונה זו אכן מחלחלת ,להעמיד את המערכות במבט פנימה .וכגון
בתקופה האחרונה ,כאשר נאבקים בירושלים על קדושת השבת ,עוררו רבנים בציבור כי
יש להחמיר ולהדר בקדושת השבת "העניין הזה של קדושת שבת שאנו באים להילחם
ולחזק אותו ,צריכים לראות שאנחנו מתחזקים בזה ,אנו צריכים להראות בפועל שאנו
מתנהגים אחרת ..אם מהדרים בזה ,נכנס לתוך תוכו של כל אחד ואחד שצריך יותר
לחשוב על השבת" (מ'יתד נאמן' שבט תשע"ז).
באופן כללי יש לציין ,כי הגראי"ל מכוון גם בהתנהלות המערכות הציבוריות לשמור על
העיקרון של 'הצנע לכת' ,של הפנימיות ,וכפי שאמר" :כתוב בפסוק מה ה' דורש ממך כי
אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך הדרך של היהדות היא דווקא עם
צנעה ,בהצנע לכת ,לא בפומבי לא בפרהסיא ,ואדרבה פרהסיא זה לא טוב ,זה חסרון
גדול ,בין מה שהקב"ה רוצה מאדם פרטי וגם ציבורי הכל צריך להיות בהצנע לכת ..מה
שעושים בפרהסיא ברעש גדול זה לא דרך התורה ..לא צריך לעשות בפומביות כל כך"
(מתוך שיחה חנוכה תשס"ה .נדפס בקונט' להתענג על ה' עמ' .)28

הדרך של חיבור המערכות לתוכן בא לידי ביטוי בכל נושא של ביצור החומות .ולדוגמא
בנושא האינטרנט ,כמובן עוסקים בפתרונות מעשיים להתגוננות והתרחקות ,ובמתן
מענה טכני לכל מצב ,לצורך כך הוקמה הוועדה באחריות רבנים שידם רב להם גם
בירידה ל'שפיר' ושליא' בשטח המעשי (הרב קסלר והרב רובין ועוד) .אולם כאשר פונה
הגראי"ל לציבור הוא איננו פונה אליהם רק בפן הטכני של הפתרונות והמאבק המעשי,
 .30וכך בכל תחום כאשר המערכה מחוברת אל הנקודה הפנימית הרי היא מעצימה ומחזקת את
הנקודה הפנימית ,וכאשר המערכה מנותקת ועומדת לעצמה הרי היא מעצימה את ה'זהות השלילית'
וההתרוקנות כפי שהוסבר בהרחבה בפרק ב ,ראה שם .בהקשר לכך יש להזכיר את העובדה כי כאשר
באו לגראי"ל בנושא פתיחת מערכה מול רשת מחללת שבת שאל את יוזמי המאבק "האם הנכם
משתמשים בגנרטור בשבת?" .הרי האבסורד זועק לשמים ,כאשר ישנה תקלה באספקת החשמל
בעיצומה של השבת הוא יושב בחושך ומצפה מתי יבואו כבר לתקן ,ובמקביל הוא נאבק במקום אחר.
כאשר הפעילות נובעת מתוך הנושא עצמו הרי שלב הפעולה הראשון הוא בתוך הבית שהוא עצמו
לא ישתמש והשלב הבא לפעול בחוץ ,וכאשר המגמה הפוכה הרי זה מנותק בתכלית מהנושא עצמו
וא"כ המדובר הוא בזהות שלילית של שקר ותוהו.
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או באיומים וזעקות על חומרת האיסור ,אלא הוא מעמיד את הדברים בפן התורני
ההשקפתי כיצד הוא היחס הנפשי הנכון מצדנו לנושא זה .החסימה וההתרחקות הן
כמובן הכרח קיומי שלנו לבריחה מהניסיון ,אבל בסופו של דבר מטרתנו שההינזרות
מחוליים אלו לא תיעשה אך ורק מצד החומה הטכנית המונעת ,אלא גם מתוך 'חומה'
נפשית פנימית .וכך היא דרכו של הגראי"ל בכל פניותיו לציבור בכל נושא לרומם את
הציבור מבפנים ולא רק לאיים עליהם ולחסום אותם.
וכך אמר בכנס בקרית ספר בעשי"ת תשע"ד שעסק בסכנת האינטרנט "עכשיו זה זמן
שאדם צריך לחשוב על נצח ,על כפרה ..אם אדם טבע בבוץ גדול ,אינטרנט רח"ל וכדו',
כל הדברים האלה הם איבוד לנצח ..ממילא מיותר לדבר עכשיו על אינטרנט וכל מיני
דברים כאלו ,הרי אדם צריך לדון עכשיו על חי נצח שלו ..אם ח"ו לא ינצל ויזרוק עכשיו
את השטויות האלה שאינם שייכים לנצח ...הקב"ה יעזור שכל אחד יבין שהחיים שלו
זה לא הרגע ,כל ענייני עוה"ז אוכל וכסף וכל דברים אלה ..שכל אחד יתרומם ויחשוב
על זה אז לא יצטרך לכל השטויות האלו" ובאותה הדרך בכינוס כ"ה אב תשע"ד" :האדם
צריך לעשות פעולות שיתרבה על ידו כבוד שמים וזה תכלית ביאתו לעולם ..נשמה
שחצובה מתחת כיסא הכבוד ירדה ..להתעסק באינטרנט? בכאלו דברים? הקב"ה יעזור
שנפטר מהצרה הזאת וכל כלל ישראל יתרוממו לעשות רצונו שיצא מהם קידוש ה'
ויהא שם שמים מתאהב על ידיהם ..ויתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם".

החיבור לשורש
במכתבי הגראי"ל לציבור בולטת המגמה לחבר כל נושא למקור ולשורש .כשמדבר או
כשכותב על חינוך מתחיל תמיד מדרך אברהם אבינו "ושמרו דרך השם" לדוגמא" :הנה
ענין החינוך של ילדי ישראל נמסר לנו מדורי דורות מאברהם אבינו עד היום הזה והוא
לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט וכו' (אגרת רפ"ב)" -בנושא הסכנה על לומדי התורה
מתחיל מיציאת מצרים "הנה עם ישראל שיצא ממצרים וקיבל התורה במדבר ,ומן אז כל
מה שנותר היא התורה ולומדיה ,וכלל ישראל הנאמן לד' לומד תורה ..ולכן אנו מבקשים
מכל אחד ואחד להתפלל שלא יפריעו לנו מדבר זה ,כי זה עיקר חיותינו ותפקידנו
בחיים ..ובנפשנו הדבר ..ובדברים אלו אנו פונים גם לממשלה שיניחו לנפשותינו ,ולא
ינסו לשנות אותנו וכו' (אדר תשע"ג .אגרת תל"ג)" הגישה היא שאנחנו מתחילים מאברהם
אבינו ומיציאת מצרים ומיישמים את זה כיום בהנהגתנו בתקופה זו על פי אותה הדרך.
בהתאם לכך נקבע גם היחס לכל נושא בציבור ,מתוך ראיית המושג הרחב של 'ושמרו
דרך השם' ,של קיום כלל ישראל .לעומת זאת באווירה השטחית המצויה לא מתחילים
מאברהם אבינו ולא מיציאת מצרים וכיו"ב ,אלא עם קלישאה כלשהיא על "וואלוז'ין",
"הגזירה"" ,מסורת הדורות של בית יעקב" וכדו' ,ואף ההתייחסות המעשית הינה
מצומצמת בהתאם לכך ,כפי שהוסבר לעיל .שורש העיוות הוא העדר החיבור לתוכן
המקורי .כאשר אין חיבור מוחשי וטבעי לאברהם אבינו ,ליציאת מצרים ,וכו' ,נוצרת
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אצל אנשים הנטייה לסגוד למסגרות ול'אמצעים' שבדו מליבם ,לראות בהם חזות הכל
ולשכוח את התכלית הפנימית .כך פורחת לה תעשיית הסיסמאות החיצוניות ,והאמת
הפנימית נעדרת .אולם כאשר ישנה הכרה טבעית ופשוטה מאין באנו ולאן אנו הולכים
ומהי התכלית הכוללת שלנו ,הרי כל פעולה טכנית או מסגרתית מקבלת את היחס הנכון

 3

 .31מכאן נובעת גם הנטייה להיתפס באופן חסר פרופורציה לכל פרט טכני ,תוך המצאת מושגים
שאינם נכונים מבחינה עובדתית .לדוגמא ,כל פרט טכני בסדר הישיבה הוא כביכול "מסורת וולוז'ין"
(ברוח הפנימית זה אכן אותו הדבר בדיוק ,אבל בפן הטכני קשה למצוא אפילו דבר משותף אחד:
בולוז'ין למדו כל השנה במשמרות מתחלפות  24שעות ביממה ,למדו ע"ס הש"ס מברכות ועד נידה,
בכל יום ויום התקיים שיעור בחומש שנוסד ע"י מוהר"ח מולואז'ין והמשיך ע"י ר' איצל'ה והנצי"ב,
סדר מוסר לא היה).
וכן כל פרט טכני בבית יעקב הוא "מסורת בית יעקב" (בית יעקב הוקם בהכרעת חכמי הדור לשנות
מהנוהג המקובל שנשים היו בביתן ,וזאת מפני צורך השעה .בית יעקב הוקם באירופה ופעל בצביון
של 'תנועת נוער' על מנת לספק מענה הולם כנגד תנועות הנוער הפסולות שסחפו אז את הבנות.
במקורו לא חנכו בו למסלול חיים שבו האשה עובדת והבעל לומד משום שזה היה נחלת בודדים
באותה תקופה .וכמו כן לא למדו פדגוגיה ודידקטיקה לתעודת הוראה .למדו מקצוע התפירה שהיה
מקצוע מכובד ומפרנס באותו הזמן ,בבית יעקב אחד בקראקא למדו הנהלת חשבונות .כיום עם הקמת
עולם התורה באה"ק בצביון שהעמידו גדולי ישראל לפי צורך הזמן ,מחנך בית יעקב ברוח זו ,וכמו כן
ראו גדו"י את הצורך לאפשר לנשים לעבוד על מנת שיהא ניתן לקיים את צורת החיים של אברך) כך
בודים מושגים שאין בהם אמת ,וסוגדים להם באופן כזה שאף עלול לפעול נגד התכלית ונגד התוכן.
כאשר דנים על הכנסת מקצוע לסמינר בכדי למנוע את המצב המעשי בו בנות הולכות למקומות לא
ראויים ,טוענים על 'מסורת בית יעקב' בו בזמן שאין שום מסורת בזה מלבד לתת בכל שלב ובכל
תקופה את המענה המעשי שיאפשר לבנות לגדול ברוח ישראל סבא.
כמו כן בנושא הישיבות .לדוגמא בספר של אחד מאנשי החינוך ("שתולים בבית השם") מתאר ,כי
כאיש חינוך עבד עם בחורים מתקשים וניסה ללמוד איתם נושאים שנוגעים להלכה למעשה ,וראה
בכך פלאים כיצד הם קמו ממוות לחיים כאשר הרגישו שזה לא לימוד מנותק אלא דבר שמגיע עד
למעשה ,וכמו"כ קבלו מעמד בחברה כיודעי הלכה ואף פנו אליהם בשאלות .אמנם כשניסה להציע
דרך זו בין הישיבות למתקשים (לא הישיבות הרגילות!) לא מצא מי שיסכים ללמד בדרך זו למרות
שהדבר הוכח בפועל כיצד מציל בחורים [ולמרות שהגראי"ל תמך בכך כפי שמציין שם בספר] ,וזאת
משום שיש כאן שינוי מצורת הלימוד של נשים נזיקין .עד כדי כך קם הגולם על יוצרו.
הגראי"ל באופן כללי כאשר מתייחס לנושא המוסדות המקובלים וכדו' ,מדבר על כך במבט המציאותי
של התקופות ,ומבלי עטיפת הסיסמאות הרווחת ,וכגון לגבי בית יעקב" :בשנים עברו לא היה צריך
חינוך מיוחד לבנות דהא כל כבודה בת מלך פנימה והבית היה שומר ,ובשנים האחרונות ראו צורך גם
לעשות בתי"ס וסמינרים לבנות וחשבו שבזה יהיה טוב ,אבל גם זה עדיין לא פתרון לגמרי (וממשיך:
לכן צריך ג"כ את הבית כי הרחוב חודר ..העצה היחידה שיהא שיתוף פעולה של ההורים עם ביה"ס
ואז יש תקווה ..הרחוב חודר בכל המקומות ומוכרחים לעשות שיתוף פעולה הדוק מאד) .כך גם לגבי
הישיבות בדור הקודם ,אשר הרבה פעמים רגילים לעוות את העובדות ההיסטוריות בנוגע לכך ולדבר
בסיסמאות בסגנון שרק יורדים ומתמעטים והולכים וכו'" :בדור שלנו נתרבה ב"ה תורה ..בפולניה
וליטא היה תורה אבל לא כ"כ הרבה ,ב"ה היום יש בא"י לבד קרוב  40,000אברכים כן ירבו לומדי
התורה ,ואפשר לומר דהחלק הגדול מהם לומדים תורה מתוך הדחק ,ויש ב"ה ריבוי תורה( .עמ' קי"ג.
ועמ' ע"ד).
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שלה כאמצעי לתכלית ,ומה שעומד במרכז החיים הוא התכלית האמתית  -נקדש את
שמך בעולם.

חינוך לקידוש השם וכבוד שמים
לאורך כל הדרך מכוון הגראי"ל את הציבור לחבר את העשייה ואת המסגרת לתכלית
ולתוכן הפנימי של כבוד שמים ,וכפי שהוסבר זהו הכרח השעה מחמת תהליך
ההתרוקנות .מלבד זאת ,יש להבין כי מדובר במהלך טבעי ביותר לאחר תקופת הבנייה.
בתחילה בתקופת בניית הציבור ,הפעולות נובעות מתוך חזון ושאר רוח של הקמה
ובנייה ,ולאחר מכן כאשר ישנו ריבוי מסגרות הרי זה נהפך לשגרה של 'מערכת' גרידא
והמערכת 'נוסעת' מבלי כל רוח ומחשבה .לדוגמא ,הרב מפוניבז' התמסר בכל יישותו
לתקומת עולם התורה וזוהי התכלית שעמדה לנגד עיניו ,משום כך הוא התרים גם
עבור ישיבות אחרות וכל פעולותיו היו ברוח זו .לפני זמן לא רב זכינו להכיר את הגרנ"צ
פינקל זצ"ל שכל מעייניו היו נתונים בריבוי תורה לשם תורה ,מבלי כל נפ"מ אם מדובר
במסגרת שלו בדווקא .לעומת זאת ,כיום קשה למצוא אנשים מסוג זה ,הישיבות נעשו
כבר למערכת קיימת ,וממילא כאשר פותחים ישיבה בדרך כלל המטרה היא לצורך מי
שפותח ולא לתקומת עולם התורה  -וכך הוא לא רק בבניית תורה ,אלא בכל התחומים.
העוסקים בחסד בתחילה היו אנשים שאכן התמסרו לעניין החסד ולהקמת עולם של
חסד ,וכיום במקרים רבים זו כבר 'עבודה' גרידא .כך גם בתחום החינוך .הראשונים באו
עם חזון של הנחלת נושא החינוך ובניית עולם של חינוך ,וכיום זה סוג של מקצוע .כך גם
בעולם התשובה והקרוב ,כאשר הכל עלול להיהפך לסוג של עבודה בלבד . 3
 ועל כן בתקופתנו מתעורר באופן מיוחד ההכרח לחזק את ראיית התכלית והמטרההאמתית והנעלה ,ולא רק 'לזרום' במסגרת המצומצמת .וכך להחזיר בעצם את רוח
היצירה המקורית ולשלבה בתוך הכלים של המסגרת הקיימת.
כך הוא מעורר לראשי ישיבות" :כל אחד צריך לדעת שעובד עבודת הקודש עם נשמות
קדושות ,ולא סתם 'עבודה' ..כאן זה נשמות קדושות של כלל ישראל .אינני מאשים
אתכם אבל אני אומר בכל זאת כי בכל פעם צריך להתחזק ..שכל אחד מהתלמידים יכול
להיות ת"ח גדול" (תשרי תשע"ה .עמ' קכ"ג).
וע"ז הדרך למגידי שיעורים למתקרבים מעורר הגראי"ל" :בדרך כלל אנשים לא
חושבים .עושים הכל בדרך שגרה 'הולכים לומר שיעור' ,אבל אם יחשבו יהיה אחרת..
אתם זוכים לקיים מצוות ואהבת את ה' אלוקיך ,לאהב את התורה ואת המצוות על

 .32ובנקודה זו חשוב מאד להכיר במציאות ולא לנסות 'לפתור' את הבעיה ע"י כך שנמשיך לדמיין
ולדבר כאילו קיימת ההתלהבות של ההקמה הראשונית וכאילו גלי התרגשות ודמע מרטיטים את כל
עולם התורה ,כי זה לא כך ,אלא יש לעורר על הנקודות הפנימיות הנצרכות כנזכר בפנים.
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אנשים .שירגיש בשעה שהולך ללמד שרוצה להכניס בזה ירא"ש ואהבת תורה ,הוא
ממלא את עצמו באהבת תורה ,אני עושה עכשיו את רצון ה' ,את התפקיד שבשביל
זה נשלחתי ..אם אדם מלא עם רגש אחריות של אהבת תורה ולאהב את הקב"ה על
הבריות אז יהיה דבר אחר לגמרי" (עמ' קמ"ח).
וכן ללומדי התורה ,הוא מעורר את המבט הגבוה שמעבר לפן האישי ,כי בתורתם הם
מרבים כבוד שמים בעולם" :כל אלו היודעים מה זה תורה החיוב עליהם לעשות כמה
שיותר כבוד שמים ובפרט בזמננו שכבוד שמים כ"כ מוזנח ע"י אלו שאינם שומרי תורה
ומצוות ..ומה שיותר יתרבה זה זכות גדול מאד" (עמ' י"א) .וללומדי בין הזמנים" :אשריכם
שאתם לומדים בזמן כזה שחלק גדול מהציבור נוסעים ואתם מקיימים את העולם ,ראוי
שתראו שיהיה ג"כ כוונה "לשם שמים" תעשו את זה בגלל שכך רוצה הקב"ה לא בגלל
שיש מזה הנאות ודברים אחרים ,רק בגלל שהקב"ה רוצה את זה ועושים בזה רצון
ה' .והקב"ה בודאי ישמח בזה ואתם תשמחו תזכו לכל טוב (אב תשס"א .בקונ' בין הזמנים תש"ע).

"עושה ואינו חושב"
"בגמרא בשבת נשתבחו האמוראים כל אחד במצוה מסוימת שהיתה מיוחדת אצלו,
תיתי לי דקיימית ג' סעודות ,תיתי לי דקיימית עיון תפילה וכו' ..וביאורו דהנה יש
כמה מדרגות ,יש אדם שעושה מצוות מצות אנשים מלומדה ,עושה כהרגלו בלי שום
חשבון ובלי מחשבה ..עושה ואינו חושב .וזה חלק גדול כך לדאבוננו שהרגילו אותם
כך מילדותם שקמים בבוקר באים לביהכ"נ וכו' ..אינו מרגיש שום טעם במצוות שהוא
עושה .ויש אנשים בדרגה גבוהה שכל החיים שלהם זה מצוות ..אבל חוץ מזה יש דבר
שהוא בעצמו חידש! זאת אומרת שבא מתוך התבוננות מיוחדת שרוצה לעשות בזה
נחת רוח לקב"ה! וזה בחר כל אחד איזה דבר מיוחד שבזה הוא הרגיש שעושה במיוחד
איזה דבר לעשות נחת רוח לקב"ה חוץ ממה שעושה יום יום שיושב ולומד במשך כל
היום מתפלל ועושה מצוות [ואפילו אם הדברים האלו יכול להיות שאינם דומין לתורה
וכגון להיות מעוטף וקאי אפניא דמעלי שבתא ולומר בואו ונצא לקראת שבת מלכתא
האם זה כ"כ גדול כמו ת"ת הרי ת"ת כנגד כולם ,אך בכל זאת זה היה מתוך הרגש מיוחד
לריבונו של עולם ,להוסיף דבר שבא מטוהר הלב] - .לכל הפחות מה שאנו מצווים
שנשתדל שיבוא מטוהר הלב ,מי שלומד יראה לא ללמוד מצוות אנשים מלומדה אלא
לדעת שבזה הוא עושה נחת רוח לקב"ה ..ולא צריך לזה הרבה עמל רק התבוננות לדעת
מה הוא עושה! וכשהולך ללמוד יחשוב "מה הוא עושה" מה הוא עושה כעת וכי עושה
סתם איזה דבר הרי מקיים את העולם ועושה נחת רוח לקב"ה כזו שמחה לפני ה' יתברך
שא"א לתאר ,וכשירגיש כך ממילא הלימוד יהיה אחרת ויהיה אדם אחר .לא נעשה את
המעשים סתם בלי שום התבוננות אלא עם התבוננות עם לב ,עם רגש ,ואם כל מה
שאדם עושה יהיה עם רגש ממילא הלימוד יהיה אחרת והתפילה תהיה אחרת .ובלי זה
אפי' אם יכול ללמוד ולדעת קצת לא יהיה אדם גדול! לא יהיה אדם גדול! דבשביל להיות
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אדם גדול צריך לחיות בהרגשה כמו שדברנו .יעזור הקב"ה לכולנו שבאמת נחשוב מה
שאנחנו עושים שיהיה לשם שמים ואז נעלה מאד מאד וכל אחד ואחד יכול להיות גדול
בישראל" (חשון תשנ"ח .בקונטרס "קרוב הר סיני).

"לא רק לבוש כחרדי"
וכך הוא מגדיר את הבעיה ,שבמצבנו אדם יכול להרגיש שדי בכך שהוא לבוש כחרדי
ומתפקד חיצונית כחרדי ,ותו לא; "וכמו שהיום יכול אדם לדמות בעצמו שאם הולך
בלבוש כיהודי חרדי הרי הוא חרדי וא"צ יותר מזה ..החכם הוא רואה את הנולד היינו
שלומד את הדבר בעומק ,אבל מי שאינו חכם לומד את הדבר בשטחיות מלמעלה
וכשנראה לו בסדר נדמה לו שהוא באמת כך" (מתוך שיחה בשנת תשנ"ח .הובא 'כאיל תערוג'
גיליון .)116
ומן העניין לצטט מתוך מאמר ב'יתד נאמן' בנושא סכנת האקדמיה שהרחיב בנקודה זו:
"לצערנו חדרה אלינו רוח הרחוב הסוגד לאקדמיה וכו' כמו כן יש להתריע על נקודה
נוספת ,שהיא הגורמת להעצמת הנזק בכל מפגש כל שהוא עם העולם הרחב ,והיא
שורש פורה ראש ולענה של ירידה ביראת שמים ,באהבת תורה ,ובכל שאיפות החיים.
לצערנו ,ישנה תופעה המצויה אצל חלק מן המתחנכים ..הם הולכים "במסלול" שהתוו
להם הוריהם ומחנכיהם ,אבל מבלי הבנה פנימית ,ומבלי אהבה אמיתית לה' ולתורתו...
יבדוק נא כל אב בביתו ,עד כמה בניו ובנותיו מבינים את חשיבות לימוד התורה בעם
ישראל ,כיצד הם רואים את תפקידם בעולם ,וכיצד מבינים הם את מעלת החיים על
פי התורה .לדאבוננו ,יהיו שיופתעו להיווכח ,כי אצל חלק מן הבנים והבנות ,עיקר
האמונה וההשקפה התורנית מבוססת על כך ש"כך כולם עושים" ,או "כך המשגיח
בישיבה  /המורה שלי אמר/ה" ...הורה שיסתפק רק בשמירה החיצונית על הילד
וימנע ממנו אוכל מבריא וחיזוק פנימי ,הרי הוא הורס אותו בידיים ,שהרי במוקדם או
במאוחר ייחשף הילד לחיידק המזיק ולא תהיה לו כל יכולת התמודדות מולו.
כך גם בנידון דידן .אין די בשליחת הבנים והבנות למוסדות מעולים מן השורה
הראשונה .בראש ובראשונה יש לחזק אותם מבפנים ,לחנך אותם להכרה אמיתית בה'
ובתורתו .זהו צו השעה בפרט בדורנו אנו ,כאשר במקרים רבים נחשפים לצערנו לעולם
הרחב ברמה זו או אחרת .החיסון הפנימי איננו מותרות .האמת הפשוטה היא ,שאין
המדובר רק בחיסון כלפי סכנות מן החוץ ,אלא בעניין יסודי ומהותי בכל בניין עבודת
ד' .רחמנא ליבא בעי ,ולא חלילה מצוות אנשים מלומדה" ('המלחמה פנים ואחור' כ"ב
טבת תשע"ה).
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"נוגע לדורות"
באותה מידה שקידוש השם הוא נקודת המרכז ,כך חילול השם הוא החמור והנורא
ביותר .ישנם כמה מאפיינים המגדירים מהלך כמהלך עקרוני של חילול השם.
כפי שידוע" ,הקו האדום" אצל הגראי"ל מבחינה ציבורית הוא כאשר נוקטים בשיטה של
שקר לצורך השגת מטרות .מי שהולך בדרך עקלקלה ע"מ להשיג מטרה ,פירושו שהוא
'לוקח את המושכות של העולם לידיים' .מי שחי בתחושה של אמונה ומקיים תפקידו
כלפי ה' מבין שתפקידו הוא ללכת ישר ולא לשקר .מי שהולך בעקמומיות ועקלקלות,
הוי אומר שהוא שם את עצמו במרכז ושכח לפני מי הוא עומד ,וא"כ כאשר הוא מסמן
לעצמו מטרה שום גבול לא יעמוד בדרכו .ואכן ידוע ,כי כך הוא יחסו של הגראי"ל כלפי
חוגים וקבוצות אשר התנהלותם הציבורית מבוססת ב'שיטה' על שימוש בשקרים ודרכי
עקלקלות.
וכל המתבונן יראה כי אכן כך הוא התהליך ,כי בפועל השלב הבא אחרי שקר הוא
חילול השם ,כגון תמיכה במועמדים חילונים וכדו' " -למכור" את שם הקב"ה ,כביכול,
רח"ל ,בשביל המטרה המסומנת .לשפוך את היין כדי לשמור על החבית .כאשר
הפעולות לא נובעות מנקודת אמת ,כאשר מציבים במרכז את המטרה המסגרתית
הקבוצתית ולא את התוכן האמתי של קידוש השם ,אפשר להעמיד את כל התורה
ל'מכירת חיסול' ,חלילה ,למען המטרה .התורה נהפכת לאמצעי ו'אנחנו' למטרה .הנה
כי כן שקר וחילול השם מהלך אחד המה ,וכן להיפך .אמת וקידוש השם ,הינם מהלך
אחד .בהתבוננות עמוקה ,השימוש התכוף בשקרים עובדתיים מגלם שורש עמוק
יותר :מהלך שנקודת המרכז שלו הוא השקר והקליפה החיצונית .מהלך שאיננו מתחיל
מהתרוממות אמתית של יחידים שגודרים את עצמם בהווי חייהם ומכאן מתרחבת
ההשפעה על מעגלים רחבים ,אלא מהלך שמסתיים בדיבורים שליליים כלפי החוץ
ואין לו כל נגיעה להתרוממות כל שהיא בהווי החיים עצמו ,אלא להתרוקנות בלבד.
מהלך הנובע מנקודת אמת פנימית ,פריו הוא קידוש השם ,ומהלך הנובע מנקודת שקר
וחיצוניות פריו הוא חילול השם .על כך התבטא הגראי"ל בציבור כי הנהגה כזו הינה
סכנה לדורות . 3
הנה כי כן ,בשקר ועקמומיות רואה הגראי"ל את הסכנה החמורה ביותר לכלל ישראל.
משום שמי שחלש באידישקייט יכול להתחזק ,אבל כאשר יש פסול בגישה בנקודת

" .33אנחנו מבקשים שכל אחד ייקח את הדברים ברצינות ..כשהוא מצביע הפשט הוא שהוא קובע
דברים על כל הציבור ,וזה יהיה נוגע לא רק לדור הזה אלא זה גם נוגע לדורות  -צריך לקחת את
הדברים עם אחריות ..שכל נציגי הציבור יתנהגו על דרך הקודש על דרך שהקב"ה רוצה ולא ח"ו
להיפך ,ומי שעושה ההיפך הוא מחלל שם שמים" (מדבריו בכינוס בירושלים אולמי תמיר חשון
תשע"ד)' .ואין לחוש מהשקרים''(מכתב חשוון תשע"ד) "יש מקומות שיש עקמומיות" (במשאו
צוטט לעיל פרק ד).
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המוצא ובנקודת המרכז ,אין לכך תקנה! שהרי העקום ככל שיתחזק יתחזק יותר
בעקמומיותו ,מבלי כל יכולת להיעצר .וכפי שהוברר כי סופו של השקר הוא חילול
השם ,וכך מוביל המהלך המעוות לשריפת נשמה וגוף קיים  -לקיום הגוף והמסגרת
החיצונית על חשבון שריפת הנשמה והפנים.
דעת לנבון נקל ,כי מה שהוסבר כאן זהו הביטוי הקוטבי ביותר של התהליך השלילי,
כאשר נתפסים אך ורק לקליפה החיצונית של המסגרת  -להתאגדות הקבוצה -
ומעמידים אותה במרכז באופן שהקליפה שמיועדת להיות 'שומר' לפרי מחסלת את
הפרי וכך היא נהפכת ל"קליפה" .אולם ברור כי התהליך בכללותו איננו בהכרח ברמה כזו
ואינו 'שחור לבן' ,אלא ברמות מסוימות של חוסר פרופורציה בין המסגרת לתוכן ,כפי
שהודגם בכל הגוונים של התהליך.

איש לפי מהללו
במהלך הדברים לעיל עמדנו את קו האופי של העסקנים שממנה הגראי"ל .אולם
יותר יש להתבונן בדמות של ראשי הישיבות שהוא ממנה לתפקידי הנהגה ציבורית.
בפעולה חריגה לקח הגראי"ל ראשי ישיבות שלא היו מוכרים כלל בהנהגה ציבורית
והעמיד אותם בעמדות מפתח בהנהגה (ביתד נאמן ובמועצגה"ת) .הלא ניכר בבירור
כי הוא חפץ בסגנון ואופי מסוים ,ומתוך כך הוצרך לצעד חריג זה .ואכן ,בולטת
מאד הייחודיות של ראשי ישיבות אלו ביחס לכל הנקודות שהוזכרו כאן ,ביחס לכל
המאפיינים והגוונים של תהליך ההתרוקנות וביחס להכוונה ההפוכה שמוביל הגראי"ל.
הם מאופיינים במידת האמת והכנות' ,אינם יודעים' את כל דקלומי הסיסמאות
והקלישאות החיצוניות והריקניות ,אלא את המושג של "כבוד שמים" כשלעצמו
בכל מקום ובכל מצב לפי ענינו .הם רחוקים מקבוצתיות   3וזהות שלילית ומסגרתית,
ומחוברים לתוכן פנימי ,וכפועל יוצא גם בעלי גישה למורכבות ולשיקול .נוהגים
בענווה רחוקים מ'חשיבות' חיצונית ,מרושם חיצוני ,מרדיפה אחר אגו ו'מוצלחות'.
פועלים באמונה בישרות ובנקיות  -כל רואיהם יכירום כי הם לעולם לא יפעלו בדרך
עקלקלות בשקרים ותככים בכדי להשיג 'מטרות קדושות' .מטרתם היא קידוש ה' ,הם
סוגדים לה' לבדו ולא למערכת ולמפלגה.

 .34ממכתבו של הגר"י איכנשטין לתלמידי יד אהרון ערב בחירות תשע"ד "ברצוני להביע כאבי,
אני מטבעי סולד מפוליטיקה ואני משתדל להתרחק מזה אבל כאן אני רואה שיש סכנה אמתית לקיום
התורה בכלל ישראל וכו'" (מצוטט בספר שואף זורח עמ'  - .)303ידוע המעשה בשוחט שבא לפני
הרב בטענה שחושש וירא להכשיל את הציבור ולכן איננו רוצה לשחוט ,אמר לו הרב דווקא שוחט
שלא רוצה מטעם זה ,הוא האדם שצריך להיות שוחט .מתברר אפוא שהגראי"ל סבור שבפיקוח עיתון
שמטבע הדברים מתבוסס בפוליטיקה צריך דווקא מי שסולד מטבעו מפוליטיקה ועוסק בה בגבול
ההכרח ,ולא מי ש'שוחה' בה בהתלהבות כדג במים ורואה בה את עיקרי הדת ולב היהדות.
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מן העניין לצטט ממאמרו היסודי של הגר"י איכנשטין (חבר הוועדה הרוחנית)
שהתפרסם ביתד נאמן כסלו תשע"ד:
"הנה כבר ידועה דעת מרן ראש הישיבה שליט"א ,שהדרך להשתדל להעביר את
הגזירות הקשות ..היא על ידי חיזוק פנימי.
עלינו להבין מה רוצים מאתנו ,שהרי לכאורה אדרבה ,בשנים האחרונות אתרבו ספסלי
בישיבות ובכוללים ,ועל מה הסער הגדול הזה ..ועלינו להבהיר לעצמנו את חובתנו.
 ..כיון שההפגנות בלאו הכי לא יועילו ואולי אפילו יזיקו ,אין לנו להסיח דעת מהתיקון
העצמי וחשבון הנפש שאנו צריכים לעשות ולהתעסק במלחמה עם החילונים ..שורש
הגזרה הוא לא החילונים אלא אנחנו..
הנה כלל ישראל עבר תקופות קשות וניסיונות לאורך כל הדורות ..ובכל דור היה התיקון
הרוחני כפי מה שנצרך לאותו דור.
פעם היו הבחורים יושבים ולומדים בבתי המדרש בעיירות ,ושמעו שיעורים מהרבנים
הגאונים רבני הקהילות ,עד שבאה ההשכלה ורוח ההשכלה חדרה לבתי המדרשות,
ואז יסד מרן הגר"ח מוואלוז'ין בהסכמת הגר"א את המושג "ישיבה" ,שמהותו
היתה יצירת מסגרת של ד' אמות של הלכה ,שזה היה הכלי לעצור את החדירה של
ההשכלה.
והנה ,פתרון זה החזיק מעמד כמה דורות ,אבל לאחר מכן ההשכלה התגברה וחדרה
גם לתוך הישיבות ,ואז קם מרן הגרי"ס וייסד את שיטת המוסר ,ותלמידיו הקימו את
הישיבות עם המוסר ,כל תלמיד לפי דרכו ,כמו סלבודקא ומיר וכדו' ,שיצרו דרך לחזק
את הפנימיות של כל אחד ואחד ביראת שמים ועבודת ד' .וזה היה תריס בפני ההשכלה
ולאחר מכן מן הציונות.
והנה אחרי השואה נחרב עולם התורה באירופה ,ונקלענו למציאות של מדינה עם כל
ההשפעות הנלוות אליה ,דהיינו שהחילונים היו מאוגדים וחזקים ,והחרדים לדבר ד'
היו חלשים ומפוזרים ומעטים ,וביחד עם זאת התורה נתמעטה ,כי חלק גדול מגדולי
עולם נהרגו על קידוש ד'.
והנה הפתרון הנצרך אז להקמת עולם התורה היה לחזק את הציבור ולהקים מסגרות,
ישיבות ,תתי"ם ,בית יעקב ,כוללים וכו' ,וב"ה עולם התורה פרח וגדל ,ואתרבו ספסלי
מיום ליום .ועולם התורה התרומם מעפר והורם קרן התורה בחסד ד' .וזה היה הפתרון
שהוצרך לאותן שנים ,לחזק את כח הציבור.
אבל בשנים האחרונות אנו רואים לדאבוננו שלא די בחיזוק כח הציבור ,כי חלה ירידה
גדולה בפנימיות של עבודת ד' .העולם החיצוני חדר אלינו בעקיפין על ידי שכלולי
הטכנולוגיה למיניהם והאווירה החומרנית השוררת ברחובותינו.
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התרבות המערבית חודרת לתוכנו .וזה גורם קירור כללי בכל עבודת ד' ,ומאבדים את
התוכן הפנימי .והניסיונות גדולים ועצומים ,וזה מושך החוצה ,והרבה נושרים רחמנא
ליצלן .ואפילו אם נשארים בתוך הישיבה והכולל אבל מאבדים את כל הכוחות של
עבודת ד' ונעשים חומרניים וריקניים .וזה משפיע גם על הבני עליה ,שהשאיפות
יורדות והמושגים של הגדלות הולכים ופוחתים.
שורש הקלקול הוא פנימי ,שלא רואים את תכלית החיים להתקרב לקב"ה על ידי
תורתו ומצוותיו ,אלא רק רוצים להסתדר בציבור שלנו.
ואם כן חזרנו לאותו מצב שהיה בזמן חדירת ההשכלה לישיבות ,שחומות הישיבה לא
עוצרים את הניסיונות ,ועלינו למצוא פתרון לתקן מבפנים .עלינו לטכס עצה כיצד
לבנות עולם פנימי ,שיהיה קשר פנימי עם הקב"ה ותורתו ,ודבר זה צריך להיבנות לפי
המצב שלנו בדור זה ולפי ההתמודדות של דורנו.
וכמו שהסבא מסלבודקא ור' ירוחם במיר בנו את התלמידים לפי מצבם ומצב הדור ,כן
עלינו מוטל לעשות דבר זה ,לבנות את הקשר עם הקב"ה ותורתו לפי הכלים והמצב
שלנו .דבר זה מוטל על המשגיחים וראשי הישיבות.
יש כאן נקודה עמוקה נוספת ,יסוד התרבות המערבית היא המתירנות ,והיינו שהרצון
החפשי של האדם הוא הקובע את תהלוכות החיים ,ודבר זה מאבד לגמרי את המצפון
האנושי ,כי האדם רואה את קיום רצונו כערך עליון ומרכז החיים .ודבר זה חדר אלינו.
וממילא מה שמשחיתים את המידות על ידי המחלוקת אין זה רק השחתה בעלמא,
אלא שינוי בכל הכיוון של החיים ,שבמקום להעמיד את רצון ד' מעמידים במרכז את
האני ואפסי עוד ותאוות הניצוח.
ברצוני לציין מעשה דוגמא לזה  -היה אברך שהתגורר מול ת"ת ,וכל יום היה מסיע את
בנו לת"ת אחר רחוק ממקום מגוריו ,ושאל אותו אחד מדוע אינו שולח קרוב לביתו.
ותשובתו היתה" :מה מלמדים שם בחיידר מול ביתי? ואהבת לרעך כמוך ,מידות טובות.
מה ,אני אשלח את הבן שלי לבית יעקב!"  -הזדעזעתי מתשובה זו ,שאלתי אברך שלמד
בת"ת השני שאליו הוא כן שלח ,מה הוא אומר על הסיפור הזה ,תשובתו היתה בזה
הלשון :הוא צודק! צריך להיות ישיבישער ,צריך לדעת אם הוא 'שוינא' או 'מחבל ,' 3
קנאות לדרך של הישיבה שלי ,של ראש הישיבה שלי!"  -לדאבוננו אנשים אלו אינם
יחידים .מה רואים מכאן? שיש שינוי בכל הכיוון של החיים לא מעמידים את הקב"ה
ותורתו במטרה העליונה ,אלא את השליטה והניצוח.
אם ברצוננו להעביר את רוע הגזירות ,הגזירות הקשות והקיומיות ,עלינו לדעת דברים
אלה.

 .35בפרסום המאמר בעיתון הושמטו מילים אלו מפני הכבוד.
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בוודאי דברים אלו אינם קלים .והתיקון לא יבוא ביום אחד .אבל הרמב"ם אומר שעצם
הדבר שאנחנו נדע שצריך לתקן ,זה גופא חלק מהתיקון ,וז"ל" :ידעו הכל שבגלל
מעשיהם הורע להן וכו' וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם" .דהיינו שזה גופא
מסוגל לבטל את הגזרה.
זהו הביאור בדעת מרן ראש הישיבה שליט"א.
נתפלל לקב"ה שיעזור לנו להבין את חובתנו בשעה קשה זו".
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פרק ז

דרכיו ומידותיו
מהלך ההכוונה הפנימית של הגראי"ל אינו נובע כמובן מאיזו 'שיטה' או 'קו' מסוג זה
שאימץ לעצמו אלא מתוכו עצמו ,מתוך ליבו ופנימיותו ומתוך דרכיו ומידותיו.
כך הוא בדרך כלל גם בוויכוחים בין אנשים ,שורש הוויכוח איננו בדעות וסברות ,אלא
באישיות ובאופי .ולדוגמא ,שני אנשים מתווכחים על תופעה והנהגה אנושית מסוימת,
אחד אומר שזהו דבר גס ושפל ,ושכנגדו טוען בכל תוקף כי איננו רואה בכך שום בעיה
ואדרבה זה דווקא דבר נחמד .אין כאן "ויכוח" בשיטה אלא חילוק אישיות ביניהם ,האחד
עדין נפש ועדינות נפשו סולדת מהדבר ,השני הוא עצמו גס מחוספס ואדרבה נפשו
מתמזגת עם הדבר ,ואינו יכול למצוא בתוך עצמו את הסלידה מכך .כלומר הדעה והאדם
אינם שני דברים ,האדם איננו מחשב המכיל דעות ,הדעה היא השתקפות האישיות של
האדם עצמו .מה שעומד א"כ לנגד עינינו אינו שיטה או מהלך אלא דמות חיה.
נשרטט אפוא על קצה המזלג כמה נקודות.
בליבו של כל אדם ישנם שני נתיבים ביחס אל ה'חוץ' שהוא נפגש בו ,נתיב של השפעה
ונתיב של קבלה .היינו מה שהוא מושפע ומקבל מן החוץ ומגיב ביחס לחוץ ,ומה שהוא
משפיע ומקרין מפנימיותו החוצה .זרימה מבחוץ פנימה ,וזרימה מבפנים החוצה.
ובעניין זה ישנן דרגות רבות כל אחד כמידתו ,כמה הוא מתפקד כלפי חוץ ומגיב לחוץ,
וכמה הוא יונק מתוך עולמו הפנימי - .בהתבוננות על מידתו של הגראי"ל ,נדמה כי אין
שום יחס ושום 'זרימה' מבחוץ פנימה .הוא קיים ועומד באופן מוחלט בעולמו הפנימי
בינו לבין קונו .הוא אוחז בנקודת האמת הפנימית ,וכל העולם שסוער ורוגש מבחוץ אינו
מזיז אותו ,ואינו משפיע עליו כמלוא נימה.
לדוגמא ,גם אדם שיונק מעולם פנימי ולא מן החוץ ,באופן טבעי ישנו גבול שבו הוא
מוכרח להתייחס אל החוץ :כאשר הוא נתון לעלילות שקר .זהו המצב הקיצוני שבו אדם
לא מסוגל לשתוק ולומר "מה אכפת לי הרי האמת הפנימית איננה כך" ,האדם בטבעו
איננו מסוגל להשלים עם היחס החיצוני המעוות .לעומת זאת אצל הגראי"ל זה לא היה
כך לאורך כל הדרך .דרך משל ,בתקופת חוק טל הוא נתן גיוו למכים ולחייו למורטים

התבוננות
מבט פנימה

ז קרפ | ויתודימו ויכרד

78

להצלת עולם התורה ,הוא לא הסכים בשום אופן להגיב ולהיכנס לפולמוס עם אנשי
הדמים והמרמה ,ונקט בשתיקה .כמו כן לא איפשר לצאת במחאות מכל סוג שהוא

 3

[למרות שבשיטה סבר שראוי לצאת למחאה במקרים כאלה ,וכן נהג לגבי גדולים אחרים ,לדוגמא בתקופת הגרא"מ
שך ארגן את המחאה כאשר רססו דברי נאצה כנגדו ראה בהערה נוסח המכתב שהתפרסם בכתב ידו  . 3כמו כן כאשר
ביזו את הגריש"א בפרשיית הקברים ארגן מחאה בישיבתו בהשתתפותו].

גם בתקופה האחרונה ,הוא לא יצא להזים עלילות שקר על מנת שלא לדרדר את השיח
הציבורי (ראה בהערה מדברי הרב נ .פרידלנדר  ,) 3וכן ביקש "שלא להיגרר לוויכוחים"
ועד היום ישנם שקרים עובדתיים גסים המקובלים בציבור כעובדות ,עקב שתיקתו.
מדובר בעוצמה בל תתואר של אמת פנימית ,שבה אדם חש שאם בינו לבין קונו האמת
היא כך ,אם זהו רצון ה' ,אין לתת שום יחס וערך למה שאומרים או חושבים בחוץ .גם
במצבים קיצוניים כאלה .מדובר ברמה של עמידה לפני ה' ,שביחס אליה כל העולם
האנושי שבחוץ מתבטל .באותה מידה הוא מעולם לא זז כמלוא נימה ממה שסבר
לאמת ,גם במצבים של לחצים אדירים מבחוץ ומכל הכיוונים.
גם בהלך החשיבה הוא מעולם לא הושפע או נגרר ולא קלט מוסכמות וסיסמאות מן
החוץ ,אלא בחן ובדק כל דבר מתוך התפיסה הפנימית ,כפי שרואה כל מי שבוחן את
אורח חשיבתו ואת גישתו לכל נושא.
בכל תהלוכותיו בולטת מידת האמת הנוקבת .ידוע למשל יחסו ל'גבירים' ,וכפי שמנסח
זאת אחד הסופרים" :כשגבירים אדירים באי כוחם של מליארדי זהובים נחשקים היו
נכנסים לחלות את פניו היה מפגין אדישות גמורה לזהבם ודווקא הם שהיו מוקפים
 .36ראה בספר "הליכות שני" (מוסר) כי בנוגע לפעולה אחת בזמנו הכריע הגרנ"ק שלא לציית
להגראי"ל ,והוציא מכתב מחאה יחד עם הגרמי"ל והגרמש"ש שפירא ורבנים נוספים נגד דעתו
והפצרתו של הגראי"ל (המדובר במכתב שיצא בזמנו "כאשר בני בליעל אנשי מחלוקת ריב ומדון
העיזו פנים וכותבים ומפיצים כתבי פלסתר על גאון הדור תל תלפיות שכל פיות פונים אליו ואשר
עולם הישיבות נשען עליו ונושא במשא הדור וכו') - .זוהי התגובה היחידה שנעשתה אז מול מסע
רדיפה מתמשך במהלך תקופה ארוכה ,וגם זו בניגוד לדעתו.
 .37כאשר ריססו דברי ביזוי על מכוניתו של מרן הגרא"מ שך פרסם מכתב זה" :הננו בזה לכל אשר
יראת ה' נוגע בלבבו וכואב לו על ביזוי כבוד התורה ,לבוא לתפלת רבים ,אשר נקבע ליום שני ל"ב
לספירת העומר בשעה  6.45ברחבת בהכנ"ס דברי שיר בני ברק ברח' ר' עקיבא א.ל .שטינמן".
" .38למעלה משנה וחצי משיצאו הדברים החוצה גזרתי על עצמי שתיקה בעניין ..כשבקשתי
ממרן רה"י שליט"א בזמנו להוציא את הדברים לרבים לא הסכים ,כדרכו לשתוק ברוב ענוותנותו "אל
תעשה כלום ,אל תכחיש" כך תמיד הוא אמר .והיום כמובן לא שאלתי את מרן רה"י שליט"א אבל
אני מרגיש בנפשי שכשזה הגיע לכזה מצב של חילול השם נורא ופגיעה נוראה במרן רה"י שלא היה
דבר כזה בתולדות עם ישראל עפ"י ההלכה אסור לשתוק .אני לא מסוגל לראות כבלע את הקודש
פשוטו כמשמעו ובפרט אחרי שמתברר שיש לי נתינת יד בעקיפין להצלחת התעמולה ..דברים שהם
הביאו בשם ..זה שקר וכזב! הם לקחו את האמת ופשוט סילפו אותה ,וכו' (מצוטט בספר 'שואף זורח'
עמ' .)433
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כל ימיהם גדודי מלחכי פנכא חנפים ,הפכו מעריצים נלהבים של קול האמת שבקע
מקיטונו" (מתוך מאמר יעקב ב .פרידמן) .דווקא אותם אנשים המוקפים כל חייהם בחנפנים
ומלחכי פינכא ,חשים היטב את מידת ה'עלמא דשקרא' והחיצוניות שבכך ,ואינם
מסוגלים להישאר שווי נפש מול אדם שלא מושפע במאומה מהערך החיצוני שלהם,
ממעמדם בעולם ,ומהאופן שבו מתייחסים אליהם כל מליארדי האנשים האחרים ,אלא
מתייחס אליהם בדיוק כפי מידת הערך האמתי שהוא רוחש להם .קנה המידה היחיד
שלו הוא האמת ,מבלי יחס כל דהוא לכל ה'עסק' של העולם שמבחוץ .בפרט בולט הדבר
ביחסו כלפיהם אל מול עמלי התורה .לדוגמא ,כאשר אמרו לו ה'גבירים' "שהרב יתפלל
שנצליח בעסקים כדי שנוכל לתת לבני התורה" הגיב" :בשביל מה? אתפלל שיהיה ישר
לבני התורה (מאחורי הפרגוד) .לאחרונה נתפרסם המעשה על נדיב אמריקאי שהגיע במיוחד לארץ וניסה
להשפיע עליו להתערב בענין פוליטי מסוים ע"י הבטחה שיממן את ישיבתו לאורך שנים בסכומים של מיליונים,
הנדיב יצא המום כאשר בפניו של הגראי"ל לא זע שריר.

כיום אנו רגילים לדיבורים "העיקר זה רק תורה" "הכסף זה כלום" 'הכבוד בכלל דבר
מאוס' וכו' ,לעומת זאת סגנונו אינו ב'דיבור נגד' אלא ביחס טבעי ,כלומר התייחסותו
הטבעית מגלמת את הערך האמתי שהוא חש כלפי כל דבר" .לדבר נגד" אפשר מתוך
אמת ,אולם אפשר גם מן השפה ולחוץ" .לבטל" ו"לא לספור" ,אפשר רק באמת  . 3זה
"לא הולך" ב'כאילו' .זוהי תולדה של צורת החיים עצמה ,זה איננו דבר מנותק .זוהי
תפיסה מוחשית וטבעית של הדברים בערכם האמתי.
דוגמאות נוספות לסגנון זה :בעונת הבחירות הציגו לגראי"ל פרטי מריבה בין מועמדים
לעירייה ,בתגובה חייך ואמר "על מה הם רבים וכי כדאי לריב על איסוף האשפה של
העיר?" (מאחורי הפרגוד) .עוד מסופר על עסקן חרדי שהתלבט אם לרכוש רכב מפואר
לצרכי מסעותיו .רעייתו טענה שרכב מפואר מעורר רגשי קנאה .נכנס להיוועץ .שואל
אותו הגראי"ל "בש"ס אתה בקיא?" "לא" עונה העסקן" .ובשלוש בבות אתה כן בקיא"
מתעניין הרב "גם לא ממש" נבוך העסקן" .ובעשרים דפי גמרא כלשונם ,ובעשר דפי גמ'
עם תוס' ,אתה בקיא?" מבוכתו של העסקן גדלה "אהממ ..לא ממש" "נו אז למה אתה
סבור שמישהו עלול לקנא בך?" (מתוך מאמר יעקב ב .פרידמן בספרו "בהגיגי תבער אש") .כך ,טבעי
ופשוט.
כך ,כשהובאו לפניו אנשים שעסקו בהזמת עלילות שקר שטפלו עליו גורמים זדוניים,
הוא לא הביע כל התעניינות בנושא ,זאת למרות שעמד באופן אישי מול עלילות שקר
 .39תפיסת ביטול זו הינה בעלת השלכה מעשית .כאשר ישנה תחושת ביטול אמתית ,אין יחס
להצהרות ודיבורים ,וכגון מה שהיה נהוג בדורות רבים לכתוב בתחילת הספרים על הקיר"ה המרומם
שאינו כמו הגויים של הגמרא וכו' .אף אחד לא הרגיש בכך בעיה ,כיון שהיחס כלפי הגויים היה של
ביטול מוחלט .העיקר שיעזבו אותנו לנפשנו .כך הוא גם היחס כלפי השלטונות בזמננו .מטרתנו
להינצל מהם ,ותו לא .לעומת זאת כאשר מתקיימים דרך ההצהרות והדיבורים ,נותנים ערך לכל דיבור
שאיננו תואם לכך.
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אכזריות ומרושעות ,ונאמר לו שהמדובר בדברים שהועילו בציבור .רק כאשר שמע
כי מדובר באברכים ,התעורר לחיים והחל לשאול ולדרוש באיזה כוללים למדו ,ובאיזו
ישיבה וכו' .הוא לא אמר מילה אחת כמו "הכל שטויות העיקר תורה" או "מה אכפת לי
הנגיעה האישית מה חושבים עלי ,העיקר מה הקב"ה חושב עלי" ,אבל לאותם אנשים
די היה בשיעור חי זה ,בכדי לקלוט מה העיקר ומה הטפל מה אמצעי ומה מטרה ,וכיצד
ניתן להגיע להתמסרות המחשבה והרגש לשם השם באופן טוטאלי עד למצב בו הנטייה
והזווית האישית איננה תופסת מקום כלל .בסופה של השיחה הנ"ל סיים הגראי"ל
בהדרכה בת שתי מילים" :תלכו ישר".
ברוח זו סיפר הגר"י י .שהיה עמו בקשר לימודי משנים עברו ,כי כאשר הוא מגיע לביתו
חל שינוי קיצוני ביחס של הגראי"ל לעומת האנשים האחרים ,לפתע הוא מתעורר לחיים
ומעורר זיכרונות מתוס' פלוני ורשב"א אלמוני ולאו דווקא בהברקות מיוחדות ,אלא
מהו הנפ"מ בין ב' התירוצים וכיו"ב כאדם שאוהב מישהו שמתלהב מכל מילה פשוטה
של אהובו רק מפני שהוא אמר אותה .הוא מתאר כי נפגש שם באנשים המרגישים לא
בנוח כיצד על כל העניינים החשובים שהם עסוקים בהם העומדים ברומו של עולם הוא
מתייחס באדישות ,כיצד לא מעיף מבט לגבירים ושועי עולם ומנהיגי ציבור ,ולעומת
זאת כשמגיע אדם 'רגיל' זה ,הוא מתרגש ומתלהב.
מחויבותו לאמת הפנימית של כל מה שמוציא מפיו מעוררת השתוממות .בכל שעה הוא
בוחן את עצמו עד כמה הוא עומד בהתאם למה שמדבר ,לדוגמא ,בשלהי אלול תשע"ד
לא יצא לשיחתו הקבועה ,ונימק משום שאינו חש בטוב באותו זמן ועסוק במיחושיו
והרגשתו ולא מונח באמת במה שמעורר עליו (כאיל תערוג חוקת תשע"ה)  -בהזדמנות אחרת
סרב לדבר בכינוס על נושא של כיבוד אב ואם (תשרי תשס"ז) והפטיר שבהיותו בן 10
התחמק מלאכול מאכל מסוים שאמו רצתה שתאכל" (כאיל תערוג גיליון )127
כל סגנונו הוא בפנימיות והצנע לכת ,סולד מכל פרסום ופומביות וכל ה'רעש' והעסק
החיצוני .גם בפעילותו הציבורית רוב הדברים פועל מאחורי הקלעים הרחק מעין
הזרקורים והרעש הציבורי ,ועד היום רוב פעילותו הציבורית איננה ידועה ומפעלים
רבים אינם מיוחסים אליו מחוסר ידיעת הציבור .בשנים עברו היה מתנה הופעות
ציבוריות בכך שלא יזכירו במודעה את שמו .בשמחות משפחתיות מבקש תמיד לעשות
בלי פרסום גדול ,תמיד אסר על התלמידים לפרסם מודעת ברכה בעיתון כשהייתה לו
שמחה ,וכן כשנפטרה הרבנית ע"ה ביקש שלא יכניסו מודעות לעיתונים (צדיק כתמר יפרח
עמ' שכ"ב) .הצנעה וההתבטלות הם ממידותיו היסודיות.

בלתי לה' לבדו
הקו העקרוני המשותף בכל תהלוכותיו ומידותיו הוא אחד :קידוש השם ,או חילול
השם .בכל נושא שהוא נפגש עמו ישנו רק קנה מידה אחד ויחיד :עד כמה העניין הזה
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שייך לקידוש השם .עד כמה הוא שייך לתכלית הבריאה של "כל הנברא לשמי ולכבודי".
כל שיקול אחר ,כל נטייה אחרת ,איננה קיימת ואיננה מתקרבת כלל לשדה הראייה .ידוע
כי הוא ניחן בתעצומות נפש אדירות ,מול כל המשברים והגלים הוא עומד כצור חלמיש,
ומנהל את שגרת יומו 'לפי השעון' .עם כל העומסים הפיזיים והנפשיים האדירים ,הוא
לא יצא למנוחה ולהפוגה אפילו לא ליום אחד במשך עשרות בשנים .גם במצבים של אבל
אישי ומשפחתי ,לא הזיל דמעה .לעומת זאת יש דבר שמסעיר אותו ומשבש לו את
שגרת החיים :חילול השם .מול זה הוא איננו מצליח לעמוד :הוא פורץ בבכי נסער .הוא
איננו נרדם בלילות  . 4היו שתי תקופות בהן מידי פעם היה מבקש בבוקר להוציא אותו
בברכות התורה ,הוא לא נרדם כל הלילה מחמת עגמת נפש על חילול השם .היה זה
לאחר שחוג חרדי בחר בברקת לראש עיריית ירושלים (בפעם הראשונה שנבחר) ,ולאחר חוק
הגיוס שכלל סנקציות פליליות על לומדי התורה.
בשיחו ושיגו על חובת השעה ניכרים היטב צפונות ליבו לדוגמא" :כבוד שמים זה העיקר
כל אחד יודע כמה רומסים בימינו כבוד שמים ..היכן שפונים רומסים כבוד שמים..
אפילו מאלו שאינם חילונים ממש בכל זאת חסר בכבוד שמים ,ועלינו להרבות כבוד
שמים .בלי תורה אי אפשר ,מה שמרבים תורה ישיבות כוללים ות"ת זה הכל לרומם
כבוד שמים ,זה מה שאנו יכולים לעשות נגד מה שרומסים ח"ו כבוד שמים ..וזה
האושר שלנו ובזה אנו יכולים לחיות (עמ' י')".
נתבונן מעט בנקודה יסודית זו :אצל אנשי מעלה עובדי ה' שאיפתם היא שאיפה
אמתית פנימית שאנחנו נצליח ונתעלה ברוחניות ככל האפשר ,וכן לגבי המשפחה
שלנו שתעלה כמה שיותר ,וכן לגבי כלל הציבור שלנו שנצליח ונעלה עוד ועוד  -אמנם
יש גישה גבוהה אף יותר מזו ,והיא :לראות את הדברים מהמבט של הקב"ה ,כביכול.
מהמבט של כבוד שמים ותכלית הבריאה ,שאנחנו הכלים לרומם כבוד שמים בעולם
וממילא רוצים שנעלה כמה שיותר ושכל כלל ישראל יעלה שבזה מתרומם כבוד שמים.
כלל ישראל הם 'בני ברית' של הקב"ה וברית היינו התאחדות בין שני צדדים .מטבע
הדבר שאדם רוצה להתקרב לבן בריתו ולדבקה בו וכו' ,אמנם המצב השלם והגבוה של
הברית הוא שמתאחד עמו עד שרואה את העולם מהמבט של בן בריתו .מה שכואב
לו כואב גם לי ,ומה שמשמחו משמח אותי ,והתכלית שלו והעניין שלו בעולם זה גם
התכלית והעניין שלי .ומצד זה התפיסה היא שאנו מתמסרים להרבות תורה כנגד מה
שנרמס כבוד שמים ,והשאיפה היא השאיפה הגבוהה ש"כלל ישראל יתרומם שיתקדש
שם שמים על ידם" .כמובן זה לא 'מבט' או 'גישה' אלא אישיות שאכן נמצאת שם במקום
זה ורואה את הדברים משם.

 .40כפי שתיאר בפנינו אחד מהקרובים אליו" :היחס שלו לחילול השם כמו תגובה של ילד שפגעו
באבא שלו".
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ומתוך מבט נשגב זה ,כל פרט ופרט בציבור נידון בצורה אחרת לגמרי "מה שרואים משם
לא רואים מכאן" .וההשלכות הן לגבי כל המהלך שהתבאר לאורך המאמר שכן לא רק
שהמסגרות הן אמצעי להתקדמות שלנו ברוחניות ולא קבוצה גרידא ,אלא המבט הוא
שאנחנו והן ביחד הכל הוא כלי לרומם כבוד שמים בעולם ,ומול זה התפיסה החיצונית
של הקליפה אין לה אפילו לא צד כלשהוא של קיום ,היא מתמוססת ומתאדה מאליה.
דוגמא נוספת לנקודת מבט זו :רבים מדברים בחשיבות הנושא של השבת אחים תועים,
יש המזהירים על כך משום שבידנו למנוע כל העברות וחייבי כריתות וכו' ,אמנם
הגראי"ל ניגש מזווית נוספת" :הנה ידוע לכל שהקב"ה ברא העולם רק בשביל ישראל
שעומדים לקבל התורה ,וכל הדורות שלפני זה לא היו מרוצים ,ובשביל זה החריב ע"י
המבול ..ומן האנשים השאיר נח ובניו ונשיהם ..ואחרי כן היה דורות לא טובים כגון
דור הפלגה ,והחריב את סדום ועמורה בגלל היותם רעים וחטאים ,ואברהם אבינו הלך
בדרך הרצויה לפניו וזכה להמשיך דורות טובים מבנו יצחק ויצחק המשיך ..עד שכלל
ישראל זכו להיות העם אשר הקב"ה יהיה מרוצה בהם .ואנחנו בס"ד וצאצאינו זכינו
להיות העם אשר זכה לקבלת התורה החביבה והישרה ,ולדאבונינו חלק גדול מעמנו
סטו מן הדרך אשר הקב"ה רוצה .וחיוב גדול ומצווה גדולה מוטל עלינו לעשות מה
שבאפשרותנו לקרבם לתורה ולמצוות ..כל ירא השי"ת יקדיש פעם א' בשבועיים וכו'
(אגרת שו) - .הדברים מדברים בעד עצמם.
כאשר חיים שם ,ברור מאליו כי הזווית האישית 'שלי' 'שלנו' מתנדפת מאליה .כדוגמא
אחת נצטט מדברי אחד מהאנשים שהיו מעורבים בהקמת ישיבת אורחות תורה (מתוך
הקלטה) "איך הוקמה הישיבה ,היתה אסיפה בבית של הראש ישיבה ...אסיפה מאוד
לא מוצלחת היתה בהתחלה .הראש ישיבה הרס את האסיפה מהתחלה עד הסוף .הרי
כל אחד יודע שלכל ישיבה יש רישום ,לאורחות תורה נאסר לעשות רישום גם בשנה
הראשונה  . 4אז ממילא מה שחשבנו היה לנו את הדבר הזה שאין לאף אחד ,אם ראש
הישיבה יגיד לשלוח לפה מי לא ישמע .ובכן עשו אסיפה גדולה בבית מרן ראש הישיבה,
הגיעו המון הורים ,ושם עמדו ושאלו את ראש הישיבה "האם ראש הישיבה ממליץ
ללכת לישיבה שלנו האם הישיבה שלנו תהיה טובה" וראש הישיבה ענה כך" :תראה
כל הישיבות טובות ,נכון אנחנו ישיבה חדשה וכל ישיבה חדשה עם תכניות יותר טובה
והלוואי וזה גם יצליח אבל כל הישיבות טובות וכל המקומות טובים" ומאסיפה הזאת
יצאנו רק במפח נפש אחד גדול ..זו לא היתה בכלל אסיפה שיכלה לשכנע הורים לבוא
להתקבל לישיבה" .ובהמשך" :ידוע שהראש ישיבה מסרב לדבר עם גבירים על החזקת
הישיבה .הוא תמיד אומר "ברגע שגביר יתן לי כסף אני לא יוכל לדבר אתו באידישקייט
ואני הקב"ה שתל אותי שאני צריך לדאוג גם לאידישקייט בדור הזה".
 .41שכן כאשר פועלים רשמים האינטרס הוא הקובע ולא התכלית והטובה האמתית של כל בחור.
הגראי"ל לא נלחם בתופעה זו שכן כך הוא קיום העולם אבל לגבי מה שנוגע לעצמו ביקש קידוש
השם בטהרתו.
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מתוך תפיסת חיים זו ,נובעת ההתמסרות האישית לעול ההנהגה ,לטרחו וריבו של
הציבור ,בכדי לרומם את כלל ישראל שיתגדל ויתקדש שם ה' על ידיהם .כל זאת ,נגד
השאיפה והמשיכה הטבעית לשקוד על התורה מבלי כל הפסק והפרעה כפי שהיה
במשך עשרות שנים ,מכמה שעות לפני הנץ ועד שעה מאוחרת בלילה ("באחת השנים הציע
אחד ממקורביו של מרן שליט"א להכין בעבורו דירה בצפון לימי בין הזמנים ,כדי שינוח קמעה מעול הציבור ועול
הנהגת הישיבה והכולל .הוא נכנס והציע זאת למרן שליט"א ,אך הוא השיב" :לא ,תודה! הגן עדן שלי בבין הזמנים

הוא ,שאני הולך לכולל פוניבז' ומנותק מכולם שעות ע"ג שעות מבלי שאף אחד מפריע" (כאיל תערוג גיליון .))50
בעניין זה מעיד הרב נ .פרידלנדר על רגע נדיר של גילוי לב בשעת התמודדות פנימית,
וז"ל" :הייתי לפני שנתיים אצל מרן רה"י שליט"א והוא בכה בדמעות שליש מה הקב"ה
רוצה שאני אתעסק בצרכי כלל ישראל תאמין לי שאני רוצה לשבת וללמוד .אמרתי
לרה"י איזה זכות הרבים יש בזה שבלעדיו היה חורבן הישיבות ..וענה לי רה"י בשבילי
זה עונש הייתי מעדיף לשבת וללמוד ,והוריד ע"ז דמעות ממש" (נאמר בתשע"ד .מצוטט
בספר שואף זורח עמ' .)434

פן נוסף -עמוק  -של המהלך ,משתקף במעשה הבא" :הגראי"ל מקפיד בכל עוז שלא
ליטול ידיים על לחם לסעודה (שלא בסעודת מצוה) ,ושלא לאכול בשרי כלל ושלא
לשתות יין בימות החול .ופעם שאלו נכדו אודות תמונה שהתפרסמה בו נראה כיצד הוא
טועם יין ,והרי שנים מרובות שנוהג לא לאכול בשר ולשתות יין בימות החול ,ומדוע
חרג ממנהגו? והשיב לו" :אדם צריך לדעת סדרי עדיפויות ,כשמגישים לי יין בפומבי
אני שותה ,ראשית כדי לא להיכשל חלילה ביוהרה  -להראות לכולם שהנני מחמיר
חומרות ,ושנית יש כאן משום פגיעה במארח! הרי אין כאן חשש מדינא אלא משום
חומרא" (מאחורי הפרגוד)  -כפי המורגל בציבור כיום ניתן לפגוש שני סוגי אנשים :או מי
שמזוהה בשיטה כ'פרומער' שדוגל בדקדוק הלכה וחומרות ,ולדידו כל שיקול אחר של
יוהרא ומידות לא יידחה את העיקר .או לאידך גיסא ,מי שמזוהה בשיטה כ'בעל מוסר'
שיסביר שכל החומרות הן גאווה והעיקר הוא העבודה על תיקון המידות וכו' .המעשה
דנן משקף מהלך חיים שאינו מזוהה עם 'דגל' מסוים כשלעצמו ,אלא שוקל ובוחן בכל
עת ובכל שעה מהו רצון ה' בנתונים אלו  -ישנה נטייה אנושית חזקה להיתפס ל"דגל"
מסוים וללכת אתו עד הסוף ,משום שכך האדם מרגיש שהוא קנה ורכש משהו לעצמו,
זה הקו "שלו" וכעת הוא יכול ללכת אתו הלאה .המצב שבו הוא צריך בכל עת ובכל שעה
להיות במעמד של 'עמדו ואשמעה מה יצווה ה''  -בלי שיש לו מראש את הקו 'שלו'
בכל פרט  -דורש התבטלות והכנעה מוחלטת כלפי ה' כעבדא קמי מריה בכל עת ובכל
שעה .זוהי למעשה התביעה של "בכל דרכיך דעהו" ,להמשיך לדעת את ה' בכל דרכיך,
ולא רק בפעם הראשונה לדעת את ה'קו' ומכאן ואילך לזרום הלאה .אולם מידת ענווה
והתבטלות זו היא בלתי מצויה.
ברוח זו נמסר כי בשנת תשע"ב שינה את מנהגו בנוגע לזמן הדלקת נרות חנוכה ,והסביר
את הסברא שנתחדשה לו בכך (מזקנים אתבונן)  -דרכו של כל אדם להחליט פעם אחת כיצד
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לנהוג ומכאן ואילך להמשיך במסלול באופן אוטומטי .לעומת זאת הגראי"ל 'פותח' את
הנושא בכל פעם מחדש ,מעיין ומתבונן שוב ושוב כיצד נכון לנהוג עפ"י האמת ,כך הוא
מסוגל בגיל  98לשנות את מה שנהג במשך שנים רבות ,גם לאחר עשרות שנים שמנהגיו
כבר נכתבו ונדפסו והופצו ע"י תלמידיו .אין פעולה מבלי מחשבה .תופעה זו חורגת
מהטבע האנושי ,כיון שאדם בד"כ איננו מסוגל לקחת על עצמו את העול לחשוב על
כל פעולה ופעולה מחדש  4 ,ומתוך כך הוא מוכרח לזרום בדפוס התנהלות קבוע .כאן,
בולטת שוב מידת 'בכל דרכיך דעהו' ,כאשר אין כל הנחה מוקדמת של מה שאנו רגילים
ומה שאנחנו עושים המנהג שלנו וכו' ,אלא בקשת רצון ה' בלבד בכל עת ובכל שעה.
מי שמתחקה מעט אחר דמותו של הגראי"ל  -במעשיו ,בדיבורו ,ואפילו בצורת הופעתו
 חווה את ההופעה הזו של ההתבטלות מול הקב"ה ,של "ונחנו מה" .כמעט שלא ניתןלשמוע ממנו את המילה 'אני' 'אנחנו' 'עשיתי' 'עשינו' ,התחושה היא שעומדים מול
אטמוספירה אחרת ,אטמוספירה של "שיוויתי השם לנגדי תמיד" .הנקיות המוחלטת
אינה באה כ'עבודה' על מידת הנקיות ,אלא כתפיסת חיים מוחשית ,כאישיות שבה אין
מקום לשום דבר מלבד דבר אחד" :יש 'קידוש השם!' ויש להיפך ,חס ושלום' ,חילול
השם'" ..ותו לא מידי!

 .42יכולת זו של הגראי"ל מקנה לו את האפשרות הלא  -טבעית להתבונן ממרום גילו ודרגתו
ולהבחין בכל קטנויות הדור ,ולהתאים את ההתנהלות בכל עת ובכל שעה בהתאם לנתוני המצב
המורכבים והמשתנים .וקצר המצע מלהרחיב בזה.
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סיכום

משמעותה של ההכוונה הפנימית
"רק מה שיותר זוך! רק הזוך הוא העיקר! "

(מתוך משאו)

חובת השעה הקריטית בתקופתנו היא ההכוונה הפנימית .הדבר ברור בעיני כל מתבונן.
המאפיין הבולט והמרכזי של הסכנה הרוחנית בדור זה הוא שכל הפיתויים זמינים בהישג
יד .אם פעם בחור שחפץ להתדרדר היה צריך לצאת מהחומה וללכת לת"א וכדו' ,הרי
היום המגלשות לתהום נמצאות גם בתוך החומה .אשר על כן בתקופה כזו ישנה חשיבות
קריטית להכרה הנפשית הפנימית .שכן אחרי כל נקיטת אמצעי ההגנה ההכרחיים עדיין
הסכנה רבה ,ורק החיבור האמתי והפנימי יכול להגן .ולעומת זאת כאשר הכל בנוי על
סיסמאות ורעש ציבורי חיצוני הרי זה "כאשר ישען איש על משענת הקנה הרצוץ ובא
בכפו ונקבה" כל רוח מצויה עוקרתו והופכתו על פניו .ומתוך כך רמת החשיבות העליונה
צריכה להיות להכוונה הפנימית ,לבסיס פנימי איתן . 4
כפי שמכוון הגראי"ל ,הדרך היחידה להמשך בניית הציבור היא להתמקד בהעמדת
הנקודה הפנימית .כה היו דבריו בכינוס בקיץ תשע"ה:
"במדרש כתוב שאגריפס המלך רצה להקריב הרבה קרבנות ,אלף קרבנות ביום אחד,
אלף קרבנות! אבל ביקש דבר אחד שאף אחד לא יקדים אותו ..בלילה חלם אגריפס
המלך  -עני אחד הקדים אותך ,לא הקדים בזמן ,רק שהיה יותר רצוי .והיה לו צער,
וקרא לכהן גדול ,ושאל למה הקרבת למישהו אחר? הרי אמרתי לך שלא להקריב? אמר
 .43כמו כן דבר מוכר הוא בתקופתנו שקשיים חברתיים של בחור מובילים לנשירה מן היהדות,
רח"ל .וזאת אע"פ שבאופן טבעי הדבר לא אמור להיות קשור בצורה כזו ,כיון שהיהדות היא דבר
שבין האדם לקונו וההיתקלויות עם החברה לא אמורות לגרום לו לנתק את הקשר עם הקב"ה .אמנם
הסיבה לכך משום שהיהדות נתפסת אצלו כדבר חברתי ,כהשתייכות מגזרית גרידא ,כמקום מסוים
שהוא נמצא בו .הוא כאן והחילונים שם .ממילא ברגע שהוא לא מסתדר עם החברה ,עם המגזר ,עם
המקום ,הוא הולך למקום אחר .אם היה נוצר קשר ויחס בינו לקב"ה המשוואה הזו לא הייתה קיימת
באופן כזה.
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לו אדוני המלך בא אלי עני אחד ואמר תעשה לי שתי תורים ,אני צד כל יום ארבע,
שנים מהם אני מקריב ושנים אני אוכל ,אם אתה לא לוקח אתה מקפח אותי ,שלא יהי'
לי שום דבר ,לקחתי והקרבתי .אמר לו הכהן גדול למלך ,נכון שאתה עם האלף קרבנות
שלך אתה יותר טוב מאיש אחר שמקריב קרבנות ,אבל אדם הזה ש"כל החיים" שלו הם
תורה ומצות ,אי אפשר להשוות אליו שום בן אדם .כך כתוב במדרש רבה פר' ויקרא על
הפסוק ונפש כי תקריב.
העיקר רואים בזה מה אנחנו שואפים ,שלהקב"ה לא חשוב ריבוי הדברים ,רק מה
שיותר זוך ,יותר זך! זה מתקבל .האיש הזה העני מרגיש באמת שכל החיים שלו הם
תורה ומצות ,א"כ שום דבר לא יכול להשוות אליו ,אלף קרבנות ואפילו אלפים קרבנות
לא יכול להשוות לאיש הזה שכונתו כ"כ רצויה.
וזה אנחנו רוצים ללמוד שבן אדם צריך ללמוד שלא ריבוי הדברים העיקר ,רק הזוך הוא
העיקר ,מה שיותר זך יותר רצוי ,וזה אנחנו צריכים".
בתפיסה השטחית נראה כי ההצלחה תלויה בכמות ובהתעצמות של המסגרות הטכניות,
וככל שעושים יותר כינוסים ומעמדות ורעש והתלהבות חיצונית וזעקות כך תגדל
ההצלחה .כנגד זה מעמיד הגראי"ל את המבט התורני העמוק  -היסוד האיתן הוא רק
האמת הפנימית הנקייה  -הזוך .ככל שהנקודה הפנימית אמתית ושלמה יותר כך מתעצם
יותר הבסיס להצלחה בהמשך ,כאשר סביב לגרעין האמתי מתרבים גם המעגלים הרחבים
היונקים מאורו .עוצמתה של האמת הפנימית השורשית היא זו שתקבע את ההצלחה.
הווי החיים הפנימי של המעגל הפנימי הוא זה שקובע .ככל שהוא אמתי יותר ,ככל שישנה
הקרבה אמתית לתורה ,רוח של התנתקות אמתית מעוה"ז ,וכוונה ישרה ,כך תהיה
ההצלחה בציבור כולו .לעומת זאת כאשר ישנה סטייה בשורש ,הרי שבהמשך היא רק
מתעצמת ומתעקמת עוד יותר ,וגם אם רואים הצלחה כמותית הרי זה למראית עין בלבד.
באחת ההזדמנויות המחיש את העיקרון הזה מתוך המעשה הידוע על הוראת הגר"א
להגר"ח מוואלוז'ין -
כאשר ר' חיים וואלוזינר הגיע לגאון מוילנא ואמר לו שרוצה להקים ישיבה ,ובא עם
התפעלות גדולה ,אמר לו רבנו הגאון שלא יעשה ,ורק אחרי כמה שנים כשהגיע כבר
"קר" רק אז הסכים שיעשה .הרי מדובר כאן על ר' חיים וואלוז'ינר! כשהוא הגיע
בהתפעלות ...הלואי שאנחנו נזכה להגיע אל ה"שלא לשמה" שהי' לו! בכל זאת אמר
לו הגאון שלא יעשה ,ובגלל שלא פתח את הישיבה התעכב הדבר והיה חסר כמה שנים
הרבצת תורה של ר' חיים! הרי זה לא דבר קטן ! ובכל זאת הגאון הניא אותו מזה ואמר
שלא כדאי" (כאיל תערוג לך לך תשע"ו).
 כפי שמדגיש בדבריו ,הרי מהבחינה הכמותית היה כאן הפסד גדול בכל השניםשהגר"ח נמנע מהקמת הישיבה ,אולם מבטינו אינו על הכמות ועל המערך החיצוני,
אלא על נקודת התוכן הפנימי שהבנייה תהיה נכונה על בסיס איתן ואמתי.
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וכה היו דבריו בהקמת מקום תורה חדש" :ב"ה שזכינו ליום גדול זה והשמחה גדולה על
שנבנה מקום תורה חדש ..כשאנשים עושים דבר נקי לשם שמים יש לזה השפעה..
וכל זה הוא כשעושים "מיט אגרויסע ערלאכקייט" ..כשנבנה מקום תורה ב"ה אם
המקום תורה יהיה בנוי על יראת שמים על ערלאכקייט כמו שצריך יוכל להיות
מזה השפעה עצומה על כלל ישראל ..כזה מקום יכול להביא קידוש שם שמים גדול
מאד ..וזה אנחנו צריכים לקוות" (אייר תשנ"ז .נדפס בקונ' קב חומטין)  -ההשפעה העצומה על
כלל ישראל איננה באה ע"י מערכתיות חיצונית אלא לפי ערך הישרות וההתעצמות
הפנימית.

משל ' -בועת הנדל"ן'
בכדי להמחיש את משמעות ההכוונה הציבורית נמשיל זאת ל'בועת נדל"ן' .משמעות
המושג :ישנו מצב בו מחירי הנדל"ן מזנקים ,הדבר גורר סחרור של השקעות וכך
המחירים מזנקים יותר ,אולם אין לכך בסיס יציב בגורמים הפנימיים הבסיסיים .מומחה
מקצועי יכול להבחין כי מדובר ב"בועה" כלומר מצב חיצוני מנופח ,שאינו משקף את
המציאות האמתית ,מצב שאין לו שורש פנימי יציב ,וכך מגיע זמן שה'בועה' 'מתפוצצת'
והכל קורס.
ובכן ,משל למה הדבר דומה ,למצב בו ה'בועה' מתנפחת ובא איש מסכן וחכם ומזהיר
את הציבור :אם לא תפעלו בהתאם ,הרי בהמשך הזמן הבועה תקרוס ותישארו ללא
קורת גג לראשכם' ,נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים' הוא מתריע .אולם הם מטיחים בו
שהרי רואים מול העיניים היאך רק מרוויחים ומרוויחים כל הזמן ,והרי כל ילד רואה זאת,
ומה צרה עינו לתת לנו להמשיך הלאה והלאה בדרך זו להרוויח ולצמוח .אין זאת אלא
שכל מגמתו להפריע לנו ,הם מסכמים.
כאשר אין בסיס פנימי איתן ואמתי ,א"א להנחיל את הדרך לדורות הבאים .שקרא
לא קאי .כאשר ישנם חללים בבניין ,בסופו של דבר כל הבניין קורס חלילה .בסיפור
המשל ,מי שיכול להבחין ולהזהיר הוא מי שלמד את מקצוע הכלכלה ,לעומת זאת
בנמשל הרי זה נובע מתוך גדלות פנימית .מי שהוא עצמו ישר בתכלית ,מבחין
בכל סטייה ועקמומיות בשורש ,רואה את חומרתה וסכנתה ,וצופה את תוצאותיה
לדורות .אדם אחר לא יבחין כלל שיש בעיה ,משום שהוא עצמו קיים בתוך מצב
זה ומערכת זו .מי שנמצא גבוה יותר ,מי שקיים בעצמו בשלמות במהלך התורני
האמתי בדעתו ,בנפשו ,ברוחו ,הוא זה שרואה משם .הוא זה שיש לו את היכולת
לבחון את הדברים בהתאם להסתכלות הדקה הזכה של האישיות שלו ,ולכוון
בהתאם לכך .בדיוק לשם כך נזקקים אנו להכוונת אדם גדול .בשביל לחזור על
הסיסמאות הידועות השגורות בפי ההמון וכתובות בעיתון ,א"צ אדם גדול .בשביל
לזעוק לאוזנינו ברמקול את כל מה שאנו מצפים לשמוע לפני כן ,אין צורך אלא
ברמקול ותקליט ותו לא .גם לא בשביל שנדע להמשיך לעשות את אותו הדבר .את
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כל מה שעשינו אתמול ,זאת אנו יודעים לבד .אנו זקוקים להכוונה בגלל מה שאיננו
רואים וחשים באופן טבעי ושטחי .בגלל מה שבראייה הגסה שלנו נראה לנו כך
ובראייה הגבוהה והפנימית יותר נראה אחרת .אנו זקוקים למלאך שיכה על ראשנו
ויאמר לנו "גדל" ויכוון את גדילתנו ,את צמיחתנו ,באופן הישר האמתי והנכון למען
קיום ייעודנו ותכליתנו כממלכת כוהנים וגוי קדוש.
"מי שאינו חכם לומד את הדבר בשטחיות מלמעלה וכשנראה לו בסדר
נדמה לו שהוא באמת כך(מתוך דבריו שצוטטו לעיל).
"כשאין בקשת האמת רואים הכל הפוך .ולמשל בכל פעם שמתעוררת
בעיה וכמו שיש כיום הרבה בעיות בעולם התורה ..רואים האיך שכל
אחד רואה את הדברים "שטחי" והוא לא מתבונן הרבה ,לא מתעמק,
שטחיות זה קל מאד ,רואה את הדברים ותיכף הוא דן ואומר תשובה.
ועל פי רוב כשמתעוררת שאלה תשאלו את האנשים ברחוב מה
אומרים ע"ז תכף ומיד יביעו איזה דעה ,בלי שיספיק אפילו לחשוב
מיד אומר דעה ,והאיך זה אפשרי? האם הוא עילוי כ"כ גדול שברגע
אחד תופס את כל הענין ויודע מה לומר?! רק שבד"כ האדם הוא
שטחי ,לא חושב ,וזה התשובה שיש לו לאלתר .וכשאדם הוא שטחי -
אף פעם לא יבוא לידי האמת! אי אפשר להגיע אל האמת! (שבט תשנ"ח.
נדפס בקונ' קב חומטין).

ההכוונה האישית
הכוונה זו שהוסברה לאורך המאמר יש לה מקום גם ברמה האישית לכל אחד בחינוך
ביתו ובחינוך עצמו .העיקרון הוא אותו עיקרון בין בציבור בין ביחיד ,שהרי אין תורה
נפרדת המיועדת ל"ציבור" .הנהגת הציבור אינה אלא הכוונה חינוכית של יחידים רבים,
והעקרונות הם אותם עקרונות :העקרונות התורניים וכללי נפש האדם.
אברך שנכנס לגראי"ל עם בנו שהגיע למצוות (תמוז תשע"ה) ביקש ממנו לומר לבן דברי
הדרכה מהו הבסיס לדרך העלייה .תשובתו הייתה" :הדבר שאני אומר תמיד :לאחוז
במידת האמת .אנשים חושבים שזה קל ,אבל זה לא קל בכלל "..כאשר הבסיס הוא
אמתי הרי זה בסיס איתן לאילן רב פארות שיעלה ויצמח מעלה מעלה ,לעומת זאת
כאשר ישנה סטייה בשורש הרי הבניין כולו עלול להתעוות ,חלילה .כך הוא ביחיד וכך
הוא בציבור .וכפי שהוסבר עד כה המהלך של המידות השונות כיצד הן שלובות ואחוזות
זו בזו
מהלך הבנייה החיובית :אמת  -פנימיות  -ישרות  -נקיות  -ענוה  -קידוש ה'
ולעומת זאת בתהליך השלילי :שקר ,רמאות עצמית  -חיצוניות  -עקמומיות  -גאווה -
חילול ה'
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ההכוונה הפנימית הינה הכרחית אפוא עבור כל אחד ואחד . 4

 .44וככל הנקודות שהוזכרו לעיל באריכות ,סור מרע ועשה טוב :במקום לפתח את "הזהות
השלילית" ,לכוון לתוכן הפנימי לעמידת האדם מול קונו .לא להסתפק בעובדה שנמצאים במקום
שלומדים ושנקראים בני תורה אלא לתת קצת שייכות למושג של כבוד שמים וקידוש השם .לא
להעמיד במרכז את התפקוד שלנו בתוך המסגרת והמערכת 'הקבוצה' 'השיטה' 'הישיבה' וכיו"ב,
אלא להעמיד במרכז את התכלית והמושג הכולל של "נקדש את שמך בעולם" כאשר היישום המעשי
הוא בתוך המסגרת המסוימת  -לא להגיע רק עד וואלוז'ין אלא להמשיך עד למקור לאברהם אבינו
"ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (כאשר היישום המעשי הוא בצורה המסורה מדור לדור
וכצורה המקובלת היום בצביונה בתארה ובקומתה)  -לא לכוון את השאיפה להיות 'שפיץ' ו'חשוב'
ו'מנהיג' ,אלא לגדול ת"ח אמתי ולנצל כל כוחותיו לשם שמים  -לא להיבנות מנפנוף האגרופים מול
הציבור החילוני ,אלא להתרומם ולהתנתק מרוח העוה"ז ,מרוח הרחוב והחילוניות שחודרת ונמצאת
בתוכנו  -לא לעשות דברים מהפן המגזרי גרידא 'כי אנחנו חרדים' 'כי אנחנו בני תורה' אלא מהפן
הפנימי כי כך רצון השם ,כי זו תכלית הבריאה ,כי כך הנהגה ראויה של ת"ח ,של בן עליה ,של צורבא
מרבנן וכו'  -והיסוד הבסיסי לעלייה :לא לרמות את עצמו ,לא לחיות במשחקים ו'הצגות' מול החברה
ולא להשתתף בדקלום סיסמאות נבובות ,אלא לבחון עצמו בצורה אמתית "מה הוא ומה הוא יכול
להיות ומה הוא צריך להיות" ,ולאור זאת לבקר את עצמו ולתקן ולהתקדם כל הזמן בכל הכוחות
ולנצלם לשם שמים .וכאשר בוחן את עצמו באמת ממילא גם לא מגיע לגאווה והתנפחות עצמית של
'אנחנו' ו'אנחנו' ,ולא נופל בדרכים מעוותות עקלקלות ,אלא ממלא את חובתו שלו ומכיר את מקומו
האמתי מול הקב"ה "כי האלוקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים".
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דברי הגראי"ל על שתי התקופות

'קולות וברקים' ' -הנהגת והצנע לכת'
"במעמד הר סיני היה מעמד גדול והיו קולות וברקים וכו' ואח"כ בלוחות שניות כתוב
שהקב"ה אמר למשה ואיש לא יעלה עמך ,ופירש"י "הראשונות שהיו בתשואות וקולות
וקהלות נשברו אין לך יפה מן הצניעות ,והלוחות השניות באמת נשארו קיימים" ..והנה
הקב"ה ידע שאם הלוחות ינתנו בפרהסיא הם ישתברו ובכל זאת הוא עשה כן ,כי כך
הדרך ,בתחילה נצרך לעשות בפרהסיא ואח"כ לעשות בצניעות .דא"א רק בצניעות
אלא צריך לב' הדברים ..במיכה כתוב "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' אלוקיך שואל
מעמך כי אם וכו' והצנע לכת עם אלוקיך" ,זאת אומרת שהדרך של אדם צריכה להיות
בהצנע לכת ,כמה שפחות להתבלט רק להיות בצניעות ,ומצד שני כשרוצים לפעול
דבר צריך לעשות בפרהסיא ,בפומבי .וכן מצינו בכל הדורות שהי' שני הדברים ,כך זה
הדרך ...מעמד הר סיני היה מעמד מאד בפרהסיא ואז נתנה התורה בקולות וברקים
ואע"פ שגלוי לפני הקב"ה שאח"כ ישתברו הלוחות ..כך צריך להיות ,צריך לעשות
בפרהסיא הרבה אנשים ביחד ,ואח"כ בצנעא ולהמשיך כך ..אח"כ כל אחד צריך
להיות בפני עצמו עם הנהגת והצנע לכת עם אלוקיך " (הדברים נאמרו בחורף תשס"ב .מובא
בספר ימלא פי תהילתך "חיזוק הציבור").

ה'פרהסיא' והקולות וברקים מול 'הנהגת והצנע לכת'  -הפנימיות' .כל אחד בפני עצמו'
מול 'הרבה אנשים ביחד'  -הציבור .לא לחיות בתפיסה חיצונית כ'מגזר' גרידא ,אלא
מסגרת הציבור היא הכלי לחיזוק הפנימיות של כל יחיד ויחיד" .צריך לב' הדברים":
הכלי המחזיק את התוכן ,בלי הכלי לא יחזיק התוכן ,ובלי התוכן מתרוקן הכלי .וחובתנו
כעת "להמשיך כך" בהנהגת והצנע לכת עם אלוקיך ,אפר של יצחק אבינו  -קידוש השם,
ועפר של אברהם אבינו  -ואידך פירושא הוא זיל גמור.
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דבר העורכים :הגראי"ל אינו מעמיד 'דוברים' לייצג את השקפתו,
משום שאינו מעוניין לייצר אנשים שיסתובבו מנופחים ברחוב משום
שהם יודעים את סוד ההשקפה ..הוא גם לא מייחס ערך לדיבורים,
אלא למעשים ולאורחות חיים אמתיים ,אולם אנו מבחינתנו ודאי נחשב
כ"איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו" אם לא נטה אוזן ולב להתבונן
וללמוד את הדמות ,את הכיוון ,את הדרך .למותר לציין כי הכותבים
אינם מדמים את עצמם כראויים להטיף מוסר או השקפה .לא מיניה ולא
מקצתיה .לא באנו אלא לסדר בפני המעיין את דברי הגראי"ל הדרכותיו
מעשיו והנהגותיו בתוספת קטעי קישור והבהרות על המשמעות ,כך
שהדברים מצטרפים מאליהם לתמונה שלמה המדברת בעד עצמה.
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