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פרק א' - משבר הזהות כתוצאה מירידת הדורות

א ... היסוד הנפשי המאפשר הקיום של התורה ומצוות.

ב ... השבר הגדול – איבוד הדחף הטבעי.

ג. ... הופעת השבר בשתי צורות הפוכות.

ד ... ההתחרדות הינה יצירת 'דת חדשה'.

 מצבי צבירה חדשים בעם ישראל.2ה ... היווצרות 

 מעגלים מרחביים: האישי החברתי והדתי3  פרק ב' - 

 מעגלים מרחביים: האישי החברתי והדתי3א ... 

 מעגלים בצורה בריאה.3יחסי הגומלין בין ה

 מעגלים למעגל א' בציבור החרדי3ב ...   הפיכת ה

 המעגלים3איבוד צורות עצמאיות של 

 מעגליים הדדי. דיכוי של המרחב האישי / זהות עצמית3ד ... התלותיות בין ה

קולקטיבית / הגדרת זהות שלילית ביסודה

פרק ג' - אופן בניית מצב מצבירה החדש

 מעגלים:3א ... השילוב אופן חיבור ה

העצמת הערך החברתי / הנהגת סגנון לבוש אחיד / ענישה חזקה למיפר הסטוטס

קוו. 

 מעגלים3ב ... הצורך באיחוד כל ה

3משמעות חיבור אדם למערכת חדשה / השגת המטרה רק באמצעות גיוס כל ה

מעגלים.

 מעגליים3      פרק ד' תוצאות לוואי מעיוות ה



א ... העיוותים במעגל האישי: 

איבוד המודעות העצמית / דימוי עצמי המנותק לעצמי האמיתי.

ב ... העיוות במעגל החברתי:

יצירת מחלוקות בטצדקי 'דתית' / הענין הגדול בשיח הפוליטי בחיות הבלתי

פוסקת שזה מספק לאנשים. / התניית הערך החברתי בערך הדתי

ג ... העיוותים במעגל הדתי.

 הקצנות ללא סוף / תפיסת עולם רוחנית דיכרומטיתכפייה חופשית /

 מעגלים.3ד ... הצד השווה שבכל העיוותים בכל ה

מציאות ללא מהות. 

פרק ג' - אופן בניית מצב מצבירה החדש

 מעגלים:3א ... השילוב אופן חיבור ה

העצמת הערך החברתי / הנהגת סגנון לבוש אחיד / ענישה חזקה למיפר הסטוטס

קוו. 

 מעגלים3ב ... הצורך באיחוד כל ה

3משמעות חיבור אדם למערכת חדשה / השגת המטרה רק באמצעות גיוס כל ה

מעגלים.

 מעגליים3      פרק ד' תוצאות לוואי מעיוות ה

א ... העיוותים במעגל האישי: 

איבוד המודעות העצמית / דימוי עצמי המנותק לעצמי האמיתי.

ב ... העיוות במעגל החברתי:

 / הענין הגדול בשיח הפוליטי בחיות הבלתי1יצירת מחלוקות בטצדקי 'דתית'

פוסקת שזה מספק לאנשים. / התניית הערך החברתי בערך הדתי

ג ... העיוותים במעגל הדתי.
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 הקצנות ללא סוף / תפיסת עולם רוחנית דיכרומטיתכפייה חופשית /

 מעגלים.3ד ... הצד השווה שבכל העיוותים בכל ה

מציאות ללא מהות. 

2פרק א'

משבר הזהות אצל בנ"י בעקבתא דמשיחא

א

מבוא

רבים המחקרים המנסים לפענח את תכונותיו ומאפייניו של הציבור החרדי סבת

הולדתו ומקור הוריו חלק ממסקנתם תולה את הורתו ולידתו של הציבור החרדי

בתופעות כאלו ואחרים שעברו על העולם במאות השנים האחרונות.

2http://tchelet.org.il/article.php?id=325&page=1



אך אנו דורכים בדרך אחרת פנימית יותר שתתן לנו תמונה פנימית ועמוקה יותר

והחשוב מכל תמונה אמיתית יותר ואולי גם איזה מפה לעתיד.

ההנחת יסוד שלנו שמצב צבירתו המהותית של עם ישראל אינו נעוץ בשום גורם

חיצוני אלא בגורם פנימי בלבד הגורמים החיצוניים א"כ איפוא אינם סבה אלא

תוצאה.

ניתוח של המושגים החדשים של חילוני וחרדי

והנה כשבאים לדון בעיוותים שנוצרו בציבור החרדי בדורות האחרונים למרות

שנדמים כמו מים שאין להם סוף הרי בכל זאת א"א לבטא את הדברים ללא סדר

לכן  ננסה לתת סקירה קצרה בצורה מסודרת יחסית

אי לזאת ההתחלה תהיה דווקא באמצעות דבר שנראה אולי כשולי אבל למעשה

הוא שורש ויסוד גדול בכל הענין 

ענין זה הוא הכינויים של 'חרדי' ו'חילוני'.

צמד מושגים אלו מבחינה היסטורית הם חדשים לחלוטין ובזה עדיין אין שום בעיה

מאחר שנוצרו מצבים חדשים בעם ישראל ממילא נוצר צורך בהגדרות זהות

חדשות.

אך דא עקא הבעיה שהגדרות חדשות אלו שהם מהוויים סטייה חמורה מהקו

הדתי מאחר שההגדרות החדשות הם מבססים את הגדרת הזהות על בסיס ומצע

חברתי ולא על בסיס ומצע דתי - אידיאולוגי

משמעות הדברים שאני טוען שהתופעה הזאת נוצרה כתוצאה ישירה מאיבוד

הזהות היהודית התורנית כתוצאה מירידת הדורות שהרוח הפנימי הנשמתי של

היהדות נשתכחה ולכן מאליו נוצר הגדרות חדשות חוליות 

ההיסטוריה של הגדרות חדשות

לאורך ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל היו קבוצות חדשות – כתות שקמו בעם

ישראל החל בקראים בייתוסים וצדוקים ממשיך בשומרונים וכלה בדורות

האחרונים בשבתאים פראנקיסטים משכילים רפורמים. התופעה האחרונה הביא

את ה'חילוניות'.



אך ישנה הבדל יסודי בין כל התופעות של הקבוצות לבין התופעה החילונית בזה

שבכל התופעות חידוש ההגדרה הייתה אך ורק לקבוצה הסוררת בלבד ואילו

הקבוצה השמרנית ומסורתית לא השתנה שום שם אלא השם יהודי נותר על כנו

ואילו בתופעה האחרונה של ההתחלנות החידוש בהגדרה היא לא רק לקבוצה

הסוררת אלא היא הביאה בכנפיה גם הגדרה חדשה לקבוצה המסורתית והיא

הכינוי החדש 'חרדי'!!!. 

כאן נשאלת השאלה למה לא די בכינוי לסוררים חילוני ולמה נוצר צורך נוסף

להגדיר גם את השומרי תומ"צ בכינוי חדש - חרדים? ומה שונה כל התופעות

3מהתופעה האחרונה?.

חרדי = המרת הזהות התורנית בזהות חברתית

בכדי להבין זאת צריך להבין היטב את עומק משמעותו של המושג והכינוי החדש -

'חרדי'. ביחס לכינוי הישן – יהודי [שומר תומ"צ]

הגדרת הזהות [הקולקטיבית] הינה מצע בסיסי הן באדם כפרט וכן בחברה ככלל

וכקולקטיב

ולכן הגדרת הזהות של החרדים לעומת השונים מהם – החילונים יתנו לנו כבר

את יסודות העיוותים 

ההגדרות החדשות הן בעצם לא הגדרה תורנית אלא הגדרה חברתית בניית

הגדרת זהות על בסיס חברתי תמורת התורני משמעות הדבר שנאבדה הגדרת

הזהות התורנית האמיתית.

השתתת זהות דתית עפ"י מצע חברתי

הראיה שההגדרה הוא על בסיס חברתי ולא על בסיס תורני כי הביאור הרשמי

שמציעים את הרציו מאחורי ההגדרה ומשמעותה היא שחרדי הוא כינוי לשותמ"צ

וחילוני הוא לאינו שומר תומ"צ

"זיהויה של היהדות המעוגנת במסורת עם היהדות המסורתית", קבע כץ, "הוא, לאמיתו של דבר, מעין אשליה3
12אופטית. טענתם של האורתודוקסים שאין הם אלא מגיני היהדות האמיתית עתיקת היומין היא בדיה".
השקפה זו הפכה עם הזמן למוסכמה בקרב רבים מתלמידיו וממשיכי דרכו של כץ. כך, לדוגמה, כותב

ההיסטוריון מיכאל סילבר כי "האורתודוקסיה אינה שריד שלא השתנה ואינו משתנה של החברה היהודית
 וברוח13".ילידת המודרנה והשינויים כמו כל אחת מיריבותיה ה'מודרניות'המסורתית הפרה־מודרנית, אלא 

דומה מסביר ישראל ברטל מן האוניברסיטה העברית: "שתי התנועות המרכזיות שהגיבו על המפגש עם
המודרנה בפזורה האשכנזית היו תנועת ההשכלה, מצד אחד, והאורתודוקסיה, מצד שני. שתיהן צמחו במרכז

14אירופה, כשאחת אוחזת בעקב חברתה".



הגדרה זו איננה האמיתית מהסבה הפשוטה כי היא איננה נכונה!!. 

ויתירה מזו לא יכולה להיות נכונה מאחר שרמת קיום המצוות הוא מגוון כי אין

אדם צדיק בארץ גו' יש ששומר באחוזים גבוהים ויש ששומר באחוזים נמוכים!!

וכמו"כ לא כל חילוני אינו מקיים מצוות יש שומרי מסורת שמקיימים חלק

מהמצוות וכו'

ולכן ההגדרה הכוללנית מחטיאה את האמת ומזה מובן שמקור ההגדרה הוא לא

מההיבט התורני אלא מההיבט החברתי.

הווי אומר 'חרדי' הוא אחד שעומד בכללי המוסכמות מסוימות שמזכים אותו

בתואר חרדי המוסכמות אכן כוללת קיום מסוים של מצוות אך ללא ספק שהיא

כוללת גם דרישות שאין להם שום אחיזה תורנית הלכתית אלא הם דרישות

חברתיות נטו כגון 'תלבושת' ותרבות חברתית

כובד המשקל של הדרישות החברתיות במדה מסוימת כבדים יותר למשל מי

שיילך עם כיפה וציצית אך שאר הלבושים לא יעמדו בתקנון החברתי דבר זה

יהווה סבה מספקת לדחייה חברתית הכינוי חרדי כבר לא יהלום אותו אולי לא

חילוני אלא תואר 'חרדי מודרני' וכיוצא בזה ולכן מה שדבר זה שינוי בצורת

הלבוש גורם שינוי בסטטוס החברתי של האדם מגלה שעצם ההגדרה הוא על

מצע חברתי בעיקרו והענין הדתי תופס פחות מקום אם בכלל

למשל מי שהולך ועומד בכללי התלבושת אך איננו מקיים מצוות מהותיות כמו

תפלה וכדו' הכינוי חרדי לא ייאבד רק שאולי יתווסף לו כינוי פו"צ וכיוצא בזה

ומזה מוכח בוודאות שהכינוי חרדי הוא בבסיסו על מצע ומוסכמה חברתית ולא על

מצג דתי

ומאחר שהגדרת הזהות היא על מצב חברתי לא על מצע דתי צריך לברר מה

הסבה שהמצע מושתת על רקע חברתי ולא על רקע תורני

הסבה האמיתית כי כל הורתו ולידתו של המצע החרבתי הוא רק על רקע פטירתו

– תפוגת כוחו של הכח הדתי האמיתי 

יהיו שיאמרו שהתלבושת היא סימן היכר - ביטוי למצב הדתי אבל אי"ז נכון כי

הלבוש לא סימן מספיק אמיתי ויותר מזה גם במקרה שנודע שהלבוש אינו תואם



את המצב הדתי לא ישנה הדבר את מעמדו בחברה ואת הסטטוס החברתי שלו

כחרדי.

היסוד הנפשי המאפשר הקיום של התורה ומצוות

הנחת היסוד הפשוטה היא שמאחורי כל פעולה קיים מניע נפשי שדוחף את

הפעולה המסוימת ואם בפעולה סתם הכלל קיים כ"ש כשמדובר על מערכת חיים

שלמים שמתוכו קיימים דרישות תובעניות שמאחורי ההסכמה הנפשית לעמוד

במשימה קיים מניע נפשי אקטיבי.

וכשמדובר על אורח חיים הבנויים על קיום תומ"צ הרי בהכרח שמאחורי הקיום

קיים מניע נפשי עצום במיוחד בהתבסס על הסברא הישרה שהאדם לא יקבל ע"ע

אורח חיים כזה ללא מניע נפשי עוצמתי. וכפי שמסביר זאת הרמב"ם בשפו

הברורה: 

 שתגיע לו ממנו תועלת או שתסור ממנואלא כדי מעשה אינו עושה... האדם 

פסידא, ואם אינו כן יהיה אצלו אותו מעשה הבל וריק. היאך ייאמר לבעל תורה:

עשה אלה המעשים, ולא תעשה אותם לא לירא מעונש מן השי"ת ולא לנחול שכר

 ... זה דבר קשה עד מאדטוב? 

מובן א"כ שעפ"י פשט המניע הנפשי לקיום תומ"צ הם "השכר והעונש" שהם ב'

מניעים חיובי ושלילי השכר הוא המניע החיובי לקיום המצוות העונש הוא המניע

השלילי שמטרתה למנוע את העבירות.

וזה גם הסבה שהמניעים הנפשיים כשכר ועונש מהווים אחת מעיקרי התורה

שבלעדם אין קיום לתורה.

וההסבר הוא פשוט: בכדי למנוע מהאדם תשוקה וחמדה לדבר בהמי צריך כח

נגדי שיהיה חזק לפחות באותה עוצמה של המשיכה לדבר הבהמי וזהו הרתיעה

מהעונש שאמור לגרום לאדם להתאפק מלבצע את זממת לבו.

וכן לאידך גיסא בכדי לגרום לאדם לבצע מעשה מסוים בפרט אם הוא דורש מאמץ

מחייב שתהיה מניע נפשי פנימי שידחוף אותו לבצע את המעשה כלומר הרווח

הנפשי שישיג ע"י ביצוע המעשה הוא זה שיגרום לו לבצע אותה.

בהעדר מניע נפשי זה לא יקיים האדם שום מצווה וכן לא יימנע מהעבירה.



אך זה צריך להיות ברור שאם לא תהיה יראת העונש אין מה שיעצור מהאדם

מהעבירה ואם לא תהיה אהבה לא יהיה מה שידחוף את האדם לבצע את

המעשה.

ולכן זולת מה שמבחינה לוגית השכר והעונש הם עיקר בדת עוד זאת שגם

מבחינה היתכנות טכנית לא תיתכן מציאות אחרת.

ולכן עפ"י פשט ברגע שלא מוטבע אצל האדם ההכרה הטבעית בקיום מציאות

השכר והעונש לא יוכל להתקיים קיום התומ"צ אלא האדם יעשה רק כפי משיכת

לבו הטבעי ולא כפי רצון התורה.

ועפ"י פנימיות השכר ועונש מקבל משמעות עמוקה יותר כי הנה יש לכל יהודי

נשמה אלקית שיש לה אהבה – משיכה טבעית לה' והיא המניע שלו לעשות ולקיים

המצוות כי מתוך שאוהבו עושה רצון אהוב מה גם שע"י העשייה יתקרב אל ה'

יותר.

וכמו"כ קיים יראה – רתיעה טבעית מהינתקות ממנו והיא היסוד לסור מרע כי ע"י

עשיית הרע ינתק ממנו וזה לא חפץ בשום אופן.

והם אלו המניעים הנפשיים של כל יהודי באשר הוא ומניעים נפשיים אלו צריכים

להיות מורגשים בלבו של היהודי בתחושה טבעית לא פחות מכל תחושה טבעית

בהמית. 

ובהעדר תחושות טבעיות אלו לא תתקיים ענין התומ"צ.

קיומם של תחושות אלו אינם אומרים שאין נפילות כל שהם אדרבה כל הענין של

נפילות מבוסס רק על הרקע שיש אמונה בה' ובשכר ועונש ולמרות זאת יש

נפילות אלא שהם דבר נקודתי ושולי. וג"ז לא מצד חולשת האמונה אלא

.4מהתגברות חום הטבעי ואין כח ביד אמונתו של האדם לגבור על תאוותו

קיומם של תחושות אלו אינם אמירה שהמניע היחידי לקיום המצוות הוא האמונה

והערך הדתי בוודאי שבמקביל קיימים עוד מניעים שחז"ל הזכירו כגון לימוד על

מנת לקנטר וכל הסקטור של ההשפעה החברתית ועוד כל מיני פניות אישיות 

יתירה מזו החטא והנפילה אינם אלא מחוזקת האמונה כפי שאדמוה"ז מסביר שזהו מצד שהרוח שטות מפתה4
שהחטא אינו יכול להפריד אותו מהקשר עם ה' הווי אומר בבסיסו של החטא מונח עוצמת הקשר והאמונה בה'!!



אך ב' דברים בזה א' שהקיום שלהם הוא בעניני יסוד כלומר הבסיס והתשתית

הוא אמיתי כלומר עצם האמונה בי"ג עיקרים ששם אין מעורב ענינים זולתיים רק

הוא ענין אמונתי נטו

וכל הפניות הוא ברמת הקיום והיישום שבזה כמו שישנה האפשרות לחטוא ישנה

האפשרות לעשות משום פניה כו'

נוסף לזה שקיימת מודעות לפנייה ואיננה מטויחת ואין מייחסים לה ערך דתי

קוראים לחיה בשמה

ב

השבר הגדול – איבוד הדחף הטבעי הנשמתי

במרוצה הזמן או ליתר דיוק כתוצאה מירידת הדורות מניעים נפשיים החלו

להיחלש ולאבד מכוחן [הן אלו שעפ"י פשט והן אלו שעפ"י פנימיות.]

תהליך זה התגבר עד שבדור שלאחר השואה כבר נוצר מצב שמניעם נפשיים אלו

איבדו כל תוקף בעל השפעה מעשית.

הווי אומר הרעיון של קיום מצוות ושמירת על חיים דתיים המתבסס על האמונה

בה' ובשכר ועונש כבר לא היה רלוואנטי. 

כתוצאה מכך החלה להיווצר שבר בעם היהודי שבר אמוני ביסודות התורה –

באמונת הקל ובשכר ועונש ובעקבותיו ממילא גם שבר בכללות קיום התומ"צ.

ונוצר מצב של פריקת עול תומ"צ בתירוצים שונים ומשונים השבר הלך והתחזק

יותר ויותר.

וכאמור השבר נעוץ בכך שיסודות הדת שהם האמונה במציאות ה' ובעיקר בשכר

ועונש איבדו את חיותם וכוחם מעתה אינם משמשים עוד כמניע פעיל לקיום

.5תומ"צ

והנה בדורות הראשונים כמו בנביאים ושופטים מצינו דור שכולו זכאי או כולו חייב. ומי שהיה זכאי הי' זכאי5
במדרגת צדיק גדול או נביא ומי שהיה חייב היה רשע גמור ועי"ז לא היו ממוצעים. אך דורות האחרונים דור

אחר דור אין בהם רשעים כ"כ ולא צדיקים כ"כ טובים. והענין שבדורות הראשוני' היו נשמות עליונות ממדרגות
גבוהות ומצד נשמתם בעצמם היו יכולים לשלוט על הרע שבנפשם ומיד כשיתבונן בגדולת א"ס ב"ה יגיע אליו

היראה כו' רק רשע גמור שמגביר הרע שבנפשו בשאט בנפש. 
 וצריך יגיעהדורות האחרונים עיקבא דמשיחא בחי' עקביים אין כח בנשמתם עצמם לשלוט על הרעאבל 

רבה יגיעת נפש ויגיעת בשר. וזהו והוי"ה יגיה חשכי היינו בחי' חשך שבדורות אחרונים. כי דהע"ה אמר זה בעד
כללות ישראל שיש בהם בחי' חשך בדורות אחרונים עיקבא דמשיחא שאין אתה נרי הוי"ה כלומר שאין נר הוי"ה
נשמת אדם מ"מ והוי"ה היא בחי' הוי"ה עליונה שלמעלה מההשתלשלות יגיה חשכי ולמענו למענו יעשה כי חפץ

חסד הוא באתעדל"ע בלי אתעדל"ת: תורה אור מקץ  מא,א



תוצאות השבר העמוק 

התוצאה המיידית והטבעית ואפי' במתבקשת היא תופעה של פריקת עול תומ"צ

עד אפי'  כפירה שצריכה להקיף את כל חלקי העם.

כלומר מתבטלת האפשרות של חינוך דתי אמוני באופן ספונטאני שהתבססה על

התגלות הארת הנשמה האלקית בתוקף עד שפעל גם על הנפ"הב כח זה פג כוחו

ומעתה ענין הדת אינו אלא ליחידי סגולה בעלי שאר רוח אזי ע"י יזמה אישית

ממנו הוא יגיע לאמת.

ואכן רואים שבמשך כמאה וחמישים שנה נוצרו בעם ישראל תהליכים שונים

ומקבילים של פריקת עול וכפירה ככל שעובר הזמן כך ההתחלנות התחזקה יותר

 אחוז!!.90עד למצב של שלאחר השואה השבר מקיף את רוב העם היהודי כמעט 

ג

הופעת השבר בשתי צורות הפוכות

הדעת הרווחת השטחית היא שהשבר מקיף רק את הציבור החילוני אך לא פגע

בציבור החרדי שהוא 'שומר אמונים' למסורת ולעבר כו'. 

אך לאמיתו של דבר שאין הדבר כן כלל ועיקר אלא כאמור לעיל השבר תקף את

כל עם ישראל במדה שווה וממילא גם הציבור החרדי בכלל השבר הזה כי השבר

הזה הוא שבר פנימי ואינו קשור בהכרח עם תופעות חיצוניות שלכל היותר רק

מעצימים את השבר שהוא פנימי בעצם מהותו.

אמנם כן ה'התחלנות' היא התגובה ה'מתבקשת' להיותה התגובה הטבעית כי

בהעדר מניע נפשי פנימי באמונה וכו' ממילא התגובה המתבקשת היא פריקת עול

 אחוז מהעם90וכפירה כו'. ולכן היא גם התופעה הנפוצה המקיפה ביותר כאמור 

היהודי.

 צדדים כך לכל תגובה נפשית לשבר2אלא שכפי הנראה שכפי שלכל מטבע יש 

 אפשרויות אפשרות הטבעית2יש פנים שונים ומשתנים וכך בנדון שלנו יש לה 

היא ההתחלנות. 



והתגובה הלא טבעית היא תופעת ההתחרדות שהיא תגובה הפוכה ממש

מההתחלנות אך למרות זאת היא נובעת מאותה סבה - מאותו שבר ולהיותה

תגובה לא טבעית היא מקיפה רק אחוזים נמוכים מהעם כעשר אחוז בלבד. 

כלומר אין זה רק שהשבר פגע גם בחרדים אלא עצם התופעה של המושג ואורח

חיים של 'חרדי' הוא עצמו נובע ג"כ מהשבר הפנימי והווי אומר כפי שהתופעה של

ההתחלנות היא תופעה שלילית תגובה לשבר כך באותה מדה ההתחרדות היא

ג"כ תופעה שלילית כתוצאה מהשבר הפנימי הנשמתי.

ולכן מובן מזה שהשבר הרוחני הנשמתי לאמיתו של דבר אכן מקיף את כל חלקי

העם גם את המגזר החרדי!!. אלא שהתגובה אינה שווה.

משל לב' התגובות מענין השינה

בכדי להבין איך למה מכנים את ההתחרדות כתוצר הנובע משבר בדיוק כפי

שההתחלנות נובעת מזה וכן מה המכנה המשותף שביניהם למרות הקיטוביות

השטחית.

הענין יובן ע"י משל מענין ה'שינה' כידוע שבשעת השינה הנשמה יוצאת מהגוף

כפי שאנו מודים לה' בכל בוקר: המחזיר נשמות לפגרים מתים.

בזה גופא ישנם ב' פרטים שונים ועליהם ב' הודאות:

הודאה אחת כללית על עצם תחיית ה'גוף' מחדש כי היה יכול להיות שהגוף לא

יקום משנתו לתחייה מחודשת אלא יישאר מת ממש.

הודאה נוספת פרטית על זה שתחיית הגוף היא ע"י אותה נשמה שיצאה ולא ע"י

נשמה אחרת כגון נשמה של גוי שזהו ביאור האריז"ל על ברכת שלא עשני גוי כו'.

כך גם ירידת עם ישראל בתוקף חשכת הגלות משול ל'שינה' כמבוא בחז"ל וכפי

שבשינה יכולה להיות ב' תופעות: האחת אי תחיית הגוף מחדש הב' תחיית הגוף

ע"י נשמה אחרת כנ"ל.

כך גם בגלות ישנה שני אפשרויות: אפשרות של 'מיתה' והוא התופעה של

ההתחלנות ופריקת עול כפי שהוא קיים ברוב עם ישראל.



אפשרות נוספת היא תחיית הגוף באמצעות נשמה זרה והו"ע תופעת

 שאינה אלא תחיית גופי התורה באמצעות נשמה זרה נשמה של גוי6ההתחרדות

– נפה"ב וכפי שיתבאר להלן

תופעה ההתחרדות כמו ההתחלנות אינה מהלך יזום אלא תגובה ריאקציונית

שנוצרת מאליה. 

ד

היסודות החדשים של הדת החרדית

ההתחרדות הינה בעצם יצירת 'דת חדשה' חילוף הדת הקודמת. הדת החדשה יש

בה הרבה דמיון לקודמתה שונותה היא בעיקר ביסודות שלה. כלומר החילוף לא

נעשה כ"כ בגוף התורה כ"א בעיקר בנשמתה. [ואם כי בהכרח ששינוי וחילוף

הנשמה ישפיע גם על הגוף]

הדת החדשה יוצקת רוח חדשה וחיות אחרת ובאמצעות זאת היא מחייה מחדש

את גוף התורה. 

כפי שכל דת יש לה ב' מרכיבים בסיסיים א' האמונה וההכרה ב'אל' שמצווה על

הדת והב' מניעים נפשיים לקיום צווי הדת בפועל – שכר ועונש.

כך גם הדת החדשה חדשנותה מתבטאת בזה שב' המרכיבים הבסיסיים השתנו

למרכיבים חדשים. 

בדת היהודית המקורית האמונה הייתה בקיומו של קל אחד והמניעים היו שכר

ועונש ג"ע וגיהינום כו'. 

בדת החדשה האלוקים הוא אחר שונה וחדש וכך משמעות השכר והעונש השתנו

והתחלפו בהתאם 

ה"אנכי ולא יהיה לך" של הדת החרדית

האלקים של הדת החדשה היא ''אלקי החברה'' - הסמכות החברתית היא האלוק

של הדת החרדית והאמונה וההתבטלות לקל החדש הזה היא יסוד העיקרי

והבסיס בדת החרדית החדשה והיינו ההכרה בסמכותה הבלעדית של הסמכות

החברתית.

למעשה ייתכן שעוד קבוצות יכולות להיכנס בהגדרה כוללנית זו6



האמונה באלקי החברה היא הקיום של האמונה תמורת דברת האנכי ה"א וישנו

גם את הדיברה השנייה לא יהיה אלקים אחרים על פני ובדת החרדית החדשה

ישנה ג"כ שלילית אלילים נוספת והיא שלילית הכרה בגורם מחייב חוץ מאלוקי

החברה. כל הכרה בכח נוסף חוץ מאלוקי החברה היא כפירה בעיקר!!. 

שכר ועונש בדת החרדית

ונוסף על זה הוא ההכרה בשכר ועונש כלומר ביכולת הענישה של הסמכות

החברתי להעניש כל חורג מצוויה ולאידך גיסא גם לתת שכר להולכים בתלם

ומתבטלים לסמכות החברתית

השכר והעונש הוא כמו שכר ועונש ביהדות עונש הוא ניתוק מה' שכר הוא החיבור

לה'

כך גם בדת החרדית העונש הוא הניתוק מהסמכות החברתית כלומר דחייה

מתחומי החברה והשכר הוא הגבהת ההכרה בערכו החברתי.

וזאת יש לדעת שבחברה החרדית הדחייה מהחברה היא משולה לאיבוד העצמי

לדעת!!.

מקור כוחה וסמכותה של הדת החרדית

אך שתי מגרעות קיימות במודל החדש של הדת החרדית הזאת: 

א' מהם היסודות עליהם בנויים החוזק והתוקף בקביעת מעמדם הבסיסית של

הסמכות החברתית?. הב' למה שאדם יסכים להפוך את כל חייו רק בגלל ערך

חברתי כזה או אחר?.

ההתגברות על הקושי נעשה בכמה אופנים: 

הא' מה למרות שכאמור הדת החרדית היא בעצם דת חדשה חילוף הדת היהודית

הנה הרי באמת באופן רשמי הרי היא מתבססת עליו ואינה קובעת מקום לעצמה

ע"י הצגת הדת החרדית כיורש טבעי ואפי' הבלעדי של הדת היהודית.

וטעם הדבר כי גם אם יוצרים איזה דת חדשה עדיין צריכים איזה פלטפורמה ישנה

שעליו יתבסס הדת והרי אפי' הנוצרים והמוסלמים מבססים את דתם על דת

היהודית.



כך גם הדת החרדית צריכה את הפלטפורמה של הדת היהודית בכדי לשוות לה

מראה וצורה של 'דת' ובכדי שיהיה לה תוקף דתי. ולא רק ערך חברתי בלבד.

כי אילו הדת תתבסס רק על ערך חברתי אזי אין לו הרבה תוקף משא"כ כשהוא

מתבסס על ענין דתי ואלקי.

ולמעשה ניתן לומר שהדת החרדית היא דת חדשה ועושה מניפולציה בדת

היהודית בכדי לקחת לעצמה תוקף ועוז.

ומאחר שיסוד הדת מבוסס על מניפולציה על הדת היהודית כך גם כל פרטי הדת

החרדית יש בהם משום מניפולציה על הדת היהודית וכפי שנראה איך זה בפרטים

בכל פרט ופרט בפ"ע.

הב' הפעלת מגוון פעולות להעצמת הערך החברתי מעבר לפורפורציות הטבעיות

שלו.

בשורה התחתונה עיקר הפעולה שנעשית היא טשטוש המחיצות בין דת לחברה

או יותר נכון איחוד חיי החברה עם חיי הדת ומעתה אין חיי דת ללא חיי חברה וכן

לאידך אין חיי חברה ללא חיי דת 

זוהי תמצית משנת הדת החרדית שילוב מוזר וקטלני של דת וחברה. והרווחים

כביכול שנוצרו בעקבות השליוב המוצלח הזה היא גבוה במיוחד והוא המינוף של

הדת והחברה ביחד כל אחד מקבל את מעלת זולתו כמו בהתכללות. 

לכן צריכים לבנות את הערך החברתי בצורה יותר חכמה ויותר ערמומית

לכן בשלב הראשון עיקר היגיעה הוא בביסוס הסמכות החברתית והביסוס הוא לא

רק בתוקף שלה אתא במרכזיות שלה כלומר הפיכת הענין חברותי להענין המרכזי

ועד לענין העיקרי בחיים

ולאחר שהענין החברותי הוא הערך היחידי בחיים מעתה הסמכות החברתית

ממנפת את עצמה בכך שהיא משפיעה על הדבר הכי מרכזי בחיים ובעצם על כל

החיים כ"א החבברה הוא כל החיים את הסמכות החברתית יש לה סמכות על כל

החיים

רק שלזה גופא הפיכת הענין החברתי לחזות כל החיים צריך להתבונן איך בדיוק

הוא נוצר



לצורך הצב הערך החברתי בערך היחידי והבלעדי אין די בלהגדיל את חשיבותו

אלא יש צורך בלהחניק ולדכא את כל הערכים האחרים

אולם יש כאן תהליך נוסף שמוכרח להיות הכח של אמונה נובע מהיותו כח עצמי

שלמעלה מטו"ד מכך מובן שהכח החילופי גם הוא מוכרח להיות כח עצמי

שלמעלה מטו"ד.

בנפש ישנם כמה כוחות עצמיים שהם למעלה מטו"ד כדלהלן: 'ערך עצמי' 'מצפון'

'מוסכמות' מעצבי הנפש לא פוסחים על שום כח ולמעשה מגייסים את כל הכוחות

הללו ולמעשה את כל הכוחות בכלל לצורך המטרה החשובה מכל - יצירת אורח

חיים אצל האדם לא מתוך מניע עצמי ופנימי אלא מניע חיצוני וזולתי.

הכח שלמעלה מטו"ד הוא 'מוסכמה חברתית' ולזאת הכוחות הופנו להפוך את

הדת ל'מוסכמה חברתית' הווי אומר מעתה הדת נשענת כולה על 'החברה'

שבלעדה אין לה מקור חיות וקיום.

מעתה הדת הופכת להיות ענין חברתי לכל דבר עד כדי כך שא"א להיקרא דתי רק

בקיון מצוות הדת לבדם כ"א בתוספת השתייכות מגדרית

היחס בין הדת לחברה הוא לא חד צדדי שהדת הוא חברה אלא הוא ההדי כלומר

כפי שהדת הפכה להיות ענין חברתי כמו"כ החברה הפכה להיות ענין דתי

כפי שדת יש עקרונות – עיקרים שבלעדיה ה"ה כופר כך אי הכפפה ואי הכרה

בסמכות החברתית כמוה ככפירה בעיקרי הדת!!

וכן ההכרה בסמכות החברתית כמוה באמונה ביסודי הדת שע"י נכנס ונכלל

האדם כחלק מהדת 

וכך נמצא שהסמכות הדתית והסמכות החברתית מחזקים אחד את השני ומזינים

זא"ז

התחילו להשתמש עם הסמכות החברתית וכך השימוש בה גובר מדור לדור ככל

שהסמכות התורנית מאבדת את השאריות האחרונות שלה.

שלב טרומי של איבוד הסמכות הדתית היא ביצוע של ההוראות ההלכתיות ללא

שימת לב וביטול אל הבורא מצווה ההוראות וכפתגם החסידי מתנגד עושה כי כך

כתוב בשו"ע וחסיד עושה כי כך ציווה הקב"ה



אבל נראה שהמתנגד של פעם הפך להיות החסיד של היום ואילו המתנגד של

היום הוא בדרגא עוד יותר נחותה היינו לעשות כמו שכתוב בשו"ע בגלל ש'גם

החבר עושה כך'.

עד שנוצר מצב שעושים ומקיימים תומ"צ אך ורק כי 'כולם עושים כך'.

והיינו שרוקנו את קיום התומ"צ גם מהאמונה וגם מפשטות השו"ע והפכו לענין

חברתי נטו

סבת הישענות הסמכות החברתית על הדת היא בכדי למנף ולהעצים את כוחה

ככח וצו 'דתי'!!

נמצא שהסמכות החברתית נשענת על הדתית שהיא נשענת על המצפונית וכך

הם הופכים להיות משולש שכל קצה מהשלוש קצוות קשור לכולם

ה

הקדמת הרס הצביון האנושי כהקדמה לבניית הדת החרדית

עם היות שבהשקפה ראשונה נראה שצריכה להיות רק בנייה חילופית של כוחות

תשתית שעליהם תתבסס הדת החדשה

לאמיתו של דבר מוכרח להיות בזה תהליך נוסף חשוב לא פחות ובמדה מסוימת

אפי' חשוב ביותר והיא הריסת הצביון הטבעי של האדם כפי הולדתו.

וטעם הדבר כי היות ונקודת המוצא של האדם לפחות בדורות האחרונים היא

מטריאליסטית ומתירנית.

והיות והדת החרדית באופן רשמי כופרת בב' ענינים אלו לזאת יש צורך לנתק כל

אדם ממערכת חיים תאוותנית מתירנית ואפי' כפרנית ולחבר אותו למערכת חיים

חרדית דהיינו הדחקת התאוות כמעט עד קצה האחרון והצהרות אמונה וביטחון

כו' צריך כח עוצמתי במדה לא רגילה עד כח על טבעי..

כי אין מדובר פה על שינוי נקודתי ספציפי אלא בשינוי מערכת חיים שלמה ושינוי

מהקצה אל הקצה מהכפירה אל האמונה מהתאווה אל הפרישות.

במילים אחרות: בכדי לפעול על אדם מסוים 'להיות לא הוא' כלומר להיות משהו

 פעולות שונות לחלוטין ואפי'2אחר ממה שהוא באמת נדרשים לעשות כאן 

מנוגדות זל"ז.



כח אחד הוא כח של 'הרס' כלומר 'לנתק' את האדם ממהותו האמיתית הטבעית

כח השני הוא כח של 'חיבור' שע"י יחברו את האדם למערכת החדשה שהיא זרה

לו.

 הפעולות האלו דוקא כלומר א"א לחבר אדם למהות אחרת2ומוכרחים את 

ממהותו הפנימית טרם ביצוע פעולה נפרדת של ניתוק האדם ממהותו הפנימית.

היות והדת החרדית בנויה על עיוות הנה כדי לבסס חיים שלמים על עיוות

מוכחרים להשריש את העיוות עד התשתית היותר יסודית של האדם כפי שנפרש

יותר בהמשך.

דרכי הפעולה של ניתוק האדם מזהותו הטבעית

הניתוק מהמהות הפנימית באמצעות:

. כי7א. דיכוי מוחלט של כל סוג של זרימה רגשית טבעית ע"י החנקתה המידית

.8בקיומה בלתי אפשרי בניית תהליך המנוגד לחלוטין למהלך הטבעי של האדם

ב. נטרול 'כושר השיפוט' נדרש בכדי להבטיח שגם כי יזקין – יתבגר לא יסור

ממנו. כי מילא כשהאדם קטן אזי אפשר לעבוד עליו ולמכור לו דברי הבאי והבלים

בקלי קלות ואין זה דבר הדורש יגיעה גדולה.

אך כשיעמוד על דעתו הרי בדרך הטבע הוא אמור מיד לתפוס את עצמו ולכן כדי

להבטיח שהחרדי גם כשיגדל לא יתפוס את עצמו מוכרחים לנטרל את כושר

השיפוט כבר מימי הקטנות וכשכושר השיפוט מנוטרל מלכתחילה אזי גם

כשהאדם מתבגר אין שינוי מערכתי בתפיסה המחשבתית. 

השגת מטרות אלו הם באמצעות הפעלת לחץ בעוצמה חזק על האדם ע"י הצגת

כושר השיפוט כדבר הנוגד בעצמם מהותו את ערכי הדת והחברה כו'.

לאחר השגת המטרות הללו נסללת הדרך לעיצוב אישיות האדם מחדש בהתאם

לרצון ולפי הדרישה של הסמכות החברתית.

מסבה זו חרדי סטנטרדי אין לו מושג אין נראה מצב צבירה רגשי של אדם עם זרימה רגשית טבעית משוחררת7
היות ומיסודו הוחנקה הזרימה הטבעית אצלו לחלוטין
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סיכום: לפני בניית האישיות מחדש נדרש שיבוש טבע האישיותי הטבעי ע"י דיכוי

המוחלט וכן ניטרול כושר השיפוט בכדי לוודא שלא יווצר מצב שהאדם באיזה

שלב יעלה על הסיבוב שעשו עליו.

סיכום פרק א':

בעקבות ירידת הדורות נוצר שבר שמקיף את כל עם ישראל והוא איבוד האמונה

בה' ובשכר ועונש ופג כוחם עוד לשמש מניע פעיל לקיום אורח חיים דתי. 

ויש בזה ב' אופנים הא' פריקת עול והתחלנות הב' יציקת זהות חדשה והיא

החרדיות.

וזה יצר בשלב מאוחר יותר איבוד הזהות היהודית לגמרי וזה מתבטא בהמצאת

המונחים החדשים חרדי וחילוני המתבססים על אמות מידה חדשות לא תורתיות

והם על רמת החיוב בהתאם לרקע החברתי.

 

פרק ב'

 מעלים מרחביים: המרחב האישי החברתי והדתי3

לאחר שביארנו שהבסיס של היהדות האמתית קרסה אל עצמה ותחתה נוצרה

התנועה החילונית ובמקביל התנועה החרדית שהם אותה תופעה רק בשני צורות

שונים.

ביארנו שהתנועה החרדית היא היא בעצם החייאת הגוף של הדת היהודית

באמצעות נשמה נוכרית והיא הכנסת אל אחר ושכר ועונש אחרים.

אלרח מכן ביארנו שייסוד דת החרדית החדשה מחייבת ניתוק חלקים אנושיים

באדם מיד עם היוולדו בכדי לאפשר את בנייתו של המהלך המעוות הזה.

עיוותים אלו שנתבארו לעיל הינם רק ההתחלה כאן נעמוד בהרחבה יותר על כל

העיוותים בכל המעגלים והמרחבים הכמעט אינסופיים שלהם.

א

יש להם   מעלים מרחביים: א. המרחב האישי ב. המרחב3לרוב המין האנושי 

החברתי - קהילתי ג. והמרחב הדתי.



ה של  מהותן  קצת  נבאר  בצורה3להלן  להיראות  צריכים  שהם  איך  מעגלים   

נורמטיבית ואיך שהשתבשו והתעוותו מיסודם בציבור החרדי והסבה לזה  .

המרחב האישי

מורכב מ: א. הערך העצמי ב. הזהות העצמית.

הערך העצמי:

הענין הנפש הבסיסי והיסודי ביותר הוא 'הערך העצמי' להלן משפטים קצרים

בנושא הערך העצמי משמעותו וחשיבותו והתעצבותו והשפעתו:

ההערכה של האדם עצמו כלפי עצמו, היא כוללת מאליה את ה: האהבה העצמית,

 הביטחון העצמי, הכישרון והיחס העצמי.

 של ההערכה העצמית טמונה בעובדה שהיא נוגעת ל'עצמי' של האדם,חשיבותה

לדרך שבה האדם חי והיחס שהוא מעניק לעצמו. על כן, ההערכה העצמית

משפיעה באופן ישיר על דמות האדם, כיצד הוא פועל בעולם וכיצד הוא מתקשר

עם החברה. ההערכה העצמית משפיעה על כל הנגזרות של פעילות האדם: אורח

מחשבתו, רגשותיו, החלטותיו ופעולותיו – כל אלה מושפעים באופן ישיר מהערכת

האדם את עצמו.

מהווים את ההשפעה החשובה הוריםהתעצבותה - בשנות הילדות המוקדמות, ה

ביותר בחייו של הילד על הערכתו העצמית, מכיוון שהם המקור החזק ביותר

לחוויות חיוביות או שליליות שהילד יחווה. חוויות בסיסיות אלה מתפתחות

ומתרגמות מאוחר יותר למישורים אחרים בחייו של הילד, ומשפיעות על מידת

ההערכה העצמית שלו בעתיד. 

שלו, מתאר את ה"צורך בהערכה", שמחולק תאוריית הצרכיםאברהם מאסלו, ב

לשני רבדים, הראשון הוא ההערכה של האדם עצמו כלפי עצמו, האהבה העצמית,

הביטחון העצמי, הכישרון והיחס העצמי. 

 השני הוא הכבוד וההערכה המתקבלים מהאנשים הסובבים את האדם, ההכרה,

הזהות העצמית:

הינה כל מאפיינים הייחודיים של האדם אם בתחומי התעניינותו תחומי בידור ועוד

עולמו התוכני הפנימי והאישי.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D


המרחב החברתי

 בו מהבידורהכבוד וההערכה המתקבלים מהאנשים הסובבים את האדם, ההכרה

והתרבות והשיח החברתי והפוליטי

המרחב הדתי

האמונה בקל וקיום הוראותיו. צורך האדם באמונה בכח עליון וסמכות על וכו'.

והשתת החיים סביב מרחב זה

 מעגלים בצורה בריאה3      יחסי הגומלין בין ה

בהתנהלות בריאה וטבעית שלושת המעגלים הם עצמאיים ושונים ואם כי אחד

 מעגלים.3משפיעה בהכרח על האחרים עדיין קיים הפרדה בסיסית בין ה

הווי אומר הערך העצמי אינו מותנה בערך החברתי וכן לא בערך הדתי וכן להיפך

הערך הדתי אינו תלותי בערך החברתי. 

הערך הדתי אינו מונע מיצירת קשרים בערך חברתי עם אלו שאינם במעגל הדתי

שלו ואינם מאיימים על הערך הדתי. ולכן במצב בריא פגיעה במעגל אחד אינו

אמור לפגוע בכל המעגלים האחרים.

ב

 מעגלים למעגל א' בציבור החרדי3הפיכת ה

 מעגלים וכך3בציבור החרדי טושטשו הגבולות או אפי' הוסרו המחיצות בין ה

נהפכו כולם להיות מעגל אחד גדול.

הווי אומר מעתה המרחב האישי אינו קיים בפ"ע וכן המרחב החברתי אינו עומד

בפ"ע וכן המעגל הדתי אלא שניהחרבים היסודיים של המחרב העצמי והחברתי

נשפכו הוכללו במרחב הדתי.

מעתה לא עוד שולשה מעגלים נפרדים שמקיימים בייהם רמות שונות של יחסי

גומלין אלא מעגל אחד גדול והוא המחרב הדתי שמהווה את הבסיס למעגלים

האחרים. 



ואם כי המעגל הדתי הוא מהעגל הכללי מ"מ גם הוא אינו עומד בפ"ע אלא הוא

תלותי במעגלים האחרים - בערך החברתי והערך העצמי

כלומר התלותיות היא הדדית שכולם צריכים לכולם ואף אחד אינו יכול לעמוד בכח

עצמו בפ"ע עם זאת המעגל אליו התנקזו שאר המעגלים הוא המעגל הדתי דייקא

שהוא הדומיננטי והוא המוצג בחזית והוא הנושא והמעמיד את הכל.

דיכוי של המרחב האישי

התנייתו בערךדיכוי הערך העצמי והזהות העצמית במעגל נפרד ועיוותו ע"י 

.החברתי והדתי

בנקודה זו יצרה הציבור החרדי חטא גדול בכך שיצרה מסגרת שמגמתה ליצור

אצל הציבור הכפוף אליו סוג חדש של הערכה עצמית לא עוד הערכה עצמית של

קבלה והכלה ללא כל סייג או התניה במעשה או דרך חשיבה מסוימת הן מצד

ההורים והן מצד החברה

אלא הערכה עצמית כזאת שבאופן מוצהר היא בעלת התניה ביסודה היינו התניה

הן בדרך חשיבה מסוימת והן בהנהגת אורח חיים חרדי מלא הכולל בתוכו:

אמונות דרכי חשיבה מטרות וכו'.

אי הסכמה לקיום אורח חיים כזה תבטל ותשלול לחלוטין את הערך העצמי של

האדם גם מצד החברה וגם מצד ההורים. 

הילד הקט בחושיו החדים קולט עכ"פ בתת מודע את המצב הזה ומגיב בהתאם

ובהתאם לזה הוא מעצב גם את תפיסת המציאות האישית שלו – הערך העצמי

והחברתי שלו שהוא מותנה ועומד בערך הדתי.

התנייה זו יש לה השפעה ישירה  ומיידית על אופן תפיסת הערך העצמי של האדם

גם כלפי עצמו בכך שהוא יקבל את ערכו העצמי רק בהתניה זו שיקיים אורח חיים

חרדי.

ומאחר שהערכה העצמית היא המוטיב הנפשי הבסיסי ביותר של האדם שבלעדיה

אין שום משמעות לחייו ולקיומו הנה ע"י התנייתו בהנהגת אורח חיים מסוימים

אנו גורמים עי"כ יוצרים מצד אחד 'מוטיבציה' בעל עוצמה במדה החזקה ביותר

אך באותה מדה נוצר גם 'לחץ' בעוצמה בלתי רגילה לעמוד בהתנייה זו.



זהות עצמית קולקטיבית

המודל החברתי החרדי בנוי על דיכוי הזהות האינדיבידואלית לחלוטין וטיפוח של

הזהות הקולקטיבית.

דיכוי הזהות האינדיבידואלית נעשה כבר צעיר עוד לפני שהאינדיבידואל מתחיל

להתפתח

כי הנה תחילת ברייתו של אדם בתור ילד קטן האישיות של האדם – זהותו

האינדיבידואלית עדיין לא מפותחת כלל עדיין אין לו זהות עצמאית אלא הזהות

שלו שאולה מהזהות הסביבתית החברתית הכל הוא מחקה מסביבתו.

 והיא דורשת תנאים13עיצוב ובנייה של האישיות מתחיל בגיל מבוגר יותר בגיל 

שיאפשרו את בנייתה והם: מרחב תימרון מחד ותמיכה הורית מאידך כלומר הכרה

בלגיטימיות שלו לעצב זהות כרצונו דוקא.

וכשהתנאים מאפשרים זאת זה מגיע ומתעצב באורח טבעי וספונטאני ובד"כ ללא

צורך בעזרה חיצונית.

את זה בדיוק הסמכות החברתית של הציבור החרדי פוסלת לחלוטין ושוללת את

הלגיטימיות של זהות אינדיבידואלית ואדרבה כל העזה לקיים זהות עצמאית

ואינדבדואלית בציבור החרדי מתויג מיידית  כפורץ גדר ולכן נחרץ דינו לאלתר

בדחייתו אל מחוץ גבולות החברה החרדית.

וע"י עיצוב תבנית התנהגות קשוחה ונוקשה נוצרת זהות עצמית שאינה

אינדיבידואלית אלא היא זהות קולקטיבית. מעתה מה המגדיר את הזהות

העצמית היא הזהות הקולקטיבית.

הגדרת זהות שלילית ביסודה

כל דבר יש לו הגדרת המהות ובדרך כלל בנבראים הגדרת המהות היא חיובית

והיא נובעת ממהותו העצמית של הדבר. כגון כל חפץ בעולם מורכב מיסודות

מסוימים ומתרכובת מסוימת ויסודות אלו הם מהווים את הגדרת מהותו.

כל זה בהתנהלות טבעית אך בהתנהלות לא טבעית לפעמים הגדרת המהות היא

לא עפ"י הגדרה חיובית במהות הדבר אלא עפ"י הגדרה שלילית



דוגמא לדבר: 'מציאות הא"ס' שלפי שיטות מסוימות כל הספי' וכדו' הן לא

תוארים חיוביים אלא תוארים שלילים כלומר בכינוינו אותו חכם אין הכוונה

שהכינוי חכם היא הגדרה חיובית במהותו אלא שלילת הסכלות

עד"ז הוא בציבור החרדי שהגדרת מהותו העצמית היא ע"י תואר שלילי דייקא

ולא ע"י תואר חיובי כלומר מהותי העצמית עניינה היא מה שאינני כל הדברים

שזולתי 

סבת הדבר היות וביסוד הדת היא ע"י ש"המציאות יוצרת את המהות" ולא באופן

ש"המהות מתבטא במציאות".

כתוצאה מזה כללות כל הדת על כל פרטיה מתעוותים מיסודם מעתה הגדרת

השתייכותי היא עפ"י שלילית השתייכות זולתית כלומר היותי חסיד פלוני איננה

הגדרת חיובית באישיותי אלא הגדרה שלילית שמורה על זה שאינני חסיד

אלמוני...

הוא הדבר שגורם בהכרח לפלגנות ומחנאות היות וכל עצם מהותי נגזרת בשונותי

מזולתי!!

 רמות בהגדרת הזהות2

 רמות: רמה כללית והוא היותי חרדי – שאיני חילוני.2בהגדרה שלילית קיימים 

בנוסף לכך קיים גם רמה פרטית. הרמה הפרטית היא היותי חסיד או ליטאי וכדו'. 

גם רמת הזהות הפרטית מבוססת על הגדרת זהות השלילית. - היותו חסיד פלוני

משמעותה היא בכך שאיני חסיד אלמוני!! לכך איני צריך להאמין באדמו"ר שלי או

בערכים של החברה החסידית שלי אלא די בלכפור בערכים ובאדמו"ר של כל

האחרים. [חז"ל אמרו כל בכופר בע"ז נקרא יהודי כך גם כל הכופר בכל

האדמו"רים שמסבביו נקרא חסיד פלוני]

הצורך בהוספה ברמת זהות פרטית

הסבה שהרמה הכללית לא מספקת אלא נדרש גם רמה פרטית כלומר היותי חרדי

בכך שאיני חילוני לא מספק ולא יוצק די משמעות עבורי. היא כי ככל שהפער בין

מושא השלילה לבין האדם גדל כך נפחת ונחלש המשמעות בשלילתו.



[כמו שהגדרת מין האדם ע"י שלילת היותו 'בעל חי' אינו הגדרה שיוצקת משמעות

]9עבור האדם מפאת המרחק הרב בין הב' מינים

לכך בתחילת הפירוד של החרדי מהחילוני היות החרדי שולל את החילוני היה די

בליצוק משמעות עבורו אך ככל שחלפו השנים ונוצר פער טבעי בין ב' הקהלים

היותי לא חילוני כבר לא היוותה דבר בעל משמעות גדולה

לכך נוצר צורך בשלילה בתוך הרמה הכללית של החרדי והוא המחלוקת עם

הקרובים אלי כמו בחסידיות התפלגות כל חסידות לב' או לג' כו' בכך נוצק שוב

משמעות גדולה בהגדרת זהותי השלילית גם ברמה פרטית.

כי ההגדרה השלילית איננה יכולה להיות סטטית אלא צריכה חיזוק מעת לעת דלק

חדש לכך ככל שעובר הזמן הפלגנות הופכת להיות צפופה יותר תחילה התחלקות

לחסיד וליטאי וכשזה כבר נהיה דבר טבעי ומקובל מאיליו

כבר נוצר צורך ליצור פילוג צפוף יותר בכך שאינני חסידות אחרת וכשזה גם הפך

להיות טבעי נוצר צורך ליצור חילוק בתוך החסידות עצמה בין ב' אחים לאב

משותף!!

אילו סבת הפילוג היה כי יש ב' אחים לבד לא היה צורך בלריב עד אין סוף אלא

הבוחר יבחר אך הרדיפה וההשמצה והמחלוקת האינסופית הכרחית מצד יציקת

חיזוק להגדרת הזהות השלילית.

הריחוק מן החילוני הוא רק רק סייג הנועד לשמור על הצביון החרדי אלא הוא

למעשה התשתית שיוצק את כל משמעות היותי חרדי!!!.

סבת 'שנאת האחר והשונה'

עיצוב זהות קולקטיבית תמורת זהות אישית ואינדיבידואלית בציבור החרדי הוא

הגורם המרכזי ביותר והעומד בבסיסו של תופעת 'שנאת האחר והשונה' שבולט

מאוד בציבור החרדי בריבוי הפלגנות שלו. 

כי הנה בהעדר שלילה נשמטת לה כל היסוד של ההגדרה העצמית והזהות

העצמית ולכן חרדי סטנדרטי לא יכול בהגדרת הזהות שלו לפתח 'הכלה' לשונה

או כפי שאין מלוכה על בע"ח רק על אנשים וד"ל9



ולאחר כי בזה הוא כביכול 'מפקיר' את זהותו שלו. ויותר מזה הוא כורת את הענף

עליו הוא יושב. 

[ולכן גם כשהוא יוצא החוצה ויוצר קשר עם מישהו בעל הגדרת זהות שונה משלו

הרי"ז רק לטובת איזה אינטרס אישי ולכן גם אלו שמקרבים ליהדות אי"ז מתוך

תפיסת תשתית משותפת אלא מתוך מניע לעצב את המתקרב אל תוך המגדר

הזהותי של המחנה שלו. והרי"ז ירידה ויציאה לצורך עליה – העלאת הזולת

לקומה האישית שלו.]

יצירת סביבת חיים 'הומוגנית'

אחת המאפיינים הבולטים בציבור החרדי היא האורח חיים הומוגנית הכוללת –

תלבושת אחידה תמימות דעים בכל הנושאים העומדים על הפרק תחומי ענין

משותפים ואחידים מסגרות לימוד המיועד לקהל ההומוגני בלבד.

כך שלאורך כל החיים לא נוצרת הזדמנות לאדם מהשורה ליצור שיח והכרות

קרובה לייצור שונה ממנו ולו יהא שומר תומ"צ.

סבת כל זה היא אינה אלא תוצאה מהגדרת זהות שלילית שהיא מחייבת מאילה

'סביבת מחיה' הומוגנית.

כלומר מאחר שהגדרת הזהות היא שלילית ומבוססת על ה'קולקטיב החברתי' הרי

בהכרח שלצורך זה תהיה המצב צבירה החברתי אחיד והומוגני כך שהיא תוכל

להיכנס להגדרה ברורה של 'קולקטיב' 

מסגרת חברתית שמורכבת מאנשים עם גוונים שונים אינה יכולה להוות 'תשתית'

להגדרת זהות שלילית. 

ילד שגדל וחונך על הגדרת זהות שלילית היחשפותו למצב צבירה אינדיבידואלי

לא קולקטיבי מההכרח שתיצור אצלו 'משבר זהות'...

כי התוצאה המיידית של החלשת הזהות תהיה החלשה בקיום התומ"צ ובצווים

החברתיים מאחר שהם נשענים על הזהות העצמית.

ולכן האדם עצמו כבר לא ירצה לחיות במקום שאינו הומוגני בכדי שלא 'להחליש'

את 'הזות העצמית' שלו.



כלומר אחר שהוא התעצב בהתאם לעיקרון הזה שבעצם מנוגד למצב טבעי ובכל

זאת הוא מעצמו כבר לא ירצה לחיות בצורה אחרת וממילא מתפתח כאן מעגל

סגור.

מסבה זו כל יוצאי הציבור החרדי אחר נישואיהם מקימים להם קהילות קטנות בכל

מקום שיהיה שמבוסס גם הוא על אותו עיקרון של מסגרת חברתית הומוגנית

והגדרת זהות שלילית וקולקטיבית. ולכן לא משנה איפה הקהילה ממוקמת

העיקרון הוא אותו עיקרון.

ג

 מעגליים הדדי3      התלותיות בין ה

כפי שהערך העצמי הוא תלותי בערך החברתי והדתי כך גם להיפך שהערך הדתי

תלוי בערך החברתי ואינו עומד בפ"ע.  

משמעות הדבר ברגע שהאדם מאיזה סבה ייטוש את המעגל החברתי החרדי

באותו נשימה הוא ייטוש גם את הערך הדתי את האמונה ואת כל המצוות כי

הערך הדתי אין לו קיום בפ"ע ללא הערך החברתי והערך העצמי. 

זה 'עסקת חבילה' ואין רוצים להתפטר ממעגל אחד מוכרחים כבר להתפטר מכל

המעגלים האחרים.

מסבה זו כל הנושרים של הציבור החרדי נוטשים גם את האמונה – 'מאבדים את

האלקים' ולכאורה מה הקשר? ואין לומר שמציאות ה' מפריעה לתאוות וכו' כי זה

אינו נכון שהרי בכל הדורות גם אלו החוטאים לא נטשו בשכל כך את האמונה הרי

שהאמונה בה' איננה מעכבת ביצוע תאוות!!!. 

אלא רק שמאחר וכל האמונה לא הייתה אמיתית ועצמאית אלא נשענה על הערך

החברתי וברגע שזה קורס ממילא כל מה שנשען עליו ג"כ קורס וכולל האמונה

ג"כ.

פרק ג'

אופן בניית מצב מצבירה החדש



 מעגלים – אישי3לעיל נתבאר שבציבור החרדי קיים שילוב ואיחוד של כל ה

חברתי והדתי.

מעתה נעמוד על ב' דברים: א. איך נעשה השילוב הזה ב. לצורך מה הוא נעשה.

א

 מעגלים3אופן חיבור ה

 מעגלים נעשה באמצעות כמה אופנים: א. העצמת הערך3השילוב והחיבור בין ה

החברתי ב. הנהגת סגנון לבוש אחיד ג. ענישה חזקה לכל מי שיעז להפר את

הסטוטס קוו. 

א. באמצעות העצמת הערך החברתי: 

נעשה באמצעות יצירת ערך עליון בזהות הקולקטיבית ומעתה התייחסות

וההשתייכות לזהות הקולקטיבית המוערכת כערך עליון 'מפצה' על אובדן וויתור

הזהות האינדבדואלית.

יתירה מזו הערך החברתי הקולקטיבי הוא לא רק ערך עליון אפי' לא הערך הכי

עליון אלא הוא הערך היחיד שקיים אין עוד ערכים באיזור כלל וכלל.

בפרטות יותר ניתן לקיים ערכים נוספים אבל שווים נגזר ומתבסס על הערך

העליון החברתי הקולקטיבי 

קיום ערך עצמאי שאינו מבוסס על הערך העליון 

תחושת השייכות היא היא מגדיר הזהות העצמית שלו. לא "אני תלמיד ישיבה!",

אלא "אני תלמיד בישיבת...". לא "אני חסיד!" אלא "אני שייך לחסידות...".

התניית הערך העצמי בסמכות החברתית כלומר ערך הפרט כפרט אינו עצמאי

אלא תלותי בכלל כלומר הערך העצמי תלוי לחלוטין בסמכות החברתית.

אי הכרה של הסמכות החברתית בפרט מסוים מבטל את ערך הפרט בעצם

והופכת אותו ל'שקוף' והפקר

לצורך שימור הזהות הקולקטיבית הותרו כל האמצעיים

הצורך בכל זה הוא בסיסי כך רק בכך מובטח קיום חברה שאינו מבוסס על מימוש

פונטציאל פנימי נחות או נעלה אלא במימוש צו חיצוני בלבד.



כלומר מתוך הרצון לשמר אורח חיים נוקשה שלא מותנה בהזדהות נפשית

ואינדבדואלית עם אורח החיים הזה. יהודי ללא צו פנימי נפשי אמיתי היא רק

באמצעות הנדוס 

כל זה מביא למצב שיצירת מסגרת חיים כזאת אינה אפשרית בתנאי חיים טבעיים

אלא בתנאי חיים 'בועתיים' לצורך זה מוכרחים לבנות 'חממות' מיוחדות שהם

שטחים סגורים ומבודלים.

מצב חיים טבעי אינו מאפשר עיצוב שאינו מבוסס על מימוש ומיצוי פונטציאל אישי

אינדיבידואלי.

מצב חיים טבעי מבוסס לכל לראש בערך עצמי אמיתי שאיננו מותנה בשום גורם

חיצוני.

שהוא רק אינדיבידואלי וחופשי 

מעבר לזה קיים צורך בעיצוב עולם בעל ערכים שונים ומגוונים שנובעים מתוך

זרימה נפשית משוחררת בלתי תלותית בשום גורם מנתב חיצוני..

ב. באמצעות סגנון לבוש אחיד:

כאמור לעיל שהערך העצמי הטבעי הוחנק לחלוטין ונבנה ונעצב ערך עצמי חברתי

בלבד הביטוי החזק ביותר הוא בהנהגת סגנון לבוש אחיד עד לרזולוציה הכי

קטנה

משקפיים מאותו חברה וסגנון וכן נעליים

והפיכת הקוד לבוש לאחיד הינה  הביטוי החזק ביותר לכך.

סבת הדבר כי הלבושים הם הצורה של התגלות האדם ומצב טבע האדם כל אחד

אמור להתלבש בצורת לבוש בהתאם לאופיו האישי

והגם שישנם סגנונות לבושים תרבותיים אז א' הרזולוציה לא כ"כ קטנה ב. הענין

הוא חברתי נטו הוא לא הופך להיות ענין דתי. 

או ליתר דיוק הסגנון האחיד נובע ממאפיינים נפשיים אחידים וממילא אין הלבוש

הכתבה חיצונית על האדם אלא להיפך ביטוי טבעי לשווין הנפשי בעדה מסוימת.



אבל בציבור החרדי כל סטייה קטנה ביותר בהופעה החיצונית נתפסת באופן

מיידי כסטייה דתית !! ובעקבותיה פליטה מהערך החברתי

למרות שהסגנון האחיד הוא בלבוש שהו"ע חיצוני אבל יש לו השפעה עמוקה

בנפש על כל כוחותיו

באמצעות הלבוש האחיד מצליחים להשפיע גם על כוחות הנפש הפנימיים להגיע

למצב של סגנון נפש אחיד המתבטא בתרבות וערך חברתי אחיד והומגני 

במילים אחרות הצורך לאפס את האינבדואל ואת המקום האישי הייחודי בכל

פרטי כוחות הנפש כך שתהיה סגון חשיבה אחידה לגמרי וכן בדיבור וכו' כ"ז

מושג באופן קל ע"י הנהגת סגנון לבוש אחיד כתוצאה מהאכיפה חזקה של

הסמכות החברתית

על משקל הפתגם הידוע אחר המעשים נמשכים הלבבות. נאמר אנו: אחר

ההופעה החיצונית  נמשכים ומתעצבים גם כל פרטי כוחות הנפש!!

כי לאפס את  כל האישיות הייחודית בצורה ישירה אינה קלה לביצוע אבל ענין זה

מושג בצורה מוצלחת ביותר ע"י הנהגה בסגנון לבוש אחיד.

הלבוש האחיד הוא גם התשתית לבניית ערך העצמי החברתי ותחושת שייכות

וסמכות חברתית.

ג. ע"י ענישה למיפר הסטטוס קוו. 

אמצעי הענישה היא מתחילה באמצעות דחייה אל מחוץ לתחומי החרבה – נידוי

חברתי שלמעשה כוללת בתוכה גם איבוד הערך העצמי שמבוסס על הערך

החברתי כך שהאיום הזה מוכפל עשרת מונים.

[והאופציה של החלפת חברה לא רלוונטית מאחר והוא נטול יכולת ניתוב עצמאי

לערך העצמי שלו מאחר ואין חבוש מתיר עצמו.]

ממשיך בהוצאת הילדים מהמוסדות ויכול להגיע אף לאלימות פיזית. 

ב

 מעגלים3הצורך באיחוד כל ה



 מעגלים הוא לצורך השגת המטרה הסופית שהיא שימור3הצורך באיחוד כל ה

אורח חיים של שמירת המצוות. 

ולצורך המעלה הנשגבת הזאת הותרו כל האמצעיים בבחינת המטרה מקדשת את

האמצעיים.

אך מה שלפועל לצורך השגת המטרה הזאת הוצרכו לפעול כזה שיבוש גדול בכל

מערכות החיים זהו מפאת שהשימור על אורח חיים חרדי לא תיתכן בלי השיבוש

העצום הזה.

שמאחר שנשמת היהדות שהיא אמונה וכו' איבדו את כוחם לכך נוצר כורח ליצוק

רוח חדשה ונשמה חדשה שע"י יהיה הקיום וההמשכיות דתומ"צ. 

אמנם בבסיס הדת החדשה עומד הצרון העז לשמר את המסגרת של קיום תומ"צ

ע"י חיפוש מקור כח חילופי.

וכמובן שהיסוד הזה צריך להיות כח די חזק שיהיה אפשר לבנות עליו דת יחסי כח

שבנויים פחות או יותר על אותם עקרונות הכוללים מניע חיובי ומניע שלילי. 

תוצר חדש של שכר ועונש או תוצר חדש של משיכה ורתיעה – אהבה ויראה. 

משמעות חיבור אדם למערכת חדשה

חשוב להבהיר שבשביל להבין את עוצמת ההשפעה של העיצוב מחדש זה בכך

שיצטייר לנו מול העיניים איך הייתה אמורה להיות התמונה של הציבור הזה אם

לא היו מכניסים כח חדש בתמונה אלא נסמכים על הכוחות הטבעיים

היה ב' אפשרויות או חילוני או מסורתי או מזרוחניק קרוב לוודאי שאם מדברים על

הציבור האשכנזי שזה היה קרוב יותר להנהגת אורח חיים חילוני למהדרין

בשביל לנתק אדם ממערכת חיים תאוותנית מתירנית ואפי' כפרנית ולחבר אותו

למערכת חיים חרדית דהיינו הדחקת התאוות כמעט עד קצה האחרון והצהרות

אמונה וביטחון כו' צריך כח עוצמתי במדה לא רגילה עד כח על טבעי..

אין מדובר פה על שינוי נקודתי ספציפי אלא בשינוי מערכת חיים שלמה ושינוי

מהקצה אל הקצה מהכפירה אל האמונה מהתאווה אל הפרישות.



עם היות שבהשקפה ראשונה נראה שצריכה להיות רק בנייה חילופית של כוחות

תשתית שעליהם תתבסס הדת החדשה

לאמיתו של דבר מוכרח להיות בזה תהליך נוסף חשוב לא פחות ובמדה מסוימת

אפי' חשוב ביותר

במילים אחרות: בכדי לפעול על אדם מסוים 'להיות לא הוא' כלומר להיות משהו

 פעולות שונות לחלוטין ואפי'2אחר ממה שהוא באמת נדרשים לעשות כאן 

מנוגדות זל"ז.

כח אחד הוא כח של 'הרס' כלומר 'לנתק' את האדם ממהותו האמיתית הטבעית

כח השני הוא כח של 'חיבור' שע"י יחברו את האדם למערכת החדשה שהיא זרה

לו.

 הפעולות האלו דוקא כלומר א"א לחבר אדם למהות אחרת2ומוכרחים את 

ממהותו הפנימית טרם ביצוע פעולה נפרדת של ניתוק האדם ממהותו הפנימית.

ג

 מעגלים3      השגת המטרה רק באמצעות גיוס כל ה

 מעגלים: 3מסבה זו אוחדו כל ה

א. בכדי לאחד ולרכז את כל הכוחות וע"י לגייס את המעלות של שלושתם כאחד

 כוחות3כי בכל מעגל יש כח דומננטי שונה וע"י צירופם יש את השילוב של כל ה

שעוצמתם פי כמה וכמה והעלאת שיעור המוטיבציה בעשרות מונים.

כך שהמוטיבציה של חרדי בדורנו לקיים מצוות ולא לעבור עבירות הוא עוצמתי

במדה גבוהה לאין שיעור הרבה יותר ממה שהייתה רמת קיום המצוות בדורות

עברו כשהאמונה האירה והייתה הכרה בשכר ועונש שלמרות זאת לא הושג

התוצאות המרשימות שמושג כיום וזה כי אז זה ישב רק על המשבצת הדתית ולכן

 מעגלים.3כוחו מוגדר ועתה זה יושב על כל ה

ב. כוח ההרתעה גם הוא מתעצם ומוכפל בכך שבכל סטייה מהסטטוס קוו האדם

 המעגלים שלו!! ולמעשה הוא נותר חשוף ללא שום מעגל תמיכה3מאבד את כל 

לא אישי לא חברתי לא משפחתי ולא תרבותי אלא בודד וערום כביום היוולדו

וכיתום עגול.



ביסוס ההכפפה לסמכות החברתית

הכתבת ביטול מוחלט לסמכות החברתית מושגת גם באמצעות שימוש

מניפולטיבי בצוויים דתיים.

כמו "אסור לו לאדם לפרוש מהציבור" ועוד כל מיני פתגמים כאלו ואחרים שהוצאו

מהקשרם המקורי ונעשו בהם שימוש רחב מאוד שנתמך גם באמצעי ענישה קשים

לחורגים.

האם חז"ל התכוונו שכולם צריכים ללכת בנעליים מחברה מסוימת בכדי לא

לפרוש מהציבור? והאם מותר לענוש את החורג? ועוד בעונש כזה קשה?

אבל ברגע שהמשפט הוצא מהקשרו אז גם גבולותיו יכולים להתרחב מאוד וכן

אמצעי האכיפה שלו.

כך גם כללות ההכפפה לשיגעונות החברתיות מאוכפים באמצעות הדת כלומר ע"י

הצגת הסמכות החברתית בתוקף של סמכות דתית ומעתה אי הכפפה לסמכות

.10החברתית כמוה כאי ציות לסמכות הדתית

איפוס תחומי עניין אישיים

בעוד שלפי הנורמה אמור כל אחד להיות תחומי ענין שונים לפי אופיו האחד נמשך

לאומנות והשני ליזמות וכן הלאה הרי שהחינוך בציבור החרדי הוא אחיד והומגני

כולם לא נוצרו אלא לצורך מטרה אחת בלבד ישיבה בכוללים כל השאר אינו אלא

סטייה וירידה.

 תהליך הכולל גם את עיקרון היסוד הזה של 'דעת תורה'. טענתו השנייה10
של קפלן היא, שהצורך בערך זה הוא אינהרנטי למאבק במודרנה, שניהלה ההנהגה החרדית ובראשה החזון

איש.
השליטה על התודעה האוטונומית של הפרט, ומכניעו על ידי דרישה מטפיזית הוא טומן בחובו את 488

.לציות עיוור
ואמנם, ערך זה עומד בניגוד מוחלט לערכים האינטלקטואליים של האדם המודרני, אוטונומיות, חשיבה עצמית

וביטוי אישי. ניתן להיווכח, שהיה זה צורך חיוני להעצים מנגנון זה של 'דעת תורה', במגמה לעטות במעטה
מטפיזי את מנגנון השליטה החברתית, בעידן שבו השלטון הפוליטי שהיה פעם לקהילה החרדית נטול כח

מעשי.
בלשונו של פייקאז', היה זה חלק מנסיגה חברתית אל יסודותיה ההטרונומיים של הדת. בשתי הקהילות,

המתנגדית והחסידית, גברה הדרישה לציית ל'דעת תורה', היינו להיכנע לרבי או לתלמידי החכמים ולפסיקות
שלהם בכל התחומים. פייקאז' מסביר את השינויים האידיאולוגיים הללו, כתולדה מהמאמץ להסתגל לתמורות

העיתים: "מתוך כתביהם עולה במובלע וגם במגולה, כי שוב אין ביכולתו של אדם מישראל, לעמוד במבול
החילון

תחת הכסוי הדתי, החוויתי, האישי הגחמני. הלכך סבורים היו שחובה להשתית את חיי הדת על המסד המוצק
 ביותר והוא הצווי המוחלט, הכפוי, על אמונת אבות ותלמוד תורה".489



אחת מהתוצאות החזקות שנוצרות כתוצאה מכך היא איבוד תחומי עניין אישיים

לכל אדם לפי אופפיו ויצירת תחום ענין אחד משותף חברתי קהילתי ולכן זה

הגורם הישיר ביותר של תופעת הרכלנות החרדית שהיא כפולה ומכופלת

מהציבור הלא חרדי מאחר ו

פרק ד'

 מעגליים3תוצאות לוואי מעיוות ה

 מעגלים האישי חברתי והדתי. וזה נובע מהאיחוד3העיוותים גם הם בכל אחד מה

שלהם ולכן כולם וכל אחד בפ"ע התעוות וכל עיוות מעורב לפחות מעגל אחד נוסף

א

העיוותים במעגל האישי

ניתוק מערך עצמי אמיתי לא תלותי - שכן התנייה זו כאמור הוא לא רק הערך

החברתי אלא היא גם הערך העצמי כלומר הפרמטריים העצמיים של האדם שלפיו

הוא עצמו בונה את ערכו.

בכך במדה מסוימת גורמים אצל האדם שיעבוד נפשי 'עצמי' ו'נצחי':

שעבוד עצמי - מבחי' העומק השעבוד הוא בכל רמות התודעה ובכל המימדים שלו

עד לרבדים הנפשיים העמוקים ביותר.

שעבוד נצחי- מבחי' הזמן כי שעבוד זה יימשך לעולמי עד. כי ממנו א"א לצאת

לחרות.

כל זה מכיוון שהערך העצמי שהתעצב אצלו משנות ילדותו המוקדמות עד

ש'התקבע' בשנות בגרותו עי"כ הוא חדר לכל הרובדים הנפשיים עד לרובדים

העמוקים ביותר וכתוצאה מכך הוא גם משפיע על כל הזמנים.

כלומר האדם 'שבוי' בקונספט מסוים של 'תפיסת מציאות' שהתקבעה אצלו

בעוצמה כזאת שאין ביכולתו להשתחרר ממנה בשום צורה ודרך וכמארז"ל 'אין

חבוש מתיר עצמו'.



כלומר גם במדה והוא מאיזה סבות שתהיינה מחליט להפסיק לקיים אורח חיים

חרדי ולקיים אורח חיים מופקר עדיין התפיסה של הערך העצמי שלו לא נשתנו

ובכך שהפסיק לקיים אורח חיים יהודי הוא מאבד את הערך העצמי שלו כלפי

עצמו ובכך הוא הופך להיות אדם 'חסר ערך עצמי' ללא יכולת עצמית לשנות את

תפיסתו בענין הערך העצמי שהתעצבה לאורך כל ימי חייו משנות ילדותו

המוקדמות עד לעת בה עזב את אורח חייו החרדי.

 של מקרי התאבדויות אצל11זו יכולה להיות ההסבר לשיעור הגבוהה במיוחד

יוצאים בשאלה מאחר שלמרות שהם כופרים בהכל עדיין הערך העצמי שלהם

שעוצב כולו עפ"י התפיסה הדתית לה חונכו נפגע אנושות ובהעדר ערך עצמי

הדרך להתאבדות קצרה מאוד

החרדי שיצא בשאלה צריך לפתע פתאום לעצב את זהותו העצמית הבסיסית

ביותר מחדש ולא רק זאת אלא לעצב אותו הפוך לחלוטין מהעיצוב הקודם 

שינוי אישיותי כ"כ עמוק ובסיסי מהקצה אל הקצה בפתע פתאום היא דבר שאדם

12רגיל יקשה לעמוד במשימה כזו

ממצב שכל האישיות בנוי ויצוק על מה שאני לא ועל זהות קולקטיבית תוך הדחקת

והפקעת הזהות האינדיבידואלית הנתמכת ונשענת בהרבה יסודות חזקים

בהצדקה דתית וחברתית מוסרית ומצפונית.

עד למצב של חיים הבנויים על זהות אישית אינדיבידואלית שכל מהותה היא

מימוש הפוטנציאל האישי שאינו נתמך בשום ענין חברתי אלא באני האישי דייקא

היא קשה עד בלתי אפשרית לאדם לבצע.

אוכלוסיית היוצאים בשאלה נמצאת בסיכון גבוה להתאבדות ושיעור בעלי הנטיות האובדניות בה מגיע ל–11
, כך עולה ממחקר שערכה עמותת "בשביל החיים", המסייעת למשפחות שיקיריהן התאבדו. העמותה40%

ערכה מחקר בנושא לפני כשנה, ומסרה ל"הארץ" את ממצאיו בעקבות שני מקרי התאבדות של יוצאים בשאלה
בשבועות האחרונים.

"צער וכאב עברו רבים מאיתנו ואינני לוקח בחשבון את ההתייחסות של בני משפחותינו כלפינו, הניכור,12
הרדיפות, המלחמות ועוד. אלא מתכוון אני לצערה של הנפש שאיבדה את כל מה שיש לה, את כל הבסיס
שעליה היא עמדה במשך שנים רבות, את המשמעות הגדולה של הקיום שנלקחה מאיתנו. רבים מאיתנו זועזעו
עמוקות לגלות שאין פשר לחייהם, חווית הכאוטיות הזדחלה לכל תחום מתחומי החיים. שכן ברגע שאתה עובר
תהליך נוקב של חשיפת אמת כל שהיא אין לדבר סוף, אתה מדלג מערעור לערעור , והדברים שהם הכי
טריוויאליים לאדם הממוצע בעיניך אין להם שחר. ומי שלא טעם את כאב השקיעה בתוך האני כמו שטעמו רבים
מאיתנו, את הכאב של התובנות הללו שאין מצע אידיאולוגי שיכול לחמם אותך, לא יבין את נפשו של היוצא

שנעקרה ממקומה."



יתירה מזו יתכן מאוד ויש כאן דבר עמוק יותר והיא כי כל החינוך החרדי שהיווה

למעשה סירוס המערכת הטבעית של האדם גורם שהנסיון להחזיר את הנפש

למצבו הטבעי יביא דוקא להתמוטטות

התסמונת הזאת מוכרת גם ממקומות אחרים כמו אדם שחי תקופה ממושכת

באיום קיומי שהוא דבר היפך טבע אדם ברגע שהאיום יתבטל תיווצר קריסה

והתמוטטות נפשית של האדם

האיום הקיומי בנקודת זמן מסוימת מתעצמת איתו ונההפך להיות עבור האדם את

משמעות קיומו ברגע שזה חדל הקיום אינו עומד תחת 'איום' הנפש קורסת אל

עצמה כי לשם מה אני קיים בכלל?

כלומר זה לא רק בגלל השינוי הקוטבי בענייני נפש יסודיים אלא בגלל הניסיון של

החזרת הנפש למצבה האמיתי אחר תקופה ארוכה שהיא חייה תחת מצב מנוגד

לה בטבעה

אחת הפתרונות הנוספים זולת ההתאבדות שנוצרו בעקבות הקושי הנפשי הנ"ל

היא להמשיך להתקיים על אותו הערכה עצמית שהורגל נפש האדם מנעוריו ע"י

ניסיון לצרף אליו את החברה שממנו הוא בא ועי"כ להחזיר לעצמו את הערך

החברתי שנלקחה ממנו לפתע פתאום.

בנוסף להנ"ל זה הוליד גם כל מיני ארגונים שמטרתם 'לעזור' לקהילת היוצאים

בשאלה וממשיך בשאיפה שיום יבוא וחלקים נוספים של הציבור 'יתפקח'. 

בכך הוא יוצר תקווה שהערך העצמי שלו המבוסס על הערך החברתי שבה גדל

יוחזר אליו ביום מן הימים

כך למעשה הוא חוסך את בניית הערך העצמי מחדש עם כל מה שכלול בה יחד

עם זאת הוא ממשיך להיות תלותי בסביבה בה גדל

חלק גדול [שאין ידע מוצק לגבי גודלו] בוחרים להמשיך לחיות בסביבתם תוך כדי

זלזול מוחלט בתורה ומצוות הם אלו המכונים 'אנוסים' אנוסים מבחינת תלות

חברתית לא תורנית.

ב. איבוד המודעות העצמית



הפקעת הערך העצמי והזהות העצמית ע"י התנייתו בערך החברתי והדתי גורמים

בצורה ישירה לכך שניטל מהאדם כל חוש מינימאלי של 'כנות' והכרת מניעיו

הפנימיים והאמתיים.

כ"ז כתוצאה מזה שהזהות שלו מושתת על הזהות החברתית הקולקטיבית מעתה

לאחר שאין לו זהות עצמית מה מקום יש למושג לשל 'מודעות עצמית' צריך קודם

כל שיהיה 'עצמי' שיהיה אני אישי עצמאי ואינדיבידואלי ולאחר מכן אפשר לדבר

על 'מודעות עצמית'. 

אך כשאין אני אין אישיות עצמאית ממילא נשללת כל מושג של מודעות עצמית.

בעומק יותר:

לא רק שיש כאן 'איבוד' המודעות העצמית אלא יש כאן עיוות הרבה יוצר עמוק

והוא שיוצרים אצל האדם מודעות עצמית מזויפת ומדומיינת מודעות 'שאולה' –

מהסביבה והיא בהכרח בסתירה גמורה לאני האמיתי של האדם.

דימוי עצמי המנותק לעצמי האמיתי

אי הכרה בסתירות פנימיות שהסתירה זועקת עד לשמים ובכל זאת אין האדם חש

בהם

אין כנות עצמית הדימוי העצמי של האדם אינו קשור כלל עם מהותו האמיתית 

החברה יוצרת לו דימוי עצמי 'שאול' של שומר תורה אוהב ישראל אוהב ה' וירא

ממנו וכן הלאה ואינו חש כלל שלאמיתו של דבר אינו מתקרב לכל הנ"ל ואפי' אינו

יודע משמעותם וכל מעשיו סותרים לזה 

אבל כך הצליחו ליצור דימוי עצמי שמנותק ואפי' הופכי ממש מהעצמי האמיתי

יותר נכון תמורת המודעות העצמית קיים 'מודעות חברתית'.

ב

העיוות במעגל החברתי

א. התפשטות השיח החברתי לאין שיעור מחד ולאידך ריכוז בנושאי ענין.

 מעגלים וממילא הוא אמור3המעגל החברתי מהווה רק מעגל אחד מתוך ה

להשאיר מקום עבור המעגלים האחרים – האישי והדתי.



אך לא כן הוא בציבור החרדי ששם המעגל החברתי יש לו התרחבות שטח השיח

הפוליטי עד כיבוש כל השיח החברתי 

זאת ועוד למרות התרחבותו הבלתי פרופורציונית הרי שהשיח והנושאים לא

התרחבו אלא להיפך הם הצטמצמו והתרכזו אל נושא ענין אחד ויחיד והיא

הפוליטיקה הפנים חרדית.

13ב. יצירת מחלוקות בטצדקי 'דתית'

כמו כל חברה יש מאבקי כח פוליטיים בין בעלי השפעה שונים כך זה בכל חברה

וזה בסדר ולגיטימי אך שם המאבק 'שקוף' כולם יודעים שמדובר במאבק פוליטי

נטו.

אולם בציבור החרדי כל המחלוקות והמאבקי כח אינם ענין חברתי גרידא אלא

מעצימים אותם באמצעות יצירת מניפולציה ע"י הצגת המאבק כענין דתי

אידיאולוגי וקדוש.

 מעגלים ולכן בכל3כל זה מובן היטב לאור ביאורינו לעיל שנוצר איחוד בין ה

מעגל יהיה כלול גם המעגלים האחרים בהכרח. 

ג. הענין הגדול בשיח הפוליטי בחיות הבלתי פוסקת שזה מספק לאנשים.

נפש האדם קשה לשנות ובאמת א"א להשתיק לגמרי את הנפש מה שקורה זה

שזה מתפרץ בתחומים אחרים

השנאה הפנים חרדית היא הקשה ביותר במדרגת השנאות13
אני כותב שורות אלו בגלל מה שעברנו בשבועיים האחרונים ובשל שלשת השבועות ותשעת הימים, מן השמים

גלגלו שמה שקורה יקרה דוקא עכשיו בזמן שלכאורה היינו צריכים להיות כל כך זהירים, ושימו לב, אנחנו
החרדים שצריכים לדעת להבחין בין התקופה הזו לתקופה אחרת, לא היה מי שעצר בעד הגלגל הזה

מלהתגלגל, אלא הוסיפו שמן למדורה, בשלשת השבועות כינסו 'מועצת גודלי התורה' להרבות מחלוקת ושנאה
בישראל. עוברים אנו במשך כל השנה מצב של שנאה קשה הנוצרת ממחלוקות שטוטיות, רבים על תפקיד

פוליטי או על גבאות וחברות בהנהלה זו או אחרת, שבסיומו של דבר הכוונה לשלטון וכסף, ומקדשים אותה, עד
כדי שעושים ממנה אור וחושך. לעולם לא אשכח את אותה מחלוקת בעיר חרדית על ראשות העיר, וראשי אותה

קהילה זעקו כי מדובר במחלוקת שבין האור והחושך, ואיך אפשר לצאת ממחלוקת כזו. ככה זה בכל מחלוקת,
מכניסים לענין 'שיטה' 'השקפה' טוענים כי זו דעת הגדולים, נאבקים למען התורה או כבוד התורה, עושים הכל

לנעול את המחלוקת ולהביאה למצב שאין דרך לצאת ממנה, וככה גם כשכבר מגיעים לאיזו הסכמה השנאה
נשארת. קחו את הימים האלה ממש. הנה הגיעו להסכמות בין אגודת ישראל לדגל התורה, משה גפני שלח
מכתב וחזר בו ממועמדותו, אבל האם זה ריפא את הפצע, או שמא גם בכנסת אתמול חשת בשנאה קשה,

רגעים לפני ההצבעה לא התבייש יענקל ליצמן לתקוף את משה גפני ולשאול אותו למי יצביע. ולא שגפני יותר
טוב, כולם כל החרדים מקצה לקצה בענין הזה רעים, מפני שכאשר זה מגיע לרבי שלך לקהילה שלך, אין דבר

כזה לסיים מחלוקת, תראו כמה זמן לקח לבעלזא למצוא פתרון למחלוקת עם מחנובקה, ואתה שואל את עצמך
האם את זה לא יכלו לעשות לפני עשרים שנה והיו חוסכים כל כך הרבה שפך דם ומחלוקת ובעיקר שנאה

שחדרה לליבות החסידים בכל הצדדים, דבר שקשה להוציא, צריך לעבור דור שלם מפני שרק הדור החדש אולי
יוכל לחיות בשלום זה עם זה



כך כל הצרכים המושתקים בנפש מוצאים פירקנום וסיפוקם בתחומים אחרים זה

כנראה עוד הסבר לזה שבציבור החרדי התחום הפוליטיקה הפנימית תופסת נפח

גדול כפול עשרה ממה שהיא תופסת בציבור נורמטיבי ולמעשה תופסת את כל

המקום התרבותי של האדם 

בציבור רגיל התרבות כולל בתוכו הרבה גוונים שונים ומשונים כגון אומנות

בוטניקה וכו' עשרות תחומים 

בציבור החרדי אין את כל זה את התחום הפוליטי מספק אנרגטית את המקום

שכל התחומים האחרים היו צריכים למלאות

לכן היום להיות חרדי משמעו להשתייך לאחת החברות המרכלות ביותר בעולם,

ועם זאת חברה אשר דואגת לכסות את הרחובות במודעות נגד לשון הרע ולקבוע

שיעורים יומיים בהלכות איסורי לשון הרע ורכילות.

ד. התניית הערך החברתי בערך הדתי

הערך החברתי מותנה בהשגת יעדים בערך הדתי ובלעדיו אין לו ערך חברתי. 

לכן בציבור הליטאי שהערך הדתי הגבוה הוא ה'לימוד' בחור שאין לו ראש טוב או

ישבן מאבד את עיקר הערך החברתי שלו וממילא גם את הערך העצמי התלוי

בערך החברתי והדתי.

ועד"ז בציבור החסידי שהערך העליון שלו הוא הצדיקות וכו' מי שמצונן בטבעו

ואינו אופי פטריוטי ייאבד כתוצאה מכך חלק עיקרי בערך החברתי שלו.

דבר זה יוצר תחרות הישגית בתחום הדתי בכדי להגיע למעמד חברתי גבוה

כי מאחר והערך החברתי אינו עומד בפ"ע לכן ההתקדמות בו תלותי בעיקר

בהשיגים הדתיים

ומאחר היצר החברותי הוא פעיל זה גורם שאנשים מוחצנים היפך הענים של דת

מתאמצים בתחום הדתי בכדי להרוויח התקדמות בתחום החברתי

ג

העיוותים במעגל הדתי



העיוותים בשטח הדתי רבים הם 

לכל לראש אי יכולת של האדם לפתח אמונה אמיתית בה' בכח עצמו כי זה דורש

שיחרור ומרחב תימרון דבר שאינו קיים. בנוסף לזה לא מורגש שום צורך בקיומו

מעבר לרמה שהחברה דורשת 

הקצנות ללא סוף

אחת ממאפייניה הבולטים של הציבור החרדי היא ה'הקצנה' הטוטאלית וכאן

נשאלת השאלה הקצנה זו למה? הרי פשוט שאי"ז נובע מתוך אמונה וירא"ש

יתירה וממילא התופעה הייתה להיות אמורה הפוכה והיא פשרנות וגמישות כמו

אצל הדלי"ם?!.

אך סבת ההקצנה הוא כי מאחר שאין אמונה בה' אמיתית וכן אמונה בשכר ועונש

אמיתיים לזאת מההכרח ליצור הקצנה מוחלטת כי ללא הקצנה כל הבנין מוטל

בסכנה כי כשהאדם טועם אפי' מעט מהזרימה הנפשית הטבעית ה"ה בע"כ

ייסחף הוא אחריה ללא מעצורים לכן מההכרח למנוע ממנו כל חיכוך עם זרימה

נפשית טבעית באמצעות הקצנה עד קצה האחרון

ולכן נבחין גם שההקצנה היא רק בשטחים המאיימים על המבנה החברתי של

הציבור החרדי ואילו בשטחים אחרים אין שום הקצנה כלל ואפי' דריסת בשאט

נפש על מצוות מדאורייתא כמו בבין אדם לחבירו בכל הפרטים.

כי מאחר והזרימה נפשית היא ענין עדין ועמוק מאוד יש בו רק ב' מצבים או זרימה

משוחררת לחלוטין כמו אצל החילוניים או עצירה מוחלטת של הרזימה והחנקתה

עד קצה הגבול.

ורק פעם שהיה מעכרת פנימית אמונית היה אפשר לטעום ולא להיסחף בכח הצו

הפנימי האמוני

השקפת עולם רוחנית דיכרומטית

עיצוב השקפת עולם דיכרומטית – שחור ולבן

זה גם אחת מהיסודות שהמציאו את צמד המושגים הקוטביים של 'חילוני ו'חרדי'

הווי אומר חרדי הוא שומר תומ"צ במאת האחוזים חילוני הוא פוקר במאת

האחוזים אין משהו באמצע.



תפיסה שטותית וקטנונית ואין לה כל אחיזה במציאות אבל תפיסת עולם זו ברמה

התיאורטית מחויבת בציבור החרדי לצורך אכיפת הצווים החברתיים בהצלחה

מקסימאלית.

כ"ז תוך מניפולציה על המושג הדתי שאין שטח אפור - מת ביהדות

בעוד שלפי האמת יש צדיקים בינונים ורשעים כו' 

אך כל זה מחוייב מכורח המציאות של יצירת צביון ציבורי אחיד את הצריך לנטרל

מראש אפשרות של כל אפשרות של 'מרחב תימרון'

ד

 מעגלים3הצד השווה שבכל העיוותים בכל ה

מציאות ללא מהות 

השתת מערכת חיים התנהגותית בתחום הדתי שאינה משקפת עולם ערכים פנימי

אמיתי

פוגמת לא רק את התחום הדתי אלא את כללות מהות האדם בכל תחומי החיים.

היינו שבכללות מהותו הוא הופך להיות אדם שכולו מציאות בלי מהות אדם שכולו

אך ורק הופעה ללא קשר תוכני בינו לבין הופעתו. כאילו מציאותו הוא הוא מהותו.

וזה נהיה כמובן כל תפיסת העולם של האדם והוא משליך על כל התחומים ולא רק

על התחום הדתי שלכאורה שם הוא מתחיל.

הכוונה להופעה החיצונית – מלבושים יצירת קוד לבוש אחיד בלתי משתנה ללא

קשר עם מהות האדם עצמו

יכול להיות האדם עצמו גם לא מקיים כלל מצוות וימשיך ללכת בהופעה חיצונית

שווה כמו כולם... וגם במקרה שמעשיו ידועים עדיין ה'סטטוס החברתי' שלו לא

ייפגם בצורה משמעותית או אפי' לא ייפגם כלל!!

יש להבהיר שאין לזקוף את ההצלחה רק לכח 'הסמכות החברתית' אלא בבסיסו

הוא נובע כתוצאה מ'ירידת הדורות' שהאדם שוקע יותר במציאות ולא מחובר

למהות. 



וא"כ ההצלחה של הסמכות החברתית היא בכך שהיא מעצימה את ההשטחה

והניתוק בעוד כמה צעדים קדימה עד כדי הבאה למצב של ניתוק מוחלט של

האדם ממהותו והפיכתו לסוג דבר שכולו מציאות ללא מהות.

ועד יתירה מזו לא רק 'ניתוק מוחלט' אלא אפי' מצב של 'ניגוד' מוחלט בין

המציאות למהות. דבר שחז"ל קרו לו 'אחד בפה ואחד בלב'. 

רק שיש הבדל בין המקרה של חז"ל אלינו כי שם מדובר שהאדם מודע לזה כאן

מדובר שגם האדם עצמו לא מודע לזה!!

ליתר דיוק האפשרות של יצירת הסיטואציה היא רק בכך שיש כבר מקום ויסוד

לכך מצד ירידת הדורות.

במילים אחרות בדורות קודמים לא הייתה יכולה להיווצר כזה מצב בשום אופן!!

[אפשר לראות זאת גם כיום בציבור הספרדי שבנוי על המקום הרגשי שקשה לו

להיות במצב של ניתוק רגשי מוחלט ממהותו הפנימית המהותית ולהיות כל כולו

'הופעה' נטו

ולכן רואים שסגנון הלבוש של הספרדי החרדי הוא הרבה יותר רחב מאשר של

עמיתו האשכנזי]

וכך היא בעצם כל תפיסת המציאות בכל הנושאים והתחומים הוא שתופסים רק

את הרובד החיצוני של כל דבר בלי שום קשר אל תוכנו הפנימי המהותי ולא רק

בלי קשר אלא בניגוד מוחלט אליו.

ליתר ביאור התהליך הטבעי היא שהמציאות היא ביטוי ספונטאני של המהות

הפנימית הוי אומר תלבושת מסוימת נובעת כתוצאה מהזדהות פנימית עם ערכים

מסוימים 

אך בציבור החרדי כיום זה מתחיל הפוך המציאות מעצבת כביכול את המהות הווי

אומר תלבושת מסוימת הופכת אותי לחרדי למאמין ולכל מה שצריך רק באמצעות

הנהגה חיצונית ומעשית בלבד

פרק ב'

יסודות הדת החדשה

א



ב

הפיכתו הדת לנורמה חברתית

מערכת חברתית נורמטיבית כוללת: סגנון לבוש ודיבור ומאכלים תרבות בידור

וכו' 

פעולה של הנורמה החברתית של הציבור החרדי הוא להרחיב את גבולות

הנורמות החברתיות שיכללו בתוכם גם את כל מערכת החוקים הדתיים. ובמילים

פשוטות: הפיכת הדת ל'נורמה חברתית'.

ולאחר שהוא כבר נהפך לנורמה חברתית מעתה אין שום קושי לשמר אותו

כמתכונתו כפי שחיי חברה תקינים יש ביכולתם לשמר מסורות עתיקות וכל מיני

נורמות מובנות או שאין מובנות כך דרכו של נורמה חברתית להשתרש בלב חברי

החברה.

מעתה יש להאמין בקל אחד לא כי זה האמת אלא כי זאת הדרישה של הנורמה

החברתית וכן הכלל לגבי כלל המצוות והל"ת שכולם באשר כולם מקור סמכותם

היא מכוח הנורמה החברתית.

הפיכת הנורמה החברתית לדת

הפיכת הדת לנורמה חברתית אינה די להשגת המטרה הנרצית באשר כוחה של

חברה מוגדר ויש לו גבולות ואין בכוחו למנוע ולחנוק זרימה רגשית טבעית

נורמות חברתיתו סטנדרטיות הן חוקים שנוצרו ועוצבו ע"י החברה בהתאם

לאופייה הייחודי של החברה

לעומת זאת מערכת חוקים וצווים דתיים אינם חוקים שהומצאו ע"י החרבה אלא

אומצו ע"י ולכן חוקים אלו נוגדים וממילא חורגים מנורמות חברתיות סטנדרטיות.

אך כערך הנובע מצורך נפשי ]נימי של כל אדם הרי שהנורמות החברתיות

מוגבלות בזה שאינם יכולים ליצור מצב של הדחקת כל הצרכים הרגשיים כי בכך

הצורך החברתי כורת את הענף עליו הוא יושב.

ואילו חיי תורה ומצוות ללא אמונה אמיתית וכו' מכריחה מצב של הדחקת רגשות

טוטאלית מאחר וקיום אורח חיים חרדי אינו זרימה חברתית טבעית כ"א דבר

פעולה מאולץ ונגד כל זרימה נפשית טבעית 



כי הנה זרימה נפשית טבעית היא לצורך מימוש צרכים אישיים ואילו הכתב אורח

חיים שאינו נובע מתוך זרימה נפשית טבעית ה"ה מחניקה את הזרם הנפשי

הטבעי. 

ולכן הפיכת הדת לנורמה חברתית היא רק באמצעות שבמקביל גם החברה הופך

להיות ענין דתי וממילא אחד מזין את השני מקיימים את הדת כי הוא ענין חברתי

ומשתעבדים את גופם ונפשם לענין החברתי מאחר ויש לו ערך דתי. 

המשמעות הפרקטית של הפיכת הנורמה החברתית לדת היא שכמו בדת יש

אמצעי אכיפה במצב שחורגים מהצווים כך גם בחברה החרדית ע"י הפיכת חיי

החברה לענין דתי נתחדשו אמצעי אכיפה לסוררים החורגים מהתכתיבים

החברתיים.

היחסים המניפולטביים בין דת לחברה

אין מדובר רק על איחוד של ב' תחומים שונים – דת וחברה. אלא מדובר על

מערכת יחסים מניפולטיבית כי בצורה הרשמית המצג הוא הערך הדתי בלבד

.14ואילו המניע האמיתי והסמכות שעומדת מאחורי הדת היא הערך החברתי

עד כדי כך שהאדם בדרך כלל לא יחוש במניפולטיביות שבדבר עד שיהא בטוח

שכל כולו אינו אלא 'לשם שמים' כשלפועל כך המניע שלו הוא באמת המניע

החברתי. 

סבת העדר המודעות היא מב' סיבות הא' כי המניעים החברתיים מוטמעים

במקום מאוד עמוק בנפש חבוי בתת מודע שבעין בלתי מזוינת קשה לעמוד עליה

הב' ההסוואה החזקה באמצעות הדת עד שהאדם עצמו משתכנע שבאמת מדובר

בענין דתי ולא רק ענין חברתי נטו מה גם שאין לו אמת מידה אובייקטיבי איך

אמור להיראות ערך דתי אמיתי ללא מניע חברתי.

וכך נוצר בציבור החרדי מערת חיים דתית המבוססים על מניפולציה מהערך

החברתית על בכיסוי של ערך דתי.

 [יש חוק יוצר חיים ויש חוק שנוצר מהחיים 

ג

"המעוררים" (=אברכי כולל משועממים שנמאס להם ללמוד ומינו עצמם אחראים על רמתו הרוחנית של14
היקום)



ביסוס התומ"צ על מצפון

אחר כל השילוב העצום בין דת לחברה עדיין אין כל זה די כי ענין החברה מטעו

בנוי על הופעה חיצונית ואין לו עמדה על ההנהגה בחדרי חדרים פנימה באין איש

רואה

לכך מוכרחים לגייס כוח נוסף באמצעותו תתבצע האכיפה של קיום המצוות גם

כשאין איש רואה והוא באמצעות המצפון 

ביסוס הדת על המצפון

מצפון - הוא מרכיב של נפש האדם המנחה אותו בתחום המוסריות.

אמור להתריע ולמנוע פעולות ומחשבות הנובעות מדחפים, שאינן עולות בקנה

אחד עם המוסר כפי שנלמד מנושאי המסורת בעת חינוכו הראשוני של האדם.

הדת שאמור להיות מבוסס על 'אמונה' פנימית עזה  פג כוחו

מכאן ואילך הוא שואב כוחו מה'מצפון'.

כלומר כשדורשים מהנפש להאמין בדבר שבשכלו 

 כלומר להאמין בה' הוא נושא המשויך לתחום המוסריות לחיוב ולשלילה

ציירו את האמונה כענין מוסרי וכמו שלא מוסרי לרצוח אדם כך לא מוסרי לכפור

בה'!!

ומאחר שהאמונה היא היסוד לכל הדת והאמונה עצמה יושבת על המקום המוסרי

נמצא שכל הדת מבוססת על המצפון

דוגמא ספציפית עשיית מלאכה בשבת העושה ירגיש לא טוב מצפונית כי בחינוך

אמרו לו עכ"פ זה מה שהוא שמע שהמעשה אסור לא שה' אוסר ומכיוון שבמוחו

לא הבין למה זה אסור הנפש החליטה לזרוק את זה על המקום המצפוני ששם

הוא מקום לכל מיני הנחות יסוד שמעל ההגיון.

דוגמא נוספת אכילה בט' באב עפ"י היתר מצד ההלכה הכל חלק אבל עדיין

האדם לא ירגיש טוב עם עצמו בגלל המצפון שמכיר במעשה הזה כמעשה לא

מוסרי וההיתר ההלכתי לאכול הוא כמו היתר לעשות דבר לא מוסרי כמו היתר

לרצוח וכדו'..



לפעמים זה עלול להביא אף לפעולתו נגד ההלכה 

ביסוס המצפון על מוסכמה חברתית

המצפון שהוא חלק המוסרי שבאדם אפשר לחלקו לב' החלק המוטבע באדם

מטבעו כמו ענין הרציחה כו' ויש חלק הנקנה והוא בא בסבת מוסכמה חברתית כי

כשהאדם נמצא בסביבה מסוימת שיש להם מוסכמות מסוימות – נורמות כללים

מסוימים הם מתקבלים אצלו עמוק בנפש ברמה של מצפון

מוסכמה משמעותה הנהגה שלמעלה מטו"ד שזהו ההגדרה של מוסכמה

המצפון הוא כלי אחד שבאמצעותו משיגים את התוצר המבוקש שהיא 

כלי נוסף שמשתמשים בו בחינוך הוא המעמד החברתי ע"י הנהגה מסוימת

הכוללת בתוכה גם כחלק בלתי נפרד ענינים של דת

המשולש החברתי דת מצפוני

 קצוות וכל זוית מחובר לעוד אחד3משולש יש בו 

מעתה כל מרכיב מאחד משלושת המרכיבים כלול לפחות מעוד מרכיב אחד נוסף

לפחות מכל השלושה דהיינו שכל ענין דתי כלול בו גם היבט מוסרי או מצפוני

 תחושות קשות3כך שכל חריגה של האדם מהמותר לו יוצרת אצלו באופן מיידי 

מאוד לנשיאה והם 'נקיפות מצפון' חוסר ופגם ב'ערך העצמי' ועי"כ בזהות

העצמית

ב. סבת הלחץ ומקורו

ההפרש נובע ממקור הצורך החברתי כי הנה באופן כללי הלחץ החברתי יסודו

וביסוסו אל אחת בלבד והיא נטיות מדות לבו של האדם  מהיות האדם מדיני –

ייצור חברתי ומאחר שכן יש לזה השפעה על מעשיו כו' 

ומאחר שכן הרי לחץ זה גופא נעוץ בנפשו של האדם ומרצונו הוא 

אך המחויבות החברתית בציבור החרדי אינו מבוסס רק על הצורך הבסיסי בהכרה

חברתית אלא משתמשים באמצעים נוספים בכדי להגביר את הלחץ החברתי 

האמצעים הנוספים הם השילוב של 'דת' ו'מצפון' 



הלחץ החברתי מועצם באמצעות הלחץ הדתי הווי אומר אם נוטה הינך מהריבוע

החברתי כמוה כנטייה מהדת וכן להיפך נטייה מהדת הינה נטייה מהמוסכמה

החברתית

עד כדי כך שהמעיז להביע עמדה שונה מהמקובל במגזר הופך להיות 'כופר' וכך

התרחבו באחת הלכות כפירה ונוספו לה עוד מאות ואלפי סעיפים ותתי

סעיפים!!...

יחסי הגולמין בין הג' צלעות המשולש

נמצא שהערך החברותי נותן את המוטיב המוטיבציוני

והערך המצפוני נותן את המוטיב של קיום גם באין איש רואה

 והערך הדתי נותן את המוטיב של קבלת הצווים ללא עירעור

רק השילוב של כל הג' אלו יכול ליצור חרדי שומר תומ"צ ברמה הרצויה

והסטנדרטי

העדר אחת מצלעות המשולש ייפגע במערכת של קיום המצוות להלן הפירוט של

כל האפשרויות

העדר המצפון - יצמצם את הקיום מצוות עד לרמה המינימאלית ביותר והיינו

שייצור מצב של קיום מצוות רק במערך הציבורי ואילו ברמה האישית תהיה זלזול

במצוות ובמערך הציבורי גופא רק בדיעבד גיהוץ אשראי למערת הבקרה

החברתי.

העדר ערך חברתי –

העדר ערך דתי -

 השכיחה ביותר היאהסטייה השכיחה ביותר היא העדר הערך המצפוני והפגיעה

ג"כ דרך התגברות כח המצפוני

פרק ג'

שורש הטעות במונחים חילוני וחרדי



הנה שורש הטעות הוא התייחסות ההגדרה רק לפי רמת החיוב ולא לפי רמת

הביצוע כלל.

הדבר נובע משיבוש ועיוות במחייב החיוב כי הנה בעוד שעפ"י הרגיל סבת החיוב

המצוות הוא מצד שיש אלקים המחייב אותם ומצד זה יש להביט גם על רמת

הביצוע ולא רק על רמת החיוב כי אם רצונו שיקיימו מצוות אז קיום המצוות בפועל

הם ודאי ממד להגדרה של אדם.

אך מאחר ובמצבי צבירה החדשים או שאין אלקים ח"ו או שגם אם יש הוא לא

משחק תפקיד כך שהוא לא יכול לשמש כמקור וסבה לחיוב. מעתה סבת החיוב

היא עפ"י הסמכות החברתית בלבד 

ומבחינת הסמכות החברתית עיקר היחס הוא לרמת החיוב ולא לרמת הביצוע כלל

ועיקר וזה כי מבחינת הסמכות החברתית העיקר הוא רמת החיוב כי רמת החיוב

הוא בעצם ההכרה בתוקף הסמכות של החברה לחייב אותו ולכן כל אחד

שהסמכות החברתית מהווה אצלו מקור סמכותי הנה אף אם לא יעמוד בציווים זה

נסלח. 

כמו"כ החילוני נתפס כאחד שבסמכות החברתית שלו לא נדרש קיום המצוות ולכן

הוא פטור מהם מלכחילה שמלכתחילה אין אצלו חיוב מצוות כי הסמכות

החברתית שלו לא מחייבת ולכן אף אם בפועל קיים מצוות אין להם שום משמעות

מאחר שקיום המצוות לא נובע מתך צו סמכות חברתית ממילא אין להם שום

משמעות.

הווי אומר המשמעות בחיוב המצוות מבוססות על הסמכות החברתית באופן

בלעדי ולכן מבחינת הסמכות החברתית ההתייחסות הוא לרמת החיוב ולא לרמת

הביצוע

ולכן המינוח חילוני וחברתי נשען על התפיסה של אדם ביחס למצופה ממנו מצד

הסמכות החברתית אדם חרדי הוא אדם שמבחינת הסמכות החברתית שלו

נדרשת ממנו קיום המצוות הקיום בפועל הוא סיפור אחר לגמרי

וכמו"כ המינוח חילנוי מבטא מין אדם אשר מבחינת הסמכות החברתית שלו אין

צפייה לקיום מצוות דבר אשר אינו משתנה באם הוא יוזמתו האישי יקיים מצוות.



הסמכות החברתית הוא זאת שחייבה את החרדים בקיום המצוות והיא זאת

שפטרה את החילונים מקיום המצוות הוטר והמחייב הוא אותו מקור כח ואותו

סמכות – הסמכות החברתית

בעוד שמצד היושר המחייב הוא ה' ולכן אמנם יש עליו חיוב תמידי אך החיוב

התמידי דורש גם ביצוע בפועל כי זה רצונו.

מעתה מובן היטב למה המושגים חרדי וחילוני אינם אלא המצאות שמקום בניוון

הרוחני בניתוק מהסמכות האלקית והמרתו בסמכות חברתית.

השפעת הדור על התהליך

למרות כל האמור לעיל מצד ההנהגה של הסמכות החברתית בציבור החרדי יש

לדעת שישנם כחמישים אחוז מאנשים שכל צורת החיים הזאת אינה מלחיצה

אותם אותם או מכווצת אותם להיפך הם מתחברים אליה יותר

וזה מסיבת ירידת הדורות עד שהאנשים הם מציאות ללא מהות מצ"ע!!

בחירה חופשית או כפייה חופשית?

אם הרמב"ם רואה בנתון הבחירה חופשית כדבר בעל ערך יסודי מאוד בתורה

:15וביהדות כפי שכותב

רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות

בידו ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו הוא שכתוב

בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע כלומר הן מין זה של אדם היה

בדעתו מעצמו  הוא  שיהא  הענין  בזה  לו  דומה  שני  מין  ואין  בעולם  יחיד 

בידו מי שיעכב  ואין  כל מה שהוא חפץ  ועושה  והרע  יודע הטוב  ובמחשבתו 

מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו... 

שנאמר ראה נתתי לפניךעיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוהודבר זה   

היום את החיים וכתיב ראה אנכי נותן לפניכם היום כלומר שהרשות בידכם וכל

שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין טובים בין רעים ומפני זה

הענין נאמר מי יתן והיה לבבם זה להם כלומר שאין הבורא כופה בני האדם ולא

גוזר עליהן לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם.

הלכות תשובה15



בתורה מאוד  יסודי  ערך  בעל  כדבר  חופשית  הבחירה  בנתון  רואה  הרמב"ם 

אם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות"וביהדות בחירה חופשית במשמעות ש

!!"הרשות בידורשע 

ואם קשה שהרמב"ם מדבר על הבחירה מצד היתכנות מצד הבורא הרי שבספרי

יסוד אחרים הוא מוזכר כערך ללא התנייה 

הרמב"ם ממקד את שכל האדם, מתוך השקפה שהשכל האנושי איננו מוגבל,

והאדם מחויב לחקור בשכלו. לדעתו "ידיעת ה'" היא החקירה השכלית להבנת

הרעיון האלוקי. משום כך מפרט הרמב"ם הרבה עיקרים, להדגיש את הצורך

מתוך העיקרים,  במנין  מצטמצם  זו  שיטה  בעל  לעומתו  מפורטת.  בחקירה 

השקפה שהשכל האנושי מוגבל. הוא ממקד את יסוד ה"בחירה" של האדם,

בתחום האדם  מעשי  את  הקובעת  היא  החופשית  הבחירה  שלדעתו  אחר 

המוגבלות השכלית, ו"ידיעת ה'" יותר תלויה ברצון האדם. מכאן הוא קובע את

ה"בחירה" כעיקר. השקפה דומה אנו מוצאים בגישת חכמי המוסר, 

: "היות האדם אותה הבריה הנבראת16וכפי שהיא מתבטאת בדברי הרמח"ל

לידבק בו יתברך שמו, והיא המוטלת בין השלימות והחסרונות, והיכולת בידו

לקנות השלימות. ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו...."

כיסוד גם לדת האנושית, רי"א רואה את הבחירה  תירה מזו בעל העיקרים 

 17וכלשונו

"שהבחירה היא התחלה לכל הפעולות האנושיות". משום כך אינו קובע את

הבחירה כעיקר, והוא משריש יותר בדת האלוקית את יסוד האמונה בקב"ה.

למרות הערך העצום שניתן להבחירה חופשית ללא הכרח של גורם חיצוני או כח

עליון או כל לחץ שהוא. 

כיום רואים בערך הבחירה חופשית הרי שבסמכות החברתית דציבור החרדי 

מאין כמוהו עד שכגודל מעלתו וחשיבותו לפי ספרי ההשקפה כךמסוכן ערך 

גודל סכנתו והשפעתו השלילית לפי הדת החרדית.

בחירה חופשית אומרת שיש ברשות האדם לבחור ברע!! האפשריות של בחירה

ברע היא דבר שלא יעלה על הדעת!. אין דבר כזה כל אדם מתחנך לדעת שאין

דרך ה' - ח"א פ"ג - א.16

"העיקרים" בהקדמה למ"ד, ועוד במ"א פ"ט ובמ"ד פ"ה.17



 בלבד והיא הבחירה בטוב הבחירה להיותרק אפשרות אחתשני אפשרויות יש 

רשע איננה אופציה!!.

הרמב"ם שלפי  בעוד  כך  זאת  לומר  אפשר  מליצית  בשפה  זאת  להציג  אם 

בין החיים למוותהבחירה היא בין הטוב לרע הרי שבציבור החרדי הבחירה היא 

 כהמשך הפסוק שם.

הווי אומר אם בחרת ברע בחרת במוות כפשוטו מוות מכל הבחינות!!!

[ההיה רגיל  בזמן  נכוחים  הרמב"ם  שדברי  ייענה  הרמב"ם  מדברי  והקושיא 

 איןהפרו תורתיך'כזה?] אך בצוק העיתים הרע חזק מאוד ולכן 'עת לעשות לה' 

ברירה אלא לשלול מהאדם את הבחירה החופשית כמדת האפשר!!

!!כפייה אקטיביתלא עוד בחירה חופשית אלא 

והסבה פשוטה הבחירה בטוב אמור לבוא ממקום פנימי אמיתי מתוך אמונה

פנימית בשכר שיינתן לעולה"ב וכו' אך מאחר שהמצב כיום שהעולם הבא לא

 על האדם את הבחירה בטוב. לכפותקורץ לאף אחד הרי שאין ברירה אלא 

בעומק יותר אי"ז רק שנשלל מהאדם רק הבחירה ברע אלא גם הבחירה בטוב

נשללת ממנו כי הוא מוכרח בזה וממילא אינו בוחר בזה מרצונו שזהו"ע הבחירה

שהיא מרצון דייקא ללא כפייה ונמצא שגם הבחירה בטוב נשללת.

ושלילת הבחירה בטוב גרועה משלילת הבחירה ברע כי מילא שלילת הבחירה

ברע אינו גרוע כ"כ אך שלילת הבחירה בטוב היא עקירת דבר מהתורה כי יש

כאן מניעה מהטוב!!!.

זאת ועוד שלילת הבחירה מהאדם לגרמי מעידה על חוסר אימון מוחלט ביכולת

האדם לבחור בטוב ולמעשה יש כאן גם חוסר אמון בדבר ה' של ובחרת בחיים

שמשמעותו שהוא דורש בחירה בטוב והוא גם נותן כח לזה!!. והמחשבה שבלי

כפייה לא תיתכן אפשרות של בחירה בטוב היא כפירה ישירה בדברי התורה!!.

כך  היהודית  בדת  עליון  ערך  היא  חופשית'  שה'בחירה  כפי  ביטוללסיכום: 

הבחירה ואימוץ ה'כפייה חופשית' היא יסוד גדול וערך עליון שעליו עומד הדת –

החרדית.

ובנוסף יש כאן חוסר אימון ביכולת האדם לבחור בטוב וחוסר אימון ביכולות שה'

נתן.



ההשפעת ההרסניות מביטול הבחירה 

ניטלת הבחירה אינה רק השמטה בדת אלא יש לה השפעה כללית על כללות

מציאות האדם

מהאדם ומלאימה  נוטלת  כיום  החרדית  החברתית  הסמכות  אחרות  ובמילים 

הפרטי את זכות הבחירה החופשית המינימאלית שניתנה לאדם ע"י הבורא. 

עצם האחריותובכך היא מפקיעה מהאדם לא רק הבחירה בין טוב לרע אלא את 

.לגורלו

עליו את הבחירה שלה. כופה את הטוב והיא בוחרת בשבילו  עי"כ ש

דאגה עמוקה לבוראכל זה כמובן מתוך דאגה לטובת האדם או אפי' יתירה מזו 

 שלא ימצא את עצמו לבד... עולם

גורם  הזה  נפשיתהמצב  הזכותנכות  בכח  ממנו  שנשללת  בכך  האדם  אל   

תלותיהאנושית הבסיסית שהיא האחריות לגורלו האישי ועי"כ הופכים אותו ל

בסמכות החברתית בכל עניניו הפרטיים

המצב הזה מוטמע כ"כ חזק עד שהאנשים לא קולטים את העוול שנעשה להם

בכך וחושבים שזה המצב האידיאלי שצריך להיות וכל מצב נתון שונה אינו אלא

טעות קריטית שתוצאותיה מי ישרונו?

אחרת:  בצורה  שבנויים  מגזרים  על  השאלה  מגיעה  לאמכאן  הרבנים  למה 

אוסרים את הדבר הפלוני והאלמוני?

במילים אחרות מתכוונים השואלים לשאול [אולי אפי' בלי להיות מודע] למה

?18הסמכות החברתית – דתית לא כופה את עצמה על המגזר הפרטי

 מהו טוב ומהולהגדירהתשובה לשאלה הנ"ל היא פשוטה הרבנים תפקידם הוא 

וכדו' אך אין בתפקידם ובסמכותם רע ובמקרים מסוימים להתריע על פרצות 

 את הבחירה בטוב!!לאכוף

 של כל אדם פרטי ואינה קשורה לרבנים אוהחלטה אישיתהבחירה צריכה להיות 

לכל סמכות חברתית שתהיה!!

התערבותגיוס הסמכות הדתית לאכיפה של הבחירה האישית של האדם היא 

 ולא חוקית!!! בוטה

השאלה הזאת מלמדת עד כמה הטעות הפטטית הזאת מושרשת בכל מעמקי הנפש18



גם כאן הנהגה פראית זו ואי אנושית וההיפך מהעמדה התורתית האמיתי נעשה

והוכחה מהעונשים באמצעות הניסיון להציג את הענין כעניו דתי ברור ראיה 

שבתורה כגון המלקות וד' מיתות כו' בכך שהסמכות הדתית מיועדת גם לאכיפה

של הבחירה בטוב איננה אלא זריית חול בעיני המון העם!!

טיעון כזה לא היה מתקבל אצל חברה בעלת כושר שיפוט נורמטיבי!!

והתשובה היא כי כל העונשים שקבעו חז"ל אינם פעולת אכיפה אלא פעולה של

תיקון!!

אין מטרת העונש לשלול מהאדם את האפשרות לבצע את הרע אלא מטרתו

וכדברי חז"ל כיוון שלקה ה"ה !!!'כפרה'ו  לתת לו תיקוןשלאחר ביצוע העבירה

כאחיך!!!

ייתכן שבמקום אחד לא יעלה על הדעת שהתורה תתן הוראות סותרות!! לא 

 והאפשרות לחטוא ולבחור ברע תתן במקום אחרנתינת רשותהתורה תדבר על 

 חופשית מהאדם!! שלילת הבחירההוראה שתוכנה 

ו'כפרה' לאדם שע"י העונש  יוחזר למעמדוכל ה'עונשים' אינם אלא תיקונים 

!!!ה"ה כאחיך כלפני החטא וכדברי חז"ל כיוון שלקה הקודם

לפי התורה אין שום צו המורה למנוע מאדם לעבור עבירה ע"י שלילת הבחירה

ממנו אלא רק ב'התראה' לצורך התיקון שיידרש ממנו.

מסבה זאת כל אחד שמעיז להמרות את הצו של הסמכות החברתית ולעשות

שימוש בכח הבחירה שניתנה לו ולבחור ברע הרי מקרה זה מטיל את האחריות

למעשיו של האיש על הוריו בכך שלא השכילו להטמיע בו את הצו של הסמכות

החברתית בזה שאין רשות – אפשרות לבחור ברע!!

יותר נכון לא רק האפשרות לבחור ברע נשללת אלא אפי' האפשרות לבחור בטוב

ייתפס יבחר חבירה למגזר חרדי אחר מהלך זה  נשללת כמו במקרה שאדם 

בצורה שלילית בדיוק כמו ירידה מהדת.

חופשית היא דבר פסול כל בחירה איזה שתהיהעצם הבחירהכי במקום שבו   

מהאדם עצמו ולא מהסמכות החברתית היא ג"כ דבר שלילי ופסול ומטיל פגם

על הוריו על הכישלון החינוכי שלהם

בעוד שלפי האמת לא רק שעצם הבחירה איננה דבר שלילי אלא חיובי אלא

יתירה מזו גם בחירה ברע איננה דבר שלילי בעצם לא מחייב שהיה כשל חינוכי



אלא הבחירה ברע היא שימוש באפשרות שהבורא עצמו נתן לכל אחד באופן

אישי.

ולכן הבחירה ברע אפשרית באותו אופן כמו הבחירה בטוב וכל אדם מטבעו יש

לפעמים שבוחר ברע – אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. כך שהבחירה ברע

אמורה להיות תופעה אינטגראלית וטבעית כחלק מהמורכבות של המציאות פה

בעולם

הנפגעיים העיקריים

הם האנשים שיש להם עוצמות נפשיות ייחודיות הם הנפגעים החזקים ביותר.

כלומר אדם שבאמת מצב טבעו אין לו עומקים נפשיים ייחודיים הפגיעה שלו תהיה

מינורית

אך ככל שהייחודיות של האדם חזקה ביותר מטבעו כך הפגיעות שלו תעלה

ותתעצם ולרוב זה יגיע למצב של פרי"ע וכדו'

יציאה בשאלה – פרי"ע מלכות החברה

ענין היציאה בשאלה והנשירה  אינה קשורה כלל בענין קיום המצוות דתיים או

האמונה בקל 

כ"א באי קבלת המרות של הסמכות החברתית אם ביציאה מפורשת נגדו אם

בשינוי ההופעה החיצונית

כי מאחר בשהתוקף של הסמכות החברתית מוצגת ונתפסת כסמכות דתית ולזאת

ההתמרדות נגדה נתפסת באופן טבעי כהתמרדות בדת!!

הבעייתיות בתלות החברתית

זה יוצר ביטול התמודדות אישית לחלוטין ועקרות של התנהגות אחראית עצמאית

כך שהסמכות החברתית צריכה היא לקבוע את הרף המותר והאסור.

חלק ג'

עיוות כל פרטי הדת ע"י הסמכות החברתית



בחור טוב היינו מבוסס על א' מב' המנועים או על מצפון חזק או רצון חזק למעמד

גבוה בסמכות החברתית 

בחור חלש מצפון חלש או צורך חברתי שונה

אמונה קבלת עמדה ללא עוררין

אמונה משמעותה קבלת עמדה ללא עוררין – כזה ראה וקדש

אמונה היא נטיית הנפש מצ"ע אין שייך פה ציווי או קביעת עובדה לזולת א"א

להכריח להאמין אפשר אולי למנוע את השאלות וכו' 

צורת ההתמודדות עם תאוות

כשמגיעים לצומת קריטית דוגמת ההתמודדות עם תאוות הציבור החרדי שהורגל

מנעוריו שצורת ההתמודדות האולטימטיבית היא ע"י ש'הרבנים אוסרים' את

הדבר הספציפי כו'

במקרים שמדובר בדבר שמותר מצ"ע וצריך לאסור אותו מלכתחילה אז האיסור

מובן 

אך בחלק מהמקרים מדובר בדבר שמלכתחילה הו ידוע בתור איסור מהתורה כאן

נשאלת השאלה האיך בדיוק ה'איסור' של הרבנים 'עוזר' להתמודד עם היצר? וכי

לפני שהרבנים אסרו אותו לא היה אסור?

הרחקה מההתמודדות ע"י מניעת חשיפה באמצעות חומות ב. ציור הדבר.1

כלא מוסרי ולא מצפוני ג. איכוף מעשי בשטח ע"י ענישה חזקה

דוגמוא לדבר שימוש באינטרנט:

לכל לראש השיטה תהיה מניעת החשיפה והצבת חומות מרובים כמדת האפשר

לאחר מכן מסע הסברה והפחדה מטורף בכל אמצעי התקשורת החל בפשקווילים

בכל לוח מודעות ממשיך בדרשות חוצבי להבות וכלה בכינוסים מיוחדים וגדולים

בגודל הסכנה שבדבר כו' כו'.

החל באינטרנט = סרטן!! ממשיך בסכנה ביום הדין ועוד ועוד כיד ה' הטובה

עליהם



ואם כל הנ"ל אינו די ננקט אמצעיים קשים בסוררים ע"י דחייתם מהחברה ואי

קבלת הילדים במוסדות איום שאף אחד לא ירצה לקחת עליו סיכון!!!.

כל זה נוע מברירת מחדל מאחר שהגיהנום אינו יעיל כלל בלית ברירה האכיפה

היא באמצעיים חדשניים שיעילותם אינה מוטלת בספק

אבן הבוחן להבדיל בין מניפולציה להנחה אמיתית

אבן הבוחן או יותר נקודת התורפה שחושפת שההנחה היא מניפולטיבית 

היא בכך שההנחה לא תקפה בכל הממדים דוגמא אמונת חכמים:

מנוצל באופן מניפולטיבי בהרבה צורות והחשיפה שאין מדובר באמונת חכמים

אמיתית היא בכך שאמונת חכמים מכוונת רק לחכמים שלי ואינם מכוונים לחכמים

מעדה אחרת...

הרב שלי לא יכול לטעות וצריך להאמין לו וכו' אבל הרב שלך הוא סתם ליצן כו'

אם היה מדובר באמונת חכמים אמיתית [שקיימת ורווחות יותר אצל אחינו

הספרדיים] הוא אמור להיות מכוון לכל החכמים של כל העדות!!! ולא רק לעדה

שלך.

אדם שמסוגל לצחוק על אדמו"ר של חסידות אחרת מגלה דעתו שגם באדמו"ר

שלו אינו מאמין אלא גרמו לו לעיוורון כלפי אדמו"רו אבל כלפי אדמו"ר אחר אין לו

עיוורון וה"ה תופס אותו כמו שהוא לאמיתתו...

ולכן חברו באותו תבנית מאמין באדמו"ר שלו וצוחק על אדמו"ר שלך... וכלפי

אדמו"רו הוא בעיוורון וכלפי אדמו"רך הוא מפוקח...

אוסרים את האסור ומתירים את המותר

בדרך כלל הסמכות החברתית אמורה להקביל לסמכות התורנית אבל לפעמים

מאיזה סבות נוצרת סטייה בסמכות החברתית המתנגשת בסמכות הדתית אזי

הסמכות החברתית גוברת ומכריעה את הכף

ויתירה מזו גם ללא התנגשות הסמכות החברתית היא הנותנת את התוקף

לסמכות הדתית 



זה מתבטא גם בזה שהרבנים אוסרים את האסור  - אינטרנט ומתירים את המותר

נישואים בגיל צעיר ותר כפי המשנה 

ולכאורה הלא האדם יודע שזה אסור אלא מכיוון ש'הרבנים' אסרו את זה אזי

מעבר לאיסור 'התורני' יש כאן גם איסור 'חברתי' וזה עובד יותר טוב ויותר חזק

מהאיסור התורני...

הווי אומר האיסור החוזר הוא בעצם איסור לא מהפן הדתי לפי הסמכות הדתית

בלבד אלא גם מהמקום של הסמכות החברתית 

איסור חוזר פעולה של אכיפה

קיים ממשמעות חזקה יותר לאיסור חוזר לא רק חיזוק ונתינת תוקף לאיסור

המקורי כנ"ל

אלא במקרים מסוימים וידועים האיסור חוזר של רבנים הוא למעשה פעולה של

'אכיפה' של האיסור המקורי אכיפה במשמעות שמי שלא עומד בזה נשללת

לאלתר מעמדו החברתי עד למצב של נידוי חברתי מוחלט ברמה של הוצאת ילדיו

מהמוסדות!!

האיך מזהים אם האיסור הוא אכיפה או לא פשוט מאוד בודקים מה תהיה התוצאה

בפועל אם לא יעמדו באיסור

בדוגמא הספציפית של ענין השימוש באינטרנט הציבור כולו יודע ומודע שבנושא

הספציפי תתקיים אכיפה בשטח ולכן למעשה הפסק הוא בעצם אמירה – גילוי

דעת  לציבור שבמקרה הזה האיסור מאוכף ולכן צריך לקחת את זה בהתאם

וכן במקרה שיש איסור חברתי אזי נוצר צורך בהיתר חברתי לדבר הלגיטימי

ההלכתי

ניתן דוגמא לו יצויר שהרבנים היו יוצאים באיסור חמור לאכול חזיר!! היאך זה היה

נתפס? כדבר מגוחך לחלוטין!!

כך גם האיסור שהוציאו הרבנים לאסור את האינטרנט אינו שונה במאומה

מהאיסור לאכול חזיר.

מעתה צריך להבין למה באמת זה לא נתפס כך? למה זה לא נתפס מגוחך כמו

אסירת חזיר?



זה משתי סיבות האחת כי בחזיר אין משיכה לאכול אותה ולכן אין צורך לאסור

אותה האיסור החוזר מיותר ולכן הגיחוך בולט יותר משא"כ תאוות זה דבר שלבו

של אדם מחמדתן ולכן יש צורך לאסור אותה שוב ואין הגיחוך שבאיסור בולט

אבל מה שצריך להבין הוא מה משמעות האיסור החוזר האם יש כאן רק 'גילוי

דעת תורה בטהרתה' בעלמא או שיש כאן משהו מעבר לזה?

נשאל שאלה אחרת אם הרבנים היו אוסרים לדבר לשון הרע באותה חריפות שבה

אסרו את השימוש באינטרנט ודומיו האם התוצאה הייתה שווה באותה מדה?

הסבה האמתית היא שהאיסורים של בין אדם לחברו איבדו מתוקפן כמעט

לחלוטין לא מרגישים שיש פה באמת דבר אסור

התנהלות מניפולטיבית עיוות מושגים

כשיוצרים עיוות אז יש עיוות ומשכך הכל כבר מוכרח כביכול להיות מעוות כך שכל

ההתנהלות הופכת להיות מניפולטיבית 

הדת לא שואבת את כחה מעצם היותה 'דת' אלא מהיותה צו חברתי בהמשך לזה

הכח החברתי אינו שואב את כוחו מעצם היותו כח חברתי אלא מהישענותו על

הדת

העיוות הזה הוא כורח המציאות כי עיוות היסוד מכריח שכל המשך ההתנהלות

תהיה מניפולטיבית כנ"ל

ההולך ב'תלם' כפי המצופה ממנו ע"י הצו החברתי ששואב כוחו מהצו החברתי

ששואבת כחה מהצו הדתי ושניהם שואבים כוחם מהמצפון והערך העצמי כנ"ל

בארוכה –

יזכה את האדם בתואר הכבוד הנכספים מאין יראם שמים ואוהבו

כשלמעשה האמונה היראה ואבה הוא לא מהשוכן בשמים - ה' אלא דוקא

מהשוכנים בארץ דהיינו החברה...

ליתר דיוק במוחו במודע כאילו מצויר המחשבה שהאמונה הריאה ואהבה היא מה'

אבל בתת מודע הם לא מה' כלל ועיקר אלא מהחברה כנ"ל



ולכן ברגע שהאדם מאבד את החברה עי"כ הוא מאבד מאליו גם את אלוקיו... כי

למעשה מעולם לא היו אלקים אמתיים אלא מוצר שיוצרו בדמיונו כשבתת מודע

האלוקים שלו היו החברה ומוסכמותיהם היו לתורה עבורו.

הסמכות החברתית והדתית 

נעשה חיבור מניפולטיבי בזה בזה שהסמכות החברתית מציגה עצמה כסמכות

דתית. 

וזאת באמצעות שחלק מהדרישות שלה הם גם דרישות דתיות בעיקרן וכך

באמצעות הפיכת הסמכות הדתית חלק מהסמכות חברתית כך בעצם מרוויחים

שהסמכות ההחברתית הופכת להיות סמכות דתית!! 

כלומר סמכות חברתית טבעית ונורמטיבית אינה כוללת בתוכה הכתבה בעניני דת

או דרישות דתיות וככזו נתפסת כענין חברתי נטו. הפרדת דת מהשלטון 

אך לא כן הסמכות החברתית החרדית דורשת באופן מוצהר גם יישום צווים דתיים

ומתנה את החברות בה גם ע"י קיום צויים דתיים וכו' 

חיבור לא טבעי זה בין הסמכות החברתית לסמכות הדתית יוצר את הרווח הגדול

הצגת הסמכות החברתית כסמכות דתית.

בסגנון של שמור לי ואשמור לך...

סבת כל זה כבר בואר לעיל שזהו מאחר שהסמכות הדתית איבדה את כוחה

העצמי לחלוטין ואינה עמדה ברת תוקף בפ"ע לכן בציבור החרדי ותנים לה תוקף

באמצעות הסמכות החברתית וכך הרווח הוא כפול שנשמעים לציווים הדתיים וכך

יכולים לשמר אורח חיים דתי גם ללא הכרה אמיתית בסמכות הדתית

והרווח השני שהסמכות החברתית מתקבלת כסמכות דתית לכל דבר גם בעניינים

שאינם נוגעים לתורה כלל ועיקר. כך בעצם תופסים שני ציפורים במכה אחת...

אך לאמיתו של דבר יש כאן שני שיבושים עמוקים: הא' תפיסת הסמכות

החברתית כסמכות דתית בכל דבר גם בעניינים לא דתיים

הב' תפיסת הסמכות הדתית כסמכות חברתית לכל דבר ולכן כל ענין דתי שאינו

מגובה ואינו מאוכף ע"י הסמכות החברתית אין לו שום תוקף וכאילו אינו ואפי' אם

באמת הוא ציווי דתי מהתורה ממש



בענין זה מתגלה לעין כל שהיבטול לצווים הדתיים אינם מתבססים על אמוה בה'

אלא הערך החברתי בלבד

ולכם במקרה כזה שהערך החברתי אינה מגבה ענין דתי מסוים הרי בענין ה"ה

כחילוני לכל דבר ואפי' גרוע מזה

אילו היה גם סמכות דתית אמיתית אז הייתה אמורה להיות ביטול גם במקרה

שאין גיבוי של הסמכות החברתית 

ולכן בא זה ולימד על הכל כולו שהכל אינו ביטול רק לסמכות החרתית בלבד ותו

לא מיידי

כך שבעצם הוא חילוני לכל דבר ועניין שהסמכות החברתית מאלצת אותו בעל

כורחה לקיים אורח קיים תורני.

עם זאת קיימים מצבים של קיום צווים דתיים גם ללא גיבוי חברתי כמו מצד

המצפון והדימוי העצמי החיובי והתורתי שרוצה לעצב לעצמו

אבל הכוונה על הרוב המון העם שבכל ציווי דתי שמאיזה סבה שתהיה לא יגובה

ע"י הסמכות החברתית לא יהיה לו שום משמעות.

כי בהעדר קיום צו דתי אינו נגרע מאומה מהשתייכותו החברתית ומצד זה אין שום

סבה שיקיים את הציווי.

קבעומ"ש באמצעות קבלת עול מלכות הסמכות החברתית

המושג התורתי והדתי של קבלת עומ"ש מקבל פרשנות שונה במקצת והיא קבלת

עול מלכות של הסמכות החברתית כי מאחר שהיא מוצגת כסמכות דתית מעתה

כל דרישה שלה מהווה דרישה דתית.

וכפי שלגבי הסמכות הדתית קיימת הדרישה של ביטול מוחלט אליו כך גם

הסמכות החברתית מתבססת כסמכות דתית שיש להתבטל אליה ללא עוררין 

ומעתה המושג קבלת עומ"ש נכלל קבלת עול מלכות הסמכות החברתית וכם

להיפך מרידה בסמכות החברתית כמוה במרידה במלכות שמים.

כלומר תחילה האדם מקבל על עצמו את עול מלכות החברה לאחר מכן הוא מקבל

עליו את עומ"ש מאחר שהסמכות החברתית דורשת קבלת עול מלכות שמים כי

ללא קבלת עול מלכות שמים אין טצדקי בקבל לת עול מלכות החברה...



כך מזינים אלו את אלו לאמיתו של דבר אין כאן קבלת עול מלכות שמים כלל

ועיקר

אלא יש כאן קבלת עול מלכו החברה במצג שווא ובכיסוי של קבלת עול מלכות

שמים 

 התפרצות הר געש פוליטית חברה החרדית

נפש האדם קשה לשנות ובאמת א"א להשתיק לגמרי את הנפש מה שקורה זה

שזה מתפרץ בתחומים אחרים

כך כל הצרכים המושתקים בנפש מוצאים פירקנום וסיפוקם בתחומים אחרים זה

כנראה ההסבר שבציבור החרדי התחום הפוליטיקה הפנימית תופסת נפח כפול

עשרה ממה שהיא תופסת בציבור נורמטיבי ולמעשה תופסת את כל המקום

התרבותי של האדם 

בציבור רגיל התרבות כולל בתוכו הרבה גוונים שונים ומשונים כגון אומנות

בוטניקה וכו' עשרות תחומים 

בציבור החרדי אין את כל זה את התחום הפוליטי מספק אנרגטית את המקום

שכל התחומים האחרים היו צריכים למלאות.

כושר שיפוט משובש

לעיל כתבנו שאחת הדברים המוכרחים להתחלה היא ניטרול כושר השיפוט

אך בפרטות יותר כושר הניטרול לא סורס ובחלקו רק שובש וכתוצאה מכך נוצר

 עירבוב של דמיון ומציאות

ומזה נמשך גם טשטוש בין הנפה"ב ועניני הקדושה כשהאדם לא חלי ולא מרגיש

שכל עשיותיו בקדושה אינם יונקים ממקום קדוש אמיתי אלא יש בזה מניפולציה

על הנפה"ב וכו' כנת"ל

ובכדי שהאדם יווכח עד כמה כל חלקי נפשו ופעולתו נגועים בזערי עובש של

הנפה"ב היא רק באם מאיזה סבה נפסק כח השפעתו דהנפה"ב שאז נפגש האדם

על עומק מדת ההשפעה דהנפה"ב בו 

קביעת מידרג תורני מעוות



 קטגוריות ככלליות מצוות של2בעוד שלפי התורה קיימת חלוקה של המצוות ל

בין אדם לחבירו ומצוות של בין אדם למקום

לפי התורה התוקף של המצוות של בין אדם לחברו חשוב יותר מהמצוות של בין

אדם למקום

עד שיתירה מזו אמרו חז"ל מוטב שיפיל אדם את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני

חבירו ברבים הפלת עצמו לכבשן האש זולת הקושי האישי יש כאן לכאורה קושי

תורני הוא לי ויש כאן איבוד נפש לדעת!! ומה גם שההלבנה אינה באשמת

המלבין אלא להיפך באשמת האדם עצמו!!

ובכל זאת גילו חז"ל שמוטב כו' היינו כי הבין אדם לחבירו חשוב יותר ועוד אין

ספור ראיות מחז"ל על זה כגון שבאהבה לרעך הוא כלל גדול בתורה עד שזו כל

התורה כו'

בציבור החרדי אינו כך כלל אלא להיפך המצוות של בין אדם למקום כביכול

חשובים יותר מהמצוות של בין אדם לחבירו 

לאמיתו של דבר אין זה רק עיוות בדירוג החשיבות אלא במדה מסוימת כל המקום

של בין אדם לחבירו נהיה קל מאוד ונתפס כחומרא בעלמא!! גם דברים שהם

דאורייתא ממש 

כגון הלבנת פנים שנאה רדיפה לשון הרע רכילות מצד אחד יכולים ללמוד לשון

הרע ומצד שני לא מרגישים שעושים דבר שלילי וכך בכל התחום הזה

הסבה לכל הנ"ל כי כל האיסורים ביסודם אינם מבוססים באמת על התורה עצמה

לאמיתתה 

היינו על אמונה אמיתית בה' ובתורתו כו'

הכל מבוסס בעיקר על הסמכות החברתית שרק מבצעת מניפולציה על הסמכות

התורנית ולכן היות ובתת מודע של האדם במקום האמתי של האדם אין מחויבות

לאיסור התורני בלבד רק כשהוא מצטרף לאיסור החברתי 

לכן האיסור התורני המקורי הופך להיות חומרא בעלמא והאיסור החברתי לאיסור

שמעיקר הדין



כאילו מי שירא שמים עודף על על העיקר הוא יש לו להתחשב עם האיסור התורני

המקורי מצד שהוא בעל נפש ורוצה להדר במצוות אך מי שאין בדרגא זו של

מהדר במצוות מסתפק בעיקר הדין ועיקר הדין הוא רק האיסורים והחיובים

שנאסרו בסמכות החברתית ובזה גופא שנאכפו על ידה

נשאל שאלה פשוטה אם הרבנים יצאו באיסור חמור לדבר לשה"ר האם ההשפעה

של האיסור יתפוס? סביר להניח שלא באותה מידה של איסור האינטרנט השאלה

למה?

כי באיסור של אינטרנט מעבר לאיסור עצמו יש גם אכיפה בשטח בפועל ואילו

תהיה אכיפה על לשה"ר התוצאה תהיה חזקה באותה מדה

מצד התורה עצמה האיסור של לשה"ר לא בטוח שהוא פחות מהאיסור של

האינטרנט הכל ענין של דרגת האכיפה

לאמיתו של דבר יש לדעת ששיטת הפעולה של עצם האכיפה היא דבר חדש שלא

היה בעבר

והיא בעצם תעודת פטירה לשיטת החינוך החרדי כי אם בלי אכיפה אתה לא

מצליח להחזיק את הציבור שלך אתה בעצם מודה שהציבור שלך לא באמת יודע

להתמודד בעצמו עם האיסורים של התורה וצריכים גורם חיצוני שיאכוף ועד

אכיפה חריפה כזאת 

ככל שהאיסור חמור יותר לפי המידרג שהסמכות החברתית קבעה ועיצבה כך

האכיפה שלה חריפה יותר

הקריטריונים שקובעים את המידרג

הקריטריונים שקובעים את המידרג הוא אחת בלבד 'שמירת הצביון' הא ותו לא

מידי

הפרמטרים שעומדים מאחורי הקריטריונים הם כל הדברים שמקרבים אל המטרת

העל שנקבעה ע"י הסמכות החברתית של הציבור החרדי 

מטרת העל היא שימור מסגרת של אורח חיים תורני וזה בהכרח ע"י יצירת צביון

ציבורי 



ולכן נבחין שכל האיסורים וכל האכיפה הם אך ורק במצוות ספורות הקשורות

ומשפיעות ישירות על הצביון כגון הלבוש וכללות ההופעה החיצונית

הדברים העומדים על סדר יום הציבורי

הם אך ורק אותם נושאים הקשורים ישירות עם מטרת העל שהכתיבה הסמכות

החברתית תוך כדי ביצוע מניפולציה על הסמכות התורנית 

ההצדקה משתמש בעיקר בשתי הטיעונים דלקמן:

הא' בעצם הם הדברים החשובים ביותר לדוגמא נושא הצניעות הפכו אותו לדבר

הנעלה ביותר ביהדות עכ"פ לציבור הנשי

יש מקום לדון על עצם הענין אם הוא נכון או לא 

מה שבטוח שמעולם לא פמפמו את הנושא הזה כפי שמפמפמים היום השכם

והערב עד להעלתו לדרגא של עיקר שורש ויסוד כל היהדות כולה כרעך של

הדיבור הראשון של עשרת הדיברות

וכמו"כ מעולם לא אכפו אותו כפי שאוכפים אותה כיום על כל שינוי נידוי מיידי

מוחלט

זאת ועוד יש ככלים בנושא שהוא מעבר להלכה הבסיסית בהלכה הנושא מורכב

מכמה נושאים דת יהודית וכו' ויש שתלוי במנהג המקום

אבל יצקו את המצווה הזאת לתוך יציקה תבניתית של קביעת תלבושת אחידה כו'

עד לרמה של קוד לבוש

דפוסי הפעולת המעצבים את 'צביון ציבורי'

בנית צביון ציבורי הוא ע"י קביעת הופע הציבורית אחידה שמאחדת את כלל

הציבור באופן אחיד ומתבטאת דרך הלבושים

יש את ג' לבושי הנפש ויש את ג' לבושי הגוף

הג' לבושי הנפש ה"ה מחשבה דיבור ומעשה ולכן כשרוצים לקבוע צביון ציבורי

זהו ע"י עיצוב הופעה שווה ואחידה של כלל המחשבות הדיבורים והמעשים של

האנשים 



ענין הלבושים גם בגשמיות לבושי הגוף ההופעה החיצונית כלומר התלבושת

ויצירת צביון ציבורי ע"י הופעה חיצונית אחידה היא ע"י יצירת 'תלבושת אחדיה'

של כלל הציבור 

וע"י כ"ז נוצר הוא זה שיוצר את ה'צביון' המשותף הרצוי 

עיקר הכח נמצא בלבושי הגוף ועד שהוא הופך להיות הכח המאחד והיחיד בין

האדם לסביבתו עד כדי כך שכל השר שמקשר אותו עם סביבתו הוא רק כי הם

'נראים' אותו דבר

עיצוב כוח השיפוט

לאמיתו של דבר הוא נטרול מסוים של כושר השיפוט תוך יצירת מניפולציה על

הדת 

אם מדובר בנושאי יסוד באמונה מאוכף הכלל אסור לחשוב ולהרהר

בעוד שביסוד האסור לחקור בלבד וגם זה לא לפי כל הדעות אדרבה לחלק

מהדיעות הרי"ז מצוה

מכריעים לפי פסיקה אחת [שכמובן משמשת את המטרת העל – שמירת הצביון

ולכן בדרך כלל הפסיקה היא לחומרא...] ואז מרחבים את גבולות הגיזרה של

האיסור המקורי ואז מגיעים למצב של מאיסור לחקור לאסור לחשוב בשימוש

בטענה של 'לית מחשבה תפיסה ביה' שהשימוש בנידון הוא לא יותר מאשר עיוות

מוחלט של הנושא

אבל כבר כתבתנו שהשקפת עולם היא דיכרומטית או שאסור ואז אסור לחלוטין

או שמותר הוא מותר לגמרי אין מקום למותר באופן מסוים או בתנאים מסוימים

ואם מכריעים שאסור כי זה משמע את מטרת העל אז כבר מרחבים את גבולות

האיסור עד לשטח שבו מנוטרלת לגמרי הסיכון שיכול לאיים על מטרת העל 

ולכן בכל נושאי יסוד הפסיקה הלכתחילאית היא לחומרא וגם אז עד קצה הגבול

ושמימוש בכל האמצעיים לביטול כל סכנה שתאיים על מטרת העל. 

כושר השיפוט מטבעו לא אמור להיות מנותב ע"י שום גורם הוא אמור להיות

משוחרר לחלוטין



ברגע שכושר השיפוט מנותב ולא משנה מאיזה סבה הוא בעצם איבד את

משמעותו לחלוטין מעתה הוא משמש כגורם מניפולטיבי למשהו זולתי

קשה לקבל את השונה ולהיות המשונה.

חשוכי ילדים ורווקים הם חריגים בציבור מסיבות טכניות

סבת הקושי כי הנפש עוצבה בהשקפת עולם דיכרומטית ולכן דברים שהם יותר

מורכבים נפלטים החוצה 

כי הנפש הדיכרומטית תומכת רק בתוכנות פשוטות להפעלה אך אינה תומכת

בתוכנה שיכולה לעבוד עם דברים מורכבים יותר ולכן א"א להתקין עליה תוכנות

מורכבות...

הקשה לקבל שונה מופנה לא רק כלפי הזולת אלא באותו מדה גם כלפי האדם

עצמו שיהיה לו קשה עד בלתי אפשרי להיות הוא בעצמו משונה מסביבתו

מה יעשה אדם שסובל מפטרייה ברגליו, הרי לא מקובל לנעול סנדלים? הוא

יצטרך לאכול בריא יותר, לשטוף, לחטא ולמרוח משחות ועדיין להישאר עם

נעליים. 

הליכה סנדלים מופרכת לא פחות מאי הנחת תפילין זה מהווה ראיה שהסמכות

החברתית הצביונית יש לה אותה עוצמה שאמור להיות לסמכות הדתית

התורנית !!!

 זה גם נובע מזה שהצינור היחיד שמקשר את האדם אם סביבתו היא

תוספת יציקת משמעות בע"י יצירת תחרות

למרות כל הנת"ל ביסוד יציקת התשתית הגדרת הזהות בביסוס על 'שלילת

הזולת' והשונה הן ברמה הכללית והן ברמת הפרט עדיין בכ"ז אינו די ודרוש עדיין

מנוע צמיחה 'חיובי'.

לצורך זה נוצר התחרותיות שיונקת מכח הניצוח שבנפש כח זה נרתם לצורך

שימוש כמנוע צמיחה חיובי.



אופן השימוש בתחרותיות ובניצוח אינו אחיד אלא באופן כללי נחלק לב' בציבור

החסידי ובציבור הליטאי:

בציבור החסידי - התחרותיות וההצטיינות היא ע"י קניית 'שם טוב' היינו 'שם' של

בחור טוב האמצעיים להשיג את השם הטוב מגוונים החל מלמדנות ושקידה

ממשיך בתפלה בהתלהבות וכלה במות טובות כו' חלקם עניינים שבעצם מהותם

הן אכן טוב אך לא זו הסבה שהם מתייגים את האדם בשורה העליונה של החברה

אלא שזה אינו אלא 'אמצעי' שע"י יושג המבוקש הסופי' שהוא קניית ה'שם טוב'.

כלומר המדות טובות הלימוד כו' אינו דבר בעל ערך עצמי אלא משמעש רק

כ'אמצעי' בלבד אלא התכלית שהיא קניית ה'שם טוב' כנ"ל

בציבור הליטאי - קניית השם טוב הוא מצומם מאוד עד לערך אחד בלבד והוא

ה'למדנות' כל מי שהוא למדן כלומר לאוו דוקא שהוא שקדן -  לומד בפועל כל

היום אלא זה שיש לו 'ראש טוב' ויודע 'לפרק' גמרא סוגיא כו' יכולת זו מקנה

לבעליו את המצרך המבוקש ביותר שהיא ה'שם טוב' שם של 'למדן' שהוא 'נזר

הבריאה'.

הערך הזה מהווה ומשמש כוח עזר חזק מאוד ופעיל במדה מיוחדת בעיקר

בשנותיו הצעירות של האדם לאחר היכנסו לעול מצוות בגיל י"ג עד החתונה

בשנות העשרים. שהיא למעשה הטופ והשיא של שלב ההצטיינות.

כלומר היא בעצם השלב של ה'זריעה' כמו שיש את הזמן של ה'זריעה' - 'היום

לעשותם' שלאחריו מיד מגיע השלב של ה'קצירה' שלב של קבלת השכר - 'למחר

לקבל שכרם'.

כך גם כל שנות הבחרות הם שלב של זריעה שבו נדרשים מאמצים חזקים ויגיעה

.19שבסומה מגיעה השלב של קבלת השכר

בזה גופא ישנו חילוק בציבור החסידי העיקר הוא  עשיית 'שידוך' עם 'משפחה

טובה' כלומר משפחה עם 'שם טוב' והענין הכלכלי פחות דומיננטי.

. אם יש לו מגמהכך הוא בציבור החסידי עם זאת בציבור הליטאי עדיין יש מקום חשוב גם לאחר החתונה19
להיות הגדל הבא או להיות ראש ישיבה ולכל הפחות ר"מ בכדי שיוכל ללבוש 'פראק'.



לעומת זאת בציבור הליטאי הענין הכלכלי הוא בעיקר הדומיננטי. כלומר הדגש

הוא יותר על שידוך שבעקבותיו החתן המהולל מקבל מחמיו 'סידור מלא' הכולל

דירה ועוד לצורך הסתדרות בחייו לאחר הנישואין.

כך או כך שלב הנישואין שהוא שלב של קבלת השכר הקצירה של כל היגיעה של

האדם בשנות הבחרות מגיעה לסופה בעת נישואיו לאחר הנישואין המתח והלחץ

פוחתים או אפי' יורדים לחלוטין מאחר וה'שידוך' כבר עובדה בשטח שממנו אין

דרך חזרה כך שהשם הטוב אינו נדרש להוכיח עצמו אלא לכל היותר נדרשת רק

'שימור' לבד לעומת שנות הבחרות שבהם נוצרת יש מאין ה'שם טוב'.

הצורך ביצירה של 'שם טוב' נגזרת באופן ישיר מכללות מהות האדם בה המציאות

יוצרת את המהות והזמן בחיים שבה האדם 'בונה את עצמו' היא בשנות הבחרות

כלומר זהו השלב שבה המציאות יוצרת את המהות.

מסה זו הבנייה העצמית איננה מה שהמהות באה לידי ביטי במציאות אלא להיפך

שהמציאות יוצרת את המהות מעתה מובן כבר היטב מאליו למה היא מכונה כ'שם

טוב' כי שם הו"ע חיצוני לעומת מהות האדם כידוע ומאחר וכל יצירה זו איננה

אמיתית אלא חיצונית בלבד לכך היא מכונה כיצירת 'שם טוב' 'שם' הא ותו לא

מידי.

וכמה לא חלי ולא מרגיש אינשי באבסורד שבזה.



הגדרה מחדש של המצוות

מצוות רבות פשוט השתבשו מיסודם

 קטגוריות הנ"ל מצוות של בין אדם2אפשר לחלק את השיבוש ע"י חלוקה של 

למקום ושל בין אדם לחבירו

בין אדם למקום הכוונה המצוות הרוחניות כמו אמונה אהבה יראה ועוד שכל אלו

נשתבשו מיסודם 

אך גם המצוות של בין אדם לחבירו השתבשו עד לבלי היכר 

מצוות אהבת ישראל

כגון ההגדרה של מצוות אהבת ישראל ואהבה לרעך כמוך

שההגדרה שלו התעצבה מחדש והצטמצמה לגבולות של חבירו כפשוטו...

ואין זה מטעות בהבנת הענין אלא בהגדרה של כלל ישראל שהגבולות שלו

הצטמקו באופן ניכר ודרמטאי עד כדי גבולות הגיזרה החברתיים בלבד

כל אלו שמחוץ לגבולות הגיזרה החברתיים אינם נכנסים בגדר ישראל וממילא

אינם בחיוב של אהבה כלפיהם

אם נשים לב גבולות הגיזרה החדשות עומדים במטרת העל של שמירת הצביון

וכך נוצקה במצווה הזאת משמעות חדשה ולא רק שהוא תואם את מטרת העל

אלא הוא גם מגויס לזה כלומר סבת האהבה הוא כי הוא 'כמוך'..

כאילו שחברים באותה קהילה מתחזקים בלאהוב אחד את השני, אבל לא מצאנו

מי מאותן הקהילות פיתחו את ה'אהבת ישראל' למחוץ מקהילותיהם, ההיפך,

מצאנו קנאות ורשעות התקפות קשות ורחוקים מאוד מלאהוב יהודים שאינם

מקהילתם. נכון שהיו בודדים שהיו שונים בענין, אבל הכלל גם אם יש מי שעוסק

ב'אהבת ישראל' אז רק בתוכם ולא בחוץ, ומה לנו יותר מן הגמחי"ם ופעולות חסד

אחרים שנעשים למסגרות סגורות ולא לכלל ישראל, ושכחו כי החסידה טריפה

מפני שעושה חסד עם חברותיה בלבד ולא עם אחרים. כל מי שמפתח אהבה רק

עם חבריו, הוא בגדר אותה חסידה שהיא טריפה, ואין ערך למעשיהם. לדוגמא,

סאטמאר זועקת כי הם אנשי חסד, אבל לעצמם בלבד, אותו דבר כמה קהילות

אחרות שעוזרות הרבה אבל למסגרת סגורה ולא לכלל ישראל. כל עוד לא ימצא



ארגון שיעשה חסד עם כלל ישראל כולם בלי יוצא מן הכלל תשכחו מן הגאולה.

השנאה כל כך קשה ובשביל להוציאה צריך להרבות באהבת ישראל אמיתית,

שסאטמארי יאהב בעלזאי, ובעלזאי יאהב מחנובקער, הליטאים שיאהבו חסידים,

וחסידים ליטאים, שהמחבלים יאהבו את השונאים והשונאים את המחבלים

'מבחן התוצאה' של הציבור החרדי

אחת הדרכים להוכיח הצלחה או כישלון של שיטה מסוימת היא 'מבחן התוצאה' 

מבחן התוצאה כמה שהוא נראה קל ופשוט בהשקפה ראשונית בהשקפה שנייה

נעמוד ע"כ שבמקרים מסוימים הרי הדבר רחוק מאוד להיות כזה פשוט כלל עד

כדי כך ששני אנשים יגיעו למסקנות שונות ואפי'  הפוכות על סמך אותם נתונים!!!

וזה היות ובמבחן ישנם 'נתונים' שצריך 'לנתח' אותם ולפלח אותם וכל תהליך

ניתוח נתונים הוא דבר המצריך 'שיקול דעת וכל שיקול דעת מבוסס על 'הנחות

יסוד' מסוימות שנמצאים עמוק ב'תת מודע' ומשפיעים בצורה החלטית על

החשיבה המודעת ועד שקשה לעמוד על זה וכפסק התורה השוחד יעוור כו'

ולכן שיקול דעת אמיתי מצריך יכולת נטרול ואיפוס מוחלט של הנחות יסוד

קדומים רק לבוא מתוך מקום נקי לחלוטין וחף מכל נטייה ומשיכה צדדית. בכדי

שניתוח הנתונים יהיה אמיתי ויהיה ניתן להסיק על פיו מסקנות לחיוב או לשלילה.

הציבור החרדי טוען שבמבחן התוצאה השיטה שלו הוכיחה את התוצאות הטובות

ביותר ולכן המסקנה הישירה מזה הוא כמובן שיש להמשיך בשיטה הזאת וביתר

שאת ועוז וכו'.

איפה יש כאן בעיה? הבעיה תחילה שההגדרה של הצלחה או כישלון נגזר בצורה

ישירה מ'מטרת העל' ומטרת העל היא משהו שהסמכות החברתית החרדית

הציבה ועיצבה בעצמה ולאוו דוקא שהוא תואם את מטרת העל של התורה שהדת

עצמה מציבה!!

וממילא אין זה חכמה שאתה הצלחת במבחן התוצאה כשבעצם אתה בעצמך היית

זה שהגדרת את הפרמטרים למה ייקרא הצלחה כשאתה הוא זה שמחליט מה

נקרא הצלחה!!....

אם היינו בודקים את התוצאות לפי פרמטרים אחרים סבירות גבוהה שהתוצאה

הסופית הייתה משתנית 



יתירה מזו הציבור החרדי הולך צעד עוד יותר רחוק ובודק את התוצאות של

מגזרים אחרים [כגון הדת"ל או חב"ד או אפי' החילוני] עדיין בפרמטרים שהם

הגדירו לעצמם!!... 

לא קולטים בכלל שמילא אתה היית טוען שהפרמטרים שלך הם הנכונים וממילא

מאחר שאתה משוכנע בכך אתה טוען להצלחה כו' אבל עדיין זה שאתה משוכנע

בכך לא מחייב את השני להיות משוכנע בכך!!! 

אי לזאת צריך להעלות על הדעת את האפשרות שהשני יש לו בכלל פרמטרים

אחרים להצלחה!...  ולפי הפרמטרים שלו המצב הוא בכלל הפוך לא רק שלגביו

אתה כישלון חרוץ אלא הוא נחשב כהצלחה לפי הפרמטרים שלו!!

הווי אומר החרדי מחליט מה נקרא הצלחה ולפי הפרמטרים האישי שלו הוא

המצליחן והשני כשל.. 

דוגמא ספציפית:

בציבור החרדי מטרת העל [שנגזרת משמירת הצביון הדתי כו'] היא ה'צניעות'

בעוד שבציבור הדת"ל מטרת העל היא דוקא 'אהבת ישראל'

בפרמטרים של הציבור החרדי הוא באמת אולי סיפור הצלחה ואילו הציבור

הדת"ל היא כישלון חרוץ אבל בפרמטרים של הציבור הדת"ל הוא מממש להיפך

הציבור החרדי הוא כישלון מהדהד ואילו הציבור שלו יכול להוות סמל

להצטיינות...

מן הראוי היה שהוויכוח לא יתחיל ב 'מי הצליח יותר' לפני שמעוררים דיון מה הם

הפרמטרים שמשחקים תפקיד ואלו פרמטרים אינם משחקים תפקיד

לאחר שהגיעו לעמק השווה רק אז אפשר להתחיל לבדוק תוצאות לפי הניתוח

מהשטח

כלומר הצלחה או כישלון צריך להיות בפרמטרים אובייקטיביים אם נניח שיש כאלו

מצוין אבל גם אם נניח שאין כאלו הווי אומר אין שום דרך להוכיח שיש כאן הצלחה

מאחר שאין פרמטרים אבסולוטיים

הדרך היותר קלה וקצרה היא לנסות להוכיח מה הם הפרמטרים שאינם משחקים

תפקיד 



וזה שהציבור החרדי לא קלט לבד את הנקודה הזאת הוא כי הוא יוצא מנקודת

הנחת יסוד שהפרמטרים של השני הם אותם פרמטרים שלו בדיוק ולא מעלה על

דעתו שלשני יכול להיות פרמטרים אחרים נובע מהנחת יסוד שאין ספק שאני

הצודק ולפי זה אני גם המנצח

האם המטרה מקדשת את האמצעיים?

והנה זולת השאלה מה הם הפרמטרים הנכונים יש כאן עוד שאלה גם אחרי שיש

לנו את הפרמטרים עדיין יש מקום לשאלה נוספת והיא באיזה אמצעיים אפשרי

לפעול בכדי ליישם את הפרמטרים בשטח?

וגם כאן אין ספק שיכולים להיווצר חילוקי דיעות ומן הקצה אל הקצה

לדוגמא: גם אם ב' הצדדים מסכימים שתכלית האדם היא דבר מסוים היא ורק

היא כגון הנחת תפילין ב'ה צדדים מסכימים בזה עדיין יש מקום לחילוקי דיעות

באיזה אפשר לנקוט בכדי ליישם את התכלית הזאת האם צריך לתת לאדם

אפשרות בחירה שלילית או שאין מקום לבחירה והמטרה מקדשת את האמצעיים

עד כדי הכאה או אפי' רצח המקרה קיצון אפי' לחץ נפשי כגון נידוי משפחתי וכדו'

לסיכום יש ב' עניינים שצריכים להציץ לפני שבודקים תוצאות הא' האם

הפרמטרים הם אותם פרמטרים וגם באיזה אמצעיים אפשר להשתמש בכדי

להשיג את יישום הפרמטרים.

יש כאן עיוורון גדול מאוד שנובע מניתוק מהמציאות הריאלית ושורשיה נעוצים

שכבר הוזכר עד שגם דברים פשוטים והגיוניים כאלו אינם קולטים מעצמם 

המקרה הזה אינו כ"א עוד מקרה מערות מקרים שיכולים ללמד עד כמה הכשל

בכושר השיפוט בציבור החרדי הוא עמוק שלעומד מהצד זה מצב המצדיק גיחוך

לעיוורון שאדם יכול להיות לקוי בה.

"אם הציבור הדל״י יותר חשוף לכשלונות הוא משום שהוא חי בעולם הריאלי של

בני האדם ולא יוצר לעצמו בועה מדומיינת וסגורה שאין לה כלום עם המציאות, זה

העולם היהודי כפי שהוא היה תמיד לפני לידת החרדיות, קרא בנביאים

ובהיסטוריה איך הוא היה נראה בתקופת בית ראשון וכו׳, האם הפיתוי והכישלון

"מצדיקים יצירת בועה ויציאה מהמציאות, אינני חושב.



כלומר גבוה אחוזי ההצלחה אינם סימן המראה בהכרח על נכונות השיטה או אי

נכונותה אלא יש לקחת בחישוב גם את קושי והמורכבות של המציאות.

אי לקיחת בחישוב את קושי של המציאות ושאז מדד ההצלחה היחיד הוא כמובן

רק אחוזי ההצלחה עצמם מראה על תפיסה חינוכית המנותקת לחלוטין

מהמציאות הריאלית ושכתוצאה מכך אין הריאליזם מהווה שיקול בחישוב.

שיטה או קומוניזם

לאמיתו של דבר כל הנידון אינו מתחיל כי אילו הייתה לציבור חרדי 'שיטה

חינוכית' היה מקום לדון בדבר הצלחת שיטה זו לעומת האחרות וכו'

אך דא עקא שלציבור החרדי אין שום 'שיטה' יש שם בעיקר 'כפייה' ושיטת חינוך

קומונסטית האם שיטת הקומוניזם יש מישהו החולק בדבר הצלחותיו לאכוף את

עצמו על הציבור?.

ב' האפשרויות קרו בפועל עם ישראל נחצה לשניים קבוצת החופשיים שפרקו

מעליהם עול האמונה וקיום התומ"צ

האפשרות השנייה היא ההיווצרות של דת חדשה והיא דת החרדיות כפי שאנו

מכירים כיום

כמובן ששני האפשרויות הקצינו יותר ויותר במהלך הזמן מאותה סבה שורשית

שהאור האמונה חלש יותר כך השני קצוות מקצינים יותר בהתאמה.

בדקות יותר אין מחוייב המציאות שעצם המציאות דהאמונה תשתכח אלא העיקר

מה שמשתכח הוא כח האמונה בעוצמה של לבסס עליו דת – קיום תומ"צ זה חדל

להתקיים 

וממילא אפשר להגדיר שהחילוני אינו כופר בהכרח אלא אפשר שהוא מאמין אינו

אינו מקיים מצוות כלל

ואת הטעות של חילוני וחרדי היא ששניהם מפרידים את האמונה מהדת ההפרש

הוא רק במה לקח כל צד יש חלק שלקחו את הצד המעשי לבד והוא החרדי ויש

שלקחו את הצד האמוני לבד החילוני – אני יהודי בלב



סיכום: יציקת תבנית חדשה במושג יהודי והמרתו למושג הנושא משמעות של

השתייכות מגדרית בלבד

יהודי שאינו שומר תומ"צ ה"ה 'גוי' התומ"צ הם אלו שהופכים אותך ליהודי כלומר

היותך חרדי באורח חייך הופכת אותך ליהודי ואי הקפדה על אורח חיים יהודי

שולל ממך את את התואר יהודי

הגדרת הזהות שהתבססה על 'אמונה בה' אחד' התרוקנה ותוקפה םג' מעתה

יהודי הוא זה המקיים מצוות בלבד ולכן יהמציאו כינוי חרדי המבטא אחד כזה

שמקיים תומ"צ

לא היה צורך לבדל מהאינו מקיים מצוות כי העם היהודי הייתה תשתית מגדרית

אחת משותפת והיא האמונה בה' אחד

לא רק אם משותף אלא אמונה ותפיסת מציאות משותפת וגורל משותף

כלומר יש באופן מודע ויזום בידול מגדרי מהיהודי שאינו מקיים מצות ללא שום

הפרש בינו לבין גוי

התואר יהודי כשלעצמו כבר אינו ממצה בשביל החרדי הכינוי יהודי לבדו 'לוקה

בחסר' ולא רק לוקה בחסר אתא יתירה מזו אינה נושאת שום משמעות  

ומעתה הכינוי הוא יהודי 'חרדי' 

או אפי' חרדי ללבד ללא התואר יהודי

חז"ל מבארים את עומק המשמעות התואר היהודי ואילו החרדי המודרני לא חש

שום בעיה בהשמט התואר הזה ממנו!!.

ההגדרה חרדי יותר ממה שמטרתה להגדיר את מהותו העצמית היא מכוונת

לשלול את מה הוא לא כלומר החרדי הוא זה שאינו חילוני.

[על כל פשעים תכסה אהבה וכל הפשעים תחשוף השנאה שנאת האחר והשונה

היא כורח מציאות לאדם שכל מהותו נגזרת ממציאותו בכך הוא מוכרח לתחום

את גבולות הגיזרה שלו לצמצמם כמה שיותר]



לעיל ביארנו באופן כללי איך שהדת החרדית היא ג"כ תוצאה מהשבר הפנימי.

 של ההתחלנות.אותה הנחת יסודכאן נעמוד איך שההתחרדות מתבססת על 

לפני שנבאר את העיוות שגרם להמצאה החדשה של ב' המושגים נבאר תחילה

הישנה והנכונה:את ההגדרה 

 בזה שהוא יהודי ויש20מהות האדם שקשור עם 'רמת החיוב'בדת היהודית יש את 

השומר מצוות כהאינו בו נשמה ואין בזה שינוי וכולם משותפים בזה במדה שווה

.שומר מצוות

 בפועל – שבזה יש כמה רמות. ומי שרמת הקיום שלו גבוההרמת הקיוםויש את 

יכונה בשם שומר מצוות ומי שאינו כן יכונה אינו שומר מצוות.

ברמתלפי"ז ההפרש בין שומר מצוות לזה שאינו כן הוא לא ברמת החיוב אלא 

 כי ברמת החיוב אין הפרש כלל.הביצוע

מצב זה עומד בסתירה ישירה לקווי היסוד של הדת החדשה ולכך מההכרח היה

להמציא צמד מושגים חדשים שיהלמו עם הרוח הדתית החדשה והם "חילוני

וחרדי"

ההגדרות החדשות שונים מהישנות בזה שבעוד שבהגדרה הישנה יש הגדרה

 בין הב' סוגים – שומר מצוות והאינו שומר.עד שכל ההפרשמשותפתבסיסית 

. חיצוני וטכני - לא מהותיתביניהם הוא 

בסיס עד לרמה הבסיסית וליצור להעמיק את הפערהרי שבדת החרדית רוצים 

 ושאינו משותף השומר מצוות עם האינו שומר כך שההפרש ביניהם הואמבודל

 ולא טכנית בלבד.מהותיתבעיקר 

וכמו ההבדל בין גוי ויהודי שרמת הפער היא רק בענין קיום המצוות אלא משהו

מהותי כך גם רמת הפער בין השומר מצוות לאינו שומר מצוות בדת החרדית הוא

ח"ו כההבדל בין גוי ליהודי ועד כפי ששגור בהמון העם שחילוני הוא כמו 'גוי'

רח"ל.

כלומר ההגדרות חילוני וחרדי במצב הצבירה החדש בעם ישראל מבוסס על

.רמת החיוב הבסיסיהגדרה ב
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בפועל אלא לעצםביצוע כלומר המינוחים חילוני וחרדי אינם מתייחסים לרמת ה

חיוב.רמת ה

 מהמצוותפטור בעצםובזה המונח 'חילוני' בא לבטא שהאדם הזה הוא  

מלכתחילה לא חלה עליו החיוב. 

ואילו המונח 'חרדי' בא לבטא אדם שבעצם ברייתו הוא מחוייב ועומד בקיום

המצוות ובזה עצם חיובו מזכהו בתואר 'חרדי'.

 דהגם שבעצם התואר אדם הוא מצדתואר עצמיוכמו התואר דמין ה'אדם' הוא 

גדר התבונה והדעת שבאדם הנה אף אם יתנהג כמו בהמה בחוסר דעת עדיין הוא

בתוארו העצמי כמין אדם ולא מפני זה ישונה תוארו כלל. ועד"ז הוא בחרדי שהוא

תואר עצמי לאדם ללא תלות במעשים. 

ומאחר וההתייחסות הוא רק לרמת החיוב ולא לרמת הביצוע נוצרו האבסורדים

הבאים ולכן גם אם 'חילוני' יקיים בפועל כמה מצוות עדיין הוא נשאר חילוני בעצם

מהותו כי אינו חייב בקיומן ומה שמקיים אינו אלא התנדבות וכמו 'אינו מצווה

ועושה'. 

ולאידך ה'חרדי' גם באם אינו מקיים הרבה מצוות אין זה גורע במאומה מתוארו

חרדי וכמו אנוס בכמה מצוות שנחשב כאילו עשה מצד רוצנו כמו"כ החרדי בעצם

חיוב וכבר נחשב כאילו עשה גם אם לפועל אינו כן.

לסיכום:א' יצירת בסיס יהודי עפ"י רמת חיוב ורמת החיוב מבוססת על מצע

חברתי ועי"כ נוצר ממילא בידול מהותי בין החרדי לחילוני

ההגדרות החדשות הן בעצם לא הגדרה תורנית אלא הגדרה חברתית בניית

הגדרת זהות על בסיס חתברתי תמורת התורני משמעות הדבר שנאבד הגדרת

הזהות התורנית האמיתית.

הגדרת הזהות [הקולקטיבית] הינה מצע בסיסי הן באדם כפרט וכן בחברה ככל

וכקולקטיב



ולכן הגדרת הזהות של החרדים לעומת השונים מהם – החילונים יתנו לנו כבר

את רוב העיווותים 

 במונח 'חילוני' היא מתעלמים מעצם מהותו שהוא יהודי וכל ההסתכלותהשגיאה

עליו הוא מחולשתו ברמת הביצוע ועל סמך זה מנשלים אותו ממהותו היהודית. 

.הוא חופשי ו'פטור מהמצוות'בעצם ברייתו כאילו שיש יהודי שכי המונח מבטא 

בעוד שהנחה זו היא שקרית!! אין אף יהודי שפטור מהמצוות ולא משנה באיזה

רקע משפחתי וקהילתי הוא נולד. 

הכלל הוא שכל יהודי מעצם ברייתו הוא מחיוב במצוות יש אחד שמקיים יותר ויש

אחד שמקיים פחות אבל עצם החיוב מוטל על כולם בשווה ללא יוצא מהכלל. ולכן

א"א להגדיר יהודי במונח חילוני שהמונח מבטא הגדרה 'סטטית' וקבועה מה

שאינו נכון ואין לו יסוד כלל ועיקר.

כי הנה החיוב מוטל עליו מצד נשמתו ולא מצד גופו ומאחר וכל יהודי יש לו נשמה

לכן לא משנה כלל באיזה רקע הוא נולד מצד קיום נשמה בו הוא מחוייב בקיום

המצוות וכו'.

וזהו ההפרש בין המונח לא שומר מצוות לבין חילוני כי אינו שומר מצוות אומר

 אינו מקיים מצוות לע"ע אבל למעשה יש עליו החיוב הזה. ואילו המונחבפועלש

אינוחילוני לא בא לומר אם מקיים או אינו מקיים המצוות אלא בא לומר שהוא 

 במצוות ולכן אינו מקיים מצוות מפאת שאינו מחוייב בזה.מחוייב

 ומאחרעצם החיוב במונח 'חרדי' בזה שהתואר 'חרדי' הוא הולך על השגיאה

שעצם החיוב הוא על כל המצוות לכן לא נוגע כ"כ כמה מצוות מקיים וכמה אינו

מקיים מה שנוגע הוא עצם החיוב שהוא על כל המצוות ולכן המונח חרדי לא עוסק

בקיום המצוות בפועל אלא בכללות החיוב שלהם 

90ובאמת שאינו נכון ובלתי אפשרי לאף אדם להיקרא חרדי כי יש אדם שמקיים 

המצוות וממילא איךכל אחוז יש יותר ויש פחות אבל על הרוב אף אחד אינו מקיים 

אפשר להגדיר אדם שאיו מקיים חלק מהמצוות כחרדי הלא באחוזים שאינו מקיים

אינו חרדי!!



החילוני והחרדי מבטאים א שני הקצוות בשגיאה המונח חרדי נובע מהשגיאה ע"י

התייחסות רק לרמת החיוב והשגיאה במונח חילוני הוא מהתייחסות רק לרמת

הקיום בפועל

 סבתבידול מהותי יוצרים ההבדל החיצוניובאמת יש כאן פרדוקס כי על סמך 

טעות זו יובן עפ"י המשך המאמר.

ו'

התוארים חרדי וחילוני פגיעה בקודש!

מלבד כל השיבושים דלעיל בענין סבת התארים המומצאים: חילוני וחרדי. 

 הן בתואר חילוני והן בתוארפגיעה בקודשעוד זאת שבעצם התארים יש משום 

חרדי:

התואר חילוני פסול משום שמשמעותו כאילו אינו יהודי אלא מציאות חולית והוא

היפך הנאמר בתורה שעם ישראל הוא 'גוי קדוש' שהוא תואר עצמי ואיך אפשר

א"כ לכנות ליהודי חלק מעם קדוש בשם 'חילוני' שמשמעותו מהות מציאות של

חולין?

התואר חרדי גם הוא פסול וזה מאותו סבה דלעיל משום שהוא מבזה את התואר

יהודי 

הוספת התואר חרדי ליהודי – 'יהודי חרדי' [או במקרה גרוע יותר השמטת התואר

יהודי ושימוש רק בתואר חרדי] מהווה זלזול ופגיעה חמורה במושג העוצמתי

'יהודי' 

שלפי חז"ל התואר ה'יהודי' נושא בחובו עומק גדול ועצום ואילו לחרדי המודרני

התואר יהודי איבד את חינו. 

 את גודל דרגתוממצהבשביל החרדי הכינוי 'יהודי' לבדו 'לוקה בחסר' וכבר אינו 

הרוחנית עד שאינה נושאת שום משמעות עבורו ולכן הוא לא חש שום בעיה

בהשמט התואר הזה ממנו!!.

ע"ד הצחות ניתן אולי לומר כי כפי שהתואר האמיתי של החילוני הוא אינו שומר

תומ"צ לע"ע כן תוארו של החרדי האמיתי של ה חרדי הוא להיפך: "שומר תומ"צ

לע"ע" ודו"ק.



 ובכן, לענ"ד, שתי סיבות עיקריות בדבר:

א. בציבור החרדי, ככלל, מעמדו של הפרט אינו קיים. היחיד הוא בסה"כ מרכיב

קטן בחברה כולה, בורג קטן במערכת, הוא מחוייב לחברה, מחוייב למצבה הנוכחי

 ולעתידה אבל החברה לא מחוייבת לו במאומה. ולא חייבת לו מאומה.

"אחד למען כולם" (בפאראפראזה על אותה סיסמא מפורסמת) - יש כאן והרבה!

 אבל, "כולם למען אחד" - מאן דכר שמיה!

מתוך גישה זו ובתוך גישה זו גדל הנער מיום עומדו על דעתו וזה מה שעושה

 אותו מחוייב טוטאלית לחברה ולחוג בהם גדל.

(זו גם הסיבה להתנהלות של "אחד בפה ואחד בלב" הנהוגה במחוזותינו,

התנהלות ש"רבים חללים הפילה". בפומבי, בהצהרות, כולם לומדים תורה וזהו!

כולם מחזיקים רק טלפון "כשר"! וכד'. אבל, ביחידות, בחשאי וב"אחד על אחד",

אנשים מקבלים הוראות היתר להחזיק טלפון רגיל/להתייצב בלשכות

הגיוס/להתגייס/ללמוד לימודים אקדמאיים/לצאת לעבודה וכד'. כי החברה,

כחברה, מרגישה שהיא חייבת להציג עמדה אחידה, קשוחה ובלתי מתפשרת,

אבל היחיד, בפרטיות, בסודיות ובחשאיות יקבל היתר אם יזדקק לו. אבל ברור

לכולם, שאם תיווצר סתירה בין רצון החברה לרצון הפרט, ובין מטרות החברה

ומטרות הפרט, הוא יוקרב ללא היסוס על מזבח הכלל [והעצורים שלא התייצבו

בלשכות הגיוס ובהפגנות נגד הצבא, יוכיחו]. יש שיקראו לכך פרגמטיות, אבל יש

שיכנו זאת צביעות, הגורמת לאנשים ובמיוחד לנוער להבין מראש שיש הבדל

גדול בין ה"למען ישמעו" ובין ה"למען יראו" וושהכל משחק אחד גדול של תדמיות

 בלולות באג'נדה)

המושג "חשיבה עצמית" או מה שגרוע יותר "חשיבה עצמאית", נחשבים היום

כדבר פסול מכל וכל, כי חשיבה עצמית או עצמאית פירושה אינדבדואל, ובחברה

החרדית דהשתא, אין מקום לאידבדואליסטים, כולם חייבים להיות יצוקים בתבנית



אחידה. חרגת? (ואפי' במעט) - נפלטת! אתה כבר לא חלק מהחברה! במקרה

 הטוב - תהיה בשוליה.

 הנער גדל על חשיבה קולקטיבית, אחידה ומוכתבת "מלמעלה".

תחושת השייכות היא היא מגדיר הזהות העצמית שלו. לא "אני תלמיד ישיבה!",

 אלא "אני תלמיד בישיבת...". לא "אני חסיד!" אלא "אני שייך לחסידות...".

זה כמובן מסביר את הדיסוננס בין התנהגות אישית, עדינה, ומתחשבת בזולת,

לבין פריקת כל עול וכל נורמה התנהגותית כאשר מתחוללת "התנגשות

הטיטאנים" בין החוג/חסידות "שלו" לבין חוג/חסידות אחרת, או מה שחמור מכך,

בין החוג/חסידות שלו לבין חוג/חסידות שפרשו מהחוג/חסידות "שלו", דבר

המהווה בעיניו בגידה של ממש. בגידה אישית הפוגעת רגשית בו עצמו, היות

והמושגים של "בין אדם לחברו" אותם שמע משחר נעוריו "תקפים" בעיניו רק

כפשוטם, דהיינו בין אדם "לחבירו", חברו ממש, אדם מול אדם. אבל

חברה/חוג/חסידות אחרים אינם נכללים בעיניו בהגדרה "חבירו", כי אינם גוף בעל

פנים מוגדרות, אלא מעין המון מטושטש צורה ופנים וממילא במאבק מולם הכל

מותר, (במיוחד כשהבחור/חסיד לא מבין שגם כאן יש נגיעות אישיות, וגאווה

פגועה, כי בעיניו - מה ששייך לקהילה, הוא טהור, אובייקטיבי, נקי מ"נגיעות

אישיות" ונטול סובייקטיביות), כולל עשיית דברים שלא היו עולים בדעתו אפי'

 בשעת כעס גדול, במריבה אישית עם חבר/שכן/מכר.

ב. (וזה אופייני לחברה הליטאית דווקא). מיום שהילד מתחיל להבין את הנעשה

סביבו הוא "מופצץ" במידע, סיפורים, משלים, ראיות, הוכחות והסברים על

עליונותם של לומדי התורה, שאין למעלה ממדרגתם ושאם יזכה ויהיה בעצמו

לומד תורה, "אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתו" (בניגוד גמור לנכתב במסכת

 אבות: "אם למדת תורה הרבה, אל תכיר טובה לעצמך, כי לכך נוצרת").

כל הזמן מפמפמים לו שאם ילמד תורה יפטר מ"עול דרך ארץ", וזה כולל עזרה

בבית, למשל, או התחשבות בצרכי הזולת, אם זה בא על חשבון הלימוד (ואיני

מתכוון למקרים בהם הזולת הסכים לוותר על צרכיו בגלל חשיבות לימוד התורה



 שלו).

הנער גדל תוך ידיעה ברורה שכשיתחתן יקנו לו דירה, ישלמו עבורו את

המשכנתא, יעבדו בשבילו ובמקומו, יפרנסו אותו, ישרתו בצבא בשבילו ובמקומו,

וידאגו לכל צרכיו, כשהוא נדרש לעשות רק דבר אחד, ללמוד תורה. אפילו להוריד

כפית מהשולחן בחדר האוכל בישיבה לא דורשים ממנו, שלא לדבר על נקיון

החדר בו הוא מתאכסן בפנימיית הישיבה. את הכל עושים עבורו, ממש בחינת

 "מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננים לו יין".

כל זה (לכאורה) טוב ויפה. יש רק דבר אחד ש"שכחו" לומר, לפמפם ולהטמיע

בנער ובבחור, והוא, ש"האצילות מחייבת!!", כלומר, "אם אתה נסיך, אתה חייב

גם להתנהג כנסיך" ולא כביריון השכונתי. וכשמטמיעים רק את הזכויות, אבל לא

את החובות המתלוות לכך והנגזרות מכך, גדלה וצומחת מפלצת יהירה,

אגואיסטית ומפונקת, המשוכנעת שהעולם באמת חייב לה הכל. זו הסיבה בגללה

הוא בז לעובדים ולמשרתים בצבא, בגללה הוא בז לכל מי ששייך לחוג אחר,

לרבניו ולמורי דרכו, בגללה אינו מוכן שילדיו ילמדו עם ילדים של כאלה שאינם

בדיוק, אבל בדיוק, בצלמו ובדמותו (ולא בגלל "איכות" החינוך אותה הוא נותן

לילדיו), בגללה אינו בוש להתרים לצרכיו את אלו שאתמול הדיר מחברתו

ומחברת ילדיו, בגללה לא אכפת לו שמעשיו מצולמים ונשלחים לכל העולם (שהרי

האמת והצדק מונחים בכיסו ורשומים על שמו בטאבו), ובגללה הוא מסתובב

 בעולם באף מורם כששלט ניאון מבזיק ומהבהב מעל לראשו "אני ואפסי עוד".

(ועדיין לא אמרתי מילה על אלה ש...איך נאמר, לא ממש שקועים בלימוד יומם

ולילה, אבל למרות זאת יודעים היטב שגם הם יקבלו דירה כשיתחתנו, רק בגלל

העובדה שלמזלם הטוב הם בחורים הנמצאים בישיבה והנורמות החברתיות

(המעוותות) קובעות, שלא משנה כמה הבחורה איתה יתארסו, תהא מוכשרת,

מוצלחת, בעלת מידות טובות, "בלעבוסטע", יפה ובעלת משרה מכניסה, ולא

משנה כמה מאמצים, עמל ורצינות היא השקיעה ע"מ להגיע להישגיה, הוריה,

שלא שפר עליהם מזלם, וילדו, נעבעך, נקבה, יצטרכו "לקנות" את הוד מעלתו

הזכר. ואם חלילה אין באפשרותם לממן זאת (ומי כן יכול לממן דירות כמספר

בנותיו?) ראש הישיבה שלו לא יסכים "למכור" אותו "בזול", והבחורה, מוצלחת



ככל שתהא, תשב בבית הוריה עד שילבינו שערותיה (או עד שייכנעו הוריה, יממנו

את העיוות החברתי המטורף הזה, ויתמוטטו מהמעמסה הכספית הבלתי

 אפשרית, בלתי הגיונית ובלתי הוגנת בעליל, זו).

אז למען הסר ספק, ברור שלומדי התורה האמיתיים הם אכן יקרים, חשובים

ונעלים. אבל הם עדיין לא "יצורים עליונים". וע"מ שההבדל יופנם ויוטמע חייבים

להשקיע השקעה עצומה בחינוך (לפחות באותו יחס להשקעה בלימוד). אבל, היות

ולמרבה הצער, במקרים רבים, רבים מדי, אין הדבר נעשה כראוי, ובוודאי לא

באותו יחס בו בונים בבחור את "עליונותו", כאשר מצרפים לרגשי עליונות

מזוייפת ויהירה זו את הזהות האישית-קהילתית הטוטאלית, ברור שברגע בו

משהו או מישהו "יאיים" על עליונות הקהילה שלו יוסרו כל המעצורים והכל יהיה

 כשר בדרך לדריסת היריב ולנצחון על "האויבים".

"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין

 עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון". (פרקי אבות, פרק ב', משנה ב').

אחת הסיבות לכך ש"יגיעת שניהם משכחת עוון", היא, שכאשר אדם מאמץ

מידות טובות או/ו עוסק במלאכה (למילים "דרך ארץ", יש שתי משמעויות, מידות

טובות והתנהלות משובחת בנושאים שבין אדם לחברו, וגם עיסוק בפרנסה

וביישובו של עולם), במקח וממכר ובפרנסה, ובוודאי כאשר הוא כפוף להוראות

מעסיק, הוא מבין מהר מאד שע"מ להצליח הוא חייב להתגמש עם הזולת, לעיתים

לוותר, לעיתים לכופף את רצונו מפני רצון הזולת, ואם ינהג ביהירות, בשחצנות

 ובהרגשה שהעולם כולו חייב להשתטח לרגליו הוא רק יינזק ויכשל.

חלקה השני של המשנה ("וכל תורה שאין עמה מלאכה") עוסק במתכונת נוסח

פוניבז', ודברי המשנה דאז והמציאות דהיום, אינם צריכים ראיה. הם מדברים

בעד עצמם.

החרדים במלוא קלונם - הוכח שוב כי אנו גרועים מן החילונים

כבר מזמן קיים טשטוש ברחוב החרדי בין העיקר והטפל, נמצא איך שעל דרבנן

חומרא או מנהג ייאבקו וילחמו בכל הכח, ואילו כשמדובר בדאורייתא יתעלמו או



אפילו ירמסו אותו בריש גלי, היום מסתכלים על מי אתה לאיזה מחנה אתה שייך,

ולא עוד על מעשיך, האם הם תואמים את ההלכה. אם אתה קורא לעצמך חרדי גם

אם אתה רומס את ההלכה בריש גלי זה בסדר, אתה יכול לעבור על כל איסורי

התורה ויעלימו עין ימצאו תירוצים להצדיק את מעשיך, וכשמי שאינו נמנה על

מחניך יעבור על איזה חומרה או מנהג ירמסו אותו בחוצות כאילו שעבר על כל

התורה כולה, כך ברחנו משיקול דעת אמיתי, מלבחון מה נכון ומה צודק, מה טוב

ומה לא טוב, הטוב לא נקבע עוד על פי טוב ורע, אלא פי מוסכמות שבדרך כלל

רחוקים מן האמת וההלכה, לשם כך בנו 'שיטה' ו'השקפה' שמטרתם לעקוף את

ההלכה, כשאתה מעיר על איזה מעשה כזה או אחר עונים לך זה ה'שיטה' של

הרבי זה ה'השקפה' של הראש ישיבה ופוטרים עצמם מלענות על האמת המרה,

כי אתם רומסים את ההלכה

חילוני בעל עבירה - חרדי אפיקורס בעל עבירה וצבוע!

אין וויכוח כי חילוני הוא אוטומטית בעל עבירה, הוא עובר על איסורים חמורים,

אבל הוא לא מכחיש. אולי הוא לא חושב כי הוא עובר עבירה עבורו אלו החיים

המקובלים בחברה שלהם ומחשיב את עצמו כאזרח טוב שומר חוק, אבל הוא לא

מרמה אף אחד, הוא לא מנסה לטעון כי מעשיו הם על פי הלכה, וכי יש 'לו 'שיטה'

או 'השקפה', הוא אומר כי הוא חילוני ומתנהג על פי חוק המדינה רק זה מחייב

אותו כל היתר אם בא לו יעשה לא בא לו לא יעשה. כאשר אנו עוברים לחרדי כאן

הבעיה היא קשה. מפני שאנו יודעים כי אנו עוברים יום יום על איסורים חמורים,

ובמקום להודות כי אלו איסורים אנו מצדיקים זאת ב'שיטה' ו'השקפה' מוצאים

איזה סיפור מרבי או ראש ישיבה שעשה מעשה כזה וכזה, וממשיכים לעבור על

דאורייתא'ס וזה לא מפריע. ניתן לכם דוגמא קטנה של הלבנת פנים, לפגוע זה

בזה בצורה כל כך חמורה וקשה, היום החברה החרדית אם אתה לא מוצא חן

בעיני לא מאמין ברבי שלי או דעתך כדעת מי שחולק עלי יירדו עליך יבזו אותך

ויוקיעו אותך לעיני השמש ויעברו על איסורי דאורייתא וזה לא מפריע לאף אחד,

ההיפך, רואים בזה גדולה, עשיתי למען הרבי למען הראש ישיבה או יותר טוב

למען 'כבוד התורה'. וזה כולל גם כשאדם הולך לעולמו יבזוהו בצורה שאי אפשר

לתאר ולא כאן המקום להרחיב זה נושא בפני עצמו, ועד כדי שנגיע למדריגת

אפיקורס שהוא יודע את בוראו ומתכוון למרוד בו, חילוני לא יודע את בוראו הוא

עם הארץ ולא יכול להיות אפיקורס אפילו אם ירצה, רק חרדי במיוחד מי שיודע



ספר ותלמיד חכם הוא יכול להיות אפיקורס, ובמקרים רבים לא שמים לב איך

שהופכים לאפיקורסים ממש - אבל זה נושא בפני עצמו ובל"נ בהזדמנות אחרת

הוכיח לכם איך האפיקורסות תפסה חלק גדול בחיי החרדי

השנאה הפנים חרדית היא הקשה ביותר במדרגת השנאות

אני כותב שורות אלו בגלל מה שעברנו בשבועיים האחרונים ובשל שלשת

השבועות ותשעת הימים, מן השמים גלגלו שמה שקורה יקרה דוקא עכשיו בזמן

שלכאורה היינו צריכים להיות כל כך זהירים, ושימו לב, אנחנו החרדים שצריכים

לדעת להבחין בין התקופה הזו לתקופה אחרת, לא היה מי שעצר בעד הגלגל

הזה מלהתגלגל, אלא הוסיפו שמן למדורה, בשלשת השבועות כינסו 'מועצת

גודלי התורה' להרבות מחלוקת ושנאה בישראל. עוברים אנו במשך כל השנה

מצב של שנאה קשה הנוצרת ממחלוקות שטוטיות, רבים על תפקיד פוליטי או על

גבאות וחברות בהנהלה זו או אחרת, שבסיומו של דבר הכוונה לשלטון וכסף,

ומקדשים אותה, עד כדי שעושים ממנה אור וחושך. לעולם לא אשכח את אותה

מחלוקת בעיר חרדית על ראשות העיר, וראשי אותה קהילה זעקו כי מדובר

במחלוקת שבין האור והחושך, ואיך אפשר לצאת ממחלוקת כזו. ככה זה בכל

מחלוקת, מכניסים לענין 'שיטה' 'השקפה' טוענים כי זו דעת הגדולים, נאבקים

למען התורה או כבוד התורה, עושים הכל לנעול את המחלוקת ולהביאה למצב

שאין דרך לצאת ממנה, וככה גם כשכבר מגיעים לאיזו הסכמה השנאה נשארת.

קחו את הימים האלה ממש. הנה הגיעו להסכמות בין אגודת ישראל לדגל התורה,

משה גפני שלח מכתב וחזר בו ממועמדותו, אבל האם זה ריפא את הפצע, או

שמא גם בכנסת אתמול חשת בשנאה קשה, רגעים לפני ההצבעה לא התבייש

יענקל ליצמן לתקוף את משה גפני ולשאול אותו למי יצביע. ולא שגפני יותר טוב,

כולם כל החרדים מקצה לקצה בענין הזה רעים, מפני שכאשר זה מגיע לרבי שלך

לקהילה שלך, אין דבר כזה לסיים מחלוקת, תראו כמה זמן לקח לבעלזא למצוא

פתרון למחלוקת עם מחנובקה, ואתה שואל את עצמך האם את זה לא יכלו לעשות

לפני עשרים שנה והיו חוסכים כל כך הרבה שפך דם ומחלוקת ובעיקר שנאה

שחדרה לליבות החסידים בכל הצדדים, דבר שקשה להוציא, צריך לעבור דור

שלם מפני שרק הדור החדש אולי יוכל לחיות בשלום זה עם זה

החרדים מעכבים את הגאולה לא החילונים!!!



במשך שנים אנו מחנכים בדרך לא דרך מעוותים את האמת ואת המציאות וזו

הסיבה מדוע הגאולה מתעכבת. טוענים כי החילונים חוטאים וזה מה שמעכב את

הגאולה. אין זה אמת. החילונים אכן חוטאים בג' עבירות, אבל על כך הקב"ה

 שנה בנו את הבית שני. אבל על70מוחל מהר למדנו זאת בבית ראשון לאחר 

שנאת חינם כאן אין מחילה עד שלא ימצאו פתרון לענין הזה. וכל עוד שאנו

שונאים זה את זה, הגאולה לא יכולה לבא. וכשאנו בוחנים מי הם השונאים זה את

זה נמצא כי החרדים הם אלו שמטפחים שנאה. ומדוע? בשל התחרות הפנימית

ובשביל להבטיח כי ישארו אצלך ולא יפזלו לאחר מפתחים שנאה קשה. תלמדו

את מלחמת סאטמאר בקלויזנבורג, כשהרבי ר' יואל שמע וראה כי חסידים

תלמידי חכמים הולכים לרבי מקלויזנבורג הוא הפך אותו לאפיקורס ורשע החדיר

שנאה קשה בסאטמארים נגד קלויזנבורג וכך הבטיח את עצמו. לא רק הוא ככה

זה בכל מקום כמעט - פרט לבודדים שעבדו בשיטה ההפוכה של לחזק את עצמם

וממילא באו אליהם - בימינו מבטלים את האחר עושים מהם אפסים ורשעים,

מוצאים להם עבירות כשהמטרה היא אחת להבטיח בשר תותחים שאתה צריך

להתמודדויות הפנימיות והחיצוניות. זו הסיבה לעיכוב הגאולה, בשל השנאה

שאנחנו מפתחים אנו משלמים מחיר

הרב שך טען כי המחלוקת היא ששמרה על כלל ישראל והתעלם מן השנאה

בוויכוחים שהיו בעבר עם הרב שך בענין המחלוקות, טענו כי הוא בעל מחלוקת

תשובתו היתה כי המחלוקות הפנימיות בעולם היהודי זה מה ששמר עלינו כל כך

הרבה שנים, אם לא היו מחלוקות מזמן היינו נכחדים. בואו נקבל לרגע את דבריו,

אבל האם זה אומר שצריכים לפתח שנאה? כשנעבור לתקופות התנאים

והאמוראים נמצא הרבה מאוד מחלוקות, אבל האם בשל כך שנאו זה את זה? נכון

שהיו גם אז מקרים של שנאה אבל היו אלו בודדים, ומאוחר יותר כשהשנאת חינם

התפתחה, בא החורבן. היום כל מחלוקת מביאה עימה שנאה קשה, אז מה

הרווחנו אם במחיר המחלוקות אנו מעכבים את הגאולה שלא תבא כל עוד

שהשנאה הזו תימשך

'אהבת ישראל' החרדית היא כמו החסידה שהיא טריפה

היו ממנהיגי הדורות האחרונים שעסקו רבות ב'אהבת ישראל', היו כמה מהם

שהתכוונו ברצינות, אבל מה קרה במשך הזמן, פיתחו אותה פנימית, כאילו



שחברים באותה קהילה מתחזקים בלאהוב אחד את השני, אבל לא מצאנו מי

מאותן הקהילות פיתחו את ה'אהבת ישראל' למחוץ מקהילותיהם, ההיפך, מצאנו

קנאות ורשעות התקפות קשות ורחוקים מאוד מלאהוב יהודים שאינם מקהילתם.

נכון שהיו בודדים שהיו שונים בענין, אבל הכלל גם אם יש מי שעוסק ב'אהבת

ישראל' אז רק בתוכם ולא בחוץ, ומה לנו יותר מן הגמחי"ם ופעולות חסד אחרים

שנעשים למסגרות סגורות ולא לכלל ישראל, ושכחו כי החסידה טריפה מפני

שעושה חסד עם חברותיה בלבד ולא עם אחרים. כל מי שמפתח אהבה רק עם

חבריו, הוא בגדר אותה חסידה שהיא טריפה, ואין ערך למעשיהם. לדוגמא,

סאטמאר זועקת כי הם אנשי חסד, אבל לעצמם בלבד, אותו דבר כמה קהילות

אחרות שעוזרות הרבה אבל למסגרת סגורה ולא לכלל ישראל. כל עוד לא ימצא

ארגון שיעשה חסד עם כלל ישראל כולם בלי יוצא מן הכלל תשכחו מן הגאולה.

השנאה כל כך קשה ובשביל להוציאה צריך להרבות באהבת ישראל אמיתית,

שסאטמארי יאהב בעלזאי, ובעלזאי יאהב מחנובקער, הליטאים שיאהבו חסידים,

וחסידים ליטאים, שהמחבלים יאהבו את השונאים והשונאים את המחבלים, וכל

עוד שזה לא קורה, אני חושש מאוד שאין עוד צורך לזרוק את הקינות לגניזה כפי

שנוהגים בכל שנה מתוך אמונה שבשנה הבאה כבר לא יצטרכו אותם. אם נעמיק

את השנאה כפי שזה קורה עתה, הגאולה תבא רק בעיתה ולא נזכה לאחישנה.

וגם אם יאמרו מי שיאמרו שכבר הגענו ל'בעיתה', טעות בידכם, כי גם ה'בעיתה'

יכול להיות שונה אם יהיו לנו זכויות או חלילה להיפך. כל עוד גדולי ישראל לא

יכנסו 'מועצת' לדון כיצד מחדירים אהבת ישראל אמיתית, כיצד מוציאים את

השנאה מן הרחוב החרדי, ובמקום אלו הם יעסקו במי שיישב בוועדת המנויים

לדיינים, לא רק שהם לא מנהיגי ישראל, הם המעכבים את הגאולה הם ורק הם

אשמים שלא זכינו עד כה לגאולה האמיתית


