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דרך  בו  פגעת  ופעם  אפשר  רחובותיה  את  ידעת  אם 
המדודה  בהליכתו  לך,  נראה  היה  מרחוק  הילוכך. 
בצדודיתו הנמוכה. גוף בשר ודם, מעט צנום וקצת כפוף, 
שמקפל כמו בארכיטקטורה ניסית קומות מפותלות עד 
אין קץ, שנושא הרבה למעלה ממידה שאפשר לשער. 
הרב שטיינזלץ קראו לו. כשהתקרב כבר עלה בך ניחוח 
הטבק שנדף ממנו, יכולת להישבע שאפילו בשבת, חג 
חכמה  כריחה של  הדק של המקטרת.  רישומה  מעליו 
עתיקה שהתיישנה שנים ארוכות ביישוב דעת, בעיון 
עקשני ללא גבול. כסימן לאש הלהבה שתחת חליפה 
ישנה וכובע עם זווית שבורה, בערה תמיד ולא אוכלה.

תחילה היו העיניים, הייתה בהם התרוצצות של ילד 
ומתוך  קסם,  דבר  ראה  שכרגע  העולם,  על  המתפלא 
סקרנות עצומה רוצה לתהות אתך, האם גם אתה שמת 
הדבורים  לתנועת  הכוכבים?  של  תזוזתם  לכיוון  לב 
סביב הפרח? ולמנגנונים המשוכללים עד לפרטי פרטים 
של  קיומם  על  ידעת  האם  הפלא.  אותו  את  היוצרים 
יהודים שונים ומשונים המסתובבים בעולם הזה. הנה, יש 
לו סיפור כזה על אחד מהם, סיפור שכדאי לשמוע. היה 
בהן זיק נעורים שמוכן לנער מעליו, גינונים ומוסכמות, 
או בורות ועצלנות שהתאבנו בדמותו של אדם בורגני 
בגיל העמידה. ובזווית העין הסתתרה לה אותה בת צחוק, 
שמזיזה דברים ממקומם המורגל והנוח. שמחפשות היכן 
לעקוץ כדי להעיר, לצחוק כדי לשחרר, מעולה הכבד 
של החשיבות העצמית ודימויי הכזב. אם היטבת להביט 
בהן עוד, מצאת בהם רוך, השתתפות בצער, ואת עומק 
המבט של מי שראה הרבה כל כך, ולמרות שמעולם לא 

ויתר לו, הוא יודע עד כמה זקוק האדם לנחמה.
שאולי  מה  פשוט.  ככה  עדין,  הרב  לו  היו שקראו 
מעלה על הדעת את הנער ַעדין, ואיך חתר לבדו אל 
אלוהיו. איך לימד את עצמו את כל הש"ס עוד בטרם 
החל לשמור מצוות, שכבר בגיל עשרים היו מצטופפים 
נשיאים אינטלקטואלים ומשוררים ללמוד תורה מפיו. 
אל  הדברים,  את  לחבר  בידך  יעלה  לא  בו  תביט  אם 
תנסה להבין איך הוא מספיק הכל. אנשים נוסעים מאות 
קילומטרים כדי לחזות בתופעות טבע נדירות, שנוצרו 
מולך.  הוא  והנה  לרחוב  יוצא  אתה  נדירים,  בתנאים 

שלהבת כזו שנדלקה מאליה.
ואז התחיל לדבר איתך, הוא לא חיכה, היה לו מה 
לומר. הוא ראה אותך מיד. אבל לא כפי שאחרים רואים 
אותך. אבל הוא דיבר, ואתה תזכור מה הוא אמר. אתה 
תזכור את צורת המילים, גם אם תחילה לא עמדת על 
פשרן. הקול שלו היה יוצא לאט, הדיבור היה נמוך, ללא 
פאתוס. מחוספס ומשועשע, לעיתים קשה להבנה. נטול 
מעטפות ומסכות. לא, הוא לא ענה לך כפי שחשבת 
שכבוד הרב אמור לענות לתלמיד. הוא סרב להשתתף 

הזה.  הסוג  מן  בתיאטרון 
היו  שהדברים  כמה  עד 
קשים  פשוטים,  לפעמים 
כגידים, הוא אמר לך את 
מה שאתה צריך לשמוע. 
שיכול  מה  אמר  הוא 
כתפיים  עם  אדם  לומר, 
כזה, עם  רוחב  כאלו, עם 
הבנה מקפת, אדם שקשה 

למצוא.
עוד  מי  את  הרי  הרב.  פשוט,  אותו  כינו  ואחרים 
אפשר באמת לשאול על הכול, ולקבל תשובה רצינית. 
כמה טרח לנסוע, לעמוד ולדבר, להראות לנו שאיננו 
יודעים, על כל פנים לא מספיק. אדם מהלך בעולם, 
ואומר שצלם אלוהים הוא לדעת. לדעת באמת. מתוקף 
אומר, כל  היה  הוא  יראת שמים.  יהודי, מתוך  היותך 
יהודי צריך לדעת לפחות, ארבעה ספרים: תנ"ך תלמוד, 
זוהר שו"ע. אחר כך גם שאל מי כאן קרא הארי פוטר, ומי 
יודע את זה ולמה זה כך, ומה אתם אומרים, אה? ואיך 
אפשר שלא. שלא נהיה תפוחי אדמה, שלא נהיה סתם.

אולי ראית אותו להרף עין, בטיילת, בזוג. בשעות 
הקטנות של ליל שבת. אולי אתה רק מהרהר בו, ויודע. 
יש אדם אחד בירושלים, שבו מתקיימת צורת יהודי. ואם 
אני לא יודע, ואם אנחנו לא מספיקים, יש מישהו שיודע 
את התורה כולה. שנושא את משא היהדות בכל איבריו. 
והוא ודאי יודע מה הוא עושה. אולי מספיק שיהיה אחד 
כזה בדור. ואנחנו, נהיה איפשהו על הרצף, מתאמצים 

להתקדם בעקבותיו. 
יש יהודי, שחי כמה רחובות מכאן. ואצלו יושבים 
וכימיה  אסטרופיזיקה,  והתנ"ך,  התלמוד  בראש 
מוזיקה  אחרונים,  ראשונים  ואסימוב,  דוסטויבסקי 
וסרטים, אנקדוטות היסטוריות אזוטריות, ועוד מיליון 
ואחד דברים. והכל בכפיפה אחת. והוא מחזיק את הכול, 
מבלי לאבד את הראש, מבלי לאבד את הלב. והוא עדיין 
לא מרוצה ולעת עתה וגם מחר הוא איננו נח. אם אפגוש 
בו, אולי אלך אליו, מה אשאל אותו. ומה הוא היה חושב.

 איש יושב, בחדר אפוף עשן, מולו ערמות הספרים 
הוא  מהבוקר.  משהו  אכל  לו,  הזכירו  אם  מתגבהות. 
באמצע. תמיד הוא באמצע מפעל אדיר ממדים, יושב 
ושותה קפה עם חמש כפיות סוכר. הקפה כבר התקרר 
והוא עדיין רכון על הספר. כבר אמצע הלילה  מזמן, 
ואשתו יושבת וממתינה לו שיחזור, אולי עוד שעה אולי 
עוד שלוש שעות. יש עוד דבר אחד שהיה רוצה לעשות. 
ואין אדם אחר שיעשה זאת. היה בנינו אחד, בדמות אדם, 
זרועותיו דחף את הרקיע עוד  שבתמצית לבו ובשתי 
ועוד למעלה, דבריו עוד נלחשים כאן נוקבים בסלע 

הקשה, וחלומותיו כענן קשור על ירושלים. 

 היו שקראו 
 לו הרב עדין, 

ככה פשוט
דעאל רודריגז

איור: שמעון אנגל

דעאל רודריגז הוא משורר וסופר, מלמד ספרות 
ויהדות במסגרות שונות ומנחה סדנאות כתיבה. 

 שנה לפטירתו של הרב 
עדין אבן־ישראל שטיינזלץ
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13 השפות שאליהן תורגמו ספרי 
הרב: עברית, אנגלית, צרפתית, 
פורטוגזית, איטלקית, הולנדית, 

שוודית, גרמנית, ספרדית, פרסית, 
סינית, רוסית, טאיוואנית, פולנית

הרב שטיינזלץ כתב גם:
 2 רומנים בלשיים, 

 2 ספרי מדע בדיוני, 
3 מחזות ועשרות שירים

עמודים

 חיבר יותר מ־400 ספרים 
שנמכרו בכ־5 מיליון עותקים

את הביאור לתלמוד הבבלי כתב הרב 
במשך 45 שנה, מ־1965 עד 2010

קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מ־6 אוניברסיטאות:

ישיבה 
יוניברסיטי 

ברנדייס מכון ויצמן בר־אילן
למדע

פלורידה בן־גוריון

המגזין האמריקני "טיים" כינה אותו 

 גאון שצומח 
פעם במילניום

לרב היו מפגשים ושיחות שחצו דתות, מגזרים ומדינות. הוא שוחח בין היתר עם:

 ראש ממשלת
עיראק הגולה

 ראש ממשלת איטליה 
ג'וליו אנדראוטי 

בכיר הפשטונים 
באפגניסטן

 הדלאי לאמה ה־14 
טנזין גיאטסו

 שליט לוב 
מועמר קדאפי

 האפיפיור 
פרנציסקוס

נשיא מצרים 
 אנואר סאדאת

 שליט בריה"מ לשעבר 
מיכאיל גורבצ'וב
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מספריו הודפסו

פעילות חובקת עולם. מפת ההשפעה של מרכז שטיינזלץ ברחבי תבל
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שבת קיצית. הם יושבים סביב שולחן עגול עם מפה 
יחד בישיבה התיכונית.  ילדות שלמדו  לבנה, חברי 
האחד עם מקטרת, השני מעשן מעת לעת סיגר. על 
השולחן שני סוגי וויסקי משובחים, יחד עם כיבוד קל 
תלמידים  שלושתם  הסדר.  בישיבת  קידוש  המזכיר 
מובהקים של הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ זצ"ל, 
לעיתים הם אפילו מדברים כמו רבם, משתמשים כל 
העת במושגים שהמציא ושומרים על קשר רציף, אף 

שסיימו תיכון לפני כ־15 שנים. 
בוגרי  בקרב  נדירות  אינן  שכאלה  "חבורות" 
המוסדות של הרב שטיינזלץ. מדובר באחד מעקרונותיו 
של הרב, הם מספרים לי, לדבוק בחבורות של חברי 
ילדות קרובים. "גם הרב בעצמו היה חלק מחבורה כזו", 

אומר אחד מהם.
"הוא גדל בירושלים בבית חילוני קומוניסטי, אבל 
אבא שלו שלח אותו לבית ספר דתי כדי 'שלא יהיה עם 
הארץ'", הם  מצטטים את תיאורו של הרב על התקופה 
ההיא. שם פגש שטיינזלץ הנער את מי שיהפוך לאחד 
משותפיו לדרך, הרב משה שפירא. השניים למדו ביחד 

בבית הספר הממלכתי־דתי "מוריה" בירושלים. 
השיחה איתם קולחת וניכר שהם מחבבים זה את 
זה, אף שלא פעם במהלך השיחה הם הסתייגו מדברים 
שחבריהם לשיחה משמיעים. הניסיון להגדיר את חיי 
רבם במונחים עיתונאיים לא פשוט להם, והם מתאמצים 
למצוא את המילים הנכונות. מהמילים עולה תמונה, 
או יותר נכון סיפור, על אדם יחיד ומיוחד. הטקסט 
הזה הוא תוצר של שיחה רבת משתתפים, ואני ניסיתי 
לתפור את הציטוטים שלהם לכדי סיפור אחד, לכדי 

דמות מובהקת אחת.
שטיינזלץ היה מגיל צעיר ילד עם מוח מבריק, ואף 
את תהליך החזרה בתשובה החל מוקדם מהמקובל. מי 

שליווה אותו בתהליך היו רבנים חסידי חב"ד בירושלים. 
רק לאחרונה התפרסם מכתב ששלח הרבי מלובביץ' 
לאחד מחסידי חב"ד בבירה, ובו התייחס לכך שקיבל 
מכתב מ"נער שמתלבט בשאלות", וביקשו לדאוג לו. 
שטיינזלץ סיים את הש"ס עוד לפני שהשלים את 
תהליך החזרה בתשובה. הוא היה פנומן אינטלקטואלי, 
קרא מכל הבא ליד ורכש ידיעות נכבדות בתחומים 
רבים. חזרתו בתשובה בתקופה שבה צעד כזה כמעט לא 
נשמע, לא הייתה מעבר מעולם חברתי אחד למשנהו 
אלא מהלך שמכפיף את כל אישיותו והווייתו לאידיאל 
דתי אחד ויחיד. בתקופה הזו, כך מספרים תלמידיו, 
חי שטיינזלץ חיים דתיים בעלי מתח גבוה. "הדברים 
שכתובים בספרי החסידות על 'דבקות', על 'אין עוד 
מלבדו' ועל 'בכל דרכיך דעהו' היו מבחינתו תוכנית 
עבודה ממשית ותובענית להחריד. במובן מסוים הוא 

ינק כל ימיו מהתקופה הזו".
ושפירא את  15 הקימו שטיינזלץ  גיל  בסביבות 
החלו  מכן  לאחר  שנים  וכמה  שלהבתי־ה",  "אחוות 
השניים להפיק ולהפיץ ירחון בשם "רשפים" – שפורסם 
דתית  תסיסה  ליצור  ונועד  שם  בעילום  בתחילה 
רוחנית בשכבות המשכילות של הנוער הישראלי דאז. 
העיתון זכה לפרסום רב כאשר הרקטור הראשון של 
האוניברסיטה העברית, שמואל הוגו ברגמן, תיאר את 

"רשפים" בעיתון "דבר" כ"תופעה רוחנית מרתקת".
"הם רצו לחולל 'רנסאנס דתי' כפי שהם הגדירו 
זאת אז. מטרתם הייתה  להפוך את השאלה הדתית, 
במובן הרליגיוזי החסידי והמוחלט של המילה, לשאלה 
המרכזית שעל סדר היום הלאומי. רשפים הקדים את 
המנסרות  רוב השאלות  בחמישים שנה.  בערך  זמנו 
כעת בחללו של העולם הדתי, ובעיקר בעיית השניות 
הנפשית של האדם הדתי המודרני, עלו שם במלוא 
יבוא  לא  שהפתרון  טענו  הם  ובהירותם.  חריפותם 
מדילול של היהדות לערכים מקובלים, אלא דווקא 

מחתירה עיקשת אל חיים דתיים בעלי מתח גבוה". 

שיעור בחסידות לאליטה החילונית
שטיינזלץ היה מקורב בין השאר  אל  הרב אברהם 
הדתית  הציונות  ומרבני  בית־הכרם  שכונת  רב  חן, 
וחב"ד. הרב חן הקים שיעור חסידות שבועי בביתו. 
לאחר פטירתו של הרב חן בשנת 1958 קיבל השיעור 
את השם "חוגי חן למשנת חב"ד". אל השיעור הייתה 
ירושלים.  של  האינטלקטואלית  העידית  מתקבצת  
כשהרב שטיינזלץ היה כבן עשרים, הוא הוזמן על ידי 

הרב זוין למסור את השיעור באופן קבוע. 
בשיעור לימד הרב את הטקסטים היסודיים של 
חסידות חב"ד, ספרות שכמעט לא נלמדה אז מחוץ 
לחוגים חסידיים סגורים. הרב הסביר את הרעיונות 
הטבע,  מעולם  דוגמאות  באמצעות  החסידיים 
מהפסיכולוגיה ומההגות העולמית, ובכך לא רק כבש 
את לבבות משתתפי השיעור אלא למעשה יצר תרגום 
תרבותי של העולם החסידי הישן לכלים מודרניים. 
השיעור, שעבר בשלב כלשהו אל בית הנשיא זלמן 
שז"ר, הפך את הרב לדמות משפיעה במעגלים הולכים 

וגדלים.
יואל שפיץ, הכותב בימים אלו דוקטורט על הגותו 
של הרב, מוסיף ש"הרב כתב בצעירותו מאמר על כיצד 
הוא רואה את ההתחדשות הדתית במדינה".  הוא מעיר 
שלא מדובר ב"התחדשות יהודית" כפי שהיא נתפסת 
כיום בבתי המדרש הפלורליסטיים. "הוא דיבר למשל 
על הרעיון של חיבור לעולם החסידות, ושיש ליצור 

התחדשות ובערה דתית בכל רבדי החיים". 
רבנית  דמות  הייתה  לא  שבעצם  רבנית  כדמות 
כלל ועיקר, בלט הרב שטיינזלץ במזיגה הייחודית של 
העולמות שנשא בתוכו. מכריו מספרים על השיחות 
האישיות בחדרו אפוף העשן. "הוא היה יכול לדבר 
שעה על חתולים או על אפיזודות נשכחות בהיסטוריה 
על  לדבר  לעבור  למצמץ,  בלי  ופתאום,  העולמית, 
תפילה או על סוגיה מסובכת במסכת עירובין". הוא 
היה איש העולם הגדול, שיכל לדבר עם כל אחד על 
מה שמעניין אותו ומשם להגיע אל מה שאותו אדם היה 

צריך לשמוע. בערב אחד בחדרו היו יכולים להיכנס 
אליו בזה אחר זה רב קהילה צעיר, דיפלומט אירופי  

ואישה קשת יום שזקוקה לאוזן קשבת.
בריאיונות שהעניק שטיינזלץ בארץ ובחו"ל ניתן 
ידיעותיו,  רוחב  ואת  העומק  את  אחד  מצד  לראות 
"איתנו  היעד.  לקהל  עצמו  התאים  כיצד  ומאידך 
התלמידים הוא היה מדבר בשפה נטולת מליצות וריקה 
מציטוטים או ניים־דרופינג, אבל כשהיה צריך הוא היה 
משנה לגמרי את צורת הדיבור שלו ומתבל את דבריו 
בדברים הלקוחים מהעולם התרבותי של שומעיו". כך, 
הייתה  בטבליסי שבגיאורגיה  הכנסת  בבית  הרצאה 
שונה לחלוטין מהרצאה בנושא דומה במכון הוראה 

בפריז או בקהילה רפורמית בארה"ב.  
"הוא היה אחד הרבנים היחידים בדור הזה שהיה 
למעשה אינטלקטואל לא רק מבחינת הידיעות וההיקף, 
אלא גם מבחינת הפוזיציה. הוא ניהל קשרי ידידות 
עם גלריה מגוונת של אנשי רוח, ספרות ומדע ברחבי 
לכדי  הבשילו  שלפעמים  פרטיים  קשרים  העולם, 

שיתוף פעולה או קידום פרויקטים למען היהדות". 

ממשי כמו השולחן
הרב שטיינזלץ, מספרים תלמידיו, לא היה מסוגל 
ללכת לישון אם היו ספרים בחדר, כיוון שהיה נמשך 
אליהם כדי לקרוא אותם. הוא היה נוטה לקרוא בשקיקה 
אימא  מילה.  כל  וזוכר  לפניו,  מונח  שהיה  דבר  כל 
לתלמיד ב"מקור חיים" שהתלוותה אליו בטיסה, סיפרה 
שהוא קרא כל הדרך את מגזיני האופנה המוצעים, בכל 
השפות. היא הייתה בהלם להיווכח שהרב מתמצא גם 
בענייני אופנה. הוא הקפיד להתעדכן בחדשות בארץ 
ובעולם. "היו לו בבית את כל העיתונים. בשבת לא 
קרא אותם כלל, אבל במוצ"ש עבר על כולם, לגמרי, 
מעמוד השער ועד העמודים האחוריים, כולל מדורי 

הספורט".
בחן  הרב  י'  בכיתה  שכשהיו  מספר  שפיץ  יואל 
אותם על תוצאות של משחקי ספורט שהתקיימו באותו 
שבוע. "הוא אמר לנו, איך אתם לא יודעים את זה? 
אתם ְחִניוקים )כינוי מזלזל לדתי צר מוחין; צ"ק(, מה, 
אתם לא קוראים את העמוד האחורי של העיתון? יש 
לנו חבר שהוא מומחה לטניס וניסה 'להפיל' את הרב 

עם תוצאות של הליגות השונות, אבל לא הצליח". 
באחת הפעמים כאשר תלמידיו תמהו על מה שהיה 
נראה בעיניהם כ"בזבוז זמן", העניק להם הרב שיחה 
ארוכה ומרתקת שנסובה על הפסוק במשלי "ומבקשי 

ה' יבינו כל". 
"היה לו כמובן צד פרטי, אישי מאוד, שבו כמעט 
לא שיתף את סובביו. בראש ובראשונה היה את כל 
מה שאפשר לקרוא לו עבודת ה' הפרטית שלו. הספקי 
לעמוד,  מעצמו  דרש  שבהם  התובעניים  הלימוד 
במקביל לכל שאר הדברים שעשה: הסיומים השנתיים 
על התלמוד הבבלי, הירושלמי, השולחן ערוך וספר 
אצלו,  שהייתה  התפילה  עבודת  לזה  ומעבר  הזוהר, 
מנערותו, אחת מנקודות היסוד של ההוויה שלו. הוא 
היה עומד שעות על גבי שעות בריכוז ובעמל גדול, 
חותר לנקודת התמצית, לנקודה שבה כלשונו 'הקב"ה 

ממשי  אצלי כמו השולחן הזה'. 
אותו מתפלל.  דופן לראות  יוצא  מחזה  היה  "זה 
כשהיה מדבר על הקב"ה היה מתחיל לעיתים לדמוע 
בהתרגשות. בשנים שלאחר השבץ היו לו הרבה פחות 
שכבות הגנה. הוא היה עולה לתורה ומתחיל לדמוע 
מפטירת רחל או להתלהט ממעמד הר סיני. והיה עוד 
צד, צד של יראת שמיים פשוטה, אמונה פשוטה ושמחה 
של מצווה. בנשיקה שהיה נותן לגמרא בסוף הלימוד, 

היה נחשף לרגע עומק הקשר שלו לגמרא, לתורה". 

הטמפרטורה של עם ישראל
כל ימיו היה עסוק הרב שטיינזלץ במצבו של העם 
היהודי. הבעיות של הדתיּות ושל הדתיים, של המדינה 
היו  יהדות התפוצות בכל מקום,  ושל הציונות, של 
עבורו נושא לדאגה עמוקה. "הייתה לו מין אובססיה 
ליהודים, אפשר לומר ששום דבר יהודי לא היה זר לו. 
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יו"ר הכנסת כינה אותו "מורי 

ורבי", בכיר האוניברסיטה 
העברית הגדיר את כתב העת 
שפרסם לפני גיל 20 "תופעה 

רוחנית מרתקת", ועם תלמידיו 
אפשר למנות את המשוררת 
זלדה ואת הנשיא זלמן שזר. 

מה ייחד את הרב עדין אבן־
ישראל )שטיינזלץ( ולמה הוא 

לא ישן  בחדר עם ספרים?
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הוא אהב והתעניין בכל דבר שקשור ליהודים במובן 
הכי קונקרטי, הכיר לפרטי פרטים מאכלים יהודיים 
מכל העדות, פולקלור עממי יהודי, היסטוריה של כל 
קהילה יהודית, ספורטאים יהודים, מהפכנים יהודים 
וגם אנשי עולם תחתון יהודים. הוא ראה במושג 'כנסת 
ישראל' לא רק מושג דתי מופשט או אידיאה לאומית 
מנותקת, אלא גוף חי ופועם של אנשים ממשיים שיש 

בהם גדולה נסתרת וייעוד נשגב.
"תודעת היסוד שלו ביחס למצב היהדות והיהודים 
הייתה תודעה של משבר חריף, משבר שאם לא נעשה 
הכול כדי לתקן אותו  - יביא חלילה להפסק קיומו 
של העם היהודי כיחידה שיש לה משמעות בעולם". 

ביקור  מזכירתו של שטיינזלץ מספרת לי בעת 
במשרדי המרכז, ש"הוא קרא כל סטטיסטיקה ומחקר 
שמצאנו  בארגזים  הכול  ואסף  יהודים,  על  שנערך 
בחדרו. הוא רצה לדעת הכול: סוגי הקהילות, כמה 
יהודים חיים באותה מדינה ועוד. כאילו הוא בודק ללא 
הרף את הטמפרטורה של עם ישראל, מה קורה עכשיו, 

את מי אנחנו מאבדים ואיפה". 
"הוא רצה לשמר את התרבות היהודית, את הייחוד 
היהודי, ובעיקר שנתיבי הקשר שלהם חזרה ליהדות 
יישארו פתוחים", אומרים תלמידיו. הוא תרגם את 
ספרי היסוד היהודיים לשורה של שפות, כתב ספרים 
ומאמרים ונסע למאות קהילות, קטנות וגדולות, ברחבי 
העולם. בכולן השמיע את אותו המסר: "אל תיתנו 
ליהדות שלכם למות, תשקיעו בה, תלמדו יותר, תחיו 

חיים יהודים עמוקים ותוססים יותר".
"אני חושב שהוא היה מודע לגמרי למשימה הכמעט 
חסרת סיכוי, שאומרת 'בואו ננסה בעקשנות מטורפת 
להפוך את כיוון התנועה'. הוא היה אדם מפוכח מאוד 
אבל היה בו גם צד נועז. הוא ניסה לשים אצבע בסכר 

והאמין שאפשר לשנות את המצב". 
גם ביחס ליהודי הארץ זיהה הרב את אותה בעיה. 
הוא ראה מוקדם מאוד את חוסר היכולת של הנרטיב 
הציוני לספק זהות יהודית משמעותית ליהודיים לא 
יהדות שתהיה רלוונטית עבור  וניסה לנסח  דתיים, 
ישראלי שאיננו רוצה להשתייך למחנה הדתי מבחינה 
בתשובה  חזרה  לגל  ימיו  כל  חיכה  "הוא  חברתית. 
שישטוף את האליטה הישראלית, אך הוא לא ראה זאת 
בהכרח כהצטרפות של ה'חילונים' – ביטוי שכמעט לא 
השתמש בו – אל המחנה הדתי.  את גישתו בנושא זה 
השווה לא פעם להענקת כישורי תפירה עם מחט וחוט. 
הוא רצה להעניק לכל יהודי את הכלים להיות בן בית 
בתרבות היהודית, ומשם הוא יוכל להגיע חזרה אל 

המקור, אל התורה ואל הקב"ה". 
ישראל  במדינת  היהודים  של  היהודית  זהותם 
הייתה בעיניו מאז ומעולם השאלה החשובה ביותר 
ופגמיה של  חולייה  כל  הישראלית.  הציבוריות  של 
המדינה היו קשורות בעיניו לנקודה זו. לעומתה, כל 
שאר השאלות שמפלגות את הציבוריות הישראלית 

והדתית נראו בעיניו טפל שבטפל. 
בתוככי היהדות הדתית זיהה הרב בעיות אחרות 
לגמרי. "העולם הדתי ממאה שערים ועד לקיבוץ הדתי 
סבל בעיניו מאותן הבעיות. כנער שהגיע אל היהדות 
מתוך בערה פנימית יוקדת התקשה הרב שטיינזלץ 

להבין את הלוך הנפש הדתי השגור". 
"אני חושב שחלק ממה שהוא ניסה לעשות איתנו 
היה להוציא אותנו מהדתיות הרגילה שלנו", אומר 
אחד התלמידים. "הוא אהב לספר על אישה שבאה לרב 
העיירה בטענה שבנה השתגע. כיצד הוא מתנהג, שאל 
הרב, והאישה פרצה בבכי ואמרה שבנה קם בחצות, 
מקונן על גלות השכינה, לומד גמרא עד הבוקר, טובל 
במקווה קפוא ומתפלל שחרית עד חצות היום. הרב עצר 
אותה ושאל בתמיהה: 'אבל גם אני נוהג כך..'. כן, ענתה 

האישה, אבל הוא מתכוון לזה ברצינות...". 
להתפלל  יכול  דתי  אדם  כיצד  נשאל  כשפעם 
ימיו הסתובב  ציוני שכל  סיפר על עסקן  ברצינות, 
בגולה ועשה נפשות לציונות. לעת זקנותו כשעלה 
אמר  בתפארתו,  היהודי  היישוב  את  וראה  ארצה 
מה ששיקרתי  רואה שכל  אני  "עכשיו  בהתפעלות: 
עליו במשך עשרות שנים היה כולו אמת...". כך גם 
אדם דתי, אמר הרב שטיינזלץ, יכול אם יתאמץ להגיע 
לנקודה שבה יבין שכל מה ששיקר עליו עשרות שנים 

הוא אמת לאמיתה. 
ואכן אצלו היו הדברים ממשיים לחלוטין. תלמידיו 
מספרים על צדדים כה מנוגדים לכאורה באישיותו, 
שלעיתים לא הצליחו להבין כיצד כל העולמות האלה 
האיש.  את  מה שאפיין  בדיוק  שזה  אלא  מתחברים. 
"הייתי יכול לדבר אתו בליל שבת על הנושא הכי 
חילוני בעולם, ומיד לאחר מכן הוא היה מתחיל להגיד 
את שיר השירים כאשר הוא בוער ונראה כמו לפיד". 

תלמיד אחר אומר: "כאשר הדברים אמיתיים, אזי 
הרבה מן הסתירות מתבררות כסתירות מדומות. הוא 
דחיפות  מתמיד,  הומור  עם  תהומית  רצינות  שילב 
נוראית ונינוחות אינסופית, חוכמה עמוקה ותמימות 

ובהיר,  צרוף  וריאליזם  מטורפת  משיחיות  ילד,  של 
דבקות יוקדת המשתוקקת לאינסוף ושכלתנות קרה 
וצינית. הכול היה בלול יחד בלי סתירות, כל העולמות 

בכפיפה אחת". 

ניגונים בני מאה שנה
כשנפגשים עם מגוון תלמידיו של שטיינזלץ, קשה 
שלא לראות חוט מחבר ביניהם, קשה שלא לשים לב 
שהם קשורים לעולם הייחודי של רבם. מה שמייחד 
בכמה  מונחות  שרגליהם  הוא  אותו,  וכמובן  אותם, 
מגזרים או קבוצות, אבל הם לא שייכים באופן מוחלט 
לאף אחת מהן. רובם באים אולי מרקע דתי־לאומי, אבל 
הם נושקים לעולם החרדי, החסידי, האקדמי, הציוני, 
הפילוסופי ועוד. גם אם כלפי חוץ הם נראים כחרדים 
התייחסות  ישלפו  הם  השיחה  במהלך  חרד"לים,  או 
לסרט הוליוודי או לרומן מן המאה ה־19, ויסגירו שהם 
ונופל בין  לא שייכים לאף מגירה.  "או שאני קטן 
החורים, או שאני גדול ושובר את הקופסה", מצטטים 

אותו תלמידיו בהקשר המגזרי. 
אחידה",  בתבנית  אותנו  ליצור  ניסה  לא  "הוא   
אומרים תלמידיו. "הוא רצה שנהיה חסידים, למדנים 
ויראי שמיים, אבל גם רצה שלא נהיה 'ילדים טובים'". 
"הוא ניסה גם  לחבר אותנו לעולם יהודי שיש בו 
'נוסח' ו'מסורת'. הוא עודד אותנו להכיר את העולם 
לנו  להסביר  וניסה  שלנו,  המשפחות  באו  שממנו 
שהמנהגים של הסבתא מחייבים לא פחות מהמשנה 
השנה,  שבראש  מאיתנו  מבקש  היה  הוא  ברורה. 
הניגונים שהחזן יוביל איתם את התפילה יהיו כאלה 
שהם בני לפחות מאה שנה". הפער הזה בין ישן וחדש, 

שאפיין את הרב, משתקף גם אצל התלמידים. 
לקראת סיום אני שואל את מארחיי כיצד אדם 
יוכל  שירצה להתחבר למשנתו של הרב שטיינזלץ 
לעשות זאת היום. "זו בעיה שאנחנו חושבים עליה", הם 
משיבים. "הרבה מהדברים שהוא אמר או כתב יכולים 
היו ויכולים עדיין להיות סופר־משמעותיים בשביל 

הרבה מאוד אנשים"
ושאלה אחרונה: האם לדעתכם הרב שטיינזלץ 
מרוצה מכם? "בשום פנים ואופן לא", משיב אחד מהם. 
"הוא רצה מאיתנו כל כך הרבה יותר, וחלם אותנו 
הרבה יותר יפים חכמים ומאירים". "אני חושב שאולי 
הוא מרוצה מזה שאנחנו לא מרוצים. זה משהו שהוא 
מרוצים",  להיות  היכולת  את  לנצח,  מאיתנו  לקח 
משיב תלמיד אחר, מחקה את רבו. וכל מילה נוספת 

מיותרת.

הרב שטיינזלץ עם 
תלמידיו

צילום: גידי שרון

מימין לשמאל: 
שטיינזלץ עם הנשיא 
לשעבר שמעון פרס, 
עם גיסו הרב שמואל 
אזימוב, שליח חב"ד 

בצרפת, ועם הרב 
יונתן זקס

צילום: לע"מ, באדיבות 
המשפחה ומרכז שטיינזלץ
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המקטרת שהפיצה ריחות נעימים,  השימוש במושג "נעבך" וסיפורי טבע וחיות 
במקום הטפה לחיים תורניים. הצצה לאלפי סיפורים שנכתבו בקבוצת הפייסבוק 
"הרב עדין שטיינזלץ - סיפורים וזיכרונות לעילוי נשמתו"

אוהב אדם
ט  ו נ ג ה  ש מ /

הלוואי שהייתה.  תמונה.  לי  אין  הבא  מהסיפור 
התמונה חקוקה אצלי בראש ואצל כל מי שהגיע בשבת 
לבית הכנסת צמח צדק ונשאר עד אחרי ההתוועדות.
גבול  על  הישנה,  בקטמון  גרנו  החתונה  לאחר 
חורשת הירח; במודע או שלא במודע הרגשנו שאנחנו 
רוצים להיות קרובים לרב עדין. לאחר החתונה, כמעט 
בכל שבת הייתי עושה את דרכי לבית הכנסת "צמח 

צדק" בעיר העתיקה.
אני חושב שגיליתי זאת במקרה, אבל פעם אחת 
לאחר שנשארתי עד סוף ההתוועדות ראיתי שהרב 
עדין נשאר אחרון, לאחר שכולם הלכו ולמעשה נעלו 
את בית הכנסת. אז הרב היה חוזר לתחילת התפילה 

ומתחיל להתפלל.
במשך כל תפילת הציבור הוא היה יושב ולומד 
)הוא לא באמת היה לומד, אבל היה קורא מדי פעם 
אנשים  עם  מדבר  ובעיקר  מליקוטי-תורה(  משפט 
שניגשו אחד אחד לשוחח איתו. "אם אתה בא לבית 
הכנסת בשביל להתפלל, איפה אתה פוגש ומדבר עם 
ביוונית בית  והטעים שגם  יהודים?" אמר לי פעם, 
כנסת הוא "סינגוגה", שפירושו "לכנס יחד" – כלומר, 

כמו בעברית, מקום כינוס )ולא "מקום תפילה"(.
אבל אחרי שכולם הלכו והוא נותר לבד, הוא היה 
אדם מתפלל.  ראיתי  לא  מתחיל להתפלל. מעולם 
כלומר, ראיתי, אנשים שאומרים את התפילה, אבל 
לא ראיתי אדם מתפלל )למעט הרב פרומן שהיה משהו 
אחר לגמרי...(. לימים הוא הסביר לי שבימי החול גם 
הוא "אומר את מה שחכמים תיקנו לומר", אבל בשבת 

יש לו גם זמן להתפלל.
אנרגיה  לראות  היה  זה  מתפלל,  אותו  לראות 
שקשה להבין ולתאר. הוא היה מתהלך הלוך ושוב 
לצד הבימה. היה מכה באצבע צרדה שוב ושוב, ספק 
מתעורר ספק מעורר את נפשו. וכך היה הדבר נמשך 
שעתיים ושלוש. והוא פוסע וחוזר, ונוהם ומדבר עם 
הקב"ה, מחזיק בידיו את הסידור הכי קטן שאפשר 

למצוא, ומדי פעם מעיף בו מבט.
הוא לא בער באש, הוא לא צעק, הוא לא קפץ, הוא 
פשוט כל כולו התפלל. כל הגוף שלו התפלל - ומתוך 
מסירות נפש חב"דית. הוא לא היה בעל מנגן )אפשר 
לומר שההפך(, אבל התפילה שלו הייתה כולה שירת 
הנשמה שכדרכו בכל דבר ועניין, הפעילה את הגוף, 
התחברה עם המציאות ועם העשייה, ולא נשאר שריר 

אחד שלא עבד.
וכך מדי כמה שבועות הייתי מקבל אישור מאשתי 
לחזור מאוחר מאוד )סמוך לצאת השבת( מהצמח צדק, 
כדי שאוכל לראות מה שאי אפשר ללמוד משום ספר: 
יהודי מתפלל. אני לא חושב שהוא ידע שאני יושב 
בעזרת הנשים ומסתכל. מדי פעם, כשזה עוד היה 
רלוונטי, שלחתי פלוני או אלמוני לצפות בו מאחורי 

המחיצה כדי לראות כיצד נראית תפילה.

 * *

ערב אחד הסעתי את הרב לחתונה. לאחר החופה 
הוא רצה לחזור למכון, שם מן הסתם היה ממשיך לעבוד 
עד השעות הקטנות של הלילה, אך כשיצאנו לכיוון 
הרכב הגיע בחור שרצה לדבר איתו לרגע. השיחה 
התארכה ואני עמדתי מהצד, ממתין, מביט בחום שהוא 
הקרין כלפי בחור שלא הכיר; לבביות ואנושיות. איני 
יודע על מה דברו, אך כבר יצא לי לראות שבעיניו 
העיקר אינו העניין אלא הקשר שנוצר עם עוד נשמה, 

עם עוד אדם.
אהב  עדין  שהרב  ממה  שיותר  חושב  אני  כי 
תורה, הוא אהב אנשים. כשסיים והמשכנו לרכב לא 
התאפקתי ואמרתי לו: ״אני חושב שאני יודע מה עומד 
בעומק הקשר שלך עם הרבי )מלובביץ'(". להפתעתי 
הוא נעצר והסתכל עליי, כאילו נותן רשות שאמשיך. 
הופתעתי  ישראל שלכם״. שוב  ״אהבת  לו,  אמרתי 
שהוא לא הגיב בציניות או בעקיצה. פשוט אמר, ״נו, 

הלוואי״.
שהגיעה  נוצרית  נזירה  על  לי  סיפר  אחד  יום 
לירושלים כדי לחיות במנזר כלשהו. במשך הזמן היא 
נמשכה יותר ויותר ליהדות והחליטה להתגייר. מכיוון 
שהיא הייתה מאוד משכילה ובעלת חינוך רחב, מישהו 
יעץ לה לפגוש אותו. הם שוחחו כמה פעמים, ולאחר 
שהרב עדין נוכח לדעת שהיא רצינית בעניין הגיור 
הוא הפנה אותה לבית דין כלשהו. הוא רק ביקש ממנה 
שלפני שתסיים את התהליך ותטבול תבוא עוד פעם 

אחת לדבר איתו.
לאחר כשנה היא התקשרה להודיע שהיא עומדת 
להיפגש.  זמן  איתה  והוא קבע  הגיור  סיום  לקראת 
כשהגיעה למשרדו הוא קם, לקח את הז׳קט הדהוי 
ואת הכובע וביקש ממנה להתלוות אליו. הם נסעו 
אישה  היא  לה שאמנם  הסביר  הוא  בדרך  לגאולה. 
משכילה מאוד, רוחנית, בעלת נפש עדינה, ואך טבעי 
שהיא תסתדר מצוין עם החלקים האלה של היהדות. 
אבל - היהדות היא קודם כול משפחה. וכשמתגיירים 
מצטרפים בעצם למשפחה. ובמשפחה, לא תמיד כל 
כך נעים עם כולם. יש אנשים שגם מתביישים בהם. 
ובכל זאת, עקרון הברזל של המשפחה הוא ״ואהבת 
לרעך כמוך״. חייבים לאהוב את כולם. ולכן הם עכשיו 
נוסעים לגאולה, להכיר את הקבצנים ברחוב מלכי 
ישראל. וכשהגיעו ניגשו להכיר אותם אחד אחד )חלק 

לא מבוטל הוא הכיר אישית(.
״לא חוכמה לאהוב את החכמים והנבונים," אמר לי, 
"אהבת ישראל מחייבת אותנו לאהוב את זבי החוטם 

והמצורעים, את העבריינים ואת הבזויים״.
הרב עדין אהב אנשים. היה לו אור מקיף של ״אוהב 
אדם״. בכל פעם שיצאתי ממנו, הרגשתי את האהבה 
הזו מלווה אותי ומעוררת אותי לנהוג אחרת. התורה 
 labor of שעסק בה כל כך הרבה הייתה מה שנקרא
love ונועדה להבנתי לתת לנו, האנשים שלא זכו 

להבין אותה על בורייה, מתנה של אהבה.

חובבנים של היהדות
ץ י ב ו נ י ב ר ב  ש י ל א  /

יש מעט מאוד שיחות שאני יכול להגיד ששינו את חיי: התייעצות 
חד פעמית עם הרב עדין הייתה אחת כזו. בדרכנו לשליחות חינוכית 
בקליפורניה ביקשנו לשבת איתו. זומנו לשעה 0:30 בלילה, ממש בערב 
הנסיעה. כשהגענו הוא היה רכון מעל גמרא. החדר אפוף עשן מקטרת 
עם ריח מעולה. סיפרנו לו על הנסיעה, על המוטיבציות, על השאיפות 
ועל החלומות להשפיע על העולם. אחרי שהקשיב הוא חייך ואמר בקולו 
הייחודי, תראו, בסן פרנסיסקו יש מזח כזה עם כלבי ים שרובצים על הבטן; 
הם קוראים לזה 'פייר 39' אם אני לא טועה. תלכו לראות אותם, כדאי לכם 

להתבונן בהם משתזפים. 
דבר נוסף שהוא אמר זה שבברקלי יש אוניברסיטה נחמדה. תלמד תואר 
שני. יש לך עוד הרבה מה ללמוד. ובכלל, יש ליהודים שם מה ללמד אתכם 
על היהדות ועל העולם. תיסעו ללמוד. אולי גם בסוף הם ילמדו משהו מכם. 

אבל לא בשביל זה נוסעים לשליחות. 
דבר שלישי שאמר לנו הוא שלא אתן ליהודים שם לקרוא לי 'הרב'. 
'רב'.  הם יראו יהודי שיודע קצת לקרוא מהסידור והם ישר יקראו לך 
אמריקנים אוהבים תפקידים וסמכות. יש להם כבאי, יש להם שוטר ויש להם 
רב שאחראי ליהדות. אל תיתן להם את התענוג הזה לקחת את האחריות 
במקומם. אל תהיה רב. ובכלל, אתה לא רב. אתה חובבן. תהיה חובבן של 

יהדות. צריך חובבנים. תהיה חובבן. 
כאן; על המסגרת  עבורנו  העולם שבנית  עדין, על  הרב  לך  תודה 
גדולים,  לנו  נשארו  לא  חיים.  אנחנו  שבתוכה  המסגרת  על  היהודית, 
לא נשארו רבנים לסמוך עליהם. ניאלץ לקחת אחריות בעצמנו. להיות 

חובבנים של היהדות.
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 אתה נראה כמו נעבך
ן ר ו א ם  ע ו נ  /

לאחר תפילת ערבית בשבת בבית כנסת 'הילדסהיימר' 
כל המתפללים עברו ולחצו יד לרב הקהילה, ולאחר מכן 
לרב שטיינזלץ שהיה עומד ליד דלת היציאה מבית הכנסת. 
פעם אחת, כאשר לחצתי את ידו של הרב שטיינזלץ בדרך 
"תגיד,  ושאל:  אליי  התקרב  הוא  הכנסת  מבית  החוצה 
כלבים רודפים אחריך ברחוב?'" השבתי בשלילה ושאלתי 
אותו לפשר השאלה המוזרה. הוא, בתגובה, ענה לי: "פשוט 
אתה נראה כמו נעבך והולך כמו נעבך, איפה האש שלך?"

 המשמעות של להיות 
שלושת רבעי הונגרי
ט   ו נ ג ה  ש מ  /

בשנת תשנ"ו עברתי לירושלים מרמת גן והתחברתי 
עם שאול, בחור שפגשתי בבית הכנסת, שהזמין אותי 
להכיר את הרב שלו, הרב עדין. הרב עדין היה בשבילי 
עוד דמות רבנית חיוורת. לא ידעתי מי הוא בדיוק, 
רק ידעתי שכתב תרגום לעברית של כמה מסכתות 
את  צריך  מה  בשביל  הבנתי  לא  אני  אבל  מהגמרא, 
זה. קנו לי כמה כרכים לכבוד בר המצווה, אבל כמעט 
אהבתי  שלי  הגמרא  שאת  מכיוון  אותם,  פתחתי  לא 

שמגישים לי בספרים ישנים.
אבל ידעתי כמה שאול מחזיק ממנו, ואני, שמאוד 
אוהב להכיר אנשים חדשים, הצטרפתי אליו באישון 
לילה לבניין המט ליפול שליד הקונסוליה האמריקנית 
ברחוב אגרון. שאול דפק על החלון של חדר שהיה נמוך 
ממפלס הרחוב ואחרי כמה דקות, פתח לנו את הדלת 

הרב בעצמו.
הוא חייך, גער בשאול כדרכו באיזו גערה חביבה, 
ביחד מאיזו בדיחה  חייך אליי כאילו אנחנו צוחקים 
ישנה והכניס אותנו לחדרו. כשהתיישבנו שאול הציג 
אותי. המילים הראשונות של הרב שטיינזלץ אליי היו, 
"ספר לי על עצמך. אך כדי שלא תהיינה אי הבנות: 

תתחיל 50 שנה לפני שנולדת".
אותי.  אני לא שוכח כמה המילים הללו הפתיעו 
מעולם לא חשבתי על ההיסטוריה של המשפחה שלי 
בהיבט הזה שיש לו קשר למי שאני כיום. מבחינתי עד 
אז, החיים שלי התחילו פחות או יותר ביום שבו עמדתי 
על דעתי. מה הקשר שלי אל הסבתא מליטא והסבתא 
ההונגרייה? מה אכפת לי ממה שהיה לפני שנות דור?

ידעתי כי סיפרו לי. והתחלתי לספר את שידעתי. 
ברגע שהרב עדין שמע שאני שלושת-רבעי הונגרי, 

הוא התחיל לספר לי על התרבות ההונגרית. אבל הוא 
לא סיפר על מה אוכלים ההונגרים ולא על האווזים 
והתירס וכל הדברים המאפיינים את המנהגים שלהם. 
ההתנהגות  של  הכלליים  הקווים  על  לי  סיפר  הוא 

שלהם. מה נותן להם מוטיבציה ומה להפך. 
פרי  סטריאוטיפים,  שנא  שכבר  בעולם  גדלתי 
זקן  רב  בא  והנה  מארה"ב,  שלי  הליברלי  החינוך 
ובחביבות הופך הכול לסטריאוטיפים. אבל ככל שהוא 
תיאר והסביר ותיבל בסיפורים שחווה בעצמו, התחלתי 
להרגיש שהוא אכן מתאר לי סוגיות יסוד באישיות 
שלי. עד היום אני זוכר את הסיפור המרכזי לפרטים, 
והוא עדיין מתעורר בי בכל פעם שאני עומד בצומת 
שבו ההונגריות שירשתי נלחמת בדחף לעשות משהו 

משמעותי עם החיים.
לימים, כשבאתי עם אליו ארוסתי, המחזה חזר על 
עצמו: "אז מאיפה אבא שלך במרוקו?" שאל, והסביר 
שבמרוקו חמש ערים מרכזיות שבהן גרו היהודים, וכל 
אחת מהן היא עולם אחר. לאחר שהשיבה, אמר ש"על 
היהודים של פאס צריך לדעת כמה דברים..." והמשיך 
לתאר תיאר במשך כחצי שעה את התכונות, מה מעורר 
אצלם מוטיבציה ומה גורם להפך הגמור. לא הייתה שם 
מילה אחת על תורה כנפרדת מיהדות ומאנושיות. הכול 

היה אחד; חיים שלמים ומיוחדים.
זו הייתה הארה בלתי רגילה – לגלות שאנחנו לא 
תלושים. להכיר בכך שאנחנו נושאים בתוכנו מאות, 
ואף יותר מכך, שנים של התהוות יהודית. את הקשר 
שלנו לתורה שמידיינת עם המודרנה ורלוונטית לחיים 
כיום - הוא ראה מיד. אבל הוא נתן לשנינו מתנה של 
חיבור למה שמבחינתנו היה אבוד ונעלם - נסתר תחת 
שכבות רבות של שכחה טבעית ואולי גם רצון מודע 

של הורים וסבים לשכוח את העבר. 
המתנה שנתן לי ולאשתי הייתה כלים להתמודד 
עם אותם רבדים באישיות. הוא הפך אותנו לאינטימיים 
יותר עם הקולקטיבים שמהם באנו. תודה לך שוב הרב, 

על מאות המתנות שקיבלנו ממך לאורך השנים.

הרב והמקטרת שהיפנטו אותי
ם י ו ב נ נ ט ה  ל י א  /

בקהילת  שטיינזלץ,  הרב  לו  קוראים  היו  הרחב  בעולם 
ה"חסידים" הוא היה מכונה הרב עדין.

אני זכיתי ל"רגעי הרב עדין". הרבה כותבים על ענק הרוח 
והחוכמה, אבל אני רוצה לספר עליו מזווית האדם שהיה. חמש 
'מקור חיים' בירושלים. בימי  יועצת בבית הספר  שנים הייתי 
ראשון בכל שבוע היה הרב עדין מגיע למקום. בהתחלה אני זוכרת 
את עצמי מתרגשת ומופתעת: "הרב שטיינזלץ הגדול, המבוגר 
שגרתיים?"  לביקורים  הספר  לבית  מגיע  אשכרה  והמפורסם, 
חשבתי. ובכן, למרות מעמדו הרם בציבור, לבית הספר הוא היה 

מגיע באופן חופשי ופשוט ביותר.
המונית הייתה מורידה אותו בשער, נציג מטעמנו היה מלווה 
אותו במעלה המדרגות ובדרך הוא היה שולח חיוכים קונדסיים 
לתלמידים שחלפו לידו. הלו"ז שלו היה בנוי מפגישות מתוכננות 
או אקראיות עם באי בית הספר, הצוות, הורים ותלמידים. בתור 
יועצת עם לוח זמנים יחסית גמיש, המזכירה ידעה שאם יש לרב 
חור או הפסקה בין פגישה לפגישה היא תמיד יכולה להכניס 
אותי, ואני כמובן ששתי לכל דקה. היו תקופות שנפגשנו לשיחת 
מסדרון, והיו פעמים ששוחחנו ארוכות. לא הייתה פעם אחת שהרב 

עבר ליד החדר שלי ולא נעצר לומר שלום. 
מעבר למורשת שלו אני דווקא זוכרת בעיקר את ה'וייב' שלו, 

את הפרטים הקטנים שהרכיבו את האישיות הגדולה. 
ביותר  ערנית  אך  ושפופה,  איטית  מעט  הליכה  לו  הייתה 

לכל דבר שזז לידו. היו לו זוג עיניים חודרות ופיקחות. מביטות 
על העולם חצי בצחוק חצי בציניות, חיוך מלא קמטים ולחיים 
ורודות צוחקות. היה לו הומור חד ובלתי צפוי. המקטרת הקבועה 
הייתה פעילה מהרגע שהיה מתיישב. הוא היה מדבר ומפמפם בה 
לסירוגין. היה משהו בהפסקות הקצרות שעשה בדיבור עם היניקה 
של הטבק, השהייה והפמפום שהפנט אותי. כל החדר היה מתמלא 
בריח הטבק שנדבק אלינו כסימן ההיכר שלו. הריח שמזכיר לך 

שהיית עם הרב עדין.
אני לא זוכרת אם הרב היה קורץ בעיניו, אבל הרבה מהדיבורים 
שלו היו דיבורי "קריצה". בטקסים, הוא היה מדבר אל הילדים מעל 
המבוגרים. כאילו יש להם סוד משותף איתו. זה היה בנוסח, "עזבו 
אתכם מהמבוגרים הרציניים שעומדים פה ומבלבלים לכם את 
השכל, רק שלא יהרסו לכם את הסקרנות. תשחקו, תחקרו, תלמדו 
ואל תיתנו לאף אחד להגיד לכם בדיוק מה לעשות". כך הוא היה 
נואם במסיבות סידור, בטקס "היהודי הטוב" )טקס שמטרתו הייתה 
להעניק תעודות הצטיינות לתלמידים שהיו "יהודים טובים", כגון 
כאלה שוויתרו, סייעו לחבריהם, שהיו שמחים ומלאי חיות(. הייתי 
מתפקעת מצחוק לראות כל שנה את ההורים החדשים שהצטרפו 
לקהילת בית הספר מנסים להבין אם הרב מדבר ברצינות או 
בצחוק, ותוהים איך לעכל את הנון-קונפורמיסטיות המובנית שלו.

כך גם בערבי ה'דינר' השנתיים הנוצצים של מכון שטיינזלץ. 
ישבנו שם, פשוטי העם, נציגי בית הספר, עם הוד רוממותם רבי 
המעלה והממון. נאמו שם אנשי אקדמיה לצד אנשי רוח מכל 
המינים והדתות, בזה אחר זה. הרב עדין ידע להיות הכוכב הגדול 
של הערב; מבין את גינוני הטקס ובו זמנית מגחך עליהם. זה היה 

כל כך משעשע ומעורר השראה.

זה בדיוק מה שהילך עליי קסמים. הייתי זקוקה לזה כמו אוויר 
לנשימה - לשבור את הרצינות החינוכית הזאת. להכיר את העומק 
החריף שעומד מתחת להומור החתרני. הוא לא דפק חשבון, והיה 

נראה רוב הזמן משועשע. 
הקשר שלנו לא היה כמו רב ותלמידה, אלא קצת יותר כמו 
סבא ונכדה. הוא היה אישי ומתעניין, נותן עצות ולא מנסה להטיף, 
והאמיתות העמוקות והמופלאות שלו אף פעם לא התיישרו עם 
"קו" כזה או אחר. הוא היה מדבר המון על חיות, מפליג בתיאורים: 
פעם על קופים, פעם על דובים או אריות, ותמיד זה הגיע עם 
פרטי פרטים מוחשיים על זן נדיר כזה או אחר; לרגע אני איתו 

באפריקה או באנטארקטיקה. 
והוא פשוט ידע הכול. מכל תחום. היה אפשר לראות את הזיק 
שלו בעיניים כשדיבר על דברים שקרובים לליבו. איזו חיות הייתה 
לו. ילד נצחי שחוקר ומתפעל מהדברים הכי פשוטים, לצד דברי 
אותנטיות  כנות,  אמת,  דרש  הוא  והעמוקים.  הגבוהים  התורה 
ונוכחות בתוך החיים ולא מחוצה להם. כמה הרב הענק הזה ידע 
לגעת בלב. כמה הוא היה אנושי. הוא לגמרי ִאפשר הצצה אותנטית 
למחשבות שלו, לשאלות שמעסיקות אותו, וכמובן לאסוציאציות 
החופשיות שעולות לו לראש תוך כדי, המקיפות ארץ ומלואה. 

צלילה משותפת לנבכי נפשו. 
חודשים ספורים לאחר המפגש הרב עבר אירוע מוחי, ומאז 
אבד לנו הקשר החי. הרב השאיר מורשת כל כך מפוארת, ואנחנו 
נמשיך אותה. וזה נכון וראוי. אבל צריך לזכור: הרב שטיינזלץ היה 
מקור. אף אחד לא מסוגל לחקות אישיות כל כך מקורית ומובחנת. 
אני מרגישה שמה שנוכל לעשות בעיקר, הוא להעלות ניצוצות 

מאותו אור גדול ופלאי שהרב עדין היה.

 עיתון מעריב, 1979

הרב ואימו בצרפת 
צילום: באדיבות מרכז שטיינזלץ 
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מנוסי יר  נ  הרב 
"התשובה" על הספר 

הספר שגילה לי את עתידי //

ספר של הרב עדין שטיינזלץ שהגיע לחיי בדיוק ברגע 
הנכון ועזר לי לשנות אותם היה הספר "תשובה".

הייתי אז בשלב מוקדם אך חשוב בחזרה בתשובה 
הרוח  לאן  ראו  מסביבי  כולם  ההכחשה.  שלב  שלי: 
והכיפה  השבת,  סעודות  מובילות  לאן   - נושבת 
וצניעות  ומחויבות  והדיבורים על קדושה  בשבתות, 
וקדושה... כולם חוץ ממני. אני מבחינתי רק "חקרתי" 
את עולם היהדות וביררתי את יחסי אליו, ואם מישהו 

אמר עלי שאני חוזר בתשובה שללתי זאת בתוקף. 
בתקופה הזו, בעת ששוטטתי לי בין הספרים בחנות 
יד שניה במרכז ירושלים, נחו עיני פתאום על ספר 
בשם "תשובה" מאת הרב עדין שטיינזלץ. כבר שמעתי 
על הרב שטיינזלץ מאנשים שמאד הערכתי והבנתי 
שהוא לא רב קונבנציונלי. בנוסף, ציור הכריכה של 
הספר - אחד מהציורים של הצייר ההולנדי ברויגל 
למגדל בבל - לא היה אופייני לספר יהודי דתי, וקלע 

בדיוק לטעם האוניברסלי וה"מתוחכם" שלי. 
לקחתי את הספר מהמדף ובמקום קראתי, בעמידה, 
את שני הפרקים הראשונים. בשלב מסוים נתקלתי 
"המעבר מסוג אחד של סביבה לסוג  במשפט הבא: 
באלפי  או  במאות  נעשה  שהוא  פי  על  אף  שונה, 
פסיעות קטנות, מכל מקום יש רגע אחד של שינוי 
דראסטי, שאינו דומה במהותו למה שהיה קודם לכן 
או למה שיבוא אחריו". הרב המשיל זאת לנקודה בה 
האדם הפוסע לתוך הים צריך לנתק רגליו מהקרקע 
אם ברצונו להתחיל לשחות. הוא האריך בכך עמודים 
רבים, שב והדגיש את חשיבות אלמנט הדילוג והקפיצה 

שלא ניתן להגיע אליהם בתהליכים הדרגתיים.
לרב  אמרתי  סליחה!  אותי.  קומם  הזה  הרעיון 
שום  לעשות  כוונה  שום  אין  לי  בראשי.  שטיינזלץ 
רוצה  אני  בזה.  מאמין  לא  אני  דראסטיים.  שינויים 
רק אבולוציה, לא רבולוציה, שכל שלב ינבע באופן 
חלק מהשלב הקודם. אני הולך להוכיח לכבוד הרב 
שההכללות שלו שגויות, ולהיות בעל תשובה שאינו 
קופץ אלא הולך, עקב בצד אגודל, בשלווה מושכלת. 
רכשתי את הספר, המשכתי לקרוא בו והוא נתן לי 
את  להפריך  הנחושה  בהחלטתי  דבקתי  אך  המון, 

ההכללה של הרב.
אלא שדרכן של אמירות כאלו לרדוף אותך ולהציק 
לך. ככל שהתקדמתי בתהליך התחלתי להודות שאולי 
אין מנוס מאותה קביעה בתחילת הספר. לא בגלל שכל 
בני האדם הם אותו דבר, אלא בגלל שהתשובה עצמה 
דורשת את זה: יש משהו בדבר הזה שנקרא "קבלת 
עול מצוות" שאינו רציף אלא בינארי, ודורש קפיצה 
ודילוג. שנתיים אחרי שהרמתי את הספר "תשובה" 
בחנות הספרים במרכז ירושלים, תחזיתו התגשמה בי: 
החלטתי, בהכרעה של רגע אחד, שאני הולך לקבל 

עלי עול מצוות.
אני אוהב לומר, שכשם שאין להזכיר לבעל תשובה 
את עברו כך גם אין להזכיר לו את עתידו. עליו לגלות 
אותו, ולבחור בו, בעצמו. הרב שטיינזלץ לא קיים זאת 
אלא גילה לי את עתידי. לזכותו ייאמר שכאשר העתיד 

הזה התממש לא כעסתי עליו אלא הודיתי לו.

הרב ניר מנוסי הוא סופר ופובליציסט

י  ה מזרח ימ ימ ית   הרבנ
" י של י  הרב " הספר  על 

הרב שהפך לתלמיד //

כ"רב  מכתביו  מכירה  אני  שטיינזלץ  הרב  את 
ומורה דגול, לא מרפה מן הסוגיה  שטיינזלץ". רב 
עד שיאיר את כל צדדיה, מאור גדול. אבל הספר, 
הספרון, היותר אהוב עליי, יהיה זה שבו הרב, הופך 
שוב תלמיד. הספר שבו יכתוב הרב שטיינזלץ על 

"הרבי שלי". 
באהבה  בעיקר  אבל  קודש,  בחרדת  בהערצה, 
רבו  דיוקן  את  שטיינזלץ  הרב  ישרטט  אינסופית, 

האהוב, הרבי מלובביץ'. 
 הרבי הוא בעיניו למדן ענק, משכיל, כמעט נביא 
)!( אבל יותר מכל - מנהיג קשוב וחומל: "כשהרבי 
קרא לאנשים לפקוח את עיניהם ולראות את העולם 
כמות שהוא, הוא התכוון שאל לנו לעסוק רק במבנים 
של כח אלא בחיים עצמם. בתמצית הוא אמר: אם 
אתם חושבים שבעולם הזה אנשים מתעניינים רק 
בהנאות ובכסף, אתם טועים. לאמיתו של דבר הם 
רוצים מעט אהבה, מעט נחמה ומילה טובה... כיום 
ליבותיהם של אנשים רבים מספור פתוחים לאמונה 
ועלינו מוטל לעזור לאותם צדדים נסתרים החבויים 
נאום של הרב שטיינזלץ  )מתוך  בהם־ להתגלות". 
בטקס הענקת מדליית זהב מטעם הקונגרס האמריקני 

לרבי מלובביץ'(.
, כשהוא מתאר את  נדמה לי שהרב שטיינזלץ 
מתנגדי הרבי, כשלדעתם הוא "יורד" מדי אל העם 
, מדבר מבלי משים על עצמו. הרבי, ספג ביקורת 
על כך שגם הוא, במובן מסוים, "שינה צורת הדף" 
ובלבד שתגיע תורה לעם כולו על כל שכבותיו )אני 
מתייחסת לביקורת הנוקבת על פירוש הרב שטיינזלץ 
לתלמוד כשמראה דף הגמרא המסורתי, לובש צורה 

שונה מזו המוכרת(. 
אי אפשר שלא להרגיש את הכאב של התלמיד 
על רבו כשלא תמיד הובן כ"הלכה", תרתי משמע, 
ובעיקר, כשהוא מתאר את בדידותו הגדולה:"הרבי 
היה אי של בדידות המוקף בים אנושי. בדידותו בעת 
שישב בחדרו לבדו, לא היתה שונה באופן מהותי 
מבדידותו כאשר פגש עשרות משלחות של אנשים, 
או מבדידותו בעת שהקיפוהו אלפי חסידיו'" )עמ' 

 .)219
הרב שטיינזלץ בספר הזה, רוצה לכתוב ביוגרפיה 
אוטוביוגרפיה  ידו  תחת  תצא  משים,  מבלי  אבל 
אלה  כולם,  הדגולים  המנהיגים  כל  של  מופלאה, 
שהשאירו אחריהם תורה ענקית, אלה שתכופות לא 
כל  עטופים  הרגשנו  אלה שבמחיצתם  נכון,  הובנו 
כך, שייכים כל כך, מסוגלים כל כך, אלה ששהינו 
במחיצתם ב"יחידות" , מבלי שנשים לב עד כמה הם 

יחידים. 
הזקן מתאר בכתביו אנשים הדומים  "האדמו"ר 
לדגי הים המהלכים ביבשה. אלו הם יחידי סגולה 
מועטים שחיים בינינו לכאורה, אך בעצם שייכים 

למציאות אחרת, גבוהה ממציאות חיינו" )שם(.
הספר המקסים הזה, הוא בעיני המורה של "איך 
להיות תלמיד" או, במילה היחידנית המופלאה, המילה 

שלה הקדיש הרב שטיינזלץ את חייו: "תלמוד".

הרבנית ימימה מזרחי, "פרשה ואשה"

סגל   חגי 
אר בו מ נ"ך ה ת על ה

הרב הירושלמי הפנומן שהנגיש את 
התנ"ך //

אמרת רש"י המצוטטת ביותר - "מה עניין שמיטה אצל 
הר סיני?" - לקוחה מפירושו לפסוק הראשון בפרשת 
השבוע )"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור"(. הפירוש 
של הרב עדין שטיינזלץ לאותו פסוק יצוטט מן הסתם 
פחות לאורך הדורות. הוא מבאר את המיקום ההיסטורי 
של הפסוק: "לפני שישראל יצאו למסעיהם מהר סיני, 
ואף על פי שהדיבור עוסק בעניינים שיהיו מעשיים 
רק בבואם לארץ". בכל זאת, אפשר להסתכן בניחוש 
לפירוש  בהדרגה  יהפוך  לתנ"ך  שטיינזלץ  שפירוש 

הפופולרי בדורותינו. 
בשנה  לעולמו  שהלך  הפנומן,  הירושלמי  הרב 
שעברה, עשה לתורת משה מה שעשה כבר לתלמוד 
הבבלי. הוא לא רק הנגיש את התורה והנ"ך לכל דובר 
עברית, הוא גם פקח את עיני הצרכנים הוותיקים של 
ספר הספרים. פרשיות סבוכות התבהרו בהינף משפט 
או שניים. פסוקים סתומים מתפענחים. אפילו חומש 
ויקרא נראה פתאום ידידותי מתמיד, וכך גם ספרי 

הנביאים, המגילות, תהלים ואפילו איוב.
"תקוותי שמפעל זה יעזור לאנשים לשמוע את הקול 
המידבר מן התורה גם בעולם העסוק והרעשני שלנו", 
כותב הרב בדברי ההקדמה לפירוש החומש, וכבר אפשר 
לקבוע שצדק. שנה אחרי מותו שמו אמנם נקשר יותר 
לפירוש התלמוד, אבל לומדי התנ"ך אמורים להיות 
אסירי תודה לא־פחות. כבר לא קשה לשער שבעתיד 
יסמן פירוש שטיינזלץ לתנ"ך ולתלמוד קו של פרשת 
מים ביהדות הלמדנית, לפני ואחרי, כמו שקרה לגדולי 
ישראל שקדמו לו. אשרי הדור שזכה לראות את גדול 

התורה הזה פנים אל פנים.

חגי סגל הוא העורך הראשי של מקור ראשון

 הרב שטיינזלץ כתב עשרות ספרים בנוסף לביאוריו הידועים 
שישה אנשי ונשות רוח כותבים על הספר שנגע בהם

הרבנית ימימה מזרחי
צילום: אריק סולטן

חגי סגל
צילום: אריק סולטן 

הרב ניר מנוסי
צילום: נעם ריבקין פנטון, 

פלאש 90

עיתון חדשות, 1989 
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ה  די פ בה  בי  ח
עלי  עשר  פר "שלושה  על הס

נה" השוש

שלושה עשר עלי הגביע //

בערב שבת, מקובלי בגדד היו מקדשים את השבת 
עליו  עוצבו  צורפות  שבמעשה  מיוחד,  כסף  בגביע 
שלושה עשר נתיבים - כמוהם, כשלושה עשר עלי 

השושנה המסמלים את י"ג מידות הרחמים.
הקדמת הזהר, מתארת את כוס היין המונחת על 
הכף הפשוטה, כעלי הכותרת המונחים על שלושה עשר 
עלי הגבעול. שלושה עשר עלים המבטאים את מידות 
הרחמים שמכילות את גביע השושנה עצמו הוא גביע 

היין הפתוח - למשוך שפע וברכה.
הרב שטיינזלץ בחר במבנה הזה, של שלושה עשר 
עלי השושנה, כמסגרת פרדיגמטית לספרו. על אף 
הרי  קומוניקטיבי,  המאוד  והתוכן  הידידותי  השם 
שהספר הוא מהלך פרשני נועז, מקיף ושיטתי מאד. 
לכתבי  הרבות  מההפניות  להתרשם  אפשר  כך  על 
האר"י, לזוהר, ל'תורה אור' לאדמו"ר הזקן ולצד אלו 
מקורות נוספים רבים. הדברים מבוססים על מעשה 
למדנות מקיף, החותר לביאור שיטתי של הספירות, 
העולמות ומושגי היסוד של הקבלה, המתבארים בו 

בבהירות רבה.
'הרוחניות'  את  משקף  שהספר  לומר  אפשר  אי 
במובן המסוים הזה של העידן החדש. כי באופן שקול 
וסיסטמתי הוא מבקש להבהיר גם מושגים ארכאיים 
ורע - ולקרב  - כמו מלאכים, שדים, קליפות, טוב 
אותם לאוזן מודרנית. הוא רצה להמיר עולם לעולם, 

זמן לזמן, תקופה לתקופה. 
עשרה  שלוש  שהם  פרקים  עשר  שלושה  בספר 
עולמות,  היהדות:  לשיטתו,  נעה,  עליהם  העמודים 
התגלות האל, נפש האדם, הקדושה, תמונת האדם, 
תפילה  תשובה,  האני,  חיפוש  חיים,  דרכי  תורה, 

המצוות, קידוש ופתיחת אליהו. 
לזו,  זו  ויריעות  עולמות  ועוד  עוד  חיבר  הוא 
לולאות  במעשה  ולקשר.  להנהיר  להבהיר  במטרה 
וקרסים בנה את המשכן הזה והגיע בפרק הי"ב לגולת 
 הכותרת הסמויה, ובה החל לדבר ישירות על הקידוש.
עובר  הרב  והאחרון,  הי"ג  האלמנט  לפני  רגע  רק 
ליום  ולממשותו,  לריטואל  כפשוטו,  היין  לקידוש 
השבת ולנוכחותו כיום שמיטה בלב השבוע. כייצוג 
של הנצח במסע מסעודה לסעודה בליווי שירי האר"י. 
הן גביע היין והן גביע הפרח הן מטאפורות קרובות 
 זו לזו ושתיהן יחד מסמלות את השושנה, השכינה. 
כמוהו כתמונת רקע פנימית בתוך תיאור שיטתי. זוהי 
למעשה ההגעה אל השכינה, אל השבת, אל המנוחה, 

אל ההתעלות, כפי שהוא מתאר אותה.
לבסוף, חתם הרב עדין בפתיחת אליהו, שהיא בו 
בזמן גם מונולוג של דבקות, גם תפילת שבח והכרה 

בא־ל וגם קונפיגורציה שמלכדת אין סוף וספירות.
מכאן שהוא שמר לשושנה את נקודת הקצה של 
המסע, ואילו לפרק הי"ג הוא נתן את התפקיד של 
איסוף כלל הספירות וכלל התחנות והעולמות. לכן, 

סגר את ספרו עם פתיחת אליהו. 
נדמה שאף הרב עדין עצמו היה כשושנה הזו, עם 
גביע לקבלת השפע דרכו העביר שפע עיוני לתרבות 
ולתקופה. אפילו עם קוצים של הליכתו הקנטרנית 
מתמשכת  חבדי"ת  התוועדות  מעין  שהייתה  משהו 

בתוך העולם ולעיני כל.

חביבה פדיה היא משוררת וסופרת

ל  " ז זקס  נתן  ו י  הרב 
גיה של  ולו "הסוצי על הספר 

הבערות"

חוזרים להיות "עם הספר" //

לפני כשלושים שנה כתב הרב עדין ספר קטן וגאוני, 
אינני יודע אם אתם מכירים אותו משום שזהו בוודאי 
הספר הכי פחות מוכר שלו. הרב שטיינזלץ כתב אותו 
פונקנשטיין  הקרוב, הפרופסור עמוס  חברו  יחד עם 
זכרונו לברכה. הספר נקרא 'הסוציולוגיה של הבערות' 
שזהו משחק מילים על הספר הידוע 'הסוציולוגיה של 
את  מפתחים  הם  בספר  מנהיים.  קארל  מאת  הידע' 
מנסים  חזקים  אנשים  ולכן  כוח  הוא  שידע  הטיעון 
לרוב לשמר את הידע אצלם ולמנוע מיתר האנשים 
את הגישה אל הידע משום שאחרת הם יאבדו מכוחם. 
ברוב התרבויות האנשים בעלי החכמה זכו להערכה 

אבל החכמה לא הופצה ברבים.
רק שתי חברות אנושיות היו מחויבות להפצת ידע 
ולהפצת חכמה: התרבות של יוון העתיקה והתרבות 
המפורסמות  האקדמיות  את  יצרו  היהודית. ביוון 
ובישראל בנו את בתי מדרש ואת הישיבות. בסופו 
הזניחה את האקדמיות  יוון  זמן שבו  של דבר הגיע 
יהודים, לעומת  שלה ובעקבות כך ירדה מגדולתה. 
זאת, מעולם לא נתנו לבתי המדרש והישיבות שלהם 
להיעלם. מה הפך את היהדות מכל האומות העולם 
לאומה שתמיד הנגישה ידע והפיצה אותו. התשובה 
ביותר  המשמעותיות  שההמצאות  היא  הקצרה 
בהיסטוריה האנושית מתרחשות בתקופות של מהפכות 

טכנולוגיות הקשורות לידע. 
את  בנו  המספוטמים  פרמידות,  בנו  המצרים 
הזיגוראת, היוונים בנו את הפרתנון, הרומאים בנו את 
זו הסיבה  ואילו היהודים בנו בתי ספר.  הקולוסאום 
שאותם עמים עתיקים הם עמים שאבד עליהם הכלח 
ואנחנו חיים וקיימים ויכולים לשיר "עם ישראל חי". 
בסקר שעשו בארה"ב ב־2013 התברר ש־71 אחוז 
מהיהודים מתחתנים בנישואי תערובת, אבל התוצאות 
מהיהודים  אחוז  ש־94  הן  המחקר  של  המדהימות 
האמריקניים אמרו שהם "גאים להיות יהודים". בנוסף, 
48 אחוז אמרו שהם לא יכולים לקרוא את האל"ף־
נקודת שפל דרמטית שהמשמעות שלה  זוהי  בי"ת. 
היא שהזהות היהודית, כל כמה שתהיה מוצהרת, היא 
למעשה ריקה מתוכן. כאשר אנו מאבדים את הראש 

היהודי אנו מאבדים את העתיד היהודי.
הטרגדיה היא שאנחנו העם שלאורך ההיסטוריה 
בתי הספר היו המצודות שלו, המורים היו הגיבורים 
שלו ולימוד וחיי הרוח היו התשוקה שלו. זו טרגדיה 
נוראה וסכנה גדולה מאוד. זה מה שהרב עדין, מופת 
מעורר השראה של אומץ אינטלקטואלי, ניסה לשנות. 
הוא הקדיש את כל חייו עבור זה, הוא החזיר את הלימוד 
לחיי האומה שלנו ועשה זאת בדרך שוויונית, בדרך 
של פתיחת שערי הלימוד לכולם. זהו מה שהופך אותו 

לאחד הגיבורים של דורנו ושל תקופתנו. 
זה מה שעשה הרב עדין בתקופתנו, הוא החזיר לנו 
את המורשת שלנו, הוא השיב לנו את הספרים שלנו. 
הוא פתח אותם בפנינו, הוא החזיר את התורה כמורשה 

לקהילת יעקב, כמורשה של כל יהודי באשר הוא. 
כדי  לאנשים  הספר  את  החזיר  שטיינזלץ  הרב 
שאנחנו, ילדינו ונכדנו נחזור להיות מה שתמיד היינו 

צריכים להיות, 'עם הספר'. 

מתוך דברים שנשא הרב יונתן זקס ז"ל ביום 
ההולדת של הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ

באר  ים   חי
וד ש לתלמ ו על הפיר

מפעל לימודי משנה חיים //

אני רוצה לדבר על הדרמה הגדולה של מה שעשה הרב 
שטיינזלץ - או כמו שאני קראתי לו: עדין; בכל זאת 
למדנו באותו בית ספר ולא היינו רחוקים מאוד בגיל, 
אין בזה שום בחינה של זלזול אלא של קשר אינטימי. 
גדלתי כמי שהתלמוד היה טקסט מאיים על קיומו; 
עם חוסר היכולת של נער יהודי רגיל, שלומד בבית 
ספר ממלכתי דתי רגיל, להתמודד עם היצירה הענקית 
הזאת, על ההיקף האדיר שלה. בדיעבד, התלמוד בעיניי 
הוא הספר היהודי החשוב ביותר, המפעל היהודי החשוב 
ביותר. בלי שום זלזול: ללא התלמוד התנ"ך היה ספר 
הוא  היהודי  אופיו  את  לתנ"ך  שנותן  ומי  "עתיק", 
התלמוד. אבל את כל זה לא ידעתי, וכשהייתי בבית 
הספר מדובר היה בטקסט מאיים – לא מובן, מעורפל, 
לא רלוונטי. אני מוכרח להודות ששיעורי התלמוד 
היו סיוט. דרך אל התלמוד – לא מצאתי. הוא נותר 

עבורי כספר חתום.
יותר  עוד  מאיים  אלמנט  נוסף  לתלמוד  לימים, 
- שני בניי למדו גמרא בבית הספר ולא הייתי יכול 
לעזור להם, להיות אבא שיושב ולומד עם הילד שלו 
הראשונים  הכרכים  היה קשה. כשהופיעו  זה  גמרא. 
הגדולים של ביאור התלמוד – הרב פשוט החזיר לי 

את היכולת להיות אבא יהודי, כפי שרציתי.
הדבר השני שקרה הוא שלמעשה התלמוד נפתח 
בפניי, במלוא הדרו. לא הייתה יותר סוגיה שלא הייתי 
מסוגל להתמודד איתה, להיות בן בית בדף התלמודי. 
לחופים  והגעתי  בזכותו,  התלמוד  בים  משייט  אני 
שמעולם לא תיארתי לעצמי שאגיע אליהם. מבחינתי 

האישית הפרויקט שלו הוא פרויקט משנה חיים.
נדמה לי שאותה הורדת המעטה והכיסוי, מצויה 
בכל המפעל של הספרים אבל גם בולטת מאוד במפגש 
עם האדם עצמו. בכל השיחות שלנו, מעבר לזה שפגשת 
איש של העולם של עכשיו, איש עם אירוניה ועם אבק 
של ציניות במובנה החיובי – פגשת אדם חי, אמיתי, 
נושם; אדם עם השקפת העולם יצוקה, אבל ברור גם 
שלא הייתה מחיצה בינך לבינו. הייתה תחושה שאתה 
לפני גאון עולם, ואתה גם יכול להיות אתו בסוג של 
דו שיח. מבחינתי זהו דבר שאין דומה לו. לא פעם 
חזרתי ואמרתי לאשתי: "האם את יכולה לתאר לעצמך 
שאדם יכול לפגוש אדם מהסוג של רבי עקיבא? מהסוג 

של רבי יוחנן?"
הוא היה איש רעים להתרועע במובן העמוק של 
גם עמד על הקרקע  הוא  הזאת  ומהבחינה  הדברים, 
וגם החזיק ביד עפיפונים. הרי אם לא היה כאן איש 
ביצוע הוא לא קם פרויקט כזה, שבשבילו מוכרחים 
איש מעשה שנצמד מאוד לסדר עבודה קבוע. כשהוא 
הגיע לכרך האחרון אמרתי שזהו אצבע אלוקים. ואלו 
סופרלטיבים שאני כמעט ולא משתמש בהם לגבי שום 

דבר אחר. 
אם יום אחד ידברו על התקופה הזאת, יאמרו "בימיו 
של הרב שטיינזלץ", כמו שמדברים על דבריו שהיו 
בדורו של הרמב"ם. ובזכות המפעל שלו הוא ממשיך 
לחיות בתוכנו גם כשהוא עלה כבר לגנזי מרומים וגופו 

נטמן באדמת ירושלים. 

מתוך שיחה עם הסופר חיים באר 

הרב יונתן זקס
צילום: אריק סולטן 

חיים באר
צילום: אבישג שאר ישוב 

חביבה פדיה
צילום: אריק סולטן 
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הזיכרון הראשון
"אני חושב שהזיכרון הראשון שלי הוא מגיל שנה. 
אינני בטוח באשר למקום, אך כמדומני זה היה ברחוב 
יונה, בכרם אברהם. זו הייתה שכונה מעורבת ובה כל 
מיני סוגים של אנשים, כיום השתנו כמובן האנשים שבה. 
באותה שכונה גדלו גם עמוס עוז שם וא"ב יהושע. הייתי 
מבוגר מעמוס עוז בשנתיים, וספרו החצי־אוטוביוגרפי 
)'סיפור על אהבה וחושך"( הוא לדעתי תיאור לא רע 
מהשכונה  משפחתי  עם  יצאתי  השכונה.  אווירת  של 
הזאת כשהייתי כבן חמש או משהו כזה, אבל הזיכרונות 
הראשונים שלי נצרבו שם. אני זוכר שאני בתוך עגלת 
ילדים, בוודאי לא ידעתי בן כמה אני; ואימי ואני עוברים 
ברחוב קטן, קטן מאוד, כשלפתע מתפוצצת פצצה ליד; 
אימי תופסת את העגלה ורצה. זה הזיכרון הראשון של 
חיי. מבחינה מסוימת זה זיכרון כמעט... טראומטי. לא 
יכולתי אפילו להיבהל, לא הבנתי שום דבר, רק נותרו בי 
הזיכרון, התמונה הזאת. זו תמונה אישית של מה שּכונה 
לאחר מכן 'מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט', שהחלו למעשה 

ב־ 1936".

)מתוך: עדי שרצר, נעמה זיגדון ולי ברטוב, ריאיון עם הרב 
עדין אבן־ישראל )שטיינזלץ(, ישראלים 8, תשע"ז(

על ילדותו
 "שנאתי את בית הספר" נזכר שטיינזלץ, "בדמיוני 
הוא נראה לי כמו איזה עינוי סיני שחייבים לעבור אותו 
אלא משום שכולם  תועלת,  איזושהי  להפיק  כדי  לא 
אמורים לעשות את חלקם בעולם. אחרי שלושה חודשים 
בכיתה א' באתי להוריי ואמרתי להם: 'עכשיו אני כבר 
יודע לקרוא ולכתוב, אז אולי תוציאו אותי משם?' הם 

לא עשו זאת".

 ,Midstream מודרני",  "מיסטיקן  סיינר,  ארתור  מתוך: 
דצמבר 1985

המשפחה הייתה חילונית ממעמד הפועלים, אך גרה 
ושלח  השכלה  יספוג  שהבן  רצה  האב  שערים.  במאה 
'מוריה'. הרב  אותו ללמוד בבית הספר הדתי־ליברלי 
משה שפירא, חבר לכיתה וידיד נפש, זוכר היטב את 

פגישתם הראשונה: 
מהחדר.  שעברתי  אחרי  ב'.  בכיתה  לשם  "הגעתי 
כשנכנסתי לכיתה ראיתי ג'ינג'י בוער שעמד ניצב כמו 
לפיד אש. רזון, קטנטון, רגליים וידיים כמו קיסמים, 
תמיד במין אלכסון, כאילו מסתכל מעבר. הוא היה רחפן, 
זוכר את האותיות שצייר באותו  איש הגות כזה. אני 
שיעור, גלים של תכלת ואדום. התחלנו לשוחח וגיליתי 
עולם. הכול הוא ידע, ארצות, ספרים, הכול. הוא מאוד 
הקסים אותי כי פתח לי מרחבים שבתוכי כמהתי אליהם".

מתוך: דוד ארליך, "כולו רוח", הארץ, 26.6.87

החזרה בתשובה
כאשר שואלים את הרב עדין שטיינזלץ כיצד עם 
רקע כזה, עם חינוך שכזה, עם הורים כאלה, נהפך לאחד 
ממרביצי התורה הגדולים בישראל, הוא מתקשה להשיב 
תשובה חד משמעית. לבסוף הוא אומר בחיוך: "ישנם 
אנשים שהם בעלי תאווה כל כך גדולים, שהעולם הזה 
על כל מנעמיו ופיתוייו אינו מספיק להם. הם רוצים גם 

את העולם הבא".
"כשהייתי בן 14 התחלתי לחשוב על הדת", ממשיך 
שטיינזלץ ומספר: "לא היה זה תהליך פתאומי. אבי היה 
נוהג לומר לי: 'אתה יכול להיות כופר - אך איני רוצה 
שתהיה בור ועם הארץ'. ואמנם, בתור ילד קראתי מאות 
ספרים. כל ספר שקראתי - רשמתיו בחוברת, בצירוף 

הערות, וזו הייתה חוברת די עבה. 
"האדם שהשפיע עליי ביותר היה דודי, אחי אימי. 
הוא היה מסורתי אם כי לא היה שומר מצוות. סיסמתו 
הייתה: 'חשוב בראשך שלך. אל תתחשב בדעת החברה'. 
וכך הרגיל אותי לחשוב שהחברה איננה יכולה לקבוע 

מה נכון ומה איננו נכון. הוא גם תבע ממני הישגים. 
היינו הולכים ולפתע היה שואל אותי: 'עדין, מה ראית?' 
וכשהתברר לו ש'חלמתי', היה מוכיח אותי קשות. הוא 
עסק באומנות ולימד אותי לפסל, וסבורני שלולא הייתי 

רב - הייתי ַּפָּסל.
"הדוד אהב ילדים וילדים היו 'משוגעים אחריו'. הוא 
התייחס לילדים כאל בני אדם מבוגרים ומעולם לא דיבר 
איתם בשפת תינוקות. דוד זה פיתח בי את המחשבה. 
בגיל 10 כבר כתבתי חיבור בשם 'רבדים של משמעות 
בדברים'. אחר כך התחלתי לשאול שאלות, שלדעתי 
נברא  מה  לשם  ההתגברות:  בגיל  ילד  כל  מעסיקות 
העולם? האם יש תכלית לקיומו? מהי אמת? מהו שקר? 
כל אדם שחושב על שאלות אלה נכנס לתחום הדת. אני 
משוכנע שכל ילד בגיל 13-14 חושב על בעיות אלה, 

אלא שאין לו המפתח להגיע לדת".
התוכל לתאר את תהליך הסתגלותך לדת? 

"היה זה תהליך קשה, קשה ביותר. מי שלא הורגל 
טונה,  משקלה  כי  בתחילה  לו  נדמה   - כיפה  לחבוש 
לפחות. אני נזכר ביום הראשון שהנחתי תפילין. זה היה 
בשעת הצהריים. הסתגרתי בחדרי חדרים כדי שאיש לא 
יראני. זה היה מאוד מרגש. בעייתי החמורה ביותר הייתה 
הבעיה החברתית. גדלתי בחברה שמכנה את הדתיים 
ואפילו שונא אותם  בז להם  'הם'. ממילא, אתה קצת 
במקצת. והנה יום אחד אתה מוצא את עצמך באותה 
חברה שהתרגלת לבוז לה. גם לשּבת קשה להסתגל, וגם 
לעובדה שאינך יכול לאכול עם מכרים וידידים שנהגת 
לאכול אצלם תמיד. הוריי אף הם לא התלהבו מן הצעד 

שעשיתי.
'לשם  אמרתי  תפילין  שהנחתי  הראשונה  "בפעם 
ייחוד' בדחילו ורחימו והנחתי תפילין. בקושי זכרתי מה 

שלמדתי לבר מצווה אבל הייתה זו חוויה גדולה".
מה זה עשה למערכת היחסים שלך עם אביך?

"אבי היה אדם יוצא דופן, אדם שהוערך מאוד בשל 
היושרה שלו. לא משנה במה האמנת – אם הייתה לך 
יושרה הוא קיבל את זה. צביעות הייתה משהו שהוא 
לא יכול היה לסבול, וגם לא רמאות, שקרים או העמדת 
פנים. כאשר הוא ראה אדם שנראה לו כאיש דתי מאוד, 
הוא התייחס אליו בכבוד גדול. גם אני מתייחס בצורה 
דומה: כאשר אני רואה יושרה, מכל סוג שהוא, אני רואה 

יופי".

שלנו  הארץ  שטיינזלץ,  עדין  הרב  נווה,  אברהם  מתוך: 
)תאריך פרסום לא ידוע(

התלמוד
אתה נחשב לאחד מהפרשנים והמבארים הגדולים 

של ימינו, איך בעצם הגעת לכך?
"אני עושה עבודה שאני חושב שצריכה להיעשות. 
לא תכננתי את חיי סביב המטרה הזאת; מצאתי את עצמי 

אילו יכולתי להניף סיסמה מעל מעשיי, היה כתוב שם:

"ַלֵמד את עמי"

שקוע בתוכה. בילדותי רציתי לעשות כל מיני דברים".
כמו למשל?

"רציתי להיות רועה. אני אוהב בעלי חיים. לאחר מכן חשבתי 
שאוכל להיות מהנדס טוב. אני חושב שיש לי הכישרון והרצון 
להיות מהנדס טוב, ולכן למדתי את זה. למדתי פיזיקה, מתמטיקה, 
חשבתי שאני טוב ביצירה רעיונות ואז ביישומם. כך תכננתי 

את חיי.
"אבל הדברים התגלגלו אחרת. ניסיתי פעם להסביר למישהו 
שזה כמו שאתה הולך ברחוב ופתאום רואה מישהו שנפצע. אתה 
לא רופא, אבל האדם הזה פצוע ואין אף אחד אחר שיכול לטפל בו. 
אז אתה עושה מה שאתה יכול, ואתה לא מעניק לעצמך שום אות 
כבוד - אתה פשוט עושה את זה. זו ההרגשה שיש לי ביחס לרוב 
הדברים שאני עושה. יש דבר שחייב להיעשות. אם יש מישהו אחר 
שיעשה זאת, טוב. אני לא לוקח את מקומו של אף אחד אחר. אבל 
אם אף אחד אחר אינו רוצה לעשות זאת, אז אני נמצא שם. לפחות 
אני מנסה. לפעמים אני מצליח, לפעמים לא. הלוואי שהייתי נואם 

טוב; אני לא, אבל אני עושה כמיטב יכולתי".
לא פשוט לאדם אחד לקחת על עצמו משימה כזאת. האם זו 

הייתה יוזמה עצמית?
"האמת היא שזו לא הייתה בדיוק יוזמה עצמית. אפשר בעצם 
לומר שאחרים דחקו אותי לזה. הייתי מוסר הרבה שיעורים בגמרא 
ותלמידיי היו אומרים תמיד, שאילו היה בנמצא ספר שבו היו 
כתובים ההסברים לגמרא - היה בכך דבר נפלא בעבורם. הם 
הפצירו בי לכתוב את ההסברים לסוגיות הגמרא. הדבר שאפיין 
את שיעוריי היה גיוונו של קהל המשתתפים. הגיוון הזה, שהיה 
מן הקצה אל הקצה, בא לידי ביטוי בכל התחומים: הן בלמדנות, 
הן ביראת שמיים, באופי ובתחומי  ההתעניינות. אנשים שייחסו 
חשיבות רבה להצלחה במסירת שיעור תלמוד לקהל מגוון כל 
כך, הם אלה שלחצו עליי לכתוב ביאור שיהיה שווה לכל נפש".

שומרי  בהכרח  שאינם  אנשים  תורה  ללמד  הטעם  מה 
מצוות?

"יש לעם ישראל מידה גדושה של כבוד וחובה ליודעי תורה, 
ומידה גדושה של גנות לעם הארץ. ייתכן שהטרגדיה הגדולה של 
חיינו היא שפסו מקרבנו אפיקורסים. אפיקורס היה אדם שמילא 
את כרסו ש"ס ופוסקים, ואחר כך נעשה לאפיקורס. אבל רוחה 
של התורה נשארה בו. היכן יש לך היום אפיקורס כזה? רחובותינו 
מלאים עמי-הארצות. אולי זו המשך של דרכו של אבי שביקש 
לעשות ממני מין אפיקורס שכזה: יודע תורה, אדם שיש לו יחס 
אליה, יחס לתלמוד, אפילו אם אינו שומר את הנאמר בו. בכל 

אופן, חס ושלום לא עם הארץ".
אבל אם השאיפה שהיא שאם לא יהיה עם הארץ, אז למה ללמד 
אותו תלמוד? למה לא תנ"ך? או אולי ללמד בכלל מקצועות 

'חילוניים' - כמו מתמטיקה, היסטוריה וסוציולוגיה?
יש  יהודי.  ללימוד  מתכוון  אני  לימוד  על  מדבר  "כשאני 
מתמטיקאים מסוימים הסבורים שכל מי שלא יודע מתמטיקה 
אינו יכול להיחשב אדם ראוי לשמו. אבל בלי ידע יהודי הגדרת 
היהדות נעשית ריקה מתוכן. להיוולד יהודי פירושו שאתה בן לעם 
היהודי; אלא שזו השתייכות פסיבית, השתייכות כפויה, שביחס 
אליה אין לך כל בחירה. השתייכות אקטיבית נוצרת באמצעות 
הלימוד. ג'רמי בנת'ם, הפילוסוף האנגלי, השאיר צוואה מוזרה: 

מילדותו במשפחה חילונית במאה שערים )"שנאתי את בית הספר"( ועד לכתיבתם של מאות 
ספרים ופירוש על התלמוד ששינה את פני העם היהודי )"אחרים דחקו אותי לזה"(: הרב 

עדין אבן־ישראל )שטיינזלץ( שיתף לאורך שנותיו מאות עיתונאים בעמדותיו, בתחביביו ואף 
בחיבתו לבעלי חיים.  ריאיון מלוקט משיחות שהעניק לתקשורת בארץ ובעולם



שגופו יישמר בארון זכוכית, כך שהוא יוכל תמיד לנכוח 
בפגישות של החברה הפילוסופית שאותה הקים. אז גופתו 
החנוטה מצויה שם ואנשים אחרים יושבים סביב השולחן. 
הוא תמיד נזכר בפרוטוקולים של הישיבות כנוכח, אך 
לא כמצביע. יהודים שאין להם ידע יהודי נמצאים בערך 

באותו מצב".
האם יש איזו רמה של ידע יהודי שמקנה לאדם זכות 

הצבעה?
"כדי להיות חבר מלא בעם היהודי נחוצים כישורי 
ידע ויכולת. צריכה להיות לך מעורבות כלשהי במקורות 
הקלאסיים של תרבותך. ואם אין לך אותם, אין זה אומר 
שחסרים לך 'פריטי מידע' אלא משהו חיוני הרבה יותר. 
אינני רוצה להגדיר עכשיו את היהדות, אבל חברות של 

ממש פירושה מידה הגונה של ידע, שחסר כאן".

מתוך: הרשל שנקס, שרלוט אנקר, דייויד אפשטיין, ריאיון 
עם הרב שטיינזלץ, Moment Magazine, אוקטובר 1988 

ַעם התלמוד 
מדוע דווקא התלמוד? האם אתה רואה ערך ביצירה 
הזו דווקא, או שבאותה מידה יכולת לפרש כל מקור 

יהודי אחר?
"אם נכון הדבר, שאנחנו עם הספר, הרי שַעם התלמוד 
אנו יותר משהננו עם התנ"ך. אולם כדי להבין את ענייני 
השפעתו העצומה של התלמוד עלינו, על כולנו, אפילו 
על אלה שלא למדו אותו - עלינו לתת לעצמנו לפני כן 

דין וחשבון על מהותו של התלמוד.
"התלמוד הוא ספר קדוש, אף שהוא מדבר על הכול, 
ועל אף העובדה שהוא ספר ביקורתי. הוא כמעט כולו 
ביקורת. התלמוד תירץ קושיה מסוימת של עצמו, אבל 
אין דבר זה אוסר עליך לתרץ קושיה זו בדרך אחרת. 
הגמרא כאילו אומרת לך: אסור להאמין לגמרא. עד כמה 
שאני יודע, הרי זה הספר הקדוש היחיד בספרות הדתית 

של כל העמים, העומד על ביקורת ומחנך לביקורת. 
"התלמוד כאילו מתווכח עם עצמו ועם הלומד. הוא 
דורש מן התלמיד שיתוף אינטלקטואלי מלא. הוא מאלץ 
את הלומד לדבר ולחשוב על הכול, ממש על הכול, ועם כל 
הביקורת שלו, התלמוד הוא ספר קדוש. אולם, צא וראה, 
קדושתו היא מסוג מיוחד - זאת קדושה אינטלקטואלית.
"התלמוד הוא מיסודו ומעיקרו אינטלקטואליזם צרוף, 

התלהבות מרוסנת, להט בלתי פוסק של מחשבה. מכאן, 
שהוא הביטוי הקלאסי, הטהור ביותר, ליהדות. ומכאן 
מקור השנאה לתלמוד. מתוך שהוא תמצית היהדות, הרי 

שעליו הוטל לשאת בתמצית השנאה ליהודים.
ספרו  כך:  אומר  הייתי  במשפט  זאת  לסכם  "אם 
של היהודי היה התלמוד. התנ"ך נתן לנו ולעולם את 
המונותאיזם; הבית השני נתן לנו ולעולם - דרך הנצרות 
הגאולה.  של  האידיאה  את   - הסוציאליזם  כך  ואחר 

התלמוד נתן ליהודים את שפיות הדעת".

מתוך: שבתאי קשב גלוקמן, "עם התלמוד", שיחה עם הרב 
עם הופעת מסכת שבת במהדורתו, דבר,  עדין שטיינזלץ 

1.12.1968

רנסנס דתי 
שטיינזלץ מבקר את תנועת התשובה וסבור שהדרך 

להתעוררות דתית היא אחרת לגמרי.
השבעים  שנות  )של  התשובה  בתנועת  "הבעיה 
והשמונים( הייתה שהיא לא באה מתוך עידן של רנסנס 
דתי, אלא כחלק מההתמוטטות האידאולוגיות בעולם 
לשרימפס  ממארקס-אנגלס-לנין  שהירידה  המערבי, 
היא בדיוק מה שמאפיין אותה. זו חברה שכל כך עסוקה 
ביחסי יהודים וערבים, משום שזה הנושא האידיאי האחרון 
שעוד מטריד אותה. האדם, זהותו, נפשו - כל אלה הם 
עכשיו נושאים שוליים. הבחור הישראלי נסע פעם להודו 
כרי שתהיה לו הארה. היום הוא נוסע לפרו כדי שתהיה 

לו חוויה.
"אמרתי מכבר: המעצור האמיתי והעיקרי לתשובה 
המונית עתה אינה תאוות היצר. לא שהדבר הזה אינו 
קיים, הייצר הרע עדיין קיים; ואולם המעכב העיקרי מצוי 

בתוכנו, בקרב שומרי תורה ומצוות. 
ַרְך  י ֵהם ֶזַרע בֵּ ירּום כִּ ל רֵֹאיֶהם ַיכִּ "ישעיהו אומר: 'כָּ
ה׳'. אם היו חשים על יהודי שומר תורה ומצוות את ה'זרע 
בירך ה'׳, אם היו רואים את האור השורה עליו — לא 
היה מקום לטוען ונטען. אינני מתכוון לחילול השם קטן 
או חילול השם גדול. כוונתי לעצם הדבר שרואים יהודי 
דתי ולא רואים עליו את ההארה המיוחדת אז מתחילים 
לחשוב, ולפעמים גם בצדק, שמן הסתם אין בו שום דבר. 
זה לדעתי המעכב העיקרי והאמיתי לתנועה גדולה של 

תשובה.
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רחוקים  שהכי  אלו  אצל  גם  כי  לי  הראה  "הניסיון 
מהעניין הזה של יהדות יש יחס דו־ערכי כלפיה בכלל 
וכלפי יהודים דתיים בפרט. היחס הזה הוא מוזר: מצד אחד 
הם מה שמאיים עליך, מצד שני — אחת הסיבות לשנאה 
היא התנפצות החלום. כשהוא מסתכל על רב, הוא לא 
מסתפק בזקן הארוך שיש לו. הוא היה רוצה לראות בו 
'אדם ַהַּמֲעָלה' בכל התחומים ובכל העניינים. וכאשר הוא 
אינו רואה זאת, מביאו הדבר לידי שנאה הנובעת מאכזבה, 
כמי שאומר: אתה קלקלת את החלום שלי. היה דבר אחד 
שהאמנתי בו. ציפיתי שאחוש התעלות הנפש כשאפגוש 

בך״.

יאיר שלג, "גם מאוד הגיוני שאהיה מלך פולין", כל העיר, 
22.11.91

יהדות התפוצות
יותר  רגע  לא  אפילו  ביממה,  24 שעות  יש  לכולנו 
מאשר  יותר  אחד  רגע  אין  המלומדים  לגדול  מזה, 
יקר באת לארה"ב  לקטן שבבורים, ואף שזמנך כה 
כדי לדבר; ולא עם תלמידי חכמים אלא עם אנשים 
שלא  מצוות,  שומרים  שאינם  אנשים  השורה,  מן 
מבינים כמעט שום דבר בהלכה או בשמירת מצוות. 
מה מניע אותך לדבר בפני קהלים כאלה? מה אתה 

מבקש להשיג?
"אילו יכולתי להניף סיסמה מעל מה שאני עושה, היה 
כתוב שם: 'ַלמד את עמי'. אני דואג מאוד לעם היהודי. זהו 
מקור דאגתי העיקרי והכוח המניע המרכזי מאחורי כמעט 
כל מה שאני עושה. פה ושם אני עושה דברים בשביל 
עצמי, אבל רק לעיתים רחוקות. רוב הזמן אני עושה מה 

שלדעתי חשוב לעם היהודי. 
"חלקים ניכרים של העם היהודי הם בורים, חלק גדול 
מתוכם מנוכרים, בשלבי התבוללות. אם יש לי איזושהי 
גישה אליהם, אם יש לי דרך לדבר איתם והם - באופן 
מפתיע שמעורר בי השתאות - מוכנים להקשיב לי, אז 

יש לי חובה כלפיהם.
"בהקשר הזה, הייתי רוצה להיות סוג של מקור מידבק, 
כמו שיש מחלה מידבקת. אני הולך ופוגש אנשים ומגדל 
תלמידים, ואני מנסה להדביק אותם באותו דבר, אני מנסה 
להדביק אותם בסוג הזה של הרצייה, של הדאגה לעם 
היהודי. אני לא אומר שבן אדם יעשה כמוני, שיעשה יותר 
טוב ממני או אחרת ממני. אבל מה שאני מנסה לעשות, 

אני מנסה להיות מידבק".  

מתוך: הרשל שנקס, שרלוט אנקר, דייויד אפשטיין, ריאיון 
עם הרב שטיינזלץ, Moment Magazine אוקטובר 1988.

ירושה
כשאני שואל אותו מה היה רוצה להשאיר אחריו, 

עונה הרב שטיינזלץ:
אחרי  שיישאר  רוצה  הייתי  מה  מגדיר,  הייתי  "אם 
ספרים  יישאם,  הרוח  דרשות,  כך:  אומר  הייתי  ירושה, 

הרוח יישאם.
"אבל אולי נגעתי בנשמה של כמה אנשים. כל זמן 
ומנסה  דולקת  האש  על  שומר  אני  דולק,  שלי  שהנר 
להדליק אחרים. ואני מקווה שפה ושם בתוך דרכי נגעתי 
בעוד איזה נרות והם נדלקו. יכול להיות שאני נר קטן 
ואפור כזה והם נרות צבעוניים ונוצצים וגדולים ומוצלחים. 

אדרבה ואדרבה. העיקר שנדלקו".

מתוך: ריאיון מוקלט )מראיין לא ידוע(, 2015

ריאיונות שהעניק 
שטיינזלץ לעיתונות 

הישראלית והעולמית
צילום: באדיבות מרכז שטיינזלץ

"כשאני מדבר על לימוד אני מתכוון 
ללימוד יהודי. יש מתמטיקאים 
מסוימים הסבורים שכל מי שלא יודע 
מתמטיקה אינו יכול להיחשב לאדם 
ראוי לשמו. אבל בלי ידע יהודי הגדרת 
היהדות נעשית ריקה מתוכן"
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"ַהמשיכו לעשות דברים שיעשו קשר בין אלה: אלוקי 
והתורה, שיהיו  ומלואו  ועם ישראל, העולם  ישראל 
המוטו  הגדול".  שמו  של  אותיות  כארבע  ארבעתם 
הזה, שטבע הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ זצ"ל, 
הפצת  של  מקיף  למפעל  ותורתו  ספריו  את  הפך 
לימוד התורה בכל מקום בעולם, בכל דרך ובכל במה 
אפשרית. המטרה: להפיץ ידע שיחבר עוד ועוד יהודים 
יהודים להכיר  גם למי שאינם  ושיסייע  למורשתם, 
את העושר האינטלקטואלי שיש לעם היהודי להציע 

לעולם.
שנה לאחר לכתו, במרכז שטיינזלץ עמלים במרץ 
להפיץ את תורתו כך שתיגע בעוד ועוד אנשים, תאיר 
נשמות, תופץ למקומות נוספים ובמגוון הולך וגדל 

של שפות.
אבן־ישראל,  מני  הרב  שטיינזלץ,  מרכז  מנכ"ל 
מסיים את שנת האבל על אביו בהתרפקות על העבר, 

בעשייה בהווה, ובמחשבות ותוכניות לעתיד.
מני.  הרב  אומר  ארוכה",  מאוד  שנה  הייתה  "זו 
"בדרך כלל, לאורך שנה שלמה יש דברים ששוברים 
את מהלך החיים ומשנים את השגרה. יש טיסות, יש 
עיסוקים שונים שמגוונים את העשייה. השנה הזאת, 
בגלל הקורונה, הייתה מוגבלת מאוד במה שיכולתי 
לעשות ולאן שיכולתי להגיע במהלך העבודה. באופן 
אישי הייתי מוגבל גם בגלל האבל. לא יכולתי לברוח 
לשום מקום. היו לי לפחות שלוש פעמים ביום לחשוב 
על האדם שעליו אני אומר קדיש. זה משהו שמצד אחד 
הופך לחלק משגרה, ומצד שני מכניס אותך למחשבות 
בכל פעם מחדש. אני נזכר באבא שוב ושוב. זו הייתה 

בעיקר שנה מאוד ארוכה".
עם פטירתו של אביו, חש הרב מני אבן־ישראל 
את כובד משקלה של השליחות המונחת על כתפיו. 
"כשאדם מאבד אבא או אימא, יש לו בחירה. הוא יכול 
לבחור לחיות את הזיכרון, לעסוק בו ולהתחבר אליו, 
או ולהניח את האבל והזיכרונות בצד להמשיך הלאה 
בשגרה שלו. לי אין פריווילגיה כזאת. אני לא יכול 
לבחור אם להמשיך בזה או לא. לי יש משימה שאבא 
השאיר, אני מנהל את מרכז שטיינזלץ, כך שבכל אופן 

אני בפנים". 
הרב שטיינזלץ איננו, אבל תורתו נלמדת בציבור 
ובמרכז  אור,  ראו  טרם  מכתביו  מאוד  רבים  הרחב. 
שטיינזלץ עמלים על הדפסתם והפצתם באופן נגיש, 

מאיר עיניים ושווה לכל נפש.
"הפעילות לא השתנתה מאז שאבא נפטר", אומר 
אבן־ישראל. "הוא השאיר לנו מסרים מאוד ברורים 
והדרכה מדויקת כיצד להמשיך את דרכו גם לאחר 
לכתו. עם הכתבים שהוא השאיר אפשר להוציא עוד 
לפחות שמונים ספרים, וזה בלי להתייחס לכמה לכמה 
סדרות שיחולקו לעשרות כרכים. מגיל מאוד צעיר הוא 
הסביר לי בתור הבן שלו, והנחיל לכל העובדים במרכז 
שטיינזלץ, את המטרה שלו בחיים ואת המטרה שלנו 
כמרכז פעילות: לעורר את העם היהודי להתחבר לידע 

האינטלקטואלי שלו".
לרב שטיינזלץ הייתה משנה ברורה, שהוא התייחס 
אליה כל העת. היעד העיקרי בעיניו היה לחבר בין 
היהודים למורשתם. "אבא היה אומר שמצד אחד להיות 
יהודי זה להיות חלק ממשפחה, אנשים הם יהודים בגלל 
שהם נולדו כאלה, אבל בעיניו יש לעשות משהו כדי 
עשייה  על  הרבה  דיבר  הוא  באמת.  יהודים  להיות 
של  לעיסוק  עניין  שיש  חשב  הוא  אינטלקטואלית, 
אדם במחשבה על היותו יהודי. הדבר שהכי הפחיד את 
אבא הוא שלאנשים לא יהיה אכפת, שיהיו אדישים 
לשורשים שלהם. היה לו חשוב שכל יהודי, ובעצם כל 
אחד שמתעניין בידע הזה, יוכל להגיע אליו ולהתמודד 
איתו בקלות ובנגישות, בלי פחד והרגשה של כבדות 

או קושי".

הגאון שירד לעם
עוד  היה  לא  שטיינזלץ  אבן־ישראל  עדין  הרב 
תלמיד חכם, אלא גאון פנומן שלא פוגשים בכל דור. 
חיבוריו המעמיקים זיכו אותו בשורה ארוכה של אותות 
ופרסים בארץ ובעולם. אות מהקונגרס האמריקני, פרס 
ישראל, אות מהנשיא, אות יקיר ירושלים ועוד. המגזין 
האמריקני טיים כינה אותו "אינטלקטואל של פעם 

במילניום".
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אחרי לכתו של הרב שטיינזלץ זצ"ל, פועלים 

במרכז שהקים לפרסם עוד עשרות רבות 
של ספרים וסדרות - המבוססים על כתביו 

ושיעוריו. מנכ"ל המרכז ובנו של מייסדו, 
הרב מני אבן־ישראל, מספר על הקושי 

האישי )"אני נזכר באבא שוב ושוב"(, על 
האפליקציה שצפויה לחולל מהפכה 

בהנגשת לימודי היהדות )"הציבור נמצא 
בסלולר, וכעת גם ביאורי הרב"( ועל החשש 

מכובד האחריות )"אני לא בוער כמוהו"(

ד י ר פ ה  ל י ש  /
י נ ו ל א י  ס ו י : ם ו ל י צ

"אנחנו רוצים שאנשים לא 
 יפחדו מהגמרא". 

אבן־ישראל
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דווקא מתוך יכולתו השכלית הכבירה כל כך, עשה 
הרב שטיינזלץ ככל יכולתו להנגיש ולבאר את התורה 

כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו לעסוק בה.
"הוא ידע שלא כולם מסוגלים להבין מה הוא רוצה 
בכל זמן, אבל כשהוא שוחח עם אנשים הוא לא התכוון 
לדבר גבוה מהם", אומר מני אבן־ישראל. "להפך, הוא 
ניסה תמיד לדבר ברמה שלהם. הוא ידע שהיכולת שלו 
היא לא מסוגלות רגילה של אדם מהרחוב, ובדיוק בגלל 
זה הוא רצה להפוך את הידע שלו לכזה שמנגיש את 
ספרי הקודש לליבו של כל אחד. אבא האמין שלימוד 
התורה הוא מצווה שלך. כמו שאני לא יכול לאכול 
בשבילך, להסתפר בשבילך או להתחתן בשבילך – גם 

לימוד התורה הוא דבר שכל אחד צריך לעשות".
תקוע  בישיבת  החליטו  הזאת  התפיסה  מתוך 
הקורונה  תקופת  במהלך  ליצור  שטיינזלץ  ובמרכז 
מיזם שמחבר חברותות מהארץ ומהעולם באמצעות 
זום. "אתה לוקח אנשים מבית המדרש, בחורי ישיבה 
ניסיון, ומחבר אותם עם כל אחד  ולומדי תורה עם 
שרוצה בכך", מסביר אבן־ישראל. "בחורים מישיבת 
אנשים  של  'חברותות'  עשרות  עם  לומדים  תקוע 
המבקשים ללמוד - בישראל וגם בקהילות היהודיות 
ברחבי העולם. תקופת הקורונה לימדה אותנו כי על 
אף המרחק אפשר להתחבר באמצעים שונים וללמוד 

עם אנשים מעבר לים. זה מדהים". 

תפילה ב־17 שפות
מרכז  של  הסיסמה  היא  עמי"  את  "ַלמד 
שטיינזלץ, משפט שהרב היה מרבה לומר, במגוון 
שפות ומעל כל במה אפשרית. אבן־ישראל מסביר 
לפרקטיקה:  הזאת  הסיסמה  את  מתרגמים  כיצד 
שיתופי  את  ולהגדיל  להרחיב  מקווים  "אנחנו 
הפעולה האלה, ולהעצים את מעגלי הפעילות של 
את  לחבר  היא  המטרה  שיותר.  כמה  הזה  המפעל 
אנשי בית המדרש, שיודעים להתמודד עם הידע 

הזה, אל אנשים שאולי יותר רחוקים ממנו".
הרב  של  המרכזיים  המפעלים  אחד  כאמור, 
שטיינזלץ היה הוצאת ספרי הפירוש המנגישים את 
המקורות התורניים. היצירה המפורסמת ביותר, תלמוד 
בבלי עם פירוש הרב שטיינזלץ, הפך את סוגיות הגמרא 
לנגישות וברורות יותר, כך גם פירוש הרב שטיינזלץ 
למשנה, לרמב"ם, לתנ"ך, לספרי מוסר וחסידות ולעוד 
רבים. החומר שהשאיר אחריו מעמיד בפני בנו אתגר 
אחר: להוציא עוד ועוד ספרים, אף שאביו כבר לא יוכל 

לעבור עליהם לפני הדפסתם והפצתם ברבים.
די',  בלי  'עד  שנקרא  ספר  לאחרונה  "הוצאנו 
והוא עוסק בהתוועדויות שהרב עשה ונערכו לכדי 
ספר", מספר אבן־ישראל. לקראת יום השנה הראשון 
לפטירת הרב עתידים במרכז שטיינזלץ להוציא לאור 
ציטוטים  אוסף  השמיים",  את  "להרים  נוסף,  ספר 
ממאמרים וכתבים שונים של הרב שטיינזלץ. לצד 
סדרת "סודות היהדות", שמאפשרת לאנשים שאינם 
היהדות  יסודות  על  ללמוד  לשורשיהם  מחוברים 
 A Concise מאפס, ֵיצא לאור באנגלית חיבור בשם
Guide to Judaism, וכן תפורסם באנגלית סדרה 
עם פירוש לספר התניא. במרכז עמלים בימים אלה 
על תרגומים נוספים לספרים ולסדרות שכתב הרב 
שטיינזלץ, ובשנים הקרובות נראה אותם על מדפי 

חנויות הספרים. 
"התחלנו להוציא את תלמוד שטיינזלץ בתרגום 
"התוכנית  בסיפוק.  אבן־ישראל  אומר  לצרפתית", 
שלנו היא להוציא בשנים הקרובות לפחות שני ספרים 
בעברית, ולפחות עוד תרגום של ספר אחד באנגלית 

ואחד בצרפתית בכל שנה". 
יימשך בחמש  פרסום סדרת התלמוד בצרפתית 
השנים הקרובות, זאת לאחר שלפני שנתיים סיימו 
בהוצאה לתרגם את כלל הכרכים לשפה האנגלית. אבן־

ישראל חושף שבעקבות "הסכמי אברהם" שנחתמו בין 
מדינת ישראל למדינות ערביות, "אנחנו רוצים להוציא 
כך  בערבית".  הרב  של  מכוננים  ומאמרים  ספרים 
למשל, בתחילת משבר הקורונה כתב הרב שטיינזלץ 
"תפילה לעת צרה", והיא תורגמה ל־17 שפות ובהן 

אנגלית, צרפתית, ספרדית, ערבית, הינדו ועוד.
לא מזמן גילה אבן־ישראל כי אחד הספרים של 
אביו אף תורגם לפרסית, ויצא לאור באיראן על ידי 
האוניברסיטה המרכזית של טהרן.  במרכז שטיינזלץ 
לא מסתפקים בהוצאת ספרים למבוגרים, אלא פונים 
גם לילדי ישראל. "אנחנו עובדים על הוצאת חוברות 
למידה למוסדות חינוך בארץ ובעולם. מכינים חוברות 
ביאור  וגם  בצרפת,  מורים  בעבור  במשניות  למידה 

משניות לתלמידים בישראל".

קובעים עיתים בסמארטפון
"הוצאה לאור של כל החומר שיש לנו בארכיון 
מיליון  בכעשרים  שמוערכת  עבודה  היא  הרב  של 
שקלים", מציין אבן־ישראל. "אנחנו רוצים שהחומר 
יהיה נגיש לא רק בספרים, אלא גם בדיגיטל". ואכן 
בשנת 2021 כבר אי אפשר להתבסס על הדפוס בלבד. 
המדיום הדיגיטלי הוא הדרך הנוכחית להגיע לעיניים 

וללבבות רבים. 

"היה לי ברור שצריך להגיע למצב שבו החומרים 
של הרב מופיעים גם בצורה דיגיטלית", אומר אבן־
ישראל. "אנחנו צריכים להגיע למקום שבו הציבור 
נמצא, והיום אנשים נמצאים בסלולר. הכול מונגש 
ידנו". במרכז שטיינזלץ החליטו לפתח  לנו על כף 
יישומון שינגיש את פירושי הרב באופן של לימוד 
יומי שמתאים לכל אדם. חומר הלימוד באפליקציה 
אינו מופיע כספר, אלא על פי הגדרה אישית שכל 

גולש מתאים לעצמו ולאופן הלמידה שלו. 
"זו לא כניסה לספרייה", מסביר אבן־ישראל. "אתה 
בוחר לימוד יומי של משנה, גמרא, תניא או תנ"ך, 
ויכול להיכנס ולהגדיר לעצמך מה תלמד מדי יום. 
אפשר להחליט כמה תזכורות להפעיל, ובכל לימוד 
תקבל את המשנה או הגמרא עצמה, פירושים והביאור 
של הרב שטיינזלץ, לצד הרחבות, הקדמות, שרטוטים 

ואיורים - כשהדבר נדרש לצורך הלימוד". 
בנוסף, אפשר לצפות דרך היישומון בקטעי וידאו 
ואודיו של הרב. "כל זאת בצורה פשוטה בכיס של כל 
אחד", מראה לי אבן־ישראל את האפליקציה במכשיר 
הסלולר שלו. לאחר התנסות אישית אני יכול לספר 
שהממשק נעים למשתמש והחומר זמין. אפשר ללמוד 
תורה בצורה שהיא לא מעיקה, לא מכבידה ושווה לכל 

נפש.
האפליקציות,  חנויות  בכל  נמצא  כבר  היישומון 
אבל עדיין בשלב הרצה. "בהמשך אפשר יהיה לסדר 
את התוכן הנבחר לפי הלו"ז שמתאים לכל אדם לפי 
סדר יומו. יעלו גם שיעורים מוקלטים, אם ישנם. אפשר 
יהיה גם להוריד קובצי PDF מתוך האפליקציה, וגם 

לרכוש ספרים ממרכז שטיינזלץ. 
"אבא רצה שהתורה תהיה מאירת עיניים. כשרואים 
דף גמרא, לחלק מהאנשים הוא נראה דבר כבד ומעיק; 
אין פיסוק, אין ניקוד וזה נראה ארוך וקצת מאיים. אני 
רוצה לעשות הכול באופן ידידותי ונגיש, שאנשים לא 

יפחדו מהגמרא". 
אבן־ישראל יודע כי יצירתו של אביו כבר איננה 
המוצר היחיד בשוק הפרשנות והנגשת התורה. מאז 
שתלמוד שטיינזלץ יצא לאור קמו עוד מפעלי וספרי 
פרשנות, ביאורים וכן אתרי אינטרנט שבהם אפשר 

ללמוד תורה בקלות. 
"ברמה הכלכלית, כאיש ניהול ושיווק, בטח שאני 
אמור לא לאהוב את המתחרים שלי", אומר הרב מני 
בחיוך, ועובר לסיפור על אביו בנושא. "אבא העביר 
פעם שיעור קבוע בחסידות. באחד השיעורים, בחור 
שהיה מגיע באופן קבוע שכח באולם ההרצאות גמרא 
עם ביאור של אחד המתחרים שלנו. אשת הקשר של 
הרב אמרה לו 'בואו נוציא את זה מהר לפני שמני יבוא', 
אבא הסתובב ואמר לה 'כולם ילדים חורגים שלי'... 
הוא קיבל בהבנה ובהכלה ואף בשמחה את העובדה 
שיש מתחרים לפירוש שטיינזלץ. ברור שאם לא היה 
הפירוש שלו לגמרא - לא היו מתחרים. הוא פתח את 
זה לעולם, וזה דבר מדהים. המטרה שלו הייתה להגיע 
לכמה שיותר יהודים. זה לא ייגמר אף פעם, תמיד תהיה 

עוד עבודה ועוד אתגר. 
"כשאבא סיים את ביאור הגמרא שאלו אותו בכל 
הראיונות: 'עכשיו, כשכתבת פירוש לתלמוד, מה עוד 
נשאר לך לעשות?' בכל פעם שמישהו שאל אותו את 
זה, היה לו מבט שלא מבין מה רוצים ממנו. הוא היה 

אמר 'רק התחלתי'".
ואכן, ספרי הרב שטיינזלץ הפכו למפעל רחב, הרבה 
מעבר לפירוש התלמוד. אבן־ישראל מבקש להמשיך 
את אותו מפעל, אבל לא מבטיח לעמוד בקצב. "יש 
המון חומר והמון עבודה לעשות, אנחנו עובדים קשה. 
אני לא בוער כמוהו, אני משתדל. מה שהכי מפחיד 
אותי זה שלאנשים לא יהיה אכפת, לא ירצו את הקשר 
ואת החיבור. כדי שזה לא יקרה, צריך לעבוד ולעמול 

בלי הפסקה".

: "היה לי ברור שצריך להגיע למצב שבו החומרים של הרב 
מופיעים גם בצורה דיגיטלית. אנחנו צריכים להגיע למקום 

שבו הציבור נמצא, והיום אנשים נמצאים בסלולר"

 "ברור שאם לא היה פירוש שלו לגמרא, לא היו מתחרים. 
הוא פתח את זה לעולם, וזה דבר מדהים. המטרה שלו 

הייתה להגיע לכמה שיותר יהודים"

"עם הכתבים שהוא 
השאיר לנו אפשר 

להוציא עוד 80 ספרים 
לפחות". ארכיון הרב 

שטיינזלץ

קטעי וידאו ואודיו בקולו של הרב שטיינזלץ. 
היישומון החדש 

צילומי מסך
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ליל שישי של חודש אב, שעת ערב מאוחרת. 
חזון.  שבת  מלבושי  את  עוטה  האבלה  ירושלים 
במרכזה בניין אחד שוקק חסידים מנגנים, מספרים  
אבן־ישראל  עדין  הרב  של  תלמידיו  ומשוחחים. 
שהוא  במה  חסידים,  להתוועדות  יחד  יושבים 
מאז  הרב  תלמידי  של  הגדול  הראשון  הכינוס 
השלושים לפטירתו. בי"ז אב יציינו את יום השנה 
מתוועדים  הם  הערב  אך  להסתלקותו,  הראשון 
לכבוד יום הולדתו של הרב שטיינזלץ, התוועדות 

שהיה מנהיג בכל שנה בג' אב.
"את הפסוק 'והחי יתן אל ליבו' אומרים בדרך 
כלל על יום המיתה, אבל האמת היא שהפסוק הזה 
מתאים הרבה יותר ליום ההולדת, משום שאז הוא 
הזמן לחשבון נפש". כך פתח הרב עדין אבן־ישראל 
את אחת מהתוועדויות יום הולדתו, כפי שמובא 
בספר חדש שיצא כעת לאור ומאגד עשרים ואחת 

התוועדויות של הרב עם תלמידיו.
"הרב היה מאוד מדוכדך בימים שקדמו ליום 
הולדתו", אומר לנו ידידיה אבינר. "הוא היה אומר: 
תודה שבאתם להיות איתי בימים הקשים האלה".
יום ההולדת שלו באופן בסיסי הוא  "בשבוע 
"הוא  ישראלי.  אלחנן  גם  מעיד  בדיכאון",  היה 
הייתה  וההתוועדות  הש"ס,  של  סיום  עורך  היה 
לא  דיבר  שעליו  הנפש  חשבון  מטלטלת.  חוויה 
היה במישור של קיום מצוות, אלא בבחינה של 
'מה הספקתי'. הסטנדרטים שלו כלפי עצמו היו 
גבוהים מאוד. אתה יושב בהתוועדות ושומע את 
הרב אומר 'לא הספקתי כלום', ומרגיש הרבה יותר 
גרוע ממנו. אם הרב אומר ככה על עצמו, אז מה 

אגיד על עצמי?" 
בכלל  להגיע  מדוע  שמתעוררת  לשאלה 
להתוועדות שכזו, משיב ידידיה אבינר: "כי אנחנו 
אוהבים אותו, ולראות אדם בסדר גודל כמו שלו 
שעסוק בחשבון נפש נוקב ביום הולדתו, זה דבר 

שמעורר השראה". 

קוד סודי משותף
קבוצות קבוצות מתאספים תלמידיו של הרב 
שטיינזלץ אל האולם. שולחן ארוך ורחב באמצע 
בהרינג  ומליחה,  מתיקה  בדברי  מלא  האולם 
שותפים  כולם  וכדין.  כדת  חריפה  ובשתייה 
להרגשת החסר הגדול. מתוכו, נוכחותו של הרב 
ובתוך  האולם  כותלי  בין  היטב  מורגשת  עדין 

הלבבות.
שאנחנו  היא  הזה  בערב  המרכזית  "התחושה 
את  למלא  ומנסים  שלנו  הקברניט  את  חסרים 
של  ותיק  תלמיד  שמחון,  דוד  משתף  מקומו", 
הרב. "כולנו, כעדר שאין לו רועה, מנסים לראות 
ומה  זאת,  למרות  העדר  את  לקבץ  אפשר  אם 
אפשר לעשות שימשיך אותו. התחושה היא שיש 
רעיונות מאוד גדולים בקרב התלמידים שעדיין 
 20 עד   16 קשה,  מאוד  עבד  הרב  התממשו.  לא 
וכעת  נשמתו,  את  בנו  והשקיע  ביממה,  שעות 
הוא צריך אותנו לידו. הוא ביקש מאיתנו את זה, 
יכולים לעשות  ואנחנו רוצים לראות מה אנחנו 

כעת אחרי לכתו". 
שמחון מתאר זאת כמעין ערב התגייסות של 
התלמידים. "רוב האנשים כאן לא גרים אחד ליד 
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בכל שנה היה הרב עדין אבן־ישראל זצ"ל 
מקפיד לקיים "התוועדות יום הולדת", ובה 

היו משתתפים תלמידיו מהעבר וההווה. 
לאחרונה נפגשו תלמידיו לחגוג את הולדתו 

של רבם המנוח, לראשונה מאז פטירתו.  
כתבתנו הצטרפה להתוועדות וניסתה 

להבין את קסמה וייחודיותה. "התחושה 
המרכזית בערב הזה היא שאנחנו חסרים 

את הקברניט שלנו", סיפר אחד המשתתפים

א נ ה כ ת  ל י א  /

"אין לי תשובה אחת לשאלה מה 
ההמשך של הרב". הרב שטיינזלץ 
בהתוועדות עם תלמידיו
צילום: יאיר שרקי 
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השני, לא מכירים. זו קהילה וירטואלית, אבל עם 
קוד סודי משותף בינינו. במפגש אנחנו מבטאים 
הרב  של  המפעל  את  להפוך  שלנו  הרצון  את 

לארגון משפיע בעולם היהודי, לכל הפחות".
"התוועדות טובה היא התוועדות שאי אפשר 
לסכם אותה בכתב", מצוטט הרב עדין בהקדמה 
הספר  עורכי  מסבירים  בהמשך  החדש.  לספר 
לשם  חסידים  של  "התכנסות  התוועדות:  מהי 
התעלות והתחזקות, אין בה מהלך קבוע מראש, 
והיא מתפתחת וצומחת מתוך ההתרחשות בהתאם 
לנוכחים ובהתאם לזמן ולמקום. היא זמן של אמת, 
ייכנס,  שמשהו  כדי  הקליפות  השלת  של  זמן 
שמשהו יחדור את אל הלב ויגרום לאדם לעשות 

שינוי".

לא רבי של חסידים
נוכח  היה  תלמידיו,  מציינים  עדין,  הרב 
ובכל שלביה: בכניסה  בהתוועדות בכל הווייתו 
בריקודי  ה"לחיים",  באמירת  להתוועדות, 
השמחה ובניגוני הגעגועים. גם בערב הזה, שבו 
מלווים  הניגונים  בחסרונו,  כך  כל  מורגש  הוא 

ב"לחיים", בדיבור ודיבוק חברים. 
"יארצייט זה היום שבו הנשמה יצאה מהגוף, 
אבל ביום ההולדת הנשמה נכנסה לגוף", מסביר 
ועורך  המבואר  התנ"ך  עורך  הנגבי,  מאיר  הרב 
פירוש שטיינזלץ לתלמוד, את פשר ההתוועדות.  
"ביום ההולדת אנחנו יכולים להמשיך ולזכור את 
עושים  אנחנו  ולכן  הרב,  הגשמית של  הנוכחות 

התוועדות גם  ביום הזה ולא רק ביארצייט".
"אני זוכר היטב את ההתוועדות האחרונה שהוא 
עיתונאי  נזכר  עצמו",  על  לב  בגילוי  בה  דיבר 
יאיר שרקי, שהיה תלמיד קרוב של   12 חדשות 
הרב עוד מנערותו. "האווירה שהוא השרה הייתה 
של 'לא מספיק', וביום ההולדת הוא היה אומר את 
זה על עצמו. בהתוועדות האחרונה שהוא דיבר בה 
הוא אמר שעם הספרים הוא יסתדר, לא נעזור לו 
בזה, הוא רוצה אנשים שיהיו לו ידיים ורגליים. 

הוא רצה לבבות". 
מצוטטים  בהם  נזכר  ששרקי  הדברים 
בהתוועדות שהודפסה עבור הערב המיוחד הזה: 
"אם מישהו רוצה רק לעזור לי למלא את רצוני, 
לעשות לי מתנה, למלא את רצוני זה לא לעזור לי 
לכתוב עוד ספר. עם זה אני אסתדר... הייתי רוצה 
ובכל האופנים לעשות דברים...  בכל העולמות 
שלוש  צריך  לעשות,  שצריך  מה  כל  לעשות 
מאות ידיים, שלוש מאות רגליים. זה מה שאני 
מנסה לשאול מאחרים, שישאילו לי את הידיים 

והרגליים שלהם, ואת הראשים שלהם". 
שנים  ארבע  כמעט  במשך  כי  מזכיר  שרקי 
התלמידים התוועדו עם הרב כשהוא אמנם שמע, 

אבל לא יכול היה לדבר לאחר שלקה בשבץ מוחי.
"לרב עדין היו שני מפעלים גדולים", ממשיך 
שרקי. "מפעל להנגשת היהדות, התלמוד, התנ"ך 
המשנה והרמב"ם, וזה מפעל שהצליח מאוד. אני 
לא חושב שהיה פרשן מאז רש"י שכתב בהיקף כזה 
סדור ושיטתי על הכול. המפעל השני היה המפעל 
החינוכי, ושם היו המון מה שנראה ככישלונות, 
מוסדות שנפתחו ונסגרו. אבל אף פעם הרב לא 
היה רבי של חסידים כמו שניסו לעשות ממנו. 

הוא לא נהג מנהגים של אדמו"רות".
בעיניו, השיחות הכי מעניינות של הרב היו 
בהתוועדויות. "הרב היה נוסע בין ארבעה וחמישה 
מבין  היית  ובסוף  התוועדות,  במהלך  נושאים 
שהייתה פואנטה. אז הערב הזה אנחנו מדברים, 
מספרים דברים שהוא אמר, אבל זה לא איזה ערב 
נוסטלגיה של העלאת זיכרונות. זו לא המטרה. 
התוועדות היא אירוע עכשווי שמדבר על ההווה 

ועל העתיד, לא על העבר".
איזה עתיד נשמע כאן בהתוועדות הזו לרגל יום 

הולדתו?
"כשהרב בא לנחם אותנו אחרי שאחי נרצח, 
הוא דיבר על הקדיש. למה כשמישהו מת אומרים 
ויתקדש'? היה מישהו וכעת הוא  'יתגדל  דווקא 
ויתקדש'?  'יתגדל  היא  שלנו  והתשובה  איננו, 
והרב הסביר שעכשיו התפקיד שלנו הוא במקומו, 
האחריות היא על קרוביו של המת. אז במקרה של 
הרב, האחריות על התלמידים ליתגדל ויתקדש".

מה למשל?
"הוא קודם כול רצה שנלמד גמרא. אחר כך 
הכללית  הגמרא  ידיעת  ומתוך  גמרא,  שנַלֵמד 
החסידות  על  גם  יותר.  גדול  מהלך  יצא  בעם 
הוא לא חשב במנגנונים של החצרות החסידיות 
היום, הוא ראה בחסידות רעיון שיכול לחבר את 
העולם היהודי לחיים הישראליים. הרב התעסק 
יותר  אותו  עניין  שזה  חושב  אני  בחינוך,  המון 
הרבה  יש  ולכן  פנים  המון  היו  לרב  מהספרים. 
מאוד דרכים להמשיך את הפעילות שלו בתחומים 
שונים. אז אין לי תשובה אחת להגיד מה ההמשך 
של הרב, אבל מכוח מה שהוא רצה לעשות אפשר 

לעשות המון דברים".
איפה הוא הכי חסר לך?

"בכל פנייה מקצועית שלי הוא היה מעורב. 
לי  שחסרה  לומר  אפשר  ביקר.  או  צחק  אהב, 
הביקורת שלו. בשנים הראשונות שלי כעיתונאי, 
כל שיחה איתי הוא היה מתחיל בארבעים דקות 
שבהן הסביר כמה העיתונות שפלה. בשלב מסוים 
הוא הפסיק עם זה. זו גם הביקורת אבל גם החוויה 

החסידית, הקשר הרוחני". 
גם שרקי מרגיש את הרב נוכח בהתוועדות, 
ומדייק שהרב "נוכח בדרישה שלו. הוא היה דמות 

דורשת מאד".

מה הוא דרש ממך?
"עוד. יותר. במה שאתה עסוק - תוסיף. הרב 
סיפר פעם שכשנסע לרבי מלובביץ הוא אמר לו  
ומתלבט על  גדולים,  שהוא עוסק בשני דברים 
עצתו  את  ביקש  הוא  לוותר.  השניים  מבין  מה 
שלישי.  דבר  תוסיף  לו:  כתב  והרבי  הרבי,  של 
זמן  לך  שיש  תראה  משהו,  עוד  לך  כשתוסיף 
תביעה  עדין  לרב  הייתה  תמיד  בהכול.  לעסוק 
לעוד. והוא לא תבע מאיתנו משהו שהוא לא תבע 

מעצמו".

לחוות מבפנים
שנבחר  השם  את  מסבירים  הללו  הדברים 
די". "לכתוב התוועדות  לספר החדש: "עד בלי 
זו משימה לא מובנת מאליה ולא פשוטה", אומר 
אלחנן ישראלי, העורך הראשי של הספר. "בעוד 
ספר בא לפרוש משנה סדורה, בהתוועדויות קורה 
דבר הפוך. זה אירוע שכל כולו ההתרחשות החיה, 
המפגש הישיר, ובהתוועדויות עם הרב זה בוודאי 
אותו  להביא  קשה  דבר שמאוד  זה  המוקד.  היה 

בספר".
העורכים־ ניסו  זאת,  בכל  זאת  לעשות  כדי 
תלמידים לשמור כמה שאפשר על השפה של הרב, 
"לשמור על התחושה שהוא פונה אליך, שירגיש 
הספר  את  שקורא  אדם  שקורא.  מי  כל  אותה 
בצורה הנכונה יכול לקבל פנימה את ההתרחשות 
הבוערת של התוועדות, משהו מהבערה הפנימית 

של הרב, שזה דבר שמסוגל להדביק אחרים".
זו גם הסיבה שכצעד ראשון בחרו התלמידים 
דיבר  "הרב  התוועדות:  דווקא על  ספר  להוציא 
ישראלי.  אלחנן  אומר  סגנונות",  מיני  בכל 
ודיבור מסוים  "היה לו דיבור מסוים בשיעורים 
יכול  בהתוועדות. כעורך של הכתבים שלו אני 
המון  יש  אחר.  הוא  המשפטים  שמבנה  לראות 
ספרים של הרב עדין שראו אור, אבל הקול הזה 
משהו  זה  אישי,  מאוד  שהיה  הכרנו,  שאנחנו 
שהעולם עוד לא שמע. אנחנו מקווים שכמו שזה 
שינה אותנו, זה ישנה אנשים אחרים דרך הספר". 
שהיו  גדולים  אנשים  על  תמיד  דיבר  "הרב 
אחרי  עליהם  וכשכתבו  בחייהם,  חיים  מאוד 
פטירתם הם הפכו לדמויות של פלסטיק", משלים 
ישראלי. "להוציא את הספר הזה בתור ספר ראשון 
זה ניסיון להימנע מהטעות הזו. הספר יכול לנסות 
לשמר את הרב עם החיות שלו, ולא להפוך אותו 

לעוד דמות של צדיק קלאסי".
לפני  כוסית  איזו  למזוג  שכדאי  ספר  "זה 
שקוראים בו", אומר שרקי. "אני לא זוכר של מי 
המשל, אבל לדבר על התוועדות זה כמו ההבדל 
ובין לשתות  בין להסביר מהי חוויה של שיכור 
אין  אבל  מבחוץ,  לדבר  אפשר  אותה.  ולהרגיש 
תחליף לחוויה. בהתוועדות אנשים מדברים אחד 
פורמט אחד,  אין  בכנות. להתוועדות  עם השני 
ההתוועדות האמיתית היא זו שאחרי ההתוועדות, 
כשהרב הולך. מי שיקרא פה בספר זה מצוין, אבל 

אחרי הקריאה גם צריך להתוועד, זה האירוע".
תחתית  את  לראות  היה  אפשר  הערב  בסוף 
סיר ההרינג. אלה השעות החשוכות של הלילה, 
ומבכים.  מעוררים  שמחים,  בניגונים  שהוארו 
מאוד",  גדול  אחריות  כובד  מרגישים  "אנחנו 
מסכם אחד התלמידים. "שנה שלמה לא יכולנו 
וכעת רצינו להתאסף  להתאסף בגלל הקורונה, 
הרב  ליד  שהיה  מי  כל  עושים.  מה  ולהחליט 
הרבה זמן נדבק בדבר הזה, שהוא לא מרוצה ממה 
שהספיק עד כה. הרב השקיע המון בהרבה דברים, 
ועכשיו אנחנו חייבים להשקיע, להיות ראויים. 
מי יודע מה הוא היה אומר לנו הערב, אבל באופן 

ברור הוא היה תובע מאיתנו משהו".

יאיר שרקי: "הרב היה 'נוסע' בין ארבעה וחמישה נושאים במהלך התוועדות, 
ובסוף היית מבין שהייתה פואנטה. התוועדות היא אירוע עכשווי שמדבר על 

ההווה ועל העתיד, לא על העבר"

אלחנן ישראלי: "לכתוב התוועדות זו משימה לא מובנת מאליה ולא פשוטה. 
בעוד ספר בא לפרוש משנה סדורה, בהתוועדויות קורה דבר הפוך מזה. זה 

 אירוע שכל כולו הוא ההתרחשות החיה"

שרקי
צילום: אריק סולטן 
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