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הקדמה:
מזה דורות רבי  ,למעשה מאז ימי חז"ל וראשית הנצרות ,מעורר תהלי #התשובה את עניינ של
אנשי דת והוגי דעות .התפישות לגבי מהות התשובה ,המניעי לתשובה ,אופניה השגתה ויישומה,
ההישגי הגלומי בה והסיבות לכ #שהיא מתפשרת ה רבות ומגוונות עד מאד .הדיו בכ #בעייתי
ה מפאת היקפו העצו וה מבחינת החוויות האישיות הרבות המקופלות בו .הוכחה ניצחת לכ#
שהעיסוק בנושא התשובה לא פס מהעול אלא א* מעסיק את אנשי הדת ביתר שאת היא העובדה
שכל איש דת מכובד ב ימינו שוקד וטורח על כתיבתו של חיבור שהתשובה היא נושאו .כפי
שציינתי ,מושג התשובה חובק בתוכו מימדי עצומי ורבי פני  .בי ההיבטי השוני נית
למנות את המימד הנורמטיבי ,הטרנספורמטיבי ,הליתורגי ,האישי והלאומי .על היבטי אלו נית
אולי להוסי* את המימדי של זמ ומקו  ,היוצרי בהקשר ליתר ההיבטי שציינתי מימד
חברתי תרבותי המשתנה ממקו למקו ומתהווה במרוצת הזמ .אנסה להציג כא בקצרה את
מקצת הסוגיות העולות לדיו בהקשר לתשובה ואציג באופ סכימטי תפישות שונות בהקשר
לסוגיות השונות .ראשית ,נשאלת השאלה מהו טיבה של התשובה? לפחות באסלא יש לכ #שתי
משמעויות שונות .הראשונה פירושה חזרה מחטא והשנייה היא התעלות למצב תודעתי שונה.
נדמה כי ביהדות המושג פשוט יותר ,א #יש בו רמות ועוצמות שונות .ג'יימס כותב בספרו "החוויה
הדתית לסוגיה" כי תשובה היא תהלי #הדרגתי או פתאומי שבה "האני הנחות" ,שדה ההכרה
הרגיל ,מגיע לאחדות פנימית ע אני נעלה )תת מודע( שבעקבותיה נולדת מטרה אחת גבוהה
המבטלת את כל היתר .1לפיו ,התעלותו של אותו זרע קדו )שדות תודעה לא מוכרי ( הוא
שנתפש לדעתו על ידי תיאולוגי כחסד עליו או כרוח אלוהי  .ברוב המקרי מתוארת תשובה
כגילוי של אמת גבוהה יותר או כהתחברות אל זר קיומי נכו יותר .בספרו "חובות הלבבות" מנה
בחיי אב פקודא ,ב ספרד המוסלמית של המאה ה  11לסה"נ ,סיבות שונות לתשובה :כוח הכרת
האד את אלוהי  ,חרו אלוהי על חוטא ולמידה מעונש המוטל על הזולת .ג'לאל אדי רומי,
מיסטיק צופי מאנטוליה שבאסיה הקטנה ,ב המאה ה  13לסה"נ ,תיאר את התשובה כתהלי#
שבו מתחוור לאד שהוא מחמי /את אלוהיו .מתו #תחושת החמצה זו הוא פונה לדר #מתמשכת
של גילוי והתקשרות ,דר #שבסופה נוצרת זהות גדולה בי האד לאל .לפי רבי יונה גירונדי
מטולדו שבספרד ,שהיה ב זמנו של ג'לאל אדי רומי ,התשובה היא מהפ #כולל של האישיות
ומכא ג של חיי המעשה בעול .
רבי מהתיאולוגי עוסקי בשאלה הא התשובה הינה פרי רצונו ובחירתו של אד או שמא
היא מעשה חסד אלוהי .כ נשאלת השאלה מהי מידת מעורבותו של האל בתהלי ?#הא תהלי#
תשובה הוא חד כיווני ומתבטא בעלייתו של אד אל מקו מושבו הר של האל ,או שמא במקביל
לעלייתו של האד לעבר האל ישנה תנועה מכיוו האלוהות מטה אל עבר החוזר בתשובה? בעוד
ג'יימס נוקט בגישה חילונית ,המרחיבה את תחומי "האני" אל אות מחוזות שעשויי להיראות
מבחינה דתית ניצוצות אלוהיי  ,התייחסות התיאולוגי לנושא בדר #כלל שונה ומתארת יחסי
גומלי בי הפרט לבי אלוהות שהיא חיצונית וגדולה ממנו .אצל חז"ל מופיע המאמר שלחוטא
עצמו אי תקנה וכי רק הקב"ה מצליח לחלצו ,כלומר מוצגת כא גישה לפיה האל בחסדו לא רק
מאפשר תשובה אלא א* מחולל אותה עבור האד  .במקומות אחרי מוני חז"ל את מניעיו של
אד לחזור בתשובה ה יראה ,אהבה וייסורי וג אות נית כמוב לפרש כמתעוררי מכוחה
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של חמלה אלוהית .לימי צמצ הרמב" את מניעיו של אד לחזור בתשובה לאהבה בלבד.
בגישתו יש משו דמיו רב לתפישת של מיסטיקני צופיי  .ג'לאל אדי רומי קרא לכל לחזור
בתשובה בטענה כי "דלתות האל תמיד פתוחות" .לדברי אלו קיי הד קדו הרבה יותר ביהדות.
כבר רבי עקיבא טע כי ללא המי הטהורי הזורמי כל העת מהאל ,לא יכלה התשובה
להתקיי  .לעומת זאת הנביא ירמיהו פנה בדרישה כפולה ,ה לע וה לאלוהי  ,לחזור בתשובה
ומציג בכ #במרומז תפישה לפיה לאל ולאד ישנה אחריות משותפת בתהלי) #ירמיהו פרקי בג(.
אלגזאלי ,שחי במסופוטמיה במאה ה 12לסה"נ ,טע כי הנטייה לעשות רע מולדת באד אול
יש לדעתו דר #להשתחרר ממנה והיא מתאפשרת הודות לחסדו של האל .הרמב" בפרק השביעי
של ספרו "הלכות תשובה" גורס כי התשובה היא היפו #של הנפש ,א #לא של האל הקבוע במקומו.
לפי רבי קורדוברו ,ב תור הזהב של צפת ,נית להתחבר אל ספירת הבינה האלוהית דר #תשובה.
לפיו עשיית התשובה מביאה לירידת אור הבינה על האד המחזיק בכוונה פנימית קבועה – כלומר
בעזרת מעלות מסוימות האד יכול לחולל שינוי באלוהות .לעומת זאת בספר "אור לשמיי "
גורס רבי מאיר מאפטא )אמצא המאה ה  (19כי "אור התשובה דופקת תמיד על בני האד ".
כלומר ,לדידו ,קיי זר אלוהי קבוע שנית להתחבר אליו ונית ג שלא .בהנחה שקיימת תנועה
אלוהית כזו ,נסוב דיו של על טיבה .הא היא פרי חסד שמימי או שמא תנועתו של האל כפופה
לדבקותו החוזרת של אד בדר #הישר וכי הדבר הוא בגדר בלתי נמנע? באסלא מקובל בדר#
כלל לראות את התנועה כדו כיוונית; של האד כלפי האל ושל האל כלפי האד .
דיוני ממושכי נסובי סביב השאלה הא התשובה נקודתית או שמא היא תהלי #מתמש?#
באסלא נתפשת התשובה כתהלי #בלתי פוסק ,שחוזר ונשנה על עצמו .כבר בסורת אלפאתחה,
הסורה הפותחת את הקורא מוצגת התשובה כדר #ומעצ היותה כזו ,ג כבעלת רצ* ,המשכיות
והתפתחות ,כזו שלאורכה תחנות )מאקמאת( ,צמתי ובחירות .קיומה של הדר #בא לידי ביטוי
בפסוק השישי של סורת אלפאתחה "נחנו באורח מיישרי " .המתווה את הדר #הישרה למאמי
המוסלמי הוא מוחמד ,שליח האל שבעקבותיו ,כדוגמא ומופת ,מעי מודל לחיקוי ,על המאמי
המוסלמי לפנות .נראה כי בהכללה נית לומר כי במרוצת ההיסטוריה אנשי ההלכה התעניינו
ומתענייני יותר בטיבה ובמשמעויותיה של התשובה הנקודתית ,המתרחשת בפתאומיות מאשר
בתשובה כדר #המעלה אל מצבי תודעתיי גבוהי יותר המעסיקה מיסטיקני ופייטיני
)כדוגמת ג'לאל אדי רומי ורבי נוספי ( .בהקשר לכ #יש לשאול עד כמה נפוצה התשובה
הפתאומית ,המתרחשת באחת .ה מתו #החומרי שליקטתי וה מתו #מחקריו של ג'יימס נראה
כי התשובה שביטויה פתאומיי  ,או תשובה שנעשית כתגובה מיידית על מעשה מסוי הנתפש
שגוי ובעקבותיו חרטה ,נדירה למדי .אציע שהעיסוק התיאולוגי בה הוא רחב ה מפאת הקס
שיש במופע זה כלפי חו /וה בשל הקלות היחסית שבה נית להצביע על שלבי התהלי .#כשמדובר
בתהלי #הדרגתי ,שרובו מתרחש בלבו של אד קשה הרבה יותר ,ואולי כלל בלתי אפשרית,
בחינתו במושגי הלכתיי  .ביהדות ישנ חילוקי דעות לגבי טיבה של התשובה .למשל; בניגוד
לרבי יונה גירונדי ,שטע התשובה היא תהלי #ממוש #רב שלבי  ,גרס הרמב" כי אי שלבי
כאלו .בדעתו של רבי גירונדי ,מחזיק ג האדמו"ר מביילה.
מתו #הבנה כי התשובה חלה במובני רבי על הנפש ,אות מחוזות פנימיי שבהיותנו נעדרי
את היכולת לבחו כליות ולב אינ נגישי לנו ,ולא על העשייה החיצונית ,הקשו הוגי הדעות
במרוצת הדורות ושאלו הא תשובה היא מצווה או לאו ומה החובות החלי לגביה? ע מיסוד
הכנסייה הנוצרית )תהלי #הדרגתי שחל בי המאות  57לסה"נ( ,התפתחה מערכת מוכרת של
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פניטציה קאנונית ,לפיה נקבעו דרכי שונות ומשכי זמ שוני שנועדו לאפשר לחוטא לכפר על
חטאי שוני )צומות ,תפילות ,עבודה למע הקהילה ,עלייה לרגל ועוד( .בהקשר לכ #יש לציי כי
ג אצל חז"ל התפתחה אבחנה בי חומרת חטאי שוני שהיא נוקשה ומובהקת הרבה יותר
מאשר אבחנה בי חשיבות של מצוות שונות .את התקנו הנוצרי מקובל ליחס לבזיליוס מהעיר
קיסרי שבקפדוקיה )מאה  4לסה"נ( .כ #הוגדרו חטאי קטני לעומת חטאי גדולי )רצח ,ניאו*
עבודת אלילי  ,המקבילי למצוות 'ייהרג ובל יעבור' ביהדות( .בהמש #ליצירת קאנו נוצרי הנוגע
לתשובה התאפשר לכנסייה להיות האחראית הבלעדית לתהלי #התשובה של אד וכ ,#לאחר
תקופה ממושכת שבה התפתחה התשובה כאורח חיי של  ,שבה התפישה הקאנונית וצברה
תאוצה .מעניי לציי כי בקרב חסידות אשכנז ,ששגשגה בעמק הריי במאות  1213לסה"נ ,נקבע
כי א אד נהנה מעבירה ,עליו להתענות בגינה באותו אופ ,זאת בהתא לתפישה הקדומה של
'מידה כנגד מידה' .בעזרת חישובי גימטריי נקבעו צומות לכל עבירה )דבר שהיה מקובל ג
בצפת בימיו של האר"י(  .בכנסייה הגיעו הדברי לידי כ #שבמהל #המאות  1516לסה"נ רווח
ביותר מנהג רכישת שטרות מחילה )אינדולגנציות( מהכנסייה בתמורה לכפרה מלאה על כל
החטאי  .כנגד רעיו זה יצא במאה ה  16מרטי לותר .לותר שב והציג את התשובה כמעשה חסד
שמימי שמקורו באל שאינו קשור בשו פני ואופ לממסד הכנסייתי .לתפישתו ,האל טהור
באופ מוחלט והאד חוטא לעד .ביטוי החסד האלוהי כלפי האד התבטא לדעתו באמונה
הניצתת בלב אד ומכא בדר #כלל שהתשובה היא תהלי #פתאומי )בדומה לסיפורו של אלפונס
רטיסבו .(2בניגוד לתנ" ,#שבו נעדר מושג התשובה כלל ,בקורא מושג התשובה )תוובה( רווח
למדי ומתייחס לעשייה גרידא ,דבר שמעול לא היה קיי במקורות היהודי הקדומי .
באסלא מתוארת לא אחת התשובה כשלב בהתעוררות ממצב הקרוי ר'פלה' ,שינה' או 'הסחת
דעת' .התשובה מוגדרת כתחנה הראשונה במסכת ההתעוררות .בטקסטי צופיי רבי מתוארת
נחיצותה של בעיטה מעוררת שבלעדיה התהלי #כולו כלל לא יכול להתרחש .תוצאותיה של בעיטה
זו דומות אולי לאור הפנימי המבליח בעדויות המובאות בספרו של ג'יימס .לצד ההמתנה הסבילה
להתעוררות ,סוג של עשייה בפני עצמה ,ישנ באסלא המלצות קונקרטיות לגבי אורח חיי פעיל,
שעשוי לסייע להתעוררות – הקפדה על מצוות וחוקי הדת ,עלייה לרגל ועוד.
החל מתקופת חז"ל מוגדרת התשובה ג ביהדות .ישנ תיאורי רבי המציגי את התשובה
כסוג חדש של טהרה השונה מהטהרה הטקסית .בפרק א' של "הלכות תשובה " הגדיר הרמב"
את התשובה כמצוות 'עשה' והתכוו בדבריו בעיקר לוידוי .בהמש #דבריו )פרקי בג( מצוי על
ידו כי תשובה אינה שלמה ללא תהלי #פנימי עליו הוא מרמז בטענה כי חובה על אד להחליט
החלטה נחושה להימנע מחזרה על חטא וכי הוידוי הוא חיצוני בלבד ואמינותו מוטלת בספק .עוד
עשה הרמב" הפרדה מעניינת בי חטא שנעשה כלפי אלוהי  ,עליו די בוידוי לבי חטא שנעשה
כלפי אד אחר ,המצרי #תהלי #מורכב יותר לש כפרה .לוידוי נודעה חשיבות גדולה בעול
הנצרות ,ש הפ #ברבות הזמ לאחד משבעת הסקרמנטי ואליו נלוו לעתי פעולות שונות.
דיוני רבי נסובי סביב השאלה הא חזרה בתשובה מציבה את החוזר בתשובה במצב הקוד
לחטאו או שמא ,למרות התיקו מקומו בכל זאת שונה? על פי פאולוס )שאול התרסי( ,הוידויי
של אוגוסטינוס והמכתבי של אנטוניוס התשובה נתפשת כלידה מחדש .באסלא נתפש אד
כחוזר בתשובה הראשו וכסמל ארכיטיפי לכל יתר החוזרי בתשובה .א החזרה בתשובה
 2ראה ג'יימס ,עמודי .147148
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משולה ללידה מחדש ולחזרה אל המצב שקד לחטא ,נשאלת השאלה מדוע לא הוחזר אד
ראשו לג עד? ביהדות מקובל לומר כי בעלי תשובה ניצבי במקו גבוה מזה שצדיקי גמורי
ניצבי בו ,א #באותה נשימה נשאלת השאלה מיהו צדיק גמור והא כלל ישנ כאלו?
עד כמה תשובה היא פנימית ובאיזו מידה צריכי ביטויה להיות חיצוניי היא סוגיה סבוכה
נוספת הקשורה באופ ישיר אל השאלה הא תשובה היא מצווה או לא ,שכ מי יכול לאכו*
אותה ולפקח עליה? בימי חז"ל עיקרו של העיסוק בתשובה נסב אודות האופני השוני לבצעה.
למעט רמזי ספורי כמעט ולא נמצא בספרות חז"ל שיח פסיכולוגי .מהפ #גדול ביחס לתשובה
מתחולל בימי הביניי  .הרמב"  ,למשל ,כתב על מהפ #אישיותי .הוא העיד על עצמו כי איננו
אותו האיש אשר ביצע את החטא .לפי אנטוניוס ,המוגדר לא אחת כראשו הנזירי הנוצריי )חי
במצריי במאה השנייה לסה"נ( ,השלב הראשו בתרגול תשובה הוא מאמ /גופני וסבל .לדעתו,
בעזרת הגו* מטוהרת ג הנפש .למהל #הפסיכולוגי מוכרח להיות לדעתו ג רקע גופני .במאה ה
 7לסה"נ נוצר סול של תרגולי רוחניי )ע השלכות גופניות( שנועדו להביא לשלמות" .הסול
של העלייה האלוהית" שחובר על ידי יוהאנס כלימכוס הוא חיבור מעשי .התשובה מוגדרת בו
כשלב החמישי ,בהיותה מטהרת את חמשת החושי  ,ובדומה לתפישת ההתעוררות מהרפ'לה
המוסלמית ,היא מוצגת כתנאי הכרחי להתקדמות .ג כלימכוס מדגיש כי התשובה היא דר#
חיי ולא מעשה חד פעמי.
באסלא  ,הג שבמושג התשובה מקופלת אינהרנטית עשייה ,אי כל הגדרה ברורה שלה ,למעט
וידוי ,המופיע בחלק מהמקורות .במרוצת הזמ ,והחל מימי הביניי התפתחה באסלא אבחנה
ברורה בי חובות האיברי – מעשי הנראי לעי לבי חובות הלב ,שה ענייני נפשיי  .תהלי#
זה בא לידי ביטוי ג בספרו של בחיי "חובות הלבבות" ,השואב ממקורות מוסלמי  .בספרו נית
דגש על מצוות אינטלקטואליות ,מוסריות ואחרות שה יותר מאשר מצוות דתיות מוכרות,
חובותיו של אד כלפי עצמו .מתו #הצגת של המצוות הללו עולה השאלה הא תשובה היא דבר
שעושי או שמא היא הל #רוח שאד מקבל על עצמו? שאלות דומות נשאלות ג על ידי חכמי דת
מוסלמי בני דורו.
דיו נרחב סב סביב השאלה הא על ידי תשובה יכול אד להגיע לאחדות ע האל או רק למדרגה
גבוהה של קרבה אליו? מהי מטרת התשובה  גאולת הפרט או חלק מתהלי #כולל יותר? בתקופת
יוו ובתקופה ההלניסטית לא הייתה שאיפה לעלות ולהתקרב אל האל ,אלא רק לחזות בו ,כיוו
שלא היה קיי כלל רעיו שלמות .בנצרות הלכה תפישת השלמות והתפתחה .לפיה ,מגיע אד
לקרבה אדירה אל האל ,א #לאו דווקא לאחדות עימו .בהדרגה התפתחה ג ביהדות התפישה
לפיה התשובה היא חלק מתהלי #קוסמי לתיקו עולמות ולהשבת הסדר .המימד הלאומי שברעיו
התשובה הכולל את תשובת הע לעצמו ,לאלוהיו ולארצו מופיע באופ גולמי כבר בספר דברי
)פרק ד' ,פסוקי  (2731ובצורה מוגמרת יותר אצל המהר"ל מפראג וכ בכתבי הרב קוק.
במקורות רבי מוצגת לצד האחריות האישית ג אחריות לאומית לעשיית הטוב וחזרה בתשובה.
במרוצת ההיסטוריה מתוארת לא אחת היכחדותו של ע כעונש על שעשה את הרע .דוגמאות לכ#
אלו עמלק המצווה במלחמת חורמה )ספר דברי  ,פרק כ"ה ,פסוק  (17וכ על פי הקורא העמי
הג'אהלי ע'אד ות'מוד )ראה למשל סורת ההצהרה ,פסוק  .(70מקור בו נית דגש רב על התשובה
כמנגנו תיקו חברתי הוא "הרועה של הרמס" ,טקסט נוצרי אנונימי שחובר במצריי  ,ככל
הנראה במרוצת המאה השנייה לסה"נ ובו תפישה נוקשה ומחמירה במיוחד לגבי חטא ואפשרויות
תיקונו .לפי ג'לאל אדי רומי בי האל לחוזר בתשובה קיימת מערכת יחסי של שיקוע הדדי
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שלפיו משפיע האל על המאמי א #במובני רבי ג המאמי משפיע על האל .גישתו דומה
במשהו לגישתו של ג'יימס ,לפיה הכוחות כול שוכני בתו #האד  .על התלות ההדדית שהכוח
המניע אותה הוא אהבה מדבר ג אב אלערבי .מושג התשובה אצל המהר"ל מפראג הוא
אקוסמי ,שפירושו ביטול העצמיות המביא לכדי התאחדות ע האל.
העובדה שאפיק תשובה קיי בפני האד הציפה על פני השטח בעיה פילוסופית ,תיאולוגית
וחברתית נוספת – שאלת הטע בתשובה .שכ א אד יכול לחטוא ולאחר מכ לכפר על מעשיו,
הרי שה חומרת החטא וה כנות הכפרה מתבטלי  .בעניי זה טענו השבתאי בהתרסה "נחטא
ונשוב בנו ונביא גאולה לעול " .נראה כי דבריה מעלי את תהלי #התשובה כולו לכדי אבסורד
ומעלי את השאלה הא יש לערו #תשובה מתשובה ,סוגיה שבה מתחבטי אנשי דת והלכה
שוני  .לפי "הרועה של הרמס" ישנה רק הזדמנות אחת לחזור בתשובה ולהיטהר מחטא – מעמד
הטבילה .על פי תפישה זו מוב שהחוטאי שוב לאחר שכבר הוטבלו נותרי חוטאי מבלי
שתהיה לה איזושהי תקנה .דברי אלו מעלי קושי אדיר באשר לקיומה של קהילה ובנטיעתה
של תקווה כלשהי בקרב מאמיניה .על גישה מחמירה זו עמד כבר טרטיליאנוס שבראשית המאה
השלישית לסה"נ קבע את המושג פניטציה סקונדה ,כלומר תשובה שנייה ובמקביל הוציא את
כתבי "הרועה של הרמס" ,בה דבק קוד לכ ,אל מחו /לקאנו הנוצרי .האפשרות שפתח
טרטליאנוס לשוב ולכפר על חטא משיבה במובני רבי את הקושי שהוצג בחיבור "הרועה של
הרמס" ואולי א* גר לגישתו המחמיר; .כמה פעמי יכול אד לחטוא ולשוב ולכפר על חטאיו?
ג הדיו בערכה של התשובה עולה לא אחת .הא חוטא שחזר בו מחטאו ושב לדר #הישר נמצא
בדרגת מעלה גבוהה מזה שלא חטא כלל או שמא לעד ידבק בו משהו מהחטא? בהקשר זה נשאלת
בשנית מהו טיבה של התשובה .הא הכוונה היא בחזרה מוחלטת מחטא ,הכוללת שכחה ,כלומר
את עצ קיומו של החטא שנעשה או שמא מדובר דווקא בזיכרו קבוע ורצי* של החטא ודווקא
מתו #זיכרו זה קיומה של הימנעות נחושה ומודעת מעשייתו שנית? בקרב חסידות אשכנז לא די
היה בזיכרו החטא שנעשה .בנוס* לכ #היה נהוג לזמ מקרי בה יוכל אד להוכיח לעצמו
שהוא נמנע מאותה עבירה שבה נפל בעבר.
נשאלת כמוב השאלה מיהו היוז והמוביל את תהלי #התשובה – האל או האד ? בהנחה שהאל
הוא היוז נשאלת השאלה היכול אד להתנגד לתהלי #התשובה או שהוא כל כולו הופ #משועבד
לו מכוחו של בורא עול ? וא אד מכוו לחלוטי על ידי אלוהיו מה פשר מעלתו כחוזר בתשובה?
שאלה נוספת נסובה על טיב האמת שמתגלה לחוזר בתשובה .הא אחת היא או שמא איש איש
והאמת שלו ועד כמה תהלי #התשובה תלוי הקשרי חיצוניי ; חברתיי  ,תרבותיי ואחרי .
נראה כי בשני האחרונות הזר בו ישראלי צעירי המטיילי בהודו עובר תהלי #המוגדר על
יד כחזרה בתשובה הול #ומתגבר .מספר החוזרי בתשובה במהל #או בעקבות מסע בהודו,
ובמקביל לו היק* הפעילות של מוסדות יהודיי שוני העוסקי בהחזרה בתשובה בהודו,
מעידי על כ #שמדובר בתופעה חברתית רחבת היק* החורגת בהרבה ממקרה אישי כזה או אחר.
כמה טעמי הנחוני לכתוב על "המסע בהודו כמעורר חזרה בתשובה" כעבודה מסכמת לקורס
שכותרתו "התשובה" .הראשו שבה הוא חסרו קול של בעלי התשובה עצמ  .במהל #הקורס
קראנו כתבי רבי העוסקי בתשובה בשלוש הדתות המכונות 'מונותיאיסטיות' ,אול נדמה כי
כמעט כול נכתבו מתו #הסתכלות חיצונית ומבלי שקולו של החוזר בתשובה עצמו יושמע ממקור
ראשו.
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את הטע השני למעשה כבר הזכרתי והוא – שהמסע בהודו כמעורר חזרה בתשובה הופ #לתופעה
של ממש בקרב צעירי ישראליי רבי  .ברור לחלוטי כי סיפורי החזרה בתשובה ה אישיי
כול  ,ובכל זאת אני משער כי נית לבחו אות לאור אמות מידה חברתיות ותרבותיות החורגות
מתחומו של הפרט .די בהיותה של החברה הישראלית 'מאפשרת' מסע ממוש #להודו כדי להדגיש
את המכלול החברתי המשפיע הגדול מאופיו של הפרט .אוסי* ואציי כי הג שנערכו מחקרי
שוני הנוגעי לתופעת התרמילאות הישראלית בהודו במוב הרחב ,נושא החזרה בתשובה
במהל #מסע בתת היבשת טר נחקר.
הטע השלישי שסייע לי בבחירת נושא העבודה הוא תחו העניי האישי שלי והקשר שלי להודו.
מטרתה של עבודה זו הוא לנסות ולעמוד ,לפחות באופ ראשוני ,על הקשר שבי המסע בהודו לבי
החזרה בתשובה .כלומר לנסות ולברר מה המניעי הגורמי לישראלי חילוניי בהודו ,ובפרט
לצעירי לאחר שירות צבאי המטיילי בהודו להתעניי בדת היהודית ,להתקרב אליה ובסופו של
דבר לקבל עליה עול תורה ומצוות ולשוב ארצה כשכיפה לראש .
בהקשר זה האחרו ,חשוב לי לציי כי בעבודה זו לא אעסוק בניסיו לברר ולהגדיר מיהו החוזר
בתשובה ,הג שמתו #תהלי #איסו* החומרי לעבודה זו עלה כי מונח זה כשלעצמו ,כמו ג
מושגי כגו 'דתי'' ,חילוני' ומאמי ,דורש בירור מעמיק ואולי ג הגדרה מחודשת .3נקודת
המוצא ששימשה אותי במהל #העבודה היא כי כל אד שקיבל על עצמו עול תורה ומצוות ,ג א
לא במלוא ,ומגדיר עצמו כאד דתי שחזר בתשובה – נתפש בעיני כזה.
העבודה כולה מסתמכת על ראיונות שנערכו ע חוזרי בתשובה .כדי לצמצ את נושא העבודה
בחרתי לראיי גברי בלבד ,שעברו את תהלי #החזרה בתשובה תו #כדי מסע להודו שנער #בסמו#
למועד שחרור מהשירות הצבאי או בזיקה לאותו מסע .מטעמי פרטיות בחרתי לציי בעבודה רק
את שמ הפרטי של המרואייני  ,את גיל וכ את מקו הראיו ומועדו .יתר פרטיה האישיי
שמורי עמי.
הראיונות שבחרתי להכניס לעבודה נערכו ע מתראייני מגווני ושוני מבחינת הרקע הדתי
שלה  ,מבחינת מקו מגוריה באר /ומבחינת הקשר שלה לארגוני יהודיי שוני בהודו
והשתייכות הדתית לפלג כזה או אחר .בנוס* למקרי חזרה בתשובה של יהודיי שהגדירו עצמ
חילוני קוד נסיעת להודו ,הבאתי מקרי של אנשי שהגדירו עצמ כמסורתיי ובעקבות
המסע להודו הפכו לדתיי  ,חילוני שמתייחסי אל הדת היהודית ככלי נוס* המסייע ביד
כחלק ממסע של חזרה בתשובה שלה אל עצמ  ,דתיי שחזרו בשאלה ,טסו להודו כחילוני או
כ"לא דתיי " ושבו כשומרי תורה ומצוות וג דתיי שטסו להודו ,התחזקו באמונת ושינו את
השתייכות הדתית )מדתי לאומי לחסיד( וכ – כמסורתיי מחפשי דר #שטסו להודו ככאלו וכ#
ג שבו לישראל ,כשבידיה תשובות או תשובות חלקיות ולא פחות מכ #סימני שאלה .באופ זה
אנסה להציג את הסרגל כולו – זה שמשתרע ונמתח בי דתי לחילוני וזאת במקביל ותו#
התייחסות לסרגל שמירת המסורת ,על שני קצותיו ועל כל גווני הביניי שבו.
את סיכומי הראיונות ,שה

למעשה חומר הגל

לעבודה כולה ,הבאתי כנספחי

בסופה.

הראיונות מובאי מוקלדי  ,נאמני לאופ שסוכמו בכתב במהל #הראיונות עצמ  .חשוב לי
 3אציי כי בתקופה הקדומה ובימי הביניי מושג התשובה ביהדות הוא חמקמק .לא ברור הא מדובר בריטואל או
במצווה .לא כ #ה הדברי לגבי התשובה באיסלא  ,שבו המילי הנוגעות לתשובה מתייחסות א #ורק לעשייה.
העשייה באה לידי ביטוי באופ דו כיווני; של האד כלפי האל ושל האל כלפי האד .
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להדגיש כי הג שהשיחות לא הוקלטו ותומללו ,ה נכתבו נאמנות למקור ,ה בתוכ וה בלשו,
תו #שינויי מינוריי שנועדו לגשר על הפער שבי שיחת פני אל פני לקריאה מ הכתוב .ברוב
המקרי  ,אלא א כ לא נסתייע הדבר ,נשלחה גרסת סיכו הראיו אל המרואיי וזה אישר
אותה ולעיתי ביקש להוסי* הערה או הדגשה.
בהמש #העבודה אעסוק בניסיו לברר מה רגעי ההתעוררות של החוזרי בתשובה אות
ראיינתי ,באופ תפישת את האל ,באירועי משמעותיי שמשמשי בעיניה תחנות
משמעותיות בתהלי #החזרה בתשובה ומהות התרגול עצמו .כ אערו #ניסיו להתחקות אחר
ספרות ששימשה את החוזרי בתשובה בעוד נמצאי בהודו ,טר חזרת ארצה .לבסו* ,אנסה
להצביע על קווי מנחי משותפי בסיפורי האישיי שנפרשי בעבודה זו.
בבניית ראשי הפרקי לעבודה וכקווי מנחי בשאלותיי אל המרואייני סייעו לי חומרי הגל
שאות הכרתי בקורס .את החלוקה שעשיתי בראשי הפרקי עשיתי על ידי מעי ראורגניזציה של
החומרי אות קראתי .עד כמה שנית הדבר ,ניסיתי ליצור הקבלה בראשי הפרקי של עבודתי
לתפישות המסורתיות של תהליכי החזרה בתשובה ,זאת בהתייחס לרגע ההתעוררות על סיבותיו
השונות ,תפישה מסוימת ,משתנה ,את האל ואת העול על המציאות הסובבת ,בחינתו של
התהלי ,#כלומר דר #החזרה בתשובה ,החשיבות שיש לדמויות מפתח בעלות נופ #מיתי וג
דמויות קונקרטיות עימ נפגש האד ולספרות תשובה מוכרת ומקובלת .כ קיימת התייחסות של
חלק מהמרואייני אל האחריות החברתית ,א* הלאומית המוטלת עליה  .במובני רבי עוסקת
העבודה ברבות מהסוגיות שהועלו בקורס ותוארו בהקדמה בקצרה .מעניי לדעתי לגלות במהלכה
כי צדדי רבי בתהלי #החזרה בתשובה ,לפחות זה המתרחש בימינו ,חסרי התייחסות מקיפה
ואולי א* נעדרי בספרות התשובה המקובלת .בשיחותיי ע המרואייני וכ בניתוח החומרי
שאספתי ישנה התייחסות לאספקטי נורמטיביי  ,טרנספורמטיביי וליתורגיי  ,ה אישיי וה
חברתיי וזאת בתו #מסגרת מוגדרת של זמ ,המוגדר על ידי שלב החיי בו ה נמצאי ומקו –
בטיול שאחרי צבא בהודו .התייחסות זו חורגת מעניינו של הקורס וחובקת אספקטי רבי
שבה לא נגע הקורס ושבה אני מנסה לערו #בירור ,ליצור מיקוד וא* לחדש.
אציי כי עבורי ,וזאת ללא כל קשר אל התוצר המוגמר ,עצ העיסוק בנושא שבחרתי והניסיו
להתחקות אחר מרואייני וחומרי כתובי בנושא היה מרתק והוביל אותי אל מקומות שלא
הכרתי קוד ולמפגשי לא צפויי  .כ #למשל עשיתי שבת בצפת ,השתתפתי כמאזי בהרצאות
שנועדו להחזיר בתשובה או לקהל שכבר חזר בתשובה ב"בית היהודי" בתל אביב ,פקדתי בתי
מדרש בירושלי  ,שוחחתי ע מחזירי בתשובה ,ביקרתי בבתיה של חסידי ברסלב בצפת
ובסביבתה ,זכיתי בברכות רבות והובטח לי שאני בדר #הנכונה .כ קיבלתי ספרי רבי וג
מדבקות הנושאות צירופי מילי קדושי או משדרות אופטימיות ולא אחת ג זכיתי לתואר
"צדיק" .כל אלו קרבו אותי אל המושג "תשובה" ברמה חווייתית ואישית יותר ,שאותה אני נוטה
לחפש בכל עיסוקיי.
לסיו – ברצוני להודות מעומק לבי למרואייני שניאותו להיפגש עמי ,להקדיש מזמנ לשיחה
ולשת* אותי ברזי ליב ובענייני שלא תמיד היה לה קל לדבר עליה  .במקו זה אבקש לאחל
לכל אחד ואחד מה  ,מעומק לבי ,ברכה והצלחה בהמש #דרכ  .אמ.
יות יעקבסו
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א .למה נוסעי להודו?
נראה כי יש טע ראשוני בבירור סיבת המסע להודו מכיוו שמסע זה ,המתרחש על פני אדמה
רחוקה ,הוא הקרקע המשמשת ככר נביטה פורה לתהליכי החזרה בתשובה .בספר מ"הודו ועד
כא" נער #לראשונה ניסיו לכנס את הגות של חוקרי שוני בנוגע לסוד קסמה של הודו בעיני
המטייל היהודי – ישראלי .אלחנ ניר ,עור #הספר ,מציע שרוב התרמילאי הישראלי המגיעי
להודו ,עושי זאת לש פריקת עול שלצידה גילויי עניי וצור #בחיפוש אישי לאחר השירות
הצבאי .אל דעתו מצטרפת ג דריה מעוז .4ניר א* מוסי* ומציי כי בעיני התייר הישראלי המטייל
בהודו נדמה שאי ש  ,בהודו ,מרו /אחרי החומר ,5דבר המעורר ממילא את תחושת העיסוק
ברוחניות .הוגי דעות רבי מדגישי את הזמינות הרבה של רעיונות דתיי ואמונות דתיות
בהודו ,6הרי על כל צעד ושעל נית לראות מקדש פעיל וטקס דתי כזה או אחר ורוב המפגשי ע
המקומיי כרוכי באזכור האלי  ,האזנה לסיפוריה או צפייה ונוכחות בעת עריכת טקסי .
בהודו ,השימוש בסמלי הלקוחי מעולמ של האלי  ,שנועדי להביא את ברכת  ,הוא יומיומי
ותכו* .בעיניי יהודיות פקוחות מתארי כמה מהוגי הדעות שדבריה מובאי בספר ,את
ההשתאות הפשוטה של המאמי ההודי מול האלוהי  .השתאות הבאה לידי ביטוי כמעט בכל עת
וכמעט בכל מוב .חלק מצייני כי הג שמדובר בעיניה במדרגות תחתונות ,בכל זאת בקדושה
עסקינ .קדושה מלאת טומאה ,א #קדושה ונוכחת שעשויה לעורר בקרב המטייל הישראלי רחשי
דתיי של חיפוש וקדושה.7
במקביל ,מודגשת בפי ההוגי תחושת הראשוניות והזרות בהודו .נראה כי בשל השוני הגדול אליו
נחש* המטייל הזר צומחת ומתחזקת תחושת הראשוניות ,המחדדת את כל החושי  8ובמקביל
מתחזקת בו תחושת הזרות .לא אחת המטייל בהודו חווה תחושת זרות גדולה שדווקא היא
עשויה לעורר קרבה יתירה אל הקרוב והמוכר ,9המשמש כמעי מפלט .דורי הנמ מוסי* כי
ההיכרות ע הדר #הנלהבת בה נערכי טקסי העבודה הזרה ,מעניקה חיות לעבודת האלוהי
היהודית .10הדבר מתרחש על ידי החייאה חושית של פולח הקרוב במשהו לפולח בבית המקדש
וכ בעצ הנוכחות הרבה שלה ברחוב ההודי.
יש המדגישי כי מקור העוצמה אותו חווי המטיילי בהודו הוא בחלקו תולדה של פולח קדו
המתקיי  ,בדומה לפולח היהודי ,ברצ* מש #אלפי שני  ,11א #בניגוד לפולח היהודי מעול לא
ניתק מאדמתו והפ #לגולה בארצות רחוקות .בזכות הפלורליז הבי דתי הרב והמקו הרב אותו
תופסת המתירנות החברתית לאפשר לאד לעסוק בדתו )וזאת חר* הימצאות של מרכזי הדת
הרבי המנסי לא אחת ללכוד ברשת עוד ועוד מאמיני ותומכי ( ,נדמה כי למפגש של התייר
הישראלי ע הדת בהודו ישנו מימד מרפא ,נטול פוליטיזציה דתית ,הגורמת ללא מעט ישראלי
להירתע מכל הקשור לדת בישראל .כתוצאה מכ #מתרחש בנפשו של המטייל בהודו תהלי #של
פתיחות וסקרנות נטולת אידיאולוגיה .על עובדה חשובה זו עומדת מלילה הלנראשד .את התהלי#

 4ראה ניר ,עמוד  ,9וג ש  ,עמודי .113114
 5ראה ש  ,עמוד .10
 6ראה ש  ,עמודי .67 ,54 ,42 ,17
 7ראה ש  ,עמוד .26
 8ראה ש  ,עמודי .3536
 9ראה ש  ,עמוד .76 ,54
 10ראה ש  ,עמוד .86
 11ראה ש  ,עמודי .62 ,56
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החל אצל רבי היא מכנה "הנמכת ר* המבוכה והניכור" 12ואולי יש מקו לשנות את סדר המלי
לניכור ומבוכה.
13
יוחנ גרינשפו מדגיש את הצימאו לחיי רוח ואת העיסוק בשאלה "מי אני?" שמטרתו למצוא
תשובה .בנוס* ,מזכיר גרינשפו את עלויות המחייה הנמוכות .גרינשפו ממשי #ומציג סכימה
לפיה ההודי חיי באופ שבו לא נעשית הפרדה ברורה בי מציאות לבי תודעה מתבוננת
ובהמש #לכ – #הרחבה של גבולות ה'אני' ,עד כדי ביטול הגבול הקשיח שבי 'אני' לבי 'אחר'.14
דורי הנמ מדגיש כי במהל #המסע פותח המטייל את עצמו לתקשורת ביאישית נטולת
תפקידי  .תקשורת שאינה בנויה על אינטרסי  .15כתוצאה מכ ,#מסביר דורי בהמש #דבריו ,עובר
הפרט טלטלה שנובעת מערעור של הנחות יסוד שמזדעזעות .נראה כי את הדגש הזה נית להרחיב
עוד ולציי כי התקשורת במהל #מסע באר /רחוקה ,מראשיתה אינה מושתתת על תפקידי
ומבטלת מעיקרה את התוויות המוכרות ,כגו מקצוע ,מקו מגורי  ,השכלה ולעיתי ג גיל.
התקשורת במהל #טיול חסרה בדר #כלל את כל גינוני הרשמיות הנגזרי מההכרה בקיומ של
תוויות אלו ולכ מאפשרת תקשורת מסוג שונה .תקשורת זו עשויה לפתוח אופקי חדשי
והזדמנויות שונות ,שבדר #כלל אינ רבות בחיי היומיו באר ,/להכיר את הזולת באשר הוא.
החיי בישראל ,המתווי בתו #ולתו #גבולות ומסגרות נמזגי אל תו #מרחב אינסופי שנוצר
בטיול .דריה מעוז מציינת את ההתעניינות ,ג א המוגבלת ,ברוחניות המקומית ואת פריקת
העול הקשורה לניתוק ראשו מהמשפחה .לפיה ,באותה פריקת עול עולה הצור #במנוחה פיסית
ובהנאות גשמיות – מעי מרד מוגבל בתחו מוגדל .16היא ג מסכמת כי הטיול בהודו מחזק את
הזהויות הראשוניות – ה האישית ,ה היהודית וה הישראלית.17
רוב החוזרי בתשובה במהל #מסע בהודו מצייני את המסגרת החברתית שאפשרה לה לנסוע
להודו כנקודת מוצא ליציאת למסע ,מסגרת שג א לא הייתה לחלוטי מאושרת מעצ
הנסיעה ,לא העלתה שאלות רבות מידי ובוודאי שלא הערימה קשיי  .מסגרת שקיבלה את
הנסיעה כפשוטה ,אולי מתו #הרגל חברתי .שחר מספר" :היה 'מותר' לצאת לטיול .עבדתי חצי
שנה ,חסכתי כס* ויצאתי לטיול להודו ."...הוא ממשי #ומתאר מה הדבר שגר לו לנסוע" :ג

אני נסעתי להודו מתו #לח /החברה .אמרתי "עזבו אותי לשנייה" .ואומרי חז"ל "מתו #שלא
לשמו ,בא לשמה ."18בדומה לשחר ,ג מרואייני רבי נוספי מדגישי את העומס שהיו נתוני
לו באר /שממנו ביקשו להשתחרר ולהתאוורר במסגרת המקובל והמותר .שי מספר" :נסעתי
בעקבות שירות צבאי עמוס .רציתי לצאת ולטייל" .19ה ממשיכי ומתארי את עלות המחייה
הזולה המאפשרת חופש רב .שי מספר" :בהודו הדבר התאפשר מהבחינה הכלכלית" או כפי
שמעיד נדב" :כמטייל בהודו אי ל #טרדות פרנסה – כבר הסרת מעלי #חמישי אחוז מהעול
הגשמי" .20נת מוסי* לדבריו את מימד האתנחתא ,המסע כזמ שבו לא צרי #להוגיע את הראש
 12ראה ש  ,עמוד .59
 13ראה ש  ,עמוד .61
 14ראה ש  ,עמודי .6365
 15ראה ש  ,עמוד .82
 16ראה ש  ,עמודי .113114
 17ראה ש  ,עמוד .125
 18ראה נספח ב ,עמוד ב.
 19ראה נספח א ,עמוד א.
 20ראה נספח א ,עמוד א ונספח ה ,עמוד טז.
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בקבלת החלטות או לחילופי ,לקחת פסק זמ כדי להתלבט באי מפריע" :בהשפעת אחותי הלכתי
ללמוד – פסיכומטרי וכל זה .לח /של משפחה רוסית .בהעדר בגרות נרשמתי למכינה .עשיתי ג
קורסי קי ./רציתי ללמוד רפואה – חלומות כאלו .לא הצלחתי להגיע לציו הנדרש והתלבטתי א
לעשות שוב מבחני כדי לשפר או ללכת ללמוד פיזיקה ,פסיכולוגיה או פילוסופיה .זו הייתה אחת
הבעיות שלי – שרציתי ללמוד הכל .הייתי ב"אורות" – הכל הדליק אותי ולא יכולתי להתמקד
במשהו מסוי  .אז התחלתי לחשוב על טיול של אחרי צבא ,ע חבר מהשכונה .הודו הייתה היעד
הכי זול ונשמעה כמו הרפתקה .משהו רחוק...באותו רגע ,תו #חצי שעה ,החלטתי שאני טס .לא
הייתי מוכ שיקנו את החופש שלי בכס* .החלטתי לא להנמק כמו כלוא בתאי הסטודנטי ".21
ששו שב ומדגיש בדבריו את עלויות המחייה הנמוכות ואת החופש האדיר הנקנה בסכומי כס* לא
גדולי " :הדברי שקורי בהודו ה בגלל חוסר הגבולות – אפשר לעשות הכל ע קצת כס* .ילד
יכול לעשות מה שהוא רוצה ע כס* ,בלי ראש על הכתפיי ".22
הדברי הללו נכוני במידה רבה ג לגבי הטיול בדרו אמריקה ,אול נדמה כי הודו מלכתחילה
מושכת אליה ,במידה רבה ,מטיילי מסוג מסוי  ,הבוחרי להגיע אליה מתו #התכוונות
ראשונית ערטילאית ,ג א חסרת הגדרה מפורשת ,לעסוק בבירורי עצמיי  .שי מעיד על עצמו

כי "שוחחתי ע אנשי שהיו בהודו וגיליתי עניי גדול בתרבות ההודית ובחוויות שהיא מאפשרת.
בעיקר שמעתי על הטקסי הדתיי ועל הפשטות הרבה שבמדינה" .23שחר אומר בעדותו "למה
הודו? בהודו יש רוחניות  .Out in the openש למדתי שיש אמונה .ג להודי יש תפקיד
בבריאה ,אבל זה תפקיד שונה .עניי עירי קודמי ".24
אלישי מספר על עלויות המחייה הנמוכות המאפשרות מסע ממוש ,#אול הוא כור #את המש#

המסע בחיפוש הפרטי שלו ומתאר את האכזבה שלו מהודו עצמה" :לגבי הודו – קוד כל זה זול.
אתה יודע שאתה יכול להיות ש תקופה ארוכה .המקו נתפש בעיני כמקו של רוחניות וחיפוש.
באותו זמ זה מה שרציתי .דמיינתי ישיבה באשראמי ובמנזרי  ,שיחות ע נזירי  .לקבל
תובנות ,לנסות כל מיני דתות .בהודו גיליתי שזה לא ככה .התחושה בחודש הראשו הייתה איפה
השינוי? איפה הרוחניות? בהתחלה הסתובבתי – ביקרתי במבצר ,ראיתי מפל ושאלתי את עצמי
"נו ,מה? קיבלת תשובות לשאלות של #על החיי ?" .לא ,לא קיבלתי".25
לצד הנוסעי להודו מתו #כוונה לחפש ולמצוא ,נראה כי יש לא מעט אנשי שהמפגש ע הודו
טופח על פרצופ ומעורר בה תהליכי עמוקי ואינטנסיביי של תהייה ובחינה .במידה רבה
חלקה הראשו של עדותו של ששו ,אותו חלק בו הוא מתייחס לנסיעתו הראשונה להודו הוא
כזה .26אורי מדגיש את הנסיעה למטרות חיפוש ובתו #כ #כור #הסבר לגבי טומאת המקו ואת

הלגיטימיות החברתית שבנסיעה להודו" :למה לנסוע? זאת שאלה .אני חושב שזו הייתה החוויה
שחיפשתי .אותו בו חוויתי ששאפתי לקבל .הרגשתי שאני צרי #להיות ש  .מי שחי את הדת
והתורה מבי את הטומאה ,אבל אד שרוצה לחיות את הדת אבל חי את העול החיצו כ צרי#
את הנסיעה .הנסיעה להודו בחברה שלי לא הייתה מקובלת ,א #הייתה לגיטימית".27
 21ראה נספח ו ,עמוד יחיט.
 22ראה נספח י ,עמוד מא.
 23ראה נספח א ,עמוד א.
 24ראה נספח ב ,עמוד ה.
 25ראה נספח ז ,עמוד כז.
 26ראה נספח י ,עמודי ממא.
 27ראה נספח ח ,עמודי לבלג.
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לעומת יתר המרואייני מספר אלעד ,שבדבריו תושמע בת קול ייחודית ,שתבוא לידי ביטוי
בדברי שיוצגו בהמש ,#ש"להודו הגעתי כאד בוגר .לא מיד אחרי צבא .נסעתי בגיל  24וחצי

להודו ,בעיקר בשביל טרקי  .הודו עצמה הפחידה אותי – כמויות הישראלי ואווירת הסמי
הרתיעו אותי .לכ התחלתי את הטיול בנפאל דווקא ,כי מהודו עצמה נרתעתי .הגעתי כדי לטייל
ולהכיר תרבות" .28מבחינתו של אלעד אי להודו עצמה חשיבות יתירה בתהלי #שעבר והוא מדגיש
דווקא את משמעותו של המסע לבד" .אני לאו דווקא ש את הדגש על הודו .נכו שבהודו עברתי
את התהלי .#אבל אני חושב שאלו הייתי עכשיו ארבעה חודשי במזרח הרמו לבד או ע חברי ,
הייתי עובר את אותו תהלי .#מדובר בחוויות מנתקות .שמנתקות מהסביבה" .הייתי מגיע לאותו
דבר" ,זו ספקולציה .איני יודע .בטיול לא הייתה לי אב בוח קבועה לצידי .הלבד איפשר לי לפעול
ללא ביקורת שלילית ,כמו שהייתה כשחזרתי הביתה .כשנאמרו סביבי משפטי כמו "נדפק ל#
השכל"" ,הלכת לאיבוד"" ,אתה מבולבל ,זה יעבור" ....נוצרת בה תחושת זרות גדולה שמחדשת
ומחזקת את הקרבה .בהודו היהודי חש כמו גר .תחושת הגרות היא משמעותית" .29אלעד מיטיב
לתאר את האפשרויות הגלומות במסע לבד ואת החשיבות של ה"לבד" בתהלי #הבירור .אל דגש
זה ,פשר הנסיעה לבד ,העובר כחוט השני אצל המרואייני כול  ,אתייחס בהרחבה בסעי* נפרד.
במקרי מסוימי נסעו המטיילי שעברו תהלי #של חזרה בתשובה להודו בעקבות דחיפה של
חבר .מטרתה של הדחיפה הייתה מפורשת לחלוטי ,כפי שמעיד עליה נדב" :נסעתי להודו שנה

אחרי שהשתחררתי ,בעקבות דחיפה של חבר שחזר בתשובה ש  .הוא נת לי תפילי וטלית ואמר
לי "ל #להודו!" .בהמש #דבריו מדגיש נדב את קיומו של תהלי #ממוש #רב שלבי ואומר
"התהלי #שלי התחיל שנתיי קוד  ,בצבא .אבל בהודו זה נפתח .בהודו קרה הנס .פה וש
קראתי בתורה ,לקחתי שיעור אבל במינו נמו #מאד .אורי מעיד על עצמו כי השפיע על בת דודתו
שהייתה בתהליכי התפקרות לנסוע להודו כדי שתחזור לדת .הוא ג מציי את הצלחת נסיעתה.30
נדב מיטיב לתאר עניי נוס* שקוס למטיילי בהודו .לפיו "בהודו אי עשייה גופנית ,זה לפחות
הרוש שלי .אנשי רוחניי יותר – אי חומר להיאחז בו .ישנה אופנה תיירותית לבוז לכל חידוש
טכנולוגי .אנשי מחפשי את הפשוט .את המרופט והיש .את ההזוי והבלתי אפשרי .במובני
רבי בזי לטכנולוגיה – התענוג של לעלות לקצה ההר ולמצוא ש באר וצרי* .להשיב עטרה
ליושנה .ככה מתחיל טיול – מהרגע שנכנסת בשערי בומביי אתה משיל מעלי #את תרבות המערב.
זה השלב הראשו .לא נראה לי שאפשר להצביע על נקודה .זה יותר תהלי...#ש  ,בתו #היער
והעצי  ,כל ישראלי עשה רוש שהבי קצת את הקדוש ברו #הוא .זה מה שהודו עשתה וגואה –
לי בפרט .דר #עזי ותרנגולות וצא ,דר #עשייה פשוטה או כביכול פשוטה – לאפות לח  ,להכי
סלט ,לא הייתה שו בעיה ע הקדוש ברו #הוא במציאות כזו .אתה חיי אידיליה מסוימת בהודו.
אי כל טרדות .הכל ג עד .מה נשאר? תורה".31
ששו מספר כי "החוויה הכי חזקה שהייתה לי בטיול הראשו זה חודש וחצי ע משפחה הודית
בהאמפי .לא יכולנו להחלי* א* מילה .רק תנועות ידיי והבעות פני  ,אבל גרתי אצל  .ה כול
ע חיו #שבא מבפני  ,ג כשה אוכלי אורז לב ארבע פעמי ביו כי אי לה כס* למשהו
אחר .כל הדברי הקטני – האישה שרוחצת את בעלה ,כשהסבא יושב לידי ומפלי /פתאו
 28ראה נספח ג ,עמוד ו.
 29ראה ש  ,עמוד ז.
 30ראה נספח ח ,עמוד לג.
 31ראה נספח ה ,עמוד טזיז.
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וצוחק ואני צוחק איתו .למרות שלא היה לה כלו  ,ה היו מאושרי  ,בלי טיפה של תסכול.
הבנתי כמה זה נפלא להיות יותר פשוט .הייתי ש בענני  .מי צרי #סמי ? נפתח לי ש הלב ואני
יודע שבמש #השני  ,אני הול #ומאבד את הפשטות של הודו .את הקס הזה".32
רעיו זה ,של פשטות קיומית גדולה וכובשת מוזכר א* הוא על ידי מרואייני נוספי  ,ביניה שי.

ב .סיבות להתעוררות בתשובה בהודו
נראה כי הסיבות לחזרה בתשובה בהודו ה סבוכות ומורכבות .לאור הנאמר בחלק א' של העבודה
נראה כי רבות מה נית לכלול תחת מושג חשוב שאעיז להתוותו כא והוא "זמ בתו #זמ" או
"זמ מחו /לזמ" .כוונתי במושג זה היא שהישראלי המטייל בהודו מתנהל במימד זמ הנבדל
לחלוטי מהמוכר ומהמקובל בחייו בישראל .בהודו הוא חופשי ממטלות מחייבות כאלו ואחרות,
שענייני המדינה השוני – הביטחוניי הכלכליי ואחרי אינ נוגעי לו ,אלא במידה והוא
נקלע במקרה אל עי הסערה .ולא די בכ  #בזכות עלויות המחייה הנמוכות ,ג עול הפרנסה אינו
קיי ובעזרת סכו כס* לא גדול שהוא מביא איתו מישראל ,יכול המטייל הישראלי לחיות )לפרק
זמ מוגבל( טוב יותר מרוב שכבות האוכלוסייה המקומית .זמ נפרד זה מתקיי לאחר מספר
שנות שירות צבאי מאמ /ותובעני שבמהלכו רבי מהמשרתי היו נטולי זמ חופשי משלה
ולשלה  .אותו "זמ בתו #זמ" עתיד להיות ג נפרד מהתקופה שלאחר המסע ,אותו פרק זמ
שבו חוזרי המטיילי ארצה וטובעי פע נוספת במסכת של מחויבויות שנועדת לאפשר לה
להתבסס ולהמשי #בחייה הנורמטיביי  .מעצ מצב ביניי זה צומחות ועולות השאלות ,ג א
בצורה מודחקת ולא מבוררת כל עיקר "איפה?"" ,מדוע?" ו"לא?".
אול  ,בדומה לסיבות הראשוניות לצאת להודו נראה כי סיבות אלו חלות באותה מידה ג על
הנוסעי לדרו אמריקה ,שמביניה מספר החוזרי בתשובה קט הרבה יותר .נראה כי הג
שהוא נותר חמקמק וקשה להגדרה ,ישנו אלמנט מכונ כלשהו במפגש של המטייל הישראלי ע
תתהיבשת .למרות שכמה מהמרואייני הדגישו כי להודו עצמה אי כל משמעות בעניי ,אלא
יותר מכל לזמ ולחוויית ה'לבד' ,אעיז להציע כי יש משהו במפגש ע הודו שמחולל טלטלה
גדולה .אגבה את דבריי בעמדת של אות חוזרי בתשובה המעידי כי להודו יש ניחוח מיוחד
המאפשר את קיומו של התהלי ,#וזאת בניגוד לאווירה הקיימת במקומות אחרי אות פוקדי

תרמילאי ישראלי באותו גיל ומאות חתכי אוכלוסייה .נדב מעיד" :משהו בקולקטיב של הודו
33
עשה לי חסד .מה שלא נראה לי שהייתי מקבל בדרו אמריקה"
יתכ וזהו הגודש ברחובות הערי  ,העליבות התהומית וההתפכחות לגבי מושגי עוני ועושר ,ייתכ
וזוהי האמונה החובקת כל ,רבת הפני והביטויי שדורשת מאד להתעמת ע עצמו ולברר מיהו
ומיה אלוהיו .אולי זוהי הנוכחות הפולחנית הנמצאת בכל מקו  ,הסתמכות של המקומיי על
האל ,מעשיו וחסדו או קשיי המסע שחלק נגרמי בשל הקשיי האובייקטיביי שהודו מזמנת
לתיירי כמו לתושביה וה בגלל מחסו השפה והתרבות ,שקיי חר* היותה של השפה האנגלית
נפוצה .כ #או אחרת ,ברור לחלוטי כי בהודו יש דבר מה מעורר ,הגור לאנשי  ,ג א לא
לכול  ,לשאול שאלות ולעסוק בבירור פנימי וחיצוני .בהקשר לכ #יהיה זה כנראה נכו לומר
שרבי מהמגיעי להודו עושי זאת מתו #התכוונות ומשיכה מוקדמת ,כפי שמעידי רבי

 32ראה נספח י ,עמוד מא
 33ראה נספח ה ,עמוד יז.
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מהחוזרי בתשובה .כמה וכמה דוגמאות לכ #הבאתי בחלק א' של העבודה .אורי מספר שכשנסע
לתאילנד לאחר השחרור "פגשתי ש מטיילי ישראלי שדיברו על הודו בעיניי נוצצות .ע
ניצו ./מה ג שג אני תמיד רציתי לנסוע להודו".34
נדמה כי תמצית מסוימת ממה שיש להודו להציע למטייל הישראלי נית לזקק מתו #דבריו של
יוני אליצור ,פעיל בעמותת "ערכי " ובארגו "הבית היהודי" באר /והודו .במהל #שיחת טלפו
שבה הזמי אותי לבוא ולהאזי להרצאות שנערכות "בבית היהודי" בתל אביב ,אמר לי" :תבוא.

יהיה כי*! לפני השיעור כל החבר'ה באי  .יושבי על כריות ,מנגני  ,שרי  .זולה כמו בהודו ...יש
אווירה הודית בסבבה .בשאנטי".
מעניי לציי כי רוב רוב של החוזרי בתשובה ,ג א נסעו להודו מתו #עניי תרבותי עמוק,
דבר שאותו ציינו בפירוש בשיחות איתי ,לא שיחזרו באוזניי כל אירוע משמעותי הנוגע להודו
עצמה – לא לנופיה ,ג לא לתרבותה ולהגותה ובוודאי שלא ברובד העמוק של התעניינות והבנה.
חוויותיה אירעו בינ לבינ  ,לעיתי בהקשר לעבר וברוב המקרי בעקבות מפגש ע ישראלי
דתי )מטייל/ת ולא אחת פעיל במוסד דתי יהודי כזה או אחר ,כגו "הבית היהודי"" ,בית חב"ד"
או "הלב היהודי"( .יוצא דופ מבחינה זו הוא סיפורו של ששו 35שע חזרתו ארצה החל להתעניי
וללמוד ענייני שוני הנוגעי לרפואת המזרח ,פילוסופיות שונות ותרגולי פיסיי  .במובני
רבי נוצר אצלי הרוש כאלו הודו ,על א* אות אלמנטי מכונני וחמקמקי  ,נותרת כרקע
חיוור להתרחשויות הדרמטיות .רקע חיוור וע זאת קרקע ההתרחשות של תופעה בקנה מידה
רחב למדי ,רחב דיו על מנת שלא נית יהיה להתעל ממנו.
בחלק זה של העבודה אנסה לנתח את הגורמי לחזרה בתשובה ,או ליתר דיוק – א להכיר
בקיומו של תהלי #תשובה ממוש #ורב שלבי  ,לנסות ולהתחקות אחר אותו רגע מפנה מרכזי ,או
אחר נקודת האלחזור כפי שהיא נתפשת על ידי הנמצאי בתהלי ,#לפחות עד כמה שהדברי
נוגעי לפרק הזמ שבו נכתבה העבודה.
נת מספר בגילוי לב כי חר* החלטה מוקדמת שהתקבלה בינו לבי החבר עמו טס להודו שלא
להתרועע ע ישראלי משהו מש #אותו מלכתחילה לבית חב"ד .הוא מגלה "האמת ,כבר בניו

דלהי ,אי #שהגענו ,הרגליי שלי סחבו אותי לבית חב"ד .התבאסתי .היה סגור והלכנו .בבית
חב"ד בקטמנדו הנחתי תפילי שהבאתי איתי מהבית ,דבר שבאר /לא הייתי עושה א* פע .
באות ימי לא היה שו דבר ששמרתי חו /אולי מאכילת בשר בהמה לא טהורה .תפילי תמיד
לקחתי איתי לחו"ל".36
אורי מספר ,ומבלי לבאר מדוע דווקא בהודו הוא נעור ,כי חלק חזק מחוויית המסע שלו בהודו

הייתה שיח ישראלייהודי בנושאי דת ואמונה" :דבר שליווה אותי כל הטיול זה השיח הישראלי
בהודו – הדיבור התיאולוגי שלא מצאתי באר ./אולי רק אחר כ ,#בצפת ,שאליה עברתי כשחזרתי.
השיח הזה לא נוגע רק ליהדות ,אבל רוב מי שדיברתי איתו היה יהודי בסופו של דבר .החבר'ה
שמגיעי לבית חב"ד ,השאלות שלה והשיח שלה באי מאותו מקו  .אפשר ג להגיד
שבישיבה כל מי שלומד זה דתיי מגיל אפס ואי לה את השאלות ה'לכאורה' מובנות מאליה.

 34ראה נספח ח ,עמוד לב.
 35ראה נספח י.
 36ראה נספח ו ,עמוד יט.
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חבריי הלא דתיי מעול לא היו מוטרדי בזה .בהודו אנשי שואלי את השאלות הללו .ה
באמת מחפשי  .זה באמת מטריד אות ".37
נחו עומד ,בבהירות רבה ואולי א* בקנאה מסוימת ,על הפתיחות הרבה המתאפשרת בהודו כלפי
האחר ,ליכולת להסיר מחיצות ולהתקרב אל השונה מתו #חשיפה עדינה של ה"אני" תו #בירור

מתמיד של "מיהו האחר?" .התולדה של בירור זה היא לדידו סובלנות רבה לזולת" :בהודו יכולתי
להיפתח ליהדות ולצדדיה הרוחניי  .באר /רציתי רק לברוח מזה ובהודו משהו נפתח .אני חושב
שזה שילוב בי תרבות ואווירת הודו למנטאליות הישראלית .בהודו יש אוורור וביזור רוחני,
שמאפשר לאנשי להיפתח .באר /הכל זה תוויות .הנה אני – נער גבעות .המו אנשי שהיו
מקיאי עלי או מינימו זורקי עלי רסק עגבניות מדברי איתי בהודו .התקשורת ש לא
בעייתית .זה קשור לדעתי לתפישת ריבוי האלי  .זו תפישה היסטורית ש  ,שיוצרת סובלנות".38
נחו מסכ את דבריו וגורס :נחו פורס בדבריו" :יש פסוק "הודו לה' כי טוב ,כי לעול
חסדו" .39אני נות לזה את הפרשנות הנסתרת – שהודו טובה לאדוני .החסידות ,שאליה אני קרוב
היו  ,גורסת שדווקא במקומות הנמוכי יש ניצוצות קדושי יותר .איני יכול לומר למה נסעתי
דווקא להודו .אני חושב שזה בולט – החיבור בי רוחניות לנופי – משהו שמאד מתאי
למנטאליות הישראלית ובאמת הודו חיברה אותי ליהדות .הודו זה מקו חי ,שיש בו חיוניות וזה
קשור לחסידות ולקבלה .קשה לי לומר מה בדיוק קרה לפני אחת עשרה שני  .אני יכול לומר
משהו מיסטי .אני אומר ,וג האר"י מדבר על זה ,שבמקו של גלות יש גילוי .כשאד מתרחק
מהכל ,מתאפשר לו לגלות .זה אחד הדברי החזקי בהודו .דווקא הגלות ,הנמיכות בכל מיני
הקשרי  ,מאפשרת לאד לגלות עצמו .התיאוריה הקבלית עומדת במבח המציאות בהודו".40
 .Iחטא
ג מבלי להשתמש במילה המפורשת חטא ,רוב בעלי התשובה מתארי בצורה מוצקה את
התהלי #שעברו כתהלי #של תיקו ,כהתחברות לאמת ,לעצמי ,למקור .כתוצאה מכ #ה בדר#
כלל בהכרח מתייחסי אל עבר כאל עבר שגוי ומוטעה ,ג א הכרחי מבחינת ומבחינת
התהלי #שהתווה לה האל )ובכ #אדו בהמש .(#ע זאת ,לא נתקלתי במקרה שבו אד שח
באוזני על התפקחות מחטא נורא שעשה ,שחווה חרטה גדולה על מעשיו וקיבל על עצמו החלטה
נחושה שלא לחזור על אותו מעשה נלוז .נראה כי האמונה המוצקה ,המשותפת לרוב רוב של
בעלי שיחי ,כי העול מנוהל על פי רצו האלוהי  ,מביאה אות לאמונה כי לא הייתה לה כל
דר #אחרת לחיות לפיה וכי ג א חטאו ,נראה כי החטא לא נועד אלא כדי להכווי אות אל
הדר #הנכונה ,האמיתית וכדי להקנות לה כלי שיסייעו לה בהמש #חייה ויאפשרו לה
לתמו #בזולת .בהקשר זה אציי כי מתו #הראיונות שערכתי לא ברור הא ההתנסויות השליליות
שחוו המרואייני נתפשות בעיניה כתוצאה של אישיות  ,או שמא ה פרי רצו אלוהי שבעטיו
נכפה עליה להתפלש במדמנות .עניי זה ,שהחוזרי בתשובה שרואיינו אינ מצביעי בהכרח
על נקודת מפנה שמקורה בחטא ובחרטה הינו חשוב ביותר ,מכיוו שאי לו הד מובהק בספרות
התשובה .עד כמה שיכולתי להיווכח מתו #קריאת החומרי
 37ראה נספח ח ,עמוד לד.
 38ראה נספח ט ,עמוד לו
 39ראה תהלי  ,פרק ק"ו.1,
 40ראה נספח ט ,עמוד לו.

שהובאו לפנינו במהל #הקורס
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ובחומרי נוספי בה עיינתי ,למדתי כי בספרות התשובה נית דגש גדול מאד על עצ ההבנה
שנעשה חטא ,על ההתפכחות בגי ההבנה שנעשה ,על החרטה העצומה הכרוכה בכ #וההחלטה
הנחושה שלא לחזור עליו ולהיתק .41כבר רבי סעדיה גאו ,שהיה ההוגה היהודי הראשו שהקדיש
לתשובה דיו סיסטמאטי מרוכז ,מתייחס בפירוט ובהדגשה אל עניי החרטה בספרו הפילוסופי
"האמונות והדעות" .אצל סעדיה גאו נתפשת החרטה כאחד מארבעת עיקרי )"גדרי"
בלשו התרגו העברי של ספרו( התשובה שה  :עזיבת החטא ,חרטה ,בקשת כפרה,
והחלטה נחושה של החוטא ,שלא יחזור ויחטא .42ממשיכיו של רבי סעדיה גאו הדגישו ג את
חשיבות הווידוי ,נקודה שאליה התייחס בעקיפי אורי .43הרמב"  ,44במאה ה,12
הל #בעקבותיה  .דבריו הנוגעי למעמד החרטה מופיעי ב"הלכות תשובה" אשר בסו* ספר
המדע ,שהוא הראשו בי י"ד ספרי "משנה תורה" )הידוע ג כ"יד החזקה"( ואחריו התפתחה
ספרות תשובה ענפה מאוד ,ג בקרב חסידי אשכנז וג אצל מורי הקבלה.
רבי יונה גירונדי הול #א* הוא בעקבות המסורת הזו ,א #מוסי* עליה ומשכללה ב"שערי תשובה"
שלו .הוא מפתח מערכה משוכללת של עשרי עיקרי תשובה .בי אלה העיקר הראשו הוא
החרטה" .יבי לבבו ,כי רע ומר עזבו את ה' וישיב אל יבו ,כי יש עונש ונק ...ויתחרט על מעשיו

הרעי  ,ויאמר בלבבו :מה עשיתי? אי #לא היה פחד אלהי לנגד עיני...לא חמלתי על גופי ,ולא
חסה עיני עליו משחתו מפני הנאת רגע אחד ...ורעה מזאת ,כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי,
ונטמאה בגילולי יצרי ...ואי #החלפתי בעול חול* עול עומד לעד ולעול ?" 45וכו' .הכתוב אצל
גירונדי הוא ככל הנראה הנוסח המפורט ביותר הקיי

בספרות התשובה היהודית המתייחס

לזעזוע החרטה המשמש כנקודת מוצא הכרחית להיערכות חדשה בעתיד.
תפישה התשובה נוכח חרטה על חטא המוצגת כא ,הנכרכת בצורה ברורה ג בציר זמ שלפיו
החטא קשור לעבר ,החרטה להווה וההחלטה הנחושה להימנע מחטא להבא לעתיד .נראה כי
בבסיסה של תפישה זו צריכה להיות מעוגנת נקודה מסוימת ה בזמ וה בתודעתו של החוזר
בתשובה .הנקודה שממנה מתחיל התהלי ,#אול ציו מפנה כזה לא זכה לכל התייחסות בקרב
מרואייני .בהסתמ #על דבריה אציע כא קו שונה מעט המתייחס אל תהלי #התשובה ואל מימד
הזמ הטמו בו .למרות שדבריי עשויי להישמע כדקות סמנטית ,נדמה לי כי מעבר לה טמונה
משמעות גדולה .בדומה למתואר ברבי מדבריי ההגות המופיעי בספרות התשובה ,ג
מדבריה של רבי ממרואייני משתמע תהלי #רצי* ,רב שלבי  .אול בניגוד לתיאור הקיצוני
המקובל של החלטה אמיצה ומוחלטת לגבי שינוי ,החלטה שהיא בגדר נדר ,מתארי בעלי
התשובה תהלי #מעוד ומתו הרבה יותר .מדברי המרואייני עמ נפגשתי עולה כי ג א
לאורכו של התהלי #מודגשי רגעי משמעותיי יותר של התפכחות וקבלת החלטות ,הרי ה רק
חלק מתהלי #רצי* ומתמש #של עידו והזדככות ,הליכה הדרגתית עדי טוב שהוא מוחלט .לחיזוק
דברי אביא מדבריו של נחו שמספר" :בהודו אפשר לחפש ולמצוא ומי שלא מוצא יכול ג

להמציא .יהדות זה לא למצוא – ג זו נקודה משמעותית ושונה מהותית מהינדואיז ובודהיז
שה די דומי  ...יש אנשי שחושבי שמצאו ,שחושבי שה מוארי  .היהדות אומרת שאד

 41ראה בחיי ,שער תשובה ,פרק ד' ,עמוד .433
 42ראה רס"ג ,עמוד קפב.
 43ראה הערה מס' .46
 44ראה רמב" ,הלכות תשובה ,פרק ב ,סימ ב ,עמוד ריא.
 45ראה רי"ג ,שער תשובה ,שער ראשו ,סימ י.
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מחפש כל חייו .שהוא בתנועה – קליפה ופרי קליפה ופרי וחוזר חלילה .מקלפי קליפה ,מוצאי
פרי חדש וכ #הלאה...תהלי #אינסופי".46
דמיו מסוי לתהלי #האינסופי בנתיב התשובה נית למצוא בכתביו של המהר"ל מפראג בספרו
"נתיבות עול " ,שהוא המובהק בי ספריו כחיבור מוסר חשוב ביותר .המהר"ל מפראג מניח את
וודאות קיומו וממשותו הנפרדת של העול  ,כפי שג האל בראו וחפ /בקיומו .לתפישתו העול
קיי מחו /לאל ונפרד ממנו באופ מוחלט ,ואי שו זיקה סובסטאנציאלית בינו לבי האל.
תביעתו היסודית החשובה ביותר מ האד הינה ,שיכיר את תלותו בבוראו ,ובהכרת תלות זו
ישוב אליו ויתכנס אצלו .הכרת תלות זו ,ההיתלות המוחלטת ,היא הנתפסת כתנועת התשובה
בנתיב הנ"ל ,שמכיל ג הרבה אלמנטי דיאלקטיי בתיאור מצביו המורכבי של בעל התשובה
 בעיקר בתיאור היחס המתקיי בי כוחותיה השוני של נפשו בעת תהלי #התשובה .תהלי#
התשובה כתהלי #היתלות באל מתואר על ידו כתהלי #אינסופי ,שכ כנגד התביעה היסודית של
ההיתלות באל מתייצב שוב ושוב ה"אני" האנושי המבקש להביע את עצמיותו ואפילו את
התנשאותו .תהלי #זה נמש #תמיד.47
אורי ,שבא מרקע דתי דווקא ,הוא בי היחידי המתארי בצורה ספציפית אירוע שאותו הוא
מתאר כחטא שעליו ,הג

שנעשה בשגגה ובחוסר משי  ,הוא מצטער ומתמלא מולו גועל:

"בפושקר נתקלתי בכוהני שנותני פרחי ומבקשי כס* .ג לי ה שמו פרח ביד וניסו לגרור
אותי .בשבילי זו הייתה נפילה כואבת .שנפלתי בפח קט של עבודה זרה מבלי כמעט לשי לב .לא
התפשרתי בקטע של הכס* .נתתי לה צמיד של גוש קטי* ,אבל הבנתי שמעורב בזה לא רק כס*.
לא הייתה ש שו כוונה אמיתית של אמונה .הייתה לי סלידה נוראית .רציתי לנפ /פסלי של
שיווא בכל מקו  .מצאתי אצל מי להתנח – מקו להתייע /בו – בבית חב"ד .דר #שימי ,הרב
של בית חב"ד...הגעתי לש מתו #רצו לדבר ע רבני יראי שמיי שידריכו ויבינו אותי .המשבר
היה שחטאתי בחטא עבודה זרה – אחת ממצוות ייהרג ובל יעבור .שמע ,זה מבהיל .כואב הלב.
דבר שאתה מכיר בו שזו עבירה איומה ונוראה ועשיתי אותה" .48השיחה ע אורי הייתה ג
היחידה מבי כלל הראיונות שבה על הד לצור #של אד בוידוי ובייעו./
אלישי לא מתאר חטא במוב המקובל של המילה ,א #עומד בצורה מפורשת על הליכתו בדר#
מוטעית ,שממנה הוא שב והתפכח..." :התחלתי לחזור בשאלה .זה היה תהלי #שעד היו אני לא

יכול להצביע על מקורותיו .מבחינת הצבא ,לא יצא לי להיות דתי בפועל .במקביל ,התעוררו
שאלות שתמיד היו .אמונה צרי #להחיות כל הזמ .השורש תמיד קיי כפוטנציאל ,אבל צרי#
להפרות אותו כל הזמ ...זה קורה במקביל לכל מיני שאלות קיומיות בי .סוגיית הרע בעול ,
התפקיד שלי בו ,המפגש ע חבר'ה חילוני והחיי שה עושי  .שאלתי את עצמי "למה לא?".
בשלב מסוי הרגשתי שאני חילוני וממש איבדתי את הזהות שלי .לפני זה הייתי דתי במלוא מוב
המילה .כל ערכי היו מכוח הדת .בשביל זה קמתי בבוקר .לא היה לי מאיפה לשאוב כוחות ועזבתי
את מסלול הסיירת .לא הייתי מחובר לאלוהי וכוחותיי הלכו...אחרי הצבא עזבתי לגמרי את
הדת ,אבל אני לא יודע א הייתי חילוני במלוא מוב המילה .מבחינתי ,להיות דתי זה להיות
קרוב לש  .מבחינת פרקטיקה לא קיימתי מצוות ,אבל הוא היה נוכח כל הזמ...שנתיי אחרי
השחרור נסעתי להודו .ככלל ,קשה לי להצביע ולומר – בגלל זה או זה זה קרה .יש הרבה תת
 46ראה נספח ט ,עמוד לח.
 47ראה המהר"ל ,חלק ב' ,נתיב התשובה עמודי קמזקעב.
 48ראה נספח ח ,עמוד לג.
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מודע .רק ממרחק אני אוכל לומר – "זה נבע מפה"" ,בגלל זה כ #קרה" .ככה אני רואה את
הדברי היו  .הנסיעה להודו הייתה מתו #רצו לשינוי .הרגשתי שאי לי משמעות לחיי  ,כיוו,
ערכי  .שאי לי בשביל מה לחיות" .49בהמש #דבריו סוקר אלישי ג את היתרונות שיש לתהלי#
שעבר ועומד על האופ שבו ,לדעתו ,יוכלו לשרת אותו בעתיד .אלעד לעומת זאת מציג גישה יוצאת

דופ" :חשוב לי להדגיש שאינני שולל את אורח החיי החילוני .איני רואה בחיי החילוניי שלי
תקופה אפלה וחשוכה או בור תחתיות שנחלצתי ממנו .להיפ .#אלו היו חיי יפי וטובי ואי בי
כל חרטה" .50בגישתו של אלעד יש מימד שנית אולי לכנותו "הודי" משהו .הוא אומר במפורש כי
אינו מתחרט על חייו החילוניי וג עתה לא מוצא בחיי החילוניי כל פסול .משתמע מדבריו כי
הדר #שבחר נתפשת בעיניו כטובה ונכונה עבורו ,א #לא בהכרח מחייבת בעיניו את הזולת .הוא
אומר במפורש שאינו רואה כל פסול בחיי החילוני ואינו מתחרט עליה  .עמדתו של אלעד,
נשמעת ,כאמור ,כמקרה יוצא דופ בהתייחס לספרות המוסר העוסקת בתשובה ,שלפיה החרטה
כנקודת תפנית היא בדר #כלל חלק בלתי נפרד ואימננטי ממנה.
 .IIתובנה גבוהה
אצל חלק מהמרואייני עימ נפגשתי לצור #העבודה עלו תיאורי של רגעי שיא בתהלי #החזרה
בתשובה .בדר #כלל מדובר בתובנות גבוהות שמבליחות ברגע מסוי או לחילופי מתהוות
בתהלי #מתמש #של למידה .במקרי רבי קשורות אות תובנות לחוויות ולאירועי מסוימי
שנתלתה בה משמעות ,סמלית או מכוננת .אני מוצא לציי זאת כיוו שבעבודה זו בחרתי
להתייחס בנפרד אל תובנות גבוהות הנתפשות בשכל ואל חוויות חזקות הנתפשות בחושי וברגש.
אציי כי אבחנה זו אינה נעשית על ידי באופ מלאכותי ושרירותי ,אלא נעשית במפורש על ידי
רבי מהמרואייני  .שחר ,מספר ש"הייתי שרוי במאבק גדול בי השכל והלב והחושי " ,51וטל
אומר" :כשהבנתי התחלתי לקיי  .אני ב אד שכלי .כשאני מבי אני מקיי  .אחרי רגשיי
יותר .כשהרגשתי  highהייתי צרי #להבי למה".52

אורי מדגיש בדבריו את אופיו של הבירור השכלי... " :היו דברי שאמר שלאחר בדיקה גיליתי
שאינ נכוני  ,אבל זה לא משנה .זה מה שעורר אותי לשאול .לברר ולבדוק .יש עניי "שבכל יו
יהיו בעיני #כחדשי " – ואני בחנתי את הדברי מחדש" .53בחלק זה ,בו אסקור את התובנות
הגבוהות שתוארו באוזניי ,אנסה לעמוד על טיב ולבדוק באיזה אופ הפכו אות תובנות לקניינו
הרוחני של החוזר בתשובה.
אלישי מתאר תובנה גבוהה שלה צדדי שה בגדר תהלי #שכלתני מפורש ,מה שמחדד אולי עוד

את האבחנה בי תובנה לחוויה חושית רגשית" :באיזשהו שלב התחלתי לעש סמי בצורה
מאסיבית ,שזה קשור .כשאתה לא מוצא את עצמ #ברובד מסוי של החיי אתה פונה למקומות
אחרי ...אני חיפשתי מפתח נקודתי .מפתח לאושר ,לאלוהי  ,לחיי טובי  .הבנתי שאי כזה.
שזו הצטרפות של תובנות .הבנתי שבמקו המשמעות הגדולה אני צרי #להתחיל לחיות את
התשובות הקטנות .מבחינת חיפוש אחרי דתות אחרות – הבנתי שקשה לחפש דתות אחרות.
 49ראה נספח ז ,עמוד כז.
 50ראה נספח ג ,עמוד ה.
 51ראה נספח ב ,עמוד ד.
 52ראה נספח ד ,עמוד טז
 53ראה נספח ח ,עמוד לד.
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ראשית מהבחינה הפרקטית – אני לא מכיר את השפה .כל דת ,כדי לבחור אותה באמת ולהכריע
א היא בשביל ,#זה מצרי #המו זמ והשקעה וג קיו פרקטי .כדי להיות מוסלמי ,נוצרי או
בודהיסטי אני צרי #לחיות את זה לתקופה מסוימת .את היהדות הרגשתי שאני מבי רק
כשקיימתי" אול בהמש #דבריו מדגיש במפורש את החוויה הרגשית" :אי דבר כזה ידע
תיאורטי על דת .הבנתי שלמרות שאני יכול ללכת להרצאה על בודהיז  ,אי בזה טע  .ג לא
לקורס של שבוע – זה אלפי שני של תורה .ג צרי #לחיות את זה ואני לא אד שיל #לחיות
כבודהיסט שנה .מבחינה רעיונית ,כשהבנתי שלא אבדוק את כל הדתות ,הבנתי שיש שתי
אפשרויות – או שאהיה אתאיסט ,כי לא טוב לי ע נקודת ההתחלה שלי ,או שאהיה יהודי דתי
כמו שחונכתי .אבל אז הבנתי שאני לא רוצה להיות תוצר של חינו #או מפעל ומערכת שמייצרת
דתיי  .החלטתי להתחיל מהתחלה .או שאהיה אתאיסט או שאני חוזר לשורש שממנו באתי –
מקו שכבר לא הייתי בו .בעזרת הכלי שצברתי – חברי שפה ,ספרי  ,עבר – החיי שחייתי
בכללות  .נקודה שנייה – זו התשובה לשאלת האתאיסטיות .כשהייתי בהודו ,ללא כל ערכי
וגבולות הגעתי למקומות מאוד מאוד נמוכי  .הבנתי שאני צרי #אלוהי בחיי שלי .דת ,תורה
ומצוות .מערכת של חוקי ונורמות .האפשרות שיש לי הייתה היהדות .עישנתי סמי ברמות
מטורפות .הייתי ע בחורות .זה ריקבו .מי שהיה בהודו מכיר את זה .אי ל #בשביל מה לקו
בבוקר .בתור ישראלי שיוצא מבועת מדינת ישראל אתה רואה עול  .מיליוני אנשי  .ואתה מרגיש
שחייב להיות חוט מקשר ביניה  .בי כל הדתות והרעיונות .מכנה משות* ,הסבר .הייתה לי
תובנה שאפשר לחיות בכל מקו  .ג בתור פועל מסעדה באפריקה .הקיו הוא לא בעייתי ,בא*
מקו  .בעמק פרוואטי ,ליד קהיר גנגה ,הלכנו ביער ופתאו ראינו נזיר הודי יושב בתו #גזע ע/
חלול .הוא הזמי אותנו פנימה .ש היכה בי שכ #הוא חי .שיש לו בית מהע ,/מי מהנחל ,אוכל –
עלי  .להיות לבד ,לדאוג לעצמ #כדי לשרוד זה לא בעיה" .54לקראת סו* דבריו המובאי לעיל,
עושה אלישי קשר בי התובנות השכליות לבי חווית המפגש ע האיש הפרוש ,החי בגזע ע,/
המולידה בו את התובנות האחרות.
אלישי ממשי #לתאר את תובנותיו" :מבחינת דר #החיי בהודו ובכלל בעבר שלי ,הבנתי שאני

קט .אני לעצמי לא יכול להתוות דר #אי #לחיות את החיי  ,למנוע סבל ,להביא את העול למצב
שהוא טוב .ביהדות ראיתי שיש פתרונות ותשובות .מתודה שלמה .מערכת של מעשי שמביאי
אותי לזה ,חו /מזה שאני חלק ממסורת ארוכה .אבא שלי אמר לי שאני יהודי .הוא שמע את זה
מאבא שלו ,סבא שלי .זה חוזר אחורה עד אד ראשו .זו יוהרה להגיד "אני לא מקשיב לזה.
אנסה לחפש לבד" .הנה – ניסיתי בהודו .לא הגעתי לשו דבר .אני חושב שכשישראלי מחפש את
עצמו הוא צרי #להתחיל מהבית ,א הוא אמיתי" .55בדברי אלו מתוארת מערכת שיקולי
עניינית לחלוטי ,שבה משולב החיפוש אחר אמת בתפישות שכר ורווח ,שורשיות וכ אספקטי
שבה מתבטאת יעילות מסוימת .נראה כי ניתוח שכלתני כזה יכול לחול רק על תובנה שכלית.
ששו עושה אבחנה ברורה בי החוויה העצומה שהייתה פרי מסעו הראשו בהודו לבי תהלי#
הלמידה שהוא מתאר במסעו השני ,כעבור קרוב לתשע שני מאוחר יותר" :הודו של הפע

השנייה הייתה שונה לגמרי מהטיול הראשו .המו למידה ,המו לבד ואני רוב החיי לא הייתי
לבד .המו שאלות ,קורסי  ,מוזיקה .כל הזמ הזה כמעט לא יצא לי לפספס א* קבלת שבת

 54ראה נספח ז ,עמוד כח.
 55ראה ש  ,עמודי כטל.
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וקידוש .הייתי הול #ב"בית היהודי" או ב"בית חב"ד" .לא שמרתי שבת אבל עשיתי שישי.
התחלתי לחקור את היהדות כי עד אז חקרתי את הבודהיז  ,היוגה ועוד.56"...
בתהלי #הלימוד שלו הוא מתאר על דר #הלמידה והבחינה ההשוואתית אספקטי שהכיר
בשיטות הלקוחות מתרבויות אחרות ומשווה אות ע הידע הקיי ביהדות ,ידע שעד כה לא היה

לו מוכר" :ברפואה הסינית אומרי שגבר מתכלה כל פע שהוא שופ #זרע – הג'ינג ,אנרגיית
החיי ,מתכלה .בשנה האחרונה למדתי טנטרה יוגה.הדבר הראשו שהמורה אמר זה שבתור גבר
אתה צרי #להימנע משפיכה .אלכס ,בחור שפגשתי בבית חב"ד ברישיקש ,שג הוא למד רפואה
סינית והיו לומד קבלה ,שאל אותי מה פירוש "לא תשפו #זרע #לשווא"? פתחנו בספר "טעמי
המצוות" .המצווה הראשונה ש היא מצוות פרו ורבו וש כתובי הדברי במפורש .כשגבר
שופ #את זרעו שלא למטרת רבייה ,מופיעי ש אות סימפטומי כמו ביוגה וברפואה הסינית.
אני הייתי מזה בהל ".57
האבחנה הברורה שעושה ששו בי תובנה לחוויה מתבטאת ג בדבריו וע זאת כור #ביניה
באופ מורכב .הוא מתאר את התהלי #שבו הוא מבקש לקבל הסבר על דברי  ,אול מסכ את
דבריו בהדרגת חשיבותה של ההרגשה ,לא ההבנה" :בהדרגה אני עושה מצוות שלגביה קיבלתי

הסבר .נטילת ידיי  ,קצת שמירת שבת .בהודו ,כששאלתי על המצוות אמרו לי שה מקבילות לכל
אברי הגו* .שספר המצוות הוא ספר הוראות היצר .א אתה רוצה להיות מכונה משומנת,
להתקד  ,שמור על עצמ #ותעשה את המצוות .זה מוריד את ברכת עשר הספירות ובכ #זה מאד
דומה לעשרת הכוחות הקוסמיי ביוגה .בהודו נפל לי האסימו – שאני מוכ להתמסר ,כל עוד
אני מרגיש" .58טל מתאר את החשיבות הרבה הקיימת בשימור התובנה והפעולה על פיה .בסיפורו
מתוארי חבריו ,שבנסיבות טראגיות זכו בתובנות קיומיות מסוימות שחבקו את כול  ,59א #בה
בעת הוא מציי שרק מעטי שימרו את התובנה הזו ליותר מרגע נתו והפכו אותה לנר מאיר
בחייה .
 .IIIחוויה
לצד תובנות גבוהות מסוגלי רבי מהחוזרי בתשובה להצביע על חוויות מכוננות ,תולדה של
נסיבות ,אירוע וכ מפגש ע דמות בעלת השפעה עליה  ,סוגיה אליה אתייחס בסעי* נפרד.
פעמי רבות נתפשות חוויות אלו ג במימד השכלי ,אול נראה כי עיקר השפעת שייכת לתחו
הרגשי .לבעייתיות הרבה ,כמו ג לסכנה לחטוא במלאכותיות ,על ידי ההפרדה בי חוויה לתובנה
התייחסנו בסעי* שד בתובנות גבוהות .יש שהחוויות הפכו לנקודת מפנה ביחסו של האד לדת,
כוננו את מידת נכונותו של הפרט לקבל עליו עול מצוות ולעיתי החוויות עצמ ה שהיו הגור
הראשוני להנעת גלגל התשובה ,ראשית התהלי .#רבי מהחוזרי בתשובה מתארי כי שיעור
כזה או אחר ,חג שנקשרות בו משמעויות סמליות מסורתיות או ספר שקראו עורר בה את הצור#
בחיפוש אחר משמעות נעלמה או לחילופי לקבל עליה החלטות הרות גורל לגבי עתיד  ,כגו
החלטה ליטול עול תורה ומצוות או החלטה לפנות ללימודי בישיבה.

 56ראה נספח י ,עמוד מב.
 57ראה נספח י ,עמוד מג.
 58ראה ש  ,עמוד מד.
 59ראה נספח ד ,עמוד י.
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שחר מתאר אירוע שהוא על הגבול בי חוויה לחזיו ומצביע בכ #על הקשר ההדוק הקיי בי
חוויות חיצוניות ,הנתפשות בחושי לבי חוויות פנימיות ,שנדמה כי ה מכילות את עצמ על
החושי מבפני " :בהודו פתאו ראיתי שכל מה שקורה לי זה כמו בקריאת שמע .ראיתי אחד.
אחדות הפשטות .שבת .כל מי שפגשתי אותו – הכל בעצ אחד .זה נקרא השגחה" .60תיאור זה
שלו עשוי להיות תוא במידה רבה לטקסטי אופנישדיי הינדיי  ,המתארי את העול כבעל
מקור אחד ויחיד ,אדוויטי ,61אול מהשיחה איתו קשה להצביע על קשר ישיר בי התוודעות
לרעיונות הינדיי לחוויה שלו שקירבה אותו אל המקורות היהודיי  .שחר ,שכאמור ,עושה
בדבריו הפרדה מובהקת בי אמת ,אותה אולי מביני באופ רציונאלי ,או בעיקר רציונאלי ,לבי
אמונה ,שאותה חווי ברגש .אומר בהמש" :#בטיול שלי הבנתי שאי מקרה .שיש בעל בית

שמנהל את הענייני  .השאלה היא רק אי #אני מגיע אליו ומה הקשר שלי איתו .בהתחלה הייתה
לי אמת – שאני יהודי ,א #לא הייתה לי אמונה .הייתי מיואש .אמת בלי אמונה אינה שלמה .אמת
בלי אמונה היא רק חלק מהמציאות .את האמונה קיבלתי בדר – #זה קורה דר #שליחי שוני
בדרכי .למדתי בישיבת תקוע חצי שנה – תורה ,תפילות ,מצוות ואחרי חצי שנה פגשתי את
אשתי".62
אותו

טל מתאר חוויה מטלטלת שאירעה עוד במהל #השירות הצבאי וגרמה לו ולסובבי
להתייחס אל המציאות באופ שונה" :באותה תקופה קרה ביחידה שלנו אסו הנגמ"ש .ב 3

חודשי נהרגו לנו שמונה אנשי  .יותר מעשרה אחוז מהפלוגה...דברי שעברתי בצבא פתחו אותי
עוד יותר להתבונ – האובד שחוויתי והעובדה שניצלתי כמה פעמי מנס...חבר שלי נהרג
בתאונת אימוני  .כשזה קרה פתאו כול תפשו והבינו .אמרנו "הכל חארטה" .הכל פתאו
נראה שטותי וסתמי .הריבי  ,ההתעסקות ע הטפל .באותו רגע שזה קרה כול הסתכלו אחרת
על החיי " .63בהמש #דבריו עור #טל הפרדה ברורה ביותר בי חוויה שעוצמתה תק* לזמ מסוי
לבי חוויה המעוררת אד בצורה כזו שתגרו לו לשנות את אורחות חייו .לכ #אתייחס בהמש#
דברי.
נראה כי פעמי רבות החוויות ה מעי תחנות בדר ,#המעוררות הבנה עמוקה יותר באופ המשלב
שכלתנות ורגש ,מה שמעלה פע נוספת את דקות ההפרדה בי השניי  .על חוויה כזו מספר
בפירוט אלעד" :זו לא הייתה חוויה אמונית ממש ,אלא חוויה קשה ויפה ע הדת .אהבתי את

הדבקות של חברתי .בעוד אני בחרתי בדר #הקלה – שאדליק את האור או שחברי ידליקו את
האור היא בחרה לקיי את המצווה עד סופה .הטוטליות שלה ,למרות שהייתה כרוכה בהפסד
וחוסר נוחות מצאה ח בעיני .הבנתי מהי אמונה לשמה .אמונה שמתקיימת לא מתו #נוחות .עד
אותו רגע שאלתי את עצמי מדוע אני עושה זאת .כי נחמד ומעניי אותי או כי אני באמת מאמי?
הרי א אושיב אות #במגרש כדורגל ,תחווה משהו .כ #ג בית כנסת .התפילה מרגשת .איני חושב
שזה קושר למיסטיקה ולמקו שבו עוסקי בענייני דת .זה קשור לכל מקו  .כל מקו והחוויות
הנוצרות בו ,כ #אני חושב".64

 60ראה נספח ב ,עמוד ג.
 61בסנסקריט " ,Advaytaהעדר שניות"" ,חסר פיצול" ,אחד האלמנטי המרכזיי בטקסטי האופנישדיי שחוברו
בי  600לפנה"ס ל  600לסה"נ לער.#
 62ראה נספח ב ,עמוד ה.
 63ראה נספח ד ,עמוד י.
 64ראה נספח ג ,עמוד ח.
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טל מתאר חוויה שהיא נקודת מפנה משמעותית בתהלי #חזרתו בתשובה ,הקשורה ביו חג שלו
משמעות סמלית" :בשביעי של פסח – הלילה שבו נקרע י סו* ,על פי הקבלה זהו י סו*...

במשמעות הנסתרת זהו סו* ...אותו ערב זה במשמעות של לקרוע את כל הסופי – כל ההגבלות
שלנו .על פי התורה ,חיי לפי זמ...השבוע של פסח זה לשבור הגבלות .היינו ערי כל הלילה .רצ*
של שיחות על יהדות .על המדינה והחיי  ,על כל המציאות .בסו* הלילה הבנתי שזו האמת .חבר
שחזר בתשובה ר /להביא לי ציצית .זה היה מפחיד לעשות את הצעד ,אבל ידעתי שזה נכו .עצרתי
את ההתנגדות והנחתי .קוד  ,כשביקשו שאשי ציצית רק לשבת – סירבתי .אמרתי "א אני ש
זה כבר נשאר עלי" .אז ידעתי שזהו .זה היה צעד שדרש ממני המו אומ.../באותו לילה באתי
בהגדרה לעשות שינוי .לא חשבתי על חזרה בתשובה .באתי כדי לשבור סו* .כל הלילה נתהווה
התהלי #הזה ...אז הרגשתי רגיל ,היו אני מודע שאמרתי דברי שלא למדתי אות  .מצב גבוה.
זה אור התשובה .אתה מסתכל על הכל אחרת .קורא אנשי אחרת .חיות מטורפת".65
נדב עומד על האופ השכלתני ,השגוי מבחינתו ,שבו ניסה לתפוש ולחוות את התהלי #שהוא עובר
והתובנות הנפתחות בפניו ומדגיש את חשיבות קיומו של הרגש" :בדיעבד – הייתה לי טעות.

שניסיתי לתפוש את זה בשכל .זה קורה עוד באר ./כדי לעבוד את הש באמת צרי #לתפוש אותו
בחוש ולתת לו את הלב ,שנאמר "טעמו וראו כי טוב הש " .66רב שאני לומד אצלו הסביר לי שלא
נית לתאר לאד טע של מלח עד שייטע  .אותו רעיו חל ג על תהלי #השבת ודקדוקי סופרי
באשר ה  .ואז מגיעה התעלות הרוח .באותה שנייה ראיתי אי #כל מהל #חיי מתנקז לנקודה כזו
שבה נפתחה תשובה .החיי בכלל והטיול בפרט ,על כל האירועי שקרו בו" .67בדבריו ,מדגיש נדב
את חשיבותה של החוויה הרגשית ,כזו שכל ניסיו לתארה במלי מגמד אותה ומפחית מעוצמתה.
נת מספר על חוויותיו בורנאסי .ה קושרות מעמד מיסטי מסוי שבו דוק ערפל מכסה את המי
לפני זריחה ע חג הדיוואלי ההינדי שנחגג בערבו של יו שהיה יו שישי" :הגענו לורנאסי...אני

זוכר את היו שהגענו לש  .יו שישי לקראת זריחה .עמוד השחר .אחרי שמצאנו גסט האוס,
חמש דקות מהנהר ,הלכנו לאכול ארוחת בוקר סמו #לגנגס...היה ערפל סמי #על הנהר .לא ראו
כלו והרגשתי משהו שלא היה קוד  .אולי זה ג קשור בעייפות .שלא ישנתי ,אבל הייתה דווקא
תחושת חיוניות של מר ./הרגשתי כאלו סרט .שאני נכנס למציאות חדשה .מתחיל משהו שלא
ראיתי מעול  .ע עוצמות גבוהות .אחרי ארוחת הבוקר הלכנו לנוח קצת והגיעה ארוחת הערב.
באותה ארוחה עשיתי קידוש ,מה שנהגתי לעשות בחו"ל ,כי אבא לא נמצא .עשיתי קידוש על כל
המסעדה .באותו יו בדיוק היה חג הדיוואלי – היו האחרו של החג ושיא הבלגא .בכל מקו
דברי עפו וזיקוקי  .ההרגשה של הבוקר הפכה למשהו מפחיד .עד היו מלווה אותי שבזמ
הקידוש התחלתי להרגיש את טומאת המקו  .שזה לא מקו אדיש וריק .שזה מקו מלא רוחות
– משהו שטני לגמרי .הנרות שמילאו את הנהר .אבל התחושה הייתה אז עמומה .אז לא הייתי
אומר את המלי הללו .אז הייתי אומר "מוזר" .68נת מתאר ג אירוע אחר ,המוגדר על ידו כרב
משמעות" :אחרי כמה זמ הצעתי לחבר'ה בצחוק לשחות בגנגס .אחת הבנות הביעה גועל עמוק
ואמרתי לה שאני הול #לשחות .היא אמרה שאני פקה פקה ,רק דיבורי ולכ החלטתי שאני הול#
לשחות...שחיתי קצת וחזרתי .לא הפריע לי שבמי הייתה גופה של אד וגופה של פרה...מאז
 65ראה נספח ד ,עמוד יב.
 66ראה תהילי  ,פרק ל"ד פסוק .9
 67ראה ש  ,עמודי טזיז.
 68ראה נספח ו ,עמוד כ.
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שהייתי קט לא היו לי אמונות טפלות .תמיד התמודדתי ע רעיונות מפחידי  .היו אני מבי
שהקפיצה למי הייתה שלב חשוב" .69בהמש #הוא מעיד כי מבחינתו "בורנאסי הייתה רוחניות
מאוד חזקה שקירבה את כול ליהדות שלה  .יחס לרוחניות ההודית נגע לתגובה על שריפת
גופות וטקסי ליליי  .הייתה הרגשה שכול מתאחדי סביב הקידוש" .70את המש #דרכו
מתווה נת על פי המסלול שבי אור אלילי הנחות לאור הניצחו המונותאיסטי ומתאר את אותו
מעמד שכבר הוזכר בהקשר למפגש שלו ע אנשי חב"ד במעמד הדלקת נר שמיני של חנוכה על
גדות האג בפושקר .71נראה כי על אותו רצ* של חווית מעמד הקדוש של ימות שבת וחג שזור

ג סיפורו של נת .דווקא במהל #חג הפורי מתקבלת אצלו החלטה אמיצה" :כל הזמ היו לי
מחשבות לחזור לאוניברסיטה .אחרי תקופה מסוימת היה לי ברור שפילוסופיה לא אלמד .הבנתי
שכל מה שיש ש  ,בפילוסופיה ,כבר קיי בחב"ד .כל החוכמה .בפורי  ,אחרי שאמרנו "לחיי "
נפל הפור .עשיתי החלטה שכאחזור לאר /ואכנס לישיבה".72
ששו מספר אודות חוויה שבה הוא חווה תחושות שלא הכיר קוד – חווית אובד שליטה וחופש
עצו  .הוא מתאר כיצד באופ מיסטי כלשהו הוא שב וזכה בכל הדברי אות השלי #קוד לכ,
מה שמתפרש בעיניו כהשגחה קוסמית עליו ועל מעשיו .חוויה זו היא שעורה בו לימי את הצור#

לחפש ,לחקור ולהתחקות אחר הבנה בסיסית של עצמו ושל העול " :בהודו הכל התחיל...נחתנו
בבומביי וישר לקחנו ג'יפ פרטי לגואה ,להגיע לחג המולד – למסיבה גדולה .שמה הלכתי לאיבוד
בגדול .בשפה המקצועית היה לי פליפ .פע ראשונה  .LSDכל מה שחשבתי והרגשתי שאני חושב
ומרגיש ועושה – באמת עשיתי .זה לא קרה רק בראש לי והיו אני מתבייש בזה .במסיבה הורדתי
מעלי הכל וזה היה תחושת החופש האולטימטיבית .טבעת מאחותי – זרקתי ,שרשרת מאמא –
העפתי ,דרכו ,חגורת הכס* המלאה ,חמשת אלפי דולר ,בדיוק אי #שנחתתי ,הורדתי את כל
הבגדי על החו* וחזרתי למסיבה ערו  ,בלי כלו  .אחר כ #קראו לי ש כמה זמ "המל #הוא
ערו " .הייתי במקו שאי אפשר לתאר אותו – נגעתי בחופש שאי לו סו* .מקו מאד גבוה .ג
כשדיברו אלי חשבתי שזה דמיוני ,שהכל בתו #ראשי ,ולא עניתי לא* אחד .כשהתחילה ההשפעה
להתפוגג קלטתי שאי לי דברי  .קלטתי מה קרה ונכנסתי ללח /גדול .ואתה יודע מה – מצאו
בשבילי הכל .כמו שאיבדתי ,ככה הכל נאס* .הכל חוזר אלי ,ג זו קארמה .לראשונה הבנתי מה
הגבול בי שיגעו לשפיות ,ממש הרגשתי את זה .פע ראשונה בחיי שלי שאיבדתי שליטה באופ
מוחלט...בעיני ,החוויה שקרתה ,כל הדברי שאני לומד ,זה להגיע לתמצית ללא חששות ,להגיע
למי אני ולא לתבנית שבנו אותה המשפחה והחברי  .בחיי שלי עשיתי המו קורסי – כל אחד
מוריד עוד שכבה .הישיבה העמוקה השלווה הזו במקו זו החזרה בתשובה....באותה נסיעה
הייתי עשרה חודשי בהודו .א לסכ את הטיול – נפתח לי בו הלב ברמות שאי אפשר לתאר.
אהבה ללא גבולות,ללא תנאי ,פשוט חוויתי מה שכתוב בספרי וחוויתי פידבקי כאלו
מהסביבה .אנשי חיפשו את קרבתי .עד היו אני לא יודע אי #להסביר את זה .קרו ג הרבה
נסי  .הרבה דברי גדולי ומשמעותיי ".
בהמש #דבריו מתאר ששו את חווית שמירת השבת הראשונה שלו" :ביקשתי שבת ללא הנחות,
לעשות אית הכל .ה היו מבסוטי מזה,אל תשאל .בית הכנסת של חב"ד ברחובות זה בני ענק
 69ראה ש .
 70ראה ש  ,עמוד כא.
 71ראה ש  ,עמוד כד.
 72ראה נספח ו ,עמוד כד.
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– ארבע קומות .עד שתיי בלילה למדנו .בבוקר קמנו מוקד – מקווה ושחרית וככה עד ההבדלה.
זאת הייתה השבת הראשונה שלי .יצאתי מש ולאחר בדיקה אמרתי "וואלה,לא מתאי לי.
ראיתי ,עשיתי ,לא מתאי !" .זו בורות אולי ,אבל ממה שראיתי ,הקיצוניות ,השחורי ,לא
מתאי !" 73ובכ #למעשה נות תוק* שכלתני לרגש.
לסיכו סוגיית התובנות והחוויות ,אביא מדבריו של נחו שעושה הבדלה בי חוויה מיסטית לבי
הכרה עמוקה" :אני יכול לתת משמעות מיסטית ,היו כאלו דברי  ,אבל זה לא מה שמשנה .למשל

הייתי באשרא הינדי בדלהי .מכרי  ,מטיילי שהכרתי ,המליצו לי על זה .אמרו לי שמנהל את
המקו זוג .שהוא עושה כל מיני תרגולי ושהיא רואה עבר ועתיד ועושה העברת רוחות.
כשהגעתי לש ראיתי מזוזה על הדלת ותמונות של גורואי וביניה היה הרב כדורי .שאלתי את
האיש מה זה .הוא אמר לי "אשתי בדקה אנרגטית והגיעה למסקנה שישראל היא ה Source of

 .the worldהמקור של העול " .אני לא צרי #את ההוכחות החיצוניות .זה סיפור מרשי  .חטפתי
ש מכה חזקה אז ,אבל לא קרתה לי מהפכה בנשמה .רק במחשבה .צרי #שהנשמה תתעורר.
אות גורו ואשתו הגיעו פע בשנה לישראל לקבל כוחות .ה הגיעו לקבל אנרגיות מהרב כדורי.
עכשיו ,כשאני נזכר בזה ,אני חושב שזה מדהי  .הזוי ולא יאומ .זה סיפור מיסטי קלאסי .חסר
ש החיבור בי השכל לרגש – זה הוכחות לא עובדות" .74אני מוצא את הדברי הללו ,שמובאי
מפי נחו  ,מענייני במיוחד .לכאורה מתואר בה הרובד החוויתי ,שאליו נוצקת משמעות
מיסטית ,אול הדובר מתאר אות כהוכחה שאותה אי הוא מחפש ,כיוו שאינו נזקק לה .מצד
אחד עושה נחו הפרדה ברורה בי הוכחות שכליות לבי עובדות רגשיות ,שה העיקר מבחינתו.
אול  ,בה באותה שעה הוא מתייחס אל חוויה רגשית מיסטית כאל הוכחה מוצקה ,והרי בדר#
כלל מקובל לתאר הוכחות כמהל #שכלי תבוני ולא מיסטי רגשי .דוגמא מאלפת זו מצביעה לדעתי
בבירור על הקושי להפריד בי תובנה לחוויה ,לפחות בעיניו של בעל התשובה.
 .IVחזיו
בספרות החזרה בתשובה מתוארי לא מעט חזיונות או התגלויות אלוהיות כאלו ואחרות .מחזונו
של שאול התרסי בדרכו לטבוח בנוצרי בדמשק 75ועוד רבי אחרי  .76למרבה האכזבה,
בראיונות שערכתי לא נתקלתי בהתגלויות כה קונקרטיות ודרמטיות של פני האל .התיאור הקרוב
ביותר לחזיו ,חוויה שהיא על הגבול שבי זיכרו קולקטיבי קדו להזיה ,מתוארת על ידי שחר:

"...נזכרתי בהכל .בירושלי  ,באר ,/בזה שאני יהודי...הרי כבר בראשו לציו היה לי בית כנסת
מול הבית ,מעבר לכביש והייתי צרי #לנסוע עד הודו .המדבר דיבר אלי .באותו מקו שבו ג
דיברו הנביאי על בית המקדש" .בהמש #מתאר שחר את התובנות שהיו לו בעקבות הזיכרו
שנעור בו ואת הקושי שבהכלת התובנות" .הבנתי שהשבילי שאני מחפש אינ בפפואה ,אלא
שבילי ישראל הקדושי  .אז עוד לא היו לי כלי להכיל את הדברי בגלל הגלות הנוראה".77
ג ששו בדבריו מתאר הזיה חזקה שנגרמה כתוצאה מנטילת סמי  ,אול אי הוא מתאר כל
התגלות אלוהית כחלק מהחוויה שחווה.
 73ראה נספח י ,עמוד מד.
 74ראה נספח ט ,עמוד לח.
 75ראה הברית החדשה ,מעשי השליחי  ,פרק ט.
 76ראה ג ג'יימס ,עמוד .143
 77ראה נספח ב ,עמוד ד
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נדב מתאר הסתכלות אחרת על העול שהופכת להיות אורח חיי ומלווה את החוזר בתשובה
למש #תקופה ממושכת" :במקו מסוי ניטלה ממני הבחירה והאיר עלי אור חדש של הש –

דר #חיי חדשה .רגע של התבהרות ,תובנה גדולה .קשה לי להסביר את גודלה .אומרי בגמרא
"מהי מחשבה? – שלובשת צורה ופושטת צורה" .מה שהכלתי היה עצו וגדול ממני .יש לזה
אפקט שנתפש בחוש .אולי לזה אנשי קוראי רוח הקודש .הטקסטורה של העול ממש משתנה.
הצבעי חדי יותר ,קולות בהירי יותר ,אני צלול יותר .הכל השתנה פתאו  .נולדתי מחדש
לרגע ארו .#אני עדיי ש  ,בעזרת הש ".78
 .Vמפגש ע אד
במקרי רבי נראה כי דווקא מפגש ע אד הוא הגור המעורר או המזרז את התחוללות של
תמורות גדולות בנפשו של החוזר בתשובה .מתו #הראיונות שערכתי עלה כי האד הנוס* עשוי
להיות מטייל אחר ,לעיתי מטייל שהופ #להיות חבר קרוב וא* ב זוג ובמקרי רבי מדובר ,כ#
עולה מהראיונות שערכתי )ומסיפורי רבי נוספי שבאו לאוזניי ולא נכללו במסגרת עבודה זו(
במחזירי בתשובה .נית לכנות מחזירי בתשובה את אות אנשי המגיעי במיוחד מישראל
להודו על מנת להקי ולהפעיל מרכזי יהודיי שוני  ,79חלק הגדול ה אנשי שהיו בהודו
כתרמילאי צעירי ביותר וחוו בעצמ את ראשית חזרת בתשובה בהודו.
אלעד מתאר את תהלי #חזרתו בתשובה כקשור באופ ישיר ,לפחות בראשיתו ,לדמויות שונות
שניקרו בדרכו ,ראשונה ביניה הייתה מטיילת שהפכה לבת זוג" .נקודת המפנה הייתה קשורה

לבחורה שהכרתי בטיול .קרליבכית אמריקאית .הפכנו זוג ונשארנו יחד שלושה חודשי  ,מתוכ
כחודש וחצי בלדאק שבצפו הודו .ש הייתה נקודת המפנה .לראשונה בחיי שמרתי שבת 
בגללה .זו לא הייתה דרישה שלה ,אלא רצו שלי .זו הייתה בחירה שלי להזדהות איתה ולהיות
איתה .שמרתי שבת מתו #עקרו זוגיות ולא מתו #תפישה אמונית .בלדאק הגעתי ל'בית היהודי'
ואות  ,בניגוד לחב"ד ,מאד אהבתי .לשיעורי שהועברו ש פחות התחברתי .האנשי היו מאד
טובי ".80
הג שנסע בגפו ,כבר את צעדיו הראשוני בהודו מתאר טל כתלויי במפגש ע מטייל אחר:

"אי #שנחתתי בבומביי ,פגשתי ישראלי מעניי והחלטתי לנסוע אחריו לפושקר .הוא עצמו שינה
את כל חייו בהודו – אחרי שנפרד מחברתו .אני אוהב אנשי שיכולי לראות משהו חשוב
ולהשתנות על פיו...אי #שהגעתי לפושקר נפגשתי ע חב"דניק שהציע לי להניח תפילי והזמי
אותי לשיעור ערב על תורת הסוד ע ארוחת ערב" .81מתו #דברי של טל עולי לדעתי כמה דברי
שיש לדעתי לתת להדגיש  .ראשית – תחושת החופש ,המרחב והפתיחות ,המציפי את המטייל
בהודו ומאפשרי לו להחליט שהוא הול #אחרי מי שמוצא ח בעיניו .העניי השני העולה לדעתי
במובלע ומשתמע בלבד ולכ ג לא אוכל לבססו ,אלא רק להציע על קיומו הוא הפחד מפני
המפגש ע הודו .הודו כשלעצמה זרה ומאיימת ולכ קל לזהות דמות אהודה ,מוערכת ומושכת,
בוודאי כזו שכבר הייתה בהודו ו"טעמה" ממנה ,לחסות בצילה ולהתלוות אליה במסעותיה.
נקודה זו היא לדעתי רבת משמעות במפגש שבי המטייל הישראלי לשלוחי המחזירי בתשובה
 78ראה נספח ה ,עמוד טז.
 79ראה נספח ט ,עמוד לו.
 80ראה נספח ג ,עמוד ו.
 81ראה נספח ד ,עמוד יא.
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ועדויות לכ #נית למצוא בראיונות .על הפחד מפני התנהלות לבד בהודו יש לדעתי להוסי* את
השאלות העמוקות שעולות במהל #המסע בדיוק מתו #אותה זרות תהומית והניסיו לבירור
העצמי.
בהמש #דבריו מתאר טל בקצרה את האינטראקציה שלו ע איש חב"ד בבית היהודי בפושקר:

"היו לנו המו המו ויכוחי  .הוא תותח .עבר כל כ #הרבה שמכיר את כל השאלות מראש .הוא
שאל אותי א אני מחפש את האמת .אמרתי שכ והוא אמר "לא מספיק ללמוד .בוא לחוש את
זה .תחיה את זה .תאכל אוכל כשר ".ועוד .שאלתי את עצמי ,אוותר על הכל? מסעדות ,בחורות?
אבל א זו האמת – זו האמת! מה אני בכלל מתבלבל?" .82מדבריו של טל עולה כי לא הוא העלה
את הרעיו לעבור לחיות בבית חב"ד וכי את הרעיו להגיע לש הוא קיבל מהזולת .מוב לחלוטי
שרעיו זה דיבר אליו ,אחרת לא היה בוחר בו ,אול להחלטה קדמה התלבטות בת שבועיי .
נדב מספר שכבר בטיסה להודו הוא פגש באורי ,שהיה בדרכו ל'בית היהודי' בגואה .כעבור שלושה
חודשי הגיע נדב אל 'הבית היהודי' באראמבול ,מקו מושבו של אורי ופגש בו שוב .ללא ספק
העובדה שזכה ליחס אישי מהנמצאי  ,והעובדה שאורי זכר אותו וא* את שמו ,חזקו את אמונו
בפועלי במקו ואת רצונו להישאר ש " .אי #שהגעתי הורדתי את התיק מהגב ואורי ,האחראי

על הבית )שאותו פגשתי בטיסה להודו ובעקבות הזמנתו אמרתי לו אולי ניפגש( ,פנה אלי בשמי.
הופתעתי .לקחתי חדר בידיעה ברורה שאני רוצה להתקרב ל'בית היהודי' ש  .קצת תורה ,קצת
שבת וקידוש .לקחתי חדר סמו #והתחלתי להתקרב .המו דברי יאמרו לזכות של אורי ,תמר
והיתר .ה שימשו כ  interfaceיהודי .הרבה אנשי פוני ש לעבודות רוח כאלו ואחרות
ופתאו באי לחזות בשולח אביה  .ה הראו לישראלי את כור מחצבת ושימשו כממשק
יהודי שסיפק קצת תשובות .אלו התשובות שאנשי צריכי  .הכל הרגיש נכו".83
את המפגש המכונ ע אורי ותמר מתאר ג ששו" :אורי ותמר ,מהבית היהודי באראמבול ,ה
בשבילי אנשי שלא פוגשי כמות  .ענווי וביישני וטובי  .בשבילי לחזור לגואה אחרי כל
הבלגא של פע זה היה סרט .מה שקיבלתי מה זה הפו #על הפו .#קוד כל ה מזמיני לשבת
– מקבלי כל אחד ,ג את מי שלא יהודי .מציעי שתייה ,עוגה ,מנגני  .אנשי  .בניאד .
לא הייתה אצל הבדלה בי יהודי ללא יהודי .יש ש אמת ,לא משהו מתוכנת .זה מה שקנה
אותי .לא פלא שהיו ש הרבה אנשי טובי יו יו  .מנגני  ,מתפללי באהבה והתרגשות .ש
הרגשתי התעלויות .ש מעלי אחד את השני .באמת מרגישי את הדברי  .ישבתי ש כל יו ,
התחברתי לילדי שלה .לעזוב היה ממש קשה כי היה חיבור גדול".84
נת מספר על הגעתו הדרמאטית לפושקר ,שאירעה בדיוק בנר שמיני של חנוכה וימי ספורי
בלבד לאחר שחווה באופ טראומתי את חג הדיוואלי 85בורנאסי ,ההבדלה העצומה בי אור לאור

 82ראה ש .
 83ראה נספח ה ,עמוד יז.
 84ראה נספח י ,עמוד מד.
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חג הדיוואלי נחגג מידי שנה בלילה האפל הסוגר את חודש האשווי )המקביל לחודשי

הלועזיי

אוקטובר

נובמבר(,שבו חסר הירח לחלוטי .המופע המודרני של אות אורות הוא מטר של זיקוקי דינור ונפצי הנורי מכל
עבר ,מרעימי בעוז ומאירי את חשכת הליל .ה פשר התרועה הרמה .בעטיי של הזיקוקי

והנפצי הנורי

ומושלכי כל עבר נעשית ההליכה ברחוב מסוכנת .חג זה מקביל לחגי אור רבי בעול  ,המתקיימי בראשיתו של
החור* .בהודו מונצח בחג ניצחונו של האל ראמה על רוואנה משרי לנקה ,ניצחו קרישנה על השד נארק או הבסתו של
וישנו את השד באלי ,כל מאמי וגרסתו הוא .בבתי  ,ולעיתי ג במקדשי  ,נערכות חגיגות שכוללות טקסי סגידה

28
שהוא חוש ,#כלומר  בי חנוכייה בוערת לבי נרות המושקי בקערות מנחה קטנות על אדוות
הגנגס ,נעשה בתיווכו של איש חב"ד במקו " :הגענו בנר שמיני של חנוכה .יו שבחיי לא אשכח

אותו .שמונה זו הספרה של העל טבעי ,של האינסו* ,כ #אומרי בקבלה .כשהגענו ,אמרו לנו
שתהיה הדלקת חנוכייה בנקודת ה Sunsetבאג  .ש פגשתי את אנשי חב"ד .המו ישראלי
והמו הודי  .ג פע ראשונה שראיתי את האג  .הגעתי מאד שמח ,אולי יותר ממה שאני
היו ...לא ידעתי אז מה זה חב"ד .ראיתי יהודי לבוש שחורי  ,ע משקפיי  ,עומד במרכז
הענייני  ,ע חנוכייה ענקית ולפיד .מיד כשהגעתי הוא ניגש אלי .לא זוכר למה אלי ,אולי אני
באתי אליו .הוא שאל אותי מי אני ואמרתי לו "אני נת ב מיכאל" .הוא הציע לי להדליק את
החנוכייה .עניתי לו "? – "Why notביטוי שלקחתי מהסבל בנפאל...לא פחדתי ולא התביישתי...
החב"דניק אמר לי "בתנאי אחד – אתה שר!" .הוא נת לי את המיקרופו שהיה מחובר
לרמקולי  .בירכתי ושרתי...בבית חב"ד הייתי מתפלל ובאופ אישי הייתי מדבר ע השליח של
הרבי מל #המשיח .הרב שימי .כמעט אחד על אחד .אני הייתי תופש אותו לשיחות ,למרות שהיו
ש עוד המו אנשי אחרי  .הייתה התחברות טבעית .כמו מגנט .ישר נקשרתי אליו .לא היה לי
דבר כזה א* פע ".86
נת ממשי #לסקור את גדולתו של בית חב"ד בפושקר בעיניו" :בבית חב"ד ידעו להציג את זה.
ככה .ללא פשרות ובצורה של אהבה וקירוב ולא מתו #הפחדה ואיו בעונשי  .אתה פותח את
העיניי בעצמ #ואומר – זה חייב להיות ככה".87
בהמש #דבריו מתאר נת את ההשפעה האדירה של הרבי מלובבי '/עליו .אומנ מפגש זה היה
אמצעי ,רק דר #קריאה בכתוביו וצפייה בסרטי וידאו ערוכי של דרשותיו ,א #הדברי הותירו בו
רוש עז ביותר .הרבי הפ #בעיניו של נת לדמות מופתית ,הקורמת עור ובשר ומקימה מנבכי
העבר את דמויות המופת בדורו .הוא מתאר את הדבקות בו ,במוב הרגשי העמוק ביותר ,את
הדר #הנכונה לדבוק בטוב ולהתקרב לאלוהות 88ומתייחס אליו כאל מודל לחיקוי" :הכל נראה

חסר משמעות מול ההיקשרות לרבי .מאז שאני קט קראתי סיפורי צדיקי וזה תמיד ריגש אותי
מאד .כשהורדתי מצוות ראיתי שהאווירה שאני קורא בסיפורי ואווירת החיי שלי זה שני
עולמות שוני לגמרי .שאי מה להשוות .היה שלב שהאמנתי שמה שהיה – היה פע  ,כאלו
צדיקי  ,שהיו יש רבני שבמקרה הטוב יש לה שכל טוב ואהבה לע  ,אבל ה אנשי כמו
כול  .אצל חב"ד יותר מכל ההסברי השכליי  ,במש #הזמ כשלמדתי את השיחות של הרבי על
פרשת השבוע ואת הביאור שלו על ביאורי רש"י לתורה ,הבנתי .ע הזמ פשוט ראיתי בצורה הכי
ברורה שהדבר היחיד שמזכיר לי את זה אלו סיפורי שהכרתי בתור ילד ב שש .זה הרגש.
מבחינת השכל אפשר להרחיב על זה הרבה – זו תורה שלמה .הרבי נקרא רבי כי הוא ראש בני
ישראל .כל העול כולו יונק את החיות הרוחנית מהרבי וזה מפורש בגמרא .אבל אי לי צור#

לאלי מביסי הרוע ,הדלקת מנורות רבות ,שירת מזמורי  ,הצעת קערות מנחה מהודרות וארוחה מאוחרת שכוללת
לא מעט ממתקי .
 86ראה נספח ו ,עמודי כאכב.
 87ראה ש  ,עמוד כד.
 88רעיו זה ,המגול כא ,תוא במידה רבה את רעיונות הדבקות )או בסנסקריט בהקטי (Bhakti ,הרווחי בהודו
מאז המאות הראשונות לספירה.רעיו זה גורס כי את האל יש לעבוד ברמה החווייתית והרגשית ביותר .רגש על כל
גווניו.
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להביא ראיות לכ .#בשבילי הוא ראיה לכל הדברי האחרי  ,שיש לי בה אמונה מלאה אבל לא
היה לה ער #מעשי ומורגש בדורנו א לא היה הרבי שאפשר היה לראות במי מדובר".89
אורי מספר שכבר בגיחה הקצרה שער #לתאילנד קוד לנסיעה להודו בא במגע ע אנשי חב"ד.
הוא מתאר את המפגש כמשמעותי" :בתאילנד פגשתי לראשונה את חב"ד ,לעומק ,ונפתח לי עול

החסידות שמאד השפיע עלי .קראתי את ספר התני"א ומצאתי בו דברי שלא מצאתי בשו
מקו אחר .כדתי ,עשיתי שבת בבית חב"ד וכ #הגעתי לקטע הזה .פגשתי את הרב נחמיה – רב
בית חב"ד מבנגקוק והוא המלי /לי לקרוא את הספר .הוא הבטיח שזה ישפיע על הנפש שלי".90
בהמש #דבריו מתאר אורי את אנשי חב"ד בפושקר כאנשי התומכי בו ומכוויני אותו בשעת
המשבר הגדול הקשור לעבודה הזרה שבה מצא את עצמו מעורב בלי משי " :מצאתי אצל מי
להתנח – מקו להתייע /בו – בבית חב"ד .דר #שימי ,הרב של בית חב"ד".91
אורי ,בראייה מפוקחת ,מעביר ביקורת על הרב שימי .הוא חולק על דרכו ,מוצא ג שגיאות

בדבריו ובכל זאת יחסו אליו מסתכ בהערכה גדולה וחובקת" :מה ששימי עשה ,ויש לי ויכוח
גדול שהוא עושה את זה ,אבל עלי זה עבד – הוא הופ #את העול האמוני שלי על פניו .הוא הראה
לי שכל מה שהאמנתי בו עד עכשיו לא נכו .הוא סתר כל מה שהציונות הדתית מאמינה בו והדגיש
את המשיחיות .היו אני מבי שהכל אחד .הדת היא פני שוני שמתחברי לאותו אחד".92
מיכי יוספי ,האד

שהקי

את "הבית היהודי" הראשו

נחו מתאר איכות מפגש דומה ע
בהודו" :המפגש ע מיכי יוספי היה מאד משמעותי עבורי .מיכי הוא באמת אד גדול .הוא

הצליח להאיר לי ,באל* ,שאת הדברי שאני מחפש אפשר למצוא ביהדות...אצל מיכי קיי
הדיבור ממקו שקט ועמוק – תחושה שיש חיי במקו הזה .שהנשמה יכולה להיות ערה .סוג
של גאולה .אני מאמי שאיתי אנשי חוו חוויות כפי שחוו איתו .הרבה אור .שרוצי להיות
קרובי ליהדות .שזה אפשרי ביהדות .שאני יכול למצוא את עצמי ש " .93ברבות הזמ היה נחו
עצמו לשליח .מתו #עמידתו על חשיבות הנפגש ע

הנציג ,המשמש כמתוו #בי המטייל לדת

ולתרבות ,והוא העלה את ההשערה כי המטיילי שנפגשו בו בהודו חוו חוויה דומה.
אל שי הגעתי דר #מטיילי ישראלי שהכירו אותו בהודו והגדירו אותו כמי שחזר בתשובה
בהודו וחזר בשאלה בהודו .שי עצמו לא השתמש בהגדרה זו לגביו ולא קיבל אותה .הוא הדגיש
שמבחינתו עסק בבירור דברי וככתוב בנספח המסכ את השיחה עמו ,הוא בחר שלא לחזור
בתשובה .ע זאת ,את ראשית הבירור הוא קושר ישירות לזוג ,חוזרי בתשובה ,שעימ בחר
לטייל" :בשל המפגש ע זוג החוזרי בתשובה וג בשל שיעורי בה השתתפתי עוד באר/

)ב"שורשי " ובבית כנסת "ישורו"( ...וג בשל פעילות שבה עסקתי עוד לפני הצבא שהביאה
אותי לס* מוות ,חשתי שכל הקשור לתחו החיבור לדת ולמסורת אינו פתור מבחינתי" .94עדותו
של שי מדגישה פע נוספת את חשיבותו של הזמ המנותק מרצ* החיי שהמסע בהודו מאפשר
ואת הפנאי לעסוק בבירור .בהמש #דבריו מתאר שי את הבירור שהחליט לערו #אצל אנשי חב"ד
בבית חב"ד בפושקר .שי מתאר תגובה הפוכה לתגובה שהוצגה עד כה .בדבריו הוא מעצי את
חשיבות החיבור הרגשי והקשר האישי שנותר ע השליח .הוא מתאר סלידה גדולה מדרכ של
 89ראה ש  ,עמוד כה.
 90ראה נספח ח ,עמוד לב.
 91ראה ש  ,עמוד לג.
 92ראה ש .
 93ראה נספח ט ,עמודי לולז.
 94ראה נספח א ,עמוד א.
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ורומז על כ #שקיי

הבדל בי רעיונות חב"ד כשלעצמ

לבי המציגי

המנהלי את המקו
אות  .הוא אומר" :דבר נוס* חשוב למשוואה – מאד חשוב אי #ומי מכניס אורח לאורח החיי

הזה .ייתכ שמישהו בחב"ד יכול לעשות זאת אחרת מהדר #שאליה נחשפתי בפושקר .במקו
שהייתי ודר #האנשי שפגשתי הפריעה לי האבסולוטיות .הקונטרסט בי הפתיחות מהבית,
שהייתה מקסימאלית ,לבי הקיבעו שלה היה עצו  .הפתיחות היא זו שגרמה לי לשאול את
השאלות מלכתחילה .לאנשי חב"ד היו נימוקי מדויקי ומוחלטי לגבי מה נכו ומה שגוי .היו
בינינו הרבה עימותי ודיוני שהסתכמו בחוסר הסכמה שלי".95

ג .נכונות האל ללכת לקראת החוזר בתשובה
אצל רבי

מהמרואייני

שמילותיה

מופיעות בנספחי

וכ במהל #שיחות רבות אחרות

שניהלתי ע חוזרי בתשובה ואודותיה  ,רווח הביטוי "נפתחה תשובה" ,או "נפתח לי אפיק
חדש שהוא תשובה" .96נראה כי מעצ השימוש בצורתו הסבילה של הפועל ,מתואר מעשה החסד
האלוהי 97כלפי האד  .לפי ביטוי זה ,האל הוא המאפשר לאד את התשובה על ידי פתיחת
האפשרות בפניו .שאלה תיאולוגית סבוכה שעולה מתו #כ #היא הא יכול אד לסרב לפתיחתה
של תשובה או שמא מרגע שנפתחה תשובה ,אי לו לאד כל ברירה והוא מחויב ללכת באותה דר#
מתקנת שהתווה לו האל )סוגיה סבוכה זו יכולה לעלות ,ואכ הוזכרה ,ג בכיוו ההפו ,#הא
האל הוא זה הדוח* אד אל דר #החטא או שמא הוא מציב בפניו את אפשרות הבחירה( .אל
שאלה זו על כל הבעייתיות הצומחת ממנה לא אתייחס בעבודה זו מכיוו שאי היא עולה בשו
אופ שהוא בראיונות .רוב החוזרי בתשובה מתארי את התהלי #כמעשה חסד שנעשה עימ וכי
ג א נכפה עליה בקושי ברגעי מסוימי  ,בדיעבד ה מביני את משמעות הכפייה ורואי
בחייה את רצ* הנחייתה של אותה יד נעלמה מכוונת .נדב מכנה זאת כ"מתנות חינ " 98וזאת
בהיפו #למתנות ארציות שה א* פע לא ניתנו מבלי שתידרש בעבור תמורה .ג שחר מתאר
תחושה דומה באומרו" :הקדוש ברו #הוא ראה כמה אני מנסה ...הש נת לי מתנה" .99בהמש#
דבריו מביא שחר את הדברי בצורה גולמית יותר וזאת בהתייחסו לאפשרויות הגלומות בעצ
הטיול" :הטיול נות פתח .בשגרה הדברי קשי  .בשגרה הכל נראה דומה .בטיול הכל חדש –
חייבי להיות קשובי יותר".100
בעיני החוזרי בתשובה נתפש יחסו של האל אליה כאל יחס בוח ומכוו ,חסוד ומלא חמלה,
כזה שמשגיח עליה ומנסה להורות לה את הדר #ג א באופ סמוי ופתלתל .בראיונות לא עלו
שאלות ,שעלו במהל #השיחות בדעתי שלי; מדוע בוחר האל לגלות את פניו באופ מסוי דווקא
ומדוע עליו להכווי את המציאות היומיומית כפי שהיא .נקודת המבט על האל ועל ההתנהלות
העולמית – המציאות הכפופה לו ,תוארה בדר #כלל באופ דוגמאטי ומוחלט ,מבלי שיעלו שאלות
שעשויות לערער או לזעזע אמירות מוצקות כגו "הכל נעשה מדברו"" ,הכל זה לטובה" וכו'.101
 95ראה נספח א ,עמוד ב.
 96ראה למשל נספח ה ,עמודי טז ,יז.
 97גישה זו תואמת במידה רבה את התפישה המוסלמית הקלאסית ,לפיה התשובה היא מעשה חסד אלוהי ,מה
שמביא להפחתת החשיבות ולצמצו ערכה של התשובה.
 98ראה ש  ,עמוד יז.
 99ראה נספח ב ,עמוד ד.
 100ראה ש .
 101תפישת עול זו מוצאת את ביטויה במובני רבי ג אב אל ערבי ,המתבסס על תפישה ניאו אפלטונית .לפיו כל
שהוא אלוהי הוא טוב .מקורה של החרטה לפיו ,הוא בהכרה בדבר שגוי על פי אמות מידה של טוב ורע ומכא –
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כתוצאה מאופ הסתכלות זה ,מסוגלי רבי מהחוזרי בתשובה לתאר אירועי שקרו לה
כסימני אלוהיי רבי וכתמרורי הכוונה גבוהי שפוזרו בדרכ במקביל לתהליכי החלי
בה  .נית היה ג להבחי כי בעיני בעלי התשובה נתפשי אות סימני כבעלי משמעות כמוסה
וכי לכ בדר #כלל נדרשת לה כברת דר #מסוימת כדי להבחי בה כלל .במקרי רבי פירשו
החוזרי בתשובה את עבר הקוד כרצ* אירועי שבו הייתה יד עליונה משגיחה ומכוונת ,אלא
שאז לא היה באפשרות לראות זאת ובכ #מודגשת התפתחות רוחנית גדולה ,כזו שמאפשרת
לראות בהווה את שלא היה ניכר בעבר .במקרי מסוימי תיארו באוזני חוזרי בתשובה לא את
האל עצמו ,אלא רבני גדולי כאלו ואחרי  ,שלוחיו שהיו לה למגני שעקבו אחר דרכ  ,שמרו
עליה והכווינו אות באופ אישי ורצי*.
 .Iסימני ואותות  הכוונה
כפי שציינתי ,רוב החוזרי בתשובה מספרי

על קשר ישיר בינ לבי מקור הכוונה והשגחה

אלוהית או של רבני גדולי המשמשי במקרה זה כמכוויני באי כוחה .בעיניה של בעלי
התשובה מוצאת הכוונה זו את ביטויה בי השאר בסימני ואותות המתפרשי על פני מציאות
החיי .
טל מרבה לתאר סימני שוני שנתפשי מבחינתו כדאגה אישית משמיי  .למשל" :תראה מה
זה השגחה פרטית" .102בהמש #מתאר טל אירוע קשה שאותו הוא מבאר כהכוונה אלוהית ברורה
של הימנעות מעשית הרע .המאל* בעניי זה היה שהמשמעות של הדברי והקשר שבי אופי
פציעתה של הבחורה והעבירה שעשתה רק יו קוד לכ התחוור לו רק במהל #השיחה איתי,

ממש לנגד עיני" :בחורה ישראלית שהייתה יותר מאחור ממש התחשמלה .קפצתי מהגג וחיכיתי
שיורידו אותה כדי להנשי אותה .היא התעוררה מעט .הייתה ג פצועה ומדממת .נשאר לי הרגל
של לעבוד במצבי לח ./תראה מה זה השגחה פרטית .האוטובוס המקורי שהיינו צריכי לנסוע
עליו ,שהגיע כעבור דקות היה כמעט ריק לגמרי .עלינו על האוטובוס הזה ,חבשנו אותה והורדנו
אותה בעיירה ע רופא .אמרתי בקול ברכת הדר #ואמרתי לכול להגיע מחר בעשר לברכת הגומל
בבית חב"ד במנאלי .לאותה בחורה אמרתי "הכול לטובה .הקדוש ברו #הוא הציל אותנו מאסו
גדול יותר ע הנהג המטור*" .103אורי מתאר תחושה דומה מאד" :הקדוש ברו #הוא תזמ את זה
בצורה מטורפת .בדיוק כשרציתי לחזור" .104אל רמזי אלוהיי מפורשי שאירעו לו מתייחס
טל" :בפסטיבל 'בראשית' עשינו מתח מתופפי ע דגלי מכל העול  .בסו* הפסטיבל העמסנו
את כל הדגלי על האוטו ונסענו .בדר #כול עפו חו /מדגל ישראל .רמזי  ,אתה מבי .כל
הזמ קיבלנו רמזי ".105
אלישי מעיד על עצמו כי "היו ברור לי שהש כיוו אותי – לחזור לאר /ולהתחיל ע היהדות.
אחרי שנפגשתי ע היהדות לא הרגשתי ברירת מחדל או שלא מיציתי את שאר האפשרויות .ג

שקיי פראדוקס מובהק בשיטתו .הרעיו לפיו המתבונ במראה רואה דמות שהיא "ג אני וג לא אני" ניצב בבסיס
תפישתו .באותו הקשר נית לומר כי לפיו הרע קיי ולא קיי  .על השאלה "חרטה ממה?" הוא משיב – "הרי הכל הוא
בגדר טוב אלוהי" ,ומכא שהוא מציע דר #אחרת להסתכל על מושגי הטוב והרע .ראה  ,Khalilעמודים .403-416
 102ראה נספח ד ,עמוד יד.
 103ראה נספח ד ,עמודי ידטו.
 104ראה נספח ח ,עמוד לה.
 105ראה נספח ב ,עמוד ד.
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כשהכרתי את ארוסתי לא הרגשתי שאולי אני מחמי /משהו כי לא בדקתי דברי נכו .כשזה זה –
זה זה .אתה מרגיש שלמות .חיבור".106
ששו מצביע על צירופי מקרי

מפתיעי  ,שלא יכולי

להיות בעיניו אלא מתוזמני

מגבוה:

"ברישיקש נכנסתי לבית חב"ד – היה לי דח* להגיע לש לראש השנה .למה? לא יודע .דח* .ככה
הרגשתי .הגעתי בדיוק לערב החג...ואז בא אלי הרב ואמר לי שאני מוכר לו...אמרתי לו שאני לא
מכיר אותו .שלושה ימי לפני יו כיפור הוא בא ע השופר למסעדות של הישראלי והזמי
אותי לתקוע בשופר ...הוא אמר לי שוב שאני מוכר לו .הפע הסתכלתי לו בעיניי ממש ,מתחת
לזק ,שזה מסכה ענקית ופתאו קלטתי שהיינו יחד באותו בסיס של עשרי איש .אז הייתי ששי,
ככה הוא הכיר אותי .היו אני ששו ,ג זה קשור להתקרבות שלי ליהדות.
קלטתי שהוא לא זוכר כלו מתקופת הצבא .עליתי אליו בערב יו כיפור .הוא בדיוק עמד לקרוא
פרק על "ואהבת לרע #כמו "#והזמי אותי להצטר* .ואז הזכרתי לו את יו כיפור לפני תשע שני
בבסיס .ראיתי שהוא מתחיל להרגיש לא נוח .הוא החוויר והתחיל להזיע .הזכרתי לו שמישהו
הוציא גילמי ושאז ג אני הוצאתי גימלי  .כשחזרתי לבסיס אחרי יו כיפור  רועי ,הרבי
שהיה אז חילוני ,והחייל השני קפצו עלי בתו #חדר סגור ונתנו לי מכות רצח .רועי התחיל לבכות
וצעוק" :אי #שלחת אותו אלי לפני יו כיפור?" – בכינו והתנצלנו – הוא על המכות ,אני על
שהוצאתי גימלי ועל זה שהשארתי אותו ע עוד חבר לשמור לבד .אשתו נכנסה לחדר וראתה
אותנו בוכי ומתחבקי ולא הבינה כלו  .אי #זה קרה כמה שעות לפני יו כיפור? אחר כ #למדנו
ביחד "ואהבת לרע #כמו ."#רועי אמר לי שזה תיקו גדול בשבילו ללמד אותי קבלה אחרי שהכה
אותי .נשארתי ברישיקש חודשיי ללמוד יוגה וללמוד איתו .היו לי המו סגירות מעגל .למשל,
היה לי תיק שהשארתי תשע שני קוד ומצאתי אותו .ויש עוד הרבה דברי ".107
נת מתאר אירוע שנמצא על התפר שבי סימ אלוהית לבי פרשנות אישית" :הצעד הראשו הוא
תמיד מדרגה שצרי #לדלג מעליה .ביו שהגעתי לישיבה ברמת אביב היה הגמר של מכבי ביורו
ליג .חשבתי א להישאר לראות את המשחק או לנסוע לישיבה .החלטתי לנסוע ,אבל ברמת אביב
נזכרתי שיש קניו והחלטתי ללכת לצפות במשחק .הייתה לי קצת בושה – שהישיבה שכל כ#
חיכיתי להגיע אליה נמצאת כמה דקות ממני וג שאנשי הסתכלו כי כבר הייתי ע כיפה והכל.
פתחתי את החומש ולמדתי בפסקי הזמ .במחצית התקשר אלי שימי ,שהיה אז בדיוק באר /ושאל
אותי איפה אני .אמרתי לו שאני בדר #לישיבה ,רואה את הגמר .שימי אמר לי וזה היה לי ברור,
שאני צרי #לקו ולצאת .אמרתי לו שאי מצב .שימי אמר לי "תאר ל #שאחד השחקני יעצור
פתאו באמצע המגרש ויחשוב על חסידות .הוא ידפוק לכול את המשחק – ככה ג אתה .הורס
לכול  .זו הזכות של ,#הישיבה" .נשארתי קצת אבל שלוש דקות לסו* קמתי והבנתי שזה נכו.
בדר #לישיבה הרחובות היו ריקי  .ופתאו מחאו כפיי מכל החלונות .היה ברור שמכבי נצחו
אבל הרגשתי שמוחאי לי כפיי  .אז כבר מכבי לא עניינו אותי".108
שחר ג מספר על הקשר של רבי נחמ מאומ אליו" :רבי נחמ הכיר אותי קוד  .בגלל זה שלח לי
את הסיפור הזה שאני קורא ל #ממנו .שלח לי אותו אחרי כל מה שעברת" .109על נסיעתו להודו
אומר שחר "ג בלי לדעת את זה ,יצאתי כדי לחפש".110
 106ראה נספח ז ,עמוד ל.
 107ראה נספח י ,עמודי מבמג.
 108ראה נספח ו ,עמוד כה.
 109ראה ש  ,עמוד ג.
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 .IIמעשי נס
לא אחת מתוארי על ידי החוזרי בתשובה נסי  .במובני מסוימי  ,במקביל לכניסה לתהלי#
התשובה מוגדרת לעתי המציאות כולה ,על כל היבטיה לנס אחד גדול .הד לכ #נית למצוא בי
השאר בדבריו של נדב" :נפתח לי אפיק חדש שהוא התשובה בעצ  .והבנתי שזה מה שאני מחפש.
הרגשתי שנעשה לי נס" .111טל מספר על אסו אוטובוס שלדעתו נועד רק על מנת לעורר ונמנע
במכוו" :לפני שעליתי על הגג הייתה לי הרגשה שאני לא צרי #לעלות לש ולמרות זאת עליתי...

כל הדר #ממש פחדתי .חיפשתי איפה להחזיק וחשבתי מה א קורה משהו .ההרגשה הזו הייתה
קטע הזוי...עברתי מהחלק האחורי של הגג לשבת ליד מישהו יותר מלפני ...האוטובוס שלנו עמד
ממש על הקצה כדי לאפשר לאוטובוס אחר לעבור .כבלי חשמל היו ממש מעל האוטובוס .חבר
שלי ששכב ,תפש פתאו בכבל חשמל והתחשמל .המזל היה שהוא נפל והמשי #להיזרק שוב ושוב
לחשמל והתחשמל....ואז צעקו "היא מתה" .קיבלתי בו  .הנה אני חלק מכותרת בעיתו .בחורה
ישראלית שהייתה יותר מאחור ממש התחשמלה .קפצתי מהגג וחיכיתי שיורידו אותה כדי
להנשי אותה .היא התעוררה מעט .הייתה ג פצועה ומדממת...תראה מה זה השגחה פרטית.
האוטובוס המקורי שהיינו צריכי לנסוע עליו ,שהגיע כעבור דקות היה כמעט ריק לגמרי .עלינו
על האוטובוס הזה ,חבשנו אותה והורדנו אותה בעיירה ע רופא .אמרתי בקול 'ברכת הדר'#
ואמרתי לכול להגיע מחר בעשר לברכת הגומל בבית חב"ד במנאלי .לאותה בחורה אמרתי "הכל
לטובה .הקדוש ברו #הוא הציל אותנו מאסו גדול יותר ע הנהג המטור*" .היא הסתכלה עלי
ואמרה" :הוא ממש אוהב אותי" .היא הייתה דתייה מבית והודתה שהנסיעה הזו ביו ראשו זו
הנסיעה הראשונה אחרי שחיללה לראשונה שבת .פתאו אני קולט .היא הדליקה אור ונפצעה
בדיוק ביד שבה עשתה את העברה .היד שבה הדליקה את האור".112
נת מספר על הגעתו לדלהי ומפגשו ע חברו כרצ* של נסי " :כשהגעתי לדלהי – זה נס גדול –
קיבלתי את המפתח לבית חב"ד שהיה נעול .הראיתי לה תמונה של הרבי ומיד נתנו לי בקבלה
של המלו את המפתח לחדר .מיד הגיעו מיילי מהאר /ואני אירחתי אות והפכתי להיות
האחראי על בית חב"ד .כבר ידעתי לספר סיפורי שלמדתי .בשבת שבעי אנשי עשו איתנו
קידוש שאני ערכתי .לא הייתי מוכ לזה .דיברתי ע שימי בטלפו .הוא אמר לי שהרבי בחר אותי
להיות שליח .הרגשתי שיש לי זכות אדירה להיות שליח .בשיחה שהייתה לי ע החבר הוא אמר לי
שיהרוג אותי ...הוא ג שאל איפה כל השאיפות שלי? – להיות נהג מרוצי  ,קרטיסט ,רופא,
פיזיקאי .מאז שהגעתי לבית חב"ד ,כל זה לא העסיק אותי יותר .הייתה לנו שיחה קשה ואמרתי
לו שאלו שאיפות לא אמיתיות .שיש משהו אמיתי – שזו הזדמנות של פע בחיי ללמוד אותו,
כשאתה מנותק מהמשפחה והחברה של #שכובלת אות #כל החיי  .אמרתי שבתני"א ובחסידות
יש תשובות למה זה חיי אמיתיי  .היה נס עוד יותר גדול והוא השתכנע כשהזמנתי אותו
להצטר* אלי לפושקר ,עד הטיסה שלו ,ללמוד .והוא בא איתי .אפילו עשה החלטה של כמה ימי
לא לעש .ג זה נס .אני מגדיר נס כדבר שלא מתקבל על הדעת מבחינת ההיגיו של העול  .הוא
הניח תפילי לראשונה מזה זמ ולמדנו יחד שני פרקי מהתני"א שאות למדתי ע שימי .אחרי
יומיי הוא אמר לי "אי ספק שמדובר באמת" ,אבל הודה שעכשיו זה לא מתאי לו .שהוא רוצה

 110ראה ש
 111ראה נספח ה ,עמוד טז.
 112ראה נספח ד ,עמודי ידטו
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לעשות חיי " .113אורי מספר ש"חזרתי כשנגמר הכרטיס – אחרי ארבעה חודשי  .זו הסיבה
שחזרתי .הקדוש ברו #הוא תזמ את זה בצורה מטורפת .בדיוק כשרציתי לחזור .אחרי שהתהפ#
אוטובוס שנסעתי בו ,בי לה לקשמיר ....אני חושב שמה שטל אמר אחרי ההתחשמלות זה מה
שאני אמרתי אחרי ההתהפכות .ברור שהקדוש ברו #הוא היה המכוו שרמז לשנינו את המשפטי
שאמרנו".114
 .IIIהבנת של אירועי עבר
באופ דומה לאופ שבו תופשי בעלי תשובה את האירועי שמתרחשי במהל #החזרה בתשובה
ה נוטי לפרש את אירועי העבר .נראה כי אצל כול בולט קו לפיו אז לא הבינו שמהל#
הענייני הוא מוכוו ומתנהל למעשה לטובת שלה  .טל זוק* את העזרה ישירות לקדוש ברו#
הוא עצמו ולא לא* שליח מטעמו" :הקדוש ברו #הוא עזר לי אישית .למשל הגיוס לגבעתי .למרות

שהתאמצתי ורציתי לא התקבלתי לצנחני  .בסו* הגעתי לגבעתי והתקבלתי לפלחה" .מה
שהספקתי לעשות בפעילות מבצעית ,א* פלחה" אחר לא הספיק .באותו רגע זה נראה אסו ,אבל
הכוונתי למקו הכי טוב שיש .תחילה התביישתי ואחר כ #נעשיתי גאה מאד .וואלה – הכל
לטובה! באותו רגע לא רואי את זה".115
נדב מתאר בדבריו את התחושה העזה כאלו כל חייו ,ובפרט העבר הקרוב ,כלומר המסע בהודו,

מתנקזי אל רגע החזרה בתשובה" :באותה שנייה ראיתי אי #כל מהל #חיי מתנקז לנקודה כזו
שבה נפתחה תשובה .החיי בכלל והטיול בפרט ,על כל האירועי שקרו בו" .בהמש #דבריו מספר
נדב כי" :החסד הוא שבאמת הכל ברצונו של הש הסתדר לטובה ושבתי בשלו הביתה כולל
חפציי ובריאותי השלמה ,חוויות טובות ואנשי מחייכי ".116
אלישי מספר על אירועי העבר אליה הוכוו כחוויות שהיה עליו לעבור על מנת שישמשו לו ככלי
עזר בעתיד" :היו אני במקו שבו אני מבי שכל מה שעברתי היה צרי #לעבור וחייב לעבור

ושבעתיד זה יכול לשמש לי כמנו* .זה רצו הש והרצו שלי .א אצליח – זו שאלה .מניח
שבחלק אצליח ובחלק לא .היו אני אומר – טוב שהייתי בהודו .אני שקט .חיפשתי ,השקעתי.
שלא אגיד לעצמי שזרמתי ע האמונה והדת .התנתקתי ועכשיו אני מקורי .אני עצמי .וג מי
נחת כזו – אני רואה אנשי שלא טיילו בעול ולא חוו את העול  .תמיד מדגדג לה לחיות את
התאוות הללו .לחיות את החופש המוחלט .אני הייתי בנקודת הקיצו הזו וראיתי שג לא זה .זה
מקור הנחת .אי אפשר לפתות אותי בסיפורי על חופש .הייתי ש ולא ולא הייתי חופשי .היו ,
כשההלכה יושבת לי על העור* ומשגעת אותי על קוצו של י' ,אני מרגיש הרבה יותר חופשי .אושר,
כמו שאמרתי ,זה פונקציה של המימוש העצמי".117

 113ראה נספח ו ,עמודי כבכג.
 114ראה נספח ח ,עמוד לה.
 115ראה נספח ד ,עמוד יג.
 116ראה נספח ה ,עמוד יז.
 117ראה נספח ז ,עמוד ל.
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ד .דר החזרה בתשובה
דר #החזרה בתשובה של החוזרי בתשובה בהודו מורכבת בדר #כלל משלב לימוד ממוש #באחד
המוסדות היהודיי הפעילי בהודו ,בדר #כלל באחד מבתי חב"ד או הבתי היהודיי  .נת
מתאר תהלי #ארו #שבו הוא נמצא במצב שבי שליטה לחוסר שליטה ,בי ערות לתרדמת ,כאשר
במהל #אות רגעי התעוררות הוא מאשר לעצמו את המש #התהלי" :#המפנה עצמו אירע מבלי

שהייתי ער .כמו בניתוח – אתה ער ,אבל מרדי את עצמ .#בכוח הרצו של .#אתה ער בזה שתה
מכריח את עצמ #להישאר .בכל רגע אתה יכול לקו וללכת .בניתוח מלא אי ל #שליטה .בתהלי#
הזה יש ל .#ג א לא שליטה יש ל #מודעות .אתה ש לב לכל שינוי קט .כמו אוס* של ניתוחי
קטני  .אחרי כל ניתוח אתה מעיר את עצמ #שואל א זה טוב ומחליט א להמשי .#אבל שיטות
הניתוח ה לא של .#נעזוב את המשל הזה" .118נת מיטיב לתאר את נביטת זרעי התהלי #כבר
בילדותו המוקדמת ומתאר כיצד במהל #השתתפותו בשיעורי בבית חב"ד קיבל תשובות לשאלות
מוקדמות שהיו לו" :היו לי שאלות כבר בתור ילד ,שאפילו לא נשאלו כי ידעתי שלא יהיה מי

שיענה עליה .עוד לפני התקווה היה לי ייאוש .ולא הייתי בטוח שיש בכלל תשובה .בבתי הספר היו
אומנ שיעורי אמונה ,אבל א* פע לא הבנתי אי #ה מחזקי את האמונה .בכלל לא הייתי
במצב של להישאר לשיעורי האלו .אצל חב"ד כל אד שבאמת מחפש משהו בעול והוא לא
חסר אחריות לגמרי ,מוצא .ראיתי מאות אנשי שנשארו .הקשיבו וקיבלו .מש #שלושה חודשי
ראיתי אי #מאות אנשי מתחלפי כל כמה ימי  .בארוחת הערב ,אחרי השיעורי  ,היו דיוני
וויכוחי  .כשהתחלתי לקבל תשובות בעצמי התחלתי להסתכל מהצד על השאלות של האורחי
בבית ועל התשובות שאנשי חב"ד נתנו .הבנתי שהכל אותו דבר – הצד של התורה ,השקפת העול
של היהדות ולעומת זה צד מבולבל שבאמת לא יודע .אלו טענות שונות שנשמעו ,שבאו מאותו
מקו של לברוח מאחריות ולברוח מלהכיר את האמת .החסידות נכנסת לכל רובד בחיי  .היא
אומרת באופ פשוט שהאלוקי נמצא בכל מקו  .זו אמונה כמו של ילד קט .לצד האמונה זה
מוב בשכל ונרגש בחושי  .וזה לא כמו ילד קט .זו האמונה – נוכחות האינסו* בכל דבר ולהבדיל
בי דבר שהוא רצו הבורא או נגד רצוננו ,חס ושלו  ,כ #בכל תחו בחיי  ...זה כ #בכל תחומי
החיי  .רגע אחד אד רוצה לכא ורגע לש  .החיי כמו מערכת כבישי שכל אחד לוקח לכיוו
אחר .הכבישי לפעמי נפגשי ולפעמי מתנגשי  .באיזשהו שלב חשבתי על כ .#כמו אד
שנמצא בצומת דרכי ביער ויש לפניו כמה שבילי  .בכל פע הוא בוחר דר #אחרת – זה לא
מועיל בשו אופ .הבנתי שא יש דר #אחת שמובילה למקו מוגדר ומסוי – אותו אד א*
פע לא יגיע אל המקו הזה .א הוא כל הזמ משנה את דרכו ואי משהו שמדרי #אותו ומחייב
אותו ומכתיב לו כיוו ,אד זה מראש אבוד .אי לו סיכוי לכלו  .החוכמה היא שאד לוקח את
כל התשוקות ,ג את התשוקה המינית ,שזו תשוקה טובה ,אלא שצרי #להביאה באופ מנותב,
כחלק מניתוב אל אותה דר .#שכל התענוגי משלימי אחד את השני ולא סותרי – וזה יכול
לבוא רק על ידי לימוד .כשאד שואל את עצמו שאלות – מה המטרה ומה האמצעי .החסידות
מלמדת שכל ענייני העול  ,שקשורי לב אד  ,אי באמצע .או שזה טוב ומעלה אותו או שזה רע
ומוריד אותו .בגלל שליהודי יש כוח של בחירה חופשית וזה ג משהו שהיה לי פשוט להבי ,כי
מאז שהייתי קט תמיד הרגשתי שכל רגע בעול הוא קריטי ומיוחד .כל רגע הוא הרגע היחידי
שיש .בכל רגע אפשר לשנות את הכל – העול מתקיי מחדש ואנחנו יכולי להשתנות ולשנות
 118ראה נספח ו ,עמוד כא.
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הכל .זה תלוי רק בנו" .119באופ ברור ומודע בוחר נת בדר #החסידית ,כפי שהיא מתווית על ידי
חב"ד ובשובו ארצה מתעג במערכת לימודי מוגדרת ומקיפה יותר.
רעיו נוס* ,שכבר עמדתי עליו בסעיפי קודמי וחשוב להזכירו כא בשנית ,כיוו שהוא עולה
בדברי רבי מהמרואייני  ,עוסק באינסופיותה של דר #התשובה.
 .Iקשר למסורת
רבי מהחוזרי בתשובה בהודו מעידי על קשר מסורתי מסוי  .לעיתי יכול הקשר המסורתי
להיות מוב ג בהקשר תרבותי ,רחב יותר מההקשר הדתי גרידא .נדב מעיד כי "בתור יהודי היה
בי זיק מסורת ,קמצו ,/מהבית" .120שי העיד על עצמו שהגיע להודו כמסורתי שחיפש להתעמק
ברזי הדת וכדי לברר את הקשר שלו ע הדת .121כמעט מכל דברי החוזרי בתשובה עולה כי היה
לה קשר כלשהו אל הדת ,א בצורה ישירה ,על ידי שמירת מסורת ברמה כזו או אחרת )וא*
שמירת מצוות( או ברמה ערטילאית יותר ,המאפיינת את החילוני בישראל ,לפיה חוגגי חגי
ומתרפקי על מורשת דתית מסוימת מבלי לקיימה הלכה למעשה.
ששו מעיד על עצמו שהוא "בא מבית חילוני .מצד אבא אני יודע שסבא שלי ,שלא הכרתי ,היה

הרבה יותר מחובר לדת ,ממשפחה של סופרי סת"  .עד היו לכולנו יש כתב יפה ,ג לי .בפועל,
אבא שלי לא אוכל חזיר ומאכלי י  ,שומר יו כיפור וכ #ג אני מגיל שלוש עשרה צ  .וזה הדבר
היחיד שהיינו עושי כל החיי  .וחגי – כמו כול – פסח ,ראש השנה .לא* אחד אי קשר חזק,
לפחות במודע ,ליהדות ,דבר שמאד הפתיע אותי כי בעיני זה נשמתי .אני זוכר את עצמי מגיל צעיר
מתרגש מסיפורי תנ" #ומסרטי על התנ" .#גיבורי תנ"כיי ע זק גדול תמיד רגשו אותי.
הייתה לי אמונה .בגיל העשרה,לא יודע בדיוק מתי ,שמעתי קצת קבלה וענייני מיסטיי  .חשבתי
שזו קריאה פנימית ,שבבוא היו  ,כשאהיה נשוי ,ארצה ללמוד את זה .זה תמיד היה אצלי ,מגיל
צעיר".122
 .IIחשיבות ההתבודדות ושימור התובנה
כפי שכבר צוי ,כל החוזרי בתשובה מדגישי את חשיבות היציאה למסע בגפ ג א אי ה
נותני דגש בלעדי לעריכת המסע לבד )שכ כול נפגשי ע אנשי שוני  ,ובפרט ישראלי (.
בהקשר למסע "לבד" ,אציי כי ג אלו שלא נסעו להודו בגפ  ,נפרדו במהל #המסע מחבריה
ועסקו בבירור פרטי ע עצמ  .עוד אציי כי יותר משה"לבד" מתאר את היות האד בגפו ,הוא
מתאר מצב שבו המטייל מתנתק לחלוטי מהמוכר לו מהאר /ובוחר להתרועע ע אנשי שלא
הכיר קוד  ,על פי בחירתו .בחירה זו כשלעצמה מנותקת מהמוכר באר /ומבודדת מהביקורת או
הדעה של מכריו של המטייל.
בחלק מהראיונות עלה הדגש הרב על חשיבות שימורה של תובנה שעלתה והבליחה בתודעתו של
הפרט .תובנה זו ,כ #נית ללמוד ,מבליחה כמעט תמיד מתו #אותה התבודדות ,א מאנשי בכלל
וא מהחברה המוכרת בפרט .שחר מתאר את התהלי #שעבר בעזרת ההקבלה בינו לבי מעללי

 119ראה ש  ,עמודי כגכד.
 120ראה ש  ,עמוד טז.
 121ראה נספח א ,עמוד א.
 122ראה נספח י ,עמוד לט.
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הדמויות באחד מסיפורי המעשיות של רבי נחמ מברסלב" ,מב המל #וב השפחה שנתחלפו".123
שחר מספר על הרהורי חרטתו על מעשיו קוד לחזרה בתשובה בהקבלה להגיגיו של ב השפחה
שהיה למל" #אז עלה בדעתו כל מה שעשה והתחרט .אול לא היה לו א* אד שיוכל לדבר איתו

על כ ,#הרי עתה הוא המל .#מאחר שנפלה עליו דאגה לא היה לו עוד צור #בטיול .בטיול יכול
האד  ,כמו "נהר המי " להרשות לעצמו שנייה לנשו  .אבל ג א הוא מגיע למסקנות מרחיקות
לכת ,כשהוא חוזר לעול הזה יש לו עסקי שוני ואז הדבר "עובר מדעתו" .הוא שוכח או אולי
אפילו משכיח את הדבר .ב המל #של השפחה עבר מדעתו – השכיח מעצמו את כל מה שטרד
אותו ברגע של מנוחה" .אול בניגוד לב השפחה שהיה למל ,#שחר בחר לשמר את התובנות
שחווה ברגע ההתבודדות ולקחת הלאה אל המש #חייו ,וזאת בדומה לב המל #שגודל כב
שפחה" :ב המל #האמיתי ,שגדל כב שפחה ,בזבז את כל כספו .ג הוא ,חסר כל ,נשכב לנוח.

בהתבודדות חשב על גורלו .הוא שואל "מה עשה אלוקי לי?" .א אני אכ ב המל #איני ראוי
ליחס כזה וא איני ב המל ,#ג כ לא מגיע לי .נתיישב בדעתו ב המל .#הוא שואל את עצמו
"הא התנהגתי נכו?" .שאל והתחרט מאד על מעשיו .הייתכ שאני ב המל #שנולדתי למציאות
כזו ,שהתדרדרתי כ "?#איפה בית המקדש? איפה ישראל? זו גלות גמורה .אולי הדבר נעשה בזכות
גדלותו של האל ועלי לחזור לדרגתי ולמקומי ולא לבוא בטרוניה אל האל" .124תובנתו של שחר
מתוארת בקושי רב בהמש #דבריו" :בהודו פתאו ראיתי שכל מה שקורה לי זה כמו בקריאת
שמע .ראיתי אחד .אחדות הפשטות .שבת .כל מי שפגשתי אותו – הכל בעצ אחד .זה נקרא
השגחה .הפה לא יכול לספר והיד לא יכולה לכתוב את שאירע .לא נית לתעד את החוויה הזו.
נקודת המוצא היא בתת מודע".
במהל #נסיעתו להודו גזר אלישי על עצמו התבודדות ,אול דווקא מתוכה צמחה אצלו ההבנה
שההתבודדות לא תקרב אותו אל התובנות הגבוהות .ע זאת ,ניכר בדבריו שהיא זו שעוררה
אותו לפנות אל מקומות לימוד מסודרי שנתפשו בעיניו כבני סמכה" :היו תקופות שחשבתי

שא אהיה לבד לגמרי האמת תתגלה .תצא מתוכי .הבנתי שזה לא עובד ככה .היא באה ג
מתוכ ,#אבל חייבת להיות מחוברת לאמת עליונה שנפתחת מלמעלה – אלוהי  ,תורה ,חז"ל ודר#
הרבני של היו  .ולכ בער לי להקשיב לשיעור בחב"ד או בבית היהודי .חיפשתי שיטה שמקיפה
את כל החיי  .צרי #מינימו זמ במנזר התורני ,בישיבה אשרא ".125
טל מספר "ארבעה חודשי אחרי השחרור טסתי להודו .בכוונה טסתי לבד .כדי לשמור את כל
האופציות פתוחות יותר .אני מאד איש של חברי  .ירושלמי  .חברי זה חברי  .עד הסו* ,אבל
לש רציתי לנסוע לבד .מגיל מאד צעיר ,אולי כבר מכיתה ח' רציתי לטוס להודו .בתיכו ראיתי
"אופטימיות קוסמית" .מש #אותי החיפוש אחר האמת .אני איש פתוח .חשבתי לעצמי – אולי
באמת קורי הדברי שמספרי עליה ? – יוגי שעפי  ,מגידי עתידות .תמיד סיקר אותי מה
שיש ש  .הכוח שמעבר למודעות .שמעבר .ויצאתי לחפש" .126במילי אלו הוא קושר את משיכתו
לקסמיה של הודו ליציאתו למסע בגפו.
רעיו ההתבודדות מודגש ג בדבריו של אורי" :להודו טסתי לבד .במכוו .אני באופ כללי בעד

טיול לבד .כשאתה לבד אתה לומד להכיר את המקו  .לא כמו החבר'ה בתאילנד שאתה בכלל לא
 123ראה נחמן ,עמודים קיח-קלח.
 124ראה נספח ב ,עמוד ג.
 125ראה נספח ז ,עמוד ל.
 126ראה נספח ד ,עמוד י.
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מבי למה .לבד יותר חווי את המקו והודו זה המקו שבו החוויה הכי גדולה .ראיתי עוד
מקומות – תאילנד ,נפאל ,ניויורק ,וונצואלה .אי כמו הודו .ש אתה מרגיש שאתה חלק
מהמקו  .חלק מהכל .לחוש אותה .משהו בדיבור משתנה .ג הקשר ע ההודי  .תמיד יש מגע
אית  .ההודי זה ע שיותר מתחבר אלי.127"#
 .IIIשיטות שונות
במקרי רבי מתוארת החזרה בתשובה כחלק מתהלי #ארו #ורצי* של חיפוש מסגרת לימודית
הולמת שמקנה תובנות .שחר מספר כי "באר /למדתי קונג פו ,אחר כ #עשיתי ויפסאנה ויצא לי
להתנסות בעוד כמה דברי אבל לא נתפשתי .כי זה לא היה אמיתי" .128את הקושי במציאת מורה
מתאי או גו* מכוו מתאר נדב" :לא ידעתי מה לקרוא מהמעי של מי לשתות .לא חסרי פלגי
ודעות ברו #הש " .129נדב מספר שעצ ההתנהלות היומיות בהודו השפיע עליו עמוקות .להבנתו
את התהלי #שעבר "הדר #לתורה עברה לדעתי דר #הטיול במקומות 'דר #אר .'/לבקש חדר ולא

לדרוש ,להזמי אוכל ולא לפקוד על הגשתו ושהאוטובוס אולי יגיע למקו אליו אני רוצה להגיע
ואולי לא .ומכא – עלי לשמוח שמישהו מנהל את החיי לטובה...חיי השתנו לבלי הכר – אני חי
בג עד .התבהרה לי זכות אבות .130"...בהמש #דבריו מתאר נדב את הפער העצו שבי התובנות
הפנימיות והבחירות הראשוניות שעשה לבי הקושי הגדול לבחור להשתיי #לפלג או למוסד דתי
כזה או אחר" :לא ידעתי מה לקרוא מהמעי של מי לשתות .לא חסרי פלגי ודעות ברו#
הש " .131כל החוזרי בתשובה מצביעי באופני שוני על הצור #למצוא מסגרת לימודית
מסודרת ותומכת .נראה כי רוב פוני אל הפלגי החסידיי של חב"ד וברסלב ,שה ג הפלגי
הפעילי ביותר בהודו מבחינת הקמת מוסדות דת יהודיי ויכולת לספק מענה דתי ותרבותי.
ברוב המקרי חתימת התהלי #נעשית באר ,/ולכ #אתייחס בסעי* נפרד .בהמש #להבחנה
הברורה בי רגע הבלחת התובנה לבי ההחלטה לשמרה והפרקטיקה הנלווית אליה ,מספר שחר
שאת חתימת התהלי #הוא עשה רק לאחר שובו ארצה .רק באר /המשי #בבירור דרכו ,הגיע
לתובנות עמוקות יותר ובהמש ,#בעקבות מפגש ע נאמני רבי נחמ מברסלב ומצא את גאולתו
בקרב הפלג הברסלבי כפלג הנכו ורומז על המתיכות הגדולה הקיימת בי שני הפלגי  .שחר א*
מציי את הסכנה שהייתה טמונה לו בנפילה לרשת של חב"ד ,שדרכ אינה מקובלת עליו" :לא
הייתי אפילו בבית חב"ד ומזל שלא הייתי ולא נפלתי ברשת ".132
טל מתאר את החשיבות העצומה שבמת תכני פרקטיי ברמה יומיומית" :הבנו שיש לנו אותה

שאיפה – קיו עצמי ברמה הכי גבוהה .פתאו ראיתי פרקטיקה .זה ההבדל בי הספרי
שקראתי לשהייה ש  .פתאו הבנתי כמה חשוב לתת מנוחה לנפש והנה  יש שבת .לא מתקשרי
ולא מעשני  .למדתי אי #לקיי עקרונות רוחניי " .133מבחינה רבה הצור #שהוא מתאר כא,
שבא על סיפוקו תוא את המבוכה שמתאר בחיי במבוא שלו ל"חובות הלבבות" ,השאלה אי#
להתקד בעקבות התפכחות.
 127ראה נספח ח ,עמוד לג.
 128ראה נספח ב ,עמוד ג
 129ראה נספח ה ,עמוד יז.
 130ראה נספח ה ,עמוד יז.
 131ראה ש .
 132ראה נספח ב ,עמוד ד.
 133ראה נספח ד ,עמוד יב
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נת מתאר במפורש את היתעגנותו בפרקטיקה של אנשי חב"ד עת שעבר פיסית ,לגור בבית :

"אחרי חודש ,קצת אחרי שעברתי לגור ש  ,חבר שלי נסע .זה לא בא לו ברגע אחד .ויתרנו כבר על
גואה אבל הוא חיכה שנמשי .#כל פע אמרתי לו "עוד יומיי " .סחבתי אותו עוד ועוד .זה לא
קרה ע החלטה שלי שאני נשאר ש  .הוא כבר ראה שאני נשאר ש לפני שהפנמתי את זה בעצמי
ונסע .הבטחתי לו שאצטר* אליו תו #שבועשבועיי  .אחרי כמה שבועות הוא נפצע בתאונת
אופנוע קלה והחליט שהוא חוזר ארצה .נסעתי לפגוש אותו בדלהי ,לפני חזרתו .כשהגעתי אליו
כבר הייתי סגור על עצמי מבחינת מצוות ושמרתי על אכילת כשר .כל יו התפללתי שלוש תפילות.
תכננתי מראש אי #אבשל אוכל כשר בבית חב"ד .אז ג הפסקתי לאכול במסעדות צמחוניות כי
חב"ד הסבירו לי שה לא כשרות כי אי לה נפות".134
אלישי מספר" :בהודו ובהתרחקות שלי הבנתי שיש הרבה דברי שמפריעי לי .לדוגמא – רעיו
הכלליות .מה שחשוב זה ע ישראל ,אר /ישראל .הפרט די מאבד משמעות .הוא לא מעניי א*
אחד .אני לא אומר שזה הרעיו של אנשי הציונות הדתית .ככה אני תפשתי אותו .חלק מרעיו
החזרה בתשובה היה להחזיר את המושגי בתשובה ,כלומר ללמוד אות מחדש .קוד אמרתי
שאני מאמי וג עכשיו אני מאמי .מה ההבדל? – משמעות אחרת! כדי לאז את רעיו הכלליות
פניתי יותר אל ברסלב ,שנותני יותר דגש על הפרט ,ובכלל לחסידות .הייתי באומ בראש השנה
האחרו .בגלל זה זכיתי באשתי לעתיד .ארוסתי .יש התייחסות גדולה לפרט – מקו להכיל
תאוות ותחושות".135
על הצור #בשייכות לפלג דתי כזה או אחר מעיד אלעד .הג שהוא מסתייג פע אחר פע הוא בכל
זאת מצביע על הקרבה שלו אל חסידות קרליב" :#מאד התחברתי לחסידות קרליב ,#לפחות

בשעתו .היו יש לי הסתייגויות מה  .הרגשתי שזה שילוב מוצלח בי תפישת מצוות ואמונה
דתית לבי הרגשה טובה ...חסידות קרליב #הכי קרובי אלי היו ".136
 .IVנפילות
דרכ של החוזרי בתשובה אינ תמיד קלה ואינה תמיד מתוארת כגר* רצי* של עלייה אל
מקומות טובי יותר ונוחי יותר .ששו מספר" :היו אני יודע – א הכלי לא מוכ ,יש שבירה

של הכלי .ריבוי אורות .שאלתי את עצמי אי #ולמה מגיע לי כל הטוב הזה? הרגשתי שמשהו לא
בסדר" .137לעיתי  ,כגודל העלייה ,כ #גודל הנפילה .ששו ,כש שהגיע אל תחושת אושר אינסופי
מעיד על עצמו שנתק* אחר כ #בפראנויות קשות ודיכאו עמוק" :בגלל הבלבולי התחיל לי דאו
מאד מאד גדול...זו הייתה פע ראשונה שחוויתי דאו גדול ,שבא אחרי העלייה .היו לי פראנויות
מטורפות ,בכי ,ירידות במשקל ,אבל תמיד היה לי קול פנימי – "אני לא חוזר הביתה ככה"
וביקשתי "אלוהי ,ת לי להבריא ,מנטאלית" .הניגודי האלה בי הכי טוב להכי רע ,בצורה כל
כ #קיצונית ,ג מביאי שאלות .עד היו יש לי בלבול מזה .אני כבר לא ב אד נורמאלי".138

 134ראה נספח ו ,עמוד כב.
 135ראה נספח ז ,עמוד כט.
 136ראה נספח ג ,עמודי ט י.
 137ראה נספח י ,עמוד מא.
 138ראה נספח י ,עמוד מא.
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ג שחר ,בדומה לששו ,מעיד על משבר גדול של תפישת מציאות אותה הוא לא יכול היה להכיל.
המשבר אירע במהל #קורס ויפסאנה ובמקרה שלו ,המשבר הוא שאפשר לו לעלות ,על ידי
ההתקרבות לדת" :אחרי קורס הויפסאנה הייתה לי התרסקות .הייתה מציאות שנחשפתי אליה

שלא יכולתי להכיל .אבל לפני ההתרסקות נזכרתי בהכל .בירושלי  ,באר ,/בזה שאני יהודי.
הקדוש ברו #הוא ראה כמה אני מנסה...הייתי בבית ,שבור .כמה חודשי הייתי ככה .כמעט לא
דיברתי ע א* אחד ,ג לא ע ההורי  .ואז יצאתי לטיול ,בטרמפי  .א קוד נסעתי למדבר,
עכשיו נסעתי צפונה .פגשתי מעגל מתופפי לבושי לב וליאור היה אחד מה  .באותה תקופה
הוא התחיל להתחזק .התחברנו יחד .לא למדנו תורה ,אבל קיבצנו נדכי ...אחרי השבר כמעט לא
דיברתי .הייתי בעיקר בהקשבה .ג שליח של הרב מיכאל גולומב בא לפסטיבל 'בראשית' במגידו
דיבר דיבורי תודה .זה היה קול רענ .לפני ראש השנה נת לי תפילי וציצית מול ארו הקודש
והבנתי שאני רוצה להיות יהודי ,למרות שאיני יודע מה זה .כ #הגעתי לחברו ,דר #השליח של
הרב מיכאל גולומב".139
טל מתאר מצב של "חיות מטורפת .אבל זה לא מצב אמיתי .חשוב לדעת את זה .אחרי זה באה
הנפילה שמאזנת .בקבלה כל זה ידוע ומוסבר .הזהירו אותי לא להיבהל מהנפילה .אמרתי שלא
אפול אחר כל מה שלמדתי ,אבל נפלתי והתרסקתי .זו רמה גבוהה שאפשר לשאו* אליה אחר כ.#
לכל כוח יש שני כיווני – לטומאה ולקדושה .מול כוח התשובה ישנ הסמי  .הכנגד" .140בהמש#
דבריו מתאר טל את נפילתו שלו" :הייתה לי נפילה חזקה .לא הזזתי את עצמי .אחר כ #למדתי
בישיבה של חב"ד ברמת אביב .הפריעה לי המשיחיות ויצאתי מש  .טסתי לאומ לראש השנה.
עצרתי ובדקתי את עצמי טוב טוב ,שלא השתבשתי ...העלייה שלי מאד מהירה וג הנפילות שלי
ה כאלו .חזקות .אצל אחרי העליות קטנות והירידות קטנות".141
נת מקבל את הנפילות כחלק מובנה מדר #חייו ומסביר בדבריו מדוע לדעתו הכרחית הנפילה
ומתאר אותה כהתנהלות קיומית של טבע העול וכמעשה בחינה של האלוהי אותנו" :כתוב

"שבע ייפול צדיק וק " .142מה שזה אומר בשבילי זה לא שלמרות שייפול שבע פעמי יקו
הצדיק .זה לא עונה על השאלה .מה שבאמת – העול הזה כולו הוא צמצו  .ירידה מהמציאות
האינסופית והכלתו מוגבלת...צדיק לא יכול להיות צדיק בלי שייפול .הכרחי לו שיהיו לו נפילות.
הנפילות ה שעושות אותו לצדיק .זה לא רק ירידה לצור #עליה – כמו זרימת הד מהלב 'רצה
ושוב' .לכל יצור חי יש תנועה כזאת – לא יוכל להיות למעלה בלי שיהיה למטה .אי הבדל בי
עליה לירידה .ג רגעי תסכול בתהלי #נובעי מהרצו של האבא לנסות את בניו – לבדוק עד כמה
ה נאמני לו .אנחנו לא מביני למה הוא רוצה לנסות אותנו ולא רוצי שינסו אותנו .ברגעי
האלו מרגישי לבד ואי תשובות על כל דבר.
יש רגעי מאד קשי  ,אפילו לא רגעי כי זה לא זמני  .בחסידות קוראי לזה נקודות .יש שלבי
שה קשי ואפילו נראי לא טובי " .כי את יאהב הש יוכיח" .143הייסורי ה באמת אהבה
נסתרת ואני מאמי בזה ,כמו כל יהודי .ג כשרע ,המקו שבא ממנו הוא עזרה וטיפול ולא מתו#
נקמה ועונש .זה בעיני לא ייתכ .למרות זאת קורה לנו שמגיעי למקומות אבודי  .קשה לנו
לקבל את ההסבר הזה ואנחנו באמת צועקי  .ג אני צועק לפעמי "למה הטוב צרי #להתחבא?".
 139ראה נספח ב ,עמוד ד.
 140ראה נספח ד ,עמוד יב.
 141ראה ש  ,עמוד טו.
 142ראה משלי ,פרק כ"ד.16 ,
 143ראה משלי ,פרק ג'.12 ,
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זה משהו שראיתי אצל הרבי שלא מספיקה לנו האמונה שהאל מביא טוב .אנחנו רוצי להרגיש
את זה ומגיע לנו להרגיש את זה .אנחנו בניו של הבורא ובס #הכל אנחנו בסדר .זה אחד הדברי
הראשוני שלמדתי בחב"ד – הבחנתי באהבה שיש אחד לשני ,בי הזוגות שמגיעי לש  ,בתו #כל
הצבעוניות והבלבול ההודי שמסביב .אהבה בי יהודי שינקה ממה שנראה על פני השטח .הרע
הוא משהו חיצוני וטפל .הוא לא אנחנו .עלינו להסיר אותו ולא למשו #אותו אלינו .הצרות
והייסורי באי ממצב זמני של כיסוי ,למרות שלא תמיד יש את המילי להסביר את זה ולקבל
את זה .כשסובלי – זה טוב לצעוק ומותר ג לבעוט ,אבל צרי #לדעת במי .לא בועטי למעלה.
צרי #לבעוט בבעיה ,לא בכל הבית".144
אלישי מספר על נפילה שמעידה מבחינתו בקיו האלוהי " :הרגשתי ג הרבה מצבי קיצו.
סערות ,בכי .הייתה לי בצבא תחושה שאני קרוע – ג חילוני וג דתי ,לא חילוני ולא דתי .בהודו
הייתה נקודה ,שהיא ג אישית .הייתי ברישיקש .חדר מעל הגנגס .זה קשור ג לחבר הכי טוב
שלי שנהרג בדו"צ בצבא .זה ברמה האישית ,מה שמעלה שאלות ברמה הדתית – למה אלוהי
עושה את זה? אחרי שעישנתי הרבה סמי ש ברישיקש ,בכיתי פע ראשונה .קיללתי את
אלוהי וצעקתי עליו .והבנתי – א אני מקלל את אלוהי  ,אז יש אלוהי  .יש מישהו שמכוו את
העול  .עול בלי אלוהי זה מפלצת .לא יכול להיות שהכל קורה סת  ,ללא מחשבה .זה מאד
מפחיד" .בהמש #דבריו מעלה אלישי סוגיה מעניינת ביותר הנוגעת לאמונה ומקורה" :מצד אחד
היו יש לי וודאות – זה מה שאני רוצה לעשות ולהאמי .זו הדר #שאני בוחר בה ומצד שני אי לי
נקודה של וודאות ולכ זה נקרא אמונה" .כשלמדתי ,ראיתי שהרמח"ל מתייחס לכ #ב"דר#
הש " .ג חז"ל .כשראיתי שיש התייחסות לחוויות שלי מהעבר ומעצמונה בכתבי הקודש,
הרגשתי שאני יכול להתחבר לזה .דבר אחד וודאי אצלי – הרצו .כלומר ,אני רוצה שיהיה
אלוהי  .א יש אלוהי באמת – אני יכול לקוות ,יכול להאמי .א התורה היא נכונה והיהדות
נכונה – אי לי וודאות .הרצו שלי כזה .כשאני מאמי ברצו שלי – מזה אני מגיע לאמונה".145
הוא ממשי #ומתאר את הקונפליקט שעשוי כשלעצמו לגרו לטלטלות" :תמיד חייתי את
הקונפליקט .הא אני רוצה להאמי בעצמי או באלוהי  .הא נקודת ההתחלה מתחילה בי או
מחו /לי – באלוהי  .בשלב מסוי מצאתי את הזהות ביניה  .אלוהי מתגלה דרכי ואני גילוי של
אלוהי  .כשאני אומר אני רוצה – א זה מזוכ #ומבורר ,ללא הסחות של תאוות ומיניות – זה
בעצ מה שאלוהי רוצה" .146במלי אלו מנסה אלישי לתאר את המצב הקיומי שבו ישנו חיבור
עמוק אל מצב שבו אי טלטלות של תחושות התעלות ובמקביל ג אי נפילות ,אלא מצב של קיו
נכו ,מחובר ושליו.

ה .חתימת התהלי
אצל רוב החוזרי בתשובה מודגשת חשיבות רגע החזרה ארצה .במקרי רבי עד סמו #לרגע
השיבה הביתה לא ידעו בני המשפחה והחברי על התהליכי שעברו המטיילי  ,וא ידעו היה זה
מידע חלקי ומרומז בלבד .לא אחת נתקלי החוזרי ארצה בעמדות אמביוולנטיות .ג א ה
לא זוכי להתנגדות ברורה וישירה מצד קרוביה  ,הרי שפעמי רבות קשה לקבל את השוני שחל
בה ואת הצרכי המיוחדי הנלווי אליו .מבחינת החוזר בתשובה עצמו נושא רגע השיבה מטע
 144ראה נספח ו ,עמוד כו.
 145ראה נספח ז ,עמוד לא.
 146ראה ש .
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גדול של התייצבות מול המוכר שנזנח .פתאו מתחוורי לה מימדי השינוי ועליה להחליט
הא לדבוק בו או לחזור לחייה הקודמי  .התעמתות זו ע סביבה מוכרת שנאלצת להתמודד
ע שינוי גדול שחל באד הקרוב עולה בדבריו של אלעד" :הלבד איפשר לי לפעול ללא ביקורת

שלילית ,כמו שהייתה כשחזרתי הביתה .כשנאמרו סביבי משפטי כמו "נדפק ל #השכל"" ,הלכת
לאיבוד"" ,אתה מבולבל ,זה יעבור" .147במקרי רבי מתואר רגע מבח או רגע שבו מחליטי
החוזרי בתשובה לדבוק בדר #שבה החלו לצעוד וא* למסד אותה.
 .Iמשמעות החזרה ארצה
עבור שחר הייתה ישראל המקו בו חזר בפועל בתשובה .הוא מתאר כיצד בהודו נפקחו עיניו
וכיצד רק ע שובו ארצה החליט לתת לתהלי #תוק* רשמי ,תחת מטרייתה של מסגרת רשמית
יותר" :הדבר קורה שלב שלב .אחרי הודו חזרתי למדבר יהודה ע ספר תורה וש מצאתי שיש

בורא לעול הפועל בתוכי .משהו מאחוריי הקלעי שמכונ את חיי .הטיול נות פתח .בשגרה
הדברי קשי  .בשגרה הכל נראה דומה .בטיול הכל חדש – חייבי להיות קשובי יותר...בהודו
חוויתי את החוויה ורק אחר כ #התחילו הדברי להתעורר".148
אלעד מתאר את חזרתו ארצה כאל שלב שצרי #להתכונ ולהכי עבורו" :בשלב הזה התחלתי
לתכנ את חזרתי ארצה ולהכי את החברה בבית שעברתי משהו ע הדת .אני חושב שהאמירה
לחבר'ה ,ההוצאה ממני החוצה ,היא רגע הפיכתי לדתי .כתבתי שהתחלתי לשמור שבת ושכנראה
אמשי #ע זה ג באר ./החזרה לאר /לא הייתה מורכבת מהבחינה הדתית .חזרתי ביו חמישי
ולמחרת ,בשישי ,החברי רצו שנצא יחד לשתות .א* אחד לא הבי מה קורה ,ג אני לא .הודעתי
שאני הול #לבית כנסת .לראשונה הנחתי כיפה ,בלית ברירה ,כי הבנתי שלא יקבלו אותי אחרת.
היה לי מאד קשה ע היחס באר – /הנוקשות" .או שתהיה פה או שאל" – תחושת דיכוטומיה
קשה .דווקא פה הייתי צרי #להכריע באופ סופי ,הג שאת התהלי #עברתי בהודו" .149בהמש#
דבריו מסביר אלעד את הקשיי הכרוכי בחזרה ארצה" :בשובי מהודו היה לי ברור שיש דברי
שאני עושה ויש דברי שלא .זכור לי אפילו קושי בבחירת מסעדה ע חברי  .פתאו צרי #לברר
א המסעדה כשרה .החזרה הייתה קשה ועדיי קשה .עדיי יש לי קונפליקט גדול ע העול
הפנימי והדתי .להיות אד דתי ,שומר מצוות ובמקביל לשמור על אותו אורח חיי שאני אוהב.
הגרעי נשאר .לא הפכתי מאד פורק עול ופוחז לאד חרדי .בחרתי ללמוד באוניברסיטה ולא
בישיבה .בחרתי לקרוא בעצמי ולא ללכת בדרכו של רב מסוי  .בחרתי הרבה בחירות לא פשוטות
ומזה אני מבי אולי שאני מקיי את אמונתי לשמה .לפחות כשאיפה".150
טל מספר" :חזרתי לאר /ובאר /זה סיפור אחר לגמרי .כא זה לבנות הכול מהתחלה .פתאו זה
בו  .אני כבר התרגלתי לעצמי – אבל חברי ראו אותי .לפני שחזרתי שלחתי הודעה קולית שבה
הודעתי שחזרתי בתשובה וביקשתי שלא ידברו איתי על זה .ההורי גרושי  .אבא שלי נבהל
מאד .אמי ואחי שמחו בשבילי כי ראו שטוב לי".151

 147ראה נספח ד ,עמוד ח.
 148ראה נספח ב ,עמודי גד.
 149ראה נספח ד ,עמוד ז.
 150ראה ש  ,עמוד ט.
 151ראה נספח ד ,עמוד טו.
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אלישי מספר על הדברי שהתעוררו בו במהל #המסע בהודו ועל ההבנה כי עליו לחזור ארצה כדי
לקבל תשובות ועל הצטרפותו לבית מדרש בעצמונה שבגוש קטי* ,דווקא בתקופה טעונה
ומשמעותית ביותר" :חזרתי ארצה אחרי חצי שנה ממקו שהמסע להודו כחיפוש נות תשובות,

אבל שזו לא הדר #של החיפוש .ברמה השכלית רציתי להבי א יש אלוהי וא הוא טוב למה
יש רע בעול  .בהודו קשה לי לנהל בירור בנושא מול בודהיסט או סופי כי אי לי השפה וספרי
לפתוח ולחפש בעצמי .עדיי לא הגעתי להבנה שאני הול #לחפש את זה באר ,/אבל הבנתי שהודו
זו לא הדר .#חזרתי ארצה ללא כל תוכניות ותובנות לגבי ההמש .#עבדתי כי הייתי צרי #כס*
ואחרי שלושה חודשי  ,בתקופת ההתנתקות ,הרגשתי שיש לי שתי אפשרויות .או שאני טס
לארה"ב .יש לי אזרחות  ,אני יכול לחיות כאמריקאי בלי כל הצרות שיש כא .זה חידד לי שאני חי
כא מתו #בחירה .אפשרות שנייה הייתה להתחבר למצב באר ./והחלטתי להתחבר .עברתי לגוש
קטי* ותכננתי לעבוד בחקלאות .מבחינה פרקטית ישנתי אצל חברי שלמדו בבית מדרש של
בוגרי צבא בעצמונה .בלי כל תוכניות התחלתי ללמוד והרגשתי שאני מתחיל לחזור בתשובה.
התייחסתי לעצמי ככזה ובניתי תוכנית לימודי כזאת .קראתי תנ" #בלי שו פרשנויות .בעצמי.
התחלתי לקרוא תהילי  .בעבר ,למרות שהייתי לומד טקסטי גבוהי  ,תהילי לא קראתי...
בעצמונה למדתי כמעט שנה ובתו #זה חוויתי את ההתנתקות – אירוע שחידד לי את הצור #בדר#
חיי  .אנשי סובלי בעול הזה כי ה לא הולכי לפי הדר .#כי הדר #הנכונה לא באה לידי
מימוש .הדר #זו התורה .המצוות .כאלו היו אני במקו שאני יכול להגיד יש סבל בעול ויש רע
בעול כי אנשי לא הולכי לפי המצוות ולא מקיימי את רצו הש  .הוא מתגלה בתורה
ובמצוות .מאז עצמונה הכיוו ההוא התחזק".152
אורי ,שבא מרקע דתי ,ולכאורה קל היה לו יותר להציג את השינויי שעבר ,מתאר א* הוא את
הקושי שבחזרה ארצה ואת החיפוש אחר מסגרת חיי הדומה עד כמה שנית לחיי שניהל
בהודו" :הייתה תחושה שכא אני תיכ* מגיע לתכלית .לתכלס .מהר מאד דברי שוקעי ומהר

מאד ה חוזרי  .כא הכל זז מהר .האנרגיות שהגעתי אית נכנסו לשגרה ודברי עלו מחדש.
מש #חודשיי הסתובבתי ואחר כ #התקדמתי עוד בצפת .בעיניי חיצוניות אפשר להגיד
שחיברתי קצוות ,שהשלמתי תהלי .#למרות שכולי בחיפושי  .ג היו  ,אחרי המציאה ,בגלל
החוויה הגדולה שהייתה בהוד .הרבה פעמי אני ק בבוקר וחושב למה לא לנסוע לחודשיי  .לא
בראש של מחפש ,בראש של שליחות .של לתת .חסר לי הדיבור האמוני בהודו .המחפש .כשהייתי
בצפת הרגשתי את השלמות הרוחנית .הרגשתי את הגאולה".153
 .IIהקשר ע קרובי וסביבה
על סמ #העולה מהראיונות רב החוזרי בתשובה שומרי על קשר חלקי בלבד ע בני משפחת
וקרוביה במהל #השהייה בהודו וזאת מבלי לספר לה בפרוטרוט על הקורות אות בתחו
הדתי .שי מעיד על עצמו" :כשדיברתי ע הבית וע חברי באר ,/לא הסברתי בדיוק איפה אני

נמצא ומה אני עובר .ג אבא שלי ,שהוא האד הקרוב ביותר לדת מבי כל קרוביי ,לא היה רוצה
שאחזור בתשובה בהודו .סיפרתי לה שאני נמצא בבית חב"ד ולומד ,שמעניי ,א #שלא ידאגו.
חשבתי שלא יהיו מרוצי כי יש סיבה שהדת בבית מתנהלת כפי שהיא מתנהלת – בדר #פרטית
 152ראה נספח ז ,עמודי כבכג.
 153ראה נספח ח ,עמוד לה.
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ואישית" .154נת נות בדבריו תוק* לדבריו של שי ושל יתר הבוחרי שלא לשת* .הוא מתאר את
התגובות לה זכה מיד ע שובו של חבר שליווה אותו לאור #חלק מהטיול שלו והיה עד לתהלי#

חזרתו בתשובה" :כשהוא חזר לאר /וסיפר עלי ,כול כתבו לי קריאות  .SOSה נבהלו שחזרתי
בתשובה וקיבלתי קצת מושג אי #ה רואי אותי" .155בהמש #מתאר נת את הקושי שבשמירה
על קשר ע חבריו ,א #לצד זאת את הקרבה העזה שהוא חש אליה ואת האמונה שה יתקרבו
בסופו של דבר לדרכו" :חברי כתבו לי להודו "כמה חבל! לא נוכל יותר לבלות ביחד" .האי

מיילי הללו רוממו אותי .מה השתנה? א אנחנו חברי באמת...אחר כ #הלכתי לפגוש אות
בפאבי עוד כמה זמ .ג היו אני מרגיש הרבה יותר קרוב לחברי שלי מפע  .אני חושב שא
מרגישי קרבה למישהו באמת ,זה הדדי .כתוב בקהלת "כמי הפני לפני  ,כ לב האד
לאד " .156כמו שבמי  ,כשאנחנו מסתכלי עליה בבבואה של הפני – כ #ג הלב של #כשאתה
מרגיש כלפי מישהו באמת – כ #הוא ג מרגיש כלפי .#הלב ישר מחזיר אור .היו אנחנו פחות
נפגשי כי אני נמצא יותר בישיבה והרבה יותר קשה לשבת במקומות בגלל כשרות וסופי שבוע –
זמ הבילוי העיקרי לא אפשריי מבחינתי .אבל אני יודע שזה עניי זמני .החלו הכי גדול שלי זה
תמונה שאנחנו יושבי ביחד כל החברי  ,בתענוג ,לומדי תורה .אות חבר'ה שגדלנו ביחד ,ע
כל השטויות שעשינו ,עוסקי עכשיו בדבר האמיתי .אני בטוח לגמרי שזה ייקרה .הגאולה
תבוא!".157
אורי לעומת זאת מספר כי הרקע הדתי ממנו בא וידיעותיו של אביו אפשרו לו להיווע /בו במהל#
נסיעתו להודו ועת שנתקל בסוגיות שבה רצה לזכות בחוות דעת נוספת ,אול התנהגותו נמצאת
חריגה" :עוד בפושקר שלחתי לבית שאלות לגבי תהיות שעלו בבית חב"ד .לא יותר מידי ,אבל היו

כמה אימיילי כאלו .ג כתבתי שנשארתי בפושקר לברר .אבא שלי כתב לי "תחשוב א זה
כדאי ל .#חב"ד יש ג פה .נסעת בשביל לטייל ."...לא היה לו פחד ,למרות שהעדי* שאשאר בדר#
שהוא מתווה .הייתה נקודה שחשבתי שזה הדבר הנכו ,אבל בסו* קיבלתי את האיזו הנכו,
העדפתי שלא ללכת לש ולהפקיר את המקו שהייתי .מהודו אני מביא איתי המו שאלות והמו
תשובות".158
אלעד מתאר את עצ ההודעה למכריו באר /על השינויי שעבר כאותו רגע מכונ שבו הפ #לדתי:

"בשלב הזה התחלתי לתכנ את חזרתי ארצה ולהכי את החברה בבית שעברתי משהו ע הדת.
אני חושב שהאמירה לחבר'ה ,ההוצאה ממני החוצה ,היא רגע הפיכתי לדתי .כתבתי שהתחלתי
לשמור שבת ושכנראה אמשי #ע זה ג באר .159"/הוא ממשי #ומחזק את משמעות חזרתו ארצה
בהמש #דבריו" :התחושה שאמונה ,ג במחיר נוחות – אמונה לשמה ,היא נחלתי ולא רק כמראה,
הייתה קיימת אולי כבר בשבת הראשונה באר ./כשעשיתי צעד ולא נסוגתי ממנו למרות האופ
שבו הסתכלו עלי ולמרות הקנאה המסוימת בחברי המבלי ותחושת הלבד .אבל כמו שכבר
אמרתי ,קשה לי לשי את האצבע על משהו מסוי  .החברה באר /שיקפה לי במה אני בוחר ומה
אני בוחר שלא לעשות ג במחיר ניתוק".160
 154ראה נספח א ,עמוד א.
 155ראה נספח ו ,עמוד כג.
 156ראה משלי ,פרק כ"ז19 ,
 157ראה נספח ו ,עמודי כהכו.
 158ראה נספח ח ,עמוד לה.
 159ראה נספח ג ,עמוד ז.
 160ראה ש  ,עמוד ט.
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טל מספר על היחס המקבל לו זכה בהגיעו וזאת תו #רגישות למה שהתחולל לדעתו במוח של
קרוביו .לעומת זאת הוא מתאר התנגדות קשה מצד אחד מחייליו" :כשהגעתי הביתה ,אחרי

מקלחת יצאתי ע ציצית ,כיפה ומכנסיי קצרי  .שאלתי את עצמי מה עובר עליה ? ה קלטו
שאני אותו טל .זה חלק מהתהלי ,#להישאר אותו אד רק משופר .אמא מקפידה היו על כשרות
בשבילי .היא הפכה את העול כדי שיהיה לי נוח לבוא אליה .הכשרנו הכל ביחד ,את כל הכלי ,
בסיוע של ארגוני  .שבועיי אחר כ #יצאתי למילואי וגילו כלפי הרבה סקרנות והרבה
התנגדות .כשהצעתי להניח תפילי ,חייל שלי ממש התעצב .וא הייתי מציע לו וופל? אני רואה
בזה משהו טוב ומציע .אתה לא רוצה? – תסרב .אל תתעצב .יש התנגדויות טבעיות שמוטבעות
בנו .א אנשי היו חושבי קצת ,הכל היה יכול להיות אחרת" .161אול ההתנגדות בה נתקל לא
גרמה לטל לסגת בו מכוונותיו" :מבחינתי ,מהרגע שחזרתי בתשובה התחלתי להחזיר בתשובה .זו
חוכמת חיי שחשוב לי לחלוק .הקדוש ברו #הוא משפיע .כדי להתחבר אליו צרי #לנהוג כמותו –
להשפיע .ברגע שאד פותח את עצמו קל למציאות השפע האלוהי לעבור דרכו".162
נדב מתאר את ההשפעה החיובית שהייתה לו על חבריו .רבי מה ביקשו שייקרה לה מה
שקרה לו ,הג שדבר חזרתו בתשובה נחתה עליו פחות או יותר בהפתעה" :במהל #התקופה הזו

רמזתי קצת לאנשי באר /על הדברי שעברתי .בס #הכל קיבלו אותי טוב .ע הרבה שאלות.
חלק רוצי להבי וחלק אומרי בפירוש "אני רוצה להבי כדי לעשות" .היו שביקשו להיפגע
ג  ....אני יודע היו שכל יהודי – מקומו בתשובה .ולכ כל שאלה ג במעטה של ציניות
וסרקסטיות באה ממקו שרוצה תשובה .לכ חזרתי ארצה לא הייתה כרוכה בעימות עצמי
ובדיקה מחודשת .הייתה לי הסרת ספקות גדולה מאד".163
 .IIIהיחס אל הודו בעקבות החזרה
אחת התופעות המאלפות ה כי חר* האירועי המכונני שפקדו את החוזרי בתשובה בהודו,
ה מתייחסי אל תת היבשת ,על מכלול אנשיה ומגוו אמונותיה כאל דבר טמא ומשוק/
מעיקרו ,מקו ודבר ממנו ה נגאלו .לצד גישות כמעט גורפות אלו ישנ ג ביטויי אחרי  ,של
חוזרי בתשובה המסוגלי לומר בצורה מבוקרת יותר מה בהודו מוש #אות וממה ה סולדי ,
מה מתו #הודו ה מוכני לקבל עליה ולמה ה מתנגדי בכל תוק* .שחר עור #הקבלה בי

מושגי המסמלי תחתית לפי רבי נחמ מברסלב לבי הודו" :השתייה והזנות זה כמו הודו.
שחר ,עמוד ד ,למה הודו? בסוד ירידת ישראל למצריי  .דווקא במקו הכי רחוק ,ש נמצאת
הקדושה הכי גדולה .היהודי בהודו מגיע לפנימיות הכי עמוקה".164
בהקבלה לשכחתו של רבי זירא את התלמוד הבבלי בדרכו לאר /ישראל 165מספר שחר כי "שכחתי
את כל השמות ההודיי  .מכל האליליות הזאת נגאלתי .זה הסוד".166
נדב מספר כי לאור התובנות אליה הגיע הפכה הודו טפלה בעיניו .הוא ממשי #ומותח קו מעניי
לפיו עלה בו הצור #להמאיס את הודו עליו קוד לעזיבתו אותה .הוא ג מוצא סימוכי הלכתיי
באשר לטומאתה של הודו ומביא אות " :הרגיש לי ששאר הטיול טפל ,שייעודו להמאיס עלי את
 161ראה נספח ד ,עמוד טו.
 162ראה ש ,עמוד טז.
 163ראה נספח ה ,עמוד יח.
 164ראה נספח ב ,עמוד ב.
 165ראה :תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא ,ד* פה ע"א.
 166ראה ש  ,עמוד ג.
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הודו ולחזור ארצה .להרי את קר השיבה ארצה .שהתכלית היא החזרה יותר מהטיול עצמו.
אחרי חודש וחצי חזרתי ארצה .יש איפה שהוא גמרא ששואלת "איפה זה גואה?" – ואומרי שזה
מקו שבו הש בוכה על ילדיו .בכלל להודו יש מקו מעניי" .הודו לש כי טוב" וג היחס בינה
לבי אברה אבינו – אברה לוקח לאישה את הגר ושולח אותה ממנו .לאחר מות שרה חוזרת
הגר בדמות קטורה )סו* "חיי שרה ,בראשית פרק כ"ה ,פסוק א'( .לפי הפירוש עתה היא נקראת
כ #משו שנאי מעשיה כקטורת .יש כא קשר מזרחה להודו .המתנות בכתיב חסר שנת אברה
אבינו ה בגדר טומאה .והוא שלח אות קדמה – מזרחה .ה קבלו מחוכמת אברה אבינו ,א#
מצד הטומאה .המאנטרות שהברהאמיני שלה משנני זה שמות קודש בהיפו #ובטומאה .וזה
כנראה החסד שיש בהודו ,אבל קטונתי מניסיו לערו #הגיו גלובלי בצורה קבלית .אלו רק
ספקולציות שליקטתי".167
בניגוד לדעת

הנחרצת של נדב ,שחר ,טל ואחרי

אלישי מתאר יחס מורכב יותר כלפי תת

היבשת .מדבריו של אלישי משתמע חשש ברור וחד משמעי מאירועי לא רצויי שיכולי
להתחולל לו בעת ביקור בה ,אול הוא סות חששות אלו ומסכ לעצמו שבסוד המשיכה שלו
להודו אי ממש" :הודו עדיי מפתה לעיתי  .בחופש שלה .חוויתי ש המו .מבחינת האמונות

שבה – אני מפחד .אני לא אד של וודאות .אני אד של שאלות .צרי #לקבל החלטות מחדש בכל
רגע ,שאני מאמי ,שאני דתי ,שאני יהודי .זה א* פע לא מוב מאליו .אני פוחד שבהודו שוב
ייפתחו השאלות .ומצד שני – איני ב אד שמפחד וסות אוזניי  .פשוט אי לי למה לנסוע לש .
אולי קצת לנוח ולראות נופי זו עוד סיבה שבגללה נסעתי .טיילתי הרבה ג באר ,/אבל חו"ל זה
משהו אחר .את הנופי מהר מאד מיציתי ו..יש משהו של רבי נחמ "כשיש לאד לב ,אז כל
המקומות של העול ה שלו" .א אהיה מחובר לעצמי אז הדירה ברחוב הירמו 9 #בנחלאות
תהיה נו* מטור* .א #א אהיה רחוק מאלוהי  ,בהמי ומחובר לתאוות ,אז ג א אהיה
באראונד אנאפורנה בנפאל ,אתפעל אולי ,אבל הדברי יישארו ריקי בעיני" .168במובני
מסוימי מתאר אלישי את ההתייחסות הקלאסית של אד דתי לפיתוי .הוא מבטל את הפיתוי
על ידי ריקו המשמעות ממנו.
בהמש #דבריו פוסל אלישי את דר #הפולח המקובלת בהודו ,אשר מבחינתו חותרת לאותו מקו
כמו הפולח היהודי ,אול חסרה את התובנה העמוקה הקיימת ביהדות" :לגבי עבודת אלילי –

זאת עבודה שנעדרת זיכו #ומודעות .הודי שעובד את שיווא באמת רוצה לעבוד את האלוהי
שאני עובד ,כמו שחילוני שהול #לדיסקוטק מחפש לממש את המהות והרצונות האלוהיי שלו,
רק שאינו יודע אי .#לא יודע לתת לה את המענה הנכו ופונה לכיווני אחרי  .זה קצת יומרני
לדבר כ #על אחרי ומצד שני כשאני מסתכל על היהדות ,שלה יש את האמת כי היא אלוהית –
לה יש הסמכות לפסוק שמיליוני בני אד בעול טועי  .כמו החילוני במדינה – שה ממש
עושי רע .כל טעות כרוכה בעונש ,לא במוב הפדגוגי ,אלא במוב שא תטעה ותשגה לא יהיה
שפע .ברמה הישראלית אני יכול לומר שבגלל שלא שומרי תורה ומצוות יש פיגועי  ,התנתקות,
תאונות דרכי  .היו אני לומד חינו ,#מתו #אותו רצו לתק .החלו שלי זה למצוא את המפתח
לאושר ולחלק אותו לכל העול  .ג לחתולות .פרקטית ,במקו שבו אני נמצא היו – זה אומר
להעביר את התורה ,המצוות והיהדות לעוד אנשי  ,רק שהיו איני מאמי בעצמי מספיק .הכוס

 167ראה נספח ה ,עמוד יח.
 168ראה נספח ז ,עמודי ללא.
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צריכה להתמלא עוד הרבה עד שתשפיע .יש הרבה מה ללמוד" .בהמש #הוא בכל זאת מתאר את
היתרונות שיכולי להיות לחוויות הירודות שחווה בהודו במגעו ע אנשי שאת דרכ יש לתק:

"בהקשר של הודו ,אני יכול להגיד שזה יכול להיות לי ליתרו ,כי בהגיעי אל חילוני אוכל לספר לו
שטעמתי ,אוכל לספר לו שהייתי במקומות הכי אקזוטיי והכי יפי  .אוכל לדבר איתו על סמ#
חוויה אישית .יש לי יכולת להכיל רעיונות ברמה האישית .אני ג לומד מחשבת ישראל
באוניברסיטה מאותה מטרה – שהכל יהיה בפאזל .שישתלב בו בהרמוניה .אגב – ג
האוניברסיטה .א הודו זה חיפוש נפשי במישור הגיאוגרפי ,האוניברסיטה זה מסע
אינטלקטואלי .ע אות מחוזות שאליה נית להגיע – כל מיני מחקרי בנושאי נידחי  ,דעות
שונות .הרצו הוא להכיל את הכל כדי שא ארצה להאיר למישהו ,לתת עצה – אוכל לעשות זאת
בעזרת כלי של החיי שצברתי".169
אורי ,כמו רבי אחרי  ,זוק* את עוצמת התהליכי הרוחניי שחווה בהודו דווקא לטומאתה.

יחסו אל האמונות המקומיות בהודו כה נתעב ,עד שמתעוררי בו רגשות אלימי " :כשאתה
נמצא במקו של טומאה מאד גדולה ,כל אור נוצ /מרחוק .זה משהו שאמרתי כבר אז .בהודו יש
אנרגיה חזקה .קשה להסיר .אפשר לומר שזה פסיכולוגי ,אולי ההרגשה הרוחנית .זה דבר
שמרגישי  .אתה מכיר בה  .אתה כל כ #אוהב לשנוא אות  .לא כאנשי – את העבודה הזרה.
אתה רואה פסלי ובא ל #לבוא ולנפ /אות תכ* ומיד" .הוא ג עונה לשאלה מדוע לנסוע
מלכתחילה ומדוע להישאר במקו כה מתועב" :א כל כ #מרגישי את העוצמות ,אתה יכול
לבוא ולשאול "למה אתה לא חוזר לאור הגדול .לאר ."?/והתשובה היא שש אני מרגיש אותו.
ש התחברתי לזה .ש נכו לאגור את הכוחות .יכול להיות שתחושת הייחוד בתו #כל העבודה
הזרה  ,כשאתה האור הגדול ,זה מה שנות ל #את זה" .170אורי מדגיש בבירור את תפישתו לגבי
עליונות האמונה בה הוא מחזיק וזאת ג על ידי הדגשת בורות של ההודי ביחס לדת שלה :

"כשארגנו מניי בורנאסי ,הרגשנו שאנחנו האור הכי גדול בעול  .במקו הכי טמא .זה קיבל
משמעות אדירה .כשמישהו קרא "כשה משתחווי לאב" 171הוא הצביע לכל עבר .ההרגשה
הזאת הייתה ברורה .דווקא דיברתי ע ההודי על הפולח שלה  .אנשי שוני נותני תשובות
שונות ומשונות .ההודי הפשוטי לא יודעי יותר מידי מה ה רוצי  .הודי אחד אמר לי אני
מאמי באל אחד – שיווא...יופי! הודי אחד אמר שלו יש האל הגדול שיש לו צורות שונות של
ביטוי .אחד אחר אמר לי מי תשובה תמימה – כה אנחנו עושי  .תעשה מה בראש של .#הוא לא
הבי יותר מידי מה הסרט".172
והנה מתו #המש #דבריו של אורי דווקא מתגלה קול דק שבו הוא מודה כי משהו בהודו דיבר אליו
ושבה את ליבו ,אול את אותו "משהו" היה מוכרח לאחר מכ לשלול על מנת שיוכל להתקד
במסלול שבחר" :אני חושב שהאדיקות של בני המקו השפיעה מאד .יש רוחניות ויש גשמיות.

כמו שגשמיות יכולה להיות שלילית ,כ #ג רוחניות יכולה להיות שלילית .בהודו יש רוחניות מאד
חזקה מצד הטומאה .מצד הסיטרא אחרא .בכל ההיסטוריה מדובר על רוחניות שלילית .לפני
שהגעתי לא הבנתי עד כמה זו עבודה זרה .כשחשי משהו מאד שלילי ,כדברי המדרש על האריה
שיצא מקודש הקודשי בזמ שהתפללו חז"ל לבטל את העבודה הזרה .כשחז"ל ביטלו את כוח
 169ראה נספח ז ,עמודי לאלב.
 170ראה נספח ח ,עמוד לד.
 171הפסוק נאמר בסיומה של כל תפילה .התפילה בה הוא נמצא נקראת "עלינו לשבח" וזהו אחד המשפטי בה .
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העבודה הזרה ,התבטלה ג הנבואה .כשאתה נמצא במקו שטו* עבודה זרה ,ייתכ וקל ל#
להתחבר יותר ג לקדושה .זה מאד מעלה אות #בחיובי".173
כוחה של הודו ,בי א טמא בי א קדוש ,ככוח מכונ מובהר בדבריו של אורי לגבי ההמלצה
לבת דודתו לנסוע לש  ,נסיעה שנשאה מבחינתו את הפרי המצופה" :כשבת דודה שלי שהיא

דתייה מינימאלית התלבטה א לנסוע להודו ,המלצתי לה לנסוע כי חשבתי שש תתחזק .באופ
מפתיע היא עכשיו לומדת במדרשה .הרגשתי שהיא במקו קרוב לשלי .כמו שאמרה "מחשבתי
חרדית ,אבל במעשיי אני אפילו לא דתייה".174
לצד טומאתה של הודו מדגיש טל את אורה וטהרתה של אר /ישראל כניגוד לקיי בהודו.
לטענתו ,דווקא משו ריבוי האור באר /ישראל ,וקבלתו כמוב מאליו ,קשה לחזור בתשובה
באר /ומכא חשיבותה של ההתפלשות בטומאה .בדבריו הוא ג מתאר את ההתפכחות שחווה
ביחס לאורח החיי ההודי שנראה לו בתחילה פשוט וצנוע ואלו בהמש #נראה לו כמו עליבות
קיומית מחוסר ברירה" .באר /יש אור – במודע או לא במודע .בקבלה אומרי שאוויר אר/

ישראל מחכי  .ג הקרקע נותנת אופי גשמי ורוחני .כמו בני ד ,האתיופי  ,שהפכו שחורי כי
ה חיי באפריקה .הקרקע בהודו היא שיא הטומאה ולכ כל אור קט מאיר מאד .יותר קל
לראות אותו ולהבי אותו .לכול קורי ש נסי וחוויות רוחניות .כשנדלק לי האור חיכיתי
לאוטובוס והסתכלתי על הפרות .הבנתי כמה שה מסכנות .ה יכולות ללכת לכל מקו אבל לא
חופשיות .א* אחד לא מטפל בה .אוכלות עיתוני ומתות מזה .הבנתי שמי מההודי שהול #בכזו
פשטות – זה לא אורח חיי באמת .הוא חי כ #כי פשוט אי לו .הרי אתה יודע כמה ה רודפי
אחרי כס* .פשוט אי לה  .זו פשטות למראית עי .התנפצה לי אשליה מאד גדולה .כתוב בזוהר
על התהפכות מחוש #לאור .אני יכול לדבר אית #כמה חשוב לנסוע בזהירות בכביש .אולי תיסע
מעט יותר בזהירות ,אבל א לא עלינו תראה תאונה מחרידה או שמשהו ייקרה חס ושלו
למישהו מקרובי ,#תגיע להקפיד מאד ,ממקו הרבה יותר גבהו .יש יתרו בהודו .באר /קשה
לחזור בתשובה כי כול רואי את האור ונמצאי בתוכו .בהודו נית לקלוט מציאות אחרת של
חוש .#אני יודע שזה נשמע גזעני ,אבל זה ככה".175
נחו  ,שבדבריו משתמעת נימה העשויה להתפרש כ"הודית" רואה בהודו הרבה דברי יפי  .הוא
לא רואה כל סתירה בינ לבי היהדות ,אלא להיפ ,#מוצא ביניה הרבה השלמה .הוא א* מעיד
על כ #שהיה שמח ביותר לאמצ אל לבו ולייבא ארצה .נחו מציג את הודו כמקו שבו קיימת
סובלנות רבה וכבוד לאחר באשר הוא .הדבר "קשור לדעתי לתפישת ריבוי האלי  .זו תפישה

היסטורית ש  ,שיוצרת סובלנות .אני אומר זאת ,לצערי ,כי בשבילי התפישה המונותאיסטית זה
משהו שורשי ואני חושב שזה לא כל כ #סותר ,אלא נות מקו לאחר .ריבוי אלי זה אומר שלכל
אחד יש האל שלו .זה בסדר שאני מאמי באל אחד ואחר מאמי באל אחר .זה בסדר .אולי זה
השפיע אפילו על הדתות המונותאיסטיות בהודו .התובנה שלי ,שלקח לי זמ להבי אותה ,היא
שכשיש ריבוי אלי  ,אולי זה לא משנה מה אתה .הינדי או מוסלמי .באר /קשה אפילו להבי את
זה ,אבל פנימיות התורה מדברת שלכל אד ישנו האל שלו ושפני האלוהי רבות כפני האד  .לכ
בוודאי שהקדוש ברו #הוא של כל אחד הוא שונה .וזה עדיי אותו אחד! לצערי ,אצלנו ריבוי
 173ראה נספח ח ,עמוד לג.
 174ראה ש .
 175ראה נספח ד ,עמוד יג.
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הפני חלש .אחד הניצוצות שהייתי לוקח מהודו לאר /זו נקודה זו – את הסובלנות לאחר .זה
אומר שבעצ התרבות יותר עמוקה מהדת – זה מאמי בישו וזה מאמי במוחמד ,אבל המידות
דומות – ההתנהגות,ההתנהלות שלי בעול  ,הדברי שעליה הקדוש ברו #הוא מסתכל באמת.
ש אנשי חייכני  ,נחמדי  ,יש לה ישוב הדעת מה שנקרא .דר #אר ./יש לה את "אי #אני חי
את החיי שלי .דבר נוס* שהייתי לוקח מהודו זה הקשר שבי מורה לתלמיד .היו רוב ההודי
לא נמצאי במקו הזה ,אבל מי שכ ,זוכה .אפשר לראות ש קשרי כאלו – מה שנקרא
ביהדות "צדיק".176
בהמש #דבריו נוטל נחו מושג קדו המוכר עוד בימי אפלטו 177שמתפתח עוד בקבלה ועושה בו
שימוש מרגש" :בקבלה יש כמה סודות שאפשר לקרוא לה "מוכרזי " .אחד מה הוא "סוד

הנסירה" .אחד הדברי הבסיסיי בפנימיות התורה .הסוד אומר שאד וחווה נבראו תחילה
כאד ראשו שהיה זכר ונקבה – אנדרוגינוס .מוסבר שנבראו מחוברי גב אל גב .מחוברי  ,ומצד
שני לא יכולי להיפגש – קרבה הכי גדולה ושיא הריחוק .אי פני אל פני  .בקבלה זה נקרא
אחור באחור .בשביל להגיע למצב של פני אל פני צרי #לעבור נסירה – תהלי #כואב ושותת ד ,
א #הכרחי .תהלי #זה נקרא גלות .חייבי להתנתק כדי להתקרב .יש סוג קרבה שהיא מרחק ויש
מרחק שהוא קירבה .הודו מבחינתי זה סוד הנסירה" .178בהתייחס למשמעויות שהוא מעניק
לחוק הנסירה הוא מסכ כי "אנשי באר /ע נשמת ה כמו אד ראשו – שמחובר גב אל גב
לדבר הכי קרוב לו .גורמי באר /לא מאפשרי ליהודי להתקרב לאמונת ולדת  .בהודו אפשר
לצאת ולגלות – זה משחק מילי גלות וגילוי ,אבל זה אכ כ.179"#
נחו מדגיש את המימד המעורר הקיי ביכולת לשחזר את התהלי #שעבר בהודו עבור אחרי .
הוא עומד על הקשיי והרתיעה שהיו לו מפני השליחות ואת הכוחות שמצא כדי להתגבר עליה
ולהשלי את מה שנתפש בעיניו כשליחות עבור הציבור הרחב" :חזרתי עכשיו מחמישה חודשי

בבית היהודי בלדאק ובורנאסי .לבוא להודו עכשיו זה היה אתגר גדול .לעשות סיבוב של שלוש
מאות שבעי מעלות .נזרקתי למי  .ידעתי שזה יהיה מאד שונה מלטייל לבד .הקדוש ברו #הוא
נת לי הרבה כוחות .אני ב אד שצרי #פרטיות ,מרחב לעצמי .הצד הזה התנגד ,אבל קיבלתי
כוחות לעשות זאת .לארח עשרות אנשי ביו ומאות בשבתות .חזרתי בשביל עשרות אנשי
נפלאי שנשמת בגלות ונשמת רוצה להתעורר .אות אנשי איבדו משהו .בת המל #שלה
הלכה לאיבוד וה מחפשי אותה .בהודו אפשר לחפש ולמצוא ומי שלא מוצא יכול ג להמציא.
יהדות זה לא למצוא – ג זו נקודה משמעותית ושונה מהותית מהינדואיז ובודהיז שה די
דומי " .180בדומה לנחו  ,ג טל מסכ " :אני רוצה בעזרת הש לחזור להודו ,כשליח".181

 176ראה נספח ט ,עמוד לו.
 177ראה המשתה ,כתבי אפלטו ,כר #שני בתרגו ליבס ,שוק תשי"ז ] 189ואיל ,[#עמוד .112114
 178ראה נספח ט ,עמוד לז.
 179ראה ש  ,עמוד לח.
 180ראה ש .
 181ראה נספח ד ,עמוד יג.
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ו .ספרות בשימוש חוזרי בתשובה בהודו
אחד הדברי המענייני בהקשר לחוזרי בתשובה הוא שבמהל #כל תהלי #חזרת כמעט א*
אחד מה לא בא במגע ע א* ספר מוסר העוסק בתשובה .נראה כי עיקר הספרות המתגלגלת
לידיה של החוזרי בתשובה והמושכת אות  ,היא ספרות העוסקת בסוד הבריאה ,במהות האני
ובשאלות קיומיות שונות .בשלבי הראשוני של התהלי #ניכרת השפעת הרחבה של ספרי
העוסקי בנושאי אלו באספקט הפופולארי יותר ,ללא כל קשר לדת כזו או אחרת.
לאור נתו זה נשאלת השאלה המתבקשת את מי משרתת ספרות התשובה הענפה? במקביל
נשאלת השאלה אלו ספרי כ מתגלגלי לידיה של החוזרי בתשובה .שי מעיד כי במהל#
גישושיו בבית חב"ד בפושקר קרא את הספר "שיחות ע הרבי" 182של חב"ד .שחר מספר על ספרי
רוח שוני שחידדו אצלו את המודעות והפתיחות לעולמות אחרי  .באופ מתמיה וחדשני מעט
הוא מכנה אות בש "ספרות חיצונית" ובכ #מניח אות על אותו רצ* של ספרי קאנוניי ,
חשובי יותר בעיניו שאליה הוא נחש* בהמש #דרכו" :בדר #קיבלתי כמה ספרי חיצוניי .
למשל "התקדשות" של אליזבת היי .#הספרי קצת פתחו לי את התודעה" .183ג טל מונה ספרי
המשתייכי לז'אנר ספרותי דומה כספרי שמעוררי את המחשבה ומדגיש את נקודת המוצא

האוניברסאלית שהביאה אותו לעיי בספרי הללו ללא כל קשר לדת" :בצבא התחלתי לקרוא
את "הנזיר שמכר את הפרארי שלו"" ,מר ורטיגו"" ,חוכמת הבייגלה"" ,באדולינה" ואחרי .
ספרי של חופש ...הספרי הראשוני שקראתי היו בהכרח לא מהיהדות" .184ע חזרתו ארצה
והתקרבותו אל חסידי ברסלב החל שחר לקרוא בכתביו של רבי נחמ ומדגיש את גדולת מבחינת
נגישות של ספרי אלו לחוזר בתשובה ביחס לספרי אחרי שמשמעות נותרת צפונה:

"בחברו שמרתי שבת פע ראשונה .אצל סיני ,זמר ,שג הוא היה בפסטיבל והזמי אותי לביתו.
כ #התחלתי להתחזק .קראתי מליקוטי מוהר" ,סיפורי מעשיות של רבי נחמ ,קצת בהשתפכות
הנפש .בעיקר ספרי של רבי נחמ וג תנ" .#לא קראתי הלכה ולא גמרא – רק ספרי של רבי
נחמ .בספרי של רבי נחמ ישנו האור שהקדוש ברו #הוא גנז לצדיקי לעתיד לבוא .האור הגנוז
נגיש לנו בזכותו של רבי נחמ שכתב את הדברי עבורנו .עובדה ,אפשר להבי את הספרי הללו
בקלות .גמרא נראית כמו סינית".185
אלעד מציי בדבריו רתיעה ברורה ביותר מספרי תשובה ומציי את הספרות הדתית שעיי בה

בתקופת חזרתו בתשובה" :היו יש לי סלידה גדולה מספרי חזרה בתשובה .כשנתנו לי ספר
שנכתב מפיו של רבי נחמ בבית היהודי ,הרגשתי ש'עובדי עלי' .שהדת מוצגת בו באופ מאד יפה
ואיני חושב שזה כ .#אני חושב שהדת קסומה ויפה ,א #רוויה בצדדי קשי  .הספרי נראי לי
כמציגי תמונה ורודה ולא מאוזנת .השפיע עלי לייבובי ,'/שקראתי אותו לפני ואחרי וג מעט
במהל #הטיול – דר #האינטרנט" .186הוא ג מספר על קריאתו בגפו בסידור שקיבל במתנה:
"החבר נת לי את הסידור שקיבל במתנה מסבא וסבתא שלו .עד היו הוא אצלי ,נושא את
ההקדשה עבורו .אמרתי לו שאיני מתפלל והוא השיב "א תרצה – תוכל" .זו הייתה מתנת

 182ראה נספח א ,עמוד א.
 183ראה נספח ב ,עמוד ג.
 184ראה נספח ד ,עמוד י.
 185ראה נספח ב ,עמודי דה.
 186ראה נספח ג ,עמוד ט.

51

הפרידה שלה ממני .הוא נשאר בלי סידור .אני זוכר את עצמי יושב לבד וקורא במילי  .לבד
בחדר ,לא בבית חב"ד או ב'בית היהודי' ,סקרנו אותי המלי – מה כתוב".187
נת ,את חשיבותו של ספר

כמי שמשתיי #היו לפלג חב"ד מתאר אורי ,ובאופ דומה לו ג
התני"א" :התני"א זה ספר שנת לי תשובות רבות .עד היו קורה לי שמה שאני שואל עליו עונה

לי בתני"א של יו אחרי .כל אחד יכול להתחבר אליו ולמצוא בו תשובות .זו ג הצטברות של
דברי שפתאו נופל האסימו .הבו  .זה תהלי #שקורה .מחב"ד הגיע הקטע היותר עיוני והקטע
היותר חוויתי שזו הודו".188
נחו  ,כמי שנהה אחר משנתו של רבי נחמ דווקא ,מתאר כלפי כתביו יחס דומה לזה של אנשי
חב"ד אל ספר התני"א" :מה שקראתי אז היה ליקוטי מוהר" .הייתי קשור ג לרב קוק ולבעל

ש טוב ,אבל יותר מכל לרבי נחמ – הרופא של הדור הזה .יש אצלו המו פרקטיקות שמאוד
דומות למדיטאציות הודיות .הרגשתי שזה נוגע בי שיש בזה מזור לנפש".189
נדב הוא היחיד מבי המרואייני המספר כי קרא ספר מוסר" :מה שקראתי במהל #הטיול בהודו
זה ספר מוסר עמוק ונוקשה שנקרא "אורחות צדיקי " מאת מחבר אלמוני .זה אחד מספרי
המוסר הגדולי  ,כמו "חובות הלבבות" .חבר נת לי אותו ערב הטיסה ,לא אותו חבר שנת לי את
הטלית והתפילי ...אורי העניק לי חוברת שנקראת "מאמר הדור" של הרב קוק .קראתי ג את
ספר התני"א של חב"ד ,א #ההשפעה הגדולה הייתה מהרב קוק .את "אורחות צדיקי " קראתי
לבד ,לעומק ההשגה שלי .דברי ש עמוקי כעומק הי עצמו".190

ז .סיכו
כפי שכתבתי בדברי הפתיחה ,עבודה זו נועדה להביא ,בצביו המקורי עד כמה שנית ,את קול
של החוזרי בתשובה ,שעברו את התהלי #בפועל תו #כדי או בעקבות מסע בהודו .כדי ליצור
מכנה משות* רב ככל האפשר ועל מנת לנסות להפחית את השוני בי המקרי האינדיבידואלי ,
בחרתי מראש בצמצו נושא העבודה בכ #שראיינתי גברי בלבד והתמקדתי במקרי חזרה
בתשובה שהתרחשו במהל #נסיעה להודו מיד ע תו השירות הצבאי או זמ קצר לאחר מכ.
בלקט הראיונות שבחרתי לצר* כנספחי ולנתח בעבודה ניסיתי להציג מגוו רב ושונה ככל
האפשר של מרואייני מבחינת נקודת המוצא הראשונית )כלומר  הרקע הדתי ממנו באו(,
מבחינת התהלי #שעברו )כלומר – מאד חילוני לדתי ,דתי שחזר בשאלה וחזר בתשובה ,דתי
שהתחזק ומסורתי שבירר את דרכו ונותר מסורתי( ,מבחינת הקשר שלה לארגוני יהודיי
שוני בהודו וכ מבחינת השתייכות הדתית לפלג כזה או אחר .נראה כי לאור הצגת הסרגל
הרחב שפרסתי כא ,הנע בי ההגדרות המוצקות "דתי" ו"חילוני" ,מתמסמסות קביעות נוקשות
אלו ומציעות אלטרנטיבה מסועפת ומורכבת הרבה יותר .במקביל לכ ,#נראה כי לעיתי
מתמסמס אותו רגע המכונה "חזרה בתשובה" ועמו ג המושג "חוזר בתשובה" .בעייתיות זו,
בהגדרתו של אד את עצמו כחוזר בתשובה או בהגדרתה של חברה פרט מתוכה ככזה )וזאת מבלי
להתייחס לפער שעשוי להתקיי בי שתי הגדרות אלו( ,אינו זוכה להדי רחבי  ,א בכלל,
בספרות העוסקת בתשובה .נית לשער כי מיסמוס של ההגדרות נתפש בעייתי בעיני כותבי ספרות
 187ראה ש  ,עמוד ח.
 188ראה נספח ח ,עמוד לד.
 189ראה נספח ט ,עמוד לח.
 190ראה נספח ה ,עמודי יזיח.
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התשובה החותרי להגדרות ברורות שתהליכי נוקשי ומחייבי ונורמות התנהגות מסוימות
ביותר נמצאי בבסיס.
אחד הדברי שהפתיע אותי לגלותו הוא היק* התופעה של חזרה בתשובה בהודו ,מימדי
המפעלי העוסקי בכ #ומספר האנשי המעורבי בכ #בצורה פעילה ונמצאי כל העת על קו
הודו  ישראל ומקיימי  ,בתחזוקה שותפת ,מרכזי שנועדו ללימוד תורה והנחלת מצוות.
הסתבר לי שישנו ציבור גדול של מחזירי בתשובה ,המשתיי #לפלגי שוני  ,המשתמשי בהודו
ככר פורה ביותר להחזרה בתשובה .לצד פעילי מוצהרי אלו הופתעתי לגלות כי בקרב המגזר
המסורתי והדתי רווחי מקרי שבה ממליצי אנשי לקרוביה ולחבריה לצאת למסע
להודו מתו #אמונה שלמה כי מסע זה יאפשר לה להתחזק באמונת ובדת  .בראיונות שערכתי
נתקלתי בלא מעט מקרי כאלו ,חלק סופרו לי ממקור ראשו ונוגעי למרואייני עצמ .
מתו #הראיונות עולה כי הג שתהלי #החזרה בתשובה נעשה לעיתי בצורה פתאומית ולרוב
מתואר כ #בספרות התשובה ,191הרי שכל המרואייני יכלו לציי במפורש זיקה קדומה מיסטיקה
או לדת כבר מגיל צעיר מאד .192אצל חלק היה זה קשר בלתי פתור ע הדת ,שאלות קיומיות
עמוקות על מהות וסיבת הקיו שלא מצאו פתרונ ,פשר הרע בעול ועוד .במקרי רבי ערכו
המרואייני גישושי ראשוני במוסדות דת או העוסקי בידע דתי עוד קוד לנסיעת להודו
והאזינו לשיעורי שוני  .במקרי רבי היה זה אירוע מטלטל כזה או אחר – חווית אובד או
לחילופי התנסות בסמי שימשו כגור מזרז להתעוררות של שאלות קיומיות ולפנייה אל
הבירור בתחו היהדות .מתו #הראיונות עולה ג שבי א החוזרי בתשובה מודעי לכ #בי א
לאו ,הודו משמשת לה במידה קרקע פורייה ומעוררת לתהליכי החזרה בתשובה.
הרעיו ,לפיו אי תהלי" #הפיכת הלב" או בשמו האחר "חזרה בתשובה" הוא פתאומי ,ג א
ביטויו החיצוניי כאלו והיותו ממעוג ברחשי קדומי שרק מקצת מודעי ונראי לסובבי
את האד שבו חלי התהליכי מתואר בהרחבה אצל ג'יימס ,המדגיש מאד ג את ההרפיה מ
המוכר והנתפש כברור כשלב הכרחי בתהלי .193#נראה כי במובני רבי הודו מאפשרת את אותה
הרפיה וזו ככל הנראה אחת הסיבות לכ #שהתהליכי בה מואצי .
א לנסות ולסכ את הדברי שנאמרו לי מפורשות לגבי חלקו של המסע בהודו כמעורר תהליכי
נפשיי וביניה חזרה בתשובה ובנוס* ,להוסי* את הדברי שקראתי אני בי המילי שנאמרו,
נראה כי הודו מהווה מראת ענק לזר המטייל בה .יש לכ #מגוו של סיבות שאות ניסיתי לסקור,
ג בעזרת של הוגי ישראליי שוני  ,בראשית העבודה .מראת הענק העשויה להפחיד ולהבהיל
ויכולה ג לאפשר למטייל הזדמנות נדירה להצי /אל תו #מעמקי נפשו.
נראה כי תחושת הזרות בהודו גדולה מאשר במקומות אחרי בעול  .נית לזקו* זאת לגודש
האנושי והעירוני ,למתקפה העזה על כלל החושי  ,לניגודי הקיצוניי ולאמונות השונות
וביטוייה הזרי כל כ #לבני המערב .החוויות אות מציגי רבי מהחוזרי בתשובה מחזקות
את חשיבותה של הרגשת הזרות בתהלי #החזרה בתשובה .רבי מהמרואייני השתמשו במלה

 191ראה רמב" ,הלכות תשובה ,פרק ז ,הלכה ז.
 192ראה ג'יימס ,עמוד  .149בדבריו מסביר ג'יימס מדוע חשוב לגורמי דתיי להציג את תהלי #החזרה בתשובה
כפתאומי .התייחסות זו נובעת מההכרח להציג את החוזר בתשובה כאד פסיבי הנשלט על ידי כוח גדול וחזק ממנו –
רוח האלוהי שמפעילה אותו .בהמש #דבריו ד ג'יימס בגילוי השדה הרחב של הפרט ,הנמצא מעבר לתחומי התודעה
הראשונית .אות שדות תתמודע שפורצי אל התודעה הרגילה נראי ומפורשי בדר #כלל ככוחות נעלמי
עליוני  ,א #לדידו ,לא כ #הוא ראה עמוד .153
 193ראה ג'יימס ,עמוד  ,135וכ עמוד .157
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הקשה "גלות" או א* השתמשו במושגי תנ"כיי כשתיארו תחושת גרות .אציע כי תחושת הזרות
א #מעצימה את עוצמת השיקו* שהוזכר קוד .
נראה לי כי יהיה נכו לקבוע כי אחד האלמנטי המכונני בתהלי #החזרה בתשובה בהודו הוא
האפשרות לחוות את מה שכיניתי "זמ בתו #זמ" או "זמ מחו /לזמ" .טל מעיד כי "הדבר שהכי

מביא לחזור בתשובה בהודו זה הזמ .אתה מנצל אותו .יש ע חלומות חזקי  .הרגשתי שאני
מטייל ג בלילות .חוויתי חלומות בעוצמה" .194המטייל בהודו יכול לחיות תקופה ללא נטל
כלכלי ,מבלי שטרדות וקשיי המקו יהיו נחלתו ,הוא משתחרר מכבלי הגדרות ותפקידי  ,חופשי
במידה רבה לנהוג כרצונו ללא פיקוח מתמיד ועי בוחנת ומבקרת .במהל #תקופה כזו קיימת
האפשרות לבחור בבחינת רעיונות ומושגי פנימיי שעד כה היו מוזנחי מפאת לח /זמ
ותכתיבי חברתיי משתקי  .רבי סבורי כי המפגש של המטייל הזר ,ובפרט הצעיר ,ע הודו
מגביר מעצ טבעו את העיסוק ב"בדק בית" פנימי.
בראשית העבודה הבאתי מדבריו של גרינשפו בהקשר לעיסוק בשאלה "מי אני?" .נראה כי אחד
הדברי שאוכלוסיית הודו משדרת בעוצמה לזר הפוקד את ארצה הוא תחושה עזה של
מסורתיות ,הנשמרת חר* חדירה עקבית ומואצת של תהליכי מודרנה שוני  .ההודי  ,באופ טבעי
וכמעט נאיבי בביטויו כלפי חו ,/יוצרי את התחושה שה  ,ה כפרטי וה כחברה ,יודעי מיה .
ה פשוט ה ואינ מתביישי בכ #בשו צורה הנראית לעינו של המטייל הממוצע .תרבות
נראית בעיני הזר הפוקד את ארצ מונוליטית וקשיחה ,חסינה בפני פגעי זמ ואירועי  .התרבות
ההודית מצטיירת ככזו שאינה שוקטת על שמריה ומתאימה את עצמה באופני רבי לחיי

היומיו המודרניי  .נחו היטיב להביע זאת בדבריו" :יש לה ישוב הדעת מה שנקרא .דר#
אר ./יש לה את "אי #אני חי את החיי שלי" .195אורי מתאר את תגובתו של הודי שאיתו שוחח.
כאשר נשאל לגבי טיב הפולח שלו ,הוא מספר שההודי לא הבי בכלל "על מה הסרט" .196אציע
כא דר #אחרת לראות את הדברי – שהוא הבי בדיוק במה דברי אמורי  .אחד ההבדלי
התהומיי שמצאתי בי הודו לישראל הוא טיב שאלת האמונה ,כ #אני מגדיר זאת .באר ,/נוהגי
לשאול "הא אתה מאמי באלוהי ?" והתשובה על כ #היא "כ" או "לא" והיא נתפשת כנכונה
או כשגויה ,טובה או רעה ,תלוי בעמדותיו של השואל עצמו .בהודו השאלה הנוגעת לאמונה היא
שונה בתכלית .נקודת המוצא היא שכול מאמיני  ,כל אחד במשהו אחר ,באל שונה ,ולכ
השאלה הנשאלת היא "מיהו האל של ."?#מעצ אופ ניסוחה של השאלה עולה מימד רב גוני
באשר לאפשרויות האמונה הגלומות אצל הנשאל ולכ ,ג התשובה על השאלה היא יותר מורכבת
וקשה .לא אחת היא יוצרת שבר אל הנשאל ומצריכה בירור פנימי מעמיק באשר לתשובה הפנימית
הנכונה עבורו .נדמה כי מול הזהות ההודית המוגדרת כל כ ,#ניצב לא אחת המטייל הישראלי
הצעיר ,זה שעיתותיו בידיו ,הנמצא לראשונה בחייו מול חברה זרה וללא מסגרות לוחצות
ומחייבות .במקרי רבי אי הוא מצויד בזהות מגובשת ובשלה שהביא עמו מהבית .ברוב
המקרי הוא חסר הידע הבסיסי הנוגע להיסטוריה של עמו וארצו והנוגע לדת היהודית .המצב
הזה ,נטול התיוגי המוכרי מחד יוצר מצב של ריכו #זהויות ומצד שני מחדד הבדלי  ,מדגיש
דקויות של שוני ומחייב את האד להגדרותיו את עצמו .לא רק שאלת "מי אני?" ניצבת לפתע על

 194ראה נספח ד ,עמוד יג.
 195ראה נספח ט ,עמוד לו.
 196ראה נספח ח ,עמוד לד.
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כחלק מקולקטיב  שאלת מי אנחנו? –

הפרק ,אלא ג שאלות אחרות הנוגעות אל האד
כיהודי  ,כישראלי  ,כחברה.197
נראה כי שבר זה מעורר ישראלי צעירי רבי לחפש את התשובות בסביבת הקרובה .אלישי
מציי זאת בצורה המפורשת ביותר..." :או שאני חוזר לשורש שממנו באתי – מקו שכבר לא

הייתי בו .בעזרת הכלי שצברתי – חברי שפה ,ספרי  ,עבר – החיי שחייתי בכללות ".198
אציי כי למרות הצהרת הראשונית של רוב המרואייני בדבר התעניינות ראשונית כזו או
אחרת במורשת ,בדת ,בתרבות ובמיסטיקה של הודו ,לא היה איש מביניה שציי חוויות עזות
הקשורות ללימוד המורשת המקומית .בסופו של דבר נראה כי עבור רוב רוב של החוזרי
בתשובה הודו ,על כל המוצע בה ,שימשה א #ורק כמעי תפאורה צבעונית לקיומה של שמורת טבע
וזמ ישראלית .הד לכ #עולה בדבריה של רוב המרואייני  ,שג א נסעו בגפ או נפרדו בשלב
כזה או אחר מהחברי עימ הגיעו מהאר ,/נשארו כל העת במקומות תיירותיי ביותר וג בה
ביכרו את השהייה באתרי המזוהי ע תיירות ישראלית כגו המסעדות הישראליות ,מלו
אואזיס בפושקר ,מלו שאנטי בורנאסי וכ בתי חב"ד והבתי היהודיי הפזורי במרכזי
התיירות הישראליי .
עובדה זו מביאה אותי אל הנקודה הבאה המאפיינת לדעתי את כלל החוזרי בתשובה והיא
הצור #העמוק והבסיסי בשייכות חברתית .לדעתי לנקודה זו ישנה חשיבות מכרעת בתהליכי
כול  ,הג שהיא לא נאמרה מפורשות בא* אחד מהראיונות .נראה כי לצד שאלות גדולות
שמעסיקות רבי מהחוזרי בתשובה ,עולה ג צור #עז בשייכות .באופ ברור ,מתו #הפתיחות
שנוצרת במהל #המסע וגירוי השכבות העליונות ,המגנות של הנפש ,פוני רבי מה אל חיק
המוכר והידוע .לערו #את הבירור מבית תחילה ,במקו אותו ה מכירי לפחות חלקית )או
שמא נחרדי לפתע מחוסר ההיכרות עמו( ובשפה שה מביני  עברית .במקומות אלו הזרות
מתעמעמת ונוצרת תחושת שייכות ראשונית ,המתחזקת אולי אל מול הניכור שבו נתפשת בעיני
רבי מה תרבותה של הודו החובקת אות  .ההתרפקות על המורשת היהודית והישראלית
המוכרת מתרחשת מתו #הנמכת ר* הניכור והמבוכה .כפי שכבר ציינתי ,בי השאר היא נובעת
מההכרה בכ #שקיימי מבחינת בקיעי גדולי בהיכרות את מורשת שלה ובכ #נוצר
תהלי #הבא לסייע לתחושת ההגדרה האישית ,העצמית והחברתית .מתווס* לכ #האספקט
האנושי – זכייה ביחס אישי וח מהשלוחי במרכזי היהודיי השוני ותחושת קרבה לא
מוכרת .נראה כי על תחושה חמימה זו מצביעי כמה מהמרואייני  ,וחלק אומרי זאת

במפורש .טל מספר" :לא ידעתי איזו מסירות נפש יש לאנשי חב"ד בהודו .כזו שמחה ,כזה עומק.
אבא שלי רואה תמונה שלי ,לא אותי באמת .ה כ רואי אותי .בהדרגה עברתי תהלי #של
התנתקות מסטיגמות שהיו לי על הדת ועל המוסד הדתי".199
הצור #בהשתייכות חברתית בולט לדעתי במיוחד באות מקרי בה נתקלתי במרואייני
שאצל כל תהלי #החיפוש העצמי והשאלות שהעלו בא על פתרונו בתשובות דוגמאטיות נוקשות
שלא תאמו בשו אופ את תהלי #הבירור השכלתני שתיארו קוד לכ ,אלא שעתה באו כדי
סיפוק .

 197היותה של הקונברסיה תלוית תרבות מודגשת מאד בדבריו .ראה ג'יימס ,עמוד 132
 198ראה נספח ז ,עמוד כח.
 199ראה נספח ד ,עמוד יד.
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מבחינה זו ,הצור #בהשתייכות עולה דווקא מתו #הבידוד הזמני שהביא לצור #בהגדרת
השתייכות מחודשת .כל המרואייני  ,ללא יוצא מ הכלל ,ציינו את העובדה שאת המסע בהודו
ערכו בגפ  .אדגיש כא בשנית את שכבר הדגשתי בגו* העבודה ,כי הגדרתי להתבודדות אינה טיול
לבד דווקא ,אלא טיול במנותק מכל המוכר באר – /חברי  ,מכרי  ,נורמות .נראה כי שלב זה שבו
האד מתנתק ,הוא זה המאפשר לו להגדיר מחדש ערכי ועקרונות מנחי ומאפשר לו להתקרב
אל מה שהיה כה קרוב אליו ובה באותה שעה כה רחוק ממנו .בהקשר לכ #נית להזכיר את
הפרשנות הציורית שמציע נחו ל'חוק הנסירה' .נת שיחזר שיחה ע חברו בפושקר ,עת שאמר:

"...יש משהו אמיתי – שזו הזדמנות של פע בחיי ללמוד אותו ,כשאתה מנותק מהמשפחה
והחברה של #שכובלת אות #כל החיי ".200
דבר נוס* המאפיי את רוב החוזרי בתשובה הוא כי לצד חיזוק וגיבוש הגדרת העצמית
מבחינה חברתית ,תרבותית ולאומית ה פוסלי מכל וכל את תרבותה ואמונותיה של הודו
ורואי בה טומאה של ממש שממנה יש להיגאל ומוטב מוקד ככל האפשר .התייחסות זו אל
מורשתה של הודו העלתה בי את המחשבה ,הקיצונית מעט ,כי הג שעיד הקולוניאליז פס מ
העול בכל זאת מתקיי עד היו קולוניאליז בהודו ,אלא שמאפייניו כיו ה רוחניי .
קולוניאליז רוחני .בעזרת כוחו של הממו יכולי בני המערב ,וביניה התיירי הישראלי
הצעירי  ,ליהנות מהלוקסוס האדיר שמסע נטול דאגות יכול להציע ,אול במקביל ה
מתייחסי אל המורשת המקומית כאל דבר נחות ביותר ופסול מעיקרו .לרוב אי כל הכרת
תודה או תחושה שלהודו עצמה יש קשר לכ .#במקרי מסוימי ישנ חוזרי בתשובה המצייני
קווי לזכותה של הודו ואת אות מקרי נדירי ציינתי בהדגשה מסוימת בגו* העבודה.
נדב #חשוב בחיבור אותו מחפשי החוזרי בתשובה הוא הקשר שלה אל דמות מופת כזו או
אחרת – מטייל אחר ,שליח מטע פלג דתי כלשהו או התוודעות לרב גדול .נראה כי נדב #זה קשור
ביותר אל הרצו בהשתייכות אותו ציינתי קוד  .ברוב הראיונות שבה ועלתה ההשפעה האדירה
שיש לדמויות אחרות על החוזרי בתשובה .דמויות אלו מהוות מקור סמכותי ,בעל ידע רב
ובמקרי רבי כאוטוריטה המבחינה בי טוב לרע ומכא משמשת ג כמודל לחיקוי.
בניגוד למקובל ולמצוי בספרות התשובה הקלאסית ,בראיונות כול בלט היעדרו של החטא
במוב המקובל של המילה ,כלומר חטא שאליו נלווית תחושת חרטה עמוקה שהיא היא המעוררת
את תהלי #החזרה בתשובה .בניגוד לתפישה הרווחת בספרות התשובה ,לפיה התשובה מורכבת
משלושה אלמנטי המתייחסי ג אל שלושת הזמני  ,תיארו רוב המרואייני סכימה שונה
לחלוטי .בא* אחד מהראיונות )למעט אולי פרשת חטא העבודה הזרה שמתאר אורי( לא תוארה
חרטה בהווה הקשורה לחטא שנעשה בעבר ואל החלטה נחושה להימנע ממנו בעתיד .הקו אותו
נית לשרטט מתו #דבריה של החוזרי בתשובה מתחוור כתהלי #רצי* ,רב שלבי שראשיתו
ברע יחסי ,שייתכ וא* הוא פרי הכוונה אלוהית ,והמשכו במצב שהול #ומשתפר עת שנוכחות
הטוב הולכת ומתגברת .כלומר אותו קו מסמ את הרצו האנושי להשיג אידיאל קיומי .201ביטויו
של הטוב הוא בתחושת שלמות עצמית ,קשר מודע והדוק יותר לסיבתיות של הקיו  ,למקורותיו,
לאלוהות עצמה וזאת תו #הבנה נהירה יותר של מקור הכוונה גבוה ,החלה ג על אירועי עבר.
אול בניגוד לתיאור הקיצוני המקובל של החלטה אמיצה ומוחלטת לגבי שינוי ,החלטה שהיא
 200ראה נספח ו ,עמוד כג.
 201ראה ג'יימס ,עמוד ' .137יימס עור #אבחנה ברורה בי חזרה בתשובה מתו #רצו לתק חטא לבי הרצו להשיג
אידיאל קיומי.
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בגדר נדר ונקודת הפיכה דראמטית ,מתארי בעלי התשובה תהלי #מעוד ומתו הרבה יותר.
מדברי המרואייני  ,עמ נפגשתי ,עולה כי ג א לאור #משכו של התהלי #ה מסוגלי להצביע
על רגעי משמעותיי יותר של התפכחות וקבלת החלטות ,הרי שבסופו של דבר אות רגעי
מהווי מבחינת חלק מתהלי #רצי* ומתמש #של אותה עליה שתיארתי.
בהקשר זה נראה כי ראוי להביא מדבריו של רבי שניאור זלמ ,האב המייסד של חב"ד ,ואחד
מענקי הרוח של האסכולה הזו .לתפישתו ,התשובה אינה מבוססת בהכרח על נקודת תפנית
שמקורה בחרטה על חטא ,אלא מתחייבת מהמציאות .רש"ז מתאר את התשובה כמאמ /כביר
להגיע אל הרובד הטרנסצנדנטי הכמוס ביותר של ההוויה האלוהית ,שבשגרת עבודתו הדתית
המתוקנת והראויה של אד אי בכוחו להגיע אליו .התשובה לפיו היא בגדר דילוג כביר )הנוסח
מכוו לשלילת תהלי #השתלמות הדרגתית שהוא נחלת צדיקי גמורי ( אל הרובד הקרוי
במקורות קבליי וחב"דיי "סובב כל עלמי" ,כשכוונתו של הביטוי אינה לחיות השורה באופ
אימננטי בתו #העולמות ,אלא לזו המצויה מעבר לה  ,והיא טרנסצנדנטית לגביה באופ
מוחלט .לפיכ #מבוארת אצלו התשובה כתנועה פסיכולוגית ,קוסמית ומטאפיסית של השבת
העול אל המקור הטרנסצנדנטי הזה ,וכדבריו "התשובה אינה על עבירות דווקא ,אלא על
הריחוק מה'".202
נקודה נוספת שראוי לעמוד עליה ,היא הפנייה של החוזרי בתשובה אל פלגי חסידיי דווקא.
נית כמוב לטעו כי הבחירה בכיוו החסידי נובעת בראש ובראשונה מכ #שהגופי החסידיי
)חב"ד ,ברסלב( ה הגופי הפעילי בהודו ,אול אציע כי שורש העניי טמו בגור עמוק יותר –
בטבעה של החסידות .נראה כי החסידות פונה אל נפש האד ומתייחסת אליה כאל נפש ייחודית.
על עובדה זו עמדו רבי מהמרואייני בדבריה  .בנוס* ,מציעה החסידות שורה ארוכה של
פרקטיקות מעשיות ההופכת את דר #החזרה בתשובה לברורה ומוגדרת יותר .שילוב זה בי
התייחסות לנפשו של אד לבי הכוונה ברורה של מעשיו יוצר כנראה מענה רוחני לאד המודרני.

אלישי מציי כי..." :פניתי יותר אל ברסלב ,שנותני יותר דגש על הפרט ,ובכלל לחסידות...יש
התייחסות גדולה לפרט – מקו להכיל תאוות ותחושות" .203במוב זה ייתכ וקיימת השפעה
מסוימת של תפישת העול ההודית הרואה בעול כולו פיצול השוא* לשוב אל אותה אחדות
בראשיתית שהיא מקורו .תפישת העול הזו ,הרווחת בקרב ההודי  ,מפעפעת באופני שוני אל
נפש של המטיילי בהודו ג מבלי שיתעמקו ברזי הדת והפילוסופיה המקומית .אציע כא את
האפשרות כי ייתכ ובחסידות קיימת תשובה ניצחת לרעיונות הודיי שחר* קסמ הרב נתפשי
בעיני המטיילי הישראליי כרחוקי וכזרי  .מכא שאולי מידת השפעתה של מורשת הודו על
החוזרי בתשובה גדולה משה מסוגלי לתת עליה את הדעת.
אציי ג כי ייתכ מאד שחלק מהתרגולי הרוחניי המוצעי על ידי אנשי דת יהודיי בהודו
נעשי מתו #תפישת הניו אייג' ,שבה ניטלות תרגולות מזרחיות והודיות שונות המושכות
מטיילי מערביי וישראליי  ,נארזות באריזה יהודית  ישראלית מפתה ונגישה והופכי להיות
מוצר מבוקש בקרב צעירי רבי המחפשי את מקומ בעול ונרתעי מפני נתק גדול מידי
מכור מחצבת  .א #ההשערה הזו ,שעלתה בדעתי במהל #כמה וכמה מהראיונות שערכתי,
מצריכה בדיקה מעמיקה יותר ולי בוודאי שאי הכלי הדרושי כדי לערו #אותה.

 202ראה :רש"ז ,ד* סה ,עמודה ג.
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ח .ביבליוגרפיה:
) .1בחיי( ,רבי בחיי אב פקודה ,חובות הלבבות ,הוצאת מחברות לספרות ,תל אביב.
) .2ג'יימס( ,ו .ג'יימס ,.החוויה הדתית לסוגיה .מוסד ביאליק ,ירושלי ,תש"ט.
) .3המהר"ל( ,המהר"ל מפראג ,נתיבות עול  ,חלקי אב ,ירושלי  ,תשל"א.
) .4ניר( ,עור :#א .ניר ,.מהודו ועד כא .בית ראוב מס ,ירושלי .2003 ,
) .5מייזליק( ,א .מייזליק ,.הבריחה מהודו ,סיפורו של רונ ד .מייזליק ספרי  ,בית שמש.2006 ,
) .6נחמ( ,רבי נחמ מברסלב ,.סיפורי מעשיות .קר ר' ישראל אודסר .ירושלי  .תשנ"ה.

) .7רי"ג( ,רבי יונה גירוגדי ,שערי תשובה.
) .8רמב"( ,רבי משה ב מיימו ,משנה תורה .הוצאת ראשוני  ,תל אביב ,תש"ו.
) .9רס"ג( ,רבי סעדיה גאו ,האמונות והדעות ,בתרגומו של י.ד .קאפח ,הוצאת סורא ,ירושלי ,
תש"ל.
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