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 גלעד גולדשטיין הקלדה:

 ריכוז מנהיגות, –עיצוב ועריכה: שמואל מאור 

 shm5maor@gmail.com, מייל:  0404795050טלפון:  

הרב חיים אמסלם, ראש  ,לשעבר תודה לחבר הכנסת  רכז פרויקט מנהיגות:-מאור שמואלר' 
שהגיע לשוחח אתכם במסגרת פרויקט "מנהיגות" בד"ד]בכל דרכך דעהו[ ישבתי  תנועת עם שלם.

, ודיברנו על זרע ישראל, גיור, וראיתי אדם משכמו ומעלה. אמרתי: איתו בהזדמנות שנקרתה לי
לכנסת לא  תכם. כשהתמודדהזה אני חייב להביא לנווה שמואל, באפרת כדי שידבר א את האיש

לא מביאים אנשים ש ממנו שיגיע כי משרד החינוך טוען  שיכולנו להרשות לעצמנו לבק
אריק זאבי, לא רצינו להביא לכאן  גם את אלוף העולם בהאבקות חופשית מר שמתמודדים.
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ועכשיו הוא ממשיך ויגיע שוב בע"ה לתכלית בה הוא כשהיה בשיא, אך כשנפל קצת, הבאנו אותו. 
 חפץ.

בכתבים של בבית מורשה  כשלמדתי נפגשתי פעם התמודדות בנושא גיור.בארץ ובעולם יש לנו 
הרב אמסלם, ואני חושב שראוי לקרוא אותם, להבין מה יש באישיות הזאת, איך הוא מתמודד 

 , ואנו מאחלים לו הצלחה.בארץ, לאן הוא שואף להביא את עם ישראלעם החיים 

הייתי בגיל שלכם אף פעם לא ביקשו ממני לדבר בעיקר מהפן האישי שלי, כש אמסלם:חיים הרב 
 על נושא כלשהו, ואני מדבר. לות, והלאה. בדרך כלל אומרים לי לשוחח ועד השאיפות וההשתלש

אספר קצת על כיון שהתכנית של פרויקט מנהיגות בכל דרכך דעהו אתמקד כפי שביקשו ממני ו
 .ח"כ ניגש לנושא הגיורעצמי, וא

בבית ספר  ". אחרי לימודייקרית הרצוג"ב מצרפת, ולמדתי בישיבה תיכונית 97עליתי ארצה בשנת 
אני רוצה אך בכיתה י' ידעתי שכבר י'. אבל  -ו 'כיתות טב . למדתי בישיבה התיכוניתממלכתי דתי

כבר אז חשבתי ידעתי גם שאני לא רק רוצה ללמוד תורה בלבד, אלא אני ורק ללמוד תורה, אמנם 
לכת התורה. זו הייתה שאיפתי. אני בן להגיע לשבת בשורות הראשונות של ממעל עצמי ושאפתי 

תפיסת עולם שתורה צריכה להיות מבוטחת  במשפחתי הייתה כבר אזלמשפחת רבנים, אבל 
לתפוס את המשנה  מתוך חוסר בפרנסה. בפרנסה ראויה. אין שאיפה או מטרה ללמוד תורה

ה של תורה, במסכת אבות: "כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל... ובתורה תעמל". זו דרכ
 חיים.אך לא כדרך 

ברור היה לי שאם אלך רק ללימוד תורה, אז הכוונה היא להגיע בסופו של יום לרבנות ומשם 
את . לכן עזבתי בלבד תורהני צריך מקום אחר, שלומדים בו להתקדם. באמצע כיתה י' ידעתי שא

זו י ברק. לכאורה סא רחמים" בבניי' והלכתי ללמוד בישיבת "כ כתה בסוףהישיבה התיכונית 
כנסת, שנבחרתי כחבר ישיבה חרדית רגילה, אך היא לא בדיוק כזו. המסלולים שאני עברתי, עד 

היו: למדתי באותה ישיבה, כאמור, ואני אומר על עצמי שהקדשתי באמת את השנים ההם, את כל 
של  הבאוהלכך: לא נשתמש בלשון של "ממיתים את עצמם  ימוד תורה בלבד. אומרכוחותיי לל

"עד כלות הנפש". לא רק למדתי, אלא גם פיתחתי לעצמי הייתה לנו בחינה של תורה", אך כן 
בנושאים הלכתיים, בכתיבה הלכתית. זה תורה. עסקתי האפיקים נוספים של לימוד תורה בלימוד 

מעודד מאוד לא רק ללמוד סוגיית גמרא על מפרשיה, אלא גם בבירור ההלכה. אבל לא להסתפק 
 רור ההלכה, אלא להיכנס למשא ומתן הלכתי.רק בבי

", שבאזור נתיבות. שרשרת"הלכתי להיות רב של מושב  32הוסמכתי לרבנות בגיל צעיר, ובגיל 
. ללמוד תורה ר אבל המשכתימובן, שעסקתי יותר בקשר עם הציבודרך. כשם, המשכתי את אותה 

בהלכה". קיבלתי הסכמות נלהבות, בשנת תשמ"ה, הוצאתי את ספרי הראשון: "שאלות ותשובות 
ולאורך השנים, כמעט בתדירות של פעם בשנה הוצאתי ספר חדש, סדרת ספרים בהלכה, על  

 רמב"ם, ש"ס, הגות, מחשבה וכן על זה הדרך.

הייתה לי שאיפה מגיל צעיר לחקור את האמת. מה קורה כשאתה מברר הלכה? אתה רוצה להגיד 
וונן לנקודת האמת שבהלכה ולהישאר שמה. התחושה הזו את האמת שבהלכה. אתה רוצה להתכ

רים שללכת עם האמת שלך עד הסוף, יש לזה מחיר, ומחיבחייכם, תלמדו עוד לוותה אותי. אתם 
עדרים את ישראל שהיא עושה . מה זאת אומרת? "דרתצריך לשלם. כתוב: "האמת תהא נע

ועים. ולעיתים, המאבק על האמת עדרים. כל אחד חושב שהאמת נמצאת אצלו בלבד, וכל השאר ט
 נהיה אלים.

העשייה שלי,  לאורך כל הדרך,תמיד ", שרשרת"מושב הרבנות של אחרי שלי  האישי המסלול
" בשווייץ, ג'נבה"מגע עם הציבור, וככה נקראתי להיות רב קהילה של ביצירה ולוותה בכתיבה, 

שנה, אני מרגיש שההשפעה של העולם הרבני על החברה  74 -כבר כ ומשם באתי להיות חבר כנסת.
רב ביהכנ"ס, אז יש לך  או אתה רב קהילה,אם מתוקף העשייה הרבנית הוא מאוד שולי. נניח 

השפעה על אותו ציבור שמתפלל שם. אותם חבר'ה שמגיעים לשיעור מדי פעם. אם אתה רב עיר, 
לעיתים, לראש ישיבה יש קשר עם תלמידיו גדולה, השפעתך על הציבור היא קטנה. עיר אפילו 
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שיישמר הרבה יותר מהקשר עם רב העיר. הציבור הלא דתי, נפגש עם הרבנות רק אם צריך 
 מאוד חלש.עם הרב המקומי הוא להתחתן, אם מישהו נפטר, המגע 

הבנתי שההשפעה דרך מנגנונים אחרים גדולה. החלטתי לא להשלים בגרות, כי אמרתי: אני 
 יות רב.מתעתד לה

לא ירדתי לרזולוציות לחשוב: האם כל מי שנמצא בעולם התורה, ולומד רק תורה, אמור להיות 
אבל אחרי שנים, הבנתי שהמנגנון שנמצא  בעולם  רב בישראל ולהשתכר מזה? לא חשבתי על זה.

אז צריך למצוא דרכים לחיות. מלגה, או שאשתו עובדת. אבל זה לא  הישיבה, היא לא מספיקה. 
 וב, כי הגבר צריך להיות המפרנס העיקרי. כך כתוב בכתובה.ט

לאט, נהייתה לי ביקורת על העולם שצמחתי בו: "העולם החרדי", למרות שעל הגדרה זו אני 
 חולק.

, המודרנה, החיכוך בחו"ל הקדמהכשנסעתי לקהילה בחו"ל, נחשפתי לבעיה אחרת: בעיית הגיור. 
ם יהודים וגויים מבלים חלק מהזמן שלהם ביחד ומכירים. במיוחד עם הגויים גורמים לכך שאנשי

דל, וזה גם שמר בבאופן טבעי, נהיה חיבור. כשהעולם היהודי היה מסוגר בתוכו ונרדף, הוא היה נ
עליו. ככל שרמת היהדות והדת ירדה, מנגנוני ההגנה של העולם היהודי נחלשו. אז, מישהו שלא 

קשה לו מאוד יהיה בי"ס שאינו יהודי, חי עם גויים, אז ממשפחה אדוקה המקיימת מצוות, לומד ב
. יהודייהאח"כ לעמוד בניסיון של, נניח, אם הוא מכיר בחורה גויה ורוצה להתחתן. אבל היא אינה 
אבל לא  מה עושים? לכאורה צריך לגייר אותה. אבל רק אם היא רוצה, אם יש לחץ חברתי לכך.

 תמיד רוצים.

רים לראות מה הם עשו אחרי הרבה שנים. ויש כאלה שהם עצמם, אבל יש כאלה שבאמת מתעור
אנשים מקפידים, יראי שמיים, אבל ילדיהם צעירים ולא מבינים, אך פתאום מוצאים את עצמם 
כאבות לבן שהתחתן עם גויה. את זה ראיתי בקהילה בחו"ל, וראיתי טרגדיות. אדם יהודי, ירא 

שכנע את בנו, ובנו אומר בשמחה: טוב, נעשה לו ברית אז הוא מ שמיים, ופתאום יש לו נכד גוי.
מילה. הילד בינתיים, מגיע לבית הסבא, שם יש אוכל קשר, מזוזה, הסבא מניח תפילין. הוא שואל 
את האבא: מה זה? והאבא אומר: סבא יהודי. גם אני. והבן שואל: ומה אני? והאבא לא יודע מה 

ואז יש לא, יהודי, יש קהילות שמסכימות, ויש שלהגיד. ואם האבא רוצה שהילד ילמד בבי"ס 
גדולים מאוד.  ממדיםהממדים של ההתבוללות הזאת הם טרגדיות. יש קשיים מאוד גדולים, ו

בארה"ב מדובר במיליונים, שאביהם יהודי, שנשאו גויה, והדור השני הוא דור מפוצל אישיות. 
אינו יהודי. והוא לא יודע מה לעשות  , אך"כהן" -כמו  רוצה להיות יהודי, יש שם משפחה יהודי

 עם עצמו. ואת זה ראיתי כשהייתי בז'נבה, וכאב לי הדבר הזה. 

אומרים שאחרי השואה, העם היהודי היה  כאב לי לראות שהעם היהודי שלנו הולך ומאבד ענפים. 
 מיליון. 73.4מיליון. אך עכשיו אנו  30מיליון. עם השנים, היינו היום אמורים להיות  75

 יש אנשים שאומרים: מה אכפת לי? אם הם אינם שומרים מצוות אז מה זה משנה?

האלה אנו  מהגישותוי שחטא, ישראל הוא". בגישות האלה, ל פעויש שאומרים: "ישראל, אף 
לוקת היא חנופלים. נובעים מהם מחלוקות הלכתיות הנובעות מאידאולוגיה. זה קשה, כי כשהמ

 הלכתית גרידא, אז זה לא משנה כל כך. אחד ינהג כך ואחד ינהג כך.

נעוצה באידיאולוגיה, זה קשה מאוד. אז נתתי ללבי לתור ולבדוק מה עושים. מה  כשהמחלוקתאך 
 יים? לא גויים? אבל הם לא יהודים!ה? הם צאצאי יהודים. מה הם? גוההגדרה של האנשים האל

יה"מ, כאלה . יש לנו מהעולים מברעיה זו בעולם היהודי היא כאן בארץ ישראלהמקבילה של ב
מאפשר למי שיש לו עד דור שלישי מישהו יהודי, כן לעלות ארצה, אך לא שעלו מכח חוק השבות, ה
אלף  500 -אז אותו ילד אינו יהודי. היום, יש לנו בארץ קרוב ל. והאימאבטוח שצד היהדות הוא 

כאלה, שיש צד יהדות, אך הילד אינו יהודי. יש מאות אלפים. אנו פוגשים אותם, הם חיים בתוכנו, 
 לומדים בבי"ס, הולכים לצבא, לא תמיד אנו יודעים לזהות. אי אפשר לדעת אם אדם אינו יהודי.
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. היום, יש התבוללות בארץ. כאמור, נחשפתי ארץלי שדר בחוץ ההתבוללות הייתה רק למ פעם
 , באירופה, והתחלתי לבדוק, הלכתית, מה עושים.ארץלעיה זו במלוא עוצמתה כשהייתי בחוץ לב

 אכניס אתכם קצת לנושא הלכתי, ותקבלו ממנו מבט על הנושא.

. היא התגיירה. המואבייהת איך אדם גוי המעוניין להיות יהודי נהייה יהודי? כולנו מכירים את רו
 מאדם גוי, שרוצה להיות יהודי? מה התהליך הבסיסי שנדרש אך איך עושים את זה?

עול מצוות, מקווה, מילה וטבילה. אלה יסודות הגיור. מילה, טבילה, וקבלת המצוות. ובאישה, 
 –אין מילה. יש טבילה וקבלת המצוות. קבלת המצוות היא הדבר הבעייתי בנושא הגיור. מילה 

 ברור, הולכים למקווה וטובלים. –ברור. טבילה 

עשורים,  ארבעה וזה מלווה אותנו מזה אך מה זה קבלת המצוות? סביב הנושא הזה יש וויכוח,
 ולא מוצא את פתרונו, הפרשנות לנושא הזה, כפי שבא לידי ביטוי היום, היא סלע המחלוקת.

כיצד מקבלים גרים בזמן הזה )הגמ'(,  -בנושא עוסקת  דף מ"ז, כשהגמרא , במסכת יבמותבגמרא
, שואלים אותו: למה ת: כשאדם בא להתגיירמראו כשהתלמוד רצה לתת מתכונת, אז הגמרא

, המניע הוא כדי להתחתן עם יהודייה. הוא אומר: בסדר. אם בודקים בדרך כלל באת? מה המניע?
והוא בא רק כדי להתחתן, לכתחילה לא מקבלים אותו. לא מקבלים אותו, לא אומר שבסוף לא 

 נו גיור.יגיירוהו. לא אומר, שאם בכל זאת גיירו אותו ואז גילו שזו הסיבה, אז גיורו אי

יש עוד סיטואציה, שאדם רוצה להיות יהודי בשביל הטבות,[ כדי לעלות ארצה. בלשון חז"ל, זה 
ואומרים תוכנו, ובשביל זה לא מקבלים גרים, נקרא "בשביל שררה". אז, הרבה היו רוצים להגר ל

לעול לגר: למה כל כך נחוץ לך להיות יהודי? אתה לא יודע שלהיות יהודי זה לסבול, להיכנס 
, ראואז, אומרת הגמא שמרת שבת. אומר הגוי: אני רוצה, מצוות, עד עכשיו אכלת מה שבא לך, ל

מקבלים אותו. דהיינו: מלים אותו, מטבילים אותו, ובשעת הטבילה חוזרים לו על מה שאמרנו: 
לא נענשת, אם אכלת טריפה, לא נורא. ואז הוא אומר: מקבל אני,  -שבת  חיללתעד עכשיו אם 

 ז הוא יהודי.וא

, ובהבאת בגדול, זה העניין. כותב הרמב"ם: בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה, בטבילה
 .קרבן בזמן בית המקדש

על כל פנים, זה העניין. מכאן, נבע המושג: קבלת המצוות. שהוא אומר: אני מקבל. הפרשנות של 
ני מתחייב, ואם אינני מקיים, "אני מקבל", האם משמעותה "אני מתחייב", האם משמעותה "א

. לדעת רבים מפוסקי זמננו, הוויכוחאז לא עשיתי כלום"? אולי הגיור במקרה כזה לא תקף? על זה 
וממילה, אם אתה רואה אדם שעבר  שאתה מתחייב לקיים את כל המצוות, לקבל מצוות פירושו:

ה לא התגיירת. ומכאן יש : אתאומריםתהליך גיור, שנימול וטבל, אך אינו מקיים שום דבר, אז 
 שהרחיקו לכת ואמרו: הגיור בטל. זה מעשה צחוק.

זו גישה אחת. מתוך גישה זו, אתם מבינים שכמעט אי אפשר להתגייר. כי מעטים המתגיירים 
שבאים באמת רק לשם שמיים, זה מעט מאוד. עד כדי כך מעטים, שאמרו חז"ל: קשים גרים 

 לישראל כספחת.

אינו מעכב את הגיור. זו דעה  -"לקבל את המצוותש"ה אחרת. הגישה היא: גיסא, יש גישמאידך 
דילגו על תהליך קבלת המצוות, לא שאלו יותר מדי  בית הדיןבראשונים. לכן הרמב"ם כותב: אם 

המעשה, רמב"ם כותב שהגר אכן  שאלות, רק מלו וטבלו, לא עסקו בקטע המצוות. אם עשו את
 ר.גוי

המצוות אינו התחייבות לקיים מצוות, אלא הליך פורמאלי: לא יכול להיות לכן, מפרשים שקבלת 
 שהגר יבוא אחרי הגיור, ואומר: לא ידעתי שיהדות זו מצוות.

כדי למנוע את המציאות הזו, שתהיה לו טענה כזו, לכן מודיעים לו. מכאן, שאם לא הודיעו, לא 
מעכבת את הגיור. לא אכנס לפלפול  קרה כלום. קבלת המצוות אינה התחייבות, היא בוודאי לא
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ההלכתי הענק. על כל הגדרה נכתבו דברים. אני עצמי כתבתי מספר ספרים על זה, שהמפורסם 
 הוא "זרע ישראל". מביניהם

מאה "הוא יהודי מ אמתילבעיה ההלכתית יש גם שורשים אידיאולוגיים. אם אני סובר שיהודי 
. אז למה אני צריך את אלה שלא בטוח ה לא בדיוקי, ואם אינו כזה, אז ז, חרדי לגמר"שערים

 שיקיימו.

מהחילונים הם  93%אם אדם רוצה להתגייר להיות מסורתי, אז יש לנו הרבה מסורתיים. 
מסורתיים. מאמינים, קידוש, נרות, חנוכה, חמץ בפסח, וכו'. יהדות של מסורתיים. בעיני חלקים, 

 זו יהדות.זה סתם פולקלור. בעיני אחרים, אומרים: גם 

סליחה, כל היהודים שיהודים ממש, ומסורתיים, מישהו מפקפק ביהדותם? אז אם יש לו שכן גוי, 
 שרוצה להיות כמוהו, אך לא מקפידים הקפדות, יש כאלה שיגידו שזה יפה. יש שיראו בזה חורבן.

רכזי של בשיבר המ לו המחלוקת הייתה רק הלכתית, היינו יכולים להתגבר. אך היא אידיאולוגית.
בי"ד לגיור, רובם ככולם שייכים לתפיסת העולם ולתפיסה ההלכתית, לרצות לראות מתגיירים 

"drh mse"’ tl vo ngyho ntus’ ukfi chartk’ nxpr vn,dhhrho cabv vut f-1000/ tl 

vnns ,של ילודה מדי שנה. במאזן הדמוגרפי, אנו בצרות. 4000 -מדובר ב של הגויים הללו 

את האוזן בגישתי, הבאנו הוכחות והלכנו לאורם של פוסקים שסוברים שאדם שאביו כדי לסבר 
 יהודי, ואמו גויה, למרות שהוא גוי הזקוק לגיור, יש לו הגדרה: "זרע ישראל". צאצא של יהודים.

הבאנו הוכחות לכך שצריך לגשת איתו בגישה מקררת, גישה מקלה, שלא צריך להחמיר, כי 
צור מחצבתו. יש אלפים בארץ ומיליונים בעולם. יש נתון ששמעתי השבוע, מטרתנו להשיב אותו ל

ילדים שלומדים בבי"ס דתי, עם כיפה, אך אינם  0000 -שבבתי ספר ממלכתיים דתיים, יש כ
יהודים. אז מה הבעיה? בואו נגיירם, הם דתיים. אך אמם גויה, והגישות המחמירות לא רוצות 

. זה חומרה, יהודייהה בישולי נוכרים. זה כשר, אך היא אינה ז האימאלגיירם. שהרי האוכל של 
 על גבי חומרה, על גבי חומרה.

 אני עוצר, ועובר לקטע אישי.

. לכולכם יש איפות בחיים. כולכם רוצים להצליח 71, 79אני רואה לפניי חבר'ה צעירים, גילי 
טרה גבוהה. אומרים להגיע רחוק. אולי חלק מכם מסמן מ שואפיםבחיים. אני בטוח שכולכם 

. מאז ומעולם !"מי שלא שואף להיות רמטכ"ל, בסוף גם גנרל הוא לא יהיה"בשם נפוליאון: 
רצתי לבחירות  במפלגה עצמאית. . אמתיליוותה אותי התחושה לנסות ולעשות מה שחשוב. משהו 

עבר לא: מ היה חסר לנו כעשרים אלף קולות, ולא עברנו. לא נכנסנו לכנסת. אגיד לכם למה
סיון, וכל מיני דברים שאפשר לתלות, אני חושב שהבעיה המרכזית, לכשלים הטכניים, חוסר הני

מבחינתי, זה שהציבור בישראל לא מבין עד כמה חשוב הנושא של פתרון בעיית הגיור והזהות 
 היהודית.

 הנושאים האחרים, היא אומר: ריבונו של אם הוא היה מבין את זה, הוא היה שם בצד את כל
דתית הכי יקרה. השתתפתי בהרבה חוגי בית, ושאלו אותי: מה אתה אומר על  בעיה, זו עולם

תורה והלכה, על צדק חברתי, ובוודאי שהיה לי תשובה. ואז בסוף, דיברתי קצת על גיור. וזה נושא 
 נושא מסובך. -יש הרבה סיבוכם, ספרים פוסקים  קשה.

ין, אז הייתי אמור לשבת עם כח הרבה יותר גדול. הציבור לא מבין כמה זה בנפשנו. אם היה מב
רוצים גיור מקל, רפורמי, אך פתאום החרדים אומרים שיגנו על הזהות אך הציבור אינו מבין. 
 זה את הדין. היהודית אך אנו ניתן על

 .היהודיביחזקאל ל"ד, הוא מדבר על הגישה הנוקשה, הלא נכונה, שמרחיקה המון מהעם 

רציתי ללכת לבית היהודי, אך הם לא רצו אותי. אני יהודי חרדי ציוני שמשנת לא הרמתי ידיים. 
 תורה ועבודה, אני הולך לאורה. זו משנתי.
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החרדי  הפרוז'קטורזה לא אומר שבבחירות הבאות נלך ביחד, כי הם לא השתחררו מאימת 
 שנמצא עליהם.

קב"ה מסייע, והצלחת, אך זה לא משנה. בחיים, אתה צריך לסמן מטרה ולחתור אליה. אם ה
 אם לא הצלחת, עשית את מה שהיית צריך לעשות. סימנת וי גדול.

, כאשר אברהם מתפלל על אנשי סדום, אולי שעברה ]פרשת וירא[ שקראנו בשבת בפרשת השבוע
ואז מובא הפסוק: "וילך  צדיקים בתוך העיר, בסופו של עניין הקב"ה אמר: אין עשרה. 50, 40יש 

ל וד". מספרים: פעם, היה מאבק מאוד גדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו' כאשר כילה לד
יו"ר מועצת חכמי התורה, נאבק עם כל העוצמות, ואמר: אז גם בנושא יהדות. והרב ש"ך, שהיה 

דעתו, והוא התפטר. באו לרב  בסוף, לא קיבלו אתאני מתפטר.  דעתי, אם לא יקבלו את
ר. הוא קרא לו, ושאל מה קרה. אמר לו: לא קיבלו את קנייבסקי, ואמרו לו: הרב ש"ך התפט

'... ואברהם שב למקומו". למה זה כתוב? ברור שהלך מר לו הרב קנייבסקי: כתוב" וילך דא דעתי.
מה הוא צריך ממקומו. אלא, יש מצב שאדם נאבק מאבק עקרוני, ובמאבק העקרוני הוא מפסיד. 

ב אותי? זה אברהם אוהבי? התפללתי, לא צריך להרגיש? הקב"ה לא אוהכיצד הוא לחשוב? 
קיבלת, ובסוף נגזרה הגזרה. אברהם היה צריך להיפגע. אך לא, הוא את תפקידו עשה. אברהם שב 

 למקומו.

חודשים אחרי הבחירות, נכנסתי לרופא המשפחה. מה שלומך? מה הלאה? ידעתיו, שהוא  שלושה
בדברים, שאגיד לו מה אני עושה, איך ממחבבי הדרך. הוא רצה להיכנס איתי מתומכיי, מעריציי, 

מרגיש? אמרתי לו: מה אתה רוצה לשמוע? אני כועס. לא על זה שלא נכנסנו לכנסת, אלא על אני 
שלא הבינו מה אני רוצה. העולם החרדי עשה נגדי מלחמה, כי לא הבין שאני רוצה לעזור לו. דרכה 

 ציבור של עניים. של תורה אינה להיות

הציבור לא הבין את מה שאמרתי. שיש בעיה פנימית שצריך לפתור אותה. מכל מיני שיקולים, 
 אנשים לא הבינו את זה. וכשלא מבינים אותך, זה נורא מעצבן.

"הראני נא את  , שמסביר שכשהקב"ה שומע ממשה, שמבקש:"ספר שער בת רבים"יש דרשה, ב
לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי", מה, משה לא ידע? משה  ' אומר "לא תוכל כבודך", וד

 היה צריך שהקב"ה יגיד לו? אלא כוונתו הייתה "תן לי להבין את דרך ההנהגה שלך".

 מכאן, לומדים שכשאתה מנסה להבין מישהו, סימן שאתה מכבד אותו. אם לא, אתה בז לו.

 הבוז הגדול.' לא ניכנס איתו בדיבור. זה ב אצל הנחש: דכך כתו

אמרתי לרופא: תשמע, אני כועס. והוא אמר שאין לי זכות להיפגע. אני עשיתי שליחות. אולי לא 
הצלחתי, אך אני חייב להמשיך. לכן אמשיך. כי בעיה זו של העם היהודי היא קשה, כואבת, ואולי 

ין. שאדבר אסטרטגים, שהגיור אינו מעניהרבה אומרים לי  אפילו גולת הכותרת של כל מאמציי.
על מצוקת הדיור. לדבר חברתית, על שכר המינימום. אך בשביל זה גם אחרים יכולים לדבר. אך 

 את מה שאני אומר, אין הרבה שיכולים לומר, או שאומרים, או שיש להם אומץ לומר.

אנו קבוצת רבנים שמנסים לטכס עצה כיצד לקדם את נושא הגיור, אך כולם מפחדים. שלא 
 .!"במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש"וכו'. ואני חושב ש ישמיצו אותם,

סימנתי מטרה, אני חותר אליה. אני מאמין שזו האמת, אז אינני מתייאש. אם בדרך הייתה 
 היחלשות, לא נורא. אוגרים כח וממשיכים הלאה.

 זה אולי יהיה אצלכם אולי תמרור קטן בדרככם בחיים. האמונה בצדקת הדרך, נותן לך כוח
 להמשיך גם אם נכשלת קצת בדרך.

אומרים לי: נכנסת לפוליטיקה, לא הצלחת, הפסדת כסף, אתה שוב עושה את זה?  אני מתחיל 
מסע. מאיפה הכח? אמשיל משל: מאיפה האופניים מתדלקים את עצמם? מהדינמו. ומאיפה 

אז שזה יהיה  הדינמו מקבל כח לתת כח לאופניים? מהנסיעה. אז זה מתדלק אותי ונותן לי כח.
 לכם תמרור דרך, תצליחו בכל אשר אתם עושים.
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 שאלות ותשובות:

 מי היה ברשימתך בכנסת?  :אלהש

 גברים, נשים, דתיים, וחילונים. :שובהת

אנו יודעים שגיור נעשה היום בבתי דין מיוחדים לגיור האם יש לך הצעה יותר מכילה  :אלהש
 ממה שנעשה שם?

 בלי ספק. בוודאי שאפשר. מי שמזרע ישראל, אפשר לגיירו למסורתיות בלי בעיה. :שובהת

 ללא דרישה שילמדו בבי"ס דתי? :אלהש

לא. בגוי, שנחמיר עד הסוף. בזרע ישראל, להקל את כל הקולות. אני יודע שלא כולם  :שובהת
 כך, אך כך אני חושב.חושבים 

 חרדי?-מגדיר את עצמך כאתה : אלהש

 חרדי נתפס כמו שהוא נתפס בשנים האחרונות, אז לא. אני ציוני.  אם :שובהת

 מה זה חרדי? אולי זה אנחנו? :אלהש

צודק. אם הרב חלפון הכהן הגדיר עצמו ציוני, והוא חרדי, אז למה אנחנו לא? לא מעניין  :שובהת
 אותי הגדרות שלכם. אתם הולכתם את כל הציבור להגדרות. 

הייתי רוצה לראות ישיבות תיכוניות לכלל הציבור, וליחידי סגולה ממש, ישיבות רק ללומדי 
תורה. ההגדרה "חרדי", בפרט אצל מי שמסתובב בציבור הלא דתי, לא נעים להגיד את זה. נוח 
לאנשים להגיד שאינני חרדי? שיגידו. אני גאה בדעתי בגיור. להפסיק להיזהר, להסתכל במה יגידו. 

 לתת דרור לאומץ.  צריך

 אין חשש ממזרים אחרי הגיור? :אלהש

 לא. ממזרות לא חשש לגויים. :שובהת

 אז מה הגיור הרפורמי עושה? :אלהש

, אם רב קונסרבטיבי גייר, הרב עובדיה אומר כי המגייר אינו כשר לגיור. לדוגמה זו בעיה, :ובהתש
 שהגיור כשר. 

 מה ההבדל בין הגיור הרפורמי לבין הגיור שלך? :אלהש

המגייר. אם לפי הפרמטרים הפשוטים, אם אמונת המגייר היא שלמה, אז גם אם הגר  :שובהת
 הרב עובדיה גייר כך.  אינו מקבל מצוות, ...

 אז איך תומכיו תקפו אותך? :אלהש

 רק פוליטיקה. :שובהת

 שלא רוצה להתגייר, שיתגייר?איך אתה רוצה להביא אדם מזרע ישראל  :אלהש

 לא רוצה. רק את אלה שרוצים. לא נכריח אף אחד. :שובהת

 רק לזרע ישראל. לא לגוי מוחלט. מסויגאני רוצה שיהיה ברור, שכל מה שאני אמרתי 

 תודה רבה לכולכם ויהי רצון שתצליחו להגיע ליעדים שאתם מציבים לעצמכם!
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