למילים שלכם יש משמעות
למילים שלנו יש משמעות .הדיבור הוא המבדיל
בין האדם לחיה ,המילים שאנחנו אומרים ,יוצרות
מציאותבעולם הזה ,בכוחן לתת חיים ובכוחן גם
להמית.
בחודשים האחרוניםשמענו מילים קשות מצד רבנים
ומנהיגי ציבור ,שבנסותם להוכיח ,אמרו מילים
שבכוחןלהמית .מילים שגורמות לאנשים קרובים
אליכם לחשוב שאין להם חלק בעולם הזה ושלא
ישארו לצידם חברים ומשפחה -אם רק יגלו לכם את
שעל נפשם.

למילים יש משמעות ,ובזמן שאתם קוראים את
הנאמר בגליון זה ,יש בסביבתכם מי שמחזיק
בוחזק יותר וקורא ברעד .אנחנו מקווים כי לאחר
שתקראו את דברי התורה והטורים שהבאנו
ותניחו אותו מידיכם ,תדעו להגיד לסובבים אתכם
מילים שנותנות חיים ,תספרו לבניכם ולחבריכם
כי תשארו לצידם גם כשתגלו שהם שונים מכם,
ותדעו להיזהר במילים שעלולת לגרום לצעירים
בינינו לשלוח יד בנפשם .אל תשתקו.

וכל באי עולם
יעברו לפניך

<<< דניאל יונס ,יו"ר 'חברותא'

חיצי גיבור...עם גחלי רתמים
המזמור בתהילים ק"כ מתאר את הלשון הפוגענית
כחיצי גיבור וכגחלי רתמים:
קראתי וַ ּיַ ֲענֵ נִ י:
ִ
רתה ִּלי
)א( ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַּ ...ב ָּצ ָ
רמּיָ ה:
ילה נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׂש ַפת ֶׁשקר ִמ ָּלׁשֹון ִ
)ב( ַ ...ה ִּצ ָ
רמּיָ ה:
ּומה ּי ִֹסיף ָ ...לׁשֹון ִ
)ג( ַמה ּיִ ֵּתן ְל ַ
רת ִמים:
)ד( ִח ֵּצי גִ ּבֹור ִ ...עם ּגַ ֲח ֵלי ָ
הירושלמי )פאה פרק א'( מבאר את הדימוי הזה:
'חצי גבור שנונים עם גחלי וגו' –
כל כלי זיין מכין במקומן וזה מכה מרחוק,
כל הגחלים כבו מבחוץ כבו מבפנים ואלו אף על פי
שכבו מבחוץ לא כבו מבפנים.
הפגיעה של הלשון ,כך לפי הירושלמי ,שונה בשני
ממדים מכל הנזקים האחרים של אדם באדם.
הממד האחד הוא ההיקף .אדם מכה את חברו או
פוגע ברכושו – הפגיעה ניתנת למדידה .פגיעה
של מילים דומה לזריקת חץ המכה למרחוק .אינך
יודע באיזה מקום פגעת .מילות הרוע שלך עשויות
להתגלגל מעבר למקומך ומעבר לזמנך – גם שנים
רבות אחרי הפגיעה החץ עוד משוטט באוויר
ומרעיל אותו.
הממד השני של הפגיעה היא מידת העומק שלו.
פגעתי בממון חברי – שילמתי והתפייסנו .פגעתי
בשמו או במעמדו  -הרי זה כמו "גחלי רתמים – אף
על פי שכבו מבחוץ  ,לא כבו מבפנים".
המשנה במסכת בבא קמא )פרק ח'( קובעת את
סדרי תשלומי הנזיקין לאדם החובל בחברו .לאחר
השלמת נזקי הממון קובעת המשנה שיש עוד סעיף
אחד שבלעדיו התיק אינו סגור:

<<< דניאל יונס

<<< הרב בני לאו

]ז[ אף על פי שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש
ממנו המשנה הזו נתקבלה להלכה ב'שולחן ערוך',
הלכות 'חובל' ,סימן תכ"ב:
החובל בחבירו ,אף על פי שנתן לו ה' דברים ,אינו
מתכפר לו עד שיבקש ממנו וימחול לו .ואסור
לנחבל להיות אכזרי מלמחול כי אין זה דרך זרע
ישראל...
על הלכה זו מעיר הרמ"א בהגהתו" :ועיין באורח
חיים סימן תר"ו" .ברמיזה קלה מפנה אותנו ר'
משה איסרליש להלכות יום הכיפורים שם הוא
עצמו כותב כלשון הזו:
ואם הוציא עליו שם רע ,אינו צריך למחול לו.
מקורה של הערת הרמ"א היא בתלמוד ירושלמי
לפרק שמיני במסכת בבא קמא שם אומר רבי ייסה
שאם הוציאו על אדם שם רע – "אין לו ]=למוציא[
מחילה עולמית".
הפרשנים דנו בדברים אלו של הירושלמי וביקשו
לנתח את טעם האמירה הקשה הזו – "אין מחילה
עולמית" .רבי יואל סירקיס ,בהגהות הב"ח על
הטור )סימן תר"ו( מבאר שהאדם שהוציאו עליו
שם רע ,אינו מחוייב למחול ,כי השם הרע אינו פוגע
רק בו אלא בכל הדורות שיבואו אחריו ממנו .על זה
הוא אינו יכול למחול .נימוק אחר מופיע בפרשנים
והוא שהמחילה על פגיעה בשמי או בכבודי אינה
מחילה של ממש אלא מן השפה ולחוץ.
ההלכה הזו היא יישום ממשי של הפסוק "חצי
גיבור  ...עם גחלי רתמים" .בעולמנו הווירטואלי
הפגיעה של "חצי גיבור" הפכה להיות זמינה יותר
} המשך בעמוד הבא {
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הפרשנים דנו
בדברים של התלמוד
הירושלמי
וביקשו לנתח את
טעם האמירה הקשה
הזו" :אין מחילה
עולמית"

<<< הרב ד"ר בנימין )בני( לאו
הוא רב בית כנסת 'רמב"ן'
בשכונת קטמון בירושלים ,ראש
בית המדרש לצדק חברתי,
ומראשי 'בית מורשה'.
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הוכח תוכיח
בבריאת האדם כתוב..." :ויפח באפיו נשמת חיים
ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב' ,ז') .אונקלוס
מתרגם את המילים "לנפש חיה"= "לרוח ממללא".
כלומר ,האדם נחשב לרוח מדברת .למה תופס
הדיבור חשיבות כזאת כאשר לאדם יש עוד יכולות
והדיבור הוא רק אחת מהן?
במסורת היהודית לדיבור ולמילה יש משמעות
גדולה .הדיבור לא נועד רק לתקשורת בין בני אדם.
העולם נברא בדיבור :הקב"ה אומר "יהי אור"" ,יהי
רקיע" .הדיבור יוצר מציאות .כוחו של הדיבור ,לא
רק של אלוקים אלא גם של האדם ,הוא משמעותי
מאוד .עוצמה זו יכולה להיות חיובית מאוד ,ומנגד-
שלילית מאוד .אדם יכול להקדיש ולקדש דברים
על ידי אמירה ,אך אמירה שלילית יכולה להזיק
מאוד .לא סתם נאמר שהחיים והמוות ביד הלשון,
שאדם ,בדיבורו ,יכול לבנות עולמות ולהרוס אותם.
ההשפעה של הדיבור היא לא רק על האדם אליו
מופנית האמירה אלא על העולם באופן כללי ועל
הנפש של האומר ,שלנו.
מתוך כך ההלכה התייחסה בחומרה למצוות
שקשורות לדיבור :לדרך שבה אדם מדבר ,לסגנון
הדיבור שלו ,לשמירת הלשון לשאלות של לשון
הרע ,רכילות והוצאת שם רע ,למה שנוגע בהונאת
דברים וגרימת צער על ידי דיבור – בכל אלה
מקפידה ההלכה מאוד ,ומייצרת מערכת חוקים
והלכות שנועדו למזער את הנזק שאמירה בודדת
יכולה לגרום.
לציבור הדתי במיוחד ,יש עניין לעסוק בדברים
האלה מכיוון שאנחנו ציבור מאוד ורבלי .שתיים
מהמצוות המרכזיות שהאדם הדתי מתעסק בהן
בחיי היום יום – התפילה ולימוד התורה ,תלויות
וקשורות בדיבור .שנית ,הציבור הדתי ,ובעיקר
הציבור הציוני דתי ,הוא קבוצת מיעוט בחברה
הישראלית .ובדומה לכל קבוצת מיעוט ,גם הציבור
שלנו מוצא צורך להציג ,להסביר וליחצ"ן את עצמו
כלפי חוץ.
הסיבה השלישית והעיקרית נוגעת בכך שלציבור
הדתי יש אמונות שהוא מקבל על עצמו ,והוא
מרגיש צורך להוכיח את מי שלא הולך בדרכיו.
הצורך הזה גם מגובה במצווה מהתורה ,מצוות
התוכחה .אני מעוניין להתייחס למצווה כפי שהיא
מופיעה במקור .כתוב" :לא תלך רכיל בעמיך לא
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בעולמנו הווירטואלי
הפגיעה הפכה להיות
זמינה וקלה יותר.
מספיקה לחיצה קלה
על המקלדת  -וכבר
נשלח החץ ופגע.
'סליחה'
כבר
ביקשת?

>>> הרב יהודה גלעד
תעמוד על-דם רעך ...לא-תשנא את-אחיך ...הוכח
תוכיח את עמיתך ולא-תשא עליו חטא .לא-תקם
ולא-תטר ...ואהבת לרעך כמוך אני ה'( ".ויקרא י"ט,
ט"ז-י"ח)
מרתק לראות איך התורה שותלת את מצוות
התוכחה בתוך ההקשר המסוים הזה .לפני מצוות
התוכחה מופיעים האיסורים על רכילות ו"לא
תעמוד על דם רעך" ואחרי המצווה שלנו מופיע
האיסור "לא תקם ולא תטר" והמצווה "ואהבת
לרעך כמוך" .בתוך כל זה ,מופיעה מצוות התוכחה
"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" .על
"ולא תשא עליו חטא" אומר רש"י "לא תלבין את
פניו ברבים".
ניתן להבין מתוך הפירוש באיזו רמה של זהירות
צריכה להעשות מצוות התוכחה .הזהירות בתוכחה
כה חשובה שרבי עקיבא אמר "תמהני אם יש בדור
הזה מי שיודע להוכיח( ".ערכין ט"ז ,ע"ב) .על מנת
להוכיח אדם על המוכיח להיות מאוד נקי ,בריא
במידותיו ,רגיש לכך שהוא לא מלבין פני אנשים
ברבים ,שהתוכחה באה ממקום טהור ומתוך כוונה
להשפיע ושבסופו של דבר ,יש סיכוי שאכן זה
ישפיע .כל תוכחה שאינה עומדת בקריטריונים
האלה היא יותר מזיקה מאשר מועילה.
בתקופה הזאת במיוחד – בימים הנוראים ,אנחנו,
הציבור שלנו ,צריכים לבדוק את עצמנו היטב בכל
הקשור לשמירת הלשון .זה יכול להעשות בקלות
על ידי תשומת לב למילים ,למספר הפעמים שבהם
לכאורה או שלא לכאורה אנחנו באים מתוך כוונות
טובות ובסופו של דבר משיגים את ההפך הגמור
או גורמים להלבנת פנים ,לרע במקום לטוב.
בעניין זה אני רוצה לצטט אמירה של רבי נחמן
מברסלב שמתאר כיצד יש להוכיח .הוא משתמש
בדימוי יפה בעיני .הוא אומר" :כשהמוכיח אינו ראוי
להוכיח ,אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו ,אף גם
הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו"...
כביכול תוכחה לא נכונה עושה ריח רע בעולם,
בעוד שתוכחה טובה עושה ריח טוב בעולם.
המשך הציטוט הוא" :כשהמוכיח ראוי להוכיח
אז הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי
תוכחתו".
{ המשך בעמוד הבא }
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בימים הנוראים,
אנחנו ,הציבור שלנו,
צריכים לבדוק את
עצמנו היטב בכל
הקשור לשמירת
הלשון

*

מצד אחד לא להפוך
את האמונה שלנו
אותה למין אמונה
אנמית שאין בה
עוצמה דתית ,ומהצד
השני להיות מסוגלים
להכיל ולקבל את
האנשים ששונים
וחריגים בקהילתנו
>>> הרב יהודה גלעד ,רב קיבוץ
לביא וראש ישיבת מעלה
גלבוע בשיחה שקיים עם נציג
חברותא לגרל צאת גליון זה.

עיצוב מודעה :חגי שכטר

וקלה יותר .מספיקה לחיצה קלה על המקלדת –
וכבר נשלח החץ ופגע .הקלות הבלתי נסבלת של
הפגיעה בשמו הטוב של אדם ,במעמדו ,באינטימיות
שלו גורמת לזילות גדולה בשמירת ההלכה הזו.
"לא התכוונתי" " /דברי הוצאו מהקשרם" ועוד
כהנה וכהנה מילות הדיפה של כתב האישום על
הפגיעות הרעות של המילים הקלילות .תמיד
שמירת הלשון הייתה משימה קשה .היום ,בעידן
הנגישות הבלתי מוגבלת של הידע והחשיפה
המוחלטת של האדם לכל אתר – הופכת משימה זו
לכמעט בלתי אפשרית .אנו רוצים להשתמש בלשון
לטובה ,לנחם ולחזק ,לעודד ולהעצים .אין זה ייעודו
של אדם לשתוק ולברוח מחברת המדברים .הדיבור
היא סגולתו של אדם וזהו מיתוגו מכל הנבראים:
בכוח הדיבור אנו מביעים ומתפללים ולכן ייקרא לנו
"מבעה" (בבא קמא) .אלא שחיים ומוות ביד הלשון.
עוד יתרון לו לבעל ה"חץ השנון" – הוא לא רואה את
פניו של הנפגע .זוהי פגיעה בהטלה רחוקה המכוונת
אל אויב שסימנתי בלי שראיתי מעולם .הכל יודעים
שהפגישה של אדם בפניו של אדם מרסנת את

השנאה ומקרבת את הרחמים .אחי יוסף הקפידו
לראות אותו מרחוק" ,ובטרם יקרב אליהם" – גזרו
את דינו .לו היו רואים את פניו ושומעים את קולו
– לא היו יכולים להשליכו מעליהם ,הלוא אחיהם
הוא! כך היה וכך יהיה .כשרוצים לקיים מלחמה
אידיאולוגית – מוחקים את הפנים .משליכים חיצים
שנונים במקלדות ומוחקים שמות של אנשים
וקבוצות המאיימות על האידיאה שלנו .זוהי עבירה
שאין לה תיקון ,ממנה "אין מחילה עולמית" כי מי
ימחול? הלא הנפגעים פזורים בכל מקום.
התיקון הגדול הוא בראיית פנים .בשמיעת הקול
ובמגע .כשנמצאים בקרבה לא משתמשים בחיצים
אלא מדברים .במקום שיש דיבור מתחילה להירקם
האחווה וממנה נולד שלום גדול בין אדם לאדם.
אני מתפלל שנוכל לעמוד בפתחו של יום
הכיפורים ,לאחר שהצלחנו להתגבר על הבושה
ולבקש מחילה מכל אלה שפגענו בשמם ובכבודם,
נשכיל לראות פנים ולהכיר שמות שיעזרו לנו
להיכנס לעיצומו של יום בחסד וברחמים.

דיבור לא נכון ,מלבד זאת שהוא פוגעני ופוגע באחרים ,פוגע
במדבר עצמו .אחד הדברים החשובים שעלינו לחשוב עליהם
בימים הנוראים הוא איך לנקות ולזכך את הדיבור שלנו ,להיזהר
במילים שלנו ולאמץ לעצמנו את אותם פסוקים כל-כך ידועים
ומקובלים ,ואף על פי כן כל-כך רחוקים מלשקף את הציבור שלנו:
"מי-האיש החפץ חיים ...נצור לשונך ...ושפתיך מדבר מרמה .סור
מרע ...בקש שלום ורדפהו( ".תהילים ל"ד ,י"ג-ט"ו).
אחד האתגרים הגדולים במנהיגות דתית ,היא היכולת למצוא
את האיזון בין העמידה הנחושה באמיתות שבהן אנחנו -כציבור
דתי ,מאמינים בהן ,לבין היכולת להכיל ברמה האנושית גם אנשים
בעלי נורמות שונות .פיתחנו ,למשל ,סובלנות כלפי אנשים שאינם
שומרים תורה ומצוות או שבחרו לעצמם דרך חיים אחרת .הצלחנו
לגבש אמירה שאומרת -יש לנו את המצוות שלנו ואנחנו מאמינים
בהן ,והן משמעותיות מאוד עבורנו .יחד עם זאת ,אנחנו מכבדים
את הבחירה האנושית ,לאו דווקא תוך מתן לגיטימציה דתית
לדרך האחרת ,אבל מכבדים ומקבלים בני אדם גם אם הם חושבים
אחרת מאיתנו.
זאת אחריות שצריך ללכת בה בצורה מאוד מאוזנת .מצד אחד לא
לדלל את האמונה שלנו ,או להפוך אותה למין אמונה אנמית שאין
בה עוצמה דתית ,ומהצד השני להיות מסוגלים להכיל ולקבל גם
את האנשים ששונים מאיתנו וחריגים בקהילתנו .לקיחת האחריות
הזו היא חשובה מאין כמוה וניתן לקשר אותה לדיני נפשות .זה
לא סוד שבעקבות דחייה ,הוקעה שאינה במקומה או השפלה,
אנשים מגיעים לפעמים למצבים קיצוניים עד כדי אפשרות של
פיקוח נפש ממש .האחריות על מניעת מצבים כאלה ותשומת לב
לכך שלא מגיעים לאותם מצבי קיצון היא אחד הדברים המחייבים
והחשובים במנהיגות דתית אמיתית.

מחירה של אדישות
בשנת  2009בן-זוגי ואני עברנו לאוהיו .זמן קצר
לאחר שהגענו ,הודיעו לנו שהרב הממונה פסק
שאיננו רצויים בבית הכנסת .התקשרתי אל אותו
רב ,שהוא ראש ישיבה חשובה וסמכות הלכתית
מכובדת .רציתי לפגוש אותו באופן אישי כדי לדון
בהחלטתו ,אך הוא ,מצידו ,הסכים לדבר איתי
בטלפון בלבד.
בשיחה חלקתי איתו את המציאות בה הומואים
ולסביות ,שרוצים להישאר נאמנים לתורה ,חווים
מידה רבה של כאב .רבים בחרו שלא להשאר
בקהילה ,בעוד שכמה הומואים צעירים הפכו
נואשים כל כך ,עד לכדי ניסיונות התאבדות.
תשובתו לכך הייתה" :אולי מצווה עליהם לעשות
כך?"
בתחילה הייתי המום .בקשתי הבהרות ,ואכן התברר
כי זו בדיוק הייתה כוונת הדברים .לשיטתו ,משום
שהומואים אשמים בפשעים חמורים ,אולי זה יכול
להיות רעיון טוב אם הם יעשו את העבודה בעצמם
ויתאבדו .במשך כל השיחה רעדתי כולי ,וניסיתי בכל
כחי לסיים את השיחה מבלי לאבד את עשתונותיי.
אמירתו הלא מפוקחת ,שאולי הוא מצטער על
שאמר אותה ,חצתה ללא ספק גבולות ,גם לדעת
המחמירים שברבנים האורתודוקסיים .אבל ,במבט
לאחור ,אני מודה לו על אמירתו השקופה ,בהייותה
כנה וכואבת .בין אם זה נאמר בצורה קשה כמו זו או
לא ,עבור רבים יהיה זה טוב יותר אם פשוט נעלם,
בדרך זו או אחרת .כאשר בני נוער מגיעים להבנה
עד כמה אינטנסיבי הוא הרצון הקהילתי למחיקתם,
אכזרי עד כמה שזה יכול להיות ,הם יכולים בקלות

>>> הרב סטיב גרינברג
להיכנע לייאוש כפי שכבר רבים עשו לפניהם.
הססתי אם לשתף את הסיפור הזה מכמה סיבות.
אני יהודי דתי שומר מצוות ומתבייש לחלוק
תיאורים שליליים על הקהילה אליה אני משתייך.
האינסטינקט שלי היה להימנע מלהתלונן על
קלקלתם של אחרים ופשוט להוסיף טוב ,כפי שדרש
זאת הרב קוק .אבל שתיקה בשלב זה אינה מקובלת.
איני יכול עוד לעמוד בצד כשדמם של אחיי ואחיותיי
נשפך.
לעמיתיי הרבנים אני אומר :לא ניתן להימנע
מבחירה .עליכם להחליט – לעמוד יחד ולגנות בגלוי
ובגאווה ,את ההומופוביה וצרות האופקים ,וזאת
מבלי לוותר על מסורת הקריאה ההלכתית לגבי
הומוסקסואליות .או לעמוד לצד אותו ראש ישיבה
שאמר שהתאבדותם של מתבגרים מצווה היא .או
שניתן למתבגר תקווה ואפשרות לחיים טובים גם
כהומוסקסואל ,בכל קהילה דתית בה הוא חי ,או
שנחזק את הסיוטים הגרועים ביותר שלו או שלה –
ושלנו.
שלילת תקוותם של צעירים הינה משחק קטלני
ובכל זאת רבים מהרבנים והמנהיגים חוששים
שנקיטת עמדה נגד הומופוביה עלולה להתפרש
כאישור לכל ההתנהגות הומוסקסואלית .אך יש
לתהות :האם חשש מפירוש מוטעה של עמדותיכם
שווה את סיכון חייהם של ילדינו?
יש לפחות שני דברים שעמיתי הרבנים ,ומנהיגי
הציבור הדתי יכולים וצריכים לעשות בשלב זה.
עליהם להצהיר ,כפי שעשו רבנים אורתודוכסים
{ המשך בעמוד הבא }

*

איני יכול עוד לעמוד
בצד כשדמם של
אחיי ואחיותיי נשפך.
לעמיתיי הרבנים
אני אומר :לא ניתן
להימנע מבחירה

>>> הרב סטיב גרינברג הוא
מרצה בכיר ב  ,CLALמחבר
הספר Wrestling with God
and Men: Homosexuality
,in the Jewish Tradition
שעומד לצאת באביב הקרוב
בגרסה עברית ,ושותף בניהול
של 'אשל' ,ארגון הפועל לשם
קבלת להט"בים בקהילות
האורתודוכסיות בארה"ב.
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רבים בישראל ובארה"ב ,כי" :להביך ,להטריד או
להשפיל מישהו בגלל נטייתו ההומוסקסואלית,
או מפני שיש לו משיכה לבני מינו ,מהווה איסור
חמור בתורתנו ,והפרה של הערכים המקודשים
ביותר ביהדות" .אין זמן טוב יותר להצהרה זו מאשר
עכשיו .מאכזב במיוחד שבתי ספר אורתודוקסיים
נמנעים מהצהרות כאלו ואינם עושים מספיק על-
מנת לעזור לתלמידיהם הזקוקים כל-כך להגנה.
שנית ,עליהם להפסיק מיד כל תמיכה או עידוד במה
שמכונה "טיפולי המרה" ,שהסתדרות הפסכולוגים
בישראל הביעה הסתייגות חריפה מהם .כל עוד
אנו מנציחים את המיתוס שהומוסקסואליות היא

שלב א'

מחלה פתולוגית הניתנת לריפוי ,אנו מעודדים
את הילדים ,שמגלים שהם לא יכולים להשתנות,
לייאוש ,ולמחשבות אובדניות.
על פי מחקר שפורסם זה עתה עולה ,כי אחד מכל
חמישה בני נוער להט"בים (לסביות ,הומואים,
טרנס ובי -סקסואלים) מנסים להתאבד .זו
לא בעיה שולית המשפיעה רק על כמה ילדים
מדוכאים ,זו מגפה ,שהופצה על ידי שנאה ובת-
בריתה החשובה ביותר' -שתיקה' .לא משנה מהי
עמדתנו לגבי שני הפסוקים בספר ויקרא ,ישנו עוד
רעָך".
לּ-דם ֶ
פסוק שאל לנו לשכוחֹ" :לא ַת ֲעמֹד ַע ַ

>>> יעל משאלי

"יציאה מהארון"" ,גאווה" ,מצעד ,דגלים...ככלל ,לא מתה על זה.
אבל כפרט ,כאמא ,בא לי להשוויץ .הבן שליַ ,הלל ,איש צעיר ,מדהים
(אין לתאר!!!) ,ואנחנו איתו ,משלימים שלב א' של "יציאה מהארון".
(שלבים ב' והלאה ...עד  .120יציאה מהארון היא תהליך אינסופי).
אז כן ,בא לי להניף דגלים ולארגן מצעד הצדעה לבן הפרטי שלי.
והגאווה ...הו ,הגאווה הזאת שאני כ"כ גאה בו! הלב צר מלהכיל.
בן  ,22השתחרר מהצבא לפני כשלושה חודשים .אנחנו ,אבא שלו
ואני ,יודעים שהוא הומו כבר שבע שנים .רק קצת פחות זמן ממנו
עצמו .הוא לא סיפר לנו ,גילינו בעצמנו בניסיון לפענח שינויים
קיצוניים ,מפחידים למדי ,באישיות של הילד בן ה  14שהיה אז.
מהרגע הראשון אמרנו לו "בבית שלנו זה בסדר גמור! אנחנו אוהבים
אותך הכי בעולם!" ובכל זאת לא נמנעו ממנו כל הקשיים ,הייסורים,
השנאה והתיעוב העצמי .שנים מאתגרות .תקופות מפחידות
ממש .כהורים ,כל מה שיכולנו לעשות זה להכיל את זה .ולמסור
בכל דרך מסרים של קבלה מוחלטת ,ללא סייג( .כולל כתיבת טורים
מתלהמים ,משתלחים ,מכסחים כל מי שמעז לכנות הומואים
בשמות גנאי .היחס להומואים וההתייחסות להומוסקסואליות הפכו
אצלי לאבני בוחן-מציאות-אישיות-ותקשורת עם הזולת).
כל השנים האלה חששתי שח"ו יקרה לי משהו לפני שאספיק להגיד
להלל מה אני מאחלת לו (כל השנים שעברו הוא לא רצה לדבר על
זה אתנו וכיבדנו את זה .להוציא מצבים בודדים של נפילות קשות).
ועוד חששתי ,שח"ו יקרה לו משהו לפני שהוא יצליח לאהוב את
עצמו ולהיות בן חורין .לפני חודש ,לקראת השחרור ,הרשיתי לעצמי
להגיד .הלל היה אז כבר נכון ומוכן לשמוע .להגיב .לפעול.
התהליך (בליווי מקצועי) התחיל באופן מיידי (ובלתי צפוי! למה
דווקא רגע לפני שבוע הספר??? מה בוער???) .קודם סיפר לאחים
הגדולים .הלב שלי התפוצץ מגאווה בימים האלה .איזה תותחי על
גדלו לי בבית .איזו אהבה! קבלה! (טוב ,לא באמת ציפיתי למשהו
אחר .ובכל זאת )...אח"כ חברים ,אחים צעירים (עכשיו זה בעיקר
מביך להם ,אולי ,אבל בעתיד הם יעריכו את זה שהלל כיבד אותם
מספיק וסיפר להם .במילים פשוטות ,ברורות) .עוד חברים .ומשפחה
מורחבת .גם הורים ואחים צריך לדעת לבחור! גאה במשפחה שלי.
זהו ...עכשיו תור המעגלים הרחבים יותר .לא מיותר לציין שקיבלתי
רשות מהלל לפרסם את זה כאן ,כך .כל-כך הרבה אנשים שאנחנו
רוצים שיידעו ,אבל אין בנו את האנרגיות הדרושות כדי לעבור אתכם
אחד ,אחד .התהליך ,שככל שהוא משחרר ומטעין כוחות מחודשים
והמון אהבה ,הוא גם מתיש וקשה מהרבה מאד בחינות.
מעולם לא חששתי מפני העתיד וגם עכשיו איני חוששת כלל.
צפויים להלל ,כמו לכל אחיו ,חיים מלאים ושמחים .אהבה ,משפחה,
יצירה ,פרנסה .שפע רב בכל העולמות.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לכו בנים

*

חייבים לחתוך מיד
כל תמיכה או עידוד
של מה שמכונה
"טיפולי המרה"

>>> חיים אלבום

(בהשראת סיפור אמיתי)

אור הירח חדר אל חשכת בית המדרש והאיר אותיות נבחרות על
הפרוכת של ארון הקודש .הסטנדרים עמדו זקופים כניצבים על
המשמר והדי קולות הלימוד עדיין שררו בינות למדפי הספרים
העמוסים עד להתפקע.
בחדרי הפנימייה ,שכבו על מיטותיהם הבחורים הצעירים ,עייפים
מעמל יומם וחולמים בשנתם על התוספות המסרב להתבהר
כיאות .חלקם שוכבים כשידיהם מחבקות את גופם ומתאמצות
ללכוד את הפירוש ,וחלקם שוכבים כשידיהם מונפות אל על -
משליכים יהבם אל השמיים .רק גוף אחד זע ונע ללא מנוחה,
רועד מבכי חרישי וידיו אוחזות בסדין בחוזקה .שישמעו? שלא
ישמעו? זועק לעזרה? מבקש מנוחה? מה כואב לנשמה הצעירה
הזו שאיננה יכולה לחלוק אותו עם החברותא שלה ,או הר"מ ,או
אב הבית?
הכביש הראשי רחוק אך במעט משער הישיבה המעוטר באותיות
הלבנה הקוראות "לכו בנים ,שמעו לי" .הגוף הצעיר והרועד מבכי
שכל כך רצה לשמוע ,הולך עכשיו אל האספלט השחור המואר
מדי פעם ממכוניות החולפות במהירות של לילה .ריבונו של עולם,
שמישהו יעצור אותו .שמישהו יתעורר ,שמישהו בחלון של בית
האברכים יציץ ויקרא בשמו  -קריאה אחת קטנה יכולה להספיק!
אבל כולם ישנים ,אוגרים כוח ליום הלימוד שיחל בזריחה,
לחברותא שתאתגר בקושיה .הרגליים הכושלות מתייצבות הרחק
ממעבר החצייה ,ממש בעיקול הכביש החד .רעש רחוק של מנוע
מכונית מתגבר לאיטו .העיניים מנצנצות מדמעות והלב פועם
בחוזקה" .לכו בנים ,שמעו לי"  -הוא כל כך רצה לשמוע בישיבה
קולות של חסד ,אך אוזניו שמעו רק דין ותועבה .רק "לכו" במקום
"בואו" .אורות פנסי המכונית משייטים כבר בעיקול והרגליים
מהססות לפתע .עיניו של הנהג המופתע נפערות במהירות ורעש
חריקת הבלמים צווח את עצמו לדעת.
"זה בסדר ,הכול בסדר ,אל תדאג ,תירגע ,אנחנו פה" .חלוקים
לבנים מתרוצצים מסביבו ,מחזיקים את ידו ,מוסיפים לו עוד כרית
שלא יכאב .זה כל מה שהוא רצה לשמוע אלוקים אדירים ,זה כל
מה שהוא היה צריך .מילה .חיבוק .את ההרגשה שהוא לא לבד.
הירח סיים את משמרתו .אור השמש שטף את פני הבחורים
והרבנים ההמומים שהתייצבו בבית המדרש לתפילת השחרית.
דפי התפילה נרתעו ממגע אצבעותיהם ,והסטנדרים התמסרו אך
בקושי לנענועי ידיהם – ידינו לא שפכו את הדם ,אבל האם ידינו
חיבקו את האדם?

שנת ברכה
והצלחה!
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* ניתן למחזור
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