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פתח דבר
סוף חודש אלול תש"ו ( .)1946אני מדמיין אותו עומד לבדו על ירכתי סיפון האונייה
שזה עתה ניתקה מן הרציף והחלה להפליג מערבה .עיניו מביטות לאחור אל הר
הכרמל ואל אורותיה המתרחקים והולכים של ארץ ישראל .הרוח המתערבלת
פורעת את זקנו הדליל ומתיזה רסיסי מים מלוחים אל עיניו הדומעות ,אך ארשת
פניו הקפואה אינה מסגירה את הסערה המתרחשת בליבו פנימה.
נפשו שקועה בחשבון נפש נוקב :רק לפני כמה שנים – מהרהר הוא בינו לבין
עצמו – הייתי ה רבי מסאט מ ר ,הרבי בה"א הידיעה .הכול חיכו למוצא פי ,בין
בשל הכבוד שרחשו לי ובין מפני שחששו מפניי .כנגד כל הסיכויים ,אף שלא
נועדתי לכך ובזכות סיעתא דשמיא ,הצלחתי להפוך לרב של העיר הגדולה סאטמר,
למנהיגה הבלתי מעורער של השושלת החסידית שסב-סבי ייסד בהונגריה כבר
לפני יותר ממאה שנים ולראש אחת הישיבות הגדולות והחשובות בטרנסילבניה.
רבנים מכל העולם הפנו אליי שאלות הלכתיות ,ופרנסים וראשי קהילות לא נקטו
שום צעד מבלי שיתייעצו איתי ויקבלו את ברכתי .רק לפני כמה שנים מוניתי
לשמש אחד מראשי 'הלשכה האורתודוקסית' ,הארגון החרדי המשפיע ביותר
ברומניה ,ובשל הסטנדרטים הדתיים המחמירים שלאורם הנהגתי אותו ,מדדו את
עצמם כל שאר הארגונים החרדיים במזרח אירופה בהשוואה אליו.
והנה ,בעוונותינו הרבים ,וביותר בשל חטאיהם של הציונים הארורים ,נגזר על
עם ישראל החורבן שהחריב את כל יהדות אירופה .ואנוכי ,הגם שניצלתי בעור
שיניי ,איבדתי את כל היקר לי .את כבודי ,את מעמדי ,את ממוני ,את קהילתי ואת
מרבית בני משפחתי .רגליי עומדות על סיפון האונייה המפליגה לאמריקה ,המדינה
שכל יהודי טהור המגיע אליה נגזר עליו כי ייטמא בזוהמתה הרוחנית .בעוד כמה
ימים יחגגו יהודים בכל העולם את ראש השנה .אני ,לעומתם ,אהיה כאן ,לבדי
על האונייה ,נמלט כפושע מנושיי וממבקשי רעתי .איזו מין שמחת חג זו תהיה?
לראשונה בחיי לא אהיה מוקף בחסידיי ,לא אחוש את התעלות הנשמה בזמן
התפילה ,לא אוכל לטבול כהלכה לפני תקיעת השופר וספק אם יהיה כאן בכלל
מניין של יהודים שומרי שבת שיקראו בתורה .אוי ,כמה אזדהה עם הפסוקים מתוך
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הפטרת היום הקדוש' :ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל .ה' מוריש ומעשיר משפיל
אף מרומם' .וכמה אתפלל שיקוים בי גם המשך המקרא' :מקים מעפר דל מאשפות
ינחלם'.
ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ִ
♦
איש אינו יודע מה באמת עבר במוחו של ר' יואל כאשר עמד על סיפון אותה
אונייה בעצם ימי הסליחות ,אבל אין ספק כי חייו עד לאותה נקודה היו סוערים,
מפתיעים ומלאי תהפוכות .עוד כנער הוא העריץ את אביו שהיה רב קהילה ,ראש
ישיבה ואדמו"ר חסידי רב כוח והשפעה .אולם כבר אז הובהר לו כי את מעמדו
ואת תפקידיו של ראש המשפחה יירש דווקא אחיו הבכור ,ואילו לו עצמו נותר
להתנחם רק באהבתה של אימו .חייו האישיים היו שזורים טרגדיות .למגינת ליבו
לא הצליחה אשתו ללדת לו בן זכר ,ושלוש בנותיו נפטרו עליו עוד בחייו ,אף
הן מבלי שהותירו לו זרע של קיימא .אשתו הראשונה מתה אף היא בגיל צעיר,
והשנייה ,שממנה קיווה להיבנות ,לא העניקה לו אף לא צאצא אחד.
נפשו השסועה בין שאיפתו להוכיח את כישוריו ואת גדולתו התורנית מחד
גיסא ,ובין האכזבות הרבות שזימנה לו המציאות מאידך גיסא ,הצמיחה לו מעטה
מסוקס שהקהה את רגישותו לתחושותיו של האחר .את מאבקיו ניהל בערמומיות
ובתקיפות וללא התחשבות בדעת הקהל ,שתמיד פעלה נגדו ,או בתחושותיהם של
מתנגדיו ,שאת כבודם רמס בראש חוצות .כך ,בצעדים כבדים וגסים ,פילס את דרכו
במעלה ההנהגה של החברה החרדית בסביבה שבה חי .מרבית היהודים התנערו
מקנאותו המופרזת וגינו את דרך התנהלותו הכוחנית .אולם עבור קבוצה קטנה של
מעריצים מסורים התווה ר' יואל את הדרך הנכונה האחת והיחידה להתמודד עם
האתגרים שהציבו החיים המודרניים בפני היהדות המסורתית והשמרנית .נחישותו
הבלתי מתפשרת ,כישוריו האישיים יוצאי הדופן ומסירותם חסרת הגבולות של
חסידיו ,הצעידו אותו במשך השנים מפסגה אחת למשנתה .ערב פרוץ השואה כבר
השיג ר' יואל את כל המטרות ששם לעצמו וכיהן בכל התפקידים שאותם מילאו
בעבר כל אבות אבותיו.
כישוריו האינטלקטואליים והישגיו הרבים לא הצילו אותו מפני שגיאות
וטעויות ,ולא היו ימים שבהם ניכר הדבר יותר מאשר בתקופת השואה .שורה של
החלטות שנויות במחלוקת הובילו אותו בסופו של דבר להציל את חייו ,אבל בה
בעת לאבד את כל נכסיו הגשמיים ואת מעמדו הציבורי .מרבית חסידיו עלו בעשן
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המשרפות השמיימה ,והמעטים שניצלו לא שכחו לו את בריחתו ואת האיסור
שהטיל עליהם להגר למדינות אחרות ולהציל את נפשם .ובהמשך ישיר לכך ,גם
כשל ניסיון התיישבותו בארץ ישראל לאחר השואה .בעקבות כישלון זה עשה את
דרכו לארצות הברית בניסיון נואש לגייס כספים ולהציל את מוסדותיו הקורסים.
על אף כל הישגיו של ר' יואל לפני השואה ,אילו טבעה האונייה שהובילה אותו
אל העולם החדש ,איש לא היה זוכר את שמו ,בדיוק כשם שנשכחו שמותיהם
וקורותיהם של מאות הרבנים והאדמו"רים שנספו בחורבנה של יהדות אירופה.
אולם האונייה ,כדרכן של מרבית האוניות ,הגיעה ליעדה בשלום.
בן שישים שנה לערך היה ר' יואל כשהגיע לאמריקה .חסר פרוטה ,בלא חסידים
שהמתינו לו ,בלי שדיבר את השפה האנגלית ,ובצרורו רק אותה השקפת עולם
שמרנית ואנטי ציונית שאחרי השואה כבר אבד עליה הכלח .האם יקבל האל את
התפילה שנשא על האונייה? האם יוכל ,כאותו עוף החול ,לקום מן האפר ולהציל
את מוסדותיו? האם יצליח ,כמו מיטב חלוציה של ארץ ישראל ,להכות שורש
באדמת הטרשים העקרה של יהדות אמריקה? האם יזכה ר' יואל להצמיח חצר
חסידית פורחת ומשגשגת גם במדבר השממה של יהדות זו? האם יעלה בידו לחזור
ולהיות שוב הרבי מסאט מר – הרבי בה"א הידיעה?
♦
אני מזמין את הקורא להצטרף למסע בעקבות חייו של ר' יואל ,מסע שיוביל אותו
אל נפתולי מכמניה וסודותיה של החברה החרדית-קיצונית שהתפתחה בהונגריה
ולאחר מכן במדינות נוספות .גיבורי המסע בן מאתיים השנה ,שראשיתו בתחילת
המאה התשע עשרה וסופו בתחילת המאה העשרים ואחת ,הם כולם רבנים נשואי
פנים .אולם ספר זה אינו עוסק ברעיונות תאולוגיים או בסיפורי צדיקים .נהפוך
הוא :העלילה מציגה דווקא את דמותם האנושית של הרבנים כבני אדם בעלי
חולשות ,שאיפות ,תאוות ואכזבות .אף שבמוקד העלילה ניצבת דמותו של ר' יואל,
הגיבורה האמיתית של מסענו ההיסטורי היא הקנאות הדתית.
קנאות היא היפוכה של דמוקרטיה .קנאות משמעה האמונה כי האמת ,תהא אשר
תהא ,מצויה בידו של הקומץ ולא בידו של ההמון .וכדי להגשים את חזון האמת ,כך
סוברים הקנאים ,על המעטים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותם ,בלי
להתחשב בדעת הקהל או בערכים החברתיים המקובלים .אמצעים אלו משמעם
לא רק הפרה של חוקים ומוסכמות שגזרו על עצמם בני האדם אלא ,לעיתים ,גם
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התעלמות ממצוותיה המפורשות של התורה הקדושה עצמה ,בבחינת 'עת לעשות
לה' הפרו תורתך' .כל שנות חייו פעל ר' יואל ,בתמיכתם הבלתי מסויגת של חסידיו
הנאמנים ,לשם הגשמת חזונו .הדרך הקנאית שנקט יישמה פעמים רבות ,הלכה
למעשה ,עקרונות אלו.
יש שבמהלך קריאת הספר יטה הקורא האמּון על ערכי ההגינות החברתית ,ועל
תפיסת העולם הדמוקרטית המכבדת את האדם באשר הוא ואת השקפותיו השונות,
לשפוט את ר' יואל כנצלן ,אופורטוניסט וחסר יושרה פנימית .אולם עליו לזכור
תמיד כי יש גם זווית נוספת לבחון דרכה את הדברים .זו נקודת מבט הרואה את
העולם דרך עיניהם של ר' יואל ושל חסידיו ואשר לפיה הוא היה איש עקרונות
נאמן לדרכו שפעל ככל יכולתו להגשמת החזון שבו האמין.
לאחרונה פרסם פרופ' קימי קפלן ביוגרפיה מקיפה העוסקת בדמותו של קנאי
אחר – ר' עמרם בלוי – מנהיגם של נטורי קרתא .גם ר' יואל וגם ר' עמרם נודעו
כקנאים וכמתנגדים חריפים למודרנה ולציונות ושניהם פנו לאותו קהל יעד ,פעלו
באותה תקופה ונפטרו בשנות השבעים של המאה העשרים .ואולם שלא כמו
ר' עמרם ,שהשפיע לכל היותר על כמה מאות אנשים ,הצליח ר' יואל לחדור אל
ליבותיהם של עשרות ואולי אף מאות אלפי מעריצים .את הסיבה לפער זה יש
לתלות באופייה השונה של הקנאות שאימצו שני האישים :ר' עמרם דגל בקנאות
'טהורה' ונקייה מפוליטיקה ומשיקולים זרים ,ואילו ר' יואל אימץ דגם של קנאות
שבה המטרה ,כלומר השגת ההשפעה המרבית ,מקדשת את האמצעים .קנאות
מסוג זה ,שאותה קיבל מאבות אבותיו ,התעלמה משיקולים טהרניים והתמקדה
בהשגת תוצאות של ממש במאבק בעולם עוין ומשתנה.
בתקופה בת פחות ממאה שנות חייו של ר' יואל ראתה היהדות המסורתית
האשכנזית שבסיסה במזרח אירופה מספר רב יותר של משברים חברתיים ,תרבותיים
ואידאולוגיים משידעה במהלך מאות השנים שקדמו לה :משבר ההשכלה של סוף
המאה התשע עשרה שלּווה במגמה הולכת ומתגברת של התרחקות מן הדת עד
כדי חילון; גלי ההגירה הגדולים של יהודים לאמריקה במפנה המאה העשרים;
התפשטותה של האידאולוגיה הסוציאליסטית שסחפה איתה יהודים רבים; אתגר
הציונות והלאומיות היהודית; החורבן הפיזי והרוחני הגדול שהותירה אחריה
מלחמת העולם הראשונה; האנטישמיות הגוברת בתקופה שבין המלחמות ששיאה
בשואה ובהשמדת מרכז התורה של יהדות מזרח אירופה; הקמתה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית-חילונית; התרחקותם של מיליוני היהודים שהתגוררו
באמריקה ובברית המועצות מן המסורת היהודית המזרח-אירופית; והתחזקותן
16
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של הטכנולוגיה והתקשורת שהחדירו את הערכים המודרניים אל לב החברה
המסורתית.
מאז התעוררה בו הכרתו העצמית ,האמין ר' יואל כי עליו ,ועליו בלבד ,מוטלת
החובה לשמר את מה שלדידו הייתה המסורת היהודית האמיתית .מסורת זו ,כשמה,
נמסרה לו כפיקדון מאבות אבותיו .אלמלא קנאותו ,ואילו לא היה משתמש בכל
האפשרויות והאמצעים שנקרו לפניו ,כך האמין ,הייתה מסורת זו יורדת לטמיון
ונמחית מעל פני האדמה .דבקותו באמונה זו היא שהעניקה לו את הנחישות לפעול
כפי שפעל באירופה לפני השואה .היא גם זו שהניעה אותו לפעול באופן שגם
המתנגדים לתפיסתו האנטי מודרנית והאנטי ציונית לא היו יכולים שלא להתרשם
מתרומתו הרבה לשיקום היהדות החרדית ,ובמיוחד החסידית ,באמריקה לאחר
השואה.
כאשר בוחנים בנפרד כל אחת מעשרות ,ואולי מאות ,הפרשיות שהיה מעורב
בהן – שרק קצתן תוצגנה להלן ,ואף זאת בקצרה – קשה שלא להתרשם מן הדרך
המניפולטיבית ,הכוחנית והלא הוגנת שבה נהג ר' יואל .ואולם את הישגיו ,וכן את
כישלונותיו ,אפשר למדוד רק כאשר בוחנים את התמונה במלואה ורק אם מאמצים
את נקודת הראות שלו ושל חסידיו .רק כך אפשר להתרשם מנחישותו הבלתי
נלאית להשיג את עמדות הכוח שנשללו ממנו בגיל צעיר .רק כך אפשר להבין את
הטעויות שעשה ואת הכישלונות שנחל לאורך הדרך ובפרט את ליקוי המאורות
שאחז בו בתקופת השואה .ורק כך אפשר להבין את הישגיו יוצאי הדופן בשיקום
החצר החסידית ההונגרית והקנאית דווקא באמריקה הדמוקרטית והליברלית,
הישגים שמומחים מתקשים להסביר עד עצם היום הזה.
רק התוודעות אל הרקע ההיסטורי והמשפחתי של ר' יואל ושל הסביבה הדתית
שבה נולד ופעל בראשית חייו ,ורק היכרות טובה עם השקפת העולם החברתית-
דתית שאותה אימץ ושכלל ,מאפשרות להבין מדוע כאשר הלך ר' יואל לעולמו
בשיבה טובה בשנת  1979הטריחו עצמם יותר ממאה אלף איש להלווייתו אף
שהתקיימה הרחק מכל מקום יישוב יהודי גדול .רק כך אפשר להבין מדוע כל
עיתוניה החשובים של אמריקה ציינו את המאורע ובכך הצטרפו לעשרות עיתונים
ישראליים ויהודיים ברחבי העולם .רק כך אפשר להבין כיצד גם היום ,בשנת ,2020
ארבעים שנים לאחר פטירתו ,חסידות סאטמר עודנה החצר החסידית הגדולה,
העשירה והמשפיעה ביותר בעולם היהודי.
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