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בעידן של טרור בין הדתות יהדות
ומוסלמים תהיה במשך שבוע תפילה

כותרת:

דן מרגלית : בעידן זה של טרור מתגבר בין האסלאם לבין

היהדות, גם הנצרות, קשה מאוד לראות שיתוף פעולה בין שתיים

מן הדתות האלה. אבל למשך שבוע ימים לפחות, בבית תפילה

משותף של יהודים ומוסלמים, תהיה תפילה משותפת, כלומר לא

תפילה אחידה, אלא תפילה שכל צד, שכל דת, של כל נציגי דת

יבינו את הצד השני. הנה. ערב טוב לשייח' איהאב בלחה ולרבה

תמר אלעד אפלבוים.

תמר אלעד אפלבוים : שלום.

איהאב בלחה : ערב מצוין.

תמר אלעד אפלבוים : ערב טוב, חודש טוב.

דן מרגלית : גבירתי הרבה, איך מתקיימת תפילה משותפת, מה זה

בכלל.

תמר אלעד אפלבוים : אני שמחה שאתה שואל. קודם כל אני
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רוצה לומר שתפילה משותפת זה חלום של הנביאים שלנו, שאמרו

כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, זה לא דבר חדש, זה דבר

עתיק מאוד. אני גם רוצה לומר שתפילה משותפת היא לא תפילה

שלוקחת את כל המסורות שלנו ומאחדת אותן, אלא בית שיש בו

תפילות ייחודיות לכל אחת מהאמנוות שנשאו את התקווה הזאת

במשך שנים. אז הנוצרים מביאים את שלהם, המוסלמים את

שלהם, אנחנו היהודים את שלנו. ואנחנו מלמדים זה את זה,

שכולנו מתפללים לאורך דורות, במיוחד עכשיו.

דן מרגלית : ואיך יתנהל הסימפוזיון הזה בבית התפילה המשותף?

תמר אלעד אפלבוים : זה לא סימפוזיון. הייתי אומרת שזה סוג

של...

דן מרגלית : סדנה.

תמר אלעד אפלבוים : מקהלה גדולה.

דן מרגלית : אוקי.

תמר אלעד אפלבוים : שבה אנשים כמו השייח' איהאב שיושב

לצדי, והרבה אנשים אמיצים אחרים שהם אנשי תפילה לאורך

הרבה מאוד שנים שגדלו בבתים מתפללים, שהמוסרת הזאת

נמסרה להם דרך הסבא והסבתא הלאה.

דן מרגלית : אוקי.

תמר אלעד אפלבוים : כל האנשים הללו ישבו ביחד, אנחנו חבורה

שישבה יחד במשך חצי שנה. למדנו יחד מה זאת תפילה. המפגש
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הראשון היה מפגש שבו הבאנו את ספרי התפילה שלנו. אחר כך

דיברנו על שם השם במסורת של כל אחד מאיתנו, על הנשמה,

על הרבה מאוד נושאים. ובסוף כל אחד מאיתנו בחר את הנושא

שבעיני משקף הרבה מהמורשת הייחודית שלו.

דן מרגלית : ואיך אתה רואה את זה... איך אתה רואה את זה

השייח איהאב.

איהאב בלחה : קודם כל אני מודה לך שאתה שואלים שאלות

כאלה. מבחינתנו המציאות היא לא פשוטה כמו שאנחנו רואים.

ואני חושב שזה הזדמנות בשבילנו לעשות מקושי הזדמנות. ואנחנו

רואים שזה דווקא... דווקא אנשי הדת יש להם פה אמירה ויש

להם SAY ויש להם בעצם היכולת...

דן מרגלית : מה זאת אומרת לא פשוט למעט היכולת לעשות

מה.

איהאב בלחה : המציאות שלנו בין הערבים לבין היהודים,

הפלסטינים לישראלים היא לא... לא קלה, במיוחד בנושא

האסלאם, יהדות ונצרות. ואנחנו רואים דווקא, זה הזדמנות, להפוך

את הקושי הזה להזדמנות, ורואים שזה דווקא אנשי הדת יש להם

יכולות להשפיע.

דן מרגלית : אבל איזה הזדמנות יכולה לצאת מזה, הרי בסופו

של דבר אתם לא תאחדו את התפילות, שזה כמובן וזה בסדר,

אבל אתם גם לא יכולים להגיע ל... לנוסח של מטרה, יעד
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משותף.

איהאב בלחה : המטרה שלנו היא בעצם קודם כל לרקום חברות,

אנושות, חמלה, קרבה, קבלה של האחר. אנחנו אין לנו מטרה

כרגע שאנחנו שמים יעד, שעוד במפגש הזה יגיעו 100 אלף איש,

אלא להפך, אנחנו רוצים להתחיל בעדינות ולהראות יכולת אחרת

ואפשרות אחרת.

דן מרגלית : אבל איך אתם...

איהאב בלחה : ובתוך זה להתחיל לפתח בעינינו דרך חדש של

תפילה משותפת.

דן מרגלית : אוקי, תפילה משותפת, אבל כפי שאמרה הרבה, זה

לא תהיה תפילה שמאוחדת. זאת אומרת, לא ייצא מזה, לא ייצא

מזה איזה שהוא תמהיל חדש של תפילה משותפת אחידה, ליהודים

ולמוסלמים, זה לא מה שייצא. אבל אני שואל... אני אשאל אותך

אולי, אבל איך מתגברים על נקודות החיכוך. יש בקוראן דברים

מאוד לא נוחים ליהודים, יש אצל היהודים דברים מאוד לא

נוחים לגויים, לווא דווקא למוסלמים אבל למשל שפוך חמתך.

תמר אלעד אפלבוים : אני שמחה שאתה אומר את זה. אני רוצה

לומר שני דברים. הדבר הראשון הוא שכל היופי במפעל הזה, זה

שאנחנו לא שנעשים אחד, אלא כל תרבות, כל אמונה מביאה את

העומק הייחודי שלה, ומתוכו היא מוכיחה שהסובלנות קיימת

בתוכה ותמיד הייתה קיימת בתוכה. תפילה יותר מכל דבר אחר
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באמת היא תקווה, השפה שאנחנו מדברים אותה היא שפה של

תקווה וזאת שפתם של אנשי הדת שבמשך הרבה מאוד שנים ניסו

לגשר על הפערים.

דן מרגלית : אולי בכל זאת אני אשאל שאלה מאוד ספציפית. מה

קורה עם נקודות החיכוך.

תמר אלעד אפלבוים : עכשיו השאלה שלמשל שאלת... השאלה

ששאלת על נקודות החיכוך, על שפוך חמתך, זה בדיוק התפקיד

שלנו, של השייח איהאב ושל המנהיגים האחרים שיושבים בקבוצה.

התפקיד שלנו לקחת את המורשת ומתוכה לברור את הקולות,

שהם הקולות העתיקים, קולות מתונים, קולות שרואים שכל אדם

נברא בצלם, שבעצם הקדוש ברוך הוא, והאל האחד משתקף בכל

השתקפויות השונות...

דן מרגלית : אוקי.

תמר אלעד אפלבוים : וזה הדבר שאנחנו עושים והוא קשה מאוד

בתוך תרבות שהיום בעצם מוותר על האפשרות לעשות את זה.

דן מרגלית : אוקי, אבל השייח' אני רוצה לשאול אותך, אבל

ממה בכל זאת אתם נזהרים, הרי יש שמה דברים לא פשוטים.

איהאב בלחה : אוקי. אני מקווה שקראת את הקוראן, זה דבר

ראשון. בעצם הקוראן קורא ל... קורא לדת האסלאם, היא קוראת

בכלל בקריאה הכללית אסלאם זה שלום עם האדם, עם האל, עם

האחר, עם הדתות האחרות. עכשיו יש שם נושאים שהם לא
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פשוטים כמו ג'יהאד מה שנקרא, אבל הג'יהאד זה גם מחולק ל7-

דרגות. יש ג'יהאד אלמאל שזה הכסף, יש ג'יהאד הנפש שאני מונע

מעצמי, יצר הרע להחזיק את המקום, יש הרבה ג'יהאד.

דן מרגלית : אבל בשום ג'יהאד אתם לא יכולים להתחבר לדת

אחרת, לא רק ליהודים.

איהאב בלחה : להפך, הג'יהאד... טוב, בוא אני אסביר לך בקטנה.

המטרה בעצם היא ליצור מעגל של להפך, הקשבה והחלה

לנושאים הקשים האלה. ובהחלט, אין דת, אין דת ואנחנו אומרים

את זה פשוט ורואים ומגלים, אין דת שהיא מטיפה להרוג את

האחר. וזה ברור לנו...

דן מרגלית : אין?

איהאב בלחה : אין. מבחינתנו, הקונספט שמובן אצל הרבה נגיד

יהודים על האסלאם הוא הפוך, הוא בעצם סותר את האמירה של

האסלאם. מבחינתי דווקא אני לא ראיתי אלא דברים טובים

שקראו בתור זהב בין היהדות לאסלאם...

דן מרגלית : זה קרה מזמן בימי הביינים. עכשיו זה... אי אפשר

למכור לא ליהודים את האסלאם ולא למוסלמים את היהדות. אי

אפשר.

איהאב בלחה : אנחנו לא מוכרים שום דבר, אנחנו מציעים מה

שיש, מה שאלוהים ברא ויצר...

דן מרגלית : אוקי.
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איהאב בלחה : ופתרונות אלוהיות, לא אנחנו חכמים מדי, אבל

בהחלט יש מקום לכולם...

דן מרגלית : ברור.

איהאב בלחה : ואנחנו מאמינים שגם מילה ג'יהאד היא בעצם

התעמצות, והכל לפי היכולת שלך להבין את הדת, זה נקודה

מאוד חשובה. הרבה אנשים מסבירים את הג'יהאד במובן שלהם

בפשט, ויש לה עומק מזה, שזה בעצם אנחנו מנסים להגיע

לנקודות האלה של ג'יהאד אמיתי זה לא לפגוע באחר. הג'יהאד

האמיתי של האסלאם, זה להתאמץ לעצור את השפיכת דמים,

לעצור את היצר שבך. וזה באמת העומק של הג'יהאד...

דן מרגלית : ברור.

איהאב בלחה : והרבה אנשים לוקחים את זה בפשט. אז אני

אומר, מפה אנחנו נעים, מהמקום הזה של האסלאם.

דן מרגלית : אוקי.

איהאב בלחה : יש... האסלאם מתייחס...

דן מרגלית : איך...

איהאב בלחה : והוא נייד והוא דינמי להרבה אנשים. אנשים

מבינים את זה בפשט ויש אנשים שמבינים את זה בעומק.

דן מרגלית : ברור.

איהאב בלחה : אנחנו מנסים לראות את הדרך הרוחנית בזה.

דן מרגלית : הגברת אלעד אפלבוים, איך... איך מתייחס הממסד
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הדתי לפעילות הזאת שלכם?

תמר אלעד אפלבוים : תראה, כמו שאמרתי, אנחנו בעצם הלכנו

אל המקורות שלנו ולסבים שלנו, שלימדו אותנו מתינות, לימדו

אותנו תקווה. בכלל אני רוצה לומר שהשפה של האדם המתפלל

היא שפה צניעות...

דן מרגלית : לא לא , אני לא שאלתי את זה. אני שאלתי איך

מתייחס הממסד הדתי...

תמר אלעד אפלבוים : הבנתי.

דן מרגלית : לדברים האלה.

תמר אלעד אפלבוים : ולכן אני ממשיכה ואומרת, שבגלל שלימדו

אותנו את הצניעות הזאת, אז בעצם הממסד הדתי, אני חניכה של

הממסד הדתי, גדלתי בו, הרבה ממה שהוא לימד אותי זה

שכשאדם מגיע לאיזה רגע במציאות שהוא שואל עליו הרבה

שאלות, יש בו הרבה כאב, צריך גם לעצור ולהתפלל, הוא צריך

את העזרה של הקדוש ברוך הוא, וגם את האחריות של בני

האדם.

דן מרגלית : מה הפעילות... איך הפעילות הזאת תתבצע הלכה

למעשה?

איהאב בלחה : אני קודם כל רוצה לענות על השאלה לפני זה,

אהבתי את השאלה של ממסד. כל אדם בנו, כל אדם... גם אתה

עובד במשרד, כולנו אנחנו בסופו של דבר חוזרים הביתה, אנחנו
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בני אדם. ובכל בן אדם יש בו את הפיטרה מה שנקרא, את

האלוהית, המאמין או לא מאמין, אבל כל אדם בתוכנו מחפש את

הקבלה, מחפש את החמלה, מחפש את השלום...

דן מרגלית : ברור.

איהאב בלחה : את הרצון שיאהבו אותו, גם אתה , גם אני, גם

הרבה. אנחנו בני אדם בסופו של דבר, לא ממוסדים במסגד

מסוימת. גם בתוך התנועה האסלאמית, אנחנו מדברים על אנשים

אינדיבידואלים שכן מעוניינים בשלום וגם אנשים אינדיבידואליים

שבוחרים דרך מסוימת.

דן מרגלית : אוקי.

איהאב בלחה : אבל בסופו של דבר אנחנו נמצא את הממסד

הנכון לדרך הזאת, מה שנקרא ממסד.

דן מרגלית : אני מאוד מודה לכם על הדברים האלה. תודה רבה.

איהאב בלחה : תודה רבה.

תמר אלעד אפלבוים : תודה.
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