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 הרמב"ם אור לחברי שנשלח קורא קול

 04.08.22 תשפ"ב; אבב ז בתאריך:
 הלוי -דחוח אדיר מאת

ָקִרים ֵעדבמשלי )יט, ה( נאמר כך: " ָיִפיח   ִיָנֶקה לֹא שְׁ ָזִבים וְׁ  ", ושם פירש רס"ג:ִיָמֵלט לֹא כְׁ

]כלומר מי שִהתעה רבים אחרי ההבל, כמו כומרי הדת   בדתו   שכיזב  מי"אמר שלמה ע"ה,  

לֹאלא יימלט, שנאמר: ' –השכירים[ ורצה להינצל  ֵלט וְׁ מ  ע  יְׁ ָעָליו ֶאת ֶרש   ' ]קה' ח, ח[".בְׁ

 ו(:  )יא, סנהדרין בהלכות ובשכמותם בעניינם רבנו דברי וֹכה

ן :שנאמר בעולם, היא רחמים  ההבל אחר העם  את שמטעין אלו על האכזריות" ע  מ  יָ  ָישּוב 'לְׁ   יְׁ

ּפֹו ֵמֲחרֹון ן א  ָנת  ָך וְׁ ֲחִמים לְׁ ָך] ר  מְׁ ִרח  ֶבָך וְׁ ִהרְׁ ֲאֶשר וְׁ ע  כ  ב  ֲאֹבֶתיָך ִנשְׁ  [".(יח יג, 'דב' )ל 

*** 

ֵנֻאהּו  ָרש  ֲאֵחי  ָכל במשלי )יט, ז( נאמר כך: " ף  שְׁ ֵדף  ִמֶמנּו  ָרֲחקּו  ֵרֵעהּומֵ   ִכי  א  ר  ", ֵהָמה  לֹו  ֲאָמִרים   מְׁ

שכן שכמה מרעיו מתרחקים -ושם פירש רס"ג: "תמצא כי רבים מאֵחי הרש שונאים אותו, כל

ממנו, ויבקש מהם דברים ואינם נישגים", ובפירושו הארוך הוסיף: "גם זה מה שבחרו בני אדם 

אֵחי הרשע   כל  שיהיו  הוא  הראוי  אבל  ]בני האדם[.  כפי שהם  ותיארֹו שלמה  סכלות,  מתוך 

תאים אותו כמו שקדם: 'שונ א  נֹאת  יָ יְׁ   ִירְׁ ' ]ח, יג[, ושיהיו כל רעי השקרן מתרחקים ממנו ָרע   שְׁ

' רכמו שנאמר:  ב  ָחק  ֶשֶקר  ִמדְׁ ז[, ושיהא הרשע, אם ביקש מבני אדם דבר לא  ִתרְׁ ' ]שמ' כג, 

לימלאו את בקשתו, כמו שהזהיר ה' ואמר: ' ָך ָתֶשת א   ' ]שמ' כג, א[".ָרָשע  ִעם ָידְׁ

מדברי רס"ג למדנו כי אם יש לאדם אח רשע מצוה לשנוא אותו ולהתרחק ממנו. כמו כן, מצוה 

 נוכלים שהפך את השקר לאמנות. -ביבים אחד שקרן ורב -להתרחק מהשקר, ויש פוליטיקאי

*** 

)יט, ח( נאמר כך: " שֹו  ֹאֵהב  ֵלב  ֹקֶנהבמשלי  בּוָנה  ֹשֵמר  נ פְׁ צֹא  תְׁ רס"ג: ", ושם פירש  טֹוב  ִלמְׁ

טוב".   –  ֹקֶנה" מצא  התבונה  את  והשומר  נפשו,  את  אוהב  הוא  הרי  החכמה  את  הרוכש 

הוא אשר יינצל וישיג את   בהן   מכזב  ואינוובפירושו הארוך הוסיף: "מי שנהה אחרי המצוות  

דת שמתעה את הרבים אחרי ההבל, ומשקר ומעוות את -הטוב". ושוב רס"ג מדגיש, שאיש

ן מי שמוחק את יסודות דתנו ומחדיר במקומם את המינות הסכלות שכ-מצוות ה' יתעלה, וכל

 הבא, וייכרת מדרך החיים. -הזה ובעולם-והכפירה, לא יינצל מדין אמת, וה' יכה אותו בעולם

*** 

ִסיל ָנאֶוה לֹאבמשלי )יט, י( נאמר כך: " ֲענּוג ִלכְׁ  ", ופירש רס"ג שם:ת 
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הוא   טוב  אשר השלווה מתולדותיו,  '"העונג  כמו שנאמר:  נ גלנבון  ע  ִהתְׁ ל  וְׁ ד[,    ע  לז,  ]תה'  ָי'  יְׁ

גּו' נְׁ ע  ִהתְׁ ל  וְׁ לו  ָשלֹום  ֹרב  ע  ]הנבון בעונג גשמי שמסב  יא[. לפי שכל מה שמתענג  לז,  ]תה'   '

ונחת בעולם ואושר  ומתחזק רעיונו ומשתפרת - שלווה  ומתאזן מזגו  הזה[ מזדככת מחשבתו 

אינו מגזים בתענוגי גופו למעלה מן הראוי מפני שלבו קשור תבונתו ]...[ ועוד, כיוון שהוא חכם  

בחכמה, והרי היא ]ההנאה[ באמת מתאימה וראויה לו ]...[ אבל הסכל, הרי עינוגו חומר ]דלק 

ומבֵער[ לסכלותו, שאז יתרחב באכילה ושתיה שלא בזמנו, ובתשמיש שלא בעיתו, ויפשע כנגד  

 יֵרע לנפשו במה שמביאּה בייסורים קשים". טבעו, ויבואוהו המדווים והמחלות ]...[ ו

לֹא ִביָקר ָאָדם" ל ָיִבין וְׁ ש  ֵהמֹות ִנמְׁ בְׁ מּו כ   " )תה' מט, כא(.ִנדְׁ

*** 

ָוה  ֹשֵמרבמשלי )יט, טז( נאמר כך: " שֹו  ֹשֵמר  ִמצְׁ ָרָכיו  בֹוֵזה  נ פְׁ ", ושם פירש רס"ג: "מי ָימּות  דְׁ

 יאבד". ובפירושו הארוך הוסיף:  –ת דרך ה' שמר את נפשו, ומי שבזה א –ששמר את המצוה 

ָרָכיו  בֹוֵזה"רמז באמרֹו: ' ָוה  ֹשֵמר' כלפי ה' יתהדר ויתרומם. וכוונתו באמרֹו: 'דְׁ שֹו  ֹשֵמר  ִמצְׁ ' נ פְׁ

שלא יחזיקו עובדי ה' טובה לעצמם, ואומר להם ]שלמה[: לא עשיתם אלא לנפשכם ששמרתם  

ינכם מרגיזים אותו אלא הרגזתם נפשכם, כמו שאמר אותה. ובהפכֹו אומר ]שלמה[ לממרים: א

ֹאִתיירמיהו בשם ה': ' ִעִסים ֵהם ה  כְׁ ֻאם מ  ן  ֹאָתם ֲהלֹוא יָ יְׁ  נְׁ ע  מ  ֵניֶהם ֹבֶשת לְׁ  ' ]ז, יט[".ּפְׁ

 שמים? -שם -מחללים  אשר אלה הם  מי ה'? דרך את מבזים  אשר אלה הם  ומי

 אבות )ד, ז(: ראו נא את דברי רבנו המפורסמים בפירושו למסכת 

"דע, שזה ]ר' צדוק[ אמר: 'אל תעשה את התורה קרדום לחפור ָבה', כלומר אל תחשבנה כלי  

-הזה ]מדברי תורה[ הכרית את נפשו מחיי העולם-לפרנסה, ופירש ואמר: 'שכל הנהנה בעולם

בפשטים שאינם    ונתלו  גוום,  אחרי  והשליכוהו  הברור  הזה  בלשון  האדם  בני  והתעוורוהבא'.  

הקהילות,  מבי ועל  היחידים  על  זכויות  לעצמם  וקבעו   ]...[ אותם    ררות הׂש  את  ועשונים 

שזה חובה ]לתמוך כלכלית   מוחלטת  ה ייבהטע   האדם  בני  את  גּושְׁ וִה   מוכסים,  חוקי  התורתיות

בלומדי התורה ואפילו תורת אמת[ ושצריך לעזור לחכמים ולתלמידים ולאנשים שמתעסקים 

 בתורה ותורתן אומנותן. וכל זה טעות שאין לו יסוד בתורה ולא רגליים להישען עליהם כלל".

נושאי   שמים, גם כל-שם- הנה רבנו אומר מפורשות, שלא רק יושבי הישיבות הטיפשים מחללי

 דין, ודיינים ממונים, ורבנים שכירים, וכו'.-בית-השררות התורניות למיניהם, נשיא ואב

 רבנו לא הסתפק בזה, הבה נמשיך ונעיין בהמשך דבריו שם:

"כי כאשר נתבונן בעקבות החכמים ז"ל ]חכמי המשנה והתלמוד[, לא נמצא להם שגבו מבני 

  ולא  לדיינין  ולא   הגלויות  לראשי  ולא המכובדות  אדם ולא קיבצו נדבות לישיבות המרוממות ו

אלא מצאנו את כולם, יש מהם מי   אדם,  לשאר  ולא  הממונים,  מן  לאחד  ולא  תורה,  למרביצי

שהיה מצבו דחוק בתכלית ויש שהיה עשיר גדול בתכלית, וחלילה לי מה' לומר שהם לא היו  

ו לקבל ]צדקה[ היו ממלאים  מתנדבים ולא נותנים צדקה, אלא אותו שמצבו דחוק אילו פשט יד
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אם    ממנה,  שיתפרנס  במלאכה  נתעסק  אלאלו את מקומו זהב ומרגליות, אבל לא עשה כן,  

 ".מכך מנעתו שהתורה כיווןברווחה ואם בדוחק, והיה בז למה שבידי בני אדם, 

היש דברים מפורשים יותר מאלה? גם ראשי הגלויות, וגם הדיינים, וגם מרביצי התורה, וגם  

כיוון  אדם  בני  שבידי  לממון  בזים  היו  ואף  לפרנסתם,  במלאכה  התעסקו  כולם  הממונים, 

 !תורה חמור מאד באיסורשהתורה אסרה עליהם ליהנות מכבוד תורה! כלומר, מדובר 

 ירושו למסכת אבות שם )ד, ז(: ושימו לב להמשך דברי רבנו בפ

"אלא הם עצמם ]חכמי המשנה והתלמוד נוחי נפש[ היו חסידים, מאמיני האמת לשם האמת 

בימינו[, מאמינים בה'  ככומרי הדת  והתקציבים  והשררה  והכבוד  והיוקרה  ]לא לשם הממון 

 ראשי ]כלומר,    זה  את  לעצמם  התירו  ולא ובתורת משה רבנו אשר בה ישיג האדם עולם הנצח,  

, לא התירו לעצמם ליהנות מכבוד תורה בשום  הממוניםו  תורה,ה  ומרביצי  ,דייניןה ו  ,הגלויות

בעיני ההמון, שיחשבו שהתורה מלאכה ככל המלאכות  ה' חילול פנים ואופן[, והיו רואים בכך 

י' שמתפרנסים בהן ותזדלזל בעיניהם, ויהיה העושה כן   ז ה  י  יְ   ְדַבר  כִּ ְצו תֹו  ְוֶאת ]  ב  ֵרת   ֵהַפר מִּ כ   הִּ

ֵרת כ  וא  ַהֶנֶפׁש  תִּ ּה  נ הֲעֹו  ַההִּ ואת הלשונות    האמת  את  המכחישים)במ' טו, לא([, וטעו אלו    'ב 

 כרחם במעשיות שמצאו בתלמוד" וכו'. -הברורים ולוקחין ממון בני אדם ברצונם או בעל

 יא(: –ט )ג,והנה גם דברי רבנו המפורשים בהלכות תלמוד תורה 

ֵמִשים  "ָכל   את  ִחֵלל  זה   הרי  הצדקה,  מן  ויתפרנס  מלאכה,  יעשה  ולא  בתורה  שיעסוק  לבו  ה 

ִכָבה  התורה,  את  ּוִבָזה  השם, אֹור  וְׁ   לפי   הבא.- העולם  מן  חייו  ונטל  לעצמו,  רעה  וגרם  הדת,  מְׁ

 הזה". -בעולם תורה בדברי ליהנות שאסור

 'לא  ואמרו:  ציוו  ועוד  ז[.  ד,   ]אבות  העולם'  מן   חייו  נטל  תורה  מדברי  הנהנה  'כל  חכמים:  "אמרו

 המלאכה   את  'אהוב  ואמרו:  ציוו  ועוד  ]שם[.  בהן'  לחפור  קרדום  ולא  בהן  להתגדל  עטרה  תעֵשם

 ]שם  עוון'  וגוררת   בטלה  סופה  מלאכה  עמה  שאין  תורה  ו'כל  י[.  א,  ]אבות  הרבנות'  את  ושנוא

 הבריות".  את ליסטים=שודד[ ]מלשון מלסֵטם שיהא זה אדם וסוף ב[. ב,

 ]חכמי  היא  הראשונים  חסידים  ומידת  ידיו,  ממעשה  מתפרנס  שהוא  למי  היא  גדולה  "מעלה

ִגיע    שנאמר:  הבא,-ולעולם  הזה-שבעולם  וטובה  כבוד  לכל  זוכה  ובזה  התלמוד[, ֶּפיָך  'יְׁ  תֹאֵכל   ִכי  כ 

ֶריָך שְׁ טֹוב א   טוב". שכולו הבא-לעולם לך וטוב הזה,-בעולם אשריך – [ב קכח, תה'] ָלְך' וְׁ

- מחלל  הרבנות  או  הדיינותשררת שרץ    היא  ש"מלאכתו"  מי  כי  בבירור,   עולה  אלה  מהלכות

ֵרת-שם    מן   פרנסה  תוך  בתורה  עיסוק  אלא  מלאכה,  באמת אינה  זו  "מלאכה"  כי  !שמים ודינו כ 

 ומשררות   תורה  מדברי  ליהנות  חמור  באיסור  אסור  כלומר,  הציבורית.  הקופה  או  הצדקה

 כדבר  שם  נשמע   ולא  מלאכה,  בעלי  היו  בתימן  ואבותינו  והתלמוד  המשנה  חכמי  וכל  תורניות,

  – לדיינים אמיתי  בטלה שכר למעט דיינות, או רבנותשררת  בעבור  הציבור מן שכר לקבל הזה

 אליהם...  שייכת לא בטלה שכר ִהלכת כל  ולכן מלאכה, שום אין ממילא בימינו לדיינים אך
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שמים ובהפיכת תורת -שם-ורוב כומרי הדת האורתודוקסים השכירים אינם מסתפקים בחילול

אלהים לקורדום חוצבים, אלא הם גם מחרפים ומגדפים את השם הנכבד והנורא בהודאתם  

ו, ובעשותם כן, הם לא רק מחרפים  בספר הזוהר ובקשירת כתרים ושבחים לטומאה הרצוצה הז

עשר יסודות  - ומגדפים את השם הנכבד והנורא, אלא הם גם כופרים ביסוד התשיעי משלושה

 ישראל תורה חדשה:-הדת, ברוממם את טומאת הזוהר כאילו שיקוץ שמעון נתן לעם

הרי זה מחרף ומגדף את השם    –פי שלא עבדּה  -על-זרה שהיא אמת אף-"כל המודה בעבודה

 ומגדף  מחרף רק לא זרה-בעבודה המודה ועוד, זאתזרה ב, י(. -כבד והנורא" )הלכות עבודההנ

   :( ז ב,) שם רבנו פוסק ךוכ  כולה, תורהה כלב כופר אף אלא ,והנורא הנכבד השם את

ִכי'  שנאמר:  היא,  כולן  המצוות  כל  כנגד  זרה-עבודה  "מצות ּגּו  וְׁ לֹא  ִתשְׁ ֲעשּו  וְׁ ֹו  ָכל   ֵאת  ת  ִמצְׁ  ' ת ה 

 המודה   שכל  למדת,  הא  מדבר.  הכתוב  זרה- שבעבודה  למדו  השמועה  ומפי  כב[,  טו,'  ]במ  וכו'

  סוף   ועד  מאדם  הנביאים  שנצטוו  מה  ובכל  הנביאים  ובכל  כולה,  התורה  בכל  כופר  זרה-בעבודה

ּיֹום  ִמן'  שנאמר:  העולם, יָ   ִצָּוה  ֲאֶשר  ה  ָאה  יְׁ ֹדֹרֵתיֶכם  ָוָהלְׁ   זרה -בעבודה  הכופר  וכל  [.כג  טו,'  ]במ  'לְׁ

 כולן".  המצוות כל עיקר והיא כולה, התורה בכל מודה

 פה, ראו נא את דברי רבנו ביסוד התשיעי: -שבעל-ובעניין הזייתם שספר הזוהר הוא תורה

 ולא   תבטל,  לא  משה  תורת  שזו  והוא  הביטול.  –עשר יסודות הדת[  -]משלושה   התשיעי  והיסוד"

ֵפירוש,  ולא  בכתוב  לא  ממנה  יָּגרע   ולא  בה  יתוסף  ולא  זולתה,   ה'  מאת  תורה  תבוא   'לֹא  אמר:  בְׁ

לֹא  ָעָליו  ֹתֵסף ע   וְׁ ר    זה   הרי  היסודות  מאלו   ביסוד  אדם  יפקפק  וכאשר]...[    א[   יג,  ]דב'  ִמֶמנּו'  ִתגְׁ

 תו או  אנולׂש  וחובה  בנטיעות,  וקוצץ  ואפיקורוס  מין  ונקרא  בעיקר  וכפר  הכלל  מן  יצא

ֶאיָך ֲהלֹוא' :אומר הוא ועליו ,ולהשמידו נְׁ ש  ָנא יָ יְׁ  מְׁ ֶמיָך ֶאשְׁ קֹומְׁ קֹוָטט ּוִבתְׁ  .כא[" קלט, ]תה' 'ֶאתְׁ

ומתעים את העם אחרי   בפועלזרה  -ויש רבים מכומרי הדת הללו בימינו אשר גם עובדים עבודה

ֲחֵרי :חכמים אמרו כךההבל ללכת בדרכי המינות והתועבה, ראו: " ֶכם' 'א  בְׁ ב   ".מינות זו – לְׁ

שמים, -שם-ואפילו קאפח וערוסי, אשר רוממות דברי רבנו בגרונם, נכשלו ונחבלו מאד בחילול

וביסוד התשיעי משלושה והנורא, בכפירה בתורה  וגידוף השם הנכבד  יסודות -בחירוף  עשר 

 ל.הדת, ובהתעיית רבים אחרי ההבל ברוממם מינים וכופרים ארורים לגדולי חכמי ישרא

ת יְׁ " ִדיק תֹוֲעב  ִשיע  צ  רְׁ ִדיק ָרָשע ּומ  צְׁ ֵניֶהם יָ מ  ם שְׁ  " )מש' יז, טו(.ּג 

לּו" ג  ִים יְׁ ֶאֶרץ נֹוֲעֹו ָשמ  קֹוָמָמה וְׁ  כז(.  כ, )איוב "לֹו ִמתְׁ


