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 הרמב"ם אור לחברי שנשלח קורא קול

 23.12.21 תשפ"ב; בטבת יט בתאריך:
 הלוי -דחוח אדיר מאת

ל ִמִגּבֹור ַאַפִים ֶאֶרְך טֹוב" רּוחֹו ּוֹמשֵׁ ד ּבְּ  רס"ג: פירש ושם לב(, טז, )מש' "ִעיר ִמֹּלכֵׁ

  לפלישתים   גומל  שהיה  שמשון  על  שידעת  כפי  עצמו,  את  יסכן  אפיים  תואריכ   ללא  הגיבור  "כי

  זולתו,   לפני  עצמו  על  ימשול  לא  ואם  זולתו,  על  שולט  הוא  הרי  עיר  הכובש  אבל  במהירות.  וזולתם

 זולתו[". את ולהנהיג למשול ראוי אינו בעצמו  למשול מסוגל אינו אם ]כלומר ערכו? מה כן אם

 קרובות  לעתים  דרשיםנ  האמתו  היושר  שאנשי  מפני  מיוחד,ב  חשובים  כאן  רס"ג  של  דבריו

 שהרי  למיניהם,  והתועים  והכופרים  הפתאים  כנגד  ערהש  מלחמה  להשיבו  שמים-שם-לקדש

  דרך   תוחלש  בזה  כי  ,ודעות  אמונות  בענייני   הללו  לתועים  להשיב  שלא  הדעת  על  יעלה  לא

ִסיל   ֲענֵׁה"   :ה(  כו,)  במשלי  שלמה  שאמר   וכפי  ,מתחלל-שמים- שם  ונמצא  והצדק  האמת   כְּ

ּתֹו ִאַּולְּ ֶיה  ֶפן  כְּ יָניו  ָחָכם  ִיהְּ עֵׁ  אין   וגידופים  וחרפות  קללות  רק  הם  הכופרים   דברי  אם  ברם,  ".ּבְּ

ִסיל ַּתַען ַאל" ד(: )כו, שם שלמה שאמר וכפי ,להם להשיב ּתֹו כְּ ִאַּולְּ ֶוה ֶפן כְּ  ".ָאָּתה ַגם ּלֹו ִּתשְּ

 בפחים   ליפול  שלא  תמיד  לזכור  האמת  אנשי  שעל  מפני  במיוחד,  חשובים  כאן  רס"ג  דברי  לפיכך,

 את  לאבד  האמת  לאנשי  לגרום  מנסים  הם  כאשר  כגון  והשקר,  השווא  אנשי  להם  שטומנים

  אנשי   על  קשה.   ובהתנפלות  בהתלהמות  או  וגידופים  חרפות  השמצות  בריבוי  הדעת  שיקול

 ובדיוק  דעת,-מחוסרי  רשעים  ו א  פתאים  לאותם  זעם  ומתוך  במהירות  להשיב  שאין  לזכור  האמת

 תשובה  כלומר, עצמו". את יסכן אפיים אריכות ללא הגיבור "כי כאן: מתאר שרס"ג הסיבה מן

 בדברי  קטנה  אחת  בשגיאה  די  כי  לרועץ,  להיות  עלולה  מקיפה  ומחשבה  בדיקה  ללא  מהירה

 האמת.  ךדר כנגד מאד קשה ניגוח ככלי בה ישתמש הדעת-מחוסר  והרשע  האמת, איש

 ב(: )י, ובדעות" באמונות "הנבחר בספרו גם הנדון הפסוק את לבאר מוסיף "גרס

 אחת   לכל  כי  ושנאותיו,  אהבותיו  על  וימשול  במידותיו  ישלוט  שהאדם  הזה,  העניין  בכל  "והעיקר

  שראוי   מה  ויעצור  שראוי,  ובמקום  שראוי  מה  ןמה  ישחרר  שם,  בה   להשתמש  שראוי  מקום

ל ִמִגּבֹור ַאַפִים ֶרְךאֶ  טֹוב' שנאמר: שראוי, ובמקום רּוחֹו ּוֹמשֵׁ ד ּבְּ  שם[". ]מש' 'ִעיר ִמֹּלכֵׁ

 רבנו   דברי  מתוך   התורה,  מן  ןבה  נתחייבנו  אשר  שנאותלו  לאהבות  דוגמה  לפניכם  והנה

 : כך נאמר ,האמת דת יסודות עשר- שלושה בעניין דבריו בסוף שם, חלק, לפרק בהקדמתו

  בכלל   נכנס  הוא   הרי  תית,יאמ  בהם  ואמונתו  לוהל  היסודות  כל  לאדם  קיימים  יהיו  וכאשר"

 ]...[   הווהאחו  האהבה  מן  זה  על  זה  אותנו  ה'  והיושצ  מה  וכל  עליו  ולחמול  לאהבו  וחובה  ישראל,

 מין   ונקרא  בעיקר  וכפר  הכלל  מן  יצא  זה  הרי  היסודות  מאלו  ביסוד   אדם  יפקפק  וכאשר
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ֶאיָך  ֲהלֹוא'  :אומר  הוא  ועליו  ,ולהשמידו  תואו  אנולׂש  וחובה  בנטיעות,  וקוצץ  ואפיקורוס ַשנְּ  יָ יְּ   מְּ

ָנא ֶמיָך ֶאשְּ קֹומְּ קֹוָטט ּוִבתְּ  . כא[" קלט, ]תה' 'ֶאתְּ

*** 

ִכיל ֶעֶבד" ֹשל ַמשְּ ן ִימְּ בֵׁ ִביש ּבְּ תֹוְך מֵׁ  רס"ג: פירש ושם ב(, יז, )מש' "ַנֲחָלה ַיֲחֹלק ַאִחים ּובְּ

  האב  ]כלומר  בנחלה  יתחלק  האחים  ובין  המביש,  הבן  על  למשול  זכאי  המשכיל  העבד  –  ֶעֶבד"

 שירצה[". חלק כל לו ולתת הנחלה, חלוקת לתוך המשכיל  העבד את גם להכניס רשאי

 לזר   ממונו  לכתוב  ורצה  רע   בן  לו  שיש  שמי   ,שלנו  במסורת  שיש  "כפי  הוסיף:  הארוך  ובפירושו

 שהוא  אדם  לכל  הרעים  בניו   או  מבנו  ממונו   את  להעביר  רשאי  שאדם  נמצא,  בכך".  הוא  רשאי

 מן   הירושה  את  להעביר  שאסור  בימינו  הרווחת  המשובשת  לדעה  בניגוד  וזאת  ביקרו,  יחפוץ

 מאד. לה' וחטאים רעים בבנים מדובר כאשר  ואפילו מחיר, בכל הבנים

 : דבריו וֹכה ,(יב ו,) נחלות בהלכות הרמב"ם רבנו מפסק עולה גם כךו

 כשורה   ]=באב[  בו  נוהגין  היורשין  שאין  פי- על-אף  היורשין,  את  והניח  לאחרים  נכסיו  הנותן  כל"

 יעיד   שלא  היא   חסידות  ומידת  להם.  שנתן  מה  בכל  האחרים  וזכו  הימנו,  נוחה  חכמים  רוח  אין   –

 אביו[ב]  כשורה  נוהג  שאינו  מבן  אפילו  היורש,  מן  הירושה  בה  שמעבירין  בצוואה  חסיד  אדם

 ". ]באביו[ כשורה ונוהג חכם שהוא לאחיו

  מהעברת   נוחה  חכמים  רוח  אין  –  אביהםב  כשורה  נוהגים  אינם  הבנים  כאשר  ורק  אך  כי  נמצא,

  להעביר   היא  ורבה  גדולה  מצוה  –  מאד  לה'  וחטאים  רעים  הבנים  כאשר  ברם,  מהם,  הירושה

 לרשעים.  קעתֵׁ -סכומי שכן-כל לגוי פעוטה חינם-מתנת לתת אסור ואם הירושה, את מהם

 ה(:  )ח, בתרא בבא במשנה חכמים בדברי גם נעיין העניין ולהשלמת

  הימנו.   נוחה  חכמים  רוח  אין  אבל  עשוי,  שעשה  מה  –  בניו  את  והניח  לאחרים  נכסיו  "הכותב

 לטוב". זכור כשורה בו נוהגין בניו היו לא אם אומר: רשב"ג

  את  נחלות  להלכות  בפירושו  הסביר  וקאפח   כרשב"ג,  הלכה  שאין  רבנו  פוסק  שם  ובפירושו

 יב(:  ו, )נחלות תורה במשנה התואמת רבנו פסיקת את וכן ה( ח, )ב"ב במשנה רבנו פסיקת

 נוסחת   וכך  כשורה',  בו  נוהגים  היורשין 'שאין   נחלות[:  ]בהלכות  רבנו  בדברי  הנכונה  הנוסחה"

  ת"ק   שמחלוקת  משמע ו  כרשב"ג.  הלכה  דאין  רבנו  פסק  ]במשנה[  ושם  ]...[  במשנה  רבנו

 ואם   באמת  אם  כשורה  נוהגים  אינם  באב  ורק  כללי,  באופן  כשורה  הנוהגים   בבנים  היא  ורשב"ג

 כשורה   נוהגים  היו  לא  אם  אבל  מוצדק.  בלתי  אב  של  דמיון  הוא  ולפעמים  אב,ל  שנדמה  כפי

 ונראה  ]...[  רס"ג דעת לי נראה ןוכ  תיחשב, רבה למצוה כללית, יהודית מבחינה כלומר לגמרי,

  את  עזבו הבנים כאשר  דהיינו ,הראשון לגדר וסף]בנ  דרגות לשתי  ההעברה את מחלק רבנו כי

 הימנו;  הנוח  חכמים  רוח   אין  –  לאחרים  כשורה  ]=באב[  בו  נוהגין  שאין  היורשין  מן  ]א[   :ה'[  דרך

 באב   שנוהג  בןל  כשורה  באב  נוהגים  שאינם  הבניםמ=]  לשני  מאחד  עצמם  היורשים  ובתוך  ]ב[

 ".בלבד[  חסידות ממידת כן לעשות ראוי שאין ]כלומר בלבד חסידות מידת – [כשורה
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*** 

ן  ֶאֶבן" י  ַהֹשַחד  חֵׁ ינֵׁ עֵׁ ָעָליו  ּבְּ ֶנה  ֲאֶשר  ָכל  ֶאל  בְּ ִכיל  ִיפְּ  השוחד "  רס"ג:  פירש  ושם   ח(,   יז,  )מש'  "ַישְּ

  בו   מדמים  "כך   הוסיף:  הארוך  ובפירושו  יצליח",  יפנה  אשר  כל  אל  חן  בעלת  אבן  בעליו  בעיני

 בהיפך   ה'  לפני  והוא  להצלחה[,  וסיבה  וסגולה  חן-אבן  שהוא  בו  מדמים  השוחד  ]לוקחי  בעליו

 סיבת   הוא  אלא  להצלחה,  וסיבה  סגולה  שאינו  רק  לא  אשר  חמור  עוון  אלא  חן,  אבן  ]לא  זה

ר ַהֹשַחד ִכי' שנאמר: כמו נכוחה[ האמת את מלראות והכישלון העיוורון ַעּוֵׁ  יט[".  טז, ]דב' 'יְּ

  אחרי   ישראל-עם  של  לעיוורונו  הגדולות  הסיבות  אחת  הוא  והשוחד  דבריו!  וישרים  נכוחים  וכמה 

 בעיוורון   ונוהים  תועים  שמים,-שם-מחללים  ישיבות  יושבי  אלפי  עשרות  שהרי  וההבל,  התהו

 גרם   והשוחד  הכעורים.  האסלה  גדולי  את  יתאליל  באדיקות  מעריצים  ואף  ההבל,  אחרי  מוחלט

 שוחד   וכן  המינות,   מתעשיית  בחודשו- חודש  מדי  מקבלים  שהם  עלובות   פרוטות  אותן  להם:

 תורת  והופכים  חומסים  שהם  טבותהה  שלל  ועוד  בצה"ל,  משירות  הפטור  כגון  ההנאה,  טובות

  יציל. ולא עיליו לא אשר התהו אחרי ללכת לבבם את היטו אלה כל  ,חוצבים קורדוםל אלהים

 ורומסים   שמים -שם-מחללים  עדשים,  בנזיד  ושכלם  נפשם  את  מכרו  המה  גם  האדומי  עשו  וכמו

 הגדולה   בטובה   בועטים  מכל,  החמור ואולי   הטהורים,  משה  דת  יסודות  את  מסומרים  במגפיים

ָחָבה טֹוָבה  ֶאֶרץ" יתעלה: ה'  לנו שנתן ָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ]...[ ּורְּ   ששונא מי כי  –  ח(  ג, )שמ' "ּודְּ

  שהרי  !אהבתה  ראשית  הצבא-הוא  כי  ישראל,-ארץ  את  בהכרח  שונא  לישראל-ההגנה-צבא  את

 : טו(– ו לב, )במ' המרגלים עוון לבין הארץ כיבוש חובת בין ברור באופן קושר רבנו משה

י  ֹמֶשה  ַויֹאֶמר" נֵׁ י  ָגד  ִלבְּ נֵׁ ִלבְּ ן  וְּ אּובֵׁ יֶכם  :רְּ ָחָמה  ָיֹבאּו  ַהַאחֵׁ ַאֶּתם  ַלִמלְּ בּו  וְּ שְּ ָלָמה  ?ֹפה  ּתֵׁ ִניאּון  וְּ   ֶאת  תְּ

נֵׁי  בלֵׁ  ל  ּבְּ ָראֵׁ ֲעֹבר  ִישְּ יֶכם  ָעשּו  ֹכה  .יָ יְּ   ָלֶהם  ָנַתן  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  מֵׁ ִחי  ֲאֹבתֵׁ ָשלְּ ש  ֹאָתם  ּבְּ נֵׁעַ   ִמָקדֵׁ  ַּברְּ

אֹות כֹול  ַנַחל  ַעד  ַוַיֲעלּו  ָהָאֶרץ.  ֶאת  ִלרְּ אּו  ֶאשְּ ב  ֶאת  ַוָיִניאּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַוִירְּ י  לֵׁ נֵׁ ל  ּבְּ ָראֵׁ ִּת   ִישְּ ִבלְּ   ֶאל   בֹא  ילְּ

אֹמר  ַוִיָשַבע   ַההּוא  ַּביֹום   יָ יְּ   ַאף   ַוִיַחר  .יָ יְּ   ָלֶהם   ָנַתן  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ אּו  ִאם  :לֵׁ ַרִים  ָהֹעִלים  ָהֲאָנִשים   ִירְּ  ִמִמצְּ

ִרים  ִמֶּבן ָלה  ָשָנה  ֶעשְּ ת   ָוַמעְּ ִּתי  ֲאֶשר  ָהֲאָדָמה  אֵׁ ַּבעְּ ָרָהם  ִנשְּ ַאבְּ ָחק  לְּ ִיצְּ ַיֲעֹקב  לְּ אּו  לֹא  ִכי  ּולְּ  ַאֲחָרי.   ִמלְּ

ִּתי ב  ִּבלְּ ֻפֶנה  ֶּבן  ָכלֵׁ ִנִזי  יְּ אּו  ִכי  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻשעַ   ַהקְּ י  ִמלְּ ל  יָ יְּ   ַאף  ַוִיַחר  .יָ יְּ   ַאֲחרֵׁ ָראֵׁ ִישְּ ם  ּבְּ ִנעֵׁ ָּבר  ַויְּ   ַּבִמדְּ

ָּבִעים י  ָהַרע   ָהֹעֶשה  ַהּדֹור  ָכל  ֹּתם  ַעד  ָשָנה  ַארְּ ינֵׁ עֵׁ ִהנֵׁה  .יָ יְּ   ּבְּ ֶּתם  וְּ יֶכם  ַּתַחת   ַקמְּ ּבּות  ֲאֹבתֵׁ   ֲאָנִשים  ַּתרְּ

פֹות  ַחָטִאים ל.  ֶאל  ָייְּ   ַאף  ֲחרֹון  ַעל  עֹוד  ִלסְּ ָראֵׁ שּוֻבן  ִכי  ִישְּ ַאֲחָריו  תְּ ָיַסף  מֵׁ ַהִניחֹו  עֹוד  וְּ ָּבר   לְּ  ַּבִמדְּ

ִשַחֶּתם ָכל וְּ  ". ַהֶזה ָהָעם לְּ

  ומי   ישראל!-ארץ  משנאת  נובעת  עליה  שמירהוה   הארץ  כיבוש  מחובת  השתמטותש  נמצא,

-ארץ  שנאת  עוון  על  כי  האלילים,  ועובדי  המינים  כלמ  יותר  ארור  ישראל-ארץ  את  ומתעב  ששונא

 העגל,   חטא  ונשמע   בהרבה  חמור  היה  זה  ועונש  ,במדבר  לכליה  בכללותו  עמנו  נידון  ישראל

 לא   מספר  ועוד  לוי  שבטו  רבנו  משה  של  מידיהם  איש  אלפי  תשלוש  מתו  העגל  חטא  על  שהרי

 כולו.  העם כל נשנע  המרגלים  עוון על ואילו ה', לפני במגפה חוטאים של ידוע 

 לה(: –)כו יד פרק במדבר בספר הקשים הפסוקים לפניכם והנה
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רוַ " ַדּבֵׁ ֶאל   ֹמֶשה  ֶאל  יָ יְּ   יְּ אֹמר  ַאֲהֹרן  וְּ ָדה  ָמַתי  ַעד  :לֵׁ ָמה   ֲאֶשר  ַהזֹאת  ָהָרָעה  ָלעֵׁ   ֶאת   ָעָלי  ַמִּליִנים  הֵׁ

ֻלנֹות נֵׁי  ּתְּ ל  ּבְּ ָראֵׁ ָמה  ֲאֶשר  ִישְּ ִּתי.  ָעַלי  ַמִּליִנים  הֵׁ ֶהם  ֱאֹמר  ָשָמעְּ ֻאם   ָאִני   ַחי  ֲאלֵׁ  ַכֲאֶשר  לֹא  ִאם  ָייְּ   נְּ

ֶּתם ָני  ִּדַּברְּ ָאזְּ ן  ּבְּ ָּבר  ָלֶכם.  ֶאֱעֶשה  כֵׁ לּו  ַהֶזה  ַּבִמדְּ יֶכם  ִיפְּ רֵׁ ָכל  ִפגְּ יֶכם  וְּ ֻקדֵׁ ָכל  פְּ ֶכם  לְּ ַפרְּ ִרים   ִמֶּבן  ִמסְּ  ֶעשְּ

ָלה  ָשָנה ן  ָיִדי  ֶאת  ָנָשאִתי  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָּתֹבאּו  ַאֶּתם  ִאם  ָעָלי.  ֲהִליֹנֶתם  ֲאֶשר  ָוָמעְּ ַשכֵׁ ֶכם  לְּ  ָּבה   ֶאתְּ

ב  ִאם  ִכי ֻפֶנה  ֶּבן  ָכלֵׁ ֶכם  נּון.  ִּבן  ִויהֹוֻשעַ   יְּ ַטפְּ ֶּתם  ֲאֶשר  וְּ ֶיה  ָלַבז  ֲאַמרְּ אִתי  ִיהְּ בֵׁ הֵׁ עּו  ֹאָתם  וְּ ָידְּ  ָהָאֶרץ  ֶאת  וְּ

ֶּתם  ֲאֶשר ַאסְּ יֶכם   ָּבה.  מְּ רֵׁ לּו  ַאֶּתם   ּוִפגְּ ָּבר  ִיפְּ נֵׁיֶכם  ַהֶזה.  ַּבִמדְּ יּו  ּובְּ ָּבר  ֹרִעים  ִיהְּ ָּבִעים  ַּבִמדְּ  ָשָנה  ַארְּ

אּו ָנשְּ יֶכם  ֶאת  וְּ נּותֵׁ יֶכם  ֹּתם  ַעד  זְּ רֵׁ ָּבר.  ִפגְּ ַפר  ַּבִמדְּ ִמסְּ ֶּתם  ֲאֶשר  ַהָיִמים  ּבְּ ָּבִעים  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַּתרְּ  יֹום   ַארְּ

אּו  ַלָשָנה  יֹום  ַלָשָנה  יֹום יֶכםֲעֹו  ֶאת  ִּתשְּ ָּבִעים  ֹנתֵׁ ֶּתם  ָשָנה  ַארְּ נּוָאִתי.  ֶאת  ִויַדעְּ ִּתיִּד   ָייְּ   ֲאִני  ּתְּ   ִאם   ַּברְּ

ָכל ֶאֱעֶשה זֹאת לֹא ָדה לְּ ָּבר ָעָלי ַהנֹוָעִדים ַהזֹאת ָהָרָעה  ָהעֵׁ ָשם ִיַּתמּו ַהֶזה ַּבִמדְּ  ." ָיֻמתּו וְּ

  בייעודו   רהוכפי   ראל,יש-םע   של  בייעודו  לכפירה  ביותר  המובהק  ביטויה  היא  ישראל-ארץ  שנאת

 בטובה   בעיטה  אמת,  אלהים  בה'  כפירה  כולה,  התורה  בכל  כפירה  מעשהל  היא  ישראל-עם  של

 האלילים.  עובדי הגויים בדרכי בחירהו למינות יציאה וכן יתעלה, ה' לנו יקשהענ  הגדולה

ָמה ַגם" יֶהם ָּבֲחרּו הֵׁ כֵׁ ַדרְּ יֶהם ּבְּ ִשקּוצֵׁ ָשם ּובְּ ָצה ַנפְּ  ג(. סו, )יש' "ָחפֵׁ

 ובכן,  התורה?  מן  במצוה  עוגנה  לא  תהוישיב  לישרא -ארץ  אהבת  מדוע   ,המקשה  יקשה  ואם

 ישיבת  אלא  ,ואהבתה  ישראל-ארץ  ישיבתב  די   איןש  אותנו  ללמד  כדי  :פשוטה  כך-על  התשובה

  , ישראל-עם  של  ייעודו  מילויול  מצוות  י"גתר  לקיום  והמבוא  השער  היא  תהואהב   ישראל-ארץ

ִביֲאָך ֱאֹלֶהיָך יָ יְּ  ִכי" הייעוד.ו התכלית תושג לא לעולם הזה, השער ללא  אך ונבון. חכם עם   ֶאל  מְּ

י  ֶאֶרץ  טֹוָבה  ֶאֶרץ ֹהֹמת  ֲעָיֹנת  ָמִים  ַנֲחלֵׁ ִאים  ּותְּ ָעה  ֹיצְּ ַאֶּתם"  ז(.  ח,  )דב'  "ּוָבָהר  ַּבִּבקְּ יּו  וְּ ֶלֶכת   ִלי  ִּתהְּ  ַממְּ

גֹוי ֹכֲהִנים ֶּלה ָקדֹוש וְּ ָבִרים אֵׁ ר ֲאֶשר ַהּדְּ ַדּבֵׁ נֵׁי ֶאל ּתְּ ל ּבְּ ָראֵׁ  ו(. יט, )שמ' "ִישְּ


