
1 
 

 הרמב"ם אור לחברי שנשלח קורא קול

 26.12.22 ;גתשפ" בטבת ב בתאריך:
 הלוי -דחוח אדיר מאת

ִעים  ִנר  ,ֵלב  ּוְרַחב  ֵעיַנִים  רּום"  כך:  נאמר  ד(  )כא,  במשלי את  ְרשָׁ  –  רּום"  רס"ג:  פירש  ושם  ",ַחטָׁ

  של   ביותר  המרכזי   המאפיין  כלומר,  הלב".  ורוחב  העיניים  רום  בחטאיהם,  לרשעים  המיוחד  מן

 אלה:   ושתי  התאוות,  שאר  וכל  הבצע   רדיפת  אחר  הכפייתית  והלהיטות  השחצנות  הוא  הרשעים

 וביחס   .נבלותם  את  וחושפות  ומסגירות  דעתם  על  אותם  מעבירות  ,והלהיטות  השחצנות

ִעים  ]=תלם[  ִנר"  הפסוק:  להמשך את  ְרשָׁ  של  הראשונה  פעולתם  לפרש:  לי  נראה  כך  ",ַחטָׁ

  שהפעולה   וכמובן  השדה,  חרישת  היא  הראשונה   החקלאי  שפעולת  כמו  החטאת  היא  הרשעים

  . כבודם  את ולרומם  תאוותם  את  למלא הרשעים  של  ולהיטותם  שאיפתם  על  מעידה הראשונה

ֶרה שורש מצמיחים שפשעיהם כך- על מלמדת החרישה פעולת כן, כמו  ולענה.  ראש פֹּ

  השחצנות   ההתרברבות  היא  העיניים  "רום  :וסיףמ   הוא  שם  הארוך  בפירושו  לרס"ג,  נחזור

ד'  בסנחריב:  שאמר  כמו  והגאווה, ֶדל  ְפִרי  ַעל  ֶאְפקֹּ יו  רּום  ִתְפֶאֶרת  ְוַעל  ַאּׁשּור  ֶמֶלְך  ְלַבב  גֹּ  יש']  'ֵעינָׁ

  ע, בָׁ ְש יִ   ולא  מאומה  האדם  לב  את  אלֵ מַ יְ   שלא  עד  והתאוותנות  הלהיטות  היא  הלב  ורחבות  .[יב  י,

ֹּא  יִָׁהיר  ֶגֶבר'  בנבוכדנצר:  כאמור ֶות  ְוהּוא  ַנְפשֹו  ִכְשאֹול  ִהְרִחיב  ֲאֶשר  ִיְנֶוה  ְול ֹּא  ַכמָׁ ע   ְול   ]חב'   'ִיְשבָׁ

 והלהיטות[". ]השחץ אלה שני היפך  וההסתפקות הענווה הרי הצדיקים מסימני אבל ה[. ב,

 ישראל, -בכנסת  ושליחיהם  המינים  אצל  הבהמית  הלהיטות  ואת  השחץ  את  רואים  אנחנו  והנה

  הציבורית   בקופה  ידיהם  את  פושטים  בעה,שָׁ   יודעים  שאינם  ררהוש  בצע   רודפי  טפילים  פרזיטים

-שעם  רק  לא  דמיונם,  לפי  כלומר,  אותם.  ולפטם  ולממן  לעבוד  ציווה  אשר  זה  הוא  אלהים  כאילו

 כלפיהם,   וסגידה  הערצה  תחושת  מתוך  זאת  לעשות  צריך  ישראל-עם  אותם,  לממן  חייב  ישראל

 של   ושגשוגה  קיימת,  בזכותם  ישראל- וארץ  עומד,  בזכותם  כולו  העולם  כל  דמיונם  לפי  שהרי

 להם,  נשתחווהו  ארץ-אפיים  שנכרע   כדי  מתרברבים  הם  ולכן  בזכותם.  הוא   אף  ישראל-מדינת

 שהם  להם  ולהודות גלימתם שיפולי את לנשק עלינו מדינה, תקציבי להם מעבירים אנחנושוכ 

 את  לעבוד  –  אדמות-עלי  ייעודנו  את  ממלאים  אנחנו  בזכותם  שהרי  הכסף,  את  לקחת  נעתרים

 בכך.  תלויה נפשנו כאילו להם ולהיטיב כאלהים, אותם העריץול רומם ל האסלה, טחורי גדולי

 :הללו הדת וכומרי האסלה גדולי על ע"ה ישעיה הנביא של הקשים דבריו לפניכם והנה

יו ם,  ִעְוִרים  ההבל[  אחרי  העם  את  המתעים  הארורים  הכומרים  הדת,  ]=מנהיגי  "צֹּפָׁ ֹּא  כֻּלָׁ עּו   ל  יָׁדָׁ

ם  ה'[,  ]את ִבים  כֻּלָׁ ֹּא  ִאְלִמים  ְכלָׁ ַח,  יּוְכלּו  ל ִזים  ִלְנבֹּ ְכִבים  הֹּ ֲהֵבי  שֹּ נּום  אֹּ ִבים  .לָׁ ֹּא  ֶנֶפש  ַעֵזי  ְוַהְכלָׁ   ל

ה,  יְָׁדעּו ְבעָׁ ה  שָׁ ִעים  ְוֵהמָׁ ֹּא   זאת[-עם -ויחד  ,והשלטון  השררה  בעלי   והדת  העם  מנהיגי  והם=]  רֹּ  ל

ִבין  יְָׁדעּו ם  האמת[,  בדרך  כופרים]  הָׁ ם  כֻּלָׁ נּו  ְלַדְרכָׁ ֵצהו   ְלִבְצעו   ִאיׁש  פָׁ   ושם  א(.י–י  נו,   )יש'  "ִמקָּ

א  ןשָׁ ַנפְ   ַתִקיֵפי  יָׁאבַ "ְוַכלְ   ע"ה:  יונתן  תרגם א  יןִש ַמְבאֲ   ןּוְוִאּנ  ,ע בַ ְלִמְס   יְָׁדִעין  לָׁ אַתכָׁ ְלִאְס   יְָׁדִעין  לָׁ  ,לָׁ
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ֳקֵביל  ַברגְ   ןֹוְלהכֻּ  מ  ז ּבַ ְלִמי  ַברּגְ   ,ֹולגְ   ּהְרֵחיֹוא  לָׁ ֵאלְׂש יִ ְּד   ּהֵניומָּ  מדבריו   ולהזדעזע   רגע   לעצור  וראוי  ".רָּ

 נפש"! זיע כלביםו" אילמים" כלבים" העם ראשי את מכנה אשר ע"ה, ישעיה הנביא של

 יז(: )ה, אבות משנתב  ע"ה ורבנו חכמים דברי את האמור ענייןל  צרףל וראוי

 שלושה   בו  שאין  מי  וכל  אברהם,  של  מתלמידיו   זה  הרי  הללו  דברים  שלושה  בו  שיש  מי  "כל

 ורוח   שפלה,  ונפש  טובה,  עין  אברהם:  של  תלמידיו  בלעם.  של  מתלמידיו  זה  הרי  הללו  דברים

 של  תלמידיו  בין  מה  גבוהה.  ורוח  רחבה,  ונפש  רעה,  עין  בלעם:  של  תלמידיו  אבל  נמוכה;

 שנאמר:   שחת,  באר  ונוחלין  לגהינם  יורדין  בלעם  של  תלמידיו  בלעם?  של  לתלמידיו  אברהם

ה' ִמים  ַאְנֵשי  ַשַחת  ִלְבֵאר  תֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים   ְוַאתָׁ ה  דָׁ  של   תלמידיו  אבל  ; כד[  נה,  ]תה'  וכו'  'ּוִמְרמָׁ

ֲהַבי ְלַהְנִחיל' שנאמר: עדן, גן יורשין אברהם ֵתיֶהם ֵיש אֹּ ְצרֹּ  ".כא[ ח, ]מש' א'ֲאַמלֵ  ְואֹּ

ה הרמב"ם, רבנו פירש ושם  דבריו:  וכֹּ

  נמוכה'   ו'רוח  הפרישות,  שפלה'  ו'נפש  ,ההסתפקות  היא  טובה'  'עין  כי  ]...[  ארנויב  כבר"

  המגרעות   ושלוש  ]...[  אבינו[  אברהם  בהן  שנשתבח  המעלות  שלוש  הן  ]ואלו  המופלגת  הענווה

 והיא  והגאווה  רחבה',  'נפש  והיא  המשגל  ותאוות  רעה',  'עין  והיא  לממון   הלהיטות  :הן  שכנגדן

  שלוש   בו  שיש  מי  כל  ,ךולפיכ  ,אבינו  לאברהם  נתפרסמו  המעלות  שלוש  ואותן  גבוהה'.  'רוח

  מגרעות   שלוש   בו  שיש  מי  כלו  במידותיו.  שנתנהג  כיוון  אברהם  של  תלמידו  נקרא  אלו  מעלות

  שנתבארו   המקומות  את  מזכיר  והנני  במידותיו.   שנתנהג  כיוון  בלעם  של  ותלמיד  זה  הרי  אלו

 : בתורה מקראות כולן והן לבלעם, המגרעות ואותן אבינו לאברהם המעלות אלו בהם

  שזו   כג[,  יד,  ]בר'  וכו'  'ַנַעל  ְשרֹוְך  ְוַעד  ִמחּוט  ִאם'  סדום:  למלך  אמרֹו  הוא  אברהם  של  טובה  עין

 הוא   פרישותו  אבל  מועט.  יעורבשֵ   אפילו  ממנו  ייהנה  ולא  גדול  ממון  שיעזוב  ההסתפקות  תכלית

ה  ִכי  יַָׁדְעִתי  נָׁא  ִהֵּנה' למצרים:  בבואו  לשרה  אמרֹו ְת   ַמְרֶאה  ְיַפת   ִאּׁשָׁ   הפירוש   ובא   יא[,  יב,  ]בר'  'אָׁ

 תכלית   ווז  ע"א[,  טז  ]ב"ב  היום  באותו  אלא  מלאה  הסתכלות  ה בצורת  כלל  נסתכל  שלא

  קצה רק הוא שהתפרסם מה כי ספק ואין ותועבה, זימה מלאי בימינו הדת ]=וכומרי הפרישות

  הפחדה,   של  מאד  משומנת  מערכת  מפעילים  הם  כלומר,  הם,  ארורים  בריונים  שהרי  הקרחון,

  ההאשמות   את  מכנים  הם  דם"  "עלילות  האמת:  את  לחשוף  שמעז  מי  כל  כנגד  והשתקה  הסתה

 והתעללו   שטבחו החשוכה, הנוצרית באירופה  הגויים קלגסי כמו הן  הנאנסות כאילו שכנגדם,

ֵתְך  ִהֵּנה'  שנשאּה:  אחר  בהגר  אמרֹו  וגם  .ובאמותיהם[  באבותיהם  רחם  ללא   ]בר'   'ְביֵָׁדְך  ִשְפחָׁ

  עם   לגרשּה  שרה  ממנו  ביקשה  וכאשר  ,ופינוקה  בעינוגה  עניין  לו   היה  שלא  משמע   ו[,  טז,

  לו   שיש  החשד  מן  לנקותו  כדי  בלבד,  ישמעאל  ייןנע   עליו  קשה  שהיה  הכתוב  העיד  ,ישמעאל

ר  ַוֵיַרע '  אמרֹו:  והוא  פרישות,  סימני  אלה  וכל  המשגל,  בגלל  אחריה  נטייה בָׁ ד  ַהדָׁ  ְבֵעיֵני   ְמאֹּ

ם הָׁ ִכי' אמרֹו: הוא ענוותנותו אבל יא[. כא, ]בר' 'ְבנֹו אֹודֹּת ַעל ַאְברָׁ נֹּ ר ְואָׁ פָׁ  כז[. יח, ]בר' 'וֵָׁאֶפר עָׁ

 להרע   בו  כר שנש  הממון  בגלל  נהריים-מארם  בא  כאשר  לממון  הלהיטות   לבלעם  ונתפרסם

כַ   ַוֲאֶשר'  : יתעלה  אמרֹו  והוא  לישראל, ֶליָך  רשָׁ ם  ֶאת  עָׁ  'ְלַקְלֶלךָׁ   ַנֲהַרִים  ֲאַרם  ִמְפתֹור  ְבעֹור  ֶבן  ִבְלעָׁ

 ישראל  םעִ   לזנֹות  הנשים  את  להפקיר  לבלק  שיעץ  במה  הוא  תאוותנותו  אבל  ה[.  כג,  ]דב'

 היה   לא  אצלו  ואהוב  רצוי  ושהדבר  בנפשו  שהייתה  התאוותנות  תכונת   ולולי  זונות,  ולעשותן
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 אלא   הרעות  על  וויםמצַ   הטובים  שאין  לפי  דעתו,  לפי  אלא  יהא  לא  האדם  שציווי  לפי  בכך,  ווהמצַ 

יּו  ֵהּנָׁה  ֵהן'  בזה:  הכתוב  ולשון  ,ןמה  מזהירים ֵאל  ִלְבֵני  הָׁ ם  ִבְדַבר  ִיְשרָׁ  ואמרּו   טז[,  לא,  ]במ'  'ִבְלעָׁ

 הרי מחשבתו  הייתה  שזו מי  כי ספק ואין ע"א[,  קה ]סנהדרין היה'  אתונו בועל  'בלעם חכמים:

ם'  אמרֹו:  הוא  גאוותו  אבל  מעשיו.  יהיו  כך ֵמעַ   ְנאֻּ  המינים   נוהגים  וכך=]  טז[  כד,  ]במ'  'ֵאל  ִאְמֵרי  שֹּ

 רבים   ועוד  דעת",   "יחווה  עובדיה",  "חזון  :כגון  ורוממות,  נבואה  של  בשמות  לספריהם  בקראם

 שנאמר: ממה בלעם על ראיה שהביא  ומה ,החרדי[ המינות בעולם המפורסמות מן וזה כיו"ב,

ה'   למֹות  הגורם שהיה כיוון  ומרמה, דמים איש שהוא לפי וכו', 'ַשַחת  ִלְבֵאר תֹוִרֵדם ֱאֹלִהים ְוַאתָׁ

 על  ייתווראָׁ   שביארנו.  כמו  להרע   תחבולה  בעשותו  מרמה  איש   שהוא  ועוד,  במגיפה,  ישראל

ֲהַבי ְלַהְנִחיל' באמרֹו: אברהם תלמידי ם ֶזַרע ' שקראו:  כמו ',ֵיש אֹּ הָׁ ֲהִבי ַאְברָׁ  ח[". מא, ]יש' 'אֹּ

*** 

ַעל" כך: נאמר ו( )כא, במשלי רֹות פֹּ ֶקר ִבְלשֹון אֹוצָׁ ף ֶהֶבל   שָׁ ֶות ְמַבְקֵשי ִנדָׁ  רס"ג:  פירש  ושם ,"מָׁ

ַעל  שאסף   מי  ,כלומר  .המוות"  ממבקשי  נידף  הבל  הבטלים,  הדברים  מן  האוצרות  הכנת  –  "פֹּ

  ומהובלת   רעה   פעולתו  ,לקורדום  ה'  תורת  בהפיכת  כגון  האסורים,  באופנים  הזה  בעולם  ממון

 הרחבה: ביתר זה עניין מבאר רס"ג  הארוך ובפירושו !המוות את שמבקש ממי יותר אף

 הזה -בעולם ]וגם  ,הבל שהוא לפי הבא[-]עולםל יתקיים לא בהיתר  שלא הממון קיבוץ "כלומר,

 זאת   ועם  ,וכיו"ב[  ומכאובים  צרות  בעליו  על  שימיט  או  ברכה  בו  תהיה  שלא  דהיינו  ,יתקיים  לא

  מקומות   בהרבה  כלומר,]  מקומות  בהרבה  אבדן  []משמעֹו  המוות  כי   אבדן,  הבא-לעולם  עונשו

 עונש   דהיינו  הנצחיים,  החיים  אבדן  אלא   הגוף,  כיליון  אינו  הקודש-בכתבי  שנאמר  המוות

רֵ    הרשע  שיעזוב  ]כלומר,[  ,הבא[-לעולם  באדם  שידבק  העוון  ]הוא  זה  בדבר  קשה  והיותר  ת[.הכָׁ

  על   חשבון  עמו  עושים   אלא  הו,יעזבֵ   לא  הדבר  אותו  ]אך[  במוות,  ממנו   וייפרד  לזַ שגָׁ   הדבר  את

 צרה   הייתה  זו  גם  והממון[,  האדם=]  זה-את-זה  עזבּו  ]רק[  ואילו  היא.   מאין  שבו   פרוטה  כל 

- כל  [,ומדוחים  תעתועים  ים,הבל   ברדיפת  חייו  ימי  את  וכילה  ,לאחרים  הונו  את  השאיר  שהרי=]

 עוזבו".  אינו האסור[ הממון בהשגת עוונו כלומר ]הממון, וזה ממונו[ ]את עוזבו שהוא שכן

ֹּ   ומה  שיכורים ה  ,למיניהם  יריםהשכ   כומריםה  דברם  עושי  ועל  האסלה  טחורי  גדולי  על  אמרנ

 הםש  לעצמם?  חושבים  הם  מה  –  הרע   לבם  לשרירות  והמשועבדים  ררהוהש  הבצע   רדיפתמ

 פרוטה  כל  על  הדין  את   יתנו  הם   אלא, ?שנטלו  ההנאה  טובותו  השוחד  כל  על  הדין  את   יתנו   לא

  ופרוטה   פרוטה  כל  על  ,יתעלה  ה'  שם  את  בה  שחיללו  ופרוטה  פרוטה  כל  על  ,שלקחו  ופרוטה

 האמת   דרך  את  לנטוש  להם  שגרמה  ופרוטה  פרוטה  כל  על  ,האמת  מן  שכלם  עיני  את  שעיוורה

  וגרמה   דעתם  שיקול  את  שעיוותה  ופרוטה  פרוטה  כל  על  ,גוום  אחרי  ה'  ידיעת  את  ולהשליך

 יציל.  ולא יועיל לא אשר התהו אחרי  עֵמנו את ולהתעות ,לאור וחושך לחושך אור לשים להם

ְמִרים  הֹוי" אֹּ ַרע   הָׁ ע   ְוַלטֹוב  טֹוב  לָׁ ִמים  רָׁ ֶשְך  שָׁ ֶשְך  ְואֹור   ְלאֹור  חֹּ ִמים  ְלחֹּ תֹוק  ַמר  שָׁ תֹוק  ְלמָׁ ר  ּומָׁ   , ְלמָׁ

ִמים  הֹוי ִנים  ְפֵניֶהם  ְוֶנֶגד  ְבֵעיֵניֶהם  ֲחכָׁ ֵכן  ]...[  ְנבֹּ ל  לָׁ ה  ַוֲחַשש  ֵאש  ְלשֹון  ַקש  ֶכֱאכֹּ בָׁ ם   ִיְרֶפה  ֶלהָׁ ְרשָׁ   שָׁ

ק ם  ִיְהֶיה  ַכמָׁ ק  ּוִפְרחָׁ בָׁ אָׁ ֲאסו  ִכי  ַיֲעֶלה  כָׁ אות  ְייָּ   ּתוַרת  ֵאת  מָּ ֵאל  ְקדוׁש  ִאְמַרת  ְוֵאת  ְצבָּ   , ִנֵאצו  ִיְׂשרָּ
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ה  ֵכן  ַעל רָׁ יו  יָׁדֹו  ַוֵיט  ְבַעמֹו  ְייָׁ   ַאף  חָׁ לָׁ ִרים  ַוִיְרְגזּו  ַוַיֵכהּו  עָׁ ם  ַוְתִהי  ֶההָׁ תָׁ ה  ִנְבלָׁ ל  ,חּוצֹות  ְבֶקֶרב  ַכּסּוחָׁ  ְבכָׁ

ֹּאת ֹּא ז ב ל  (.הכ –כ  ה, )יש' "ְנטּויָׁה יָׁדֹו ְועֹוד ַאפֹו שָׁ

סּורּו  ַאל  ַאְך" ל  יָׁ יְ   ֶאת  ַוֲעַבְדֶתם  יָׁ יְ   ֵמַאֲחֵרי  תָׁ ֹּא  ,ְלַבְבֶכם  ְבכָׁ סּורּו  ְול הו  ַאֲחֵרי  ִכי  תָׁ ר  ַהּתֹּ ֹּא  ֲאׁשֶׁ   יוִעילו   ל

ֹּא הו ִכי  ַיִצילו ְול ה תֹּ  כא(. יב, )ש"א " ֵהמָּ


