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 הרמב"ם אור לחברי שנשלח קורא קול

 05.05.22 תשפ"ב; ייראב ד בתאריך:
 הלוי -דחוח אדיר מאת

ל"נאמר כך:  במשלי )יח, י( ם ֹעז ִמְגדַּ ִדיק י רּוץ ּבֹו ְיי   שֵׁ ב צַּ  רס"ג: פירששם ו ",ְוִנְשג 

פי שהוא משען הכל ביכולתו, לא יועילך אתה מאומה, אלא אם תעשהו  - על-"דע, כי ה', אף

במציאות"   בדעתךמשענתך   בפעליו  והתחקות  חקירה  מתוך  יסודית  ידיעה  ]="שתדעהו 

ל  ְוִשית)קאפח([. וכמו שאמרּו חברי איוב לו: ' ר  עַּ פ  ֶצר  ע  י ה  ...ּב  י  ְוה  דַּ ֶריָך  שַּ כה[,  –]כב, כד  'ְּבצ 

 מבצרך".  –רּו, הנח את המבצרים לעפר דרך זלזול וביזיון ושים שדי בדעתך אמ

כלומר, לא תועיל לאדם עשיית המצוות באיבריו החיצוניים בלבד, כי לא יזכה להשגחת ה' עליו  

וזאת האדם משיג באמצעות שתי    –אלא אדם שהתבונן בפעולות ה' במציאות הסובבת אותנו  

- שאמר-בבריאה ולימוד המדעים שבהשגתם האדם מכיר את מיהתבוננות    (1דרכים מרכזיות:  

התבוננות במצוות התורה שניתנו לנו והתחקות אחר רעיונן ותכליתן. מצוַּת    (2העולם;  -היהו

ידיעת ה' הזו תרומם את האדם גם למצות ייחוד ה', דהיינו להתבוננות מחשבתית עמוקה יותר,  

 כולת האדם, וזו התכלית הסופית. עולם ככל י-והיא השגת אמיתת עצמותו של בורא

 והנה לפניכם דברי רבנו בסוף ספר המדע: 

 תמיד  בה  שישגה  עד  אדם,  של  בליבו  נקשרת   הוא- ברוך-הקדוש  אהבת  שאין  וברור  ידוע   דבר"

ל  :ואמר  שציווה  כמו  ממנה  חוץ  שבעולם  כל  ויעזוב  כראוי ְבָך  'ְּבכ  ל  ְלב   יב;   י,  ה;  ו,  ]דב'  נְַּפְשָך'  ּוְבכ 

ה. הרב  –  הרבה  ואם  מעט,  –  מעט  אם  :האהבה  תהיה  הדעה  פי  ועל  שיידעהו.  בדעה  אלא  –[  ו  ל,

  כפי   קונו  את   לו  המודיעין  ותבונות   בחכמות  ולהשכיל   להבין   עצמו  לייחד  האדם   צריך  לפיכך

 ". התורה יסודי  בהלכות שביארנו כמוג, ולהשי להבין  באדם  שיש כוח

 במורה )ג, נא(:ונצרף לדברים אלה גם את דברי רבנו 

 או  בקרקע   גומה  שחופר  כמי  באיבריך  אותה   עושה  אתה  ]אם[   מצוה,  עושה  שאתה  זמן  "וכל

 אשר  אמת- אל  הוא  ]מי  בא  ממי  ולא  המעשה,  אותו  בעניין  להתבונן  מבלי  היער  מן  עצים  חוטב

  אלא   התכלית,  אל  שהגעת  תחשוב  אל  –   בו[  שנצטווינו  הטעם  ]מה  תכליתו  מה  ולא  בו[  ציווה

רֹוב בהם: שנאמר למי קרוב אז תהיה ה 'ק  ת  חֹוק ְּבִפיֶהם אַּ יֶהם' ְור   ב[". יב, ]יר' ִמִכְליֹותֵׁ

ואל יהא קל בעיניכם עוון זה שמתאר הנביא ירמיה, כי בפסוק שלפניו הפושעים הללו נזכרים  

 מכן מתואר עונשם החמור המתאים לעוונם הקשה:-כרשעים ובוגדים, ובפסוק שלאחר

דּועַּ " ִעים  ֶדֶרְך  מַּ ה  ְרש  ח  לֵׁ לּו  צ  ל  ש  י  כ  ֶגד  ֹּבְגדֵׁ ם   ?ב  ְעת  ם  ְנטַּ שּו  גַּ ם  יְֵׁלכּו  ֹשר  שּו  גַּ ]ריבוים    ֶפִרי  ע 

וטוהר מעשיהם[ יושרם  על  אינם מעידים  רֹוב  והצלחתם  ה  ק  ת  חֹוק  ְּבִפיֶהם  אַּ יֶהם.   ְור    ִמִכְליֹותֵׁ

ה ת  ִני י  יְ  ְואַּ ְעת  ִני ְידַּ ְנת  ּו ִתְראֵׁ חַּ ְך ִלִּבי ב  ם ִאת  ִתקֵׁ ה ְכצֹאן הַּ ם ְלִטְבח  ְקִדשֵׁ ה ְליֹום ְוהַּ ג   ". ֲהרֵׁ
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 ישראל כבר מבין היטב את משמעות הפסוקים הללו, ובמיוחד לאחר השואה הנוראה. -ועם

*** 

 נחזור לרס"ג, בהמשך פירושו שם הוא אומר כך: 

  ּבֹו למי שהוא צדיק, שהרי אמר: '  כך אמר, לא יועיל הביטחון על ה' תועלת שלמה אלא-"ואחר

ִדיק  י רּוץ ב  צַּ   העבירות   עם   ה'  אל   קרוב   שהוא  דמיונו  הרי  רשע  או   כופר  שהוא  מי  אבל',  ְוִנְשג 

'  לענישתו  חמור  יותר הנביא:  כמאמר  יותר[,  חמור  אֶשיה  ]=עונשו  ד  ר    ְוֹכֲהֶניה    ִיְשֹפטּו  ְּבֹשחַּ

ל  ִיְקֹסמּו  ְּבֶכֶסף  ּוְנִביֶאיה    יֹורּו  ִּבְמִחיר נּוְיי     ְועַּ עֵׁ אֹמר]  ִיש  נּו  ְיי    ֲהלֹוא  לֵׁ בֹוא  לֹא  ְּבִקְרּבֵׁ ינּו  ת  לֵׁ ה  ע  ע  '  ר 

ן)מי' ג, יא([, ואחר כך אמר: '  כֵׁ ְלֶכם ל  ֶדה ִצּיֹון ִּבְגלַּ ש ש  רֵׁ ח   ' ]שם, יב[".תֵׁ

האסלה, והוא, שהרשע שנדמה -גללי-בדברים אלה רס"ג מלמד יסוד חשוב מאד בעניין גדולי 

מאד, לו -עונשו חמור מאד  –פי שהוא שקוע בתאוות ובתועבות  -על-לו שהוא קרוב אל ה' אף

ולציבור שתעה אחריו. ואם תשאלו, ואיך ייתכן שהרשע הנבל הזה יהיה סבור שהוא קרוב אל  

 ות שבידו? וכי הרשעים הארורים האלה אינם מודעים לרשעם? ה' עם העבירות החמור

 ובכן, הדבר ייתכן באחד משני אופנים:

וסילפו את דת משה עד שנדמה להם שהם הולכים בדרך האמת, (  1 הרשעים הללו עיוותו 

בעוד שלפי האמת הם הולכים בדרכי המינות והכפירה! כלומר, הרשעים הללו יצרו דת חדשה 

 שהם מינים ופושעים וזייפנים, ואף נדמה להם שהם צדיקים וחסידים!וכופרים בעובדה 

 זרה )ב, ט(:  -וכדי להבין עניין זה לעומקו ראו דברי רבנו בהלכות עבודה

  על  עוברים  שנמצאו עד  שאמרנו, בדברים בסכלות לבם מחשבות  אחר התרים הם "והמינים,

 ".עוון בזה שאין ואומרים  רמה, ביד בנפש-בשאט להכעיס תורה גופי

בנפש ביד רמה"? האם המינים הם אלה אשר -ורבות הרהרתי בליבי, מהו "להכעיס בשאט

עולם? ובכן, מהלכה זו עולה תמונה -עוברים עבירות במטרה אחת ויחידה: להתריס כנגד בורא

מעניינת מאד, כלומר, לא מדובר בהכעסה שהיא בגדר התרסה קמי שמיא, שהרי מין אשר  

", כלל אינו סבור שמעשיו הם רעים! הוא כלל לא עושה  רמה  ביד  בנפש  אטבש  להכעיסעושה "

עולם! וכמו שנאמר בהלכה במפורש: "ואומרים שאין בזה עוון".  -במטרה להתריס כנגד בורא 

)א, ב(: "   מישראל   הכופרים  הם  חכמים  אצל  ומינים וכמו שאומר רבנו לעיל בפירושו לחולין 

 אדם   בני  והם   ]...[  ישראל[  בגדר  עצמם  את  רואיםכן  - פי-על-ואף  זרה-עבודה  עובדי  הם  ]כלומר,

  כת  היא  הזו  והכת]...[.    נפשותם  את   התאוות   והחשיכו  חשיבתם,  את  הסכלות  טמטמה  אשר

ִעיםר    םש  '  –  בשיטתם   ההולך  וכל  ]...[  הנוצרי  ישוע   של בי    ש  ' ]מש' י, ז[". כלומר, אין ספק ְרק 

 שישוע הנוצרי וכל האורתודוקסים ההולכים בשיטתם סבורים שדרכם היא דרך האמת. 

", אינם עוברים על גופי  רמה ביד בנפש בשאט להכעיסובמלים אחרות, המינים אשר עושים "

שת  תורה רק כדי לספק איזו תאווה חומרית דמיונית, אלא גם מתוך אמונה משובשת המושר

ישראל שסביבם הינם -הם אשר הולכים בדרך הישרה והנכונה, וכל עם-עמוק בקרבם: שהם
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מים במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב, כופרים ואפיקורוסים אשר מותר - עצים ושואבי-חוטבי

יסודו  אורתודוקסית"  "יהדות  המושג  לחינם  ולא  בהם.  ולתעתע  אותם  ולנצל  מהם  לגנוב 

  דהיינו   ,'הדעה  ישרי'  –  'אורתודוקסים'  המונחקיפדיה בעניין זה: "בנצרות, הנה מעט מתוך וי 

  הממוסדת   הכנסייה  כמציין  בנצרות  ארוכה  היסטוריה  לו   שיש  מונח  ,'הנכונה  האמונה   בעלי'

כלומר,   ." וכו'הגרמניות  בנסיכויות  היהודי  לשיח  התגלגל  –  חדשות  מתחרות  תנועות  לעומת

 כופרים ואפיקורוסים. –הם היהדות האמיתית, וכל השאר -נדמה לצאצאי המינים שהם 

" כי דברי רבנו  ", אינם מתארים את הפושעים אשר  רמה  ביד   בנפש  בשאט  להכעיסנמצא, 

עוברים עבירות להכעיס ולהתריס מתוך שנאה ותיעוב )כשונאי הדת(, אלא נסובים על עיוות 

והפיכתה לדת   כלומר, ההליכה בדרכים הללו מתוך המחשבה -מינות פרודת משה  נוצרית, 

בנפש ביד רמה"! ובמלים אחרות, כל הלכה  -שהם "צדיקים וחסידים" היא העשייה "בשאט

 בנפש ביד רמה". -ופרשנות אשר מחדירה את השקפות המינות היא בגדר: "להכעיס בשאט

שהם עוברים עבירות חמורות בגלוי  בנוסף, ייתכן שהרשעים הארורים הללו מודעים לעובדה    (2

חדרים, אך נדמה להם שלימוד תורתם העקושה והיקושה מציל ומגן עליהם מפני כל -ובחדרי

הייסורים שהם נתחייבו בהם בעקבות חטאיהם ופשעיהם ומעלליהם. ולא רק לימוד התורה, 

הגמ"חים  אפילו גמילות חסדים, כלומר, יש מקרב המינים גומלי חסדים מהוללים שמדמים ש

והחסדים שהם עושים עם זולתם משמשים להם תריס בפני הפורענות, ומעניקים להם רשות 

ואף צידוק לחטאים חמורים ביותר! ובשנים האחרונות ראינו לכך כמה דוגמאות בולטות: כגון 

זהב שעמד בראש ארגון זק"א, או חיים ולדר שהטיף רבות בענייני חינוך ומידות,  -יהודה משי

ד משכונת הבוכרים בירושלים, אשר הגיש בקשה לשופט שישחרר    ולאחרונה משה יזדי, הזֵׁ

 אותו מדי פעם במהלך משפטו כדי שהוא יוכל לעסוק במתן אוכל וסיוע לנזקקים כמנהגו... 

*** 

 לסיום, נחזור לרס"ג, אשר בהמשך פירושו שם מוסיף ואומר כך: 

נזקקים לו בשעות הקשות ביותר ]...[   "ועניין אחר בהמשילו את הביטחון למגדל, לפי שהמגדל 

ת ישוגב בו ]=יצילֹו ויושיעֹו ה' יתעלה[, שנאמר: '  –כך ]...[ במצב הקשה ביותר שיהיה האדם     ְועֵׁ

ה ר  עַּ   ּוִמֶמנ ה  ְליֲַּעֹקב  ִהיא  צ  ְנָך' ]יר' ל, ז[ ]...[ ואמר עוד: 'ִיּו שֵׁ ה  ְּביֹום  י  יְ   יַּעַּ ר  ' ]תה' כ, ב[. וכבר צ 

הדוד לגלית: '  ידעת מה שאמר ת  א  אַּ י  ּב  לַּ ֲחִנית  ְּבֶחֶרב  אֵׁ ֹנִכי  ּוְבִכידֹון  ּובַּ א  ְוא  ֶליָך  ב  ם  אֵׁ אֹות  י  יְ   ְּבשֵׁ '  ְצב 

]ש"א יז, מה[. ועניין אחר בהמשילו למגדל, כי מי שנכנס למגדל דרכו לסגור בעדו את השערים, 

  והביטחונות   משענים ה  כל  המאמין  שינתק  ראוי  כךואז לא יכיר שום מקום פרט לאותו המגדל,  

ין  ְיי   ֲאִני  "ֲהלֹוא]וכדברי ישעיה הנביא:    לבדו.   ה'  על   זולתי י  ֱאֹלִהים  עֹוד  ְואֵׁ דַּ ְלע  ל  ִמּבַּ ִדיק  אֵׁ  ּומֹוִשיעַּ   צַּ

ִין ִתי, אַּ י ְפנּו זּול  לַּ ל ְוִהּו ְשעּו אֵׁ י כ  ְפסֵׁ ֶרץ אַּ ל ֲאִני ִכי א  ין אֵׁ  ]...[ .[כב(–כא מה, )יש' עֹוד"  ְואֵׁ

גמולו לצדיקים כמגדל בנוי ישכנו בו לבטח ]...[ ועונשו על הרשעים כשבר ממגדל הנופל והרי 

' שנאמר:  ושוחקו,  חרש  כלי  ל  ְכֶפֶרץעל  ה  ִנְבֶעה  ֹנפֵׁ ה  ְּבחֹומ  ב  ע   ִפְתֹאם  ֲאֶשר  ,ִנְשג   י בֹוא  ְלֶפתַּ

ּה ּה, ִשְבר  ר  ֶבר ּוְשב  תּות יֹוְצִרים נֵֶׁבל ְכשֵׁ  יד[".–' ]יש' ל, יגכ 
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ן" ל יֹאְבדּו כֵׁ יו י  יְ  אֹוְיֶביָך כ  את ְוֹאֲהב  ֶשֶמש ְכצֵׁ תֹו הַּ  " )שופטים ה, לא(.ִּבְגֻבר 


