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 23.1.21; אתשפ" יא בשבטקול קורא שנשלח לחברי אור הרמב"ם בתאריך: 

 הלוי -מאת אדיר דחוח

ַהּיֹום" ְנכֹון  ַעד  ָואֹור  הֹוֵלְך  ֹנַגּה  ְכאֹור  ים  יקִּ ַצדִּ ה   ,ְוֹאַרח  ַבמֶּ ָיְדעּו  לֹא  ָכֲאֵפָלה  ים  ְרָשעִּ ְך  רֶּ דֶּ

ָכֵשלּו  יט(. ושם פירש רס"ג, בשלוש הפסקות הבאות:–" )מש' ד, יחיִּ

"המשיל את המשמעת והיושר ָכאֹור לכמה פנים: מהם, לפי שהצדיק עושה מעשיו לשם 

' כמו שנאמר בהם:  לפניו,  בגלוי  עושה  ואינו חפץ להסתתר, אלא  ָפנֶּיָךְמַבְקשֵ שמים  ' י 

י יֹוְדֵענּו]תה' כד, ו[, והרשע בהיפך זה, ' י ֹרֵאנּו ּומִּ ם ַוּיֹאְמרּו מִּ ' ]יש' ְוָהָיה ְבַמְחָשְך ַמֲעֵשיהֶּ

 כט, טו[.

והצדיקים חפָצם להתהדר במעשיהם כדי שילמדו מהם בני אדם. והרשעים בהיפך זה, 

' ֹ פוחדים שיראו אותם בני אדם כאמרֹו:  ל ים  ַנֲעָלמִּ ם  ָאבֹואְועִּ והצדיקים א  ד[.  כו,  ' ]תה' 

מעשיהם ביושר וסדר ומשטר, כדרך שעושה העושה באור הבהיר בתקינות, והרשעים 

 הדיוק והגזל והגסות, כמי שהוא מהלך בלילה שהוא נתקל ונחבט.-מעשיהם אי

וכשר בעיניו לצדיקים המשל שהמשילם לאור ההולך ומוסיף, אשר הוא מתחילת הבוקר  

'עד   כאמרֹו:  ַהּיֹוםהצהרים,  ְנכֹון  ַעד  ָואֹור  ונמנע  הֹוֵלְך  כאן  עד  המשל  את  והפסיק   .'

' ַעד ְנכֹון ַהּיֹוםהצהרים, מפני שהוא הולך וחסר, לפיכך התנה '-מלהמשילם באור של אחר

 דווקא".

אי מעשיהם  "והרשעים  רס"ג:  של  בדבריו  חשובה  מאד  לנקודה  לב  ]...[ -נשים  הדיוק 

ר, יש מדבריו ראיה שהוזי ההזיות באלף השנים האחרונות אשר נקראים והגסות", כלומ 

דעת שלמד מעט מדעים, ולא עיוור  -"חכמי ישראל" אינם אלא הוזים ותועים. שהרי כל בר

אדום -יועצי-נוצרי של חכמי-את עיני שכלו בלקיחת טובות הנאה מממסד המינות הפרו

ממנה הינה ספרות  99%שראל" הללו, דעת כזה יבין, שספרות "חכמי י-למיניהם, כל בר

מחיי אותו  ועוקרת  בהבלים  האדם  של  זמנו  את  מכלה  אשר  הטוב,  במקרה  -מהובלת 

הפחות-העולם ובמקרה  אמת,  מדברי  בהטייתו  ואלילות - הבא  מינות  מחדירה  היא  טוב 

 באופנים גסים וישירים. 

מו שאומר רס"ג ו"חכמי ישראל" הללו לא רק שהינם הוזים ותועים, הינם גם גזלנים, וכ 

-והגסות", מפני שהם גזלו את נפשו של עם  והגזלהדיוק  -לעיל: "והרשעים מעשיהם אי

ישראל והפכו אותנו לעם סכל ונבל, לרוב הזיותיהם הנחלות והמצחינות שהם החדירו לנו 

והאמת שמדובר בדברי   סוד"...  "תורת  או  מופלאה"  "חכמה  או  "קדושה"  במסווה של 

ם הינם אף דברי מינות והגשמה, אשר משביתים ומטמטמים את  סכלות ואלילות, וחלק

 המחשבה. 

*** 
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מסתתרים ז אשר  הרשעים  מתוארים  ובהם  רס"ג  דברי  לראש  גם  לב  שימו  ועוד,  את 

במעשיהם הרעים, ואכן הם מסתתרים, ומעולם לא ראיתי דרדעי שכיר או כל ר"ב שכיר  

ַעם ם  עִּ ונהג בשקיפות  כדי יש-אחר, אשר פרסם "הצהרת הון"  צאן מרעיתו.  ועם  ראל 

שנדע כמה הנאות וטובות הנאה הם מפיקים מן התורה, וזאת בניגוד גמור ומוחלט לאופן 

הקדושה  בתורה  והיושר  הצדק  האמת  אנשי  אותנו  שחינכו  וכמו  לנהוג,  שיש  הנכון 

 הגבורה: -שניתנה לנו מפי

י אֶּ  –משה רבנו  י ְולֹא ֲהֵרֹעתִּ ם ָנָשאתִּ ָחד ֵמהֶּ ם" )במ' טו, טז( "לֹא ֲחמֹור אֶּ  .ת ַאַחד ֵמהֶּ

ד יְ "  –שמואל הנביא   י נֶּגֶּ י ֲענּו בִּ ְננִּ ת    יָ הִּ י ְואֶּ י ָלַקְחתִּ י ַוֲחמֹור מִּ י ָלַקְחתִּ ת שֹור מִּ יחֹו אֶּ ד ְמשִּ ְונֶּגֶּ

 ֹ ַוּי ם.  ָלכֶּ יב  ְוָאשִּ בֹו  ֵעיַני  ים  ְוַאְעלִּ ר  ֹכפֶּ י  ָלַקְחתִּ י  מִּ ַּיד  ּומִּ י  ַרּצֹותִּ י  מִּ ת  אֶּ י  ָעַשְקתִּ י  לֹא מִּ אְמרּו 

ם ֵעד יְ   ְולֹא ָלַקְחָת ִמַיד ִאיׁש ְמאּוָמה.ֲעַשְקָתנּו ְולֹא ַרּצֹוָתנּו   ר ֲאֵליהֶּ יחֹו   יָ ַוּיֹאמֶּ ם ְוֵעד ְמשִּ ָבכֶּ

ר ֵעד י ְמאּוָמה ַוּיֹאמֶּ ם ְבָידִּ י לֹא ְמָצאתֶּ ה כִּ  ". ַהּיֹום ַהזֶּ

ולא רק הם חינכו אותנו ליושר ולמוסר, לא פחות מהם לימדנו אברהם אבינו ע"ה, אשר 

ם  סירב לקחת עושר עצום מידיו של מלך סדום, לאחר שהציל את חייו ואת מלכותו!   "אִּ

ר ָלְך" )בר' יד, כג( ָכל ֲאשֶּ ַקח מִּ ם אֶּ ְואִּ ַנַעל  ְוַעד ְשרֹוְך  חּוט  ; ואפילו אלישע הנביא ע"ה מִּ

ארם אשר אמר צבא  עושר מנעמן שר  "נהנה", סירב לקחת  ע"ה שהוא  עליו חכמים  ו 

ְפַצר בֹו ָלַקַחת, ַוְיָמֵאן" לאחר שריפאו מצרעתו!   ָקח, ַוּיִּ ם אֶּ י ְלָפָניו אִּ ר ָעַמְדתִּ ר ַחי ְיָי ֲאשֶּ "ַוּיֹאמֶּ

 .)מ"ב ה, טז(

לך שאתה האם יש איזה ר"ב שכיר שתפציר בו לקחת והוא לא ייקח? להיפך, הוא יאמר  

עושה מצוה גדולה מאד שאתה נותן לו, ושאתה צריך לתת לו עוד, ואם תסרב לתת לו  

הוא אף יאיים עליך ויאמר לך שאתה מפסיד מצוה גדולה, וזכויותיך בשמים מתמעטות!  

וחומר אצל צאצאי -שכן וקל-כך אצל רוב הרבנים השכירים הדרדעים ואולי אף כולם, כל

 המינים רודפי הבצע. 

*** 

ראו נא גם את יחסו של דניאל ע"ה להצעת מלך בבל לתת לו שלל מתנות יקרות מאד, ו

 ז, יז(:–עד אפילו שליש ממלכותו העצומה! והנה הדברים האמורים בדניאל )ה; ו

ן ְוַאְרֻכָבֵתּה" ְשָתַריִּ ְטֵרי ַחְרֵצּה מִּ י ְיַבֲהלּוֵנּה ְוקִּ י ְוַרעֹיֹנהִּ י ְשנֹוהִּ יֹוהִּ ן ַמְלָכא זִּ   ָדא ְלָדא ָנְקָשן.ֱאַדיִּ

ָעָלה ְלָאְשַפָּיא ַכְשָדֵאי ְוָגְזַרָּיא ל ְלהֶּ ל  ,ָקֵרא ַמְלָכא ְבַחיִּ יֵמי ָבבֶּ י ָכל   :ָעֵנה ַמְלָכא ְוָאַמר ְלַחכִּ דִּ

י ַדֲהבָ  יָכא דִּ ְלַבש ְוַהְמנִּ י ַאְרְגָוָנא יִּ ַננִּ ְשֵרּה ְיַחּוִּ ְקֵרה ְכָתָבה ְדָנה ּופִּ י יִּ י ֱאָנש דִּ א ַעל ַצְּואֵרּה ְוַתְלתִּ

ְשַלט יִּ ְוָאַמר ֳקָדם ַמְלָכא]...[    ְבַמְלכּוָתא  ֵּיאל,  ן ָעֵנה ָדנִּ ֶלֶהְוָין, ּוְנָבְזְבָיָתְך   :ֵבאַדיִּ ַמְתָנָתְך ָלְך 

 ". ְלָאֳחָרן ַהב

 "ַהב ַהב". ", הם יאמרו:  ְלָאֳחָרן ַהבואיזה ר"ב שכיר בימינו היה אומר כך? ובמקום לומר: "

 בהמשך לזה, ראו נא את דברי הנביא ישעיה, וכן את תרגום יונתן לדברי נבואתו )נו, יא(: ו
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ש לֹא ָיְדעּו ָשְבָעה" ים ַעֵזי נֶּפֶּ ים  ,ְוַהְכָלבִּ ין  ]ראשי הדת והעם[  ְוֵהָמה ֹרעִּ ֻכָלם   ,לֹא ָיְדעּו ָהבִּ

יֵפי ַנפְ תַ   ָיאבַ ְוַכלְ יונתן: "", וכך תרגם שם  ִאיׁש ְלִבְצעֹו ִמָקֵצהּו  ,ְלַדְרָכם ָפנּו ין    ןשָ קִּ ָיְדעִּ ָלא 

ְס  נ  ,ע בַ ְלמִּ ְס   יןשִּ אֲ ַמבְ   ןּוְואִּ ְלאִּ ין  ָיְדעִּ א  ַבר גְ   ןֹוהלְ כֻ   ,ָלאַתכָ ָלא   זבַ ְלִמי  ַברגְ   ֹו,לגְ   ּהֵחיְר ֹוָלֳקֵביל 

 ".ָרֵאלְׂש יִ ְּד  ּהֵניֹוָממ

*** 

ים" פִּ ים ַעל ְשֵתי ַהְסעִּ ם ֹפְסחִּ ם יְ   ?ַעד ָמַתי ַאתֶּ ם ַהַבַעל ְלכּו ַאֲחָריו  יָ אִּ ים ְלכּו ַאֲחָריו ְואִּ  ,ָהֱאֹלהִּ

 " )מ"א יח, כא(.ְולֹא ָענּו ָהָעם ֹאתֹו ָדָבר

אותה   – לאחרונה פרסמתי מאמר קשה מאד נגד הדיין השכיר י' קאפח: "קאפח ודוראן  

וזייף את דרך האמת וסטה ממ ובו הוכחתי כיצד קאפח סילף  נה גברת בשינוי אדרת", 

ליבו המוסרי של -סטייה קשה מאד, ולא באיזה עניין שולי, אלא הוא סרח בעניין שהוא לב

דת משה, סירחון אשר עולה עד לשמים, סירחון שיש בו חילול שם שמים וחורבן הדת! 

וכל השועלים והדרדעים השכירים למיניהם מסתתרים ומתחבאים... שתיקה מוחלטת,  

 אין קול ואין עונה ואין קשב.

 שש... אל תפריעו להם להפוך תורת אלהים לקורדום חוצבים... ש


