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 הרמב"ם אור לחברי שנשלח קורא קול

 17.11.22 ;גתשפ" מרחשווןב גכ בתאריך:
 הלוי -דחוח אדיר מאת

ַמת  י  י    ֵנר"במשלי )כ, כז( נאמר כך:   ם  ִנש  ד  ל ֹחֵפׂש  א  ֵרי  כ  ֶטן  ַחד   ידיעת   "נר,  רס"ג:  פירש, ושם  "ב 

 הבית  את  רואה  שאתה  "כמו  הוסיף:  שם  הארוך  ובפירושו  האדם",  בני  נשמות  נר  ]היא[  ה'

 –   שבתוכו  מה  כל  להם  יתגלה  ואז  נר,  בו  שיכניסו  עד  בו  שיש  מה  יודעים  אדם  בני  אין  החשוך

]של האדם[   בפנימיותו  משל  דרך  חודרת  ה'  וידיעת  בו,יבל  מה  תדע   ולא  האדם  את  תראה  כך

  ידי -על  אם  כי  שבחדר  מה  לראות  ייתכן  שלא  כשם  ה',  אם  כי  זאת  דע שיֵ   ייתכן  ולא  הכל.  ויודע

ֹקב'  אמר:  ולפיכך  זולתו,  או  נר   זה  יהא  –  אור נֻש  ִמֹכל  ַהֵלב  ע  א  ֶעּנּו  ִמי  הּוא  ו   ]יר'  'ֵלב  ֹחֵקר  י  י    ֲאִני  ,ֵיד 

  ואפשר   ויציב,  ממוצע,  שאורו  מחמת  פנים:  לכמה  המאירים  יתר  מכל  לנר   והמשילֹו  י[.–ט  יז,

 זולתו". מאיר כל כן-שאין-מה מקום, ובכל עת, בכל ומצוי האדם, שירצה מקום לכל להוליכו

 האדם   נשמת  את  כלל  מדמה  אינוהנדון    הפסוק  שפשטוהוא,    חשוב  יסוד  למדנומדברי רס"ג  

  רס"ג   ופירוש  לנר!  משולה  אשר  זו  היא  האדםו של  נפש   נבכי  מסתרי  כל  את   ה'  ידיעת  אלא  לנר,

ל  ֹחֵפׂש"  נאמר:  הפסוק  של  בסיפא  שהרי   הפשט,  לפי  מאד  ברור ֵרי  כ  ֶטן  ַחד  ", דהיינו שהקב"ה  ב 

 יודע את כל נבכי נפש האדם, והסיפא הזו מתאימה מאד לפירושו של רס"ג בעניין הרישא. 

שכן להדליק מדורות מזהמות מפייחות ומעכירות  - נמצא, שאין צורך להדליק נרות לחינם, וכל

זרה לשיקוץ שמעון שזו היא  -את האוויר )ואם מדליקים אותן בל"ג בעומר מדובר גם בעבודה

שהרי הנר האמור בפסוק אינו סמל לנשמת האדם אלא רמז ליסוד מיסודות דתנו,   –עבודתו(  

 והוא, שלא נעלם מלפני ה' מאומה ממעשינו וממחשבותינו, והנה דברי רבנו ביסוד העשירי: 

 ה'   עזב  האומר  כדעת  ולא   הזניחם,  ולא  אדם  בני  מעשה  יודע   יתעלה  שהוא  , העשירי  והיסוד"

ֹדל' :שאמר כמו אלא הארץ, את ה ג  ֵעצ  ַרב ה  ֲעִליִלי ה ו  ֻקחֹות ֵעיֶניָך ֲאֶשר ה  ל ַעל פ  ֵכי כ  ֵני ַדר  ם  ב  ד    א 

ֵתת] ִאיש ל  יו ל  כ  ר  ִרי ִכד  ִכפ  יו  ו  ל  א' :ואמר ,יט([ לב, )יר' 'ַמֲעל  ה ִכי י  י   ַוַיר  ַעת ַרב  ם ר  ד  א  ֶרץ  ה  א    ]בר'  'ב 

ֹדם  ַזֲעַקת'  :ואמר  ,ה[  ו, ה  ס  ה  ִכי  ַוֲעֹמר  ב   ". הזה  העשירי  היסוד  על  מורים  אלו  הרי  –  כ[  יח,  ]בר'  'ר 

*** 

ל" במשלי )כא, ב( נאמר כך:   ר  ִאיש  ֶדֶרְך  כ  יו  י ש  ֵעינ  ֹתֵכן  ב   דרכי   "כל, ושם פירש רס"ג:  י "י    ִלבֹות  ו 

 ובוחן[ הלבבות", ובפירושו הארוך הוסיף:, וה' תוכן ]=חוקר ישרים בעיניום נראי האדם

]אפשר לתרגם גם   עוול  עושים  עתיםל ש  במה  ישרים,  שדרכיהם  חושבים  אדם  בני  מצאתי" 

 אחרת   ופעם  משקרים  פעם  צמים,  עתיםל ו  יםִר מ  מַ   עתיםל  צדקה,  עושים  עתיםלו"גוזלים"[  

שכן כאשר  -, כלהעבירות  על  מכפרות  שעשו  ]=שהמצוות  זה  כנגד  זה   שיצא  ומדמים  מתפללים,

ומעוקלות מֻעוותות משובשות    התפילות   מן   האלפים  כי  יודעים  ואינם  [,גם המצוות שבידם 

 ַהֵחֶפץ , כמו שאמר שמואל לשאול: 'החליפין  דרך  על  אחת  עבירה  כנגד  אינן  והצדקות  והתעניות
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ֹעלֹות י  ַלי ִחים ב  ב  ֹמעַ  ּוז  קֹול ִכש  ֹמעַ  ִהֵּנה י ?י   ב  ִשיב ,טֹוב ִמֶזַבח – ש  ַהק    טו,  ש"א' ]ֵאיִלים ֵמֵחֶלב – ל 

  מועילה". אז היא הרי והצדקה, והתפילה הצום עם תשובה הייתה כן-אם-אלא ]...[[ כב

לדורותיהם,   גדולי טחורי האסלה האורתודוקסים  בדיוק נמרץ את  ובדבריו לעיל, רס"ג תיאר 

חדרים, ומדמים שהם יכולים "לשחד" - אשר עשו ועושים עוול ופשעים חמורים בגלוי ובחדרי

את הקב"ה בעשיית מצוות. אולם, לא רק שלא ניתן לשחד את הקב"ה כפי שסוברים המינים 

יתעלה ויתרומם לשופט סומא בשר ודם, אלא שגם המצוות שנדמה הללו אשר הפכו את ה'  

שהרי לשונם לשון עילגים   –שמים והליכה בדרכי המינות  -שם-להם שהם עושים, אף הן חילול

 טמאה ומצוותיהם משובשות ומֻעוותות להחריד, ובראשן "לימוד התורה" הדמיוני שבידם. 

סוק: בהזיות מינות פגאניות )בפרשם את נוצרית המבחילה, אינו אלא עי-לימוד תורתם הפרו

ונגעלים(, או בפרוטוקולים  עילגים  ובהיצמדם לפרשני מינות אירופיים  כפשוטן  אגדות חז"ל 

המצוות  כן,  כמו  האדם.  דעת  את  המשבשים  לולייניים  הבל  בפלפולי  או  דחויים,  הלכתיים 

פרו הבל  ומנהגי  הלכות  עיוותי  רובן  שבידם,  פגאניי-המעשיות  זאת,   –ם  נוצריים  כל  ועם 

מתנשאים ומתרברבים בתארים כגון "קדושי עליון"! וכמה חמורה התעייתם, שהרי אין חמור  

ולא לחינם   –ממי שפושט את טלפיו לומר "טהור אני" בעוד שמעשיו הם מעשי נבלה ומינות  

החזיר הפך לסמלה של הטומאה אף שיש לו סימן של טהרה! ללמדנו, שהטומאה הרצוצה 

 מצח שהיא תכלית הטהרה! -ישראל היא הטומאה שטוענת בעזות-ביותר לעםוהמסוכנת 

ֶון  ֶמִרי  ֶקֶסם  ַחַטאת  ִכיובפסוק הבא בשמואל שם נאמר: " א  ִפים  ו  ר  ַצר  ּות  ", ויונתן פירשֹו בעניין  ַהפ 

ֵריב   ס  ַבר ִדמ  ל ג  א, ֵכן חֹוַבת כ  מ  ִקס  ֲאִלין ב  ש  ַרי א ד  חֹוַבת גּוב  הוספה וגירעון על חוקי התורה: "ֲאֵרי כ 

ּומֹוסֵ  ַצר  ב  ד  ַבר  ג  ל  כ  ֵכן חֹוַבת  א,  ֲעו ת  ט  ַתר  ב  ַען  ט  ד  א  ַעמ  חֹוֵבי  ּוכ  א,  ת  י  אֹור  ֵמי  ג  ִפת  ִמֵלי ַעל  ַעל  יף 

ִבי א". ולא גלימות הקטיפה השחורות, ולא מגבעות הגויים הגלגליות המגוחכות, ולא העניבות  נ 

והמפוטם  המרומם  תפקידם  ולא  התפוחה,  כרסם  על  המשתלשלות  הגנדרניות  האירופיות 

 כל אלה לא הצילום מיום הריגה וטביחה, ולא יצילום מיום עברה ותוכחה.  –במערכי הכמורה 

ו כן, מדברי יונתן עולה, שהתוספת והגרעון על חוקי התורה חמורים בהרבה ממרידה ישירה כמ

בה' יתעלה! שהרי המורד במצוות התורה נמשל לשואל בקוסמים שדינו מלקות מן התורה  

ואילו המוסיף והגורע ממצוות התורה  )ואם השואל לא עשה מעשה פטור גם מן המלקות(, 

 ו במיתת סקילה! ובדומה לזה מפרש רס"ג במשלי שם:זרה שדינ- נמשל לעובד עבודה

ֶון  ֶמִרי  ֶקֶסם  ַחַטאת  ִכי"' א  ִפים  ו  ר  ַצר  ּות  ', אמר, כשם שבמשמעת ]בהישמעות למצוות התורה ַהפ 

שציוונו בהן ה' יתעלה בהר סיני[ יש משמעת ]מצוה[ חשובה מאחרת, כך בעבירות יש דבר  

 ' חמורה מן ה'קסם' שהוא ממיני הניחוש".חמור מדבר: עבודת האלילים שהיא 'תרפים

*** 

 והנה לפניכם מעט מן המאמר: "וכל המינים כרגע יאבדו", מתוך הפרק "מי הם המינים?":

 זרה הנדונה )ב, ט( ונעיין גם בהמשך ההלכה: -נחזור עתה לִהלכת עבודה
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ם  "והמינים הם התרים אחר מחשבות לבם בסכלות בדברים שאמרנו ]מכחישים או מפקפקי

עשר יסודות דת האמת כאמור[, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה  - או מזלזלים ביסוד משלושה

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

 ויש להבין, מהו "להכעיס בשאט בנפש ביד רמה"? והנה תשובת רבנו במורה )ג, מא(: 

בפרהסיה, וכאילו אינו עובר לעצם  אבל עושה ביד רמה, הוא המזיד המתחצף ומתפרץ ועובר  "

התאוותנות או להשגת מה שמנעה אותו התורה מלהשיגו מחמת רוע מידותיו בלבד, אלא מפני 

ַגֵדף  הּוא  י  י    ֶאת'  :שהוא מתנגד לתורה ומתקומם נגדה, ולפיכך אמר עליו  , והוא ' ]במ' טו, ל[מ 

גבשה לו להתקומם בה נגד  ודבר זה לא יעשנו עושהו אלא מתוך השקפה שנת  נהרג בלי ספק.

 ]...[ ]=והגדרה זו מתאימה בעיקר למינים האתאיסטים העושים ביד רמה להכעיס[ התורה

וכך אני אומר גם על ציבור מישראל שהסכימו לעבור על איזו מצוה שתהיה, ועשו ביד רמה,  

ֲהלּוַויִ '  :נלמד את זה מפרשת בני ראובן ובני גד, אשר נאמר בהםו  הרי אלו נהרגים כולם. ל   ק   כ 

ֵני  ֲעַדת ֵאל  ב  ר  א  ֲעֵליֶהם  ַלֲעלֹות  ִשֹלה  ִיׂש  ב  , וביארו להם בשעת ההתראה שהם ' ]יהו' כב, יב[ַלצ 

 ל שּוב '  :ויצאו מכלל כל הדת, והוא אמרם להם  ]בבניית מזבח[  רה זוי כבר כפרו בהסכימם על עב

ֶמֶרד  ִאם '  :, וגם תשובתם הםי 'י    ֵמַאֲחֵרי  ַהיֹום ִאם  ב  ַמַעל   ו   . כב["–' ]טזַהֶזה  ַהיֹום  ּתֹוִשיֵענּו  ַאלי   ַבי  ב 

נמצא, שציבור מישראל אשר "הסכימו לעבור על איזו מצוה שתהיה, ועשו ביד רמה", דהיינו 

הרי שכולם   –עברו בפרהסיה וביד רמה על המצוה הזו כאילו היא איננה חלק מתורת משה  

כ  ונהרגים  מינים  בגדר  כלהם  רבנו.  כדברי  וקל-ולם,  עוברים  -שכן  שלם  ציבור  כאשר  וחומר 

בפרהסיה וביד רמה על עשרות רבות של מצוות מן התורה, מעוותים מסלפים ומזייפים את 

פה, מוחקים את כל יסודות הדת המחשבתיים הקדושים, ומחדירים לדת משה  -שבעל-התורה

 ה וסכלות העמים עובדי האלילים. את האלילות והתועבה, דהיינו את הזיות המאגיה הכעור 

 זרה ב, ט( נאמר כך:-בהלכה הנדונה )עבודה ועוד, זאת

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

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

האתאיסטים אשר עושים להכעיס, מדוע רבנו מציין בהלכה  ובכן, אם מדובר בהלכה זו במינים  

 שהם אומרים "שאין בזה עוון"? וכי האתאיסטים מחזיקים באיזו דת שכן יש בה עוונות?

אלא, ברור שמדובר באנשים אשר מחזיקים בדת מסוימת, ונדמה להם שדתם היא דת האמת, 

 ר רבנו בפירושו לחולין )א, ב(: ולכן רבנו מציין שהם אומרים "שאין בזה עוון", וכמו שאומ

 רואים כן  -פי -על-ואף  זרה-עבודה  עובדי  הם  ]כלומר,  מישראל  הכופרים  הם  חכמים  אצל  ומינים "

  והחשיכו   חשיבתם,   את  הסכלות  טמטמה  אשר  אדם  בני  והם  ]...[  ישראל[  בגדר  עצמם  את

 םש  '  –  בשיטתם   ההולך  וכל  ]...[  הנוצרי  ישוע   של  כת  היא  הזו  והכת]...[.    נפשותם  את  התאוות

ִעיםר   בי   ש  ק   ' ]מש' י, ז[".ר 
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כל   וכן  בשיטתו,  ההולכים  הנוצרים  האורתודוקסים  וכל  הנוצרי  שישוע  ספק,  של  צל  ואין 

האורתודוקסים המינים היהודים המחקים את שיטתו, כולם סבורים שדרכם היא דרך האמת.  

ויקיפדיה בעניין האורתודוקסים למיניה "והנה מעט מתוך   ישרי'  –  'אורתודוקסים'  המונחם: 

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

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

 כופרים ואפיקורוסים. –הם היהדות האמיתית, וכל השאר - כלומר, נדמה למינים שהם

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

עוברים עבירות להכעיס ולהתריס מתוך שנאה ותיעוב כשונאי הדת הידועים, אלא נסובים על 

נוצרית. כלומר, ההליכה הגסה בדרכים הללו מתוך -ת מינות פרועיוות דת משה והפיכתה לד

וכל הלכה -המחשבה שהם "צדיקים וחסידים" היא היא העשייה "בשאט בנפש ביד רמה"! 

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

 יט(: –עד כאן מתוך המאמר שנזכר, ואחתום בהלכות תשובה )ג, יד

 לעולם   וחטאתם,  רשעם  גודל  על  ונידונין  ואובדין,  נכרתין  אלא  הבא,  לעולם  חלק  להן  שאין  ואלו"

 , ובייתוס  וצדוק  כירבעם  גדול  בדבר  שהחטיא  אחד]...[    הרבים  ומחטיאי  ]...[  עולמים:  ולעולמי

  כמנשה,   שיחטאו  עד  אחרים  האונס  ואחד  ,עשה  מצות  לבטל  אפילו  קל  בדבר  שהחטיא  ואחד

 . "כישוע  והדיחם אחרים שהטעה  או ,זרה-עבודה שיעבדו עד ישראל הורג שהיה


