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 (ג )חלק ותשובתי – רצון הרב מאת מכתב
 הלוי-דחוח אדיר מאת

 למכתבו שלי התשובה למכתב רצון הרב מאת תשובה נתקבלה תשע"ט, באייר יז רביעי ביום
 במקור(: ההדגשות )כל לפניכם הוא הנה ,שניה

 

 ברכה, – שוטף וכנחל שלום, – כנהר

 ובדמע. בכאב האחרונה, תהיה היא שכנראה זו, תשובתי לך אני כותב

 חיים. תורת במקום הקנאות, לתורת נשאבת אחי. עליך לי צר

 לבו. את ומגיסה דעתו, את ומזיחה דעתו, על האדם את מעבירה והקנאות

 בכתב התשובות כי בכתב, להשיב רוצה איני נענית. ולא בפנים, פנים שניפגש לך הצעתי
 גורר שהכתב גם מה לכך. פנאי לי אין ולצערי שכנגד, תשובות מזמינות גם והן זמן, דורשות

 בכך נכשל שאתה השכלת טרם ולצערי, הכתב. על להעלותם שאין לביטויים הכותב את
 מאוד. מאוד

 וחבל. תטעה. כך, תחשוב אם אך כך. על תשובות לי שאין לחשוב זכותך

 ומחטאיך מטעויותיך, ומודאג כאוב אני לאביך, והערכתי אליך, אהבתי שמתוך לי, והאמן
 ומתרבים. שהולכים

 ולפי תורתך, לפי ורשעים פסולים לרגליו, עפר שאני אני, וגם זצ"ל, מארי שגם מאחר אבל
 והוא ממסד, איש היה שלא זצ"ל, הישיש מארי מדוע להשיב עליך כלפינו, שמנית החטאים

 הממסד, מן היה שלא זצ"ל, אלביץ' מארי וכן הרשב"ג. וכנגד רש"י, כנגד מלחמה קידש לא
 האומר שהיה גדול חטא חטא הממסד מן היה שלא זצ"ל, רד'א מארי וכן לדבריך. טעה הוא גם

 הוא שיטתך, לפי ובכך הזכה. תפילתו את לשמוע נהו ורבים הכיפורים, יום בליל מלכות כתר
 כך!! על הוכיחו לא מהם ואיש רמב"מיים, האלה הרבנים וכל רבים. הכשיל

 הפסוק: על הדרש בך שיתקיים לך תגרום היא כי זו, בדרכך מאד מאד היזהר וחביבי, יקירי
 ונואלו". הבדים אל "חרב

 זחוחי משרבו ע"ב, מז סוטא בגמרא חז"ל, דברי עת, בכל עיניך, לנגד שיהיו וחביבי, יקירי וכן
 אתה שאותו רש"י רש"י. פירוש כן, שם. רש"י, פירוש ועיין בישראל, מחלוקת רבתה הלב,
 תימן חכמי שגדולי רש"י, פירוש בהגשמה, הרבים בהכשלת אותו ומאשים רשע, מכנה

 לרבים, שלימדו תורה בלימוד בו ועיינו בפסקיהם, ממנו ציטטו ממסדיים, הבלתי הרמב"מיים,
 את שימשו שלא והלל, שמאי תלמידי משרבו שם, חז"ל, דברי וכן הרבים. ובאוזני ובפניי

 בישראל. מחלוקות רבו צרכם, כל רבותיהם

 ובמהרה!! בתשובה לשוב ויסייעך ובהשכל, בבינה בדעה יחנך שה' בתפילה ואחתום

 בדמע והחותם הכותב

 הלוי ערוסי יוסף ב"ר רצון
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 תשובתי: והנה

ַטי ֶאת ְוִאם" לסדר תשע"ט, באייר חי  "ַנְפְשֶכם ִתְגַעל ִמְשפָּ

 רב, שלום

 מדברי וראיותיי טענותיי שלל על עניינית תשובה שום בהם מצאתי ולא דבריך את קראתי
 רבנות שררת בעבור שכר לקיחת על ולא רש"י של הגשמתו על לא – רבנו ומדברי חז"ל

 :אישי באופן נגדיכ והאשמותיך טענותיך לעצם אתייחס ועתה ;דינים ופסיקת

 היא הקנאות האם ,ובכן חיים", תורת במקום הקנאות לתורת ש"נשאבתי אותי האשמת א(
 ה' וחילול זרה-עבודה שבענייני אותנו ומחנכים מלמדים והנביאים התורה והלא רעה? מידה

 דוגמאות: שתי רק והנה מתפשר, בלתי באופן ולנהוג יתעלה לה' לקנא יש

ה ַוַיֲעֹמד" כט:– כו לב, שמות (1א. ַשַער ֹמשֶׁ ר ַהַמֲחנֶׁה בְּ י יָּ ַלי ִמי ַויֹאמֶׁ פּו ֵאלָּ ָאסְּ ָליו ַויֵּ י ָכל אֵּ נֵּ  בְּ
ִוי ר ,לֵּ ם ַויֹאמֶׁ י יָ יְּ  ָאַמר ֹכה ָלהֶׁ ל ֱאֹלהֵּ ָראֵּ בֹו ִאיש ִשימּו ִישְּ כֹו ַעל ַחרְּ רֵּ רּו יְּ  ָלַשַער ִמַשַער ָושּובּו ִעבְּ

ִחיו ֶאת ִאיש ְוִהְרגּו ַבַמֲחנֶׁה י ַוַיֲעשּו ,ְקֹרבֹו ֶאת ְוִאיש ֵרֵעהּו ֶאת ְוִאיש אָּ נֵּ ִוי בְּ ַבר לֵּ ה ִכדְּ  ַוִיֹפל ֹמשֶׁ
ת ַההּוא ַביֹום ָהָעם ִמן ֹלשֶׁ י ִכשְּ פֵּ ר ,ִאיש ַאלְּ ה ַויֹאמֶׁ אּו ֹמשֶׁ ם ִמלְּ כֶׁ נֹו ִאיש ִכי יָ ַלי ַהיֹום יֶׁדְּ ָאִחיו ִבבְּ  ּובְּ

ה ַהּיֹום ֲעֵליֶכם ְולֵָּתת כָּ  ".ְברָּ

ר" יג:–י כה, במדבר (2א. ַדבֵּ ל יָ יְּ  ַויְּ ה אֶׁ אֹמר ֹמשֶׁ ָחס ,לֵּ ן ִפינְּ ָעָזר בֶׁ לְּ ן אֶׁ ן ַאֲהֹרן בֶׁ ִשיב ַהֹכהֵּ ת הֵּ  אֶׁ
ַעל ֲחָמִתי י מֵּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ ִתי ֶאת ְבַקְנאֹו ִישְּ ם ִקְנאָּ לֹא ְבתֹוכָּ ת ִכִליִתי וְּ י אֶׁ נֵּ ל בְּ ָראֵּ ָאִתי ִישְּ ִקנְּ ן ,בְּ  ֱאֹמר ָלכֵּ
לֹום ְבִריִתי ֶאת לֹו ֹנֵתן ִהְנִני ָתה ,שָּ ָהיְּ עֹו לֹו וְּ ַזרְּ ִרית ַאֲחָריו ּולְּ ֻהַנת בְּ ר ַתַחת עֹוָלם כְּ  ִקנֵּא ֲאשֶׁ

אֹלָהיו ר לֵּ ַכפֵּ י ַעל ַויְּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ  ".ִישְּ

-יועצי-חכמי שהמציאו החדשה הדת עליה? מדבר אתה אשר "החיים תורת" אפוא מהי
 מכשירה אשר החדשה הדת זרה?-ועבודה הגשמה מכשירה אשר החדשה הדת אשכנז?
 הדת חוצבים? לקרדום התורה את הפכה אשר החדשה הדת התורה? מכבוד ליהנות

 זרה,-עבודה בענייני ואפילו יתעלה לה' הקנאות" "תורת את לבה בשרירות שללהש החדשה
 משה? בדת כומריה של והאלילות הרשע שלטון את לשמר כדי

 – לבו" את ומגיסה דעתו, את ומזיחה דעתו, על האדם את מעבירה ש"הקנאות טענתָ  (ב
 פנחס? של דעתו את הזיחה הקנאות האם דעתו? על רבנו משה את העבירה הקנאות האם
 אפוא לך הנותר טענותיך נסתתמו כאשרו הנביא? אליהו של לבו את הגיסה הקנאות האם

 שמואל ר' בדיוק נהגו וכך ,ובדתיותי ביושרי ולפקפק מידותייב רפש להטיל והיא אחת, דרך רק
 יוסף: ר' לתלמידו באיגרתו רבנו תיאר אותם הפתי, זכריה ר' וכן עלי בן

 אחריו והנוהים הוא הנסיבות, דוחק מביאו יותר, ָשם שמי שנתפרסם שכל ברור יודע ואני"
 שהם אדם לבני ולהראות חיבורי את להמעיט הבריות, בעיני מעלה לו שתהא שרוצה מי וכל

 מחבר היה לחבר, מהם אחד רצה ואילו עליו, חולקים ואף בו, לעיין להיזקק מכדי שלמים יותר
 ".זאת יעשו ומעשי בדתיותי לפקפק הדברים הכרח יביאם ואם ,קצר בזמן ממנו טוב יותר

 ונוהגים"... נהגו "וכן שם: מעיר וָמרי

 :ולגלות בתחילה רציתי שלא משהו לגלות נאלץ אני הגאווה, במידת אותי שהאשמת ובגלל
 שלא ,ספרך את והפך ,הלוי-דחוח אדיר ושמו רצון" "אמרי ספרך את לך שערך אחד יהודי יש
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 לי שילמת שלא כמובן ביותר! הגבוהה ברמה מדעיו תורני לספר כך-כל גבוהה ברמה היה
-ואף המכון, של הקשה המצב את יודע שאתה למרות מש"ה, מכון של מכיסו אלא מכיסך

 הבנק... בחשבון כלל להרגיש בלימ מכיסך לי לשלם יכול והיית רב ממון לך שיש פי-על

 מכון ליו"ר ומיוזמתי רשמית הודעתי ממאמריי, רצון-בעש שאינך שמעתי כאשר מקום, מכל
 קיבלת אתה נוחות!-לאי לך לגרום שלא כדי רק בספר, יוזכר ששמי כך על מוותר שאני מש"ה

 מתוך לב-חפץוב בשמחה זאת עשיתי .לחלוטין מספרך הושמט ושמי ברצון ההצעה את
 .השכירים הרבנים בגילדת לנזק לך לגרום שלא רצון ומתוך לך אישית אהבה

 בגאווה שחוטא מי האם בגאווה? שחוטא מי נוהג כך האם דעתו? שזחה מי נוהג כך האם
 הדברים את לומר פשוט כך-שכל חושב אתה האם נוהג? שאני כפי כבודו על לוותר מוכן

 שאוהב מי האם דבריי? על ביזיונות גבי על ביזיונות סופג שאיני חושב אתה האם אומר? שאני
 כבוד על שוויתרתי מבין אינך האם נוהג? שאני כפי לנהוג מסוגל הגאווה אחר שוגהו כבוד

 וחלילה זו, האשמתך על שלם בלב לך מוחל ואני האמת? את לומר כדי ומשכורות תארים
 בגופו. לוקה בכשרים החושד :חז"ל דברי בך שיקוימו חלילה

 ראיתי ואף ראיה, של בדל שום בדבריך מצאתי לא כי בפנים-בפנים עמך להיפגש סירבתי (ג
 צוואת את מקיים אינך שאם למסקנה הגעתי ולכן ומפורשות, ברורות בראיות כופר שאתה

 איתך. להיפגש טעם כל אין – "האמת על מודה הוי" חז"ל

 לך אין וכי תמה, ואני זמן", דורשות בכתב התשובות "כי בכתב להשיב רוצה שאינך אמרת (ד
 ועזוב רש"י את עזוב ?שםה חילול של יסודיים כך כל בעניינים דרכך צדקת את להוכיח זמן
 נוטל אתה מה סמך ועל ?תורה מכבוד נהנה אתה מדוע להצדיק זמן לך אין וכי ָמרי, את

 הרבני? מהממסד הנאה טובות ואינסוף מופקע שכר שנים של רבות עשרות במשך

 מתוך השני המכתב את לך לכתוב לילות ושלושה ימים שלושה ישבתי יכאנ מזאת, ויתרה
 דבריך כל האם ראויה? תשובה לכתוב שעות כמה לי להקדיש מסוגל אינך ואתה ,אמיתי צער

 אוהב שאתה במי נוהג אתה כך האם ומשחק? הצגה אלא אינם אותי אוהב שאתה הרגשניים
 וחצי, לשעה יעמ להיפגש זמן לך יש ואם למכתבו? להשיב זמן לך אין דמעות? כדי עד אותו

 ואם .בידך שיש שאמרת התשובות ובו מכתבה את לכתוב הזה הזמן את בבקשה תקדיש
 לדרך עיניי את תאיר שבה תשובה לי ותכתוב חודשים שלושה קח זמן, ליותר זקוק אתה

 דמעות? כדי עד אותי אוהב אתה דבריך לפי והלא האמת,

 רב זמן והשקעתי ישבתי אני כי אותי, אוהב שאתה ממה יותר אותך אוהב שאני היא והאמת
 ואתה וסייענים, עוזרים של מערך ובלי הדברים, את ותקליד שתשב מזכירה ובלי לך, להשיב

 שמוכן מחו"ל תורם עתה היה ואם בשבילי. תשובה למזכירה להקריא אפילו מסוגל אינך
 מפורטת תשובה לאדיר להשיב ממך מבקש היה והוא ש"ח, מיליון הליכות לבית לתרום
 הכל בסך אני אך הקטן? לאדיר תשובה מאמרי עשרה לכתוב זמן מוצא היית לא האם וראויה,

 כלכלי. או פוליטי חברתי כוח שום לו שאין והמסכן, הדל הקטן אדיר

 חושב לא אני ובכן, וחבל. בכך טועה אני אך תשובות, לך שאין לחשוב זכות לי שיש אמרת (ה
 אתה וכי לא? ואיך עצמך. את מטעה שאתהו תשובות לך שאין יודע אני תשובות לך שאין

 הרמב"ם ורבנו השכירה? הממסדית ברבנות שנה חמישיםכ לאחר שטעית להודות מסוגל
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 אליך מאהבתי זאת, ולמרות האמת, על תודה לא לעולם כי הזה, בדיון טעם שאין נולימד כבר
 יוסף: ר' לתלמידו באיגרתו ודברי והנה תשובות, לך וכתבתי לו שמעתי לא

 עד האמת הכרת לדרגת יגיעו הממסדיים[ ]=הרבנים שהם בני, לעצמך מדמה אתה והיאך"
הו שלא מה זה ?אביו בית וכבוד כבודו ויעקור חסר שהוא שיודה כדי  שהוא מי ולא כמוהו יעשֵּ

 ."ממנו שלם יותר

 אינו הי"ו אבי קטנה, הערה רק זאת על ואעיר לאבי, הערכה מתוך לי כותב שאתה הזכרת (ו
 אינך אך הרמב"ם במשנת בקי אתה זאת, לעומת אמת, איש הוא אך הרמב"ם במשנת בקי
 שנזכרו דמעותיך ושמא האמת? מן עצמו את ומטעה שמכיר מי של דינו ומה – אמת איש
 רווחים הפקת של שנים יובל לאחר העגום הרוחני מצבך על עצמך, על אלא עלי, אינן לעיל

ָחִקים" ...משה מדת הנאה וטובות ַעָתה לֹא ָראּו אֹור ָבִהיר הּוא ַבשְּ  " )איוב לז, כא(.וְּ

 ,כלל הזה כדבר אמרתי לא ובכן, תורתי", לפי ורשעים "פסולים י"ק ָמריו אתהש טענת (ז
 חז"ל ימוסרֵּ  מתוךש הוא, שאמרתי מה כאפיקורוס? אותי להציג כדי דבריי את סילפת ושמא
 ,תורה מכבוד ליהנות לעצמכם תרתםשִה  במה גדולה חטאה חטאתם שאתם עולה ורבנו
 כל אך דעתי, לפי פסולים אינכם זאת, עם .הזו הרעה בדרך רבים תלמידים שחינכתם ובמה
 העובדה בשל וזאת ,לאמת חוטאת היא שמא היטב ולבדוק חקורל יש שתאמרו סברה

 מפני לעמוד כוח אדם לשום ואין – השכיר הרבני בממסד מאד מרכזי חלק והנכם שהייתם
 – בדבריכם אמת מוצא אני אשר מקום בכלו הקודם. במכתבי כתבתי שכבר וכמו השוחד,

 .אדם מכל כמו ,גדולה ובהכנעה באהבה קבלּהמ ניא

 תקפו לא 'א,צר ָמרי וכן אלאביץ' ָמרי וכן הישיש שָמרי ממה דרכך לצדקת ראיה הבאת (ח
 של בעניינו טועה שאני לכך שלך ביותר הגדולה הראיה זאת האם תמה, ואני – רש"י את

 ראיה?! היא רש"י את תקפו לא הגדולים הרבנים כל אפילו או שרוב העובדה האם רש"י?!
 דברי את בדקו לא הם ואולי האמת? את לומר נפשי כוח להם היה לא ואולי טעו? הם ואולי
 המפרשים? גדול שהוא שנים אלף במשך אותנו להטעות הצליחו שכבר לאחר רש"י

 אתה האם בה? שהולכים האנשים מספר לפי השקפה או הלכה צדקת מכריע אתה האם
 שאמרו" ממי האמת "קבל הכלל האם ענייניים? אמת שיקולי לפי או הפוליטיק לפי עניין בוחן
 – ראינו לא "אין תורה: למשנה בפירושו ָמרי של הכלל את מקבל אינך והאם לרגליך? נר אינו

 שרש"י לכך ראיה בו אין – רש"י כנגד התקוממו תימן שחכמי ראית שלא מה כלומר, ראיה"?
 להתאסלם או להתנצר עליך סטטיסטיקה לפי השקפות קובע או פוסק אתה ואם כשר. היה

 טועים... שאנו כך על מעיד מיעוטנו ולדבריך – העמים מכל המעט רק אנחנו כי

 הגשמתם, על אשכנז-יועצי-חכמי את תקף כן אביץ' יחיא ָמרי לדבריך, בניגוד מזאת, יתרהו
 הם וטובים גדולים להראב"ד "אם טו(: )ג, תשובה בהלכות הראב"ד להשגת תשובתו והנה

 וכוונתו ח". ח, רבה בראשית ועיין !הם ואפיקורסים מינים חכמים לדעת ,]=המגשימים[
 יום כל מעשה כותב היה התורה את כותב משה שהיה "בשעה שם: רבה בבראשית לאמור

ר שנאמר: הזה, לפסוק שהגיע כיון ויום, ה ֱאֹלִהים 'ַויֹאמֶׁ נּו ָאָדם ַנֲעשֶׁ מֵּ ַצלְּ נּו' בְּ מּותֵּ  כו[, ]א, ִכדְּ
 ".ם?למיני פה פתחון נותן אתה מה העולם, ריבון לפניו: אמר
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 אותו הגם וטובים"? "גדולים הם המגשימים רבותיוש הראב"ד דברי על תאמר מה אגב,
 נולד והראב"ד בצרפת, התגוררו הראב"ד וגם רש"י גםש העובדה ולאור ותצדיק? תכשיר
 הראב"ד? של רבותיו דעתך לפי אפוא הם מי – רש"י פטירת לאחר שנה עשרה-כחמש

 ,891 )גיליון "שבתון" בעלון בעניינם. משהו אומר ,בתימן תימן יהודי את הזכרת כבר ואם
 "הסב ושמו: כהן חזי ר' שכתב מעניין מאמר נתפרסם תשע"ט(, בתשרי כז בראשית, פרשת
 סביב בתימן שהייתה מחלוקת מתאר הוא המאמר סוף לקראת קאפח", משפחת לבית והנכד
 לשונו: וזה ַאלַדם', 'ַסִיר שנקרא מנהג

 קשה, במחלה שלקה מי או חדש בית הבונה שכל הדם(, )שפך אלדם' 'סיר בתימן היה "מנהג
 שדים שיש אמונה מתוך וכפרה, חליפין שתהיה כדי לעניים בשרּה את ומחלק בהמה שוחט

ַרּצּו שלא עד הבית-לבני שיזיקו בבית השוכנים  מנהג את לבטל ביקש יחיא ר' ]...[ אותם. יְּ
 המנהג מצדדי סוער. ויכוח התפתח מכך וכתוצאה זרה,-עבודה שזוהי בטענה הדם שפך

 ולבסוף ]...[ התלהט, הוויכוח ]...[ טעות?' להם נייחס וכיצד הוא, אבותינו 'מנהג טענו:
 זה )מנהג ההמון" מעשה על לערער שלא וגמרו שנמנו אלא בצדקתו, תימן[-]חכמי שוכנעו

 .(202 עמ' תימן, בהליכות נזכר

 טעו אבותינו כלש הדעת על יעלה לא" :טענהב שימוש עשו בעבר כי למדים, אנו זה מסיפור
 ליוזמתו בלהט התנגדו תימן חכמי של המכריע רובם שהרי זרה!-עבודה להצדיק כדי – "ושגו
 גבול על ודם בשר בהערצת שגו ואף השדים, עבודת מנהגי את לבטל קאפח יחיא ָמרי של

 הטועים אבותיו את עובד ולשגות, לטעות יכולים אינם שאבותיו שסובר מי כי זרה,-העבודה
 לאחר שאפילו עד נמוכה כה הייתה המחשבתית רמתם העולמים.-צור עולם-בורא את ולא

 עבודת את והותירו ,אבותיהם מנהגי על לערער שלא וגמרו נמנו בצדקתו, "שוכנעו" שהם
 וכפי יהא, אשר יהא בהמונים מוחים היו באמת, משתכנעים היו ואם במקומה! השדים
 .מאד חמורה זרה-בעבודה כאן מדובר כי ,לבדו יחיא ָמרי שעשה

 נגד היא מסוים, בעניין ושגו חטאו אבותינו שכל הדעת על יעלה שלא טענתך ,מכולן גדולהו
ִאם" נאמר: יג( )ד, ויקרא בספר שהרי חיים! תורת ל וְּ ֵאל ֲעַדת כָּ ַלם ִיְשּגּו ִיְשרָּ נֶׁעְּ י ָדָבר וְּ ינֵּ עֵּ  מֵּ
ָעשּו ַהָקָהל ֹות ִמָכל ַאַחת וְּ ר יָ יְּ  ִמצְּ יָנה לֹא ֲאשֶׁ ָעשֶׁ ֵשמּו תֵּ  אותנו מלמד הקב"ה הנה – "ְואָּ

 בתורה? כופר אתה האם תשגה! העדה כל שבהן נסיבות יהיוו שייתכן במפורש

 האמת?": אנשי מעטים "מדוע מאמרי: את פתחתי בו קצר בסיפור זו נקודה ואסיים

 משה רבנו בדרך ההולכים מדוע ברק:-מבני חמדי אהרן הרב נשאל שנים עשרות כמה לפני
 פוסקים וחסידיו, לגדוליו שנחשבים אלה כולל בימינו, הדתי-העולם כל והלא מעטים? כה

 הגותו את לומדים שאינם רק ולא הים.-שפת על כחול שהן האחרונים כשיטות הלכה
 בוחלים לא ואף מסוכנת, שהיא מפרסמים אותה, מגנים אף הם הרמב"ם, של המחשבתית

 כה אנו מדוע חמדי, אהרן הרב נשאל כאמור, באורה. שהוארו אלה על רע-שם-מלהוציא
 האחרונים, בדרך ההולכים של דרכם לאמיתת הוכחה לכאורה בכך אין והאם מעטים?
 פילוסופית? מחשבה ונטולת מחמירות רפורמות רוויית דת לנו שהנחילו

 דעתך על יעלה וכי היה, יחיד אבינו "אברהם :דבריו וֹכה ועוצמתית, קצרה הייתה תשובתו
 באי לכל שקרא אבינו, אברהם את לנו להזכיר נועדה זו תשובתו טעה?". אבינו שאברהם

ם והגות: מחשבה בערכי להכיר עולם שֵּ ל ה' "בְּ  מציאות כמו יסודותוב ,לג( כא, ')בר עֹוָלם" אֵּ
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 ושאיפה אותו, תנושמתפי גשמות של זיק כל הרחקת עולם,-בורא של ייחודו טוהר וידיעתו, ה'
ל "ַהִביטּו – שהוא סוג מכל הנאה-טובות של סיגים לערב מבלי באמת לעבדו טהורה  אֶׁ

ָרָהם ם ַאבְּ ָחד ִכי ]...[ ֲאִביכֶׁ ָראִתיו אֶׁ הּו קְּ כֵּ הּו ַוֲאָברְּ בֵּ ַארְּ  ב(. נא, ')יש "וְּ

 ובכן, בדרכי. יחיד שהנני בגלל רק טועה שהנני טענת שבה הקודמת לנקודה משךבה (ט
 היית האם השם"? "מלחמות הספר את כתב שהוא כך על הישיש ָמרי את מוכיח היית האם

 ספר את כתב שרשב"י סברו ישראל" גדולי" כל שכבר מפני ,ושוגה טועה שהוא אותו מוכיח
 לאורו העולם? כל כנגד יחידי עומד ואשה מפני טועה שהוא אותו מוכיח היית האם הזהר?

 לך? משיב היה הוא דעתך לפי מה שהחרימוהו השכירים לשוטים תשובתו

 אלילות ענייני בו יש כי הזהר, ספר את מכשירה אשר עצומה על שחתמת כך על לי כאב אגב,
 שהרי להכשירו, בזה אין עדיין ומהרמב"ם, מהתלמוד קטעים גם בו שיש ואף מלמנות, רבים

 בשיבושים התורה ממצוות רבות העתיק האסלאם וכן קדוש, ספר בתנ"ך רואה הנצרות גם
 רשעים או מינים של בספר שיש זה האם לגיטימציה? להם נותן זה האם – ואחרים כאלה

 ספר ,תורה ספר שכתב שמין וראה, צא מכשירו?! הדבר האמת מספר ציטוטים או קטעים
 התורה, בספר שנכתבו ההויה שמות כל על חסו ולא שבו! האזכרות כל על נשרף התורה

 לתנ"ך אותה שצירפו חדשה בברית ולא הגוויל, על כשר תורה בספר שמדובר למרות וזאת
 .יםמדרש קטעי לתוכו והחדירו זרה-עבודה ככולו שרובו הזהר בספר או

 וגדוש מלא אשר פירוש של דינו מה זו? הלכה לאור רש"י פירוש של דינו יהא מה אגב,
 הגוויל, על כתוב תורה ספר אינו רש"י והלא אליליים? מאגים ובפירושים הגשמה בפירושי

 שהוא בכך די וטהור, זך היה פירושו אם וגם הקודש... שמות שאר או הויה שמות בו אין ואף
 הזו. ההלכה לאור פירושו כללות את לפסול כדי מין היה

 שָמרי ממה ראיה והבאת כיפורים, בליל מלכות" "כתר הפיוט אמירת את במכתבך הצדקת י(
 ומצא בדק קאפח אהרן הרב אך יודע, אינך אולי ובכן, זה. פיוט כנגד מלחמה קידש לא הישיש

 הוא כלומר ,כיפורים ליל של ערבית תפילת בתום הכנסת-בית את לנעול נהג הישיש ָמרי כי
 מלכות"! "כתר הפיוט את לומר הםל פשרִא  ולא םלבית הציבור כל את שלח

 בפיוט שיעיין דעת-בר כל כי זה, בעניין הישיש לָמרי זקוקים אינם אמת אנשי מקום, מכל אך
 להכשיר ראוי האם תמה, ואני .ואלילות סכלות וגדוש מלא שהוא יבין הרמב"ם משנת לאור זה

 שלא כדי רק אלילות להכשיר ראוי האם ושגו? טעו שאבותינו להודות שלא כדי רק זרה-עבודה
 אבותינו... היו זרה-עבודה עובדי מתחילה והלא ?הרעים אבותינו מנהגי אחר ששגינו להודות

  הרבנית? שררתנו את לשמר כדי רק זרה-עבודה להכשיר ראוי האם כן, כמו

 אל "חרב הפסוק על הדרש בי שיתקיים תגרום היא כי זו, בדרכי מאד-מאד אותי הזהרת יא(
 מאי חנינא: בר יוסי רבי אמר" ע"א: ז תענית ממסכת הזה המדרש והנה ונואלו", הבדים
ב' :דכתיב רֶׁ ל חֶׁ ֹנָאלּו ַהַבִדים אֶׁ  בד שעוסקין חכמים תלמידי של שונאיהן על חרב – לו[ נ, ]יר' 'וְּ

 ".שחוטאין אלא עוד ולא אלו,וונ שנאמר טפשין,ישמ אלא עוד ולא בתורה, בבד

 הם מי דעת? ששנאו אלה הם מי חכמים?ה תלמידי של םשונאיה הם מי ,היא עתה השאלה
 ואליליות? מיותרות מחמירות, הלכתיות רפורמות באינסוף התלמוד הלכות את שביטלו אלה
 לאהוב אותנו חינכוו ,אמת דת לנו שהנחילו התלמוד-חכמי החכמים-תלמידי של אוהבן והנני
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 דתנו את הפכו אשכנז-יועצי-חכמי ואילו ,הנאה טובות הפקת ללא מצוותיו ואת יתעלה ה' את
 חוצבים. לקרדום בהפיכתה נוצרית-פרו לדת הטהורה

עּו" ַבר ִשמְּ י יָ יְּ  דְּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ י ִעם יָ ַלי ִריב ִכי ִישְּ בֵּ ץ יֹושְּ ין ֱאֶמת ֵאין ִכי ָהָארֶׁ אֵּ ד וְּ סֶׁ ין חֶׁ אֵּ  ֱאֹלִהים ַדַעת וְּ
ץ. ן ַעל ]...[ ָבָארֶׁ ֱאַבל כֵּ ץ תֶׁ ַלל ָהָארֶׁ ֻאמְּ ב ָכל וְּ ב ַאל ִאיש ַאְך ]...[. ָבּה יֹושֵּ ַאל ָירֵּ ָך ִאיש יֹוַכח וְּ ַעמְּ  וְּ

י ִריבֵּ ן ִכמְּ  ואתה ,יתעלה לה' אקנא ושלא אוכיח ושלא אריב שלא לי אומר אתה בדיוק ]=וכך ֹכהֵּ
תָ  .[אתכם מוכיח שאני כך על עמדי רבים ותלמידיך ָכַשלְּ ָכַשל ַהיֹום וְּ  השקר ]=נביאי ָנִביא ַגם וְּ

ָך [אשכנז-יועצי-חכמי ָלה ִעמְּ ָדִמיִתי ָליְּ ָך. וְּ מּו ִאמֶׁ ִלי ַעִמי ִנדְּ ה ִכי ַהָדַעת ִמבְּ ַאְסתָּ  ַהַדַעת ַאתָּ  מָּ
ָך ָאסְּ מְּ אֶׁ ן וְּ ַכח ִלי ִמַכהֵּ יָך תֹוַרת ַוִתשְּ ַכח ֱאֹלהֶׁ שְּ יָך אֶׁ  ו(.–א ד, )הושע "ָאִני ַגם ָבנֶׁ

 מחלוקת רבתה הלב, זחוחי "משרבו :(ע"ב מז) סוטה בגמרא חז"ל דברי את הזכרת יב(
 רואה אני כי עיניי, לנגד הזמן כל הם ובכן, עיניי. לנגד תמיד להיות שעליהם ואמרת ,בישראל"

 הלב זחוחי רבו כמה עד מבין ואני השכיר, הרבני הממסד שמוביל השקרי הדתי העולם את
 מי בֹכה, אומר וזה בֹכה אומר זה ,פינה בשום ברורה הלכה שאין עד תוהמחלוק ורב כמה ועד

 גדול ה' חילול וזה – המחמיר את ישאל להחמיר שרוצה ומי המקל את ישאל להקל שרוצה
 רווחים להפקת לולייני משחק כלי היא שההלכה חושב משה דת על שהמתבונן מפני ,מאד

 לך והנה .ה' מאת אינהשו האמת דת זו שאין למסקנה מגיע הוא מאד הרומ הנאה, טובותו
 קלח שבת) בימינו השקרי הדתי הממסד את לתאר מיטיבים אשר יוחאי בר שמעון ר' דברי
 תתעג(: עקב, ו"שילק נוסח את הוספתי הרבועים ובסוגריים ע"א,

 לֹא 'ִכי שנאמר: מישראל, תורה שתשתכח ושלום חס אומר: יוחאי בן שמעון רבי "תניא,
עֹו' ִמִפי ִתָשַכח טּו מקיים אני מה אלא כא[. לא, ]דב' ַזרְּ ש 'יְּשֹוטְּ ַבקֵּ ת לְּ ַבר אֶׁ יָ  דְּ לֹא יְּ ָצאּו'? וְּ  ִימְּ

 ולא – מטהר פלוני איש מטמא פלוני איש מתיר, פלוני איש אוסר פלוני ]איש – יב[ ח, ]עמ'
 אחד". במקום ברורה ומשנה ברורה הלכה ימצאו שלא ברור[ דבר ימצאו

 הסכמה של רפה הנהון או תמונה או סטירה לקבל לפתחם משחר שאתה הלב זחוחי רבו ואכן
 אתה האמת, על להודות ובמקום מוכיח, אני כך ועל זועק אני כך ועל ,ומיובל סכל אליל מאיזה
אּו" י(: )ה, עמוס הנביא ידבר את בי מקיים ר מֹוִכיחַ  ַבַשַער ָשנְּ ֹדבֵּ בּו ָתִמים וְּ ָתעֵּ  כל ולצערי ",יְּ

 אותי להאשים חזרת מכתבך סוף לקראת ושוב .אמתי מתוכן וחלולות ריקות היפות מילותיך
 זה. בעניין לעיל לך השבתי וכבר הגאווה, בחטא

 ע"ב(: )מז בסוטה זה בעניין פירושו והנה הלב, זחוחי בעניין רש"י בפירוש לעיין לי הצעת יג(
 לדקדק בינתם על וסומכים רבם מפי יפה לשמוע אזנם את מטין שאין – הלב חוחי"ז

 והלא ָמרי? ודברי דבריך את לשמוע אוזני היטיתי לא וכי אבין, ולא שומע ואני ."שמועתם
 נכון האם ועוד, זאת מצאתי... ולא תשובות ומחפש דבריכם את לומד אני רבות שנים

 כל יסוד והלא מדעתי? שכתבתי מה כל כתבתי וכי בינתי? על סמכתיש אותי להאשים
 שנותר מה וכל טענותיך נסתתמו שהבאתי הראיות כל ועל ורבנו! חז"ל דבריב הוא טענותיי

 באופן לי מזכירים והאשמותיך ותירוציך להשיב... זמן לך שאין ולומר בלשונך להחליק הוא לך
 יוסף. ר' לתלמידו באיגרתו תוקף שרבנו הממסדיים הרבנים את ביותר מדאיג

 על וסומכים=") מלבי ממציא אניש למעשה טוען אתה לרש"י זו בהפנייתך ,מכך חמורו
 אלה דבריך ובכן, שאמרתי. הדברים לכל ורבנו חז"ל דברי בין קשר שום אין וכאילו ,("בינתם

 לפקפק הוא לך שנותר מה וכל התירוצים לך נגמרו כברש נראה כאמורו חמורה, הטעיה הינם
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 כולם אלא ,האלה הדברים את כתבתי מלבי לא כי דועֵּ  יודע וה' ובדתיותי, במוסריותי ביושרי
 ופלפולים. היקשים שום ללא ורבנו חז"ל דברי פשט על מיוסדים שבהם האחרון עד

 ראיה בזה שיש עולה ומדבריך ,נכון דבר אמר רש"י שהנה בהתרגשות אמרת כן, כמו יד(
 רש"י אם מבין, ואיני .וכו' רש"י" פירוש כן, שם. רש"י, פירוש "ועיין :צדיק הואשו טועה שאני
 החזיר וכי מכשירו? הדבר וכי עניינים, בהרבה ואפילו מסוים, ענייןב לקבלו שניתן דבר אמר
 אצל נחשב הוא כן-פי-על-ואף טהור? אחוז חמישים הוא והלא טהור? – פרסה מפריס אשר
 וכל – וצביעות טומאה של מובהק סמלל משה בדת משמש אףו ביותר, הגדול לטמא חז"ל
 ...בחיצוניותו טהור אחוז מאה ואף במהותו טהור אחוז חמישים שהוא בגלל דווקא זאת

 בו ועיינו בפסקיהם, מרש"י ציטטו תימן חכמי שגדולי ואמרת חזרת מכתבך סוף לקראת יה(
 אותם על ושוב שוב לחזור צריך אתה מדוע יודע ואיני וכו', לרבים שלימדו התורה בלימוד

 לעיל תשובתי על כאן אחזור ולא רש"י. דברימ ראיותיי תא סותר שהיית היה ועדיף ?הדברים
ִאם" :לשגות עלולים כולם ישראל-עם כל שגם ל ֲעַדת ָכל וְּ ָראֵּ גּו ִישְּ  וכו'. "ִישְּ

 רבותיהם את שימשו שלא והלל, שמאי תלמידי "משרבו חז"ל: בדברי לעיין אותי הפנית יו(
 אמרו כבר והלא אשמש? שאני רוצה אתה מי את ובכן, בישראל". מחלוקות רבו צרכם, כל

 (:ב )ד, תורה-תלמוד בהלכות תוכחתם את סקופ ורבנו מוסרם, את חז"ל

 אין – לו צריכין העם וכל הוא גדול שחכם פי-על-אף ,טובה בדרך הולך שאינו הרב וכן"
י ִכי' :שנאמר למוטב, שיחזור עד ממנו מתלמדין תֵּ ן ִשפְּ רּו ֹכהֵּ מְּ תֹוָרה ַדַעת ִישְּ שּו וְּ ַבקְּ  ִמִפיהּו יְּ

ַאְך ִכי ָבאֹות יָ יְּ  ַמלְּ  תורה – צבאות ה' למלאך דומה הרב אם' :חכמים אמרו ,ז[ ב, ]מלאכי 'הּוא צְּ
 .'"מפיהו תורה יבקשו אל – לאו אםו ,מפיהו יבקשו

 גדול רב – שהזכרת תימן חכמי ואפילו הרמב"ם ורבנו חז"ל לדעת האם עצמי: את שואל ואני
 צבאות? ה' מלאך בגדר הוא האם – העולם מן חייו ונוטל תורה מכבוד שנהנה ועשיר

 ויסייעך ובהשכל, בבינה בדעה יחנך שה' בתפילה ואחתום" במלים: מכתבך את סיימת יז(
 יתעלה לה' מתפללים אנו יום-יום שהרי אמן, אחריך עונה והנני – "ובמהרה!! בתשובה לשוב

 נוספת בתחינה מכתבי את חותם והנני לפניו. שלמה בתשובה אותנו ושישיב דעת שיחננו
 עיניי את ויאר לפניו, שלמה בתשובה אותי וישיב והשכל, ובינה בדעה שיחנני עולם-לבורא
 האמת, לדרך מועילים אשר מעשיך בכל ותצליח שתשכיל אותך מברך והנני .תורתו במאור

 בעיניך. קלה הדיוט ברכת תהא נא ואל

 

 אמתי, בצער הכותב

 אדיר


