
 
1 

 ?ועשיר גדול רב הוכיחל קטן לתלמיד מותר האם
 הלוי-דחוח אדיר מאת

 לי שאסור כנגדי לטעון וכוונתם רבו, על לחלוק לתלמיד שאסור הטענ שמעתי לאחרונה
 ונוטלים תורה, דברימ נהנים שהם במה 'ה את מחללים אשר ממסדיים בי"תים-י"שר להוכיח

 :כנגדי הזו השאלה העמדת עצם ברם, הציבור. ומן הממסד מן הנאה טובות ואינסוף רב ממון
 אלא !מדעתי רב שום על חולק איני כי הטעיה, היא רבו?" על לחלוק לתלמיד מותר "האם

 בחריפות מתנגדים אשר אלה שהם ומראה ועוד, הרמב"ם ורבנו חז"ל דעת את מציג אני
 דרכם את מגנים אשר אלה והם ,מפוטמים ממסדיים רבנים אותם של לדרכם ובנחישות
 הבא!-לעולם חלק להם שאין עליהם שאמרו עד מאד חריפים בלשונות

 ורבנו, חז"ל דעת את מציג אני אלא ,האישית סברתי סמך על אדם שום על חולק שאיני כך
 האמת מן שנתעוורו על ,השררה ושוחרי הממון רודפי השחורות הגלימות עוטי את ומוכיח
 לנדרים בפירושו רבנו שאומר וכמו ,תורה דברימ ליהנות ולמקורביהם לעצמם להתיר והחליטו

 והנהיגו האמת, את והכחישו התאווה אותם שעיוורה גדולים אנשים על תמה "ואני ג(: )ד,
 ]=לימוד והלימוד הדין[-בבתי דין ]=פסיקת המשפטים בעד ]=תקציבים[ הקצבות לעצמם
 מותר האם לא היא הנכונה השאלה כי לדייק, יש זאת לאור .קלושות" בראיות ונתלו התורה[,

 ?אותו להוכיח לי מותר האם אלא ,מפוטםו דשן ממסדי בי"ת-י"שר על לחלוק לי

 התוכחה מצות הגדרת א.

 :דבריו וֹכה ,רה( )עשין המצוות" ב"ספר זו מצוה מגדיר רבנו

 לעשותה, שזומם במי או עבירה בעושה למחות שנצטווינו הציווי ומאתיים, החמש "והמצוה
 זולתי יחטא ואם ,אחטא לא אני לומר רשאי ממנּו אדם ואין .ולהוכיחֹו בדברים כך על ולהזהירֹו

 מאומתנו לזולתנו נניח ולא נעבור שלא מֻצווים אנו אלא התורה, נגד זה – אלוהיו עם עניינו זה
 עליו נתקיימה שלא פי-על-ואף ולמנעו, להוכיחו אדם כל על חובה לעבור שזומם ומי לעבור,
 יז[". יט, ]ויק' 'ֲעִמיֶתָך ֶאת ּתֹוִכיח   הֹוֵכח  ' יתעלה: אמרו והוא עונש, ביצוע המחייבת עדות

 רק ולא ,חוטא שהוא ישראל-מעם ואחד אחד כל להוכיח ואחד אחד כל על חובה שיש נמצא,
 אז כבר לחטוא זומם רק חברו כאשר אפילו אלא ,בפועל חוטא שחברו יודע מוכיחה כאשר
-י"שר להוכיח אסור אושמ ולומר, עלי להקשות ניתן לכאורה ברם, הוכיחו.ל חובה עליו חלה
 שם: רבנו דברי המשך הנה ובכן, ?ועשיר דולג בי"ת

 לגדול במעלה ]"הקטן לגדול הקטן מן אפילו אדם, כל על חובה זו שמצוה חכמים בארו "וכבר
 מלהוכיח יסתלק ואל ירפה אל וזולזל קולל ואפילו להוכיח, חייב זה הרי שם([ ָמרי) במעלה"

 ע"ב[". טז ]ערכין הכאה' 'עד ואמרו: השמועה מעתיקי שביארו כמו יוכה, אשר עד

 לוגד והחוטא ביותר ועלוב קטן המוכיח היה ואפילו אדם, כל להוכיח חובה שיש נמצא,
 את ומבזים מקללים ועשיר גדול רב אותו חסידי אם אפילו מזאת, ויתרה ביותר. ומרומם
 נשוב ושכולנו לזה, נגיע שלא לה' מתפלל אני אך !אותו שיכו עד לחדול, לו אסור המוכיח
 עינינו מנגד סירנ ולא גוונו, אחר ה' חילול עוון את נשליך ולא יתעלה, ה' לפני שלמה בתשובה

 לבנו. לוח על מזהירותו מאירות באותיות נכתבם אלא ,והחריפים הקשים חז"ל ימוסֵר  את
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 המצוה פרטי ב.

 ח(: )ו, דעות בהלכות רבנו בפסק עתה נעיין

 שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה, לא בדרך הולך שהוא או שחטא חברו "הרואה
 יז[". יט, ]ויק' 'ֲעִמיֶתָך ֶאת ּתֹוִכיח   הֹוֵכח  ' :שנאמר הרעים, במעשיו עצמו על חוטא

 ראיה מכאן אין ולכן גדול, חכם על ולא "חברו" על מדבר כאן רבנו והלא כנגדי יטענו ואם
 רבי בגדר שאינו אדם שכל נראה, אנו בהמשך ובכן, גדול? חכם להוכיח שמותר לכאורה
 רבנו פוסק וכך ,חבר" "תלמיד בגדר הוא הרי – חכמתי( רוב ממנו שלמדתי=) המובהק
 כפי מזאת, ויתרה .חבר" תלמיד הוא הרי חוכמתו רוב ממנו למד לא אם "אבל :בהמשך
 נוגעת אשר כללית מצוה היא עמיתך את תוכיח הוכח מצות לעיל, המצוה בהגדרת שראינו

 שם!ה את מחלל הוא אם המובהק לרבו ואפילו ,ישראל-מעם ואחד אחד לכל

 אדם שבין בדברים שחוטא מי את הוכיחל יש כיצד מבאר רבנו ,יב( )ו, שם ההלכות בהמשך
 טועה: ומוכיחו צודק שהוא ומכזב כופר אלא האמת את מקבל ואינו למקום,

 ומחרפין חטאו, ומפרסמין ברבים, אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים, בדברי "אבל
 לישראל". הנביאים כל שעשו כמו למוטב, שיחזור עד אותו, ומקללין ומבזין בפניו, אותו

 לפרסמו, להכלימו, מצוה – בו לחזור מוכן ואינו בפרהסיה ה' את מחלל אדם שאם נמצא,
 זו שמצוה הטוען יטען כאן גם ושמא !למוטב שיחזור עד – בפרהסיה לקללוו לבזותו לחרפו,
 הנביאים כל שעשו "כמו :בהלכה אומר רבנו לחינם לא ובכן, ?הממסדיים לרבנים נוגעת אינה

 אשר השקר מריוכו הדת" "אנשי את ולהוכיח מלגנות כלל נרתעו לא הנביאים כי לישראל",
 כך התורה", "גדולי את מלהוכיח נרתעו לא שהנביאים כמו אחרות, ובמלים .התורה את ביזו
 !לחכמים הנחשבים התורה גדולי את מלהוכיח להירתע אין

ֹכֲהִנים" הנביאים: מתוכחות דוגמאות כמה רק והנה ֵיה ָאְמרּו לֹא ה  י יָ יְ  א   לֹא ַהּתֹוָרה ְוֹתְפשֵׂ
ֲחֵרי ]...[ ִבי ָפְשעּו ְוָהֹרִעים ְיָדעּוִני יָכה" ;ח( ב, )יר' "ָהָלכּו יֹוִעלּו לֹא ְוא   ֲאַנְחנּו ֲחָכִמים תֹאְמרּו אֵׂ
ֶשֶקר ִהֵנה ָאֵכן ִאָּתנּו יָ יְ  ְותֹוַרת ר ֹכה" ח(; ח, )שם "ֹסְפִרים ֶשֶקר ֵעט ָעָשה ל  ב יִ יְ  ֲאֹדָני ָאמ   ָלֶכם ר 
יהָ " ט(; מה, )יח' "ֲעשּו ּוְצָדָקה ּוִמְשָפט ָהִסירּו ָוֹשד ָחָמס ִיְשָרֵאל ְנִשיֵאי  ִיְשֹפטּו ְבֹשַחד ָראשֶׁ

יהָ  ל ]...[ יֹורּו ִבְמִחיר ְוֹכֲהנֶׁ  יא(; ג, )מי' "ָרָעה ָעֵלינּו ָתבֹוא לֹא ְבִקְרֵבנּו יָ יְ  ֲהלֹוא ֵלאֹמר ִיָשֵענּו יָ יְ  ְוע 
ָּתה" ִמְצָוה ֲאֵליֶכם ְוע  זֹאת ה  ֹכֲהִנים ה  ֶּתם ]...[ ה  ְרֶּתם ְוא  ֶדֶרְך ִמן ס  ם ה   ַבּתֹוָרה ַרִבים ִהְכַשְלּתֶׁ

ֶּתם ֵלִוי ְבִרית ִשח  ר ה   .ח(-א ב, )מלאכי "ְצָבאֹות יָ יְ  ָאמ 

 שיהיה, ככל גדול חכם או דיין שכל ט(, )ג, סנהדרין בהלכות פוסק רבנו מצאנו, מזאת וגדולה
 דיינות למשרת להתמנות או למנות כדי ,שהיא צורה בכל התערב אם הדין והוא ,ממון נתן אם
 ומי בו! ולזלזל אותו להקל מצוה – פוליטיים קשרים הפעלת או שוחד מתן ידי-על רבנות, או

 "כל שם: רבנו דברי וֹכה הללו?! בדרכים בדיוק נבחר לא הראשיים והרבנים מהדיינים בימינו
 שיתמנה, כדי פוליטיים[ קשרים הפעלת כגון שהיא, צורה בכל התערב ]או ממון שנתן דיין

 חכמים, ואמרו בו. ולזלזל אותו להקל חכמים וציוו לכבודו[, ]=לקום מפניו לעמוד אסור
 ".חמור של כמרדעת בעיניך תהי בה שמתעטף שהטלית

 קשרים פעילמ או במחשכים ממון תןונ רקו בפרהסיה, ה' את מחלל שאינו דיין אם ,כלומר
 והוא ממון בה שאין )ואפילו רבנית שררה למשרת או דיין למשרת להתמנות כדי פוליטיים
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 את שנראה חז"ל שאמרו כדי עד בו ולזלזל אותו להקל מצוה – הכבוד( לשם רק זאת עושה
 כמרדעת הטומאה( מארצות שחורה פולניים כומרים בגלימת מדובר כאשר שכן )וכל טליתו

 לקרדום התורה את הפך אשר בי"ת-רי"ש של דינו אפוא יהיה מה !פרעושים עמוס חמור של
 מן ונהנה וברורים מפורשים חכמים למוסֵרי בז אשר בי"ת-רי"ש של דינו יהיה מה חוצבים?
 מאור את ומכבה התורה, את ובוזה ה', את מחלל אשר בי"ת-רי"ש של דינו יהיה מה התורה?

 לנהוג שי כיצד מלמדת אינה זו הלכה האם העולם? מן חייו את ונוטל לעצמו, רעה וגורם הדת,
 וכאשר שונים? מתארים תארים לעצמם חלקו אשר מפוטמים ממסדיים בי"תים-רי"ש עם
 ההלכה", אור חשכה "ואיך הקינה את מתייפחת בוכים בנעימת באב-בתשעה קוראים הם

 המחשבה. אור את ומכבים ההלכה אור את מחשיכים אשר אלה שהם לזכור עליהם

 אלפים עשרת האומר את יגנו כאשר גם האמת את לומר שיש אותנו לימד רבנו כן, כמו
 יש זאת בכל – כולם אפילו ואולי התורה חכמי רוב בעיני חן תמצא לא היא כאשר וגם סכלים,
 :(ז ד,) לאבות פירושו בראש מכן ולאחר למורה, בהקדמתו רבנו דברי והנה !אותה לומר

 ללמד עצה אמצא ולא המעבר, לו וצר הדבר סביבו נסגר אם אשר הגבר אני דבר, של "כללו
 – סכלים אלפים לעשרת יתאים ולא אחד למעולה שיתאים כך-ידי-על-אלא שהוכח אמת
 אותו בהצלת ואטפל המרובים, ההמון אותם לגינוי אחוש ולא בשבילו, לאמרו מעדיף הריני

 לו". וירווח לשלמות שיגיע עד במבוכתו ואורהו בו שנלכד ממה היחיד הנעלה

 עטרה תעשם לא אומר: צדוק "ר' שם: במשנה נאמר כךו] זו בצוואה לדבר שלא חשבתי "כבר
ף. – בתגא ודישתמש אומר: הלל היה כך בהם, לחפור קרדום ולא בהם להתגדל  למדת, הא ָחל 

 שדברי יודע שאני מפני וגם ברורה, שהיא מפני "[העולם מן חייו נטל תורה מדברי הנהנה כל
 לחוש ומבלי לב אשים ולא אומר אבל כולם, אף ואולי התורה גדולי רוב בעיני חן ימצאו לא בה
 ".לנמצאים ולא שקדם למי

 תורה" "גדול ידי-על ה' חילול ג.

 את חיללו לא הם אם ואפילו החוטאים, בדיינים ולזלזל להקל להוכיח שמצוה ראינו עתה עד
 ו"גדול בהרבה, חמור דינו בפרהסיה ה' את שחילל מיש להוסיף, יש לזאת בפרהסיה. ה'

 הדברים: את ואסביר מכולם, חמור דינו בפרהסיה ה' את שמחלל תורה"

 מצוה ,שיטתייםו מגוונים כך כל באופנים תורה מכבוד ונהנה ה' את מחלל אשר "תורה "גדול
 וגם שונה, באופן מוגדר ה' חילול עוון התורה" ל"גדולי ביחס כי אותו, להוכיח וגדולה רבה

 לחילול נחשבת היא אליהם ביחס – האדם-בני לשאר ה' כחילול מוגדרת שאינה קלה עבירה
 חילול בכלל שהם אחרים דברים "ויש יג(: )ה, התורה יסודי בהלכות רבנו פסק והנה השם,
 אחריו מרננין שהבריות דברים בחסידות ומפורסם בתורה גדול אדם שיעשה והוא ,השם

 ".השם את מחלל זה הרי – עבירות שאינן פי-על-ואף בשבילן,

 נותן ואינו "שלוקח כגון ה', כחילול מוגדרת אינהש קלה עבירהב נכשלש גדול חכם כי נמצא,
ֹ  מה !השם חילול על עובר ,וכיו"ב )שם( לאלתר" המקח דמי  אשר גדול חכם על אפוא אמרנ

ֹ  מה ?הפשוטים האדם-לבני הבסיסית חז"ל תהגדר לפי ה' את מחלל  גדול חכם על אמרנ
 אשר גדול חכם על נֹאמר מה ?חמורים באיומים םמה הזהירו שחז"ל באופנים ה' את שמחלל
 וממשיך האמת על מודה אינו למעשה אך התלמוד, חכמי של האמת בדרך ללכת מתיימר
 התלמוד? חכמי ילמוסֵר  מוחלט בניגוד תורה מדברי ליהנות שמותר לרבים להורות
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 להכלימו, מצוה שם,ה את מחללו חכמים לדברי בז אשר כזה גדול" ש"חכם אפוא, ספק אין
 על שעובר מי בעניין שם רבנו וכפסק !למוטב שיחזור עד – לקללוו לבזותו לחרפו, לפרסמו,

 .לגדול הקטן מן אפילו היא עמיתך את תוכיח הוכח שמצות ראינו כברו שמים, דברי

 בהלכות פוסק רבנו כך שהרי ממנו! ללמוד אסור אף להוכיחו שמצוה רק לא מזאת, ויתרה
 העם וכל הוא גדול שחכם פי-על-אף ,טובה בדרך הולך שאינו הרב וכן" ב(: )ד, תורה-תלמוד
ת ִיְשְמרּו ֹכֵהן ִשְפֵתי ִכי' :שנאמר למוטב, שיחזור עד ממנו מתלמדין אין – לו צריכין ע   ְותֹוָרה ד 
ְקשּו ְך ִכי ִמִפיהּו ְיב  ְלא   ה' למלאך דומה הרב אם' :חכמים אמרו ,ז[ ב, ]מלאכי 'הּוא ְצָבאֹות יָ יְ  מ 
 .'"מפיהו תורה יבקשו אל – לאו אםו ,מפיהו יבקשו תורה – צבאות

 תורה מכבוד שנהנה ועשיר גדול רב – הרמב"ם ורבנו חז"ל לדעת האם עצמי: את שואל ואני
 את יפרסמו לא אם ועוד, זאת צבאות? ה' מלאך בגדר הוא האם – העולם מן חייו ונוטל

 ממנו ללמוד שאסור הרבים יידעו היאך כלומר, הזו? ההלכה תתקיים היאך ברבים, שגיאותיו
 אותם שאמרו, ממי האמת את לקבל לתלמידיו הורה שרבנו אףו טובה? לדרך יחזור שהוא עד

 ומסכן מקטן האמת את לקבל מוכנים ואינם בהוראתו, כופרים המזויפים הרמב"ם תלמידי
 דבריו שאולי כדי י(,–ט )ג, תורה תלמוד בהלכות רבנו פסק על שוב לחזור עלי ולכן שכמוני,
 האמת: מדרך הללו הממסדיים הרבנים רחוקים כמה עד נביןו יישמעו

 שכן ]=וכל הצדקה מן ויתפרנס ,מלאכה יעשה ולא בתורה שיעסוק לבו על המשים "כל
 השם, את חילל זה הרי – [עזה בחילה המעוררות ומנופחות מפוטמות ממסדיות ממשכורות

 לפי – הבא-העולם מן חייו ונטל לעצמו, רעה וגרם הדת, מאור וכיבה התורה, את וביזה
 מן חייו נטל תורה מדברי הנהנה כל חכמים, אמרו הזה.-בעולם תורה בדברי ליהנות שאסור
 ציוו ועוד בהן. לחפור קרדום ולא בהן להתגדל עטרה תעשם לא ואמרו, ציוו ועוד העולם.
 בטלה, סופה מלאכה עמה שאין תורה וכל – הרבנות את ושנוא המלאכה את אהוב ואמרו,
 הבריות". את מלסטם שיהא זה אדם וסוף

 תורה, מדברי ונהנה ה' את שמחלל מי כלפי ורבנו חז"ל בדברי מאד קשים גינויים אפוא ראינו
 מדברי נהנה אשר ועשיר גדול רב להוכיח מצדיקים אינם אלהה הביטויים כל האם לשאול: ויש

 רבים כי ראשון ממקור יודע אני שהרי רבים? לתלמידים אישית דוגמה שמשומ תורה
 אין זה על ואם בשכר! פה-שבעל-תורה ומלמדים ולומדים ,הוראותיו על סומכים מתלמידיו
 השם?! מחילול חמור עוון יש האם להוכיח? יש כן מה על להוכיח,

 המובהק לרבו הכבוד חובת ד.

 שאני במה ואפיקורוס כופר שהנני לומר הציבור את טעוי   אשר שכירים רבנים שיהיו מניח אני
 פרק תורה-תלמוד בהלכות הלכות ממקבץ לדבריהם ראיה ויביאו שחיתותם, על אותם מוכיח

 ההלכות כל בסוף ברם, גדול". "חוטא כביכול שאני "יוכיחו" הם שם הלכותומה יג(,–)א ה
 דברים "במה יד(: )ה, אמורות הללו ההלכות כל במי מבארות אשר הלכות שתי ןישנ הללו

 הוא הרי כמתווח רוב ממנו למד לא אם אבל כמתו.וח רוב ממנו שלמד מובהק ברבו אמורים?
 ".הללו הדברים בכל בכבודו חייב ואינו חבר תלמיד

 מובהק ברב נאמרו שם האמורות הלכותה כלש ,שוב פוסק רבנו מכן לאחר הלכות שתיו
 הדברים בכל כבודו על למחול שרצה המובהק "הרב חוכמתו: רוב את ממנו למד התלמידש

 בידו". הרשות – מהן לאחד או תלמידיו לכל מהן, באחד או שם[ הפרק בכל ]=שנזכרו האלו
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 פולנים איכרים מגבעת שווחב שחורה כומרים תבגלימ עטוף וממסדי ראשי רב יבוא אם ולכן,
 ראיה לדבריו ביאוי להוכיחו, לי סורשא כנגדי ויטען ,טמאה ארנבת מעור שנעשתה ארורים
 כלל, לכך קרוב ולא המובהק רבי אינו הוא כי ,ומתעה תועה הוא – שם תורה תלמוד מהלכות

 מאד. מעטים ממנו שלמדתי האמת דברי אףו

 שמחלל ברב עוסקות הללו ההלכות שכל הדעת על יעלה וכי המובהק, רבי היה אם ואפילו
 אלה והם !חז"ל הם הללו ההלכות את שקבע מי והלא ?שיטתי ובאופן קבוע בסיס על ה' את

 הדת, מאור את ומכבה התורה, את ובוזה ,ה' את מחלל תורה מדברי שנהנה שמי קבעו אשר
 ויאסרו אותנו יצוו שחז"ל הדעת על יעלה וכי !העולם מן חייו את ונוטל לעצמו רעה וגורם
 ברב הללו בהלכות שמדובר אפוא, ברור הגדרתם? לפי ה' את שמחלל רב הוכיחל עלינו

 בלבד. שמים לשם מעשיו ועושה התלמוד, כחכמי אמת איש גם שהוא מובהק

 לומר צריך אין כברו ג(, )ה, המובהק ברבו ז"לח שקבעו זה בעניין המרכזית ההלכה והנה
 נתקיימו ולא העולם, מן חייו נטל ולא בפרהסיה ה' את מחלל שאינו המובהק ברבו שמדובר

ף" – בתגא "ודישתמש :יב( א, )אבות הזקן הלל דברי בו  משתמשה כלו" :רבנו שם ופירש) ָחל 
 שם: רבנו פסק והנה ,("פרנסה התורה את שעושה מי כלומר יאבד, – בכתר

ֹצָתם' שנאמר: השכינה על כחולק רבו על החולק כל חכמים, אמרו "לפיכך ל ְבה   כו, ]במ' ָי'יְ  ע 
 'יָ יְ  ֶאת ִיְשָרֵאל ְבֵני ָרבּו ֲאֶשר' שנאמר: השכינה, עם כעושה רבו עם מריבה העושה וכל ט[.

ל ִכי ְתֻלֹנֵתיֶכם ָעֵלינּו לֹא' שנאמר: השכינה, על כמתרעם רבו על המתרעם וכל יג[. כ, ]במ'  ע 
ֵבר' שנאמר: השכינה, אחר כמהרהר רבו אחר המהרהר וכל ח[. טז, ]שמ' 'יָ יְ   ֵבאֹלִהים ָהָעם ו ְיד 

 ה[". כא, ]במ' 'ּוְבֹמֶשה

 אדם שדווקא ללמדך, רבנו! ממשה הם זו בהלכה ששולבו הדוגמאות כל כי לב, גם נשים
 תורה מדברי נהנה ואינו ובאמונה, באמת שמים לשם עושה אשר מאד, גבוהה במעלה שהוא

ד ֶאת ֲהֵרֹעִתי ְולֹא ָנָשאִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור לֹא" שאמר: רבנו משה כמו לחלוטין ח   "ֵמֶהם א 
 ְמִשיחֹו ְוֶנֶגד יָ יְ  ֶנֶגד ִבי ֲענּו ִהְנִני" ה(:–ג יב, )ש"א שאמר הנביא שמואל כמו או טו(, טז, )במ'
ְחִּתי ִמי שֹור ֶאת ְחִּתי ִמי ו ֲחמֹור ָלק  ְקִּתי ִמי ְוֶאת ָלק  צֹוִתי ִמי ֶאת ָעש  ד ר  ְחִּתי ִמי ּוִמי  ְעִלים ֹכֶפר ָלק   ְוא 
י  דווקא ,המובהק רבו גם שהוא הללו למידות שואף אשר אדם דווקא – "ָלֶכם ְוָאִשיב בֹו ֵעינ 

 זו. הלכה נאמרה כזה באדם

 ולרב אפילו כבוד םחולקי אין ה' חילול שיש שבמקום ה( )ה, שם פוסק רבנו מזאת, ויתרה
 כדי המובהק רבו בפני הלכה להורות לאדם מותר שבו מקרה מתאר רבנו כלומר, !המובהק
 רבנו ההלכה ובסוף האסור", דבר עושה אדם שראה "כגון איסור: מדבר השואל את להפריש
 שעוסקת קלה עבירה על ואם – לרב" כבוד חולקין אין ה' חילול שיש מקום שכל" אומר:

 בעבירה מדובר כאשר שכן-כל המובהק, לרבו הכבוד הלכות את מבטלים והיתר באיסור
 המובהק! רבו היה ואפילו לרב הכבוד הלכות כל את שמבטלים ה', חילול של חמורה

 חכםל אזהרה ה.

 שיטריח לחכם ראוי "אין ד(: )ו, משם נוספת הלכה נצרף עסקינן, תורה תלמוד בהלכות ואם
 אותו יראה שלא ומתכוון קצרה בדרך ילך אלא מפניו, שיעמדו כדי להן עצמו ויכוון העם על

 מכיריהן שאין החיצונה בדרך והולכים מקיפין היו והחכמים לעמוד. יטריחֹו שלא כדי אחד
 יטריחו". שלא כדי שם מצויין
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 כלל הרב את להסיע הציבור הטרחת על יהא מה חז"ל, הזהירו הפחות כך כל טרחה על ואם
 הוצאות על יהא ומה מכלים? שהם הזמן על יהא מה ?םאליה להגיע זקוק שהוא מקומותה

 הציבור מן שלוקח והעשיר הגדול החכם על יהא מה מזאת, ויתרה ?מוציאים שהם הדלק
 ועשיר גדול לרב ראוי לא האם אותו? שיסיע אדם נמצא לא כאשר תומוני בעבור שקלים מאות
 נסיעותיו? בעבור וישלם מהבנק כסף ויוציא ארנק יקנה סוף-שסוף

 להסית כדי שפלים שליחים ושולח צורה, בכל בי לפגוע כיום מנסה בי"ת-רי"ש אותו ולצערי
 דרכי כלב כנגדי נוקט והוא משפחתי! בני את אפילו חבריי את רק ולא כנגדי, חבריי את
 ללחוץ מנסה שהוא הזה הלחץ וכל ,הנכלולי רבניה בממסד למד אשר יםהאפל עסקניםה

 ועד מישרים, מדרכי התרחק הוא כמה עד אותי מלמד הבזויים הפוליטיקאים שיטותב אותי
 חוצבים. לקרדום התורה את להפוך לאדם לו שאסור בתוכחתי צודק אני כמה

 תלמודמשנה והה חכמי ביזוי עוון ו.

 כך: נאמר יג( )ו, תורה תלמוד בהלכות

 תלמידי בה שביזו עד ירושלים חרבה לא אותן, לשנוא או החכמים את לבזות הוא גדול "עוון
ְלִעִבים ו ִיְהיּו' :שנאמר חכמים, ְלֲאֵכי מ  ְעְּתִעים ְדָבָריו ּובֹוִזים ָהֱאֹלִהים ְבמ   ב ]דבה"י 'ִבְנִבָאיו ּוִמּת 

ר ִכי' בכלל הוא והרי הבא,-לעולם חלק לו אין החכמים את המבזה וכל ]...[ טז[. לו,  'ָבָזה יָ יְ  ְדב 
 לא[". טו, ]במ'

ְלִעִבים ו ִיְהיּו" הפסוק: את מצטט רבנו לחינם ולא ְלֲאֵכי מ   זו שהלכה ללמדך ",ָהֱאֹלִהים ְבמ 
 ברור אחרות, ובמלים האלהים. כמלאכי באמת מתנהגים אשר בחכמים דווקא עוסקת
 את בוזים אינםו ה', את מחללים אינם אשר באמת צדיקים לחכמים ביחס הנאמר זו שהלכה
 חייהם את נוטלים אינםו ,לעצמם רעה גורמים אינםו הדת, מאור את מכבים אינםו התורה,

 מעשיהם כל ועושים ידיהם, ממעשה מתפרנסים אשר בחכמים מדובר אלא – העולם מן
 הגנתם את לעצמו תבעי שלא ,המפורשים ורבנו חז"ל וסֵריבמ כופרש מי וכל שמים. לשם
 בכבודו... ולהיזהר ולהעריצו לכבדו הורו שהם בשקר ויטען

 גוו אחרי שליךמש מי של דינו אפוא יהיה מה החכמים, את לבזות הוא גדול עוון אם ,כן כמו
 דברימ ליהנות האיסור בעניין המפורשים חז"ל איומי את שיטתי באופןו שנים יובל במשך
 דינו יהיה מה תורה? מדברי ליהנות ומצדיק חז"ל דברי על חולקה של דינו יהיה מה תורה?

 של דינו יהיה מה האמת"? על מודה "הוי חז"ל בצוואת וכופר ,צודק שהוא שמתעקש מי של
 לפרנסה? כלי התורה את שהווע המלאכה בשבח חז"ל ילמוסֵר  עורף פנהמש מי

 שמצדיק מי של דינו יהיה מה המינים? את ומצדיק שמגן מי של דינו יהיה מה מכך, וחמור
 אגדות את שפירש רש"י את שמצדיק מי של דינו יהיה מה המינים? את שהצדיק הראב"ד את

 לפרק בהקדמתו רבנו שאומר וכמו התלמוד? חכמי את בזאת מאד והשפיל כפשוטן חז"ל
 בתכלית אותם משפילים אלא ואינם מחשבתם לפי החכמים את רוממו ]...[ הזו והכת" חלק:

 החכמים תלמידי וביזוי בתורה, כפירה יתעלה, ה' כלפי וגידוף חירוף בזה האין – "השפלות
 התלמוד?ו המשנה חכמי הם האמיתיים

 ,יא( )ג, תורה תלמוד בהלכות זה בעניין רבנו פסק והנה המלאכה, שבח את לעיל הזכרנו
 ומידת ידיו, ממעשה מתפרנס שהוא למי היא גדולה "מעלה חז"ל: מוסֵרי על מיוסד וכולו
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-שבעולם וטובה כבוד לכל זוכה ובזה והתלמוד[, המשנה ]=חכמי היא הראשונים חסידים
ֶפיָך 'ְיִגיע   שנאמר: הבא,-ולעולם הזה ְשֶריָך תֹאֵכל ִכי כ   אשריך – ב[ קכח, ]תה' ָלְך' ְוטֹוב א 

 טוב". שכולו הבא-לעולם לך וטוב הזה, בעולם

 הוא האם ידיו? ממעשה מתפרנס הוא האם התלמוד? לחכמי קרוב בי"ת-י"שר אותו האם
 הבא"? לעולם לך וטוב הזה בעולם "אשריך חז"ל אמרו עליו האם כפיו? מיגיע נהנה

 שסרח דין-בית-אב ז.

 דברי וֹכה ,א( )ז, תורה תלמוד הלכותב נמצאת בענייננו בה לדון יש שלכאורה נוספת הלכה
 לעולם, בפרהסיה אותו מנדין אין שסרח, דין-בית-אב או נשיא וכן בחכמה, זקן "חכם :רבנו
 בצנעה אותו מלקין חטאות שאר כשחטא אבל וחבריו. נבט בן כירבעם עשה כן-אם-אלא

ְלּתָ ' שנאמר: יֹום ְוָכש  ל ה  ם ְוָכש   כלילה, הּוסֵ כ   שכשל פי-על-אף ה[, ד, ]הו' 'ָלְיָלה ִעְמָך ָנִביא ג 
 בביתך". ושב דבֵ כָ ִה  לו: ואומרים

 מלקין שחטא ישיבה ראש" לשונה: וזה (,יב )יז, סנהדרין בהלכות נוספת הלכה ישנה כן, כמו
 שמעלין הסנהדרין, משאר כאחד להיות חוזר אינו גם לשררתו, חוזר ואינו שלושה בפני אותו

 גדול חכם הוכיחל שאסור אלה מהלכות שילמד מי יהיה שאולי ומכיוון .מורידין" ולא בקודש
 הבאות: מהסיבות לענייננו, אלה מהלכות ללמוד יןשא לבאר ראוי בפרהסיה,

 שמצות ראינו וכבר תוכחה, בהלכות ולא נידוי בהלכות עוסק תורה תלמוד בהלכות ז פרק א(
 על שעובר שמי בה נאמר וכן לגדול, הקטן מן אפילו והיא דעות, בהלכות נידונה התוכחה

 אותו ומחרפין חטאו, ומפרסמין ברבים, אותו מכלימין" בסתר בו חזר לא אם – שמים" "דברי
 גדרי בין קשר בהכרח אין אחרות, ובמלים למוטב". שיחזור עד – אותו ומקללין ומבזין בפניו,
 התורה. מן מצוה שהיא עמיתך את תוכיח הוכח למצות חז"ל של הנידוי

 שנתן דיין "כל :שררה רודפי בדיינים ולזלזל להקל עלינו ציוו שחכמים ראינו מזאת, ויתרה ב(
 לעמוד אסור שיתמנה, כדי פוליטיים[ קשרים הפעלת כגון שהיא, צורה בכל התערב ]או ממון

 בעיניך תהי בה שמתעטף שהטלית חכמים, ואמרו בו. ולזלזל אותו להקל חכמים וציוו מפניו,
 את שהפך ראשי ברב או דייןב ולזלזל להקל רבה שמצוה שכן-וכל – חמור" של כמרדעת
 שנים! יובל במשך חוצבים לקרדום התורה

 וכיו"ב נאף או גנב אשר גדול בחכם כלומר ,שסרח במי עוסקים אנו אלה בהלכות ועוד, זאת (ג
ֵסהּו שכשל פי-על-"אף ההלכה בסוף נאמר שהרי בצנעה,  מעטים שרק משמע כלילה", כ 
 ה' חילול בזה יהיהש מכיוון היא, בפרהסיה לנדותו שאין והסיבה סרח. שהוא כך על יודעים
 וכיו"ב. נאף או נבגָ  הזה הגדול שהחכם יידע העם שכל מאד גדול

 ואף !בפרהסיה שמים שם מחלל הוא עתה כבר תורה, מדברי נהנה אשר גדול חכם ברם,
 יש שכבר מכיוון ולכן, תורה. מכבוד ליהנות לעצמם ומתירים מדרכיו לומדים אשר הם רבים
 השמים חילול את להסיר היא המטרה כי בפרהסיה, להוכיחו חובה בפועל שמים שם חילול
 וחוזר סרחש גדול לחכם דומה? הדבר ולמה .ומכשול תקלה ולהסיר ,לפנינו ישנו כברש הגדול

 – מאד גדול ה' לחילול בכך וגורם ברבים מעשהו את ומצדיק ומפרסם ושוב, שוב מעשהו על
 שעושה שמי נאמר זה על ובדיוק בפרהסיה? לנדותו ייאסר כזה שבמקרה הדעת על יעלה וכי

 בפרהסיה. לנדותו יש אלא עליו לכסות שאין נחושה, ובמצח רמה ביד כלומר כירבעם,
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 הולך שאינו הרב וכן" ב(: )ד, תורה-תלמוד בהלכות חשובה מאד הלכה לעיל ראינו כן, כמו (ד
 שיחזור עד ממנו מתלמדין אין – לו צריכין העם וכל הוא גדול שחכם פי-על-אף ,טובה בדרך

ת ִיְשְמרּו ֹכֵהן ִשְפֵתי ִכי' :שנאמר למוטב, ע  ְקשּו ְותֹוָרה ד  ְך ִכי ִמִפיהּו ְיב  ְלא   'הּוא ְצָבאֹות יָ יְ  מ 
 לאו אםו ,מפיהו יבקשו תורה – צבאות ה' למלאך דומה הרב אם' :חכמים אמרו ,ז[ ב, ]מלאכי

 .'"מפיהו תורה יבקשו אל –

 כיצד טובה? לא בדרך הולך הזה בשהר הציבור יידע כיצד ברבים, הרב את להוכיח ייאסר ואם
 שבמקום ברור, אלא ממנו? להתלמד שאין דעיי הציבור כיצד ההלכה? את יקיים הציבור
 יש אףו בדרכו, ושוגה טועה שהוא אותו להוכיח חובה ,בפרהסיה טובה לא בדרך הולך שהרב
 גדול חכם על כאן מדובר לא שהרי ,בסתר האמת על מודה אינו אם בפרהסיה אותו להוכיח

 .הציבור ידיעת ללא במחשכים וסורח כשלנש

 וחבריו" נבט בן "כירבעם שהוע הוא אם חמורה, בעבירה ונכשל שסרח מי אפילו כן, כמו (ה
 הדת, מאור את ומכבה התורה, את ובוזה ה', את מחללש מי כלומר, בפרהסיה. אותו מנדין –

 וחז"ל תורה מדברי שנהנה כזה אדם האם – העולם מן חייו את ונוטל לעצמו רעה וגורם
 כמו והלא בפרהסיה? לנידוי ראוי אינו הוא האם וקשים, חריפים כך כל בלשונות כלפיו נקטו

 מדברי שנהנה אדם אותו גם חז"ל לפי כך הבא,-לעולם חלק להם אין וחבריו נבט בן שירבעם
ף! – בתגא ודישתמש הבא!-לעולם חלק לו אין תורה  ָחל 

 לאדם היא דין"-בית-"אב או "נשיא" או בחכמה" זקן "חכם באמרם חז"ל כוונת ועוד, זאת (ו
 דעת על עולה היה לא ,כלומר .חז"ל שקבעו העדה ומנהיגי הדיינים לגדרי מתאים שהוא
 תואר לו העניקל אפילו ולא דין-בית-לאב ולא לנשיא תורה מכבוד שנהנה אדם למנות חז"ל
 כלל חז"ל שלדעת מי אחרות, ובמלים תורה! מכבוד נהנה הוא שהרי בחכמה" זקן "חכם של
 הזה! ההלכה פסקל בהתאם בו שינהגו דרושי שלא הזו, ההלכה לגדרי נכנס לא

ר ָשְנאּו" ע  ש   (.י ה, עמוס) "ְיָתֵעבו ָּתִמים ְוֹדֵבר מֹוִכיח   ב 

ל" ִים ְוִיג  מ  ל ּוְצָדָקה ִמְשָפט כ   כד(. )שם, "ֵאיָתן ְכנ ח 


