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

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

 

 ברכה, – שוטף וכנחל שלום, – כנהר

 רק לא כי בפנים, בפנים עמי להיפגש לטובתך, לך, מציע ואני תשובתך, מכתב תא קראתי
 חוטא. אתה אלא בשיקוליך, טועה אתה כמה עד אותי שכנע שמכתבך

 הדוגמה לחטאיך. ודוגמה המוטעית, לגישתך דוגמה דוגמאות, בשתי הקיצור לשם ואדגים
 הוא רש"י פירוש והרי צלם, בתור דפוס שפירש רש"י כוונת מה הוכחת כלום לטעותך,
 אותו. ולתקוף פשטנית בצורה לפרשו ואין כאחד. ומדרשי פשטי והוא תמציתי,

 עמו ונותנים נושאים כן אם אלא לחכם, שכן וכל מין, למישהו קוראים שאין יודע אתה וכלום
 בשלו. והוא טעויותיו, לו ומסבירים

 שהוא עמו, ונתנו נשאנו ולא דבריו, את קראנו שרק מישהו על לומר נוכל היותר שלכל כך
 שהוא לו לקרוא שאין ובוודאי מין! לו קוראים אין אך בדבריו, מינות חשש שיש או טועה,

 הוראה. מורה ולא מעשה, עושה אינו אם במיוחד רשע, ולא הפשע, מראשי

 אפילו כי מיליונים? הרוויח שפלוני לרבים שכן וכל לאחרים, לספר מותר האם לחטאיך. ואשר
 שהדברים מדובר אם גם ,רכיל" תלך "לא הזהירה והתורה רכילות, הרי זו אמת, שדבריך

 ואם חמורה. יותר עבירה שזו הרע, לשון איסור זה הרי לגנות, כדי נאמרו הם אם תיים,יאמ
 בחכם, וכשמדובר יותר. עוד חמורה שהעבירה רע, שם מוציא זה הרי נכונים, הדברים אין
 אין שהרי להשיב, יכול שאינו נפטר שכבר במי וכשמדובר נורא. תורה ביזוי בזה שיש הרי

 שבעתיים. חמורה העבירה מותו, אחרי הארי את משיבין

 היא התנפלותך דאמת, ואליבא דיינות, שכר שנטל זצ"ל מארי על התנפלת כיצד וראה, צא
 בדיינות הציבור את המשרתים ציבור כעובדי שעוסקים ישראל ורבני ישראל דייני כל על

 ממך נעלם או התעלמת אבל רבנו, מדברי למכביר דברים והבאת שכר. ומקבלים וברבנות,
 שאסרה א, קד, כתובות וגמרא גזילות, לדייני ביחס א, יג, כתובות משנה ביותר, חשוב מקור

 מתרומת שכרם ליטול שבירושלים, גזילות לדייני והתירה הדיינות על שכר ליטול הדיין על
 שהאיסור הבנת ולא מאד. גבוה היה ושכרם ז, ד, שקלים להלכה, הביאה ורבנו הלשכה,

 כשהדיין לא בקרנא. המעשה כמו פרטי, באופן לדון אליו כשבאים הוא דיינות שכר ליטול לדיין
 דוק לכך. זמנו ומקדיש ממוסד, באופן בדיינות הציבור את שמשרת ציבור כעובד בדיינות דן

 ואתה זצ"ל, מארי כנגד קשים דברים כתבת כי החטאים, ומן הטעויות מן ותינצל ותשכח,
 כך?! על לכפר תוכל וכיצד ברבים, מפרסמם

 בפנים. פנים לפגישה מוזמן והנך הדרך. זו לא אבל במכתבך, דבריך כל על להוסיף לי ויש
 וכל יום כל כי קודם. אחת שעה ויפה לטובתך, היא האמור הפרסום שהורדת לזכור, ועליך
 לעיל. לך שפירטתי וכפי מתרבים, החטאים קיים שהפרסום שעה
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 באמת, אמת רודף שהנך אף שלך, השגותיך שבדרך לדעת, עליך וחביבי, יקירי ועוד, זאת
 ועליך היחיד, רבך יהא הוא ופרשנותך, הבנת שלפי הרמב"ם, ורק רב, שום בלי תישאר אתה

 לך, אומר והיה קשות, מוכיחך והיה פרסומיך, עם מסכים היה לא הרמב"ם שאפילו לדעת
 שאסביר וכפי וכו'[ קרית" "אם נאמר: ע"ב, טז קטן במועד ]במקור שנית... לא קרית לא אם
 בפנים. בפנים לך

 רבה בברכה ,מאד גדול בצער אך אמתית, בחיבה אליך הכותב

 הלוי ערוסי יוסף ב"ר רצון

 

 הזה. למכתבו תשובתי ואילך ומכאן הרב, תשובת כאן עד

 

ַתי ְוִאם" לסדר תשע"ט, באייר די  טו( כו, )ויק' "ִתְמָאסּו ְבֻחקֹּ

 

 רש"י של הגשמתו ענייןב א.

 דפוס, בתור צלם שפירש כך על בהגשמה רש"י את שהאשמתי במה טועה שהנני טענת (1
 זה הוא הרמב"ם רבנו הרמב"ם! רבנו אלא בהגשמה אותו האשים אשר זה הוא אני לא ובכן,
 ועוד, זאת .מגשים הוא =דפוסצלם מפרשש מי כלש במורה, הראשון הפרק בראש אומר אשר
 לאדם[ העשוי ]=הדפוס לו המתוקן צלם שאותו" כז(:–כו א, )בר' שם בפירושו אומר אף רש"י
 העובדה לאור ובמיוחד ,ומפורשים פשוטים ברורים דברים ואלה ,"הוא יוצרו דיוקן צלם

 .טו( )ג, תשובה להלכות בהשגתו הראב"ד וכהודאת מגשימים, היו צרפת שחכמי

 הוא כך שהרי !נוספות הגשמות שתי ןישנ רש"י פירוש באותו אך לב, שמת לא אולי כן, כמו
ֵמנּו" :בפירושו כז(–כו )א, שם אומר ַצלְּ ָרא ;שלנו בדפוס – בְּ בְּ ים ַויִּ מֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ ַצלְּ  – בְּ

ֶצֶלם ]...[ ם,יבידי נברא האדם[=] והוא במאמר נברא שהכל לו, העשוי בדפוס ים בְּ  ָבָרא ֱאֹלהִּ
 ךאיו – "הוא יוצרו דיוקן צלם לאדם[ העשוי ]=הדפוס לו המתוקן צלם שאותו לך פירש – ֹאתֹו

ֵמנּו" ראנב שהאדם לומר הדעת על יעלה ַצלְּ  [",?והקב"ה המלאכים של=] שלנו בדפוס – בְּ
 בגדר היא כיםולמלא להקב"ה האדם השוואתו ,שיתוף היא למלאכים "ההקב והשוואת
 והוא במאמר נברא שהכל" וכן: ;נוספת חמורה ירהעב היא מלאכיםה גשמתוה הגשמה,

 ידיים?! להקב"ה יש וכי – "םיבידי נברא האדם[=]

 ראש של הבאושה מחשבתו פרי כולו וכל ,במדרש ופיעמ אינו "ירש של זה פירושו אגב,

 רושומפי אותנו מזהירים חז"ל ח( )ח, רבה אשיתבר במדרש מזאת, ויתרה ההגשמה. פרשני

 כיון ויום, יום כל מעשה כותב היה התורה את כותב משה שהיה בשעה" :רש"י של הזה

ים ַויֹאֶמר' :שנאמר ,הזה לפסוק שהגיע ֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶשה ֱאֹלהִּ ַצלְּ מּוֵתנּו בְּ דְּ  אמר כו[, ]א, 'כִּ

 להאשים יעז לא רבנו שמשה וברור ".?למינים פה פתחון נותן אתה מה ,העולם בוןיר :לפניו

 נתלים הארורים שהמינים ללמד אגדהה נתכוו אלא למינים", פה "פתחון בנתינת הקב"ה את
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 ,המינים השקפותמ אותנו להזהיר נועדה וכן ,מינותם את לבסס כדי התורה פסוקי בפשטי

 .מהבליהם במשהו מחשבתנו את ונטמטם נטמא זהםנ חלילה שלא

 מפני ,צודק אינך לצערי ובכן, כאחד, ומדרשי פשטני פירש הוא רש"י שפירוש טענת עוד (2
 המדרשים פשטיב השתמש הוא ,בכולם אף ואולי יםמדרש שילב שרש"י המקומות שברוב

 ראיה שום ואין כמשלים דבריו את שנבין התכוון לא כלל הוא הפסוקים, פשט את לפרש כדי
 והנה מקרא! של לפשוטו אלא נועד לא שפירושו במפורש מצהיר רש"י מזאת, ויתרה לכך!

 ולאגדה מקרא, של לפשוטו אלא באתי לא ואני" בעצמו: רש"י מדברי לכך ראיות שלוש
 )שם לפשוטו" אלא בא איני "ואני ח(, ג, )בר' אופניו" על דבור דבר המקרא דברי המיישבת

 להתעלם ניתן האם – כ( לג, )שם באתי" מקרא של ושמועו פשוטו ליישב "ואני כד(, ג,
 את בעצמו המסביר רש"י לדברי היטב לב שים כן, כמו רש"י?! של המפורשות הצהרותיומ

 בפשטי ראה רש"י כלומר אופניו", על דבור דבר המקרא דברי את המיישבת לאגדהו" שיטתו:
 מאד. חמורה סכלות וזו המקראות פשטי את לפרש לגיטימי כלי האגדות

 ולתלמוד: למקרא בפרשנותו רש"י של זו שיטתו על חלק רקלפ ירושובפ רבנו דברי והנה

 הכת כתות: לשלוש אדם-בני ]=בהבנתן[ בהם נחלקו ]באגדותיהם[ ע"ה חכמים "דברי
 ,עליהם שמעתי ואשר חיבוריהם ראיתי ואשר עמהם נפגשתי אשר רוב והם הראשונה,

 מחויבי ]=ההזיות[ הנמנעות כל אצלם ונעשו כלל, ןאות מסבירים ואינם ןכפשוט ןאות מבינים
 הם ולכן ]...[ המדעים, מן וריחוקם בחכמות סכלותם מחמת אלא כן עשו ולא המציאות.

 נאמר זה "ביטוי שם: ָמרי אומר זו מלה ועל בזעמהא"," נאמר במקור שהרי ]=הוזים, חושבים
-ואף כפשוטם, הם ]...[ המחוכמים מאמריהם בכל חכמים ]שדברי[ ]...[ שווא"[ דמיון על
 כל העם, להמון כפשוטו תספרנו שאם כדי עד הזרות מן דבריהם מקצת בפשטי שיש פי-על

 אדם בעולם שיהא אפשר היאך ואומרים: בכך נדהמים יהיו ]=לנבונים[, ליחידיהם שכן
 בעיניו. חן שימצאו שכן וכל נכונים? דברים שהם וחושב אלו דברים שמדמה

 בתכלית אותם משפילים אלא ואינם מחשבתם לפי החכמים את רוממו ]...[ הזו והכת
 תורת ועושים זהרּה, ומחשיכים התורה הדר מאבדים הזו הכת כי ה' וַחי ]...[, השפלות

עּון 'ֲאֶשר ו[: ד, ]דב' תורתו חכמת על אמר שה' לפי בה, המכוון בהיפך השם מְּ שְּ  ָכל ֵאת יִּ
ים רּו ָהֵאֶלה ַהֻחקִּ ָאמְּ ָנבֹון ָחָכם ַעם ַרק וְּ  דברי מפשטי דורשין הזו והכת ַהֶזה', ַהָּגדֹול ַהּגֹוי וְּ
 והרבה הזה. הקטן הגוי ונבל סכל עם רק יאמרו: העמים ישמעום אם אשר דברים חכמים
ן 'ִמי ]...[ ושתקו יתן ומי ,]...[ הדרשנין כן שעושין ׁש ִיתֵּ  ְלָחְכָמה' ָלֶכם ּוְתִהי ַתֲחִריׁשּון ַהֲחרֵּ

 מלה כפשוטם וזולתם חלק ופרק ברכות בדרשות ההמון בפני ודורשין ]...[ ה[, יג, ]איוב
 ולתלמוד! למקרא בפרשנותו רש"י של שיטתו בדיוק וזאת – במלה"

 רש"י של שפירושו מודים הם כלומר טוען, שאתה מה טוענים אינם האשכנזים אפילו אגב,
 של פירושיו את חקר אשר שעוועל דברי לדוגמה והנה מקרא, של פשוטו את לפרש נועד
 לא עצמו שכל תכופות מציין "רש"י (:10 )עמ' התורה" פירושי – "רש"י בספרו לתורה רש"י

 הדרש את בדבריו מלכלול נרתע שלא היא, עובדה ברם, מקרא. של פשוטו לפרש אלא בא
 הוא גם ובכן המסורתי? מקרא של רוחו לא אם הדרש הוא מה וכי – עמו והדין לפשט. הנוטה

 שעוועל. של הסכלות דברי את ניתחתי אחר ובמקום ",מקרא של פשוטו ]=הדרש[
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 גם אלא פשטני באופן התורה פסוקי את לפרש התכוון" "לא שרש"י הטענה ,ועוד זאת
 פירושו בכל מקום שום ואין רש"י, של סכלותו את ולהסתיר לכסות כדי הטעיה הינה כמשלים

 המוכיחות ראיות עשרות אספתי וכבר !משל שהיא מסוימת אגדה על אומר שהוא לתורה
 רש"י על מאמריי סדרת את שיקרא ומי כמשל, פירושו את שנבין התכוון לא שרש"י בעליל
 נניח אם ואף זאת. יבין הרבני, לממסד מחויבות וללא קדומות דעות ללא ההגשמה בעניין

 פשט בין יערבב ורשע סכל רק והלא כאחד, ומדרשי פשטני פירוש הוא שפירושו כדבריך,
 .האליליות המאגיות וההזיות ההבל אחר הרבים את מתעה אשר באופן לדרש

 מדבר עליהם אשר הדת מחריבי הסכלים לגדר נכנס רש"י פשטן, לפי חז"ל אגדות את בפרשֹו
 סכל עם רק" להיות הדת לנושאי גרמוו משה דת את טימאו אשר ,חלק לפרק בהקדמתו רבנו
 בהלכות פוסק שרבנו עד ההבל, אחר ההמונים הטעיית חמורה וכמה – הזה" הקטן הגוי ונבל

 בעולם, היא רחמים ההבל אחר העם את שמטעין אלו על האכזריות" ו(: )יא, סנהדרין
ַמַען שנאמר ָנַתן ַאּפֹו ֵמֲחרֹון ה' ָישּוב 'לְּ ָך וְּ ים' לְּ  יח[". יג, ]דב' ַרֲחמִּ

 לאמונת ומיידי ישיר באופן מובילה כפשוטן חז"ל אגדות שתפישת לציין, גם מאד חשוב
 עב(:–עא )עמ' "המתים תחיית מאמר"ב רבנו מדברי בבירור עולה כךו ההגשמה,

 לכופר וחשבו גוף, שהוא החליטו ]=צרפת[ מסוימת ארץ מאנשי שמצאתי ממי אחדים אבל"
 חז"ל[ ]=אגדות ברכות דרשות ותפשו ואפיקורוס, מין וקראוהו זה, היפך שאומר מי

 והם ]...[. ראיתיו. שלא מי מקצת על שמעתי לזה וכדומה מדרשו[, ובית ]=רש"י כפשטיהם
 ויותר אדם בבני סכלים היותר והם ישראל, חכמי שהם אותם[ ולסובבים להם ]=נדמה מדמים
 נפסדות". ודמיונות והזיות פלאות מוחותיהם נתמלאו וכבר הבהמות, מן תועים

 יעייןש ומי הגשמות, אמונת לבית כפשוטן חז"ל דרשות תפישת בין ישיר קשר יש כלומר,
 רש"י של ואמונתו ההגשמה, פרשני ראש – )רש"י רש"י על מאמריי תוסדר שתיב מעט

 .מפירושו שם שהבאתי ראיותמה זאת ביןי – בשדים(

 עמו ונותנים נושאים כן אם אלא לחכם, שכן וכל מין, למישהו קוראים אין"ש טענת (3
 על יעלה איך שהרי דבריך, על מאד מתפלא אני ובכן – "בשלו והוא טעויותיו, לו ומסבירים

 אותו שנביא עד זכות לכף אותו נדון ,דורותה במהלך בישראל ויקום שקם מין שכל הדעת
 אמר וכי דין?!-בית לפני המגשימים אשכנז חכמי את זימן הרמב"ם רבנו וכי דין?!-בית לפני

 מצאנו ואם דינו?!-בבית לבירור להם שקרא לאחר הבהמות" מן תועים "יותר שהם עליהם
 טוען אתה האם ,מת כבר והוא ההבל, אחר ישראל-עם את והתעה מין היה מסוים שאדם
 לשימוע?! אותו לזמן יכולת שום לנו ואין מת כבר שהוא בגלל רק מין ייחשב לא בהכרח שהוא

 חכם עם מחשבת את ולטמא לטמטם לזהם לו ונאפשר דבריו את נכשיר האם דבריך, ולפי
 ?!דין-לבית אותו זמןל אפשר ואי מת שהוא בגלל רק ,ונבון

 )ג, ממרים בהלכות פסקו והנה משמעי, חד באופן עליך חולק הרמב"ם רבנו מזאת, ויתרה
 ]...[ אדם. כל ביד ומיתתו המינים בכלל זה הרי ]...[ פה-שבעל-בתורה מאמין שאינו "מי א(:

 ולא עדים לא צריכין ואינן ישראל בכלל אינן אלו כל – ]...[ המינים כשאר מעלין ולא מורידין
 ".מכשול והסיר גדולה מצוה עשה מהם אחד ההורג כל אלא דיינים, ולא התראה

 ואם מדבריך! הגמור ההיפך – דיינים ולא התראה ולא עדים לא םצריכי םאינ שהמינים נמצא,
 שמותר וחומר-וקל שכן-כל מכשול", והסיר גדולה מצוה "עשה כן שעשה ומי םרגולה מותר
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 דעתי, ולפי !האפשריים הגינויים בכל שר"י-רש"י את לגנות מכשול והסרת גדולה מצוה ואף
 איך אמור,ה לאור הרעה. דרכו ואת האגגי תאפרשנד את גיניתי מספיק שלא בכך חוטא אני

 איך?! – אותו!" לתקוף ואין פשטנית בצורה רש"י[ פירוש ]את לפרשֹו איןש" אותי הוכחת
 עובדי עם פעולה ומשתף משה דת של מיסודותיה מתעלם רש"י את תוקף שלא מי והלא

 במכתבך. אותו תיארתש כפי "חכם" לו וקורא אותו שמשבח מי שכן-וכל אלילים!

 בפרט, ומגשימים בכלל אלילים עובדי זכות לכף לדון שאסור פוסק רבנו הנבוכים" ב"מורה גם
 לאו, או מגשים הוא האם עמו לדון בעיניו חכם שום לזמן במורה גם דבריו לפי צורך שום ואין

 ולבזות אותו לגנות כדי בהם די מפורשים, הגשמה ענייני בדבריו שמצאנו העובדה עצם כי
 בהלכות הראב"ד להשגת לו( )א, במורה רבנו תשובת והנה ישראל.-מעם אותו ולהכרית אותו

 :הגשמות מאמיני על זכות ללמד שיש שלך השגתך גם למעשה שהיא ,טו( )ג, תשובה

 מחמת או כך חונך היותו בשל הגשמות מאמיני על זכות ללמד שיש בדעתך יעלה "ואם
 אלא עובד שאינו מפני זרה,-עבודה בעובד בדעה להיות לך ראוי כך השגתו, וקוצר סכלותו
 אגדות ]או הכתובים פשטי כי תאמר ואם .בידיהם אבותיהם מנהג חינוך, או סכלות מחמת
 אם כי לעובדּה הביאוהו לא זרה-עבודה שעובד תדע כך אלו, בשיבושים הפילום חז"ל[

 תייםיהאמ העיון בעלי על סומך שאינו למי התנצלות שאין נמצא גרועים. ומושגים דמיונות
 עיונית". יכולת קצר היה אם

 לרחם אין עולם,-לבורא ביחס השקפותיו את שיבשו המדרשים או שהמקראות מי גם כלומר,
 זכות! לכף ואופן פנים בשום אותו לדון ואין התכוון", לא בעצם "שהוא לזכותו לטעון אין עליו,

 להרחיק הגשמות, שלילת את במחשבתו לקבוע מיד: האמת לדרך לשוב והמתעה התועה על
 את שמרוממת אמת השקפת כל כוחו בכל ולאמץ אליה, שמדרדרת ופרשנות השקפה כל

 בו.-כיוצא-שאין אחד לאל ביחס נכונה ולמחשבה ה' לידיעת האדם

 ותרגום האמת, לדת מאד זרים פירושים רבים לדורות הנחיל הוא כן, עשה לא שרש"י רק ולא
 מרצונו בחר הוא אך רוצה, היה אם הישרה בדרך ללכת יכול שהיה כך לפניו, היה אונקלוס

 בעלי על סומך שאינו למי התנצלות "אין רבנו לפיו – חושך בדרכי וללכת יושר אורחות לעזוב
 זה, עניין הסתירו לדורותיהם רש"י חוקרי וכל עיונית". יכולת קצר היה אם תייםיהאמ העיון

 נוצרי-פרו פירוש קידוש והיא הדתי, בעולם ביותר הגדולות ההטעיות אחת עם פעולה ושיתפו
 ישראל.-בעם ביותר החשוב כפירוש

 אחד היה רש"י כי ,מאד טועה אתה לצערי ובכן ,"חכם" ואה רש"יש אמירתך בעניין עוד (4
 שכל סבר אשר הרמב"ם רבנו אם כי זאת אמרתי אני ולא ,הדת מחריבי הסכלים עדת ראשימ

 הוכחתי וכבר .משה דת את ומחריב מאד גדול סכל הוא כפשוטן חז"ל אגדות את שמפרש מי
 ראיות אלפי עוד שיש וברור ,כפשוטן חז"ל אגדות את הבין שרש"י ראיות של רבות בעשרות

 שכנזיםא וקריםח שלושה תביםשכו וכפי ,מקום בכל שיטתו היא זו כי אליהן, הגעתי טרםש
 משאיר רש"י" :(26 )עמ' "האגדה בפרשנות דרכים" :בספרם מלמד( י' ברקאי, י' גרוס, מ')

 אותם. מבהיר ואינו מסריה ואת תכניה את מפתח אינו במכווןו הפשוט, בנהבמו האגדה את
 ".תמוהים שנראים אלה את כולל וכמשמעם, כפשוטם האגדה דברי את קיבל שרש"י נראה

 מחשבת את וזיהם הגשמות, ממאמיני היה שרש"י ראיות של רבות עשרות יש מכך, מורחו
 .רבנו דעתל כפרה שום אין אלה גדולות רעות שתי ועל אליליות, מאגיות הזיותב ונבון חכם עם
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 מורה ולא מעשה עושה אינו אם ו"במיוחד רשע ולא פושע לרש"י לקרוא שאין כתבת עוד (5
 היא בגשמות והסברה הדעה עצם והלא מעשה? כאן שייך מה אבין, ולא שומע ואני ",הוראה
 או פסל לעצמו יבנה לא שרש"י עד ?אומר למעשה אתה ומה .וחמורה כעורה זרה עבודה
 דבריךו התורה! נגד הם דבריך והלא אלילים?! עובד ואינו חוטא אינו הוא תמונה לעצמו יעשה

 שאין הראב"ד טענת עם מסכים אשר לב(–לא )א, קבצים בשמונה קוק דברי את תואמים
 בפועל. ותמונה פסל לעצמו בנהי שלא עד מין הגשמות את שסובר למי לקרוא

 הנחלת וכי אומר, אתה מה מבין איני ושוב הוראה, שום כאן הורה לא שרש"י טענת, עוד
 יש וכי מכך?! חמורה "הוראה הוראת" יש וכי הוראה?! הוראת בגדר אינה גשמותה השקפת

 אליליות? מאגיות הזיות ואחר ההגשמה אמונת אחר ישראל-עם מהתעיית יותר חמור דבר
 אתה צדוכי היהודי?! והמחשבה ההלכה בעולם רש"י של עמדוממ מתעלם אתה צדוכי

 לא וכי ישראל?!-בעם היום השולטת האשכנזית דתל היסוד להיות הפך שרש"י מכך מתעלם
 אמת?! מאל אותנו המרחיקות הזיות אינסוף ישראל-לעם החדירו רש"י של שהזיותיו הבחנת

 הזהר?! ספרול קבלהל המיסטית התשתית את הניח שהוא תיאר אל יכו

 קאפח יוסף ָמרי בעניין ב.

 ואם הרע-ובלשון ברכילות שמדובר וטענת ,מיליונים הרוויח שָמרי שסיפרתי למה ביחס (1
 הציבור מכספי הדיינות בעבור כסף לקיחת אם ובכן, רע.-שם-מוציא ניהרי נכונים הדברים אין

 אין שכך, ומכיוון – בפרהסיה ה' את חילל שָמרי הרי שוחד, לקיחת משום חמור עוון היא
 רבה ומצוה לרב, כבוד חולקין אין ה' חילול שיש במקום כי זה, בעניין הנחות שום לו לעשות

 וכדי ,מאד רעה במידה שמדובר לשמוע שירצה מי לכל להבהיר כדי – זה עניין על אותו לגנות
 לא יתעלה ה' את יחללו התורה תופשי עוד כל כי ישראל,-עם מקרב ומכשול תקלה להסיר

 קדוש. וגוי כהנים ממלכת לכונן נזכה

 המסואב הדיינות ממסד כל שהרי שמים, שם קידוש כאן יש ,להיפך תורה, ביזוי שום כאן ואין
 ושאר מקורבים, ומינוי עגונות ערך לדוגמה )ראה גדול אחד שמים שם חילול הוא ימינו של

 דת אנשי ידי על מעשיהם גינוי ולכן, – (חז"ל שקבעו ההלכה ונגד הישר השכל נגד פסיקות
 הדיינים כי ודתיים, מסורתיים חילונים היהודים, לכל להראות כדי שמים, שם קידוש הינו

 על מעידה אינה מהם בוקעתש והטומאה מישרים, בדרכי הולכים אינם הממסדיים והרבנים
 מאד רחוקים אשר בצע, ירודפ בשכר דיינים אלא ואינם והברה. הטהורה משה דת טומאת

 יציל. ולא יועיל לא אשר וריק בהבל שנתם כל שוגיםו ,באמת התורה מדרך

 לָמרי "שסייע" שמי ודומני ט(, ג, )סנהדרין הדיינים מינוי בעניין רבנו מדברי אחת הלכה והנה
 מפא"י, חבר ישעיהו ישראל בעבר הכנסת יו"ר הטוב חברו היה השונים לתפקידיו להתמנות

 רבנו: דברי וֹכה פוליטי, מינוי היה ָמרי של מינויו כלומר

 כדי פוליטיים[ קשרים הפעלת כגון שהיא, צורה בכל התערב ]או ממון שנתן דיין כל"
 ואמרו בו. ולזלזל אותו להקל חכמים וציוו ,לכבודו[ ]=לקום מפניו לעמוד אסור שיתמנה,

 ."חמור של כמרדעת בעיניך תהי בה שמתעטף שהטלית חכמים,

 שנה עשרה-ארבע עודו) ותהדיינ בממסד שנותיו חמישים במשך קיבל שָמרי כומיםלסְּ  ביחס
 בימינו דיין מקבל כמה זה: בעניין שאלה אותך אשאל ,ממשכורותיו( נהנתה אשתו אחריו
 אחוזי הם המ מקבל? הוא ומענקים תמלוגים הנאה, טובות כמה הגדול? הרבני הדין בבית
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 מקבל הוא "החזרים" כמה לו? יש השתלמות וקרנות גמל קופות וכמה שלו, הפנסיה
 אתה הנה להשיב, יכול אינו שָמרי ואף מוציא? הוא שכביכול שונות הוצאות על מהמדינה

 וכי ?רבנו של תוכחתו את באהבה ומקבל שותק היה לא שָמרי לך אמר ומי בעבורו, שיבמ
 השם! חילול בענייני ובמיוחד שאמרו ממי האמת וקבל אמת? איש היה לא הוא

 דברי על ע"א(, )פג טיןבג נאמר זה אמרמ – מותו" אחר הארי את משיבין "שאין טענת עוד (2
 ההלכה! מן לבסוף נדחו דבריו ,אליעזר ר' על זו מליצה שאמרו למרות אך .במשנה אליעזר ר'

 שם במשנה רבנו פוסק וכן מותו! לאחר הארי את משיבין למעשה הלכה אחרות, ובמלים
 איך מזאת, ויתרה ו(. )ח, גירושין בהלכות רבנו פוסק וכן אליעזר", כר' הלכה "ואין א(: )ט,

 רבנו דברי את תסביר איך מכולן, וגדולה כבתראי"? "הלכתא התלמודי הכלל את תסביר
 הוא כך המשפט שדרך מהגאונים אחד למד אם "וכן ל(: )הלכה תורה" ל"משנה בהקדמתו

 שומעין אין בתלמוד, הכתוב המשפט דרך זה שאין אחריו שעמד אחר דין-לבית ונתבאר
 ".אחרון בין ראשון בין – לדבריו נוטה שהדעת למי אלא לראשון,

 היא מותו" אחר הארי את משיבין "שאין בה החזקתהש מליצהה כי ברור, נראה האמור לאור
 קושיות מפני האלילים עובדי גדוליהם על להגן נועדה אשר מובהקת אשכנזית הטעיה

 במעשי וכן תדיר, במעשינו לפשפש עלינו חובה כי בדרכיהם. הולך שאתה וחבל וטענות,
 על יעלה וכי ממעשיהם. להתנער עלינו וחוטאים שוגים שהם שמצאנו מקום ובכל אבותינו,

 אותם נגנה לא ואנחנו ,אלילות במנהג או ה' חילול בו שיש במנהג יחזיקו שאבותינו הדעת
 אנשי בידי וכלי ,האמת מדרך הטעיה היא אפוא טענתך דחויה?! מליצה בגלל רק כך על

 .מישרים כימדר ישראל-עם את ולהרחיק ולהמשיך ההבל את להנציח השקר

 הציבור את שמשרת ציבור "עובד שהוא משום ממון ליטול לדיין שהכשרת למה ביחס (3
 לקיים גורף היתר היה אכן אם אותך: אשאל – לכך" זמנו ומקדיש ממוסד באופן בדיינות
 ?הרמב"ם רבנו עינימ נעלם היה שהוא הדעת על יעלה וכי כזה, ציבורי ושירות רבני ממסד
 לקרדום הדת את הפך אשר והדייני הרבני הממסד את בחריפות תקף הרמב"ם רבנו והלא

 חז"ל, דברי על מבוססים רבנו דברי כל כי ,יםטוע רבנוו חז"ל גם אז טועה אני ואם בה! לחפור
 לחזור לנכון רואה אני ולכן ,בדקדוק רבנו דברי את קראת לא ברבנות עיסוקיך רוב בשל שמאו

 :בפרט הממסדיים ולרבנים ולדיינים בכלל התורה מן שנהנה מי לכל רבנו תוכחות על שוב

 לעצמם והנהיגו האמת, את והכחישו התאווה אותם שעיוורה גדולים אנשים על תמה "ואני
 התורה[, ]=לימוד והלימוד הדין[-בבתי דין ]=פסיקת המשפטים בעד ]=תקציבים[ הקצבות

 ג(. ד, )נדרים "קלושות בראיות ונתלו

 ז(: )ד, אבות למסכת רבנו מפירוש תוכחה עוד והנה

 שגבו להם נמצא לא ז"ל, והתלמוד[ המשנה ]=חכמי החכמים בעקבות נתבונן כאשר "כי
 לדיינין, ולא גלויות, לראשי ולא והמכובדות, המרוממות לישיבות נדבות קיבצו ולא אדם, מבני

 במלאכה נתעסק אלא ]...[ אדם. בני לשאר ולא הממונים, מן לאחד ולא תורה, למרביצי ולא
 ְמָנַעתּו שהתורה כיון אדם, בני שבידי למה בז והיה בדוחק, ואם ברווחה אם ממנה שיתפרנס

 שיחשבו ההמון, בעיני שםה חילול בכך רואים והיו זה, את לעצמם התירו ולא ]...[ מכך.
 דבר כן העושה ויהיה בעיניהם, ותזדלזל בהן שמתפרנסים המלאכות ככל מלאכה שהתורה

י בזה ה' ַבר ]"כִּ ֶאת ָבָזה ה' דְּ ָותֹו וְּ צְּ ָכֵרת ֵהַפר מִּ ָכֵרת הִּ וא ַהֶנֶפש תִּ  ,לא([ טו, )במ' ָבּה" ָנהֲעֹו ַההִּ
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 ברצונם אדם בני ממון ולוקחין הברורים האלו הלשונות ואת האמת את המכחישים אלה וטעו
 ".הרבנות[ או הדיינות משרות ]=בעבור כרחם בעל או

 אותה שעושה מי וכל כלל! מלאכה בגדר אינה הדיינות כי ברור, באופן עולה זה ממקור
י חוטא: אותו על לומר שראוי עד דבריו את ובוזה ה' את מחלל לפרנסה וכלי למלאכה ַבר "כִּ  דְּ

ֶאת ָבָזה ה' ָותֹו וְּ צְּ ת ֵהַפר מִּ ת ִהָכרֵּ וא ַהֶנֶפש ִתָכרֵּ  .ָבּה" ָנהֲעֹו ַההִּ

 שם: רבנו מדברי ראיה עוד והנה

 תחשבנה אל כלומר ,בה לחפור קרדום התורה את תעשה אל צדוק[, ]ר' שאמר שזה דע"
 נפשו את הכרית זה הרי תורה בכבוד הזה בעולם הנהנה שכל ואמר ופירש ,לפרנסה כלי

 בפשטים ונתלו ֵּגָום, אחרי והשליכוהו הברור הזה בלשון אדם בני והתעוורו הבא,-העולם מחיי
 ועשו ,הקהילות ועל היחידים על זכויות לעצמם וקבעו ,אבארם ואני אותם, מבינים שאינם

שגו ,מוכסים חוקי וכיו"ב[ ודיינות ]=רבנות התורתיות הׂשררות את  בהטעיה אדם בני את והִּ
 ותורתן בתורה המתעסקים ולאנשים ולתלמידים לחכמים לעזור ושצריך חובה שזה מוחלטת
 ".כלל עליהם להישען רגלים ולא בתורה יסוד לו שאין טעות זה וכל .אומנותן

 י(: )ג, תורה תלמוד בהלכות רבנו פסק את גם ונצרף

 ואמרו: ציוו ועוד ז[. ד, ]אבות העולם' מן חייו נטל תורה מדברי הנהנה 'כל חכמים: "אמרו
 את 'אהוב ואמרו: ציוו ועוד ]שם[. בהן' לחפור קרדום ולא בהן להתגדל עטרה תעֵשם 'לא

 וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה ו'כל י[. א, ]אבות הרבנות' את ושנוא המלאכה
 הבריות". את ליסטים=שודד[ ]מלשון מלסֵטם שיהא זה אדם וסוף ב[. ב, ]שם עוון'

 התלמוד חכמי וכל יות,נתור ררותומש תורה מדברי ליהנות חמור באיסור אסור כלומר,
 משרת בעבור הציבור מן שכר לקבל הזה כדבר נשמע ולא מלאכה, בעלי היו בתימן ואבותינו

 :שם הבאה הלכהב גם לעיין מאד חשובו ,רבנות או דיינות

 ]=חכמי היא הראשונים חסידים ומידת ידיו, ממעשה מתפרנס שהוא למי היא גדולה "מעלה
יעַ  שנאמר: הבא,-ולעולם הזה-שבעולם וטובה כבוד לכל זוכה ובזה והתלמוד[, המשנה גִּ  'יְּ

י ַכֶּפיָך ֶריָך תֹאֵכל כִּ טֹוב ַאשְּ  הבא-לעולם לך וטוב הזה, בעולם אשריך – [ב קכח, תה'] ָלְך' וְּ
 טוב". שכולו

 בימינו?! הממסדיים והרבנים הדיינים של תםמלאכ אפוא מהי לשאול, יש זו הלכה לאור

 לא אוליו !שםה חילול בגדר והיא פרנסה בגדר איננה הדיינות או הרבנות דבר, של קצרו
 את להבין שיש טענת שהרי בסכלות! הרמב"ם רבנוו חז"ל את מאשים אתה אך ,לב שמת

 רבנוו חז"לש למסקנה מובילה זו וטענתך ומכליל, גורף באופן שקלים בהלכות ההלכה
 וגינש במהו ה' חילול ממון שנוטלים לדיינים ושייחס במה ,לאלהים גדול טאחֵּ  וחטא הרמב"ם

 אתה האם כך? כדי עד ושג רבנוו חז"לש מאמין באמת אתה האם ביותר. קשות במלים אותם
 מוכיחים אינם בימינו והמציאות הישר השכל וכי בסכלות?! הרמב"ם ורבנו חז"ל את מאשים

 מאד? גדול ה' בחילול שמדובר רבנוו חז"ל דברי את

 את תעזב איך עליך, תמה ואני ביותר", חשוב כ"מקור שקלים מהלכות הראיה את גדרתהִּ  (4
 בעיקר )שנועדה אבות ומסכת וסנהדרין תורה תלמוד מהלכות באמת החשובים המקורות
 ביותר" חשוב "מקור :השקל מחצית בעניין למשיחא מהלכתא להלכה וקראת ,לדיינים(
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 שקלי בעניין למשיחא תאשהלכ הדעת על יעלה וכי דינים? פסיקת בעבור שכר נטילת לעניין
 דינים? פסיקת בעבור שכר נטילת לעניין ביותר" חשוב "מקור היא הלשכה

 וסנהדרין תורה תלמוד בהלכות רבנו מדברי הרבות לראיותיי מענה שום נתת לא כן, כמו
 לומר ראוי באמת הללו הראיות שעל למרות ,כאמור לדיינים בעיקר שנועדה אבות ומסכת

 להלכה יכולתי ככל מענה אתן ולקמן – בו דנים שאנו לעניין ביותר" חשובים "מקורות שהן
 רבנו. לדעת ואבארּה שקלים בהלכות

 מהלכות בהלכה נעיין שלא מדוע שקלים, מהלכות כביכול הראיב נעייןש טרם רם,ב (5
 בהלכות פוסק רבנו כך ובכן, .יותר חשובה במקומה שהלכה איתי תסכים והלא סנהדרין?

 ו(: )כג, סנהדרין

 עוסק היה אם אבל הניכר. שכר יהיה שלא והוא בטלים, דיניו לדון שכרו שנוטל דיין "כל
 או לכם', שאדון עד תחתי שיעשה מי לי 'תנו להם: ואמר לדין םישני לפניו ובאו במלאכתו

 יותר, ולא הבטלה שכר שהוא ניכר הדבר שיהיה והוא מותר. זה הרי – בטלתי' שכר לי 'תנו
 מותר". זה כגון – זה בפני זה הובשו משניהם טוליוי

 בתנאים למעט דינים פסיקת בעבור כסף לקחת לחלוטין שאסור ,במפורש עולה זו מהלכה
 שכר שהוא סכום רק הדין,-מבעלי בשווה בטלה שכר רק ומצומצמים: מסוימים מאד-מאד

 הדיין את מבטלים הדין-בעלי כאשר ורק באמת, מלאכה לדיין יש כאשר רק באמת, בטלה
 לא רצוי, לא מותר", זה "כגון רבנו: אומר הללו הסייגים כל ועל – באמת בפועל ממלאכתו

 בסיסית לפרנסה זקוק אכן הדיין כאשר רק אחרות, ובמלים בלבד. מותר רק משובח, לא ראוי,
 ללבוש. ובגד לאכול לחם בה לקנות כדי

 שכר ורק אך התירו חז"ל מדוע לתמוה, יש לכאורה שהרי :ההלכה תוךמ לדבריי ראיה ויש
 ראוי לא האם יפה? משכורת בשווה לדיין לתת הדין-לבעלי התירו לא חז"ל מדוע בטלה?
 ןלדיי אסור כי בירור,ב עולה זו הלכהמ אלא, ?גבוהה ורתמשכ רוויחוי ישראל שדייני לכאורה

 לו יש כאשר בטלה שכר הוא לו שהתירו מה כל שהרי דינים, סיקתפ בעבור משכורת ליטול
 לדיין לתת לממסד שמותר תטען ואם חז"ל! של התנאים ארבעת כפיו ,כו'ו פועלב מלאכה

 יותר חמורה שלישי מצד שכר תשנטיל ,נראה א( ,ג)כ סנהדרין בהלכות להלן בטלה, שכר
 של בגדר היא אפילוו ,שלישי מצד משכורת ליטול לדיין אסור ולכן ,הדין-מבעלי שכר תמנטיל

 ל!חז" של תנאיםה ארבעת כל לפי בטלה שכר

 מזכאי אסתירא שקיל הוה "קרנא ע"א(: )קה כתובות מסכתב זה בעניין חז"ל דברי והנה
ֹשַחד' והכתיב הכי? עביד והיכי – דינא להו ודאין מחייב ואסתירא ָקח לֹא וְּ  שם ודנים ",'?תִּ

 כך: נאמר שם מהאפשרויות באחתו הדין,-מבעלי אחד מטבע לקח קרנא איך בשאלה בגמרא
 .דינים פסיקת בעבור שכר בתורת המטבע את לקח קרנא כלומר שקיל", הוה אגרא "בתורת

 וכי כלומר בטלין!", דיניו – לדון שכר הנוטל ,יאוהתנ ?שרי מי אגרא "ובתורת שואלים: דומי
 בטלין! דיניו לדון שכר שנוטל שמי שנינו והלא דינים? פסיקת בעבור שכר לקחת מותר

 הוה בטלא אגר – קרנא דינא; אגר – מילי "הני בטלה: שכר רק לקח שקרנא הוסבר ובהמשך
 הוא שמותר מה וכל דינים, פסיקת על הדין-מבעלי משכורת לקחת אסורש נמצא – שקיל"

 בטלה? שכר להתיר הדעת על יעלה איךו ,לתמוה ממשיכים שם ובגמרא .בלבד בטלה כרש
 לעיל. שנאמרו ההכרחיים התנאים ארבעת כל לפי ורק אך שמותר ומתרצים
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 פסיקת בעבור הדין-מבעלי בשווה משכורת שנוטל דיין התלמוד, חכמי לדעת אחרות, ובמלים
 אסור אם וכאמור, !מותר מאד ומסוים מוגדר בטלה שכר ורק ומבוטלים! בטלים דיניו דינים

 שלישי, מצד משכורת לנטילת וחומר-וקל שכן-כל ,לדיין בשווה משכורת לתת הדין-לבעלי
 לאותו משתעבד וגם לפרנסה, כלי התורה את פךוה הואש במה ה' את מחלל גם הדיין שהרי
 מאי כהן: בר נחמן רב "דרש בהמשך: שם בתלמוד חז"ל שאמרו וכמו ,עולמית מממן גורם

ָּפט ֶמֶלְך' ד[: כט, ]מש' דכתיב שְּ מִּ יד בְּ יש ָאֶרץ ַיֲעמִּ אִּ רּומֹות וְּ ֶסָנה תְּ  למלך דיין דומה אם '?ֶיֶהרְּ
 יהרסנה". – הגרנות על שמחזר לכהן דומה ואם ארץ, יעמיד – לכלום צריך שאינו

 מן משכורות שמקבל הדיין וכי – הדת מן יצא הדיין את המממן שהממסד נניח אם כלומר,
 ָמרי הזו הסיבה מן ובדיוק אותו? ומפטם שמממן הממסד כנגד לעמוד מסוגל יהיה הממסד

 כדי לומר צריך ואין ורבנות, דיינות בעבור כסף לקחת והתיר תורה! מכבוד ליהנות התיר
 להם. אין תורה שגם והשוטים, ההוזים דמיונות לפי תורה" "ללמוד

 מישהו ימצאו הדין-שבעלי הראשונה באפשרות פוסק רבנו כי לב, לשים יש ועוד, זאת
 מעבירים אינם הדין-ובעלי מתפרנס הדיין וכך ,מחליףל ישלמו והם מלאכתו, את לדיין שיעשה

 את לדיין שיעשה חליףמ נמצא לא כאשר ,היהשני באפשרות רק ישיר! באופן כסף דייןל
 מלאכתו את לבטל רשאי הוא תיעשה, לא שמלאכתו מפני להפסיד עלול דייןוה מלאכתו,

 הראשונה ההמלצה אחרות, ובמלים בפועל. להפסיד לו שגרמו הכסף את הדין-מבעלי ולקחת
 אומר רבנו ולכן בטלה! שכר לא ואפילו !דינים פסיקת בעבור כלל סףכ קחתל שלא היא לדיין

 בטלתי". שכר לי "תנו של האפשרות לפני תחתיי" שיעשה מי לי "תנו בהלכה:

 שלדיין הוא ברור כלומר ",במלאכתו עוסק היה אם אבל" רבנו: לדברי לב שים ,זאת גם אףו
 כלל. להתיר מה אין אחרת ,ביושר ממנה מתפרנס שהוא מלאכה יש

 סנהדרין? בהלכות דינים פסיקת בעבור ממון יטולל ההיתר את מביא לא רבנו מדוע ,כן כמו
 לתת אפשרמ אשר היתר מדבריך, שעולה כמו וכולל גורף בהיתר מדובר אם לכאורה והלא

 טובות אינסוף ועוד ופיקוח בקרה שום ללא בחודש, שקלים של רבים אלפים עשרות לדיינים
 ,וברור מפורש באופן קובעת אשר ההלכה לאחר מיד אותו לכתוב רבנו על היה – הנאה

 למשיחא בהלכתא הזה ההיתר את קובע רבנו מדוע דינים, פסיקת בעבור ממון ליטול שאסור
 !?דווקא הלשכה לתרומת נוגע אשר בעניין אותו תולה עודו ?!םשקלי הלכותב

 דבריו: וֹכה א(, )כג, סנהדרין בהלכות פוסק רבנו ,מכולן גדולה אוליו

לֹא ַקח "'וְּ  הזכאי את לזכות אפילו אלא הדין, את לעוות לומר צריך אין יט[, טז, ]דב' ֹשַחד' תִּ
 כה[". כז, ]דב' ֹשַחד' ֹלֵקחַ  'ָארּור בכלל הוא והרי תעשה, בלא ועובר אסור החייב את ולחייב

 איסור על עובר – החייב את ולחייב הזכאי את תלזכֹו כדי ממון שלוקח מי כל אחרות, ובמלים
חַ  ָארּור" בכלל והוא חמור ַחד ֹלקֵּ  הדיינות? ממסד של המשכורות מטרת בדיוק זו והאין "!ׁשֹּ
 זו בהלכה מדובר לאש וברור החייב... את ולחייב הזכאי את לזכות לדיין משכורות לתת

 בגדר ולא דין עיוות בגדר היא הדין-מבעלי מאחד כסף נטילת שהרי ,הדין-מבעלי שכר נטילתב
 לאחר הלכות שש נפסקה הדין-בעלי משני כסף ונטילת החייב", את ולחייב הזכאי את "לזכות

 ומי ,הדין-מבעלי בשווה ליטול חז"ל התירו בטלה שכר שרק שם נתבאר כברו ו(, )כג, מכן
 .ןבטלי דיניו – בטלה שכר שאינו בשווה ןהדי-מבעלי שכר שנוטל
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 על שהרי ,הדין-מבעלי משכורת מנטילת יותר חמורה רבני מסדממ תמשכור שנטילת נמצא,
 תמשכור נטילת על ואילו – בטלים הדיין של שדיניו לעיל נאמר הדין-מבעלי משכורת נטילת

חַ  ָארּור" :בהלכהו חז"לב ורהתב אמרנ ,ממומן רבני ממסדמ כלומר שלישי, דצמ ַחד ֹלקֵּ   "!ׁשֹּ

 ז(: )ד, שקלים מהלכות שציינת למשיחא תאהלכבַ  לעיין נעבור זאת, כל שראינו לאחר

 נוטלין? היו וכמה הלשכה. מתרומת שכרן נוטלין בירושלים הגזלנין את שדנים "דיינין
 כדי להם מוסיפין רצו, שלא פי-על-אף להם, הספיקו לא ואם שנה, בכל מנה תשעים-תשעים

 ביתם". ובני ובניהם ונשיהם הם צרכם

 (2 קיים; המקדש-שבית בזמן (1 ורק: אך עוסק הוא שהרי ,מצומצם זה היתר כמה לב נשים
 שכר נטילתבו (5 בלבד; גזלות דייניב (4 בלבד; בירושלים (3 ישראל;-לעם סנהדרין שיש בזמן

-שבית כאלה אוטופיים בתנאים שרק ברור, שנראה כך .בלבד הלשכה מתרומת אוהש
 צורך ויש בצע, ולתאוות ה' לחילול חשש כל ואין רמה, ביד שולטת והסנהדרין קיים המקדש
 לחיות, אחרת דרך שום להם ואין הערב, ועד הבוקר מן בירושלים העם את ידונו אשר בדיינים

 הקב"ה שהתיר וכמו ,הלשכה מתרומת שנה מדי מסוים סכום לקחת התירו לאלה רק
 .הקרבנות מן חלקם את לקחת המקדש-בבית העובדים לכהנים

 בירושלים, גזלות דייני שלושה שהיו נאמר ע"א( )קה בכתובות בגמרא כי לב, לשים יש אגב,
 דינים בתי מאות לארבע קרוב שהיו ומעידים בירושלים? הרבה דיינים היו והלא שם: ושואלים

 כלומר, הלשכה, מתרומת שכר מקבלים היו גזלותה דייני שרק היא, שם והמסקנה בירושלים!
 מזאת ממלאכתם! מתפרנסים היו בירושלים שהיו לפחות הדיינים ומאתיים אלף שאר כל

 הכלל. על מהם ללמוד ואין הגזלות, לדייני לתשלום מאד מיוחדות סיבות שהיו עולה,

 חז"ל דברי לאורו גזלות,ה לדייני שכר תשלום של מאד והנסיבתי המצומצם ההיתר לאור
 כסף לקיחת בעניין החריפים רבנו דברי ולאור תורה, מכבוד ליהנות האיסור בעניין החריפים

 שאין ברור נראה – סנהדרין בהלכות פוסק שהוא הגורף האיסור ולאור ,דינים פסיקת בעבור
-שאף בגלל רק ולא זמננו, דייני על שקלים מהלכות למשיחא הלכתאה של היתרה את להחיל

 ותהרבנ שממסד בגלל ובעיקר אלא בימינו, קיימת זו בהלכה שתוארו הנסיבות מן אחת-לא
 ממערב. מזרח כרחוק האמת מדרכי ורחוק עצמותיו, לשד עד מסואב בימינו והדיינות

 גדולים אנשים על תמה "ואני ג(: )ד, לנדרים בפירושו אלה כגון ראיות על רבנו השיב כברו
 בעד ]=תקציבים[ הקצבות לעצמם והנהיגו האמת, את והכחישו התאווה אותם שעיוורה

 ".קלושות בראיות ונתלו התורה[, ]=לימוד והלימוד הדין[-בבתי דין ]=פסיקת המשפטים

 ובכן מאד", גבוה היה "ושכרם :מאד גבוה היה בירושלים הגזלות דייני של ששכרם אמרת (6
 ולפטם לגדל שיש סובר שם החת"ס דבריי. את ואסביר ,עליך חולק ורבך מורך קאפח יוסף ָמרי
 .אחיו משל לגדלו שיש הגדול הכהן על חז"ל לכתהִּ מ לכך ראיה מביא והוא מאד, הדיינים את
 דבריו[ ]של "והסיום יא: אות בסוף שם שקלים בהלכות ָמרי אומר הללו החת"ס דברי על

 לא הוא ספקם" ש"כדי וברור ,בגדלהו" ולא ספקם, בכדי הוא כאן המדובר כי חריג, לי נראה
 לא. ותו לו יחסר אשר מחסורו די אלא ,שטענת כפי מאד גבוה שכר

 תשעים-תשעים נוטלין? היו "וכמה שוב: היא והנה !כלל ובנהה שלא הזו ההלכה לעצם ועתה
 הם צרכם כדי להם מוסיפין רצו, שלא פי-על-אף להם, הספיקו לא ואם שנה, בכל מנה
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 כלומר ,שנה בכל מנה 90 קיבל דיין כל הבנתך, לפי לכאורה – ביתם" ובני ובניהם ונשיהם
 היא הבתולה כתובת שהרי לחלוטין, והזוי מופקע בסכום מדובר ובאמת לשנה! דינר 9,000

 מכך פחות אף היא האלמנה וכתובה !רבים חודשיםל ולבניה לה להספיק יםשאמור דינר 200
 גבוה?! כך כל סכום דיין לכל יקציבו שחז"ל הדעת על יעלה ואיך – דינר 100

 יין, אוצרות לבדוק כדי ליום אחד =דינרזוז קיבל קרנא אם כך: נאמר לימינו ההשוואה ולשם
 שעות שלוש התלמוד חכמי כמנהג אלא ביום, שעות שמונה עובד היה לא שהוא וברור

 היותר לכל ערך-שווה הוא שקיבל השכר כי אפוא, נראה – ובחכמה בתורה עוסק והשאר
 בערך שווה זוז כי אפוא, נמצא לשעה. ש"ח חמישים לפי ימינו, של ליום ש"ח וחמישים למאה

 ימינו. של ש"ח 1,350,000-כ הם זוז 9,000 כן,-אם ימינו. של ש"ח 150-ל

 על יעלה וכי בשנה! ש"ח 1,350,000-כ הוא שבימינו שכר דיין לכל קבעו חז"ל ,ךהבנת לפי
 התאוות מרחיקי האנושי המין מבחר להיות צריכים הדיינים והלא הזה?! כדבר הדעת

ַאָתה" והמותרות: ָכל ֶתֱחֶזה וְּ ֵשי ָהָעם מִּ ל ַאנְּ ֵאי ַחיִּ רְּ ים יִּ ֵשי ֱאֹלהִּ י ֱאֶמת ַאנְּ  יח, )שמ' "ָבַצע ׂשְֹּנאֵּ
 וכיסא ושולחן מיטה אלא נטל לא ,ש"נהנה" חז"ל אמרו שעליו הנביא אלישע ואפילו ,כא(

 לפחות, דיינים עשר-אחדל מתאים זה סכוםש היא, והאמת !לא ותו שהתארח בזמן ומנורה
 .מחליפים ניםדיי שני ועוד העם את שידונו דין-בתי של הרכבים לשלושה כלומר

 מדוע לשנה, דינר 9,000 קיבל דיין שכל דהיינו שאמרת, כפי הוא שהסכום נניח אם כן, כמו
 לא כזה שסכום הדעת על יעלה וכי להם"? הספיקו לא "ואם בתלמוד( נאמר כןו) פוסק רבנו

 ממון שוחרי היו בירושלים הגזלות שדייני הדעת על יעלה וכי משפחתו? ולבני לדיין יספיק
 ?!בעצמם גזלנים היו םהגזלני שדייני הדעת על יעלה כיו מותרות? ואוהבי

 אם שהרי הדיינים? בעבור רק לשלם דוליםג כך-כל סכומים ההלשכ תרומתל מאין ובכלל,
 יעלה וכי לשנה! ינרד 27,000 של בסכום מדובר ,בירושלים גזלות דייני שלוש רק שהיו נניח

 לא אם להם להוסיף ועוד לפזר? כספים הרבה כך-כל הלשכה לתרומת שהיה הדעת על
 כשמש ברור אלא הלשכה? תתרומ של היחידה ההוצאה היה הדיינים שכר וכי להם?! הספיק

 ולא ומשפחותיהם הדיינים לכל כולל בתקציב שמדובר ,עצמו את להטעות רוצה שאינו למי
 .ומשפחתו בלבד אחד לדיין

 בכל מנה תשעים-תשעים נוטלין? היו "וכמה הוא: כך שאכן ונראה בהלכה שוב עתה נעיין
 ובניהם ונשיהם הם צרכם כדי להם מוסיפין רצו, שלא פי-על-אף להם, הספיקו לא ואם שנה,

 הזה העצום התקציב כלומר רבים! בלשון נאמרה ההלכה שכל לדעת, הראינו – "ביתם ובני
 היו המקדש-בבית והממונים בירושלים, שהיו הגזילות דייני לכל מיועד לשנה דינר 9,000 של

 נותנים שהיו לא ,ומשפחתו נשותיו צרכיו לפי לו, יחסר אשר מחסורו די ודיין דיין לכל נותנים
 כפי בדיוקו ."צרכם כדי להם "מוסיפין אומר שרבנו וכפי – בשווה לכולם קבועה משכורת

 נוטלין אשר ועוד, לכהנים, וקמיצה שחיטה הלכות ומלמדי ,המומין מבקרי עם נוהגים שהיו
 כמה שכרן? הוא "וכמה :הגדול הדין-בית להם שקובע מה כפי הלשכה מתרומת שכרן

 .ד( ד, שם )רבנו דין" בית להם שיפסקו

 לאחר הלכות שלוש מובאת בירושלים הגזלות דייני לכתהִּ ש מכך, היא לדברינו נוספת ראיה
 .כן-לפני הלכות שלוש שאמר מה על סמך רבנוש ברור שנראה כך המומין, מבקרי לכתהִּ 

 ,ודיין דיין כל של מחסורו פיכ השכר את סקופ אשר זה הוא הגדול-הדין-שבית ,כלומר
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 כמו התקציב כל את לגמור הכרח שום )ואין לשנה מנה תשעים הוא לכולם הכולל והתקציב
 אם אפילו עוד להם שמביאים להם הספיק לא שאם בהלכה נאמר מדוע יובן עתה – בימינו(

 בעצמו אומר ָמרי מדוע גם יובן ועתה גבוה, כך כל סכום קבעו חז"ל מדוע יובן ועתה רצו, לא
 ?!ורבך מורך יוסף ָמרי על חולק אתה וכי – "ספקם בכדי הוא כאן ש"המדובר

 כך-כל הזהירו אשר ,שחז"ל הדעת על יעלה ולא הישר, השכל את להפעיל יש מכולן, ויתרה
 ופסקנית, משמעית-חד כך-כל בצורה דברים ושוחד ממון שוחד ומפני הדיינים, שחיתות מפני
 ומחדיר משחית, הכסף כי שחיתות, משכורות להם בפזרם הדיינים את ישחיתו בעצמם שהם

 דיין לכל הקציבו שחז"ל שסובר מי דעתי, ולפי הממון. אהבת של מאד רעה מחלה האדם ללב
 ומושחתים! סכלים היו שהם חז"ל על מעליל הוא אך לב, שם לא לשנה דינר 9,000

 מדברי הלכות מהכ הנהו דברים, שוחד מפני גם אלא חז"ל הזהירו ממון שוחד מפני רק לא (7
 בתלמוד: מפורשות סוגיות הן כולן אשר ,ד(–ב )כג, סנהדרין בהלכות רבנו

 קטנה בדוגית עולה שהיה בדיין ומעשה דברים, שוחד אפילו אלא בלבד, ממון שוחד "ולא
 לדין. לך פסול הריני הדיין לו ואמר דין, לו והיה בעלייתו וסייעו ידו אחד ופשט בנהר, לעבור

 הדיין, מלפני רוק כיסה ואחר הדיין, רדיד מעל עוף של ]=נוצה[ אברה שהעביר באחד ומעשה
 לדין". לך פסול הריני לו ואמר

 ומעשה לדין. לך אני פסול לו ואמר כהן, לדיין כהונה ממתנות מתנה שהביא באחד "ומעשה
 אחת פעם שבת, לערב שבת מערב שדהו מתוך תאנים לו מביא שהיה דיין של אחד באריס
-על-אף לדין, לך פסול הריני הדיין לו ואמר דין, לו שהיה מפני בשבת בחמישי להביא הקדים

 לדין". לו נפסל בזמנן שלא והביאן הואיל דיין, משל שהתאנים פי

 דעתו להטיית לגרום עלול שבפעוטים פעוט דבר אפילו השוחד! של העצום כוחו את נא ראו
 שמנות משכורות קבלת האם לשאלה: אותנו מוביל וזה הדין!-מבעלי אחד לטובת הדיין של

 משכורתו?! את המשלם לממסד נרצע עבד להיות לדיין בהכרח גורמת אינה הרבני מהממסד
 והלא שחיתות? לזהות עוד מסוגל הוא האם האמת? אור את לראות עוד מסוגל הדיין האם
 אותו. ומפטם המממן לממסד נרצע לעבד לב, שישים ובלי רצונו בלי גם הפך כבר הדיין

 )קה כתובות בתלמוד מופיע שהוא פיכ הגזלות דייני לדין המקור את לבחון עתה נעבור (8
 כך: נאמר שם בגמרא .דברינו לחיזוק ראיה עוד משם ונביא ונוסיף ע"ב(,–ע"א

 ]כך מנה תשעים-תשעים שכרן נוטלין היו שבירושלים גזירות גוזרי אסי: אמר יהודה רב "אמר
 אלא, עסקינן?! ברשיעי אטו רצו?! לא להן. מוסיפין – רצו לא הלשכה, מתרומת רבנו[ גרסת

 עליהן". מוסיפין – רצו שלא פי-על-אף ספקו לא

 הגזלות דייני שאם ,להניח הדעת על יעלה איך ,תמהים התלמוד חכמי הגמרא של בסיפא
 עסקינן?! ברשיעי וכי ?להם להוסיף עוד צריך ,ההלכה לפי מנה בתשעים מסתפקים אינם

 מסבירים אלא צרכם?! מכדי יותר ממון תובעים אשר ברשעים עוסקים אנחנו וכי כלומר,
 להם מוסיפים אז רק מחסורם, את למלא להם הספיק לא הזה והסכום במידה רק בתלמוד,

 בגדר הוא ספקו מכדי יותר מבקש אשר דיין כי בבירור, עולה זו סוגיהמ .לקבל סירבו אם אף
 כדי המוגדר שכר הוא בימינו הממסדיים הדייניםו הרבנים שכר וכי לשאול, יש ומיד רשע!!
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 ואם הממון? את השונאו ה' את הירא הישר האמת איש לצרכי ומעבר מעל שהוא או ספקם?
 ?כאן חז"ל לפי אפוא להגדירם יש כיצד ספקם" ל"כדי ומעבר מעל הוא שכרם

 חכמים "תלמידי ד(: )ד, לענייננו אמיתית ראיה משם נביא ,עסקינן שקלים בהלכות אםו (9
 שכרם נוטלין כולם – ]...[ קמיצה הלכות להם והמלמדים לכהנים, שחיטה הלכות המלמדים
 ליטול לדיינים גורף באופן להתיר שקלים מהלכות לומדים אנחנו ואם – הלשכה" מתרומת

 מהלכות נלמד שלא מדוע מכוערות, שחיתות משכורות כדי עד הדינים, פסיקת בעבור ממון
 שמותר במפורש כאן נאמר והלא פה?-שבעל-תורה לימוד בעבור כסף לקחת שמותר שקלים

 קמיצה?! והלכות שחיטה הלכות לימוד בעבור שכר ליטול

 כסף לקיחת איסור בעניין הקשים ורבנו חז"ל מוסרי את למחוק הדעת על יעלה שלא וכמו
 תאהלכ לאור תורה מכבוד ליהנות גורף באופן תירלהו פה,-שבעל-תורה לימוד בעבור

 ולהתיר ורבנו חז"ל מוסרי את למחוק הדעת על יעלה לא כך – שקלים מהלכות למשיחא
 שההיתר כמו אחרות, ובמלים .שם למשיחא הלכתא לאור דינים פסיקת בעבור כסף ליטול

 היתר הוא כאן לדיינים ההיתר כך ,המשיח לימותו מאד מצומצם הוא כאן החכמים לתלמידי
 יניםלעני המשיח לימות חז"ל חששו לא וכנראה ,לבדב המשיח לימותו מאד מצומצם

 בו. לחצוב לקרדום בהפיכתה האמת דת לעיוות ולא ה' לחילול לא ,אלה נקודתיים

 הכהנים תא לימדו לא החכמים שתלמידי וטען בפירושו, מאד כאן התפתל ָמרי אמנם,
 הוא וכך וקמיצה, שחיטה הלכות של מקצועיים" "צדדים רק אלא ודינים הלכות במקדש
 :ו( )אות פה-שבעל-תורה לימוד בעבור מהלשכה שכר ליטול התירו איך מסביר

 והמשפטים, והדינים ההלכות הכוונה אין קמיצה והלכות שחיטה הלכות ]רבנו[ שכתב "ומה
 הסכין עשיית מלמדים הללו אלא לימודה, על שכר לקבל ואסור פה-שבעל-תורה אלה כי

 ולא ]...[ ההלכתי.-הדיני הצד לא שבדבר, המקצועי הצד כלומר וכדומה, היד ואימון ובדיקה
 נותרה לא ע"ב: מז ביומא וכדאיתא אינשי כדקמצי לן דקיימא כיוון קמיצה, הלכות לי ברור

 פחות יקמוץ ושלא השמן קמיצת בפרט אומנות, צריכה זאת בכל ושמא קשות, מעבודות
 שמן". זיתים מכשני

 חכמים "תלמידי :פוסק היה הוא כפירושו שנבין התכוון רבנו אם שהרי ביותר, והתמ רושופיו
 הלכותו" שחיטה" הלכות" לכתוב: קדקד רבנו אך ,קמיצה" וענייני שחיטה ענייני המלמדים

 את מלמדים שהיו הדעת על יעלה וכי הסכין"? "עשיית באמרו: כוונתו מה כן, כמו .קמיצה"
 הייתה וכי הנפחות? מלאכת את אותם מלמדים היו וכי הסכין? את לעשות כיצד הכהנים

 רק כוונתו ואם מוכנים. שחיטה סכיני להם מביאים שהיו ברור אלא המקדש?-בבית נפחיה
 מתרומת מיוחד תקציב זה פעוט לעניין להקצות יש מדוע יודע איני ובדיקתו, הסכין להשחזת
 ההלכות? לימוד לבין המקצועי הלימוד בין להפריד הדעת על יעלה איך ובכלל, הלשכה.

 זאת בכל "ושמא לומר מסוגל היה ואיך זה, בעניין עצמו על תמה כבר ָמרי לקמיצה, וביחס
 כך וכל הקשות? מהעבודות הייתה לא שהקמיצה ביומא אמרו שחז"ל לאחר אומנות" צריכה
 הוכחתי כברו התקציבים? והפניית המהומה כל זאת ועל שמן? זיתים שני לקמוץ קשה

 בנפח שיש זיתיםה מספר חישוב בעניין שגה ָמריש ,("מהו? – כזית שיעור") אחר במאמר
 .מאד קטן שיעור ואה שמן זיתים שני שיעורו ,ביצה
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 קרנא, הדיין בעניין ע"א( )קה שהזכרת בכתובות הסוגיהמ חז"ל מוסרי את צרףל ראוי (10
 כסף ללקיחת חז"ל של יחסם על רבות ללמוד ניתן התלמוד חכמי שעורכים הדיון ומתוך
 :ממנה העולות המסקנות ובסופה וביאורה, הסוגיה סיפור והנה דינים, פסיקת בעבור

 והלא כן? עשה הוא ואיך בגמרא ושואלים דינו, מבעלי אחד מכל מטבע קחל שקרנא נאמר
ֹשַחד" כתוב ָקח לֹא וְּ  הדינים מבעלי מאחד רק שלקח בדיין עוסק הזה הפסוק ומשיבים, "!תִּ
 להטיית חשש היה ולא הדין-בעלימ אחד מכל מטבע לקח קרנא ואילו ,הדין את להטות ויבוא
 מנת-על שלא ואפילו בשווה הדין-מבעלי שכר ליטול מותר וכי בגמרא, שואלים עוד הדין.

ֹשַחד'" ברייתא: ישנה והרי הדין? את להטות ָקח לֹא וְּ  שלא ללמד אם לומר? תלמוד מה – 'תִּ
ָּפט ַתֶטה לֹא' :נאמר כבר הרי הזכאי, את לחייב ושלא החייב את תלזכֹו שְּ  תלזכֹו אפילו אלא ,'מִּ
ֹשַחד' תורה: אמרה החייב את ולחייב הזכאי את ָקח לֹא וְּ  !".'תִּ

 הדין? מבעלי אחד זוז נטל קרנא איך במקומה, עומדת נותרה שאלהה זו ברייתא לאור
 שוחד, בתורת בשווה הדיינים משני לוקח הדיין שבו במקרה עוסקת הזו הברייתא ומשיבים,

 שנינו: והרי מותר? האם שכר ובתורת שואלים, שוב דומי שכר. בתורת לוקח היה קרנא אך
 דיניו – דינים פסיקת בעבור שכר נטל הדיין אם ומשיבים, ,!"בטלין דיניו לדון שכר "הנוטל

 בגמרא, שואלים ועדיין מותר. – ממלאכתו בטלה שכר בעבור שכר נטל אם אבל בטלים, אכן
 הדיין מכוער" בברייתא: נאמר והרי דינים? פסיקת בעבור בטלה שכר לקחת לדיין מותר האם

 הדין? מבעלי בטלה שכר אפוא נטל קרנא ואיך ",דין שדינו אלא לדון, שכר שנוטל

 פסיקת בשכר מדובר אם :האחרונה הברייתא את להבין יש כיצד בגמרא דוןל שם ומוסיפים
 מדובר ואם מכוער? בדבר רק שמדובר נאמר ולמה ,בטלים דיניו ההלכה לפי והלא דינים,
 מכוער? שהדבר נאמר מדוע בלבד, בטלה בשכר

 שאינו בטלה בשכר מדובר אם דינים, פסיקת בעבור בטלה שכר שנוטל שדיין שם, ומשיבים
 שכר לו וקבעו מלאכה לו שאין או במלאכה, כרגע עוסק אינו שהדיין )=או בטלה כשכר ניכר
 וכו'. "הדיין מכוער" נאמר זה על בטלתו(, שכר את בדיוק נוטל שאינו או מינימום, שכר לפי

 שבאו בעת שהרי ,הניכר בטלה שכר נטל שקרנא ואומרים, קרנא בדיין לדון שם וממשיכים
 על אחד זוז מקבל והיה ,יין אוצרות בבדיקת במלאכתו עוסק היה הוא הדין-בעלי ולפני

 דינם. את ויפסוק ממלאכתו שיחדל כדי זוז חצי אחד כל לו נתנו הדין-ובעלי מלאכתו,

 היה לפניו, דין מגיע היה וכאשר בטלה! שכר אפילו נוטל היה לא הונא רב כי שם, מסופר עוד
 מחליף לאותו ישלמו הדין-ובעלי מלאכתו, את שיעשה מחליף לו שימצאו הדין-מבעלי מבקש

 הדין!-מבעלי מאומה ליטול ומבלי להפסיד מבלי אותם דן הונא רב וכך שכרו, את

 :קרנא שנטל אחד זוז מטבע על בגמרא התדיינו כמה שראינו ולאחר זאת, כל שראינו לאחר
 ממון ליטול לדיין שמותר לסבור מקום איזה יש עדיין האם – לא או לקחתו לו מותר היה האם

 9,000 בירושלים גזלות ןלדיי נותנים שהיו לסבור מקום איזה יש האם דינים? פסיקת בעבור
 בשום כלל להחילו שאין מאד דופן-ויוצא מיוחד בהיתר שמדובר ברור לא האם לשנה? דינר

 ונותנים הגזלות דייני צרכי את משערים היו הגדול הדין-שבית ברור לא האם אחר? מקום
 נאמנה סנהדרין כשישו המשיח לימות הוא הזה ההיתר שכל ברור לא האם צרכם? כפי להם
 םאינ האמת, מדרך וריחוקו בימינו הדיינות ממסד שחיתות והאם הדיינים? על מפקחת אשר
 ?ורבנו חז"ל סקפ צדק על עדים כאלף יםמעיד
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 ציבור כעובד בדיינות דן הדיין" כאשר דינים פסיקת בעבור כסף ליטול לדיין שהתרת מה (11
 לחלוטין םמתעל זה היתרך ",לכך זמנו ומקדיש ,ממוסד באופן בדיינות הציבור את שמשרת

 – תורה מכבוד ליהנות החמור ומהאיסור באבות, התלמוד חכמי ממוסרי לעיל, רבנו מדברי
 העולם. מן חייו נוטל תורה מכבוד הנהנה וכל בנדרים, לעיל רבנו תוכחתב שוב לעיין ויש

 בדיוק ונפל רבנו,ו חז"ל לדעת ה' את חילל שהוא מכיוון ָמרי נגד קשים דברים כתבתי (12
 דעתו, שיקול את היטו שלקח הרבות המשכורות כי מפניו, אותו הזהיר שרבנו היקוש בפח

 לעיל. שהוכח וכפי כלל ראיה שאינה למשיחא תאמהלכ ראיה הביא הואו

 והולכים", "מתרבים אשר רבים בחטאים אותי והאשמת ,כך על לכפר אוכל כיצד שאלת (13
 :כלליות שאלות כמה עצמי את אשאל והתרבותם החטאים ריבוי על ,ובכן

 כה ממון ליטול התירה התורה האם לפרנסה? כלי התורה את לעשות התירה התורה האם
 שררת בעבור בשנה ש"ח 600,000 ליטול התירה התורה האם רבנית? שררה בעבור רב

 האם (יחאלמש תאמהלכ לכאורה תירוץ אפילו שאין כך בדיינות מדובר לא )ואפילו רבנות?
 אותאוניברסיטב תורה לימוד על ופנסיות משכורות שקלים אלפי מאות ליטול התירה התורה

 לפאר ואלי בא הוא כאשר מקצוע לבעל לשלם שלא עשירו גדול רבל ראוי האם ?מכללותבו
 וטובות המתנות שאר ועל לולב, מצות על לשלם שלא עשירו גדול רבל ראוי האם ?ובית את

 ואות קחוישי טריחלה עשירו גדול רבל ראוי האם הציבור? מן מקבל הואש המרובות ההנאה
 יש כאשר יום,-קשי מאנשים ספיישל תמוני בעבור שקלים מאות לקבל או למקום ממקום

 אישית דוגמה ועשיר גדול רב משמש כך אםה קושי? שום ללא ונסיעותי כל את ממןל וביד
 שנאתל אישית דוגמה ועשיר גדול רב משמש כך אםה תורה?ה דיברה עליהש הממון שנאתל

 גדולים? מאנשים המצופה הממון

 ,חייו למפעל תרומות לבקש ועשיר גדול לרב ראוי האם עצמי, את ולשאול להוסיף עלי ולצערי
 בעלי לדחות ועשיר גדול לרב ראוי האם מפעלו? את השליםל בעצמו סוגלומ יכול הוא כאשר
 ירעשו גדול לרב ראוי האם בעצמו? להם להשיב יכול הוא כאשר אומללים עריריים חובות

 עולמיים? וכנסים ותורניים חברתיים באירועים מלון-בתיב שהות בעבור מתשלום מקתחלה
 חשבונותיו? כל את לשלם נזהר אשר הראשון להיות ועשיר גדול לרב ראוי לא האם

 הרמב"ם", מ"אור סכןמ אותו ודקצ שמא נפש, חשבון ערוךל ועשיר גדול לרב ראוי לא והאם
ָמה ֵאיןש" זועק שהוא במה ,וכו' שנה לא קרא אם אשר ֵאין ָחכְּ בּוָנה וְּ ֵאין תְּ ֶנֶגד ֵעָצה וְּ  – "יָ יְּ  לְּ
 דרך שום אין הצדיקים, דברי את ומסלף החכמים עיני את רמעוו שהשוחד בעוק "הקבה ואם

 הפחותות ההנאה ובותטמ ואם ?תלוהט מאש כמו השוחד מן להתרחק ויש ,מכך להתחמק
-רבי-ורוב אלפים-אלפי-אלף על יהיה מה האמת, מן וורותמע ןשה חז"ל הזהירו והעלובות

 לך עניתי ובזה לשכיריו? מחלק והדיינות ותהרבנ ממסדש וכספים הנאה טובות של ותברב
 ...השאלות אותן את עצמי את שואל הייתי ,ובכן ...בחיים היה ָמרי אם תהייתך על גם

 :ישמעאל ר' של סיפורו את לשנן ועלי האמת, מדרך רחק רבניה הממסדש ומכיוון

' ' יִּשָמֵעאל "רִּ ָוה יֹוֵסי ֵברִּ יל הְּ יֵסיּה ָרגִּ ָוה ָארִּ ֵלי ָכל ֵליּה ַמייֵתי ַדהְּ ָתא ַמעְּ ָתא ַשבְּ ֵפיֵרי, ַכנְּ  יֹוָמא דְּ
י ַחד ַחמָשא ֵליּה ַאייתִּ ָתא, בְּ ַשבְּ ַמר בְּ ָנא ַמאי ֵליּה: אְּ ַמר ַהאיַדָנא? שְּ יָנא ֵליּה: אְּ ית דִּ י, אִּ ֵמיָנא לִּ  ַואְּ

י ַאַּגב י אֹורחִּ ָמר. ֵליּה ַאייתִּ יֵניּה, ַקֵביל ָלא לְּ ַמר מִּ ַרָבַנן זֹוָגא אֹוֵתיב ְלִדיָנא. ָלך ְפִסילָנא ֵליּה: אְּ  דְּ
ין נִּ ַקָדייְּ ַקַאֵזיל ַבהֵדי ֵליּה, וְּ ַאֵתי, דְּ ַמר: וְּ י אְּ י ַהֵכי ַטֵעין ַבֵעי אִּ אִּ ַמר: ַהֵכי. ַטֵעין ַבֵעי וְּ יַּפח אְּ  ַנפָשם תִּ
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ֵלי ַשלִּ  י ּוַמה שֹוַחד, מַקבְּ נִּ י, ַשלֹא אְּ ם ָנַטלתִּ אִּ י וְּ י ָנַטלתִּ י, ַשלִּ ֵלי ָכך, ָנַטלתִּ ַקבְּ  ַאַחת ַעל שֹוַחד מְּ
ַכָמה". ַכָמה  וְּ

 היבול[ מן חלק תמורת אחרים של אדמות שמעבד ]=חקלאי שאריסו ישמעאל, ר' על סּופר
 אחד יום שבת. ערב כל השדה ביבול חלקו את ישמעאל לר' לתת נהג בשדהו, עובד שהיה
 לו השיב היום? נשתנה מה ישמעאל: ר' אותו שאל חמישי, ביום חלקו את אריסו לו הביא
 הושיב זאת, במקום אריסו. את מלדון עצמו את פסל ישמעאל ר' מיד דינו. בבית דין לו שיש

 הדיון. את ושמע הדין-לבית מחוץ עמד והוא אריסו, את לדון דיינים שני ישמעאל ר'

 בטיעונים ומהרהר אריסו, של לזכותו טענות מעלה עצמו את מצא ישמעאל ר' הדיון, כדי תוך
 ַׁשלִ  ַנפָׁשם "ִתיַפח ואמר: עצמו את תפש מיד בדין. לַזכֹותֹו ושעשויים להעלות יכול שאריסו
י ֹּא ְאִני ּוַמה ׁשֹוַחד, מַקְבלֵּ י ָכך, ָנַטלִתי, ַׁשִלי ָנַטלִתי ְוִאם ָנַטלִתי, ַׁשל  ַאַחת ַעל ׁשֹוַחד ְמַקְבלֵּ

 לוקח הייתי לקחתי אם ואפילו דבר, של בסופו לקחתי שלא אני ומה כלומר, ְוַכָמה". ַכָמה
 העת כל זאת, ולמרות חלקו(, את השדה לבעל לתת האריס של מחובתו )שהרי משלי

 וכמה כמה אחת על בצדק, שלא שמקבלים השוחד, מקבלי – האריס של בזכּותֹו הרהרתי
 האמת(. את מלראות עיוורת שדעתם=)

 כמה שהרי ,תמוהים "דינים[ ]לפסיקת לכך זמן "שמקדישים בימינו הדיינים על דבריך (14
 אם מאד תפלאוא מנופח?! כך כל שכר קיבל שהוא יום מדי לדיינות הקדיש רימָ  בדיוק שעות

 כך העל שיטתך, ולפי – בממוצע היותר לכל ביום שעות ארבע-משלוש יותר לכך הקדיש ואה
 הדינים בעבור שמנה פנסיה כספי לקחת לו מותר היה שיטתך לפי האם מיליונים? לקבל ראוי

 אחד?! דין סקּפָ  לא ואפילו פנסיה כספי קיבל שנים וכמה בעבר? שפסק

 לפגישה מוזמן והנך הדרך. זו לא אבל במכתבך, דבריך כל על להשיב לי ויש" כתבת: עוד (15
 כי קודם. אחת שעה ויפה לטובתך, היא האמור הפרסום שהורדת לזכור, ועליך בפנים. פנים

 ".לעיל לך שפירטתי וכפי ,מתרבים החטאים קיים שהפרסום שעה וכל יום כל

 אתה ואם ה', חילול את לגנות היא ורבה גדולה מצוה כי הפרסום את דילהור יכול איני לצערי
 התורה, מן נתקבלוש ההנאה טובות כל על יהיה מה – ועוונות חטאים ריבוי על מדבר כבר
 ואחד אחד כלב אין האם התורה, מן הנאה בעבור שנתקבל ושקל שקל לכ על יהיה ומה

 עליו? שדיברת החטאים ריבוי אינו ריבויים והאם עצמו? בפני ועוון חטא מאלה

 רודף שהנך אף שלך, השגותיך שבדרך לדעת, עליך וחביבי, יקירי ועוד, זאת" אמרת: עוד (16
 יהא הוא ,ופרשנותך הבנתך שלפי הרמב"ם, ורק רב, שום בלי תישאר אתה באמת, אמת
 קשות, מוכיחך והיה פרסומיך, עם מסכים היה לא הרמב"ם שאפילו לדעת ועליך היחיד, רבך
 ,וכו' קרית" "אם נאמר: ע"ב, טז קטן במועד ]במקור שנית... לא קרית לא אם לך, אומר והיה

 ם".בפני פנים לך שאסביר וכפי [תוכחתך את לך מחזירה ושגיאתך

 הוכיח בעצמו רבנו והלא קשות, אותי מוכיח היה שרבנו אומר אתה מה סמך על יודע איני
 בעשרות המסואב הרבני הממסד את קשות וכיחוה האלילים, עובדי המגשימים את קשות

 לי נותן היה הוא דעתי ולפי ,הדור'"( ב'גדולי הרמב"ם של "מלחמתו מאמרי: )ראו מקומות
 באמת. אמת איש היה אם כן, עושה היה ָמרי אפילו ואולי ,מצחי על נשיקה
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 ראוי בימינו הרבנות תיאטרון וכי מאד, תמוה רב, שום בלי שאריאש עלי מאיים שאתה ומה
 בימינו ביותר הגדולים הבצע רודפיו האלילים עובדי והלא לב? ולתשומת להתייחסות בכלל

 ?!אלוה לו אין רב לו שאין מי וכי ?!זה בעניין ייםלא נכון האם בכללו הממסדיים! הרבנים הם
 זקוק אני האם אחד, רב רק – רב" לך "עשה הורונו ז"ל חכמינו ובכלל, אלוה?! הוא הרב וכי

 ובכל האמת, הוא שלי והרב והתלמוד?! המשנה חכמי על חולק אתה וכי אחד? מרב ליותר
 .ובשמחה באהבה מקבלו אני אותו מוצא שאני מקום

 חז"ל בדברי ומפורשים ברורים דברים הם אלא ,"והבנה פרשנות" בגדר אינם דבריי כן, כמו
 במכתבי הבאתי שכבר בראיה ואסיים ושמאל. ימין מהם לנטות שאסור הדת וביסודות ורבנו,

 בהלכות רבנו פסק והנה שם, שהבאתי דבריי לרוב כמו אליה, תהתייחס לא אך הראשון
 :הלשכה שקלי בהלכות למשיחא תאבהלכ לא ב( )כג, סנהדרין

ַגֵדל שיושב דיין "כל  אחר הנוטים בכלל הוא הרי ולסופריו, לחזניו שכר להרבות כדי מעלתו ּומְּ
טּו בהן נאמר ולכך שמואל בני עשו וכן הבצע, ַחד ַוִיְקחּו ַהָבַצע ַאֲחֵרי 'ַויִּ  ג[". ח, ]ש"א 'ׁשֹּ

 בעבור אחת שחוקה אגורה לוקח ולא ומעלתו כבודו את מפטם רק הדיין אם אפילו כלומר,
 ]=שליחי לחזניו שכר מרבה רק הוא אם ואפילו שוחד. לוקח בגדר כבר הוא הרי דינים, פסיקת

 דיין של דינו אפוא יהא מה שוחד. לוקח בגדר כבר הוא הדין[,-בית ]=סופרי ולסופריו דין[-בית
 כמובן מצורפות ואליהן בחודש?! שקלים אלפי עשרות של משכורות בעצמו הוא נוטל אשר

 ברור?! שוחד זה האין מפליגות?! הנאה וטובות מענקים אינספור

 ונתעלם למשיחא, מהלכתא לא זו וגם ו(, )ב, סנהדרין בהלכות רבנו מפסקי פסק עודב ואסיים
 סדמממ העדרה ואשר לדיינים, הכרחי תנאי שהיא הלכהב שנזכרה האמת מאהבת לרגע

 לשמים: זועק והדיינות תהרבנו

 ,וענוה ויראה, חכמה, הן: ואלו דברים, שבעה הדיינים[ ]מן מהם אחד בכל שיהיה "צריך
י ]...[ טוב. שם ובעלי להם, הבריות ואהבת האמת, ואהבת ממון, ושנאת  אפילו – ָבַצע' 'ׂשְֹּנאֵּ

ָהל שהוא מי שכל הממון: לקבץ רודפין ולא עליו, נבהלין אינן שלהם ממון בְּ יש ַלהֹון 'נִּ  ַרע ]אִּ
ן, לֹא ָעיִּ י[ ֵיַדע וְּ ֹבֶאנּו' ֶחֶסר כִּ  .כב[" כח, ]מש' יְּ

 

 ,הראוי הכבוד לבכ

 הלוי-דחוח יוסף ב"ר אדיר


