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 רצון ערוסיהגאון ביקורת קשה נגד אור הרמב"ם מאת הרב 
 הלוי-דחוח אדירמאת 

 שאלה כנגדי, להלן לשון השאלה: לאחרונה פורסמה באתר "נצח ישראל"

 ,להלן דברי הפשע שאני מוחה בכל תוקף עליהם ,לצערי הרב שלום וברכה לכבוד הרב,
 :הרמב"םהלוי באתר אור -שכתב אדיר דחוח

"לגבי ָמרי יוסף קאפח, נדמה לי שלא קראת את הוכחותיי במאמר, אך לא משנה, אם היית 
לומד בעיון את פירושו ורואה כיצד הוא מפרק אותם לגורמים, ומראה כיצד הם משובשים 
לחלוטין מדרך האמת, היית אולי מבין את דבריי. ראה לדוגמה את שיבושו של הראב"ד שהיה 

לה' יד ועין ומעיים או שמא אין לו? ואם היסודות רקובים, כל המבנה הרוחני מסופק האם יש 
שנבנה על גביהם הוא חורבה רעועה שמסכנת את הנכנסים אליה. סיבה נוספת שָמרי לא 
אמר את האמת )מעבר לסיבה שציינתי במאמרי שלא התייחסת אליה(, היא העובדה שהוא 

שאתה מקבל משכורת חודשית נפוחה  היה חלק מהממסד הרבני, ומה לעשות, ברגע
וסרוחה מהממסד הרבני וטובות הנאה מפליגות ומשחיתות, אתה לא יכול להיות חופשי לומר 
את כל האמת אלא רק לרמוז אליה. ויש אפילו מקומות, שטובות ההנאה השפיעו על שיקול 

 ."םדעתו והוא לא ראה את האמת נכוחה. כי השוחד יעוור פקחים ויסלף דברי צדיקי

מה גם  ,ה ומכבוד הרב שמוחה על דברי הפשע"אינני מבין מדוע לא יוצאת תגובה ממכון מש
ובנוסף שיעורים שלו היו באתר  ,שלצערי הוא מופיע ביחד עם כבוד הרב בעלון אור ההליכות

 .עד לא מזמן

 .אודה לרב על תגובתו בעניין ושכרו כפול מן השמים ולכן לעניות דעתי יש חובה למחות.

 ד כאן לשון השאלה.ע

 ותשובתי על דבריו, הגאון רצון ערוסי אציג את תשובת הרב ראשית אשיב לשואל, לאחר מכן
)הציטוט בדברי השואל פורסם במאמר  ולבסוף אסביר את ביקורתי על ָמרי יוסף קאפח

 ."(ותשובתי –ישראל -טענות כנגד מאמריי בעניין רש"י וחכמי: "ושמוכתבתי ש

 זך השכלתשובה לשואל א. 

 האם אתה פוחד? האםמדוע אינך מפרסם את שמך?! אפתח את תשובתי לשואל בשאלה: 
 " )יש' לג, יד(.ָפֲחדּו ְבִצּיֹון ַחָטִאים ָאֲחָזה ְרָעָדה ֲחֵנִפים"אתה מתחבא? 

להלן דברי הפשע ו הוא קובע את התשובה באמרו: "שאלתולא שם לב, אך כבר בתחילת 
עד שאינך מסוגל לבדוק באופן  רחקת מדרך האמת", האם מוחה בכל תוקף עליהםשאני 

 אובייקטיבי שמא אתה טועה? ושמא כבוד הרב רצון ערוסי יאיר את עיניך?

, כי בסוף ]קהלת י, יג[ "ַאֲחִרית ִפיהּו הֹוֵללּות ָרָעה" גם "ְתִחַלת ִדְבֵרי ִפיהּו ִסְכלּותולא רק "
ממנו, בחותמו את דבריו:  הנדרשתעבה לרב רצון היקר לתשובה  שאלתו הוא רומז ברמז

אל אותך מה דעתך? האם הרב רצון שהאם הרב רצון  –" ולכן לעניות דעתי יש חובה למחות"
זקוק לחוות דעתך? ולזאת אני קורא "תשובה מוזמנת מראש", ולא רק זאת, בסוף שאלתו 

 ב תשובה מתאימה..." אם ישישכרו כפול מן השמיםהוא אף מבטיח לרב ש"
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להלן דברי הפשע שאני מוחה בכל תוקף וחמור מכולן, שאלתו נכתבה באופן מאיים: "
ה ומכבוד הרב שמוחה על דברי "אינני מבין מדוע לא יוצאת תגובה ממכון מש", "עליהם
", פעמיים הזכיר פשע, ושלוש פעמים הזכיר את תוקף מחאתו, והפושע היחיד כאן הפשע

" )משלי ִדְבֵרי ִנְרָגן ְכִמְתַלֲהִמים" ומאיימת. מתלהמת קטן, אשר כותב בנימההוא אותו שועל 
 – כח(טז,  משלי" )ְוִנְרָגן ַמְפִריד ַאלּוף", רס"ג שם() ה"להלית כמתדברי המשח" – יח, ח(

 .)רס"ג שם( בין הידידים" מפריד ן, והמסכסךונרג"

מה גם " מה כואב לו? אור ההליכות?עלון מצטער שפרסמתי מאמרים ב השואלבנוסף, מדוע 
שפורסמו  ". והלא המאמרים הללושלצערי הוא מופיע ביחד עם כבוד הרב בעלון אור ההליכות

האם אין לבחון דברים  !העלוןמערכת ידי -עברו ביקורת ובקרה, ואושרו על באור ההליכות
 האם אין לקבל את האמת ממי שאמרו? לגופו של עניין ולא לגופו של אדם?

", כלומר בעניין ושכרו כפול מן השמים תגובתואודה לרב על בסיום דברי השואל הוא מוסיף: "
כאמור , ותגובה חריפה ככל שניתןאלא השואל מצהיר במפורש שהוא אינו מבקש תשובה, 

שותף למעשה  הרב הריכפי שהוא תובע, אם הרב לא ישיב כי  עבה הוא אף מאיים ברמז
 פשע כפול ומכופל שיש למחות עליו בתקיפות.

)ודרך זו  אין ספק אפוא, שמטרת השואל הייתה לקבל תגובה קשה מאד מהרב רצון ערוסי
, כדי להרבות בשנאת חינם ולהרחיק ביני ידועה ומפורסמת, ראו אגרת רבנו לתלמידו ר' יוסף(

לבין הרב. אך בפועל הוא השיג את ההיפך כי שנאתו העיוורת והיוקדת לדבריי )ושמא גם לי 
. וכדי לקבל תשובה חריפה בוד הרב שהשואל אינו שואל מתוך יישוב הדעתאישית(, גילתה לכ

 הערכה רבה לפועלי ולדרכי.אהדה וכפי שייחל, היה עליו לשאול בנועם, תוך שהוא מביע 

אינני ואוסיף השערה מושכלת, דומני שבדבריו השואל הסגיר את עצמו, שהרי הוא כותב: "
מדוע צריכה לצאת מה עניין שמיטה להר סיני? , "ה"ממכון משמבין מדוע לא יוצאת תגובה 

תגובה ממכון מש"ה? מה הקשר בין מכון מש"ה לאור הרמב"ם? האם מכון מש"ה הוא מוסד 
" ...ְוַשְמָת ַשִכין ְבֹלֶעָךפיו הסגירה אותו, והייתי מציע לו "-ביקורת של הרב? אלא שפליטת

 וחשוב לעיין שם בפירוש רס"ג.)משלי כג, ב(, 

את שיעוריי עוד לפני ששמעו את התשובה  שם חס לאתר "נצח ישראל", כנראה שהורידובי
שיעורים  ,ובנוסףשל הרב, כי לפי דברי השואל שיעוריי כבר ירדו מהאתר בעת שליחת דבריו: "

". וחבל שחלק ממנהלי האתר לא למדו מהרב הגאון רצון ערוסי שלו היו באתר עד לא מזמן
 "...ֵמִשיב ָדָבר ְבֶטֶרם ִיְשָמע ִאֶּוֶלת ִהיא לֹו ּוְכִלָמהלי )יח, יג(: "את דברי שלמה המלך במש

היא:  י תובע התגובה נמצאים במדור "שאלות ותשובות", אך כותרת "השאלה"אגב, דבֵר 
לב שכבר מכותרת ה"שאלה"  םלגנות אותי, לא ש העורך "אדיר דחוח", כלומר מרוב להיטות

ניתן להבין שמדובר כאן בעיסוק בגופו של אדם ולא בגופו של עניין. וכדאי למנהלי האתר 
אצל גדולי  לשקול פתיחת מדור חדש: "מדור פאשקווילים" שיכיל כתבי שטנה ופלסתר כנהוג

רֵנַצח ִיְשָרֵאל כי " ,רצוי גם שישנו את שם האתראולי ו .הדור קֵּ  )ש"א טו, כט(... "לֹא ְישַׁ

 מן העולם. בעליהןאכן צדקו רבותינו כי הקנאה השנאה והתאווה מוציאות את 
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 ב. תשובת הרב לשאלת השואל

 הנה לשון הרב בתשובתו:

אני מזמן רב איני קורא את רשימותיו, ולכן איני יודע על תכניהן. ובוודאי שאיני מסכים לו. אני 
 מוחה כנגדן.

הלוי הי"ו, הוא אדם ירא שמים, -לגופו של דבר, הנני מכיר באופן אישי את ד"ר ר' אדיר דחוח
כשהחל לפרסם את דעותיו, ראיתי שהוא טועה  וישר דרך מאוד, ישרות שגובלת בתמימות.

בשתיים: בדרכי הסקת מסקנותיו, שהן מוטעות, וחמור מכל בפרסום דעותיו הבוטות 
 ישראל. שפוגעות בכבוד גדולי חכמי

אני מאוד מיצר על כך, כי יהודי כזה יקר מאוד, אך טועה טעות  בעבר הוכחתיו ללא הצלחה.
אני חוזר וקורא לו מקרב לב, מלב אוהב מאוד, שקול מחדש את דרכיך  גדולה מאוד מאוד.

ואל תבוש לחזור בך, כי חזרה מטעויות, וכל שכן טעויות כאלה, הן בגדר רדיפת האמת,  אלו.
 תמו של הקב"ה, והיא באה ממקום של ענווה וגבורת הנפש.שהיא חו

 ובת הרבתשג. תשובתי ל

באתר אור הרמב"ם, ואני שואל את עצמי, האם הרב יכול שפורסמו א( הרב מוחה כנגד דבריי 
הוא  עדיין אךלהרשות לעצמו שלא למחות? הרב היקר אהוב לבי ונפשי הוא צדיק בסדום, 

המסואב )והוא מכיר את סיאובו אלף מונים יותר ממני(,  בתיאטרון הרבנותחלק מרכזי מאד 
יוקרתו, מעמדו, משכורתו, קשריו ואם לא ימחה כנגדי בתוקף הוא מסתכן בנפשו, ומסכן את 

 , ואפילו את בני משפחתו!הרבניים והפוליטיים הענפים

שרותי גובלת בתמימות, אני מסכים עם הרב באבחנתו זו, כי אני אכן ב( הרב טוען כלפיי שיַ 
תמים, אני תמים לחשוב שילד קטן כמוני מסוגל לשנות משהו בעולם השקר. אני תמים 

שלא  99%כי  ,יודע אני גם יודעכמוני מסוגל לשכנע לדרך האמת.  לחשוב שאדם מסכן וחלוש
אצליח בדרכי הקשה, אך אני משתדל לפחד אך ורק מדבר אחד בעולם: כאשר אגיע לדין של 

באפשרויותיך ובכישרונך להפיץ את  ,מעלה וישאלו אותי מדוע לא עשית, והרי היה ביכולתך
 ירא יומם ולילה.מזאת אני פוחד ו מדוע לא עשית?!דרך האמת, 

 ,י הסקת מסקנותיי שהן מוטעות, ו"חמור מכלג( הרב טוען שאני טועה בשתיים: בדרכֵ 
י הסקת מסקנותיי, בפרסום דעותיו הבוטות שפוגעות בכבוד גדולי חכמי ישראל". ביחס לדרכֵ 

רובן המכריע והמוחץ של  האם מישהו יכול בבקשה להצביע על טעות בהסקת מסקנותיי?
גם כבוד הרב לא  לגופם של עניינים אלא לגופו של אדם. ותמתייחס ןנגדי אינת כוהביקור

י לומר לי היכן טעיתי בדרכֵ  כל אדםואני מזמין  העלה שום ראיה אמתית, רק אמר שאני טועה,
. ואתן דוגמה, פעם אחת מישהו ביקר אותי על , ואם יצדק אכנע לו מידהסקת מסקנותיי

 המשפט שכתבתי מופיע מלה במלה בדברי רבנו...משפט שכתבתי, והשבתי לו כי 

, לאחרונה פרסמתי מאמר שבו "כבוד גדולי חכמי ישראל"ביחס לדעותיי הבוטות שפוגעות ב
ועד כמה  ,הרמב"ם על גדולי ישראל באלף השנים האחרונותרבנו אני מוכיח את ביקורתו של 

זרה אין חולקין -ענייני עבודהמקום שנוגע לכל הם היו רחוקים מדרכי מישרים. ויתרה מזאת, ב
-, ובוודאי לא לעובדי אלילים שמתחזים לרבנים "גדולים" ומתעים את עםאמתיכבוד לרב 

 ות במשך מאות רבות בשנים.יהאלילההזיות ישראל אחר ההבל ו
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ל מצוה רבה לפרסם את האמת ע, " )שמ' כג, כד(ִכי ָהֵרס ְתָהְרֵסם ְוַשֵבר ְתַשֵבר ַמֵצֹבֵתיֶהם"
שנתנו ממון כדי להתמנות )כמו רוב  מקומיים ואפילו דייניםהשקר שנקרא "גדולי ישראל", 

לזלזל ולהקל בהם, ולראות  רבה דייני ימינו שמפעילים קשרים פוליטיים כדי להתמנות(, מצוה
. מה נאמר אפוא על עובדי אלילים , כך פוסק רבנו הרמב"םאת גלימתם כמרדעת של חמור

 ישראל בדרכי ההבל וההזיות האליליות במשך מאות רבות בשנים?!-שמתעים את עם

כאשר אך אותי בתחילת דרכי וקרא לאור הרמב"ם "חושך הרמב"ם",  גינהד( הרב אכן 
 אותי, הוא ענה שלא... מבקרשאילתיו האם הוא קרא את המאמר שעליו הוא 

בי ונפשי, לבחון מחדש אני מקבל את קריאתו של הרב הגאון והיקר אותו אני אוהב בכל לי ה(
לאחר שעברתי אלא שעה, ואין מאמר שאני מפרסם,  שעהיום  יוםאת דרכיי, ואני עושה כן 

 הוראת הרב.קיים את ל ,גדול וקטן ,וראוי לכל אדם פעמים! רבות של עשרותעליו 

כשטעיתי, אך ו( הרב רומז לכך שמא אני מתבייש לחזור בי, ולא היא, איני מתבייש לחזור בי 
לצערי האמת חמורה הרבה יותר מלשונותיי הקשים ביותר,  ,אדרבה .ר שאני טועהואיני סב

 ., אך אין לאל ידועדיין זוכר זאתתוכו הרב -בתוך עמוק אוליו

בחן את דרכי באופן  האם כבוד הרב היקר לשאול את עצמו: ואציע לכבוד הרבואסתכן בנפשי 
את מחשבתו ממעורבותו האישית בעניין כדי לשפוט דין  אובייקטיבי? האם כבוד הרב זיכך
האם ? לאחר עשרות שנים של שותפות בתיאטרון הרבנות צדק? האם בכלל ניתן לעשות כן

קביעתו השרירותית שאני טועה היא קביעה רצינית, לאחר שהרב מודה שכבר זמן רב הוא 
לא הורו לנו וכי  ?מודה על האמתהוי רבותינו הורו לנו לא כי ואינו קורא את רשימותיי? 

 ?מטה את שיקול דעתו של התנא הגדול ביותר טובת הנאהשפרוטה שחוקה של 

קה )אצרף רק מעט מדברי חכמים במסכת כתובות  ,וכדי להזכיר לעצמי את חשיבות העניין
ָכל ַמְעֵלי ַשְבָתא ַכְנָתא ְדֵפיֵרי, "ִר' ִישָמֵעאל ֵבִר' יֹוֵסי ְהָוה ָרִגיל ָאִריֵסיּה ַדְהָוה ַמייֵתי ֵליּה : (ע"ב

יֹוָמא ַחד ַאייִתי ֵליּה ְבַחמָשא ְבַשְבָתא, ְאַמר ֵליּה: ַמאי ְשָנא ַהאיַדָנא? ְאַמר ֵליּה: ִדיָנא ִאית ִלי, 
ך ְלִדינ א.ְפִסילנ  ַוְאֵמיָנא ַאַגב אֹורִחי ַאייִתי ֵליּה ְלָמר. ָלא ַקֵביל ִמיֵניּה, ְאַמר ֵליּה:  אֹוֵתיב זֹוָגא  א ל 

ח ַמר: ְדַרָבַנן ְוַקָדיְיִנין ֵליּה, ַבהֵדי ְדַקַאֵזיל ְוַאֵתי, ְאַמר: ִאי ַבֵעי ַטֵעין ַהֵכי ְוִאי ַבֵעי ַטֵעין ַהֵכי. ְא  ִתיפַׁ
ד, י שֹוחַׁ ְבלֵּ ִל מקַׁ ם שַׁ לִ  נַׁפש  לִתי שַׁ לִתי, ְוִאם נ טַׁ לֹא נ טַׁ ה ְאִני שַׁ ד ּומַׁ י שֹוחַׁ ְבלֵּ ך, ְמקַׁ לִתי, כ  י נ טַׁ

ה מ  ה ְוכַׁ מ  ת כַׁ חַׁ ל אַׁ  האם הממסד הרבני בימינו מבין בכלל במה דברים אמורים? ".עַׁ

כבוד הרב באופן אישי, איך אני מתמודד עם דרך האמת  לתיךיעשרה שנים שא-ז( לפני כחמש
ִיְהיּו ְלָך ְלַבֶדָך ְוֵאין ". השבת לי "ְוָסר ֵמָרע ִמְשתֹוֵלל"הרגשתי שאני משתגע  בעולם השקר?

שנים לא מעטות לשמור על הוראתך, אך נלאיתי כלכל, לא  . ניסיתי" )משלי ה, יז(ְלָזִרים ִאָתְך
עדר האמת, האש איימה לכלות את נפשי וגופי, והרגשתי שאם לא יכולתי עוד לסבול את ה

אפנה עורף לה' יתעלה לאהבתו  :אחריב את נפשי וגופי, והחמור מכלארים קולי כשופר 
 ..שהוא הורה לנו לחתור אליה בכל כוחנו, ואפילו נוטל את נפשנו.וליראתו ולדרך האמת 

לאמת נעדרת השאיפה ואפילו  ,לושרק ( האמת היא אכן חותמו של הקב"ה, אך לצערי ח
ין ַוֵּיַרע ְבֵעיָניו  ה' ַוַּיְרא ,ַוְתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמְשתֹוֵלל" בימינו:מהממסד הדתי  ִכי אֵּ

ט  מתוך מחויבות מהיר האם כבוד הרב היקר שפטני בדין צדק? או במשפט שדה –" ִמְשפ 
 לדרך האמת?לה' יתעלה ו ותוך התעלמות ממחויבותנו ,המסואב"הדתי" לממסד  אומללה

 ..דמעות שותתות מעיניי.ו וכותב אני זאת
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רי יוסף קאפח  ד. הסבר דבריי על עטרת ראשי מ 

אינו חסין מביקורת, ואם אנחנו מעמידים את ָמרי כאדם שלא טעה ולא שגה,  ָמרי יוסף קאפח
 ., ואין מקום במשנת הרמב"ם להערצת בשר ודם גדול ככל שיהיההרי שאנחנו עובדי אלילים

 ָמרי טעה ושגה ככל בני האדם, גם בענייני הלכה וגם בענייני מחשבה.אין ספק ש ,ולכן

שהוא לקח כסף בעבור פסיקת דינים  : א(ביותר שלו הן גדולותהטעויות הכי שתי נראה לי 
לא רק שָמרי נטל כסף בעבור פסיקת דינים, הוא לא ו רבנו המפורש; ב(וכנגד פסק התלמוד 

ממוצעת במשק, הוא לקח מהממסד הרבני במשכורת הסתפק במשכורת מינימום או אפילו 
 הנאה מפליגות לרוב.ובטובות  רב את מלוא המשכורת לדיינים שכידוע מנופחת בממון

א( נטילת כסף בעבור פסיקת דינים, ולפי פסיקת הרמב"ם  יוצא אפוא שָמרי חטא בשתיים:
ת ביותר ות מנופחולקח משכור הוא שהרי הנאה מדברי תורה, כל דיניו בטלים ומבוטלים; ב(

שכל הנהנה מדברי תורה  ,באבות המשנהפסק פסק רבנו לאור  כברו עשרות שנים!במשך 
 !נוטל חייו מן העולם

שוו בנפשכם אם ָמרי היה אומר לממסד הרבני שהוא מוכן לקבל משכורת אך משכורת 
, איזה הד עצום הוא היה עושה בכל העולם הדתי כולו! אך לא, או אפילו ממוצעת מינימום

את ָמרי  הוא שאלהוא לקח הכל בכל מכל כל. וכבר אמר לי כבוד הרב הגאון רצון ערוסי, ש
עובד  דיין או הרבאם ה :והוא השיב ררה,רת שמשאם מותר לדיין או רב לקחת כסף בעבור 

כל ימיו  ת הדייןמותר. נניח שפסיקתו נכונה, האם ָמרי עבד במשר – במשרה זו כל היום כולו
 כמה שעות ביום לכל היותר.רק הייתה  הדין-בבתיולילותיו? ברור שלא, ועבודתו 

והלא חכמי התלמוד ורבנו פוסקים במפורש  המציא את ההיתר הזה? ָמרי, מאין ויתרה מזאת
מי שלוקח כסף או לשאסור לקחת כסף בעבור פסיקת דינים! והאריכו בתוכחות חמורות 

אין זו הלכה רגילה שאולי ניתן  ,לומרכ !בעבור פסיקת דינים ביותר הולו הפחות טובת הנאה
 .של דת משההמוסרי  האשר נוגעת בלב ליבאלא הלכה יסודית מאד לכופף אותה כשלא נוח, 

"נוטל חייו ש ףנקטו בלשון כל כך חרידברי תורה לאחר שחכמים מהאם ניתן להקל וליהנות 
 חמור מן הכרת?! עונש היש ?הבא"-ו"מכרית את נפשו מחיי העולם מן העולם"

ָכל ַהֵמִשים " י(:–)ג, טאת דברי רבנו בהלכות תלמוד תורה  להזכיר למי שמעדיף לשכוחוראוי 
הרי זה  – ]או מתקציבי המדינה[ לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה

-ִחֵלל את השם, ּוִבָזה את התורה, ְוִכָבה ְמאֹור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם
'כל הנהנה מדברי תורה אמרו חכמים:  הזה.-ורה בעולםלפי שאסור ליהנות בדברי תהבא. 

 ."]אבות ד, ז[ נטל חייו מן העולם'

דע שזה שאמר ]ר' צדוק[, 'אל תעשה את " ובפירושו למשנה באבות שם אומר רבנו כך:
שכל הנהנה ופירש ואמר  אל תחשבנה כלי לפרנסה,התורה קרדום לחפור בה', כלומר 
והתעוורו בני אדם  הבא,-כרית את נפשו מחיי העולםבעולם הזה בכבוד תורה הרי זה ה

 ."בלשון הזה הברור והשליכוהו אחרי ֵגָום

ֵעת "שמשום טוען להקל באיסור חמור זה? וכל מי שאיזה מקום האם לאחר הדברים הללו יש 
תורה נמנה על ְמֵפֵרי הלבטל את האיסור הזה,  ניתן " ]תה' קיט, קכו[ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָךה' ַלֲעשֹות לַ 

שגם בימי חכמי  ,הבא. ואין לי ספק-נפשו מחיי העולם את ומכריתשנזכרו בכתוב זה עצמו, 
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 כן לא הכשירו את השרץ-פי-על-כל התירוצים שיש בימינו, ואףכבר המשנה והתלמוד, היו 
, דת משה ורם להשחתתגזה  טהור כי הבינו שחילול יסוד ולא הותירו שום פתח להקל,

ְכָבר  ,ֵיש ָדָבר ֶשּיֹאַמר ְרֵאה ֶזה ָחָדש הּוא" .נוצרית-פרואלילית ו-פרו טמאה ולהפיכתה לדת
 )קהלת א, י(. "ָהָיה ְלֹעָלִמים ֲאֶשר ָהָיה ִמְלָפֵננּו

פני אמירת -על חייו מן העולם את טלושנרי העדיף את מנעמי הממסד הרבני מָ לצערי הרב, 
, ויש עניינים לא מעטים שהוא אף הסתיר לחלוטין או החביא אותם ברמזים בגלויהאמת 

במשך עשרות  עצום , כי איך ייצא בגלוי נגד הממסד שהוא ניזון ממנו בשפעקלושים ביותר
 שנים?!ברבות 

לָמרי,  ועם כל הכבוד יש גם עניינים שהוכחתי במאמריי שהוא לא ראה את האמת נכוחה, !וכן
הוא לא גדול מר' ישמעאל ב"ר יוסי שראינו לעיל, שאריסו הקדים ביום את הבאת יבולו, ודבר 

ועם  פעוט זה גרם לו להתעוור מן האמת, והודה בכך ברוב יושרו וגדולתו המוסרית האמתית.
ִויַסֵלף ִדְבֵרי  ִכי ַהֹשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמיםכל הכבוד לָמרי, הוא אינו מעל מוסר תורת השם: "

בנוסף לכך, הוכחתי שָמרי שגה ", והשוחד מעוור עיני חכמים גדולים וצדיקים מָמרי. ַצִדיִקם
 ח עמן.כראיות רבות וברורות, שאדם נבון ואמתי אינו יכול להתוובאותם המקומות ב

"והוא יזכנו וכל ישראל חברים למה הנבוכים: -ואסיים בחתימת דברי רבנו לספרו הטהור מורה
שהבטיחנו בו, 'ָאז ִתָפַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרִשים ִתָפַתְחָנה' ]ישעיה לה, ה[, 'ָהָעם 

האין בחתימת  אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם' ]שם ט, א[".ַהֹהְלִכים ַבֹחֶשְך ָראּו אֹור ָגדֹול ֹיְשֵבי ְבֶאֶרץ ַצְלָמֶות 
דבריו של רבנו רמז עבה למצבו הרוחני האמתי של העולם הדתי? האין בדבריו אלה בלבד 

 ?, הנמצאים בראש פירמידת טובות ההנאהתעודת עניות מהדהדת לגדולי ישראל


