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

 הרמב"ם. אור במערכת ערוסי רצון הרב מאת מכתב נתקבל תשע"ט, באייר ז ראשון, ביום
 תשובתי. ולאחריו לפניכם מכתבו הנה

 

 וחביבי, יקירי

 אני פרסומיך, על לאוזניי שמגיעות השמועות למרות הזה, היום עצם עד חנופה, שום ללא
 אמת. איש נפש, עדין דעת, נקי רוח, אציל איש שאתה אודותיך, איתי שמדבר מי לכל אומר

 הזה. היום עצם עד כעת שכתבתי דבר מכל בי חוזר ואיני

 ובדרך בסגנון ישראל, גדולי אודות פרסומים מפרסם שאתה מאז רב, זמן מזה זאת, כל עם
 שלך. ובמסקנות שלך הדעת בשיקול טועה שאתה בדעה אני מפרסם, שאתה

 צער לי שגרם דבר ישראל, עם והליכות למורי ביחס שכתבת מה את היום שראיתי ועתה,
 למורי מייחס שאתה משום מאד, מאד גדולה טעות לך שיש ספק של צל לי אין מאד, גדול
 גם בגמרא, גם במשנה, גם הלכתית שמבחינה ועוד, שכר ונוטל בדין דן של עבירה ח"ו,

 עוד היה כך שכרם. את משלם הציבור בדין, לדון והוזמנו קבועים שהם דיינים בהרמב"ם,
 המקדש. בית בזמן

 ספק, של צל לי אין כתבת, אשר את כתבת זאת ובכל חכמים, תלמיד להיות אמור שאתה וכיון
 ואחרים. אלו תורה גדולי על מסקנות בהסקת נסחף לאחרונה שאתה

 הוצאת וב"ה ולד"ר, למאסטר אותך שהדרכתי כמי אישי, קרדיט לי נותן שאתה מניח ואני
 בהסקת לך שיש הטעויות על ממני לשמוע מה לך יהיה שלבטח ידך, תחת מתוקנים דברים

 ישראל. גדולי על מסקנות

 מבחינה לב, אל מלב ונדבר פנים, אל פנים לביקור, אלי תבוא אם מאד מאד אשמח לפיכך
 דרכה". תורה "האמת בבחינת פרסומיך, על עניינית

 ביחס שלך, האחרון הפרסום את במיידי שתוריד אוהב, עצת ידיד, עצת לך מציע הנני אולם
 כבודך, מבחינת אלא מורי, של כבודו מבחינת רק מדבר אני ואין ישראל, עם והליכות למורי
 מאד. מאד לי יקר שהוא

 רבה ובחיבה בברכה

 הלוי ערוסי יוסף ב"ר רצון

 

 להלן: ותשובתי המכתב, לשון כאן עד
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 "םיֱאִלילִ  ָלֶכם ַתֲעׂשּו לֹא" לסדר ,תשע"ט באייר י

 לכבוד

 הי"ו ערוסי רצון ד"ר הרב ורבנו מורנו

 וברכה, שלום

 אך עצמי, את להסביר צורך לי היה לא מאמריי את קורא היה הרב אם מכתבך. את קיבלתי
 ואף ,תאח תאח הרב טענותל להתייחס נאלץ אני האמת, בדרך לעסוק זמן לרב שאין מכיוון

 זו. מוגבלת בדרך להשיב אלא ברירה לי אין מאד, חסרים יהיו להלן שדבריי

 לאותם הרב של תגובתו ואת פרסומיי, על לאוזניו שמגיעות השמועות את הזכיר הרב א(
 הקרובים תלמידיך בפועל, אך הללו, הדברים את עלי שאמר הרב כבוד יהיה ברוך שמועות,

 עלי תאמר שלא עדיף שאולי כך – הרב דברי אף-ועל למרות עזה שנאה אותי שונאים ביותר
 .יותר עוד שונאיי את מרגיז רק הדבר כי טובים דברים

 מוכיח אני עליון", ו"קדושי ישראל" "גדולי שקרויים ואלה אשכנז-יועצי-חכמי על בפרסומיי ב(
 ויתרה .שונות בצורות אלילים עובדי ואף גדולים סכלים היו שהם ראיות ומאות בעשרות

 )ובו הדור" ב"גדולי הרמב"ם רבנו של למלחמתו חלקים ארבעה בן ארוך מאמר ייחדתי מזאת,
 .מתאר שאני ממה יותר אף גרועים דעתו לפי היו שהם עולה, וממנו ראיות(, עשרות

 שלי הדעת בשיקול טועה שאני טוען הרב כבוד רבנו, ומדברי חז"ל מדברי ראיותיי שלל למרות
 כתבתי שכבר מאמרים 250-כ מתוך אחת ראיה רק הרב לכבוד אביא ובכן, שלי. ובמסקנות

 הנביא ירמיה גם אך ישתכנע, לא שהרב מראש אני יודע להם. וקרובים אלה בנושאים ב"ה
 נבואתו. את יקבלו לא ישראל-שעם ידע

 המינות את ישראל לעם הנחיל אשר שר"י,-רש"י הוא הלא הפשע ראשי מגדול היא הראיה
 האלילית, הקבלה ספרות לצמיחת היסוד לדעתי היה ואף אליליות, מאגיות הזיות ואינסוף

 מגובים כאן הקשים דבריי שכל מפני לחינם, בדברים נסחף שאני הרב כבוד תחשוב נא ואל
 בנכלי הסגיאין "היראים" מתלמידיו הרב לאוזני הגיעו עליהם שהשמועות רבים, במאמרים

 והמעשים. הדעות נפתלי האשכנזים "היראים" כמנהג ליבא,

 זה: בעניין לתלמידיך שכתבתי התשובה מן קטן חלק והנה

ֵמנּו" כך: כותב רש"י כז(–כו )א, לתורה בפירושו ַצלְּ ָרא ;שלנו בדפוס – בְּ בְּ ים ַויִּ  ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ
מֹו ַצלְּ ֶצֶלם ]...[ ם,יבידי נברא ]האדם[ והוא במאמר נברא שהכל לו, העשוי בדפוס – בְּ ים בְּ  ֱאֹלהִּ

 ".הוא יוצרו דיוקן צלם לאדם[ העשוי ]=הדפוס לו המתוקן צלם שאותו לך פירש – ֹאתֹו ָבָרא

 :א( )א, במורה רבנו דברי והנה

 תבנית על מורה העברי בלשון 'םלֶ צֶ ' כי ,אדם בני לחשוב[ ]=שגו חשבו כבר ודמות, צלם"
 מוחלטת. הגשמה לידי הדבר והביאם ,החיצונית[ הצורה את המעצב ]=דפוס ותארו הדבר

ֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶשה' :שנאמר לפי ַצלְּ מּוֵתנּו בְּ דְּ  כלומר: אדם, כצורת ה' כי לחשוב[ ]=שגו וחשבו 'כִּ
 יכחישו זו דעה יעזבו שאם להם ונראה בכך, והאמינו מוחלטת הגשמה וחייבו ותארו, תבניתו

 בתבנית כמותם ויד פנים בעל גוף יהיה לא אם האלוה העדר בכך יהיה ואף הכתוב, את
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 תכלית זהו ובשר. דם אינו שלו החומר וגם דמיונם, לפי ובהיר גדול יותר שהוא אלא ובתואר,
 ]...[". לה' ביחס רוממות שהוא להם שנראה מה

 – "תבנית בעל כן אם שיהיה ,גוף יתעלה שה' לא" מפורשות: קובע רבנו שם דבריו בסוף
 בהכרח הוא הרי ",יוצרו דיוקן ]=בדפוס=בתבנית[ "בצלם נברא שהאדם שסובר מי כל כלומר,

 בהכרח הוא הרי תבנית, בעל הוא שה' שסובר מי וכל תבנית", "בעל הוא שהקב"ה סובר
 כלל. עמה להתווכח ניתן שלא וברורה מפורשת ראיה וזו – גוף הוא שהקב"ה סובר

 הראשון בפרק נמצאת מין רש"י היות ועובדת הגלגל, את המצאתי שלא רואים אתם הנה
 מלים שלוש קטנה, הערה שם העיר לא ָמרי מדוע מאד תמוה לכאורהו הנבוכים! במורה

 אך א?! פרק לבראשית רש"י פירוש את הכיר לא הוא וכי רש"י", פירוש "ראו יותר: לא בלבד
 שנים, יובל במשך מאד מפוטמות משכורות הנוטל שכיר שעובד בהיר, ביום כשמש ברור
 על לומר ולמעשה מין! שהוא מעסיקיו של ביותר הגדול האדמו"ר על לרמוז אפילו יכול אינו

 של הטמאות ובהשקפותיו בדרכו שהלכו לדורותיהם אשכנז-יועצי-חכמי כל ועל מעסיקיו
 שקיבל הכסף כאשר שכן-וכל הבהמות... מן תועים יותר שהם – אלהית הערצה מתוך רש"י

 הנאה. וטובות שוחד בגדר והוא להלכה, גמור בניגוד אלא וביושר, בצדק הועבר לא

 בתוכחה ָמרי את הוכיח כבר הרמב"ם רבנו דינים, פסיקת בעבור כסף ונטילתו ָמרי לגבי ג(
 תמה "ואני :ג( ד, )נדרים רבנו דברי וֹכה לה, לשמוע שלא בחר הוא אך זה בעניין מאד קשה

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

 אבות". במסכת במקומו זה בעניין ונדבר קלושות. בראיות

 של הנעלות המוסריות הנורמות את בתארו ז(, )ד, אבות במסכת המפורשים רבנו דברי והנה
 התלמוד: חכמי

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

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

 שיחשבו ההמון, בעיני 'ה 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 ַהֶנֶפׁש תִּ  ,לא([ טו, )במ' "ָבּה ָנהֲעֹו ַההִּ
 ברצונם אדם בני ממון ולוקחין הברורים האלו הלשונות ואת האמת את המכחישים אלה וטעו

 ".החרדיות[ למפלגות כפויים ]=בתקציבים כרחם בעל או

ים ָכל" י(: )ג, תורה תלמוד בהלכות רבנו לשון והנה  יעשה ולא בתורה שיעסוק לבו ַהֵמשִּ
ֵלל זה הרי הצדקה, מן ויתפרנס ,מלאכה ָזה השם, את חִּ ָבה התורה, את ּובִּ כִּ אֹור וְּ  וגרם הדת, מְּ

 הזה". בעולם תורה בדברי ליהנות שאסור לפי הבא. העולם מן חייו ונטל לעצמו, רעה

 אינה זו "מלאכה" כי השם, את מחלל הדיינות היא ש"מלאכתו" מי כי בבירור עולה זו מהלכה
 חמורים כאמור הללו הדברים וכל הצדקה, מן פרנסה תוך בתורה עיסוק אלא מלאכה, באמת

 שם: לאבות בפירושו רבנו מדברי פסקה עוד ונצרף מאד.-מאד
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 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 לות,יהקה ועל היחידים על זכויות לעצמם וקבעו אבארם, ואני אותם, מבינים שאינם

ׁשגו מוכסים, חוקי רבנות[ ]=דיינות, התורתיות הׂשררות את  היבהטע אדם בני את והִּ
 ותורתן בתורה המתעסקים ולאנשים ולתלמידים לחכמים לעזור ושצריך חובה שזה מוחלטת
 כלל". עליהם שעןילה יםירגל ולא בתורה יסוד לו שאין טעות זה וכל אומנותן.

 ב(: )כג, סנהדרין בהלכות ונסיים

ַ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, חּו ַהָבַצע ַאֲחֵרי ַויִּ  ג[". ח, ]ש"א 'ֹשַחד ַוִיק 

 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

 :מקיף מאמר כך על כתבתי וכבר שכר, ונוטל בדין דן של עבירה לָמרי מייחס בהחלט אני ולכן,
 מוכיח אני ובו שם, שהובאו מהראיות חלק רק כאן הבאתיו דינים" פסיקת בעבור שכר "נטילת

 דינים, פסיקת בעבור שכר נטילת כל כי הרמב"ם, רבנו ומדברי חז"ל מדברי משמעי-חד באופן
 ממלאכתו הדיין את מבטלים הדין-בעלי כאשר ורק הדין-מבעלי אמתי בטלה שכר למעט
 רבנו( מדברי במאמרי זאת )והוכחתי מאד ודחוק מצומצם זה היתר עדיין זאת-כל-ועם בפועל

 שנים יובל במשך בחודש שקלים אלפי עשרות של נטילה ובוודאי אחרת, נטילה כל –
 של מאד חמור מידותי פגם על המעידה וברור, מפורש ה' חילול הינה – הציבורית מהקופה

 האמת. את נכוחה מלראות האדם את מעוורת ףוא הממון, אהבת

 "ֵעת אבל :כזעקתם ותזעק הממון אוהבי ישראל חכמי ושיטות ָמרי של בדרכיו תלך ואם
 שהרי באמת, ראיה זו אין כסף, לקחת להתיר ראיה בזה ותמצא ,תֹוָרֶתָך" ֵהֵפרּו ַלה' ַלֲעשֹות

 ואיך שיהיה?! תירוץ באיזה התורה אור את ולכבות ה' את לחלל להתיר הדעת על יעלה איך
 וכי רבנו?! דברי את קרא לא הוא וכי זה?! לתירוץ יסכים שרבנו במחשבה להעלות העז ָמרי

 שבדיוק ברור, אלא !זה? בעניין לחינם באו חז"ל של הקשים לשונותיהם שכל הדעת על יעלה
 היא וכידוע הנצרות, מן לקרדום הדת את להפוך למדו )שהרי כאלה נוצרים-פרו חכמים כנגד

 לעצמם ירשו שלא וכדי זה, בעניין הקשים ורבנו חז"ל דברי באו – לאמנות( זה עניין הפכה
 השונות. הרבניות ררותוהש תורה לימוד בעבור כסף לקחת צורה בשום להתיר

 )ובזאת תֹוָרֶתָך" ֵהֵפרּו ַלה' ַלֲעשֹות "ֵעת משום כסף לקחת התירש ָמרי, של לשיטתו ואף
 שקלים אלפי עשרות לקחת מותר באמת האם – שלו( משכורותיו את גם למעשה הצדיק

 תמלוגים הנאה טובות אינסוף ןבתוכ תוהכולל משכורות ?שנים יובל במשך חודשית משכורת
 ממוצעת משכורת אפילו או מינימום משכורת רק הרבני מהממסד לוקח היה ואם ומענקים?!

 בכל הכל לעצמו לקח הוא אך החרשתי, – ישראל( עם הליכות בית לבניין תרהיֶ  את תורם )או
 .הממון אוהבי אחרוני כדרך חילו, לאחרים ועזב ,כל מכל
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 השכל: זכי לתלמידיך שכתבתי אחרת מתשובה קטעים כמה עוד והנה

 תלמוד בהלכות האמת: כל את לומר מסוגל היה לא ָמרי שבה להלכה אחת דוגמה נצרף
 התירו אשר לדורותיהם, ישראל" "חכמי תירוצי שכל טוען, קאפח יוסף ָמרי ג, פרק תורה

 – המפורשים ורבנו חז"ל דברי כנגד – תורה לימוד בעבור כסף ולקחת תורה מכבוד ליהנות
 עשויים הלולייניים שפלפוליהם חשבו בכלל איך תמה והוא לחלוטין! הזויים תירוצים הם

 שווא. דחיות אלא אינן שכולן יזהה נבון שכל מפני אמתיות, לראיות הנבונים אצל להיחשב
 שלדעת לומר מסוגל היה לא ָמרי סיני, להר עד הדרך כל את ללכת מסוגל היה לא ָמרי ברם,
 ה"כסף של שתירוצו שם, אומר ָמרי ולכן מוחלט. באופן תורה מכבוד יהנותל אסור רבנו

 הוא תֹוָרֶתָך", ֵהֵפרּו ַלה' ַלֲעשֹות "ֵעת משום תורה לימוד על כסף לקחת שהתיר משנה",
 הגדול. רבנו של לבו על להתקבל עשוי שהיה תירוץ

 פרצה להם מותיר היה לא ָמרי אם שהרי הרבני, מהממסד ָמרי של לחששו דוגמה לכם והנה
 למעשה בוגד היה הוא עמוקות, שריטות וחריצת צרורות התזת כדי תוך ואפילו דרכה, לעבור
 להם הותיר ָמרי ולכן כן? לעשות יכול יהה ואיך אותו. ומפטם שמממן בממסד מוחלט באופן
 מזו, ויתרה אותם. שמאכילה היד את הנושכים כחתולים נוהג שהוא עליו יאמרו שלא פרצה

 הוא ,תורה מכבוד וליהנות תורה לימוד בעבור כסף לקחת מוחלט באופן אוסר היה ָמרי אם
 והממון דיניו! פסיקת בעבור רב ממון ולקחת להמשיך דחוקה פרצה לעצמו מותיר היה לא

 .האמת את מלראות ממנו מנע ביושר שלא שלקח

 מה על לָמרי ולא ל"כסף" ואין רבנו, לדעת משנה" כסףה" לתירוץ מקום שום אין האמת לפי
 לימוד בעבור כסף לקחת שאסור במפורש פוסקים ורבנו התלמוד חכמי שהרי באמת, להישען

 ביותר הפחותה ולו הנאה טובת או כסף שלוקח למי חמורות בתוכחות האריכו ואף תורה!
 זו אלא נוח, כשלא אותה לכופף ניתן שאולי רגילה הלכה זו אין כלומר, תורה! לימוד בעבור
 וליהנות להקל ניתן האם משה! דת של המוסרי ליבה בלב נוגעת אשר מאד יסודית הלכה
 את ו"מכרית העולם" מן חייו ש"נוטל חריף כך כל בלשון נקטו שחכמים לאחר תורה מדברי
 הנצחיים?! הכרת מייסורי חמור עונש היש הבא"?-העולם מחיי נפשו

 "ֵעת שמשום שטוען מי וכל זה? חמור באיסור להקל מקום איזה יש הללו הדברים לאחר האם
ֵפֵרי על נמנה הזה, האיסור את לבטל ניתן קכו[ קיט, ]תה' תֹוָרֶתָך" ֵהֵפרּו ַלה' ַלֲעשֹות  התורה מְּ
 חכמי בימי שגם ספק, לי ואין הבא.-העולם מחיי נפשו את ומכרית עצמו, זה בכתוב שנזכרו

 המשנה חכמי כן-פי-על-ואף בימינו, שיש הרבניים התירוצים כל כבר היו והתלמוד, המשנה
 זה טהור יסוד שחילול הבינו כי להקל, פתח שום הותירו ולא השרץ את הכשירו לא והתלמוד

 ֶׁשיֹאַמר ָדָבר "ֵיׁש נוצרית.-ופרו אלילית-פרו טמאה לדת ולהפיכתה משה, דת להשחתת גורם
ֵאה ָבר הּוא, ָחָדׁש ֶזה רְּ ים ָהָיה כְּ ֹעָלמִּ ָפֵננּו" ָהָיה ֲאֶׁשר לְּ לְּ  י(. א, )קהלת מִּ

 ספק לי )שאין לעיל שנזכר במאמרי שהבאתי מהראיות מעט רק לפניך שהבאתי לאחר ד(
 על מסקנות בהסקת נסחף שאני מוחלט כך-כל באופן משוכנע הנך איך אותו(, קראת שלא

 דינים, פסיקת על כסף לקיחת ןיָ נְּ עִּ מֵ  טועה שאני כביכול ראייתך אדרבה, ?!"תורה גדולי"
 שמא ?טועהש זה הוא כבודו שמא נא, חשוב ממך, ואנא טועה, שאיני דעתי את מחזקת

 .לעיל רבנו בדברי שוב התבונן ואנא מהו? ה' חילול בהבנת שגה כבודו
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 דברים הוצאתי לא לצערי אך ,והדוקטורט המאסטר על אישי קרדיט הרב לכבוד נותן הנני ה(
 ה' ידיעת את השליכו אשר האשכנזים שיטות בהבלי בעיקר עסקתי אלא ידי תחת מתוקנים

 בשום זה בתואר תהדרמ איני כי התואר, לשם ולדוקטורט למאסטר למדתי לא .גוום אחרי
 את היטב וללמוד הכירל כדי רק זאת כל למדתי אלא לי, שיש לרבנות סמכהבה לא וגם מקום,

 וסכלותם, רשעותם את שלהם, המעוותת השקר דרך את לחשוף כדי הנלוזות שיטותיהם
 .ישמע – לשמוע שירצה ומי ,האמת את ולומר

 וכי לכבודו? לומר אוכל מה אך זה, בעניין לשוחח אליך לבוא לנכון אמצא אולי ,הרב כבוד ו(
 ולסגנוני לדרכי הגנה" "כתבי מאמרי וכמה ראיות? אלף או מאה לרב אביא אם תועלת תהיה

 והשתקתים היטב, גבי על חרשו כבר המפולפלים תלמידיך "טובי" והלא לכתוב? עוד עלי
 להם שנותר וכל מילוט, פתח להם הותירו לא אשר הגנה" "כתבי במאמרי ניצחת בתשובה

 היותם על אותם מנדים אשר נפשם שנואי עיקשיםה כאותם שקר ודברי הרע לשון הוא לומר
 של הגוועלד זעקות את מאד לי מזכירות תלמידיך של הגוועלד וזעקות "דרדעים"...

 התועים האשכנזים לאחינו נרצעים עבדים תלמידיך ועדיין – הנגזלים הקוזקים האשכנזים
ם" הפסוק: את תלמידיך על לקרוא וראוי ההבל, אחר ישראל-עם את והמתעים אִּ  יֹאַמר ָאֹמר וְּ

י ָהֶעֶבד תִּ י ֶאת ָאַהבְּ י ֶאת ֲאֹדנִּ תִּ ׁשְּ ֶאת אִּ ִשי ֵאֵצא לֹא ָבָני וְּ  ה(. כא, )שמ' "ָחפ 

 פתוח הרב האם שנים? יובל לאחר דרכו את ישנה הרב האם הרב, כבוד את אשאל עוד
 מאמר יכתוב הרב אם אשמח טועה, שאני לכך אמתיות ראיות לרב יש אכן ואם לכך? ומסוגל

 וטעיתי צודק שהרב אמצא ואם באתר, ואפרסמו בחר,יש נושא בכל דבריי, את סותר אשר
 ,רבה ובהכנעה היסוס ללא הרב לכבוד ואודה ומדעתי, מהשקפתי מיד בי אחזור מה-בדבר

 טועה. שאני מגלה אני כאשר נוהג אכן אני שכך שיעידו כשרים עדים לי ויש

 עדיין כי לקבלה, אוכל לאש דומני אך זאת, אשקול ,מהאתר המאמר את להוריד עצתך לגבי ז(
 שיש ובמקום ה', בחילול מדובר ושלא דינים פסיקת בעבור כסף חתלק שמותר לי הוכח לא

 אחר שנטה כך על קשה כך-כל נענש ע"ה רבנו משה ואם .לרב כבוד חולקין אין ה' חילול
 קדמה שכבר פי-על-)ואף נדירה אחת בפעם רעה מידה ישראל-עם את ולימד הכעס מידת

 שלמים דורות שחינך ָמרי על נאמר מה ,ברפידים( העם על ה' מאת וזעם הסלע על הכאה
 לשוב יכול היה שנים עשרות ובמשך הממון?! ולאהבת צייקנותל ה', חילולל דרדעים של

 הזו. הרעה בדרך להמשיך בחרו קם הוא יום-יום אך הנכון, הדבר את ולעשות בתשובה

 כבודי על חס הייתי ואם בכלל, עניין אינו כבודי כי זה, הוא טיעון מה יודע איני כבודי, לגבי ח(
 .צרותהנ כומרי כמנהג שחורה קטיפה בגלימת ומתעטף ראשי על ארנבת מגבעת מניח הייתי
 על שוויתר אבינו מאברהם גדול לנו ומי מכבודי, יותר הרבה לי חשובה האמת אמירת אלא,

 דומה אינו כי כאן אצרפם ,בעניינו במורה רבנו דברי הרב לכבוד ידועים שוודאי אףו כבודו,
 כט(: )ג, במורה רבנו דברי וֹכה ואחד, למאה מאה פרקו שונה

 מקללים היו אדם, בני כל שיטת על ָחלק כאשר ]...[ אבינו[ ]=אברהם שהוא אצלי ספק "ואין
 וכן שנתנסה, הניסיון מתוך גם זאת את אומר ]רבנו התועים אותם בו ומזלזלים אותו ומבזים

 כבודו על האמת את והעדיף יתעלה בה' אמונתו בשל זה כל שסבל וכיוון ונוהגים[. נהגו
 לו: נאמר האמת[, למען וביזיונות רדיפות וסבל עצמו כבוד על ויתר אבינו שאברהם ]כלומר

ֶכיָך 'ַוֲאָבֲרָכה ָברְּ ָך מְּ ַקֶללְּ כּו ָאֹאר ּומְּ רְּ בְּ נִּ ָך וְּ ֹחת ֹכל בְּ פְּ ׁשְּ  וכו'. "ג[ יב, ]בר' ָהֲאָדָמה' מִּ
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 על היהת תמיד האמת ידוש אמר, שהרב כמו דרכו ורהי אכן שהאמת רצון יהי דבר, של קצרו
 – בתחנונים לה' פונה שאיני יום ואין ,אצלי אמתה אם ובין אצלך אמתה אם בין העליונה,

 .נפשי נשאתי אליה כי האמת דרך אל לדייק דרכי ישר ,ה' אנא

 זו, כבדה ממעמסה אותי ופוטרים האמת את שאומרים אחרים אנשים והיו הלוואי כי ואוסיף,
 ילחמו ממני וראויים ומוכשרים טובים שאנשים והמתנתי שתקתיו תרשישה ברחתי רב וזמן
 שיקולים-שיקולי אלפי-אלף שוקל אחד וכל !אנשים אין כי לצערי גיליתי אך האמת, דרך על

 איש אותוש עד – האמת ולדרך יתעלה ה' לאהבת קשר שום להם אין אשר קורקט-פוליטיים
 .כמישור.. לו נדמית והעקמימות האמת דרך את כחוש כבר לשעבר אמת

ָהֱאֶמת" ַהָשלֹום ו   קודמת אף והאמת ת",ו"הנחמדּו השלום את רק לא יט(, ח, )זכריה "ֱאָהבּו וְּ
 לא לעולם רבנו לדעת כי הוכחתי, רוחנית"( לתקומה הרמב"ם )"חזון אחר ובמאמר לשלום.

 ראיה מהווים יבינו ולא ידעו לא אשר ותלמידיך לאמת, אהבה שתהיה לפני חינם אהבת תהיה
 רבנו. השקפת להוכחת מהלכת

 ובהוקרה, בברכה

 אדיר


