
 

תֹוֵלל" ָסר ֵמָרע ִמשְּ ֶדֶרת וְּ ִהי ָהֱאֶמת ֶנעְּ  "ַותְּ
 הלוי-דיר דחוחמאת א

וראשוני אשכנז, להלן המאמרים לפי סדר  לאחרונה פרסמתי סדרת מאמרים על רש"י
ג; ב( ריחוקו של רש"י –אחלקים  ,פרסומם: א( אמונות אליליות בקרב ראשוני אשכנז

מהו ספר הרפואות שגנז  ראיות נוספות; ד( –ריחוקו של רש"י מהרמב"ם  מהרמב"ם; ג(
-עקירת עבודה –הציר שעליו סובבת התורה  )ביקורת הרמב"ם על רש"י(; ה( ?חזקיהו

 זרה ומחיית עקבותיה; ו( התקפת רס"ג על פירוש זהה לפירוש רש"י.

 כמו כן, פרסמתי מאמרים נוספים שתומכים באופן ישיר או עקיף במאמריי אלה, כגון: א(
י ַהּתֹוָרה לֹא ְיָדעּוִני מגמת ההחמרה  הקץ לדברי רוח!; ג( )הָּויות דאביי ורבא(; ב( ""ְוֹתְפשֵׂ

משה אמת ותורתו אמת; ו( המלך הוא  "; ה(ּוְבַאַחת ִיְבֲערּו ְוִיְכָסלּו" ד( בעולם הדתי;
ֶלה" עירום!; ז( ?"; ח( טענות קשות כלפי אתר אור הרמב"ם ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהאֵׂ
 ועוד ועוד. ט( קבל האמת ממי שאמרו; ב;–חלקים א ,ותשובותיי

ה באור הרמב"ם, שלא כהמאמרים שפורסמו עד  150-תוך כדומני שאין כמעט מאמר מ
הנבון , שמוליכים ומנחים את האדם לפי דעתי משולבים בו דברי מחשבה ודברי אמת

ומשתדל  לדעות נכונות ולהשקפות אמתיות, וייחוד השם היא הגדולה והחשובה שבהן.
שיש  אלא שדרכי תמיד בכל מקוםאני ללכת בעקבות רבנו שאמר בסוף פירושו לברכות: "

כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל ני אמונה אבאר משהו, יאיזה רמז בעני
 ".דבר אחר שאני מלמד

הרעה  את חומרת האמונה לדעת הרמב"ם הוכחתי ,שציינתיבמאמרים מכל מקום 
שגה כי רש"י  ,ספקצל של וכחתי לפי דעתי מעל לכל ה כן .הכוזבת שה' הוא בעל גוףו
, היא לבורא יתעלה יש גוף ויד ורגל ועין ומעיים. המשמעות של הגילויים הללוהאמין כי ל

לדעת רבנו ש, רס"ג הרמב"ם וכמובן מדברי ,רש"י עצמו מדברילכך והבאתי ראיות רבות 
 ביותר.והמכוער  הגס זרה באופן החמור-רש"י עבד עבודה ,הרמב"ם

 ,האף-ת הכעס, הזעם וחרוןהאף כלפיי, ובמקום להפנות א-וחרון ואיני מבין מה הכעס
התורה, מפנים אותם השוטים כלפי  ומלמדת אותנו זרה, כפי שעושה-כלפי עובדי עבודה
, עליונים למטה ו חז"ל ועולם הפוך נשארזרה. אך עולם הפוך רא-הנלחמים בעבודה

 ...בשמי שמיאי וגיורֵ י בארעא ותחתונים למעלה, יציבֵׂ 

ולמרות שציטטתי את דברי רש"י המפורשים על הגשמת הבורא, וכן ציטטתי את דברי 
 אוחזיםיים, נהרמב"ם המפורשים על מגשימי האלוהות, ולמרות שאחד ועוד אחד שווה ש

כפי שמתארם סכלות אבותיהם ואבות אבותיהם, והם את  מחבקים ומנשקים פיםּפומּג
אּו ַבַשעַ "עמוס הנביא )ה, י(:  ָתֵעבּוָשנְּ ֹדֵבר ָתִמים יְּ  ".ר מֹוִכיַח וְּ

אני מצטט שוב כמה שורות מדברי רבנו  ,את עורפם לאמת מתעקשים להפנותולאלה ש
שכל זמן שתהא בדעתך גשמות או מאורע ממאורעות  ,ואתה דע" :)א, לו( הנבוכים-במורה

יותר מה ושונא ואויב וצר, חֵׂ ו , הנך מקנא ומכעיס וקודח אש]=כגון ההתפעלויות[ הגוף
 עליהםש ,את לשון הרמב"ם ן אני מזכיר להםכמו כ ".זרה בהרבה-חמור מעובד עבודה

 זרה!ה-לא כלפי הנלחמים בעבודה ,הזרה-העבודהעובדי כלפי  אפם-להפנות את חרון



 

 :)שם( הנבוכים-במורה ן רבנווזה לשו

אף, ולא -תמצא לשון חרוןלא כל ספרי הנביאים ב"דע, כי כאשר תתבונן בכל התורה ו
ִרים 'וַ  :אמר זרה דווקא.-כי אם בעבודה לשון כעס, ולא לשון קנאה, ֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאחֵׂ

ה'' ]שם ו, טו[, ֶּפן ֶיֱחֶרה ַאף ]דברים יא, טז[, ' 'ָבֶכם ה'ְוִהְשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם ְוָחָרה ַאף 
יֶכם' ה ְידֵׂ יֶהם'' ]שם לא, כט[, ְלַהְכִעיסֹו ְבַמֲעשֵׂ ל ִכֲעסּוִני ְבַהְבלֵׂ ם ִקְנאּוִני ְבלֹא אֵׂ ' וכו' ]שם הֵׂ

ל ַקָנאלב, כא[, ' יֶהם' ]שם ו, טו[, 'ִכי אֵׂ ִמַכַעס ָבָניו ' ]ירמיה ח, יט[, 'ַמּדּוַע ִהְכִעסּוִני ִבְפִסלֵׂ
ש ָקְדָחה ְבַאִּפי' ]דברים לב, יט[, 'ּוְבֹנָתיו ם ' ]שם לב, כב[, 'ִכי אֵׂ ר הּוא  ה'ֹנקֵׂ ְלָצָריו ְונֹוטֵׂ
ם ְלשְֹנָאיו' ]נחום לב, כב[, 'ְלֹאְיָביו ' ]במדבר לב, ַעד הֹוִרישֹו ֶאת ֹאְיָביו' ]דברים ז, י[, 'ּוְמַשלֵׂ
' ]דברים יב, לא[, ֲאֶשר ָשנֵׂא ה'ִכי ָכל ּתֹוֲעַבת '' ]דברים טז, כב[, ֱאֹלֶהיָך ה'ֲאֶשר ָשנֵׂא כא[, '

 ".ואלה רבו מלמנות ]...[

פרק זה  בדברי הרמב"ם בהקדמתו למסכת אבות )עמ' רנז(, וזה לשונו: "לפי -ואסיים תת
אם היתה המטרה בכך להשפילם בעיני בני אדם,  ,שקללת בעלי המגרעות וגינוי זכרם

". ולאור דברי חובה וזו מעלה ההרי זכדי שיקחו בהם תוכחות ולא יעשו כמעשיהם 
ההגשמה, קמה וניצבה השאלה: היש מגרעת  הרמב"ם שהובאו לעיל בעניין חומרת

 גדולה יותר מהגשמת הבורא לדעת הרמב"ם?!

 ?אש קדחה באפםמדוע 

? או שיש כאן משהו 2=1+1עלי הוא רק בגלל שעשיתי הזעם והחמה השפוכה האם כל 
רגשי נחיתות עזים, ורגשות כניעה  וקבורים עמוק בקרבם עמוק יותר? שמא טמונים

דעת יודע שלא המצאתי את הגלגל, ולא גיליתי -? שהרי כל ברהאשכנזי והתרפסות לפריץ
לומר בפה מלא "המלך הוא עירום"! מאותם בודדים שאוזרים אומץ שום דבר חדש. אני רק 

שהטעה דורות שלמים טועה קידש פירוש של  ,העולם הדתי במשך מאות רבות בשנים
 זרה והשקפות הבל מהובלות.-אחר עבודה

בקרב התימנים,  ובמיוחדים עדיין משועבד לשקרי הממסד הדתי האשכנזי, דומני שלב רב
יֶהם"שגם ככה רואים את עצמם כקטנים,  ינֵׂ ן ָהִיינּו ְבעֵׂ ינּו ַכֲחָגִבים ְוכֵׂ ינֵׂ " )במדבר ַוְנִהי ְבעֵׂ

במאמר  ,במיוחד ורבניהם של התימנים" על "אומץ לבםמאמר וכבר כתבתי יג, לג(. 
ֶלה" ששמו , וכן במאמרגדול אמתי" –קאפח רי יוסף "מָ  :ששמו . ?"ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהאֵׂ

, עד כדי הרועדות והמשקשקות ממילא עמוק בין הרגלייםכל כך אך הפעם הזנב נכנס 
 ...שמחלחל ומכלה כל חלקה טובה חריף חשש לזיהום פנימי

כי יודע אני  לא הרשים או ריגש אותי במיוחד, זכי השכל והאמת שאף אחד מהמבקרים
ישראל ולא כלו דתן ואבירם. ויש לא מעטים -שגם דור המדבר לא היה ראוי להיכנס לארץ

ם האשכנזים, עדיין לא השתחררו משקריהם הלאדוני ונרצעים עבדיםושעדיין מש
בלא מקור  ,הדעת-מדבר שממתנודד בומרחבי התוהו , ועדיין שכלם מרחף בולהטיהם

 .העשוקה שםמים חיים לרוות את צימאון נפ

 "ולא אחוש לגינוי אותם ההמון המרובים"



 

כמה תגובות מאנשי קיבלתי גם לא מעטים הם שמאמריי אלה לא ערבו לחיכם, אף ש
שדבריי הועילו לו, היה אחד היה רק  אם , והם היחידים שמעניינים אותי, כי אפילואמת

 הנבוכים:-כדאי. וכפי שכותב רבנו בצוואתו למורה

ולא אמצא עצה  ,אני הגבר אשר אם נסגר סביבו הדבר וצר לו המעבר"כללו של דבר, 
ידי כך שיתאים למעולה אחד ולא יתאים לעשרת אלפים -אלא על ,כחללמד אמת שהּו

ואטפל ולא אחוש לגינוי אותם ההמון המרובים, סכלים, הריני מעדיף לאמרו בשבילו, 
במבוכתו עד שיגיע לשלמות וירווח  הובהצלת אותו הנעלה היחיד ממה שנלכד בו, ואורֵׂ 

הברואים, -מעיר ָמרי שם: "דייק רבנו לכתוב 'אלכ'לק' ,לו". ולצד מילת "ההמון" שהדגשתי
 ".חי הולך על שתייםכי אין אלה מסוג 'אדם' אלא מסוג 

אשר זעמו ", מ"שלומי אמוני ישראל שונות ומשונות, קיבלתי גם תגובות כאמור אולם
 עזתי לפרסם כי רש"י הגשים את הבורא באופן המכוער והגס ביותר.היאך ה ,וזועמים עלי

המקדש -התגובות לימדו אותי עד כמה אנחנו רחוקים מדרך האמת, ומדוע בעצם בית
פשוטו כמשמעו, ולא היו  הורגים אותוב בימינו, כי אם המשיח היה בא בימינו היו חרֵׂ 

הרבה עוולות ופשעים ושחיתויות  חצי הדרך לירושלים. כי כל כךאפילו נותנים לו להגיע 
הדתי, וכדי לתקנם יש צורך בניקוי אורוות יסודי. אך מי -הדתי ובעולם-קיימים בממסד

יסכים לניקוי אורוות?  לים"" )במירכאות כפולות ומכופלות(יהרבנים ה""גדו השם-מאנשי
 ,מעמדם והערצת ההמונים אליהם ,קרדום לחפור בו, וכל כבודםבידם כוהלא התורה 

 הדתי מוכר למאמיניו במשך מאות רבות בשנים.-בנויים על ההזיות וההבלים שהעולם

הנבוכים )ב, טו(: "שכל דבר שהּוכח, לא -ואוסיף, כי רבנו הרמב"ם מלמד אותנו במורה
תוסיף אמיתתו ולא יתחזק הנכון שבו בהסכמת כל העולם עליו, ולא תיגרע אמיתתו ולא 

אנשי הארץ עליו". וריבוי החולקים אינו מעיד על אמיתת ייחלש הנכון שבו, אם יחלקו כל 
טבע החכמה גם טענותיהם, אדרבה, האמת שמּורה ונצּורה ליחידי הסגולה, וכך הוא 

הנבוכים )עמ' ו(: "כי מטרתי שיהו מושגי האמת -הית לפי רבנו בהקדמתו למורהוהאל
ר לא ייתכן לעשות נוצצים מתוכם ושוב נעלמים, כדי שלא יהא נגד המטרה האלהית, אש

 ה'סֹוד נגדו, שעשה את מושגי האמת השייכים להשגתו נסתרים מהמון בני אדם, אמר '
ָאיו  ' ]תהלים כה, יד[".ִלירֵׂ

ֵעיָניו" ֶיה ָחָכם בְּ תֹו ֶפן ִיהְּ ִאַּולְּ ִסיל כְּ  "ֲעֵנה כְּ

וכי לא קראתם את  ,ותוך כדי שאני קורא את ביקורתם אני תמה ,היו כאלה שביקרו אותי
וכי אין לכם תארים דבריי? וכי לא ראיתם את לשונות הרמב"ם ורס"ג המפורשים? 

את  איםְש ומנַ  אקדמיים? וכי לא למדתם להבחין בין אמת לבין שקר? וכי אינכם מחשיבים
עצמכם כאנשי דעת והיגיון? האם גם אתם שבויים בדעות קדומות עקומות ועקושות? 

לפניכם זועקת ומאירה עד כדי כך שהאמת  ,ותואטומ ותזנכם ערלוואהאם לבכם לב אבן 
אתן דוגמה אחת, היו כאלה שזעקו זעקת וואינכם רואים זאת?  ,כאור הבהיר שבשחקים

ואמרו "איך אני לא דן את רש"י לכף זכות?", אוי ויי, באמת גדול בתורה כזה, איך  "גוואלד"
וכי לא קראתם את דברי הרמב"ם  ,תילא לדון אותו לכף זכות?! ובכן, עליהם תמה

 זרה?!-המפורשים שאין לדון לכף זכות עובדי עבודה



 

היו כאלה שאמרו שלא הצלחתי לשכנע אותם, כי רש"י בעצם "לא התכוון", ופירושו ו
, ולכן אמתי ושכלתני פירוש שטחי להמונים, ולא פירוש מעמיקלהיות רק נועד לתורה 

פירוש מעמיק. ובכן, האם זאת האמת?! האם אינכם  הוא רק חוזר על האמור בתורה ללא
רואים במפורש שרש"י אומר שה' הוא בדמות דיוקנו של האל יתעלה מסכלותו?! האם 

האם שכחתם את  אינכם מבינים מה משמעות המילה "יד ממש" בפירוש רש"י?!
המתים, על חכמי אשכנז המגשימים -ביקורתו החריפה של רבנו הרמב"ם במאמר תחיית

 ועוד ראיות מפורשות וחותכות במאמריי. ם "יותר תועים מהבהמות"?שה

האם  זרה?!-ת ועבודהובכלל, האם נכון להפיץ בקרב ההמון פירוש שטחי שמנציח בערּו
שמא  והאם לחינם הורו חז"ל לחכמים "היזהרו בדבריהם" אין לחוש להטעיית ההמונים?

 מתוכם יגיעו לכפירה ולמינות?!

שאיחלו לי "לחזור , צדיקים ים שנדמה להם שהם מאותם ל"ומתחסד כאלהגם היו 
בתשובה" ואף הזכירו לי שאנחנו בימי תמוז ועלינו לשוב בתשובה... באמת צדיקים גדולים 
אתם, אם באמת רציתם להוכיח אותי, מדוע לא פניתם אליי באופן אישי כפי כללי 

 לב-שו כמה ישריוכפי שעמדוע אינכם מזדהים בשמכם המלא? ) התוכחה בהלכה?!
ל למו, ואינטרסים סֶ אך האמת היא שדרכם כֵׂ  .מאוהביי שבאמת חושבים בטעות ששגיתי(

, שאפילו אחרות זרים מהדהדים במחשבתם, והאמת מפריעה להם מאלף ואחת סיבות
ומה  ,כבר קדמוני גדולים באמתו נפשי. י ושפיותלא אנסה להבין כי חס אני על בריאות

י ִאִמי"אלין ומה אתלונן?   " )תהלים סט, ט(.מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבנֵׂ

אין רצוי לפניו כי "הנבוכים )עמ' רע(: -ועל ריחוקם מן האמת אצרף את לשון רבנו במורה
ך יואל יתבלבלו השקפותיך ומחשבות יתעלה כי אם האמת, ואין מכעיסו כי אם השווא,

ות מאד מן האמת ותחשבם תורה, כי התורות ויהיו בדעותיך השקפות בלתי נכונות רחוק
ְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם', אמר: אם הובנו כראוי]=המצוות[ הם אמת צרופה   תהלים קיט,] 'ֶצֶדק עֵׂ

יָשִרים', ואמר: [קמד ר ֶצֶדק ַמִּגיד מֵׂ הדתי -וכי שיבושי העולם .["יט ישעיה מה,] 'ֲאִני ה' ֹּדבֵׂ
מהאמת במשך מאות רבות בשנים? האם  שבימינו אינם מעידים כאלף עדים על ריחוקם

והלא ה' הבטיח לנו בתורתו שאם נלך  ?את האמת הצרופה שבתורה הם הבינו כראוי
"? )דברים ד, ו(. ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶזהבדרך האמת כל רואינו יעידון יגידון "

  וחוקיה הישרים?האם באמת אחינו החילונים אומרים זאת על משפטי התורה 

-רבים כי רש"י היה רחוק מבורא-י שמוכיח בשער בתמומי באמת צריך לבקש סליחה? 
עולם כרחוק מזרח ממערב, בהאמינו שה' יתעלה הוא כשאר אלי האולימפוס 

הממסד הרבני לדורותיו, כי  ואהמכוערים?! מי שצריך לבקש סליחה ולחזור בתשובה ה
הרחיקו אותנו בכוח במשך מאות רבות בשנים הלעיטו אותנו בהזיות בדמיונות ובכזבים, 

לשמר את ו להמשיך והכל כדימידיעת השם ומייחודו, הרחיקו אותנו מדעת ומהשכלה, 
 הנצחת הבערות והסכלותוברור שכיסוי אור האמת ו סאם וכספם.ימעמדם כבודם כ

תגלה פסולת הסיגים י מהם ]מקרני אור האמת["כי צחת שלטון השקר, הכרחיים להנ
 (.הנבוכים-שבידם" )צוואת רבנו למורה

 ה"גדוילים"ראשי העם על 



 

ראשי , ווראשיהעם ו הרמב"ם פוסק מפורשות כי כאשר עת צרה ליעקב, מכנסים את כל
וחרטה וחזרה בתשובה. וכך פוסק  לותיפעולות של אבנוקטים בהעם הם הראשונים ש

 הלכות תעניות פרק ד:ראש רבנו ב

בכל יום ויום משבע תעניות האחרונות שלמטר מתפללים על סדר זה. מוציאים את "
התיבה לרחובה שלעיר, וכל העם מתקבצים ומתכסים בשקים, ונותנין אפר מקלה על גבי 

ואחד מן העם נוטל מן ע ליבם. תורה, כדי להרגיל את הבכיה ולהכני-התיבה ועל גבי ספר
דין במקום הנחת תפילין כדי שיָכלמו -בית-האפר ונותן בראש הנשיא ובראש אב

 ."וישובו

ושם מפרש ָמרי יוסף קאפח )אות ג(: "והטעם שאחד מן העם נותן בראש הנשיא ובראש 
, אינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים". טז–בדף טו ]בתלמוד[ דין, אמרו-בית-אב

לם וליבוש בעת בצורת או שאר צרה ליעקב? מי הם הראשונים שצריכים להיכָ כלומר, 
 יאחר הולכיםבגלל שמנהיגיו  בעיקרזה  ,ישראל רחוק מן האמת-עםראשי העם! כי אם 

ים לֹא ָאְמרּו ַאיֵׂה ַהֹכֲהנִ וכפי שזועק ירמיה מרה בנבואתו הכואבת )ב, ח(: " ההבל ויהבלו.
י ַהּתֹוָרה לֹא ְיָדעּוִני ה', ַאֲחֵרי לֹא יֹוִעלּו ְוַהְנִביִאים ִנְבאּו ַבַבַעל  ,ְוָהֹרִעים ָּפְשעּו ִבי ,ְוֹתְפשֵׂ וְּ

אנשי אמת, סדום ועמורה לא היו  צדיקים גם בסדום ועמורה, אם היו שם עשרהו ".ָהָלכּו
 להחזיר את העם בתשובה. אנשי אמת קיםנהפכות, כי בכוחם של מנהיגים צדי

איך אתה מדבר על "גדולים"? למה אתה מזלזל בכבוד  ,שתמהו עלי כמה וכמההיו ו
ראו את מאמרי "קבל האמת ממי שאמרו",  ? איך אתה מעז? ובכן מוריי ורבותיי,"גדולים"ה

אלא לפי תוכנה  ,שם הסברתי באריכות שהאמת נמדדת לא לפי מידת הערצת ההמונים
ומידת קרבתה לאמת. והאם התורה חסה על כבוד הגדולים האמתיים כאשר חטאו ושגו? 

עלם ווהלא התורה וכתבי הנביאים מדגישים יותר את חטאי הגדולים באמת, מאשר את פ
. ומי שסובר ש"גדול" לא יכול לטעות ולשגות שאין אלוה בשר ודםהטוב, כדי ללמד אותנו 

, ולא נאמר "ָּתִמים מוחלט לבשר ודםהצדק את ה זרה, כי הוא מייחס-הוא עובד עבודה
 ר ברוך הוא.ָּפֳעלֹו" כי אם על הצּו

סיאבו את מחשבתם בטומאת שאני מזלזל בהם,  "גדולים"אותם הרבים מ ,ויתרה מזו
 .הגיגיהםזרה, וחובה גדולה ועצומה היא לזלזל בהם, ולהוקיע את מעשיהם ו-עבודה

ָליו : "זרה-בעניין מסית ומדיח לעבודה , ט(ובדברים נאמר )יג לֹא תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתְשַמע אֵׂ
ַכֶסה ָעָליו לֹא תְּ ֹמל וְּ לֹא ַתחְּ ָך ָעָליו וְּ לֹא ָתחֹוס ֵעינְּ פוסק שחובה לזלזל ואם רבנו הרמב"ם ". וְּ

בדיין שהפעיל קשרים כדי להתמנות, מה הוא היה אומר על מי שמתעה את ההמון שהוא 
 זרה?! וזה לשון הרמב"ם בהלכות סנהדרין )ג, ט(:-ומסית אותם אחר עבודהגדול, 

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

אחר והדחה  ועל שגייה ".כמרדעת של חמורחכמים, שהטלית שמתעטף בה תהי בעיניך 
 " )שופטים טו, טז(.ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים" עליו ראוי לומר ר", אלאלא די ב"חמֹו זרה-עבודה

וכל עצם הטענה  לים" או לחוס על כבוד שמיים?!י"גדוהלחוס על כבוד מה עדיף? ובכלל, 
כי היא מתעלמת לחלוטין מן העובדה  ,זרה-היא עבודהשאסור לזלזל באותם "גדוילים" 

 כבוד לרב. םובכל מקום שיש חילול השם אין חולקי זרה,-שקעו בעבודה "גדולים"שאותם 



 

הילחם ולסכן את נפשנו ומחובתנו כלפיו ל עולם-של-מלכומ וחמור מכך, היא מתעלמת
 לפרסום ייחודו ומציאותו.

ה, התורה קידשה מלחמה כנגד עולם מצאנו אצלם, גם כפירה בתור-כפירה בבוראולא רק 
העל של דת משה. השכחתם -זרה, זהו הציר שעליו התורה סובבת וזו מטרת-עבודה

 זוכריםזאת?! השכחתם את אברהם אביכם? השכחתם את חובתנו לה' יתעלה? או שהם 
כדי שישגו לחשוב שהם שמכזבים ומתעים את ההמונים לים", יאת חובתם ל"גדו רק

ָמה לֹא ֱאֹלִהיםאלהים, " בעצמם  " )ירמיה טז, כ(.ְוהֵׂ

במקום המדומים הממסד האשכנזי שעובד את גדוליו  ומי בכלל אמר שרש"י הוא גדול?!
מנות ולא והפקת רווחים מהדת עולם? אותו ממסד שהפך את האלהת בשר ודם-את בורא

 איך אדם יכול להיות גדול באמת אם הוא סובר שיש לה'? הטמאה הנצרות חקותו אתב
לתו? והלא ומעידה על גדלפי הזיותיו  יםפירושכתב  רש"ייד ועין ומעיים?! האם העובדה ש

כתבו מאות אלפי ספרים, הרבה יותר  בכל הדורות הנוצרים והמוסלמים ושאר התועים
לתם?! ובמיוחד שרש"י איננו מקורי במיוחד בפירושו וישראל, וכי הדבר מעיד על גד-מעם

, וחמור מכך, עצם המתודה דבק ממדרשי חז"להַ -עתקהיא הַ רוב פעולתו מפני ש ,מקראל
אף פירושו לתלמוד מסורבל ומאובן ולא רק פירושו למקרא,  .שלו בפירושו רקובה מיסודה

 מלהיות גאוני. כרחוק שמים מארץורחוק 

 הערתו המטלטלת של ָמרי

ר היפך הנבוכים )א, לו( מלמד אותנו, כי הכפירה היא "קביעת דעה על דב-רבנו במורה
שהכסילות והכפירה קשורים בדבר גדול, כלומר במי שיש לו מעלה וככל " ,מכפי שהוא"

היש כסילות וכפירה גדולה  . ושאלתי קמה וניצבה,נעלה במציאות, הם יותר חמורים"
 יותר מלחשוב שלבורא יתעלה יש איברים גופניים?!

, וזה טלטלתהערה מיר וסיף ומעָמרי מ , בדיוק בעניין הכפירה בתפישת האלוהות,ושם
"וזה הוא  ,לשונו: "ודין הוא סקבא דרובהון דמתקרן חכימי, ואוף כזעיר פון דכולהון". כלומר

החולי של רוב אלה שנקראים חכמים, ואף כמעט כולם". ָמרי הכמין והטמין את דבריו כי 
ובעוכרינו, יתה בעוכריו יה זו תוו, ושותפם השכיריםלצערנו הוא היה חלק מממסד הרבני

 שרוב ,אך בכל זאת זכינו לדברי אמת רבים חבויים ונסתרים. וכאן ָמרי מלמד אותנו
-שוגים בכפירה ביחס לתפישתם את בורא השם הנקראים "חכמים"-אנשי "הגדולים"

 עולם.

ָרע ִמְשּתֹולֵׂלפתחתי את מאמרי בפסוק מישעיה )נט, טו( " " ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת ְוָסר מֵׂ
ָרע ִמְשּתֹולֵׂלאך מה הוא בעצם בא לומר? מהו " .ספתי גם את המשך הפסוקוהו "? ְוָסר מֵׂ

דעות סמיך כחושך אמונות וההתשובה, במקום שבו האמת כל כך נעדרת, שחושך ה
, ששלטון השקר הדתי המסואב מושל בכיפה ביד רמה. עד שניתן למשש אותו מצרים

הית ודו להידבק באמת האלודל בכל מאבתקופה קשה כזו, אותו האדם שסר מרע, שמשת
 מצער ואינו יודע את נפשו משתולל, משתגע, בודד ומסכן וללכת בדרכי יושר, אותו אחד

 ריבוי העוולות וכיעורן. את לנגד עיניו כאשר הוא רואה

ַוּתּוָכל  ָוֶאָּפת ֲחַזְקַּתִני ה'ִּפִּתיַתִני יב(: "–וכך מתוארת הרגשה זו אצל ירמיה הנביא )כ, ז
ג ִלי: ר ֶאְזָעק ָהִייִתי ִלְשחֹוק ָכל ַהיֹום כֹֻּּלה ֹלעֵׂ י ֲאַדבֵׂ  ה'ִכי ָהָיה ְדַבר  ,ָחָמס ָוֹשד ֶאְקָרא ,ִכי ִמּדֵׂ



 

ר עֹוד ִבְשמֹו ְוָהָיה ְבִלִבי ְכאֵׂ  ִלי ְלֶחְרָּפה ּוְלֶקֶלס ָכל ַהיֹום: ש ֹבֶעֶרת ְוָאַמְרִּתי לֹא ֶאְזְכֶרנּו ְולֹא ֲאַדבֵׂ
ר ְבַעְצֹמָתי  לֹא אּוָכלָעצֻּ ֵכל וְּ ֵאיִתי ַכלְּ ִנלְּ ַהִּגידּו ְוַנִּגיֶדנּו  ,ִכי ָשַמְעִּתי ִּדַבת ַרִבים ָמגֹור ִמָסִביב :וְּ

י ַצְלִעי נּו ִמֶמנּו: ,ֹכל ֱאנֹוש ְשלֹוִמי ֹשְמרֵׂ ֶּתה ְונּוְכָלה לֹו ְוִנְקָחה ִנְקָמתֵׂ ִתי ְכִגבֹור אֹו ה'וַ  אּוַלי ְיפֻּ
ן ֹרְדַפי ִיָכְשלּו ְולֹא יָֻּכלּו ִכילּו ,ָעִריץ ַעל כֵׂ ֹאד ִכי לֹא ִהשְּ ַח: ֹבשּו מְּ  ה'וַ  ְכִלַמת עֹוָלם לֹא ִתָשכֵׂ
ב ן ַצִּדיק ֹרֶאה ְכָליֹות ָולֵׂ ֶליָך ִּגִליִתי ֶאת ִריִבי ,ְצָבאֹות ֹבחֵׂ ֶהם ִכי אֵׂ   ".ֶאְרֶאה ִנְקָמְתָך מֵׂ

 הקשהכשם שנתקיימה ומתקיימת נבואתו סיים בנחמה ובתפילה, א החיית דמעלאחר מו
 שנזכה לראות בעינינו בהתקיים נבואתו הטובה )יא, ט(, כך יהי רצון מלפניושל ישעיה, 

ָעה ֶאת "  ".ַכַמִים ַלָים ְמַכִסים ה'ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵׂ


