
 

 בס"ד

 הרב שמואל טל וכבשת הרש

מדובר כי דעתי את מלומר נמנעתי היום עד טל. שמואל הרב של בהסתבכות מטפל אני שנים                  ארבע

לפני הסיפור. את מפרסם אני כן על שקר דברי טל הרב יחצני מוציאים לצערי להם. יפה שהצנעה                   בדברים

לא קשרים מערכת מנהל טל שמואל הרב כי לי התברר זוג, של בית בשלום טיפול כדי תוך שנים,                    כ-4

מזה שיצא הגדול השם מחילול גם האסור, מהקשר גם אותו והזהרתי אליו פניתי נשואה. אישה עם                  ראויה

כן לעשות רשות לו אין מתאימים. לא שהם בתואנה מבעלה להתגרש האישה את משדל שהוא מכך                  וגם

 בשעה שהוא מנהל איתה מערכת יחסים אסורה. זה ממש "גזל כבשת הרש".

עשתה. היא וכך להתגרש עליה לחץ גם הוא אישה. אותה עם בקשר והמשיך לי שמע לא טל שמואל                    הרב

היותו בגלל לאישה אותה לשאת יכול היה לא אבל דירה, לה ונתן אותה פרנס הוא הזאת התקופה                   בכל

בתאריך תמות שאשתו הקודש ברוח שמע גם (הוא שניה אשה לו שתהיה הסכימה לא ואשתו                 נשוי

  מסויים והוא לא מתה).

ולדבר אותה להשמיץ טל הרב שלוחי החלו מבעלה, התגרשה היא שלחינם לאשה שהתברר               לאחר

להשמצות. יד נתן הוא לה שעשה הנורא הנזק על וכפרה וסליחה מחילה ממנה שיבקש במקום                 בגנותה.

בעלה. עם והתחתנה וחזרה הרעה עצתו אחרי שהלכה בכך שעשתה הטעות את האשה הבינה זו                 בשעה

 התברר מה שהיה ברור מלכתחילה, שרק הפיתוי של  הרב טל היה הגורם המפריד בינה לבין בעלה.

שמואל הרב לו. שגרם הנזק על טל שמואל הרב את הפגוע הבעל תבע גרושתו את הבעל שהחזיר                   אחרי

לשלם והתחייב באחריותו הכיר הודה, טל הרב הכיר דבר של בסופו ביניהם. לפשר אלי פנו ואשתו                  טל

תשובה, עשה טל שהרב חשבתי הזה בשלב שולם. כבר שחלקם שקלים, אלף 500 בסך פיצויים                 לזוג

  והוצאתי מכתב שהוא יכול להמשיך להיות ראש ישיבה. את המכתב הפקדתי בידיו של הרב אריאל פרגון.

נשים עם וגם צעירות בחורות עם גם בריאים לא קשרים ניהל טל שהרב לי התברר ימים כמה                   אחרי

עם סכמתי כן על תועבה. חומרי מכיל שלו שהמחשב התברר האחרות הפרשות בירור במהלך                נשואות.

  רבנים נוספים מקהילת תורת החיים שהוא לא יכול להיות יותר ראש ישיבה.



 

לקבל צריך הדיונים כל לפני כי הדין לבית כתבתי הדין, בית הקמת על שליט"א וייס אשר הרב עם                    סיכמנו

הקודש. רוח שנקרא הגדול הבלבול ועל הנשים עם קשריו על ההוכחות כל נמצאות שבו שלו המחשב                  את

חשבנו וכאשר תוכנו. את ולמחוק המחשב את להעלים שביכולתו כל יעשה טל הרב כי הדין לבית                  אמרנו

  כן היה הוא העלים את המחשב. במצב זה קשה לבית הדין לראות את הראיות הברורות על מעלליו.

העניין את בדקתי הטעתו. הקודש רוח כי לי אמר הוא ההיא בתקופה טל הרב עם שניהלתי רבות                   בשיחות

רוח פי על רבים לאנשים רבות שנים במשך עצות נותן שהוא וגיליתי בה משתמש שהוא הקודש                  רוח

 הקודש, וגרם לנזקים גדולים מאוד לאנשים רבים.

להציל שנכתב קדושה" "שערי ספר בהקדמת מהרח"ו שכתב מה נביא הזאת הרוח מהי שנבין מנת                 על

מאוד, תחתונים מלאכים היו כי חושך, והנה לאור, "ויקוו קודש לרוח שמתראה צדיקים של שקר                 מרוח

והאורות האמת ישיגו לא עצמן והן ורע, מטוב מורכבים והם הזה, העולם עבודת על                ממונים

 העליונים, ומגלין להם דברי תערובות, טוב ורע, אמת ושקר, ודברים בטלים דעניני רפואות וכו'".

צדיק איש ראה אחת ש"פעם זצ"ל טוב שם הבעל משם ע"ב) רצג (בחוקותי החיים אוצר בספר כתב                   כן

וכו' הקודש לרוח שיזכה כוונה בו נתערב אבל נפלאות, והארות וסיגופים ובפרישות בצדקתו               מפליא

לב בזכות זך לב על יעלה ולא עלה לא אשר באו מקרוב חדשים רחוקים ודרכים זרות שכליות ידי                    ועל

 משכיל אמת, אשר טעו והטעו את הרבים".

בכוונה בא שלא מי השמים מן מטעים שלפעמים נכתב ב' אות ה' שביל אמונה נתיב מצותיך נתיב                   ובספר

בזמן שהיה כמו דמיוני, של מופת בעל נשאר עצמו, לכבוד ונפלאות גדולות להשיג "שרודף                טהורה

היינו ממנו, משחקין התמורות שבעולם מרן ואמר הקודש, רוח להשיג עצמו סיגף שאחד הקדוש                מרן

  שמוסרין לו מדריגות ומטעין אותו".

גם ישיבה ראש להיות כעת יכול לא שהוא סופית לי התברר אותו הטעתה שהרוח הטעויות מה                  כשראיתי

אותו מטעה שהיא הטעויות פיה. על הישיבה את מנחה שהוא הרוח בגלל וגם הנשים עם קשריו                  בגלל

פי על פוסק הוא ובגאוותו ופוסק, רב בשום מתחשב לא שהוא במיוחד לקחו. שומעי ולכל לישיבה                  מסוכנות

ממליץ לא אני עצה. ושום הלכה שום ממנו ללמוד אדם לשום ממליץ לא אני הזה במצב בלבד.                   דעתו

  ללמוד לא בישיבה ולא במדרשה או בבית ספר ליעוץ שלו.

 שמואל אליה - צפת


