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 נגד החומש פשוטו של מקראהסברה בירור ו

 

 תורה תורה חגרו שק

 אוי להם לבריות מעלבונה של תורה

מדעתם הנכזבה וקצצו בנטיעות רח"ל והכל בדעתם מה לרחק ומה לקרב ומה  התוה"ק כפשוטו וחיברו פירושכאשר קמו אנשי לצון לפרש 

שלא  ,להטעות הציבור שההסכמות הם גם על פשוטו של מקרארש"י כפשוטו הסכמות של רק הלכו במרמה והכניסו  , ובלי הסכמות כלללפרש

היו הדברים מעולם שכל ההסכמות הם רק על רש"י כפשוטו, ויש בזה זיוף איום ונורא שמראה כל המציאות שפחדו ליקח הסכמות ורק הטעו 

בפירושם מקרא שמפרשים  ,ים רבנים חשובים יצאו לגלות פניהםהעולם כולו בשקר, וב"ה שסוף סוף נתגלה קלונם וקישטא קאי ורבים וטוב

ולמעט הנסים כפי שבדו מלבם, ובכוונה תחילה להוציא כל נשמת התורה  מינות ועם הארצותהרבה פעמים אין מספר מלא ופשוטו של מקרא 

 :מאם או שקר או עם הארצות. ולדוגהרבה פעמי הואכשתולין עצמם באילן גדול אף . ואפשרבכל מה ד

 

 

 ם.א. ויקח מאבני המקום, פירשו "אחד" מאבני המקו

ה, וזל"ק, ויש פוק חזי מה כתב רבינו המהר"ל נגד זה בגור ארי

ו האנשים ואלמפרשים מאי מאבני המקום, אחד מאבני המקום, 

וט אינו מדבר כי אף הדימצאו תורה של הפקר לפרש בהם כרצונם, 

ה לי' למיכתב כדברים האלו, דמאחר שלא לקח רק אבן אחד לא הו

שרדפו אחר  רק מפנירק ויקח אבן וכו' ודבר זה ברור למשכיל 

רשו האמת כי אבל חכמי האמת פיפשט הכתוב נהגו בתורה הפקר, 

' יח צדיק וכונתקבצו כל האבנים אל מקום אחד זה אומר עלי ינ

 עכ"ל.

כות כ"ו:( שאין א יצחק לשוח בשדה, ידוע דברי הגמרא )ברב. ויצ

לת המנחה, וכן שיחה אלא תפילה, שתיקן יצחק אבינו ע"ה אז תפי

ן השיחים תרגום אונקלס לצלאה, והם פירשו שהלך לטייל בי

"א בברכות שם והאילנות, שהם נגד דברי חז"ל הנ"ל, ועי' מהרש

וקא ואינו דפילה שמדייק מלשון הגמ' שמילת לשוח אינו אלא ת

 סובל שום פירוש אחר.

שו וז"ל, כלומר ג. ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים, פיר

ראש ובין הבגדים הם יעלו ויטפסו גם על גופי בני אדם כגון על ה

 יים".)א"ע(, ע"כ. ורק אח"כ מביאים פי' רש"י "בסוגר

, שלא נכתב והנה המקור שמביאים מהאבן עזרא, הוא שקר וכזב

להם באילן גדול. שזה באבן עזרא כלל כלל לא, ותולין האפיקורסות 

פשט כמו שהם ונשאלת השאלה, האם בלשון "ובכה" יותר מטעים ה

"? וזה מביאים מפרשים? הלא "ובכה" פירושו "בתוכך" ולא "עליך

עיהם היו נכנסין מלעיקר הפירוש יותר מרש"י וחז"ל שפירשו שבתוך 

כה", ועכ"ז לא ו של מקרא בלשון "ובומקרקרין, ובאמת זהו פשוט

 פירשו כן רק אח"כ בסוגריים.

ד. ובתנוריך ובמשארותיך, פירשו גם "בכלי המאכל" הם יכנסו כגון 

בתנורי האפיה ללחם ובקערות ללישת הבצק, ולא מביאים אף ברמז 

כל דהו דברי חז"ל שנכנסו הצפרדעים במסירת נפש לתוך התנורים 

שממנו למדו חנני' מישאל ועזרי' ק"ו  החמים לקיים מצות בוראם

למסור נפשם לקפוץ בתוך האש, וזה לשיטתם שבפסוק ובכל נפשך 

לא פירשו הפשט הפשוט שפירש"י מחז"ל אפילו הוא נוטל את 

 נפשך.

ה. וינער ה' את מצרים, ופירשו בפירושם מקרא מלא, וינער השמיט 

צרים והשליך, ובפשוטו של מקרא פירשו וינער וכו' כשמחנה מ

 מנוערים נשמטים כולם מעל סוסיהם ורכבם.

הנה המקור שלהם מביאים מספורנו, והספורנו לא כתב זה כלל, רק 

כתב וז"ל, שניער אותם מעל "המרכבות" אל קרקע הים, ולא מדבר 

כלל מהרוכב על הסוס רק מיושבי המרכבות. ופירושם בשקר יסודם 

ה"כ סוס ורוכבו והוא בפירוש נגד חז"ל במכילתא שמביא רש"י ע

רמה בים, שניהם קשורים זה בזה והמים מעלין אותם לרום ומורידין 

אותם לעומק ואינן נפרדין ע"כ. והרי שלא נשמטו מהסוסים רק היו 

קשורים יחד כל הזמן ואפילו בתוך הים ברום ובעומק בדרך נס 

 ופלא.

"י הגמרא ו. בפרשת שלח וישאוהו במוט בשנים, שפירש"י עפ

 י מוטות, והם פירשו, בשני אנשים.בסוטה בשנ

ז. ועל הכלל כולו יצאו שפשטו ידם בעיקר, שפירשו על הפסוק אנכי 

ה' אלקיך שבעשרת הדיברות יסוד האמונה, שאם ח"ו מסופקים 

וכו' אז רק "לא מקיימים מצות עשה זו של אנכי ה' אלקיך", וזה 

לא לשונם הטמאה: "וכל עוד שיש בלבו פקפוק בדבר הרי שעדיין 

קיים מצות עשה זו ואף על פי שאינו מגרע כלום ממצוות התורה 

, שצריך ומקיים את כולן מתוך הספק", עפ"ל ורח"ל מאפיקורסות כזו

 לקרוע קריעה על דברים אלו.

חוץ מאלפי שיבושים שהכניסו , פשטו ידם בעיקרי הדת שהמשכילים הללוותר, וכהנה יש כשש מאות פעמים ואסור להביא יותר שזה כבר די וה

ולהיות בעל פלוגתא של רש"י הק', אפילו כשיש להם  ום המפרשי התורה הקדושהומי הם בכלל לעמוד במקבתוך דברי הראשונים שמביאים, 

מללמוד פירוש מלא  תר טוב לא ללמוד בכלל חומש, ובודאי יוונגד המסורה בלי הסכמותשהוא איזה מקור בלי זיוף ועמי הארצות, ובפרט 

קול וכבר יש . אפיקורסות, ושאני מינות דמשכי, וע"ז אמרו חז"ל )ברכות כ"ח:( מנעו בניכם מן ההגיון, ופרש"י אל תרגילום במקרא יותר מדאי

ועד כמה הזהירו  ,כל הדורותבוכן נהגו החומש רק עם פירוש רש"י, חיים מבריסק זצוק"ל ועוד הרבה גדולים שלא ילמדו  מהגאון רבי קורא

ר שמפרש כל התורה כולה לא ללמוד בכלל שום ספר בלי הסכמות שהמחבר ירא ושלם והכל הוא עפ"י התוה"ק, ובפרט על ספשרבותינו ז"ל 

וזל"ק,  בת דף ק"א ע"בס בדרוש לח' טפוק חזי מה שכתב רבינו החת" .ש לנועל כל הקדו בזה הרבה קרירות ושקר וליצנותורואים , בלי הסכמה

ומאז החל האפיקורסות להתנוצץ ולא אבו שוב שמוע ", פשוטו של מקרא"והיות כן בהעתק התורה יוונית אז החלו עם בני ישראל לטעום טעם 

לדברי  ופיהם הכשילם בקראם פירושיהם "פשוטו של מקרא" שמכוון עכל"ק. בקול דברי חז"ל לפירושיהם, כאשר בעוה"ר עדיין מרקד בינינו,

הזה, ואין שום רב ומורה צדק שהתיר ללמוד בספר הזה, ואם הרב דומה  הספרוכבר כמה חדשים שכל הגולה כמדורת אש נגד  החת"ס זי"ע.

בדרך המסורה לנו מדור דור בלי שום שינוי כלל לנו  כראוילמלאך ה' צבקות תורה יבקשו מפיהו ואם לאו אל יבקשו, ונזכה לקבל התורה 

 בב"א.ביאת משיח צדקינו עד ולדורותינו 


