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 בס”ד אור ליום עשרה בטבת התשפ"ב לב"ע

 

 להסיר מכשול מדרך הרבים
 -א-

, ע"י קבוצת מתעסקים. והוחדר לבתי כנסיות. ודבר  פשוטו של מקראלאחרונה הופץ ספר בשם 
למינות, בדברי תועה הטעיה שטות וכזב ומרמה.  בליעל יצוק בו, בחתירת מחתרה. להפוך דא"ח

בהעתקת האפיקורסות. מצאנו לחובה, להצלת   הפסד, בקירור אמונה,  ובהיות שלא ניתן להוסיף 
 החינוך והכלל, להודיע בשער בת רבים, מ"מ כדלהלן:

 

 -ב-

מדקדוק לשון אינו ניתן ונמסר לשרירות לב של כל אחד, אלא עפ"י מה שנלמד  פשוטו של מקרא,  
ותוכן התנ"ך וקבלת דברי חז"ל בתושבע"פ ובמדרשים ואשר מתפרש וגם נרמז, בלשונות התורה,  

ללא יתור וחיסור. וכפי שהזהיר הרמב"ן בסהמ"צ, ושיהא מכוון לתוכן ההוראה הלימודית המכוונת  
הודך והדרך, שהמכוון בנמשל, על הכתוב בתהלים, חגור חרבך וכו'  גבורת    בכתוב, למשל, כגון 

בצורה   בגמ' שבת ס"ג. והללו אחזו  תכשיטים בשבת, כמובא  הלימוד, אף המשל מלמד לגבי דין 
והניסי. לבדיות מילוליות.  התוכני הרוחני  שיטתית בהרבה מקומות, להפשיט ולהעלים. מהמכוון 

 חיצוניות וגשמיות ארצית.

 

 -ג-

ן לנו ע"י המורה הגדול ראש וראשון,  ובפירושיהם, יש פניית עורף, לקבלת כלל ישראל, שזכינו ונית
רש"י הקדוש, שהיה לו הכח הזכות והסמכות, לברור מתוך הכתובים והתושבע"פ, את עיקר הוראת  

 הלימוד, בפשט ובדרש, לדורות עולם.

 

 -ד-

 -מקרא מלא-וראשית מזימת חוצפתם. מה שלא העיז אדם מעולם, שכינוה בשם  

התורה, ב צירוף והכנסת דבריהם הבטלים, בינות דא"ח. כאילו שהציגו והעתיקו שוב את לשון 
וזילזול וחילול  רק לקירור  להשלמה וחברותא כלפי שמיא, במילי דכדי, שאינו אומר כלום. אלא 
דברים הנמרצים והנשגבים של הרמב"ם בפהמ"ש סנהדרין צ"ה היסוד השמיני, פועל  תורה. וכפי 

 מביש זה לחוד מביא להתעוררות קריעה.
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 -ה-

בראשית הכל בתחילת  מתחילים בלשון הכפרני,    -בפרשת בראשית פרק א' פסוקים א' ו' ז' ח'   .1

, ומכחישים  כשהם עדיין ריקנים וחסרים מכל...  כל מעשי הבריאה ברא... את השמים ואת
רק  בית שכינתיה, וכותבים שהשמים הוא  עילאה  את השמים ושמי השמים שמי מרומא 

 העננים והמאורות.

הנ"ל  בפסוקי .2 ב'    -ם  רוח אלקים.    -ובפסוק  העליונים, את  הרקיע, המים  מכחישים, את 
ומבלבלים בכסא הכבוד. ומייחסים שהוא האויר. ושעדיין לא היה שמים עבור כסא הכבוד,  

 וכתבו שהיה אפשר לחשוב שהאויר לא היה צריך להיבראות משום שהיה קיים.
 ושם מסלפים ע"ש המלבים. .3

ולא יתבוששו, שהתורה מוסרת לנו את מעלתם העילאית    -ז' י"ח י"א  פ"ב כ"ה ופ"ג פסוקים   .4
של יצירי כפו של הקב"ה, שהיו כמלאכים, שלא שייך אצלם צורך ללבוש. ולא היה שייך  

 אצלם מובן של פחיתות. הרהיבו בנפשם לכתוב מה שאי אפשר להעתיק.
ע. להציגם ח"ו כחסרי שם הראו כסילותם בסילוף ענין עץ הדעת טוב ור  -פ"ב י"ז ופ"ג ח'  .5

חכמה. ולזייף בזה בדברי רש"י ובשער הכוונות. ומטפחים בעצמם על פניהם, במש"כ בפסוק  
 בצלמנו כדמותנו פ"א פסוק כ"ז.

בפירוש נעשה אדם, פירוש נלוז, שלא שמעתן אוזן מעולם. משום שאלקים   -פ"א פסוק כ"ו   .6
 לשון רבים.

ורתנו ודוגמתנו שיהיה בו כעין דוגמא של אלהות  בצלמנו כדמותנו, כתבו, בצ  -פ"א פסוק כ"ז   .7

 הן בצורתו החיצונות שהוא מהלך בקומה זקופה וידים לו לקחת ולתת.
כתבו שקין הרגו פתאום, בהתכחשות כנגד המדרשים מדרש רבה    -פ"ד פסוק ח' פסוק ו'   .8

 ותנחומא.
תעשה לתיבה, ברש"י ממדרש רבה, שהיא אבן טובה שמאירה להם.   צהר  -פ"ו פסוק ט"ז  .9

והם אינם מאמינים לחז"ל. וכותבים שמרגליות אינם מאירות. ובודים שהשתמשו בתיבה  
בנרות, ועוד משקרים לציין לס' רבנו בחיי שמות כ"ח ט"ו, ושם כתוב מפורש שברקת מאירה  

 כנר.
ודופי כלפי מעלה, מטייל בין עצי הגן לרוח מתהלך בגן, כתבו דברי העזה   -פ"ג פסוק ח'   .10

 הנוחה הנושבת לפנות ערב.
 בתיאורם את הג"ע.  -פ"ט פסוקים ח' ט'  .11

 שילוח לשון כלפי הקב"ה. -פ"ב פסוק ז'  .12
 המאורות הגדולים, כתבנות מפקפקת ללא מענה מספקת. -פ"א פסוק ט"ז  .13

 .התנינים הגדולים, כתבנות מפקפקת לגבי הלויתן -פ"ב פסוק כ"א   .14
 נימוק בדוי ופחות, בהיתר מאכל בע"ח לבני אדם. -פ' נח פ' י"ט פסוק ג'  .15
 דברים מחוצפים וכוזבים כלפי שרה אמנו. -וירא פ' י"ח פסוקים י"ג י"ד ט"ו   .16

ותעל וירץ, פירש"י מב"ר, שראה שעלה המים לקראתה, והם בחרו במילי  -פ' כ"ד פסוק י"ז   .17
שלא תתרחק. ובמ"מ שלהם, ועלתה משם לשוב  דכדי כדרכם. שהמעין היה נמוך, ורץ כדי  

 לביתה.
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פניתי הבית, ברש"י מב"ר, מע"ז, אבל הם מבלים בדברים בטלים "הכנתי   -שם פסוק ל"א  .18

 לך ולאנשיך מקום פנוי" כאילו יש מקום במקרא לדיבורים ללא לימוד.
שימה ע"י מלאך.  ויושם, בקרי וכתוב, להודיענו האמת לאמיתה, שהיה כאן  -שם פסוק ל"ג  .19

 שם בשין שמאלית. והם הביאו ידיעה נכבדה! שהי' ע"י משרתים. -ומרומז בווי 
ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ובתרגום אונקלוס, ונפק יצחק לצלאה  -שם פסוק ס"ג   .20

ישפוך   הוא בתרגום ירושלמי, וברש"י מב"ר, לשון תפלה כמו  בחקלא למפני רמשא, וכן 
בו, יצא להלך בין שיחי השדה. וכן כתבו במ"מ שלהם. ויצא יצחק לשוח  שיחו, ותמורת זה כת

 בשדה בין שיחי השדה.

ויספר העבד ליצחק את כל הדברים האלה, וברש"י מב"ר, גילה לו ניסים    -שם פסוק ס"ו  .21
 שנעשו לו שקפצה לו הדרך ונזדמנה לו רבקה בתפלתו, והם העלימו והשמיטו.

ס"ז   .22 וינחם וכו', ופירש"י מב"ר, שחזרו ויביאהו יצחק הא  -שם פסוק  כו'  והלה שרה אמו 
 הניסים שבאהל שרה, והם כתבו, שראה בה דברים טובים וצניעות.

רש"י הק' המורה לכלל ישראל איך הוא לצורך לימודנו  -שם פ' כ"ד פסוקים כ"ב כ"ג מ"ז  .23
שגחתו  וחינוכנו לצאצאינו, שנתן את הנזם והצמידים לפני ששאל לשמה, בהיותו בטוח בה

 ות', / ומשום מה מיאנו בזה.
פירוש רש"י מב"ר, לפי שהאמהות נביאות היו   -פ' ויצא פ' כ"ט פסוק ל"ד ופרק ל' פסוק י"ז   .24

ויודעות שי"ב שבטים יוצאים מיעקב וכו', וישמע א' אל לאה שהיתה מתאוה ומחזרת להרבות  
 שבטים. והם נוח להם לכתוב רק, שהיתה רוצה להרבות בנים.

ביששכר חמור גרם וגו', שפירוש פשוטו של מקרא האמיתי    -פ' מ"ט פסוקים י"ד ט"ו    פ' ויחי .25
בכאן, מחז"ל ורש"י, סובל עול תורה כחמור, ויט שכמו לסבול עול תורה, למס עובד לפסוק 
להם הוראות של תורה, וסדרי עיבורן, שנאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה 

ת העמיד. והם לא בושו, להעמיד פירושו ה"פשוט": חמור חזק יעשה ישראל ראשי סנהדראו
בעל עצמות ורובץ בין משאותיו כיון שראה שהמנוחה והשבת טובה לו ואת ארצו ראה שהיא  

נעימה ונוחה לעבדה היטה את שכמו לסבול את עבודת האדמה בארץ. וכן כתבו ב"מילוי  
 המקרא" שלהם.

 דקה, כתבו בהסברה של חוסר אמונה.והאמין וכו' צ -לך לך פ' ט"ו פסוק ו'  .26
 באלוני ממרא, מילי דכדי, כדי להתעלם מדברי חז"ל שברש"י. -וירא פ' י"ח פסוק א'  .27

וה' המטיר על סדום כו' גפרית ואש וכו' מן השמים ויהפוך את הערים    -שם פ' י"ט פסוק כ"ה   .28
 וכו' ואת כל צמח האדמה. כתבו, כמעין מה שמתחולל ברעידת אדמה.

 הכחשת המן מן השמים, בדברי ערמה. -' ט"ז פסוק ד' שמות פ .29
 והייתם כאלקים. הוסיפו במקרא מלא שלהם, תיבת, ממש. דברי גידוף. -פ"ג פסוק ה'   .30

ובעשרת הדברות באנכי ה"א שהושרש בוודאות בלב כל ישראל ששמעו מפי הקב"ה פא"פ  .31
 כתבו דברי הרהורי ספק.  -למסור לדורותיהם ונצטוו שלא להסיח דעתם  
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 -ו-

 ובתחילת ספר דברים, כותבים, וזה לשונם:

 האחרון בחמשת חומשי התורה כולל בתוכו את הנאום הגדול והארוך שנשא משה

 סוף דבר, על כל בר ישראל. לדון את ספר הפלסתר

 כהלכה הפסוקה בכגון דא

 בבל יראה ובל ימצא בכל גבול ישראל

 

 הכותבים בצער וכאב

 ובצפיה לגאולה וישועה

 המעוררים

 

נ. ב. למען הגן על הקוראים שלא יפגמו בדברי המינות מצורף בזה העתקת ספר אדרת אליהו להגרא ז"ל בפ' 
 בראשית.


