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 החומש פשוטו של מקרא ןבעני

 א"שליט               ' ר ג"הרה ידידי כבוד אל

 תוספת לחסר שבא י"פירש ט"מ בקידושין שם באמת הנה, כצורתו פסוק המתרגם על קודש מספרי ליקט אשר כל את ראיתי הנה

 שאינו דוקא דהיינו מבוארו, ל"עכ בדאי ז"הרי דינא על תסהיד לא ריב על תענה לא כגון כצורתו אלא זה פסוק אתרגם לא לומר שלנו התרגום

 בנוגע' אפי כצורתו והיינו' מדעתי ויתרגם שיקרא דעד יהודה' ר דברי לפרש ד"הס על' הגמ קושית וזהו, התרגום ומכחיש כצורתו אלא מפרש

 ש"כמ הלכהל נוגע שאינו במקום הכוונה אין אבל להלכה דנוגע ריב על תענה לא של הדוגמא' ותוס י"רש הביא ולכן הדין ומכחיש להלכה

 .ק"בכמ ק"באוהחה

' פשטי בין' חי יש שם דקרא' כפשטי דינו דהדרש ל"חכז פירשו שלא דבמקום ל"ס שם מ"הר הנה ן"הרמב מהשגות שהביא מה והנה

 זולת דקרא' פשטי יותר להעדיף התורה כוונת הסתם מן אמרינן כפשוטו כתבה שהתורה דכיון המפרשים מן' בא שם ומבואר להדרש דקרא

 .עיקר כ"ג הדרש דלעולם זה על חולק ן"והרמב הפשט הוא והדרש, הפשט מן לגמרי' דאפקתי הוא כן לא אשר חכמים שקבלו םבמקו

 הרבה מפרש התורה על בעצמו ן"הרמב גם ובאמת דקרא' פשטי כפי' פי גם לכתוב דרכם ראשונים שכמה מה בזה מובן פ"ועכ

 יסבול אבל ל"בזה ן"הרמב שם כ"וכ, לתורה פנים' ע כי ז"עד התורה שכתבה במה כוונה יש דודאי מ"להר מודה ן"הרמב דגם כפשוטו מקראות

 .הדרש על הפשט להעדיף התורה כוונת חכמים קבלו שלא במקום הסתם מן אם המחלוקה אלא ל"עכ אמת שניהם ויהיו הכל את הכתוב

 ס"ש לכולי גמירנא הוי סרי תמני בר הוינא כד כהנא רב שאמר וכמו כצורתו הפסוק ללמוד הערוך' ופי מהגיון בניכם מנעו ל"ארז אמנם

 ד"ע והמקראות גמרא כולי בניהם את ללמוד הענין הפכו ל"חכז כי בשלח' פ ס"בח ומבואר, פשוטו מידי יוצא מקרא דאין ידענא הוי ולא

 מעולם אבותיהם ואבות אבותיהם ראו וכן איש מפי איש קבלו שכך ספק ואין פשוטו מידי יוצא מקרא ושאין הפשוט' פי הודיעם מבלי הדרושים

 יהיו ואם) בייבעל (התורה כ"ג לומדים העמים אשר והיות מוחלטת בהבדלה העמים מן מובדל להיות הכל יסוד כי הטעם מבאר שם ס"והח ל"עכ

 פ"עה ל"שארז מה יובן זהוב, ד"עכת ל"רח מינות לידי יבאו ההבדלה בהעדר ק"התוה בלימוד הרי הגוים לומדים אשר בצורה ק"התוה לימוד

 העדר בעצם כי והיינו, וחבריו נבוכדנצר של אתם הרי לאו ואם שלי אתם הרי העמים מן מובדלים אתם אם לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל

 יםמשפט אשר העמים מן בהבדל לבוראם ישראל את המקשר יסוד שהיא ק"התוה בלימוד ובפרט, ודיעותיהם העמים מטומאת נדבק ההבדלה

 .השתוות איזה ביותר מסוכן שם ידעום בל

 כלימוד בלימודו מתדמה ל"חכז בדרשות התגדל טרם מקרא של פשוטו הלימוד התחלת כי' בפי והעיד ק"ברוה היא ס"הח עדות והרי

 .נאמנה ס"הח ועדות הגוי מטומאת מינות לידי ומביא הגוים

 האפיקורסות החל ומאז מקרא של פשוטו טעם לטעום י"בנ עם החלו אז תיוני התורה בהעתק כן והיות ס"ח כתב והנה ה"ד שמות' ובפ
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 התורה והלא מינות לידי שתביא מקרא של פשוטו טעם זה מהו ולכאורה, ל"עכ' וכו ולפירושיהם ל"חכז דברי לקול שמוע שוב אבו ולא להתנוצץ

 .סוד דרוש רמז פשט פנים בארבעה ניתנה

 אחד פן להבין דעת על מקרא של פשוטו דהמפרש הכוונה לפי והכל דק' חי לכפירה מונהא בין יש ולפעמים מבוארת הכוונה אבל

, שבתורה החיים סם ז"הרי העליונה בתורה שורש לה יש והכל לתורה פנים' וע זה בלשון כתבה אשר התורה נותן כוונת ולהבין פנים מארבעה

 אלקי לשון הוא אלקים מכתב התורה כי מינות דעת ז"הרי הדבור סגנון לפי ותזר צד בעיניו נראה ל"חכז ופירושי דרכי אשר דעת על הוא אם אבל

 כלשון ו"ח השם דבר אשר לא אבל שאמרו במקום א"בנ כלשון תורה דברה אמרו ל"חכז האמת דרך על א"בנ לשון עם שייכות שום לה ואין

 וכיוצא שופר תפילין כגון כלל מבואר שאינו המצות ורבו הכהלכת מבואר אשר מצוה אין ל"חכז וביאורי פירושי דעת על ניתנה והתורה א"בנ

 המקובל הפירוש הוא האמתי התורה פירוש כי להאמין התורה ומעיקרי בהקדמה החינוך וכתב, פשוטו לפי' הי שלא התורה סיפורי והרבה

 פירושיהם בלתי התורה כתובי שמפשט לפי הקדש עם בכלל איננו אלה בענינים נוקפו שלבו מי וכל' וכו הקדמונים ישראל מחכמי בידינו

 דרכי ישרים כי ויראה יבין פירושם ויודע זה את זה כסותרים נראים בתורה כתובים כמה יש כי לעולם האמת אל נסכים לא האמתית וקבלתם

 .ל"עכ, לנו השניתנ רבינו ממשה בידינו ממקובל התורה' בפי אם כי לעולם יתבארו לא רבים וכאלה ומסיים דוגמאות כמה ומביא השם

 אדם בני ללשון אלקי לשון ומדמה זרות בעיניו שנראה אלא ל"חכז בפירושי ו"ח כופר אינו' אפי והיינו נוקפו שלבו מי וכתב דייק והנה

 תנפלאו סודות בו יש וקוץ קוץ וכל קדושים שמות כלה התורה וכל, מחשבותינו מחשבותיו ולא אלקי שכל היא אלקי לשון כי מינות דעת ז"הרי

 ניתנה אבל כך או כך כתב למה תמצא אלקי החקר כ"וע לצמצם' ית חכמתו גזרה אשר כפי התורה באותיות עצמו צמצם כביכול אלא קץ לאין

 הפשטנים ופירושי קדשם ברוח ק"רוה בעלי שהנחילנו מה והעיקר הים מן כטיפה' אפי שאינה ולהאמין להתבונן שרשאי במה להתבונן רשות

 העליונה בתורה שורש לה יש והכל ק"ברוה הוא מגשמיות המופשט שחיבר ספר כל כי ה"ק' סי ד"יו ח"ד' בת ש"כמ, ק"הברו הוא הקדמונים

 ורבבות באלפים משתלשל ק"התוה כי במציאות פלוגתא דכל ומבאר ח"דא ואלו אלו כי יתכן דאיך במציאות פלוגתא לגבי ח"במ ש"כמ

 מאסטראפאלע ש"ר להקדוש במכתב היטיב' ועיי ש"יעוי שלו בעולם' כפי ק"התוה ראה צדיק וכל בחינתה כפי עולם ובכל בעולמות מדריגות

 .ע"ור ג"וריוה א"דר בפלוגתא ע"זי

 ודרושי פירושי וכאילו א"בנ לשון של הדבור לסגנון התורה לשון לדמות ו"ח הדעת על העלות פ"ועכ רשאים אנחנו גם כי יימר ומאן

 ל"רח האנושי שכלו הכרעת לפי טפל וזה עיקר זה אבל אמת פירושם שגם מאמין' ואפי מינות דעת ז"הרי ו"ח זרות צד בה יש קדשם ברוח ל"חכז

 זה בלשון כתב התורה שנותן דכיון אמרינן דקרא מפשטי' דאפיקתי חכמים שקבלו במקום הרי ם"הרמב לדעת גם כי ל"נז וכבר, דעתא מהאי

 נאמר ולא לדרוש ונתנה כפשוטו נכתב למה כ"דאל עדיפות איזה לה יש הפשט כי התורה ונתכו מבואר הרי' מפשטי' אפיקתי דהדרש קבלו ולא

 מקורות שהביא סופרים בקנאת ש"ועיי, ס"הש מדרכי דעתו בנה ם"והרמב עצמו מצד ההכרח אין אבל דקרא מפשטא' דאפיקתי בסיני למשה

 הדרש על הפשט להעדיף רשאין היינו לא שכלינו ומצד ו"ח הדרש ירושיבפ זרות צד איזה מצד ו"ח ולא מפרשים בשאר גם ש"ועיי ם"הרמב לדעת

 גם כ"וא מיוחדת כונה' לפשטי יש' מפשטי' דאפיקתי קבלנו שלא במקום כי ס"הש מן ראיות לו שיש אלא' ית התורה מנותן בסיני למשה שנאמר

 לקבל לנו יש מחלוקת בו נפלה ולא באופן פירשוהו והם וקפס' הי אם אבל ל"בזה כתב ם"הרמב דעת לבאר ד"בתו שם א"ובמג, מסיני קבלנו זה

 .ל"עכ' וכו משה מפי שמענוהו כאילו' הפי אותו

 המתאים צד על לא אבל זה בלשון' ית התורה נותן כוונת לפרש הלשון במשפט אלא אינו מהקדמונים הפשטנים אף כי פשוט הדבר וכן

 על לחתר מקרא של פשוטו חיבור דרכי וזהו ל"רח לחולין אלקים מכתב עושה הטבעי לשכל המתאים' פי על דוקא וההידור דוקא הטבעי לשכל

 .הטבעי לשכל ביותר המתאים פשט כל
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, ק"ברוה עליון לדעת דעתו שכוון ק"ברוה הוא ספר ומחבר החומר מן המופשט דכל ה"ק' סי ד"יו ח"ד' בת כתב הנה כ"ג להוסיף ויש

 למצוא במחתרת לחתר חומר לקרוצי מה אבל, התורה נותן כיון לזה גם אשר ק"ברוה פירושם םג' הי הפשטנים הקדמונים שכל פשוט כ"וא

 ארס של הבהרת תעמוד' ותחתי אלקים מכתב לשון בקדושת זלזול של ארס אלא ז"אי דוקא הטבעי לשכל בהמתאים' בפי דוקא ולהכריע

 .מפורש מצינו אשר ענינו להלן ויבואר גישמר באין יתכן השכל מן ולמעלה הטבע מן למעלה ק"התוה באמונת המינות

 לעיל ויעוין ל"כנ כ"ר אמר כ"וכ כצורתו הפסוק לפרש היינו הערוך' ולפי מהגיון בניכם מנעו לתלמידיו א"ר שאמר מה מובן זה ובכל

 פן הטבע מן להלמע התורה אמונת בדעתו נקבע כבר אשר שנים ה"כ טרם הטבע חכמת לימוד על החרים א"הרשב דהנה ל"כנ ס"הח דברי

' בת יעוין ודמיון יחס אין ובינו בינינו אשר' וכו האלה החכמות מן למעלה שהיא ישראל תורת מאחרי אותו ויסירו אחריהם ההם החכמות ימשכו

 יתלו הטבע אבל התינוק מן נמנעהו למה כ"וא נפלאה חכמה בזה שיש מכחיש ואין הטבע סדר יסד ה"הקב ודאי כי ואף ז"תט ו"תט א"הרשב

 אלא ה"מרע בתורת ונחלה חלק לאדם דאין תשא' פ בחיי והרבינו בא' פ ן"הרמב ש"וכמ, כלל לטבע משועבדים אינם וישראל' ית ברצונו

 צדיק כי והיינו התורה במופתי יאמין לא גם כי הוסיף א"והרשב, ד"עכ כלל עולם של ומנהגו טבע בהם אין נסתרים נסים מקרינו שכל בהאמין

 הטבע מן למעלה האמונה על בטבע האמונה יתגבר הטבע מן בלמעלה האמונה בדעתו נקבע טרם הטבע חכמת בדעתו יקבל אםו בריבו ראשון

 .הטבע מן למעלה האמונה אורה ויכהה

 המחנך ביד וגורלם צורה בלי כחומר הוא שכלו צמיחת בראשית הנער כי ע"זי ב"הרש ק"להרה באגרות ב"ע מכתב ביותר מבואר וכן

 ותורה ישראל אלקי באמונת שכלו ובנין צמיחת בזמן שכלו יבנה ואם ממנו יסור לא יזקין כי גם החינוך י"ע נשרש אשר וכל השכל רתצו הבונה

 והעסק הטבע לאמונת בטבעו נוטה הטבע שכל בהיות והיינו, ש"יעו ומינות עול פריקת לידי יבא ק"התוה חכמת זולת ובחכמת מאמין' יהי

 האמונה על הטבע ושכל הטבע אמונת ו"ח יתגבר הטבע מן למעלה השכל מן למעלה התורה באמונת השכל ךנזדכ בטרם הטבע בחכמת

 יכהה פ"ועכ יגרע פן הטבע בחכמת לטפל ליהודי אין כי שנה ה"כ אחר' אפי להחרים ודעתו א"הרשב על חולק ש"והרא, והטבע השכל מן למעלה

 .השכל מן ולמעלה הטבע מן למעלה האמונה

 והתורה אדם בני דברת סגנון כפי אינה אשר אלקים במכתב ופירושיהם ל"חכז דרשות ודרכי פ"שבע תורה באמונת הוא ככה והנה

 או זרות כצד ו"ח בעיניו להיות ל"חכז דרשות בדרכי נימה כמלא' אפי גרעון וכל א"בנ לשון לסגנון יותר נוטה הטבעי ושכל קדושים שמות כלה

 ב"הי ז"ע' מה א"בפי ם"והרמב, מינות והיא חולין התורה את עושה א"בנ לשון משפט כפי הקדושה תורתוב אלקים מכתב בשכלו המשפט עצם

 לשון משפט ו"ח לדון ו"ק ידין והמשכיל, ב"לעוה חלק לו ואין הכופרים מכלל הוא כי חולין התורה את העושה משפט חרץ ד"ה מזוזה' מה ד"ובפ

' לפי הגדול א"ר אזהרת ומובן, עוז וביתר שאת ביתר והרחקה זהירות צריכה בדקות והמינות להאריך הפנאי ואין חול לשון במשפט התורה

 איתניהו פירושי כולהו וראשונים מגאונים הגדול א"ר באזהרת אחרים פירושים גם יש כי ואף כצורתו פסוק מפרש פירש מהגיון בניכם מנעו הערוך

 .המינות גברה אשר אלה בדורינו ו"ק של בנו בן ו"ק והאלקיים יםהקדוש לתלמידיו כן אמר א"ר ואם, פליגי לא ובהלכתא

 בלא הראשונים מן באחד המפורש דין על לחלוק יכול אחרון שום דאין בידינו גדול כלל והנה ל"בזה כתב ד"י' סי שלמה לחם' בת והנה

 על לחלוק כמינייהו כל לאו בזמנינו ד"ובי רב שום ו"ק של בנו בן ו"וק ש"כ, ל"עכ' וכו עליו לחלוק י"א ר"וא הרב ע"וש הלבוש אף' וכו פלוגתא

 וכתב, פשוטו מידי יוצא מקרא דאין ידענא הוי ולא ס"ש לכולי גמירנא הוי סרי תמני בר הוינא כד שאמר כהנא ברב מצינו אשר ובפרט ראשון

 מבלי הדרושים ד"ע והמקראות גמרא' כולי ניהםב את ללמוד הענין הפכו ל"שחז מזה הנראה כי קדשו לשון להעיד הפעם עוד ואשנה ל"הנ ס"הח

 ואבות אבותיהם ראו וכן איש מפי איש קבלו שכן ספק ואין ו"ח הסדר רוע לכאורה נראה וזה פשוטו מידי יוצא מקרא ושאין הפשוט' פי הודיעם

 ובודאי דמינות מחששא היא ס"הח דברי ולפי דור מדור בישראל היא קבוע הלכה כי הרי, צופים ונופת מדבש המתוק ל"עכ מעולם אבותיהם
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 רב ומאן דמינות מחששא קדשם ברוח ל"חכז שיסדו מה ובפרט מעולם דור מדור בישראל קבוע הלכה לשנות יכולים אין דורינו חכמי כל' אפי

 . גיוו אחרי להשליכה' גוברי

 בשמו להדפיסו הדבר עצם אלא שמצאו מה בו מצאו לא' אפי מקרא של פשוטו בשמו נקוב חומש להדפיס כי ספק בלי ודאי זה והנה

 הסדר והיפך המניעה אזהרת היפך הוא מקרא של פשוטו של מהלך ולקבוע בישראל ולהפיצו נער לכל המובן וקל צח בלשון מקרא של פשוטו

 רבים לא כי עז וביתר שאת ביתר הרחקה וצריכה דק מינות ק"התוה בקדושת זלזול של ארס בה יש כי ל"כנ ובפרט, דמינות מחששא המקובל

 המדברים הדורות חכמי גבלו אשר עולם גבול היפך חדשות לחדש' חילי רב מאן גברה המינות אשר האחרונים בדורות ובפרט, להרגיש יחכמו

 .י"בנ נערי בלימוד ק"ברוה

 והמוסיף בדאי זה הרי כצורתו פסוק המתרגם ל"חז ש"מ בענין הפרק בכל שם שמאריך ה"ס פרק ל"למהר ישראל בתפארת ראיתי שוב

 שאין משקר שהוא מפני בדאי זה הרי בתרגום המלות לבאר רק מכוין שאין פסוק המתרגם פירושו ויראה ל"בזה וכתב, ומגדף מחרף זה הרי עליו

 זהו כי לומר מדעתו כצורתו פסוק מתרגם הוא כאשר זה ומפני, הקבלה לפי הכל אחת מלה מוסיף שלפעמים קבלה צריך שהתרגום כך התרגום

 שלו תרגום זהו כי אומר הוא הרי כצורתו הפסוק מתרגם כאשר ולפיכך תוספת צריך הוא הכתוב של התרגום כי בדאי זה הרי המקרא תרגום

 בשם כלל נקרא זה שאין וכיון תרגום בשם כלל נקרא זה אין קבלה ואינו מדעתו כצורתו פסוק המתרגם', וכו הכתוב תרגום זה אין כי בדאי הוא

, אדם בני אל שהוא דבור שהוא כמו במפורש שאינו ספק אין הנבואה דבור כי' שכ ש"ועיי. כ"ע, הכתוב תרגום זה שאין בדאי הוא הרי תרגום

 כי ואף(, בדאי זה הרי בפסוק ביאור בדרך לכתבו אבל לשון בכל נכתבין הספרים כי אשכנז ללשון התורה למעתיק דומה זה אין כי ש"ועיי. כ"ע

 ).בדאי והוא תרגום לאו לרבים רק לבאר מותר ביחיד כי מודה הוא גם כי פליגי לא לדינא אבל' ותוס י"רש על' מהג בפירוש שם חולק

 בכלל והוא זה בלשון שכתב התורה לנותן כוונה יש דודאי ל"וכנ במשפט פשוטו כפי המלות פירשו מראשונים הפשטנים כל מזה והגרוע

 שכל עם הטבעי לשכל לו דמה הטבעי לשכל ביותר המתאים פירושים בהם מצינו לא אבל ס"דפר פנים בארבעה ניתנה התורה כי ל"שארז מה

 לשכל המתאים לפירושים כחם בכל חתרו מקרא של פשוטו ובחומש, ל"עכ קבלה אלא טבעית התורה שאין לפי ה"נ כלל ש"הרא וכלשון אלקי

' בסי ש"והריב ה"נ כלל' בת ש"הרא ש"כמ השכל מן למעלה' הק התורה באמונת ולענה ראש פורה שורש ודאי וזה להעתיקם נלאתי הטבעי

 אלקי לשון התורה לשון קדושת באמונת פוגע ודאי וזה מזאת לנו חלילה כי ובודאי התורה מופתי כמה' בפי תגר קרא ם"הרמב על ואף, ה"מ

 .אלקי ושכל

 ועל במשהו' אפי ל"חכז בפי הזרות דעת על מקרא של ופשוט ונפרש בואו כרוז והמכריז והמכוון הכוונה אחר הולך דהכל לאמר ואוסיף

 ספרי דין לה יש ודאי באמונה הזרות מקראות בפירושי מכוונת וכוונה זרות דעות מיני כל וכן א"בנ לשון למשפט אלקי לשון ומשפט הדמות דעת

 .במשהו' אפי במטמוניות מינות ביותר חמור ואדרבה ומפורש מבואר אינו' אפי מינות

 באמתלא' ואפי' וכו ואמתלאות לדבר רגלים מ"מ' כו' בפי שציוה עדות אין כי אף ל"בזה המרדכי מן הביא' א בשורש ק"הריהמ והנה

 לסדר השייכות' בת' ראי המרדכי שהביאו כמו אומדנא שם בהיות לכך אלא לכך נתכוונתי לא להשמט להם אפשר ואי להענישם ראוי המוכחת

 להחזיק לנו יש שהרי נותן הדין שכן ופשיטא עליו מענישין מ"מ נתכוונתי לא ולומר לישמט אפשר' דאפי תראיו מכמה שכתב הרי', וכו נשים

 .מהכל שחמור מינות לענין ו"וק ש"כ, ל"עכ עוז בכל התורה בכבוד

 מה אנושי כללש ביותר המתאים וגם דוקא מקרא של פשוטו בחיבור לישראל להיטיב אלו יצאו זה מה ועל זה מה יבין משכיל כל והנה

 בשמו נקוב מיוחד חיבור רק פשטנים פירושי ועוד י"רש' פי להביא יחד צירפו לא גם קדשו ברוח מפרש י"רש אשר במקום י"בפירש לישראל חסר

 זהמכרי חיבור עולם לאור יצא לא לישראל תורה שנתנה ומיום, צפע יצא נחש משורש אלא ז"אי זה מה ועל זה מה מלא ומקרא מקרא של פשוטו
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 אבל קדשו דעת לפי הפסוקים לשון פשטות המפרש חיבור וחיבר ראשון' הי ז"האע, פשוטים מאנשים כי אף, מלא ומקרא מקרא של פשוטו זהו

 לקשט אופן בדרך ז"ואי, בדרש גרעון מורה מקרא של פשוטו החיבור בשם וההכרזה, מקרא של פשוטו שזהו שלו חיבור בשם והתריע הכריז לא

 הטבעי שכלם לפי הפשוט בבחירתם דעתם לפי מקרא של בפשוטו עיקר לעשות ומכוון בדרך אלא הראשונים כדרך הפשוט 'בפי גם התורה

 של פשוטו אינו י"רש' פי כי בפומבי מכריז וגם, אלקים במכתב הפשוט' פי לקבוע ההגון הוא ע"ושו' גמ למד אשר כל ולא, בתים בעלי ודעת

' חילי רב ומאן, פ"שבע תורה ובין שבכתב תורה בין התורה בכל לפרש ישראל עיני שהאיר ישראל של ורןלא בזיון ז"אי וכי, הוא ושקר מקרא

 היות אבל כך מפרש זה וראשון כך מפרש י"רש לומר שייך מקרא של פשוטו מהו לשופט אותם שם מי הקדוש י"רש של כבודו בזיון להתיר

 יקר להוציא מקומו לפי עשהו אשר אחרונים אחרוני בפירושי ובפרט זאת את תירה מי אחר ולא זה מ"ש מקרא של פשוטו בשמו נקוב הספר

 .מזולל

 החטא זה על רק בפניו הקהל כל ורקקו מלקות והלקהו מקרא של פשוטו שאינם' והמד י"רש על שאמר' בא א"הגר אצל העובדא ידוע 

 ועושה א"בנ כלשון אלקים מכתב לשון לשפוט' תחתי אשר בהרתה על מורה זה כל כי ש"וכ מקרא של פשוטו לפי שאינם' והמד י"רש על שאמר

 שלהם כבייבל התורה את שעושה ל"הנ בשלח' פ ס"הח כוונת זהו אשר לי אומר ולבי [אנושי לשכל המשפט ליתן ל"רח חולין התורה לשון

 ]. קץ לאין להבדיל

 עמו אתו אשר שלהם החבורה וראש מקראות בפירושי זרות בדעות' שומעני סני אשר מתמידים יוצאי הם המחברים כי כידוע כי אף

 פירושים בה מצאו גם זה בענין עורב אצל הזרזיר הלך בחנם ולא ממש מינות ד"ע המקראות בפירושי ברבים תבשילו הקדיח החיבור זה נתחבר

 ולשון התורה לשון באמונת המינות רסמא אלא במקרה תלינן ולא' תחתי הבהרת אשר הכלל על הוראה ז"הרי גווני האי כי כל ובודאי, מכוערים

 . אלקי

 זה בכל', וכו דוקא ס"הש במקורות ל"חכז הוראת לפי שלא הדרש על הפשט ולהעדיף חולין במשפט התורה לשון משפט לדון והנה

 .ל"רח ביותר מסוכן והיא בה יחכמו רבים לא אשר מינות של ארס ונעלם טמיר

 הכחות נודעו מפעולות כי שכתב קורח' פ בעקידה' ועי מרגיש באין ונעלם טמיר מינות לש ארס להיות יתכן כשר באדם גם כי מצינו

 ובעקידה, ק"ברוה לדוד השם ומסר מלאך אלא איש לקרותו יכלו לא כי' במד מבואר ובאחיתופל, שאול בימי הסנהדרין ראש' הי ודואג והקנינים

 .מינות מספרי לחוש אלה מכל יבין אמורה מכל והמשכיל, בלבם היתה מינות עצת כי' המד מן שם מביא

 אכן הילדים משם להוציא וציווה לאפיקורס אותו ודן ק"ברוה שאינו ק"האוהחה על שאמר המלמד דן כאשר ה"ק' סי ד"ביו ח"הד והנה

 ומבואר, אחר ענין זהו אישית להמחברים בנוגע אבל החיבור לגבי ז"כ ולענינינו, אחיכם בין שמוע להיות צריך ממונות דיני לגבי מ"דמ הוסיף

 והוא אותה יעשה לא ה"ע רשע' אפי אשר עצומה עבירה יעשה ג"צ אשר ויתכן בנשמות הניצוצות נתערבו ר"אדה מחטא כי ח"ובמ ל"מהאריז

 מן ואינו ישראל בית מכל להרחיק צריכים החיבור אבל כמינים לדונם בזה באתי ולא, הניצוץ אותה אל המתיחסת עבירה אותה מחמת

 התכלית כל היא וזו ומטהר המקדש' הק י"פירש על ליגע לנו וטוב אחיזרא ושדיא טיבותיך שקיל להו ונימא מינות לספרי אותה הדן תמיהיןהמ

 .ק"התוה בלימוד

 אך ק"ורד ציון ומצודת ד"ומצו י"פירש עם ללמוד ך"תנ ל"וז] א"מהגר שהוא כמדומה [ראש מכתר מובא ראיתי אלה כל כותבי אחרי

 ראיתי עוד, כ"ע" בשכרו הפסדו יצא ו"ח' יהי ושלא "מהגיון בניכם מנעו ל"מאחז בכלל שזה שונים פירושים אחר לדרוש ושלא מעכב נואי ז"כ

 תרגילם שלא י"ופירש ההגיון מן בניכם מנעו לתלמידיו א"ר שצוה ב"ע ח"כ ברכות במסכת דאיתא ל"בזה' ג אות בשמלה ה"קצ' סי ד"יו ש"בלחו

 מקובלים שהם ל"חכז דרשות כ"אח לו יתקבל לא פן לחוש יש המקראות בפשטיות הרבה שיתרגל י"ע והיינו דמשכא משום ימדא יותר במקרא
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 .לעיל וכמבואר ל"עכ', וכו התורה עיקרי והם מסיני בידינו

 הפסוקים בפשטיות שטהפ בעלי לפירושי מקום נתתי היום שעד הגם בעניי אמרתי ל"בזה' ו אות ב"פי גנים במעין ל"זצוק י"בנ בעל גם

 לא דבר על המשכיל מהפשטנים הרבה בפירוש שערוריות וכמה כמה שראיתי היום זה הנה פשוטו מידי יוצא מקרא אין ל"שארז כמו ך"מתנ

 ריהםבדב וייפוהו יתארו הפסוקים' פשטי ל"חז דברי בשרד אשר הקדמונים פירושי וכדומה י"פירש א"כ הפשט מבעלי שונים פירושים לבנו ילמוד

 הפשט בעלי אלו אבל סלע יפוצץ כפטיש התורה כי תדרוש הדרשה באומרם מקום בכל ל"חז מדרשות ומחבבים לפשוטו קרוב הנעימים

 ח"כ ברכות ל"רז שהזהירו מה לדעתי וזה, מזה בניכם את תרחיקו הרחק ל"חז מדברי לגמרי הפסוקים ולהוציא בחכמתם להתחכם החושבים

 עמהם שלומדים אחר תיכף לתורה בנינו את מחנכים אנו כאשר קדמוניות משנים תמהתי מעולם אשר כ"ג לדעתי ללתנכ ההגיון מן בניכם מנעו

 וראיתי שבתי אבל לשנות בדעתו' שהי ש"ועיי' וכו לפלא הדבר בעיני' והי גמרא עמהם לומדים תיכף שבתורה פרשיות מאיזה המלות' פי

 תיכף הנער את ולחנוך ללמד יש כן על ההגיון מן בניכם מנעו אמרו ל"חז כי ובמנהגיהם בישראל הבוחר ברוך וברכתי בדעתי ונתיישבתי

' פי לפי היינו [המקראות פשטיות בלבו תקוע' שיהי עד פ"שבע בתורה ל"חז ומדרשות דחכמים בשותא בקי להיות השכל פרח להציץ בהתחילו

 בהוספת כ"וכ, ק"עכל יבין המשכיל ההגיון מן בניכם מנעו ל"רז ש"וכ ל"חז קבלת י"עפ נבואה ודברי המקראות שטחיות להבין ידע ואז] ל"חז

 כפשוטם המקראות בקטנותם אותם ילמד שלא ל"רצ ההגיון מן בניכם מנעו הגדול א"ר אזהרת על תעלומה מגיד בספרו כ"וכ ו"פ אות א"מהרצ

 בקבלת פ"שבע התורה ללמוד כ"אח כשיבואו הנה יהםבדרשות ל"חז קבלת בלי במקרא כך לקרות דכשירבו קבלתם כפי ל"חז דרשות מבלי

 ל"כנ בלימוד המנהג על תמיהתו שם וכתב', וכו להתפקר יבואו ובקל במקראות זה ולהסביר לצייר בעיניהם קשה' יהי המקראות בפירושי ל"חז

 תורה מסיני בקבלתם ל"חז דברי התינוק בפי תיכף שגור' שיהי כן שהנהיגו נפש נוחי לאבותינו אשרי הצאן בעקבי לך צאי אומר ואני וסיים

 ממנה יסור לא יזקין כי גם דרכו י"עפ לנער וחנוך רע דבר מכל האדם נפש את הסומכות פ"שבע התורה היא כי' וכו לידי יבואו ולא פ"שבע

 .י"פירש רק ללמוד שלא הזהיר במכתבו צ"הצ וכן, ק"עכל

 המינות סכנת בה יש מקרא של בפשוטו ביותר הדבוק כי ס"הח העיד ריה ישראל חכמי של ק"ברוה המאמין כי אני אומר כלם ועל

 שנאמר ש"כ וחזקה רוב' אפי מהני ולא ס"לס' אפי חיישינן שמירה שנאמר מ"דכ וידוע, לנפשתיכם מאד ונשמרתם ומינות ז"ע על אמר והתורה

 ונתעצם ונתקדש כולה התורה כל שלמד אחרי ק"ברוה ספרו שחבר ז"להאהע עצמו לדמות' גוברי רב ומאן, לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם

 הפירושים אלו הפסד די לא כי נורא פחד והוא בהפסדו שכרו יצא שלא שונים מפירושים למנוע א"הגר הזהיר ז"ועכ והאמונה התורה בקדושת

 ולא מקרא של פשוטו המכריז בורחי ו"וק ש"כ, כלל ללמוד שלא לו' הי וטוב ריוח בלי הפסד לימודו ונמצא בהפסדו יצא הלימוד שכר גם אלא

 טובא חמיר במטמוניות ומינות מינות של ענינים בה שמצאו ראיות מאלף יותר יוכיח והנסיון, ל"כנ המינות ארס בה יש אחר ולא זה דמשמע אחר

 אינו ל"חכז פירושי וכל י"רש כי ישראל בני לנערי ומלמד החיבור עצם צפע יצא נחש משורש כי תחלה במחשבה מעשה סוף והרי' גלוי ממינות

 אלה בכל וסגי באתרוגיהם העם כל רגמוהו אשר צדוקי כההוא אלא ברקיקה אותו יבזו העם כל כי א"הגר הקפיד בחנם ולא, מקרא של פשוטו

 אשר הוא בדין ובודאי מינות של טעמה ש"וכ בעולם רע ריח מכל יותר מינות של ריח מכל וסולד חייו מסכנת יותר האמונה סכנת על חש אשר

 .להמאמין בזה ודי המאמינים גבולי מכל ירחיקוה הרחק

 ב"תשפ שנת הקדש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל לסדר' ד ליום אור שמי וחתמתי כתבתי

 שמילאוויטש צבי אפרים' הק


