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 חמישית תוכן העניינים למהדורה 
    קושיות על המצב הרוחני בו אנו נתונים כעת 4 -מבוא: כך נראית קורונה רוחנית 

 4עמוד 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

  ועת התפתחות התורה המתחדשת בימינומנהיגה הרעיוני של תנ, פא"מרקווים לדמותו של 

    5עמוד 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

    הרפורמה לבין תלמידי מכון מנדלהשמאל ו ותקרנמבט קל על הקשרים הפיננסיים ההדוקים שבין 
  6עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

מבט קל על הפרויקט המחריד 'בליבה חומה', פרויקט   - כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפורניו בחומה""

  (!!!!)המעניק מלגות לסטודנטים חילונים הלומדים ב'חברותא' עם סטודנטים חרדים ממכון מנדל 
  7עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

ציטוטים ברורים מתוך כתבי   -במסורת חז"ל פרת הכועל הורתה ולידתה של שיטת 'התפתחות התורה' 

 האבות המייסדים של תנועת התפתחות התורה, הן בעבר והן בהווה המתחדש:    ושיעורי

 שר"י, )רז"פ(  זכריה פרנקלמייסד התנועה הקונסרבטיבית  שר"י, (אח"ר) אהרן חוריןמבשר הרפורמה 

, פא"מרשר"י, הכופר המשכיל ( 'אחד העם'אצ"ג או ) שר צבי גרינברגאמייסד תנועת הרוחניות החילונית 

 הרו"רוהכופרת המנדליסטית  ראו"ע, הכופר המשכיל יצ"ר, הכופר המשכיל רי"עהכופר המשכיל 
  8-9 עמודים

................................................................................................................................................................................................................................................ 

   –דעת גדולי הדורות על שיטת 'התפתחות התורה' הכופרת במסורת חז"ל 

 שר"י" שיצא בזמנו מטעם גדולי התורה כנגד אהרן חורין עיני כל העדהתוך ספר "מ

 זצ"ל  רבינו עקיבא איגרמתוך אגרות 

 זצ"ל  רבינו המלבי"םמתוך הקדמת 

 זצ"ל הרש"ר הירשמתוך דברי 

 ל "זצ להגרש"ז קלייןמתוך הקונטרס "מענה רך על חזות קשה" 

 זצ"ל  הגאון רבי עזריאל הילדסיימרמתוך אגרות 

 זצ"ל כנגד "המשנים את התורה ברשעת דעותיהם"  הראי"ה קוקמתוך דברי 

 הקונסרבטיבית התנועה הרפורמית והתנועה  ת לבין  והקשר הטמא בין הנצר  עלזצ"ל    י"ה קוקצ הרמתוך דברי  

 פא"מ  רשליט"א לדברי  הגאון רבי גדליהו אקסלרודכתב מתוך מכתב תגובה ש

 שליט"א  הגאון רבי יצחק רצאבי של פוסק עדת תימן מוצאי שבת תדרשמתוך 

 10-11עמודים 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

עדויות ברורות לכך שראשי ישיבת סלבודקא  – חסידי בית מדרש הגרא יםפיצ משהשקר הגדול נחשף 

          מעולם לא מינו את הרה"ג רבי צבי אשר פרידמן לפקח על בית מדרש הגרא:
 שליט"א  הרה"ג צבי אשר פרידמןתמלול מדוייק מילה במילה מתוך דבריו הברורים של 

 שליט"א  הגאון רבי אשר אריאליתמלול מדוייק מתוך דבריו של ראש ישיבת מיר 

 שליט"א  מרן הגר"ד לנדו , בנו של ראש ישיבת סלבודקא הרה"ג יוסי לנדודבריו של תוך תמצות מ

 שליט"א, ראש הוועדה הרוחנית של העיתון 'יתד נאמן'  הגאון ר' נתן זוכובסקיתמצות מתוך דבריו של 

 'שארית ישראל'  שליט"א, רב שכונת נווה יעקב וחבר בד"ץ הגאון ר' צבי וברתמצות מתוך דבריו של 

 שליט"א, ר"מ בישיבת קול תורה, ומראשי לב לאחים  הרה"ג ברוך שפיראתמצות מתוך דבריו של 
   12עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................

 רא תייחסויות של גדולי תורה נוספים לבית מדרש הגה

   21עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................

ת תורה ברורה מפי מרן הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת  עד
 13עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................

 ( עין למראית רק כמובן) חתימתו את להכחיש שנאלץ חשוב חסידי אב"ד  מאת למעשה הלכה דין סקפ

             נגדו   הביעו דעהלהגיש תביעת דיבה בערכאות נגד הרבנים ש בשל איומיו של הכופר המשכיל ראו"ע
   41עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................

   ה בכתב מאת האב"ד החסידי החשוב הנ"ל עת תורה ברורה מאת זקן רבני חב"ד בתוספת הסכמד
 15 עמוד

................................................................................................................................................................................................................................................

  בט קל על האלימות הפלילית שמפעילים העינבליסטים מול רבנים שמביעים מחאה כנגד מנהיגםמ
   61עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

  על פה מאת הגאון ר' גדליהו אקסלרוד שליט"א מכתבים נוספים בביאור יסודות האמונה בתורה שב
   17עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 פא"מ וראו"ע ותלמידיהם רר החמור לעיין בספרי סק הלכה ברור בחתימת ט' פוסקי הלכה על האיסופ
   18עמוד 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 באחד מי"ג עיקרי האמונהפתחות התורה כופרת ברורים מדברי הרמב"ם על היות שיטת התציטוטים 
   19עמוד 



 

 

 

 

 קונטרס

 נצחיות התורה
 

 

 ע"י מכון תורה תמימה  ים שיצאו לאורקונטרסליקוט מתוך ה הוא ו

 ו"חומת היהדות" "חומת התורה" "חומת האמונה"

 רפורמים החדשות -אודות כיתות הקראים

 שר"י  'אחד העם'גרץ וצבי דרכם של את  ותממשיכה

 'התפתחות התורה' רח"ל בעלי שיטת  

 ות ת נחוצווספהעם 

 

 

 נצחיות התורה יו"ל ע"י מכון 

nitzchiyuthatorah@gmail.com 

 

 ז' בחשון תשפ"א  -מהדורה ראשונה 

 מהר"ם שפירא מלובלין זיע"א  יום פטירת מאורם של ישראל

 בחשון תשפ"א  י"ט -עם הוספות נכבדות מתוקנת  חמישיתמהדורה 

 ג' שנים לפטירתו של מרן המשגיח הגר"ד יפה זצ"ל 



 

 

 קורונה רוחניתכך נראית 
 קושיה ראשונה 

, האגודה לזכויות האזרח, המטה  מה הקשר בין הקרן החדשה לישראל

  חביבה מייסודה של תנועת "השומר הצעיר",  תגבע וארגון  למאבק בגזענות

 ? הרבנים החשובות ביותר בחצרות  כירים  ב שפעה הלבין בעלי  

 קושיה שניה 

של  הרבנים, במסווה  גדולי זקנימי מונע במכוון את הבאת האמת בפני 

הצורך בבידוד מוחלט של הרבנים לשם שמירה על בריאותם מפני הידבקות  

 בנגיף הקורונה? חלילה  

 קושיה שלישית 

כני השינוי'  תוכניתם הזדונית של 'סו ברבים נחשפה מדוע עד היום טרם 

(  ' תורנית''רבני' מכון מד"ת )המכון למדיניות יחד עם  מבית מכון מנדל 

ניצול קשיי התקופה ליצירת  שם לעסקני "המכון החרדי למחקרי מדיניות" ו

מחאתם של  תוך השתקת  שניתנה מסיני הלכה היהודית הרבנית ב יםשינוי

 ? שליט"א הפוסקיםגדולי  מרנן ורבנן 

 קושיה רביעית 

ל ידי מי נהגה הרעיון המבריק לייצור מוטציה חדשה של נגיף רוחני  מתי וע

ממשפחת "קורונה רוחנית" תוך כדי שהעולם כולו נאבק על הישרדותו  

 מפני המוטציה החדשה של הנגיף הביולוגי ממשפחת ה"קורונה"?  הגשמית 

 תמצאוראשוניות תשובות 

 בקונטרס שלפניכם 
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 הורקנוס היה זה, על זה חשמונאי בית כשצרו רבנן: תנו

  להם   משלשים  היו  יום  ובכל  מבחוץ.  ואריסטובלוס   מבפנים

 אחד  זקן  שם  היה  תמידין.  להם  מעלים  והיו  דינרין,  בקופה

 שעוסקין זמן  כל להם: אמר יוונית, בחכמת מכיר שהיה

  דינרין  שילשלו למחר בידכם.  נמסרים אין בעבודה

 נעץ החומה לחצי שהגיע כיון  חזיר. להם והעלו  בקופה,

 פרסה מאות ארבע ישראל ארץ ונזדעזעה בחומה,  צפרניו

 .פרסה מאות ארבע על

 ב  עמוד פב דף קמא בבא כתמס

 לסטודנטים מלגות המעניק ",חומה בליבה" פרויקט על

 )!!!!(   חרדים  סטודנטים  עם  ב'חברותא'  הלומדים  חילונים
 לאומיים  דתיים  או  חילונים   וסטודנטים   חרדים   סטודנטים  בה  הדדית  אקדמית  חונכות  תכנית  היא  חומה  בליבה

 הסטודנט עבור לתגבור מוקדשים  מהזמן  שלישים  שני משותף. לימוד של שבועיות שעות 4-3ל נפגשים 

 מתוך  משותף  לימוד  -  חברותא  ללימוד  מוקדש  הנותר  הזמן  שליש  לסיוע;  זקוק  הוא  בהם  במקצועות  החרדי

 וחברות. עומק הכרות דעות, להחלפת כפתח היהודי הספרים ארון

 גבוהה  ההשכלה במסגרת להשתלב מובנה קושי יש חרדים  לסטודנטים כי ההבנה מתוך נולדה התוכנית

 בקרב נשירה אחוזי 60-)כ החרדים  נטיםהסטוד בקרב ביותר גבוהים נשירה לאחוזי שגורם  מה בישראל,

 אמצעית  בלתי  להכרות  תורמת  הפרויקט  במסגרת  האישית  ההכרות  האקדמאי  לסיוע  בנוסף  חרדים(.  גברים 

 פעולה. ושיתופי חברויות מייצרת ואף שליליות, וסטיגמות גבולות ולהסרת שונים  ממגזרים  צעירים בין 

 החרדים   לסטודנטים   אקדמאי  בסיוע  הן  רבה  הצלחה  וכיחומ  שנים,  שמונה  מזה  רבה  בהצלחה  פועל  הפרויקט

 וחילוניים.  דתיים   חרדים   בין   משמעותיים   אישיים   חיבורים   ביצירת  והן   הנשירה  אחוזי  של  דרמטית  והורדה

 הישראלית. בחברה אחר שיח ליצור שאפשר הוכחה מהווים  התוכנית בוגרי 1700מ למעלה

 ללוחמים משוחררים של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמהתכנית המלגות מתוך אתר הבית של 

 

 בתחומי  החרדי  לסטודנט  מסייע  המלגאי  המפגש  במסגרת  אישי.  לימוד  של  לשעתיים   נפגש  זוג  כל  שבוע  מדי

 סיוע של לשעתיים  בנוסף ומדעים. מחשבים  מתמטיקה, אנגלית, על בדגש לתגבור, זקוק הוא בהם  הלימוד

 נושאים  על ודיונים  יהודיים טקסטים  לימוד אישית, לשיחה שעה מקדיש גם  זוג כל שבוע בכל לימודי,

 ושוויוני,  מקרב  שיח  לקדם   כך  ידי  ועל  החרדי  התוכן   עולם   להכרת  צוהר  לפתוח  היא  זו  משבצת  מטרת  שונים.

 .ותקדומ ודעות חסמים  ולהסיר אישי, קשר לייצר הסטודנטים, שני בין  מעמיקה להיכרות הזדמנות לתת

 צעירים לחיזוק החברה הישראלית' -ארגון 'ציוני דרך של מתוך אתר הבית 



 

 

 

 

 

 

 ות התורה" הכופרת במסורת חז"ל התפתחשיטת "  על הורתה ולידתה של

אשר נמנע הוא שישקיף כל  , הצודק על הרוב, ואם לפעמים בזמן מן הזמנים לא יספיק התקון הכולל הכולל קוןרק על הת ,התורה לא השגיחה

כי לא מחשבותיהם כמחשבותינו, ורחוק מזרח ממערב רחקו דרכיהם  ...  מסרה התורה לחכמי זמן וזמן לתקן הפרטיםם, ים החלקיי המקר

 . לחטא נחשבה העמדת האישה במדרגה זהה לגבר (... )ים ברבריים בהם  ותם ימחלפו א...  מדרכינו

 הרפורמית  'יהדות ''מבשרי' המ  , ן חורין שר"יאהרמתוך כתבי   ,התורה תחותחזון שיטת התפוטים שונים על ציט

 . ברפורמה, המביאה לידי התפרקות מלאה, אלא בלימוד היהדות שיוביל להתפתחות מתוכה עצמה לא 

 ו תר"ב מתוך 'הכרזת העצמאות' של זכריה פרנקל שר"י, תלמיד מהר"ב רנשבורג זצ"ל, ומייסד התנועה הקונסרבטיבית, כסלי

מי שחושב, כי עתה די להריע תרועה גדולה,  . ... בלתי מורגש, לאט לאט, על ידי מהלך החיים הכלליים טבעי, הנעשה באופן התפתחות היא דבר

ויתפתח בנו   רק בעת שיולד  . טועה, שכחו להביא בחשבון את הכוח ההוא, של רגש כבוד אבות.. אינו אלא –בשביל שתפול החומה תחתיה 

 . בין הרגש ההוא ובין החיים המעשיים רק אז ינתק הקשר  ת בדרך הויתה הטבעית...ש, להבנת נחלת האבוצורך חד

 הרוחנית', הסופר אשר צבי גינצברג שר"י, הנודע בכינויו 'אחד העם'-תחבולות לחילון המוני של כל היהודים מאת מייסד תנועת 'החילוניות

 תעודת הספר היא לא להעשיר את הלב בכוחות  תוך לבו ונכנסה כולה לתוך דברים שבכתב. לֹו'עם הספר' הוא עבד הספר, עם שפרחה נשמתו מ

, אלא הּכל רק באמצעות הכתב. כל חזיון  לפעול ולהתפעל 'בכוח עצמו ולפי צרכיו'חדשים, כי אם, אדרבא, להחלישו ולהשפילו עד שלא יעז עוד 

לעׂשות זאת, וגם אז אין ההתעוררות עוד  הביא אתו הסכמה שבכתב על שהרשות נתונה לו וסרי המסוגל לעורר איזו תנועה בלב מוכרח לטבעי או מ 

פשוטה וטבעית, כי אם לפי תכנית מיוחדת, מלאכותית, הקבועה ומוגבלת מראש. על כן יעמדו על עמדם גם שניהם, העם וספרו, וצורתם לא  

ין כל אשר מחוצה לו,  יחס ישר, בלי אמצעי, בין הלב וב  –ה: להעם רות, באשר לשניהם יחסרו הכוחות המניעים לזתשתנה הרבה במשך הדו

ועם הספר הננו באמת זה קרוב לאלפים שנה, אך לא  התקוממות הלב )היוצא מן היחס ההוא( נגד אותם הדברים שאינם לפי צרכיו. -ולהספר 

הבית  אלא עוד גם בימי  –אנו מוכשרים אף להבינם מהם נתרחקנו כבר כל כך עד שאין  –הנביאים מראשית ימי קדם. אין צריך לאמר בימי 

השני לא חדל הלב מלחיות ולפעול 'בכוח עצמו' ; עוד הרגיש עצמותו והאמין בכוחו במדה גדולה כזו עד שהרשה לו לבקש בקרּבו את 

ס הישר בינו ובין העולם  יד זו היא כל התורה כולה'. ואם על ידי היחתורתו, את הקריטריון לדברי הכתב : 'דעלך סני לחברך לא תעב

לפעמים מרוח הכתב, לא יכול אז להּכנע ולבטל את הכרתו, כי אם, אדרבא, התקומם 'נגד אותם הדברים שאינם עוד  החיצוני נתרחק הלב

ם החדשים. אם הלב בדרך התפתחותו הגיע  לפי צרכיו', וההתקוממות הזאת הכריחה את רוח הכתב להתפתח גם הוא בהסכם עם הצרכי 

לתי נאותה לאומה בת תרבות, והכרת הלב היא עוד באותה שעה ַאבטֹוריטט שאין למעלה  ה ברורה, כי 'עין תחת עין' היא אכזריּות בלהכר

  'עין תחת עין זה ממון'. הלא אז הדבר מובן, כי גם הַאבטוריטט האחר, הכתב, לא יוכל לדּבר בלשון אחרת, ואין ספק איפוא, כי  –ממנו, 

פה, אשר שמה הראוי לה באמת הוא 'תורה שבלב', נתאבנה גם היא בדברים שבכתב, ולב האומה נתמלא   חרי כן. תורה שבעלאבל כל זה נשתנה א

 כולו רק הכרה אחת ברורה וחזקה: הכרת אפסותו המוחלטת והשתעבדותו הנצחית אל הכתב.  

 צבי גינצברג שר"י, הנודע בכינויו 'אחד העם' הרוחנית', הסופר אשר-התפתחות התורה במשנתו של מייסד תנועת 'החילוניותהצורך ב

ין' ממש. יום אחד קם לו אחד  של 'עין תחת עין' נהגו כל ימי הבית הראשון 'עין תחת ע  יתכן, שבסוגיא יתכן, לא שאני יודע שזה כך, אבל 

החכמים ואמר 'רבותי! אולי לא זה הפשט? אולי לא ככה?', לא שהוא טען שהפשט הוא אחר, אלא נראה לו, אני לא יודע בדיוק איך זה  

שלנו השתנה   אז המצבהזאת,  הצריכים לדעת, שכשאנחנו עוסקים בסוגי ... נעשה, אבל יום אחד הוא בא ואומר 'לא, זה לא ככה', וכך ההלכה!

אין לי בעיה לחשוב שנהגו בימי בית ראשון לעשות 'ממחרת השבת' בשבת  ...  השלכות לחיים שלנו.בגלל חתימת התלמוד, אבל יהיה לו גם 

שיהיה ביחד שני ימים חג, "גשר", ואין בית  כמו שאמר אותו זקן לר' יוחנן  והיה יומיים חג. ושבועות יצא תמיד במוצ"ש ..חוה"מ פסחשל 

העקרון   אני רוצה להדגיש את העקרון. ר, אני לא יודע, זה לא משנה. ...ככה נהגו בימי בית ראשון, אולי, וזה לא שאני אומ פר, ואין זה, מוצלח!ס

אלא צריכים   שחז"ל לא תפסו את המקרא, את התורה, כספר הוראות מילולי שצריך ללמוד כל מילה ולפרש ולעשות 'כמו שכתוב'.  הוא 

 זה העקרון. . וליישם אותו בדרך הכי נכונה איך שהוא יוצא לפועל בצורה הנכונה המקסימליתעקרון שכתוב בפרשה להבין את ה

 שילהי חודש מנחם אב תש"פ לחשון תשע"ה עד    תאריךבאתר 'קול הלשון' מ ו שהופיע יםיבלזון מתוך שיעורדברי הכופר המשכיל אליהו מאיר פי 

אין זו אלא חובה על העם, כלאום ריבוני, לצאת למלחמה על  אין כל חובה להרוג כל מי שמזרע עמלק. אין כל מצוה בהריגת העמלקי הפרטי, 

ה; כאשר בטלה הריבונות  אומה אחרת, ולהכריע אותה באופן מוחלט. כאשר בטל עמלק כאומה, בטלה ממילא משמעותה המעשית של המצו

אינו בן המולדת העמלקית, הוא  אדם שמוצאו הביולוגי עמלקי, אך היהודית בעלת הסמכות ההלכתית, בטלה ממילא היכולת להילחם בעמלק.

משכך, חלילה לנו מהעלות על דעתנו שתורתנו הקדושה דורשת   מעורב במלחמה, ואינו כלול במצוה למחות את זכר עמלק.-ממילא בלתי

לנו  במסגרת נורמות לחימה שהוכתבואין כאן אלא דרישה להכריע את האומה העמלקית במלחמה,  איתנו הריגת אדם באשר הוא בשל גזעו.מ

ואין בה, חובה להכריע את עמלק, בדרכי שלום או בדרכי מלחמה,  -סוף דבר, החובה למחות את זרע עמלק משמעה אינו אלא ...  על ידי האויב.

ה מלחמות  נבמצב האידאי, אליו אנו מייחלים, לא תתקיימ יים באשר הם, בשל מוצאם או דתם.אדם פרט -ל הריגתם של בניחלילה, הוראה ע

מכיון שכבר אבד זכרו של עמלק, ואין   ינו הריאלים אלו, לצערנו, קורות שוב ושוב, ותורתנו הקדושה מדריכה אותנו כיצד לנהל אותן.כלל; בחי 

ועם זאת, אנו מצווים לשוב ולקרוא מידי שנה   משמעותה המעשית של מצוות המחייה כבר לא תתקיים לעולם.אומה זו קיימת כלל, ממילא 

ובה לזכור מה שעשה לנו עמלק, ורבו על כך פירושי רבותינו. מתוך דברינו, אולי מצאנו טעם נוסף לחובת הזכירה:  בקריאה מיוחדת את הח

אל מחוזות אידאליים מופשטים ומנותקים, כי אם מביטה נכוחה אל המציאות, ודורשת  בורחת  , שאינולהעמידנו על אופייה הריאלי של תורתנו

 אשר עולמנו טרם הגיע אל תיקונו הגמור. גם כ מאיתנו את קיום אורחותיה הישרים,

 )ראה אודותם להלן בסוף העמוד הבא(  ניות 'אקשיבה'התורה הקדושה מתוך השו"ת של רבני ורב מצוותב וחמורה כפירה בוטה  

שר דור אחד ממצה את עבודת העשיה, הדור שלאחריו מפנה את ליבו לעבודת השמיעה. אם כן הוא, יש בכך הארה על ההבדל בין דורנו, הדור  כא

ם ואנשי חינוך מבכים ומבקרים את דורנו  מצוי מאד לשמוע רבני. המבקש 'להתחבר', לבין הדור הקודם, שהדגיש את הציות וההתכופפות לסמכות

דברי הרב יהודה עמיטל זצ"ל. אולי ההצעה  בעל מגמה זו, לא רק בקרב הציבור החרדי אלא אפילו בקרב הציבור הדתי לאומי, כפי שניתן לראות 

 שהועלתה כאן יכולה להקהות את הביקורת. 

   כופר המשכיל י. רצקר, מראשי בית מדרש הגראלהמיוחס  מאמר , לדרכו של בית מדרש הגרא"" מתוך המאמר 



 

 

   

זה 'רייד' ידוע שהרבה פעמים הכתות  מרנות שהיא בתור קפאון והתאבנות על משהו, אז בעצם היא לא נכונה, מים הסוג של שוזה ידוע שלפע 

, ואז ם שמרנים מאד גדולים וחכמים הם אומרים משהו אחר שלא אמרו אתמול, זה קרה הרבה פעמים בהתפלגויות בעם ישראלהפורשות ה

אלו זה רק כל פעם החכמים בבית המדרש הם מבינים איך  הזה, תוכיח, אי אפשר להוכיח את הדברים ה באים ואומרים מה זה מה מקור החידוש

לעשות, אבל גם כשמנסים להבין את זה אז צריך לדעת, זה 'רייד'   ח לפני חמש מאות שנה מה בדיוק היה צריךלפרש עכשיו, אתה לא יכול להוכי

יד מקובל. כשהצדוקים מתעקשים שהם רוצים  עצם נקרא להרוס את הדבר ולהקפיא אותו, וזה נג ידוע ששמרנות כשזה לא נכון לעשות את זה, זה ב 

הם טוענים לשמרנות, לא בדיוק ככה, אבל נצייר את זה כמו שיעשו את זה בקומיקס, בעוד שנה  כביכול להשאר עם הפשט של תורה שבכתב ו

נים מזה שיש  ימכרו מסתמא בבלוי, הצדוקים וחז"ל בקומיקס, אז שמה זה יהיה מאד פשטני אז אני מצייר את זה ככה, צדוקים כאילו הם לא נה 

ינציפ דוקא להתעקש כל מקום שאפשר למצוא פשוטו של מקרא לעשות ככה, כי אנחנו  הרבה דרבנן ופירושים, והם מתעקשים וזה נהיה אצלם פר 

חז"ל הם כאילו מחדשים, >שיחה בין המשתתפים< כאילו שמרנות, אני  ודע מה המטרה, אני אומר מה הדיבור, ככה זה הדבר, >שיחה< לא י

לכן אני אמרתי שאני מביא את זה דוגמא,  ויש אומרים כך, לא מוכן לקבל שום >שיחה: זה לא מגיע מדעה שמרנית כלל<, יש אומרים כך 

אני באמת לא רוצה להגיד   כוח היה קיים< מה שאתה אומר זה אפשרות, אבל יש גם אפשרויות אחרות,מאז ומעולם הויאתה צודק, >שיחה: 

דוגמאות לזה, אני רק רוצה להעמיד את זה  שאתה לא צודק, אבל בתור דוגמא אני אומר את זה, כי יש גם עוד דוגמאות לזה, הבאתי פעם שעברה

, מתקדמת ואנשים מתקדמים ברגש במציאות חיים שלהם כל מיני דברים בהבנה, במושגים  עכשיו בתור דוגמא על העיקרון, שמציאות היא חיה

גלל שבאמת הקב"ה אז נגיד הפשט, כמו שאמרתי פעם שעברה בבית ראשון בתקופת הנבואה הוא הרבה יותר באמת מרכזי, ב בעולם ...

, במובן הכי רע, גם אצל הראשונים במובן  מי, גם אצל הגויםוהעולם הזה הרבה יותר מחובר לעולם הפני  נמצא בעולם של הפשט הרבה יותר,

אחר, אבל הוא נמצא, יש איזה שהוא מערכת יחסים שונה בין הפשט לדרש, הם לא מחולקים הם הרבה יותר מחוברים, והקב"ה כן נמצא בפשוטו  

הטבע האנושי ובודאי בעם אחרים לגמרי בכל יש חיים של עולם, אז ממילא הוא גם נמצא יותר בפשוטו של מקרא, עכשיו זהו הארון נגנז 

ישראל שיש להם חיים אחרים עכשיו לגמרי, אז עכשיו יגידו לא, הסבא של הסבא שלי הוא היה קורא ככה ואמר ככה אז לכן אני חייב  

 ם חוזר על זה, אז אז אם התלמיד חכ לעשות את זה ככה, אז בעצם זה סוג של התאבנות שאתה חוזר על מה שאמרו לפני מאה שנה במילים, 

אבל כשאתה מתווכח איתו בגלל שהסבא שלך לפני   שזה מתפרש לו טוב עכשיו, שהוא מרגיש את זה טוב, אז בסדר,זאת אומרת שהוא מרגיש 

ועכשיו זה משהו מאה שנה אמר משהו, או הסבא שלו, אז זה נקרא שאתה רוצה בעצם לאבן את המלבוש שה' דיבר בשפה ההיא באותה תקופה 

שיחה < אז החכמים של היום צריכים לדעת איך לפרש איזה הדבר שכתוב בראשונים אנחנו נעשה ככתבו וכלשונו ואיזה אתה לא יכול, > ,אחר

שההבנה היא שצריך לעשות את זה ככה, הרי תמיד יש אתה יכול ככה ואתה יכול ככה, אתה יכול כל דבר לדרוש אותו  רק דבר אנחנו אומרים נכון 

זה תלוי לפי איך שבן אדם זה מתלבש לו באותו שלב ונים בלי שום להוסיף כלום, איך יודעים, אין לזה כלל, ל להצמד יותר לנת יותר אתה יכו 

>שיחה< זה מתפרש לו אותו העקרון של התורה של חז"ל   באותו דור באותו רגע, במקום בנפש שלו לפי איך שזה מתפרש בתקופה בזמן הזה.

בסופו של דבר מילים לא יכולות אף פעם   רא אותו ויגיד הכוונה ככה וככה ופה לא ופה כן.תו חז"ל יבוא ויקאוהוא חי בצורה מסויימת, 

 להעביר משהו חד משמעי, כי תמיד צריכים לפרש אותם, תמיד כל אחד יפרש אותם אחרת. 

 תמוז תש"פ   הופיע באתר הבית של בית מדרש הגרא עד לשילהישמתוך שיעור דברי הכופר המשכיל אוריה ענבל 
 

נמצאים בו שונה לחלוטין מהעולם  שאין להתעלם ממנה; העולם שאנו  יש כאן נקודהכפי שהיא.  עלינו לעצור רגע, ולראות את המציאות 

ואין להטיל בה שום ספק, שמעמדה   עובדה ברורה היא,קולטים את צורתו מתוך דברי חז"ל ודברי רבותינו גדולי הדורות!  הישן, כפי שאנו

בדורות עברו וכו'.   יםהכלכליות, ידיעת הקריאה והכתיבה שלא היו מובנות כלל לנשלדור. היכולות  ומצבה של האישה הולך ומשתנה לטובה מדור

מובילות אותנו לשתי   הבנה והפנמה של השינוי הזה, של ההשכלה. אין מדובר פה במעמד האישה היהודית, אלא בתהליך הכלל עולמי

אותו, או שמא עלינו   ם עלינו להצטער עליו ולהשתדל לשנות ביחס לשינוי העצום הזה? האם כיהודים מאמיני  שאלות. האחת, מהי עמדת התורה

הקדומים, המיוסדים על המצב הישן, מתאימים וניתנים ליישום במצב   אילו חלקים מדפוסי החייםלקבל אותו בברכה? והשאלה השנייה, 

אמנם קשה לנו להבין מציאות   ...בביתה ובעולם.  באותו אופן עלינו לשפוט את השינויים שחלו במעמדה של האישה...  הדברים החדש?

אבותיי", וכן למדנו לא מעט על גדלותם העצומה של חז"ל, ירידת הדורות, ו"אם   חיינו שמענו "מתי יגיעו מעשיי למעשיזו, כיוון שכל 

להפריד בין  לכן יש  זו, וקשה לעיכול. כמלאכים אנו כבני אדם" וכו' וכו', והסתכלות זו של תיקון הבריאה נראית כסותרת גישה הם

האישית אנו יורדים ברמתנו, הרי העולם כולו הולך לקראת תיקון, וצובר  ה הלאומית. אם ברמההתקדמות ברמה האישית, להתקדמות ברמ

אלא במהלך עקרוני ומהותי. המבנה של   ואכן, כשמתבוננים היטב במהלך ההיסטוריה, רואים שאין מדובר בשינוי מקרי וזמני, תיקונים. 

  ממש כך יש . ..ים שחלו באנושות לאורך הדורות הולכים ומיתקנים. לאט הקללות והקלקול הולך ומשתנה בהדרגה, ולאט העולם הישן

עודדו את  מהו מקומם של חכמי התורה בתיקון הזה? האם הם -וכאן בוודאי את רוצה לשאול  ...לומר על מעמד האישה, ההולך ומשתפר. 

עט, אך נראה שחכמי ישראל, בכל הדורות, היו  להפתיע אותך מ תה? התשובה לשאלה זו אולי עלולהההתקדמות הזו, או שמא ניסו לבלום או

להיטיב את מעמד ומצב הנשים. כך תקנו   במעמדה ובכבודה של האישה. אנו מכירים תקנות רבות שתיקנו במשך הדורות כדי  הראשונים שתמכו

, אסרו על  לכך שהזמן היה בשלכתגרשת כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. וכך, כתובה לאישה המ וחייבו את הבעל במזונות אשתו. כך תקנו

נישואין לבנות, ובתקופה מאוחרת יותר, הנהיגו בארצות אשכנז מנהג  הגבר לקחת שתי נשים. חז"ל גם כללו בהתחייבות הכתובה לשלם הוצאות

כל התקנות האלו   מחצית מן הבנים. אין, שבנותיה יקבלו מן הירושהזכר', שפירושו, שכל בעל מתחייב לאשתו בשעת הנישו המכונה 'שטר חצי

כאשר הלך הרוח בעולם היה היררכי וגברי. הרי זכות בחירה לנשים היא לא משהו   יהודית היה שפל בהרבה. -תוקנו כאשר מצבה של האישה הלא

  הרבה שנים. ליהדות, והיו הנורמה עד לא לפני  ודיים גם כל חוקי הרכוש והירושה אינם ייח  .20-מאליו, ותוקנה במלואה רק במאה ה מובן

בדאגה לזכויות הנשים,   שהרי כבר התורה התחילההדרכתה,  בכל התקנות האלה, ראו רבותינו את עצמם כפועלים על פי רצון התורה ועל פי

 חובותיו כלפי אשתו גם כשהוא לוקח אישה אחרת. כשציוותה את הבעל למלא

  תה של ומתקדם שהוקם בתמיכאיגוד רבנים ורבניות חדש  - התורה הקדושה מתוך השו"ת של רבני ורבניות 'אקשיבה' חוקיבוחמורה כפירה בוטה 

ט"א, ומחותנו של כ"ק מרן האדמו"ר  מתל אביב )אחיו של מרן הגר"ע אוירבך שלי הר' מרדכי אוירבך ם של", ובהכוונת קרן משפחת פלאי "

)לשעבר פעילה בכירה בארגון הפנימיסטי  הר' ורדית רוזנבלום מהר יונה )חתנו של מרן הגר"י סילמן שליט"א(,  הר' שלמה ליפשיץ מסלונים(, 

העמקת הדיאלוג שבין חוכמת התורה לידע האנושי  'יד לאישה', וכעת מרצה בכירה ללימודי כפירה במכון מנדל למנהיגות המלמדת קורס על "

", וחברה בוועדת ההיגוי של "פורום  יגות תורניתורוחנית ומתן כלי עבודה למנה( !!!!!! ) התפתחות דתיתקרב החברה החרדית, מתוך חתירה לב

  דב לאוטמן למדיניות החינוך", ארגון שבראשו עומד מר נועם לאוטמן מבכירי הקרן החדשה לישראל, ובו חברים נציגים של ארגוני שמאל קיצוני 

  תרבות  , וחוקר המטה למאבק בגזענות, ועוד(פלשתינאים כמו האגודה לזכויות האזרח, גבעת חביבה מייסודה של תנועת 'השומר הצעיר', ותומכי 

 (. פייבלזון אירמליהו אהמשכיל ותלמיד תלמידו של הכופר   ,אוריה ענבלהמשכיל הכופר ותלמידו של  )אחיו ענבל  יהושע  המשכיל הכופר חז"ל



 

 

 

 

 ות התורה" הכופרת במסורת חז"ל התפתחדעת גדולי הדורות על שיטת " 
ומעתה הראו כזאת השמעו כזה, להנתן דת ודת בהשתנות זמן ומקום, ואם כי ביד שבט ומושל תנתן הדת? לא, לא, כי לעולם לא תתמך  

 , ולא יאסרו עשתונות לבב האדם בזיקים, כי אם יראת ד' הוא תאסרם במותירות האהבה אהבת ד', ולהיות באמנה אתו.  האמונה בידי אנוש

 מחאת הרבנים האורתודוכסיים בזמנם כנגד אהרן חורין שר"י, אותו כינו אח"ר ו"סיטרא חורינא", כפי שהובאה בשנת תקפ"ט בספר "עיני העדה" 

כלל לכל שלומי אמוני ישראל שלא לזוז כל שהו מדברי התלמוד, ומפיהם אנו חיים הן בפירוש המצות שבתורה בדקדוקיהן ופרטיהם, והכל על  דרך 

ידי קבלה איש מפי איש מימות משה רבינו ע"ה שקיבל מפי הגבורה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שבכתב הוא כללי המצות ותורה שבעל פה  

פניהם והלימוד על פי י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם, כמו מצות תפילין שהכלל בתורה שבכתב וקשרתם לאות והפרטים בתרה  פירוש המצות ואו 

שבעל פה הבתים יהיו מעור בהמה טהורה ואיזה פרשיות יונחו בהם ושין וקשר של תפילין ושחרות של רצועות ומקום הנחתן מלמעלה במקום  

ים ממש. וכן מצות שבת הכלל שבתורה זכור את יום השבת ויום השביעי שבת לד' אלקיך לא תעשה בו מלאכה,  שמוחו של תינוק רופס לא בין עינ

ופרטיהן בתורה שבעל פה איזו מקרי מלאכה אב ותולדה דידיה וכן בכל המצות, ובכמה מקומות ראו חכמים ז"ל לעשות סמך על הקרא כמו דאמרו  

עצו ופריו שוה זה אתרוג ר' אומר הדר הדיר וכו', בוודאי עיקר הקבלה שזה אתרוג וסמכו על הקרא, וכן  חכמינו ז"ל בסוכה פרק ג פרי עץ הדר טעם 

שתים זה דרך אסמכתא והשרש בקבלה אמיתית, וכן אמרו חז"ל בשבת דף ע'   מה דדרשו במנחות בתפילין טטפות טט בכתפי שתים פת באפריקי 

רו למשה מסיני, הרי אמרו שנאמרו בסיני והדרשא דאלה הדברים בדרך אסמכתא, וכן מה  עמוד א' אלה דברים הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמ

הוא דרך אסמכתא והעיקר בקבלה שקיבל משה רבינו ע"ה בתורה שבעל פה,   שאמרו חז"ל שבת דף מ"ט כנגד מלאכה ומלאכתו ומלאכת שבתורה

לל שיעורין גם כן שיעורין דמלאכת שבת השיעור ההוצאה ובישול ואפילו  וכן אמרו בברכות שיעורין הלכה למשה מסיני ואסמכוה רבנן אקרא, ובכ 

וכל זה לנו ולבנינו מאמינים בני מאמינים ודבוקים בתורה שבכתב ושבעל פה בתלמוד ושלחן בכגרוגרות טוה ב' חוטין כותב ב' אותיות. ... 

בקציהו לעבור על דברי התלמוד זהו בכלל עקירת הדת, כי  ערוך, אבל אותם המלגלגים על התלמוד ובונים במה לעצמם ופושטים יד לנגוע 

תפילין ענין הכתיבה והפרשיות ומקום הנחתן  , ואיך נדע אופני מצות תפול כל התורה כולה חלילה קבלתםדברי התלמוד בלולי האמונה שלימה ב

מוד והן כת צדוקים וביתוסים ואין לנו עסק וכבר היה לעולמים בימי חכמי התלוטבלת נדה בארבעים סאה במקוה וכדומה בכל מצוה ומצוה, 

   .ואנחנו את אלקינו נירא לדבקה בו בתורתו שבכתב ושבעל פה בתלמוד ושלחן ערוך בהן

 איגר זצ"ל, איגרת נד, מתאריך כ"ז טבת תקע"ט עקיבא  נומתוך אגרות רבי 

ועמודי הקבלה   הפל הבונים התנאים הראשונים מוסדות תורה שבעדברי הספרא הוא הארמון החבור הקדמון ישבו בו האימים לפנים. בו יסדו 

במשניות וברייתות ערוכים בסדר התורה ושמורים על הכתובים. ונסמכים עליהם כהררים התלוים בשערה. ונדרשים בי"ג מדות שהתורה נדרשת.  

יהלכון בין הרים. וימלאו את ים התלמוד ועלה על כל   כולם אנשי חיל עורכי מלחמה שערה, והוא מקור נפתח למים אדירים. משלח מעינים בנחלים

יראו הרואים וישכילו התועים כי היה ביד חז"ל אוצרות   ...אפיקיו והלך על כל גדותיו. וכל משברי פלפוליהם צנוריהם וגליהם עליו עברו: 

ת נטועים. ובידם אנך ואבן הבונים לעשות  אדירות ובצורות. כללים גדולים ביסודי הלשון ודרכי הדקדוק וההגיון חוקים קבועים כמסמרו

כונים למלאכת השמים. לפלס במאזנים כל דבור וכל מלה. ולדרוש במופלא כל הדרשות מסיני מורשות, וכל דברי הקבלה ותורת הפה בכתב  

שט הפשוט. וכל דברי  מבוארות ובעומק הפשט והמליצה שמורות, בו ילמדו רוגנים לקח כסילים תבונה לצים אמונה לדעת כי הדרוש הוא הפ

חז"ל מוכרחים ומוטבעים בעומק הלשון וביסודי השפה העבריה, יראו העברים כי יש פנינים עשרת מונים. ויראו העורים כי יש נשק וכלי 

רי  קרב נגד זאבי ערב וערב רב, נגד כל כופר ופוקר כל מכחיש ומבקר, נגד כל משרש ועוקר הכופר בעיקר או מסתפק וחוקר. יסכר פי דוב

שקר: נפתחו השערים ויראו הבוערים כי יש חכמה והיא נעלמה מעין כל מדקדק חוקר ובודק. ולא הגיעו כל חכמי הלשון לקרסולי דור  

כי   ואם הלכו האחרונים חשכים הראשונים כמלאכים. הם היו שרי קדש, הם צפו ברוח הקדש. להם לבדם נתנה חכמה ולא עבר זר בתוכם.  ראשון.

  הפל הלבבות והמעיינים השתאו. על זאת נשמו אחרונים וקדמונים התפלאו, לאמר זאת התורה אשר לנו הנקראת בשם תורה שבע אמנם כבר נבוכו

ד  מה יסודה ואיה משכן כבודה. מי שם ממדיה, מי ראה אבן פנתה ועל מה אדניה הטבעו. כי כל מעיין בצדק ושופט במשרים, יראה שהיא נסמכת תמי

רשת מן המקראות כמו שיראה כל העובר על הפקודים בספר מכלתא ספרא וספרי בכל דרשותיהם, וכל השט בשני  על משענת הכתובים ונד

  ן לי כי ראינו שהם שואלים תמיד מנא לך ומשיבים מקרא פלוני, ומקשים והא האי קרא מבע ... התלמודים הבבלי והירושלמי בכל חלקיהם. 

מביא ראיה לדעתו מן   חדאל ר שיקשו כן על דבר שהוא רק רמז וסימן לבד. וכשיש מחלוקת כלכדתניא, ומתרצים ומקשים ומפלפלים, שלא יצוי

מפלפל תמיד ביניהם בענין המקרא ומדקדק עד כחוט השערה, וסותר ובונה ומכריע ביניהם מן המקרא.   ראהמקרא, ודוחה ראייתו של חברו, והגמ

גם שורשו, ולא באו כשורש מארץ ציה. וכבר חלק הרמב"ם בהקדמת המשנה בין   עד שמבואר שעיקר ראיתם הוא מן הכתוב, ששם נוטעו ההלכות

ובין דברים שמוצאם מן הכתוב, והם נבדלים זה מזה בכמה דברים, שאין דנים  כה למשה מסיני הדברים שאין להם שורש במקרא שנקראים בשם הל

והם מתי מספר, וכל המון ההלכות זולתם אשר רבו כמו רבו   סיניכה למשה מ מהלכה וכדומה, והרמב"ם מנה וספר את הדברים שהם הל חומרול ק

ונכשלו, ויצאו מהם הקראים והמכחישים אשר שברו   ובני פריצי עמנו התנשאו להעמיד חזון ...הם נלמדים מן הכתוב ובתורת הכתב יסודם. 

ויהי בשנת התר"ד ליצירה. קול כחולה שמענו צרה כמבכירה. קול תורת ה' תתיפח   ... עול נתקו מוסרות וישחיתו עצומים ועם קדושים

ת וחוקים ועל צפוניו התיעצו.  תפרש כפיה, ודמעתה על לחיה כי בגדו בה ריעיה, כי נבערו קצת רעי אשכנז ואת ה' נאצו. ויתאספו להפר ד

ויעלו רועים רבים הרועים ואוכלים את צאן מרעיתם, יכנו א"ע רבנים ודרשנים גם חזנים וזובחי עדתם, כל אלה חוברו אל עיר בראנשווייג  

שמיר ושית,  ויתפוצצו הכדים הריקים ויתראו הלפידים, ויתלקטו שועלים קטנים ובזנבותיהם אודים, ותצא אש ותאכל  אל עמק השדים,

ותבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית, ותבער בהיכל ה' ותבער בין הבדים ותלהט את ארון הברית, ותאמר להשחית את לוחות האבנים,  

חבורי הנוכחי, חציו כגבור משכיל לא ישוב  ...  מאז אזרתי כגבר חלצי והחילותי לחבר חבורי על התנ"ך ותאמר לשרוף כל מועדי אל בארץ:

א ילחם את אויבי הקבלה בשער. אשפתו מלאה טענות וראיות נכוחות ובא בו האות והמופת כי תורת הפה היא התורה שנתנה מן השמים,  ריקם, הו

מוכרחים ומוטבעים בפשט הכתוב ובעומק הלשון. וכי הדרוש הוא לבדו הוא הפשט הפשוט המיוסד כפי חוקי הלשון   הפל וכי כל דברי תורה שבע 

הדרוש ישוב הכתוב לאיתנו כמשפט   דיי ל . וכל מקום אשר דרשו חז"ל איזה דרוש יש שם איזה זר היוצא מכללי הלשון, וע האמיתיים והברורים

ל  אשר בא הזרות הזה כדמותו וכצלמו, וכ  קוםמ ל הלשון וחוקותיו. וכל דרש אשר דרשו אינו בודד במקום ההוא לבדו רק כן דרשו וכן פירשו בכ

ובצים במקום אחד הראתי כי באו הזרים והכפולים במספר הדרושים או שהפסוק הזה נשנה בתורה כמספר  שתמצא דרושים רבים מק  קוםמ

 הדרושים ההם:  

 מתוך הקדמת רבינו המלבי"ם לפירושו על ספר ויקרא

 על נצחיות התורה הקדושה 

י( הונח כאן יסוד מוסד שלא יימוט, ועליו מושתתת גם היום היהדות של ההווה ושל   -במשפטים ברורים שאינם משתמעים לשני פנים )פסוקים א 

בבהירות ובצורה שאיננה משתמעת לשני פנים הובטח כאן קיבוץ הגלויות ושיבתן לארץ המובטחת. ובאותה בהירות  כל תקופות העתיד. 

ני פנים הוכרז כאן על נצחיות התורה ועל תוקפה המחייב שלא יתבטל. רק אם ישובו פזורי ישראל בתשובה שלמה שאיננה משתמעת לש

לתורה ישלמו ימי פיזורם, ורק הקיום המלא של התורה בארץ ירושתם היא תכלית קיבוצם והחזרתם לארצם. מאמרים אלה של ה' הם  

כל המדברים תועה על ישראל ותורתו ורואים אותם כמיושנים. ישראל והתורה   ברורים ואינם משתמעים לשני פנים, והם מכחישים את

רק אם נכיר ונעריך את האמת הזאת ונתמסר בשמחה וללא סייג   אינם שרידים של עבר מת אלא הם מעורים בהווה החי וצופים לעתיד רב סבר.

 -כל  -עולם לעשות את  -סתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד לייעוד זה, נמצא בכל תקופה את הישר בעיני ה' ואת הדרך לישע אלהים. "הנ 

 . דברי התורה הזאת": מאמר זה סיים את הפרק הקודם והוא מורה לנו את דרכנו בעתות הגלות

 תוך דברי הרש"ר הירש זצ"ל בפירושו על התורה, פרשת ניצבים, פרק ל מ



 

 

 

 

 

 

ע: ואין לשור ריע רק בן  " טא אשר עליו יאמר הראבולא תמצא מי שיאמר שפי' הפסוק הוא עין תחת עין ממש, רק בעל חזות קשה ובן ז

ותו עליו וככה יקרה  רטא לעלות בסלם החכמה בהבליו ונגלה עונה רצה בן זוה(: שמות כ' כ"ג ) ועוד כתב עליול"ה(,  א)שמות כ" טא לבדווז

וז"ל הרקאנטי: כבר ידוע   .פשוטו, אבל רק לענין נסתר ולא בנגלהכאמת שבעלי הקבלה כתבו הפסוק לכל מין אשר בדברי קדמונינו לא יאמין. 

ינתן בו, והכוונה בו לממון דבר הנתן מיד ליד, וכן וקצותה את כפה  גם פסוק כאשר יתן מום באדם כן  ,שזה הפסוק אמרו חז"ל שאינו אלא לממון

  ואת בעליו יומת. ואולי תשאל אחרי שאין הכוונה בו ככתבו למה נכתב כדי לתת מקום למינים לרדות? והתשובה היא מה שאמרו חז"ל שבעים פנים 

שון הפסוק בענין אחר, שיובנו בו הפנים האחרי', שלא היו מובנים  לתורה, ופי' המצוה כפי פשוטה נתן בתורה שבעל פה, ואחריה נלך. אמנם בא ל

י  בלתי הלשון ההיא. דוגמא לדבר באמרו עין תחת עין, האמת הוא כפי הקבלה, שהחובל בחברו חייב בה' דבר, אמנם נכתב כך, לסוד גדול מאוד, כ 

ן, והנה בהיות אברי האדם על כוונת הבריאה, יהי' איבריו דוגמא  כבר רמזתי, כי צורת האדם כלו, באיבריו ובתבניתו נעשת על צורת האדם העליו

נראה  כסא לאיברים העליונים, ומוסיף כח והמשכה מאפיסת האין, ובהיפך, זהו סוד כאשר יתן מום באדם הידוע, כן ינתן, והבן זה מאוד, עכ"ל. ...

מדי לחשו באזני משה, הסוד, שהמצות   ,עמוד עמד בסודו ות יסודי הדת בדברי רוח. הנועץ יעץ אתו השי"ת? אוואיך בפומבי, יצא לע

והלא מיום נתנה תורה לישראל לא גלה אף אחד את אוזן אנשים, שסוד הקבלה הוא הרשות לבטל הדת! גם   ?עניניםה תבטלנה בהשתנות 

חכמינו וישחוק על הדינים אשר   רואה בעיניך שהוא מלעיג על דברי  ... הנך והא לך מעשה האיש  מימי הגאונים לא נשמע כזה בלתי היום.

הוציאו בי"ג מדות. והנה משפטו כבר נחרץ בש"ס )סנהדרין צ"ט( ואפילו אמר כל התורה כלה מן השמים, חוץ מדקדוק זה מק"ו זה 

שנה ... ומעתה לא נעלם מאתך שבעל חזות קשה מלא קדים בטנו ונושא אלומות ראיות הבל ממאמרים שקצר  מג"ש זו הוא כי דבר ד' בזה.

ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום. ואחיכם אשר נסוגו   ...  ל בארץ.-וחלף למען יוכל לחבל כרם ד' צבאות ולהשבית כל מועדי א 

מאחריו וילכו אחרי שרירות לבם, וכל העולה על רוחם יעשו; יתן ד' להם לב בשר, ויאיר עיניהם ויראו את אשר דקרו בחרבות בפיהם ויחרדו,  

ו משבת האולת, וישובו אל ד' ויאמרו עליו כל תישא עון וקח טוב מחשבות לבבו, ומעשה ידינו תרצה, ולא נשוב עוד לכסלה רק נרחץ בנקיון  ויקיל 

 כפינו, ונסובבה בשמחה וגיל את מזבחך ד'. 

 שלמה, ניו יארק תשס"ט צרפת תר"ו, נדמ"ח בתוך ספר אז אמר  ,מאת הגרש"ז קליין זצ"ל  מתוך קונטרס מענה רך על חזות קשה

 במצוות בלא אמונה נכונה  יםעל המדקדק 

הנה זה האיש ג' לעווי הוא במעשה חד המדקדקים מיותר פה בערלינה בעניני היראה ומוסר נפש בעד מצוותינו. אכן מה לנו בזה, באשר הוא 

ר ברדפי עד חובה פעם אחר פעם ... כמה פעמים  , ואני הגבר הנלחם עמו פעמים אין מספמשוקע בדעות פראנקעל וגרעץ שבל באיה לא ישובו

 נלחמתי נגדו ב"ה בקצף גדול ובחרי אף.  

 על תלמידי זכריה פרנקל וצבי גרץ שר"י 

 עוללים המובלים לשחיטה ... הנעשים לצבועים, ישועים וכופרים ממש כמוהו.

 בים מתוך אגרות שכתב הגאון רבי עזריאל הילדסיימר זצ"ל כנגד ראשוני הקונסרבטי

המשנים את התורה ברשעת דעותיהם יאמרו, כי צריך לשמור רק את רוח התורה וכוונתה בכללה, אך המעשים, הוא חומר התורה, הם משנים  

לפי רוח הזמן. כדי להוציא מדעות נכזבות כאלה, נתן הקב"ה את עשרת הדברות, שהן אות הברית על כל התורה כולה, בחומר אבן, חומר 

להורות שאפי' החומר של התוה"ק אין שום כדחז"ל: של סנפירינון היו, שאפי' פטיש יפוצץ על ידם,  נוי יכול לשלוט בו,קשה שאין שום שי

שינוי יכול לפול בו ח"ו. וכל המעשים שאנו מצווים מפי השי"ת בעשיית המצות, הם חק עולם דבר צוה לדור ודור. והנה המהרסים בנו,  

רה שבע"פ, שמצינו פעמים נגד פשטא דקרא, ודימו שח"ו שינו חז"ל בתוה"ק. אבל באמת הכל קבלו פינת דעותיהם הרעות על עניני תו

ואין אפשרות לשינוי  ע"כ אמר, את לוחות האבן אלו עשרת הדברות, שחומר שלהם ג"כ חזק בלא שום שינוי.  למשה מסיני בתורה שבע"פ,

 למשה מסיני, ולא נשתנה ולא ישתנה ח"ו דבר א', ודבר אלקינו יקום לעולם.   שיחול עליו, והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם וכולם נתנו

 מתוך דברי הראי"ה קוק זצ"ל בספרו עין אי"ה )ברכות א כז( 

",  ישיבה מקולקלים ומחוצפים. הם היו "דתיים -בחורי "אותו האיש", בחור ישיבה מחוצף, מקולקל ומופקר. ... גם התלמידים, השלוחים שלו, היו 

בהתחלה אפשר היה לטעות, כי היו פוזלים לשמים בענייני אמונה ומדברים על אב  ... בעלי אמונה, ודיברו דיבורים של אמונה באב שבשמים. 

מינות גרועה יותר מאפיקורסות,  כך חשוכה, כי יש בה ניצוצות אורה ממקור ישראל. ... -המינות נראית כאילו לא כלשבשמים, ושומרים מצוות. ... 

     יהדות, מריק.-נצרות היא השיא של הגויות. גם רפורמים זו מין יהדות מסוימת, דתיות מסולפת, וזה גרוע יותר מלא  ...היא שינוי בצורה! 

 הקשר הטמא בין הנצרות לבין התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית על  פרק ה שיחה ב(אורות ישראל ותחיתו )מתוך דברי הרצי"ה קוק זצ"ל  

ולכן אין מקום לומר 'שיתכן שהסוגיה של עין  א. פסוק מפורש בסוף דברים "כי לא תשכח מפי זרעו", הבטחה של הקב"ה שהתורה לא תשכח, 

   תחת עין נהגו כל ימי הבית הראשון עין תחת עין ממש', והרי היו נביאים בדורות ההם שהיו ראשי הדורשים בהלכה, שמואל הנביא ועוד.

דברים אלו מרסקים את כל האמונה שתורה  -תב חומר "גלם" ועליכם מוטלים להוציא מזה אופן שבו חיים חיים של תורה.' ב. 'התורה שבכ

 שבע"פ ניתנה מסיני, לאמר שהיא כביכול בידי בשר ודם שהוא יוצר את התורה שבע"פ.  

 שוב כופר בכך שתורה שבע"פ ניתנה מסיני.   -של בני אדם.' ג. 'הרמב"ם מצא חמש או שש דינים שאנו יודעים מסיני, השאר הוא מה שנוצר במוחם 

 זה ממש צדוק וביתוס וענן. -ד. 'הקב"ה אומר לישראל בא נעשה ביחד את התורה, אני נותן תורה שבכתב ואתם תחברו תורה שבע"פ' 

. ובגמרא יש אריכות לבאר  גל של הצדוקיםזה בדיוק הד -לי בעיה לחשוב שנהגו בימי בית ראשון לעשות ממחרת השבת שבת של חוה"מ'  ה. 'אין

 שמי שכך אומר הוא צדוקי וכופר בתורה שבע"פ.  

ו. 'התורה היא ברית פירושו שני הצדדים נעמדים זה מול זה "אני מגיע ממזרח למערב ואתה מגיע ממערב למזרח יש מטרות מסוימות שיש לך  

על "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית", על "כפה עליהם הר   "ה על העולם,כאן יש כפירה באדנות הקב -ודברים מסוימים שבוערים לי" ' 

עם עבד לא כורתים ברית. בנוסף לקראות וצדוקיות, יש כפירה בביטול הנברא לבורא. בכל  -כגיגית", על מה שנאמר "כי לי בני ישראל עבדים" 

 כול אנו שוים אליו במעמד ובאגו שלנו. דבריו לא אומר שהקב"ה בורא העולם, אלא מציג את הבריאה באופן שכבי

 ן חוקר המקרא אליהו מאיר פייבלזו לדבריהגאון רבי גדליהו אקסלרוד שליט"א   מכתב תגובה שכתבמתוך 

לצערנו, כמו שאמרתי, שיש בציבור שלנו, הציבור התורני, ולצערנו משופרי שופרי, מדברים על תלמידי חכמים שקשורים לישיבת חברון, כמה  

, ראש הישיבה, מתנגד לזה, לא שומעים לו, שהולכים לשמוע שיעורים אצל אנשים כאלו עם דעות פסולות, שמסוגלים להגיד, להצדיק  שהרב דוד כהן

אתם יודעים, הם הביאו כביכול שהרמב"ם, כמו שדיברנו על זה בשיעור הקודם, ש"עין תחת עין" ... הדיוק  את הצדוקים במילים אחרות ... 

ועל כל פנים זה בדיוק הרמב"ם, הרמב"ם הזה, מזה הוכיחו גרץ וחבריו הניאולוגים והקונסרבטיבים הראשונים את   הזה, זה משולל יסוד.

שיטתם. בעצם אתם לא חידשתם את זה, זה כבר גרץ. אתם יודעים מי זה גרץ? גרץ זה אחד המרושעים בעוונותינו הרבים. ... לצערנו,  

לבני ישיבות, לאברכים, הם קראו את הספרים האלו, הציצו ונפגעו, והם עכשיו עושים את זה  הרבנים שמוסרים שיעורים לתלמידי חכמים, 

כביכול בצורה תורנית. כביכול זה השקפה. ... אני הייתי מציע, יש לי הצעה: אל תקראו לזה בית מדרש הגרא, תקראו לזה בית מדרשו של  

אמרתי "זה לא בית מדרש הגרא, זה בית מדרש גרץ". בעוונותינו, זה  ד מישהו מסויים. ... אני לא צריך להזכיר שמות, אין לי ענין אישי נג גרץ!

אל תאמר  אומר הרמב"ם בפרק שביעי הלכה ג, " ... ... הרמב"ם כותב בהלכות תשובהרשע גמור, אפיקורס, שזלזל בגדולי ישראל, בשקרים. 

אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות   , כגון זנות וגזל וגניבה,שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה

על הכל צריך לחזור בתשובה. קל וחומר על דברים של השקפה,  ". ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון  שיש לו,

 . ו את העיניים, ובעזרת ה' שישובו בתשובה שלימהאולי הם חושבים שהם צודקים, אבל אולי יפקח ... דברים של אמונה, יסודות באמונה.

 ( י' באלול ה'תש"פ) וצאי שב"ק כי תצא מ בשליט"א,  יצחק רצאביהגאון רבי  ,ימןת תו השבועית של פוסק עדת דרש מתוך 



  :חסידי בית מדרש הגרא מפיציםנחשף השקר הגדול ש

לא מינו את הרה"ג מעולם ראשי ישיבת סלבודקא 

 !! ! לפקח על בית מדרש הגרא  צבי אשר פרידמןרבי  
ימים בערך הוא    3הסיפור האמיתי שהיה, שר' משה הלל שלח את הבן שלו להגיד לי, ואחרי  

לא   ראשי ישיבות, ושאבא שלו לא מתכוין להתעסק בזה, ושהוא  אמר לי שלא, שדיברו אותו

שולח אותי לשום התעסקות בזה, וזהו. ואני, אולי כמה אנשים פטפטו איתי על הנושא הזה,  

 .שיתי, ולפקח וודאי שלאאבל לעשות משהו לא ע
 וניםש אינטרנט יאתר, אשר לגביו נטען בשליט"א הרה"ג צבי אשר פרידמןבריו הברורים של תמלול מדוייק מילה במילה מתוך ד(

 (ל בית מדרש הגראמחליט על תכני הלימוד שפקח כשרות מטעם ראשי ישיבת סלבודקא, ובתפקיד של    כתשעה חודשיםכי הוא משמש  

ר' בונים שרייבר ואני היינו ביחד אצל ר' משה הלל. ר' משה הלל אמר לי דברים חמורים  

עצמי הייתי אצלו ושמעתי ממנו. לר' משה הלל היה אצלו  בביותר על האנשים האלה. אני 

  אוריה ענבל, הוא אמר על זה דברים חמורים ממש.   רמס ש  ה שיחשל  בידיים את התמלולים  
 (אשר אריאלי שליט"א ביהגאון רמתוך דבריו של ראש ישיבת מיר תמלול מדוייק )

בית מדרש הגרא. אבא שלי לא היה מעורב בזה,    לע אבא שלי מעולם לא מינה מפקח כשרות

  ר' דוד כהן  עליהםמה שאמר גם זה היה רק רעיון של ר' משה הלל, וגם זה בסוף לא נהיה. 

 ! להגיד עליהם כך ן מידי עדיעוד זה    ,"תרבות יון""תורת צדוקים" ו התורה שלהם היאש
 (הגר"ד לנדו שליט"א מרן ראש ישיבת סלבודקא , בנו שלשליט"א הרה"ג יוסי לנדותמצות מתוך דבריו של )

אני מכיר היטב את כל הסיפור עם הענבלים. גם ר' משה הלל מכיר, אלא שהוא חושב שעדיף  

 וכך להגדיל אותם.   לא לצאת נגדם בפומבי, כדי שלא לתת להם פירסום 

 (, ומח"ס דביר הקודשראש הוועדה הרוחנית של יתד נאמן, נתן זוכובסקי שליט"ארבי  הגאוןתמצות מתוך דבריו של )

 !לא נכון פשוט, זה  ומך בהם לא תמשה הלל   ר'גם  .בשכונה כאן לא מאפשר להם לדבר  יאנ
 ) חבר בד"ץ שארית ישראל, ורב שכונת נווה יעקב, ארבי צבי ובר שליט" הגאון של דבריו מתוךתמצות (

לא לצאת נגדם בפומבי, כדי  הירש נגד ענבל ופייבלזון. הוא רק חושב שעדיף  ר' משה הלל

 שלא לתת להם פירסום וכך להגדיל אותם. 

 ) מראשי לב לאחים, ור"מ בישיבת קול תורה, אשליט" ברוך שפירא ג"הרה שלתמצות מתוך דבריו )

הרפורמים אומרים שהתורה שבכתב אינה מן השמים, אלא המצאה של בני אדם.  

הקונסרביטים אומרים שהיא מן השמים ושהם מחויבים לה, אך חכמי הדורות יכולים לפרש  

אותם כפי המציאות שלהם. כנגדם אומר הגרי"ד סולוביצ'יק בספר איש על העדה, שיש  

בניות, של ההגיון ההלכתי, אשר חושלו בידי  לפרש את ההלכה לאור השיטות, העקרונות, הת

(. וכמובן לא נמצא  21חכמי התורה הראשונים והאחרונים, כלומר הנמצאים במסורת )מכתב  

בכל מסורת הדורות פרשנות כזו על עין תחת עין, ובכלל, על פי ההתפתחות השכלית  

וה להראות לך  והאמוציונלית. וכיון שהוא נקרא בית מדרש הגר"א. אז אנא בקש מהם בענו

 איפה טענותיהם כתובים בהגר"א. 
 (חודש תמוז ה'תש"פשהתפרסמה ב, הרה"ג רבי שלמה אבינר שליט"אמתוך תשובה בכתב של העתק מדוייק מילה במילה ) 

כפירה ממש! הסיבה היחידה שאני לא יוצא נגדם  זוהי  ים שהם אומרים חמורים ביותר!  נהתכ

 מוסדות שלנו. כספים רבים ל   ותרמש   ,"קרן משפחת פלאי" בגלל הקשרים עם  רק    בפומבי היא 
 ) החיפ הסמוך לעיר ...חרדי הישוב הרב המכהן כ, א... שליט"רבי  ג"הרה של דבריו מתוך)תמצות 









  

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 ב"ה כ"ח תמוז ה'תש"פ 

 סכנת כפירה בה' ובמשה עבדו רח"ל היל"ת     

לעולם והביאה עמה תופעת    בשנים האחרונות ירדה רוח של כפירה רח"ל (א

"הנושרים" מקהל היהדות הנאמנה לתורה. תופעה זו לדאבון לב מחלחלת  

 בכל החוגים החרדים. 

ש תופעה נוספת הנקראת חרל"ד רח"ל ר"ת "חרדי לא דתי", נשארים  י ( ב

עם כל הלבושים החרדים. מבקרים בבית כנסת אך מבפנים הם  

 אפיקורסים רח"ל. 

תקעו הרפורמים תלמידי משה מנדלסון   לדאבון לב בשנים האחרונות ( ג

שר"י יתד בארה"ק ובתחפושת דתית כביכול מלמדים ב"בית מדרש"  

שלהם ביקורת המקרא ודורכים על מדרשי חז"ל ברגל גסה ובריש גלי  

 . עקירת הדתומובילים לכיוון 

שמעתי לאחרונה "פרשן" במסווה של "חוקר התורה" ובעבר למד   ( ד

שהוא עצמו    משה מנדלסוןו הזכירה לי את  בישיבות חרדיות וכל מילה של

היה בתחפושת דתית, אך כל תלמידיו יצאו אפיקורסים שהרסו את רוב  

 יהדות אירופה והיו צוררי ישראל. 

הבעיה היא שיש לדרשן האמור "כריזמה" ושומעי לקחו שהם תלמידי   (ה

 ליפול לבאר שחת. אחריו ועומדים   מהופנטיםישיבות חרדיות ואברכים  

  " שערי שלום "מכיון שהרה"ג ר' פינחס שפירא שליט"א ראב"ד ביה"ד  ( ו

בבית שמש יצא במלחמת תנופה נגד עוקרי הדת הריני מחזק את ידיו  

ואומר לו בלשון זה כל ישראל ההולכים בדרך ה' יתברך הם מאחוריך  

 ואמץ". -"חזק 

 וע"ז באעה"ח בכבוד ובברכה 

 ה אב"ד הרבני האזורי חיפ, הרב גדליהו אקסלרוד
 

 ב"ה ערש"ק חזון ה'תש"פ 

 ת"ו   שמש  בית   שלום  שערי  ביה"ד  ראב"ד  שפירא  נחסיפ  מוהר"ר  הרה"ג  לכבוד

 שלום וברכה!                 

נגד "דרשן" "חוקר"  ככיון ששמעתי שרודפים את כת"ר על שמחה מחאה מ

באתי במילים קצרות לעודדו   "מבקר המקרא" שדבריו הם דברי אפיקורסות

 ולחזקו. 

דוד המע"ה היה נרדף וכל ס' התהילים מלא מהתפלות שלו להשי"ת   (א

 שיצילנו מרודפיו. 

דורנו דור יתום ואין עומדים בפרץ להגן על חומות הדת, ואתן דוגמא   ( ב

אחת, עשרות אלפים גרים מזויפים שכולם יודעים שהם גוים מתחתנים  

חרדים שהם חרדים  כמעט בכל משרדי הרבנות בארצנו הק' ע"י רבנים 

ל פרנסתם, ואין מי שיצא למלחמת תנופה להגן על הרבנים האנוסים  ע

 ונגד תופעת ההתבוללות בהכשר הרבנות הרשמית של המדינה. 

אצטט כמה דוגמאות שבאזני שמעתי מהקלטה של אותו חוקר ו"מבקר   ( ג

 המקרא": 

שהקב"ה משגיח השגחה פרטית על הבריאה )רח"ל(    לא מוזכר   "בתורה " ( א)

דרך   היה -זה גם לא מובא בי"ג עיקרים  -ה רק דוד המלך חידש את ז

   דרך "דוד".עד שהתחיל  "יוסף" 

, דיבורי מרים  קרח  ,פ' מרגלים  ואז התחיל  המחנה עוזב את משה )רבינו(  ( ב)

   נגדו. 

יצחק הכניס    -לא היה לו משפחה    לא הכניס אורחים אברהם )אבינו ע"ה(   ( ג)

 אורחים. 

 משה רבע"ה.  הוא לא חלק מהתורה אלא דברי פ' דברים  ( ד )

ז"א ששיטת הקראים היתה השיטה בה נהגו   הקראים הם השמרנים ( ה)

 ישראל מעת מתן תורה עד שהגיעו ה"פרושים". 

והוא חידש  מה שכתוב בתורה "פוקד עון אבות על בנים"  יחזקאל שינה ( ו)

  , יחזקאל י"ח ד', שם עיין רד"ק שזה לא כן אלא איש בחטאו יומת )

 (. המבוסס על הגמרא 

אינני רוצה להוסיף על האמור, כי מי שיש בו זיק של יהדות ירגיש שמדובר  

כאן באפיקורס מסוכן שיש לו כח היפנוט ממש, וכח זה הוא מכחות עצומים  

סילוף עובדות  הם נגד חז"ל, נגד התורה,  כל דיבוריושל טומאה רח"ל. 

  כשהסילוף ברור, והמצאות שקריות.

י ישיבות שלמד בהם מגינים עליו, והסיבה מכיון שלא מאמינים  שמעתי שראש

. אם תוכל  לשאול תחתית וזוכרים לו את זמן היותו בישיבות שהנ"ל נפל

שמואל דוד גרוס שליט"א וכן את מכתבי   להראות ובעיקר להשמיע להגאון ר'

 אני מניח שיהיה לתועלת כי הקב"ה חנן אותו בכחות שיכול לעמוד בפרץ. 

 הרב גדליהו אקסלרוד , בכבוד רב ובברכת חזק ואמץואסיים  



 



אין הפרש בין שיוסיף ויגרע על הפסוק ובין שיוסיף 

, ועניין שיוסיף או יגרע מן ויגרע על הפירוש המקובל

הכתוב כגון שיאמר שהקב"ה אמר אלי כי הערלה היא 

חר שתי שנים מותר לאכול הפירות שתי שנים, וא

הנטועות, או שיאמר הקב"ה אמר אלי שהערלה אסור 

ויקרא יט ) לאכול אותה ד' שנים חלף מה שאמר הקב"ה

או ישנה וכדומה לו, " ם יהיה לכם ערלים"שלוש שני )כג

בקבלה כלומר ואפילו יסייענו פשט הכתוב, כגון  

"וקצותה  )דברים כה יב) שיאמר שזה האמור בתורה

א כריתת יד באמת ואינו קנס המבייש כמו  הו" את כפה

, ויסמוך הדבר ההוא לנבואה ויאמר שבא בקבלה

שהקב"ה אמר לי שזו המצווה שאמר וקצותה את כפה 

הוא כפשוטו, גם זה יהרג בחנק שהוא נביא שקר והוא 

סומך אל הקב"ה מה שלא אמר לו, ואין להביט גם בזה 

העולם לאות ולמופת, שהרי הנביא אשר הלאה כל מתי 

באותותיו והכניס בלבבנו להצדיקו ולהאמין בו כמו שאמר  

הוא הגיד " "וגם בך יאמינו לעולם )שמות יט ט) הכתוב

לנו בשם הקב"ה שלא תבא מאת הבורא תורה אחרת 

"לא בשמים  )דברים ל יב) מלבד זאת, והוא מה שאמר

ועניין בפיך המצווה " היא ואמר בפיך ובלבבך לעשותו

הידועה על פה, ועניין בלבבך הסברות שהוציאו בעיון 

שהוא מכלל הכוחות הנמשכות אל הלב, והזהירנו גם כן 

"לא   )דברים יג א( מלהוסיף בם ולגרוע מהם כמו שנאמר

 מגילה) ועל כן אמרו ע"ה ",תוסף עליו ולא תגרע ממנו

 .אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ב:(
 [ הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה]מתוך 

ההעתק, והוא כי התורה הזאת מועתקת   - היסוד התשיעיו

ועליה אין להוסיף ו. מאת הבורא השם יתברך לא מזולת

וממנה אין לגרוע לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל  

וכבר  . שנאמר "לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו".פה

 .ביארנו מה שצריך לבאר ביסוד זה בפתיחת זה החיבור
 להרמב"ם[  האמונה ]מתוך י"ג עיקרי

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%99%D7%98_%D7%9B%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%99%D7%98_%D7%9B%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%94_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%98_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%92_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91_%D7%91


הֵ֙  לֶּ נֵּה־אֵֵּ֙ אּו ְוִהִֽ ָר֖חֹוק ָיב ֹ֑ ה מֵּ לֶּ ים ִרָנֹ֑ה ִכִֽ ִהנֵּה־אֵֵּ֕ ֖ ּו[ ָהרִ ץ יפצחו ]ּוִפְצחֶ֥ רֶּ יִלי ָאָּ֔ ִיםֵ֙ ְוִג֣ ּו ָשמ ֵ֙ ים׃ ָרנּ֤ ץ ִסיִנִֽ רֶּ ֶ֥ אֶּ ה מֵּ לֶּ ֖ ם ְואֵּ ם  ִמָצ֣פֹון ּוִמָיָּ֔ ּ֤ ם׃   ה' י־ִנח  ִֽ חֵּ ֲעִנָי֖ו ְיר  ֹו ו  מָּ֔ ע 

ּה ח ִאָשהֵ֙ עּוָלָּ֔ ּ֤ ִני׃ ֲהִתְשכ  ָחִֽ ָנ֖י ְשכֵּ ִני ה' ו אד  ֣ ר ִצ֖יֹון ֲעָזב  אמֶּ ת ֶ֥ יִ  ו  ֶ֥ ת  יְך חֹומ  ִתֹ֑ ק  ִים ח  ֖ פ  ל־כ  ן ע  ֶ֥ ְך׃ הֵּ ִֽ ְשָכחֵּ א אֶּ י ל ֶ֥ ִכ֖ ְחָנה ְוָאנ  ה ִתְשכ ָּ֔ לֶּ ֣ ם־אֵּ ן־ִבְטָנֹּ֑ה ג  ם בֶּ ֖ חֵּ ר  י  מֵּ ְגִד֖ ְך נֶּ

יד׃ ֲה֖רּו ָתִמִֽ ִיְך ָבָנִָֹ֑֑יְך  ִמִֽ ֶ֥ ְרס  ִיְך ְמָהִֽ ֖ ֲחִרב  ְך ּומ  ֶ֥ אּו׃  ִממֵּ ִֽ יב יֵּצֵּ י־ָסִבּ֤ ִיְךֵ֙   ְשִאִֽ ינ ֵ֙ ם  יּוְרִאָּ֔  עֵּ ְך ִנְקְב֣צּו כָֻּל֖ אּו־ָלֹ֑ ִני ָבִֽ י־ָא֣ ם־ה' ח  י ְנאֻּ י כָֻּלםֵ֙  ִכּ֤ ִשי  ָכֲעִד֣ ים ִתְלָבָּ֔ ֖ ְשרִ ְתק  ה׃  ּוִֽ ָלִֽ כ   כ 

 ניאורש                                          
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