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   פשוטו של מקראל מדרש ההלכההיחס בי
  

  ממו	 �' נפש תחת נפש'
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אי כי תפקחנה עיני שניה� לראות כי 

כי א� כמו , בי הפשטהבדל בי הדרש ו

זה יראה בהשקפה : תו� הכלי לחיצונו

אחת את פני החיצו אשר גלוי שטוח 

וזה יביט ג� את הנעל� , ופשוט לפניו

ישקי! בהשקפה שניה , מעי הראשו

                                         .ג� את הטמו בתוכו
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לבאר דברי חכמי� , נאדר בקודש, בפירוש הזה סללתי דר� חדש

י חוקי "י יסודי הלשו ועפ"עפ, דברי רבותינו בקבלת�, וחדות�

בו .  בדרכי� חדשי� מופלאי� ומסולאי�, המליצה וההגיו

ל אוצרות וחוס ישועות מלאי� "הראיתי ובררתי כי היה ביד חז

היה ביד� כללי� גדולי� ויסודות קבועי� בדרכי . חכמה ודעת

ודי הלשו וההגיו אשר רוב� נעלמו ונסתרו מעי כל הדקדוק ויס

כ נעלמו דרכיה� ונתיבותיה� לא "וע, חכמי לבב הבאי� אחריה�

הדרוש הוא הפשט הראיתי ובררתי במופתי� נאמני� כי .  נודעו

. הפשוט המוכרח והמוטבע בעומק הלשו וביסודי השפה העבריה

אלקי� פ הלא כתובה על ספר תורת "וכל התורה המסורה בע

ושו� שכל ויבינו במקרא את כל דברי הקבלה שנמסרה  מפורש

י חוקי� קבועי� "י כללי הלשו ודרכיו וגדריו עפ"בסיני עפ

בו ירו$ צדיק . 'בו בניתי מגדל עז לש� ה. וברורי� ואמתיי�

ש� יתיצבו שרי החילי� לער� מלחמה נגד הקראי� , ונשגב

, בי הקבלה בשערש� ידברו את אוי. ל"והמכחישי� את קבלת חז

, יקריבו ריב� יגישו עצומותיה�, יתועדו ויתראו פני� אל פני�

משה אמת ותורתו אמת , יתוכחו ויבחנו וישמעו ויאמרו אמת

  :תנו מרועה אחדוקבלתו אמת כול� נ
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, פשטא דקרא ג� המזוזה כשרה. או אל המזוזה

וכ� ברובה של . הלכה עוקרת את המקראאבל 

וה� מגדולת . וכ� בכמה פרשיות שבתורה, פרשה זו

הפכת והיא מת, מ"שהיא הל, פ"תורתנו שבע

� שה� "חו� המצות שבאו במנצפ, כחומר חות�

כמה טפשאי ) ב"ב ע"מכות כ(ש "וכמ. מישרי�

וכ� ' ואתו רבנ� כו' ת כו"אינשי דקיימי מקמי ס

צרי� שידע פשוטו של כ "ע. בפיגול ורוב התורה

ה "ואמרו דה. וכ� במרצע. תורה שידע החות�

. לעל�): ב"א ע"קדושי� כ(' י כו"ש ר"ד כמ"לכ

היובל אמרה תורה ' רק שבפ. עול� ממשמשמע ל

' שהיא מוציאה כל הנמכר לעול� וביארה תורה פ

  :מיוחדת על הכל' היובל בפ
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הבקרת התורנית  היו נר לרגליו בנתיבתאשר י� כללומ� ה

הדרש והפשט רחוקי� זה מזה וה� שני ש...  אשר כבש לו

שלכל אחד התלות אחרת  דרכי� חלוקי� בביאורי התורה

פשט המלה הוא באור המלה לפי המש� ענינה "במקרא 

אדרת אליהו " (והדרש הוא הבנת באורה המשות# לה

ודבר גדול השמיענו רבינו בזה ללמדנו דעת )...  א,בראשית א

ל מקור בפשט ולעקש "לא ניגע לריק למצוא לכל דרשות חזש

את הישרה כאשר רבי� וכ� חכמי� אשר מקנאת� לכבוד 

ל נתנו נפש� לקרב אל הפשט בזרוע את הדרשות היותר "חז

ראינו כי , והנה א� כוונת� רצויה וטובה. רחוקות ממנו

האהבה תקלקל את השורה ואב� הח� הזה ישחד עיני פקחי� 

ר יבקשו להל� כהול� פע� כתובי� ישרי� ונבוני� אש

   .ותמימי� שאינ� הולמי� את הדרש
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כאשר , אבר מאבדים לו כמותו ומי שהשחית
ואל תטריד את . יתן מום באדם כן ינתן בו

, מחשבתך במה שאנו עונשים כאן בתשלומין
הכוונה עתה לתת טעם למקראות לא ליתן כי 

                      .   טעמים לתורה שבעל פה
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י "ודעי שכל כי לא באתי לפרש הלכות אעפידעו ויבינו י

כי מיתור המקראות , כמו שפירשתי בבראשית, שהם עיקר
ומקצתן ימצאו בפירושי רבינו , נשמעין ההגדות וההלכות

ואני לפרש פשוטן של מקראות , ל"שלמה אבי אמי זצ

כ "ואעפ. ואפרש הדינין וההלכות לפי דרך ארץ, באתי

  .הלכה עוקרת משנה ההלכות עיקר כמו שאמרו רבותינו

 


