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בשמות  (NOSSON SLIFKIN)תן סליפקין נ ל ידינגלית עבא שנכתבו חיבוריםא לפני שלשה בהו 
 THE SCIENCE OF TORAH”   “MYSTERIOUS CREATURES”  ”THE“ :דלהלן

CAMEL THE HARE AND THE HYRAX”'  ,אנורות באופן ננזדעזעתי שהם מלאים כפירה ומי ,
ומסלף ומזייף , ל"ו מדור דור והמפורש במקראות ובחזנורה לכאשר המחבר מזלזל בכל האמונה המס

 שהכותב מתבטל אליהם בסגנון - ים עפרא לפומיהרכדי שיתאימו עם דעת החוק, ל"ת מאמרם זנכוו
וכל דברי המחבר שגישתו נחוצה לקרב רחוקים !  ואוי לנו שכך עלתה בימינו.המשכילים של פעם

ואין לשום ,  על ידי האמת של תורתינו הקדושהרבו יותרקשית, כי אין שום צורך לזה, הד יסורבשק
זיק או חר לקרוא ולהו אסןלכ .וא בעיני מי שה"ליפותה"אדם בעלות על האמונה לשנותה כדי 

וילמדו תועים , ושה עלינודה רוח קר יעת"ישהו .יםני המירש לזה ככל ספי ספרי האץילהפ
 .הנבי

   וינטרויב'ישראל אלי
 

א והביע את כאבו הגדול על המכשול " וינטרויב שליט'הצדיק רבי ישראל אליגאון ההנה בא לפני   
י רזיוף דב, שהם מלאים דברי כפירה ומינות, תן סליפקין ונכתבו באנגליתנהגדול בספרים שחיבר 

  .ל"ל וזילזול ביסודי האמונה ר"חז
ויש לו [, חוקיםרומתרץ עצמו שכותב בצורה זו כדי לקרב , 'ל למד בעבר בישיבות הק"מאחר שהנ  

, ולכן יש סכנה שדבריו יתקבלו וישפיעו לרעה, ]םמהסכמתהסכמות מגדולי תורה שאמנם חזרו כבר 
 ,תנו או להפיצם כדין ספרי מיםחזיקהר לואסו, חיק ספרים אלורשצריך להעל כן הנני בזה 

ולא , נות וכפירהו להכשיל במי"כדי שלא יבוא ח, ק עם קירוב רחוקיםס למחברם להתעתן ליאיןגם ו
  . ואת כתביושייך בזה שום תירוצים והסברים להצדיק את עצמו

 .' עלינו ויערה רוח טהרה שתימלא הארץ דעה את דסת יחו"והשי
ישרוף כל כתביו ויפרסם  והמינות פירהכ ובתקוה שהמפיץ דברי ,באב לכהחותם מתוך 

 .ברבים שהוא חוזר מכל זה
  מיכל יהודה לפקוביץ

 ה"ת תשס" דעשי'ח

ד "סל תשואל ד"בס
 א העומדים על משמרת התורה " שליטרלכבוד גדולי הדו

 
אה לי רוה, התורה והאמונה הדואג לכבוד, ח"הנני להעיד בפניכם שבא לפני ת,  מי שיודע שפת אנגליתרבתו 

י יודע ננאי,  שערות הראש ממה שקראתי שםר ממש תסמראש, וברים על ידי אחד בשם נתן סליפקיןחספרים מ
.  סיניררה בכל המקובל וידוע באמונתינו מאז מעמד המולקרוע על דברים הנראים ככפירה גאם עברתי על החיוב 

 .ם לשומען ולא מבעיא להאמינר ודברים כאלה שאסו!.א מאמין שהעולם הוא בגיל מליוני שנה עפרא לפומיהוה
 . ובתורתו'אלה אסורים להכניסם לבית שמאמין בד ספרים .ר בקיצו.ה דבריםבוכאלה עוד הר

 רבבכבוד 

יינריצחק ש

ד"בס


