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הובא לפני שלשה חיבורים שנכתבו באנגלית על ידי נתן סליפקין ) (NOSSON SLIFKINבשמות
דלהלן“THE SCIENCE OF TORAH” “MYSTERIOUS CREATURES” ”THE :
” , 'CAMEL THE HARE AND THE HYRAXנזדעזעתי שהם מלאים כפירה ומינות באופן נורא,
כאשר המחבר מזלזל בכל האמונה המסורה לנו מדור דור והמפורש במקראות ובחז"ל ,ומסלף ומזייף
כוונת מאמרם ז"ל ,כדי שיתאימו עם דעת החוקרים עפרא לפומיה  -שהכותב מתבטל אליהם בסגנון
המשכילים של פעם .ואוי לנו שכך עלתה בימינו! וכל דברי המחבר שגישתו נחוצה לקרב רחוקים
בשקר יסודה ,כי אין שום צורך לזה ,שיתקרבו יותר על ידי האמת של תורתינו הקדושה ,ואין לשום
אדם בעלות על האמונה לשנותה כדי "ליפותה" בעיני מי שהוא .לכן אסור לקרוא ולהחזיק או
להפיץ ספרי האיש לזה ככל ספרי המינים .והשי"ת יערה רוח קדושה עלינו ,וילמדו תועים
בינה.
ישראל אלי' וינטרויב
הנה בא לפני הגאון הצדיק רבי ישראל אלי' וינטרויב שליט"א והביע את כאבו הגדול על המכשול
הגדול בספרים שחיבר נתן סליפקין ונכתבו באנגלית ,שהם מלאים דברי כפירה ומינות ,זיוף דברי
חז"ל וזילזול ביסודי האמונה ר"ל.
מאחר שהנ"ל למד בעבר בישיבות הק' ,ומתרץ עצמו שכותב בצורה זו כדי לקרב רחוקים] ,ויש לו
הסכמות מגדולי תורה שאמנם חזרו כבר מהסכמתם[ ,ולכן יש סכנה שדבריו יתקבלו וישפיעו לרעה,
על כן הנני בזה שצריך להרחיק ספרים אלו ,ואסור להחזיקם או להפיצם כדין ספרי מינות,
וגם אין ליתן למחברם להתעסק עם קירוב רחוקים ,כדי שלא יבוא ח"ו להכשיל במינות וכפירה ,ולא
שייך בזה שום תירוצים והסברים להצדיק את עצמו ואת כתביו.
והשי"ת יחוס עלינו ויערה רוח טהרה שתימלא הארץ דעה את ד'.
החותם מתוך כאב לב ,ובתקוה שהמפיץ דברי כפירה והמינות

ברבים שהוא חוזר מכל זה.

ישרוף כל כתביו ויפרסם
מיכל יהודה לפקוביץ

ח' דעשי"ת תשס"ה

בס"ד
לכבוד גדולי הדור שליט"א העומדים על משמרת התורה

אלול תשס"ד

בתור מי שיודע שפת אנגלית ,הנני להעיד בפניכם שבא לפני ת"ח ,הדואג לכבוד התורה והאמונה ,והראה לי
ספרים מחוברים על ידי אחד בשם נתן סליפקין ,אשר ממש תסמר שערות הראש ממה שקראתי שם ,אינני יודע
אם עברתי על החיוב לקרוע על דברים הנראים ככפירה גמורה בכל המקובל וידוע באמונתינו מאז מעמד הר סיני.
הוא מאמין שהעולם הוא בגיל מליוני שנה עפרא לפומיה! .ודברים כאלה שאסור לשומען ולא מבעיא להאמינם.
וכאלה עוד הרבה דברים .בקיצור .ספרים אלה אסורים להכניסם לבית שמאמין בד' ובתורתו.
בכבוד רב
יצחק שיינר

