
דעת תורה
"פשוטו של מקרא"החומש אודות 

שהוא מהווה מכשול לרבים, באשר הוא  ,"פשוטו של מקרא"באנו לגלות דעתנו בדבר הפירוש 
, וכוונתם בצורת לימוד המקרא המסורה לנו מרבותינוחמור הוא שינוי ו, מתעלם מדברי חז"ל

לצעירי וביותר  ,שהיה מאז ומתמיד יסוד החינוך והיהדות -פירוש רש"י מירגלוי' במטרה לה
 .ר"לבפירוש זה,  -הצאן, ושכל יסודות האמונה ולימוד תורה שבכתב ובע"פ בנוים עליו 

משונים ומזוייפים בשם המפרשים יש בו פירושיםהנ"ל גם  בספר 

, ואינו בר תיקון כללורוח של השכלה יש בו
התנגדותם בכתב ובע"פ ישראלתורה בארץ הגדולי פירסמו וכבר 

מהבתים ומבתי כנסיות ובתי מדרשות או ויש להוצי
 .ואסור לעשות בהם מסחר

באנו על החתום

בית מדרש גבוהי "רבית מדרש גבוהי "רבית מדרש גבוהי "רר"י בית מדרש גבוה

משה ר"י ישיבה זכרון
ד'סאוט פאלסבורג

 דומ"ץ בית מדרש גבוהר"י ישיבת נר ישראלל-ר"י תפארת ירחמיא
שארית עדת ישראלורב דקהל 

דומ"ץ בית מדרש גבוה
ורב דקהל זכרון שניאור

 רב דקהל זכרון פנחסמירר"י ומתיבתא ד'לייקוואוד ר"י טעלז
מזקני תלמידי מרן הגר"א קוטלר זצוקללה"ה

הפירוש "פשוטו של מקרא" משפיל קדושת התורה, ומפרש הרבה דברים על דעת עצמם, לגמרי לא ככוונת התורה, גם מביא דברי הרמב"ן 
בסילוף כוונתו הק' וע"י לימוד פירוש כזה יתחיל הקורא למעט מאד בקדושת וגדולת האבות הק', ותחת ידיעתנו ואמונתנו שחייהם 
ודבריהם היו כל כולו ברוממות ומדרגות גדולות, יבוא הקורא לדעות עקומות רחמנא ליצלן ודאי אסור ללמוד בפירוש כזה!

והרבה הרבה פעמים הפירוש הגרוע הזה הולך להדיא כנגד פירוש רש"י ופירושי חז"ל, וממעט מאד בגדלותם של האבות וקדושתם 
רחמנא ליצלן! ואוי לו למי שכתב דברים אלו! ומי בקש שיבואו לקרר דברי תורתינו אשר הם כגחלי אש, ותורתינו הקדושה שאין לנו שום 

מושג ברוממותה וגדולתה וקדושתה, באים זדים וחללוה, ומכשול גדול לרבים הם כל דבריהם. 

אין מקום ללימוד זכות על "פירוש" כזה. ומה שנדפס על פני הספר "ספרי איכות" אינו מובן כלל, כי אין להם "איכות", וגם לאו בכלל 
שם "ספר" נינהו, ובזיון נורא לתורתינו הקדושה שתהא "חומש" נדפס עם "ביאורים" זדונים כאלו.

וחלילה חלילה, שבחדרים הקדושים איפה שלומדים עם תינוקות של בית רבן ישתמשו המורים והמלמדים היקרים הבאים להשתיל 
תורה ויראת שמים וגדולתן של האבות הקדושים בלב תלמידיהם השותים בצמא את דבריהם, דברי זדונות והיפך המטרה כאלו!

 בס"ד


