
 בס"ד         

 פשוטו של מקרא החיבורענין פסק הלכה ב
"פשוטו של זדעזענו לראות שאיזה אנשים פשטו ידיהם במקרא, והוציאו חיבור פסול, ובשם ה

 נ"עיקרא, וחיבור זה במהותו הוא נגד המסורת של חז"ל, וידוע מכתבי אדונינו הגר"א  מקרא"

שבעקבתא דמשיחא יהיה נקודת החושך בגוון של עקירת המסורת של חז"ל, וגיבורי כח מחויבים 

 הו דקמאי להעיר לב הציבור,יעל כן באנו בזה בשליחותי לעמוד בפרץ לסתום פרצות הללו.

 שפרצו בזה. ולבאר כמה מהפרצות

גדו"י ז"ל ובראשם כל א. העיזו פנים וסילקו את פירש"י ממקומו הנצחי, וכבר על כגון דא מחו 

הוא דרך "ו ,הגר"ש אויערבאך זללה"ההשבט הלוי ו נן, וכן מרלה"הזל לישיבא ש"מרן הגרי

 .נ"ח[ ]כתבוני לדורות מכתב" אוי לדור שכך עלתה בימיו שכל איש עושה הישר בעיניוו ,המשכילים

המסור לנו מחז"ל ומהדרך הכבושה לנו מרבותינו את ב. סללו דרך לעצמם, דרך חדשה המרחיקה 
כאילו הפשוטו הוא מה את התורה והאבות הקדושים, את הפירוש היותר מגשם רים חוובנ"ע, 

 שנתפס בשכל האדם ולא בשכל עליון. 

אפיקורסות, והוא מסית ומדיח הקוראים בו מללמוד התורה הקדושה בחרדת  צוציינ היש ב וז דרךג. 
, וכל הדרך שסללו קרובה להרגיל את הקורא בו קודש באימה וביראה ברתת וזיע כדרכה של תורה

 .. ]יעוי' בתורת משה להחת"ס ז"ל ריש פ' בשלח ובדרשותיו לח' טבת דרוש כ"ה[לביקורת המקרא רח"ל

 ואשר את יסודי הדת יונקים מפירוש הק', רש"ירוש בפי ו ומגמתו הוא מלחמהכל יסודד. חיבור זה 
הם ו ,]יעוי' בשם הגדולים ח"א מערכת גדולים אות ש' )ל"ה([ונכתב ברוח הקודש  ,]ועי' בשו"ע סי' רפ"ה סעיף ב' ובמ"ב סק"ו[

הוא הוא פשוטו ופירוש רש"י  .' ירחםדמחליטים אימתי לקרב ואימתי לרחק את פירוש רש"י כביכול ה
. ]ויעוי' בעליות אליהו )הערה ל"ד( מה שענשו בד"ץ דוילנא מי שאמר לפני אדונינו הגר"א נ"ע, כי של מקרא ע"פ קבלת חז"ל

 רש"י לא השכיל לפרש על דרך פשוטו של מקרא רח"ל[.

, ["ו תשרי תשנ"אמיום כ]מרן האבי עזרי זיע"א רבינו זקן ה. חיבור זה אינו בר תיקון כלל, ובלא"ה כבר הורה 
, ו"שהיא פירצה שאסור לתת להכניס בתוך החומש עצמו שום פירושים וליקוטים מבני זמננו דור יתום

 .נוראה, אשר צריכה להחריד לב כל שומע"

ולהודיע כי ספר זה טומן בחובו סכנת חורבן  ,'דועל כן באנו באזהרה גדולה להרים מכשול מעם 
ואסור לקרוא בו וכ"ש  ]וכמצוין לעיל[בכגון דא מרנא החת"ס ז"ל והרס על כל יסודי הדת, וכמש"כ 

להכניסו לביתו, והמניחו בביתו עובר בכל רגע על אל תשכן באהליך עולה וגו' ולא תשים דמים 
, ודינו ככל הלכות ]ועי' בספר בית יוסף חדש דף י"ח ע"ב, לבעמח"ס לב העברי[בביתך וגו' ובערת הרע מקרבך וגו', 

 . , ואינו בר תיקון כללםספרי מיני

 ת יגדור פרצות עמו."ישוהשומע לדברים אלו ישכון בטח, וה

 אדר א' תשפ"ב י"בעה"ח יום אוב

 חיים רוטר               ישראל מאיר ווייל              חיים כץ

ברורים, והחיבור "פשוטו של מקרא" סכנתו עצומה  דברי חברי הבד"ץ מסורת שליט"א
וגדולה, ואסור לבוא בקהל ישראל, וכ"ש שאין ללמוד או ללמד ממנו לתשב"ר, וכפי שכבר 
הורונו והזהירו בכל כגון דא מרנן האבי עזרי והגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ולא יראה ולא ימצא 

 ח"ו בבתי ישראל.

 שכינתו לנווהו בקרוב.וד' יתברך יגדור פרצות היכלו וישיב 

 צבי פרידמן        {{{{{{{{{{


