
 בס"ד 

 ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

 הי"ו, לקיים הבטחתם לציית לפסק הבד"צ 'לשם'קריאה נרגשת לראשי מכון 

 

מרחשוון השנה הופיעו ראשי מכון  כ"ה ביום 

לשם הי"ו בפני הגאונים חברי הבד"צ של  

'העדה החרדית' שליט"א, וקיבלו על עצמם את  

הבד"צ בעניין החיבור השערורייתי  הוראות 

 'פשוטו של מקרא'. 

במכתב פומבי שפרסמו ראשי 'לשם' בעיתון  

,  איד' באידיש היוצא לאור באמריקה- 'דער

קבל   הצהירו ראשי המכון  –  )גיליון פרשת בא( 

כי הם "צייתי דינא" ומחויבים המה   , עם ועולם

 לפסקי בד"צ 'העדה החרדית'. 

 פסק הדין ניתן.  – ובכן 

יצא פסק הדין מטעם הבד"צ, כי   ו אדר, בט"

לאור המכשול בספר 'פשוטו של מקרא',  

היא,   –ראשי מכון 'לשם'  –למו"ל ההוראה 

לפרוש מהוצאת הספר: "כשם שקיבלתם שכר  

 על הדרישה, כך תקבלו שכר על הפרישה". 

אם לא עשו המו"ל את המובן מאליו, מזמן; אם  

ן מכלל  ולא שמעו את מחאת רבנן ותלמידה

; אם נסמו עיניהם  , זה כמה חודשיםהחוגים 

 עד הנה;   מלראות את הקו המובהק של הספר

אם חיכו להוראה ישירה וברורה, מטעם הבד"צ  

 הנה זה הגיע.   -  דיקא

* 

אנו פונים לראשי המכון הי"ו בקריאה נרגשת:  

ראשי המכון הי"ו ידועים כיהודים   צייתו דינא! 

וחסד. מסתברים  יראים ושלמים, תומכי תורה 

הדברים, כי לא בהם האשמה. התקלה הגדולה  

 באה לכאורה על ידם, בשגגה גמורה. 

]נרצה גם לדון את שאר הנוגעים בדבר לכף  

שטעו בטעות חמורה   -זכות, ככל האפשר 

בשיקול הדעת, ולא שמו על ליבם בכוונת מכוון  

 לקו השערורייתי המתגבש בחיבור[. 

ת בשנים כמכון  עשרוגם כן מכון 'לשם' ידוע 

להוצאת ספרים מאירי עיניים, לתועלת ולרווחת  

המוני הלומדים והמלמדים. המכון רכש מוניטין  

מוכבד של 'הוצאה' מכובדת, אשר רבים  

 ניאותים לאור ספריה המהודרים. 

הסירו את הספר 'פשוטו של מקרא'    ! צייתו דינא 

ממדפי החנויות והפסיקו את מכירת הספר  

 ליות השונות. בפלטפורמות הדיגיט

לא תרצו להימנות, חלילה, באותה שורה יחד  

עם השמות הגרועים בהיסטוריה, מצדוק  

ובייתוס, ענן והקראים, עד המשכילים  

והאקדמאיים בדור שלפנינו, וממשיכיהם בדורנו  

 שפרצו כולם פרצות בקדושת התורה.  – אנו 

לא תרצו להיות חתומים על שיווק "התורה  

למיניהם,    המחוצפים ו  החדשה" של המתחכמים 

בצורה עממית   ,להמוני מלמדי ולומדי ישראל -

 ונרחבת. 

אדרבה, המשיכו את המסורת המפוארת של  

 ! להגדיל תורה ולהאדירה   –מכון 'לשם' 

דורות כמקיימי  זכרו ליבציות לפסק הבד"צ, ת

בעוז ובגבורה. עוד שנים רבות ידובר   ,התורה

  ויסופר על העמידה בניסיון, על הירתמותכם 

 . על הפרישהלמען קדושת התורה ו

באותיות של זהב תכתבו בדפי ההיסטוריה, כמי  

לשמור   – שנענו לקריאתם של רבנן ותלמידהון 

על קדושת התורה, כנתינה וכמסירתה מדור  

 לדור בשרשרת הדורות. 

יושבי בית המדרש די בכל אתר ואתר יוקירו את  

צעדכם המבורך, ויהללו את המעשה הנאצל  

 פינות ומחנות. בכל 

לדינו של מי שאמר והיה עולם, אשר    ! צייתו דינא

העמיד בברוך את מי שיקים את דברי התורה  

הזאת, ובארור את אשר לא יקים. ומידה טובה  

 מרובה. 

* 

ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחִּיים  

ַהְקָלָלה ּוָבַחְרָת  ְוַהָמֶות ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַהְבָרָכה וְ 

 . ַבַחִּיים ְלַמַען ִתְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך

    

 


