
 כ' אדר א' תשע"ו                     בס"ד
 

 אגרת זעקה ממעמקי הלב של רבני העיר חדרה
נסיונות אשר מבקשים תמודד עם , שמידי תקופה ותקופה, עם ישראל הכל בר בי רב בישראל יודע

לקעקע את חומות היהדות. עם ישראל עבר זאת בהצלחה רבה בתקופת ההתיוונות, כשקובץ בני 
הכהנים הרימו על נס את דגל המרידה, וזעקו מי לה' אלי. בני האבות חשו זאת ביתר שאת ועוז 

רץ ולחמו , אולם אף אז גדולי האומה עמדו בפבתקופת ההשכלה הארורה אשר רבים חללים הפילה
 בעוז וגבורה כנגד רוחות הזרות. 

לצערינו בתקופתינו אנו עדים להני רפורמים רשעי הנועצים ציפורניהם בחומות, ומזעזעים ת"ק 
, פרסה על ת"ק פרסה את חומות היהדות בדורינו. וכבר ידוע לנו חורבן היהדות שחוללו בתפוצות

, התבוללו ומכרו נשמותיהם לדתות שונות, ורבים פצועיה והרוגיה, אשר התנתקו מכרם בית ישראל
וירדו לתהומות הנשיה. ויש הוכחות מוצקות לכך שלמעלה מחמישים אחוז נאבדו מעם ישראל 

 בתפוצות בעשרות השנים האלו בשל פעילותם הארורה של כת זו.

והנה שמועה רעה באה לציון, עת עתה מבקשים לחלל את הכותל המערבי המקום הקדוש לעם 
שם את פך השמן  ונועצים טלפיהם בחומה, ומבקשים לפרוץ חומות מגדלי ה', ולטמאות היהודי,
 עם ישראל הנמשל לזית כנאמר' זית רענן פרי תואר'. –הטהור 

והשערוריה הקשה היא שממשלת ישראל חפצה להתפשר עם מטרתם הידוע 'לשכחם מתורתיך 
גדם עוד מהדהדת בחוצות עולם, ופה ולהעבירם מחוקי רצוניך', וזעקתם של גדולי הדור בעבר כנ

קדוש של הגרצ"פ פראנק זצ"ל זעק שהרפורמים הרעו לעם ישראל רעה גדולה מאוד, ומה שלא 
 הצליחו הנוצרים הצליחו הרפורמים להסית ולהדיח ולקעקע את היהדות.

 אטם אותם בשיואנו מודעים בזאת בשם כל תושבי עירנו ובשם כל רבני העיר והאזור שאנו מוקיע
מבקשים מחברי הממשלה 'סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר , ונפש

 להם פן תספו בכל חטאתם.

 מרן הראש"ל הגאון הגדול רבינומרנן הרבנים הראשים לישראל  במקום זה באנו לחזק את ידי

ת ושאר חברי מועצת הרבנו והגאון הגדול רבי דוד לאו שליט"א יצחק יוסף שליט"א,
הראשית לישראל אשר לוחמים בעוז וגבורה כנגד תופעה ארורה זו המבקשת להשתלט על העם 

 היושב בציון.

ואנו מבקשים מכל מי שחם ליבו לדבר ה' להודיע ולהפיץ בעם את דעתו ברבים, לקיים מצוות 
אשר ידעו שרוב מנין ובנין של כלל ישראל  התוכחה,  ולחזק את ידי רבותינו הגאונים הרבנים שליט"א

  מחזק את ידם בעוז ובגבורה. 

 לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל

 וע"ז באנו עה"ח בכאב ובצער

 ב ישראל מאיר ביטוןהרב אפרים גאמי    הרב ליאור כחלון         הר הרב שמעון ח. ביטון  
 ראש ביהמ"ד 'אדרת אליהו'   ראש ישיבת 'רב פעלים'   הרב הראשי לחדרה    ראש ישיבת ההסדר 

 

 הרב אבשלום סויסההרב אבשלום בן שבת          הרב ברוך פחימה       הרב חן חלפון סידה      
 רב שכונת ברנדייס     רב שכונת קלרין ועובדיםמו"ץ חדרה ורב אחיטוב   רב מרכז חדרה     

 

 הרב ליאור שגב      רכהרב עמיחי בכפרי   הרב רפאל גאמי    הרב  נתנאל יקותיאל   הרב אפי 
        ר"מ בישיבה הגבוהה  רב מכון פועה  ר"מ ישיבת ההסדר  ר"מ ישיבת הסדר    רב שכונת רמב"ם

                                                              



 הרב יעקב גא'ן  הרב יוחנן בוטמן    הרב אליהו רקנטי  הרב שאול אקסלרוד  הרב יקיר כהן  
 רב יגדיל תורה  אולגה     'ר"מ אור יוסף'  -רב חב"ד    ר"מ בישיבה הגבוה   רב  חב"ד חדרה  

 

       פיר  הרב עופר בן יהודה  הרב עמרם גבאי הרב גלעד מורד         הרב יוסף כהן      וסו הרב מלכ
 רב במכון מאיר  רב  'שארית הפליטה'  רב 'אהל יהודה'  ר"מ בישיבה הגבוה   חבר הנהלה 'בנועם'

 

 הרב אליהו בן חיים    הרב אלירן פדלון  הרב רן אוחיון הרב דורון אבולפיה  הרב ברוך בוקרה
 'בית יוסף'אולגה   רב  -רב קהילת ברסלב    רב אהבת שלום  רב 'מגן דוד'   רב קול יעקב

 

 הרב יעקב שניאור    הרב אלון אזולאי   הרב חגי גבאי      הרב משה יוסף אדרי  הרב שמואל קובני
 בעל 'נחלת יעקב' רב משיבת נפש  רב הרמא"ל ספרו  ראש כולל 'רב פעלים'  ראש כולל 'רב פעלים

 

 פצי'ק  הרב ברוך בוזנההרב טוביה אליהו       הרב שלום הכהן  הרב נוח דואני    הרב קלונימוס קו
 רב קהילה באולגה      רב בית ישראל   רב 'חזון גבריאל'   רב חב"ד חדרה          רב 'קהילת יעקב'

 

 הרב אמיר מנגיסטו   הרב אהרון זריהן       הרב משה בוסקילה       הרב רפאל בר איתן    
 ב"ם'         רב הקהילה האתיופיתר"מ ישיבת 'אור יוסף'   ר"מ ישיבת 'אור יוסף'     מרבני 'רמ

 

 הרב יצחק מלול    הרב מרדכי ביטון   הרב אברהם דהן  הרב מאיר חזקיה  הרב דניאל מרלוזדה
 רב באור עקיבא    רב גור אריה         רב אהבת ציון      רב קהילת ישורון    רב 'אהל משה

 

 הרב שילה יהודה    גרשון      הרב רחמים             הרב אדם מיכאל   
 רב כתר תורה     ראש כולל משכיל לדוד    ראש אבני תורה

 

 

 החתימות לפי סדר קבלתן


