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רבניה הראשיים של העיר ירושלים יוצאים בחריפות כנגד הפשרה
אליה הגיעו החרדים עם "נשות הכותל" ,וקובלים בעיקר על כך
שאיש לא התייעץ איתם" .אני בכלל לא ידעתי מהפרשה הזו"

)צילום(Yonatan Sindel/Flash90 :

סערת פשרת הכותל.
רבניה הראשיים של העיר ירושלים ,הרב אריה שטרן והרב שלמה עמאר ,יוצאים
בחריפות כנגד הפשרה אליה הגיעו החרדים עם "נשות הכותל" לפיה תיבנה רחבה
שלישית ובה ייערכו תפילות מעורבות של נשים וגברים ללא מחיצה וקובלים בעיקר
על כך שאיש לא התייעץ איתם.
"הכנסת הרפורמה לרחבת הכותל היא פגיעה קשה בקדושת רחבת הכותל המערבי
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אשר התקדשה כבית התפילה החשוב ביותר לעמנו בתקופה
זו וממילא ראוי לנהוג בה בקדושה רבה ובחומרה גדולה
ואסור לשנות ממה שנהוג בה כיום" ,מסר הרב שטרן
ל'סרוגים'.

הרב שטרן נחשף
לעדויות" :אני מודאג
ביותר"

רבה של ירושלים הוסיף כי אינו מכיר את כל הפרטים
במדויק ומתח ביקורת על חוסר ההתייעצות עם רבני העיר
ירושלים" :חבל שאין מסגרת של התייעצות בכלל ועם רבני
העיר ירושלים בפרט על דברים מסוג זה".
יחס עם זאת הוסיף הרב כי "מאידך כשמדובר על שטחים
אחרים שליד הכותל שם אין מקום קדושת בית כנסת ואין
מניעה שיבוא לשם כל מי שיחפוץ ויהיה נקרא רשות הרבים
שליד הכותל כפי שכבר קורה היום".

מה גרם לדרעי לסייע
לרב בוארון שיצא נגד
הרב עובדיה?

מי שעוד תקף את הרב שמואל רבינוביץ' הוא הרב עמאר.
בראיון לרדיו 'קול ברמה' ,אמר הרב עמאר כי "רב הכותל לא
עמד בלחצים ,אני בכלל לא ידעתי מהפרשה הזו ,הם לא שואלים ולא מתייעצים
עושים כבתוך שלהם ,הלחץ של נשות הכותל גדול והרב רבינוביץ' לא יכל לעמוד
תחת הלחץ ,זה לא חדש מדור דור יש עזרת נשים בכל בית כנסת וגם כך היה בבית
המקדש? אנחנו באנו לחדש?".

עושים לייק לסרוגים ונשארים מעודכנים!
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הרב עמאר הוסיף כי "מה שנעשה בכותל זה לא מחזק אותנו זה דברים שאף אחד לא
צריך להם ,אנשים מחפשים לבוא סביב הכותל ולדקור את הדברים שבקדושה,
הלוואי והקב”ה יפקח את עיניהם ויראו את האמת ויחזרו בתשובה" ,מי ביקש זו
מידכם רמוס חצריי?"רומסים את חצרות הקודש ,לעשות עירוביה בכותל המערבי".
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