הכותל הפסיד .כולנו הפסדנו
"לו היו אבותינו ואמותינו משתתפים בדיון ,הייתה ההצעה מושלכת מן השולחן בשאט נפש .הם היו מזכירים לנו את המחיר הנורא
ששילם עמנו על בדלנות וקנאות .שוב איבדנו את ירושלים ,סמל האחדות ,לטובת שנאת חינם ומחלוקת .נתפלל לשלום"  /רב
הכותל כותב על הרחבה הפלורליסטית
הרב שמואל רבינוביץ'
פורסם16:57 , 02.02.16 :
שלשום אישרה הממשלה החלטה שמוטב היה שלא הייתה באה לעולם :לראשונה מאז שחרב בית המקדש )בעוון שנאת חינם(
חולק הכותל המערבי לשבטים .בצד הרחבה המסורתית ,שבה התפללו יהודים במסירות נפש מאות בשנים ,תפעל רחבה נוספת
לתנועות החדשות והמחדשות.
לו היו יכולים אבותינו ואמותינו להשתתף בדיון בממשלה ,היו בוודאי מזכירים לכולנו את המחיר הנורא ששילם עמנו על הבדלנות
והקנאות.
הם היו מספרים לנו בדמעות על המחנות הנלחמים זה בזה עד שפיכות דמים בירושלים הנצורה ,בשעה שמסביב כבר בונים
הרומאים את מגדלי המצור .הם היו מזכירים לנו כמה יקר היה המחיר ששילמנו בפעם הקודמת בה ביקשו זרמים שונים לכפות
את דרכם על ירושלים כולה.
קראו עוד בערוץ היהדות :

לו היו אבותינו ואמותינו יכולים להשתתף בהצבעה על קריעת הכותל למחנות ולפלגים ,הייתה ההצעה מושלכת מן השולחן בשאט
נפש .לפצל את הכותל?! להפריד בין יהודים במקום הקדוש הזה?! לשלול כל פשרה ובלבד שכל אדם יקבל ,דווקא בכותל ,את
הבמה לבטא את חידושיו הדתיים?! מי יעלה זאת על דעתו??? איש לא ניצח בהצבעה הזו בממשלה .כולנו ,כל עם ישראל ,אנחנו
וצאצאינו וצאצאיצאצאינו  כולנו הפסדנו .הפסדנו את האחדות הנדירה שנוצרה סביב הכותל המערבי והייתה סמלו של העם
היהודי בכל שנות גלותו הארוכה .לא אל קיר האבנים כספו יהודים במרוקו ובפולין ,בפרס ובאנגליה ,אלא אל גילוי השכינה
המתגלה בקיבוץ שבטי ישראל בירושלים" .ויהי בישורון מלך ,בהתאסף ראשי עם ,יחד שבטי ישראל" )דברים ל"ג(.

לסלול את הדרך חזרה לאחדות
תמיד היו דעות שונות ודרכים שונות ,אבל ירושלים הייתה המקום האחד המאחד את כולם ,המקום שאליו באים מתוך ענווה ,ולא
מתוך תחושה של בעלות וזכות .את כל זה הפסדנו בהצבעה אתמול .כולנו.
במשך שנים ארוכות פעלתי בדרכים גלויות וסמויות כדי להשיב את השלום אל הכותל המערבי .הסכמתי לויתורים מרחיקי לכת
מתוך אמונה כי "גדול השלום" .אך לנוכח המתקפה הקנאית הבלתי פוסקת על הכותל מצד ארגונים שונים ,והאווירה המורעלת
שהלכה והתפשטה בו ,נאלצה הממשלה ,בכאב לב ובלית ברירה ,לקבל גזירת פיצול ,ולהסיר מרחבת הכותל את אש המחלוקת
ֲלוֹא
שאיימה לכלות את הכל .עתה ,משנגזרה הגזרה ,לא נותר לנו אלא להתפלל כי נמצא במהרה את הדרך לשוב ולהתאחד" .ה
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שיכולתי כדי למנוע את הפילוג .עכשיו עלינו לעשות הכל על מנת לשוב ולסלול את הדרך אל האחדות בירושלים .שמואל רבינוביץ'
הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

