
 בס"ד

 , תשע"ד ביום ה' כ"ג אלול ,בככר השבת ,הזעקה והמחאה ברחובה של עיר דבר עצרת

 בתוככי עיה"ק ירושלים ת"ו לגודל חרפתינו בעוו"ההתועבה שהתקיים -כנגד מצעד

, קוראים אנו לכל עם עושי רשעה מחרפי ק'ל ע"יתפילה ביום גידוף ונאצה בהתאסף יראי ה' בעצרת מחאה ו 

אסור לנו ה ברגל גאוה בירושלים עיר קדשנו. התועב-מצעדקיום מחאה רבתית נגד ראל להשתתף ביש

 ,הקודש-ה של עירותיברחובלעיני כל יושבי תבל שכזו מתחוללת  נוראהלשתוק באדישות כאשר זוועה 

ובכך אנו מבקשים להציל את עם ה'  'איוב ששתק נידון ביסורים'.]סוטה י"א[ וכידוע בחז"ל:  .וחייבים למחות

בתוה"ק כמ"ש  ,בשתיקה עוברים על כךכשנאצה של ג"ע בפרהסיא דבר נעשה אשר גזירת כליון כאסון מ

 'ולא כליתי... בקנאתי...' :פנחס שתבפר

ביד רמה לקב"ה שאנחנו אוהבים אותו, ושאכפת לנו מביזוי וחילול תורתו הקדושה  הראותלהעצרת מבקשת  

 .לםשלא נעשה כדוגמתו מימי עובאופן חוצות -בראש

 ,והמקדש, חמדת עינינו-הקודש-ינו על בזיון וחילול ירושלים עירלהביע את כאבינו וזעקתהעצרת מבקשת  

בידי זדים פורקי עול, ומגנה את הסיוע המלא והחסות אשר השלטונות מעניקים  מושפלת עד שאול תחתיהה

 לתופעה איומה זו.

הקודש, ולהרבות -הקודש ובפרט בעיר-חילול והנאצה הנוראה לשם ה' בארץלהסיר את ההעצרת מבקשת  

 בקידוש שם שמים וכבוד התורה הק'.

באשמתם ח"ו למחות ולהוקיע עוברי עבירה המבקשים להתרבות בעוו"ה, שלא ניתפס העצרת מבקשת  

 .נ"ה[דף ] כמבואר בגמרא מסכת שבת ,במידת הדין

לעצור את מזימותיהם הנפשעות של היוזמים ו פועם בקרבו העצרת פונה קוראת לכל יהודי אשר לב 

בטומאת ג"ע ישראל -בפרט את ארץלמלאות את כל העולם ו ,ותומכיהם להפוך את זה לדבר לגיטימי ורצוי

 .שאין כדוגמתה

העצרת קוראת לכל יהודי באשר הוא לפשפש במעשיו ולשוב אל ה', 'נחפשה דרכינו ונחקורה', ובפרט בעניני  

וכמאמר רבותינו ז"ל: 'הרואה סוטה  ,אשר לצערינו במחנינו רבה הפרוץ על העומד ,והצניעותהקדושה 

 יזיר עצמו מן היין'. –בקלקולה 

משלטונם של מהגלות המרה ובורא עולמים על גאולתינו ופדות נפשינו פני לצעוק ולזעוק להעצרת מבקשת  

יסודות האמונה, השיבנו ה' אליך ונשובה  יהדות ולהרוס אתרשעי עולם המבקשים לעקור את כל התורה וה

י ֻעזְֵּּך ִציֹּון : ']ישעיהו פרק נ"ב[ ונזכה בקרוב ובמהרה לנחמה היעודה כימי עולם וכשנים קדמוניות. עּוִרי עּוִרי ִלְבש ִ

ם ִעיר ַהּקֶֹדש   ַלִ ָׁ ְך ְירּוש  י ִתְפַאְרּתֵּ ְגדֵּ י ּבִ ל וְ  ,ִלְבש ִ רֵּ ְך עֹוד עָׁ י לֹא יֹוִסיף יָֹׁבא בָׁ אּכִ מֵּ  ', במהרה בימינו אמן.טָׁ


