ב"ה ,יום חמישי בשבת ,ח"י לחודש כסלו ,ה'תשפ"א
כבוד הרבנים החשובים שליט"א היושבים ודרים במדינות האיסלאם ה' עליהם יחיו.
שלום רב וברכה מרובה,
לפני כמה חדשים ,התוועדנו כמה חברים רבנים ,הגרים בארצותנו יע"א שתחת ממשלות המוסלמים
ובאנו לידי החלטה להקים בעזרת השי"ת ארגון שיאחד את הרבנים שליט"א שבמקומות מושבותיהם,
על מנת להיות לעזר ולאחיסמך ,באופן של איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק ,ונקרא בשמו "איחוד
הרבנים במדינות האיסלאם".
מטרת האיחוד הזה ,הוא בכמה דברים:
א .על מנת לארגן כינוסים של הרבנים ,בכדי ללבן את הדברים העומדים על הפרק .ובפרט שהעניינים
העומדים בינינו הם הרבה פעמים דומים מאוד.
ב .שנוכל להיות גם גב וחוזק לרבנים ,גם אל מול ראשי הקהילות ואנשי הקהילה ,בעניינים הנוגעים
אל קיום הדת.
ג .להשתתף בשיחות מול ארגוני הדתות וכו' על מנת לנסות להוריד את רמת האנטישמיות.
ד .לפרסם בעולם אודות החיים היהודיים בארצות האיסלאם.
ה .גם לנסות לעודד את הממשלות ירום הודם לתת עזרה ואולי גם תקציבים לחיזוק הקהילות
והרבנים.
מצד שני הארגון הזה יתרחק בעזרת ה' כמטחווי קשת מכל פוליטיקה ומחלוקת גם בין מדינות וגם
להבדיל בין רבנים ,ורק ישתדל להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות בין הרבנים.
כעת מאוחדים בארגון רבנים מאזרבייג'אן ,איראן ,איחוד האמירויות ,קזחסטן ,טורקיה ,קירגיסטאן,
אוזבקיסטן ,אלבניה ,קוסובו ,אוגנדה ,מרוקו ,ניג'ריה ועוד.
ועל פי זה רצינו לבקש מאת כל הרבנים שליט"א להרשם כחברים באיחוד הרבנים במדינות
האיסלאם .כדי להרשם ,נא לשלוח בבקשה באימייל חוזר ,את השם המלא ,מקום הרבנות ,מספר
טלפון סלולרי (בכדי שנוכל לצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ של הרבנים) ,צילום שלכם ,וכן צילום של
מכתב הסמיכה לרבנות .כמו כן תוכלו כמובן להעביר את המכתב והפרטים לשאר הרבנים במדינתכם
שיוכלו להרשם אף הם.
ניתן גם להרשם דרך הלינק המצו"בhttps://tinyurl.com/yxt7ffsq :
מצורף בזה תקנון האיחוד כפי שאושר על ידי ועד הפועל ,ובו גם מצויים הפרטים כיצד יוכלו כל הרבנים
להשתתף בעבודת האיחוד ולבחור ולהבחר לועד הפועל ולנשיאות האיחוד ,ולפעול יחד להרמת קרן
התורה והמצווה בעזרת ה' .בלינק המצו"בhttps://tinyurl.com/y2rwnjls :
לשאלות ולפרטים נוספים אפשר ליצור אתי קשר דרך המזכירות:
RabbiMendy@RabbisAlliance.org
אנו מקווים שכבוד תורתו יואיל לקבל בקשתנו זאת ולהשתתף יחד עם שאר הרבנים שליט"א ,למען
הגדיל כבוד התורה וכבוד שם שמים.
בברכת התורה בשם חברי ועד הפועל,

הרב מנחם חיטריק

