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  ט"ג בעומר תשס"ה  ל"ב
  

  ג בעומר על הר הבית" בלביקור האפיפיורחרפת  של הסנהדרין בענין ד"יההודעת ב
  
ְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי ְלַמַען ֵּתְדעּו  ְוַע' ְנֻאם ה ַאֶּתם ֵעַדי)י( 

ְוַתֲאִמינּו ִלי ְוָתִבינּו ִּכי ֲאִני הּוא ְלָפַני לֹא נֹוַצר ֵאל 
 ס: ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהֶיה

 : ְוֵאין ִמַּבְלָעַדי מֹוִׁשיַע' ָאנִֹכי ָאנִֹכי ה)יא(
ֶכם ָזר ְוַאֶּתם  ָאנִֹכי ִהַּגְדִּתי ְוהֹוַׁשְעִּתי ְוִהְׁשַמְעִּתי ְוֵאין ָּב)יב(

 :... ַוֲאִני ֵאל'ֵעַדי ְנֻאם ה
 ַּגם ִמּיֹום ֲאִני הּוא ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל ֶאְפַעל ּוִמי )יג(

 ס: ְיִׁשיֶבָּנה
 פרק ישעיהו   ס:  ְקדֹוְׁשֶכם ּבֹוֵרא ִיְׂשָרֵאל ַמְלְּכֶכם' ֲאִני ה)טו (
 טו-י,  מג
 
  

הצוררת את ביקור ראש הדת  וללא כבוד טיפחו ללא מידה המדינהשלטונות 
  . חנופה זולה ורמיסת כבוד האומה ודתהמתוך מניעי , לעם ישראל 

  .'נשכחו מאוויה התיאולוגיים של דת אלילית זו למחייתו והשפלתו של עם ה
הקונגרגציה של דוקטרינת  "ראש האינקויזציה הנוצריתהיה ,  האפיפיור הנוכחי

ה כפונטיף של יא סטיל ולבגאון האפיפיורי נושא בתפקידו הוא ".האמונה
" אבירי" וטורים של האינקויזי הנשרפיםלשונות מדורותרומי כאשר 
   .ירושליםעד שולי כות ח מלמסעי הצלב הדמים של 

תו י לנכון לאפשר עלימדינהב "םמנהיגי"מצאו , מלא ההוד, ג בעומר"ביום ל
 בכך .של נציג מלכות רומי להתייחדות עם ניצחון טיטוס על הר הבית

  . יד ושם לחורבן יהודה השבויה,  לבזיוננו שלטונות אבן מעמסההתרמו 
בהם , הושקעו בביקור מכספו של משלם המיסים. למעלה ממאה מליון שקל

 בפיתויים , המזנב בנו כעמלק,ניתן היה להציל מצפורני המיסיון
  . אלפי נשמות זכות,במנעמים חומרייםו
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קיטור הנושאות ריח מר של  , אוויליות וזדוניותבהצהרותוההתרפסות חנופה 

מי שזמם וזומם , הרוח המתה, שמעון פטרוס, על ידיהושמעו . עבודה זרהל
 גם בשנה , בזקנותו שהביוגרפיה שלו והתנהלותובאזני מי ,להפקיר נכסי האומה

   ... את נעוריו,"ביישו"לא  ,ת אליליםבשרתו ככהן הראש לעבוד ,האחרונה
  

 לעם היהודי , היה לא תהיה,בכנפיה בשורת אסוןנושאת ת התנהלות זא
 מאז ימי  והעם היהודי המדינהדרדור מעמד  של רב שלביזהו מהלך . הולמדינ

ארצות ערב האיחוד האירופאי , ארצות הברית יחד עם ,"תרגיל המכוער"ה
  .ם"האיסלאם והאו

 ןינאכבר העולם אומות עד ש . הפקירה את שלומה ובטחונה לדעתהמדינה
    ואף לא במדינת היהודיםיהודיתהמדינה ב ותמכיר
 ממצגי  ההתרפסות .  לחלוטיןותשונ' מהעם בו בחר האומות העולם  ותציפי

   .חילול השם לעיני כל חיו
,  התקועה בואימת העם היהודי אינה גרזן הדמים של גויי הארץ אלא קת העץ

  .עמנווסוכנים זרים מבני בוגדים 
 את עקרונות הדת הקתולית הפוגעים במעמדו של עם תקןהאפיפיור נקרא ל

לבטל את אמונת השילוש . לבדו מכל העמים' ישראל המקורי בו בחר ה
  .אחד ושמו אחד' ה, אלוקי ישראל' וא בשם הקרהאלילית ול

 לקרוא לכל העמים והדתות לקבל עליהם את דת העולם הכתובה בתורת ועלי
  .יא ורק היא תביא לשלום עולמי שהישראל והידועה כשבע מצוות בני נוח

  .בבניית המקדש כחזון הנביאיםע ילסיעל האיש לקרוא 
הראוי למי שמקיים את חזון ' אלו ורק באלו יזכה האפיפיור בכבוד ה ב

  :הנביאים
  )ט (יד פרק זכריה:ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד 'ה ִיְהֶיה ַההּוא ַּבּיֹום ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ְלֶמֶלְך 'ה ְוָהָיה

  
   מזכיר הסנהדרין– דובר הסנהדרין                                    דב שטיין –וייס הלל 
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