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בס"ד כסלו, תשס"ח

פתח-דבר

ידיעון הסנהדרין הוא לקט מועט ראשון, אשר אם יזכנו ה' יבוא בסדרה, 
הסנהדרין  הקמת  מאז  ברצף  העולות  וההחלטות  הנושאים  שפע  מתוך 
החדשה, שהחלה בפעולתה בכ"ח תשרי, תשס"ה. הדיונים העולים בסנהדרין 

מגיעים לכדי מאות נושאים. כחמישה בשבוע.

העלתה  מה  המסתקרן  לציבור  דיווח  מעין  מהווים  שבידיעון  השערים 
שתומכיה  התקוות  ניצני  את  הצדיקה  והאם  קיומה  בשנות  הסנהדרין 
לרענון  זקוק  הנרמז  היריעה  רוחב  בה.  תלו  בציבור  הרבים  ומתנגדיה 
תורני משפטי והלכתי מתמיד במציאות שעמה מתמודד עם ישראל, החי 
על אדמתו, ארץ אבותיו ועושה בה את צעדיו הראשונים בהקמת משפט 
התורה, כמשפט בלתי תלוי במערכת בתי המשפט של המדינה כדי להכשיר 

הדרך להשבת שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה.

עצמם,  הדיינים  ביוזמת  העולים  נושאים  משקפות  שבידיעון  הדוגמאות 
לפי עקרונות לקידום סדר יום ציבורי, שקבע בית הדין השבועי ומשקפים 
חישוף ערכים ונורמות הלכתיות בהיווצרותן, והן פניות הבאות מן הציבור 

לחוות דעת, למשפט ולפסיקה בנושאים פרטיים, אתיים ולאומיים. 

וועדות הסנהדרין ובתי הדין שלו הם: בית הדין לענייני בני נוח, שבראשו 
עומד הרב יואל שורץ, בית הדין לענייני עם ומדינה שבראשו עומד הרב 
ישראל אריאל ובית הדין השבועי שיושב הראש הקבוע שלו הוא רבי פרופ' 
מרדכי כסלו, שמאמרו על שעור כזית שבידיעון מהווה אבן פינה הלכתית. 
כל זאת לצד אסיפת בעלי התפקידים בראשות נשיא הסנהדרין, הרב עדין 
בינלאומי  למשפט  הדין  בית  עם  יחד  שבוע,  מידי  המתקיימת  שטיינזלץ 

שהחל לאחרונה בפעולתו. מליאת הסנהדרין מתכנסת אחת בשנה. 

"כי  גויים.  כאור  והן  לעצמו  הן  עמנו  צרכי  ריבוי  את  משקפים  אלו  כל 
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מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". התביעה לצדקה ומשפט היא אבן 
היסוד לקיומנו כעם ובה ובייצוגה אנו עוסקים. בימים קשים אלה, כסלו 
באיום  הנתון  עמנו  וכי  לחושך  קץ  ישים  שבוראנו  אנו  תשס"ח,מקווים 
כבד של מצור ובמצוק ימצא נחמה בכך שיש השוקדים על תקוות פדות 

וגאולה. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. 

הידיעון נכתב בידי אחד מהדיינים הבכירים שבסנהדרין, יוד בן אהרון החפץ 
בעילום שמו, נקרא על ידי דייני הסנהדרין ומשקף את דעת בית הדין כולו.

אנו מקווים שהפרסום המועט יעורר ציבור גדול להתעניין בפעולות הסנהדרין 
לדייני  להצטרף  הקורה,  בעובי  להיכנס  חכמים  תלמידי  ויעודד  ומטרותיו. 
הסנהדרין, להיות חברים של קבע ולהגיב לכתוב ולתרום מפרי עטם לידיעון 

הסנהדרין.

בשם המערכת
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שמירת
איכות הסביבה
בראי היהדות



מאמר זה - שאינו אלא חלק מחיבור מקיף 
בראי  הסביבה  איכות  בשמירת  העוסק 
היהדות - יעסוק בביאור חשיבות שמירת 
פי  ועל  היהודי  ההיבט  מן  הסביבה  איכות 

מקורות היהדות לדורותיהם.

בימינו  זה  לנושא  יש  חשיבות  משנה 
התרבות  את  המאפיין  התיעוש  בעקבות 
בטבע  וגוברת  הולכת  ופגיעה  האנושית 

על ידי האדם.

כמו כן, מן הראוי לציין את המודעות הצוברת 
תאוצה בתחום שמירת איכות הסביבה בארץ 
ובעולם, ומכאן הצורך בהדרכה והכוונה על 
ּיוֹן  ִמצִּ י  "כִּ  - בבחינת  היהדות,  מקורות  פי 

ם". לִָ ֵצא תוָֹרה ּוְדַבר ה' ִמירּושָׁ תֵּ

לפנינו ארבעה פרקים, כשבחוברת הבאה, 
ב"ה, יובאו פרקים נוספים שיעסקו בהיבטים 
של  השונים  החיים  בתחומי  המעשיים, 

שמירת איכות הסביבה.
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פרק א

אחריות האדם על הבריאה

אחריות האדם בשמירת הבריאה יסודה עוד בראשית הבריאה:

"בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על 
כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן, 

תקלקל ותחריב את עולמי".

(קהלת רבה פ"ז,יג)

בספר תהילים נאמר: "ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם" (קטו,טז), אולם כבר נאמר בתורה: 
י ִלי ָהָאֶרץ" (ויקרא כה,כג) ! ואכן האיזון בין היותה בבעלות האדם לבין שייכותה  "כִּ

להקב"ה, נמצא במצות שמירתה וטיפוחה.

דוגמה למצות שמירת הארץ וטיפוחה הוא האיסור להשחית עצי מאכל: 

"ִּכי תָצּור ֶאל ִעיר... לְִהּלֵָחם ָעלֶיָה... א תַׁשְִחית ֶאת ֵעָצּה 
לִנְֹּדַח ָעָליו ּגְַרזֶן ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאכֵל וְֹאתֹו א תְִכֹרת".

(דברים כ,יט)

והפליא להסביר שורש מצוה זו בעל ספר החינוך:

"... שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ּולהדבק 
בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה, ונרחיק מכל דבר רע ומכל 
דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה - אוהבים 
שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותם לתורה, ולא 
בכל  עליהם  ֵַצר  וְי בעולם,  חרדל  של  גרגר  אפילו  יאבדו 
אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל - יצילו כל דבר 
מהשחית בכל כוחם, ולא כן הרשעים... שמחים בהשחתת 

העולם, והמה משחיתים את עצמם...".

(מצוה תקכ"ט)
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ומה מתאים הסיפור על הרב קוק זצ"ל, המתייחס אל דברי בעל ספר החינוך 
אבדון  בכל  עליהם  ְוֵיַצר  המעשה...  ואנשי  החסידים  דרך  'וזהו  לעיל:  הנזכר 

והשחתה שיראו':

"זכרתי ימים מקדם, משנת תרס"ה, שזכיתי בחסדי העליון 
יתברך שמו לעלות על אדמת הקודש ביפו. שחרתי בראשונה 
את פני רבינו הרב קוק זצ"ל. קבלני בסבר פנים יפות כדרכו 
בקודש לכל אחד. שוחחנו בדברי תורה. אחרי תפילת מנחה 
לצמצם  בשדה,  לשוח  בקודש  כדרכו  רבינו  יצא  גדולה, 
עשב  אתו. בדרך קטפתי איזה  מחשבותיו, ואני התלויתי 
או פרח. הזדעזע רבינו ואמר לי בנחת, כי הוא נזהר מאד 
או  לגדול  שיכול  פרח  או  עשב  תועלת  בלי  קטוף  לבלתי 
לצמוח, כי אין עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה, ואומר 
לו: גדל ! כל ציץ עשב אומר דבר, כל אבן לוחשת איזה סוד, 

כל הבריאה אומרת שירה...".
[איש צדיק היה, עמ' 74]

אגדה ובה מסר חד וברור על אחריות האדם לדורות הבאים, מצויה במדרש 
רבה לפרשת קדושים (פ"כ ה):

"אדרינוס, שחיק עצמות, היה עובר בשבילי העיר טבריה, 
כדי  הטרשים  באדמת  ועודר  עומד  אחד  זקן  איש  וראה 
לנטוע נטיעות של תאנים, אמר לו אדרינוס: בן כמה שנים 
אתה? אמר לו הזקן: בן מאה שנים. אמר לו אדרינוס: ואתה 
בן מאה שנים ועומד ועודר כדי לנטוע נטיעות, וכי תאכל 
מהם? אמר לו הזקן: אדוני המלך, הריני נוטע, אם אזכה 
אוכל מפירות נטיעותי, ואם לא - כשם שיגעו לי אבותי 

כדי שאני אוכל, כך יגע אני בשביל בנַי".

אגדה דומה מובאת בתלמוד במסכת תענית (כג,א), המספרת על חוני המעגל 
שראה אדם נוטע עץ חרובים ואמר לו: "האי עד כמה שנין טעין? אמר ליה: 
עד שבעין שנין, אמר ליה: פשיטא לך דחיית שבעין שנין? אמר ליה: ... עלמא 

בחרובא אשכחתיה, כי היכי דשתלי לי אבהתי, שתלי נמי לבריא".

וכן מבואר בילקוט שמעוני (קדושים תרט"ו):

"אמר להם הקב"ה לישראל: אף על פי שתמצאו אותה [את 
ארץ ישראל] מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נִטע, אלא 

כשם שנטעו אחרים לכם, כך היו נוטעים לבניכם".
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ואכן, הדואג לטובת האנושות בהווה ובעתיד, מבין שכל דור צריך לתרום את 
לאחרים,  זו  אחריות  להפקיר  לאדם  לו  ואל  הבאים.  הדורות  למען  תרומתו 
שהרי כל אדם חייב לומר - בשבילי נברא העולם (סנהדרין לז,א), ואם כן, עליו 

מוטלת חובת האחריות לדאגת שמירתו.

והוראה מדהימה בקיצוניותה, המצביעה על אחריות האדם לפיתוחו ושגשוגו 
של העולם בכל מצב ואופן, היא ההוראה המובאת באבות דרבי נתן (לא):

"אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמר לך אדם: הרי המשיח! 
בוא ונטע את הנטיעה ואחר כך צא והקבילו".
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פרק ב

השפעת מעשי האדם הרוחניים על המציאות הארצית

לאדם ולמעשיו השפעה גדולה על העולם. יש ומעשיו הגשמיים גורמים נזקים 
לטבע ולברואים, ויש שמעשיו הרוחניים משפיעים לטוב ולמוטב, לזכות או 

לחובה - על העולם.

הרמח"ל בספרו 'מסילת ישרים' (פ"א) כבר השכיל להגדיר לנו את השפעתו 
הרוחנית של האדם על העולם:

"ואם תעמיק עוד בענין, תראה כי העולם נברא לשימוש 
האדם... כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, 
הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו, ואם הוא שולט 
בעצמו ונדבק בבוראו, ומשתמש מן העולם רק להיות לו 
לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה 

עמו".

קלקולו של העולם בעקבות מעשיו ומדותיו של האדם, אינו רק בבחינת עונש, 
ם ֱאלִֹהים  ם ַוֲעַבְדתֶּ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרתֶּ ן ִיְפתֶּ ְמרּו ָלֶכם פֶּ וכדברי הכתוב בתורה: "ִהשָּׁ
ן  ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתתֵּ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהשָּׁ ֲאֵחִרים... ְוָחָרה ַאף ה' בָּ
ֶאת ְיבּוָלּה" וגו' (דברים יא,טז-יז), אלא כתוצאה ישירה וטבעית ממעשה האדם, 
ֵבי ָבּה" ! וכֹה  ִרי ִלְמֵלָחה - ֵמָרַעת יֹשְׁ וכדברי הכתוב בתהלים (קז,לד): "ֶאֶרץ פְּ
מפרש הרש"ר הירש פסוק זה (בפירושו לתהלים): "אלוהים וחסדיו משנים גם 
את האדמה המעניקה חיים ומזון ליושבים עליה, ועתה היא נעשית שממה, 
מכיון שכעת יושביה עושה אותם לבלתי ראויים להמשכת קיומם". וכדוגמת 
ַגן ה'" (בראשית יג,י) ונהפכו בעקבות מעשי תושביהם  סדום ועמורה שהיו "כְּ

ֵרָפה ָכל ַאְרָצּה" (דברים כט,כב).  ְפִרית ָוֶמַלח שְׂ הרעים ל"גָּ

ומפורסם בשם רבי חיים ויטאל - מגדולי המקובלים במאה ה-16 - שאילו 
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ידע האדם כמה עולמות הוא בורא במעשיו הטובים, וחלילה להיפך במעשיו 
הרעים - היה מפחד להזיז אצבע או להניד עפעף.

תיאור בצבעים קודרים מתאר התנא רבי יהושע את שאירע לעולם בעקבות 
חורבן בית המקדש - שנחרב כידוע בעקבות מעשיהם הרעים של בני אותו 

דור (סוטה מח,א):

"מיום שחרב בית המקדש - אין יום שאין בו קללה, ולא 
ירד הטל לברכה, וניטל טעם הפירות" !

והוסיף התנא רבי יוסי ואמר: 

"אף ניטל שומן הפירות".

במסכת  בתלמוד  מבוארת  במדבר -  לישראל  שירד  מהמן  נוספת -  דוגמא 
יומא (עה,א):

"צדיקים ירד [להם המן] על פתח בתיהם, בינונים - יצאו 
ליקטו, רשעים - שטו ולקטו".

כלומר, הצדיקים לא נזקקו לטרוח בלקיטת המן, ואילו האחרים - הבינונים 
והרשעים - נאלצו לטרוח לפי מעלת ורמת מוסריותם.

ועוד (שם):

וזה  גנבתָ,  עבדי  אומר:  זה  לדין,  משה  לפני  שבאו  "שנים 
אומר, אתה מכרתו לי. אמר להם משה: לבוקר משפט. למחר 
- אם נמצא עומרו בבית רבו ראשון, בידוע שזה גנבו, אם 

נמצא עומרו בבית רבו שני - בידוע שזה מכרו לו.
וכן איש ואשה שבאו לפני משה לדין. זה אומר: היא סרחה 
עלי, והיא אומרת: הוא סרח עלי. אמה להם משה: לבוקר 
משפט. למחר, אם נמצא עומרה בבית בעלה, בידוע שהיא 
שהוא  בידוע   - אביה  בבית  עומרה  נמצא  עליו,  סרחה 

סרח עליה".
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פרק ג

השפעת העולם הארצי
על עולמו הרוחני של האדם

ָבר ָרע" (דברים כג,י), ועל כן מי שאינו טהור  ַמְרתָּ ִמּכֹל דָּ התורה הזהירה: "ְוִנשְׁ
ַמֲחֶנָך  ֶקֶרב  בְּ ְך  ִמְתַהלֵּ ֱאלֶֹהיָך  ה'  י  למחנה, "כִּ מחוץ  לצאת  עליו  לילה,  מקרה 
ב ֵמַאֲחֶריָך" (שם טו). ָבר ְושָׁ יְלָך... ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדוֹׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות דָּ ְלַהצִּ

והסביר בעל ספר החינוך (מצוה תקס"ו):

"... שנפשותן של ישראל דבקות בשכינה לעולם, וכל שכן 
במחנה שכלן נקיי הנפש (כי כל הירא מעבירות שבידו - כבר הלך 
ושב לביתו), ונשארו הטובים אשר רוח אלוקים שוכן בתוכם, 
וראוי להם לעמוד בנקיות, כאשר ידוע ומפורסם, שהנקיות 

מדה מן המדות הטובות המביאה לידי רוח הקודש".

והוסיף וביאר הרמב"ן בפירושו לתורה (דברים כג,י):

שתטמא  כטומאה  הצואה  שאין  הצואה,  כיסויי  "וטעם 
ובהיות  בעת התפילה,  לראותה  אסור  אבל  את מקומה... 
יולידו  הנמאסים  שהדברים  מפני  הנכבד,  בשם  דבק  הלב 
גנאי בנפש, וישבשו כוונת הלב הטהור, וכאשר נעלה מעין 

רואה - אין רע".

הרש"ר הירש רואה בהלכות רבות הקשורות לנקיות - הרחקה מצואה ומי 
רגלים, כיסוי ערוה בזמן קריאת שמע ותפילה, הלכות צניעות ועשיית צרכיו 
ונטילת ידים ועוד - "הרגלי חיים יהודיים המזכירים לנו בכל עת את הטבע 
הכפול של המהות האנושית [הבהמיות מול הקדושה]. חשיבות יתירה נודעת 
להלכות אלה בכל אותן התקופות שהחומרנות מביאה בהן לידי ניוון האצילות 
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המוסרית של האדם; בתקופות אלה חובה על היהודי לשאת ברמה את נס 
ייעוד חייו המעיד על החירות המוסרית".

רבב  שנמצא  חכם  תלמיד  "כל  יוחנן:  רבי  בשם  נמסר  (קיד,א)  שבת  במסכת 
שהדבר  משום  הוא  זו  להלכה  הטעם  שעיקר  ואף  מיתה",  חייב   - בגדו  על 
גורם לחילול ה', מכל מקום ברור הוא שמי שנזהר ומקפיד על נקיות וסדר 
ובספר  הפנימית.  אישיותו  על  ממש  של  השפעה  משפיעה  זו  התנהגות   -
יעשה  אדם  נקיות): "וכל  (בערך  כתב  פאפו,  אליעזר  לרבי  יועץ'  'פלא  המוסר 

עצמו תלמיד חכם לעניין זה".

ולכן כאשר אירע שנמצאו ערדליים הפוכות בפנימייה של ישיבת קלם, כינס 
הסבא את כל התלמידים והוכיח אותם על כך, כיון שאי סדר חיצוני - מחנך 
גם לאי סדר פנימי. וכאשר רצה הסבא לעמוד מקרוב על הצלחת בנו בלימודיו 
ומדותיו - בדק את חדרו, וכאשר מצא שחדרו וארונו מסודרים ונקיים כראוי 
- חזר לביתו בידיעה ברורה שהכל מתנהל כשורה, ואין כל צורך לשאול את 

הרבנים והמחנכים של בנו.
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פרק ד

שמירת איכות הסביבה
מגינה על הבריאה

המתבונן בטבע העולם נדהם לראות עד כמה גדולה היא השלמות וההרמוניה 
המאפיינת אותו. ואמנם, ככל שהחוקרים והמדענים מפענחים את צפונות 
העולם, הם מופתעים ומשתאים לראות את העולם כולו כפזל נפלא ומורכב, 
ליצירה  חלקיו  כל  ומתאימים  משתלבים  וביחד  לחברו  מותאם  חלק  שכל 

מופלאה.

קשור  בפזל  חלק  כל  כמה  עד  להמחיש  כדי  מצויות  דוגמאות  של  סוף  אין 
בקשר הדוק לחלק הסמוך לו, כאשר כל תזוזה מפרה את האיזון וגורמת להרס 

ופגיעה במבנה המקורי והטבעי:

בעלי החיים צורכים חמצן ומפרישים דו-תחמוצת הפחמן, שממנו מייצרים   •
הצמחים את תאיהם, כאשר במקביל מפרישים הצמחים חמצן נקי לחלל 

העולם, וחוזר חלילה.

החלשות  הזקנות,  והבהמות  החיות  את  טורפים  הטורפים,  החיים  בעלי   •
והחולות, ועל ידי כך מאפשרים מרחבי גידול לדור הבא.

עופות טורפי דגים משליכים - דרך אגב - את הלשלשת שלהם אל תוך   •
המים, כאשר החנקן שבה מסייע לגידול הדגים שבמים, כך כל מין מסייע 

לזולתו.

כאשר  אולם  בבריאה,  הקיים  האיזון  את  מוכיחות  אלה  בודדות  דוגמאות 
האדם מפר איזון זה - העולם נפגע וניזוק. לדוגמה: כאשר השמידו בהודו את 
נחשי הקוברה שבטבע, התרבו המכרסמים (שהיו המזון של נחשי הקוברה) 
במידה כזו שהשמידו יבולים רבים, עד שהיה צורך דחוף להחזיר את נחשי 

הקוברה מחדש לטבע.

כך היה גם כאשר חיסלו הסינים את ציפורי הדרור בארצם, משום שרצו למנוע 
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מהם מלאכול את התבואה - פרץ רעב כבד שנבע מהתרבות החרקים (שהיו 
לקנות  נאלצו  והסינים  התבואה.  את  שהשמידו  הדרור)  ציפורי  של  מזונם 

במחיר יקר ציפורים מארצות אחרות ולהחזירם למקומם הטבעי.

ארנבות שהובאו לאוסטרליה, מקום בו מעטים הם הטורפים, התרבו במידה כזו 
שהרסו את כל החקלאות, ורק במאמצים מרובים ועצומים תוקן מעוות זה.

מונעת  לתעשיה -  העצים  ולניצול  לבניה  קרקע  להכשרת  יערות -  כריתת 
גשם וחמצן, ועל ידי כך מופר האיזון הטבעי בעולם.

פסולת המוצרים הכימיקאלים מזהמת נהרות וימים, ועל ידי כך מתים הדגים 
פלסטיק,  כגון   - המלאכותיים  המוצרים  שבים.  הטבעית  הצמחיה  ונהרסת 
מתכות ובטון - אינם כלים ומתפוררים, וממילא אינם חוזרים לטבע, עובדה 
החיים  לאיכות  הקשורים  רבים  בתחומים  הפיכים  בלתי  לנזקים  הגורמת 
והסביבה (נזקים בריאותיים, כלכליים, חברתיים ועוד). חומרים רדיו-אקטיביים 
(פסולת מכורים גרעיניים), שרפת חומרים שונים בתעשיה, זיהום מכוניות 
ועוד - הורסים את המרקם הבריא של האויר הצח ומזהמים באופן מסוכן 

את האויר בעולם.

הקב"ה ברא את עולמו באופן שהמחזור הטבעי משלים את עצמו. יבול חקלאי 
וכל הצומח חוזר בשלב מסויים ומשביח את הקרקע. כן בעלי החיים למיניהם, 
עם מיתתם מתפורר גופם והם שבים אל האדמה. ברם, בימינו, האשפה הרבה 
כתוצאה מאורח החיים המודרני - אינה חוזרת באופן טבעי אל האדמה, ויש 

צורך להשבית אותה באופן מלאכותי.

היא  הסביבה,  באיכות  המפגעים  על  זה  קצר  מתיאור  המתבקשת  המסקנה 
הצורך הדחוף לחינוך לשמירת הטבע והסביבה, והצלת העולם מנזקי תושביו, 
אותם  למחזר  שאפשר  במוצרים  להשתמש  החברה  את  לחנך  ולדוגמה: 
(כפלסטיק ומתכת), וכך לצמצם את הפסולת בעולם. יש להשתדל להשתמש 
במוצרים טבעיים, ופחות במלאכותיים. להשתמש בסלי קניות כדי להמנע 
הערים,  בריכוזי  צמחים  ויותר  יותר  לנטוע  יש  פלסטיק.  בשקיות  משימוש 
ובכך לצמצם את נזקי זיהום האויר. כן רצוי שהעצים יהיו נשירים המפרים 
ַעֵליֶהם. לדרוש מן הרשויות לכוף את החברה להשתמש בדברים  את הקרקע בְּ
בהנעת  וסולר  בבנזין  במקום  בגז  שימוש  כגון  האויר,  את  פחות  המזהמים 
התחבורה. לחקור ולפתח שימוש באנרגיית הרוח והשמש. פינות נוי במרכזי 
הערים והשכונות, מחנכות את הילדים והנוער לאהוב את הטבע ולשמר אותו. 
על דוגמאות אלו ניתן להוסיף עוד כהנה וכהנה - כל רעיון מעשי שיוכיח את 

עצמו כמונע נזקים ומסייע בשימור טבעו של עולם.
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שיעור הכזית

שיעורי התורה הם תחום הנוגע למצוות רבות, ולא מעטות מהן נוהגות מידי יום 
ביומו. במיוחד אמורים הדברים בשעורי ה'כזית' וה'ביצה', הקשורים הלכתית 

לדיני ברכה אחרונה, נטילת ידים, שיעור כוס של ברכה ועוד.

מגדולי  שניים  וביררוהו,  חקרוהו  זה,  לתחום  התייחסו  האחרונים  בדורות 
ישראל - החזון איש והגאון רבי חיים נאה. בימינו סיכמו תחום זה ביצירות 
הרבנים: יעקב גרשון וייס והרב חיים ביניש, שבמחקרם המקיף  ספרותיות 

מיצו תחום זה על כל היבטיו.

למרות האמור, הוגשה שאלה לבירור מחודש של נושא זה לרבני הסנהדרין, 
קביעה  על  אור  לשפוך  היכולים  השונים)  המדע  (מתחומי  ממצאים  רקע  על 

חדשה של השיעורים. 

במסכת יומא (פ,א) מובאים דברי רבי אלעזר: "האוכל חלב 
[בשוגג] בזמן הזה [שבית המקדש חרב בעוונותינו] - צריך 
שיכתוב לו [לזכרון] שיעור [כלומר, הכמות המדוייקת אותה 
אכל, כדי שכשיבנה בית המקדש ידע אם חייב חטאת אם 
לאו. והצורך בכתיבת השיעור המדוייק נועד מחשש] שמא 
יבוא בית דין אחר וירבה בשיעורין". ומבררת הגמרא: מהו 
"שמא... ירבה בשיעורין", "אי נימא דמחייבי קרבן אכזית 
קטן", כלומר, האוכל פחות מכזית בזמן הזה עליו לכתוב 
כשיעור זה אכלתי, שמא יבנה בית המקדש בימיו ויתחדש 
בית דין שיפסקו הלכה ויאמרו שחייב קרבן גם על כזית 
קטן, ולא כזית בינוני, כפי הנהוג כיום, ונמצא שהוא חייב 
חטאת גם על שיעור כזה (עפ"י רש"י). אפשרות זו נדחית 
על ידי הגמרא המסכמת שהכוונה היא "דלא מחייבי קרבן 
עד דאיכא כזית גדול", כלומר: האוכל כזית בשיעור בינוני 
יכתוב:  אלא  חטאת",  בקרבן  אני  "מחוייב  לכתוב  לו  אל 
כזית בינוני אכלתי, שמא יבוא בית דין ויפטרנו מקרבן, מן 

הטעם שיסבור שהכזית גדול יותר (עפ"י רש"י).
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והחזון איש - מגדולי פוסקי ההלכה בדורות האחרונים - ביאר שודאי שהשיעור, 
גם בעתיד, יהיה 'כזית בינוני' כעכשיו, אלא שיהיה צורך לאמוד מה הוא הזית 
הבינוני, שיתכן שהזיתים שבמקום זה גדולים או קטנים מן הזית הבינוני, והזית 

הגדול או הקטן בעיר זו הוא הבינוני שאמרו חכמים.

ואמנם היה זה החזון איש בימינו שחולל מהפכה בקביעה מחודשת של שיעורי 
התורה. החזון איש הלך בזה בעקבות ה'נודע ביהודה' שסבר שהביצים בזמננו 
קטנו עד כדי חציין מן השיעור בימי חז"ל, וממילא גם שיעור הכזית, ועל כן 
יש לקבוע את שיעור הביצה ושיעור הכזית בשונה מגודלם כיום: 100 סמ"ק 
- שיעור הביצה, ו- 50 סמ"ק שיעור הכזית [החתם סופר לעומתו, אף שסבר 
כדברי הנודע ביהודה שגודל הביצים קטן משיעורם בתקופת חז"ל, הרי שסבר שאף 

הבריות קטנו באותו יחס]. 

הגאון רבי חיים נאה - לעומת החזון איש - כתב להוכיח שגודל השיעורים 
של כביצה ושל כזית כיום דומה לשיעורם בזמן חז"ל: 57.6 סמ"ק - שיעור 

הביצה, ו- 27 סמ"ק - שיעור הכזית.

והנה היסוד לשיטתו של בעל ה'נודע ביהודה' היא הדעה שבני האדם וכל 
הבריאה - מתקטנת ולא גדלה. ועל כן על השיעורים כיום יש להוסיף עד כדי 

השיעור שהיה - 'לכאורה' - בזמן חז"ל.

ברם, נמצא, מבדיקת שלדי בני אדם מתקופת חז"ל, שבני האדם לא רק שלא 
היו גדולים מבני האדם כיום, אלא שהיו קטנים מהם בגודלם (כך הוכח משרידי 
שלדים שנמצאו באתרי קרבות, וכן מגודלו של החלל שיצרו הנקברים שהתכסו בלבה שפרצה 

בעיר פומפי לפני כאלפיים שנה).

כיום  (השמורים  הצלב  מסעי  חיילי  של  השריונות  ומדידת  מבדיקת  כן,  כמו 
במוזיאונים ברחבי העולם) מתברר שממדיהם של חיילי מסעי הצלב (במאה ה- 12) 

היו קטנים בהרבה ממידות בני האדם בימינו, ושריונות אלה, ששימשו בני 
אדם לפני כאלף שנים, אינם עולים כיום על גופם של בני אדם בימינו.
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יסוד גדול בעניני גודל השיעורים מבואר בדברי הגאונים:

"לפי שהביצים והפירות [כדוגמת הזית] נמצאים בכל מקום, 
כי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שישראל עתידין 
להתפזר בין האומות... ולכן תלו חכמים ז"ל השיעור בביצים 

ובפירות שהן קיימין בכל עת ואין משתנים".

(שערי תשובה סימן מ"ו ועוד)

ברור אם כן, שלדעת הגאונים, הטעם שנקבעו השיעורים בביצים ובפירות, 
הוא משום שהם קיימים בכל עת ובכל מקום, וכן - שאין שיעורם משתנה. 
הנזכרים  והחזון-איש  הנודע-ביהודה  לדברי  בניגוד  עומדת  זו  קביעה 

לעיל.

ואף שנמצאו מספר מקורות בדברי חז"ל שמהם משמע שקיימים שינויים 
של הפירות בין מקום למקום - ובניגוד לכאורה לדברי הגאונים !  בגודלם 
כבר התייחס לעובדה זו החזון איש שקבע שיש לשער לפי גודל פירות ארץ 
יש  ישראל,  ארץ  פירות  גודל  לפי  ולשער  למצוא  שאין  במקום  ורק  ישראל, 
לשער שם לפי 'דעתו של רואה' [היינו, על פי קביעת בית דין שבכל דור, כפי מה 

שנראה להם בזמנם].

על דברי החזון איש הללו יש להעיר שבכל דור ובכל איזור נקבעו השיעורים 
כשיעורו  הכזית  שיעור  את  למדוד  נהגו  הספרדים  ולדוגמה:  שונה,  באופן 
סמ"ק,  הגדול 27  כשיעורו  שיערו  אחרים  ישראל  גדולי  בעוד  סמ"ק,  הקטן [17.3 

עפ"י הגאון רבי חיים נאה].

כמו כן, מן הראוי לצטט את דבריהם היסודיים בעניין זה של הגאונים:

"וששאלתם: כמה שיעור גרוגרת הגסה וגרוגרת בינונית, 
וכן זית הגדול, וזית הקטן, וזית בינוני - הרי אלו שיעורים, 

ואיך יהיה שיעור לשיעור?
ולא  במשקל,  רבותינו  פירשו  ולא  במשקל -  תאמר  ואם 
דקדק הקב"ה עמנו במשקל, וכל אחד בעשותו לפי דעתו 

יצא ידי חובתו, ואין צריך ללמוד שיעור מאחר".

(תשובות הגאונים מהדורת הרכבי סימן רסח)

על כל פנים, מבואר לכאורה, שאין הדבר תלוי בהכרעת גדולי הדור - כדברי 
החזון איש - ואדרבא, קיימת גמישות הלכתית די רחבה.
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בעקבות ממצאים מדעיים חדשים על הזית בזמן חז"ל, הופיע אור חדש על 
גודלו של ה'כזית', עובדה שגרמה לחוקרים באקדמיה לבחון מחדש עד כמה 
קיימת התאמה או שינוי מזמן חז"ל לימינו אלה. מחקריו של הפרו' מרדכי 
כסליו - חבר הסנהדרין ומבכירי החוקרים באוניברסיטת בר אילן - מסייעת 
סברות  ולפרוק  ולהשיל  הכזית,  של  שיעורו  את  וודאות  ביתר  לקבוע  כיום 

רבות שנספחו לתחום זה מחוסר מידע מדוייק. 

ואמנם, כפי שיוכח להלן מתברר ששיעורי הזית שהיו בזמן חז"ל קטנים בהרבה 
אפילו מהשיעור שקבע הגאון רבי חיים נאה. וכבר קבע אחד מן הראשונים 
כפי  לא  אכן  הוא  הכזית  ששיעור  הזיתים,  את  וראה  ישראל  בארץ  שביקר 

שנהגו לשער - כחצי ביצה או כשליש ביצה, אלא פחות מכן.

והנה שני זנים של עצי זית מסורתיים מצויים במטעים בארצנו - ה'נבאלי' 
וה'סורי'.

במערות מפלט במדבר יהודה נמצאו גלעינים מתקופת בר כוכבא (135 לסה"נ), 
גם בתקופת  היה ידוע ונפוץ  זה  זן  כן,  ואם  ה'נבאלי',  לזן  זוהו כדומים  אשר 

חז"ל (כשהוא משמש לאותה מטרה - להכנת זיתים כבושים).

פרי ה'נבאלי' משקלו בממוצע 6-4 גרם, ואם כן הממוצע שלו הוא 5 גרם. 
פרי ה'סורי' משקלו 3.5-2.5 גרם, והממוצע של זן זה הוא 3 גרם [משקל הזית 
דומה למשקל המים ואם כן הנפח שוה למשקלו, וניתן להשתמש גם במונח סמ"ק 

במקום גרם].

ממדי הגלעינים שנמצאו - לא השתנו במשך השנים, כי הגלעינים השתמרו 
יבשים, ולמעשה גלעין בעובי כזה אינו מצטמק ביובש.

כמו כן, נמצאו בארץ ישראל עשרות עצי זית עתיקי יומין ומניבי פירות - שגילם 
המשוער הוא כ- 1700 שנים. עצים אלו ממשיכים להניב יבולי זיתים בעלי 

תכונות וממדים האופייניים לעצים אחרים בני ימינו של אותו זן.

כן ידוע על זיתים כבושים שנמצאו בעיר פומפי - שנקברה בלבת הר געש 
לפני כ- 1900 שנים - וזיתים אלו הם בדיוק כגודל הזיתים כיום.

והנה כתב הגאון רבי ישראל קנייבסקי בספרו 'שיעורים של תורה' - אף על 
פי שהלך בשיטת החזון איש - : "... ומכל מקום, אפילו אכל פת רק כמו כזית 
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השיעור  וזהו  יתכן  [שהרי  המזון  ברכת  בלא  שיהא  אסור  שבזמנינו,  הרגיל 
הקובע להלכה]. וצריך להוסיף לאכול עד שיהא כשיעור הנ"ל (שהוא 50 סמ"ק), 

ולברך ברכת המזון".

עוד מפורסם בשם הגאון רבי חיים מוולוז'ין שהכזית - גם של שיעורי תורה 
- דומה לזית של ימינו.

 6 היותר  ולכל  סמ"ק   5 הוא  בימינו  המצויים  הזיתים  מכל  הממוצע  והנה, 
סמ"ק.

לכן - בעקבות כל הבירור הנ"ל - הוחלט על ידי חברי הסנהדרין, שאין להקל 
בשום פנים, גם לא בעניני דרבנן, ואפילו אם יש צד קולא נוסף, ללכת אחר 

השיעור הגדול.

אמנם בדיני תורה ראוי להחמיר - כדברי המשנה ברורה כהשיעור הגדול - 
שהכזית הוא כ- 50 סמ"ק, וכדעת החזון איש. ולאחר אכילת 7 סמ"ק, ובמיוחד 
6-5 סמ"ק, חייבים להשלים לשיעור 27 סמ"ק, שהוא שיעור הגאון רבי חיים 
ובמיוחד  לסמוך,  מה  על  לו  יש  סמ"ק,   6 אכילת  אחר  לברך  והסומך  נאה. 
כשהדבר אותו אכל היה ברייה. ובשעת הדחק אפשר לסמוך שהשיעור 27 

סמ"ק דיו גם לשיעורי תורה.
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נספח א

הבסיס לקביעת שיעור הכזית

א. נפח כותבת הגסה:

ביום  אותה  האוכל  חיוב  לעניין  מאד]  גדולה  הגסה [=תמרה  כותבת  שיעור 
הכיפורים, הוא מעט פחות משיעור כביצה (יומא עט,ב). ועל פי הגרעינים שנותרו 
לנו מן העבר, מתברר שאין שום תמר ששיעורו מגיע לקרוב למאה סמ"ק (שהוא 

שיעור הביצה לדעת החזון איש, ואם כן שיעור הביצה הוא קטן ממאה סמ"ק).

ב. נפחו של הקומץ:

לעיל, בגוף המאמר, התבאר שאנשי הבית השני לא היו גדולים מבני האדם 
(מנחות  זיתים  כשני  מכיל  הקומץ  ששיעור  מבואר  בתלמוד  והנה  ימינו.  של 
סמ"ק,  אפילו 6-5  או  סמ"ק,  הוא 3  הכזית  ששיעור  אנו  מניחים  ואם  כו,א). 

הרי שאפשר למצוא אנשים שהקומץ שלהם מכיל כמות זו, אולם אם הכזית 
הוא 50 סמ"ק, וכדברי החזון איש, אין שום אדם בעולם שהקומץ שלו מכיל 

שיעור של כ- 100 סמ"ק !

ג. נפח בית הבליעה:

בתלמוד  מבואר  כך  מקולפת -  ביצה  כשיעור  רק  להכיל  יכול  הבליעה  בית 
במסכת יומא (פ,א). והמרדכי (סוף פסחים) סבור שבית הבליעה מכיל נפח של 3 
זיתים, שהרי הלל היה כורך: פסח, מצה ומרור - ואוכלן יחדיו, כאשר כל אחד 
הכיל שיעור כזית. לעומתו סוברים התוספות (חולין קג,ב ד"ה חלקו) שנפח הכזית 
הוא כחצי ביצה. על כל פנים, השיעור המרבי שאדם מסוגל לבלוע בבת אחת 
הוא הרבה פחות מ- 100 סמ"ק [בנוזל - עד 86 סמ"ק, באוכל רך - עד 54.5 
סמ"ק ובמוצק - עד 6 סמ"ק], ואם כן לא יתכן ששיעור הביצה יגיע ל- 100 
סמ"ק, ואם בית הבליעה יכול להכיל כשיעור ביצה מקולפת, הרי ששיעורה 

קטן משיעורה על פי החזון איש, וכאמור. 
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ד. נוזל שהתייבש:

בתלמוד במסכת שבת (עז,א) מבואר שהמוציא מרשות לרשות יין יבש (שנקרש) 
- שיעורו בכזית. והטעם לשיעור זה הוא מפני שכשהוא חי, בעודו משקה, היה 

שיעורו ברביעית, ורביעית יין לאחר קרישתה מתמעטת לשיעור כזית.

כיום ידוע ששיעור רביעית יין - 86 סמ"ק - לאחר ייבושה למצב מוצק מגיע 
שיעורה ל- 3 סמ"ק, ולפי שיעור רביעית לשיטת החזון איש (150 סמ"ק) - 

מגיע שיעורה ל- 6 סמ"ק. ואם כן שיעור הכזית נע בין 6-3 סמ"ק.

יותר  יכיל  וייבושו  וצימוקו  מוצק,  יותר  היה  חז"ל  בזמן  שהיין  נניח  אם  וגם 
סמ"ק, נוכל להגיע לכל היותר לשיעור הנע בין 14-8.6 סמ"ק.

ומכאן ניתן להסיק, שוב, שגודל הכזית קטן בהרבה מן השיעורים המקובלים 
כיום.
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נספח ב

מאמרו המחקרי-הלכתי של הפרו' מרדכי כסליו
על "גודלם של הזיתים בימי חז"ל"

[המאמר פורסם בהליכות שדה 149, תמוז תשס"ו]

"כזית" הוא השיעור המזערי שאדם יוצא בו ידי מצוות מצה ומרור בפסח, 
ומאידך זהו השיעור המחייב על אכילת איסור, ועל אכילת פחות משיעור זה 
אין עונשים (בבלי יומא פ,א), ואין חיוב ברכה אחרונה ולא ברכת המזון (שו"ע או"ח 
ר"י, א). היום, נפח הזית הממוצע בשווקים, כולל הזיתים המיובאים, הוא 5-4 

סמ"ק (פרופ' שמעון לביא, בע"פ) והוא קטן במידה ניכרת משיעורי כזית הנהוגים 
היום להלכה. מטרות המאמר לברר אלו זני זיתים היו לחז"ל (200 לפני סה"נ 
- 600 למניינם), על פי איזה זנים קבעו את שיעור הכזית, ולנסות לבחון האם 

הזיתים שמרו על גודלם וצורתם במהלך אלפיים השנים האחרונות (כעין חזקה 
דהשתא), או לחלופין נפחם השתנה.

כדי לאתר את הזיתים שהיו בתקופת חז"ל יש לזהות קודם כל מה הם הזנים 
המסורתיים, ולהבדיל אותם מזני חו"ל ומהזנים המקומיים החדשים. בשנים 
האחרונות יש תנופה גדולה בגידול הזיתים בארץ, הן במשק היהודי ובמשק 
הערבי. זאת, הודות לפועלו המבורך של פרופ' לביא שפיתח במכון וולקני בבית 
דגן זן חדש המכונה "ברנע", שמגדלים אותו ברחבי העולם בגלל תכונותיו 
החקלאיות המצוינות ותנובת השמן הטובה. ליד עצי "ברנע" מצויים במטעים 
בארץ שני זנים מסורתיים חשובים ששמם הולך לפניהם: "נבאלי" וכן "סורי" 
- שמות המשמשים היום כמותגים לזיתים כבושים בשווקים ועל תוויות של 
קופסאות שימורים. פרי ה"נבאלי" משקלו בממוצע 6-4 גרם, צורתו מעוגלת 
ואינה סימטרית, הבסיס (ליד העוקץ) קטום והקדקוד מחודד מעט. פרי ה"סורי" 
משקלו 3.5-2.5 גרם, צורתו מוארכת וכמעט סימטרית, הבסיס מעוגל והקדקוד 
מחודד, חלקו של בשר הפרי בזן זה הוא 80%. המשקל הסגולי (הצפיפות) של 
זיתים קרוב ל- 1 (1 סמ"ק - 1 גרם), מכאן שהנפח המייצג זית "נבאלי" הוא 5 
סמ"ק ו"סורי" - 3 סמ"ק. זיתי "נבאלי" נאכלים בעיקר כבושים ירוקים הודות 
לטעמם הטוב, לקליפה העבה ולציפת הפרי שאינה צמודה לגלעין, ועם זאת 
פירותיו טובים להפקת שמן. "סורי" משמש בעיקר לשמן, כי כמותו רבה בציפה, 
והפרי משתמר זמן רב על העץ מבלי לאבד את איכותו, כך אפשר להאריך את 
תקופת המסיק לפי צרכי בעלי המטע, ויחד עם זאת פירותיו טובים להכנת 
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כבש ירוק או שחור (גור, תש"ז, גור וחבריו, תש"ך עמ' 41 ואילך).

אם דימינו בנפשנו שהזיתים שהיו בתקופת חז"ל נכחדו ולא השאירו עקבות, 
באו כאלפיים גלעינים שנשתמרו היטב במצדה וטפחו על פנינו, כי 93% מהם 
זוהו על פי גודלם וצורתם כשייכים לזן "נבאלי". הזיהוי נתמך ע"י טביעת עין 
אפשר לזהות  שבעזרתן  אופייניות  תכונות  מספר  הזית  לגלעין  מומחה.  של 
לאורך  המרבי  הקוטר  מיקום  לקוטר,  האורך  בין  היחס  קוטר,  אורך,  הזן:  את 
סימטריית  הגלעין,  קשות  את  המחבר  התפר  של  ההדגשה  מידת  הגלעין, 
הגלעין, צורת הבסיס, צורת הקדקוד, ומידת החספוס של פני הגלעין. ממדי 
הגלעינים שנמצאו במצדה לא השתנו במשך השנים כי הגלעינים השתמרו 
יבשים, ולמעשה גלעין בעובי כזה אינו מצטמק ביובש. גלעין ה"נבאלי" קטן 
יחסית, מוארך, מתרחב בשליש הקרוב לחוד ומשופד בקדקודו (גור וחבריו, תש"ז, 
ד"ר סוהיל זידאן, מדור המטעים, קק"ל, בע"פ; פרפ' לביא, בע"פ). ההגדרה המדויקת של 

השרידים הארכיאולוגיים לזן מקומי מגדילה את הסבירות שגם חלקי הפרי 
שלא נשתמרו היו דומים לאלה שגדלים היום.

הפרי  בשר  נפח  שגם  חותכת  הוכחה  בידינו  אין  ה"סבירות"  אף  על  אמנם, 
היה דומה לפירות שבימינו. זיהוי הזיתים ממצדה נתמך ע"י גלעינים דומים 
רבי  ימי  (שלהי  כוכבא  בר  מרד  מימי  יהודה  במדבר  מפלט  במערות  שנמצאו 
עקיבא, שנת 135 למניינם) (כסלו והרטמן, תשנ"ט; שמחוני וכסליו, תשס"ד). ההנחה היא 

שהגלעינים הם שרידים של זיתים כבושים, כי האתרים הללו רחוקים מאוד 
מאזורי גידול הזית והפקת השמן. אם כן, זיהוי גלעיני הזית מזמן חז"ל עם 
"נבאלי", הביא למסקנה שהזן המקומי החשוב להכנת זיתים כבושים בימינו 
היה ידוע ונפוץ גם בתקופת חז"ל ושימש לאותה מטרה (כסלו, תשמ"ט, כסלו, 

תשס"ה; תבק, תשס"ו).

יתר על כן, עשרות עצי זית עתיקי יומין ומניבי פירות הפזורים ברחבי הארץ, 
יכולים להיחשב כמוצגים ארכיאולוגיים מימי קדם. נופם עֵנף ומרשים, היקף 
גזעם מגיע ל- 10-5 מטרים ויותר, אלא שגזעם חלול (ד"ר זידאן, בע"פ). פרופ' 
לביא חישב את גילו של עץ הזית העתיק בקבוצה של זיתי גת שמנים במזרח 
ירושלים - לפי קצבי הגידול של חלקי הגזע שנשארו וקוטר החלק החלול, תוך 
התחשבות בתנאי הגידול שלו לאורך התקופות - והגיע למסקנה שגילו כ- 1700 
שנה. לדעתו, עצים עתיקים בודדים שהצמיחו גזעים חלופיים מסביב לגזע 
המקורי שנרקב ונעלם, יכולים להיות אף בני 3000 שנה. עצים אלה הגדלים 
בהרי יהודה וכן בגליל, שרובם שייכים לזן "סורי" (כגון העץ בצובא והעצים בגת 
שמנים) ומיעוטם לזן "נבאלי" (העץ בנבי סמואל), ממשיכים להניב יבולי זיתים 

לומר  קשה  זן,  אותו  של  אחרים  לעצים  האופייניים  וממדים  תכונות  בעלי 
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שהעצים הזקנים נתנו בימי נעוריהם פירות גדולים מאוד ובדורנו הם קטנו, 
שהרי ברחבי הארץ מצויים עצי זית רבים בכל הגילים המניבים - מעשרות 
שנים בודדות עד מאות רבות - המניבים זיתים דומים בדיוק לאלה של העצים 
העתיקים. על כן יש מקום להניח או לפחות לדון שיתכן שהם מהווים עדות 
לגודל הזית וצורתו בתקופת חז"ל וליחס בין בשר הפרי לבין הגלעין. יתרה מזו, 
הענפים הצעירים והדקיקים בני שנה, שעליהם מתפתחים הזיתים בעצים מכל 
הגילים, אינם חזקים דיים כדי לשאת יבול של פירות גדולים מאוד; ויש לומר 
שגם לענפים אלה יש חזקה ששמרו על טבעם באלפיים השנים האחרונות. 
כל זאת כאמור, אם יוצאים מתוך הנחה שהפירות והעצים של היום מהווים 

עדות לאלה שבימי חז"ל.

האם היו בארץ זנים עם פרי יותר גדול? אמנם כן, אלא שהם נדירים היום וכך 
גם בעבר. בנוסף לשני הזנים העיקריים שהוזכרו, ידועים זנים אחדים שנפח 
וכן  מהממוצע  קטן  שפריו  "מליסי"  כגון  מהרגיל,  שונה  וגלעיניהם  זיתיהם 
"שאמי" הגדול (גור, תש"ז; ד"ר זידאן, בע"פ; פרופ' לביא, בע"פ). "שאמי", המיועד 
לכיבושים, מוצאו מסוריה והיה קצת יותר מצוי בארץ לפני 3-2 דורות, פריו 
גדול 35X25 מ"מ, צורתו כשקד ירוק, משקלו הממוצע 10 גרם ומזה כ- 80% 
בשר הפרי (גור, תש"ז). חוץ מאלה ידוע הזן "תופאחי", זן מצרי בעל הזיתים 
קטן -  כתפוח  הפרי  צורת  לארץ,  מיובא  שלעתים  באזורנו,  ביותר  הגדולים 
30X 26 מ"מ, משקלו הממוצע 12 גרם, אחוז השמן נמוך, מיוחד לכיבושים 
מאוד,  בולט  חספוס  בעלי  פניו  ביצה,  דמוי  סימטרי,  רחב,  הגלעין  ירוקים. 
דומה  נפחם  בע"פ).  זידאן  (ד"ר  מאוד  ארוך  חוד  בעל  והקודקוד  קטום  הבסיס 
או "קלמאטה"  הירוק  היום, "סנטה"  המיובאים  הגדולים  הזיתים  של  לאלה 
בעולם  ביותר  הגדולים  הזיתים  בעל  הזן  של  הפרי  השוואה,  ולשם  השחור, 
יכול להגיע ל- 16 סמ"ק בממוצע (פרופ' לביא בע"פ). במצדה זוהו 56 גלעיני 
"שאמי" ו"תופאחי" (2.8% מכלל גלעיני הזיתים שנבדקו) (תבק, תשס"ו). מכל מקום, 
קשה להעריך עד כמה בדיוק "שאמי" נדיר היום ובדורות האחרונים, כי כל סטייה 
לשער  קשה  וכמה  כמה  אחת  ועל  התוצאה,  את  משמעותית  משנה  באומדן  קלה 

בבטחה את מידת נדירותם של זנים כאלה בעבר.

כעת מובן יותר סיפור המעשה בבבלי: "אמר רבי חייא בר אבא: אני ראיתי 
את רבי יוחנן שאכל זית מליח ובריך עליו תחילה וסוף... אמר ליה רבי ירמיה 
לרבי זירא: רבי יוחנן, היכי מברך על זית מליח? כיון דשקילא לגרעיניה בצר 
והא  בעינן  בינוני  כזית  בעינן?!  גדול  זית  סברת  מי  ליה:  אמר  שיעורא.  ליה 
איכא, וההוא דאייתו לקמיה דרבי יוחנן זית גדול הווה, דאף על גב דשקלוה 
לגרעינותיה פש ליה שיעורא, דתנן: זית שאמרו לא קטן ולא גדול אלא בינוני, 



שיעור ה'כזית'ידיעון הסהנדרין

 31

וזהו אגורי" (ברכות לח, סע"ב -לט,רע"א).

והרקולנאום  פומפיי  הרומיות  בערים  נתגלו  זיתים  של  חשובים  שרידים 
של  שנבעו מהתפרצות אדירה  לוהטת  לבה  בזרמי  כליל  שנחרבו  באיטליה, 
הר הגעש וזוב בשנת 79 למניינם, קרוב לחורב בית שני. הממצאים נשתמרו 
היטב הודות לשכבת האפר העבה שכיסתה את הערים במשך למעלה מ 1700- 
שנים, עד שהחלו שם החפירות ארכיאולוגיות. ממצאי הזיתים כוללים מאות 
גלעינים, פירות כבושים שלמים שנשתמרו בגודלם הטבעי בתוך הקנקנים 
שלהם, ענפים ועלים וכן ציורים ותבליטים על כלים שונים. הפירות הכבושים 
במוזיאון  מוצגים  הללו  הממצאים  רוב  המודרניים.  לזיתים  להפליא  דומים 

.(jashemski and meyer, 2002, p.134f) העירוני של נאפולי הסמוכה

המסקנה, ייתכן שבעקבות הדמיון הרב בין הזיתים המסורתיים של ימינו לבין 
הזיתים שהיו בתקופת חז"ל, יהיה צורך לשאול את הרבנים הפוסקים שליט"א, 
אם על סמוך הנתונים הללו יש לחוש לחומרה באכילת שיעור שנפחו 5 סמ"ק 
ואף 3 סמ"ק, שמא חייבים בברכה אחרונה גם לשיטות שאין משערים לפי 

הזית שבכל דור.
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כיצד ראוי לנהוג בקניית גידולי שדה בשביעית

בעבר, בשנות השמיטה הקודמות, היו שתי דרכים מרכזיות לרכישת גידולי 
על  הסתמך  הציבור  מן  חלק  ישראל.  בארץ  היהודי  הציבור  נהג  בהן  שדה, 
את  לעבד  שהמשיכו  יהודים  מחקלאים  שדה  גידולי  ורכש  המכירה',  'היתר 
שדותיהם 'המכורים' לגויים, וחלק אחר לא סמך על 'היתר המכירה' והחמיר 
לשמור את מצוות השמיטה כהוראת רבותיו, ורכש רק גידולים שגדלו בשדות 

של נכרים בארץ ישראל.

באופנים  שדה  גידולי  לרכישת  נוספות  דרכים  ונתאפשרו  נתוספו  בימינו 
בסמוך  הגדלים  יבולים  מנותק;  מצע  על  גידול  וכדוגמת  בהלכה,  המותרים 
וכדומה);  הדרומית  הערבה  (כדוגמת  לארץ  כחוץ  שדינם  בשטחים  ישראל  לארץ 

וכן תנובה חקלאית המיובאת מחוץ לארץ.

הסנהדרין דנה בכל אחת מן הדרכים הקיימות כיום, והמליצה על רכישת יבול 
חקלאי הגדל על מצע מנותק.

להלן נבאר את הסיבות להמלצה זו:

א. היתר המכירה

ל'היתר המכירה' היסטוריה ארוכה, החל משנת תרמ"ב (1882) ועד לימינו אלה. 
היתר זה לא ניתן בזמנו על ידי גדולי ישראל, אלא כדי שלא "תישם הארץ 
כן  על  חלילה !  ברעב  ימוגו  נפשות  מאות  וכמה  חלילה,  חורבן  מזה  ותיפוק 
להצלת נפשות ולהצלת ישוב הארץ... מצאנו היתר על שנה זו, שנת תרמ"ט 
(1882) למכור... את השדות והכרמים וכל השייך לעבודת האדמה לנכרים..." 

- על היתר זה חתמו שלשה מגדולי ישראל בדור ההוא.

בעקבות היתר זה המשיכו גדולי ישראל גם בשמיטות הבאות להתיר את מכירת 
הקרקעות לגויים ולאפשר בהם מלאכה בשמיטה, תוך שהם מסתייגים שיש להתיר 
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רק באופן שאילולי ההיתר יסתכן היישוב היהודי החקלאי בארץ ישראל.

כיום, כשהחקלאות בארץ ישראל מגיעה רק לשלושה אחוזים מהתוצר הגולמי 
- לעומת ששים אחוז בעת הקמת המדינה, וכאשר שיעור המועסקים בחקלאות 
הוא פחות מ- 5% מכלל המועסקים במשק - אין כל מקום לסמוך על היתר 
המכירה, שניתן כאמור, על רקע הקושי המוחשי לחקלאות ולחקלאים וממילא 
גם לעם היושב בציון. השבתת עבודות החקלאות כיום בארץ ישראל בשנת 
השמיטה, לא תגרום לנזקים בלתי הפיכים, לא לפרט ולא לכלל, ומכאן לפסילת 

אפשרות 'היתר המכירה' כאלטרנטיבה שלה לגיטימציה בהלכה.

כאן המקום לצטט את דברי הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל - שאליו 
המכירה', דברים שכתב  'היתר  מייחסים את גיבושו, חקיקתו והרחבתו של 

והמתייחסים לנ"ל:

"חלילה להפקיע מצוה גדולה וכללית כקדושת השמיטה 
שלא  ממש,  נפש  בחיי  הנפש,  עד  הנוגע  גדול  הכרע  בלא 
יגוועו חס ושלום ברעב נפשות רבות מאין עבודה ומחיה... 
יראת  זיק  אשר  לכל  וראוי  הוא,  ומסוכן  רחוק  זה  שדרך 

שמים בלבבו להתרחק ממנו בכל יכולתו" 

(אגרות הראי"ה א, תקנ"ה).

כמו כן, רבים הם הספקות ההלכתיים שהועלו על ידי הפוסקים - מאז ועד 
הם  ידועים  המכירה.  היתר  של  ההלכתיים  היסודות  על  המערערים  היום - 
המכירה  היתר  על  שהסומכים  שכתב  מוולוז'ין  הנצי"ב  דברי   - לדוגמה   -
'ברחו מאיסור שמיטה מדרבנן, ונפלו באיסור תורה של איסור מכירת קרקע 

בארץ ישראל לגוי' !

לאור האמור, אין כיום כל מקום להסתמך על 'היתר המכירה', ובמיוחד כאשר 
כל גדולי ישראל בימינו תמימי דעים ומורים להחמיר ולשמור על השמיטה 

כרוחה והלכותיה.

ב. רכישת יבול חקלאי מהגדל בשדות גויים בארץ ישראל

לשיטת מרן ה'בית יוסף' - וכך גם נהגו ונוהגים בארץ ישראל מאות שנים 
- כל היבולים החקלאיים הגדלים בארץ ישראל בשדות של גויים, אין בהם 

קדושת שביעית.
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כנגד דעת מרן ה'בית יוסף', ידועה היא שיטת המבי"ט הסובר שאף בגידולי נכרים 
בארץ ישראל יש קדושת שביעית. כשיטת המבי"ט פסק החזון איש, ובעקבותיהם 

נוהגים כן בריכוזים חרדיים מסוימים בארץ ישראל: בני ברק ועוד.

על כל פנים - בין אם יש קדושת שביעית ובין אם אין - נהגו מאז ומתמיד 
לרכוש יבול חקלאי מתוצרתם של גויים בארץ ישראל.

ברם, אף על דרך זו ישנם מספר ספקות וקשיים הלכתיים:

1. בחלק מערביי ארץ ישראל - בין אלו שבתוך הקו הירוק, ובין אלו שמעבר לו 
- זורם דם יהודי כתוצאה מנשואי נשים יהודיות לערבים. ואף ששיעור תופעה 
זו אינו ידוע ואינו ברור, הרי שלא ניתן להתעלם ממנה. לתופעה זו יש משמעות 
הלכתית הנוגעת גם בעניינינו: כל שדות הערבים בארץ ישראל מצויים בספק 
שדות נכרים ספק שדות יהודים, וכידוע בהלכה: כל הקבוע נידון כמחצה על 
מחצה. מציאות הלכתית זו מקשה על אפשרות הרכישה מיבולי נכרים בארץ 
ישראל, מחשש שמא השטחים המעובדים שמהם משווקת התוצרת החקלאית 

- אינם אלא שדות יהודים (וראה בנספח לפרק זה 'מיהו נכרי').

כמו כן, מן הידוע הוא ששדות רבים המעובדים על ידי גויים בארץ ישראל, 
ניתנו להם על ידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים, ויש מקום לומר שדינם כשדות 

ישראל, שהרי הם כבושים תחת ריבונות מדינת ישראל.

2. ההיתר לרכוש מיבולי נכרים בארץ ישראל, מותנה כידוע, בהשגחת גופי 
הכשרות על כל שלבי הגידול בשטחי הנכרים, וזאת משום שפעמים רבות 
מרמים הגויים את גופי הכשרות השונים, ומוכרים תוצרת חקלאית שגדלה 
על ידי יהודים ונרכשה על ידם, תחת שם 'גידולי נכרים', ועל כן אין ברירה 
הכשרויות  גופי  ידי  על  הנרכשת   - שהתוצרת  היטב  ולבדוק  להשגיח  אלא 
דין  לה  ויש  חוקית)  מבחינה  בבעלותם  (המצויים  נכרים  בשטחי  גדלה   - השונים 

גידולי נכרים.

המשגיחים  חיי  את  מסכנות  הנכרים,  בשטחי  הנעשות  אלו  שבדיקות  אלא 
המסיירים בשטחים עויינים ומצויים בסכנת נפשות תמידית.

ומכאן לשאלה: האם מותר להכנס לספק פיקוח נפש כדי לפקח על גידולי 
נכרים? תשובה: הלכה ברורה היא שאסור להכנס לספק פיקוח נפש, ובודאי 
שלא כשהחשש לפיקוח נפש אינו אלא כדי להתיר יבול נכרי למכירה בשנת 

השמיטה.

ועל  המשגיחים,  את  השולחים  השונים  הכשרות  גופי  על  חל  זה  איסור 
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להמנע  עליהם  הצרכנים -  הקניינים,  מבחינת  גם  אולם  עצמם.  המשגיחים 
מלרכוש תוצרת חקלאית שבשלבי שיווקה הסתכנו יהודים.

מקור להלכה זו מבואר בספר שמואל (ב, כג,יד-טז):

"וְָדוִד ָאז ַּבְּמצּוָדה ּוַמַּצב ְּפלִׁשְּתִים ָאז ֵּבית לֶָחם. וַּיִתְַאּוֶה ָדוִד 
וַֹּיאַמר ִמי יַׁשְֵקנִי ַמיִם ִמֹּבאר ֵּבית לֶֶחם ֲאׁשֶר ַּבּׁשַָער. וַּיְִבְקעּו 
ׁשְׁשֶת ַהּגִֹּבִרים ְּבַמֲחנֵה ְפִלׁשְּתִים וַּיִׁשְֲאבּו ַמיִם ִמֹּבאר ֵּבית 
ִָבאּו ֶאל ָּדוִד וְא ָאָבה ִלׁשְּתֹותָם  לֶֶחם ֲאׁשֶר ַּבּׁשַַער וַּיִׂשְאּו וַּי

ֵַּס ֹאתָם לַה'". וַּי

והרד"ק פירש כך את התנהגותו של דוד: "שהיה חושב בנפשו, אילו שתה 
אותם, כאילו שתה דמם, כי בנפשותם הביאום".

כמדומה שאין להוסיף עוד על דברי הרד"ק, המתאימים עד מאוד לסיטואציה 
בה מצויים משגיחי הכשרות המסיירים בשדות נכרים.

מסחריות,  בכמויות  מדובר  כאשר  במיוחד  מגויים,  חקלאי  יבול  רכישת   .3
תגיע  שהסחורה  מנת  על  השמיטה),  שנת  תגיע  (בטרם  מוקדם  תיאום  דורשות 
במועדה לצרכנים ובכמות הנדרשת. לשם כך יש להזמין מראש מהגוי את 
מיני הירקות ולהגדיר את הכמויות הנדרשות. לדעת חלק מן הפוסקים יש 
בתהליך זה משום אמירה לנכרי לעבוד עבורו בשנת השמיטה, דבר האסור 

לעשותו (ראה חוט השני, שביעית, להגאון הרב נסים קרליץ, עמו' שע"ה).

ה"ח):  ויובל (פ"ח  שמיטה  הרמב"ם בהלכות  שפסק  מהלכה  זאת  לדייק  וניתן 
זורע,  או  חורש  שראהו  כגון  בלבד.  בדברים  בשביעית  עכו"ם  ידי  "מחזיקין 
אומר לו: תתחזק, או תצליח וכיוצא בדברים אלו". כלומר, כל ההיתר הוא רק 
לומר לו 'תתחזק', 'תצליח', אך לא להורות לו ולהזמין ממנו תוצרת חקלאית 

שתגרום לו לעבוד עבודת קרקע בשנת השמיטה.

4. יש לחשוש שרכישת תוצרת חקלאית מגויים הגרים בארץ ישראל, תגרום 
להחלשת היישוב היהודי בארץ, שהרי ככל שהגויים מתבססים ומתחזקים, 

כך במקביל, היישוב היהודי נחלש ומאבד מאחיזתו בארץ.

כמו כן, מן הראוי להתבונן ולחקור להיכן מגיע הכסף הרב אותו מרוויחים הערבים 
בעסקאות אלו. ברור שחלקים לא מבוטלים ממנו מגיעים לארגוני הטרור ולמימון 
חומרי חבלה. עובדה ידועה זו מטילה ספק רב על 'כשרות' העסקאות החקלאיות 
עם הערבים, והמלצה חד משמעית להמנע משיתוף פעולה כל שהוא המסייע 

להם בביסוס אחיזתם בארץ ומהעברת רווחיהם לגורמי טרור.
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החקלאים  בידי  לסייע  מצוה  יש  שנים,  בשאר  כמו  השמיטה,  בשנת  גם   .5
היהודים, ושתי מצוות הם: האחת - 'והחזקת בו', והאחרת משום מצוות ישוב 
ארץ ישראל. ועל כן יש למצוא דרכים כשרות על פי ההלכה להמשך שיתוף 
פעולה עם חקלאים יהודים לייצור וגידול תוצרת חקלאית בשנת השמיטה, 

וכמבואר לקמן.

ג. הפתרון

לאור האמור, סבורה הסנהדרין שיש לחזק את יתר גידולים על מצע מנותק, 
דבר המאפשר לכל חקלאי יהודי להמשיך ולגדל תוצרת חקלאית כבכל שנה 
לפסק  לעיל.  הנזכרים  ההלכתיים  והקשיים  הספקות  כל  את  ולמנוע  ושנה, 
הלכה זה הסכימו הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך ז"ל, ויבדל לחיים טובים 

- הגאון רי"ש אלישיב שליט"א.

ואלו הם היסודות ההלכתיים של הפתרון המוצע:

זריעה בתוך 'בית', היינו בחממות. א. 
זריעה בעציץ על גבי מצע מנותק, שדינו כעציץ שאינו נקוב. ב. 

לגוי  קנין  שיש  דאמר  מאן  על  סומכים  (ובכך  נכרית  בבעלות  ימצאו  העציצים  ג. 
להפקיע קדושת הארץ).

המלאכות האסורות מן התורה בשביעית, יעשו על ידי גויים. ד. 
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נספח

מיהו נוכרי?

קניית פירות וירקות הגדלים בשדות נוכרים, באה להתמודד עם הלכות 
המונעות קניה מישראל המעבד אדמתו בשנת שמיטה, מבלי שנקט כל 

אמצעי הלכתי אחר שיאפשר גידולי קרקע בשנת שמיטה.

ברצוננו להפנות תשומת לב הציבור כי הרכישה מהמוחזקים לנוכרים-
והיתר  הרכישה  עצם  את  הפוסלות  הלכתיות  שאלות  מעוררת  ערבים, 
הקניה, ולא רק מפני האיבה וההשתעבדות לאויב והעשרתו[איסור 'לא 
אחרי  גם  ישראל  קרקע  את  להוביר  שגורמים  מפני  רק  ולא  תחונם'], 
השמיטה ולעודד החכרת יבולים ואדמות לנוכרים, ולבסוף מכירה וזילות 
של אדמות ישראל ומסירתן לנוכרים גם במובן נורמות המדינה [תפיסה 
נדל"נית של הקרקע שהיא אדמת קודש], שהוא ענין של לאווים חמורים 
והתנכרות להבטחת ה' ורוב טובתו. אנו באים כאן להצביע על מבט חדש 
ישראל  אלא  איסור הרכישה מגוי מפני שאפשר שאין הנוכרי נוכרי  והוא 

שחטאו אבותיו.

המכונה  שהקהילה  הוברר  האחרונות  בשנים  שנעשו  גנטיות  בבדיקות 
פלשתינית היא הקרובה ביותר לעם היהודי, ולפעמים אף יותר מקהילות 
של נידחי ישראל עצמם. ידוע שנשים יהודיות רבות נישאו במאה השנים 
האחרונות לערבים, ויש האומדים מנינן באלפים רבים [בין חמשת אלפים 
לעשרת אלפים] כשלהן צאצאים רבים עד דור רביעי וחמישי החל משלהי 
המאה-הי"ט. ידועות גם הסברות בעניין התאסלמותם מאונס ומרצון של 
יהודים שחיו בארץ ישראל מאז כיבוש האיסלם, ויש על כך עדויות בלתי 

מוכחשות.

לפיכך אין לרדת לשדות של ערבים שאינם ערבים במקורם, כיון שבחלקם 
הם צאצאי יהודיות וצאצאי מומרים הנותרים להלכה יהודים.

שם  לקנות  מנת  על  לשדותיהם  שירדו  ערבים  רוב  חזקת  על  לסמוך  אין 
יבולים, ואין חל כאן הכלל ש"כל הפריש מרובא פריש" אלא חזקת 'קבוע' 

שהוא כחזקת 'מחצה על מחצה דמי', אף על פי שהוא בפועל מיעוט.
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לפיכך אין לקנות מערבים כלל גם מהסיבות החדשות שצוינו כאן מאחר 
שאיננו יודעים מיהו ערבי, אלא להסתפק בפתרונות אחרים! וככל שהאחיזה 
בארץ מתחזקת, כך הפתרון ראוי יותר. 'תשמטינה' לצורך שמיטה, קדושת 
שביעית, ולא לצורך ביצור וחיזוק נוכרים, מהם המצרים לישראל ושומטים 

ידם ככל אשר יוכלו.





חיוב מחאה
נגד מצעד התועבה
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חיוב המחאה נגד מצעד התועבה

שחובה  הסנהדרין  החליטה  השונים,  השיקולים  הובאו  בהם  דיונים,  לאחר 
למחות נגד מצעדי התועבה. ואכן, חברי הסנהדרין השתתפו עם כל מארגני 

המחאות למיניהן.

בשנת תשס"ו - בעקבות מחאות - הוחלט ע"י המשטרה להעביר את המצעד 
שתוכנן לעבור ברחובות ירושלים לאירוע במקום סגור.

בשנת תשס"ז - בעקבות מחאת העדה החרדית ורבניה - לא עלה בידיהם 
למנוע את המצעד אלא רק לצמצם אותו.

ככל הנראה, אי ההצלחה למנוע כליל את המצעדים נבעה מהעדר השתתפות 
של כל חלקי הציבור השונים, שחלקם סברו שעדיף לא למחות מחשש שהנוער 

בקרב מחנה המוחים יחשׂף לתועבה הזו.

ואת  המחאה  חובת  את  להבין  ניתן  שמהם  תורניים  מקורות  מספר  להלן 
המצווה להשתתף בה:

רבינו יונה בספרו 'שערי תשובה' (שער שלישי אות ט):

לא  דרך  על  המתיצבים  על  במחלוקת  מחזיק  שאינו  "מי 
טוב ומושכי העוון, הרי הוא נענש מפשעיהם לכל חטאתם, 
ועובר בלאו, שנאמר: "וְא תִּׂשָא ָעָליו ֵחְטא" (ויקרא יט,יז) 
[כלומר, תשתדל להסיר החטא ממנו]... וכל מי שהוא לשם 
יתברך ימסור נפשו על קדושת השם, שנאמר: "ִמי לַה' ֵאָלי 
ְַרא ִּפינְָחס...  ֵָאְספּו ֵאלָיו ּכָל ּבְנֵי לֵוִי" (שמות לב,כו), ונאמר: "וַּי וַּי
וַּיָָקם ִמּתֹו ָהֵעָדה וַּיִַּקח ֹרַמח ְּביָדֹו" (במדבר כה,ז), וחובה על 

כל ירא, אף כי אוהב ְטָהר לב, להעיר קנאה".

רבינו חיים בן עטר בפירושו לתורה 'אור החיים', מתייחס לכפילות בפסוק 
ל ֻחּקַֹתי ְוֶאת  ם ֶאת כָּ ַמְרתֶּ המתריע מפני הקאת הארץ את הדרים עליה: "ּושְׁ
ֶאְתֶכם  ֵמִביא  ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  ֶאְתֶכם  ָתִקיא  ְולֹא  אָֹתם  יֶתם  ַוֲעשִׂ ַטי  פָּ ִמשְׁ ל  כָּ

ּה" (ויקרא כ,כב). ֶבת בָּ ה ָלשֶׁ מָּ שָׁ
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"טעם שהוצרך לומר פעם אחרת פסוק זה, הגם שכבר אמר 
כן בפרשת אחרי מות (יח,כו), נתכון לומר שצריכין לשמור 
המצוות לבל יתבטלו בין מהם בין מזולתם, ובזה לא תקיא 
ָ שאם לא יהיו נשמרים המצוות - תקיא  הארץ, הא למדת

הארץ גם השומרים על שלא ִמחּו בשלא שמרו".

ורבינו ישראל מאיר הכהן, בספרו 'משנה ברורה' (סימן א סעיף א, ביאור הלכה ד"ה 
ולא יתבייש), מתייחס אף הוא לחובת המחאה:

"אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים 
על התורה, ורוצים לעשות איזה תקנות... ועל ידי זה יעבירו 
את העם מרצון ה', ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו... מצוה 
לשנאתם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, 
 ה' ֶאׂשְנָא ּוִבתְקֹוְמֶמי ודוד המלך ע"ה אמר: "הֲלֹוא ְמׂשַנְֶאי

ֶאתְקֹוָטט" (תהלים קלט,כא).

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, מגדולי פוסקי ההלכה בדורנו, התייחס באחת 
מאיגרותיו לדיון ציבורי במועצת העיר ניו-יורק בעניין התועבה הזו, והורה:

את  למלא  יש  התועבה,  בחוקי  שדנו  הכינוס  ימי  "שבכל 
האולם של מועצת העיר ביהודים מוחים, כשהם אומרים 
רבים  שגם  ובפרט  תועבה,  שונא  ה'  שעם  העולם  לכל 
ובכמה  זו,  מתועבה  נפשם  נקעה  העולם  אומות  מאנשי 
שהיה  כמו  כך,  על  נמרצות  מחאות  מחו  בעולם  מקומות 

בניו יורק ובמוסקבה".

ובשו"ת 'אגרות משה' (ח"ז אבן העזר סימן קי"ד ועוד) כתב שכל התאוה הזו הוא 
מחמת שהוא דבר אסור, ויצר הרע מסיתו להמרות נגד רצון הקב"ה, וקרא 
על  רש"י  ופירש  לב,טז),  (דברים  ַיְכִעיֻסהּו"  תוֵֹעבֹת  "בְּ האזינו  בפרשת  מפורש 
פסוק זה: "במעשים תעובים, כגון משכב זכר" (ומקורו בספרי על הפסוק), כשכוונת 
החוטא להכעיס, שהרי אין כאן עניין טבעי כלל, ואפילו בקרב הבהמות והחיות 

אין התנהגות חריגה כזו.

ואף עמלק נהג בעזות ובמרידה כלפי מעלה, ובמלחמתו עם ישראל ִטמא את 
ישראל במשכב זכור, והיה חותך מילות וזורק כלפי מעלה ("כלומר שהטיח דברים 

כלפי מעלה לומר: מצוה שצוית לעמך ישראל מה הועילה להם" - שפתי חכמים).
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מן הראוי לדעת שלתוכחה יש שלוש מטרות עיקריות: 

למנוע את החטא על ידי התוכחה - באופן אקטיבי.  א. 

גם אם לא מצליחים למנוע את החטא, יש עניין למחות כדי להביע את  ב. 
הסלידה מן החטא. ונסביר עקרון זה על פי המקורות שלהלן:

 
חידוש נפלא מחדש הגרי"ז בביאור דברי הגמרא במסכת סוטה (יא,א):

"אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי סימאי: שלשה היו באותה 
עצה (דנתחכמה לו - רש"י), בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ 
- נהרג, איוב ששתק - נידון ביסורין, יתרו שברח - זכו 

מבני בניו שישבו בלשכת הגזית".

מידה  כנגד  מידה  עונש  הם  איוב  על  שבאו  היסורין  כיצד  הגרי"ז:  וביאר 
לשתיקתו? ועונה הגרי"ז: איוב היה סבור שאין תועלת במחאתו, כיון שבין כך 
ובין כך לא ישמעו לו, וכנגד התנהגות זו נענש ביסורין, והראו לו שבעת יסורין 
אדם צועק מכאב, אף שצעקתו אינה מועילה להקל מעליו היסורין, כך - נרמז 
לו - שעליו היה למחות ולצעוק על העוול גם אם הדבר לא היה מועיל, והטעם 

- כדי להראות שהדבר כואב ומטריד ואין לעבור עליו בשלוות נפש.

על חיוב המחאה ובגודל עוונו של מי שיכול למחות ואינו מוחה דנה הגמרא 
במסכת שבת (נה,א):

אלו  את  הרב  נא  יוכיח  סימון:  לרבי  זירא  רבי  ליה  אמר 
הממונים בבית הריש גלותא על עוונם. אמר ליה רבי סימון: 
אינם מקבלים תוכחה ממנו. אמר לו רבי זירא לרבי סימון: 
אף על פי שאינם מקבלים תוכחה, יוכיחם הרב. דאמר רבי 
אחא ברבי חנינא: מעולם לא יצתה גזרה טובה מפי הקב"ה 
וחזר בו (לרעה), חוץ מדבר זה... אמר לו הקב"ה לגבריאל 
המלאך: לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו, שלא 
ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים רשום תיו 
של דם, כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה. אמרה מדת הדין 
לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? אמר 
לה הקב"ה: הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. 
של  בידם  היה  עולם,  של  רבונו  הדין:  מדת  לפניו  אמרה 
הצדיקים למחות בתועבות ולא מיחו ! אמר לה הקב"ה: 
אמרה  מהם.  יקבלו  לא  בהם  מיחו  שאם  לפני  וידוע  גלוי 
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לפניו מדת הדין: רבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם - 
לצדיקים - מי גלוי? (הלא לא יכלו להיות בטוחים שלא יקבלו 
את מחאתם, ומכיון שלא מיחו, חטאו, ואכן מכח טענה זו חזר 

בו הקב"ה מלהציל את הצדיקים).

ג. טעם נוסף לחיוב המחאה: כדי שהחטא והתועבה ללא תגובה ראויה לא 
יצננו את הרגש של חומרת החטא, בקרבם של שלומי אמוני ישראל.

ורבנו בחיי בספרו 'חובת הלבבות' (שער חשבון הנפש פ"ג, אופן חשבון יז) הסביר 
שחובת התוכחה באה לידי ביטוי: במעשה, בדיבור ובלב. כלומר, כל זמן שאפשר 
למחות במעשה ובדיבור - מה טוב, אולם אם אין ביכולתו למחות באופנים 
אלו, עליו לקיים מצוה זו לפחות בלבו, בזה שישׂנא את החוטא ויתרחק ממנו, 
ב"  ִעים לֹא ֵאשֵׁ ֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם ְרשָׁ וכדברי דוד המלך עליו השלום: "שָׂ

(תהלים כו,ה). 

ואל יחשוב לו האדם: אסתר מן החטא, מן התועבה, ולא אפגע, ולא אושפע 
ממנה !

אמנם מחשבה זו הגיונית ויש לה בסיס בטבע האדם, שהרי ההתקרבות לרשע 
היא משפיעה, והמגע עמו הוא דבר חמור הנותן את אותותיו על נפש האדם 
אפילו   ! רשע  אדם  בפני  להסתכל  אסור  חז"ל:  אמרו  גם  ולכן  והתנהגותו, 

הסתכלות בעלמא משפיעה !

ברם יש לדעת שלא רק ההתקרבות משפיעה, לא רק להסתכלות ברשע יש 
תוצאות, אלא עצם מציאות החטא, התועבה - בכוחה להשפיע, להקרין השפעה 
ומשתפים  מזדהים  לא  אם  גם   - החטא  מציאות  עצם  הסובב.  על  שלילית 

פעולה כל שהיא - בכוחו להזיק ולגרום לירידה רוחנית.

ְרּכוֹ ַעל  ר ֶאת דַּ שָׂ ל בָּ ִחית כָּ י ִהשְׁ וכפי שהסביר הרב 'בית הלוי' את הפסוק: "כִּ
ָהָאֶרץ" (בראשית ו,יב), ופירש רש"י: "שאפילו בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינן 
ובין  בינם  שאין  אף   - בעריות  המבול  בדור  האדם  בני  חטא  כלומר,  מינן", 
בעלי החיים כל קשר - גרם להקרנה והשפעה שלילית על כל העולם ואפילו 
על בעלי החיים. דהיינו, חטאם של בני האדם גרם ל'נזק סביבתי' שהשפיע 

אפילו על בעלי החיים.

ולעניינינו, עצם תכנית החוטאים לערוך מסיבות פומביות במסגרת המצעד, 
ואפילו תכנית של קבלת שבת במקום ציבורי בירושלים (שזהו כמובן שיא החוצפה, 
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לנסות ו"להכניס" את הקב"ה בתוך קהילת החוטאים, כאילו הוא מסכים עם דרכם הנלוזה 

והנפשעת!) - יש בה משום 'פיזור' החטא ברדיוסים שעד כה לא היו ידועים, 

וממילא תהיה השפעת החטא ועזותו מוקרנות חלילה על כל ירושלים רבתי. 
ומכאן החובה הבלתי מתפשרת להלחם בכל הכח והדרכים למנוע את כניסתם 

לפלטין [=ארמון] של מלך מתוך מגמה לזהמו - ח"ו.

ן ַיֲחִטיאּו אְֹתָך ִלי" (שמות  ַאְרְצָך פֶּ בּו בְּ וכבר נאמר בתורה על גויי הארץ: "לֹא ֵישְׁ
כג,לג), והרמב"ם פסק: "בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם - אסור לנו 

להניח גוי עובד עבודה זרה בינינו, אפילו יושב ישיבת עראי, או עובר ממקום 
למקום לסחורה" (הלכות עבודה זרה פ"י ה"ו) !

מטרתו  שכל  והמחטיאים,  החוטאים  מחשבת  שכזה,  נורא  מעשה  שכן  וכל 
לקבל הכרה מהציבור למעשה הנבלה והתועבה אותם הם עושים - שאסור 

לתת להם כל אפשרות לקיימו חלילה !

כמו כן יש לדעת שמלבד מצות תוכחה - שאודותיה הרחבנו בדברינו לעיל 
- מוטל עלינו למחות ולמנוע את מחשבתם הרעה משום חיוב: "לֹא ַתֲעמֹד 

ם ֵרֶעָך" (ויקרא יט,טז), ונסביר דברינו: ַעל דַּ

אנשים אלו החוטאים בגופם נושאים נגיפים מסוכנים, שהרי כך הטביע  א. 
הקב"ה בבריאה שכל הסוטה מדרך הישר - הטבע מתקומם עליו ומונע 
את התפשטותו על ידי פגיעה בתשתית חיותו. ואם כן, חולים אלו העלולים 
בריאים, מצוה עלינו - בכל דרך - למנוע את נוכחותם  להדביק אנשים 

מתוך חשש אמיתי לשלומם של הבריאים.

ומעשי  כוונת  מאוד  להם  חורה   - יהודים  ולא  יהודים   - רבים  לאנשים  ב. 
קבוצות החוטאים הללו, ויש לחשוש - חשש שיש לו תקדים - למעשה 
נקם ושפיכות דמים. סיבה ריאלית זו, דיה כדי לעשות כל מאמץ למנוע 

מצעדי השפלה מעין אלו.

כל הנכתב לעיל היה ביסוד החלטת הסנהדרין להורות למחות, ולשתף פעולה 
עם כל ארגון הפועל למנוע את מצעדי ההשפלה בתוככי חוצות עיר הקודש 

ירושלים ת"ו.
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בס"ד ערב טו באב, תשס"ו

הודעת הסנהדרין בענין
קדושת המחנה ומצוות אהבת ה'

 

לצערנו, מצעדי הגאווה הפכו לסמל הגשמת זכויות הפרט בחלקים נכבדים 
של העולם המערבי כביטוי לקדמה ולנאורות. ההפך הוא הנכון!

 הסנהדרין מציין כי זכויות האדם שוללות את "זכויות" הפרט לזימה. זכויות 
האדם נובעות מכבוד האדם שנברא בצלם אלוקים ללא טשטוש המינים. 

"וַּיְבָרא ֱאִה- ים ֶאת ָהָאָדם ּבַצלְמֹו ּבֶצלֶם ֱאִה-ים ּבָרא 
, כז), וכן:  אֹותו זכר ונקבה ּבָרא אותָם:" (בראשית פרק א 
"זכר ונקבה ְּבָרָאם וַיְָבֶר ֹאתָם וַּיְִקָרא ֶאת ׁשְָמם ָאָדם ְּביֹום 

ִהָּבְרָאם" (בראשית פרק ה, ב)

הסנהדרין מזהיר את המין האנושי כולו בפני התפשטות מגפת משכבי זכר 
שתוצאותיה הוא הרס החברה האנושית. הרס המשפחה, האומה והמדינה. 
הרס התרבות האנושית כולה. משכב זכר הוא עברה מהותית על מצוות בני 
נוח שהן מצוות היסוד של כל האנושות שניתנו בברית שבין בורא עולם לבין 
נוח ובניו, כתנאי לכך שלא יהיה מבול. אחת הבסיסיות שבהן היא הימנעות 

מפגיעה בחוקי העריות.

המקורות היהודיים מציינים שזוגות של זכרים שנישאו הם שהביאו למבול, 
זאת יחד עם גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה.

הסנהדרין פונה לכל האומות, הארגונים והדתות השונות להעמיד את כל מי 
שאמור להתייחס אליהם על הנזק המוחלט לאנושות [מחלת האיידס היא אך 
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ביטוי אחד של הנזק], ולמנוע ככל שהם יכולים מצעדי גאווה ולהפעיל את 
מלוא סמכותם החוקית, המוסרית והפוליטית כדי לסכל מצעדים או אירועים 

הבאים לפאר יחסים בין בני זוג מאותו המין.

בוודאי שבארץ ישראל שהיא כולה אדמת קודש, אין מקום להתיר שום מצעד 
תועבה שכזה, לא בירושלים ולא בעיר אחרת. מצעד גאווה בארץ אשר עיני ה' 
בה הוא דוגמה לחילול השם לעיני כל האומות, ועונשם של היהודים העוסקים 

בכך ומקדמים מצעדים מן הסוג הזה אין לו כפרה! לא יאבה ה' סלוח לו.

התורה מציינת פעמיים כי משכב זכר עונשו הוא החמור ביותר.

הסנהדרין פונה לכנסת, לממשלה, לראשי הערים ולכל מי שיש לו כוח מוסרי, 
פוליטי ומשפטי, להפר כל אפשרות של קיום מצעדי גאווה הן בחקיקה כפגיעה 
מהותית בכבוד האדם הנובע מצלם אלוקים החקוק בו, והן בלימוד והכרה בסכנה 
המוחלטת של השלמה עם הנורמות הללו, המביאה להרס כל מוסד ומסגרת 
אנושית. גורמים דתיים המנסים לתמרן בין הכוחות הפוליטיים ואינם יוצאים 
בכל כוחם לסיכול התועבה, עונשם כפול ומכופל, כי הם מאותתים על רפיון 

דעתן והשלמתם עם המצעדים ונותנים בכך הכשר בדיעבד למצעדים.

צבא שבו פשה הנגע הזה, אינו יכול לתפקד כצבא. שופטים הנתונים למשכבי 
זכר אינם יכולים לקיים מערכת משפט, לא אקדמיה ולא כל יצירה אנושית 

אחרת.

מלחמות  מבוא לסדרת  אך  כנראה  שהיא  בלבנון,  האחרונה  המלחמה  פרוץ 
גדולות, מעמידות את צה"ל ואת כל צבאות העולם מול הצורך לעסוק בקדושת 

המחנה, להישמר מכל דבר רע!

לגיטמציה לענייני זימה בצבא היא ראשית כל תבוסה.

תרבויות שמעודדות חופש מיני בצבא הורסות מראש את סיכוייהן לנצחון. 
זימה  ועניני  זכר  משכב  לענין  הקרובים  חיילים  צבא  שום  יגייס  לא  לפיכך 

בכלל.

שאינן  במסגרות  ולא  קרביים  לחילות  לא  ובוודאי  לצבא  נשים  לגייס  אין 
מיועדות לנשים.

מול האזהרה הזו מבקש הסנהדרין בפנייתו לעם היהודי להציב את הנורמות 
הבאות כתיקון לאהבה.
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כל יהודי [גם מי שאינו רואה עצמו דתי] יקרא 'שמע ישראל ה' אלוקינו   .1
ה' אחד' בשוכבו ובקומו לאחר שנטל ידיו ויתכוון למה שהוא אומר. 

כל בן ובת ישראל יינשאו בקידושין כדת משה וישראל, על ידי מי הוסמך   .2
לכך על ידי הרבנות יראת השם.

ולא  שלו,  המקודשת  לבינה  שבינו  בענינים  לכת  יצניעו  ישראל  בני  כל   3 
ינהגו קרבה במי שאינה מקודשת לו. כל יהודי ינהג צניעות בלבוש, בדיבור, 

במאכל ובממון.

שמירת סגולת המשפחה וקדושתה היא תנאי לקיומה ותקינותה של החברה   .4
והעם היהודי. על בני הזוג להשרות נועם במשפחה. אין להטיל אימה. יש 
לנהוג כבוד בהורים. האיש יכבד את אשתו בדיבור, בלבוש ובתכשיט וכל 
והבנות  הבנים  לב  את  לקרב  יש  בבעלה.  אשה  תנהג  וכן  שמשמחה  מה 
על ידי הקשבה. יש לקיים אירועים משפחתיים תכופים בצניעות ובכבוד. 
להסב אל השולחן להנעים בשיחה ובלימוד ולתת לכל אחד מבני המשפחה 

לבטא עצמו ולכבדו ולאהבו.

יש להקדים גיל הנישואין ככל הניתן יחד עם לימוד מקצוע.  .5

בנות צנועות לא תעמדנה עצמן בנסיון, לא תתגייסנה לצבא ובוודאי לא   .6
לחילות קרביים.
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החלפת שבויים

מן הנושאים הכואבים בהם דנה הסנהדרין, היא ההתייחסות לשחרורם של 
החטופים המצויים בשבי החיזבאלה והחמאס, תמורת שחרור מאות ואלפי 

מחבלים, שחלק גדול מהם עם דם על הידים.

לא נעלם מעיני הסנהדרין גודל מעלת פדיון שבויים, וכפי שהאריך להסביר 
מעלה זו הרמב"ם:

"פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצוה 
הרעבים  בכלל  הוא  הרי  שהשבוי  שבויים,  כפדיון  גדולה 
והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו 
מפדיונו הרי זה עובר על "א תְַאֵּמץ ֶאת לְָבְב וְא תְִקֹּפץ 
ֶאת יְָד" (דברים טו,ז) ועל "א תַעֲֹמד ַעל ַּדם ֵרֶע" (ויקרא 
יט,טז), ועל "א יְִרֶּדּנּו ְּבֶפֶר ְלֵעינֶי" (ויקרא כה,נג). ובטל 
מצות "ָפתַֹח ּתְִפּתַח ֶאת יְָד לֹו" (דברים טו,ח), ומצות "וְֵחי 
(ויקרא   "ּכָמֹו  לְֵרֲע  ָ "וְָאַהְבּת כה,לו),  (ויקרא   "ִעָּמ  ָאִחי
דברים  והרבה  כד,יא),  לַָּמוֶת" (משלי  ְלקִֻחים  ו"ַהֵּצל  יט,יח), 

כאלו, ואין לך מצוה רבה כפדיון שבויים".

(הלכות מתנות עניים פ"ח ה"י)

אולם לאחר דיון הוחלט להורות שאין לשחרר מחבלים תמורת שחרורם של 
שבויינו המצויים בידי האויב. ואף שמצוות פדיון שבויים גדולה היא עד מאוד 
- וכאמור בדברי הרמב"ם - וצערם של השבויים הנמקים בכלא האויב נוגע 

עד הנפש, תורה היא וכך ראוי לנהוג.

מספר טעמים להחלטה זו של הסנהדרין:

כבר נפסק בשו"ע (יורה דעה סימן רנב סעיף ד): "אין פודין השבויים יותר מכדי  א. 
עליהם  עצמם  מוסרים  האויבים  יהיו  שלא  העולם,  תיקון  מפני  דמיהם, 
לשבותם", ופשוט שהתמורה אותה מבקש האויב - שחרור מאות ואלפי 
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מחבלים - עולה לאין ערוך מערכם של מספר קטן של חיילים יהודים (כפי 
שנקבע על פי ההלכה, כמבואר במפרשי השו"ע שם).

אלה  לימינו  ועד  המדינה  קום  מאז   - מחבלים  בשחרור  הארוך  הנסיון  ב. 
- הראה שהאסירים המשתחררים חוזרים לבצע פיגועים בשטחי מדינת 
ישראל, מתוך מחויבות לשולחיהם ומתוך רגשות נקם, ועל כן אסור לשחרר 

מחבלים המהווים פוטנציאל למעשי טרור.

שחרור מחבלים רבים גורם לירידת המוטיבציה בקרב חיילי צה"ל המוסרים  ג. 
נפשם ללכידתם. עד כדי כך, שרבים מחיילינו מהרהרים בלבם (ולעתים גם 
בקול רם) אם כדאי להסתכן כדי ללכוד מחבל/ים שתוך זמן קצר או ארוך 

משתחררים ממאסרם בעסקת שבויים לא הגיונית, וכנ"ל.

טעמים אלו ואחרים היו בגורמים להחלטת הסנהדרין לא לתמוך בהחלפת 
שבויים יהודים מעטים תמורת מאות ואלפי מחבלים.



נספח

הוועדה המדינית של הסנהדרין 

לענין פדיון שבויים *

לב כל יהודי, נתון לסבל השבויים ולסבל בני משפחותיהם. כל יחיד ואף  א. 
המדינה ושלטונה מחויבים במידת הרחמים כלפי השבויים והמשפחות; 
עלינו לעשות ככל יכולתנו למען פדיון השבויים וזאת מפני ש"כל ישראל 

ערבים זה בזה"1 ועל כך מושבעים ישראל מסיני.2

בכל  שליליים  התנהגות  דפוסי  ישראל  ממשלות  פיתחו  השנים  במהלך  ב. 
הכרוך בחילופי שבויים3 

בראש ובראשונה מפני ששברו את עקרון הערבות והמחויבות ההדדית 
[עקרון הסולידריות] ופוררו בכך את כוח ההרתעה של עמנו ושל מדינת 

ולפרסם  לחזור  לנכון  מוצאים  אנו  סכנתם,  ומפאת  ונשנים,  החוזרים  הדיונים  מפאת   *
לקראת סכנת שחרור רוצחים, את החלטת הוועדה המדינית של הסנהדרין מתאריך י"ב 

בתשרי, תשס"ו

אוי לנו, נתקיים עלינו מקרא שכתוב בתורה: ורדף אותם קול עלה נדף, ונסו מנוסת חרב   1
מפני אימה, ונפלו ואין רודף מבלי כח, וכשלו איש באחיו, אינו אומר איש באחיו אלא 
איש בעון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבין זה בזה, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם 

- זו שעה שנלכדה בה ירושלים (ילקוט שמעוני, פרשת בחוקותי, רמז תרעה).

ראה הרב שלמה גורן, " כל ישראל ערבים זה בזה" תורת המועדים, תשכ"ד, עמ'70-54   2
ובפרט שם: אחריות הסנהדרין לקיום הערבות.

המדינה הפקירה שבויים תוך התעלמות ב'פרשת 'עסק הביש' [1954] תשי"ד , כאשר לא   3
ונמנעה  החמישים  בשנות  במצרים  ובשליחותה  בשמה  שפעלה  המחתרת  שבויי  פדתה 
מלהחליפם בחילופי השבויים שלאחר מבצע קדש [1956] תשט"ז; עשתה זאת רק לאחר 
לחצים קשים לאחר נצחון ששת הימים. תשכ"ז [1967]; המדינה עסקה בזדון יוצא דופן 
בהסגרת פולארד ובסיוע להרשעתו בחומרה קיצונית; הסכימה לחילופי שבויים באסירים 
בעבר ללא דרישת גופתו של אלי כהן הי"ד, ללא מתן תשובה ברורה לגורלם של נעדרי 
סולטאן יעקב, ללא מתן עדויות ברורות לאשר עלה בגורלו של רון ארד. הפקירה את חיילי 
צד"ל ואת משתפי הפעולה הערביים למותם או לגיוסם לחיזבאללה. הנהיגה להחליף למעלה 
מאלף מחבלים כמו בעיסקת ג'יבריל [1985] תשמ"ה תמורת יהודים בודדים, פרשה שלכל 

הדעות חוללה את האינתיפאדה הראשונה שמוטטה את נורמות הלחימה בטרור.
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השלום",  "תהליך  פתיחת  מאז  שאת  וביתר  החמיר  זה  תהליך  ישראל. 
התוצאה היא שמדינת ישראל סילקה את צלם אלוקים מעל פניה, האויב 
המדינה  נקלעה  ולפיכך  מבוגדנותה  חוששים  וידידיה  ממנה4  ירא  אינו 

למצב של פושטת רגל הנאלצת למכור נכסיה בכל מחיר. 

מדינה ריבונית שמחייליה או אזרחיה נחטפו בפעולות איבה, אינה רשאית  ג. 
לשקול כענין שבשגרה בתמורה לדרישות האויב החלפת מחבלים שפוטים 
בשבויים. בכך היא מפרקת את מערכת המשפט והצדק, והורסת מראש את 
הסיכוי לנצחון על האויב. דרישת האויב להחזרת מחבלים-אסירים, טרוריסטים 
כניעה  היא  ישראלים,  חטופים  לשחרור  בתמורה  חמורים  פשעים  שבצעו 

לסחטנות ותעודד האויב להשיג כל מבוקשו באמצעות חטיפות נוספות. 

פדיון השבויים הפך למסע התעללות והשפלה למדינה ולעם היהודי.  ד. 

הכלל ההלכתי הידוע הוא "אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן"5;  ה. 
אך דמיהם, ערכם של השבויים, שוב אינו ערך כספי אלא ערך קיומי היכול 

לערער את כל המחנה הנשאר - כל עם ישראל. 6

כל חליפין שיתבצע היום, ומדובר על מאות רבות של אסירים כנגד כל   ו. 
חייל אחד, ולא על מספר סביר כמו עד שבעה כנגד אחד, יגרום אך נזק 
נוסף, יעודד חטיפות, יגרום לשחרור מחבלים שיחזרו לסורם - קטל בני 
עמנו הל"ת7. חובה לשנות את דפוסי ההתנהגות והכללים המשפטיים כדי 

להשיב את כוח ההרתעה. 

אין לעסוק בפדיון שבויים לפני קביעת עונש מוות כעונש חובה למחבלים,  ז. 
מה גם שבדיניהם אין חלות האמנות הבינלאומיות עליהם. דרישת מחבל 

4  "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך": (דברים כח,י)

משנה, גיטין, ד,ו  5

נפסק בשולחן ערוך (יורה דעה רנב א-ג) שפדיון שבויים קודם לכל צדקה אחרת, וצריכים   6
לפדותם בהקדם האפשרי. אבל חז"ל גם תיקנו (גטין מה,א) שאין לפדות את השבויים 
יותר מכדי דמיהן, כלומר אין משלמים סכום עצום כדי לפדות אנשים אחדים שנלקחו 
בשבי. הטעם המקובל לתקנה זו הוא (יורה דעה רנב ד) שלא יהיו האויבים מוסרים את 

עצמם לשבות דווקא שבויים יהודים בשל המחיר הגבוה שהם מקבלים עבורם.

מאיר אינדור: מנכ"ל אלמגור, האגודה לנפגעי הטרור בהודעתו מיום 26.9.06 על מספר   7
מעורבים  והיו  קודמות  קרובות  בעסקאות  ששוחררו  הידיים"  על  דם  "ללא  המחבלים 

אקטיבית בפיגועי דמים לאחר שחרורם.

ידיעון הסהנדרין החלפת שבויים

 58



שדם על ידיו כתנאי לשחרור חטופים צריך שתהווה אות מובהק לצורך 
להוציאו להורג.

פגיעה בשבוי או חטוף תגרום להוצאתם להורג של בני ערובה רבים נוספים,  ח. 
מן הבכירים ביותר שישנם תחת ידינו או שיחטפו לשם כך; כולל שרים, 

ראשי ממשלה וכל מי שמזוהה עם מנהיגות האויב.

חייבת  היא  ישראל,  מדינת  בה  שהצטיינה  אכזרים8  על  רחמנות  בגין  ט.  
במלחמתה לנטות אל מידת האכזריות כלפי האויב כעצת הרמב"ם בשמונה 
פרקים.9 אם לא תעשה כן, אין זה אלא מחדל נוסף בדרך אל תהום שאין 

לה חקר. 

מנהיגות המדינה חייבת לחזור בתשובה ולפתח תפיסת מלחמה ובטחון  י. 
המיוחד  ומצבו  מייחודו  הנובעת  עמנו,  של  ולמטרותיו  לצדק  המתאימה 
של עם ישראל. לשם כך עליה להתייעץ עם חכמי ישראל כדי שיורו לה 
דרך תשובה, שחלקה כתוב במסמך זה וחלקה במסמכים אחרים שכתבה 

נציגות הסנהדרין על חובת הממשלה בעיתות מלחמה.

שו"ת משנה הלכות חלק יג סימן קנא: "ורחמי רשעים אכזרי [משלי יב,י] שבמקום שמרחם   .8
על היחיד הוא אכזרי על הציבור ועל כלל ישראל ח"ו. ובתורה כתיב ובערת הרעה מקרביך 

למען ישמעו ויראו ויקוב הדין את ההר כ"ש היכא שהוא המזיק לרבים". 

"אם היה רחוק לקצה האחד, ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן מרובה, עד שיחזור   .9
לדרך הטובה, והיא מידה בינונית שבכל דעה ודעה". 
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קבלת בני האומות את חיוב שבע המצוות שלהם

שבע  את  לקבל  הגויים  כל  את  לכוף  החיוב  על  הרמב"ם  דברי  הם  ידועים 
מצוות בני נח: 

"וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם 
לקבל כל מצוות שנצטווה נח".

(משנה תורה, שופטים, הלכות מלכים פ"ח ה"י)

חיוב זה הוא בסיס לתחום פעילות נרחב המעסיק את הסנהדרין, כשבמסגרת 
פעילות זו משמשת הסנהדרין כגורם מרכזי בין-לאומי לקשר מדריך ומכוון 

לבני נח ברחבי תבל.

להלן מספר פעולות - חד פעמיות וקבועות - בהן פעלה ופועלת הסנהדרין 
בשנים האחרונות:

בט' טבת תשס"ו התקבצו ובאו נציגי קבוצות בני נח מארצות הברית  א. 
בפני  רשמי  באופן  התחייבו  בו  ת"ו,  בירושלים  שהתקיים  יסוד  לכנס 
פורום הסנהדרין לקבל עליהם את קיום שבע המצוות שבני נח מצווים 
לקיים. [הצורך בקבלת מצוות בני נח בפני פורום הסנהדרין, בא כדי לצאת 
ידי חובת השיטות שאין די לבן נח לקבל בעצמו את חיוב המצוות, אלא עליו 

לקבל אותן בפני בית דין של ישראל]. מובן מאליו שקדמה לכנס זה הערכות 

הברית,  ארצות  ברחבי  נח  בני  קבוצות  את  שאיתרה  ענפה  לוגיסטית 
ועמדה בקשר עם נציגי הקבוצות תוך תיאום מלא עם שאר הקבוצות. 
הכנס השאיר רושם בל ימחה על המשתתפים בו, ומעתה הוא משמש 
אבן פינה להמשך קשר ישיר - לשם הכוונה והדרכה - לקבוצות בני 

נח ברחבי ארה"ב.

הסנהדרין מקיימת קשר אלקטרוני עם בני נח מכל העולם, קשר של שאלות  ב. 
ותשובות בהלכה. בית הדין לבני נח שעל ידי הסנהדרין מקבל את השאלות 
ההלכתיות, דן בהן ועונה עליהן. כך מתקיים קשר חשוב ופורה עם בני נח 
המוצאים לעצמם מקור הלכתי חשוב וזמין לתשובות על בעיות ונושאים 
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להרחבת  ממש  של  סיוע  ובו  והולך  מתרחב  זה  קשר  אותם.  המעסיקים 
מעגל השואלים והמתקרבים לקיום שבע מצוות בני נח בקרב הגויים.

העוסק  וצפיה  שמע  דיסק  הפיק  הסנהדרין  יד  שעל  נח  לבני  הדין  בית  ג. 
בתיאור חשיבות התקופה בה אנו נמצאים, כאשר רבים מבני אומות העולם 
מתקרבים לאמונה המונותאיסטית ולעיקרי אמונת ישראל, ומעלה על נס 

את חשיבות קבלת שבע מצוות בני נח וקיומם.
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סידור תפילה לבני נח

העולם,  לבורא  והודיה  שבח  כשבמרכזה -  שונים,  היבטים  כוללת  התפילה 
ומאידך - תפילה ובקשה מהאל.

התפילה אינה שייכת רק ליהודים, וגם לא רק לבני האדם, היא משותפת לכל 
הבריאה המשבחת ומשוועת לאדון הכל. וידועים הם ומפורסמים פסוקי 'פרק 

שירה' המכילים את שירת ותפילת כל הנבראים.

מפורסמת ומרגשת היא תפילתו של המלך שלמה ביום בו נחנך בית המקדש 
בהר הבית, בתפילה זו אמר - בין היתר - שלמה המלך:

ֵמֶאֶרץ  ּוָבא  הּוא  יִׂשְָרֵאל   ֵמַעְּמ א  ֲאׁשֶר  ַהּנְָכִרי  ֶאל  "וְגַם 
 יְָד וְֶאת  ַהּגָדֹול   ׁשְִמ ֶאת  יִׁשְְמעּון  ִּכי   .ׁשְֶמ לְַמַען  ְרחֹוָקה 
ַהֲחזָָקה ּוזְֹרֲע ַהּנְטּויָה ּוָבא וְִהתְַּפּלֵל ֶאל ַהַּביִת ַהּזֶה. ַאּתָה 
 ּכְֹכל ֲאׁשֶר יְִקָרא ֵאלֶי ָ ֶ וְָעׂשִית ּתִׁשְַמע ַהּׁשַָמיִם ְמכֹון ׁשְִבּת
 ְֹאת ְליְִרָאה   ׁשְֶמ ֶאת  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל  יְֵדעּון  לְַמַען  ַהּנְָכִרי 

ְּכַעְּמ יִׂשְָרֵאל...".

(מלכים א, ח,מא-מג)

ואמנם הגויים בכל רחבי תבל נושאים תפילה, כל גוי וגוי בדרכו הוא ובנוסח 
המותאם לאמונתו.

את  לקיים  מצווים   - נח'  כ'בני  בהלכה  הגויים -המוגדרים  וכל  היות  אולם, 
שבע מצוות בני נח, ומחובתנו כיהודים להביאם לקיום מצוות אלו שבסיסם 
להם  נמצא  שגם  הראוי  שמן  הרי  ברואיו,  על  והשגחתו  אחד  באל  האמונה 

נוסח תפילה שיתאים לעיקרי האמונה בה הם מחוייבים.

בינתיים, התאחדו קבוצות בני נח המתגוררות בארצות הברית וערכו סידור 
תפילה שאותו הם מייעדים לכלל אומות העולם. סידור זה הועבר לביקורת 
לנוסח  הסכמתו  את  לקבל  כדי  הסנהדרין,  יד  שעל  נח  בני  של  הדין  לבית 

ולתכנים המצויים בו.

הסנהדרין מינתה מומחה לבני נח, הבקי בשפה האנגלית, שקיבל לידו את 
הסידור לבדיקה כדי לעבור על תכניו, תוך שהוא מתייעץ בכל עניין הטעון 
בירור עם אב בית הדין (הבקי בכל הקשור לבני נח), ואכן נמצא הסידור מתאים 
זאת  בעקבות  הארץ.  גויי  לכל  המיועד  מסידור  המצופה  על  ועונה  נח  לבני 

ניתנה הסכמה לסידור וברכה למי שיוציא אותו לאור.

הסידור כבר יצא לאור ומשמש אלפי בני נח ברחבי תבל.
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השתתפות בתפילה בבית כנסת של חוג אחר

במסכת ברכות (ו,ב) מובאים דברי האמוראים רבי חלבו בשם רב הונא:

"כל הקובע מקום לתפלתו - אלהי אברהם בעזרו, וכשמת 
אומרים לו: אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. 
ואברהם אבינו, מנא לן דקבע מקום? דכתיב: "וַּיַׁשְּכֵם ַאבְָרָהם 
ַּבֹּבֶקר ֶאל ַהָּמקֹום ֲאׁשֶר ָעַמד ׁשָם ֶאת ְּפנֵי ה'" (בראשית יט,כז), 

ואין עמידה אלא תפילה".

בן  שמעון  רבי  התנא  בשם  יוחנן  רבי  האמורא  דברי  מובאים  (ז,ב)  שם  ועוד 
יוחי:

"כל הקובע מקום לתפלתו, אויביו נופלים תחתיו".

דברי התלמוד הללו נפסקו להלכה בשלחן ערוך אורח חיים (סימן צ סעיף יט):

"יקבע מקום לתפלתו שלא ישנהו אם לא לצורך, ואין די 
במה שיקבע לו בית הכנסת להתפלל, אלא גם בבית הכנסת 

שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע".

טעמים רבים נאמרו במפרשי התלמוד והשלחן ערוך להלכה זו, כשלהבדלים 
מן  אחד  מכל  והמתבקשת  הנדרשת  שונה  הלכתית  משמעות  יש  ביניהם 
הטעמים (לדוגמה: לחלק מן הראשונים הצורך בקביעת מקום הוא רק למתפללים בביתם 
הכנסת  בבית  גם  הינו  אחרים  ראשונים  שלדעת  בעוד   - ועוד  יונה  רבינו  המכתם,  ספר   -

- רא"ש, מאירי ועוד).

כמו כן, אך מסיבות וטעמים אחרים, ראוי לו לאדם לקבוע לו מקום לתפילה 
המתאים לנוסח בו הוא מתפלל, וזאת כדי למנוע שאלות הלכתיות הצצות 
מתפלל  האם  (ולדוגמה:  שונה  בנוסח  המתפללים  במניינים  למתפללים  ועולות 

ספרדי יוצא בקריאת התורה של קורא במבטא אשכנזי וכדו').

על אף ההלכות הנ"ל, הוחלט במושב הסנהדרין לקרוא לכל הציבור, לקבוע 
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אחרת,  עדה  ושל  אחר  חוג  של  כנסת  בבית  להתפלל  בשנה  פעמים  מספר 
במטרה לחזק ולהעצים את הקשר בין כל שבטי ישראל.

חודש,  ראש  שלאחר  שבת  ליל  או  מברכים1,  שבת  ליל  את  להעדיף  מומלץ 
כמועד קבוע שקל לזוכרו ולהתמיד בו. בתפילת ליל שבת, אין כידוע, קריאת 

התורה, ונמנעים בתפילה זו ספקות הלכתיות, וכנ"ל.

כמו כן, מומלץ לצרף את הילדים לתפילות אלו, דבר שיסייע מאוד מבחינה 
חינוכית להבין ולהרגיש שכל חוג וכל עדה הם קדושים וחשובים בעיני הקב"ה 
(בעוד שכשמקפידים - הקפדה קנאית - להתפלל במניין מסויים ומוגדר, גורם הדבר להרגיש 

שכל מניין אחר אינו מייצג נכונה את היהדות).

כן  ועל  ישראל',  כל  'חברים  החודש:  בברכת  מזכירים  החודש,  את  מברכים  בה  בשבת   1
מומלץ דוקא בשבת זו, בה נאמר משפט זה, להשתתף בתפילה של מניין אחר / חוג אחר 

- להזכיר את חובתנו במצוות אחדות האומה.



קריאה
לאומות העולם
לשלום עולמי
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איגרת מן הסנהדרין, בית דין של שבעים ואחד; 
המוסד המשפטי העליון של העם היהודי, 

ירושלים עיר הקודש, ארץ ישראל 

אל כל העמים, השלטונות והמוסדות
קריאה לשלום ולתפילה בבית ה׳,
בהר בית השם, הר המוריה

הדרך האחת ויחידה להביא שלום לעולם בין העמים, האומות, המדינות והדתות 
היא בהקמת בית לה', לעובדו להתפלל בו ולהקריב בו זבחים, כפי חזון הנביאים 

וכפי שחזו דוד ושלמה המלך בנו בתפילתו ביום חנוכת הבית (מלכים א, ח).

 מא) וְגַם ֶאל ַהּנְָכִרי ֲאׁשֶר א ֵמַעְּמ יִׂשְָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ 
ְרחֹוָקה לְַמַען ׁשְֶמ: (מב) ִּכי יִׁשְְמעּון ֶאת ׁשְִמ ַהּגָדֹול וְֶאת 
ַהּזֶה:  ַהַּביִת  ֶאל  וְִהתְַּפּלֵל  ּוָבא  ַהּנְטּויָה   ּוזְֹרֲע ַהֲחזָָקה   יְָד
ָ ּכְֹכל ֲאׁשֶר  ֶ וְָעׂשִית (מג) ַאּתָה ּתִׁשְַמע ַהּׁשַָמיִם ְמכֹון ׁשְִבּת
 ׁשְֶמ ֶאת  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל  יְֵדעּון  לְַמַען  ַהּנְָכִרי   ֵאלֶי יְִקָרא 
ְליְִרָאה ֹאתְ ְּכַעְּמ יִׂשְָרֵאל וְָלַדַעת ִּכי ׁשְִמ נְִקָרא ַעל ַהַּביִת 

ַהּזֶה ֲאׁשֶר ָּבנִיתִי: 

וכנבואת הנביא צפניה (ג,ט):

 ִכי ָאז ֶאְהֹּפ ֶאל ַעִּמים ׂשָָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא כֻּלָם ְּבׁשֵם ה' 
ְלָעְבדֹו ׁשְכֶם ֶאָחד : 

ארגון האומות המאוחדות חרת על דגלו קטע מהפסוק בו מופיעה הנבואה 
הנצחית, חזון השלום: 

 וְִכּתְתּו ַחְרבֹותָם לְִאּתִים וֲַחנִיתֹותֵיֶהם לְַמזְֵמרֹות 

(ישעיהו פרק ב, ד)

חזון השלום ישא ברכתו בהקשר שבו נכתב הפסוק במלואו, והוא קריאה לכל 
הגויים לעלות אל בית ה' לשם תפילה ולימוד דרכי ה'.
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 (ב) וְָהיָה ּבְַאֲחִרית ַהּיִָמים נָכֹון יְִהיֶה ַהר ּבֵית ה' ּבְֹראׁש ֶהָהִרים 
וְנִּׂשָא ִמּגְָבעֹות וְנָהֲרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹויִם: (ג) וְָהלְכּו ַעִּמים ַרִּבים 
וְָאְמרּו לְכּו וְנַעֲלֶה ֶאל ַהר ה' ֶאל ּבֵית ֱאֵהי יַעֲקֹב וְֹיֵרנּו ִמּדְָרכָיו 
וְנֵלְָכה ְּבֹאְרֹחתָיו ִּכי ִמִּצּיֹון ּתֵֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָָלים: 
(ד) וְׁשַָפט ֵּבין ַהּגֹויִם וְהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַרִּבים וְִכּתְתּו ַחְרבֹותָם 
ֶחֶרב  ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  יִּׂשָא  א  לְַמזְֵמרֹות  וֲַחנִיתֹותֵיֶהם  לְִאּתִים 

וְא יִלְְמדּו עֹוד ִמלְָחָמה:

וכנגד נבואת ישעיהו חרותה כאזהרה נבואת זכריה:

ָאֹנִכי  וְִהּנֵה  ה'  נְֻאם  ָהָאֶרץ  יֹׁשְֵבי  ַעל  עֹוד  ֶאְחמֹול  א  ִּכי 
ַמְמִציא ֶאת ָהָאָדם ִאיׁש ְּביַד ֵרֵעהּו ּוְביַד ַמלְּכֹו וְִכּתְתּו ֶאת 

ָהָאֶרץ וְא ַאִּציל ִמּיָָדם: 

(זכריה פרק יא,ו)

הבחירה היא בידה של כל אומה, כל שליט וכל אדם - לשלום או למלחמה, 
לחיים או למוות. כל הבריות בעולם צופות ורואות לאן נוטה עד עתה מגמת 
הדברים. נראה כי מיום ליום גובר האיום על שלום העולם מתוך דחף בלתי 

נשלט להישאב אל החורבן.

לפיכך מתוך אחריות משותפת לשלום העולם ולכלל האנושות, מצאנו לנכון 
לעת כזאת להזכיר ולהודיע כי יש דרך ומוצא לכל העמים והיא חקוקה בקריאה 
זו לבני ישראל, לבני ישמעאל ולבני עשו; לאנושות כולה, לבני יפת, שם וחם, 

לִאיים הרחוקים, לארץ סינים וארצות צפון:

 כולנו בני אב אחד נחנו, בני אדם הראשון, אשר נברא בצלמו של האל הגדול, 
הגיבור והנורא. לפיכך כל האנושות יש בה מן המשפחה עוד בטרם קם קין על 
הבל אחיו. הבה נאהב, נכבד ונירא מאבינו שבשמיים ונקים בית תפילה לשמו 
כדי להתפלל בו ולעובדו שכם אחד, למען רחמיו הרבים, שבוודאי אינו רוצה 
בשפיכות דמים בין ברואיו, אלא באהבה ובשלום בין כל הבריות והברואים. 

(ו) וְגָר זְֵאב ִעם ּכֶֶבׂש וְנֵָמר ִעם ּגְִדי יְִרָּבץ וְֵעגֶל ּוכְִפיר ּוְמִריא 
יְַחָּדו וְנַַער ָקֹטן ֹנֵהג ָּבם: (ז) ּוָפָרה וָֹדב ּתְִרֶעינָה יְַחָּדו יְִרְּבצּו 
חֻר  ַעל  יֹונֵק  וְׁשֲִעׁשַע  ּתֶֶבן: (ח)  ֹיאַכל  ַּכָּבָקר  וְַאְריֵה  יְַלֵדיֶהן 
ֵָרעּו וְא  ֶן וְַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹונִי ּגָמּול יָדֹו ָהָדה: (ט) א י ָּפת
יַׁשְִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדׁשִי ִּכי ָמלְָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ּכַַּמיִם 

ָם ְמַכִּסים: ַלּי

(ישעיהו פרק יא)
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חובה וזכות לכל האנושות להתפלל בהר הבית, במקומות המותרים לכל אדם, 
כפי שברא אותו הא-ל: כוהנים, לויים, ישראלים והגויים הנלווים אל עם ה', 
בני אומות העולם, באשר כולם יכולים להתפלל בהר הבית, שהוא מקום בית 

התפילה לכל העמים.

ובנפש  שלם  בלב  ענווה,  מתוך  להינשא  היכולה  תפילה,  זו  העבודה  עיקר 
חפצה. 

הגויים יכולים לעורר את ישראל למלא את יעודו ולעזור לו בבנין המקדש, 
וכך נמצא במדרש שיר השירים שנמצא בגניזה:

בנות ירושלים". שבועה זו למה?! אלא  "השבעתי אתכם 
אחת לבנין שלמה, אחת לבנין עזרא, וזו לבנין העתיד. ובכולן 

השביע הקב"ה את האומות שיעזרו לבנותו". 

אנו מתפללים לא-ל עליון, קונה שמים וארץ, שתאזינו לקריאתנו, למען לא 
בהקמת  דמים  שפיכות  למנוע  יכולתו  כפי  איש  ונעשה  נשמע  ריקם.  תשוב 
בית התפילה לכל העמים ובתפילה בו, מבלי שיפגע כבודו של עם מן העמים 

הנילווים אל עם ה'. 

מאמינים אנו שדבר אחד מדברי הנביאים לא ישוב ריקם ולא נאמר לשווא.

מן  תהיו  מכונה,  על  להקימה  אתנו  דרכים  ותחפשו  זו  לקריאה  תאותו  אם 
המושיעים ומן הזוכים, ואם חס ושלום לא תאזינו, תמשיך האנושות כולה 

להתדרדר ח"ו למלחמת איש באחיו, עד יקם ה' את דברו כאשר דיבר!

כברכת אברהם אבינו עליו השלום:
'ְוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיך'

ראשי הסנהדרין
הרב עדין שטינזלץ, נשיא הסנהדרין

הרב יואל שורץ, אב"ד לעניני בני נח

הרב ישראל אריאל, אב"ד לעניני עם ומדינה, ראש מכון המקדש

חתימות שאר שופטי הסנהדרין



To all nations, governments,
organizations and institutions:

A Call for Peace and Prayer in the House of 
HaShem, on the Temple Mount,

Mount Moriah!

In the name of HaShem*, God of the Universe

Sivan 5767 (June 2007)

I will bring them [the people who give their allegiance to 
HaShem1] to My sanctified mountain, and make them joyful in 
My House of Prayer: their burnt-offerings and their sacrifices 
shall be favorably accepted on My altar; for My House shall be 
called a House of Prayer for all nations.

Isaiah 56:7

A Message from the Sanhedrin,

 [the Rabbinic court of seventy-one scholars]:

The Supreme Tribunal of the Jewish People,

Jerusalem, the Holy City, the Land of Israel

Peace among Nations will be achieved through building the 
House of HaShem, where all peoples will serve Him, pray to 
Him, and offer sacrifices according to the visions of the 
prophets, as foreseen by King Solomon in his prayers at the 
dedication of the First Holy Temple. 

King Solomon stated:

1 HaShem is the name used by orthodox Jews for God
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I Kings 8:41: “The foreigner too, who does not belong to Your 
people Israel: when he shall come from a distant country for 
Your name’s sake.

8:42: (for people shall hear of Your great name, and Your mighty 
hand, and Your outstretched arm); when he shall come and pray 
towards this house;

8:43: Hear in heaven, Your dwelling place, and do according 
to all that the foreigner requests of You; that all the peoples of 
the earth may know Your name, to hold You in awe, as do your 
people Israel, and that they may know that this Temple which I 
have built is called by Your name.

The prophet Zephaniah prophesied for the Third Temple:

Zephaniah 3:9: I will clarify the languages of the nations*, 
that they may all call upon the name of HaShem, to serve him 
shoulder-to-shoulder.

*meaning: HaShem will clarify the understanding of the 
Nations

Thus all nations will worship God together in the House of 
God, rebuilt on the Temple Mount, and live together in eternal 
peace.

Men of all nations look at the United Nations as the human 
instrument to fulfill the famous verse in Isaiah, which expresses 
the eternal prophecy and vision of peace:

And they shall beat their swords into plowshares, and their 
spears into pruning hooks.

This famous vision of peace is more fully understood within 
the full biblical reference. It consists of a call to all of the 
nations to come to the Third Temple to pray and to learn 
the ways of God.

Isaiah 2:2: And it shall come to pass in the distant future, that 
the mountain of the House of HaShem shall be established 
atop of the mountains, and shall be exalted above the hills; 
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and all nations shall come streaming to it. 

2:3: And many peoples shall come and say: “Come, let us go 
up to the mountain of HaShem, to the Temple of the God of 
Jacob, and He will teach us of His ways, and we will walk in His 
paths, for out of Zion shall go forth the Law and the Word 
of HaShem from Jerusalem.” 

2:4: And He shall judge between the nations, and shall arbitrate 
for many peoples; and they shall beat their swords into 
plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall 
not lift up sword against nation, neither shall they learn war 
any more. 

In sharp contrast to Isaiah’s prophesy, Zechariah warns:

Zechariah 11:6: For I will no longer have mercy upon the 
inhabitants of the land, says HaShem; but, lo, I will deliver 
the people, every one, unto his fellow man, and into the 
hand of his king; and they shall smite the land, and I will not 
save them.

The contrast between the visions of Isaiah and Zechariah for 
the future world emphasizes that the rulers of all nations and 
every human being must choose between war and peace, life 
and death. We all observe the events that are taking place. 
It appears that from day to day the threat to world peace is 
increasing and we are being dragged towards destruction. 

Out of a sense of collective responsibility for world peace 
and for all humanity we have found it timely to call to the 
World and exclaim that there is a way out for all peoples. It 
is etched in a call to all humanity: We are all the sons of one 
father, the descendants of Adam, and all humanity is but a 
single family. 

Come let us love and respect one another, and love and 
honor and hold our heavenly Father in awe. Let us establish 
a house of prayer in His name in order to worship and serve 
Him together, for the sake of His great compassion. He surely 
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does not want the blood of His creations spilled, but prefers 
love and peace among all mankind. 

Isaiah clearly predicted that there will be peace among the 
nations:

Isaiah 11:6: The wolf will dwell with the sheep, 

and the leopard will lie down with the young goat; 

The calf, the young lion, and the fattened calf together; 

and a little child will lead them. 

11:7: The cow and the bear will graze. 

Their young ones will lie down together. 

The lion will eat straw like cattle; 

11:8: The nursing child will play near a cobra’s hole, 

and the weaned child will put his hand on the viper’s den. 

11:9: They will not do evil nor destroy on all My holy 
mountain; 

for the earth will be full of the knowledge of HaShem, 

as the waters cover the sea. 

It is the right and obligation of all humanity to pray, in the areas 
permitted to each person as his or her situation determines: 
the High Priest, the priests serving in the Temple, the Levites, 
the Children of Israel and the Childern of Noah, gentiles - all 
who pray on the Temple Mount, in the House of Prayer for 
all Nations. 

The essence of the service of God is prayer, in humility, with 
a full heart and a willing soul. 

The Nations can arouse Israel to reach its goals and to help 
Israel build the Temple; as we find in the Midrash of the Song 
of Songs:
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The Shulamith calls: “I adjure you, O neighbours of Jerusalem… 
do not arouse my love until it is ready” is repeated three times 
[Song of Songs 2:7, 3:5; 8:4]. Why these three oaths? One for 
Solomon's Temple, one for the Second Temple, and one for 
the Third Temple; God has exacted an oath from the nations 
to help build the Temples of the past and in the future!”

 

We pray to the Almighy Creator, that you harken to our Call. 
Together - each according to his or her ability - we shall work 
towards the building of the House of Prayer for All Nations 
on the Temple Mount in peace and mutual understanding.

We believe that all the visions of the prophets will be fulfilled, 
and that they were not said in vain. 

It is time to respond to this call and help to enable the building 
of the Temple in Jerusalem. This way you can promote 
peace and bring about the realization of the prophecies in 
the Bible. 

We close with God s̀ blessing given to our father Abraham: 
“Those that bless you will be blessed” [Genesis 12:3].

The Heads of the Sanhedrin

Rabbi Adin Steinzaltz, President of the Sanhedrin

Rabbi Yoel Schwartz, Head of the Jerusalem Court for 
Noahides 

Rabbi Yisrael Ariel, Head of the Court for National and State 
Affairs, and Head of the Temple Institute

Signatures of the Judges of the Sanhedrin
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