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------------------------------------------------------------------- 
 ט"תשס, ה בסיון"כ 

ישראל עם הסנהדרין לבית הדין של הודעת 
 ולשבעים אומות
 לאחר הנאומים

 
 ,ישראל שכחוראשי מדינות שנאמו לאחרונה בעניני השלום בארץ 

 מראשית שנה ועד אחריתה ל עולם עיני השגחתו בה-כי א, כנראה
סטוריה של ילההארצי הרוחני  המסדארץ ישראל היא תכלית וכי 

 .האנושות כולה
 

ל בעולם ואת השגחתו על -ך מבטא את רעיון נוכחות הא"התנ
 את ,העם החביב עליו, ל שהעניק לעם ישראל-הוא הא. ברואיו

ל -לפיכך עם ישראל אינו גוזל את מתנת הא.  לוארצו המיוחדת
 הכרוכה במתן התורה ,וכל מי שקורא תגר על המתנה המיוחדת הזאת

העומדים בסירובם לקבלה בהכנעה עמים ובקבלתה לעומת הלישראל 
 ייתן את הדין בעמק  את האומות למלחמהיםדוחקוהאו מרצון 

 .יהושפט
 

שות לטפח ובחובת האנהנאומים בחלקם המשיכו לבטא העדר אמונה 
במקום זאת בטאו . כארץ הקדושה את ארץ ישראל למען עם ישראל

 –  והצדקה לגזלתה מאידך נאומו של נתניהו-השלמה עם גזלתה מחד
 . נאומו של אובמה

 
על מר בנימין נתניהו אנו משבחים את ראש ממשלת ישראל 

שהציב  ההכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית כתנאי לכל 
 . עם העמים והאומותדיאלוג

 
אנו מגנים מאוד את בנימין נתניהו על בחירתו בהמשך 

מדיניות גירוש המאחזים המכחישה את העקרונות עליהן דימה 
 .להעמיד את נאומו

  
גירוש המאחזים הוא הביטוי המעשי לאימוץ נאומו ומדיניותו 

 .של ברק חוסין אובמה
 בעצם אנו קוראים לכל יהודי להתנגד לגירוש המאחזים

 .נוכחותו בהם
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אנו מחזקים ידי כל העוסקים בפועל ביישוב ארץ ישראל 
 .ובאחיזה בה במלוא מרחביה

 
אנו קוראים שוב לכל התושבים להתמקם באזור ההר מחשש 

בו יופעל הנשק , אשר כשואה יבוא, לבטחונם ביום פקודה
 .להשמדה המונית

 
 . מדברזניהם מה שפיהםועו לאישראשי השלטון ישממן הראוי 

שישראל תקרא מדינה יהודית שראשיה יהודים הם חייבים כדי 
במדינת ישראל כמדינה שבסיס קיומה מותנה בקבלת עול להכיר 

ראש ב. מלכות שמים ובביעור הטומאה והגלולים מן הארץ
עבות מארצנו שבגינן הארץ תקיא את וובראשונה סילוק ת

 .יושביה
השלמה עם מצעדי גאווה בטרקלינו של מלך היא הראייה 

המהווה , המובהקת לכשלון מדינת ישראל כמדינה יהודית
חילול השם ותמיכה באובמה ובאמות המידה המוסריות שהוא 

 .מייצג
 

' ת בדרכי הכלהאיר פנים לאנושות ההולהיא חובתו של עם ישראל 
 .מונהת בני נוח מכוח התורה והאוומקבלת על עצמה מצו

 
ארץ ישראל במלוא מרחביה מנהר פרת ועד נחל מצרים אינה יכולה 

 הקוראים תגר על דיםי ואף יחלהכיל בתוכה עמים או ציבורים
 ואשר אינם מקבלים לעם ישראלהמובטחת  ,בלעדיות הארץ הזאת

השלטת האמונה , בתי דין ראוייםהקמת  שעקרן מצוות בני נוח
 . הימנעות מרצח וגזל.ותשמירת חוקי הערי, הנכונה לגויים

 
 כתוצאה מהמאבק על ,מאודוב רשבקויודעים אנו מאמינים 

ם א ,ליונים מבני ישראליהארץ תכיל עשרות רבות של מ ,ירושלים
 מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל :  מזהלא למעלה

פליט ממלכת יהודה , נם הוא העם היהודיישנתפזרו בעולם כשגרע
 .ויימין ושבט לנושרי ב

 
 כשבטים השבים לאמונת  הארץ מצפה לשיבת עשרת השבטים בקרוב

 ולהקמת מלכות בית הודהליבין אפרים עולמים  ולשלום  ישראל
זרע ישראל ימצא את מקומו במרחבים שנועדו לו בגבולות . דוד

 .ההבטחה
 

שלהן המדומה ריבונות ההתובעות או מקיימות או מדינות אומות 
 ועתידות לוותר על לא כדין בארץ לא להםבמרחב המצוין יושבות ש
 .מקומם מרצון או מאונס

 
 ,בירושלים' מקדש ההמקום אשר בחר השם לגרעינו של העולם הוא 

 . מקדש לאלוקי ישראל אל עולם  כעולה מנבואות נביאי ישראל
 

לכל העמים תפילה  בית ן הולא גרעין המקדש '  חצרות בית ה
 . אל יחיד בורא שמים וארץ,ות לאלוקי ישראלושיבואו להשתח
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אלוקי ' אנו קוראים לישראל ולכל העמים לסייע בהקמת בית לה
המדויק  מו במקועל הר המוריה בירושלים הידוע כהר הבית ישראל 

אלוקי ישראל כפי המותר ' ולזבוח עולות וזבחים לההמקדש של 
 .להם
 

,  כדי להשכין שלום בעולם נועד מטרם הבריאהמקום המקדש 
אחרית הימים מנע ממלחמות י ולהבר על שנאת קין להבל להתג

 לאחר שניסו ליטול ,הצוררות לאמונת ישראל, הידועות בכל הדתות
 .הןין ולערכהממנה נשמתה ולשעבדה לדתי

 
' כל המסייע לישראל יהי אלוקינו עמו וכל המצר לנו אל יהי ה

 .עמו
 

 .עמו ונחלתו לא יעזב' כי לא יטוש ה
 

 ית הדין חברי בעל החתום
 

 ,רון אשריאל, ד"ישי באב, הלל וייס' פרופ, ישעיה הולנדר,  ד"אב-יואל שוורץ
 .דב מאיר שטיין,  אברהם ישראל , ר עזרא טפר"ד, משה לבל

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

