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מכתב הסנהדרין לקהילות היהודים       
 בעולם

 
דשות בזמננו במאה עשרים ושבע ומדינה חלעת גזרות המן המת

לכנוס את כל למרדכי היהודי  של אסתר המלכה הוייונזכור כי צי
 לתענית לתפילה להגנה ולישועה היא המסר באגרת כל היהודים
 .תוקף זאת

]  למנינם2008[ח "בשלהי תשסמאז  פרץ המשבר הכלכלי הגדול 
משנאינו יותר ויותר אל הקיר על ידי נדחקת מדינת ישראל שומאז 

לם בעוכל קהילה . בעולםשנאת ישראל גואים גלי אשר הרימו ראש 
 .תרבותם  אופיה של כפיושכניה אופי כפי נרדפת 

עומדות כעת בחזית אין טעם לנקוב ברשימה ארוכה של מדינות ה
לב יודע מרת נפשו וכל קהילה חשה מהי עוצמת הסכנה . פורענותה

 .הצפויה לה
 

 לפיכך הקהילות מצוות לגבש את ההנהגה  הפנימית המשותפת שלהן
יש . שוחל רדיפות כאילו לא התריג עבל ולא להבכל ארץ ומדינה 

לכפות על ראוי , לנהל  רישום ותיעוד מדויק של האירועים
ועל הארגונים היהודיים  ועל מדינת ישראל ,השלטונות המקומיים

היהודיות אליטות העל גם להביע עמדה כמו הבינלאומיים 
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 - ת משפטיותולהגיש תביעחשוב . במדינה ובקהילהוהנוכריות 
עד יעבור זעם הבלגה .   נגד המציקיםות  ממצותפליליות ואזרחי

 .שנאת ישראל בעולםשל גאות אלו נסיבות תועיל בדרך כלל בלא 
 

כושם חייהם ורשמירת כל קהילה וכל יהודי חייבים לדאוג ל
 .   וערכועל הנפש ועל הרכושמרבית הגנה מבטיחים הבאמצעים 

 
קיבוץ גלויות הוא . התרופה הטובה מכל היא לעלות לארץ ישראל

באמצעות הגשמת . שוב ביותר והנצחי של העם היהודיחהכינוס ה
 מגן היהודי ,את פזוריו'  כי מקצה השמים יקבץ ה- ת התורהחהבט
מבטא את אמונתו , ייםובגהתבוללות מסכנת הנע נמ,  וזהותעל 

לחיות כיהודי גאה במסגרות  ויכול בבוראו ובסגולתו המיוחדת 
 . בארץ ישראלת הולמותקהילתיות ופרטיו

ה על יהגנה ראומעבר ל ניתן לבסס מקורות פרנסה בארץ ישראל 
התורה . באשר למצב הביטחון. והצלחהתוך התפתחות שגשוג  ,הרכוש

בכנף איש  ל מחזקים כל יהודי ונוכרי המחזיקים"הנביאים וחז
ים כי פליטה תהיה לישראל ח ומבטייהודי להביאו לארץ אבותיו

  .בארצם
 

' פדה היכי . עמו ונחלתו לא יעזוב'  מאמינים כי לא יטוש האנו
 . ישראל  ויהודהויוושעינו יוכי בימאת עמו 

 .קשהסיון ינעשויה לעיתים להיות לטה לעלות לארץ הבחירה חהה
לפחות מאז .  השכר לפני בורא העולםאבל כמידת הקושי כך גודל

את ' ד הכי פקהקול   ,] למנינם1917 [/ח" תרעבהצהרת בלפור  
 . בארבע כנפות הארץמהדהדעמו 

. אבדו, לדאבון ליבנו ,לקול זהלא להקשיב שאלו שהחליטו רבים מ
 קודםאחת שעה חלץ ילה ויפה תוקף  במשנה סיון חוזריכעת הנ

 .לפני שיהיה מאוחר מדי
בכל עמו בכם מי                                           

  ד,עזרא א ויעליהי אלוקיו עמו 
 לייעץ ולטפל בפניות שתבואנה בעקבות איגרת נההסנהדרין מוכ

 .זו
 

   דובר הסנהדרין-הלל וייס  ' רבי פרופ
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