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 ט"תשס, ראש השנה למלכים ,ראש  חודש ניסןה "ב

 הסנהדרין בית הדין של איגרת 
לכבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס                        

  מר בנימין נתניהוהנכנסאש הממשלה ר
 ראש הממשלה היוצאת מר אהוד אולמרט

 חברי כנסת ושרים 
 

 ,ראשי מדינה נכבדים
 
 ְוָכל ַהּיֹום ָּכל ׁשְֹמִרים ִהְפַקְדִּתי םיְירּוָׁשַל חֹומַֹתִיְך ַעל

   ַאל: ָלֶכם ֳּדִמי ַאל' ה ֶאת ַהַּמְזִּכִרים ֶיֱחׁשּו לֹא ָּתִמיד ַהַּלְיָלה
 ְּתִהָּלה םיְירּוָׁשַל ֶאת ָיִׂשים ְוַעד ְיכֹוֵנן ַעד לֹו ֳדִמי  ְּתנּוִּת

 ְּדָגֵנְך ֶאת ֶאֵּתן ִאם ֻעּזֹו ּוִבְזרֹוַע ִּביִמינֹו' ה ִנְׁשַּבע: ָּבָאֶרץ
 ָיַגַעְּת ֲאֶׁשר ִּתירֹוֵׁשְך ֵנָכר ְבֵני ִיְׁשּתּו ְוִאם ְלאְֹיַבִיְך ַמֲאָכל עֹוד
 : ּבֹו

 ח-ו, סב פרק ישעיהו                                    
 
 האפיפיורהצפוי של  ון ביקוריעניב

 
ז "ג בעומר צפוי ביקורו של האפיפיור בנדיקטוס הט"בתקופת ל

 ולקדם סידרת הסכמות בין הוותיקן במקומות הקדושים לדתם
 .למדינת ישראל

 
 .עמדת הסנהדרין בנושאלאנו מתכבדים להסב תשומת לבכם 

 
אל מאפשרת חופש פולחן לכל דת פרט ליהודים במקום מדינת ישר

 :הקדוש להם בהר הבית
בכך סותרת מדינת  . לא זכות תפילה ולא זכות פולחן מזערית

 . וחותרת תחת יסודותיהישראל את התכלית שלמענה היא קיימת
לעומת זאת יוצאת מדינת ישראל מגדרה כדי להעביר נכסים 

 . דתיים ורוחניים לבני נכר,מדינים
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הלו מגעים והבטחות להסכמים מהסכמים ובמשך שנים ארוכות נ
ה הקתולית רואה כרכושה או מתאווה לו ישונים בעניין מה שהכנסי

 בכנרת ,הן בגבולות הקודמים כמו הר ציון והן בעיר העתיקה
 שמשמעותו 'האגן הקדוש'יזמו את רעיון יש ש. ובמקומות אחרים

ית הבלעדית מהר הבית העיקרית היא סילוק הריבונות היהוד
סילוקה של הריבונות היהודית מה שיביא לומהעיר העתיקה ובפועל 

 .לחלוטין
 

לקראת חג הפסח ין ירושלים יאנו מצפים מכם להתעוררות רבתי בענ
 . כדי שלא תשכח ימיננו

 
על ממשלת ישראל כממשלה יהודית להעצים את תודעת החירות של 

 .פסחהעם היהודי בירושלים במיוחד בחג ה
 

שעל פיו טענה , ך" התנ–מדינת ישראל אף היא כפופה לשטר הקנין 
לכן על הממשלה לממש את . לזכות ישראל בארצו בעת הקמתה

,  בירת ישראל, עיר מלוכה', עיר ה, ריבונות היהודים בירושלים
לב העולם  ולהבטיח את זכות התפילה והפולחן של יהודים בהר 

 ד בניסן" להקרבת קרבן פסח  ביהבית ולממש חובתו של עם ישראל
קרבן פסח פודה את ישראל מעונש כרת . ערב פסח השנה ובכל שנה

והוא מגן וצינה ] 43, 27שמות יב  [ומבדיל בין ישראל לעמים 
בפני כל תביעות השווא של זרים לנחול יחד עם ישראל בארצו 

 ].  שמות יג[
 

אזר , המנוחמר זלמן שזר , יצויין כי נשיאה השלישי של  המדינה
ג " בביקורו בארץ בתשכ6–עוז וקרא  באוזני האפיפיור פיוס ה

  ד פרק: את הפסוק ממיכה הנביא] 1963[
ִּכי ָּכל ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִאיׁש ְּבֵׁשם ֱאלוָהיו ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְּבֵׁשם ה   " 

הרבנים הראשים דאז שמרו על כבוד ישראל . "ֱאֵלקינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד
 .להיפגש עם האפיפיורוסרבו 

.  ס ביקר בירושלים האפיפיור יוחנן פאולוס השני"בשנת תש
בביקורו נעשו ניסיונות על ידי גורמים שונים לסכל את 

מתוך מטרה להפגין שליטתה , הריבונות של מדינת ישראל בהר הבית
של ריבונות זרה ולאפשר ביקור ללא נוכחות נציגי ישראל במקום 

הניסיונות הללו לא צלחו עקב התנגדות . םהקדוש ביותר ליהודי
.ציבורית  

רב  , מתבקש לציין לשבח את התנהגותו של רב המקומות הקדושים
ו  בסירובו להפסיק את תפילות "הרב שמואל רבינוביץ יצ, הכותל

ג "היהודים בכותל בזמן ביקור האפיפיור הנוכחי  הצפוי בל
.בעומר השנה  

עם האפיפיור הנוכחי לאחר מסכת מעידותיו לא הזריזה ההתפייסות 
על כל הגורמים המדיניים והתורניים .  מוסיפה כבוד לעם ישראל

בישראל למנוע חתימה או קיום הסכם החורג מרוחו של מסמך זה  
ולהביע מורת רוח ממגמות הרסטורציה הקאתולית שמטרתן איפוס 

א עם הו, כוחה הריבוני של המדינה ומעמדו של העם היהודי
.בארץ ישראל היא ארץ קודשו, ישראל  

 .אנא הבהירו את עמדותיכם לבני עמכם למדינה ולעולם כולו
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עירכם ועמכם ואל תחניפו לבן נכר , נהגו כבוד באלוקי אבותיכם
 .כדי למעט את דמותה של ישראל

 
בימים קשים בהם אנו ניצבים לפני סכנת אירן וכל המרחב יחד עם 

מוסיפות לנסיגת ישראל אך בטחות ום הההמשך קידשבעים האומות 
 ומחבלות חבלה שאן לה למיעוט דמותו של היהודי של העם והמדינה

 .תקנה בכוח  ההרתעה
 ."נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה"
 

לא ] 1967[ז "בתשכצבא ישראל מאז שחרור ירושלים השלמה בידי 
תו של העם היהודי השלימו בני דתות ועמים עם ריבונותו ושיב

אלוקי , לאלוקי ישראלדשו קכון מיי בה ,יתחלעיר בירתו הנצ
 . שראלי מלך ניר לדוד, מלכונשא מלכות יות' עולם ה

 
ותיקן וחתם ה ]1993[ג "תשנ בבפרט מאז החל תהליך אוסלו 

לית סדרת הסכמים ותיאולוגית הקתהסה יתפהלמען  כמדינה הפועלת 
עם גורמים שונים במדינת , בורמאחרי גבו של הצי 1 ,סודיים
של העם והמדינית כבוד למהותו הרוחנית מ מנוערים ,ישראל
 רכוש לאומי יהודי בירושליםהבעלות על  שעיקרם העברת ,היהודי

ערעור על בעלותו הדתית הרוחנית להנעת מהלכים ו לידי זרים
בראש  .לעם ישראלקדושים העל המקומות של עם ישראל והמדינית 
והעברתם .  הכותל וירושלים העתיקה כולה,הר הביתובראשונה 

 הצפויה םלהפקעתמה שיביא ולגורמים בינלאומיים  ותיקןולרשות ה
 כך גם במקומות אחרים בארצנו .מהשטח הטריטוריאלי של המדינה

 .הקדושה
 
 

יכולים שראל ימדינת נציגי כי קובע הסנהדרין בית הדין של 
 העם היהודי ייגכנצים על פוםאת העם היהודי כל זמן שהלייצג 
ככל  אינה לגיטימית נציגותם  , וחוקיומסורתו תיו על פי ולדור
 . אתז כהשאינ

מלכי וצדקיהו  כדוגמת חזקיהו ו פועלים גם אם הי,נציגים אלו
ם אינלנציגי שלטון זר ' אוצרות בית האת  והראשגו ושיהודה 
ארץ מבנים בבקרקעות ובעלות וחכירה חלוטה ב להעביר מוסמכים

 .זר דתי/מדיניישראל לשום גורם 
 

עם הוותיקן  נציגים כאלוכל ההסכמים שנעשים על ידי לפיכך 
ישראל  של עם ניתרוחה ומהות בניגוד לכגורם תיאולוגי מדיני

  כל החוזים עם הוותיקן שנעשו או ייעשו .אין להם כל תוקף
 ואל לוותיקן להאמין שהם ישארו בטלים ומבוטליםכאלו במגמות 

כראש כל הכנסיות ין בהזדמנות זאת שהוותיקן ויצ . דובי
 כובשת ירושלים ומנשלת ,הנוצריות אחראי לכל מורשת רומא

ישראל הם ריבת ארצה וכי כל הכנסיות הקיימות בארץ חיהודיה ומ
נישולו מארצו והגלייתו לאותה גלות , תוצאת חורבן העם היהודי

ר מוחאוצרות רוח וזאת בנוסף ל.  רוצה להתפאר בנצחיותההנצרותש
 ולבתי  ואשר לא יסולאו בפזותיקןושל יהודים הנמצאים במרתפי ה

כנסת ללא ספור בכל כדור הארץ שהוחרמו על ידי הוואתיקן 
 .ונציגיו ולא הוחזרו
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על שינוי הסטטוס של מדינת תום חסכים ויי ,ישא ויתןשכל מי 
מרים ישראל במקומות הקדושים במרחב ירושלים ובארץ ישראל כולה 

 .בית אביובמולדתו וב ארצובדתו ב ,עמוב ,באמונתו' יד בתורת ה
 .חל איסור חמור לתת להסכמים להעברת בעלות מדינית תוקף

 .בחוק המדינה הפלילינקבע גם כפי שכך 
 עשוי, המשך הארת הפנים לכנסיה על בסיס הסכמים בלתי חוקיים

 . ו במלחמות דת הרסניות בכל העולם"להסתיים ח
 

 תוםעל הח
  ,  עם ומדינהד"ישראל אריאל אב   , סנהדריןד"יואל שורץ אב

    ,שטייןמאיר דב 
הכהן  ישעיה    ,ד" ישי באב   ,אברהם דוב בן שור ,סוייהלל 

    , הולנדר
- פנחס בן   ,עזרא טפר   , מרדכי כסלו   ,מאיר הלוי חקאק

 .ציון אנגל
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