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למזכ"ל האו"ם הנכבד
מר בון קי מון

בנין האומות המאוחדות
ניו יורק.

ארצות הברית

לכל המדינות החברות באו"ם, לכולן ביחד וכל אחת לחוד

אנו פותחים בביטוי העברי הפותח כל מכתב.

שלום רב,

 לפני כשבועיים ביום ההחלטה של המועצה לזכויות האדם בז'נבה

  למנין המקובל17.10.09 לבריאה שהינו 29/7/5770(בתאריך 

 בעולם)  להעביר את דו"ח גולדסטון לדיון ולאישור במועצת

 הבטחון שלחנו לך העתק הצו של בית הדין האוסר על כל מוסד

ממוסדות האו"ם לדון בענין.

הצו מצורף בזאת שנית.
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 אפשר ששאלת עצמך מנין הסמכות של בית הדין של הסנהדרין לשלוח

צווים לאו"ם.

 בית הדין הבינלאומי של הסנהדרין פועל מכוח התנ"ך, כתב הקודש

 היחיד שגרעינו ניתן לאנושות בהר סיני[התורה] והנביאים

 המכובדים על ידי כל האומות הניבאים לאומות העולם. מכוח

 הסמכות הנאצלת הזאת העוברת מדור דור מאז משה רבנו אדון

 הנביאים ומכוח סדר ההסמכה במסורת היהודית פנינו אליכם שלא

 תמעדו ולא תמעידו את העולם ותביאו עליו אסון בעצם שחרור

 הרסן הבא לתקוף את מדינת ישראל, שאינו אלא תקיפה של העם

 היהודי על מנת לנסות להורידו מבמת ההסטוריה בשפיכות דמים

 שלא הייתה לה דוגמה, מה שבא גם לידי ביטוי במניעה מעושה אך

 בעידוד מעשי של אירן ודומותיה להמשיך ולפתח נשק להשמדה

המונית ואת שאר העולם לצפות במחזה.

 בית הדין גמל עם האו"ם חסד רב באזהרה שלא לדון במסמך עוין,

שקרי, זדוני וחסר כל בסיס מוסרי.

 אנו משוכנעים שהמשך הדיון בו, שיהיה גם באחריותך, יוביל את

 האומות ואת האנושות למשפט העמים שיהיה בירושלים בעמק יהושפט

ככתוב בנביאים ובתורת ישראל. 

יואל פרק ד 

 ִּכי ִהֵּנה ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ֲאֶׁשר ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלם:(א)

  ְוִקַּבְצִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ְוהֹוַרְדִּתים ֶאל ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִעָּמם ָׁשם ַעל(ב)

ַעִּמי ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּפְּזרּו ַבּגֹוִים ְוֶאת ַאְרִצי ִחֵּלקּו:[..]

  ַוה'  ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשִַלם ִיֵּתן(טז) ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם: (טו)

קֹולֹו ְוָרֲעׁשּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ַוה' ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו ּוָמעֹוז ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:



ְּבִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי ְוָהְיָתה ְירּוָׁשַלם קֶדׁש(יז) ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם ׁשֹוֵכן    

ְוָזִרים לא ַיַעְברּו ָבּה עֹוד: ס

ְוָכל ֲאִפיֵקי(יח) ֵּתַלְכָנה ָחָלב  ְוַהְּגָבעֹות  ִיְּטפּו ֶהָהִרים ָעִסיס  ַבּיֹום ַההּוא  ְוָהָיה    

ְיהּוָדה ֵיְלכּו ָמִים ּוַמְעָין ִמֵּבית ה' ֵיֵצא ְוִהְׁשָקה ֶאת ַנַחל ַהִּׁשִּטים:

  ִמְצַרִים ִלְׁשָמָמה ִתְהֶיה ֶוֱאדֹום ְלִמְדַּבר ְׁשָמָמה ִּתְהֶיה ֵמֲחַמס ְּבֵני ְיהּוָדה ֲאֶׁשר(יט)

ָׁשְפכּו ָדם ָנִקיא ְּבַאְרָצם:

 ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִוירּוָׁשַלם ְלדֹור ָודֹור:(כ)

 ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם לא ִנֵּקיִתי ַוה' ׁשוֵכן ְּבִצּיֹון:(כא)

 פנינו אליכם כדי לזכותכם בזכויות שיצילו אתכם ממשפט נורא

 זה, משפט יום הדין. אנו שולחים וחוזרים לך אזהרה זו הקוראת

לך אישית להודיע כי מסמך גולדסטון הוא בלתי קביל.

 הצענו לכם גם הצעה פרודוקטיבית להקים וועדה על דעת העם

 היהודי וממשלת ישראל לחקור את הרקע לפריצת מבצע "עופרת

 יצוקה" ואת תרומתו של האו"ם לפריצתו של המבצע יחד עם גורמים

נוספים. 

 ניתן לתקן את ארגונך החשוב ככל שיקשיב לרוח העולה מדברי

הנביאים והתורה, וישמע לדבר ה'.

 תהיה זו יוזמתך הברוכה.  לקבל על עצמך ועל הארגון את רוחו

המקורית להשכין שלום בעולם לקיום רצון מלכו של עולם. 

 הפסוק מישעיהו המסותת באבן בכניסה לבנין האו"ם: וכתתו

 חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ילמדו עוד מלחמה לא

 ייתגשם מכוח דו"ח גולדסטון וממדיניותו המסורתית של האו"ם

כלפי מדינת ישראל.

 לפעולתך הברוכה מצפה כל האנושות. יש בכוחך  לתרום  למניעת

מלחמות. 

ועל כך תשא ברכה מאת ד'



בכבוד רב,

רבי פרופ' הלל וייס דובר הסנהדרין

רבי דב שטיין מזכיר הסנהדרין


