סנהדרין
ב ית דין ג דו ל של 7 1

*

ב"ה ג' שבט ,תשע"ו

איתות משמים לקיים את מצוות התורה "וישבתם בה".
בעקבות הגזירה החדשה על יהודי צרפת להסתיר את יהדותם ולהצניע את כיפותיהם בהליכתם
ברחובות צרפת ,קוראים רבני הסנהדרין ליהודים בחו"ל ,וליהודי אירופה וצרפת בפרט ,להיענות
לרמזים הנשלחים בזאת מן השמים לעלייתם לארץ ישראל.
העליה לארץ חשובה ומצווה תמיד ולכל תושבי חו"ל .ההתנכלויות ליהודי צרפת הן איתות לכל
יהודי באשר הוא ,לעלות לארץ ישראל ,לשבת בה ,ולרשת אותה.
מקומו של כל יהודי הוא בארץ ישראל .חביבה ארץ ישראל ולמרות שהיא נקנית בייסורים אין לנו
מנוח לכף רגלינו אלא בארץ ,ו"בגויים האלו לא נרגיע".
אנו תקווה כי נראה במהרה בהתגשמות נבואת עובדיה

הנביא:
ּגְּ מֻ לְָּך יָשּוב בְּ ר ֹאשֶׁ ָך:

1

ית יֵעָ שֶׁ ה לְָך.
כִּ י ָקרֹוב יֹום ה' עַ ל כָל הַ ּגֹויִּם .כַאֲ שֶׁ ר עָ ִּש ָ
שּתּו כָל הַ ּגֹויִּם ָּת ִּמיד וְּ שָ תּו וְּ לָעּו וְּ הָ יּו כְּ לֹוא הָ יּו :
יתם עַ ל הַ ר ָק ְּד ִּשי יִּ ְּ
כִּ י כַאֲ שֶׁ ר ְּש ִּת ֶׁ
מֹורשֵ יהֶׁ ם:
ּובְּ הַ ר צִּ ּיֹון ִּּת ְּהיֶׁה פְּ לֵיטָ ה וְּ הָ יָה קֹדֶׁ ש וְּ י ְָּרשּו בֵ ית ַי ֲעקֹב ֵאת ָ
וְּ הָ יָה בֵ ית ַי ֲעקֹב ֵאש ּובֵ ית יֹוסֵ ף לֶׁ הָ בָ ה ּובֵ ית עֵ שָ ו ל ְַּקש וְּ דָ לְּקּו בָ הֶׁ ם וַאֲ כָלּום
ִּהיֶׁה שָ ִּריד לְּבֵ ית עֵ שָ ו כִּ י ה' ִּדבֵ ר:
וְּ ל ֹא י ְּ
וְּ י ְָּרשּו הַ ֶׁנגֶׁב ֶׁאת הַ ר עֵ שָ ו וְּ הַ ְּש ֵפלָה ֶׁאת פְּ ל ְִּּש ִּּתים
ָמן ֶׁאת הַ ּגִּ לְּעָ ד:
וְּ י ְָּרשּו ֶׁאת ְּשדֵ ה ֶׁאפְּ ַריִּם וְּ ֵאת ְּשדֵ ה ש ְֹּמרֹון ּובִּ ְּני ִּ
ענִּים עַ ד צָ ְּרפַת וְּ ָגלֻת יְּרּושָ ַל ִּם אֲ שֶׁ ר בִּ ְּספ ַָרד י ְִּּרשּו ֵאת עָ ֵרי הַ ֶׁנגֶׁב:
וְּ ָגלֻת הַ חֵ ל הַ זֶׁה לִּבְּ נֵי י ְִּּש ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר כְּ ַנ ֲ
ְּתה לה' הַ ְּמלּוכָה:
מֹושעִּ ים בְּ הַ ר צִּ ּיֹון ל ְִּּשפֹט אֶׁ ת הַ ר עֵ שָ ו וְּ הָ י ָ
וְּ עָ לּו ִּ
ספר עובדיה ,פרק א

ועל כך באתי על החתום
בשם רבני בית הדין
הרב דב שטיין  -מזכיר
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