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 מתנחליםת הלולקהיו...כהני דת השלום , האינפאנטיס

הכפרים , לכל הערים הנזכרות ודקלים- הונובעיר הזאת 

, ים האחרותולכל הער,  זהגוש קטיףת שבאיזור מווהמקו

שלום ,  ובבעלויותינונויותיכום והמקומות שבמלהכפרי

 .וברכה

כי מכיון שהודיעו לנו ,  ואתם חייבים לדעת,עוד

ובגדו  התנחלו רעים שאזרחיםבמלכויותינו היו כמה ש

 והסיבה הגדולה לכך, הקדושהבאמונתנו דת השלום 

יה השנצרים  בבין המתנחלים ואזרחים בין ההקשר, היתה

 להפריד בין נוציווי, 1996ה נשהיא ה, לנו בשנה שחלפה

הכפרים ומקומות ,  הנזכרים בכל העריםמתנחליםה

 לתת להם את נווציווי, היישוב במלכויותינו ובבעלויותינו

ומקומות נפרדים למען יחיו בניצנים  מתנחליםשכונת ה

ועוד דאגנו  ).הדבר(מתוך תקווה שבהפרדה יתוקן , שם

) חקירה (ונתנו פקודה שלפיה תיעשה אינקוויזיציה

, וזאת כפי שהנכם יודעים. במלכויותינו ובבעלויותינו

ועל ,  מאז הסכמי אוסלו שנה12-נעשתה ונעשית יותר מ

ידי -על, כפי שידוע, ידה נמצאו הרבה חוטאים

 וחילוניים אחרים השלוםהאינקוויזיטורים ואנשי דת 

 .רבים

- עלאזרחיםק הגדול הנגרם ויוצא לזבים הנרה בגלוכך מת

שהיתה להם ויש להם , ושיחתם מגעם, תתפותםידי הש

, כיון שמהם מוכח שהם תמיד משתדלים. מתנחליםעם ה

להרוס ולהרחיק , בכל הדרכים והאמצעים שברשותם

,  המאמיניםאזרחים הקדושה את הדת השלוםמאמונתנו 

נתם מולקרבם ולהשחיתם בא, יד אותם ממנהלהפר

הם  בטכסיאזרחיםבהדריכם את ה, ובהשקפתם המזיקה

בכנסם אסיפות שבהן הם קוראים בפניהם  ,ובמנהגי דתם

בתיתם להם ספרים שבהם , ומלמדים אותם ואת בניהם

ים את צומותיהם הם מתפללים את תפילותיהם ומכריז

די לקרוא בפניהם בהתכנסם אתם כ, ם בהםצושיש ל

ודיעם להם על החגים הוב, רי תורתםפוולשנן אתם את סי

 להם מה עליהם לשמור בהודיעם, עדםמולפני בוא 

בתיתם להם ובהוציאם להם מבתיהם את , ולעשות

בהדריכם אותם , המצות ואת הבשר שנשחט לפי פולחנם

במה עליהם להיזהר במאכלות ובדברים אחרים לשמירת 

 דון חואן בנינו היקר ךלנסי... פרנאנדו ודתיה איסבלדון"

ת היהודים לולקהיו...הכמרים , האינפאנטיס, אוד האהובומ

הכפרים , לכל הערים הנזכרותבעיר הזאת אווילה ו

, ים האחרותולכל הער, ת שבאיזור הגמון זהמווהמקו

שלום ,  ובבעלויותינונויותיכוהכפרים והמקומות שבמל

 .וברכה

כי מכיון שהודיעו לנו ,  ואתם חייבים לדעת,עוד

ובגדו  התייהדובמלכויותינו היו כמה נוצרים רעים שש

, היתה והסיבה הגדולה לכך, הקדושהבאמונתנו הקתולית 

 בשנה יה לנוה בין היהודים והנוצרים בקורטס שהקשר

 להפריד בין היהודים נוציווי, 1480ה שנהיא ה, שחלפה

הכפרים ומקומות היישוב , הנזכרים בכל הערים

 לתת להם את שכונת נווציווי, במלכויותינו ובבעלויותינו

מתוך תקווה , היהודים ומקומות נפרדים למען יחיו שם

ועוד דאגנו ונתנו פקודה שלפיה ).הדבר(שבהפרדה יתוקן 

. במלכויותינו ובבעלויותינו) חקירה(וויזיציה תיעשה אינק

,  שנה12-נעשתה ונעשית יותר מ, וזאת כפי שהנכם יודעים

ידי -על, כפי שידוע, ועל ידה נמצאו הרבה חוטאים

האינקוויזיטורים ואנשי דת כנסייתיים וחילוניים אחרים 

 .רבים

  

ידי -ק הגדול הנגרם ויוצא לנוצרים עלזבים הנרה בגלוכך מת

שהיתה להם ויש להם עם , ושיחתם מגעם, ותםהשתתפ

בכל , כיון שמהם מוכח שהם תמיד משתדלים. היהודים

להרוס ולהרחיק מאמונתנו , הדרכים והאמצעים שברשותם

יד אותם להפר, הקתולית הקדושה את הנוצרים המאמינים 

, נתם ובהשקפתם המזיקהמולקרבם ולהשחיתם בא, ממנה

בכנסם  ,במנהגי דתםבהדריכם את הנוצרים בטכסיהם ו

אסיפות שבהן הם קוראים בפניהם ומלמדים אותם ואת 

בתיתם להם ספרים שבהם הם מתפללים את , בניהם

, ם בהםצוים את צומותיהם שיש לתפילותיהם ומכריז

רי פודי לקרוא בפניהם ולשנן אתם את סיבהתכנסם אתם כ

, עדםמוודיעם להם על החגים לפני בוא הוב, תורתם

בתיתם להם ,  מה עליהם לשמור ולעשותבהודיעם להם

ובהוציאם להם מבתיהם את המצות ואת הבשר שנשחט 

בהדריכם אותם במה עליהם להיזהר במאכלות , לפי פולחנם

עד כמה , ובשכנעם אותם, ובדברים אחרים לשמירת הדת

                                                 
 .דברים אלו הם על דעתי בלבד ולא על דעת המוסד האחר בו אני עובד.  1
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 2
עד כמה שביכולתם שיקיימו , ובשכנעם אותם, הדת

ובתיתם להם להבין שאין דת , וישמרו את תורת משה

וזאת הוכח לפי , )שלהם(חוץ מזו ) רתאח(אחרת או אמת 

 עצמם מתנחליםהצהרותיהם הרבות ווידוייהם גם של ה

 נווכל זה הביא עלי. ידם-מו עלווגם של אלה שהושחתו ור

  . הקדושהנונזק גדול ופגיעה באמונת

  

, פני כןלד ו ע,)יםרהדב (שידוע לנו על רובפי -על- ואף

והרע הזה האמיתית לכל הנזקים   כי התרופהנוויודעים א

 אזרחים את המגע בין המתנחלים הנזכרים ללנתקהיא 

היה ברצוננו להסתפק בזה , נוולגרש אותם ממלכות

ת מוהכפרים ומקו,  עליהם לצאת מכל העריםנושציווי

הביאו נזק רב  ,ששם כפי שנאמר, גוש קטיףוב בישהי

כדי שאלה שבערים ,  זה מספיק כינובהאמינ, תריוב

 נומות היישוב במלכויותיכפרים ובמקוב, תורהאח

 .א כנזכר לעילטוובבעלויותינו יפסיקו לעשות ולח

 שו שנעיםגם השפטו,  הזהרדעים שהדבו יינו שהיומשום

טאים גדולים ושנתגלו כח, האלה מתנחליםלאחדים מן ה

,  בשלוםנתנו הקדושהבפשעים ובעבירות האלה נגד אמו

 וע כדי למנ-  כי זה לא די כתרופה שלמה נוואחרי ששמע

לים כל כך לאמונה ולדת דושייפסקו החטא והעוון הג

 הנזכרים מתנחליםונראה שה שבכל יום נתגלה, שלוםה

מגבירים בהמשכת כוונתם הרעה והמזיקה בכל מקום 

 ובכדי שלא יהיה פתח לפגוע יותר .הם נמצאים שבו

הואיל לשמור עד  תנו הקדושה הן באלה שהאלונאמב

 מעשיהם והוחזרו אל תקנו, והן באלה שנכשלו, עכשיו

מה שעלול  -  הקדושהנואמ - גבולות הקו הירוק חיק 

  ולפי הערמהנולקרות לפי חולשת האופי האנושי של

דבר שבקלות , נודבולה של השטן הלוחם תמיד נגהתח

, העיקרית לכך לא תוסר אם הסיבה, יכול היה לקרות

כי כאשר , יותינוכגירוש המתנחלים הנזכרים ממל: והיא

ע שהוא נעשה על ידי מישהו באיזו חבורה או איזה פש

באיזה ציבור יש טעם שאותה חבורה או אותו ציבור 

, יפוזרו או ימחקו ויתייסרו הפחותים בעד החשובים

ואלה המשחיתים את החיים . רביםהמעטים בעד ה

ידי הדבקה שיכולה - בים וההגונים בערים ובכפרים עלוהט

אפילו בשביל להזיק לאחרים שיגורשו מן היישובים ו

נוהגים (מקרים פחותי ערך שיש בהם לגרום נזק למדינה 

ומר בעד הפשע הגדול שבין הפשעים והמסוכן חקל ו, )כך

   .כדבר הזה, והמדביק ביותר

ני דת הכפי ראייתם של כמה מן -עלו בעצתם נולכן א

ואנשי , נושל מלכות האצולה הגבוהה והנמוכה, השלום

תנו חושבים בהיו, שלנומדע ומצפון אחרים מן המועצה 

 מתנחליםות לגרש את כל הצוהסכמנו ל, על כך רבות

ושום פעם לא ישוב ולא יחזור .  ממלכויותינומתנחלותוה

 נו וכך א. לתת פקודה זונוועל כך ציווי. הםמישהו מ

, מכל גיל שיהיו מתנחלותוהמצווים לכל המתנחלים 

ובתיתם להם , שביכולתם שיקיימו וישמרו את תורת משה

, )שלהם(חוץ מזו ) אחרת(להבין שאין דת אחרת או אמת 

וזאת הוכח לפי הצהרותיהם הרבות ווידוייהם גם של 

וכל . ידם- מו עלוהיהודים עצמם וגם של אלה שהושחתו ור

 הקתולית נו נזק גדול ופגיעה באמונתנוזה הביא עלי

  .הקדושה

  

, פני כןלד ו ע,)יםרהדב (שידוע לנו על רובפי -על- ואף

ים והרע הזה האמיתית לכל הנזק  כי התרופהנוויודעים א

צרים ולגרש נו את המגע בין היהודים הנזכרים ללנתקהיא 

 נוהיה ברצוננו להסתפק בזה שציווי, נואותם ממלכות

וב ישת הימוהכפרים ומקו, עליהם לצאת מכל הערים

, תריוהביאו נזק רב ב ,ששם כפי שנאמר ,סיהדלובאנ

, תורכדי שאלה שבערים האח,  זה מספיק כינובהאמינ

 ובבעלויותינו נוקומות היישוב במלכויותיכפרים ובמב

 .א כנזכר לעילטויפסיקו לעשות ולח

 שו שנעיםגם השפטו,  הזהרדעים שהדבו יינו שהיומשום

טאים גדולים ושנתגלו כח, האלה לאחדים מן היהודים

, נתנו הקתולית הקדושהבפשעים ובעבירות האלה נגד אמו

 למנוע כדי -  כי זה לא די כתרופה שלמה נוואחרי ששמע

לים כל כך לאמונה ולדת דושייפסקו החטא והעוון הג

ונראה שהיהודים הנזכרים  שבכל יום נתגלה ,צריתנוה

 מגבירים בהמשכת כוונתם הרעה והמזיקה בכל מקום שבו

תנו ונאמב ובכדי שלא יהיה פתח לפגוע יותר .הם נמצאים

והן , הואיל לשמור עד עכשיו הקדושה הן באלה שהאל

 -תקנו מעשיהם והוחזרו אל חיק הכנסייה, באלה שנכשלו

לקרות לפי חולשת האופי מה שעלול  -  הקדושהנואמ

בולה של השטן הלוחם התח  ולפי הערמהנוהאנושי של

 אם הסיבה, דבר שבקלות יכול היה לקרות, נודתמיד נג

גירוש היהודים הנזכרים : והיא, העיקרית לכך לא תוסר

נעשה על ידי כי כאשר איזה פשע שהוא  ,יותינוכממל

מישהו באיזו חבורה או באיזה ציבור יש טעם שאותה 

חבורה או אותו ציבור יפוזרו או ימחקו ויתייסרו הפחותים 

ואלה המשחיתים את . רביםהמעטים בעד ה, בעד החשובים

ידי הדבקה - בים וההגונים בערים ובכפרים עלוהחיים הט

שיכולה להזיק לאחרים שיגורשו מן היישובים ואפילו 

שביל מקרים פחותי ערך שיש בהם לגרום נזק למדינה ב

ומר בעד הפשע הגדול שבין הפשעים חקל ו, )נוהגים כך(

   .כדבר הזה, והמסוכן והמדביק ביותר

  

, פי ראייתם של כמה מן הכמורה-עלו בעצתם נולכן א

ואנשי מדע ומצפון , נושל מלכות האצולה הגבוהה והנמוכה

,  חושבים על כך רבותתנובהיו, אחרים מן המועצה שלנו

ות לגרש את כל היהודים והיהודיות צוהסכמנו ל

. הםושום פעם לא ישוב ולא יחזור מישהו מ. ממלכויותינו

 מצווים לכל היהודים נו וכך א. לתת פקודה זונוועל כך ציווי

החיים וגרים ונמצאים , דיות מכל גיל שיהיוווהיה
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ן ה, נו ובבעלויותינוהחיים וגרים ונמצאים במלכויותי

רה צושבאיזו , לדו כאןנולדו והן אלה שלא נואלה ש

, גוש קטיף נמצאים בובאו א שהיא או מאיזו סיבה שהיא

 שעד סוף חודש יולי הבא ראשון בשנה זו יצאו

, הםתינועם בניהם וב, תר הנזכנו ומבעלויותינוממלכויותי

, מתנחליםותיהם החמשרתיהם ומשרתותיהם ובני משפ

ולא יעזו לחזור , היו גיל שימאיזה, כגדולים וכקטנים

 לא בדרך של מעבר ולא בכל ,ת שבהם חיומוולחיות במקו

שאם לא יעשו כך ויצייתו , תחת כפיית עונש, רתחצורה א

 נו ובבעלויותינויושבים במלכויותיואם יימצאו , לכך

יהיו נדונים ,  צורה שהיא או יבואו אליהם באיזו,תהנזכרו

 וקופת נוחצרהחרמת רכושם לטובת , קשהלעונש 

ואלו הענשים יחולו עליהם מעצם המעשה , דינההמ

 .דין ובלי הכרזה- בלי מתן פסק, בלי משפט, והדין

 

מאיזה , גוש קטיףם אדם בשוש, םיאומרום יצוו מואנו

לתת , א יעזו לקבלל, מצב ודרגה שיהיו, מעמד שהוא

מתנחל או כל , א בסתרי וללולא בג, גןלשכן ולה, מחסה

, י הבאדש יולחועד הנזכר של סוף מו לאחר המתנחלת

תיהם ולא בבתיהם ולא בכל מולא באד, לעולם ועד, ואילך

נש עות ייתחת כפ, נו ובעלויותינור של מלכויותיחחלק א

ל כותם והמבצרים וחסהאנשים שב, של אבדן כל רכושם

ועוד יאבדו כל חסד , העוברים בירושה ריםאחדברים 

 .וקופת המלכותלטובת החצר , שהוא שיש להם מאתנו

  

 ן הזמך במשלו האלה יוכמתנחלותוה שהמתנחלים ובכדי

למכור בדרד טובה את , רמועד סוף חודש יולי הא, הזה

לזמן זה לוקחים אנו ומקבלים תחת , חפציהם ורכושם

, אותם ואת נכסיהם, המדיניתבטחוננו וחסותנו והגנתנו 

י עד היום האחרון של חודש יול, כדי שבמשך הזמן האמור

, ם ויוכלו לבוא ולמכורחייוכלו ללכת ולעמוד בטו, הנזכר

להחליף ולהעביר מרשותם את כל מטלטליהם 

פן חפשי ומרצונם וקרקעותיהם להחליט עליהם באו

 הזה לא ייגרמו נזק וייעשו רעה או אי זמןובמשך ה. בטוה

ת כפיית תח, קחו כלשהם לאנשים ולרכושם בניגוד לצדק

טחון בים אלה העוברים על נושבהם נמסרים וניד, ענשים

 .דינההמ

 מתנחלותול מתנחליםתנים רשות וסמכות לנו אנו כןו

 את רכושם גוש קטיףצה מחוהללו שיוכלו להוציא ה

כל עוד שלא יוציאו ,  היבשהך הים או בדרךונכסיהם בדר

ולא כל דברים אחרים יצוקים ישיבות ה, בתי כנסת

אין בהן ש,  לסחורותחוץמ, דינהקי המחואסורים לפי 

ועוד ציווינו לכל . טרי חליפיןולא ש, דברים אסורים

 אנשי העסקים, דינהמנהיגי המ, משפטה- בתי, עצותמוה

שים הטובים שבעיר הזו הפקידים והאנ, תעשייהוה

ם במלכויותינו ריבכפרים ובמקומות היישוב האח, יםרובע

ים ונהנתוחברי הליכוד ובבעלויותינו ולכל הוואסאלים 

ן אלה שלא לדו והנוהן אלה ש, נו ובבעלויותינובמלכויותי

באו  רה שהיא או מאיזו סיבה שהיאצושבאיזו , לדו כאןנו

שעד סוף חודש יולי הבא ראשון בשנה ,  נמצאים באלהוא

עם בניהם , תר הנזכנו ומבעלויותינו ממלכויותיזו יצאו

ותיהם חמשרתיהם ומשרתותיהם ובני משפ, הםתינווב

ולא יעזו , היומאיזה גיל שי, כגדולים וכקטנים, היהודים

 לא בדרך של מעבר ולא ,ת שבהם חיומולחזור ולחיות במקו

שאם לא יעשו כך , תחת כפיית עונש, רתחבכל צורה א

 נו ובבעלויותינויושבים במלכויותיואם יימצאו , ויצייתו לכך

יהיו נדונים ,  צורה שהיא או יבואו אליהם באיזו,תהנזכרו

, ת וקופת המלכונוהחרמת רכושם לטובת חצר, תוולעונש מ

בלי , ואלו הענשים יחולו עליהם מעצם המעשה והדין

 .דין ובלי הכרזה- בלי מתן פסק, משפט

 

  

,  אלהנום אדם במלכויותישוש, םיאומרום יצוו מואנו

לתת , א יעזו לקבלל, מצב ודרגה שיהיו, מאיזה מעמד שהוא

כל יהודי ויהודיה , א בסתרי וללולא בג, גןלשכן ולה, מחסה

לעולם , ואילך, י הבאדש יולחווף עד הנזכר של סמולאחר ה

ר של חתיהם ולא בבתיהם ולא בכל חלק אמולא באד, ועד

נש של אבדן כל עות ייתחת כפ, נו ובעלויותינומלכויותי

 ריםאחל דברים כותם והמבצרים וחסהאנשים שב, רכושם

ועוד יאבדו כל חסד שהוא שיש להם , העוברים בירושה

 .לטובת החצר וקופת המלכות, מאתנו

 

,  הזהן הזמך במשלו שהיהודים והיהודיות האלה יוכובכדי

למכור בדרד טובה את חפציהם , רמועד סוף חודש יולי הא

לזמן זה לוקחים אנו ומקבלים תחת בטחוננו , ורכושם

כדי , אותם ואת נכסיהם, וחסותנו והגנתנו המלכותית

י עד היום האחרון של חודש יול, שבמשך הזמן האמור

, ם ויוכלו לבוא ולמכורחיכת ולעמוד בטויוכלו לל, הנזכר

להחליף ולהעביר מרשותם את כל מטלטליהם וקרקעותיהם 

 זמןובמשך ה. בטופן חפשי ומרצונם הלהחליט עליהם באו

 כלשהם לאנשים הזה לא ייגרמו נזק וייעשו רעה או אי צדק

שבהם נמסרים , ת כפיית ענשיםתח, קחוולרכושם בניגוד ל

 .ותכטחון המלב על ים אלה העובריםונוניד

 

וליהודיות הללו תנים רשות וסמכות ליהודים נו אנו כןו

בעלויותינו את  ומנוצה ממלכויותיחושיוכלו להוציא ה

כל עוד שלא ,  היבשהך הים או בדרךרכושם ונכסיהם בדר

ולא כל דברים אחרים כסף ומטבעות יצוקים , יוציאו זהב

ין בהן שא,  לסחורותחוץמ, קי המלכותחואסורים לפי 

ועוד ציווינו לכל . טרי חליפיןולא ש, דברים אסורים

הקבליירוס , מנהיגי המלכות, הדין-בתי, עצותמוה

שים הטובים שבעיר הזו הפקידים והאנ, סוקודרוהאס

ם ריבכפרים ובמקומות היישוב האח, יםראווילה ובע

ים ונובבעלויותינו ולכל הוואסאלים הנתבמלכויותינו 
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שישמרו ויוציאו לפועל את , ילידי הארץול, למרותנו

ושיעשו ויתנו את כל העזרה , פקודתנו זו וכל הכתוב בה

נש של עותחת כפיית , להוהתמיכה לכל מי שיהיה נזקק 

אבדן חסדנו ובהחרמת כל רכושם ומשרותיהם לטובת 

  .דינההחצר וקופת המ

 אחד ושאף לא, עת כולםדיכל להגיע ליו שזה יובכדי

ים שפקודתנו זו וו מצנוא, ילו לא ידעיעמיד פנים כא

מות ובכיכרות המקובלים בעיר זו ובערים קותוכרז במ

בכפרים ובמקומות היישוב בשטח ההגמון על , הראשיות

 .ידי הכרוז ובפני הנוטריון הציבורי

 

 .ך בניגוד לכשוא תעשו ולא יעלים רא אחול אלה ולא

 אני 2005נה שס ברש מאחוד ב31 ,ירושלים רנוניתן בעי

מזכיר המלך , וייסגלסדי ד "עוואן ח אני. ךהמלשרון 

  ".כתב כפי שנצטווה, אדונינו

שישמרו ויוציאו לפועל את , רץולילידי הא, למרותנו

ושיעשו ויתנו את כל העזרה , פקודתנו זו וכל הכתוב בה

נש של עותחת כפיית , להוהתמיכה לכל מי שיהיה נזקק 

אבדן חסדנו ובהחרמת כל רכושם ומשרותיהם לטובת 

  .החצר וקופת המלכות

 אחד יעמיד ושאף לא, עת כולםדיכל להגיע ליו שזה יובכדי

ים שפקודתנו זו תוכרז וו מצנוא, דעפנים כאילו לא י

, מות ובכיכרות המקובלים בעיר זו ובערים הראשיותקובמ

בכפרים ובמקומות היישוב בשטח ההגמון על ידי הכרוז 

 .ובפני הנוטריון הציבורי

 

 .ך בניגוד לכשוא תעשו ולא יעלים רא אחול אלה ולא

. ך אני המל1492נה שס ברש מאחו ב31 ,נדהר גרנוניתן בעי

. מזכיר המלך והמלכה, ואן די קולומבהח אני. ני המלכהא

  ".כתב כפי שנצטווה, אדונינו
 


