
 ד"בס

 

 !ק"ב בציון וארהושהי' לעם ה

כבר הודענו נאמנה דעת התורה מאז הבחירות לכנסת הראשונה של השלטון שרובם 
 .ככולם אפיקורסים כידוע

 בארץ הקודש" כנסת"כי אסור להשתתף בבחירות ל

שאסרו ההשתתפות בבחירות , מ"ואנן שלוחייהו דגאוני קדמאי ראשי גולת אריאל נבג
, ל"י וחו"חתמו כל גאוני אועל זה , שהכריז כפירה בסמכות התורה, לאסיפת הנבחרים

שלא זו , ש בבחירות לקראת שלטונם"וכ, ודבר אלקינו יקום לעולםז נאמר "וכתבו שע
וההצטרפות , ו"ון החמור של חילול השם חאלא שיש בזה ע, בלבד שאין בזה תועלת

מלבד האיסור של השתתפות בבחירות נשים שאסרום , לרשעים ומפעליהם ההרסניות
' כגון הגאון רבי מאיר שמחה והגאון החפץ חיים והגאון רבי חיים עוזר וכו, כל גדולי עולם

 .ל"זצ

 .ו"ק נצחית ואין בכח מי שהוא לבטלו ח"ותוה

ועליו לדאוג מאחריות השתתפות בבית , נותן יד לפושעיםוהמשתתף בבחירות אלו 
 .ק הכתובה והמסורה"ולוחם נגד התוה, המחרף ומגדף מערכות אלקים חיים, המינות

אבות )ל "ואמרו ז, את מעשיך' בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה( 'י כ"דה)ואמר הכתוב 
 .לקרבו לתורהאמרו ואפילו ( יתרו)ובמכילתא  –אל תתחבר לרשע אפילו לתורה ( נ"דר

ואנו את נפשינו הצלנו  ,ת יתן בלב תועים ומתעים בינה לשוב אליו באמת"והשי
 .מאחריות גדולה זו

 והשומעים לדברינו ישכנו בטח ושאנן מפחד

 

 לרחמי שמים ולגאולתינו בביאת משיח צדקינו 'בצפי, ותורתו' ח לכבוד ה"הכו

 א"תמוז תשכ

 ו"ק ירושלים ת"צ דפעיה"הביד

 ד"ראבעפשטיין ל "בהגריזפינחס נאום                                                                                       

 רייזעמאןהלוי ישראל יצחק נאום                                                                                                 

 יונגרייזהלוי דוד נאום                                                                                                                    



 ד"בס

 

א בי דינא רבא "ס אל כבוד אהוביי ידידיי הרבנים הגאונים הצדיקים שליט"שלום וכט
 .וכצינה רצון תעטרםלעולם תשמרם ' אתה ה. א"ק ירושלים תובב"דעיה

 .ולחושבי שמו' ר כמשפט ליראי ה"ה באה"אחדשת

הנה הרבה יותר ממה  ,לכנסתמכתבכם הגיעני בדבר האיסור על ההשתתפות לבחירות 
וממש אינני רואה איסור  ,שכתוב במכתבכם כבר כתבתי בספרי הקטן ויואל משה

למינות כי ההשתתפות לכנסת הוא השתתפות  ,חמור יותר בכל התורה כולה
וגם . ל"כאשר נתבאר באריכות בספרי הנ ,ק"ת ובתוה"ז וכפירה גמורה בהשי"וע

א "שא, ל"ל ר"נשבע להתמסר לחוקי המדינה אשר בתוכם כל חוקי התועבות הרעות הנז
י כניסתם לתוכם גם "מלבד שע .להיות מצירי הכנסת בלי השבועה הטמאה הזאת

בזה חיזוק רב שירהיבו עוז בנפשם יותר  נותנים להם, מקבלים מהם כבוד וממון וכדומה
 .ל"להסית ולהדיח רובי רבבות מישראל קטנים עם הגדולים למינות וכפירה ר

מציאות לפעול ' הי, ואין ספק שאילו לא היו משתתפים עמהם גם שומרי תורה ומצוות
נגד רצון הכואבים והדואגים על שפלות התורה , כ"אצלם הרבה שלא ירעו ולא ישחיתו כ

 .כ"לבם בריא להם כאולם כ' דת ולא היוה

י ההשתתפות ביניהם והשוחד העצום שמקבלים מהם המעוור עיני חכמים "אבל ע
התורה וכח , ומסלף דברי צדיקים יודעים כי בידם המה ואומרים הכל אתנו מי אדון לנו

 .ל"ר ומי יודע עד היכן יגיעו עוד ר"נחלש ושטנא נצח בעוה

ל ידם "וכל ההולכים אל הבחירות לשלוח צירים לכנופיות הכופרים האלה ר
א להתירו בשום "רובץ על הבחירות איסור נורא ואיום שאובעצם . במעל הזה

כ כשהוא לגמרי בהיפך שאינו אלא חיזוק ידי "למיגדר מילתא ומכש' אף אילו הי אופן
 .ל"עבורי עבירה ומביא פירצות נוראות ר

תפק בזה שזה דעת כל הגדולים והצדיקים שבדור שלפנינו כאשר שמעו ואין מקום להס
והדור הזה כולו אין בכחו להכריע אף , אזני והבנתי מדבריהם הברורים כשמש בצהרים

 .באצבע קטנה מדור שלפנינו

. עיניהם ולבם של ישראל לראות האמת ולא יבושו ולא יכלמו לנצחת ירחם ויאיר "השי
 .בימיו' משיח צדקינו אשר אמת ושלום יהי ונזכה לראות במהרה פני

 .ש"ד הכותב ומתאנח במר לבב ובעינים צופיות לרחמיו וחסדיו המרובים ית"א

 א"התשכ, לסדר לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלקים הוא' ח ב"באעה                     

 יואל טייטלבוים  'הק                                                                                                         



 ד"בס

ק "צ דעיה"מ ראינו את הדעת תורה מהרבנים הגאונים והצדיקים הביד"גם אנחנו הח
ו לאסור ההשתתפות לבחירות הכנסת אשר שליחותייהו דגאוני קדמאי "ירושלים ת

בכלל ללכת בדרך אתם ובפרט בכגון דא לקחת חבל בהבחירות לבחור קעבדו שאסור 
הבוחרים ממילא נעשה שותף ומסייע לכל שהם באי כח של , חברי היושבים בכנסת

 .האסורים חמורים שעושים שמה

ולתורתו ' י הנאמנים לה"ל ובאנו לעורר את כל אחבנ"לזה הנניו מצטרפים לדעתם הנ
 .ו על האיסורים חמורים המסתעפים מזה"לעבור ח הקדושה לבל ילכו להבחירות שלא

 .ת קרן לעמו ירום וירחם על עמו ותורתו ויגאלנו גאולה שלימה במהרה דידן"ושהי

 .ג פה ברוקלין ניו יארק"א לפ"לסדר לא תגורו מפני איש התשכ' ח יום ג"הבאה     

 

 משה יצחק מפשעווארסק' הק

 ע"אלימלך זי' נכד רבן של ישראל רבי ר

 כעת באנטווערפן
 

 אברהם הכהן קליינמאן

 ןעק מארגערעט"אבדק

 

 ץ"אברהם שלמה כ

 ק ריסקעווע"אבדק

 ח ספר אורחות המשפטים"בעהמ

 מ"ח על חו"ב

 יעקב צבי הלוי יונגרייז

 ק דיארמאט"אבדק

 

 מנשה הורוביץ

 (פוילין)ק זשילין "אבד

 לעוו' משה ארי

 ק טעמעוואר"אבדק

 צ מביקסאד"חתן הה

 

 יקותיאל יודא האלברשטאם

 ק בארדיוב"אבד

 

 נפתלי הערצקא העניג

 ק שארמאש"אבדק

 

 שמעון ישראל פאזען

 ק שאפראן"אבד

 

 יששכר דוב הלוי ראטענבערג

 ק וואידיסלאוו"אבדק

 

 



 

 משה טייטלבוים

 ק סיגוט"אבדק

 

 יהודה גאטליעב

 ק מישקאלץ"אבדק

 

 ליכטענשטייןהלל 

 ק קראסנא"אבדק

 

 משה שלום הלוי אונגאר

 ק נייטרא"אבדק

 

 צבי הירש פריעדמאן

 ק סאבראנץ"אבד

 

 מנחם זאב שיק

 ק טאקאי"אבדק

 

 ל לעבאוויטש"יעקב סג

 ק קאפיש"אבדק

 

 שמואל צבי הורוויץ

 (ר מספינקא"האדמו)

 משה שטערן

 ק דעברעצין"אבדק

 

 נחום צבי פיש

 (ר מביקסאד"האדמו)

 

 אייזיק ליבערמאן יצחק

 ק בעסערמין"אבדק

 

 ט ליפא דייטש"יו' חנני

 ט "מ ספרי טהרת יו"בע

 (ר מהעלמעץ"האדמו)

 

 ט פאללאק"שלמה יו

 ק לאנדסבערג"אבדק

 

 אברהם לייטנער

 ווידעיק מאנטא"אבדק
 

 רפאל זילבער

 ק פריימאן"אבדק

 

 אלעזר שפירא

ק קיוויאשד"אבד

 

 



 (ז"הוספה משנת תשל)

י טרם ביאת המשיח הוא "שכל צורה של שלטון בא! ואנו מגלים דעתינו דעת תורה
יש , וכל אלו המשתפים עמהם באיזה צורה שהוא, כפירה ומרידה בתורתינו הקדושה

 .להם חלק במרידה נוראה כזו

כל הנסיונות הקשים כפינו פרושות אל אבינו אב הרחמן שנזכה להחזיק מעמד מול 
בעזרינו להפיץ ' ויהי, את עמו בעבור שמו הגדול' ואנו בטוחים כי לא יטוש ה. והעצומים

ובמהרה נזכה להגאל גאולת , אור האמונה האמיתית בקרב ישראל וילמדו תועים בינה
 .ק"ז לפ"בחודש מנחם אב תשל. ר"י משיח צדקינו אכיה"עולמים ע

 .בקרוב' לישועת ה' בצפי, ד החותמים בצער רב"הכ

 

 יואל טייטלבוים

 ק סאטמאר"אבדק

 נשיא

 

 שלמה זלמן פרידמאן

 שווייץ -ראחוב ק "אבדק

 

 יוסף גרינוואלד

 פאפאק "אבדק

 

 משה טייטלבוים

 ק סיגוט"אבדק

 

 הלל ליכטענשטיין

 ק קראסנא"אבדק

 

 

 נפתלי הערצקא העניג

 ק שארמאש"אבדק

 

 יששכר דוב הלוי ראטענבערג

 ק וואידיסלאוו"אבדק

 

 עזריאל יודא לכבאבוויטש

 מ דקהל עדת יראים"ד ור"אב

 

 חיים מייזליש

 אשווארסק "אבדק

 

 ישראל חיים מנשה פריעדמאן

 וויליאמסבורג –ץ דקהל יטב לב "דומ

 

 



 חזקאל ראטהי

 בארא פארק –ץ דקהל יטב לב "דומ

 

 קליינמאןהכהן אברהם 

 מארגערעטעןק "אבדק
 

 פאללאקליפא ט "שלמה יו

 ק לאנדסבערג"אבדק

 

 לוי יצחק גרינוואלד

 ק צעלים"אבדק

 נשיאסגן 
 

 נתן יוסף מייזעלס

 מ תורה ויראה"ר
 

 אלכסנדר אשר באבאד

 טארטיקאוו ק"קאבד

 

 ישראל אברהם שטיין

 פאלטישאןק "אבדק
 

 יעקב לייזער

 (ר מפשעווארסק אנטווערפן"האדמו)
 

 שמואל צבי הורוויץ

 (ר מספינקא"האדמו)

 

 ל לאווי"משולם פייש סג

 (מאנטרעאל –ר מטאהש "האדמו)

 

 חיים זאנוויל אבראמאוויטש

 (ר מריבניץ"האדמו)

 מנחם זאב שיק

 ק טאקאי"אבדק

 

 שווארץ' שמעי

 מאנטרעאל -רב דקהל יטב לב 

 

 רפאל בלום

 ק קאשוי"אבדק

 

 ץ"יושע כ

 ק סאמבאטהעלי"אבדק
 

 פנחס אשר גאלדבערגער

 ק מעדיער"אבדק

 

 ץשפי משה

 ק ביסטריץ"אבד

 

 הכהן שטיינער' יוסף אלי

 ץ דקהל עדת יראים"דומ



 שלום קרויז

 ק אודווארי"אבדק

 

 יצחק צבי דייטש

 דעטראיט –ק סענדרא "אבדק

 

 קלונימוס אליעזר עקשטיין

 ק בונעס איירעס ארגענטינא"אבדק

 

 לעוו' משה ארי

ק טעמעשוואר"אבדק  

 

 גבריאל יודא איליאוויטש

ק שאמשאן"אבדק  

 

 זילבער רפאל

 ק פריימאן"אבדק

 

 ץ"אשר שמואל כ

 מאנטרעאל -ק זשיבוי "אבדק

 יואל אשכנזי

 ק יאסי"אבדק

 

 אברהם לייטנער

 ק מאנטאווידעי"אבדק
 

 משה שטערן

 ק דעברעצין"אבדק

 

 ט ליפא טייטלבוים"יו' חנני

 ק נירבאטור"אבדק

 שלמה זלמן פריעדמאן

 ק טענקא"אבדק

 

 שלום משה הלוי אונגאר

 מאונט קיסקא –ק נייטרא "אבדק

 

 שיק' צבי ארי

 לאס אנדזשעלעס –ק שארוואר "אבדק
 

 יצחק אייזיק ליבערמאן

 ק בעסערמין"אבדק

 

 

 



 יוסף ישראל זעגעלבוים

 ק וויען"אבדק
 

 טערקעלטויב' אליהו ארי

 ק אשוי"אבדק
 

 שלום אליקים געציל בערקאוויטש

 קרית יואל –דומץ דקהל יטב לב 
 

 יוסף דוד קליין

 מאנטרעאל -ק טאב "אבדק
 

 חיים יעקב הלוי ראזנער

 ק טערצאל"אבדק
 

 יחיאל וויינבערגער

 ק סערדאהעלי"אבדק
 

 יעקב צבי הלוי יונגרייז

 ק דיארמאט"אבדק
 

 נחום צבי פיש

 (ר מספינקא"האדמו)

 יקותיאל מרדכי שיק

 ק מישקאלץ"אבדק

 

 רוביןישכר בעריש 

 ק קערעסטיר"אבדק

 

 שמעלקא טויבענפעלד

 מאנסי -רב דקהל חרדים 

 

 משה דוב וויינבערגער

 ק פאיע"אבדק

 

 יעקב יצחק ראבינאוויטש

 ק מונקאטש"אבדק

 

 משה האלברשטאם

 ק קיוויאשד"אבדק

 

 שלום הכהן ווייס

 ק אוהעלי"אבדק

 הלוי יונגרייז' אלעזר ארי

 ק טשענגער"אבדק

 

 צבי הירש מייזליש

 ק שאפראן"אבד

 

 משה זאב הלוי פאללאק

 ק גראסווארדיין"אבד

 

 שמעון זאב מיללער

ק אראד"אבדק  

 



 

בחודש , לחתום שמותם על כל מה דכתוב ומפורש לעיל, ואלה מוסיף על הראשונים
 .ק"ז לפ"אלול תשל

 

 

 בצלאל שטערן

 (עסטרייך)י וויען "האבדק

 

 מרדכי סאוויצקי

באסטאןק "אבדק  

 

 אברהם דוד הורוויץ

(פראנקרייך)טראסבורג ק ש"אבדק  

 

 ברול צבי הכהן מאשקאוויטש

 (כעת בוויען)אקש ק פ"אבדק

 

 ישכר בער דאכנער

 (אנטווערפן)באניא ק "אבדק

 

 יחיאל אויש

 וואלקאןק "אבדק

 

 חיים ראזענבערגער

 דיערעשק "אבדק
 

 האלברשטאם -אונגאר ישראל אהרן 

 (מאנטרעאל)הרב מקאשוי 

 הרב אשר מרדכי ראזענבוים

 (ר מקליוולאנד"האדמו)

 

 יוסף יושע גראס

 ק קראלי"אבד

 

 אליקים שלעזינגער

 מ ישיבה הרמה לאנדאן"ר

 

 שלום שניטצלער

 (לאנדאן)טשאבא ק "אבדק

 
 מאיר הכהן ראפאפורטיצחק 

 פראגק "אבדק

 

 יחזקאל שרגא לאנדא

 ערעצקיק וו"אבדק

 

 יחזקאל רוטנער

 שאמקוטק "אבדק

 



 מואל זלמן לייפערש

 (ר מטעמעשוואר"האדמו)

 

 אהרן צבי טויב

 האלייןק "אבדק

 

 אברהם מנחם מענדל וואגשאהל

 מאנסי –דברי יחזקאל שינאווע ' רב דק

 

 יצחק מאשקאוויטש

 נייטרא -רב דקהל תורת חמד 

 

 האלברשטאם' משה ארי

 ק נאסוד"אבדק

 

 פאנעטצבי מאיר 

 (ר מדעעש"האדמו)

 

 מרדכי הלוי ראטטענבערג

 סאלקא. ק ט"אבדק

 

 עמרם טויב

 (באלטימאר) ערוגת הבושםרב דקהל 

 

 יושע העשיל הלוי דייטש

 ק פריימאן"אבדק

 

 יחזקאל הורוויץ

 מאנסי -ד צאנזער קלויז "רב דביהמ
 

 יעקב שמעון דאכנער

 ק בערהאמעט"אבדק

 

 זאב וואלף הלוי סאמעט

 קליינווארדייןק "אבד

 

 ישראל אפרים פישל בראך

 רב דקהל בני שמואל מאדא

 

 יואל מאגענשטערן

.דזש. ץ בלעיקוואד ניו"דומ

  


