
  ד"בס

 בירור דברים
 

בנוגדע להשקפת התורה ויחס ההלכה למדינת ישראל  ,לצד דעת גדולי ישראל, בקונטרס זו מבוארים היטב הסברים הלכתיים והגיונים שונים

 .ובשאלת ההשתפות בבחירות הנוגע להבחור והנבחר, מסודותיה וחוקיה

 

 .אלא מתוך עיון מעמיק וישוב הדעת י דפדוף שטחי והם אינם נקנים"אי אפשר לעמוד על אמיתות הדברים ע

 

 .הקדש נא שעה קלה לליבון סוגיא חמורה זו מתוך התבוננות עמוקה
 

 

 ".ופחד האחריות גדולה ונוראה מאד, אין להשתתף כלל בהבחירות ובמהלכה"
 א"ק ירושלים תובב"ד דעיה"גאב –ל "צ רבי זעליג ראובן בענגיס זצ"הגה

  

 

 "בבחירות אסורות אלו ידע כי בנפשו ונפש בניו ובני ביתו הוא קובעכל מי שישתתף ויקח חבל "
 ר מסלאנים"אדמו –ל "צ רבי מרדכי חיים סלאנים זצ"הגה

 

  

אסור לכל בר ישראל אשר רגלי אבותיו עמדו על הר סיני שישתתף הלילה בבחירות לכנסת המינים ואין שום כח בעולם אשר יתיר "

 ."נורא הזהבאיזה אופן שהוא תוקף האיסור ה
 ד העדה החרדית הספרדית"ל גאב"צ רבי צדקה חוצין זצ"הגה

 

 

כי : אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, 'אין להשתתף כלל בבחירות ובהמלכה"

 ."'אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה

 א"תובב   ק ירושלים"ץ פעיה"בר הבדח –ל "צ רבי ישראל זאב מינצבערג זצ"הגה

 

  

 ."ואוי לאותה בושה, עתידים ליתן דין על כפירה זו הבולטת ממעשיהם, המשתתפים בממשלת מדינה זו"
 ד שאפראק"אב –ל "צ רבי שמעון ישראל פוזען זצ"הגה

 

 

 ."כ איסור גמור להשתתף וליקח חבל בהשתתפות בבחירות"וע"
 א"ק ירושלים תובב"ץ פעיה"חבר הבד –ל "זצצ רבי ישראל יצחק רייזמאן "הגה

 

  

המשתתף בבחירות אלו נותן יד לפושעים ועליו לדאוג מאחריות תוצאות השתתפותו בבית המינות המחרף ומגדף מערכות אלקים "

 ."חיים
 א"ק ירושלים תובב"ד בעיה"ראב –ל "צ רבי פנחס עפשטיין זצ"הגה

 

 

 ."לנבחרי העם איסור גמור הוא השתתפות של שומרי תורה בבחירות הכלליות"
 א"ק ירושלים תובב"ץ בעיה"חבר הבד –ל "צ רבי דוד יונגרייז זצ"הגה

 

  

 ."ו על האיסורים החמורים המסתפעים מזה"לבל ילכו להבחירות שלא לעבור ח"
 אדמור מפשעווארסק –ל "צ רבי משה יצחק געווירצמאן זצ"הגה

 



  

 ."וכן אסור לשלוח שם שליחים כי שלוחו של אדם כמותו. ת וכפירהאסור ליכנס לבית שנשמעים שם דברי מינו"
 ד שרעב תימן"אב –ל "צ רבי חיים סינואני זצ"הגה

 

  

שהם באי כח של הבוחרים ממילא נעשת שותף ומסייע לכל , לקחת חבל בבחירות לבחור חברי היושבים בכנסת, איסור חמור הוא"

 ."האיסורים החמורים שעושים שמה
 ד קראסנא"אב –ל "הלל ליכטנשטיין זצצ רבי "הגה

 

 

וממש איני רואה איסור חמור יותר בכל התורה כולה כי ההשתתפות לכנסת היא ההשתתפות לכנסת יא השתתפות למינות וכפיה "

 ."ק"ת ובתוה"במורה בהשי
 אדמור מסאטמאר –ע "מרן בעל ויואל משה זי

 

  

 "'ברור ופשוט כמקובל לנו מאבותינו ורבותינו הקהאיסור על הבחירות המבואר בספר ויואל משה הוא "
 אדמור מפאלטישאן –ל "צ רבי אלעזר טווערסקי זצ"הגה

 

 

 ."'י טרם ביאת משיח כפירה מרידה בתורתינו הק"כל צורה של שילטון באר"

 ק ריסקעווא"אבדק –ל "ץ זצ"צ רבי אברהם שלמה כ"הגה

 

 

, גם בונים ומבססים ממשלת עושי רשעה ,ומרי תורה ומצוות מאשרים זדיםשיהודים המייצגים ש, מה נורא הניאוץ כלפי מעלה"

 ."ובזה הם מכריזים לכל העולם כולו שהם מהווים חלק בלתי נפרד בממשלתם
 ד צעהלים"אב –ל "צרבי לוי יצחק גרינוואלד זצ"הגה

 

  

 ."הם נושאים באחריות בכל מה שמחלטת ומבצעת ממשלת הכופרים והקולר תלוי בצוארם"
 ד ראחוב"אב –ל "צ רבי שלמה זלמן פרידמאן זצ"גהה

 

  

 ."ש"ה ית"ומנאצים שם הוי, ונותן כח להסטרא אחרא, הרי זה כמודה בחוקי המדינה, כל הנוטל חלק בבחירות אלה"
 זקן רבני טוניס –ל "צ רבי יוסף כהן זצ"הגה

 

 

 ."דול לקחת חבל בבחירות אלאמגלים דעתינו דעת תורה שאיסור גמור לכל בר ישראל איש או אישה קטן וג
 א"ק ירושלים תובב"ץ דעיה"חבר הבד –ל "הגאון רבי אליהו זלוטניק זצ

 

 

 .באתי גם אני להזהיר את אחינו בני ישראל באזהרה חמורה שלא ישתתפו בהבחירות ולא יקחו חלק כלל בהבחירות האסורות"

 .ד העדה החרדית הספרדית"גאב –ל "צ רבי יעקב מוצפי זצ"הגה

 

 

על גדולי התורה להורות בזה שאין אנו מכיריפ בשום אופן . חולין היא לחברינו להשתתף בכרנסת כזו המלאה כופרים נחושים"

 ."אין אנו משתתפים בעדת בוגדים. ק"בממשלת כופרים בארה
 אדמור מסקולען –ל "צ רבי אליעזר זוסיא פורטוגל זצ"הגה

  

  

 ."'תורתנו הקאסור להשתתף בבחירות השלטון אשר זה נגד "



 הבבא סאלי – ל"צ רבי ישראל אבוחצירא זצ"הגה

  

 

כל צורה של שלטון בארץ ישראל טרם ביאת המשיח היא כיפה ומרידה בתורתינו הגדושה וכל אלו המשתתפים עמהם באיזה "

 ."צורה שהיא יש להם חלק במרידה נוראה זו
 אדמור מפאפא –ל "צ רבי יוסף גרינוואלד זצ"הגה

 

  

מסייעים ונעשים , וכל המשתתפים ומסייעים לאיזו מפלגה שהיא   ועד עתה נתווספו מעמים תימוקים לאשר ולחק האיסורמאז "

 ."והקולר תלוי בצווארם, שותפים למלכות המינות
 א"ק ירושלים תובב"ד דעיה"גאב –ל "צ רבי יצחק יעקב וויס זצ"הגה

 

 

 ."גאוני קדאמי קעבדו דאסור בכלל ללכת בדרך אתםלאסור ההשתתפות לבחירות הכנסת אשר שליחותייחו ד"
 ד וואדיסלאוו"אב –ל "צ רבי ישכר דוב הלוי רוטנבערג זצ"הגה

 

  

 ."בעצם השתתפותם בכנסת המינים יש משום הסמכה לשלטון הכופרים ולחוקי הרשע והפשע שחקקו"
 ד וויען"אב –ל "צ רבי עזריאל יודע לעבאוויטש זצ"הגה

 

 

 ."אף אם היתה ממשלתם כוולה מורכבת מיהודים שומרי תורה ומצות, פי התורה להצטרף לשלטון זהאין שום היתר על "
 ת בצל החכמה"בעל שו –ל "צ רבי בצלאל שטערן זצ"הגה

 

 

 ."לו יהי כדבריהם שהשיגו איזה הבטחות לטובת הדת אין שום היתר על פי התורה להצטרף לשלטון זה"
 אדמור מריבניץ –ל "יטש זצצ רבי חיים זאנגוויל אבראמאוו"הגה

 

 

 ."ממילא נעשה שותף ומסייע לכל האיסורים החמורים שעושים שמה, חברי היושבים בכנסת הם באי כח של הבוחרים"
 ד דעברעצין"אב –ל "צ רבי משה שטערן זצ"הגה

 

  

עם אלה שאסור להשתתף אשר לבם עוד רד ' הננו מוצאים חובה לנפשנו לעורר ולהודיע ולהזהיר את אחינו החרדים לדבר ה"

 ."בבחירות אלו ולקחת חלק בה
 אדמור מתולדות אהרן –ל "צ רבי אברהם יצחק קאהן זצ"הגה

 

 

 ."אין כח בעולם ולא סיבה ולא אמתלא להתיר באיזה אופן שהוא להצביע בעד שום צד ומפלגה השולחים נבחריהם לכנסת המינים"
 נקאאדמור מספי –ל "צ רבי שמואל צבי הורביץ זצ"הגה

 

 

 ."כל אלו המשתתפים עמהם באיזה צורה שהיא יש להם חלק במרידה זורא זו"

 "אדמור מפשעווארסק – "ל"צ רבי יעקב לייזער זצ"הגה

 

 

רובין איסור נורא על עצם , כי אף היתה כולה מורכבת מיהודים שומרי התורה, י התורה להצטף לשלטון זה"אין שום היתר עפ"
 ביאת המשיחהקמת מלוכה לישראל לפני 

 ק קאשוי"אבדק–ל "צ רבי רפאל בלום זצ"הגה

 


