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צוק"ל
ז

צוק"ל
ענגיס ז

בענגיסזעליג ראובן ב ראובן רבירבי זעליג

צוק"ל
ז

צוק"ל
מאן ז

רייזמאןישראל יצחק רייז
יצחק רבירבי ישראל

צוק"ל
ז

צוק"ל
צברג ז

מינצברגישראל זאב מינ זאב רבירבי ישראל

יונגרייזדוד יונגרייז זצוק"לזצוק"ל רבירבי דוד

צוק"ל
ז

צוק"ל
אנים ז

סלאניםמרדכי חיים סל חיים רבירבי מרדכי

צוק"ל
ז

צוק"ל
אזען ז

פאזעןשמעון ישראל פ ישראל רבירבי שמעון

וצין זצוק"לזצוק"ל
חוציןצדקה ח רבירבי צדקה

צוק"ל
ז

צוק"ל
עפשטייןפנחס עפשטיין ז רבירבי פנחס

ירושלים גאב"ד
תשי"ג סיון ז' נלב"ע

ירושלים ראב"ד
תשכ"ט אדר ז' נלב"ע

ירושלים ראב"ד
תשל"ב תשרי כ"ג נלב"ע

ישראל" "שארית שו"ת ב' בעיה"ק דומ"ץ
תשי"ג סיון ז' נלב"ע

מסלאנים אדמו"ר
תשי"ד טבת י"ב נלב"ע

שאפראן אב"ד
תשכ"ט ניסן כ"א נלב"ע

ירושלים ראב"ד
תש"ל טבת י"ז נלב"ע

הספרדית העדה"ח גאב"ד
תשכ"א א' אדר נלב"ע

ישראל בר לכל אסור
שלהם. לבחירות להשתתף

תשי"א תמוז

התורה"  חוקת בס' זאת תוה"ק דעת ביארתי
בניגוד נעשה שבמשגה ציבורי ענין שבכל

על גם איסור חל תוה"ק לחוקי

לזה. שישתתפו היחידים
תש"ט י' כסלו

אלו בבחירות המשתתף

תוצאות מאחריות לדאוג ....עליו
המינות. בבית השתתפותו

תשכ"א תמוז

או ישראל, איש בר לכל גמור איסור
בבחירות חבל לקחת וגדול אשה, קטן

ושאנן. בטח ישכון כאלה, והשומע
תשט"ו סיון כ"ו

חבל ויקח שישתתף מי כל
אלו, אסורות בבחירות

ובני בניו ובנפש בנפשו כי ידע
קובע. הוא ביתו

תשי"א תמוז

זו, מדינה בממשלת המשתתפים
זו כפירה על דין ליתן עתידים

ממעשיהם הבולטת
בושה. לאותה ואוי

תשי"ט אלול

עמדו אבותיו רגלי אשר ישראל בר לכל אסור
לכנסת בבחירות חלילה סיני, שישתתף הר על

אשר בעולם כח שום ואין המינים,

תוקף שהוא אופן באיזה יתיר
הזה. הנורא האיסור

תשי"א תמוז

אלו בבחירות המשתתף

לדאוג ועליו לפושעים יד נותן
השתתפותו תוצאות מאחריות
ומגדף המחרף המינות בבית

חיים. אלקים מערכות
תשכ"א תמוז

הזה" הנורא האיסור תוקף שהוא אופן באיזה יתיר אשר בעולם כח שום "ואין
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צוק"ל
ז

צוק"ל
מאן ז

רצמאןמשה יצחק גווירצ
גווי יצחק רבירבי משה

צוק"ל
ז

צוק"ל
טייטלבויםיואל טייטלבוים ז רבירבי יואל

צוק"ל
ז

צוק"ל
ליכטנשטייןהלל ליכטנשטיין ז רבירבי הלל

צוק"ל
ז

צוק"ל
הכהןיוסף ס. הכהן ז ס. רבירבי יוסף

צוק"ל
ז

צוק"ל
כ"ץאברהם שלמה כ"ץ ז שלמה זצוק"לזצוק"לרבירבי אברהם

סינואניחיים סינואני  רבירבי חיים

צוק"ל
ז

צוק"ל
ואלד ז

גרינוואלדלוי יצחק גרינו יצחק רבירבי לוי

מפעשווארסק אדמו"ר
תשל"ז י' תשרי נלב"ע

מסאטמאר אדמו"ר
תשל"ט אב כ"ו נלב"ע

טוניס רבני זקן
תש"מ אייר י"ב נלב"ע

קראסנא אב"ד
תשל"ט תמוז כ' נלב"ע

ריסקווא אב"ד
תשל"ח ניסן י"ד נלב"ע

צעהלים אב"ד
תש"מ ניסן כ"ז נלב"ע

תימן שרעב גאב"ד
תשל"ט אדר כ"ז נלב"ע

שלא להבחירות ילכו ...לבל
האיסורים על ח"ו לעבור

מזה.. המסתעפים
תשי"ט אלול

חברי לבחור בהבחירות חבל לקחת
הבוחרים של כח באי בכנסת, שהם היושבים

לכל ומסיע שותף נעשה ממילא
שם. שעושים החמורים האיסורים

תשכ"א מנ"א

הוא, גדר פורץ אלו בבחירות חלק הנוטל כל
התורה, ונותן חוקי כנגד שהם המדינה בחוקי כמודה זה והרי

ית"ש. הוי'ה שם ומנאצים להסט"א כח
תשי"א תמו"ז י"ד

אשר בעולם כח שום ...ואין
תוקף שהוא אופן באיזה יתיר

הזה... הנורא האיסור
תשל"ז י' תמוז

בכל יותר חמור איסור רואה איני וממש
השתתפות היא לכנסת ההשתתפות כולה, כי התורה

ובתוה"ק. בהשי"ת גמורה וכפירה למינות

תשכ"א מנ"א

בני אחינו כל את לעורר באנו
לה' ולתורתו הנאמנים ישראל
להבחירות. ילכו לבל הקדושה

תשכ"א מנ"א

שנשמעים לבית להכנס אסור
אסור וכפירה, וכן מינות דברי
שלוחו שליחים, כי שם לשלוח

כמותו. אדם של
תשל"ז אייר

מעלה,  כלפי הניאוץ נורא מה
שומרי המייצגים שיהודים

בונים גם זדים, מאשרים תומ"צ
הם רשעה, ובזה עושי ממשלת ומבססים

חלק מהוים שהם כולו העולם לכל מכריזים
בממשלתם. נפרד בלתי

תשל"ז מנ"א

ובתוה"ק" בהשי"ת גמורה וכפירה למינות השתתפות היא לכנסת ההשתתפות "כי

מוצפייעקב מוצפי זצוק"לזצוק"ל רבירבי יעקב

הספרדית העדה"ח גאב"ד
תשמ"א נלב"ע
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צוק"ל
ז

צוק"ל
גרינוואלדיוסף גרינוואלד ז רבירבי יוסף

צוק"ל
ז

צוק"ל
שפיראשמואל שפירא ז רבירבי שמואל

צוק"ל
ז

צוק"ל
אל ז

יגאלאליעזר זוסיא פארטיג
פארט זוסיא רבירבי אליעזר

צוק"ל
ז

צוק"ל
אבוחציראישראל אבוחצירא ז רבירבי ישראל

זצוק"לזצוק"ל
שטרןבצלאל שטרן  רבירבי בצלאל

ברסלב רבני מזקני
תשמ"ט ניסן כ"א נלב"ע

מפאפא אדמו"ר
תשד"מ אב י"ג נלב"ע

מסקולען אדמו"ר
תשמ"ב אב כ"ט נלב"ע

החכמה: "בצל בעל וויען אב"ד
תשמ"ט חשון נלב"ע

סאלי בבא סידנא
תשד"מ נלב"עד' שבט

המלאה כזו בכנסת להשתתף לחברנו היא חולין
בזה להראות התורה גדולי וחופשים, על כופרים

אופן בשום מכירים אנו שאין
אין בארה"ק כופרים בממשלת
בוגדים. בעדת משתתפים אנו

תשכ"ד חשון

התורה פי על היתר שום אין
אם זה, אף לשלטון להצטרף
מורכבת כולה הממשלה היתה
ומצוות.  תורה שומרי מיהודים

תשל"ז אלול

הבטחות איזה שהשיגו כדבריהם יהא לו
התורה פי על היתר שום הדת, אין לטובת

זה. לשלטון להצטרף
תשל"ז מנ"א

אמת הוא בבחירות ההשתתפות איסור
איליה. להשמע שצריך לאמיתו

שיחה - תשל"ז מתוך

תורה דעת אל דעתי מצרף הנני
להשתתף שאסור שפסקו

זה אשר השלטון של בבחירות
הקדושה... תורתינו נגד

א' תשכ"ה אדר ר"ח

ולא סיבה ולא בעולם כח אין
שהוא,  אופן באיזה להתיר אמתלא

השולחים ומפלגה צד שום בעד להצביע
המינים לכנסת נבחריהם

תשמ"ט חשון

טרם באר"י שלטון של צורה כל
ומרידה כפירה היא המשיח ביאת
עמהם,  המשתתפים אלו וכל הק' בתורתינו

זו. נוראה במרידה חלק להם יש

תשל"ז מנ"א

המינים בכנסת השתתפותם בעצם
לשלטון הסכמה משום יש
הרשע ולחוקי הכופרים

שחקקו. והפשע
תשל"ז מנ"א

ית"ש" הוי'ה שם ומנאצים להסט"א כח הוא, ונותן גדר פורץ בבחירות חלק הנוטל "כל

צוק"ל
ז

צוק"ל
ווייסיצחק יעקב ווייס ז יעקב רבירבי יצחק

צוק"ל
ז

צוק"ל
טש ז

יטשעזריאל יודא לעבאווי
לעבאוו יודא רבירבי עזריאל

צוק"ל
ז

צוק"ל
טש ז

יטשחיים זאנוויל אבראמאווי
אבראמאוו זאנוויל רבירבי חיים

ירושלים גאב"ד
תשמ"ט סיון י"א נלב"ע

וויען אב"ד
תשנ"ב תשרי א' נלב"ע

מריבניץ אדמו"ר
תשנ"ו תשרי כ"ד נלב"ע
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צוק"ל
ז

צוק"ל
קאהן ז

קאהןאברהם יצחק  יצחק רבירבי אברהם

צוק"ל
ז

צוק"ל
פריינדמשה ארי' פריינד ז ארי' רבירבי משה

צוק"ל
ז

צוק"ל
שאולבן ציון אבא שאול ז אבא ציון רבירבי בן

זצוק"לזצוק"ל
שטערןמשה שטערן  רבירבי משה

צוק"ל
ז

צוק"ל
רוויץ ז

הורוויץשמואל צבי הו צבי רבירבי שמואל

אהרן מתולדות אדמו"ר
תשנ"ז בכסלו כ"ז נלב"ע

יוסף פורת ישיבת ראש
תשנ"ח תמוז י"ח נלב"ע

ירושלים גאב"ד
תשנ"ו כ' אלול נלב"ע

משה" "באר ב' שו"ת דעברעצין אב"ד
תשנ"ז מנ"א ב' נלב"ע

מספינקא אדמו"ר
תשנ"ז מנ"א כ"ז נלב"ע

לאיזו והמסייעים המשתתפים כל
ונעשים שהיא, מסייעים מפלגה
המינות,  למלכות שותפים

בצווארם. תלוי והקולר
תשמ"ט חשון

והישיבה ההשתתפות עצם
הודאה המינים, היא בכנסת

המורדת המינות במלכות גמורה
שמים. במלכות

תשמ"ט חשון

הדברים אלו את ובשמו במקומו שיאמר נציג ששולח מי כל

רובצת ואפיקורסות מינות החמורים, אחריות

התחמקות. טענת שום כאן שייך ואין שכמו, על
תשס"ג שבט

יש כי תורה איסור הוא הבחירות איסור
מי ולכן משה בתורת יד ומרים כפירה משום בזה

המחמיר. אחר הלך תורה שמסופק, בשל
בישיבה שמסר הקלטה - משיעור מתוך

שותפים נעשים הבוחרים כל
בע"ז הודאה באמצעות

החמורים, באמצעות ובאיסורים
בכנסת. היושבים כוחם באי נציגיהם

תשמ"ט חשון

עמהם המשתתפים אלו כל
חלק להם יש שהיא צורה באיזה

זו נוראה במרידה
תשל"ז מנ"א

מה בכל באחריות נושאים הם
ממשלת ומבצעת שמחלטת

בצוארם. תלוי הכופרים, והקולר
תשל"ז מנ"א

הראשונות בבחירות כבר
חמור, לאיסור להכנסת, הורו

הנצחית תוה"ק פי על שיסודו דין והפסק

ח"ו. לבטלו שהוא מי בכח אין
תשל"ז אייר

שחקקו" והפשע הרשע ולחוקי הכופרים לשלטון הסכמה משום יש בכנסת השתתפותם "בעצם

זצוק"לזצוק"ל
לייזעריעקב לייזער  רבירבי יעקב

מפעשווארסק אדמו"ר
תשנ"ט חשון כ"ז נלב"ע

צוק"ל
ז

צוק"ל
ויטץ ז

ראבינאוויטץבנימין ראבינאו רבירבי בנימין

הרועים משכנות ואדמו"ר הבד"ץ חבר
תשס"ב שבט ר"ח נלב"ע

צוק"ל
ז

צוק"ל
פישרישראל יעקב פישר ז יעקב רבירבי ישראל

ישראל" "אבן בעל ירושלים ראב"ד
א' תשס"ג אדר כ"ה נלב"ע
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צוק"ל
ז

צוק"ל
הלברשטאםמשה הלברשטאם ז רבירבי משה

צוק"ל
ז

צוק"ל
קיא ז

סקיאישראל משה דושינס
דושינ משה רבירבי ישראל

צוק"ל
ז

צוק"ל
בלויאיעקב ישעי' בלויא ז ישעי' רבירבי יעקב

צוק"ל
ז

צוק"ל
טייטלבויםמשה טייטלבוים ז רבירבי משה

צוק"ל
ז

צוק"ל
בוים ז

עזנבויםצבי הירש ראעזנ
רא הירש רבירבי צבי

צוק"ל
ז

צוק"ל
רוויץ ז

הורוויץאברהם דוד הו דוד רבירבי אברהם

צוק"ל
ז

צוק"ל
פער ז

בראנסדורפערמאיר בראנסדור רבירבי מאיר

בלוםרפאל בלום זצוק"לזצוק"ל רבירבי רפאל

משה" "דברי בעל הבד"ץ חבר
תשס"ו ניסן כ"ז נלב"ע

חושן פתחי בעל הבד"ץ חבר

מסאטמאר משה' ה'ברך אדמו"ר

תשע"ג שבט ג' נלב"ע

תשס"ו ניסן כ"ו נלב"ע
ירושלים גאב"ד

תשס"ג ב' אדר כ"ג נלב"ע

מקרעטשניף אדמו"ר

שטראסבורג ואב"ד הבד"ץ חבר

תשס"ו אייר י"ד נלב"ע

תשס"ד ו' אלול נלב"ע

בושם קנה בעל הבד"ץ חבר

קאשוי אב"ד

תשס"ט אייר נלב"ע

תשס"ה אדר כ' נלב"ע

את להזהיר ואחד אחד כל ועל
לא ומכיריו אוהביו ואת ב"ב

להכשל ולא ברבים שמים שם לחלל
האסורות. בבחירות בהשתתפות ח"ו

תשי"א תמוז

הבחירות בנידון דע"ת נאמנה הודענו כבר

להשתתף אסור כי השלטון לכנסת

בארה"ק. לכנסת בבחירות
תשס"ג שבט

הנציגים של עונם ומר נורא ומה
ישמרו שהם המצהירים הנבחרים

הכנסת. של העכו"ם לחוקי אמונים
תשס"ו אדר

הקודש בארץ בבחירות להשתתף אסור
לעולם. יקום אלוקינו ודבר נאמר זה ועל

תשס"ו אדר

תוצאות מאחריות לדאוג עליו
המינים בבית השתתפותו

אלקים מערכות ומגדף המחרף
תורתינו נגד ולוחם חיים

והמסורה הכתובה
תשכ"א חשון

כל לעיני עד ברא מבראשית
כהליכה איסור עוד אין ישראל

לבחירות
תשנ"ב סיון כ"א דרשה מתוך

מעל מעלה התורתיים מפלגת אשר מעת

הרשע, השיאם לממשלת בה', להצטרף

היהדות קול להשתיק לבם זדון
ונאנקת הנאנחת הנאמנה

הזאת. הנוראה הבגידה למראה
תשל"ז

בלבד זו לא לכנסת הבחירות
בה שיש אלא תועלת בה שאין

ה' ח"ו. חילול של חמור עון
תשס"ו אדר

שכמו" על רובצת ואפיקורסות מינות וכו' אחריות נציג ששולח מי "כל
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