
כצאן לטבח! בלי פשרות! בלי ויתורים!
רוצה נכדים שומרי תורה? אל תתן את קולך לבוגדים !

והם אומרים?הוא היה אומר ! <<
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בס"ד, מוצש"ק מקץ תשע"ב         ירושלים 

באשר סוד ויסוד קיומו של עולם התורה וציבור היראים הוא בחיי תורה 
 ,ויראה על טהרת הקודש
, שתכליתן ליצור מקומות מיוחדים שמגבשים 

קיבוץ של חרדים הכפוף לפורקי עול, לשליטתם ולתרבותם.

        ובפרט 
, ולפעול להחדיר כל מיני שאיפות אחרות, 
לאומיות ומשכיליות, אשר לא שערום אבותינו, ולעשות השתלבות והתחברות 

עם חיי החילוניות ועם תרבות אנשים חטאים.

        כן  על 




חיצוניים  ולימודים  להכשרות  ומכללות  מכונים  מיני  כל  מעודדים  וכן 
זרות  שאיפות  יכניסו  אשר  וכו',  אקדמיה  לימודי  ושל  ותעודות  תוארים  של 
 הקלוטות מבחוץ, וכידוע

 שמיועד ללימודים כאלה, והוקיעוהו אל מחוץ למחנה.
ועל כן יש לקרא , ועם שונים 
אבינו  רצון  לעשות  דור,  מדור  לנו  המסורה  בדרך  ורק  אך  אלא  תתערב,  אל 

שבשמים שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.


*) "לחרדים" אין הכוונה רק בני-ישיבה, או עילויים, כי מעולם לא הותר

 לשומר-תורה להתחבר עם פורקי עול ומחללי שבת ואוכלי
 נו"ט, בגלל שהוא לא לומד...

"מי שרוצה ללמוד שילמד  הוא משתמט 
  החילוני  בציבור  וגם  החרדי  בציבור  גם 
".  בראיון לגל"צ 3.5 למני'

נאבק... עולם התורה משהגפני 
 

פיו ולבו שוים...  ישראלאייכלר 

מילה זה מילה  יעקבליצמן 

צריך  תורה  ללמוד  בשביל   ,   "
 ,הרבה כוחות, חלק גדול לא יכול את זה
     
הממשלה עמדה ביעדי הגיוס של 
    האחרונות...  בשנים  החרדים 
את  משרת  הוא  באמת  שלומד  שמי  בחקיקה  קובע  הייתי 
    ".     ישראל,  עם 
ט"ז חשון תשע"ג "פאנל פוליטי" במרכז הבינתחומי בהרצליה,  

 ,"
גפני, בראיון לקול ישראל, 2.7 שלצערינו יש היום כאלה". 

", רצינו כאלה שיושבים 
  ו תורה,  ללמוד  שיוכלו  תורה  ולומדים 

בראיון לקול ישראל 8.7 למני'  .



ומוכרת  ידועה  אחת,  "דוגמא 

הקוראים.  מבין  למבוגרים  לכה"פ 

הבוחר  בפני  עמדה  תשל"ד  בשנת 

ברשימה  לבחור  האפשרות  החרדי 

יעקב  הקהילות  מרנן  אשר  חרדית 

והאבי עזרי זצוק"ל סברו כי אין ראוי 

וההוראה  לה.  יצביע  התורה  שעולם 

בבחירות,  כלל  להצביע  שלא  היתה 

ירדו  שלנו  הקולות  כל  שעי"ז  ואפילו 

לטמיון... ומרן הקהילות יעקב כתב אז 

תשל"ג  עקב  במוצש"ק  אזהרה  מכתב 

   כי  הסביר  שבו 

     







אבל      

פנייתו,  נתקבלה  לא  הצער  למרבה 

וכאמור הכרעת רבותינו לבסוף היתה 

מערכת  באותה  כלל  להצביע  שלא 
בחירות.

"לבלר  איזה  אז  בא  היה  ואם 

ומתחיל  קושיות  ומקשה  מתוחכם" 

הסטייפלר  מרנן  של  מדבריהם  לצטט 

ממערכות  זצוק"ל  שך  והגרא"מ 

בחירות קודמות, כמה הזהירונו שאסור 

להימנע והרי הנמנעים יועילו לחילונים 

וכו' - הלא לשחוק מר יחשב הדבר. כי 

עד כמה שלא הורו להשתתף בבחירות 

זה  במקרה  אין  שלדעתם  הרי  הללו, 

לדון גם מצד הנזק שבדבר.

כל  כי  פשוט,  הדבר  שהרי 

של  ענין  היא  בבחירות  ההשתתפות 

בדיעבד, וזה סברו מרנן זצוק"ל, שרק 

שאנו  ממש  בטוחים  להיות  נוכל  אם 

כראוי  המייצגת  למפלגה  מסייעים 

את עולם התורה ע"פ המסורה, אז יש 

אבל  ולהצביע,  ההשתדלות  לעשות 

   כן,  הדבר  אין  ח"ו  אם 

 ."

כולנו חרדים לעולם התורה
רוצה נכדים שומרי תורה? אל תתן את קולך לבוגדים !

הם אמרו !
בירור דעת תורה

של מרן הקהילות-יעקב והאבי-עזרי זי"ע
<
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יום שישי / כ״ט טבת תשע״ג

השופט חשין: > "יש לבטל את החוק (טל) מיידית, לו 
נוטלים  שאינם  הנטורי-קרתא  באנשי  מדובר  היה 
חלק במדינה, היה ניתן להעניק להם פטור מוחלט 
מגיוס, בניגוד לחברה החרדית שמהווה חלק מהנוף 
 השלטוני בישראל". 


