הבחירה
לאורם של גדולי ישראל

"לא רצה לחתום"

עם סגירת הגיליון:

זעזוע :פעילי 'יהדות התורה והשבת'
חיללו את השבת בירושלים בריש גלי
הלם וזעזוע פקד את תושבי ירושלים
במהלך ליל שב"ק האחרון ,עם היוודע
דבר החילול שבת המחפיר שהתרחש
בלב לבה של ירושלים פלטרין של
מלך ,על ידי פרחי צעירי מפלגת יהדות
התורה והשבת ,הסיפור החל שעה קלה

גיליון  3שבט תשס"ט

לפני כניסת השבת קודש ,כאשר אחד
מתושבי רח' בר אילן בירושלים תלה
על גג ביתו שלטים גדולים שלא לפי
רוחם של אנשי מפלגת יהדות התורה,
צעירי יהדות התורה שהדבר חרה להם
החלו להתנפל על בנין הבית כדי לת־

לוש את השילוט ,אולם למקום הגיעו
כוחות משטרה גדולים שעצרו מהם את
הדבר ,ובכך נגמר הסיפור.
אולם למרבה התדהמה ,בליל שבת
קודש סמוך לחצות הלילה הגיעו לפתע
קבוצת פעילי יהדות התורה והש־

בת ,טיפסו על הבנין והחלו בהשחתת
השילוט שמעליו ,תוך כדי חילול שבת
מחפיר וחילול ש"ש נורא ,וכל זאת מול
עינהם של מאות העוברים והשבים
ותושבי השכונה שזעקו מכאב לבם על
החילול שב"ק המחפיר.

יו"ל ע"י מטה ההסברה של היהדות החרדית בארה"ק
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"אינם שומעים בקול גדולי התורה"

"חייב להימנע מלתמוך בהם"

מרן ראש הישיבה הגרמ"ש שפירא זצללה"ה

זקן ראשי הישיבות מרן הגרי"מ פיינשטיין זצללה"ה

על דעתו של אביו כ"ק מרן האדמו"ר בעל האמרי חיים זי"ע
בענין ה"חוב קדוש" של הבחירות

"מאחר שהנציגים אינם שומעים בקול גדולי התורה
הנני מסלק עצמי מתנועת דגל התורה"

ולאחרונה פרצו הנציגים החרדים פירצות חמורות בחומת היהדות
והישיבות ...והם מחטיאי הרבים במעל שאין גרוע ממנו ...בודאי שכל אחד
מחויב להשפיע ולהימנע מלתמוך בהם ...ולא להחזיק ידי מחטיאי הרבים

| ידיעה מורחבת במוסף "לאורם" |

| ידיעה מורחבת במוסף "לאורם" |

| ידיעה מורחבת במוסף "לאורם" |

כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א

במכתב נדיר

פרסום
ראשון

טלטלה עזה בקרב ציבור יהדות התורה

מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א מביעים
אי אימון מוחלט בנציגים; היהדות הנאמנה
נחושה להימנע מלהשתתף בבחירות
זקן ראשי הישיבות הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א :לא התירו מעולם להתחבר עמהם אף לא בעבור תפקידים ותקציבים
זעם רב שורר בקרב אלפי בני התורה מהפגיעה החמורה של הנציגים בגדולי התורה שליט"א ואי הציות לדבריהם והוראותיהם במשך כל התקופה האחרונה למרות דרישת גדולי התורה
מהנציגים שיתחייבו על ציות מוחלט להוראותיהם סירבו הנציגים בגלוי לחתום על התחייבות זו עוד ועוד מגדולי התורה מצטרפים לדעה הרווחת שיש להימנע מלקחת חבל בבחירות אלו
יעקב פאר
התלכדות מואצת ודריכות רבה
נרגשת בימים אלו בקרב רבבות
בני היהדות החרדית בארץ הקודש
לקראת שעת המבחן הקרב ובא,
אי אפשר שלא לחוש את האווירה
האופפת את כלל ציבור היהדות
החרדית כי אכן אחריות גדולה
מוטלת עליה לקראת יום פקודה,
כאשר על כף המאזניים מוטלת

השאלה הגורלית על עתיד קיום
היהדות החרדית בארה"ק ,עתיד
טהרת החינוך של ילדינו וב"ב,
האם ח"ו שוב יפלו הם בידיהם
של אותם הנציגים המפנים עורף
לקול גדולי התורה ,וכל מאוויים
ומחשבתם נתונה אך ורק בענינים
גשמיים של תקציבים ופתרונות
גשמיים כאלו ואחרים.
כיום ,אחרי ההתרחשויות הא־
חרונות ,ואחרי הגזירות הקשות

שניתכו על עם ד' היושב בציון
בשנים האחרונות כאשר עתיד
קיומנו כשומתו"מ בארה"ק מוט־
לת בסכנה ,כאשר השלטון הכופר
מבקש לנעוץ ציפורניו בבתי החי־
נוך והיכלי הישיבות הקדושות,
ברור כבר לכולם כי החשיבה של
שליחת נציגים לתוך אותה כנסת
המינים המנאצת השכם והערב
את ד' אלוקי ישראל ,איננה כי אם
טעות אבסולוטית ,וממילא כבר

גם אסורה בתכלית מעיקר הדין,
כי ברגע שנשמט הבסיס להיתר,
שבזה ניתן להציל עיקרי הדת,
והוכח לעין כל כי אדרבה ההיפך
הוא הנכון והנציגים אינם פועלים
מאומה ורק מחזקים את הגזירות
האיומות הניתכות על עם ד' ,הרי
שבודאי שעצם ההתחברות לאו־
תה מפלצת מנאצת ומגדפת את
תורת משה ואשר עצם קיומה היא
כפירה ומרידה נוראה בד' ובתור־

תו ,הוא איסור חמור שאין חמורה
הימנה ,ומשנפל היסוד נפל כל
הבנין כולו.
כאמור ,במכתב מיוחד נוקב
ומרגש שפירסם הגרמ"י ליפקו־
ביץ שליט"א מתריע על התנהגות
הנציגים והמפלגה ,ומוחה בהם
בכל תוקף על ההיסחפות לעני־
נים של תקציבים ותקציבים תוך
כדי הזנחה טוטאלית של כל עניני
שמירת התורה והדת בארה"ק.

התנכלות המפלגה לקדשי ישראל

'המודיע' בשירות הפרקליטות
בחפירות באתר ציון הרשב"י במירון
זאת למרות מערות הקבורה שנתגלו במקום ,וחרף התנגדותם העזה של גדולי ישראל שליט"א
כאב צורב בכל שכבות היהדות החרדית בארץ ובחו"ל על כי התמיכה בעמדת הפרקליטות והזרוע הארוכה שלהם
לביצוע המזימה מגיע דווקא מצד העיתון החרדי "המודיע" אשר מתיימר לעמוד על משמר קדשי ישראל בית
המשפט המחוזי בנצרת הוציא צו מניעה גורף על המשך העבודות וקובע בהחלטתו בין היתר :שוכנעתי שהחפירות
נעשו בניגוד לחוק ועל דעתו האישית של נציג הפרקליטות המשמש מטעמם כיו"ר ועדת החמישה למרות חוות
דעת משפטיות של טובי המשפטנים על סיכוייהם הטובים של ההקדשות לנצח במערכה המשפטית ,דווקא עיתון
המודיע הוא זה שנעמד לצידם של אנשי הפרקליטות העויינת אויבת היהדות החרדית
מאת ישי בן מנחם
רבנים ,ראשי ישיבות ,אדמו־
רי"ם וגדולי תורה מכל העדות
והחוגים הביעו את מורת רוחם
וכאבם העמוק מן ההתנהלות
המחפירה של עיתונה הרשמי
של אגודת ישראל "המודיע",
הנשלט בידי הנציגים "שלוחי
דרבנן" כביכול אשר אמורים

להיות עושי דברם של גדולי
התורה שליט"א ,בכל הנוגע
לפרשייה הכאובה והמדרת את
שנתם של גדולי התורה שלי־
ט"א מזה תקופה ארוכה.
כידוע ,האתר הקדוש של ציון
התנא האלוקי רשב"י ובנו ר"א
זי"ע במירון מתנהל מזה מאות
בשנים על ידי ההקדשות הס־
פרדיים והאשכנזיים ,ובעלותם

אליך בן תורה

ש

וב נמצאים אנו בתקופת הבחירות לשלטונות
המדינה ,שוב מוצף הרחוב החרדי במערבולת
כרוזים ,ונתון במכבש של לחצים פוליטיים,
פירסומאיים שונים עמלו – ועומלים במרץ לתכנן כיצד לה־
רעיף עליך דרך צינורות תעמולה שונים חומר פרסומי בכדי
"להסביר" לך ולנסות מכיוונים שונים כיצד לשכנע אותך
בחשיבות המפלגה והחכי"ם ,ובערכם של הדמויות שלה,
ומדוע דוקא דמויות עסקניות אלו הם יושיעו אותך ואת
היהדות החרדית.
המאמר המלא בעמ' ג'

על האתר אף רשומה ברישומי
רשם המקרקעין כחוק ,אולם
במשך השנים נתפתחו חילוקי
דעות בין ההקדשות השונים
זה בכה וזה בכה ,אולם למרות
חילוקי הדעות השונים הצליחו
בכל זאת לנהל את האתר הק־
דוש.
כל הטענות המוטחות כעת
כלפי ההקדשות בהקשר לני־

הולו התקין של האתר ,המו־
עלים עתה על ידי פרקליטות
המדינה וגורמים מסוימים בעלי
חזות חרדית ,באמצעות בטאו־
נה הרשמי של אגודת ישראל
"המודיע" ,אינם אלא זריית חול
בעיני הציבור ,תוך כדי העלמת
מידע בסיסי וחיוני מן הקוראים
ומרבבות בני היהדות החרדית
הבאים לפקוד את הציון הק־

נוכיח זאת שוב!

דוש.
עיקר הטענות המועלים על
ידם בנוגע לניהולו התקין של
המקום הקדוש ,הוא כי המקום
מוזנח ופתוח לכל צרוע וכל זב,
וכי במקום נעשים דברים חמו־
רים ומעשים אשר לא ייעשו,
לא נבוא כאן להתפלמס לגוף
המשך בעמ' ד'

מבט חינוכי

הרב פנחס דרוק

חיים זלצר

היה זה בשנת תרכ"ט לבריאת העולם ,בהונגריא
המדינה ,כאשר רפורמים מתבוללים ,אבות אבותיהם
של המתבוללים דהאידנא ,ביקשו למחוק את התו־
רה ח"ו מבית ישראל ,ותהי ראשית דרכם לכפות את
דעתם על כלל ישראל באמצעות החוק .חיו אז באותו
דור דעה גאונים חכמי חרשים ונבוני לחשים ,תל־
מידיו של אותו גאון וקדוש רשכבה"ג מרנא החתם
סופר זי"ע ,שלחמו בהם כאריות ונמרים מכחו של
אותו זקן זי"ע.
המאמר המלא בעמ' ב'

שח לי ,מחנך ידוע המתעסק הרבה
עם בחורים נושרים ל"ע ,על בחור
ישיבה שהתדרדר מצבו הרוחני ל"ע,
וכבר היה ממש על סף התהום ר"ל,
ורק בעזרת העבודה המאומצת של
העסקנים בצירוף אין ספור תפילות
ותחנונים וים של דמעות של ההורים
השבורים ,הצליחו בס"ד להחזירו
למוטב על דרך הישר.
המאמר המלא בעמ' ב'

במכתבו זועק הגרמי"ל שלי־
ט"א" :הנה ידוע המצב השורר
בארצינו הק' אשר השלטון נגד
התורה ונגד שומרי הדת וכל מג־
מתם הוא לעקור את הדת ולבטל
את קיום מצוות התורה להצר ביד
לומדיה ,ולבטל את כל החינוך
הטהור של ילדי ישראל לטמאות
את ישראל ולהרחיק לב בנים
מאביהם שבשמים".
"ולכך בודאי שאין לנו שום
חיבור ושותפות עמהם ,ולא התי־
רו מעולם להתחבר עמהם אף לא
בעבור טובת הנאה ותפקידים
ותקציבים"
כמו כן ,פורסם כי גדולי התורה
דרשו מנציגי המפלגה להתחייב
להם שיצייתו לכל אשר יורו להם,
אולם למרבה התדהמה סירבו
חלקם מלחתום על התחייבות
כזאת.
אין ספק ,כי כל אשר לו מח
בקדקדו ומביט נכוחה יראה עד
כמה צדקו מרנן ורבנן גדולי יש־
ראל נ"ע שכבר ראו כל זאת בעי־
נהם הבדולחות וזעקו במר נפשם

שלא לקחת חבל ונחלה בבחי־
רות אלו ,וכפי שכותב הגרמי"ל
שליט"א במכתבו" ,כי אין לנו
שום חיבור ושותפות עמהם ,ולא
התירו מעולם להתחבר עמהם אף

לא בעבור טובת הנאה ותפקידים
ותקציבים".
בקרב אלפי בני התורה ,בעה"ב
חסידים ואנשי מעשה ,מורגשת
בימים אלה אווירת אחריות לע־

תיד קיומנו כשומרי תורה ומצות
בארה"ק ,ההרגשה האופפת היא
כי אכן האחריות רובצת על שכ־
מנו ,ועלינו לקחת אחריות ולא
להצביע ,ורק כך נשפיע ,בע"ה.

נקודת מבט
הרהורים בעקבות מכתבו של הגרמי"ל שליט"א

"לא התירו מעולם להתחבר עמהם"...
הימים ימי הבראשית של המדינה הצעירה,
רכה היא אמנם בשנים עדיין ,אולם בימיה המו־
עטים הספיקה כבר לחולל אסונות וחורבנות
גדולים לכלל ישראל ,לגזור גזירות שמד אכ־
זריות ,כשאחת חמורה מחברתה - ,על שארית
הפליטה ,ולהדיר שינת לילות רבים מעיניהם
של קברניטי הדור ,הרואים בעני עמם.
שנת תשי"ב – ענניה הכבדים של גזירה חדשה
מעיבים על שמיה של היהדות החרדית ,כבודן
וקדושתן של בנות ישראל הכשרות והצנועות,
גורל קדושתו של דור העתיד – מונח על כף המ־

אזנים ונתון בסכנה חמורה ,הממשלה בראשותו
של ב"ג שר"י הכריזה על גיוסן של בנות ישראל
לצבא הציוני – והיהדות החרדית נבוכה.
גדולי ישראל ובראשם מרן החזו"א זי"ע קמו
כאריות ללחום את מלחמת קדושת ישראל ושל
העם היהודי כולו ,ביתו של מרן החזו"א היה
כמרקחה ,ולמעשה היווה כעין "מטה מאבק"
בזעיר אנפין ,שלוחים ועסקנים נשלחו ,יצאו
ובאו רצוא ושוב ,אלה בכה ואלה בכה ,הצד
המשך בעמ' ד'

למרות הוראתם הנחרצת של מועצת גדולי התורה

רשת הגנים של אגודת ישראל ממשיכה
להשתמש בבנות השירות לאומי
מאת כתב 'הבחירה'
צער רב שורר בציבור על כך
שרשת הגנים של אגו"י ממשיכה
להתעלם מזעקת גדולי ישראל.
כזכור נתפרסמה הוראתם הב־
רורה והנחרצת של מועצת גדולי
התורה על האיסור החמור בה־
שתמשות בבנות השירות לאומי
בכל גוונא ,גדולי הדור במכתבם

קובעים נחרצות" :כי חלילה לפ־
גוע בזה בכל צורה שהיא" ,וחלי־
לה חלילה אשר עבור בצע כסף
יעקרו גופי תורה ויהדות ח"ו ולא
תהא כזאת בישראל" .עוד הוסיף
עליהם זקן ראשי הישיבות בכ־
ת"י" :יהודי שעמדו רגליו על הר
סיני חרד בהפרת איסור שירות
לאומי בכל צורה שהיא" ,על הח־
תום באו כל גדולי התורה חברי

מועצת גדולי התורה מאגודת
ישראל ודגל התורה ,ושוב נתפ־
רסם האיסור בעיתון "המודיע"
ביום כ"ז תשרי תשס"ו.
אולם כל זה אינו מונע מבעד
עסקני המפלגה מלהמשיך לה־
שתמש בבנות השירות הלאומי,
ואינם מרגישים אפילו כלל כי יש
להם איזה מחויבות כלשהי לאזה־
רתם הנחרצת של גדולי התורה.

המרת פי גדולי התורה שלי־
ט"א בענין זה על ידי עסקני המ־
פלגה ,אינו אלא שרשרת ארוכה
בתוך מאות המקרים העומדים
לפתחו של היהדות החרדית דבר
יום ביומו ,אולם אלה אין להם
אלא את מטרותיהם האישיות
והפוליטיות ,וחישובים כלכליים
כאלו ואחרים ,ואילו דבר גדולי
התורה שליט"א מהם והלאה.

הלם וזעזוע עמוק בקרב ציבור יהדות התורה

עסקני המפלגה תבעו בערכאות את גדולי
התורה ראשי ונשיאי מועצת גדולי התורה
המונים בקרב היכלי התורה והישיבות מבטיחים ,לא עוד ,לא נמשיך להיות שפוטים של כמה
פוליטיקאים בכל פעם מחדש עם התקרב יום הבחירות ,הפעם נמנע ולא נצביע בבחירות.
מאת כתב 'הבחירה'
הלם וזעזוע עמוק ניתן היה
להרגיש בקרב הציבור הרחב
מכל רבדי הציבור החרדי בא־
רה"ק ,עם היוודע דבר המעשה

המחפיר חסר התקדים שנעשה
על ידי עסקני המפלגה של אגו־
דת ישראל ,שפנו בתביעה לע־
רכאות בבקשה לתת סעד זמני
נגד הקמת העמותה עליה חתמו
רוב מוחלט של גדולי התורה

ראשי ישיבות אדמורי"ם ורב־
נים.
הסיפור החל כאשר מנהיגי
ורבני מועצת גדולי התורה של
אגודת ישראל ודגל התורה הח־
ליטו ואף באו בכתב על החתום

בבקשה מרשם העמותות לה־
קים עמותה חדשה עבור החי־
נוך העצמאי ,עצם העניין אשר
בעטיו ראו מנהיגי ורבני המו־
עצות של אגו"י ודגה"ת צורך
המשך בעמ' ד'

הרב יוסף שיינברגר

הד ארבע שנים
אל נא אחי תרעו

ע

וד ימים אחדים להזדמנות הגדולה שהיא זכות
מיוחדת לדרי ארץ הקודש  -להמנע מן הה־
שתתפות בבחירות האסורות לכנסת המינים.
לאו מילתא זוטרתא היא לא להשתתף בבחירות .שב ואל
תעשה זה הופך להיות בעונת בחירות להכרזה גדולה ול־
קדוש שם שמים אדיר .כל יחיד ויחיד הנמנע מן הבחירות
מכריז בזאת את הקריאה הגדולה שנשמעה בהר הכרמל
 ה' הוא האלוקים .ולא כל שכן אם הוא מסייע בדברמצוה בכל מקום שיש לו השפעה ,שהרי אז אכן עושה
מצוותו בקום ועשה.
הקלפיות באיזורי הבחירה הכלליים ברחבי הארץ
רושמות בדרך כלל אחוז מצביעים שהוא נמוך מהרבה
ממספר זכאי הבחירה הרשומים באותו מקום בחירה .הו־
איל שכך ,אין במספר הנמנעים או בזהותם שום הכרזה
מיוחדת .שונים הדברים לחלוטין בקלפיות שבאיזורים
החרדיים ,שם מתקלקלת השורה באחוזי הצבעה גבוהים
מאוד ובעשיה מהותית מאוד המפעילה לחץ אדיר על כל
זכאי הבחירה הרשומים באותן קלפיות לצאת ולהצביע.
עם זאת גם ידוע בבירור ובפרוטרוט מי ומי ההולכים ומ־
כלל הן אתה שומע לאו בהכרזה אדירה  -אין אנו לוקחים
חבל בבחירות האסורות! נשמעים אנו לדעת תורה האו־
סרת את הבחירות ,ואין ברצוננו להיות מיוצגים בכנסת
המינים!
בשמונה עשר הבחירות לכנסת המינים למן התייסדות
המדינה ,היו תמיד הכרזות בצורה זו או אחרת בחובת
ההשתתפות .ברם ,אם נסדר אותן לאחת לאחת נמצא
שמה שהוכרז כחובה קדושה בתקופה אחת הפך לאיסור
גמור בתקופה אחרת וחוזר חלילה.
בתחילה היתה חזית דתית שאיחדה את כל המפלגות
הדתיות בחטיבה אחת ,וכמובן שאותה חזית קיבלה בי־
מיה את הגושפנקא המחייבת .לימים חזרה המזרחי לאי־
סורה והחזית נותר רק כמסגרת של אגו"י ופא"י ,שבמס־
פר בחירות חויבו הבוחרים התורניים להצביע רק עבורה.
אף מסגרת זו בטלה במרוצת השנים ופא"י הפכה לפגומה
בתכלית בעיני חלק ניכר ממנהיגי אגו"י שעמדו בתוקף
על רשימה שכל כולה על טהרת אגודת ישראל ולא זולת,
וחוות דעת זו אף היא התפרסמה בכל התוקף והעוז שנתנו
בעבר לרשימות משותפות.
לימים התפלגה אגודת ישראל ופלגיה רצו לכנסת
המינים בנפרד ,ואז  -תקופת חרב איש ברעהו  -היתה
לכל רשימה חוות דעת תורנית משלה ,מחייבת בחירות
לרשימה המסוימת מחד וממילא פוסלת את הרשימה
האחרת מאידך .באותם הימים אף הצטרף למערכת הב־
חירות האגודאית חוג מסויים שמקפיד בשאר התקופות
לבחור ברשימות הקיצוניות ביותר ,ללא התייחסות לצ־
ביונה הדתי או החסידי.
אחרי כל אלה עדיין לא תמה תקופת החזיתות והקו־
מבינות .הפלגים מאז ,שדעת מנהיגיהם חייבו לכתחילה
ריצה בנפרד ,שוב התמזגו לרשימה אחת ואף ההוראה
התאימה עצמה למצב החדש בדרישה תקיפה לבחור אך
ורק בעד הנציגות המאוחדת.
לא הזכרנו בכל אלה את ש"ס ,שאף היא הורתה ולי־
דתה מבית היוצר של אחד מפלגי אגודת ישראל ולימים
עמדה על יוצריה ונעשתה שנואה ומוחרמת ולעומת זאת
כפליים או פי שלשה בכמות ממפלגת האם החרדית ,וש־
קועה כל כולה בהנהגת המדינה.
גם לא הזכרנו את שאר הפלגנויות ,המחלוקות הקטנות
והגדולות אשר השתרגו ועלו על צווארה של אגודת יש־
ראל ,שמתחילה היתה לכאורה מטרתה האחת לאחד את
שלומי אמוני ישראל מכל החוגים והעדות לגוף מאורגן
אחד ויחיד .במרכזה של כל עונת בחירות התנהלה תמיד
מערכה עקובה על מי בראש ומי ברשימה ,למרות שמ־
עולם לא הוסברה העדיפות של פלוני על פלמוני ומדוע
צריך כל חוג לנציג משלו במשלחת שהיתה אמורה לעסוק
בנושא שהוא צד שוה לכולם.
בין כך ובין כך עמדו פלגים אלו בכל צורותיהם וגווני־
הם למספר רב של מערכות בחירות ,בעיקר לכנסת המי־
נים אך גם למועצות העירוניות ,ותמיד התכופפה דעת
ההנהגה למציאות הפוליטית של הזמן והתקופה ,והפיקה
כרוז המתאים בדיוק ליצירה שיצאה מחדרי המשא והמ־
תן הפוליטי עשר דקות לפני מועד נעילת הרשימה.
לא כן  -ולהבדיל בכל סוגי ההבדלה  -דעת תורה שא־
סרה את הבחירות למן היום הראשון .האיסור היה ונותר
בתקפו בצורתו גם כאשר הרשימה היתה של החזית הד־
תית ,גם כשהיא היתה אגו"י ופא"י ,גם כשהיתה אגודת
ישראל בלעדית ,גם שכדובר באגודת ישראל ודגל התורה
בנפרד ובמערכה תהומית של זה לעומת זה וגם כאשר
חזרו למסגרת אחת בשם יהדות התורה ואף צרפו עמם
את השבת ,שמעולם לא היתה מפלגה כלל ועיקר .דעת
תורה אסרה כל אלה מאז ועד הנה באותו סגנון ומאותם
נימוקים מבוררים ,וזאת התורה לא תהא מוחלפת.
תמורה נוספת ועיקרית חלה במהות המערכה בעד
השתתפות בבחירות .בימים מקדם הוצגה הסכנה המחיי־
בת לדידם נוכחות בכנסת המינים כסכנה רוחנית וללא כל
קשר לענינים גשמיים וכספיים .בתקופות האחרונות ,למן
התקרבה הנציגות לשלטון בימי המהפך ,נוצר גם מהפך
ענקי בתעמולת הבחירות ובמטרה שלשמה הם מבקשים
להצביע בעדם .ראש וראשונה אם לא ממש בבלעדיות,
הוא הענין הכספי.
היהדות התורתית הפכה לדידם או בגינם תלויה כל
כולה בחסדי אוצר הממשלה והמערכה היא על חוסנו
וקוטרו של צינור הכספים .ושוב לעומת זאת ,דעת התו־
רה האוסרת הבחירות עומדת באיתנה למן היום הראשון
ולא הושפעה במאומה אף מן התקציבים האדירים שעמ־
דו בזמן זה או אחר לרשות מוסדות התורה או המשפחות
החרדיות.
בשעה גורלית זו חייב קול התורה להשמע ברמה .יהו־
דים האמונים עלי י"ג עיקרי האמונה וחונכו מעודם שזאת
התורה לא תהא מוחלפת ,יעמדו איתן נגד הבחירות הט־
מאות גם בעידן זה .קולם גם ישמע בקריאה גדולה לכל
יראי ה' וחושבי שמו ,כולל אלו אשר בעבר טעו ותעו וה־
שתתפו בבחירות .אנא אל נא אחי תרעו! ראו את אשר
לפניכם ,והמנעו מן המעשה שאין בו כלום אלא הכרה
והשתתפות במלכות המינים.
אל נא אחי תרעו! ההזדמנות בידכם לעת כזאת להמנות
בין הברכיים אשר לא כרעו לבעל .בזכות זאת נזכה שוב
ובקרוב לקולו של אליהו ,מבשר טוב ומשמיע שלום.

נוכיח זאת שוב!

ערב המבחן
לפני שבעים שנה כאשר הציונים הת־
חילו להתבסס בארה"ק ,ואיימו בפועל
לכבוש את היהדות החרדית ואת מבצרי
הרוח ,אשר גנזו אבותיה ואבות אבותיה
מדור דור – חזו גדולינו שבאותו הדור כי
המלחמה הבאה נגד הציונים תהא ארוכה
ממושכת ומייגעת ,ותעלה לנו בקרבנות
ונסיונות כבדים ,ובאם לא נהיה די מחוס־
נים לעמוד ולהתגונן בפני תכסיסי האויב,
הרי אנו ובנינו עלולים חלילה להיות משו־
עבדים לאפטרופסים זרים אלה ולהיטמע
ביום מן הימים בין הציונים והצבועים
הנלוים אליהם ,אשר מאז צאת הציו־
נות לאויר העולם היתה מגמתם של ככל
הגויים בית ישראל ח"ו.
יצאו גדולי אותו הדור רבותינו ומאו־
רי דרכנו נ"ע והורו כי אין ולא יהיה דרך
הצלה מבוטח אשר יעמוד איתן לדור
ולדורות ,אלא התבדלות .הם חזו ברוח
קדשם את הנולד ואת כל המוצאות אותנו
במאבקנו נגד הציונות ,ולא מצאו כלי מח־
זיק ברכה לנו לבנינו אחרינו כי אם פרישה
גמורה מהציונות ומוסדותיה ,הינתקות
שלימה מהרבנות הראשית ,היתיריה ואי־
סוריה ,תקנותיה ומעשיה ,שנו חכמינו ז"ל
במשנתם כי ככל שיעמיק הקרע ויורחב
הפילוג בינינו ובין הציונים ,תתעצם יותר
ויותר כוחה וגידולה של היהדות החרדית,
הממשיכה דרך התורה מהר סיני.
על יסוד הנחה תורתית זו ,יצאו כל
גדולי היהדות החרדית בארה"ק ובחו"ל
בפסקם הידוע אשר נהפך לנכס צאן ברזל
היסטורי בדברי ימי היהדות החרדית,
כי חובה על כל יהודי נאמן לתורת משה
לצאת מקהילת הציונים אשר שמה הרשמי
"ועד הלאומי כנסת ישראל".
לרוע מזלנו היתה ממשלת בריטניא,
בעל המנדט בא"י באותם הימים ,דוקא
מעונינת לחזק את כל החילוניים ולהתיש
כוחה של היהדות החרדית ,ומשום כך
היא הכירה רשמית בקהילת ועד הלאומי

וברבנות הראשית ,ורק אחרי מאבק אית־
נים מר וממושך ,באמצעות חבר הלאומים
של אומה"ע וסיוע קהילות הקודש בגולה,
השינה העדה החרדית בירושלים את זכות
"היציאה" מקהילת ועד הלאומי ,ממשלת
המנדט הסכימה סוף סוף כי תינתן האפש־
רות לכל יהודי חרד לנטוש את קהילת ועד
הלאומי ,אליה השתייך לפי החוק באופן
אוטומטי ,על ידי שיצהיר בחתימת ידו
שהוא יוצא מקהילה זו ,אשר נאסרה ע"י
כל גדולי הדור ,ומטעם הממשל הבריטי
הוקבע חודש אייר שבכל שנה ושנה לחו־
דש היציאה הרשמית מהקהילה הציונית,
ואכן מדי שנה בשנה בהגיע חודש אייר,
קיימו וקבלו עליהם היהודים החרדים
המה ומשפחותיהם את פסק רבותינו ,ומ־
לאו טופסי יציאה חוקיים שהומצאו ישר
למושל המחוז ,ושוחררו אחת ולתמיד מכל
שייכות לתנועה הציונית והרבנות שלה.
מספר היוצאים גדל מדי שנה בשנה,
היהדות החרדית מצד אחד ניתקה את
עצמה ואת מוסדותיה מכל זיקה אל הציו־
נים ,מאידך היא בראשות גדוליה התארג־
נה מבפנים.
עברו ימים חלפו שנים והמציאות הו־
כיחה כי קו היציאה שמר מכל משמר על
ההבדלה בין יהדות התורה ובין יהדות
הלאומית ,הרבה יותר מכל ההרחקות
המלאכותיות אשר קצרי ראות נאחזו
בהם בחשבם כי אפשר גם על ידם להנ־
צל משטף הלאומיות ,מבלי להנתק לגמ־
רי מעדתם ,הללו שילמו מחיר כבד בעד
טעותם זו ,שום גדר ושום סייג בין שומרי
תורה ומפיריה לא עמדו ביום מבחן ,ולא
החזיקו מעמד בפני כל רוח לא מצויה ,הג־
דרים האלה אשר הציבו הפושרים נעקרו,
המחיצות נהרסו ,את עמלם נשא הרוח,
הציונות בלעה אותם ואת בתיהם.
הגדר הבלעדי אשר החזיק מעמד כל
השנים ואשר עליו הושתת יסוד התארג־
נות היהדות החרדית העצמאית ואשר כל

רוחות שבעולם לא יכלו להזיזו ,היה אך
ורק אותו הגדר אשר הקימו רועי ישראל
וקברניטיו ,ואשר בידיהם נמסר פקדון
הדורות.
אלה שרצו "להתחכם" על רבותינו ול־
חפש תרופות אחרות ,יותר נוחות ויותר
עדינות בכדי להרחיק את הסכנה הציו־
נית מעל פתח ביתם ,נתאכזבו מרה ,הללו
נתמעכו בין גלגלי מכונות ההשמדה של
הציונות והמזרחי ,ויאבדו מתוך הקהל.
מי שלא ראה את תנועת היציאה מועד
הלאומי ,את ההרגשים הקדושים אשר
הלהיבו את צעירינו באותם הימים ,מי
שלא ראה את רבינו הקדוש מרן יוסף חיים
זוננפלד זיע"א ,מופיע בכבודו ובעצמו בא־
סיפות אברכי הישיבות לעודדם למערכות
היציאה – לא ראה התלהבות ספונטנית עי־
לאית כזו ,כמה מאושר היה היהודי החרד
כאשר זכה להגיע לחודש אייר למלא אחר
פסק רבותינו ולהצהיר שהוא וביתו יוצ־
אים מקהלת החפשיים – הוא חש את עצמו
בן חורין ,זך ומזוקק ללא שום תלות בציו־
נות ,ופיו מלא שבח להשי"ת שזכה לגאולה
רוחנית זו.
אחרי ביצוע היציאה היה לבו של היהודי
החרדי סמוך ובטוח כי יצא ידי שמים ,וגלל
מעליו את האחריות על תעלולי הציונים
ומעשיהם ,זה שנתן ידו לה' וחתם על טופס
יציאה ידע בבטחון נפשי ותחושת רגיעה
כי בזה הוציא את עצמו ואת כל נפשות
ביתו מרשת החפשיים והמנאצים את ה'
ותורתו ,ודבר אין לו עוד עם הפוסחים על
שני הסעיפים הנלוים אליהם.
לעומת זה ,יהודי אשר כל ימיו לא היה
נחשב לציוני ,ולא עוד אלא שגם עמד אתה
בקשרי מלחמה ,אם בחזית השבת והכש־
רות ,אם בשטח הצניעות והרבנות ,אבל
מקהלתם לא יצא ו את עדתם לא עזב ,לח־
תום על טופס יציאה מיאן ,ולהנתק מהם
לחלוטין סירב – מה תועלת ומה ברכה
הביא האיש הזה לו ולזולתו ,מעשיו ,אף

שהיו תמיד מכוונים נגד תעלולי הציונים
לפרטיהם ,לא רק שלא חיזקו את היהדות
החרדית העצמאית ,ולא רק שלא הצמיחו
שום כבוד שמים ,אלא גם גרמו בעקיפין
לרפיון רוח וטשטוש הגבולים ,כי מה היו
הבריות אומרים? הנה גבר בעוז עומד ורב
ריב הדת עם מחלליו ,לוחם למען השבת
ולמען הצניעות ,ובכל זאת לא פורש מהם,
ולא נטש את עדתם ,אלא מבפנים הוא יושב
ולוחם ,משמע שאפשר לשבת בצוותא עם
המורדים במלכות שמים ,ובכל זאת לבקר
את מעשיהם בדרכי נועם ואהבה וכו'.
נמצא שם שמים מתחלל על ידיו ,שכרו
יוצא בהפסדו ,ונותן יד למורדים.
זאת באמת היתה שיטת המזרחי ,שיטת
הרבנות הראשית ,אשר הרבה חללים הפי־
לו ,והם צוררים את ההלכה עד היום הזה.
האיש אשר בפועל הוא מחובר לעדת
מרעים ,מה טעם למחאותיו או תגובותיו
המילוליות ,תהא חריפותן כאשר תהא,
ומה ערך לפעליו הנגדיות וקנאותו הלו־
הטת ,אם למעשה הריהו חלק בלתי נפרד
של אותה קהילה אשר נגדה הוא מתקומם
כאילו ,סוף סוף הוא יונק מאותו הדם הזו־
רם בעורקיו של אותו גוף אשר נגדו הוא
פועל כביכול.
עד קום המדינה הציונית החזקנו מעמד
תודות לקו היציאה אשר סביב שתו רבו־
תינו רועי היהדות החרדית נ"ע אשר ברוח
קדשם דאגו לעתידנו ,בצילו של גדר-מגן
זה עברנו את הישימון הנורא ,נחשיו ועק־
רביו ,הציונות והרבנות שלה לא יכלו לנו,
וביום הכרזת המדינה ,ה' אייר תש"ח ,עמ־
דנו בנערינו ובזקנינו שלמים ברוחנו ,אין
פרץ ואין בקיע בחומת אש של היהדות
החרדית.
עדתינו העדה החרדית שלימה ותמה
היתה כביום הווסדה ,אף אחד מתוך מח־
נינו לא נפקד ,כולנו היינו מחוסנים כהלכה
נגד חיידקי הציונות ,אשר אל תוך אהלי
המשך בעמ' ד'

יוסף גפן

וידעת והתבוננת!
הרבה דיו כבר נשפך על ענין הבחירות
הכלליות בארה"ק ,לא נחדש כלום ,אם
נשוב ונגולל כאן את דבר זעקתם של מרנן
ורבנן גדולי ישראל קדושי עליון נ"ע על
האיסור החמור לקחת חבל בבחירה זו ,ועל
המכשלה הגדולה שראו הם בעינהם הבדו־
לחות הרואות למרחוק ,כי דוקא ההתחב־
רות עמהם וההכרה בהם היא אשר תעמוד
לנו לרועץ ,וטומן בחובו הרת אסון לשמי־
רת התורה וקדשי ישראל בארה"ק.
אולם ,בל נרחיק את עצמנו לאותם ימים
רחוקים ,מיותר הוא עתה לנו להתמקד ול־
גולל מחדש את דבר הענין של ההשתתפות
בבחירות ,אשר תבל ומלואה רגזה באותם
סערת הימים ,וכל ההיתר שהתירו גדולי
התורה לקחת חבל בהבחירה הזאת ,נבעה
אך ורק משיקול אחד ויחיד שהוא הצלת
הדת ושמירה על קדשי ישראל ,ותו לא.
מעולם לא עלה על דעת מאן דהו לה־
תיר את הבחירה הזאת - ,אשר גם לדעת
המתירים היתה רק בבחינת עבירה לשמה
 משום ענינים גשמיים של תקציביםאו פתרונות של מצוקות גשמיות שונות,
העומדים לפתחו של היהדות החרדית.
בודאי ובודאי כי מעולם לא עלה על
דעת מאן דהו ח"ו ,להתיר או לראות בכך
הכשר או הצלה ח"ו בעצם קיום המדינה,
אדרבה ההיפך הוא הנכון ,מאז ומעולם
גילו דעתם כל גדולי ישראל נ"ע נגד רעת
הציונות וסכנותיה החמורים לכלל ישראל,
וראו בעצם התייסדות וקיום המדינה ככ־
פירה ומרידה נוראה במלכות שמים.
הדברים היו כה ברורים ופשוטים עד לא
מכבר ,ולא רפרף אדם בזה ,מעולם לא היה
ויכוח בענינים אלו ,וגם אלו גדולי התורה
שהתירו את הבחירה כאמור ,התנו זאת
בתנאים ,גדרים וסייגים ,שלא להתבולל

ח"ו בתוך המערכת הממשלתית ,הם אסרו
באיסור חמור את הכניסה לקואליציה ,הם
שבו וחזרו בפני שומעי לקחם את גודל
הסכנה של הציונות ועל החיוב להתבדל
מהם ,הם לקחו חלק פעיל במערכות הי־
הדות החרדית על שמירת קדשי ישראל,
הם גם הבינו כי ללא הפגנות סוערות לא
יועילו לבדם כל הנציגים בכנסת המינים.
למעיין ומתבונן בפרקי ימיה של היה־
דות החרדית בארה"ק עם קום המדינה,
ואת דברי גדולי ישראל נ"ע שסבבו והלכו
בסערת ימים אלו ,קשה שלא ירים עיניו
בתדהמה ובפליאה ,האם אכן על אותה
אגודת ישראל של הימים ההם הם מדברים
היום ,האם אכן על סמך דברי גדולי ישראל
נ"ע של הימים ההם ,הם באים עתה ומב־
קשים את אימוני בהם ,כל אחד יודע אל
נכון שאין שום דמיון של "יהדות התורה"
של היום לאגודת ישראל המקורית בר־
אשית ימיה ,אי אפשר לקבל בשום אופן
את הדעה שאגודת ישראל הנוכחית יש לה
דמיון כלשהוא לאותה אגודה שנתייסדה
מלפני תשעים שנה.
אל מול האיש החרדי כהיום בארה"ק,
ניצבת אגודה אחרת לגמרי ,עם מצע וקווי
יסוד אחרים ושונים לגמרי מזו שהכרנו
משנות העבר ,עליה התייחסו ודיברו המ־
תירים ,אם אז דיברו על ענין של שמירת
התורה וקדשי ישראל בארה"ק ,הדיבורים
של היום שונים והפכיים לגמרי ,וגם מנו־
גדים בתכלית לעיקרון ההיתר עליה דיברו
המתירים ,אם אז חזרו ושננו על הסכנה
והכפירה הנוראה הטמונה בעצם רעיון
הציונות וקיום המדינה ,המסרים של היום
הינם מן הצד הנגדי הקיצוני ביותר.
אולם ,כל זאת אינו מונע בעדם מלשטוף
את הציבוריות החרדית שוב באותם כרו־

זים ובאותם דברים של גדולי הדור ההוא,
שוב יסבירו לנו כמה ראו בכך אותם גדולי
ישראל מצוה וחוב קדוש ליטול חלק בהב־
חירה הזו ,כאשר בד בבד הם בפועל עושים
ופועלים את ההיפך הגמור מדעתם.
***
אנן בדידן ,מרנן ורבנן גדולי ישראל
קדושי עליון מצוקי ארץ נ"ע שחזו בעי־
נהם הבדולחות את כל ההתהוות הזאת,
זעקו כבר את כל אלה במר ליבם הכואב
עוד בעת קום המדינה ,הם חזרו ואמרו כי
בסוף ,האגודה תיפול לידי כמה עסקנים
אנשי פאליטיק ולא יהא עליהם שליטה
של גדולי התורה ,ומה נענה אנן אבתרי־
'ה .אנו ,בניגוד לשינויים אצלם במערכת
הבחירות הנוכחית דיינו בחזרה על האי־
סור הקיים ,האיסור הכולל של השתתפות
בבחירות למוסדות הנהגת המדינה.
במשך שנים רבות היה ציבור חרדי בא־
רה"ק שפשוט לא שם לב לדברים שנאמרו
בחומר האיסור להשתתף בבחירות לכנסת
המינים .היו יהודים שהאמינו בתום לב
בקדושתו של החוב קדוש מבלי לבדוק את
תוכנו .יהודים אלו לא הרבו בשאלות ,לא
עסקו בחקירות ,ולא טרחו בבדיקות .לג־
ביהם היו חתימות על גליון נייר ,ללא שום
בירור הלכתי וללא שום נימוקים שמקו־
רם בשו"ע ובנושאי כלים ,הכשר מספיק
לענין זה .מה גם שהקשר  -מבחינת השם
 נמשך לזמנים קודמים ולתקופה אחרת.הרבה יהודים פשוט לא הבינו שהערעור
על דרכה הנוכחית של אגודת ישראל אינו
המשך של חילוקי דעות מן הדור הקודם,
וזאת משום שאגודת ישראל של היום אינה
אפי' בבואה דבבואה של אגודת ישראל מן

מבט חינוכי /
שח לי ,מחנך ידוע המתעסק הרבה עם בחו־
רים נושרים ל"ע ,על בחור ישיבה שהתדרדר
מצבו הרוחני ל"ע ,וכבר היה ממש על סף הת־
הום ר"ל ,ורק בעזרת העבודה המאומצת של
העסקנים בצירוף אין ספור תפילות ותחנונים
וים של דמעות של ההורים השבורים – יהודים
יראים ושלמים  -הצליחו בס"ד להחזירו למוטב
על דרך הישר.
כשישב עם הבחור לשיחה ידידותית ועמו־
קה ,שאלו בין השאר וכי מה ראה לשטות זה,
ומה הוא הגורם שהביאו לכך שיתדרדר לעברי
פי פחת על סף תהום שאול תחתי'ה ר"ל ,פתח
העלם הצעיר את דבריו הכאובים וגולל בפניו
סיפור מצמרר החקוק לו בזכרונו מימי ילדותו.
היה זה בערבו של יום בהיר ורגיל ,חזר־
תי מהתלמוד תורה עם תום הלימודים לביתי
כבכל יום ,הגעתי לבית שם קיבלה אותי אמי
שתחי' בפנים קורנות ובחיבוק אמהי כשדורשת
בשלומי הטוב ,ומתעניינת על הלימודים היום
בת"ת ,והאיך עבר היום בחדר? האם היית היום
שבע רצון מהלימודים? מהחברים? ,הכל התנ־
הג כרגיל כמו כל יום אחר רגיל ,אלא שאז ברגע
זה הרגשתי צמאון גדול ,החום הכבד ששרר אז
ברחוב ,והדרך הארוכה שהלכתי מהת"ת עד
לבית תחת קרני השמש והחום הכבד ,גרמה
לי לצמאון גדול ,והרגשתי שאני חייב לשתות

קצת מים קרים בכדי להשיב את נפשי ,כמובן
ביקשתי בנימוס ובדרך ארץ מאמי שתחי' כוס
שתי' ,והיא הגישה לי בחום כוס שתי' קריר וט־
עים להרוות את צמאוני ,כשכבר הספקתי לל־
גום חלק לא מבוטל מהכוס ,הזכירה לי האמא
בקול נעים ונוח ,נשמה יקרה שלי! שכחת לברך
ברכת שהכל.
הילד מילמל משהו בשקט בשקט חצאי
מילים ,ונתיישב עם הכוס על הספה החדשה
והיוקרתית שאך זה עתה נרכש בכדי לגמור ול־
שתות ,אולם קרה מה שקרה והכוס נשמט מידיו
ונשפך על הספא היוקרתית החדשה שאך זה
עתה רכשו ,פניה של האמא נדלקו וצעקה עליו
" מה אתך? שלמזל שכמוך" אין לך עיניים לר־
אות" ,כמה פעמים כבר אמרתי לך שעל הספה
לא שותים ,וכשהאבא חזר לבית חזר ונשנה שוב
אותו סיפור ,וממנו אף זכה הילד לכמה סטירות
לחי מצלצלות.
ומה עם הברכה ששכח לברך? אה ,זה נשכח
לגמרי...
הסיפור כל כך נחרת במוחו ובלבו של הילד
הקטן ,עד שהרבה שנים אחר כך זכר לספר את
כל פרטי הסיפור במדוייק כפי שהתרחש.
הוא קיבל אז תמונה ברורה על סדר הע־
דיפויות ,מה באמת חשוב בעיני ההורים ומה
אפשר בדיעבד להעלים ולהתעלם.

השנים הראשונות .זולת השם ,אין שום
קשר ביניהם.
אולם ,בימים אלה ,הסילוף והזיוף גובר
ושובר שיאים ,כאשר הקשר של ה"חוב
קדוש" להצביע ,נמשך גם הוא לזמנים קו־
דמים ולתקופות קודמות ,וכהוראה לדורות
שוב שולפים אותו בכל עת אף כשהזמנים
התחלפו והשתנו ללא שום קשר לנסיבות
ההם שבגינם הוכשר  -לכאורה  -ההש־
תתפות בבחירות ,והמצע היחידה שמ־
גישה לציבור היא ,כסף ,כסף ,כסף .שוב
אין צורך להציג מלחמה בעולם החילוני,
הצלת הדת ,הבטחת הישגים דתיים ,או
הבטחת אורח חיים יהודי ,יש כאן מפלגה
המבטיחה כספים ותקציבים ,וחוזר חלילה.
שוב אין שום פלא על האדישות המשוועת
בקרב הציבור החרדי  -מפלגתי.
הסילוף שובר שיאים ,כאשר החיוב
התורתי ,דהיינו ההוראה הרשמית מטעם
המועצה התורתית העליונה ,מותאם במיו־
חד לצורך הנסיבות הטרמינולוגיות .אומ־
נות זו של הרכבת "קריאה קדושה" או "חוב
קדוש" וכדו' לאו מילתא זוטרתא היא .כל
מילה נשקלת בהתאם לצרכים הפנימיים
והחיצוניים העכשוויות .חזקה על הלבל־
רים והמזכירים והפקידים והעסקנים שלא
מחתימים חלילה את הגדולים על הכרזה
שאיננה מתאימה בהחלט לדרישות הזמן.
יבש חציר נבל ציץ ודבר אלוקינו יקום
לעולם!
הקריאה יוצאת לכל יהודי שומר תורה
ומצוות באשר הוא שם ללא יוצא מן הכלל:
הציונות נאסרה מאז יצירתה ,המדינה היא
התגשמותה המלאה של הציונות האסורה,
וההשתתפות בבחירות היא אב המלאכה
של הכרה והתגשמות הציונות.
אל נא אחי תרעו.

ה

הרב פנחס דרוק

יה זה בשנת תרכ"ט לבריאת העולם ,בהונגריא
המדינה ,כאשר רפורמים מתבוללים ,אבות אבו־
תיהם של המתבוללים דהאידנא ,ביקשו למחוק
את התורה ח"ו מבית ישראל ,ותהי ראשית דרכם לכפות את
דעתם על כלל ישראל באמצעות החוק ,חיו אז באותו דור
דעה גאונים חכמי חרשים ונבוני לחשים ,תלמידיו של אותו
גאון וקדוש רשכבה"ג מרנא החתם סופר זי"ע ,שלחמו בהם
כאריות ונמרים מכחו של אותו זקן זי"ע ,ובהתייצבם לפני
המלך הודיעו לו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי כל
עוד נשמתם בקרבם יחזיקו במעוז התורה והמצוות כמקובל
מדור דור ,הם ובניהם וצאצאיהם עד סוף כל הדורות.
השלטונות החליטו באותה שעה להזמין את כל נציגי הי־
הדות במדינה ,החרדים – ולהבדיל – המתבוללים ,לאסיפה
רבתי בעיר הבירה פעסט ,שם נערך קונגרס שנמשך קרוב
לשבועיים ,ובו הרצו שני הצדדים את נימוקיהם בפני השל־
טונות ,בסופו של דבר גברה ידם של המתבוללים ,והצליחו
בתכסיסי ערמה להעביר רוב דעות להצעתם הנלוזה.
מה היתה תגובתם של רועי ישראל ראשי היהדות בהו־
נגריה ,גאונים וקדושים כמרנא הכתב סופר ,המהר"ם שיק,
המחנה חיים ,ועוד ,כיצד הגיבו על המצב שנוצר?
הם בעיני הנשר שלהם ,בקדושת תורתם ועוצם ירא־
תם ,יצאו לרחובה של עיר והכריזו :הבדלו מאהלי האנשים
הרשעים האלה! כשמונים רבנים גדולי תורה ויראה עזבו
את הקונגרס בזעקה קורעת לב ,וקמו ממושבותיהם לצאת
ולארגן את היהדות הנאמנה במסגרת עצמאית לחלוטין,
אותם קדושים זי"ע לא עלה על דעתם כלל לחשוב פן ואו־
לי עדיף להשאר שם בקונגרס ולהביע מחאה אדירה על כל
חוק וחוק שיצא מתחת ידי המתבוללים המכוון לדרוך ברגל
גאוה על חוקי מורשת סיני - ,ועל הבודדים שהיססו הכריז
מרן מהר"ם שיק את דברי המשנה בסוטה" "וכל המבקש
לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו"! הכח המרוכז ,בח־
סות החוק היה בידי המתבוללים ,ובידם ניתנה ההכרעה
לקבוע את הנהגת הקהילות בהונגריה כחפצם ,מדוע איפא
לא נחפזו אותם גדולי דעה להגביר את נציגות היהדות הנ־
אמנה בקונגרס ,ולהפעיל את השפעתם בכל מה שאפשר,
כדי שבקונגרס יושמע ברמה קול ישראל סבא? מדוע איפא
בחרו להבדל מהם ומהמונם ,ובכך לתת למתבוללים אפש־
רות לעשות ככל העולה על רוחם? הכי לא היה בכך ענין
של "קידוש השם" אילו היו החרדים משמיעים ברמה ,שלא
אלמן ישראל ,וכי ישנם רבבות בתים בישראל שלבם רד עם
א-ל ,דוקא שם בקונגרס מעל הבמה המכובדת ביותר ,שהד
קולה היה נשמע בכל רחבי המדינה?
לא ,הם העדיפו דרכא אחרינא ,אותם קדושי עליון פעלו
במרץ ובמסירות נפש עילאית ,שיוענק להם עצמאות,
התייצבו שוב לפני כס המלוכה בבקשה שיותר להם לנהל
קהלות נפרדות אורטודקסיות ,להבדל ,כליל ,לנתק כל מגע
עם אותם קהילות שלא יקבלו עליהם תקנות האורטודוק־
סי-ה - ,והקב"ה הצליח דרכם.
המצדדים ליטול חלק בבחירות ,מפטירים על כגון דא:
לא דמי כעוכלא לדנא ,אין הנושאים שוים ,ותרכ"ט טע־
מים לכך ,אולם ישנם עדיין אתנו הזוכרים היטב את ימיה
היפים של אגודת ישראל הירושלמית בלחימתה האמי־

נשתמש אף אנו באותה הגדרה קולעת,
ונאמר בפה מלא :המאבק הנוכחי של
אגודת ישראל בארץ ישראל ,הוריד
אותה מעל במת ההיסטורי-ה!
צה מלחמת הגבורה והעוז נגד ההשתלטות הציונית בארץ
הקודש ,כאשר שיטה זו היתה נר לרגלה ,אז בשנת תרפ"א
כאשר אגודת ישראל נוסדה בירושלים ,והיא היוותה את
חוד המחץ שכוון בנסיבות נואשות במגמה לבלום את הש־
תלטנות הציונית המאיימת ,ומאחוריה ניצבה אגודת ישר־
אל העולמית ,על אותה שעה יפה הכריז הד"ר ברייער ז"ל:
"מאבק החרדים בארץ ישראל ,העלה את אגודת ישראל על
במת ההיסטורי-ה!.
נשתמש אף אנו באותה הגדרה קולעת ,ונאמר בפה מלא:
המאבק הנוכחי של אגודת ישראל בארץ ישראל ,הוריד
אותה מעל במת ההיסטורי-ה!
חברים לדעה!
כל אותם אבירי רוח ,אדירי התורה וגדולי הדעה שקמו
על נפשם לזעוק ולהריע על דבר הבחירות האסורות ,מכחם
של אותם קדושי עליון שקמו על נפשם בשנת תרכ"ט ובהם
נתקדש הרעיון הטהור של התבדלות ,מהאש שהציתו בל־
בות יראי ד' וחושבי שמו ,מכוחם של אלה באו ,ומתוכם אנו
שומעים את הקריאה אלינו:

אל תשתתפו בבחירות.

חיים זלצר

מקוים ,מצפים ומייחלים אנו כולנו לגדל
ולחנך את צאצאינו על מבועי התורה והיראה,
ולרוות מהם רוב נחת ותענוג דקדושה ,אולם
עלינו לדעת כי כל מסר שהם מקבלים מאתנו
הוא במדת מה כעין צוואה מאתנו ,כל מילה,
כל מבט ,כל צחוק ,כל הרמת קול ,נהפך כחלק
מהירושה שהננו מנחילים להם אחרינו.
אין זה סוד ,כי כל אחד מאתנו ,ללא יוצא מן
הכלל ,וללא שום הבדל חוג וקהילה ,מתאונן
בכל משך ארבעת השנים על ההפקרות וההתנ־
הגות של הנציגים כלפי היהדות החרדית בפרט
וגדולי התורה בכלל ,אין אף אחד מאתנו שחו־
שב אחרת זה בכה וזה בכה ,ואין הדברים האלו
בגדר סוד ,כל העניינים הניתוחים ,הפרשנויות,
הכעסים ,המתחים ,נאמרים בריש גלי ,ונשננים
מי בשקיקה ומי בכאב צורם בתוך הבית פנימה,
ומחוצה לה ,בבתי החינוך היכלי התורה והישי־
בות.
אין גם אף אחד שחושב שהמצב הזה אמור
להיעצר אי פעם ,המציאות הפוליטית והעו־
בדתית שולטת בחוצפה בראש מורם וללא כל
סטיה קלה אף במחשבה שהדברים אמורים או
צריכים להשתנות.
מציאות השקר טופחת בפנים ברוח עזה ואי־
מתנית ,אולם הנה רק מגיע שיטפון הסיסמאות
של הקופירייטרים המקצועניים שהושכרו למ־

רווח זמן של שבועות בודדים ,שם הם מבטיחים
לך במלוא ההתלהבות ,כי למרות השיקולים
ולמרות הכל ,עליך להתעלות מעל הכל כי הרי
הנציגים ידאגו לך לפתור את מצוקת הדיור ,הם
גם ידאגו לך לכמה מאות שקלים בחודש ,ומה
לא בעצם? הם פשוט ימלאו את המקרר העלוב
המונח במטבח ביתכם בכל טוב משמני הארץ...
הכל טוב ויפה ,נכון ,הנך מרגיש את עצמיך
חלש מדי אל מול סיסמאות מחרישות האוזן
של משרדי הפרסום השוכנים אי שם בתל אביב
ה"חרדית",
אולם ,חשוב עליך מאוד לזכור ,כי נפש הילד,
הנפש הרך והעדין ,אשר עדיין לא טעם טעם
חטא ,אל לבו נקלט מסר אחר לגמרי ממה שמ־
תחולל בלבך ,לבו הרך של העלם הצעיר איננה
יודעת פשרות והתחכמויות ,המסר החד והשנון
החודר אי שם אל תוך עמקי נפשו ולבו הוא ,כי
למרות כל הכעסים ,הזעקות ,הבכיות ,שחדרו
מלבם האהוב של הוריו ,מוריו ,סבו ,ואחיו ,על
פירצות חמורות ומעשי חילול ד' חסרי תקדים
על ידי אלו ה"נציגים" ,הרי שכל אלה הדברים
הנוגעים לעיקרי ויסודי הדת ,אינם אלא דברים
שוליים ובלתי חיוניים ,אל מול ההבטחות המ־
שמחות של עוד איזה כמה מאות שקלים ,או
פתרון לדיור למשך תקופה קצרה.
כל הסיסמאות הנבובות רחוקות מלהשפיע

ולדבר על לבו של נפש הילד ,ולקעקע מאתו
את הרושם החד והשנון שנרשם על לבו ,באין
ספור הזדמנויות ,בבית ,בחיידר ,בישיבה ,במ־
סיבת חברים ,שכאבו ורתחו מזעם על פשר
התנהגותם של כאלה ואחרים וכו' ,נגד גדולי
התורה ונגד ערכי היהדות הבסיסית.
המסר האחד והיחיד שנחרת בלבו של העלם,
אינו אלא כי הבטחות ומענקים גשמיים ,חשו־
בים ונחוצים יותר מאשר קדשי ישראל ,סדר
העדיפויות משתנה אפוא ח"ו אצלו ,ומי יאמר
להם אחר כך מה תעשה ומה תפעל.
ואת עמלנו אלו הבנים ,אסור לנו בשום אופן
להפקיר את עתיד חינוך צאצאינו בגלל שיקו־
לים זרים ופסולים כאלו ואחרים ,ובפרט שמי
כמונו יודעים כי מה שהיה הוא שיהיה ומה שנ־
עשה הוא שנעשה ,ואין כל חדש תחת השמש.
את הילדים אנחנו חייבים לשמור כעל בבת
עינינו ,את חינוך ילדינו לא נמכור בעד כל הון
דעלמא ,ובודאי לא תמורת הבטחות זולות חו־
זרות ונשנות כל ארבע שנים עת בא יום פקו־
דה ,למען חינוך ילדינו ,למען עתידינו ,נמנע
ולא נשתתף בבחירות ,כי מה לעשות החינוך
של ילדינו הוא האחריות שלנו ,והאחריות היא
עלינו ,ורק עלינו.
ויה"ר שההשקעה והעמל שאנו משקיעים
בצאצאינו יניבו את הפירות ,בס"ד.

הרב א .אלימלך שטערן

כי הנה כחומר ביד היוצר

ה"חוב קדוש" של הליכה לבחירות – בהוולדו ובגסיסתו
שוב נתרגשה על עמנו צרת הבחירות לכנסת המינים!
זכרנו ימים מקדם ,כאשר יצרא דעבודה זרה בער במלוא
עוזו חומו ותוקפו.
ההמונים המשולהבים עטו אל הקלפיות בהתלהבות
בדחילו ורחימו ,כשהם מסונוורים מברק התעמולה של
עתוני האגודה ,ומהנאומים של המטיפים החרדים שה־
לבישו את ההליכה לבחירות בחוב קדוש הדוחה את כל
המצוות שבתורה.
אין לך משוקץ ומתועב משור בשעה שהוא אוכל עשב,
)רות רבתי( מימרא זו הציב רבינו הקוה"ט זי"ע בראש
ספרו על הגאולה ועל התמורה ,להגדיר את הגנאי וה־
תיעוב של יהודים שומרי תורה ומצוות שנסחפו בלהט
הנסים של מלחמת ששת הימים ,ויצאו במחולות סביב
העגל הציוני ,ששמן עבה ונתכסה מדשן עולליה שהלכו
שבי לפני צר .רבינו הקוה"ט זי"ע ראה בעני עמו ,הנסח־
פים בזרם המינות הגואה ,והמכלה כל חלקה טובה .ומסר
נפשו להקר אתון נורא ,ולצנן את הגחלים הלוחשות של
אש הציונות ולהציל מני שחת נפשות יקרות.
המימרא הנ"ל תואמת להפליא את דמותו וצורתו ,של
הרחוב החרדי בימי הטירוף שלפני הבחירות "העסקונה"
החרדית הילכה אימים על כל מי שהרהיב עוז לפקפק על
ההליכה לבחירות .הם ידעו לנצל את החוב קדוש לדכא
באמצעותו ,את השרידים אשר ד' קורא ,ולעשות כל
טצדקי להשתיק קול הכאב שבקע מקרבי לבם הטהור.
זכור נזכור כמה מסירות נפש היו דרושים לעסקנים
היקרים להדביק את הקול קורא של רבותינו הבד"צ
זי"ע ,ושל רבינו הקוה"ט בעל ויואל משה לאסור את
ההשתתפות בבחירות .פצועים ושותתי דם חזרו האב־
רכים מתגרת ידם של הבריונים בלבוש חסידי שהתנפלו
עליהם באגרופי רשע ,והרסו רמסו בחמת רצח קרעו את
המודעות אשר בידם.
כל הון דעלמא היה שוה בעיניהם לחטוף ברשתם כל
יחיד ויחיד להביאו אל הקלפי ביום הבחירות לא פסחו
על עיוור ופיסח ,הביאו וסחבו חולים באלונקותיהם ,זק־
נים וזקנות אשר לא ידעו בין טוב לרע .כל מאמץ לא היה
קשה "לזכות" עוד יהודי בחוב קדוש.
באותם הימים כאשר שלומי אמוני ישראל היו מתי
מספר ,כשבעת אלפי הברכים אשר לא כרעו לבעל ,וב־
רחוב החרדי שלטו האלימות של אנשי המפלגה ,פילחה
את חללו של עולם זעקת הכאב של רבינו הקוה"ט זי"ע
בדרשותיו ובמכתביו על חומר האיסור של ההליכה לב־
חירות.
מתוך בלילת הקולות והאנדרלמוסיא ששררה ברחוב
החרדי ,נשמע קולו הטהור הזועק" ,ובמר נפשי אבקש

...כאשר ראינו את אשר אירע בבחירות האחרונות
שהתקיימו לעירית ירושלים שאחד מפלגי האגודה
העיקריים ,החסידים שלפני מועד הבחירות היו
רגילים לפצח ראשים ולהתנפל בחימה שפוכה על
היראים המוחים נגד ההליכה לבחירות ועתה משום
איזה סכסוך פנימי עם המועמד החרדי נמנעו ומנעו
אלפים מלהצביע ,והעלו את נציג החופשים על כס
ראשות העיר ...זאת אומרת כי החוב קדוש איננו
חוב נורא כל כך ,זהו בסך הכל חוב שניתן לעקרו
כשהשעה צריכה לכך ,אם הדבר נוגע לכבודם של
הבוחשים בקדירה ולאינטרסים שלהם...
זי"ע ,ואשר כל רוחות שבעולם לא הזיזו אותם ממקומם.
בקצרה נאמר כי כבר לא נותר שמץ כל דהוא מהפרי־
נציפ שהנחה את מנהיגי כת האגודה בתקופה הראשונה,
בהכריזם שכל מטרת כניסתם הוא למחות ולהתריע ול־
השמיע קול זעקת הציבור מעל בימת הכנסת.
עובדא היא שהפכו עורם ,ונתחברו לעקר יותר ויותר,
עד שבסופו של דבר נעשו שותפים לממשלת הכופרים
ולא עוד אלא שנעשו ממרכיבי הקואליציא ,וממעמידי
השלטון במשך השנים ביצעה האגודה תפנית חדה של
 180מעלות .ונעשתה פעולה במוסדות השלטון .ולא
בלבד חברי הכנסת שתאוות השלטון ואוצרות הכסף סי־
נוורו את עיניהם ,ודרדרו אותם לעמקי פי תהום ,אלא
הצבור שבחר בהם ושלח אותם בשמו ובשליחותו לייצגם
בפני מוסדות השלטון ,נמשך אחריהם כבהמה בבקעה,
וכמנהיגיו כן הצבור ראשו של זה בצד זנבו של זה.
ייאמר ברורות ,זו טעות חמורה לחשוב כי החסיד ,או
בן התורה ההולכים לבחירות ,מסיימים את תפקידם עם
שלשול הפתק לקלפי .עובדה היא שעם מעשה כל דהוא
זה ,הבוחר נעשה שותף מלא למעשיו של החבר כנסת
הנבחר במשך ארבע השנות הבאות.
בכל הצבעה שתיערך בכנסת המינים ,כאשר יושיט
הח"כ החרדי את ידו ללחוץ באצבעו על כפתור ההצבעה

קול גדול ולא יסף .אריה שאג מנהמת לבו הטהור,
וכפי שאמר בדרשתו בא"י שנת תשי"ב שטרח ויגע
בעשר אצבעותיו מאות ימים ולילות לברר הלכה
זו על בוריה מש"ס ופוסקים ,וכתב בדם לבו את
מסקנת ההלכה בספרו הבהיר ויואל משה
אל נא אחי תרעו להשתתף בבחירות הטמאות" )ויואל
משה מאמר שלש שבועות סי' קנ"ד(
קול גדול ולא יסף .אריה שאג מנהמת לבו הטהור,
וכפי שאמר בדרשתו בא"י שנת תשי"ב שטרח ויגע
בעשר אצבעותיו מאות ימים ולילות לברר הלכה זו על
בוריה מש"ס ופוסקים ,וכתב בדם לבו את מסקנת ההל־
כה בספרו הבהיר ויואל משה.
בשעתו היו אלה השרידים אשר ד' קורא מבקשי
האמת ,אשר לא נסחפו בזרם ,שדברי רבינו הקוה"ט זי"ע
היו להם קילורין לעיניים ,וחיזקו אותם לעמוד איתנים
נגד ההסתה שבילתה את הכל .ובלבלה את הכל .והעבי־
רה רבים מהתמימים והכשרים על דעתם.
היכי דמי חילול ה'  -היכי דמי קידוש ה'
בלבול המוחות ,וכהות החושים ,לא הניחו מקום למ־
חשבה והתבוננות .אחוזי בולמוס הבחירות ,נעו כעוורים
בני תורה עדינים בחוצות ,לעשות נפשות להוסיף קולות
למפלגת האגודה .לא הועילו כל בירורים ,דעת תורה.
בהשליכם אחרי גוום את היסודות המקובלים מגדולי
הדור הקודם ,שכולם פה אחד הזהירו מכל התחברות עם
מפלגות הציונים ,נצמדו תמימים הללו "מצות" הבחי־
רות ,שהיתה בעיניהם בעלת חשיבות עליונה ,הדוחה כל
מצוות שבתורה.
מארבע שנים לארבע שנים ,או מתקופת כהונת כנסת
אחת לתקופת כהונת הכנסת שלאחריה .נתהוו שינוים
במפלגת האגודה .נמחקו קווים אדומים ,ונעקרו סימני
המיצרים שאותם הבטיחו שלא לעבור מהם והלאה.
היתר הכניסה לכנסת המינים  -שתחלתו בבחינת די־
עבד שבדיעבד ,באמתלא שהכניסה היא רק כדי למחות
נגד המפלגות החילוניות .אבל לא למען איזה סוג התח־
ברות כל דהיא  -הומר ונחלף מפעם לפעם לפי הצורך,
במשך שבע עשר הקדנציות.
מתאמרא משמיה דהמגיד מדובנא זצ"ל שפירש דברי
המדרש איכה על הפסוק היו שריה כאיילים ,מה איל
ראשו של זה בצד זנבו של זה .כך ישראל בזמן החורבן
וכו' .כי הדור מתחילין להרע בנערותן וכל זמן שמזקינים
דעתן מטורפת ,ומרבים להרע .ודור הבא רואה בילדותו
מעשה אבותיו והולך בעקבותיו ואוחז בהן ,ומוסיף והולך
להרע יותר ויותר ,נמצא "ראשו של זה" ,התחלתו של
הדור הנולד הוא "בצד זנבו של זה" בצד סופו של הדור
שלפניו ,שזה מסיים וזה פותח ,ע"כ.
ומאד תואמים בעוה"ר דבריו את מצב מפלגת הא־
גודה ,או יהדות התורה והשבת ,כפי שהם מכונים כעת,
ראשו של זה בצד זנבו של זה התחלתו של הדור הנו־
לד ,הוא בצד סופו של הדור שלפניו .במשך הקדנציא
זזו ממקומם ,וויתרו על "עקרונות" שהיו בלתי נתנים
לוויתור .ומשהתחילה הקדנציא שלאחריה ,כבר התחילו
בצד זנבם של הקודמים .הוויתור של ארבע השנים הקו־
דמות כבר היה מקובל כעקרון ומשם והלאה החלו לנוע
כלפי מטה .להסכים לעוד ועוד וויתורים.
לא כאן המקום ,וקצר המצע מלפרט את ההתדרדרות
הנוראה ,בעיטה ביסודות איתנים שהניחו גדולי הדורות

שעל דופנו ,תהא ידו ידא אריכתא של כל בוחריו ,בין אם
ידעו או לא ידעו את אשר שלוחם נבחרם מצביע ,יתכן
שבאותה שעה יהיו שקועים סוגיא מפותלת וסבוכה או
דבוקים בספר חסידי עמוק ,אבל ידם תהא מושטת וא־
צבעם תבצע את פעולת ההצבעה .ידו כידו ,ובצווארם
יהא תלוי הקולר.
ויתירה מזו ,המציאות הוכיחה ,כי רוב רובם של המ־
צביעים בבחירות לכנסת המינים ,נהפך לבם ונעשו לא־
נשים אחרים .במשך הזמן מעניינים אותם עניני המדינה
הציונית .בתחלה הם חפצים לדעת מה פועל נציגם.
מעונינים לשמוע את נאומיו ,ולהבין את מהלכיו .ורא־
שו בצד זנבו ,לזוז קימעא קימעא הם סקרנים לדעת את
הפוליטיקא של המדינה ,מהלכי המפלגות ותמרוני הח־
כי"ם .ובמשך הזמן הם משנים גישתם לדיעה חיובית על
המדינה ,נבחריה ,וממשלתה.
ואם נעשה השינוי באותו אדם עצמו .והדור הרא־
שון של המחייבים ללכת לבחירות נהפך והיה לאחר,
עד שבמשך השנים נראה הבדל תהומי בינם ובין שלומי
אמוני ישראל בהשקפת עולמם ,ביחסם לפושעים המו־
בדלים מקהל עדת ישראל .בחינוך צאצאיהם על אחת
כמה וכמה ,הדור השני ,ראשו של זה בצד זנבו של זה,
והדברים קל וחומר ,ומה הוריהם ,שעיניהם ראו ואזניהם
שמעו את חרדת אבותיהם מפני התנועה הציונית וגדלו
בתקופה שרובו של כלל ישראל צייתו לדברי גדולי הדור
הקודם ,אשר כולם הזהירו השכם והערב מפני כל סוג
התחברות עם פושעים ואפיקורסים ולבם הטהור שתת
דם על מעללי הציונים .ובכל זאת נהפכו וירדו עשר מע־
לות אחורנית .ק"ו בן בנו של ק"ו ,הבנים שראו את אבו־
תיהם במצב החדש ,השפל והירוד ,מה יעשה הבן שלא
יתדרדר הלאה.
***
תמה תמה אקרא ,הלא מאז יצא החוב קדוש שעליו
הסתמכו הבאים אחריהם על חשבון החתימות הרא־
שונים  -נשתנו פני האגודה לבלי היכר .ונהפכו מאויב
לאוהב – מי פילל כזאת ,שירדו מטה מטה עד למסירת
החינוך לידי השלטונות .והבאתם אל תוך היכלי התורה.
מי האמין לכך כי מפלגת התורה תיהפך לחלק מהמרכבה
הטמאה של הציונים .היאומן כי יסופר שראש הכופרים
ינאום אחרי מטתו של חבר כנסת אגודאי ,ויקונן עליו
מורי ורבי.
היתכן? כי בני תורה היודעים את אשר עוללו חברי
הכנסת בקדנציות האחרונות בחוללם שינוי דרסטי במ־
הלך מחשבתו של היהודי החרדי .באמצעות מהלכיהם
הפשרנים להכשיר נחל חרדי ,להפשיר את ההתנגדות
העזה והסלידה העמוקה של הצבור מכל מה שריח צה"ל
נודף הימנו.
בבת עינינו בתי החינוך שבהם גדלים רבבות תינוקות
של בית רבן ,נמכרו על ידם למשרד החינוך .המשתלטים
לאט לאט על החינוך ועל המלמדים ועל תוכניות הלימו־

דים .ידענו גם ידענו כי בקרב הצבור ישנם אלפי כואבים,
המחניקים את נהמת לבם בקרבם.
כלום יאמרו להסתתר תחת כנפי הגדולים ,וכי בוש
לא יבושו לתלות בוקי סריקי בגדולי תורה ויראה .הלא
ידוע לכל את אשר עוללו להגאון האדיר הגרי"מ פיינש־
טיין זצ"ל לעת שיבתו .כאשר הרים קול זעקה נגד מזימת
הנח"ל החרדי והבטיח למשלחת הרבנים כי יבא וישתתף
בכנס המחאה נגד פירצה נוראה זו .וכשהגיע הזמן לצאת
ולהשתתף ,כתרוהו סבבוהו באלימות ולא הניחוהו לצאת
ולא חמלו על שיבתו וכבוד תורתו ,ולא יכל הגאון הי־
שיש להתאפק עד שערך מכתב להקריאו בפני משתתפי
המחאה ,בהתנצלות על העדרו מפני אונסו ,וזעקה גדולה
על הגזירה האיומה.
וכי לא כך עשו להגאון הישיש המפורסם הגרמי"ל
שליט"א זקן ראשי הישיבות ,בעת אשר יצא חוצץ בא־
סיפת דגל התורה בזכרון יעקב נגד גזירות החינוך ,תכנית
הליבה וכו' זלזלו בו וביזוהו בפני קהל ועדה .ולא פצה
מי מהם פיו למחות על כבוד התורה שנתחלל .עד שי־
צאה מחאה מטעם תלמידיו בשופכם מרורות על אנשי
המפלגה.
הלא מודעת זאת בכל הארץ ,כי הקו המנחה את המ־
פלגות מסור בידו החכי"ם ,והעומדים מאחוריהם ,וכולם
בדעה אחת להביא לידי התקרבות ,הרמוניה ,וקירוב לב־
בות בין פלגי העם .וכל מגמתם לשנות כליל את גישת
הצבור החרדי למיגזר החילוני ,ולשאוף לשיתוף פעולה
הדדי בכל תחומי החיים.
וכאן נעוץ שורש החורבן של מפלגת יהדות התורה
והשבת אם הצליחו לדאבון הלב להביא את הציבור הח־
רדי ההולך בעקבותם להעלים עין מכל האזהרות וההת־
ראות של אבותינו ורבותינו ,שראו בהתבדלות ,ובטיפוח
הסלידה וההתרחקות את יסוד היסודות לקיום התורה
והיהדות בדור של הפרו תורתך .ואסון נורא בכל שמץ
הכרה והתקרבות לפריצי עמנו מרשיעי ברית עוקרי
תורה .ועדיין הם הולכים אחריהם בסמיות עינים .ואי־
נם שמים על לב ,כי כל אלו שחתמו על הבחירות לפני
חמשים שנה לא עלתה על דעתם מעולם לא מיניה ולא
מקצתיה שיתדרדרו ויגיעו עד לידי כך .דו"ק ותשכח
עד כמה התנגדו ולחמו באותם הימים נגד כל הוויתורים
הללו בחירוף נפשו מי פתי יסור הנה לייחס לאותם חות־
מים שום קשר ל"מצות" ההליכה לבחירות בימינו כאשר
שינו פניהם ודרכם ללא הכר.
אם בשעתו גדר הגר"א וואסערמאן זי"ע אומר שאם
תכנס אגודת ישראל בוועד הלאומי אין בינם לבין המ־
זרחי כלום) .מכתב לר"ד פאטאש ז"ל נדפס בעיקבתא
דמשיחא( מה נעני אנן אבתריה ,כאשר נכנסו בממשלת
הכופרים .והם מוסרים את החינוך ואת התשב"ר ואת
הדור הצעיר לידי השלטון ,ומשעבדים את היהדות הח־
רדית תחת שבטים ותכתיביהם.
איככה יעיזו לפצות פה ולכנות את ההליכה לבחירות
קידוש השם ,בו בזמן שאין לך חילול שם שמים גדול

זכותא זצ"ל מגולי ספרד במאמרו הנ"ל מונה היוחסין את
גדולי ישראל בשנות ר' ,וכותב שם שהרבנים באותו זמן
היו רבן של ישראל המאור הגדול החסיד דירוח אלקין
קדישין ביה הרב הכולל כה"ר יצחק קנאפאנטון ז"ל .וכו־
תב עליו ואני ראיתי אותו ופניו כפני שכינה .ואח"כ מונה
תלמידיו הגדולים עיי"ש .ואח"כ כותב שבימי אלו הרב־
נים היה אחד בשם שמואל סרסא שעשה פירוש התורה
ומכלל יופי ]שימו לב שמואל סרסא היה מחבר ספרים
ואיש מסויים בדור ההוא[.
ובהגה"ה שם :שמעתי שהרב הגדול כמוהר"ר יצחק
קאנפאנטון היה סבה לשריפת זה האיש .שפעם אחת
שנתקבצו כל הרבנים האלה לקריאת כתובה אחת ,וא־
מרו כך וכך לבריאת עולם ,כמנהג הכתובות וזה סרסא
]אותו שמואל סרסא הנ"ל[ נתן ידו על זקנו ואמר וכן כך
גם כן ,רמז לקדמות העולם באוחזו בשערות זקנו] .פי־
רוש שאותו שמואל סרסא לעג ברמז על הקורא בכתוב
כך וכך לבריאת העולם .והראה בכך שהוא כופר בחידוש
העולם ,ומאמין בקדמות העולם ,ר"ל [.וקם הרב ]מה־
ר"י קנאפאנטון[ על עמדו ואמר מדוע לא יבער הסנה,
יבער הסנה ]כפי שנוכיח להלן של סרסא מכונה בשם
אבן "סיינא" ולכן רמז מדוע לא יבער הסנה [,והוליכוהו
בערכאות ודנו אותו לשריפה על שהודה בקדמות העולם
כדיניהם גם כן] .כלומר ,עפ"י הוראת מהר"י קנאפאנטון
לדונו לשריפה ,נמסר למלכות ההוא שבדיניהם ג"כ הכו־
פר בחידוש העולם דינו בשריפה ,ודנוהו בשריפה.
ועובדא זו הביא גם הגאון בסדר הדורות ה"א רנ"ג
)ד"ה ר' יצחק אבוהב( ושם כתב על שמואל דרדא "ש"ץ
]ר"ת שמואל דרדא[ המכונה אבן סינא ,חבר מקור חיים
פי' על ראה"ע ,ומכלל יופי פשטים ,וספר טהרת הקודש
ואח"כ העתיק כל העובדא כפי שהעתקנו מספר יוחסין.
ובסוף הענין העיר הסדה"ד וז"ל ,ועי' ...ס"ב ב' ר'
שמואל סרסא אומר ספר יוחסין שנשרף על קידוש ה'
עכ"ל ,וכתב עליו לא ידעתי היכן מצא שקידש ה'.
ועתה קורא נעים הלא תדע כי הספר הנ"ל ]שלא הזכר
שמו מפני הכבוד ,מלא טעותים ,כמבואר בסדר הדורות
כמ"פ ,וכנראה מהספר יוחסין שהעתקנו נשתבש לכתוב
על סרסא שנשרף בעבור שכפר באמונתנו הטהורה ,ולעג
ברבים לומר שהעולם קדמון ,ר"ל .ותחת לכתוב שנשרף
בגזירת גדול הדור שרמז באומרו מדוע לא יבער הסנה,
שהוא חייב שריפה .כתב שנשרף על קידוש ה'.
והרי שלך לפניך טעותים שנזדקרו מהיפוך להיפוך
משריפה על עוון כפירה ,לשריפה על קדושת השם .והגם
שאין אינו יודע עד מה ,איך נשתרבב טעות נורא כזה,
מ"מ תינוח דעתינו כי כבר היו במשך הדורות מאורעות
שכותבי הדורות הנאמנים העבירו אלינו לאמתן ,ואחרים
נשתבשו מאד בהערכתן.
תחת יד משנאי ד' אשר קמו על ד' ועל משיחו .ומכ־
ניסים צווארם בעול ראשי השלטון הכופרים ,שנתייסדו
במטרה להעביר את כלל ישראל לשמד ולכפירה .הלזה
יקרא קידוש השם ,גם בוש לא יבושו להזכיר שם שמים
על ניאוץ נורא וכלום יש צורך בדוגמאות היאך שהדו־
גלים בחוב קדוש עשו תורתם פלסתר ,ומשתמשים בו
כחומר ביד היוצר בחצותם יקרבוהו וברצותם ימחקוהו
כאשר ראינו את אשר אירע בבחירות שהתקיימו לעירית
ירושלים שאחד מפלגי האגודה העיקריים ,החסידי של־
פני מועד הבחירות היו רגילים לפצח ראשים ולהתנפל
בחימה שפוכה את היראים המוחים נגד ההליכה לבחי־
רות ועתה משום איזה סכסוך פנימי עם המועמד החרדי
נמנעו אלפים מלהצביע ,והעלו את נציג החופשים על
כס ראשות העיר.
המתבונן ולאידך גיסא במתרחש בימים אלה ,שמחמת
סכסוכים פנימים אודות אחד המועמדים השנוא בעיני
חלק מאנשי הצד הליטאי משתדלים המושכים בחוטים
לעכב את חתימת חלק מראשי הישיבות .שתוצאותיו
נמנעות אלפי בני תורה מהליכה לקלפי.
זאת אומרת כי החוב קדוש איננו חוב נורא כל כך ,זהו
בסך הכל חוב שניתן לעקרו כשהשעה צריכה לכך ,אם
הדבר נוגע לכבודם של הבוחשים בקדירה ולאינטרסים
שלהם.
ואם כך הם פני הדברים נשאלת השאלה הנוקבת ויור־
דת עד עומק חללו של לב ,מה לכם כי נזעקתם על הנמנ־
עים מהליכה לבחירות ,מפני שהם מצייתים לדעת תורה

וכי לא כך עשו להגאון הישיש המפורסם
הגרמי"ל שליט"א זקן ראשי הישיבות ,בעת
אשר יצא חוצץ באסיפת דגל התורה בזכרון
יעקב נגד גזירות החינוך ,תכנית הליבה
וכו' זלזלו בו וביזוהו בפני קהל ועדה .ולא
פצה מי מהם פיו למחות על כבוד התורה
שנתחלל .עד שיצאה מחאה מטעם תלמידיו
בשופכם מרורות על אנשי המפלגה
מזה ,להטיל פתק לקלפי ביודעין כי בכך משעבדים את
הצבור החרדי תחת יד משנאי ד' אשר קמו על ד' ועל
משיחו .ומכניסים בעול ראשי השלטון הכופרים ,שנתיי־
סדו במטרה להעביר את כלל ישראל לשמד ולכפירה.
הלזה יקרא קידוש השם ,גם בוש לא יבושו להזכיר שם
שמים על ניאוץ נורא זה.
ובחפשי בדברי הימים של עמנו מצאתי עובדא נוראה
שאולי תשמש לנו לקח להבין קצת את מצב זמננו ,אף
שאין הענין דשם דומה לענינינו ,מ"מ ממנו נקח למצוא
קצת מרגוע לנפשנו ממה שכבר הי' לעולמים ,ומה ממנו
יהלוך לתמוה על דור אחרון שפל וירוד זה שמחליף מו־
שגים קדושים ונעלים להפך מחילול השם לקידוש השם
ומקידוש השם לחילול השם.
העובדא הלא היא כתיבה על ספר "יוחסין" מאמר
ד' )בדורות האחרונים( שמחברו הוא הגאון רבי אברהם

הבנוי על אדני האמת ועל יסודות הש"ס והפוסקים .וכי
לא תהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטלה שלכם ,ומה
שמותר לכם כשהדבר נוגע לכבודכם ,אסור לנו כשהדבר
נוגע לכבוד שמים הלא ליהדות התורה פתרונים?
ואנו אין לנו אלא דברי רבותינו גדולי הדורות שהם
קילורין לעינים ,ודבריהם הברורים כגחלי אש ,וכל הפו־
רש מהם כפורש מן החיים ,ואשר עינים לו יראה ברור ,כי
ההולכים לבחירות ומשלחים נציגיהם ,פורשים מדרכי
ראשונים כמלאכים ונגררים אחרי זרם הכפירה השוטף
בעולם.
וזאת ידינו מושטת אליהם עצרו ,התבוננו! אל תלכו
שולל אחרי התועים והמתעים ,בל תגררו אחרי תעמולת
ההבל של המפלגות שובו שובו מדרכיכם הנלוזות .ובואו
והתדבקו בדרכי אבותינו ורבותינו הקדושים .וטוב לכם
כל הימים.

אליך בן תורה

ש

וב נמצאים אנו בתקופת הבחירות לשלטונות המ־
דינה ,שוב מוצף הרחוב החרדי במערבולת כרוזים,
ונתון במכבש של לחצים פוליטיים ,פירסומאיים
שונים עמלו – ועומלים במרץ לתכנן כיצד להרעיף עליך דרך צי־
נורות תעמולה שונים חומר פרסומי בכדי "להסביר" לך ולנסות
מכיוונים שונים כיצד לשכנע אותך בחשיבות המפלגה והחכי"ם,
ובערכם של הדמויות שלה ,ומדוע דוקא דמויות עסקניות אלו
הם יושיעו אותך ואת היהדות החרדית.
אין זה סוד ,וידוע הוא לכל כוחה של תעמולה ,אשר מסוגלת
לטשטש את דעת ההמון אפילו בדברים שעד מתמול שלשום
היו כברורים ומזוקקים אצלו ,כוחם של אותם שכירי החרב
ה"פירסומאים" להכנס אל תוככי עמקי נפשיך ולטשטש את
דעתך עד כי את אשר היה ברור אצליך תמול שלשום כאיסור,
נהפך היום למצוה וחוב קדוש.
תפקידנו אנו כיהודים האמונים לדעת תורתינו הקדושה ,וני־
צבים הרחק הרחק מכל טומאת וזוהמת הרחוב ,ודרכי תעמולתה
והשפעתה ,לשקול כל דבר לגופו של ענין ,ולהתייחס אליה ביי־
שוב הדעת ואל התעמולה הרעשנית כלא היה.
עליך בן תורה ,השוקד על דלתי התורה וממית עצמו עליה,
להתייצב איתן ולא להגרר ח"ו אחר תעמולה שדופת הקדים
הריקה מכל תוכן ,הנוצרה ונולדה – לצורך הענין – אי שם במר־
תפי משרדי הפרסום הגועלים ,כאשר טובי מוחות של חילוניים
מנסים באמצעות מכוני סקרים ואמצעים פסולים אחרים ללמוד
את נפשיך ואת נקודות החולשה שבך ,וכך באמצעות סיסמאות
שקריות נבובות וחסרות כל תוכן ממשי לשטוף את מוחך ולח־
דור לעמקי נפשיך ,אשר כעין שהגיעה כך תחלוף ,וכחלום יעוף,
וכאשר לכל גלוי וידוע ואין זה נחשב אפילו כסוד כי משרדי פר־
סום אלו הושכרו ע"י הפוליטיקאים במיוחד לצורך כך ,להכריחך
באמצעים פסולים וזרים אלו שתעשה ותפעל כרצונם ותאוותם,
וכבר למחרת היום כל משרדי הפרסום האלו ישובו לדרכם להת־
עסק ביצירת תעמולה לעניינים מסחריים כאלו ואחרים ,ומעתה
דעתך  ,השפעתך ,והשקפת עולמך כבר אינו רלוונטי – כמובן עד
לבחירות הבאות – אז שוב יוזמנו כל משרדי הפרסום וטובי המק־
צוענים שינסו שוב ללמוד את נבכי נפשך ותעלומות סתרי לבבך,
ואילו את אשר נעשה אין להשיב ,ואם תרצה או לא תרצה את
אשר עשית כבר עשית למשך ארבע השנים הקרובות.
מיותר להאריך ואין זה סוד ,מה שעוללו אותם ה"נציגים" המ־
בקשים עתה את אימון בוחריהם ,ליהדות החרדית בכלל ,ולעולם
התורה בפרט ,כך גם אין זה מן הכמוס דעתם של גדולי התורה
עליהם ועל מעלליהם.
הגזירות האיומות שניתכו על היהדות החרדית ועל היכלי
התורה בתקופה האחרונה ,אשר היא מהקשות והאכזריות שקמה
עלינו מני אז קום המדינה ,יוזמתם ,המרצתם ,וביצועם ,הגיעו
דוקא מכיוון אלו הנציגים המבקשים עתה ממך לתת את אימונך
בהם ,דברים חמורים ויסודיים ושינויים מהותיים וערכיים בתכ־
ני וסדרי הלימודים וטהרת חינוך התשב"ר עליהם העולם עומד,
נעשו הפעם על ידם הם ,וכמובן ,למרות ההתנגדות התקיפה מצד
כל גדולי התורה בארה"ק.
אין זה סוד ,כי גם הציבור הכללי שנמנה כל השנים על תומכי
המשנה האידיאולוגיות האומרת שהיהדות החרדית צריכה נצי־
גות מבפנים בכדי לשמור על גחלת החינוך הטהור וקדשי ישר־
אל ,ואשר על כן תומכת היא בנציגות חרדית הנתונה ומסורה כל
כולה תחת מרותה של מנהיגיהם גדולי התורה שליט"א ,גם הם
כבר נוכחו לראות בעליל כי התבדו ונכוו קשות.
ההתנהגות היומרנית והעצמאית של הנציגים בכל ענין וע־
נין ,ומהם בדברים עקרוניים ויסודיים ,הנוגעים לא אחת לעי־
קרי הדת וציפור נפשה של היהדות החרדית ,על פי שיקוליהם
האישיות והפוליטיות ,ובניגוד גמור לדעת גדולי התורה שאת
שלוחיהם הם אמורים להיות ,מוכיחה בעליל עד כמה טובת הי־
הדות החרדית ושמירת קדשי ישראל עומדים לעיניהם ,ועד כמה
מוכנים יהיו אף להישר מבט לעבריכם בכל מה שנוגע למחרת
יום הבחירות.
השקיפות בזה כל כך צלולה ודוקרת בעיניים ,עד כי מה שעד
לא לאחרונה היה הכל מוסווה תחת השטיח ,וכל הטריקים וה־
תמרונים הפוליטיים היו נעשים בשקט בהסתר ובהיחבא ,נעשה
היום גלוי לעיני השמש ,ואדרבה עוד מתגאים בזה כל אחד בי־
כולותיו הפוליטיות והחתרניות.
מי לא חשוף היום בעוה"ר לכל השבועונים והאשפתונים למי־
ניהם החודרים ובאים אלינו כאל מכת הארבה ,שם יוכל לראות
כל אחד ואחד איך שכל נציג מתגאה בחבריו ביכולותיו הפולי־
טיות ,ואיך שהצליח להעביר ענין זה או אחר למרות התנגדותם
לכך של גדולי התורה ,וכמובן שאך אחד לא ישכח מלסיים את
דבריו בנשימה אחת כי "הכל נעשה בתיאום מלא עם גדולי התו־
רה שלו" ,כלומר מה שנתפרסם בעמוד הקודם של אותו עיתון
על דעתם של גדולי התורה כנגד ענין זה או אחר ,זה מחייב רק
את חבריי מסיעה זו וזו שהם הם הגדולים שלו ,ואילו הגדולים
שלי לא פרסמו מעולם דעת תורה בנידון דידן ,ואת סיום הדברים
כבר אין צורך בהרבה פרשנות ,את מה שהגדולים שלי יאסרו
יבצע את זה חבריי ,ואת מה הגדולים שלהם יאסרו יבצע את
זה אני.
אולם ,כל אלה אינו מונע בעדם ,להופיע ולבוא אליך ביום
פקודה כשה תמימה שאינו יודע דבר מה ,ובשאלת האיך מעשרין
את התבן ואת המלח ,וכמובן בעזרת הקופירייטרים המקצועניים
שהושכרו במיליוני דולרים ,פונים אליך בן תורה בצעקה רעש־
נית הצורמת כל אוזן ,דע את אשר לפניך! האחריות עליך! מי
ידאג עבור הסנדוויצ'ים? מי ידאג עבור חינוך ילדיך? רק נציגות
חזקה וכו'.
ובכן ,אין מן הצורך להאריך עד כמה משתמשים אתך אותם
ה"נציגים" תאבי השלטון רודפי הבצע והכיסאות כקרדום לחפור
בה ,נציין רק כדוגמא קטנה ומאלפת את מערכת הבחירות הא־
חרונה ,האם הנך זוכר עדיין מה הם ההבטחות והצעקות שהטיחו
עליך אז ה"נציגים" והציפו אותך מכל עבר ,האם הנך זוכר עדיין
את מלאי ההבטחות שהבטיחו אז מעל כל הר וגבעה ,האם הנך
זוכר עדיין את כל מסע האיומים שהפיצו אז מעל כל עבר באם
ח"ו לא יהא להם נציגות חזקה.
הגע בעצמך! האם לא התנפצו כל אלה לרסיסים וחלפו כמו
שהגיעו ,אדרבה התבונן נא בן תורה ביישוב ובשיקול הדעת ,אם
אכן כדבריהם ,למה להם לבזבז עשרות מיליונים לצורך שכי־
רת משרדי פרסום השוקדים על רעיונות ויצירות מזה שבועות
ארוכים ,למה לא יעתיקו את כל התעמולה ממערכת הבחירות
האחרונה – או ליתר דיוק הראשונה – ולמה להם ללכת אחרי קו־
פירייטרים חילוניים שישקדו ויהגו על איך לפצח את מוחו של
ה"חרדי" בסיסמאות נבובות שונות ומשונות.
בן תורה ,איש חרדי הירא לדבר ד' ,הגיע עתה עת פקודתכם,
לא עוד ההיסחפות אחר מסע התעמולה השקרית פרי יצירתם
של תעמולנים ותעלולנים זולים ,עת פקודה היא עתה לכל יחיד
ויחיד ,בכוחו הוא עתה לשים קץ למסכת ההתעללויות בהיכ־
לי התורה ולומדיה ,ביכלתו הוא עתה לעצור את יוזמת הריסת
היכלי התורה ובתי ישראל בהחדרת השינויים והזוהמה לתוכה,
ביכלתו הוא עתה להסיר את הסכנה החמורה והמוחשית לעתיד
חינוך ילדינו וב"ב הרוקמת עור וגידים לאכול כל חלקה טובה
מישראל ,ה"י.
איש יהודי! הגיע שעת המבחן! הצטרף אל אלפי מקדשי ש"ש
ותכריז נאמנותך לתורתינו הקדושה ע"י הימנעותך מלהשתתף
בבחירות ,ויהא חלקך בין מקדשי ש"ש מחזיקי התורה.

הרב יוסף שיינברגר

ערב המבחן
המשך מעמ' ב'
היהדות החרדית לא חדרו" ,כולם מתאימות ושכולה אין
בהם".
לפני  57שנה כאשר המדינה הוקמה והמנדט בוטל,
בטלו הקהלות ,וממילא חוסלה פרשת "היציאה".
במקום השלטון הבריטי קם שלטון ציוני ,והארץ כבו־
שה תחתיו.
משנאי ה' אשר נשאו ראש קיוו מעתה בכח השלטון
והזרוע להדביר תחתם את היהודים החרדים ,ולהשתלט
באמצעות רבנים על רוח המאמינים שאינם מכירים במ־
דינה וחוקיה העכומיי"ם ,ומחכים לביאת המשיח.
כאשר המדינה נעשתה לעובדא ,והציונות ,אחרי
עשרות שנות עבודה ,השיגה את מטרתה ויעדה הסופי,
העולם חשך בעד כל המאמינים בנצחיות התורה ,לא יד־
ענו אז כיצד ואיך נכלכל את הגלות החדש הזה ,להמשיך
בתוכו את אורחות חיינו בדרך התורה מבלי שהחפשים
המושלים לא ישעבדו אותנו לפולחן הציונות ואביז־
רייהו ,לא נותר לנו אלא לשאת עינינו למרום ,שיהא ה'
עמנו בגלות זה כאשר היה עמנו בגליות הקודמים קראנו
עצרות ,זעקנו אל ה'.
גדולי ישראל רועי היהדות החרדית האמיתיים ,אלה
אשר הלכו לפנינו עשרות בשנים ,הצעידו את היהדות
החרדית במדבר הנורא והגדול ,והיו לנו למצילים ,רבו־
תינו אשר עמדו ליד עריסת העדה החרדית הקדושה
מיום יצירתה ,והנחו את הספינה המטורפת על פני גלים
סוערים ,וידם לא זזה מתוך ידה בכל עידן ועידן ,אלה
המנהיגים הרוחניים גאונינו וצדיקנו אשר באור תור־
תם יצרו מלכתחילה ההתנגדות והמלחמה נגד רעיון
הציונות ומגשימיה ,היוצרים והאדריכלים האלה ,היו־
דעים יותר מכל אחד ואחד שבדור את מהות הציונות
ושרשיה ,ומכירים יותר מכל אדם מה הם דרכי הלחימה
נגדה – הם הם חזרו ופסקו כי במקום קו ההגנה של יצי־
אה מוועד הלאומי ,אשר הציל את כל אשר לנו עד היום
הזה ,יבוא מעתה קו הגנה חדש ,אשר יהא המשך ורצי־
פות קו ההגנה הראשון ,ואשר רק על ידו תוכל היהדות
החרדית להמשיך לבטח את דרכה וקיומה העצמאי עד
ביאת משיח.
קו ההגנה החדש ,אשר הציבו רועי ישראל הוא :אי
השתתפות הפגנתית לבחירות הכנסת.
לא נשתייר בידינו ,אחר קום המדינה ,צורה אחרת
להפגין כלפי שמיא וכלפי באי עולם את אי שייכותינו
לממשל המדינה וחוקיה ,אלא על ידי זה שאנו מכריזים
בפומבי גדול ובהקהל שאין לנו חלק ונחלה בבחירות
הכנסת ,לכאורה פעולה זוטא ,עשייה קלה ,אי הליכה
לקלפי ביום הבחירות ,וזה הכל הנדרש מאתנו ,ובזה יצ־

אנו ידי חובת התבדלות?
כן ,מצוה זו שאדם מן השוק דש אותה בעקביו ,ועמי
הארצות מזלזלים בה ,והם מונים את החרדים ושואלים
בלעג מה טעם גזרו חכמים לעשותה ,דוקא בה גנוז סוד
כוחה ויציבותה של היהדות החרדית לרבבותיה.
וכשם שבשעת יצירת קו ההגנה הראשון ,של יציאה
מועד הלאומי ,לגלגלו המשכילים על ערכה ומשמעה,
ורצו לייצר תרופות אחרות כאילו בתור תריס בפני הת־
בוללות במחנה השמאל ,העמידו חזון ונכשלו ,ולא הועיל
להם כל ההתחכמויות להנצל מפני מי המבול ,כך צומחים
גם עתה חכמים כאלה הטוענים טענת המזרחי מאז הוו־
סדו כי רק מבפנים אפשר ללחום על החילוניות ,ורק ע"י
שאילתות שדופות בכנסת תוושע היהדות החרדית ,אבל
יום יבוא ויכירו כולם כי לא ע"י בית של מינות תצמח
טובה לתורת ה' ,ולא ע"י הרמת אצבעות של חכי"ם רו־
דפי שררה תעלה ארוכה למזבח ה' ההרוס.
רבינו בעל מסילת ישרים )פרק ה'( מסביר לאמר:
"והנה פשוט הוא ,שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא
רפואה זו ,אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת
המכה בלתי זאת הרפואה ,ומי שיחשוב להנצל זולתה,
אינו אלא טועה ,ויראה טעותו לבסוף – אין מי שמכיר
בחלי היצר הרע ובכוחו המוטבע בו ,אלא בוראו שבראו,
והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה".
אף אנו נאמר "והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת
אמת" שקיומה של תורת אמת נשמרת רק ע"י ההתבד־
לות מן התועים ,ורבותינו רועינו למדו אותנו כי הציונות
הוא התנועה המסוכנת ביותר אשר קמה על עם ישראל
להרחיקו מתורתו ואמונתו ,והם אמרו לנו שההתבדלות
והיציאה מהם היא התבלין היחידי להצלתנו ,שמענו
בקולם וניצלנו.
עתה קמו אותם הרועים עצמם ,ממשיכי השיטה,
ואומרים לנו ברורות ,אם חפצים אתם לשמור הלאה
על עצמאותכם ולקיים את ייחודה של יהדות התורה,
עליכם לדעת כי הכל תלוי על אי השתתפותכם בבחירות
הכנסת.
שמענו לקולם אז ,נשמע לקולם גם עתה.
הדתיים הנוהרים אל הקלפי במחשבה ללחום מבפנים
עם החילוניים ,מגמתם רק להתגונן מפני "Dזירות" המ־
דינה ,כמו גיוס בנות ,ביטול השבת ,עושק ילדי העולים
וכו' ,הם חושבים כי ע"י ישיבת נציגיהם בכנסת יצליחו
להעביר מפעם לפעם הגזירות המתחדשות מטעם המ־
משלה.
והגם כי מציאות העבר הוכיחה ששום גזירה לא בו־
טלה ע"י צירי הכנסת ,ובלי מיפגנים ולחצים מבחוץ לא
העלו דבר ,אבל איש ההמוני הפשוט סובר לתומו כי

נציגיו בכנסת בכוחם יהא לבטל גזירות ולפעול גדולות
למען שיפור מעמד הדת בא"י.
הרי כי כל עצם המגמה של ההולכים לבחירות אינו
אלא "גזירות" המדינה ,נגד "פרטים מסויימים" של
השלטון ,אבל לא נגד גוף השלטון ,כלומר הם מודים
בריבונות הכנסת ,אשר כתבה על קרן יסודה שאין לה
חלק באלקי ישראל ,הם מכירים במימסר זה המושתת
על חוקי עכו"ם ,הם מסכימים שכל ענין וענין ייחתך על
פי רוב אצבעות ,אלא שהם רוצים באמצעות בית מינות
זה להציל פירורים לטובת התורה הקדושה ומצוותיה.
גיזה זו בעיני רבותינו פסולה ומסוכנת.
ע"י ביטול משמיה של ע"ז ,ע"ז אינה בטיהל אבל ע"י
ביטול הע"ז ,משמשמיה ממילא בטלים.
אנו רואים בכנסת בית מינות שאין שום היתר לא רק
להכנס אל תוכו ולהבחר בו ,אלא אפילו להשתמש בו
בכדי לשפר את מעמד היהדות אין לנו רשות.
משל למי שהולך לבית ועד של צדוקים הכופרים
בתורה שבע"פ ,ומבקש מהם לכה"פ "הכרה" בשתים-
שלוש הלכות שבתורה שבע"פ…
ע"י אי-הליכה המונית אל בחירות הכנסת ,אנו פוט־
רים את עצמנו מכל אחריות לגבי מעללי המדינה ומרי־
דת השלטון בה' ובתורתו ,אין לנו מחאה יפה מזו ,על ידי
שלילת הבחירות אנו נעשים במובן הרוחני אזרחי-חוץ
של חוקי הכנסת שאינם מכירים בסמכות התורה ,אם כי
מבחינה מדינית אין אנו יכולים לעשות זאת כל עוד הינו
תחת עול הגלות בארצנו.
אין שום תחליף ולא שום תמורה לקו-ההגנה הזה המ־
בטיח את קיומנו לעתיד ,והמשחרר אותנו מכל נשיאת
אחריות של המדינה וחוקיה המורמים נגד תורת משה.
צבור של יראי ה' המתאספים ומכריזים מסוף העולם
ועד סופו שאינם משתתפים בבחירות הכנסת על שאינה
מכירה בתורת משה ,הרי זה מעמד של קידוש ה' ,נחת
רוח לנותן התורה ית"ש.
ולא די שכל אחד ואחד שאינו משתתף בבחירות הכ־
נסת ,יתחבא ביום הבחירות בביתו ויסתגר בפינתו ,בזה
אינו מקדש שם שמים ברבים ,וידועים דברי רבינו יונה
ז"ל שעל חילול ה' אין כפרה אלא קידוש ה' ,ואם הכנסת
מנאצת ומחרפת מערכות אלקים חיים לעיני כל העולם,
עלינו להפגין את מחאתינו ולהכריז שאין אנו הולכים
לקלפי ,למען כבוד תורתינו הקדושה ,אשר קרעוה זדים
לקרעים בעוה"ר.
חנניא מישאל ועזריה כאשר יעצו להם להתחבא ולא
לסגוד לצלמא )אנדרטה( של נבוכדנצר ,השיבו ,מה קי־
דוש ה' יצא מזה אם אנו נתחבא ,אלא אנו נצא אל האנד־
רטה ונכריז שאין אנו סוגדים לה .וכך ניצולו.

'המודיע' בשירות הפרקליטות
בחפירות באתר ציון הרשב"י במירון
המשך מעמ' א'
הדברים בהכחשתם ,אם כי
חשוב מאוד לציין כי הדרמה
סביב הנושא שפיתחו אותם
גורמים אינטרסנטיים ,מתוך
אינטרס אישי צר לסייע בהע־
ברת השליטה על המקום לידי
הפרקליטות העויינת ,איננה
מדויקת בלשון המעטה ,נכון
שיש להצר על המצב הקיים,
אולם ניפוח העניין כאילו באו
מים עד נפש בשקר מוחלט
יסודו ,ויעידו על כך רבבות
הפוקדים את הציון הקדוש
בכל משך ימי השנה.
ולגופן של טענות ,המוסמך
היחיד מבחינה חוקית ,ומי
שמוטל היה עליו מבחינת הר־
שויות לשמור על האתר הקדוש
מפני התפתחויות אלו ,אינו
אלא הממונה על )"רב"( המ־
קומות הקדושים אשר הוסמך
לכך מפורשות בחוק מיוחד ,כך
שהצגת הדברים כאילו שהמ־
קום חייב לעבור לידי שליטת
הפרקליטות ורבם ,בכדי לשים
קץ להפקרות האמורה ,אינה
אלא הפיכת קערה על פיה וז־
ריית חול בעיני הציבור.
כך גם ,דו"ח מבקר המדינה
בעניין מירון ,שה"המודיע"
שש כל כך להרבות לדבר עליו
ולאיים באמצעותו ,מתייחס
ברובו העיקרי לסמכויותיו של
רב המקומות הקדושים מבחי־
נה חוקית אשר אינן נאכפות,
באשר הלה אינו מפעילם ואינו
משתמש בהם ,וללא שום קשר
לנסיונותיו הנואשים להשתלט

על המקום.
ההתנהלות החמורה הגיעה
לשיאה כאשר נציג הפרק־
ליטות ה"חרדי" החליט על
דעת עצמו להתחיל בחפירות
במקום רח"ל ,וזאת ללא שום
תיאום עם ארבעת חברי הה־
קדשות ,אשר אף לפי פסיקת
הבג"ץ רק בהחלטת רוב חברי
הוועדה ניתן לעשות זאת,
ולמרות שבמהלך החפירות
הראשוניות בצד חצר המערה
לאחר חפירה מועטת בלבד
נתגלו קברים קדמונים ובנוסף
לכך התגלו עצמות קדושים,
ולאחר מכן אף התגלה מערה
שמובילה את דרכה מתחת
למבנה הציון הקדוש ,וקיים
חשש סביר כי המערה מובילה
לעבר מערת הרשב"י זי"ע הנ־
מצאת מתחת למבנה הציון.
משהונחו הדברים והעו־
בדות בפני מרנן ורבנן גדולי
ישראל שליט"א ,נחרדו עד
מאוד למשמע הדברים ,וקב־
עו נחרצות וחד משמעית ,כי
אסור להמשיך בשום עבודות
במקום .בין העדויות שנשמעו
בפני הרבנים מפי הגורמים
ומכל הצדדים ,נחשפה הוראה
ברורה ממרן רשכבה"ג הגרי"ז
מבריסק זי"ע בשנת תשי"ז
כאשר על הפרק עמדה אז
שאלה דומה של שיפוץ מבנה
הקבר ,מרן הגרי"ז זי"ע קבע
אז נחרצות שאין לגעת במקום
בשום צורה שהיא ולא לעשות
שם שום שינויים באופי המ־
קום ,וכש"כ שלא חפירות ח"ו
בהיות שהמקום מלא בקברים

קדומים של קדושים וטהורים,
וח"ו לפגוע במקום מנוחת
קדשם.
כמו כן נחשף תיעוד שנכתב
בכתב ידו של עד ראייה משנת
תרצ"ח ,שכותב בין השאר כי
היה נוכח במערה בעת שה־
חלו לשפץ את הרצפה ,והנה
אך הורידו כמה מרצפות נת־
גלו לעיניהם עצמות ,הנוכחים
במקום נחרדו למראה עיניהם
וחזרו וכיסו את המקום בעפר
תיכף ומיד.
אולם כאמור כל אלו ,לא
מנעו בעד נציג הפרקליטות
ויו"ר ועדת החמישה ,תוך כדי
שיתוף פעולה הדוק עם המ־
שטרה ועיתון המודיע שנחלץ
לעזרת הפרקליטות במלוא
עוזה ,מלהמשיך במלאכת
החפירות וההרס ,להוריד את
המרצפות ולחפור לעומק של
כחצי מטר ,במקום קדוש רגיש
זה.
מרנן ורבנן גדולי ישראל
שליט"א שנחרדו למשמע
הבשורה המבהילה על המשך
החפירות ,הורו לציבור לצאת
למקום ולעצור בגופם את מל־
אכת ההרס והפגיעה במקום
הקודש ,אולם למרבה הצער
והחרפה ,נתקלו ציבור המפ־
גינים בכוחות משטרה יס"מ
ומשמר הגבול כבדים ,שאף
הפליאו מכות רצח אכזריות
בכל העוברים ושבים במקום,
ובהמשך אף סגרו על מסגר וב־
ריח באופן מוחלט את כל אתר
הציון הקדוש שפונה באלימות
מכל מתפלליו ומבקריו ,ואף

את כל הכניסות למושב מירון,
כאשר בכל אחת מהכניסות
למושב הוצבו כוחות משטרה
גדולים אשר מנעו ממבקרים
להכנס אל המושב.
לולא היינו רואים לא היינו
מאמינים ,במקום שנציגי אותה
מפלגה אשר מכריזה מעל כל
הר וגבעה כי הם אשר שומרים
וישמרו על קדשי ישראל בא־
רה"ק ,ימחו על הפשע המחפיר
והפגיעה בקדשי ישראל ויעזרו
במערכה למול נציגי הפרקלי־
טות ,הרי שדוקא הם עומדים
בעוכרינו ,ונהפכו לאויבים
הגדולים ביותר של היהדות
החרדית ,כאשר הם עומדים
ומנצחים על כל מלאכת ההרס,
ובמסגרת בטאונם הרשמי זו־
רים חול בעיני הציבור ומעלי־
מים מהם מידע בסיסי וחיוני,
כאשר מקום הקודש מתחלל
ויהודים חרדים מוכים ומוב־
לים לבתי חולים ולבתי כלא.
אין ספק ,כי עובדה זאת
בצירוף המקרים האחרים
שהתרחשו לאחרונה ,רק מח־
זקים את המסקנא הרווחת
בקרב הציבור הרחב :כי לא
קר זו שאין לנציגי המפלגה
שום עניין להאבק על שמירת
התורה בארה"ק ,אלא אף זו
עומדים הם לרועץ בכל הנוגע
לשמירת התורה וקדשי ישר־
אל בארץ הקודש ,ואשר ע"כ
רק על ידי הימנעות מלהשת־
תף בבחירות והבעת אי אימון
באותם נציגים ,ניתן יהא לה־
ציל ולשמור על שמירת התורה
וקדשי ישראל בארה"ק.

נקודת מבט
הרהורים בעקבות מכתבו של הגרמי"ל שליט"א
המשך מעמ' א'
השוה שבהם ,שכולם חזרו אל שולחם החזו"א בפנים מכורכמות
ומאוכזבות ,מאחר וכל פניה נתקלה בסירוב עיקש ונחרץ ,כלה
היתה מאת ב"ג שר"י לחלל את קדושת בנות ישראל!.
בעיצומה של תקופה קשה זו ,הבחין ב"ג שר"י בתופעה מעניי־
נת ,בכל הצעה או הוראה ,ולו הקטנה ביותר ,שנדבר הוא או אנשיו
עם העסקנים החרדים ,מעולם לא קיבל תשובה ישירה מפיהם,
תמיד היתה בפיהם התשובה כי עליהם להיוועץ קודם בחזו"א ,אט
אט גירה הדבר את סקרנותו לתור אחר הדמות המקורית הזו ,אשר
למרות שאינה נושאת שום תואר או משרה רבנית – מנהיגותית
רשמית – אין החרדים חותכים דבר קטן כגדול ללא הסכמתה!
סקרנותו של ב"ג שר"י ,לפגוש בחזו"א הלכה וגברה ,עד כי
שלח את מזכירו נחמי' ארגוב ,ע"מ שיקבע פגישה עם החזו"א
במועד הנוח לו.
ארגוב הגיע אל החזו"א ,והודיע לו כי ב"ג חפץ לפגשו ,להפת־
עתו הרבה לא גילה החזו"א כל סימן של התרגשות או ענין מיוחד,
אלא השיב לו בפשטות :הדלת פתוחה תמיד !!!...ארגוב חזר אל
ב"ג והודיעו ,כי התרשם שהחזו"א לא זו בלבד שלא גילה כל רצון
מופרז לפגשו ,אלא שנראה בעיניו כבז לכל הענין הזה.
גם את פני מרן הגרי"ז מבריסק זי"ע ביקש לשחר ,אך מרן זי"ע
לא רצה לפגוש בו :אינני מסתכל על אדם רשע – אמר.
אם חפץ ב"ג שר"י לפגוש בכל מחיר בחזו"א ,הרי שהחזו"א לא
נתלהב ,בלשון המעטה מפגישה זו ,בכמה פעמים בהם חשד כי ב"ג
מתעתד לבקרו ,מוסרים תלמידיו ואנשי ביתו ,כי הקדים ועזב את
הבית ,היו מקרים שהחזו"א נטש את ביתו למספר ימים ,בנטלו
עמו טליתו ותפיליו ,ועבר לאכסניה זמנית ,עד שברי היה כי ב"ג
נלאה עוד מלחפשו ...הפעם ,אולי עקב חשיבות וחיוניות הפגישה,
הסכים לפגישה בתאריך שהציע ב"ג.
באחד מימי שנת תשי"א ,בשעה  10.00בבוקר ,נעצרה מכונית
השרד ההדורה ,מלווה בג'יפ צבאי ,מול מעונו הצנוע של החזו"א.
באותה עת הסתובב החזו"א אנה ואנה בחדרו ,כששפתותיו מר־
חשות פסוקי תהלים ,בכדי שפגישתו עם מפלצת הטומאה ב"ג לא
תזיק לו ולא תפגע בו ,וכי יצליח ד' בדרכיו ותבוטל הגזירה.
עם כניסתו של ב"ג אל הבית הסיר החזו"א את משקפיו מעל
עיניו קצרות הרואי ,בנימוק מוסבר כי "אסור להסתכל בפני
רשע" ...כל זאת לנגד עיניו של ב"ג.

גם לאחר כל אמצעי הזהירות הללו ,מפי השמועה למדנו כי
החזו"א התבטא אח"כ ,כי מצטער הוא שלא שמע לקולם של אלה
אשר הזהירוהו מלכתחילה מפגישה זו עם הרשע המופלג.
מהמעשה הזה למדים אנו מוסר עמוק לגבי כל יצירת קשר וכ"ש
כיבוד רשעים ,שהרי סו"ס מה ראו על ככה גדולי ישראל להתנהג
בהסתייגות כה מופגנת ובולטת כלפי אנשטי השלטון ,שגורלה של
מערכה קשה וגורלית תלוי לכאורה בפגישה עניינית ומכובדת.
את התשובה נתן לנו רבינו יונה בספרו "שערי תשובה" שער
ג' וז"ל" :והמכשולות הנמצאים בכבוד הרשעים רבים וידועים ,כי
יש בכבודם חילול התורה והעבודה ,והוא עון המכלה מנפש ועד
בשר ,והשנית – כי רבים נמשכים אחריהם ואוחזים במעשיהם ,וה־
שלישית – כי המתחברים להם אע"פ שאינם עושים כמעשיהם,
מקבלים פורענות כיוצא בהם ...והרביעית – כי הם מכניעים כבוד
אנשי אמת ומבטלים העבודה ,ואין הצלחה וכבוד הצדיקים זולתי
אחרי השפלת כבודם" וכו' ,עכ"ל.
תסמרנה שערות ראשינו ,למקרא דברים נוקבים וחמורים אלו,
ומה דווה לבנו כיום ,כאשר הנציגים שהם המופיעים שם כמייצ־
גים את כלל היהדות החרדית וגדולי התורה ,הפכו לעצם מעצמם
ובשר מבשרם ,מוקירים ומעריכים באותות חיבה ובחיבוקים עם
כל הרשעים מהגרועים ביותר ,וכל זה נעשה בשם התורה ,בשם
כלל ישראל ,אוי לאותה בושה.
הדברים הם כל כך פשוטים וברורים ,אולם המצב המשווע וה־
מתדרדר של הנציגים ואתם עמם נסחף כל כלל הציבור ,אי אפשר
היה כבר לעבור על כך לסדר היום ,ההתדרדרות היא כ"כ חמורה
עד שכבר כמעט נשכח מלבות הדור הצעיר עיקרי ויסודי הדת אלו
שלימדונו חכז"ל.
ועל כך ראה הגרמי"ל שליט"א להזדעק מקירות לבבו במכתבו
הזועק עד לשמים לציבור בני התורה ,הרפו! פקחו עינכם ,לאיזה
מדרון ח"ו הנכם מתדרדרים" ,ודאי שאין לנו שום חיבור ושותפות
עמהם ,ולא התירו מעולם להתחבר עמהם אף לא בעבור טובת
הנאה ותפקידים ותקציבים" כותב במכתבו.
הגיע העת! לומר בפה מלא ולדעת ולהבין כי האחריות עלינו,
אם רוצים אנו לעצור את הסחף הנורא אל עבר המדרון המוביל
אותנו לעברי פי פחת ח"ו ,עלינו להתעשת תיכף ומיד ,ולומר די,
מעתה נמנעים אנו ואינם משתתפים ולוקחים חבל בבחירות ,פן
נספה ח"ו בכל חטאתם.

עסקני המפלגה תבעו בערכאות את גדולי
התורה ראשי ונשיאי מועצת גדולי התורה
המשך מעמ' א'
דחוף להקים עמותה חדשה ,יש
בו די והותר כדי ללמד את מה
שבאמת חושבים רבני מועצת
גדולי התורה ,על ה"נציגים"
שהם אמורים להיות – כביכול
 שלוחיהם שלוחא דרבנן ועלפיהם ישק כל דבר.
לא נגלה כאן כל סוד ,כי
מועצת גדולי התורה החליטה
ברוב דעות מוחלט כי המצב
של החינוך העצמאי ,הגוף הא־
מור להיות מותווה ומונחה על
ידם בלבד ,נשלטת היום בידי
נציגים שונים העושים בו ככל
העולה על רוחם ,ללא שישא־
לו או אפילו יוועצו עמהם על
העניינים הסבוכים העומדים
לפתחה השכם והערב ,המצי־
אות הזאת שנוהגת כבר מזה זמן

רב ,הביאה את מועצת גדולי
התורה להחלטה לבקש מרשם
העמותות להקים עמותה חדשה
בה יהיו הקובעים והמחליטים
הבלעדיים לא אחרים מאשר
הם – מועצת גדולי התורה
– בעצמם.
אולם למרבה התדהמה,
והזעם השורר בקרב הציבור
הרחב ,פעולה זו שנעשתה על
ידי מועצת גדולי התורה בח־
תימת ידיהם לא מצאה חן בעיני
הנציגים השולטים שם ,הם לא
ראו בעין יפה התערבותם הגסה
– בלשון המעטה – של רבני
מועצות גדולי התורה בעניינם
הפרטי שלהם ,בתחלה הם ניסו
לפזר איומים ,ואף מימשו חלק
מהם במערכה האחרונה שה־
תרחשה בירושלים ,שם פעלו
בריש גלי להיבחרותו של ראש

עיר חילוני מחלל שבת ,אולם
למרבה התדהמה לא נעצרו
בכך ,ובימים האחרונים האח־
רונים התפרסם דבר האבסורד
הגדול ,הם פשוט הגישו תביעה
באמצעות סוללה של עורכי דין
מיומנים לא פחות ולא יותר,
לבית המשפט המחוזי הערכאה
החילונית בירושלים ,בבקשה
לתת סעד זמני נגד בקשתם הנ־
חרצת בחתימת ידיהם של רוב
מוחלט של רבני ומנהיגי מו־
עצות גדולי התורה של יהדות
התורה.
בקרב היכלי התורה והישי־
בות נתקבלה השמועה בתדה־
מה מוחלטת ,והתפשטה חיש
מהר לכל עבר ריכוז חרדי בא־
רה"ק ובתפוצות ,שהזדעזעו עד
עומק נפשם מהתדרדרות אליה
הגיעו עסקני ונציגי המפלגה,

עד שגם באזני החרש ניתן היה
להגיע את התגובות הספונט־
ניות של כל אחד ואחד ,כי אכן
צדקו אלה אשר חזרו והזהירו
לנו כל השנים על כך שהנציגים
פועלים אך ורק על פי האינט־
רסים הפוליטיים שלהם ,וכי כל
ההמולה והתעמולה שמייצרים
סביבם בכל עת בכל מה שנו־
גע לשמירה על קדשי ישראל
בכלל ,ועל גדולי התורה בפרט
לא נועדה כי אם לשמש אותם
לצורך אימון הבוחרים אחת
לארבע שנים.
כאמור ,לאור התפתחות
חסרת תקדים זו בפרט ,ולאור
המצב שנוצר לאחרונה בכלל,
ניכרת בימים האחרונים החל־
טתם הנחושה של המונים רבים
בקרב היכלי התורה והישיבות
להימנע ולא להצביע לבחירות.

מי ישמור על
כבוד התורה?

להצביע זה לקחת אחריות על
כבוד התורה הנרמס ע"י הנציגים
האם אתה מוכן לקחת אחריות על כך? האם
אתה חושב שזו נקראת אחריות לברוח
ולהסתתר מאחורי כל מיני אישים ועובדות
ומה שיעשו בשמך? קח אחריות ואל תצביע

האחריות מחייבת!

לא
משתתפים
בבחירות

