בקונטרס זו מבוארי היטב הסברי הלכתיי והגיוני שוני  ,לצד
דעת גדולי ישראל ,בנוגע להשקפת התורה ויחס ההלכה למדינת
ישראל מוסדותיה וחוקיה ,ובשאלת ההשתתפות בבחירות הנוגע
להבוחר והנבחר.

אי אפשר לעמוד על אמיתות הדברי ע"י דפדו שטחי וה אינ
נקני אלא מתו עיו מעמיק וישוב הדעת.

הקדש נא שעה קלה לליבו סוגיא חמורה זו מתו התבוננות עמוקה.
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 אברהם יצחק אולמןíàð
ã"áàø  משה שטרנבוךíàð
 פישרé"éøâäåîá יהודהíàð
 יעקב מענדל יאראוויטשíàð  יהושע ראזענבערגערíàð

אדר ב תשע"ט
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בימי אלו כאשר הבחירות לכנסת באר הקודש מתקרבות ובאות ,רבי
מתלבטי בסוגיא זו להיתר או לאיסור .בהיות אשר נזדמ לנו די ודברי בעני
זה ,אשר אחד מהמתווכחי העלה על הכתב בכשרו רב ,אמרנו להדפיסו ולהפיצו
על פני תבל כדי לזכות בו את הרבי ,למע תרבה הדעת וילמדו תועי בינה.

ש' :שלו ל ידידי היקר.
מ' :שלו שלו ג ל.

ש' :הא כבר החלטת לאיזו מפלגה להצביע הפע  .ברור לי שלא תת יד למפלגות חפשיות
אשר נציגיה אינ שומרי תורה ומצות .שאלתי היא רק לאיזו מפלגה חרדית בדעת להצביע.
מ' :עד ששאלת לאיזו מפלגה את את קולי ,היה ל לשאול א אני מתכוי בכלל להצביע בבחירות.

ש' :אני נדה לשמוע תשובה כזו .הלוא עת צרה היא ליעקב בגשמיות וברוחניות .שונאי הדת
רוצי לעקור כל זיק של יהדות באר הקודש ,ובעת כזו על כולנו להתגייס לעצור ביד המשחית,
ולהגדיל את נציגות היהדות החרדית בכנסת ,וכ יהא ל חלק על ידי הצבעת בהצלת הדת.
מ' :ידידי היקר .אני מוכ להקדיש ל מזמני להבינ טע הימנעותי מהצבעה .א טר לכ  ,הואל נא להסביר לי
פשר דברי כי בהצבעתי יהא לי חלק בהצלת הדת .והלא ההצלה אינה נקראת אלא על ש הפועל למענה ,אשר
בנידו דיד הוא חבר הכנסת ,וא כ האי נעשיתי שות בזה על ידי הצבעתי.

ש' :הדבר פשוט עד מאוד .כי מי שמבי יסוד הנהגת מדינה דמוקרטית יודע ,כי במדינה כזו
השלטו נתו ביד הע  ,והוא הבוחר את נציגיו ובאי כוחו לבית המחוקקי למש שני קצובות,
והנציגי שולטי בכח הסמכות שניתנה לה על ידי הע בבחירות .ולכ כאשר חבר בית
המחוקקי נות ידו להצלת הדת ,הרי הדבר נזק ג לזכות כל אלו שבחרו בו להיות נציג .
מ' :מדברי הבנתי ,כי במה שאתה נות את קול לנציג החרדי ,הרי הוא נעשה שליח לכל דבר ,וכל פעולותיו
בבית המחוקקי נעשי בשליחות.

ש' :אכ צדקת בדברי ,ומה גדולה הזכות שבדבר .א כמדומני שבאמת חבר הכנסת הוא יותר
משליח הבוחרי גרידא ,אלא כל פעולותיו נזקפות לזכות הבוחרי כאילו עשו אות בפועל

בירור דברי

אי להשתת כלל בהבחירות
ובמהלכה ,ופחד האחריות
גדולה ונוראה מאד.

הגה"צ רבי זעליג ראוב בענגיס זצ"ל
גאב"ד דעיה"ק ירושלי תובב"א

כל מי שישתת ויקח חבל
בבחירות אסורות אלו ידע כי
בנפשו ונפש בניו ובני ביתו
הוא קובע.

ממש .שהרי מבלעדי הבוחרי הוא כאזרח מ
השורה ,ואי בידו שו סמכות להביע דיעותיו
בכנסת ,וא כ כל פעולותיו להצלת הדת ,הרי זה
כאילו עשו אות הבוחרי ממש.
מ' :לפי דברי נמצא ,שכל פע שנציג בכנסת מרי ידו
לחוקק חוק לטובת היהדות ,יש ל הבוחר חלק שוה בשוה
בחקיקת החוק כמו חבר הכנסת .ולפי שלמעט אלו הפעמי
המועטות שהנציג החרדי אינו נמצא בכנסת בעת ההצבעה,
כגו לרגל נסיעה לחו לאר ,וכדומה ,הרי במרבית הפעמי
הוא נות את קולו לאלו החוקי שה לטובת הדת ,הרי יש ל
חלק ברוב החוקי הנחקקי להצלת היהדות.

ש' :אכ צדקת מאד בדברי .א ארשה לי להעיר
הערה קטנה .כי לדעתי ג באלו הפעמי המועטות
שהנציג החרדי אינו נות קולו לאיזה חוק שהוא
לטובת הדת ,ג אז הדבר נזק לזכותו ,כי מבלעדיו
שו חוק אינו יכול להתקבל בכנסת.
מ' :פרש נא את דברי .הלא הדבר ידוע כי במרבית הפעמי
החוקי נחקקי ג בהעדר עשרות חברי בבית הנבחרי.

הגה"צ רבי מרדכי חיי סלאני זצ"ל
אדמו"ר מסלאני

אסור לכל בר ישראל אשר רגלי אבותיו
עמדו על הר סיני שישתת חלילה
בבחירות לכנסת המיני ואי שו כח
בעול אשר יתיר באיזה אופ שהוא
תוק האיסור הנורא הזה.

הגה"צ רבי צדקה חוצי זצ"ל

ש' :כוונתי היתה ,כי אי סמכות ביד החברי
הנמצאי בשעת חקיקת החוק בבית הנבחרי  ,אלא
לפי שה חברי בית המחוקקי שנבחרו בו מאה
ועשרי חברי  ,וכמבואר בספר החוקי של המדינה.
וא כ בעצ היות חבר הכנסת אחד ממאה ועשרי
החברי  ,הרי הוא גור בכ שתהא אפשרות לחוקק
חוקי  ,א שהוא אינו נמצא במקו בעת החקיקה.
מ' :עתה אתה ידידי היקר ,ישמעו אזנ מה שפי מדבר .כי
לפי דבר נמצא כי ג בכל העבירות החמורות אשר כל חבר
הכנסת עובר בעצ היותו חבר בית הנבחרי ,וכגו העו
החמור של העברה על שלש השבועות שהשביע הקב"ה את
ישראל ,הדבר נזק לחובת כאילו אתה בעצמ עשית.

גאב"ד העדה החרדית הספרדית

ש' :קשה לי להאמי שג אתה בי חלושי השכל

בירור דברי

המרעישי עול ומלואה על לא כלו ,אבל אינ
יכולי להסביר עצמ מה עני כל האיסורי
החמורי האלו לכא.
מ' :קוד כל ,מוטב לי להיות חלוש שכל ושוטה כל ימי ,ולא
להיות רשע שעה אחת לפני המקו .ושנית ,חובת ההסברה
אינה מוטלת עלי אלא עלי ,כי דעתי בנוגע למדינה וציונות,
היא דעת של כל גדולי ישראל בדור העבר ,וכמבואר בספרי
שנדפסו בדור הקוד בנוגע לעניני אלו .וכגו ספר "אור
לישרי" ,וספר "מגדל בבל החדש" ,אשר בה נקבצו דעת
של גדולי אותו הדור .א אכ רצונ לעמוד על האמת ולא
להתווכח לש קינטור ,אזי עיי נא בספרי אלו ותמצא נחת
לנפש.

ש' :אני רואה כי דעת איתנה ומוצקה כברזל אשר
כל הרוחות שבעול לא יזיזו אותה ממקומה.
אבקש לכ ,להקדיש מזמנ היקר לבאר לי מקצת
מעניני אלו ,כי לא יספיק לי הזמ לעיי בספרי
הנזכרי.
מ' :אעשה כבקשת ,ואפרט ל כפי מיטב ידיעתי האיסורי
הכרוכי במדינה זו ,ומדוע כל בוחר נעשה שות לאיסורי
אלו .ומקוד אפרט ל איסורי אלו בקיצור :א( העברה על
שלש השבועות .ב( כפירה ומינות ומרידה בה' ובתורתו .ג(
האיסור הרוב על הכובש ומושל באר ישראל מבלי לאבד
העבודה זרה שבה .ד( השתתפות בשלש העבירות החמורות,
שה ביהרג ואל יעבור .ה( הרמת יד בתורת משה .ו( הצהרת
אמוני לחוקי הכנסת .ועוד איסורי חמורי אשר אפרט ל
בעז"ה כפי שיספיק הזמ.

אי להשתת כלל בבחירות
ובמהלכה ,ואשרי האיש אשר
לא הל וגו'.

הגה"צ רבי ישראל זאב מינצבערג זצ"ל
חבר הבד" פעיה"ק ירושלי תובב"א

המשתתפי בממשלת מדינה זו,
עתידי לית די על כפירה זו
הבולטת ממעשיה  ,ואוי לאותה
בושה.

הגה"צ רבי שמעו ישראל פוזע זצ"ל
אב"ד שאפרא

וע"כ איסור גמור להשתת
וליקח חבל בהשתתפות
בבחירות.

ש' :באר נא לי  -ידידי היקר  -עני שלש השבועות,
שאינ מובני לי כל צרכ.
מ' :שלש השבועות מבוארות באר היטב בדברי חז"ל  1והוא,
כי הקב"ה השביע את ישראל בשלש שבועות ,א( שלא יעלו
בחומה ,ב( שלא ימרודו באומות ,ג( שלא ידחקו את הק .ודבר
זה ברור לכל מבי ,שבעצ קיו שלטו יהודי באר ישראל

בירור דברי

הגה"צ רבי ישראל יצחק רייזמא זצ"ל
חבר הבד" פעיה"ק ירושלי תובב"א

המשתת בבחירות אלו נות יד
לפושעי ועליו לדאוג מאחריות
תוצאות השתתפותו בבית המינות
המחר ומגד מערכות אלקי
חיי.

לפני ביאת המשיח ,יש בו משו העברה על שלש שבועות אלו
אשר עונש חמור מאור ,וכמו שאמרו ש בגמרא" :אמר לה
הקב"ה לישראל ,א את מקיימי את השבועה מוטב ,וא
לאו אני מתיר )מפקיר( את בשרכ כצבאות וכאילות השדה".

ש' :דברי נכוני רק לגבי המייסדי של המדינה,
אבל עתה שהמדינה קיימת כבר יותר מיובל שני ,
לכאורה אי כא העברה על שלש השבועות.
הגה"צ רבי פנחס עפשטיי זצ"ל
ראב"ד בעיה"ק ירושלי תובב"א

השתתפות של שומרי תורה
בהבחירות הכלליות לנבחרי
הע איסור גמור הוא.

מ' :לא ולא .בכל רגע ורגע שהמדינה קיימת יש בה משו
העברה על שלש השבועות 2 .משל למה הדבר דומה ,לאד
שמצא שחסרה לו אחת מארבע ציציותיו בבגד הארבע כנפות
שלו ,שבכל רגע ורגע שאינו פושטו הוא עובר על מצות עשה,
ואינו יכול לומר כי מאחר שהוא כבר לבוש בה זמ רב ,שוב אי
כא איסור.

ש' :אכ הפחד מההעברה על שלש השבועות גדול
מאוד .א לא בארת עדיי כלל מדוע אני הבוחר עובר
על שלש שבועות אלו.
הגה"צ רבי דוד יונגרייז זצ"ל
חבר הבד" בעיה"ק ירושלי תובב"א

לבל ילכו להבחירות שלא
לעבור ח"ו על האיסורי
החמורי המסתעפי מזה.

הגה"צ רבי משה יצחק געווירצמא זצ"ל
אדמו"ר מפשעווארסק

מ' :כי כל חבר הכנסת הוא שות בשלטו זה העובר על שלש
השבועות .ואתה בעצמ בארת היטב למעלה ,שכל פעולות
חבר הכנסת נזקפות ג על הבוחרי כאילו עשו אות בפועל
ממש .ונמצא כי באמצעות הנציג שאתה שולח לכנסת ,הנ
נעשה שות לאיסור חמור זה.

ש' :אודה ולא אבוש כי הדברי חדשי לי ,ומעול
לא ידעתי ולא התבוננתי בה  .א אבקש לבאר לי
האיסור השני שהזכרת בדברי למעלה ,שהוא:
כפירה ומינות ומרידה בה' ובתורתו.
מ' :דע ל כי ג מה שאתה עוסק בפרנסת ,אלמלא גילתה
לנו התורה שהדבר מותר ,היה נכנס בכלל כפירה ומינות .כי
ממה נפש ,א הקב"ה חפ לפרנס אות ,הלא הוא אינו
צרי לעזרת .וא הוא אינו חפ לפרנס ,מה יועיל מה
שאתה עוסק לצור הפרנסה .ורק משו שהתורה גילתה לנו,
כי רצונו של הקב"ה הוא שנשתדל בעצמינו להשיג פרנסה

בירור דברי

ושאר צרכינו ,משו כ הותר לנו לעסוק בזה 3 .אול כל זה
אינו שיי בעני הגאולה ,אשר הקב"ה הזהירנו בתורה שהיא
נתונה א ורק בידיו ולא ביד בשר וד 4 ,וג אסר עלינו
5
בשבועה לעשות שו השתדלות לקרבה ולדחוק את הק,
וא כ הלוקח גאולה בעצמו ומקי ממשלה לפני ביאת
המשיח ,מחשבתו ניכרת מתו מעשיו ,שלפי דעתו בידו ליקח
גאולה וממשלה א שאי רצו הקב"ה בכ ח"ו ,שהרי א היה
חפ הקב"ה לגאלינו ,היינו זוכי כבר לשמוע קול שופר של
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משיח ,ואי ל מינות גדולה מזו.

אסור ליכנס לבית שנשמעי ש
דברי מינות וכפירה וכ אסור
לשלוח ש שליחי כי שלוחו של
אד כמותו.

הגה"צ רבי חיי סינואני זצ"ל
אב"ד שרעב תימ

ש' :האמת אגיד כי דברי מאירי את העיני לא רק
בסוגית ההשתתפות בבחירות ,אלא ג בעצ
השקפת התורה על קיו המדינה .א מדברי הבנתי
שהדגשת במיוחד שיש בקיו המדינה ג כפירה
'בתורה' .ובכ הואל נא לבאר לי מה כוונת בזה.
מ' :מפורש בתורה כי אי ישראל נגאלי אלא בתשובה ,וג
כי בשעה שיעשו ישראל תשובה מיד יהיו נגאלי 7 .וא כ
ממה נפש ,א כבר עשו ישראל תשובה ,הלא היינו זוכי כבר
לק הגאולה ,אלא על כרח שעדיי לא זכינו לשוב כהוג ,וא
כ האי יתכ ליקח גאולה וממשלה בשעה שבתורה מפורש
שהדבר אינו יתכ אלא בתשובה8 .ובאמצעות הצבעת
בבחירות ,הנ נעשה שות לממשלה יהודית שיש בה כפירה
בתורה.

ש' :ידידי היקר .מעול לא ידעתי כי האיסור
להשתת בבחירות עומד על יסודות כה איתני
וחזקי .את עתה באר לי כוונת בהאיסור השלישי
שהזכרת למעלה ,שהוא :איסור כיבוש אר ישראל
מבלי לאבד העבודה זרה שבה.
מ' :הלכה מפורשת היא בגמרא כי הכובש אר ישראל ואינו
מאבד העבודה זרה שבה ,עובר על מצות עשה 9.ולפי המבואר
בפוסקי 10 ,העובר על מצות עשה זו ,דינו כעובד עבודה זרה
ממש .וא כ מדינה זו ,שלא די שאי מאבדי את העבודה
זרה שבה ,אלא אדרבא התחייבה במגילת העצמאות לשמור
על כל המקומות הטמאי האלו ,והוסיפו חטא על פשע

בירור דברי

לקחת חבל בהבחירות לבחור חברי
היושבי בכנסת ,שה באי כח של
הבוחרי ממילא נעשה שות ומסייע לכל
האסורי החמורי שעושי שמה.

הגה"צ רבי הלל ליכטנשטיי

זצ"ל

אב"ד קראסנא

וממש איני רואה איסור חמור יותר בכל
התורה כולה כי ההשתתפות לכנסת היא
השתתפות למינות וכפירה גמורה
בהשי"ת ובתוה"ק.

מר בעל ויואל משה זי"ע
אדמו"ר מסאטמאר

האיסור על הבחירות המבואר בספר ויואל
משה הוא ברור ופשוט כמקובל לנו
מאבותינו ורבותינו הק'

הגה"צ רבי אלעזר טווערסקי זצ"ל
אדמו"ר מפאלטישא

כל צורה של שילטו באר"י
טר ביאת משיח כפירה
מרידה בתורתינו הק'.

הגה"צ רבי אברה שלמה כ" זצ"ל
אבדק"ק ריסקעווא

להקי את "משרד הדתות" ,בלשו רבי ,אשר מטרתו
לתמו בכל הדתות ,וכגו בהענקת תקציבי לבניית כנסיות
ומסגדי ,וכ בתשלו משכורות לכומרי ,וא שכהיו
נתבטלה משרד הדתו"ת ,אבל התקציבי והכספי לע"ז
נזרמי כמקד רק תחת שינוי הש ,א כ הרי יש בשלטו
זה משו איסור עבודה זרה .ומכיו שכל חבר הכנסת הוא
שות בשלטו שיש בו עבודה זרה ,הרי ג הבוחרי נעשי
שותפי באיסור זה באמצעות באי כוח.

ש' :האמת אגיד ,כי אחרי שאני שומע את דברי ,
ממש מקומ אותי העובדא שהמפלגות החרדיות
לחמו בעד קיו "משרד הדתות" ,אשר עצ הש
שלו בלשו רבי מבטא כפירה ומינות גמורה.
מ' :מזה תוכל לראות ולהתבונ עד כמה משפיע עליה
לרעה ההשתתפות במוסדות השלטו והמדינה ,עד שאינ
מתביישי לעשות דברי אשר לכולי עלמא יש בה
איסורי חמורי.

ש' :ידידי היקר .עכשיו המש נא להסביר מה
שהזכרת למעלה ,כי כל המצביע בבחירות שות
הוא לשלש העבירות החמורות שה ביהרג ואל
יעבור.
מ' :משו שהרבה חוקי מתקבלי בכנסת שיש בה
משו שלש עבירות אלו.

מה נורא הניאו כלפי מעלה ,שיהודי המייצגי
שומרי תורה ומצות מאשרי זדי ,ג בוני
ומבססי ממשלת עושי רשעה ,ובזה ה מכריזי
לכל העול כולו שה מהוי חלק בלתי נפרד
בממשלת.

הגה"צ רבי לוי יצחק גרינוואלד זצ"ל
אב"ד צעהלי

ש' :חברי הכנסת החרדיי אינ מצביעי חס
ושלו בעד חוקי כאלו!
מ' :אבל אתה בעצמ בארת היטב למעלה ,שכל חבר
הכנסת שות לכל החוקי הנחקקי בכנסת ,לפי שזולתו
לא היה שו חוק יכול להתקבל בכנסת .וג כי כל המצביע
בבחירות נעשה שות לכל האיסורי הכרוכי בחקיקת
חוקי אלו .זאת ועוד ,אתה בוודאי תתפלא לשמוע ,כי
לפעמי חברי הכנסת החרדיי מצביעי בעד חוקי שיש
בה משו שלש עבירות החמורות.

בירור דברי

ש' :הדבר לא יאומ כלל!
מ' :אציי ל לדוגמא את חוק התקציב ,אשר באמצעות
חוק זה מוזר הו תועפות לתמיכת בתי עבודה זרה כנסיות
ומסגדי ומשרתיה ,וכמו"כ מוזרמי ע"י סכומי אדירי
לצבא המדינה המגייס בנות לשורותיו ,ולפי הידוע ל כל
גדולי ישראל מכל העדות והחוגי הורו הלכה למעשה שיש
בכ משו גילוי עריות ממש .מלבד זאת יש ג בצבא זה
איסור שפיכות דמי ,כי כל פעולה מלחמתית אשר הצבא
מבצע שלא על פי דעת תורה  11אלא על פי דעת אפיקורסי,
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הוא שפיכות דמי ממש ללא כל ספק.

ש' :דברי גורמי לי זעזוע עמוק בנפשי .מעול
לא ידעתי עד היכ הדברי מגיעי .עתה ידידי
היקר ,המש נא להסביר לי האיסור החמישי
שהזכרת ,שהוא :הרמת יד בתורת משה.
מ' :הלכה ידועה היא ,כי ההול לדו בערכאות עכו" ,הוי
כאילו חיר וגיד והרי יד בתורת משה  13וא כ הוא
ביחיד הבוחר בחוקי עכו" לטובתו והנאתו ,קל וחומר כאשר
מדינה שלימה פורקת מעל עצמה עול חוקי התורה 14 ,וכל
תושביה יוצאי לבחור נציגי לבית הנבחרי ,אשר תכליתו
היא לחוקק חוקי ללא קבלת סמכות חוקי התורה כלל.
ומה יש ל 'הרמת יד בתורת משה' יותר מזו .מהטלת פתק
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לקלפי שע"י מתייסד בית מחוקקי כזו,

ש' :אני נדה לשמוע עד כמה איסורי חמורי
כרוכי בהשתתפות בבחירות אלו .עתה באר נא לי
רק האיסור השישי שהזכרת ,שהוא :הצהרות
אמוני לחוקי המדינה .וכי מה איסור יש בכ.
מ' :לפי פסק הבג" )תיק מספק ) (400/87המצו"פ( פירושה של
הצהרת האמוני הוא ,כי חבר הכנסת מכיר בעליונות של
חוקי הכנסת ג כאשר קיימת סתירה בינ לבי )להבדיל אל
אלפי הבדלות( חוקי התורה )עפ"ל( .וכי יש ל חילול ה' איו
ונורא יותר מזה ,כאשר נציגי היהדות החרדית באר הקודש
מרימי יד בכנסת להצהיר כי ה מעדיפי את חוקי

בירור דברי

ה נושאי באחריות בכל מה
שמחלטת ומבצעת ממשלת
הכופרי  ,והקולר תלוי בצואר .

הגה"צ רבי שלמה זלמ פרידמא זצ"ל
אב"ד ראחוב

כל הנוטל חלק בבחירות אלה ,הרי זה
כמודה בחוקי המדינה ,ונות כח להסטרא
אחרא ,ומנאצי ש הוי"ה ית"ש.

הגה"צ רבי יוס כה זצ"ל
זק רבני טוניס

מגלי דעתינו דעת תורה שאיסור
גמור לכל בר ישראל איש או אשה
קט וגדול לקחת חבל בבחירות
אלה.

הגאו רבי אליהו זלוטניק זצ"ל
חבר הבד" דעיה"ק ירושלי תובב"א

הכנסת מעל חוקי התורה )רח"ל( .בי והתבונ נא!
באתי ג
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אני להזהיר את אחינו בני

ישראל באזהרה חמורה שלא ישתתפו
בהבחירות ולא יקחו חלק כלל בהבחירות
האסורות.

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

חולי היא לחברינו להשתת בכנסת כזו המלאה
כופרי וחפשי .על גדולי התורה להראות בזה
שאי אנו מכירי בשו אופ בממשלת כופרי
בארה"ק .אי אנו משתתפי בערת בוגדי.

הגה"צ רבי אליעזר זוסיא פורטוגאל זצ"ל
אדמו"ר מסקולע

אסור להשתת בבחירות של
השלטו אשר זה נגד תורתינו
הק'.

הגה"צ רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל
הבבא סאלי

ש' :ברצוני שתפרש יותר את דברי בנוגע לכל
האיסורי שהזכרת עד כה .והלא ג אתה יודע
שחברי הכנסת החרדיי ה שומרי תורה ומצוות,
ומאמיני בה' ובתורתו באמונה שלימה ,ובכל
מעשיה בכנסת אינ רוצי חס ושלו לכפור בא
אחד מי"ג העיקרי.
מ' :לדברי ,מדוע מסרו אבותינו נפש להריגה על קידוש
הש כדי שלא לעשות שו פועלה של הודאה בעבודה זרה.
והלא בלב היו מאמיני בתורה הקדושה ,וההודאה
בעבודה זרה לא היתה אלא באונס וכפיה .אלא על כרח ,כי
כל פעולה המראה הודאה בעבודה זרה ,אסורה ביהרג ואל
יעבור ג א בלבו הוא מאמי בה' ובתורתו .וכמו כ
לענינינו ,מכיו שחברי הכנסת עושי פעולות שיש בה
משו עבודה זרה וכפירה ומינות ,לא איכפת לנו מה שבלב
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ה נשארי מאמיני בתכלית האמונה.

ש' :דברי עד כה מובני לי היטב .אול דבר אחד
עדיי מעיק לי על הלב .שהרי לזכות חברי הכנסת
נזקפות פעולות רבות שה פועלי לטובת הצלת
הדת ,וכל הנמנע מהצבעה בבחירות אי לו חלק
בפעולות נשגבות אלו.
מ' :יש להארי הרבה הא אכ הצלת הדת במדינה נעשית
על ידי פעולות חברי הכנסת ,או על ידי פעולות עסקני
בלתי מפלגתיי .אול אי ברצוני להכנס כלל לוויכוח
בנושא זה ,כי ג א אתה צודק בדברי שחברי הכנסת
פועלי להצלת הדת ,אי שו היתר לעבור על איסורי
חמורי כאלו ,כי ג חכמינו ז"ל לא היו יכולי לעקור דבר
מ התורה אלא בשב ואל תעשה ולא בקו ועשה.ואפילו
למיגדר מילתא מותר רק לנביא מוחזק כאליהו בהר
הכרמל,ולא בסת בי"ד  18קל וחומר בימינו אלה ,שאי
לעקור שו איסור בגלל ספק ספיקא ,אולי נוכל באמצעות
כ לפעול למע הצלת הדת ,ובפרט שיש כא איסורא דע"ז
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ומינות כנ"ל ,שבזה אסור א לנביא אמת ,

בירור דברי

ש' :מה אומר ומה אדבר .עתה מבי אני מדוע אסרו
גדולי ישראל בעת קיו המדינה את ההשתתפות
בבחירות.

כל צורה של שלטו באר

ישראל טר ביאת

המשיח היא כפירה ומרידה בתורתינו הקדושה וכל
אלו המשתתפי עמה באיזה צורה שהיא יש לה
חלק במרידה נוראה זו.

מ' :תתפלא לשמוע .אבל האיסור להשתת בבחירות קיי עוד
לפני הקמת המדינה...

ש' :פרש נא את דברי.
מ' :לפני כמאה ושלושי שנה כאשר היתה החלוקה הידועה
במדינת הונגריה ,פסקו עשרות מגדולי ישראל ,וביניה הכתב
סופר ,רבי יהודה אסאד ,רבי חיי סופר ,הייטב לב ,זכר צדיקי
לברכה ,כי עצ בחירת נציג לגו שאינו מכיר בסמכות התורה
והשולח ערו ,יש בכ משו הודאה למינות וכפירה ,ג א
כוונתו לפעול לטובת הדת  .29ומה יש ל גו שאינו מכיר
בסמכות התורה יותר מהכנסת? ,ולעינינו הדבר חמור עוד יותר,
כי יש בה הודאה ג לעבודה זרה ,וכל המודה בע"ז ככופר בכל
התורה.

הגה"צ רבי יוס

גרינוואלד זצ"ל

אדמו"ר מפאפא

מאז ועד עתה נתוספו טעמי ונימוקי לאשר
ולחזק האיסור כהנה וכהנה ,וכל המשתתפי
והמסייעי לאיזו מפלגה שהיא ,מסייעי ונעשי
שותפי למלכות המינות ,והקולר תלוי בצוואר.

ש' :אבקש עתה ,שתסכ תמצית כל דברי בנוגע
לאיסור ההשתתפות בבחירות.
מ' :כבקשת .כל חבר הכנסת בעצ היותו חבר בבית
הנבחרי  ,הוא שות בשלטו שיש בו כפירה בהקב"ה ומרידה
במלכות שמי  ,ויש לו חלק בכל חוקי התועבה הנחקקי
בכנסת ,ג א אינו משתת בהצבעה 21 ,משו שהוא משלי
מספר ק"כ החברי  ,שזולת מספר זה אי לחברי הכנסת שו
סמכות בחקיקת חוקי  ,וכל שכ שהמציאות היא כי לפעמי
ה תומכי בחוקי תועבה ,וכגו חוק התקציב שיש בו תמיכה
בבתי עבודה זרה ,וכדומה .וכל המשתת בבחירות ,מלבד
שעובר על לא לפני עור לא תת מכשול ,עוד ג זאת שבעצ
הדבר שבוחר נציגי לכנסת ,הרי הוא מכיר ומודה במלכות שיש
בה עבודה זרה ומינות ,וא ג מקי ומייסד בית מחוקקי
שאינה מכיר בסמכות חוקי התורה ומשפטיה ,ונעשה ג כ
שות לכל האיסורי החמורי באמצעות באי כוחו היושבי
שמה ,כי סמכות חבר הכנסת היא כאי וכאפס אלמלא היו
בוחרי בו ,ובכהאי גוונא הוי די הבוחר כהנבחר עצמו לכל דבר.

בירור דברי

הגה"צ רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל
גאב"ד דעיה"ק ירושלי תובב"א

לאסור ההשתתפות לבחירות
הכנסת אשר שליחותייהו דגאוני
קדמאי קעבדו שאסור בכלל ללכת
בדר את.

הגה"צ רבי ישכר דוב הלוי רוטנבערג זצ"ל
אב"ד וואדיסלאוו

בעצ השתתפות בכנסת המיני
יש משו הסמכה לשלטו
הכופרי ולחוקי הרשע והפשע
שחקקו.

הגה"צ רבי עזריאל יודא לעבאוויטש זצ"ל
אב"ד וויע

אי שו

היתר על פי התורה להצטר

לשלטו זה ,א א היתה ממשלת כולה
מורכבת מיהודי שומרי תורה ומצות.

ולא כשליח גרידא וג לשלוח לדבר עבירה יש איסור חמור
22
בדבר
)עיי באריכות בהערה(

ש' :תודתי העמוקה נתונה ל על שהקדשת מזמנ
היקר לבאר לי סוגיא זו .עלי לציי ,כי דברי הובהרו
בצורה ברורה ומשוכנעת ,וחייב אני לומר ל כי מעתה
אקדיש זמ לעיו מעמיק בכל הסוגיות הציבוריות,
ולא אסח מתו שיגרה אחר תעמולה בלתי עיונית.
אבקש רק שתגיד לי האי אוכל להרחיב את ידיעותיי
בעניני אלו.

מ' :הייתי מציע ל ללמוד בספר "ויואל משה" שחיבר
האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל ,אשר בו ביאר כל סוגיא זו בהרחבה
מש"ס ופוסקי .לאחרונה ג יצא לאור ספר נפלא "ילקוט
אמרי  -ויואל משה" ,אשר בו הועתק הספר "ויואל משה"
אות באות ,אלא שהושמטו בו הפלפולי העמוקי שאינ
נוגעי ישירות לסוגיא זו .עיי בו ותאורנה עיני.

יהודי יקר
א איסור ההשתתפות בבחירות
עדיי אינו מבואר ל מספיק
íéìùåøé 57838 .ã .ú úáåúëá úåðôì êúåøùôàá
הגה"צ רבי בצלאל שטערזצ"ל
בעל שו"ת בצל החכמה

לו יהא כדבריה שהשיגו איזה
הבטחות לטובת הדת אי שו
היתר על פי התורה להצטר
לשלטו זה.

הגה"צ רבי חיי זאנוויל אבראמאוויטש
אדמו"ר מריבני

זצ"ל

ובעז"ה נשתדל להרחיב הדברי באר היטב

חברי היושבי בכנסת ה באי כח
של הבוחרי ,ממילא נעשה שות
ומסייע לכל האיסורי החמורי
שעושי שמה.

הננו מוצאי חובה לנפשנו לעורר
ולהודיע ולהזהיר את אחינו החרדי לדבר
ה' אשר לב עוד רד ע אל שאסור
להשתת בבחירות אלו ולקחת חלק בה.

הגה"צ רבי משה שטער זצ"ל

הגה"צ רבי אברה יצחק קאה זצ"ל

אב"ד דעברעצי

בירור דברי

אדמו"ר מתולדות אהר

אי כח בעול ולא סיבה ולא אמתלא
להתיר באיזה אופ שהוא להצביע בעד
שו צד ומפלגה השולחי נבחריה
. לכנסת המיני

הגה"צ רבי שמואל צבי הורובי זצ"ל
אדמו"ר מספינקא

כל אלו המשתתפי עמה
באיזה צורה שהיא יש לה
.חלק במרידה נוראה זו

מקורות והערות
.'á äáø ù"äù à"ò à"é÷ úåáåúë (1
äøåú é"ôòã ã"ëåúå è"ì÷ 'éñ î"àåéå ,ã"î ïîéñ äøåîúä ìòå äìåàâä ìò ïééò (2
øùá éðéòì äàøð øáãäù óàå .åæ úåëìî ìåèéáì úåôöìå ììôúäì òâø ìëá íéëéøö
(,á"ò â"ö ïéøãäðñ) ì"æçá åðéöî øáë ,ìàøùé õøàá áåùéä ìëì å"ç äîåöò äðëñë
à"éôá æ"áãø ã"áàø ïééò) ,õ÷ä ú÷éçã íåùî àáéæåë ïá úåëìî åìèáù ,äæ ïéòë
äæ úìåæù åòãéù éôì ,äìåãâ äðëñë äàøð äéä øáãäù óà (,íéëìî úåëìäî
äúéä ïëå .úåòåáùä ìò äøáòää ìù øîä ùðåòä íåùî øúåé äìåãâ àäú äðëñä
úåîåà úçú úèìçåî äòðëä ÷øå êà éë ,úåøåãä ìëá ìàøùé éìåãâ ìë úòã
,è"éñ à"ô äáø íéøáã ) úìåæ àìå íúåìâá ìàøùéì äãéçéä äìöää àéä ,íìåòä
ìèáì øáã 'äî àìôéäå .(íéøáã úùøô íééç õôç ,çìùéå úùøô êìîéìà íòåð
ìåèéáá 'ä ãé úà åðéàø øôñî íéðù éðôì àìäå ,íéîã úåëéôù àìì åæ äëåìî
ïéîàäì ïúéð äéä àì øáãäù óà ,ììë íéîã úåëéôù àìì íéèñéðåîå÷ä úåëìî
.ïëì íøè ììë
à"ëô íéøùé úìéñî ïééò (3
éãå÷ô -àø÷éå 'ô ÷"äåæ ,éøçà 'ô àîåçðú (4
à"ò à"é÷ úåáåúë (5
á"ç ñ"úç úåùøã ,éòéáùä øàá äìåâä øàá ,íù ìå÷ äôé ,'á ù"äù ø"ãî (6
ä"î 'éñ î"àåéå ç"ðø
ä"ä äáåùú 'ìäî æ"ô í"áîø ïééò (7
.å"ðù 'éñ ã"åé ñ"úç úåáåùú ,íéëìî 'ìäî à"éô í"áîø ïééò (8
,à"ä í"åëò 'ìäî æ"ô í"áîø ,á"ò ä"î æ"ò (9
íù çðòô úðôö ,íéèôùî 'ô ç"äåà (10
è"ë÷ ò"äà ú"åãäî á"åð ïééò (11

הגה"צ רבי יעקב לייזער זצ"ל

,÷"ôî òîùù ïåãðåì øòâðéæòìù à"øâäì äôå÷úäå øåãä ÷ñéøáî æ"éøâä (12
ä"ì÷ 'éñ î"àåéå
.'à óéòñ å"ë ïîéñ î"åç ò"åù (13
ã"÷ñ å"è ïéøãäðñ à"åæç (14
à"÷ 'éñ î"àåéå ïééò (15

אדמו"ר מפשעווארסק

 כי,אי שו היתר עפ"י התורה להצטר לשלטו זה
 רוב,א היתה כולה מרכבת מיהודי שומרי תורה
איסור נורא על עצ הקמת מלוכה לישראל לפני
ביאת המשיח

זצ"ל

הגה"צ רבי רפאל בלו
אבדק"ק קאשוי

è"îùú úåøéçá úùøãá ì"öæ ìàøùé ïáà ìòá ã"áàøä (16
äøéîà åà äìåòô ìëù ã"åúå á"ö 'éñ ã"ç æ"áãøä 'ùúå ,æ"ð÷ 'éñ ã"åé øåè ïééò (17
äàãåä åúåìòôá åà åéøáãá ùøôî ìàøùéä ïéàù ïôåàá åìéôàå) äøéôë ìù
åà äøéîàá åì äãåî ÷ø éãåäéäå äæ øáã ùøôî éåâä ÷øå äøéôëì úùøåôî
÷"åãå.úøçà áùåç åáìáù óà ìò øåáòé ìàå âøäéá äøåñà (äìåòôá
â"ä äøåúä éãåñé úåëìäî è"ô í"áîø íù 'ñåú è"ô ïéøãäðñ (18
íù í"áîø (19
'ä ïîéñ á"ç íééç äðçî (20
íâ ïééòå à"ø íùá íäîò áùçúé àìù ä"ã 'ñåúá íùå á"ò ç"é æ"ò ïééòå (21
÷"åãå íù äðùîá á"ò 'ä úåëî
úåçéìùá éåìú øáãä ïéà íù øàåáîä éôìå ç"ô 'éñ ç"åà ÷ãö éðáà ïééò (22
éë ,ì÷äì èåùô øáãä ïéà ïë íâ ,êëá éåìú øáãäù àîéð éà íâ íìåà .àãéãâ
'éñ ã"åé æ"åè ) äøéáò øáãì çéìù ïéà ïì àîéé÷ã äî éôì íâ çìùîä ìò ùé øåñéà
î"åç ê"ù) äøéáò øáãì íâ çéìù ùé íéîù éðéãáù íéøîåà ùé íâ .(à"é ÷"ñ ñ"÷
øáãì çéìù ùé åúåçéìù äùòéù ÷æçåî çéìùä íà éë íéøîåà ùéå .(â"÷ñ á"ì 'éñ
éë íéøîåà ùéå .(íù ú"ô å"èñ ç"ôù 'éñ î"åç à"îø) .íãà éðéãá íâ äøéáò
.(á"é ïéã 'å ììë íéãøå úðéâ) äøéáò øáãì óà çéìù ùé òåá÷ çéìùá

בירור דברי

רבי משה אריה פריינד זצ"ל

רבי ישראל יעקב פישער זצ"ל

רבי ישראל משה דושינסקיא זצ"ל

גאב"ד דעיה"ק ירושלי תובב"א

ראב"ד דעיה"ק ירושלי תובב"א

גאב"ד דעיה"ק ירושלי תובב"א

íéùåã÷ä íäéøáã êåúî
õ"ãáä ïðøî ìù

רבי בנימי ראבינאוויטש זצ"ל
ס .ראב"ד דעיה"ק ירושלי תובב"א

כבר הודענו נאמנה דעת תורה בנידון

רבי אברה דוד הורובי זצ"ל
חבר הבד" דעיה"ק ירושלי תובב"א

הבחירות לכנסת השלטון ...כי אסור
להשתתף

בבחירות

לכנסת

בארץ

הקודש ,ואנן שליחותיהו דגאוני קדמאי
נבג"ם שאסרו השתתפות בבחירות אלו,
וכתבו שע"ז נאמר ודבר אלוקינו יקום
לעולם ,המשתתף בבחירות אלו ...עליו
לדאוג מאחריות תוצאות השתתפותו
בבית המינות
רבי יעקב ישעי' בלויא
חבר הבד"

כ"ק מר אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל

נשיא העדה החרדית

רבי משה הלברשטא
חבר הבד"

זצ"ל

רבי מאיר בראנסדופער
חבר הבד"

זצ"ל

זצ"ל

(1)

 תשע"ט- חודש ניסן

?במה אתה בוחר

יו שלישי הבעל"ט ד' ניס תשע"ט תעמוד בפני כל
 בחירה בי טוב לרע,הודי חרדי בארה"ק זכות בחירה

øçåá äúàù äîì áì íéùå ïðåáúä úîàä òâø éðôì òâ

! יהודי יקר
 ומכונות ההשמנה של תעמולת,הנה ימי הבחירות לכנסת המינים מתקרבים ובאים
, שבידך להציל את האידישקייט, כבר עובדים עליך,הבחירות של המפלגות למיניהם
.' וכו' וכו, חילולי שבת, גזירת החינוך, גזירת הגיוס,התורה והדת בארץ ישראל
, כבר נוכחנו לדעת ולראות במו עינינו, מהשנים העברו עלינו,אבל
. או עד כמה שותפים המה בהשתקת קול המחאות,עד כמה מצילים המה באמת

!! וזו האמת ברגע האמת
 כרוך, אפילו לפעול באמת בשביל התורה והדת, כי להשתתף בבחירות:דע לך
. כמו שפסקו גדולי עולם נבג"מ ולהבלחט"א לאויושט"א,באיסורים נוראים
 הינו שותף בשלטון שיש בו כפירה,כי כל חבר הכנסת בעצם היותו חבר בבית הנבחרים
 גם, ויש לו חלק בכל החוקים האסורים הנחקקים בכנסת,בהקב"ה ומרידה במלכות שמים
" שבלעדי "בחירת, החברים120  משום שהוא משלים מספר,אם אינו משתתף בהצבעה
. אין לכנסת כוח כל סמכות לחקיקת חוקים,מספר זה
" כחוק ה"תקציב, שלפעמים תומכים הם גם בחוקים אסורים,כל שכן שהמציאות היא
. בתי ספר למינות וכדומה,שיש בו תמיכה בבתי עבודה זרה

 מלבד היותו עובר על לאו ד"לפני עור לא,וכל המשתתף בבחירות
, עוד גם זאת שבעצם הדבר שבוחר נציגים לכנסת,"תתן מכשול
.הרי הוא מכיר ומודה במלכות שיש בה עבודה זרה ומינות
 ונעשה,ובנוסף מקים ומייסד בית מחוקקים שאינו מכיר בסמכות חוקי התורה ומשפטיה
 כי סמכות חבר הכנסת, באמצעות באי כוחו היושבים שם,שותף לכל האיסורים החמורים
. ובכהאי גוונא הוי דין הבוחר כהנבחר עצמו לכל דבר,היא אין ואפס ללא הבוחרים בו

äìòîì øùà úåøåñàä úåøéçáá úåôúúùää ìù øåîçä øåñéàä ìò øåáòì íà :הבחירה
ìòá ïøîë íé÷äáåî íé÷ñåôå ì"÷åöæ øàîèàñî ÷"äâä ïøî íùàøáå ìàøùé éìåãâ íééúàîî
.äùòú ìàå áùá úåøéçáî úåòðîéää ïéáå ,àøåðå øåîç øåñéàì åòéøëä ì"÷åöæ ÷çöé úçðî

é÷åç ìòî íä úñðëä é÷åçù äøåîç íéðåîà úøäöä êîùá øéäöéù âéöð çåìùì íà :הבחירה
.é"ä íééç íé÷åì'à úåëøòî óåãéâå óåøéç íåùî äá ùé øùà åæ äøäöäá êéôë åéô äéäéùå ,äøåúä
úåãäéä ìù äáâ ìò íéøåúéååäå úåøùôä êøãá êéùîäì úñðë éøáçì úúì íà :הבחירה
.äáâ ìò íåéä ãò øáë åùò øùà íéâéìôîä íéøåúéååä ãâð úåçîì åà ,úéãøçä
äàîë äçéëåä úåøáçúää êøãù äî úéãøçä úåãäéä ïåéáö úà úåðùì íäì úúì íà :הבחירה
úåâìôî úåøéçá ãâð äìåîòú òñî àéöåäì íîöòá íä íéëøöð íåéäù ãò íéðîàð íéãò
.äðîàðä úåãäéä úøåñî úà êéùîäì åà ,íäìù úåøáçúää ìù äúàèç éøô úåéðåìéç
ìàøùé éðá êåðéç úà úåðùì íäì íéîåãäå íééãøç úåæåçî éðéî ìëì øùëä úúì íà :הבחירה
.åúøäèá êåðéçä úøåñî úà øéàùäì åà ,íäìù à÷ðôùåâå øùëä úçú úåøåã éøåãî
íéùåòä íéãøçä íéøçáðä úåìäðúä ãâð äéåìâ äàçî ãéîúìå úçà íòô æéøëäì íà :הבחירה
ïéò íéîéìòî íúåöøáå íéçåî íúåöøá ,íäìù êåúáë äùåãä÷ åðéúøåú úãáå úéãøçä úåãäéá
.ùãå÷ä úà òìáì ìàøùé éøëåò íò äìåòô íéôúùî êëî øåîç åà øòöîì
íéøáåòä úáùä éìåìéçë úãä úåîåçá úåöøôä ìë ãâð úçà íòô úåçîì íà :הבחירה
úéãøçä úåãäéä éë úàæä íòôá æéøëäìå ,úåðîìî íä íéáø øùà ì"çø äîëñäå ä÷éúùá
.íðåöøë íäá úåùòì úåâìôî éð÷ñò ìù íúìçð äððéà
íéìäðî íäá íéö÷åùîä íéøúàä é"ò äùåã÷ä éøãâ úìôäì óúåù úåéäì íà :הבחירה
úëøòîá íéìáçîå úåøéçáä ïééôî÷ úà äîù äøåúä úåãäé øùà åæ ììåë úåéãøçä úåâìôîä
õøôá ãåîòìå øãâ øåãâì íéðù äîëå äîë äæ äùôð ìò úîçìð úéãøçä úåãäéä øùà äùåã÷ä
.íéøúàäå èðøèðéàä êùåç éáùåé íéùãçä íéãøçä ìù úåìå÷ ùùå÷ì éãë ìëäå ,äéâåìðëèä
í"éëçä ãâð äìåãâå äéåìâ äàçîì êúòáöä éà úà êåôä ,äòáöäî òðîä ,áåèá øçá :הבחירה
äðéãîä éãñééî åîìç àì íäéìà úåæåçî ìà úåðåøçàä íéðùá úéãøçä úåãäéä úà åøãøã øùà
íéðùä ùîçå øùòá úéãøçä úåãäéä éë òãåéå øéëî áìä ìò ãé íò úîàá äúà éøä ,åòéâéù
äúà éîéðôä êáì úãå÷ðá éë äúà òãåé áì éåìâ ìù òâøá ,äæ éðôì äúéäù åîë äðéà úåðåøçàä
úîàä òâøá ,úéèðèåàäå úéúéîàä åæ ,íééøåùòå øåùò éðôì ìù úéãøçä úåãäéä úà äöåø
.è"òùú ìù éðëãòä éãøçì àìå æà ìù íéãøçì íéîåã åéäé êéúåðáå êéðáù äöåø äúà

 ביד הבחירה, ביד הבחירה למחות,ביד הבחירה לשנות
,לא לתת יד לשינוי והתבוללות הציבור החרדי

. בחר בחיי:ברגע האמת התבונ ודע במה אתה בוחר
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