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הקדמה

לא תוכל להתעלם

יוסי אומר: אם נפשך לידע מתן שכרן של  רבי 
נצטווה  הראשון, שלא  מאדם  ולמד  צא  צדיקים, 
אלא על מצות לא תעשה ועבר עליה, ראה כמה 
מדה  איזו  וכי  ולדורותיו.  עליו  נקנסו  מיתות 
אומר  הוי  פורענות,  של  או  טובה  של  מרובה, 
מדה טובה. אם מדת פורענות מעוטה ראה כמה 
מיתות נקנסו לו ולדורותיו, מדה טובה המרובה... 
על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות 

דורותיו עד סוף כל הדורות. 

)תו"כ ויקרא(

בסוגיית  ברביעית  אנו  עוסקים  ושוב  מקיפות  בו  ישועות  אשר  בחודש  אנו  עומדים 
ההצהרה על ההשתייכות למחנה שכינה.

נאספו,  אמונים אשר  ישראל,  אמוני  כבר שלוש פעמים בשנתיים האחרונות ששלומי 
ברכות נכספו, להגדיל תורה ולהאדירה ולהימנות בגאון על מחנה מקדשי שם שמיים ברבים, 

חרף הכזבים והשקרים שמגוללים אנשי ריב ומדון.

היסטוריים  גילויים  הקוראים  בפני  גוללנו  ובשלישית,  בשניה  כך  בראשונה,  כמעשינו 
טפח  שמגלות  מוצקות  עובדות  שמיים  בחסדי  והצבנו  ראשון,  בפרסום  מסמכים  נדירים, 
אודות החלטות מרנן ורבנן, רוב מנהיגי הדור,יבנה וחכמיה של- שבעים השנים האחרונות, 

זצוקלה"ה ויבלחט"א.

מחד, התקבלו הדברים בקורת רוח בבתי המדרש. יהודים יראים שנלכדו ברשת השקרים, 
של  הבדולח  עיני  בזכות  בציון  תורה  של  דור  הקמת  מאחורי  האמיתי  לסיפור  התוודעו 
מכל  שיש  ואכזבה  גחמה  כל  מנצלים  הם  וכיום  ראש  נשאו  משנאינו  גם  אולם  רבותינו. 

סיטואציה שהיא על מנת לקרב אנשים לדעתם.

המאסף הנוכחי בא להמשיך כקודמיו להאיר מתוך חשיכה ולהעיר נרדמים טרם יהיה 
מאוחר. תעמולת הכזב סביב הנהגתם של מאורי הדור שליט"א לא החלה היום. כבר לפני 
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99 שנה בעיירה טשאפ התכנסו ועלו צדיקים, רבנים חשובים ונכבדים לדון בנושאי השעה. 
אליהם הצטרפו יהודים ששמו להם למטרה לקעקע את אגודת ישראל - אותה תנועה רוחנית 
שקמה להציל יהודים מהרשת הציונית שאכלה בכל פה - וכל האמצעים היו כשרים בעיניהם. 
לפני הרבנים הצדיקים הוגשו שקרים ודמיונות מתובלים בחצאי אמיתות. מאז ועד הלום 
מסתמכים אויבים ושונאים, ידענים וחוקרים, תלמידים וצאצאים, על מסקנות הועידה ההיא. 
לא היה אז רשתות חברתיות ולא סרטונים ש'רצים' להבאיש את ריח אגודת ישראל. אבל 
גם באמצעות כתבי העת המיושנים הם ניסו לעשות מה שעושים כיום אחרים ולא בהצלחה 

יתירה.

אנו נזכור ולא נשכח כי אלו ההולכים לקלפי להציל יקר מזולל הם הקנאים, הם המחמירים, 
הם מוסרי הנפש, הם הלוקחים אחריות על כלל ישראל, הם אלו שנותנים אצבע ויד להציל 

דורות, להציל עולמות. הם אלו ששותפים במלחמת מצווה יומיומית מפרכת ולא זוהרת. 

חשוב להדגיש כי אין דברינו אמורים כלל כלפי אלו שבהוראת רבותיהם שליט"א אינם 
משתתפים בבחירות. באנו לזעוק כלפי העושים שבת לעצמם במסווה קנאי מזויף.

שנה טרופה עברה על יושבי כדור הארץ שנמצא עדיין בטלטלה ומנסה לחשב מסלול 
מחדש. גם תושבי ארץ הקודש התמודדו עם המגיפה הנוראה עד כי גבר עלינו חסדו ב"ה 

ורואים את האור מבצבץ מבעד לאפילה.

הנגיף,  של  מההשלכות  מעט  לא  סבל  התורני  הציבור  גם  עולמית  מאוכלוסייה  כחלק 
ברוחניות ובגשמיות. בהצרת צעדים, בחוקים, באכיפה שלעיתים הייתה בררנית, בסגרים 

לא מוצדקים ובשלל חוויות לא נעימות.

נהרא נהרא ופשטיה, כל קהילה התמודדה עם אתגרי התקופה הללו לפי הוראות רבותיה 
ומנחי דרכה, בשילוב עם הנחיות הבריאות – הגוף והנפש. לא כולם שבעי רצון מהתקופה 
בחצי  והתקבלו  צעדים שהונחתו   - השנה  במעגל  פעולות שנעשו  הרבה  על  ביקורת  ויש 

השלמה בגלל העטיפה של 'פיקוח נפש'.

דווקא התקופה הזו הציגה בצורה ברורה לציבור אנ"ש מה קורה כאשר הנציגים שלנו, 
למרבה הצער, מנוטרלים הלכה למעשה מכל עמדת כוח והשפעה, ורק הנחיות פקידותיות 
"רשמיות", "מהותיות", "חוקיות" ו"משפטיות" הן הקובעות. המגזר שלנו הושלך הצידה ללא 

כל יכולת ויכוח או מיקוח. השנה הזו הוכיחה שאף אחד אחר לא ידאג לנו באמת.

וכמו תמיד, גם בתקופה הזו, התעוררו אותם שוליים להבהיר ולהדגיש שהכל באשמת... 
הנציגים החרדים ואגודת ישראל בראשם. בעיצומה של המערכה על החיים עצמם התעוררו 
אלו להדגיש כי 'ביום פקודה לא נצביע'... לא מן הפלא היה לראות שאותה קבוצה היו והינם 
מראשי המפטמים את מוחות העם שלא ללכת ולהתחסן. כי הלא יחד עם הג'י5 יזריקו לך 

מנה 'ציונות'... כך זה נראה כשנערי שוליים מנהלים מערכה.

קורא הדורות מראש הועיד את גדולי ישראל נבג"מ ובראשם מרנא החפץ חיים, רבינו 
האמרי אמת, רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי והרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זיע"א שהקימו 
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את התנועה הקדושה אגודת ישראל. הם שהעבירו את מושכות ההנהגה לתלמידיהם אחריהם 
עד דורנו אנו, דור יתום ועני מצד עצמו ודור עשיר מצד מנהיגי הדור מאורי האומה שליט"א 
שכעמוד האש יוצאים לפני המחנה ומורים לנו, שלמרות הכל ובגלל הכל, ללכת שוב ושוב 

בשמחה של מצווה ולהצביע בגאון עבור רשימת יהדות התורה והשבת.

בפעם הרביעית רואה היוזמה הנאדרה של 'קנאות של אמת' אור, בהשתדלות בני בינה 
שחפצים להעמיד את הדת על תילה ולסכור פי דוברי שקר.

המסמכים הנדירים ושאר החומרים המרתקים הובאו באדיבות הועד הפועל העולמי של 
אגודת ישראל ובאדיבות מכון "מאיר לדורות" לזכרו של נשיאה הנערץ של אגודת ישראל 
מוה"ר רבי יצחק מאיר לוין זצ"ל. בתקופה האחרונה ראה אור הספר המרשים 'מאיר לדורות' 
המגולל את תולדות חיו המרתקים ופעליו הנדירים של האיש שבנה את אגודת ישראל עוד 
בפולין, פעל לישע עמו בעזרה והצלה בשנות המלחמה, ועמד על האבניים בבניית הדור 
שלאחר ימי האימה, בשליחות קודש, כאן בארץ ישראל. מי שחשקה נפשו להעמיק ולהכיר 
את החזון והמעש של רבי יצחק מאיר לוין, להבין את ההיקף של הצלת הדורות שזכתה 
אגודת ישראל לפעול במהלך השנים בהשראתו, מוזמן לצלול בין דפי היצירה הזו ויוסיף 

לקח.

סדרת  נערכה  האמונות  שבידיו  הי"ו  יוסף צלניקר  הר"ר  מכובדנו  לעצמו  ברכה  קובע 
'קנאות של אמת' כולה - בטוב טעם. ברוכים אתם כולכם לה'.

ְּגֻאָּלָתם ַאָּתה  ְוַאָּתה אֹוָתם ְמַקֵּדׁש...  ּבֹוֲחֶריָך ּתֹוְבִעים אֹוְתָך ְלַקֵּדׁש, 
ְּתַחֵּדׁש ְוצֹוְרֵריֶהם ִּפְתאֹום ְלַהֵּדׁש... )יוצר לפ' החודש(

ר"ח ניסן, יום שנטל עשר עטרות... ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל...

תקוותנו שדברים היוצאים מן הלב יכנסו ללב

המערכת
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מבוא
למעלה משבעים שנה כבר ניטשת המערכה 'הכבידה' על ליבם של החסידים ויראי ה', 
תמימי דרך וכשרי ישראל, בין רוב ככל גדולי וצדיקי ישראל רבותינו מאורי הדור המחייבים 

לילך ולהצביע בבחירות, לבין המעט ששולל, מיקל ואוסר ללכת לבחירות.

מערכה  ניטשה  הראשונות  בשנים  המערכה.  הוחלפה  מזמן  כבר  טעינו.  שנה?  שבעים 
כבידה בין האוסרים והמחייבים, כאשר המחמירים והמחייבים זועקים ומריעים על סכנת 
הקודש,  בארץ  הדרים  החרדים  על  להמיט  חילונית  ממשלה  שיכולה  והאסונות  הציונות 

והמקילים והאוסרים הזועקים ומריעים על דרכי הפעולה של המחייבים. 

אך כבר מזמן זו לא המערכה. כיום, כאשר פנים חדשות באו, צעירי הצאן עלו לגדולה, 
התפנו מקומות עבודה ולבלרי תעמולה, המערכה קיבלה כיוון חדש. המלחמה הפכה ל"מי 
היה צודק אז". אין יותר טיעונים של ראוי ומותר, אין יותר סברות של חייבים ומצילים, אין 
יותר דעת תורה ובירורי הלכה. יש משהו אחד. הרצון להוכיח ולהראות 'כי רק השיטה שלי 
צדקה'. 'רק הרבי שלי לא טעה', 'רק הדרך שלי הוכיחה את עצמה' וכן הלאה על זה הדרך.

הפאשקווילים  יוצאים  כגדולה,  קטנה  מקומית,  טעות  או  פעולה  כל  על  אז  כך,  ואם 
בקריאות געוואלד. כאשר נציג של אגודת ישראל בעיירת פיתוח שזכה בכסאו בזכות 120 
קולות מסורתיים הצליח להביא הישג לא מספיק מושלם לטובת הדת, יזעקו הקירות במאה 
שערים, "ראיתם? צדקו רבותינו שהקמת אגודת ישראל היתה אסון ליהדות...." ואם זה חבר 
כנסת שמתמסר כל חייו למען התורה ושומריה, שחלילה אמר איזו מילה בשביל להרוויח 
הישג בצורה של 'עם עקש תתפתל', אז בכלל ינועו אמות הסיפים ויזעקו "כמה גדולים דברי 

חכמים שאסרו ללכת לבחירות כבר שבעים שנה".

בנוסף, ישנה מערכה מתחת לרדאר, מערכה נוספת. לכל קהילה או קבוצה ישנם ברבות 
הימים טענות, לפעמים אף מוצדקות על העסקונה, לגיטימי. לחלל זה נכנסים בכל הכוח 
והעוז עסקני 'אסור להשתתף', ומלבים את האש ואת המרירות לצורך מטרה קדושה זו, ללא 

כל הסתכלות עניינית לגופו של סיפור.

קל מאוד לשבת בחסידות או בקהילה, שברוך השם הכל בנוי לך, הכל קיים, הכל זורם, 
ולשכוח מאין באת. קל לשבת ולקטר נגד נציגים שלדעתך לא עשו מספיק עבורך, ולשכוח 
''אני לא  ''לי לא דאגו'', או  מה כן השיגו עבורך. קל לשבת ולומר בהפגנת כפיות טובה 
חייב שום הכרת הטוב'', ולשכוח איך שכל זכות הקיום שלך ברוחניות, ניצלה בזכות אגודת 
ישראל מייסדיה ראשיה ועסקניה. ואיך גם, למרבה הפלא, כן, גם לך הם דאגו, לך, לילדים 

שלך, לחברים שלך, לקהילה שלך, גם אם יש כאלו שדואגים להשכיח זאת.

פעם אמר אחד מנציגי אגודת ישראל בעיריות, כי כאשר הוא דואג עבור קהילה חשובה 
למבנה ציבור, אין זה נקרא שהוא דאג לקהילה, או שאגודת ישראל דאגה, כי זה הרי 'הוא 
ממילא חייב לעשות', ואילו אם ידאג לקרטיבים לילדי המתמידים בשבתות של השובבי''ם, 
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או אולי ידאג לאוטובוסים למירון בער"ח 
ניסן אזי הערכה אליו תדאג שבעתיים... 

ה'מתלבט'  של  טובתו  הכרת  גם  כך 
תעשה'ניק'  ואל  ה'שב  או  התורן, 
עריצים  מזמר  הוא  בקולו  העכשווי. 
בתוך  פה  לו  שיש  הטוב  כל  על  ומדלג 
הוא  ישראל,  מדינת  המים העכורים של 
האדירים  ההישגים  את  יד  במחי  מבטל 
שעמלים פה במשך למעלה משבעים שנה 
חצי  באיזושהי  כמובן  ומנפנף  להשיג, 
העסקנים  בידי  עדיין  עלה  שלא  פירצה 
לתקנה ולומר בקול רם ובארשת חשיבות 
הדואגת לכלל ישראל "אה, מה כבר שווה 

כל הנציגים שלנו"...

על כל אלה הבאנו בגליון זה מספר 
שקרתא,  נטורי   – א'  בפרק  פרקים. 
המשמיצים  של  מהמסווה  חלק  נוריד 
ונוכיח  ומעולם,  ישראל מאז  אגודת  את 
את  הפסקה  ללא  הם  מעבירים  כיצד 
תרבות השקר, מדור לדור כשרק הצורה 
והגרפיקה משתנה. בפרק ב' – פירוד או 
השתתפות, נקיש פרט לפרט כיצד למרות 
שאין בידנו ברירה אלא לחייב ולהשתתף 
שום  ח''ו  זה  אין  לכנסת,  בבחירות 
התחברות לרשעים אלא הצלה בדרך זו. 
בסופו של פרק נטעים תמונות מהווייתם 
כי הדרך להציל את  של אלו שחושבים 
עם ישראל היא ע''י כיבוד והוקרה לרבי 
מרצחים וחגי המוסלמים מחד והשמצות 
 – ג'  בפרק  מאידך.  ויראה  תורה  גדולי 
ליקטנו מדברי גדולי הדורות על החומר 
עצמו  את  והמונע  המשתמט  של  והעוון 
החוברת  לאורך  הבחירות.  אל  מללכת 
של  הרותחת  מהעשייה  תמונות  שולבו 
אגודת ישראל לאורך השנים, לכל קהילה 
וקהילה, לכל חסידות וחצר-קודש מתוך 

תחושת שליחות ואש קודש.

רחמסטריווקא ירושלים

ברסלב אלעד

חבד אלעד
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פרק א

ְנטּוֵרי ַשַקְרָּתא
תרבות השקר הממשיכה מדור לדור

נטורי שקרתא

הם עדיין שומרים. הם 'נטורי'. שומרים בכל הכוח להעביר את המסר והשקר מדור לדור. 
זה לא התחיל היום, זה לא התחיל ברגע אחד, זה לא התחיל כשנכנסו לקואליציה בתשל"ז, 

זה לא התחיל בקום המדינה, זה התחיל מהרגע הראשון שיסדו את אגודת ישראל.

תמיד היו צדיקים, שומרי משמרת הקודש, שבכל פעולה חדשה, גם אם זה לטובת חיזוק 
הדת, עמדו בתחילה מן הצד. עמדו לשמור, שאכן זה מתנהל על טהרת הקודש. עמדו לשמור 
ולדאוג שיהיה גם 'גברא דמסתפינא', כעין מה דכתיב בקרו טלה. צדיקים אלו ששתל הקב"ה 
בכל דור ודור, בין אם הם היו מגדולי המנהיגים של היהדות החרדית, ובין אם הם היו רועים 
את עדת מרעיתם בכפר קטן ונידח, כוונתם הטהורה עמדה להם להיות למגדלור של תורה 

ושמירה על הדת, בדורם ובדורות הבאים.

אך אם הקב"ה שתל את הצדיקים בכל דור ודור, גם מחרחרי ריב, אנשי מדון ומרמה 
חיפשו תמיד בכל דרך לבוא בדיבה רעה לפני צדיקים אלו ואחרים, ולספר סיפורים שלא 
היו ולא נבראו בשביל לעזור ולסייע ליצר הרע במלחמתו נגד הדת. מאז יסודה של אגודת 
ישראל שנוסדה בכדי ללחום בציונים ובציונות ועמדה בכך בגבורה עילאית, קמה לנגדה גם 
תנועת התנגדות מתוך שלומי אמוני ישראל. אמנם לא רבים, אך מספיקים בשביל להפריע 
להתפתחותה בארציהם ובמושבותם. כך קרה שגם אם בפולין ובליטא הצליחה אגודת ישראל 
לעצור את הסחף הנוראי של נשירת הצעירים משמירת התורה והמצוות, הרי שבהונגריה 

למשל, שם לא הספיקה אגודת ישראל להתבסס, לא היה מי שיעמוד בפרץ כל הצורך. 

הנה טעימה מהשקרים שהפיצו על אגודת ישראל לפני המלחמה.

מהמסד: תרבות השקר בהיוסדות אגודת ישראל

בר"ח תמוז תרפ"ב התאספו בעיירה 'טשאפ' צדיקים, יראים ושלמים 'להציל' את עם 
ישראל מה'אסון' של 'אגודת ישראל'. אך אם יושבים שם צדיקים ואדמורי"ם, ואם מעוניינים 
אכן להשמיץ את אגודת ישראל כדבעי, בשביל שיראו כל הנאספים כי אך ורק מטרת הצלת 
הדת לנגד עיניהם, יש להוכיח כי אכן כל כיוונה ומטרתה של אגודת ישראל 'לקלקל' את 

עם ישראל...

מלקט  מונקאטש,  תושב  'גולדשטיין'  בשם  יהודי  לאור  שהוציא  עולם',  'תיקון  בספר 
הוא מכתבים ופרוטוקולים על מהלך האסיפה. הוא אף כותב שאת הכל יש לו בכתבי יד 
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'אורגינליים'. גם מכתבים של גדולי ישראל נגד האגודה יש לו 'אורגינליים', ולכן יש להאמין 
לו... בזמנו, אגודת הרבנים בפולין ועוד מספר צדיקים מגדולי פולין יצאו במכתבים נגד 

השמצות אלו וכתבו שאין להתייחס לדבריהם.

אבל אנחנו, הלכנו לבדוק את ה'אורגינליים' הללו מה טיבם.

את מכתבי גדולי ישראל הרי אין לנו, אבל יש לנו את מה שהוא כותב שהביאו לפני 
גדולי ישראל להשמיץ את ה'אגודה'.

השמצה ראשונה

האשמה כבידה. כיצד מעיזים לכתוב בעיתון שאמונתנו היא כי ארץ ישראל תחזור אלינו 
על ידי העמים? יתירה מכך, הכיצד לא מזכירים שם שמיים? ועוד בהדגשה "עד כאן לשונם 

הטמא"!!!

בדיקה במקור, מגלה את הסילוף. הבה ונראה מה כתוב באותו עיתון ובאותם החלטות:

מבין  וכתוב,  קרוא  יודע  צעיר  כל 
שבהחלטה כתוב:

הם  ישראל  ארץ  על  שהזכויות   .1
מידי ה' יתברך.

שגם  ומאמינה  מקווה  והועידה   .2
כל הגויים יכירו בזכות זו. 

לא כתוב כאן בשום מקום שהועידה 
מאמינה באמונה שלימה שארץ ישראל 
תוחזר לנו ע"י העמים. שקר גס. )ואגב, 
לצעוק  קבוצה  אותה  יודעת  ימינו  ועד  כך  אחר  שנים 
שאסור להעלות בלי הסכמת האומות... שכחו שבתרפ"ב 

צעקו שאסור לבקש את הסכמת האומות...(.
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השמצה שניה

בביאת  הכופרים  ציוניים  שירים  לשיר  תורה!!!  תלמוד  ילדי  שמחנכים  היא  ההשמצה 
המשיח, וקוראים גאולה לנטיעתם בארץ. נשמע מחריד באמת.

הבאים,  לדורות  ולהעבירו  אלו שמצווים לשמר את השקר  כמובן שה'נטורי שקרתא', 
'עינם הצופיה' של  ז', כשבאו להסביר את  רשמו לדורות בספר מושיען של ישראל חלק 
מתנגדי האגודה, מצטטים שקר זה והוא כבר מקבל הטעמה יתירה שלא זו בלבד שהעיתון 
של  הזהב  וכלשון  לילדים.  קלוקל  חינוך  עבור  מיוחד  השיר  אלא  לילדים,  מיועד  דגלנו 

השקרנים: 'כתבו שיר לחינוך בני הנעורים'....

גם את זה חיפשנו ומצאנו

ראשית, העיתון דגלנו לא היה כלל עבור ילדי תשב"ר לומדי ת"ת, אלא עבור צעירים 
חרדים, ברובם כבני עשרים ומעלה, ובפרט לאלו העולים ארצה, להם עבורם ולכבודם היה 

מיועד השיר.
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בתחילה  לדבריהם,  שמיים..  שם  אזכור  כל  של  והמחיקה  הסילוף  עניין  כמובן  שנית, 
כתוב בשיר על בנחת נשובה ארצה מולדתנו, - כאן מגיעה מטעמם מחיקת שם שמיים 'וד' 
בראשינו' – במקום זה הם חיברו קטע אחר בסוף השיר, ליצור הרושם שהנטיעות בארץ הם 

אלו המוציאים אותנו מהגלות, מה שלא היה ולא נברא.

ארוכים  קטעים  שני  לאחר  רק  השיר.  לראות תפקידו של  נוכל  בו  המלא,  השיר  הנה 
נשמה,  חיי  לשאוף  ישראל,  ארץ  תורת  ללמוד  ישראל  לארץ  לעלות  הרצון  על  המדברים 
לבנות ישיבות, להציל ממקצצים בנטיעות, לעלות עם אמונה וכו', מוזכר הציטוט הנ"ל בקטע 
האחרון על עבודת האדמה ובלי שום קשר של גאולה ויציאה מהגלות כמו הציטוט החלקי 

והשקרי. הדגשנו עבורכם מילים שלא הוקראו כמובן בפני משתתפי האסיפה בטשאפ:
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ועם הלשון הרע והשקר הזה גזרו איסור על אגודת ישראל....
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השמצה שלישית

על אחת ההשמצות המרכזיות אין לנו כל כך מה לומר:

האשמה איומה. ירחם ה'. אגודת ישראל החליטה לייסד בית יעקב!!! נגד החלטת חז"ל!!!

ועל השמצות כאלו החתימו את גדולי ישראל נגד האגודה...

רק נגלה גילוי נוסף... על ההשמצה הזו גם הם כבר התחרטו. במהדורה הראשונה עוד 
לא רעדה ידם לכנות את המוסד הקדוש 'בית יעקב' בשם 'בית עשו' וכפי שהם מתפייטים 
"הצדיקים והחסידים, יראי אלוקים, אמיתיים לאלפים הע"י, קוראים אותם "בית עשיו", אך 
לאחר שנוכחו לראות כי בזה הם מרחיקים את עצמם מהקהל, שינו זאת במהדורות הבאות.

הנה מהדורת תרצ"ו:

אבל בשנת תשי"ט, ובתשנ"ט, כאשר מדפיסים מחדש את הספר הזה, וצריכים לשמר 
את תרבות השקר, נטורי שקרתא, וכידוע אם יכתבו על בית יעקב – בית עשו, יבזו רק את 
עצמם, כי הרי יש כבר בית פייגא ובית רבקה ועוד ועוד, אז פשוט אוחזים במנהג אבותיהם 
ובלי חשבון משמיטים. ומוחקים. מוטב יוותרו על תרמית אחת ואל יפסידו כזבים רבים. כך 

לפחות יוכלו להמשיך את השקרים על הדברים האחרים.

מהדורת תשי"ט:
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מהדורת תשס"ו:

רגע, אולי באמת לא חתמו גדולי ישראל על הפרוטוקול ההוא??? האם באמת החתימו 
אותם בטשאפ על כאלו דברים???

הנה מה שכותב אחד מחשובי חסידי סאטמאר ברצותו להגדיל את רבו בספר זכור ימות 
עולם:

בהחלט. למכירים את קורות דברי הימים, באמת זהו חידוש גדול.

אלא מה? הרב ממאד, כלל לא השתתף באסיפה הזו. גם הוא וגם הרב מאונגוואר, שבאו 
חתומים ראשונה אחרי המנחת אלעזר והרבי מסאטמאר ]אז עדיין הרב מאורשיווא[, לא נכחו 
כלל באסיפה ההיא. והפרסום בספר תיקון עולם כאילו שגם רבנים אלו השתתפו בכינוס 

ההוא בפועל, הינו שקר נוסף וטבעי מבית היוצר של כותבי הפרוטוקול:

המעיין בפרוטוקול, רואה את חתימת ידיהם )שניתנה לאחר זמן(, אך כל היסוד לגדולת הרבי 
שחתימתו התנוססה כבר לפני המלחמה לפני גדולי הדור האחרים, יסודה בטעות שבנויה על 

השקר של עורכי הספר 'תיקון עולם'.
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ומי גילה לנו שאכן הם לא היו כלל באסיפה? אחד ממשתתפי האסיפה, הגה"צ רבי אשר 
לעמיל שפיצער מקירכנדורף, שאף התנגד להחלטות האסיפה, כתב אחר כך מכתב חריף 
ביותר נגד הנערים כותבי הפרוטוקול, בין השאר הוא מגלה כי הרבנים ממאד ומאונגוואר 

כמו עוד רבנים אחרים המובאים כחתומים על הפרוטוקול, לא היו כלל באסיפה:

יש עוד להאריך רבות על השקרים והכזבים שנכתבו ונשתמרו לאורך הדורות ע"י נטורי 
שקרתא, בכל ענין האיסור על אגודת ישראל מלפני המלחמה, אך לעת עתה נסתפק בטעימה 

זו.

תרבות השקר בשלב המערכה 
בקום המדינה

נטורי שקרתא בעלוני 'משמרת חומותינו' ו'החומה'

דור לדור ישבח מעשיך. 

אם לפני המלחמה היו צריכים להמציא סיפורים ולהוציא אותם מהקשרם בשביל להשמיץ 
מכתבים  זיוף  לכלול  החלה  והיא  השיטה  השתכללה  המלחמה  אחרי  ישראל,  אגודת  את 

סיטונאי.

אחד העלונים שזנח את המלחמה בציונים והפך ללוחם מלחמת 'מצוה' נגד אגודת ישראל, 
היה העלון 'החומה' וחברו בדומה לו 'משמרת חומותינו'. עלון זה שמילא פיו תמיד בבוז ולעג 
נגד כל הקדוש והיקר, הקים מדור מיוחד 'לקט כתבי קודש' מגדולי הדורות נגד הציונות, 

וכמובן – משולב עם מכתבים נגד אגודת ישראל בראשם.

ר'  בשם  יהודי  לים,  מעבר  העורך  לו  מצא  חבר  כן  ועל  עדותו  ירחיק  לשקר  הרוצה 
הלה  ההיקף,  את  שנבין  בשביל  רק  אבל  יהודי,  של  נפשו  לעומק  ניכנס  לא  בלאך.  חיים 
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הוסיף לעצמו את השמות משה אפרים, 
אפרים,  חיים  משה  להיקרא  בשביל 
הבעש"ט  נכד  ממש  נשמע  הוא  כעת 
הדגל  בעל  נכדו  דרך  זיע"א,  הקדוש 
אחר  להרהר  יבוא  ומי  אפרים...  מחנה 

שושילתא דדהבא.

בלאך  מר  החל  זה  אחר  בזה  והנה 
נגד  ונוטפים  לשלוח מכתבים מרגשים 
ההתחברות.  איסור  ובחומר  הציונות 
גדולי  ידי  על  "נכתבו"  המכתבים  כל 
ישראל. כמובן 'נטורי שקרתא' קנו את 
החומר החדש בשתי ידיים, והעבירו את 

השקר לדור הבא.

בקובץ  פורסם  תשי"ד  בשנת  כבר 
נראים  המכתבים  כי  תורה"  "קול 
כמזוייפים. בהמשך פורסמו גם בירחון 
ערעורים  נוספות  ובבמות  "סיני" 
יצא  זאת  מלבד  נוספים.  מכתבים  על 
כך  על  בירושלים  פסיק  דלא  קלא 

שהמכתבים נראים כמזוייפים.

לא  זה  השקרתא  נטורי  את  אבל 
עניין. המדור המשיך להפיץ את מכתבי 
השקר במשך שנים רבות. הנה לדוגמא, 
מכתבי תודה מחתנו של ר' עמרם בלוי, 
'המכתבים  על  בלאך  חיים  לר'  המודה 
גם  ואשר  לפרסום  ששלח  המרגשים 

חותנו התרגש מתוכנם'....

ועל זה נאמר מגלגלין שקר על ידי 
משמרי השקר...

שם  תשט"ו,  משנת  מכתב  לפנינו 
חומותינו  משמרת  עלון  עורך  כותב 
את  להמציא  בקשה  רבא",  ל"ספרא 
או  האורגינליים,  או  המכתבים  מקור 
הרבי  מאת  עליהם  הסכמה  לפחות 
המכתבים  על  קול  יצא  כי  מסאטמאר, 

שהם מזוייפים...

ברסלב בני ברק
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ברור לכל שעד היום מחכים צאצאי עורך העלון לסימוכין כל שהן על שרשרת זיופי 
המכתבים של מאפיית בלוך.

נו, ואם יצא עליהם רינון, בשביל זה הפסיקו נטורי שקרתא להדפיס? בשביל זה הפסיקו 
ומתפעלים  ונוספת,  חדשה  מהמצאה  מתרגשים  הם  עדיין  תשי"ט,  בשנת  הנה  להמציא? 

מעיניהם הצופיה של גדולי הדור:

הממציא  בין  שנרקם  השתיקה  קשר  על  השנים,  כל  לאורך  רבים  מכתבים  עוד  בידנו 
למפיץ, בין בלוך לבלוי, העיקר להמשיך במסורת הפצת השקר, נטורי שקרתא.

זה לעומת זה עשה האלוקים. היה צדיק אחד, רגלי חסידיו ישמור, שחזה זאת ברוח קדשו, 
ועל הדרך גילה דעתו על העניינים העומדים על הפרק.

הממציא ר' חיים בלוך, שלח לרבינו קדוש ישראל רבי אהרן מבעלזא זיע"א מכתב שם 
הגה"ק מהרי"ד  אביו  כבוד קדושת  וחשובים מאת  יקרים  ידו מכתבים  יש תחת  כי  כותב 

מבעלזא, ואולי כדאי לתתם לר' עמרם בלוי שיפרסמם בעיתוני נטורי שקרתא....

על כך בא מכתבו של הגבאי ר' שלום פויגל בשם הרבי מבעלזא, כי מבקשו שלא לשלוח 
שום דבר לר' עמרם, כי דרכו אינה דרכנו... "כ"ק אדמו"ר שליט"א אין לו שום קשר עמו והוא 

נגד הרצון מכ"ק אדמו"ר שליט"א...."
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תרבות השקר כיום – בכל המולת בחירות
נטורי שקרתא ממשיכים גם כיום בתעמולת השקר.

להבדיל אצל הנוצרים קיים מושג בו מטבילים לדתם ל"ע בן אדם אחרי מותו, גם בעולם 
הקנאות זה קיים. בעוד הם מאשימים את אגודת ישראל בהפצת מכתבו 'המזוייף' של הרב 
מבריסק שנתגלה לאחר פטירתו ]וכפי שכבר הוכחנו בבירור בקנאות של אמת 2, כי הכל 
מקורי ואמיתי והייתה זו מכת לחי צורבת לתעמולת הכזב שלהם[, הרי שהם בשנים האחרונות 
עושים מאמצים עילאיים שמגיעים לרמה של 'חיטוטי שכבי' ממש, להוציא את גדולי ישראל 
מקברם ולהטבילם ל'קנאות'. עבודה קשה ויסודית נערכת בכך, וכל גדול בישראל שהחזיק 

18
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הרה"ק  לכ"ק  או כתב מכתב  העריץ  או 
מסאטמאר, הרי שברור שאחז גם כשיטתו 
ואסר להצביע בבחירות. ואם תאמר הרי 
המציאות הוכיחה שלא כן, ופשוט לתרץ 
משתנים  )כאן  כי...  ברירה  לו  היתה  שלא 

הטעמים אצל כל אדמו"ר וצדיק(.

הרב  לפניך:  זה  כלל  נקוט  ולכן 
מטשיביעין  הרב  התכוון,  לא  מבעלזא 
הפוך,  התכוון  ישראל  הבית  התבלבל, 
כולם.  וכן  אחרת,  הורה  חיים  האמרי 
כאשר  הדברים  הגיעו  לשיא  עפ"ל. 
לאחרונה פרסם עיתונם כי הרה"ק אוהב 
זי"ע  מבוהוש  יצחק  רבי  הצדיק  ישראל 
נגד  הלוחמים  מגדולי  היה  אביב  מתל 
המדינה... ומי שהכיר את דמותו הנאדרה 
לצחוק  אם  יודע  לא  בקודש  והליכותיו 

או לבכות.

אחד הצדיקים שהם החליטו 'לזכותו' 
הרה"ק  הוא  האיסור',  מ'חומר  ולהצילו 
זצוק"ל.  מביאלא  יהושע'  ה'חלקת  בעל 
לבחירות  להצביע  ללכת  ציוה  הרה"ק 
מערכות  תשע  במשך  פטירתו,  יום  עד 
בחירות. מתוכם שבע פעמים חתם בכתב 
ידו קדשו. אך הם מצאו צדיק ירושלמי 
שעוד בחייו ניסה בכל כוחו לה'צדיק' את 
הצדיק, ולהצילו מחומר האיסור, אך ללא 

הצלחה יתירה. 

הנה דברי הכזב בעלוני התעמולה של 
ההכחשות  ולאחריהם  השקרתא,  נטורי 

הברורות:

תלמוד תורה סערט ויזניץ

סרט ויזניץ - בני ברק

ת"ת מונקאטש - כלל חסידי - בני ברק

שומרי אמונים - בני ברק
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ניתי ספר ונחזי: הספר ויואל משה יצא לאור בשנת תשי"ט )כקונטרס( ובשנת תש"ך כספר. 
לאחר ההוצאה לאור של הספר, חתם הרבי הקדוש מביאלא בחתימת יד קדשו עוד 4 מערכות 
בחירות על החובה ללכת לבחירות. בשנים תש"ך, תשכ"א, תשכ"ו, תש"ל. אך עבורם שום 

עובדה לא תשנה את מציאות תרבות השקר.

הנה צילום חתימתו מתש"ל
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של  היוצר  מבית  נוסף  כזב  והנה 
הרבי  כ"ק  של  דעתו  על  ה'קנאים' 

מביאלה:

שקר אחר שקר אחר שקר.

על . 1 הודיע  לא  פעם  אף  האדמו"ר 
פרישתו ממועצת גדולי התורה. )ועוד 

מוסיפים "כידוע"(.

לקראת בחירות תשל"ד, עקב חילוקי . 2
הדעות שהיו במועצת גדולי התורה 
לא  הרבי  פא"י,  עם  האיחוד  לגבי 
רצה להתערב בכך, למרות זאת הגיע 
לאסיפת מועצת גדולי התורה כרגיל, 
תמונה  ישנה  זו  מישיבה  ובדיוק 
ביציאתו מבניין האסיפה בבית הועד 
ישראל,  אגודת  של  העולמי  הפועל 
זי"ע.  ישראל  הבית  מרן  עם  יחד 
אלו  בבחירות  )כאמור,  הסמוך(.  בעמוד  )התמונה 
לא חתם על הכרוז בעקבות הויכוח הנזכר, אך הורה 

לכל חסידיו ללכת ולהצביע(.

בשמו . 	 כשפרסמו  תשל"ז,  בשנת 
שחזר בו מחתימתו, שלח דווקא את 
האדמו"ר  זה,  בסיפור  המוזכר  בנו 
שיכחיש  מתתיהו,  דוד  רבי  הרה"צ 

ויפרסם שיש להצביע בבחירות. 

ואין  ברירה  שאין  נראה  לכאורה 
אחר  נכד  לחפש  אלא  לשקרנים 

שימציא סיפור אחר.

סמינר כלל חסידי - בני ברק

חב"ד - בני ברק

ישיבת סלאנים - אלעד
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אף בבחירות האחרונות לימי חייו כאשר . 	
שוב נתלו בכך שלא חתם כאילו חזר בו 
מחתימתו, שלח את בנו האדמו"ר הרה"צ 
רבי ירחמיאל צבי להכחיש זאת ולהודיע 
אגודת  עבור  יצביעו  הבוחרים  ש'כל 

ישראל'.

אחד . 5 אמר  אחת  פעם  כאשר  אדרבה. 
מתלמידיו החשובים, שהיה מאנשי הישוב 
הישן דברים בשמו בצדקת דרכו של הרבי 
מסאטמאר, יצא ואמר לאותו פלוני בפני 
כמה אנשים: "הרי אין לדבר בחוץ את מה 
כמה  אחת  על  החדר,  בתוך  אומר  שאני 
שכלל  דברים  בחוץ  לספר  שאסור  וכמה 

לא אמרתי..."

אבל אין ברירה חייבים לשקר..... נטורי שקרתא...
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פרק ב'

פירוד או השתתפות
ושוב הם עומדים למולנו, שוככים לרגע את המלחמה בגולובנציץ, וצועקים לנו בגרון 

ניחר: אסור להשתתף!!!

מעבר לכביש חולפים מספר אברכים מבויישים, כאלו שאין להם בעולמם אלא ד' אמות 
הוא  שמצביע  מי  כל  וכי  'משתתף'?  בגדר  אנחנו  וכי  רגע,  ומהרהרים,  ותורה,  הלכה  של 

'ציוני'? וכי כל מי שחי כאן במדינה הוא שותף לכל פשעיה? 

החלטנו לקחת את הקהל לסיור במחוזות ההשתתפות. סיור קצר שם יראה כי לא תמיד 
הכל בשליטתנו. לא כל פעם שאנחנו מחוייבים לעמוד ולהציל, להושיע ולהגן, אז אנחנו 

משתתפים.

1. נתחיל בעדה החרדית:

נראה לכם שהם משתתפים? חלילה. לשיטתם, הם סמל ההתבדלות. תקציבים? חלילה. 
בחירות? חלילה. רגע, אז מה זה ה'שיתוף' הזה עם עיריית ירושלים הציונית?

אלא מה? כשאין ברירה, עושים. גם לנו אין ברירה. חייבים להציל. מצביעים.
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אלפי  המעטירה.  בריסק  ישיבת  הינה  בדורינו  ביותר  הבולטים  התורה  ממקומות  אחד 
תלמידים ואלפי שעות של תורה מכילה ישיבה קדושה זו. על פי דרכה, היא אינה מקבלת 
שום תקציב מהמוסדות הממשלתיים והיא ניזונה מתמיכות ותרומות מתורמים ברחבי העולם.

דא עקא, שהמדינה הציונית, בה ממוקמת ישיבה זו, יש לה לא עלינו חוקים. והחוקים 
מחייבים את העמותות. לדוגמה הם מחייבים את חברי העמותה לדווח על הקורה בה. ואכן, 
ראשי העמותה, בהם ראש הישיבה שליט"א נכדו של הרב מבריסק זי"ע, חותמים על מסמכים 

כפי המתחייב בחוק הישראלי.

וכי יעלה על הדעת לומר ח"ו ש'ישיבת בריסק' תומכת בחוקים הישראלים? וכי חתימתו 
של ראש הישיבה על מסמכי העמותה מוכיחים כי יש כאן 'שיתוף'? חס וחלילה!!

אלא מה? כשאין ברירה, עושים. גם לנו אין ברירה. חייבים להציל. מצביעים.
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נזהרו  ברסלב  חסידי  גדולי 
בין  ח"ו  לערב  שלא  תמיד 
שום  לבין  הקדושה,  החסידות 
פוליטיקה אחרת. אך בשביל זה 
ח"ו לא להצביע? האם לא לערב 
את החסידות בפוליטיקה הכוונה 

לא ללכת להצביע? חס ושלום.

ל'שותפות'  קלה  דוגמא  הנה 
של אנשי אגודת ישראל בבניינה 
של ברסלב בארץ הקודש. וכי זה 

נקרא לערב?

בקשה חשובה זו שכל גדולי 
עמדה  עליה,  חתומים  ברסלב 
הנדרש  ובכל  באישורים  לסייע 
מעיריית ירושלים הציונית, ובית 
על  עומד  ברסלב  של  המדרש 

תילו עד היום לשם ולתפארת.

זאת  נחשיב  חלילה  וכי  נו, 
ל'שיתוף'? וכי המתפלל בברסלב 

בשכונת רמות או בכל אתר ואתר בו התקבלה הקצאהע"י העיריות, הינו מערב ומחלל 
את שם ברסלב בפוליטיקה? חס ושלום.

אלא מה? כשאין ברירה, עושים. גם לנו אין ברירה. חייבים להציל. מצביעים.

ישיבת טשרנוביל - אלעד'חסידים' הרב טאובר - אלעד
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לפני תקופה, התאספו בלשכתו של נשיא המדינה הציונית מר ראובן ריבלין, מספר גדולי 
ישראל ועסקנים. בראש המשלחת עמדו כ"ק האדמורי"ם מויזניץ ומרחמסטריווקא שליט"א, 
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, הגאון הרב חיד"ו )ווייס( שליט"א, העסקן 

ר' שלמה ורדיגר מראשי אגו"י בארה"ב ושלוחא דרבנן השר ח"כ הר"ר יעקב ליצמן.

הפגישה עסקה בנושא כאוב של הצלת נפשות ופדיון שבויים, מצווה עליה מוסר נפשו 
בכל לב הגאון רבי חיד"ו שליט"א מגדולי רבני ודייני עדת סאטמר שהציל יהודים רבים 

מבור השבי.

וכי תעלה על דעתך ח"ו לרגע אחד כי בפעולה זו ישנו איזה נצנוץ של 'שיתוף'? וכי 
ח"ו לחשוב שפעולות צדיקים אלו להצלת נפש אחת מישראל עבירה יחשב? הס מלהזכיר.

אלא מה? כשאין ברירה, עושים. גם לנו אין ברירה. חייבים להציל. מצביעים.
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אחד מגאוני הדור האחרון היה מורינו 
הרב אליעזר יהודה ולדינברג זצ"ל, חבר 
המדינה  של  הגדול  הרבני  הדין  בית 
המעלה  רם  ואיש  אדיר  גאון  הציונית. 
המפורסם  השו"ת  בזכות  יותר  שמוכר 
שלו 'ציץ אליעזר'. לאחר ששלח את ספרו 
יצחק', קיבל  ה'מנחת  החשוב למרן בעל 
תפקידו  מוזכר  שם  תודה  מכתב  בחזרה 
"אב בית הדין הרבני האיזורי בירושלים".

 

וכי תעלה על דעתו של מישהו לחשוב 
כי בכתיבה זו ישנו חשש 'שיתוף'? ח"ו....

אלא מה? כשצריך, עושים. גם לנו אין 
ברירה. חייבים להציל. מצביעים.

ערלוי - אלעד

לעלוב - אלעד

צאנז - אלעד
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נבזית של  'קנאים' מערכה  במערכות הבחירות מנהלים קבוצה של אברכים הנקראים 
מסירה לרשויות, כך בפשטות. אותה מסירה עליה נאמר מורידין ולא מעלין והיא נגד כל 

רגש יהודי. הנה כמה פרסומים בנושא
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מישהו  של  דעתו  על  תעלה  וכי 
לחשוב כי הקנאים משתפים פעולה עם 

הציונים? הלא הס מלהזכיר...

גם  עושים.  ברירה,  כשאין  מה?  אלא 
לנו אין ברירה. חייבים להציל. מצביעים.

כך גם פתאום נתפסים הם בשליטה 
המדינה  של  ה'חוק'  במכמני  ברורה 

הישראלית!

'שיתוף'.  מלומר  הס  כמובן,  כאן,  גם 
אין כאן אלא קנאות טהורה.

בשביל  ומה  וחומר,  קל  דברים  והלא 
מעון  אחד  'סאטמאר'  של  'קולו'  להציל 
ההצבעה, מותר לשתף פעולה עם החוק, 
בשביל להציל עיקרי תורה על אחת כמה 

וכמה.

קהל חסידים - אלעד

צמח צדיק ויזניץ - אלעד

נדבורנא - אלעד

סרט ויזניץ - אלעד
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באמריקה נערכה מערכה לטובת מועמד גוי מסויים, ביל דה-בליזיו.

קבוצת "אחים לדעה", של חסידי סאטמאר נרתמה בכל הכוח לסייע לו בבחירות. "למען 
השם הושיעה נא" לא פחות ולא יותר.

וכי ח"ו שיתוף עם גויים יש כאן? ח"ו

אלא מה? כשאין ברירה, עושים. גם לנו אין ברירה. חייבים להציל. מצביעים.
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את  הציונית  ההסתדרות  של  היהודית  לסוכנות  הבריטית  הממשלה  נתנה  כאשר 
אגודת  כך  נגד  נלחמה  ישראל-הסרטיפיקטים,  לארץ  הכניסה  רשיונות  על  השליטה 
ישראל בכל כוחה. היא הצליחה רק במעט, ורוב רשיונות העליה נמסרו לידי הסוכנות, 

והרבה מאלו שנזקקו לעלות לארץ ישראל פנו לסוכנות היהודית.

נסיונות  את  המתאר  משה'  ה'ויואל  מרן  של  ע"ה  מבתו  מכתב  המחשה  לשם  הנה 
משפחת הרבי מסאטמאר לקבל סרטיפיקאט מהסוכנות היהודית:

וכי יעלה על הדעת ח"ו וח"ו שהאדמו"ר מסאטמאר עשה 'שיתוף' עם הציונים כאשר 
ביקש מעמם סרטיפיקט? חס ושלום.

אלא מה? כשאין ברירה, עושים. גם לנו אין ברירה. חייבים להציל. מצביעים.

ויזניץ - אלעדויזניץ - אלעד
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ועכשיו, על קצה המזלג, נראה יחד 
כיצד עבירה גוררת עבירה.

כיצד 'שב ואל תעשה' הופך בסופו 
חמורות,  עבירות  לג'  באמת  דבר  של 
ועבודה  דמים  שפיכות  עריות,  גילוי 

זרה. 

על  קצר  תמונות  מקבץ  הנה 
נצביע  שלא  עבורינו  שדואגים  אלו 

בבחירות.

ככה יעשה לדיין ורב בעדה החרדית 
שלא מקשיב לקול הוראות תלמידיו: 

להתחבק  השקרתא,  נטורי  אצלם, 
לא  כלל  אמחדניג'אד,  או  ערפאת  עם 

נקרא שיתוף:

של  קבריהם  על  לעלות  למשל  או 
רוצחי הקדושים הי"ד בפיגוע המחריד 
שחרית  תפילת  של  בעיצומה  שאירע 
בבית הכנסת בהר נוף, זה גם כן אינו 

שיתוף כלל:
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או למשל לברך את 'אחינו המוסלמים' ברגשי שלום וידידות בברכת הראמאדן, זה אולי 
כבר נחשב שיתוף אך זה כבר אינו שיתוף לרשעים. זהו רק שיתוף לצדיקים גמורים...

וכאשר תקום מן הספר, ותסיים פרק זה, תאמר לעצמך, הלא אך דמגוגיה היא, שהרי 
ידוע שחלקים מסאטמאר והעדה החרדית מתנערים ממעשיהם?

התשובה לכך היא ברורה: 

מקשרים  שהם,  כשם 
שמצביע  מי  את  ומחברים 
כבר  שהוא  הרי  בבחירות 
למינות  לציונים  שותף 
ולכפירה,כך, מעל לכל ספק, 
בבחירות,  מצביע  שאינו  מי 
לכופרים  שותף  הוא  הרי 
בג'  ולפושעים  לרוצחים 

עבירות החמורות.
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פרק ג'

דין רפש מבית אבא
ליקוט מגדולי הדורות על האיסור החמור, ועוונם הגדול של הנמנעים מללכת לבחירות

הם יושבים להם בבטלה סמויה וגלויה ברחובות העיר ונהנים מכל רגע של רעש. הם אצים 
רצים לשרוף פחים ואוטובוסים ומעבירים את התמונות למחלקה לפיצויים בוויליאמסבורג 
ומחכים לצ'ק הדליל והנמוך. הם זועקים בהתלהבות נגד מעצר של בחור 'ישיבה' שבלשכת 
הגיוס לא התייצב להסדיר דיחוי אך נלכד באופן מביש באילת... ומחכים למזומנים המועטים 
'המלחמה הקדושה'  ומסתיימת  יותר כאן מתחילה  או  שמגיעים בעצלתיים ממונרו. פחות 
בציונות. בפירוק כל היצרים על הזפת האומלל בכביש או אז מתמלאים חדרי ליבם בגאווה 

וביראה עילאית: "הראנו להם".

אבל אליך, אברך חסידי עדין נפש, השומע בקול רבותיו, הם באים בצורה מחוכמת. 
אותך הרי הם לא יוציאו לכביש, ולא יבקשו להיכנס תחת גלגלי טרקטור הגורם לחיטוטי 
יתחילו לעבוד על המצפון שלך.  ולפיכך הם  ושום כסף,  סיפוק  מזה שום  לך  אין  שכבי. 
בקול רועם הם צועקים עליך "מה אתה עושה בשביל אידישקייט? מה אתה עושה להילחם 

בציונות?"

ואז צצה לה מפלגת שב ואל תעשה. הם מכירים אותך כאברך טהור ופאסיבי, כזה שגם 
בבית מדרש כאשר שני אברכים מתווכחים אתה בורח הצידה, כזה שגם כאשר נהגי המוניות 
זה  זה עם  – אתה בעדינותך נמלט מהמקום, כזה כאשר השכנים נלחמים  ברחוב צועקים 
אתה לא מתערב, כזה שעושה שלוש ברכות לפני שהוא אוכל אורז, כזה שמקפיד להגיד 
ווארט בסעודת שבת גם מר' נחמן מברסלב וגם מהמאור עיניים, גם מר' מיילך בידרמן וגם 
מר' ברוך רוזנבלום, איש שלום ואיש מתון, ככה הם מכירים אותך, ועל המקום הזה הם 

מתיישבים. אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה.

שב ואל תעשה. הם מתחננים במצח מקומט מחרישת זדון. תימנע. אל תצביע. תצא ידי 
חובת כולם. גם הרב הקדוש פלוני לא הלך בעצמו. תהיה אתה כמוהו. מותר לך פעם בכמה 
שנים להרגיש שאתה גדול הדור ואתה 'למרות שאוחז שמותר' אתה נמנע. מותר לך פעם 
בכמה שנים לתת כתף למערכה של סאטמאר נגד המדינה, מותר לך פעם בתקופה להרגיש 
את ה'שק ואפר' שסיפרו לך שפעם ב'מאה שערים' הלבישו, בא, תהיה קנאי, פעם ב... וכל 

זה על ידי משהו קטן. שב ואל תעשה.... 

לא נתעייף מלחזור שוב ושוב כי אין כאן לא קנאות ולא תורה, לא יראה ולא טהורה, אבל 
יש כאן איסורים חמורים על הנמנע. ובשביל להוציא מליבם של החושבים שאלו שחייבו את 
הבחירות לא אסרו להימנע, ליקטנו מדבריהם ומכתבם את חומר האיסור של הנמנע. לא רק 
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החיוב  על  המפורסמות  קריאותיהם  את 
להצביע הבאנו, אלא הדגשנו את הדגשת 
על  השנים  לאורך  הדור  ופוסקי  צדיקי 
הגרועים  הדברים  ועל  להימנע  האיסור 

שבאחריות מי שנמנע או שגורם לכך.

ה'תם'  בשאלת  חטאים  יפתוך  ואם 
שבדורינו  פלוני  צדיק  "וכי  המפורסמת, 
שנמנע, אף הוא עובר על האיסור?" אל 
תען כסיל כאיולתו. אבל לאחר שתפנים 
כי צדיקים אלו בוערים להשי"ת, תורתו 
ומצותיו כל ימיהם, צדיקים אלו מקנאים 
קנאת ה' צבקות בכל פעם כשהיצר דורך 
תבין  חסידיהם,  לבב  פתח  על  אפילו 
מסורים  אינם  הצדיקים  דרכי  כי  ותדע 
לנו ואין לך נגיעה בדרכיהם. הם לוחמים 
וקדושה  ולילה למען הרבות טהרה  יומם 
ולנו  ולך  הצעיר,  כמוך  שלא  בישראל, 
נותר רק לעשות ככל אשר ציוונו רבותינו 
צדיקים  וגם  והמורים,  הרועים  הקדושים 
אלו, חפצים בכל לבבם שאתה, האברך זך 
הדור  גדולי  כמצוות  יעשה  והנקי,  הלבב 

זי"ע ויבלחט"א.

רשעותם  בגדול  לך  אומרים  הם 
שגדולי הדור הקודם "לא ידעו את חומר 
האיסור"... ולא קראו את ספר ויואל משה. 
ואם רק היו קוראים היו הופכים את דרכם 
ונתיבם. אין טעם להיכנס לויכוחים, כפי 
שכבר אמר עליהם מרנא החזון איש , שכל 
זאת  רק  בעמדתם.  להתחפר  רק  כוונתם 
לא תעלה על לבבך ש'גדולי הדור הקודם 
את  התירו'. חשוב שתדע  ולכן  ידעו  לא 
צעיר  שכאשר  שסיפר  המוסמך  המעשה 
מטשיבין  הקדוש  להגאון  הראה  מסויים 
מטשיבין  הרב  לו  אמר  ההוא,  הספר  את 
"כבר ראיתי הכל".... ובכל זאת בא וראה 
מה כתב אותו קדוש על הנמנעים מללכת 

להצביע...

מעייני ישראל חב"ד - אלעד

ת"ת סלונים - אלעד

חוג חתם סופר, הרב אלטמן, אלעד
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ליקוט מתוך הכרוזים הראשונים 
בחומר האיסור של המתרפה במלאכתו 
והנמנע מלהצביע, עליהם חתמו גדולי 

וצדיקי הדור בראשות האדמו"רים 
הקדושים מבעלזא, מגור, מטשיבין, 
מבית ויזניץ, מבית רוזין, מסלונים, 
מרחמסטריווקא, מלעלוב, מביאלא, 

מזויעהל, מנדבורנא, מאוזרוב, 
מאלכסנדר, מסטריקוב, ועוד גדולי 
ראשי הישיבות ואדירי התורה זיע"א

כרוז תשט"ו

אנו מכריזים שעל פי תורתנו הקדושה 
מחוייב כל אחד ואחד להשתתף בבחירות 
המקומיות,  ולרשויות  לכנסת  הבאות 
וחלילה למנוע עצמו או אחרים בבחירות, 
כי בזה מסייע להשתלטות החפשיים על 
אחריות כבידה על  ונוטל  הנהגת הציבור 

עצמו"

כרוז תשכ"א

להשתתף  רבה  ומצוה  גמור  חוב 
והמעשים  העושים  מן  ולהיות  בבחירות 
התורנית  היהדות  של  כוחה  להגדיל 
העצמאית, והמונע עצמו נותן יד להמעטת 
ומחליש  החרדית  היהדות  של  דמותה 

כושר ע   מידתה על משמר הדת ותוה"ק.

כרוז תש"ל

שמו  וחושבי  ה'  יראי  כל  על  מוטל 
לכנסת  בבחירות  בעצמם  להשתתף 
יחיד  כל  יתבונן  אחרים...  על  ולהשפיע 
ויעמוד על האחריות הכבידה שיש  ויחיד 
וחילם  כוחם  להגברת  בהימנעות מלסייע 
אין מקום  הנאמנה...  היהדות  של שלוחי 

ת"ת צאנז -אלעד

ת"ת ערלוי - אלעד

ישיבת מכנובקה בעלזא - אלעד
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המתרפה  גם  כי  ואדישות,  לשאננות 
במלאכתו נעשה בעקיפין ח"ו שותף לכל 

הקמים על שומרי הגחלת...

כרוז תשל"ד

ידיהם  מחזק  מלהצביע  עצמו  המונע 
את  לקעקע  הרוצים  העול  פורקי  של 

יסודות קיומנו 

כרוז תשל"ז

גורם רפיון כוחם של  כל הנמנע מכך 
החילוניים  ידי  בזה  ומחזק  מחד,  ה'  יראי 

למיניהם מאידך

ליקוט ממכתבי 
גדולי וצדיקי הדור 

שכתבו בעניין זה
מרן החפץ חיים זיע"א

אנו  כאשר 
סמוך  עומדים 
ת  ו ר י ח ב ה ל
הסיים  של 
 , ט א נ ע ס ה ו
הראה  וכאשר 
הניסיון  לנו 
גודל  מכבר 
הנחיצות שיהיה 
שמה  הנבחרים 

גדול  חוב  בודאי  ולתורתו,  לה'  מסורים 
קדוש על כל מי שנגעה יראת ה' בלבבו 
שלא להשתמט להתרפות בענין זה הנוגע 
לדברים העומדים ברומו של עולם לחיזוק 

התורה ודת קדשנו..

ערלוי - אלעד

ויזניץ מרכז - אלעד

ישיבת צאנז - אלעד
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מרן מהר"א מבעלזא זיע"א

דעת קדשו של המהר"א מבעלזא היתה נחרצת כל כך 
ולא  הדת  הצלת  למען  בבחירות  להשתתף  החובה  בעניין 

הסכים לאף אחד ממקורוביו להימנע.

שבתחילת  וועבער  מרדכי  ר'  הרה"ח  המשב"ק  מעיד 
שנת תשי"ב התקיימו בחירות והאדמו"ר זצוק"ל שהה אז 
הרבי  רק  בית  נשארו  הבחירות  ביום  ירושלים.  בעיה"ק 
זיע"א והמשב"ק הרב וובר כיון שאת שאר הגבאים ואנשי 
הבית שלח האדמו"ר לנסוע לתל אביב להצביע )שם היו רשו 
ים כמצביעים(, לרב וובר לא הייתה אזרחות עדיין והוא נותר 

לבדו בבית. באמצע היום נשמע רעש מכיוון חצר הבית. 
באמרם  למחות  שבאו  נבזים  מחוצפים  של  קומץ  זה  היה 
ואילו  בבחירות  להשתתף  אסר  החרדית  העדה  שגאב"ד 

האדמו"ר מורה להצביע. כאשר הרעש הגיע לאזניו שאל האדמו"ר את ר' מרדכי מה נעשה 
שם בחוץ. השיב שבאו אנשים למחות שהגאב"ד אסר להשתתף בבחירות. השיב האדמו"ר 
השיב האדמו"ר איך מוז דיר שוין זאגן, ער האט אויף אונז גאר נישט קיין דעות )- מוכרחני כבר 
לומר לך, אין לו עלינו שום דעות(. ומעידים המשמשים בקודש שבשום פעם לא נשמעו מאיתו דברים 

חריפים כל כך זולת בעניין הבחירות. 

עוד מספר ר' מרדכי הנ"ל: "ביום הבחירות הנ"ל שנת תשי"ב הגיע אז רב חשוב מדרום 
אמריקא ששהה בארה"ק בימים הנוראים וביום הנ"ל רצה להיכנס אל האדמו"ר לקבל ברכת 
פרידה טרם נסיעתו חזרה לארצו. הרב הנ"ל ביקש מר' מרדכי שיכניסו אל הקודש, וקיבל 
את הסכמת האדמו"ר להכנס בתנאי שלא יגיש קויטל. כאשר נכנס הרב החזיק דבר מה בידו 
והיה נראה כקויטל. נענה האדמו"ר הרי אמרתי שלא יגיש קויטל. נענה ר' מרדכי שאין הוא 
מחזיק קויטל, והלה אכן קיבל ברכת פרידה מן האדמו"ר בלא להגיש קויטל. אחר שיצא הרב 
נענה האדמו"ר זצוק"ל לר' מרדכי האמת היא שמאוד היה קשה עלי לשלוח את כל הגבאים 
אבל לא היתה לי ברירה, כי הבחירות היא מצוה גדולה כזו ולא יכולתי לעכבם. והניף שתי 

ידיו כלפי מעלה באמרו "אזא גרויסע מצוה" )- מצוה גדולה כזו(.

כמו כן מספר המשב"ק הגה"ח ר' אהרן מרדכי רוטנר שביום הבחירות לא קיבל האדמו"ר 
זצוק"ל קויטלך, ומי שהגיע ברצותו להגיש קויטל נדחה ע"י האדמו"ר באמרו "גייטס צו די 

וואהלן" )- לכו לבחירות(. 

וראה לעיל חתימתו על הכרוז בתשט"ו:

אנו מכריזים שעל פי תורתנו הקדושה מחוייב כל אחד ואחד להשתתף בבחירות הבאות 
מסייע  בזה  כי  בבחירות,  אחרים  או  עצמו  למנוע  וחלילה  המקומיות,  ולרשויות  לכנסת 

להשתלטות החפשיים על הנהגת הציבור ונוטל אחריות כבידה על עצמו"
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מרן החזון איש זיע"א

את  מסר  דבילצקי,  שריה  רבי  הגאון 
עדותו האישית על ההוראה שקיבל ממרן 

החזון איש:

בחדרו  ישבתי  זצ"ל  החזו"א  בענין 
ואמרתי לו כי איני יודע אם אשתתף, ע"ז 
גייען.  יא  ניין, מען מוס  לי באידיש  אמר 

]=אין לעשות כך, מוכרחים ללכת[. 

את  במכתבו  הביא  רוטר  אהרן  רבי 
הוראתו הנחרצת של החזון איש

חובה  אלא   – ללכת  'היתר'  זה  "אין 
ללכת!!!!

כתב  זצוק"ל,  מבראשוב  הרב  ואילו 
לאחר ביקורו אצל בעל החזון איש: 

"להישאר ולעמוד מבחוץ אין נראה לי 
כלל"

בעקבות כך ולאור קריאתו של הרבי 
קרא  בבחירות  להשתתף  זי"ע  מבעלזא 
אלו  "כל  חוצב:  בקול  מבראשוב  הגאון 
בכלל  הם  בבחירות  משתתפים  שאינם 
ה'  לעזרת  באו  שלא  על  מרוז  "אורו 

בגיבורים".
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מרן רמ"מ מליובאוויטש זי"ע

אחד  כל 
ואחת מהחרדים 
מחויב להשתתף 
ת  ו ר י ח ב ב
 , ע י ב צ ה ל ו
גם  ולהשפיע 
הזולת.  על 
מזה  המונע 
ממילא  מגדיל 
רשימת  כח  את 

המנגדים לד' תורתו ומצוותיו.

 מרן רמ"מ מלעלוב זיע"א: 

"הייסורים 
גדולים  הכי 
משיח  מחבלי 
מהרסי  הם 
הדת,  ומחריבי 
ומצוה לילך אך 
להכניעם  כדי 
ולהשפילם".... 

)קריאה תשד"מ(

הגאון רבי יעקב ישראל 
קנייבסקי הסטייפלער זצ"ל 

ם  י נ ו י ר ב ה
תורתנו  שונאי 
הקדושה זוקפים 
את כל הנמנעים 
על  להצביע 
הני  חשבון 
א  ר י ק פ ה ב ד
לא  להו,  ניחא 
חשבון  על 

ויזניץ - אלעד

ת"ת כלל חסידי - אלעד
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ונמצא  ר"ל,  ההפקרות  על  המוחים 
ח"ו  ממעט  אלא  אינו  מלהצביע  שהנמנע 

כבוד שם שמים יתברך שמו.

ובמכתב אחר: 

לרשימת  המצביעים  ריבוי  ועצם 
שמים,  שם  קידוש  הוא  ישראל  אגודת 
טעם  מאיזה  )יהיה  מלהצביע  הנמנעים  את  כי 
שיהיה( זוקפים שונאי הדת לכל סוגיהם על 

ולא  זדים,  ומאשרים  המסכימים  חשבון 
כמוחים עליהם.

את  בידים  כמוסר  מהצבעה  והנמנע 
השלטון לפורקי עול מחטיאי הרבים ר"ל 
ועל כיו"ב נאמר גם מתרפה במלאכתו כו' 

)המשך הפסוק הוא: אח הוא לבעל משחית!!!( 

הגאון רבי ראובן גרוזובסקי זצ"ל:

לנו  יש ללכת על פי הדרך שנמסרה 
והאחרונים  הראשונים  מרבותינו  מחז"ל, 
לא  קדום  ורצון  עצמית  נגיעה  שום  בלי 
דידן  בנידון  וכגון  להחמיר...  ולא  להקל 
ושנאתו  קנאתו  והנגיעה של  השוחד  אם 
להמינים תכריע את דעתו לומר שבדרך 
מלחמה נצליח יותר לחיזוק התורה, בשעה 
שהישרים בליבותם יכריעו שהדרך הקרובה 
יותר להצלחה הוא להחניף לרשעים. וכל 
המגיד דעתו בזה לשם שמיים הרי זו דעת 
תורה וצריך לילך בזה אחר רוב המורים...

מרן האמרי 
חיים זיע"א: 

מי  כל 
מצביע  שאינו 
רשימת  בעד 
או  החרדים 
את  שמונע  מי 

בי"ס כלל חסידי - אלעד

מאקאווא - אלעד
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כוח  מגביר  הוא  ואינו הולך בכלל,  עצמו 
הסטרא אחרא ומכניע צד הקדושה ח"ו.

הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל:

ה  ב ו ח
ה  ש ו ד ק
ף  ת ת ש ה ל
ומי  בבחירות 
וחלילה  שחס 
ישתתף  לא 
את  לתת  עתיד 
כל  אין  הדין. 
לפקפק.  מקום 
הייתי  תמיד 

הרשה  ומי  בבחירות  המשתתפים  בין 
להם לזייף, יש לנו עסק עם זייפנים ויש 

להיזהר מהם. הם זייפנים". 

כיצד יכולים ללחום נגד האגודה ונגד 
ליהודים  מותר  כיצד  העצמאי?  החינוך 
העצמאי  החינוך  את  להשמיץ  חרדים 
נטורי  האם  הקימה?  ישראל  שאגודת 
הילדים  רבבות  את  להציל  יכולים  קרתא 

שהאגודה הצילה לתורה וליהדות? 

חרדים  ליהודים  נטפל  הרע  היצר 
דבר  ומפתה אותם ביראת שמים מדומה, 
מפ"ם,  אנשי  אצל  לעשות  יכול  שאינו 
בלבול  שמכניסים  כרוזים  ומוציאים 
במוחות, ורוצים להשוות את האיסור על 
חפשיות  לקהילות  בבחירות  השתתפות 
היו  "אילו  ולעיריות.  לכנסת  לבחירות 
היו  אלה,  תורה  גדולי  אותם  אתנו  חיים 
ההשתתפות  את  ספק  ללא  מחייבים 
בבחירות". המשתתף בבחירות מקדש שם 
באגודת  להתאחד  צריכים  וכולם  שמים 
מי שיש לו השקפה תורתית אין  ישראל. 

לו מה לפקפק".

צאנז - ביתר

נדבורנה ביתר

קרלין - ביתר
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וכך אמר בענין זה כ"ק מרן אדמו"ר 
אחד  על  זצוק"ל  מאמשינוב  מאיר  ר' 
שהשתמט  לחוג  שהשתייך  ביתו  מבאי 
הדין!  את  ליתן  הוא  שעתיד  מהבחירות, 

)מפי עד נוכח(.

מרן הברכת 
אברהם זי"ע

ע  נ ו מ ה
נותן  עצמו 
להמעטת  יד 
של  דמותה 
ת  ו ד ה י ה

החרדית.

הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב זצ"ל

נקבע  כבר 
גדולי  ידי  על 
זיע"א  ישראל 
ההצבעה  כי 
איננה  לבחירות 
אם  כי  רשות 
וכל  חובה, 
עצמו  המשמט 
הינו  זו  מחובה 
לאותם  יד  נותן 

המבקשים לעקור את הכל. )שבט תשס"ט(

ביאלה - ביתר

לוצק - ביתר

מתמידים - ביתר
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סדיגורה - ביתר

מתמידים - ביתר

ברסלב ביתרבית ספר כלל חסידי - ביתר

שבט הלוי - ביתר

באיאן - ביתר
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אמשינוב - ביתר

באבוב 5	 - ביתר

ת"ת סלונים - ביתר

ת"ת קרלין - ביתר

נדבורנה ביתר

סמינר קרלין - ביתר
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סטריקוב - ביתר

ברסלב - ביתרלעלוב - ביתר

ליובאויטש - ביתרבי''ס חסידי - ביתר
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אמונת ישראל - ביתר

ערלוי - ביתר

באיאן - ביתר

ת"ת כלל חסידי וישיבת המתמידים

באבוב - ביתר
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50
מכתבי הגאון רבי ראובן גרוזובסקי
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על הקריאה לבחירות, הכרוזים והלשונות 
הנ"ל חתמו ראשי גדולי וצדיקי הדור 

מרנן ורבנן1 )מתוך החוברת הנפלאה חובת הבחירה(

כ"ק מרן אדמו"ר מוהר"א מבעלזא זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'אביר יעקב' מסדיגורא זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'ברכת אברהם' מסלונים זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' אברהם מסטריקוב זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' אברהם מלובלין זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר ר' אברהם מזוועהיל זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' אברהם יהושע העשיל מקאפיטשיניץ זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' אברהם יהושע העשיל ממכנובקא זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' אברהם יהושע העשיל מסלונים – ת"א זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'עקבי אבירים' מסדיגורא זצוק"ל 

כ"ק מרן אדמו"ר ר' אברהם ישכר מראדזין זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' אברהם מנחם מאלכסנדר זצוק"ל 

כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' זושא משטערנאביל זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'אמרי חיים' מויז'ניץ זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' חיים יהודה מאיר מוישווה זצןוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' חיים מאיר יחיאל מנאראל זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנא זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' חנוך העניך מסוכטשוב זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' חנוך העניך דוב מקוידינוב זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'אמונת משה' מאלכסנדר זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' יוחנן מרחמסטריווקא זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר ר' יוחנן מטולנא זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'אמרי סופר' מערלוי זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'חלקת יהושע' מביאלא זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' יוסף יצחק מליובאוויטש זצוק"ל 

כ"ק מרן אדמו"ר ר' יוסף צבי מסקרנביץ זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'אהלי יעקב' מהוסיאטין זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר ר' יעקב יוסף שלמה מוואסלוי זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנא זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' יצחק מבוהוש זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' ישראל מבאיאן – לייפציג זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל 

כ"ק מרן אדמו"ר ר' ישראל מרדכי מרחמסטריווקא זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצוק"ל 

כ"ק מרן אדמו"ר ר' לוי יצחק מבוסטון זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר ר' מאיר מאמשינוב זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' מנחם מענדל מליובאוויטש זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' מנשה יצחק מאיר מזידיטשויב זצוק"ל

1 השמות הם לפי סדר הא"ב ואין מוקדם ומאוחר בתורה.

לעלוב בית שמש

בעלזא - בית שמש

בי''ס חסידי - בית שמש
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כ"ק מרן הגאון ר' מרדכי רוקח גאב"ד בולגרייא זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' מרדכי מזוויעהל זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'כנסת מרדכי' מסדיגורא זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' מרדכי שלמה מבאיאן זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' משה מפילדלפיא זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצוק"ל 

כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'אש דת' מאוז'רוב זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' משה מרדכי מלעלוב זצוק"ל 

כ"ק מרן אדמו"ר ר' משולם זושא מטשערנוביל זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' נחום מרדכי מנובמינסק זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' צבי אריה מזלטיפול – טשורטקוב זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר ר' שלמה מטשורטקוב זצוק"ל 

כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'אמרי אש' ממודז'יץ זצוק"ל 
כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זצוק"ל

כ"ק מרן אדמו"ר ר' שמעון נתן נטע מלעלוב זצוק"ל
כ"ק מרן אדמו"ר ר' שמעון שלום מאמשינוב זצוק"ל

מרן הגה"צ ר' אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל
מרן הגה"צ מוהרא"ש שיק זצוק"ל

מרנן פוסקי הדורות זצוק"ל

מרן הגאון בעל "חזון איש" זצוק"ל 
מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל
מרן הגאון מטשעבין זצוק"ל

מרן הגאון ר' בנימין זילבר זצוק"ל
מרן הגאון ר' יוסף נפתלי שטרן זצוק"ל

מרן הגאון ר' יוסף שלום אלישיב זצוק"ל 
מרן הגאון ר' יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי זצוק"ל

מרן הגאון בעל ה"קהילות יעקב" זצוק"ל
מרן הגאון ר' משה פיינשטיין זצוק"ל
מרן הגאון ר' שלמה שרייבר זצוק"ל

מרן הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל

מרנן גדולי ראשי הישיבות זצוק"ל
מרן הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצוק"ל 

מרן הגאון ר' אהרן קוטלר זצוק"ל 
מרן הגאון ר' אברהם יפה'ן זצוק"ל

מרן הגאון ר' אברהם פרבשטיין זצוק"ל
מרן הגאון ר' אברהם יעקב זלזניק זצוק"ל 

מרן הגאון בעל ה"אילת השחר" זצוק"ל
מרן הגאון בעל "אבי עזרי" זצוק"ל

מרן הגאון ר' אליעזר פלצינסקי זצוק"ל
מרן הגאון ר' אליהו לאפיאן זצוק"ל 

מרן הגאון ר' אליהו שמואל שמרלר זצוק"ל

צאנז - בית שמש

חסידים - בית שמש

סקווירא - בית שמש
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מרן הגאון ר' אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל
מרן הגאון ר' אפרים פישל רבינוביץ זצוק"ל

מרן הגאון ר' אריה פינקל זצוק"ל
מרן הגאון ר' בנימין בייניש פינקל זצוק"ל

מרן הגאון ר' בן ציון ברוק זצוק"ל
מרן הגאון ר' ברוך קונשטט זצוק"ל
מרן הגאון ר' ברוך רוזנברג זצוק"ל

מרן הגאון ר' ברוך שמעון שניאורסון זצוק"ל
מרן הגאון ר' דוד פוברסקי זצוק"ל 
מרן הגאון ר' הלל ויטקינד זצוק"ל
מרן הגאון ר' זלמן רוטברג זצוק"ל
מרן הגאון ר' חיים זייציק זצוק"ל 

מרן הגאון ר' חיים שמואלביץ זצוק"ל 
מרן הגאון ר' חיים מרדכי קאטץ זצוק"ל

מרן הגאון ר' חיים פינחס שיינברג זצוק"ל 
מרן הגאון ר' יהושע העשיל ברים זצוק"ל

מרן הגאון ר' יונה מרצבך זצוק"ל
מרן הגאון ר' יוסף פרבר זצוק"ל

מרן הגאון ר' יחזקאל לווינשטיין זצוק"ל
מרן הגאון ר' יחזקאל סרנא זצוק"ל

מרן הגאון ר' יחיאל מיכל פיינשטיין זצוק"ל
מרן הגאון ר' יחיאל מרדכי גורדון זצוק"ל

מרן הגאון ר' יעקב קמינצקי זצוק"ל
מרן הגאון ר' יעקב ניימן זצוק"ל

מרן הגאון ר' יעקב חנוך סנקביץ זצוק"ל
מרן הגאון ר' ישראל גרוסמן זצוק"ל

מרן הגאון ר' מרדכי מן זצוק"ל
מרן הגאון ר' מיכל יהודה לפקוביץ זצוק"ל

מרן הגאון ר' משה חברוני זצוק"ל
מרן הגאון ר' משה שמואל שפירא זצוק"ל

מרן הגאון ר' נחום פרצוביץ זצוק"ל
מרן הגאון ר' נתן צבי פינקל זצוק"ל

מרן הגאון ר' שבתי יגל זצוק"ל
מרן הגאון ר' צבי מרקוביץ זצוק"ל 
מרן הגאון ר' רפאל וסרמן זצוק"ל

מרן הגאון ר' שמואל אוירבך זצוק"ל
מרן הגאון ר' שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל

מרן הגאון ר' שמחה זיסל ברוידא זצוק"ל

מרנן גדולי ישראל מבני אשכנז זצוק"ל

מרן הגאון ר' עקיבא סופר גאב"ד פרעשבורג זצוק"ל
מרן הגאון ר' זלמן סורוצקין אב"ד לוצק זצוק"ל

מרן הגאון ר' יוסף שלמה כהנמן אב"ד פוניבז זצוק"ל
מרן הגאון ר' אברהם יצחק קליין אב"ד נירנברג זצוק"ל

מרן הגאון ר' אהרן ברנשטיין זצוק"ל
מרן הגאון ר' אפרים פישל קליין אב"ד וואשרהעלי זצוק"ל

ישיבת לעלוב - בית שמש

ברסלב - ביתר

רחמסטריווקא - ביתר
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מרן הגאון ר' בנימין מנדלזון אב"ד קוממיות זצוק"ל
מרן הגאון ר' בנימין זאב פראג זצוק"ל

מרן הגאון ר' גדליה אייזמן זצוק"ל
מרן הגאון ר' דוב יפה זצוק"ל

מרן הגאון ר' דוד שפערבער אב"ד בראשוב זצוק"ל
מרן הגאון ר' חיים קרייזווירט אב"ד אנטווערפן זצוק"ל 

מרן הגאון ר' חיים גריינמן זצוק"ל
מרן הגאון ר' חיים שאול קרליץ זצוק"ל

מרן הגאון ר' יהודה שפירא זצוק"ל
מרן הגאון ר' יוסף אדלר אב"ד טורדא זצוק"ל

מרן הגאון ר' יחזקאל אברמסקי זצוק"ל 
מרן הגאון ר' יצחק פלקסר זצוק"ל
מרן הגאון ר' מאיר קרליץ זצוק"ל 
מרן הגאון ר' מאיר חדש זצוק"ל

מרן הגאון ר' מנחם מנדל זאקס זצוק"ל
מרן הגאון ר' מרדכי יפה שלזינגר זצוק"ל

מרן הגאון ר' מרדכי אשכנזי אב"ד כפר חב"ד זצוק"ל
מרן הגאון ר' משה טיקצינסקי זצוק"ל

מרן הגאון ר' פנחס הירשפרונג אב"ד מונטריאול זצוק"ל
מרן הגאון ר' ראובן יוסף גרשנוביץ זצוק"ל

מרן הגאון ר' שלום שבדרון זצוק"ל
מרן הגאון ר' שלמה וולבה זצוק"ל

מרן הגאון ר' שמואל אלכסנדר אונסדורפר זצוק"ל

מרנן גדולי וחכמי הספרדים זצוק"ל: 
כ"ק מרן אדמו"ר ר' ישראל אבוחצירא ה'באבא סאלי' זצוק"ל

מרן הגאון ר' עזרא עטייה זצוק"ל 
מרן הגאון ר' אברהם הררי רפול זצוק"ל
מרן הגאון ר' אברהם ענתיבי זצוק"ל

מרן הגאון ר' אפרים אלנקווה זצוק"ל 
מרן הגאון ר' אפרים כהן זצוק"ל

מרן הגאון ר' גבריאל טולידנו זצוק"ל
מרן הגאון ר' יחיא שניאור זצוק"ל
מרן הגאון ר' יעקב יוסף זצוק"ל
מרן הגאון ר' יצחק כדורי זצוק"ל

מרן הגאון ר' מכלוף פחימה זצוק"ל
מרן הגאון ר' מנצור בן שמעון זצוק"ל
מרן הגאון ר' משה פילוסוף זצוק"ל
מרן הגאון ר' ניסים טולידנו זצוק"ל
מרן הגאון ר' נתן סאלים זצוק"ל

מרן הגאון בעל ה'יביע אומר' זצוק"ל
מרן הגאון ר' רפאל ברוך טולדאנו זצוק"ל 

מרן הגאון ר' שבתי אטון זצוק"ל

בעלזא - בית שמש

באיאן - בית שמש
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ברסלב - מודיעין עילית

קרלין - מודיעין עיליתחב''ד - מודיעין עילית

ויזניץ - מודיעין עילית באיאן מודיעין עילית
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תפילה למתלבט, שהחליט לבסוף להכניס לקלפי פתק הצבעה עבור יהדות התורה 
והשבת אחר אמירת ה'וידוי' והנחת הפתקא בתוך התיבה יאמר ג' פעמים:

סלח לי ריבונו של עולם
סלח לי ריבונו של עולם שאני שומע בקולך שציווית להקשיב לגדולי ישראל

סלח לי ריבונו של עולם שאכפת לי גם מתלמוד תורה של החינוך העצמאי בבאר שבע
סלח לי ריבונו של עולם שחשוב לי שגם בחור ישיבה ממעלות יקבל דיחוי מהצבא

סלח לי שחפצתי שעולם הכוללים המפואר ימשיך בארץ הקודש ולא נידמה לויליאמסבורג
סלח לי שלא השתכנעתי שרק 'הם' יודעים מה רצונך

סלח לי שאני לא מאמין ששיקרו על קדוש ישראל מבעלזא
סלח לי שאני לא מקבל שהרב מטשיבין ידע ללמוד ולפסוק פחות טוב ממישהו אחר

סלח לי שאני לא חושב שיש רק פוסק אחד שצריך לשמוע בקולו
סלח לי שבחרתי לילך בנתיבם של רוב סנהדרין בדורינו אנו ובדורות האחרונים

סלח לי שלא הייתי בשב ואל תעשה והלכתי גם להתחסן וגם להצביע
סלח לי שאני לא מרים את הפאשקווילים של מפלגת אסור להצביע

סלח לי שעשיתי משהו למען האידישקייט בארץ ולא הסתפקתי בלברוח מיס''מ ומג''ב
סלח לי שלא נטשתי תורת אבי ודרך סבי ולא החלטתי שאני חכם מהם

סלח לי שאיכפת לי איך תיראה קרית מוצקין ולא רק קרית הרמ''א
סלח לי שקלטתי שמועצת גדולי התורה מצילה דורות במשך דורות והלכתי להצביע
סלח לי שלא רק צעקתי שבת ושכבתי על הכביש, אלא דאגתי לתת כוח לפעול בזה

סלח לי שאיכפת לי שלא יאלצו יהודים לחלל שבת קודש
סלח לי שאיכפת לי עניני קדושת וטהרת ישראל

סלח לי שחפצתי שימשיך עולם הקירוב ועוד אלפי ילדים ידעו מה זה 'שמע ישראל'
סלח לי שאפילו שגם לי הפריעו כמה דברים בקדנציה האחרונה, שמעתי בקול הצדיקים

סלח לי שרציתי להיות חלק מלמעלה מחצי מיליון איש שמכריזים ה' הוא האלוקים
סלח לי שאני חושב שג' עבירות חמורות הכוונה למשהו אחר, ולא רק להצביע לבחירות

סלח לי שיצאתי ידי חובה רק בהצבעה בקלפי ולא פעלתי יותר כפי שהתבקשתי

סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו
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