
כיצד לחמו ראשי אגודת ישראל להצלת הדת?
כיצד רק בזכות גדולי הדור האמיתיים ושלוחיהם, 

ניצלו החרדים מגזירת גיוס בנות וגיוס בני ישיבות ועוד?
כיצד ממשיכים לסלף פעם אחר פעם את דעת גדולי ישראל?

יהודי! אל תישאר ניטרלי! אין כזה דבר!

3קנאות של אמת
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דברות קודש סעודה ג' פרשת שופטים תשע"ט

זעקת מרן האדמו״ר שליט״א מויזניץ:

יהודים יקרים! צריך להבין את חומרת השעה! כל מי שאינו מצביע לאגודת ישראל, הרי 
הלוחמים  קנאים  של  תנועה  היא  ישראל  אגודת  הדת!  מהרסי  מפלגות  את  מחזק  הוא 
של  דרכה  וזו  קנאות,  זוהי  שמים,  לשם   - לאלקיו׳  קינא  אשר  ׳תחת  הדת.  קדשי  למען 
אגודת ישראל. אגודת ישראל אינה מפלגה, אגו״י היא תנועה שגדולי וקדושי עולם לפני 
למעלה ממאה שנה יסדוה, כדי להציל את בני ישראל מהחורבנות שהיו במשך הדורות. 
נציגי יהדות התורה עומדים על המשמר בכל החזיתות למען שמירת חומות הדת. ״לפני 
אחת ממערכות הבחירות שהה זקיה״ק ה׳אמרי חיים׳ בחו״ל, ושלח משם איגרת לארה״ק 
שרצונו לדעת בקרב אנ״ש ׳מי עמד ועבד למעננו, ומי לנגדנו, ומי בינינו׳... וכאשר שמע 
רצה  ולא  לשלום,  ידו  להם  לתת  רצה  לא  לאגו״י,  הצביעו  שלא  מי  שהיו  מחו״ל  בשובו 
משה׳  ה׳ישועות  הק׳  אבי  לבנו  חריפה  בלשון  בהסבירו  האיתנים,  ירח  לפני  לקבלם 
היהדות  כוח  את  לחזק  הכל  לעשות  עלינו  לציית!  שצריך  ולתמיד  אחת  שילמדו  זי״ע: 
החרדית. ככל שכוחה של אגו״י מתחזק יש לנציגים יותר כוח לעמוד על המשמר, מה 
גם שמהרסי הדת נחרדים ונבהלים בראותם שכוח היהדות החרדית עולה. ״עת לעשות 
הפרו תורתך - אפשר לפרש שצריך לעשות הכל כדי שהתורה תהא פרה ורבה. ואם אמנם 
אי אפשר בלי לימוד התורה, אבל סבורני שבמצב הנורא הזה על אברכי הכוללים לפעול 
בימים הקרובים בשעות אחה״צ והערב למען הצלחת יהדות התורה. אין דברי אמורים 
לבחורים, כי הם צריכים להמשיך ולהתמיד בתורה, אבל מלבדם - כל אחד שיכול לפעול 
על זולתו, עליו להשתדל ולעשות ככל שביכולתו. בנוסף, יש רבים שמחמת הזנחה, או 
מכל מיני סיבות ואמתלאות שונות, אינם חושבים להצביע, וצריך לפנות אליהם ולעורר 
את תשומת ליבם על חומרת השעה ועל האש הבוערת. ״אלה שרבותיהם מורים להם 
שלא להצביע, יעשו כמובן כדעת רבותיהם, אולם אלה שרבותיהם אינם מחווים דעה, 
קובע,  קול  כל  להשם!׳  לעשות  ׳עת  כי  ישראל,  אגודת  רשימת  למען  להצביע  מחויבים 
כל קול יש לו תועלת והוא מכריע, ובמצב בו אנו שרויים לדאבוננו, צריך לעשות הכל 
כדי לתת כוח ליהדות התורה, כדי שהנציגים יוכלו ללחום את מלחמת היהדות החרדית. 
לדאבוננו, כדי ללחום צריך לשלוח נציגים לכנסת, נציגנו בכנסת אכן עושים עבודה קשה 

ומתישה, אני ג״כ מזרזם לעמוד על המשמר ומחזקם תמיד לבל יתייאשו...



ג

בס"ד

הקדמה

עצור במילין לא נוכל
"ַעל-ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְל ַּתֲעֶׂשה. א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 

ַיִּגידּו ְל ָיִמין ּוְׂשמֹאל" (דברים יז, יא)

מן  ואינן  הואיל  זקנים  מצות  מקיים  איני  אדם,  יאמר  לא 

התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בני, אין אתם רשאין 

מקיימין,  תהיו  עליכם,  שגוזרים  מה  כל  אלא  כך.  לומר 

שנאמר: "ועשית על פי התורה אשר יורוך" (תנחומא, במדבר כט)

משנכנס אדר מרבים בשמחה. בשמחה של מצווה.

בפעם השלישית בתוך שנה הולכים שלומי אמוני ישראל, במצוות מרנן ורבנן עיני העדה, לקדש 

שם שמיים ברבים ולהכריז בקול רם ''יש לנו חלק ונחלה באלוקי ישראל''.

פעם אחר פעם צעדו אנ''ש אל הקלפי, בבחינת מוסיף והולך, עשו שליחותם נאמנה למרות מרפי 

הידיים, מצנני האמבטיה ומלקטי הכזבים למיניהם.

שנה ברוכה עברה עלינו. אי אפשר להתעלם ממעמדי סיום הש''ס, פרי חזונו של הגאון רבי מאיר 

שפירא זצ''ל בכנסיה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל, שנערכו ברוב עם וגרמו לעוד עשרות 

אלפי יהודים ברחבי תבל להצטרף לסדר הלימוד הגדול בעולם. ''ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת'' – הובטחנו, וגשמי הברכה שזכינו להם השתא מתנת שמים – יוכיחו.

והנה עומדים אנו בשלישית לפני מערכת בחירות שנכפתה עלינו והפעם זכות הקיום של היהודי 

בארץ הקודש עומדת מוטלת על כף המאזניים.

שנוי  לנושא  הפכה  עיר  של  ברחובה  תפילין  הנחת  ברחובותינו.  ללכת  צעדנו  צרו  להוותנו, 

במחלוקות, פריצת חומות השבת בתחבורה ציבורית הולכת ומתקבעת, המלחמה על החינוך היהודי 

השורשי מתחזקת וחשיבותו של כל קול בקלפי ברורה מאי פעם.

זכינו והחוברות הקודמות בסדרת 'קנאות של אמת' התקבלו בבתי המדרש וסייעו לשינוי גדול 

בהשקפה אודות ההליכה להצביע בבחירות. אולם לצערינו, אותם חלושי הדעת לא חדלו מלדבר 

ישיבת  ראש  מרן  בשם  מתוכו  מזויף  מכתב  הוציאו  ע''ט)  (אלול  אשתקד  הבחירות  ביום  ורק  עתק, 

טשעיבין שליט''א סביב דעתו ודעת סביו הגאון הקדוש זיע''א על ההליכה לבחירות. ראש הישיבה 
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לא נרתע והשיב להם כפליים כחוצפתם אבל אנו נוכחנו לראות שעדיין לא פג כוח המשמאילים 
ומוטלת עלינו החובה להמשיך ולהסביר אף את הדברים המובנים מאליהם.

רבותינו כ''ק האדמו''רים, מאורי הדור שליט''א, יצאו לרחובה של עיר בימים אלה לחיזוק 
קהילות הקודש בכנסי ''להקהל'' והמסר שיצא מכנסי הוד אלו היה ברור: חובה קדושה להיחלץ 
חושים עבור רשימת 'יהדות התורה' לכנסת וכפי שכבר הורו רוב מניין ובניין של גדולי התורה 

בדורות אלו – מצות זקנים. 

2375 שנה אחר הציווי הקדום ''להקהל ולעמוד על נפשם'' יצאו בראש חוצות ראשי הסנהדרין 
של דורנו וכתתו את רגליהם מצפון ועד דרום, מנחלת יהודה ועד לבנימין והביאו דבר ה' ברמה 

לפני קהל אלפים נרעש ונרגש שבאו לחוות את הפסוק ''שמעו דבר ה' החרדים אל דברו''.

כי המצביעים המה הקנאים האמיתיים, אלו שהולכים וזועקים ללא קול, מפגינים ללא אלימות, 
שואגים בפועל ולא בכוח כי ה' הוא האלוקים ומלכותו בכל משלה. אלו המנסים לקרר את הלהט 
לנפשם  שבת  עושים  אלו  ה',  מצבאות  עריקים  אלו  מצווה,  ממלחמת  משתמטים  אלו  החסידי 
שבהוראת  אלו  כלפי  אמורים  דברנו  (ואין  עליו?  יהא  מה  ישראל  וכלל  הצלתי',  עצמי  את  'אני  כאומרים 

רבותיהם אינן מצביעים בבחירות).

כל קול ליהדות התורה הוא עוד שגריר שמכריז בקנאות כי אין לו חלק ונחלה ברצון השלטון 
להנחיל כפירה וכי ארץ ישראל טהורה היא. כולנו תקווה שגם בדורנו נזכה שקווי ה' לא יבושו 

ולא יכלמו לנצח כל החוסים בו.

♦♦♦

חוברת זו כשתי קודמותיה רואה אור ביוזמתם ובפועלם של אינשי דמעלי שנחלצו חושים 
לשמור על כבודם של רבותינו מנהיגי הדור זיע''א ולהבחלט''א שליט''א. 

החומרים והמסמכים באדיבות הועד הפועל העולמי של אגודת ישראל ובאדיבות מכון ''מאיר 
לדורות'' לזכרו של החסיד שבכהונה מוה''ר רבי יצחק מאיר לוין זצ''ל מבוני הציבוריות החרדית 

עוד בפולין ופה בארה''ק לאחר ימי האימה. כולם יהו ברוכים ממקור הברכות.

נשגר ברכות לרוב להר''ר יוסף צלניקר הי''ו שערך את החוברות כולן, בטוב טעם ודעת. זכות 
הצדיקים תגן בעדו.

ה' ֱאקי ֲאבֹוֵתיֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵר ֶאְתֶכם...

יהי רצון שדברינו יתבדרון בבי מדרשא

המערכת

תודות ל:



תוכן העניינים
................ ח מעשה ביהודי נייטרלי

החפץ  מרנא  של  מכתבו  סילוף 
הדור  גדולי  עם  ועמדתו  זי"ע  חיים 
יהודית  חזית  ולענין  בחירות  לעניין 
......................................... י כללית

מה  ועל  ישראל,  אגודת  פעלה  מה 
............ יז היא מקבלת בליסטראות

גיוס בני ישיבות, מי הציל ולא פרסם 
את עצמו, ומי לא פועל כלום ומוחה
................................................. יט

גיוס בנות, כיצד ניצלו בנות ישראל 
לצרכי  נוצלו  וכיצד  השמד,  מגזירת 
תעמולת המחאות..................... כב

מתלבט אם להצביע? כדאי שתפסיק 
ללמוד גם דף היומי................... כט

הגה"ק  דעת  הכחשות.  מדור 
מטשעבין זיע''א........................ לד
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פתיחה

הפעם! לא מצביעים!!!

הכותרות והחוברות של מפלגת 'אסור להשתתף', יצאו לדרך.

למפעל  הכנסה  ומס  מע''מ  הטוב...)  (במקרה  שמשלמים  מבריקים,  קופירייטרים  יושבים  פעם  בכל 

שמיים  יראי  יהודים  על  להשתלט  האוסרים,  לחבורת  נעזור  איך  וחושבים  ישראל',  'מדינת  הציוני 

שלא יקשיבו לדעת רבותיהם, איך נמשיך להשליט בכוח הזרוע והכסף, לא רק רב לקהילה מקומית 

ברחוב בבני ברק, אלא נשליט את הדעה שלנו על כל החסידים ואנשי המעשה.

הפעם, המערכה ממוקדת, על כך שהנציגים של היום לא עושים כלום. פשוט כלום. והראיה שרק 

בגללם יש חילולי שבת, רק בגללם יש גיוס בחורים, רק בגללם יש גיוס בנות, רק בגללם יש גזירת 

החינוך, רק בגללם יש התגרות באומות. רק בגלל החרדים.

אה, שכחנו, הם גם מצאו מכתב מפורש מר' פלוני לרבי מסאטמאר שכתוב שם ''בפירוש'' שהרב 

מאלמוני לא ממש התיר את הבחירות. ועוד מכתב מפורש מצדיק מפורסם בחוץ לארץ שגם הוא 

כותב בפירוש שאסור להצביע ולהשתתף בכנסת המינים.

הגיוס,  גזירת  שבת,  שמירת  למען  פעל  מי  נראה  הזמן,  למנהרת  קצת  נחזור  בואו  במטותא,  אז 

גזירת החינוך, עולם הישיבות ועולם התורה, מי נלחם כבר אז נגדם ובאילו שיטות, ואז יוכל הקורא 

להבין כי אין כאן כלל מלחמה לשם שמיים.
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מעשה ביהודי נייטרלי

את  רב  בקושי  סחבו  הם  נדבות.  לקבץ  לעיירה  מעיירה  יחדיו  שהלכו  אנשים  בשלושה  מעשה 

היו  לילה  מידי  מעט.  ולשתות  לאכול  בשביל  הדרך  באמצע  טובים  יהודים  להם  מוצאים  רגליהם, 

מחפשים בית של יהודי חם שיסכים לארח אותם ללינת הלילה.

פעם אחת, בעיצומו של החורף כאשר פתיתי שלג נחתו על גופם העומד לקפוא, דפקו השלושה 

על דלת ביתו של יהודי וביקשוהו כי יסכים להכניסם לביתו. היהודי טוב הלב, הסכים במאור פנים 

אך אמר להם בעצב כי יש לו רק שמיכה אחת ראויה לליל חורף קר כל כך.

השלושה אמרו מיד, כי הם יסתדרו עם שמיכה אחת ביניהם ואל לו לדאוג. ואכן נכנסו לביתו 

וחממו מעט את עצמותיהם בכוס תה מהביל. במשך הלילה כאשר פנו לישון והשמיכה עליהם, החל 

למשוך האיש מצד ימין את השמיכה לכיוונו, האיש מצד שמאל אף הוא משך את השמיכה לכיוונו, 

ורק האיש ששכב באמצע הכריז בקול מתחסד: אני ניטרלי! לא מתערב! שב ואל תעשה!

כך הוא המשיך לישון שינה עריבה ומתוקה, השמיכה כיסתה את כולו, והוא נשאר ניטרלי!

מה  בכל  משתמשים  הם  הטעימה,  מהעוגה  נהנים  הם  השנה  כל  במשך  אנשים,  כאלו  יש  כן, 

שהיהדות החרדית המאורגנת הקימה, הם מתעלים בעבודת ה' דרך הצינורות של אגודת ישראל או 

מוסדותיה או פירותיה, הם גם מקבלים ביטוח לאומי, הקצאות לבתי כנסת, מוסדות חינוך מתוקצבים 

ועוד. אבל כאשר הם נדרשים לעזרה, כאשר צריכים להרים את האצבע הקטנה ולהצטרף למכריזים 

מי לה' אלינו, הם ''כאילו'' הופכים לניטרליים. הם ''כאילו'' לא מתערבים. ''כאילו'' חוששים לדעת 

יחיד. שב ואל תעשה.

הם לא באמת אשמים. הלוא הם עוברים שטיפות מוח -בכסף זר שחודר לארץ בכמויות- שגורמים 

להם לבלבול גדול. הכניסו להם במשך שנים שמי שלא מצביע הוא יהודי יותר כשר. יותר ירא ה'. 

ובדור  בדורנו  מפורסמים  מצדיקים  ראייה  להם  להביא  מנסים  הגמור.  ההיפך  היא  שהאמת  בעוד 

המחשה  לשם  עליונים.  בקדושי  קלוש  מושג  להם  שאין  בעוד  להצביע  בעצמם  הלכו  שלא  העבר, 

הלך  לא  מדוע  גדולה  כך  כל  מצוה  שזו  אחז  מבעלזא  הקדוש  הרב  "אם  בלעג,  המסיתים  שואלים 

בעצמו להצביע"? 

כידוע שהרה"ק מבעלזא היה מייחד משמש מסויים שיישן עבורו בסוכה, והוא עצמו לא עשה זאת. 
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הוא זיע''א גם נהג באדיקות לרכוש כל תרופה עליה רשם לו הרופא מרשם אולם מעולם לא נטלה. 
קטני מוחין אלו שכל רצונם רק לבזות את גדולי ישראל לא שואלים על קדוש עליון זה "אם מצוות 
שינה בסוכה כל כך חשובה, מדוע עשה שליח עבורו לישון בסוכה ולא הלך בעצמו?" בחג הסוכות 
הם יספרו עובדה זו לילדיהם בגלגולי עיניים צדקניות ומבקשות אמונה, יפטירו לסיום: "אה, צדיקים 
מהדורות של פעם, מלאכים". ורק אך יגיע הבחירות הם ישאלו בצדקנות: "מדוע לא הלך בעצמו?"

מותר לדעת שלא כל מה שדורשים מחסידים מתאים וראוי למנהיגים. כל אחד נוהג בדרכו. גם 
למשל מרן הרה"ק ה'בית ישראל' מגור, הלך להצביע בבחירות הראשונות בקום המדינה, כאשר 
לא  מכן  ולאחר  המאוחדת,  הדתית  החזית  רשימת  המזרחי,  עם  משותפת  ברשימה  לבחירות  הלכו 
הלך בעצמו אלא מטעמים הכמוסים עמו (ויש אומרים שהיה זה בגין גינוני הקדושה שהקפיד על עצמו ולא רצה ללכת 
לקלפיות המעורבות) הקפיד לשלוח יהודי ירושלמי שלא הלך לבחירות שילך במקומו להצביע. (הוא הסביר, 

שיהודי שבין כך אמור ללכת אינו יכול להיות השליח שלו, כי הוא מצביע עבור עצמו, ורק יהודי שללא זה לא היה הולך כי הוא חבר ב'עדה 

החרדית', הוא יכול ללכת בשליחותו ולהשלים את הקול החסר, וגם אין זה נחשב כעושה ההיפך מדעת רבותיו כי הוא הולך בשליחותו 

ועבורו, ולא עבור הקול האישי שלו).

גם בדורינו יש כמה צדיקים גדולי החסידות שאינם משתתפים בעצמם בבחירות. חלקם גם לא 
אומרים בפירוש להצביע למרות שתלמידיהם האמיתיים (ולא אלו שעוברים ממקום למקום לפי הנוחות של האדמו''ר 
בבחירות.  ולהצביע  הציבור  בעול  להשתתף  ומעולם  מאז  שדרכם  יודעים  בעיניהם'')  חן  ''שמוצא  הנוכחי 

חלקם מסבירים שאינם רוצים להביע דעה בעניינים ציבוריים, חלקם מסבירים שיש להם מחוייבות 
גם לאחרים התורמים להם המשתייכים לחסידי סאטמאר ולפיכך דעתם נאמרת לחסידים בדרכים 
אחרות, וחלקם לא מסבירים וזכותם העילאית לכך. אין זה מתפקידו של חסיד לברר 'למה' על רבו, 

אם הוא יודע 'מה' רבו אוחז.

אבל אם אפשר להגדיל את מפלגת 'אסור להשתתף', ועל הדרך לזלזל ולהרחיב את המעגל של 
'נשתכחה תורת הבעש"ט', מדוע לא לעשות זאת?

מחובתנו, להסיר את המסיכה מעל פניהם האפיקורסיות, להראות לכל כי אין כאן מלחמה אמיתית 
'להציל יהודים מלהיכשל באיסורי תורה', אלא להגדיל את מפלגת 'בשבילי ובשביל שיטתי נברא 

העולם, וגם ייחרב'.
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מכתבו של מרנא החפץ חיים זי"ע

בקבצים הקודמים, הוכחנו כיצד הם מסלפים ומזייפים את דעת קדשו של מהר"א מבעלזא, את 

מגדולי  מכתבים  השנים  לאורך  זייפו  כיצד  מבריסק,  הרב  מכתב  את  איש,  החזון  של  קדשו  דעת 

ישראל ומרבנים וכיצד היו צריכים תמיד גדולי ישראל להתגונן מפניהם.

הפעם נמשיך עם מספר דוגמאות של תעלוליהם בתקופת הבחירות, וכיצד הם מתעלמים מדעתם 

האמיתית של גדולי ישראל, והכל בשביל הצורך העז להגדיל כביכול את עדת הקנאים המתנגדים 

לאגודת ישראל.

ידי  על  בחירות  מידי  המתפרסמים  המכתבים  אחד  זי"ע.  חיים  החפץ  מרן  הוא  שבהם  הראשון 

ובו  בפולין  ישראל  אגודת  לראשי  שכתב  זי''ע  חיים  החפץ  בעל  מרן  של  מכתבו  הוא  הקנאים, 

מבואר ''האיסור להתחברות לרשעים''. כמובן שמבליטים בו את האותיות הרלוונטיות, ועם הדגשות 

וציטוטים כביכול היה החפץ חיים זי''ע מראשי המתנגדים לאגודת ישראל. הגדילו לעשות לאחרונה, 

כאשר הפיקו חוברת שלימה לזכרו של מרן החפץ חיים ה'מוכיחה' את התנגדותו לאגודת ישראל.

לא  הציבור  רוב  בהכחשות.  או  בהוכחות  צורך  היה  לא  הישן,  דור  אנשי  בחיים  היו  עוד  כאשר 

הסתכל בכלל לעברם, והמעט שהרים את הפאשקוילים סובב את אצבעו על הרקה לאות בוז, על 

מי אתם משקרים?

אבל היום, הכל קביל. קצת גרפיקה צעקנית והקהל יאמין שהחפץ חיים חתם על כרוז יחד עם 

המנחת אלעזר ממונקאטש נגד אגודת ישראל. אם הגרפיקה לא תספק, נוסיף עיטור כלשהו של שומו 

שמים מעל והקהל ישתכנע... לפיכך, אין ברירה, חייבים להוכיח שוב ושוב, במסמכים במכתבים 

על  ישראל,  אגודת  על  הדור  וגדולי  חיים  החפץ  דעת  הייתה  מה  אפשרית,  צורה  ובכל  בעיתונות, 

בחירות – גם אם השתתפו עם מזרחיים ואחרים, גם לקהילות שבהם היו מעורבים ציונים ומשכילים, 

ורק לפי זה לשפוט מה הייתה דעתו הקדושה.

האמת תאמר, כי מלך ישראל, מרן החפץ חיים היה גדול הלוחמים למען אגודת ישראל העולמית. 

מעולם לא עמד מנגד, מעולם לא היה ''ניטראלי'' מעולם לא חשש להביע את דעתו דעת תורה בקול 

גדול דלא פסיק שאגודת ישראל היא הערובה היחידה להצלת הדור, וההשתתפות של היחידים בתוך 

התנועה הקדושה היא הערובה להצלת העם היהודי.
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בפולין  בחירות  חסרו  לא  בחירות.  תקופת  בעת  היו  היחיד  של  ופעולתו  עבודתו  עיקר  אז,  גם 

ובליטא, בחירות לסיים, לסנאט, לקהילה היהודית, למועצה העירונית, בכל תקופה היתה מערכה 

חדשה, ובכל פעם טכסו עצה גדולי הדור וחשבו מחשבות כיצד ניתן להציל את נשמת העם היהודי 

בתקופה רלוונטית זו ובמקום מסוים זה. מעולם לא החליטו בהחלטה שרירותית כי מאז ומעולם 

אסרו השתתפות לרשעים, ובכל זאת היו החפץ חיים והגרח''ע גרודזינסקי, האמרי אמת מגור ושאר 

מצוקי פולין היו הראשונים ללחום נגד הרשעים עצמם ולא רק נגד ההתחברות לרשעים.

המכתב אותו מפרסמים הקנאים, כביכול החפץ חיים גילה בו לראשונה את דעתו "בענין בחירות" 

בעד  כביכול  שהיו  בפולין  ישראל  אגודת  לראשי  זאת  וכתב  לרשעים''  התחברות  ''נגד  שהיתה 

התחברות לרשעים.... את המכתב הם מפרסמים לפני בחירות כאילו והחפץ חיים אסר בחירות כי 

יש בהם השתתפות לרשעים. 

בעבר, טרם עידן הגרפיקה והעיצוב, הם מחקו את התחלת וסוף המכתב, ורק פרסמו את 'דעת 

קדשו' של החפץ חיים בענין 'בחירות'.

יש  ובבחירות  בחירות  של  המושג  לכל  בפירוש  התנגד  חיים  החפץ  כי  בטוח  תמים,  קורא  כל 

התחברות לחפשיים...

במשך הזמן השתכללה השיטה ובחסות הגרפיקה והצילום הצבעוני, שכללו ה'קנאים' את השיטה.
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מכיון שהם בטוחים שכל עם ישראל נולד אתמול, ואחרי עיצוב גרפי כל כך משכנע, אז ברור 
שכולם ישתכנעו שאכן החפץ חיים היה נגד כל מהלך של בחירות, לכן כדאי קצת על קצה המזלג 
לתת רקע למכתב זה, ולספר, מה באמת אחז החפץ חיים באותם בחירות של תחילת תרצ"א שעליהם 

כתב את המכתב הזה.

בשנת תרפ"ב התקיימו בחירות לסיים הפולני. רוב גדולי הדור בפולין הורו על הליכה משותפת 
של כל המיעוטים בפולין, גויים ויהודים, ציונים ומזרחיים, אגודאיים ובלתי מפלגתיים. גוש המיעוטים, 
שהיה מכונה 'הבלוק', נחל הצלחה אדירה, ונבחרו בו בין השאר, רבי מאיר שפירא מלובלין, רבי 

אהרן לוין מרישא ועוד.

הנה לדוגמא תעמולת הבחירות, בפולין ובליטא אשר להם הורו גדולי ישראל להצביע.
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כך גם בליטא:
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בשנת תרפ"ח, החליט מנהיג הציונים יצחק גרינבוים להנחיל ''מכת מוות לאורטודוכסים" ופתח 
במערכה אדירה נגד אגודת ישראל. גם הוא זיהה במהלך השנים החולפות, את המערכה הכבירה 

שמנהלת אגודת ישראל (היא ולא אחרים) נגד הציונות, ולחם בה בכל כוחותיו.

אגודת ישראל רצה אז יחד עם מפלגות אחרות בבחירות בכל ערי פולין וליטא אך ללא הציונים, 
כשהיא זוכה לתמיכתם של כל גדולי הדור בראשות החפץ חיים והאמרי אמת, ונחלה מפלה קשה 
וכואבת. למרות שהצביעו לה למעלה מ200 אלף חרדים, לא הצליחה להכניס אפילו נציג אחד לסיים 

הפולני.

התחיל  והציבור  התפרקה,  בלבד  שנתיים  ולאחר  ימים,  זו  ממשלה  האריכה  לא  שמיים,  בחסדי 
להתכונן לבחירות חדשות. המתח בציבור החרדי היה גדול, ונעשו ניסיונות חוזרים להקים בפולין 
גוש יהודי מאוחד, לאחר הכישלון בבחירות הקודמות. מי שלא הסכים מלכתחילה לגוש זה, היה 

שוב יצחק גרינבוים.

אחד הנשאלים לחוות דעתו על המצב היה מרן החפץ חיים. השאלה הייתה מה לעשות אם ראשי 
הציונים לא מסכימים ללכת יחד, ומה ניתן לעשות במצב כזה. יודגש, כי לא הייתה בכלל שום שאלה 

האם להשתתף בכלל בבחירות או לא, האם יש בבחירות איסור בהשתתפות או לא.

מרן החפץ חיים, שלחם נגד הציונים כל ימיו כפי שלחמו כל מנהיגי אגודת ישראל, שלח מכתב 
לראשי אגו"י בפולין ושם כתב את דעתו, כי אין צורך כלל "לרדוף אחרי חיבור עם החפשיים". הוא 
הרגיע אותם כי אין מה לחשוש, עלינו מוטל לעשות את שלנו, והחיבור עם הציונים הוא התחברות 

עם רשעים ואין ללכת איתם יחד במפלגה אחת בשום צורה שהיא.

כמובן שראשי אגו''י פעלו על פי דעתו ולא הוקם אז בלוק משותף עם הציונים. לעומת זאת כן 
הוקם בלוק משותף לחרדים ולבלתי מפלגתיים, וגם עם כאלו שאינם דווקא יהודים חרדים, אלא 
איגוד ארגוני בעלי המלאכה, סוחרים, ובעלי העסקים הקטנים, מבלי לבדוק אם הם חרדים או לא, 

וכמובן חלק מהמועמדים שהיו ברשימה זו שרצה יחד בכל פולין, לא היו רק חרדים.
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ומה החליט החפץ חיים? האם לאחר חיבור טכני זה, משך את ידו מאגודת ישראל? אדרבה, הוא 
המשיך בדרכו כתמיד וכתב מכתב נלהב להשתתפות בבחירות.

חוב גדול וקדוש על כל מי שנגעה יראת ה' בלבבו, שלא להשתמט להתרפות בענין זה!!! והחובה 
מוטלת על כל אחד ואחד מישראל ללכת להצביע הוא ובני ביתו...

ההוא  המכתב  את  חוצות  כל  בראש  לפרסם  בעיה  שום  אין  למיניהם  ההיסטוריה  למסלפי  אבל 
לבדו, כי אולי טיפש אחד ישתכנע דרך מכתב זה שהחפץ חיים היה נגד בחירות...

אגודת ישראל ניצחה אז ניצחון גדול ושוב זקפה את גווה. 

נחזור ונבקש ממתסיסי מפלגת 'אסור להשתתף', רוצים ללחום נגדנו? בבקשה. רוצים להראות 
שרבנים גדולים וקדושים בהונגריה לחמו נגד האגודה? בבקשה. אבל אל תלעיזו את פיכם לומר 

שהחפץ חיים היה נגד בחירות ונגד אגודת ישראל.
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מה אגודת ישראל עשתה ועושה?

נשוב ונחדד, כי מתנגדי הבחירות, כמעט על פי רוב אינם מתנגדי ה'בחירות' כבחירות, אלא הם 
מתנגדי אגודת ישראל בכלל. היו בודדים ממש, וגם הם מחוץ לארץ, מקרב הצדיקים שתמכו באגודת 
ישראל ואף פעלו בשורותיה, שאחזו בכל אופן שאסור להשתתף בבחירות למרות שהחזיקו בדיעה 

אחת עם אגודת ישראל.

כל שאר הלוחמים נגד הבחירות, היו ועודם כאלו שלא החזיקו משיטת אגודת ישראל עוד מלפני 
המלחמה, כאשר לכל היה ידוע שמנהלים אותה בעוז ובגאון מרן האמרי אמת מגור ומרן הגרח"ע 
גרודזינסקי ועוד. כך למשל מכתבו של האדמו"ר מסאטמאר מלפני המלחמה הכותב על פעילותה 
של אגודת ישראל בשנת תרצ"ט "דרך אחד להם עם הציונים מחריבי עולם רח"ל", כאשר בכך הוא 

מנהל מלחמה גלויה נגד שיטת גדולי ישראל בפולין ובליטא. 

לבוא ולומר היום כי המלחמה נגד הבחירות היא בגלל שהנציגים מחללים את שם שמיים, ובגלל 
'במר נפשי אבקש', היא זריית חול בעיני הציבור  שהנציגים לא עושים כלום, ובגלל הצוואה של 
התמים. המלחמה איננה כלל על 'חובת' או 'איסור השתתפות בבחירות, אלא מי ניצח במלחמה על 
תקומתה של אגודת ישראל. מי ניצח והציל את עם ישראל מכליה. הם מבינים ורואים ששיטת אגודת 
ישראל ניצחה, למרות העליות והמורדות שעברה, למרות הפילוגים והמחלוקות שעברה לצערינו כי 
רב, למרות התמורות והניסיונות שעברה, ה'שיטה' עצמה, שיטת הצלת הדור בדרך של ויגזול את 
החנית מיד המצרי, שיטת הצלת הדור ע''י יציאה למלחמה בתוך הבית ולא רק על הכביש, שיטת 
ארגון היהדות החרדית כארגון מוביל ותנועה שיוצאת למרחב ולא כקהילה יהודית נפרדת הדואגת 
(ובהצלחה) לקומץ המסתופפים בצילה, והם עומדים ומשתוממים. הם עומדים ונפעמים. הם לא מסוגלים 
להשלים עם זה, והם מוכרחים לומר שבעצם לא רק שאגודת ישראל הצילה גם את הצביון היהודי 
והדברים הבסיסיים באידישקייט לכל הדור, אלא הם מוכרחים לצעוק שאגודת ישראל קלקלה אפילו 

את החרדים....  נו, לו שמעו לנו, יש לנו דרכים אחרות לחזקם באמונת צדיקים.

 לשם המחשה, באגודת ישראל רבים וטובים אוחזים ששיטת הרבי מסאטמאר הגם שאינה למעשה, 
כי להצלה ולהנהגת היהדות החרדית יש לנהוג אחרת וכפי שהורו גדולי הדור של אגודת ישראל 
לדורותיהם, אבל חיוני הדבר שיהיה צדיק אחד שימחה ויאחז בקיצוניות ההיפך וכך דבר זה שומר 
על הכלל באופן נוסף. דבר זה מחזק מספיק את אלו שמתעוררים להם ספיקות כיצד ניתן לאחוז 
אחרת מכל גדולי הדור ובהם צדיקים שרפי מעלה. אך לצערינו את אנשי מפלגת 'אסור להצביע' 
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זה לא מספק, ועד שלא יכריזו קבל עם ועולם כי 'הקוראים להצביע הינם מסיתים ומדיחים' הם לא 
יירגעו.

ובדורות  בדורינו  ישראל,  גדולי  שולחיהם  וגם  עצמם,  הנציגים  גם  המצביעים,  אנחנו  גם  נכון, 
הקודמים, ידעו כי הפעילויות לא מושלמות. לא הכל מצליחים ולא הכל ניתן לעשות. אבל רק אם 

עושים את המעט, ניתן לצעוק למה לא מצליחים יותר.

הטיב להגדיר זאת אחד מגדולי עסקני האגודה רבי חיים ישראל אייז ז''ל משווייץ, שתיאר כיצד 
אמנם לפני הכנסייה הגדולה השניה היו טענות על אגודת ישראל על כך שאין בידה מספיק אמצעים 
ואינה עושה מספיק להרבות ולהחזיק חדרים וישיבות, אך בל נשכח – אמר רח''י – כי לפני הכנסיה 
הגדולה הראשונה בכינו כי הילדים והנערים לא נשארים ללמוד תורה בכלל, ורק בזכות אגודה יש 

כל כך הרבה בחורים חרדים לדאוג להם....

זוהי התשובה הניצחת לשאלה המטופשת ''מדוע נציגי אגודת ישראל לא עושים מספיק לגיוס, 
לשבת, לחינוך". שאלות אויליות שכל מטרתם להגדיל את מפלגת 'אסור להצביע'. והתשובה להם 

היא אמת כה נוקבת. 

אילולי אגודת ישראל דאגה לכל מוסדות החינוך והתורה, לחינוך עצמאי, האם היה להם צעיר 
הנציגים  של  'פשרנותם'  את  להאשים  מתביישים  לא  הם  בכוח?  גיוסו  על  להפגין  לרפואה  אחד 
והפקרתם של יהדות המזרח ובחורי הישיבות הספרדיים לצבא? בושו לכם, מדוע אתם נזכרים בהם 
רק בגיל 18? היכן הייתם מהיום שנולד אותו צעיר? באיזה גן חובה הוא למד? כיצד קיים את חוק 
חינוך חובה? מי סידר לו חינוך עצמאי? מי סידר לו ישיבה שתתקצב אותו עד גיל 18 ושלא יושלך 

אחר כבוד לפנימיה? מי אם לא הנציגים החרדיים בעבר ובהווה?



יט

גיוס בני ישיבות

הם מקימים 'מרכז עזרה ויעוץ' לבחורים שנפלו בשבי הגיוס. אנו מחזקים את ידיהם. כל הכבוד. 
אבל האם לשם הצלת שבעה עשר או עשרים ושבעה בחורים מותר לכם להשמיץ את ועד הישיבות 
זקוקים  שאתם  קמפיין  בשביל  האם  התורה?  עולם  את  ומציל  בפרץ  עומד  שנה!!!  שבעים  שכבר 
היום  עד  שדאגו  החרדית  היהדות  נציגי  את  משמיצים  אתם  שלכם,  המשרד  לצרכי  כסף  להשיג 

ודואגים גם היום להציל את רוב מנין ובנין של בחורי ישראל הלומדים תורה מגיוס?

מי השיג את ההסכם ההיסטורי של גיוס בני ישיבות? האם זה הושג בהפגנה בושינגטון מול הבית 
הלבן או אולי על איזה כביש בכיכר השבת? האם היה זה הודות להתערבותו והשפעתו של צדיק 
פלוני על ראש ממשלת צרפת? לא ולא. זה התחיל אך ורק הודות להסכמת ראש ממשלת ישראל 
הראשון ב"ג לתחנוניו של נשיא אגודת ישראל מוהר"ר יצחק מאיר הכהן לוין זצ"ל שהסביר לו את 
דעתו על חשיבות לומדי התורה!!! ולמרות ההסברים ב"ג מעולם לא השתכנע כי הרב לוין צודק, 

אלא הוא אמר כי מכיון שראה שהרב לוין מאמין בכנות בשיטה זו, הסכים לוותר על כך.

הנה הודאה בעל כרחו, דברי בן גוריון בישיבת ראשי הקואליציה ל' שבט תשי''א:
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נראה לכם שזה עזר משהו למוהרי''מ לוין? מה פתאום! כאז כן עתה. השמצות וגידופים על כך 
שלא דאג מספיק ולא שחרר מספיק, ולא הפגין קנאות... השמצות על גבי השמצות מירושלים ועד 
ניו יורק... עד אשר יו"ר מועצת גדולי התורה וזקן הרבנים הגאון רבי איסר זלמן מלצר ואיתו גדולי 
ראשי הישיבות הוצרכו לשלוח מכתב לאמריקה, ש"אם זכינו ובעיה זו באה על פתרונה, הרי שהיא 

הודות להרי''מ לוין".



כא

 וכך כבר במשך שבעים שנה!!! מי עומד בפרץ להציל את בחורי הישיבות ולהעמיד את עולם 
התורה על כנו? מי לא מפסיק לשפר ולקדם ולהשיג תוצאות יותר טובות ביחס הממשלה אל בחורי 
הישיבות? כאשר הורו מרן ה'לב שמחה' מגור ומרן הרב שך על כניסת אגודת ישראל לממשלת בגין 
בשנת תשל"ז, כאשר אחד ההסכמים הבולטים היו הרחבה גורפת על הצלת בחורי ישיבות מהצבא, 
עומדים  הם  וכעת  לממשלה?  להיכנס  מעיזים  איך  שמים'  'שומו  וצעקו  ברחובות  הקנאים  נעמדו 
וצועקים 'שומו שמים' אתם עושים פשרות.... אדרבה, יבואו הם ויגידו היום, אילולי ההסכם ההוא 
עם בגין על פי החלטת מועצת גדולי התורה, האם היו יותר בחורים מגוייסים או פחות? אבל אז 
העיניים מתגלגלות למרום ואומרות בצדקניות "אפילו נפש אחת, אפילו נפש אחת, עדות המזרח, 

פשרות פשרות". צבועים.

גם כעת, הרצון הוא לנצח, הלב אומר לפרסם, שיראו כמה פועלים נציגנו מאחורי הקלעים והרחק 
מעין הזרקורים והבואש, אבל מי שמנהיג, יודע לקחת גם אחריות, ובנושא זה של גיוס בני ישיבות, 

תמיד פעלו, פועלים ויפעלו בשקט. בצניעות. בחכמה ובהשכל.

הנה לדוגמא מכתב הממחיש את גודל האחריות, לאורך כל השנים.



קנאות של אמת  • גיוס בנות כב

גיוס בנות

כך גם על גיוס בנות. 

כאשר פעל מוהרי"מ לוין בשנים הראשונות לפעול נגד גזירת גיוס בנות, הם יצאו נגדו בחרב 
לו  גמלו  ומה  הדתיות,  הבנות  את  הפחות  לכל  יגייסו  שלא  להסכם  להגיע  הצליח  הוא  ובחנית, 
ה'קנאים' על כך? פאשקווילים על כך שהוא 'הפקיר' את כל שאר הבנות החילוניות, ושהוא מלא 

פשרות, ושזה הסכם לא ראוי. אה, ובכלל, ההסכם לא הגיע בזכותו....

לא עזר פרסום מכתבו של החזון איש למוהרי"מ לוין שיפעל לכל הפחות שלא יגייסו בכפייה את 
מי שאינה רוצה (שומו שמיים, החזון איש מסכים לפשרות) לא עזר שום הסברים על כך שרק כך יש בכוחנו 
להציל משהו, והסיסמאות המפוצצות של גיוואלד ו'אילו לא היינו בכנסת' היינו מצליחים יותר זעקו 

בראש כל חוצות.

מתביישים  לא  בכפיה,  גיוס  של  מקרים  מתרחשים  פעם  מידי  כאשר  תש''פ,  בשנת  כעת  והנה, 
אנשים מהמתנגדים להוציא 'פסק דין' שהנציגים מוכרחים לדאוג שלא ישתנה שום דבר מההסכם 
שהיה עד היום.... אה, ימות המשיח, חברי העדה החרדית מברכים על ההסכם אותו הם גינו לפני 

כשבעים שנה...

הנה השמצה קלאסית, על העזתו של מוהרי"מ לוין לארגן חוק שלא לגייס בנות בכפיה לצבא:



כג

וואוו!!! ראיתם איך הממשלה נכנעת?! כיצד? בזכות פסק של הבד"ץ!!! 

רק לא מובן מדוע כעת ה'קנאים' עושים כאלו שערוריות, אולי מספיק שהבד"ץ יוציא עוד פסק, 
ואביגדור ליברמן ויאיר לפיד יזדרזו לבטל עוד גזירות...

זייפנים  של  מלבם  להוציא  אך  שקרנים,  הם  כמה  להוכיח  צורך  שאין  למרות  תמיד,  כדרכינו 
ומאמיניהם, נוכיח כי גם עובדתית אין זה נכון. מי שפעל ועשה והצליח לשחרר את הבנות מגיוס הם 
רק חברי מועצת גדולי התורה ורק שליחיהם חברי הכנסת העבירו מן הכוח אל הפועל את ההצלחה.

פסק הבד"ץ שגיוס בנות הוא יהרג ואל יעבור ניתן בתאריך י"ג מנחם אב תש"ח!! ומה קרה עד 
אז? הרי כבר בכסלו תש''ח הוקמה ועדת הגיוס של הישוב היהודי בארץ?

אבל אז המפגינים הירושלמים היו נתונים תחת חרדה כי פרצה מלחמת השחרור. הם היו עסוקים 
בלחיות ולא היה להם זמן 'להציל' את עם ישראל מגזירת גיוס בנות הממשמשת ובאה. אבל היו 
גדולי ישראל שהדבר לא נתן להם מנוח. הועד הפועל של חברי מועצת גדולי התורה של אגודת 
זלמן  הג"ר  מפוניבז',  הרב  מסדיגורה,  יעקב'  ה'אביר  הרה"ק  מטשעבין,  הגה"ק  היו  בהם  ישראל 
סורוצקין, הג"ר מאיר קרליץ, הרה"ק רבי ברוך מסערט מויזניץ, הג"ר אברהם יצחק קליין מנירנברג, 
והם בהנחייתו של הג"ר איסר זלמן מלצר ובשיתוף שאר גדולי ישראל, התכנסו בדיונים תכופים ודנו 
האם להצטרף למוסדות הישוב המוקמות של הציונים, ולהציל את הניתן להציל. החצופים בשוליים 
יקראו להם 'מתחברים לרשעים' אך הם לא שתו ליבם לזאת אלא הוציאו הנחיה לחברי אגודת ישראל 
וחכמיה!!!  יבנה  לנו  תנו  למדינה?  אותנו  מכריחים  פעולה?  שיתוף  רוצים  לציונים,  לאמר: "אמרו 

התנאי הראשון היה, שלא יהיה חוק גיוס נשים חובה!!!
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והנה צילום הפסק!

  



כה

בוועדת  ופא''י  ישראל  אגודת  נציגי  שיין  פישר  זאב  ורבי  אברמוביץ  מאיר  יהודה  רבי  לטוב  (יזכרו  הנציגים  הצליחו  ואכן 
הגיוס) ולאורך כל התקופה הראשונה לא הוכרחו נשים ללכת לצבא. הסדר זה אף היווה את הבסיס 
להסכמות מיד בקום המדינה שהסתמך הכל על ההחלטה הראשונה שהושגה בזכות שיתוף הפעולה 

של אגודת ישראל על פי החלטת מועצת גדולי התורה.

הנה ההחלטה הראשונה מט''ז סיון, לאחר קום המדינה המאשררת את ההסכם:



קנאות של אמת  • גיוס בנות כו

קנאים אייכם? מה עשיתם במשך שלשת רבעי שנה ראשונה זו להצלת בנות ישראל מגיוס???? 

כלום.

למרות כל המאמצים והסיכומים, בז' אב תש''ח, תקפה את בן גוריון רוח מלחמתית מחדש והוא 

הכריז על צו 26 המורה לגייס כל אשה במדינת ישראל. כאן קמה סערה גדולה בכל הציבור החרדי 

(ולא רק ממכתבו של מרן הגרי"ץ דושינסקי אותו מציינים הקנאים). החזון איש שלח מכתב לרבי יצחק מאיר לוין 

שהוא פונה "לליבו הטהור" לעסוק בכל כוחו בנושא, חברי אגו"י בתל אביב הריצו לרבי יצחק מאיר 

לוין מכתב בי"ב אב כי גדולי התורה מורים על איסור יהרג ואל יעבור בגיוס בנות, ועוד באותו יום 

כבר ישנה תכתובת עניפה עם ראש הממשלה בן גוריון לביטול החוק. אבל הקנאים ידעו כבר אז 

להגיד שרק בזכות האיסור של הבד''ץ מיום י''ג אב, בנות ישראל מסרו את נפשם לא ללכת לצבא. 

כאן לא שמענו אותם אומרים שהאיסור של הבד''ץ עוזר רק לבנות ישראל ממאה שערים ומפקיר 

את הבנות מאשקלון שאין להם אומץ ללכת לבית סוהר... אז הכל היה בסדר....

מכתבו המלא של מרן החזון איש לרבי יצחק מאיר לוין, המורה לו לפעול שלכל הפחות לא יקחו 

בכפיה את בנות ישראל לצבא

רב שלומים, אחדשה"ט. 

הריני מוכרח לפנות אל כבודו הפעם בדבר הנוגע ללב ישורון. 

כידוע רב מכאובנו לראות את רבת העזובה בקרבנו. 

היתה לנו לשלל, בנות ישראל הצנועות האמונים עלי זיו הטהרה והקדושה. גם זולתנו חדרו למצפוננו, 

נגד  בכפיה  לשמש  המקום  כאן  שאין  והכירו  יחד,  ובנותיהן  ההורים  בלב  אשר  הדתי  רגש  את  והבינו 

קשר של קיימא גוף הישראלי עם נפשו. 

ובימים האחרונים נתערער הדבר, ואנו שומעים איומים להתנפל עלינו ולהוציא הבנות מחיק אמותם 

להוציאן  היקרות  בבנותיהן  עינם  בבבת  יפגעו  ח"ו  פן  כנחל,  העשוקים  ודמעת  ובאגרופים,  באלמות 

לרעות בשדות אחרות ולעזוב שלחן אביהם בעודן באיבן. 

נגד  הצעירות  על  כפיה  של  אפשרות  שום  ליתן  שלא  כח  שארית  לחגור  הטהור  ליבם  את  פונה  הריני 

מצפון שלהן אשר הוא יקר להן ולהוריהם מן החיים עצמם, וזהו אצלם נטילת נשמה, לגזול מהם את 

אופי הנעימות הטהרה והקדושה, לראות במו עיניהן את ההוללות וקלות הראש מכל סביבותיהן. 

וזכות הרבים יעמוד להם להצליח בזה. 

כנפש הכותב בשברון לב ומצפה לישועה. 

דוש"ת: אי"ש.



כז

ואכן את גזירת הגיוס הראשונה הצליחו להקפיא מיידית, ובמשך שנה שלימה נלחם רבי יצחק 
מאיר לוין, שוב ושוב, בתוך הממשלה, עד שחפץ ה' הצליח בידו והצליח להעביר את החוק נגד גיוס 

בכפיה של בנות ישראל.



קנאות של אמת  • גיוס בנות כח

כך היה לעולמים וכך יהיה תמיד. יהיו את העומדים בחזית המחרפים נפשם ומתבזים מבית ומחוץ 
חברי  נפש,  במסירות  תפקידיה  את  העושה  לדורותיה  התורה  גדולי  מועצת  ישראל,  עם  להצלת 
הכנסת ושלוחי הציבור המקבלים חיצים ובליסטראות, ויהיו את אלו העומדים על הכביש וצועקים, 
מקבלים מחיאות כפיים מהמון העם ומכאלו שאינם בקיאים בעומק העניינים, ילכו לביתם בשלוות 

נפש ויאמרו "אני את נפשי הצלתי".

גם אנחנו נאמנים לדברי גדולי הדור שלא לפרסם יותר מידי את הפעילות של החכי''ם 'בכנסת 
בכל  התורה.  נגד  הלוחמים  כל  נגד  היומיומית  והנוראה  העקובה  שלהם,  המלחמה  ואת  המינים', 
אופן נכתוב על קצה המזלג על המערכות שעמדו מולם הנציגים, ובסייעתא דשמיא הצליחו לעמוד 
בפרץ ולמנוע את שרשרת החוקים שזממו המבקשים לעקור את הכל כמו לדוגמא: חוק המבקש 
שעות  חוק  בשבת,  ציבורית  תחבורה  לאשר  המבקש  חוק  בשבת,  הפתוח  למקום  כשרות  להעניק 
עבודה ומנוחה המבקש להתיר ולהעדיף עבודה בשבת, חוק האוסר פעילות שיש בה פעילות דתית 
לצבא  לגייס  המבקש  חוק  ישראל,  ילדי  אלפי  ממאות  יהודי  חינוך  למנוע  ובכך  החינוך  במוסדות 
את כל בחורי הישיבה ולבטל את לימוד התורה, חוק המאפשר נישואין וגירושין שלא ע"פ ההלכה 
היהודית, חוק האוסר קיום אירועים בנפרד במקומות ציבוריים, חוק המרכולים, חוק פלורליזם דתי 
במקומות הקדושים, חוק המבקש להכיר במבנה משפחה שאינה עפ"י התורה, חוק אימוץ הפוגע 
בשלימות התא המשפחתי, חוק אישור גירושין אזרחיים, חוק ברית הזוגיות, חוק נישואים אזרחיים, 

חוק המאפשר גיור על ידי רב מקומי ועוד ועוד.

על כל אלה עמדו ועומדים הנציגים שלנו על המשמר ומצילים ככל האפשר, וזאת מלבד רווחה 
כלכלית, שבסופו של דבר מאפשרת לגדל ילדים בדרך היהדות כראוי, בדרכים מרובות.

החוקים  של  השטף  מול  אבל  בכלל,  מצליחים  בהכל  לא  אחוז,  מאה  מצליחים  בהכל  לא  נכון, 
בצדקנות "מה  ולשאול  לעמוד  מגוחך  היום,  בימינו  כאן  אלא  הצארית,  ברוסיה  שאינם  הנוראיים, 

הנציגים שלנו עושים?"



כט

סיום הש"ס דף היומי – ואגודת ישראל

כגורל אגודת ישראל, גורלו של הדף היומי. כאשר התחילה תנועת אגודת ישראל לצאת למרחב, 
חרדים,  של  שהתארגנות  חששו,  הפחות  לכל  או  ככרוכיה,  וצעקו  שעמדו  שלמים  וכן  רבים  היו 

שמקורה בתלמידי הגאון הקדוש רבי שמשון רפאל הירש, הינה הרת אסון ותוצאותיה מי ישורון.

לא  נכון,  יחדיו.  מאורגנת  שאינה  בעולם  מקום  בכל  חרדית  קהילה  אין  כיום  חלף.  שנים  יובל 
ועד  רבנים,  אגודת  ומשונים, התאחדות, התאגדות,  שונים  שמות  אך  ישראל,  אגודת  להם  קוראים 
הכללי, רבני העיר, טובי העיר וכל שם וכינוי אחר המסמלים בעצם את אותה התאגדות קהילתית 

וציבורית שאגודת ישראל הוציאה למרחב.

חלק מהמתנגדים ראו את שינויי המציאות והבינו כי חובה להתארגן יחד, חלק אחר ראה כי אכן 
אגודת ישראל מצילה דורות, וחלק נשאר בהתנגדותו לאגודת ישראל עד עצם היום הזה ועל כל 
כשלון נקודתי או חוסר הצלחה עומד בשער ומתרברב: "אמרנו לכם!!! כמה גדולים דברי חכמים 

שאסרו בשנת תרפ"ב להצטרף לאגודת ישראל".....  

למרות שהם עצמם מאורגנים בארגונים משלהם כאשר על זה היתה צעקתם, למרות שהם מממנים 
ספר  בבתי  מלמדים  שהם  למרות  מלחמתם,  היתה  זה  שעל  למרות  ישראל  בארץ  שיכונים  הקמת 

לבנות כשעל זה היתה מלחמתם, אבל כל זה לא מפריע לעמוד ולקרוא בקול, אה, אמרנו לכם.

כחלק מהמלחמה נגד אגודת ישראל בזמנו, היתה מלחמה כבידה נגד לימוד הדף היומי, שהונהג 
ובעידוד  העולמית,  ישראל  אגודת  של  הגדולה  בכנסיה  מלובלין,  שפירא  מאיר  רבי  הגאון  ידי  על 
מלחמות  למודת  ישראל,  אגודת  אך  הענין,  על  נשמעו  וליצנויות  בדיחות  התורה.  גדולי  מועצת 

מהציונים ומהקנאים, נלחמה להפיץ את התורה בכל מקום בעולם, למרות הכל.

עם הזמן, הרעיון התפתח ובעולם כולו לומדים את הדף היומי. כמובן שבמשך הזמן קמו לרעיון 
התבסס והתפרסם בזכות  שהרעיון  לומר בקול  אסור  מן המקומות  בחלק  חדשים. כמובן,  גואלים 
אגודת ישראל, אז הוא זוכה לשמות חדשים וכינויים נרדפים. הדף היומי של ר' מאיר שפירא (שהיה 
נשיא אגודת ישראל בפולין, ציר בפרלמנט הפולני מטעמה ועוד), הדף היומי של הכנסיה הגדולה, הדף היומי של עם 

ישראל, הדף היומי של דרשו, הדף היומי של מאורות, הדף היומי של התאחדות קהילה פלונית, 
סיום הש''ס של קהילה אלמונית, וכך יודעים סוף סוף בעולם לקטוף את הפירות ואת הכבוד בצורה 

ובאופן שזה נוח למקבל. 



קנאות של אמת  • סיום הש"ס דף היומי – ואגודת ישראל ל

כמובן, להדגיש שאגודת ישראל היא זו שבזכותה בא לעולם, הופץ ונלמד הדף היומי? חס ושלום, 

הס מלהזכיר. עדיף לומר שהדף היומי התקבל בזכות נדיבות לבו של מר שוטנשטיין, מאשר לומר 

שזה בזכות עידודם של החפץ חיים והאמרי אמת והפלטפורמה של אגודת ישראל. 

כמובן, גם כאן, יש כאלו שלא מצליחים לבלוע את הגלולה. הם יקימו דף קהילה, עמוד קהילה, 

פסוק קהילה או קאפיטל' קהילה, רק לא דף היומי שהתקדשה המלחמה כנגדו. כאשר מתריסים 

כלפיהם מדוע, הם אומרים, "וכי ידעתם שמרן רשכבה"ג המהרי"ד מבעלזא התנגד לדף היומי?" הם 

בטוחים שהתנגדותו אז היתה לשעה ולדורות ולא מעוניינים להבין כי כבר הרה"ק המהר"א מבעלזא 

הסביר שהוא ממשיך בדיוק את מסורת אביו, שהייתה לפי הצורך שבימיו.

כעת, כאשר אתה מתלבט, אולי בכל אופן להשתכנע משרשרת הקונטרסים והפאשקווילים נגד 

הבחירות והכל בשם ה'תורה' וה'אמונה' וה'צדיקים', אז רצינו שתדע שיצאו גם חוברות נגד לימוד 

ה'דף היומי', רק שאין מספיק תורמים להפיץ אותם. יש כסף רק להילחם נגד האגודה והבחירות, אבל 

נגד הדף היומי לא נשאר מספיק מצב רוח להילחם. לפיכך ריכזנו עבורך את רשימת הכותרות של 

ההתנגדויות נגד הדף היומי, (את כל המלל המגוחך חסכנו מלכתוב) כפי שיצא לאור לאחרונה בקונטרס גינת 

ורדים של עצי התמרים, בשביל שאולי תוכל לזכות להשתכנע ולהפסיק ללמוד את הדף היומי....

בסופו של דבר, גם נראה לך כיצד המשוכנעים משכנעים את עצמם 'כמה גדולים דברי חכמים'...



לא



קנאות של אמת  • סיום הש"ס דף היומי – ואגודת ישראל לב

עד כאן גיבובי השטויות.

אבל בדורינו צריך להשגיח כאשר מצטטים כזה דבר. עלולים עדיין חלושי שכל לחשוב, ואולי 

בכל זאת??? הרי זה יביא למינות ואפיקורסות? תראו מה כתוב שם!! לפיכך נסיים עם המימרא 

האחרונה שכתבו שם בקונטרס, ודבר זה לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו.

וזהו האימרה האחרונה:

הבנתם??? גם ראש גולת אריאל כ''ק הרבי האמרי אמת הסביר ש'דף היומי' מיועד רק לסנדלרים....

אך לפני שאתם מחפשים בגור יהודי בשם לייבל יאט... שלא היה ולא נברא, כדאי שתדעו את 

הסיפור הבא. כאשר נכנס האמרי אמת מגור לחדרו בליל ראש השנה בשעת ההפסקה הנהוגה בגור 

והתחיל  ברכות  גמרא  ולקח  בערבית"  שמע  את  קורין  "מאימתי  בקול  אמר  מעריב,  תפילת  לפני 

ללמוד את הדף היומי. לאחר מכן בשעת הטיש ניתן לראות בספרו 'אמרי אמת', ראש השנה תרפ"ד, 

שאמר דברי תורה ממסכת ברכות מהגמרא של הדף היומי כשהוא חפץ להראות שאף הוא מצטרף 

ללומדי הדף היומי.... כנראה שלשיטתם הוא היה  מ'פשוטי העם'...



לג

חשבתם שהם יתבלבלו?

מה פתאום. הנה ברוך השם, בסיום הש"ס האחרון בארה"ב, נידב אחד התורמים לומר את הקדיש 
לעילוי נשמת הוריו, ולעילוי נשמת חיילים יהודים שנהרגו בארץ ישראל. שומו שמיים!! הזדעזעי 

ארץ!!! ציונות!!! 

הגדילו לעשות וגם הראו כיצד ניתן ללמוד דף היומי בכל מקום, והביאו בין השאר תמונה של 
חייל שלומד גמרא. הצילו!! הסתה לשמד!! כמה גדולים דברי חכמים שאמרו להתרחק מדף היומי 

שהרי דף היומי מקרב לאגודת ישראל ואגודת ישראל מקרבת לציונות וציונות מקרב למינות.... 

חושבים שצחקנו? אמיתי. הנה.



קנאות של אמת  • הכחשות לד

הכחשות
לסיום, אי אפשר בלא הכחשות. בכל פעם אנו משתדלים להראות כיצד המציאו דברים בשם גדולי 
ישראל ותלו זאת בהם בלי לשאול ובלי לומר. סמכו על עדינותם שלא יכחישו ושלא ילחמו בהם. 

בבחירות האחרונות הגדילו (הקטינו עצמם) לעשות, וברוב חוצפתם זייפו מכתב שלם מרישא לסיפא 
כשבו נכתב בשם ראש ישיבת טשעבין הגאון רבי יוסף משה שניאורסון שאסור להצביע בבחירות, 

ושכך היתה דעת זקנו מרן הגאון מטשעבין זצוק"ל. 

לפני שנביא את המודעה ואת ההכחשה, נחזור שניה על עיקרי הדברים שכתבנו בחוברת קנאות 
יכלו  שלא  השכל  קטני  לבחירות.  להצביע  ללכת  קדוש  שחוב  הורה  מטשעבין  הרב  א'.  אמת  של 
לבלוע זאת, החלו להפיץ כל מיני בדותות בקשר לחתימתו. בתחילה אמרו כי חתימתו זויפה, אחר 
כך אמרו ששיקרו עליו שהרבי מבעלזא חתם ולרבי מבעלזא שיקרו שהרב מטשעבין חתם, אחר כך 

אמרו שחזר בו, וכך הלאה כל פעם שקר אחר.

במשך כל תקופת המחקר, התפלאנו, הרי כל השמועות על כך היו גם בחייו, אז מדוע הוא לא 
הכחיש זאת במפורש? מה ענה הרב מטשעבין עצמו על כל הטענות האלו? והנה הקרה ה' לפנינו 
ספר מעניין, שחיברו חסיד סאטמאר בשם גולדשטיין שהיה ממקורבי הרבי מסאטמאר. הוא מספר 
כמסיח לפי תומו שהוא 'זכה' לשאול בעצמו את הרב מטשעבין על הויכוח בארה"ב מי חתם מפני 
מי, ומה ענה לו הרב מטשעבין? הוא התייחס אליו בסלחנות ובענווה כפי שהתייחס לכל אחד ופטר 

אותו באמרו: אתה בוודאי חסיד סאטמאר.... 

בגדול, זוהי התשובה לכל המסיתים והמדיחים שלא לשמוע בקול רבותינו. אין כאן קנאות. אין 
כאן מלחמת מצוה, אבל יש כאן חסידות מדומה...



לה

זה היה בחייו. אבל כעת, החליטו שם כבר ללכת על כל הקופה ולכתוב שהרב מטשעבין אסר את 
הבחירות. הנה נוסח המכתב המזוייף של נכדו הגאון רבי יוסף משה שניאורסון:



קנאות של אמת  • הכחשות לו

אך ראש הישיבה רבי יוסף משה שניאורסון שבעצמו צירף חתימתו לקריאת ה'מועצת' לא נתן 
לכך. הוא יודע שבדורינו, שתיקה נחשבת כהודאה, ובעוד דור או חצי דור, יבוא איזה 'מגיד' חדש 
שירצה להיות שיינער יוד ונייטרלי, ויאמר שבצעירותו ראה מכתב מפורש שהרב מטשעבין היה נגד 

הבחירות. הנה מכתב ההכחשה:

אליכם אישים אקרא מבקשי ודורשי דעת זקני מרן שה"ת זצ"ל.... כהבנה קיבלתי חובה 
להצביע, והצבעתי וגם פעלתי על הסבור אחרת להצביע!!! כל מילה נוספת מיותרת. 

תם ולא נשלם.



זלזללזלזלזלזלזלזלזלזלז

מכתבים והכרזות 
מגדולי ישראל



קנאות של אמת  • מכתבים והכרזות מגדולי ישראל לח



לט



קנאות של אמת  • מכתבים והכרזות מגדולי ישראל מ



מא



קנאות של אמת  • מכתבים והכרזות מגדולי ישראל מב



מג

הכרוז של שנת תשיט



קנאות של אמת  • מכתבים והכרזות מגדולי ישראל מד

הכרוז של שנת תשכא



מה

הכרוז של שנת תשלד



קנאות של אמת  • מכתבים והכרזות מגדולי ישראל מו

הכרוז של שנת תשמא





קנאות של אמת  • מכתבים והכרזות מגדולי ישראל מח
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