
 א  ישראל אמת מארץ ישראל ארץ 

  בעזרת השם יתברך

 מתא
  מארץ ישראל

אודות  המחלוקת  של  הרב  מסטמר 
, בארץ  ישראל  בעת  הבחירות

ודבריו  נגד  כל  גדולי  ישראל  וביחוד 
רים "זקן  האדמו,  נגד  קדוש  עליון

הגיע ,  א"הקדוש  מבעלזא  שליט
ועד '  ח  מדוייק  של  עד  ראי"דו

, שמבקש  לפרסמו  ברבים,  שמיעה
ואנו  חבורת  חסידים  ממלאים 

  !!!זאת וירא הקהל וישפוטבקשתו 

  .ו"ק בני ברק יצ"ו לפ"ערב תשעה באב תשט. ה"ב
ק  מרן "ביקר  הסטמר  אצל  כ,  בלק'  ערב  שבת  קודש  פ',  אור  ליום  ו
א  כיבד "מרן  שליט,  טרם  שאלו  לשלומו,  א  ומיד  עם  כניסתו"שליט

אבל  הוא  לא ,  אותו  בפירות  ארץ  ישראל  שאלו  אודות  הנסיעה
ברצונו  לשוחח ,  לם  יעזבו  את  החדראלא  עומד  בבקשתו  שכו,  ענה
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א  ששני  הגבאים "כאן  הכריז  מרן  שליט.  א  ביחידות"עם  מרן  שליט

  .והסטמר הסכים בלית ברירה, ישארו
ישנם  שלושה ,  הרב  מסטמר  פתח  ואמר  שמדובר  בענין  הבחירות

שלא  יעלו :  שבועות  שהקדוש  ברוך  הוא  השביע  את  בני  ישראל
ה  ובזה  שמשתתפים שלא  יכבשו  את  ישראל  בעל  כרח,  בחומה

בבחירות  מודים  בציוניזם  ובמילא  אי  אפשר  לפעול  שום  דבר  טוב 
ביהדות  וזהו  חילול  כבוד  שמים  ואסור  ליהודים  חרדים  לעזור  להם 

  .בשום דבר
הרי  הם ,  אם  לא  ישתתפו  בבחירות'  ומה  יהי:  א"הגיב  על  כך  מרן  שליט

  !?יתחזקו בכך
ת  אין  באפשרותם היהודים  הדתיים  הבודדים  בכנס:  אמר  הרב  מסטמר
וגיוס  בנות  עם  הטאנץ  קלוב  ביטלנו  אנחנו  על  ידי ,  לפעול  כלום

, איטשע  מאיר  לוין  מכּור  לציונים  והמזרחיסטים.  ההפגנות  שלנו
גוריון  שהוא  לא  יכפה  על  אף  אחד  לשמור -ויש  לו  הסכם  עם  בן

עם  כל .  גוריון  לא  יכפה  על  אף  אחד  לעבור  על  התורה-תורה  ובן
ני  מוכיח  שאסור  על  פי  הלכה  להשתתף אחד  שאני  מתווכח  א

בלז ?  האם  התייעץ  איטשע  מאיר  כאן  בבית  זה  על  על  זה.  בבחירות
בגוים  והיכן  עתה  כבוד '  תמיד  חומה  נשגבה  אשר  בצילו  נחי'  הי

. יש  לצאת  נגדם  במלחמה  חזקה  אבל  לא  חלילה  לעזור  להם.  שמים
, וןגורי-גם  בקשר  לגיוס  בנות  עשה  איטשע  מאיר  לוין  הסכים  עם  בן

  ?מי התיר לו זאת, שרק הבנות הדתיות לא ְיָׁשְרתּו
הוא  אכן  עזב  את ,  מה  אתם  רוצים  מאיטשע  מאיר:  א"מרן  שליט

  .מסוגל לפעול כלום' הממשלה בגלל שירות לאומי שלא הי
אלא  שמזרחי ,  גם  אז  הוא  הלך  ביחד  עם  מזרחי  ביחד:  הרב  מסטמר

הודיים כעת  מעבירים  לשמד  ילדים  י,  השאיר  אותו  לבד  בחוץ
א  את  דרכי  אבותיו  הקדושים "בכלל  מדוע  עזב  מרן  שליט.  במדינה

  ?ושינה את שיטת בלז
א  ולא "שלום  פויגל  ראה  שהוא  לא  נותן  מנוחה  למרן  שליט'  כשר

מפסיק  לשאול  שאלות  בצורה  לא  כל  כך  מנומסת  ולא  נותן  למרן 
מה  זו  אשמתו ,  הרבי  מסטמר:  הוא  התערב  ושאל,  א  לדבר"שליט

והאם ,  ר  שמעבירים  לשמד  ילדים  יהודייםשל  איטשע  מאי
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האם  כשהשתתפו ?  כשמשתתפים  בבחירות  מודים  לציונים

אין  בדעתי  להתווכח  עם  הרבי ?  בבחירות  בפולין  הודו  לגויים
מסטמר  ומה  שאני  עומד  להגיד  הוא  לא  מפני  שאני  מבין  או  חושב 

מאז  ומתמיד  לוחים  חזק  וגם  אני  התחנכתי  וגדלתי '  ה  הי"אבי  ע,  כך
, א"אבל  היום  זהו  שיטתו  של  מרן  שליט',  יושב'  והייתי  בבלז

ודעתו ,  שנמצא  כבר  שנים  בארץ  ישראל  ויאריך  ימים  ושנים  טובות
  .היא שיש להשתתף בבחירות

ואני  מברר  להלכה  שאסור '  בעל  הבית'אתם  מדברים  כמו  :  הרב  מסטמר
  .להשתתף בבחירות

איני  לא ,  לא  אכנס  לויכוח  בלימוד  עם  הרבי  מסטמר:  שלום  פויגל'  ר
יכול  ללמוד  אבל  כל  גדולי  ישראל  פוסקים  הלכה  למעשה  שכן 

  .צריך להשתתף בבחירות
היום  לא  נמצאים  גדולים  בארץ  ישראל  חוץ  מהרב :  הרב  מסטמר

  .והרב מטשבין' שב ואל תעשה'מבריסק שנוהג באופן של 
שהוא ,  א  מקבל  את  השיטה  של  הרב  מטשבין"הרבי  שליט:  שלום'  ר

  .ומצווה להשתתף בבחירות, גדול בתורה ויראה
בדבר '  הרב  מטשבין  הוא  גדול  ואין  לו  שום  פני,  כן,  כן:  א"מרן  שליט
  .זה

הדין  שלי  אסר  להשתתף  בבחירות  ויש  להתנהג  לפי -בית:  הרב  מסטמר
  .הדין של ירושלים-פסק דינם של בית

. הוא  אינו  עצמאי,  הדין  שלכם  פוסק  כפי  שמכתיבים  לו-בית:  שלום'  ר
א "לא  אמרתי  לרבי  שליט,  י  בכל  הדבר  הזהאני  לא  התערבת

  .לחתום או לא לחתום על הקול קורא שמצוה להשתתף בבחירות
  .הוא לא התערב, חלילה, חלילה: א"מרן שליט

זו ,  אין  לדייני  ארץ  ישראל  הזכות  לפסוק  בשאלה  זו:  הרב  מסטמר
  .משנה מפורשת שאין דיינים בדייני העיר

הברית -ול  בתורה  והוא  גם  מארצותאהרן  קוטלר  הוא  גם  גד'  ר:  שלום'  ר
  .והוא בעצמו בא לעזור בבחירות
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אני  בעצמי  אלך  להרב  מטשבין  ואשכנע  אותו  שהוא  לא :  הרב  מסטמר

ואני ,  אני  אומר  לכולכם,  )הרב  מטשבין  נמנע  מלהפגש  איתו(צודק  
  .הדבר עוד יכאיב לכם ותודו לשיטתי, א"פונה בזה למרן שליט

הברית -לאורח  שיצליח  לפעול  ארצותאיחל  ,  א"כאן  נעמד  מרן  שליט
  .שלום פויגל יצא ללוות את הרב מסטמר' ר. ביהדות

דין -ביום  שישי  בבוקר  יצא  איסור  חדש  של  נטורי  קרתא  בחתימת  הבית
חס (שכל  אחד  שישתתף  בבחירות  הרי  זה  כאילו  עובד  עבודה  זרה  

ועכשיו  נתברר  לי  יותר  ויותר :  "בהוספה  של  הרב  מסטמר)  ושלום
  ".לסדר עם לבדד ישכון. השם יתברך יצילנו משגיאותלאיסור ו

לדבר  כך :  אין  לשער'  הי,  אפילו  לא  חסידי  בלז,  הכעס  אצל  החסידים
  ?א"לפני מרן שליט

בשבת  קודש  נשא  דרשה  לפני  קהל  גדול  ופיזר  רמזים  עבים  נגד  הרבי 
בעל  רוח  הקודש  סיים  בצורה '  קרח  שהי:  א  באומרו"מבלז  שליט

אם  התורה  לא  היתה .  רשעים  כדתן  ואבירםכזו  בגלל  שהתחבר  עם  
, מאמין'  אומרת  שאהרן  הכהן  עשה  את  העגל  אף  אחד  לא  הי

מסוגל  לעשות )  שמו  של  הרבי  מבלז  הוא  אהרן(מכאן  שגם  אהרן  
השילוני  לחתום  לעבוד '  ירעבם  בן  נבט  הצליח  לשכנע  את  אחי.  עגל

כי "התורה  אומרת  .  כי  ליד  כל  צדיק  הושיב  רשע,  עבודה  זרה
כיצד  מכנה  התורה ,  "  יעוור  עיני  חכמים  ויסלף  דברי  צדיקיםהשוחד
השוחד  לקחו  הגבאים  אלו ,  אלא?  אחד  שלקח  שוחד'  צדיק'בשם  

סיפר  על  החוזה .  הנמצאים  ליד  הצדיק  והם  השפיעו  על  הצדיק
דבר  יכול  לשמור  על -הבעל:  "מלובלין  זכותו  יגן  עלינו  שאמר  פעם

לתפוס  אותו  אחר  כך אחד  ארבעים  שנה  אפילו  מהרהור  עבירה  כדי  
  .ועוד כהנה וכהנה". ברשתו

כיצד :  הוא  נחרד  ואמר,  א  תוכן  דברי  הדרשה"כשנודע  למרן  שליט
השילוני  שכידוע  פחדו  תלמידי  הבעל  שם '  הרהיב  לדבר  אודות  אחי

כיצד  הרהיב  לומר ;  סודות  תורה  עמוקים  גנוזים  בה,  טוב  לדבר  עליו
ר  בפחד  ורעדה הרבי  מלובלין  הרי  הזכי,  שקרח  הושפע  מרשעים

א "ומרן  שליט].  הסבא  הקדוש  קרח[=,  "דער  הייליגער  זיידע  קרח"
כל  אחד  מאנשי  ששמעו  את  הדרשה  היו  צריכים :  הכריז  בצער

וכל  אחד  שלא  מחה  ולא  עזב  את  המקום  חייב  לבוא ,  למחות
  ).מילים חריפים כאלה מפי קדשו לא שמעו אף פעם(ולפייס אותי 



 ה  ישראל אמת מארץ ישראל ארץ 
א  להודיע  לו  שלא "רבי  מבלז  שליטהרב  מסטמר  שלח  שליחים  שונים  ל

באה  התשובה  על ,  על  מי  כן  התכוון,  על  השאלה.  התכוון  אליו
הוא  ניסה  בכל  מיני  דרכים  לפעול  שמרן .  איטשע  מאיר  לוין

א  סחב  ולא "אבל  מרן  שליט,  א  יבוא  אליו  לביקור  גומלי"שליט
עם  נסיעתו .  עד  שהרב  מסטמר  נסע  לשבת  הבאה  לבני  ברק,  מיהר

ע  מעט  המצב  ובטוחים  היו  שכאן  ואילך  לא  ישמעו מירושלים  נרג
  .עוד דברים כאלה
, בבני  ברק  הוא  נשא  דרשה  כמו  בירושלים.  אבל  מסתבר  שטעינו

על  שלושת )  חס  ושלום(מי  שישתתף  בבחירות  יעבור  :  לאמור
עברתי . גילוי  עריות  ושפיכות דמים,  עבודה  זרה,  העבירות  החמורות

אתי  עבירה  גדולה  מלהשתתף ולא  מצ)  איזה  עניוות(על  כל  התורה  
וכל ,  אעמוד  על  דעתי  אפילו  אם  אדע  שזה  יעלה  בחיים.  בבחירות

אלו  שמצווים  ללכת  לבחירות  יזכרו  שמצווים  לעבור  על  עבודה 
, אנו  מוצאים  אצל  ירמיהו  הנביא.  גילוי  עריות  ושפיכות  דמים,  זרה

היכן ,  הוא  עומד  ואומר  דברי  מוסר  לבני  ישראל  במסירות  נפש
, אחד  לקח  שוחד,  אלא?  ל  הצדיקים  והגאונים  שבדורונמצאים  כ
ואחרים  לא  רצו  להתערב  ממילא ,  לו  אינטרסים  משלו'  אחד  הי

  .נשאר ירמיהו בעצמו
שלח  את  הגבאי  שלו  יוסף  אשכנזי  לבקש  מהרבי ,  בחוזרו  מבני  ברק
באורח  טבעי  לא .  א  שיבוא  לבקר  את  הרב  מסטמר"מבלז  שליט

בצער  גדול  אודות '  א  הי"טכי  הרב  מבלז  שלי,  נתנו  לו  להכנס
, אם  הוא  חזר  על  דבריו  בבני  ברק:  הדרשה  בבני  ברק  והוא  אמר

נמצא  שאני  מכשיל ,  שהוא  אוסר  להשתתף  בבחירות  ואני  מתיר
אצל  יהודי  כזה  אינני  מסוגל  לבקר  עד ,  חס  ושלום  יהודים  ברבים

, אני  מרחם  על  חסידיו:  א  הוסיף"ומרן  שליט.  שיחזור  בו  מאיסורו
וכשבא  לכלל  כעס  הוא  איננו  יודע  מכל ,  ני  מרחםוגם  עליו  א

  ...הנעשה סביבו והוא חושב לעצמו שכל דבריו הם תורת לאקשן
המפלגה  קיבלה  מספר  קולות  כפול ,  בבחירות  זכינו  בניצחון  גדול

מהבחירות  הקודמות  וההשפעה  של  סטמר  מסתבר  שווה  כקליפת 
  השום

*  
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לאחר כמה ימים 
פורסמה מודעה 
רית בעתון בארצות הב
  :בזה הלשון
  יורק-מחסידי בעלזא בניו

לא הודפס " אמת מארץ ישראל"המאמר 
כי בלז לא מעוניינת שידיעות , על ידינו

  .מסוג זה יתפרסמו ברבים
  .יורק - ניו'חסידי בלז ד

  


