
 מאמר של הרב משה צוריאל
 

", צריכים בערך מאה וארבעים כנסת"שאלה: שמעתי כי לכל מנדט הנצרך לקבוע מועמד להיות חבר ב
ם. בין כה, לכל מפלגה יש קולות. אם כן הצבעה שלי אישית בטלה במיעוטה, אין לה השפעה כלו ףאל

. ובכן משום בצמצוםבלבד ואלף  140אין להם רק  , כיכמה אלפי קולות שהולכים לאיבודעודפים של 
זה טוב להנפש ביום חופש  זמן לעמוד שם בתור, נניח שעה, עד שאגש לקלפי? לא יותר מה אפסיד

 עם הילדים שלי לפארק? ולצאת

 

עוד שאלה. הרי חז"ל לימדו אותנו כי כל המנויים הם גזורים מן שמים  ףתשובה: היית יכול להוסי
מעלה או מוריד אם אצביע או לא אצביע? אבל נקח דוגמא ממעשה (בבא בתרא צא ע"ב). מה זה 

מרדכי עליו קראנו במגילת אסתר. מלך כביר, אחשורוש, המולך על מאה ועשרים ושבע ערים (באותה 
 ֲאֶׁשר ְכָתב ִּכיודים היושבים שם. אם נגזר, נגזר. "גזר שמד על כל היה"מדינה") תקופה קראו לכל עיר 

מה לו למרדכי ללבוש שק ואפר ְלָהִׁשיב" (אסתר ח, ח).  ֵאין ַהֶּמֶל� ְּבַטַּבַעת ְוַנְחּתֹום ֶּמֶל�הַ  ְּבֵׁשם ִנְכָּתב
גש למלך לבקש על יולזעוק זעקה גדולה ומרה בכל רחובות העיר? ומדוע הפציר כל כך באסתר שת

יֹום" (אסתר  ְׁשלֹוִׁשים ֶזה ַהֶּמֶל�, ֶאל ָלבֹוא ִנְקֵראִתי לֹא ַוֲאִניראשית כל, היא עצמה הסבירה לו "ה? מָ עַ 
ד, יא). ידוע כי אחשורוש היה שטוף בזימה, והיו לו נשים רבות בהרמון שלו. ואם  כבר עברו שלושים 
יום ולא בקש לראות את אסתר, ודאי סר מדעתו חן שלה. ואיך אפשר לצפות שיבטל למענה גזירה 

את חייה, כי כל הנגש להתקרב למלך, אם מרדכי  הרי סיכןמקיפה כזו שכבר התפרסם ברבים? ועוד, 
 לא הוזמן ראש, הרגו אותו שומרי הראש! 

 

, את חלקו את נגזר מן שמים, האדם חייב לעשות של "השתדלות". שאפילו אםבתורה יש מצוה  אלא
 ., בכל כוחותיוהמירב שיש ביכולתו

 

אלא התורה  ."ר לעשות?, מה אפשמן שמים נגזר עלי "כבר כך אם האדם הוא חולה, אל יאמר
 תרופות יקרות, ולעשות אתלרכוש רופא פרטי וגם  לרופאים, ולהוציא כסף עבור אותו ללכת מחייבת

 כאילו אין כאן גזירה מן שמים. ,שאפשר המקסימום

 

של השלוחים שלנו ל"כנסת". ם הוא הדין במה שנוגע למדינתנו. הרבה דברים תלויים במדיניות
 כלכליות, כיצד נצליח שתהיה פרנסה מספקת הנורא. שאלות שים נגד הטרורבטחוניות מה עו שאלות

 מה עושים שיהיה לנו באמת שאלות בטחון בכבישים. שאלות בריאות, לאוכלוסיה שלנו. שאלות
נפשם של שופטים שיש להם "אג'נדה" של ביטול חוקי  נטיותלפי כזב משפט  משפט צדק, ולא

 אנשים הדואגים, בראש וראשונה, לטובת היהודים. "כנסת"התורה. חובת כל יהודי לשלוח ל

 

תעמוד על דם רעך"  שאתה "פטור", אתה חוטא ולא קיימת "לא תחליט תעמוד מן הצד, אם ואם
 ים, ואין לנו מספיקקחוקמכאשר חלק מהנציגים שנבחרו ל"כנסת" עושים רעות גדולות בחוקים ש

 למנוע זאת.  אנשים בכנסת

 

והיה חייב  מלעשות דין וחשבון על כל דבר ודבר שהיהודי עושה, וגם על מה שנמנעיודעים אנו כי יש 
על רע שדיבר, כן הוא נענש  לעשותו. מובא בזוהר (ח"ג מו ע"ב) כשם שבן אדם נענש על דיבור

 ולא אמר.  ושתק ,לומר מלה טובהומצב זמן  שהגיע



סת כמה חוקים לא טובים שהם במשך ארבע שנים הבאות עלינו בעתיד, אפשר שיהיו נחקקים בכנ
אינם טובים לעם ישראל, וגם לא טובים לקיום תורה ומצוות. כאשר הקב"ה ודאי ימתח את הדין 
להעניש את כל הגורמים לכך, חלילה ששמך יופיע ברשימה ההיא של הנענשים; שבהיעדרותך 

 לישראל. תומללכת להצביע גם אתה אשם בעליית כוחם של המחוקקים השליליים, המסיבים רע

 

 קולך למי לקלפי ולהטיל בו את רגע ורגע שאתה עומד בתור לקלפי, וממתין לאפשרות להגיע כל על
 מצוה. שאתה הולך לדבר אתה מצביע, תקבל שכר. כמו על כל פסיעה ופסיעה

 

ממתינים בתור. הקלפי נפתח הבבוקר, כי אז יש פחות אנשים  מוקדם �ר לך. לֵ מאו עצה טובה אני
ברכה לעולם.  שתוכל לעשות חלקך להביא זכיתו שאתה במדינה יהודית בבקר. ותשמח 7:00בשעה 

גם מרדכי "לא עשה חשבון" שבצעקה ברחוב אל תחשוב שאתה רק אחד מתוך מאה וארבעים אלף. 
עם ביהודים המפוזרים -ישראל עוד יערכו טבח ורצח-העיר הוא ימנע את ה"לינץ'" שההמונים שונאי

 תראה מול עיניך שאתה מקיים מצות התורה של "השתדלות".. בכל מקום


