
 בס"ד 
 דרך המלך  –ערך: הרב ישראל מזרחי 

 המצוות הקיימים בעת הצבעה בבחירות
 עשין:

 שמע ישראל וכו' – ייחוד ה' .א
 ת."ואהבת את ה"א וכו'. ובס' החינוך כ' שורשו שלא יקיים אדם את מצוות ה' יפה, רק ע"י שאוהב את השי – אהבת ה' .ב
 ע"י מעשיו מגדיל כת יראי ה' המכריזים במעשיהם ה' הוא האלוקים ומקדשים שם שמים. ונקדשתי בתוך בנ"י. –קידוש ה'  .ג
  יראת ה' שציוונו לשמוע בקול חכמים. ,א תירא"את ה – יראת ה' .ד
 כשבוחר בתנועה של יראי ה' הוא מראה להקב"ה שהוא הולך בדרכיו. – והלכת בדרכיו .ה
 .שהועל המשפט אשר יאמרו לך תע על פי התורה אשר יורוך .ו
 .ועשית ככל אשר יורוך .ז 

 י חכמי ישראל."ה ע"שנדבק בהקב -  ובו תדבק .ח
 .כנ"ל – ולדבקה בו .ט
 שכשיש לפני האדם שתי אפשרויות הוא חייב לבחור בצד של הטוב. – ובחרת בחיים .י

 הכתוב כאילו ילדו.. בין שדואג לילדיו ובין שדואג לילדי ישראל ובפרט לרחוקים שמעלה עליו ולמדתם אותם את בניכם – ת"ת .יא
 ששליחיו פועלים ודואגים לכלל ישראל. – ואהבת לרעך כמוך .יב
 ע"י הפעולות שעושים למען החלשים והנזקקים. –והחזקת בו  .יג
 ל."כנ – מצות צדקה .יד
 י שהנציגים מוחים ומתנגדים בשליחותך בעושי רשע ועולה."ע – הוכח תוכיח את עמיתך .טו
 אם אביו מצווהו. – כבד את אביך וכו' .טז 
 אם הבטיח להצביע. – מוצא שפתיך תשמור ועשית .יז 

 מצוה לשמוע בקול חכמים. – מצות עשה דרבנן .יח

 לאוין:
לא תחללו את שם קדשי, שיש מצוה גם למעט חילול ה', שע"י שאינו מצביע )ע"פ רבותיו( נעשה כמורד ופורק עול  –חילול ה'  .א

 מלכות שמים, ופרט שזה כמו שנעשה ברבים שעונשו חמור יותר.
 חובה ללכת בציות מוחלט לדעת תורה. – לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין או שמאל .ב
 ל )ברכות ד.( כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה."ז לא נתחייב מיתה כדאמרו רז "שעי – ונשמרתם מאוד לנפשותיכם .ג
 .מבשרך אל תתעלם .ד
  להתרחק מעושי שקר ורשעה. – מדבר שקר תרחק .ה
 כיון שהיה בידו להרבות תורה ע"י כח לנציגים. – לא תשא עליו חטא .ו
 שע"י שיש כח לנציגים יותר גדול יכולים למנוע יותר מעוברי עבירה. – לפני עיור לא תתן מכשול .ז 

 מלהצביע הוא גורם לכל הגזירות העלולות לבא על הציבור.נמנע שכ – לא תעמוד על דם רעך .ח
 אם לא מצביע בגלל נקמה או אכזבה. – לא תיקום ולא תיטור .ט
 אם לא מצביע בגלל מחלוקת, שהרי הוא מחזיק במח'. – כקרח וכעדתו 'ולא יהי .י

  ארורין:
 אשר יקים וכו'  ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה. ברוך .א
 .שע"י שאינו מצביע פוגע בכל הציבור החרדי בגזירות הקשות – ארור מכה רעהו בסתר .ב

 מוסר:
 כל שאינו מקיים דברי חכמים נקרא רשע, והמקיים דברי חכמים נקרא קדוש )יבמות כ.(. .א
 ירושלים וארץ ישראל.להרבות כבוד שמים, כבוד התורה, כבוד חכמי ישראל, כבוד ישראל, כבוד  .ב
 הכרזה קבל עם ועולם "משה אמת ותורתו אמת". .ג
 נענה לקריאת חכמי ישראל ומשה רבינו של הדור המכריז "מי לה' אלי". .ד
 להצביע מוקדם בבוקר לקיים מצות "זריזין מקדימן למצוות". .ה
 עם כלל ישראל שיש לה מעלה גדולה יותר כי גדול כח הרבים.מצוה נדירה של שותפות אחת  .ו
 מעשה יותר מן העושה.הכשפועל להשפיע גם שאחרים יצביעו מעלתו יותר גדולה כי גדול  .ז 

 אם כופה רצונו ומצביע כדעת רבותינו אף שקשה לו שכרו רב ולפום צערא אגרא. .ח
 .תונזקף לזכו ת שיעשוכל הפעולות והמצוווהוא ממנה שליחים טובים  שלוחו של אדם כמותו"" .ט

 מצוה!!! גוררתמצוה 


