הגליון טעון גניזה

בעזהי"ת

צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים

המעטירה יצ"ו

למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם
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פתח דבר
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו ,כאשר אחרי שנים מרובים
שבעווה"ר נשכחה מרבים  -את דעתם הברורה של כל גדולי
ופוסקי יהדות ספרד  -בנוגע נסיונות הזמן ,ועתה בחסד ה' עלינו
זכינו בעזהי"ת להתעורר להוציא לאור עולם ,להזכיר נשכחות,
לפרסם את דעתם הברורה והבהירה של כל גדולי ופוסקי יהדות
ספרד מאז התנוצצות טומאת הציונות לפני למעלה ממאה שנה
הלא המה מרנן ה'בן איש חי' ,ה'שדי חמד' ה'סבא קדישא' מהרש"א
אלפאנדרי ,הגה"ק המקובל רח"ש דוויק  -ועד אלו שחיו אתנו
אחרי קום מלכות המינות בארה"ק ,הגה"ק רבי צדקה חוצין
והגה"ק רבי יעקב מוצפי ובית דינם ,שהורו לנו את הדרך בה
נצעוד בחשכת הגלות המר הזה ,עדי ביאת ינון.
אנו תקוה שבני יהדות ספרד  -החפצים להמשיך ולצעוד בדרך
אבותינו ורבותינו הק'  -יתלקטו ויתאחדו יחד ,איש את רעהו
יעזורו ולאחיו יאמר חזק ,להתאחד יחדיו ,להחזיר את עטרת יהדות
ספרד ליושנה.

מרן הגה"ק בעל
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מכתבו החוצב של

בעל "שדי חמד"
מרן הגה"ק רבי חיים חזקיהו מדיני זצוק"ל רבה של חברון
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כנגד טומאת הציונות

הגה"ק המקובל

להחזיר עטרה ליושנה :בהתבדלות מוחלטת מהמדינה הציונית,
וכל השייך ל ,ולא לקחת ח"ו חלק בהקמתה ובהעמדתה.
להחזיר עטרה ליושנה :בחינוך צאצאינו היקרים שיחי'  -אך
בת"ת ובתי חינוך הכשרים שאינם נהנים ממקורות זרים ,ולראותם
עולים בדרך העולה במסילת בית א-ל ,גדלים ופורחים לאילני רברבי
בכרם בית ישראל.

זצוק"ל
מרן הגה"ק רבי יוסף חיים זצוק"ל מבגדאד
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רבי חיים שאול
דוויק הכהן זי"ע

להחזיר עטרה ליושנה :להקים ציבור שלם מבני יהדות ספרד
המובדל מטומאת הציונות ,עדה עצמאית המכריזה כי ה' הוא מלכנו
ולו אנו עבדים  -ובשלטון הכופרים אין אנו מכירים!
הננו מודים בזה לכל היהודים ,באמעריקא ,אייראפא,
ובארגענטינא ,שטרחו מזמנם היקר ושמו לילות כימים ,למען יצא
קונטרס זה לאור עולם ,ישלם להם ה' פעלם ,ומשכורתם תהא שלימה
מאת ה'.

פרשת מלחמתו הגדולה

של ה'סבא קדישא'
ש
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קונטרס זה הינה ראשונה במנינה ,ובעזהי"ת בעזרת הרבים,
נפרסם מזמן לזמן את דעת רבותינו הק' על כל נסיונות הזמן עדי נזכה
ל'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים' ,בב"א.
מרחשון תשע"ד

ספרד
מורשת
להחזיר עטרה ליושנה
לצעוד בדרכי אבותינו
ספרד ,החפצים לצעו
המטרה :לאחד את בני יהדות ספרד
ורבותינו הק' ,בהתבדלות מוחלטת מהציונים וגרוריהם ,כדעתם של כל
גדולי ופוסקי יהדות ספרד

להערות והארות בכל עניני הקונטרס ,לתרומות ,ולהפצת דבר ה',
וכן להירשם כחבר "מורשת ספרד" ,בפקס02-6260690 :

לעילוי נשמת

עזרא בן לאה
מנחם מ .בן יוסף
סוסא סופיה בת חוה
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לעילוי נשמת
לאה בת ג'מילה

כנגד הציונים וגרוריהם

14

הגה"ק רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי זצוק"ל הסבא קדישא
הגגה

אור המזרח
הגאון החסיד המקובל
רבי צדקה חוצין זצוק"ל
ראב"ד העדה החרדית הספרדית

הגה"ק ראב"ד מקודש

רבי יעקב מוצפי
זצוק"ל
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ראב"ד העדה החרדית הספרדית

לרפואת

רבי רפאל אליהו בן רחל
לרפואה שלימה בתושח"י

לעילוי נשמת
רבי זאב בן יואכים זצ"ל
נלב"ע י"ב מרחשון תשע"ד

תנועת
עת
ת
נווע
ע
תנו
תנ

הציונות
ת
ות
יונו
נו
יוננו
צייוו
הצצי
ה
תנועת הציונות נוסדה בשנת תרנ"ו ע"י אבי אבות הטומאה
הנודע לשמצה הערצל ימ"ש.
עוד בתחילת התייסדות הציונות – לפני למעלה ממאה שנה -
יצאו כל מנהיגי ורועי ישראל זי"ע ,ספרדים ואשכנזים ,פרושים
וחסידים ,במלחמת חרמה כנגד הרעיון הציוני ,המיוסדת כנגד
כל עיקרי ויסודי אמונתנו.

מפני חטאינו גלינו מארצנו
הציונים  -שכפרו בכל תורתנו הק' ויעודי הנביאים  -הביטו
על הצרות הרבות שעם ישראל סובל בגלות כ"בעיה היהודית",
שהסיבה לכך נובעת  -לדעתם הטמאה – מזה שאין לעם ישראל
מדינה משלה ,וע"כ צריך לפתור את ה"בעיה" באותה דרך שכל
אומות העולם פותרים ,דהיינו להקים מדינה עם צבא חזק,
עם שפה ודגל משלה ,ובכך לשים קץ לסבל הגלות בת אלפים
השנים.
אנו יהודים מאמינים בני מאמינים כי "מפני חטאינו גלינו
מארצינו" ,הגלות אינה נובעת מאיזה חולשה צבאית שהיתה
לעם ישראל בעת ההיא  -אדרבה העיד המקונן )איכה ד ,יב(
"לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי
ירושלם"  -אלא אך ורק כי כך נגזרה הגזירה מן השמים כעונש
על שחטאו ומרו את דברי ה'.
נשלחנו לגלות במטרה מיוחדת ,לזככנו ולטהרנו מכל
עונותינו ,כמו שנאמר )ויקרא כו ,מא(" :והבאתי אותם בארץ
אויביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם" ,ורק ע"י
שנעבור את מצרף הגלות  -נהי' ראויים לזכות לאור הגדול
והנשגב בהתגלות כבוד מלכותו בעולם.

שלא ידחקו את הקץ
ועד זמן גאולתנו ופדות נפשנו ,אסור לנו לעשות שום פעולה
מצידנו להשתחרר מעול הגלות ,כנגד גזירת שמים שהגלנו
מארצנו ,ועל כך הושבענו בג' שבועות החמורות "השבעתי
אתכם בנות ירושלם את תעירו ואם תעוררו את האהבה עד
שתחפץ" )שיר השירים ב-ז ,ג-ה ,ח-ד( ,אחת שלא יעלו ישראל
בחומה ,ואחת שלא ימרדו באומות ,ואחת שלא ידחקו את הקץ
)כתובות קיא.(.
וכל זאת אסור  -גם אם בראשות המדינה יעמדו יהודים
שותו"מ  -וכמו שהיה בגלות מצרים ,שהיו אז 'בני אפרים'
שחישבו את הקץ וטעו בזמן ,ולקחו את נשיהם ואת בניהם ויצאו
ממצרים קודם שהגיע הזמן לצאת מהגלות ,ורדפו המצריים
אחריהם והרגו מהם מאתים אלף כולם גבורים ,ועליהם נאמר

)תהלים עח ,ט(" :בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב ,לא
שמרו ברית אלוקים ובתורתו מאנו ללכת" )פרקי דרבי אליעזר פרק
מ"ז ,מכילתא בשלח הקדמה ,מדרש רבה שה"ש ב' ז'(.
גלינו מארצנו בגזירת שמים  -ורק כשיעלה רצון מאת הבורא
ית"ש נחזור לארצנו ,היטיב להגדיר זאת הגאון החסיד המקובל
רבי צדקה חוצין זצוק"ל ,וכה הם דבריו:
אם יתקבצו עכשיו כל ממלכות האדמה וימסרו לנו כל כסף
וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם ,ויאמרו לנו :נשיב לכם את
גליותיכם ותבנו את ירושלים ובית המקדש  -לא נסכים להם .אם
בית ראשון שנבנה על ידי דוד ושלמה ,שהיו הם ודורם צדיקים,
ועל פי מאמר הקדוש ברוך הוא נחרב על ידי העוונות  -איך
אנחנו נבנה אותו בעוונות ,ועל אפו וחמתו של הקדוש ברוך הוא
שנלחם בנו על ידי עוונותינו?

מצפים אנו לגאולה שמימית וניסית
תחת כל הנבואות הנשגבות והנחמות הגדולות שהובטחנו
מפי הקב"ה בעצמו ,החליפו הפושעים הציונים את צפייתנו
הרוממה אל תאוה טבעית מגושמת שנוכל להיות עם ככל
העמים ומשפחות האדמה.
תקות גאולתנו איננה ח"ו למדינה גשמית ולאומית ככל
הגויים ,תקוותנו היחידה היא "לתקן עולם במלכות ש-ד-י וכל
בני בשר יכרעו בשמך"" ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל
יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל
מלך ומלכותו בכל משלה"" ,ונאמר והיה ה' למלך על כל הארץ
ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד"  -נחמת ציון ובנין ירושלם
אינה במדינה משוכללת וחברה באו"ם ,מצפים אנו להתגלות
כבוד ה' למעלה מדרך הטבע בגאולה שמימיית ניסית ונפלאה
כמו שהובטחנו ע"י נביאי אמת וצדק.
היטיב להגדיר זאת מרן הגה"ק בעל 'שדי חמד' זי"ע במכתבו
החוצב  -כנגד טומאת הציונות  -וכה הוא כותב:
הה! השיטה הזאת שוללת מכל המחזיקים בה כל תקות ויעודי
ישראל המחכים לביאת הגואל האמיתי ,גואל צדק ,גואל רוחני
מופשט מגשמיות ,אשר יביא לנו גאולה ניסית ,לא טבעית.
ובכן אליכם שלומי אמוני ישראל אתחנן ,למען קדושת שמו
יתברך ,ולמען שמירת קיום האומה הישראלית ,אשר סבלה
רעות רבות וצרות כאלה בתקופות שונות כידוע ,משכו ידיכם
ולבכם מהשיטה המסוכנה הזאת וקחו לכם לקו את האמונה
הטהורה המסורה לנו מאבותינו ונביאי ה' ,כי יבא לציון גואל,
יבא בשליחותו של הקב"ה ,לא אשר נביא אותו בחזקת היד,
שום השתדלות גשמי מצידנו דרוש לביאתו ,רק השתדלות רוחני
כמאה"כ "היום אם בקולו תשמעו".

הקמת 'הרבנות הראשית'
בשנת תרפ"א ,ייסד הרשע ווייצמאן שר"י ממנהיגי הציונים,
את "משרד הרבנות הראשית" הציונית ,במטרה להעמיד הנהגת
'רבנים' שישמשו בנאמנות את מטרות הציונים ,ולהכשיר את
הציונות בחותם 'דתי'.
גדולי ישראל זי"ע יצאו במלחמת חרמה כנגד "משרד הרבנות"
הציונית ,ומרא דארעא קדישא רבי יוסף חיים זאנענפעלד זי"ע
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הכריז על 'יום תענית וצום' ביום התייסדות הרבנות הראשית -
י"ג אד"א תרפ"א.
מרן ה'סבא קדישא' מהרש"א אלפאנדרי זי"ע הי' מצטער רבות
על הקמת "משרד הרבנות" והיה רגיל לכנותה "רבנות האחרית",
לא זו בלבד ,אלא כאשר הוצע לרבינו ה'סבא קדישא'  -בשם כל
רבני הספרדים שיבא לירושלם לכהן כרב הראשי של הספרדים
ב'משרד הרבנות'  -השיב במכתב חוצב להבות אש קודש:
"לא די לכם שאתם טועים את עצמכם עוד רצונכם להטעות
אותי ולהכניס החץ בי .יאמרו נא באיזה כח באתם למשול בארץ?
הלא ע"י כח הציונים החפשים אשר אם היו יכולים לעקר התורה
מן העולם ח"ו היו עוקרים .ואתם מאמינים בהם! בקהלם אל תחד
כבודי ולא ארד עמכם בזה ,אדרבה אעמוד נגדכם בכל יכולתי.
...לכן עליכם לדעת כי חורבן התורה והיהדות באה"ק מתחיל
מכם ,ואתם עתידים ליתן את הדין לשמים על כל חטאים ופשעים
של כל הדורות הבאים אחריכם"...

הקמת המדינה הציונית
בשנת ה'תש"ח ,מנשאי ה' נשאו ראש ,ובעווה"ר עלה בידם
להקים מדינה על חלק מארה"ק ,מדינה שכל כולה היא הכרזת
כפירה ונאצה בה' אלקי ישראל ,כל כולה מכרזת כי "גאלנו את
עצמו ואין אנו מחכים לגאולת הקב"ה" עפ"ל ,כל כולה היא כפירה
בגאולתינו העתידה והנצחית שאין כל בריה יכולה להשיגה ,עין
לא ראתה אלקים זולתך .גדולי ישראל זי"ע התנגדו לכל קיום
המדינה הציונית מתחילתה ועד סופה ,בכל צורה ואופן שהוא.
מרגלא בפומיה דרבי צדקה חוצין זצוק"ל כי "המדינה הציונית
וכל השייך לזה הוא שלטנותא דערב רב".

בניך ובנותיך נתונים לעם אחר
ובעווה"ר מאז שעלתה בידם לייסד את מדינתם הטמאה,

פסק דין

העלו לארה"ק אלפי נשמות קדושות מארצות המזרח והמערב,
מאראקא ,אלג'יר ,טוניס )ועוד(  -ילדי חמד טהורים שלא
טעמו טעם חטא  -וכאן בארה"ק הביאום הציונים לקיבוציהם
המשוקצים ,והעבירו אותם על דתם ואמונתם ,עקרו מהם כל זיק
של אמונה וקדושה ,והפכום לגוים גמורים כגרועים שבאומות
רח"ל.
לא זו בלבד ,אלפי קברי אבותינו בארה"ק  -שתחת שלטונות
אומות העולם שכבו במנוחה אלפי שנים )ואף כיבדו את המקומות
הקדושים(  -נהרסים ונחטטים מתוך קבריהם ,כשעצמותיהם הק'
מושלכות כדומן על פני השדה מידי יום ביומו ,תחת השלטון
הציוני הקורא לעצמו בזיוף מחפיר בשם "ישראל".
אהה! עד מתי רשעים ה' ,עד מתי רשעים יעלוזו!
כל זאת הם תוצאה ישירה מכפירתם הכללית בכל יסודי
אמונתנו  -אך עלינו לזכור כי גם אם לא היו עוקרים את הדת,
וגם אם הם עצמם היו שומרי תורה  -הרי עצם הרעיון של עשית
פעולות להשתחרר מעול הגלות נגד גזירת שמים ,היא נגד
האמונה.

האיסור החמור מרבני ספרד
כנגד ההשתתפות בבחירות הטמאות
אחרי כל זאת פשוט וברור ,שכל המשתתף בבחירות הטמאות
הן לכנסת המינים והן לעיריה הציונית  -נעשה שותף גמור בכל
המרידה במלכות שמים" ,ובפרט שעצם בחירות אלה איסור חמור
ואין בכח לבטלם יהיו מי שיהיו" )מתוך פסק ביד"צ העדה החרדית
הספרדית :רבי צדקה חוצין ,רבי יעקב מוצפי ,רבי יוסף סוסו הכהן ,זכר צדיקים

לברכה(.מרן הגה"ק רבי יעקב מוצפי זצוק"ל אמר :שמי שמשתתף
בהן כאילו עבר על ג' עבירות חמורות ע"ז ג"ע ושפיכות דמים) .דרך
צדיקים ח"ב עמוד ל"א(.

מטעם רבותינו הגאונים שליט"א בית דין צדק דעדה החרדית הספרדית

בדבר הבחירות לעיריות ולמועצות
המקומיות בארץ ישראל

הננו לגלות דעתנו דעת תורה כי האיסור שהוטל ע"י הגאונים הביד"צ בראשות רבותינו הגה"ק מרן
צדקה חוצין זיע"א והגה"ק מרן יעקב מוצפי זיע"א ובית דינם ,ויתר הגאונים זיע"א ,שפסקו ואמרו:

מוחלט
איסור
הן על איש והן על אשה ליטול חלק ולהשתתף בבחירות אלו

שיהיה
מי
יהיה
לבטלו
מי
בכח
ואין
ולא להפתות אחר שקריהם ופיתוייהם ,העטופים במסוה דת ,שיפעלו הצלות מדומות.
יהי רצון שבזכות ההתבדלות ננצל מכל גזירות קשות ורעות ,בהתגלות כבוד שמים אמן.
וע"ז באעה"ח יום שלישי ד' מרחשון תשע"ד בית דין צדק דעדה החרדית ספרדית תכב"ץ

}

~

~ 

~
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מרן הגה"ק בעל
זצוק"ל
מרן הגה"ק רבי יוסף חיים זצוק"ל מבגדאד

שלא ידחקו את הקץ
אין לדחוק את הקץ
לא בדרך גשמי ולא בדרך רוחני
השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה' ,אם
תעירו ואם תעוררו' את האהבה עד שתחפץ .נראה לפרש בס"ד
כפל הלשון...
ונראה כי יש התעוררות בדרך גשמי להלחם עם אוה"ע
בידים ,ויש בדרך רוחני על ידי עסק שמות הקודש והשבעות
מלאכים ,כמו שעשה יוסף דילא ריינא ,וכיוצא בו - .ולכן כפל
הדברים' ,אם תעירו'' ,ואם תעוררו' ,הן בדרך הרוחניות הן בדרך
הגשמיות.
)אבן שלימה על שה"ש ,מהדורא ב'(

'אני ישנה' שאינו עושה שום 'תנועה' ו'מעשה'
לגאולה' ,ולבי ער' -לצפות ולקוות ב'לב' לישועה
אני ישנה ולבי ער .יובן בס"ד ע"פ מ"ש רז"ל )סנהדרין צ"ז ע"א(,
שלשה באים בהיסח הדעת ,וחד מהם משיח .וקשה ,והלא
אנחנו מחויבים לצפות לישועה בכל עת.
אך הכוונה שלא נעשה מעשים המצאות לביאתו כי על זה אמר
הכתוב" :אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ"- .
אבל אין הכי נמי נצפה כל עת על ביאתו ונקוה לזה תמיד ,וכמו
שאומרים בעמידה ,כי לישועתך קוינו כל היום ,והצפוי והקווי
הוא בלב ואינו במעשה.
וז"ש אני ישנה ולבי ער ,כלומר ,מצד המעשה אני ישנה כאדם
שהוא ישן שאינו עושה שום תנועה ומעשה ,אבל לבי בלבד הוא
ער לצפות ולקוות לישועה ,ועי"כ אזכה קול דודי דופק פתחי
לי וכו' ,שהוא יעשה את שלו לפתוח שערי גאולה ולהביא
)שם ,פרשה ה' פסוק ב'(
המשיח בב"א.

טעם שקוראים בהפטרת שבת חוה"מ פסח
 במתים שהחיה יחזקאל -ללמד לישראל שלא ידחקו את הקץ
שבת שחל בחוה"מ ]פסח[ מפטירין היתה עלי .כי כתב רבינו
האי גאון ז"ל קבלה בידינו ,תחית המתים יהא בניסן וגוג ומגוג
בתשרי .והטעם שתהיה תחית המתים בניסן ,כי חודש זה בכל
שנה ושנה יש לו זכיה בבירור ועילוי ניצוצי נשמות הקדושים
שהוא דוגמת תחיית המתים יותר מכל חדשים שבשנה
כנודע ,לכן יהי' בו תחיית המתים ממש לעתיד.
ועוד נ"ל טעם אחר למה שאומרים הפטרה של "היתה עלי"
בחודש ניסן ,אע"ג כי מפורש בדברי רז"ל שתחיית המתים
שנזכרה בהפטרה זו ,המדברת במתים שהחי' יחזקאל ע"ה,
היא היתה בחודש תשרי ,וא"כ ראוי שנאמר הפטרה זו בתשרי
ולמה אומרים אותה בניסן .אך יובן הטעם כי אמרו רז"ל
שהמתים האלה שהחי' יחזקאל ע"ה ,הם היו שבט אפרים
אשר דחקו את הקץ ומיהרו לצאת ממצרים קודם הזמן ונהרגו.
ולכן היות ואנחנו מקוין על הגאולה העתידה להיות בב"א
בחודש ניסן יותר משאר חדשים ,כמ"ש רז"ל ,בניסן נגאלו
ובניסן עתידין להגאל ,לכך אומרים בניסן הפטרה זו ללמד
לישראל שלא ידחקו את הקץ ,וכמ"ש אל תעירו ואל תעוררו
את האהבה עד שתחפץ .וכבר ידוע כמה וכמה טרחו לעשות
ענייני תיקון לדחוק את השעה להביא הגאולה ,ולא עלתה בידם.
גם שמענו מספרים מעשה נורא מה שרצה לעשות רבינו
הרש"ש ז"ל בענין המצה לצורך אכילת ליל פסח ,שבזה הי'
ראוי לקרב יום הגאולה וג"כ לא עלתה בידו ,כי עדיין לא הי'
זמן הרצון מאת השי"ת על זאת.
)ידי חיים ,הלכות תפלת חוהמ"פ(
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באותה התקופה הקימו סגל עסקנים מעיר 'קאוונא'
שבליטא ועד ולשכה ,אשר בראשה עמד איש חיל
רב פעלים הלוחם הנודע מוהר"ר יעקב הלוי ליפשיץ
זצ"ל )איש אמונו ויד ימינו של הגאון האדיר רבי יצחק אלחנן
מקאוונא זצוק"ל( ,ומהם נשמע קול מלחמה במחנה
נגד רוח הציונות והלאומיות עוד בזמן "חובבי ציון",
ומלחמה כוללת כנגד שועלים קטנים מחבלים
כרמים המתפרצים בחומת דת קדשנו  -המשכילים
וממשיכיהם הציונים ,העסקנים הללו הדפיסו חוברות
וקונטרסים שונים בגנות רעת הציונים והמשכילים
וספרי המינות שלהם.
בין השאר הדפיסו בשנת תר"ס קונטרס 'אור לישרים',
בו נדפסו מכתביהם החוצבים של גדולי ישראל ארזי
הלבנון באזהרה גדולה שלא להתחבר לציונים ,יחד
עם מאמרי הסברה מזוקקים לגלות ולפרסם חרפתם
וכפירתם ,דברי הקונטרס הזה עוררו בשעתו רעש
עצום בכל מחנה ישראל ,ומאז ואילך נתלקחה אש
המערכה בציונים ונהיתה למלחמת תנופה להרחיקם
ולהבדילם מעל קהל עדת ישראל.
ידועה ומפורסמת הערכתם הרבה של גדולי ישראל
נבג"מ זיע"א בכל ארצות פזוריהם לחברי הלשכה
ושמה היה חביב בפיהם עד למאד ,בעבודת הקודש
של חברי הלשכה נטלו חלק גדולי התורה עצמם אשר
עמדו תמיד לעזר וסיוע ,מאידך עיניהם של הציונים
והמשכילים קמו בחוריהם אל מול פעולותיהם של
חברי הלשכה ,ובשום אופן לא יכלו לכבוש את כעסם
וקנאתם אליהם ,ואשר על כן רדפום באף ובחמה,
בכתבי עת של הציונים שפכו כתבניהם את כל חרונם
על הני העסקנים היראים וכינו אותם בכל לשונות של
גנאי ובזיון ,ואת הלשכה בקאוונא כינו בשנאתם בשם
"לשכה השחורה" ,אמנם אלו היראים חברי הלשכה
לא התפעלו ונבוכו כלל מדברי ההבל והכזב שפטפטו
עליהם הציונים מע"ג הכתבי עת כ"מורדי אור"
ו"לשכה השחורה" ,והמשיכו בכל תוקף בעבודתם -
עבודת הקודש.

מרן
הגה"ק
בעל
"שדי חמד"
זזי ע
"ע
זי"ע

המכתב דלהלן כתבו רבינו מרן הגה"ק בעל "שדי
חמד" זי"ע מכתב זה שלחו רבינו למוציאי הספר
'אור לישרים' אחר הוצאת הספר לחזקם ולאמצם
על מלחמתם בציונות ,ובו מבאר רבינו סכנת
הציונות .מכתב זה לא התפרסם והי' ספון במשך
מאה שנה ונתפרסם לאחרונה מכתי"ק.

כתב יד קדשו של בעל "שדי חמד" זי"ע
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שער הספר 'אור לישרים' ,בו נלקטו מכתבי
גדולי ישראל כנגד הציונות )ווארשא תר"ס(

מכתבו החוצב של

בעל "שדי חמד"
מרן הגה"ק רבי חיים חזקיהו מדיני זצוק"ל רבה של חברון

כנגד טומאת הציונות

ב"ה .פעיה"ק חברון ת"ו ,ז"ך ניסן שנת אתה סת"ר לי מצר לפ"ק.

למע"כ הגבירים הנכבדים חכמים ונבונים דורשי
טוב לעמם ועומדים בפרץ ,מו"ל ספר "אור לישרים"
בעי"ת קאוונא יע"א.
יהי' שלום בחילם ,וחפץ ה' בידם יצליח,
אחדשה"ט.
נתכבדתי בקבלת ספרם הנ"ל ומכתבם הגלוי,
אשר בו ידרשוני לטובה ,להגיד חוות דעתי על ספרם
ופעולתם.
הנה אם כי אין עתותי פנויות כי עבודת הקודש עלי
בחבור ספרי "שדי חמד" בעזה"י ,עכ"ז נתתי אל לבי
לעיין בספרם ,וראיתי את
האור כי טוב וכל הדברים
האמורים בו אמת צדקו
יחדיו ....מחוללי השיטה

ציונית ועל מחזיקיה.
אך לעצם השיטה
הזאת ,הנני מנגד בכל
דעתי ,יען כי השיטה

הכזבה הזאת היא אבן
נגף וצור מכשול לבית
ישראל בגשם ורוח,

המסוכנה הזאת וקחו לכם לקו את האמונה הטהורה
המסורה לנו מאבותינו ונביאי ה' ,כי יבא לציון גואל,
יבא בשליחותו של הקב"ה ,לא אשר נביא אותו בחזקת
היד ,שום השתדלות גשמי מצידנו דרוש לביאתו ,רק
השתדלות רוחני כמאה"כ "היום אם בקולו תשמעו".
עלינו להטיב מעמדינו בשמירת התורה וקיום
המצוות בכל פרטיהם
ודקדוקיהם ,עלינו להיות

"השיטה הזאת שוללת
מכל המחזיקים בה כל
תקות ויעודי ישראל
המחכים לביאת הגואל
האמיתי ,גואל צדק"...,

כי זאת רואים אנחנו בעליל את הרעה אשר הביאה
בכנפיה ,בנוגע לכניסת היהודים לארה"ק ,ושלילת
הזכויות כידוע .וברוח ,הה! השיטה הזאת שוללת

מכל המחזיקים בה כל תקות ויעודי ישראל המחכים
לביאת הגואל האמיתי ,גואל צדק ,גואל רוחני מופשט

בי

מגשמיות ,אשר יביא לנו גאולה ניסית ,לא טבעית.
ובכן אליכם שלומי אמוני ישראל אתחנן ,למען
קדושת שמו יתברך ,ולמען שמירת קיום האומה
הישראלית ,אשר סבלה רעות רבות וצרות כאלה
בתקופות שונות כידוע ,משכו ידיכם ולבכם מהשיטה

להמלכים
נאמנים
ולהארצות אשר נשב
בהם ובצלם נחסה עד
אשר תבא העת המיועדת
לגאולתנו ופדות נפשנו,

ואז יכירו וידעו כל עמי
הארץ את ערכנו .וראו כי
שם ה' נקרא עלינו ,וירום
קרן ישראל בכבוד.
ואתם הדבקים בה' לכו
בכחכם זה להושיע את ישראל ,הוסיפו אור בנר מצוה
זאת ,להאיר החשיכה האיומה ,למען ישמרו אחינו
הישרים בלבותם מלכת אחרי ההבל ,וה' יהי' עוזר לכם.
כעתירת ידידם מוקירם ומכבדם ,ודו"ש באה"ר.
)נדפס ב'אגרות שדי חמד'(

ס(
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מכתב חוצב להבות אש
כנגד הועד הלאומי הציוני

חז˜ ונﬨחז˜ ﬡעﬢ עמינו וﬡעﬢ עﬧי ‡ﬥ˜ינו.
באמת בעוה"ר אנחנו רואים בעיני המצב הרוחני הולך וחסור מכמה ענינים ופרטים שאי אפשר
לפרטם ,ואם בעוה"ר יתאשר ויתקיים הועד הלאומי בארץ הקדושה שוב
למה לנו חיים אנחנו עם בני ישראל ,בני אברהם יצחק ויעקב דור אחר דור ,כמה וכמה אבותינו
הקדושים מסרו עצמם על קיום התורה והמצות ,ואם בעווה"ר הנחרב בית המקדש על שלא שמרו
בני ישראל התורה והמצות כמ"ש הכתוב על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי ,וא"כ אם אנחנו
חלילה לא נשמור התורה איך נקוה עוד לבנין בית המקדשינו וביאת משיחנו ,ובודאי שאנחנו עם
בני ישראל אין לנו כח בזה כי אם בתפילה ובבקשת רחמים כמ"ש הכתוב הקול קול יעקב ,ה' ירחם
עלינו שיחזירנו בתשובה שלימה לפניו ,ואז הוא שנצפה לביאת משיחנו ובנין בית מקדשנו שיבנה
במהרה בימינו ,דברי החותמים לכבוד התורה הק' שתתעלה ולקיום הדת.

ˆ‰עיר יחי' יﬢיﬢ ﬣﬥוי ˆ‰ב"י חייﬦ ˘‡וﬥ ﬢויך ﬣﬤﬣן
)העתק מכתי"ק ,נדפס בספר "מרא דארעא ישראל" ח"ב ,נספח לפרק "כיבוש הקהלות"(
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הגה"ק המקובל

רבי חיים שאול דוויק
הכהן זי"ע
בעל השד"ה  -רבן של המקובלים בארה"ק

כיצד צדין את הפיל?

דברות קודש מאת הגה"ק רבי חיים שאול הכהן דוויק זצוק"ל  -נמסר ע"י תלמידו נאמן ביתו
ששמע זאת ממנו בחצות לילה בעידן רעותא ,ל'אום אני חומה' תמוז תשי"א

הפיל הזה כידוע חיה גדולה וחזקה ,עם
כחות גבורה ודעת מיוחדת שחננו השי"ת
שיכול להתגבר בה ולהתגונן מידי אלו
הרוצים לצודו ,והדבר קשה מאוד בידי
הצדאים איך לצודו ,אבל האופן שהם צדים
את הפיל הוא ע"י ערמה ופקחות אשר הם
מרמים על ידה את הפיל לכובשו ולצודו
ושילך אתם ולהישמע להם ,והיא :היות
ומטבעו של הפיל אשר בשעה שהוא רוצה
לישן אין הוא שוכב על הארץ לישון כי
בשעה שהוא שוכב לארץ אין כבר ביכולתו
לבדו לקום ממקומו כי כל גבו עצם אחד.
לזאת בשעה שהוא רוצה לנוח ולישון,
הוא מתקרב אל האילנות הגדולות ביער
ונשען עליו ,וכך הוא ישן.
הצדאים כאשר עושים הפלאן לצודו,
הם מבחינים קודם אצל איזה עץ הפיל
נשען כל עת שהוא ישן ,ובשעה שהפיל
מתהלך ביום ומתרחק מהעץ ,הם מנסרים
את העץ עד חציו וקצת יותר ומבחוץ נראה
העץ כמקודם לעיני הפיל רק הוא נעשה
רעוע ,ובערב בא הפיל על יד העץ וכאשר
נשען עליו כדרכו ,והעץ מחמת שנתרועע
הוא נשבר תחתיו והפיל נופל לארץ,
ובטבעו שאינו יכול לקום בנפלו הוא נשאר
שוכב כך על הארץ ,אך כוחו עוד במתניו
להתנגד לצדאים המתקרבים אליו לצודו.
בשעה זו באים הצדאים בערמה

מיוחדת ובמרמה ומרמים את הפיל
שיתמסר ברצון לידיהם.
הם הצדאים מתחלקים לשני כתות
כת אחת באה וחוגרת אתו מלחמה הם
נלחמים אתו בכל כחותם והפיל משיב
מלחמה שערה ואינו נכנע להם ואינו נותן
להם לכובשו ,המלחמה מתלקחת בחריפות
נוראה וכוחות הפיל הם עוד אתו שהוא
נשאר התקיף שאינם יכולים להתגבר עליו
למרות היותו מוטל לארץ.
באמצע המלחמה החריפה הזו
מתקרבת הכת השניה ומתנפלת על הכת
הראשונה הלוחמת ,ומגינה על הפיל
ולוחמת עם הכת הראשונה בכל הכחות
עד שהם מתגברים ומגרשים את הכת
הראשונה שלחמה עם הפיל.
אחרי שהלוחמים בורחים מאת הפיל
הם נשארים ע"י הפיל ,והוא בראותו שהם
הכת השניה לחמה עבורו והגינה עליו
וגרשה את רודפיו ,נותן הוא את נאמנותו
בהם בחשבו שהם ידידיו ומתמסר להם.
הם עוזרים לו לקום מעל הארץ
ומובילים אותו כחמור לאן שהם רוצים
והוא הולך עמהם ברצון ובחפץ לב לכל
מקום ,בהסתמכו כי הם הם מציליו ודורשי
טובתו.
***
כן הדבר במלחמת הציונים עם שומרי

התורה.
הציונים ביצאם למלחמה לצוד את
המאמינים ברשתם ,הם אינם יכולים
להתגבר על שומרי התורה לעזוב את דרך
התורה החקוקה בלבם ומושרשת בהם
כשורש חזק בל ימוט ,וכחות המאמינים
הם כה חזקים ואיתנים משולבים במסירות
נפש עד שאין יד הכופרים יכולה להתגבר
עליהם.
לזאת מתחלקים חיילות הציונים לשני
מחנות .המחנה האחת יוצאת בגלוי בדברי
כפירה ובלע להשחית האמונה ובאופן זה
הם לוחמים עם המאמינים המשיבים גם
הם מלחמה בחרוף נפש ,ומתגוננים בכל
כחותיהם לא ליפול בידי הכופרים.
אז באה הכת השניה מחנה הצבועים,
המתיצבים למלחמה עם הכופרים ולעין
כל הם לוחמים בגבורה נגד הכופרים,
ומעמידים עצמם למגינים על עמדות
היראים ,ומבריחים את הכופרים מעל
המאמינים ,בראות היראים כי אלו הם
לצדם ודורשי טובתם הם ,הרי הם נותנים
בם נאמנותם ,ונמשכים אחריהם ושומעים
להם ,והולכים בדרכם כפי שהם רואים.
וככה מצליחים הציונים לצוד את
היראים באמצעות אלה המתדמים
למצילים ,ובאמת הם הם המשחיתים
ומחבלים בדרך התורה ,ד' יצילנו מידם.
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הגה"ק רבי שלמה
אליעזר אלפאנדרי זצוק"ל
ה'סבא קדישא'

› מכתבו החוצב של ה'סבא קדישא' על החובה המוטלת
על כל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני לצאת מ"הועד
הלאומי" הציוני
כידוע עם תום מלחמת העולם הראשונה והרעב והמות הנורא
שהיו מנת חלקם של בני הישוב היהודי בעיה"ק ירושלם ת"ו,
בשנים אלו הגיעו ראשי הציונים לארה"ק ובידם מטמון הכסף,
וכפי תכניתם מאז על "כיבוש הקהלות" החלו מיד בפעולות על
מנת להאכיף את שלטונם על היהדות החרדית ,וייסדו את 'הועד
הלאומי' וקהלת 'כנסת ישראל' יחד עם 'הרבנות הראשית' הציונית.
לעומת זאת ראו מרנן ורבנן גדולי ישראל זי"ע ב"ועד הלאומי"
צרה צרורה לדת תוה"ק ,והכריזו על הקמת 'העדה החרדית' קהלת
יראים שתעמוד כחטיבה עצמאית בהתבדלות גמורה מהכופרים
הציונים וכל עושי רשעה.

כתב היציאה מ'הועד הלאומי' הציוני
בחתימת קדשו של ה'סבא קדישא'

לאחר מאבק מר ומערכה ממושכת עלתה בידם להשיג הכרה
רשמית של הממשלה הבריטית בעדה החרדית ,ויצא אז חוק מאת
הממשלה כי כל יהודי רשאי להודיע על יציאתו מקהלת 'כנסת
ישראל' של הועד הלאומי הכופר ,גדולי הדור אדירי התורה ארזי
הלבנון די בארעא ישראל ודי בחו"ל גזרו אומר באיסור חמור על כל
יהודי מאמין להיות חבר בקהלת הועד הלאומי ,והורו על חוב גמור
להודיע על יציאתו מהועד הלאומי ונקבע חודש 'אייר' שבכל שנה
ושנה כ'חודש היציאה' מהועד הלואמי הציוני.

בענינים הנוגעים לשם ה' ולתוה"ק ירים קולו ויבער כאש וילחום עמהם
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וכן שמעתי מפה קדוש ה' אדמו"ר הגאון האדיר שר התורה והיראה ציס"ע א"ש מוקדה תמיד ועומד
בפרץ וכו' כ"ק מרן מוהרש"א אליפנדרי )שליט"א( ]זצוק"ל[ שאמר בדרך מליצה מה שאחז"ל חמרא וריחני
פקחין .הכונה כי אמרו דיבור קשה ליין וקול יפה לריח של בשמים ,דצריך להיות חכם ויר"א ,דלעניני העוה"ז
לא יקפיד ולא ידבר ,אבל לענינים הנוגעים לשם ה' ולתוה"ק ,ובפרט האיך שקמים פושעים וחטאים
אויבי ה' הרוצים לבטל אפילו מנהג ישראל כל דהו ,לא ישתוק אלא ירים קולו ויבער כאש ,יריע אף
יצריח ,וילחום עמהם עד שיכניעם וישמידם מתחת שמי ה' ודפח"ח.
)הגה"צ ריא"ז מרגליות זצ"ל ,אשרי האיש סימן ז' הערה ה'(

פרשת מלחמתו הגדולה

של ה'סבא קדישא'
כנגד הציונים וגרוריהם

הגה"ק רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי זצוק"ל הסבא קדישא
שנא בתכלית השנאה לחכמים רבנים
שמחניפים לרשעים ונותנים יד לפושעים
כל ימיו הי' רודף ושונא בתכלית השנאה
לאלו החכמים ורבנים שמחניפים לרשעים
ונותנים יד לפושעים ,ואמר אלו הפושעים המה
בעצמם פושעים ואלו המחניפים הם עושים
פושעים וגרועים מהם.
ואם באו אליו מאלו כת החנפים הי' מבזה
אותם ולא רצה להשיבם בדברי תורה ששאלו
לו ,ואמר שאיני עובד למרקוליס .ובפרט
המפורסמים לחוטאים ומחטיאי רבים הי'
מרחקם בתכלית הריחוק צאו טמאים אמר
להם ולא תבואו לראות פני.
)מסעות ירושלים  -מאמר חיות אש אות מה(

אין חילוק בין הציונים והמזרחים
והאגודים רק בשמא
פעם אחת שאלו אותו לחוות דעתו בענין
האגודה .והשיב שאין חילוק בין הציונים
והמזרחים והאגודים רק בשמא ,וחוט המקיף את
כולם הוא הכסף והשתררות ולא כבוד שמים.
ע"כ הי' אוהב מאוד כששמע מצדיק
ואדמו"ר אשר לא כרע לבעל לשום אחת
מהמפלגות וכתות הנ"ל ואדרבה מוחה בהם
ומקנא קנאת ה' צבקות .ואמר כי מדה זו אהוב
לו מן הכל ועולה על כולנה יותר מבקיאות
התורה והפלגה בחסידות וזכות אבות אם כי
רב הוא.
)מסעות ירושלים  -מאמר חיות אש אות מז(

מלחמתו הק' כנגד הועד הלאומי הציוני
המנוח בהיותו משרידי דורות הראשונים,
היה תקיף בדעתו ,לא נשא פנים לשום איש
ולא חת מפני כל .עד יומו האחרון לא הסיר
עיניו מעניני הצבור ,ובאותה שעה שבגופו
החלש עסק בהלכה והשיב שו"ת לכל שואליו,
היו עיניו הבדולח פקוחות על כל מה שנעשה
בשוק החיים .הוא היה פטיש החזק להרעים על
ראש המתפרצים אשר חוללו חדשות בארה"ק,

מה השיב מרן ה'סבא קדישא' על ההצעה
שיכהן כרב הראשי ב"רבנות הראשית"?
וביחוד כמה הי' מצטער על "משרד הרבנות" שנעשה בא"י על ידי כחות הציונים החפשים.
וסיפר שבעת כיבוש מלכות אנגליא את ארץ ישראל ,בעוה"ר החפשים אספו את כל רבני
ירושלם לייסד הרבנות הראשית ]שקראה רבנות האחרית[ שהמה ימליכו על א"י ,אז כתב לו רב
חכם אחד ]נודע שמו אצלנו[ שמבקש ממנו בשם כל רבני הספרדים שיבא לירושלים ויהי' רב
הראשי של הספרדים ב'משרד הרבנות' ,ויחזיר עטרה לראשה
לכבוד התוה"ק .והוא השיב לו במכתב כזה:

"לא די לכם שאתם טועים את עצמכם עודד
רצונכם להטעות אותי ולהכניס החץ בי .יאמרוו

נא באיזה כח באתם למשול בארץ? הלא ע"יי
כח הציונים החפשים אשר אם היו יכוליםם
לעקר התורה מן העולם ח"ו היו עוקרים..
ואתם מאמינים בהם! בקהלם אל תחד כבודי
ולא ארד עמכם בזה ,אדרבה אעמוד נגדכם
בכל יכולתי .ואודיעכם אחרית דבר מראשיתו,
כי עכשיו הציונים בוחרים בזקנים אח"כ ימאסו
בם ויכניסו במקומם רבנים שחורי הזקן ,ואח"כ
מספרי הזקן ,אח"כ גילוחי הזקן וכו' .לכן

עליכם לדעת כי חורבן התורה והיהדות
באה"ק מתחיל מכם ,ואתם עתידים ליתן את הדין לשמים על כל
חטאים ופשעים של כל הדורות הבאים אחריכם וכו' וכו'".
כשבאו אליו אח"כ אנשים גם רבנים או אדמורי"ם שבאו לא"י ושמע שהיו אצל הרב הראשי
של המשרד הציוני והחפשים ,לא אבה לקבלם להכניסם לביתו ,ואמר הלא כבר הי' אצל קוק ומה
יחפצו ממני ומדוע אתם פוסחים על שתי הסעיפים?
)"מסעות ירושלים"  -מאמר חיות אש אות מו

ובקולו קול אדיר הרעים גם על המתונים
שביהדות החרדית ,על התחברם עם החפשים,
ותכלית שנאה שנא את מוגי הלב שלא יכלו
לעמוד בנסיון ,שלא היה בהם העוז לעמוד
בפרץ בשעות הכרעה להיהדות החרדית בארץ
הקדש.
בשעת מלחמת היהדות החרדית עם

החפשים בנוגע לחוקת הקהלות ,העמיד המנוח
את עצמו בראשי הלוחמים ,ודבריו כלהבי אש
השפיעו על היהודים הספרדים להבדל מעדת
החפשים ,ולהצטרף אל היהדות החרדית בכל
הצעדים הדרושים לבטל את רוע החוקה.
)קו"י כ"ד אייר תר"ץ(
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עפלרושה
מה
של הרב הראשי הספרדי בלונדון הגה"ק רבי רפאל מילדולה זצוק"ל
בעמח"ס "חופת חתנים" ,תלמידו המובהק של גאון עוזנו מרן החיד"א זיע"א )נלב"ע כ"א סיון תקפ"ח(

לרעיונו של עמנואל נח
על הקמת מלוכה יהודית בארה"ב  -לפני  189שנה
בשנת תקפ"ה היה איש אחד בארה"ב ושמו
מרדכי עמנואל נח ,מוציא לאור כתב עת מפורסם
ומקורב למנהיגי הממשלה ,שעלה על לבו למצוא
פתרון לגלות ישראל ע"י רכישת אחוזת קרקע
שיתיישבו שם הרבה מבני ישראל ויהיה להם
מדינה עם אטאנאמיא ,עם הסכמת ממשלת ארה"ב,
ואכן השתדל לאסוף כסף וקנה קרקע על אי גדול
באמצע הנהר קרוב להעיר באפאלא  -ניו יארק,
ואז כתב אגרות לרבנים מפורסמים לבקש מהם
שיבואו ויכהנו שם כרבנים ראשיים ומשגיחים על
עניני הדת.
להלן הננו מעתיקים מכתב התשובה שקיבל
מהרב אברהם חי די קולוניא ,הרב הראשי של
פאריז )נלב"ע בשנת תקצ"ב( ,ומרבני לאנדאן הלא הגאון
רבי שלמה הירשל אב"ד לקהלת האשכנזים )בן הגאון
רבי צבי הירש לעווין זצ"ל אב"ד ברלין ,שכיהן כרב הראשי האשכנזי בלונדון
ורבה של ממלכת בריטניא ,מפורסם ללוחם גדול בכת הרעפארם והחרימם

והבדילם מקהל ישראל( .והרב הראשי הספרדי בלונדון
הגה"ק רבי רפאל מילדולה זצוק"ל ,הנודע בספרו
"חופת חתנים" ,תלמידו המובהק של מרן החיד"א
זיע"א )נלב"ע כ"א סיון תקפ"ח(.
שלושת הרבנים הללו דוחים התמנות זו ,ומוסרים
מודעה שלא להקים מלוכה יהודית בארה"ב.
המכתב דלהלן נכתב בשנת תקפ"ה ,עוד כיובל
שנים קודם 'חובבי ציון' והציונים ,ואז הודיעו כבר
שאסור לנו להקים מדינה  -אף בארה"ב  -קודם
ביאת משיח צדקנו בב"א.
המכתב נתפרסם בשעתו בכתב-עת בשפה
הצרפתית ,המכתב עצמו נכתב באנגלית ,ותרגומו
נדפס בספר "אני חומה".
)עפ"י הספרים "אפס בלתך גואלנו" ו"אני חומה"(

…היה טוב דמר נח ]שרצה להקים מדינה יהודית באמעריקא[ יבין שהחשובים והם הרב הרשל
והרב מילדולה ואני עמהם אומרים לו "יישר כח"  -אמנם דוחים בהחלט את ההתמנות
שרצה לכבד אותנו ]להיות רב ראשי של המדינה הנ"ל[.

אנו מוסרים מודעה שעפ"י יסודות אמונתנו  -הקב"ה לבד הוא יודע עת
הגאולה והחזרתה של עם ישראל ,והקב"ה לבד יודיע לעולם כולו ע"י אותות
שאין להסתפק עליהם ]זמן הגאולה[  -וכל נסיון לקבץ נדחי ישראל עם איזה
מחשבה של "פאליטיק" או "נאציאנאלי" אסור לנו כמרידה נגד מלכות שמים
 תלמוד מסכת כתובות דף קי"א ע"א  -וכנראה דמר "נח" שכח שהיהודים הדבוקיםבאמונה הם מקושרים אל הארצות בהם הם חיים ונאמנים למלכותם שמתנהגים
אתם בחסד וברחמים.
הכ"ח,
הרב הראשי של קולון.

Journal de Delats 1825
Seriously speaking it is good to give to understand Mr Noah (who proposed setting
up a Jewish colony in America) that the honourable Chief Rabbi Herschel (of the London
Ashkenazi Community) and Meldola (of the London Sephardi Community, author of the book
"Hiyat Hatamim") and I (the writer of this letter) thank him in refusing categorically
the appointment (of Chief Rabbis of the proposed colony) which he wanted to give us.
We declare that according to our principles, G-d alone knows the timing of
the restoration of the Israelite nation and that He alone will make known to the
entire world by incontrovertible signs, and that any attempt to initiate through
)a politico-national goal is forbidden as a crime against Divide authority (1
(1) TALMUD TRACTATE KETUBOT PAGE 111
)(signed

The Chief Rabbi of Cologna

המכתב המקורי באנגלית של רבי אברהם חי די קולוניא הרב הראשי של פאריז

המקובל האמיתי חכם סלמאן מוצפי זצוק"ל אמר ,שיש לו קרוב למאה טעמים לאסור הבחירות .וזו היתה גם
דעתו האישית של הצדיק בנן של קדושים בבא מאיר זיע"א שאסור לבחור ,וגם הרב יוסף דיין זצוק"ל קבע דעתו
שאין להשתתף בבחירות.
הגאון חכם יוסף זרוק זצוק"ל אשר כל ימיו סבל מכאובים וחולאים לרוב ,נשאל בערוב ימיו מהי דעתו בנושא
ההשתתפות בבחירות .ונענה ,אם כל היסורים שבאו עליו מילדותו ועד הלום ,שאינו רואה ,ומשותק בידו וברגלו,
וסובל מהמחלה הארורה ,ועוד כהנה וכהנה ,אם כולם באו רק כדי שלא יוכל לקום וללכת לבחירות  -דיו!!!
)דרך צדיקים ח"ב ,עמ' ל"א(
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ספרד
גאוני
מכתבי
כנגד הרב הראשי הציוני הראשון
מהרש"א אלפאנדרי על קוק" :איך שם אור לחושך
וחושך לאור ,ולא ירא לנפשו מעלבון תוה"ק"
 ...אולם הן עתה בראותי עתה החוברת בשם ״אורות״ ,מה שכותב על אותן
האנשים דבזה״ז נושאי דגל ההפקרות ביד רמה ושהם רשעים ופושעים ,שעל ידי
אלו ביותר יתגלה המשיח ונתן להם השבח .עמדתי מרעיד ונבהלתי מראות
שגעון כזה ,ונשתוממתי על המראה ,ולא ידעתי מאי אידון ביה ,איך שם אור

לחושך וחושך לאור ,ולא ירא לנפשו מעלבון תוה״ק וכל הנביאים
צועקים עליו במרה ע״ז במרו״ק .ואף התינוקות יודעים שבתנ״ך מקללים
אותן להרשעים ושהם אויבי ה'...
הלא כה דברי כאש,

שלמה אליעזר אליפנדרי
ה'כף החיים' על ספרי קוק" :יש בו כמה דברים
נגד תוה"ק ואסור לעיין וצריך ביעור"
ב"ה ,תזלרו״נ היום י״א לחו׳ רחמים ש׳ פר״ת.

גם אני הח״מ ראיתי את המחברת הנז' אשר יש בו כמה דברים נגד תוה"ק ואסור לעיין
וצריך ביעור כמ״ש הגאונים הנז' ,ואינני אלא כנטפל להם במצוה ,וע״כ המצוה מוטלת על כל או״א
אשר בידו כח לעזור ולכתוב איזה דברים נגדיים בכל כח לבטל המכשול ולהרים דגל התוה״ק כדי שלא
תעשה עוד כזאת שיהי׳ הרשות נתונה ביד כל אחד לכתוב דברים שעולה מלבו נגד התוה״ק ,וע״כ נא
בבקשה שיתאספו כל חו"ר בה״מ הי"ו ויכתבו דברים הנצרכים לפי ראות עינם במחברת הנז' ויחתמו
כולם ,וכל המרבה ה"ז משובח ותשובתם הרמתה מהרה תצמח כי הרבנים החותמים הנד הם רבני וגאוני
פעה״ק ירושת״ו כידוע ,וזכות תוה׳׳ק תגן עליכם ועלינו לקרב קץ הגאולה בב״א.

יעקב חיים סופר

יצחק ברוך ס״ט

בעמח״ס 'כף החיים'

הגאון רבי יוסף ידיד הלוי על קוק" :מחרף ומגדף ומזלזל
בתורת משה ובדברי דוהמע״ה עושה שחוק והיתול"
ב״ה ,פעיה״ק ירושלם ת"ו ,ז׳ מנ״א תרפ״ט.
ראה ראיתי דברים של מינות ואפיקורסות אותו האיש אשר תסמר שערות האדם הירא וחרד
לדבר ד׳ בשמעו דברים הללו ,וראוי לקריעת בגדים ,אשר איך עלה בימינו כך שיצא יצא איש מחרף
ומגדף ומזלזל בתורת משה ובדברי דוהמע״ה עושה שחוק והיתול ,שאיך יוציא מפיו דברים

של כפירות ומינות ושטות שעושה תורתנו פלסתר והופך קערה על פיה לתת חשיבות
לרשעים כ"כ ,שהם הגורמים כל מן צער ויסורים לישראל ודוחקים רגלי שכינה והם הגורמים אורך הגלות.
והוא הולך בתר איפכא לומר שהם גורמין קיום והעמדה לשפעת החיים ,אוי לאזנים שכך שומעות
דברים הללו שהם נגד התורה והנביאים והכתובים והתלמוד ,ומה אאריך לשון ולאבד זמן ,רק
לכבוד אדון הנביאים והצדיקים שמזלזל בכבודן ומחניף לרשעים חניפה בולטת.

באתי להודיע בשתי שורות אלו שזה האיש כל דבריו דברי מינות ואפיקורסת ואסור להיות
נגרר אחריו ולחתחבד עמו ,ומכ"ש לשמוע דברי תורה מפיו.
ולכבוד התורה כתבתי וחתמתי

הצעיר יוסף כליף הלוי
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מ

חכמי הדורות שהותיר לנו הקב"ה
להורות הדרך בדור האחרון היה האי
רב רבנן שרף וקדוש חסיד ועניו ,צדיק
מושל ביראת אלקים ,נזר חכמי ספרד,
לוחם מלחמות ה' ,הגאון המקובל רבי
צדקה חוצין זצוק"ל ראב"ד מקודש לעדה
החרדית הספרדית פעיה"ק ירושלם ת"ו,
גאון מופלג אשר הרביץ תורה ויראת
שמים לבני ישראל כל ימי חייו ,גודר גדר
ועומד בפרץ שניצב על משמר האמונה
בכל עוז.
אורו הבהיר הזהיר על כל סובביו
ושומעי לקחו הנאמנים שהסתופפו בצלו
הטהור ,ומסר להם את מסורת הדורות
של חכמי בבל במלחמה במתפרצים
ומהרסי הדת ,רבינו היה מן היחידים בין
חכמי המזרח אשר בגדלותו העילאית
הבין והכיר היטב את הסכנה לאמונתנו
הנשקפת מהכפירה הציונית ,ובכל
עת הזהיר את תלמידיו להתרחק מהם
ומהמונם ,ואמר תמיד כי "המדינה הציונית
וכל השייך לזה הוא שלטנותא דערב רב".
רבי צדקההתבדל מן הרבנים שמכרו
את נפשם לעקר הציוני ונפשו סלדה מן
"הרבנות הראשית" שהקימו.
יחד עם חכמי הספרדים בעיה"ק
ירושלם ת"ו יצא רבי צדקה בקול קורא
ואיסור נורא לכל בר ישראל אשר רגלי
אבותיו עמדו על הר סיני להשתתף חלילה
בבחירות לכנסת המינים ולעיריה הציונית.
רבינו רבץ פעלים לתורה ולתעודה גם
בהיותו בבבל ואף לאחר עלייתו לארה"ק,
ובכל כוחו עמד על גדרי החינוך הטהור
לבל ישלטו בו זרים וטמאים ,עוד בהיותו
בעיר בגדאד לחם את מלחמת ה' כנגד
פורצי החינוך אשר זממו להכניס בו
זמורות זרות ,וכפי שסיפר זאת תלמידו
וש"ב רבי יהודא צדקה זצ"ל ראש ישיבת
"פורת יוסף" במאמר שכתב לזכרו:
"למעלה מארבעת אלפים ילדי ישראל
למדו בתלמוד התורה שיסד הרב צדקה
חוצין בבגדאד ,שם התקיימו הלימודים
על טהרת הקודש ,למדו עם התלמידים
מקרא ,משנה וגמרא ,וחינכו דור שלם של
יראים ושלמים .אך הועד שתמך במוסד
ופרנס הקהלה רצו להכניס גם לימודי חול
לתוך סדר תלמוד התורה ,אולם לא פללו
שיקום הרב צדקה העניו והצנוע להפר
מזימתם .המנוח ארגן הפגנות מחאה,
עצרות תפלה ,גזר על העדה להתענות
ולקרוא קינות תשעה באב למען בטל
את מחשבת החדרת חולין לחינוך תלמוד
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התורה.
הגביר ופרנסי הקהלה ראו את כוחו
העצום של הרב צדקה ,אשר אינו נכנע
לדרישתם ,על כן ניסו דרך המושל
והשלטונות להעליל על הרב ,והמושל
שלח את שוטריו לאסור את הרב צדקה
ולהביאו לחקירה .השמועה על שוטרים
בפתח בית הרב הרעישה את העיר.
כמעט כל המרכז המסחרי שרובו היה
בידי היהודים נסגר ,והמוני בבל ,סוחרים
ורוכלים ,גברים ונשים הקיפו כחומה את
בית הרב ,ולא נתנו לשוטרים לנגוע ברבם,
וכך נסוגו השוטרים ,והמושל בא לבית
הרב וחקר את הענין ,וביטל את צו המאסר
והחקירה.
חפויי ראש חזרו הגביר ואנשיו
מהמושל ,ואת השינוי בתכנית הלימודים
של התלמוד תורה ביטלו ,כל זמן היות
הרב צדקה בבבל".
ואכן כידוע היתה עיר בגדאד עיר
גדולה לאלקים ,ובזכותו הכבירה של רבינו
היתה המקום היחיד מכל ארצות המזרח
ומערב אשר בה לא הצליחו המשכילים
בשמותיהם השונים "אליאנס" וכדומה
לנעוץ את טלפיהם ,ונותרה בטהרתה.
***
גם באר"י המשיך לעמוד כצור חלמיש
נגד הפורצים ומהרסי הדת ,ולמרות
רוחות הזעף שנשבו בחוצות והפילו
חללים רבים ,ולמרות רבים שהתפתו
מחמת שוחד וכבוד מדומה לשרת במשרד
הרבנות שהקימו הציונים ,אך רבינו מנע
את כל מי שהיתה לו עליו השפעה לבל
ימשך אחריהם ,והתבטא בחריפות רבה
נגד זה.
כשעלה הגה"ק רבי יעקב מוצפי
זצוק"ל מבבל לארה"ק ,שלח רבי צדקה
משלחת מיוחדת אליו ,ואמר שיאמרו לו
בשמו בזה"ל" :אם ברצונך להשתמד תיכנס
לרבנות של הציונים!" )כמובן כי הציונים ימ"ש
חיכו לו בשערי ארה"ק לקחתו לרשתם לשמש ככהן
לבעל הציוני ,אך לשוא היה כל עמלם וצפייתם
עלתה בתוהו ,כשפנה להם עורף ולא פנים(.

רבינו כאב עד דכדוכה של נפש את
הפריצות וההוללות שהמיטו המשתלטים
הציונים על כל הישוב בא"י ,ואיך התעללו
בעולים וכח וכפיה הוציאו את בניהם
מחיי תורה וקדושה  -ששמרו במסי"נ
במשך אלפי שנים  -והפכום לפושעים
ורוצחים כגרועים שבאומות ,והיה חבר
נאמן ללוחמי הדת בירושלים אשר מצאו

ברבינו אח לדיעה ולמעש ,ועמד עמם
בעיצה אחת איך לגדור את פירצות הדור
המתרבות בעוה"ר.
רבינו זצוק"ל העמיד את יסודות המשך
היהדות החרדית הספרדית באופן עצמאי
ומובדל מכל שמץ התחברות לפורקי עול,
ועל ידו המשיכו מאות ואלפי משפחות את
מסורת הדורות בחינוך צאצאיהם בדרך
אבותינו ,ובעמידה על משמר ההלכה
הצרופה לבל יתערבו זרים בתוכינו ולא
לתת לפורקי עול מלכות שמים דריסת
רגל כל שהוא ,כאשר בחכמת אלוקים
אשר בקרבו וברוח קדשו צפה את גודל
החורבן וההרס שיצא מזה.
ויותר משהיה חכם עוד לימד דעת את
העם ,בימי הרת עולם כאשר עלה הכורת
על יהודי אירופא ומליונים מאחב"י נהרגו
נעקדו ונשחטו על קידוש ה' ,ואף על ארץ
ישראל הונפה חרב הצורר הגרמני ,או אז
נעמד החכם הזה ובאהבת ישראל שיקדה
בלבו נשא את דרשותיו בימי ר"ה בשנת
תש"ג ותש"ד להקיץ נרדמים בשבט
מוסר ועוררם לתשובה ולתיקון המעשים,
ובדבריו הנלהבים שיצאו מלב טהור חיזק
את בדקי הדת בדרך חיים תוכחות מוסר.
בדבריו התריע גם על נגע הציונות
שהחל לפשות אז בקרב יהודי ספרד,
ובנועם אמריו הזהיר את שומעיו להתרחק
מהם כמטחוי קשת ,ועורר את העם על
גודל חורבן האמונה אשר הציונות מביאה
בכנפיה ,באמרם שהם יביאו לנו את
גאולתנו המקווה ללא תשובה וללא תורה
רק בחוזק יד ח"ו ,ונהם כארי על השמד
הנורא שמבצעים הציונים הארורים בעם
ישראל ועל אשר עוקרים את האמונה
וקיום המצוות מלבות אחב"י ,וכל דבריו
מלאים באמונה זכה ובצפייה תמימה
לגאולה הקרובה שיגאלנו הקב"ה במהרה
בימינו.
נעתיק בזה חלק קטן מדברות קדשו
אשר נשא בימי ר"ה שנת תש"ג ,בו
הוא מחזק ומעורר על תקוותנו בביאת
הגאולה אשר תהי' רק ע"י אמונה ,ומזהיר
בקול גדול שלא לילך אחר משיחי השקר
הציונים אשר גורמים לסכנות נוראות בגוף
ובנפש ושלא נלמד ח"ו ממעשיהם.
שמו הקדוש וזכרו הטהור ודרכו
הסלולה והברורה המה לעינים עד היום
הזה לכל מבקש ה' ולכל מבקש להדריך
את בניו וביתו בדרך אבותינו הקדושים,
ולהינצל מכל המכשולים ודרכים זרים לא
שערום אבותינו.

אור המזרח
הגאון החסיד המקובל
רבי צדקה חוצין זצוק"ל
ראב"ד העדה החרדית הספרדית

גאולת הארץ רק על ידי אמונה
ואל תאמינו שמי שלא מאמין בתורה ובהקדוש
ברוך הוא יכול לגאול את הארץ .זאת לא גאולה אלא
טינוף ,מלשון "לחם מגואל" ]מלאכי א ,ז[ ,ויגואלו מן
הכהונה ]עזרא ב ,סב[ .ואמרו רבותינו זכרונם לברכה
]מגילה לא [:בנין נערים סתירה וסתירת זקנים בנין.
פירוש :הנערים  -אלו המנוערים מן המצוות ,ממה
נפשך? אם אלו חושבים את עצמם שהם יהודים,
הלא חצר שבנה יהודי בשבת ויום טוב אסור לדור
בו שום ישראל ,וכן אילנות שנטע ,גבינה שגיבן,
חלב וחמאה וכו' שייצר בשבת  -אסור ליהודי
ליהנות ממנה ולא להסתחר בה ,ואין זה תוצרת
מצרת הארץ ,ואם כן
הארץ אלא ֵ
האין זה סתירה ולא בנין? ואם הם
חושבים עצמם לאומה אחרת ורק
בשם יהודים יכונו ,הלא הנביא
אמר ]ישעי' סב ,ח[ "נשבע ה' בימינו
ובזרוע עוזו אם אתן את דגנך עוד
מאכל לאויביך ואם ישתו בני נכר
תירושך וכו'" ,ואם כן איפה הבנין
ואיפה המאכל?
והמושיע לישראל הוא המשיח.
ולא רק מי שמגלח זקנו בתער ,ולא
מניח תפילין ,ואשתו לא טובלת ,אי
אפשר להיות משיח ,אלא אפילו אם
יקום גאון גדול ויאמר :אני המושיע
ואשיב את שבותכם ,ויעשה לפנינו
אותות ומופתים  -לא נאמין לו ולא נשמע אליו .ואפילו
אם יאמר :אני משיח בן דוד והקדוש ברוך הוא שלחני
 לא נאמין לו ,עד שיתברר שהקדוש ברוך הוא שלחו.ואיך נדע? הקדוש ברוך הוא יודע איך לברר לנו ,כי
כמה וכמה משיחים עמדו לנו ועשו אותות ומופתים
והטעו את גדולי עולם שהאמינו בהם ,ואחר כך נתבדו,
ונעשה על ידם צרות רבות לישראל.
וכל שכן בימים האלו ,שעמדו משיחי השקר,
שהנם ידועים שהם חפשים ,ואין להאמין להם
ולא לעוזריהם ,כי לא על חנם הלך זה אצל זה אלא

הוא מינו ,ולא עכברא גנבא אלא חורא גנבא .כי
אומרים להם :לא יהי' עוד חורבן שלישי לירושלים,
והלא לא רק שתי פעמים חרבה ירושלים ,אלא
הרבה פעמים נחרבה בעוונות .וגם בימי חורבן בית
ראשון היו אומרים להם נביאי השקר :לא יבוא צר
ואויב בשערי ירושלים ,ואמר להם הנביא ירמי' ]כא,
ד-ז[ "כה אמר ה' וכו' ונלחמתי אני אתכם ביד נטויה
ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצף גדול וכו' אתן וכו'
ביד נבוכדראצר וכו'" .וכן גם עכשיו ישנו בידינו העוון
הזה ,ולא האויב נלחם בנו ,כי אם הקדוש ברוך הוא,
ומי יכול חס ושלום לנצח אותו?

ועל הבאים לארץ בלא תורה ומצוות כתוב
]ויקרא יח ,כה[ "ותקיא הארץ את יושביה" .אם כת
אחת נשתגעה ,איך חס ושלום ישתגעו כולם?
ואנחנו ,שעוד נשאר לנו זיק בתורה ואמונה בנביאינו
וברבותינו הקדושים זכרונם לברכה ,אין לנו תקוה
אלא בהקדוש ברוך הוא כי הוא הגואל ,ככתוב
]תהלים קמז ,ב[ "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס",
והוא ילחם את מלחמותינו ,שנאמר ]שמות טו ,ג ,יז[
"ה' איש מלחמה וכו' מקדש ה' כוננו ידיך" .הפסוק
אומר ]תהלים מד ,ד[ "כי לא בחרבם ירשו ארץ" ,וכן
הנביא אמר ]ישעי' לא ,א[ "הוי היורדים מצרים לעזרה
וכו' ואת ה' לא דרשו וכו'" ,וכתיב ]תהלים
קכז ,א[ "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו
בוניו בו" .וזה דומה למעשה המן שנפל
על המטה שאסתר עליה ,ואמר לו המלך
]אסתר ז ,ח[ "הגם לכבוש את המלכה
עמי בבית?!" גם אנחנו יושבים בארץ
הקדושה ,שהוא בית ה' ,ועושים נגד
רצונו יתברך ,חס ושלום.
הכל תלוי בתשובה ובכח התורה,
שנאמר ]תהלים קמט ,ו[ "רוממות א-ל
בגרונם וחרב פיפיות בידם" ,ואין לנו חרב
אחר אלא רצונו יתברך .ויש בתנ"ך הרבה
מאד פסוקים כאלה ,ואין צורך להאריך
יותר מזה.
חובה עלינו ושומה על יהדותנו
לבאר כל הדברים האלה לכל אחד ואחד ,ובעיקר
לבנינו ולבנותינו ולכל הסרים למשמעתנו ,שלא
להתבולל חס ושלום בין החפשים האלו ולא ללמוד
ממעשיהם ,ואסור להתחתן עמהם .אם התורה
ציותה שלא להתחתן בגוים שלא "יסיר את בנך
מאחרי" ]דברים ז ,ד[ ,אף על פי שקשה ללמוד מהם,
וכל שכן עם אלו החפשים שקוראים את עצמם
יהודים ואפשר ללמוד מהם בנקל.

"אם יתקבצו עכשיו כל ממלכות
האדמה וימסרו לנו כל כסף
וזהב ואבנים טובות ומרגליות
שבעולם ,ויאמרו לנו :נשיב לכם
את גליותיכם ותבנו את ירושלים
ובית המקדש  -לא נסכים להם"
אמרו חכמי המוסר :אם יתקבצו עכשיו כל
ממלכות האדמה וימסרו לנו כל כסף וזהב ואבנים
טובות ומרגליות שבעולם ,ויאמרו לנו :נשיב לכם
את גליותיכם ותבנו את ירושלים ובית המקדש -
לא נסכים להם .אם בית ראשון שנבנה על ידי דוד
ושלמה ,שהיו הם ודורם צדיקים ,ועל פי מאמר
הקדוש ברוך הוא נחרב על ידי העוונות  -איך אנחנו
נבנה אותו בעוונות ועל אפו וחמתו של הקדוש
ברוך הוא שנלחם בנו על ידי עוונותינו? הלא הנביא
צווח ]מלאכי א ,ד[ "המה יבנו ואני אהרוס וכו'".

)נדפס בספר 'מקיץ נרדמים' ,חלק א' עמ' ט"ו(
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הגה"ק ראב"ד מקודש
רבי יעקב מוצפי זצוק"ל
ראב"ד העדה החרדית הספרדית
 -נכתב ע"י אחד מהמסתופפים בצלו הק' -

ה

אי גברא חסידא קדישא ופרישא ראב"ד
דהעדה החרדית הספרדית הגה"ק רבי
יעקב מוצפי זצוק"ל ,הוא האדם אשר כבר
מגיל ילדותו כאשר היה בן שבע שנים הרגיל
את עצמו לקום בחצות לילה ולהגות בתורת
ה' ובספרי יראה ,ובדרכו לביהמ"ד היה מושך
בחבל שהיה תלוי בחלון ביתו של החברותא
שלו שקצהו השני היה בידו ומעוררו לילך
ללמוד תורת ה' ,והיו לומדים שעתיים בספרי
מוסר ולאחר מכן עסקו בתלמוד עד אור
הבוקר להקדים יראת ה' לתורה שיתקיים
בידם ,וסיפר רבינו שהיה לומד שמונה עשרה
שעות רצופות ש"ס ופוסקים ,והולך ללמוד
ביום ראשון בבוקר ונשאר כל השבוע עד
ערש"ק ,והסכום שקיבל היה בקושי מספיק
לפת לחם ומלח.

רבינו קיבל את תורתו מקדושי עליון כגון
הגה"ק מתלמידיו של בעל הבן איש חי זי"ע
רבי אפרים הכהן זצוק"ל ,את רוב חכמתו
קיבל מזקנו הק' רבי משה מוצפי זצוק"ל
שהיה ידי"נ של הגה"ק רבי צדקה חוצין זי"ע,
והלך בדרכו הן בלימוד הן בחסידות וקדושה
וכל הענינים ,וכן למד אצל הגה"ק רבי שמעון
אהרן אגסי זי"ע )בעל "בני אהרן" על "שער הגלגולים"
להרח"ו זי"ע( שהיה מחותנו של הבן איש חי.
וסיפר רבינו שאת יראת ה' הטהורה קיבל
ממה שהיה מביט בפני רשכבה"ג רבינו יוסף
חיים זי"ע בעל "בן איש חי" במשך הדרשות
הקדושות שהיה משמיע מדי שבת בשבתו
ויו"ט וכדומה ,והשפיע עליו לכל ימי חייו רק
ממה שראהו עוד בהיותו בן עשר שנים שאז
הסתלק לגנזי מרומים.
הגה"צ רבי יעקב מוצפי זצ"ל ,עם ראשי ומנהיגי 'נטורי קרתא'
הגה"צ רבי עמרם בלויא והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר זצ"ל

ידוע גודל ענוותנותו שהיתה בלי שיעור,
והיה משפיל עצמו עד לאנשים הכי פשוטים
שהיו באים לשיעוריו התמידים ,וכשהיה עובר
ברחובות לכיוון ביהכנ"ס היו רצים הרבה
ילדים לקבל את ברכתו ,והיה עומד במתינות
גדולה ומברך כל אחד בלי להתעייף ובאריכות
אפים גדולה בשוה ,היה שונא בתכלית את
הפרסום וכל המסתעף ממנו ורצונו היה רק
להרבות בכבוד שמים תמיד.

"אם ברצונך להשתמד
תיכנס לרבנות של הציונים"
כשעלה מבבל לארה"ק שלח הגה"ק רבי
צדקה חוצין זצוק"ל משלחת מיוחדת לרבינו,
ואמר שיאמרו לו בשמו בזה"ל" :אם ברצונך
להשתמד תיכנס לרבנות של הציונים" ,כמובן
כי הציונים ימ"ש חיכו לו בשערי ארה"ק
לקחתו לרשתם לשמש ככהן לבעל הציוני,
אך לשוא היה כל עמלם וצפייתם עלתה
בתוהו ,כשפנה להם עורף ולא פנים.

כצור חלמיש
כשבא לארה"ק היה גר בדירת צריף ממש
בחצר ביהכנ"ס "שמש צדקה" שנתן לו הגה"ק
רבי צדקה חוצין זי"ע ,והיו ילדיו הקטנים
חולים עד שחלו בדלקת ריאות רח"ל ,ועמדו
עליו אנשים ואמרו לו שיקח את תמיכת
הציונים והכל יסתדר ושאר דברי הבל ,אך
עמד כצור חלמיש ולא לקח אגורה שחוקה
מהם.

"אלו קנאים אמיתיים"
כשעלה לארה"ק וראה את גודל החורבן
שעושים הציונים ימ"ש ,ראה כי לא עת עתה
לחשות ואזר כגבור חלציו להציל את הנשמות
מצפרניהם והיה אז מלמד תינוקות ב"שכונת
התימנים" ,וכששמע זאת מרן הגה"ק מהר"י
ט"ב מסאטמאר זי"ע מיד קם ממקומו ואמר
אלך ואראהו )כי שמע גם על התנגדותו המוחלטת
נגד הציונות ושלא נהנה מהם ועומד בפרץ נגד
הבחירות הטמאות( ובא לשם ,וכשראהו רבינו

קם ממקומו וברכו על אשר טרח לבוא אליו
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מטעם בית דין צדק של העדה החרדית הספרדית:
אנו החתומים מטה :גוזרים בכח תורתינו הקדושה שלא לקבל שום תמיכה כספית

או תמיכה אחרת למוסדות התורה והישיבות והתלמודי תורות משלטון ארצית
ומקומית ,באיזה אופן שהוא ועל ידי איזה צינור שהוא
כי כל המקבלים תמיכות ממקומות הנ״ל הם בכלל בתי ספר ומוסדות אסורים ודבר זה כבר נאסר
על ידי קמאי דקמאי גאוני ירושלים ת״ו ובתי הדינים אשכנזים וספרדים

וחלילה למי שהוא שימשך לקבל
איזה תמיכה שהוא משלטון ,מעירי׳ ח״ו,
ויחוש לנפשו ונפשות בני ביתו ויחדל מלפרוץ גדר בחומת התורה - .ולא יהי׳ מן החולקים על
דברי חכמים ח״ו - ,כי התורה ובני הישיבות ותינוקות של בית רבן אינם רכוש פרטי של מנהל
הת״ת ומנהלי הישיבות

ופנו לאיזה חדר ודיברו יחד ,וכשנפרד ממנו
אמר מרן מהר"י ט"ב זי"ע :ראיתי יותר ממה
ששמעתי עליו ,וכן הלך לביהכנ"ס "שמש
צדקה" ואחזו אז באמצע התפלה ,והיו יושבים
על התיבה מימין ומשמאל הגה"ק רבי צדקה
חוצין זי"ע וכבוד רבינו זי"ע ,וכשראה אותם
דרך החלון נענה אח"כ ואמר "אלו קנאים
אמיתיים".

לבל לנטות ממנהגי הספרדים
ופסקי ההלכה של בעל ה"בן איש חי"
"בכל עוז ותעצומות היה זהיר ומזהיר לבל
לנטות ממנהגי הספרדים ופסקי ההלכה של
הגה"ק רבינו יוסף חיים זי"ע בעל ה"בן איש
חי" ,אשר היה שגור על לשונו והחזיקם כאילו
ניתנו מסיני" )לשון ידי"נ האדמו"ר מסטראפקוב
זצ"ל(.

"המדינה הציונית וכל השייך לזה
הוא שלטנותא דערב רב"
קשה הי' כעץ במלחמתו נגד העמלקים
הציונים ומדינתם  -דבריו הברורים של רבו
הק' הגה"צ רבי צדקה חוצין זצוק"ל אשר
אמר לו כי המדינה הציונית וכל השייך לזה
הוא שלטנותא דערב רב נכנסו בתוך לבו
ולא משו מפיו ומשפתיו ,תמיד הי' רגיל
לחזור בפיו דברים אלו ,והם היו מורה דרכו,
להתבדל מהם ומרבניהם המכורים ,אף פעם
לא מצאוהו שימצא במחיצה אחת יחד עם
מי שהוא קשור לע"ז הציונית  -דבר שקשה
מאוד למצוא בזמננו ובפרט אצל מנהיגי
עדות קדושות) .הרה"ג רבי אברהם יעקב עפשטיין
שליט"א במאמרו ב'החומה' תמוז תשמ"ג(..

ועל ההורים לשלוח ילדיהם אך ורק לתלמוד תורות
ומוסדות הכשרים ,ובנות לבתי חינוך הכשרים
והשומעים לדברינו יתברכו בכל טוב סלה ,ויראו דורות ישרים על ברכי התורה והיראה ,וברוך אשר
יקים את התורה הזאת.
י״ג לחודש מנחם אב תשל״ט

יחזקאל שרגא ליפשיץ

יעקב מוצפי
אסור ליהנות
משלטנותא דערב רב שום הנאה

לשואליו האם יש איזה צד להקל לקבל
תמיכת בטוח לאומי וכיו"ב מקופות השלטון
הציוני ,תשובתו על זה היתה ברורה כי אסור
הוא  -כי משלטנותא דערב רב אסור ליהנות
מהם שום הנאה) .הרה"ג רבי אברהם יעקב עפשטיין
שליט"א במאמרו ב'החומה' תמוז תשמ"ג(.

איסורו החמור כנגד הבחירות
הזהיר לבל יהינו לילך לבחירות הטמאות
של הציונים ימ"ש ,ואף בצוואתו הורה כי מי
אשר השתתף בבחירות לא יגע במטתו בשעת
הלויתו האחרונה לבית עולמו ,והוכרז זאת
בקול גדול בעת הלויתו.

המשתתף בבחירות כאילו עבר על ג'
עבירות חמורות ע"ז ג"ע ושפיכות דמים
וכן הורה הגאון מקודש הגאב"ד לעדת
חכמי ספרד חכם רבי יעקב מוצפי זצוק"ל
לאסור את הבחירות ,כנדפס כמה פסקים
וכרוזים ממנו עם בית דינו .ואמר :שמי
שמשתתף בהן כאילו עבר על ג' עבירות
חמורות ע"ז ג"ע ושפיכות דמים) .דרך צדיקים
ח"ב עמוד ל"א(.

יוסי הכהן

אין אני והוא יכולין לדור בכפיפה אחת
סיפר לי ת"ח שהתלוה פעם לרבינו לאיזה
חתונה ובאמצע הגיע לשם אחד מהרבנים
הראשיים של הציונים ימ"ש ,וכשראה זאת
תיכף יצא מן המקום.
פעם הזמינו מאן דהוא לחתונת בנו אך דא
עקא שנודע שהוזמן לשם ג"כ אחד ממעמידי
השלטון הכופר מהרבנים הציונים ,והיה אז
רבינו בצער כי מצד אחד היה אחד הצדדים
ממקורביו הטובים ,ומצד שני אמר שאם
יפגוש אותו )שהיה בלי ספק שיבוא שם( לא יוכל
לכל הפחות שלא לומר לו שלום ,ואין רצונו
בזה כלל ,והתפלל להש"י והלך ,ואכן אותו
רב לא בא שמה ,ונודע שאמר אח"כ שחשב
שהחתונה תתקיים למחר ולכן לא הגיע,
ומאת ה' היתה זאת לעשות רצון צדיק.
*
זכותו הגדולה תעמוד לכל ההולכים
בדרכיו  -דרך ה' ,ללמוד תורת ה' בהתמדה
ולהתחזק בתפלה אשר כידוע היה מיוחד בזה
וביראת ה' ,ולהתבדל כליל מהטומאה הציונית
ואביזרייהו ,כי כל המחובר לטמא טמא ולא
לחנם הלך הזרזיר אצל העורב אלא שהוא מינו,
ונזכה בקרוב לביטולה המוחלט של המדינה
הציונית בהשמדת המלכות הטמאה מעל פני
האדמה בביאת גוא"צ בב"א.

ה' הוא מכנו

לע"ז הציונית!

בבחירותיהם!
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הג"ר יעקב מוצפי זצוק"ל

הג"ר צדקה חוצין זצוק"ל

הג"ר יוסף סוסו הכהן זצוק"ל

פסק הלכה מרבותינו הגאונים והצדיקים אדירי התורה וארזי הלבנון

יהדותיצ"וספרד
גדולי
המעטירה
פסק ﬢין תורﬣ

הודעה ואזהרה מהגאונים והצדיקים רבני העדה החרדית הספרדית פעיה"ק ירושלים ת"ו

אודות הבחירות לרשויות מקומיות עיריות בארץ ישראל ,הננו מגלים דעתינו דעת תורתינו הקדושה

שאיסור גמור הן לאיש והן לאשה להשתתף בבחירות
אלה ,אשר הרבה עבירות ואיסורי תורה כרוכים בזה.
וכבר הדבר נאסר מהגאונים הקדמונים ורק באנו להזכירכם.
וכדאי היא זכות של התבדלות מהמינים הכופרים והצבועים ושלא להתערב עם המורדים בתוה"ק שננצל מכל גזירות קשות
ורעות .וכן צריכים להזהר ולהשמר שח"ו לא להגרר אחר פתויים של הצלות מדומות,

ובפרט שעצם בחירות אלה איסור חמור
ואין בכח לבטלם יהיו מי שיהיו,

והשומע לנו תבא עליו ברכת טוב .יהי רצון שבזכות התבדלות מהרשעים ,מינים וצבועים למיניהם נזכה להנצל מכל גזירות
קשות ורעות ולא ישלטו בנו הרשעים ונזכה לראות בהתגלות כבוד שמים בביאת הגואל צדק במהרה בימינו אמן.
ועל זה באנו על החתום בעיה"ק ירושלים תובב"א

צדקה משה חוצין ]יצו[
יעקב עזרא מוצפי

יחזקאל שרגא ל .הלברשטאם
יוסף סוסו הכהן
בעמח"ס "כסא בפסחא"" ,ויפתח יוסף" "חיים ביד" )ב"ח שו"ת בד' חלקי שו"ע(" ,פרחי
שושנה"" ,קסות הנסך" )על מס' הש"ס(" ,מעולפת ספירים" )על התורה(" ,שארית יוסף".
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נר המערב

רבי ישראל אבוחצירא זיע"א
ה'בבא סאלי'
בע"ה ,יום רביעי ,א' דר"ח אדר א' תשכ"ה,
פעיה"ק ירושלים ת"ו

הנני מצטרף בזה אל כבוד הרבנים הגאונים
הגדולים של העדה החרדית הספרדית בעיה"ק
ירושלים ת"ו ,ומצרף דעתי אל דעתם דעת
תורה ,שפסקו כי

אסור להשתתף בבחירות
של השלטון ,אשר זה נגד תורתינו
הקדושה.

מכתב קודש מאת הרב המקובל
רבי חיים סינואני זיע"א
אב"ד שרעב תימן

ויתברכו אחינו בנ"י החרדים אל דבר ה' אשר
ממשיכים ללכת בדרך אבותינו הקדושים.

נאם ישראל אבוחצירא

בס"ד .בענין הבחירות בארץ ישראל
לכנסת ולעיריה ,מגלים אנו דעתינו דעת
תורה,

שאיסור חמור וגמור
על כל איש ואשה קטן וגדול
להשתתף בבחירות אלו

כמו שגילו דעתם כבר גדולי וצדיקי הדור
ספרדים ואשכנזים בעבר ובהווה ,שאסור
להכנס לבית שנשמעים שם דברי מינות וכפירה,
וכן אסור לשלוח שם שליחים ,כי שליחו של
אדם כמותו.

וכדאי הוא הזכות של התבדלות
מהרשעים להגן עלינו להנצל מכל
גזירות רעות ,ולא ישלטו בנו הרשעים,
ולא ירעו ואל ישחיתו בכל הר קדשי.
ונזכה לראות בהתגלות כבוד מלכות שמים ,ובגידוע
קרנות הרשעים ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים ,בביאת משיח ה' הולך תמים ,בב"א.

הצב"י חיים יחיא סינואני

כ

אשר רבינו הבבא סאלי זצ"ל עלה ארצה בפעם האחרונה,
ביקש מחתנו ,שיקנה לו את ספרו של האדמו"ר מסאטמאר
"ויואל משה" ,וכאשר קבלו ,פנה מכל לימודיו ,הסתגר בחדרו
וקרא בו בעיון נמרץ מרישא לסיפא .וכאשר סיים את קריאתו,
יצא מחדרו ואמר לחתנו:
"אין לנו גדול בדור בזַכות העיון ובסברא ,ומשיב תשובה
ניצחת ,כר' יואל יצ"ו ,הוא ענה בספרו בראיות ברורות לכל
אותם ,שגבבו דברים על גבי דברים ,ולא השאיר זוית ופינה,
שלא ענה עליה תשובה ניצחת ,ולכן בואו ונעשה סעודת מצוה,
סעודת סיום הספר "ויואל משה" ,כדרך שעושים סעודת סיום
מסכת ,כי ספר זה הוא מסכת גדולה וחשובה בדורינו ,בדור
המעורפל הזה ,דור אובד עצות ,ומחשבותיו מבולבלות ,ור'
יואל הוא "עמודא דנהורא" ,ולאורו נלך עד ביאת משיחנו".
בכל הסעודה ,היה רבינו חוזר ומשנן בעל פה על דברי הספר,
מתפעל מחריפותו של ר' יואל ,ומבקיאותו הרבה בכל דברי
רבותינו ובמדרשיהם ,ומודה להקב"ה ששתל בדורינו צדיק ,גאון
וקדוש ,המדריך עדת יראים בדרכי ה' יתברך האמיתיים ללא כל
פשרות.
)מתוך הספר "הסבא קדישא  -בבא סאלי" ,לחתנו הרב דוד יאודיוף זצ"ל(
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יו"ל ע"י הוצאת
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להחזיר עטרה ליושנה

