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, "צרות עם ישראל"הדרשה הגדולה בשם תוך הוא קטע מ" אירופה והמזרח" המאמר 
נ "דרוש שדרשתי בקהל רב בביהכ":  את הפתיחה הבאהאגסישמעון שבתחילתה כתב הרב 

 ויוקר בשביל עצירת הגשמים. 1על אפיקי מים" תערג" שנת כאיל' אדר ב' ט' הגדולה יום ג
  .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי) יםכמבואר להלן בפנ(השערים ושאר צרות 
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 .נה לפני מותו של הרבכש, 1913 הדרשה נישאה בבית הכנסת הגדול בבגדאד בשנת 
  

  

ה נסור היטוענת מי פתי ' הכת הב
ו באה אלינו הצרה נניושבע לומר

שהרי כלך לערי , ומדרך זנח הזאת ה
תועבות גדולות מאלו  ךאירופא וארא

ישראל והיהדות  עד שנשכח שם שם
בנחת  ז הם שרויים"ועכ, מ"לגמרי ב

וההשגחה העליונה מריקה , ושלוה
ואם .  בלי דיד ראשיהם עעל ברכותיה

כל זאת וכי משוא  מאת ה׳ מצאתנו
בני איש   הלא כולנו?פנים יש בדבר

 חנו ולמה יפקוד עלינו את כלנד חא
   ?ם ולא עליהותינועוונ
 לזאת הכת נשיב ונאמר שג׳ הנההנההנההנה

        .ריש בדב שובותת
 מצד טבע הארץ אשר אנחנו ''''האהאהאהא

 .יושבים בה
 מצד שיש בידם מצוות ומעשים ''''הבהבהבהבוווו

ו והם הם נידשאינם נמצאים בי םטובי
ליהם ותולים להם לפי  עיםנהמגי
ידוע הגם כתולה   כי יש זכות2שעה

שלו ואינו  ובה אתגה "שסוף סוף הקב
  .מותר כלום

מפני שיש בידינו מעשים רעים  ''''והגוהגוהגוהג
  .על אשר בידם נוספים

  .סיבות אלו אחת לאחת'  הגבארבארבארבארננננוווו
, שהיא מצד טבע הארץ'  האהסיבההסיבההסיבההסיבה

ולא תקיא הארץ "מר הכתוב או הנה
מאכם אותה כאשר קאה את טב אתכם

 הטבע זהעם לוהט, "הגוי וכו׳
שהיא ד המוטבע בארץ ישראל לב

 מקיאה את יושביה בטמאם אותה מה
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 תא  חזהמעידים כי הרב " לפי שעה" המילים 
 .)ק"כידוע היה בעל רוה( המתקרבת שואת אירופה

הוא משום .  בשאר ארצותן כןשאי
מרוב קדושתה אינה  שארץ ישראל

מריבוי   טומאהךיכולה לסבול כל כ
 כאדם, עונות של אנשים רעים וחטאים

ניס שאינו יכול לסבול מאכל גס איסט
כך ארץ ישראל . מקיאו תיכף ועב והוא

ואינה יכולה לסבול א יסית הינאיסט
. אותם לחוץ אנשים רעים והיא מקיאה

זה  ל על פסוק"י ז"וכמו שפירש רש
  מלךןל משל לב"ל וז"והוא מדברי רז

שהאכילוהו דבר מאוס שאינו עומד 
 'מקיאו כך ארץ ישראל וכו במעיו אלא

 ןארץ בבל יש לה גם כ והנה גם. ש"יע
, מטעם זה טבע דומה לארץ ישראל

גלות  כי מיום. מחמת רוב קדושה שבה
 וגלו החרש ןהארץ במקדש ראשו

וקבעו בה ישיבות וריבוץ  והמסגר
 הבית ןגם בזמ תורה והתמידו בזה

התנאים  ןהשני וגם אחר חורבנו בזמ
 ס ומה גם"והאמוראים כמפורסם בש

 ול שפסק"ם והרבנים ז הגאוניןבזמ
מארץ ישראל כעדות  הישיבות

הישיבות  ל והיו עיקר" זן"הרמב
ומעולם לא , ורבוץ התורה בבבל

  .הישיבה מבבל עד היום הז פסקה
בזה קנתה קדושה וטהרה  והנהוהנהוהנהוהנה

והשראת שכינה לרוב ונעשה  מרובה
והעד . קרוב לטבע ארץ ישראל טבעה

 'מרינן בכתובות פרק ב דאלזה מאי
א אמר רב " עא"קי זירות דףדייני ג

שאסור  יהודה אמר שמואל כשם
 לצאת מארץ ישראל לבבל כך אסור

י "ופירש. לצאת מבבל לשאר ארצות
שיש שם ישיבות המרביצות  ל לפי"ז
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 היינו ן שכןוכיו. ש"תורה תמיד יע
ממנו  ה ליפרע"טעמא שממהר הקב

 תיכף ואינו מאריך אפו עמנו כאחינו
  .יושבי אירופא

 שיש ביד אחינו יושבי 'בה הסבההסבההסבההסבה
מצוות וצדקות ושמי נדבות  אירופא

 ,ה" הירש עוןכמו המנוח בר לרוב
אחינו שבערי רוסיה זמן גירוש בש

וקנה להם , מיליון פראנק ג"התנדב י
יקה ושמה  קרקע באמרוזתאח

בית ב " לכל בעהןונת, ארגנטינה
 וזריעה לחרוש המחריש לשבת וכלי

י ונפשות בנ החיות נפשםולזרוע ל
אחים  ו נא אתםאמר. ביתם עד עולם

יקרים הנמצא כזה בעל רוח נדיבה 
  ?עירנו למחצה לשליש ולרביעאנשי ב

 מוסהיה בעירנו נדיב לב ופיר אחדאחדאחדאחד
 מאיר אליהומאיר אליהומאיר אליהומאיר אליהוהוא המנוח הכתוב 

אשר הזיל זהב מכיס וקנה נשמתו עדן 
לבית חולים עניים ה קרקע ויסד אות

הזמן להקדיש  ולא הספיק, ואביונים
האם ,  די ספוק הוצאות הביתלו כסף

  .נתקנא גביר אחד למלאות את החסרון
 מה לכם כי תתמהו על אחינו ן כאםאםאםאםוווו

אירופא שאין פוגעת בהם מדת י יושב
 כי זכות עצמם מסייעתם ?לרעה הדין

וידוע מאמר . עומדת לעד וצדקתם
 עליו ןהמרחם מרחמי ל כל"רבותינו ז

אנחנו הי  מה שאין כן.  השמיםןמ
 ד ועו?ןמצוות והי צדקות דמגיני על

 ןכי אהבה ואחוה שוררת ביניהם ואי
 קנאת איש מרעהו ןומדו בהם קנאה

אירופא יש להם  אחינו אנשין ואם כ
לדחות  אשלי רברבי לסמוך עליהם

 מעליהם כל גזירות קשות ורעות מה
  .אנחנון כן ישא

 זולת עבירות שאנחנו ' הגהסבההסבההסבההסבה
פא שוים בהם הנה יושבי אירו ואחינו

 עבירות 'נו נוספות עליהם דתש חנונא
שאינם בנמצא אצל  חמורות מה

חירוף , הפה נבלות: ואלו הם, אחינו
, וגדוף בפה וזלזול בדת קודשנו

עות שקרים ונשיאת שם שמים ושב
ן זלזול בתפלה ה, לא דבר לבטלה על

עלות השחר תפלה  שמתפללים קודם
במרוצה  שמתפלליםן שלא בזמנה ה

 ובמהירות בהבלעת כמה וכמה תיבות
עבירות ' והד. ל אותיות"שלמות ואצ

הם ד׳ חרשים הכורתים  אלו הם
, נבלות הפה. ומונעים השפע מישראל

 ל הכל יודעים כלה"ידוע מאמרם ז
מנבל פיו הלמה נכנסה לחופה אלא כל 

נגזר עליו שבעים שנה לטובה  אפילו
ולא די לנו . ןמינ נהפך לרעה בר

זה עד ן טים שדשו בעוווימאנשים הד
 שנעשה להם הרגל כטבע שני לנבל
, פיהם על לא דבר בשיחה בעלמא

המכובדים שבהם ישנה  אלא אפילו
וכמה מגונה מדה  מכה זו תחת ידיהם

 שאפילו דע ופײםהאירזו אצל אחינו 
 שמע יהאומות החצופים שבהם לא

ם כלל וכלל דוק הל פיעדבר זה 
 אדם  וקצף היאךוכדי בזיון. תשכחו

פה  מוציא נבלה מפיו ובאותו
משוקץ והנתעב יבוא לחלות פני ה

ולפעמים אתה מוצא נבול פה , קונו
ושבועה כאחת ומערבים  םמיושם ש

 שמים ובקודש שומ קודש בחול וחול
  .על זאת

 שקרים ונשיאת שם שמים תתתתוווועעעעוווושבשבשבשב
רב כמו רב ההרגל בהם עד  .להלבט

מוצא שרבה נשיאת שם שמים  שאתה
פים על טורבו הנו, שיחהה לבטלה על

ע מבליע ומשמ ןזצלנה אותוחלין זה
. ותיבה את השם בנעימה בין כל תיבה

ל בשעה שאמר "וידוע מאמר רז
' בסיני לא תשא את שם ה ה"הקב

עו שמים וארץ זנזדע  לשואךאלקי
יהיה שגור שם  והיאך יתוש שפל ואפל

ולא יהא  שמים בפיו בין כל מלה ומלה
 ?להםשם שמים כשיחה בטלה ש
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 זה רגיל ןאתה מוצא עוו ובפרט
והסרסורים שכדי  ומורגל בין הסוחרים

הקונה הוא  להשביח את המקח בפני
נתנו   וכךךת שבעים שכונשבע שבוע

והקונה כמוכר יודע שכל . ירוחלו במ
ואם יהיה . הוא שוא ודבר כזב זה

ככה כל היום כולו אינו  נשבע לו על
לו ואפי,  ידעיךולב מאמינו כלום דלבי

על שקר וגם  הכי אינו נמנע מלהשבע
שהוא  לבטלה שאינו מועיל לו כלום

וידוע עון . ייודע שזה שבועת הבא
 ןשקר שאש היא עד אבדו שבועת

וכילתו , בשר תכלה ומנפש ועד, תאכל
שאש ומים  את עצו ואת אבניו דברים

   עת שקר מכלהו שבןאין מכלים אות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ךכרכים היו לו לינאי המל' וס. אותן
אלא על שהיו רגילים  ולא נחרבו

 ש"אמת וכ בשבועות ואפילו על דבר
  זה בל יראה ובלןל ועו"לשקר רח

, ימצא אצל אחינו שבערי אירופא כלל
לפעמים אם יתעצם איש לאמת  ורק

חבירו יאמר לו  את דבריו לפני
  .יותר האמיניני כי כנים דברי ולא

דת האמת כמה חירוף וגידוף ב וןוןוןוןועוועוועוועו
כי המחרף את הדת , עונו מנשואגדול 

 היש ןו ואם כ"השם הוא מגדף חאת 
 ועינינו רואות כי מי ?למכתו תרופה

אחריתו עדי אובד נגע  שרגיל בזה
תמחה כי מי  ו לאתקלון ימצא וחטאו

  ?הקשלח רסן לשונו לזלזל בדת ונ
    


