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ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע כו'. 

סדרו לנו חכמינו ז"ל )ברכות יב.( לומר אמת ואמונה בלילה, 
על שם הכתוב )תהלים צב, ג( להגיד בבוקר חסדך ואמונתך 
בלילות, כי אף שחסדיו יתברך מתמידים בכל עת ובכל שעה, 
כמו  בהתגלות  יתברך  חסדיו  כך  כל  נכרים  אין  בלילה  מ"מ 
יצא  כג(  קד,  )שם  כמ"ש  והאור  החסדים  שמתגלים  ביום 
בבוקר  שבענו  יד(  צ,  )שם  מבקשים  אנו  ולכן  לפעלו,  אדם 
בלילה  ולכן  בוקר.  בחינת  מגולים  חסדים  לנו  שיהיה  חסדך, 
שאין  אף  יתברך,  באמונתו  מאוד  עצמו  ]להתחזק[  צריך 
מתגלים כ"כ החסדים, וכן בגלות הדומה ללילה גם כן צריך 
ולהתפלל  לישועה  ולצפות  באמונה  מאוד  עצמו  ]להתחזק[ 
שתהיה  צריך  התפלה  ועיקר  ויגאלנו.  שיושיענו  ית"ש  לו 
ט(  א,  )מלאכי  וז"ש  צער,  ח"ו  לו  יהיה  שלא  יתברך  בשבילו 
חלו נא פני א-ל, פני היא לשון בעד א-ל ובשבילו יתברך, ואז 
מתפלל כביכול ית"ש בעדינו, על דרך שאמרו חז"ל )ברכות 
ז.( מנין שהקב"ה מתפלל, כמו שפירשתי בויעתר יצחק לה' 

כו' שהתפלל בשבילו ית"ש, ויעתר לו ה' כו'.

סימן  היה  יעקב  שמעשה  יג(  סח,  )ב"ר  חז"ל  אמרו  והנה 
לבניו, ויצא יעקב, וכן )איכה א, ו( ויצא מן בת ציון כל הדרה. 
היה  וכן  לארץ,  לחוץ  חרנה  וילך  שבע  מבאר  יעקב  ויצא  גם 
בחינת  חרון  לשון  חרנה  וילך  ישראל,  בארץ  השכינה  רשות 
יולדת  אומללה  ט(  טו,  )ירמיה  וכן  השמש,  בא  כי  גלות. 
שנסתלק  ללילה,  דומה  שהגלות  כו',  שמשה  באה  השבעה 
לעולם.  חשכות  ובא  ית"ש  חסדיו  התפשטות  הגדול  האור 
וצריך להתפלל בשבילו ית"ש, וז"ש ויפגע במקום, שהפגיעה 
והתפלה היה בשביל השי"ת שנקרא מקום, כאמרם ז"ל )ב"ר 
סח, ט( על שהוא ית"ש מקומו של עולם, וגם הוי"ה בהכאה 
ה'  ו',  פעמים  ו'  ה',  פעמים  ה'  י',  פעמים  י'  מקום,  גימטריא 
פעמים ה', גימטריא מקום. ואמרו ז"ל )ברכות כו ע"ב( שכאן 
תיקן יעקב תפלת ערבית, מורה על התפלה שאנו מתפללין 
ית"ש,  בשבילו  שתהיה  צריך  ללילה,  הדומה  הגלות  בעת 

ויפגע במקום ]כנ"ל[. 

כי  לילה,  לינת  בחינת  אמונה  בבחינת  שהתחזק  שם,  וילן 
כנ"ל  ית"ש  חסדיו  התפשטות  אור  שנסתלק  השמש,  בא 
להחזיק  וצריך  והגלות,  החשכות  ובא  מתכסין  שהחסדים 
באמונה כנ"ל, וישכב, מורה בחינת גלות, ]והוא[ אותיות ויש 
גם  ההוא,  במקום  ע"ב(,  קלב  )תיקו"ז  התורה  אותיות  כ"ב 

וכאשר אמר את  ביום מן הימים לתפילת שחרית,  ד' שהגיע  יהודי עובד  ידוע המספר על  ישנו מעשה 

ברכות השחר הבחינו המתפללים האחרים כי הוא מדלג על ברכת 'שלא עשני גוי', משתמהו בפניו לפשר 

ולכן מיד  לו,  גנבים לביתו וחמסו את כל אשר  נכנסו  הדילוג, הסביר כי באותו לילה בעת שנם את שנתו 

בעת שקם משנתו וראה את כל אשר נעשה הוא לא יכל לעצור בעצמו ובירך את הברכה, התמיהה בקרב 

המתפללים התעצמה שבעתיים, מה לגניבת רכושו ולברכת שלא עשני גוי? אך עד מהרה ביאר להם אותו 

יהודי, כי אילו היה הוא גוי הרי שהגנבים היו גונבים ממנו גם את אליליו, ואילו הוא יהודי ואלקיו חי וקיים, 

על כן מרוב שמחה על כך שיהודי הנהו - יהודי שלא ניתן "לגנוב ממנו" את הקב"ה - הוא עמד ובירך את 

הבורא על כך שאיננו גוי.

***

בפרשתנו אנו קוראים על גוי רע מעללים בשם לבן הארמי שבתו רחל אמנו גנבה ממנו את התרפים, והנה 

ה ָגַנְבתָּ ֶאת ֱאלָֹהי"... הגיחוך על דבריו  לאחר שהוא משיג את יעקב בהר הגלעד הוא פונה אליו בטרוניה: "ָלמָּ

מתפרץ מאליו, הלא כל מי שדעת לו בקדקדו מבין שאם אותו אליל איננו מצליח להגן אפילו על עצמו אין 

שום טעם להאמין בו.

ואכן רבינו בחיי )לא, יט( מביא בשם רבינו חננאל בטעם הגניבה שגנבה רחל את התרפים מלבן: "כי מה 

שגנבה אותם, כדי שיחזור בו, ושיאמר אלוה הגנוב אין בו ממש".

כדוגמא מביא רבינו חננאל את אשר אמר יואש לבני עפרה לאחר שגדעון בנו - בציווי השי"ת - ניתץ את 

ובני העיר עפרה חפצו  - קרבן לה',  וכרת את האשירה והקריב את הפר שהוכן לכבוד הע"ז  מזבח הבעל 

יעּון  ם ּתוֹשִׁ ַעל ִאם ַאתֶּ ִריבּון ַלבַּ ם תְּ ר ָעְמדּו ָעָליו ַהַאתֶּ להרוג את גדעון )שופטים ו, לא(: "ַוּיֹאֶמר יוָֹאׁש ְלכֹל ֲאשֶׁ

חוֹ", ואכן מאמיני הבעל חיכו עד  י ָנַתץ ֶאת ִמְזבְּ ר ָיִריב לוֹ יּוַמת ַעד ַהּבֶֹקר ִאם ֱאלִֹהים הּוא ָיֶרב לוֹ כִּ אוֹתוֹ ֲאשֶׁ

בוש שהוא ינקום את נקמתו בגדעון...

נגיד צור שעשה עצמו  נוספת שמביא רבינו חננאל היא נבואתו של יחזקאל הנביא )כח, ט( על  דוגמא 

ה ָאָדם  לאלוה, שהקב"ה ישלח אליו זרים שיריקו עליו את חרבם: "ֶהָאמֹר ּתֹאַמר ֱאלִֹהים ָאִני ִלְפֵני הְֹרֶגָך ְוַאתָּ

ַיד ְמַחְלֶליָך". ְולֹא ֵאל בְּ

ועל כן נשאלת השאלה, מה ראה לבן הארמי לשטות זו? כיצד הוא לא התבייש להוציא מפיו את הטענה 

המופרכת מיניה וביה על גניבת אלהיו?

***

וכל  מטבע האדם שהוא מתקשה להכיר בטעויותיו, הן כאשר מדובר על טעויות בזוטות של מה בכך, 

שכן כאשר הטעות היא בדבר מרכזי ויסודי בחייו, מסיבה זו האדם מתקשה מאד לבחון את נכונותו של 

דבר התופס מקום מרכזי בחייו, וכמובן שידרש ממנו מאמץ כפול לחשוב באופן נטול נגיעות, ומאמץ כפול 

ומכופל יהיה בעבורו לשנות את ארחות חייו באם אכן יתברר שזהו הצעד הנכון.

כאשר לבן הארמי גילה שהתרפים אינם, הוא כלל לא היה מסוגל להעלות בדעתו איזה הרהור של כפירה 

בעבודה זרה, שכן הוא לא היה מסוגל לחשוב על אופציה להכיר בטעות האיומה של אמונתו בהבל וריק, 

משכך הוא כלל לא הבין את מופרכותה של הטענה.

נקודה זו עליה לעורר אותנו להתחזק בביקוש האמת והליכה לאורה, נשים לב - האם אין אנו מעדיפים 

שלא לחשוב על דברים מסויימים שמא ואולי יתברר שטעינו? האם אין אנו מתעלמים מטענות מוכחות 

להיתלות  מעדיפים  אנו  אין  האם  בחיינו?  דרסטי  לשינוי  נידרש  נכונות  אכן  הן  שאם  משום  רק  ומוצקות 

בתירוצי סרק ובלבד שלא לשנות מהרגלינו?

נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה

זמני השבת 
בעיר בני ברק יצ"ו
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                                                     המשך בעמ' 4 <<<

אם אין קמח אין תורה
אנו  והפעילות  ההו"ל  המשך  ולצורך  גדולים,  סכומים  עולות  האיגוד  פעולות  יתר  כמו  הגליון  הוצאת 

זקוקים לתרומותיהם של נדיבי לב.
אנא! שאו ידיכם קודש ותרמו בעין יפה למען הרמת קרן התורה והפצת דבר ד'.



על הפרשה

יוכל להגיע למדת השלימות שישלים  דארעא ואח"כ 
צוארו  לפשוט  שיוכל  ית"ש  לעבודתו  ואבריו  גופו  כל 
להתקדש לעולה תמימה כמו יצחק אבינו, אמנם יעקב 
להעמיד  למטרה  לו  לקח  הוא  בו,  היתה  אחרת  מדה 
שבטי י-ה, ליסד בית נאמן בישראל לחנך בנים נאמנים 
וזה  וחטא,  פגם  שום  בלי  שלמה  מטתו  שיהי'  לתורה 
שאמרו חז"ל אלא כיעקב שקראו בית, שהשחיר את 
עצמו על חנוך בניו ובנותיו בדרך ישראל סבא, לכן זכה 

לשם עולם. 

וזש"א הכתוב אין זה כי אם בית אלקים, עיקר עבודת 
שיהי'  אלקים  בית  את  לבסס  רק  היא  אבינו  יעקב 
וזהו באמת שער השמים, רצון הבורא  ביתו בית לה', 
ית"ש להעמיד דור ישרים יבורך אשר קונה האדם את 
צדיקים  להרבה  להפתח  עתיד  הזה  ושער  שלימותו, 
כיוצא בך, אשר יזכו להעמיד דור ישרים לתפארת בית 
ישראל.                                                        )תורת מהרי"ץ(

אין שלום לרשעים
ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ַוֹּיאְמרּו ָׁשלֹום וגו'. 

להם. כשאלתו  לו,  שלום  ענו  לא  למה  להבין,  ויש 
ויש לפרש עפ"י הכתוב )ישעי'( אין שלום אמר אלקי 
בלשון  בתורה  שיכתב  אפשר  אי  כן  ועל  לרשעים, 

תשובה שלום לו.
)ליקוטי ערך ש"י(

רק בנים יראי ה' הם שכר לאבותיהם
ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ה' ְּבָעְנִיי.

ואז"ל )ברכות ז'( שאמרה ראו מה בין בני לבן חמי, 
מכרה  לא  וזה  עליה,  וערער  בכורתו  את  מכר  שהוא 
ולא די שלא ערער עליה אלא שבקש להצילו  ליוסף, 
מן הבור. וכבר תמהו למה הניחו טעם המפורש בקרא, 
ובקשו טעם שלא הוזכר בקרא. ונראה לענ"ד בס"ד דב' 
ויראי השם  טעמים חדא הם, כי רק בנים טובים ת"ח 
גדול  עונש  ח"ו  רעים  בנים  אבל  לאבותיהם,  שכר  הם 
להאבות, והי' קשה לחכמים האיך חשבה מיד בלידה 
שכר שנולד לה ראובן, ובזה ראה בעניה, הא אולי יהי' 
רע ח"ו, ויהי' הוא לו לעונש. לכן אמרו שראתה ברוח 
ולא  בכורתו,  ימכור  שלא  צדיק,  יהי'  זה  שבן  קדשה 

יערער אדרבא יציל את יוסף.

    )מליצי אש י"ד כסלו אות ק"ז(

כל זמן שיעקב לא שנא את לבן בתכלית 
השנאה - לא נגלה אליו רוח הקודש

ַוֹּיאֶמר ָלֶהן ֹרֶאה ָאֹנִכי ֶאת ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתֹמל 
ִׁשְלֹׁשם ֵואֹלֵקי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי. 

הנה לא הזכיר פה במה הי' עמדו ומה א"ל הקב"ה, 
הלא  זצ"ל,  בהפלאה  מורי  שמפרש  דרך  על  נ"ל  אך 
תכלית  אתקוטט  ובמתקוממיך  אשנא  ה'  משנאיך 
לאהוב  אסור  כי  פי'  לי,  הי'  לאויבים  שנאתי'  שנאה 
שונאי ד' ומצוה לשנואתם בלב, ואמר דוד המלך ע"ה, 
הרגישו  שהם  עד  בלבי,  שנאתי'  שנאה  תכלית  כך  כל 
ושנאו  וכו'  פנים  כי כמים הפנים אל  בלבותם שנאתי, 

כשנמצאים בתכלית השפלות - אז 
קרובה הישועה לבוא

ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב וגו'. 

במדרש, לית אנא מוביד סברי כו' עזרי מעם ה' עושה 
שמים וארץ. יפורש כפשוטו כמו דאיתא בשמות רבה 
לארץ  ודבקה  נפשינו  לעפר  כששחה  א'(,  )פרשה 
בטננו בתכלית השפלות, אז קומה עזרתה לנו וקרובה 
עצמו  ראה  ע"ה  אבינו  יעקב  כן  כמו  לבא,  ישועתנו 
סברי  מוביד  אנא  לית  אמר  ע"כ  כל,  ובחוסר  בערום 
"מאין  ה',  עזרת  שקרובה  לסימן  גופא  זה  כי  בריי,  מן 
יבא עזרי", כיון שנשאר באין דבר אז יבא עזרי, משום 
עשה  ה'  והרי  וארץ",  שמים  עושה  ה'  מעם  ש"עזרי 
בודאי  זו  בבחי'  כן  כמו  המוחלט,  מאפס  וארץ  שמים 
הגיע עתה הזמן להושע.                               )טל השמים(

גלות בין אחים קשה יותר מגלות 
בין הגוים

ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא.

שנים  י"ד  אבל  שכב,  מקום  באותו  מיעוט,  לשון 
עוסק  שהיה  בלילה,  שכב  לא  עבר  בבית  ששמש 

בתורה. )רש"י(

דאין  זצ"ל,  אריק[  מאיר  ר'  ]הגאון  מו"ר  אמר  פעם 
להשוות את הגלות בין אחים לגלות בין הגוים, דודאי 
גוים. מצינו  ביד  פי כמה מגלות  בין אחים קשה  גלות 
שיעקב אבינו למד בהרבה ישיבות. מתחילה למד אצל 
ועבר,  שם  בישיבת  למד  ואח"כ  אבינו,  אברהם  זקנו 
כמו שנאמר יעקב איש תם יושב אהלים. וקודם לכתו 
לבית לבן, שוב חזר לישיבת עבר ולמד בהתמדה י"ד 
שנים במיעוט שינה, כמו שאמרו חז"ל על הפ' וישכב 
ללחום  כיצד  למד  אבינו  אברהם  אצל  ההוא.  במקום 
עם שונאים מבחוץ, דהרי אברהם אבינו הי' לו שייכות 
יהודי  להיות  למד  ועבר  שם  בישיבת  העולם,  כל  עם 
לקרוביו,  לילך  שצריך  שידע  כיון  זה,  כל  ועם  בביתו, 
לבן ומשפחתו, שוב חזר לישיבת עבר ולמד י"ד שנה 
כיצד ללחום נגד השונאים שמבפנים. ואחר כל הכנה 
מצות  ותרי"ג  גרתי  לבן  "עם  אבינו  יעקב  התפאר  זו, 
שמרתי", דאף אחר כל הכנות כאלו, צריך להיות גדול 

כיעקב אבינו כדי לעמוד בנסיון.

)קול יעקב עמ' קל"ח(

עיקר העבודה – חינוך הבנים
ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאֹלִקים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים. 

א"ר אחא, עתיד השער הזה להפתח להרבה צדיקים 
כיוצא בך, מ"ר. 

כאברהם  לא  פ"ח(  )פסחים  מאחז"ל  ע"פ  יל"פ 
שכתוב בו הר ולא כיצחק שכתוב בו שדה אלא כיעקב 
שקראו בית וכו', הכוונה י"ל כי אברהם אבינו הי' כהר 
ולא  בכולן  עמד  נסיונות  בעשר  שנתנסה  ואף  מוצק 
שדה,  בו  כתוב  יצחק  וכ"כ  ית"ש,  מדתו  אחר  הרהר 
צריך  בארץ  הנזרע  שזרע  השדה  מטבע  שנראה  כמו 
ולתת  לצמוח  יוכל  ואח"כ  תחלה  ושיתבטל  שירקוב 
כעפרא  להיות  להתבטל  האדם  צריך  כ"כ  פירות, 
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האם לבן נשא יותר מאשה אחת?

תשובות והערות ניתן לשלוח בפאקס או להשאיר 
הודעה בתא הקולי כמפורט בעמוד 4

תשובה לשאלה מהגליון הקודם:
מסיחין  אין  יוחנן  רבי  אמר  ע"ב:  ה'  תענית  בגמ' 

בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה.

רק  או  בשתיה  גם  דינא  האי  נאמר  אם  ויל"ע 
באכילה, ומה המקור בפרשת חיי שרה?

כתב הספורנו: ותכל להשקותו ותאמר, המתינה 
לדבר עד שיכלה לשתות כאמרם ז"ל אין משיחין 

בסעודה שמא יקדים קנה לושט. עכ"ל.

● לחידודא ●

אותי ולא ידעו על מה ולמה, אלא לבם אמר להם שאני 
שנאתים. והנה כל זמן שלא גברה שנאה בלב יעקב על 
לבן לא שנא לבן את יעקב, וכל אותו זמן לא נגלה אליו 
לבן  שהרגיש  עד  השנאה  בתכלית  ששנאו  עד  רה"ק 
ורואה אני את פני אביכם כי איננו עמי, ועי"ז אלקי אבי 
הי' עמדי.                                         )תורת משה להחת"ס(

הקב"ה הזהיר את לבן שלא יסית את 
יעקב בלבוש של 'לשם שמים'

ִעם  ְּתַדֵּבר  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  לֹו  ַוֹּיאֶמר  וגו'  ֱאֹלִקים  ַוָּיֹבא 
ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד ָרע.

ענינו, כי ה' ידע כי אם יסיתנו לרע ודאי לא ישמע לו 
רע,  ותוכו  טוב  שחיצוניותו  ענינו,  שיסתיר  אך  יעקב, 
שהוא  במה  שכוונתם  שאומרים  עמנו  פריצי  כדרך 
נוח לשמים ונוח לבריות, והן הם ששינו שמם ולשונם 
חכמות  לימוד  ידי  על  עצמם  את  ובפרט  ומלבושיהם 
נערי  את  להדיח  רע  שבתוכו  רואות  ועינינו  חיצוניות, 

בני ישראל מדרך ה'.

וז"ש השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, שנראה 
טוב ומגיע עד רע, וז"ש להלן יש לאל ידי, היינו לשם 
אך  רע,  עמכם  לעשות  שמים,  לשם  להלבישו  א-ל, 
מטוב  מדבר  לך  השמר  אלי  אמר  אמש  אביכם  אלקי 
עד רע.                                                                   )ייטב לב( 

הצדיקים יודעים ששלוות הרשעים 
בעוה"ז היא רעה בשבילם

ִמּטֹוב ַעד ָרע. 

כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. )רש"י(  

ע"ב(  ק"ג  )יבמות  שאמרו  ז"ל  רבותינו  כוונת  וזה 
היינו  הצדיקים,  אצל  היא  רעה  רשעים  של  טובתן 
לו  שטוב  חושב  הרשע  אשר  בעוה"ז  רשעים  שלות 
שהיא  שיודעים  הצדיקים  אצל  היא  רעה  הזה,  בעולם 

רעה גדולה לשלם אל פניו להאבידו מעוה"ב.

)אהבת ציון לבעל הנודע ביהודה, הדרוש השמיני(



נקהלו ועמוד על נפשם - מלחמת חרדי הונגריא והפרדת הקהילות )פרק י"ד(

המערכה נמשכת שנים ארוכות

ימות  "זכור  הספר  מתוך  נביא  הבאים  בפרקים 

עולם" חלק ב' )מאמרים מ"ו ומ"ח(:

שלו'  מו"ה  הגאוה"צ  שדרש  מה  וראה  נא  הבט 

קוטנא זצ"ל אבד"ק אייזענשטאדט בדרשתו לפרשת 

י"ז(.  ואמת" עמ'  "עתרת שלום  )נדפסה בספרו  וירא 

בתחילת הדרשה מגולל את השתלשלות המאורעות, 

מהלך  את  הקאנגרעס,  לפני  הקורות  את  היינו 

הקאנגרעס, ואת כל אשר קרה אחרי הקאנגרעס, עד 

נפרדו  ישראל  עדת  שקהל  המערכה,  לסיום  שמגיע 

שבכ"ז  כותב  ואח"כ  מחנות.  לשני  והיו  און  מפועלי 

יראי ה' עדיין לא באו אל הנחלה ואל המנוחה, וז"ל: 

"אפס מנגדנו שוטננו עוד לא ישקוטו, עוד שולחים 

ידם מן החור, מעת לעת ומפקודה לפקודה יאכלו בי' 

קורצא אצל שרי המדינה יתעוררו חימה ושטנה.

אם כי יש מהם אשר אין לבם לכל הרדיפות האלה, 

אבל גם לא קמו לעזרת ה' בגבורים להיות ידם אמונה 

אמנם  הוא  כן  התורה.  ושומרי  ה'  יראי  לעזרת  לבוא 

א-ל  את  נאמנה  לא  אשר  האלה  האנשים  לבב  עם 

מרחוק  יעמדו  שבקדושה  דבר  לכל  והן  וכו'...  רוחם 

ללומדי  מדרש  בתי  להקמת  וסמיכה  עוזר  באין  לנו 

לנו מעיר  יחד אתנו להיות  יתנועדו  ומוסר לא  תורה 

ולא ימצאו. ובסתר  יראו  לעזור. לריב את ריב ה' לא 

לשונם  ובחלקלקות  מנדנו,  רודפינו  עם  פנים  יתראו 

יפיחו כזבים ומחנפים מאהבת אחים מחמלה וחנינה 

נחנו'  'הלא כולנו בני איש אחד  על מתנגדינו לאמור 

וכאלה וכאלה וכו'" )עכ"ל המצטרך כאן(. 

בצער  קובע  זה  גאון  האי  שרב  הרואות  עיניך 

שאפילו אחרי הפילוג )טהיילונג( עדיין לא באו יראי 

ה' אל המנוחה. 

תרנ"ד,  בשנת  נדפסו  הללו  שדברים  לציין  ...יש 

שקטו  לא  עדיין  הפירוד,  אחרי  שנה  ש-22  המוכיח 

הרוחות.

היראים  שמלחמת  נודע  ז"ל  הגאון  מדברי  ...הנה 

התנהלה כנגד כמה מחנות, אבל לא נוקב בשמותיהם, 

"מנגדנו  שכתב  במה  והנה  שיחתו.  נפרש  אנחנו  לכן 

ומפקודה  לעת  מעת  וכו'  ישקטו  לא  עדיין  שוטננו 

לפקודה יאכלו בי' קורצא", וגם את מי שמכנה "לכל 

הרודפים" "רודפינו משנאינו", בביטויים הללו כוונתו 

"אבל  שכתב  ובמה  )נעאלאגען(.  הקאנגרעסלער  על 

הם  הדברים,  ויתר  בגבורים"  ה'  לעזרת  באו  לא  גם 

כחיצים ביד גבור נגד קהילות שטאטוסקווא, כי כזכור 

שאחד מיסודי האיסור על קהילות הללו נעוץ בזאת - 

"כי לא באו לעזרת ה' בגבורים".

קלונם של קהילות הסטטוס-קוו מתחיל 
להתגלות

)-קהילות  שנאסרו  שעה  שבאותה  כתבנו  ...כבר 

האיסור.  טעם  את  הבינו  לא  רבים  הסטטוס-קוו(, 

שאפילו  עולה  הספר(  בפנים  )ראה  המקובץ  ומתוך 

שנאסרו  אחרי  שנים  שבע  היינו  תרל"ט,  בשנת 

ששאלו  קהילות  עדיין  היו  השטאטוסקווא,  קהילות 

את מרן מהר"ם שיק מדוע נגזר גם עליהם אותו איסור 

שחל על הנעאלאגען, מה חטאם ומה פשעם, הלא 

גם הם עומדים על יסוד השלחן ערוך, ומרן מהרמ"ש 

עוד השיב להם בכבוד ובאמרי נועם.

אירועים  וכמה  כמה  ידי  על  השנים,  ברבות  ...רק 

וזה  מהם,  אחדים  ונביא  להתגלות.  קלונם  התחיל 

החלי:

לעיל הביאותי שבשבת קודש פרשת תצא התפללו 

הראשונה  בפעם  ערלויא(  )-דק"ק  הארטאדאקסים 

בבית הכנסת שלהם, היינו שאז נוסדה הקהלה, "על 

הדור"  עמודי  המפורסמים  הצדיקים  הגאונים  דעת 

"שבת  הארטאדטאקסי  )-מהעיתון  שם  )כמובא 

ועוד  תרל"ז((.  שנת  וילך  נצבים  פר'  ג'  מיום  אחים" 

כתוב בבטאון הארטאדאקסי שבאותו מעמד הכריזו 

על דעת הגאונים הנ"ל איסור על המורים והשוחטים 

שלהם "וכל הנוגע בהם יטמא".

אחדים,  שבועות  רק  הנ"ל  ההכרזה  מיום  עברו  לא 

דקהל  המגיד  בא  תרל"ח  שנת  נח  בפרשת  כי 

שטאטוסקווא בעיר קאשוי ונאם שעה ארוכה בבית 

נאומו  תוכן  )-בערלויא(.  שטאטוסקווא  של  הכנסת 

הדור.  וגאוני  צדיקי  של  כבודם  את  ולהשפיל  לבזות 

התחצף בגלוי נגד האיסור של גאוני ארץ.

אנשי הסטטוס-קוו בעיר קאשוי מסייעים 
לרפורמים 

מקום  הי'  קאשוי  שהעיר  הודעתיך  כבר  הנה 

הקאנגרעסלער  ובין  היראים  בין  ריבות  לדברי  מוכן 

שטאטוסקווא  כת  של  דינה  ותחילת  )-רפורמים(. 

בעיר  שנתקיימה  מדיתוה"ק  נובע  תרל"ב(  )בשנת 

פרק  בגליוננו  )ראה  א'  בחלק  בארוכה  ככתוב  הזאת 

לפ"ק  תרל"ז  בשנת  גם  כי  נגרש,  כים  והרשעים  י"ב(. 

כן  היראים.  את  לרדוף  והמשיכו  מזעפם  נחו  לא 

מסופר במאמרו הראשי של שבת אחים".

את  רודפים  שהנעאלאגען  בארוכה  מספר 

הארטאדאקסן בכלל, ואת כל איש ואיש שהוא חבר 

בתור  הקהילה  את  רודפים  פירוש,  בפרט.  בקהלה 

המקלקלים  כאלה  פעולות  שעושים  היינו  קהילה, 

נגד  שווא  עלילות  מעלילים  הקהילה.  הכנסות  את 

מפיצים  וגם  בעיתונות,  זאת  ומפרסמים  ההנהלה 

להבאיש  מטרתם  אשר  וקלון,  בוז  בדברי  קונטרסים 

עוול  עושים  זה,  על  נוסף  הכלל.  בעיני  היראים  ריח 

חברי  נגד  ואיש,  איש  כל  של  חיותא  פיסוק  של 

בכל  צעדים  נוקטים  הארטאדאקסית.  הקהילה 

לקבל  יוכלו  שלא  וכדומה(  )בנקים  הכספים  מוסדות 

משום  נרתעים  לא  בקיצור,  בזה.  וכיוצא  אשראי 

יהודי  כל  פרנסת  לקפח  להם,  אחת  מטרה  ורק  צעד, 

ארטאדאקסי.

השטאטוסקווא  התנהגות  כולנה!  על  והעולה 

בענין  הנעאלאגען  למטרות  גלוי  באופן  שמסייעים 

זאת,  עושים  עוף(.  שחיטת  דמי  )ר"ל  "גאבעללא" 

לקעקע  יוכלו  הללו  גורמים  שבהצטרף  בחשבם 

יסודות הארטאדאקסי, להכניע אותם לכפות עליהם 

את ה"איחוד", להיות שוב עמהם בקהילה אחת.

בענין  בסיוע  הענין  מה  מפרט  לא  העתון  הנה 

העופות  ששוחטים  משער,  אני  אבל  ה"גאבעללא", 

בחינם או יותר בזול משחיטה הארטאדאקסי, וכמובן 

כך שאין מוצא כסף  כדי  דוחק עד  במצב שהפרנסה 

מתשלום  השחרור  הוי  כזה  במצב  העוף,  את  לקנות 

את  לעזוב  שלא  והנסיון  חזק,  פיתוי  השחיטה  דמי 

שחיטה הארטאדאקסי קשה מאוד.

כי  זאת,  להבין  אין  ימינו  של  הראות  מבט  מבחינת 

תהילה לא-ל יתברך אי אפשר להשוות מצב הפרנסות 

של היום למצב של אותן הימים. אבל אני זוכר היטב 

שהיו זמנים, שכאשר הנהלת הקהילה רצתה להעלות 

את גובה ה"גאבעללא" רק עם כמה פרוטות, שזה גרם 

להעלות  יכלו  שלא  קרה  פעם  ולא  גדולים,  לויכוחים 

מחמת גודל ההתנגדות. כי חלק גדול מחברי הקהילה 

ויצעקו מרה על דוחק הפרנסה. 

הזאת,  בעיר  מהקורות  שגם  מהאמור,  המורם 

מתגלה חזותם האמיתי של שטאטוסקווא.

הרפורמים מגישים לפארלאמענט תצהיר 
מלשינות נגד האורתודוקסים

עדיין אפשר  זאת, על המאורעות דלעיל  בכל  אבל 

מקרים  רק  יצאו,  כולו  הכלל  על  ללמד  שלא  לומר 

באופן  ולא  אחת  פעם  רק  זה  וגם  ושם,  פה  בודדים 

"מסוה  שאותו  המראה  סיפור  נביא  לכן  שיטתי. 

הגה"ק  של  )-כהגדרתו  פניהם"  "על  שהי'  היראה" 

בעל הנטע שורק זצ"ל( הוסר, ומי שרצה לראות עיניו 

מחפיר  מעשה  קלונם.  נתגלה  שאמנם  הביטו  לנוכח 

זאת קרה בשנת תרל"ח, ומעשה שהי' כך הי': בשנה זו 

פתחו )-הרפורמים( במלחמה אכזרית. הגישו תצהיר 

בחירופין  מלווה  מלשינות  מלא  המחוקקים  בית  אל 

וגידופין נגד הארטאדאקסן.

ה"שוהל  כספי  ניצול  סביב  הי'  ההלשנה  תמצית 

)-קרן בית ספר, ראה בגליוננו פרק ב'( שניתנו  פונד" 

באים  "והנה  החינוך,  את  ולהרחיב  לחזק  במטרה 

אחרות,  למטרות  זאת  ומנצלים  הארטאדאקסן 

ובעיקר לחזק מוסדות הקהילות שהקימו".

היות  מסקנה:  מסיקים  זו  מלשינות  ובסיום 

להחזיק  בכחם  אין  הארטאדאקסיות  והקהילות 

הפארלאמענט  אל  פונים  לכן  עצמאי,  באופן  מעמד 

או  הקאנגרעס,  של  אוון  לחוקי  תוקף  לתת  שיחליט 

לחילופין הפארלאמענט יכריז על כינוס חדש של כל 

יהודי המדינה )ר"ל קאנגרעס חדש(, כי בזאת יתאחדו 

ביחד  וכולם  אחד,  עם  שוב  להיות  היהודים  פלגי  כל 

יותר  גם  כי  לדעת!  )הא  הקהלות  סדרי  על  יחליטו 

לא  עדיין  תרס"ח(,  )בשנת  שנה  כשלושים  מאוחר 

התייאשו ללחום בעד קיום קאנגרעס מחדש(. 

את בקשה זו תומכים בטענה היות ובלאו הכי הלא 

לפי קווי היסוד של המדינה לא מכירה הממשלה רק 

בדת יהודית אחת. 

בכמה  קוראים  אנחנו  דלעיל  העובדות  פרטי  את 

בחומרה  שמתייחס  וכמובן  אחים",  "שבת  גליונות 

מלחמה  ומשיב  מתפלמס  התצהיר,  תוכן  אל  רבה 

המסדר"  ש"ועד  מודיע  הדברים  בתוך  שערה. 

נגדי  תצהיר  הגיש  )"דורכפיהרונגס־קאמיססיאן"( 

ה'  אל  בתקוה  ומסיים  המלשינים,  דברי  את  לסתור 

שהנעאלאגים לא יצליחו להחזיר את הגלגל אחורנית, 

וכל הישגי הארטאדאקסן ישארו שרירין וקיימין.
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לפני מי אתם מטהרים 
ומי מטהר אתכם

פגעי  נגד  ההתעוררות  לאור 
כתובת  את  הסרנו  הטכנולוגיה 
קבלת  אופני  את  מהגליון,  הדוא"ל 
בקול  לשמוע  יהיה  ניתן  הגליון 

האיגוד 074-796-2923 שלוחה 5.

הרבה מקהילות הסטטוס-קוו הגישו גם הם 
תצהיר

וכאן הבן שואל, הלוא בפרקים הללו אנו עסוקים 

לא  שמעיקרא  ז"ל,  רבותינו  צדקו  כמה  עד  להוכיח 

ענין  מה  כן  ואם  שטאטוסקווא,  לקהילות  האמינו 

תצהיר של נעאלאגען לקהילות שטאטוסקווא?

שבו  אחים",  ב"שבת  נמצא  זה  על  תשובה  אכן 

מודיע צערו לרבים כי גם כמה קהילות שטאטוסקווא 

מצטרפים  המחוקקים,  בית  אל  תצהיר  הגישו 

ותומכים באופן גלוי את תצהיר הנעאלאגען על כל 

פרטיו.

קולו  אחים"  "שבת  מרים  זה,  נבזה  צעד  בעקבות 

וכה מדבר:

"אל צעד בלתי אחראי זה )של נעאלאגען( הצטרפו 

מסתפקים  ולא  שטאטוסקווא.  קהלות  הרבה 

שמפרסמים  במה  נעאלאגי(  צעד  )את  בתמיכתם 

זאת בעיתונות שלהם, אלא גם הם הגישו תצהיר אל 

הארטאדאקסים.  על  מסתערים  בו  הפארלאמענט, 

ועכשיו מתגלה לאור היום שהשטאטוסקווא פעלו 

גם עד עכשיו יד ביד עם הנעאלאגים" וכו'.

ובסיום המאמר כותב:

אחת  עצמם  את  השטאטוסקווא  סידרו  "בזה 

יהי'  ישראל,  לטובת  יהי'  זה  וצעדם  וכו'  ולתמיד 

שקהילות  )ויודו(  שיראו  ה'  יראי  עבור  הוכחה 

שטאטוסקווא - לא לנו הם כי אם לצרינו".

כי מתצהיר  בזאת,  כותב המאמר מתנחם  פירוש, 

שלא  ה'  יראי  ויראו  ישמעו  למען  טובה,  יוצמח  זה 

מכיון  עכשיו,  עד  ראו  לא  אם  כי  עמהם,  להתחבר 

שהשטאטוסקווא עשו בסתר מעשיהם, אבל עכשיו 

נתגלו ונעשו גם הם רודפים גלויים.

אנשי הסטטוס-קוו ממשיכים להעמיד פנים

עין בעין נראה שנתגלה קלונם. ולכאורה הי' צריך 

עכשיו  עד  אשר  היראים  עיני  שיתפקחו  להיות 

הם  שגם  שטאטוסקווא  קהילות  לטענות  האמינו 

עצמם  מנעו  זה  ובגלל  ערוך,  השלחן  על  מיוסדים 

מלבוא בברית הקהילות הנפרדות.

קוראים  אנחנו  תרל"ט  בשנת  עוד  זאת,  ולמרות 

מאמר  את  קרח  פרשת  ג'  מיום  אחים"  ב"שבת 

המערכת הנושא את הכותרת "קרח ועדתו". פותח 

לפרש את ההתנגדות של קרח ועדתו נגד משה רבינו 

שווים  כולנו   - קדושים"  כולם  העדה  כל  "כי   - ע"ה 

במדרגה ואם כן באיזה זכות רוצים אתם למשול בנו 

וכו', ואח"כ כותב:

חוזרת  ועדתו(  קרח  )שגילה  התנגדות  "אותה 

נגד  מלחמה  מנהלים  והללו  עצמה.  על  היום  גם 

אנחנו  גם  )באומרם(  קרח  של  בטענה  ה'  יראי 

ארטאדאקסים, כל העדה כולם קדושים וכו' 'ומדוע 

תתנשאו'! - מדוע אתם מתנהגים ככה? מדוע אתם 

מחפשים רבנים אחרים, שוחטים אחרים, בתי כנסת 

אחרים" וכו'.

אמור מעתה! שאפילו אחר המעשה הנפשע בשנת 

כולם  העדה  כל  "כי  לטעון  מעיזים  עדיין  תרל"ח, 

עדיין  השקר,  את  להסתיר  רוצים  עדיין  קדושים", 

ומדחזינן  פניהם".  על  היראה  "מסוה  לשאת  רוצים 

את  לכתוב  נאלץ  הי'  הארטאדאקסי  שהבטאון 

תמימים  שהרבה  משמע  זה,  ברוח  הראשי  מאמרו 

עדיין לא לקחו מוסר ונלכדים ברשתם.

זאת, ולא רק זאת שנמנעו להצטרף, אלא עוד יותר 

גרוע מזה. כי קהילה אחת שהצהירה על הצטרפותה 

לארגון הארטאדאקסי, התחרטה אחר כך )-מחמת 

חשש שהקהילה תתמוטט מחמת חסרון כיס, וע"כ 

רצו להתחבר שוב עם קהילת הסטטוס-קוו(, ואודות 

בפנים  )ראה  זצ"ל  שיק  מהר"ם  מרן  את  שאלו  זה 

זאת קרה בשנת  גם  ואף  י"ב(,  פרק  ובגליוננו  הספר 

תרל"ט.

שנאה ורדיפה גם עשרות שנים אחרי 
הפירוד

שנאת  הגיע  היכן  עד  להוכיח  ...בכדי 

עשרות  גם  הארטאדאקסים  כלפי  השטאטוסקווא 

בשנים אחרי הפירוד, אספר ענין אחד מה ששמעתי 

מאבא מארי ז"ל, ואשר יאמר עליו כי הוא זה. בעיר 

מולדתי הי' קיים קהילה גדולה של שטאטוסקווא, 

ועל חברי הקהילה היו נמנים גבירים אדירים, אילי 

בנקים  וכרמים,  אחוזות  בעלי  הזהב,  ואילי  הכסף 

וכל סוגי המוסדות הכספיים. וכמה פעמים הזכרתי 

כבר מה ששמעתי מאבא מארי ז"ל, כי היו תקופות 

)כלפי  וקיימו  "רודפים",  בדרגת  ממש  היו  שהללו 

בתורה  שכתוב  מה  את  במילואו  הארטאדאקסן( 

"וימררו את חייהם", כי היו סיטונאים כאלה שבכלל 

ארטאדאקסי,  לקמעונאי  סחורה  למכור  רצו  לא 

מקום  נשאר  שלא  כזה  ביוקר  הי'  מכר,  כבר  ואם 

להתפרנס מזה. הבנקים הכבידו את האשראי או לא 

נתנו כלל.

בקיצור, ירדו ממש לחיי הארטאדאקסן, בחושבם 

שעל ידי זה יוכלו לכפות את רצונם שהללו יסכימו 

אחת.  קהילה  במסגרת  מחדש  אליהם  להצטרף 

ה'  יראי  ז"ל שלהרבה  הרבה פעמים אמר אבי מורי 

הי' נסיון גדול להיות ארטאדאקס. 

חדש,  שום  גיליתי  לא  בסיפורי  לכאורה  ברם, 

המאורעות  פרשת  את  הביאותי  לעיל  כבר  כי 

של  האכזרי  התנהגותם  נזכר  ושם  קאשוי,  בעיר 

ה"רודפים" הללו, אבל בכ"ז יתר ממה שכתוב שם 

מאורעות  כי  ז"ל,  מארי  אבא  של  מסיפורו  נשמע 

קאשוי הי' בשנת תרל"ז, לעומת זה סיפורי מתייחס 

על תקופה יותר מאוחרת, היינו סביב שנת תר"ס-

אחרי  שנה  משלושים  יותר  כי  אומר  הוי  תר"ע. 

הפירוד, ועדיין חרה אפם, ועדיין רוצים להנקם בכל 

יהודי ארטאדאקסי.

בסליחות  שאמרו  דרך  על  מפינו,  תשכח  לא  בגלות 
ואין לנו שיור רק התורה הזאת.

מ"מ  כנ"ל,  הגלות  על  להתפלל  שצריך  אף  והנה 
שמח  האב  כי  ובשמחה,  באמונה  להתחזק  צריך 
שבשמים  אבינו  וכן  שמח,  שבנו  כשרואה  ומתענג 
מתענג כביכול בשמחתינו, וז"ש ויחלום, לשון הדר 

חלים )מנחות לה.(, התחזק עצמו לבוא לשמחה על 
ידי שיודע כי והנה סולם מוצב ארצה כו' והנה מלאכי 
ואף  באדם,  תלוי  שהכל  בו,  ויורדים  עולים  אלקים 
שאנו עתה בבחינת מדריגה נמוכה, מוצב ארצה, עכ"ז 
]כתיב[  כי  לטובתינו,  שהכל  השמימה,  מגיע  וראשו 
)תהלים קמז, כ( בונה ירושלים ה', לשון ֹהוה, שבונה 

טובים  מעשים  ידי  על  ירושלים  את  תמיד  ית"ש 
)בפ' תצא(  ומצות שאנו עושים, על דרך שפירשתי 
את  תבנה  ימינו  ידי  שעל  בימינו,  בקרוב  אותה  ובנה 
ירושלים בכל יום, על ידי מעשינו שבאותו יום נבנה 
קצת, וביום אחר קצת, עד שתבנה ב"ב בנין עולם על 

ידי מעשינו בגלות.                                      )זרע קודש(
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נתרם ע"י 
החפץ בעילום שמו 

לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו

"ילקוט  הספר  רבה,  ויגיעה  עמל  לאחר 
חכמי  של  מדב"ק  אתכם"  השבעתי 
מרוקו על איסור שלוש השבועות וגזירת 
האחרונים  בשלבים  בס"ד  עומד  הגלות 

לפני ההדפסה.
החפצים ליטול חלק בהוצאות ההדפסה 
המרובות ולהיות שותפים בזיכוי הרבים 

יפנו לטל' 054-842-5491

לטובת נשמת 
הרה"ק רבי אברהם דב ב"ר 

דוד מאווריטש זיע"א
ה"בת עין" 

לרגל יומ"ד - י"ב כסלו תר"א


