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רבי ירון ראובן שליט"א

שחררתי  הביטחון  שירות  בחוק   12 סעיף  יסוד  "על 
בחורי הישיבה מחובת השירות הסדיר, שחרור זה חל 
בלימוד  בפועל  העוסקים  הישיבה  בחורי  על  ורק  אך 
תורה  בלימוד  עוסקים  הם  עוד  וכל  בישיבות,  תורה 
של  הראשון  הממשלה  ראש  כתב  כך   - בישיבות" 
מדינת ישראל דוד בן גוריון בינואר 1951 לרמטכ"ל דאז 
יגאל ידין. המטרה הייתה אז לתת פטור ל - 400 בחורי 
הישיבות  עולם  שספג  הקשה  המכה  בשל  ישיבה, 
המנהיגות  עם  להסכמות  להגיע  הרצון  וכן  בשואה, 

החרדית.

שבעה עשורים חלפו ואותה שאלה מוסרית חברתית, 
הרודפת את הציבור החרדי על פלגיו השונים. 

בעיה  אותה  שיגדירו  יש  הישיבות  בני  גיוס  שאלת 
רגשית,  מוסרית  בעיה  אותה  שיגדירו  ויש  חברתית, 
ביטחונית  בעיה  זאת  יכנו  שבחברה  והשוטים 
אותה  שהציג  כפי  יותר  כואבת  השאלה  לאומית. 
לרב הראשי האשכנזי  גוריון במכתב  בן   1958 בשנת 
"תורתם  לאחר שעוגן הסדר  זצ"ל,  הרצוג  יצחק  רבי 
קודם  "זוהי  דאז:  הממשלה  ראש  כתב  אומנותם", 
כול שאלה מוסרית גדולה אם ראוי הדבר, שבן אמא 
פלונית ייהרג להגנת המולדת, ובן אמא אלמונית ישב 
בחדרו ולומד בבטחה, כשרוב צעירי ישראל מחרפים 

את נפשם למות?!".

אלייקים  השופט  ציטט  מזוייפת  בהתחסדות 
חוק  לביטול  הדין  בפסק   )2012 )בפברואר  רובינשטיין 
טל ]חוק שהיקל בענין הגיוס לבחורי ישיבות[, פסוק 
ראובן:  ולבני  גד  לבני  משה  :"ויאמר  במדבר  מספר 

נתונים מעניינים

"וִימֵי הַּפּורִים הָאֵּלֶה לֹא יַעַבְרּו מִּתוֹךְ הַּיְהּודִים וְזִכְרָם לֹא 
יָסּוף מִּזַרְעָם" )אסתר ט, כח(.

דרבנן  מהמצוות  אחד  הוא  הפורים  חגיגת  השם,  ברוך 
היהודים  גם  שנה,  אחר  שנה  לקיים.  שמחים  שכולם 
קריאת  את  שומעים  החילוניים  היהודים  וגם  הדתיים 

המגילה כחלק מחגיגת פורים. 

השואה  של  הטרגדיה  לפני  שנים  אלפיים  כמעט 
פורים.  נס  התרחש  ימ"ש,  היטלר  ידי  על  שהתרחש 
בימים האלו היו המון נסים גלויים ונסתרים שהצילו את 
עם ישראל מהשואה של המן. התכונות הבלתי מחייבות 
של חג הפורים, גרמו שחג זה נהפך להיות החלק התת 
הכרתי של היהדות להמון אנשים היום. למרות סקר של 
PEW Research   Center   שהתגלה שרק 10 אחוזים 
המקראית  הברית  את  שומרים  האמריקנים  מהיהודים 
הוא  ברוך  הקדוש  ובין  ביננו  האות  שהיא  שבת,  של 
ישכח  או  יזנח  שמישהו  נדיר  מאוד  יג(,  לא,  )שמות 
מלחגוג את חג הפורים, ולפעמים זהו החג היחיד שהוא 
חוגג בשנה למרות שלמעשה הוא רק חג מדרבנן בלבד.

המן(  ושל  היטלר  )של  השואות  שני  בין  הברור  הקשר 
מופיע באופן נבואי בתורה שבעל פה )דהיינו – בתלמוד 
הנאצים  שמפלגת  לפני  שנה  אלפיים  כמעט  בבלי( 
אחד  שזה  להדגיש,  מיותר  לשלטון.  עלו  הרשעים 
שפועלת  השם  ליד  מופרכות   - הבלתי  מההוכחות 

מאחורי התורה שבעל פה, וגם בתורה שבכתב. 

הלקח מפורים לזמנינו...

העלון
בחסות
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 הרב אפרים כחלון 
•המשך•

)פרק לב  יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?"  האחיכם 
פסוק ו(.

שוב ושוב עולה שאלה זו בוראציות שונות ומשונות על 
שכולים  הורים  פוחזים,  ולבלרים  ממשלה,  ראשי  ידי 
וסתם אזרח מהשורה, למה יש את האיפה והאיפה 

הזו???

ואנו כמצווים ללכת בעקבי הצאן בעקבות דורות עברו 
)שיר השירים פרק א פסוק ח(, נצא לסקירה קצרה באחת 

התקופות של עמנו. 

בשנת ג' אלפים תד- תה, )355-356 לפני ספירת הנוצרים(, 
היה נתון עמנו בסכנת כליון נוראה. המן הרשע מזרע 
לעם  הסופי"  "הפתרון  את  וארגן  יזם  תכנן,  עמלק, 
היהודי, טבח המוני לכל בית ישראל בכל 127 מדינות 

אחשורוש ביום אחד. הכל היה באישור אחשורוש 
שמלך על כל העולם )מגילה דף יא עמוד א( ובעידודו, 

לאחר שנתן לו המן כתמריץ את עשרת 
אלפים כיכר הכסף )אסתר פרק ג פסוק 

ט(.

המגילה  סיפור  את  שיקרא  מי 
את  יראה  שיטחי  באופן  אפילו 
היהודים  ריאלית של  התגובה הלא 
לגזירת המן. "צום בכי מספד" )אסתר 

פרק ד פסוק ג(, "שק ואפר" )שם(, חזרה 

לימוד  שם(,  אלשיך  בפירוש  )עיין  בתשובה 
אחד  לא  אף  ע"א(,  טז  דף  )מגילה  תורה 

התקומם בדרך טבעית, לא יזמו מרד, לא אספו נשק, 
וגם לא התחפרו בעמדותיהם.

מרדכי הצדיק ידע שאם אכן כל העם יחזור בתשובה 
מאליו.  יסתדר  הכל  מרד,  צבא  נשק  יצטרכו  לא 

וההיסטוריה הוכיחה שהוא גם צדק. 

המעניין הוא שאפילו המן הבין זאת, וכמסופר במסכת 
מגילה )דף טז עמוד א(,  שכשהתחילה נפילתו של המן 
לפני מרדכי היהודי, הגיע המן לבית המדרש וראה את 
מרדכי לומד תורה עם הילדים הקטנים, שאל אותם 
המן, במה אתם עוסקים? ענו לו הילדים בעניין קרבן 
מנחת סולת שהיו מביאים לבית המקדש. תגובת המן 
העשרת  את  דחתה  שלכם  סולת  "המנחת  הייתה: 

אלפים כיכר כסף שלי". 

ומצוות את  תורה  לאדם שלא שומר  להסביר  קשה 

מגינה  התורה שהתורה  לשומרי  פשוט  כך  מה שכל 
 20 - )ב  גוריון  ומצילה, גם החזון איש כשנפגש עם בן 
באוקטובר 1952(, לאחר שאמר לו החזון איש את המשל 

על העגלה המלאה והעגלה הריקה המפורסם  )ומקורו 
בגמרא בסנהדרין דף לב עמוד ב(, הגיב בן-גוריון בתרעומת: 

משא?  לא  וזה  מצווה?  אינה  הארץ  יישוב  "ומצוות 
ומצוות ההגנה על החיים אינה מצווה? ומה שעושים 
הבחורים שאתם כל כך מתנגדים להם, והם יושבים 

על הגבולות ושומרים עליכם, האין זו מצווה?", תהה.

והחזון איש השיב: "אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד 
המשיך:  איש  והחזון  א(.  פסוק  קכז  פרק  )תהילים  שומר" 
"בזכות זה שאנו לומדים תורה, אתם יכולים לעשות 

את מה שאתם עושים". 

ששומרים  אלו  "לולא  ואמר:  שלו  על  עמד  גוריון  בן 
ומגנים האויבים היו שוחטים אתכם".

ואמר:  שלו  על  עמד  איש  החזון  וגם 
"בזכות זה שאנו לומדים תורה הם 
מתקיימים. בזכות זה שאנו לומדים 

תורה הם יכולים לעבוד ולשמור".

לא  הסתיים,  זה  שכאן  חשבתם  אם 
ולא...

שוב טען בן גוריון ואמר: "איני מזלזל 
אנשים  יהיו  לא  אם  אבל  בתורה, 

חיים מי ילמד תורה". 

על זה השיב מרן החזון איש: "עץ חיים, 
היא סם החיים". 

בן גוריון ענה: "גם הגנה על הנפש היא מצווה. ככתוב 
"לא המתים יהללו יה" )תהילים פרק קטו פסוק יז(.

"כך המשיך הדו שיח", מתאר יצחק נבון שהיה נוכח 
בלי  העמדות  אותן  על  חוזרים  "כשהשניים  בשיחה, 

שיתקרבו זה לזה בעניין התוכן.

משיחת החזון איש הזו למדו, שאין לנו לשכנע אותם, 
כי הם לא ישתכנעו, מה שכן יש לנו לומר ולשנן להם 
זאת שוב ושוב, ולחזק אצלינו את הידיעה הפשוטה 

הזו.

שהיה  הארה,  של  הרגע  שאותו  בתפילה:  ונסיים 
להמן הרשע, שהבין שהתורה והמצוות שעם ישראל 
כל  כנגד  לעמוד  יכולים  אלו,  ורק  אלו  הם  שומרים, 
שיתקיים  ונזכה  התועים.  לאחינו  גם  תגיע  הגזירות. 
בנו הפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה ויקר" )אסתר 

פרק ח פסוק טז(.
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אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

מי היה עמלק? עמלק היה הבן של אליפז ותימנע, 
שהיתה גם בתו  וגם הפילגש של אליפז.

על  בא  עשיו  של  בנו  אליפז  עמלק?  נולד  כיצד 
אשתו של שעיר בדרך זנות ונולדה תימנע. כולם 
חשבו שהיא בת מלכים, אבל למעשה היא היתה 
ע"ב(  צט  )דף  סנהדרין  במסכת  בגמרא  ממזרת. 
מובא, שתימנע רצתה להתגייר והלכה לאברהם 
ולא קיבל אותה, והלכה ליצחק ולא קיבל אותה, 
תימנע  אמרה  אותה.  קיבל  ולא  ליעקב  והלכה 
אדבוק  יעקב,  של  בזרעו  לדבוק  יכולה  איני  אם 

בזרעו של עשיו, הלכה והייתה פילגש לאליפז 
בן עשיו, שהיה אביה, אמרה מוטב אהיה 
שפחה בבית זה ולא מלכה בבית אחר, 
ממזרת,  בן  ממזר  עמלק,  יצא  וממנה 
היו  בגלל שהאבות  ישראל,  שציער את 
צרכים לקבל אותה ולהכניס אותה תחת 

כנפי השכינה" )רש"י(. 

בספר באר שבע כתב: שהאבות 
ברוח  ראו  הקדושים 
ממזרת,  שהיא  קודשם 
מקומה  שאין  אמרו  ולכן 
)תורת  ישראל  עם  בתוך 

החסד עמוד תנא(.

הצרור המור מבאר: שתמנע הורישה צוואה לבנה 
עמלק: לעולם תנצור איבה לזרעם של אברהם 
ישראל  ויעקב- על כך שלא קיבלוני לעם  יצחק 

)שם(.

ז(  )אסתר  רבה  במדרש  עמלק:  עם  המלחמה 
ואמר  מובא: שהלך עמלק למצרים אצל בלעם 
לו, הרי חכם גדול אתה ובקי בכשפים, עוץ נא לי 
עצה כיצד להילחם בישראל, שכן יודע אני שמי 
והלחם  צא  בלעם  לו  אמר  –מצליח.  בך  שנועץ 
בהם, שכן מזרע אברהם אתה, ואין איש שיכול 

להילחם בהם מלבדך. 

העמים  לכל  עמלק  שהלך  הוסיפו:  במכילתא 
ואמר להם באו ועזרו לי להילחם נגד בני ישראל. 
אמרו לו לא נוכל להילחם עם בני ישראל, שהרי 
ומצרים ממלכה כבירה, אבדו  גדול,  פרעה מלך 
את  אחז  חיל   ירגזון,  עמים  "שמעו  מפניהם: 
יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב 
יאחזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען" )שמות טו, יד - 
כה,  )דברים  אלוקים"  ירא  "לא  הרשע  ועמלק  טו(. 
 400 זה, בא ממרחק של  לכל  ליבו  יח(, לא שת 

פרסה כדי להילחם בישראל. 

בספר הישר מציין: שבאו 18 מיליון חיילים 
עמלקים להילחם בישראל וכולם מכשפים. 

ובירושלמי )ראש השנה פרק ג, הלכה ח( 
אמרו: שעמלק מכשף היה ולקח 
היום  שבאותו  חיילים  רק  עמו 
כיון  הולדתם.  יום  היה  בדיוק 
נופל  אדם  במהרה  שלא  שידע 

ביום הולדתו.

השלום  עליו  רבינו  משה 
ברוח  זה  כל  את  שידע 
את  לערבב  כדי  השמש  את  העמיד  הקודש. 
ובתנחומא על  בירושלמי,  המזלות, כמו שמובא 
הפסוק: "ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש" )שמות 

יז, יב(. 

לנו  "בחר  הפסוק:  על  מבואר  אגדה  ובמדרש 
אנשים" )שמות יז, ט(, שיהושוע בחר דווקא אנשים 
מזלות  י"ב  שיש  מפני  ב',  אדר  בחודש  שנולדו 
כנגד י"ב חודשים, ולאדר ב' אין מזל כנגדו. וכיון 
שכך לא ישלוט כישוף על מי שנולד בחודש זה. 

)תורת החסד עמודים תנב - תנג(. 

"זכור את אשר עשה לך עמלק"!

העלון
לרפואת

 הרבנית לבנה בת שרה.
ולידה קלה לרחל בת שולמית, ורחל בת ענת.
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מצוות זכירת מעשה עמלק
בספר החינוך )במצווה תרג( כתב: מצוה לזכור מה 
שעשה לנו עמלק: "שנצטווינו לזכור מה שעשה 
עמלק לישראל, שהתחיל להתגרות בם בצאתם 
עליהם,  ידו  וממלכה  גוי  נשא  בטרם  ממצרים 
וכעניין שכתוב  "ראשית גויים עמלק" )במדבר כד, 
עמלק.  היה  דישראל  קרביא  ריש  ותרגומו:  כ(. 
הגדולה  היד  בשומעם  מהם  יראים  היו  שהכל 
אשר עשה להם השם במצרים, והעמלקים ברוע 
לבם ובמזגם הרע לא שתו ליבם לכל זה ויתגרו 
בם, ויעברו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר 
זכרונם  רבותינו  בזה  שמשלו  וכעניין  האומות, 
לברכה )פסיקתא רבתי פרשה יב(, משל ליורה רותחת 
שאין כל בריה יכולה לירד לתוכה, ובא אחד בן 
בליעל וקפץ לתוכה, אף על פי שנכווה קירר אותה 
לאחרים. ועל זה נאמר: "זכור את אשר עשה לך 

עמלק בדרך בצאתכם ממצרים" )דברים כה, יז(.

המצר  שכל  לבנו  אל  "לתת  המצווה:  משורשי 
לפי  וכי  הוא,  ברוך  השם  לפני  שנאוי  לישראל 
רעתו ועורמת רוב נזקו תהיה מפלתו ורעתו, כמו 
הוא  שהתחיל  מפני  כי  בעמלק,  מוצא  שאתה 
ארץ  מני  זכרו  לאבד  הוא  ברוך  ציוונו  להזיקם, 

ולשרש אחריו עד כלה".

הרמב"ם כותב בספר המצוות )מצות עשה קפט(: 
"היא שצוונו לזכור מה עשה לנו עמלק בהקדימו 
ונעורר  ועת,  עת  בכל  אותו  ולשנוא  לנו,  להרע 
העם  ונזרז  בו  להילחם  במאמרים  הנפשות 
ולא  המצווה  תשכח  שלא  עד  אותו  לשנוא 
אורך  עם  מהנפשות  ותחסר  שנאתו  תיחלש 
הזמן. והוא אמרו יתעלה: "זכור את אשר עשה 

לך עמלק" )דברים כה, יז(.

שבת זכור
קריאת  בדיני  פוסק  זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב 
מוצאים  פורים  שלפני  בשבת  פרשיות:  ארבע 
"כי  בפרשת  בשני  וקוראים  תורה,  ספרי  שני 
תצא" :"זכור את אשר עשה לך עמלק". והטעם 
)רש"י  כדי להסמיך מעשה המן למעשה עמלק. 
במגילה דף כט ע"א(. ולדעת רוב הפוסקים קריאת 

ומכוון  התורה,  מן  עשה  מצוות  זכור  פרשת 
שההלכה רווחת שמצוות צריכות כוונה, לכן יש 
לשליח צבור הקורא בתורה לעורר דעת הקהל 
לפני קריאת מפטיר בספר תורה בפרשת זכור, 
ולהודיעם שיכוונו לצאת ידי חובת מצוות זכירת 
עמלק ומחייתו, שהיא מצוות עשה מן התורה, 
ושגם הוא מצדו מכוון להוציא את השומעים ידי 

חובתן.

האם נשים חיבות לשמוע את קריאת פרשת 
זכור?

יש אומרים שגם נשים צריכות לבוא לעזרת נשים 
בשבת זכור כדי לשמוע קריאת "פרשת זכור", 
הואיל ומן התורה אין זמן קבוע למצוות זכירת 
מעשה עמלק, ויש אומרים שהואיל ועיקר מצוות 
זכירת עמלק אינה אלא כדי לבוא לידי מעשה, 
דהיינו  להילחם בעמלק, ונשים לאו בנות מלחמה 
ומשמיעת  מקריאת  הנשים  פטורות  לכן   הן, 
ואף על פי שנשים שמקלות בזה  זכור.  פרשת 
יש להן עלך מה שיסמכו, מכל מקום המחמירות 
קריאת  חובת  ידי  לצאת  נשים  לעזרת  לבוא 
פרשת זכור  אליבא דכולי עלמא, תבוא עליהן 
ברכה. ומותר להוציא ספר תורה מיוחד לנשים 
)בשעות שלאחר מכן(, לקרוא להן בפרשת זכור בלי 

ברכה.  )חזון עובדיה עמודים ג – ד, ט - י(.  

 הרב חיים כחלון 
•המשך•

פורים שמח לכל עם ישראל!!!
 מאחלים הרב ירון ראובן והרב אפרים כחלון

וצוות בעזרת השם



 הרב ירון ראובן 
•המשך•

מבואר בגמרא במגילה )דף ו עמוד ב(, אמר יעקב לפני 
לעשיו  תתן  אל  עולם,  של  ריבונו  הוא:  ברוך  הקדוש 
הן  שאלמלי  אדום  של  גרממיא  זו  לבו  תאות  הרשע 

יוצאין, מחריבין כל העולם כולו.

שם  פירש:  ורש"י  גרממיא.  הגירסא  שלנו  בגמרא 
היעב"ץ  בהגהות  כתב  זה  ועל  מאדום.  והיא  מלכות 
)רבי יעקב ישראל בן צבי אשכנזי עֶמְדין  ט"ו בסיוון 
ה'תקל"ו  בניסן  ל'   – אלטונה   ,)1698 ביוני   4( ה'תנ"ח 
מגדולי  חכם,  ותלמיד  רב  היה   ,)1776 באפריל   19(
הרבנים במאה ה – 18(,  שבש"ס דפוס ווילנא הגירסה: 
שהגמרא  והיינו  בגמרא,  שהוזכר  אדום  של  גרמניה 
מדברת על גרמניה המודרנית. וכן הגיה הגאון מוילנא 
)רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן חי באותה תקופה  ביומא 
לאותה  והגיע  גרממיא.  תחת  גרמניא  א(,  עמוד  י  )דף 
שני  שבעולם.  אחר  באזור  גר  שהוא  למרות  מסקנה, 
הכתבים האלו יצאו לאור מאתיים שנה לפני השואה, 
כשאף אחד לא היה לו סיבה לראות שגרמניה תתהפך 

לעמלק, ושתחריב את כל העולם. 

רואים, שאפילו אם מישהו מתנגד לרעיון שחז"ל היה 
להם רוח הקודש לדעת העתידות, אי אפשר להכחיש 
את  לנו  הורו  כשהם  אלוקית  השראה  להם  שהיה 

האופציות שיכולות להיות בעתיד.

מה עם העתיד?

עתיד  האופציות  על  חז"ל  בידיעת  שנוכחנו  ולאחר 
צופן לנו, יש לנו להתייחס בכובד ראש לכל דבריהם 
וכדי  ועונש,  שכר  בענייני  ובמיוחד  ואזהרותיהם, 
לצמצם את הדמיון שלנו, חז"ל ביררו לנו את העתיד 

שלנו לדור האחרון.

אין  אם  ב(:  עמוד  צז  )דף  בסנהדרין  בגמרא  ומפורש 
להן  מעמיד  הקב"ה  אלא  נגאלין,  אין  תשובה  עושין 
תשובה  עושין  וישראל  כהמן,  קשות  שגזרותיו  מלך 

ומחזירן למוטב.

לפני  בתשובה  לשוב  החיוב  את  מזכיר  כשהתלמוד 
חלילה  נחזור  לא  אם  הברירה  ואת  המשיח,  ביאת 
בתשובה, התלמוד מביא דוגמא איומה מההיסטוריה 
לעבור  נרצה  לא  בודאי  שאנחנו  דוגמא  עמינו.  של 
אותה חלילה שוב. מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות 

כהמן....

או  ברירות,  שתי  ישראל  לעם  יש  אחרות,  ובמלים 

מוסר,  של  ווידאו  הרצאות  ידי  על  בתשובה  לשוב 
ושיעורי תורה, או תשובה על ידי שישלח השם יתברך 

עוד אחד כמו המן או היטלר. 

ככל שזה לא נוח להרבה אנשים, עדיין זהו האמצעי 
חייב  הרועה  לפעמים,  יתברך  השם  משתמש  שבו 
להכות את הצאן כדי להציל אותם, וכמו שדוד המלך 

אמר:

ְעַנְּתֶךָ הֵּמָה יְנֲַחמֻנִי" )תהלים כג, ד(. ִבְטְךָ ּומִשׁ "שׁ

הלקח להיום

עמינו,  של  ההיסטורי  העבר  על  הזה  המידע  איך 
יכול לעזור לנו היום?  ועל מה שיכול להיות בעתיד, 
כהזדמנות  פורים  של  ההזדמנות  את  לקחת  לנו  יש 
לפני  יתחזק  ואחד  אחד  כל  ממנה,  ללמוד  שאפשר 
של  לגזירותיו  שגרמו  ובסיבות  אלו  בענינים  פורים 
זה  בחיזוק  וישתמש  הגזירה,  לביטול  ובסיבות  המן, 
לחיי היום יום שלו. כדאי לקרוא את מאמר "עקבתא 
יראה  שם  הי"ד,  וסרמן  אלחנן  הרב  מאת  דמשיחא" 
לפני  שנאמרו  הזעם  נבואות  התגשמו  איך  הקורא 

אלפי שנים, בזמן השואה האיומה בדורנו. 

גם אם לא תהיה לך הזדמנות לעשות את כל זה לפני 
שבאת למסיבת פורים, תזכור דבר אחד: יש מסעדות 
אך  שלא,  ויש   כשרים,  מאכלים  שמגישים  ואולמות 
בגלל שהתקליטן מנגן מוזיקה יהודית אנשים טועים 

לחשוב שגם כל האירוע – הוא יהודי.

רק  בשמים,  נכתב  המן  גזירת  של  שואה   - הכמעט 
אחרי שהיהודים נכשלו בזה שהם באו לסעודתו של 
אחשוורוש שהיה "בסגנון כשר" עם ריקודים מעורבים 

בין גברים לנשים, רחמנא ליצלן. 

"קדושים  יתברך האומר:  ציווי השם  כולנו את  נזכור 
תהיו... כי קדוש אני" )ויקרא יט, ב(. 

על  העולם  מאומות  עצמו  את  מבדיל  לא  יהודי  אם 
את  לעשות  העמלקי  את  ישלח  השם  קדושתו,  ידי 

לעשות  ידע  כבר  והוא  ההבדלה, 
את זה טוב...

מהפורים  תהנה 
ותשתמש בזה כזמן 
הקדושה  להשכלת 

בדרכך לתשובה.

מאמר זה מתוך 
הספר "ישם 
מדבר לאגם 
מים" בעברית 
ובאנגלית שיצא 
בקרוב בעז"ה
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“…and these days of Purim 
should never cease from 
among the Jews, nor shall their 
remembrance perish from 
their descendants.” (Esther 
9:28)

Interesting Facts
 Baruch HaShem, the celebration of Purim
 has been one of the rabbinical mitzvoth with
 Mazal.  Year after year, both secular and
 observant Jews hear the reading of Megillat
 Esther as part of their Purim
 celebration.   Almost 2,400 years
 before the tragic Holocaust
 led by Hitler y’s, there were
 countless hidden miracles that
 saved Am Yisrael from Haman’s
 Holocaust.  The non-obligatory
 nature of the holiday has quietly
 made Purim the subconscious
 cornerstone of Judaism for many
 today.  Despite a recent study by
 PEW Research Center stating that only 10% of
 American Jews observe the Biblical covenant
 of Shabbat, rarely does anyone ever reject
 the fun opportunity to celebrate Purim—a
  Rabbinical holiday nonetheless.

 The clear connection between these two
 Holocausts was prophetically made in our
 Oral Torah (i.e. Babylonian Talmud) nearly
 2000 years before the evil Nazi Party took
 control. Needless to say, this is one of the
 many indisputable “proofs” of the Divine
 Hand behind our Oral Torah—as well as
 our Written Torah.  As it is written in the
 Talmud:

“Germamya of Edom, who if 
they would but go forth, would 
destroy the entire world.” 
(Megillah 6B).  

 Quite literally, the Talmud is teaching us that
 in the future, this Germamya of Edom would
 be waiting for permission from Heaven to
   destroy the entire world, HaShem Yerachem.
 The Ya’avetz (Rabbi Yaakov Emden), who was
 the G’dol HaDor of Germany in the 1700’s,
 wrote that the Germamya of Edom mentioned

 in the Talmud is referring
 to modern Germany. In
 the same generation, the
 Vilna Gaon (Rabbi Eliyahu
 ben Shlomo Zalman)
 independently arrived
 at the same conclusion,
 even though he lived in a
  different part of the world.
 Both of these writings
 were published 200

 years before anyone had a reason to foresee
 Germany mutating into Amalek. We see that
 even if one disagrees with the notion that our
 Sages had Ruach HaKodesh with knowledge of
 future events, it’s indisputable that they had
 Divine Inspiration when teaching us about the
      possibilities.

What About the Future?
 As much as we try to escape reality at times,
 the Rambam’s 13 Principals of Faith are a
 constant reminder of our daily responsibility
 in serving our Creator.  Just like the principle
 of faith in the Coming of MaShiach represents
 our beliefs in the foreseeable future, the faith

PURIM PROPHECY OF MASHIACH

Rabbi Yaron Reuven
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 in HaShem’s system of Reward & Punishment
 represents our understanding of the various
 possibilities of how the future will come to
 be.  To narrow down our imagination, our
 holy Sages also clarified our future here as
well.  As it is written in the Talmud:

“If they do not do TeShuva they 
will not be redeemed [Saved 
by MaShiach].  Therefore, 
HaKadosh Baruch Hu will 
appoint a king over them whose 
decrees will be as harsh as 
those of Haman, and the Jewish 
people will then do TeShuva.”  
(Sanhedrin 97B) 

 While the Talmud reminds us of the
 requirement for TeShuva before MaShiach, it
 also gives us a scary visual from history that
 we do not want to repeat.  In so many words,
 it’s either TeShuva from Mussar lectures and
 videos, or TeShuva from HaShem sending
 another Haman, Hitler or _________.    As
 uncomfortable as it may make some people,
  this too is a tool of HaShem Yitbarach.
 Sometimes the shepherd needs to hit the
 sheep in order to save them.   As David
HaMelech said:

“Your rod and Your staff, they 
will comfort me (Psalms 23:4).   

 How could this knowledge of the past, and
 apparently the future help us today?  The
 wise among us will Choose Life and the Good1

 by capitalizing on this Purim as a learning
 opportunity.  Focus your learning on how
 the sages explain why HaShem sent Haman,
  and use that as a checklist for our own lives.
 For added chizuk, read Epoch of the Messiah
 by HaRav Elchonon Wasserman zt’l and see
 further validation of these prophecies in the
 time of the recent Holocaust.  But just in
 case you don’t get a chance to do all of this
 learning before deciding whether or not to
 attend a Purim party, remember this:  just
 because some hosts serve Kosher food, does
 not make their party Kosher.   Just because the
 DJ is playing Jewish music, does not make it a
 Jewish event.   The near Holocaust of Haman
 was only written in Heaven after the Jews
 failed by attending Achashverosh’s Kosher
 Style Mixed Dancing Party.  HaShem says “You
 shall be holy because I am Holy…”2   If the
 Jew does not separate him/herself from the
 masses by Kedusha, the HaShem must send
 Amalek to do Havdalah (separation).  Enjoy
 your Purim and use it as a time of Kedusha
Enlightenment for your TeShuva journey.

1  See Deuteronomy 30:15
2  See Leviticus 19:2

Continue Rabbi Yaron Reuven

מגילת אסתר עם מלא סיפורים מדהימים 
מהרב אפרים כחלון שליט"א

Purim 5778 The War Between 
Mordechai, HaMan, and AchashveRosh

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A482e3b2f-9c76-4d57-ac47-92e7d8993ae3
https://www.youtube.com/watch?v=7lgt3yxkb0c&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=f1d6bd8fba-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_03_01_48&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-f1d6bd8fba-39280297
https://www.youtube.com/watch?v=Kr2DoG6ym9w&feature=youtu.be&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=f1d6bd8fba-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_03_01_48&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-f1d6bd8fba-39280297
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הימים ימי שלטון הקיסר רודולף הראשון לבית האבסבורג, 
ידע שובע הטיל חדשים לבקרים  הקיסר הנהנתן שלא 

מיסים וגזירות חדשות. 

כל נתיניו סבלו מגזירותיו, אך היהודים סבלו יותר מכולם. 
שכן מלבד המיסים הקשים שהטיל בשנת 1284 על ערי 
הדם  עלילות  גם  נוספו  היהודים;  על  ובמיוחד  גרמניה, 

והפרעות בשנים 1285 – 1286. 

ועל  אישיותם  על  מוחלט  לשלטון  הקיסר  של  תביעתו 
את  הכריע  המלך",  "עבדי  בתורת  היהודים  של  רכושם 
רף הסבל שיכלו היהודים לסבול, ותנועת יציאה מאשכנז 

התחילה לפרוח באותה העת. 

בשם  הנודע  מרוטנבורג  ברוך  רבי   בן  מאיר  רבי  גם 
הוא  מרוטנבורג.  לברוח  נאלץ  מרוטנבורג",  "המהר"ם 
הגיע ללומברדיה שבאיטליה, אך שם זיהה אותו המשומד 
מיינהרט  לפחה  אותו  הסגיר  וזכרו,  שמו  ימח  קניפפא 
מ"ו  שנת  בתמוז  ד'  וביום  עיר,  אותה  של  מגיירץ, השר 
לאלף השישי תפשוהו ומסרוהו לקיסר גרמניה רודולוף. 

הקיסר שזעם על הבריחה ההמונית, תפס את המהר"ם 
לא רק כחוטא בעצמו, אלא גם כמי שאחראי לתנועת 
בית  אל  להשליכו  דינו  את  פסק  ומיד  כולה.  הבריחה 
האסורים ללא הגבלת זמן. וכך מצא את עצמו גדול הדור 
והכלא  המבצר  אל  בגפו  מושלך  אשכנז  יהדות  וראש 

שבמגדל אינזיסהיים.

יהדות אשכנז רעשה וגעשה, לא ניתן לגדול הדור לסבול 
אל  הגיעה  פרנסים  משלחת  האסורים,  בבית  ולהנמק 
הקיסר ובהשתדלות גדולה הסכים הקיסר לשחררו בעד 

סכום כופר עצום ורב. 

תלמידיו ושומעי ליקחו התפזרו בכל ארצות אשכנז, ועם 
לפדיון  יפה  בעין  ונותנים  נתבעים  הם  קדושים  ישראל 
 – ישראל  של  רבם  החי  התורה  ספר  לשחרור  שבויים 

המהר"ם. 

זוג תלמידים נשלחו אל מגדל אינזיסהיים, לבשר לרבם 
שבקרוב הוא ישתחרר.

את  לשמוע  שמח  יפות,  פנים  בסבר  קיבלם  הרב 
הבשורות הטובות והתעניין "מהו הסכום שדורש הקיסר 

בעבור פדיוני?"

כששמע הרב את הסכום הגבוה הזדקף ואמר – "לא ולא, 
אסור לכם לשחרר אותי בעד סכום שכזה, הלא זו משנה 
את  פודין  "אין  ו(,  משנה  ד  )פרק  גיטין  במסכת  מפורשת 
השבויים יותר על כדי דמיהן". אני לא שווה כל כך הרבה... 
לכו ומסרו את תודתי לכולם, אך זהו דבר שאסור על פי 
ההלכה, שלא לעורר את הגוים לשבות עוד ועוד יהודים".

ניסו התלמידים להתווכח, אך הרב הרים את ידיו וסימן 
להם שהדברים חתומים וסתומים אצלו.  

שבע שנים ישב רבי מאיר במאסרו, ובכלאו נפטר. במהלך 
שבע שנים אלה שמר על קשר עם כל קהילות אשכנז. 

בימי ישיבתו בכלאו המשיך גם לכתוב את חידושי תורה. 
וכך הוא מעיד על עצמו באחד ממכתביו באותה תקופה: 
אטרח  לשלום  לכשאצא  שלי  וטהרות  זרעים  "פירוש 
לא  בוראי  את  ובתפיסתי  לך.  מועתקים  שיהיו  ברצון 
שכחתי ובתורתו ויראתו דבקתי, והמתנדבים יחזו את ה' 
בנועם וכתם פז לא יועם תושקט אתה וביתך בכל פעם, 
כנפש סר למשמעתך העני הנשכח מכל טובה אסקופה 
הנדרסת הנקרא בשכבר מאיר ב"ר ברוך זלה"ה" )שו"ת 

מהר"ם מרוטנבורג, מהדורת לבוב, סימן נא(. 

כך גם המשיך בבית האסורים את פירושו לסדר טהרות 
שהתחיל  בביתו, וכפי שכותב בסוף פרק "מגדל שהוא 
הדברים  "אלו  לשונו:  וזו  ד(,  פרק  )אהלות  באוויר"  עומד 
במגדל  באוויר  העומד  מגדל  בפרק  והוספתי  סבבתי 
אינזיסהיים בהיותי תפוס שמה, מלבד מה שכתבתי עליו 
בהיותי בביתי, שבח והלל לאלוהי תהילתי אשר לא הסיר 
תפילתי וחסדו מאתי, ובמחשכים היה לי דברו נר לרגלי 
ואור לנתיבתי, ולא עזבני ואל יטשני כל ימי היותי, ואף כי 

אחרי מותי".

גם בפטירתו לא הסכים הקיסר לשחרר את גופתו, רק 
14 שנה לאחר מותו פדה יהודי עשיר בשם אלכסנדר בן 
שלמה ווימפן,  את גופתו בכל כספו. באותו הלילה הגיע 
המהר"ם בחלומו להודות לו על כך והבטיחו שיהיה עימו 
בעיר  מרוטנבורג  מאיר  ר'  נקבר  וכך  עדן.  בגן  במחיצתו 
וורמייזא בחודש אדר בשנת ה' סז )1307(, ור' אלכסנדר בן 

שלמה זכה לאחר מותו להיקבר לצדו.

]עובדה זו הועלתה על הכתב על ידי המהרש"ל בסוגיית 
פדיון שבויים במסכת גיטין )ים של שלמה גיטין פ"ד סימן סו(: 
שהיה  לברכה,  זכרונו  מרוטנבר"ק  מהר"ם  על  "שמעתי 
מן  תבע  והשר  שנים,  כמה  איינזהם  במגדול  תפוס 
ולא   – רוצים לפדותו  היו  והקהילות  גדול,  הקהילות סך 

הניח, כי אמר אין פודין השבויים יותר מכדי דמיהם"[.



הנהגת המהר"ם המופלאה, ומסירות נפשו שלא לעבור 
על איסור דרבנן של "אין פודין את השבויים יותר מכד 
דמיהן" – מזכירה לנו את הנהגתו של רבי עקיבא בסוף 
ימין כשהיה בבית האסורים, ולא היה בידו מספיק מים 
לנטילת ידים, אמר רבי עקיבא: "מוטב אמות ולא אעבור 

על דברי חברי" )בעירובין דף כא עמוד ב(.

סיפור 
יהודי

לא לפדיון שבויים!!!



קונטרס ההוכחות 
הקונטרס שעונה על השאלות בחיים

RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org לתרומות ופרטים

בקרוב...

בשורה טובה

בס"ד בימים יצא לאור ברוב פאר והדר מהדורה 
"דורש טוב" של הרב  שניה של הספר החשוב 
בספר  חלקים  שלושה  שליט"א  כחלון  אפרים 

אחד.
דרשות על התורה מועדים וזמנים והש"ס

 להזמנת כמויות ובודדים בפלאפון 054-8447655
RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org  לתרומות ופרטים
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יצא מהדפוס

חדש
אפשר

להוריד מהאתר



בכל שבוע יצא אברך תלמיד חכם 
להתפלל בקבר רחל אמנו על התומכים 
בארגון ״בעזרת השם״.

ניתן לתרום 180$ באתר

www.BeEzratHaShem.org 

 ולשלוח שמות במייל או בדף הפייסבוק 
של הארגון

Each week we will have an Avrech 
Talmid Chacham go to the grave of 

Rachel Imenu to pray for those who 
donate to BeEzrat HaShem Inc.

You can donate $180 by visiting our 
website www.BeEzratHaShem.org

May HaShem continue to bless you.

בשורה טובה לתומכי התורה
Good News to Torah Investors

CMYK / .ai
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https://www.facebook.com/BeEzratHaShem/


הרבנית שולמית כחלון
סיפורים אמיתיים מהחיים הזוהר שבטוהר
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הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

ההגנה  את  ולתאר  לשער  אין 
משרה  הטובלת  שהאשה  והברכה 
משפחתה.  בני  כל  על  ופורשת 
מכל  אלי  מגיעים  רבים  סיפורים 
והפעם נשתף אותכם  רחבי הארץ 

בסיפור מפעים.

כי באחד  ע"ה,  גרינברג  הרבנית  ספרה 

מימי העיון שעשתה בפתח תקווה ספרה אשה שהסכימה לטבול 
בקשה  טבילתה,  ליל  שלאחר  בבוקר  כי  רבים,  שכנועים  לאחר 
התינוק  שהגיע  ברגע  הלול,  מן  התינוק  את  לה  שיביאו  מבנותיה 
ונצבה  מאוד  כבדה  שהיתה  הספרים,  כוננית  התפרקה  לידיה, 

מעל הלול, הישר לתוך הלול. 

אוה אשה הרגישה את ההגנה וגם ראתה בעיניה את  הנס הגלוי 
והעצום.

הספריה שהתפרקה

הפסקה בשיגעון

הממתקים  כמויות  לילדים,  גדול  חג  פורים  חג  פורים  חג 

חנות  בכל  הממתקים  לכמות  מקבילים  מקבלים  שהילדים 

ממוצעת בסתם יום של חול.

לי מקופלת  תביאי  במבה   2 "קחי  סוחרים:  נהיים  גם  הילדים 

אחת".

אם נקשיב נבין גם איזה ממתקים הם "פושטים": "רוצה שלווה 

בחינם?".

ואיזה ממתקים יקרים: "את הקליק הסגול 

אני בחיים לא נותן זה של הביוקר!!!".

של  בלחץ  ואוכלים,  אוכלים  והילדים 

וסעודת  המגילה  קריאת  מנות  המשלוחי 

פורים, ואפילו מתנות לאביונים הדופקים 

מידי פעם, גורמים לנו פחות להשגיח מה 

אוכלים הילדים. 

הילדים הקטנים שלא שמעו על המשפט 

של שלמה המלך "דבש מצאת אכול דייך 

פן תשבע והקאתו" )משלי כה, טז( חוגגים 

ואוכלים מכל הבא ליד. 

חוסר השליטה והבלגן, התחפושות והשירים לפעמים מתישים, 

במיוחד שנקיונות פסח הם מעבר לפינה. וככל שאת חושבת על 

חג הבני חורין, נהיה לך "חורים בראש", וכן, זה גם בגלל חבורת 

השיכורים שהחליטו להתנחל בחצר שלכם וצועקים ושרים.

המסוגל  יום  הוא  שפורים  שכיון  החסידות  גדולי  בשם  אמרו 

לבקש בקשות, בבחינת "ויאמר המלך ]מלכו של עולם[ לאסתר 

ותעש"  עוד  בקשתך  ומה  שאלתך  מה  ישראל[,  לעם  ]כינוי 

)אסתר ט, יב(. וכפי הכלל שנפסק שכל הפושט יד נותנים לו 

)שולחן ערוך אורח חיים סימן תרצד סעיף ג(, דווקא בגלל זה 

השטן לא רוצה שנשקיע בתפילה,

 ובאמת מי יכולה לקחת פסק זמן מכל "הבלגן" של פורים?

ומשום מה, דוקא בפורים עצמו אנחנו מחויבות לעשות פסק 

ולהיות  המגילה  את  לשמוע  וללכת  זמן 

ואנחנו  אחת.  מילה  להפסיד  שלא  מרוכזות 

מצליחות לעמוד בזה. 

את  שנקיים  כאמהות  לנו  חשוב  פחות  לא 

ה"ונהפוך הוא" שלנו הפרטי, כל השנה אין לנו 

במשפחה,  משקיעות  טרודות  לעצמינו,  זמן 

כדאי שניקח כמה דקות של פסק זמן לעצמינו, 

תלווה  פורים  ששמחת  לבקשה,  לתפילה, 

אותנו כל השנה ]רק בלי הבלגן[, ונזכה באמת 

לראות דור ישרים יבורך. הרגעים הקטנים של 

התפילה ושל המנוחה ביום פורים עצמו יתנו לנו כוחות והכנה 

בהמשך דרכינו במעגל השנה...

ולסיום זכרי: אם לא תיקחי לך פסק זמן, וקצת כיף כף לעצמיך, 

בסוף תהיי מקופלת...

עם  קשר  ליצור  מוזמנת  בחינם,  שלווה  שרוצה  מי  אגב  ודרך 

הילדים שלי...

חג שמח.



מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world
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מסע הרצאות בקנדה וניו יורק



613

www.BeEzratHaShem.org

Email your story to batyah@BeEzratHaShem.
org and your story could be featured next!

מפעילות 
הארגון

NEW BH Follower 
TeShuva Story!

Click here

App Store Google play Amazom

KOSHER 
TORAH 
The BeEzrat 
HaShem App 
2.0

 הרב אפרים

 כחלון

באינסטגרם

https://www.beezrathashem.org/teshuva-stories
https://apps.apple.com/us/app/beezrat-hashem/id1279094981?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beezrathashem
https://www.amazon.com/Hosttec-Solutions-BeEzrat-HaShem/dp/B07QST1294/ref=sr_1_fkmr0_1?keywords=Be%27Ezrat+HaShem&qid=1577643349&sr=8-1-fkmr0


יהדותמדור
בציורים

בס"ד
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מאורעות
מגילת 

אסתר

לדים



מגילת 
אסתר

יהדות
בציורים
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בס"ד
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KIDS Jewish 
CartoonsSection

Megillat 
Esther

The Events of
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Jewish 
Cartoons


